
W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 1                                                 P a g e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 2                                                 P a g e

 

 

 
 

       رسولیفاطمه                                            
 
 
 

  شد طوالنی کالسا این که بس شدم خسته دیگه خدا به وااای
 اینجا منو ساعت دو موند کجا دختره این پس بابا ای بخورن ادمو مخ بلدن فقط که استادام این

  کاشته
 اوردی تشریف زود شما خانووم کردم دیر کجا من میگه کردی دیر چرا میگم بهش وقتیم بعد
 کنم حالیت تا خانم دلسا بیا تو فقط

 
 اورد تشریف عزیزم دوست شدو باز ماشین در یهو که بودم نشسته خوشگلم پورشه تو پوووف

 خدا به کردم غلط نفس وای گفت و باال برد تسلیم حالت به دستشو که کردم بهش گنده اخم یه
 واسه پیچوندمش بدبختی به دنبالم بود فتادها پسره یه اینورم از کشید طول اخرم کالس این

  شد دیر همین
 از میدم قول دیگه بریم بده گاز دیگه خب گفت که میکردم نگاش داشتم بز مث جوری همین

 اجی بیام زود بعد به این
 که اونم ها نشه تکرار دیگه دفعه میبیخشمت ایندفعه باشه گفتم و سوخت دلم رحم دل که منم 

 بیفت راه دیگه نزن زر گفت گردنمو پس زد یکی بامحبت خیلی
 زدو بهم که گردنی پس این جواب وگرنه بودم خسته که اینورم از نداشتم حوصله که حیف 

 میدادم

 
 باتریش گوشیمم شدن نگرانم اینا بابا االن تا حتما میشد شب داشت کم کم دیگه بودیم راه تو

 لعنتی شده تموم
 

 نه؟؟؟ یا بزنی مخ تونستی ببینم بگو دبو چطور کالسا خبرا چه خب:دلسا
 گفتم و انداختم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه یه
 بزنم؟ مخ اول روز داری توقع ببینم 

 داشت بز مث تیغی جوجه پسر یه کالس سر رفتم که موقع اون از من تو جون به بابا اره:دلسا
  میکرد نگاهم بر برو

  نفهمیدم درس از هیچی که تو جون به
 بدی آمار اون و این به یا بخونی درس میری توسرت اکخ گفتم

 
 نایس خیلی پسره نفس وای ولی دیگه میگذره خوش همینجوری بابا بیخی گفت و خنده زیر زد

 بودا
  خوردی مخمو بسه دیگه خب گفتم

 
  میزنه حرف اینجوری دوستش با ادم بیشعور ای:دلسا
  بود یکی هامون رشته کاش ای ولی

 شنوا گوش کو ولی کنارهمیم هم بهتره هم پزشکی بیا نخون پرستاری تمتوگف به من اه
  نزن حرف انقد دلی خستم پرستاریم عاشق من دیگه بسه اه:نفس

 
  میشم پیاده همینجاها من دیگه خب بداخالق خانم بابا باشه :دلسا
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 دیگه در جلو ببرمت بزار اینجا چرا:نفس

 
  شده شب دیگه روب بزن دور همینجا از تو عزیزم نه:دلسا
 فردا میبینمت میرم من باشه پس :گفتم
 بده اس رسیدی باش خودت مواظب دیوونه باشه :دلسا

 
 بای فعال اوکی:نفس

 
 بای:دلسا

 
  بود شده 8 تقریبا ساعت خونه رسیدم

  دیرشد چقد اوه اوه

 
  داد جوابمو خوشرویی با اونم کردم سالم بهش بود نشسته باغ تو رجب مش
  نشسته سالن تو بابا دیدم داخل رفتم

  شد بلند دید منو تا
  بابایی سالم :گفتم بلند
 بابا؟ کشید طول کالسات انقد بودی کجا شب وقت این تا گفت و کرد سالم جدی خیلی بابا
 

 شد دیر رسیدم تا دیگه خونشون رسوندم رو دلسا بعدم داشتم کالس االن تا بابایی اره گفتم
  ببخشید

 یکم گفتم و اره؟خندیدم شده خسته بابا دختر حتما نداره عیب گفتو کرد بغلم بابا
 

  شدیم نگرانت بودی کجا االن تا نفس گفت اومد مامان یهو
  کشید طول کالسم گفتم باباهم به جون مامان سالم:نفس

 نشیم دلواپس میزدی زنگ یه حداقل :مامان
 

 ازخستگی میمیرم دارم که رهبخو دخترگلتون این میدید غذا یه حاال مامان ببخشید :نفس
  کنه آماده غذارو مهری میگم االن میز سر بریم بیا دختر خدانکنه اوا:مامان

 
 ؟ کجاس نیما راستی :گفتم
 میگیره؟ منو سراغ داره کی:نیما

  میشه تنگ برام دلت نیستم دقیقه یه میبینم
  اخه میاری ازکجا و نفس به اعتماد همه این تو گفتم سمتش رفتم و خندیدم

  حقیقته خواهر نیست نفس به اعتماد :گفت
 
 سال دو عاشقشم که چل و خل نیما اسم همین به دارم برادر یه بودیم نفر چهار خانواده یه ما

 ولی شی مهندس من مثل باید توام میگفت منم به همیشه میخونه عمران مهندسی و بزرگتره ازم
 ولی بخونی عمران باید که کردن بحث مسر چقد که بگذریم بودم پرستاری عاشق ازبچگی من

 نکردن مخالفتی دیگه دارم عالقه پزشکی به و نمیره کتم تو دیدن وقتی

 
  شد تموم نیما منو های خنده و شوخی با شام
  کردیم نگاه وی تی و نشستم پیششون یکم شامم از بعد
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 نداشتم حوصله اصال منم میداد مستند داشت
  اینجوری کنم عوض کالسامو باید احتم بودم خسته که ورم این از

  میشم خسته خیلی
 بخوابم میرم من ندارین کاری من با اگه گفتم و کردم اینا مامان به رو

 
 شده 10 تازه ساعت دخترم کجا : گفت بابا

 
 مرغه این نمیدونی مگه بابا کن ولش :نیما

  این اوال گفتم بازوشو به زدم محکم
  خودتی مرغ دوما میگن درخت به
 ادب بی

 
  گرفتو دستشو مسخره حالت به نیما

  شدم دست بی خدا وای پریده ور دختره کندی و دستم ای ای گفت
 

 داشتن باباهم و مامان میاره در بازی دلقک فقط دیوونه پسره دستش از خنده از میمیردم داشتم
 میخندیدن

  
  نمکی نشو نمکدون دیگه خب گفتم نیما به رو
 اتاقم تو رفتم و گفتم بخیر شب یه و کردم استفاده فرصت از منم شد بسته نیشش یهو که
 

 بستم و در و اتاق تو رفتم
 نیما اتاق که بود باال طبقه من اتاق

  بود من اتاق بروی رو هم 
  چپ سمت میشد که بود باال مامانم و بابا اتاق

  تقریبا بود بزرگ خیلی خونمون
  داشتیم خوبی خیلی مالی وضع گفت میشه

 
 مهرو نظر از چه میرسیدن بهم همیشه مامان و بابا نداشتم کم هیچی زندگی تو هیچوقت نم

  محبت
  داشتن هوامو جوره همه کال مالی نظر از چه
 

  دختر یه من فکرمیکردن همه همین واسه
  خودراضیم از و لوس
 تر پایین ورغر بخوابم و بنازم چیزیم به بخوام که نیستم ادمی من نیست اینطوری اصال نه ولی

 کنم خرد ازخودمو

 
  بودم قانع داشتم که هرچیزی به همیشه همین واسه
 بود مغرور یکم نیما البته بود من مثل هم نیما
  میکرد حفظ خودشو غرور همیشه خودراضیه از که گفت نمیشه ولی

 
  بودم نکرده عوض لباسمم اصال میمردم خستگی از داشتم شدم چیزا این بیخیال پووووف

 و اوردم در  عروسکی شلوار و تاپ یه کمد تو از شدم بلند خوردم شامم شلوار و مانتو همونبا
 پوشیدم
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 که نکشید دقیقه 1 به بالشت رو گذاشتم و سرم 

 برد خوابم
 

 دیدم که کردم باز چشامو کم کم میکنه صدام داره یکی فهمیدم بودم خواب
 وایساده سرم باال نیما

 
  وردار سرم از دست صبحی سر چیه: گفتم

  بخوابم میخوام

 
 بودم شده عصبی واقعا دیگه کشید روم از پتورو

  گفت که بگم بهش چیزی یه که شدم بلند
 که 10 ساعت نداری توکالس مگه دختر

 
  شدم بلند تخت رو از ها زده جن مثل یهو
 شدم بدبخت شد دیرم وای

 
  یخندهم داره نیما دیدم که میزدم حرف خودم با داشتم همینجوری

 نکردی بیدارم زودتر چرا اخه میخندی چی ب چته گفتم کردم نگاش برگشتم
 میخندید داشت هنوز

 آینه جلوی بردم و گرفت دستمو که سرش تو بزنم رفتم بود اورده در و کفرم دیگه وااای 
  هیییع

  کردم وحشت خودم قیافه از
 بود شده ژولیده و بود فرخورده بلندم موهای

  بود کرده پف چشام
 بود شده قرمز زیاد خواب از صورتمم

 
 باال یکی بود پایین یکی که شلوارمم پاچه
 بودم کرده وحشت خودم قیافه از وای
  میخندید داشت هنوز نیما

 
  بیرون انداختمش گرفتم دستشو

 
 چکارکنم حاال وای
 پوشیدم چی نفهمیدم اصال حاظرشدم تند زود

 
  خورب بیاصبحونه گفت مامان بیرون پریدم 

 شد دیرم مامان نمیخورم گفتم
 کنم گوش غرغراش به واینستادم دیگه

 
  کنه باز درو که زدم رجب مش برا بوق یه و ماشین تو پریدم تند

 
 دادم گاز اخرش تا پدالو رو گذاشتم پامو
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 نفهمیدم یهو که میرفتم سرعت با داشتم
 شد قرمز چراغ چیشد

 
  بود بوگاتی یه که جلویی ماشین به بودم زده بود گذشته کار از کار دیگه که کنم ترمز خواستم 

 
 عقب کالس از نداره فایده دیدم دیگه که کردم ساعت به نگاه یه شد داغون کنم فک اوه اوه

  نداره فایده رفتنم افتادم
 

  شیشه به میکوبه داره محکم یکی دیدم که میکردم کل کل باخودم داشتم همبنجوری
  پایین کشیدم رو شیشه
  چشمش به بود زده افتابی عینک مرد یه دیدم

 
  یارو چته :گفتم

 کردی داغون ماشینمو شیشه
  

 آنالیز و قیافش داشتم همینجوری خشنی و جذاب قیافه چه اوه اوه برداشت چشش از عینکشو
  میکردم

  شد کر گوشم کنم فک زد که دادی با که
 

  هستی کارمطلب کردی داغون ماشینمو زدی ببینم پایین بیا:پسره
 

 شنیدم و سری پشت بوق صدای که پایین برم خواستم میشد پرو خیلی داشت دیگه اوهووو
 شده سبز چراغ فهمیدم

 کردم پارک و تر جلو بردم و ماشین حرف بدون منم کن پارک جلوتر برو گفت پسره اون

 
  نمیبینی جلوتو کوری مگه گفت پایین رفتم 

 
  پرونشوها نمیگم بهت چیزی شبا زدنت حرف مواظب اقا اوی گفتم

 
  بود شده سرخ چشاش بخونم اشهدمو باید دیگه وای شد عصبانی خیلی انگار
  گفت ترسیدم بفهمه نباید ولی

 
 اره؟ اینجوریه پس عه
 اینجوریه اره گفتم و توصورتش زدم زل

 
 چی یعنی میفهمی برد و ماشینت و اومد پلیس زدم زنگ که االن گفت اورد در گوشیشو دیدم
  دیوونستا یارو این چی یعنی وای

 
 کنم پرداخت باید چقد بگو میدم خسارتتو من چکارمیکنی اقا بابا ای گفتم

 
 بدی؟ خسارت من به تومیخوای گفت و پوزخندزد یه

 بده؟ کی ندم خسارت من دیگه اره خب کردم تعجب

 
  پلیسم خودم من جون دختر ببین
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 کارت پی برو و کن خواهی معذرت نمیخوام ازت خسارتیم
 

 ...شد گرد تعجب از چشام
 پلیسه؟ چیشد؟؟این چی یعنی

 
 چجوری میدونم االن هه بترسونه تورو میگه اینجوری داره این نفس بابا نه گفتم باخودم

 کنم ضایعش
 نزدیکش رفتم و زدم بهش پوزخند یه

 حرکتم این از کرده تعجب دیدم
  

 ببینم کارتتونو میتونم پلیس اقای خب:گفتم
 با داشتم شه ضایع که االنه فتمگ

 دیدم که میکردم نگاش پوزخندم همون
 اورد بیرون کارتشو و توکتش کرد دست

 پلیسه واقعا انگار اوه اوه

 
  راد آرشام سرگرد

  کنی فرار بهتره نفس شدم بدبخت وای
 میشی بدبخت وگرنه

 
 میکنه نگام دپوزخن با داره که اونه حاال دیدم که میکردم دعوا خودم با داشتم اه

 درگیری باخودتم میبینم چیه:گفت
 هاان؟ گفتم

 
 چاک به بزن و کن خواهی معذرت گفت
 بخوام؟؟ معذرت بوزینه این از کنم خورد غرورمو من بعنی برخورد بهم خیلی

 
 کنم فکرشو نمیخوام حتی چی؟ دیگه

 نکنم اینکارو ولی بمیرم حاظرم
 
  داشتم که جسارتی تموم با

 میشه؟ چی نخوام معذرت اگه گفتم

 
 مجاز غیر سبقت و پلیس یه به وری دری جرم به و میکنم بازداشتت منم گفت و زد پوزخند یه
 میکنم بازداشت خودتو هم میخوابونم ماشینتو هم

 
  چکارکنم خدا وای ای
  بخوام معذرت یارو این از نمیخوام من بزار واسم راهی یه
 

  تونیستم االف دارم کار من باش زود گفت
 اخه مغروره چقد این بهش زدم زل بااخم

 کنم خفش خودم دستای با میخواست دلم
 گفتم میلرزید که باصدایی بستم چشمامو
 معذرت ندارم ایی چاره چکارکنم
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 نشنیدم؟ گفتی چی

 
  صدای با بودم شده عصبی واقعا دیگه
 میخوام معذرت گفتم بلندی
 میبخشم گفت و زد پوزخند یه دیدم
 ریب میتونی حاال

 
 بمیره که بزنمش انقد میخواس دلم یعنی وای

 میکنم حالیت باالخره
  نخوره من طرف مسیرت خداکنه فقط

 مغرور پسره میکنم حالیت وگرنه

 
 میکنه نگام داره هنوز سینه به دست دیدم شدم ماشین سوار

 
 کردم نگاه و عقب آیینه از رفتم و گرفتم گازشو بود پیشونیم رو که اخمی باهمون

 وایستاده هنوز مدید
 

 بود جیگر خیلی نگذریم حق از ولی
  دیگه کن ول شدی دیوونه نفس اه

 میکنی تعریف قیافش از داری تو بعد شکست غرورتو اون
 

  میلرزید خشم از دستام بود خورد خیلی اعصابم
 بخوام؟ معذرت گفت چرا بدم خسارت بهش میتونستم نفهم پسره

  دیگه کنه خرد منو غرور میخواسته چرا معلومه هه
 کنم حرکت بعد شم آروم یکم تا داشتم نگه و ماشین جاده کنار جا یه

 
  هنوزم بود گذشته ربعی یه فکرکنم

 بود ریخته بهم و اعصابم واقعا بودم پسره اون فکر تو
 خورد زنگ گوشیم که بودم توفکر

 
 زدم و اتصال دکمه دلساس دیدم
 بنال

 
  تو گوری کدوم نفهم بیشعور:دلسا

 ساعت میدونی نیومدی کالس راچ
 چنده؟

 
  میخوام دیگه دیرشد بیام کجا دیگه االن ندارم حوصله کردم تصادف دلی
 خونه برم
 کردی؟ تصادف چی یعنی وای:دلسا
 نشد؟ که چیزیت چطوری االن

 خوبم من بپرس یکی یکی عزیزم نه
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 خدا ب شدم نگرانت خیلی نفس وای:دلسا
 ببینمت اممیخو دانشگاه بیا شو بلند زود

 
 دلی ندارم حوصله اصال بخدا:نفس

 
  نگرانتم میگم بهت دختر بابا ای:دلسا

 چیشده ببینم اینجا بیا بلندشو
 

 میام االن خب خیله : گفتم
 

 منتظرتم بیا باش زود :دلسا

 
 بای اومدم اوکی :گفتم

 
 به داشتم کردم پارک و بود شده داغون جلوش حاال که ماشینمو دانشگاه رسیدم دیگه دقیقه 5
 فکرمیکردم این

 ماشین درباره بگم چی بابا به که 
 کنم نگرانشون نمیخواستم

 
 طرفم دوید سمتش رفتم وایستاده کالس در جلو دلسا دیدم که باال طبقه رفتم شدم پیاده ماشین از
 

 کردی تصادف باکی چیشدی نفسی وای
 نشد؟ ک چیزیت خوبه حالت

 
  نگرانمه چقد الهی

 
  داشت و خواهر حکم برام و بودیم دوست باهم بچگی از بود میمصمی دوست دلسا

 
 پلیس هم پسره طرف ازاون ماشین یه به زدم میومدم داشتم که بودم مونده خواب بابا نه گفتم
 بود داده گیر بود
 
 بازداشتگاه میبرمت یا کن خواهی معذرت یا گفت 

 ..بخوام معذرت شدم مجبور باالخره
 بود خرد واقعا اعصابم پایین داختمان و سرم و گفتم اینو

 
 گفت میکرد نگام تعجب با داشت دلی

 ازش کردی خواهی معذرت واقعا یعنی
 کرده فکر باخودش چی کیه مگه بابا ای

 
  میبرد ماشینمو وگرنه دیگه اره :گفتم

 کنم نگران اینارو بابا نمیخواستم ولی درک ب ماشین
  شدم مجبور

 
 تادیااف کسی چه گیر اوه اوه:دلسا
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 کرد مسخرم بدجور میکنم حس دلی نمیدونی اره :نفس

 
 میارم در سرش کارشو این تالفی باشه باقی عمرم  از روز یه نشناخته نفسو هنوز اونم ولی
 شده که هرطور حاال

 
 بابا نکن ناراحت خودتو انقد حاال نداره اشکالی:دلسا

 باشه گفتم زدم لبخند و کردم نگاش 
 نمونی جا اخر کالس این از حداقل که یمبر بدو پس خب :دلسا

 بود شده 6 تقریبا ساعت سرکالس رفتیم
 

 نفس؟ میری کجا :دلسا
 دیگه خونه میرم
  بریم بیا زوده که االن:دلسا
  بخوریم چیزی یه شاپ کافی
  کردم قبول دلسا خاطر به ولی نداشتم حوصله اصال

  
  کردم وحرکت شدیم سوارماشین

  انشگاهد نزدیک شاپ کافی سمت
 

 پنجره کنار جایی یه نبود شلوغ زیاد
  قهوه هم دلسا دادم سفارش بستنی من نشستیم

 
 چطوربود؟ یارو اون قیافه نفس خب :دلسا

 
 بود جذاب گفتم کردمو بهش نگاه یه

  بود گرفته باال دسته خودشو خیلی انگار ولی
 اه اه بود مخ رو اصال بود مغرور خیلی
  بدونی ناو از میخوای چی تو اصال

 بزنیم حرف یابو اون راجب قحطه ادم کن ول
 

 احمق خب گفت و خنده زیر زد دلسا
 دردی چه به تو اصال دیگه میزدی مخشو

  میخوری
 
  خورد قهوشو هم دلسا خوردم بستنیمو نگفتیم هیچی دیگه کردم نگاش چپ یه

  میشد شب داشت کم کم دیگه

 
 برسونمت بیا:نفس

 
 اینطرفا عزیزم میرم خودم :دلسا

  برم باید فروشی کتاب یه
 خونه برو تو دارم کار یکم
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  میبینمت بعدا میرم من پس باشه گفتم
  فعال

 
 بای:دلسا

 
 میاد داره بابا صدای دیدم که اتاقم میرفتم داشتم نبود سالن تو هیچکس خونه رسیدم

 
 میکرد دعوا یکی با داشت انگار

 شدم کنجکاو ولی وایستم گوش فال نمیخواستم
  اتاق نزدیک رفتم

 
  کارا این از پامو دیگه من گفتم:بابا

 نمیخوام گفتم بهتون بیرون کشیدم
 بگم باید چجوری دیگه شما نمیشین متوجه چرا برسه خانوادم به آسیبی
 چیز همه دیگه بردارین سرمن از دست
 باشی دیگه نفر یه فکر به بهتره شد تموم

  منش آریا جناب

 
 اخه چیه چی؟قضیه یعنی بودم ایسادهو در پشت مبهوت و مات

 
  اومدم خودم به مامان صدای با

 باال رفتی کجایی؟چرا نفس:مامان
  بیاغذا
  مامان اومدم:نفس

 
 فکرمیکردم بابا حرفای به چی؟داشتم یعنی بودم توشوک هنوزم

 ...برسه آسیبی خانوادم به نمیخوام
 

 بود؟ چی بابا منظور چی یعنی
  بودم شده نگران خیلی
 میکنه مخفی ازمون چیزیو داره بابا نکنه
  درسته نیست کارا این اهل بابا اخه ولی
  نمیکنه کاری پنهان ولی نمیده توضیح چیزو همه
  اونجا میره اکثرا هم نیما داره پیمانکاری شرکت یه بابا

 بود جوری یه کردنش صحبت این نه ولی میشد کارش به مربوط شایدم نمیدونم
 

  میکشید غذا داشت یمهر پایین رفتم
  کردم تعجب نشست و اومد خندون صورتی با بابا که بودم نشسته سرمیز

 ...بود عصبانی االن که بابا
 

 ؟ رفته یادش سالم بابا دختر:بابا
 نبود حواسم ببخشید بابا سالم کردم نگاش

 عزیزم توخودتی چرا شده؟ چیزی:بابا
  نیست چیزی نه:نفس

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 12                                                 P a g e

 

 

 خوبه؟ حالت شما
 

 و سرم و زدم بهش لبخند یه باشم بد من و باشید شما میشه مگه خوبم گفت و زدو دیلبخن بابا
 پایین انداختم
 بودم فکر تو بدجور

 
  خوردم قاشق تا چند نداشتم اشتها اصال

  کردم تشکر مهری از
 ؟ نخوردی چیزی توکه:مامان

  دلسا با قبلشم سیرم مامان خوردم
 ندارم میل بودیم شاپ کافی

 
  کن استراحت برو:مامان

  میکرد نگام لبخند با هم بابا
 بودم نگفته چیزی ماشین قضیه از هنوز

 تعمیرگاه ببرمش فردا حتما باید
 بود درگیر فکرم هنوزم اتاق تو رفتم

 نگرانی و دلشوره مثل داشتم حسی یه
 

  شو بیخیال نفس نیست هیچی پوووف
 میشد منفجر داشت سرم

 
  فکرمیکردم داشتم هنوزم

  کنم عوض لباسامو تا دمش بلند

 
  انداختم خودم به نگاهی توآیینه
  بود معمولی نبود ایی قلوه لبام داشتم سفیدی پوست و بود مشکی چشام

 بود 168 حدودای قدم

  
  کنم موهاموکوتاه نمیزاشت هیچوقت بابا بودم که بچه بخیر یادش داشتم بلندی موهای

 
 مامان مثل دقیقا سبزه چشماش نیما
 مشکی بود بابا رنگ هم من مایچش ولی

 کردم بغض بودم وایستاده آیینه جلوی 
 داشتم بدی خیلی حس یه واقعا نمیدونم

 
 تو اومد نیما و شد باز باشتاب در یهو

 تو بیای ادم مث نمیتونی تو :نفس
 نیس بد بزنی در یه حداقل

 
  چطوره گلم خواهر بابا بیخیال:نیما
  شده؟ چیزی توخودتی چرا

 
 ...نمیدونم راستش یهیچ:نفس
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  بگو نفس چیشده:نیما
 

 نمیخواستم نه یا بگم نیما به نمیدونم
 چیزی اصال شاید خب کنم نگران اونم

 میکنم شلوغش دارم الکی من نباشه
 

  سرم نیما هیچی :گفتم و کردم نگاش
 میکنه درد یکم
 

 بگو دیگه شده چیزی یه میدونم من:نیما
 نداری؟ اعتماد من به
 

  از بیشتر من حرفیه چه این نه:نفس
 دارم تواعتماد به هرچیزی

  
 ؟ چیه مشکل پس خب:نیما

 
 نمیشه اینجوری میگفتم بهش باید
 

  شنیدم اتاق از رو بابا صدای برگشتم کالس از وقتی راستش:نفس
  میکرد دعوا بایکی داشت انگار

 کنار کشیدم پامو من میگفت داشت نمیدونم
  بردارین سرمن از دست هبرس آسیبی خانوادم به نمیخوام
  شدم نگران خیلی نیما نمیدونم

  بود عصبانی خیلی باباهم اخه
 میزد لبخند نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار پایین اومد که بعد

 
  توفکر بود رفته نیما
 فکرمیکنی؟ چی به چیشد گفتم بازوشو به زدم

 
  گفت و زد لبخندمصنوعی یه :نیما

 بوده ایی هدیگ قضیه یه حتما نباش نگران
  خواهرکوچولو نکن فکر چیزا این به تو

  اومده پیش مشکلی شرکت تو شاید
 کنه نگران منو نمیخواد ولی کرده شک اونم کردم حس کردم نگاش
 نه؟ میشی باخبر توام بشه چیزی اگه هستی شرکت تو توام خب ولی گفتم و  دادم تکون سرمو

  میرم دیگه من فکرنکن هیچی به  نمیکنه هانمپن ولی نمیگه چیزو همه بابا که میدونی:نیما
 بخواب توام بخوابم

 
 بخیر شبت باشه گفتم

 
 بخیر شب :نیما

 
  بود گذشته ماجرا اون از هفتہ یک
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 بود آشفته خیلی بابا روز چند این
  کشیده طول کارش شرکت تو میگفت میپرسیدم که مامانم از نمیومد اصال یا میومد دیر شبا

  بکشه طول قراره چقد رشرکتکا مگه چی یعنی
 نکرده باور بابارو حرف این مامانم مطمئنم

 
  

  میومد یادم رو بابا شب اون مڪالمه همش
  نتونستم اما پیشش  برم خواستم بارم چند نیوفتہ براش اتفاقے یوقت ڪہ بودم نگران خیلی

  
 داشت سالن اونطرف مامانم میڪردیم نگاه وی تی داشتیم بودم نشسته نیما کنار بود شده شب

 میخوند کتاب

 
 دیدم که در سمت رفتیم شدیم بلند کردیم هم نگاه مامان و نیما منو شنیدم صدا سرو صدای یدفه
 مش بره راه نمیتونست تو اومد بود خونی صورتش و بود شده پاره لباساش که حالی در بابا

 بود گرفته بازوشو زیر رجب
 بابا به درسون خودشو دو با مامان بودم شوک تو
 

 آقا شده چے بده مرگم خدا : مهری
  کنه کمکش تا بابا کمک رفت هم نیما چیشده میپرسید و میکرد داد و جیغ که حالی در مامان

 
 اومدم خودم به بودم توشوک هنوزم..من ولی

 سمتش رفتم گریه با
  

 شدی چے بشم قربونت بابایـے+
 آورده سرت بالیے همچین ڪے

 
 نشده چیزیمم بهتره حالم االن خداروشکر داشتم کوچیک تصادف یه یزمعز نیس چیزی : بابا

 کن کمکمون خدا ای خونیه صورتت تمام اخه تصادفی چه:گریه با مامان
  میکنید شلوغش چقد بابا ای:مصنوعی لبخند با بابا

 داشتم کوچیک تصادف یه نشده چیزی که گفتم
 کرد حرکت اتاق سمت به کنم ستراحتا بگیرم دوش یه برم خستم خیلی اینکه گفتن از بعد

 اتاق بردن رو بابا ونیما مامان بره راه نمیتونست

 
 یه داره بابا میکردم حس داشتم بدی احساس واقعا دیگه بابا رفتارای این و تلفن اون از بعد

  میکنه پنهون چیزیو
 

 نیوفته بابا برای اتفاقی کن کمک خودت خدایا
 

  خیال و فکر و استرس کلی با شب اون
  فکرمیکردم بابا به داشتم بالکن تو رفتم نمیبرد خوابم

 
 کردم باز موهامو گیره و کشیدم عمیق نفس یه
 میشدیم نزدیک زمستون به داشتیم کم کم میومد خنکی باد
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 پلیسه پسر اون سمت رفت فکرم
  داشت هیکلی چه بود؟ ادمی چجور واقعا

 کنم تالفی بخوام که ندیدمش جایی هیچ روز اون از دیگه ولی داشتم کینه ازش هنوزم
 برد خوابم و دادم گوش اهنگ یکم بیرون اومدم ازفکرش و شدم بیخیالش

 
  بیدارشدم میومد پایین از که صدایی سرو با صبح

  بود 11 انداختم ساعت به نگاه یه
  خوابیدم چقد وای
 که چیه برای صدا سرو این ببینم پایین رفتم

  دلسااومده دیدم 
 
 چکارمیکنی؟ اینجا تو دلی پایین رفتم ها لهپ از

 
 برما میخوای مزاحمم اگه میگم خوابالو خانم سالم:دلسا
  دیدمت اینجا موقع این کردم تعجب حرفیه چه این دیوونه نه : خنده با من

 کنه درست برات شربت یه مهری بگم بشین
 

 تشنمه خیلی که بدو طال دستت :دلسا
 دلسا به دادم و شربت شد اماده کنه درست شربت یه گفتم مهری به آشپزخونه تو رفتم و خندیدم

 اوردم خودم برا یکیم
 نشستم کنارش

 
 خبرا؟ چه خب
 چکارمیکنی؟ خبر توچه سالمتی :دلسا
 میگذرونیم ماهم هیچی :نفس
 نفس؟ افتاده اتفاقی :دلسا
 چطور؟ نه گفتم
  میای گرفته نظرم به اخه :دلسا

 اومد نیما مدید که بزنم حرف میخواستم

 
 اومدم من کنار برید سالم سالم
  اینجاس دلسا که بفهمه میکردم نگاش داشتم همینجوری دیوونه پسره

 
 وایستاد سرجاش و شد ساکت دید مارو که میاورد در بازی مسخره داشت همینجوری ولی

 
 اینجایید شما نشدم متوجه ببخشید خانوم دلسا سالم : نیما

 
  شدم مزاحمتون که ببخشید شما نیما اقا میکنم خواهش گفت نوپایی انداخت سرشو دلسا

 
  اومدید خوش حرفیه چه این بابا نه :نیما
 ممنون خیلی : دلسا

 
  دلی به بود زده زل که هم نیما نمیکرد بلند اصال سرشو که دلی چشونه اینا
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  این دیگه کشیده خجالت حتما بابا ای
 ها شده هیز داداشم میکنه نگاش داره فقط که نیمام

 
  رفتم بهش غره چشم یه ...اهم اهم

  میزنه مشکوک چقد نیست باغ تو اصال نه دیدم
 نیمااا گفتم بلندی باصدای

 میکرد نگام گشاد باچشمای داشت هم دلسا پرید متر یه که
 بود گرفته خندم میکنن اینجوری چرا اینا

 
 میزنی داد چرا چیشده :نیما

 
  گفتم و کردم نگاش حرص با 
 وایستادی اینجا همینجوری توام بزنم حرف یکم دلسا با میخوام جون داداش یچیه

 
  ببخشید اهان گفت و داد تکون سرشو

  خوش روز خانم دلسا باال میرم من خب
 همچنین :دلسا

 
 میزنه لبخند داره دیدم کردم دلسا به نگاه یه

  پهلوش به زدم محکم
 چته؟ وحشی هوی :دلسا
  میشی سرخ لبو مثل و پایین میندازی سرتو سر یه اخه چته تو :گفتم
 بابا نه :دلسا
 چیه قضیه ببینم بگو بابا نه اره :نفس

 
 ساعت به نگاه یه هولکی هول بعد نیس ایی قضیه نفس ایی قضیه چه گفت و کرد نگام دلسا
 نداری کاری برم دیگه من شد دیر چقد وای گفت و کرد
 میزد مشکوک عجب این

  
  زوده که االن دیگه برو بعد بخوریم ناهار وایستا حاال کجا

 
  میبینمت بعدا برم باید نه :دلسا
 فعال باش خودت مواظب باشه :نفس
 خدافظ برسون سالم سارا خاله به: دلسا
  میکنه صداش سارا خاله همیشه دلی که مامانمه سارا

 
 میاد خوشش خیلی دلسا از مامانم

 
 میکردم مرور درسامو داشتم بود شده شب

  پایین رفتم شدماا خسته پوووف
 نشستم مامان پیش

 
 نیومده هنوز مگه کجاست؟ بابا مامان
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 زیاد کارا میگه میگم که بهشم نمیاد یا میاد دیر یا شب چند این که میبینی واال بگم چی :مامان
  شده

 وهللا نمیدونم
 

 واقعا میگفت راست مامان
  اومد بابا دیدم نشستم پیشش یکم

 بود ناراحت انگار نبود خوب حالش
 

 اخه؟ چکارمیکنی داری تو میشیم نگرانت ما نمیگی هیچ کجایی هست معلوم :مامان
 بزنم حرف باهاتون باید کن صدا نیمارو برو نفس :بابا
 باال رفتم و گفتم چشم یه

 چیشده یعنی

 
 کردم صداش و کردم باز نیمارو اتاق در
 بود کشیده دراز تخت رو
 

  چیشده؟ :نیما
 کنه صحبت باهامون بابامیخواد پایین بریم شو بلند+

 مگه؟ شده چیزی چرا :نیما
 نگفت چیزی نمیدونم یعنی نه :گفتم
 بریم باشه :نیما

 بروی رو مبل رو و پایین رفتیم نیما با
 نشستیم بابا 

 بگه میخواد چی بابا ببینیم بودیم منتظر

 
  نیست خوب شرکت اوضاع راستش :بابا
 باشیم دور اینجا از وقتی چند یه باید

 میکنیم حرکت فردا کنید جمع و وسایلتون مسافرت بریم میخوایم

 
  میکردیم نگاش تعجب با داشتیم هممون

 یهویی اونم اخه مسافرتی چه

 
  یهویی اونم مسافرت اخه اومده پیش مشکلی چه مهران چی یعنی :مامان
 میکنیم فرار داریم ما نکنه
  مسافرت خانوادگی بریم میخوایم کنید فکر اصال تنیس چیزی فراری چه خانم نه :بابا

 نه؟ نرفتیم جایی هم دور که هست وقتم خیلی
  بشید اماده صبح فردا برای و نباشه حرف دیگه پس
 

  شد بلند سرش پشت مامانم اتاقش رفت بابا
 بزنه حرف باهاش میره حتما

 
  شده عوض بابا رفتارای دهش چیزی یه گفتم نیما گفتم چی من گفتم و کردم نیما به نگاه به

 باشه همون به مربوط نکنه شنیدم صحبتاشم من
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  نپرس هیچی نفس نمیدونم :نیما
 چیشده که میشه معلوم باالخره

 
  بودم کرده جمع مو ها وسیله دیشب بود شده صبح

 برداشتم رو الزمه میدونستم که وسایلی و لباسا براهمین بمونیم روز چند قراره که نمیدونستم
  

  حاظرن همه دیدم پایین رفتم بود شده 8 ساعت
  بود نشسته مبل رو ناراحت مامان
  پیشش رفتم

 
  که نشده چیزی ناراحتی چرا گلم مامان+
 با منم میشه عوض هوامونم و حال میریم نرفتیم خانوادگی مسافرت وقته خیلی بابا قول به

  کردم صحبت دانشگاه
  نمیاد یشپ مشکلی پس نیستم روزی چند یه گفتم

  میکرد نگام غمگینی بالبخند مامان
  گرفت دلم

 
  دیگه حاظرید خب اومد بابا

 نزاشتید جا که چیزی
  پایین رفتیم نمیگفت چیزی هیچکس بمونیم اونجا طوالنی مدت یه ممکنه 

 
  کردیم خداحافظی باهاشون و سپردیم مهری و رجب مش به رو خونه

 
  بیرون برم خونه این از میخواستن دلم اصال انگار داشتم بدی حس چه

 عقب صندلی هم نیما منو و نشست جلو مامان شدیم بابا ماشین سوار
  

 زد و بود دلم تو که حرفی نیما که میریم داریم کجا نمیدونستم هنوز بودیم راه تو
 

 میریم؟ کجا داریم نمیگی بابا :نیما
  خوبیه خیلی جای میمونیم ونجاا مدت یه اشناهامه از یکی ویالی پسرم شمال میریم :بابا

  نگفتیم چیزی دیگه
 

 برد خوابم کی که نفهمیدم و بستم چشامو همین برا میومد خوابم خیلی
 

 بیدارشدم نیما صدای با که بودم خوابیده چقد نمیدونم
  رسیدیم شو بیدار نفس نفس

 انداختم برم رو دو به نگاه یه و کردم باز چشامو
  

 ..جایی عجب وای
  بود خوشگل و سرسبز جای یه

 شمالیم کجای نمیدونستم
 شدم پیاده

 
  ببره رو چمدونا تا کرد صدا نفرو یه بابا 
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  بود خدمتکار حتما
  بود قشنگی خیلی جای میکردم نگاه رو ویال داشتم
  میشدی وارد در از وقتی داخل رفتیم

 بود جلوت شیک و بزرگ تقریبا سالن یه
  داشت باالهم طبقه
  دبو خوبی جای
 نشست رومبل و رفت نیما

 
  برمیدارم رو باال اتاقای از یکی من گفتم و گرفتم و چمدونم من
 

  کن انتخاب داری دوست که و هرکدوم  دخترم برو : بابا
 

  کردم باز و اولی اتاق در داشت اتاق تا 3 تقریبا باال رفتم
 و چمدونم همین برا دمبو خسته نداشتم اتاقارم بقیه زدن دید حوصله اومد خوشم دکورش از

  تخت رو انداختم و خودم و اتاق همون بردم
  خوبی جای چه اخیشش 
 

  نداشتم و پایین برم اینکه حس ولی بود شده گشنمم نبرد خوابم ولی بخوابم میخواستم
  کردم روشن گوشیمو

  دارم دلی از کال میس تا چند دیدم
 زدم زنگ بهش

 
 سالم دلی الو

 تو کردی خاموش و گوشیت راچ کوفت و سالم :دلسا

 
  خبربدم بهت نبود حواسم اصال مسافرت اومدیم ببخشید :نفس
  نامرد خبرمیدادی یه حاال رفتین واقعا؟کجا :دلسا
  ببخشید دیگه رفت یادم گفتم :نفس
 رفتین؟ کجا حاال نداره عیب:دلسا

  اسباب اشناهای از یکی ویالی شمالیم کجای نپرسیدم هنوز ولی شمال اومدیم+
 توپه خیلی جاش

 
 برمیگردی؟ کی حاال بگذرون خوش حسابی دختر دیگه خوبه اوه :دلسا
  نیست معلوم فعال نمیدونم:نفس
 بمونیم طوالنی یکم شاید

  
 بزنا زنگ بهم میشه تنگ برات دلم :دلسا
 نداری؟ کاری فعال همینطور منم دیوونه چشم:نفس
 بای قربونت نه:دلسا

 
 کردم حرکت پایین بسمت و کردم خدافظی دلسا از
 

 برده خوابش مبل رو نیما دیدم پایین رفتم
  میومد صدا خونه آشپز تو از
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 میکنه غذادرست داره مامان دیدم اشپزخونه تو رفتم

 بیرون میرم دارم من مامان+
 کن استراحت یکم برو ایی خسته اومدیم تازه نفس کجا :مامان
  سررفته حوصلم میکنم مخرید میگردم یکم میرم خوبم مامان نه :نفس

 برگرد نشده شب تا برو باشه:مامان
 خدافظ فعال برمیگردم زود چشم+

 بسالمت :مامان
 
 بگیرم تاکسی تا جلوتر رفتم همین واسه برم باماشین نمیخواستم پایین رفتم ها پله از

  خوب خرید مرکز یه به برسونتم گفتم شدم ماشین سوار
 

  بودیم راه تو ساعت نیم تقریبا
 اومد خودم به راننده باصدای که فکر تو بودم رفته

 خانم رسیدیم
  ممنونم+

  شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 
  میکردم نگاه رو ها مغازه داشتم

  خورد زنگ گوشیم که
 دادم جواب و زدم لبخند بود نیما

 
 نیما؟ جانم+

 نفس؟ کجایی :نیما
 ودب سررفته حوصلم بگردم یکم اومدم خرید مرکز من
 

  میام دارم من وایستا همونجا:نیما
 

 منتظرتم ؟باشه میای جون اخ:نفس
 

 سرمیرفت حوصلم تنهایی بیاد نیما میشه خوب خیلی وای
 

  بیاد نیما تا ومنتظرشدم نشستم کنارخیابون های صندلی از یکی رو رفتم
 شنیدم رو نیما صدای که گذشت یکم

 
  گل ابجی سالم-

  افتادی خرید کرف به چیشد خوبی سالم :نفس
  خرید بریم بزن حاال بود سررفته حوصلم منم هی:نیما

 
  گرفتم و دستش و خندیدم
 میکردیم نگاه ویترینارو داشتیم
 از میخورد کمربندطالیی کمرش دور که بود سفید مانتوی یه افتاد خوشگل مانتوی یه به چشمم
  کنم روپ اونو بریم گفتم نیما به بود شیک و ساده اومد خوشم مدلش
  برداشتم همینو اومد خوشم خیلی بود اندازم قشنگ پوشیدم رو مانتو داخل رفتیم
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  کرد موافقت اونم گفتم هم نیما به کنیم خرید باباهم و مامان برای که اومد ذهنم به یهو
  گرفتیم مامان برای رنگ خوش و خوشگل بلیز و شال یه
 
 میشد شب داشت تقریبا دیگه خرید لباس تدس چند هم نیما گرفتیم بابا برا پیراهنم یه
 

 بخوریم؟ چیزی بستنی یه بریم چیه نظرت نفس :نیما
  شده گشنم بخوریم چیزی شامی یه بریم شده شب دیگه االن میگم من ولی-
 

 بریم گشنمه منم میگی راست :نیما
 داد سفارش جوجه هم نیما و کوبیده من رستوران یه رفتیم

 
 بود شده شب دیگه خوردیم غذامونو

  تنهان ایناهم مامان بریم دیگه خوردی غذاتو:نیما
  بریم اره-

 
  صندوق گذاشتیم خریدارم گرفتیم تاکسی یه بیرون اومدیم و کرد حساب نیما

 
 بشن خوشحال خریدیم براشون که ها کادو این از بابا و مامان کنم فکر بود خوبی روز-

  اره:نیما
 

 بودیم رسیده تقریبا دیگه
  بود شده پارک مشکی ماشین تا چند رد جلوی
 کین؟ دیگه اینا چی یعنی

 
  بودیم ما که ویال همین اونم بود ویال یه فقط اینجا

 شدیم پیاده ماشین از
  میکرد نگاه ماشینا به داشت نیما

 
 ماشین؟ همه این اخه اومده کسی نکنه کین اینا نیما:نفس

 
 خبره چه ببینیم بریم نمیدونم:نیما

 و دعوا صدای ترمیشدیم نزدیک هرچی میومد بحث جرو و دعوا صدای انگار یکنزد رفتیم
  میشد بیشتر بحث جرو
  بود کرده یخ بدنم تمام وای

 
 لعنتیا بزارید راحتم بیرون برید من ی ازخونه:بابا

 اومد غریبه مرد یه صدای
 
 محبی جناب فکرکردی باخودت چی تو-

  کنی فرار ما دست از میتونی فکرمیکنی
  میزارم راحتت من فکرکردی پیچوندی مارو الکی حاال داری ما از داری که رچیه

 ارررره؟؟؟
  اومد ماشه کشیدن صدای میدی پس و خیانتت این تقاص
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  ریخت قلبم
 

 بود شده سر دستام استرس شدت از گرفت و دستم نیما که جلو برم میخواستم
  کردم نگاه و داخل در از کردمو خم سرمو

  بابا سر رو بودن گذاشته اسلحه یدممید چی وای
 میکرد گریه داشت مامانم

 
  کردم نیما نگاه گریه با برگشتم

 شنیدم شلیک صدای که
 

 وایستاد قلبم کردم حس شنیدم که و شلیک صدای
 چیشد خدا وای

  
  نذاشت نیما که ببینم و داخل تا برگردوندم و سرم همینطور هم نیما بودم شده شک

 ودب شده سرخ چشماش
 

 بود شده قفل زبونم انگار بگم نمیتونستم هیچی ولی بزنم حرف میخواستم
  کنه ولم که دادم هل رو نیما زورم تمام با

  نتونستم ولی
 

  میکردم نگاش داشتم زده شک همینجوری
  خبره چه تو اون نمیدونستم

 یشدهچ ببینه تا شد خم خودش و سمت اون داد هول و من نیما که میشدم دیوونه داشتم
 
  میکرد نگاه روبروش به زده شک و شد شل دستاش دیدم 

  کردم نگاه و سمت اون و سمتش رفتم نیاوردم طاقت دیگه
  میچرخه سرم رو داره دنیا کردم حس وای
 میدیدم؟ چی

 
  بود افتاده زمین رو میشد جاری سرش از خون که حالی در بابا

  شد گرفته مامان طرف که ایی اسلحه با که میزد ضجه داشت مامانم
  رفت سیاهی چشمام
 کن کمکم خدایا

 
  میکشوند خودش دنبال و من و گرفت و دستم نیما

  نیما کن ولممم گفتم باگریه
 بابامو کشتن چیشد بابا

  کن ول دستمو 
 میکرد گریه داشت نیماهم

 
 فرار طفق بوسید پیشونیمو کنه پیدات نتونه هیچکس که جایی برو نفس برو اینجا از زود:نیما
  من خاطر به کن
 

  برم کجا بودم شده شک
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 برم کجا بابام و مامان بدون نیما بدون
 
 اومدم خودم به زد که دادی با
 

 بروووو میگم بهت :نیما
  شما بدون برم کجا زدم داد منم

  میگی داری چی هست معلوم
 ...ن شدی دیوونه

  شدم ساکت اومد که شلیکی صدای با
  میکردم اهنگ بروم رو به زده بهت

 داد هلم عقب به و گرفت بازومو نیما یدفعه
  باش زود برووو میگم بهت-

 برو فقط بدو نفس برو
  دوید ویال طرف به و گفت اینو

 
  بود افتاده کار از مغزم اصال

  داخل رفت نیما
 اومدم خودم به سوم شلیک باصدای که بود زده خشکم همینجوری
 اصال میدوییدم توانم تمام با بود افتاده کار از مغزم لحظه اون ولی کنم فرار نمیخواستم
  میرم کجا دارم نمیدونستم

 میدوییدم فقط هدف بی
  بودم اورده کم نفس دیگه

 
 کردم نگاه ورم دورو به افتادو کار مغزم تازه
 کجام؟ من

  بودم خلوت و تاریک کوچه تویه
 کجاس؟ اینجا بودم ترسیده
  نمیشناختم اصال

 
 به توانم تمام با و اومدم خودم به دیدم کوچه سر که پارکی دیدن با انداختم نگاه یه ورم دورو به

 کردم حرکت پارک سمت
 

  کشیدم عمیق نفس و نشستم نیمکت روی
  نمیومد باال نفسم بودم دوییده انقد
 

 افتادم پیش دقیقه چند اتفاقای یاد که میکردم نگاه روبروم به داشتم همینجوری
 

 ...نیما مامانم بابام
  چشمم جلو اومد ها صحنه تمام

 
 من خاطر به کن فرار فقط کنه پیدات نتونه هیچکس که جایی برو نفس برو ازاینجا

 
 افتاده اتفاقی چه فهمیدم تازه زدم که جیغی با

  کردم صدا رو خدا و زدم ضجه دل ته از نه وای
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  ندارم طاقت دیگه کن کمکم خدایا
 

 بیاد سرم یهویی بال همه این باید چرا
  میکردم گریه داشتم همینجوری

 
 بود هضم قابل غیر برام وقت چند این اتفاقای تحمل
  افتاده اتفاقی چه که فهمیدم تازه گوشم تو میپیچید بابا صدای همش
 کن کمکم خدا ندارم طاقت دیگه زمین رو افتادم زانو با نهههه

  برم کجا من االن
  چکارکنم خانوادم بدون

 
  اومد نیما رس بالیی چه

 میشد منفجر داشت سرم
 
 لرزید بدنم تمام نشست شونم رو که دستی با
 
 کردم نگاه سرمو پشت و برگشتم ترس با
 بود تنش نگهبانی لباس که پیرمردی دیدن با
 کشیدم راحتی نفس میکرد نگام مهربونی بالبخند داشت و
 

  میکنی گریه داری چکارمیکنی؟چرا اینجا شب موقع این دخترم:پیرمرد
  نیست خوب دختر یه برای ناامن ها اینجا شب موقع این

 میکردم نگاش داشتم اشکی باچشمای

 
 برم که ندارم و جایی راستش کنی کمکم لطفا میشه جان پدر-

 شو بلند نگهبانم اینجا من باباجان اره:گفت زدو بهم لبخندمهربون یه
 هست بهت حواسم من کن تاستراح اونجا برو تو  دارم اینجا کوچیک سوییت یه من
 

 نداشتم جونی دیگه
  شدم بلند داشت و نجاتم فرشته حکم االن که پیرمرد اون کمک با 

 چاره ولی فکرکنه بد موردم در نمیخواستم میکنه فکری چه باخودش االن پایین انداختم و سرم
 نداشتم ایی

  بودم مجبور برم که نداشتم و جایی شب موقع این چون 
 دخترم بیا من با-

  باشه بدی ادم که نمیخورد بهش بنظرم ولی بودم ترسیده یکم

 
  کردم حرکت سرش پشت حرف بدون همین برای نداشتم ایی چاره
 میرفت گیج سرم بود بد خیلی حالم

 
 هستم ها همینجا من کن قفل تو از درم و داخل برو دخترم همینجاست:پیرمرد

 برین چی؟کجامیخواین شما ولی-
 

 تو بمونم بیرون که این به دارم عادت نباش من نگران تو هستم همینجا من فتگ زدو لبخند
  بهترمیشه حالت انشاهلل فردا تا کن استراحت
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 داخل رفتم کردم تشکر ازش و کردم نگاش
 بود کوچیکی جایه

  نداشتم و اتاق به کردن نگاه حوصله
 تخت رو انداختم و خودم و سمتش رفتم بود اتاق گوشه تخت یه
 
  نبود خودم دست اشکام ترکید غضمب

  بود بد حالم خیلی
 بمیرم میخواست دلم
 

 نمیکردم فرار کاش چکارکنم من خدایا
  نمیداد دستوری هیچ مغزم لحظه اون

  اومد مامان و سرنیما بالیی چه االن نمیکردم فرار من کاش
 نمیره ازیادم بود افتاده زمین رو که موقع اون بابا قیافه هم لحظه یه

 
  میکردم گریه فقط

 میشد بدتر حالم فکرمیکردم بهش بیشتر هرچی
 رو روزا این و میمردم منم کاش برم کجا فردا چکارکنم خانوادم بدون من کن کمکم خدایا

  نمیدیدم
  بودن کی آدما اون بودیم خوشبخت خانواده یه که ما اومد سرمون بود بالیی چه این
  داشتن بابا با دشمنی چه

  اومده سرشون الییب چه االن
 میشدم دیوونه داشتم

 
 برد خوابم کی نفهمیدم که کردم گریه انقدر

  بیدارشدم خواب از در صدای با
  دردمیکرد خیلی سرم
  بود شده سنگین پلکام

 
 سمت رفتم و کشیدم عمیق نفس تا چند نیوفتم تا گرفتم دیوار به و دستم رفت گیج سرم شدم بلند
  در

  پیرمرده نهمو دیدم کردم نگاه
  کردم باز و در و کردم مرتب شالمو

 
 کردم بیدارت دخترم بخیر صبح-

 گفتم ایی گرفته باصدای و کردم نگاش
  ببخشید شدم مزاحمتون واقعا میخوام معذرت+
 

 بگیری جون بخور یکم بیا گرفتم تازه نون گفت و زد لبخندی باخوشرویی
  شدم مزاحمتون که ندهشرم برم میخوام دیگه ندارم میل واقعا ممنونم-
 
 و جایی دخترم شدم نگرانت ولی کنم دخالت نمیخوام میپرسم ازت سوال یه حرفیه چه این-

 بری؟ که داری
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  ندارم و جایی برم کجا هه زدم پوزخند دلم تو
 لعنتی ویالی همون به سر یه برم باید قبلش ولی تهران برگردم باید سرم به اومد دلسا فکر یهو
  بزنم
  بود گرفته و گلوم بغض باشه اونجا نیما شاید

 میکرد نگام داشت دلسوزی با پیرمرد
 
 نمیدونم نیا بیرون شب موقع این دیگه ولی کردم کمکت من دیشب دخترم باش خودت مواظب-

 باش خودت مواظب ولی چیه مشکلت
  افتادم راه و  کردم ازش تشکر یه
 
 پول بدون وگرنه هست همرام این خوبه بازم بود همراهم کارتم فقط چیزی نه داشتم گوشی نه

  چکارکنم میخواستم
 
  کردم حرکت ویال سمت به

  نیست مهم برام هیچی دیگه
 نیست مهم برام دیگه بمیرمم اگه حتی

 
  برم باید سمت کدوم از نمیدونستم

 اومدم ور کدوم از که نفهمیدم اصال دیشب

 
 مقدار یه کردم پیدا خیابون سمت اون که تممیگش بانک عابر یه دنبال نبود همراهم پولی هیچ
 باید کردم گم و گوشیم که حاال نمیدونستم باشه دستم تهران برم میخوام تا که برداشتم پول

  نبود کارتم تو زیادی انچنان پول چکارکنم

 
  دادم بهش و آدرس و گرفتم تاکسی یه
 خانم رسیدیم-

  شدم پیاده و کردم حساب
 

 نبود خبری هیچ دمبو ایستاده ویال جلوی
  نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار اصال

  کردم بغض افتادم دیشب یاد
  کنم گریه نمیخواستم ولی

  بهترشه حالم تا کشیدم عمیق نفس یه
 

 کردم حرکت ویال سمت به لرزون های باقدم
 داخل رفتم ترسیدم یکم بود باز در

 
  بود اول مثل چیز همه بود نیوفتاده اتفاقی هیچ انگار

 نیما و مامان نه بود خبری بابا از نه
  میکردم نگاه رو ویال اطراف داشتم زده حیرت
  خورد لعنتی جای اون به چشمم

 
  بود مونده باقی زمین رو خون از ردی هنوزم چشمم جلوی اومد دیشب های صحنه تمام 
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 سمت به دوییدم و اومدم عقب گریه با ببینم هارو صحنه این نمیتونستم نداشتم طاقت دیگه
 بیرون

 
  بیرون زدم ویال در از هق هق با

  چرا اخه اومد سرم شب یه بال همه این نمیکشم دیگه خدایا
 کردیم گناهی ماچه مگه میشد اینطوری باید چرا
 میرفتم راه خیابون تو حال بی
 

 برگردم گرفتم تصمیم  اخه بخورم میتونم جیزی مگه نخوردم هیچی ازدیشبم میرفت گیج سرم
  نتهرا

 
 ندارم هیچکسو اینجا

 ایستادم سرخیابون
  برسونتم تهران تا گرفتم تاکسی یه
 میرید؟ تهران تا اقا
 
  ها میشه زیاد دربستی ولی میرم+
 

  بمونم اتوبوس منتظر نداشتم حوصله نداشتم اییم چاره ولی نداشتم زیادی پول

 
  نیست مشکلی:گفتم

 بفرما ابجی باشه+
 

  پیچید ماشین تو شادی آهنگ صدای

 
 بخوره لعنتیم دل تو حرفای به تا میزاشت اهنگی یه حداقل ندارم شانس چیزام اینجور تو

 
  کنید خاموش و ضبط میشه اقا+
 ابجی چشمم رو-

  دادم تکیه ماشین شیشه به سرمو

 
  میخواست رو روزا اون دلم

  بود خاطره پر که روزایی
  میکردم حس کنارم خانوادمو که روزایی
  نیما بابا مامان هک روزایی

 ...بودن همه
 

  میخواد مامانو آغوش دلم
  میکردم دل و درد باهاش که روزایی

  میداد گوش بهم فقط اون و میگفتم کس همه و چیز همه از
 

  میکردم لوس بابا برای خودمو که روزایی
  داشتم نیما با که روزایی

  شیطنتامون
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 میشدم دیوونه داشتم کجاست نیما نمیدونم االن حتی
 

  روزا اون گذشتن زود چقد
 نمیگذرم چیزا این از من ولی

 
  توراهیم میشه ساعتی یه بودم کجا نمیدونم

 بود خاطرگرسنگی به داشتم شدیدی ضعف حس
 برد خوابم کی نفهمیدم و بستم و چشام

 پریدم ازخواب راننده باصدای
 
 برم؟ سمت کدوم از رسیدیم ابجی-

 دادم رو دلسا خونه ادرس و کردم نگاش
  خودمون خونه برم میترسیدم

 
  بزنم حرف بادلسا میخواست دلم

 شدم تنها بدجوری
 رسیدیم بعد ساعت نیم تقریبا

 
 میشم پیاده دارید نگه همینجا ممنونم-

  شدم پیاده و کردم حساب پولشو
 

  بگذرونم زندگیمو چجوری و  چکارکنم میخوام مونده برام که پولی یکم این با نمیدونستم
  زدم خونشونو زنگ و جلو رفتم
 کیه؟

 
  دلی منم-

 باال بیا تویی نفس وااای
  داخل رفتم کرد باز درو

  بگم دلسا به چی نمیدونستم
 پایین اومد ها پله از بدو بدو دلسا
 ..ن قرار مگه اومدی کی دیوونه سالم

 شد ساکت قیافم بادیدن
 
 افتاده؟ اتفاقی روزیه و حال چه چیشدی؟این نفس-
 بغلش انداختم خودمو ریهگ با
 
 داداشم کشتن و بابام گرفتم ازم  مامانمو شدم بدبخت دلی-
 بگم حرفمو ادامه نذاشت گریم هق هق دیگه 

 میکرد نگام داشت زده بهت دلسا
 باال بریم بیا نکن نگرانم خدا ترو نفس میگی داری چی

  باال رفتیم ها پله از باکمکش
  نشستم مبل رو
 
 گفتم دلسا برای چیزو همه گریه با
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 میکرد گریه من پای به پا اونم بود شده شکه
 برات بمیرم الهی :دلسا
  داشتید دشمنی شما مگه کرده اینکارو کی اخه
 (داشتیم مادشمنی مگه)فکرمیکردم این به داشتم فقط من ولی کنه ارومم داشت سعی اون

 
 که خاله غذای خوردن از بعد
  کردم بازی باغذام فقط  نخوردم هیچی من
 ممنونم سکوت این بابت ازشون واقعا و نگفتن چیزی  هم بقیه

 
  کشیدم دراز بود کرده پهن که تشکی روی رفتم دلسا اتاق سمت به تشکر یه با

  بود دلگرمی برام بودنش باشم دلسا پیش میخواست دلم
  مکرد تعریف براش که اتفاقاییه شوک از شاید بود خودش تو خیلی شام سر از هم دلسا

  شنیدم چی و دیدم چی گفتم دلسا به فقط حاال تا
  کردیم تصادف میکنن فکر هم عمو و خاله
 خاله با بودیم هم پیش همش و شدم بزرگ دلسا با بچگی از چون کردم گریه خاله بغل تو چقد

  بودم راحت هم عمو و
  نعمته یه من برای االن بودنشون واقعا

 
 
 میکرد دلگرمم میداد دلداری بهم و داشت هوامو واهرخ یه ومثه بود پیشم دلسا اینکه 
 
  بیداری اجی نفس-
  دلی اره-
 ؟ بهتره حالت-

  نشی اذیت اینجا مهمان اتاق نداری؟میرفتی الزم چیزی
  باشم تو پیش میخوام دلی نه-
 کنی چکار میخوای حاال-
  نمیدونم-
 

  باشم شما مزاحم همش نمیتونم بکنم پیدا کار باید اول شدم گیج خودمم

 
 دلسا نمیدونی

 نمیره کنار چشمم جلو از ها صحنه اون هم لحظه یه 
 
 پس دارن دوست من اندازه رو تو باباهم و مامان میدونی خواهرمی مثل تو چیه مزاحم دیوونه-

 نگو چرت
  کنی چکار میخوای تنهایی تو بعدم
 کنن کمکمون میگفتیم بابام و مامان به حداقل کاش

 
  دارم اعتماد چشمام اندازه به تو به بفهمه بایدن کسی دلی نه-

 نیما و مامان چرا داشت اونا به ربطی چه من بابای مشکوکه خیلی افتاد اتفاق که چیزایی ولی
 ...رو

 
 شد جاری اختیار بدون اشکام بدم ادامه نتونستم دیگه

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 30                                                 P a g e

 

 

  کنارم اومد دلی
 
  نکن گریه بشم قربونت الهی-

 بود سرشناس خیلی عمو شرکت باالخره بودن عمو ریکا رقبای یا شریکا از شاید
 میدونی میموندی اونجا توهم یا میدیدن تورو اگه کنی فرار تونستی تو که کن شکر خدارو ولی
 میشد؟ چی

 
 طاقت کنم تحمل دوریشونو نمیتونم میمردم منم کاش بودم اونجا منم کاش دلی نه:گفتم گریه با

  نره بیرون صدام تا دهنم جلو مگذاشت دستمو شد بلند هقم هق ندارم
  بیدارشدم ازخواب 8 ساعت صبح برد خوابم دلسا پای رو که کردم گریه انقد

  نمیشه اینجوری بگردم کار دنبال برم میخواستم
 باشم کسی سربار نمیخواد دلم

 
 از نمیشد روم نداشتم لباسیم هیچ چکارکنم بود برده خوابم لباسام باهمون دیشب بود خواب دلسا
 بگیرم هم دلسا

 
  واقعا چکارکنم بعد به ازاین

  خودمون خونه برم میترسم
 که بعد باشم اینجا روز چند یه تا اینجا بیارم هامم وسیله  خبره چه ببینم برم باید حداقل ولی

 میکنم جور و جمع خودمو کنم کارپیدا

 
  بیرون رفتم اروم کردم باز و اتاق در شه بیدار دلسا اینکه بدون

  بودن خواب همه ارانگ
 بیرون زدم پوشیدمو هامو کتونی

 
 کنم شروع ازکجا باید نمیدونستم

  کارنکردم تاحاال
 بگردم کاری همچین یه دنبال باید داشتم پرستاری لیسانس

  کن کمکم خودت خدایا
 
  گرفتم تاکسی یه

 سرزدم جا چند
 بمونه وقت نیمه میخوان پرستار یه میگفتن همه 

 بمونم وقت تمام که کارم یه دنبال من ولی
 کنم زندگی که ندارم ایی خونه دیگه 

  هست سرم باالی سقفی یه هم کارمیکنم هم اونجا حداقل
 باشم ایی دیگه هرکس یا دلسا بار سر نمیخوام

 
 که بردارم وسایلمو و لباسام تا خونه برگردم و شم ماشین سوار میخواستم بودم شده خسته 

 افتاد آگهی یه به چشمم
 

  دیوار یه به بودن زده و آگهی
 
 "نیازمندیم خانم پرستار یک به"
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  برداشتم دیوار رو از و آگهی

  شدم خسته بودم رفته راه انقدر جیبم تو گذاشتم بودن گذاشته هم شماره یه
 

  دردمیکرد خیلی سرم بودم شده خسته هم بود شده ظهر هم ولی برم االن میخواستم
  شدن نگرانم هم خاله و دلسا االن تا حتما

 
  میشد تموم داشت پولم واقعا دیگه بگیرم تاکسی نمیخواستم

 سرکار برم تا کنم مراعات باید حداقل
  بودم کار دنبال همش که بس برم نتونستم که هم خونه
  میگیرم هامو وسیله میرم فردا

 
 بود مونده خیلی اینا دلسا خونه تا

 نمیمونه برام چیزی دیگه بدم اکسیت پول بخوام هی اگه نداشتم ایی چاره ولی

 
  نمیزاشت هیچوقت بابا که افتادم روزا یاداون

  باشه راحت همیشه باید بکشه سختی دخترم نمیزارم میگفت برم جایی پیاده یا تاکسی با 
 خرید ماشین برام بعدش که
  کشیدم پرسوز آه یه

 میکشه چی داره دخترت ببینی که بابا کجایی

 
 منم تا داخل میرفتم نیما با شب اون منم کاش بود سخت برام خیلی بود گرفته گلومو بغض
 شم خالص زندگی این شر از بمیرم

 
 چیزی نه میشناسمش نه من ولی بفهمم باید اورده سرمون رو بال این کسی چه نمیدونستم هنوز

 نمیدونم ازش هیچی دیگه باردیدنش یه و اسم یه جز به
  بود سال 45-40 تقریبا مرد یه 

 کردم نگاه تا کردم خیال و انقدرفکر بود کی بفهمم باید کنه لعنتش خدا
 صورتم به کشیدم دست کشیدم عمیق نفس یه درم جلوی دیدم 
 بود ازاشک خیس 

  نبود خوب حالم بودم فکر تو که انقدر نفهمیدم واقعا کردم گریه کی من
  داخل رفتم بازشد در
 

 بیاد بابا بزنم زنگ میخواستم االن شدیم نگرانت مانما منو چقد میدونی نفس بودی کجا:دلسا
 بگرده دنبالت

 
  پایین انداختم و سرم زده خجالت

 سمتم اومد خاله
  شدیم نگرانت خیلی جان نفس بودی کجا 
 
 هم گوشی نکردم بیدارتون دیگه بودید خواب شما کاربگردم دنبال بودم رفته خاله شرمنده-

 کردم نگرانتون ببخشید خبربدم نداشتم
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 یه حاظربشه ناهار تا کن استراحت یکم برو دخترم نداره اشکالی کرد نگام مهربونش چهره با
  اتاق تو رفتیم دلسا همراه به و کردم تشکر

 
 نفس نداری گوشی نمیگی چرا:دلسا

  نیست ؟مهم بشه چی که بگم-
 نشست کنارم اومد

 کردی؟ پیدا کاری چیشد خب-
 

 وقت کارتمام یه من ولی میخوان وقت کارنیمه یه همه ولی گشتم جارو چند راستش :گفتم
 میخوام

 
 اخه؟ وقتی تمام کار چه :دلسا
 میکنی زندگی باما همینجا تو شدی دیوونه نفس
 اخه بود مهربون چقد کردم نگاه بهش

 
 چقد؟ دیگه ولی داشتید لطف من به همیشه خانوادت و تو بشم شما مزاحم نمیخوام من دلسا نه+
 

  وایستم خودم پای رو باید من ولی ندارم و کسی دیگه گرفتن ازم خانوادمو میدونم
  خانوادم دوری سخته میدونم
  سخته کردن زندگی اونا بدون
  بربیام ازپسش باید میتونم من ولی

 
  میکنم پیدا آورد سرمون هارو بال این که کسی اون بمونه اینجوری چیز هیچ نمیزارم من
 

  نفس کنی پیداش میخوای چجوری سیشتومیشنا مگه اخه:دلسا
 
 میدونم اسم یه ازش فقط نمیشناسم نه+
 ها بال این که همونه مطمئنم شنیدم میکرد دعوا باهاش داشت بابا وقتی اینم (منش آریا جناب)

 اورده سرمون رو
 
  شده که هرطور دلی میکنم پیداش 
 توزمین بره نمیشه آب 

 میگیرم پس همشونو تقاص من
 داد من به که عذابی و زجر خاطر به اورده سرمون که بالهایی خاطر به 
 بمونه اینجوری چیز هیچ نمیزارم میدم نشونش 

 
 کار دنبال برم دوباره  کنم استراحت یکم میخواستم اتاق تو رفتیم دلسا با ناهار از بعد

 
 ریعس ولی پرسیدم ازش بارم یه خودش تو میره خیلی دلسا بودم شده متوجه روز چند این

   کرد عوض و حرف
  کنم چکار نمیدونستم واقعا نگفتم چیزی بهش دیگه ولی شدم متوجه

 
  میکنی فکر چی به:دلسا
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 نمیدونم حتی من بده انجام کارایی همچنین که باشه رزل میتونه آدم یه واقعا چقدر اینکه به+
 کجاس هاشون جنازه

  
 که زیاده انقدر غمم اندازه میدونست طمئنام میکرد نگاه بهم غم با فقط نمیومد دلسا از صدایی
  نمیده جواب الکی های دلداری

 
 نکنم فکر دقیقه یک برای حداقل چیزی به کردم سعی فرستادمو بیرون محکم نفسمو

 
 

  میگشتم کار دنبال باید ویال برم میشدم اماده داشتم

 
 داشتم وحشتناکی سردرد ظهر از
 

 نمیشد آزاد عنوان هیچ به فکرم کنم استراحت نتونستم هم ذره یه حتی
 

  بیارم هامو وسیله تا خونه میرم گفتم دلسا به و حاظرشدم
  میام باهات منم میگف

 بهتره برم تنها گفتم من ولی
 بیوفته دلسا برای اتفاقی نمیخوام بیاد پیش مشکلیم اگر 

 
 ویال سمت به کردم حرکت و بیرون اومدم
  برم ادهپی باید جا همه دیگه بودم شده خسته

  رسیدم
  بودم ایستاده ویال جلوی

  رفته جا ازاین رجبم مش حتما نبود خبری هیچ داخل رفتم و کلیدانداختم

 
  بازبود سالن در جلو رفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 کردم تعجب
  بازکردم درو آروم 
  داخل رفتم 

  زد خشکم دیدم که چیزی بادیدن
  بودن افتاده زمین روی خونی مهری و رجب مش

 
  بخورم تکون نداشتم قدرت حتی
 میکنم خواهش باشن زنده خدایا

 باپاهای
 بود کرده تار دیدمو جلوی اشک داخل رفتم لرزون

  مبل رو انداختن و کشتن و رجب مش
 بود افتاده زمین رو هم مهری

  
 چیه تقاص کارا این چکارمیکنی داری خدایا

  گرفتید ازم چیزمو همه میخواین ازجونمون چی لعنتیاااا
 میکردم گریه و میکشیدم جیغ
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  بدبود خیلی حالم
  میسوخت معدم بود شده تار دیدم
  برسه دادم به نبود کس هیچ
  داشتن گناهی چه اونا آخه رجب مش و مهری چرا

  کنه آرومم یکم تا هست مهری اینجا بیام االن بود خوش دلم حداقل
  میشدم دیوونه داشتم
  میشهن تموم کابوس این چرا
  نداشتم تحمل دیگه بمیرم میخواست دلم میرفت گیج خیلی سرم افتادم زمین روی زانو دو

  بود سالم چند مگه
  بکشم سختی اینهمه سن این تو باید چرا
 سنگینه زیادی برام ها صحنه این دیدن
  نمیکردم فرار اونروز کاش
  میمردم منم کاش

  شم بلند جام از کردم سعی سختی به
  بیوفتم داشت امکان لحظه هر

 نفهمیدم هیچی دیگه و زمین افتادم پام زیر شدن خالی احساس با که بودم برنداشته قدم دو هنوز

                             
  کردم باز درد با و چشمام سرم کشیدن تیر حس با

  بود تاریک تقریبا جا همه
  بود فتادها فشارم نداشتم تعادل زیاد بشم بلند جام از کردم سعی
 مش و مهری به چشمم خوردن و برق کردن روشن بعد گشتم برق پریز دنبال تاریکی توی

  افتاد یادم دوباره اتفاقا تموم رجب
  خوردم مسکن تا دو رفتم آشپزخونه سمت به بدم حال با

  بشم دور محل اون از زودتر میخواست دلم
 میدادم احتمال که وسیله سری یه و لباس دست چند برداشتن بعد رفتم باال ها پله از سختی به

  میکنم پیدا احتیاج بهشون
  کردم حرکت بیرون سمت به بود اتاق کشوی تو که پولی کارت قبلیمو گوشی برداشتن با
  میچرخید جمله یه ذهنم تو

 میشه بدترم این از مگه
 

 داشتم شدیدی تهوو حالت احساس بدبود خیلی حالم
  ردشدم جسدشون ازکنار بدم باحال 

  بدشه حالم هرآن میدادم احتمال کنم نگاهشون نمیتونستم دیگه حتی
 ندارم طاقت واقعا دیگه

 
 دارم دوستشون که کسایی دادن ازدست سخته خیلی افتاد توزندگیم یهویی اونم بال همه این

  داشتن توزندگیم و نفس حکم که کسایی 

 
 باشه همدمم که ندارم دنیا تواین هیچکسو دیگه ام خسته چیز همه از بدم ادامه نمیتونم دیگه

 میکنه نابود منو خانوادم دادن ازدست 
 
 شدم منتظرتاکسی برم پیاده حالم بااین نمیتونستم بیرون اومدم در از

  سوارشدم کرد ترمز که ماشینی اولین
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 دادم تکیه ماشین شیشه به و سرم و دادم و آدرس
  رسیدیم خانم:راننده
 رسوندم در جلوی تا خودمو کشون کشون شدم پیاده و کردم حساب

 میرفت گیج سرم
  داخل رفتم شد باز در زدم و زنگ

 
 اوردی؟ هاتو وسیله اومدی خوش:دلسا

 میکردم نگاش داشتم زارم حال با
  پرید رنگش

  سمتم اومد
 

  افتاد برات اونجااتفاقی نکنه حالیه چه این برات بمیرم الهی نفس چیشدی:دلسا
  اوردن رتس بالیی نکنه
  داخل رفتم و کنار دادم هل رو دلسا

 
 بود وایستاده سرجاش مبهوت و مات

 نداشتم کسو هیچ حوصله
 

 بود شده چم نمیدونم کنم گریه نمیتونستم دیگه نشستم تخت رو بستم درو و دلسا اتاق تو رفتم
 کردم نگاه روبروم به و بالشت رو گذاشتم و سرم نبود خوب اصال حالم
 نشست تخت رو و تو اومد دلسا شد زبا اتاق در
  

 نمیزنی حرف باهام چرا بده حالت انقد چرا چیشده نمیگی چرا فداتشم الهی:دلسا
 

 بزنم حرف نمیخورد تکون زبونم اصال نمیدونم بود سکوت فقط من جواب
  بزن حرف باهام تروخدا شدی اینجوری چرا نفس باتوام :گفت باجیغ و داد تکونم محکم دلسا
 میکردم گاشن فقط

 
 تو شدی اینجوری چرا بزن حرف میگم بهت داد تکونم و کرد بلندم روتخت از
  شد بلند هقم هق که نکشید طولی اومد در اشکم توگوشم زد که محکمی سیلی با 

  میکرد گریه هم دلسا
 
 تو کشیدی چی-

  اوردن سرت بالیی چه
  گرفت توآغوشش سرمو
 نریز توخودت عزیزم کن گریه
  شدم حال بی که کردم یهگر انقد

  کنه ارومم داشت سعی دلساهم
 

  جایی یه بریم باید شو بلند نفس:دلسا
 بده حالم دلی بیام جایی نمیتونم من کجا:گفتم لرزونی و گرفته صدایی با
 گرفت دستمو که بکشم دراز میخواستم 
 بریم باید شو بلند نفس-
 نگفتم چیزی دیگه که بود باتحکم انقد صداش 
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  میریم کجا داریم دونستمنمی
 نمیشناختم مسیرو این
 

 خونه برگردیم لطفا ندارم هیچیو حوصله خدا به میریم داریم کجا نمیگی دلی:نفس
 

 میرسیم االن نفس نگو هیچی:دلسا
 ولی بستم و چشام میسوخت خیلی چشام میترکید داشت سرم میکنه اینجوری چرا نمیفهمم هیچی

 نخوابیدم
 کردم باز چشامو دلی صدای با که بود گذشته چقد نمیدونم

 
  شو بلند رسیدیم بیداری نفس-

  شدیم پیاده
  انداختم برم دورو به نگاه یه

 کردم دلسا نگاه باعصبانیت دیدم که باچیزی
 زند حافظ امیر روانشناس دکتر  مطب

  میکردم دلسا نگاه داشتم خشم با
 میکنه نگام داره مظلوم چهره با دیدم که

 
 تروخدا صحبت برا نمیرن که ها دیوونه فقط بزنی حرف روانشناس بایه داری حتیاجتوا نفس-

  من خاطر به اجی
 نمیایم دیگه نشد خوب حالت اگه بزن حرف برو

 
 باید چجوری نمیدونستم طرف یه از ولی برم میخواست دلم طرف ازیه چکارکنم نمیدونستم

 بگم حرفامو
  وندکش خودش دنبال منو و گرفت و دستم دلسا

 
  کندی و دستم دلسا چکارمیکنی+

 اصال نبود خوب حالم منومیکشید داشت همینجوری نشنید انگار اصال دلسا
 
 نشستم صندلی رو رفتم منم بگیره نوبت رفت دلسا بود خلوت تقریبا مطبش باال رفتیم ها پله از
 

 روانشناس پیش برم نداشتم دوست زیاد هنوزم بشه نوبتمون بودیم منتظر
  اورده در و کفرم واقعا دلسا این ستد از

 
 ندارم نیازی خوبه حالم من روانشناس بیخیال دلی+
 گریه نه میزدی حرف نه اومدی اونجوری وقتی ترسیدم چقد میدونی ببینم شو ساکت نفس-

  میکردی
 
 میگم بهت االن بریم بیا داشتم زمان به نیاز اونموقع دلسا-
 

  میکرد عجله و بود فوضول حد از زیاد چون بریم میگه االن دلسا بودم مطمئن

 
  کردم نگاه بهش شوکه زد که باحرفی اما
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  زیاده صبرم من میکنی تعریف برام بعد دکتره این پیش برو اول-
  میکردم نگاش داشتم شده گرد چشای با
 
   شدی ضعیف خیلی نفس نکن اونجوری چشاتو-

  کنی ستفادها کردن فرار برای من ضعف نقطه از نکن سعی بعدم
 شدم بیخیال همین برای نداشت فایده باهاش بحث ایندفعه بود معلوم

 
 کرد صدامون منشی که ماساژمیدادم چشمامو داشتم دردمیکرد خیلی سرم

 
  شدم بلند جام از و انداختم دلی به نگاه یه  اسمم شنیدن با

 منتظرم اینجا من اجی برو : دلی
 تونمیای؟-
  اینجا منتظرتم من معزیز بری باید خودت نه-

 و دادم تکون سرمو
  کردم حرکت دکتر اتاق سمت به

 کردم مکث یکم در پشت
  زدم در کنارو گذاشتم تردیدو 

  بفرمایید:دکتر
 

  میلرزید استرس از دستام کردم باز رو در
 میکرد خراب حالمو بگم دیدم که چیزایی تمام از دیگه دقیقه چند تا باید اینکه

 
  واقعا نمیتونم بیاد چشمم جلوی اتفاقات اون مو به مو دوباره نمیخواست دلم 

 
 بشینید بفرمایید خانوم-
  بله-

 نشستم دکتر میز روبروی صندلی رو رفتم

 
 نمیکنم نگاه بیمار چشم به شما به من دارید زیادی استرس داره وجود تردید کارتون توی:دکتر

 هاش دغدغه و مشکالت از کنه دل دودر من برای قراره که فردی یک یا دوست یک چشم به
  کنم کمک فرد این به میتونم که جایی تا کنم سعی فقط من و بگه

 که داشت وجود آرامشی یه لحنش تو بود رفته بین از استرسم تقریبا بود کرده که صحبتایی با
  نداشتمش بود وقت خیلی من
 بامن و هست دلتون تو که رفاییح و باشید خونسرد کنید سعی دیگه دنیای یه تو رفتید که باز+
  بزارید میون در
 میمونه باقی راز یک مثل خودمون بین همه حرفا که بدونید اینم

 
 شه بد حالم و بیوفتم اتفاقات یاد میترسیدم کنم شروع باید ازکجا نمیدونستم کشیدم عمیق نفس یه
  بود کرده عرق دستم کف کردم گره هم تو انگشتامو استرس با
 

  شنیدم در ازپشت رو بابا حرفای که موقع ازهمون کردن تعریف به دمکر شروع
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 خیس صورتم دیدم اومدم خودم به نمیاد باال نفسم دیگه کردم حس که گفتم انقد گفتم چیز ازهمه
  میکردم هق هق ازاشکه

 بود سخت برام اتفاقات اوری یاد نبود خوب اصال حالم
 گرفتم باال وسرم شد گرفته صورتم جلوی که بادستمالی 

 
 خیلی حالم پوشوندم صورتمو و گرفتم دستش از کنم پاک اشکامو تا داد بهم دستمال تا چند دکتر

  بود بد
 

 بگو من به حاال میفهممت سخته خیلی که افتاده برات اتفاقاتی میکنم درکت من باش آروم: دکتر
 چکارکنی؟ میخوای

 کشیدم عمیق نفس یه-
 ولی بهش بودم فکرکرده چکارکنم؟ باید

  چکارکنم باید نمیدونستم

 
 و خدمتکارتون قضیه و میگیری تماس پلیس با میکنی که کاری اولین بگم بهت بزار:دکتر

  میگی بهشون
  میکردم نگاش داشتم
 نرسید فکرخودم به چرا

 
 افتادم دکتر حرفای یاد برمیگشتیم داشتیم بودیم نشسته ماشین تو دلی با

 
  میگی بهش خدمتکارتونو قضیه و میگیری تماس پلیس با میکنی که کاری اولین-

 باشیم روحیت اوضاع فکر به باید بعد

 
  کنی آزاد فکرتو کن سعی و کن مطالعه خواب از قبل ها شب 
  بنویس کاغذ روی رو گذروندی چطوری روزتو اینکه و دالتو دردو و مشکالت روز هر 
  ببینیم تاثیرشو بعد تا
  کن عمل بهشون حتما 

 ممنوع هم نمیشه یتونمونم

 
  رفتی پلیس پیش وقتی

  کنی تعریف رو افتاده که اتفاقی تا اونجا میری فقط تو نترس ازهیچیم باش خونسرد
 گرفت بسمتم و برداشت میزش رو از کارت یه

  
  بگیری تماس باهام میتونی خواستی هروقت منه شماره این-
 
  دلی صدای با 

 اومدم فکربیرون از

 
  خودتی تو انقد چرا گفت چی دکتر نفس-
  نرو خونه ،دلی بهت میگم-
 برم کجا پس-
 پلیس اداره برو-
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  پلیس نفس شدی دیوونه :دلسا
  چی برای
 میشه؟ چی بفهمن اونا اگه میدونی خطرناکه بگی خانوادت راجب میخوای نکنه

 
 مطمئن نمیزارم درمیون هم باپلیس اگر جداس بحث یه این بگم خانوادم راجب نمیخوام نه :نفس
  نمیزارم باش
  بمونه زمین رو شون خون
  بگم پلیس به و مهری و رجب مش قضیه باید ولی

  توخونست جسدشون
 کردم بغض
 نگفت هیچی دیگه دلسا

 
 بالیی چه عوضی آدماییه اون اینکه کردم تعریف براش و رجب مش قضیه بودیم توراه وقتی

 میکرد گوش فقط وتمبه و مات دلسا و گفتم همش از اوردن سرش
 

  بودیم پلیس اداره روبروی کردم بلند سرمو ماشین توقف با دادم تکیه شیشه به و سرم
  بود کرده یخ انگشتام نوک داشتم استرس

 
 نفهمن و خانوادم قضیه که بگم بهشون چجوری

 کن کمکم خدایا
 بمونه منتظرم اینجا گفتم دلسا به و شدم پیاده ازماشین

 
 این قاطی دلسارو نمیخوام برم تنها خودم که میخوام من ولی بیاد باهام ستمیخوا نکرد قبول

 کنم مسائل

 
  داخل رفتم لرزون های باقدم

 کنم صحبت باید مهمی قضیه یه راجب گفتم بهش بود ایستاده در یه کنار سرباز یه
 بزنی حرف رئیس با باید گفت

 کردم باز و اتاق رد و زدم در رفتیم سمت اون به بود در یه راهرو انتهای
 
  شد بیشتر استرسم چرخوند سمتم به سرشو در کردن باز با زمان هم
 
 اومده؟ پیش مشکلی بفرمایید-

 بشینم؟ میتونم:گفتم
 بفرمایید البته-

  کشیدم عمیق نفس یه

 
 بزنین حرف میخواین مهمی موضوع راجب گفتن من به

 
  بگم ازکجا نمیدونم راستش بله-

  ماجرا کردن تعریف به کردم شروع
  دیدم اتفاقارو این برگشتم وقتی و مسافرت بودم رفته که گفتم اینجوری

 
  میکرد گوش حرفام به داشت دقت با
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  کردم تعریف چیزو همه باگریه منم
 
 شماست ی خونه داخل خدمتکارتون جسد االن یعنی-

  دادم تکون سرمو
 هستن؟ کجا خانوادتون

 
 باشه افتاده براشون اتفاقی نکنه میترسم شدم نگران نبودن هم اونا برگشتم من راستش-
 
 نگران هم شما میکنیم بررسی چیزو همه و میریم شما منزل به ها مامور از تا باچند االن خب-

  نباشید چیزی

 
 بیارید تشریف ما با لطفا
 کنیم صحبت باهم دوباره افتاده که اتفاقی راجب باید بعدا

 
 انجام الزمو کارای تا داد خبر بود در پشت که سربازی به شدم بلند جام از و دادم تکون سرمو

 بدن

 
  دلسا سمت رفتم بیرون اومدم در از

 چیشدنفس؟
  ببرم خونمون تا پلیسارو باید من خونه برو تو دلی-

 میریم باهم میام باهات منم ایی دیوونه چی یعنی:دلسا
 میرم خودم دیگه نیست الزم-

 
 میریم باهم دیگه میام باهات میگم:دلسا
 کردن قبول بیان سرمون پشت هم اونا میریم جلو از باماشین ما گفتم بهشون نداشتم ایی چاره

  کردیم حرکت ویال سمت به شدیمو سوارماشین
  ترس هم داشتم استرس هم بودم نگران
  شدم پیاده بودیم ویال جلوی که نکشید طولی

  ببرن جسدو تا بودن داده خبر هم امبوالنس به پایین اومدن هم مامورا

 
  رفتم سرشون پشت منم داخل رفتن اونا اول
  میشه تنگ اینجا برای دلم چقد
  میکنن صدام دارن شنیدم که ایستادیم حیاط تو دلسا و من

 
  بیارید تشریف لطفا خانم+

  نبود هیچکس ولی داخل رفتم

 
 میکردم اهنگ ورمو دورو داشتم مبهوت و مات چیشدن رجب مش و مهری پس چی یعنی

 
  نیست کسی که اینجا خانم

 
 بودم اینجا امروز من سروان جناب باورکنین حرفمو خدا به دم..دی خودم ن..م ی..ول-
 
 چیشده که دیدم خودم باچشمای 
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 میشم دیوونه دارم وای
 
  بوده چیزی همچین مطمئنید محترم خانم-
 
 میشه مگه خدا وای..سروان جناب آره..آ

 
 کردم اشاره بودن مهری و برج مش که جایی به

  دیدم خودم من بودن اینجا دقیقا..اینجا
  نداره امکان اصال این
 

  گرفت بازومو نگرانی با ویال داخل بود اومده صدامون شنیدن با دلی
 

  میگی راست تو باشه خدا ترو باش آروم نفس
 

  دیدمشون خودم من چی یعنی میشد مگه اصال میرفت گیج داشت سرم
 

 چیزی اینجا ما ولی باشه اینجا خدمتکارتون جسد باید االن شما های گفته طبق-روانس جناب
  کردید فکری همچنین زیاد عصبی فشار بخاطر شاید نمیبینیم

  نداشتید جالبی روحی حال وقت چند این گفت ما به دوستتون چون

 
 فکر اومدم هوش به اینکه بعد رفتم حال از حتی امروز دیدمشون خودم من بخدا سروان جناب
  بود اونجا هنوز جسدشون میکردم اشتباه اما نیوفتاده اتفاقی هیچ و شدم خیاالتی کردم

 
 دادم ادامه بریده بریده گریه با
 

 شون دمـ دیـ دم خو کنم می نم تباه اش من
 کنید باور..با
  کنیم برسی رو ویال کل تا ماست وظیفه بازم صورت هر در-

 
  نشستم روش و رفتم کاناپه سمت به دلی مکک با بودم شوک توی هنوز

 داد دستم آب لیوان یه
 
  بشه بهتر حالت بخور قندو آب این-

 بگیرن فشارتو بیمارستان بریم بعدش
 

  خوردم قندو اب از کمی
 

 بشه تر کم داشتم که تهوعی حالت و سرگیجه شد باعث شیرینیش
 
  باشه نیوفتاده مهری و رجب مش برای قیاتفا و باشم شده خیاالتی من که داشتم آرزو دل ته از
 گرفت استرس رو وجودم تموم میزد صدا سروانو جناب که پلیسی صدای با

 
  کردم پیدا چیزی یه اینجا بیاید سروان جناب-
  کردم نگاه بود پلیس که سمتی به ترس با
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 باشه میتونست چی یعنی
 

 ــــــــ کل دانای ـــــــــ
  بود شتهبردا را جا همه دادش صدای

  میکردند نگاه او به ترس با هایش دست زیر
  بود وحشتناک شدت به میشد عصبی که زمانی اش چهره

 
  نیوفتاده اتفاقی انگار که بدید جلوه طوری رو چیز همه نگفتم بهتون مگه احمقا-

 
  میشه درست دردسر ببینه اونارو نفر یک اگر میدونید

  گفت بود مشهود صدایش در که اضطرابی با آنها از یکی
 
 ..کش  خوانوادشو کل که شما بره اونجا به بخواد که نیست کسی دیگه راستش قربان-

  کرد سکوت مرد بعدی داد با که بود نشده تمام حرفش هنوز
 
 حماقتی همچین میبینه کسی که میدادید احتمال درصد یک و داشتید عقل ذره یه اگه اخه-

  نمیکردید
 

 کنید جمع رو کاریتون گند برید زود
  برسم حسابتون به بعد تا

 
 کنیم چکار جسدا با قربان ولی-
  دره تو بندازیدشون-

 بمونه باقی ویال اون تو اثری هیچ نزارید

 
  بود شلوغ معمول طبق اداره اومدم

 که بود انداخته سالن تو انعکاسی کفشام صدای میذاشت احترام میشدم رد که هرکسی کنار از
 میشدن حضورم متوجه همه

 
 هستن منتظرتون سرهنگ جناب قربان
 کنم صحبت الکی نداشتم عادت شدم رد کنارش از و دادم تکون سرمو

  شدم وارد و زدم در بودم سرهنگ اتاق در پشت 

 
 گذاشتم احترام

 
  بشین لطفا

 نشستم صندلی رو حرف بدون
 

 کنیم صحبت باهم جدید ماموریت یه راجب باید
 دادم تکون سرمو

 
  میدن انجام هم دیگه کارای اینکه مثل مخدره مواد قاچاق کارشون که هستیم باند یه الدنب ما

 میدونیم شو اینجا تا فعال ما ولی
 دارم جدید ماموریت یه میدونستم
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 چکارکنم؟ باید چیه من نقش خب_

 
 بشی باندشون وارد خالفکار ادم یه عنوان به باید تو :سرهنگ

 
 با باید که بگم االن همین از پس میگم چی که هستی متوجه بشم حاشیه وارد نمیخوام من

  باشی حساب طرف اصلیشون

 
 نیست من توضیحات به نیازی و بلدی کارتو که میدونم من

 
 ؟ کنم شروع باید کی از سرهنگ جناب شدم متوجه

 
 دارم اطمینان بهت کارتو بلدی که میدونم امروز ازهمین

 
 خوب اینکه فقط برمیای اینم پس از میدونم گذروندی وفقیتم با هاتو ماموریت تمام االن تا 

 کن جمع حواستو
 
 بدی جلوه خالفکار یک خودتو باید 
 میشی روبرو اصلیشون با داری تو 
 نیست معمولی آدم یه اون 
 
  باشن چیز همه مراقب تا اطراف میفرستم هم دیگرو نفر دو یکی من خطرناکه خیلی 
 

 میکنم شروع زامرو همین از پس شدم متوجه
 کاربذاریم هم ردیاب شنودو باید کنن حاظرت تا میکنم هماهنگ ها بابچه آره
 

  دادم تکون فهمیدن معنی به سرمو
 

 ؟ هست کی آدم این
 بوده؟ قبل های توپرونده

 
 حواسش جلو میفرسته دستاشو زیر بیوفته هراتفاقیم نمیده نشون جاخودشو هیچ اون نه:سرهنگ

  اورده بدست قاچاق راه از و پولش زندگیو همه که پولدار ادم یه هست چیز همه به
 

 ولی داشتی برخورد زیادی خالفکارای با میدونم نیست قبلیا اون مثل این خطرناکه خیلی
 داره فرق بقیه با یکی این کن جمع حواستو

 
 دادم سرموتکون

  بشناسمش وخوب بدونم باید نگفتید بهم اسمشو

 
  فتگ و داد تکیه صندلیش به

 ..آریامنش
 منش آریا هومن
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 ساعت یک فقط کردم نگاه ساعتم به کنم شروع میخواستم امشب از بودم نشسته کارم اتاق تو
  بود مونده

 
  بدن انجام الزمو کارای بود سپرده سرهنگ

 نظر این از نداره اینجا ایی پرونده  فهمیدم که اونجایی تا بیارن آریامنشم مشخصات بودم گفته
 میام بر ازپسش بلدم کارمو من نمیده نشون خودشو جایی هیچ چون شده سخت مونکار یکم

  زدن در که بودم توفکر
  بیاتو

  کنیم حرکت االن اید آماده شما اگه گفتن سرهنگ جناب قربان
 بدن انجام الزمو کارای بگو ها بچه به حاظرم من:گفتم بامکث و دادم سرموتکون

 
  شماییم تظردستورمن همه امادست چیز همه قربان-

 میام االن خب خیله

 
 بودن گذاشته کار ساعتم زیر شنود یه برداشتم و میخواستم که وسایلی موبایلمو

 
 سمت به بلند های باقدم و برداشتم صندلی روی از و کتم میرفت پیش شده حساب چیز همه باید
 بود قرار رفتم در
 با برم میخواستم بریم لو بود ممکن نجوریای برم تنها میخواستم من ولی بیان همراهم نفر دو 

  داخل رفتم و زدم در کنم صحبت سرهنگ
 سمتم اومد و شد بلند جاش از 

 
 اگه اینجوری برم تنها میخوام بگم بهتون اومدم حاظرم من دادم سرموتکون آرشام؟ حاظری-

 زیاده رفتنمون لو احتمال و ریسک یه ببرم همراهم و کسی بخوام

 
  بیوفته برات اتفاقی نمیخوام من خطرناکه کار این ولی-
 

  برمیام پسش از نباشید من نگران
 

 همیشه مثل درست میدونم:سرهنگ
 

 زیاد فکرنمیکنم بودم گرفته سرهنگ از که آدرسی سمت به کردم حرکت و شدم سوارماشینم
 بودم راه تو مین 15 تقریبا باشه دور

 
 پوزخند با بود وایستاده نگهبان تا 4 در جلوی بود بزرگ خیلی ویالی یه کردم نگاه روبرومو 

  وایستادم در جلوی کردم حرکت کردم نگاه ویال به
 سمتم اومد نگهبانا اون از یکی

 
 داری؟ کار باکی-

 بودم کرده هماهنگ باهاشون منش آریا باجناب
 بگیرم تماس بدید اجازه-
 

 بپرسم بدید اسمش؟اجازه بله ببینه شمارو اومده نفر یه قربان الو
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  اقا؟ چیه اسمتون
 کردم نگاش و کردم مکث
  زند آرشام

  بشه فاش اصلیم هویت نباید بودن کرده درست جعلی شناسنامه یه

 
 داخل میفرستمش قربان بله-

  هستن منتظرتون بفرمایید
  دادم سرموتکون

 
  داخل بردم و ماشین بازکرد برام درو

  کرد پارک و ماشین و رفتگ ازم و سوییچ نفر یه بود بزرگی خیلی ویالی
  بود خدمتکارشون حتما کرد باز مخصوص بالباس زن یه و سالن در

 دادم تکون سرمو کنم صدا رو اقا تا منتظرباشید سالن تو لطفا اومدید خوش

 
 تقریبا مرد بایه که کردم بلند سرمو شنیدم پا صدای کردم ولمس شنود ساعتمو زیر بردم دستمو
 شدم روبرو ساله 40

 
 فسن

 
 دوروزه زدم توهم من فکرکردن خرابه روحیت حال گفتن بهم بود گذشته ماجرا ازاون دوروز
  نخوردم هیچی

 
  چیشد مهری و رجب مش ی جنازه که فکرمیکنم این به دارم همش

 دیگه شدی دیوونه میگن بهم که حاالهم دیدم خودم چشمای با من بشه غیب یهو میشه مگه اخه
  شدم خسته واقعا

 
  شد باز اتاق در که بودم خودم التوح

 
  اوردم غذا برات عزیزم نفس:دلسا

 بخوابم میخوام دلسا نمیخورم:گفتم گرفته باصدای
 مگه کردی حبس اینجا خودتو میکنی کاری نه میخوری چیزی نه دوروزه چی یعنی:دلسا

 میشه؟ درست چیزی اینجوری
 بهش زدم زل اشکی باچشمای

 
 میگی راست نمیشه درست هیچی دیگه نه-

  میکرد نگام بادلسوزی دلسا
 

 بخور غذا یکم من خاطر به فقط باشه
  بخورم زیاد نتونستم گرفتم ازش غذارو ظرف و کشیدم عمیق نفس یه

  خوردم قاشق تا چند
 

 نخوردی چیزی توکه:دلسا
  ندارم میل دلی نمیخورم-

 کار دنبال برم میخوام فردا راستی
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  وقتن نیمه همشون خودت قول به که نمیشه کجا؟کارپیدا:دلسا

 
  دیدم آگهی یه کار دنبال بودم رفته که روز اون-

  کنم صحبت اونجا میرم پرستارمیخواستن یه
 نه یا میکنن قبول نمیدونم گذشته روز اون از البته

 
 دیگه میکنی زندگی ما با اینجا سرکار بری تو نیست احتیاج میگم هنوزم من نفس:دلسا

 
 منمیتون دلی نه-
 میخوام ولی دارم شمارو فقط االن منم دارید دوست شمامنو میدونم باشم شما مزاحم نمیخوام 

  نزن حرفشو دیگه میکنم خواهش وایستم خودم پای رو
 

  داد تکون سرشو باناراحتی دلسا
 نگرانتم خیلی من ولی راحتی هرجور نفس باشه

 خواهری نباش نگران-
 

 بخوان پرستار هنوزم که بودم امیدوار فقط کار همون دنبال برم میخواستم بود شده صبح
 
 کنم بیدارش نمیخواستم بود خواب دلسا 

 بود شده سرد هوا شدم آماده
 آدرسش کردم نگاه بادقت  آوردم در و آگهی و مانتوم جیب تو کردم دست پوشیدم گرم چیز یه 

  بگیرم تاکسی بودم مجبور بود دور خیلی اینجا از
 

  دادم بهش و آگهی روی آدرس و گرفتم سیتاک یه سرخیابون
 

 دارم احتیاج کار این به من کن کمکم خدایا
 راهیم تو میشدکه ساعتی نیم االن انداختم ساعتم به نگاه یه

 
 خانم رسیدیم-

 شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه بود ویال یه کردم نگاه و بیرون ازپنجره
  موند باز دهنم
  بزرگه چقدر اینجا

 
  اومدم درست و ادرس واقعا یعنی بود وایستاده نگهبان در جلوی
  بود همینجا دقیقا انداختم آگهی به نگاه یه دوباره

 
  کردم حرکت در سمت به آروم آروم

  اینجورین چرا اینا ترسیدم یکم وایستاد جلوم نفر یه

 
 خانم؟ داری کار باکی-

 
  اومدم کار برای دادم نشونش و آگهی
  کنن باز درو که زد داد مرد همون
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 داخل رفتم
 
  میکردم نگاه ورمو دورو داشتم تعجب با

  میخوان پرستار اینا واقعا یعنی
 شدم دیوونه دیگه اره وای

  بود ایستاده سالن در جلوی خدمتکار یه 

 
  اومدم استخدام برای من سالم-

 کنم صدا رو اقا تا داخل بفرما
 

 به خدمتکار صدای با که میکردم نگاه رو خونه داشتم مامیشد ویالی برابر دو اینجا داخل رفتم
  اومدم خودم

 
  منتظرباشید سالن اون تو خانم

 اخه گرفتم استرس انقد چرا نشستم مبل رو رفتم سالن همون سمت به و گفتم باشه یه

 
  نمیخوایم پرستار ما بگه بیاد نکنه شدم خسته نمیاد کسی چرا پس گذشته چقد

 کن کمکم خدایا
 ودمتوفکرب

 
 اومدی؟ استخدام برای-

 میکردم نگاه مقابلم طرف به باشوک و گرفتم باال سرمو
 

  بود زده یخ استرس و ترس از دستام نمیشه باورم
 ..که همون مردس همون این
 

  نمیاد باال نفسم میکردم حس
 
  کنه توپرستاری از باید اومدی؟یکی پرستاری برای تو دختر چته-

  میلرزیدم خودم به خشم از بود شده جمع توچشام اشک کردم نگاش و اوردم باال سرمو
  کیم من نفهمیده انگار

 
 دیدی؟ عزرائیل مگه مرگته چه-

  اشغال مرتیکه اره
  کنم خفش خودم دستای با میخواست دلم
  میفهمید میدادم ادامه حالت همین به دیگه یکم اگه

 
 بیاد جا حالم تا کشیدم عمیق نفس یه

  نمیگذرم خانوادم خون از کردم پیداش که حاال بمونم همینجا مکن کاری یه باید
 

  بود وایستاده روبروم همینجوری
 نبینه و هست چشمام تو که نفرتی تا نکردم نگاش ولی زدن حرف به کردم شروع
 نبود خودم دست میلرزید صدام
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  اومدم ار..ک رای..ب ن..م
 
  ترسیدم سمتم اومد قدم یه
 
 تو مثل پاجلفتی و دست آدم یه به اونم ندارم احتیاج تارپرس به پرستاری؟من-
 

  میگه داره چی اشغال مرتیکه
 نفس باش آروم

 
 میخوام معذرت بده حالم خوردم سرما االن دارم نیاز کار این به من میکنم خواهش-
 

 وقت بیرون برو شو اومدی؟بلند االن تو پیشه روز 3 برای دستته که آگهی اون خانم دیراومدی
 ندارم نیازی پرستار به من نگیر نوم

 
 بمونم اینجا باید شده هرطور بره دستم از اومده پیش برام که موقعیت این نمیزارم

 
 تیکه چشمام جلوی همینجا میخواست دلم نمیاد باال نفسم میکردم حس نبود خودم دست اشکام
  کنم تیکش

 
 مگفت لرزونم باصدای بزنم حرف بتونم تا کشیدم عمیق نفس یه
 
  دارم نیاز کار این به ندارم پولی هیچ من میکنم خواهش اقا
 
 کجان؟ خانوادت نکن زاری و گریه خب خیله-

 چیز همه بی اشغال نکشتیشون خانوادم؟؟تومگه بکشم نفس نمیتونم کردم حس لحظه یه
 

  کیم من باشه فهمیده نکنه
  نکن گریه انقد کن کنترل خودتو نفس

  بود پایین سرم کنم نگاش نمیتونستم اصال
 بودم کرده فرو توگوشتم دستمو ناخنای انقد

 میسوخت دستم
 
 کاری؟ و کس بی نکنه دختر باتوام-
 

 کردی کار و کس بی منو تو چیز همه بی
 پستی و رحم بی تو چقد کردم پاک دستم با اشکامو

 
  ادن.د دست از شونو..جون صادف..ت یه تو-

  بگم نداشتم ایی دیگه چیز

 
 یه میتونی ولی اومد دیگه یکی اومدی دیر ولی داشتم یعنی ندارم الزم پرستار من ردخت ببین
 بدی انجام دیگه کار

 
  کن کمک خدایا بمونم اینجا میتونم یعنی باال اوردم سرمو تندی
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 کنترلمو میترسیدم بیشترمیشد خشمم تنفرو حس میکردم نگاش بیشتر هرچی بگم چی نمیدونستم

  شه خراب چیز همه کنم کاری یه و بدم ازدست
 میکشه همینجا منم اونوقت

  بود گرفته صدام
 
 بدم؟ ام.انج باید اری..چک-

 نشست روبروم مبل رو
 نکنم نگاش تا تر پایین اوردم سرمو 

  باشی پسرم خدمتکارمخصوص میخوام ولی ندارم نیازی پرستار به من
  باال اوردم سرمو بابهت

 
 تونیستم االف برم باید نم بگو سریع میکنی قبول چیه؟اگه-

 
 چیه؟ ون..منظورت چی نی..یع
 نمیفهمی؟ میزنم حرف واضح من-

 دادم تکون رو سرم تند تند

 
 میدم انجام بگید کاری..کا هر  چشم..چ

 
  اینجایی صبح شش ساعت راس فردا میکنی جمع وسایلتو بری میتونی االن خوبه-
 

 اخراجی جا در ببینم پسرم خودمو کارای تو کشیدن سرک نظمی بی
 بود مفهوم

 
   چشم بله
  بری میتونی-
 
  بااجازه..با
 

 کرد حرکت باال طبقه سمت به بزاره محل بهم اینکه بدون
 

 بیرون بزنم میکشه نفس فطرت پست آشغال اون که محیطی اون از زودتر میخواست دلم
 رفتن بین از باعث که بودم فردی روی به رو درست پیش لحظه چند تا بود سخت برام باورش
  شده خانوادم و زندگی

 
 برم راه نداشتم جون حتی افتادم راه به خیابونا تو هدف بی و اومدم بیرون ویال از سرعت به

 داشتم سرگیجه
 رسیدم کجا به کجا از
 

  باشم فطرت پست اون پسر خدمتکار واقعا باید یعنی
  بدتره حتما پسرش اینطوریه خودش وقتی

  میشد تاریک هوا داشت
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 گفتم رو دلساشون خونه آدرس و گرفتم ماشین یه نبود خوب اصال حالم
 
  گذاشتم زنگ روی دستمو تردید با 

  میشدن نگران خرابم حال دیدن با مطمئنا

 
 نشه پیدا فرصتی دیگه شاید کنم صحبت حسابی دلسا با باید امشب

 
 درک حالمو یچکسه میشد مگه ولی نشن متوجه بدمو حال تا کنم رفتار جوری کردم سعی

 نمیکنه
 

  کردم نگرانشون و خونه اومدم خراب حال با بیرون رفتم که دفعه هر
  ریختم بهم هم رو خوانواده این زندگی که شدم متنفر خودم از

 
  کرد نگاه بهم دقت با یکم اومد سمتم به لبخند با خاله خونه به شدنم وارد با

 
 کردی گریه شده چیزی نفس

  بود گرفته دلم یکم خاله نه-
 

 دخترم بسازی اومده پیش شرایط با  باید ولی سخته میدونم عزیزم بشم دلت قربون

 
  سخته واقعا بشم تنها یهو اینکه کنم فراموششون تونم نمی بودن زندگیم تمام خاله سخته

 
 باشی خودت ی آینده فکر به یکم باید توبهشته االن خانوادت جای ولی سخته عزیزم میدونم-

 عزیزم

 
 تره نزدیک بهم خواهر از که هم دلسا کردید کمکم خیلی و بودید پشتم عمو و شما خاله ممنونم

  ممنونم ازتون واقعا
 
 پایین بیا کن عوض لباساتم بزن صورتت دستو به اب یه برو هم حاال عزیزم بوده وظیفمون-

  کرده چکار ببینیم بخوریم رو دلسا دسپخت

 
  رفت بود زدن زنگ حال در که نتلف سمت به حرف این گفتن بعد

 
  بزنم صورتم دستو به ابی تا رفتم دستشویی سمت به لباسام کردن عوض از بعد
  شدم خیره صورتم به آینه تو

 بود قرمز کمی هنوز گریه بخاطر چشمام بود رفته گود چشمام زیر بودم شده ضعیف خیلی
 بدم نشون خوب اینا دلسا جلو باید امشب ولی نبود خوب حالم 
 ازشون جداشم بد باحال نمیخوام ببینمشون نتونم دیگه شاید 
 
 نهایت امشب باید پس نمیدم دست از راحتی به موقعیتو این میشه شروع من اصلیه کار فردا از

  کنم استفاده بودن دلسا کنار از رو استفاده

 
  کردم حرکت پایین سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 بود رفتنم وعموض گفتن برای موقعیت بهترین
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 کنم صحبت باهاشون االن باید ولی نمیکردم هیچکاری کشیدم خجالت واقعا بود غذاحاظر میز

  نمیخواستم
 نباشم ناراحت و بدم نشون خوب کردم سعی پس کنم تلخ اوقاتشونو امشب

 
  تو اومد در از عمو همزمان که میز سمت رفتم و کردم مرتب لباسمو

 
  ومدیا خوش جون بابا سالم:دلسا
 دخترگلم سالم

 
 کرد بغلش و عمو سمت رفت دلسا

 سرمو روی و میکردم بغلش همینجوری وقتی میخواست بابامو دلم چقد گرفت دلم لحظه یه
  بود گرفته بغضم میبوسید

 
 بهتری خوبی؟امروز دخترم نفس:عمو

  بود شده جمع توچشمام اشک دادم قورت و بغضم
 نباشید خسته عمو خوبم:نفس
  بوسید پیشونیمو و سمتم اومد عمو

 باشی ناراحت ازچیزی نبینم-
 
 عمو نیستم ناراحت:گفتم و زدم غمگین لبخند یه
 

  میکرد نگام بادلسوزی دلساداشت
  سمتم اومد

 
  اتاق تو میری میای یواشکی میشه که کردن غذادرست وقت خانم نفس-
 من نه کنی درست غذا بوده قرار شما خانوم دلی  

 اینجوریه خانم دیگه باشه گفت و زد کمرش به دستشو یه دلسا
  گفت و پرید حرفش وسط عمو

 
 خورد رو بزرگه کوچیکه روده که بخوریم بیار شامو اون زودترم نکن اذیت دخترمو انقد دلسا
 آشپزخونه سمت به ورفت کرد غرغر دلسا

 
 نمک مطرح رو موضوع چطوری که اینه سمت فکرم ولی بود خوشمزه واقعا دلسا غذای

 بود سختی کار واقعا 

 
 اومدم بیرون فکر از عمو صدای با

 جان نفس بگی میخوای چیزی
 

  میکنن سرزنشم چقد مطمئنا و بشه مطرح موضوع این باید باالخره
 

 زدن حرف به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس
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 شما وادمخان از بعد کردم ناراحت هم رو شما بدم حال با بودم اینجا که وقتی چند این راستش
 دارم من که هستید کسایی ترین عزیز

 
  ندارم کسیو خدا و شما جز بگم باید

 پیش روز چند راستش انداختم زندگیتون از هم رو شما دادم زحمت بهتون خیلی مدت این توی
 برم فردا از قراره میخوره رشتمم به میخواستن دائم پرستار کردم پیدا آگهی یه

 
 بهش شدم خیره شدم ساکت دلسا ناگهانی شدن بلند با که بود نشده تموم حرفم هنوز

  نمیکرد نگاهمم حتی دلسا اما 
 ..دلسامـ-
 نگو هیچی-
 

  رفت باال طبقه سمت به سرعت به حرفش این از بعد
  انداختم عمو و خاله به نگاهی
  میداد ازارم داشت و بود اومده وجود به بدی سکوت

 
  باشه دوستم بهترین یادگاری تنها به اسمحو که ندارم عرضه انقد من یعنی:عمو

 
 دلم اما نیست احترامی بی قصدم و دارم دوست خیلی رو خاله و شما من عمو حرفیه چه این-

 باشم شما سربار نمیتونم همیشه که من وایستم خودم پای رو میخواد
 

 کارکنی توهم میدم اجازه کنه کار دلسا گذاشتم اگه من نفس نکن فکرشم:عمو
 
  کنید عموگوش ولی-

 
 برام اییم خانواده دیگه من باشه مستقل میخوام شده سالم 23 دیگه کارکنم میخواد دلم واقعا من

  پایین انداختم سرمو بغض با باشم مستقل باید ولی دارم شمارو فقط درسته نمونده

 
  گرفت دستمو عمو
 بمونی ما پیش اینجا میخواد دلم بکشی توعذاب نمیخوام من جان نفس

 میخوام خوبیتو و نگرانتم فقط ندارم حرفی من باشی مستقل و کارکنی میخوای تو اگه ولی 
 دخترم

 
 نباشید من نگران شما باشم خودم مواظب میدم قول جون عمو میدونم:گفتم زدمو لبخند
 میکرد نگام فقط هم خاله داد تکون سرشو عمو

 
 برم میخواستم شدم بلند سرمیز از رباتشک همین برای نداشتم اشتها اصال نگفتم هیچی دیگه 

 ببینم ناراحتیشو نمیخواست دلم ناراحته خیلی دستم از االن حتما دلسا پیش

 
 میکنه گریه داره و کرده بغل بالشتو دیدم کردم باز درو شنیدم گریشو صدای وایستادم در پشت

 برگردوند روشو دید منو تا
 نشستم تخت رو و نزدیکش رفتم
 اجی دلسا
 نداد جوابمو اصال ادند محلم
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  گریه زیر زد کردم بغلش و نزدیکش رفتم
 میکنی؟ گریه چی واسه اخه

 چرا هست توهم خونه اینجا گفتم میگذره سخت بهت اینجا انقد بری میخوای کجا نفس-
 میکنی اینجوری

 
  کارکنم میخوام من نکن گریه میکنم خواهش دلسا-

  چیشد امروز میدونی
 چیشده؟:دلسا

 
 دیدم؟؟ کیو میدونی پرستارمیخواستن که خونه توهمون رفتم بود فتهگر بغضم

 
 زندگیمونابود که لعنتی همون میخواد پرستار اون دیدم و فطرت پست مرتیکه اون هق باهق
 کرد

 
 خرد خیلی اعصابم کردم گریه دستمو رو گذاشتم سرمو میکرد نگام داشت مبهوت و مات دلسا
 کنم تحمل رو مرتیکه اون ریخت میتونم چجوری نمیدونم بود
 

 برایه بری اونجاس؟میخوای خانوادت قاتل که جایی میری ؟توداری میگی داری چی نفس:دلسا
 شدی دیوونه نکنه میگی چی داری کارکنی؟میفهمی ادمی همچین

 
 تموم تا اونجا میرم ولی گرفت چیزمو همه که اشغال ادم همون برا کارکنم میرم اره:نفس

 دیگه من بمونه زمین رو خانوادم خون نمیزارم من دلسا کنم تالفی وردوا سرم که بالهایی
 کنه زندگی توخونش خرم و خوش و بگیره چیزمو همه نمیزارم میفهمی شدم خسته نمیکشم

 
 میاره سرت بالیی چه ایی خانواده همون دختر تو بفهمه اگه میدونی خطرناکه اینکار نفس:دلسا

  شو بیخیال میکنم خواهش
 
 میگم چی دلسابفهم ونمنمیت-
 

 میترسم خیلی من خطرناکه نفس ولی: دلسا
 هستم خودم مواظب خواهری نترس گفتم باگریه و کردم بغلش

 
 بود شده صبح برد خوابمون کنارهم که کردیم صحبت انقد کردم دل و درد کلی بادلسا شب اون

  کردم نگاه و ساعت و پریدم جام از یهو کردم باز چشمامو
 

 صبحه 8 ساعت شدم تبدبخ وای
  شدم بیچاره باشم اونجا 6 بود قرار

 
 اماده هام وسیله بیرون اومدم شستم صورتمو و دست  دستشویی رفتم پایینو پریدم ازتخت تند
  نکردم بازش اصال و بود کیف تو اوردم خونه از وقتی چون بود
 نگام خمار چشمای با داشت و بیدارشد من صدای سرو با دلسا کردم جمع هامم وسیله بقیه

 میکرد
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 میری؟ کجا سرصبحی نفس:دلسا
 
  شده 8 ساعت االن میرفتم باید 6 ساعت شدم بدبخت شد دیر دلسا-
 

  دیگه موندی خواب میگی عزیزم نداره عیب حاال خب:دلسا
 

 باشم نذاشته جا چیزیو ببینم انداختم برم دورو به نگاه یه دادم تکون سرمو
 

 کردمی نگام داشت غمگین دلسا
  باشی خودت مواظب میدی قول:گفت گرفته باصدای کردم بغلش

 
 میکنیم صحبت باهم میزنم زنگ بهت هستم خودم مواظب نباش ناراحت عزیزم اره-
 

 برگرد خطری تو اونجا دیدی اگر بهم خبربده شد هرچی باش خودت مواظب فقط باشه:دلسا
  نفس

 
 نباش نگران باشه-

 بودن نشسته مبل رو خاله و موع پایین رفتیم ها ازپله باهم
 

 میشم خانواده این ناراحتی باعث همش بدم من چقد دادن جوابمو ناراحت کردم سالم بهشون
 
  میکرد نگام دلخوری با سمتم اومد خاله پیششون رفتم ناراحتی با
 

 ..م جون خاله
  بدی توضیح چیزیو نمیخواد جان نفس نگو هیچی-

  چقدرمهربونن خانواده این کرد بغلم محکم و گفت اینو

 
  دادم زحمت بهتون خیلی ممنونم چیزازتون همه واسه جون خاله-
 

  برام میمونی دلسا مثل تو دخترم حرفیه چه این:خاله
 واقعا میشیم خوشحال اینجا بیا داشتی دوست هروقت میشه توهم خونه اینجا
 ندادم اجازه ولی رسونتمب ویال تا میخواست کردم خداحافظی هم باعمو کردم زدموتشکر لبخند

 بیاد پیش مشکلی یوقت نمیخواستم
 

 ناراحت خیلی دلسا بودن وایستاده در جلوی اینا خاله شدم تاکسی سوار و بیرون اومدم ازدر
 خاله با حتی نزنه حرف هیچکس با موضوع این راجب که بودم داده قسمش بود

 
 شدن روبرو از چکارکنم اونجا باید ازاینکه میترسیدم بودم گرفته استرس بود طوالنی مسیرش
 واقعا بدم لو چیزو همه و کنم کنترل خودمو نتونم ازاینکه میترسم مرتیکه بااون دوباره

 میترسیدم
  شدم پیاده ازتاکسی بودم ویال در جلوی
 داخل رفتم کردن باز درو دیدن منو تا چون بودن کرده صحبت در جلوی بانگهبانای انگار

 نبود خبری هیچ توحیاط کشیدم عمیق نفس یه
 کردم برخورد یکی با محکم که بازکردم و سالن در
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 و بود وایستاده جلوم 27-26 حدودا پسر یه دهنم جلوی گذاشتم دستمو کشیدم جیغ ترس از

  میکرد نگام غلیظی اخم با داشت
 
 دمدی بهش زدم زل بااخم منم دیگه بهش خوردم کردم باز درو خب میکنه اینجوری چرا این وا

 که شم رد کنارش از رفتم حرفاست این از تر هیز این انگار نه میکنه نگاه داره همینجوری
 شنیدم صداشو

 
 میری؟ کجاداری-
  سمتش برگشتم تعجب با

 داره؟ ربطی شما به داخل میرم
  ترسیدم سمتم اومد قدم یه
 
  چکارداری اینجا و هستی کی تو بدونم باید منه ی خونه اینجا-
 اینه؟ ی خونه کردم اشنگ تعجب با

 مرتیکس اون پسر این نکنه وای

 
  ن..م شما؟چیزه خونه-

 جدیدی؟ خدمتکار هستی کی میگم بهت دارم

 
  خدمتکاری بعد به این از نفس دیگه خدمتکارم؟اره من برخورد بهم

 
 پسرش خدمتکار باید گفتن بهم اومدم دیر چون من ولی پرستارمیخواستن آریامنش اقای:گفتم
  باشم

 میکرد نگام پوزخند با داشت
 خدمتکارمن؟

 
  اشغاله پسراون این پس بودم فهمیده

 شدم رد کناش از همین برای بمونم اونجا نمیتونستم ازاین بیشتر میکنه تحقیرم داره کردم حس
  داخل ورفتم

  ایستادم بلندش باصدای
 
 بری آبی زیر بخوای هاگ باشه حواست فقط میشوری لباسامو و میکنی تمیز اتاقمو باال میری-
 سرت بالیی بد میکنی فضولی و میکشی سرک توکارام ببینم اگه یا بدی انجام کاری بخوای یا

 میارم

 
 که بودم وایستاده سرجام بودم نشده تحقیر اینطوری هیچوقت بود شده جمع توچشمام اشک

 اومدم خودم به در شدن بسته باصدای
 

 که خدمتکاره همون که باال برم میخواستم باالست اتاقش گفت برم باید سمت کدوم از نمیدونستم
 کرد صدام دیدمش روز اون

 
 میری؟ داری کجا خانم-
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 هستم خدمتکارشون بعد به این از اریامنش اقای پسر اتاق میرم:گفتم و سمتش برگشتم
 

 شمایید گفتن اریامنش اقای که خدمتکار اون میگی؟پس و آراد اقا گفت دادو سرشوتکون
 

  آراده سمشا پس
 کنم زندگی اینجا آدما بااین چجوری من پرو پسره

 
  آراد اقا همون خدمتکار بله-

  آراد اقا اتاق کنار راست دست باالست طبقه اتاقت خب خیله

 
 کاردیگه نباید و هستی اقا کارای مخصوص فقط یعنی هستی ایشون مخصوص خدمتکار شما
 بدی انجام ایی
 
  رفت دودا تکون سرشو فهمیدم باشه-
 

  پسرس همون واسه یکیش پس بود اتاق تا 2 راست سمت اینجا بزرگه چقد باال طبقه رفتم
 بازکردم و در و اولی اتاق سمت رفتم

 
 اتاقشه این پس  ریختس بهم چقد بود مشکی دکورش بود اتاق گوشه تخت یه بود بزرگ اتاقش

 نمیاد کسی یعنی میخوابه اتاق نای تو چجوری این بود باز کمد در بود ریخته تخت رو لباساش
 اتاقشو بیام بعد کنم جا به جا و لباسام اول میخواستم بستم و اتاق در و کردم تعجب کنه تمیز

 کنم مرتب
 

  رفتم پسره این اتاق سمت به لباسام جایی جابه از بعد
  نمیاد بدش خودش این نمیدونم بود ریخته بهم خیلی
  شلخته پسره

 
 ماشین توی بریزم اتاق کردن تمیز بعد تا دمکر جمع لباسارو اول

 خورد قدیمی سررسید یه به چشمم که میزاشتم کمدش توی وسایلشو داشتم
 شده کنجکاو زیادی طرفی از برسه سر کسی یوقت میترسیدم طرفی از روبرداشتم سررسید

  بودم
  اومد در دستگیره صدای کردم باز سررسیدو تا
 
 یکی الکی جاش سر گذاشتم و بستم سررسیدو سریع گرفت ووجودم تموم استرس لحظه یک تو
  میکردم جا به جا اونو داشتم مثال که برداشتم وسایلو از
  کشیدم عمیقی نفس خدمتکارا از یکی شدن وارد با
 

 گفت و گرفت سمتم به حوله و ملحفه سری یک
  کنید عوض باید هم اینارو

 
 ممنون باشه-
 اجازه با

 
  کردم حرکت پایین طبقه سمت به مکار شدن تموم از بعد

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 57                                                 P a g e

 

 

  خورد تاب یه به چشمم باغ پشت رفتم
  نشستم روش و رفتم سمتش به

 
 سخت خیلی بود سخت برام اینجا تحمل

  خانوادمه قاتل پدرش که باشم مردی خدمتکار اجبار به باید اینکه از
 بود گرفته وجودمو تموم خشم
  نبود خبری لطیف روحیه با نفس اون از دیگه

 
 بودم شده عوض هم خیلی بودم شده عوض

 کاری یه باید شده که خانوادمم خون انتقام گرفتن برای  اما نمیترسیدم هم مردن از دیگه حتی
 بدم انجام

 
  افتادم سررسید یاد
 بود اینجا از انداختنم بیرون با مساوی من اشتباه یه کنم جمع حواسمو بیشتر باید

 
 تا نمیخوام بخورم منشا آریا اومدنه از قبل چیزی یه تا رفتم ونهآشپزخ سمت به شدم بلند جام از

  بشم رو به رو باهاشون فردا
  خورد سالی میان خانم به چشمم آشپزخونه به شدنم وارد با

  کردم سالم
 

 ؟ خوبه حالت دخترم سالم
 

 خوبید شما ممنونم
 
  میکردی تمیز رو قاآ اتاق داشتی دیدم بخور بیارم چیز یه برات بشین دخترم خوبیت به
 سرمیرفت حوصلم تنها و تک اینجا پیرزن من شدم خوشحال اینجا به اومدنت از

 
  دیدم نفرو چند اخه چی بقیه-
 

 میدن انجام رو خونه اکثرکارهای گرفتارن هم ها بیچاره اون
 
  میکنید کار اینجا وقته خیلی شما-
 

 هنوز اومدی که صبح از بگیری جون یکم بخور اینو بیا اینجام ساله ده نزدیک من دخترم اره
  نخوردی چیزی

 
  رفتم اتاقم سمت به بود کرده درست که سوپی خوردن از بعد

 بدم رو اقا صبحانه تا بشم بیدار صبح شیش باید خانم همون گفته به بودم خسته واقعا
 شده نگران مطمئنا بزنم زنگ دلسا به هم فردا باید
 
  پریدم جام از موبایلم زنگ صدای با

  بخوابم نزاشت بزنم گند  اول روز و بشم بلند نتونم زود صبح اگر اینکه ترس
 بدم منش آریا دست اتو نمیخواست دلم 

  داشتم وقت فعال بگیرم دوش یه اول میخواستم بود پنج تازه ساعت

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 58                                                 P a g e

 

 

 بودم مجبور ولی نداشتم حوصلشو اصال کردم می آماده رو پسره اون صبحانه باید هم بعدش
 زندگی این تحمل به مجبور حتی

  کردم حرکت پایین سمت به شدنم اماده از بعد و گرفتم سریع دوش یه
 میدادم رو پسره اون صبحانه باید
  کار مشغول و بود آشپزخونه تو بی بی
 بخیر صبحت بی بی سالم-

 
 باشه بخیر هم تو صبح دخترم سالم

 
  میکنم مکتونک میام بعد ببرم رو آراد اقا صبحانه برم من ممنون-
 

 انجام کارمو خودم من بخور رو صبحانت اینجا بیا دادی که رو اقا صبحانه دخترم نمیخواد
 میدم

  برمیگردم برم فعال من بی بی چیه حرفا این-
 

 کردم حرکت اتاقش سمت به کردم آماده که رو آقا صبحانه
  زدم در و کردم کوچیکی مکث  اتاقش در پشت

 نمیاد ازش صدایی دیدم که بده جواب بودم منتظر

 
  رفته زودتر اون و کارم سر من یا خوابه یا نه دیدم زدم در دوباره

  نبود اتاق داخل هیچکس کردم نگاه رو داخل و کردم باز اروم رو در
 بود نامرتب هم تختش اتاق داخل رفتم

 
 مسخرشم من انگار که واقعا 

 
 با فرد همون که زمین رو بریزه چی همه بود نزدیک نفر یه به خوردم که بیرون برم برگشتم

 گرفت رو سینی دست
  میکنه نگام جدیت با داره و وایستاده جلوم آشفته موهای و شلوارک یه با اراد اقا بله دیدم

  ببینمش اینجوری و باشه اتاق تو نداشتم انتظار میشدم آب خجالت از داشتم
  رفتم اتاق در سمت به اجازه با یه با دادم دستش به کامل رو سینی

 کنم فرار اونجا از زودتر میخواست دلم
 شدم خشک در جلوی صداش با

 
 میبرید تشریف کجا

 
  گفتم و برگشتم سمتش به استرس با
 اتاقو نیستید اگر ببینم اتاق داخل اومدم ندادید جواب دیدم اوردم براتون رو صبحانتون راستش-

  برم بعد کنم مرتب
 

  بشی اتاق وارد من اجازه بدون نبینم دیگه
 و برو زودتر هم حاال کنی تمیز رو اتاق اونموقع که میکنم معین رو زمانی یه فقط هم روز در

  باشه خودت کار به سرت
 

 گفت که برم برگشتم
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  چشم بگی نشنیدم
 

  نداشتم ای دیگه ی چاره ولی بود اعصابم رو خیلی
 اجازه با چشم-

 
  نای با نمیتونم من بیرون اومدم اتاق از

 یه حرص با راضی خود از پسره میده دستور داره همش ندارم طاقت واقعا بگذرونم اینجوری
 نمیدم جوابشو چرا شدم مظلوم انقد من چرا انداختم اتاقش در به نگاه

 
 کوبیدم محکم درو اتاقمو تو رفتم میشدم دیوونه داشتم میکنن بیرونم که بدم جواب اگه خب

 کوبیدم بار چند و گرفتم و بود تخت رو که بالشتی باحرص فتهر اتاقش توی تا صداش مطمئنم
 دیوار به

 تخت رو افتادم شدم خسته دیگه

 
 ندیدم رو مرتیکه اون هنوز شکر خدارو ببرن و زندگی این مردشور 

  
  بخورم هوا برم میخواست دلم شد کور اشتهام کال ولی بخورم صبحانه پایین برم بود قرار
  کرد صدام یکی که کردم حرکت پایین سمت به بیرون رفتم شدم بلند فتاینجامیگر داشت نفسم

 خانم؟
  کردم نگاش سوالی و برگشتم بود خدمتکارا از یکی

 
  ببر اقا برای رو میوه اب این-

 بردم صبحونشونو االن همین من ولی :گفتم بهش رو باحرص
  باشه یادت باید میخورن پرتقال اب اقا گفت و کرد نگام چپ چپ

 
  باال ورفتم گرفتم دستش از و پرتقال اب میشه چیزیش یه انگار دختره این نه

 
 پرو پسره بخوری درد تو بخوری کوفت ای
 داخل رفتم بزنم در اینکه بدون میزدم نفس نفس حرص از
 

  میکرد عوض لباس داشت بود دستش تو پیرهنش
 کردم غلطی چه من وای میکرد نگام داشت شده کلید های دندون با

  بخونم اشهدمو باید
 

 دستش تخت رو کرد پرت و لباسش که میکردم نگاش داشتم همینجوری تنش باال به افتاد چشمم
 کن نگاه دقت با قشنگ بیا:گفت و کمرش به زد و
 

 که ببندم درم بیرون برم خواستم راضیه خود از و حیا بی این چقد گردشد تعجب از چشمام
 شنیدم صداشو

 
 دستت؟ چیه اون میری کجاداری
  پرتقاله اب منظوش

 
  بمیری بخوری اوردم زهر گفتم لب زیر
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  سمتم رسوند خودشو قدم دو با نه یا شنید نمیدونم
 
  بگو دیگه بار یه گفتی چی-

 نیوفته باالتنش به چشمم تا پایین انداختم سرمو بودم ترسیده
  میلرزید صدام

 
  اوردم پرتقال اب بگم میخواستم چی..هی-
 

 کاروانسراس اینجا مگه تو میای زدن در بدون چرا پس گفت بلند باصدای دادو ونتک سرشو

 
 پاک لبشو دور میکردم نگاش داشتم گرد باچشمای جاسرکشید یه و گرفت دستم از و پرتقال اب

 کرد باز درو دستم داد و لیوان کردو
 

 شدنم خارج محض به بیرون اومدم حرف بدون میکرد نگام اخم با داشت فقط نمیگفت هیچی
 بست درو

 
  بودم ترسیده خیلی میزد تند تند قلبم

 بودم وایستاده همینجوری دستم توی لیوان با
 کشیدم عمیق نفس یه بیرون واومدم خونه آشپز تو گذاشتم و لیوان پایین رفتم و اومدم خودم به 

 
 نشستم تاب همون رو و باغ پشت رفتم
  بود توجیبم بودم اورده ویال از که گوشی اون بزنم زنگ دلسا به که افتاد یادم یهو
 

  بوق دو بوق یه بودم حفظ رو دلسا شماره
 شنیدم صداشو که کنم قطع میخواستم نمیداد جواب

 
 بله؟

  ندیده شمارمو پس همون بود خوابالو صداش

 
  سالم دلی-

 
  زدن حرف به کرد شروع جیغ جیغ با بعد کرد مکث لحظه چند

 
 چیزو همه فهمیدن نکنه نیاوردن سرت که بالیی خوبی شدم نگرانت چقد نفس کجایی وااای-

 بیا منتظرتم امشب باشه بیا برگرد خدا تورو

 
 دست از نشست لبم رو لبخند یه بود گرفته خندم میزنه حرف چقد میگه چی بود مونده باز دهنم

  میخواستم بازیاش دیوونه
 دش خشک هام لب رو لبخند آریامنش بادیدن که بزنم حرف

 
 و خم جلوش همه خدمتکارا ندید منو نبودم دیدش تو من ولی شد پیاده ازماشینش زد یخ دستام

 میشدن راست
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 بهم عصبانیت و حرص از دندونام نیومده من به لبخندم خدایا دادم فشار دستم تو و گوشی
 میخورد

 
  میومد گوشی ازپشت دلسا صدای

 نفس الو نمیدی جواب چرا نفس-
 

  میلرزید صدام
  اجی نباش نگرانم تو خوبه اینجاحالم من نیست هیچی خوبه حالم دلی خوبم-
 

 میلرزه داره صدات باشی خوب اونجا تو میشه مگه:دلسا
 
 بود شده سردم پایین انداختم سرمو 

 
 میلرزه صدام همین برای شده سردم یکم حیاطم تو خوبم میگم نباش من نگران-

  کرد سکوت دلسا
 میزنم زنگ بهت بازم باش خودت مواظب داخل برم باید دیگه من دلی-
 

 این بیخیال بمونی نمیتونی دیدی اگه باش خودت مواظب نفس باشه:گفت و کشید آه یه دلسا
 اینجا برگرد شو لعنتی انتقام

 
  شدم بلند تاب روی از
 
  فعال برسون سالم عمو و خاله به نباش نگرانم دلی باشه-

 بشم مرتیکه اون چشم تو چشم چجوری داخل برم یخواستنم دلم کردم خداحافظی دلسا از
  کن کمکم خدایا

 
 میکردن آماده و ناهار میز داشتن داخل رفتم
  بودن خدمتکارا فقط نبود اینجا نکبت اون خوبه

 چیه من با مشکلش نمیدونم کرد نگام چپ چپ دختره اون باال رفتم و گفتم نباشید خسته یه
  داره درگیری خود

 
 بستم درو اتاقمو تو رفتم
 زدن در که بودم اتاق تو میشد ایی دقیقه 10
 بله؟

  بود دختره همون
 
 داشتی؟ کاری-

 پایین بیاری تشریف ناهار برای گفتن اقا گفت برگردوندو روشو
  من برم کجا ترسیدم

 اقا؟ کدوم گفتم بهش رو ترس با
 
 باش نپایی دیگه دقیقه 5 تا بزرگ منش اریا جناب کرد نگام پوزخند با

  بست درو و رفت ایی دیگه حرف بدون
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  باشه فهمیده چیزی نکنه گرفت وجودمو تموم ترس اخه کنه صدا منو باید چرا خدمتکارم یه من
 پایین رفتم و کردم مرتب لباسامو

 
 که شنیدن پامو صدای بودم گرفته استرس نمیومد صدایی هیچ پایین میرفتم ها پله از داشتم

 شد غذاش خوردن ومشغول انداخت نگاه نیم یه رادآ کردن بلند سرشونو
 شنیدم و نحسش صدای که بودم وایستاده ها پله پایین همینجوری 

 
 اینجا بیا دختر برده ماتت براچی-

  باشه فهمیده چیزی نکنه گرفت وجودمو تموم ترس
 وایستادم میز کنار و نزدیک رفتم بود شده عرق خیس دستام

 
  داشتید کاری من با-
  بشینم یعنی که کرد اشاره صندلی به سرش با

 نشستم صندلی رو حرف بدون
 

 شام بااینا باید چرا من اخه داره چکارم نمیدونستم گذاشتم میز رو و دستم بود بروم رو آراد
 بخورم؟

 
 نگین-
  دیگه کیه نگین کردم نگاش تعجب با

 میز سمت میاد داره بدو بدو دختره همون دیدم
  
  دبفرمایی اقا بله-

 گفت و کرد اشاره من به منش آریا
  بیار غذا-
 

 من با مشکلش این اخه نمیفهمم میکردم نگاش داشتم تعجب با میکرد نگام نفرت با داشت دختره
  چیه

 رفت و گفت چشم یه
 
  میخوردم غذامو خدمتکارا بقیه با آشپزخونه توی من ببخشید-
 
 پسرمی مخصوص خدمتکار چون نگیر تحویل خودتو خیلی االن یا میاد خوشم ازت فکرنکن-

 نزن حرف انقدم آشپزخونه تو برو شو بلند نمیخوای اگر هم حاال بخوری ماشام با گفتم
 

 حرف بدون همین برای بهتره باشم نزدیک بهشون بتونم که این ولی توآشپزخونه برم میخواستم
 نشستم سرمیز

 
 جلوم رومیز  گذاشت رو غذا بشقاب و اومد نگین بعد لحظه چند

  نکردم نگاهشم اصال 
 خوردم غذامو نشستم بیخیال منم بره که کرد اشاره منش آرایا

 
 اعصابمو نزدیک اینقد اونم مرتیکه این حضور نداشتم اشتها چرا نمیدونم ولی بود گشنم خیلی

  نتونستم دیگه خوردم قاشق تا چند بود ریخته بهم
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 میکرد نگام اشتد شدم چشم تو چشم آراد با که باال اوردم سرمو
 حوصله اصال نگفت چیزی دیگه خوبه شدم بلند و کردم تشکر یه بشینم اینجا نمیتونستم دیگه

  حرفاشوندارم شنیدن

 
 میاد داره سرم پشت آرادم دیدم که برگشتم شنیدم پا صدای که تواتاقم برم میخواستم باال رفتم
 باال

 و اتاق در رفتم میکنه اینجوری چرا ترسیدم یکم میاد داره تند تند اونم دیدم کردم تر تند قدمامو
 شنیدم صداشو که کنم باز
 
 صبرکن-

 سمتش برگشتم
  جلو اومد اخم با
 میکنی؟ فرار چی از-
 
 کنم فرار باید چی برای اخه فراری فرار؟چه کردم نگاش تعجب با
 
  خودش اتاق سمت رفت و زد پوزخند یه

 میکنه خورد اعصابمو زدنش پوزخند بااین
 تو رفتم منم پایین رفت من به کردن نگاه بدون بیرون اومد کتش با که بودم وایستاده در ویجل

 بستم درو و اتاق

 
 بود گذشته آراد رفتن از ساعتی نیم

  بود سررفته حوصلم بودم تواتاق
  شدم خسته موندن ازاینجا

  میخواد خودمونو خونه دلم میخواد و مامان باباو دلم

 
  بشه میخواد چی نیست معلوم دیگه نرفتم دانشگاه وقته چند
 بخونه درس وضعیت تواین میتونه کی
 

  روزا اون برای چیز همه برای شده تنگ دلم
 عوضی مرتیکه اخه بردشون کجا گرفت جونشونو وقتی فطرت پست

 
 اخه چرا ببینمشون اخر بار برای نتونستم چرا 

 پیششون برم که نیست هم قبری یه حداقل
  ندارم ازشون یرد هیچ دیگه 

 شدم ضعیف خیلی نیست خودم دست گرفت گریم چکارکنم باید من
 شده تنگ براشون دلم چیز ازهمه شدم خسته

 
 خوابم همیشه ظهرا بخوابم یکم میخواستم کردم وپاک اشکام و کشیدم چشمام به دست یه

  میگرفت
 کنم عوض لباسامو میخواستم

 میخریدم لباس ستد چند خودم برای میرفتم و داشتم پول کاش
  کشیدم حرص از نفس یه و دادم تکیه کمد به و سرم بود خالی کردم باز کمدو در 
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 پوشیدم و اوردم در راحتی شلوار و تاپ یه کردم باز و کیفم

 
 خوابم ساعت نیم از بعد که شدم اونور اینور یکم تخت رو انداختم خودمو و کردم باز موهامو

 برد
 

 گوشیمو بود شده تاریک هوا ولی چنده ساعت نمیدونستم پریدم ابخو از گوشی زنگ باصدای
 شب؟ 7افتاد ساعت به چشمم برداشتم

  خوابیدم چقد
  شد قطع بدم جواب تارفتم میزد زنگ داشت دلسا

  شدم دلسا به زدن زنگ بیخیال
 

 باشه نیومده کنه خدا شدم بدبخت وای ندادم انجام پسررو این کارای اصال من

 
 اتاق در جلوی دیدم که اتاقش تو برم میخواستم کردم باز و اتاق در و بیرون سمت به دوییدم

  میکنه نگاه منو داره شوکه و وایستاده
 

 خودم به نگاه یه پایینو اوردم سرمو شد گرد چشمام کشیدم موهام به دست یه وایستادم منم
  انداختم

 رفت آبروم تنم چیه لباسا این وای
 
 درد از داشتم دماغم رو گذاشتم دستمو در به خوردم محکم اتاق سمت مدویید کشیدمو جیغ یه 

 و کرد اخم میکنم نگاهش دارم دید تا لباشه رو محو لبخند یه دیدم که کردم نگاه یه میمردم
 برگردوند روشو

 
 داخل رفتم و کردم باز درو معطلی بدون
 میشه کبود مطمئنم بود شده مزقر دماغم برداشتم و دستم و آینه جلوی رفتم بود دماغم رو دستم
 میکرد درد چقد بود اومده در اشکم وای

 
  میکنه فکری چه خودش با االن پسره جلوی رفتی وضع سرو بااین نفس توسرت خاک

 
  پوشیدم و برداشتم تخت روی از ظهرمو لباسایه

 االن ومدما تازه ولی میگیرم حقوق هم اینجا باالخره نمیشه که اینجوری بخرم لباس باید حتما
  نمیده پولی بهم که
 

 بیرون رفتم و پوشیدم لباسامو پوووف
  رفت پسره این جلوی آبروم طرفم یه از میکرد درد خیلی بود دماغم رو دستم

 
 زن بود زیاد سنشم چون بی بی میگفتم بهش دیگه بود توآشپزخونه بی بی توآشپزخونه رفتم
 سمتم اومد دید منو تا بود خوبی خیلی

  چیشدی درما وای 

 
  در به خوردم نباش نگران بی بی هیچی-
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 ندیدی؟ درو تو یا ندید رو تو در هه:گفت کردو نگام نگین
  کردم نگاش بااخم

  صندلی رو نشوندم و گرفت دستمو کرد نگاش چپ چپ بی بی
 
 نمیکنی جمع حواستو چرا اخه مادر بزاریم یخ باید-

 بستم درد از چشمامو دماغم رو گذاشتم دستم داد و اورد پالستیک وبا یخ بی بی نگفتم هیچی
 کرد نگام بادلسوزی و نشست روبروم بی بی

 
  دار نگه و یخ دخترم میشی خوب-
 نباش نگران خوبه حالم بی بی چشم-
 
 شویی ظرف تو انداختم و برداشتم و یخ گذشت که دقیقه چند یه
 

  حاظرمیکردن و شام داشتن
  بود نمگرس عجیب میومد سبزی قورمه بوی
 فهمید بی بی
 
 حاظرمیشه غذا االن بشین برو دخترم-

 پایین میام حاظرشد غذا اتاقم تو میرم من نکنه درد دستتون باشه:گفتم و زدم لبخند
 

 سمتم اومد کردو خشک دستاشو نگین
 

 اصال اقایی توخدمتکار دادی انجام کاری چه تاحاال صبح از تو هتله؟اصال اینجا فکرکردی
 غذا تواتاقم برم میگی داری که االنم وضعیه چه میدی؟این انجام میکنی؟کاراشو زتمی اتاقشو

  پایین میام حاظرشد
 فهمیدی؟ خدمتکاری توام نیستی خونه این خانم تو ماخدمتکاریم اگه خانم ببین

 
 شد ساکت بی بی صدای با

 
 که نگفت چیزی میزنی غر انقد چرا چکارداره باتو خدا بنده این بکش خجالت دختر بسه

 
 نکنی طرفداری ازش انقد بهتره شماهم پروشده خیلی دختره این-

  بیرون رفت و کنار ومنوزد گفت اینو

 
 بود شده جمع توچشمام اشک
  اتاقم سمت دوییدم و بیرون اومدم نگفتم هیچی ولی
  بستم درو و تواتاق رفتم

 
  اخه چکاردارم اون به من بیشعور دختره

 کردم نگاش و وایستادم فقط بدبخت ادمای مثل مشد عصبانی خودم دست از
 

 سریع چرا بدم و کسی جواب نمیتونم چرا اخه شدم ساکت انقد چرا نبودم اینطوری قبال که من
 شدم ضعیف انقد چرا میگیره گریم

  بود شده خورد اعصابم
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  میکنم حالیت عوضی دختره
 

 میداد صدا شکمم ازگشنگی نشستم تخت رو
 

 دیگه شدم خسته بود فشار روم طرف همه از وای ندارم لباس ولی حموم رمب میخواد دلم چقد
 بگیرم و حقوقم زودتر میتونم ببینم کنم صحبت باهاشون باید شدم حموم بیخیال 
 برم عمرا که اریامنش پیش 
 اره بزنم حرف آراد با باید ندارم ازش پولو کردن درخواست طاقت میبینم نحسشو ریخت کم 

  بهتره اینجوری
 

 میمردم ازگشنگی داشتم دیگه
 و پایین انداختم سرمو بود افتاده گود چشمام زیر الغرشدم چقد کردم نگاه خودمو توآیینه

 شنیدم و کسی صدای که پایین میرفتم داشتم کردم حرکت در سمت به 
 
  ممنونم دعوتتون از اریامنش اقای-
 

  میخندید که اومد منش اریا صدای
 جلب ونظرمو دادی انجام خوب خیلی کاراتو روز چند این توی تو آرشام میکنم خواهش-

 درسته؟ نمیشه چیزی که بخوریم باهم شام یه اومده خوشم ازت ازطرفی کردی

 
 کیه آرشام؟آرشام بودم وایستاده ها پله رو

 تحویلش انقد آریامنش که این ببینم که بودم شده کنجکاو طرفی از نه یا پایین برم نمیدونستم
 کیه همیگیر
 گذاشته مرد اون کمر پشت دستشو و بود لباش رو لبخند منش آریا دیدمشون پایین رفتم دوتاپله

 بود
  بود پیشونیش رو اخم یه بودو کنارشون آرادم 

  بودم شده کنجکاو خیلی ببینم فردو اون چهره نمیتونستم
 

 اومد مرد همون صدای
 
 کنم جلب نظرتونو کم مدت این وت تونستم که شدم خوشحال دعوتتون از ممنون خیلی-

 داد تکون سرشو بالبخند آریامنش

 
  سرمیز بفرما دیگه خب-

  نشستن میز پشت و رفتن

 
 پایین؟ برم یعنی چکارکنم بود من به پشتش بازم بابا ای

 
 سرمیز بیا ساکتی چرا آرادپسرم-

 کنم استراحت میخوام نمیخورم من ممنون:آراد
 کرد نترلک خودشو ولی کرد اخم آریامنش

 
  کنیم صحبت کار راجب باهم یکم بهتره ماس مهمون آرشام جان آراد-

  میز سمت رفت بود شده منقبض فکش آراد
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  میکنه اینجوری چرا آراد نمیفهمم
  بخور ماشام با گفت خودش بابا ای چی برو بگه بهم و برم اگه نه یا پایین برم االن نمیدونم

 کردم حرکت ینپای سمت به و کشیدم عمیق نفس یه

 
 میز نفهم مرتیکه داد تکون سرشو فقط کردم سالم کرد بلند سرشو آریامنش شنیدن پامو صدای

 گرفتم قرار مرد اون روبروی و زدم دور و
 

 آرشام
 
 جلب خودم به نظرشو کم مدت این تو تونستم و کارمیکردم باهاشون که میشد روزی چند یه

  کنم
 جزئی چیزای راجب فقط فعال و نمیگه بهم چیزارو خیلی ولی کرد اعتماد بهم مدت این تو

 میزنه حرف باهام
  شام برای خونش کرد دعوتم امشب 

  کردم قبول حرف بدون همین برای بود عالی موقعیت یه باشم نزدیکتر بهش اینکه واسه

 
 باشه پسرش که میزدم حدس بود سالن توی خودم سن هم تقریبا پسر یه داخل رفتم وقتی
  دادم دست باهاش رسمی و شکخ خیلی

 
 سرمیز رفتم منش اریا دعوت با
 
 از اون و میدادم گزارش سرهنگ به بودو الزم که کارایی بودم کرده روشن و شنود قبل از

  نمیکنم خطایی هیچ میدونست چون بود راضی کارم
  کنه زندگی اینجا دیگه کسی فکرنمیکردم شنیدم و کسی پای صدای لحظه چند از بعد
 
 سالم-

 خدمتکارشونه حتما بود دختر یه  صدای
 گرفت قرار من روبروی زدو دور و میز

 
 میکردم نگاه روبروم دختر به تردید و َشک با و گرفتم باال سرمو

  میکرد نگاه من به داشت اونم
 دیدمش جایی یه قبال مطمئنم بود آشنا خیلی قیافش
 اومد شخود به منش آریا صدای با که میکرد نگام داشت هنوز

 
 بخور غذاتو بشین میکنی نگاه کجارو-

 نشست و گفت ببخشید یه
 

  میکنه نگام چشمی زیر دختر همون میفهمیدم ازگاهی هر بودیم خوردن غذا مشغول
  آشناس برام انقد چرا کیه دختر این بفهمم که فکربودم تو هنوزم

 
 این خودشه اره موند ابتث دستم تو قاشق کردم تصادف باهاش که افتادم دختری اون یاد یهو

 کردم نگاش و باال اوردم سرمو دخترس همون
 اورد در بازی پرو بعدم ماشینم به زد ازپشت که دختر همون مطئنم خودشه 
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 کردنش نگاه از شناخته منو اونم حتما میخواد چی اینجا و کیه بفهمم باید چکارمیکنه اینجا این 
 میفهمیدم

  میشناختم دخترو این لقب از که بفهمه نباید آریامنش 
 
 بود؟ چطور امروز کارای آرشام خب-

  میکنن حمل که کثافتاییه اون کار از منظورش حتما هه

 
  نباشید نگران شما میره پیش خوب چیز همه خوبه :گفتم و دادم تکون سرمو

 
 مهلق نداری مشکلی که فرهاد با راستی فرهاد به هم دارم اعتماد تو به هم چون نیستم نگران-

  ندارم مشکلی نه گفتم و دادم قورت و بود دهنم تو که ایی
 

  داد تکون سرشو
 

 متوجه من فکرمیکنه میده گزارش بهش منم کارای مطمئنم اعتمادشه مورد افراد از یکی فرهاد
 دارن نظر زیر کارامو تمام مطمئنم نمیشم

 
 حرفامون به کردن شگو از اصال فکرمیکنم بود آریامنشم پسر نشستیم توسالن ازشام بعد

 نیست راضی
 آریامنشه خود فقط و فقط من اصلی هدف نیست مهم برام اصال نمیاد خوشش من از شایدم 

 کنن حمل بزرگو محموله یه قراره دیگه هفته که فهمیدم کردیم صحبت کار راجب دیگه یکم
 

 نفس
 

 فکرمیکردم هرچی یول بود آشنا برام خیلی گرفتم قرار مرد اون روبروی وقتی خوردیم و شام
 میکنه نگام گاهی اونم میدیدم بود مرد همون به حواسم تمام شام اخر تا دیدمش کجا نمیدونستم

  دیدیم همو جایی یه شدم مطمئن دیگه حاال
 

  بودم نکرده تمیز اتاقشو امروز کردم حرکت آراد اتاق سمت به و کردم تشکر شام از بعد
 

 ولی میکردم تمیز اتاقو داشتم
  که بودم توخودم بود پسره اون سمت فکرم

  کشیدم خفیف جیغ یه اتاق در ناگهانی شدن باز با
 نزنم گند بیشتر تا گرفتم دهنمو جلوی سریع بود شده خشک در جلوی که آراد دیدن با

  اومد سمتم به خشن چهره با و اومد در حالت اون از سریع

 
  میکنی غلطی چه اینجا تو

 
  دیگه میکنم تمیز اتاقشو  دارم خب بود زده خشکم

 
 که کردم خالف کار مگه چی یعنی میدم انجام کارمو دارم : گفتم جانب به حق ای چهره با

 میکنین رفتار اینطوری
 
  میشد تر نزدیک بهم میگفتم که ای کلمه هر با
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  اومدی اجازه بی پایین انداختی سرتو که بیای کار برای کی نگفتم بهت من مگه

 
  میدن انجام رو دادن بهم که کاری دارم االنم اتاقه این کردن میزت وظیفم من-

 
 دیوار به خوردم که میرفتم عقب به قدم یه منم میشد نزدیک بهم که قدمی هر با

 
  گرفت محکم دستمو مچ و بهم چسبید

  گفت میداد فشار محکم که حالی در
 میای نیستم خونه من که یوقتای تو و میدونم من زدی حرف من حرف رو ببینم دیگه بار یه

 میخوام بیرون برو زودتر االنم فهمیدی ندارم حوصله نشو من مزاحم الکی نظافت واسه
  کنم استراحت

 
 کنم ازاد دستمو میکردم تالش داشتم بود گرفته درد حسابی دستم

  شکستی دستمو آی کن ولم-

 
  چشم بگی نشنیدم:آراد
  گفتم حرص با و بستم چشمامو ازدرد میترکید داشت دستم
 چشم

 کردم حرکت بیرون سمت به وسریع کردم نگاش حرص با کرد ولم تا

 
 کن اماده بعد هفته مهمونی برای خودتو ضمن در:آراد

  بیرون زدم اتاق از حرف بدون بودم عصبی خیلی
  گفت چی که فهمیدم تازه وایستادم در پشت

  افتادما گیر بدبختی چه بابا یا مربوطه چه من به اینا مهمونی اخه مهمونی مهمونی؟چه
 روانی پسره بپرسم ازش چجوری جونم به افتاد وحشیا مثل چی برای مهمونی میپرسیدم کاش

  
 ولی در دستیگره رو گذاشتم و دستم  مهمونی چه بپرسم ازش اتاقشو برم برگردم میخواستم

 بپرسم ازش برم االن میدونستم نداشتم و باهاش کردن کل کل حوصله شدم پشیمون اخر لحظه
  میگه بهم چیزی یه

  اتاقم برگشتم و شدم بیخیالش پس
 میپرسم ازش میرم فردا

 
 بعد برم میتونم باشه هم حوله اگه حموم برم چجوری میمیرم دارم وای میدادم عرق بوی 

  داشتم بپوشم همینارو دوباره
 بهم داشت حالم مومح برم چجوری لباس بدون چکارکنم نمیدونم نشستم تخت رو میشدم دیوونه

 اینجوری بگم بهش هم رو قضیه این بپرسم مهمونی راجب آراد از رفتم که فردا باید میخورد
 نمیشه که
 

 چقد اخه دیدمش کجا نمیاد یادم چرا بود پسره همون سمت فکرم همش نرفتم پایین اصال دیگه
  خورد زنگ گوشیم که بودم خودم افکار تو خنگم من

 هم موقع اون بزنم زنگ بهش نبود حواسم اصال وای میزد زنگ داشت دلسا برداشتمش سریع
  بدم جواب نتونستم زد زنگ که

 زدم و اتصال دکمه

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 70                                                 P a g e

 

 

 
  دلی سالم-

 چرا شدم نگرانت بابا کجایی هست معلوم سالم کوفت:گفت و کشید حرص از نفس یه دلسا
 نمیدی جواب میزنم زنگ

 
  بدم جواب نتونستم زدی نگز که موقع اون بشه قراره چی خوبم باش آروم-

 خوبن؟ بابات و مامان خبرا چه حاال کن ول
  چطوری خودت

 
  خبر چه اونجا از چطوری بگو تو نیست هم خبری خوبن وباباهم مامان نفس خوبم:دلسا

 
 قیافش اینجا بود اومده امشب پسری یه دلی راستش نیست خبری اینجام نیستم بد منم هیچی-

 کرده درگیر نموذه بود آشنا خیلی برام

  
  دیدیش قبال چی؟یعنی یعنی:دلسا

 دیدمش کجا نمیدونم فکرمیکنم هرچی ولی اشناس برام که میگم اره-
 

  اشناس چهرش فقط و ندیدیش جایی شاید اصال  کن فکر بشین حاال خب
 
 همینطوره شاید واقعا نمیدونم-
 
 میزنم زنگ بازم من باش خودت مواظب ها باشه حواست نفس 
 بخیر شب فعال باش خودت مواظب توام هباش-

 بخیر شبت:دلسا
 

  بالشتم کنار وگذاشتم کردم قطع و گوشی
 

 وایستادم در پشت رفتم و شدم کنجکاو میومد پایین از صداشون
 
 آریامنش جناب ممنونم ازتون بود خوبی شب-
 

 درست باید کارا بیاد پیش اشتباهی هیچ نباید کن آماده بعد هفته برای خودتو فقط میکنم خواهش
 فقط هستن اونجا گنده کله آدمایه از خیلی و دادم ترتیب مهمونی هم کار حمل از بعد بشه انجام
 نکن فراموش و زدم بهت که حرفایی آرشام

 
 مهمونی پس میکنه داره غلطی چه مرتیکه دیگه کاری؟معلومه چه حمل نشنیدم صدایی دیگه

  گفت آراد که همونی میده تشکیل این رو
  چه من به خب بابا ای

 
 بودم خوابیده خیلی امروز بااینکه شده دیروقت کردم نگاه و ساعت کردم خاموش و اتاق برق
 برد خوابم که نکشید طولی و بالشت رو گذاشتم و سرم میومد خوابم بازم ولی

 
 شالمو چیه واسه صداها این خبره چه مالیدم چشمامو شدم بیدار فریاد دادو صدای با صبح 

  کردم باز و اتاق در و کردم رمس
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 میومد آراد ازاتاق صدا
 

 میکنه گریه چی واسه این چیشده شدم شوکه میکرد گریه داشت نگین بود باز اتاق در
 

 این از بخوای دیگه بار اگریه نکن گریه خفشو هان هستی کی کردی فکر تو نفهم دختره:آراد
  بیرون میکنم پرتت سگ مثل کنی غلطا
  سریع یرونب برو االنم

 
 و پایین انداخت سرشو دید منو تا بیرون اومد دو با نگین میکردم نگاه بهشون مبهوت و مات

 یه لب زیر و کشید موهاش تو دستشو آراد بودم وایستاده در چوب چار تو شد رد کنارم از
 نفهمیدم که میگفت چیزایی

 
 داخل رفتم 

  میخوای چی یعنی که داد تکون سرشو سوالی افتاد بهم چشمش
  میشه ترسناک میشه عصبی چقد ازش بودم ترسیده

  تر نزدیک رفتم و دادم قورت و دهنم آب
 
  راستش چیزه اممم-

  میکرد نگام داشت
  شدم الل چرا

 یعنی نیاوردم باخودم ایی وسیله هیچ اینجا اومدم وقتی من راستش گفتم و پایین انداختم سرمو
 راستش

 
 رفتم نیای باش پایین دیگه دقیقه 10 تا حاظرشو-

 بیرون رفت و برداشت کتشو و گفت اینو
  بخره لباس برام بیرون ببره منو میخواد کرد؟یعنی اینجوری چرا

 
 اصال ببره منو خودش که نگفتم ازش بگیرم پول بودم اومده دیوونستا اینم لبم رو اومد لبخند یه

  میخرم بخوام هرچی اینجوری بهتر چه
 

 سمت به دوییدم شد دقیقه 15 تقریبا کنم فکر شدم حاظر و اتاق تو رفتم ندت دقیقه ده گفت وای
 بیرون رفتم و پایین

 
 رفت و گاز روی گذاشت پاشو خورد بهم چشمش آراد تا
 سمت دوییدم منم کرد ترمز در جلوی آراد کنه باز درو نیست سرایدار دیدم که وایستادم امید نا 

  ماشین
 

  ماشین تو مپرید و کردم باز و در سریع
  پرو پسره بگم بهش میاد در دهنم از چی هر میخواست دلم میکرد نگام بود نشسته خونسرد

 
 گفتم میزدم نفس نفس که حالی در
 دارین آزار انقد واقعا یعنی-
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  باشی بایدپایین دیگه دقیقه ده بودم گفته-
 
  گفتم حرص با
  نرفتین چرا پس-
 

  گفت و زد پوزخندی
  سوخت برات دلم مدید وضعتو سرو

  اوره خجالت ما برای باشی وضع سرو این با مهمونی روز ضمن در
 
  بود گرفته وجودمو تموم خشم طرف یه از بودم کرده بغض طرف یه از
 
 نیاورده وسیله و بودم نگرفته حقوقمو چون فقط نیستم گدا من میگی چی کن جمع حواستو-

  بدید زودتر رو قمحقو ماه این کنم صحبت باهاتون اومدم بودم
  باشه دستم پول منت بدون میکنم کار

  نمیشم خجالتت باعث نترس نمیرم کسی منت زیر  میکنم صحبت منش آریا اقای با میرم
 

 میگفتم"تو" جملمو یه که بودم عصبی انقد
 

 به و پایین اومدم ماشین از سریع ک بگه چیزی اومد شده مشت فرمون دور ک دیدم دستشو
 کردم رکتح ویال سمت

 
 دست به لباس تیکه یه بخاطر باید االن ولی داشتم چیز همه پیش وقت چند تا بودم عصبی خیلی

 بشم تحقیر خودخواه مغرور پسره یه

 
  کجاست نمیدونم االن نبود خوب حالم ولی برداشتم خونه از پول اونروز

 
  بگم نمیشه روم هم دلسا به
 فراموش چیزو همه که انتقام توی شدم غرق نقدرا بپرسم حالشو بهش نمیزنم که زنگ زیاد 

 کردم

 
  میکردم فکر پیش دقیقه چند به بودم کشیده دراز اتاق توی

 باهاش باید چجوری نمیدونم واقعا منش آریا پیش برم چجوری من حاال کردما کاری عجب
 بزنم حرف

 
  ندارم دیدنشم دقیقه چند تحمل حتی

  میکنه ضایعم پیشش برم زدم ورمغر آراد اون به که حرفاییم اون با
  بودم بدی بالتکلیفی تو

 
  پریدم جام از در یهویی شدن باز با
  خوردم جا نگین دیدن با

  نمیاد خوشش من از دیدم ازش که رفتاری با چون
 ندارم بهش نسبت خوبی حس منم البته

 
  گفت و رفت سمتم به ای غره چشم
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  پایین بیا زود امادست شام 

 
 میزد حرف خودش با بشنوم من که جوری میرفت بیرون سمت به هک حالی در

  
  بگذرونه خوش و بخوابه همش یا کنه کار اینجا اومده نیست معلوم خور مفت دختره -

 
  بهم زد درو محکم
 حاال تا آورده در دم زیادی بگیرم حالشو داشتم حوصله که روز یه باید بود اعصابم رو خیلی
 بسه بهش نگفتم هیچی

 
 نه چون خوردم آشپزخونه تو و ناهار امروز کردم کمک بی بی به یکم  ناهار خوردن از عدب

  کردم حرکت آراد اتاق سمت به مرتیکه اون نه بود آراد

 
  میکردم تمیز اتاقشو زمان همین تو همیشه منم نبود خونه مواقع جور این معموال

 اتاقو این من انگار نه انگار اصال نه یا آراده اتاق کردم شک لحظه یه کردم باز که رو اتاق در
  بود خورده بمب انگار کردم تمیز

 
 تو انداختم بردم و کردم جمع کثیفشو لباسای تمام کردم تمیز اتاقو باالخره بود بدبختی هر به

  ماشین
 

  میمردم خستگی از داشتم کردم ولو تختم روی خودمو
  برد خوابم سریع زیاد خستگی از

 
  بودم خوابیده چقدر نمیدونم شدم بیدار خواب زا در صدای با

  بود شده تاریک تقریبا هوا که بود انقد ولی
 
  نبود کسی ولی کردم بازش و رفتم در سمت به شدم بلند جام از
  بود روشن آراد اتاق چراغ انداختم نگاه هم راهرو تو

  کردم حرکت بهداشتی سرویس سمت به تواتاق برگشتم
 

 خورد پول  مقدار یه به چشمم توالت میز روی که کنم ونهش رو موهام رفتم
 

  باشه آراد کار نکنه زیاده چقدم چیه واسه پول این کردم تعجب
 و پول خودشه کار که مطمئنم نبود هیچکس بازم ولی در سمت دوییدم و رومیز گذاشتم و پول

 االن به نه امروزش اررفت به نه میکنه کارایی چه ندیدم من که گذاشت کی ولی رفته و گذاشته
 
 بود شده تاریک هوا دیگه االن شدم خوشحال کنم خرید کلی بااین میتونم دستم تو گرفتم و پول 

 میشم دیوونه وضع سرو بااین دارم دیگه میکنم خرید میرم حتما فردا ولی بیرون برم نمیتونستم
 پایین رفتم و توکیفم گذاشتم و پول

  
 پایین اومدم چرا که شدم پشیمون لحظه یه سیگارمیکشید و بود نشسته مبل رو آریامنش

  نداد جوابمم اصال کردم سالم بهش بود شده دیر دیگه ولی اتاقم برگردم میخواستم
 کردم حرکت آشپزخونه سمت به برگردوندمو رومو حرص با بیشعور مرتیکه
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 حاظرمیکردن اروغذ داشتن دیگه نفر سه نبود هم بی بی نبود خونه آشپز تو نگین خداروشکر 

  دادن جوابمو خوبی با که گفتم نباشید خسته بهشون لبخند با بودم ندیده حاال تا اینارو
 به ولی حاظرکردن غذارو میز نیست مهم برام اصال چیه من با دختره اون مشکل نمیدونم فقط
 دنکر تحمل حوصله نه بخورم چیزی که داشتم میل نه میز سر برم نمیخواست دلم عنوان هیچ
 کنه لج باهام میترسم نداشتم ایی چاره ولی داشتم و منش آریا

 
 که میکردم نگاش نفرت با بودم وایستاده سرش پشت نشست و اومد آریامنش چیدن میزو وقتی 

 و کرد نگاه بهم چشمی زیر کرد سالم باباش به و پایین اومد آراد شنیدم و کسی پای صدای
  منشست حرف بدون منم نشست میز سر رفت

 
 نمیره پایین گلوم از غذا میکردم حس اصال نمیومد بابشقاب قاشق برخورد جز به صدایی هیچ

 حضور با که کنه لعنتت خدا میخوردم سرش پشت آب لیوان یه میخوردم که ایی هرلقمه با
 شد بلند سرمیز از تشکر با و خوردم دیگه آب لیوان یه بخورم نمیتونم هم غذا نحست

 
 شنیدم و آریامنش صدای شدم دور میز از یکم تا اقمات برم شدم بلند

 
 باآرشام چی برای نیست کارا به حواست اصال چکارمیکنی داری هست معلوم تو آراد

 و میکنه کار باما اون برمیاد کارا خیلی پس از که افرادیه از یکی اون کردی رفتار اونطوری
  کنی رسیدگی کارا به باید توهم

 
 میکردم نگاه آراد به شوکه و پریدم جا از بشقاب روی قاشق کوبیدن با

 
 ندارم رو بازیا مسخره این حوصله چکارمن میخوای منو اوردی اعتماد مورد فرد یه که شما-
 

 ترسیدم خیلی بود عصبانی خیلی منش آریا
 

 میاری در خودت از چیه رفتارا این منی پسر تو شده مرگت چه هست معلوم احمق پسره آخه
 دیگه باشی اونجا توهم میخوام داریم مهمی کار چه میدونی که هفته همین آخر دآرا کن گوش
 نشنوم حرفی

 
  بستم درو و اتاق تو رفتم باال اومدم و نکردم صبر دیگه بود شده مشت میز رو آراد دستای

 منو یهوییش رفتارای میکنه رفتارارو این چرا پس باشه آریامنش کثیف باکارای باید هم آراد
 میکنه شوکه خیلی

 
 خوندم و برداشتم یکیشو بیکاری از بود اتاق تو کتاب تا چند فکرنکردم موضوع این به دیگه 
 خوندم کتاب چقد مگه بود شب یک نزدیک انداختم ساعت به نگاه یه کشیدم که ایی خمیازه با

  بود گرفته درد چشمام
 

 برد خوابم سریع کردم خاموش و چراغ میزو رو گذاشتم و کتاب
 
 لباسامو سریع میشه شب بیرون برم من تا که شد دیر وای بود 10 ساعت شدم بیدار خواب از

  پایین سمت رفتم و کردم عوض
  برم چجوری من حاال بیرون رفتم بخورم چیزی اینکه بدون
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 شدم تاکسی منتظر و جلوتر رفتم برم تاکسی با باید نیستم بلد هارو اینجا
 
 کردم چک رو گوشیم راه توی کنه حرکت خرید مرکز یه تسم به گفتم و گرفتم تاکسی یه

  باشم برنداشته و بزنه زنگ دلسا داشت امکان ولی نداشتم که و کسی

 
 اومدم خودم به راننده صدای با که میکردم نگاه رو بیرون داشتم

 
 رسیدیم خانم

 
  رفتم پاساژ سمت به کرایه کردن حساب از بعد

  نمک خرید حسابی باید نداشتم هیچی
 

  بگیرم خونه برای لباس میخواستم اول میکردم نگاه رو ها مغازه داشتم
 

 گرفتم هم شلوار و تیشرت تا چند زیر لباس خرید از بعد بگیرم زیر لباس بتونم تا جا یه رفتم
  گرفتم هم بیرون واسه لباس تا چند

  بودم خریده چیزو همه تقریبا
 
 بودن شده سنگین خیلی هم پالستیکا بودم کردن غش حال در خستگی از
  

  بودم نخورده ناهارم بود شده شب
 بود پاساژ کنار که فودی فست رفتم
   بودم نخورده پیتزا بود وقت خیلی

 غذا پول کردن حساب از بعد بود گرسنم خیلی کشید طول کرد حاظر تا دادم سفارش پیتزا یه
  دادم بهش و وآدرس  صندوق تو گذاشتم هارو وسیله و گرفتم تاکسی یه رفتم خیابون سمت به
 

  بود شده وقت دیر خیلی
 بیوفته اتفاقی یه و خونه برم میترسم  بگیرم اجازه منش آریا از نبود حواسمم

 
  نبود بشو تموم لعنتیم ترافیک این
 شد خاموش ماشین که  بودیم رسیده ویال خیابون سر به
  

  نمیشد روشن ولی زد استارت بار چند
 کردم انندهر نگاه ترس با

 
 ایستادین؟ چرا اقاچیشد

 وای شده خراب نکنه
 نمیشه پیدا تاکسی که هم اینجاها برم چجوری ویال تا من اخه شانسم بد چقد

 
 تعمیرگاه ببرمش دوباره باید بشه درست نکنم فکر میاره در بازی داره دوباره ماشین این خانم
  بفرستن دیگه نماشی یه بزنم زنگ یا برو نیست طوالنی راهت اگه شما

 
  گفتم کوتاهی مکث با
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  میرم خودم ممنون خیلی
  داره مشکل ماشینم کنید باور شرمندتم

 و دادم تکون سرمو
  کردم حرکت ویال سمت به وسایالم برداشتن و تاکسی پول کردن حساب از بعد

 
 گفتم همین خاطر به میکشید طول خیلی که بفرستن ماشین  میگفتم اگه میشکست داشت دستم 

 میرسم زودتر خودم اینجوری
 

 کرد باز درو دید تامنو بود در جلوی نگهبان رسیدم باالخره
 

  سنگینه میارم برات من بده وسایالتو خانم
  بودم ترسیده ازش داشت سری اون که رفتاری بااون شده مهربون چه این

 
  شدست دادم پالستیکارو تعارف بدون میشد کنده جاش از داشت دستم واقعا 

 وایستاده ها پله پایبن آراد دیدم که میرفتیم باال طبقه سمت به داشتیم
 بودم ترسیده خیلی شکلی این آراداونم دیدن با 

  میشد ترسم باعث همین و بود خشن زیادی چهرش
 

  وسایالرو من به بده:آراد
 
  خودم میبرم من شما چرا اقا نه

 میبرم خودم من بده نکرده الزم:آراد
 

 بودم وایستاده پایین همینجوری رفت باال سمت به من به توجه بدون و گرفت هارو لهوسی آراد
  سمتم برگشتم برزخیش قیافه با که

 باال بیا یاال برده ماتت چرا
 و دادم قورت دهنمو آب

 کردم حرکت موش مثل دنبالش

 
 باشه عصبانی نداره دلیلی که بودم نکرده کاری خب

 
  شدم اتاق وارد سرش پشت و کردم شتربی سرعتمو منم اتاقم تو رفت

 تهدید نشونه به انگشتشو و گوشه یه کرد پرت هارو وسیله سمتم برگشت بستم که رو اتاق در
 گرفت سمتم

 
  بیای و بری خواست دلت هروقت نمیتونی داره قانون هااان؟؟اینجا بودی گوری کدوم تااالن
 تکرار بعد دفعه وگرنه موندی بیرون شب موقع این تا باشه اخرت بار کن باز گوشاتو خوب

 میکنم رفتار باهات ایی دیگه جور بشه

 
  بگه بهم میخواد دلش هرچی وایستم نمیتونستم برخورد بهم خیلی

 
 کوفتی یه ازگشنگی رفتم بعدم کردم خرید کلی دیگه شد دیر یکم خرید رفتم چکارکردم من مگه

  اومدم پیاده اینجارو تا نخیابو سر از شد خراب ماشین منه تقصیر مگه خوردم
 

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 77                                                 P a g e

 

 

  میزدم نفس نفس عصبانیت و حرص از
 سمتم اومد قدم یه کرد مشت دستاشو بود شده منقبض فکش

 
 قانون اینجا باشی بیرون شب موقع این تا نداری حقی تو افتاده اتفاقی چه که ندارم کاری من 

  کن جمع حواستو پس داره
 

  شد کنده جا از گفتم که بهم زد محکم انقد و اتاق در رفت و اینوگفت
 اوردم در لباسامو حرص با
 تخت رو ریختم بودمو خریده که هایی وسیله تمام 
  حموم سمت رفتم و برداشتم و بودم خریده که ایی حوله و لباس 

 
 از بیشتر االن نرفتم حموم روز چند این بس از میکردم نگاه داشتم ذوق با حمومی عجب

 تو و ریختم شامپو یکم بشه پر وان تا کردم باز و آب شیر شده نگت حموم برای دلم هرچیزی
 نشستم وان

 
  بیرون بیام و بشورم خودمو گرفتم تصمیم دیگه بود گذشته چقد نمیدونم خوبه چقد اخیش

 
 خاموش شوفاژم میلرزیدم سرما از داشتم پتو زیر دوییدم بیرون اومدم و پیچیدم دورم رو حوله

  بود
 

  میخورم سرما ضعو بااین مطمئنم
 نبود گشتم هرچی ولی کنم خشک موهامو تا میگشتم سشوار دنبال کمد سمت رفتم

 کنم سوال دختره اون از برم عمرا هم تو رفت اخمام بدونه نگین شاید 
 
 کردم عوض بود آبی تونیک و راحتی شلوار یه که و لباسام شدم موهام کردن خشک بیخیال 

 داشت کمرم دیگه کردم مرتب و اتاق کردم جا به جا همرو و بودم خریده که هایی وسیله
  میشکست

 
 دورم ریختم و موهام و تخت رو کردم پرت خودمو بود خیس هنوز موهام میسوخت چشمام
 از تا موندم حالت همین تو انقد لبام رو اومد لبخند یه خوبش بوی از میده خوب بوی چقد موهام

 برد خوابم زیاد خستگی
 
 هام شقیقه رو گذاشتم و دستم میشد منفجر داشت سرم شدم بیدار خواب از زیاد درد سر حس با
 پایین اومدم تخت از میکنه درد سرم انقد چرا کردم بسته و باز چشمامو بار چند دادم فشار و

  افتاد بود تخت پایین که ایی بسته به چشمم که میکردم مرتب و تخت داشتم
 

 کردم باز دروشو بود قرمز زرگب جعبه یه برداشتمش چیه دیگه این

 
 یه خوشگله چقد وای میکردم لباس نگاه داشتم باز دهن با اوردم در جعبه تو از بود لباس یه 

 نیم بود شده کار سنگ روش که مشکی مجلسی لباس یه بردارم چشم ازش نمیتونستم هم لحظه
 نبود لخت زیاد پشتش ولی بود تنه

 کردم نگاه رو جعبه تو و ارکن گذاشتم و لباس بود خوشگل خیلی 
 برش خورد برگه یه به چشمم که بیرون اوردمشون بود ستشم کیف و مشکی وکفش شال یه 

   داشتم
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 میای همین با نپوشی و لباس و کنی لج من با نکن سعی فرداس پس مهمونیه برای لباس این
 باش حاظر شب 7 ساعت فردا پس
 

  اشغالی سطل تو انداختم رو برگه
  دیگه آراد ارک حتما

 اوردم در اداشو
 " نپوشی و کنی لج نکن سعی" 
 

  نمیپوشم شده که توام لج از اصال
 لباسش نگذریم حق از ولی هوووف بپوشم چی نپوشم اینو اگه خب فکرکردم خودم با یکم

 میدونست منو سایز کجا از حاال بود محشر
 
 حوصله دیگه باشه اندازم قشنگ میخورد که ظاهرش نه یا اندازمه ببینم بپوشم میخواستم 

  پایین رفتم و کردم سرم شالمو توکمدو کردم آویزونش نداشتم پوشیدنشو

 
 نیست خبری پایین میام من هروقت که میخورن صبحونه کی اینا نبود خبری هیچ

 
 نزدیکم اومد بی بی کردم سالم و آشپزخونه تو رفتم بود گشنم خیلی 
 بیارم نهصبحو برات بشین بخیردخترم صبحت 
  
  نکشید زحمت شما میارم خودم نه بخیر هم شما صبح-

  بردار یخچال از میخوای هرچی دخترم باشه
  چشم-
 

  نشستم و اوردم هم مربا و پنیرو و نون ریختم خودم برای چای یه اول
 

  بگیرم بی بی از قرص یه باید صبحانه از بعد بود ترکیدن حال در سرم
 

 بخورم غذامو اینجا همیشه میشد کاش نمیره پایین ازگلوم غذا مرتیکه اون جلوی فقط من
 

 خیلی سرم کشیدم دراز تخت رو باال رفتم خوردم و گرفتم بی بی از قرص یه صبحانه از بعد
 شده چم اخه نمیدونم شم بلند نمیتونم میکردم حس اصال میکرد درد
  شه بهتر سرم تا کشیدم دراز یکم
 
 نمیخواست دلم چکارکنم باید نمیدونستم اصال بود مهمونی روز امروز گذشت برق مثل روز یه

  برم

 
 نگاه خودم به آیینه جلوی رفتم و کشیدم آه یه میپرسه نظر تو از کی اینجا اخه بدبخت نفس هه

 بود بلند خیلی موهام آرایشگاه یه برم میتونستم حداقل کاش کردم
 نیستم بلد هیچی فکرنکنه نیارم کم پسره نای جلوی حداقل کنم کاریش یه باید خودم شدم بیخیال

 7 بود گفته شم حاظر کم کم دیگه بود ازظهر بعد 5 ساعت مهمونی برم منگال مثل نمیخوام
  باشم حاظر
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  بود میز رو آرایش وسایل خداروشکر
  کردن آرایش به کردم شروع

  نظربیام به خوب خیلی میخواستم
 لبخند یه بود شده عالی کردم نگاه خودم به و کشیدم ماهرانه چشمم خط کشید طول چقد نمیدونم

  نرسیدم خودم به اینجوری بود وقت خیلی لبم رو اومد
 دختر میگفت همیشه کنم آرایش زیاد نمیزاشت مهمونی بریم میخواستیم وقتی افتادم مامان یاد
  چیه برای آرایش همه این باشه خانم باید
 

 تا دادم تکون سرمو کنم گیری جلو اشکام ریزش از تا زدم گلوم به چنگی گرفت گلومو بغض
  بره یادم از اتفاقات

 
 از مقدار یه و کنم جمع همشو گرفتم تصمیم بود بلند خیلی کنم درست چجوری موهامو حاال

 شدم دختره اون با لجبازی بیخیال دیگه داشتم نیاز سشوار یه به واقعا االن دورم بریزم موهامو
  میشه چی مگه دیگه میپرسم ازش میرم

 
 وای باشه خونه آراد ممکنه ضایعس پایین برم االن آرایش این با کردم نگاه خودم به ولی

  دیگه میشه چیزی یه حاال کنم درست موهامو چجوری اخه شدم دیوونه
  کردم شونه قشنگ موهامو اول

 و ورمد بریزم تااینکه کنم جمع موهامو کال گرفتم تصمیم چیزی نه هست سشواری نه وقتی
  شم اذیت

  صورتم تو ریختم مقدارشو یه و بستم سرم باالی محکم موهامو
  شد بهتر خیلی که قبل از نشده بد زیادم حاال خب

 
 آیینه تو خودم محو آیینه جلوی رفتم پوشیدنش از بعد بیرون اوردم و لباس و کمد سمت رفتم
  باشم توچشم زیادی بامش فکرکنم لباس سنگای رو گذاشتم دستمو میزد برق لباس شدم

 ببنده برام میگفتم کی به باید نمیدونم وگرنه بود بغل از لباس زیپ خوبه

 
 اومدم خودم به بوق صدای با که بودم وایستاده آیینه جلوی همینجوری

 باال باعصبانیت و بوق رو بود گذاشته دستشو آراد کردم نگاه و پایین و پنجره سمت دوییدم 
  میکرد نگاه رو

 
 گذشت زود انقد چرا وای 19:05 کردم ساعت به نگاه یه میکردم نگاش داشتم گرد مایباچش

 
 هام شونه رو انداختم شالو برنمیداشت بوق روی از دستشو که اونم بودم شده هول 
 انقد در سمت دوییدم پوشیدم بودمم خریده که پالتویی سرم رو انداختم لباسمم رنگ هم شال یه 

  نزدم ادکلن افتاد یادم تازه زمین بخورم بود نزدیک فشاک بااین بودم شده هول
 جلوی کردم باز درو آرادو اتاق سمت رفتم کردم اینکارو که چیشد نمیدونم ندارم که من ولی
 کردم خالی خودم رو برداشتم یکیشو بود ادکلن و عطر کلی میز

 
 کاری دیگه ولی بودم شده پشیمون کردما غلطی عجب چی بفهمه اگه  وای داشت بویی عجب

  برنمیاد ازم

 
  پایین سمت رفتم بدو بدو بستم اتاقشو در
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 با داره و زده خشکش در جلوی دست به دستمال نگین دیدم که پایین میرفتم ها پله از داشتم
  میکنه نگام شوک

 بیارم در اینو حرص یکم نیست بد لبم رو اومد شیطانی لبخند یه
 شدم رد ازکنارش و رفتم

 
 میری؟ ارید کجا هی

 
 سمتش برگشتم

 کنی تو گردگیری داره؟بهتره ربطی تو به 
 

  میکرد نگام حرص با و بود شده مشت دستش توی دستمال
  گرفتم حالشو باالخره همینه

  پایین سمت دوییدم نمیزاره زندم آراد وای اومدم خودم به بعدی بوق با که بودم وایستاده همونجا
 

 یکم میکنه نگام عصبانیت با چطور که دیدمش ماشین سمت فتممیر آروم آروم حیاط تو رسیدم
 نشستم و کردم باز و عقب در و رفتم بگه بهم چیزی یه باز نکنه ترسیدم

 سمتم برگشت تندی
 
 سریع جلو بیا رانندتم من کردی کردی؟فکر فکر چی باخودت -
 
  ودب شده مشت فرمون رو دستش نشستم و کردم باز رو جلو در و کشیدم پوف یه

  دیوار به بکوبه سرمو میخواست دلش االن میدونم
  زدم ادکلنش از فهمید وای میکشید عمیق نفس نمیکنه حرکت دیدم

 
 برای کنه خالی سرم حرصشو همه تا منه جانب از حرف یه منتظره میدونم نگفتم هیچی منم

 برگردوندم پنجره سمت به رومو حرف بدون همین
 

 نکردم نگاشم اصال نیاوردم خودم روی به ولی بود گرفته دمخن میکشید عمیق و تند نفسای
 صندلی به بودم چسبیده که میرفت تند انقد بیرون زد ویال از سرعت با و کرد روشن و ماشین

 میرفت تند خیلی بود دهنم تو قلبم
 

  سمتش برگشتم و دادم قورت و دهنم آب
 

 میکنیم تصادف االن تر آروم خدا ترو چیکارمیکنین
 بگیرم گوشمو نمیدونستم کردکه زیاد وانقد صداش کرد روشن و ضبط و کرد بیشتر شوسرعت

  بچسبم و صندلی یا
 

 دااار نگه کشیدم جیغ
  نمیشنید صدامم اصال

  میلرزید ماشین های شیشه بود گذاشته خارجی اهنگ یه
 به سرم که کردم کنترل خودمو ولی جلو رفتم کرد که ترمزی با میگرفت گریم داشت دیگه
  نخوره شیشه

 
  کرد خاموش و ضبط میزد تند تند قلبم
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  بزنم حرف نمیتونستم حتی قلبم رو گذاشتم دستمو
 
  شو پیاده-

  شدم زنده مردمو وای
 نزدیک اومدم دیر یکم ازاینکه تالفی به کیه دیگه این میکردم نگاش شوکه شدم پیاده ماشین از

  بکشه منو بود

 
 داخل رفت من به گذاشتن محل بدون خودشم کنه پارک و ماشین تا نگهبان دست داد و سوییچ
 داخل برم تنها نمیشد روم بهش برسم تا دوییدم

 
 کت یه بود زده تیپی عجب میکرد نگاه روبرو به و شلوارشو جیب تو بود گذاشته دستاشو
  بود شده خفن خیلی باال بود داده موهاشم بود پوشیده مشکی شلوار

 
 زدی دید کافی اندازه به دیگه بسه ندیدی آدم چیه:گفت که بهش دمبو زده زل همینجوری

 
  نگفتم هیچی دیگه سالنیم در جلوی دیدم که بدم جوابشو میخواستم

  نبود آریامنش برای مهمونی مگه
 دیگه یکی برای مهمونی شایدم میگرفتن مهمونی ویال همون تو باید که باشه اون برای اگه

  اصال چه من به شدم بیخیال باشه

 
 و شال بود لخت هام سرشونه گرفت و پالتوم و اومد خدمتکار یه کردم گم و آراد داخل رفتیم

 وایستادم گوشه یه رفتم بود شلوغ خیلی کردم مرتب
 
 بود شلوغ خیلی کردم مرتب موهامو برداشتم سرم از وشالمو نشستم صندلی رو گوشه یه

 میکردم تنهایی احساس
 افتاد بهش چشمم اورد خودش با و من چی برای اصال تنهام اینجا من ینهنمیب نفهمه واقعا آراد 
  نمیکرد ولشم بود چسبیده بهش دختره یه 
 
 خودش تنهایی اینجا اورده منو دیگه دخترشه دوست حتما برگردوندم ازشون رومو باحرص 

 وحشت کمرم دور دستی شدن حلقه با که سمتش برم شدم بلند بود گرفته لجم اون اینو بغل رفته
 برگشتم زده

 
 آرشام

 
 

  میکردیم جا به جا رو محموله امروز
 بود مخم رو زیادی فرهاد این بودم اینجا صبح 4 ساعت از بود اسلحه یا  مخدر مواد توش
  نکنم بحث باهاش تا میکردم کنترل خودمو خیلی

 
  وایستادی اینجا چرا آرشام:فرهاد
 باشه خودت کار به سرت ترهبه وایستم باید کجا: گفتم و کردم نگاش

 کشیدم صورتم به دست یه شد رد کنارم از و زد پوزخند یه 
 خود بودم کرده صحبت تلفنی سرهنگ با اینجان میدونستم بودن مراقب دور از نیروهامون 

  بود نیومده پسرشم حتی نمیومد جاها اینجور هیچوقت آریامنش
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  مبر بودم مجبور بودن داده ترتیب مهمونی امشبم

  سالم-
  عقب برگشتم صدا باشنیدن

 
 درسته؟ باشی آرشام توباید
  دادم تکون سرمو
  اومدین مسعودی آقای طرف از هم شما درسته

 
 داد تکون سرشو لبخند با

  ساسان اسمم پسرشم من
 
  باشه سالش 30 میخورد عوضیه خط هفت آدمای اون از بفهمم میتونستم 

 کار چکارکنن که میدادم دستور و بودم وایستاده جا همون یجای جابه اخر تا نزدیم حرفی دیگه
 باشه خط پشت آریامنش که میزدم حدس میزنه حرف تلفن با داره فرهاد که دیدم بود خطرناکی

 
 خونه سمت به کردم حرکت شدمو ماشین سوار میشد شب داشت دیگه بود شده تموم تقریبا

 ادکلن زدن با زدم کروات و یدمپوش ایی سرمه شلوار کت یه و کردم عوض لباسامو
 کردم حرکت بود مهمونی که جایی سمت به و بیرون اومدم مخصوصم

 
 آریامنش دنبال چشم با داخل رفتم باشه شلوغی مهمونی باید کردم پارک و ماشین و داخل رفتم

 آروم آروم میشه پیداش جا همه که کیه این شدم شوکه صندلی رو دختر همون بادیدن میگشتم
  شد بلند جاش از که سمتش رفتم

 
 نفس

 
 بودم ترسیده خیلی عقب برگشتم زده وحشت
 گرفته محکم ولی بیرون بکشم بغلش از خودمو میخواستم کردم تعجب آشنا پسر همون بادیدن

  بودم
  بردار دستتو میکنی چکارداری-

  نزدیک اورد صورتشو
  نه باشی شناخته منو باید توام هستی کی نمیدونم فکرمیکنی

  میکردم نگاش داشتم گنگ و گیج
  بیا دنبالم

 
 باهاش که پلیس همون کیه این بودم فهمیده تازه نمیام جا هیچ تو با من کن ولم کمرم آی-

  شکست غرورمو و کردم تصادف
  بودم شده گیج خیلی چکارمیکنه آدما این قاطیه اینجا این
 
  نکردم خفت همینجا تا بیا میگم بهت دارم-
 

  میام خودم کن لمو خب خیله
 چکارمیکنه داره نمیفهمم میبرد خودش دنبال منم رفت جلو سمت به شد شل روکمرم دستش
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 نگام و بود وایستاده سینه به دست ستون به دادم تکیه وایستاد ستونا از یکی پشت و رفت
 میکرد
  میکنی نگاه چی چیه؟به دادم تکون سرمو

  بزنم زل بهت نیستی خوشگلم گفت زدو پوزخند یه
  میاورد در و حرصم داشت دیگه
 فشار محکم و گرفت انگشتمو نیستم یا خوشگلم من نداره ربطی توهیج به گفتم و سینش رو زدم
  بود بهش پشتم حاال برگردوند منو و پیچوند دستمو نگفتم هیچی ولی بود بریده نفسم درد از داد

 من هویت از و میشناسی منو که میدونم جون دختر کن گوش خوب گوشم نزدیک اورد سرشو
  بدونه کسی رو قضیه این نمیخوام من داری خبر

 
  مخفیه پلیس نکنه میخواد چی اینجا این که فهمیدم تازه کردم فکر خودم با یکم
 

 که گفتم آخ یه دستم دادن فشار با پایین اوردم سرمو شد مورم مور میزد حرف گوشم تو داشت
  گردوند برم

 نه؟ یا گفتم چی فهمیدی
 مخفی؟ پلیس تو هه گفتی چی نفهمیدم نخیر جلوش وایستادم سینه به دست
 ستون به چسبیدم سمتم اومد قدم یه اینجا اومدی همین برای

 اینجا هست معلوم اصال گیره خودت پای نفر اولین بفهمه چیزی کسی اگه احمق ببر و صدات-
 زدن برای نداشتم حرفی پایین انداختم سرمو میکنی غلطی چه

 
 کنم اعتماد بهش نباید نزنم حرفی بهتره بگم بهش چی

  کردم نگاه چشماش تو و باال اوردم سرمو
 
  چکاردارم اینجا من که نداره ربطی تو به
 سرش پشت آراد دیدم که داد تکونم و گرفت بازومو بود شده منبقض فکش عصبانیت از

  گردوند برش و آرشام شونه رو گذاشت دستشو وایستاده
 

 بودم چسبیده ستون به ترس از بودن گرفته قرار هم ویروبر
  اومده پیش مشکلی گفت آرشام به رو و انداخت بهم بیخیال نگاه یه آراد

 
  میزدیم حرف داشتیم نیست مشکلی نه:گفت و گذاشت توجیبش دستاشو آرشام

  منتظرته پدرم زند آقای خوبه: گفت و کرد بهش تند نگاه یه آراد
 ترسیدما قلبم رو گذاشتم دستمو رفتن باهم دادو تکون سرشو آرشام

 فامیلیشم باشه مخفی پلیس اگه خب شدما گیج نیست راد آرشام زند؟مگه آرشام گفت چی آراد
 هووف دیگه کرده عوض

 
  بودم نشسته که جایی همون رفتم و کردم مرتب هام شونه روی و شال

  میشد تر شلوغ داشت مهمونی
  کردم بلند سرمو صورتم جلوی لیوانی گرفتن با که بودم نشسته صندلی رو
 توش که میزدم حدس گرفت سمتم لیوان یه و بود وایستاده جلوم ساله 30 تقریبا مرد یه

  باشه مشروب

 
  کردم نگاش اخم با نشست کناریم روصندلی و اومد بالبخند
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 کرد نگام  تعجب با نشستین اینجا اومدین جاقحطه
  کردم اراحتتونن خانم میخوام معذرت اوه
 برگردوندم رومو و کشیدم دار حرص نفس یه

  سمتم گرفت لیوان دوباره
 "سالمتی به"
 

  بزارید تنهام میشم ممنون نمیخورم ممنون گفتم و کردم نگاش بااخم
 

  میاورد در کفرمو داشت دیگه نشد بلند جاش از داره رویی چه داد تکون سرشو بالبخند
 
  میدید من به و رقص دور یه افتخار خانم-

 خندم موهاش از سمتم کرده دراز دستشو سیخی سیخ باموهای پسر یه دیدم که کردم بلند سرمو
 چقد واقعا میرقصن دارن آراد بغل تو دختره اون دیدم که کردم نگاه و اونطرف بود گرفته

  باشه من مراقب باید چرا اون البته بیخیاله
 جام از سریع تصمیم یه تو بود گرفته دلم نمیام بگم که منه دست مگه اخه میومدم نباید خودم

 اینجا کنه مثل که آدمیه این از تر تحمل قابل ولی چندشه چقد میکرد نگام لبخند با پسر شدم بلند
 بود نشسته

 
 رو دستشو و چشمام تو بود زده زل رقصیدن به کردیم شروع وسط رفتیم و گرفت دستمو
 کردن روشن نورارو رقص و شد خاموش برقا یخوردم بهم داشت حالم میداد حرکت کمرم
 بیوفته اتفاقی نکنه ترسیدم بود شده تاریک خیلی

 
 داشتم میداد الکل گند بوی دهنش بودتم گرفته محکم ولی بیرون بیام یارو این بغل از میخواستم 

 االب اوردم سرمو شد حلقه کمرم دور دیگه دست یه کردم تعجب کشید دستشو یکی میاوردم باال
  آرشام پسره همون دیدم که
 

 حرف کسی با بودنش پلیس راز از که شه مطمئن میخواد فکرکنم میخواد من جون از چی این
 نزنم

 
  شی ساکت بهتره پس زند اقای بگی چی میخوای میدونم-

 گفتم کنایه با زندو آقای
 

  وحشیه انقد چرا این داد فشار و کمرم
  کردم نگاش اخم با
  بود گرفته خندش باال رفت لبش دیدم میدی فشار منو هی وت چته کن ولم-

  برگردوندم رومو
 

  میاورد در کفرمو داشت دیگه داد فشار و کمرم باز
 کن نگاه من به-
 
 کردم نگاه توچشماش و باال اوردم سرمو 

  میمونه خودمون بین هست هرچی بشه باخبر چیزی از کسی نمیخوام

 
  شه مطمئن همین از میخواست زدم حدس درست پس
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 یکم نیست بد شکست غرورمو موقع اون چجوری نرفته یادم کنم کمک این به باید چرا من
  بیارم جا حالشو

 
  منی محتاج بدجوری االن میبینم:گفتم و کردم نگاش غرور با

 نه؟ بگیم آریامنش اقای به رو موضوع این بهتره کنم کمک تو به باید چرا من اصال
 

 تاریکی این تو بیرون اومدم بغلش از فورا و دادم قورت و دهنم آب دبو شده سرخ چشماش
 کنه پیدام نمیتونست

 
 شد روشن برقا که میرفتم همینجوری میرم کجا دارم نمیفهمیدم تاریکی این تو اصال

 کشیدم راحت نفس یه 
 بیارن شام میخوان که فهمیدم نمیشه تموم کوفتی مهمونی این چرا بود شده گرفته حالم 
 
 جای سر رفتم بود گشنم چقد ام خسته چیز همه از اجبار این از فضا این از بودم شده خسته 

 ..تنهایی بازم بود رفته یارو اون خداروشکر نشستم قبلیم

 
 اوردم سرمو کردم حس و کسی نگاه سنگینی میکردم بازی شالم باگوشه و پایین انداختم سرمو

 ندیدم و کسی ولی باال
 
 بهم سر با آراد دیدم شدم بلند جام از نچسبید بهم اصال که تنهایی اونم شام خوردن از بعد 

  بیرون بیا که میکنه اشاره

 
 واسم نبود هیچی تنهایی و ناراحتی جز اومدم که موقع اون از اینجا اورده منو نفهم پسره هه

 حس ستمب چشمامو کردم که ایی عطسه با بیرون رفتم کیفم برداشتن بعد و پوشیدم پالتومو
 خوردم سرما نکنه سنگینه سرم میکردم

 
 وای نزدیکشون رفتم میکرد صحبت یکی با داشت گشتم آراد دنبال و بیرون رفتم بیحالی با 

  کرد صدام که بشینم ماشین تو و برم خواستم بود چسبیده کنه مثل که همونه این

 
 خانم ببخشید

  عقب برگشتم زورکی لبخند با 
 بله؟

 نه:گفت جدی و خشک خیلی آراد داره نسبتی باهات گفت آراد به رو و کرد نگام لبخند با
 برم باید دیگه من خب نداریم نسبتی

 
 از کثیفشو نگاه دادن دست هم با دیدنت از شدم خوشحال گفت و داد تکون سرشو مرد همون

 اخم با سمتم برگشت تندی آراد که کوبیدم درو قدرتم تمام با ماشین تو نشستم برنمیداشت روم
 درگیری؟ درم با چته کرد نگام

 
 آب چشمام از میکردم حس کرد روشن و ماشین و  نگفت هیچی دیگه کردم که ایی عطسه با

 این تو باشه هرکی بودم حموم من که وضعی بااون دیگه آره خوردم سرما مطمئنم دیگه میاد
 میخوره سرما هوا
 

  برد خوابم که چیشد نفهمیدم داشتم ستگیخ حس میبرد خوابم داشت صندلی به دادم تکیه سرمو
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 بی میداد تکونم داشت سمتمو بود شده خم آراد کردم باز بیحال چشمامو یکی دادنای تکون با

 کردم نگاش حال
 

 خوبه؟ چته؟حالت
  دادم تکون اره معنی به سرمو

 رسیدیم شو پیاده-
 

 رفت گیج سرم که بودم نرفته قدم دو هنوز پایین اومدم ماشین از نداشتم رفتن راه حال اصال
 نفهمیدم هیچی دیگه رفتم ازحال و  کنم کنترل و خودم نتونستم میرفت سیاهی چشمام

 
 اتاق که اینجا میکردم نگاه و اطراف گنگ و گیج کردم باز چشمامو پیشونیم خیسی حس با

 بی بی هک شم بلند جام از میخواستم اینجا اومدم چجوری نرفتم حال از بیرون مگه من خودمه
  نداد اجازه

 
 خوردم سرما بود شده چم من مگه سرم رو میذاشت خیس دستمال و بود نشسته سرم باالی
  چیه برای کارا این دیگه

 
 بی؟ بی

  داری تب خیلی بمیرم الهی دخترم جانم
 
 واقعا؟-

  میاد خوابم میکنه درد خیلی سرم بی بی
 

  باال اوردت ها پله از بدو بدو اقا وقتی شدم نگران خیلی پایین اوردم و تبت دخترم نیست چیزی
 

  نذاشت بی بی باز که بشینم میخواستم کردم باز و چشمام تند
  کنی استراحت باید نشیا چیشده؟بلند دخترم چته

 
 باال؟ اورد منو کی بی بی گفتی چی االن
 بود کرده تعجب بی بی
 باال اوردت اقا رفتی حال از گفتم دخترم خب 

 
 واقعا؟-

  بالشت رو گذاشتم سرمو گرفت خندم کردنش نگاه از میکرد نگام داشت گیج بی بی
 خودت زده توهم زیاد تب از خدایا هللا بسم:گفت لب زیر و کشید پیشونیم به دستی بی بی

  کن کمکش

 
  کردم باز چشمامو در شدن بسته با که نگفتم هیچی ولی بود گرفته خندم

 
 ؟ باال ردهاو کرده بغل منو اون واقعا یعنی
 خیلی گلوم که بمیرم اونجا سرما تو بزاره نمیتونست دیگه کرده اینکارو انسانیت سر از خب

 دردمیکرد
  به پلکام شدن سنگین با که نکشید طولی
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 رفتم خواب
 
 پایین برم میخواستم میسوخت خیلی گلوم کردم باز چشمامو خورد صورتم تو که نوری با

 تنمه هنوز دیشب لباسای فهمیدم تازه که شدم بلند بیام در ضعو این از بخورم قرصی یه حداقل
  خوابیدم بااینا چجوری من وای

  میکنه وحشت ببینه و من هرکی االن بود وحشتناک آرایش اون با که صورتمم

 
 و آراد اتاق اول کردم باز و اتاق در کردم عوض لباسامو و شستم صورتمو و دست رفتم اول
 نبودش کردم نگاه

  تمیزکنم اینو اتاق حالم بااین چجوری من وضعیه چه این وای 

 
 موقع این تو کردم تعجب میکرد کوفت صبحونه داشت سالن تو بود نشسته منش آریا پایین رفتم

 و خانوادم بهش بودم زده زل نفرت با داد تکون سرشو که کردم سالم یه نبود خونه هیچوقت
 دستای با میخواد دلم کنی زندگیتو راحت خیلی و شینیب اینجا باید تو که عدالتیه چه این کشتی
 کنم خفت خودم

 
 کرد نگام تعجب با و باال اورد سرشو 
 دختر؟ چته 

 اومدم خودم به تازه
 
 کنی بدبخت خودتو میخوای میکنی غلطی چه داری نفس 
 بیدنکو با که بودم داده تکیه یخچال به آشپزخونه تو اومدم و شدم رد ازجلوش ببخشید یه با 

 میزد تند تند قلبم ترس از کردم باز چشمامو سریع چیزی یه ناگهانی
 روانیه دختر این بود بیشعور نگین 

 
 که تو هرچند نیست خوابیدن جای اینجا بگم بهتون باید داشتین تشریف خواب خانم سرکار-

  بخوابی راحت و قشنگت تخت تو بری بهتره نمیدی انجام کاری

 
 تو گرفتم بازوشو سمتشو رفتم بودم عصبی کافی اندازه به االن بود هاورد در و کفرم دیگه
  میکرد نگام داشت تعجب با دستم

 
  میبینیا بد نپیچ من پای پرو به انقد مرگته چه نمیدونم منو ببین

 
  عقب داد هولم و اورد در دستم از بازوشو

 
  هان هستی کی کردی فکر ببینم گمشو

 تا فرصتی یه منتظر فقط ه*ز*ر*ه دختره هستی طلبکارم حاال گرفتی منو جای اینجا اومدی
 آراد آقا بغل تو بندازی خودتو

 
 میسوخت خودم دست که بود محکم سیلی انقد زمین رو شد پرت گوشش تو زدم که سیلی با 

 به من کرده فکر آراد دنبال چشمش مرگشه چه فهمیدم حاال بود شده جمع چشمام تو اشک
 چیز همه بی احمق دختره نجاای اومدم آراد خاطر

 
  سمتش گرفتم اشارمو انگشت
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 اینجا فقط من دارم چشم کسی به نه دارم کاری کسی به نه من احمق کن باز گوشاتو خوب
  بدبختی آدم تویه چیه دردت فهمیدم حاال  میکنم کارمو

 
  نباش چیزی نگران ولی

  وایستاد جاش سر آراد داد با که  نزدیکم اومد سمتم کرد حمله شدو بلند جاش از
 

 اینجا؟ خبره چه
 

  شه خراب من سر چیز همه نکنه ترسیدم
  آراد سمت رفت و گریه زیر زد کرد نگام نفرت با نگین

 
  کردن هق هق به کرد شروع توگوشم زد الکی نگفتم چیزی بهش من خدا به آقا

 
  اشغال دختره آدمیه عجب میکردم نگاش داشتم تعجب با

 
 از حرف بدون دادمو تکون تاسف معنی به سرمو کرد نگاه من به و گرفت هفاصل ازش آراد

  بودم شده دیوونه بهم کوبیدم محکم درو اتاقم تو دوییدم شدم رد کنارشون
 

 خسته دیگه همین لنگه همتون عوضی آدمای متنفرم همتون از بسه کشیدم هرچی دیگه بسه
 ام خسته چیز همه زا اجبار این از کردنتون تحمل از چیز همه از شدم

 ندارم طاقت ام خسته دیگه نزنم دم و کنم زندگی قاتلشون کنار ببینمو خانوادمو داغ اینکه از 
 کن کمکم خودت خدایا

 
 شد جاری اشکام نکشید طولی چشمام رو گذاشتم دستمو و نشستم تخت رو

  میدین پس اشکامو تک تک تقاص خانوادم خون تقاص میدین پس همشو تقاص 
  نمیمونه باقی اینجوری چیز هیچ

 
 کنی پیدا راهی یه باید نفس فکرکن

 
  نشه پدرش قربانی آراد چرا آره آراد

 که میگیرم و خانوادم انتقام پسرت وسیله به جوری میکنم استفاده پسرت از من منش آریا آقای 
  نشه باورت خودت

 
  بده سپ پدرشو کاریای کثافت تاوان باید چرا کرده گناهی چه آراد ولی

 که راهیه تنها این داری انتظاری چه عوضین همشون اینا نفس کن بس دادم فشار سرمو محکم
  دارم
  کنم تماشا و عوضی این کردن زندگی راحت و بشینم اینجا فقط نمیتونم دیگه

 
 "نابود" آریامنش آقای میکنم نابودت

 
 هیچ راه این جز به یعنی نیست راهی واقعا دیگه اومد ذهنم به االن که بود فکری بهترین این
 نمونده برام ایی دیگه راه

 شروع اصلیم نقشه اون از بعد شه عاشقم آراد کنم کاری باید میکنم شروع امشب همین از 
 میشه
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  گلوم رو گذاشتم دستمو میدادم قورت دهنمو آب سختی به لعنتی میسوخت داشت گلوم 

 نگین کنه لعنتت خدا مثال بخورم قرص میخواستم
 

  داشتم تماس تا 10 کردم نگاه صفحش به و اوردم در گوشیمو
 همش بیچاره اون باشه میتونه کی دلسا جز به خب کردم چک تماسامو حوصلگی بی با

  بزنم زنگ بهش میره یادم اصال که منم نگرانمه
 

 نمیشناسم و شماره این من کردم تعجب دیدم ناشناس شماره یه کردم نگاه که و تماس آخرین
  باشه میتونه کی عنیی

 
  باشه داشته مهمی کار که باشه یکی شاید بهش؟ بزنم زنگ

 سریع ولی شماره رو زدم بودم گرفته استرس ندارم و کسی که من داره کار من با کی اخه
 کردم قطع
 زنگ بازم باشه داشته کاری و باشه کسی اگه شدم بیخیالش نمیشناسم وقتی بزنم زنگ چرا

 میزنه
 داد جواب سریع که بود نخورده بوق یه دلسا به زدم زنگ

 
  آره بکشی منو میخوای اینکه مثل نه تو کجایی نفهمی خیلی نفس
  بود گرفته خندم

 
 جوابمو کی خانم ببینم باشم منتظر باید فقط من و کردی فراموش که منم دیگه بخند خانم آره

 میده
 دلی سالم : گفتم خنده با
 
 خدا به نفس شدی وفا بی خیلی میکنی سالم تازه میزنم حرف رمدا ساعت دو سالم کوفت ای -

  نگرانتم خیلی
 

  میشه باورت کنم نگاه و گوشی نمیکنم وقت اصال درگیرم همش اینجا خدا به میخوام معذرت
 

 افتاده؟ اتفاقی نکنه درگیری چرا:دلسا
 میکنه؟ اذیتت کسی بگو راستشو نفس

 
  شده تنگ برات دلم ببینمت میخوام فقط دلی نه-

  شد غمگین صداش دلسا
 

 زیاد خیلی شده تنگ برات دلم منم
 بیرون؟ بیای میتونی امروز میگم چی ببین

 
 بیرون برم میتونم یعنی
 زندانیم اینجا من مگه نتونم چرا آره

 بریم؟ کجا میام باشه-
 دنبالت میام من:دلسا
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 میام خودم من کجا بگو تو نمیخواد دلی نه
  میرفتیم همیشه که کیپار همون بیا باشه

  لبم رو اومد لبخند یه
 اونجام دیگه ساعت نیم تا باشه

 
  بود قشنگ خیلی بودم خریده که جدیدی لباسای این کردم عوض و لباسام شدم بلند سریع

 
  کنه تعقیبم کسی اینجا از میترسم ولی خونمون برم امروز میخواست دلم نداشتم پولی هیچ بازم

 
 سالن تو آراد پایین رفتم و گرفتم گوشیمو نبود کسی کردم نگاه و پایین زپنجرها پوشیدم پالتومو 

  بیرون بیام ندیده منو تا میخواستم بود من به پشتش میزد حرف تلفن با داشت
 

 سالمتی؟ به کجا
  سمتش برگشتم بدم توضیح براش باید ساعت دو االن خدا ای

 
  سررفته حوصلم توخونه بیرون برم میخوام

  بودی مهمونی دیشب سررفته؟خوبه حوصلت:گفت و کرد نگام پوزخند با 
 
  سمتش رفتم قدم یه

 بودم تنها بدبختا مثل آخر تا اول از گذشت خوش من به میکنین فکر اخه مهمونی مهمونی؟چه
 دیدین حالمو خودتون خوبه شدم مریض که بعدشم میگذروندی خوش اون و بااین شما و
  بودم مجبور ولی بیام میخواستن دلم اولم از من هرچند 
 
 برگردوندمو رومو میکردم نگاش پوزخند با که بودم من حاال میکرد نگام داشت عصبانیت با

  بیرون اومدم تند

 
 حرفایی بااین میشکست گردنمو میموندم اونجا دیگه یکم اگه مطمئنم کردما پیدا جرئتی چه وای

  زدم که
 بودن در جلوی نگهبانا بیرون اومدم

 برسونمتون؟ میرید جایی انمخ
  بزارم دلم کجای اینو

 
  میرم تاکسی با ممنونم نه-

  وایستاد سرجاش رفت و داد تکون سرشو
 خونمون برم سر یه دلسا دیدن از بعد میخواستم میکردم نگاه پشتمو برمیگشتم هی سرخیابون تا

  کنه تعقیبم یکی میترسیدم همش

 
  دادم بهش و پارک همون آدرس و شدم تاکسی سوار

  میکنن تعقیبم واقعا نکنه خونه برم میترسیدم داشتم استرس
  شدم دیوونه هووف

  نیست بعید هیچی آراد این از اخه
  بود شده تنگ براش دلم چقد نشسته صندلی رو دیدم پشت از رو دلسا رسیدیم
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 ترسید فهمیدم چشماش رو گذاشتم دستمو سمتشو رفتم آروم آروم شدم پیاده و کردم حساب
 بغلم تو پرید جیغ با برداشت چشمش روی از سریع دستمو رو گذاشت دستشو

 
  ترسوندیما دیوونه شده تنگ برات دلم چقد شم فدات الهی

 بودم کرده بغلش محکم
 

  خواهری بود شده تنگ برات دلم منم
  کرد نگام غمگین

 نفس شدی الغر انقد چرا
 
 یزنیام حرف مامانا مثل شدم الغر کجا بابا نه-

 نشستیم صندلی رو و خندیدیم دوتایی
 

 بود شده تنگ براش دلم چقد
  بود تر نزدیک بهم خواهر از که کسی

 اومدم خودم به  صداش با
 نفس؟ کجایی

 
 خوبن؟ خاله و عمو خبر چه جا هیچ

 
 باهام وگرنه پیشت میام دارم نگفتم مامان به توییم نگران فقط خوبیم همه خداروشکر آره-

 میومد
 
  ببینمشون میام مناسب فرصت یه تو شده تنگ براشون دلم نمم

 
 شاپ کافی بریم چیه نظرت:دلسا

 
  قدیما یاد به همیشگی شاپ کافی بریم االن بگم بهت میخواستم اتفاقا اره-
 
  بودیم نشسته همیشگیمون جای شاپ کافی تو

 شکالتی کیک و قهوه دادن سفارش از بعد
  کردممی نگاه اطراف به که حالی در

 اینجا نیومدیم وقته خیلی:گفتم
 دادی دست از عقلتو ذره یه اون وقتی از اره :گفت تلخی اوقات با

 کرد کوتاهی مکث

 
 آدمایی چه چجوریه اونجا افتاده اتفاقایی چه کن تعریف برام نگرانم من نفس نکنن اذیتت

 میکنن؟ زندگی
 
 گرفتم حالشو ولی مخه رو خیلی هست یکی-

 هست؟ کی اصال کرده کار چی مگه چرا:دلسا
  بزنم حرف راجبش نمیخواد دلم اصال اونجا خدمتکاره کن ولش-
 

 برام سخته آدم اون کردن تحمل دلی
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 زندگی خوشی تو داره میبینم وقتی کنم خفش خودم دستای با میخواد دلم میبینمش احمق مرتیکه
 نیست مهم براش اصال کشته آدم اینکه و میکنه

  خانوادمو باید من اینکه یزهمیر بهم اعصابمو 
  میکنه زندگیشو راحت خیلی انگار نه انگار اون ولی بدم دست از رو داشتم که وضعیتی

 پایین انداختم سرمو حرص با
 
 استرس ما نه میکشی عذاب خودت دیگه نه کن زندگی ما پیش بیا کنار بکش میگم من نفس-

 بیوفته اتفاقی برات داریم اینو

 
 اصال شده برابر چند انتقامم آتیش دیدمش که االن زدیم حرف هم با این مورد در بار چند دلی

  نمیکشم دست
 

 تعریف میاد؟اصال بر ازت کاری مگه کنی کار چه میخوای تو اصال وقت چد این شد چی:دلسا
  چیشده بفهمم وکه چیزی نمیکنی

 
 همین منم گرفت ازم زموچی همه اون داره دوست خیلی پسرشو معلومه ولی افتاد زیاد که اتفاق
 میکنم کارو

 پسرش از بهتر کسی چه 
 

  میکشونم آتیش به زندگیتو باش منتظر منش آریا جناب:گفتم و زدم پوزخندی
 
 میکرد نگاهم نگران داشت که دلی سمت برگشتم اومدم خودم به

 
 ناراحتی میکنم حس چرا چیشده:گفتم و گرفتم دستشو شد پشیمون که بگه چیزی خواست

 بگی؟ بهم چیزی خوایمی

 
 پسرش با تو داشت معنی چه حرفت گفتی؟این چی فهمیدی نفس:گفت و داد تکون سرشو

 چکارداری
 نمیزارن زندت بفهمن اگه کن باور خطرناکه اینکار

 
 بردارم اسلحه یه نمیتونم ندارم این جز به ایی دیگه راه من نباش نگران تو هست حواسم من-

 نمیدونم حتی نمیکشم دست انتقام این از من همینه من راه تنها که بکشمش و سرش باال برم
 چکارکنم باید نمیدونم که شده تنگ ونیما مامان و بابا برای دلم دلسا؟انقد میفهمی کجان خانوادم

  ازشون ندارم همراهم عکسم حتی
 همه و من ناراحتی این نمیخوام باشم اینجوری نمیخوام دیگه ولی دلسا داغونم خیلی میفهمی

  کنن حس
 

 بود شده جمع چشماش تو اشک دلسا
 باشم شاد امروز از میخواستم کنم ناراحتش بودمش دیده وقت چند بعد که امروز نمیخواست دلم
 نکنم فکر هدفم جز هیچی به
 
  میرفتم باید دیگه کردم نگاه ساعت به

  تدیدم شدم آروم بود شده تنگ برات دلم واقعا برم باید دیگه من خواهری خب
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 رفتن برای زود خیلی که االن کجا کرد نگاهم باناراحتی
 
 بهش حرفارو اون که امروزم نشد که دیروزم کنم تمیز و آراد اتاق برم باید میشه دیر برم تا

 چکارکنه میخواد برم االن نیست معلوم زدم
 بهش؟ گفتی چی مگه چرا:دلسا

 رمب باید شده دیر واقعا االن ولی دلی میکنم تعریف برات

  
 بده جواب بعد به این از تلفنتم ببینیم  همدیگرو زود به زود بده قول ولی باشه

 
  گرفتم تاکسی یه رفتم خیابون سمت به دلسا با خداحافظی و کردن بغل از بعد

 
  کردم قرض پول یکم دلسا از شاپ کافی میرفتیم داشتیم که راه تو
 

 پس داشتم وحشت کیم من بفهمه ریامنشآ اینکه فکر از ولی خودمون ویالی برم میخواستم
 شدم بیخیالش

 
  رسیدیم فهمیدم که بودم فکر تو

 رفتم ویال سمت به تاکسی پول کردن حساب از بعد
  ندارم باهاشونو کل کل حوصله اصال نباشن آراد و آریامنش خداکنه

 
 مکث سیدر که من به بیرون اومد میکرد صحبت تلفن با که حالی در آراد و شد باز ویال در

 کرد کوتاهی
  کرد حرکت ماشینش سمت به بزاره محلم اینکه بدون ولی کردم سالم 

 
 بهت خودمو باید که حیف باباشه لنگه احمق پسره میبینمش دست به تلفن همش امروز خبره چه

 بگم بهت چی میدونستم وگرنه کنم نزدیک
 

 و زدم غمگینی لبخند یشهنم من زبون حریف هیچکس میگفت همیشه که افتادم نیما حرف یاد
 کنم عوض لباسمو تا اتاقم رفتم

 
 لب زیر و زدم پوزخند یه کنم تمیز خودم باید یعنی کثیفه اینجا چقد بستم درو و اتاق تو رفتم
 خدمتکارم خودم خوبه کنه تمیز کی پس :گفتم

  
 و آراد اتاق و اینجا میشم بلند کنم استراحت یکم تخت رو انداختم و خودم و اوردم در و لباسام
  بودم کشیده دراز تخت رو میکنم تمیز

 میومد چیزی یه صدای 

 
 حتما گفتم بود پالتوم جیب تو کردم باز درو و کمد سمت رفتم گذاشتمش کجا بود گوشیم صدای 

  کردم تعجب ناشناس شماره همون دیدن با ولی نه یا رسیدم بدونه میخواد دلسا
  کیه ببینم بدم جواب باید

 
 بزنه حرف تا بودم منتظر نکردم صحبت ولی دادم جواب

 شنیدم صداشو که کنم قطع میخواستم نمیزنه حرف دیدم ثانیه چند از بعد
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 الو
  آشناس صداش میکردم حس بود مرد صدای

 بفرمایید؟
 ببینمت؟ میخوام-

 کردم تعجب
 هستین؟ کی شما ببخشید 

 
  سریعتر هرچه ببینمت میخوام آرشامم من-

 نفهمیدن به زدم و خودم ولی کیه بودم فهمیده

 
  نمیشناسم کیه؟من آرشام

  میدم بهت که آدرسی این به میای دیگه ساعت نیم نیارتا در بازی مسخره-
 
 ببینمت نمیخوامم نمیام جا هیچ میدی؟من دستورم بریم باهم شو پیاده چی دیگه بابا نه

  خدانگهدار
 

 ببینه منو میخواد چی برای این اصال کردم شخوب بود گرفته خندم کارم از کردم قطع و گوشی
 کردم بازش بود اومده پیام لرزید دستم تو گوشی شدم کنجکاو یکم

 
  میشه بشه نباید که کاری نیای دیگه ساعت نیم تا بود نوشته زیرشم بود داده آدرس یه

 
 رمب چجوری االن من آخه حاظرشم که شدم بلند شدم لجبازی بیخیال چیه منظورش چی یعنی

  بودم بیرون االن همین من میکنه پوستمو ببینه آراد بیرون
 چکارکنم خدا ای

 
 چکارکنم واقعا نمیدونستم نداد جوابمو ولی میام فردا بگم که زدم زنگ بهش
  کردم بازش سریع اومد اس ام اس
 
 سریع فقط منتظرتم دادم که آدرسی همین بیا نزن زنگ-
 

  کردم نگاه و پایین و پنجره سمت رفتم نداشتم ایی چاره
  نباشه کنه خدا فقط نبود آراد ماشین

 
 خدایا نبود سالن تو هیچکس پایین سمت دوییدم گوشیم برداشتن با و پوشیدم و لباسام تند تند

 نگهبان در سمت دوییدم بیرون رفتم و کردم باز و سالن در سریع نباشه آراد کن کمک خودت
  کرده تعجب بیچاره داره حق میکرد نگاهم داشت تعجب با کردم سالم بهش کرد باز درو

 
 سریع داشت نگه کردم بلند و دستم دیدم تاکسی یه نمیومد باال نفسم دیگه دوییدم سرخیابون تا 

  دادم و آدرس و نشستم

 
  نبود کسی کردم نگاه و سرم پشت برگشتم
  ترسیدم آراد پسره این از عجیب

  دوییدم که بس میشدم فهخ تشنگی از داشتم دادم قورت و دهنم آب
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 میخواد چی که شدم کنجکاو خیلی باشه اطراف همین فکرکنم بود پارک یه بود داده که آدرسی
  برسم زودتر فقط بودم منتظر بگه بهم

 همینجاس همونه فکرکنم اقااا:گفتم راننده به رو بلند صدای با و دیدم پارک یه 
  میکرد نگام آیینه تو از داشت گشاد چشمای با مرده 

 
  دیوونس این میگه االن رفت آبروم بزن گند فقط نفس سرت تو خاک

 نگاهم تعجب با داشت هنوز راننده کردم حساب رو کرایه بود همینجا زدم حدس درست پس
  بود خلوتی جای چه پارک سمت رفتم و شدم پیاده میکرد

 
 نشسته اینجا بود دقیقه ده تقریبا شدم منتظرش و نشستم صندلی رو کرده مسخرم نکنه که نیومده

  بیا سریع گفت خودش خوبه میشدم کالفه داشتم دیگه بودم
 
 برگشتم شنیدم و کسی های قدم صدای که بزنم زنگ بهش که اوردم در و گوشیم حرص با

  بود خودش عقب
 این با این موندم من  زده تیپی چه بود پوشیده جذب مشکی پیراهن یه بود زده آفتابی عینک یه
  واقعا نمیمیره سرما این تو سلبا
 

  سمتم اومد
 برداشت چشمش از و عینکش شدم بلند جام از

 
  میکردم نگاهش داشتم
  ببینی منو میخواستی چی چیشده؟برای خب

  میکرد نگاهم و بود وایستاده جلوم سینه به دست
  هستا چیزیش یه اینم
 
  رسیمب توافق به باهم بتونیم فکرکنم بزنم حرف باهات میخوام-
 

 برسیم؟ توافق به هم با باید مورد چه در نمیفهمم منظورتو ؟ توافق
  پلیسم یه که میدونی و شناختی منو تو-
 

 دردسر توی تو و بزنم حرف کسی با موضوع این درمورد من میترسی فهمیدم حاال اهان
 بیوفتی؟

  بزنی حرف باکسی موضوع این مورد در نمیتونی تو گفت زدو پوزخند یه
 
  سمتش رفتم قدم یه

 از پوزخند با میگم منش آریا آقای به چیزو همه و میرم االن همین اصال نتونم چرا میتونم
 وایستادم سرجام صداش با که برم شدم رد کنارش

 
 ..محبی نفس خانم نمیری جایی توهیج-

 
  عقب برگشتم شوک با

  بزنم نمیتونستم حرفی هیچ
  وایستاد نزدیکم اومد 
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  چکارداری اینجا و هستی کی تو میدونم من میگم چی ببین کن گوش خوب
 

 داشتم کم همینو دیگه شدم بدبخت
  بودم ترسیده خیلی
 میخوای؟ ازجونم چی

 
  کنیم همکاری هم با میخوام فقط نمیخوام چیزی:گفت و نشست صندلی رو ریلکس خیلی

 چی؟ یعنی نمیفهمم منظورتو-
 

 خنگی؟ خیلی میدونستی
  کنم خفش میخواست دلم عصبانیت از

 
  میخوای جونم از چی بفهمم بده توضیح قشنگ خودتی خنگ
 میخندید داشت

  کردم فرو توگوشتم و ناخنام حرص از 

 
 چکار میخوام تورو جون نمیخوام جونت از چیزی :گفت و کرد نگاهم خنده با
 
  میاریا باال و من روی اون داری راد آقای ببین-
 دقت با پس نمیکنم تکرار هم دیگه میزنم حرف ندارم شوخی تو با من :گفت و کرد نگام اخم با

 کن گوش
 

 من به االن اون و شدم آریامنش آدمای از یکی اومدم چی برای و کیم من میدونی تو ببین
  داره اعتماد

 کنیم کمک بهم میتونیم ما چکارداری اونجا و هستی کی تو میدونم من و پلیسم من میدونی تو
  کنیم همکاری هم با میخوام رو تو راز من و میداری نگه منو توراز

 
  نمیکنم همکاری باکسی من میگی چی چی؟میفهمی

 برگردوندمش و گرفتم لباسشو آستین جیغ با که بره شد بلند خودت با عواقبشم پس خودته میل-
  کرد جدا دستم از و آستینش اخم با خودم سمت
 نیمیز جیغ چرا میاری در بازی وحشی چرا چته

 
 کنیم؟ چکارباید باشه : گفتم وعصبانیت مکث با-
  کرد اشاره صندلی به دستش با

  نشستیم صندلی رو
  بگه میخواد چی ببینم منتظربودم

 
 بدونم آریامنش با و مشکلت دقیق میخوام کن تعریف برام قشنگ اول-
 

 میدونی؟ چیزو همه نگفتی تو مگه ولی
  بشنوم خودتم بونز از میخوام فقط میدونم که گفتم آره-
 

 میکنه دیوونه منو اخر آدم این وای
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 اشک آورده سرخانوادم بالیی چه فطرت پست اون اینکه کردن تعریف به کردم شروع
  نبینه اشکمو تا برگردوندم رومو میکرد نگاهم داشت بود شده جمع توچشمام

 میدونست چیزو مهه باالخره که اون میکردم اعتماد بهش باید زدن برای نداشتم حرفی دیگه
  کردم نگاه یه برم دورو به شدو جمع حواسم تازه
  نمیزاره زندم آراد چکارکنم حاال وای بود شده تاریک تاریک هوا

  کرد نگاهم سوالی و باال آورد سرشو وایستادم روبروش و شدم بلند بود فکر تو آرشام

 
  شده دیر خیلی برسونی منو میشه چیزه-

  ادد تکون سرشو حرف بدون
 برام دلش زندگیم خاطر به حتما میکرد مسخره منو داشت که موقع اون تا یهو شد چش این

 پس همون هه سوخته
 

  کرد روشن و ماشین حرف بدون نشستیم توماشین

 
 نه؟ دیگه میمونه خودمون بین چیز همه ببین-

 داد تکون آره معنی به سرشو
 

  بده جوابمو نیستی که الل میدی ونتک هی گندتو کله این نداری زبون تومگه بابا ای
  ترسیدم یکم کرد نگاهم اخم با و سمتم برگشت

 
 نه؟ میمونه خودمون بین چیز همه دیگه بده منو جواب-

 من میدونی توگفتی میدونی اینجارو اومدنم دلیل و داری خبر چیز همه از بودی گفته توخودت
 درسته؟ باخبرم تو راز از منم و کیم

  داشت نگه گوشه ویه ماشین

 
 کن حرکت لطفا شده دیرم من ایستادی چرا-
 

  نمیدونستم و گفتی که اینایی من
 میکردم نگاهش داشتم عصبانیت و باشوک

  سینش به میزدم مشت با بهش کردم حمله جیغ با سرم رو گذاشتم و دستم ی؟؟..چ
 
  میکوبیدم سینش به مشت با و میزدم جیغ زدی گولم تو هستی کی تو لعنتی -

 باش آروم "زد داد و گرفت و دستم مچ

 
 خبر هیچی از داد فریبم عوضی میخورد هم به دندونام حرص از توصورتم بود ریخته موهام
  نداشت
  ایی ساده انقدر که نفس توسرت خاک

 
 سعی و میکشیدم جیغ چکارمیکنم دارم نمیفهمیدم که بودم عصبانی انقدر میداد فشار و دستم مچ

 گرفتم گاز دستشو قدرتم تمام با و نزدیک بردم سرمو کنم آزاد و دستم مچ داشتم
 صندلی به چسبیدم کشید که دادی با

  بود مونده دستش رو دندونام جای
  صورتم تو بود ریخته همه موهام و عقب بود رفته شالم
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  میکرد نگاهم داشت عصبانیت با
  عقب رفت و کرد مشت و شدست شیشه به چسبوندم و خودم ریخت قلبم ترس از نزدیکم اومد

 
  بود گرفته خندم نمیومد ازش صدایی هیچ ولی بگه چیزی تا شد بسته و باز دهنش بار چند

  میخندم دارم که کرد نگاهم تعجب با
 
  وحشی هم روانی توهم-

  برگردوندم رومو اخم با شدو بسته نیشم

 
 کردی؟ ینکاروا چی برای خبرنداشتی هیچی از تو زدی گول منو هستی؟تو طلبکارم

 
 اینکه خاطر به اینم هستی کی تو میدونستم فقط من ندادم فریب تورو من:گفت و کرد مکثی
 باهم نمیتونیم کاری پنهون با افتاده اتفاقی چه که بشنوم خودت از میخواستم فقط فهمیدم پلیسم

 نه؟ یا چیه مرتیکه بااون مشکلت میدونستم باید باالخره کنیم همکاری
 

 تعریف برات خودم تا میگفتی آدم مثل:گفتم و سمتش برگشتم پرویی با ولی بود قیمنط حرفاش
 نمیدونی هیچی که حالی در خبردارم چیز همه از بگی بهم اینکه نه میکردم

 
 یکم گرفت درد سرم جیغات جیغ بااین بسه فعال فهمیدم که حاال:گفت و کرد روشن و ماشین
 باش ساکت

 
 میری تند خیلی داری دیگه کنا صحبت درست:گفتمو سمتش گرفتم اشارمو انگشت

  بود مونده جاش هنوز گرفتم گازی چه دستش به افتاد چشمم برگردوند روشو پوزخند با
  میکنم نگاه دارم فهمید

 
 میبری لذت بازیات وحشی از فکرکنم اومده چیه؟خوشت-

 
  پنجره سمت برگردوندم رومو و نگفتم هیچی
 دادم به خدا واقعا میکشتم آراد نمیرسم صبحم فردا تا رانندگی ضعو این با میرفت آروم خیلی
 برسه

 
 ربع یه از بعد نگفتم هیچی کردم تحمل ولی میاورد در و کفرم داشت دیگه میرفت آروم خیلی

  رسیدیم گذشت ساعت یک من برای فکرکنم که

 
  داخل برم میترسیدم بودیم ویال جلوی

 صداشوشنیدم که شم پیاده میخواستم
 
  نکنی خراب و چیز همه باشه حواست فقط میزنم زنگ بهت-

 شدم پیاده و دادم تکون و سرم حرف بدون
  نباشه خونه کسی میشه چی کن کمک خودت خدایا داخل رفتم سریع کرد باز درو نگهبان

  داخل رفتم آروم و کردم باز و سالن در

 
 برم سریع خواستم نیست واسشح دیدم بود دستش هم روزنامه و بود نشسته مبل رو آریامنش

 ریخت قلبم ترس از صداش با که باال
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 دادم قورت و دهنم آب 
 
 بزنم حرف باهات باید اینجا بیا-
 به اخم با کنار گذاشت و بست رو روزنامه سمتش رفتم آروم های باقدم عقب برگشتم ترس با

  کرد اشاره روبرو مبل
 کردم گره توهم و دستام استرس با نشستم

 
 کاری اینجا چیه؟اصال اینجا کارت تو میای میری اجازه هان؟بدون خبره چه کردی فکر تو-

  میدی انجام
 باال آورد و دستش که بزنم حرف میخواستم

 
 چه بیرون صبح از هست معلوم پسرمی خدمتکار تو کردم استخدام تورو من باش ساکت-

 نیست گذرونی خوش جای اینجا میکنی غلطی
  لرزید بدنم ترس از گفت ندبل خیلی آخرشو جمله

 
  سمتمون اومد آراد باال آوردم و سرم شنیدم باال از و کسی پای صدای

 میزنی؟ داد چرا بابا چیشده-
 

 میکنه رسیدگی کارات به اینجا؟اصال میکنه غلطی چه این
 کنه کمکم که میکردم نگاه بهش ترس با کرد نگاه بهم آراد

 ..اخراجی-
 کردم نگاه بهش و باال آوردم سرمو شوک با

 
 دیگه بدم انجام بهتر کارمو میکنم سعی بیرون رفتم داشتم مشکلی یه کنید باور میکنم آقاخواهش

 نمیشه تکرار
 

  میری ازاینجا فردا کن جمع و هات وسیله اخراجی گفتم که همین :آریامنش
  میومد در داشت اشکم کنم غلطی چه حاال دهنم جلوی گذاشتم و دستم

 
 بیرون بره که دادم اجازه بهش من امروزم بابا میکنه رسیدگی کارا هب نفس:آراد

 کردم نگاهش شوک با
  کرد اشاره باال سمت به
 باال طبقه رفتم دو با و شدم رد کنارشون از حرف بدون باال برم یعنی که

 
 دیگه اونه تقصیر همش آرشام نکنه چکارت بگم خدا

  ودنب ساعت به حواسم ریخت بهم اعصابمو انقد 
  رسید موقع به چه بودم شده اخراج االن نبود آراد اگه بودم شوک تو هنوز
 معنی چه اینکارش بشم اخراج منم نگه هیچی میتونست کرد کمک من به چی برای اون حاال

 باشه داشته میتونه
  نقشم ادامه برای شده بیشتر نفسم به اعتماد دیدم ازش رفتارو این که حاال
  بزنم حرف باهاش بهونه همین به باید اره کنم تشکر ازش باید

 
 جز به آراد مطمئنم کیه بشم متوجه تا در پشت رفتم سریع اومدم خودم به پایی صدای شنیدن با 

 باشه میتونه کی اون
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 متوجه اتاقش در صدای اومدن با گرفتم فاصله در از که کرد کوتاهی مکث رسید که اتاقم به

  رفته شدم
  نیومد چرا بابا ای
 کنه پیدا ادامه نباید اینطوری شم کار به دست باید
 
 بهم بود جا یه همین داشتم دوست نحس خونه این توی که جایی تنها رفتم اتاق بالکن سمت به

  میداد آرامش

 
  کردم نگاه آسمون به

  شده تنگ نیما و بابا و مامان برای دلم چقد
  هم با داشتیم خوبی روزای چه

 سر نیما،سربه منو ،دعواهای مسافرتامون میشد رد  چشمم یجلو از ها صحنه تمام
 ...گذاشتنامون

 
 میده عذابم بهش کردن فکر میشه تلخ میرسه که اخرش به اما

  کشتن رو بابا که ای صحنه
  مامان جیغای و گریه صدای 

 ازم هم رو نیما اخر در و بود اونجا از من کردن دور فکرش تموم لحظه اون تو که نیمایی
  کسم بی و تنها خیلی میکنم حس فتنگر
 
  واقعا چیه میکنه کثیفی کارای همچنین که کسی مجازات بگم باید کی به

  میکنه زندگیشو راحت داره آدم این اینکه از کنم گالیه خدا از بزنم داد میخواست دلم

 
 یرینمیگ ازشون و کشیدم که عذابایی تاوان  شکستم دل تاوان چرا خدا؟ نمیکنی کاری چرا

 
  باشم قوی باید من کردم پاک اشکامو دست با اومدم خودم به آراد اتاق بالکن در شدن باز با

 
 بود نشده من متوجه هنوز لبش گوشه گذاشت و کرد روشن سیگار یه بالکن توی اومد

 
 توی که غروری میشد متوجه که چیزی اولین میدیدش کس هر و بود گرفته ژست هم اینجا

  بود مشهود چهرش
 

 باال ابروی با سمتم برگشت چون کرد حس نگاهمو سنگینی انگار بودم بهش خیره همینطور
  شد خیره بهم رفته
 بودم شده هول

 
 منتظرم خب :آراد

 
 چی؟ منتظر: گفتم تعجب با
 
 تشکرت :گفت و کرد نگاهم پوزخند با
 میری جازها بدون کردن کار جای به هم همش میخوابی و میخوری نمیکنی که کار باالخره 

   منی مدیون و سرپناه این و داری که کاری االن بشی خیابون و کوچه آواره نذاشتم بیرون
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  کنه خورد و غرورم میخواد دلش فقط میندازه تیکه چقد میگه چی شدم متوجه تازه

 حرفش بااین ولی کنم تشکر ازش میخواستم داری انتظاری چه نفس باباشه همون لنگه اینم 
  شدم پشیمون

 
 کردی کمکم بار یه حاال نمیکنم تشکر دیگه هیچکس از نه تو از نه من ببین-

  بگیرم اجازه شما از بخوام کارام تمام برای که نیاوردین اسیر میدم انجام کارمو دارم من
 

 هم سر پشت بودم بسته چشمامو نکنه پرت حواسمو نگاهش و پوزخندش اون با اینکه برا
 میگفتم

  نیست بالکن تو دیدم که کردم باز چشم بودم کرده تعجب میادن ازش صدایی دیدم
 
  بودم خیره خالیش جای به تعجب با
 رفت گذاشت بزنم حرفمم نداد اجازه ها داره مشکل اینم-
 

 جلوی گذاشت دستشو که کشیدم جیغ ترس از شدم نفر یه سینه به سینه که اتاقم تو برم برگشتم
  دیوار به چسبوندم دهنم

 
 بهم وحشیش چشمای با آراد شدم خیره بهش وحشت با روم به رو فرد دیدن با باال ردمآو سرمو
  بود شده خیره

 
 زدی زری چه بگو دیگه بار یه: آراد

 
  میلرزید پام و دست ترس از دادم قورت دهنمو آب

 احمق گفتی چی میگم:گفت و برداشت دهنم جلوی از دستشو
   شدم خیره عصبیش صورت به
 
 من..م شراست چیزه-

 مظلوم با بسوزه دلش شاید کنم نگاش شرک گربه مثل کردم سعیمو تمام بگم ندارم هیچی دیدم
  کردم جمع لبامم کردم نگاش ممکن حالت ترین

 
 برگشت سرامون در ایی دفعه یه شدن باز با که بود خیره بهم عصبی همینطور

 
 خندم هم بود رسیده موقع هب که بودم ممنونش هم بود شده خشک در جلوی که نگین دیدن با

  میگذره فکرش تو چی االن بود گرفته
 

 کرد حرکت بیرون سمت به و کشید موهاش توی دست یه آراد
 صدایی ولی بگه چیزی خواست میکرد نگاهم حرص با داشت که بود نگین آراد رفتن از بعد

 و زمین رو کوبید پاشو نمیومد ازش
 بیرون رفت اتاق از عوضی گفتن با 

 
  بستمش درو سمت رفتم خنده با میخوره حرص داره چقد االن نبست هم و در

 لباسام میچسبه حموم هرچیز از بیشتر االن حموم به افتاد چشمم تخت رو کردم پرت و خودم
 نشستم و کردم پر و وان حموم رفتم و وبرداشتم
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 رفته برقا فهمیدم کشیدم ترس از جیغی حمام یهویی شدن تاریک با بودم داده لم راحت خیال با

 میکوبید در به محکم یکی بودم ترسیده خیلی میکشیدم جیغ دل ته از همینجور
  چکارکنم دارم نمیفهمیدم 

 در به میکوبید محکم میومد آراد صدای
 
 نترس نیست چیزی رفته برقا نفس-

  میگشتم حوله دنبال بود اومده در اشکم ترس از
  میلرزید دستام میترسیدم تاریکی از بودم شده هول بود در پشت

 
  میشد بد داشت حالم ذهنم تو اومد بد اتفاقات همه چیشد نمیدونم گریه زیر زدم 

  در به میکوبید محکم همینجوری آراد
 

 باش آروم نترس رفته برق میگم رو لعنتی در این کن باز نفس
  

 کردم باز و در ملرزون دستای با و دورم پیچیدم و کردم پیدا رو حوله کردم پاک و اشکام
 

  ببینم خوب نمیتونستم تاریکی اون تو و چهرش شدم روبرو باآراد و کردم باز درو
 

 بعد نکنه اذییتم نور تا چشمام جلوی گذاشتم و دستم برقا شدن روشن با که بگم چیزی خواستم
 و دستش شدم آراد چشم تو چشم و برداشتم و دستم کرد عادت نور به چشمام که ثانیه چند از

  میکرد نگاه تاپام سر به و جیبش تو بود گذاشته
 

  میکنه نگاه اینجوری چرا این دادم تکون سرمو سوالی و کردم پاک و اشکم
 و دستم وایستادم این جلوی حوله با من وای کردم تاپام سر به نگاه یه شد جمع حواسم تازه

  کن درویش چشاتو:گفتم بهش رو عصبانیت با و دهنم جلوی گذاشتم
 

  بودم وایستاده جلوش وضع بااین هنوز ترسیدم خیلی سمتم اومد قدم یه هم تو رفت اخماش

 
 کوچولو و ترسو های بچه مثل بگیر یاد اول باالس خیلی نفست به اعتماد:گفت و زد پوزخند یه
 به فقط االنم نمیکنم نگاهم حتی تو امثال و تو آدمای به من بعدم نباشی میترسن تاریکی از که

  نیستی مهم برام اصال وگرنه اومدم شنیدم تو جیغ جیغ صدای اینکه رخاط

 
 بیرون رفت و شد رد کنارم از پوزخند با و گفت اینو
  بزنم حرفی نتونستم حتی عصبانیت و حرص از

 
  میندازم یادت روز یه خودم و حرفت این میکنی نگاه من به چجوری میبینم حاال

 
 حرف بااین نشستم و تخت رو کردم پرت رو حوله و دمکر تنم و لباسام و کمد سمت رفتم

 ثانیه یک نمیتونم حتی کنم نزدیک روانی این به و خودم چجوری من میاره در و لجم زدنش
 بهش بچسبونم خودمو برم بعد کنم تحملش

 چکارکنم باید بعد چی نتونم و باشه سرسخت اگه 
 

 بربیای شپس از میتونی تو کن فکر مثبت نکن منفی فکر نفس وای
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 خجالت از بود زانوم روی تا دورم پیچیدم وقتی بود افتاده تخت روی که بود حوله به چشمم

  واقعا بودم اینجوری اون جلوی چطور من بستم چشمامو
 

 رفتم بود گرفته خندم بکشم خجالت افتاده یادم نیستش که االن نکشیدم خجالت موقع اون حاال
 ولی بود شده بلند گرسنگی از شکمم صدای پتو زیر رفتم و کردم شونه و موهام و آیینه جلوی
  برد خوابم که نکشید طولی بخوابم کردم سعی و نکردم توجه

 
 بابا ای میگشتم گوشی دنبال و کردم باز و چشمم الی شدم بیدار گوشیم زنگ صدای با صبح
 شماره به کردن نگاه بدون بود شده خورد اعصابم بخوابیم دقیقه دو نمیزاره کیه صبحی اول

 دادم جواب
 تازه شدم خالی اینکه از بعد گفتن پرت و چرت به کردم شروع و زده زنگ دلسا حتما گفتم 

  نمیاد طرف از صدایی هیچ فهمیدم
  شده آروم انقد دلسا حاال تا کی از

 
 بزنم و حرفم بزار شو ساکت شد خالی هات عقده اگه-

  کردم نگاه گوشی صفحه به و نشستم تخت رو و کردم باز چشمامو سرعت به
  آرشام اینکه وای ای

 هست طلبکارم زده زنگ صبحی سر داره رویی عجب

 
 نه یا بخوابم میزاری صبحی سر چیه-

 شنیدم و عصبیش صدای
 
 صبح؟ میگی این به تو ظهر12 ساعت بود کجا صبح سر باش ساکت-
  پیشونیم تو کوبیدم دستم کف با
 

 میشم صد در صد ایندفعه شم اخراج نذاشت آراد اوندفعه اگه مبود خواب تااالنم دیگه هیچی
 
 میزنم زنگ بهت بعدا خودم من ببین وای-

 بزنیم حرف کار راجب باهم باید باش زود فقط:گفت و کرد مکثی
 
 میزنم زنگ خودم باشه-

 کرد قطع و گوشی خداحافظی بدون
  کنه خداحافظی نداره که ادبم

 
 بیرون رفتم لباسام کردن عوض با و شستم و صورتم و دست رفتم و شدم حرفا این بیخیال

 
 نبود خداروشکر داخل رفتم نیست شم مطمئن تا زدم در اول وایستادم آراد اتاق در پشت 
 

 کثیف و شلخته این چقد اتاق تو رفتم
 بود زمین رو نصفشم تخت رو بود ریخته و لباساش همه 
  میریزه بهم اینجاهارو دمب انجام زیاد کار من اینکه برای این نکنه 
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 یه بود روش خاک وجب یه قشنگ فکرکنم اتاقش تو میز رو کشیدم و دستم و نزدیک رفتم 
  کردن تمیز به کردم شروع و سرم به بستم دستمال

 
 تو بریزم تا سبد تو ریختم کثیفم های لباس کمد تو چیندم مرتب و کردم جمع و لباساش همه

  کردم یریگردگ و اوردم دستمال ماشین
 کشیدن جارو به کردم شروع بعدش

  میشکست داشت کمرم دیگه 
 
 بلند بیاد در خستگیم تا کشیدم دراز یکم دراوردم سرم از و دستمال و تخت رو افتادم خستگی با

  بخورم چیزی یه پایین برم تا شدم
 میزد برق تمیزی از کردم نگاه اتاق به کامل دور یه و برگشتم میکردم غش داشتم گرسنگی از
  کردم حرکت پایین سمت وبه زدم لبخند یه خستگی با

 
 دفعه هر بخورم آرامش با ناهارمو امروز یه نیان خداکنه بودن نیومده هنوز که آراد و آریامنش

 نمیره پایین گلوم از غذا اصال پیششونم که
 
 از میتونم که یجای تا یکم باغ توی برم میخواستم بی بی از تشکر از بعد خوردم که و ناهار 

  افتادم آرشام یاد که کنم استفاده نفر دو اون نبود

 
 چقد االن که چهرش تصور با شده عصبانی حسابی حتما االن بزنم زنگ بهش بود قرار

 عصبیه
  رفتم اتاقم سمت به و گرفت خندم

 
  گرفتم تماس باهاش سریع آرشام بقیش بود دلسا از یکیش داشتم پاسخ بی تماس تا ده
 دور خودم از گوشیو شد باعث دادش صدای که بودم نگفته الو هنوز برداشت اینکه محض به

  کنم
 انگار تو بعد بزنم حرف باهات باید گفتم کردی؟بهت مسخره و من گوری کدوم هست معلوم-

 انگار نه
 

  دیگه زدم زنگ االن داشتم کار حتما چیزی نه سالمی نه خبرته چه
 

  دنهز زنگ وقت االن اخه :آرشام
 بازم شدی بیدار ظهر دوازده که موقع اون از اینم میزدم زنگ همش  ظهر تا که صبح از اون

 تو نمیکشی خجالت  دارم کار گفتی

 
 ؟ میخوابی و میخوری یا میکنی کارم اونجا اصال تو ؟ توأم االف کیه از میدونی

 
 من نکردن یا کردن رکا دوما میزنه حرف ریز یه دخترا مثل بگیر نفس یکم اول:گفتم حرص با
 نداره ربط جنابعالی به
 پس بیام بر کارام پس از میتونم خودمم بخوام من چهارما کنیم کار هم با فقط قرار ما سوما 

 نزار منت
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 برگرده یا کنه قطع رو تلفن یا داشتم انتظار بود مشخص تلفنم پشت از عصبیش نفسای صدای
 بیا کرد صحبت شهنمی تلفن پشت :گفت آرامش با ناباوری کمال در ولی بده جوابمو
  میکنیم مشخص رو تکلیف اونجا...پارک

 
 ؟ نیام اگه:گفتم تلخی اوقات با
 
 هستی کی تو میگم منش آریا به-
 

  میکنه تهدید و من داره این آدمیه عجب
 میدم لو رو تو منم:گفتم حرص با
 

  کنم مواظبت خودم از یتونمم و پلیسم یه من ضمن در کشته رو تو منش آریا اونموقع:آرشام
 
  کردم سکوت و نگفتم هیچی میگه راست دیدم کردم خودم پیش تا چهار دوتا دو یه

 
 کرد قطع حرفش بعد بالفاصله خداحافظ نمیمونم منتظرت برسی دیر-
 
 آرشام این شدم خسته دیگه واقعا بیرون برم چطوری من اخه میکردم نگاه گوشی به ناراحتی با

 بیرون بزارم خونه از و پام نداشتم جرئت شد پیداش کجا از دیگه
  بشه باید بخواد این هرچی مگه دیگه نمیتونم میگم و میزنم زنگ شم بیخیالش باید
 

 نتونم و بگه بهم چیزی یه نکنه شدم بیخیال باز ولی کنم صحبت آراد با گرفتم تصمیم اول ولی
  بدم جواب

 میرفتم راه اتاق تو کالفگی با
 

  بپرسم بی بی از تا رفتم آشپزخونه سمت به ندارم شمارشو که منم بزنم زنگ آراد به باید
 

 اجازه بزنم زنگ بیرون برم باید اومده پیش برام کاری بدید بهم رو آراد آقا شماره میشه بی بی
  بگیرم

 
  بردار کیفم توی از برو مهمانه اتاق توی وسایلم مادر آره

 
  مرسی باشه-
 

  شدم رو به رو نگین اب که برم  برگشتم
 کردم حرکت گفت بی بی که اتاقی سمت به و زدم بهش ای تنه که کرد نازک چشم پشت برام

 
 دادم قورت و دهنم آب زدم زنگ و کردم سیو توگوشی کاغذ از شمارشو
  شد بیشتر صداش شنیدن با که بودم گرفته استرس

 
 بله؟-
 

  سالم
  دادم ادامه که نمیاد ازش صدایی دیدم
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 دیگه کردم مرتب و اتاقتون و دادم انجام رو کارا همه بیرون برم باید اومده پیش کاری راستش

  برم؟ میتونم نیست کاری
 شنیدم و صداش مکث ثانیه چند از بعد نمیومد ازش صدایی 
  نه-
 

 چی؟ یعنی:گفتم گنگ
 

 نداری و رفتن بیرون حق پس بری که ندادم اجازه بهت من یعنی :گفت
 
 ..اخه ولی:گفتم تیناراح با
 
  گذشته خوش بهت خیلی انگار وقت چند این نداری رفتن بیرون حق گفتم که همین-

 
 خونده کور ولی کنم خواهش ازش و بشکنم غرورمو من میخواد کارش این با بودم مطمئن

 
  خداحافظ باشه :گفتم مظلومی لحن با

 همش و نشین بیکار جا یه کن یهبق کمک و آشپزخونه تو برو االن:گفت که کنم قطع میخواستم
  باشه مرتب اتاق اومدم نباش گذرونی خوش دنبال

 
 کرد قطع و گفت اینو
 کنم غلطی چه باید ببینم تا کردم ولو کاناپه رو خودمو تلفن کردن قطع از بعد
 

  شد خورد اعصابم آرشام اسم دیدن و گوشیم خوردن زنگ با بودم شده گیج
 نیستم ببینه و برگرده زود امروز آراد من بد شانس از که رسیدمت ولی برم همینطوری خواستم

  نکردم گوش حرفش به و
  کنه اخراجم

 
 چقدر بخاطرش حاال تا که هدفی نمیرسم دارم که هدفی به هیچوقت مطمئنا بیوفته اتفاق این اگر

  بره هدر به زحمتام نمیزارم شدم تحقیر
 

  آراد دست بازی فعال
  بکنه موندنم به التماس اخراجم به تهدید جای به رادآ که میکنم کاری ولی
 ...که باش روزم اون منتظر ولی آراد اقا میرقصم سازت به من فعال بچرخه بزار

 
 گوشی باحرص بود آرشام گرفتم رو گوشی بردم دست شد جمع حواسم گوشیم دوباره صدای با
 دادم جواب و
 
 الو-

  نیومدی هنوز که مسخرم من مگه کجایی هست معلوم:آرشام
 ...راستش-

 بیام نمیتونم
 کردم دور خودم از گوشیو دادش صدای با

 چــی؟:آرشام
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 اخراجم بیرون برم اون اجازه بدون اگه کرده تهدیدم چون بگیرم اجازه زدم زنگ آراد به-
  میکنه
 شد؟ چی خب: آرشام

 دیگه بیا نگرفتی اجازه مگه
  ندارم رفتن بیرون حق گفت-

 بودم اون جای من بیرون رفتی دیدم اونجا اومدم دفعه هر من دیگه نمیده اجازه معلومه : آرشام
  بمونی نمیذاشتم هم لحظه یه

  گفتم باعصبانیت
 کنی سرزنش منو نداری حق میکنم چکار و میرم کجا من نداره ربطی تو به-
 

 کردم قطع رو تلفن ایدیگه حرف شنیدن یا گفتن بدون بعد

 
 چیزی که این با نداشتم حوصله اصال کردم خالی بیچاره آرشام سر رو عصبانیتم چرا نمیدونم
 جای اگه میگه من به بگیرم خودمو جلوی نتونستم منم میگرفت رو ماجرا ادامه هی ولی نگفت

 میریزه بهم و عصابم واقعا بمونی نمیذاشتم بودم اون

 
 نیاز من کمک به که بودن قدان هم آشپزخونه بودم کرده تمیز که رو آراد اتاق شدم بلند جام از

  رفتم اتاقم سمت به پس باشن نداشته
 

 حوصلم بودم شده خیره سقف به کردم پرت تخت روی خودمو هاملباس کردن عوض از بعد
  بود سررفته

 
 که زدم زنگ بهش برداشتم پاتختی از رو گوشیم بود زده زنگ صبحی که افتادم دلسا یاد

  نداد جواب
 میومد پیش کم خیلی بودم شده نگرانش نمیده جواب دیدم که زدم زنگ هم دیگه بار دو یکی
  دادم بهش پیام یه نده تلفنشو جواب دلسا

 
 باهاش که چیزی نه بزنم حرف باهاش تا بود کسی نه اینجا بود رفته سر حوصلم حسابی
 نبود خودم دست رفتنمم بیرون بشم سرگرم

 
 اون بدونم کنجکاوم هنوزم افتادم کردم پیدا آراد اتاق تو اوندفعه که رسیدی سر یاد یهو

 چیه سررسید
 یه باید باالخره ولی بود کرده یخ دستام استرس شدت از رفتم آراد اتاق سمت به و شدم بلند

  دیگه بکنم کاری

 
 نیست کسی شدم مطمئن وقتی زدم در اول رفتم اتاق سمت به نامطمئن های قدم با و شدم بلند

  دیدم رو ننگی که تو برم خواستم
 

 برداشته رو میکنم تمیز رو آراد اتاق باهاش که وسایلی باشه تر طبیعی اینکه برای خداروشکر
  کردم تمیز رو اتاق بود دیده ظهر نگین ولی بودم
 کشیدم راحت نفس یه در بستن از بعد و شدم اتاق وارد

 
 که میگشتم رو وسایل نبی داشتم رفتم بودم دیده اونجا رو سررسید قبل دفعه که کمدی سمت به
 برداشتمش سریع سررسید دیدن با
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 دست وسایلشو میای چرا میترسی انقد که تو بگو اخه میزد تند تند قلبم نشستم زمین رو همونجا
  میزنی

 
 بود شده نوشته چیزایی یه بعد صفحه رفتم بود خالی دومش و اول صفحه کردم باز و سررسید

 بود خاطرات دفتر انگار
  خوندنش به کردم شروع شد یشترب استرسم

 
 چند من مگه میوفته من چشم جلوی اتفاقات همه باشه باید بساط همین هرشب ام خسته دیگه"

 ..چرا ببینم چیزارو این باید که سالمه
 

 هنوز بود در جلوی آراد نمیومد باال نفسم ترس از در شدن باز با که میخوندم ادامشو داشتم
 جور و جمع و خودم نداشتم خوردنم تکون قدرت حتی بود خسته چهرش بود نشده من متوجه
 تو دفتر به چشمش میکرد نگاهم شده ریز باچشمای افتاد بهم چشمش که شدم بلند سریع و کردم
 افتاد دستم

 
  سمتم اومد قرمز چشمای و عصبانیت با کرد تغییر چهرش 
 شکست کمرم دیوار به کوبوندم و گرفت و گلوم که بیرون برم خواستم و انداختم دفترو جیغ با
  گفتم آخ یه درد از

 
 توووو میکنی داری غلطی چه-

  دفتر سمت رفت و برداشت گلوم رو از و دستش لرزید ترس از بدنم تمام که گفت بلند انقد

 
 داشتی؟ چکار این با-

 بودم ترسیده خیلی کشیدم جیغ که سمتم اومد زدی دست من وسایل به کردی بیخود تو

 
 ارره؟ شخوندی

  میبارید خون چشماش از بزنم نمیتونستم حرفی هیچ
  برگشت صورتم زد بهم که سیلی با

 باشم خورده سیلی ازش نمیشد باورم صورتم رو گذاشتم و دستم
 
 کردم نگاهش بابغض 
 میلرزید خشم از 

 
  نمیفهمیدم و عصبانیتش همه این دلیل بگم بهش چی نمیدونستم

 
 ممتاسف واقعا متاسفم ن..م

 بیرون رفتم و ردشدم کنارش از دو با و گفتم و این
 دهنم جلوی گذاشتم و دستم نشستم و خوردم سر در پشت کوبیدم بهم محکم و در و اتاق تو رفتم

  میریخت صورتم روی صدا بی اشکام

 
 و دستم و آیینه جلوی رفتم و شدم بلند میزد سیلی من به نباید اون بشه اینطوری نمیخواستم من
 صورتم رو آراد انگشتای جای و بود شده قرمز صورتم طرف یه برداشتم صورتم ویر از

 بود مشخص کامال

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 109                                                 P a g e

 

 

  زد منو حقی چه با این نزده سیلی بهم بابام من عوضی پسره 
 

 نداری حقی هیچ نفس نداری حقی تو جا این هه
 ودمخ که راهیه این آره باشی عوضی آدمای این فرمان به گوش و باشی ساکت باید فقط

 کردم انتخاب
  

 خودش خاطرات یعنی بود عصبی اینجوری آراد که بود چی اخه دفتر اون سمت رفت فکرم
  بود

 
 "سالمه چند مگه میوفته چشمم جلوی اتفاقات همه بساط همین هرشب ام خسته دیگه"

 
 جای عوضی ریخت بهم اینطوری آراد که باشه حساسی چیز باید کرد مشغول و فکرم خیلی

  میشه کبود مطمئنم بود صورتم رو هنوز انگشتاش
 نمیرفتم کاش شد بد خیلی اینجوری بالشت رو گذاشتم و سرم و نشستم تخت رو رفتم ناراحتی با
 اتاقش تو

 
 خونه بیاد موقع این فکرنمیکردم چیه رسید سر اون تو بدونم بودم شده کنجکاو 
 بستم و چشمام و کردم بغل و هام زانو بودم ناراحت خیلی 
 

 بودم کشیده دراز تخت رو همینطوری من و بود شده شب دیگه پایین نرفتم هم ناهار برای حتی
 
 آراد با و بیرون برم نمیخواست دلم اصال نداشتم و کاری هیچ حوصله نمیخواست هیچی دلم 

 نمیگه نمیشه من نگران هیچکس نرم بیرون اتاق این از هم هفته یک اگه من بشم چشم تو چشم
 منه؟ فکر به کی اینجا معلومه خب زنده یا مردم

 
 و شدم بلند روتخت از زدم پوزخند خودم روز و حال به دلم تو هستم مهم کسی برای من اصال

 که موقع اون از توگالری رفتم کردم زیاد و صداش و کردم پلی آهنگ یه و برداشتم و گوشیم
 یانه هست مگوشی تو عکسی ببینم نکردم نگاه اصال دستمه قدیمی گوشی این

  دهنم جلوی گذاشتم و دستم بابا و خودم عکس دیدن با

 
 "جلیلی سامان از عادتم اینه آهنگ"
 

 عادتم اینه عادتم عشقو اسیره راحتم تو غمه با که یادتم به من که همین
 

 عادتم اینه عادتم بد هات شونه به طاقتم کشیده ته که عادتم طبق میدونی
 

 ..عادتم اینه غربتم نمیشه تموم صورتم رویه اشکی یه خلوتم تویه گریه یه عادتم
 

 بارون زیر زدن پرسه دفعه هر داغونو دله و دلخوری منو
 خیابون دست تو دادی منو توشه تو عکس که قابی یه با
 

 دوتامون جای میکشی منو
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 باورم شد بلند هقم هق نکشید طولی میریخت هام گونه رو اختیار بی اشکام میلرزید دستم
  باشم داشته عکسی یشدنم

 
 جون از میگذرم تو پای دفعه این ریختمو تو واسه که اشکی منو

 
 خیابون دست تو دادی منو راحت اینجوری که رحمی بی چه

 
 دوتامون جای میکشی منو

 
 عادتم دادی تو خود طاقتم رسیده مو به روانیتم من همینکه

 
 ..عادتم ترک عادتم رکت محاله عادتم نکرده اثر داشتنت واسه درسته عادتم

 
 عادتم اینه غربتم نمیشه تموم صورتم رویه اشکی یه خلوتم تویه گریه یه عادتم

 
 بارون زیر زدن پرسه دفعه هر داغونو دله و دلخوری منو
 
 خیابون  دست تو دادی منو توشه تو عکس که قابی یه با
 

 دوتامون جای میکشی منو
 

 جون از میگذرم تو پای دفعه این ریختمو تو واسه که اشکی منو
 

 خیابون دست تو دادی منو راحت اینجوری که رحمی بی چه
 

 دوتامون جای میکشی منو
 

  گوشیم صفحه روی کشیدم و دستم بغض با و وایستادم شدم بلند
 

 شد اینجوری چرا گذاشتی تنهام چرا دوریت از میمیرم دارم کجایی بابایی
  بود کرده عرق دستم تو و بود شده خیس اشکام از گوشی 

 
 تو و گوشی میکردم تکرار بلند بلند رو حرفا این همه کجایی االن بابایی بشم فدات من الهی
 صدا رو بابا و میکشیدم جیغ نمیومد باال نفسم دیگه کشیدم جیغ توانم تمام با و دادم فشار دستم

  بود شده قاطی آهنگ صدای با هقم هق میکردم
 میکرد نگاهم شوک با و بود وایستاده نگین سرشم پشت دیدم در جلوی و آراد در شدن باز با

  گرفت و دستم و سمتم دویید آراد مینداختم چنگ صورتم به و میکشیدم جیغ

 
  بیرون برو لعنتی نزن دست من به کن ولممم

 
  نمیومد باال نفسم هق هق از

 رو داد با نزنم و خودم تا بود گرفته و دستم داد فشار سینش به و سرم و بغلش تو کشیدم آراد
  بیاره آب لیوان یه تا گفت نگین به
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 چیه نمیفهمیدم ولی میدیدم چیزی یه چشماش تو میلرزید بغض از چونم
  میلرزید پام و دست کردم قایم سینش تو و سرم

 
   نشم بلند دیگه و بخوابم کاش ای بمیرم کاش ای

 
 افتادم آراد بغل تو حال بی و رفت سیاهی مچشما که چیشد نمیدونم ببر خودت با منو بیا بابایی

 
  ندیدم هیچی تاریکی جز دیگه

 
 یه و افتادم اتفاقات یاد بود روشن آباژور فقط و بود تاریک اتاق کردم باز و چشمام درد سر با

  کشیدم چشمام به دست
 اشهب اون کار نکنه افتادم آراد یاد روم بودن انداخته پتوهم نشستم تخت رو میسوخت چشمام

 
  بود دستم که افتادم گوشی یاد کردم آبروریزی عجب وای 

 گوشیم وای میگشتم گوشی دنبال باشوک
 
 سرم که شدم بلند تخت رو از سریع کن کمکم خدایا باشه دیده و عکس آراد نکنه شدم بدبخت 

 کنم گیری جلو افتادنم از تا دادم تکیه دیوار به و دستم رفت گیج
 بیچاره باشه دیده و عکس آراد اگه میگشتم گوشیم دنبال شدم بهتر کردم حس ثانیه چند از بعد 

 نمیمونه برام راهی هیچ دیگه میشم

 
 با کردم نگاه و تخت زیر و و شدم خم میشدم دیوونه داشتم دیگه نبود ولی گشتم جارو همه 

 ه؟ندید یعنی خدایا بود شده قفل روعکس کردم بازش بود قفل داشتم برش سریع گوشی دیدن
 

 اصال آراد که بود بد من حال انقدر لحظه اون فکرکنم باشه ندیده امیدوارم بودم گرفته استرس
 نبوده زمین رو گوشی به حواسش

 
  میخوابیدم قبرستون سینه باید اتاق تو چرخیدن جای به االن وگرنه ندیده خداروشکر

 
  بیداره چرا موقع این نداختما بود روشن چراغش که آراد اتاق به نگاه یه بیرون رفتم اتاق از
  کردم حرکت پایین سمت به
 

  بود تاریک تقریبا جا همه
 تا گذاشتم میز روی رو سرم و نشستم صندلی روی قوی مسکن یه خوردن با و آشپزخونه رفتم
  بشه بهتر کمی شاید

 
 نداشتم چیزو هیچ یحوصله

  خودم حتی 
  بودم خسته هاش آدم و زندگی این از

 
 فرد اون دنبال تاریکی توی و برداشتم میز روی از رو سرم نفر یه پای صدای شنیدن با

  میگشتم
 
 ولی آراد که شدم متوجه توجه یکم با
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 افتاد من به چشمش که میخورد آب داشت بود ندیده رو من هنوز 
  نشست صندلی روی و گذاشت میز روی رو لیوان کرد مکث کمی

 
  کردم سالم داریخش و اروم صدای با بود گرفته صدام

 سالم-
 

 روز و حال اون به چی برای بدونه کنجکاوه میدونستم شد خیره میز به و داد تکون سرشو
  افتادم
 نمیپرسه که مغروره انقدر ولی
 میکردم حس خودم رو نگاهشو پایین انداختم و سرم

 
 که کردم گریه انقد نداشتم اینجا رو هیچکس ولی کنم صحبت یکی با میخواستم بود پر خیلی دلم

 میشه بدتر روز به روز حالم من ولی بود شده سبک دلش تااالن بود من جای هرکسی

 
 بشه کم آراد کنجکاوی هم بشم آروم خودم هم زدن حرف یکم با کردم سعی پس

 
 باعث ممکنه که میکنن کارایی ها آدم از بعضی خیلی از بیشتر هم شاید بیرحمه خیلی دنیا-

  میشن دیگران خودخواهی و ظلم قربانیه که هستن ها آدم از یلیخ بشه خیلیا بدبختیه
  بودم من هم ها آدم اون از یکی
  بوده این تقدیرت میگن خیلیا
  نکنم شکایت آدماش از خدا پیش و باال بگیرم سرمو سخته نکردن گله سخته ولی نکن گله

 
  میکرد اهنگ بهم متفکر که شدم خیره آراد به گرفتم باال سرمو و کردم مکثی

  شده کنجکاو بیشتر باشه گرفته رو سواالش جواب اینکه جای به االن بودم مطمئن

 
  بفهمه کسی نباید نرسم هدفم به من وقتی تا و راز یه این بدونه بیشتر نمیخواست دلم ولی

 
 گرفتم پیش رو اتاقم راه بود متفکر هنوز که آرادی به توجه بدون و شدم بلند

 
 رفتم بود آرامشم منبع که بالکنی سمت به بودم سردرگم خیلی دیگه طرف از نمیومد خوابم
 کنم پیدا آرامش یکم شاید

 
 نداشت تعجب جای موقعم اون رفتار خودم نظر از که بود اومده فشار بهم انقدر وقت چند این

 و عکس این که روز اون آوری یاد با دادم دست از کنترلمو دیدم بابارو و خودم عکس وقتی
 روزها اون فکر تو رفتم و گرفت دلم بیشتر اختیماند
 

 چون بخوابم بودم مجبور طرفم یه از ولی نمیومد خوابم طرف یه از بود صبح نزدیک دیگه
 درگیره ذهنش االن مطمئنم فکرکردم آراد به و بالشت رو گذاشتم و سرم نداشتم ایی دیگه کار

 برد خوابم و بستم و چشام فکرکردن یکم با
  
 داشت و بود زده کنار هارو پرده نگین کردم باز چشمامو خورد صورتم تو که ینور با

 میکردم نگاهش تعجب با میکرد بازشون
 چکارمیکنی؟-
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  میکنم عوض هارو پرده ؟دارم مگه نمیبینی گفت پوزخند با و سمتم برگشت
  نشستم تخت رو و زدم کنار پتورو

 چرا؟-
 
 از بری بهتره کنم عوض هارو پرده گفت آراد اآق میکنی سوال چقد سمتم برگشت حرص با

  نرو من مخ رو انقد صبحی اول بپرسی خودش

 
 و کردم نازک چشم پشت یه داره هم دعوا اتاقم تو اومده صبحی سر روانی باز مرگشه چه

  پایین رفتم کردم عوض و لباسام و شستم و صورتم و دست رفتم
 

 خونه موقع این میزدم حدس کردم باز و در دادن جواب ولی زدم در بود بسته آراد اتاق در
  نریخته بهم و اتاقش امروز سوخته برام دلش فکرکنم تمیزه اتاقش عجب چه نباشه

 
 دیگه این کردم تعجب روبروم ناشناس فرد یه دیدن با پایین رفتم و بستم و اتاق در بیخیالی با

 کیه
 تعجب با میکرد نگاه اطرافش به و بود نشسته مبل رو بلوند موهای و غلیظ آرایش با دختر یه

 تودیگه:دادوگفت تکون سرشو سوالی کرد نگاهم و شد جمع بهم حواسش که وایستادم پله رو
 هستی؟ کی
 
 کیم؟ من میپرسی من از اینجا اومدی شما :گفتم و نزدیکش رفتم میکردم نگاهش داشتم تعجب با
 

 اومدسمتم شد بلند ازجاش و مبل رو گذاشت و کیفش

 
  اینجایی توخدمتکار:گفت و کرد ونگاه سرتاپام پوزخند اب

 
  بیرون بری اینجا از بهتره کیم من که نداره ربطی توهیچ به:گفتم و کردم مشت و دستام

 
 ..وگرنه باش زدنت حرف مراقب هی:گفت عصبانیت با
  موند نصفه حرفش آراد صدای با

  خبره چه اینجا:آراد
 

  کرد بغلش دورگردنشو انداخت و دستش آراد سمت رفت و کرد نازک چشم پشت یه دختره
 

  بود شده تنگ برات دلم عشقم سالم
 
  میکردم نگاهش داشتم شوک با

 و دستش لبخند با دختره جداشد ازش کالفگی با آراد بود شده آویزون ازش همینجوری دختره
  یبد نشون بهم و اتاقت میشه عشقم:گفت عشوه با و کرد حلقه آراد دوربازوی

 
 آشپزخونه تو رفتم حرفی بدون و پایین انداختم و سرم سریع کرد من نگاه آراد

  
  کیه دیگه راضی خود از دختره این

  دخترشه دوست دیگه معلومه
  باشه عاشقش آراد نکنه لعنتی
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  میشه سخت خیلی کارم باشه اینطور اگه
 

  بود آشنا برام دختر این چهره
  دیدمش مهمونی مونه تو که وفهمیدم کردم فکر یکم

 نبودن ولی کردم نگاه و بیرون و کردم خم و سرم باحرص
  آراد اتاق رفتن حتما

  شه نزدیک بهش آراد بزارم نباید کنم کاری یه باید نمیشه اینجوری نه
 
 میتونستم وایستادم در پشت بود باز نیمه اتاق در وایستادم اتاق ونزدیک باال رفتم ها پله از

 ببینمشون
 نزدیکش رفت و آورد در و مانتوش دختره شده چش نمیفهمیدم بود کالفه خیلی آراد 
 

  بود وایستاده آراد جلوی قرمز تاپ یه با نمیکشه خجالت واقعا
  میکرد آراد نگاه باعشوه و صورتش تو ریخت و موهاش

 کیه دیگه این میخورد بهم داشت حالم وای
 

 آرومی باصدای دختره عاشقشه واقعا نکنه نهمیک اینکارارو چرا توچشماش بود زده زل آراد
 طاقت دیگه اینجا بیام شدم محبور ندادی تلفنمو جواب بود شده تنگ برات خیلی دلم:گفت

 ندارم و دوریت
 بود مونده بینشون کمی فاصله نزدیک برد و سرش گفت و این 
 

  دیگه کن کاری یه توسر خاک نفس
 کردم پرتش حرکت یه تو گلدونو سمت رفتم افتاد راهرو گوشه گلدون به چشمم بودم شده هول
  شکست بدی صدای با گلدون زمین رو
 

  نبوده حواسم که بشه باورش و بیاد خون دستم تا هاش خورده از یکی رو گذاشتم و دستم
  شد باز آراد اتاق در بودم گرفته و دستم نشستمو زمین رو

 
 بیرون اومد سرش شتپ هم دختره اون وایستاد روبروم و سمتم اومد آراد

 
 چیشده؟:آراد

 شکست افتاد بهش خوردم نبود حواسم نیست چیزی:گفتم و دادم تکون و سرم ناراحتی با
  میخوام معذرت

 
  نگین نگین:آراد

 
  بیرون اومد اتاق از ها پرده با بدو بدو نگین

 اقا؟ بله-
 

  منه اتاق تو هنوز اینکه

 
 دستش به بزنه نفس بده چسبم یه کن جمع هارو شیشه این بیا:آراد

 حرف بی نگین
  دختره همون سمت رفت و کرد طرفم و پشتش آراد داد تکون و سرش
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  میکرد نگاهم اخم با داشت
 داره طلب انگار پرو دختره

 
  عزیزم اتاقت تو بریم بیا:گفت و کرد حلقه آراد دوربازوی و دستش

 
 حرف باهم بعدا خونه برو تو فالط ساناز:گفت بهش رو و اورد در دستش از و بازوش آراد

  میزنم زنگ بهت  خودم خونه میاد بابا دیگه االن میزنیم
 اون داره اشکالی چه بیاد پدرت عزیزم خب:گفت باناراحتی و شد پنچر الستیک مثل دختره

 دیدیم همدیگرو هم مهمونی تو شب
 دوست و من تو مه باالخره بشیم آشنا باهم بیشتر چیه اشکالش میشناسه و من پدرت االن 

 شیم؟ آشنا هم با یکم نیست بهتر رو تو من هم داری

 
 میخواد زور به نمیکشه خجالت یکم خودش پیش پروییه آدم چه میکردم نگاهش داشتم باتعجب
  آراد به بندازه خودشو

 
 حرص داشت نگین بودم گرفته خندم میکرد نگاه بهشون عصبانیت با که افتاد نگین به چشمم

 برگشت باتعجب آراد خنده زیر زدم بلند باصدای و بگیرم خودمو جلوی نتونستم هدیگ میخورد
  بود کرده تعجب هم دختره اون سمتم

 
 کنم کنترل و خودم نتونستم دیدم و نگین قیافه وقتی چکارکنم خب ام دیوونه من فکرمیکنن االن
 کنم کنترل و خودم کردم سعی و شد بسته نیشم کرد که اخمی با آراد

 بره ازاینجا زودتر دختره این امیدوارم اتاقم سمت رفتم و شدم دبلن
 حرف بعدا خونه برو لطفا دارم مهم کار یه جایی برم باید ندارم وقت االن من ولی میدونم:آراد

 وبا بود وایستاده در جلوی آراد اتاق تو رفت و داد تکون و سرش عصبانیت با دختره میزنیم
 به رو آراد بیرون اومد و پوشید و لباساش دقیقه چند از بعد میزد چنگ موهاش به وکالفگی

  کن راهنمایی پایین تا و ساناز:گفت نگین
 خداحافظی ازش بوسید و آراد گونه ناراحتی با دختره کرد ضایعش خوب رولبم اومد لبخند یه

 کرد حرکت پایین سمت به و کرد
 

 نشستم روتخت و اتاقم تو رفتم منم تبس درو و اتاقش تو رفت من به کردن نگاه بدون هم آراد
 
 پاتختی رو از و گوشی باشه زده زنگ بهم شاید عجیبه خیلی نیست خبری آرشام از چرا 

 راحت دستش از اگه بهتر چه ولی شدم نگران یکم نبود خبری هیچ ولی کردم نگاه و برداشتم
  باشم شده

 
 نبود خبری ازغذا انگار ولی یینپا رفتم گرسنمه چقد که شد جمع حواسم تازه شکمم صدای با

  بود نشسته صندلی رو دیدم و بی بی که آشپزخونه تو رفتم

 
 سالم-
 نشستم روبروش داد و جوابم باخوشرویی و کرد نگاه بهم و باال اورد و سرش من صدای با

 
 نیست؟ خوب حالت انگار بی بی چیشده
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 غذا نتونستم هنوز و ظهرشده میکنه درد سرم یکم فقط دخترم خوبم:گفت و زد زورکی لبخند
  کرده مرخص رو بقیه هم آقا کجاس نیست معلوم که نگینم این کنم درست

 
 ذره یه بدی انجام کارارو همه بمونی اینجا باید شما میشن مرخص بقیه همش چرا چی یعنی-

 کرده؟ مرخصشون کی باشن داشته خوبه انصاف

 
 چی برای نمیدونم وهللا کرد مرخصشون بحیص آراد آقا:گفت و کرد نگاهم حالش بی چشمای با
 

  سوخت واقعا دلم بود بد خیلی حالش
 بیام من تا بشین همینجا شما-

 کارا به تا اینجا گذاشته رو تنها پیرزن این کرده مرخص خدمتکارارو همه نفهمه واقعا آراد این
 هست کجا نیست معلوم هم شده گور به گور نگین این کنه رسیدگی

 
  زدم در به ایی تقه و وایستادم قشاتا در پشت

 بیاتو-

 
 پیشونیش رو بود گذاشته ساعدشو و بود کشیده دراز تخت رو داخل رفتم و کردم باز و اتاق در

 وایستادم تخت نزدیک و رفتم
 کرد نگاه بهم و برداشت ساعدشو

 
 تنها کردین؟پیرزن مرخص رو خدمتکارا همه چرا شما نیست خوب حالش بی بی راستش-

 بربیاد کارها پس از میتونه وریچج

 
 بگیرم؟ تواجازه از باید خدمتکارام کردن مرخص برای:گفت و نشست تخت رو
 

 نمیره تومخش حساب حرف اصال این آدمیه عجب
 
 بهتر بده انجام کارارو نمیتونه نیست خوب حالش پیرزن میگم بگیری اجازه من از نمیگم من-

 باشین؟ داشته درک یکم نیست
 
  بیرون برم یعنی که کرد اشاره در به و زد ندپوزخ یه

  میریخت بهم و اعصابم داشت دیگه

 
  بدی انجام خودت کارارو و پایین بری میتونی نگرانشی خیلی اگه:گفت که بزنم حرفی خواستم

  بزنم نداشتم حرفی واقعا بود مونده باز دهنم
 گفتی چی شنیدم:گفت که بیرون برم خواستم و گفتم عقل بی پرو یه لب زیر حرص با
 

  بیرون اومدم و بزنم حرفی نکردم جرئت دیگه
 میکنم کمکش میرم خودم سوخت بی بی واسه دلم واقعا چکارکنم من االن

 
  کنه استراحت و بشینه صندلی رو گفتم بی بی به
 بود قبل از تر پریده رنگ صورتش میدادم انجام کارارو خودم داشتم 

 فکرمیکنه چی به داره معلومه ندهمو خیال فکرو توی نگینم این
 توبشه عاشق میاد آراد احمق بگه نیست یکی اخه
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 بشه تو عاشق میاد پس نه زد داد وجودم اعماق از یکی
 اونی به میتونم من بگیرم کم دست رو خودم نباید دارم فرق آسمون تا زمین نگین با من ولی
 برسم میخوام که

 
  ختسو دستم که بودم درگیر فکرا این با
  سوختم اخ-
 

  که نمیدی گوش ولی میاریا خودت سر بالیی یه یوقت گفتم دخترم؟بهت چیشد: بی بی
 :گفتم و بردم صندلی سمت به و گرفتمش که بده انجام کارارو خودش تا اومد

  بگیرم یاد کنم کار میخوام من حاال کردی کار شما همه این کنم چکار من بگو فقط بشین شما-
 

  میره در کار زیر از همیشه نگین این دخترم کنه فظتح خدا:بی بی
  دیدم آشپزخونه در جلوی رو آراد که کردم بلند رو سرم

 
 مرادم وفق چیزها خیلی ممکنه اینجا اومدم هدف با من باالخره اما بگم بهش چیز یه میخواستم

 نباشه

 
 دارید؟ الزم چیزی:گفتم و کردم نگاش ظاهری آرامش با
 

 برداشت شپزخونهآ در از تکیشو
 بیار برام قهوه فنجون یه:گفت دادو تکون سری 
 

  کرده تعجب آرامشم از بود معلوم
  گرفت دستمو مچ که میرفتم داشتم بردم قهوه براش

 خیال:گفت و کرد ول دستمو پوزخند با که انداختم آراد به بعد دستم به نگاه یه اول تعجب با
  به برو نداره برت

  برمیگرده داره خدمتکارا از یکی نیاد هم فردا کنه استراحت بره میتونه بگو بی بی

 
  افتادید فکر به عجب چه-
 غذاتو برو حاالهم نکشی سرک کن سعی پس نداره ربطی تو به من کارای:گفت خونسردی با

 کن درست
 

 بشه اماده کردم بی بی کمک اینکه از بعد رفتم آشپزخونه سمت به و کردم نازک چشمی پشت
  خورد ذهنم به فکری

 
  دارم کارت میام االن من کن صبر یکم بی بی-
 

 گرفتم اومد دستم دم چی هر دوییدم اتاقم سمت به بهش بدم زدن حرف اجازه اینکه بدون
  پوشیدم

  بیرون بزنم اینجا از میتونستم هم میرسوندمش و بی بی کمک میرفتم هم
 

  بی بی اغسر رفتم و برداشتم و گوشیم انداختم دست اخر لحظه
 بی بی بریم-
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 ؟ دخترم کجا تو:بی بی
 خونه برسونمتون میام دنبالتون نیست خوب حالتون-

 انداختی زحمت به خودتو چرا:بی بی
  باش نداشته تعارف من با بی بی نیست زحمت-
 

  شنیدم سرم پشت از رو آراد صدای که بیرون میرفتیم داشتیم
 کجا؟ تو:آراد

  خونه برسونمش بی بی کمک میرم-
 بره میتونه خودش : آراد

 
 ؟ میدی جواب شما بشه چیزیش راه توی اگه بده حالش نمیبینی واقعا-

 برمیگردی زود:گفت عصبی و کشید موهاش توی دستی
  

 گرفت پیش اتاقشو راه ای دیگه حرف بدون بعدم
 

 بپیچونم ور راننده این جوری یه باید میرفتیم راننده با باید آراد دستور به بیرون اومدیم
  بزنم زنگ آرشام به 

 
  داد تکیه صندلی پشت به و سرش و بست و چشماش بود بهتر حالش بی بی شدیم سوارماشین

 
 چرا واقعا نمیدونم نبود خبری هیچ ولی کردم نگاه صفحش به و درآوردم جیبم از و گوشیم
 کنار و منفی افکار کردم سعی بده لو و من میخواد اینکه یا افتاده اتفاقی نکنه نمیزنه زنگ
  میکرد رانندگی حرف بی چون بره باید کجا میدونست خودش راننده انگار بزارم

 
 کردم کمکش میکنه زندگی اینجا بی بی پس داشت نگه قدیمی تقریبا کوچه تویه نبود دوری راه

  شه پیاده تا
 

 بازکردم و در و گرفتم بی بی از و کلید در جلوی رفتیم بپیچونم رو راننده این میخواستم
 شنیدم رو راننده صدای که داخل برم خواستم

 
 میرید؟ کجا شما خانم-

 منتظرباش شما میام االن :گفتم و سمتش برگشتم
 

  میترسه آراد از بود معلوم
  داخل رفتیم بزنم ایی دیگه حرف اینکه بدون

 
 نکن عصبی و آراد آقا منتظرته راننده برو ننداز زحمت به و خودت انقد تروخدا دخترم:بی بی

 دخترم

 
 نباش نگران شما بی بی چشم-
 زنگ آرشام به تا آوردم در و گوشیم شدم مطمئن رفتنش از وقتی و داخل فرستادم و بی بی 

 بزنم
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 نه یا میده جواب آرشام که شم مطمئن باید بپیچونم رو راننده بخوام اینکه از قبل
 

 ولی زدم زنگ دیگه بار یه میشدم یوونهد داشتم دیگه نمیداد جواب ولی زدم زنگ بار سه
  نداد جواب
  نشستم و کردم باز و ماشین عقب در بیرون رفتم و شدم بیخیالش دیگه

 
  میترسیدم خیلی کنه کاری بخواد آرشام اینکه  فکر از بودم توفکر

 جواب نتونسته و اومده پیش براش مشکلی یه شاید نیست آدمی همچین اون نشو دیوونه نفس نه
  همینطوره حتما آره هبد
 

  چرا نمیفهمیدم بودم کالفه حیاط تو زدن قدم به کردم شروع و شدم پیاده ویال رسیدیم
 

 تا میکنه نگاهم داره پنجره از آراد دیدم که باال آوردم و سرم میکردم حس و کسی نگاه سنگینی
  میکرد نگاه پایین به بیخیال و برگردوند و روش میکنم نگاهش دارم دید

 میکردی نگاه من به نفهمیدم منم اقا رهآ
 

 بدم انجام کارارو یکم بلکه باال برم گرفتم تصمیم
  خوبه بازم بود برگشته خدمتکارا از یکی آشپزخونه تو رفتم اول

 
 کنم درست بودم بلد غذا کردم حرکت پایین سمت به لباسام کردن عوض از بعد و اتاقم تو رفتم
  میکردن آماده داشتن خودشون چون شدم کردن رستد غذا بیخیال پس نه زیاد ولی

 
  تمیزکنم برم نمیتونم و اتاقشه تو که آرادم چکارکنم من االن خب

 
 نیست کاری ولی بدم انجام کار میخوام واقعا من دیگه میبینی خودت خدایا

 بیکارم که منه تقصیر مگه اینجا خدمتکاریم چه من خب 

 
 میچرخم بیکار اینجا من فکرنکنه کنمچکار که میپرسم ازخودش میرم اصال

 
 نداد جواب بازم زدم در دیگه بار یه نداد جواب ولی زدم در به ایی تقه مکث بدون و باال رفتم
  بیرون رفت نکنه چی یعنی

 
 کنم اذیتش یکم میخواست دلم بود من به پشتش وایستاده بالکن تو دیدم که کردم باز و اتاق در
 
 و دستم نبود حواسش اصال بودم وایستاده پشتش دقیقا شدم نزدیک بهش و لبم رو اومد لبخند یه

  زدم جیغ توانم تمام با و گوشم رو گذاشتم
 میکرد نگاهم شده گرد چشمای با و برگشت عقب به سریع

 
 این و چشماش بااون میکرد نگاه بهم داشت شوکه بود دیدنی خیلی قیافش لحظه اون تو وای 

  میترسن چیزی یه از که بود شده ساله 5 های بچه مثل کردنش نگاه طرز
 

 و رفت بین از شدش شوکه چهره کم کم کردم نگاهش مظلوم و برداشتم گوشم روی از و دستم
  میکرد نگاه عصبی باچشمای داد همیشگیش خشن چهره به و جاش
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  چقد میکردم سکته داشتم ترس از
 و دستش که بکشم جیغ خواستم گرفت تازپش و کمرم  که کنم فرار عقب اومدم قدم یه باجذبس
 واسه بازیات وحشی این:گفت و گوشم نزدیک آورد و سرش دهنم جلوی گذاشت

 هان؟ میدی انجام چی برای چیه؟اینکارارو

 
 دور که دستش رو گذاشتم و دستم بدم نشون و خودم که بود وقتش االن بزنم نداشتم حرفی
 نکرد نوازش به کردم شروع بود شده حلقه کمرم

 
 کمی فاصله کردم نگاهش و عقب آوردم و سرم شده شوکه فکرکنم نمیومد ازش صدایی هیچ

 انداختم و سرم کشیدم خجالت ازش چیشد نمیدونم میکرد نگاهم پیشونیش رو بااخم بود بینمون
 پایین

 
 نمیزد حرفی هیچ ترکرد وتنگ دستش حلقه که برم خواستم 

  کردم نگاهش و برگشتم نتونستم ولی کنم آزاد و خودم خواستم و مچش رو گذاشتم و دستم
 
 ..برم میخوام-

 اینکارات با بکشی جیغ من گوش پشت بودی بودی؟اومده اومده چی برای بری؟اصال کجا:آراد
 کنی؟ ثابت میخوای چیو

 
 کنم شوخی باهات میخواستم فقط کنم ثابت و چیزی نمیخوام من-
 

 میکنه؟ شوخی رئیسش با کسی مگه:آراد
 
  نباشه نچسب و خشک انقد رئیس اون اگه آره-

 
  گفتم چی توسرم خاک نمیاد صدایی ازش دیدم
 نچسب؟ و خشک میگی من به:آراد

 بگم تا کنین ولم یعنی نه-
 

 کنم نگاه توچشماش نمیشد روم چرا نمیدونم بیرون اومدم بغلش از سریع کرد شل و دستش
  بود وایستاده روم روبه سینه به دست

 
 بهش کردن نگاه بدون و دادم قورت و دهنم آب بود شده گرمم میشم خفه دارم میکردم حس

  قلبم روی گذاشتم و دستم بیرون اومدم و در سمت دوییدم و کردم گرد عقب سریع
 بود شده چم نمیدونم بشم نزدیک بهش که بود همین منم هدف چکارکردم؟خب من
 

 حالم میکرد نگاهم وقتی چرا بود پیش دقیقه چند به فکرم وایستادم پنجره کنار و اتاق تو رفتم
 بشم؟ نزدیک بهش میخوام من فهمید االن یعنی میشد جوری یه

 
  بخوابم گشنه همش شده عادتم انگار بود گرسنمم بود گرفته خوابم بود درگیر خیلی فکرم

  برد خوابم که نکشید طولی بستم و چشمام و تخت رو انداختم و خودم بیخیال
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 مهمون نکنه میومد صدایی پایین از بود تاریک اتاق بیدارشدم وقتی بودم خوابیده چقد نمیدونم
 باز و در کنجکاوی با بود خوب لباسام کردم مرتب و موهام و آیینه جلو رفتم براشون اومده
  پایین رفتم و کردم

 
 کرد نگاهم و باال آورد سرشو قدمام صدای با کردم تعجب بود وایستاده ها پله پایین آرشام

 اومد مکث با و وایستاد سرجاش دید مارو داخل اومد آراد دیدم که بزنم حرف باهاش میخواستم
  بگم چیزی آرشام به نتونستم دیگه سمتمون

 
 اینجا؟ اومدی موقع این شده چیزی:گفت آرشام به رو و نزدیکمون اومد آراد

 برخوردکنه اینطوری باهاش نداشتم انتظار

 
  نیومدن هنوز اینکه مثل ولی داشتم قرار شآریامن آقای با:آرشام

 
  بیاد تا منتظربمونی سالن تو میتونی نیستش آره:آراد

 باال طبقه رفت حرفی بدون و انداخت بهم نگاه نیم یه
 

 آراد شم مطمئن تا کردم باال به نگاه یه نشست رومبل و رفت میکرد نگاهم اخم با داشت آرشام
  اتاقش تو رفته

 
 داشت اخمش باهمون که آرشام سمت رفتم

 
 چرا زدم زنگ بهت چقد میدونی کجایی هست معلوم:گفتم و نشستم روبروش میکرد نگاهم 

 نمیدی؟ جوابمو

 
 بدم رو جوابت نمیتونستم ماموریت برم شدم مجبور دلیلی یه به:گفت و کرد اخمی

 
  دیندا جواب ولی بزنم حرف باهات تا بیرون زدم اینجا از دردسر هزار با دیروز-
 

  بزنیم حرف رو در رو باید بیرون بزنی اینجا از فردا امروز کن سعی :آرشام
 
 ...زنـ اینجا که فعال-
 
 افتاده اتفاقی-
  گرفتم فاصله آرشام از اومدم خودم به آراد صدای با

 آراد سمت برگشتم میشناسیم همدیگرو میشد متوجه نباید

 
 بیارم قهوه میرم من نه-

 
 به چشمم سرم اوردن باال با کردم برخورد یکی به شدنم وارد با رفتم نهآشپزخو سمت به سریع
  خورد نگین

 کار زیر از عجب چه خانوم نگین به به:گفتم و کردم دستی پیش سریع بگه چیزی خواست تا
  نرفتی در
  شدم رد و زدم بهش تنه یه
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 چیزا خیلی مدت این تو میشه خنک دلم اینا گفتن با ولی ندارم رو باهاش کل کل حوصله اصال
  کردم سکوت من و گفت

 
 بدون دوشون هر که خورد آرشام و آراد به چشمم  کردم حرکت سالن سمت به قهوه سینی با

 بودن نشسته هم روبروی اخم و حرف
 
 نمیاد خوششون هم از که رفتارشون نوع از شدم متوجه اومد آرشام که اولی روز از

 نداره و دیدنش چشم اصال انگار میاد بدش مآرشا از چرا نمیدونم آراد مخصوصا

 
 میکردن هم دعوا بود جاش اگه داشتن اینا که رفتاری بااین

 
 قهوه بردن بعد افتادم پیش دقیقه چند یاد آراد اتاق در صدای شنیدن با  بودم وایستاده بالکن توی

  اتاقم توی اومدم نمیومد خوشم ازش اصال چون رسید هم آریامنش
 

  ببینم رو آریامنش شدن نابود که میشم آروم روزی
 چکار نمیدونم واقعا ولی بزنم حرف آرشام با بیرون بزنم خونه از دوباره ای بهونه یه به باید
  بشه جمع بیشتر حواسش بزنم حرف آراد با برم میترسم کنم
 

  بیرون برم بی بی به زدن سر هوای به بتونم شاید افتادم بی بی یاد
 ...ولی

 استراحت میدونه که االن به برسه چه برم نمیذاشت بود دیده رو بی بی حال که عاونموق نه
  شده بهتر و کرده

 
 احتیاج چیزا سری یک به من که هست حالیش انقد بیرون بزنم خرید بهونه به بتونم شاید اما

 کنم تهیه برم خودم باید که دارم

 
 بگم میخواستم که چیزی به حواسم انقد مرفت آراد اتاق سمت به و شدم بلند سرعت با فکر این با

 دراز تخت روی تیشرت بدون و شلوارک با که آراد دیدن با تو رفتم زدن در بدون که بود
  بود کشیده

 مخالف سمت برگشتم و گذاشتم چشمم روی دستمو کشیدم خفیفی جیغ
 

 ؟ای بسته گوش و چشم خیلی بگی میخوای دیدی؟مثال جن ؟مگه میکشی جیغ چرا: آراد
 
 نبود جن دیدن از کم :گفتم پرویی با

  بپرم خری هر با نیستم خیلیا مثل من
 بود خودش به منظورم دقیقا

 
  برگشتم ترس با سرم پشت چیزی حس با نمیاد ازش صدایی دیدم

  دهنم رو گذاشت دستشو که کشیدم خفیف جیغ یه آراد دیدن با

 
  عقب برم نمیتونستم بود گذاشته سرم پشت دیگشم دست

 
 خیلی شد باعث که گرفتم گاز دستشو بود توانم در که جایی تا یهویی ناگهانی تصمیم یه با 

  بکشه دستشو سریع
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 میخواد؟ کتک دلت اینکه مثل:گفت و کرد نگاهم برزخی قیافه با

 
  میشد نزدیک بهم کم کم داشت نگفتم چیزی

 دیوار به مخورد که عقب میرفتم قدم یه منم میومد طرفم به که قدمی هر با
 

  دیوار روی صورتم کنار گذاشت دستشو
  میکرد نگاهم شده ریز چشمای با جلو آورد سرشو

 
  کنم فرار دستش زیر از کردم سعی که بگه چیزی خواست
  زمین بخورم شد باعث که جلوتر آورد پاشو ولی کرد آزاد دستشو

 
  بود گرفته درد خیلی دستم

  کردم نگاش حرص با برگشتم
 
 داری؟ زارآ مگه-

  کن باز چشماتو بیشتر بعد به این از:آراد
 گذشت کنارم از پوزخند یه با بعدش

 
  میکرد درد خیلی میکشید تیر دستم اتاقم توی برم شدم بلند جام از

 
  آریامنش نحس وجود بخاطر بودم نرفته پایین شام برای
  نداشت اهمیتی برام حضورش نمیکردم فکر هیچی به دیگه بود گرسنم انقد االن ولی

 
  نبود پایین کسی خداروشکر

  بود کردن کار حال در تنهایی بمونه بود گفته آراد که خدمتکاری فقط رفتم آشپزخونه سمت به

 
 نباشید خسته سالم

 
 میخوای؟ چیزی باشی سالمت عزیزم سالم-
 

  گرسنمه حسابی االن پایین بودم نیومده شام برای
 
  نممیک گرم برات بشین اینجا بیا-
 

  نداره کاری دیگه کردن گرم غذا نکشید زحمت شما ممنون خیلی

 
 تا دو بود شده شکسته ولی میخورد۵۳ تقریبا سنش میومد نظر به خوبی زن بود لیال اسمش
 داشت هم دختر

 
 تعلق بهش شوهرش مرگ بعد که حقوقی سال یک بعد میمیره و میکنه تصادف شوهرش 

  کردن نصف رو میگرفته
 کار اینجا بیاد هاش بچه خرج اوردن در واسه شده مجبور بکنه نتونسته هیچکاری چون اونم
 کنه
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  بودم شنیده بی بی از حرفارو این
 

  کردم گرم خودم اندازه به غذا یکم
  میکرد درد خیلی کنم کار نمیتونستم اصال چپم دست با

 
 دستت:گفت و دیکمنز اومد درگیرم دستم با همش دید وقتی  میکرد نگاهم داشت خانم لیال

 شده؟ چیزی
  میکنه درد خیلی دستم موقع اون از زمین خوردم باال-
 
 داد بهم پماد یه
 میشه خوب فردا تا انشاهللا بده ماساژ باهاش امشب دستتو-
 

 خوابیده انگار انداختم آراد اتاق به نگاه یه کردم حرکت باال سمت به لیالجون از تشکر بعداز
  بود

 
  کشید تیر دستم که تخت روی کردم پرت رو خودم شدم اتاقم وارد
  دادم ماساژ یکم رو دستم پماد اون با نشستم شدم بلند
 
  برد خوابم کم کم بدم انجام باید فردا که کارهایی به کردن فکر با
 
 لحظه هر بودم شده کالفه بود چند ساعت نمیدونم بخوابم نمیذاشت اصال شدم بیدار دستم درد با

  میشد رت شدید دردش

 
  رفتم بالکن سمت به شدم بلند
 میتونستم بودن خانوادم االن اگه بودم کرده بغض میومد سردی سوز و بود سرد خیلی هوا

  ندارم هیچکسو االن ولی بگم و دردم بهشون

 
  کنم تحمل رو درد این نه کنم چکار میدونستم نه گریه زیر زدم

 شنیدم و آراد صدای که برم برگشتم
 شده؟ چی-
  
  میکنه درد دستم :گفتم و کردم نگاهش حرص با
 
  میکنی گریه الکی چیز یه خاطر به که لوسی و بچه انقد :گفت تمسخر با
 

 بودم اورده جوش حسابی
 بود خودش  تقصیر خوبه حاال 

 
 کردی اینکارو شما بود خودت کار ضمن در کنم گریه الکی بخوام که نیست کم دستم درد-

  میگی میخواد دلت چی هر بازم باشی پشیمون اینکه جای به حاال
 

 بزنی من به نباید حرفیو هر بفهمی تا میکنی تحمل دردشو االنم:آراد
 

 داخل رفت راحت خیال با و گفت و این
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 بزنم دست بهش نمیتونستم اصال بود شده کبود کردم دستم به نگاه یه بدبختم انقد چرا من خدایا
  آراد نگذره ازت خدا

 
  بهتره اینجوری آره بیرون برم رفتن دکتر بهونه به فردا که افتادم رفک این به
 گذاشته و گوشی شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح برد خوابم کی نفهمیدم دستم درد با

 بیرون برم شم بیدار تا زنگ رو بودم

 
 چند از بعد بگم آراد به برم بعد که نه یا هست حتمی اومدنش ببینم زدم اس یه آرشام به اول 

 بود داده جواب شد بلند گوشیم صدای لحظه
 
  میدم بهت که آدرسی به بیا دیگه دقیقه بیست تا حاظرباش هستم آره"

 از و شالم میکرد درد هم واقعا ببندم باهاش و دستم تا میگشتم چیزی یه دنبال شدم بلند سریع
  دستم دور پیچیدم آروم و آوردم در توکمد

 
  زدم و اتاقش در کشیدم عمیق نفس یه و آراد اتاق در پشت رفتم

  بیاتو-
 دستم به نگاه یه بعد کرد صورتم به نگاه یه اول افتاد بهم چشمش داخل رفتم مکث بدون

  میبرد سرآدم از هوش که عطرشم بود کرده عوض و لباساش بیرون بره میخواست فکرکنم
 

 دردش نمیتونم دردمیکنه خیلی تمدس راستش:گفتم ممکن حالت ترین مظلوم با و نزدیکش رفتم
  بدم نشون و دستم دکتر برم میخوام نخوابیدم صبح تا دیشبم کنم تحمل و
 

 دستم به و کرد باز دستم دور از و شال کردم تعجب دستش تو گرفت و دستم و نزدیکم اومد
 بود مشخص کامال دورش کبودی میکرد نگاه

 
 میخواد میکنه درد دستم و بده حالم نمیبینه داره زارآ کال این کردم ناله که داد فشار یه و دستم
 کنه اذییتم

 
 بیمارستان میبرمت راه سر بیرون میرم دارم شو حاظر-
 

  چکارکنم حاال نه وای زد خشکم
 بری واقعا میخوای اگه بیرون میرم دارم منم میکنه درد دستم نمیگی مگه برده ماتت چرا-

 برسونمت تا باش حاظر سریع دکتر
 
  برم خودم میخوام من راستش زهچی-

 میکنه شک بهم االن که زدی گند بدتر نفس سرت تو خاک کرد نگاهم مشکوک
 

  داری قرار کسی با بری؟نکنه تنها میخوای چی واسه:آراد
 

 از دست موقعیتم این تو بیاری در حرف آدم واسه بلدی فقط شما:گفتم و کردم نگاهش شاکی
 بشم شما مزاحم نمیخوام میرم خودم میگم برنمیداری سرم

 
  نیست بردار دست میدونستم میکرد نگاهم شک با هنوز
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 به اگر نفس حالت به وای فقط برو تنها خودت باشه نباشی تونزدیکم که خدامه از منم ببین-
 اینجا هم اومدی برمیگردی زودم میری میبینی بد گردی ول و گردش بری رفتن دکتر هوای
  میکنی جور و جمع هارو

 
 بهم بود ریخته اعصابم واقعا دیگه

 هرکسی نگرفتی اسیر اینجا میگم چی ببین کن گوش شما حاال:گفتم بهش رو بلند باصدای
 که نیستم آدم من مگه ندارم رفتن بیرون حق میگی بهم که نیستم زندانی اینجا من داره وظایفی

 همه واسه چرا بخرم برم میخوام و باشم داشته احتیاج چیزی به من شاید بگردم و بیرون برم
  میخوای توضیح من از چیز

 
 میکرد نگاهم شده مشت های دست و  شده کلید دندونای با که افتاد بهش چشمم میزدم نفس نفس

 بکشم نفس نمیتونم کردم حس ترس از لحظه یه
 

 داغونت نزدم تا دورشو چشام جلوی از فقط:گفت و بست و چشماش دادم قورت و دهنم آب
 نکردم

 
 چقد میشه عصبی این خدایا وای بیرون زدم اتاق از و گذشتم ازکنارش سریع مکثی بدون 

 کنم سکته ترس از بود نزدیک ترسناکه

 
  برم بعد بیرون بره آراد تا شدم منتظر اول اتاق تو رفتم 

 های قدم درو شدن کوبیده صدای لحظه چند از بعد نشستم تخت روی و کردم عوض و لباسام
 و نشست ماشین تو رفت سریع کردم نگاه و پایین و پنجره کنار رفتم دورمیشد که بود آراد

  کرد رحم بهم خدا بود عصبانی خیلی بیرون زد ویال از باسرعت
 

  دادم جواب سریع بود آرشام آوردم در جیبم از میخورد زنگ داشت گوشیم
 

 اینجا؟ کردی االف منو کجایی هست معلوم
 
 دیگه میام دارم چیه االف میزنی داد چرا-
 

 بیا تر سریع فرستادم و آدرس:آرشام
  کنه باز درو کردم اشاره و کردم سالم نگهبان به پایین رفتم و کردم قطع و گفتم باشه یه

 میرفتم پیاده باید سرخیابون تا بیرون رفتم
  

  نکنه برخورد چیزی به تا بودم داشته نگه جوری و دستم بیاد تاکسی منتظرشدم و وایستادم
 دادم و آدرس و نشستم اومد تاکسی

 
 آرشام که جلوتر رفتم شدم پیاده و کردم حساب داشت نگه شاپ کافی یه جلوی رسیدیم فکرکنم

  میکرد نگاه ساعتش به کالفگی با و بود من به پشتش دیدم و
 

 حاال میکرد نگاهم اخم با چرخید سمتم به سرش در کردن باز با داخل رفتم و کردم باز درو
  میاره در چیه اداها این کردم دیر یکم

  نشستم و کشیدم بروشو رو صندلی
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 سالم-
  داد تکون و سرش بااخم

 
 مگه؟ اللی-

  پرویی خیلی میدونستی:آرشام
 میگیری قیافه چرا دیگه کردم دیر یکم بابا خب تو پرویی به نه:گفتم و خندیدم

 
 میخوری؟ چی
  شکالتی کیک و قهوه:گفتم و فکرکردم یکم
  بود بینمون بدی سکوت داد سفارش قهوه یه خودشم داد تکون و شسر
 

 ویال؟ از خبر چه:گفت و میز رو گذاشت و دستاش سفارشا آوردن از بعد
 من میاد آریامنش که وقتایی راستش نیست خبرخاصی:گفتم و کردم مزه مزه قهومو از یکم

 بشم چشم تو چشم باهاش نمیخوام اصال یعنی نمیرم پایین اصال
 
 میری بعد به این از خب-
 برم؟ کجا:گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 
 ..آریامنش پیش-

 ازش باید کنی گوش حرفاشون به یواشکی بتونی یا باشی اونجا همش میاد وقتی کن سعی یعنی
 بگیری اطالعات

 
 بشه؟ چی که بدم اطالعات بهت جاسوسم من مگه

 
 هم تو رفت اخماش

 کس بی و تنها االن نمیکنی زندگی ها بیچاره مثل االن همگ نگرفت ازت و خانوادت مگه-
 نه؟ یا کنی نابود اونو تومیخوای بگو بهم کالم نیستی؟یه

 
 میخوام و همین هرچیزی از بیشتر :گفتم و دادم تکون و سرم بغض با
 

  چیه مشکلت پس:آرشام

 
  کنم حل و موضوع این میخوام خودم من-

 چطوری بگی بهم دقیقا کنی؟میشه حل تومیخوای:گفت و ادد تکیه صندلیش به و زد پوزخند یه
 
 نمیشینم بیکار اونجا من و بدون و این ولی میکنم اینکارو چطوری که نداره ربطی تو به-

 میکنم نابود و فطرت پست اون خودم

 
 و آریامنش بردن بین از برای و پلیسم یه من کنی اینکارو میخوای چطوری تو اخه:آرشام
 دارم نیاز کنه کمک بهم اونجا بتونه که نفر یک وبه شدم خونه ونا وارد باندش

 یا فهمیدی منی با همکاری به مجبور نخوای چه بخوای چه تو میگم چی ببین کن گوش خوب 
 نه

  بزنم نداشتم حرفی
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 زنده هستی کی تو که بفهمن پسرش حتی یا مرتیکه اون اگر نکن خراب چیزو همه نفس ببین-
  کردن چال و خانوادت که همونطوری میکنن چالت زنده

 
  سمتمون برگشت همه نگاه که میز رو کوبوندم و دستم و شدم بلند عصبانیت با

 
 از دلت تو نه نداری دل تو میزنی حرف اینجوری خانوادم راجب حقی باچه و دهنت ببند-

 نمیزدی حرف خانوادم مرگ راجب راحت انقدر وگرنه سنگه
 میکرد صدام که آرشام به توجه بی و برداشتم و کیفم میریخت هام هگون رو اختیار بی اشکام 

 بیرون زدم شاپ کافی از

 
 هق هق بود بریده نفسم دردش از نبود دستم درد به حواسم میز رو کوبیدم و دستم وقتی

 میرفتم راه خیابون وسط و میکردم
 
 مستقیم که ماشینی دیدن اب باال آوردم و سرم بوق صدای با چکارمیکنم دارم نمیفهمیدم خودمم 

 بکشم و خودم خواستم کنم نمیتونستم حرکتی هیچ افتاد کار از مغزم لحظه یه میومد سمتم به
 نتونستم ولی کنار

 
 تیرمیکشید دستم و زانو زمین رو افتادم داد هلم چپ ازسمت نفر یه یهو که شد نزدیکم ماشین 

  میسوخت دستم کف

 
 سمت شده حس بی دستم کردم حس بکشم نفس میتونستمن حتی ترس از بودم شوک تو هنوز
 داد تکون خودشو میکردم نگاهش همینجوری بود افتاده کنارم زمین رو آرشام کردم نگاه چپو

  سمتم اومد و
 
  میشنوی و صدام نفس نفس-

  میکردم نگاهش فقط حرکت بی

 
  داد تکونم محکم
 صدامو دادم نجاتت خوبه حالت ناال بزنه بهت بود نزدیک ماشین نشده چیزی باتوام نفس

 میشنوی

 
 آرشام شده حس بی دستم میکردم حس موقع اون میکشید تیر درد از دستم دادم تکون و سرم
 از خاکی های لباس و درد با و زدم پسش خشونت با که بگه چیزی خواست و گرفت و دستم
 شدم بلند جام
 

 با که بودم برنداشته و اول قدم هنوز شد اضافه بهش پامم بود کم دستم درد میزدم لنگ لنگ
  کشیدم جیغی دستم همون شدن کشیده

 
 دکتر بریم بیا چیشده دستت چته:آرشام

 
  لعنتی دادی نجاتم چرا بمیرم نزاشتی چرااا:گفتم و سینش به زدم مشت با
 

  میکرد نگاهم مبهوت و مات
  نمیکرد حرکتی هیچ سینش به میزدم مشت با
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 زمین رو افتادم شدو خم زانوهام گریه با دادی نجاتم اچر بمیرم میزاااشتی-

  بودن شده جمع دورمون نفر چند خیابون تو نبینه و اشکام کسی تا صورتم روی گذاشتم و دستم
 

  میاد سرمن بالها این چرا بدبختم انقد چرا من خدایا
  کرد بلندم گرفتو و بغلم زیر و هام شونه رو گذاشت و دستش

 
  میکنن نگاهمون دارن همه نکن گریه:آرشام

 
 بردار سرم از دست میکنن نگاه که جهنم به-

 زندگی این از نمونده بدنم تو جونی دیگه میکردم حس دادم تکیه هاش شونه به و سرم بیحال
  ام خسته لعنتی

 
 آروم باصدای بود آرشام روی وزنم تمام برم راه بتونم تا کرد کمکم و کرد حلقه دورم و دستش

  کردم پارک جلوتر یکم و شینما:گفت 
 بیارم؟ و ماشین برم بزارمت اینجا یا بیای راه میتونی

 
 کرد بلندم حرکت یه تو و زانوم زیر گذاشت و دستش و کشید عمیق نفس یه نزدم حرفی هیچ

 
 نگاهمون داشتن همه خیابون تو میداد ادامه مسیرش به بیخیال که کردم نگاه بهش شوکه

 شدم آب خجالت از میکردن

 
 زیر و حرکاتش و میکردم نگاهش فقط صدا بی صندلی رو نشوندم و کرد باز درماشین 

 فرمون رو گذاشت و دستش و نشست نظرداشتم
 
 کردی؟ اینکارو چی برای-

 کاری؟ چه:گفت و انداخت بهم نگاه نیم یه
 
  مردم جلوی زشته خیابون تو اونم کردی اینکارو چرا:گفتم آرومی صدای با
 
  کنم بغلت خلوت جای یه داشتی دوست هنکن چیه-
 
  میکردم نگاهش شده گرد چشمای با فکرکردم حرفش به یکم گفت چی نفهمیدم لحظه یه
 ..میگیا داری چی باش مواظب هی-
 

 بهترشه حالت گفتم اینو نشو جوگیرم نگیری خودت به بهتره تو:گفت و کرد روشن و ماشین
 
 خوبه حالم من:گفتم و برگردوندم و روم بیحالی با
 
 نه یا خوبی میشه مشخص دکتر بریم االن آره-
 

  خوبه حالم گفتم نیست نیازی دکتر
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 چیشده نیست معلوم که دستتم ماشین زیر بری بود نزدیک پریده رنگت نزن اضافی حرف-
 ..ساکت پس میگم دارم خودت برای من دکتر میریم

 
 میکردم نگاه بیرون پنجره از و دادم یهتک صندلی به و سرم بیخیال پس نداره فایده بگم هرچی

 من مثل اینام یعنی چطوریه هستن اینجا که اینایی زندگی االن یعنی میکردم نگاه مردم به 
 داره؟ وجود ترم بدبخت من از مگه" زدم پوزخند خودم به دلم تو بدبختن

 
 داشته نگه مطب یه جلوی اومدم بیرون فکر از ماشین توقف با که بودم غرق خودم افکار تو

 و کردم باز و ماشین در بیحالی با ندارم دکترو با زدن حرف و دادن توضیح حوصله اصال بود
  شدم پیاده

 
  بیای راه میتونی:آرشام

 
 تکون آره معنی به و سرم سریع همین برای کنه بغلم موقع اون مثل میخواد کردم فکر لحظه یه

  بود لوغش تقریبا مطبش داخل رفتیم میزد لنگ پام دادم
  بمونم اینجا نمیتونم من وای

 
 اینجا نمیتونم خوبه حالم کن باور بریم خدا ترو:گفتم میکرد نگاه و اطرافش که آرشام به رو

 بمونم

 
 بیام تا بشین همینجا:گفت و کرد اشاره صندلی به
  نشستم صندلی همون رو و دادم گوش حرفش به

 
 چند از بعد میومد عشوه هی منشیم بود نکرد صحبت حال در و منشی میز کنار رفت دیدم

 داخل میری بیرون اومد مریض این:گفت و کنارم اومد آرشام لحظه
 
 به چشمم داخل بریم باید نوبت بدون حاال که گفت منشی به چی مگه کردم نگاهش تعجب با

 میکرد نگاه و آرشام پای سرتا لبخند با که افتاد منشی
 

 به ولی کرده خرش و داده شماره بهش آرشام حتما یخوردم بهم کردنش نگاه از داشت حالم
 چه من به اصال باشه آدمی همچین نمیخوره آرشام

 
 رو همونجا آرشام شدم بلند کرد اشاره آرشام به منشی نکشید طول زیادم که لحظه چند از بعد

 نشست صندلی
 
 نشستم صندلی رو و کردم سالم شدم روبرو ساله 40 تقریبا دکتر یه با داخل رفتم و زدم در 

 بدم ماساژ امشب و شده کبود دیده که ایی ضربه خاطر به دستم گفت اونم و گفتم بهش و مشکلم
  بگیرم داروخونه از که داد هم قرص سری یه ببندمش باند با و

 کرده تعجب اصال اخه مهمم کی برای من هه نبود آرشام ولی بیرون اومدم و کردم خداحافظی
 خوبم شد مطمئن االنم سردلسوزیه از اونم میکرد کمکم و بود شده ربونمه انقدم که بودم

 رفت و گذاشت
 میکنم نگاهش دارم دید وقتی میکرد نگاهم اخم با که افتاد منشی به چشمم بیرون میرفتم داشتم 

  برگردوند روشو و کرد نازک چشم پشت یه
 خودش با داره مشکل اینم
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 شده پارک تر پایین یکم که آرشام ماشین دیدن با پایین رفتم و اومدم پایین ها پله از سختی به 

 رفته فکرمیکردم من نمیشد باورم کردم تعجب بود
 

 میکرد صحبت تلفن با داشت نشستم و کردم باز و ماشین در رفتم ماشین سمت به یواش یواش
  
  هندار اعتماد بهم اونقدراهم هنوز هست چیز همه به حواسم من نباشید نگران شما-
 

  میزنه حرف آریامنش راجب داره فکرکنم شد جمع حرفاش به حواسم
 چیشد؟:گفت و کرد نگاهم صحبتش شدن تموم از بعد
 
  بگیرم داروخونه از برم نوشت دارو سری یه هیچی-

  کرد وروشن ماشین و داد تکون و سرش
 میری؟ کجا-
 

  بعدمیرسونمت بگیرم و داروهات تا داروخونه میریم اول:آرشام
 

 باعث احمق اخه کمکی چه فکرکردم خودم با یکم کرد کمکم خیلی امروز نزدم حرفی دیگه
 گفت بهم خواست دلش هرچی نداره درک یکم بیشعور پسره خودشه امروز اتفاقای

 
 شد پیاده و گرفت ازم رو نسخه داشت نگه داروخونه یه جلوی و ماشین 
 

 منش آریا برداشتم گوشیشو باشه رفته ببینم کردم نگاه خورد زنگ گوشیش رفتنش از بعد
  میلرزید دستام تو گوشی میزد زنگ داشت

 گرفت ازم و گوشی تعجب با کردم نگاه آرشام وبه باال و اوردم و سرم ماشین در شدن باز با
 شد پیاده ماشین از و انداخت بهم نگاه یه

 
 شد تموم صحبتاش لحظه چند از بعد همتون به لعنت آریامنش به لعنت نمیشنیدم و صداش

  نشست و بازکرد و درماشین
 نمیگفت هیچی فرمون رو گذاشت و دستش

  
 آریامنش بدونم بودم کنجکاو نگفتم چیزی و شدم بیخیال ولی کنم سوال خواستم کردم نگاهش

  گفته چی بهش
 

 کم کم:گفت و کشید عمیق نفس یه گفت بهم چی که بدونی کنجکاوی االن میدونم:آرشام
 متأسفم زدم بهت که حرفی اون بابت من نفس ببین میشه بیشتر بهم نسبت رهدا اعتمادش

 
 ..متأسفی:گفتم و کردم نگاهش باپوزخند 

 همین؟ فقط
 دیگه االن ولی میزدم و حرف اون نباید میدونم کنم خواهی عذر باش انتظارنداشته:گفت اخم با 

  گذشته
 

 گذشته؟ دیگه این آدمیه عجب
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 خانوادم راجب تونستی توچطور گذشته میگی حاال گفتی من به خواست دلت توهرچی-
 نیستی آدم تو مگه بزنی حرف اونجوری

 
 حالت خاطر به خندیدم بهت هرچی بسه نه یا میبندی دهنتو اون:گفت کردو نگاهم عصبانیت با

  باش زدنت حرف مراقب نمیگم بهت هیچی

 
  میکردیم هم نگاه عصبی هردو

 
 اعتمادش مورد فرد که کارهارو از سری یه زد زنگ بهم االن آریامنش شد تموم بود هرچی

  شده بیشتر خیلی بهم اعتمادش یعنی این سپرده من به االن رو میده انجام
 

 کاراش همه از و باشی نزدیکش کن سعی امشب از کنی شروع کارتو باید توام نفس کن گوش
 بیاری در سر

 
 میخواستم که کاری از اینکه نه ولی کنم کاریهم آرشام با گرفتم تصمیم و فکرکردم خودم با

  بشم وارد راه تا دو از میکنم سعی نه بگذرم بدم انجام
 

  آراد به خودم کردن نزدیک
 و سرم بدم انجام تر محکم و کارخودم میتونم هم آرشام با باهمکاری ولی کارمه ترین مهم این

  دادم تکون موافقت با
 

  قبوله باشه
  داد ونتک و سرش رضایت با
 
 چایی بهونه به مثال باشی اطرافش جا همه کن سعی بده انجام و گفتم که کاری امشب از خوبه-

 ..ایی دیگه هرچیز یا بردن
  بده جواب بهت میزنم زنگ کن چک گوشیتم بیاری در بازی ضایع نباید فقط

 
   فهمیدم دیگه باشه:گفتم کالفگی با

 ویال سمت به کرد حرکت کردو روشن و ماشین
 صحبتی کدوممون هیچ ویال به رسیدن تا
  نکردیم 

 
 بدمیشه خیلی ببینه کسی یوقت اگه داخل بره بزارم نباید سرخیابون رسید

 
 ببینه یکی یوقت میترسم میشم پیاده همینجا نرو جلوتر دیگه ببین-

 داشت نگه همونجا دادو تکون و سرش

 
 و دستت دکتر رفتی میگه ببینه منو آراد االن میکرد درد خیلی پام شدم پیاده خداحافظی بدون
 کردی ناقص پاتم بدی نشون

 
 براش دادم تکون و دستم نمیره چرا بود وایستاده هنوز آرشام کردم نگاه و سرم پشت برگشتم 

  رفته دیدم که برگشتم شنیدم و ماشینش الستیکای صدای که جلوتر رفتم داد تکون و سرش
 کردم جمعش سریع ولی  لبم رو اومد لبخند یه
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  داخل رفتم و کرد باز درو نگهبان ویال به رسیدم 

  رفته آرشام که افتاد یادم تازه ولی بیرون اومدم بدو بدو داغونم پای با برگشتم داروهام وای
 نداد جواب ولی زدم زنگ بهش و آوردم در جیبم از و گوشیم چکارکنم حاال بابا ای

 زدم زنگ باشه گوشیت به حواست میگه من به عدب نمیده جوابمو خودش خدا ترو کن نگاه 
  بده جواب

 
 انجام کاراشونو داشتن خدمتکارا و بود کور و سوت ویال همیشه مثل داخل رفتم خرابم حال با

  سمتم اومد دو با افتاد من به چشمش تا بیرون اومد در صدای با بی بی میدادن
 

 وضعیه سرو چه این خوبه حالت مادر شده چت
 

 دلسوزیش و محبت همه این از شد جمع چشمام تو اشک
 
 زمین خوردم نباش نگران بی بی نیست چیزی-
 

 بیارم آب لیوان یه برات برم بشین بیااینجا اخه نمیکنی جمع حواستو چرا وای ای

 
 نشستم کاناپه روی خاکیم های لباس باهمون بی بی اصرار به
 میکرد نگاه بهم دلسوزی با نشست کنارم و تمسم اومد آب لیوان یه با بی بی ثانیه چند از بعد 

 میندازه مامانم یاد منو رفتارات این جون بی بی میدونی:گفتم و گرفتم ازش و آب لیوان
 خودت مواظب چرا نمیکنی جمع و حواست چرا میگفت و میشد نگرانم همینجوری وقتی 

  نفس نیستی
 
 سریع دست پشت با شدم خسته کااش این از دیگه چکید چشمم گوشه از مزاحم اشک قطره یه

  کردم پاک و اشکم

 
  کرد نوازش و گرفت و دستام بود شده جمع توچشماش اشک هم بی بی

 مگه؟ شده چیزیش مادرت دخترم باش آروم
 
 کردن ریختن به شروع اشکام و بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه پرسید ازم و سوال این تا
  
  مرده نیست دیگه مادرم بی بی آره-
 

  کرد نوازش و کمرم پشت کردو بغلم

 
  عزیزم باش آروم بده صبر بهت خدا مادر برات بمیرم الهی

 
 دلم میخوره بهم حالم خودم بودن ضعیف از کردن گریه از دیگه گذاشتم هاش روشونه و سرم

  میکنه بد و حالم اینا همه آوردن یاد به ولی کنم گریه نمیخوام باشم ضعیف نمیخواد
  کرد پاک و اشکام و کشید چشمام به دستی و کرد اهمنگ بی بی

 
 مادرتم جای منم بگو خودم به فقط داشتی هرکاری بده صبر بهت خدا دخترم نکن گریه
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 ممنون بی بی باشه :گفتم و دادم تکون و سرم
  
 استراحت یکم بعد کن عوض لباساتو برو شو بلند حاال خودمی دختر جای توام میکنم خواهش-

  بشه بهتر التح تا کن
 

 سمت به و شدم بلند داشتم بهش خوبی خیلی حس بوسیدم و بی بی گونه و کردم پاک و اشکام
 میشه صبح فردا باال برم هارو پله این من تا میزد لنگ پام کردم حرکت باال

 و گرفتم ها نرده به و دستم میکشید تیر پام نمیتونم دیگه کردم حس باال رفتم که پله تا چند یه 
 نشستم پله ور

 
 کفش صدای با که بود پایین سرم زانوهام رو گذاشتم و دستم و نشستم پله رو شدم چالق دیگه

 کردم بلند و سرم نفر یه
 
 رفتنشم راه حتی شدم خاصش ژست محو باال میومد ها پله از و بود جیبش تو دستاش آراد 

 میکرد همنگا و بودباال گرفته و سرش و توجیبش بود گذاشته و دستش خاصه

 
 همینجوری بردارم چشم ازش نتونستم که چیشد نمیدونم لحظه یه میزد موج غرور چهرشم تو

  میکردم نگاهش
 نشستی اینجا چرا چته:گفت دادو تکون و سرش

 گرفتم زانوم به دستم و گرفت بدی درد پام که شدم بلند ازجام سریع و اومدم خودم به

 
  چیشده:گفت بتعج با افتاد خاکیم وضع سرو به چشمش

 
  زمین خوردم راستش هیچی:گفتم و کردم نگاهش

  مگه کوری:گفت و زد پوزخند یه
 
 به چرا که نمیشین نگرانم حداقل کنین رفتار درست شد بار یه:گفتم و کردم نگاهش حرص با

 باال رفت پله یه و کرد اخم افتادم وضع این
 
 تو نگران باید چرا من ضمن در کنم رفتار چجوری بگی من به تونمیتونی همینه من رفتار-

 زمین نخوری تا کنی جمع و حواست میخواستی بشم
 شد رد ازکنارم و گفت و این

 
 همه اصال میکردم تعریف این از داشتم احمق من میکردم نگاه سرش پشت به عصبانیت با

  داشت ربطی چه خب نداره ارزش هم مورچه یه اندازه آراد این میگیرم پس و حرفام
 
 کردم مکثی اتاق در پشت باال رفتم هارو پله بقیه داغونم پای با میگم چی نمیفهمم حرص از

 تو رفتم و برگردوندم رومو سریع میکرد عوض لباس داشت کردم خم و سرم بود باز در الی
  بستم درو و اتاق

 
 میبینمش کردن عوض لباس موقع همش چرا نمیدونم
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 روی بود افتاده گود چشمام زیر و بود خاکی همه لباسام دمکر نگاه خودم به و آیینه جلوی  رفتم
 و لباسام رفتم میخورد بهم خودم از داشت حالم بودم شده گدا آدمای مثل بود شده پاره یکم زانوم

 توحموم رفتم و برداشتم
 

 و کرمم میشد خشک پام و دست همیشه سرما تو بود شده بهتر حالم یکم دوش گرفتن از بعد
 افتاد زانوم به چشمم باال زدم زانوهام تاباالی و بود تنم که ایی حوله نشستم تخت ور و برداشتم

  میکرد درد خیلی زدم دست روش بود شده کبود که
 

 میکردم نگاه آراد به شده گرد باچشمای شد باز در یهو که دادم ماساژ پاهام رو برداشتم و کرم
 وایستادم جلوش چجوری ناال که نبود حواسم اصال بود زده خشکش در جلوی که

 
 تخت رو از سریع و اومدم خودم به تازه زمین رو افتاد دستم از کرم نمیکردیم حرکتی هیچ 

 میگیرم آتیش دارم میکردم حس خجالت از شدم بلند
 
 کردم نگاهش و باال آوردم و سرم میشد برداشته سمتم به که هاش باقدم 
 

 بینمون کمی خیلی فاصله نزدیکم آورد و وسرش روبروم اومد بود ریخته دورم خیسم موهای
 فوت توصورتم یهو که بستم و چشمام لحظه یه میشد پخش صورتم تو داغش های نفس بود
 و شلوارش توجیب گذاشت و دستاش بودم افتاده نفس نفس به عقب برد و سرش و کرد
 کن جمعشون بیا اتاق؟سریع تو چین ها روزنامه اون کنی تمیز و اتاقم بیای بگم خواستم:گفت
 آوردمشون من انگار چیه دیگه روزنامه کردم نگاهش باتعجب پایین میرم دارم من

 
 شدت با قلبم گذاشتم سینم رو و دستم شد خارج اتاق از بلند های قدم با و کرد بهم و پشتش

 بودم افتاده نفس نفس به میکوبید
 
 همینطوره آره ردمک هول دیدم اینجا و آراد حتما شدم اینجوری چرا نمیفهمم 
 

 با و موهام پوشیدم قرمز سارفون یه با مشکی شلوار یه آوردم در رو حوله و کمد سمت رفتم
 از اومدم و کردم سرم قرمزم شال کردم جمعش سرم باالی و کردم شونه کردم خشک حوله
 بیرون اتاق

 
 عمیق نفس یه نمک نگاه چشماش تو نمیتونم میکردم حس نباشه امیدوارم آراد اتاق سمت رفتم 

 یه هرکدوم که هایی روزنامه دیدن با کشیدم راحت نفس یه نبود کردم باز دراتاقشو و کشیدم
 شد گرد چشمام بودن شده پخش طرف

 
 اخه کنم چکارمیتونم داغونم دست بااین من وای ترکیده بمب نکنه اینجوریه چرا اینجا 
 

 من کردم جمع دونه دونه هارو روزنامه همه بود سالم که دستم اون با و شدم خم اتاقش تو رفتم
 دست باهمون باشه شلخته انقد میشه مگه وگرنه میریزه بهم اینجاهارو قصد از آراد مطمئنم

 همرو بریزه بهم اینجاهارو باز اینکه ترس از هارو روزنامه و کردم تمیز جارو همه دردم
  آشغالی سطل ریختم و کردم پاره و برداشتم

 
 از وایستاده در پشت یکی دیدم بازکردم و اتاق در تا دادم ماساژش یکم بود رفتهگ درد دستم مچ

 دهنم جلوی گذاشت و دستش و تو اومد سریع که گفتم هیع یه ترس
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 و برداشتم دهنم روی از و دستش کردم تعجب دهنم جلوی بود گذاشته دستشو که آرشام دیدن با

  بابا کردی خفم:گفتم
 
 میزنی جیغ چرا نمیشی خفه کنی رفتار دمآ مثل اگه:گفت اخم با
 
 نترسم؟ داری انتظار وایستادی در پشت جن مثل ترسوندی تومنو:گفتم حرص با

 چه ببینته اینجا یکی یوقت اگه نمیگی باال اومدی چجوری چکارمیکنی اینجا تو اصال خب
  میکنه فکری

 
 مثال؟ فکری چه:گفت کردو خم و سرش

 
 دستش که داروهایی وبه آوردم باال و سرم صورتم جلوی ستیکپال یه گرفتن با نگفتم هیچی

  کردم نگاه بود
 
 افتاد یادم تازه ویال داخل رفتم و شدم پیاده وقتی اومدی؟امروز این برای:وگفتم زدم لبخند یه

  آوردم برات من که حاال:گفت و دستم داد داروهارو برنداشتم و داروهام
 

 اخم با کردم نگاهش ترس با و شدم شوکه در چارچوب تو آراد بااومدن که بگه چیزی خواست
 دادم قورت ترس از و دهنم آب میکرد نگاهمون شده ریز چشمای و

 
  اینجا؟ میکنین دارین چکار:گفت و اتاق تو اومد 

  آرشام نه زدم حرفی من نه

 
 اومد بند نفسم ترس از زد که دادی با

 
 میکردین غلطی چه اینجا میگم دارم

 
 اتاقم تو اومدی حقی چه با چکارداری من خونه توی تو:گفت و آرشام سینه رو زد و دستش

 
 آقای با من کن رفتار درست:گفت و پایین انداخت و گرفت آرادو دست عصبانیت با آرشام

  کارداشتم آریامنش
 

 تو میکنم رفتار میخواد دلم که هرجور من:گفت و کرد مشت و دستاش میلرزید خشم از آراد
  بدی یاد و چیزی من به ینمیتون

 میگردی؟ بابام دنبال اینجا میکنی غلطی چه من اتاق تو داری کار بابام با ببینم بگو
 

 میشدم رد خیابون از داشتم وقتی بودم بیرون امروز:گفت و کشید صورتش به دستی آرشام
 ردکت پیش بردمش و کردم کمکش افتاده خیابون گوشه خاکی وضع سرو با که دیدم و نفس

 
 امشب شد قرار وقتی بود مونده جا توماشینم که داروهاشه اینم:گفت و کرد اشاره داروها به 

 بشه بهتر حالش تا بیارم براش داروهارم گفتم اینجا بیام
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 باشه آخرت بار میگم چی ببین کن گوش خوب:گفت و آرشام سمت گرفت اشارشو انگشت آراد
  داخل میای باپدرم و میمونی ونبیر داری کار پدرم با اگر اینجا میای که

 حرف و خونش به اومدن برای و میکنم کار آریامنش آقای با دیگه من:گفت عصبانیت با آرشام
  نمیگیرم اجازه پسرش از باهاش زدن
 ...سکوت لحظه چند

 
  آرشام صورت تو خورد که محکمی مشت با

 گرفتم و دهنم جلوی دست وبا کشیدم جیغی

 
 قدرت حتی ترس از نمیشد باورم افتادن هم جون به کوبید آرشام صورت تو آراد که مشتی با

 نداشتم زدنم حرف
 
 در جلوی دیدم و آریامنش نحس قیافه که بودن گرفته همدیگرو یقه زد آرشام و بعدی مشت 

 میکرد نگاهشون وعصبانیت تعجب با و بود وایستاده
 جداشون هم از و گذاشت آرشام هسین رو دستشم یه و آراد روسینه و دستش یه نزدیک اومد 

  بود شده کبود صورتش طرف یه آرشامم میومد خون آراد دماغ از کرد

 
 میترسم من دادمیزنن اینا چرا نمیدونم بستم چشمامو زد که دادی با آریامنش

 
 چکارمیکنین دارین هست معلوم-

 شده چت تو آراد

 
 نیست معلوم من اتاق تو اومده ببینم ااینج رو مرتیکه این نمیخوام دیگه:گفت عصبانیت آرادبا
 میکنه غلطی چه داره

 
 تقصیرارو آریامنش نکنه که ترسیدم یکم کرد تعریف و من رفتن دکتر و داروها قضیه آرشام
  تویی اتفاقا این باعث بگه منو گردن بندازه

  میکردم نگاهش حرف بی منم انداخت بهم تند نگاه یه آریامنش

 
 باهم پایین برو آرشام شد تموم بود هرچی دیگه بسه خب خیله:گفت و داد تکون و سرش

  پایین رفت شدو رد کنارمون از حرف بی آرشام میکنیم صحبت
 

 میکنم صحبت بعدا باتوهم:گفت و کرد آراد طرف اخم یه آریامنشم

 
 و نشست تخت رو نبود ولی میگشتم کاغذی دستمال دنبال سوخت دلم میومد خون آراد دماغ از

  گرفت دماغش روی و دستش
 
  نشستم کنارش روتخت و نزدیکش رفتم و دراوردم سرم از و شالم تصمیم یه تو

 ..گرفتم صورتش جلوی و شال
  داشتم نگه و رودماغش گذاشتم و شال و نزدیکتر رفتم کرد نگاهم گنگ

 
 روشال گذاشت و باال آورد و دستش میدیدم توچشماش و چیزی یه بود گنگ کردنش نگاه حالت

 کرد برخورد دستش با دستم که داشت نگه و
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 باال آورد و سرش که شدم بلند تخت روی از و کشیدم و دستم سریع بود گرم خیلی دستاش 
 کرد نگاهم

 
  بشین-

 نشستم و دادم قورت و دهنم آب بشینم کرد اشاره که کردم نگاهش
 
  کن تعریف-
 نمک تعریف چیو:گفتم آرومی وباصدای کردم نگاهش تعجب با
 

 ..هم تو رفت اخماش
 گفتی میرسونم تورو راهم سر گفتم بهت همین برای کنی کاری یه میخوای امروز میدونستم-

  برم میخوام خودم و نمیخوام
 

  باال آورد سکوت معنی به و انگشتش که بزنم حرف خواستم
 

 بگم بهت و این ولی میشناسیش کجا از اصال یا رفتی کجا و کردی چکار پسره این با نمیدونم
 میبینی بد میکنی اضافی غلط اینجا داری بفهمم اگر

 
  بودم ترسیده

 کنم جلب خودم به اعتمادشو باید نمیشه اینجوری
 
 نزدیک بیرون بودم رفته وقتی امروز ندارم کاری ایی دیگه هیچکس با نه بااین نه من ببین-

 درد پام زمین رو شدم پرت وقتی و داد نجات منو این کنم تصادف و بزنه بهم ماشین یه بود
 نمیگم دروغ کن باور همین فقط دکتر برد منو بعد کردی ناکار خودت که دستمم بود گرفته

 
 میکنم حس بعدم باشم تنها میخواستم که بود این خاطر به فقط بیام باهات نخواستم اگه امروزم

 بشه اینطوری ستمنمیخوا باز ولی بیرون برم نمیزاری همین خاطر به نداری اعتماد من به
 میگم و آرشام و تو دعوای یعنی

 
 شد مشت زانوهاش رو دستاش

 بد زدو بهم که مشتی این تالفی میبینه بد من با کردن دعوا با نزن و عوضی اون حرف-
  نشناخته و آریامنش آراد هنوز اون میارم در سرش جوری

 
 نفس نکن سگم بپلکی برش دورو زیاد نمیخوام هم دیگه کیم من میدم نشون بهش

 
 یه از اثری ولی گرفته خندش کردم حس شد درشت چشمام که باال آورد و سرش یهو بااخم
  نبود لبش رو کوچیکم لبخند

 
 نمیبری و شالت:گفت که برم شدم بلند
 
 ..تو مال نه:گفتم و زدم لبخند یه

  داری احتیاج بهش هنوز فکرکنم
 کرد نگاهم فقط و نگفت هیچی
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 بیرون زدم اتاق از برگشتم بود لبم رو که بالبخندی
 میترسیدم آریامنش با روبروشدن از بود افتاده که اتفاقی بااین آخه تواتاقم برم خواستم اول

 
 و داد تکون و سرش بیرون اومد و کرد باز و در که بودم وایستاده آراد اتاق در جلوی 

  وایستادی اینجا چرا:گفت
 

 نه یا درسته رفتنم یینپا االن نمیدونم راستش:گفتم بامکث
 که رفته یادم باز وای گرفت سمتم به و داروهام پالستیک و کرد اخمی 
 
  کن استراحت اتاقت تو برو پایین بری نیست نیازی-

 بست درو و اتاق تو رفت گرفتم ازش داروهارو و دادم تکون باشه معنی به و سرم
 

 آرشام شد بلند گوشیم صدای که بودم فکر تو پاتختی رو گذاشتم هارو دارو و نشستم تخت رو
 بود داده پیام

 
 نکن فراموش و گفتم که چیزایی میرم دارم من-
  

  بده جواب تا شدم منتظر و گرفتم شمارشو نفهمیدم و منظورش
 

 داد جواب بوق سه از بعد
  بگو-

 دادم جواب خودش مثل منم میکنه صحبت اینجوری چرا هم تو رفت اخمام

 
 همین برای چیه منظورت بدونم میخواستم نره یادت گفتم که چیزایی گفتی بزنم نداشتم حرفی
  زدم زنگ

 
  گفتم توماشین که یعنی؟حرفایی نفهمیدی-
 

 فهمیدم آهان
 
  شدیم ساکت دوتاییمون 
 

 اینجایی؟ هنوز یا رفتی االن
 میزنم حرف باتو دارم خونه تو االن من بنظرت:آرشام

 
 تو چته باشه:گفتم باعصبانیت بهم میریزه اعصابمو داره گهدی میکنه صحبت اینجوری چرا این
 بودم من دعواتون مقصر مگه داری دعوا چرا
 تو تقصیر گفتم گفتم؟مگه چی من مگه توچته:گفت کردو مکثی نیومد ازش صدایی لحظه چند
  بوده

 
 نمیفهمم دلیلشو واقعا میکنی رفتار جوری یه آره-
 

  نفهمی چون:آرشام
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 خالی و حرصم و سرش بزنم داد میخواست دلم بودم انفجار به رو عصبانیت و حرص از دیگه
 شم آروم تا کشیدم عمیق نفس تا چند میشنید آراد و بیرون میرفت صدام ولی کنم

 
  میدم جوابتو بعدا ولی بگم چیزی نمیتونم االن که حیف

 
 شنیدم و صداش تلفنم پشت از که زد پوزخندی

 ندارم حوصله چکارکنی؟برو میخوای مثال-
 

 بستم خیس و موهام فکرکنم میکرد درد سرم روانیه آدم این خدا به کرد قطع و گفت و این
 سرم رو انداختم و برداشتم کمد از دیگه شال یه و شدم بلند بود شده گشنمم گرفتم سردرد

 
 اب اینکه برای شاید چرا نمیدونم باشه پایین آراد میخواست دلم کردم حرکت پایین سمت به 

  نباشم تنها آریامنش
 میکردن صحبت داشتن بودم وایستاده پله رو
 

 و آدم یه همین فقط مگه داری اصرار انقد چرا تو اینجا بیاد پسره این نمیخوام میگم بابا:آراد
 مورد پسره این فقط میکنی فکر چرا شما داریم خوب و اعتماد مورد آدم همه این ما داریم

  اعتماده
 

 حتی خوبه کارشم خوبیه پسر آرشام نمیفهمی چرا تو اخه جان پسر:گفت نیتعصبا با آریامنش
 مگه میکنی اینکارارو اتاقت تو اومده اینکه خاطر به حاال میده انجام کارارو بهتر فرهادم از
  افتاده اتفاقی چه

  میکرد نگاه فقط شده منقبض فک با آراد
 
 این دیگه بوده دختره اون خاطره به تاتاق تو اومده حاال میکنی نگاهم اینطوری چرا چیه-

 میخوام گفتی و نخواستی تو کنم اخراجش میخواستم اول همون از من اونه سر زیر دعوام
 اونه؟ خاطر به رفتارات این دلیل االن بمونه اینجا
  نمیومد آراد از صدایی هیچ

 
 برای اراترفت این تو شده چت میگم پسر توام با د:گفت بلند صدای با دوباره آریامنش
 ولی میگیرم برات خدمتکار تا ده اصال میکنم اخراجش اینو خودم کمه؟ خدمتکار  چیه؟مگه

 میکنم اخراج و دختر این فردا

 
 با ولی کنی اخراجش نکرده الزم نه بگه تا کنه کمکم تا بود آراد به چشمم باال این از نه وای

  دنیا در صدام تا گرفتم و دهنم جلوی دست با زد که حرفی
 
  کن داری دوست که هرکاری اصال کن اخراجش خب خیله-
 

 لحظه چند از بعد اتاقش تو رفتم و دوییدم سریع باال میومد داشت شد بلند ازجاش و گفت اینو
  کرد نگاهم تعجب با تو اومد شدو باز اتاق در
 

 کنین؟ اخراج منو میخواین واقعا یعنی:گفتم بابغض و سمتش رفتم
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 خودمو و کردم طی و کم فاصله این داشتم فاصله باهاش قدم دو کرد تغییر چهرش حالت
 جز به صدایی هیچ کردم حلقه کمرش دور و دستم گریه با بود شده شوکه بغلش تو انداختم

  بودم کرده بغلش محکم نمیومد آراد وکشدار تند های نفس و من گریه
 
  دارم نیاز اینکار به من نکن اخراجم لطفا-
  بمونم اینجا میخوام ن..م
 

 بابامو منو حرفای میدونم نمیکنم اخراجت من:گفت و گوشم کنار آورد و سرش کردو مکثی
 بهونه تا بیاره دیگه خدمتکار یه میخوام داده گیر تو به خیلی چون گفتم بابام به اینجوری شنیدی

  باشه نداشته ایی
  نمیشی اخراج توهم

 
 جدا ازش نمیخواست دلم داشتم دوست و آغوشش مکرد جمعش سریع ولی لبم رو اومد لبخند یه
 کرد جدا ازخودش منو و هام شونه رو گذاشت و دستش شم

 
 کم نفس میکردم حس خودم رو خیرشو نگاه ولی نکنم نگاه چشماش تو که پایین آوردم و سرم

  کردم نگاه توچشماش و باال آوردم آروم و سرم بودم آورده
 

 تکون و سرم بری میتونی بخوابم میخوام:گفت خودش که بودم شده هول بگم چی نمیدونستم
 شدم رد ازکنارش و دادم

  بخیر شب ممنون:گفتم و سمتش برگشتم اخر لحظه ولی گرفتم و در دستگیره 
 

 نگاهم حرف بی میزد توچشم بدجوری برجستش های سینه و بود بازکرده پیرهنشو اول دکمه
  بیرون اومدم و بستم درو برداشتم چشم ازش سختی به میکرد

 
 به دارم فکرکنم لبم رو اومد لبخند یه دادم تکیه در پشت بستم درو و خودم اتاق تو رفتم سریع
 میشم نزدیک هدفم

 
 باشه فکرمیکنم که اینجوری اگه میفهمم کردنش نگاه و حرکاتش از اینو میشه رام داره آراد 

 بهش شدنم تر زدیکن واسه شد ایی بهانه یه بغلش رفتم اینکه بهترمیشه خیلی

 
 نمیفهمم خودم داشتم ایی دیگه حس یه طرف یه از بودم خوشحال طرف یه از نشستم تخت رو 

 ..یا ناراحتی شاید چیه
 

 ولی بخورم چیزی یه و پایین برم میخواد دلم چقد میمردم داشتم دیگه ازگرسنگی بیخیال اصال
 شدم پشیمون پایین به رفتن از من اخراج و زد آریامنش که حرفایی با
 

 کردم عادت موندنم گشنه به دیگه من داره خودشو جای که تنهایی بود گرفته خوابم گذشت یکم
 
 پتو زیر رفتم و کردم خاموش و برق کردم عوض عروسکی شلوارک و بلیز بایه و لباسام 

  خوابیدم باالخره ولی برد خوابم دیر یکم بود گشنم چون

 
 به میدوییدم تند تند ببینم نمیتونستم و جایی هیچ که بود ریکتا انقد بودم تاریک جنگل یه تو

 بودم افتاده نفس نفس
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 وقتی میزدم نفس نفس نور سمت دوییدم شد روشن دلم میتاپید روبرو از که کمی نور دیدن با 

  وایستادم سرجام رسیدم نور به
 
 ولی وببینم فرد اون بتونم تا کردم ریز و چشمام بود وایستاده جلوش یکی و بود پرتگاه یه

 حس میکرد نگاهم گریه با داشت که نیما دیدن با برگشت یهو که بود من به پشتش نتونستم
 نمیاد باال نفسم کردم

 
 لبخند یه آخر لحظه تو سمتش رفتم کرد دراز طرفم به و دستش خونی صورت سرو با نیما 

  پایین انداخت پرتگاه از خودشو و اومد لبش رو کمرنگ

 
 پریدم خواب از جیغ با یماااان نههه

 
 کردم نگاه برم دورو به و شدم جمع خودم تو ترس از شد باز شدت با در بودم خیس عرق

 
 رو و نزدیکم اومد بلیز بدون و پریشون موهای با آراد شد بلند هقم هق صدای نکشید طولی 

  نشست تخت
  میاوردم رو نیما اسم فقط لب زیر

 
 کن کمکم خدایا داشت معنی چه خواب این هآخ چرا گلم داداش داداشیم

 
 دیدنش با کردم نگاه توچشماش و باال وگرفتم سرم اشکی باچشمای میکرد نگاهم حرف بی آراد
 و سرم سریع میگیره آتیش داره هام گونه کردم حس بود نشسته جلوم اینجوری بلیز بدون که

  پایین آوردم

 
  گذاشتم روسرم و دستم

 
 کنی خواب منوبی و نیبز جیغ باید توهمش-

 دیدم خواب نمیبینه داره دعوا بار به خوبه حالش بار یه شد وحشی که باز کردم نگاهش گیج
  ترسیدم

 
  نیای تومیتونی :گفتم گرفته وصدای باپرویی

  سرم رو انداختم رو وپتو برگردوندم رومو
 بود نرفته هنوز گذشت دقیقه چند

 زیر این میشدم خفه داشتم نمیره چرا پس لعنتی میشنیدم هاشو نفس صدای 
 
 و بیرون رفت دیدم بیرون آوردم پتو زیر از و سرم خورد تکون تخت لحظه چند از بعد 

 دروبست

 
 کردم فکر خوابم به و نشستم روتخت میشدم خفه داشتم زیر این دیگه کشیدم عمیق نفس یه

  
 ..نیما

 نباید شب اون گذاشتم تنها رو انیم من چیه معنیش میدونم داره معنی چه خواب این یعنی 
  زندگی این به لعنت من به لعنت اومده سرنیما بالیی چه االن میکردم اینکارو
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 براش دلم چقد کرده درگیر فکرمو همه خواب این نمیبرد خوابم دیگه گذاشتم بالشت رو و سرم
 شد جمع توچشمام اشک براش بمیرم الهی بود شده تنگ

 
 ساعت به و شدم بلند بود شده تشنمم بده خیلی حالم میکردم حس تمداش تهوو حالت گشنگی از

  شد جمع لباسم به حواسم که پایین برم خواستم بود صبح 6 کردم نگاه
  کردم حرکت پایین سمت به و کردم عوض دیشب لباسای با و لباسام بیحالی با
 

 شنیدم و آریامنش صدای که پایین میرفتم داشتم
 
  احمق خورای مفت میخورین دردی چه به شما برنمیاین ساده کار یه پس از آدم نفر چند-

 آرشام؟ به زدین زنگ
 
  کردم تیز و گوشام و نزدیکتر رفتم آرشام اسم آوردن با

 پسر؟ این کجاست پس

 
 باشه بقیه به حواستم باشی خوب آرشام با کن سعی میگم چی ببین کن گوش خوب فرهاد ببین
 آروم های قدم با نشنیدم صدایی دیگه گفت و این اونجام دیگه ساعت نیم تا میوفتم راه دارم من

  پایین رفتم

 
  کردم سالم و دادم قورت دهنمو آب کرد نگاهم
 اومدم کن جمع و هات وسیله اینجا میاد دیگه خدمتکار یه صبح 10 تا:گفت دادو تکون و سرش
 ..نباشی اینجا

 
 این به بخوام نداشت دلیلی گفت بهم دیشب آراد که باحرفایی کرد تعجب سکوتم از نگفتم هیچی 

  کنم التماس پست مرتیکه
 میتونی مگه البته نمیگی چیزی که خوبه:گفت و کرد نگاهم پوزخند با موندم ساکت همین برایه

  بزنی حرفیم

 
  برنگردی دیگه بیرون میری که االن ایشاهلل عوضی مرتیکه کردم مشت دستامو حرص از

  برنگرده که بره رفته دیدم کردم نگاه تا دخور زنگ گوشیش باز
 

 همه امروز از داد قول بهم اون آره شم اخراج نمیزاره آراد چکارکنم جدید خدمتکار با حاال
 بمونم اینجا بزاره کنم خواهش و کنم صحبت باهاش برم باید باز میدم انجام کاراشو

 
  کردم سالم بالبخند و نزدیکش رفتم میکنه دم چای داره بی بی دیدم که آشپزخونه تو رفتم

 
 بخیر صحبت دخترم سالم:گفت باخوشرویی و سمتم برگشت

 
  جون بی بی بخیر هم شما صبح-

  گرفت و کمرش و نشست روصندلی و زد لبخندی
  شدی؟ بیدار زود انقد چرا
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 کارارو من میکنه درد شده؟کمرتون چیزی نبرد خوابم همینجوری:گفتم و عقب وکشیدم صندلی
  میدم امانج

 
  میکنم آماده و آراد آقا صبحونه دارم نمیخواد مادر دستات قربون:زدوگفت مهربونی لبخند

 
 حاظر و صبحانش باید بیچاره پیرزن این که نیستم آراد خدمتکار من مگه فکرکردم خودم پیش
  ایستادم شدم بلند کنه

 
 باید االن بگید بهم فقط میکنم هآماد خودم هم فردا از دیگه میبرم و آراد آقا صبحانه من بی بی

  چکارکنم
 

 حاظر صبحانه یه میکنم کار اینجا کیه از کنه تعجب بایدم دیگه اره میکرد نگاهم فقط بی بی
  نمیدن گیر بهم زیاد کردن کار واسه اینجا که خوبه میگم هنوزم براش نکردم

 
 من ولی میمونه خونه مگاهی البته بیرون میره بعد میخوره و صبحانش هشت ساعت آقا:بی بی

  میکنم آماده براش رو صبحانه همیشه

 
 اینجا نمیدونم خودمم بی بی شرمندتم من:گفتم ناراحتی با سوخت بی بی برای دلم چرا نمیدونم

 میدم انجام کارارو من کن استراحت فردا از دیگه شما منه وظیفه اینا چکارمیکنم

 
  کنم حاظر رو صبحانه من نداره اشکالی حاال یهحرف چه این عزیزم نه:گفت ناراحتی با بی بی
 

 شیر و پرتقال آب کردم حاظر رو صبحانه وسایل و کردم تشکر ازش مهربونه پیرزن این چقد
  کره مربا وپنیر چای و

 
  آراد این میخوره ایی صبحانه چه به به

  سینی تو چیندم همرو
 

  میخوره یینپا میاد خودش دخترم:گفت و کرد سینی به نگاه یه بی بی
 

  میبرم براش من:گفتم و دادم تکون و بالبخندسرم
 

 دستم تو باسینی کردم حرکت باال سمت به و گرفتم دستام تو سینیو نگفت چیزی دیگه بی بی
 االن نه یا تو برم نمیدونستم خوابه هنوز دیدم که کردم باز درو سختی به بزنم در نمیتونستم

 میکنه تعجب

 
  بستم درو کمرم وبا تو رفتم 

  بخوابه لخت داره عادت انگار این بود خوابیده شکم روی
  نبود تنش تیشرت یعنی نیست اونجوری منظورم میگم که لختم حاال

 
 و تر نزدیک رفتم نشد بیدار ولی خورد تکونی که پاتختی رو وگذاشتم سینی و نزدیکش رفتم

 هم به سرامون محکم سرش کردن بلند با که طرفش کردم خم و سرم وایستادم سرش باالی
 تخت رو افتادم و گفتم آخ یه درد از کرد برخورد
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 نمیتونستم حتی میکرد نگاهم ریخته بهم موهای و شده گرد چشمای با روش بودم افتاده تقریبا
 بخورم تکون

 
 کمرم دور و دستش که کردم سعی دوباره نتونستم ولی شم بلند تا گذاشتم سینش روی و دستم 

  کردم نگاهش تعجب با و دادم قورت دهنمو آب کرد حلقه
 
  صبحی اول میخوای جونم از چی:گفت و توچشمام زد زل اخم با
 
 جمع و خودم سریع کرد نگاهم تعجب با لبم رو لبخند دیدن با گرفت خندم زدنش حرف طرز از

 کرد تر محکم و دستاش گره ولی شم بلند خواستم و کردم

 
 اخه چکارمیکنم آراد بغل تو وضع این با من میشدم آب داشتم خجالت از میگرفت داشت نفسم 

 ببینه مارو کسی ممکنه اینکه فکر با میکنه فکری چه ببینه اینجوری مارو نفر یه االن اگه
  شدم بلند سریع  که کرد شل و دستاش گذاشتم سینش روی و دستم بیشتری بافشار

 
 گند انقد جدیدا چرا من میکرد اهمنگ داشت همونجوری هنوز صورتم روی گذاشتم و دستم

 میزنم

 
 "زد فریاد درونم از صدایی یه "

 
 لعنتی دیگه میشی نزدیک بهش داری نمیخوای همینو تو مگه

 
 باال انداخت ابروشو تای یه کرد نگاه سینی به و شد خیز نیم تخت رو بود شده خشک گلوم

 کرد نگاهم وباتعجب

 
  زد پوزخندی و داد تکون و سرش

 یشده؟چ چیه
 

 شدی؟ کن کار کرده اخراجت بابام دیدی:گفت که کردم نگاهش گیج
 
 چی؟ یعنی کرده اخراجم:گفتم ناراحتی با
 

 شد خوردن مشغول و برداشت و سینی
  کرد نگاهم و باال اورد و سرش اخم با خورد تکون دستش تو چای که نشستم تخت رو باحرص

 بهش زدم زل باحرص منم

 
 یا بخورم آرامش با صبحانه یه چته؟میزاری چیه:گفت و داد قورت و ودب تودهنش که ایی لقمه

 ..نه
 چیزی یه نمیزاری که االن از اینم بودی وایستاده سرم باال جن مثل که صبحت اول از این

  بخورم
 

 میخوای؟ چی من ازجون تو:گفت و کرد آروم و صداش
 

 آره؟ رفته یادت دیشبتو قول نکهای مثل ولی نمیخوام ازت هیچی من:گفتم و دادم تکون و سرم
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 قول؟:گفت و زد پوزخندی

 ..میزنی حرف قولی چه از
  ندادم قولی تو به من
 
  میکردم نگاهش عصبانیت و بهت با

 شی اخراج نمیزارم گفتی تو ولی
 ..شما نه تو کن صحبت درست:گفت اخم با

 ندادم یقول بهت ولی نمیشی اخراج گفتم من نیست قول میگی تو که اینی بعدشم
 
 کنی؟ اخراجم میخوای اخه چی یعنی 

  کشید سر و شیرش
 کن کمکم خدایا میشم دیوونه دارم بخوری کوفت ای
 
 ..اخراجی اره-
 

  کردم نگاهش فقط و نگفتم هیچی
   شدم بلند و دادم تکون و سرم ناراحتی با
 
 اگر من کنین ککم من به که ندارین ایی وظیفه شما آره ممنونم چیز همه واسه واقعا مرسی-

  نیست مهم بازم ولی میرفتم اینجا از دیشب همون نداشتم نیازی کار این به
 

 میری؟ داری کی بااجازه:گفت که برم خواستم و کردم طرفش و پشتم
 

 کردین اخراجم رفته یادتون اینکه مثل:گفتم و سمتش برگشتم
 

  کنمنمی اخراجت سوخت برات دلم چون:گفت و پاتختی رو گذاشت و سینی
 نمیشی اخراج بیاری برام ها صبحانه این از هرروز اگه یعنی

 
  بیرون برم کنم عوض و لباسام چیه؟میخوام:گفت که کردم نگاهش عصبانیت با

 ..ببر خودت با سینیم این بیرون برو

 
 هیچ بدون وگرنه نشه فراموش صبحانه فردا از:گفت باز که برم خواستم و برداشتم و سینی

 اخراجی رحمی

 
  لبم رو اومد تلخ پوزخند یه

  بکشم حقارت باید چقدر کنین رحم من به باید شرفت بی پدر و تو آراد اقا آره
 

 بیرون اومدم حرف بی و نگفتم هیچی دیگه
  وایستادم اتاقش در پشت

 
 توهم ولی نداری توگناهی که درسته میدین پس پدرت وهم تو هم چیزو همه تقاص روز یه

 چیزتی مهه بی پدر لنگه یکی
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 شدم روبرو نگین با که کردم حرکت پایین سمت به
 
 زده جدید تیپ و بود نپوشیده و کارش فرم های لباس کردم تعجب وضعش سرو این دیدن با

 کردم نگاه تاپاش سر به تعجب با بود

 
  نبود سرش رو شالیم و بود کرده ودرست موهاش 

 
  نزدیکم اومد و زد پوزخند یه
 ..ییاینجا هنوز که تو
 

  نشدی اخراج مگه دیگه برو اینجا از زودتر بابا ای:گفت که دادم تکون و سرم سوالی
 
 آرادم خدمتکار من امروز از نزن حرص بیخودی:گفت که بگم چیزی خواستم عصبانیت با

  چاک به بزنی و کنی جمع و هات وسیله زودتر بهتره

 
 میخواست دلم که کرد بلندی خنده و اختاند بهم نگاه یه بگم چی نمیدونستم اصال نمیشه باورم
 کنم خرد دهنش تو دندوناشو لحظه همون

 
  نه یا شدم اخراج نیستم مطمئن االن بگم چی خب بودم شده الل چرا نمیدونم

 
  باشه آراد نزدیک بعد به این از میخواد نگین واقعا یعنی

  بشه اینجوری بزارم نباید ..نه نه
 

 اینجا من گرفتی باال دست خودتو خیلی اینکه مثل:گفتم پوزخند با و کردم جمع ارادمو تموم
  احمقی خیلی تو خواسته اینجوری آراد چون میمونم

 
 برنمیداری سرم از دست چرا برو اینجا از گمشو:گفت باحرص و توهم رفت اخماش

 
 بخوام که نیستی حدی در اخه دارم چیکار تو به من:گفتم و باال بردم صدامو خودش مثل منم

 و ماندگارم اینجا من باش مطمئن ندار نگه جا آراد آقا پیش خودت واسه فقط بزنم حرف باهات
 ..تویی میکنه ترک اینجارو که کسی

 
 با آوردم جا حالشو باالخره کشیدم راحت نفس یه میشد منفجر داشت عصبانیت و حرص از

 کردم حرکت آشپزخونه سمت به و شدم رد کنارش از بیخیالی

 
  بیرون اومدم آشپزخونه از و میز رو گذاشتم و سینی بود شده ردخ اعصابم

 نگین بااین چکارکنم من
  کنم صحبت آراد با برم 

  کنه ضایعم باز که بگم برم نه
 

 تو برم خواستم کنم جور و جمع و اتاقش برم بیرون بره آراد تا شدم منتظر سالن تو یکم
  پایین میان دارن نگین با آراد دیدم که کنم جمع ظرفارو تا آشپزخونه
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 فقط که نیستم نفس مثل میکنم رسیدگی کاراتون همه به من آقا باشه راحت خیالتون شما:نگین
  بخوابم بخورم

 
 میکرد خودشیرینی چجوری که کردم نگاه نگین به نفرت با کرد مکثی دید منو تا آراد

 
 ..بده انجام کاراشو این که کرد قبول آراد واقعا یعنی
 حرف باهاش باید اومد آراد که شب کنم فکری یه باید واقعا نمیتونم اینجوری میشم چی من پس
 بزنم

  وایستادم سرجام حرف بی و نگفتم هیچی
  آراد سمت برگردوند روشو و زد پوزخندی طرفم نگین که
 
  میدم انجام بخواید هرکاری بگید بهم فقط داشتین احتیاج که هرچیزی به شما آقا

  ندارم احتیاجی چیزی به من:گفت حوصلگی بی با نگین به رو و انداخت من به نگاه یه آراد
 سرکارت برو

 
  شد گرفته چهرش نگین آراد حرف بااین

 نمیاد خوشش نگین از آرادم مطمئنم
 

  باال رفت نگینم و بیرون رفت آراد
 شدم تر بیکار بیکارم از دیگه هیچی چکارکنم االن من دقیقا

 
 باز نیمه در وایستادم آراد اتاق در جلوی کردم حرکت باال سمت به سریع و افتادم آرشام یاد
 بود

 شده گرد چشمای با میکنه بو داره کرده بغل و بیرون آورده کمدش از و آراد لباس نگین دیدم 
  میکردم نگاهش

 
  دیوونه دختره شده عاشق بدجوری فکرکنم بده شفاش خدا امیدوارم

 
 جواب دوم بوق با که زدم زنگ آرشام به و برداشتم و گوشیم سریع بستم درو اتاقمو تو رفتم
 داد

 
 بله

 
 بخوره بوقم تا دو نزاشتی حتی بودی منتظرزنگم میبینم-
 
 بگو و کارت نگو پرت و چرت گفت پوزخند با
 

 ببینیم؟ همدیگرو بیای میتونی توام بیرون بیام میخوام من:گفتم و شدم جدی
 

 بیام میتونم منم که حاال منظورمه کار برای:گفتم تندی نگیره دشخو به اینکه برای کرد سکوت
 بزنیم حرف یکم بهتره بیرون

 
  رفتیم سری اون که شاپ کافی همون بیا آره-

  جایی پارکی بریم بهتره نمیام اونجا من نکرده الزم:گفتم و توهم رفت اخمام
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 پارک کدوم بگو خودت باشه:گفت و کرد مکثی

  
  کردم قطع و دادم نباشه نزدیک زیاد هم اینجا به که پارک یه آدرس

 
 بریم میگه بازم حاال چکارکرد شاپ کافی اون تو سری اون رفته یادش پروییه آدمه عجب هه

 اونجا
 

 ...بیرون برم و کنم عوض و لباسام تا شدم بلند و شدم بیخیالش
 برگردم غروب تا که برم زودتر 
 

 باهاش حتما شب ولی بیرون رفتم و نبود نیازی من به اینجا میگم بگه چیزیم آراد اگه باالخره
 میزنم حرف

 
 برید نفسم درد از دلم زیر کشیدن تیر با دادم و آدرس و گرفتم تاکسی یه و خیابون سر رفتم
  شدم خم و گذاشتم دلم رو و دستم
  میمردم داشتم دردیه چه این

 
  رسیدیم دیدم که باال گرفتم و سرم ماشین توقف با

 
  خوبه شده؟حالتون چیزی خانم:گفت و کرد نگاهم ماشین آیینه از راننده
 دادم تکون و سرم

  شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه 
 

 برم راه نمیتونستم انگار اصال میکرد درد خیلی دلم
 پرت خودمو صندلی اولین رو نبود آرشام کردم نگاه هرچی رسوندم پارک به خودمو سختی با

 کردم
 بکشم نفس نمیتونستم دلم زیاد درد از 

 
  میاد داره آرشام دیدم که کردم نگاه چپمو سمت

 عروسی بره میخواد انگار میزنه تیپ همچین
  نشست کنارم صندلی رو فاصله با و نزدیکم اومد

 
 نیستی؟ بلد کردن سالم:گفت و کرد نگاهم

  کردم سالم و دادم تکون و سرم بیحالی با

 
  میشه چیزیت یه ببینی نوم میای هروقت تو چیشده-

 میکنم لوس برات خودمو دارم بگی میخوای االن یعنی:گفتم و زدم پوزخندی
 

  کرد نگاهم حرف بی
 سراغتومیگیره خیلی آریامنش:گفتم و طرفش شدم خم

 
 فهمیدی چیزی چیه؟نکنه منظورت-
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 اسم به دمیآ یه با شنیدم صداشو میکرد صحبت داشت وقتی یعنی نه:گفتم و دادم تکون و سرم
 فرهاد

 
 شنیدی؟ چی خب-
 

 باشه بقیه به حواستم و باشی خوب آرشام با کن سعی میگفت
 

 همین؟:آرشام
 
  دیگه آره-
 میگم بهت دارم جون چیه؟دختر تونقشت االن:گفت و زانوهاش رو گذاشت دستشو کالفگی با
 میگه چی میکنه صحبت باکی ببین بیار در سر کاراش از
 
  دیگه میگم دارم صحبتاشو منم نظرت؟خب به گممی دارم چی من پس-
 

  نمیخورن من درد به گفتی که اینا:آرشام
 
 امروزم دیگه شدم خسته نخوره یا بخوره دردت به میخواد اصال چه من به:گفتم عصبانیت با

 شدم اخراج
 

 شدم اخراج که چی چی؟یعنی:آرشام
 

  بود بریده و امونم دردم دل
 و آراد کارای قراره و اومده من جای به که گفتم نگینم قضیه و کردم تعریف براش سختی به

 بده انجام
  شدی اخراج دیگه ؟یعنی چی یعنی:آرشام

 آراد با میرم حتما شب میکنه خراب کارو نگین دختره این ولی بمونم گفت آراد یعنی نه-
 میکنم صحبت

  میرفت توهم اخماش میومد آراد اسم تا
 نه؟ بود من تقصیر دعواتون فکرکنم یسر اون:گفتم قیافش دیدن با

 هم روز یه باالخره خودراضیه از خیلی پسره این نبود تو تقصیر نه:گفت و داد تکون سرشو
 سرجاشون میشونم پدرشو هم و این
 

 کجا؟:گفت که برم شدم بلند اینجا اومدم الکی اصال فکرکنم نگفتم هیچی
 

 نبود خوب اصال حالم

 
 بده حالم یکم برم مبخوام

  دکتر ببرمت میخوای:گفت و ایستاد روبروم شد بلند
 

 دکتر ببرتم فقط که ببینم و آرشام میام من انگار گرفت خندم

 
 زده سرت به دردت دل فکرکنم:گفت باتعجب لبخندم بادیدن

  شد بیشتر تعجبش که بازوش به زدم مشت با
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 ...میکرد درد دلت فکرکنم-

 برسونی؟ منو میشه فقط کنم استراحت خونه یرمم من میکنه درد هنوزم آره گفتم بااخم
 

  کرد اشاره ماشین به و داد تکون و سرش
 نمیشه خوب دردم دل این چرا نمیدونم کردم حرکت سرش پشت

  کشید تیر دوباره دلم که نشستم و کردم باز رو درجلو
 
  کرد روشن و ماشین و انداخت بهم نگاهی یه
 

 انبار از و جنساش از سری یه آریامنش هفته این:گفت که دادم تکیه ماشین شیشه به و سرم
  بیرون میاره

 
 بشه؟ چی بیرون؟که میاره-

 نمیدونستی؟ مگه میفروشه باال خیلی قیمت با جنسارو:آرشام
 
 قاچاقچیه میدونستم یعنی نه:گفتم تعجب با

 
 میفروشه باالیی خیلی مبلغ به جنسارو این دیگه همین خب:گفت و داد تکون و سرش

 
  فرستادم لعنت آدمی همچین به دلم تو

  خونشه تو که کشتن آدم برمیاد ازش چی همه پست مرتیکه
 ببینم کشیدنشو زجر خودم چشمای با میخواد دلم چقد

 
 ...میبینی-
  کردم نگاه آرشام به تعجب با
 
 شنیدی؟ کجا از تو
 زدی رفح بلند ولی بگی دلت تو میخواستی فکرکنم:گفت و لبش رو اومد نیشخند یه
 

  زدم توهم واقعا بده حالم فکرکنم گفتم بلند حرفمو واقعا یعنی
 
  داشت نگه سرخیابون همون نزدیم حرفی دیگه ویال به رسیدن تا
 

  بفهمم بیشتری چیزایه میکنم سعی ام عرضه بی من فکرنکن:گفتم بیحالی با و سمتش برگشتم
 

  داد تکون و سرش
  احساس بی میده ونتک سرشو فقط نداره زبون کال آرشام

 
  میرفت گیج سرم میزدم نفس نفس دلم درد از ویال خود تا شدم پیاده و کردم خداحافظی

 کشیدم عمیق نفس یه و گرفتم دیوار به و دستم رسوندم ویال به و خودم

 
  خوبه حالتون:گفت و سمتم اومد دیدنم با نگهبان

  شدم رد کنارش از دادم تکون و سرم گذاشتم پیشونیم رو و دستم

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 152                                                 P a g e

 

 

 
 کنم؟ کمکتون میخواین-

 
  مرسی خوبه حالم نه

 
  نبود سالن تو کسی ویال تو رفتم
  بود تار دیدم کردم بسته و باز و چشمام بار چند برم باال تا چجوری من

  کردم حرکت باال سمت به آروم آروم

 
 تخت رو افتادم و رسوندم اتاقم به و خودم میکنم سقوط میکردم حس هرآن

 موقعشه االن فهمیدم تازه دلم دوباره کشیدن تیر با
 

 ندارم چیزی که اینجا نفهمیدم زودتر چرا چکارکنم حاال خدا وای

 
 بیرون برم نمیتونستم حالم بااین هم بود شده غروب هم االن چکارکنم باید نمیدونستم

 
 االن کاش موندم حال این تو چقد نمیدونم زانوم رو سرموگذاشتم گرفتم دلمو و نشستم تخت رو 

  انداخت چنگ گلوم به بدی بغض کسی بی و تنهایی این حس از بود پیشم مامان
 
 دراومد صدا به آراد اتاق در برداشتم زانوهام رو از سرمو بیرون از کسی های قدم با

 ...اومده یعنی
  بزنم حرف باهاش برم
 
 زدم در به یای تقه و وایستادم اتاقش در پشت بیرون اومدم و شدم بلند تخت رو از

 
 ...تو بیا

 
 نگاهم سوالی بادیدنم بود دستش کتاب سری یه و بود وایستاده تاپش میزلپ کنار کردم باز و در

 بستم درو و تواتاق رفتم کرد
 

  کنیم صحبت یکم میشه:گفتم بیحال
 ...میشنوم:گفت میزو رو گذاشت کتابشو

 
 روبروش دقیق و نزدیکش تمرف میزنه حرف اینجوری باهام میاد بدم هم تو رفت اخمام

  وایستادم
 موند ثابت لبام رو چشماش که کردم تر بازبونم لبامو بود شده خشک گلوم میکرد نگاهم منتطر

  میکرد چشمام به نگاه یه و لبام به نگاه یه
 میکنه نگاه اینجوری چرا دادم قورت دهنمو آب

 
 یا بودین راضی کارش از میدونمن من جای بود اومده نگین امروز:گفتم کردمو نگاه توچشماش

 نه یا بمونم اینجا میتونم بگی بهم میخوام ولی نمیدادم انجام زیادی کار من میدونم نه

 
  بود فاصله بینمون سانت چند فقط سمتم اومد دیگه قدم یه

  آراد کردن جذب برای موقعیته بهترین االن که سرم تو اومد فکری یه بودم کرده هول
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  زدم پلک بار چند و توچشماش زدم زل
 

  میشدم ناامید داشتم دیگه لعنتی نمیکرد حرکتی هیچ
  سینش قفسه روی گذاشتم کتش روی از و دستم

  لبام رو لباش گذاشتن با میشد نزدیک بهم داشت سرش
  نمیشد باورم زد خشکم

 
 اریفش سینش روقفسه و دستم اومدم خودم به بودم مات فقط من و میداد حرکت لبام رو لباشو
  بود گرفته نفسم گرفت و کمرم که دادم

 
  کردم همکاری باهاش و موهاش تو کردم فرو و دستم چیشد نمیدونم

 قلبم هیجان از لبام خوردن به کرد شروع دوباره و موند حرکت بی لباش لحظه چند کارم بااین
  میاوردم کم نفس داشتم میکوبید تند تند
  کرد ول و لبام که

 
 کنم نگاه توچشماش نمیتونستم حتی ایینپ انداختم و سرم

 
 شده خمار مشکیش چشمای کردم نگاه توچشماش و باال آوردم و سرم آروم میزدم نفس نفس
  بود

 شدم چشماش محو

 
 ...من نه میزد حرفی اون نه نمیگفتیم هیچی

 
 صلهفا وازش پایین انداختم سرمو خجالت از بود شده قفل دهنم انگار واقعا بگم چی نمیدونستم

 حرکت خودم اتاق سمت به و بیرون زدم اتاق از بلند های قدم با و کردم بهش و پشتم گرفتم
  کردم

 
  نشستم تخت رو

  نمیشد باورم اصال افتادم پیش لحظه یادچند

 
 نمیدونم لبم رو اومد لبخند یه بستم و چشمام و لبم رو کشیدم و زبونم و رولبام گذاشتم و دستم

  شدم مطمئن آراد به شدنم نزدیک از دیگه شاید بود چی از
 میشه حل چیز همه دیگه مطمئنم

 
  کردم فکر لحظه اون به و بستم و چشمام داشت خاصی حالت یه چشماش آراد

 
 راحت نفس یه بی بی دیدن با ولی باشه آراد فکرمیکردم شدم بلند جام از سریع اتاقم در زدن با

  کشیدم
  بود دروایستاده جلوی بی بی

 
 بی بی تو بیا

 
  دروبست و اتاق تو اومد
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 شده؟ چیزی حرفیه چه این جون بی بی نه:گفتم و زدم لبخندی دخترم نشدم که مزاحمت-
  نشست نزدیکم تخت رو و کنارم اومد
  بگه میخواد چیزی یه میکردم حس

 لطفا بگو شده؟بهم چیزی بی بی
 بری؟ ازاینجا میخوای کردن؟یعنی اخراج تورو:وگفت زانوم رو گذاشت و دستش

 
  نباشید من نگران مهربونید خیلی شما جون بی بی هستم فعال گفتم و دستش رو گذاشتم و دستم

 و آراد آقا کارای بعد به این از اون و شدی اخراج دیگه گفت که شنیدم نگین زبون از آخه-
 میده انجام

 
  کرده باز جا خودش برای سریع ایی عقده دختره نگین نگذره ازت خدا
 
 درسته نیست چیزی همچین بی بی نه:گفتم کنم پنهانش بی بی جلوی میخواستم که عصبانیتی با

 سر برگردم تا میکنم صحبت آراد آقا با و هستم فعال من ولی میده انجام آقارو کارای فعال نگین
 خودم جای

 
 عزیزم بمونی جا همین انشاهللا:گفت و زد لبخندی

 
 توام میرم من:گفت و شد بلند و بوسید سرمو روی تمداش بهش خوبی خیلی حس کردم بغلش

 شده پرو خیلی دختر این بدی و نگین جواب خوب میخوام باشی سرحال فردا که بخواب

 
  نیست صاف قلبش ولی میکنه کار اینجا که زیادیه مدت درسته نمیشینه دلم به اصال 

 ...دخترم برمیاری پسش از تو
 رفت و گفت بخیر شب بی بی
 

 بشم نگران بخوام که نیست چیزی نگین میام بر پسش از من آره
 

 میگفتم و مشکلم کاش بود اینجا بی بی که االن پیشونیم تو زدم محکم دست با رفت یادم وای
 کنم غلطی چه حاال

 
 بی بی کنه خدا چکارکنم باید نمیدونستم بود شده بهتر دردم دل میزدم قدم اتاق تو کالفگی با

 حرکت پایین سمت به و بیرون اومدم اتاق از نداشتم ایی چاره دیگه ودمب مجبور باشه پایین
 کردم

 
 و نبود بی بی ولی آشپزخونه تو رفتم باشه آشپزخونه تو بی بی بودم امیدوار فقط پایین رفتم

  بودن دیگه دونفر
 

 تو برم خواستم بپرسم ازش برم نمیشد روم اتاقشه تو پایین طبقه گفتن که کردم سوال ازشون
  شد خشک دستگیره روی دستم آریامنش صدای با که اتاقش

 
 چکارمیکنی؟ تواینجا

 
  سمتش برگشتم و دادم قورت دهنمو آب
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   میکنی غلطی چه من خونه تو هنوز شدی اخراج تو مگه اللی-
 

  کنم کنترل خودمو نتونستم چرا نمیدونم
  خواست اینجوری آراد چون:گفتم بلندی باصدای

  بده نجاتم خودت خدایا میکرد نگاهم عصبانیت با چطور که دیدم و قیافش لحظه یه

 
  آراد آقا بگم نبود حواسم اصال

  میلرزید بدنم تمام ترس از نزدیکم میومد خشم با همینجوری
 پسر با انقد حاال تا کی از آوردی در زبون میبینم:گفت آروم صدای با بود وایستاده قدمیم دو تو
 شدی؟ صمیمی من

 
 ...کردی پیدا جرئت چقد احمق خدمتکار تویه میزنی حرفارو این جرئتی چه با
 هااان؟ میکنه شیرت داره کی 

 
 دستمو در به خورد محکم سرم صورتم روی دستش اومدن فرود با که بزنم حرفی خواستم
 سرم درد از شد جمع چشمام تو اشک بود شده پخش صورتم تو موهام صورتم روی گذاشتم

 میره گیج هدار سرم کردم حس

 
 تو گرفت و گلوم و کرد ریز و چشماش کردنم نگاه طرز با چشماش تو زدم زل نفرت با

 بکشم نفس نمیتونستم میکرد خر خر گلوم میکردم نگاهش شده گرد چشمای با دستاش
 
 صدای با کجا این زور و کجا من زور ولی دادم فشاری و گذاشتم نجستش دستای رو دستمو 

 آراد داد
  بستم و چشمام

 
 بابااا

 
  شنیدم پایین میومد ها پله از که و آراد های قدم صدای فقط بکشم نفس نمیتونستم دیگه

 افتادم سرفه به و زمین رو شدم پرت عقب داد هلش و گرفت و دستش

 
 چکارمیکنی؟ داری معلومه هیچ :آراد

  میکردم سرفه هم پشت همینجوری

 
  بیارن آب گفت داد با آراد

 
 صورتش تو کوبید دست با و بیرون اومد اقات از بی بی

 
 چیشده برسرم خاک وای 
  آوردن و آب لیوان 

 و آب از یکم سختی با شده زخم گلوم میکردم حس داشت نگه سرمو زیر و گرفت و آب بی بی
 دادم ماساژ و گذاشتم گلوم روی و دستم خوردم

 
 ساکت همه آریامنش ترس از نمیگفت هیچی ولی گلوم رو گذاشت و دستش گریه با بی بی 

 بودن
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 وایستاده روبروش خشم با که دیدم و آراد فقط
 
 که کردی شیرش میکنه؟چجوری غلطی چه اینجا شده اخراج دختر آراد؟این توچکارمیکنی-

  میزنه دهنش از تر گنده حرفای و ایسته می من روبروی

 
 میکردی خفش داااشتی کرده چکار مگه:آراد

 
  نزن حرف اینجوری پدرت با آراد باش ساکت:تگف عصبانیت با آریامنش

 
  کنیم صحبت اتاق تو بریم:گفت و کشید صورتش به دستی آراد

 
  میکرد نگاهم خشم با فقط آریامنش

  کنه لعنتش خدا

 
 بستن درو و مهمان اتاق تو رفتن آراد با
 میدادم قورت دهنمو آب سختی به

 میکرد خفه منو مرتیکه این نبود آراد اگه

 
 خوبه؟ حالت مادر شده چت:گفت آرومی صدای با رفتنشون با یب بی

 
  بی بی خوبم

  کردم تعجب خودم صدای از
 نمیدونم بودکه گرفته و ضعیف انقد صدام

  نه یا شنید بی بی 

 
 حس میزدم نفس نفس هنوز شدم بلند زمین روی از بی بی کمک وبا خوردم و آب از دیگه یکم

  شده زخم گلوم میکردم
 

  بریزه اشکام ندادم اجازه ولی لرزید بغض از چونم بود رفتهگ بغضم
 عصبانی انقد آقا چرا بود چیشده:گفت نزدیکمو آورد سرشو آروم میکرد نگاهم گریه با بی بی
 برات بمیرم مگه؟الهی زده کتکت بود
 

 وبه کرد نگاهم لحظه چند اومد بیرون اتاق از آراد و شد باز اتاق در که بگم چیزی خواستم
  کرد حرکت باال سمت

 
 آوردمش و گرفتم و بی بی دست همین برای سمتم کنه حمله آریامنش باز بمونم اینجا ترسیدم

 بستم درو و خودش اتاق تو

 
  دارم الزم چیزی یه من راستش بی بی

 
 چیشده؟ جان نفس بگو-

 
  بشه تر واضح صدام که کردم صاف و گلوم

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 157                                                 P a g e

 

 

 که من مادرجان ولی میکشی خجالت چرا:گفت و دکر نگاهم مهربونی با گفتم بهش و مشکلم
 ندارم

 
  چکارکنم بی؟من بی چی یعنی گفتم شوک با

 برگردم تا بمون همینجا گفت و گذاشت شونم روی دستی
 
 جا از کناری اتاق در صدای خوردن بهم با که نشستم اتاق گوشه صندلی روی ناراحتی با

 کنه حمله و کنه باز و اتاق در آریامنش اشتمد انتظار هرلحظه  میمردم داشتم ترس از پریدم
 سمتم

 
 شد باز اتاق در که نبود خبری ولی 
  کرد نگاهم ترس با بی بی که کشیدم جیغ یه 

  بست درو قلبشو رو گذاشت دستشو

 
 میزنی جیغ چرا جان نفس منم

 
  سمتم گرفت ایی بسته نزدیکمو اومد گفتم ببخشید یه

 
  مگرفت نگین از رفتم مادر بیا-

  هم تو رفت اخمام
 

  چکارکنی میخواستی شب موقع این نکن شکلی اون قبافتو
 

 به اینا نکن کل کل آقاشون با خدا ترو کنی استراحت بری دیگه بهتره:گفت که نگفتم هیچی
  باش خودت مواظب نمیکنن رحم کسی

 
  کردم تشکر ازش کردم بغل و بی بی
 

  ممنونم چیز همه واسه بی بی ممنون
 

 ...ایی خسته که بخواب برو تشکرم جای به نکردم کاری من:گفت و کرد مهربونی خنده
 

 کردم حرکت باال سمت به و بیرون اومدم اتاق از بخیر شب گفتن با و دادم تکون سرمو

 
 صدای شدم پشیمون ولی کنم تشکر ازش و پیشش برم خواستم کردم مکثی آراد اتاق جلوی
 ..غمگین گآهن یه میومد اتاقش توی از آهنگ

 وایستادم در پشت و نزدیکتر رفتم کنجکاوی با
 

 عاشق منه حال داشت شکستگی تو قبل که گذاشتی پا زیر رو دلی
  داشت بستگی تو جز به کی به 
  داشت چی تو منو واسه تهش  
 
 بود من برای تو قلب تو دنیا تمام از گوشه یه
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 ...بود من انتهای شروعت بود من خدای تو چشای میگم ولی کفره 
 

  کرده بد هوامو تو هوای روزا این عشقم
 ...کن باور کرده تب دوباره برام یکی    

 
 ...کن باور اینجایی هنوزم میبینمت تنهایی نمیشه باورم که کن باور عشقم

 
  دروبستم اتاقمو تو رفتم سریع و نکردم صبر دیگه شد جمع چشمام تو اشک

 
 بی مرتیکه بشکنه دستت ایشاهلل میکرد درد خیلی ذاشتمگ گلوم روی دستمو و نشستم تخت رو

 بزنم حرف یکی با میخواست دلم چیز همه
 
 آرشام شماره رو دستم که چیشد نمیدونم کنم نگرانش وجه هیچ به نمیخواستم نمیشد که دلسا 

  دادم قورت دهنمو آب استرس با قرارگرفت

 
 داد جواب خوردکه بوق تا چند

 بله-
 سالم:گفتم گرفته دایص وبا کردم مکثی

 
 چیشده؟ سالم:آرشام

 
  کرد خیس و صورتم اشکام سوالش بااین

 
 آوردن؟ سرت بالیی نفس فهمیدن چیزی نکنه چیشده میگم:گفت که شنید صدامو فکرکنم

 
  بکشه منو میخواست آریامنش فقط نفهمیده چیزی کسی نه:گفتم و کشیدم عمیق نفس یه
 

 چیشده میگم بکشه میخواست که چی یعنی:گفت بلند صدای اب که نیومد ازش صدایی لحظه چند
 نفس میکنی نگرانم داری

 
 کرد قطع و گوشی که میکردم گریه فقط تلفن پشت

 
 زدم پوزخندی خودم روز و حال به دلم تو
 کردم کوچیک خودمو تر بد نباشم تنها مثال آرشام به زدم زنگ الکی آخه منه فکر  به کی 
 
 بااین وگرنه شده بهتر دستم درد خوبه بازم کردم پاک و اشکام و مکشید صورتم به دستی 

  داشتم حالی چه االن نبود معلوم وضع

 
 میدونم بودم شده ها بچه مثل میسوخت گلوم گرفت بغضم دوباره گذاشتم بالشت رو سرمو

 ..شکست غرورم میکنم هرکاری انتقام برای من نمیاورد طاقت بود من جای هرکس
 دادم دست از خانوادمو 
 رفت بین از زندگیم 
 ...میشد خوب چقدر نبودم اگر میکنم حس که تنها انقد موندم کس بی و تنها 
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 آرشام کردم بلند بالشت روی از و سرم گوشیم صفحه شدن روشن با که بودم خودم فکر تو
 میزد زنگ

  شده نگران حتما هه 
 

 خوردن زنگ به شروع دوباره سرش پشت ولی شد قطع بخوره زنگ گذاشتم و ندادم جواب
 کرد

 
 ..توکه زدی زنگ سوخت دلت چیه:گفتم و دادم جواب و گوشی باحرص

 
  پایین بیا:گفت آرومی باصدای و بزنم حرفمو ادامه نزاشت

 
 ...پایین:گفتم و نشستم تخت رو تعجب با

 چی؟ یعنی
 
 ...منتظرتم پایین بیا میگم-
 

 کنار زدم رو هپرد و رفتم پنجره سمت به کرد قطع و گوشی
  نبود کسی ولی کردم نگاه و پایین 

 میشیم بیچاره ببینتش کسی یوقت اگر اینجا باشه نیومده خداکنه بودم ترسیده چکارکنم االن

 
 نمیومد صدایی هیچ بودم ترسیده وایستادم اتاق در پشت پوشیدم و برداشتم کمد از پالتومو

 
 کم نور یه فقط بود تاریک جا همه و نبود کسی تمانداخ نگاه یه کشیدم پایین رو دستگیره آروم 

  میومد پایین از
 

 کردم حرکت پایین سمت به و بستم و اتاقم در آروم میزد تند تند قلبم دادم قورت دهنمو آب
 پایین بلند های قدم با گرفتم دستم تو و آوردم در پام از و کفشم شدمو خم میومد کفشام صدای
  اومدم

 
 در کن کمکم خدایا کنه صدام یکی انتظارداشتم لحظه هر نبود کسی نداختما سالن به نگاه یه

 نبود اینجا هیچکس کردم پام و کفشام کشیدم راحت نفس یه بیرون اومدم و کردم باز و سالن
 ...باشه ویال پشت شاید کجاست یعنی
 اونجا برم میترسیدم بود تاریک خیلی

 
 سگارو این چرا من دیوار به چسبیدم ترسیده دنکر پارس به کردن شروع سگا پایین اومدم تا 

  میشن بیدار همه االن وای بودم ندیده

 
 مردی به ترس از شده گرد چشمای با شدم زنده و مردم ترس از پشت از دستم شدن کشیده با

  بود روبروم که
 عقب چسبوندو خودش به منو و گرفت دهنمو جلوی دست با که بکشم جیغ خواستم کردم نگاه
  رفت عقب

 
 دهنم روی از و دستش میزد تند تند قلبم آرشامه فهمیدم خورد صورتش تو که کمی نور با

  برداشت
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 ...گفتی چی نفهمیدم تلفن پشت چیشده:گفت که بگم چیزی خواستم

 
 چی؟ ببیننت اگر اینجا اومدی چرا-
 

  نترس نمیاد کسی:گفت دادو تکون سرشو
 چیشده کن تعریف برام فقط

 
  شدم خیره چشماش تو کردمو بلند سرمو کردم نگاه بود دستاش توی هک دستام به
 

 گردنم به خیره همینجوری کرد نگاه گردنم به و کرد ریز و چشماش نشست توچشمام اشک
  گذاشتم گلوم روی بغض با دستمو کنه خفم میخواست شد بحثم آریامنش با:گفتم که کرد نگاه

  بودم قبرستون تو االن بود نیومده آراد اگه:گفتم کردمو مکثی

 
 خوبه؟ حالت االن شد اینجوری چرا:گفت و داد فشار دستمو

 
 ...هیچوقت آرشام نمیشه خوب هیچوقت من های زخم:گفتم و بستم و چشمام

 
 نابودی خودت چشمای با میکنم کاری میدم قول بهت میشه خوب:گفت و داد فشاری و دستم

  میرسه روزم اون باالخره ببینی و آریامنش

 
 میخوام همینو هرچیزی از بیشتر من:گفتم بغض با
 ...آرزو بزرگترین شده من برای االن این 
 

 ...شد حبس سینم تو نفس شد ساکت کسی های قدم صدای با که بزنه حرفی خواست
 
 میترسم من خدا ترو آرشام-
 

 تاریک خیلی سمت این شدم ساکت و دادم قورت دهنمو آب باال آورد سکوت معنی به و دستش
  بود
 
 میکرد صحبت تلفن با داشت نفر انگاریه میومد صدایی یه
 

 سمت برگشتم کردم نگاه بهش تعجب با بود دستش گوشی که نگین دیدن با کیه ببینم شدم خم
  میکنه نگاه اون به داره اونم دیدم که آرشام

  نبود واضح ولی میومد صداش
 

 حیاط تو اونم میزنه حرف باهاش داره نگین شب موقع این که کیه این ببینم بودم شده کنجکاو
 ...ویال

 
  گرفت و دستم پشت از آرشام که جلوتر رفتم یکم 
 

  بشنوم صداشو میخوام فقط جلوتر نمیرم:گفت کردمو نگاهش
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 اومد نگین صدای
 

  دارم احتیاج واقعا االن من ازت میکنم خواهش
 میمیرم من نرسه دستم به االن اگر میکنم التماست:گفت گریه وبا باالتر برد صداشو یکم

 
 چی؟ یعنی میکردم نگاه بهش تعجب با

  مشکوکه انقد چرا نگین این دستش به برسه چی
 

 انجام رو پسره اون کارای تو جای که آره؟همونی خدمتکاره این:گفت آرومی صدای با آرشام
 میده؟

 
 میخواد؟ چی یعنی میکنه اینجوری چرا االن نمیدونم:گفتم و دادم تکون سرمو

 
 ...مواد-
 
  کردم نگاه آرشام به تعجب با
 

 ...چی یعنی مواد؟
  نیست معتاد چکاراونکه میخواد مواد نگین آخه
 میخواد؟ مواد که فهمیدی کجا از تو بعدم

 
 میدم تشخیص آدما زدن حرف طرز و رفتار از پلیسم یه من که نرفته یادت:گفت زدو پوزخندی

 التماس داره نمیبینی و روزش و حال نرسیده بهش مواد االن ینما چیه دنبال و چیه کارش که
 بیارن زودتر براش میکنه

 
 رفت؟ کجا یعنی نیستش دیدم که کردم نگاهی نگین جای به برگشتم

  بده انجام اینکارو بخواد نمیخورد بهش اصال
 

 داری؟ اون به چکار تو کنه میخواد که هرکاری حاال خب:آرشام
 

 بشه اخراج اگر خب ولی نیست مهم برام اصال یعنی ندارم هیچکاری:گفتم و دادم تکون سرمو
  میشه من نفع به خیلی

 
  موند ثابت گردنم رو چشماش دوباره میکرد نگاهم فقط

 ...لرزیدم گردنم روی سردش دست برخورد با پایین انداختم سرمو
 

 میشی خوب کن چرب گردنت رو پماد یکم:گفت که کردم نگاهش

 
 اینجا این از بیشتر دیگه برو توام داخل برم دیگه من:گفتم و زدم لبخندی و دادم ونتک و سرم
 ...میبینتت میاد یکی یوقت نمون

 
 صداشو که برم میخواستم گفتم بخیر شب آوردم بیرون دستش تو از و دستم داد تکون و سرش
 شنیدم
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  کن خبرم حتما اومد پیش مشکلی اینجا اگه باش خودت مواظب نفس
 
  شده مهربون چقد دادم تکون سرمو لبخند اب

 کردم خداحافظی ازش
  نبود هیچکس انداختم نگاه یه داخل رفتم کردم باز و درسالن و درآوردم و کفشام در جلوی 
 
 زد خشکم سرجام آراد اتاق در شدن باز با که باال رفتم ها پله از میرفتم راه آروم های قدم با
 
 هیچ ترس از انداخت سرتاپام به نگاه یه و وایستاد سرجاش من دیدن با بیرون اومد اتاق از

 نمیکردم حرکتی

 
  نزدیکش برم یعنی داد تکون و سرش وایستاد اول پله رو و نزدیکتر اومد

 
 انداخت بهم نگاهی وایستادم کنارش و رفتم باال رو ها پله آروم باشم مسلط خودم به کردم سعی

 ...دست تو شکف و پالتو با شب موقع این:گفت و
 بودی؟ کجا

 
  بخورم هوا بودم رفته:گفتم و دادم قورت دهنمو آب
 

  بشه عوض هوام یکم حیاط تو رفتم بود گرفته نفسم:گفتم که کرد نگاهم مشکوک
 

 خوبی؟:گفت و کرد اشاره گردنم به و داد تکون و سرش
 

 بودم مرده من االن بودی نیومده اگه ممنونم ازت میشم خوب:گفتم و زدم تلخی لبخند
 

 داشتی احتیاج چیزی به اگه کن استراحت برو:گفت و کرد مکثی شد گرفته چهرش حالت
  کن صدا و بی بی 
 
 نگاهش و سمتش برگشتم وایستادم اتاقم در پشت کردم حرکت اتاقم سمت به و گفتم باشه یه

 ...مبست درو و اتاق تو اومدم و گفتم بخیر شب لب زیر میکرد نگاهم داشت اونم کردم
 

 چشمم دستم تو گرفتم رو شونه و وایستادم آیینه جلوی کردم آویزون توکمد و آوردم در پالتومو
  افتاد کبودم گردن به

 
 روکبودیای بزارم یخ باید بود شده کبود میکرد درد خیلی شد جمع قیافم روش کشیدم و دستم

 ...بزاره یخ و پایین بره داره حال کی االن ولی گردنم
 

  کشیدم دراز روتخت و شدم بیخیالش
 ...برد خوابم هرشب مثل گشنگی با هم باز
 

 دستمو و نشستم تخت رو شدم بیدار خواب از زیاد گرسنگی با که بودم خوابیده چقد نمیدونم
  بود صبح8 کردم نگاه ساعت به و برداشتم بالشت کنار از گوشیمو شکمم روی گذاشتم

  بخوابم نمیتونستم هم دیگه ثانیه یه حتی که بود گرسنم انقدر
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 در بودم نشسته صورتمم و دست کردم سرم و برداشتم کمد از شال یه و شدم بلند تخت رو از
 کردم مکثی آراد اتاق جلوی کردم باز و اتاق

 
 هم بخورم خودم هم کنم درست صبحانه یه برم بهتره خوابه هنوز فکرکنم بود بسته اتاقش در 

 ببرم آراد واسه
 
 بعد به این از و آراد صبحانه گفتم وقتی خوابه هم بی بی حتما نبود کسی رفتم نپایی سمت به

  خوابیده دیگه حاظرمیکنم خودم

 
 بیرون یخچال از رو صبحانه وسایل گاز رو گذاشتم و ریختم آب توش و رفتم کتری سمت به

  چیندم توسینی و آوردم
 

 آب دقیقه چند از بعد خوردم خالی و برداشتم نون تیکه یه بیارم طاقت نمیتونستم ازگرسنگی
 کردم دم و چای و اومد جوش

 
 نشستم صندلی رو
 آلود خواب چشمای با که نگین دیدن با برگردوندم عقب به سرمو کسی های قدم صدای با که  

  برگردوندم رومو بااخم میکرد نگاهم

 
 سکته ببینه رصبحیس و این آراد معتاده واقعا آرشام قول به انگار زشته آرایش بدون چقدر
 میکنه

 
 کیه؟ واسه تجهیزات این:گفت و انداخت سینی به نگاه یه
 
 باشه خودت کار به سرت نداره ربطی تو به:گفتم و شدم بلند صندلی رو از اخم با
 
 تو میشه مربوط من به خیلی این که آراده آقا واسه صبحانه این اگر خودمه کار به سرم اتفاقا-

  نداری اینکارو حق

 
 میکردم نگاه کاراش به عصبانیت با توسینی گذاشت و توش ریخت چای و برداشت فنجون
 کنار برو راهم جلوی از:گفت و برداشت و سینی

 
 کردم درست من اینو شدی پرو خیلی:گفتم بلندی وباصدای گرفتم تودستام و سینی خشم با 

  کن ولش حاالم میبرم خودمم
 عقب دادم هلش و کشیدم ازدستش و سینی عصبانیت با
 
 
 بودم اتاق نزدیک کردم حرکت باال سمت به و شدم دور کنارش از  بلند های قدم با
 ...سینی تو بریزه چای از یکم شد باعث شدو کشیده پشت از لباسم آستین که 
 

 درست آراد آقا واسه صبحانه حقی چه با منه وظیفه کارا این نفهم آشغال:گفت خشم با نگین
  میبرم خودم من به بده میدی منم جواب که پرویی مانقد حاال میکنی
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 بریزه محتویاتش همه و بره در ازدستمون شد باعث که کشیدم منم کشیدو دستم از و سینی
 روزمین

 
 آشفته باموهای تیشرت بدون و شلوارک با آراد شدو باز اتاق در بود شده پخش جا یه چیز همه
  بیرون اومد

 
  افتاد زمین رو سینی به چشمش انداخت نگین به نگاه یه و من به نگاه یه
 

 خبره چه:کردوگفت اخمی آراد میداد قورت درسته آرادو داشت هیزش باچشمای لبخند با نگین
  خبره چه من اتاق در پشت صبحی سر ندارم آسایش من اینجا

 
 من کارایتو میخواد دختره این بیارم صبحانه براتون منه وظیفه اومدین شد خوب آراد آقا:نگین

  کنه دخالت

 
 کارارو نفس:گفت نگین به رو اخم با و انداخت بهم نگاهی یه کردم نگاه آراد به ناراحتی با

  خودت کار سر برگرد توام میمونه هم همینجا قبل مثل میده انجام

 
 ..م آراد آقا ولی:گفت ناراحتی با نگین کردم جمعش سریع ولی لبم رو اومد لبخند یه
 

  کن جمع اینجارم بری میتونی هدیگ بسه:آراد
 کرد حرکت پایین سمت به دو با و بیارم دستمال میرم:گفت لرزون صدای و خشم با نگین

 
 وجودش تو اصال کرد نگاهم جدی که زدم لبخند و انداختم آراد به نگاه یه نگین رفتن از بعد
 جدیه و خشن همش نداره وجود لطافت یکم

 
  بود شده کشیده گند به سرامیک کف انداختم نگاهی پام زیر به

 
 ...شدی فعال میبینم:آراد

 
 شما واسه بخورم صبحانه میخوام که حاال گفتم بود گرسنم خیلی بودم فعال:گفتم و کردم نگاهش

 بیارم هم
 

 منم رفت دست از صبحانت این که حاال:وگفت کرد پام زیر به ایی اشاره و داد تکون و سرش
 بخورم اریبی چیزی یه نمیخوای گرسنمه

 
 ...بیارم چی نداریم چیزی آخه:گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با
 

 !نداریم؟ چیزی:گفت و کرد گرد و چشماش
  باشیم نداشته چیزی میشه مگه چی یعنی

 
 کنم کنترل و خودم نتونستم و گرفت خندم شدش گرد چشمای و زدنش حرف طرز از
 
 شدی باحال خیلی:گفتم و خندیدم بلند صدای با
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 واین آلود خواب چشمای با نشست لبش روی کمرنگ لبخند یه بعد ولی کرد نگاهم گیج ولا
 بود شده جذاب خیلی وضع سرو

 
 و بهش شدم خیره موند لبم رو کمرنگ لبخند یه و رفت بین از خندم کم کم لبخندش دیدن با 

  پایین انداختم و سرم
 

 تف ای وایستادم سرجام نگین اومدن اب که نزدیکش رفتم قدم یه میکردم حس و نگاهش سنگینی
 ...مزاحم مگس روت تو

 
  حقشه بشه هرچی نیست مهم برام اصال کرده گریه کنم فکر باال اومد قرمز چشمای و اخم با

 
  کن جمع قشنگ هارو شیشه خرده این باشه حواست:آراد

 
 گفت آروم چشم یه نگین

 
  بخورم بیار کن حاظر چیزی یه توام کنم عوض لباسامو میرم من:آراد

 
 بست درو و داخل رفت دادم تکون سرمو

 گرفت جلومو نگین که پایین برم خواستم
 تو بندازی و آراد آقا اینجا آره؟اومدی زرنگی خیلی میکنی فکر:گفت و کمرش به زد و دستش 

 آره؟ بکشی باال پولشو و دام

 
 میگفت حرص با رو حرفا این چطور که میکردم نگاه بهش تعجب با

 
 هات وسیله زودتر بهتره کنی نمیتونی هیچکاری تو اینجام من وقتی تا خانم نفس خوندی کور-
  کنی گم گورتو و کنی جمع و

 
 من بگی نمیتونی تو ضمن در  ندارم رو دهاتی باتویه کل کل حوصله:گفتم و زدم پوزخند یه

 چکارنکنم و چکارکنم
 
  کنی گم گورتو ازاینجا و کنی جمع و هات وسیله خودت میتونی ناراحتی خیلی اگه 

  معتادی تو که میگم همه به میرم بزاری دمم روی پا بخوای زیادم
 
  پرید صورتش از رنگ لحظه یه
 

  چپ سمت دادم هلش
 داد هولم محکم یکی که برداشتم و اول قدم پایین برم خواستم

 
 فقط نفهمیدم هیچی دیگه خوردم سر ها پله تمام رو پایین افتادم ها ازپله و کشیدم جیغی 

 ...بود تاریکی
 

 آراد
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 باز و اتاق در کردم تنم سریع بود دستم توی که تیشرتمو بیرون از چیزی شدن پرت صدای با
  کرده غلطی چه باز دختره این کردم

 
 دیدن با که نزدیکش رفتم عصبانیت با بود نکرده جمع رو اینجا هنوز میلرزید پاش و دست
 ...زد خشکم ها پله پایین نفس

 
  بود افتاده زمین روی

 پایین سمت به دوییدم
  میزدم صدا و اسمش بلند 
 

 کردم بلندش و گذاشتم سرش زیر دستمو و نشستم کنارش زمین رو
 

  کن باز چشماتو نفس

 
 از که زدم فریاد سرش خشم با وایستاد کنارم لرزون پای و دست با و پایین اومد گریه با نگین
 ترف عقب به قدم دو ترس

 
 تووو کردی غلطی چه

 شده چش نفس

 
  انداختم نگاهی بود خون غرق که دستم به شوک با سرش زیر از چیزی خیسی با
  کن کمکم خدایا نه نه
 

  گرفتمش بغلم تو و کردم بلندش و گذاشتم زانوش زیر و دستم
 

  نکردم کاری من خدا ترو آقا:نزدیکم اومد گریه با نگین
 

 میرسم خدمتت به بعدا کن گم گورتو چشمام جلو از گمشوو:زدم فریاد

 
  کردم حرکت بیرون سمت به بلند های قدم با
  کرد باز و ماشین عقب در ترس با اونم کنه باز و ماشین در زدم فریاد نگهبان دیدن با
 

  انداختم نگاهی معصومش و آشفته چهره به خوابوندم صندلی رو و نفس
 

 باز رو ویال در تا زدم بوق هم پشت و نشستم فرمون تپش سریع بیاد سرش بالیی نکنه لعنتی
 ...میشدم دیوونه داشتم دیگه کنه
 
 پامو و نکردم صبر قرمز چراغ دیدن با بودم اصلی خیابون تو میکردم رانندگی سرعت با

 دادم فشار گاز پدال روی بیشتر

 
 داشت ماشین تکونای با انداختم نگاهی نفس به و عقب برگشتم میکردم رانندگی سرعت با 

  صندلی پایین میشد پرت
 

 نیوفته تا گذاشتم شکمش روی و عقب بردم و دستم
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 باز و عقب در شدم پیاده و کردم پارک و ماشین سریع خیابون طرف اون بیمارستان دیدن با 
 زدم داد و داخل رفتم دو با کردم بغل نفس و کردم

 
  بیارین برانکااارد-

 
 اومدن سمتم به برانکارد با تارپرس تا چند من فریاد صدای با

  
 به و گذاشتن برانکارد رو و نفس بود عمیق خیلی سرش زخم بود شده خونی جا همه من خدایه
  بردنش عمل اتاق

 
 انداختم نگاهی برم دورو به و کشیدم موهام توی دستی کالفگی با

 بود گذشته قدچ نمیدونم میکرد درد هام شقیقه گرفتم دستام تو و سرم و نشستم صندلی رو
  نمیشه خبری چرا پس گذشته وقته خیلی انداختم ساعتم به نگاهی

 
  کردم بلند و سرم کسی های قدم صدای با
  نزدیکم اومد سفید لباس با مرد یه
 
 هستین؟ آوردنش االن که خانومی این همراه شما سالم-

 میشه؟ خوب حالش چیشده منم آره:گفتم و شدم بلند جام از سریع
 

  افتاده اتفاقی چه بگین بهم باید ولا:دکتر
 
 من به میشه گفتم تری بلند صدای با میومد خون سرش از رسیدم وقتی پایین افتاد ها پله از-

 نه؟ یا خوبه حالش بگین

 
 وارد سرش به افتادن اثر بر که ایی ضربه داده دست از زیادی خون:گفت و کرد مکثی دکتر
 دادیم انجام و الزم کارای و زدیم بخیه و سرش پشت ما خطرناکه ولی نیست عمیق زیاد شده

  دیده آسیب راستش دست و شکسته چپشم پای عالوه به

 
 کردم فرو و موهام تو عصبانیت با و دستم و بستم و چشمام

 
  جوون باش آروم میکنم خواهش:دکتر

  کن دعا براش فقط میاد بهوش زودی به
 شد رد کنارم از و گذاشت شونم روی و دستش

 
 با دیدنش با عمل اتاق پشت رفتم میخورد وجودمو تو از داشت چیزی یه انگار بودم کالفه 

  میکردم نگاهش فقط بسته چشمای

 
 میخواست دلم فقط بود شده چم نمیدونم اصال بود کرده وابسته دختر این به منو چی نمیدونم
 شه بلند تخت این روی از زودتر

 
 میدم اهمیت بهش انقد چرا بودم عصبی خودم از بودم شده هخست بودم رفته راه خودم دور انقد
 ...آرادم من
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 ...آریامنش آراد
 

 هم تو رفت اخمام افکار این با بدم اهمیت انقد خدمتکار یه به باید چرا
 
 باد گرفتم پیش و خروج راه عصبانیت با بود بسته چشماش هنوز که انداختم بهش نگاه یه 

  بیرون اومدم بود تنم که تیشرتی همون اب فقط ایی عجله میومد سردی

 
 نشستم ماشین تو سریع

  انداختم نگاه بیمارستان به و برگردوندم و سرم کنم حرکت نمیتونستم داشتم حسی یه 
 

 ...اینجا نداره و کسی برم کنم ولش حال این تو االن
 عصبیم توجهمه مورد دختر این انقد اینکه از بودم عصبی خودم از  گذاشتم فرمون رو و سرم 

 لعنتی

 
  بودم نشسته ماشین تو همینجا من و بود گذشته چقد نمیدونم

  داخل رفتم بلند های قدم با و کردم باز و ماشین در آشفته فکری با 
 
 شمایید؟ خانم اون همراه:گفت و اومد سمتم به پرستار یه دیدنم با
 

 کیه خانمم کردم نگاه بهش تعجب با اومده بهوش خانمتون:گفت لبخند با که دادم تکون و سرم
 
  ببینینش میتونین بخواین اگه-

  دادم تکون و سرم
  کردم حرکت دنبالش و

  کرد باز و اتاق در
 
 وایستادم جام سر خورده بخیه سر و گرفته گچ پای با دیدنش با
 

  ایستادم تختش کنار و نزدیکش رفتم کرد نگاهم بیحال و کرد بسته و باز بار چند و چشماش
 
 خوبی؟-
 

  نمیزنه حرف چرا کرد وبسته باز و چشماش
 چجوری شدی اینجوری چیشد؟چرا:گفتم و نشستم نزدیکش تخت رو و کشیدم لبم دور دستی
 پایین؟ افتادی

 
 رو گذاشتم و دستم و نزدیکتر رفتم بزنه حرف نمیتونه کردم فکر لحظه یه:نمیگفت هیچی
  انداخت دستم به نگاه یه و صورتم به نگاه یه تعجب با دهنش

 
  کردم سوال ازت نمیزنی حرف چرا-

  برداشتم دهنش جلوی از و دستم اخم با بردارم دستمو کرد اشاره

 
  هستی همونجوری حالم این تو:گفت بیحالی و گرفته صدای با و داد قورت دهنشو آب
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 ؟ چجوری:گفتم و دادم تکون و سرم
 ...زورگویی:گفت و بست و چشماش و کرد جمعش سریع ولی زد لبخندی

 
 بزنه حرف خوب نمیتونست داشت درد انگار کردم نگاهش فقط

 
 نگین اگر پایین افتاده ها پله از چطوری شم مطمئن باید ولی کنم خستش این از بیشتر نخواستم

 تحملش زور به و بیزارم ازش کافی اندازه به میکنم سیاه روزگارشو باشه داده هلش قصد از
  میکنم

 
 کردم نگاه بهش و بیرون اومدم دختره اون فکر از نفس عیفض صدای با
 

 میریم اینجا از کی:نفس
 ...ببر ازاینجا و ؟من بریم زودتر میشه

 میاد بدم بیمارستان از
 

  میکنه اینجوری چرا نمیفهمم بود شده جمع چشماش تو اشک
 

  کنه مرخصت االن دکتر نمیکنم فکر بده حالت تو:گفتم وجدی دادم تکون سرمو
 

  بمونم اینجا نمیخوام من بریم میکنم خواهش:نفس
 

 باید کردم حرکت بیرون سمت به و شدم بلند کنارش از و نگفتم چیزی چکارکنم باید نمیدونستم
 ببرمش و کنم مرخصش شد اگه بپرسم و وضعیتش و بزنم حرف دکترش با
 

  بود نفس اتاق نزدیک که پرستاری  سمت رفتم کجاست دکترش نمیدونستم
 
  زد زل بهم بالبخند و کرد بلند و سرش دیدنم با

 کجاست اتاقش نمیدونم دارم کار قسمت این دکتر با:گفتم و کردم اخمی
 
 ...آدما اینجور از متنفرم میشد خرد داشت اعصابم کردنش نگاه طرز از
 صحبت باهاشون میتونین اونجاست دکتر:گفت و کرد صاف و گلوش جدیم قیافه و اخمم دیدن با

 کنین
 
 بهتر حالت:گفت و زد لبخندی دیدنم با رفتم سمتش به دکتر دیدن با انداختم نگاهی سرم پشت به

 شد؟

 
 خوبه؟ حالش بپرسم میخواستم فقط خوبم من:گفتم و دادم تکون و سرم
 ببرمش؟ میتونم کی

 
  خوبه براش خیلی بمونه اینجا امشب اگر باشه مراقبت تحت باید فقط نیست بد وضعیتش:دکتر

 
  خونه ببرمش کرد خواهش میاد بدش بیمارستان از گفت فکر تو رفتم
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 میشه مراقبت ازش خونه تو داره اشکالی کنین مرخصش االن اگه:گفتم و کردم نگاهی دکتر به
 ...نیست مشکلی

 
 وضعیتش چون نیست موندنش به اجباری ناراحته اینجا خودش اگر:گفت و داد تکون و سرش
  کنم بررسی و وضعیتش بازم تا بمونه اینجا باید دیگه عتسا دو تا فقط بهتره
 کارای باشین مراقبش باید خیلی فقط بیارینش دیگه روزه چند سرشم از دوباره آزمایش واسه

 عادیه براش اینا و سرگیجه عالئم پس شده وارد زیادی فشار سرش به نده انجام سنگین
 
 ببرمش؟ میتونم نداره مشکلی پس-
 

 بعد کنیم چک و وضعیتش و باشه مراقبت تحت باید دیگه ساعت دو یا یک فقط ممیگ آره:دکتر
 کنین مرخصش میتونین

 
  بود ظهر از بعد 3 انداختم ساعتم به نگاهی دادم تکون و سرم
  برم و بزارمش تنها اینجا نمیتونستم ولی شرکت میرفتم باید

  مایستاد جام سر خورد زنگ گوشیم که نفس اتاق تو برم خواستم

 
  دادم وجواب کشیدم موهام توی دستی کالفگی با گوشی صفحه رو بابا اسم دیدن با

 
 بله؟-
 

 یخ رو سنگ شرکا همه جلوی میخوای کردی فراموش رو جلسه اینکه مثل کجایی معلومه آراد
  بشم

 
 ...بابا میکنی شلوغش چرا حاال بود رفته یادم از جلسه اصال بیمارستانم اومده پیش مشکلی یه-
 
  توهستن منتظر اینجا همه کردنی شلوغ چه-

 چکارمیکنی؟ بیمارستان تو

 
  بهم میریخت داشت اعصابم دیگه

 
  اونجا میام االن کن قطع بابا باشه

 
  بیا زود-
 

 ...کرد قطع و تلفن
 
 تحت دیگه دوساعت تا باید گفته دکترش که فعال شرکت برم میتونم انداختم نفس اتاق به نگاه یه

  نمیوفته اتفاقی بمونه اینجا حاال اشهب مراقبت
 شدم ماشین سوار و کردم حرکت بیرون سمت به

 
 نـــفـــس

 
  بود خفه برام بیمارستان فضای اصال نبود خوب حالم
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  میموند اینجا کاش رفت کجا آراد نمیدونم
 انداخته روزی چه به منو ببین نگین نگذره ازت خدا

 
 خیلی کارم اوضاع بااین دیگه انداختم بود گچ توی که امپ به نگاه یه میکشید تیر سرم پشت 

 ...خور مفت میگن بهم فقط خونه اون تو برم اینجوری دیگه االن شد سخت
 
  چکارکنم من خب 

  افتادم روز و حال این به منه تقصیر مگه
 ادآر شدم پشیمون االن ندادم لو و نگین چرا نمیدونم افتادی چجوری بگو پرسید ازم آراد وقتی
 چیز همه بی دختره بوده نگین کار میگم بهش حتما بیاد

 
  انداختم میومد سمتم به لبخند با که پرستاری به نگاهی در شدن باز با

  ریخت سرم توی و چیزی و ایستاد سرم باالی

 
 عزیزم؟ خوبی-

 
 برم زودتر میخوام فقط خوبم:وگفتم دادم تکون و سرم

 
 میری بعد برمیگرده شوهرتم کنی استراحت یکم تا النا خانمی نکن عجله:گفت و زد لبخندی

  میکنی استراحت خونه
 
  شوهرم؟:گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 کیه؟ شوهرم
 
 نیست؟ همسرتون مگه بود بلند قد و خوشگل که آقایی همون:گفت تعجب با
 

 باید این بود همسرم واقعا اگه حاال میگه و آراد فهمیدم میکردم نگاهش فقط باتعجب
  کنه تعریف شوهرم از اینجوری بیاد 

 
  شوهرم میگم هی شدم گیر جو چه من گرفت خندم لحظه یه

 
 رفتم خواب به که چیشد نمیدونم  بستم و چشمام منم و بیرون رفت پرستار

 
 حدس که سفید روپوش با مرد یه و آراد دیدن با کردم باز چشمامو کسی زدن حرف صدای با

 گرفت دردی سرم پشت که نشستم تخت روی باشه دکتر میزدم

 
 دخترم؟ خوبه حالت:گفت و نزدیکم اومد دکتر گذاشتم سرم پشت دستمو و بستم چشمامو

 
 ...میکنه درد سرم فقط خوبم:گفتم و دادم تکون و سرم

 
 بکش دراز االن بشه بهتر حالت تا کنی استراحت باید فقط عادیه سرگیجه و سردرد این:دکتر
  ارفشارنی خودت به زیاد

 
 بست درو و بیرون رفت دکتر کردم تشکر
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  بود گذاشته توجیبش دستشو و بود داده تکیه دیوار به کردم نگاه آراد به
  ایستاد تخت وکنار نزدیکم اومد

 
 ...بریم شو آماده:آراد

 
 برم؟ میتونم جدی-

 میمونم منتظرت بیرون من نیست مشکلی گفت و کرد مرخصت دکتر آره:گفت و کرد مکثی
  بیا و شو دهآما

 
 آرادم کنم عوض لباسو این چجوری من االن بود تنم بیمارستان لباسای انداختم لباسام به نگاه یه
 بیرون بود رفته که
 

 میزکنار عصبانیت با شکسته پام افتاد یادم تازه که شم بلند خواستم چکارکنم باید نمیدونستم
 زمین افتاد که دادم هول و تخت

 
  بست درو و تو اومد میکرد نگاه بهم تعجب با آراد شد باز در

  منتفربودم بدم انجام و خودم کارای نتونم اینکه از پایین انداختم و سرم
 

 ...نیار در بازی وحشی بیمارستان تو چیشده؟دیگه:آراد
 

 بازی؟ وحشی:گفتم پوزخند با و باال گرفتم و سرم
  کنم عوض لباس چطوری شکسته سر و گرفته گچ پای با من

 بری و بندازی تیکه یه میخوای قطف
 

 ...کنه کمکت کنم صدا پرستارو تا بمون:آراد
 

 دادم تکون و سرم
 لباسام کرد کمکم و اتاق تو اومد بود اینجا پیش ساعت دو که پرستاری همون دقیقه چند از بعد

  کنم عوض و
 

 تا عزیزم بشین:گفت پرستار که بودم وایستاده سردرگم برم راه باید چجوری نمیدونستم
 کنم صدا شوهرتو

 
  شوهرت میگه هی نیست کن ول که اینم بابا ای

 ببره منو میخواد چجوری کشیدم خجالت وایستاد در جلوی آراد

 
  بشین:گفت و نزدیکم اومد کردم نگاهش  عصبانیت و تعجب با دستش توی ویلچر دیدن با
 

 دارم کار من بریم باید زودتر بشین نکن استخاره نفس:گفت کالفگی با که میکردم نگاهش فقط
 بمون همینجا تو برم من نمیای اگه
 نشستم ویلچر رو سریع رفت گیج سرم بشینم کرد کمکم و گرفت و بازوم زیر

 
 بغلم خودش بیاره ویلچر اینکه جای به خواست دلم چرا نمیدونم داد هل بیرون سمت به ویلچرو

 لبم رو اومد لبخند یه فکر این با ببرتم کنه
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 تو:گفتم و کردم نگاهش برگشتم تعجب با میخندی خودتم با دیگه دیده آسیب سرت فکرکنم:رادآ

  میخندم دارم من دیدی کجا از
 
 توش بود افتاده تصویرمون و بود ایی شیشه که بیمارستان در دیدن با کرد اشاره روبروش به

 ...بگیره منو مچ باید جا همه آراد کال میخندم دارم من دیده کجا از فهمیدم تازه
 پایین بیا:گفت و وایستاد بیمارستان در وجلوی بیرون اومدیم 
 

 بیام؟ چجوری:گفتم و کردم نگاهش
 

 دستم روی گرمش دست حس با گرفت دستمو کنارم اومد کشیدو موهاش توی دستی کالفه
 شد جوری یه حالم چرا نمیدونم بستم چشمامو

  شدم بلند کمکش اب و اومدم خودم به که آورد فشاری دستم به 

 
 دوش روی سنگینیم تمام گردنش دور انداخت و دستم یه و گذاشت بیمارستان جلوی ویلچرو

 بود آراد
 
 و بستم چشمامو بود شده پخش بینیم توی عطرش بود شده منقلب حالم بهش نزدیکی همه این از

  کشیدم عمیق نفس

 
  میکنه منگاه داره جدی دیدم که کردم باز چشمامو وایستاده دیدم

 من گفتم دفعه صد جلو بشین:گفت که کردم باز و عقب در کردبشینم اشاره بودیم ماشین جلوی
 میشینی عقب میری که نیستم رانندت

 
 دور و ماشین اونم نشستم ماشین تو و دادم تکون و پام بدبختی با نشستم جلو و گفتم پوووف یه 

 کرد روشن و ماشین و نشست کنارم اومد و زد

 
 درد میدادم تکیه صندلی پشت به و سرم میرفت سر داشت حوصلم بود سکوت یرتومس

  جلو آوردم و سرم و ندادم تکیه میگرفت
 

 داره میخ چته؟صندلی:گفت و انداخت بهم نگاهی آراد
 

  میگه داری خنده چیزایه یه گاهی ولی جدیه رفتارش اینکه حین گرفت خندم

 
  شد جمع خندم برگردوند وروش و داد تکون و سرش لبخندم دیدن با

 
 ولی نداره من قبال در ایی وظیفه هیج بااینکه کشید زحمت واقعا امروز بگم چیزی نمیخواستم

 ادبیه بی خیلی نکنم تشکر ازش االن اگر کردم فکر خودم با کرد کمکم خیلی
  
  کردی کمکم و کشیدی زحمت خیلی ممنونم ازت امروز بابت من-
 

  میداد نشون العملی عکس هیچ و کردمی نگاه روبروش به فقط
 

 کرد نگاهم و برگشت سمتم به سرش سریع بود فرمون روی که دستش رو گذاشتم و دستم
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 نباشید خشک انقد میکنه تشکر ازتون یکی حداقل:گفتم و زدم لبخندی

 
  میبری کار به مفرد بار یه و میبندی جمع بار یه تو:گفت و زد پوزخندی

 تو میگی بار یه شما میگی بار یه
 ...نمیفهمتت اصال

 
 باهات میخواد دلم شاید نمیدونم:گفتم و کردم تر و شدم خشک لبای خوردم جا سوالش این از

 ...نمیدی من به اینکارو اجازه رفتارت با تو ولی باشم تر صمیمی
 

  میکرد نگاهم حرف بی فقط نگفت چیزی
 که اینم کنم کوچیک و خودم این از بیشتر نمیتونستم ولی نقشس همش رفتارام این میدونستم

 ...غروره کوهه
 دیگه شدم خسته

 
  وروموبرگردوندم برداشتم دستش روی از و دستم 

  رسیدیم فهمیدم ماشین توقف با بود شده تاریک هوا
 
  بیاد تا شدم منتظر و شدم پیاده داخل برد ماشینو کنن دروباز تا زد بوق یه
  داد دامها مسیرش به و انداخت بهم نگاه یه

 
 میشم کالفه دارم دیگه توجهیش بی همه این از دادم فشار هم رو حرص از و دندونام

 
 من زشته واقعا کارت:گفتم و برداشتم قدم کنارش کردم تر تند و هام قدم افتادم راه سرش پشت

  نیست مهم اصال نداره اشکالی میدی ادامه مسیرت به انگار نه انگار تو ولی میمونم منتظرت

 
  شد اسیر مردونش دستای تو بازوم که شم رد کنارش از خواستم

 نبود چشماش تو حسی هیچ انداختم چشماش به نگاه یه و دستش به نگاه یه ترس با
 

 حواستم بیاری در بازی پرو نمیاد خوشم:گفت و انداخت نگاهی لبام به بود نزدیکم صورتش
 تموم ضررت به ممکنه بازی پرو نقدرا نمیکنی فکر رئیستم من میزنی حرف کی با که باشه
 ...بشه

 
 که آروم صدای با و کردم جور و جمع و خودم سریع ولی ترسیدم یکم زدنش حرف طرز از

 دیگه چیز یه اسمشو من ولی بازی پرو بگو این به تو:گفتم میکرد پخش صورتش توی و نفسام
  میزارم

 
 طوری بود بینمون کمی خیلی فاصله ایندفعه کشید و دستم باز که بگیرم فاصله ازش خواستم

 میدیدم یکی چشمشو دوتا که

 
 کشید منو باز که برگردوندم عقب به و سرم کنه برخورد لبام با لباش و بزنه حرف میترسیدم

  ...این شده چش میکردم نگاهش شده گرد چشمای با خودش سمت
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 نگاه آراد به و زدم بخندل یه میومد بارون داشت گرفتم باال و سرم آسمون از چیزی خیسی با
  تپیدن تند تند به کرد شروع قلبم ضربان کردنش نگاه طرز با بود من به چشمش فقط که کردم

 
  میشنوه صداشو آراد االن میکردم حس

 
 بودم آراد محو فقط من ولی بودیم شده خیس هردومون دیگه میشد تر شدید هرلحظه بارون

 یه بود شده خیس حالتش خوش موهای شم دور ارشکن از و بخورم تکون نمیخواست دلم حتی
 ...بود چسبیده بدنش به که بود تنش جذب تیشرت

 
 که همونطور و گذاشتم بازوش روی دستمو میخوریم سرما هردومون وضع این با مطمئنم

 ...داخل بریم بیا میخوری سرما نپوشیدی لباس چرا:گفتم بودم چشماش به خیره
 

  نبود لباسم به حواسم بیمارستان آوردم ور تو وقتی:گفت و کرد مکثی
 
  دارم من حالیه چه این میکوبید بیشتری شدت با قلبم حرفش این با

 شدم مریض نکنه میاد سرم داره بالیی چه

 
 زد برقی رعدو یکدفعه میبارید بیشتری باشدت لحظه هر بارون بود افتاده تنم به لرز سرما از
  آراد بغل انداختم و خودم و کشیدم خفیفی جیغ ترس از که
 

 به قلبشو ضربان صدای گذاشتم سینش روی و وسرم بستم و چشمام کشید تیر بدجوری سرم
 ...میشنیدم وضوح
 میکردم حس هم سرما تواین و بدنش گرمای

 
  میکرد دیوونم داشت عطرش کرد حلقه کمرم دور و دستش 

 کردم حس چشمام تو و اشک نم
  شدم آراد عاشق من نکنه گفتم خودم با لحظه یه

  بیرون اومدم بغلش از و زدم پس مسخرمو افکار این سریع ولی
 

 شده باز ابروهاش گره انداختم نگاهی آراد به و گذاشتم زانوم روی و دستم بود گرفته درد پام
 نبود خبری اخماش اون از و بود

 
  امبی باال تا چجوری میکنه درد خیلی پام من چیزه:گفتم و کردم ِمن ِمن یکم
 

 بیرون آوردمت بیمارستان از که همونطور میکنم کمکت من:گفت و کرد نگام
 
  نمیخوام نه-

 
 بیام میتونم خودم:گفتم که کرد نگاهم تعجب با
 

 عمرا دیگه ولی ببرتم اتاق توی تا و کنه بغلم میخواست دلم چیه دردم میدونستم خودم حاال
  کنه اینکارو

 ...میرم من پس باشه:وگفت کشید شلب روی و دستش و داد تکون و سرش
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 و بارون این توی که برداشتم قدم دو میکردم نگاه رفتنش به فقط احمقا مثل منم و میرفت داشت
 زمین افتادم و کرد گیر پام خیس زمین

 
  شدم داغون دیگه نمونده واسم جونی دیگه من
 شده گلی و خیس لباسام مامت زد زانو زمین روی کنارم و اومد سمتم به سریع آراد من افتادن با

  بود چسبیده سرم به و بود ریخته بیرون شال از موهام بود

 
 خوبه؟ حالت چیشد:آراد
  بیام میتونم خودم میگی من به بعد
  باال بیا خودت پاشو دیگه شو بلند اومدنت از اینم بیا

 
 دیگه میکنه درد پام خب:گفتم و کردم نگاهش بغض با حرفش این با میکرد درد بدجوری پام

  بیام چجوری

 
 کوچولو نکن گریه حاال باشه:گفت و کشید عمیق نفس یه
 

 سینش به و سرم و زدم لبخند یه کرد بلندم حرکت تویه و زانوم زیر گذاشت و دستش یهو
  چسبوندم

 
 با که آریامنش دیدن با داخل رفت و کرد باز درو زدم لبخند یه حرفش این از کوچولو گفت بهم

 برید نفسم ترس از میکرد نگاه بهمون سرخ چشمای
 

  بود عصبی خیلی میکرد نگاهمون سرخ چشمای با و کمرش به بود زده دستشو
 اشاره بهش زده خشکش من مثل اونم دیدم که انداختم نگاهی بهش بود وایستاده سرجاش آراد

  زمین بزارتم کردم
 
 آریامنش به نمیتونستم حتی دادم تکیه دیوار به و دستم پایین آوردم آروم و انداخت بهم نگاه یه

  میکرد بد و حالم بدجور ترسناکش قیافه دیدن کنم نگاه

 
  برداشت سمتش به قدمی آراد

 
 بیااااا تر نزدیک بیا پسر آره:گفت که کردم نگاهش تعجب با زدن دست به کرد شروع آریامنش

 لرزید بدنم چهارستون کشید که فریادی با

 
  ایستاد باشبا روبروی و رفت آراد

 
 چیه؟ برای اینکارا بابا چیشده

 
 این با میکنی غلطی چه داری بگو من به تو کارااا کدوم:گفت و زد عصبی پوزخند آریامنش

 عاشقانه خیلی و کردی بغلش االن میکنی غلطی چه بیرون شب نصف تا هرجایی دختره
 خونه تو اوردیش

 
  انداختم چنگ دیوار به

 ...هرجایی گفت من به بستم و مچشما و کردم مشت و دستم
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  میگی چی داری هست معلوم بابا کن بس:آراد
 روزشو و حال نمیبینی بیمارستان بودمش برده بود بد حالش نفس

 
  کردم نگاهش ترس و تعجب با:آراد سینه تخت زد شدو و نزدیکش آریامنش

 
 بگووو من به تو کتشر اومدی دیر امروز که بود همین خاطر به بیمارستان بردیش توچه به-

  آراااد میخوای توچی میدی اهمیت بهش انقد چی واسه دختری این چکاره

 
 و بد و خوب خودم سالمه 27 من نمیکنی صحبت بچه با بابا کن بس:گفت عصبانیت با آراد

 حرمتا نمیخوام ندی گیر من کارای به انقد بهتره چکارمیکنم دارم میدونم خودم میدم تشخیص
 بره بین از
 

  رفتم عقب به قدم یه ترس از سمتم اومد خشم با و داد تکون و سرش عصبانیت با آریامنش
  وایستاد من کنار و اومد همراهش آرادم
 ...بده نجاتم خودت خدایا

 
 اومدی گوری کدوم از نیست معلوم چیز همه بی دختره:گفت و سمتم گرفت اشارشو انگشت 

 منه پسره موقعیت و پول دنبال چشمت
 
 کاسته نیم زیر ایی کاسه چه نیست معلوم بدم کار بهت خواستی التماس با اولم همون دیگه هآر 

  معلومه البته
  سالمت به بری و جیب به بزنی و داریش همه و کنی تور و آراد میخوای فقط پوله تو هدف

 
 ...احمقم من کردی فکر تو
 

 پول خاطر به من لعنتی نه بگم مبزن داد میخواست دلم دادم فشار هم روی حرص از و دندونام
 ادامه زندگیت به تو و کشیدم زجر فقط که روزایی انتقام اومدم بگیرم انتقام اومدم من نیومدم
 بگم تا برداشتم جلو به قدمی بگیرم و دادی

 شدم ساکت  ولی بزنم حرفی کردم باز و دهنم کنم کنترل و خودم نتونستم دیگه 
 
 برو االن خفشوهمین فقط:گفت بلند صدای با میکنن چالم زنده زنده همینجا چکارمیکنم دارم 

 بیار واسم شناسنامتو
 

  کردم نگاه بهش شوکه
 زد فریاد که

 
 بیاااار شناسنامتو برو میگم بهت

 
 اومدی گوری کدوم از نیست معلوم نخواستم مدارک ازت روزم همون هستی کی تو بفهمم باید

 هستن کی بابات ننه و
  میاری واسم و شناسنامت و میری االن ولی 

 
 ...نمیکردم حرکتی هیچ و بودم وایستاده سرجام
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  میارم باشه:گفتم و دادم تکون و سرم سریع بودم کرده هول

 
 ...هستی منتظرچی پس:گفت عصبانیت با
 

 کن کمکم چکارکنم خدایا
 انجام و تگف باباش که کاری کرد اشاره و داد تکون و سرش اونم کردم نگاه آراد به ترس با

 بدم
 

 حرکت باال سمت به میارم االن اینکه گفتن با همین برای شه بدتر اوضاع و بمونم اینجا ترسیدم
  میزدم لنگ و بودم گرفته و دیوار برم راه نمیتونستم کردم

 
  کنه مراقبت چالق این از باید یکی آوردم خدمتکار:پوزخندگفت با که شنیدم و آریامنش صدای

 
 بودم شده خسته زجربکشم باید دیگه چقد اومد درد به حقارت و توهین مهه این از قلبم
 
  دادم ادامه و کشیدم عمیق نفس یه همین برای بود نمونده زیاد انداختم باال به نگاهی 

  رسیدم اتاق به باشم محکم کردم سعی میرفت گیج سرمم میکشه تیر پام کردم حس
 بستم درو و تو رفتم

 
 ...چکید چشمم هگوش از اشک قطره یه
 شناسنامه میتونم مگه اصال آخه ایی شماسنامه چه چکارکنم االن فکرکنم باید گریه جای به

  کیم من میفهمه یعنی بدم نشون بهش
  خنگم من چقد چی پس آره
 
 و بستم و چشمام شد سیاه اطرافم کردم حس نشستنم با نشستم تخت روی و رفتم عصبانیت با

 بخوام کمک ازش باید بزنم زنگ آرشام به گرفتم تصمیم دمکر باز لحظه چند از بعد

 
 آلودشو خواب صدای که کنم قطع خواستم حرص با نمیداد جواب منتظرشدم و گرفتم شمارشو

 شنیدم
 

 بله؟:آرشام
 
  کن کمکم آرشام-
 

 چیشده؟ نفس:گفت و شد بلند صداش یهو نیومد صدایی ازش لحظه چند
 
 چکارکنم؟ من بگو خدا ترو خواسته شناسنامه ازم منش آریا شده چیزی یه اینجا شدم بدبخت-

 ...میکشتم همینجا میشه خراب چیز همه کیم من بفهمه اگر
 

  کنه نمیتونه غلطی هیچ باش آروم:آرشام
 با مدارکتو که میگی ترس یکم و ناراحتی با و پایین میری االن میگم چی ببین کن گوش فقط

 مونده جا ونخونت توی احتماال و نیاوردی خودت
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 چی؟ نکنه باور اگه آخه ولی-
 

 من پیش میای و بیرون میای خونه از مدارک آوردن بهونه به فردا نیست ایی دیگه راه:آرشام
  میکنیم فکری یه باالخره

 
 میکنم کارو همین باشه گفتم ناراحتی با

 زنگ مبه فردا باش خودت مواظب کنه نمیتونه هیچکاری اون نترس:گفت و شد آروم صداش
  بیام تا بزن

 
 بخیر شبت باشه-
 

 بخیر توهم شب:آرشام
 

  میشنیدم هم ازاینجا آریامنشو فریاد و داد صدای شدم خیره روبروم به و کردم قطع و گوشی
  نشنوم صداتو دیگه بمیری

 
  کردم نگاه ها پله به کالفگی با بیرون رفتم و شدم بلند و گرفتم تخت لبه به و دستم
 ...میشه قبل از بدتر روزمم و حال من کردن حتاسترا از اینم
 
 چیزی که تو:گفت عصبانیتش همون با آریامنش بودم دوم پله رو کردم حرکت پایین سمت به

  کو کوفتیت مدارک این نیست دستت توی

 
 ...نیست:گفتم و پایین انداختم و سرم ترس یکم با
  کردم کامل جملمو نشه عصبی ازاین بیشتر اینکه واسه 
  نیاوردمش خودم با اومدم وقتی راستش-
 

 میکنه نگاهم داره سرخ چشمای با دیدم که کردم نگاهش
 

 واستون میارم شب تا کنین باور میارمش حتما فردا:گفتم سریع
 

 دلم باشه کرده شک بهم که انگار بود جوری یه کردنش نگاه طرز میکرد نگاهم فقط آراد
 کنه نگاهم اینطوری نمیخواست

 
  میارم در روزگارت از دمار وگرنه باشه اینجا شناسنامت باید اومدم شرکت از فردا:آریامنش

 
 کوبید هم به محکمی باصدای و در و کارش اتاق تو رفت و شد رد کنارم از دادم تکون و سرم

  کشیدم پیشونیم به دستی بودن وایستاده آشپزخونه کنار ترس با همه که خدمتکارا دیدن با
 

 ...سرکارتون برید میکنین نگاه چی به:نگفت لندیب صدای آرادبا
 

 حرص دیدنش با میکرد نگاهم و بود وایستاده که بود نگین فقط آشپزخونه تو رفتن سریع همه
  وایستادم روبروش نزدیکش رفتم و شد بیشتر عصبانیتم و
 

  میکرد نگاهم طلبکار و سینه به دست
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 محکم کشیده ویه دادم دست از و کنترلم کرد عصبیم قبل از بیشتر کردنش نگاه حالت این
 گوشش تو خوابوندم

 
  گذاشت صورتش روی و دستش

  میکرد نگاهم شده گرد چشمای و بهت با
 

  هم رو کشیدم حرص از و دندونام
 

  نفس میکنی داری چکار:گفت و اومد سمتم به آراد
 

  اینه تقصیر چیز همه انداخت روز این به منو این:گفتم و سمتش برگشتم
  افتادم روز این به بیشعور و حسود آدم این خاطر به االن داد هل ها پله از منو
 

 کرد نگاه نگین به خشم با آراد
 نمیخورد تکونم حتی ترس از نگین

 ترسیده خیلی بود معلوم چشماش از
 

 حقی؟ چه با:گفت و کرد خم و آرادسرش
 

  داد تکون و سرش ترس با نگین
 میکنی رو دیگه نفر یه کشتن قصد من خونه تو حقی چه با:گفت تری بلند صدای با آراد که
 

 میخوام معذرت بشه اینجوری نمیخواستم نبود اینطوری خدا به آقا چیه کشتن:گفت ترس با نگین
 

  میفهمی کردم اخراجت ماه یه وقتی چشمام جلوی از گمشو فقط:آراد
 و نگفت چیزی باال وآورد تشدس سکوت معنی به آراد که بزنه حرفی خواست التماس با نگین

  حیاط تو رفت شد رد کنارمون از
 
 بکشه مواد میره حتما زدم پوزخند یه
 

 میزنی؟ پوزخند چی به دقیقا:آراد
 

 پله نگاه ناله با دادم تکون و سرم بزنم حرف باهات میخوام باال بریم:گفت که کردم نگاهش گیج
 باال رفت و شد رد کنارم از آراد ندارم جون واقعا دیگه کردم ها

 
 استراحت اینکه جای به کنم گریه میخواست دلم رفتم باال سختی به هارو پله منم آراد رفتن با

 افتادم روزی چه به کنم
 
 دیدم آخه کردم نگاه اتاقش به کامل دور یه تعجب با نبود اینجا ولی کردم باز و آراد اتاق در 

 ...رفت کجا پس باال اومد
 

 عصبانیت با میگرده و میزم کشوی توی داره دیدم که کردم باز درو و خودم اتاق سمت رفتم
 باال آورد و سرش خونسرد خیلی که کوبیدم بهم و اتاق در
 میکنی؟ چکارداری:گفتم و نزدیکش رفتم 
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  ایستاد بالکن توی رفت و گفت اینو نمیکنم خاصی کار:گفت و دیوار دادبه تیکه

  کرد روشن و آورد در سیگاری و جیبش توی کرد و دستش
 

  میکردم نگاه کاراش به فقط
 و ترس یه کرده شک چیزی یه به آراد که میده نشون رفتاراش و کردنش نگاه طرز این

 باشم آروم کردم سعی ولی بود افتاده دلم توی بدی دلشوره
 
 بیرون داد سیگارشو دود و انداخت بهم نگاه نیم یه وایستادم کنارش و بالکن تو رفتم 
 شده؟ یچیز-
 

 بشه؟ چیزی قراره مگه:آراد
 

  میکنی پنهون و توچی:گفت و سمتم به شد خم نگفتم چیزی
 
  دادم قورت و دهنم آب کردم نگاه بهش ترس با
 کنم پنهان باید چیو هیچی ن؟..م:گفتم و

 
  میبینم چشمات توی چیزی یه ولی نمیدونم:گفت و داد تکون و سرش

 
 ...نیست مهم:گفت و کرد مکثی

 
 طرز این از کرد حرکت بیرون سمت به من به کردن نگاه بدون و موند بالکن تو دیگه میک

  نشه دردسر امیدوارم فقط کرده شک چیز یه به میدونم نمیاد خوشم زدنش حرف
 

 بالشت زیر گذاشتم و گوشیم و خوابیدم پهلو به گرفت درد سرم پشت که کشیدم دراز تخت رو
 نگرانم خیلی آرشام پیش برم باید فردا

 
 که مطمئنم ولی نه یا آوردم کردم چکارش نمیدونم اصال فکرکنم مونده خونه شناسنامم 

 برد خوابم آینده به کردن فکر با و بستم و چشمام نیاوردمش
 

 با و نشستم تخت روی سریع آرشام شماره دیدن با پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح
 دادم جواب آلود خواب چشمای

 
 پس؟ کجایی:آرشام

 
  بیام کجا قراره مگه ام خونه:گفتم تعجب با
 
 اوضاع تا بیرون بزن خونه اون از تر زود شو بلند نگو پرت و چرت نفس:گفت عصبانیت با

  نشده بدتر
 

  نمیاوردم در سر حرفاش از اصال
  داره خطری چه این شناسنامس بحث اگر چی؟خب یعنی-
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 بیرون بیا شد بلند زود میگم اینو دارم که میدونم یچیز یه من:گفت حرص یکم و عصبانیت با
 

 نمیدونستم اصال شدم بلند تخت رو از اومدم خودم به خط پشت بوق با که بزنم حرف خواستم
 پایین سمت وبه برداشتم کمدم از مانتو یه بود تنم بیرونم شلوار کنم عوض لباس چجوری
 کردم حرکت

 
 وایستادم ها پله رو بودم شده ها مرده شبیه بودم نکرده آرایشم آلود خواب های چشم با 

 تعجب با گرفت و جلوم نگهبان که وایستادم ویال در وجلوی پایین رفتم نبود خونه هیچکس
 چیشده؟:گفتم و کردم نگاهش

 
  نرید بیرون خونه از گفتند آریامنش آقای خانم شرمنده:گفت و داد تکون و سرش جدیت با
 

 ولی چی یعنی:گفتم و دادم قورت و دهنم آب ترس با تپیدن تند تند به کرد شروع قلبم ضربان
  بیرون برم باید دلیلی یه به من میدونن و دارن اطالع خودشون

 
  بهشون بزنم زنگ میخواین اگه:گفت و آورد در جیبش از و گوشیش

 
  دادم وتکون سرم نه معنی به ترس با

 گرفتم و آرشام شماره ترو عقب رفتم یکم

 
 صدای بوق جز به ولی گرفتم و شمارش چهارم بار برای نمیداد جواب میزدم نگز هرچی

  نمیشنیدم ایی دیگه

 
 پشت همه نگهبانا افتاده اتفاقی فکرکنم بیرون برم نمیتونستم که اینجاهم از میشدم دیوونه داشتم

 ...بودن وایستاده در
 چیه واسه مراقبت همه این 
  میترسم کم کم دارم 

  نیاره سرم بالیی مرتیکه این نیست هخون که آرادم

 
 اتاق در جلوی باال رفتم و گرفتم ها نرده به دستمو کردم حرکت باال سمت به لرزون پاهایی با

 امنیته من واسه بودنش میکنم حس بود خونه االن کاش کردم باز درو و ایستادم آراد
  

 پوست کالفگی از نداد جواب ولی گرفتم و آرشام شماره دوباره و نشستم آراد تخت روی رفتم
 میجوییدم لبمو

 
 خدایا نمون اونجا بیرون بیا گفت بهم زدیم حرف باهم پیش دقیقه چند نمیده جواب چرا آخه

  نه وای کشتنش و پلیسه فهمیدن نکنه آوردن آرشام سر بالیی نکنه چیشده یعنی

 
 نداد جواب بازم ولی گرفتم شمارشو دوباره
 برم اینجا از میخواست دلم بیوفته اتفاقی یه ممکنه آن هر میکردم حس گرفتم دستم تو سرمو
 بمونم اینجا نمیخوام بیرون

 
 ولی کردم گوشیم صفحه به نگاه یه پریدم جام از گوشی زنگ صدای با که بودم خودم حال تو

  نبود من گوشی صدای

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 183                                                 P a g e

 

 

 
  بود آراد گوشیه کردم بلند و بالشت و تخت رو شدم خم گشتم صدا دنبال

  میزد زنگ بهش داشت آریامنش نبرده و گوشیش اچر
 
 نگاه و گوشیش شد قطع و خورد زنگ دیگه یکم شد بیشتر ترسم و استرس اسمش دیدن با

  بوده زده زنگ بهش بار 10 آریامنش کردم

 
 داشت گوشیم آخه نمیدی جواب چرا آرشام افتاده اتفاقی یه مطمئنم بمونم اینجا نمیتونستم دیگه

  میشد خاموش
 

 مونده گوشیم شارژ از درصد 10 فقط نداد جواب هم باز ولی گرفتم و شمارش آخر بار برای
 لعنتی بود

  میگشتم شارژر دنبال آراد اتاق تو 

 
 اومد آریامنش ماشین کردم نگاه و پایین و رفتم پنجره سمت به سریع پایین از ماشین صدای با
  یلیخ بودم ترسیده رفتم عقب سمت به قدم یه ویال تو
 
 اومد ویال سمت به دو با و شد پیاده ماشین از

 داد با که پنجره سمت شدم خم دوباره نمیومد پایین از صدایی هیچ چکارکنم باید نمیدونستم
  شد حبس سینم تو نفس ترس از آریامنش

 
  پااایین بیاااا

 
  کردم قفلش داخل از درو سمت دوییدم بودم وایستاده جام سر فقط شده گرد چشمای و ترس با

 
  نفسسسس-

 
 گرفتم فاصله در از و دهنم جلوی گذاشتم دستمو

 
 نمیکردم تصور اینجوری ولی شده چیزی یه میدونستم نداشتم و کاری هیچ قدرت ترس از

 
 در به زد لگد با بودم ترسیده خیلی دادم قورت دهنمو آب میشنیدم در پشت هاشو قدم صدای 

 گذاشتم دهنم لویج و دستم سریع و کشیدم خفیفی جیغ
 
  میگم بهت کن باااز درو این کن باز حرومزاده-

  بیرون میره خونه این از جسدت فقط کن گوش
 

  کنم کاری یه باید بود گرفته گریم
  میکشن منو اینا وگرنه باشه باید االن آرشام لعنتی

 
 ...زد و بعدی لگد

  تو بیاد آریامنش و بشکنه در بود ممکن آن هر 
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 از رفتم پنجره سمت به نمیرم بیرون زنده بمونم اینجا کنم فرار باید اتاق وسط ممیخورد گیج
 بیام اگه توچشمه خیلی اینجا بود زیاد ارتفاعش کردم نگاه و پایین داشت راه من اتاق به بالکنش

  میبینن نگهبانا پایین
 نمیشه معلوم زیاد اونجا خودم اتاق تو برم باید

 
 بردارم قدمی خواستم 

 شنیدم و آراد بلند دایص که
  

 چیشده باز چکارمیکنی داری بابا اینجا خبره چه:آراد
  برم نمیتونم چرا کردم نگاه بسته در به و عقب برگشتم ایستادم سرجام

 
 ...آراد صدای

 
 خودمو بایدجون دیگه االن شدن خراب همه هام نقشه دیگه حاال چیشد و میخواستم چی من

 بدم نجات

 
 برم اینجا از زودتر باید کنم گوش حرفاشون به تا نکردم صبر دیگه ومدمی آریامنش صدای
 بیرون

 انداختم پایین به نگاه یه رفتم خودم اتاق به آراد بالکن از 
 بیرون برم اینجا از چجوری بودم ترسیده بود زیاد ارتفاعش 
 

 چشمم بالکن تو نپایی برم چیزی یه با باید توش ریختم و هام وسیله از سری یه برداشتم و کیفم
 بلند طنابش پایین برم زودتر باید میومد دادشون صدای بودم سردرگم افتاد نازک طناب یه به

 بود نازک خیلی ولی بود

 
 نکنم نگاه پایین به کردم سعی میریخت قلبم پایین به کردن نگاه با بالکن در به بستمش

 
 بد داشت حالم کردم وآویزون مپا یه و پایین انداختم و طناب میشد نزدیک داشت صداشون 

 دیوار به سالممو پای نمیمونه واسم راهی هیچ دیگه پایین بیوفتم شکسته پای این با اگر میشد
 داشتم نگه

 پایین کشیدم خودم و بود بسته و چشمام ترس از میداد صدا پایین کشیدم و طناب
  میشد پاره داشت طناب کردم نگاه رو باال 

  کن کمکم خدایا نه وای
 

 صدامو تا گذاشتم دهنم جلوی دستمو میکشید تیر پام زمین افتادم و شد پاره که پایین کشیدمش
 نشنون

 
 ویال پشت دوییدم شدمو بلند جام از سریع سمت این به میومد داشت که نگهبانی دیدن با
 نه دبو قفل ولی در سمت دوییدم بود گرفته نفسم بود ویال پشتیه در اینجا دادم تکیه دیوار به

 نبود زیاد ارتفاعش کنم کاری یه باید میکنن پیدام االن کردم نگاه و سرم پشت ترس با لعنتی
 ...باال برم چجوری ولی

 
 و بود سالم که پام واون کشیدم عمیق نفس یه در پشت کردم پرت و درآوردم دوشم از و کیفم

  باال کشیدم خودم و در قفل رو گذاشتم
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 با کردم نگاه عقب به برگشتم میومد در گریم داشت بدم تکون تموگرف گچ پای اون نمیتونستم

 سریع فریادشون با سمت این میومدن داشتن که میکردم نگاه نگهبانا به شده گرد چشمای
 باال کشیدم خودمو

 
 میکنه فرار داره آقا کردم پیداش اونجاس-

 برید نفسم درد از پایین کردم پرت طرف اون از خودمو بستم و چشمام درد از باال کشیدم و پام
  باشم قوی باید
 میره کجا به اینجا نمیدونستم اصال بود راه تا دو انداختم برم دورو به نگاه یه و برداشتم و کیفم

  رفتم چپ سمت از
 میشد سیاه داشت کم کم چشمام سرم پشت و پا درد از بدوم نمیتونستم 
 

 عمیق نفس و بستم و چشمام درخت به دادم تکیه و سرم و کردم پنهان درخت پشت و خودم
 بود شده حس بی پام انگار کشیدم

 
  میکشنم همینجا نکنن پیدام میکردم دعا فقط میشنیدم هاشونو قدم صدای
 میومد آریامنش داد صدای

 
 چیزو همه بی حرومزاده اون االن همین کنین پیداش هست که هرگوری کنین پیداااش-

 میخوامش زززنده میخوامش
  

 ولی میشدم روبرو باهات داشتم قدرت یکم اگه تویی چیز همه بی حرومزاده بستم و چشمام
 نمیتونم

 
 تند تند قلبم ترس از میومد سمت این به داشت نگهبانا از یکی ایستادم درخت پشت همونجا

 میزد

 
 برگرد نیست اینجا کسی میری داری کجا:گفت بلند که اومد یکی صدای

 
 حسیه چه این نمیدونم شد جمع توچشمام اشک کردم نگاهش و مشد خم آروم بود آراد صدای

  دارم بهش
 

  بود هم تو اخماش و بود درهم قیافش
 رفت و عقب برگشت نگهبان آراد حرف با
  ویال داخل 

  برم کجا من میگردن من دنبال االن دیگه اینا
 

  آرشامه دارم که کسی تنها االن میوفته خطر به جونش چون دلسا پیش برم نمیتونم
  جوابمونمیده که اونم

 
 اصال کردم حرکت باشه نداشته دید زیاد که جایی از و گرفتم فاصله درخت از کالفگی با

  نکنه پیدام کسی تا شم دور ابنجا از زودتر باید فقط میرم کجا دارم نمیدونستم
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 دادم رتقو دهنمو آب ترس با شد جمع اطراف به حواسم تازه شکمم صدای با بود شده گرسنم
  اومدم کجا نفهمیدم اصال که بودم فکر تو انقد کجاست دیگه اینجا

 
  بود بیابون طرفشم اون باریک کوچه یه

 زندگی واسه هم جایی دیگه دارم کسیو مگه آره داشتم کارارو و کس بی حس بودم ترسیده
 شد تباه زندگیم میشه چی انتقامم پس ندارم

 
 دکمه سریع آرشام شماره دیدن با کردم پاک و بود چشمم گوشه که اشکی گوشی صدای با

 زدم و اتصال
 

 ...نفس:آرشام
 
 زدم جیغ گریه با
 چقد زنده یا مردم مرگمه چه کجام االن میدونی هیچ حالیم توچه من میدونی هیچ نفس زهرمار-

  کردی ول منو توهم که بودی تو ندارم کسیو که من زدم زنگ بهت

 
  بشنوم نمیخوام نگو هیچی:گفتم گریه با همراه بلند یصدا با که بزنه حرفی خواست

 شدم بدبختا مثل موندم خیابونا تو نازک لباسای و کیف یه با خورده بخیه سر و شکسته پای با
  برم ندارم و جایی هیچ

 
 تا بمیرم تا میموندم باید میکردم فرار نباید اصال میگردن دنبالم در به در افرادش و آریامنش

  شم خالص گیزند این از

 
 االن؟ کجایی:گفت بلندی باصدای آرشام میزدم نفس نفس

 
 زدم جیغ

  مهمه برات مگه میپرسی چرااا-
 

  نکردم پیدات گوشی روی از خودم تا بگو زود مهمه آره:گفت و زد داد من ار تر بلند اونم
 

  کردم نگاه اطرافم به و کشیدم چشمام به دستی
 اومدم کجا دونمنمی اصال کجاست نمیدونم لعنتی-
 

 چی؟ یعنی:آرشام
  کن صبر فقط نکن قطع گوشیتو باش آروم باشه خب خیله

 
 گوشیم آرشام:گفتم کالفگی با ندارم شارژ میکرد اعالم که گوشیم صدای با گذشت ثانیه چند
 بدو تروخدا میشه خاموش داره

 
  شد خاموش نه وای لرزید دستام تو گوشیم کرده هول بود معلوم

 
 انقد اومدم من گوریه کدوم اینجا نیست معلوم میشدم دیوونه داشتم دادم فشار سرمو دستم با

  نمیکنم نگاه راهم به که خنگم
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 میرفت خاک بستم و چشمام میکرد بلند و اطراف خاکای و میومد سردی باد خطرناکیه جای
  کردم باز و چشمم یه ترس با کسی های قدم صدای با میومد شدیدی باد توچشمم

 
  کنم کاری هیچ نمیتونستم ترس از سمتم میومدن داشتن نفر دو

 
 خوشگله چکارمیکنی اینجا جووون-

 
 چی معلومه اینجا اومدی وقتی عزیزم میکنی فرار چرا:گفت یکی اون که رفتم عقب به قدم یه

 میکشی؟ خجالت جان ای میخوای

 
  کردم گم راهمو من برید اینجا از گمشید:گفتم جیغ با
 

 زمین افتادم و کرد گیر سنگ به پام که عقب رفتم شدن نزدیک بهم و خنده زیر زدن جفتشون
  میومدن سمتم به همینطور اوناهم و میکشیدم عقب به خاکا رو و خودم

 
 ...نکن ترم بدبخت این از خدایا

 
 و دستش خواستم و کشیدم جیغ مانتوم روی کشید و دستش و کنارم انداخت خودشو یکیشون

 ...کردم نگاه آرشام عصبانی قیافه به شوک با کشید یقشو پشت از نفر یه که بزنم پس

 
  بوده اطراف همین انگار رسید زود چقد

 نداد اجازه پام درد ولی شم بلند جام از خواستم صورتش تو کوبید مشت با و عقب کشید یقشو
  بود بریده نفسم

 
 کنن دفاع خودشون از نمیتونستن اصال چون زدن چیزی یه یا معتادن نفر دو اون بود معلوم
  من سمت اومد و طرف اون کرد پرتشون آرشام
  برگردوندم رومو

  بریم باید شو بلند:گفت و کشید عمیق نفس یه

 
 گفتم آخ یه درد از که کرد بلندم و کشید و دستم حرص با که نکردم نگاهش بازم

 
 مثل همتون بس از شدم ستهخ میکنه درد پام نمیبینی:گفتم و عقب دادم هولش عصبانیت با

 نمیفهمه منو هیچکس چرا آدمم منم بابا کردین رفتار باهام وحشیا

 
 سرش پشت به دستی میکرد نگاهم حرف بی آرشام بود گرفته صدام بودم زده جیغ بس از

  شدی نازک دل خیلی تو اینکه مثل نیست اینجوری:گفت اخم با و کشید
  بریم باید زودتر نیست بحث جای اینجا نگو هیچی االنم

 
  دیگه بیوفت راه وایستادی چرا:گفت و گرفت ازم و کیفم

 
 نمونده واسم ایی دیگه راه آرشام به اعتماد جز به ولی ببره منو کجا قراره نمیدونستم

 
 ولی من دنبال اومده مثال کردن دنبالش انگار میکرد حرکت تند انقد آرشام بود خلوت کوچه
  انگار نه انگار
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 نبود حواسش اصال انگار میکرد حرکت داشت همینطور اون وایستادم سرجام بودم دهش خسته

 چکارمیکنی:گفت عصبانیت با میگشت من دنبال و عقب برگشت که ایستادم همونجا حرصم از
 نمیای؟ چرا پس

 
 میری خودتو راه داری همینجوری میکنه درد پام کردن دنبالت مگه:گفتم بلند صدای با منم

  تر ومآر یکم خب

 
  عقب رفتم قدم یه ترسیدم چهرش حالت از سمتم اومد بلند های قدم با و کرد مشت و دستاش

 
 جیغ انقد:گفت و داد فشاری و کمرم کشیدم جیغی ترس از کولش رو انداخت منو و سمتم اومد
  نمیای راه صبحم فردا تا باشه تو به اگه نکن جیغ
 ...ویالس نزدیک اینجا که میدونی کنه اتپید آریامنش تا بمونی اینجا میخوای نکنه
 نگفتم چیزی و شدم ساکت دیگه

 
 باال آوردم و سرم میدزده منو داره میکنه فکر ندونه یکی گرفته منو چجوری دیوونه پسره

 اونجا کیه اون:گفتم و کمرش پشت زدم مشت با بود نشسته ماشین تو نفرم یه بود اونجا ماشینش

 
 غرید لب زیر که بهش زدم تر محکم نداد جوابمو

  نمیخورته نترس همکارمه-
 

 میکردم نگاهم اخم با که کردم بهش نگاه یه کرد باز و عقب در و پایین گذاشت منو ماشین کنار
  شد سوار و کوبید هم به درو شدم ماشین سوار و برگردوندم سرمو

 
 سالم:گفت لبخند با و سمتم برگشت بود دوستش که همین

 
 کردم سالم و دادم تکون سرمو

 
  بود دستش توی سیم بی یه

 
 میکرد حرکت زیادی سرعت با کرد روشن و ماشین عصبانیت با و نشست فرمون پشت آرشام

 خوبه حاال چشه میکنه نگاه بهم داره خورده گره اخمای با دیدم که کردم نگاهش آیینه توی از
  میکنه اخم من واسه این شدم بدبخت من

 
  برو آروم من جان که بکشی مارو نمیخوای داداش:فتگ و سمتش برگشت دوستش

 
 و داشت نگه خیابون کنار جا یه میره کجا داره نمیدونستم کرد کم سرعتشو حرفی بدون آرشام

 دیگه؟ میشی پیاده اینجا تو:گفت دوستش به رو
 

 شنگاه اخم با آرشامم داد تکون نه نشونه به سرشو میکرد نگاه آرشام به داشت تعجب با اونم
 بعدا دارم کار جایی برم باید نبود حواسم اره آهان:گفت و داد تکون و سرش سریع اونم کرد

 میبینمت

 
  دادم جوابشو منم کرد وخداحافظی سمتم برگشت
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 ...میومد نظر به خوبی پسر
 
 کسی نگاه سنگینی ندارم چیزارو این به کردن فکر حوصله دادم تکیه صندلی پشت به و سرم 
 باز و چشمام ماشین توقف با بود گذشته چقد نمیدونم نکردم باز و چشمام لیو میکردم حس و

  کردم
 

 و کرد باز ریموت با و پارکینگ در میومد نظر به بزرگی خونه داشت نگه خونه یه جلوی
 شو پیاده:گفت و کرد نگاهم آیینه تو از داخل برد و ماشین

 
 زد دکمشو و آسانسور سمت رفت شدم پیاده ماشین از و برداشتم کیفمو حرف بدون

 میتونم چقد ومن کجاست اینجا بپرسم میخواست دلم میکردم نگاهش چشمی زیر داخل رفتم 
  داشت نگه چهارم طبقه نگفتم چیزی ولی بمونم اینجا

 
 داخل برم کرد اشاره سر با که بودم ایستاده در جلوی کرد باز درو و انداخت کلید
  کردم نگاه اطراف به و داخل رفتم

 
 شده پاره گلوت فکرکنم کردی جیغ جیغ انقد بره در خستگیت تا بشین کاناپه رو بیا:آرشام

 
  شدی بانمک انقد حاال تا کی از تو وای:گفتم و آوردم در اداشو مسخره به

  بود گرفته درد کمرم اخیش نشستم کاناپه روی رفتم کرد نگاهم جدی
 

  نشست روبروم اومد دقیقه چند از بعد
 کجاست؟ اینجا:گفتم و دادم تکون و سرم

 
  بکشمت آوردم نمیبینی مگه بیابونه:گفت و داد تکیه باپوزخند

 
 و نیاوردم خودم روی به ولی بود گرفته خندم

  ندارم حوصه نکن زبونی شیرین دیگه بسه اه اه:گفتم حرص با
 

 رو مسخره خونه هم یه حوصله من کن درست اخالقتو باش نداشته که نداری:گفت و کرد اخم
 ندارم

 
 با کرد باز پیراهنشو اول دکمه و آورد در کرواتشو شدو بلند جاش از که بدم جوابشو خواستم

 باال دست خودتو خیلی ترسیدی چی از دقیقا االن چیه:گفت پوزخند با که کردم نگاهش ترس
  گرفتی

 
 درو و تواتاق رفت و شد رد کنارم از پوزخندش همون با که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 بست
 

 ...میکنه گیج منو کاراش با این
 

 بد فکرای انقد بهتره ندارم ایی دیگه راه ولی درسته چقد غریبه پسره یه پیش موندنم نمیدونم
  نکنم
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  حمومش توی برم کاری اول همین نمیشد روم ولی بگیرم دوش میخواست دلم
 کردم باز و یخچال در کردن حرکت آشپزخونش سمت وبه شدم بلند بود گرسنمم

 
 بخوره چیزی که نیست آدم مگه آرشام این گرسنمه من چی یعنی رفتم وا خالی یخچال دیدن با

  آخه خالیه یخچالش چرا
 

 خیره همینجوری بود پوشیده جذب تیشرت و راحتی شلوار یه بیرون اومد شدو باز اتاق در
 میاری در ومن چشمای چرا گرسنته:گفت و آشپزخونه تو اومد کردم نگاهش

 
  خالیه؟ یخچالت چرا میکنه زندگی اینجا چجوری تو-
 
 سرکشید نفس یه و کرد پر آب لیوان یه شیر از
 

  داره ربط خودم به:آرشام
 

 نداشتم حوصله اصال میکنه عصبیم رفتاراش با انقد چرا نمیدونم میاره در و کفرم داره دیگه
  بیرون اومدم پزخونهآش از و بستم محکم و یخچال در کنم کل کل باهاش

 
 بستم درو و داخل رفتم کردم حرکت اتاقا از یکی سمت به
 
 میز و کتاب قفسه یه با بود اتاق گوشه تخت یه کردم اطراف به نگاه یه
 
 دلم باید چرا آخه شده چم من شده تنگ براش دلم نشستم تخت رو افتادم آراد یاد چرا نمیدونم 

 بیام بیرون مسخره افکار این از تا دادم تکون رموس بشه تنگ خانوادم قاتل پسر واسه

 
 بهتر حالم میکشم دراز یکم همینا با بیخیال بودم گذاشته بیرون بود لباس تا چند توش که کیفم 

 شه
 

 بستم و چشمام و گذاشتم بالشت روی و سرم کردم باز و موهام و آوردم در سرم از و شالم
  شد بلند زنگ صدای که نمیبرد خوابم

 
 پشت رفتم کردن پیدام نکنه آریامنشه نکنه میزد تند تند قلبم ترس از نشستم تخت روی ریعس

 کوبیده بهم در ثانیه چند از بعد نمیومد صدایی هیچ دادم تکیه در به و کردم قفلش پشت از درو
  بود شده بیشتر ترسم شد
 
 چرا چیشده نفس منم:تگف بلند صدای با آرشام که کشیدم جیغی ترس از اتاق در به زد یکی که

  کن باز درو میزنی جیغ

 
  کردم باز درو و گذاشتم قلبم روی دستمو

  بود تودستش غذا پالستیک یه
 

 غذا بودم من ترسیدی چی از:گفت و سمتم اومد قدم یه و چشمام تو زد زل بود گرفته گریم
 ...آورد دادم سفارش
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 زیر و دستش نزدیکم اومد و زمین ور گذاشت رو غذا میخورد سر گونم روی همینطور اشکام
 کنم بلند سرمو کرد وادارم و گذاشت چونم

 
 شدم خیره چشماش به اشکی چشمای با 

 نمیتونم و دیدم آراد توچشمای که چیزی اون هیچوقت سرده خیلی آرشام نبود هیچی چشماش تو
  ببینم آرشام چشمای تو
 اون به همش دارم چرا نمیفهمم الاص داشت خاصی برق چشماش بود چیزی یه آراد چشمای تو

 ...اونه خاطر به هم اشکا این نکنه فکرمیکنم

  
 کسی امنه جات و منه خونه اینجا بزنه آسیبی بهت نمیتونه کسی نترس هیچی از نفس:آرشام
 باش راحت و نترس چیزی از پس نمیکنه پیدات اینجا

 
  نکن گریه دیگه:گفت که زدم زل چشماش تو کرد نگاهم و پایین آورد و سرش که نگفتم چیزی

 
  کردن پیدام کردم فکر بودم ترسیده واقعا کردم پاک اشکامو دادمو تکون سرمو

 
 میشه؟ چی انتقام:گفتم گرفته صدای با که بره کنارم از خواست آرشام

 
  میکنم تمومش خودم من میبریم پیش کارو قبل روال به نمیشه چیزی:گفت کردو نگاهم سوالی

 
 کنی؟ تمومش میخوای چطوری؟چجوری آخه:گفتم کالفگی با
 

 از یکی از کافیه فقط نمیشینم ساکت منم باش مطمئن ولی باش نداشته کاری این به تو:آرشام
  میکنم بیچارش مدرک باهمون دستم توی بیاد مدرک کثیفش کارای اون

 
  میچینم ومیز بشوری صورتتو و دست تو تا دادم سفارش کباب هم غذا راستی نباش نگران تو
 

 ..راستش چیزه امم:گفتم سریع که بره خواست
  بگو:آرشام

 
 بگیرم؟ دوش یه برم میتونم من:گفتم و انداختم پایین سرمو خجالت با

 
 میکشی خجالت انقد که چیه گرفتن دوش دیگه:گفت و زد لبخند یه
 
 منو بلده فقط گرفته خندش بود معلوم صداش توی پایین انداختم سرمو بیشتر حرفش این با 

 کنه مسخره

 
 بیا منه اتاق توی حموم:آرشام

 آوردی؟ خودت با لباس 

 
  باخودم آوردم لباس دست چند یه آره:گفتم و دادم تکون سرمو
 و میز بیای و بگیری دوش بری تو تا میدم بهت االن تمیزم حوله یه پس خب خیله:آرشام
  میچینم
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 لعنتی گچ این از دیگه انداختم پام به اهنگ یه کردم حرکت اتاقش سمت به کردمو تشکر یه
 و پام و ومچ گفتم آخ یه کشید تیر پام که در به زدم شکستم پای باهمون عصبانیت با شدم خسته
 گرفتم

 
 هم درگیری خود میگه االن میکرد نگاهم تعجب با و بود وایستاده در چارچوب توی آرشام 

 دارم

 
 خب نیستم راحت اصال خدا به گچ این با شدم تهخس نکن نگاهم اونجوری:گفتم و کردم نگاهش

 بگیرم؟ دوش برم چجوری االن
 

 دیوار به بکوب سرتو:گفت  گوشم کنار آروم صدای وبا کرد نگاهم متفکر
 
  راهنماییت از مرسی:گفتم و شونش به زدم حرص با و کردم نگاهش شده گرد چشمای با
 
 سرتم گفتم درگیری پات و دست با دیدم خهآ میکنم خواهش:گفت و باال انداخت ابروشو تای یه

  شی خالص بزن
 
 کردم قفل پشت از درو و حمومش تو رفتم و برگردوندم رومو قهر حالت به
 

 ...بپوسم که نمیتونم کنم چکار شد که شد خیسم نیست مهم واسم پام گچ دیگه اصال
 
 چیه؟:گفتم و ایستادم در پشت زد در به ایی تقه که کردم باز و شیرآب و آوردم ودر لباسام 

 
 ...نیومده بهت خوبی انگار ولی نشه خیس توش بزاری پاتو آوردم نایلون چیه؟برات:آرشام

 
 ...بدش برمیخوره بهت سریع چرا:گفتم و کردم باز درو الی

 
 دیگه بده گفتم و دادم تکون دستمو ببینم نمیتونستم قیافشو

 
 االن وضعیه چه این اه اه زدم گره و گذاشتم شتو و پام و بستم درو دستم توی گذاشت و نایلون

  میده گند بوی پام
 

 حوله دیدم که کردم باز درو الی آروم اومد در ازتنم خستگی گرفتم خوب دوش یه اینکه از بعد
 دیدم کردم فکر لحظه یه نذاشته برام زیر لباس دیدم که کردم نگاه در پشت گذاشته و لباسام و

  کنه انتخاب زیرم لباس برام یادب مردم پسر پروم چقدر من
 

 اینجوری خب نیاوردم زیرم لباس فکرکنم اصال کنم نمیتونستم ایی دیگه کار نداشتم ایی چاره
 رو حوله و پوشیدم و بود گذاشته برام که شلواری و تیشرت همون بخرم برم باید نمیشه که

 اومدم بیرون حموم از و پیچیدم موهام دور
 
 شونه دور و برداشتم شالمو میشم آب جلوش خجالت از اینجوری بود گتن خیلی تیشرتم این 

 انداختم هام

 

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 193                                                 P a g e

 

 

 رو صندلی میخوره غذاشو داره و نشسته میز پشت دیدم بیرون اومدم و کردم باز و اتاق در
  نمیشد بد بیام منم منتظرمیموندی یکم:گفتم و عقب کشیدم

 
 منم بمونین تو اون ساعت یک حموم رینمی دارین عادت زنا شما بود گرسنم:گفت و کرد نگاهم
  بخورم غذامو شدم مجبور دیگه

 
 ...میدونی همرو کردن حموم دقیق زمان داری تجربه میبینم:گفتم و زدم پوزخندی

 
 شدم غذا خوردن مشغول حرف بی منم کرد نگاهم اخم با دادو بودوقورت دهنش تو که ایی لقمه

  کشیدم سر نوشابمو و خوردم تهش تا همرو دبو گرفته زیاد غذا چقدم بود گرسنم خیلی

 
 داره؟ نگاه چیه:گفتم دادمو تکون و سرم میکنه نگاهم پوزخند و تعجب با داره دیدم

 
  نخوردی غذا ساله چند:آرشام

 
 خوردم آخرمم لقمه بزنه حرف بلده فقط کشیدم چی من نداره خبر هیچ میندازه تیکه اینم بیا هه
 خاطر به هم اونجا بود گرسنم خیلی راستش ممنون خیلی نکنه درد دستت:گفتم شدم بلند و

 و مزاحمتم االنم میدونم:گفتم زدمو تلخ لبخند یه نمیرفت پایین گلوم از غذا آریامنش حضور
 برم اینجا از زودتر میکنم سعی ولی بخوری آرامش توی غذاتو داری دوست

 
 از مونده غروریم مگه هرچند نشم خورد تا نریزه اشکام تا کنم کنترل خودمو کردم سعی

 بودم که اتاقی همون به وبرگشتم شدم رد کنارش
  افتادم آدمی چه گیر بزنه حرفی نکرد صدامم حتی

 ندیدم عمرم تو دلسردی و خشک آدم همچین
 
 بخوابم میخواست فقط دلم بستم و چشمام برداشتم سرم از رو حوله و کشیدم دراز تخت رو 

 نزدم شارژ به گوشیمو افتاد یادم تازه که میشد گرم داشت چشمام
  بگیرم چیزی خواه خود اون از برم عمرا نیاوردم شارژر ولی 
 

 از بستم چشمامو و شدم گوشی بیخیال فعال پس بزنه زنگ یا بشه نگرانم که ندارم کسیو که من
  برد خوابم زود خیلی زیاد خستگی

 
 داشتم نگه و کمرم پشت و نشستم تخت روی سختی به میکرد درد کمرم کردم باز و چشمام

 بلند جام از گوشمو پشت زدم و موهام تشنمه چقد خوابیدم چقد من مگه بود تاریک کامال اتاق
 نیست خونه آرشام مگه بود تاریک هم پذیرایی بازکردم درو آروم شدم

 
 ورن مالیدم چشمامو کردم روشن گذاشتمو برق کلید روی دستمو نبود اینجا هم روشنایی هیچ 

 میزد چشممو
 
 اوف شدم روبرو خالی یخچال با ولی نه یا خریده چیزی آرشام بلکم ببینم یخچال سمت رفتم 

  بود گرم خیلی گرفتم اب شیر از و برداشتم لیوان یه تنشمه

 
 بزنم زنگ بهش نداره شارژ گوشیمم کجاست آرشام یعنی بود شب 8 کردم ساعت به نگاه یه

 کردم روشن رو وی یت و نشستم کاناپه روی رفتم
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 باشه خودش شاید کیه نمیدونستم بود آراد اتاق از بود تلفن صدای پریدم جا از زنگ صدای با

  دادم جواب زده زنگ بهم و اومده پیش مشکلی
 
 بله؟-
 

 میزد حرف تعجب با داشت انگار اومد زن یه صدای
 

 هستین؟ کی شما
 

 هستم؟ کی بگم باید من زدین زنگ شما:گفتم برگشتم پرویی با ولی کنم قطع خواستم
 
 چکارمیکنی؟ آرشام خونه هستی توکی چی یعنی-
 

  داره زن نکنه کیه دیگه این
 کجاست؟ آرشام چکارداری اونجا تو:گفت گریه با همراه بلند صدای با که کردم مکثی

 
 ...میکرد عصبیم داشت دیگه

 
 طلبکاری؟ خانم چیه زنشم من-

 کشید جیغ که کرده غش نکنه کردم رفک نیومد صدایی ازش لحظه چند
 
  میارم در و پدرهردوتون کردی غلط تو_
 

 آرشامو االن بود دخترش دوست کنم فکر دیگه شدم بیچاره گرفت خندم کرد قطع و گوشی
 میکشه

 
  باشه اینجاها شاید بگردم شارژر دنبال رفتم بودم وایستاده همونجا حوصلگی بی با
 

 اونجاست دیدم کردم نگاه و تخت زیر و شدم خم نبود ولی گشتم وجار همه آرشام اتاق تو رفتم
 آراد از تمیزی نظر از آرشام اوضاع نگذریم حق از ولی اینجاس جاش شارژ آخه شلختس چقد

 فکرش تو رفتم دوباره بهتره
 آراد از اومد پیام تا چند شدنش روشن با شارژ به زدم و برداشتم گوشیمو و شدم بلند جام از

 دهنمه توی قلبم کردم حس استرس از بود
 

  کردم باز و اول پیام
 
 "بزن زنگ بهم حتما"
 

  بود رفتش دست از تماسای فقط پیاما بقیه
 آراد کرد خوردن زنگ به شروع که کنم خاموش و گوشی خواستم ترسم از شد بیشتر استرسم

  بود

 
  دادم وابج که چیشد نمیدونم نه یا بدم جواب نمیدونستم دادم قورت دهنمو آب
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 ...بستم چشمامو شنیدم صداشو

 
 کجایی؟ نفس-
 

  بود شده تنگ صداش برای دلم چرا بیقرارشم انقد چرا شد جمع چشمام تو اشک
 

 میشنوی؟ صدامو نفس:آراد
  بگو چیزی یه توام با لعنتی د
 
 بله؟:گفتم لرزونی صدای با
 

 فرار هستی گوری کدوم هست معلوم:گفت فریاد با یهو که نیومد صدایی ازش لحظه چند
 چی؟ از کی میکنی؟از

 رفتی؟ گذاشتی یهو چی برای چیه دردت تو

 
 راه اون به میزنه خودشو چرا رفتم یهو که چی یعنی نمیفهمیدم منظورشو

 
 چرا میپرسی من از داری حاال داری خبر چیز همه از میدونم نکن بازی فیلم من واسه آراد-

 کردم؟ فرار

 
 اومده؟ پیش مشکلی بابام با نکنه نمیفهمم اصال میگی داری چی:گفت متعجبی صدای با
 

  بود گفته بهش چیزو همه آریامنش نداره امکان ولی خبره بی آراد نکنه بودم شده گیج
 
 کردی فکر میدی بازی منو داری پدرتی مثل یکی توام هستی آدمی توچه:گفتم بلند صدای با

 هم ماجرا اصل از ولی خبری بی چیز همه از المث که راه اون به زدی خودتو میخورم گولتو
 ...داری خبر

 
  ببینمت میخوام عزیزم نفس:گفت و کرد آروم صداشو آراد

 
  نمیشه باورم عزیزم گفت من به آراد میاوردم در شاخ داشتم دیگه

 
  نزن حرف اینجوری بردار سرم از دست میکنم خواهش آراد:گفتم آرومی صدای با منم
 

  بینمتب میخوام:آراد
 

  ببینمت میخوام فووری:گفت بلندی صدای با که کنم اعتراض خواستم
 
  نزن زنگ بهم میکنم خواهش بیام نمیخوام اصال بیام نمیتونم االن ولی-

 
 آخه شد اینجوری چرا میخوام و آراد من نشستم تخت رو گریه زیر زدم و کردم قطع و گوشی

 ...محال محاله اون به من رسیدن میکنه بازی احساساتم با داره چرا شد مهربون انقد چرا
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 بهش باید فقط ندارم ایی دیگه راه میشدم دیوونه داشتم نزد زنگ دیگه ولی بود گوشی به چشمم
 نکنم فکر

 
 نفس:گفت نزدیکمو اومد کردم نگاه آرشام به اتاق در شدن باز با اومد بیرون از صدایی یه 

 شده؟ میکنی؟چیزی گریه چرا چیه
 

 این تو راستش همون برای بود گرفته درد یکم پام نشده چیزی نه:گفتم و کردم پاک و اشکام
 اومدی؟ دیر انقد چرا تو حاال شد خورد اعصابم همین واسه شدم خسته خیلی گچ
 

 فردامیتونم بخوای اگه کشید طول کارم بودم اداره:گفت و انداخت ساعتش به نگاهی آرشام
 شی راحت کنه وباز گچ شاید ببینه پاتو دکتر ببرمت

 
 بریم خوبه خیلی آره گفتم و دادم تکون سرمو میشه خوب خیلی که کنه باز اگه نبود بدیم فکر

  
 چکارمیکنی؟ من اتاق توی راستی:گفت و کرد نگاهم

 
 تموم شارژش گوشیم میگشتم این دنبال:گفتم و گرفتم دستم توی و شارژر و ایستادم شدم بلند
  برداشتم اتاقت از اومدم بود شده

 
  کنم عوض لباسامو میخوام بیرون برو میشه اگه حاال باشه:گفت دادو تکون سرشو

 
 نخریده هیچیم فکر بی کن نگاه بیرون اومدم و شدم رد کنارش از و برداشتم گوشیمو شارژرو

 بمیرم گشنه باید کنم فکر نداره فرقی که من برای دیگه البته بکشه منو اینجا میخواد کنم فکر
 
 نمیخوردم غذامم آریامنش با روبروشدن از بودم که هم ونجاا 
 آراد به کنم باز پامو گچ برم میخوام که فردا اومد فکرم به لحظه یه بستم درو و اتاق تو رفتم 

 شدم پشیمون باز ولی ببینمش بیاد بدم خبر
 
  شد بلند گوشیم پیام صدای که بودم خیره روبرو به متفکر بشه شر و ببینه و آرشام بیادو نکنه 
 

  بود آراد
 خیلی موضوع یه باید فقط نمیفهمم رفتاراتم دلیل و ندارم خبر چیزی از من بدون اینو نفس-

 ببینیم همدیگرو باید مهمه برات اگر بگم بهت و مهم

 
 با اینجوری عمرا غرورش همه اون با آراد شده عوض رفتارش چرا میکنه اصرار انقد چرا
 میده پیام بهم همینطوری االن میکرد نگاهم باال سر فقط دیروز تا که آرادی بزنه حرف من
 

 چکارداره بدونم باید کردم جمعش سریع ولی زدم لبخندی فکر این از داره دوستم اونم شاید
 به کردم شروع و گرفتم دستم تو و گوشی شدم دلتنگش چقد نداره خبر چیزی از واقعا یعنی

 نوشتن
 

 بیام نزدیکیا همون میتونم بگی میخوای چیزی اگه پام واسه دکتر برم میخوام فردا من
 ...ببینمت
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  داد جواب ثانیه چند از بعد
 

 بفرست برام و آدرس رفتی وقتی فردا:آراد
 
  بخیر شب باشه:نوشتم و زدم لبخند یه
 

 مقصره چقد آراد کارا اون همه تو نمیدونم دارم دوستش نیست خودم دست نداد جواب دیگه
 دارم دوستش میدونم هست که هرچی ولی شده عاشقش چجوری لعنتی دل این هممنمیف اصال
 همین

 
  میمونم بیدار صبح تا نمیاد خوابم اصال من
  کردم نگاه آرشام به شده گرد چشمای با در یهویی شدن باز با
 

 گرسنته؟:گفت و وایستاد در جلوی
 

 میمونه غول مثل بودم شوک توی هنوز
  نباشه یا باشه میکنه فرقی چه:مگفت و دادم تکون سرمو

 
 چیه؟ میخوای؟دردت توچی:گفت و سمتم اومد قدم یه هم تو رفت اخماش

 
 خودم داری من درد به چکار تو اصال تاس دو یکی من درد دردم؟مگه:گفتم زدمو پوزخند یه

  میرم اینجا از زودی به ولی مزاحمتم اینجا میدونم

 
 مگه کن حواستوجمع میزنی ربط بی حرفای داری خیلی دیگه:گفت و وایستاد روبروم اخم با

 چیه؟ مشکلت نمیفهمم خونم آوردمت و کردم کمکت خودم مزاحمی تو گفتم من

 
 جوری یه تو ولی ندارم مشکلی من:گفتم کردمو خم سرمو و ایستادم روبروش سینه به دست
 بدی؟ نشون وشتوخ روی یکمم نیست بهتر بداخالقی انقدر چرا میشه خسته آدم میکنی رفتار

 
 االن دادم سفارش پیتزا:گفت و کرد مکثی در جلوی کرد حرکت بیرون سمت به و نگفت چیزی
 بخور بیا گرسنته اگه میرسه دیگه

 
 پذیرایی توی رفتم بداخالقه خیلی میشم کالفه دارم آرشام این دست از واقعا کشیدم پوووف یه

 تمنشس ازش فاصله با و رفتم بود نشسته کاناپه روی
 
 نشد؟ خبری امروز:گفت و انداخت بهم نگاه نیم یه
 
 خبری؟ چه مثال:گفتم تعجب با
 

 نزد؟ زنگ تلفن به کسی یا در پشت نیومد کسی:آرشام
 

 کسیم نبود خبری نه:گفتم که کرد نگاهم مشکوک فهمید کنم فکر خوردم خندمو بود گرفته خندم
  نزد زنگ
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  ومدا در صدا به در زنگ که بزنه حرفی خواست
 اصال کنه دعوا من با بیاد بعد زدم حرف اینجوری دخترش دوست با من بفهمه نکنه وای

  الکیه مگه کرده بیخود
 

  میز روی گذاشت آوردو رو پیتزا
 خوردیم رو پیتزا سکوت توی

 نمیگفت ولی بگه چیزی میخواست انگار آرشام
 

 حرفی اگه باش راحت:گفتم کردمو نگاهش
 بگو بگی میخوای 

 
  نشو ناراحت ولی بپرسم سوالی یه میخوام:امآرش

 
 نمیشم ناراحت:گفتم دادمو تکون سرمو شدم نگران میکنه اینجوری که بگه میخواد چی مگه
  بگو

 
 پدرت و بزرگ های زمین و ماشین خوب خیلی زندگی و اموال و مال اون:گفت و کرد مکثی

 آورد؟ کجا از
 

 زندگی ما داشت شرکت بابام خب بود آورده کجا از که چی یعنی:گفتم کردمو نگاهش گنگ
 ...نمیفهمم منظورتو شد یهویی چیز همه انگار اصال داشتیم خوبی خیلی

 
 شاید میداد انجام کاری چه نیست معلوم اصال میکرده کار آریامنش با پدرت نفس ببین:آرشام

  ..اص یا بکشه نفرو یه تا کرده وادار پدرتم آریامنش
 

 چرت این مرده سر پشت میگی چی معلومه هیچ:گفتم عصبانیت با و بگه حرفشو ادامه نزاشتم
 گفته؟هان؟ بهت حرفارو این کی اصال نیست درست گفتن رو پرتا و
 

  بود یدونه من بابای بود بهتر هرپدری از بود تر مرد هرمردی از من بابای
 

 بانی و باعث دشای میدونم:گفتم کردمو پاکش دستم پشت با سریع ولی نشست چشمام تو اشک
 ...نداشتم رو زندگی این االن من نمیکرد کار آریامنش با بابام اگر شاید باشه بابام اتفاقا این
 

 خیلی اون میشه همین کنه کار آریامنش با هرکس:گفت و داد تکون سرشو آرشام فکر تو رفتم
 بچه چه شتشمیک فقط کیه طرفش نیست مهم براش اون زده آسیب خیلیا به یا کشته آدمارو از

  بزرگ آدم یه چه باشه
 

 نه؟ یا دیدی بابات از هم ایی دیگه چیزی بگی بهم میخوام فقط
 

 همون فقط یعنی نه:گفتم دادمو تکون سرمو نمیومد یادم چیزی دیگه ولی کردم فکر یکم
  شد اینجوری چرا نمیفهمم اصال همین دیگه شنیدم شبشو اون صحبتای

 
 درسته؟ نکرده قبول دیگه پدرت ولی کارکنه باهاش باز استهمیخو پدرت از آریامنش:آرشام
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 و اتفاقا همه باعث و مرد این کنه لعنت خدا شنیدم اونجوری من آره:گفتم دادمو تکون سرمو
 ...همینه بدبختیام

 
 نگفت چیزی دیگه آرشام 

 یشپ میرم خودم من فردا:گفتم و کردم جمعش میز روی از و شدم بلند پیتزا خوردن از بعد
 بیای تو نیست نیازی دکترم

 
 رفتنت بیرون دنبالتن آریامنش افراد همه که میدونی میام باهات منم نه:گفت و کرد نگاهم

  فقط ریسکه
 

 ولی ببینمش بیاد گفتم و زدم حرف آراد با جرئتی چه با نمیدونم میگه راست نگفتم چیزی دیگه
 خبره بی چیز همه از واقعاهم شاید نداره کاری که آراد خب

 
 اگه توام ام خسته خیلی بخوابم میرم من:گفت و کشید گردنش پشت دستی خستگی با آرشام

  کن نگاه فیلم بشین نمیبره خوابت

 
  بخیر شب باشه-
 

 بخیر شب:آرشام
 

  نیست خوبی صحبت هم اصال دروبست و اتاق تو رفت آرشام

 
 نگاه روبروم به متفکر و مبل روی انداختم خودمو نمیاد خوابمم انداختم برم دورو به نگاه یه

 رو شبکه تا چند داره ماهواره خوبه بازم کردم روشن رو وی تی چکارکنم دقیقا االن میکردم
  بهتره که کاری بی از بود هندی میداد فیلم داشت جا یه تا کردم پایین باال

 
 زیاد اینکه با بود شده 12 ساعت دیگه شد تموم فیلم بخورم حداقل نداره هیچی یخچالشم تو

  ببینم و آراد من و بیاد فردا زودتر میخواست دلم ولی نمیاد خوابم

 
  خوابیدم مبل روی همونجا

 
 و خواب تو داشت باهام کمی خیلی فاصله صورتش کردم باز چشمامو آرشام تکونای با صبح

 زدم لبخندی و صورتش روی کشیدم دستمو بودم بیداری
 
 چکارمیکنم دارم من کردم نگاه اطرافم به کردمو باز املک چشمامو متعجبش قیافه دیدن با

  بدم سوتی بلدم فقط توسرم خاک

 
 سینش روی و دستم و دادم قورت دهنمو آب عقب نمیره چرا میکرد نگاه بهم تعجب با آرشام

 نخورد تکون ولی دادم هلش عقب به و گذاشتم
 شد بلند تلفن زنگ صدای که بودیم حالت همون تو

 
 کرد حرکت تلفن سمت به حرف بدون و انداخت بهم نگاه یه کردم نگاه آرشام به 
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 صحبت کی با نفهمیدم دیگه بشورم صورتمو و دست تا رفتم شدمو بلند منم تلفن سمت رفت
  کشیدم دست صورتش به چرا اخه میدم سوتی انقد چرا میکنه

 
 اولش نفهمیدم اصال چکارکنم دیگه بودم خواب خب

 
 بهش تعجب با میکنه نگاه بهم داره اخم با و سینه به دست دیدم بیرون ومدموا شستم و صورتم 

 چیشده؟:گفتم و کردم نگاه
 
 نمیگی؟ من به میزنه تلفن یکی وقتی چرا:گفت اخم با
 

 ...گفته بهش اومده دخترش دوست اون فهمیدم حاال آهان
 

 حاال؟ بود کی:گفتم و نزدیکش رفتم
 

 گفتی؟ بهش چی بودتو که کی هر حاال:آرشام

 
 نگفتم دخترت دوست به خاصی چیز:گفتم حرص با مخم رو میرفت داشت

 
 کن ولم:گفتم و کردم نگاه چشماش به گرفت دستمو که شم رد کنارش از خواستم

 
 زنمی؟ گفتی بهش:آرشام

 
  دادم دومم سوتی توسرم خاک دیگه واقعا دادم قورت دهنمو آب
 
 نداشتم منظوری واقعا ولی بره نمک ردش خواستم مخه رو خیلی دیدم راستش-
 

  منتظرم پایین شو حاظر زودتر:گفت و کرد ول دستمو
 

 میشدن آویزونش که بوده دخترا اون از شاید نبود مهم واسش زیادم انگار دادم تکون سرمو
 خدا بپوشم نمیتونم حسابیم درست شلوار داغونم پای این با کردم عوض و لباسام و اتاق تو رفتم
 شم راحت کنه باز و گچ رفتم که االن کنه

 
 بود منتظر ماشین تو آرشام داشتم استرس کردم حرکت بیرون سمت به و برداشتم و گوشیم
  کرد حرکت و کرد روشن و ماشین شدم سوار

 
 چشمش به آفتابیشو عینک همیشه مثل انداختم بهش نگاه نیم یه بودیم کرده سکوت مسیر توی
  بود زده

 ...نیست جدی کی این گفتم دلم تو هجدی خیلی تورانندگی
 

 آدرس ولی خودم دکتر پیش میبردم کاش بگم بهش خواستم داشت نگه درمانگاه یه جلوی
  میدونست آراد اونو نبودم بلد اونجارو

 
 زد آرشام فرستادم آراد واسه و آدرس و آوردم در گوشیمو سریع شد پیاده آرشام نگفتم چیزی

  دیگه شو پیاده:گفت و ماشین شیشه به
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  شدم پیاده ماشین از و گذاشتم جیبم توی گوشیمو

 
 کرد اشاره بهم پذیرش قسمت تو آرشام کردن صحبت از بعد داخل رفتیم میکرد نگاهم مشکوک

 بشینم تا
 

  اومد آرشام که میکردم نگاه اطرافم به و نشستم صندلی رو
 یاد؟نم پیش مشکلی نیومدیم اینجا قبال ما چون:گفتم و کردم نگاهش

 
  دیگه کنه باز میخواد گچ یه مشکلی چه نه:گفت تعجب با
 

  شم راحت کنه باز میکنم دعا ولی چی باشه داشته مشکلی پام بازم اگه میگه خونسرد چه
 کردم حرکت گفت آرشام که اتاق همون سمت به و شدم بلند کردن صدامون

 
 دردم دیگه نیست مشکلی تگف و کرد معاینه سرمم پشت شدم راحت آخیش کرد باز و پام گچ

  نداشتم
 

  بود شده سر انگار میزدم لنگ و داشت درد یکم هنوز پام ولی
 

  رفته کجا یعنی نبود آرشام انداختم اطراف به نگاه یه بیرون اومدم
 برم اینجا از نیومده آرشام تا و کنم استفاده فرصت از باید پس بیاد آراد بود قرار اومد یادم تازه

 ...برگشتم نبود خوب حالم منم رفتی فکرکردم میگم پرسید که بعدشم بیرون
 
 چرا؟ نبود دسترس در ولی گرفتم و آراد شماره و بیرون اومدم درمانگاه در پشت از 

 
 یهو که درمانگاه داخل برم و برگردم خواستم ناامیدی با نداشت ایی فایده ولی گرفتم دوباره
  شد گرفته دهنم دور پشت از دستی

 ...رفتم حال از و نتونستم دیگه که بکشم جیغ خواستم گذاشت دهنم جلوی مالدست یه
 
 
 ببینم بهتر بتونم تا کردم بسته و باز و چشمام یکم بود تار دیدم کردم باز چشمامو بیحالی با

 کجام نمیدونستم اصال
 چجوری من کجاست دیگه اینجا بود برده خوابم تخت روی بودم شیک و بزرگ اتاق یه تو 
  اینجا ومدما

 
 دهنم دور که دستمالی اون آوردن یاد به با کردم نگاه اطرافم به و نشستم تخت روی سختی به

 گرفت وجودمو تموم ترس شد گرفته

 
 شد باز اتاق در یهو که کردم نگاه اطراف به ترس با
  کردم مچاله خودمو و تخت گوشه چسبیدم ترس از 
 
 ...نمیشد باورم میکردم نگاه روبروم فرد به ناباوری و بهت با
 

 ...آراد
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 و..ت:گفتم بهت با دزدیده منو آراد
 چکارکردی؟ تو

 
 هدفت اینجا؟تو آوردی منو چرا:گفتم و کردم نگاه چشماش تو نشست تخت روی و نزدیکم اومد
 چیه؟

 
 جونمو همینجا تا اینجا بیارین منو کردین یکی به دست پدرت با فهمیدم:گفتم و زدم پوزخند یه

 ...نشه متوجه کسیم و ینبگیر

 
 دلتون هرکار کردین فکر میگیرم ازتون پدرتو کثیف کارای تمام انتقام من خوندی کور ولی

 ااااره؟ بدین انجام میتونین بخواد

 
 از ردی دیگه که بکشه میخواد منم قاتلت بابای گرفتین ازم و کسم همه:گفتم و کشیدم جیغ

  نمونه بازیاش کثافت
 
 تلخ لبخند یه تعجب با میکرد نگاهم حرف بی آراد ولی میزدم نفس نفس تعصبانی و حرص از

 وایستادی؟ چرا پس بکشی منو تو بابات جای به هان؟میخوای توچته:گفتم و زدم
 
  میکردم نگاهش باز چشمای با شوک با شد حبس سینم تو نفس لبام رو لباش یهویی گذاشتن با

 کرد باز سرم از و کلیپسم و موهام داخل برد فرو و دستش و بست چشماشو

 
 میکرد دیوونم داشت عطرش بزنم پسش نداشتم قدرت حتی بودم شوک تو هنوزم نمیشد باورم

 نشم جدا ازش کنمو بغلش سفت میخواست دلم
 نمیخواستم کنم نگاه چشماش تو نمیخواستم بستم و چشمام برداشت لبام روی از وآروم لباش

 ببازم خودمو این از بیشتر
 

 روی انگشتشو که کشیدم لبم دور و زبونم ناخواسته میکردم حس خودم روی و نگاهش یسنگین
 کشید لبم

 
 بودم چشماش به خیره کردم باز و چشمام میکنه اینکارارو چرا میکرد دیوونم داشت دیگه 

  کنی گوش حرفام به و شی ساکت تا کردم اینکارو:گفت و شد متوقف لبم روی دستش
 

  میگیره حالمو ایی دیگه طور میکنه کاریم گرا زد خودشو حرف باز

 
 اخم با بزنی حرفتو تا میشدم ساکت خودم میگفتی نبود اینکار به احتیاجی:گفتم و زدم پوزخند یه

 میکنه؟ چکارت برسه بهت دستش بابام اگه میدونی:گفت و کرد نگاهم
 

 میندازه جسدتو عدمب میکنه خالی مغزت تو گولوله یه تفنگ با اول:گفت که کردم نگاهش گنگ
  نمونه ازت اثری دیگه و بخورنت تا حیوونا جلوی بیابون توی

 
 و کشته خانواده اون از همرو میکرد فکر بابام:گفت که افتاد بدنم تو لرزی یه حرفاش این با

 شد؟ پیدات کجا از تو نیست زنده کسی دیگه

 
  میریخت بهم و اعصابم داشت حرفاش این با
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 باشی خبر بی بابات کارای از تو میشه مگه بودی؟آره دستش هم توام چیه:گفتم عصبانیت با

 زنده من ولی بگیرین جونمونو چطوری تا بودین کشیده نقشه خانوادم برای باهم تایی دو حتما
 ...موندم

 
 روی اختیار بی اشکام قلبم روی گذاشتم دستمو کشید تیر قلبم روز اون خاطرات آوری یاد با 

  اومد بدم خودم از ضعیفم انقد آدم اون پسر جلوی اینکه از میریخت و دمیخور سر گونم

 
 و خانوادم و آرزوهام تمام گرفتین ازمون اونو شما داشتیم خوبی خیلی زندگی ما:گفتم گریه با

  گرفتین ازم
  کشتین و گناهم بی داداش

 
 شما:گفتم زدمو لبخندی اشکی چشمای با کرد نگاهم و برگردوند سمتم به و سرش حرف این با

 ام؟ زنده چرا من میدونی گرفتین چیزمو همه
 

 انتقام برای:گفتم که کرد نگاهم حرف بی
 
 نزدیکت؟ میومدم چرا میدونی 
 

 "بابات کردن نابود برای":گفتم و صورتش نزدیک بردم و صورتم نگفت چیزی بازم
 

 عصبانی خیلی شنیدممی دندوناشو خوردن بهم صدای میکرد نگاه صورتم به اخم با فقط آراد
 اگه نیست مهم واسم کن میخوای هرکاری االنم:گفتم برگردوندمو رومو بترسم بودنباید شده

 بمونم اینجا نمیخوام برم بزار کن ولم نه اگر بکش بکشی میخوای
 
  هستی اینجا فعال:گفت و کرد نگاهم ایستاد شد بلند تخت روی از
 

  بمونم وامنمیخ من ولی:گفتم و ایستادم روبروش منم

 
 ترسیدم کرد نگاهم سرخ چشمای با
 کشید فریاد بلند صدای با

 
 داد و جیغ اینجا کن سعی نفس میشه همون بگم من هرچی میخوام من چون میمونی اینجا تو-

  میکنی تر وحشی منو چون نکنی
 
 ماضافی حرف کنی نمیتونی کاریم هیچ اسیری اینجا تو نداره برت هوا خندیدم بهت دقیقه دو

  بخوری بیارن چیز یه برات میگم بشین همینجا االنم نزن

 
 ...بیرون رفت اتاق از ایی دیگه حرف بدون و گفت اینو

 
 اتاق در به کوبوندم و برداشتم و بود پاتختی روی که کوکی ساعت در خوردن بهم از بعد

  داد بدی صدای

 
 ...قاتل عوضیه آدمای میاد بدم همتون از متنفرم ازتون لعنتیییا:کشیدم جیغ
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 چشمام جلوی گذاشتم دستمو و نشستم تخت روی شد بلند هقم هق

 
 فهمیدم حاال زندگی این به لعنت من به لعنت بستم دل کسی چه به شدم آدمی چه عاشق بگو منو
  زدم پوزخند خودم روز و حال به دلم تو بود چی واسه تلفنش پای گفتنای عزیزم اون

 
 ...آرشام

 
 همه نبود ولی بیارم بیرون و گوشیم تا مانتوم جیب تو کردم دست بده نجاتم بیاد خبربدم اون به

  نبود گشتم جارو

 
  اینجا بزاره و گوشی احمقه مگه آره برداشته اونم آراد هه
 

 ازم آرشام نمیزاشتم قرار باهاش و نمیدادم آرادو جواب اصال کاش ای شده نگرانم آرشام حتما
 عقلم بی انقد چرا کردم اینکارو چرا میکرد محافظت

 
 به شاید که رفتم سمتش به سریع افتاد پنجره به چشمم نداره فایده خودم کردن سرزنش دیگه

 باز ولی کشیدمش عقب به زورم تمام با چی یعنی نمیشد باز پنجره ولی باشه داشته راه بیرون
  نشد

 
 رو دستگیره درو سمت رفتم میشم روانی دارم افتادم گیر اینجا میچرخیدم خودم دور کالفگی با

 کشیدم جیغ و پایین کشیدم
 
 کنین کمکممم دارم واجب کار درو کنین باااز-
 

 رفتم عقب به قدم یه اومد کلید چرخش صدای بعد لحظه چند

 
 رو غذا من به کردن نگاه بدون و تو اومد غذا سینی با ساله 30 تقریبا زن یه و شد باز در 

 نمیخوام غذا چیه؟من این:گفتم بلندی صدای با که بیرون رهب خواست و پاتختی روی گذاشت
  اینجا بیاد آراد بگید

 
 کرد قفل پشت از درو و بیرون رفت من به گذاشتن محل بدون

 
 نداره ایی فایده بکشم جیغ هرچقدم نمیشه هیچی که میبینم افتادم گیر بدبختی چه
 
 دمکر نگاه غذا سینی به و تخت رو انداختم خودمو حال بی 
 به بفهمه باید آراد باشم راضی بودنم اینجا به نمیخواستم ولی بخورم میخواست دلم بود کباب 

 داره نگه منو نمیتونه زور
 
 مشخصه بیرون از ولی چنده ساعت نمیدونم اصال شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت رو 

 شده غروب که

 
  میومد کسی های قدم صدای بودم حال همون تو 

 میزد تند تند قلبم شد باز در خوابیدم که کردم تظاهر و بستم و مامچش سریع
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 فهمیدم خورد تکون تخت بستم محکم و چشمام بست درو خودشه آره بود آراد عطر بوی

 نشسته
 میشنیدم هاشو نفس صدای فقط بیدارم من فهمیده مطمئنم
  بست درو و بیرون رفت شد بلند تخت روی از نمیگفت هیچی

 
 با پس چکارکنه اومد کردم نگاه اطرافم به و نشستم تخت روی و کردم باز موچشما سریع

  بخورم همشو االن میخواست دلم خیلی کردم نگاه غذا به گشنگی
 بود شده بلند شکمم صدای

 
 خوردن به کردم شروع و خودم سمت کشیدم رو سینی نیست مهم بشه میخواد هرچی بیخیال 
 

 به و وایستادم پنجره سمت رفتم بود شده شب دیگه پاتختی رو گذاشتم رو سینی شدم سیر آخیش
 نبود کسی انگار ولی کردم نگاه دقت با وایستاده پایین نفر یه کردم حس کردم نگاه پایین

 
 نگهبانا شاید دیدم پایین اون یکیو مطمئنم من ولی میشدم دیوونه داشتم اینجا نشستم تخت روی
  کنم توجه نباید باشن

 
 نمیفهمم بود شده قرمز دستام کشیدمش عقب سمت به زورم تمام با دوباره و نجرهپ سمت رفتم
  نمیشه باز چرا

 
  کشیدم عقب سمت به رو پنجره دوباره و دستم دور پیچیدم و گرفتم و تخت رو مالفه

 همون مثل تقریبا زیاده ارتفاعش کردم نگاه پایین به نداشت محافظم زدم لبخند یه شد باز یهو
 ...پایین انداختم خودمو بالکن از که همونجا یامنشآر خونه

 
 کنم فرار همینجا از باید دادم قورت دهنمو آب

 ...آخه برم چجوری نبود هیچکس کردم نگاه پایین به 
 
 شنیدم و کلید چرخش صدای که میکردم فکر داشتم همینجوری 
 همون و شد باز در گرفتم فاصله ازش و بستم رو پنجره سریع بودم کرده هول ریخت قلبم 

 حرکت بیرون سمت به و برداشت و وسینی انداخت بهم نگاه یه تو اومد آورد غذا برام که زنی
 کرد

  کرد قفل درو و بیرون رفت 
 

 ...بودم ترسیده وای
 افتاده تخت روی کلیپسم دیدم کردم نگاه یه بود ریخته دورم موهام

 کردم جمع موهامو و تخت سمت رفتم داد دست بهم حسی یه پیش ساعت چند آوردن یاد به با 
  انداختم سرم روی شالمو بستم سرم باالی کلیپس با و
 

 فرار فکر به شب نصف باید حداقل زوده االن کردم نگاهی پایین به و پنجره سمت رفتم دوباره
 کنم ریسک نباید پس بیداره صدآرادم در صد االن باشم

 
 ساعت نمیدونم حتی کجاست اینجا نمیدونم صالا کشیدم دراز تخت روی کردمو خاموش برقو
  چنده
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  بیرون برم اینجا از زودتر فقط میخواد دلم
 

 توجه ولی میومد صدایی یه میشد گرم داشت کم کم چشمام نخوردم تکون دیگه بستمو چشمامو
  کردم باز چشمامو الی در شدن باز با نکردم

 ولی شم بلند جام از خواستم نمیده و آراد بوی عطرش نه ولی آراده نکنه بود افتاده نفر یه سایه
  بکشه منو فرستاده یکیو آریامنش نکنه بودم ترسیده

 
 موهای با آرشام دیدن با میداد تکونم داشت کردم باز کامل چشمامو تخت روی یکی نشستن با

  اینجا اومده چطوری کردم تعجب اول آشفته
 
  و..ت آرشام وای:گفتم بهت با
 

 صدای با که کردم نگاهش تعجب با دهنم جلوی گذاشت دستشو و بزنم رفموح ادامه نزاشت
  نکن صحبت بلند باش آروم نفس نگو هیچی:گفت آروم

 
 کنار آرومی صدای با و نزدیکش رفتم برداشت دهنم جلوی از و دستش دادم تکون سرمو

 ترسیدم خیلی من کردی پیدام چطوری تو:گفتم گوشش
 
 باز سرم از و کلیپسم میکردم نگاه کاراش به تعجب با پشتم ردک خم و دستش و کرد نگاهم 

 دادن گیر من کلیپس به امشب تا دو این چرا کرد
 کلیپس توی که کوچیکی ردیاب دیدن با آورد بیرون چیزی یه توش از و کرد باز و کلیپس سر 

 موند باز دهنم بود کرده سازی جا

 
  بریم اینجا از زودتر باید شو بلند نزن حرف بسه:گفت سریع که بزنم حرفی خواستم

 
 بازی غول چته:گفتم حرص با کرد بلندم و کشید دستمو که میکردم نگاه بهش داشتم همینجوری

  گرفت درد دستم نیار در
 

  فقط نگو هیچی:گفت و کرد نگاهم عصبانیت با و سمتم برگشت
  چی یعنی احمق پسره این با گذاشتن قرار و درمانگاه از کردن فرار میگم بهت بعدا

 
  نگفتم چیزی و کردم نگاه بهش اخم با

 تو:گفتم و ایستادم کنارش رفتم منم پنجره سمت رفت بیرون بریم چجوری میکرد فکر داشت
 بیرون میریم همونجوریم اتاق تو اومدی چجوری

 
 میکردم همینکارو که میشد اگه باهوش آخه تو زرنگی چقد:گفت و زد پوزخند یه
 

  نداره فایده باهاش زدن حرف فتمنگ چیزی دیگه
 گرفتم نظر زیر و کاراش و وایستادم تخت کنار سینه به دست

 
 میام خودم بعد میفرستم تورو اول ببین پایین میریم پنجره از االن:گفت و سمتم چرخید اخم با 

 بیام منم تا کن پنهان خودتو اطراف همین جایی یه نفس نمون اونجا پایین رفتی
 

  چی باشه پایین کسی اگه:گفتم و دادم تکون و سرم
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  کردم چک چیزو همه من نیست کسی:آرشام

 
 پایین؟ بریم چی با االن خب-
 

  خر با:آرشام
 
 چجوری؟ پایین بپریم خر با:گفتم کردمو نگاهش تعجب با

 
  کرد نگاهم شده گرد چشمای با

 آقای این من سوتیای با قلحدا خوبه لباشه رو لبخند یه دیدم کنم جمعش خواستم دادم سوتی باز
 میزنه لبخند  یکم جدی

 
 اومدی؟ تنها تو:گفتم کردمو نگاهش

 
 بیام کی با داشتی انتظار آره:گفت و داد تکون و سرش

 
 زدن حرف جای به:گفت و انداخت بهم نگاه یه دستش دور گرفت رو مالفه و تخت سمت رفت

 بیرون بریم اینجا از زودتر باید دار نگه اینو بیا

 
 بهم رو مالفه تا دو چکارمیکنه نمیفهمیدم دادم انجام و گفت که کاری و سمتش رفتم تعجب با

  کشید پنجره سمت به خودش ودنبال گرفت و دستم و زد گره
 

  بدو:آرشام
 
 کجا؟:گفتم تعجب با

 
  پایین بپر نیار در بازی خنگ:گفت و کرد نگاهم کالفگی با
 

 رو مالفه سر دادم انجام اینکارو هم قبال بترسم نباید هپنجر لب رفتم و دادم قورت دهنمو آب
 کردم آویزون خودمو گرفت آرشام طرفشم یه گرفتم

 
 میکشیدم پایین سمت به خودمو آروم نکنم نگاه پایین به کردم سعی بودم ترسیده 

 
 بپرم میکنه اشاره بهم و نمیرسه دیدم کردم  بلند سرمو نمیکشه رو مالفه آرشام دیگه دیدم 

 افتادم کردم ول رو مالفه و بستم چشمامو نبود زیادم ارتفاعش کردم نگاه پایین به ترسیده پایین
  بود گرفته درد پام مچ زمین
  کردم نگاه باال به و شدم بلند سریع

 
 ترسی یه چی یعنی نبود ولی ببینمش بتونم ترتا عقب رفتم پایین بیاد میخواد چجوری اون حاال
 میلرزیدم سرما و ترس از بود تاریک جا همه کردم نگاه افماطر به دلم تو افتاد

 
 هیچ من تاریکی این تو ولی شم مخفی جایی یه برم گفت بهم نبود آرشام ولی کردم نگاه باال به

 برم نمیتونم جایی
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 صدای با ترس با سمتم دویید و پایین اومد ها پله از آرشام شنیدم و کسی های قدم صدای 

 ..اصل معلومه تو ودیب کجا:گفتم بلندی
 

 کنه ولم تا میکردم تقال میبرد جلو سمت به خودش دنبال منو و گرفت و دهنم جلوی محکم
 دهنم جلوی از و دستش و ایستاد آرشام بودیم شده گم تاریکی تو انگار میشدم خفه داشتم

  برداشت
 
 در از استیمیخو که تو شدم نگرانت روانی آخه:گفتم عصبانیت با و کشیدم عمیق نفس یه

 پایین فرستادی پنجره از منو چرا بیای ورودی
 

 که نوری با عقب برگردوندم رومو ترس با نبود ولی بگیرم دستشو خواستم نمیگفت هیچی
 میلرزید بدنم تمام ترس از گذاشتم چشمام جلوی دستمو چشمم توی خورد

 
 و کشیدم جیغی تاریکی ناو تو قرمز چشمای با آراد دیدن با برداشتم چشمام جلوی از دستمو 

 کردم ایی ناله فشرد و کمرم و خودش سمت کشوند منو که کنم فرار خواستم
  خدایا شدم بدبخت دیگه کجاست آرشام 

 
 عشقت؟ میکردی؟با فرار داشتی:گفت بمش و آروم صدای با گوشم زیر

 نکن یکار نفس کرده پیدا اینجارو آدرس چجوری نیست معلوم که داشته دوستت انقد خوبه 
  کنم دفنت همینجا

 
 کردی چکارش بگو برم آرشام با میخوام بمونم اینجا نمیخوام لعنتی کن ولمممم:گفتم جیغ با
 
 نشون بهت ببند دهنتو فقط خفشو:گفت بلندی صدای با و کرد بیشتر کمرم روی و دستش فشار 

 ...چی یعنی چیز همه بی پسره اون با اونم من دست از کردن فرار و سرپیچی میدم

 
 دنبال منم کرد حرکت و گرفت جلو سمت به قوشو چراغ و گرفت دستمو مچ بودم ترسیده خیلی

 ...میکشوند خودش
 

 وسط کرد پرتم خشونت با و کرد باز و اتاق یه در باال رفت ها پله از میومد در داشت اشکم
  افتادم زمین روی اتاق

 ...چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه
 
  نگفتم هیچی ولی گرفت دردم گرفت دستش تو چونمو و نشست ومروبر زانو دو 

 غرید شدش کلید دندونای الی از

 
  میکنه تیکت تیکه کنه پیدات بابام اگه گفتم میاری باال و سگم روی داری-

 بچه اون با و میکنی ول منو میکنی غلطی چه داری تو ولی باشی امنیت توی تا اینجا آوردمت
  میکنی فرار سوسول

 
 روی دستمو میکشست داشت فکم کرد بیشتر چونم روی و دستش فشار که بزنم حرفی خواستم
 میاد دردم میکنم خواهش آراد:گفتم ناله با و گذاشتم قویش دستای
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 مشکیش چشمای بود چشمام به خیره کردم نگاهش اشکی چشمای با کرد کم و دستش فشار
 نگاهش نمیتونستم واقعا بود ترسناک رشچه ایی دیگه هروقت از بیشتر االن بود شده قرمز

 کنم
 
 تو:گفت و کشید حرص روی از نفس یه پایین انداختم سرمو برداشت چونم روی از و دستش 

 دیگه ایندفعه نکنی کاری دیگه کن سعی میبخشم  خطاتو این نفس برگردم من تا میمونی همینجا
 ...نمیکنم برخورد باهات اینجوری

 
 کردی؟ چکار آرشام با:گفتم یعسر که بیرون بره خواست

 
 ...بخوام من که وقتی تا البته زندست:گفت و کرد مشت و دستاش

 
 سر این از وضعیت این از شدم خسته کردن گریه به کردم شروع و نگرفتم خودمو جلوی دیگه

  درگمی
 

 من از افتاده گیر خودشم حاال بود اومده من نجات برای کرده چکارش یعنی بیچاره آرشام
  بشه اینطوری فکرنمیکردم بودم ناراحت خیلی برنمیاد اریک

 
 افتاد تخت روی نگاهم بود دیگه اتاق یه این کشیدم چشمام به دستی و شدم بلند زمین روی از

 ...میخوابه اینجا نکنه بود اینجا کتش
 

 اتاق آورده منو چرا بود شده چینده کمد توی مرتب لباساش از سری یه کردم باز کمدشو در
  خودش

 
 کن کمکش خدایا بیاره سرش بالیی نکنه بودم آرشام نگران میسوخت چشمام نشستم تخت روی

 
 نفس و بستم چشمامو میداد و آراد بوی بالشت روی گذاشتم سرمو و کشیدم دراز تخت رو

 رفتم خواب به که چیشد نفهمیدم چشمام زیاد سوزش از کشیدم عمیق

 
 روی سریع دیشب اتفاقات آوردن یاد به با کردم باز چشمامو خورد صورتم توی که نوری با

  پس چیشد آرشام کردم نگاه اطرافم به ترس با و نشستم تخت
 

 جیغ با درو به کوبیدم مشت با لعنتی بود قفل ولی پایین کشیدم رو درستگیره درو سمت دوییدم
  درو کنین بااااز:گفتم

 
 شدم آراد چشم تو شمچ شد باز در که میکوبیدم در به مشت با همینجوری

  بست درو و داخل اومد

 
  در به میکوبی اینجوری نمیشی خسته خودت چته؟ صبحی اول:گفت دادو تکون و سرش

 
 چکارکردی؟ باهاش کجاست آرشام بگو بهم نمیشم خسته نخیر:گفتم و وایستادم روبروش

 
  میکرد نگاهم عصبانیت با
 

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 210                                                 P a g e

 

 

 کمک من به بود اومده فقط اون باش داشتهن بهش کاری میکنم خواهش:گفتم آرومی صدای با
 کنه

 
 کمک؟:گفت و زد پوزخندی یه

 نمیتونه من جز هیچکس باشم من وقتی تا بدون اینو:گفت و آورد صورتم نزدیک و صورتش
 کنه کمک بهت

 
  میمونم اینجا من بره کن ولش فقط باشه:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 
 نکن فکر بدی انجام نمیتونی ایی دیگه کار این از غیر تو:گفت لبش روی پوزخند همون با

 ...نه بشم چشم تو چشم باهات هرروز دارم دوست و ابروتم و چشم عاشق
  بشه جرم مرتکب بابام ندارم دوست فقط

 
 و کردم نگاهی بهش میکردم حس چشمام تو و اشک نم اومد درد به حرفش این از قلبم
  کردی آوری یاد بهم که ممنون خیلی:گفتم
  بشی چشم تو چشم من با نکرده خدایه نمیخوام بیرون برو اتاق این از زودتر حاال

 
 همونجا لحظه چند تا کشیدم دراز تخت روی و نکردم توجهی بهش بود شده سرخ چشماش
  میشنیدم عصببشو و بلند های نفس صدای بود وایستاده

 
 چیه عصبانیتش لدلی حاال کردم تاییدش فقط من زد و حرفی همچین من به خودش

 
  میزد حرف جوری یه بستم دل آدم این به امیدی چه با من واقعا

 
  باباشه فقط اینجا داشتنم نگه دلیل و نیستم مهم براش که کرد ثابت بهم فقط هه

  باشه اون مثل آرادم نمیکردم فکر فطرتش پست بابای
 

 احمقم چقد بگو منو
 بشم اشتباه گرفتار نمیخوام زودتر چه هر کنم فراموشش باید سرم تو خاک 

 
  دادم تکیه تخت لبه به شدیدم درد سر با

 گذشته خیلی میدونم فقط بودم حبس اتاق این تو چقد من و بود چند ساعت نمیدونم خستم خیلی
 میسوخت گلوم تشنگی از
 بودم نشسته همونجا هنوز بود رفته خواب پاهام 
 
  بره کنه شول باید آراد چطوره حالش آرشام بفهمم باید 
 

 کرد نگاهم و وایستاد در جلوی آراد شد باز در که شم بلند جام از خواستم
 
 کجاست؟ آرشام:گفتم بیحال و شدم بلند جام از کردم نگاه بهش خسته چشمای با 

 کن ول آرشامو میکنم خواهش نمیکنم فرار دیگه کردم اشتباه من بابا بره کن ولش میگم آراد
 بره

  
 بری میتونی:گفت و دکر نگاه زمین به
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 چی؟ برم؟یعنی:گفتم و کردم نگاهش شوکه

 
  آزادی دیگه برو چیه؟:گفت و زد پوزخند یه

  نمیکنم بهت کمکی هیچ من بیوفته برات اتفاقی اگر بدون و این فقط

 
  نکردی کمک من به االنم تو ولی:گفتم و وایستادم روبروش و نزدیکش رفتم

 نندازه دردسر توی و خودش و نکنه اشتباهی بابات یوقت که اینجا آوردی منو گفتی خودت

  
 نشده عوض نظرم تا برو اینجا از زودتر نفس:گفت سریع و شد عوض نگاهش حالت

 
 یه کرد نگاه چشمام تو تعجب با گرفتم دستم تو دستاشو و جلو رفتم بود شده مظلوم چهرش

  چکید چشمم گوشه از اشک قطره
  افتاد گونم روی اشک به چشمش

 
  میکرد خفم داشت گلوم توی بغض
 نمیرم جایی هیچ من:گفتم چشماش به خیره

 
  بود گردش در چشمام به خیره چشماش مردمک

  نمیکرد حرکتی هیچ و بود شده شوکه بغلش تو انداختم خودمو نیاوردمو طاقت دبگه
 

 باورم کرد بغلم محکم و اومد خودش به که دادم فشاری و کمرش پشت نبود خودم دست دیگه
 میریخت گونم روی اختیار بی اشکام نمیشد
  موهام تو کرد فرو سرشو

 
 مردم این عاشق من

  میخوامش وجودم تمام با من ولی اشتباهه میدونم 
 
  کنم نگاه چشماش تو نمیشد روم پایین انداختم سرمو و بیرون اومدم بغلش از خجالت با

 محو لبخند دیدن با ولی بدزدم و چشمام خواستم کرد وبلند سرم چونمو زیر گذاشت و دستش
  بهش شدم خیره باشم دیده عجیب چیز یه انگار خوردم جا لبش رو
 

 شدم تبدیل هیوال به چیه؟نکنه:گفت و کرد نگاهم سوالی
 

  بود عجیب واسم زدنت لبخند اخه نه:گفتم و خندیدم

 
  برگشت عقب به کسی های قدم صدای با که بزنه حرفی خواست و داد تکون و سرش

 
 بیارید تشریف لحظه چند میشه قربان ببخشید-
  

  باشه محافظ کنم فکر سمتش رفت آراد
  میگه چی بهش نمیفهمیدم

 اومد سمتم به و داد تکون و سرش 
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  بمون همینجا تو پایین میرم دارم من:آراد
  کرد نگاهم و سمتم برگشت کشیدم و لباسش آستین که بره خواست

 
  بره کن ول و آرشام لطفا ولی کنم ناراحتت نمیخوام:گفتم و کشیدم عمیق نفس یه
 

 نگرانشی؟:گفت و شد جمع اخماش
 

  بره بزار میکنم خواهش نداره گناهی اون دوست یه عنوان به ولی آره:گفتم و دادم تکون سرمو

 
  میخوره حرص داره میفهمیدم بست محکم چشماشو
  کردم حرکت دنبالش منم بره برگشت

  بمونی باید کجا؟همینجا تو:تگف تعجب با
 
 مشکلی دیگه نمیخوام میمونم اینجا و خوبه حالم بگم بهش میخوام بیام منم بزار:گفتم ناراحتی با

 بیاد پیش
 

 گرفتم تصمیمی چه واقعا نمیدونم افتادم راه به کنارش منم و کرد حرکت و داد تکون و سرش
 باید آدمایی همچین پیش خطره توی زندگیم که بمونم جایی و بره بفرستم و آرشام میخوام االن

  نمیدونم خودم به اونو حس ولی دارم دوستش میدونم بشناسم و آراد کامل نمیتونم هنوز بمونم
 
  بیرون بره اینجا از زودتر باید تره واجب آرشام االن شدم خودم به کردن فکر بیخیال 

  دهبر کجا و آرشام مگه چی یعنی بیرون اومدیم ورودی در از

 
 بردیش؟ کجا مگه:گفتم و وایستادم توحیاط

  
 داری دوستش فهمیدم فکرشی به و نگران فهمیدم باشه دیگه کن بس:گفت و کرد نگاهم خشم با

 میکنی اینکارارو که نکشتمش میکشه نفس و زندست هنوز کن بس ولی
 

 انقد اینجا  کردم حرکت سرش پشت کردم عصبانیش خیلی نگفتم چیزی و پایین انداختم و سرم
 ندیدم من و بود بزرگ

 حرکت آراد کنار و کردم تر تند هامو قدم اینجاست حتما بود روبروم رنگ ایی قهوه در یه 
  کرد باز لگد با درو و انداخت بهم نگاه نیم یه کردم

 
 تاریکه انقد اینجا چرا

 با شد کشیده بازوم پشت از که سمتش برم خواستم صندلی روی آرشام دیدن با تر نزدیک رفتم 
 کشیدم بیرون دستاش توی از بازومو و کردم نگاه آراد به عصبانیت

 
  چکارمیکنی که کن جمع حواستو:گفت اخم با 
 

 و بود خونی لبش دور کرد بلند و سرش هام قدم صدای با آرشام سمت ورفتم دادم تکون سرمو
  بود شده خاکی لباساش

  کرده چکارش دیوونه آراد من خدای
 

 خوبه؟ حالت آرشام:گفتم و زدیکشن رفتم
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 چطوری؟ تو خوبم:گفت بیحالی با و کرد نگاهم

 
  افتادی دردسر تو من خاطر به میخوام معذرت:گفتم باناراحتی و نشستم صندلیش کنار زانو دو
 
  نگو پرت و چرت:گفت و کرد اخم یه

  اینجا اومدی چجوری
 

 دمکر حس سرم وپشت نفر یه سایه که بزنم حرفی خواستم
 دادم قورت دهنمو آب بود شده خیره بهمون زخمی ببر یه مثل که کردم نگاه آراد به و برگشتم

  میکرد نگاه آراد به خشم با اونم آرشام سمت برگشتم و
 
  میکرد نگاه آراد به خشم با فقط آرشام کردن باز و آرشام پای و دست اومدنو نگهبانا از نفر دو

  بشه عصبی آراد و بدم کشش این از بیشتر ترسیدم

 
  برو اینجا از زودتر آرشام:گفتم شدمو بلند جام از
 
 برم؟ کجا کنم ول اینجا رو برم؟تو:گفت و کرد نگاهم تعجب با
 

 کشید و بازوم نزدیکمو اومد عصبی آراد که بگم چیزی خواستم
 
  کن جمعش دیگه بسه:گفت و کرد نگاه چشمام تو خشم با

 
 اینجا زور به و نفس نمیتونی تو:گفت و وایستاد آراد روبروی و دش بلند جاش از درد با آرشام

 فهمیدی؟ میاد من با نفس داری نگه

 
  میکردم نگاه بهشون ترس با نزدیکش رفت قدم یه و زد پوزخند یه آراد

 
 میگی چی تو بمونه من پیش میخواد بمونه اینجا میخواد خودش نفس:گفت و زد پوزخند یه

 در بازی پرو من برای نمیتونی ولی بری میدم اجازه کردمو رحم بهت االن چکارشی تو اصال
  بیاری

 
  گرفتنش پشت از نگهبانا که آراد سمت کرد حمله خشم با آرشام

  نبود خوب حالشم نتونست ولی کنن ولش کرد تقال 
  بره اینجا از زودتر باید
 

  لطفا برو اینجا از میکنم خواهش:گفتم آروم صدای وبا آرشام جلوی رفتم
 

 میکرد نگاه چشمام تو حرف بی
 پایین انداختم سرمو

 شد رد کنارم از و کرد آزاد نگهبانا اون دست از بازوشو خشم با 

 
 شدی؟ راضی:گفت کردو طرفم اخم یه کردم نگاه آراد به و برگشتم
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  نداره تقصیری هیچ آرشام چون میکردی اینکارو باید تو:گفتم خودش لحن با منم
 

  باال برو:گفت و کرد تمش دستاشو
 
  چکار موندم اینجا من آخه لعنتی بیرون اومدم اونجا از و شدم رد کنارش از

 چرا میدم وا زود انقد چرا من نه یا داره دوستم بفهمم نمیتونم میکنه عوض رنگ هرلحظه آراد
 ازممیند دردسر تو خودمم عجوالنم تصمیمای این با لعنتی موندم اینجا چرا کردم گم خودمو

 
 مگه نبود کسی ولی آشپزخونش تو رفتم کردم نگاه خونه به دقت با داخل رفتم کردمو باز درو
  نداره خدمتکار اینجا
  اومد آراد و شد باز در که میکردم نگاه رو خونه داشتم

 
 داری؟ درگیری خود:گفت که زدم لبخندی بود شده قرمز سرما از دماغش نوک

 
 کیه؟ ماله اینجا:گفتم و کردم نگاه اطرافم به مبرگردوند رومو شدو بسته نیشم

 
 باشه؟ کی مال داری دوست تو:گفت و کاناپه رو انداخت خودشو

 
 شدم کنجکاو فقط نیست مهم من واسه اصال:گفتم و انداختم باال شونه خوردم جا سوالش از

 پرسیدم

 
 نشستم کنارش رفتم نگرانی با داد تکیه مبل پشت به و سرش و گذاشت چشماش روی و دستش

 خوبه؟ حالت چیشده:گفتم و
 

 ...باش آروم لعنتی شد تند قلبم ضربان کرد نگاه بهم و برداشت چشماش روی از دستشو
 

 بیاری برام آب لیوان یه میتونی:آراد
 

  رفتم آشپزخونه سمت به شدمو بلند جام از و دادم تکون سرمو
  بود خنک زیاد نظرم به ختمری براش آب لیوان یه و برداشتم و پارچ یخچال توی از

 آشپزخونه از نگرانی با و شدم بیخیال شنیدم و سرفش صدای که کنم سرد و گرم و آب خواستم
 بیرون اومدم

 
 سرفه به دوباره کشید سر نفس یه دادم بهش و آب و نشستم کنارش بود شده قرمز صورتش 

 افتاد

 
 چیشدی:گفتم نگرانی با
  دکتر بریم شو بلند 
 

  خوردم سرما کنم فکر خوبم:گفت و داد تکون نه نشونه به دستشو
 نخوری سرما من از یوقت شو بلند اینجا از توام

 
 بلند سرشو کردو نگاه دستم به تعجب با:گرفتم دستشو و ایستادم شدم بلند نکردمو توجهی بهش
  کرد
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  خوردی حرص زیاد آخه کنی استراحت یکم بهتره شو بلند:گفتم

 
 ...شکست کمرم دیگه شو بلند شتر:گفتم و کشیدم ودستش نخورد تکون

 
 منظورم چیزه یعنی:گفتم و دادم قورت دهنمو آب گفتم چی فهمیدم تازه که کرد نگاهم اخم با

  بود بازی شتر
 

 میشد پخش صورتم تو نفساش شد بلند جاش از میدم سوتی فقط همدیگه پشت بستم چشمامو
 بدم وا این از بیشتر و بشم چشم تو چشم اشباه نمیخواستم نکردم باز و چشمام اصال

 
 ها پله از کردم نگاه رفتنش به و کشیدم عمیق نفس یه و کردم باز و چشمام شد رد کنارم از

  میشم نگران انقدر چرا من دیگه خورده سرما حتما بود چسبیده و پیشونیش باال رفت
 
 کنم فرار من نمیترسه االن رفت کرد ول منو بیخیال چه چکارکنم االن کردم نگاه برم دورو به
 بترسه چی از آراد بمونم اینجا خواستم خودم من فکرکردم لحظه یه

 
 بشم خبردار آرشام حال از میتونستم تا بود اینجا گوشیم حداقل کاش 
 همچین من نداشت انتظار میدونم کرد نگاهم جوری یه آخر لحظه نبود خوب حالش کنم فکر 

 بزنم حرفی

 
 میدونه آریامنش االن یعنی کردم حرکت باال سمت به و کشیدم عمیق نفس یه دمبو شده کالفه

 حالشو جوری یه باید میشه عصبی حسابی میکنه کمک من به داره پسرش بفهمه اگه اینجام من
  بگیرم

 ...چجوری ولی
 

 یه بگم بهش برم االن میدونم میخوام گوشیمو من کردم نگاه اطرافم به و نشستم اتاق تو رفتم
  صبرکنم یکم باید پس میگه بهم چیزی

 
  پایین رفتم ها پله از دوباره بود گرسنمم بود شده ظهر بیرون برم میخواد دلم
 
 اومد نیشخند یه تنهام خونه این تو آراد با االن من یعنی خلوته چقد اینجا نبود هیچکس سالن تو
  بشه چی میخواد مثال باشم تنها خب لبم رو

 
 رفتنم بیرون آراد شدم مطمئن پس بودن وایستاده در جلوی نگهبان تا سه دو حیاط تو رفتم

 ...کرده ممنوع
 
 که سمتی همون رفتم زدن قدم به کردم شروع حیاط تو و کشیدم حرص روی از نفس یه 

 با میخواستم که منی میکنه فکری چه من راجب االن گرفت دلم بودن کرده زندانی و آرشام
 کردم ولش راه وسط حاال میزدم زنگ اون به میشد هرچی که منی مکن نابود و آریامنش اون

 ...رفت اینجا از حرفی بدون بود عجیب یکم رفتارش ولی میشدم دیوونه داشتم
 
 حالشو و بزنم زنگ بهش باید فرصت اولین تو نکنم فکر بهش کردم سعی و بستم چشمامو 

  سرما از میکردم یخ داشتم بپرسم
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  یهو شد سرد چقد
 

 داخل رفتم یدمودوی
 وایستادم آراد اتاق جلوی و باال رفتم ها پله از شه گرم تا میکردم "ها" دستم تو 

 
 زدم در به تقه یه که نیستم اسیر اینجا من بگیرم ازش گوشیمو برم باید بود باز نیمه اتاقش در

 کردم باز درو آروم نگفت چیزی ولی
 سرش باال و نزدیکش رفتم نکرده عوض لباساشم خوابیده یعنی بود کشیده دراز تخت رو 

 پیشونیش به خیسش موهای و بود عرق خیس ریخت فرو قلبم ته حال اون تو دیدنش با وایستادم
  بود چسبیده

 
  بود گرفته گریم زدم ضربه صورتش به دست با و نشستم تخت رو
 

 شو بلند میکنم شخواه آراااد :گفتم جیغ با و دادم تکونش محکم کن باز چشماتو خدا تورو آراد
 چی؟نمیفهمم:گفتم گریه با و صورتش نزدیک بردم سرمو میکرد ناله کرد باز چشمشو الی 

  آمبوالنس میزنم زنگ االن میگی چی

 
 خدایا نبود واضح صداش اصال گفت چیزی لب زیر و گرفت دستمو مچ که شم بلند خواستم

 ختمیسو تب تو داشت کشیدم پیشونیش به دستی گریه با شده چش
  نمیفهمیدم ولی بگه بهم چیزی میخواست کشید دستمو شد بیشتر گریم

 
 پایین سمت به دوییدم و کردم پاک اشکامو

 اتفاقی واینکه نبودنش فکر میلرزید ترس از دستام پایین بیارم تبشو باید چکارکنم نمیدونستم
 باال سمت به و مبرداشت دستمالم یه و ریختم آب ظرف یه میکردتو دیوونم داشت بیوفته واسش
 بود خیس عرق گذاشتم پاتختی روی و آب ظرف زمین بخورم بود نزدیک دوییدم

 ...کن کمکم خدایا 
 
 دکمه کردن باز به کردم شروع و کشیدم گردنش به دستی نشستم تخت رو و باال زدم آسیتنمو 

 میشد بیشتر تبش هرلحظه پیراهنش های

 
 شد بیشتر هقم هق و کشیدم تشسف های عضله روی دستی بود عرق خیس بدنش

 
 ندارم طاقت لرزید بدنش لحظه یه پیشونیش رو گذاشتم و برداشتم و دستمال کنم تلف وقت نباید

  ببینمش اینجوری
 کشیدم هام شونه به دستی شدم خسته شده کمتر تبش کردم حس تا کردم تکرار کارو این انقد
 بود گرفته درد

 
 ضعف براش دلم بود ریخته پیشونیش روی لختش هایمو و بود بسته چشماش کردم نگاهش 

 سرمو بوسیدم گلوشو زیر شدمو خم اختیار بی بود داغ یکم کشیدم گردنش به دستی رفت
 کشیدم عمیق نفس بستمو چشمامو و مردونش های سینه رو گذاشتم

 ...بزنه من واسه فقط قلب این میخواد دلم میشنیدم قلبشو ضربان صدای 
 
  رفتم خواب به و شد گرم چشمام زیاد خستگی از چیشد نفهمیدم که موندم حالت همون تو انقد 
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 کردم باز چشمامو موهام روی چیزی خوردن تکون با

 از کردم درک و موقعیتم تازه نمیشه باورم میکرد نوازش داشت و بود موهام روی آراد دست
 خورد تکونی آراد پریدم جام

  میکرد نوازش موهامو داشت دبو بیدار االن که این کردم نگاهش 
  چیشد نفهمیدم بودم بیداری و خواب توی من خوابه اینکه وگرنه حتما آره زدم توهم من نکنه

 
 خوابیدم اینجا باشه نفهمیده آراد کنه خدا برد خوابم اینجا چرا من دادم کمرم به قوسی و کش
  حیام بی سر تو خاک بستم و چشمام بود خوب خیلی ولی

 
  بودم ترسیده خیلی شد بهتر حالش شکر خدارو نداشت تب دیگه کشیدم پیشونیش روی دستی

 از و روش کشیدم پتورو میخوره سرما اینجوری انداختم بهش دیگه نگاه یه ایستادم شدم بلند
 اومدم بیرون اتاق

 
 که دیشب تا ولی نداره خدمتکار واقعا اینجا یعنی میشد شب داشت دیگه کشیدم عمیق نفس یه

 ...نمیدونم بود
 
 کردم حرکت پایین سمت به 
 دنبال کنه آرادوبهتر حال هم باشیم داشته خوردن برای چیزی یه هم کنم درست سوپ یه باید 

 کردن آماده به کردم شروع زدمو لبخند یه داشت چی همه کنم درست تا بودم الزم های وسیله
 بزنم آراد به سر یه باید حموم مبر میخواد دلم اجاق روی گذاشتمش و ریختم الزمو مواد  سوپ
 روش پتورو بود خواب هنوز کردم باز و اتاقش در و باال رفتم ها پله از باشه نشده بیدار ببینم

  کردم مرتب

 
 که لباسم میخوره بهم داره خودم از حالم بگیرم دوش یه خوابه آراد که فرصت این تو باید 

  نمیشد روم ولی کنم تنم و آراد لباسای از یکی زد فکرم به اینجا ندارم
  حاال خوابه که فعال بیخیال

 
 اومدم و تربودوبرداشتم کوچیک لباساش همه از تقریبا که پیراهنش از یکی کمدشو سمت رفتم 

 کجاست حمومش وایستادم همونجا بیرون
 
 داخل پریدم سریع بود حموم بودم من که اتاقی همون و خودش اتاق بین اومدم بیرون اتاق از 
 و پوشیدم شلوارمو شد رفع خستگیم حسابی دوش یه از بعد دوش زیر رفتم معطلی بدون و

 جمع سرم باالی موهامو برداشتم کمدش از که کوچیکی حوله همون با و کردم تنم آرادم لباس
 بیرون اومدم و زدم ال و آستیناش بود رونم روی تا تقریبا لباسش کردم

 
 میمالید و چشماش داشت بیحالی با شدم روبرو آراد با در شدن باز با

 خوبه؟ حالت:گفتم نگرانی با و نزدیکش رفتم بود شده ها بچه مثل قیافش
 

 میشنوی؟ صدامو آراد:گفتم و دادم تکون صورتش جلوی دستمو میکرد نگاه بهم خیره فقط
 

  نیست چیزی خوبم خوبم:گفت و داد تکون سرشو شد جمع حواسش تازه
 

  خداروشکر نداری تب:گفتم زدمو لبخند یه نداشت تب شتمگذا پیشونیش روی دستمو
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 میکرد نگاهم
  بزنم سر غذا به میرم من:گفتم شدمو رد کنارش از میشدم آب نگاهش زیر داشتم

 
  میکرد نگاه اونجوری آراد پس همون گرفت خندم آیینه تو خودم دیدن با پایین اومدم

 
  آشپزخونه تو رفتم
 بود برداشته رو خونه سوپ بوی

  نشده پخته هنوز  کنم فکر ولی کردم درست چی به به 
 

  وایستاده اینجا آراد دیدم و برگشتم
 گرسنته؟:گفتم کردمو نگاهش

 
 کردی؟ درست خودت آره:گفت و نزدیک اومد

 
 ...هست اینجا دیگه کسی منم از غیر به مگه:گفتم زدمو لبخندی

 
 نشده پخته میترسم بهتره بیارم غذارو گرسنشه آرادم که حاال نشست میز پشت و نگفت چیزی

  باشه
 بود خوب که قیافش ریختم خودم واسه بشقابم یه و آراد واسه بشقاب یه و کردم خاموش گازو

 باشه شده خوشمزه امیدوارم

 
 سرمو اومده خوشش پس میخوره اشتها با دیدم کردم آراد به نگاه یه خوردن به کردم شروع
 شکست  و سکوت آراد که بودیم خوردن مشغول کوتس تو هردومون پایین انداختم

 
  بپرسم ازت میخوام سوالی یه نفس:آراد

  بپرس:گفتم و دادم تکون سرمو
 

  بگی داداشت از میشه:گفت و کرد مکثی
  کنم سوالی یه ازت میخوام فقط نیست چیزی:گفت که  کردم نگاهش گنگ خوردم جا سوالش از
 

 بود زده حلقه چشمام توی اشک

 
 بودی؟ داداشت با توهم شب اون:دآرا
 

 اشک دستم با بیرون بیام لعنتی شب اون فکر از تا دادم تکون سرمو میکنه دیوونم شب اون یاد
  خرید بودیم رفته داداشم با بودم منم آره:گفتم کردمو پاک و چشمم گوشه

 
  بکشم نفس نمیتونم کردم حس کشیدم عمیق نفس یه میکرد خفم داشت گلوم تو بغض

 
  دستم داد نگرانی با و ریخت آب لیوان یه آراد

 نیست چیزیم خوبم:گفتم و خوردم آب از ذره یه

 
 شده زندگیم از جزئی دیگه میکنم سر اینجوری دارم وقته خیلی من:گفتم زدمو تلخ لبخند یه 
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 شدم خوشحال خیلی میاد باهام گفت داداشم وقتی خرید بودیم رفته:گفتم که کرد نگاهم سوالی

  خریدیم باباهم و مامان برای کردیم خرید لیک
 میدونی چیو همه تو مطمئنم کنم تعریف چیو من اخه:گفتم کردمو نگاهش حرص و ناراحتی با

 میپرسی؟ سوال چرا

 
 پدرم کارای تو هیچوقت من نیست میکنی فکر که اونجوری نفس:گفت و کرد نگاهم اخم با

 ...من نداشتم نقشی

 
 توچی؟:گفتم کردمو نگاهش مشکوک خورد رفشوح ولی بگه چیزی خواست

 
 داشت شدم بلند باهاش همزمان منم شد بلند میز پشت از و داد تکون سرشو و کرد تر لباشو

 داری چیزیو یه تو:گفتم کردمو نگاه توچشماش داشتیم فاصله قدم یه وایستادم جلوش که میرفت
 میکنی مخفی

 
  نیست خوب حالم که میبینی ندارم هحوصل نفس کنار برو:گفت و کرد نگاهم کالفه

 
 خیلی دیگه کردم نگاه ها غذا به و نشستم صندلی رو  ناراحتی با شد رد کنارم از و گفت اینو

 قرار دارم اینجا نقشی چه من شد گرفتنی انتقام چه این خستم زندگی وضع این از شدم خسته
  شدم عاشقش چرا کنم استفاده آراد از بود

  
 میکنم اینکارو باشه جونم بهای به اگه حتی میگیرم و انتقامم من نجوریای نمیشه نه نه
 
 بعد نیومده ما به خوردنم غذا کردم مرتب میزو و کردم جمع ظرفارو و شدم بلند حوصله بی 

  کردم حرکت باال سمت به آشپزخونه کردن تمیز از

 
 تکیه در به سرمو بود من به پشتش و بود نشسته تخت روی انداختم نگاه یه بود باز اتاقش در

 قاتل توهم شاید باشی گناهکار توهم شاید نمیشه ولی دارم دوستت میدونم شدم خیره بهش دادمو
 رفتم بغلی اتاق به بشه متوجه اینکه بدون و برگشتم کردم پاک و اشکام نمیدونم هیچی من باشی

 
 با شده هرطور فردا باید نداره ایی فایده بودن ضعیف و کردن ناله دیگه بود گرفته دلم خیلی

 کنم عصبیش یکم طریق این از میتونم حداقل کنم صحبت آریامنش
 
 تو اشک کشیدم عمیق نفس و بینیم به چسبوندمش بود تنم آراد لباس کشیدم دراز تخت روی 

 و فکر وبدون بستم چشمامو بود خیس موهام برداشتم سرم روی از رو حوله شد جمع چشمام
 برد خوابم خیالی

 
 بلند های قدم با و نشستم تخت روی سریع کردم باز چشمامو خورد صورتم توی که نوری با 

 باشه اینجا گوشیم شاید رفته کجا یعنی نبود خونه ولی آراد اتاق تو رفتم بیرون اومدم اتاق از
  کنم پیداش باید
 

 ....برد خودش با نکنه گذاشته کجا پس نبود ولی گشتم جارو همه
 کردم پیداش لبم رو اومد لبخند یه کردم بازش و سمتش رفتم افتاد میزش کشوی به چشمم
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 و گوشی سریع آراده ماله یعنی ریخت قلبم افتاد کنارش اسلحه به چشمم که دارم برش خواستم 
 گرفتم فاصله کشو از و برداشتم

 
 گرفتم و آریامنش شماره اختیار بی و شدم پشیمون ولی بزنم زنگ آرشام به خواستم اول
  میزد تند تند قلبم استرس از

  شد بلند نحسش صدای ثانیه چند از بعد
 بله؟

 
 آریامنش آقای سالم:گفتم و کشیدم عمیق نفس یه
 قاتل بگم بهت کنم برخورد باهات محترمانه انقد نیست این تو لیاقت نکنم صدات آقا بهتره نه 

 ؟ چطوره فاشیست
 

 کردم دور خودم از و گوشی کشید که دادی با نیومد صدایی ازش لحظه چند

  
 زبونی بلبل من واسه حاال شدی قایم کردی فرار موش مثل ببر صداتو چیز همه بی دختره-

 میکنی
 
 کجام؟ االن میدونی نکردم فرار کسی از من پایین بیار صداتو:گفتم زدمو پوزخند یه
 

 کمک من به اون تمپسر پیش االن من نیار فشار مخت به زیاد:گفتم زدمو لبخند یه نگفت چیزی
 چرا؟ میدونی میکنه محافظت ازم و کرد

 
  میشنیدم قشنگ و عصبیش های نفس صدای
  میکردم کیف داشتم

 
 ...میگم چی ببین کن باز گوشاتو خوب منه عاشق آراد:گفتم و نشستم تخت روی

 
 و پسرت میگیرم ازت و نیستت و هست تمام کنی مرگ آرزوی بار هزار روزی میکنم کاری 

 ...کنی و التماسم که میوفتی روزی به باش مطمئن کردم خودم عاشق جوریبد
 
  گذاشتم قلبم روی دستمو کردمو قطع و گوشی سریع نکردمو گوش دیگه شد بلند نعرش صدای 

 فطرت پست مرتیکه
 

 و کردم نگاه بود اسلحه توش که کشویی همون به و کردم مکثی برم بیرون اتاق از تا شدم بلند
 بردارم اونجا از اونو تا میکرد وادارم نیرویی یه رفتم سمتش به
 ندیدم حاال تا گرفتمش دستم تو و دادم قورت دهنمو آب میلرزید دستام کردم باز رو کشو 
 
 شنیدم و کسی های قدم صدای که میکردم نگاه بهش داشتم 
 کردم مخفی لباسم پشت رو اسلحه معطلی بدون و شدم هول 

 
 بازمو که شم رد کنارش از خواستم کردمو سالم لب زیر کرد نگاه بهم بتعج با تو اومد آراد

 گرفت 
 بیرون اومدم اتاق از سریع میزش سمت رفت حرف بی و کرد ول دستمو کردم نگاه توچشماش

 

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 221                                                 P a g e

 

 

 با میزد شور دلم میرفتم راه اتاق وسط نگران سرجاش بزارم باید چکارکنم رو اسلحه این حاال 
 بود چی نفهمیدم ولی شنیدم صدایی که تخت زیر بزارم خواستم و ردمک نگاه اسلحه به استرس
  سرم رو انداختم و برداشتم شالمو

 
 که بیرون اومدم اتاق از شد کوبیده بهم خونه در وایستادم اتاق در پشت کردمو تیز گوشامو 

 شنیدم و آریامنش فریاد صدای

 
  آرااااد

 
  عقب رفتم قدم یه

  رفت پایین سمت به سرعت به و کرد نگاه من به نگران و نبیرو اومد اتاقش از آراد
  کردم لمس رو اسلحه و کشیدم کمرم پشت دستی

  بود برداشته رو خونه کل آریامنش فریاد و داد صدای
 

  رفتم پایین سمت به و دادم قورت دهنمو آب
  میکشید فریاد آراد سر خشم با و بود شده قرمز عصبانیت از آریامنش
  شد خیره بهم و شد ساکت من های مقد باصدای

 نگاهم سرخ چشمای و اخم با آراد وایستادم ها پله پایین سینه به دست و پایین رفتم جسارت با
  میکرد

 
 من؟ حرفای کرده عصبیت انقد چی چیه:گفتم و دادم تکیه دیوار به

  داره وجود کسی همچین میدونستم کاش میگی خودت با االن حتما
 گذاشتم باباش سر روی اسلحه وقتی کاش میدیدم دخترم این بکشم و خانوادش رفتم وقتی کاش

 میدیدممم دخترم این کردم خالی مغزش تو گلوله یه و
 

 میلرزید بدنم تمام عصبانیت و حرص از گفتم جیغ با آخرمو جمله
 

  داره دخترم یه حرومزاده محبی اون میفهمیدم باید آره:گفت و زد پوزخندی آریامنش
 
  شووو خفه ببر صدااتو:گفتم و گذاشتم گوشم روی دستمو یغج با

  فطرت پست چیز همه بی تویی حرومزاده
 داری وجدان تو اصال میکنی زندگی وجدان عذاب این با چجوری

 من گذاشتی بابام سر روی رو لعنتی اسلحه اون وقتی دیدم مرگشونو خودم چشمای با من  
  دیدم

 
  دیدم نکردی اهنگ مادرم ناله و اشک به وقتی

 
 افتادنم از تا گرفتم ها نرده به دستمو ولی میشد خم داشت زانوهام بود پیچیده سالن توی هقم هق

 وببینه شدنم خم نمیخواستم کنم جلوگیری

 
  بست و چشماش و داد فشار روهم لباشو آراد 

 
 کشیدم رمکم پشت از رو اسلحه حرکت یه تو میومد سمتم به که بود آریامنش های قدم صدای
  گرفتم سمتش به و بیرون
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  وایستاد جاش سر و خورد جا

  میکرد نگاه بهم مبهوت و مات آراد
  میلرزید دستام تو اسلحه

 
 گرفتی؟ یاد کی از کارارو این:گفت و انداخت بهم نگاهی پوزخند با آریامنش

 شجاع خیلی دخترش انگار ولی بگیره دستش اسلحه نبود بلد میکرد خوری مفت فقط که بابات
  تره

 
 میکنم شلیک وگرنه نیا جلو:گفتم جیغ با که نزدیکم اومد دیگه قدم یه
 

  میخورد بهم ازش حالم بستم چشمامو که زد ایی قهقه
 

  بکش منو کن شلیک هستی چی معطل پس خب:آریامنش
  کن شلیک بجمب د:گفت و کشید دادی که کردم نگاهش حرف بی
 

 داد هلش عقب به ادد با و آریامنش سمت اومد آراد

 
 بیرون برو من خونه از میاری در داری شورشو دیگه بابا کن بس-

 
  بودم وایستاده سرجام نمیشد باورم آراد صورت تو تابزنه باال برد و دستش آریامنش

 
 بزنی؟ و پسرت میخوای چیه:گفت پوزخند با آراد

 
  پایین آورد و کرد مشت و دستش خشم با آریامنش
 آراد میبرمش خودم با من میداری نگهش چی واسه داده شستشو تورو مغز دختر این:آریامنش

  بمونه زنده نباید این

 
 از خونه تو ریختن نفر چند که بزنه حرفی خواست و کشید بازوشو پشت از آراد که سمتم اومد
 عقب رفتم قدم یه ترس

 
 بخوره بهش کثیفتون دست نههه:گفت زدو داد آراد که سمتم میومدن داشتن گنده آدم تا دو

  میشکنم دستتونو
 

 دستم توی از اسلحه گرفت و راستم سمت یکیم و چپ بازوی یکیش سمتم اومدن نفر دو اون
  کنن ولم تا کردم تقال زدمو جیغ افتاد
 گرفت و کمرش پشت از منش آریا که سمتم بیاد خواست آراد

  
 دستای و اومد دیگم نفر یه بود دهش قرمز صورتش کن کمکم ببرن منو نزار آراد:گفتم جیغ با

  سمتم بیاد نتونه تا گرفت و آراد
 کشیدن بازومو

 میکردم صدا و آراد و میزدم جیغ نمیرسید بهشون زورم 
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 و خشم از صورتش بودنش گرفته پشت از دیگه نفر دو انداختم بهش آخرو نگاه برگشتم 
 بود شده قرمز عصبانیت

 
 بلندی جیغ اسلحه شلیک صدای با نتونستم ولی کنم قاومتم و بایستم کردم سعی ها پله روی

 افتاد زمین روی خونی بود چپم سمت که مردی کشیدم
 
 مرد اون سمت اسلحشو که کردم نگاه آرشام به کردمو بلند سرمو میکردم نگاه بهش بهت با

 بود گرفته

 
 رفتم و دوییدم میومدن سمت این به سرعت با که کردم نگاه آریامنش و آراد به و برگشتم 

 وایستادم وکنارش آرشام سمت
 

  خوبی:گفت و انداخت بهم نگاه یه گذاشتم بازوش روی دستمو
 

 دادم تکون سرمو
 نگاه بهش زده بهت ریخت قلبم گرفت آرشام سمت و آورد در اسلحشو نگهبان یکی اون

  میکردم

 
  بنداز اسلحتو:گفت داد با آرشام

 
  یکردم نگاه آرشام به شوک با آریامنش

  میکرد نگاه شده سرخ چشمای با و بود کرده مشت دستاشو آرادم
 

 آرشام میکنی چکار داری میفهمی هیچ تو:گفت و جلو اومد قدم یه آریامنش
  چی یعنی کارا این
 

  نمیکنم همکاری قاتال با من آریامنش آقای شرمنده:آرشام
 

  کشید فریاد بلند صدای با و خورد جا آریامنش
 چی دفعه یه بودی اعتمادم مورد فرد تو کردی خودت مسخره منو مرتیکه میگی داری توچی-

  هااان کرد تغییر
 

  گرفت آریامنش روبروی و آورد بیرون جیبش از کارتشو و زد پوزخندی آرشام
 
  میبارید خون آریامنش چشمای از
  دادم قورت دهنمو آب

 
 کتشو جیب تو گذاشت کارتشو آرشام

 
 که بوده همونی چیز همه نکرد تغییر چیزی هیچ بدون اینو هستم راد آرشام سرگرد:گفت 

 شدی من بازیچه خوب خیلی مدت این تو هست

 
 نیا جلو:گفت و گرفت باال اسلحشو آرشام که سمتمون بیاد خواست و کشید ایی نعره آریامنش

  نمیکنم رحم کسی به من آریامنش آقای
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  بود گرفته باال اسلحشو نگهبانم اون

 و انداخت آرشام به نگاهی ترس با آریامنش کردم نگاه آرشام به پلیس ماشین آژیر صدای با
 نشناختی منو هنوز تو پسر میکنم پشیمونت:گفت

 
 رفت آریامنش سر پشت آرشام بودم وایستاده سرجام تعجب با ویال داخل رفت دو با و گفت اینو

  داخل
 

 تو دستمو مچ و سمتم اومد آراد رفت ذاشتگ اینجا منو چرا آرشام وایستادم سرجام ترسیده
 گرفت قویش دستای

 دندونای با و شد تر وحشی ولی کنه ولم تا کردم تقال و گذاشتم دستش روی دستمو ترس با 
  نفس نگو هیچی:گفت شده کلیک

 
  و گرفت نگهبان دستای توی از رو اسلحه
 کشوند خودش دنبال و گرفت دستمو

 
 بریم جایی نمیتونیم ما اینجان همه پلیسا دآرا چکارمیکنی:گفتم جیغ با
 

  نداشت فایده کردن تقال دهنم روی گذاشت دستشو
  کرده فرار اینجا از آریامنش یعنی بود باز در اون داشت پشتی در یه زد دور رو خونه

 
  خونه تو ریختن پلیسا و شد باز بدی صدای با اصلی در

  میکشوند خودش دنبال منم میکردو حرکت سرعت با آراد
  میدوییدیم کوچه تو و بیرون بودیم اومده ویال از کامال دیگه

 
  گرفته نفسم خدا ترو آراد:گفتم بریده بریده و کشیدم و آراد دست بود بریده نفسم

 
 پناه میدم نشون بهت بیای باید دیگه یکم نمیتونیم اینجا:گفت و کرد بهم وحشتناک  نگاه یه آراد

  چی نییع مرتیکه اون به آوردن
 

 گذاشتم سینم قفسه روی دستمو و وایستادم سرجام
 

  بریم باید نداریم وقت میفهمی نفس:گفت و گرفت دستمو آراد
 

 نمیام جا هیچ من:گفتم و کشیدم دستمو

  
 نکنه چیه میگی چی میفهمی:گفت وایستادو روبروم هم تو رفت اخماش کم کم خورد جا

 یارو؟ اون پیش بری میخوای

 
  من پیش میاد آره:آرشام

 آقا به به:گفت پوزخند با و وایستاد من جلوی آراد سمتمون اومد کردم نگاه آرشام به و برگشتم
 کردی؟ دستگیر و مجرم پلیسه

 
  میزنه حرف راحت انقد باباش راجب آراد چرا کردم تعجب
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 و نفس بزنه دور منو نمیتونه هیچکس نمیکشه طول ولی کرد فرار نه:گفت اخم با آرشام

  اینجا بفرست
 

 و آراد من بیوفتن هم جون به بود ممکن هرلحظه وایستاد آرشام نزدیک و جلو رفت آراد
  ممکنه غیر این بمونم پیشش نمیتونم ولی میخوام

 
  اینجا بیا نفس:گفت و کرد دراز سمتم دستشو آرشام

 
 اون:گفت عصبانیت و حرص با و پیچوند گرفتو و آرشام دست مچ آراد که جلو برم خواستم
  نچسبونش خودت به الکی میاد من با نفس کن گم گورتو اینجا از زود مرتیکه میکنم قلم دستتو

 
 آراد سینه تخت زد و کرد آزاد دستشو آرشامم

 
  لطفا ندین ادامه دیگه بسه:گفتم و جلو رفتم ترس با
  بود شده سرخ مشکیش چشمای کردم آراد به نگاه یه
 

 میرم آرشام با من:گفتم سریع شد جمع چشمام تو اشک
 

  نشم چشم تو چشم باهاش تا پایین انداختم سرمو کرد نگاه بهم عصبانیت و بهت با آراد
 

  کنار بکش حاال گفت چی که شنیدی:آرشام
 آرشام صورت تو کوبید مشت با آراد که بگیره دستمو خواست

 
 مشت دستاشو عقب تمرف قدم یه سمتم اومد میکنم خواهش کن بس آراد:گفتم و کشیدم جیغی 

  هان میکنی اینکارو چی واسه:گفت و کرد
 

  بمونم تو پیش نمیتونم من برم بزار میکنم خواهش:گفتم و گرفتم فاصله ازش

 
  نفس نداشتم خانوادت مرگ تو دخالتی هیچ من:گفت و کرد نگاهم سرخ چشمای با

 ..من تازه
 

  میکنی مخفی داری چیو نمیگی چرا چییی تو:گفتم کردمو نگاهش
 

 قاتله اونم قاتله پدرت بمونم اینجا نمیتونم متاسفم من:گفتم دادمو تکون سرمو نگفت چیزی
  نمیزنی حرفی هیچ تو و من خانواده

 
 از منو و سمتمون دویید آرشام گفتم آخ یه کشید بازومو که برم خواستم شدمو رد کنارش از

  گرفت دستش تو و آراد یقه و کرد جدا آراد
 

  آرشام دماغ تو کوبید سر با عصبانیت با آراد
 روی از آرشام کنم جداشون هم از چجوری نمیدونم دهنم جلوی گذاشتم دستمو زمین رو افتاد

 هم جون به افتادن و شد بلند زمین
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 بیاد آراد سر بالیی اگه وسطشون انداختم خودمو کشیدم جیغی آرشام دستای تو اسلحه دیدن با
 میمیرم من

 
 گذاشتم دهنم روی دستمو جیغ با آراد سر تو کوبید اسلحه با و کرد بلند دستشو تو اسلحه آرشام 
  زمین رو افتاد گردنشو پشت گذاشت دستشو کردم نگاه آراد به و
 
 عصبانیت با میکشیدم دستم تو یقشو لعنتی کردی چکاااار تو:گفتم و آرشام سینه به زدم جیغ با

 بیوفت هرا میریم اینجا از:گفت و گرفت دستامو
 
  هان زدیش حقی چه به لعنتی نمیام نههه-
 

 بود افتاده زمین روی کردم نگاه آراد به گذاشتم صورتم روی دستمو بهت با زد گوشم تو سیلی
 ریخت قلبم میومد خون سرش پشت از و
 نگهم قبل از تر محکم و نتونستم ولی کنار وزدم آرشام توانم تمام با کرد دراز سمتم دستشو 

  داشت
 
 کرد باز و درماشین و کشید دستمو آرشام کرد ترمز کنارمون سفید ماشین یه
 
 میرفت گیج داشت سرم بکشم نفس نمیتونستم دیگه بست چشماشو ولی زدم صدا و آراد جیغ با 
 رفتم حال از و نفهمیدم هیچی دیگه پام زیر شدن خالی با

 
 سریع آراد و اتفاقات آوردن یاد به با کجام من کردم نگاه سقف به و کردم باز چشمامو درد با

 آرشام خونه اینجا فهمیدم و کردم فکر یکم کجاست اینجا کردم نگاه اطرافم به و نشستم سرجام
 اتاقشم تو من و

 
 توی سرشو آرشام بیرون اومدم کردمو باز و اتاق در شدمو بلند تخت روی از زده وحشت 

 سر چشام از اشکم وایستادم روبروش و رفتم بود نشسته کاناپه روی و بود گرفته دستش
 گونم روی ریخت خوردو

 
  کجاست آراد:گفتم بلندی صدای با
 

 همونجا کجاس آراد میگممم دارم:گفتم جیغ با کرد نگاهم حرف بی و وایستاد روبروم و شد بلند
  زدیش حقی چه به عوضی کردی ولش

 حقیییی چه به

 
 میگی چی داری میفهمی هیچ نفس چته تو:فتگ بلندی نسبتأ صدای با و کرد نگاهم اخم با

 اون خاطره به داری چرا چیه دردت هان چیه واسه کارا این میکشی کی واسه داری خودتو
 کشت و خانوادت تمام رحمی بی با پدرش که پسری میکشی خودتو پسره

 
 تقصیری هیچ آراد شرفشه بی بابای اون سر بوده هرچیزیم تقصیره بی آراد:گفتم زدمو جیغ

 خدا ترو میمیره اونجا کن کمکش خدا ترو نداره

 
 گذاشتم صورتم جلوی دستمو و نشستم زمین روی هق هق با 
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 مهمه برات اون انقد چرا میدی انجام چی برای رو کارا این:گفت و نشست روبروم آرشام
  داد تکون و گرفت دستش تو و بازوهام

 
  شدی عاشقش نکنه:گفت گنگ و کرد نگاه چشمام تو
 

 میفهمی احمق:گفت خشم با که کردم نگاهش ترس با داد تکونم تر محکم که پایین انداختم سرمو
 کاراش اصال که کسی آدمی همچین یه عاشق شدی کی عاشق تو میکنی غلطی چه داری

  داره ایی خانواده همچین که کسی نیست مشخص

 
  باشه کشیده اون و خانوادت مرگ نقشه شاید اصال هان تقصیره بی آراد معلوم کجا از

 
 دارم دوستش شدم عاشقش اره شو ساکت کن ولمممم:گفتم و گذاشتم گوشام روی دستمو جیغ با

  برم اینجا از میخوام من بردار سرم از دست

 
 نگاه چشمام تو و گرفت دستمو مچ خشم با آرشام برم که شدم بلند جام واز کردم پاک و اشکام

 نکن تباه زندگیتو نیست درستی دمآ اون نفس نکن اینکارو:گفت و کرد
 
 تباه؟؟:گفتم زدمو پوزخند یه
 ...میزنی حرف چی از
  نمیترسم هیچی از شدس تباه زندگیم وقته خیلی من
  گرفتن ازم خانوادمو و انداختن روز این به منو که کسایی نابودیه آریامنشه نابودیه خواستم تنها

 
 هستی پلیسی چه تو کرد فرار چرااا پس کنن یرشدستگ تا فرستادی پلیسم اکیپ یه که تو چیشد

 کنی دستگیر و عوضی اون نتونستی
 
 فرار آره:گفت عصبانیت با خودشو سمت کشیدم کردم ایی ناله که داد فشار دستمو مچ خشم با

  دار چوب باالی میبرمش خودم دستای با و میکنم پیداش میدم قول بهت میکنم پیداش ولی کرد
 

 بدون کنه پیدا بیرون تورو اگر خطرناکه آدم یه آریامنش بری جا هیچ نباید تو موقع اون تا ولی
  شد ترم آسون شدنش فراری با و آسونه خیلی براش کار این میدونی خودتم اینو میکشتت رحم

 
 مراقبت خودت از ببینی کشیدنشو زجر خودت چشمای با میخوای اگه کن جمع حواستمو پس
 ...میکنم حل چیو همه من کن
 
  کن ول دستمو:گفتم و عقب رفتم 

 
 نه؟ یا گفتم چی فهمیدی:آرشام

 
 هر به نکنی اینکارو اگه بدی نجات و آراد بری باید ولی فهمیدم:گفتم و دادم تکون سرمو

 میکنم کمکش و میکنم پیداش خودم شده طریقی
 
  کشید هم رو دندوناشو حرص از

 ایی ضربه اون با اونجا اون نیست مهم برام جونم میکنم پیداش خودم من:گفتم و کشیدم دستمو
 نمیاره دوام زدی بهش روانی تویه که
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  اومد در صدا به خونه زنگ که در سمت رفتم 
 دادم تکون سرمو و کردم نگاه آرشام به ترس با

  آیفون سمت رفت

 
 کیه؟-

  بود کی کردی باز چرا:گفتم کردمو نگاهش تعجب با کرد باز درو حرف بی
 

 باز درو آرشام که عقب رفتم قدم چند بودم ترسیده زدن و ورودی در که بزنه یحرف خواست
 کرد

 
 کرد بغلش و کشید و آرشام دست بود باال سنش یکیش تو اومدن چادری زن تا دو 
 
  بگردم دورت تو کجایی بود شده تنگ برات دلم مادر وای-
 
 کرد سالم خجالت و لبخند با هم یکی اون اتاق تو میرفتم کاش کردم نگاه برم دورو به 

 
 ...شدن شوکه دیدنم با سمتمو برگشتن هردوشون 
 
  بزنه حرفی اون تا بودم منتظر و کردم نگاه آرشام به
 

 اینجا؟ کیه خانم این خبره چه اینجا:گفت آرشام به رو اخم با مادرش
 

  میکرد نگاهم عصبانیت و اخم با باشه خودم سن هم میخورد تقریبا که یکیم اون

 
 مشکلی یه ادارس تو همکارام از یکی دختر:گفت و داخل بیاد تا کرد اشاره مامانش به آرشام
   منه مهمون و امروز اومده پیش واسش

 
  آرشام زدن حرف این از کردم تعجب
  میشدم متوجه کردنشون نگاه از و قرمزه هنوز چشمام مطمئنم کردم سالم

 
  کرد وسالم زد لبخندی مادرش

 فیس همه این با باشه خواهرش نکنم فکر دیگه کیه این اه اه نداد جواب اصال که مه دختره اون
  میگیره خودشو چقد افاده و
 

  بشینم تا کرد اشاره آرشام که بودم وایستاده همونجوری منم و نشستن مبل روی رفتن
  نشستم ازش فاصله با کرد اشاره آرشام که مبلی همون روی

 
 نامزدشه نکنه میشدم دختر اون یزآم حسادت های نگاه متوجه

 
  اینجا چکارمیکنی پسرم خب:آرشام مادر

  بود شده تنگ براتون دلم چطوره حالش بابا ماموریت و ادارم همش هیچی:آرشام
 

 ندادم گوش حرفاشون به دیگه
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  کن کمکش خودت خدایا آراده پیشه فکرم داشتم خفگی حس برم اینجا از میخواست دلم
 
  نبود حواسم ببخشید:گفتم و اومدم بیرون فکر از رشامآ مادر صدای با
 

 اومده پیش واست مشکلی چه دخترم خب:آرشام مادر
 

 بعدا حاال مامان نیست چیزی:گفت و کرد نگاهم چپ چپ آرشام که دادم تکون سرمو گیج
  میزنیم حرف راجبش

 
 خفه منو میشه ندبل االن میکردم حس بدتر که هم دختره اون کرد نگاهش مشکوک آرشام مادر

  میکنه
 

  حاظرکنم ناهار و بزنم صورتم سرو به آبی یه برم من:گفت و ایستاد شد بلند آرشام مادر
 

  اینجا از برم زودتر باید من بمونن اینجا میخوان اینا بابا ای

 
 نپرسیا من از حالی یوقت آرشام:گفت و زد لبخندی دختر همون

 
  پریسا رهچطو حالت:گفت و داد سرشوتکون آرشام

 
  بزنیم حرف یکم میشه خوبم:گفت ناراحتی با دختره

 
 بعد؟ برای بمونه نداره اشکالی برم باید من:گفت و کرد نگاه ساعتش به آرشام

 
 نگفت هیچی هم پریسا
 میتونم منم بیرون بره آرشام االن اگه بودم نشسته سرجام حرف بی منم شد بلند جاش از آرشام

  میکنم سکته آراد از خبری بی با بمونم اینجا اگه برم
 

 نداری؟ الزم چیزی:گفت و کرد بهم نگاه یه آرشام
 عزیزم نه:گفتم زدمو لبخند یه میکرد نگاه من به عصبانیت با چطور که افتاد دختره به چشمم

  سالمت به
 بیرون رفت و کرد خداحافظی تعجب با آرشام

  کرد صدام دختر همون که مبر تا شدم بلند جام از سریع منم آرشام رفتن از بعد
  چکاردارین آرشام با شما بپرسم میشه ببخشید:پریسا

 
 به کنم فکر ندارم آرشام به کاری من عزیزم:گفتم زورکی لبخند با و سمتش برگشتم حوصله بی

 گفت بهتون بودنمم اینجا دلیل و داد توضیح واستون کافی اندازه

 
  کردم حرکت بیرون سمت هب کردمو خداحافظی سریع که بگه چیزی خواست

  نمیومد بدی دختر نظر به
 

 نیستم بلد و آراد خونه آدرس من افتاد یادم تازه و جلوتر رفتم یکم بود سرد هوا بیرون رفتم
 هم دیگه بود منطقه کدوم خونش نمیدونم اصال چکارکنم حاال وایستادم سرجام ناراحتی با وای

  اینجا برگردم نمیتونم
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 بزنم سر ور بیمارستانا برم
 اتفاقی اگه ندارم آراد از خبری هیچ ترکید بغضم که میرفتم راه خیابون تو بودم شده دیوونه
  چی باشه افتاده براش

 
 به تازه هوا شدن تاریک با که گشتم و رفتم راه خیابونا تو انقد بگردم کجارو چکارکنم من االن

 خونه از کنم فکر بودم خیابون یه تو کردم پاک اشکامو و کشیدم چشمام به دستی اومدم خودم
  شدم دور خیلی آرشام

 
  کنه آرومم میتونه اون واالن شده تنگ براش دلم اونجا برم باید سرم تو اومد دلسا فکر

 
 دادم دلساشونو خونه آدرس و گرفتم تاکسی یه
  اومد خون سرش از براش باشه افتاده اتفاقی نکنه که میکردم دعا آراد برای همش دلم تو
  بستم چشمامو بغض با
 
 از بودم گرفته استرس کردم نگاه دلساشون خونه به کردمو بلند سرمو ماشین توقف با

  بود جوری یه دلم ته باهاشون روبروشدن

 
  خورد گوشم به آشناش صدای ثانیه چند از بعد فشردم و زنگ مکث یکم با درو سمت رفتم

 
 کیه؟:دلسا

 ...منم:گفتم و دادم قورت و بغضم

 
 با در یهویی شدن باز با ولی نشناخته صدامو نکنه کردم فکر لحظه یه نمیومد صدایی هیچ

  کردم نگاه دلسا چشمای تو اشک

 
 موندم دور ازش چقد داشت برام خواهرو حکم که کسی دوستم تنها بود شده تنگ براش دلم چقد

 
 ...کرد نگاه بهم شوک با 

 محکم ثانیه چند از بعد بود شوک تو هنوزم شد ندبل هقم هق و آغوشم تو کشیدمش معطلی بدون
  گریه زیر زد و کرد بغلم

 
 بی بود شده تنگ برات دلم چقد میدونی نگرانی از مردم من بودی کجا خودتی نفس وای:دلسا

 خبری یه من از نباید تو بزنم زنگ قبلیت خط به نتونستم دیگه شد خراب گوشیم انصاف
 بگیری

 
  نداشتم رفیح واقعا و بودم شرمنده

 
  بدیم دوست خیلی من کردم فراموش تورو دلسا ببخش منو:گفتم و بیرون اومدم بغلش از
 
 کشید دستمو بزنیم حرف در جلوی نمیخواد تو بریم بیا:گرفت دستمو و کرد نگاهم ناراحتی با

 هستن؟ خاله و عمو دلسا:گفتم که

 
 دیگه تو بیا خالم نهخو رفته مامانم بیرونه بابا:گفت و داد تکون سرشو دلسا
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 تا بشین:گفت و کرد پاک اشکاشو دلسا کشیدم عمیق نفس یه داخل رفتیم و دادم فشاری دستشو
 شی گرم بیارم چای یه

 نکردم مخالفتی
 

 اونجا نمیتونستم من ولی منه به کردن کمک فقط قصدش آرشام میدونم گرفتم دستم تو سرمو
  بمونم
 خونش میدونستم کاش کن کمکش خودت خدایا آراد کمک باشه رفته آرشام ممکنه یعنی

 ...ولی باشم دار خبر حالش از تا داشتم راهی یه کاش کجاست
 
 کنارم و گذاشت میز روی رو چای دلسا بود آرشام اومدم بیرون فکر از گوشیم زنگ صدای با

 نه یا بدم جواب و گوشی که بودم دل دو نشست

 
  دیگه بده جواب:گفت و انداخت گوشی صفحه به نگاه یه دلسا 
 

 زدم و اتصال دکمه و دادم قورت دهنمو آب
 پیچید گوشی پشت آرشام بلند صدای دادن جواب محض به

 
 نفس تو کجااایی:آرشام

 چیشده؟ دوستام از یکی خونه اومدم-

 
 دوستت کدوم شدم نگرانت چقد میدونی رفتی کجا شدی بلند خبر بی:گفت عصبانیت با آرشام
  دنبالت میام بده آدرس

 
 نباش من نگران توام خوبه جام من بیای نیست الزم:گفتم حرص با
 

 دنبالت میام بده آدرس نفس:آرشام
  امنیتم در اینجا بفهمونم بهش و باشم آروم کردم سعی

 
 کرد سالم زدو لبخندی که کردم نگاهش تعجب با کشید دستم از رو گوشی دلسا یهو
 

  نفسم دوست من:دلسا
 شما مواظبشم من میمونه خواهرم مثل اون خوبه حالش نفس بگم خواستم شماخوبین ممنون
 نباشین نگران

  شده دیوونه هم دلسا کرد نگاهم لبخند با سمتمو برگشت 
 

 و دادم تکونش کرد قطع و گوشی و کرد خداحافظی دلسا گفت چی بهش آرشام نمیدونم
 میگه؟ چی:گفتم

 
  خوبه حالت که کردم راضیش من دیگه بود نگرانت:گفت داری معنی لبخند با
 

  خداروشکر:گفتم و دادم تکون سرمو
  بودی کرده تعریف قضیشو که پلیسیه همون این نفس:دلسا

 
  خودشه:گفتم دادمو تکون سرمو
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 داری؟ دوسش:دلسا

 
 کله که جایی همون از اولش از چیشده کن تعریف برام:گفت ناراحت که کردم نگاهش گنگ
  کن تعریف برام همرو انتقام دنبال رفتی و ندادی گوش حرفم هب و آوردی در بازی شق

 
  کردم تعریف براش و بود که هرچیزی کردن تعریف به کردم شروع و کشیدم عمیق نفس یه

 
 اومدم بیرون گذشته از دلسا هق هق صدای با

 
  بشم توهم عذاب باعث نمیخوام من نکن گریه دلسا:گفتم ناراحتی با
 

 ...افتاده اتفاق همه این میکنم خفت وگرنه نفس شو ساکت:گفت و زد بازوم به مشتی
  چی میشد چیزیت اگه خدا وای 
 
  میشه بهترم حالم کنن دستگیر رو مرتیکه اون اگه خوبه حالم نیست هیچیم:گفتم زدمو لبخند یه
 

  بپوسه و زندان تو بیوفته سگ مثل امیدوارم عوضی مرتیکه:گفت و کرد پاک اشکاشو
 

  شدی اون پسر عاشق واقعا تو یعنی:گفت که دادم ونتک سرمو
  کن فراموشش خطرناکین آدم اونا نفس

 
 آسمون تا زمین پدرش با آراد نکن فکر اینجوری تو میکنم خواهش دلسا نه:گفتم کالفگی با

  دندس یه و مغرور یکم درسته داره فرق
 وقتی نیست بدی آدم که میفهمم چشماش توی از میکنم حس اینو من نیست هیچی دلش تو ولی

 نمیتونم اون بدون من دلسا میره باال قلبم ضربان کنارشم

 
 مثل نباید پسرشم که باباشه اون اگه میگی درست تو شاید باش آروم باشه:گفت و کرد بغلم دلسا

  نباشه بدی آدم میگی تو که اونطوری شاید باشه خودش
 

  نگفتم چیزی

 
 نمیزنی زنگ بهش چرا:دلسا

 
  آخه چجوری:گفتم کردمو لندب سرمو

 
 ازش دیگه و زدش آرشام نمیگی مگه تو نداره چطوری:گفت و گرفت گوشیمو زده هیجان دلسا

  نداری خبری
 
 نمیکنی امتحان چرا بزن زنگ بهش خب نفس نکن گریه:گفت که کردم نگاهش بغض با
 

 لرزون دستای با و گرفتم و گوشی نرسید این به فکرم اصال بودم نگرانش انقد میگه راست
  گرفتم شمارشو

  بودم گرفته استرس داد جواب بوق چند از بعد کشیدم عمیق نفس یه
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  آراد:گفتم سریع

 
  نشنیدم اونطرف از جوابی ولی

  میکنم خواهش بده جوابمو آراد :گفتم بغض با
 
 بفرمایید-

  بود غریبه مرد یه صدای
 ....افتاده براش اتفاقی نکنه ریخت دلم ته
 
  دارم کار آریامنش آراد با من هستین کی شما:گفتم لرزون دایص با

 
  میکردم سکته داشتم بود شده حبس سینم تو نفس نیومد صدایی لحظه چند
  نمیزنه حرف چرا

 
  بدین جوابمو آقا میکنم خواهش الو:گفتم بغض با
 

  هستین کی شما نیست خوب زیاد حالش بیمارستانه آراد:گفت ثانیه چند از بعد
 

 تو رفت بدو بدو و کرد نگاهم نگران دلسا میشدم خفه داشتم گذاشتم گردنم روی دستمو
  آشپزخونه

 
  بیمارستان کدوم:گفتم کردمو تر بازبونم و لبام

 گفت بهم و آدرس
 نشست کنارم و آورد آب لیوان یه دلسا

 
  ترسیدم دیوونه شد چت نفس:دلسا

  شد بلند مه دلسا من با همزمان که شدم بلند مبل روی از

 
 میری؟ کجا میکنی چکارداری:دلسا

  بیمارستانه گفت داد جواب بود کی این نمیدونم آراد پیش میرم دارم:گفتم کالفه
 

  باش خودت مواظب میرم من دلسا
 و لباسام تا بمون همینجا بری جایی تنها نمیزارم من نمیشه نخیر:گفت و میز رو گذاشت لیوانو

  کنم عوض

 
 ازش یکم و برداشتم و آب لیوان رفت اتاقش سمت وبه نداد اجازه که کنم مخالفت خواستم
  آتیشم کوره یه تو میکردم حس خوردم

 
 روی از و سوییچ و بیرون اومد اتاق از دلسا دقیقه چند از بعد کن حفظ و آراد خودت خدایا
  برداشت میز

 
 شدیم ماشینش سوار ادلس با بزنم حرف نمیخواست دلم نبود خوب حالم رفتم بیرون سمت به

 دادم تکیه ماشین شیشه به سرمو و دادم بهش و آدرس
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  کردم بلند سرمو دلسا صدای با

 
 درسته؟ دیگه باشه اینجا کنم فکر:دلسا
 گرفتمو دستشو که شه پیاده خواست دلسا
  بمون همینجا تو لطفا دلسا:گفتم

 
 اخه نفس ولی:دلسا

 
 سمت به شدمو پیاده کرد نگاهم حرف بی میام دزو من بشین:گفتم و کردم باز و ماشین در

  کردم حرکت بیمارستان
 پذیرش قسمت رفتم بودم گرفته استرس

 
  کن کمک خودت خدایا بود باال طبقه اتاقش 

  قبله از بهتر حالش بخش توی آوردنش تازه گفت
  زدم در به ایی تقه لرزون و وایستادم اتاق در پشت

 
  بسته چشمای با تخت روی آراد دیدن با داخل رفتم دموکر باز درو آروم نیومد صدایی
 گرفت و گلوم بغض

 
 و داخل رفتم میکرد نگاه من به حاال و بود وایستاده آراد تخت کنار که افتاد مردی یه به چشمم

  آوردی سرش رو بال این تو حتما:گفت و نزدیکم اومد مرد همون بستم درو
 

 چی؟:گفتم کردمو نگاهش گیج

 
  ببینتت نخواد شاید:گفت زدو دپوزخن یه
 
  بیرون برید لطفا نداره ربطی هیچ شما به هستین کی شما اصال:گفتم عصبانیت با
 

  کرد ایی ناله آراد که بگه چیزی خواست
 برگردوند روشو دید منو تا سمتش دوییدم سریع

  
  گرفت دلم

  پایین انداختم سرمو شد جمع چشمام تو اشک
  بیرون برو:آراد

  کردم نگاه بهش شوکه
 

  نکن اینجوری من با میکنم خواهش آراد:گفتم و نشستم تخت رو کنارش
 
 ببینمت نمیخوام بیرون برو:گفت دارش خش ولی بلند صدای با
 

  میکرد نگاه بهمون اخم با مرد اون
 دستش بیاد در دستش توی از سرم شد باعث و کشید دستشو سریع که دستش رو گذاشتم دستمو
  میکرد یزیر خون داشت
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  نکن اینکااارو خدا ترو آراد:گفتم گریه و جیغ با
 آراد سمت دوییدن و اتاق تو اومدن پرستار تا دو من جیغ با
 

  نیست خوب حالش بیمار بیرون برید میکنم خواهش خانم:گفت و گرفت بازومو یکیشون
 
  بمونم بزارید میکنم خواهش:گفتم گریه با
 

  بیرون ببرید تشریف لطفا نمیشه خانم نه:پرستار
 وصل بهش و سرم داشتن وپرستارا بود برگردونده روشو که انداختم آراد به نگاه یه گریه با

  میکردن

 
  بیرون اومدم اتاق از و گذاشتم دهنم جلوی دستمو

 میخوره بهم ازم حالش نداره دوستم آراد دیگه نشستم صندلی روی بود بریده و امونم هق هق
  روبرمیگردونه ازم

 
 با کردمو بلند سرمو نشست شونم روی دستی بکشم نفس نمیتونم کردم حس شد بیشتر هقم هق

  کردم نگاه دلسا به اشکی چشمای
 

 نکرد نگاهمم حتی نمیخواد منو دیگه اون دلسا:گفتم و بغلش تو انداختم خودمو
 

 یانم االن بیمارستانه اینجا نکن گریه عزیزم نفس:گفت و کشید کمرم پشت دستی دلسا
  میکنن بیرونمون

 
 کردم خم سرمو اومد بود پیشش که هم مردی اون بیرون اومدن پرستارا و شد باز آراد اتاق در
 بود بسته چشماشو کردم نگاه داخل به و
 ...میلرزید بغض از چونم 
 

 که کسیم اون حتما کیه دیگه این کرد حرکت بیرون سمت به من به توجه بی و بست سریع درو
  بود همین داد و آراد هگوشی جواب

 
 کرد رفتارو این چرا بشه وارد بهش عصبی فشار نمیخوام ولی پیشش برم میخواست دلم خیلی
  نداره دوستم دیگه واقعا نکنه

 
 اومدم خودم به دلسا تکونای با

 خوبی؟ نفس:گفت که کردم نگاهش حال بی
 

 بمونم آراد پیش میخوام من خونه برو تو دلی خوبم:گفتم و دادم تکون سرمو
 

  نیست امنی جای اینجا ببین خوبه حالش که میبینی کنی چکار بمونی اینجا عزیزمن:دلسا
 

 نمیتونی تو اینجا بیاد و بشنوه رو افتاده پسرش واسه که اتفاقی این آریامنش ممکنه هرلحظه
 خونه میریم شو بلند بمونی اینجا
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  هدار جرئتشو ببینم بیاد بزار:گفتم و زدم پوزخند یه
 

  بدی کشتن به خودتو میخوای بریم شو بلند احمق دیگه کن بس:گفت عصبانیت با دلسا
 

 خودم مواظب خوبم اینجا من کن باور توبرو:گفتم و کردم بلند دلسارو بود اتاق در به چشمم
  میزنم زنگ بهت میدم قول بهت هستم

 
 خب خیله:گفت و داد تکون سرشو کردم نگاه چشماش تو اطمینان با که کرد نگاهم نگران دلسا
  باشی خودت مواظب بده قول میرم من
 

  بده پیام رسیدی برو باشه:گفتم و دادم تکون سرمو

 
 ...بودم نشسته انتظار صندلی رو همونطور منم و رفت دلسا

 
 چای و نشست کنارم کردم نگاه مرد همون به کردمو بلند سرمو صورتم جلوی لیوانی گرفتن با
 گرفت سمتم به و

 
 کردم صحبت باهاتون بد اگه میخوام معذرت آرادم دوست من:گفت که کردم نگاهش سوالی 
 

  کردم تشکر و گرفتم ازدستش و چای مکث با بود گرفته سمتم دستشو هنوز نگفتم چیزی
 دارین؟ دوست و آراد:مرد

 
  بدم جواب شما به نداره دلیلی:گفتم و دادم تکون سرمو

 
 اینجا شما برم امشب باید من شده بهتر حالش گفت دکترش ماستش با حق:گفت و زد لبخند یه

 هستید؟
 

 میمونم پیشش من بله:گفتم و دادم تکون سرمو
  

 خوش شب میزنم سر بهش میام فردا من:گفت و ایستاد شد بلند
  رفت و کرد خداحافظی

  باشه سالش 30 میخورد
 

 از باز ولی آراد پیش برم یخواستم دلم آشغال سطل تو انداختم و لیوان نداشتم هیچی به میل
  میترسیدم العملش عکس

 
 کردم باز و اتاق ودر کنار گذاشتم رو دلی دو

  نشستم تخت روی نزدیکش رفتم وآروم بستم درو بود تاریک اتاقش
 
 اشکام ریزش از تا کشیدم عمیق نفس یه بودن زده دستش به سرم کردم نگاه مردونش دستای به

 کنم گیری جلو
 

 گونم روی اختیار بی اشکام زدم دستش به ایی بوسه گرفتم دستشو و گذاشتم تخت ویر سرمو
  میریخت
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 میکرد خیس و آراد دست و
 
 قورت دهنشو آب بود باز چشماش کردم نگاه بهش کردمو بلند سرمو خورد تکونی انگشتش 

  دارم دوستش چقد بگم و کنم بغلش میخواست دلم نمیکرد هم نگاه حتی بهم ولی داد

 
  بیداری میدونم:گفتم گرفتمو محکم دستاشو

  میکنی اینکارو چرا
 

  نگفت هیچی
 
  ازم ناراحتی:گفتم بغض با
 

 ناراحت؟:گفت و زد پوزخندی
 ...مرتیکه اون جلوی کردی له غرورمنو تو

  کردی انتخاب اونو که تو بودی رفته اون با که تو چیشد
  هان کردی فکر چی خودت با تو اصال
 میخوامت؟ خیلی االن کردی فکر

 
 نمیخوای؟:گفتم کردمو نگاهش بغض با 

 
  بیرون برو نمیخوامت:بست چشماشو و نگفت چیزی

 
 میگی دروغ داری:گفتم و کردم نگاه چشماش تو
 

 کن نگاه چشمام تو:گفتم و برگردوندم خودم سمت به سرشو نگفت چیزی
 نداری دوست منو که بگو و کن نگاه

 
 ت م ا و خ ی م ن:گفت شمرده ردهوشم کرد نگاه چشمام تو

 
 نداره؟ مشکلی بمونم اینجا میخوام فقط ندارم کاری منم باشه:گفتم و دادم تکون سرمو

 
  بست و چشماش و نگفت چیزی

  گذاشتم دستش روی سرمو بمونم میخواد یعنی این

 
 نم چیه من تقصیر ولی میزد و حرف همین بود اون جای هرکس شاید آره نمیخواد گفت بهم
 ..کردم گناهی چه
 

 برد خوابم آراد دست روی تا کردم گریه انقد

 
 سرم باالی مهربون که کردم نگاه پرستاری به و کردم باز چشمامو کسی کردن صدا با صبح

 میکرد صدام داشت و بود وایستاده
  کردم سالم و ایستادم شدم بلند
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 ترخیصشو کارای تر سریع هرچه لطفا کرده مرخص و بیمارتون دکتر عزیزم سالم:پرستار
  بدین انجام

 
  بود خوابیده کردم نگاه آراد به و برگشتم خوشحالی با

  کنم مرخصش برم خواستم رفت پرستار
  نیست همراهم زیادی پول افتاد یادم که

  کردم صداش آروم و آراد سمت رفتم
 
  شو آرادبیدار-
 

  کرد نگاهم خمار و کرد باز چشماشو
  بود شده خیره بهم تعجب با که زدم لبخند یه کردنش نگاه طرز از
 

 بدم انجام ترخیصتو کارای میرم دارم من کرده مرخصت دکترت:گفتم کردمو جمع و لبخندم
 ...بیمارستان هزینه فقط

 
 و کرد کتش تو دستی سمتش به گرفتم و آوردم کرد اشاره بود اتاق گوشه مبل روی که کتش به

  گفت بهم رمزشم فتگر سمتم به آوردو بیرون کارتشو
 

 یکی فهمیدم که اتاق تو اومدم کاراش دادن انجام از بعد کردم حرکت بیرون سمت به حرف بی
  آراده پیشه

 
 موهای و بود پوشیده تنگ مانتوی بود من طرف پشتش و بود پیشش زن یه کردم باز درو

 بیرون بود ریخته شالش از بلوندش
 

  وایستادم سرجام دختر همون دیدن با برگشت عقب به تر نزدیک رفتم
 میچسبید آراد به کنه مثل که همون آریامنش خونه بود اومده سری اون که دختریه همون این

  بود ساناز اسمش آهان
 بریم میتونیم شدی مرخص:گفتم و  وایستادم آراد تخت اونطرف و رفتم اخم با
 

 میتونی نیست خوب حالت هک مدت این عزیزم آراد:وگفت کشید آراد بازوی روی دستی دختره
  میشه خوشحال هم بابا ما پیش بیای

 
  راحتم خودم خونه من ساناز نه:گفت آراد که کشیدم هم روی دندونامو حرص با
  بیای میتونی داشتی دوست هروقت تو

 
  کردم نگاه آراد به عصبانیت و شوک با

 
 و آراد گونه و شد خم یزمعز میکنم مواظبت ازت خودم میام حتما:گفت و زد لبخند یه دختره
  بوسید

 
 به بکوبم سرشو میتونم هرچقد و بگیرم موهاشو میخواست دلم میشم خفه دارم میکردم حس

  آشغال دختره دیوار
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 خدمتکاره همون تو راستی اخ:گفت و زد پوزخند یه میکنم نگاهش عصبانیت با دارم دید وقتی
 ...درازی زبون

 
 ...ایی کنه سیریشه مونه هم تو:گفتم کردمو مشت دستامو

 
  نمیاورد خودش روی به ولی گرفته خندش آراد کردم حس هم تو رفت اخماش

 
  بیرون رفت اتاق از آراد از خداحافظی با دختره

  میمونه کنه مثل عملی دختره:گفتم لب زیر و کشیدم پووف یه
 

 کنم عوض لباسامو میخوام بیرون برو:گفت اخم با آراد

 
 کمکت من:گفتم ترو نزدیک رفتم کنه عوض لباساشو تنهایی بتونه کنمن فکر کردم نگاهش

  میشی اذییت اینجوری میکنم
  کشید پس دستمو که کنم بلندش تا گذاشتم بازوش روی دستمو

 
 ندارم کسی کمک به احتیاج میتونم خودم:گفت گرفته صدای با که کردم نگاهش ناراحت

  
 دادم تکیه در به و وایستادم اتاق در پشت یرونب زدم اتاق از و برگردوندم رومو حرف بی
 شده تر بد برابرم صد حاال بود مهربون خیلی کشیدم عمیق نفس یه و کردم نگاه سقف به
 

 شد باز اتاق در دقیقه چند از بعد
 نزدیکش نرفتم دیگه بود دستش کتش بیرون اومد آراد و
  کنه اررفت اینطوری من با نداره حق اون ولی دارم دوستش درسته 
 

 بهم نگاه نیم یه گرفتم دستش واز کت سمتشو رفتم میکنه جا به جا دستش رو داره کتشو دیدم
 کرد حرکت بیرون سمت به و انداخت

 
 و خودم ولی کارش این با میسوخت دلم میکشید دست سرش پشت به گاهی و میرفت راه آروم 

 بیخیالی به میزدم
 
  بود تاکسی رمنتظ کنم فکر شدیم خارج بیمارستان از
 

  بیوفته اتفاقی نکنه میرم باهاش دارم من یعنی
 ازم و کتش کردم نگاه آراد به کردمو بلند سرمو زرد ماشین توقف با بشه میخواد چی مثال نه

  برو دیگه تو:گفت و گرفت
 

  کرد نگاهم تعجب با ماشین تو انداختم خودمو سریع که ببنده و ماشین در خواست شدو سوار
 چیه؟:گفتم که
  بیام میخوام منم
 
  ندارم حوصله شو پیاده نفس:گفت حرص با

 و عصبیش های نفس صدای پنجره سمت برگردوندم رومو و انداختم باال ایی شونه بیخیال
  میشنیدم

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 240                                                 P a g e

 

 

 
 ...نکردم نگاه بهش دیگه مقصد به رسیدن تا زدم لبخند یه کنه حرکت تا کرد اشاره راننده به

 
 خداروشکر بود خودش خونه شدیم پیاده ماشین از و کرد ابروحس کرایه آراد رسیدیم

  آریامنش خونه بره بخواد میترسیدم
 

 اصال و میرفتیم راه هم از فاصله با کرد باز درو سریع و کرد خم سرشو آراد دیدن با نگهبان
  نمیزدیم حرف هم با

 
 ولی نداره زمال چیزی بپرسم تا جلو رفتم کشید سرش پشت دستی و مبل رو انداخت و کتش

  کرد حرکت باال سمت به من به کردن نگاه بدون آراد بودم وایستاده سرجام و نتونستم
 
  کشیدم پوووف یه

 آرشام جلوی اونجوری نداشت توقع دلگیره ازم شده بداخالق چقد کنم سر این با چجوری من
 ...کنم خردش

 
  منه تیبدبخ همه مسبب باباش میگم طرفیم از میدم حق بهش طرف یه از
 بود کرده هنگ دیگه مخم بدونم مقصر آراد رفتار تو خودمو انقد نباید من
 

  آشپزخونه تو رفتم و آوردم در تنم از و مانتوم
 یه کنم درست میخواستم که هرغذایی یعنی نبود توش زیادی چیز ولی کردم باز و یخچال در

  بود کم موادش
  کنم چکار حاال

 
 حوصله بی بخوره چیزی پایین بیاد اصال نکنم فکر که آرادم شدم کردن درست غذا بیخیال
 چکارکنم االن میکردم فکر این به و کاناپه رو انداختم خودمو

 
 کردم مشغول خودمو نداشت چیزی اینکه با کردم روشن و وی تی

 
 آراد یعنی بودیم قهر هم با همچنان بودو گذشته شده مرخص آراد که روزی از روز سه دقیقا
 من وقتی و نمیخورد من با میکردم درست هم غذا حتی بود من به توجهی بی ارشک تنها

 نگاهش فقط یواشکی من و میاورد در غذارو ته و آشپزخونه تو میرفت یواشکی میخوابیدم
  میکردم

 
  چیزی نه داشتم لباسی نه من بود ظهر از بعد 4 ساعت تقریبا بود خوابیده آراد روز اون

 
  کنم خرید خودم واسه هم و آشپزخونه واسه هم بیرون برم گرفتم تصمیم ودنب هیچی یخچالم تو

 
  میشه مظلوم انقد خواب تو چرا نمیدونم خوابیده دیدم آراد اتاق تو رفتم یواشکی

 بردارم جیبش از کارتشو نشده بیدار تا و نکنم نگاه بهش کردم سعی 
 
 شدم ماشین سوار و بیرون زدم خونه از نور سرعت به ماشینش وسوییچ کارتش برداشتن با

  نکنه دعوام آراد یوقت داشتم استرس همش
 ...بزنیم حرف باهم که بشه بهونه یه این شاید نداره اشکال
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 لباس دست چند و داخل رفتم کردم پارک و ماشین و داشتم نگه خرید مرکز یه جلوی اول

 بیرون میومدم داشتم خریدم شلوار تا دو و مانتو یه و راحتی
 یه به چشمم که 

  افتاد مردونه شیک خیلی ساعت یه و گردنبند
 بودم شده محو که بودن قشنگ انقد هردوشون

 
  بدم بهش بعدا بخرم میتونم خب کشی منت میشد این ولی بخرم آراد برای میخواست دلم

  گرفتم آراد برای هردوشو داخل رفتم معطلی بدون
 

  میمردم خستگی از داشتم دیگه
 و وماشین عقب صندوق گذاشتم همرو گرفتم آشپزخونه برای وسیله یکم و مارکت سوپر رفتم

  خونه سمت به کردم حرکت و کردم روشن
  بودم گرفته یاد مسیرو بودم اومده که راهی این تو

 
 ...نگه چیزی آراد امیدوارم بیرونم وقته خیلی

 
 نکنه اینجاست کی ییعن کردم تعجب سفید ماشین یه دیدن با داخل بردم و ماشین رسیدم

  داخل بیارن هارو وسیله کنه کمک تا گفتم نگهبان به بودم ترسیده آریامنشه

 
 مال سفید ماشین این کجاست آراد پس نبود سالن توی کسی ولی داخل رفتم و کردم باز درو
  بود کی
 
 وایستادم در پشت بود باز نیمه آراد اتاق در باال رفتم ها پله از آروم میومد صدایی یه باال از
 
 نفس و کشیدم گلوم روی دستی شده سخت برام کشیدن نفس کردم حس دیدم که چیزی دیدن با 

 آغوش تو زیر لباس با دختر اون میدیدم چی من خدای بود کرده تار دیدمو اشک کشیدم عمیق
  بود کرده بغلش برهنه باالتنه با هم آراد و بود آراد

 
  برم و شم دور اینجا از خواستم نداره امکان این نه یشهنم باورم گذاشتم دهنم جلوی دستمو

 میبوسید و آراد های شونه دختره شدم چشم تو چشم آراد با سرم کردن بلند با ولی ندیدن منو تا
  چشمام تو زد زل آراد

 
 تو رفتم نشه بلند صدام تا گرفتم و دهنم جلوی کنم نگاه نمیتونستم دیگه میشد بد داشت حالم

 نشستم و خوردم سر در پشت کردم قفل پشت از و بستم آروم درو و بودم که یاتاق همون
 کرد اینکارو چرا لعنتی میداد آزارم بود بغلش دختر اون که ایی صحنه میبستم چشمامو هرچی

 ...چرا
 

 لعنتی افتادم روزی چه به ببین انداختم خودم به نگاه یه آیینه تو نبود خوب حالم اصال شدم بلند
  آیینه تو کوبیدم و برداشتم و اتاق گوشه گلدون دادمو دست از تعادلمو حظهل یه تو

 
 افتادم هق هق به بکشن ازکارشون دست صدا این با شاید بشن متوقف اینکار با شاید نمیدونم

  ببینن شدنمو خرد نمیخواستم دهنم جلوی گذاشتم دستمو ولی
 ...نمیخواستم
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  شد بلند بحثشون جرو صدای که نشستم آیینه جلوی صندلی روی همونجا 

 
 صدام و میکوبید در به داشت آراد نشنوم نحسشونو صدای تا گذاشتم گوشم روی محکم دستمو
 کنم گوش نمیخواستم ولی میکرد

 
 بشنوم صداتو نمیخوام گمشو برو اینجا از گمشو:گفتم و وایستادم در پشت رفتم عصبانیت با 

 ....بود من عصبی های سنف صدای فقط و نیومد صدایی ازش دیگه
 

 در پشت دیدنش با کردم باز درو و کردم پاک اشکامو شدم کنجکاو نمیاد ازش صدایی دیدم
  شد مانع و گذاشت دستشو که ببندم درو تندی خواستم

 
 اون یاد بستم محکم چشمامو بود باز کامل لباسش های دکمه کردم نگاه چشماش تو عصبانیت با

  بست درو و اتاق تو اومد ایندفعه شد مانع باز که ببندم درو ستمخوا دوباره افتادم موقع
 
 عوضی ببینمت نمیخوام برووو:گفتم عصبانیت با
 

 ...میکنی بیرونم خودم خونه از:گفت و داد تکیه دیوار به دستشو
 
  اینجا میومدم نباید اصال اره نیست که من خونه اینجا میگی راست:گفتم زدمو پوزخند یه

 شدم مزاحمت تو از مواظبت برای که ببخشید
 

 گرفت و بازوم که شم رد کنارش از خواستم
 کن ولم :گفتم و کردم دستش به نگاه یه عصبانیت با 

 
  داد فشار دستمو قبل از تر محکم

  نیستی میدیدم قبال که آرادی اون شدی عوض خیلی تو:گفتم پوزخند با
  بردار من دست روی از میکنه لمس رو دیگه نفر یه بدن و تن که کثیفی دستایه این 
 

  بودم شده متورم گردنش رگ و بود شده سرخ کردم نگاه توچشماش
 
 دیوار به کوبیدم و چرخوندم که بکشم پس دستمو خواستم ترس با

  میشد پخش صورتم تو داغش نفسای بود صورتم با مماس صورتش
 ..وگرنه کن بس:گفت و کرد نگاهم سرخ چشمای با
 چی؟ وگرنه:گفتم یآروم صدای با

  چکارکنی میخوای
 ...کنی سواستفاده منم از میخوای نکنه هه

 
  خفشو نفس:گفت بلند وصدای خشم با
 

 آرامش بغلش تو خوب میگم دروغ دارم مگه شم خفه چی واسه:گفتم زدمو داد خودش مثل منم
 داشتی

 پایین انداختم سرمو بود گرفته گلومو بغض 
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 میگیرم آرامش تو بغل تو فقط من:گفت و کرد بلند سرموو گذاشت چونم روی دستاشو 
 

 االنم دیدمت اون بغل تو خودم نده آزارم این از بیشتر نگو دروغ:گفتم خیس چشمای با گنگ
  باشم خودم حالم تو بزار بردار سرم از دست

 
  میکرد منقلب و حالم داشت بهش نزدیکی این نمیکرد حرکتی هیچ
  بود شده تند هام نفس
  موند ثابت لبام روی هشنگا
 

 گرفته صدای با بست چشماشو لباش روی گذاشتم انگشتمو که میشد نزدیک سرش داشت
  کن اذییتم لطفا عقب برو:گفتم

 
  نفس نداشتم کاری دختر اون با من:آراد

 
 ...چرااا پس:گفتم گریه با

 ...لعنتی کردی اینکارو چرا میکردی لمسش چجوری بود پیشت چرا
 
  میکردم گریه و سینش به زدممی مشت با

 بود سینش روی دستام بغلش تو کشیدم و گرفت دستمو مچ
 میخورد بدنش به نفسام

 میکردم حس و بدنش گرمیه 
 
 نگاهم غمگین و خمار و چشمای با و کرد بلند سرمو آراد چکید چشمم گوشه از اشک قطره یه

  کرد

 
 با لباش برخورد با کردم نزدیکش ودمخ به و گرفتم گردنشو پشت کنم کنترل خودمو نتونستم

 نتونستم باز دیدمش وضع اون تو اینکه با شدم قدم پیش من بار اولین برای بست و چشماش لبام
 بگیرم خودمو جلوی

 
  میخورد لبامو بیشتری شدت با فشردم موهاش توی دستمو بود گرفته بازی به لبامو لباش
  بودم گرفته گر روم زد خیمه تخت رو انداختم و گرفت کمرمو پشت

 
  کنه سیر خودشو من لبای با میخواست و بود تشنه انگار میمکید لبامو وحشیانه

 دادم هلش عقب به و کشیدم مردونش های سینه روی دستمو آوردم کم نفس
 
  بستم چشمامو زد لیس لبمو زبونش با

  میمکید رومترآ ایندفعه لبام با بازی به کرد شروع دوباره و چسبوند پیشونیم به سرشو
 نتونم من میشد باعث و میشد داغتر هرلحظه بدنش بیرون کشید ازتنش و پیرهنش حرکت یه تو

  کنم کنترل خودمو

 
  بود تنم تاپ یه زیر از و بود باز مانتوم کرد بازش آروم و لباسم دکمه سمت رفت دستش

  کشید کمرم پشت تا و داد حرکت شکمم روی دستشو کردم ایی ناله
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 رفت دستش بودم بسته چشمامو فقط من و میکرد حرکت بدنم روی دستش کردم بلند وکمرم
  موند حرکت بی ولی شلوارم سمت

 
  میکشیدم خجالت باهاش روبروشدن از کنم باز چشمامو نمیتونستم

 بیشتر خیلی باارزشی من برای تو:گفت گوشم زیر و سمتم شد خم و کشید موهام روی دستشو
  بکنی رشوفک که چیزی اون از
  نمیکنم باهات کاری کوچیکترین نشی خودم مال وقتی تا و منی کوچولوی شیطون تو
 
 بزنه بهم حرفارو این آراد نمیشد باورم شد تند قلبم تپش حرفاش این با
 

  شد بلند روم از و بوسید گوشمو الله
  چشمام روی گذاشتم کردمو مشت دستامو خجالت از
 

 بیشتر شدم لبخندش محو کردم نگاهش و برداشتم چشمم جلوی از دستمو میومد خندش صدای
  میخواستمش ایی دیگه لحظه هر از
 بلدی؟ خجالتم:گفت و کرد جمع لبخندشو سختی به
 
 ...بلدی تو فقط نه:گفتم کردمو نگاهش شده گرد چشمای با
 

  کرد تنش و برداشت زمین روی از و پیراهنش
  پایین انداختم سرمو و دادم قورت دهنمو آب باال تانداخ ابروشو تای یه که بودم بهش خیره

 
 گرفتم دستشو مچ که بره خواست میکردم بازی مانتوم های دکمه با 

  بمونی یکم میشه:گفتم دادمو فشار دستشو مچ کرد نگاه بهم
 بزنیم؟ حرف یکم یعنی:گفتم سریع

 
  نشست تخت روی کنارم و داد تکون و سرش

 بد حالم میاد یادم هروقت بپرسم ازش دختره اون با بودن راجب تمنمیتونس کشیدم عمیق نفس یه
  بدونم باید ولی میشه
  میلرزید دستام

  بستم چشمامو
 

 چیه؟ واسه استرست و دستا لرزش این:گفت بمش صدای با و گرفت دستمو
 شده؟ چیزی

 
 ...یعنی چیزه دختره اون:گفتم و دادم قورت و بغضم
 من واسه ولی میشناسمش وقته خیلی درسته معمولیه آدم یه نم برای اون:گفت و کرد نگاهم

  بچسبونه نفر یه به خودشو داره دوست که میمونه آدمی یه مثل نداره ارزشی هیچ

 
 ...اونجا پس:گفتم لرزون صدای با و کشیدم عمیق نفس
 ...تو پیش

 ...تو بغل تو
  میخواست چی
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  میلرزید چونم بغض از
 حرص میخواستم فقط:گفت و کشید موهام توی دستشو روشونش شتگذا سرمو و نزدیکتر اومد
 برداشتی و کارتم و سوییچ و اتاق تو اومدی دیدمت ندارم اون به حسی هیچ من بیارم در تورو

 صحنه اون با برگشتی وقتی تا کنم سکوت دادم ترجیح ولی میری کجا بپرسم ازت خواستم
 ...بشی روبرو

 
  کن ولم:مگفت و کردم نگاهش عصبانیت با
 

 به تازه پسره اون به منو تو که روزی اون نکن بزرگش نفس:گفت و هم تو رفت اخماش
  بده من کار این ولی نبود بد فروختی رسیده دوران

 
 میگم؟ چی من نمیفهمی تو:گفتم حرص با شدمو بلند تخت روی از
 

 بگو بیارو کننده قانع یلدل یه بیار دلیل یه نمیفهمم نه:گفت و وایستاد روبروم و شد بلند اونم
  بود چی کارت دلیل

 
  بمونم تو پیش نمیتونستم من کارم؟خب دلیل:گفتم و کشیدم عمیق نفس یه
 
  هان نمیتونستی چرا:گفت بلند صدای با

 با پایین انداختم سرمو داشتم دست خانوادتت مرگ تو منم شاید کردی فکر خودت با نکنه
  کرد بلند سرمو و گذاشت چونم روی دستشو حرص

 بود گرفته درد چونم

 
 آدم یه بابام چون بیگناهم من که کنی باور میخوای کی:گفت و نزدیکم آورد و صورتش 

 بدم پس تااااوان باید من خودخواهه و عوضی
 

 گفت بلندی صدای با آخرشو جمله
  گناهه بی آراد میداد نشون که چیزی یه بود چیزی یه چشماش تو کردم نگاه چشماش تو

 
 تو بدی حق من به باید تو بمونم شک این با نمیتونم من آراد باش آروم:گفتم و گرفتم ستشود

 هوای به وقتی میدونی کردم زندگی چجوری عذاب این با مدت این تو من کردی فکر
 هرروز وقتی کنی درک میتونی گذشت من به چی گذاشتم بابات خونه تو پامو پرستارشدن

  یدممیکش چی میشدم روبرو باهاش

 
 کنی درک نمیتونی تو نه:گفتم و دادم تکون سرمو گریه با میکرد نگاه بهم فقط سکوت تو

  نمیتونی

 
 و پایین انداخت سرشو کردم نگاهش غمگین گرفت دستمو مچ که بیرون برم اتاق از خواستم

  کنم ثابت بهت میخوای:گفت
 بدم؟ نشون بهت میخوای

 
 ی؟میزن حرف چی از:گفتم کردمو نگاهش گنگ
 بدی نشونم میخوای چیو
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 بدونی؟ میخوای:آراد
 

  میکنی نگرانم داری بگی میخوای چی آراد:گفتم نگران
 

  میبرمت فردا نشو نگران:آراد
 

 بودم شده گیج بیرون رفت اتاق از و گفت اینو
  میشدم دیوونه داشتم خدایا بفهمونه میخواد چیو نمیفهمم منظورشو اصال نشستم تخت روی

 پایین سمت به کنم جور و جمع یکم برم بودن پایین هنوز افتادم بودم خریده که هایی وسیله یاد
 رفتم

 
  کردن جا به جا به کردم شروع بودن آشپزخونه تو ها وسیله همه

 باال به تعجب با زدن رو خونه زنگ که بیرون گذاشتم موادشو کنم درست الزانیا میخواستم
 بود دستش هم جعبه تا دو تو اومد آراد شدو زبا خونه در کجاست آراد پس کردم نگاه

 
 دادی؟ سفارش غذا چیه اینا:گفتم خنده با

  دستم داد رو پیتزا

 
 نه؟ یا بخوریم چیزی یه باید باالخره:آراد

 
 کنم درست میخواستم من ولی:گفتم کردمو الزانیا به اشاره

 
  بشم؟ مسموم باید کی تا:گفت دادو تکون سرشو

 
 هیچی دیگه من یعنی:گفتم شده گرد چشمای با لبشه گوشه لبخند یه دیدم دمنفهمی منظورشو اول

  بگیری کلیه سنگ تا بده سفارش پیتزا انقد نمیکنم درست

 
 و خنده خوش آراد این شده عوض انقد چرا میکردم نگاهش فقط باتعجب خندید بلند صدای با

  آخه بود کجا مهربون
  نشستم روبروش میز پشت زدمو لبخندی اختیار بی

 
 چیه؟:گفت دادو تکون سرشو کردم نگاه بهش خوردن به کردیم شروع

 
  بودمت ندیده خنده خوش انقد راستش هیچی:گفتم لبخند با
 

 بهتره باشم قبل مثل انگار پس:آراد
 

  نبود این منظورم نه نه :گفتم تندی
 ...شدی خوب خیلی یعنی

 
  نگفت هیچی و کرد نگاه چشمام تو
  باشه خودم مال همیشه سهوا آراد کاش ای
  نشه مانعمون راهی دیگه کاش ای
 ...میشم عاشقش دیروز از بیشتر هرلحظه اینکاراش با
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 آراد به هنوز بود اتاق تو خریدم که هایی وسیله اون رفتم باال سمت به پیتزا خوردن از بعد

  بدم بهش چجوری نمیدونم ...گردنبند و ساعت اون خریدم اینارو نگفتم
 

  شد بلند گوشیم ویبره صدای که میکردم نگاه و بودم خریده که لباسایی اون تمداش
  آرشام شماره دیدن با شارژ به بودمش زده

  بشم دور آراد از من و بشه چیزی باز میترسیدم گرفتم استرس
 

  نکنه دیوونگی آرشام امیدوارم بالشت زیر انداختم و کردم خاموش و گوشی
 همرو شدم ماندگار اینجا نشده هیچی هنوز کنه فکر آراد نمیخواستم نچیندم کمد روتو لباسا

 با در شدن کوبیده صدای با که بشورم و صورتم و دست برم خواستم خودش جای تو گذاشتم
 رفتم بیرون سمت به ترس

 
  بودم ترسیده کرد بازش درو سمت رفت بود پایین آراد

 داخل اومد و داد هل و آراد عصبانیت با آرشام که اتاق تو برم خواستم

 
  وایستادم آرشام جلوی و رفتم پایین سمت به دو با

 
 میکنی؟ غلطی چه اینجا تو:گفت کردو نگاهم عصبانیت با

 به دوباره بود ممکن بود کرده مشت دستاشو عصبانیت از کردم نگاه آراد به و برگشتم ترسیده
  بیوفتن هم جون

 
 چیشده؟ آرشام چته:گفتم آرومی صدای با
 

 چیشده؟:گفت و زد پوزخندی
 میکنی غلطی چه مرتیکه این خونه تو

  چکارمیکنی قاتل آدمای این خونه

 
  میکنم خواهش آراد:گفتم و گذاشتم سینش روی دستمو آرشام سمت اومد آراد

  شدم خسته دیگه کنید بس جفتتونم با

 
 زدی بهم که و ایی هضرب اون تالفی وگرنه کن گم گورتو زود:گفت شده کلیک دندونای با آراد

  میارم در سرت همینجا

 
  کنی نمیتونی غلطی هیچ:گفت باپوزخند آرشام

  داری نگه اینجا زور به و نفس نمیتونی
 

 ...منه عاشق چون اینجاست خودش خواست با نفس زوری چه:آراد
 

  شو خفه:گفت و زد فریادی آرشام
 
  بسه:گفتم جیغ با
 
 بزنیم حرف باید:گفتم و کردم نگاه آرشام به
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 خم کشید بازومو آراد که بیرون برم خواستم منتظرتم بیرون:گفت و داد تکون سرشو آرشام

  کنم صحبت باهاش بزار لطفا آراد:گفتم سمتشو شدم
 

  اتاقت تو برگرد نکن بحث من با نفس نمیری جایی توهیچ:آراد
 
  کنم قانعش باید بزنم حرف باهاش باید نمیتونم نه-

 برمیگردم زود آراد لطفا

 
  باش خونه دیگه ساعت یک تا:گفت سختی به و کرد نگاهم سرخ چشمای با 
 
  بیرون اومدم خونه از و کشیدم صورتش به دستی دادم تکون سر لبخند با
 

 نیم یه میکشید عصبی های نفس شدم سوار و کردم باز و ماشین در بود نشسته ماشین تو آرشام
  میروند سرعت با کرد حرکت و گذاشت گاز روی پاشو و انداخت بهم نگاه

 
  میکنی چکارداری آروم آرشام:گفتم بلندی صدای با
 

 و فشرد فرمون روی دستشو میزد تند تند قلبم کشیدم عمیق نفس یه کرد ترمز خیابون گوشه
 بگو:گفت

 
  گذاشتم بود فرمون روی که دستش روی دستمو
  بود غم چشماش تو انداخت بهم نگاهی

 
 کارای تو دخالتی که کنه ثابت من به میخواد اون دارم باور و آراد من آرشام:گفتم ناراحتی با

 ...نداشته باباش

 
 استفاده ازت داره ایی ساده انقد چرا تو:گفت و کشید لبش دور دستشو زدو عصبی پوزخند 

 میکنه

 
  نمیدم ایی اجازه همچین کس هیچ به من ایی استفاده چه شو ساکت:گفتم عصبانیت با
 

  نمیبینی منو نفس شو دور اون از پس:آرشام
 نمیبینی؟:گفت و قلبش به زد کردم نگاهش گنگ
  میتپه داره کی برای میکنی فکر

 
 نکن:گفتم و کشیدم پس دستمو سریع شد جمع چشمام تو اشک قلبش رو گذاشت و کشید دستمو
 لطفا آرشام

 
 خوب  بگیر تصمیم خودت ولی کنی کاری که نمیکنم وادارت من :گفت و پایین انداخت سرشو

  کن فکر
  نیست میکنی فکر تو که آدمی اون آراد

 
  نمیدونم من که میدونی توچی:گفتم کالفگی با
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  میخوامت من نفس کن فکر حرفام به:گفت و زد پوزخند یه
 

 نگفتم چیزی
  میره کجا نمیدونستم کرد وحرکت کرد روشن و ماشین 

 
 نشد؟ خبری مرتیکه اون از:گفتم و انداختم بهش نگاهی

 
  کردیم پیدا چیزایی یه:آرشام

 باش مطمئن میکنم پیداش:گفت و کرد نگاه چشمام تو اطمینان با
 در جلوی بشه ناراحت که بزنم حرفی و بشکنم دلشو ندارم دوست کردم نگاهش حرف بی

  داشت نگه خونه

 
 ممنونم ازت بودی ممواظب که روزایی همه بابت و نگرانمی میدونم:گفتم و کردم نگاهی بهش

 
 بوده تو خاطره به فقط کردم هرکاری کنی تشکر ازم تو که نمیکنم کارارو این من:آرشام

 
  کرد صدام که کردم باز و ماشین در

  میگیری و درست تصمیم میدونم کن فکر حرفام به:آرشام
 

 قدم لنسا تو کالفه آراد کردم باز درو داخل رفتم حوصله بی و بستم و ماشین در حرف بی
  میزد

  عجب چه:گفت و سمتم اومد در شدن باز با
 
  که نشده ساعتم نیم هنوز ولی برگرد ساعته یک گفتی تو:گفتم و انداختم ساعتم به نگاه یه

 
  بمونی پیشش فردا تا میخواستی خدا ترو نه:گفت حرص با
 
 نده گیر خستم آراد:گفتم و کشیدم پوووف یه

 بیرون زد خونه از و برداشت بلم روی از و کتش داد تکون سرشو
 
 در تنم از و مانتوم آخه میشه اینجوری چرا چکارکنم من نشستم مبل روی کالفه آراد رفتن با

  میشه بهتر حالم بخوابم یکم رفتم باال سمت به و آوردم

 
 ترس این ولی نشست لبم رو لبخند یه آراد با لحظه اون آوردن یاد به با کشیدم دراز تخت رو
 بخوابم و نکنم فکر چیزی به کردم سعی میکرد دیوونم دادنش تدس از
 
  بوده چی منظورش یعنی میدم نشونت فردا گفت و زد آراد که حرفی با نمیدونم 

 رفتم خواب به که نکشید طولی و بستم چشمامو

 
 با بود تاریک هوا بود تشنم خیلی کردم تر زبونم با لبامو کردم باز چشمامو گلوم خشکی با 

  نشدم بیدار شامم برای یعنی کردم تعجب صبح 3 ساعت دندی
 
 تیشرتشو داره عادت همیشه انگار بود خوابیده کردم باز و آراد اتاق در بیرون اومدم اتاق از
 بیاره در
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  نکنه یخ تا روش انداختم رو پتو و کنارش رفتم
 وردمخ و ریختم آب یکم پارچ از رفتم پایین سمت به و بستم و اتاقش در آروم

 
 دلم رفتم باال سمت به اختیار بی شه صبح زودتر بودم منتظر انگار داشتم استرس چرا نمیدونم 

 خوابیده پشت به آراد اتاق تو رفتم اختیار بی اینجوریه چرا حالم نمیدونم نداشت قرار و آروم
  کشیدم دراز کنارش تخت گوشه و دادم قورت دهنمو آب بود

 
 سریع خورد تکونی میکرد ترش جذاب این و داشت ریش ته کشیدم صورتش روی دستمو
 بستم چشمامو و کشیدم پس دستمو

 
 بستم محکم چشمامو هیجان از شد حلقه دورم مردونش و گرم های دست دقیقه چند از بعد

  روم کشید پتورو و بغلش تو کشیدم
  بوسید و پیشونیم
  بود شده تند قلبم ضربان

  رفتم خواب به زود خیلی که بود بخش آرامش و گرم بغلش انقد
 

 تلفن با و میکرد عوض لباساشو داشت کردم باز و چشمم الی آراد زدن حرف صدای با صبح
  میکرد صحبت

 
  نیست مشکلی پس خوبه:آراد

 
  کرد خداحافظی بود خط پشت که کسی از شدم بیدار دید تا نشستم تخت روی

 
 بود؟ کی:گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 
  بریم بپوش لباساتو ستنی مهم:آراد

 
 بریم؟ کجا:گفتم تعجب با و شدم بلند و زدم کنار روم از پتورو

 
 بفهمی؟ نمیخوای مگه میدم نشونت گفتم بهت:آراد

 
  شدم خیره زمین به و گرفتم استرس حرفش با دوباره

 خوبی؟ نفس شد چت:آراد
 

  خوبم آره:گفتم و دادم تکون سرمو
  خوابیدم اینجا ومدما که چیشد نمیدونم دیشب راستش

 
  منتظرتم پایین:گفت و برداشت کتشو بیخیال ولی میخندید چشماش

 
 کشیدم عمیق نفس یه
  مغروره هنوزم 

 کردم عوض لباسامو و خودم اتاق تو رفتم
  میلرزید بدنم همه انگار دارم استرس انقد چرا نمیفهمم
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  فتمر پایین سمت به و بیرون اومدم اتاق از گوشیم برداشتن با
 ماشین تو رفته حتما نبود آراد

 
  بستم درو و نشستم جلو میکرد نگاه ساعتش به و بود نشسته ماشین تو بیرون رفتم

 
 کرد روشن و ماشین و نگفت چیزی که دادم تکون سرمو چیه معنیه به انداخت بهم نگاه یه آراد

 میکرد ربیشت و استرسم رفتارش این با آراد و بود گرفته وجودمو همه استرس 
 
 میریم؟ داریم کجا:گفتم کردمو نگاه آراد به میشدیم خارج شهر از داشتیم کم کم
 

  خوب جای یه:آراد
 

 توراه ساعت یک دقیقا کردم سکوت پس داشتم اعتماد آراد به ولی بودم ترسیده بگم میخواستم
  خب میریم کجا بگو آراد:گفتم کالفگی با میریم کجا داریم مگه نمیفهمیدم بودیم

 
  باش آروم نفس:گفت و گرفت دستمو کردم نگاهش متعجب سمتم شد خم و کرد ترمز جاده کنار

 
 میترسونی منو داری چیشده میگم میکنی اینجوری چرا:گفتم و کشیدم دستمو

 
  باشه کنی حفظ خونسردیتو و باشی آروم میخوام فقط نترس:آراد

 
 نفس؟ باشه:گفت و داد فشاری دستمو که نگفتم چیزی

 
  نکن نگرانم این از بیشتر لطفا کن حرکت باشه:گفتم و دادم تکون سرمو

 
  داد ادامه مسیرش به و کرد وروشن ماشین

  میدیدم سبز فضای و درخت فقط قشنگه خیلی اطراف این میکردم نگاه بیرون به پنجره از
 نمیرفتیم خونه اون از کاش ای رفتیم شمال سمت به و کردیم حرکت که افتادم روزی اون یاد

 بیرون اومدم گذشته از و کردم پاک و چشمم گوشه اشک
 
  شدم روبرو خونه یه با و کردم بلند سرمو ماشین توقف با
  شد پیاده ماشین از و پایین انداخت سرشو کردم نگاه آراد به
  دارم من حسیه چه این کردم نگاه روبروم خونه به و شدم پیاده لرزون پایی و دست با

 کجاست دیگه اینجا

 
  باشی آروم دادی قول بهم نره یادت نفس:گفت و سمتم اومد آراد
 ...رفتیم خونه اون سمت به هم با و گرفت دستمو کردم نگاهش حرف بی

 
 باز چشمامو دستم دادن فشار با وایستادم در جلوی و بستم چشمامو کرد باز درو کلید با آراد

  میکوبید دتن تند قلبم بست درو آراد و داخل رفتیم کردم
 

 های خونه مثله بود کوچیکی تقریبا خونه داخل رفتیم کردم تر زبون با شدمو خشک لبای
  زیبا ولی بود قدیمی
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 نیست چیزی که اینجا:گفتم آراد به رو و کردم نگاه برم دورو به وایستادیم سالن وسط
 
  کرد نگاه روبروش به و رفت عقب به قدم یه و کشید لبش دور دستی 

  چرخوندم رموس گنگ
 بایستم پاهام روی نمیتونم کردم حس روبروم فرد دیدن با
  میبینم خواب دارم نداره واقعیت این نه نه میلرزید بدنم تمام بود شده سست زانوهام 

 
 زدم توهم شدم دیوونه من بریم خدا ترو میبینم خواااب دارم:گفتم و آراد سمت برگشتم جیغ با
 
 گشتبر سمتش به صداش شنیدن با
 ...نفس-
 

  نیمااااا:گفتم بلندی وصدای جیغ با میره سیاهی داره چشمام میکردم حس
 

   بودم شده شوک کرد بغلم محکم بهش رسوندم خودمو نموند بدنم تو جونی
  رویاهامه توی نیما و خوابم من میکردم فکر همش گرمه بدنش چقدر

 
 ...داداشم نیماس این میشهن باورم بود بریده و امونم هق هق دادم فشارش خودم به
 

 بود خیس چشماش بود خودش شد خیره بهم و گذاشت صورتم طرف دو دستشو
 

  داداشی:گفتم و کشیدم صورتش روی دستی

 
  کشیدی زجر انقدر تو که بمیرم من الهی داداشی جان:نیما

 
  داشت نگهم و سمتم اومد آراد و گرفت بازومو زیر نیما شد سست زانوهام بیحال
 خونه تو مردونش گریه صدای گرفت بغلش  تو سرمو و نشست زانو دو نیما افتادم زمین روی
 ...بود شده پخش

 
  نمیشه باورم ببینمش اینجوری نداشتم طاقت
 بود زنده نیما یعنی
  من خدای

 
 پیشم از تو میکردم فکر من ندادی نشونم خودتو چرا بودی کجا:گفتم و کردم بغلش هق هق با

 کرد داغونم بابا و مامان و تو نبود نیما کشیدم سختی خیلی من رفتی

 
 واسه ببخش منو نفس میدونم چیزو همه کشیدی سختی خیلی میدونم:گفت و داد فشارم محکم
  نداشتم ایی چاره ولی گذاشتم تنهات بزرگ غم این با و نبودم کنارت اینکه

 
 نیما بودی کجا شد اینجوری چرا:گفتم گریه با
 
 بودم عرق خیس بودم آورده کم نفس گرفت ازم تورم لعنتی اون کردم فکر من :گفتم هق هق با

 خوردم آب از یکم زور به برگشت آب لیوان یه با و رفت آشپزخونه سمت به دو با آراد
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  خواهری باش آروم تروخدا نفس:گفت و داد فشار کمرمو محکم نیما
 
  کشیدم عمیق نفس یه

  بودیم نشسته زمین روی همونجا
 تکون و بابا خون در غرق جسد با داخل رفتم که شب اون:گفت و پایین انداخت سرشو مانی

  بود زنده هنوز مامان شدم روبرو مامان خوردنای
 

  شکست و سکوت نیما هق هق
 منو چیز همه بی اون و داخل رفتم وقتی بدم نجاتش نتونستم من:گفت و کشید چشماش به دستی

 کرد برخورد دستم به گولوله آراد کمک با ولی رفتگ سمتم اسلحشو موقع همون دید

 
  پایین بود انداخته سرشو و بود وایستاده شومینه کنار که کردم نگاه آراد به و برگشتم شوک با

 
 چی؟ یعنی:گفتم و کردم نگاه نیما به گیج

 
 هکن شلیک قلبم به میخواست دقیقا گرفت سمتم اسلحشو اون وقتی:گفت و کرد پاک اشکاشو نیما
  بخوره بازوم به تیر شد باعث و داد هول باباشو آراد ولی

 
  کرد نگاه چشمام تو ناراحت نمیشد باورم کردم نگاه آراد به اشکی چشمای با

 ...من خدای داده نجات برادرمم حتی اون ولی حرفام با کردم اذیتش چقد من
 

 کردن بحث جرو باهم افتاد اتفاق اون وقتی:نیما
 
 مامان به چشمم که حالی در کرد دور خونه از منو افرادش از یکی:گفت و کرد اشاره آراد به 
  شدم دور اونجا از بود بابا و

 :گفت گرفته باصدای و بست چشماشو درد با نیما
  آرادم مدیون و بودن زنده این و اینجام وقته خیلی االن
 افتاده برات اتفاقی ردممیک فکر منم نمیگفتن بهم هیچی ولی بگیرم خبر ازت خواستم خیلی نفس
 کردی؟ اینکارو چرا آدم اون خونه بودی رفتی تو نفس شدم دار خبر چیز همه از دیشب تازه

 
 آدم اون نابودی جز به اصال شدم داغون واقعا اتفاق اون از بعد:گفتم بود گلوم تو که بغضی با
 نمیکردم فکر ایی دیگه چیز هیچ به
 

 چی؟ میشد چیزیت اگر:نیما
 

 دنیارو دیدنت با انگار واقعا نیما خوبه حالم ببین نشد چیزیم:گفتم و کشیدم صورتش هب دستی
  زیاد خیلی دارم تورو که خوشحالم خیلی دادن بهم

 
  میبینیم چشمامون جلوی فطرتم پست اون شدن اعدام باالخره:گفت و زد پیشونیم روی ایی بوسه

 
  بود شده خیره زمین به و تنمیگف هیچی کردم نگاه آراد به و دادم تکون سرمو

 
  بری نمیزارم جایی هیچ دیگه:گفت و کشید عمیق نفسی نیما
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 بودنش زنده و نیما برگشتن با ولی نیستن بابام و مامان نشست لبم رو لبخند یه گریه عمق تو
 نیما دارم دوستت خیلی:گفتم و کردم بغلش محکم کردم پیدا و گمشدم چیز اون انگار
  میبینم خواب دارم یا زدم توهم کردم فکر حظهل یه دیدمت وقتی

 
 پیشت نتونستم اینکه واسه ابجی بکشی سختی نمیزارم دیگه:گفت و زد غمگین لبخند یه نیما
 ببخش منو باشم

 
  میدونه مقصر خودشو نبود کنارم اینکه خاطر به ولی نیست نیما تقصیر نگفتم چیزی

 
  سرده نشینید اینجا:گفت و سمتمون اومد آراد بود شده بهتر حالم یکم
  شید بلند
 
 بازومو آراد و رفت گیج سرم لحظه یه شدیم بلند زمین روی از باهم و کردم نیما به نگاه یه

  شده غیرتی کنم فکر میشدم آراد به نیما چپ های نگاه متوجه گرفت

 
 کایاش این ولی کنم گریه نمیخواستم دیگه گذاشتم نیما شونه روی سرمو نشستیم مبل روی

 برنمیدارن سرم از دست مزاحم
 

 به میشه بدتر حالم خدا به عزیزم دیگه نکن گریه نفس:گفت و کشید صورتم به دستی نیما
  نکن گریه من خاطر

 
  میکرد نگاه نیما و من به و بود نشسته روبرومون که کردم نگاه آراد به و گفتم باشه یه
 

  باشین تنها مباه یکم باشه بهتر کنم فکر میرم دارم من:آراد
  برداشتم نیما شونه روی از سرمو

  دنبالت میام فردا بمون امشب:گفت شدو بلند جاش از آراد

 
 مدت این تو اگر منه پیش جاش و منه خواهر اون نکن فراموش نمیاد جایی هیچ نفس:نیما

  پدرته تقصیر کنم مراقبت ازش نتونستم و نبودم
 اجازه دیگه ولی ممنونم ازت بابت این از و کردی ککم بهم و دادی نجات و جونم تو میدونم
  کنه اذیت و خواهرم کسی نمیدم

 
  نمیدم هیچکس به و کاری همچین اجازه من بدون اینو تو:گفت اخم با آراد

 
 من پیش نفس نداره کسی حمایت به نیاز هستم من وقتی تا:گفت و آراد نزدیک رفت نیما

  میمونه
 

 یکم اتاق تو باال برو:گفت و زد لبخند و کرد نگاه بهم گذاشتم نیما شونه روی دستمو شدمو بلند
 کن استراحت

 
 دورو به شدم رد کنارشون از حرفی بدون نبود وقتش االن ولی کنم صحبت آراد با میخواستم

 نیما کنم فکر کردم باز یکیشو در داشت اتاق تا دو باال رفتم نبود بزرگ زیاد کردم نگاه برم
 اتاق تو رفتم زدمو لبخند یه میخوابه اینجا
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 من وقتی عکس یه شد جمع چشمام تو اشک نیما بالشت روی خانوادگیمون عکس دیدن با 
 بیرون بودیم رفته تفریح برای وقتی دارم خاطر به روزو اون قشنگ بودم ساله 15 تقریبا
  میخوردیم غذا داشتیم اینجا

 
 دستم تو عکس دیدن با کردم نگاه نیما هب و برگشتم شد باز اتاق در میلرزید بغض از چونم

 دیدم چشماش تو و اشک نم وایستاد سرجاش

 
 نه؟ بودیم خوشبخت چقد:گفتم بغض با و کردم تر بازبون لبامو

 
 اومد سمتم به و پایین انداخت سرشو حرف بی نیما

 تخت روی باهم و گرفت دستمو بودیم خوشبخت خیلی آره:گفت و گذاشت بازوم روی دستشو
  تیمنشس

 
  افتاد اتفاقی همچین چطور کنم باور نمیتونم هنوزم:نیما
   چکارکردی تو بابا آخ
  کنیم تحمل شمارو نبود غم و بدبختی این باید ما حاال که گذاشتی پا راهی چه تو
 
 کرد ریختن به شروع بیشتری شدت با اشکام نیما حرفای با

  نکن گریه میخوام معذرت نفس نه:نیما

 
 نداره منم کردن گریه طاقت دیگه شده نازک دل چقد دمکر نگاه بهش

 
 چکارمیکردی؟ مدت این تو:گفتم و کردم پاک و اشکام

 
 کنه؟ چکارمیتونه بمونه کلبه این تو شب تا صبح آدم نظرت به هیچی:نیما
 آراد ولی بگم دروغ نمیخوام اینجا آوردن منو حال همون در و بود زخمی بازوم روز اون

 کرد کمک واقعا
 آوردن واسم دکترم حتی اومد ساعت چند از بعد خودشم اینجا آوردن منو افرادش وقتی

  بشه بهتر حالم تا کرد هرکاری
  نیست میده نشون که آدمی اون ولی مغروره و خشک خیلی قیافش

 
  حرف این از بودم خوشحال دلم تو

 فکر ولی گناهه بی آراد میگفت بهم حسی یه همیشه باشه آدمی همچین آراد نمیشد باورم واقعا
 باشه داده نجات داداشمم حتی که باشه حد این تا نمیکردم

 
  میکنی فکر چی به چیه:گفت و شونم به زد نیما

 
 هرچیزی از واسم مرتیکه اون شدن دستگیر االن راستش هیچی به:گفتم و پایین انداختم سرمو

  تره مهم

 
 ...میشه که میدونم:نیما

 
 واسم نعمته یه واقعا نیما بودن بستم اموچشم و کردم بغلش محکم

 

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 256                                                 P a g e

 

 

 دلسا؟:گفت ویهویی کرد بلند سرشو نیما
 

 خوبه؟ دلسا:گفت که کردم نگاهش متعجب
  االن کجاست

 
  کنم نگاهش نمیشه روم دیگه خودم شد من نگران که انقدر راستش خوبه اونم:گفتم و زدم لبخند

 
  کارش این از سوخت دلم پایین انداخت سرشو ناراحت
  عاشقشه هم دلسا همینطور و دلساس عاشق میدونم

 
  واست کرد گریه خیلی دلسا:گفتم خنده با
 

 میگی؟ جدی:نیما

 
  داری دوستش میدونم اره:گفتم و دادم تکون سرمو بود شده ها بچه مثل
  نگفت چیزی نیما

 
 کنی صحبت باهاش بزنم زنگ بهش میخوای:گفتم و برداشتم گوشیمو

 
  نیست موقعش االن نه هن:گفت تندی نیما
 کن استراحت یکم توام بخوریم کنم حاظر چیزی یه برم من:گفت و شد بلند جاش از
 
 اینکه از کردم شکر خدارو گرفتمو باال سرمو میکردم نگاه خالیش جای به لبخند با نیما رفتن با

 آرامش تو بابا و مامان روح اینه خواستم تنها فقط خدایا بخشید بهم زندگیمو خوبه حالش داداشم
 تنگ براشون دلم چقد که آه کنم دل دردو پیششون میتونستم تا بود قبری یه حداقل کاش باشه
  شده

  چکارکرده باهاشون چیز همه بی اون میپرسیدم نیما از کاش
 

 ولی شدم خوشحال آراد شماره دیدن با خورد زنگ گوشیم که بودم خیره روبروم به ناراحت
 کنم حفظ و خونسردیم کردم سعی

  دادم جواب
 بله؟-
 

 ...نفس:آراد
 
  جانم:گفتم اختیار بی و لرزید دلم ته که کرد صدام جوری یه
 
 ...شد قرارش بی قبل از بیشتر دلم عمیقش های نفس صدای با
 

 مرتبه؟ چیز همه:آراد
  خوبه چیز همه:گفتم و کشیدم عمیقی نفس
  متاسفم من آراد

 
 چی؟ واسه:آراد
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  کرد صدام پایین از نیما که مبزن حرفی خواستم

  میزنم زنگ بهت بعدا میکنه صدام نیما:گفتم آرومی صدای با شدمو بلند تخت روی از
  کرد قطع و گفت باشه یه

 
 با بیرون اومدم اتاق از و پاتختی روی انداختم و گوشی ناراحته چیزی یه از میکردم حس
  چکارکرده داداشم ببین به به:گفتم و دمدا تکون سرمو تعجب با بود چیده نیما که میزی دیدن
 حاال؟ تا کی از نیما

 
  گرفتم یاد هم چیزایی یه بودم تنها وقتی از:گفت و کرد ریزی خنده

 
 خبریش بی و تنهایی مدت تو هم کشید سختی خیلی هم نیما بود شده الغر خیلی کردم نگاه بهش

 فکر گذشته به دیگه کردم سعی کنه کاری نتونست و روبروشد آدما اون با که وقتی هم من از
 ...نکنم تلخ رو نیما و خودم اوقات و نکنم

 
 فراموش چیو همه میخواستیم چون نیما نه و گفتم گذشته از چیزی من نه دیگه نشستیم میز سر
 بشه امیدوارم نکنیم ناراحت همدیگرو و کنیم

 
 بیرون اومدیم کلبه از نیما با غذا خوردن از بعد
  قشنگه خیلی اینجا:گفتم بود خودش تو که نیما به رو و شیدمک عمیق نفس یه
 

 تو وقته چند میشه باورت منطقس کدوم اینجا اصال ولی قشنگیه جای آره:گفت و زد لبخندی
  نیومدم شهر

 
  میگذره هم روزا این:گفتم و پایین انداختم سرمو

  میشن تموم ها سختی همه باالخره
 

  بزنی زنگ دلسا به میشه:گفت و داد تکون سرشو لبخند با نیما
 
 بهش که کنه مخالفت خواست بیارم گوشیمو برم تا همینجا وایستا نشه چرا اره:گفتم خنده با

  کرد زدن زنگ به شروع گوشیم در شدن باز با رفتم اتاق سمت به دو با و ندادم اجازه

 
 داشتم کم همینو خدا وای کردم نگاه آرشام اسم به تعجب با

 
  دادم جواب و کشیدم یقعم نفس یه
 شد بلند صداش تماس کردن برقرار با

 کجایی؟ نفس:آرشام
  داداشم پیش:گفتم و نشستم تخت روی
 چی؟:گفت متعجبی صدای با ثانیه چند از بعد بود شده شوک انگار کرد مکثی

 چی؟ یعنی داداشت
 
  آرشام زندس داداشم-

 یگی؟م جدی:گفت مکث با میشد بیشتر تعجبش لحظه هر آرشام
 شد؟ چجوری چی یعنی
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  میگم بهت دیدمت بعدا-

 
 کجایی؟ االن حاال باشه:آرشام

 
 نیستیم شهر داخل ولی کجاییم دقیقا نمیدونم:گفتم و رفتم در سمت به شدمو بلند تخت روی از

  میزنم زنگ بهت برگشتم هروقت
 

 باش خودت مواظب :گفت تندی شد چجوری میشه مگه چی یعنی نمیشه باورم من ولی:آرشام
  بده خبر بهم اومدی هروقت نفس

 
  میدم حق بهش نگرانه آرشامم کردم خداحافظی ازش و گفتم باشه یه
 

 دورو به و دادم قورت دهنمو آب بودم زده خشکم سرجام نگرانی با نبود نیما ولی پایین رفتم
 ولی شدم ورد کلبه از و دوییدم زد حلقه چشمام تو اشک کجاست نیما من خدای کردم نگاه برم
  نبود

 
  میلرزید ترس از بدنم کردم نگاه اطرافم به گیج

  کردم صداش جیغ با کرده پیداش آریامنش نکنه نه خدایا
  نیماااا

 
 نیومد خودم صدای بازتاب جز صدایی هیچ ولی

 طاقت دیگه من نه وای باشه افتاده نیما برا اتفاقی اینکه از ترس میکردم سکته داشتم ترس از
  ندارم

 
 چیشده یعنی نمیومد صدایی هیچ زمین افتادم و خوردم سر درخت کنار همونجا

  کجاست نیما

 
 دور چقد مگه لعنتی ندارم آنتن کردم نگاه گوشیم به و کشیدم چشمام به دستی و شد بلند هقم هق
 ...نمیومد  صدایی هیچ و بود درخت فقط اطرافم شدم

 
 دور چقد آخه نمیفهمم بشم گم بدتر بود ممکن و دبو هم شکل جاش همه بخورم تکون نمیتونستم

  مگه شدم
 

 میشدم دیوونه داشتم بودم مونده همونجا من و میشد تاریک داشت کم کم هوا
  اینجاااام من کمک:گفتم جیغ با بود آراد صدای شدم بلند جام از کسی زدن فریاد صدای با
 

  میشنیدم و هاشو قدم صدای
  کردم بغل محکم رو نیما و سمتشون رفتم یهگر با نیما و آراد دیدن با

 
  نگرانی از میمردم داشتم رفتی کجا نفس:گفت گرفته صدای با میزد نفس نفس نیما
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 اومدم وقتی کردی نگران چقد منو میفهمی خودت تو:گفتم و کردم نگاهش خیس چشمای با
 دنبالت واستممیخ بمونم همونجا نتونستم نبود ازت خبری کردم صدات هرچی نبودی پایین

 کرده پیدات مرتیکه اون یا شده چیزیت کردم فکر بگردم
 

 شده دستگیر بابام نباش نگران:گفت و گذاشت جیبش تو دستاشو آراد
 

 ی؟..چ:گفتم و دادم تکون سرمو بابهت
 

 سر زرنگ آرشام سرگرد :گفت و زد پوزخند یه بشه خارج مرز از میخواسته وقتی:آراد
  رسیده

 
  میکرد نگاهم لبخند با اونم کردم نگاه نیما به خوشحالی با بود هموند باز دهنم
  شد دور کنارمون از و پایین انداخت سرشو آراد

  کردم نگاه خالیش جای به ناراحتی با
 

  باباشه باشه هرچی:گفت و کشید بازوم به دستی نیما
 

  کردم ناراحتش من یعنی نگفتم چیزی
  کرد تعریف واسم و باباش نشد دستگیر خودش ناراحته که معلومه

 
  بریم اینجا از زودتر بیا:گفت و گرفت و دستم نیما

 بودم فکر تو بدجور نزدم حرفی کلبه به رسیدن تا دیگه
 ...میکشید سیگار و بود وایستاده شومینه کنار آراد داخل رفتیم

 
 بلند سرشو رفتم آراد سمت به آروم های قدم با و کردم ول رو نیما دست بود خودش تو خیلی
  زد آتیش دلمو ته که زد غمگینی لبخند و کرد
 خوشحالی؟:آراد

 
 ناراحتت نمیخوام من نبود درستی آدم پدرت میدونی خودت تو آراد:گفتم و ایستادم روبروش

  نمیخوام اینو واقعا من بشم ناراحتیت باعث حتی یا کنم
  نیست دردسر بی و شاد زندگی یه مستحق پدرت ولی
  بده پس کاراشو اوانت باید اون

 
 روی دستمو که کنه روشن و بعدی سیگار خواست و شومینه تو انداخت سیگارشو ته آراد

  گذاشتم دستش
  گرفتم ازش سیگارو بسته و دادم قورت دهنمو آب زد زل چشام تو قرمزش چشمای با
 
  من به بدش:گفت بمش صدای با
 

 نیست خوب کشیدن سیگار انقد نمیدمش:گفتم و دادم تکون سرمو نه معنی به و کردم قایم پشتم
 

  میکنه آرومم ولی نیست خوب:آراد
 

  نمیکنه آرومت هیچوقت این:گفتم و دادم تکون صورتش جلوی سیگارو
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  برگردوند روشو و زد پوزخندی آراد
 بده نشون محکم و بیخیال خودشو میخواست ولی نبود خوب اصال حالش گرفت دلم

  نگفت چیزی و کرد نگاهی آراد شومینه وت انداختم سیگارو پاکت

 
  دارم دوست و آراد من فهمیده هم نیما کنم فکر نبود نیما عقب به برگشتم

 
 من:گفت و انداخت بهم نگاهی نیم دستم برخورد با گذاشتم شونش روی دستمو و نزدیکش رفتم
  بگی چیزی نیست نیازی خوبم

 
 آراد خوبه حالت که کنی وانمود یخوایم ولی نیستی خوب تو:گفتم و وایستادم روبروش

 میوفتاد روزی یه اتفاق این ولی بیارم فشار بهت نمیخوام
 

  گرفتم دستشو مچ که بره خواست و داد تکون سرشو حرف بی آراد
 

 قبول و میدونستم همیشه اینو نبود خوبی آدم پدرم:گفت آرومی صدای با و وایستاد سرجاش
  بودم کاراش مخالف همیشه داشتم
  پدرمم دسته هم منم انگار که میدادم نشون جوری بقیه جلوی و خودم ولی
  دارم فرق آسمون تا زمین خودش با من که میدونست خودشم حتی ولی

 
 شکستگیش ودل تنهایی همه این از قلبم بود زده حلقه چشماش تو اشک پایین انداخت سرشو
 گرفت

  بود مشخص چشماش از کامال غم این
 
  میده عذابم دیدنت اینجوری:گفتم بغض با
 

  کشیدی عذاب من از بیشتر تو ولی:آراد
 یعنی بودمت ندیده اونجوری هیچوقت گرفتی بابام سمت رو اسلحه و بودی پیشم که روز اون

  بودمت ندیده ناراحت و شکسته انقد هیچوقت
  باش شاد همیشه پس ندارم و ناراحتیت طاقت من:گفت و کرد تازه نفسی

 
  زد دستم کف به ایی بوسه و بست چشماشو کشیدم صورتش یرو دستمو

 
  ببینمت ناراحت نمیخوام هیچوقت منم:گفتم و دادم قورت و بغضم

 ...نکن فکر هیچی به میکنم خواهش پس
 

 اتاق یه تو هم نیما و من خوابید بغلی اتاق تو و موند اونجا آراد نیما و من اصرار با شب اون
  خوابیدیم

 
  میخواست تنشو عطر و بغلش دلم بود کرده شوهوا خیلی دلم
 به و بیرون اومدم اتاق از نخورد حتی هم شام داره حالی چه نیست معلوم االن شرایط این تو

  ببرم براش تا کنم آماده چیزی یه میخواستم رفتم آشپزخونه
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 رفتم باال تسم به ریختمو آراد اندازه به بود مونده مقدار یه بودم کرده درست که شبی شام از
  کردم باز درو بزنم در اینکه بدون و

  بود تاریک اتاقش
 
  آورده در تیشرتشو بازم نشست تخت روی و کرد روشن و خواب چراغ ورودم با
 

 روی گذاشتم رو غذا سینی و سمتش رفتم آروم های قدم با و پایین انداختم سرمو زده خجالت
 بیارم غذا برات فتمگ باشی گرسنه شاید کردم فکر:گفتم و پاتختی

 
  بغلش تو شم پرت شد باعث خبر بی منم و کشید دستمو مچ که بیرون برم اتاق از خواستم

  کردم نگاه چشماش تو و دادم قورت دهنمو آب
  گوشم پشت زد موهامو و باال اورد دستشو
  بشم خیره چشماش تو کرد وادارم و گرفت و چونم دستش با که پایین انداختم سرمو

 
  نداشتم ازش کمی دست منم میشد پایین باال سینش قفسه هیجان از دادم قورت دهنمو آب

  بپرسم سوالی یه ازت میخوام:گفت و انداخت بهم نگاهی آراد
 

  بپرس:گفتم و دادم تکون سرمو
 

 شناس وظیفه پلیسه یه به رو خطره تو موقعیتش و خالفکاره پدرش که آدمی یه با بودن تو:آراد
 میدی؟ ترجیح

 
 ..داد ادامه که دادم تکون سرمو گیج خوردم جا سوالش از

 آدمو؟ اون یا میخوای منو تو اینه منظورم:آراد
 ...کنی انتخاب و یکی اون و من بین از بخوای اگه یعنی

 
  نزن ربط بی حرف شبی نصف آراد:گفتم و حرفش تو منظورشوپریدم فهمیدم

 
  ندارم خبر تو احساس از ولی داره دوستت پلیسه آقا اون میدونم نیست ربط بی حرف:آراد

 
 اعتراف دارم دوست جورایی یه بیارم در حرصشو یکم میخواست دلم کردم نگاه چشماش تو

 داره دوستم که کنه
 
  موند ثابت لبام رو چشماش که کردم تر بازبونم لبامو 
 

  باشه خوبی گزینه میتونه آرشام خب:گفتم سریع
 

  کنم نگاهش نداشتم جرئت ولی میشنیدم و عصببش های نفس صدای پایین انداختم سرمو
 کلیک دندونای با که کردم نگاهش شده گرد چشمای با درد از کرد مشت کمرم روی و دستش

  بخواب برو فقط:گفت شده
 

 یه و دادم قورت و خندم ببند درم بیرون رفتی:گفت دادو تکون و پاش که بزنم حرفی خواستم
 وساعدشو کشید دراز تخت روی و کشید پیشونیش به دستی شدم بلند شپا روی از و گفتم باشه
  گذاشت پیشونیش روی
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 بیرون اومدم اتاق از و گفتم بخیر شب شیطنت با

 
 میشه حساس خیلی میگم بهش اینجوری نشست لبم رو لبخند یه

 اونور اشپ یه بود اینور پاش یه بود گرفته و تخت همه نیما ماشاهلل کردم باز و اتاق در آروم
 تخت

 رفتم پایین سمت به و گرفتم بالشت و پتو یه بیخیال پس بدی تکونش نمیشه هم جوره هیچ 
 
 مخفی اینجا نیما که نداره دلیلی هم دیگه ببینم و آرشام باید حتما فردا کشیدم دراز کاناپه روی 

 رفتم خواب به و بستم چشمامو شکرت خدایا بمونه

 
 چشمامو آلود خواب بود وایستاده سرم باال خندون نیما کردم باز چشمامو کسی دادنای تکون با

  کرد فرار خنده با کشیدم جیغی که کشید و موهام یهو بستم
 

 بود شده تنگ اینکاراش برای دلم چقد بپرونه خوابمو میخواست فقط دیوونه
 

 لبخندشو میکنم نگاهش دارم دید تا میکرد نگاهم محوی لبخند با که کردم نگاه آراد به و برگشتم
  داد قورت

 
  بخیر صبح:گفتم شدمو بلند کاناپه روی از

  بریم اینجا از باید شو حاظر:گفت و داد جواب آرومی باصدای

 
  شدم خوشحال

 میریم؟ کجا:گفتم و نزدیکش رفتم

 
  میمونید من پیش فعال داداشت با:آراد
 بشیم مزاحمت نمیخوایم ما ولی:گفتم و پایین انداختم و سرم

 
  مزاحمی چه نفس نزن اضافه حرف:گفت و کرد اخمی

 
 میگه راست نفس:نیما
  میمونیم جایی یه ما
 

 فکر میگیرم واستون اطراف همون جدا خونه یه خب خیله:گفت و کشید عمیقی نفس آراد
 ...خودتون خونه برگردین بخواین نمیکنم

 
  انداختیم بهم نگاه یه نیما منو حرف این با

 اشک داشت هم خوبی خیلی خاطرات بدش خاطرات اون با خونه اون ولی یمنمیخوا که معلومه
 ...همونجا برمیگردیم ما:گفت و انداخت بهم نگاهی نیما شد جمع چشمام تو

 
 وقتی از کنیم ولش همینجوری نمیتونیم ماست خونه اونجا نفس:گفت که کردم نگاهش شوک با
  اونجا برگردیم باید:گفت و داد قورت دهنشو آب بودیم خونه همون اومدیم دنیا به
 

  بیرونم من:گفتم و دادم تکون سرمو
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  کشیدم عمیق نفس یه و بیرون اومدم خونه از بلند های قدم با

  اومدن هم آراد و نیما دقیقه چند از بعد
  عقب صندلیه منم نشست آراد کنار جلو نیما

 
 حرکت ماشین شدم خیره بیرون به و چسبوندم شیشه به سرمو کرد نگاهم آیینه توی از آراد
 خاطرات همه که جایی دیدم چشمام جلوی و بد اتفاقات همه که میرم جایی به دارم االن کرد

  کردم تجربه اونجا و بد و خوب

 
  شد پخش مالیمی موزیک و کرد روشن و ضبط آراد

  اییم خونه در جلوی دیدم تا کردم خیال فکرو انقد بستم و چشمام
 

 خوبی؟:گفت و گشتبر عقب به نیما
  شدم پیاده ماشین از و دادم تکون سرمو

 
  بزنین زنگ بهم بود مشکلی اگه میرم دارم من:آراد

 
  میکردم نگاه روبروم خونه به فقط و نمیشنیدم هیچی من ولی کرد تشکر ازش نیما
  داخل رفتیم لرزون پایی و دست با فشرد دستمو نیما
 میکردم حس و بدنش لرزش و نبود خوب حالش هم نیما

  بودن شده خشک ها گل و ها درخت و بود گرفته خاک و حیاط

 
  نیاد در اشکم تا گرفتم دندون به و پایینیم لب بغض با
 

 از اشک قطره یه بستم چشمامو خونه با شدن روبرو و در شدن باز با کرد باز و سالن در نیما
 ...چکید چشمم گوشه

 
 بیام خواستم بستم چشمامو مهری و رجب مش جسد دنآور یاد به با گذاشتم که و اول قدم

  گرفت دستمو نیما که بیرون
 
  نمیتونم من نیما کن ولم:گفتم گریه با
 

  شد بلند نیما مردونه گریه صدای
 چیزو همه کنیم فراموش باید بیای کنار باید نفس نرو:نیما

 
 همون خونه این بودیم هم کنار همیشه که همونجایه خونه این:گفت و افتاد زمین روی زانو دو

  داشتیم آرامش و امنیت احساس توش که بود ایی خونه
  بیایم کنار باید ولی نیست آسون دیدم  و اتفاقات اون همه من نفس

 
 اینجا نمیتونیم ما نیما نمیتونم من:گفتم و گذاشتم زانوش روی دستمو و نشستم کنارش هق هق با

 میشم دیوونه بابا و مامان نبود و خاطره این با نم خاطرست و یاد فقط خونه این بمونیم

 
 زندگی اینجا بابا و مامان نبود با نمیتونم لحظه یک من کنیم اینکارو نیستیم مجبور ما نیما
 ...کنم
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  رفتم بیرون سمت به دو با و گفتم و این 
  کردم نگاه اطرافم به و وایستادم حیاط توی درخت کنار هق هق با

 ازش میخوای حاال و بود زندگیت جای بهترین موقعی یه که باشی جایی سخته سخته، خیلی
  کنی فرار

 
  کردم نگاه ها پله باالی به اشکی چشمای با

 میایستاد پله اون روی و میدویید دنبالم مامان و بیرون میدوییدم صبحونه بدون سرصبحی وقتی
 گاهدانش میری گرسنه و میدی حرص منو انقد چرا:میگفت غر غر با و
 

  بیرون بره ذهنم از گذشته صداهای تا گذاشتم گوشم روی دستمو
 نمیکنه دوا و دردی خونه این تو گذاشتن پا میگرفت آتیش داشت جیگرم

 
 ...شدم چشم تو چشم آراد با و برداشتم گوشم روی از دستمو سر پشت از هایی قدم صدای با
 

 نرفتم همین برای یبیار طاقت نمیتونی میدونستم:گفت و کرد نگاهم غمگین
  بغلش تو انداختم وخودمو سمتش رفتم گریه با 

  بود خیس خیسه اشکام از لباسش کردم مچاله دستام تو و پیرهنش داد فشارم محکم

 
 بمونم اینجا نمیتونم من آره:گفتم گریه با

  بیام کنار نمیتونم نبودشون با میده آزارم اتفاقات آوری یاد

 
 موضوع این با نمیتونی تو میدونستم من نفس میدونم:گفت و کرد نوازش و کمرم پشت آراد
  میپاشه زخمتون روی نمک بیشتر فقط بلکه نمیکنه دوا و دردی هیچ موندن اینجا بیای کنار

  بکشی عذاب نمیزارم خودم پیش میای تو
 
 این بریم اینجا از:گفت و کرد بلند سرشو افتاده های شونه با برگشتم عقب به نیما صدای با

  میفروشیم رو خونه

 
  کشیدنه عذاب فقط موندن اینجا ابجی توبود با حق:گفت و شد خیره چشمام تو گریه با

  بیرون ورفت گفت و این

 
 نبود فقط خونه این هرگوشه و موندن اینجا میدونم اینو فقط نه یا کرده خوبی فکر نیما نمیدونم
 میزنه فریاد رو بابا و مامان

 
  سمتم اومد و بست درو آراد بیرون اومدم اشکی های چشم با و انداختم نهخو به آخرو نگاه 

 رو و زیر دلم یهوییش نبودن از میشه غیب همش چرا خدا ای نبود ولی میگشتم نیما دنبال
  میشه

 
 زنگ بهش بعدا بزنه قدم رفته حتما باشه تنها باید اون:گفت و گذاشت شونم روی دستی آراد

  بریم اینجا از باید االن میزنیم
 

  شدم ماشین سوار و دادم تکون سرمو
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 از کال که کردم نگاه انقد میکردم نگاه خونه از شدنم دور به هرلحظه ماشین کردن حرکت با
  رفت دیدم جلوی

 
 خودم با میبینم اینجوری رو تو وقتی میدم حق بهت خیلی:گفت و انداخت بهم غمگینی نگاه آراد

  همجازات این الیق بابام میگم
  زندانه تو دادن تاوان از بیشتر خیلی داد برادرت و تو به که و عذابی زجرو اون

 
 پدرم چرا شد اینجوری چرا آخه لعنتییییی:گفت بلندی صدای با و زد فرمون به مشتی آراد

  شد حیوون یه به تبدیل
  کنه کاری همچین تونست چطور رحم بی حیوون یه
 

 باش آروم عزیزم آراد:گفتم گریه با و گذاشتم دستش روی دستمو میشد تر بلند هرلحظه صداش
 

 شب اون رسیدم دیر ولی میگرفتم و جلوش موقع همون کاش ای:گفت و شد آروم صداش آراد
 میگفت طرفه کی با و کیم من بدم نشون کرده خیانت بهم که آدم یه به برم میخوام گفت بهم

 کنه اینکارو بخواد نمیکردم فکر اصال یایب باهام باید هم تو آراد میگفت بترسونمش میخوام
  بدم نجات اونو تونستم فقط داخل اومد نیما دیدم که شد جمع حواسم وقتی

 
 برگردوند روشو و گرفت دندون به لبشو

 
 دستت از هرکاری تو میدونم نیست تو تقصیر اصال موضوع این:گفتم و فشردم دستشو

 نکن ناراحت خودتو انقد یگردهبرنم عقب به زمان دیگه دادی انجام برمیومد

 
  کرد بیشتر و ماشین سرعت و نگفت چیزی
  لرزید دستام تو گوشی

  بود آرشام از پیام یه

 
 "ببینمت باید هستی هرجایی نفس"

 
 نبود بهم اصال حواسش کردم نگاه آراد به

  نوشتم و اطراف همین کافه یه آدرس براش ببینمش برم باید
 

  فهمید خودش انگار مبگ چی آراد به نمیدونستم
 چیشده؟:گفت و داد تکون سرشو

 
  برم جایی یه باید دار نگه همینجا میشه اگه راستش اممم-
 

 مثال؟ کجا:گفت و کرد نگاهم مشکوک
  ببینم و آرشام باید:گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 
  ینمیزار قرار دیگه باهم خوب بابا نه:گفت عصبی پوزخند با و توهم رفت اخماش کم کم

 قاتل اینکه از ممنون بگی میخوای بود شده تنگ براش دلت چقد بگی بهش بری میخوای
 کردی دستگیر و خانوادم
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 داده انجام بزرگی خیلی کار کنم تشکر ازش برم میخوام آره آراد دیگه کن بس:گفتم حرص با
  بود همین آرزوم منم

 
 داشت نگه گوشه یه و نگفت چیزی

  میریخت بهم واعصابم بیشتر سکوتش این
  برمیگردم زود:گفتم و کردم نگاهش

 
 بود هم تو حسابی اخماش

 کافه سمت به و کشیدم پوووف یه شد دور اونجا از سرعت با شدنم پیاده با شدم پیاده ماشین از
  میومدیم اینجا دلسا با خیلی قبال بود نزدیکیا همین کردم حرکت

 
  نشستم ها صندلی از یکی روی و لوج رفتم نیومده هنوز آرشام انگار داخل رفتم
 با و برداشت چشمش از و عینکش شد باز کافه در که بزنم زنگ بهش خواستم نمیاد چرا پس
 اومد سمتم به آهسته های قدم
 
  کردم سالم لبخند با

  سالم:آرشام
 

  خبر چه:گفت و نشست روبروم صندلی روی
  دادی انجام یبزرگ کار خیلی آرشام شماست دست خبرا:گفتم لبخند با
 
 دیگه میکنم دستگیر و آدم اون که بودم داده قول بهت من:گفت و نشست لبش گوشه لبخند یه

  نداره فراری راه جوره هیچ
 
 مرسی-
 

  نیست کردن تشکر برای دلیلی پس منه کار این میکنی تشکر چرا:آرشام
 

 گرفتی؟ تصمیمتو:گفت و کشید عمیقی نفس آرشام نگفتم چیزی
 

 کردم شنگاه گیج
  میزنم حرف چی راجب میدونی نزن راه اون به خودتو:گفت و سمتم شد خم 
 
 "من و تو"
 

 نمیخواد دلم اصال من هستی خوبی آدم خیلی تو آرشام:گفتم و کردم گره هم تو و انگشتام
  دیگست نفره یه به متعلق من قلب ولی بشی دلخور من از که بزنم حرفی یا کنم ناراحتت

 
 میخوام نشی ناراحت ازم میخوام ازت آرشام:گفتم و گرفتم دستشو کنم گاهشن اینکه بدون

  برادر یه حامی یه بمونی دوستم همیشه
 دارم دوستت نیما مثل من میمونی برادرم مثل ولی مهمی خیلی من برای تو میکنم خواهش

  میکرد نگاهم خیره فقط حرف بی کردم نگاه چشماش تو و باال آوردم سرمو آروم

 
 ایی دیگه یکی ماله تو میدونم میدونستم انتخابتو هم اول از میدونم:گفت و زد پوزخند یه
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 دوستت دلم ته از من بدون اینو ولی نمیخوای که چیزی به کنم اجبارت ندارم دوست اصال
  دارم

 
 درستی انتخاب امیدوارم میکنم خوشبختی آرزوی برات:گفت سختی به و داد قورت دهنشو آب

 نشی شیمونوپ باشی کرده
 
  بشه اینجوری نمیخواستم رفت بیرون سمت به خداحافظی بدون و شد بلند جاش از
 بود وایستاده ماشینش جلوی بیرون اومدم کافه از دو با

 
 موند؟ زنده چجوری نیما نمیپرسی:گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 
  دارم خبر چیز همه از خودم چون نه:آرشام

 
  نداشتی خبر زدی زنگ بهم روز اون یوقت ولی چی یعنی:گفتم تعجب با
 

  دارم خبر چیز همه از االن ولی نه موقع اون:آرشام
 

  برسونمت مسیری یه تا میتونم بخوای اگه:گفت و داد تکون سرشو نگفتم چیزی
 

  نمیشم مزاحمت:گفتم زدمو لبخندی
 

  راحتی خودت هرطور:آرشام
 

  میکردم نگاهش داشتم تعجب با شد ماشین سوار و گفت اینو

 
  باال بپر:گفت و پایین کشید و ماشین شیشه

 کرد روشن و ماشین و انداخت بهم نگاهی نیم شدم سوار خنده با
 
 بگو چیزی یه خب بابا ای:گفتم کالفگی با آرشام نه زدم حرفی من نه ماشین تو
 

 مثال؟ بگم چی:آرشام
  زدیم و میزدیم باید که حرفایی

 
 کنی؟ رفتار اینجوری من با همیشه میخوای تو:مگفت و کردم نگاهش ناراحتی با
 

 همیشه؟:آرشام
  ببینی منو رفتارای بخوای تو که نیستم اینجا همیشه من

 
 چیه؟ منظورت چی یعنی:گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 

  بکشه طول زیادی یکم ممکنه مسافرت برم میخوام:گفت و زد غمگینی لبخند
 
 بری شهر این از نیستی مجبور من خاطر به ننک اینکارو آرشام:گفتم ناراحتی با
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 آیندمو ممکنه و طوالنیه خیلی شده داده بهم ماموریت یه نمیکنم اینکارو تو خاطر به من:آرشام
 به زندگیمو بدی بله بهم تو اگه گفتم خودم با بدم دست از و موقعیت این نمیخوام کنه عوض

  میزنم و ماموریت این قید و میریزم پات
 
 برای دلیلی دیگه منم کردی انتخاب و خودت راه تو ولی:گفت و داد تکون سرشو فتاس با

 ندارم موندن اینجا
 
 نه؟ مگه بمونیم دوست تا دو میتونیم ما ولی:گفتم و پایین انداختم سرمو ناراحتی با

  میتونیم البته:گفت بم صدای با و شد خیره روبروش به آرشام
 

 از شکستم و آرشام دل که بودم ناراحت طرف یه از بود شده مشغول فکرم نگفتم چیزی دیگه
 باشه دارم جلو نمیتونه هیچی که زیاده حدی به آراد به عشقم طرفیم

 
 برم؟ کجا:آرشام

 
  آراد خونه:گفتم و کردم نگاه اطرافم به
 

  میکرد رانندگی جدیت با و نگفت چیزی ولی رفت هم تو اخماش
  نگفتیم چیزی خونه به رسیدن تا دیگه

  داشت نگه در جلوی

 
 خودت الیق آدم یه زندگیت تو توهم امیدوارم آرشام:گفتم سمتشو برگشتم بشم پیاده اینکه از قبل

 خوبیم دوست تا دو هنوزم ما نره یادت بزن زنگ بهم گاهی کنی پیدا و

 
 بری؟ نمیخوای که فعال:گفتم لبخند با نگفت چیزی

 
  میمونم اینجا دیگه ماهه دو تا احتماال هستم فعال نه:آرشام

 
  میبینمت بعدا برم دیگه من باشه:گفتم و کردم نگاهش خوشحالی با

  داد تکون سرشو فقط آرشام
  رفتم آراد ویالی سمت به و شدم پیاده ماشین از

 
 بحث جرو صدای در شدن باز با داخل رفتم نشم نگرانش دوباره تا باشه اومده نیما امیدوارم

  رفتم بود آشپزخونه توی از که صدایی سمت به آهسته های قدم با خورد گوشم به زن یه با آراد
  وایستادم در پشت

 
 میشی خونم وارد اجازه بی دیگه حاال خندیدم بهت روز دو میخوای چی من جون از تو:آراد

  ساختی کلید خودت برای من کلیدای روی از حقی چه به اصال

 
  شدی عوض چرا بودیم هم بغل تو که پیش روز چند تا شده چت تو عشقم آراد-
 

  بیرون برو من خونه از بشنوم و چرندیاتت نمیخوام کن بس:آراد
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 سره از دست سیریش بیشعوره دخترس همون اینکه اه کردم نگاه داخل به و کردم خم سرمو
  برنمیداره آراد

 
 االنم نمک آماده برات و خودم میتونم هنوزم من:گفت و گذاشت آراد های شونه روی دستشو
  بسازیم رویایی شب یه میتونیم ام آماده تو با بودن برای
 ...بخوای تو کافیه فقط

 
 بازوشو کشید پس دستشو آراد که داخل برم خواستم دادم فشار هم رو و دندونام حرص از

  عقب رفتم قدم یه بیرون سمت به کشیدش و گرفت

 
  میزاری دمم روی پا عوضی توی میدونستم:گفت نفرت با دیدنم با دختره

 
 بردش بیرون سمت به سرعت به و کشید بازوشو آراد

 
 نبینمت اینورا دیگه گمشو:گفت بلندی صدای با و بیرون انداختش میکردم نگاه آراد به تعجب با
 

  سمتم اومد و کشید پیشونیش به دستی
  کردم بیرونش که دیدی نکن نگاهم اونجوری:گفت که کردم نگاهش اخم با
 
  سراغت میاد بازم ولی کردی بیرونش:گفتم نیتعصبا با
 

  نمیشه آفتابی اینورا دیگه میدم قول بهت نمیاد:آراد
 
  برگردوندم رومو قهر با

  خودش سمت کشوندم و گرفت و کمرم پشت نزدیکم اومد

 
  اخماتو نبینم:آراد

 
 یکم یمبر امروز چطوره:گفت و گذاشت چونم زیر دستشو برگردوندم رومو بود گرفته خندم

 بگردیم؟
 
 میگی؟ واقعا:گفتم خوشحالی با
 

 چیه؟ نظرت بخوریم نفره دو شام یه بریم میتونیم میگم واقعا:گفت و داد قورت خندشو
 
  عااالیه:گفتم و دادم تکون سرمو لبخند با
 

  بریم که باش حاظر 6 ساعت تا پس باشه:آراد
 
 نیومده؟ هنوز نیما راستی باشه-

 
  ومدا باال از نیما صدای

  اینجام من:نیما
 

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 270                                                 P a g e

 

 

  بودم شده نگرانت آخیش:گفتم و گرفتم فاصله آراد از کشیدم راحت نفس یه
 

  بخورم هوا یکم بودم رفته نداره نگرانی:نیما
  باال میندازه ابروهاشو تند تند آرادم میکنه اشاره آراد به داره نیما دیدم که نگفتم چیزی

 
 شما؟ چتونه:گفتم و کردم نگاهشون شده گرد چشمای و تعجب با
 

 مگه؟ چیه هیچی:گفت و کرد ِمن ِمن یکم نیما
 بگذره خوش برید شماها

 
 بود شده هول که کردم نگاه آراد به تعجب با

 
 چیه؟ نظرت گردش میریم االن بیا:آراد

 
  باشید خودتون مواظب دیگه برید:گفت و داد هولم نیما که بگم چیزی خواستم

 
  میکردم شوننگاه فقط شده گرد چشمای با

  شدیم ماشین سوار و بیرون زدیم ویال از سرعت به و کشید دستمو آراد

 
 کرد روشن و ماشین و کرد نگاه اطرافش به یکم

  
 چیه؟ قضیه بگی میشه آراد-
 

 بده؟ مگه باهم بگردیم میریم داریم نیست چیزی:آراد
 
 یکم نیما و تو رفتارای نمیکنین فکر ولی عالیه خیلیم نیست بد:گفتم تعجب یکم و خنده با

 مشکوکه؟
 

  آخه چرا مشکوک نه:گفت و داد تکون سرشو آراد
  باشیم تنها باهم بیشتر خواست بیرون میریم داریم دید نیما

 
 داریم؟ دوست دیگرو هم ما میدونه نیما:گفتم و کردم نگاهش شد بیشتر تعجبم

 
   رتهبراد دیگه که نیما میفهمه باشه کسی هر ما رفتارای با:آراد

 
  نزد حرفی حتی هم نیما یعنی نگفتم چیزی
  شد راحت خیالم آخیش

 
 بریم؟ کجا االن خب:گفت و کرد نگاه ساعتش به آراد

 
  خرید بریم کن پارک و ماشین میخوای نمیدونم-

  خوبیه فکر:گفت و نشست لبش گوشه لبخند یه آراد
 

  شدیم پیاده کرد پارک و ماشین آراد و خرید مرکز یه رفتیم
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  گرفت دستمو توخیابون بار اولین برای

 نگفت چیزی کردم نگاهش بود خوبی حس یه
 
  کردیم نگاه ها مغازه به و داخل رفتیم هم با

 قرمز کوتاهه لباس یه به دیدم که کردم نگاهش تعجب با وایستاد آراد که میرفتیم راه داشتیم
  شد خیره

 
 میکنی؟ هنگا چیو:گفتم و دادم تکونش شده گرد چشمای با
 

  بیاد بهت خیلی کنم فکر خوشگله:آراد
 

  بریم بیا:گفت خنده با که پایین انداختم سرمو زده خجالت
 

 و لباس اون تا گفت دار مغازه به نداد مخالفتم اجازه حتی کشوندم مغاره سمت به و گفت اینو
  کنم نگاه آراد به میکشیدم خجالت حتی دیدنش با بیارن
  میکنه تصورم لباس این وت داره االن کنم فکر

 
  چیه نظرت:آراد

 
 چکارکنم؟ میخوام من اینو آراد:گفتم لب زیر و دادم فشاری دستشو

 
 دیگه میپوشیش چی؟باالخره یعنی:آراد

 
  بیرون اومدیم و خریدیم و لباس آراد اصرار با

 پاهام خستگی زا که گشتیم جارو همه و رفتیم راه انقد میکرد نگاه لباسا ویترین به بیخیال آراد
  میشکست داشت

 
  من هم آراد هم خریدیم چیز کلی
  خرید زیرم لباس برام حتی بود حیا بی انقد

 
 خریدات از میبینم:گفت و باال انداخت و ابروهاش شیطون میکنه نگاهم داره دیدم گرفت خندم

 ...اومده خوشت
 

 بهتره:گفت و انداخت بهم نگاه یه برداشت گوشیشو اومد پیام براش که بدم جوابشو خواستم
 شدی خسته توام شده شب خونه برگردیم دیگه

 
  کردیم حرکت ماشین سمت به هم با و گفتم باشه یه بودم خسته
  کرد روشن و ماشین و سوارشد و گذاشت صندوق تو هارو وسیله آراد

 
  بستم چشمامو خستگی با

 سمتمو شد خم زدم لبخندی شدم خیره بهش و کردم باز چشمامو کشید صورتم به دستی آراد
  گرفتم گر بوسید و گونم

  گذاشتم بوسش جای دستمو لبخند با شد تند قلبم ضربان
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  شده مهربون خیلی
 
 وسیله خواستم شدیم پیاده و داخل برد و ماشین رسیدیم بعد دقیقه چند شد خیره روبروش به

  میداریم برشون بعدا بریم بیا:گفت و گرفت دستمو که بردارم هارو

 
  بودن خاموش برقا کردم نگاه خونه به تعجب با نگفتم چیزی

  نیست نیما مگه خاموشن برقا چرا:گفتم داخل میرفت داشت که آراد به رو
 

  باشه خواب شاید:گفت و انداخت باال ایی شونه آراد
 

  داخل برم تا شد منتظر و کرد باز درو
  نبود آراد ولی پشت برگشتم بود تاریک خیلی داخل رفتم آروم های قدم با

 
  تاریکه خیلی کن روشن و برق رفتی کجا آراد:گفتم لرزون صدای با
 
  کشیدم جیغی برقا شدن روشن و چیزی ترکوندن صدای با

 نگاه دلسا به بود میز روی بزرگ کیک یه و بود شده تزئین خونه بودن وایستاده روبروم همه
  نیما میزد دست خوشحالی با که کردم
 بود آرشامم حتی قدیمیم دوستای دلسا بابای و مامان

  نمیشناختم هم رو سریا یه
 

  میکرد نگاهم محوی لبخند وبا بود جیباش توی دستش بود وایستاده ازشون جلوتر آراد
 ...نمیشه باورم گذاشتم دهنم جلوی دستمو بود شده جمع چشمام تو اشک

 
  ردک بغلم محکم و سمتم دویید دلسا نمیشه باورم من خدای

 
  خواهری مبارک تولدت:دلسا

 
  تولدمه امروز نبود یادم اصال

 
  بود شده تنگ برات دلم خیلی:گفتم و کردم بغل دلسارو

 
  پیشت میام هرروز بمونی اینجوری نمیزارم دیگه همینطور منم:دلسا

  رفتیم دلسا بابای و مامان سمت به و گرفتم دستشو خندیدم

 
 و زندگی بهترین بعد به امشب از امیدوارم دخترم بشم فدات الهی:گفت گریه با و کرد بغلم خاله

 کنی فراموش هاتو غصه و غم همه باشی داشته

 
 رو بقیه شادی کردن گریه با و کنم کنترل خودمو کردم سعی بود شده جمع چشمام تو اشک

 نکنم خراب
 

  جون خاله بود شده تنگ براتون دلم:گفتم و بوسیدم گونشو
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 این کاش ای ولی بزنم گذشته از حرفی نمیخوام:گفت و کرد نوازش هامومو دلسا بابای
  نفس عصبانیم دستت از میفهمیدم موقع همون رو موضوع

 
  نکن ناراحت دخترمو نیست وقتش االن:گفت و کرد نگاهش چپ چپ خاله

 
  جون عمو میخوام معذرت:گفتم و پایین انداختم سرمو ناراحتی با
 

 شد قفل مردونش دستای تو ستمد و کنارمون اومد آراد
  من پیشه بیای نمیخوای:گفت و انداخت بهم نگاهی

 
 بیام االن میخواستم:گفتم و زدم لبخندی

 
  میگی راست که تو آره:آراد

 
 نگاه من به و بود وایستاده گوشه یه که دیدم و آرشام شدیم دور خاله کنار از و گفتم اجازه با یه

 سمتش رفتم خوشحالی با آناهیده وفهمیدم کردم نگاهش دقت با بود کنارش دخترم یه میکرد
  میکرد صحبت آرشام با داشت

 
  باشمت دیده مدت همه این بعد نمیشه باورم نفس وای:گفت و کرد بغلم لبخند با دیدنم با
 
  کردی ازدواج شدی عوض خیلی همینطور منم-
  نشده قسمت هنوز نه:گفت و انداخت پایین سرشو خجالت با

 
  سالم:گفتم و نزدیکش رفتم نمیداد محلش اصال ارشام ولی میشدم آرشام به نگاهاش وجهمت
 

  مبارک تولدت سالم:آرشام
 
  میبینمت اینجا که خوشحالم خیلی مرسی-

 
  باشی شاد همیشه امیدوارم:آرشام

 
 خبر؟ چه تو همچنین:گفتم لبخند با
 

  شماست دست خبرا فعال هیچی:آرشام
 
  رمندا خبری منم نه-
 

 آرشام ولی کنه باز و صحبت سر جوری یه و بزنه حرف باهاش میخواست آناهید نگفت چیزی
 میپیچوند حرفاشو

 
  بیاد در حالت این از و کنه پیدا و خودش مناسب یکی هم آرشام میخواد دلم
 

  بود وایستاده سرم پشت حرف بی که کردم نگاه آراد به و برگشتم
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  ازت ممنونم واقعا شدم زسورپرای خیلی:گفتم لبخند با
 شدم شوکه واقعا تولدمه امروز نمیدونستم اصال

 
 مونده اصلی سورپرایز حاال:گفت شیطنت با آراد

  
  سورپرایزی واقعا؟چه:گفتم خوشحالی با
 

 میرسیم اونم به بگذرون خوش فعال:آراد

 
 برگردوند وروشو گفت و این

 ببری؟ و کیک نمیخوای:گفت و سمتم اومد دلسا بودم شده کنجکاو

 
 االن؟:گفتم لبخند با
 

 بیا بدو آره:دلسا
 
 بود قشنگ خیلی بود شده نوشته روش اسمم اول و بود روش بزرگ قلب یه که بزرگ کیک یه
 به و گرفتم دستشو و زدم دور میزو کنم کارو این تنهایی نیاوردم طاقت کردم نگاه آراد به

  میکردن نگاه بهمون و بودن وایستاده گوشه یه همه بردمش کیک سمت

 
  نفس کن فوتش اول وااای:گفت جیغوش جیغ صدای با و دستم داد رو چاقو دلسا

 
 دلم تو و بستم چشمامو و انداختم آراد به نگاه یه خندیدن دلسا کاره این از همه بود گرفته خندم
 کرد ارزو

  تلخیا شدن فراموش و شدن خوشبخت آرزوی آراد داشتن آرزوی
 

 شد بلند دست و جیغ صدای که کردم فوت هارو شمع
 کیک به کوچیکی برش و گرفتم رو چاقو میکرد نگاهم لبخند با و بود وایستاده روبروم نیما
  خورد و کیک و زد محوی لبخند گرفتم آراد سمت به و باال آوردم زدم

 
  کرد بغلم محکم و سمتم اومد نیما برگردوندم رومو

 
  پیشتم همیشه من میخوام خوشبختی و خوب زندگی برات فقط خواهرم:نیما

 
 بعدم به اینجا از میدونم بودی کنارم همیشه تو نیما میدونم:گفتم و کردم بغلش بوسید و گونم
 یه االن بدم سر اخر کادومو من بهتره:گفت و کرد اشاره پشتش به و زد لبخندی هستی پیشم

  داری بهتر کادویه
 
  شتمبرگ عقب به و دادم تکون سرمو تعجب با

 ...کردم نگاهش بغض با زد حلقه چشمام تو اشک بود مونده باز دهنم کردم نگاه آراد به شوکه
 
  بود درشت نگین یه روش و بود شده کار ریز های نگین دورش که حلقه یه

  نمیشد باورم میکردم نگاه آراد به خیره فقط بود خوشگل خیلی
 میکنه خاستگاری ازم داره یعنی

http://www.best-style.net/


W w W . b e s t - s t y l e . n e t  | 275                                                 P a g e

 

 

 
  نداشتم هیچکس به و حس این عاشقشم وار دیوونه که هستی کسی هاتن تو نفس:آراد
  میکنی ازدواج من با:گفت و داد قورت دهنشو آب
 

  کردم نگاهش بغض با شده شوکه
  بردم بین از رو فاصله و نزدیکش رفتم قدم یه
  دارم دوستت کنی فکرشو که اونی از بیشتر:گفتم و کردم نگاه چشماش تو
 
 بله؟ یعنی این پس:گفت و نشست لبش رو لبخند یه
 
 بله:گفتم و دادم تکون سرمو خنده با

 
 دستم توی حلقه گرفتن قرار با باال گرفتم دستمو آورد در جاش از رو حلقه مردونش غرور با
 سریع آراد شد سرازیر چشمم گوشه از اشک قطره یه نمیگنجیدم خودم پوست تو خوشحالی از
  کرد پاک و اشکم انگشتش نوک با

 شوق اشک باید فقط اشک این کنی گریه نمیخوام دیگه هیچوقت:گفت و کشید صورتم به دستی
  باشه

 
  بستم چشمامو و بوسیدم دستشو کف خوشحالی با
 
 ...کردم باز چشمامو و کردم درک و موقعیتم تازه جیغ و سوت و زدن دست صدای با
 

 گاز پایینیشو لب نیما کردم نگاه نیما به شده سرخ های گونه با پایین انداختم سرمو زده خجالت
  میخندن همه که شدم شکلی چه مگه نخنده تا گرفت

 
  ببینیش بودی تنها هروقت میخوام نکن بازش االن:گفت و داد دستم به کوچیکی جعبه نیما

  نامزدیت همچنین و عزیزم مبارک تولدت:گفت و کرد بغلم محکم
 
 شدی؟ ناراحت تو نیما:گفتم خجالت با
 
  بشم ناراحت باید چرا نه:مانی
 

 جواب اراد به بگم بهت یا بگیرم ازت ایی اجازه اینکه بدون چون:گفتم و پایین انداختم سرمو
  دادم مثبت

 
  نداری رو پسره این با ازدواج حق تو اصال میگفتی باید که معلومه:گفت و کرد اخمی نیما

 
  کردم نگاهش ترس با

  میخندیدن تایی دو آراد با دش بلند قهقهش ثانیه چند از بعد
  بودن رقص مشغول و نبود ما به حواسش هیچکس

 
  شدی لوس خیلی:گفتم و زدم نیما شونه به مشتی حرص با

 
  دیگه شوهرته تقصیر:نیما
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 اومد دلسا نگفتم چیزی انداخت بهم خاصی نگاه آراد شد جوری یه دلم ته شوهرت کلمه گفتن با

  خواهری مبارک تتولد:گفت کردو وبغلم سمتمون
 
  میبخشی منو دلسا:گفتم و کردم نگاهش دلسوزی با
 

 میزنی؟ و حرف این چرا:گفت تعجب با دلسا
 
  شدی اذیت من خاطر به شدی نگران خیلی کردم اذیتت خیلی میکنم حس-
 

 امشب آراد میگم وگرنه کن تمومش رو مسخره حرفای این خواهریم تو منو دیگه گمشو:دلسا
 بسازه کارتو

 
  بهتون بگذره خوش برسه دادت به خدا:گفت و کرد ریزی خنده

 
  نکردیم که عروسی شدیم نامزد فقط ما دلسا:گفتم حرص با
 

 سره یه کارو امشب همین میبینم من که آدمی این ولی:گفت وشیطون کرد اشاره اراد به دلسا
  میکنه

 
  بود ستهنش مبل روی تنها افتاد آرشام به چشمم که بدم جوابشو خواستم 

 رفتم سمتش به و زدم کنار رو دلسا

 
 مبارکه:گفت پوزخند با و انداخت بهم نگاهی نیم

  نشو دلگیر ازم لطفا آرشام:گفتم و کردم گره هم تو دستامو
 

  میکنم خوشبختی آرزوی برای فقط نیستم دلگیر من:آرشام
 

 خداحافظ:گفت و برداشت مبل روی از و کشتش
  

 که دیدم و آناهید نیست ساخته من از کاری دیگه کردم نگاه رفتنش به و برگشتم گرفت دلم
  رفت آرشام سمت وبه پوشید لباسشو

 
 چیشده؟:گفت و داد تکونم آراد

 
  بود ناراحت خیلی آرشام هیچی-
 

 خودش زندگی سر بره و بیاد کنار موضوع این با باید اون:وگفت کرد اخمی آراد
 رفتیم بقیه سمت به هم با و زد لبخندی آراد نگفتم چیزی

 
 کنارم خانوادم سالگیم 24 تولد توی اینکه با خوشحالم خیلی االن میکنم حس بریدم و کیک
  میده آرامش بهم آراد بودن بازم ولی نیستن

 کمک برای موند دلسا فقط و رفتن مهمونا همه
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 با نیما و بودن داده لم مبل روی آراد و نیما آشپزخونه تو میبرد و میکرد جمع ظرفارو تند تند
  میکرد نگاه دلسا به چشمی زیر و لبخند

 
  کنید کمک یکم بدین لم اونجا اینکه جای به ببینم شید بلند:گفتم و کردم طرفشون اخمی

 
  کردم نگاهش شده گرد چشمای با کرد بلند بابا برو معنی به دستشو نیما
  میخندیدیم فقط دلسا و من شد بلند نیما صدای کرد بلندش یهو و گرفت دستشو آراد

 
 اینا با یا منی با تو بابا ای:نیما

 
 بده انجام کارارو همه نمیتونه خستس زنم:آراد

 پایین انداختم سرمو

  
 خسته منم عشق میگی راست آره:گفت و داد تکون سرشو تند تند و انداخت دلسا به نگاهی نیما
  شده

 
 کمکتون اممی االن دستشویی برم:گفت و داد کمرش به قوسی و کش

 
 و بود شده سرخ که کردم نگاه دلسا به شده گرد چشمای با شد رد کنارمون از و گفت و این 

 میلرزید دستاش تو بشقاب
 

 میگفت؟ چی دیوونه این:گفتم و سمتش رفتم
 خب نمیدونم:گفت لرزونی صدای با دلسا

 
  میگفت چی نیما میگم نیار در بازی مسخره:گفتم و کردم نگاهش تعجب با
 

  دیگه میگم بهت بعدا نفس:گفت کردو آراد به ایی اشاره دلسا
  رفت آشپزخونه سمت به و گفت و این

 
  کردم نگاه آراد به و دادم قورت خندمو
 بدم؟ انجام االن من چکاریه:گفت آرومی صدای با و سمتم اومد و کشید سرش پشت دستی

 
  تپیدن تند تند به کرد شروع قلبم که زد و حرف این مظلوم انقد

 
  نداریم کاری بخواب برو تو:گفتم و کردم نگاه چشماش تو
 

 جدی؟:آراد
 

  شدی خسته تو میکنن کمک هم دلسا و نیما بخواب برو آره:گفتم خنده با و دادم تکون سرمو
 

  رفتم من پس باشه:آراد
  رفت باال سمت به

 
  بگم همینو بود منتظر انگار گرفت خندم
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  کردیم یزتم جارو همه دلسا کمک با
  باال رفته یواشکی کنم فکر نبود پیداش اصال نیما

 
  برم دیگه من:گفت و کرد اطرافش به نگاهی دلسا

 
  چته وحشی هووی:گفت و مبل رو شد پرت گرفتم مچشو که شه بلند خواست

 
 بری؟ جایی تو میزارم من مگه شب موقع این دلسا باش ساکت-

  پس کارکنمچ دیگه برم باید خب:گفت تعجب با دلسا
 
  عزیزم میمونی همینجا-

 
  خونه بیا شد تموم کارت گفت مامان نفس نه وای:دلسا

 
 نیست مشکلی میگم خاله به االن من:گفتم و شدم بلند ازجام

 
  بمونه پیشم امشب دلسا شد قرار و کردم صحبت خاله با

 
  کردی چکار من داداش با ببینم بگو شیطون خب:گفتم و نشستم کنارش

 
  نکردم کاری خدا به هیچی:ادلس
 
  خنده زیر زدم بلند صدای با قیافش دیدن با

  دیوونه باش ساکت:گفت و گذاشت دهنم روی دستشو دلسا
 

  شدم ساکت باشه:گفتم و کشیدم دستشو میکرد خفم داشت
  کن تعریف حاال

 
  داریم دوست همدیگرو نیما و من راستش خب:گفت و کشید عمیق نفس دلسا

 
 مطلب اصل سر برو میدونم که اینو:گفتم خنده با

 
  کرد خاستگاری ازم نیما:دلسا

 
 وار دیوونه واقعا من نفس:گفت و پایین انداخت سرشو که کردم نگاهش باز دهن با شده شوک
 بدون من نفس شدم حالی چه مرده هم نیما گفتی بهم روز اون وقتی نمیدونی تو نیمام عاشقه

 کنم غش خوشحالی از بود نزدیک خونمون در جلوی اومد امروز وقتی کنم زندگی نمیتونم نیما
 دیدمش سالمت و زنده وقتی
  بود شده جمع چشماش تو اشک

 
 داره دوست خیلی تورو هم نیما میدونم من عزیزم باش آروم:گفتم و کشیدم کمرش پشت دستی

  بهتر تو از کی داده ازدواج پیشنهاد تو به نیما که خوشحالم خیلی من

 
  میگی راست:گفت و کرد نگاهم دلسا
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  خواهرمی دوستمی بهترین تو دیوونه معلومه:گفتم و کردم بغلش خنده با

  شدم خوشحال واقعا دلی
 داد؟ پیشنهاد بهت کی حاال

 
 ...خونمون در جلوی اومد که امروز همین:دلسا

 
 هم انیم انگار نه بود دستش ظریف و خوشگل خیلی حلقه یه گرفت سمتم به و چپش دست-

 ...برد خوابمون هم کنار مبل روی همونجا که زدیم حرف دلسا با انقد خوبه سلیقش
 

  کردم باز و چشمام الی نفر دو پچ پچ و خنده صدای با صبح
  میخندیدن هر هر و بودن وایستاده سرمون باالی نیما و آراد

  عقب رفتن قدم یه دوتایی که شدم بلند جام از و کردم باز چشمامو سریع

 
  میخندیدن و میکردن نگاه صورتم به شدن مشکوک انقد چرا

 خنده از نیما برگشتم سمتشون به و زدم جیغی خودم دیدن با وایستادم آیینه جلوی رفتم و دوییدم
 بود شده قرمز خنده از آرادم بود شده زمین پخش

 
 و زمین بیدمکو پامو میخورد بهم داشت حالم بودن کرده زشت آرایش لوازم با و صورتم تمام

 میشه کنده داره صورتم پوست کردم حس بودم شسته انقد دیگه شستم صابون با و صورتم
 

  بود گرفته خندش دیدنم با هم دلسا میکنن حاظر رو صبحانه دارن دیدم بیرون اومدم
 نشستم میز پشت نزاشتم محلشون و کردم اخمی بوده باهاشون هم دلسا بیشعور دختره کن نگاه

  نشست کنارم آرادم صبحانه خوردن به دمکر شروع و
 

  داره دادگاه بابام امروز:گفت و کرد آرادمکثی
  کردم نگاه بهش و داشتم نگه و دستم تو لقمه حرف این با
 

  بیای باهام میتونی بخوای اگه توام دادگاه میرم دارم من:آراد
 

  بود شده خیره میز به و بود هم تو اخماش که کردم نیما به نگاهی
 

 میام آره:گفتم و دادم تکون سرمو

 
  میریم خوردی و صبحونت:آراد

 
  نمیگفت هیچی و بود هم تو اخماش صبحانه آخر تا نیما نمیگفتن هیچی نیما و دلسا
 نیما که کردم نگاهشون شدن بلند همزمان هم دلسا و نیما شدم بلند صبحانه خوردن از بعد

  میایم سرتون پشت هم ما:گفت
 
 حرکت و شدیم ماشین سوار آراد با رفتم پایین سمت به لباسام کردن عوض از بعد تمگف باشه یه

 میومدن سرمون پشت هم دلسا و نیما کردیم
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 نمیتونی اگه باش آروم نفس:گفت و کرد نگاهم آراد لبمومیجوییدم پوست و بودم گرفته استرس
  خونه بزارمت

  خوبم من نیست چیزی نه:گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 

  بودیم دادگاه جلوی دقیقه چند از بعد داد ادامه مسیرش به و نگفت چیزی آراد
 کاراشو تقاص کن کمکم خدایا بشه آزاد و ببخشتش قاضی میترسیدم همش میلرزید پام و دست

  بده پس

 
  رسیدن هم نیما و دلسا شدیم پیاده ماشین از

  رفتم سمتش به آرشام دیدن با داخل رفتیم تایی چهار
 
  مسال-

 بیای نمیکردم فکر سالم:آرشام
 
 نکنن؟ آزادش یوقت میگم آرشام میده پس تقاص چجوری ببینم خودم چشمای با باید-

 
 ...ابد حبس یا میشه اعدام یا که هست سنگین جرمش انقد نباش نگران نه:آرشام

 
 و دارهن وجود آدمی همچین بدونم دیگه میخوام شه اعدام میخوام من ولی پایین انداختم سرمو
 دادم فشار هم به و دندونام دیدنش با داخل رفتیم نمونه زمین روی بیگناهم ومامان بابا خون

  بکشه نفس نمیتونست انگار میکرد نگاه بهش شده شوکه نیما دیدن با داخل اومد سرم پشت نیما 
 

  تونستن ولی کنه باز و پیراهنش دکمه خواست و باال آورد دستشو بودن زده دستش به بند دست
 

  گرفتش آراد که سمتش بره خواست نیما
  بدیم نشون ضعف نباید اینجا نیما باش آروم:گفتم و نیما سمت برگشتم

 
 نشستیم صندلی روی و عقب رفتیم نگفت چیزی بود شده سرخ چشماش

 
 میکرد انکار فقط اون و میپرسید سوال ازش کرد شروع و اومد قاضی

 محبی آقای کردم دفاع خودم حقوق از فقط و دارم سرمایه دمآ یه من تهمته همش اینا:آریامنش
 باز نبود معلوم نداشتم باهاش کاری من ولی کرد مرگ به تهدید منو اون میکرد کار من با

  رسیده قتل به وحشیانه انقد که کرده چکار
 

 تو عوضی قاتل ببند دهنتو:گفتم بلند صدای با و شدم بلند جام از بیارم طاقت نتونستم دیگه
  چیز همه بی کشتی بابامو خودم چشم جلوی
 ببر تشریف کنی رعایت و سکوت نمیتونی اگه خانم باش ساکت:گفت بلند صدای با قاضی
  بیرون

 نشوندم صندلی روی و گرفت دستمو نیما
  باشم اروم خواست فقط و نگفت چیزی کردم نگاهش گریه با

  میرفت فرو قلبم توی خنجر یه مثل میزد که حرفایی
  بود شده جمع چشمام توی اشک

 "حکم" گفت که قاضی صدای با
  شدن بلند جاشون از همه
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  شدم بلند لرزون پاهای با
 

  میشوند محکوم ابد حبس به آریامنش هومن آقای مقررات و شواهد و مدارک طبق:قاضی
 "تمام"
 

  میده پس تقاص هم همینجوری ولی ندادن بهش و اعدام حکم که که درسته نمیشد باورم
 

 کن کمکم پسرم ببرن منو نزار کن کمکم پسرم آراد نههههه:گفت و زد فریادی آریامنش
 
  بود کرده مشت دستاشو و بود بسته چشماشو که کردم نگاه آراد به

  بردن و آریامنش دادم فشار دستشو محکم کرد بهم نگاهی گرفتم دستشو
 

  نشست صندلی روی همونجا آراد
  بودن رفته رونبی همه و نبود هیچکس

  باش آروم آرادم:گفتم بغض با و گذاشتم آراد شونه روی سرمو
 

  کمیه مجازات ابد حبس:گفت و کرد بغلم محکم
 میده پس تقاصشو اون نکن فکر چیزا این به تو:گفتم و کردم نگاهش

 
 بیرون اومدیم دادگاه از

  رفتیم سمتش به دآرا با میکرد صحبت نیما با و بود وایستاده ها پله پایین آرشام
  کرد بهمون نگاهی

  ممنونم ازت چیز همه واسه:گفتم و نزدیکش رفتم
  رسوندم حقش به و مجرم یه فقط نکردم کاری که من:آرشام

 
  دارم بهترینارو آرزوی برات:گفتم و زدم لبخندی
  همینطور منم:گفت و زد لبخندی

  کرد دراز سمتش و دستش و سمتش رفت آراد
  نشست رولبم لبخندی دادن تدس دیگه هم با

 شکرت خدایا
 

  بگیریم عروسی هفته همین تو داد پیشنهاد آراد میگذشت دادگاه از هفته یک
  بودیم نداده انجام کاری هیچ هنوز ولی
  المصب بمونم تو بدون نمیتونم دیگه میگم میکنی دیوونم داری نفس:آراد
  دیگه اینجام که من خب:گفتم و کردم جمع و لبام
 

 نمیتونم:گفت و بست چشماشو چسبوند پیشونیم به پیشونیشو و خودش سمت کشیدم محکم آراد
  بشی خانمم بشی خودم مال میخوام نفس

 ...من زندگیه
 
 بوسیدم گلوشو زیر و کردم بلند سرمو رفت غنج دلم ته حرفاش این با
 

  نکن باهام اینکارو:گفت بمش صدای با و بست چشماشو
  گرفتم گر گذاشت لبام رو لباشو قتطا بی و گفت و این
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  میکردم همراهیش منم و میخورد لبامو شدت با بردم فرو موهاش توی دستمو

  شدم جدا آراد از سریع چیزی افتادن صدای با
  دویید باال سمت به ترس با که دیدم رو دلسا
  کشید دست موهاش تو کالفه آراد

 
 دیگه؟ ینجوریها:گفت و وایستاد سرجاش کردم نگاهش خنده با
 
  دیوونه باش آروم آراد-

 خوبه؟ پنجشنبه:گفتم و سمتش رفتم نگفت چیزی
 

 چیه؟ نظرت باشه پنجشنبه عروسی:گفتم که کرد نگاهم گیج
 
 نشست لبش روی لبخند و رفت بین از اخمش کم کم

 بدیم؟ انجام کارارو میرسیم نظرت به:گفتم و کردم مکثی

 
  کن آماده خودتو قطف نباش چیزا این نگران تو:آراد
  کردیم بغل همدیگرو و خندیدیم تایی دو

 
  خرید اومدیم دلسا با و سشنبست امروز

  برد مغازه یه سمت به و کشید دستمو جیغ با دلسا
  رفت ابرومون نزن جیغ باش آروم تروخدا دلی:گفتم و کردم نگاه اطرافم به
 

  ببین اینووو نگو هیچی:دلسا
 
  کردم نگاه گفت که جایی به

  بود شده کار سنگ سینش روی تنه نیم عروس لباس یه موند باز دهنم
  داشت پف پایینش و

 
 چیه؟ نظرت:دلسا

 
  محشره:گفتم و دادم تکون سرمو

 
  کن پرو بریم بدو پس خب:دلسا

 
 کامال لباس میکردم نگاه خودم به ایینه توی و بودم وایستاده پرو اتاق توی داخل رفتیم دلسا با

 دل خودم از زدن در صدای با بودم آیینه توی خودم محو که بود خوشگل انقد بود تنم اندازه
  کردم باز درو و کندم

 
 بهت خیلی عالیه این نفس وااای:گفت بلندی صدای با یهو و گذاشت دهنش جلوی دستشو دلسا
  میاد

 
  واقعا:گفتم خنده با
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  شدی العاده فوق واقعا آره:دلسا
 

  آوردم در و لباس تمنگف چیزی و خندیدم
  خریدم و لباس همین

 ...نمیده ایی اجازه همچین اراد میدونستم ولی کنم اجارش خواستم
 
  نشستیم ماشین توی خنده با

  
 میمردم خستگی از داشتیم دیگه دادیم انجام خریدارو همه
  آورده ماشین دلسا خوبه حاال

 
 داشتا ارزششو خستگی این ولی:دلسا

  تری خوشحال منم از که تو هبل:گفتم خنده با
  تره خوشحال کی مشخصه اره:دلسا

 
 بیاد آراد عروسی روز تا بمونیم اینجا بود قرار رفتیم شون دلسا خونه به خنده و شوخی با

 دنبالم

 
  کردیم عوض و وسایل و دادیم تغییرات یکم فقط و بمونیم آراد خونه همون تو شده قرار

 و گوشی زنگ صدای با نمیشه باورم پنجشنبست فردا وابمبخ میخواستم و بود شب 12 ساعت
 زدم و اتصال دکمه لبخند با آراد شماره دیدن با
 جانم؟-

  شده تنگ برات دلم:آراد
  همینطور منم:گفتم لبخند با

  میشه تموم دوری و انتظار این و میرسیم بهم فردا دیگه
 

  میکنم شماری لحظه فردا برای:گفت و کشید عمیق نفس آراد
  دارم دوستت خیلی:گفتم و خندیدم

  بیشتر من:آراد
  شی بیدار زود فردا تا بخواب برو نکن وسوسم حاال خب

  بخیر شب آقایی چشم-
 بخیر شب:گفت آرومی صدای با آراد

 
 بیدار 7 ساعت سر و بخوابم خوب نتونستم بازم برد خوابم صبح نزدیکای استرس و هیجان از

  شدم
  پرید خواب از پام صدای از کنارش پریدم و مالیدم شماموچ بود خواب هنوز دلسا
 چیشده؟:دلسا

  کردم نگاهش اخم با
 

  نیستم حاظر هنوز که من شده شروع عروسی وااای:گفت یهو و میکرد نگاهم تعجب با دلسا
 عروس داره دلسا میکنه فکر ندونه یکی افتادم تخت روی که خندیدم انقد کمد سمت به دویید
 میشه

 
 شو حاظر گمشو پاشو:گفت و سمتم کرد پرت لباسمو نخند زهرمار:گفت و سمتم برگشت دلسا
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  میزد زنگ داشت آراد بودیم اماده و  پوشیدیم لباس دلسا با
 بله؟-
 

  خانم عروس پایین بیا:آراد
  پایین میام االن باشه:گفتم باخنده

 
 اومده؟ آراد:گفت و سمتم اومد دلسا

 پایین بریم اره- 
 بریم پس باشه انآه:دلسا

 کردم سالم لبخند با بود نشسته ماشین توی آراد پایین رفتیم
  بخیر صبح سالم:آراد

 خوبی-
  ازهمیشه تر عالی:آراد

 
  داشت نگه آرایشگاه در جلوی

  میزنم زنگ بهت شد تموم:گفتم و کردم نگاهش
  شد خصوصی جمع پایین برم من:گفت و خندید دلسا کرد نگاهم لبخند با آراد

 دلسا آرایشگاه تو رفتم شدم پیاده ماشین از سریع و بوسیدم آرادو گونه و شدم خم خنده با
 بود منتظرم

  کرد شروع آرایشگر
 

 جدا اتاق یه تو و من بود اومده هم دلسا مامان میکنه چکار داره ونمیفهمیدم بود آیینه به پشتم
 بودم

 
  عزیزم خوشگلی چقد ماشاهلل:آرایشگر

  زدم دلبخن خستگی با
  شده تموم کارش کنم فکر

 
  کجاست لباست عزیزم شو بلند:آرایشگر

 تعریف ازم انقد پوشیدم و لباسم آرایشگر کمک با کردم اشاره بود توش لباسم که ایی جعبه به
 شدم خوشگل انقد یعنی گفتم خودم با لحظه یه که کرد

 
 چه بگم نمیتونستم زیبا آرایش یه باشم من این نمیشد باورم برید نفسم آیینه تو خودم دیدن با

 جمع سرم باالی قشنگی حالت به و موهام کردم کیف خودم دیدن از بود عالی واقعا ولی رنگی
  بود شیک و ساده خیلی آرایشمم و بود کرده

 
  میکردم نگاهش باز دهن با  دیدنش با تو اومد دلسا شدو باز در

  همینطور هم دلسا
 بود کرده زیباش ایی دیگه هرچیز از بیشتر قرمزش لباس

 
 شدی خوشگل خیلی نفس وای:دلسا

 
  باشی تو این نمیشه باورم همینطور توام-
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  شدیم مواجه ارایشگر اعتراض با که کنه بغلم خواست و کرد ایی خنده دلسا
 

 جلو اومد میکرد نگاهم گریه با دلسا مامان
 

  بشی خوشبخت باشه شادی از پر زندگیت ایشاهلل عزیزم:خاله
 
  شما دعای با جون خاله ممنون-

  زد لبخندی
 

 اومد بیرون از ماشین بوق صدای
 منتظره داماد:گفت و سمتمون اومد دو با آرایشگر

 زدم لبخندی حرف این با
  بیرون رفتیم آروم دلسا با

 و برداشت چشمش از و عینکش دیدنم با میکرد نگاه روبرو به و بود داده تکیه ماشین به آراد
  کرد نگاهم هوتومب مات
 سفید پیرهن و مشکی شلوار کت و بود کرده فشن موهاشو بردارم چشم ازش نمیتونستم منم

 بود پوشیده
 

 زیر از صورتمو نمیتونست کامل اون ولی کشیدم صورتش روی دستی وایستادیم هم روبروی
  ببینه تور

 طاقت بی ببینتم اینجا منمیخواست بردم پایین سرمو بیشتر ولی کنه نگاهم تا پایین آورد سرشو
 کرد کمک و کرد باز و ماشین در کرد هدایتم ماشین سمت به و گرفت دستمو کرد بلند سرشو

  نشست فرمون پشت و زد دور و ماشین خودش شم سوار تا
  کرد وحرکت کشید عمیق نفس یه

  برگردوندم پنجره سمت به و روم
 

  ببینمت بزاری نمیخوای:آراد
 دیدی؟ن مگه:گفتم خنده با
 

  میدما بهت بد کاراتو این جواب نفس:آراد

 
 مثال؟ میکنی چکار-
 
  چکارمیکنم میگم بهت امشب:گفت و سمتم شد خم آرومی صدای با
 
 پایین انداختم سرمو و شدم سرخ حرفش این با

  هاش خنده این برای میره ضعف دلم شد بلند خندش صداب
  شدیم پیاده و داشت نگه آتلیه جلوی

 
 پشت و آراد که بودم وایستاده آیینه جلوی برداشتم صورتم روی از و تور و درآوردم و شنلم
  میکرد نگاهم مبهوت و مات سمتش برگشتم دیدم سرم

 
  شدی العاده فوق:گفت و نزدیکم اومد
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  کرد بلند سرمو و گذاشت چونم زیر دستشو که پایین انداختم سرمو زده خجالت
  خورد سر لبام روی گاهشن و کرد نگاه چشمام تو عشق با

  بمونم دور ازت نمیتونم هم لحظه یه دیگه:گفت و ترکرد زبونش با لباشو
 

  باهمیم همیشه دیگه:گفتم و کشیدم ریشش ته به دستی
 
  اومد بردار فیلم صدای لبام با لباش برخورد با سمتم کرد خم سرشو و زد لبخند یه

 براش دور راه از و عقب رفتم یکم کرد گاهمن کالفه سابید بهم دندوناشو و عقب رفت آراد
 سمتم تهدید نشونه به سرشو دادم قورت و خندم سختی به میکرد نگاهم خمار فرستادم بوس
 ...برگردوند روشو که آوردم در براش و زبونم داد تکون

 
  بودیم شده کالفه هردومون میگفتن که هایی ژست با دادم قورت و خندم
  بود خیس عرق کرد شل و کرواتش آراد
  بودم شده خسته خودمم که گرفتیم عکس انقد

  داخل فرستاد کامل و موهام و بپوشم شنلمو کرد کمک آراد شد تموم دیگه
 
  منه تقصیره مگه چکارکنم من خب بود قهر باهام فکرکنم ولی میکردم نگاه کاراش به لبخند با

 رفتیم ماشین سمت به هم با و گرفت دستمو
 گاهی میکرد نگاهم چشمی زیر آراد رقصیدن به کردم شروع و کردم زیاد و ضبط ماشین تو

  نمیزد حرف باهام ولی میخندید

 
  تاالر به رسیدیم

  رسیدن هم شون نیما ما با همزمان
  بود شده بلند جیغ و سوت صدای

  میکنن نگاهت دارن همه کن درست شنلتو اون:گفت گوشم تو و شد خم آراد
 
 کردم مرتب و موهام و جلو کشیدم و شنل معطلی بدون میومد شمخو بودنش غیرتی از

 میکرد نگاهم و بود وایستاده گوشه یه  نیما میسابید قند سرم باالی دلسا بودیم عقد سفره سر
 
  کردم نگاهش لبخند با

  کرد شروع عاقد

 
 آریامنش آراد آقای دائم عقد به شمارا وکیلم بنده آیا محبی نفس خانم سرکار مکرمه دوشیزه

 مجید هللا کالم جلد یک و رز گل شاخه 1000 شمعدان و آیینه یک سکه 2000با
 وکیلم؟ آورم در 

 شد بلند دلسا صدای
  بچینه گل رفته عروس-

  خندید نیما
  خندیدم بدم جواب نزاشت دلسا هم باز و خوند دوم بار برای عاقد
 وکیلم؟ خانم عروس پرسید سوم بار برای عاقد

  میزد برق مشکیش چشمای کردم نگاه آراد به ایینه تو از
 بله بزرگترا همه و داداشم اجازه با:گفتم لبخند با
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 روی و لبش وایستادم روبروش گرفت و دستم و ایستاد آراد شد بلند زدن کل و دست صدای
  بوسید عمیق و گذاشت پیشونیم

 
  سمتمون اومدن دلسا و نیما
  بکشم گوششو تا بگو بهم کرد اذیتت مرتیکه این اگه بشی خوشبخت امیدوارم خواهریم:نیما

 
  کنه اذیت زنمو نمیتونه کسی میزنیا حرف زیاد:گفت و شونش به زد آراد

 
 نگفت چیزی و خندید نیما
 سوال راجبشون آراد از و نمیشناختم رو خیلیا بود شلوغ خیلی رفتیم باغ سمت به عقد از بعد

  بود عروسی بخش ترینبه آراد با رقصم رقصیدیم کلی میکردم
  خونه اومدیم و شد تموم باالخره 
 

 جیغی شد خالی پام زیر یهو شدنم داخل با داخل برم من تا شد منتظر لبخند با کرد باز درو آراد
  کردم بغل و آراد محکم و کشیدم

 
  چکارمیکنی آراد وای:گفتم جیغ با

  نشی خسته باال تا میخوام بده مگه دیگه نزن جیغ:آراد
  میگی راست که تو اره:گفتم و کردم ایی ندهخ
 پر روش کردم نگاه تخت به باناباوری زمین گذاشتم تخت جلوی و کرد باز و اتاق در پاش با
  بود شده چیده زیبایی شمع هم تخت پایین و بود شده ریخته رز گل های برگ از
 

  عاشقتم:گفتم و کردم بغل و آراد محکم
 

 گردنم تو کرد فرو سرشو و گوشم پشت زد و موهام داد کمرم به فشاری و کرد آرادبغلم
 سرم به کرد نگاهم خمار که گرفتم دستشو میزاشت گردنم روی ریز های بوسه بستم چشمامو

 ...کنی باز و موهام نمیخوای:گفتم و کردم اشاره
 
 کارواین آرامش با انقد سرم های گیره کردن باز به کرد شروع و نشست لبش رو محو لبخند یه

  نمیکردم حس دردی هیچ که میداد انجام
  اتاق گوشه انداخت و درآورد سرم از تورو
  ریخت دورم آبشار مثل موهام

 
 برد فرو موهام توی دستشو بهم خیره آراد

 
 نرم دستشو و کشید تاپایین و زیپ بستم و چشمام لباسم زیپ شدن باز با گردوند برم پشت به

  میگرفتم اتیش داشتم بدنش داغیه از داد حرکت کمرم روی

 
  کردم ایی ناله بوسید و گوشم پشت و رفت باال سمت وبه بوسید و کمرم

 بستم چشمامو خجالت با زمین روی افتاد و دراومد تنم از که برداشتم لباسم روی از دستمو
  گذاشت لبام رو لباشو و روم زد خیمه و تخت روی داد هولم آراد

 
 ...شدم یکی آراد با و گذاشتم جدیدی دنیای به پا دخترانگیم دنیای از و بود زندگیم شب بهترین
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 باال هام سینه روی تا پتورو شدم بیدار خواب از شدیدی درد دل با که بود صبح نزدیکای
  نفسم چیشده:گفت نگران و شد بیدار خواب از آراد من ناله صدای با کشیدم

 
  میکنه درد خیلی دلم:گفتم بغض با
 
  اومد اب لیوان یه و قرص با بعد دقیقه چند و بیرون رفت اتاق از سریع رفمح این با

  دهنم تو گذاشت و قرص و داد دستم به و لیوان
  میوفته دردت دیگه دقیقه چند:گفت و بوسید و پیشونیم

 
 دست با گذاشتم مردونش های سینه روی سرمو بغلش تو کشیدم و پتو زیر اومد زدم لبخندی
  میکرد نوازش و شکمم

 ...رفتم خواب به قرص اثر و نوازش حس با
 

  پسره بچه گفته دکتر ام حامله من و گذشته ازدواجمون از سال 3 االن
 پسره بچه میدونستم من ولی میشه دختر میگفت آراد بودیم بسته شرط موضوع این رو آراد با

  میکردم حس چون
 

 یه اگه حتی مهربون خیلی میشد قبل وزر از بهتر روز به روز آراد داریم خوبی خیلی زندگیه
  میشد شدیدتر روز به روز عشقمون میکردم دق نمیدیدمش روز

 
  مرده و زده دار خودشو زندان تو آریامنش که رسید خبر دوسال بعد

 و کشت خودشو تنهایی و وجدان عذاب از میدونم دید کارشو سزای بود هم هرچی باالخره
 موضوع اون بعد کردن عقد آناهید و آرشام بده کاراشو مهه جواب دنیا اون خدا امیدوارم

 دلم ته از واقعا و شده آناهید عاشق فهمیدیم و برگشت بعد مدت یه ولی رفت اینجا از آرشام
 باشه داشته خوبی زندگی و کنه پیدا خودشو الیق یکی تونست که خوشحالم آرشام برای

  
  بود آیالر اسمش داشتن ساله 1 دختر یه بودن شده دار بچه هم نیما و دلسا
 ...عمه هم بودم خاله هم من حاال

 
 اومد خنده با آراد جلو بود اومده شکمم یکم کشیدم شکمم روی دستمو و وایستادم آیینه جلوی
 همه بهترینم:گفت و بوسید و گوشم الله و کشید شکمم روی دستشو و کرد بغلم پشت واز سمتم

  زندگیمی

 
 بابایی میای کی:گفت و چسبوند شکمم به سرشو

  کنیا اذیت منو عشق نبینم
  میگفت حرفارو این و میزد حرف بچه با هرروز میخندیدم فقط آراد حرفای با
 

  آرمان گذاشتیم و اسمش و اومد دنیا به آراد منو بچه و گذشت ماه 6
 

  شد قبل از بهتر زندگیمون کوچولو ارمان اومدن با و داشتیم عشقی از پر زندگی
 

  کرد عالم دیوانه مرا تو قعش
 یمهم با آخرش تا جوان چه باشیم پیر چه

 "پــــایــــان"                                                                  

http://www.best-style.net/
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