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 «او نام به»
 

 :اول فصل-

 

 خورم می حرص دارم مرگ حد در

 ...داد درنمی خونم بازم قلبم، تو كنن فرو ته تا شمشيرم هيچی، كه كارد اآلن

 ...نميشم متالشی من بشه منفجر بمب

 ...نمك می نگاه ميوفته چشمام جلوي كه اتفاقايی به دارم ناباوري و بهت با فقط

 ...چمن زمين به

 ...تنشونه سپاهان سياه و زرد لباس كه ايیبازيكن به

 ...كردن درست واسشون كه جايگاهی به

 محرم هاي دست باالي حاال و شده تزيين سياه و زرد ربان با كه قهرمانی جام به

 ...كياست نويد

 ...ميره پايين و باال داره ها بازيكن دست باالي كرانچاركه شون سرمربی به

 ...سپاهان هاي بازيكن گردن تو ميره داره يكی يكی كه هايی آويز گردن به

 ...همراهه فشفشه و بازي آتيش با كه دارها هوا خوشحالی به و

 توكيشون و تك من مثل كه پرسپوليس هوادارهاي اندك سمت چرخه می نگاهم

 ...!!!ندارن رفتن توان مطمئنا   شدنشونه، زده بهت بخاطر نم او موندن،

 از گرنه و ندارن شدن بلند ناي شدم سست پاهاي كه اينه بخاطر خودم نشستن

 ...بينم می رو سپاهانيا قهرمانی جشن اينجا ندم مو كه نيست خوشحاليم
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 ورزشگاه آسمون كه تفاوت اين با اتفاقاتش تمام با االن ميتونست جشن اين

 ...باشه ها پرسپوليسی ما سهم باشه، قرمز آزادي

 غريبانه نظرم به كه بود كيا مهدوي مهدي خاطر به موندنم اصلی دليل البته

 ...فوتبالوكرد دنياي خداحافظی ترين

 نمی... مثه سرشونو بازياش هم كه بود اين حداقلش حقش، در شد نامردي خيلی

 ...رختكن تو برن و پايين نداختن

 هببوس و زمينه ي چهارگوشه هاش تيمی هم همراهی با مهدي تا بمونن ميتونستن

 ...بره گريون هاي چشم با و

 ستشك بغضم وقتی اما كردم، بغض و شدم ناراحت درسته پرسپوليس باخت از

 نم او بودن، مونده نفر هزار زور به شايد پرسپوليس هاي طرفدار اونهمه از كه

 ... كيا مهدوي مهدي بخاطر نه بهت تو و پراكنده

 ...یبازيكن نه و بود تماشاگري نه بود، تنها تنهاي مهدي كه اشكم ريخت وقتی

 ...نبود حقش اين شد، كباب دلم

 لیك هم ملی تيم واسه كه پرسپوليس واسه تنها نه بود، كشيده زحمت خيلی اون

 دنياي از ميكرد خدافظی باشكوه العاده فوق جشن يه تو بايد بود، كرده تالش

 ...فوتبال

 ...نشد كه بود همين هم نيتشون البته 

 ...بازيو اين ببازه پرسپوليس نميكرد فكر هيچكس آخه

 ...بخوره گل يه بعدش ولی بيوفته جلو اول و كنه بازي خوب تيمت سخته

 فكركنن و كنه خوشحال هواداراشو و بزنه گل دوباره شده تلف هاي وقت توي

 ...قهرمانن تمومه،

 اقهرمانت بياره دووم دقيقه ده فقط دقيقه، ده نتونه كه باشه بد تيمت انقدردفاع ولی

 ...بشه

 ...بشه كشيده پنالتی به بازي و بخوره گل آخر هلحظ سخته
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 هست هم آخرش بازي كه كيا مهدوي تيمش توي كه هواداري واسه آوره زجر و

 ...!!!!!!!نباشه هم زن پنالتی تازه كنه بازي پونزده و صد ي دقيقه از

 ...كريمی علی همينطور

 يناول ادامه در و نزنن پنالتی گله، توپاشون مطمئنا   كه بازيكن تا دو كه سخته

 وبعدي پنالتی باز ولی بشه خراب بازيكنا و هوادارا ي روحيه بشه، خراب توپ

 ...!!!!!!!!پيداكنه ادامه آخر تا روند اين و بزنه تجربه كم جوون يه

 قيهب مثل من، مثل دوآتيشه، هوادار يه واسه تحمله قابل غير همش ميگم كه اينايی

 ...ها فوتبالی ي

 ...داغون داغون حالم و سؤاله عالمت از پر ذهنم توي

 قشنگ پرسپوليس قهرمانی با سالگيم 82 تولد گفتم تولدمه، سرم خير امروز

 ...شده اي قهوه حسابی و زده گند تولدم روز حاال اما ببخشيد ولی ميشه،

 ...داره باخت و برد ديگه فوتباله خودم، واسه ميگم دارم چی

 و اول پنالتی و ميكرد بازي اول از مهدي اگه مطمئنا   ولی داره باخت و برد آره

 ...نبود اين تيممون و ما وضع ميزدن، مهدي و كريمی علی دومو

 آتيش انقدر نميرفت، اينجوري و ميشد محبت تيم كاپيتان به ذره يه اگه حداقل يا

 ...نميگرفتم

 شدو قطعی ليگ تو قهرمانيشون امروز كه ها استقاللی اون جواب حاال خدا، اي

 ...بدم؟؟ چی

... كن كمكم ،خودت دامنت به دستم خدايا بدم؟؟؟ چی هاشونو خوندن كري جواب

 ...آمين

 يا ميگم و كنم می آسمون به رو ميخوره، زنگ گوشيم نگفتم كامل آمينمو هنوز

 ...!!!!! كمك از ممنون واقعا   سپاسگذارم خدا،

 از اينم دادي، اينجوري جوابمو كردم، تيمم واسه كه هايی نياز و نذر اون از اون

 ...ميخوره زنگ گوشيم ميخوام كمك كه اين
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 تنريخ برنامه عليرضا و اشكان با اآلن مطمئنم كه استقاللی شروين كی؟ نم او

 ...باهمن همشون و من كردن اذيت واسه

 ...ميشم تسليم آخر ولی دارم، نمی بر اولو بار سه دو

 وناا وكيفشو عشق ميگيرن، اونا شوپوال آتی مامان قول به نباختم، منكه اصال  

 ...!!!!!ميخوريم ما حرصشو ميكنن،

 مميبر گوشيمو بشنوم، درست نميتونم و ميكنه َكر گوشمو ها سپاهانی صداي

 ...باشم طبيعی كنم می سعی و گوشم كنار

 جواب نميخوام يعنی نميدم جواب ميزنی زنگ بار يه وقتی مزاحم، نفهم  : من

 چيه؟؟؟؟ بارتدو زدن زنگ ديگه بدم،

 تمسخرش از پر صداي چسبيده؟؟؟ تكرار ي دكمه روي دستت يا داري مرض

 ...اومد

 جد قبر   سر  : من پسر؟ كجايی اخالق، سگ خان   آرمان به به: شروين

 ...بزرگوارم

 بودي نگفته دفنه؟ آزادي ورزشگاه تو بزرگوارت جد   مگه عههه: شروين

 گفتم طلبكارانه ؟؟...كلك

 صداي اينم زهرام، بهشت اصال ؟ ورزشگاهم من فتهگ كی حاال: من

 !!!...تلوزيونه

 ...!!!!تو جون ورزشگاهی تو انگار صدا، كيفيت به ايول: شروين

 هرجاي سوراخت تيم هاي بازي ميدونم منكه ديگه نمال، شيره منو سر كثافت

 ...تهران تو نم او مهمی، اين به بازي برسه چه هستی، تو باشه دنيا

 لوله و سوراخ سوراخ تيمم االنم ورزشگاه رفتم بگو باش داشته ،جيگر باش مرد

 ...اخالقم سگ شده، لوله

 گفتم حرص با

 ميگی؟؟ توچی اخالقم، سگ باخته، تيمم ورزشگاهم آره،: من



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  5  

 دهنش تموم ليگ هنوز كن، عوض تيمتو نشده دير هنوز ميگه عليرضا: شروين

 ...حتميه قهرمانيش

 هچ ديگه نميكشه، كنار بازم يك دسته كنه سقوط تيمش گها واقعی هوادار يه: من

 ...ساده باخت يه به برسه

 همينو مياد يادم تا كه من بگی؟ رو اين ميخواي كی تا بدبخت آخه: شروين

 ...عادتتونه باخت ميگی،

 ...كن راحت خودتو شو، استقاللی و بيا

 يه ُمردنم با ات ميشم استقاللی مرگم حال در دارم، قصدو همين اتفاقا  : من

 ...پرسپوليسی يه نه بشه كم زمين از استقاللی

 ...بابا خب: شروين

 ...زندگيم دنبال برم نه اگه بگو، كارداري اگه: من

 ...منتظريم اونجا بيا عليرضا، خونه رفتيم اشكان منو: شروين

 سر يه فردا شايد نميرسم، خونه ام دوازده تا ترافيك اين با وقته، دير نه: من

 ...امبي

 چهارتا راه سر اومديا، زود نداره، خريدار نياركه ناز من واسه شو ُگم: شروين

 ...خورد رو بزرگه كوچيكه بيار بگير پيتزام

 ...نميام من بياره پيك بزنين زنگ الهی، شكماتون به بخوره كارد: من

 .نكن معطل منتظريم پيتزا با آرمان، نميدونم من: شروين

 ...آشغال كرد عقط بدم جواب اومدم تا

 بدبختی تو انداختم خودمو شدم رفيق اينا با چطوري من خدا اي اينا، نفهمن چه

 ...گذاشتم جيبم توي گوشيمو و كشيدم عميقی نفس آخه؟؟؟

 و ميشم بلند داغون اعصاب با داره، ادامه هنوز ها سپاهانی جشن و خوشحالی

 .ميام بيرون ورزشگاه از
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 رشد بايد هم بدبختی همون به پاركينگ توي مگذاشت بدبختی به كه ماشينمو

 ...بيارم

 ...ميشم سوار و ميكنم باز قرمزمو پورشه در

 دهفاي اما بشم، آروم بلكه تا ميكشم عميق نفس تا چند و رول روي ميذارم سرمو

 ...انگار نداره اي

 

 ...بشه عوض هوا تا ميزنم ماشينو كولر و ميكنم گرما احساس

 ...مياد نظر به خسته و قرمز سبزم، درشت هاي چشم دازم،مين خودم به نگاه يه

 توشون انقدكه حاال بودم، كرده فشنشون بازي قبل كه رنگم خرمايی موهاي

 ...بود قبل از تر فشن بودم برده دست

 هاي موقعيت رفتن بين از براي كه انقدر هميشس، از تر قرمز درشتم هاي لب

 ...گرفتمشون دندون به تيمم خطرناك

 دايص ماشين شدن روشن با كنم، می روشن ماشينو و ميكشم ريشم ته به تیدس

 اهاشب كه بودم كرده تنظيمش ميكنه، پرُ  ماشينو قهرمان پرسپوليس   آهنگ بلند  

 ...نشد ولی كنم قهرمانی از بعد شادي توخيابون

 !!!!...ما به نيومده شادي ميكنم، پخش غمگين آهنگ يه كم صداي با

 خب اما داره، همراه به كالفگی بدجوري تهران هاي خيابون وحشتناك ترافيك

 ...نيست هم اي چاره

 باز ريموت با خوشگلمونو وياليی ي درخونه ميرسم، كه شبه دوازده نزديك

 و اومدن در هاش درخت و هاش گل تازه حاال كه حياطی داخل ميرم و ميكنم

 ...سبزن سبزه

 اون پس ميكنم فكر خودم با ها وقت بعضی كه قشنگه و بزرگ انقد حياطمون

 مگه باشه؟ ميتونه چطوري داده قرآن توي وعدشو بارها و بارها خدا كه بهشتی

 !!!هست؟؟؟ هم تر زيبا اين از

 ...نميشه گنجونده من ذهن توي مطمئنا   اما هست حتما  
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 ي درخونه كه كنم می عوض هوا و حال يخورده مهتاب به خيره تاب، روي

 ...بيرون مياد نمكش با پيرمردي قيافه اون با و ميشه باز رحيم مش

 !!!!...باشه دزد شايد گفتم زدم بهم خلوتتونو شرمنده آقا سالم: رحيم مش

 ميگم و ميزنم لبخندي

 اصال   كنه؟ باز ريموت با درو كه ديدي دزديو كدوم آخه رحيم، مش سالم: من

 ؟نظرت؟ به نميده صدا بياد دزد اگه نداره؟ دزدگير خونه مگه

) بابام( فرزاد آقا اين به بار صد نميشه، حاليم چيزا اين بابا، پيرم من: رحيم مش

 ياد،ب ديگه خدايه بنده يه بزاريد شدم، خرفت نميخورم شما درد به ديگه من گفتم

 ...نه كه نه ميگه

 ...چشممونه رو قدمتون عمرتون آخر تا شما كرديم عادت شما به ما: من

 ...كه تيمتونم خان آرمان راستی ممنون،: رحيم مش

 گفتم دلخوري با حرفش بين

 ...قهرمانه شما ماله بجاش رحيم، مش ها نداشتيم عههه: من

 ...بخير شبتون اجازه با كنم، ناراحتتون نميخواستم ببخشيد: رحيم مش

 ...بخير شب بخواب برو رحيم، مش نداره ايراد: من

: من ميخوره زنگ گوشيم كه داخل برم ميشم پياده و ميدارم نگه پام با تابو

 بله؟؟؟

 تو كجايی بال، و بله: شروين ميخوره گوشم به شروين ي طلبكارانه صداي

 ...ازگشنگی مرديم

 ...ميام فردا بيخيال خستم، نميام كه گفتم: من

 توأم گفتيم كه خوشگال دختر حيف نياي، سال صد ميخوام درك به: شروين

 ...!!!كنی استفاده

 كثافت قاطی منو يا نزنين، حرفا اين از من جلو بود رارق شروين، خفه: من

 ...كشينب خط منو دور ميشين اذيت و براتون كالسه افت اگه يا نميكنين كارياتون
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 ...نميمونه دختر بی عليرضا خاليه خونه ميدونستم نيومدم شد خوب اصال

 يكفنت اين با شدي دوست ما با چطوري تو ندم مو من توأم، بابا خب: شروين

 ...ما ،نه خودت مثل ميشدي رفيق هموژنيزه يه با بايد تو بازيات؟؟؟

 ...بخير شب كنين كاري كثافت كم اتفاقا ، ندم مو خودمم: من

 هلا وقتی شدم دوست اينا با چرا من واقعا   ميكنم فكر خودم با و خونه سمت ميرم

 بيزارم؟؟؟؟ كارياشون كثافت از و نيستم ميكنن اونا كه كارهايی از كدوم هيچ

 !!!...تاست سه همين با گشتن زندگيم خالف بزرگترين كه منی

 ...داخل ميرم و ميشم بيخيال ميمونه جواب بی سوالم هميشه مثل وقتی

 ...ميكنم فرزاد و آتنا به آروم سالم يه كردنن، صحبت حال در بابا و مامان

  راحتم، خيلی باهاشون و دارم نزديكی و صميمی ي رابطه

  كمه، خيلی باهم سنيمون فاصله آخه دوستيم شبيه بيشتر

 ...!!!آتی مامان سال هيفده و خان فرزاد با سال بيست

 و سی بخوره بهش خيلی امروزيه، كامال   و ميشه ديده سنش از كمتر خيلی آتی

 ...پنج و چهل نه پنجه

 ...بخوبی بهش ميخوره هشت و چهل همون فرزاد ولی

 ...شيكه و افتاده جا ي ساله هشت و چهل ردم يه كه نماند ناگفته البته

 ...هنوز سالشه نوزده نيه، نی تره كوچيك من از سال نُه كه دارم خواهرم يه

 برعكس و بالست و شر و شيطون خيلی اسمش برعكس ولی آرامه اسمش

 ...جوريم باهم خيلی خيلی سنيمون فاصله

 رشس باالي وندشوبول فرشده موهاي و پوشيده رنگی مشكی شلوارك و تاپ آتی

 ...باباس بغل توي تقريبا   اليتش آرايش اون با و كرده جمع

 نجپ و بيست جوون يه مثل اون زيادشه، پنجم و سی كنم می دقت بيشتر كه حاال

 !!!...سالس

 ...آرامن و آتنا دارم دوستشون كه مونثی جنس تنها زندگيم تو
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 اشونمه بعضی ي قيافه زا وقتا بعضی هيچ، ندارم كه كششی هيچ بقيه به نسبت

 ...ميگيرم تهوع حال

 ...!!!بيشتره اداش تره زشت چی هر ميمون راسته

 ...!!!!ندارم مردونگی و احساسم بی نكنين فكر البته

 ...!!!!!!!!احساس با و مردم كلی اتفاقا

 ...دمفكرميكر خودم با داشتم ها بدبخت اون به خيره صبح تا نميزد حرف بابا اگه

 گذشت؟ خوش: فرزاد

 ...ميكردم شادي خيابون تو داشتم االن تا نيست؟ معلوم قيافم از مگه: من

 ...اشهب قهرمان توأم تيم اآلن كه باشی استقاللی ميخواست تقصيرخودته: فرزاد

 يكی اون دره گوشت يه كه شو استقاللی ميگم هرچی نيست حاليت كه حرف

 ...دروازه

 !!!...ميزدي زار داشتی خر مثل داد نشونت تلوزيون برسرت، خاك

 ... آخه براش بريزي اشك كه تيمه پرسپوليسم مگه

 ...بچمو نكن اذيت فرزاد، عههه: آتنا

 ...!!!گنده خرس سالشه، دو انگار بچم ميگی همچين: فرزاد

 ...فرزاد نگو: آتنا

 شب ندارم، ميل جان مامان نه: من كنم؟ گرم بيام ميزه رو غذا جان آرمان

 ...بخير

 دورمه هركی چرا اينكه فكر با منم و دادن بخيرمو شب جواب آتنا و فرزاد

 ...كردم طی يكی دوتا خوابو اتاق تا پذيرايی مارپيچ هاي پله تمام استقالليه،

 ...!!!ميشناسم پرسپوليسی يه كه اومد يادم آرام اتاق در ديدن با
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 همراه شكیم كوتاه دامن يه بود، تابش لب پشت آرام داخل، رفتم و زدم در آروم

 بلندش رنگ خرمايی موهاي به و بود پوشيده رنگی همون صندل و قرمز تاپ

 ...بود زده قرمز خوشگل تل يه

 به پاچه كه االنه و اعصابه بی من مثل بود معلوم كامال   و بود هم توي اخماش

 ...گيره

 ...گرفت بعععععلهههههه

 گفت عصبانيت با

 داري؟؟؟؟ مرض تو ندم مو من: آرام

 يايب پايين بندازي سرتو خر مثل ميخواي اگه بگير، جواب بمون ميزنی در اگه

 !!!!!...هان ميزنی در گاو مثه چرا ديگه اتاق تو

 ...ام خانواد اين ادبيات ي ديوونه من يعنی

 توي بار اولين براي و شدم محوش من كه زد می حرف داشت عصبی همينطور

 ...!!!!هميم شبيه چقدر كه كردم حس زندگيم

 قرمز برجسته هاي ،لب رنگ سبز چشمامون و خرمايی هردوتامون موهاي

 ...عمل به نياز بدون و قلمی بينی يه همراه

 روسري و ميزدم ريشمو ته اگه كه بودم من اين نبود، پسرا شبيه آرام مطمئنا  

 ...!!!!شدم می دخترا شبيه ميپوشيدم

 و بود صورتم مهمون هميشه كه غليظی اخم و ريش ته همين عليرضا بقول ولی

 بهم مردونگی و اُبهت جاش و بود برده بين از بودنو دخترونه غرورم، البته

 ...بود كرده هديه

شی دختر و جذاب چهره كه ميدونستم خودم رو اين نماند ناگفته ُُ  ...!!!!دارم ُك

 اجازه بی چرا ميگم دارم  ؟؟؟؟...شدي عاشق توأم با آرمان، هووووووي: آرام

 اتاقم؟ توي اومدي

 ...ميشنيدي مينداختی كار به كرتو هاي گوش زدم، در من: من
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 ...ندادم اجازه كه ميفهميدي ميكردي تيز كرتو هاي گوش اگه توأم: آرام

 ...گير پاچه بابا، برو: من

 ...خودتی: آرام

 ...!!!!بود كه پرسپوليسی يه از ،اينم اتاقم توي رفتم

 هي تا درآوردم پيراهنمو كردم، عوض پوشيد سفيد شلوارك يه با جينمو شلوار

 ...اتاق تو اومد و كرد باز درو آرام كه بپوشم راحت ركابی

 چرا آرمان، عههههه: آرام گفت بازي مسخره با بست می چشماشو كه همينطور

ختی ُُ  ...بپوش چيزي يه ُل

 گفتم و انداختم باال شونه

 ...تو بياي بد بزنی در ميخواست االغ،: من

 گفت و ردك باز چشماشو

 ...خب كنم تالفی خواستم می: آرام

 ...خب كردي غلط: من

 ...چرون چشم هيييييزتوووو چشماي ببند

 ...پوشيدم لباسمو بيخيال منم و كرد گردتر چشاشو آرام

 تولد كادوي كی واسه بگو منو بكنن، فرهنگت بی دهن بد سر تو خاك: آرام

 .آوردم

 كه كرد پرت سمتم به رو شده پيچ كادو بسته و آورد بيرون پشتش از دستشو

 گرفتمش هوا روي

وشتيپ مبارك تولدت روانی اخالق بد ايشاال، بشه كوفتت: آرام  ...بيشعووووورخ 

 گرفتم جلوشو ولی بود، گرفته خندم

 تبريك كارت يه همراه بو خوش خيلی خيلی ادكلن ست يه كردم، باز رو بسته

 ...عاشقانه
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 ...يوونهد گرفته پسرش دوست واسه انگار

 اين اهل اصال   اندازش غلط ي چهره برعكس آرامم كه بخورم قسم ميتونم البته

 ...نبوده زندگيش توي پسري حاال تا و نيست حرفا

 ...شديم آفريده احساس بی خانوادگی ما كنم فكر كال  

 و وبخ راه و بوده العاده فوق فرزاد و آتنا تربيت بگم بايد حرفا، اين از جدا ولی

 ...دادن نشونمون هم از بدو

 اعتمادي و بوده آزاديمون كرديم انتخاب درستو راه آرام و من اينكه دليل شايد

 ...دارن بهمون فرزاد و آتی كه

 خونه خواهرم و من االن داشتيم گيري سخت ي خانواده اگه شايد نميدونم،

 ...!!!!نبوديم

 ؟؟؟...اينارو خريدي پسرت دوست واسه مگه: من

 دمب گفتم زدم بهم باهاش آره خاصيت؟ بی ي پررو نكنس درد تتدس عوض: آرام

 ...نشه توحروم به

 ...غلطا چه: من گفتم و خنديدم

 ...بعدي به ميدم بده پسش نميخواي اگه: آرام

 ...كرد تحملش ميشه نيست ،بد اوممم: من گفتم ميكردم بو ادكلنو كه درحالی

 ...بشمارن كشيو پيش سبا دندون نديدم قرآن، به زياده روت خيلی: آرام

 ...خوشبوئه: من وگفتم شدم جدي

 گفت و كرد لوس خودشو

 ...عاليه ميدونستم نداره حرف من سليقه باشه؟ بو بد ميشه مگه: آرام

 ...هستی كه هم راضی خود از و متشكر خود از: من

 ...نيستی بلد تشكر كه توأم: آرام

 ...نياري ميخواست: من
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 ...نوووووون حيف والمپ حيفه كه، واقعا  : آرام

 حاالم نميشه، جبرانم نداره برگشتی رفت دستت از شد حيف واقعا   آره: من

 ...مياد خوابم بيرون

 ...برسونيم تو گفت بابا دارم، استخر قرار دوستام با فردا: آرام

 آره؟ كنی خرم خريدي كادو پس بگو: من

 ...استخر ميبرمت نه ميدم پس ادكلنو نه خوندي ،كور خواهري خودتی

 ...سياه كاكا باباتونم نوكراي

 ...منتظرم نه رأس كنم، خرت نبود الزم االغ، هستی خر: آرام

 ...درسته ميدن قورت آدمو نديدت، پسر هاي دوست اون با ببينم گمشو برو: من

 ...كنن آويزونت خودشونو ميخوان دوستام خوشگلی خيلی كه نه حاال: آرام

 ...بدبخت زشتی خودت كردي اعتراف هميم نيم دو سيب كه جايی اون از: من

 ...توأم شكل كه بدبختم واقعا  : آرام

 بخواب بگير برو منی، شكل كه كنی شكر خداتو مرتبه هزاران روزي بايد: من

 ...دختر ميمونی خواب ،صبح نياوردي كم بحث تو اين از بيشتر تا

 مرسی: آرام گفت و كرد بارونم بوسه ميشد آويزون گردنم از كه همينطور

 ...گلم داداشی

 گفتم ميكردم جداش خودم از زور به كه درحالی

ه: من َُ ه اَ َُ ه، اَ َُ  مثه دوستاتم خورد، بهم حالم كردي ماليم تُف اونور برو اَ

 ...!!!خودتن

 ...هلو بخورنت نميتونن ماشين پشت از ولی بابا، خوشگلی كه قبول: آرام

 ...بيرون شدم، خر: من

 ...خوشگلم شدادا بخير شب: آرام

 ...سالمت به: من
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 تا زدم چرخ اينترنت تو يخورده و نرمم و گرم تخت روي كردم پرت خودمو

 ...شه گرم چشمام

 برسونم لوسمو تغاري ته خواهر تا كردم كوك صبح نيم هشتو واسه موبايلمو

 ...استخر

 

 *دوم فصل*

 

 زنهمي زنگ هی باز كنم می قطعش هی شدم، كالفه موبايلم صداي دست از

 ...نفهم

 هم از چيش همه كه تختم روبروي ديوار توي كوبوندمش عصبانيت با آخر

 ...شد خفه خداروشكر خب ولی پاشيد،

 ...خوابيدم دوباره و سرم روي كشيدم رو پتو

 و زد می زورش تمام با كه لگدايی و مشت و آرام دلخراش هاي جيغ صداي با

 ...كردم باز چشمامو ود،ب صبحی سر اساسی مال و مشت يه مثل من واسه

 ...شد ديررررررم بلندشوووووو بدقول بيشعوره احمق آرمااااااااان آرمان،: آرام

 ...خدا رو تو آرماااااان

 ،چيكار سرم رو رميزنی هوا صبحی سر مرگته چه آرمان آرمان مار   زهر: من

 ...اَه داري

 .بود آماده طفلكی كردم، نگاه آرام چهره به

 موهاشم و داشت آرايش قلم ،هزار شيك ساتنی روسري يه و اي قهوه مانتوكوتاه

 ...بود كرده درست من عروسی واسه انگار

 ...بود طلبكار خودش خانوم پررو ولی كردن می التماس بهم چشماش

 برسونی منو قراربود لطفا ، نگير نفهم آدماي مثه خودتو آرماااااان: آرام

 ...استخر
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 هن دادم قولی كسی به نه من: من گفتم سرم وير ميكشيدم رو پتو كه همينطور

 ...گذاشتم قراري

 ...بترس خدا از گويی، دروغ تو چقد: آرام

 نگفتی؟؟؟ ميمونی، خواب بخواب برو گفتی ديشب خودت آخه

 بهم ربطی چه دوتا اين واقعا   اآلن ميبرمت؟ من گفتم ميمونی خواب گفتم: من

 عقل؟؟؟ شيرين دارن

 گفت و كرد سفتم بازوهاي ي هواله مشتشو آخرين

 اووووووه: من شد نه ربه يه بخدا، شد ديرم پاشو من جون آرمان، واااي: آرام

 ...داريم وقت رب يه هنوز

 ...بيچاره من زدن كردكتك شروع دوباره

 و لباس انتخاب ديگه كنی، درست موهاتو ميخواي ساعت دو فقط تو آرمان: آرام

 خودش جاي كه ترافيك

 ...ها ميگم مامان به نشی بلند اآلن همين اگه

 زا من كردي فكر بگو برو بدبخت ميترسونه، مامانش از منو ننه بچه لوس: من

 يگهد بيرون بيا پاشو ميدي، گوش حرفش به ولی نميترسی: آرام ميترسم؟ آتی

نده ُُ  ...گُ

 سرت رخي نيست، حاليت كوچيكتر و بزرگتر كه بكنن ادبت بی سر بر خاك: من

 هك رسيده كجا به ما جامعه يعنی بشی روانشناس خانوم ميخواي ديگه سال چند

 ...بدي مشاوره مردمش به ميخواي تو

 وقت هر ديگه، سال چند ميگی خودت تازه داره؟ ربطی چه آرمان عههه: آرا

 ...ميشم ادب با شدم روانشناس

 ...ادبه بی بازم بشه جمهورم رئيس ميبينم من كه ادبی بی آرام   اين: من

 گفت و برد باال ودستاش

 .شد ديرم من بلندشووو آرام جان ادبی با توكه ادب، بی من آقا: آرام
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 گفتم و انداختم باال شونه

 .ندارم كاري ادب بی آدماي به من: من

ل هرچی ميدونست كه آرام َُ ل َك َُ  گفت ميشه بدتر كنه َك

 خوشبو ادكلن چه ببين منتظرن، دوستام پاشو خدا رو تو گلم داداش آرمان: آرام

 داداش واسه بهترينشو تا شدم خسته گشتم كلی خريدم برات گرونی و خوشگل و

 ...بگيرم گلم

 ...نميبرمت من ببر، دار برش اصال   خريديا، ادكلن يه: من

 كار يه: من ببريم؟ كنم چيكار آرمان نخريدم، ادكلن اصال   كردم غلط من آقا: آرام

 ...كه خوب

 گفت و پريد حرفم وسط

 ...نميكنی رحم خواهرتم به كه بكنن ادبت بی سر بر خاك: آرام

 گفتم و زدم سرش توي آروم

 قهوه يه گمشو برووو احمق، بكنن خودت منحرف ادب بی سر بر خاك: من

 ...بدوووو بيام تا كن درست

 گفت و بوسيد گونمو

 برات، كنم می درست شی آماده تا اآلن بشم، مهربونت قلب قربون الهی: آرام

 !!!...بزنی داماديت تو برات خريدم كه كلنیاد ايشاال

 سرت تو ميام بگی ديگه بار يه خودت جان به آرام گفت، باز گفت باز: من

 .حاضرشم ميخوام بيرون برو ها، كنم می خوردش

 و بهم كوبوند درو ميگفت بود بلد بيراه و بد هرچی لبش زير كه درحالی آرام

 رفت

 وزر ،يه صبحانمه عادت گرفتم، اي قيقهد سه دوش يه و حموم توي پريدم سريع

 ...!!ميميرم نرم حموم اگه
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 تنم داري مارك سفيد شرت تی و مشكی جين شلوار و كردم درست موهامو

 زمين روي از گوشيمو روده و دل و انداختم لباسم يقه زير گردنبندمو كردم،

 .كردم همش سر پايين به رسيدن تا و برداشتم

 اينور از آرام نا و قرار بی آرامم و بودن مشغول ونهصبح ميز سر فرزاد و آتنا

 .ميرفت اونور به

 ...سركشيدم نفس يه قهومو و گفتم بخيري صبح

 ...نشستم آرام لج آوردن در بخاطر ولی نبودم، صبحونه اهل

 ...!!!!بردم می لذت خوردنش حرص از

 هايرديوا آرامم بنفش جيغ صداي صندلی به رسيد مبارك باسن اينكه محض به

 ...لرزوند رو خونه

 ...آرمااااااااان: آرام

 اريد حاال نخوردي، صبحونه بار هشت و بيست زندگيت سال هشت و بيست تو

 ...نرو راه من اعصاب رو انقدر پاشووو ها، كنم می لهت ميزنم ميخوري؟

 ميخوام گشنمه االن دوما   نديدي، قبلنو كوچيكتري من از سال نُه تو اوال  : من

 ميگی؟ چی ويت بخورم

 مدار رنگ و رنگ كمربند تا چند نرفته كه يادت كنی، لهم سه نمير زورت سوما  

 ...ميگذره باشگاه تو عمرم نصفه و

 وئه،ت برابر سه كمش كمه هيكلم ميبينی كنی نگاه و بندازي كار به عقلتو اگه 

 هدش سالت هيجده بعدم ميكردم، خفت انگشتم يه با باز نداشتم هم مشكی كمربند

 منم منت خودت بري پاشی ميخواي هرجا بگيري گواهينامه بري ميخواست

 ...نكشی

 ...مياد بدم رانندگی از ميدونی: آرام

 ...شه تموم صبحونم تا صبركن حاالم بدخت، نداري عرضشو نمياد بدت: من

 گفت و شد مامان دامن به دست
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 ...بخدا كرد ديوونم آرمانو، ببين ماماااااان: آرام

 ...تغاريم ته داره گناه نكن اذيت انقدر لوسمو دختر آرمان اشوپ: آتنا

 .ديگه شده لوس انقدر كه روكردين كارا همين: من

 صندلی روي از معطلی بدون هم اينبار نميزدم، حرف آتنا حرف رو وقت هيچ

 .رامآ منتظر ماشين توي نشستم و حياط توي رفتم خداحافظی يه با و شدم بلند

 ...افتادم راه سرعتم تمام با منم و اومد زود خيلی

 بيچاره كرده، بيدار صبح ي َكله منو و داشته قرار نيم و ده ساعت بيشعوور

 !!!...منو ميشناخته

 كدومشون هر و ماشين سر ريخت تر لوس خودش از دوستاي رسيدنمون با

 ...كردن سالم بار پنجاه

 دنبالت؟ بيام كی: من گفتم كالفه

 .خريد برم ميخوام ردم،ميگ بر روژين با: آرام

 .ندارم حوصله ها نكنه غرغر باز ميدونه؟ فرزاد: من

 .ميدونه: آرام

 ...باش خودت ،مراقب اوكی: من

 ...داداشی چشم: آرام گفت مرگ ذوق گفتم رو اين دوستاش جلوي اينكه از

 گفتم و زدم چشمكی

 ...نميخوااام فلج و عليل خواهر: من

 .دوستان جرديم خونه سمت رفتم و گرفتم گازو

 قانون خيلی آخه بدم، جواب كناركه كشيدم منم خورد زنگ گوشيم راه بين

 !!!!...مدارم

 از عتيقه و نظرخودش از خوشگل دختر يه پاي جلو دقيقا   ماشين َگندم شانس

 ...ايستاد من نظر
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 ...نشست و كرد باز درو دختره من، دادن جواب با همزمان

 اشكان؟ بله: من دادم جواب بهش شدم خيره تعجب با كه همينطور

 ...ببرن شورتو مرده تو كجايی: اشكان

 .بيا خودت هست چی همه نه: اشكا نميخواين؟ چيزي راهم، تو: من

 ...فعال   اونجام، ديگه دقيقه ده تا باشه: من

 ...خدافظ: اشكان

 .كردم نگاه دختره به و كردم قطع گوشيو

 ...بشه ست لباساش با ات بود كرده نارنجی آريش شدشو برنزه صورت

 !!!؟؟؟...دارين امري: من گفتم و انداختم باال ابرويی

 گفت ناز با و انداخت باال تعجب با ابروهاشو

 شما با من: من امرتون؟ ميپرسين من از حاال داشتين نگه پام جلو شما: دختر

 ...خانوم نداشتم كاري

 زدين؟ ترمز جلوم چرا پس: دختر

 ...شد سوءتفاهم بدم، وابج گوشيو خواستم می: من

 ...شين پياده كنين لطف: من چی؟ يعنی حاال: دختر

 ...ميام باهات من: دختر

 ...!!!شد خاله پسر نخورده چايی

 ...دارم كار كلی ببينم پايين برو كجا؟؟؟: من

 ...كنم راضی رو پسري هر ميتونم: دختر

 كردم باز درو و سمتش شدم خم

 ...خدايا ميشن پيدا دخترايی عجب پايين، برو: من

 ...اومد كارت به شايد بدم، ميخواي شمارمو: دختر
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 ...خيره ي دختره بود، شده داغون اعصابم

 ...پااااااييييين برو ميگم: من زدم داد و باال بردم صدامو

 ...بيام بري جا هر ميخوام كاري بد حاال كه نخوردمت بابا، چته واااي: دختر

 ...ندارما اعصاب پايين روب ندادم پليست تحويل تا: من

 مگه؟ داره ايرادي چه خوب يكی منم يكی اونام دختر؟ دوست يا داري زن: دختر

 دادممي فشار كه همينطور و گرفتم بازوشو طرفش، رفتم و شدم پياده ماشين از

 گفتم و بيرون انداختمش

 بگيرتت بياد يكی خونت بشين باشن، دنبالت بايد مردا بكش، خجالت: من

 ...بدبخت

 .رفتم و گرفتم وگازو شدم ماشين سوار

 پيدا دخترايی چه ها شده اي زمونه دوره عجب ميكشيد، سوت داشت سرم

 ...ميشن

 ...فروشی؟؟؟ خود آخه قيمتی چه به بخدا، چيزيه خوب وحيام شرم

 بهم ازشون حالم ديدم ها نمونه اين از كه انقدر بيزارم، دخترا از كه همينه واسه

 ...ميخوره

 گيرمب پاك دختر يه ميخواد دلم نميتونم، كن پيدا يكيو ميگن فرزاد و آتنا چی هر

 ...!!!بشه پيدا كنم نمی فكر كه

 ...بشه دوست من مثل نفر هزار با ممكنه بشه دوست من با حاضره كه كسی

 هك بود حالی در اين نكردم، دخترا اين از يكی به نگاه دانشجوييم دوران كل تو

 بهم، بودن وصل و ميومدن پشتم ميرفتم هرجا اردك جوجو مثل درصدشون نود

 ...كالس پسراي كل به من به تنها نه البته

 ودب كافی بود پسر فقط نداشت، پولدارم و فقير و خوشگل و زشت واسشون

 ...انگار

 ...شكرت خدا ههههيييی
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 ...كرد خواستگاري ازم منشيم كه گذشته سال به رفت ذهنم

 مده، او كاري واسه هميشه مثل فكركردم اتاقم، توي اومد بودم تنها كه روز يه

 آوردم باال سرمو رز و مريم گل بوي از

 ...فرستاده كسی كردم فكر بود، كوچولو خوشگل گل دسته يه

 فرستاده؟؟؟ گل كی باز قشنگی، گالي چه: من

 ...خريدم خودم خان آرمان نفرستاده كسی: كاظمی خانوم

 هست؟ چی واسه ممنون: من

 .گرفتم شما واسه راستش راستش: ظمیكا

 واسه: من گفتم تعجب با مينداختم جلوم ي پرونده روي خودكارمو كه همينطور

 !!!من؟؟؟

 ...بله: كاظمی

 ...داشتن دوست: كاظمی چيه؟ مناسبتش: من

 اومدم كه سالی چهار اين توي آرمان، شدم عاشقت ديدمت كه اولی روز از من

 هديگ بود، فايده بی كنی اشاره يه فقط تو مبود منتظر چی هر شركتت توي

 كنن؟ عالقه ابراز بايد مردا همش مگه شده تموم صبرم

 بگن؟ نظرشونو آزادانه نميتونن چرا خانوما

 برات همسرخوبی ميدم قول كنی، ازدواج من با ميخوام ازت شدم، عاشقت من

 ...!!!باشم

 ...ميكردم هشنگا ها گرفته برق مثل داشتم كه ساعت يه تا ميگی منو

 ...دختره رويی پر بخاطر لبم ي گوشه نشست مسخره ي خنده يه بعدم

 ...نبودم موفق ولی نزنم، داد و كنم كنترل خودمو كردم سعی 

 هان؟ كردي فكر چی خودت با بگم؟ بهت چی نميدونم من ينی: من
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 اه نيافتنی دست دنبال هميشه من باشه يادت باشی، آدمی همچين نميكردم فكر

 ...خودشو خودش كه كسی نه تمهس

 و دور اين ام ديگه برووو من شركت از هميشه واسه اآلن ،همين بيرون برو

 .نشه پيدات اطراف

 به زود خيلی بود، سنگ از دلم من ولی بيچاره، ميكرد گريه و بود شده پشيمون

 خداماست ديگه منشی يه اونم بعد. بيرون كردم پرتش و كردم رسيدگی حساباش

 ...بود مرد ايندفعه كه تفاوت اين با كردم،

 بشه؟ جذب مشتري زنونش هاي عشوه بخاطر كه باشه زن منشی بايد حتما   مگه

 مشتريامون البته كه نشه، صدسال ميخوام ميشه جذب منشی بخاطر مشتري اگه

 ...خدا لطف به برابرشدن چند

 هك تفاوت اين با پولدارن بچه تام سه اون عليرضا، ي خونه به رسيدم بألخره

 از هستن، كاري جور همه اهل و ميكنن گذرونی خوش باباشون پول با اونا

 از و كاره بدترين نظرم به كه بازي دختر تا گرفته مشروب و قليون و سيگار

 !!...!ميشه مختل زندگيشون نباشه اگه كه كار ترين افتاده پا پيش اونا نظر

 شركتی گرمه، شركتم به سرم من ولی گذرونين، خوش و الواتی دنبال سره يه

 .داد فرزاد پيش سال پنج اوليشو سرمايه كه

 كه فرزادو سرمايه كه داره درآمد و شده معروف انقدر سال پنج اين توي اما

 پاي روي و دارم پيمونم و پر بانكی حساب و ويال و ماشين و خونه هيچ، دادم

 ...ايستادم خودم

 الگیس شونزده پونزده از كاركنم، بايد تنميگف و بودن پشتم بابام و مامان هميشه

 هب دعاشو و رسيدم بجايی خودم واسه و خوندم درس نگرفتم، پول بابا از ديگه

 .بودن پشتوانم كه كنم می بابايی و مامان جون

 كنم، می دوركنترل دورا شركتو وكارهاي هستم هام بچه با گردش مسافرتو اهل

 بشن رد گذاشتم خودم واسه كه رمزيق خط از اگه هام بچه با هروقت خب ولی

 ...زود خيلی برميگردم

 ...زدم حرفی چه واي
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 ...بودن كشی قليون و سيگار حال در ماهواره پاي ها بچه

 ...تنيس چيزي كاري كثافت جز ميبينن، كه چيزايی اين با سرشون بر خاك اَه اهَ 

 ناكترس خارجی سينمايی فيلم يه جاش و شد خاموش ماهواره من رفتن با

 ...گذاشتن

 خوبه خودشون قول به تعطيله، دختر و ماهواره هستم من وقتی كه ميدونن كال  

 ...ندارم كار قليونشون و سيگار به

 هرزه از دست من جلوي كه همين ميشه، تعطيل اونم كنم كار يكم البته

 ...ارزه می دنيا به برميدارن گيرياشون

 رجاه كه مشتاقن انقدر چرا ميگيرم نوآزاديشو و ميكنم اذيتشون اينهمه موندم من

ر باشم؟؟ منم هستن ُُ  زدم ُغ

 ...برداشته دنيارو كل گندش بوي هارو، وامونده اين كنين خاموش: من

 ميده، رگي قليونم و سيگار به ديگه كرده، پيشرفت آرمان تبريك ها بچه: شروين

 ديگه؟ توچه به آخه

 آرزو من جهنم به بميرين ينميخوا خودتون ميشم، مريض هام ريه تو ميره: من

 قبل از خوشگله؟ شكليه چه بودي؟ نكرده رو كلك اي: اشكان... هنوز دارم

 آلبالو تو خراب، هرزه ي پسره بابا برو: من زدي؟ مخشو تازه يا داشتيش

 .ميبينی دختر گيالسم

 تاييد حرفشو باهم همه داره؟ آرزو نگفت خودش مگه ها بچه چه من به: اشكان

 كردن

 گفتم ميشكستم تخمه كه همينطور و شدم ولو مبل روي

 شدل رضا امام شايد ببندين دخيل برين سفرمشهد يه بابا، شما اين ديوانه: من

 .داد شفاتون سوخت

 ...بزنيم حكم دست يه بياين همو، هاي پاچه بابا كنين ول: عليرضا

 ينشايگزج بازي كالي كل البته و شد تموم بيخود كالي كل ديگه پاسور اومدن با

 ...شد
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 چساندو كه شام تا اون بعد و كرديم بازي گرفت كباب عليرضا ناهاركه وقت تا

 ...زديم استيشن پلی بود خوراك

 قول به كردن، گيرم غافل كادو و كيك آوردن با ها بچه شام از ،بعد رفتن وقت

 ...نرفتم خركردم خودمو من كه باشه ديشب قراربود خودشون

 و دمب نجات خودمو شب نصفه دو ساعت تونستم بازي وونهدي كلی بعده سرانجام

 ...نفهميدم چيزي و شدم جنازه مثل تختم به رسيدن محض به...!!! خونه برم

 ...بخدا خوبه خوابيدن چقدر

 ...!!!عزيز خواب عاشقتم

 

 *سوم فصل*

 

 برم؟ چطوري رو طبقه ده آسانسورخرابه نميشه، بدتر اين از خدا وااااااي

 ...!!!نميرم شركت امروز اصال   بيخيال

 كه سودي اونهمه با مهمی اين به جلسه خر، كره كردي غلط توپيدم، خودم به

 تنبلی؟ بخاطر شی بيخيال ميخواي رو داره برات

 ...!برو پا با نيست، چيزي كه طبقه ده كردي بيخود

 چی؟ نشه درست ميان مهمونام كه ديگه ساعت يه تا اگه واي

 رفتم بيخود رو طبقه ده سرم، فداي ميپره كه سود يان،نم ميشن بيخيال اونا

 ...!!!باال

 هاينك از بعد و رفتم بودن مده او آسانسور تعمير براي كه نفري چند سمت به

 ...نباشين خسته: من گفتم كردم صاف صدامو

 

 به اي اشاره ممنون باشين سالمت: گفت باشه رئيس ميخورد كه يكيشون

 بشه؟ درست تا داره چقدركار :من گفتم و كردم آسانسور
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 .تمومه ديگه ساعت نيم تا ايشاال   نداره كار خيلی: مرد

 نشه درست اگه دارم مهم خيلی خيلی جلسه يه ديگه ساعت يه من آقا: من

 تالشتونو تمام كنم می خواهش باال، بيان پله از رو طبقه ده مجبورن مهمونام

 .بكنين

 ...ميره آبروم مهمونام جلو ميرم،مي تنگی نفس از باال تا كه هيچی خودم

 .ميشه تموم باشه جمع خاطرتون: مرد

 .اجازتون با آقا ممنونم: من

 .،بفرمايين كنم می خواهش: مرد

 سانسورآ با بعدش بشينم ماشين توي ساعتو نيم داشتم قصد كه بودم تنبل انقدر

 ...گرفت ازم رو اجازه اين زيادم هاي كار اما برم،

 گفتم و كردم آسمون به رو

 ...علی يا. لطفا   بده هولم باال تا خودت پروردگارا،: من

 و تر كم سرعتم بعد به اون از ولی رفتم، سر درد بدون و راحت چهارم طبقه تا

 ...تر تنگ و تر تنگ نفسم و ميشد تر كم

 تا كشوندم زمين روي خودمو آخر ي پله چندتا كه بود شده طوري ديگه

 ...!!!رسيدم

 شروع و انداختم اتاق از بيرون هاي مبل روي خودمو گرفت، نفسم مردم واااااي

 ...زدن نفس نفس كردم

 انآرم چيشده: اميد سمتم اومد و شد بلند صندليش روي از ديدنم با) منشی( اميد

 خوبه؟ حالت

 .خوبم كه كردم اشاره سرم با ميكشيدم عميق و بلند هاي نفس كه درحالی

 چيشده؟: اميد گفت داد می خوردم به كه همينطور و آورد برام آب ليوان يه اميد

 ...آسانسور...آ آ: من

 ...اوهوم: من بود؟ خراب: اميد گفت و خنديد
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 !نبود چيزيش كه صبح: اميد

 گفتم حرص با

 كردين؟ گفتم كه كارايی بيام، پا با ندارم كه مرض بود، خراب كه حاال خب: من

 مرتبه؟ چی همه

 .آره: اميد

 .بده رو هفته اين گزارش بيا اقم،ات توي ميرم: من

 .نه: من نميخوري؟ چيزي اومدم، باشه: اميد

 خوب چی همه خداروشكر گرفتم، ها بچه از هارو گزارش بيان مهمونا وقتی تا

 .بود انتظارم حد در و

 .بستم خوب داد قرار يه و رسيدن ويژه هاي مهمون بألخره

 فوق كار شنيدن با كه ريكا كهنه و دار رسم و اسم بهداشتی آرايشی شركت

 سپرد، هام طراح و من به كارشو و كرد اعتماد بهمون ما، شركت ي العاده

 ...ميوفته خوبی هاي اتفاق مطمئنم

 ندچ يه و داريم شمال قرار ها بچه با آخه كردم، ترك شركتو سفارش كلی از بعد

 ...مونه می عامل مدير بدون شركت روزي

 ...نشد كه نشد برم، در شمال به رفتن زير از كردم هركاري

 نداشت فايده بازم كردم تعطيل رو ماهواره و بازي دختر و گذاشتم شرط هرچی

 ...كردن قبول شرطمو و

 ...دوستان با داريم داستانی بازم شرطم قبول با ميدونستم كه هرچند

 كاراشون براي وقت روزي يه گفتم فردا، من و ميوفتادن راه امروز ها بچه

 !!!!... نباش داشته

 

 *چهارم فصل*
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 برم، آروم كه ميكنه سفارش داره مدام و گرفته قرآن و آيينه سرم روي آتنا

 سرما گرم، هواي اين تو و باشم خودم مراقب نكنم، كارو اون و بكنم اينكارو

 ...!!!!نخورم

 انهنگر سالش سه ي بچه پسر واسه انگار كه مامان به و ايستاده گوشه يه فرزادم

 ...ميخنده

 ...نگرانه انقدر آتی و مسافرتم به همش من خوبه

 كه بشه كوفتت ميگه و ميخوره حرص داره و ايستاده دست به كاسه كه آرامم

 يرش و گرگ دهن توي ببرمش خودم با من داشته توقع نميبري، منو و ميري تنها

 ...دختره

 اگه م،مير كجا دارم كه انگار ميدارم، بر رو بسته مامان كه چمدونی و كيف

 ميكنه؟؟؟ چيكار كشور از خارج برم بخوام

 كه كيف يك و عقب صندوق واسه نداره ضروري وسايل كه كوچيك چمدون يك

 .جلو واسه داره غذايی مواد

 قرآن زير از همشون با روبوسی بعد و ميذارم ماشين توي هارو اون كه خالصه

 منم ميده، كونت دست و ميريزه پشتم آبو كاسه آرام سوارميشم، و ميشم رد

 ...همينطور

 چه جاده توي كه هرچند نگيره، خوابم كه ميكنم زياد صداشو و ميذارم آهنگ يه

 رمگ سرم اينكه و احتياط واسه خب ولی نميگره خوابم نباشم چه باشم رول پشت

 ...خوبه باشه

 راست يه و رسيدم شب ده هاي ساعت ميوفتم، راه و ميذارم كنارم رو تخمه بسته

 ...بود اونجا قرارمون شروين، ياليو رفتم

 تعداد مشخصه ولی مياد، آهنگ و دست و خنده صداي ويال ساختمون توي از

 ...كمه

 ...ميشم رو به رو هايی صحنه همچين با ،ميدونستم داخل ميرم و ميكنم باز درو
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 صتشخي نميشه اصليشونو ي چهره كه غريب و عجيب هاي قيافه با دختر تا سه

 مثل هاشون گري عشوه گيرن، می قلوه و ميدن دل اشكان و ينشرو وسط داد،

 ...ميزنه بهم حالمو هميشه

 ...!!!!!نيست تنشون هم لباس سانت شصت هم روي كه دختر تا سه

 ...راهه به كه هم مخلفات ي بقيه و قليون و سيگار و مشروب بساط

 .داد دست و اومد جلو عليرضا

 سعی خيلی ندادن، گوش ميشی اراحتن مياي تو گفتم هرچی سالم،: عليرضا

 ...نشد ولی بهشون بفهمونم كردم

 ...كردم می دركش دادم، تكون سرمو

 گفتم عصبانيت با سمتم، اومدن و شدن من متوجه همشون آهنگ، شدن تموم با

 ...برادر نبودي توكه: شروين نباشه؟ خبرا اين نبود قرار مگه: من

 ...هستم كه حاال: من

 

 ...،ميرن ونش عصبی: شروين

 .فردا تا: اشكان كی؟ تا: من

 .ميام فردا ميرم من پس: من گفتم و انداختم شونم روي كولمو

 ...!!!!خوشمزس كن امتحان توأم ميگذره خوش بابا، بيخيال: شروين

 بچشم؟؟ كه غذاس مگه: من

 ...كاري كثافت شده فقط بودنتون هم دور نمياد، خوشم اينكارا از من

 ...ميبخشه خدا بيخيال رو اين بگير، ديگتو هاي گناه لويج تو حاال: اشكان

 آخه؟ زدم گناه حرف كی من ميگی؟؟؟ پرت و چرت چرا: من

 نكردن واسه دارم ديگه دليل هزارتا من اون غير به جداست، كامال   گناهش بحث

 بگم؟ ميخواي ميكنين، شما كه كارايی
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 ...شيم مستفيض بگو بقيشم منبر، رفتی كه تو: شروين

 گفتم جديت با بود، گرفته شوخی به چيو همه كه شروين عكس بر

 من داره ضرر سالمتيم واسه چون ندارم، دوست مشروب و قليون و سيگار: من

 ...بميرم بگيرم سرطان نميخواد دلم مهمه برام جونم

 و ريكا كثافت بشينه آدم احمقانس نظرم به چون نميبينم، سوپر فيلم و ماهواره

 ه،بش هدر ماهواره پاي حيفه ارزشه با خيلی آدم وقت ببينه، ردموم بازي ديوونه

 ...هست تري مهم هاي كار

 باليی نميخواد دلم دارم، خواهر مامانم غير به خودم چون متنفرم، بازي دختر از

 ...!!!!!مادر هم دارين خواهر هم همتون بياد، سرشون

 نا  مطمئ ميشين؟ حالی هچ بياد، سرشون بال اين اگه كردين فكر بار يه حاال تا

 ...ميدونين مقصر خودتونو

 ...نيستن حرفا اين اهل ما خواهر و مادر: شروين

 گفتم و زدم پوزخندي

 ...باشه كاري اهل كسی نبايد حتما هميشه: من

 با بودن ي تجربه اولين ميخواد دلم نكردن، بازي دختر واسه دارم ديگم دليل

 بعدش و بوده نفر چند با نيست معلوم كه یكس نه باشم داشته زنم با مخالفو جنس

 ...ميكنن استفاده ازش ديگه نفر چند

 ازدواج كه بعد و باشه تكميل ازدواجم از قبل حال و عشق كه خيانته نظرم به

 ...نبوده زندگيم تو كسی و عشقمی تو بگم زنم به كردم

 مهتاب آفتاب زنم بخوام ولی بكنم، ميخوام غلطی هر خودم خودخواهيه نظرم به

 ...باشه نديده

 جربهت كسی با رو شيرينی اولين تا نياد عزيزام سر تا كنم نمی هارو اينكار من

 ...خودمه ماله فقط كه كنم

 من با شما منطق باشه، منطقی خودم براي فقط شايد داليلمم زدم، حرف خيلی

 ...داره فرق
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 خودتون اصرار هب اومدنم اينجا كه ميدونين بگذره، خوش شما به تا ميرم حاالم

 ...نداشت اهميتی واسم من بود،

 گفت و گرفت بازومو عليرضا در سمت رفتم

 ...ديگه ميرن اآلن بودن اومديم وقتی از اينا نه: عليرضا

 گفت و زد شونم به دستی شروين

 تبخاطر كه هستی عزيز انقدر ولی اي، پاستوريزه و امل خيلی درسته: شروين

 احتياجی فعال   بري، تو بيان ميگيم بود الزم قتو هر كنيم، بيرون خانومارو

 ...!!!!!!نيست بهشون

 .بيرون سريع خانوما

 ...امشب نبود قرار مگه شروين: گفت و داد گوشش كنار ناز با موهاشو دختر يه

 هر د،بع واسه باشه: شروين گفت و برد باال سكوت ي نشونه به دستشو شروين

 همراه كردن نازك چشم پشت و ادا و ناز كلی با دخترا... سالمت به تاتون سه

 ...بردن تشريفشونو بنده به تخم و اخم كلی

 ...!!!بگيرم جلوشونو يكم ميتونم دوستام پيش رفتن با اينكه از بودم خوشحال

 ارانگ نه انگار گذشت، خوش بهمون و كرديم بازي باهم كلی دخترا رفتن از بعد

 اعتقادات همين سر باهم قبل ي دقيقه چند تا و داره فرق باهم اعتقاداتمون كه

 !!!!...داشت خواهيم ادامه در و داشتيم بحث

 ...داري مار ي مهره تو ميگه اشكان

 هك كنم می تعجب و ميشيم تسليم ما ولی تعطيله، چی همه اومدنت با اينكه با

 ...ميگذره خوش بهمون

 ...!!!!!!دارم مار ي مهره واقعا   انگاري عجبم، در خودمم

 

 *پنجم صلف*
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 جوش دلم برم، خواستم می منم و گذشت می شمال به اومدنمون از روزي دو

 ...زد می شركتو كارهاي

 ...بودن داشته نگهم زور به و برم ذاشتن نمی ها بچه ولی

 خوش خودمون واسه و زديم می گيتار دريا لب كه بود ده هاي نزديك ساعت

 ...نشستن ازمون فاصلهبا و اومدن دختر چهارنفره گروه يه كه بوديم

 اون براي و كردن تموم رو ما رفقاي صبر آخر كه كردن دلبري و انقدرلودگی

 ...!!!رسيدن تفاهم به باهم شب

 كاري من وجود به حاال و كردن تحمل روز دو نباشم چه باشم چه ميدونستم

 ...!!!ميكنن خودشونو كار و ندارن

 موضوع اين با مخالفتی ها هبچ حاال و برگردم گرفتم تصميم ازخداخواسته

 ازدست هم رو مار ي مهره كه نماند ،ناگفته نبودم عزيز براشون ديگه و نداشتن

 !!!!...بودم داده

 می انتخاب عالقشونو مورد پسر ما بين از داشتن خودشون واسه كه دخترا

 ...!!!!!!!!كردن

 ...!!!!بود دعوا بدبخت منه سر كه بود اينجا جالب

 .بود ديدنی ميرم من فهميدن وقتی دخترا ي قيافه

 ،ميمونم تنها من نرين خدا رو تو واي: گفت بود تر عشوه با همه از كه يكيشون

 ...سه نمير من به ندارم كه شانس

 گفتم و هم توي كشيدم اخمامو

 يادهز رفقا انرژي نباش نگران تو باشم، شما نبودن تنها ضامن كنم نمی فكر: من

 ...خوش شب ميرسه، توأم به

 یحال يه و زدم خودم ويالي به سر يه شروين ويالي از وسايالم برداشتن از بعد

 همه و هست اونجا به هواسش شدم مطمئن اينكه از بعد پرسيدم، رحيم مش از

 .تهران سمت برگشتم امانه و امن چيز
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 باهاش و بود زياد آهنگ صداي بود، نگذشته روندنم از بيشتر ربع يه شايد

 ...مميكرد همخونی

 می راه دل به ترس خودآگاه نا شب از موقع اون خلوت ي جاده و شب تاريكی

 ...داد

 چاي خوردن سرگرم اينطوري شايد بريزم، چاي ليوان يه كه كردم سرعتموكم

 ...شدم می

 چيزي چاي اون خوردن تاوان كشيدم، سر داغ چاييمو و گذاشتم دهنم توي قندي

 ...نبود زبونم سوختن جز

 بيراه و بد خودم به و كردم می زنش سر خوردنش براي خودمو هك همينطور

 اشك و داد می تكون دست كه شدم پوش قرمز دختر يه متوجه دور از گفتم می

 .ميريخت

 ادامه راهم به خواستم شدم، رد ازش و دارم نگه نتونستم زيادم سرعت بخاطر

 ...ميخوان مكك و افتاده اتفاقی كردن، تصادف شايد گفت مهربونم دل كه بدم

 يشهش و كردم كم ضبطو صداي ايستادم، جلوش و گرفتم عقب ي دنده خواسته نا

 .كشيدم پايين رو

 كنم؟ كمكت ميتونم افتاده؟ اتفاقی: من

 داخ رو تو: دختر گفت بريده بريده ميريخت، اشك صورت پهناي به كه دختره

 .كنين كمكم

 كردي؟ تصادف: من

 رفتم، در بودنم، دزديده نميومد، سرم بال ينا و بودم كرده تصادف كاش: دختر

 ...ميدم توضيح بخدا بشينم ميشه دنبالمه، آشغال اون

 ور اين مظلوميتش و ها اشك ولی باشه، داشته اي نقشه شايد كردم فكر باخودم

 ...نميگفت

 اصليش ي چهره و بود ريخته بهم هاش آرايش تمام كه بود كرده گريه انقدر

 ...نبود مشخص اصال
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 ...ميكردم بايدكمكش ميگفت راست هم درصد يه اگه حتی

 .دنبالمن ميگم، راست بخدا بشينم؟: دختر

 ...بشين: من گفتم و دريا به زدم دلمو

 ينب صورتشو كردم، نگاه بهش ميوفتادم راه كه همينطور نشست، و بازكرد درو

 ...بود گرفته ماشينو نسبی سكوت هقش هق صداي و بود گرفته دستاش

 يیبال چه نيست ،معلوم باشه راحت و كنه خالی خودشو گذاشتم و نگفتم چيزي

 .باشه كارش تو دروغ نمياد بهش مده او سرش

 

 ...كردن وجود اظهار شكمم راهی بين رستوران ديدن با

 و دكشي باال بينيشو خوردي؟ شام: من گفتم كردم می پارك ماشينو كه همينطور

 ...نميخوام ولی نه: دختر گفت

 .ميگم همينجا: دختر بدي؟ توضيح نميخواستی مگه: من

 نگاهت بشه بشور صورتتو شو پياده نميخوري شام اگه توأم گرسنمه من: من

 ...كرد

 .اومد حرف بدون اونم و شدم پياده حرفم دنبال

 فكري يه كدوم هر مطمئنا   و چرخيد سمتمون به فضول هاي سرآدم ورودمون، با

 ...كردن

 و ردمك اشاره دستشويی به نشستم می پشتش كه همينطور و كشيدم عقب صندلی 

 .نكردن نگاهمون اين از بيشتر تا بشور صورتتو برو: من گفتم

 راه توي دادم، سفارش بريونی مرغ گارسون اومدن با رفت، و داد تكون سري

 ...باشه تر سالم ها غذا ي بقيه از تونست می نظرم به

 شوقياف تونستم تازه نشست، روم به رو و اومد صورتش، و دست شستن از بعد

 ...ببينم

 بهشتی؟ حوري شايدم فرشته؟ يا آدمه اين خدا، يا
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 ،قرمز شال زير مشكيش موهاي و رسيد می نظر به پريده رنگ سفيدش پوست

 ...ميكرد خودنمايی حسابی

 و دور ي همه كه انقدر بودم، مشكی موهاي و ابرو و چشم عاشق هميشه

 ...رنگين چشم و بور اطرافيام

 كرد می مجبورم و بود نشسته روم به رو جذاب مشكی ابرو و چشم يه حاال

 .كنم نگاهش

 

 به آورد غذارو گارسون وقتی رو اين آرمان، آقا بسه چرونی چشم ديگه، خوب

 .گفتم خودم

 ...ميشنوم: من گفتم و كردم دختره به نگاه منتظر گارسون، رفتن از بعد

 ميدادم جواب كه درحالی آرام شماره ديدن با خورد، زنگ گوشيم موقع همين

 جانم؟: من گرفتم بينيم جلوي سكوت نشونه به دستمو

 خوبی؟ تو ممنون: من خوبی؟ گلم داداشی سالم: آرام

 كجايی؟ خوبم،: آرام

 .ميگردم بر دارم راهم توي: من

 زود؟ انقدر چرا عههه: آرام

 ...!!!ميرم تنها بشه كوفتم گفتی توئه تقصير: من

 گفت و خنديد

 بايد دارم، كار شركت نه: من شد؟ كوفتت جدي جدي جون، آخ: آرام

 ...برميگشتم

 كجايی؟ ،اآلن آها: آرام

 .خورم می شام خالی جات رستوران،: من

 .باش خودت مراقب جونت، نوش: آرام
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 .خدافظ نه: آرام نداري؟ كاري همينطور، توأم شم فدات باشه: من

 

 .خدافظ قربونت: من

 بازي غذاش با كه همينطور دختره شدم، خوردن مشغول و كردم قطع گوشيو

 .ندارم: من بود؟ دخترتون دوست: دختر گفت ميكرد

 ...بود خانومتون: دختر

 .ندارم: من

 پس؟ بود كی: دختر

 نشستم می سينه به دست كه همينطور كردم، نگاهش و برداشتم خوردن از دست

 وگفتم كردم اخم

 هاينك نه بزنی حرف تو بود قرار يادمه كه جايی تا شدي ور پر دادم جوابتو: من

 ...بدم پس جواب تو به من

 ...شدم كنجكاو ببخشيد،: دختر گفت و انداخت پايين سرشو

 ...ميرم و ميذارمت جا همين گرنه و بده داري توضيحی اگه ديگه، بسه: من

 ...تموم هق هق با و كرد شروع بغض با

 ...ميخوندم كنكور واسه لمه،سا نوزده نفسه، اسمم: دختر

 .شدن دكتر عشق منم و بودن پزشك بابام و مامان

 خوندن درس جز كاري و بود كتاب توي سرم همش كه داشتم دوست درس انقدر

 ...!!!نبودم بلد يعنی نميكردم،

 ...درس و درس و درس بود شده زندگيم

 

 ...اعصاب و مغز بابا و بود زنان تخصص فوق مامانم
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 وضع هوايی و آب يه تا شمال برن ميخوان گفتن كه بود پيش ي هفته ود تقريبا

 .بيرون برن فشاركاري زير از و كنن

 و حال از برم اگه كه ميدونستم من ولی برم، همراهشون منم داشتن اصرار

 و ميوفتم عقب خيلی سرش برگردم بخوام دوباره تا و بيرون ميام درس هواي

 .كنم می افت

 پيش و نرم كه كردم راضيشون بدبختی و زور ارهز به همين بخاطر

 .بمونم ميكنه زندگی خونوادش با كه خدمتكارمون

 ...رفتن و افتادن راه كه بود ناهار از بعد

 مامان خورد، زنگ موبايلم كه خوندن درس غرق منم و بود شب دوازه ساعت

 .بابام مامان   بود، بزرگم

 ...دنبالم بياد عموم تا بشم آماده زود گفت

 .بود انداخته شور به دلمو صدا و سر از پر ي خونه و ناراحت صداي

 .بزرگ مامان ي خونه رفتيم و اومد عموم بألخره

 ... و بودن جمع اونجا خانواده ي همه بودن، فاميل باهم بابام و مامان

 ...شنيدم شب اون عمرمو خبر بدترين

 تنها ولی بوده مقصر ناو بودن، مرده جا در و بودن كرده تصادف كاميون يه با

 ...!!!!بوده كاميون مقصر اينكه نه بود خانوادم رفتن بين از بود مهم كه چيزي

 منم ،كاش بود اين رسيد ذهنم به كه اي جمله تنها و شد خراب سرم روي دنيا

 ... بودم رفته

 يزترينعز كه باوركنم نميتونستم اصال كنم، گريه نميتونستم و بودم شوك توي

 ...دادم دست از هم با موزندگي هاي

 هضمش چطور ميكردمكه تحليل تجزيه خودم واسه موضوعو داشتم همينطوركه

 ...داريم برات ديگه بد خبر يه ما نيستی اينجا اين واسه تو: گفت عموم كنم،

 هست؟ هم بدتر باهم، همزمان مادر و پدر مرگ از مگه گفتم و كردم تعجب
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 هي پرورشگاه از گرفتن تصميم و ارنشدند بچه وقت هيچ تو پدر و مادر: گفت

 ...باشن كرده هم ثوابی يه تا بردارن نوزاد

 ...بودي تو كردن قبول سرپرستيشو كه اي بچه اون

 ...شدم می داغون فهميدم می شب اون از غير اگه شايد

 ...نبود مهم اصال خبر اون حاال كه بودم شده غافلگير انقدر مرگشون خبر از اما

 بودن فرشته اونا نذاشتن، كم برام هيچی و كردن مادري و پدر من حق در اونا

 ...فرشته

 :گفت داييم آوردم، زبون به فكرمو

 ...مهمه ما براي اما نيست مهم تو واسه

 و بري حاال همين بتره نداري، جايی زندگی اين توي بعد به لحظه اين از تو

 ...!!!!باشی نداشته هم ادعايی

 :،گفتم تعجب از زد خشكم

 ازم رو خونه كليد چيكاركنم؟ من دارم؟ رو كسی جاييودارم؟ من مگه كجا؟ برم؟

 ...بود همراهم كه طالهايی تمام گرفتن،

 بودن اونقدرا ولی بود، اندازم پس كارت نكردن پيداش و موند برام كه چيزي تنها

 .سركنم باهاش ماه يه حتی بتونم كه

 ...بيرون كردن پرتم لگد و مشت با گرفتن، داشتم هرچی اينكه از بعد

 ...نميكنن دشمنشون با كه كاري

 داشتم؟ ادعايی چه من مگه اصال

 دنيا مال كنم؟؟؟ زندگی باهاشون بذارن اينكه جز ميخواستم ازشون چی مگه

 ...بود كرده كور چشمشونو

 التماسشون ميپيچيدم، خودم به بود شده له كتك زير كه بدنم و ها پهلو درد از

 جموخر و كنم كار كه خوردم قسم... نباشم جا بی تا بدن بهم اتاق يه فقط تا كردم

 ...بدم خودم



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  38  

 ...نكنن ولم دنيا اين توي غم، و تنهايی توي كه زدم زجه

 ...نسوزوند دل برام نفر يه حتی كه بود كرده كاري باهاشون خانوادم دارايی اما

 ...شب نصف اونم كردن، بيرونم بألخره

 ...خودم و موندم من

 ...ميكشيد انتظارمو كه بدبختی دنيا يه و موندم من

 ...كنن عوض رنگ و شن عوض راحت ميتونن چقدر مردم كه فكركردم باخودم

 بابا و مامان بودن تا كه همونان بيرون كردن پرتم لگد با كه اي خانواده اين

 !!!!!بودم؟؟؟؟ دردونشون عزيز من و ميرفتن صدقم قربون

 ...زدممي سكته داشتم ترس از

 ...!!!بودم نرفته بيرون تنها عمرم توي شب اون تا

 ...ميريختم اشك خودم حال به و ميزدم قدم هراسون و تنها كنارخيابون

 خانمان بی واسه نيستن، پدرم و مادر بودم فهميده كه پدري و مادر مرگ واسه

 ...شدنم سرگردون و شدن

 ...نخواستنم كه بوده چی مشكلشون واقيم پدر و مادر اينكه واسه

 ...چيه نميدونم و نميدونستم كه اي آينده واسه

 پام وجل بلند شاسی يه كه نشدم معطل خيلی تهران، شهر باال اصلی خيابون توي

 .ايستاد

 ...بودم اي بسته وگوش چشم و ساده دختر كه گفتم

 هب شايد ميداشتم دوست يه اگه بود، نفهميم و سادگی خاطر به اومد سرم هرچی

 كه بودم بيرونم دنياي از غافل و درس انقدرغرق كه حيف ولی ميرسيد، دادم

 ...دونه يه حتی نداشتم دوستم يه حتی

 ...باشن مهم كه هستن هايی چيز درس، جز ميفهمم حاال تازه
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 كمكم گفت و خورد غصه برام كلی كردم، تعريف منم و چيشده پرسيد پسره

 ...ميكنه

 ...برميگردونم هشب كم كم منم و ميده كار و جا بهم

 ...كردم قبول فكركردن اي لحظه بدون پيشنهادشو كه بودم ساده انقدر ههه ههه

 ...شدم ماشين سوار

 چيزايی همچين حاال تا كه منم و كرد دلبري كلی فريبندش هاي حرف با پسره

 ...باوركردم حرفاشو و اومد خوشش دلم ته بودم نشنيده و بودم نديده

 و نميومد خوابم اصال يادمه من كه جايی اون تا برسيم تا كنم استراحت گفت

 ...ولی بخوابم نميخواستم

 هك كرد چيكار آشغال اون نميدونم برد؟؟؟ خوابم يا شدم بيهوش چيشد؟ نميدونم

 ...نفهميدمو من

 ادد ادامه هق هق با و كشيد باال بينيشو نفسه اسمش بودم فهميده حاال كه دختره

 كه مكشيد جيغ انقدر ترس از خودم موقعيت ديدن با مبازكرد چشممو وقتی: نفس

 ...بيدارشد آشغال اون

 ...!!!!!كار اينم جا، اين نميخواستی؟ كار و جا مگه چته؟: توپيد بهم

 هب درصدشم بيست من، به ميرسه درصدش هشتاد ميگيري پسرا از كه پولی

 ...تو

 ...پوشيدم ولباسام و پيچيدم دورم رو مالفه كريهش، صورت توي كردم تف

 

 ...بخورم تكون نميتونستم درد از

 ...ميپوشيدم لباس و ميزدم زجه

 تبريگ بهم كارجديدمو بودن اونجا كه جوونی پسرهاي و دختر بيرون، رفتم

 ...!!!گفتن

 ...!!!دربيارم پول خوب ميتونم خوشگليم با گفتن
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 ...كردن آرايشم و برداشتن ابروهامو اتاق، يه توي بردنم دخترا

 اونا كه تفاوت اين با بودم، اونا مثل منم حاال كردن، تنم كه جلفی لباس با

 ...ميريختم اشك خودم بدبختی واسه داشتم من و داشتن دوست كارشونو

 ...ندارم راهی و ميبينم بد چون نكنم، فرار دادن پيشنهاد بهم

 ...فرار فكر توي رفتم كه بود موقه همون درست و

 يادم يكی ديگه دقيقه چند تا و اتاق توي برم گفت بود احسان اسمش كه پسره

 ...سراغم

 ...كرد قفل روم از درو و اتاق توي انداختم زور به كنم می مخالفت ديد وقتی

 تادهاف برام اتفاقی ميدونستم و ميكرد درد بدنم هنوز ميريختم، اشك و ميزدم زار

 ...نميدونستم هيچی درموردش من كه

 با بودن، داده بهم دنيارو انگار نداشت، حفاظی هيچ كه بزرگی ي پنجره ديدن با

 ...بيرون پريدم خوشحالی

 هيچی كه خوردم انقدركتك بكشم عميقی نفس اومدم تا رسوندم در به خودمو

 ...نفهميدم

 تكك اونشب كه شدم خوشحال كلی بيمارستانم، فهميدم و كردم باز چشمامو وقتی

 ...!!!ميومد سرم چی نبود معلوم ،وگرنه شدم وبيهوش خوردم

 يگهد روز سه دو ،گفت بوده بد حالم خيلی و بيهوشم كه روزه چند گفت پرستار

 .بشم مرخص تا باشم بايد

 كردن ولم فكركردم من و نيومد سراغم كسی بودم اونجا كه روزي چند توي

 ...دنبالم اومد احسان شدمو مرخص صبح امروز همين ،ولی

 به كه كرد دعوام و زد داد سرم انقدر احسان شد، خراب سرم روي دنيا دوباره

 ...افتادم گريه

 خرج كلی نيومده هنوز نميذاره، زندم كه نزنه سرم به فرار فكر ديگه گفت

 ...بشه جبران تا بيشتركاركنم بايد حاال و دستش رو گذاشتم
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 اقات توي منو دوباره خونه به رسيدن محض به داره، مهم پارتی يه شب كه گفت

 ...كردن تنم جلف خيلی خيلی لباس يه و كردن آرايشم و بردن

 و مستن همه ديدم وقتی رسيد، اوج به مهمونی كم وكم اومدن آروم آروم مهمونا

 ات هزار و بدبختی به و كردم عوض لباسمو سريع نيست كسی به كسی هواس

 بيرون زدم استرس و سر درد

 ... 

 برام جونی ديگه و دوييدم رب يه تا بده خبر احسان به رفت و فهميد يكی اما

 جالب خواستم، كمك ازتون و بودين شما ديدم كه ماشينی اولين بود، نمونده

 و خواستم كمك ديگه پسر يه از باز حاال و كردم فرار پسر يه دام از كه اينجاست

 ...نگرفتم عبرت درس

 لقو به نميگه، دروغ ميريزه داره كه اشكی اين با مطمئنا   بود، دردگرفته سرم

 ...معلومه قيافش از كه سادس انقدر خودش

 آوردن تهران از رو بيچاره دختره افتاده، من دوستاي مثل آدمايی گير حتما  

 ...شمال

 گفتم و كشيدم گردنم پشت به دستی

 دير تظرممن ماشين توي بريم، بشور صورتتو پاشو بگم، چی نميدونم متأسفم: من

 ...شد

 ارچيك ميخواي حاال: من گفتم ماشين كردن روشن ا،ب اومد تا نموندم منتظر زياد

 كنی؟

 تهران برسم جوري يه فقط بياد، سرم نميتونه بدتري بالي ديگه نميدونم،: نفس

 ...كنم پيدا كار يه تا جايی هتلی يه برم

 نگاهت چشم همون به بري كه هرجا نميكنی فكر نيستی، بلد كاري كه تو: من

 !چشم؟ كدوم: نفس ميكنن؟

 ...اصال اسكله هيچی كه ساده فرمون، تو بكوبونم سرمو خواستمي دلم

 ...كرد نگاه احسان كه چشمی همون به: من
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 باحالت هتل؟ واسه داري شناسايی مدرك: من دارم؟؟؟ ندارم، اي چاره: نفس

 گفت غمگينی

 ...باشه احتياج بزرگم مامان ي خونه به رفتن واسه نميكردم فكر: نفس

 تمگف و كشيدم عميقی نفس

 ،يه نداره اشكال حاالم تره، واجب هم گوشی از شناسايی مدرك باشه يادت: من

 توي كه فكري تا باش روزي چند اونجا ميبرمت داره، هتل كه دارم دوست

 ...كنم عملی سرمه

 فكري؟ چه: نفس

 هي بذاري بايد فقط بزنم، جات دوستش جاي ميتونم سالشه، نوزده منم خواهر: من

 ...بكشم نقشه

 ...ميخواي كمك اگه تهالب

 ...نميخوام كمك كسی از ديگه من: نفس

 مكفش به ريگی پسره اون مثل اگه بدون رو اين ولی نكنی، اعتماد داري حق: من

 كه تصميمی هر داري حق تو خودته ميل هم حاال هتل، نه خونه ميبردمت بود

 ...بگيري ميخواي

 ...كنم چيكار نميدونم واقعا نميدونم،: نفس

 ...بكن فكراتو خودته، با تصميم نميدونم نمم: من

 ...بدم ازدست ندارم چيزي گذشته، سرم از آب منكه: نفس

 زدم داد

 

 چرا؟: نفس فهميدي؟ نزن حرفشو انقدر: من

 ...برسيم تا بخواب االنم نميدونی، تو كه دليل يه و هزار به: من

 ...نمياد خوابم: نفس
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 ...داشت حق شدم، بيخيالش و زدم پوزخندي

 جرز انقدر خودشو هم نفس روندم، و كردم بلند آهنگو صداي تهران به رسيدن تا

 ...!!!نخوابه كه داد

 ...پارسا هتل رفتم راست يه رسيديم، صبح هشت هاي ساعت

 چل و خل خواهر خواه خاطر كه دوستام ترين حسابی و ترين معرفت با از يكی

 ...بود ماهم

 گفت و انداخت هتل به نگاهی نفس

 .بدم نميتونم اينجارو خوابيدن شب يه پول كاركنم ماهم دو اينجا؟؟؟؟: سنف

 ...بدم بايد كه بالخره: نفس االن؟ زد پول حرف كی: من گفتم و كردم اخم

 .پژمان: نفس چيه؟ فاميلت: من گفتم حرفش به توجه بدون

 ...ميكنی تاييد گفتم هرچی: من

 ...داخل رفتيم و داد تكون سرشو نفس

 ...نباشين خسته سالم: من گفتم و رفتم رشپذي قسمت

 ...اومدين خوش ممنون، سالم: مرد

 ...هستم آريان: من شما؟: مرد دارن؟ تشريف روحبخش آقاي: من

 ...بگيد فاميلتونو ميكنيد لطف: مرد

 ...آريان آرمان آريانم،: من

 ...خدمتتون ميام الوي توي بفرماييد ميخوام، عذر: مرد

 ...ممنون: من

 .نمك می خواهش بفرماييد: مرد گفت و سراغمون اومد كه نشستيم اي قيقهد پنج

 رگهب سانتی ده سرش و بود اتاق توي تنها پارسا كرد، همراهيمون اتاقش توي تا

 ...جلوش هاي
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 ...تو پايينی انقدر نشی كور: من

 گفت و شد بلند ديدنمون با

 ...خان آرمان اينجاست، كی ببين به به: پارسا

 ...سالم: نفس مده؟ او در طرف كدوم از آفتاب یپيداي كم

 .اومدين خوش خيلی خانوم سالم: پارسا

 بيام شدم مجبور نداشتم اي چاره من ولی مده، او در جاش سر از كه آفتاب: من

 ...اينجا

 چيه قشنگ، هتل يه ميرفتم وگرنه ندارن، مدارك كه پژمان خانوم بخاطر

 يستن خونم مسافر مثل اينجا تا پنج به برسه چه زيادشه ام ستاره يدونه اينجا؟؟؟

 ...واال

 ايچ ميرسم، حسابت به بعدا   همراهته، محترم خانوم يه كه گرفت شانست: پارسا

 ...ممكنه اگه چاي: نفس دارين؟ ميل چی شما پژمان خانوم: من قهوه؟ يا

 ...ميخورم چاي منم: من

 نميكنی؟ معرفی: اپارس گفت داد رو پذيرايی سفارش اينكه از بعد پارسا

 ...درس براي اومدن كيش از هستن، آرام دوستاي از پژمان خانوم: من

 مدارك باشن، اينجا ميخوان روزي چند موقتا ولی ما منزل بيان قراره 

 ...زدن كيفشونو نيست همراهشون

 روي ونقدمش باشن اينجا ميتونن بخوان وقت هر تا متاسفم كيفتون بابت: پارسا

 ...محترمه و عزيز برامون خودت مثل تو ونمهم ماست، چشم

 ...خستن پژمان خانوم كن هماهنگ اتاق يه ميشه ،اگه تو داري لطف: من

 ...ايشونه به متعلق هتل اتاق بهترين حتما،: پارسا

 ...گذاشت تنهامون و داد تحويل اتاقو زود خيلی

 .ارنمي برات بگير يكو شماره خواستی هرچی هتل، و اتاق از اينم خب: من
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 .بزن زنگ داشتی كاري: من بهش دادم شركتو هاي كارت از يكی

 ...ندارم موبايل منكه: نفس

 ...نابغه بزن زنگ همينجا تلفن با: من

 تشكركنم؟ چطوري نميدونم ممنون: نفس

 ولی بكشم، هامو نقشه تا ميكشه طول چقدر نميدونم نيست، الزم تشكر: من

 ...برميگردم زود باش مطمئن

 ...ممنون دارين لطف: نفس

 ...باشين راحت ممنون بله: نفس برم؟؟ من نداري، كاري ديگه: من

 ...،خدافظ زياد نرو بيرون اتاق از: من

 ...سالمت به چشم،: نفس

 ايیج نذاره تأكيدكردم بهش و پارسا پيش رفتم دوباره و اومدم بيرون اتاق در از

 .برگردم تا بره

 ...شدم ونهخ راهی پارسا، به سفارش كلی از بعد

******** 

 ...عزيز ي خانواده بر سالم: من گفتم بلند صداي با و كردم باز درو

 ...برگشتی زود چه: فرزاد

 ...برگشتم نبود، سازگار من روحيات با جوشم داشتم، كار شركت: من

 ...بخور صبحونه بشين بشم، گلم و نجيب پسر فداي من الهی: مامان

 ...بشه كروكوديل يه فداي من خوشگل خانوم نكنه خدا: فرزاد

 كروكوديل؟ شدم من حاال: من

 رمس پشت كه هايی آمبوالنس نياوردين تشريف بيرون من با حاال تا اينكه مثل

 ...ببينين ميكنن جمع هارو غشی دختر
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 ...بشين مطلع تا كنين همراهی منو بار يه

 تو گفته كی كنه، جمع و نفس به اعتماد كوه اين بياد يكی اوه، اوه: فرزاد

 داشته؟ برت هوا خوشگلی

 ...ديگه خودتونم مخلوط باشم هرچی دوما ميگن، همه اوال: من

 ي ميوه يه درختی هر دوما نشی، اميد نا زندگی از كه ميگن همه اوال: فرزاد

 ...مايی درخت ي خورده كرم ميوه همون توأم داره، خورده كردم

 ...وكيلی خدا نداره دشمن به احتياحی باشه داشته شما مثل بابا يه آدم: من

 ...بسه ديگه خب: آتنا

 ...خوشگله پسرم فرزاد،: آتنا گفت و زد فرزاد به چشمكی

 گفتم دلخور

 ...نديدم چشمكتو نكنی فكر مامان كه، واقعا: من

 ...فرزادو دل هم بيارم دست به رو تو دل هم خواستم می: آتنا

 گفتم و بوسيدم گونشو

 ...من برم نتمهربو دل فداي الهی: من

 ...مرتيكه هووووووي: فرزاد

 ...ها باش زدنت حرف ،مواظب اونور بكش

 ...برو اون ي صدقه قربون كن پيدا يكيو خودت واسه برو منه، زن اين

 ی؟؟؟چ صبحونه آرمان؟ كجا: آتنا بخوابم برم شدم بلند و كشيدم سر پرتقالمو آب

 .بزنم عاشقانه هاي حرف بهش كنم پيدا يكيو برم ميخوام نميخوام: من

 گفت خنده با آتنا

 اآلن بزنه من به حرفاشو ميذاشتی اگه دركردي، به راه از بچمو فرزاد ببين: آتنا

 ...اينكارا دنبال نميرفت
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 ...تقصيرتوئه بشه منحرف بچم

 رهب بايد بمونه؟؟؟؟ نخورده دست همينجوري ميخواد كی تا بابا بره بذار: فرزاد

 ...زندگيش دنبال

 گفتم بابا هاي حرف بيخيال

 كجاست؟ آرام مامان -

 ...خوابه هنوز يا ميخونه درس يا اتاقشه تو: آتنا

 ...خواهرته اون خر، كره بيرون بيار سرت از آرامو فكر آرمان هوي: فرزاد

 ...ديگه يكی دنبال برو

 مخود و شدم بيخيالش خوابه ديدم وقتی افتادم، راه آرام اتاق طرف به و خنديدم

 ...شدم بيهوش قماتا توي

 

 *ششم فصل*

 

 سرحالم و بود حسابی و درست مال و مشت يه مثه واسم كه لگدايی و مشت با

 ديده بدنم داخل اعضاي تمام كه كشيدم اي خميازه و بازكردم چشمامو بود، آورده

 ....احتماال شد

 برده سرمو و ميكرد صدا و سر داشت و بود من زدن كتك حال در هنوز آرام

 كه همينطور نميگی؟ من به مياي مسافرت از شعوري،  بی خيلی: مآرا بود

 حالتو ميزنم زنگ كه من سر بر خاك: آرام گفت سرش توي ميزد دستشو

 .ميپرسم

 ...مينازم تو به انقدر كه من سر بر خاك

 ...دارم دوست سرم خير كه من سر بر خاك

 ..كه من سر بر خاك

 . گفتم و پريدم حرفش بين
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 ؟ مآرا چته:  من

 نكردم؟ بيدارت كردم كاري بد بودي خواب اتاقت اومدم

 تو: آرام گفت و زد كمرش به دستشو بود كرده گرد هاشو چشم كه همينطور

 ...جهنم به شدم می بيدار من ميدادي سوغاتيمو ميومدي

 ديگه مهم، سفرهاي ميرم وقتی حتی بخرم سوغات ندارم عادت من خدا واااي

 ...هيچه كه شمال

 ...بغله همين شمال بودم، نرفته كه آمريكا بابا؟ بود كجا اتسوغ من

 ...خسيييييس نمياري، ،سوغات ديدم كشورتم از خارج شعوري، بی خيلی: آرام

 .گرفتی حاال تا كه سوغاتايی اون بگيره چشماتو جلو: من

 ....آوردي سوغات بار دو كال   مختلف هاي مسافرت رفتی صدبار: آرام

 ؟حاال چی كه خب: من

 ...!!دستت از نشدم ناراحت اين از بيشتر تا بيار در دلم از:آرام

 كنم؟ كار چی: من

 ...نه يا مياد در دلم از ميشه، چی ببينم بعد تا حاال، كن حساب نقدي: آرام

 ...چل و خل خوشه دلت بابا برو: من

 كرد می لوس خودشو و پيچيد می انگشتش دور موهاشو ي گوشه كه همينطور

 ...نداري بيشتر كه خوشگل خواهر يه ديگه، بده :آرام گفت

 توي كردم پرت تومنی ده يه و برداشتم كيفمو نداشتم، كل كل حوصله

 ...صورتش

 

 ...گشنه بگير بيا: من

 گفت و سمتم كرد پرت پولو خودم مثل
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 یم چی تومن ده با ميده، پست بندازي گدا جلو اينو بدبخت، تويی گشنه: آرام

 بخري؟ خواستی

 ...خودم مال نميخواي: من

 ..رفت اتاق در طرف به قهر حالت با آرامم و برداشتم پولو

 ...آرام: من زدم صداش دارم، احتياج كمكش به افتاد  يادم تازه

 چيه؟: آرام برگشت و كرد كج شو راه

 ...دارم مهم كار باش جدي كنار بزار هاتو بازي خل: من

 ..مهم كار بعد سوغاتم پول اول: آرام

 و بود شده خورد اعصابم دوباره بود، مده او سرش كه باليی و نفس ادآوريي با

 !!!!.....بود كرده گل برادرانم غيرت حس

 مگذاشت تراول تا دو و برداشتم كيفمو مطلب اصل سر برم سريع اينكه واسه

 كرد ماچم و پريد زده ذوق جلوش،

 ..ديب پول اينهمه شدي راضی كه مهميه كار چه نيست معلوم: آرام

 گفتم جدي

 ...بده گوش هام حرف به و باش ساكت فقط:من

 ...برگشت راه توي: من كردي؟ نگرانم ، آرمان چيشده: آرام

 ....كه قسمتی اون بجز كردم تعريف واسش رو ماجرا ي همه

 نگفتم؟ كه چيشد نميدونم

 نميدونم؟؟؟؟ بود چی دليلم پس كشيدم، نمی خجالت آرام از من

 ...هكن قبول نقشمو  كه بود احساسی انقدر و سوخت نفس سهوا حسابی دلش آرام

 ...بودم خوشحال بكنم بيچاره دختر به كمكی بتونم شايد اينكه از 

****** 
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 اي؟ آماده: من

 ...بزنم گند بدم سوتی ميترسم دارم استرس آرمان وااااي آرام

 وت نممطمئ من مروركن، پايين تا رو گفتم بهت كه چيزايی و باش آروم نه: من

 ...برمياي پسش از

 ...نكنم خراب كن دعا: آرام

 ..نميكنی خراب نترس،: من

 ...شد بلند بار چندمين براي مامان صداي

 .....آرمان آرام،: مامان

 ...ديگه بياين كرد يخ غذا پس، كجايين

 ....گلم مامان اومديم: من

 ..ناهار ميز سر و پايين رفتيم هم با

 آرام؟ كردي گريه: آتنا گفت ديد آرامو اينكه محض به مامان

 ...كردن بازي غذاش با كرد شروع و پايين انداخت سرشو آرام

 ....دوستم: آرام چيشده؟ باز بابا؟ لوسه چيشده: فرزاد

 شده؟ چی دوستت: آتنا

 كاميون بايه شمال راه تو باباش  و مامان كرد، گريه كلی بهم زد زنگ: آرام

 ...مردن كردن تصادف

 ...آره: آرام باهم؟ شون دوتا ااايو  اي: آتنا

 ...بيچاره: فرزاد

 ...شده ديگم چيز يه: آرام

 چی؟: آتنا
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 پرورشگاه از تورو گفتن خانوادش مردن، باباش و مامان فهميده قتی: آرام

 ....كردن بيرونش ازخونه االنم نيستی، واقعيشون بچه و برداشتن

 ....نگرفت ازش داشته طال پولو هرچی زدنو كتكش هم كلی

 غصه به هم منو احساسی باباي مامانو و بود گرفته شدت گريش آرام حاال

 ...بود انداخته

 ....طفلكی: آتنا

 كردن؟ بيرونش واقعا ميشن، پيدا آدمايی چه

 غازهم تويه از نامردا، گرفتن گوشيشم حتی چيكاركنه، نميدونه طفلكی آره: آرام

 ....!!!!زد زنگ

 ....سرگردونه خيابونا تو: آرام ؟كجاست االن حاال خوب: فرزاد

 كنه؟ چيكار ميخواد شبو: آتنا

 بياد؟ سرش ممكنه بالهايی چه نكردن فكر واقعا نامردا اون

 ونا كنيم كمكش ميتونستيم كاش ميسوزه، براش دلم خيلی مامان، نميدونم: آرام

 دست باهم فاميلشم همه و بودن فاميل باهم باباش و مامان چون نداره جارو هيچ

 بچه اين از نفس نيست، دوست باكسی منم بجز كنن، بيرونش كه كردن يكی به

 .....خواسته كمك من از كتابه تو سرش فقط كه خوناس درس

: آرام گفت و رفت بهم اي غره چشم آرام بهش؟ بكنيم كمكی چه خوايم می: من

 ...لطفا   نكن قاطی تو خود يكی تو

 

 .....بابا مامان،: آرام گفت اي مظلومانه حالت با بعدم

 ....بخدا داره گناه بكنين، كاري يه خدا تورو

 بخوابه؟ كجا  بياد؟ سرش ميخواد چی  چی؟ شب ولی هيچی اآلن

 ......مامان بابا، 

 ....بكنين فكري يه من خاطر به كسوكاره، بی ساله نوزده دختر يه من مثه اونم
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 چی ندشآي  ؟...  كی تا ستني معلوم خيابونا تو برم بمونم بيجا من فكركنين اصال

 ....زندگيش؟ درسش، ميشه

 ......خدا تورو

 ...بود افتاده هق هق به ديگه حاال

 ....گفتم آفرين كردن، بازي نقش تو باالش توانايی به دلم توي 

 خب؟ چيكاركنيم: آتنا گفت كرد می نوازش آرامو بلند موهاي كه همينطور آتنا

 ....خونمون بياد بذارين: مآرا گفت و كشيد باال بينيشو آرام

 چی؟ بقيش ما، ي خونه بياد امشب: آتنا

 فكري يه بزرگه خدا فردا تا نباشه، خيابون ي بياد،آواره امشب حاال: آرام

 ...ازش گرفتن گوشيشو گفتی توكه: آتنا بياد؟ بگم ميكنيم،

 !!!!بزنی؟؟؟ زنگ بهش ميخواي چجوري

 ...بود ونسردخ من برعكس كردم، نگاه آرام به استرس با

 بياد؟ بگم حاال دوباره، بزنه زنگ شد قرار: آرام

 اباتب نميدونم،: آتنا گفت مينداخت باال شونه كه درحالی و كرد نگاه فرزاد به آتنا

 ....بده اجازه بايد

 ؟؟؟؟......بابايی: آرام گفت التماس با و كرد لوس بابا براي خودشو آرام

 چی؟ ،بعدش ولی بياد: فرزاد گفت و كشيد عميقی نفس فرزاد

 خب: آرام گفت زبونی شيرين با و داد ادامه بابا براي خودش كردن لوس به آرام

 ....كنه مازندگی با هميشه واسه بذارين گلين، و خوب انقدر كه شما

 ....نميشين ورشكست نفر يه اومدن با كه دارين پول انقدرم

 مانآر شركت بره ركار،س بره ميگم بهش اصال خودتونه، دختر فكركنين  بابا

 ....بياره خودش خرجشو

 ....نمايشی ،البته كردم سرفه و گلوم تو پريد آب
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 گفتم جانب به حق

 ديگه بياد، كه شركت بياد، كه خونه ميدوزي؟ و ميبري خودت واسه چی: من

 ....ديگه من به بچسبونش بخون واسمون عقدم ي خطبه يهو چی؟

 گفت و رفت غره چش دوبار آرام

 فكر چيزا چه به اومده خوشت چه تو رو، پر بچه وقت يه نكنی ترش: مآرا

 ...ميكنی

 ابون؟خي تو بمونه ميده اجازه غيرتت خواهرته كن ،فكر بدبخت نباش بخيل انقدر

 داد ادامه و بابا به كرد رو

 بده خودش خرجشو كاركنه ميگم بهش ميده؟ اجازه چی، شما غيرت بابا: آرام

 ....بخدا

 ترين ارزش بی من واسه پول ميدونی كه تو نيست، پولش بحث اصال: فرزاد

 ....چيزه

 خير؟؟؟ كار واسه ميكنين ترديد چرا چيه؟ بحث پس: آرام

 تو اومده يهو كيه اين بگيم فاميال؟ كنيم؟ چيكار ميخوايم مردمو حرف: فرزاد

 مرح دل فرزاد از و نميگفت چيزي و بود ساكت حاال تا كه آتنا هان؟ زندگيمون

 ...اومد حرف به بود تر

 ارچيك فاميال به تو حرفه، بكنی هركار گرفت، نميشه كه مردمو حرف جلو:آتنا

 داري؟

 مده او خوندن درس واسه ديگه كشور يا شهر يه از آرام دوست ميگيم بهشون

 ...ميكنيم فكري يه بعدا تهران،

 سرنميزنن؟؟؟ ازش چرا نميگن چی؟ پدرش و مادر: فرزاد

 هب كردن كمك داره ايرادي مگه نياد، در دروغمون كه ميگيم راستشو اصال: آتنا

 ات كنه زندگی ما با خونمون تو بياريمش ميگی تو يعنی: فرزاد خدا؟ بنده يه

 .....داره ثواب جان؟؟؟ فرزاد مگه ميشه چی:آتنا آخرعمرمون؟

 ...بره كنه ازدواج كه فرداس امروز نيست، كه بچه
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 بچه ثهم ،ميشه خدا رضاي واسه برداشتيم پرورشگاه از بچه يه ميكنيم فكر اصال

 ....ديگه خودمون

 بياره؟ دوستشم ميخواد حاال اضافيه، خودش آرام اين بابا، اي: من

 گفت عصبانيت با آرام

 گفت ما به توجه بی فرزاد آخه؟ داره تو به چيكار اون: آرام

 اون هرچی نمنميز حرف آتنا حرف رو من نداره، فرقی هيچ من واسه: فرزاد

 ....بگه

 ....بده خيرت خدا: آتنا گفت و كرد نگاه فرزاد به شناسانه قدر آتنا

 گفت و كرد آرام به رو

 ...دنبالش برين آرمان با كجاست، ببين: آتنا

 خنده و كرد بارون بوسه رو بابا مامانو و پريد بود زده  ذوق حسابی كه آرام

 ...شد لباش مهمون

 ...دخندي منم قلب اونجا و 

 !!!...دادم ادامه نقشم به قلبم ي خنده به توجه بی

 ....مباش دوستشم سرويس بايد حاال بود، كم بودم خانوم اين سرويس بابا، اي: من

 نميخواد دلم من بدونين؟ منو نظر نميخوايين خانوادم، اين از عضوي منم اصال

 ....بگيره آزاديمو خونمون بياد كسی

 نميري تو اگه داره، گناه دختره داره؟ چيكار تو به آرمان،اون نزن غر: فرزاد

 ...ميرم خودم

 ...نميره دوري جاي خدا پيش گرفتيم، تصميممونو ما

 گفتم و كشيدم عميقی نفس

 ....محترمه تون تصميم نميزنم، حرف شما حرف رو منم ميرم، خودم نه: من

 ....باال مرفتي ناهار بعد و داديم ادامه خوردنمون غذا به شديمو ساكت همه
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 گفتم گرفتمو بغل آرامو

 ....برمياي پسش از ميدونستم خوبم، خواهر آفرين: من

 گفت حرص با و كرد پاك بوسمو رد گذاشتم، لپش چال رو بوس يه

 راضی تا ميزنم زار دارم من ميزنی، مفت حرف همش بيشعوري، خيلی: آرام

 .... مياي پارازيت هی تو بشن

 ....كنم حال من بشه عوض تصميمشون تو ايحرف بخاطر ميخواست دلم ينی

 ...گفتم خنديدمو

 !!!...خونه اين تو نميرسه جايی به حرفم ميدونستم: من

 ...باشم گفته چيزي يه كه گفتم

 گفتم و كردم ساختگی اخم باشی؟ موافق توام حاال نميشد: آرام

 مششخو پررويی پسر چه كه دربيارين حرف سرم پشت بعدا ميخواستيی نه،: من

 ....كوچولو خواهر خوندي كووووور ؟؟؟؟....اومد

 نيومد؟؟؟؟ خوشت نكه: آرام  گفت و كرد ريز چشماشو آرام

 ....خونه بياريمش نميگفتی كه نميومد خوشت ازش اگه تو

 از من ميدونی هركسی از بهتر خودت تو كنم، كمكش ميخواستم فقط من: من

 ....متنفرم دخترا

 براش كاري نياد خوشت كسی از تا تو ميدونم هم كسی هر از بهتر ولی: آرام

 ...نميكنی

 ....گيره پيشش دلت معلومه چشات از ميكنه، فرق يكی اين

 ....برام فراهمه بهترينا تركنم لب دستمه، دم دختر اينهمه: من

 ....آرام تو اي ديوونه ديدمش؟ ساعته يه كه ميشم دختري عاشق ميرم بعد

 گفت من حرفاي به توجه بی
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ك، ببينم بگو حاال: امآر َُ  ومن داداش دل كه اي ساله نوزده نفس اين شكليه چه َكَل

 ....كه نكردم نگاش اصال بابا، نميدونم: من برده؟؟؟؟؟؟

 ...اصال نكردي نگاش خودت جون آره گفتم دلم تو

 ...خرم من خودت جون: آرام

 ...صد در صد: من

 ...كرد بازوم حواله مشت يه

 ....كثاااااافت: آرام

 ...دنبالش بريم شو حاضر برو: من

 اآلن؟: آرام

 ...شد دير حاضرشو بدو ،بدو ديگه االن كی؟؟؟ پس: من

 

 ...شدم آماده زود خيلی و اتاقم توي رفتم

 ....ردمك مرتب قيافمو و پوشيدم آبی سبز شرت سويی با اي سرمه شلوارجين يه

 .بيرون اومد آرامم اتاق، از من رفتن بيرون با همزمان

 بشل رژ و كفش و كيف با كه بود پوشيده نارنجی كوتاه روسري و مشكی انتوم

 ....بود ست

 .بريم: آرام گفت و گرفت بازومو بريم؟: من گفتم و چرخوندم دستم توي سوئيچو

 .افتاديم راه بابا مامانو با خدافظی از بعد

 ميخواي؟ چی اينجا: آرام گفت تعجب با آرام موبايل، بازار رفتم اول 

 هفته همين گوشيتو توكه: آرام نظرت؟ به اينجا ميگيرن چی! شدي؟ خنگ: نم

 ....كردي عوض پيش ي

 برم؟؟؟ تنها يا ميشی پياده ميخوام؟ خودم واسه گفتم اآلن من: من
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 ....ندادم محلش منم و زد غر كلی و شد پياده

 ارتك سيم يه رفتمو مغازه اولين توي همين بخاطر برم، راه زياد نداشتم حوصله

 ...گرفتم اس فور آيفون گوشی يه و گرفتم رند ي شماره با

 دختره واسه: آرام گفت ميزد، موج شدت به توش حسودي كه لحنی با آرام

 !ميخري؟

 مشكليه؟: من   گفتم و انداختم باال ابرو

 نمياد؟ خوشت ازش گفتی توكه: آرام

 ست؟ني الزم الزمه، گوشی آرام؟ داره ربطی چه آخه نياد خوشم: من

 وت نميشد؟ تر ساده و تر پايين مدل اس؟ فور آيفون ديگه ولی هست الزم: آرام

 ....نميشناسيا اصال اونو

 ...دختر همينه كه خودتم ،ماله زشته نشو حسود: من

 گفت حرص با

 ميكنی؟؟؟ مقايسه اون با منو تو: آرام

 ...تيغيدنت واسه داره نقشه شايد كردي؟ باور حرفاشو چطوري اصال

 خونه؟؟؟ توي بياري دختررو نشناخته و نديده ميخواي چجوري اصال

 هبيوفت اتفاقی يه اگه حاال منه، دوست چون شدن، راضی من بخاطر بابا و مامان

 ....ميبينن من چش از

 ...آرمان اصال نباشه دزد

 گفتم و پريدم حرفاش بين

 یدروغ میميفه ببينيش توام خوبيم، شناس آدم من كه ميدونی آرام، كن بس: من

 ...من با شد هرچی نيست، كار تو

 !!!!!....اون نه خودمه شأن در كه خريدم چيزي حاالم
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 پارسا، هتل طرف به افتادم راه نشستمو منم و شد سوار و كرد درهم قيافشو

 :حرصگفت با دوباره آرام رسيديم وقتی

 اينجا؟ آورديش: آرام

 ي دفعه ضمن در نميدن، اتاق تنها دختر به جايی نبود همراهش مدارك: من

 ...ميپرسی سوال كارام واسه انقدر باشه آخرت

 داري تصميم ام اگه لطفا، باش آدم مثل كنی كمك كنی، همكاري كردي قبول اگه

 م،ميگ فرزاد و آتنا به رو قضيه خودم منم برگرديم، بگو االن همين كنی غرغر

 ...زيرش ميزنن يا ميكنن قبول يا

 ابجو فردا بياد، بيچاره دختر سر باليی هر اونوقت ت،نيس مهم اصال منم واسه

 ...بدي بايد خودت رو خدا

 فسن به ،گفتيم افتادم راه سرش پشت منم شد، پياده و كرد باز درو حرف بدون

 ...پايين بياد اومديمو ما كه بدن خبر

 هيچ بدون قرمز، شال و مانتو همون با اومد، تا مونديم منتظر الوي تو

 ....آرايشی

 بدون ولی نداشته، آرايش لوازم روش مده او فشاري چه كردم فكر خودم با

 ....انگار بود تر خوشگل آرايش

 ....مينشست دل به و بود خاص خودش زيبايی

 هك االن تا سالم،: من گفتم و كردم نگاه چشماش توي شدم، بلند صندلی روي از

 تگف شرمندگی با و انداخت پايين نگاهشو نگذشته؟ سخت بهت

 ...ممنون كنين، كمكم برگردين نميكردم فكر سالم،: نفس

 آخرش تا يعنی كردم قبول وقتی ميرفتم، اول از كنم كمك نميخواستم اگه: من

 ...هستم

 ....خواهرم آرام: من گفتم آرام به رو

 .داد دست آرام با و برد جلو دستشو نفس



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  59  

 ....كردن يفتعر خيلی ازتون آرمان آقا جون، آرام خوشبختم سالم،: نفس

 .....كرده تعريف خيلی توام از آرمان عزيزم، خوشبختم منم: آرام

 اصال منو كه طوري بشين، جور هم با حسابی بايد خونه تا االن از: من

 چيكار تو ببينم كنه بازي نقش بلده خوب خيلی كه آرام آرامی، دوست نميشناسيو

 ....ميكنی

 حاال؟ كنم چيكار بايد من باشم، خوب بتونم اميدوارم: نفس

 و امانم فهميد وقتی كرديم، تعريف بوديمو ساخته بابا و مامان براي كه داستانی

 لیك البته و كرد گريه حسابی ازخوشحالی كنه مازندگی با كه شدن راضی بابا

 ...تشكر

: من فتمگ و گرفتم طرفش به موبايلو ي جعبه شد تموم هاش گريه از صبرم وقتی

 ...بگير اينو بجاش ندارم، حوصله نگير آبغوره بسه حاال خوب

 حمتز شما نبود الزم ممنونم: نفس گفت گرفته صداي با و كشيد باال بينيشو

 ...بكشين

 گفتم و كردم اخم

 ....كنار بذارشون نمياد خوشم بيخود تعارفاي از: من

 ....بده ميخواي هركی به رنده شمارش

 ....بدم بهش رموشما بخوام كه ندارم كسيو من ممنون، بازم: نفس

 گفت و كرد بغلش آرام

 ...متأسفم افتاده زندگيت توي كه بدي اتفاقاي بخاطر: آرام

 و خوب زندگی ما با ،اميدوارم نگرانتن كه داري اي خانواده بعد به اين از

 ...باشی داشته خوشی

 حاال داشتم خواهر آرزوي هميشه خوشحالم، خيلی باشی ما با قراره اينكه از

 ...شنيد صدامو خدا و شد برآورده آرزو ناي امروز

 ....برام فرستاد آسمون از آماده و حاضر خواهر يه
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 گفت نفس و كردن بغل همو

 ....باشيم هم واسه خوبی خواهراي اميدوارم همينطور، منم: نفس

 گفتم هنديشون فيلم كردن تموم واسه

 ....هم غلب تو از بيرون بياين زشته، اينجا بازيارو لوس اين نكنين: من

 شبيه یخيل تو: نفس گفت ساختگيش لبخند با نفس شدن، جدا هم از حرفم اين با

 ...جون آرام آرمانی آقا

 همه بدبختانه آره: آرام گفت داري خنده لحن با و زد سرش روي دستی دو آرام

 ....ميگن همينو

 دستشون كار حساب كه رفتم بهشون غره چش يه زيرخنده، زدن شون تا دو

 ...بياد

 ...كنيم خدافظی و تشكر پارسام از بريم بيوفتين راه ديگه، بسه: من

 مرگ ذوق شون تا دو پارسا و آرام پارسا، اتاق توي رفتيم هماهنگی از بعد

 ...!!!!هم ازديدن بودن

 ...سالم: من

 ...بشينين بفرمايين اومدين خوش سالم: پارسا

 ..كشيدي تزحم ممنون بريم، تشكركنيم يه اومديم ديگه نه: من

 ...بفرمايين نميميري، بشينی دقيقه دو حاال خب: پارسا

 ...آوردن نسكافه و كيك برامون زد زنگ نشستيم، پارسا تعارفاي با

 خانوم؟ آرام هستين خوب شما: پارسا

 ....!!!!اينجا شدين مديرا شبيه چه خوبين؟ شما ممنون بله: آرام

 مگه؟ چيم شبيه ،بيرون ديگه مديرم: پارسا
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 از تله تو فكرميكردم من باشين، مدير نمياد بهتون اصال هستين كه بيرون: امآر

 استونو ميگفتم تازه ميكشن، طی زمينارو و ميشورن دستشويی كه هستين اينايی

 !!!!....تهران هتل بهترين تو هست زيادم

 گفت و خنديد دلش ته از پارسا

 بودين؟ راحت شما انپژم خانوم خوب خانوم، آرام واقعا ممنون خيلی: پارسا

 همه و راحتی و تميزي و خدمات بود، عالی ممنون بله: نفس بود؟ چی همه

 ...چی

 ...خوشحالم بودين، راضی كه شكر خدارو خب: پارسا

 ...نشيم پارسام مزاحم اين از بيشتر بريم بخورين زود دخترا: من

 تمام چون نميگيره ميدونستم كنم، حساب پولو كه رفتم پارسا ميز طرف به

 بخ ولی نگرفتم، قرونم يه ازش و ميدم و دادم انجام من هتلشو تبليغاتی كاراي

 ....برم تعارف بدون بندازم  سرمو بود زشت

 گفت و كرد اخم پارسا شد؟ چقدر ما حساب خب: من

 حساب هم با ما پسر، بكش خجالت برو منو؟ بزنی بدم چوب يه ميخواي: پارسا

 ...داريم زياد كتاب

 ....برادر كاكا حسابه بحسا: من

 گفت و زد چشمك پارسا

 بگيري؟ طلبتو كه ميگی اينو ها، سياستی با خب:پارسا

 ....داري من تبليغات از داري هرچی خور، مفت پسره چی پس: من

 

 بهت، بگم چيزي نميتونم خانوما جلو نكردم، بيرونت تا آرمان برو: پارسا

 ...برووو

 .ماشين توي رفتيم و كرديم داحافظیخ خنده و شوخی با و فشردم دستشو

 ...نداشت بيشتر نفر دو جاي كه خودم ماله بودم اومده بابا ماشين با



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  62  

 ...رانندشونم من كه انگار نشستن، عقب تاشون دو هر

 فرشته نفس و داداششو آرام كه شدن  جور و زدن حرف هم با انقدر خونه تا

 ....كردن فراموش نجاتشو

 ....كه انگار من و

 

 

 *هفتم فصل*

 

 ....بودن منتظر خونه صفاي با حياط توي نفس از استقبال براي فرزاد و آتنا

 ...اومدن پايين ها پله از فرزاد و ،آتنا ماشين توي از شدنمون پياده با

 ....رفت بغلش توي راحت خيلی نفس و كرد باز آغوششو ذوق با مامان

 ....اومدي خوش خيلی دخترم سالم: آتنا

 ...جون آتنا شدم مزاحمتون ببخشيد سالم،: نفس

 ....عزيزم نه: آتنا

 ....بابا اومدي خوش جديدت ي خونه به گلم دختر سالم: فرزاد

 ؟كنم تشكر چطوري ازتون نميدونم واقعا ممنونم، خيلی ازتون من سالم،: نفس

 تعريفا اون از بهتر خيلی شما ولی بود كرده تعريف خيلی ازتون جون آرام

 ...هستين

 اين زا اميدوارم متأسفم، افتاده برات كه بدي اتفاقاي تمام بابت من مرسی،: اآتن

 ...بخندي هميشه و نبينی بد روز بعد به

 ...ممنون: نفس

 كنی حس ميخواد دلم باشی، داشته آرومی و خوب زندگی ما كنار ايشاال: فرزاد

 ....باشی راحت و خودته ي خونه
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 ...بدون تخود از رو ما و نكن غريبگی باهامون

 ....شدم زندگيتون مزاحم اينكه از ميكشم خجالت خيلی من: نفس

 ...جون نفس نيستی ما زندگی مزاحم اصال تو: آرام

 ....كنم كم زحمتو و كار دنبال برم فردا از كنم می سعی: نفس

 مفكرش: فرزاد گفت ساختگيش اخم با و كرد هدايتش خونه داخل سمت به بابا

 ....بري اينجا از يا كاركنی بذارم كه نكن

 ...آرامی مثل خانوادم و من واسه ثانيه همين از و اآلن همين از تو

 تا االن از مهمه، برام خيلی اين و داري كنكور كه باش درست فكر به فقط و فقط

 ....منی دختر عمر آخر

 گفت بود كرده بغض حاال كه نفس

 ....بگم بايد چی نميدونم واقعا من خوبين، خيلی شما: نفس

 ...باش درست فكر به فقط ميگه راست فرزاد عزيز،م هيچی: آتنا

 و ميمونی ها فرشته مثل خوشگلی خيلی تو ميمونه، دلم تو نگم اينو راستی

 ...كرده برابر چند ،جذابيتتو مظلوميت و معصوميت

 گفت و زد لبخند نفس

 ...ينهست برو دل تو و خوشگل خيلی خانوادگی هم شما دارين، لطف شما: نفس

 !!!....اچر نميدونم لبم، گوشه اومد بود پوزخند شبيه بيشتر كه اي مسخره لبخند

 ...كنی استراحت بري ميتونی ناراحتی و خسته خيلی ميدونم: فرزاد

 اتاقشو ها بچه آرامه، و آرمان اتاق بين گرفتيم نظر در برات كه اتاقی: آتنا

 ....بدين نشونش

  ودتخ سليقه با ميتونی نيومد خوشت اگه ولی هست خواب سرويس توش: فرزاد

 ...كنی درست اتاقتو

 ...نكردي لطف خيلی بشم آواره نذاشتين كردين بزرگواري همينكه ممنون،: نفس
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 يیچيزا از ليست يه كردي استراحت اينكه از بعد دخترم، بود وظيفمون: فرزاد

 مقل از رو زيچي نميخوام بگير، برو ها  بچه با فردا كن تهيه داري احتياج كه

 ....بندازي

 ...ميكنين زده خجالت حسابی منو شما: نفس

 ..خودته ي خونه كن فكر و باش راحت نداره، خجالت نه،: فرزاد

 ...جون بابا چشم: نفس

 !!!...مارو جون بابا شد صاحب هم سريع چه داره، زبونی چه اين خدا واي

 بگير، لباس آرام از مشبوا كردم، آماده زود شامو اي خسته ميدونستم چون: آتنا

 ...ميكنين تهيه ميرين فردا

 ...بخورين شامتونو بياين كردين عوض لباساتونو

 ...باال رفتيم و شديم بلند آتنا حرف اين با همه

 ....رفتن باهم اونام و اتاقم توي رفتم راست يه من

 هك نيوفته اتفاقی اميدوارم دادم، نجات دخترو يه و شد تموم منم مسئوليت خب

 !!!...بشم پشيمون

 زرد و سبز حلقه آستين و سبز ورزشی شلوار يه و كردم عوض لباسامو

 توي بندازم مو خود دختره بخاطر كاري اول همين از نداشتم حوصله پوشيدم،

 ....ببنده چشاشو اون چه من به بپوشم، پوشيده لباس و زحمت

 ...كه كنم اذيت خودمو عمر يه نميتونم

 ...بودن اونا منتظر آتنام و فرزاد نشستم، ميز پشت و پايين رفتم

 ...خوبيه دختر: فرزاد

 ...طفلی آره: آتنا

 !!!!كردم؟؟ نگاه اون به من مگه: من آرمان؟ نه خوشگله، خيليم

 ؟!نكردي نگاه اصال كه تو: فرزاد
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 حرف كسی اگه كه عصبانيم خونه تو اومده مزاحم يه اينكه از انقدر فعال من: من

 !!!!...ميكنم لهش  ميزنم بزنه

: نم گفتم آوردمو در نفسو اداي گرفته؟ تورو جاي مگه داره؟ تو به چيكار: آتنا

 ...باباجون چشم

 ....شد صاحب بابامونم نيومده هنوز رو پر دختره

 گفت و خنديد فرزاد

 ...نميكنه حسودي مرد گنده، مرتيكه بكش خجالت: فرزاد

 ...اومدن نفس و آرام حرفش شدن تموم با

 شال هي با بود پوشيده سفيد بلند آستين شرت سويی و مشكی شلوار يه نفس

 ...مشكی

 !!!!عايا؟؟؟؟ توخونه بگرده روسري با ميخواد دختره اين

 ...عزيزم بشين بيا جون نفس اومدي خوش: آتنا

 ....بود عالی باباجون بله: نفس  نه؟ يا اومد خوشت اتاق كمد و تخت از: فرزاد

 ....بود گرفته خندم منم خنديد، و كرد اهنگ من به فرزاد

 ...بگيرين برين فردا بنويس نيازتو مورد لوازم ليست حتما شام بعد: آتنا

 ...نيست اي عجله حاال جون، مامان ممنون: نفس

 وقت اول فردا الزمه چی همه نداري ،هيچی اتفاقا هست عجله چرا: فرزاد

 ...ميرين

 ...صرع تا دانشگاهم فردا من بابا: آرام

 ...ميره آرمان با نداره، اشكال: فرزاد

 ...برم زود بايد دارم، كار شركت فردا من: من

 ...نميشه چيزي بري ديرتر: آتنا

 ....دارم جلسه نميشه،: من
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 بود معلوم لحنش از ببرمش؟؟؟؟ من واجبه خيلی اگه ميشه، بگم من: فرزاد

 ...بزنه منو ميخواد

 ....بخدا ندارم رفتن بازار حوصله

 ....شدم روانی ديگه بردم آرامو مامانو اين كه انقدر

 ....خونمون آورديم رو دختره خورديما ي...ه...و.گ چه

 گفتم حرص با

 ....ميبرمش برسين، كاراتون به شما نه: من

 اي عجله كه گفتم بندازين عقب من باالي از كارتونو نميخواد ممنون،: نفس

 ...نيست

 ...بگو بهش داشتی هركار رته،اختيا در فردا آرمان: فرزاد

 ....ممنون چشم،: نفس

 .....رو پر دختره ميتركيدم، حرص از داشتم كه واي

 ....شده بدترم اومده اين كه حاال نميكردن، حساب آدم منو همه كم خونه اين تو

 !!!!!!....گرفت وجودمو تمام بودن راهی سر بچه حس

 ...!!!! شدن جور باهم كلی و خورديم متفرقه هاي زدن حرف توي شامو

 ...!!!!!نبودم صميمی خانوادم با من كه شد صميمی همه با انقدر دختره

 !!!....دراومد حرصم و شد، حسوديم جورايی يه كنم اعتراف بايد

 كارم از نداشتمو اعصاب من ولی هم، دور بودن نشسته همه شام خوردن از بعد

 ايپ نشستم و اتاقم توي رفتم بخيرگفتمو شب يه بخاطرهمين بودم، پشيمون

 ....ميشدم آروم اينجوري اينترنت،

 و درخورد به آرومی ضربه نبودم، ساعت متوجه و بودم  آنالينم بازي در غرق

 اومد آرام صداي پشتش

 بيداري؟؟ آرمان: آرام
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 ...نيم و يك كردم، نگاه مچيم ساعت به و مالوندم چشمامو

 ..آره: من

 ...اتاق توي اومد و كرد باز درو آرام

 ..برم بزنمت اومدم: آرام داري؟ چيكار: من

 ...نشده زاده مادر از: من

 نميدونم؟ ميگی شكليه چه دختره ميگم ،بهت بيشعووووور: آرام

 گون ميكنی، خرج براش و نگرانشی ميزنيو سينه به سنگشو انقدر چرا بگو

 ...فرشتس نيست دختر

 ميكردين؟ چيكار االن تا  بابا، برو ب:من

 هماهي دختر خيلی حرفيديم، يكم اتاق تو رفتيم اومديم مام باال اومدي تو: آرام

 ...اومد خوشم ازش

 ...سالمتی به خب: من

 ...خريد برين كه پايين بياي زود شد قرار فردا: آرام

 ...ندارم حوصله اصال قرآن، به كردم گيري: من

 ميگذره خوش كلی بيرون، بري خوشگلی اين به دختر با باشه خداتم از: آرام

 ...نداشتم كالس منم كاش بهت،

 ...!!!!عروسيه... تو اآلن بيرون، بياد من با باشه خداش از بايد اون: من

 ....ادب بی: آرام

 .بخوابم ميخوام برو: من

 !!!!...خوابيدم حرف بی منم و رفت بيرون حرف بی

 

 *هشتم فصل*
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 !!!؟؟؟....پس هچطوري جهنم ندم مو من گرمه، هوا چقدر خدا واااااااي

 .....پروردگارا خدايا،

 طاقت كه ننداز جهنم تو من جان فقط بكن، بكنی بندت اين با ميخواي هركاري

 ....ندارم

 ...ميريزم عرق شرشر دارم بازم خوابيدم لخت گرما از

 ....متنفرم ازش كه چيزي شده، چسبناك بدنم ،كل اي

 كار هيچ به يخوابيدمم بيشتر اگه بود هشت كردم، نگاه گوشيم ساعت به

 ...نميرسيدم

 ...اتاقم حموم توي رفتم بسته چشم و شدم بلند جام از بزور

 رفتم و كردم باز سردو آب دوش همين نداشتم،بخاطر پركردن وان حوصله

 ...زيرش

 ...ايول يخه، چه اوووووف

 ...نميپرونه آدم سر از صبحو سر خوابه سرد آب دوش يه مثه هيچی

 مخواست می اومدم، بيرون تن به لباسی حوله و كردم حال سرد آب با اي دقيقه ده

 ....!!هست دخترم اون اومد يادم كه پايين برم همونطوري

 !!!....جلوش برم حوله با كه نبودم حيا بی انقدر ديگه

 مهتن حوله بود؟ كجا زشتيش ميكنم، طبيعی اونم بگذره روزي سه دو يه البته

 !!!!...ديگه

 دوباره كه بپوشم بيرونمو لباس دفعه يه گرفتم تصميم حدم از شبي تنبلی بخاطر

 ....كنم عوض لباس بيامو باال رو ها پله اين نشم مجبور

 !!!...زدم تيپو ترين ساده آخر دادن، خرج به وسواس كلی از بعد

 كه اي سورمه شرت تی يه زيرشم قرمز، شرت سويی و اي سورمه جين يه

 ....باشه ست شلوارم با ميكنم باز لباسمو زيپ وقتی
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 ..ميخوردن صبحونه خنده و شوخی توي و بودن نشسته ميز دور همه

 گفتم حسودي با

 مياد كه نو خانوم، مامان بله  ميخورين؟ صبحونه تنها تنها حاال نامردا، اي: من

 ....آزار دل ميشه كهنه بازار به

 خدايی؟؟؟ داشتيم

 ...يربخ همه صبح: من   نشستم و كشيدم عقب صندلی

 گفت خنده با آتنا

 القهاخ نميدونه ميگيره جدي نفس اينجوري نگو ،...بخيرحسود توأم صبح: آتنا

 ....كه تورو

 آخه؟؟؟؟ ميخوري صبحونه كی تو

 ...خورم می كه نوشيدنی ميشينم كنارتون: من

 ....بخور بيا كه، نيومده زمين آسمون حاال: فرزاد

 ..چاي: من برات؟ بيارم ميخوري چی: آرام

 ....استكان اونم قوري اونم كتري اون بريز، پاشو خودت خب: آرام

 شنيدم نفسو صداي كه ميكردم نگاش چپ چپ داشتم

 ...ميريزم آرمانم آقا واسه بريزم، خودمم واسه ميخوام من: نفس

 ...بريزه خودش بذار ميشه، رو پر بابا نه: آرام

 ...نميشه چيزي نه: نفس

 و زد لبخندي ميز، روي گذاشت و ريخت شرنگخو چاي سينی يه و شد بلند

 !!!....نكنن حسودي آرمان آقا كه بخوريم باهم همه دورم يه: نفس گفت

 گفتم حرص با حرفش، به توجه بی

 ....ترم راحت بگی آرمان نگو، آرمان آقا آرمان آقا انقدر: من
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 .چشم: نفس گفت و انداخت پايين سرشو

 مگفت ميكردم فوت چاييمو كه همينطور

 ....منتظرم من شو، آماده برو شده تموم صبحونت اگه: من

 ...ميام اآلن من باشه: نفس گفت ميرفت بيرون آشپزخونه از كه همينطور

 آرام؟؟ نمياي تو  برو،: من

 ...بگذره خوش برين ،شما دارم كالس كه نه،گفتم: آرام

 ...ها دلت خوشه: من

 گفت و زد چشمكی مگه؟ برم ميخوام پارتی بگذره؟ ميخواد چی خوش

 ...بيرون بري ميخواي داف يه با ولی بري نميخواي پارتی: آرام

 مزاحم دختره اين اينكه از دوستمو دختر خيلی من نكه بخدا، عتيقس آره: من

 ....خوشحالم خيلی اومده

 ...ميزنم بال بال باهاش رفتن بيرون واسه دارم االن

 ....باشه خداتم از: آرام

 ...اي سليقه بی كه واقعا خوشگلی، اين به دختر: آتنا

 !!!...مونده نخورده دست االن تا كه عرضس بی نيست، سليقه بی: فرزاد

 گفتم و دادم تكون سر

 اهل باشن داشته پاك پسر دارن آرزو همه داريم، مام دارن خانواده مردم: من

 !!!..برعكسن ما باباي مامان نباشه، بازي دختر

 نماو باشه چيز يه با همش مياد فشار دختر يه رو درچق اومد، لباسا باهمون نفس

 ...ميدونستم آرام وجود يمن به اينو الك، و آرايش بدون

 ...آمادم من: نفس

 .بريم: نفس بريم؟: من
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 .خداحافظ همگی: من گفتم شدمو بلند صندلی روي از

 ..نگهدار خدا اجازتون، با: نفس

 ...ماشين توي رفتيم دادنو خداحافظيمونو جواب

 بريم؟ كجا اول خب: من گفتم ميبردم بيرون حياط از ماشينو كه همينطور

 لمسنیا تقاضاي بايد ميكنم فكر شناساييم، مدارك واسه بريم اول ميشه اگه: نفس

 ....بديم

 ...اوكی: من

 هي رفتيم خودم پيشنهاد به بعد و شديم معطل مدارك كار انجام واسه ساعتی چند

 ...باشه هداشت چی همه كه خريد مركز

 .بله: نفس كردي؟ ليست رو داري الزم كه چيزايی خب: من

 .!!!..تنته اينا انقدر خورد بهم حالم چيزه، ترين مهم كه لباس واسه بريم اول: من

 غازهم داخل رفتيم باهم اومد خوشت چيزي از شايد بزرگه مغازه اين تو بريم بيا

 ميخواي نميدونم،: من نيست؟ قشنگ سبزه مانتو اين نظرت به آرمان: نفس

 ...بپوشش

 ..خوشگلتره اين ميكنم فكر: نفس

 .سفيد تزيينی هاي دوخت با مشكی زانو تا مانتو يه

 ...بپوش بردار مياد خوشت هرچی  از نميدونم: من

 قشنگه؟ نظرت به: نفس  اومد بيرون اتاق از و پوشيد رو مانتو و رفت نفس

 گفتم كالفه

 ...دار برش مده او شتخو خودت اگه نميدونم، من: من

 ..بديم انجام امروز همين خريدارو كل بايد باش، زود فقط

 .كنم انتخاب نميتونم من ديگه، بده نظري يه خب: نفس

 ..خوبه: من
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 ..ميدارم برش پس: نفس

 ..كنم می حساب پولشو منم بياري درش تو تا خب: من

 ...هست توش پول يخورده: نفس درآورد كارتشو جيبش توي از

 گفتم و كردم خما

 .كن استفاده ازش بودي تنها وقتی دار نگهش: من

 .كردم حساب پولو و رفتم صداش به توجه بی نشدمو جوابش منتظر

 ست اب كاربنی آبی و سبز ايو قهوه و سفيد گرفت، ديگم مانتو چندتا اون از بعد

 ....!!!روسري كفشو و كيف

 همينطور كرد، سرش رفتيمو باهم اومد، خوشش شال يه از سفيدش مانتو واسه

 آرمان؟ مياد بهم: نفس گفت ميكرد نگاه آيينه توي خودشو كه

 گفت فروشنده بدم، جواب من اينكه از قبل

  ي اندازه به هيچكس به فروختم كار اين از صدتا حاال تا خانوم، عاليه: فروشنده

 ....بود نيومده شما

 ؟آرمانی تو: من بهش توپيدم عصبانيت با كردمو داغ

 ...گفتم نظرمو فقط نه: فروشنده

 ...مردم ناموس نه بده مامانت واسه نظرتو برو: من

 اي قيافه با و آورد در رو روسري نفس... بريم بيار درش: من گفتم نفس به رو

 ...اومد بيرون آويزون

 ....ميومد بهم: نفس

 ...نميومد نه: من

 ...نگفت يزيچ ديگه و ترسيد بيچاره كه بود جدي و خشك لحنم انقدر

 ...ناموس بی رو پر مرتيكه
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 مردك نميموند زنده گرنه و نبود آرام يا مامان مخاطبش گرفت شانسش

 ....عوضی

 ...داد نجات جونشو اين و نبودم حساس نفس روي

 مركزخريد توي شديم عالف شب طرفاي تا و خورديم بيرون ناهارو كه خالصه

 .... خريد بودو الزم كه چيزايی تمام تا

 جا يكی اين كه اومد يادم فروشی زير لباس مغازه باديدن برگشت راه ويت

 ...مونده

 گفتم دستشو دادم كارتمو

 ....!!!باشه الزم من نظر اينجا نكنم فكر: من

 ......بيا زود نده خرج به وسواس ،1331 رمزش 

 ...ميام زود ممنون،: نفس گفت و انداخت پايين سرشو

 ....اومدن پر دست با خانوم نفس تا شدم معطل ساعتی نيم يه

 ....كرده خريديم چه ماشاال اوه اوه

 ...زدم لبخند بهش بار اولين براي و گرفت خندم

 هم اي خونه تو شلوار و تاپ تا چند: نفس گفت خجالت با خبره؟؟؟؟ چه: من

 ...گرفتم اومد خوشم داشت

 .باشه مباركت: من

 افتاده قلم زا چيزي نميكنم فكر ين،ماش توي رفتيم برداشتيمو وسايلو بدبختی به

 ..بود

 ...اون نه من نه ديگه، نداشتيم رفتن راه ناي

 ....هم روي گذاشت چشماشو و نشست نفس

 ...شدم هالك واااي: نفس



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  74  

 بگم چی من اومده، گيرت چيزي كلی خريد اومديم خودت واسه خوبه: من

 گفتم و زدم شلوارم پشت جيب به دستمو پس؟؟؟

 اآلن نم بشين تو گذاشتم، جا فروشی بستنی ميز روي كيفمو ركنم،فك عههه: من

 ...ميام

 .باشه: نفس

 يدمد رو شالی اون ويترينش پشت برگشت راه توي كه مغازه يه توي رفتم بدو

 در بودم، نگرفته و نمياد بهش بودم گفته من و بود اومده خوشش نفس كه

 !!!....ميومد بهش كه صورتی

 ودب بهونه كيف موندن جا اصل در ماشين، توي شتمبرگ گرفتمشو زود خيلی

 ...شال اون خريدن براي

 ....بود بسته چشماش همچنان نفس

 ...صورتش روي انداختم آروم آوردمو بيرون بستش توي از شالو

 گفت خوشحالی با زد، روكنار روسري و كرد باز چشماشو نكشيدكه ثانيه به

 ...آرمان ممنون واااي: نفس

 ازش شدي راضی چطوري نداد، مزه بهم اين اندازه به كردم خريد اينهمه

 ....نگرفتم اون از من: گفتم و كردم روشن ماشينو بگيري؟

 ؟..نمياد بهم گفتی كه تو: نفس

 ...مياد اينجا ولی نميومد، بهت مغازه اون تو: من

 ..شدم خوشحال خيلی: نفس

 بريم نداري الزم چيزي ديگه ميشدم، خوشحال ميكردم خريد اينهمه منم واال: من

 ...نديدم خريد توي تو صبوري به ،مردي ممنون ديگه نه: نفس خونه؟

 كارشون روزش هشت هفته روز هفت از كه دارم خواهر و مامان يه: من

 ....ديگه كردم عادت همينه،

 ...زنت خوشبحال خوبه، خيلی: نفس
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 ...ميشم حوصله بی برسم اون به بگيرم، زن من تا كو حاال: من

 ...بذاره وقت زنش واسه بايد آدم بيچاره، داره گناه: نفس

 ...حاال بزنی اونو جوش نميخواد تو: من

 .....شدم جنازه من: نفس   گفت و داد تكيه صندلی پشتی به سرشو

 !!!!....مرد واقعا كنم فكر تصوير، نه داشت صدا نه ديگه

 !!!!....راجعون عليه انا و هلل انا

 

 *نهم فصل*

 

 اب حسابی نفس و گذشته خونمون به نفس اومدن از ماهی يه شنبس، جپن عصر

 خانوادمون عضو اول از انگاركه همينطور، اونام و شده جور خانواده

 ....!!!بوده

 هن البته دارم، دوسش كردمو عادت وجودش به ميبينمش مزاحم هنوز اينكه با منم

 ....!!!داشتنا دوست اون از

 همچنان و نميارم بروش ولی ميدم، اهميت بهش شدمو غيرتی روش آرام مثل

 ...هست بوده كه همون اخالقم

 عادت بهش چقدر كه ميفهميم تازه و ميشه احساس نبودش نباشه كه روز يه

 ...كرديم

 .تماس نوبت حاالم و خانوادستو يه نوبت ماه هر باغمون، بيان فاميال قراره فردا

 ...بشه معرفی بهشون نفس و نببين نفسو ميخوان همه كه باره اولين واسه

 اب تا ميديم نشون نفس به تابه لب تو عكس هرچی نشستيمو دورهم همه حاالم

 ...بشه آشنا خانواده

 ...باشه راحت خيالمون تا بگيم همه به واقعيتو شده قرار
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 !!!....ميدونن بابا و مامان كه واقعيتی همون نه، اصلی واقعيت البته

 ...آرام رو آتنا فاميل و كنم معرفی نفس هب من فرزادو فاميل قراره

 يه اوقت بعضی و خودشونه كار به سرشون و نشستن هم بغل توي آتنام و فرزاد

 ...ميگن چيزي

 اونا ميدونه و كرده عادت بابا و مامان ي عاشقانه ي رابطه به نفسم ديگه حاال

 ...باشن همديگه بغل توي بايد همش

 مو مك و عينكی فقط و بابائه شبيه ميبينی كه مرده اين كن، گوش نفس خب من

 هزنش مشخصه كه بغلشه تو كه اون بزرگتره، بابا از سال دو فرزامه، عمو تره

 فهميدي؟ بابائه همسن رعناست، اسمش

 ...من برادر نيست كه فهميد،خر بله: آرام

 ...شايد گفتم: من

 گفت و كرد نگام چپ چپ نفس

 سناشونم رعنا، عمو زن و فرزام عمو رنخي خرباشم؟ چی؟؟؟ شايد گفتی: نفس

 .نيست مهم بيخيال

 ...نيست مهم كه نيار بهونه بيخودي شده يادت سنشونو:  من

 شمزن بزرگتره باباجون از سال دو عمو فهميدم، خوبم نرفته يادم اصلنم: نفس

 .بابائه همسنه

 كه تره دختركش و تر خوشگل و تر خوشتيپ همه از كه پسره اون خب،: من

 ....هيچی ممن

 ...هيچی نم ،او خودمونه آرام ميمونه مثل كه دخترم اون

 ....آرمااااان عههه: آرام

 

 سالشه 82 آرشامه منه كنار كه پسره اون  بده، گوش نفس كن ول اونو: من

 .فرهاده عمو دوم پسر معماريه آخر ترم دانشجو



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  77  

 سالشه 82 پانيذ، زنش با آرشاوينه بغلشه خانوم يه و داره آبی لباس كه پسره اون

 .عموئه اول پسر و

 ديپلم فوق و سالشه 82 كه عمو آخر بچه آيسانه پانيذه كنار كه دختريم اون

 ...داره چهره طراحی

 فهميدي؟ ببينم بگو بار يه عمو، خانواده از اين خب

 ...آرشاوين آيسانو پانيذ، آرشامو رعنا، عمو زن فرزام، عمو: نفس

 

 ..هستن فرزانه عمه خانواده اينا ببين، وبعدي عكس اين خب خوبه، من

 خوشتيپه آقا اون فرزانمه، عمه نداره عمو و بابا به شباهتی هيچ كه خانومه اون

 ...پرويزآقا شوهرشه كه بغلشم

 ...يسنی و يلدا دوقولوأن كه دخترا همين دارن، بچه تا دو

 كنار يسنی: من كدومه؟ كدوم ميفهمين كجا از همن، شكل چقدر اينا واااااي: نفس

 !!!...تمومه كارمون برداره اونو اگه داره، كوچولو خال يه لبش

: من گفتم كردم می بزرگ عكسو كه همينطور خال؟؟؟ كو كه، نميشه ديده: نفس

 ديدي؟ ايناهاشش كنم، زومش بذار

 داره؟ خال كدوم ببينی كنی نگاه ساعت سه بايد ينی ريزه، چه اوهوم،: نفس

 واقعا همه، مثل خيلی كاراشونم صداهاشونو ازهت نيست، اي چاره: من

 ...سخته تشخيصشون

 يه؟چ رشتشون بودم، نديده هم به شبيه انقدر نفر دو حاال تا من جالب، چه: نفس

 همش گردشگري: آرام   آرام؟ بود چی رفته، يادم نميدونم اوووووم: من

 ...گردشن درحال

 گفت و كرد شطون چشاشو نفس

 من:نم خبريه؟ نه؟ اينارو رشته ولی ميدونستی آيسانو ي رشته چطور تو: نفس

 تو؟؟؟ به گفتم چی اول روز



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  78  

 ....زدم حدس درست كه فهميدم ،حاالم نشد باورم من ولی نداري، گفتی: نفس

 گفت و زد چشمكی

 ....مياين بهم مباركه: نفس

 ...بريم باهم وايسا بابا آروم من

 ميكنه نقاشی داره همش چون آيسان كردي، تنمم دوختی و بريدي خودت واسه

 ...نپرسيدم اصال اونا از ميدونستم،

 ...شد باورم باشه: نفس

 دارم؟ چيكار تو باور به من بابا، برو: من

 ...خوبيه ي گزينه كن، فكر بهش حال هر به دردنكنه، دستت: نفس

 ...ببندبابا: من

 گفتم و آوردم بعديو عكس

 ...فرزادن ي اباب و مامان آقاجون و عزيزجون ببين، اينو

 ....ميدن بهم دارن گليم چه مهربونن، چه واااي: نفس

 ...ببين فرزادو ديگه آره: من

 ....پدر از نشان ندارد كو پسر: من گفتم و كردم اشاره بهشون

 و ميگفت چيزي يه گوشش كنار و آتنا دورگردن بود انداخته دست فرزاد

 ...ميخنديدن

 همينجورين؟ هميشه: نفس

 ...همينجورين هميشه ديگه ميدونی كه خودت: من

 ديگه كه ما واسه نميكنن، كارارو بعضی ميكشن خجالت ازتو اآلن تازه: آرام

 ...!!!شده عادي

 هي مبادا نميشدن رد هم متري يه از خونه تو من بيامرز خدا بابائه و مامان: نفس

 ...بشه باز من گوش و چشم وقت
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 گفت و كرد بغض

 ...كه كردن كارارو همين بودم، نفهم و ساده كه نكرد رو كارا همين: نفس

 ....ميشكست بغضش وگرنه گفت چيزي يه و اومد كه بده مامانو خير خدا

 ...كنين معرفی منم خانواده ديگه باشين زود ها بچه: آتنا

 ...ببين بيا نفس چشم،: آرام

 ...كنم معرفی آخر بزرگمو بابا و مامان نيستم ادب بی آرمان مثل من

 ...نداره ربط ادبم به كردم، رد ترتيب به عكسارو من :من

 ...بدي نشون اونارو اول ميتونستی اتفاقا، چرا: آرام

 ....بابا دهنتو ببند: من

 ...ببين اينو بيا ادبو، بی اين كن ول نفس: آرام

 .مامانن بابائه و مامان كه اينا

 ...خب: نفس

 ...خوبه اين بيا ، باشن توش همه كه ميدم نشون عكس يه من: آرام

 آتناجون و سالشه 84 كه تينا خاله سالشه،  82 كه تهمينه خاله سن ترتيب به

 ...خودم

 دايی نم او فرزاده، كه اونو و تينا خاله و تهمينه خاله شوهر ترتيب به كه مردام

 ....شيده دايی زن با اتابك

 ...جوونان كه بعدي عكس اينم بودن، برزگا همه عكس اين تو خب

 اون سالشه 82 داره دختر دونه يه تينا خاله نداره، بچه اصال كه تهمينه هخال

 كنارشه كه مردم اون ماهشه، 2 و مهسائه اسمش كه بچشه بغلشه كه دختره

 ...حميده شوهرش اسم و هاله خودش اسم شوهرشه،

 ...مجرده هنوز و سالشه  84 هومنه اسمش حميده بغل كه پسره اون
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 دايی هاي بچه تا سه كه فريده و فربد و فريد ميمونه م،آرماني و من كه اينم

 .اتابكن

 ...مجرد اونم ساله 88 فريده مجرد، ساله 82 فريد مجرد، ساله 88 فربد

 ....اونور از آرشاوين و اينور از هاله بجز مجردن فاميل همه

 ...ميگذره خوش بهمون باهم خيلی ساليمو و سن يه تو هم همه

 .بشناسم نگاه يه با رو همه فردا اميدوارم: نفس

 ...ميشناسی كنه كار درست عقلت اگه:من

 ...نكرده تغييري ،كسی جديدن عكسا

 ....ميكنه كار درست عقلم باش مطمئن: نفس گفت و كرد اخم نفس

 

 *دهم فصل*

 

 هفت بود قرار و بود هفت به دقيقه ده كردم، باز چشمامو گوشی آالرم صداي با

 ...بيوفتيم راه

 توي از صبحی سر دوش يه از بعد حموم، توي پريدم و اومدم پايين تختم از

 ...پايين رفتم و اومدم بيرون حموم

 خوابن همه هنوز كه كردم فكر اول تاريك، جا همه و بود سكوت در غرق خونه

 اهاشتب كه فهميدم بود، شده ثابت يخچال در به آهنربا با كه داشتی ياد با ولی

 .كردم

 ....ايكبيري داداش به ناز و خوشگل خواهر از»

 ره بخوابه بذار نكردم، بيدارش بود خواب نفس رفتيم، زودتر داشت كار بابا

 ...»بياين باهم شد بيدار وقت

 كرديم گيري چه اه اه اه بشه؟ بيدار خواب از دختره اين تا كو حاال پوووووووف

 ...قرآن به
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 شنيدم نفسو صداي ميزدم غر خودم با كه همينطور

 داربي ناز خواب از جنابعالی بودم منتظر خان، آرمان بيدارم ساعته نيم من: نفس

 ...بشين

 گفتم سمتشو برگشتم

 !!!؟؟؟...نرفتی تو مگه سالم، عههه: من

 آرام فكركردم من عهههه: من ؟؟؟؟ نامه تو خوندي چی پس ديگه، نه: نفس

 ...!!!!بياد من با قراره

 يخچال؟؟؟ به چسبوندم نوشتم من هم رو نامه كردي فكر حتما: نفس

 ...ميبينه قورباغه خرچنگ چشمام نشستم صورتمو ديگه صبحه سر خب: من

 ...كنم اعتراف ندارم جرأت زدم حرف سرت پشت بگو عمت، جون آره: نفس

 ...ديدم اشتباه تو جون نه: من

 ...كنم می آماده صبحونه من بشوري صورتتو و دست تا خودت، جون: نفس

 ...بودم حموم ناآل تميزه: من

 ...گو دروغ: نفس

 ...شدنمي اينجوري سراغت ميومدم آب پارچ با اگه بخوابی، گذاشتم بگو منو ينی

 ..نداشتی جرأت: من

 ...سوخت حالت به دلم كه من سر بر خاك: نفس

 ...خوابالويی آرام مثه توأم كردم فكر حاال، خوب: من

 .خوابالويی خودت سپ بودم، بيدار كه منم رفته آرام كه فعال: نفس

 ...بسه: من
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 .نميخورم صبحونه: من ميخوري؟ چی: نفس

 .بخورم ميخوام گشنمه من: نفس

 .منتظرم من سريع بخور خب: من

 ..بودم خورده حاال تا وگرنه نمياد خوردنم تنهايی: نفس

 ....خب چه من به: من

 ...بريم نميخورم، منم بيخيال: نفس

 .بدبخت بود گشنه سوخت، براش دلم

 .خورم می چيزي يه منم بشين: من گفتم ميزو پشت نشستم

 گفت خوشحالی با

 ...بگير پرتقال آب يه واسم: من برات؟؟ بيارم ميخوري چی باشه،: نفس

 گفت و كرد باد لپاشو

 ...بگيرم پرتقال آب نيستم بلد من: نفس

 هدستگا رو بذار كن نصفش نميخواد داشتن ياد كه، كنی هوا فيل نميخواي: من

 ...ديگه ميگيره آبشو

 ..نگرفتم حاال تا آخه: نفس

 ...ديگه بكن كاريم يه ميچرخی ميخوابی ميخوري مفت اينهمه بگير، حاال: من

 ..كن صدا شد تموم كارت

 و كشيدم دراز تلوزيون جلوي كاناپه روي اومدمو بيرون آشپزخونه توي از

 ...كردم روشنش

 اي خانواده چه تو خدايا ميبينن، وروآ چندش چيزاي اين بابامونم مامان خدا اي

 من؟؟؟ شدم بزرگ

 ...خودمون ي سه ي شبكه زدم
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 ...كه پرتقاله آب عههه

 بود؟ چی نه پرتقال آب نه

 دم از همه دخترام مياد، خوشم ازش داره حالی با مجري سه، ويتامين آهان

 ...آرام و مامان بارزش نمونه عاشقشن

 ...ها بگيره ميخواست پرتقال آب يه داد طولی چه بابا اي

 ...حاضره پرتقال آب: نفس زد صدام خودش كه بگم چيزي يه اومدم

 .ميز پشت نشستم و آشپزخونه توي رفتم

 .....پرتقالی آب چه به به

 شنهگ كه تو: من گفتم بهش ميكشيدم سر نفس يه و بود پايين سرم همينطوركه

 .نميخوام: نفس نميخوري؟؟ چيزي چرا بودي

 .....نمتببي نفس: من

 ....باال بگير سرتو

 گيرب سرتو گفتم: من زدم داد عصبی انداخت، تر پايين سرشو من به توجه بی

 ...باال

 ..بود پايين نگاهش ولی باال، آورد آروم سرشو

 گفتم جدي

 ...نه: نفس كردي؟ گريه كن، نگاه چشمام تو گفتم كن، نگاه چشام تو: من

 پس؟؟ قرمزه چشات چرا: من

 ...!!!نميدونم خوابيه، كم از شايد: نفس

 از چرا ببينم، كن صبر: من رفت آشپزخونه در طرف به و شد بلند جاش از

 كال و كشيده انگشت سر با اشكشو قطره كه نفس  من؟ خرم نبود؟ قرمز صبح

 ...نه: نفس گفت ميكرد پاك زدش

 ميكنی؟؟ گريه داري چرا: من
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 يه منم ميداد، انجام برام يكی ميدادمو سفارش من كه افتادم روزايی ياد: نفس

 ... ولی حاال ميشد، اجرا سوته سه ميدادم حكم خودم واسه بودم خانوم روز

 ....لوس دختره چيشده انگار حاال خب: من

 .بخور توصبحون بشين جاش، انداختی راه گيري آبغوره بگير گفتم پرتقال آب يه

 .ندارم ميل نميخورم: نفس

 گفتم حرصی

 ...شو حاضر برو درك، به: من

 ...باال ها پله از رفت بدو بدو ميلرزيد بغض از لباش كه حالی در

 .....آرمان روحت تو اي

 ...صبحی سر روگرفتی دختره حال كارات اين با نگا

 ...نزدم بدي حرف منكه لوسه خيلی اون چه من به

 ..زدي خوبيم حرف اصال نه

 با اي سرمه جين يه شم، آماده كه رفتم ميرفتم، كلنجار خودم با همينجوركه

 ...پوشيدم بود اي سرمه آستينش و يقه داخل كه قرمز پيراهن

 هب دارمو مارك عينك كه همينطور رفتم، بيرون اتاق از برداشتمو وسايلمو ساك

 ....منتظرم ماشين تو من: من گفتم بلند صداي با ميزدم چشمم

 مانتو يه خودش، سهوا شرف بی بود شده دافی اومد، تا شدم معطل اي دقيقه ده

 قرمزش شال با كفششو و كيف ست و بود پوشيده سفيد كتون شلوار با سفيد كوتاه

 ...بود كرده ست

 شال يا روسري بی نشده ماه يه اين تو كجاشه، تا كه موهاش خماري تو موندم

 ...ببينمش

 ....ريخته صورتش توي كج كه موهاش و زده كه قرمزي رژ اون با

 ....!!!شده جيگري چه منو بگير خدا آخ
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 چشمش به و درآورد عينكشو كيفش توي از ميومد ماشين سمت به كه همينطور

 ...شد برابر چند خوشگليش ،اينجوري زد

 حرف بی كردمو زياد آهنگو شد، سوار و اومد تخم و اخم مدل هزار با باالخره

 ...افتادم راه

 كيك يه خريدم، رتپ و خرت يكم رفتم ايستادمو هايپرماركت اولين ديدن با

 و كيك و شدم ماشين سوار صندوق، توي گذاشتم بقيشو و برداشتم رانی و بزرگ

 ...پاش روي گذاشتم رو رانی

 ...نميري ناهار تا بخور: من

 ...نميخوام: نفس

 ...جهنم به: من

 شخواب فكركنم دقيقه چند از بعد بست، چشماشو و گذاشت شيشه روي سرشو

 ...بود برده

 و داشتم غرور خب ولی بودم، عصبی خودم دست از كردم اراحتشن اينكه از

 ...كنم عذرخواهی ازش نميخواستم

 ...بود لوس خيلی اون من نظر از

 كرده ناراحتش منم و داشت غصه و غم خودش اينكه از سوخت براش دلم فقط

 ...همين فقط بودم،

 حتی كه كردم يادآوري خودم به و كردم نگاه خواب توي مظلومش ي چهره به

 ...!!!ندارم دوسش درصدم يه

 

 *يازدهم فصل*

 

 .رسيديم بيدارشو،: من
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 از و داد ظريفش بدن به قوسی و كش من به توجه بدون و بازكرد چشماشو

 ...شد پياده ماشين

 ...ميخوردن چاي آالچيقو زير بودن نشسته استخر دور آرام و فرزاد و آتنا

 ميگفتن خودشون با وگرنه بود دهنيوم كسی هنوز كه شكر صدهزاربار خدارو

 آرمان؟؟؟ يا آرامه دوست دختره اين

 صبح همه، به سالم: نفس گفت لبخند با و موهاش روي زد باال عينكشو نفس

 ..بخير

 .عزيزم سالم: آتنا

 .دخترم سالم: فرزاد

 خوابيدي؟ خوب سالم: آرام

 ...دارين قشنگی باغ چه جون آتنا واااااي آره،: آرام

 ...منه نام به سندش ولی ها، نداره رو آتنا قابل باغ ناي: فرزاد

 بابا كه نداره آتناجون و شما قشنگه، العاده فوق باغتون كه اينه منظورم: نفس

 ...جون

 ...ديگه ميرين ميذارين جا مارو خوب همگی، به سالم: من

 كلهي اين با تورو من ميومدي، خودت ماشين با بايد باز نميذاشتيم جاتم: فرزاد

 وندهخ ماشين ي فاتحه بستی، پشت از فيلو دست نميدم، راه ماشينم تو گندت

 ...ميشه

 ...خان فرزاد ميخورن منو قيافه و تيپ و هيكل آرزوي همه: من

 ....داداشی خوردي جا يه نفستو به اعتماد قرصاي باز: آرام

 ...خونه داخل رفتم و دادم تكون سر واسشون منم و خنده زير زدن همه

 ....ازحسودي ميتركن دارن ميشه حسوديشون ندارن منو هيكل ونخودش

 بايد شركت، به چه منو اصال فرمی، روي و رزشكاري و باحاليو اين به هيكل

 ...بدن اين با ميشدم فوتباليست
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 فيدس گنده سگ يه لوسی، سراغ ،رفتم اتاق توي وسايلم ساك گذاشتن از بعد

 ...منه دوست و نازه خيلی كه ملوس

 ...!!!سگه خودت مثه ميگه ادفرز

 ...جمع توي آوردمش كردمو باز قالدشو بود، شده تنگ واسش دلم

 ..كرد سالم لوسی: من گفتم منم گفتو هاپ يه لوسی

 گفت ميكرد نوازش سرشو روي كه همينطور آرام

 ...لوسی برات بود شده تنگ دلم نانازي ماهش، روي به سالم: آرام

 رمان،آ واااي: نفس گفت و كرد جمع يكم خودشو نشستم، نفس بغل صندلی رفتم

 ...اونور ببرش

 !!!ميترسی؟؟؟ ترسو، اي: من

 ...خدا تورو اونور ببرش آرمان وووووي ميشه، چندشم نه: نفس

 ...دنبالش لوسيم و كرد فرار جيغ جيغ با نفسم و شد نزديكش يخورده لوسی

 ...ميگرفت هارو غريبه پاچه هميشه

 حالش به دلم ولی كنه، اذيت نفسو بذارم نگيرمو يولوس خواستم می اول 

 ...سوخت

 ..باش نداشته كاريش برگرد، باتوأم لوسی لوسی: من

 ...نشست خودم جلوي و برگشت زود كنم گوش حرف لوسی

 ..بهت نداره كاري جون، نفس بيا: آتنا

 .نكن اذيت دخترمو ببندش ببر آرمان بيا، دخترم بيا: فرزاد

 ...بستم رو بسته زبون شدمو بلند لوسی، از رت كن گوش حرف منم

 معرفی همه به نفسم و اومدن همه تقريبا كه بود گذشته اومدنمون از ساعتی يه

 ...هميشه مثل شد جمع و شد جور همه با زود خيلی و شد
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 اينكه و كردن، غيبت و زدن حرف به نشستن و شدن جمع هم دور دخترا كه اول

 ....تره گرون كی الك ساعتستو چهار و بيست كی رژ

 ....بيشتره نگينش كی انگشتره و داره دوست كيو كی

 ...زنكی خاله  لوس حرفاي اينجور و

 ...كرديم بازي پاسور و شديم جمع پسرام ما

 ...كنيم بازي بطري شد قرار زد دلمونو بازي پاسور اينكه از بعد

 موحك قراره كه كسی بعد دور و حاكم اول قرارشد و نشستيم گرد پسرا و دخترا

 ...بشه انتخاب كنه اجرا

 نفس حاال و ايستاد نفس به رو سرش تا چرخيد و چرخيد چرخوندن، رو بطري

 ...بود شده حاكم

 ...اينبار و چرخيد ديگه بار يه بطري

 من و بده حكم نفس يعنی اين و بود ايستاده من به رو تهش نميشد، بدتر اين از

 ...كنم اجرا

 گفت و خنديد آرشام

 اجرا آرمان محاله بگی چی هر كه نكن خسته خودتو ،نفس اوه اوه:  آرشام

 ....كنه

 گفت كرد می بازي فرش موهاي با كه همينطور فريده

 اجرا آرمان و بده حكم كسی نشده حاال ،تا ميگه راست آرشام بابا آره: فريد

 ...كنه

 گفت حرص با آيسان

 ...حكميو كنه اجرا نشده وقت هيچ زياده، خيلی زورش بيشعووور: آيسان

 گفت و زد نفس به چشمكی يلدام

 ...بزنه بهم رو بازي كه ميگه چيزي يه هميشه آدميه، يه: يلدا
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 ....بده انجام نداره امكان: حميد گفت و داد تكون سرشو حميد

 گفت و انداخت باال شونه هاله

 ...كرده اينكارو كه دفس اولين واسه بده انجام اگه: هاله

 من چشماي توي بود شده خيره نفس و ميكردن نظر اظهار داشتن همه همينطور

 ...لبش ي گوشه شيطون لبخند يه و

 ...كنه تالفی ميخواد و ناراحته دستم از ميدونستم

 گفت سرتقی با نفس

 يهباز ،قانون پرتا و چرت اين نيست حاليم من نميده؟ انجام كه چی يعنی: نفس

 ...بده انجامش بايد

 گفت ميشكست تخمه كه طورهمين آرشاوين

 ....خوشه دلت بابا چنده كيلو قانون:  آرشاوين

 وزخندپ آرام.... ببينين حاال ميده، انجام:  نفس گفت و انداخت باال ابرويی نفس

 گفت و زد

 ...نميده انجام كه ببين كن، حكم تو حاال خب: آرام

 اومده خوشم نگاهش شيطونی از كه بود عجيب چشمام، توي شد خيره

 !!....!!بود

 ......اوووووممممممم: نفس

 مهه جلوي حياطو توي بيار رو گيري پرتقال آب ،دستگاه گرمه خيييييلی هوا

 برش مبعد شو، خم كمر تا و سينی توي بذار بگير، پرتقال آب پر   ليوان يه برام

 ...شه تموم تا كن دهنم آروم آروم دارو

 ....شد بلند همه ي خنده صداي

 ....بگيره حالمو ميخواد تمميدونس لعنتی

 ....ولی چيز، همه زير بزنم هميشه مثل خواستم می اول
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 .... كنم چيكار باهاش ميدونستم

 دست اب بودم مجبور و نبود برقی گيري پرتقال آب اينجا كه بود اين شانسی بد

 ...بگيرم

 ...بازيه قانون اين ميدم، انجام گفتم و شدم بلند

 شدم خونه وارد همه بمتعج هاي چشم مقابل در و

 پيش تمرف و برگشتم ليوان و سينی و پرتقال تا چند دستگاهو برداشتن از بعد

 ...بقيه

 و بود شناخته منو اونم كه انگار نفس، خود حتی كردن، می نگاهم تعجب با همه

 ...كنم اجرا حكمشو بخوام كه نميشد باورش

 دادم تكون سرمو ونسردانهخ كنی؟ اجرا حكمشو ميخواي ،واقعا آرمااااان: آيسان

 آره: من گفتم و

 ...بكنی كارو اين تو محاله: هاله

 كنم می:  من

 ...حسابی بود شده همهمه ميگفتو چيزي يه هركسی

 ...كردم شروع و زدم باال آستينامو

 ...لعنتی غرور اين ولی نبود سختی كار درسته

 تعجب به رو همه كنم اجرا رو حكمی بودم شده حاضر بار اولين واسه كه همين

 شده پرتقالی آب كه مردونم دستاي به بودن شده خيره همه و بود داشته وا

 ...!!!بود

 اخلد گذاشتمش و گرفتم پرتقال پرآب ليوان يه اي دقيقه دو و نكشيد طول زياد

 ...كردم نزديك دهنش به ليوانو شدمو خم يكم جلوش سينی،

 روي بريزم رو همه خواستم می خوردن، به كرد شروع ناز با و كرد باز دهنشو

 ...نريختم ولی لباسش

 ....ميخورد آروم آروم و ميكرد نگاه همه به مغرورانه و فاتحانه اون و
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 خودتو اي عقده بدبخت: من كردم زمزمه آروم و بردم گوشش نزديك سرمو

 ... برات دارم كن، آماده

 ...داد ادامه خوردنش ناز با به و زد پوزخندي

 جوري هي ميخواستم و بوده بد صبحم كار داشتم قبول چون نبودم یتالف فكر توي

 ...بيارم در دلش از

 برخورد، غرورم به نگرفته جديم كه فهميدم ديدمو پوزخندشو اون وقتی ولی

 شوحال بايد كردن، تالفی فكر توي رفتم همونجا از و كرد خراب كارو پوزخندش

 ...بيوفته در نبايد من با بفهمه تا مياوردم جا

 .كرد نگاه همه به مغرورانه بعد و داد طول خوردنشو ساعت يه

: سنف گفت و زد لبخندي كرد می تميز كاغذي دستمال با لبشو دور كه همينطور

 داد؟ انجام ديدين

 ...شكم تو هنوز باشه، كرده اينكارو آرمان نميشه باورم: آيسان

 ...آرمان كردي ضايمون كه سرت تو خاك: فريد

 ...حكم اجرا موقه آرمان قيافه بود جالب خيلی: هاله

 بحث به آتی صداي كه كردن می صحبت نادر امر اين درمورد داشتن همه

 .پهنه سفره داخل بياين ها بچه: آتنا داد خاتمه

 مردا و كردن می درست برنجو  خانوما هميشه ناهار، صرف واسه رفتيم همه

 و بگذره خوش حسابی ووناماج به كه بود شده باعث اين و رو، جوجه و كباب

 ...نزنيم سفيد و سياه به دست

 حياط، توي رفتيم و شدن جدا هم از پسرا و دخترا دوباره ناهار بعدخوردن

 ...مياورديم در جيغشو و ميكرديم اذيت دخترو يه ميشديم جمع هم دور كه هردفه

 ...وارد تازه نفس از بهتر كسی چه حاال و

 .كنم چيكار ميدونم خودم گفتم كه بودن ترسوندنش واسه راه يه دنبال
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 و كردم باز لوسيو رفتم ميخنديدن، و ميگفتن و بودن ايستاده استخر دور دخترا 

 ...كردم ولش نفس پشت نشه متوجه كسی كه طوري آروم

 ...نميترسه سگ از كسی نفس بجز دخترا ميدونستم

 نفس: من گفتم بلند و سرجام برگشتم آروم

 مواظب كه من گفتن با آب توي افتادنش و جيغش ايصد و برگردوند روشو

 ...شد يكی باش، لوسی

 ...كردم حال حسابی منم و زيرخنده زدن همه

 ...استخر توي افتاد و خورد ليز پاش لوسی ترس از

 رفت اين: آرام گفت نگرانی با آرام كه مياوردن در بازي مسخره داشتن همه

 ...نيست بلد شنا نكنه بيرون؟؟؟ نيومد چرا كجا؟

 ...باغ بزرگ و عمق پر استخر توي افتاد نگام تازه

 ....ميزد پا و دست داشت نفس

 نيست؟؟؟ بلد شنا واقعا نكنه

 ...!!!!كنم می چيكار نفهميدم و شدم من سوپر لحظه يه

 يرز دستمو حركت يه با  آب، توي پريدم حلقه آستين با آوردمو در شرتمو سويی

 ....بيرون كشيدمش بردمو بدنش

 سيدهتر حسابی و بود اومده بند نفسش ميكرد، سرفه حلقشو توي بود رفته آب

 ...بود

 ...مظلوم مظلوم صورتش و بود خيس خيس نرمش بدن

 ...لرزيد دلم و ديدم موهاشو بار اولين براي

 ...بود شده درياي پري يه شكل   فرشتس؟ واقعا اين خدا اي

 ونپريش دورش حاال و ميرسيد نشباس از تر پايين تا كالغيش پر مشكی موهاي

 ...بود شده
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 بياد، جا حالش تا پشتش زدم محكم بار چند و استخر لبه كنار نشوندمش

 ...سرش روي انداختم آوردمو در آب توي از روسريشو

 خوبی؟: من گفتم و كردم پاك پيشونيمو آب دستم پشت با

 گفت ميكرد نگاهم عصبانيت با كه همينطور

 ....انآرم بدي خيلی: نفس

 رفينط به سرشو دختر؟؟ نيستی بلد شنا تو مگه: من گفتم حرفش به توجه بی

 ...ميترسم آب از نه: نفس گفت و چرخوند

 گفتم و كردم اخم

 ...بگيري يادش بايد حتما مهمه، خيلی شنا: من

 ...ميگيرم حالتو: نفس بگه من حرف به توجه بدون كه بود اون نوبت حاال

 ...سرتوئه زير همش: نفس چه؟ من به: من گفتم و انداختم باال ابرو

 لباساتو برو بروبابا، داره؟؟؟ ربطی من به هستی چلفتی پا و دست تو: من

 .ميخوري سرما كن، عوض

 گفت و شد بلند

 ...ميشه خشك خودش گرمه هوا: نفس

 گفتم هميشه از تر جدي

 ...معلومه لباسات ندارم كار هوا گرمی به: من

 مشخص بود شده خيس مانتوش كه حاال! قرمز زيرش لباس و بود سفيد مانتوش

 !!..كرد می ديوونه منو اين و بود

 ...بود معلوم اولم از: نفس

 جيغ قرمز از خودت، حال به گذاشتمت جا يه نميگم، نبودو معلوم كه اونايی: من

 بخري؟ نكردي پيدا تر

 ....همينطوري ميدي چراغ داري پوشيدي سفيد مانتو زير بعدم
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 ...افتضاح افتضاحه حاال ولی بود تر تحمل قابل صبح از

 گفت مياورد در روسريشو كه حالی در نفس

 .ندارم ديگه لباس خونه، گذاشتم جا لباسامو ساك: نفس

 تو هب بگم چی كه واقعا: من گفتم عصبانيت با دادمو تكون سرمو تأسف روي از

 ...پرت حواس ي دختره

 ...شونش روي انداختم موبرداشت شرتمو سويی صندلی روي از

 ...باش زود بپوش، اينو: من گفتم تحكم با

 گفت لجوجانه

 ...بپوشمش مياد بدم ميشه، جا توش نفس صدتا نميخوامش،: نفس

 گفتم قبلی لحن همون با

 ....بپوشش ،گفتم نيس حاليم حرفا اين من: من

 ...نميپوشمش: نفس گفت سرتقانه و چشمام توي شد خيره

 گفتم گوشش كنار تري بلند صداي با شدم، می قبل از تر عصبی لحظه هر

 ياح بی ي دختره ضايس لباسات ميگم ،دارم نميپوشيش كه ميكنی غلط تو: من

 ...اآلن همين ،بپوشش

 نديمگ بوي چه اووووفففف،: نفس گفت و پوشيدش ميزد غر كه همينطور نفس

 ....ادكلنت ميده

 ....بپوش روسريتو نكن زيادي زر زر نميرسه، تو گندي به: من

 يسهخ: نفس گفت شه گرفته آبش تا ميداد تكون دستش با موهاشو كه همينطور

 .مياد بدم

 .كن سرت ميشه، خشك خودش گرمه هوا: من

 گفت حرص با

 ...آرام مامانتو حتی نيست، سرش روسري كس هيچ اينجا:نفس
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 ...دارن پدر دارن، شوهر اونا بكنی؟ بايد توأم كرد غلطی هر هركی: من

 گفت و اومد حرفم وسط

 .ميشه مربوط خودم به پس شوهر، نه دارم پدر نه منم: نفس

 گفتم و انداختم سرش روي روسريشو

 ....ميتراشم ته از موهاتو نكنی سرت اگه نفس قران به: من

 ....آخه چه تو به: نفس

 گفتم كردم می سفت روسريشو گره كه همينطور

 خشك لباسات تا اينجا ،ميشينی كردن هنگا انقدر دراومد هيزشون چشاي: من

 .نميخوري تكون جات از نشده

 ...تو با ميدونم معلومه موهات يا شدي بلند ببينم

 ...روانی: نفس

 هست، بهت حواسم كه باشه حواست ميبينی، بد كه نكن دهن به دهن من با: من

 پاهات شكستن موهاتو شدن تراشيده براي لحظه هر كه باش خودت مواظب

 ...دارم گیآماد

 بقيه شپي رفتم منم نگفت، چيزي ديگه و ترسيد بيچاره كه بود جدي انقدر لحنم

 ...بود نفس پيش فكرم ولی

 ...نرمش و خيس بدن پيش

 ...زاغش و شالقی لخت بلند موهاي پيش

 ....زدم بهش كه بود حرفايی پيش فكرم

 معلوم اشلباس و موهاش كه داشت من به ربطی چه اصال كه ميكردم اينو فكر

 چرا شده؟؟؟ قفل روش پسرا هيز چشاي كه داره ربطی چه من به يا  نباشن؟؟

 !!!!؟؟؟؟...چرا چرا، چرا،  نخوره؟؟؟ تكون جاش از گفتم

 هك باشه جوري نفس ميخواست دلم من ولی نداشتن، ربطی من به هيچكدوم اينا

 ...ميخوام من
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 كسی موهاشو از الخ هي  حتی نميخواست دلم كنه، نگاهش كسی نميخواست دلم

 ...!!!!ببينه

 ...كارام واسه دليل يه دنبال ذهنم و بود نفس پيش فكرم 

 قاطی خودمو بيخودي من و نداره دليلی ميديدم وقتی ميشدم عصبی و كالفه

 ...كردم

 اومدم خودم به فربد صداي با

 موافقن؟ فوتبال با كيا حاال شد، رفع خطر كه شكر خدارو خب: فربد

 من: نفس گفت نفس مهه از اول

 ...كردن اعالم موافقتشونو خنده با همه اون از بعد و

 .....آرمان با افتادن در يعنی نفس، موافقت اعالم و

 جدي حرفامو و من اصال اون انگار ميخورد، خونمو خون كه شدم عصبی انقدر

 ...داشت منو با لجبازي قصد و بود نگرفته

 ....ميكنه بازي شير دم با داره نميدونست نفس

 من با كردن لجبازي بفهمه تا كردم می عملی بودمو زده بهش كه حرفايی بايد

 ...داره عواقبی چه

 و ودب چسبيده تنش به خيسش لباساي بازم بود تنش من شرت سويی اينكه با

 ...بود گذاشته نمايش به اندامشو

 ....بود بافتنشون مشغول و بود درآوره روسريشو من حرف به توجه بدون

 ربطی چه من به وسط اين حاال بگيرم، حالشو شده هرطوري كردم عهد خودم با

 !!!!....نميدونم خودمم ميخوردم، حرص انقدر كه داشت

 ....ادبي حساب به رقيب و باشه من مقابل تيم توي نفس كه نميشد بهتر اين از

 يحترج كردم، می انتخاب عالقم بخاطر بانيو دروازه پست كه هميشه خالف بر

 ....بيارم جا حالشو ميتونستم بهتر اينطوري باشم، مهاجم دادم

 ....كرد ترم جري زد، اخمم جواب در كه پوزخندي
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 ....شد شروع بازي

 تمام شد، نزديكم توپ به پا نفس كه بود نگذشته بازي از دقيقه پنج هنوز

 دهم يه با و پام توي كردم جمع داشتمو ازش كه دلخوري و غيض و عصبانيت

 ....پاش روي رفتم تكل وانمت

 فرسا طاقت ظريف دختر يه براي دردش اما بود، من توان دهم يه درسته

 !!!!....بود

 ....شد شلوغ اطرافش ميپيچيد خودش به درد از كه همينطور و زمين افتاد

 .....كناااارررر بريد: من گفتم عصبانيت با و زدم كنار رو ها بچه

 ...نزنه حرفی حرفم روي كسی كه بود جدي درانق هميشه مثل لحنم خداروشكر

 ....ميشنيدن صدامونو حتما حال اين با اما شدن، دور ازمون همه من فرياد با

 خوبی؟: من گفتم و كردم اخم

 ودب صداش توي كه بغضی و عصبانيت با بود گرفته پاشو كه حالی در نفس

 !!!....خوبم آره: نفس گفت

 شكست؟ پام نميبينی كوري

 ...انیرو احمق

 من با بود داده اجازه خودش به كه بود كسی اولين اون شدم، عصبی جوري بد

 ...كنه صحبت اينطوري

 ...غريدم دندونام زير از بردمو گوشش نزديك صورتمو

 ....ببينم شو خفه رو، پر ي دختره سرت روي نذار من واسه صداتو: من

 ....ميوفتی در من با كه تويی روانی احمق

 نكن؟ لجبازي من اب نگفتم مگه

 تكون هاگ نگفتم نخور؟ جم جات از نشده خشك لباسات تا گوشه يه بشين نگفتم

 تو؟؟؟ با ميدونم بخوري
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 !!!!...زدم آروم و سوخت بحالت دلم كن خداروشكر برو

 ....نگفتم بهت چيزي جمع جلو كن خداروشكر

 بد كه هنميش پيدات من چشم جلو گوشه يه ميشينی خونه برميگرديم وقتی تا االنم

 ....ميبينی

 ؟؟فهميدي بدم نشونت زورمو تمام بشم مجبور تا نكنی كاري وقت هيچ كن سعی

 ....بيمارستان بريم شكسته فكرميكنی اگه حاالم

 گفت و كرد نگاهم نفرت با

 .....نميخوام كمك تو از باشم مرگم حال در: نفس

 ....درك به: من گفتم انداختمو باال شونه

 گفتم آرام به رو شدم بلند بغلش از

 ....داخل ببرينش كنين كمك دخترا با آرام،: من

 بيمارستان؟ ببريمش نميخواي :گفت نگرانی با آرام

 ...كنه استراحت تو بره كنين كمك نيست، خاصی چيز نه: من

 ...كنم می نگاه شمارو صندلی روي ،ميشينم خوبه همينجا: نفس

 گفتم و بيرون كردم فوت صدا با نفسمو

 .تو ببرينش ميكنه، ورم باشه آويزون ،پات نكرده الزم:نم

 روي خوابوندنش و اتاقا از يكی داخل بردنش اوخ و آخ و بدبختی هزار به

 ...تخت

 و آتی مامان حتی كنه، متقاعدش بيمارستان به رفتن براي نتونست هيچكس

 ...فرزاد

 ....كرد فراموش نفس از و خودش كار دنبال رفت كسی هر بالخره

 ....نگران و بودم فكرش توي خونه به برگشتن تا من اما
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 يچجور ميدونستم و بودم زده خودم حال هر به رفته، در حتما باشه نشكسته اگه

 !!!!...زدم

 .....نكنه لجبازي من با كه بودم داده هشدار بهش بود، تقصيرخودش

 جدي بقيه مثل منو و ميشه چی من با لجبازي نتيجه كه ميفهمه ديگه حاال

 ...ميگيره

 برنب نفسو كردن می كمك داشتن كه وآتی آرام به توجه بی خونه، رسيديم وقتی

 ...تخت روي افتادم لباسام با و اتاقم توي ،رفتم داخل

 ....بودم شده هالك خستگی از و خونه بود رسيده جنازم هميشه مثل

 ....مبر شيرين خواب يه استقبال به تا گذاشتم هم روي آروم خيلی چشمامو

 ...نرمش بدن زاغش، و بلند موهاي دارش، سگ چشماي يهو ، چشمام بستن با

 ....چشمم جلوي اومد

 یب اما بريزم بهم ذهنم توي رو تصويرا اون تا بستم دوباره كردمو باز چشمامو

 ....بود فايده

 ويت ميومدن تر واضح تصاوير و ميشد بدتر هردفعه ولی كردم، تكرار بار چند

 ...ذهنم

 ...بخوابم بذارمو هم روي چشم نميذاشت رشفك

 نبايد كه كردم گوشزد خودم به ذهنم، توي تصويرش و بسته هاي چشم همون با

 !!!!...بشم عاشق

 ....بشم عاشقش نبايد من نه

 عاشق؟؟.... عاشق

 ....بشم عاشق من نداره امكان كردم، تكرار خودم با چندبار

 نمياد خوشمم اما نمياد، بدم ازش نفس؟؟؟ ولی مياد، بدم دخترا همه از هميشه من

 .....آرام مثل خواهرمه، مثل اون آخه.... دارم غيرت روش فقط

 آرامه؟؟ مثل كجا اون نه
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 ...كنم نگاه آرام هاي چشم تو همش نميخواد دلم من

 ...نميشم هول ميبينم آرامو وقتی من

 گير بهش نم و ميكنه ميخواد هركاري اون ندارم، غيرت زياد  آرام روي من

 ...نميدم

 ...ميكنه فرق نفس با آرام داشتن دوست مدل

 .....ميكنه فرق آره

 .....اما ندارم كه دوستش  دارم؟؟؟ دوست نفسو من ،مگه ببينم بذار اصال

 ....عاشقشم اما

 .....خودم سر كشيدم داد

 ....عاشقشی كه ميخوري گه تو

 

 ....نشدم عاشقش من نه، نه،نه، عاشقی؟؟؟ آرمانو تو؟؟ اي ديوانه

 ...شدم چرا

 مثل نشی تو كن جمع حواستو آرمان گفتم و كشيدم موهام بين دستی كالفه

 ....احسان

 احسان؟؟؟؟ مثل بشم بايد چرا من نه،

 ....كردم كمك من ولی  كرد تجاوز اون  چون نميشم، احسان

 ....داره فرق استفاده سوء و تجاوز با داشتن، دوست و بودن عاشق

 ....داره فرق ،آره داره فرق بودن حيوون و بودن هرزه با شدن عاشق

 ...شدم عاشق من

 ...بشم عاشق نبايد نه

 يهو؟؟؟ آخه شدم اينجوري چرا من خدا، اي
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 دنشوب لطافت وقتی تا بودم، نكرده لمسش وقتی تا بودم، نكرده بغلش وقتی تا

 بهش حسی هيچ گردنم پشت بود نخورده نفساش وقتی تا بودم، نكرده حس

 .....بود خنثی بهش حسم كه انگار نداشتم،

 نهم يعنی خدا وااااي شدم؟؟ اينجوري كردنش بغل با كه ام جنبه بی انقدر يعنی

 كردم؟؟ بغلش اينكه بخاطر فقط  ام؟؟؟ اراده سست انقدر خر،

 ...ببينش كسی نميخواستم كه بودم عاشقش آب تو افتاد كه قبلشم من نه

 ....نشدم وسوسه بدنش لمس بخاطر من پس ،آخيش كشيدم راحتی نفس

 ....ولی داشتم دوسش قبلش از

 ....شد بدتر بعدش ولی

 توانی؟؟؟ انقدركم يعنی  ميگی؟؟ چی آرمان نه

 ....دادم حق دوستام به بار اولين براي

 .....و بودم زده دست مخالفم جنس به بار اولين براي

 ....شدم اينجوري كوچيك بدنی تماس يه با فقط و نداشتم اي تجربه هيچ من

 ....كنن كنترل خودشونو نتونن كه دارن حق چشيدن، طعمشو تمام اونا بعد

 ...بدم حق رفيقام به نميخواست دلم اصال بودم، شده عصبی چقدر

 ....محضه اشتباه كارشون كه ميدونستم

 و دبو كمك نيتت كردي لمسش اگه ميدي،توام حق دوستات به كه ميكنی غلط تو

 ....بس

 ....ببخش منو خدا وااااي  بردم؟؟؟؟ لذت چرا ،پس بود كمك نيتم اگه

 ....همين بدم نجاتش خواستم می فقط نداشتم، قصدي من كه شاهدي خودت

 ....شيطون شر از داشتم نگه خودمو ساله هشت و بيست من كه ميدونی تو خدايا

 اشتهد عشقم اب زنم، با  مخالفو جنس با تجربه اولين خواستم می هميشه ميدونی

 ....باشم
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 ....كنم فراموش افتادو كه اتفاقاتی كن كمك پس

 كمكش بود مرگم حال در اگه حتی ميدم قول  كردم، غلط من اصال خدايا

 !!!...نكنم

 .....خداياااااا

 و دادم تكون چندبار سرمو گرفتم، پام رون از نيشگون يه و كردم باز چشمامو

 ....!!!بيرون بيام فكرش توي از مثال كه بالشت توي كوبوندمش محكم

 ...بستم چشمامو و گذاشتم سرم روي بالشتو

 !!!!.....قشنگ و بخش لذت تصاوير همون بازم

 .....ميكردن خودنمايی برام تر پررنگ و تر ،واضح هيچ بودن نرفته كه بين از

 ....و كردم بلند دريايی پري مثل جونشو بی بدن

 ....كنم می خواهش بذاربخوابم مياد خوابم خدا، اي

 .....كردم بغلش كردم غلط گفتم منكه

 بدتر حالم لحظه هر و نداشت اي فايده ولی رفتم، كلنجار خودم با ساعتی يه

 ...!!!!!ميشه چيزيم يه امشب من اينكه مثل نه... ميشد

 ...لباسامه از شايد نداره فايده

 ولرك پوشيدم، مزقر ركابی با مشكی شلوار يه كردم، عوض لباسامو شدمو بلند

 ...تخت روي كردم پرت خودتمو دوباره و كردم زياد گازيو

 ...نميبره خوابم نميشه خدا اي

 .....آرمان ببرن شورتو مرده اي

 از د؟؟؟بو چی شدنت عاشق ديگه نبود، آبت نبود نونت ميكردي، زندگيتو داشتی

 ....كردم طرفداري خودم

 بشم؟؟؟ عاشق كه خواستم می خودم من مگه منه، دست مگه
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 دست از اينكه بدون مياد، دعوت بدون و ندونسته و خواسته نا كه چيزيه عشق

 ...بپرسه نظري ازت و بياد بر كاري تو

 ...ميكنه جا خودشو قلبتو تو مياد آروم آروم و يواش يواش

 ميگيره ازت چيزتو همه كه چيزي همون قشنگه، خيلی كه حسيه همون عشق

 ...ميشه قلبت هميشگی مهمون تنها و يكه خودش بجاش

 واقعا انگار رفت، شدي بدبخت آرمان زدم، اي سلمبه قلمه حرف چه اوه اوه

 .....شدم ديوونه

 بهتر المح شايد بخورم آب قورت يه و بزنم صورتم به آبی يه پايين برم شدم بلند

 ...بشه

 .....شدم كشيده نفس اتاق طرف به اراده بدون و اومدم بيرون اتاقم در از

 ميخوام، معذرت كردم زمزمه لب زير و كشيدم اتاق در به گونه نوازش دستمو

 .....نبود خودم دست

 ....كه اتاق در روي گذاشتم آروم سرمو

 

 *دوازدهم فصل*

 

 ...سرم توي خورد پتك مثل نفس صداي

 ...پاش نكنه شدم ديوونه لحظه يه

 ؟؟...باشه داشته ميتونه دليلی چه هاش گريه و ها ناله صداي

 .تو پريدم بازكردمو اتاقو در زدن، در و اجازه بدون چيكاركردم، نفهميدم

 ...زد دل ته از ي ناله و شد بيشتر دردش و پريد جا از ترس از بيچاره نفس

 و فتنر كلنجار فهميدم شنيدم، هاشو ناله ديدمو كشيدنشو درد اشكاشو وقتی تازه

 ...بوده كشك همش نيستم عاشقش اينكه واسه خودم كردن راضی
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 .....بودم شده عاشق واقعا من

 ...ديوونشم كه كردم اعتراف خودم پيش فهميدمو خودم خراب حال از اينو

 يه و قرمز ي بنده دو تاپ يه با ميديدمش، اينجوري كه بود بار اولين براي

 ....كوتاه چسب مينی شلوار

 خودش به درد از و بود كرده قالب سفيدش و زده تيغ پاي دور ظريفشو دستاي

 ...پيچيد می

 یك: نفس گفت عصبانيت با ريخت می اشك و كرد می قراري بی كه همينطور

 ....بيرون برو من؟ اتاق تو بياي اجازه بی داد اجازه تو به

 گفتم و گرفتم جانبی به حق ي قيافه

 ....باشم داشته الزم اجازه خونمون هاي اتاق به رفتن واسه نميكنم فكر: من

 ميكنی؟؟ گريه يكنهم درد پات

 ...ميزنم زار دارم خوشحاليمه از شدم ديوونه نه: نفس

 ....شلوارش پاچه سمت رفت دستم

 نزن دست: نفس گفت و چسبيد قبل از محكمتر پاشو چيشده؟؟؟ ببينم بذار: من

 ....بيرون برو آشغال

 ...ولی نميموند زنده ميزد، حرف اينطوري باهام نفس جز ديگه هركی

 ....بودم سست نفس لمقاب در من

 بزن خودت ديوونه؟؟؟ ميزنی داد چرا: من گفتم آرومی صداي با كردمو اخم

 ....باال

 ...بيرون برو نميخوام،: نفس

 ...داد انجام گفتم كه كاري و ترسيد نفس باال، بردم صدامو شدمو جدي باز

 ....گفتم خودم به بودم بلد بيراه و بد چی هر و شدم ديوونه پاش ديدن با
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 ويیت پاي برابر سه شده پاش  چيكاركردي؟؟ رو بيچاره پاي ببين سرت، بر خاك

 ...خرسی عين كه

 ....،بميري آرمان بميري

 نگفتی؟؟؟ چيزي چرا تو: من

 شبی؟؟ نصفه ميگفتم كی به ميگفتم؟ چی: نفس

 بشه، اينجوري شدي باعث خودت كه اول لجبازي، كه انقد تقصيرخودته: من

 ....ندادي گوش و كردي لجبازي باز ولی بيمارستان مبري گفتن همه بعدم

 

 كردنته؟؟ خواهی معذرت عوض: نفس

 من با ديگه كه عبرت درس باشه اين كنم، نمی خواهی معذرت ازكسی من: من

 ...ندارم شوخی كسی با ،من نكنی لجبازي

 ميزنم كه حرفايی تمام روي واستادم، حرفم روي و دادم قول كه كردنم كمك مثل

 ....مهست

 .جلوش گرفتم و برداشتم بودو آويز كه شالی و مانتو و لباسی جا طرف رفتم

 .بيمارستان بريم بايد بپوش،:  من

 ...تخت روي انداخت و گرفت لباسارو

 ...نميام جايی تو با من: نفس

 ...باش آماده ميگردم بر تا كنی، می لجبازي داري كه باز: من

 موسوئيچ و كيف پوشيدم،  شلوارمو ست شرت سويی خودمو اتاق رفتم عجله با

 .بيرون رفتم اتاق از برداشتمو

 توي كلی و بپوشم لباسو بهترين بايد هميشه كه منی فكركردم خودم با

 حاال ميرم ور موهام به آيينه پاي ساعت دو و ميدم خرج به وسواس پوشيدنشون

 چيشده؟
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 هب كردن نگاه ونبد و ورزشی لباس با كه كرده چيكار باهام نفس عشق ببين

 ....نيست مهم برام هيچی اصال و بيرون ميرم دارم آيينه تو قيافم و موهام

 .....اتاقش توي رفتم

 و دمكر داغ خودش به پيچيد می درد از و بود افتاده تخت پايين كه نفس ديدن با

 گفت و زد ناله عقل؟ بی كردي چيكار: من  زدم داد

 ....بيرون بيام خودم خواستم می: نفس

 ....اه كردي غلط: من

 ....لجباز ديگه لجبازي ، ميكنی چيكار ببين

 سمواحسا نميتونستم ولی ميمردم براش دلم توي اينكه با بود، چم نميدونم واقعا

 ....بدم بروز

 ...،نميدونم كردنش ابراز از ميترسيدم شايد

 ...باشم قبل سنگ دل و خشن آرمان همون ميدادم ترجيح

 زد غر كردم بغلش حركت يه با

 .ميام خودم كنی كمك: نفس

 وايبخ خودت تا بيمارستان نميرسيم صبحم فردا پايين، تا س پله صدتا: من

 ...بياي

 ....من آرمان نه: نفس

 ....خوابن هييييييسسسس،: من

 .... بستم پام با درو و بيرون اومدم تاق از آروم

 ....ردك حلقه گردنم ورد دستاشو و ترسيد برم پاييين ها پله از ميخواستم وقتی

 و سبكه چقدر كه كردم فكر اين به بود داده دست بهم كه حالی به توجه بی

 زندس؟؟ چجوري

 ....ها ميشی خسته: نفس
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 گفتم و زدم پوزخندي

 ...باش خودت فكر باشی، من فكرخستگی نميخواد تو: من

 .....بود افتاده شماره به نفسام و باال بود رفته قلبم ضربان

 دمز دست كردم غلط ميگفتم خدا به و ميكردم توبه داشتم پيش ساعت هي همين

 بغلم توي دوباره حاال ولی كنم، فراموشش تا كنه كمكم خواستم ازش... بهش

 ....شكستم توبمو و گرفتمش

 هي كردن بغل با كه باشم سست انقدر نميكردم فكر اصال بود، اومده بدم خودم از

 ...بشم اينجوري دختر

 ....شدم اينجوري عاشقشم چون حتما گفتم خودم با

 ....ميشدم اينجوري ميكردم بغلش و بود اي ديگه دختر هر شايد كردم فكر اما

 ...نيازشه اوج اآلن من بدن

 ....توپيدم خودم به

 ...مرتيكه نيازشه اوج كه كرده غلط

 .ميخواستمش نفس به زدن دست از قبل گفتم من

 .رسيدم ماشين به كه داشتم دعوا خودم با هنوز

 راحت تا خوابوندم حد آخرين تا رو صندلی و نشوندم نفسو و كردم باز درو

 ....باشه

 ميشی، خسته ننك بغلم گفتم: نفس  گفت نفس كه بود شده كشيده و بلند انقدر نفسام

 ....ندادي گوش

 ...لجباز ميگی من به بعد

 ...منو؟؟؟؟ خراب حال نميفهمه واقعا اين خدا، واي

 ...خستگيه بخاطر زدنام نفس ميكنه فكر كه وچولوئهك انقدر
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 رمبب راه و كنم بغل تهران كل دور رو تو من كوچولو، آخه بگه بهش نيست يكی

 پله؟؟؟ دونه تا چند به برسه چه ديگه نميشم خسته

 و مرتب كه داغش هاي نفس هرم از بودم بغلش ديگه دقيقه يه اگه دقيقه، يه فقط

 ...ميشدم بيهوش گردنم توي ميخورد نم هاي نفس عكس بر منظم

 ....سوارشدم و بستم درو سريع

 يراهب و بد خودم به منم و پيچيد خودش به درد از نفس بيمارستان به رسيدن تا

 .گفتم

 گفت نفس رسيدنمون محض به

 ...ترم راحت اينجوري بيار، ويلچر يه واسم: نفس

 كنار و كرد قفل نمگرد دور دستشو دوباره كردم، بغلش حرفش به توجه بی

 ...ها ميشی خسته باز: نفس گفت گوشم

 ...شو ساكت: من گفتم و گرفتم پيش در بيمارستانو اورژانس راه

 جوون پرستار خانوم يه خوابوندمش، تخت روي و اورژانس اتاق داخل بردمش

 مكن فكر: من وگفتم باال زدم شلوارشو: من آقا؟ چيشده: پرستار گفت و اومد

 ...شكسته

 كه نخواهرتوني نگران خيلی حتما نيست، مهمی چيز آقا نباشين نگران:  ستارپر

 ...مردا آخه اومدين ورزشی لباس با

 گفتم عصبی و حرفش وسط پريدم

 روب كنی دخالت نداره ربطی بهت كه مسائلی تو و اينجا بمونی اينكه بجاي: من

 ميكشه؟؟؟ درد داره خانومم ،نميبينی بياد دكتر بگو

 گفتم كه شد چطور نفهميدم خودمم و شد تا چهار لحظه يه نفس هاي چشم

 .....خانومم

 ...نيست خواهرم نفس بفهمونم پرستاره به كه بود اين بخاطر شايد

 گفت غيض با و كرد اخم پرستاره
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 خبرته؟؟ چه آقا؟ زدنه حرف طرز چه اين: پرستار

 كنه صبر لحظه يه خانومتونم ميان، بشه تموم ميخورن، چايی دارن دكتر

 ...نميميره

 زدم داد عصبی

 ....بياد بگو برو نميميره، نخوره چايشو دكترم: من

 پاش كه نفره اولين مگه نداره، بازي لوس اينهمه كه شكستن پا: پرستار

 گفتم و بيرون كردم فوت صد با نفسمو شكسته؟؟؟

 ....بياد دكتر بگو برو نكردم خراب سرت روي بيمارستانو اين تا: من

 گفت و گرفت جانبی به حق ي قيافه

 ؟؟؟كنی خراب سرم روي بيمارستانو اين ميخواي چطوري ببينم نميرم: پرستار

 چطوري ميدادم نشونش وگرنه داخل، اومد دكتر كه كرد رحم بهش خدا

 !!!....كنم می خراب سرش روي بيمارستانو

 شچهر از كه بود اي چهره خوش و گندمی جو موهاي با افتاده جا مرد دكتر

 گفت خونسردي و مهربونی ،با ميباريد آرامش

 انداختی؟ راه صدا و سر چرا سپهري، خانوم چيشده  خبره؟ چه اينجا: دكتر

 ...داره دعوا آقا ،اين ندارم كاري من:  سپهري

 باهاش طوري بايد نگرانه، مريض همراه كه دادم تذكر بهتون بار چند من: دكتر

 ....ميكنی دركش بفهمه كه كنی رفتار

 ...ببند درو بيرون برو  ديگه، خانومشه نگران خدا بنده

 .... شد خنك دلم چه كه آي

 ....ببخشيد شما تنده، اخالقش يخورده ما سپهري خانوم اين شرمندم، من: دكتر

 هكالف شبی؟ نصفه كردين دعوا:  دكتر گفت خنده با پاش كردن معاينه حال در

 گفتم
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 بيارمش نكرد قبول ديد، ضرب پاش كرديم بازي فوتبال شب سر: من

 ...بيمارستان

 ....كرده ورم هم خيلی كرده، كالفش دردش حاال

 ....بگيرين عكس يه اطمينان واسه اما باشه شكسته نميكنم فكر: دكتر

 ...بياين من با بيارن، ويلچر ميگم: دكتر بريم؟؟؟ بايد كجا حتما، بله: من

 ...ميارمش خودم نيست، مالز ويلچر: من گفتم ميكردم بغلش كه همينطور

 و دش كار به دست خودش رفتم، پشتش منم و رفت بيرون اتاق از خنده با دكتر

 ...گرفت عكس ازش

 گفت كرد می نگاه عكسو كه همينطور

 ....نباش ،نگران شكر خدارو نشكسته زدم حدس كه همونطور: دكتر

 گفت بست می آتل پاش دور كه همينطور

 هفته هي از بعد نيارن، فشار روش و كنن استراحت هفته يه تا ميبندم اينو: دكتر

 درد اگه نكرده خدايی ولی خوبه كه نداشت ورم يا درد اگه كنين بازش خودتون

 ...بيارينش داشت ورم يا

: دكتر .كردين لطف خيلی دكتر، ممنون: من گفتم و كشيدم آسودگی سر از نفسی

 .ميشه خوب اي هفته يه ايشاال كنم، می خواهش

 گفت نفس به كرد رو

 .دارين اي العاده فوق همسر شما ميگم، تبريك بهتون من: دكتر

 ....ميدونم: نفس گفت و دوخت من به نگاهشو نفس

 .ماشين توي بردمش كردمو بغل نفسو دوباره ترخيص، هاي كار از بعد

 بهتري؟: من وگفتم صندلی روي نشوندمش

 ...داره درد هنوزم: نفس

 .ميشه آروم دردشم بخوري اتوه دارو خونه بريم: من
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 ماشين كردن پارك از بعد روندم، خونه تا سكوت توي كردمو روشن ماشينو

 ...اتاقش توي بردمش و كردم بغلش بازم حياط، توي

 .....بيارم آب ليوان يه براش تا بيرون رفتم فوري و گذاشتم تخت روي نفسو

 !!!!...بشه اديع حالتم تا بپاشم سرد آب مشت چند صورتم توي البته و

 گفتم مسكنش داروهاي خوردن از ،بعد بهش دادم هاشو دارو اتاقو توي برگشتم

 گفت و كشيد دراز برم؟ من نداري  كاري اگه: من

 ....نداشتم كاري اولم از: نفس

 بی.... اومدي خودت ديگه، نداشتم كار: نفس گفت كه كردم نگاهش چپی چپ

 ...زد صدام كه اتاق در سمت رفتم بهش توجه

 ....آرمان: نفس

 بله؟: من گفتم سمتشو برگشتم كنه، تشكر ميخواد كردم فكر

 نبالد هی من پاي درد و استخر تو افتادن هواي به نكنی فكر وقت يه ميگم: نفس

 ...قصدتو نميفهمم خرمو كنی بغلم كه اي بهونه

 ...نبود بهش من هاي كمك جواب اين برخورد، بهم خيلی

 فتمگ و دادم باال ابرو

 ....بكش خجالت قصدم؟؟؟ گفتی؟؟؟ چی نفهميدم، بله؟؟؟؟ بله: من

 اول بش امشب و نشی خفه دادم نجاتت استخر تو از كه ببخشيد خيلی بايد واقعا

 فكر بگيره، درد نياد فشار پات روي كردم بغلت كه شرمنده نباشه، قبرت

 .....باشی داشته تفكراتی همچين نميكردم

 ...متاسفم برات: من مگفت و دادم تكون سرمو

 چشماش توي كه همينطور كردم، صورتش نزديك صورتمو روشو به رو رفتم

 گفتم كردم می نگاه

 چيزي اما كنم نگاهشون دارن آرزو و ميچرخن دورم خوشگلترا تو از: من

 ....نميماسه بهشون
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 ....بدبخت باشم دنبالت كه نيستی ايم تحفه همچين

 زا حاضرم بگيره گند بوي جنازت و بميري هاگ ،حتی كن فرو گوشت تو اينو

 ...نزنم دست بهت ولی بميرم تعفنت بوي

 ...بهم كوبيدم محكم درو اومدمو بيرون اتاقش از كنم صبر لحظه يه اينكه بدون

 كرف حرفاش به و بستم چشمامو گرفتم، دستام بين سرمو و تخت روي نشستم

 ....كردم

 دمكر بغلش كمك واسه اول ي دفعه كه تهدرس نفسه، با حق كه كردم فكر خودم با

 ....كه بودم بهونه دنبال بعدش ولی

 همب ميخوره نفساش اينكه از و ميبرم لذت كنم بلند دستام روي اونو اينكه از من

 ....ميشم بيهوش

 ....ميبرم لذت اينكار از من آره

 ....بودم كالفه و عصبی بودنم سست و بودن اراده بی اين از چقدر

 !!!!....داشتم نياز ونا به من

 توپيدم خودم به

 شمعاشق چون فقط من نيست، نياز بحث اصال بكش، خجالت مرتيكه كردي غلط

 ...ميبرم لذت كردنش بغل از

 ....عاشقشم چون فقط آره

 ؟...نشم اينجوري كنم بغل ديگرو كی هر كه معلوم كجا از

 ديده و لباساش شدن خيس سر داشتم، دوسش كنم بغلش اينكه  از قبل من بابا، نه

 ...عاشقشم من بابا آره  نشدم؟؟؟ سگ مگه موهاش شدن

 دش پيدا يكی و شدم عاشق سال هشت و بيست از بعد  كردم اعتراف خودم پيش

 ....ببره دينمو و دل كه

 ازدواج فقط من قصد مرتيكه، اون مثل كنم سواستفاده اومدنش از نميخواستم

 !!!!...بود
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 !!!ازدواج؟؟؟

 !!!!....زوده برام كردم می حس اي، كلمه چه

 ....بود ديرم كه نبود زود اصال نه نفس، وجود با اما

 یبالي چه واقعا ميدونی كه هستی كسی تنها تو آرمان كه خودم با فكركردم چقدر

 چيه؟؟؟ مگه آره كنی؟؟؟ تحمل ميتونی ميخوايش؟ همونجوري تو مده، او سرش

 ...تره پاك ازمنم اون نبوده مقصر كه خودش

 جلوي نفس عروسكی چهره اومدن با بستم، چشمامو كشيدمو دراز تختم روي

 ...!!!آسمون توي رفتم چشمم

 مميدونست چون نكنم فكر بهش و دوركنم چشمم جلوي از اونو نداشتم سعی ديگه

 ....فايدس بی

 ....ميكردم فكر بهش آزادانه حاال و بودم عاشقش من

 ....داشتنيه دوست و كوچولو درچق اون كه كردم می فكر اين به 

 دهزن برام و استخر خاطرات كه خوابی رفتم، شيرينی خواب به فكر همين با و

 !!!....كرد می

 

 *سيزدهم فصل*

 

 ...نداره اشكال ديگه پاشم يازده طبيعيه خب خوابيدم نيم و سه ساعت وقتی

 كیتر خنك فيلماي پاي بود نشسته آتی مامان پايين، رفتم و گرفتم دوش يه

 ...دارن واقعيت انگار كه بود شده مجذوبش چنان و ماهواره

 گفت و داد تكون سرشو من به توجه بی بخير خوشگلم مامان صبح سالم،: من

 ....بخير ظهر خواب، ساعت: آتنا

 كجان؟ بقيه چهارخوابيدم، تازه: من

 گفت كرد می زياد رو وي تی صداي كه همينطور
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 ...اتاقشه تو هنوز كه نفسم داشت، زبان كالس ممآرا سركاره، كه فرزاد: آتنا

 بهش: من گفتم ريختم می چاي خودم واسه كه همينطور و آشپزخونه توي رفتم

 سرزدين؟

 می جواب تر كوتاه و برد می باال تلوزيونو صداي من سوال بار هر با آتی

 !!!...داد

 .ديگه نفس: من كی؟ به: آتنا

 ....نه: آتنا

 فتمگ و كردم فوت چاييمو

 از داره ديدم رفتم شنيدم، گريشو و ناله صداي شدم رد اتاقش جلو از ديشب: من

 در گفت بيمارستان بردمش من، پاي برابر سه شده پاشم خودش به ميپيچه درد

 ....بست آتل رفته

: تناآ گفت سرش توي ميزد كه همينطور آشپزخونه، توي اومد و شد بلند يهو آتی

 بيام؟ منم دينكر بيدارم چرا مرگم، خدا

 چی؟ كه بشين براه زا شمام ميكردم بيدارتون شبی نصفه: من

 دكتر داشت، درد خيلی سختشه پايين بياد بتونه نكنم فكر حاالم ديگه، بردمش 

 .نياره فشار روش و نره راه گفت

 طفلی، نهك پايين باال هی كه نميتونه پايين، اتاقاي از يكی تو بياريمش بايد: آتنا

 ...بيچاره چيشده نمببي برم من

 نبيرو ميرم دارم من فعال، نداره كالس باز خوبه بكنين، فكري يه بايد آره: من

 بگيرم؟ واست نميخواي چيزي نداري كاري

 .ميام شب زياده، شركت كاراي نه: من مياي؟ ناهاركه سالمت، به برو نه: آتنا

 

 .باشه: آتنا
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 اب اي قهوه شلوار و كت يه كردم، عوض لباسامو و اتاقم توي برگشتم دوباره

 پوشيدم، اي قهوه كروات و شيري پيراهن

 نداره، فرقی اسپرت و مردونه تيپ كال شدم، خوشتيپ خيلی كه خالصه

 ...!!!!خوشگلم بكنم هركاري

 ...كنم یم تعريف خودم از و باال رفته نفسم به اعتماد باز بگن كه خالی بقيه جاي

 همب مشاور اينو بينم، برتر خود و شيفته خود كال و اوناست با حق كه البته 

 ...ميدونستم خودمم و نبود سختی كار تشخيصش البته گفت،

 يريگ خبر بدون نيومد دلم نفس، اتاق طرف شدم كشيده باز كه بيرون برم اومدم

 .نه يا بهتره ببينم خواستم می برم، ازش

 .داخل رفتم بفرمايينش صداي با زدمو در

 ...بوده شده بحثمون كه اوردمني خودم روي به اصال

 بهتري؟: من

 .كشيدي زحمت خيلی ديشب ممنون، آره: نفس

 .خداحافظ رفتم من روشكر، خدا: من

 .پسرم باش خودت مراقب خداحافظ: آتنا

 خداحافظ: نفس

 ...بودم شارژ شب تا و گرفتم انرژي كلی ديدنش دقيقه يه همين با

 .....ميشد دعوامون حتما دوباره گرنه و بود آتی مامان كه خداروشكر

 .دادم انجام افتادمو عقب كاراي ظهر از بعد تا و شركت رفتم راست يه

 .كنيم افتتاح مشهد توي بزرگم شعبه يه بزودي قراره

 .ميرم افتتاحيش واسه فقط تهرانمو منم ميشه، شروع كارا ديگه هفته يه از تقريبا

 حظهل به لحظه گزارش و كنه پيگيري رو كارها تا فرستادم موقرو آقاي جانشين

 .بهم بده
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 مدير شايد بره پيش خوب كارها اگه و دارم اعتماد ،بهش بلديه كار و پسرخوب

 .بذارمش مشهد شعبه

 برم خواستم می بيرون، زدم شركت از شيش ساعتاي ظهر از بعد كه خالصه

 ...شدم پشيمون نفس يادآوري با ولی خونه

 مترك و بگيرم فاصله ازش كنم سعی ايدب سخته، خيلی برام باهاش رويارويی

 ...!!!شمب عاشق نبايد من... بدم تغيير بهش حسمو بتونم شايد اينجوري ببينمش،

 .افتادم راه كجاست مقصدم بدونم اينكه بدون و ماشين توي نشستم

 .دادم رو عليرضا جواب و كنار كشيدم خورد، زنگ گوشيم كه بودم چراغ پشت

 بله؟: من

 بسه: من زده؟ غيبت وقته چند كجايی تو هست معلوم مرتيكه، بال و بله: عليرضا

 ...نيس خوش حالم ندارم، حوصله و حال علی،

 ...نيس مهم هيچی: من من؟ داشی مگه چيشده: عليرضا

 اب  نيست؟ خوب حالم ندارم دماغ و دل شدم عاشق ميگفتم علی؟ به ميگفتم چی

 گفتم خودم به حرص

 ....بگو هی باز بفهم اينو نيستی عاشق تو ، بسه آرمان بسه

 ...!!!شی عاشق واقعا تا كن تلقين خودت به انقدر حاال

 اومدم خودم به عليرضا صداي با

 ...برات شده تنگ دلمون پسر رفتی گذاشتی كجا: عليرضا

 االن تا باشين، راحت كه اومدم معذبين، شما وقتی داره فايده چه موندنم: من

 بقيه؟؟ از خبر چه حاال ن،نگرفتي خبر كه بودين راحت

 اريم،د ياركم كرده رديف سالن اشكان فوتباله، قراره شب فردا  خوبن،: عليرضا

 .كن خبر فاميلو پسراي

 ...برام بفرس ساعتو و آدرس باشه،: من

 .قربونت نه: من نداري؟ كاري باشه،: عليرضا
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 .،فعال داداش نوكرم: عليرضا

 .فردا تا: من

 .افتادم راه مقصد بدون دوباره اعليرض با صحبتم از بعد

 رمميتونمب هرجايی ميدونستم فقط برم، ميخوام كجا و ميرم دارم كجا نميدونستم

 ...خونه جز

 بحامص بايد تازه نشيم، رو در رو هم با و باشه خواب نفس كه برم دير انقدر بايد

 ...نبينمش بازم كه بيرون بزنم زود

 ككم يكی به خواستم وقتی گناهه كنم می حس بشم، عاشقش نميخواد دلم اصال

 ...همين كنم كمك فقط ميخواد دلم باشه، خودم ماله بخوام حاال كنم

 و بودم اومده نفس با كه همونی بودم، خريد مركز توي اومدم كه خودم به

 ...بود تهران بازار بهترين

 ....شد زنده برام روز اون خاطرات تمام

 بودم پشيمون خودم ي كرده از ميزدم قدم بازار اين توي نفس با كه روزي اون

 ...زندگيم واسه ميديدم مزاحم يه اونو و

 ...بود تغييركرده زندگيمون روال و بود شده بسته پامون و دست

 ...بشم مزاحم اين عاشق نميكردم فكر اصال نيست دور هم خيلی كه روز اون

 مزاحم يه من واسه اآلن اون قبل، مزاحم اون نه اما ميدونم مزاحم اونو االنم البته

 ...داشتنيه دوست

 .ميكردم نگاه رو ها مغازه هدف بی و ميكردم فكر هفته چند اين خاطرات به

 ...برنميداشت كچلم سر از ،دست داشتنيم دوست مزاحم فكر ميكردم هركاري 

 چرا بكشم؟ عذاب بايد اينجوري حاال كه كردم تو درگاه به گناهی چه من خدا اي

 كی؟ عاشق اونم بشم؟ عاشق بايد

 ...داغونه گذشتش كه دختري يه

 ....اما باشم تفاوت بی گذشتش به نسبت بخوام چقدرم هر
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 !!!!.....نيست دختر يه اون

 !!!!....شده پيداش كجا از نيست معلوم و نداره كه ام خانواده

 .....!!!!نميرسه هامم شونه سر تا قدش

 ....كمتره من از  خيلی سنش

 كرد؟ عاشق چطوري منو قد و سن فسقل با ببين

 صاحب دل بايد حاال كنه، درم به راه از نتونست هيچكی كه هيكل اين با من

 !!!!كوچولو؟؟؟ بچه دختر يه پيش گيركنه مردم

 ....مسخره مسخرس

 و دختر عروسك از پر بودم، بزرگ فروشی عروسك يه ويترين پشت

 ...وآدم يونح سياه، و سفيد خوشگل، و زشت بزرگ، و پسر،كوچيك

 .مياد خوششون خيلی عروسك از دخترا

 و در از شدي، وحش باغ يه وارد انگار داخلش ميري وقتی افتادم، آرام اتاق ياد 

 .آويزونه عروسك ديوار

 ...!!!كوچولو بچه يه اتاق مثل ميمونه، نوزاد سيسمونی يه مثل 

 تكون يه يكيشون ،اگه تكشونه تك عاشق و ميكنه حال عروسكاش با هم كلی

 ...ميكنه پا به جنجال كلی و ميفهمه بخوره كوچولو خيلی

 منم داشت، درصدشونو نود آرام اما بخرم، عروسك يه آرام واسه تا تو رفتم

 كعروس هيچی اون...!! بگيرم نفس واسه گرفتم تصميم بجاش و شدم بيخيال

 شدهن موقعيتش چون ولی داره دوست اونم حتما پس  نيست؟ دختر مگه نداره،

 كنم می اعتراف اينطوري گل، شاخه يه با ميخرم عروسك يه واسش نخريده،

 ....كه

 ...بشه خبر با خودش به نسبت من احساس از نبايد اون نه،

 !!!....نكنه آرامش احساس خونه توي ديگه ميترسم
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 م،گشت زشت عروسك يه دنبال چشم با و زدم لبخند اومد سرم توي كه فكري به

 سر و كوچيك بدن... خورد چشمم به سياه عروسك يه تا نكشيد طول خيلی

 .... داشت سياه فرفري وز موهاي و بود قلمبه دهنش و ها چشم داشت، بزرگی

 .....!!!!بود ناز و برو دل تو ولی بود مسخره و زشت خيلی اينكه با

 .كجاست مقصدم ميدونستم ديگه حاال افتادم، راه و خريدمش زود خيلی

 يپا تا دو همراه عصا و ويلچر يه بود، پزشكی لوازم خريد مركز كه جا يه رفتم

 ...گرفتم مصنوعی

 .....عاليه ايول

 و نه ساعت ديگه ،حاال خريدم خار از پر و بزرگ كاكتوس يه برگشت راه توي

 .بودم راه توي ساعت يه خونه ميرسيدم تا و بود نيم

 حياط داخل ماشينو خونه، رسيدم نيم و ده و اومد در آب از درست محاسباتم

 نپايي نفس كردم دعا داخل، بردم بدبختی به خريدم كه هايی وسيله و گذاشتم

 .نبود خداروشكر كه نباشه

 .سالم: من

: امآر زد چنگ دستم از عروسكو و پريد آرام چيه؟ اينا نباشی، خسته سالم: آتنا

 وگفتم قاپيدم دستش از... آرمان مرسی نازي عروسك چه وووواااااي

 ...ميشه صاحب سريع چه تو، ماله اينم ميخوره تو درد به اينام بقيه اگه: من

 گفت و كرد اخم فرزاد

 نميدونيم كه اخالقشو دستت از بشه ناراحت ،شايد آرمان اينكارو نكن: فرزاد

 ...هنوز

 گفتم و نشستم

 حاال؟ كجاست دلش، از بيارم در شوخی با ميخوام شه؟ ناراحت چرا بابا نه: من

 .خورديم شام باهم پايين، اومديم اآلن هم ما اتاقشه، تو :آرام

 ....بياد ارشدتونم پسر تك تا كردين صبر اينكه از مرسی: من
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 ....ارشد پسر تك بابا: آرام وگفت كرد نازك چشمی پشت آرام

 .بخور برو هنوز گرمه ميزه رو اومدي، دير خودته  تقصير: آتنا

 !!!ديره؟؟؟ نيم و ده حاال تا كی از :گفتم تعجب با

 ...بخور بشين: آتنا باال رفتم ها ازپله و دهنم توي كردم درسته پيراشكی يه

 مامان پخت دست تا خوردم هم رو يكی همين سيرم، نميخوام :پرگفتم دهن با

 .ندم دست از گلمو

 گفت و كرد كجی دهن آرام

 .....آقاااا پختم من امشبو شام: آرام

 گفتم و سرفه زير زدم

 ....اه اه اه: من

 بميرم؟؟ نشم مصموم نيست، افتضاح انقدر مامان پخت دست گفتم

 يلووسا بخير شب يه با و دادم جاخالی كرد پرت سمتم به كه دمپاييش لنگ واسه

 ...باال رفتم و برداشتم

 فتر قلبم ضربان صداش شنيدن با زدم، در و گرفتم سرم پشت عروسكو فقط

 ....!!!!بشم دنيا شخصيت بزرگترين اتاق وارد ميخواستم انگاركه باال،

 تا يدمكش عميق نفس يه داخل، رفتم و بازكردم آروم درو  نفس بفرماييد صداي با

 ...باشم قبل آرمان همون و بشم مسلط خودم به

 تیصور و سفيد شلوار ميخوند، كتاب داشت و ديوار به بود زده تكيه تخت روي

 باالي موهاشو و بود شده خيالبي رو روسري بود، پوشيده شرتش سويی همراه

 ريخته صورتش توي هاشو چتري و كرده جمع صورتی مو كش يه با سرش

 ....ها بچه دختر عين درست بود،

 گفت و بست كتابشو نيستم؟ كه مزاحم: من

 ....بيرون بري بخواي كه اونی از تر رو پر تو هستی بگم اگه: نفس

 گفتم و كردم اخم
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 تعجب با برم؟؟؟ مزاحمم اگه حاال داشتم، يزسورپرا واست كه من حيف: من

 گفتم جدي خيلی چی؟ سورپرايز؟: نفس گفت

 و كنم پيدا خودت شكل عروسك يه بالخره تا گذاشتم پام زير تهرانو كل: من

 ...بخرم برات

 به بشري ذهن بشه، پيدا من شكل عروسك محاله: گفت و داد باال هاشو ابرو

 بخري؟ عروسك من واسه بايد چرا تو بعدم ،! نميرسه من مثل عروسكی ساختن

 ...داره وجود تو شكل عروسك كنم ثابت بهت اينكه واسه: من

 ....ببينمش: نفس گفت و كرد نگاهم منتظر

 گفتم و آوردم درش سرم پشت از

 ....نيست يسنی و يلدا بين هست، اين و تو بين كه شباهتی: من

 گفت جيغ با و گرفت عروسكو نفس

 ....خودته شبيه بيشتر ،اين آرماااااان اي مزه بی خيلی: نفس

 گرفتمش هوا روي كه سمتم كرد پرتش

 زمال نخير: نفس كدوممونه؟ شكل كه بدن نظر و باال بيان بقيه ميگم باشه: من

 ...نيست

 گفت حرصی توئه؟؟؟ شكل بگن بيان بقيه ميترسی چيه :گفتم و خنديدم

 گیافسرد ميشی اميد نا زندگی از توام توئه شكل ميگن همه ميدونم نخير: نفس

 يانم بابات مامان ميميري ميكنی خودكشی ميشی تزريقی معتاد ميري ميگيري

 ...خودمم نگران ميچسبن، منو يقه

 !!!...نميميرم گفتی كه راحتيا اين به من بابا نه: من

 ....نديدي بقيشو حاال

 يكيه اين مثل بقيشونم اگه: نفس گفت اعتراض با چی؟ پس: من داره؟ بقيم مگه

 .اصال بياري نميخوام

 ...ميخورن دردت به مطمئنم اتفاقا، نه: گفتم و خنديدم
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 ....خودت مثل گل يه: من گفتم در جلوي همون از برداشتم، كاكتوسو و رفتم اول

 شدم؟؟؟ كاكتوس من حاال: نفس گفت و هوا رفت جيغش كاكتوس ديدن با

 كاكتوسه همين عين آره زبونت ولی عروسكتی، شكل بيشتر نه كه خودت: من

 ....خاره پر

 ....نميرسه جنابعالی زبون به :گفت و كرد نازك چشمی پشت

 .بستم پام با درو و اتاق توي آوردم رو ها عصا و پاها ويلچر،

 ....بودنت راحت واسه كردم فكر كلی

 راه بتونی تا جاش بذارم رو پاها اين و كنم قطع پاهاتو جفت ميتونم: من

 ...!!!بري

 ....تهخود ميل ديگه ويلچر روي بشينی ميتونی و بري راه عصاها اين با ميتونی

 گفتم و زدم بهش چشمكی

 .....كنم بغلت تا بهونم دنبال كه نميزنی تهمت من به ديگه اينجوري: من

 ...خيلی اي مزه بی گفت: خيلی و كرد اخم

 تو، اومدم در از گرفتم، ضروري وسايل اينهمه نشناسی، نمك خيلی توأم: من

 یب تو ميده نشون اين خوشگله، چه گفت قاپيد هوا رو كاكتوسو و عروسك آرام

 ...اي سليقه

 ...راضی خود از ي پسره: نفس

 آخه؟ داشت ربطی چه: من

 ....نفهمی كه توئه مشكل اين ديگه، گفتم كه داشت ربطی يه حتما: نفس

 ....آوردي كم مشخصه كامال: گفتم و خنديدم

 ....خوش شب

 خودم اتاق به و اومدم بيرون اتاق از جوابش شنيدن براي شدن منتظر بدون

 .رفتم
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 *چهاردهم فصل*

 

 ....بانمك عروسك يه عروسك، يه دستم توي و اتاقه ي بسته در به خيره چشمم

 دخترهاييم معدود جزء سالمه نوزده كه االنم و نبودم عروسك اهل زياد بچگی از

 ....نميره ضعف دلم ميبينم عروسك از پر ويترين يه وقتی كه

 ....ميكنه فرق دنيا هاي عروسك تمام با عروسك اين ما

 و سياه پوست با قلمبه لب و ها چشم دستمه، توي كه عروسكيم اين عاشق حاال

 ...فرفري موهاي

 من به اونو آرمان و شده خريده من شدن مسخره واسه اصل در كه عروسكی

 !!!!...بياره در لجمو اينكه واسه كرده تشبيه

 

 !!!....ديدم عمرم توي كه عروسكيه خوشگلترين من نظر از ولی

 ...خريده من براي اينو آرمان كه نميشه باورم اصال

 آرمان ميده نشون چون ارزشه، با واسم بازم باشه لجم درآوردن واسه اگه حتی

 !!!....تمسخر براي حتی ميكنه، فكر من به

 !!!....نميشناسم پا از سر دارم، جذاب پسر اين رفك توي جايی اينكه از من و

 يه اب مصنوعی پاي و عصا ويلچر، كنم، می نگاه تختمه پايين كه هايی وسيله به

 ...كاكتوس بزرگ گلدون

 مخصوصا تكشونم، تك عاشق من ولی منه، انداختن دست واسه همشون اينا

 .... كاكتوس

 زا ولی داشتم دوستشون هم یخيل و داشتم كاكتوس مدل چندين خودم اتاق توي

 رسيد، شكر رو خدا كه بخرم خواستم می خودم و نداشتم دونم يه اينجام وقتی

 ...دنياست يه برام و عاشقشم من كه كسی طرف از اونم
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 خالی اتاقم توي كاكتوسی هيچ جاي خوشگل، كاكتوس اين وجود با حاال

 ....نيست

 !!!.....ميگم شدمو آرمان عاشق اينكه يانه؟؟؟؟ بود خوب نميدونم

 ....شدم آرمان عاشق من آره،

 ....نميكنه حساب آدم و نميبينه خودش بجز كسو هيچ كه مغروري آرمان

 ....هيچم هيچ واسش مطمئنم كه شدم كسی عاشق من

 از و ميارم ياد به رو كرده برام آرمان كه كارهايی تمام ميبندمو چشمامو

 ....ميشم لذت در غرق شيرينيشون

 كرد، سوارم و رسيد دادم به جاده توي ديدمش كه اي صحنه اولين ونهم از

 االنم كه چند هر كنم نگاه بهش ميترسيدم كه بود جذبه با و جدي انقدر يادمه

 !!!....قبله آرمان همون هنوز و نكرده فرقی

 سر و ميكنه كمكم گفت كرد، اعتماد حرفام به و كرد سوارم كه شبی همون از 

 همون از من و رسيده، برام خدا طرف از كه نجاتی ي فرشته شده موند، حرفش

 .....شدم نجاتم ي فرشته عاشق شب

 .....ميخنده كه وقتی مخصوصا ميلرزه، دلم كنم می نگاهش وقتی

 چال دوتا هاش گونه روي ميزنه حرف و ميخنده وقتی اما ميخنده كم خيلی

 غرق هاش چاله تو من و فضاييه چاله كنم؟ عرض چه كه چال البته ميوفته،

 .....ميشم

 !!!....كنم پر چالشو توي اشاره، انگشت با روزي يه دارم آرزو

 ....شده عمرم خريد ترين بخش لذت خريد اون خريد، رفتيم باهم كه روزي اون

 همون از برام جاش و كرد دعوا روسري فروشنده با كه قسمتی مخصوصا

 ...خريد بود مده او خوشم كه روسري

 .... نجاتم فرشته دوباره و استخر توي افتادنم

 ......ديدم چشم به كه مرگی داد، نجات مرگ از منو آرمان
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 ..... ميشكنم پاتو وگرنه نخور تكون و بشين گفت شدنش، غيرتی بعدم

 ...!!!!شكست پامو و موند قولش سر هميشه مثل اون اما نكردم باور

 ....ميده عشق بوي و قشنگه واسم كاراش همه كه خالصه

 .كردم بزرگش خودم واسه من و عاديه كاراش ميدونم كه هرچند

 خيلی من از  كجا؟ من و كجا اون آخه شدم، عاشقش اينكه از ناراحتم خيلی

 ...!!!هيكلی هم و سنی هم بزرگتره،

 ...شده تجاوز بهش كه كار و كس بی دختر يه من، ي گذشته

 يه عشق اين توي بايد من و نميبينه، كسيو اصال كه مغروري و پولدار آرمان

 .....بسازم و بسوزم طرفه

 ...بشه پا به دوماديش جشن خونه اين توي كه روزيه از ترسم

 ....ميكنه ديوونم فكرشم حتی

 ...كشيدم بو وجود تمام با عروسكو و كشيدم دراز تختم روي

 مست بوي هم عروسك اين كه ميزنه ادكلن خودش به ،انقدر زدم لبخند اراده بی

 ...گرفته نندشوك

 ......وااااي وااااي وااااي

 فراموش كلی به پامو درد ميشدم، ديوونه داشتم بودم بغلش توي كه لحظه اون

 ....امني پايين بغلش از گردنشو دور كنم قفل دستامو ميخواست دلم و بودم كرده

 پرواز آسمون توي واي ميكشه، درد داره زنم گفت پرستار به كه اي لحظه اون

 !!!...ديدم نموكرد

 ....شدن آرمان زن داشت غروري چه ،و بودن آرمان بغل داشت لذتی چه

 از تر مغرور داره حق خودش پس شدم، مغرور بودن آرمان همسر نقش در من

 ....باشه ها حرف اين
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 *پانزدهم فصل*

 

 زمال بردشو فرزاد شكر خدارو ميكرد، باز پاشو آتل بايد نفس پيش روز چند

 ...رمشبب من نبود

 ... ببينمش كم خيلی كه داشتم سعی روزا اين

 بالاق و شانس از ،بازم برميگشتم دير هام شب و ميرفتم زود ها صبح اينكه با

 ...ميشدم تر عاشق ثانيه به ثانيه و ميديدمش، همش بدم يا خوب نميدونم

 ...بشه برگزار باغمون توي تولدش جشن قراره و آرامه تولده ديگه روزه دو

 ....لباس خريد واسه روبردم خانوما بديش

 كت دست يه آتی مامان بألخره بدبخت، منه كردن كالفه و زدن دور كلی از بعد

 ... شيك و ساده گرفت، بادموجونی بلند دامن و

 .....برازنده حسابی  و بود العاده فوق تنش توي

 ومد،مي حسابی بهش و بود قشنگ خيلی اونم گرفت، مشكی كوتاه پيراهن يه آرام

 ....بود افتضاح پوشش لحاظ از اما

 فقط من و نيست مهم اصال من نظر بختانه خوش خب ولی نميكردم تاييدش من

 !!!....كردم می ايفا رو راننده يه نقش

 هم خودم هم تا ببرمش، امروز قراره و نكردن پسند چيزي كه هم خانوم نفس و

 .بخرم آرامم تولد كادوي البته و كنه خريد اون

 ...ميكنی معطل چقدر ديگه، بدو: من  بهش دادم پيام و ماشين توي فتمر

 ....شد پيدا كلش و سر خانوم دادم، بهش كه پيامی از بعد ربع يك

 ....كردم نگاهش آيينه توي از

 آبی شال و مانتو و بود پوشيده مشكی جين ميومد، ماشين سمت به آروم آروم

 ...آرايش دنيا يه و كاربنی

 .مشكی پيراهن و بودم پوشيده كاربنی آبی جين كه من برعكس درست
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 گفتم و كردم اخم نشست، و كرد باز ناز با درو

 عروسی چی؟ كه كاشتی منو مدت اينهمه خانوم، آوردين تشريف عجب چه: من

 دعوتی؟

 دكر می نگاه آيينش توي خودشو و ميداد پايين ماشينو بون سايه كه همينطور

 گفت جانب به حق

 ....لطفا نزن غر شمام نيستم، دعوت سيمعرو: نفس

 گفتم و كردم روشن ماشينو

 وممعل اصليت قيافه مگه؟ منه عروسيه خودتو؟ كردي نقاشی انقدر خبره چه: من

 ....زير اون نيس

 گفت و زد غر

 آخه؟ داري من آرايش چيكاربه تو دوباره، نكن شروع آرمان واااي: نفس

 كلت، و سر به ماليدي چيزي بس از ديكر خفه خودتو ديدم فقط هيچكار،: من

 ...!!!برسونمت بگيرم آدرس دعوتی عروسی شايد گفتم

 گفت و كرد نازك چشمی پشت

: من آرام؟ واسه بخري ميخواي چی تو حاال نيستم، دعوت عروسی نخير: نفس

 .....سگ

 ....ميدي فحش چرا ادب، بی عههههه: نفس گفت و كرد گرد خوشگلشو چشاي

 گفتم و خنديدم

 ...بخرم ميخوام سگ داد؟؟؟گفتم فحش كی: من

 گفتم و دادم تكون سرمو سگ؟؟؟: نفس گفت تعجب با

 ...اوناست عاشق ،آرام پاكوتاها سفيد اين از سگ، بله: من

 ...ها گرونه خيلی: نفس

 گفتم و كردم نگاهش
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 !!!جدي؟؟؟ بابا، نه: من

 ...جدي بله،: نفس گفت جدي خيلی

 فتمگ و دادم تحويلش پوزخندي

 !!!....نميدونستم خودم گفتيی، تو شد خوب: من

 ...بخرم سگ بايد حتما بله: من بخري؟ سگ بايد حتما حاال ادب، بی: نفس

 ...بگيري براش كه هست بهتريم چيزاي من نظر به: نفس

 گفت من من با نظرخواست؟ تو از كسی: من

 ...نجسه باشه، خونه تو سگ مياد بدم من آخه آخه، خب ولی نه: نفس

 ...نشی اذيت خدا، تورو ببخشيد: من

 گفت جديت با

 ...بيرون ميرم من تو بياد سگ كه در همون از بخري سگ اگه باشم، گفته:نفس

 گفتم خودش از تر جدي

 ...نگرفته جلوتو كسی سالمت، به: من

 گفتم من كه نگفت چيزي

 گس زا گفتی يادمه بعدم نميترسی، ديگه بهش ميكنی عادت باشه خونه تو: من

 !!!...ميشه چندشت فقط نميترسی

 گفت و سمتم برگشت

 ....ميترسم كه كنم می اعتراف حاال خب: نفس

 گفتم و انداختم باال سرمو نخري؟ ميشه: نفس  داد ادامه التماس با

 ...بكن خودت حال به فكري يه ،تو نميشه نه: من

 دبلن گوآهن صداي بهش توجه بی منم پنجره، به چسبوند سرشو قهر حالت با

 ...شدم عاشق بفهمه نفس اينكه اميد به خوندم همراهش كردمو
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 كردم گذر خود خيال از خرامون   تو بوي ز پر خيالم تو بوي ز مستم شبا

 امدست تو دستاتو، بذار كم كم ميشم عاشق دارم نم نم زده بارون بازم تو كوي ز

 نم نم زده بارون بازم دم هر عزيز دم هر عزيز

 من گناه هردم عزيز هردم عزيز دستام تو دستاتو، بذار كم كم يشمم عاشق دارم

 شب آهو منم صياد تويی بانو من خواب از مرو هرسو تويی من نگاه جادو تويی

 ور ما نگات از بردي تو بودم تو ياد خراب ياروم نبود هرگز كسی زارو تنهايی

 دم هر عزيز دستام تو بذاردستاتو، كم كم ميشم عاشق دارم نم نم زده بارون بازم

 ...دم هر عزيز

 )مازيارفالحی خيال، بارون(

 فتگ تعجب با نفس كردم، پارك تهران بزرگ خريد مركز پاركينگ توي ماشينو

 گفتم و كردم اخم ميفروشن؟ سگم اينجا مگه: نفس

 .آرام واسه كادو بعد ميگيريم خودمونو لباس اول دختر، موقوف فضولی: من

 من واسه اول پس اوكی،: نفس گفت بود افتاده راه من از جلوتر كه همينطور

 ...ميخريم

 از هركسی: من گفتم ميزدم آسانسورو دكمه كه همينطور و رسوندم بهش خودمو

 .بروتو نداره، نوبتم ميگيره، اومد خوشش چی هر

 لباساي از پر كه بزرگی مغازه ديدن با نفس آسانسور از شدن پياده از بعد

 گفت و زد ذوق بود مجلسی

 ...مياد خوشم چيزي يه از ،حتما اينجا بريم آرمان: نفس

 ...ميكنه تلفظ تر قشنگ دنيا تمام از اسممو كردم حس و بهش شدم خيره

 بريم؟: نفس گفت و كرد نگاهم منتظر

 .داخل برو آره: من گفتم و دادم تكون سرمو

 ...ميگرفتم ايراد يه من و ميزد ذوق يه لباس هر ديدن با نفس

 ...نه: من نه؟؟ قشنگه خيلی اين آرمان واي: نفس
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 !چرا؟: نفس

 ...كوتاهه خيلی دامنش: من

 ...بازه خيلی يقش نه،: من خوبه؟ چی اين: نفس

 ؟.ديگه خوبه اينكه: نفس بعدي مغازه

 ...نداره آستين اصال خوبه؟ كجاش اين: من

 ...ببين اينو آرمان: نفس ديگه پاساژ

 ...جلفه خيلی: من

 ...عاليه ميخوام همينو من آرمان، وااااي: سنف بعد مغازه

 به توجه بی شد داغون اعصابم ميكرد انتخاب جلف و باز لباساي كه انقدر

 سرش زدم داد اطرافم

 ...كه دامنشم يقه نه داره آستين نه اين نميبينی، كوري: من

 توآخه؟؟ به بگم چی

 ....نبرده پارچه سانتم چهل رفته هم روي

 ...نه نه، نه، اينا ميگم دارم داري؟؟ عقل داري درك ميفهمی؟؟ آدمی تو

 ......دختراي همهبدرد ميده نشون تو كه چيزايی

 ....استغفرهللا

 بدم؟ توضيح بيشتر يا ميفهمی ميدونی همن، با مردا و زن مختلطه، ما مهمونی

 ...كن انتخاب وار آدم چيز يه

 ....ميكنن نگامون دارن همه ديوونه؟؟؟ چته هووووووي: نفس

 ...آدم واسه كه نميذاري اعصاب درك، به: من

 گفت و زد كمرش به دستشو
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 ی؟نگفت هيچی خريده پختی لختی و جلفی اون به لباس كه آرام به چطور: نفس

 ميرسه؟؟ من به زورت

 گفتم خودخواهانه

 فهميدي؟ باش نداشته كاري توام ندارم كاري آرام به من: من

 وامت خوردن گهی هر بكنی، توام كردن بقيه یغلط هر نيست الزم گفتم بار هزار

 ...!!!!بخوري

 شی،مي زندانی اتاقت توي تولد جشن روز يا ميكنی انتخاب پوشيده لباس يه يا

 ...ندارم شوخی كه ميدونی

 ...زنت نوا، بی بيچاره بدبخت: نفس

 .باش فكرخودت بسوزونی، دل من زن حال به نميخواد تو: من

 گفت حرص با

 خسته ديگه من ازش، گرفتی ايراد يه تو گذاشتم هرچی روي دست من: نفس

 ...اصال كن انتخاب خودت شدم

 ....بيوفت راه خب، خيله: من

 ...افتاد راه دمق و ساكت نفس

 ...بود العاده فوق و قشنگ واقعا آخريه لباس اين نگذريم حق از

 ....شدم می مست لباس اون توي نفس تصور از

 !!!...بپوشه من واسه باشه قرار و باشه من عشق هك روزي اما ميخرم، براش

 ....ازخستگی شدم هالك خودمم كه رفتيم راه انقدر

 .....نبودن پوشيده بودن قشنگ اگه يا نبودن قشنگ يا لباسا

 گفتم رفتن راه از خسته

 شديم شاپ كافی يه وارد باهم شدم هالك بخوريم، چيزي يه بريم بيا: من
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 چی: من گفتم و گذاشتم جلوش رو منو ينشستم صندلی روي كه همينطور

 ...خوردي خودت چی هر: نفس گفت منو به توجه بی ميخوري؟

 ...آره: نفس داري؟ دوست خورم، می بستنی فالوده: من

 ...ديمافتا راه دوباره خستگيمون گرفتن از بعد و شد آماده سفارشمون زود خيلی 

 نم هم و اومد خوشش نفس هم كه ديديم لباسی يه بالخره مغازه يه ويترين پشت

 .كردم تاييد

 رز گل از پر سينش قسمت روي كه فون بادامن زانو زير تا قرمز پيراهن يه

 .ساده دامنش و بود قرمز

 ...بود دخترونه و عروسكی

 تاييده؟ مورد ديگه اين: نفس  كنی؟ تنت داخل بريم همين؟ خوبه: من

 !!!آره بپوشی پا رنگ ساپورت يه و باشه تنت كتش اگه: من

 گفت و بيرون كرد فوت صدا با نفسشو

 بالدن بايد: من بكنم؟ هست اگه اي ديگه كار بيام؟؟؟ بپوشم چادر ميخواي: نفس

 ...باشه تر پوشيده موهات كه باشيم قشنگم قرمز كاله يه

 .بپوشش بريم فعال حاال

 ...داشت هييييييز ولی سال ميان فروشنده يه مغازه، داخل رفتيم هم با

 ست؟ه ايشون سايز ويترين پشت قرمز لباس اون از نباشين، خسته آقا سالم: من

 ...ميشه اندازتون سايزي چه ببينم كنين باز مانتوتونو اوووووم: فروشنده

 ...هاش دكمه سمت رفت نفس دست

 شومانتو ميخواد سايز هواي به پايين، بيارم رو يارو مك فك بزنم ميگه شيطون

 ...ناموس بی شرفه یب بزنه ديد كنه باز

 ...داره تأثير سايزش تو چقدر تنگ مانتو پارچه ال يه اين انگار حاال

 ...هاش دكمه روي گذاشتم مانتوشو سمت رفت منم دست
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 گفتم اخم با

 ....شيش و سی سايز: من

 .باشه كوچيك ميكنم فكر  مطمئنين؟: فروشنده

 گفتم غيض با

 .شيش و سی سايز اينم رمايينبف: فروشنده اندازست شيش و سی نخير،: من

 .ممنون: من

 .فروشگاهه آخر پرو  كنم، می خواهش: فروشنده

 طرفش هب لباسو ميدونی؟ كجا از منو سايز تو: نفس پرو سمت افتاديم راه نفس با

 ...نزن حرف زياد بپوشش بگير: من گفتم و گرفتم

 

 باز پرو در د،كشي طول اي دقيقه چند اتاق، داخل رفت و انداخت باال اي شونه 

 .بيرون اومد نفس و شد

 گفتم و سرم توي زدم محكم حرص با

 ...زود برگرد پرو تو گمشو هان؟ بيرون بياي گفت تو به كی: من

 وت به خواستم می: نفس بستم يخورده درو و در دم رفتم منم و تو رفت نفس

 ...خب بدم نشون

 خر مثه تو سر جا،اين پرآدمه س، آيينه فروشگاه سر تا سر ديگه، خري: من

 ...اينطوري ميومدم خودم ميزدي صدا چی؟ كه بيرون اومدي پايين انداختی

 لعادها ،فوق كنم نگاهش افتاد يادم تازه حاال؟ خوبه غرغرو، باشه بابا، خب: نفس

 ...بود

 يادب در كتت اگه ولی حله، بپوشی ساپورتم يه پوشيدس خوبه كه باكتش: من

 كردم تاكييد نه، ارستانمبيم قبرستونه راست يه جات
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 .فهميدم بله: نفس گفت و كرد اخم فهمه؟ شير ن و ت س ر ب ق

 .كنم حساب ميرم بيا، بيار درش زود خب، خيله: من

 زياد رنگ قرمز كاله يه و كفش و كيف خريد لباس، پول كردن حساب از بعد

 ...نگرفت وقتمونو

 .بگيريم كادو آرام واسه بريم حاال خب: نفس

 گفتم و رفتم اي غره چش

 ....بوقم اينجا كه خودمم: من

 ...آرامه تولده آخه: نفس

 و كفش و لباس دنبال عالی جناب واسه داريم ساعته سه كه همينه واسه بله: من

 .ميگرديم كاله

 .كنی چيكار نيست مهم تو ولی بشم، خوشگل كه بودم مهم من خب: نفس

 نگاه داغونتم قيافه به تيپت اطربخ شايد كه برسی خودت به مجبوري تو آره:  من

 ،ميكنن غش پشتم و دارن دعوا سرم دخترا بيام خونم تو لباس با من ولی كنن،

 ...كنن نگام كه بكشم تو مثل خودمو نيست احتياج

 طول زياد ميكنم، خريد هميشه كه فروشگاهی از ميخرم لباس دست يه من

 .نميكشه

 ...تو يا ميكنن اهنگ منو بيشتر تولد توي ميبينيم حاال: نفس

 گفتم باعصبانيت

 سپ بكپی، گوشه يه بايد بيشتر كنه نگاه بهت كه نفري يه هر باش مواظب: من

 ...نياي كسی چشم به كن دعا

 خريد ازش خواستم می كه اي مغازه طرف به افتادم راه حرفی هيچ بدون بعدم

 كنم

 اب خواستممي كردم، انتخاب اسپرت قرمز شرت سويی با مشكی شلواركتون يه

 مگه؟ چشونه: من تولد؟ بياي اينا با ميخواي: نفس باشم ست نفس



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  135  

 ميپوشی؟ن شلوار و كت اينه منظورم ولی قشنگه خيليم اتفاقا نيست هيچيش: نفس

 .ميپوشم مجبوري از شركتم توي مياد، بدم رسمی لباس از نه،: من

 .بردار مشكيشو خب: نفس

 .مده او خوشم قرمزش از نميخوام: من

 .كنی ست من با ميخواي بگو، : 

 نهم با كه فعال: نفس كنم؟ ست زشت ريخت بی توئه با كه قحطی آدم اه اه اه: من

 ...كردي ست زشت ريخته بی

 .نشده دير تا بخريم كادو بريم بابا، برو ديوونه،:من

 .بغلی مغازه همين: من بريم؟ بايد كجا: نفس

 .فروشيه عروسك اينكه: نفس

 .....بابا نه: من

 .ادب بی: نفس گرفتی؟ كمك كسی از يا فكركردي تنهايی خودت

 خودش جنس هم و خانواده با عروسكی هر شكر ،خدارو پشتم نفس و افتادم راه 

 گس غرفه سمت رفتم راست يه بذارم، وقت زياد نبود الزم و بود قفسه يه توي

 ...!!!برداشتم پشمالو خوشگل كوتاه پا سفيد سگ يه و ها

 بخري؟ سگ عروسك تیميخواس: نفس

 وت ميگم آرام به ولی سوخت حالت به دلم بخرم سگ ميخواستم واقعا نخير،: من

 ...گرفتی جلومو

 .ارزه می قيمتی هر به خونه تو نياد سگ همينكه نيست، مهم بگو: نفس

 .بردار مده او خوشت چيزي از اگه: من

 .كردم نگاه فقط كنم بازي عروسك نيستم بچه منكه: نفس

 ...پس بريم بزرگ، خانوم خانوم حاج ابا،ب: من
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 وچشم نگين پراز بزرگ طاليی ساعت يه فروشی ساعت مغازه ويترين پشت

 .گرفت

 سوم، رديف باال از: نفس آرام؟ براي نظرت به قشنگه ساعته اين نفس: من

 !!!...چپ سمت از چهارمی

 ...سه و صد كد: من

 .آرام بحال خوش ساعتام ناي عاشق من قشنگه، خيلی آره ديدمش، آهان: نفس

 .مغازه توي رفتيم باهم

 همب سرشو نفس ببينم؟ ميتونم رو سه و صد كد نباشين، خسته آقا سالم: من

 دمز لبخندكمرنگ يه ميدادي؟؟ آدرس خال مثه داشت كد: نفس گفت و كرد نزديك

: من نفس دست دادمش ممنون،: من بفرمايين: فروشنده آورد ساعتو فروشنده و

 من؟ چرا: نفس دستت پشت ببندش

 .چطوريه دست تو ببينم ميخوام: من

 اين زا آقا:  من ميومد سفيدش و كشيده دستاي به كرد،حسابی دستش ساعتو نفس

 .هست بخواه تا هزار شما: فروشنده دارين؟ ميخوام دوتا

 بدين ديگم دونه يه كنين لطف اگه ممنون: من

 دوتا؟ چرا: 

 ياد؟م خوشت اينا از نگفتی مگه: من

 .آرامه تولده اآلن كه، بخري نگفتم ولی چرا: نفس

 .ميخرم حسود توئه واسه يكيم ، باشه خب: من

 زشته، گرفته من ساعت شكل ميگه ميكنه آرامم تورو فكر همين نه: نفس

 .نميخوام

 .خب خيله: من

 ميكنين؟ پيشنهاد كدومو اين بعده ديگه خوشگل ساعت يه ببخشيد، آقا
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 خوبه كارش و داره مارك هم كردين انتخاب خودتون كه نیاي راستش: فروشنده

 ...تره قشنگ همه از هم

 رنمي اين به كارا از كدوم هيچ زيبايی لحاظ از ولی هست بخوايين مارك همين با

 .سه

 .باشه خوب جنسشم البته بدين، ترينشو قشنگ اين بعده نداره، ايرادي: من

 گقشن و نگين پر اونم بود، اي هنقر و اسپرت آوردكه ديگه ساعت يه فروشنده

 ...نميرسيد بودم كرده انتخاب خودم كه اونی به انصافا خب ولی بود

 .كنين كادو اينو لطفا خوبه همين ممنون: من

 ...نميخوامش من آرمان نه: نفس

 .نكن دستت نخواستی ميگيرم من: من

 من اونو كن كادو آرام واسه كردي انتخاب خودت كه اينو بيا پس: نفس

 .برميدارم

 .دستت پشت ببندش نزن، حرف انقدر: من

 .بيرون اومديم و كرديم حساب پولشو

 .قشنگه خيلی ممنون: نفس

 

 .بده آرمان بگو هی حاال من

 .حسود دارم آمارتو ديگه،: من بدي؟ تو گفتم كی من: نفس

 .قشنگه گفتم فقط نكردم حسودي منكه: نفس

 .زيرش نزن ديگه، كردي حسودي كنی ماليش ماست نميخواد: من

 ...اون براي بگيرش كه گفتم بابا: نفس

 اسهو نكن بازي فيلم ميشه، آب قند داره دلت تو ميدونم منكه شد، باورم باشه: من

 ...من
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 ....آرمااااااان: نفس

 ...نيستی حسود تو بابا، خب خيله: من

 ...آرام به بده اينو نشده، دير هنوزم: نفس

 پشت اين كن، تمومش: من گفتم ميدادم ادامه راهم به كه همينطور و كردم اخم

 ...قشنگه تو دست

 

 

 *شانزدهم فصل*

 

 گفتم و سرش پشت ديوار روي كوبيدم مشتمو حرص با

 .دارم الزم حتما ديگه شمارشو بده چيكارداري؟ كارا اين به تو بابا، اي:  من

 گفت و انداخت باال سرشو

 .نميدم ارشوشم داري چيكارش نگی تا نميشه، نوچ: آرام

 گفتم عصبی

 !!!؟؟؟...شد خوب تو، قيافه تو برينه بگم ميخوام

 گفت و كرد نوچی نوچ

 ...تربيت بی ادبت، بی سر بر خاك: آرام

 گفتم حرفش به توجه بی

 .بخدا دارم كار كلی آرام، بگو: من

 گفت لجوجانه

 .نميدم نگی تا: آرام

 ....نده درك، به: من
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 .اومدم بيرون اتاقش از ميگفتم بيراه و بد هم پشت داشتم همينطوركه

 ميگم بهش حضوري سالنش در دم ميرم من نده، نميدي بيشعووووور ي دختره

 .بهتره

 .دارم كار بيرون: من ؟.آرمان ميري كجا: آتنا

 

 .ها آرايشگاه ببري مارو بياي بايد ديگه ساعت سه: آتنا

 .ميام ديگه ساعت يه تا ميدونم،: من

 ... !!!!دروغی چه

 .شاهكاره ترافيك اين توي خونه برسم ديگم ساعت سه تا كه ميدونستم

 .بيرون ميري داري كه حاال ديگه بگير كيكم راهت سر پس: آتنا

 نيست؟ اي ديگه امر چشم: من

 .ديگه بگير چيزام اينجور و شمع شادي برف و فشفشه و آبشار: آتنا

 .خداحافظ رفتم من باشه،: من

 .بياي زود نزنما، زنگ ديگه من آرمان آتنا

 ...آذر  خاله آرايشگاه طرف به افتادم راه و ماشين توي رفتم و گفتم اي باشه

 دوستی دليل به كه تهران هاي آرايشگاه بهترين از يكی و آتنا صميمی دوست

 ...آذر خاله ميگيم بهش خانوادگی

 شمارشو راحتی به ميتونستم چون دادم، فحش خودمو بودم راه توي كه مدتی كل

 ...بگيرم هيجده و صد از

 ...بودا افتاده كار از عقلمم يعنی

 ...سالن بودم رسيده كرد، نميشد كاريش ديگه

 ذرآ خاله بگم مشتري همه اون جلو پايين برم ضايس خيلی ديدم شم پياده اومدم

 چی؟؟؟ كه بياد
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 روي از آذرو خاله موبايل شماره و آوردم در گوشيمو و بستم درماشينو دوباره

 .گرفتم بلوتا

 تاشص كه گوشياتون به لعنت اي ندادي، من به شماره يه كه آرام تو به لعنت اي

 ....داره رمز

 ...!!!نداره خودم ماله انگار داره رمز تا شصت گوشيشون ميگم همچين

 

 بفرمايين؟ جانم: آذر خاله داد جواب بالخره خوردن بوق چندبار از بعد

 خاله؟ خوبی جان آرمان سالم: آذر خاله شما؟ خوبين آرمانم آذر، خاله سالم: من

 .شدم مزاحم ببخشيد مرسی، ممنون:  من

 داشتی؟ كاري مراحمی، خاله نه: آذر خاله

 ...بود شده تنگ برات دلم بشنوم صداتو زدم زنگ همينجوري نه پس

 ديگه مياد باهاشون ديگم نفر يه آرام خودشو بجز امروز گفت مامان خاله، آره

 مگه؟ چطور آره: رآذ خاله نه؟

 نكنين درستش غليظ و غريب عجيب زياد كنم خواهش ازتون خواستم می:  من

 هخوشگل خودش اون مياد، بهش بيشتر ساده بگين گفتن آرام و مامان اگه حتی

 ...!!!بخوره چشم ميترسم

 !!!...گفتم همينطوري نه: من خبريه؟؟؟: گفت و خنديد آذر خاله

 بخوره؟ چشم ميترسی همينطوري: آذر خاله

 نگو زدما، زنگ من نفهمن خودش و آرام و آتی مامان دامنت به دستم خاله: من

 ...بهشون

 ...كردي سفارش تو ميگم چرا گفتن اگه ولی كنم می درست ساده من: آذر خاله

 گفتم التماس با

 ...ديگه آرمان جون خاله،: من

 .هست حواسم بابا خب خيله: آذر خاله



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  141  

 .افتادين كار از شيدببخ خاله، ممنون: من

 .خدافظ فعال برم من خاله نه:  آذر خاله

 .خدانگهدار: من

 و شيدمك عميقی نفس ميزد شور جور بد دلم ولی نميگه چيزي گفت خاله اينكه با

 .افتادم راه فروشی شيرينی طرف به

 العاده فوق كفش لنگه دونه يه بودم، داده سفارش خودم سليقه به خودم كيكو

 ....ميندازه سيندرال كفش ياد منو كه رنگ صورتی قشنگ و بزرگ

 

: ندهفروش آمادس؟ بودم داده سفارش آريان نام به كيك نباشين، خسته قربان سالم

 .بيارين فاكتورشو كنين حساب پولشو لطفا شما ميارمش من تا آمادس، بله

 كردن حساب از بعد برداشتم، بودو الزم كه چيزايی و رفتم ها قفسه طرف به

 كه اقعاو بود، شده عالی... گرفتم تحويل كيكو و دادم فروشنده به رو فاكتر لشپو

 ....نداد بهم شماره يه نامرد، لوس ي دختره براي زحمت اينهمه حيفه

 ...عشقم فداي به نم او كه ترافيك توي داشت معطلی ساعت سه فقط

 .مياره در پدرمو مامان خونه برم شده سه ساعت

 طارق به قطار نفس و آرام و مامان ديدم حياط توي رفتم شينما با اينكه محض به

 .كردن اخم نوع در تنوع با ايستادن

 ...اينارو خوردشون نميشه عسلم من يه با اوه اوه

 .سالم: من شدم پياده

 گفت عصبانيت با آتی

 

 بيا؟ زود نگفتم مگه االن تا بودي كجا كوفت، سالمو: آتنا

 مادر نكن ناراحت خودتو بيخودي يه، سه اعتس االنم بريم سه بود قرار: من

 .من
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 ده و سه و نيست سه: نفس گفت ميكرد نگاه ساعتش به كه همينطور نفس

 ...دقيقس

 درست نفس با بله،: آرام بدم؟ توضيح بايد توام به: من گفتم و انداختم باال ابرو

 ...ميكنما لهت ميزنم ندارم، اعصاب خفه كه يكی تو. كن صحبت

 .شد دير بريم  كنين، بس بابا، اي: آتنا

 ....سوئيچ: من

 .برسونمشون اون با تا شدم مامان ماشين سوار و گرفتم سوئيچو

 اآلن نبودي ترسو انقدر شما يا بود بلد رانندگی هيكلش اين با آرام اگه: من

 تو خوابوندين چرا ماشين تا صد پس موندم واقعا من بودين، رفته خودتون

 ...بسه آرمان: آتنا ن؟خورد خاك واسه حياط؟

 ،برسونی مارو خودت بودي مجبور باز بود بلد رانندگی هركيم خان آرمان: نفس

 .برگرديم نميتونستيم كه شده آرايش وصورت سر با ما

 ...شماست با حق بله:  من

 .روندم آرايشگاه طرف به سرعت با و بيرون كردم فوت صدا با نفسمو

 گفتم و داشتم نگه آرايشگاه جلوي

 .دنبالتون بيام بگين بشه تموم كارتون بود مونده ساعت نيم: من

 .باشه: آتنا

 ...رفتن و شدن پياده

 .خوردمش خونه به رسيدن تا و گرفتم ساندويج يه نمونم گشنه اينكه واسه

 رمب ميخواست دلم انقد بودم، بيدار صبح شيش از ميكردم غش خستگی از داشتم

 احتیر اين به بخوابم اگه ميدونستم و نبود قتو اصال خب ولی نداره حد كه بكپم

 .ردمك مرتب ريشامو ته رفتم و كندم خوابيدن از دل بدبختی با نميشم، بيدار ها

 داشتم، كوچولو ريش ته يه هميشه باشم، زده ريشامو وقت هيچ نمياد يادم اصال

 ...متنفرم ميدارن بر ابرو و ميكنن تراش چپه كه مردايی از
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 ...بعله باشه پر ابروهاش و باشه اشتهد ريش بايد مرد

 ...!!!ندارن كم دخترا از چيزي پسرا و پسر شدن دخترا شده، اي زمونه دوره بد

 ستد موهاي و ميدارن بر ابرو و ميكنن تراش چپه كه آقايونی اين به نيست يكی

 ...صورتيت الك كو پس خوشگله بگه ميزنن، حرف ناز با و ميزنن پاشونو و

 ....قرآن به ميشه ندششچ آدم اه اه

 حرف نكنه جرأت كسی ميكنه اخم وقتی بايد مرد بزنه، حرف محكم بايد مرد

 ...بزنه

 ...ريدي آرمان ريدي سرويس، دهنت اي اي اي اي

 ميزدم حرف خودم با ذهنم توي و ميكردم فكر خودم واسه داشتم كه همينطور

 ...و خورد خط دستم

 ...شد اغوند چيكاركنم حاال خدااااا اي ريشام

 ته از مجبورم خودم حاال كه كردم مسخره ميزنن ريششونو كه مردايی انقدر

 ...بتراشمشون

 تر؟ گند اين از شانس

 شري جون به افتادم ژيلت با و صورتم روي زدم و برداشتم تراشمو ريش خمير

 ...قشنگم هاي

 ....بدي حس چه زدم ته از همشونو

 !!!....متر ميلی يه كال بودن، چقدر انگار همشون ميگم همچين حاال

 بهم خيلی ميگفتن همه و ميكرد اضافه چهرم جذابيت به كلی همون خب ولی

 .مياد

 و بيرون برگشتم ساعت نيم بعده و حموم رفتم ريشام كار انداختن راه از بعد

 .موهام سراغ رفتم

 كه ايیلباس و كردم درستش سريع خيلی بودم، گرفته ياد ديگه كردنشونو درست

 .پوشيدم بودمو گرفته
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 ...!!!خوشتيپ و داشتنی دوست و جذاب هميشه مثل

 

 از بالخره هم كنم چك ايميالمو هم تا كردم روشن تابو لب و تخت لب نشستم

 مبارك اسنب اينكه محض به بگيرم، خستگی و بشينم دقيقه دو شدم بيدار كه صبح

 .شد بلند گوشی صداي تخت روي رسيد

 آرام طرف از پيام

 .ايم آماده ديگه ساعت نيم تا بيوفت راه: مآرا

 دادم جواب

 دارم نه: آرام ميدي؟ دستور بابات نوكر به داري مگه زدنه حرف طرزه چه: من

 ...ميدم دستور خودم نوكر به

 .بيام تا كن خواهش نخور،... گ: من

 .بياي مجبوري توأم نميكنم، خواهش: آرام

 .اونجا بمون تو، زج ميدارم بر رو همه ميام ببين حاال: من

 .ميمونم باشه: آرام

 .ميفهمی موندي وقتی نگير، جدي: من

 .نگفتم چيزي ديگه منم و فرستاد درازي زبون استيكر يه

 ادكلنم با دوش يه بود، مرتب چی همه كردم، نگاه آيينه توي خودمو دوباره 

 .پايين رفتم و گرفتم

 باغ مگه سالم،: من اطحي داخل اومد فرزاد ريموت با در كردن باز محض به

 نبودين؟

 مشكليه؟ اينجام كه حاال عليك،: فرزاد

 خودم ماشين با من تا دنبالشون برو شما بيا اومدي كه حاال ميگم واال، نه: من

 .باغ برم
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 .اومدم همين واسه اتفاقا: فرزاد

 .ديگه باغ ميرم من پس خوب چه: من

 مياري ميداري بر نفسو و مآرا ميري توام عشقم دنبال ميرم من بيخود،: فرزاد

 .باغ

 ...دونفره ظرفيتش من ماشين بابا: من

 .ميرم تو ماشين با من برو من ماشين با تو خب: فرزاد

 .بردار اونارم ديگه ميري راه اينهمه داري كه شما من؟ پدر كاريه چه خب: من

 .ببرم خودم با خر سر دوتا نميتونم باشم، تنها زنم با ميخوام: فرزاد

 .ديگه گذشته شما از چيزا اين بابا، يا: من

 اشتید يكيو تو اگه اآلن بيرون برم عشقم با بايد من نداري، عرضه كه تو: فرزاد

 ...بودي تنها

 ...ميشه رنگ پر دختر دوست مهم نقش كه اينجاست:  من

 ...سوئيچ: فرزاد

 گفتم دستش توي مينداختم سوئيچو كه همينطور

 .ميگيرم آخر قرون تا خسارتشو روش، بيوفته خش يه كافيه فقط: من

 ...رو پر ي پدرسوخته گمشو: فرزاد

 آرايشگاهو راه امروز توي بار سومين براي و شدم بابا مشكی لكسوز سوار

 .رفتم

 

 *هفدهم فصل*

 

 .راهه تو دنبالش مياد فرزاد بگو آتيم به پايين، بياين: من
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 .اومديم باشه: آرام

 ...اومدن تا دمش معطل ربی يه و كردم قطع گوشيو

 اب البته افتادم، راه و بشينه آرام ندادم فرصت منم و سوارشد عقب اول نفس

 ...كم سرعت

 ...ميزنه بال و دست داره كه ميديدم آرامو آيينه توي از

 ...بيوفته در من با كه كسيه تقاص: من نكردي؟ سوار چرا آرامو عهههه: نفس

 يه؟چ: من گفتم و برداشتم خورد، زنگ موبايلم

 .برگرد آرمان، احمقی خيلی: آرام

 ...ديگه برگرد: آرام كه گفتم: آرمان

 .برگردم تا كن التماس ميگم حاال كن، خواهش گفتم موقه اون: آرمان

 .برگرد آرمان، لوسی خيلی: آرام

 

 .كن التماس گفتم: من

 .بدبخت ديگه داري كمبود: آرام

 ....كن فكر اينجوري تو:  من

 .برگرد كنم می خواهش م،عزيز آرامان: آرام

 .التماس گفتم نشد، ديگه نه: من

 .برگرد كنم می التماس اي، عقده: آرام

 ...كوچولوم خواهر بود كرده بغض بميرم الهی

 .اومدم باش ميام، كوتاه تولدته چون ولی نبود خوب: من

 .بودم آرايشگاه دم بعد دقيقه يه و بودم نرفته خيلی

 ...خواهرم نه بشينه بغلم نفسم ميخواست دلم چقد شد، سوار جلو آرام
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 ....احمقی خيلی: آرام

 .پايين نكنم پرتت باشه حواست: من

 نگفت چيزي ديگه و بست دهنشو

 .باغ تا روندم سكوت توي و نگفتم چيزي ديگه منم

 چجوري مببين كنم نگاه نفس به رفت يادم كه بود آرام حال گرفتن توي فكرم انقدر

 ...!!!شده

 ....اتاق توي رفت راست يه يديمرس هم وقتی

 ....داره كم داماد يه و نامزديشه مجلس انگاركه بود، شده خوشگل آرام

 .بستم چشمامو و نشستم تاب روي بود، نيومده كسی تا سه ما بجز

 نفس عطر آشناي بوي ،با ميدادم تاب آروم پاهام با خودمو كه همينطور 

 .كردم باز چشمامو

 ...شربت برات باشه تشنت توام شايد گفتم ودب تشنم خيلی خودم: نفس

 

 

 درست خودت واسه ريختيه چه اين: من زدم داد عصبی حرفش به توجه بدون

 گفت و انداخت نگاهی خودش به كردي؟

 .كردي انتخاب خودت كه لباسمو ريخت؟ كدوم: نفس

 كردي؟؟ خودكشی اينجوري كه من عروسی اومدي مگه ميگم، آرايشتو: من

 وردخ دستم كه صورتش به كنم اشاره خواستم می بگم آرايشتو كلمه اومدم وقتی

 ....شكست و افتاد اونم دستشو ليوان به

 !!!!...نريخت لباسامون روي شكر خدارو

 گفت عصبانيت با نفس
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 دارم؟ آرايش چقدر من كه چه تو به اصال ميكنی؟ چيكار چته؟ هووووي: نفس

 ...ميدم نشونت ربطشو: من

 .موند نصفه حرفم وسط، پريد كه آرام صداي با

 ...برداشته باغو كل صداتون دوتا؟ شما چتونه: آرام

 آرام داري؟ آرايش انقدر چرا ميگه بپرس، خرابت اعصاب داداش از: نفس

 آخه؟ مردم فوضولی به چه تورو: آرام گفت و كرد نگاهم خيره

 نفسو ماول زدي زنگ گفت خاله بودي، خاله شماره دنبال در به در چرا بگو

 نفسو و كردي غلط گفت توئه كار فهميد مامان وقتی ولی كرد درست ساده

 ...كنه درست خوشگل

 جلوي منو آبروي هم كردي ريختی اين نفسو هم كه آذر خاله وحت تور اي

 ...بردي مادرم و خواهر

 

 ....بود نازشده كردم،چقدر نگاهش دقيق

 ....بود اومده بيرون هشزيركال از و بود فرشده حاال لختش، و بلند موهاي

 العاده فوق چشمش روي و زير سياهه هاي سايه با درشتش و خوشگل هاي چشم

 ....بودن شده جذاب

 ....من خالصی تير همه از وآخر

 ....بود كرده براق و اي قلوه هاشو لب كه آتيشی قرمز رژ يه

 .....بود كننده ديوونه واقعا عروسك اين

 ....بزنن ديد منو قشنگ عروسك فاميل يزه پسراي نميخواست دلم اصال

 خودخواهی اينو اصالنم و ببينمش اينجوري خودم فقط ميخواست دلم

 .....نميدونستم

 ...ميگرفت سرچشمه عشق از كه غيرتی بود، غيرت فقط اين

 گفتم و برداشتم كردنش برانداز از دست
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 ...خووووووورد كنم می خوردت ميپلكی زياد وسطا اون ببينم: من

 ...گذاشتم تنها متعجبشون هاي نگاه بين آرامو و نفس و گفتم فرياد با اينو

 ....شد آغاز تولد رسما اومدن مهمونا كم كم

 كردن مست و رقصين اوج به جشن كيك، بريدن و كادوها كردن باز از بعد 

 ...!!!!رسيد

 نفس به حواسم دور دورا من و ميرقصيدن استيج روي جوون هاي پسر دختر

 ...بود

 ...نميدين منو و بود من به پشتشون نفس، پيش رفت كه ديدم آرشامو

 ...بهشون رسوندم خودمو سرعت به كثيفيه، آدم چه ميدونستم

 افتخار:  آرشام گفت نفس به رو بود پيدا هم صداش توي مستی حاال كه آرشام

 وآشغال آرشام اين مك فك بزنم ميگه شيطونه كنم؟ همرايت رقصيدن توي ميدي

 ...پايين يارمب

 ...من: نفس گفت من من با نفس

 ...نيست بلد رقص نفس: من گفتم جدي و ندادم بهش زدن حرف فرصت

 گفت و كرد نگاه نفس به تعجب با آرشام

 ...نباشه بلد رقص خوشگلی اين به عروسك حيف چرا؟ جدي؟: آرشام

 گفتم غيض با

 ...خماري تو بمونن تو مثه آشغااليی تا نيست بلد رقص: من

 !!!...نبود كسی كه جايی باغ، ته بردم خودم با و كشيدم نفسو دست

 تو به كی: نفس گفت بكشه بيرون دستم توي از دستشو داشت سعی كه همينطور

 ....مدلشو همه بلدم خوبم بلدم، رقص من  بزنی؟ حرف من بجاي گفت

 !!!...بود شده گم اركستر گروه بلند صداي توي دادم بی و داد صداي

 خب؟ ببند دهنتو: من
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 آشغال عوضی اون بغل تو بري ميخواست دلت نيومد، بدتم همچين اينكه مثل

 ...برقصی

 ميرقصی،ن كس هيچ با نيستی بلد رقص تو ميگم، چی ببين كن باز گوشاتو خوب

 ...من جز: من گفتم آروم لب زير نميرقصی احدالناسی هيچ واسه

 ...مينه نيستی، بلد رقص گفتم: من گفتی؟ چی: نفس

 .نبودم تو با: من اون؟ بجز نه: نفس

 ..ميزنی حرف خودت با كه اي ديوونه پس: نفس

 زدم داد

 اين تو باالي از كردي، ديوونه كارات با منو اومدي تو وقتی از ديوونم، آره: من

 ...!!!مده او سرم بال

 ...من گردن ننداز خودتو ديوونگی بيخود: نفس

 گفتم گوشش بغل

 یكوفت مهمونی اين بذار ، كنم پارت و لت وسط همين بزنم نكن كاري نفس،: من

 ...شه تموم لعنتی و

 ايبر دارم هفتس يه بودم، وسط ها مهمونی تو هميشه من نميخوام، بابا برو:نفس

 گوشه هي بشينم احمقا مثل تو بيخود حرف باالي از بايد حاال ميكنم، تمرين امشب

 ...كنم تماشا رو بقيه رقصيدن

 رفت آبروم نيست، بلد رقص نفس كه كرده پر رو جا همه حاال تا شامآر حتما

 ...!!!ايه عرضه بی دختر چه ميگن

 زدم داد سرش عصبی بود، داغون حسابی حالم

 اآدم ي عرضه ميشه؟ چی هان؟ نيستی بلد رقص بفهمن ميشه چی االن مثال: من

 !!!رقصيدنشونه؟؟؟ و بودن بلد رقص به

 برقص برقصی ميخواي خري هر با وسط اون برو وگمش گمشو، اينجوريه اگه

 ...سرم فداي
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 هي بشو برو  بخور، خوردن بقيه كه كوفتيايی اون از ميخواد دلت چی هر برو

 ...اونا مثه آشغال

 چه؟؟ من به اصال بكن بكنی ميخواي غلطی هر برو

 براي دلسوزي حيفه محبت حيفه كردم جمعت كوچه توي از تورو كه من حيفه

 ...!!!بردنت كه بود همونجايی اقتتلي تو،

 برو هستی؟ چی منتظر ميكنی؟ نگاه منو چيه وايستادي المصب، ديگه برو د

 ...برو ديگه خودتو بجنبون

 ...آرمانی تو نه ميشناسم نفسی من نه ديگه بعد به اين از باشه يادت فقط برو

 گفت چشمام تو خيره نفس

 ...ميرم توام چشم كوري به ميرم،: نفس

 نمك ي دختره: من زدم داد حرص با منم رفت، و كشيد راهشو و گفت نواي

 ...عوضی احمق نشناس

 ....ميخوردم كه اي اندازه بی حرص و موندم من و رفت نفس

 ...نميومد نفسم ميكردم، خفگی احساس

 تربه  حالمو و لختم ي سينه توي خورد باد كشيدم، پايين شرتمو سويی زيپ

 ...كرد

 لعنتی: من زدم داد و بغلم اي شيشه ميز روي كوبيدم قدرت تمام با مشتمو

 ميدي؟ زجرم چرا..... لعنتی

 ...خون دنيا يه و بود شيشه نرمه كردم، نگاهش ميسوخت دستم

 ....كيان نيست يادم كه بودن ام ديگه نفر چند يه آتنا بجز خونه، توي رفتم

 

 اخد سرم بر خاك: آتنا گفت و سمتم اومد صورتش توي ميزد كه همينطور آتنا

: آرام گذاشت تموم نيمه رو آتی حرف آرام هاي جيغ صداي چيشده؟ دستت مرگم

 ...نيست خوب نفس حال بيا باش زود آرمان
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 گفت بغض با آرام چيشده؟ كجاست: من گفتم و شدم هول

 فتگ نفس به داد دستش بزرگ ليوان يه با اومد فريد بود، من پيش نفس: آرام

 ......آلبالوئه شربت دمكر فكر منم شربته

 ...!!!بود زياد خيلی اول ي دفعه واسه مياره، باال رو همه داره حاال

 زدم داد

 ....ميكشمت عوضی فريد: من

 ...باغ توي دوييدم

 ...ببند دستتو بيا: آتنا گفت می كه شنيدم رو آتی مامان صداي

 ...نيست مهم: من

 ....ميخنديد مستانه سرش باالي فريد و آورد می باال هنوز گوشه يه نفس

 ...نبود ما متوجه وكسی بود خودش حال توي هركسی

 عوضی آشغال: من زدم داد سرش عصبی عقب، دادم هولش و گرفتم يقشو

 ...نبود چيزا اين اهل نفس   كردي؟ چيكارش

 كنم اهلش خواستم می: فريد زد بهم حالمو مشروبش گند بوي كرد، باز دهنشو

 ...خب

 ...سوخت خودم دست كه بود محكم انقدر گوشش، زير ندمخوابو كشيده يه

 ...بود افتاده كار از عشقم باالي از دستام تا دو حاال

 ...بهش توجه بی منم و ميرفت خون همچنان دستم از

 كرد جداش و رسيد فرزاد كه گرفت يقمو فريد

 گفتم خودم دنبال ميكشوندم نفسو سالمم دست با كه درحالی

 ...نياد سرش باليی كن دعا فريد، نميذارم زندت برگردم تانبيمارس از من: من

 ماشين سمت افتادم راه و گفتم اينو
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 .بيام منم صبركن بري؟ ميخواي چجوري دستت اين با: فرزاد

 .ميشه نگران آتنا تو، برين نه: من

 .كردي چيكار بده خبر پس: فرزاد

 .باشه: من

 .كرد تنش مانتوشو و سرنفس روي انداخت شال يه آرام

 ...مياورد باال هنوز و بود داغ دستاش ميخورد، تلو تلو و بود سخت بردنش راه

 ...بود كشيده گند به منو و خودش و باغ كل

 .افتادم راه و بهش دادم ظرف يه و ماشين توي نشوندمش

 ...ي دختره زدي بهم حالمو اه اه ظرف، اين تو بگير سرتو: من

 

 آخه؟ تو به بگم چی

 باشم؟ مواظبت همش ها  بچه مثل بايد

 بو اول لعنتی خب نخور؟ چی بخور چی بگم بهت بايد كردم، ولت دقيقه يه

 ...المصبو اون ميكردي

 گفتم و دادم تكون سري

 آروم م لحظه يه كارات و تو دست از نميفهمی، بگم هم هرچی كه فايده چه

 ...خدا به كردي ديونم نيستم،

 گفت دارش كش صداي با و گذاشت دستم روي دستشو

 ...جونم آرمااااااان: نفس

 ...گرفت زدنشو حرف جلوي دوبارش آوردن باال

 ....جون آرمان مار زهر: من گفتم و كشيدم دستش زير از دستمو

 .....جون آرمان مرض
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 ...باشم جونت آرمان مستی وقتی نميخوام كثافت، دهنتو ببند

 و مخود لباس تمام ستمد خون داخل، بردم نفسو كردم كمك و بيمارستان رسيديم

 ...بود پركرده بيمارستانو خيابونو نفسو

 نبود، مهم ولی داشتم ضعف احساس و ميرفت گيج سرم ميسوخت، وحشتناك

 ...نداشت خوبی حال كه بود نفسم مهم

 ...بده حالش: من آقا؟ چيشده: دكتر  رفتم پوش سفيد دكتر سمت به سراسيمه

 گفت و كرد نگاهم متعجبانه

 ....ازت رفته خونی چه واي واي جوون، مرد بدتره كه خودت لحا: دكتر

 اتاق يه برد نفسو هم خانوم پرستار يه و اتاق يه توي برد خودش با و كشوند منو

 ...ديگه

 ...نفسم نفسم،: من  زدم ناله بكشم دراز تخت روي كرد دكتركمك

 داري؟ تنگی نفس چی؟ نفست:  دكتر

 گفتم و دادم تكون سرمو

 ...!!!خوبه حالم من برسين، اون داد به بده، حالش نفسم نه،: من

 گفت و خنديد دكتر

 ...باش خودت فكر به تو سراغش، رفتن ديگه هاي بچه نباش نگران: دكتر

 ،ديگه مبهم صداش و شد تاريك چی همه كم كم ميزد حرف داشت كه همينطور

 ...نفهميدم چيزي

 

 *هجدهم فصل*

 

 ....كنم كوچيكشون شدم مجبور و ميكرد يتاذ نور كردم، باز آروم چشمامو
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 فشارمو داشت و بود سرم باالي اتاق، توي بود آورده منو كه دكتري همون

 صداي با   خوبی؟ جوان، مرد به به: دكتر گفت و زد روم به لبخندي ميگرفت

 كجاست؟ نفسم: من گفتم اي گرفته

 ....نفست اين اب مارو ك شتی: دكتر گفت ميزد سرمم توي آمپولی كه همينطور

 ...بيرون رفت اآلن همين بهتره، توأم و من از حالش

 پسر؟ خودت با بودي كرده چيكار تو

 بخيه تا شيش دستت ندادي، محل خودت به كه بودي نگرانش خيلی معلومه

 ....!!!شيش بود شده بود رفته ازت كه زيادي خون بخاطر ،فشارت خورد

 شارف افت از بوديم رسيده دادت به يرترد ساعت نيم فقط اگه كرد، رحم بهت خدا

 ...بودي كما توي االن

 چی؟ يعنی مرد يه واسه شيش فشار ميدونی

 ...شيش نه باشه يازده بايد كمش كم تو، هيكل و قد با مردي اونم

 .ده شده تازه دارو و سرم و آمپول اينهمه با االنم

 ...بري ميتونی شد تموم سرمت ، شد رفع خطر كه خداروشكر

: نم گفتم حرفاش به توجه بدون من و گفت خودم وضعيت از اينهمه خدا ي ندهب

 ...ببينمش ميخوام بياد، نفس بگيد

 موهاش ولی بود شده پاك خداروشكر هاش آرايش داخل، اومد نفس و شد باز در

 ...!!!بود دماوند كوه شكل هنوز

 كشت هك بشين بغلش خانوم نفس بيا دخترم، بيا خانومت، نفس اينم بفرما: دكتر

 ...كرد نفس نفس انقدر مارو

: من مگفت حالی بی با بست، سرش پشت درو و رفت بيرون اتاق از حرف اين با

 بسه: نفس اآلن؟ خوبی دادي حرص منو كردي خودتو كار بالخره؟ شدي راحت

 ...ميدي الكی گير فقط نميدونی هيچی تو بسه، آرمان

 گفتم و كردم اخم
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 ...ميكردي كاريايی كثافت چه نبود معلوم وگرنه رونبي آوردمت شد خوب: من

 ....ميخاره جونت خودت تو

 گفت و كرد بغض

 اول از بخورم مشروب يا برقصم خواستم می اگه مشروبه، نميدونستم: نفس

 يه قطف ميدم، چی آرشامو جواب خودم من ببينی نكردي صبر حتی تو نميتونستم؟

 ...!!!گرفتيش پاچمو سراغ رفتی راست

 ...احسان ي خونه و بود خيابون همون من حق ميگی، راست وت

 برام اينكه با نرقصيدم پسري هيچ با و نزدم شراب به لب عمرم توي كه منی

 .....همشون بود آزاد همشون

 به تن تا كردم فرار احسان خونه از بدبختی به كه منی بود، همون من حق آره

 ...خاريدمي جونم و بود خيابون حقم ندم كاري كثافت

 الو؟: من دادم جواب منم و موند نصفه نفس حرف گوشيم زنگ صداي با

 جواب موبايلتم رفتی گوري كدوم ساعته دو هست معلوم الو، مرض: فرزاد

 ...نگرانی از مرديم نميدي؟

 منفس دستمه به سرم االن شدم، بيهوش بود رفته دستم از كه خونی بخاطر: من

 :فرزاد  ميكنين؟ چيكار شما ميايم، بشه تموم سرمم كه ديگه رب يه تا خوبه

 خورد بخيه تا شيش نيس چيزي خوبم،: من كردي؟ چيكار دستتو حاال؟ خوبی

 .بياين زود ميارن شامو ديگه ساعت يه تا خب خيله: فرزاد

 .فعال باشه: من

 .خدافظ: فرزاد

 نفست شد جمع خاطرت:  دكتر داخل اومد اي اجازه با گفتن با و زد در دكتر

 خوبه؟

 ...ممنون بله: من گفتم و زدم جونی بی لبخند

 ...ريب ميتونی تمومه سرمتم خب ، ميزديا صداش هی بيهوشيتم تو يعنی: دكتر
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 .كردين لطف خيلی ممنونم: من

 اعتنا بی خودت به نسبت انقدر بعد به اين از ولی  كنم، می خواهش: دكتر

 ...نباش

 .چشم: من

 .سالمت به: دكتر

 با سنف بيرون رفتيم بيمارستان پول كردن حساب و دكتر از افظیخداح از بعد

 گفت شرمندگی

 .بود خودت تقصير اما متاسفم، دستت بابت: نفس

 گفت حرفم به توجه بی ديگه؟؟؟ شديم بدهكارم حاال: من

 

 ...سختته دستت اين با تو بشينم؟ من ميخواي: نفس

 معلوم نم او مست، دختر هي دست بدم ماشينمو كه نشدم سير جونم از هنوز: من

 !!يانه؟؟ برونه بلده اصال كه نيست

 گفت طلبكارانه نفس

 بلدم هم رانندگی نيستم مست من: نفس

 .نديدم رانندگيتم ديدم، مستيتم ولی نيستی مست اآلن: من

 .ماشين توي نشستيم و شد ساكت نفس

 گرفته گند بوي وجودمون كل اه اه: من

 ....كردي شروع خودت تقصيرم بی من: نفس

 .ندارم حوصلتو قرآن به لطفا، ببند دهنتو: من

 ما ودنب متوجه كسی باغ، توي رسيديم بعد ساعت نيم و شد ساكت دوباره بيچاره

 ...بودن خوردن شام مشغول همه و بود نشده

 .خورديم شام و نشستيم هم ما



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  158  

 و آتی و آرام و من ايندفه رسيد، رقصيدن نوبت دوباره شام، صرف از بعد

 ...رقصيديم خانوادگی فرزاد

 نميكردم خراب چيو همه مجلس اول اگه برقصم، نفس با ميخواست دلم خيلی

 ....!!!!برقصم باهاش و بدم پيشنهاد بهش ميتونستم اآلن

 !!!....تره بخش لذت برام باهاش رقصيدن خماري ولی

 

 *نوزدهم فصل*

 

 

 .ميخواست زيادي تمركز كه مهم كار يه گرم سرم و بودم شركت توي

 صفحه از چشممو ميخورد تكون و بود ميز روي كه گوشيم لرزش صداي با

 ضاعلير دوختم، ميشد خاموش و روشن كه گوشی صفحه به و گرفتم كامپيوتر

 ...!!!!فهميدم بود صفحه روي كه االغی عكس از اينو بود

 ...صبح هفت كردم، نگاه دستم پشت رنگ طاليی ساعت به

 ...نيستن بيدار روز موقع اين وقت هيچ اينا مياوردم، رد شاخ تعجب از داشتم

 .پاشن خواب از صبح كله بعيده ايناها از

 جواب بيخيال نداشتم، بودن هم پيش االن مطمعنا كه پرتاشونو و چرت حوصله

 .....دادم ادامه كارم به خوردمو ميزم روي ي شده سرد قهوه از قلپ يه دادن

 ميدونم فقط نشمردم، خوردو كه هايی زنگ دتعدا كه بودم كار مشغول انقدر

 ...نميكرد ول و ميگرفت هم پشت

 تاقا توي بياد تا ندادم جواب ولی اميده ميدونستم خورد، زنگ اتاق تلفن گوشی

 .خورد در به اي تقه تلفن گوشی شدن قطع محض به

 .اميد تو بيا: من

 كنم؟ وصل داره واجب كار ميگه عليرضاست: اميد
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 ....دارم كار بيخيال مهمه، خودشون نظر از وراشونم و شر اونا نه،: من

 .بيرون رفت و داد تكون سري اميد

 ونمشبخ خواستم اما نداشتم خوندنشو حوصله اومد، پيام واسم كه نكشيد دقيقه به

 !!!...بشم دار خبر واجبش كار از پيام توي حداقل تا

 ...!!!بده جواب ردهم شروين دارم، كارت ديگه بده جواب المصب، د: عليرضا

 

 چی؟ يعنی مرده شروين ميكردم، حالجی ذهنم توي رو مرده ي كلمه داشتم

 و گريه و جيغ صداي دادم، جواب معطلی بدون خورد، زنگ موبايلم دوباره

 ...كرد پاره دلمو بند همهمه

 گوشم توي پيچيد علی ي خسته صداي

 ...دي مبخور ميخوام گهی يه حتما ميزنم زنگ هی وقتی: عليرضا

ش شروين بگو، حرفتو چيشده؟ باشه، خب خيله: من حرفش وسط پريدم  چ 

  واست كه آدرسی به برسون خودتو سريع مرده، كه گفتم: عليرضا شده؟؟؟

 ...ميفرستم

 ..بگو درست مرده؟ كه چی يعنی: من

 قطع علی فهموند بهم گوشی ممتد بوق صداي كه بزنم حرفمو ادامه اومدم

 ....كرده

 به الزمو سفارشات شدم، بلند صندلی روي از سريع و شدم مهمم كار بيخيال

 ...بيرون زدم شكرت در از و كردم ها   بچه

 و نشدم آسانسور اومدن منتظر نبودن، ما طبقه توي كدومشون هيچ ها آسانسور

 .پايين دوييدم ها پله از

 .بود فرستاده علی كه آدرسی طرف افتادم راه سرعت تمام با

 كجاست؟ آدرس نميدونستم
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 عليرضا سرد و خشك لحن و همهمه و گريه صداي بود، الهيه توي خونه يه

 ....!!!باشه احمقانه شوخی يه نميتونست

 ....نظر مورد محل به رسيدم تا بودم راه توي و كردم فكر چقدر نميدونم

 .بود اونجا پليس و آمبوالنس ماشين دوتا و بود پلوغ و شلوغ خونه دور

 

 دهكر غش مامانشم ميريخت، اشك بيصدا و بود نشسته جوب لب نشروي باباي

 ...سرش روي آدم عده يه و بود

 ....نيست كار در كهشوخی بود اين ي دهنده نشون همه اينا

 ...!!!بودا تنم مشكی بود خوب

 داغون باقيافه كه عرفان و اشكان و عليرضا سمت رفتم و كردم پارك ماشينو

 .كردن می صحبت داشتن

 گفتم و كردم نگاهشون ورانهنابا

 اومده؟ شروين سر باليی چه كجاست اينجا: من

 ...بابا بپرس يكی يكی:  عرفان

 ...ميكردي فكرشو تو كه شد چيزي همون: عليرضا

 گفتم تعجب با

 ...!!!اومد نمی يادم خودمم ميكردم؟ فكري چه من من؟: من

 ....ينهشرو دانشگاه هاي بچه از يكی مجرديه خونه اينجا: اشكان

 همشون بودن باهم دانشگاه توي كه رامين و هامون و شروين ظاهرا: عليرضا

 ...بودن بازي دختر اهل

، ي خونه اينجا: عرفان  عدب و ميكرده پيدا دختر يه ميرفته نفر يه روز هر هامون 

 ...!!!بيان ديگم دوتاي اون ميزده زنگ و اينجا مياورده ميزده مخشو اينكه از

 خب؟؟؟: من



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  161  

 ميشهه مثل ديشب سراغش، ميرفتن نوبتی و اتاق توي ميبردن رو دختره: كاناش

 ...اقات توي ميره نفرم آخرين و ميرسه نفر آخرين شروين و ميوفته اتفاق اين

 

 اد،نمي در ازشون هم صدايی و نيومدن اينا ميبينن ميگذره ساعتی يه: عليرضا

 ....نميكنن باز درو ميزنن در

 ....يبيننم كه ميشكنن درو آخر

 .....مردن دوتاشون و زده رو دختره هم خودش رگ هم شروين: عرفان

 گفتم و انداختم باال شونه

 بكنه؟ اينكارو بايد چرا شروين: من

 ...بوده خواهرش بوده اتاق توي كه دختري ديگه، خري اهَ  د  : عليرضا

 ...گرفتم دندون به لبمو ناخودآگاه

 ...بودم گفته همينو من قبال ميگن راست وااااي اي كشيد، سوووووت مخم

 گفتم و مالوندم پيشونيمو

 گفت و داد تكون سرشو اشكان ام؟ شراره اآلن يعنی ميگی؟ دروغ نه: من

 ....شراره هم شروين هم: اشكان

 ...داشتن رو بچه دوتا همين باباش، و مامان بيچاره: من

 همون كنن تربيت خوب ي بچه تا تو ندارن عرضه كه مادري و پدر: عرفان

 ....!!اينا ان جامعه ننگ ي مايه باشن، نداشته بچه اصال كه بهتر

 ....نيستين هيچی اهل پاكين پاك خوداتون نكه حاال: من

 ...نيستم منكه واال: عرفان

 ....همونم با فقطم دارم دختر دوس يه فقط كه منم: عليرضا

 ...!!!باشم يكی با تا عبرت شد من واسه اينم: اشكان

 ....!!!!!شين آدم شما بلكم مرد شروين شد وبخ: من
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 ...كنن تشيع فردا قراره: عليرضا كنن؟ چيكار ميخوان چيه برنامه حاال

 .دارم كار شركت ديگه ميرم من پس باشه: من

 .ميديم مراسمو خبر ما باز باشه: اشكان

 .فعال اوكی،: من

 .... گفتم تسليت باباش به و رفتم ها بچه از خداحافظی از بعد

 هرا نداشتم، رفتنو شركت حال و حس اصال كه بود داغون و گرفته انقدر حالم

 باشه مهم ميتونه چقدر رابطه يه مگه كه فكركردم خودم با و خونه سمت افتادم

 بكنه؟ كاري هر بخاطرش آدم كه

 داشت شروين كه نداري ازدواجم موقعيت و شده تموم صبرت خيلی اگه فوقش

 !!!....نگرفتن ازت كه رو صيغه

 ...نيست كاري كثافت نيست، گناه نيست، حروم ديگه حداقل

 بخاطر كه كسی مراسم توي كنم، شركت مراسماتش توي نميخواست دلم اصال

 ....مرده نفس هواي و كاري كثافت

 ...كبيره گناه يه ،خودكشی بود گناه با مردنشم كه كسی

 .مومت و ميرفتم مجلساشو از يدونه فقط باباش بخاطر خب ولی

 ... داد كارهاشو تقاص خوب خدا بود، حقش نظرم به ولی بودم ناراحت واسش

 ...بقيه واسه بشه عبرتی بايد اون

 اون و دارم اعتقاد بهش من كه ديگه دنياي اون هنوز و بود دنيا اين مال اين تازه

 ....مونده نداشت

 بودنش راست به و ميكنه درك و ميبينه داره و اونجاست شروين اآلن كه دنيايی

 ...رسيده

 سي ي اضافه به خوندم وحشت نماز براش ولی خرابه كارش ميدونستم اينكه با

 ....الرحمن

 ...بگذره راحت واسش تا كنه كمكش امشب و بگذره ازش كه خواستم خدا از
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 عزيز خدا پيش اون و باشه تر خراب اون از من كار شايد كه كردم فكر خودم با

 داره؟ خبر كی باشه، تر

 و داديم انجام دنيا اين توي كه كارهايی بخاطر ترسناكه، و سخت واقعا مردن

 كه هايی ثواب و خوب هاي كار از خيالمون اگر وگرنه خرابه، كارمون ميدونيم

 ...خدا ديدن و دنيا اون براي ميكنيم شماري لحظه باشه راحت كرديم جمع

 ....خونهب قرآن و نماز برام بشه پيدا يكی مردم منم وقتی كاش

 ...ميشم راحت و ميگيرم آرامش اونجوري كه ميدونم

 

 *بيستم فصل*

 

 راچ و چون بدون ببره ايشاال اگه داره، بازي جنوبی كره با ايران ملی تيم امروز

 .جهانی جام ميريم

 ريسكش خب ولی ميريم بازم خاص شرايط يه تحت هم بشه مساوي اگه البته

 ...كنيم فكر برد به بايد باالستو

 ....گذشت خوش خيلی ما، ي خونه شدن جمع فوتبالی خاندان ي همه

 مراهه شيپور با و كنن رنگی هاشونو صورت و بپوشن ملی تيم لباس همه وقتی

 كوچيك ورزشگاه يه كنن تشويق تيمشونو صدا يه نشدنی وصف هيجان

 ....ميگذره خوش حسابی كه معلومه و ميشه درست خانوادگی

 و دنش شكسته ها تخمه از دونه يه حتی كه بود انگيز يجانه و حساس انقدر بازي

 ...نشد باز هم پفك بسته يه

 ايه بازيكن ي خانواده البته و كردن می تماشا رو بازي ايستاده تمام دقت با همه

 !!!...كردن می آباد مقابلو تيم

 جهانی جام به ايران و شد تموم نژاد قوچان رضا گل تك با حساس بازي بالخره

 نميشناخت، پا از سر هيچكی و بود هوا روي خوشحالی از خونه كرد، ودصع

 ....شيرينه همه براي جهانی جام به صعود طوالنی، مدت يه از بعد
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 ...كنيم شادي خيابون توي بريم همه شد قرار

 يابونخ توي ايران كل شب اون بوديم، گرفته تصميمو اين كه نبوديم ما تنها اين

 !!!...بودن

 و ميخوندن شعر باهم دل ته از همه و نميشناختن پا از سر اناير مردم

 ...!!!ميرقصيدن

 .كشيد طول شب دوازده هاي ساعت تا خيابون توي ولگردي و خوشحالی

 ...بيرون بريزن تا بهونن دنبال ايران مردم كال

 و خيابون توي ريختن جديد جمهور رئيس انتخاب بخاطر كه پيش هفته از اون

 كمرشون توي قر اومدن، جهانی جام به صعود بخاطر كه امروز از اين

 قتو چند تا ورزشی و سياسی ي حماسه دوتا اين با ميكنم فكر كه بود گيركرده

 ...!!!كردن تخيليه هاشونو انرژي

 .ميشديم نفري پونزده چهارده يه تقريبا بخوريم، شام بريم شد قرار

 دست از خوردم صحر ،كلی معضل بود شده واسم هم خوردن شام شب اون

 ....داشتن نمی بر نفس كردن نگاه از دست لحظم يه  كه هيزي پسراي

 و فيدس مانتو و سبز ،شال بود چشم توي همه از بيشتر خاصش تيپ با كه نفسم

 ...!!!!ايران پرچم قرمز، شلوار

 ....بود اي ژله و براق هميشه مثل قرمزش رژ

 ....كنه می ديوونه منو كه رژا همون از

 ابیحس و شده تموم طاقتم اما نكنن، نگاهش كه بگيرم ملتو ي پاچه تونستمنمي

 هم كنار نفس و من بود، ديوار نزديك بوديم كرده انتخاب كه ميزي. بودم عصبی

 زا اينكه بدون بودن جوون پسر تا چند كه سريمون پشت ميز و بوديم نشسته

 ...لباش توي بودن خيره كنن حيا من بودن

 .كن عوض آيسان با جاتو نفس: من گفتم و كردم اخم شد، تموم صبرم آخر

 بود اين خوبيش ديوار، و ما به ميشد روش و بود نشسته من روي به رو آيسان

 ...نميديد كسی خودمون بجز نفسو ديگه كه
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 .خوبه جام من چرا؟: نفس گفت و زد لبخندي

 .نپرس بيخودم سوال كن، عوض جاتو گفتم: من

 گفتم بشنوه خودش كه طوري ميشد رد كنارم از داشت یوقت شد، بلند جاش از

 ...!!!ديگه بخورن بيان تا ميكردي قرمز لباتو بيشتر: من

 آيسان با جاشو حرف بدون و بود آورده در شاخ تا دو تعجب از بيچاره نفس

 .كرد عوض

 

 بازم و نداشت فرق براشون كه چند هر بود، اينور كمتر نگاشون پسرا ديگه حاال

 اينو و نميشد نفسم كوچيكه انگشت ازخوشگلی آيسان مسلما خب ولی زدنمي ديد

 .....ميفهميد خري هر

 ....خوردم حرص فقط شام، جاي من شب اون

 .خونه برگشتيم شام خوردن از بعد كه خالصه

 ورزشگاه بيان راست يه بود قرار فرودگاه از ملی تيم اعضاي روز اون فرداي

 .بشه تقدير زشونا هم و كنن شادي هم تا آزادي

 لیخي ورزشگاه، رفتيم عرفان و پارسا و عليرضا و اشكان و فاميل پسراي با

 ...ميشد احساس شدت به شروين خالی جاي ولی گذشت خوش

 !!!...شدن جهانی جام قهرمان انگار كه بودن خوشحال همه همچين

 هب حتی دادن ديگه پرت و چرت سري يه و گل و سكه و ماشين يه بازيكنا به

 ...!!!بودن نكشيده زحمتی هيچ كه نشينا نيمكت

 و ميشدم فوتباليست شك بدون روغنه توي فوتباليستا نون ميدونستم من اگه يعنی

 ....!!!!نميكردم خسته خودمو و نميكندم جون شركت توي انقدر

 توي بازيا ي همه انقدركه بود شده طبيعی برام ديگه نزديك از بازيكنا ديدن

 .بودم ورزشگاه
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 هشد جوگير شادي از ميكرد، فرق قضيه حاال اما بودم نگرفته عكس وقت هيچ

 ...گرفتم عكس همشون با و بودم

 ...مگرفت يادگاري عكس كلشون با و نبود پرسپوليس و استقالل بحث ديگه

 ها بچه م اميدوا و شد، محقق شكر خدارو كه بود جهانی جام به صعود مهم فعال

 ههميش مثل عزيز ايران تا بكنن تالششونو تمام و باشن موفق جهانی جام توي

 ....باشه بلند سر

 ...آمين

 

 

 *بيستويكم فصل*

 

 ...نميشه ديده صورتم توي و خط يه شده چشمام كه كردم گريه انقدر

 ...نازه و درشت چقدر ميگه ميبينه هركی كه چشمايی همون

 مسكن تا چهار هشام وقته كه االن تا ظهر از ميشه، منفجر درد از داره سرم

 ...نداشته كه نداشته فايده ولی خوردم

 ميشم ديوونه دارم نيومده، بند اشكم ام ثانيه صدم يه اآلن همين تا ناهار سر از

 !!!كنم؟؟؟ چيكار بايد نميدونم داغونه اعصابم

 .كوبوندم بالش مشتاموروي كالفه

 خفه جاهم بی اساحس اين خودم كردن خفه با شايد تا كنم خفه خودمو ميخواد دلم

 ...بشه

 .بشم وابستش نبايد دارم ترس ازش كنم، قبولش نميخوام كه احساسی اين

 كجا؟ اون كجا من

 .كنم بيرون سرم از فكرشو شده هرجوري بايد نداره امكان
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 ...بشه خاك لعنتی احساس اين كردنش ازدواج با شايد

 از آورد سرم رو بالها اون لعنتی احسان كه كذايی شب اون بعده من مگه اصال

 نشدم؟ متنفر مردا ي همه

 كنم؟ نمی وحشت سرم پشت مرد يه سايه از حتی االنم همين مگه

 اونم از مگه رسيده، من به خيرش فقط كه بيچاره خان فرزاد از من مگه

 !!!!نميترسم؟

 رايب احساسا اين چرا پس نميلرزم؟ بيد مثه ترس از ميبينم مرد يه وقتی من مگه

 ميخواد دلم چرا   ميشم؟ شاد ميبينم آرمانو وقتی چرا برعكسه؟ لعنتی آرمان

 نميترسم؟؟ باهاش بودن تنها از چرا ؟؟؟ باشم باهاش

 كنم؟ می آرامش و امنيت احساس پيشمه وقتی چرا

 استرس چرا ميكوبه؟؟؟ وار ديوونه قلبم ديدنش هيجان از ميبينمش وقتی چرا

 ميگيرم؟؟؟

 برام هم دادناش گير چرا ببينه؟؟؟ منو فقط هك كنم كاري يه ميخوام همش چرا

 بخشه؟؟ لذت

 مرداس و زنا بين كه داشتنی دوست ي رابطه و مردا همه از من مگه خدايا

 ...!!!آرمان با حتی ندارم؟ وحشت

 ....بردارم آرمان سر از دست كن كمك خدايا

 ....بشم عاشق نميخوام خدايا

 ....اون نه ميشم داغون من فقط اينجوري خدايا

 .... هردختري آرزوي و آرمانه واقعا آرمان

 !!!!...دخترا ي همه مثل منم

 برام آرمانم تا كن كاري يه خب شدم، متنفر همه از من كردي لطف كه تو خدايا

 ....مردا ي بقيه مثل بشه
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 كوفتی احساس اين چرا باشم؟ حساس روش انقدر بايد چرا ديگه، مرده نم او

 نميشه؟ سركوب

 ....نميتونم نميشه ولی نداشتم، داداش جاي داداشمه كنم فكر ميخوام همش

 ....داداشم جاي نيست ،المصب نيست

 ...عشق عشقمه اون

 .برداشتم خدا و خودم با كردن صحبت از دست در، ي تقه صداي با

 هك نفهمه ببينه منو كی هر محاله بود، افتضاح كردم، نگاه آيينه توي خودم به

 .كردم گريه

 و زدن صدام شام براي پايين از خانوم اشرف و آرام و خان فرزاد و جون آتنا

 ....نديدن منو شكر خدارو

 االنه ،باال مده او يكی انگاري حاال ولی بخورن، شامشونو و نيست گشنم كه گفتم

 ...خدا اي بره آبروم كه

 حاال كه بودم نكرده گريه انقدر شد تجاوز بهم وقتی بابا، و مامان مرگ توي

 ....!!!كردم

 بله؟: من گفتم و كردم صاف صدامو

 ...سينم توي كوبيد وار ديوونه قلبم باز آرمان احساس بی و خشك صداي با

 ...توان منتظر همه شام؟ نمياي چرا نفس،: آرمان

 گفتم بلند

 .نميخوام من بخورين شما نيست، گشنم كه گفتم: من

 سير اگه حتی باشن رحاض شام ميز سر بايد همه نگرفتی ياد هنوز تو: آرمان

 گفتم عاجزانه باشن؟؟ نداشته ميل و باشن

 ...نميام نميخوام آرمان، كن ول خدا تورو: من

 ....حوصله
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 عصبانيت با و اتاق توي اومد آرمان و شد باز در يهو بود نشده تموم حرفم هنوز

 ...چی يعنی: آرمان گفت

 وگفت هم توي دكشي اخماشو و گذاشت تموم نيمه حرفشو من قيافه ديدن با

 ريمگ آرمان حرف اين با باز؟ ميكنی گريه چرا ايه؟ قيافه چه اين تو؟ چته: آرمان

 ....!!!!شد بلند هقم هق و گرفت شدت

 توئه؟ بخاطر گفتم می گفتم؟ می چی

 !!!بشی داماد بگيري نديد منو ميخواي كه تو بخاطر

 راچ ميگم: آرمان زد داد تقريبا و باال گرفت چونمو موند جواب بی وقتی آرمان 

 گفتم و زدم كنار دستشو عصبی مرگته؟ چه ميكنی؟ گريه

 ....بيرون برو بگيرم؟ اجازه تو از بايد كردنم گريه براي چه؟ تو به: من

 .... نميزارم بيرون اتاقت توي از پامو چته نگی تا: آرمان

 ...گرفته دلم فقط نيست، هيچی: من

 ...ديگه داره دليلی يه ره،بگي بيخود نداره مرض آدم دل: آرمان

 .بدونم دليلتو ميخوام اآلن همين

 ...ميگيره بيخودي داره مرض من دل نداره، دليل نه: نفس

 ...ديگه اي ديوونه: آرمان

 ...بيرون برو شو گم شدي مطمئن كه حاال شد؟ خوب ام، ديوونه آره آره،: من

 .پايين بريم بشور صورتتو و دست شو بلند بزن، حرف درست من با: آرمان

 ...بزار راحتم نميخوااااااام نميخوام: من

 .نكن لجبازي پاشو دهنت، تو نخوره نفس: آرمان

 زنب بيا بزن، بيا: من گفتم ميزدم زار كه همينطور و كردم نزديك بهش صورتمو

 ....دهنم توي
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 مگه ميكنی نگام واستادي چرا ديگه بيا د روش، اينم زدي بار صد كه تو

 گفت و داد فشار هم روي خشم با دندوناشو آرمان نی؟بز نميخواستی

 بخورم حلواتو قبرت سر بيام بميري تا نخور چيزي ،انقدر درك به: آرمان

 ...ايشاال

 ....بيرون رفت اتاق از و گفت اينو

 .پريدم جا از شدنش كوبيده با كه هم به كوبيد محكم درو

 كه هايی مشت با ههمرا بالشت توي بغضمو و تخت روي شدم ولو رفتنش با

 ...كردم خالی ميزدم تخت روي

 ....كنم گريه ندارم توان ديگه بسه خدايا

 ....!!!آرمان دامادي براي عروسی لباس فكر توي برم بايد

 ....زندگيمه توي كه پسري تنها دامادي ي واسه

 ....!!!نميترسم ازش كه مذكري تنها براي

 ...!!!نياد بر دستم از كاري نياد، در مصدا و كنم تماشا عشقمو دامادي بشينم بايد

 

 *دوم و بيست فصل*

 

 اج از شدنش بسته صداي از خودم كه كوبيدم بهم محكم قدري به نفسو اتاق در

 ....پريدم

 كرده؟ گريه انقدر كه چيشده ،يعنی بودم ريخته بهم حسابی اشكاش ديدن با

 ...خط يه شده نميشد، باز چشماش

 هب رسوندم خودمو و رفتم پايين يكی تا دو پايينو تا اتاق پيچ مار هاي پله

 ....ميكشيد غذارو داشت خانومم اشرف و بودن ميز دور همه آشپزخونه،

 نيومد؟ شد چی: آرام
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 .نميبينيش تو روح شده منتها بغلمه تو االن چرا: من

 ...ميگيري پاچه داري كه باز اخالق؟ بد بابا چته: آرام

 چشه؟ نفس: من

 ...ميكنه گريه داره: من مگه؟ چيشده چميدونم: آرام

 .نميدونم: من گريه؟ چرا: آتنا

 ...شده تنگ باباش و مامان واسه دلش شايد بزارين راحتش: فرزاد

 .كردم می آرومش شده هرجوري بايد نرسيد؟ خودم ذهن به چرا ميگه راست

 .ببرم براش كن درست غذا يه خانوم اشرف: من

 مه پشت قاشق چند و ميز سر نشستم كنه ستدر رو غذا سينی خانوم اشرف تا

 ....خوردم بادمجون قيمه

 .غذا اينم مادر بيا: خانوم اشرف  گذاشت ميز روي رو سينی خانوم اشرف

 .براش ميبرم من: آرام

 گفتم و شدم بلند

 .ميبرم خودم نكرده الزم: من

 گفت مينشست صندلی روي دوباره كه همينطور آرام

 خوبه ببرم، براش ميخوام من توئه دوست انگار نكرده الزم ميگی همچين: آرام

 ...ها منه دوست

 االب رو ها پله دوباره بخيري شب با و برداشتم رو سينی حرفش به توجه بی

 .رفتم

 لمد من و نبود باباش و مامان دلتنگ انگار ميكرد گريه داشت نفس كه اينجوري

 .ميزد شور خيلی

 ....افتاد هق هق به و شد بدتر يدنمد ولی بود آروم رفتم من وقتی البته
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 نهروز يه ميديدم كه چيزي اتاق، توي رفتم و كردم باز درو بزنم در اينكه بدون

 .كرد روشن دلم توي اميد ي

 ...ميكرد نازش و بود گرفته بغلش توي بودمو گرفته براش كه عروسكی

 ...زدم لبخند خودآگاه نا

 باشه؟ هداشت دوستم ذره يه فقط ميشه يعنی خدا اي

 ميرم دارم كه باشه اين ناراحتيش هاشو گريه دليل داره امكان يعنی خدايا

 ...نميشه باورم اصال  خواستگاري؟

 اين عنیي حاال ببينم، نفسو العمل عكس كه بود اين برم شدم راضی كه دليلی تنها

 عشقه؟ نشونه

 

 يندار ياد ادب: نفس گفت عصبانيت با و زمين روي انداخت عروسكو نفس

 بدم؟؟؟ يادت

 چی؟ كه ميشی من خصوصی حريم وارد پايين ميندازي خر مثه سرتو هی

 حضورتو بگيري اجازه بزنی در بايد كسی اتاق توي بري ميخواي وقت هر

 ....كنی اعالم

 ....نكنا حريم حريم من واسه انقدر ادب، بی خرخودتی: من

 ....رمندا ام اجازه به احتياج ميرم بخوام خونه اين جاي هر من

 بر دور من واسه پس اينجا آوردمت خودم من مائه خونه اينجا نرفته كه يادت

 ....ميگيرم بد حالتو كه ندار

 گفت ميزد موج صداش توي كه دلخوري با حاال كرد می گريه هنوز كه نفس

 ....ميزاري منت سرم همش: نفس

 ...آوردي خودت اينجا، بياري منو نكردم مجبورت منكه

 .نكنی تحقيرم كارات با انقدر ديگه تا ميرم اينجا از رداف همين اصال

 .نميري قبرستونی هيچ تو ميكنی، غلط: من
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 ...كن كوفت: من گفتم و گذاشتم نفس بغل تخت روي رو سينی

 گفت هق هق با نفس

 ؟ ميكنی فضولی من كاراي تو انقدر چرا تو نميخورم، گفتم: نفس

 آبغوره ميكنی، زر زر داري فقط ديدمت كه اول همون از لوس ي دختره: من

 خبرته؟ چه ديگه بسه من براي انداخته راه گيري

 .دارم مشكل چقدر ببين من جاي بزار خودتو: نفس

 مگه؟ چيشده داري؟ مشكل چقدر: آرمان

 كنی، گريه فقط بشينی اميد نا كه نيست قرار داره مشكل زندگيش توي كسی هر

 ...بشه حل مشكلت تا كنی تدبير بايد

 داري؟ مشكلی چه خودت تو: فسن

 ...!!!نداشتم خاصی مشكل سن اين تا من ميگفت راست

 گفتم و نباختم خودمو

 وقب توي ميكردم ميزدم، زار ميشستم بفهمه كسی مشكالمو خواستم می اگه: من

 ...بفهمن تا

 .....بفهمه كسی نميخوام مربوطه خودم به

 زمينه روي آدم ترين بختخوش كنن فكر همه كه باشه جوري هميشه بايد آدم

 ...نباشه اون از تر بيچاره و تر بدبخت اگه حتی

 بخور شامتو ديگه كن بس حاالم

 .نميخورم: نفس گفت ميداد ادامه كردنش گريه به كه همينطور نفس

 اآلن؟؟؟ چی كه مثال: من

 ...بمون كوچولو همينجوري نخور جهنم به كنه؟ دهنت مامانت ميخواي

 خوب: نفس پرگفت دهن با خورد، و كرد پر هم پشت شققا چند حرص با نفس

 ...!!!نيستم كوچولويم خوردم شد؟ خوب شد
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 گفتم و خنديدم

 ....شدي درارا لج كوچولو نی نی مثه االنم: من

 .نيست خوب حالم آرمان نكن اذيتم انقدر: نفس

 .كنم كمكت بتونم شايد چيشده بگو: من

 ...خصوصيه داره ربط خودم به كنی كمك نميتونی نه: نفس

: من شدم خيره بود شده ريز و پفی حسابی حاال كه خوشگلش چشماي توي

 شده؟ تجاوز بهت ينكه زا ترا خصوصی

 ...نميدونه كسی خودت و خودم بجز كه بودم دار امانت انقدر

 جون اآتن پس پس نميدونه؟ كسی گی؟ می راست چی؟: نفس گفت تعجب با نفس

 ...بابا و

 حرفش وسط پريدم

 شدل خدا دنيا اون شايد نريزم، جوونو دختر يه آبروي كه ميكشه عقلم انقدر: نم

 ....نريزه آبرومو و بياد رحم

 یچ نميدونم واقعا آرمان كنم، نگاهشون نميتونستم خجالت از االن تا من: نفس

 ولق بگو دليلتو خواست دلت اگه بخور، شامتو بگی چيزي نميخواد: من بگم؟

 .كنم كمكت ميدم

 ...شخصيه بگم نميتونم كن باور: نفس

 اگه خب ولی باشه ميتونه چی اون از تر شخصی نميدونم واقعا من باشه: من

 ...نيست مهم نگو بگی نميخواي

 ات بايد ، تو و ميدونم نخوردس دست غذات سينی فردا ببينم اگه ولی ميرم من

 گفت عجز با نفس بخوري تهش

 هي قاشق با اآلن؟ به برسه چه بخورم اينهمه نميتونم طبيعی طور به من: نفس

 كشيدم برنجش بين خط

 ...زرزرو بيرون كنم می پرتت خونه از وگرنه بخوري بايد اينارو: من
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 .ميخورمش بزور باشه كه موندنم جا بی ترس از: نفس

 درم يستمن لوس تو مثه من اتاقم توي بياي ميتونی بگی خواستی اگه صبح تا: من

 ...نيس مشكلی نزدي

 .نميام نباش منتظر: سنف

 ...درك به: من گفتم هميشه مثل

 .بستم محكم درو دوباره و بيرون رفتم

 بدتر؟ اون از بود مشكلی چه واقعا ميخوردم، حرص داشتم حسابی

 ...بابا چه من به اصال

 ومآر دلم ولی نداره ربطی تو به اون گريه قرآن به كه توپيدم خودم به صبح تا

 .....نشد كه نشد

 

 *سوم و بيست لفص*

 

 ودمب مهم يعنی اين بود، آورده برام كه غذايی سينی به موندم خيره آرمان رفتن با

 ....بمونم گشنه نخواسته كه براش

 ....نگرانمه يعنی كنم كمكت تا شده چی بگو ميگه وقتی نگرانمه، يعنی اين

 ودمخ من اينجوريه مدلش كنه، احساسات ابراز نميتونه آدم مثه خودش اون آره

 ...بفهمم بايد

 ...اينجوريه همه با اون نه ولی

 ...نيست مهم براش كه همه قيافه و تيپ ولی اينجوريه همه براي درسته اخالقش

 نوم اون آره نيست، مهم براش كاراشون بقيه موندنشونو گشنه كردنشونو گريه

 ...داره دوست
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 ميز سر رظه ياد خواستگاري؟ بره كرد قبول چرا داره دوست منو اگه پس

 ...افتادم ناهار

 ولی بود مونده خسته اومد، شركت از آرمان كه ميخوردم غذامو اشتها با داشتم

 ....بودم قيافش همين عاشق من

 و دلیصن پشت انداخت كتشو و گوشه يه گذاشت كيفشو رفت، ضعف براش دلم

 ...روش شد ولو خودش

 .جلوش گذاشت و كشيد غذا براش جون آتنا

 ...خوشگلم پسر باشین خسته: آتنا

 .رفت در خستگيم ديدم شمارو مرسی،: آرمان

 هزار: فرزاد گفت ميذاشت دهنش توي سبزي مشت يه كه درحالی خان فرزاد

 ...مرتيكه نزن حرف اينجوري من زن با گفتم بهت بار

 ...مجبورم دختره قحطی ديگه كنم چيكار: آرمان

 ....مجبوري كه كردي غلط: فرزاد

 ..برداري آتی كچل سر از دست تا خواستگاري بريم برات خوايممي حاال: آرام

 چيشد: آتنا پشتم زد جون آتنا كردن، سرفه كردم شروع گلومو توي پريد آب

 .گلوم توي پريد هيچی: من گفتم و زدم اي سرفه تك دخترم؟

 دامادم ميخواين سالمتی به: آرمان گفت و انداخت بهم داري معنی نگاه آرمان

 ...!!!هبالخر كنين

 ...خواستگاري بيايم تا كن پيدا زن خودت واس برو گفتيم كه ما: فرزاد

 ونپسرت كنين نگا بشينين بايد شما نگم عمرمم آخر تا خجالتی من حاال: آرمان

 ...بمونه عذب

 ...ديگه شديم كار به دست خودمون نميشه بلند بخاري تو از ديديم: آتنا

 .يمدعوت سعيد عمو ي خونه شب پنج: آرام

 .اونجاييم همش كه ما خب: آرمان
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 .خواستگاري بريم ميخواييم داره فرق ايندفعه: فرزاد

 كل عقل: آرام بشه؟ عروس ميخواد بهاره، خواستگاري بسالمتی: آرمان

 ...خواستگاري بريم تو براي ميخواييم

 كشيدم خوردن از دست ميمردم، غصه از داشتم

 نفس؟ نميخوري غذاتو چرا: آتنا

 .بود خوشمزه خيلی شدم سير جون مامان ونممن: من

 گفت و خنديد آرمان؟ چيه بهار مورد در نظرت جان، نوش: آتنا

 ....داااافه: آرمان

 گفت و آرمان سر توي زد آرام

 كه دروغ: آرمان ميزنه؟ حرف اينجوري باباش و مامان جلوي آدم حيا بی: آرام

 ...بود من روي نگاش بازم نيست؟ مگه نازه خب نميگم

 ...نميزديم تورش چلمون و خل براي ما كه نبود ناز اگه: فرزاد

 ...بابا: آرمان گفت معترضانه آرمان

 

 چيه؟: فرزاد

 چلم؟ و خل من: آرمان

 نه؟ يا لباس فكر تو برم من كنين ول بابا چلم، و خل من نه: آرام

 درصد پنجاه لباس واسه خب ولی نيست شكی كه چلی و خل تو اينكه در: آرمان

 ...خواستنيه واقعا بهار حله كه من

 يانه؟ ميخوره بهم نظرامون حرفامونو و چيه اون نظر ببينم بايد

 ...بياد پيش خيره چی هر كه ايشاال ميريم مون همه شنبه پنج پس خوبه: آتنا
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 بغض از داشتم ، بدم گوش حرفاشونو ادامه نميتونستم شد، تموم تحملم ديگه

 بند اشكم لحظه همون از اتاقم، توي دوييدم و مكرد تشكر يه بزور. ميتركيدم

 ...نيومد

 كسی از اون گرنه و ديگه داره دوسش حتما كرد، تعريف خيلی ازش آرمان

 ...كنه تعريف محاله

 شه؟ب داماد بايد عشقمم حاال نيست؟ بد بياري بد اينهمه بدبختم؟؟؟ چقدر من خدايا

 كنم؟ نگاه بشينمو چجوري من

 ...آرمانو يا بكش خواستگاري زرو تا منو يا خدايا

 

 *چهارم و بيست فصل*

 

 ...!!!!گذشت سرعت پر اينترنت سرعت به هفته يه

 ...خواستگاري روز پنجشنبستو امروز

 ....!!!!متنفرم بهار از

 دخترا اينجور از اصال سبكه و جلف خيلی ولی داره قشنگی ي چهره درسته

 ...نمياد خوشم

 ...ميكنه كار چی نفس ببينم كه دبو اين كردنم قبول دليل تنها

 ولی سعيد عمو ي خونه برن هفت شيش ساعت خانواده و آتی مامان بود قرار

 كاراي اونجاييم شامم ميدونستم نداشتمو موندن همه اون ي حوصله چون من

 ....ميام نه تا گفتم و كردم بهونه شركتو زياد

 ...بماند سرم كرد غرغر چقدر آتی اينكه

 تیآ پايين، رفتم بهداشتی سرويس به زدن سر يه بعد و اومدم يرونب اتاق در از

 .ميخوردن صبحونه داشتن و بودن ميز سر پايين آرام و فرزاد و

 .بخير صبح سالم: من گفتم مينشستم كه همينطور و كشيدم عقب صندليمو
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 ...دوماد شا ماهت روي به سالم: آتنا

 ...!!!پاش رو بنشونه ميخواد نوشم اآلن كه بشم مامانم قربون اوه اوه: من

 .بشيم راحت دستت از زودتر بري كه آخ: فرزاد

 ...پسرم داره گناه فرزاد نگو: آتنا

 ...ديگه داره منو سن خانوم نكن لوسش: فرزاد

 ...تر كم خور نون يه بري: آرام

 گه؟م ميدي تو شبمو نون ببند، كه تو: من سمتش كردم پرت روفرشيمو دمپايی

 من به بيشتر بري بشه، خرج تو واسه تا ميشه كم من از ولی دمنمي من: آرام

 ...ميرسه

 ...گشنه رفاه، همه اين بگيره چشاتو جلو كه واقعا: من

 .هم جون به افتادين بچه تا دو مثه ديگه بسه عهههه: آتنا

 كجاس؟ نفس: من گفتم برميداشتم نسكافمو شير ليوان كه همينطور

 ...نمياد شبم خورده رماس يكم گفت اتاقشه، توي: آتنا

 نياد؟ ميشه مگه بيخود،: من

 كنی؟ چيكار ميخواي نمياد گفته كه حاال: آرام

 .باش مطمئن مياد بياد، بايد:من

 .بياد ميشه راضی ببين برو تو: آتنا

 ...حاال ميرم باشه: من

 .شم آماده ميرم: من شدم بلند و خوردم پنير و نون لقمه چند

 ....نميشديم نگرانت نميگفتيم: آرام

 گفتم و كردم كج دهن

 ...جادو ور ور بود تو با كی: من
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 رمنتظ اينكه بدون ادبی، بی نگه كه زدم نفسو اتاق در و باال رفتم رو ها پله

 لوشگ زير تا رو پتو و بود كشيده دراز داخل، رفتم و كردم باز درو بشم جوابش

 ...شد بلند رفتنم با باال، بود كشيده

 گفت حال بی

 ات ميكنی صبر زدي در وقتی كنم كار روت ديگه يكم ميشم، اميدوار دارم: نفس

 ...بدم جواب

 ...نميام نه: نفس نمياي؟ شب ميگه آتی مامان: من گفتم حرفش به توجه بی

 اونوقت؟ چرا: من

 ....نيست خوش حالم خوردم سرما: نفس

 .ميشی خوب شب تا ميزنی آمپول تا چند دكتر بريم پاشو خب: من

 ديگه تو نيام كردم راضی بزور مامانو من كن، ول خدا رو تو آرمان واي: نفس

 .نده گير

 .بياي بايد نميشه: من

 .نيست خوب حالم كه ميبينی: نفس

 .دكتر ميريم كه گفتم: من

 .بيام نميخواد دلم گفتم منم: نفس

 گفتم و انداختم باال ابرو

 .نكن فكرشم نداره امكان تو؟ بدون من خواستگاري مجلس: من

 ...آرمااان: نفس گفت و كرد نگام ملتمسانه

 گفتم و كردم اخم

 تو اونجا برم ميرم، ديرتر شب شركت ميرم دارم من آرمان، بی آرمان: من

 ...تو و ميدونم من نباشی

 ....نمياد ميدونستم خودم اتاق سمت به افتادم راه و نشدم جوابش منتظر
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 بريم ميخواييم گفت آتی كه وزير اون داره، دوست منو نم او كه ندارم شك

 ...بود ديدنی قيافش خواستگاري

 ...نياد اگه ولی باشه خواستگاريم توي راحته واسش ينی كه بياد اگه

 كنم قبول نميخواستم اول نفسه، كردن امتحان بخاطر فقط مسخره مراسم اين

 اب كردم فكر وقتی خب ولی كنم ازدواج اي ديگه كسه با محاله نفس بجز چون

 .كردم قبول بسنجم نفسو عشق ميشه كار اين

 و شد عوض نظرم ولی برم همونجا از تا بپوشم شلوار و كت خواستم می اول

 ....شركت واسه پوشيدم اسپرت بار چهارمين يا سه براي

 نفس مببين تا خونه برگردم عمو خونه به رفتن از قبل بهونه همين به خواستم می

 ...!!!يانه رفته

 با گل ولی ميبريم رو شيرينی ما:: آتن گفت آتی كردم خداحافظی و پايين رفتم

 ...خودته

 .كردم تاييد سرم دادن تكون با كردمو پوفی

 هرظ از بعد تا و نداشتم خاصی كار شركت، سمت افتادم راه و ماشين توي رفتم

 ...بودم بيكار تقريبا

 ...دادم سفارش گل زدم زنگ كه بود اين مفيدم كار تنها

 .خواستم می گل دسته يه: من بفرمايين؟: فروشنده رز؟ گل باغ وال: من

 قيمت؟ چه تا: فروشنده

 .نيست مهم قيمتش باشه، شيك و بزرگ: من

 .خواستگاري: من  مجلسی؟ چه واسه بله: فروشنده

 اين به شيش ساعت: من براتون؟ بفرستم يا ميبرينش ميارين تشريف: فروشنده

 .بفرستينش ميگم كه آدرسی

 .بفرمايين بله: ندهفروش

 دادم شركتو آدرس
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 خدانگهدار ممنونم: من خدمتتون مياريم چشم: فروشنده

 خدافظ: فروشنده

 ...فسقلی گل دسته يه شد تومن شصت و صد آوردن، گلو شيش ساعت رأس

 تزيينش كار ميكردم، خريد همونجا از هميشه بود، خوشگل خيلی كه الحق ولی

 ...بود العاده فوق

 بخرم؟ گل اينجا از نفسم واسه بشه كی خدااااا اي

 رسيدم دقيقه بيست و هفت و بيرون زدم شركت از دقيقه ده و شيش ساعت

 .خونه

 !!...!باشه رفته نداشتم دوست باشه، خونه نفس ميكردم دعا نبود، دلم توي دل

 ...نيست كسی ميداد نشون اين و بود تاريكی و سكوت در غرق خونه

 ...شد جوري يه دلم

 ...تاقشا توي برم ميگفت بهم كنجكاوانه حس يه ولی بشم، آماده تا اتاقم توي مرفت

 در آروم بود بسته اتاقش در بيرون، رفتم اتاقم از و كردم گوش دلم حرف به

 ...نيومد جوابی زدم،

 كه الح اين با رفت؟؟؟ نبودم مهم واسش ديدي گفتم گرفت، درد قلبم شكست، دلم

 ...اتاقش توي برم خواستم می م،كرد باز درو نيومد جوابی

 ..بودم خوشحال دادن، بهم دنيارو انگار بود خوابيده تخت روي كه نفس ديدن با

 !!!..ميگفت هذيون و بود بسته چشماش نزديكش، رفتم

 ...بار سه بار دو بار يه زدم، صداش و سمتش رفتم

 ....نداد كه نداد جواب

 ...سوخت دستم كه بود داغ انقدر پيشونيش، روي گذاشتم دستمو

 كنم؟؟؟ چيكار بايد نميدونستم كردم هول حسابی
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 من بخاطر بال اين  ميدونستم اومد بدم خودم از نميرسيد، ذهنم به كاري هيچ

 ....مده او سرش

 ...ميدادم تشخيص خوب گفتنشو آرمان ميگفت كه هذيونايی تموم بين

 ...شاتاق توي رفتم و برداشتم تميز دستمال يه و آب پر كاسه يه پايين دوويدم

 بار ره با كه بود باال تبش انقدر پيشونيش، روي گذاشتم و كردم خيس دستمالو

 ....ميشد داغ و خشك بود آب خيس كه دستمالی دستمال، برداشتن

 شنجت تب شدت از ترسيدم شد، می تر داغ لحظه به لحظه بشه بهتر اينكه بجاي

 ...كنه

 زدم صداش

 .بيمارستان بريم بايد كن باز چشماتو نوي؟ميش صدامو نفس نفس،: من

 اگه نفس: من گرفتم دستم توي داغشو دست نداد، نشون العملی عكس هيچ

 ...كنم می خواهش بده فشار دستمو ميشنوي صدامو

 ....ميكرد ناله و ميگفت هذيون فقط هيچی بازم

 ....بده جوابمو تا كشيد طول خيلی گرفتم، بهزادو ي شماره ترديد بی

 بله؟: ادبهز

 ...معرفت بی خان آرمان به به: بهزاد خوبی؟ بهزاد آرمانم سالم الو: من

 حرفش وسط پريدم

 يبيا ميتونی نيست خوب خواهرم حال دامنت به دستم كجايی؟ بهزاد ببين: من

 چشه؟: بهزاد خونمون؟

 ..نميفهمه ميزنم صداش چی هر ميگه هذيون داره، شديد لرز و تب: من

 .كن اس آدرسو ميام، من كن پاشويش تو باشه: بهزاد

 ...بيايا زود جان بهزاد فقط باشه: من

 ...باشه بهزاد
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 اس آدرسو نميشناخت، خواهرمو كه شكر خدارو كردم، قطع خدافظی بدون

 .شدم نفس پاشويه مشغول دوباره و كردم

 .صورتش روي ميذاشتمش و ميكردم خيس دستمالو هی

 .بودم كرده بغض بود خراب حالم

 ...ودنب مهم ميشنيدم اگه كه بود بد انقدر حالم چند هر نميشنوه، صدامو ونستمميد

: نم زدم صدا عشق با اسمشو بار اولين براي كردم، نوازشش و گرفتم دستشو

 ...گلم ميشم ديوونه دارم كن باز چشماتو خدا تورو عزيزم نفس

 .پاشو خدا تورو نمياد در نفسم تو بدون من عشق نفس

 بگيرم زن بخورم گه من كردم غلط مده او سرت من بخاطر بال ناي اگه نفسم

 ...پاشو من مرگ پاشو

 

 ...نكرد فرقی هيچ گفتم چی هر

: من داخل اومد و كردم باز درو عجله با رسيد، بهزاد اي خورده و هشت ساعت

 ..اومدي دير چقدر پسر؟ تو كجايی

 شاتاق توي رفتيم باهم خواهرت؟ كجاس بود، ترافيك: بهزاد

 كه داروهايی يه توشو كرد فرو آمپول دوتا و زد سرم يه كردنش معاينه از بعد

 گذاشت داشتو الزم

 

 

 چشه؟

 .ميشه خوب فردا تا نباش نگران باشه عصبی فشار بايد: بهزاد

 تا: بهزاد ميشه تموم كی سرمش كنم، می جبران كردي، لطف داداش ممنون: من

 .ايشاال نه
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 .بيرون برم بايد دارم عجله ؟كنی زياد سرعتشو نميشه من

 تر؟ واجب خواهرت از چی بري؟ ميخواي كجا: بهزاد

 اين ديدم خونه اومدم شركت از من رفتن اينا مامان خواستگاري، سرم خير: من

 ...اينجوريه

 ...آتيه مامان كمك خدااااا يا خورد، زنگ موبايلم

 آرمان؟ پس كجايی: آتنا مامان؟ جانم: من

 ...ميام بعد به نه دارم كار كه گفتم مامانم شركتم: من

 .رفت آبرومون پسر بيوفت راه شركتی؟ هنوز تو: آتنا

 

 .ميام ده نيم و نه تا آورده پيچ بخدا دارم كار مامان: من

 .ايشاال بشم راحت تو دست از بميرم من الهی نيا، اصال: آتنا

 .بيام زود كنم می سعی گلم، مامان نكنه خدا: من

 حسابم به بعدا و پره حسابی توپش ميدونستم كرد، قطع فظیخدا بدون مامان

 ...ميرسه

 .كردم زياد سرعتشو من شادوماد، شو آماده وقتی تا تو: بهزاد

 .ممنون باشه: من

 ...شيفتمه امشب برم؟ من بياري درش ميتونی خودت اگه: بهزاد

 .برو ميتونم آره: 

 .بدي موقه به هاشو دارو: بهزاد

 .حتما: من

 كردي لطف ممنون نه: من نداري؟ كاري فعال زود، ميشه خوب ايشاال: بهزاد

 .كنم جبران ايشاال
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 .خوردي رو كتكه امشب كه بكن فكري يه فعال تو: بهزاد

 .دادم نجات لوسشونو دختر باشه خداشونم از: من

 .سالمت به: من خداحافظ: بهزاد

 شيريمو لباس با اي قهوه شلوار و كت بيرون، اومدم و گرفتم دوش يه سريع

 و بود نه رأس ساعت. كردم درست موهامو و زدم ايمو قهوه كروات پوشيدمو

 ...عالی معمول طبق قيافم

 ...ديگه نزنم تيپ كه نميشه اين بر دليل اين ولی بگيرم رو دختره نميخوام درسته

 بت هنوز نميگفت، هذيون ديگه و بود خوابيده آروم حاال نفس، اتاق توي رفتم

 پنبه جاشو آوردمو درش آروم بود شده تموم سرمش قبل، شدت به نه ولی داشت

 كه بلندشو مشكی موهاي كردمو نزديك سرش به آروم سرمو زدم چسب گذاشتمو

 ...بوسيدم بود شده پخش بالش روي

 ...بود العاده فوق موهاش بوي

 .ميوفتادم راه سريعتر هرچه بايد بود، شده ديرم خيلی

 در، دم اومد خودش كه زدم آروم خانومو اشرف قاتا در و رفتم حياط توي

 گفت زد می صورتش توي كه همينطور

 مامانت اينجايی؟؟؟ هنوز كه تو مادر مرگم خدا واااي اي: خانوم اشرف

 ...ميكشتت

 سرم و آمپول اومد دكتر نيست خوب نفس حال ببين  خانوم، اشرف ميرم دارم

 اگه بخوره بده داروهاش با كن درست سوپ واسش اتاقشه، توي داروهاشم زد

 خب؟ بكن پاشويشم تونستی

 .بزن زنگ شد خبري ميپرسم حالشو ميزنم زنگ باز من

 .نفس پيش ميرم االن منم برو، تو جمع خاطرت مادر باشه:  خانوم اشرف

 .همراهت به خدا: خانوم اشرف خداحافظ مرسی: من
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 و نبود النیطو مسير شكر خدارو افتادم، راه سرعت به شدمو ماشين سوار

 ...رسيدم نيم و نه ساعت

 بودم نگرانش و بود نفس پيش فكرم تموم

 وارد داشتن آپارتمانی بزرگ و قشنگ خونه يه داخل، رفتم و زدم زنگ

 توي آسانسور در. رسيدم زود خيلی و دادم فشار هفتو دكمه و شدم آسانسور

 .بودن منتظرم بهار و شبنم خاله و سعيد عمو و شد باز خونشون

 و تك  با شبنمم خاله بود، پوشيده سفيد پيراهن و مشكی مردونه شلوار يه عمو

 .بود شده شوهرش ست سفيدش روسري و سفيد شلوار

 ...بهار همه از آخر و 

 ....سبك و جلف هميشه مثل

 مقابل در كه داشت عملی بينی و عسلی چشماي ميرسيد، هام سرشونه تا قدش

 ...دبو زشت خيلی نفس نشده عمل دماغ

 ...بود عمل همش كال، شده پروتز هاي گونه و اي قلوه لباي

 

 كوتاه دامن يه بود، كشيده سشوار و بود هاش شونه سر تا شدش رنگ موهاي

 ...رنگ همون الك و قرمز صندل و بود پوشده قرمز كوتاه تاپ با مشكی

 يدعس عمو دست گلو و شدم پياده آسانسور از وقار با و شيك و شخصيت با خيلی

 ...!!!!دادم

 ...!!!كشيد طول االن تا شركت كاراي ديركردم من شرمنده سالم: من

 گفت لبخند با و فشرد دستمو عمو

 .بفرمايين حرفيه؟ چه اين جان آرمان نه:  عمو

 گفت و كرد باز برام راهو خاله

 ..خاله تو بيا ممنون، جان آرمان گلی خودت كشيدي زحمت چرا به به: خاله

 .ارهند قابل: من
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 ...طالييشون مشكی ست با پذيرايی داخل رفتم اونا از اول تعارفاشون با

 اخم مامان كه انقدر ؟؟؟...ميگی چی...شدن بلند احترامم به آرام و بابا و مامان

 .كنم نگاش ميترسيدم داشت

 .خوردم چاي يه فقط من كردن پذيرايی كلی و نشستم ربعی يه كه خالصه

 چرا جان آرمان: عمو گفت و كرد اشاره شيرينيم و ميوه از خالی ظرف به عمو

 جان عمو ممنون: من گفتم و كردم اشاره چاييم استكان به  نداشتی؟ بر چيزي

 .شد صرف

 گفت سعيد عمو به رو بابا

 ...وقته دير كنن صحبت باهم برن بچه نداره ايراد اگه جان سعيد: فرزاد

 وسايل بياين شما تا ماهم ،كن همراهی خانو آرمان جان بهار حتما، آره عمو

 .ميكنيم آماده شامو

 .ودمب نرفته حاال تا كه خونشون تراس توي رفتيم من، بعد و شد بلند بهار اول

 از پر روش و داشت درختی چوب طرح صندلی دوتا و ميز بود، بزرگ تقريبا

 ...بود طبيعيم قشنگ گلدون تا چند يه پذيرايی، وسايل

 !!!...كشيدن سيخ جيگر واسه ادميد جون كه باربيكيو يه و

 .خستم خيلی ببخشيد: من وگفتم نشستم ها صندلی از يكی روي سريع

 .آرمان آقا باشين راحت نه: بهار گفت و نشست لبخند با بهار 

 گفتم جدي خيلی

 ...حسابی هست گشنمم من كه كنيم شروع سريع خب: من

 اول: بهار من؟ اي ميكنين شروع شما: من   گفتم بهار لبخند به توجه بی

 ...بزرگترا

 گفتم خاصی لحن با

 ....نيست چيزي كه ماه يه اون: من
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 ...!!!مجرده هنوز داره منو مامان سن دختره

 گفتم نگرانی با بود خونه از خورد، زنگ گوشيم كه كنه شروع اومد و خنديد

 .بدم جواب بايد: من

 .بفرمايين بهار

 الو؟: من

 ...آرمان آقا الو:  خانوم اشرف

 شده؟ چيزي خانوم اشرف بله: من

 ساعته سه ديگه كرده عاصيم نميزنه، هيچی به لب نفس اين آقا: خانوم اشرف

 ...كنم می التماسش دارم

 گفتم عصبانيت با

 .ببينم بهش بده گوشيو بيخودكرده،: من

 .دستتون گوشی خدافظ، باشه: خانوم اشرف

 ...رمااااانآ: نفس داد خراش قلبمو نفس ي گرفته و ضعيف صداي

 فكر خودم با ولی نفهمه چيزي بهار كه كنم صحبت طوري خواستم می اول

 .كنم اذيت خودمو نداره دليلی نميخوام اونو منكه كردم

 رايب داشت تاثير كردنم صحبت توي خيلی نفس خاص لحن كه نماند گفته نا

 ؟...آرمان جونه: من ميكردم صحبت اينجوري باهاش داشتم دفعه اولين

 گفت بغض با و كشيد باال يشوبين

 ....حلقم تو بريزه چيزي ميخواد بزور ميكنه، اذيتم خانوم اشرف: نفس

 گفتم مهربون اما جدي

 دير كلی تو بخاطر منم بود، بد حالت چون نيومدي كه اينجا كن، گوش من

 ....!!!شدم سرزنش و رسيدم
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 داروهاتو و سوپ نكرديو حرفش به بگه خانوم اشرف خونه بيام اگه حاالم

 گفت التماس با نه؟؟ يا فهميدي تو و ميدونم نخوردي

 ...بخدا نيست خوب حالم آرمان: نفس

 اشرف چی هر كن، حرفش به ميگم نيست خوب حالت ميدونم چون منم: من

 ...خب: نفس داد جوابمو مظلومانه خب؟ باش خوبيم دختر كن گوش ميگه خانوم

 ..باش خودت مواظب خوب، دختر آفرين: من

 پس؟ مياي كی: نفس

 ...خدافظ باشه: نفس باشه؟ بخواب تو ، زود زود عزيزم، ميام زود: من

 ...!!!خوشگلكم خدافظ: من

 اومده در حدقه از چشماي با دوختم، بهار به و گرفتم زمين روي از نگاهمو

 ميكرد نگاهم داشت

 ...ندم جواب نميشد: من گفتم و كردم خيس زبونم با لبمو

 صحبت كی با بپرسم ميتونم نيست فوضولی اگه فقط نداره اشكالی: بهار

 گفتم و كردم اخم ميكردين؟

 ....فضوليه من

 ...گفت و برد بود كه اونی از باالتر شيطونيشو و شده رنگ هاي ابرو بهار

 عاشقانه انقدر كی با بدونم بايد من بشين من همسر قراره شما ولی جدي؟: بهار

 ودين؟ب حالش نگران و ميكردين صحبت

 و زدم پوزخندي ميكنين؟ بهونه شركتتونو كاراي و اومدين دير اون بخاطر يا

 گفتم

: ربها گذاشته؟ قرارو اين كی بشم؟ شما همسر قراره من گفته كی ببخشيد: من

 !ميكنين؟ چيكار اينجا پس بشين من شوهر نيست قرار اگه

 گفتم و كردم گره هم توي ابروهامو
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 ديز حدسم باشی، نفهميده كه نيستی بچم شنيدي، حرفامو تو بهار ببين: من

 ...درسته حدستم

 دير نبود خوب حالش اينكه خاطر به  و ديگم نفر يه ي ديوونه و عاشق من

 .ميزنه شور براش داره دلم و نگرانشم خيلی اومدم،

 

 نجام،اي كه دوستيشونه احترام و بابام و مامان بخاطر فقط و فقط اينجام اگه االنم

 ازدواج اي ديگه كسه با محاله نفس بجز من گرنه و اونا صرارايا بخاطر

 .....!!!!كنم

 نميخوامت بگم من اگه چون نخواستی منو خودت بگی كه بهتره خودت واسه

 چی كه خودته ميل حاال...!!! من نه داشتی مشكلی تو ميكنن فكر و ضايست

 ...بگی

 گفت عصبانيت و غيض با بهار

 رد جواب خودم ميخواستم نمياد خوشم قيافت و ريخت و تو از اصال منم: بهار

 من چون نخواي منو تو بهتركه همون اينجام مادرم و پدر بخاطر منم چون بدم

 ...كنم ازدواج تو مثل ريختی بی آدم با محاله و ميخوره بهم ازت حالم

 

 ....نداري منو لياقت اصال تو چيه؟ دونی می

 ...بود رفتهگ خندم رفت و افتاد راه و گفت اينو

 اخالق به نه اولش هاي كرشمه و ناز به نه مياد،  بدش من از بود معلوم كامال

 !!!...حاالش حرصی

 واه رو و نميرسيدي سال هشت و بيست به بودي مالی اگه تو آخه بيچاره دختر

 ...ميقاپيدنت

 يرو به ولی منفيه نظرمون فهميدن كه بود معلوم بقيه هاي نگاه از داخل، رفتم

 ...نياوردن ودشونخ
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 از كه بود زهرمار و كوفت و دسر و غذا مدل شيش كه شام خوردن از بعد

 ...!!!!نشينی شب به پذيرايی توي رفتن دوباره همه نفهميدم هيچی مزش

 وخستگي بعدش و كردم تحمل يك ساعت تا ميزد، نفسو شور دلم و بود بد حالم

 يه امشب ميدونستم. بيرون ومدما بابا و مامان تخماي و اخم زير و كردم بهونه

 ...ميكشه انتظارمو مفصل دعواي

: بهار گفت بشنوم خودم فقط كه طوري بهار اومدن، اسقبالم به در دم تا همه

 ودشخ مثل نيستين؟ خسته ايشون واسه جونتون؟ نفس پيش ميبرين تشريف

 دادم جوابشو

 ...نيستم خسته وقت هيچ عشقم واسه ،من دقيقا: من

 .افتادم راه خونه طرف  به سرعتم تمام با و دمكر خدافظی

 توي اومد بود شنيده ماشينمو صداي كه خانوم اشرف و بود خاموش برقا ي همه

 سالم: من گفتم ميزدم درو ريموت كه همينطور حياط

 گفت خنده با خانوم اشرف

 فتمگ كالفه ما؟ باشيم لباس فكر به شد مبارك آقا چيشد آقا، سالم: خانوم اشرف

 اتفاقی نبود قرار اولم از خودت؟ واسه خانوم اشرف ميگی چی بابا نه: نم

 ...!!!بيوفته

 چطوره؟ نفس

 اب دادم داروهاشو ولی نخورد بيشتر قاشق چند سوپ خوابه، خوبه: خانوم اشرف

 بهش الیخ شكم با خانوم اشرف: من گفتم كنم كنترلش داشتم سعی كه عصبانيتی

 دادي؟ دارو

 انگشت دور گلگليشو روسري ي گوشه كه همينطور و تانداخ پايين سرشو

 گفت پيچيد می اشارش

 ....ميزنی داد سرم ميشی عصبانی شما ندم هاشو دارو باز گفتم: خانوم اشرف

 گفتم و كردم اخم
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 ...زدم داد كی اصال بزنم، داد شما سر بكنم غلط من خانوم اشرف عهههه: من

 .بخوره ميدي آبشو يميپز گوشت فردام باشه بهش ،حواست ممنون

 .چشم: خانوم اشرف

 .بخير شب بخوابی، بري ميتونی: من

 .آقا بخير شب: خانوم اشرف

 بهم یحساب مريضيش ديدن با كه نفسی ديدن براي رفتم باال رو ها پله تند تند

 ...بودم آشفته و ريخته

 .داشت تب خورده يه هنوز و بود خوابيده آروم

 ...كردم بيدارت: من كرد باز آروم ماشوچش پيشانيش به دستم برخورد با

 .بياين شما بودم منتظر بودم، بيدار نه: نفس

 ...ذره يه: نفس بهتري؟: من

 .نتونستم بخدا: نفس نخوردي؟ شامتو گفت خانوم اشرف: من

 گفتم و كردم اخم

 كنم؟ چيكار تو با من حاال: من

 ودب غمگين شلحن خانوم؟ عروس از روگرفتی بله ببينم بگو كار، هيچ: نفس

 ...من ولی

 گفتم خنده با

 

 نخواد؟؟؟؟ منو كسی ميشه مگه دختره، بود خداشم از: من

 و ردخو سر دوباره حرفم اين با بود نشسته اتاقش به من رفتن از بعد كه نفس

 گفت غمگينش لحن همون با خوابيد،

 نفس؟ به اعتماد آقاي شيرينيت كو پس: نفس
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 .نخواستم اونو من ولی خوادب منو اون بابا؟ چی شيرينی: من

 نميخوايش؟ يعنی جدي؟: نفس گفت خوشحالی با نفس

 ....!!!كنم اذيتش خواست دلم دوباره

 گفتم بدجنسی با

 ...ديگم نفر يه عاشق من چون نميخوام اونو نه: من

 كرد زمزمه لبش زير آروم نفس

 كی؟ عاشق اي؟ ديگه يكی عاشق عاشق؟: نفس

 ....ديوونه توام عاشق بزنم داد بلند و بغلم توي بگيرمش خواستم می

 ...كوچولو دختر توام ي ديوونه

 ..... گفتنش از ترسيدم نگفتم، و كردم كنترل بدبختی به خودمو اما

 ...نه بگه و بگم بهش اينكه از داشتم ترس همش

 ...نداشتم شنيدن نه تحمل

 ...ديگه ديگه:  من گفتم و كشيدم عميقی نفس

 ...كيه یميفهم گرفتمش وقت هر

 

 .ميدونستم اولم از: نفس

 چيو؟: من

 ...نميكنی رو و داري دختر دوست اينكه: نفس

 گفتم و خنديدم

 گفتی االن تو خب: نفس دارم؟ دختر دوست من گفت تو به كی دقيقا اآلن: من

 .اي ديگه يكی عاشق
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 يه بهش عشقم ميترسم نداره، خبر روحشم خودش ولی هستم عاشق آره: من

 ..!!!.باشه طرفه

 بهش؟ نميگی چرا خب: نفس

 .بعدا بشه بزرگ يكم گذاشتم كوچولوئه هنوز چون: من

 سالشه؟ چند مگه: نفس

 ...نوزده هيجده كنم فك فووووضووووول،: من

 !!!...نيست كوچولو ديگه منه همسن پس خب: نفس

 !!!االن؟ مثال بزرگی شما من، خداااااي اي: من

 ...نيستم ميگی تو كه يمكوچيك اون به ولی خب نه بزرگ: نفس

 اونم اگه: نفس داره؟ ازدواج آمادگی ساله هيجده دختر يه نظرت به جدي؟: من

 نه؟ كه چرا باشه داشته دوست

 و ترف باهاش يكم و عاشقشی كه بگو فقط كنی ازدواج باهاش نميخواد حاال بعدم

 ...بشين آشنا باهم بيشتر تا كن آمد

 ...بگی تو بودم منتظر جوجه چشم: من

 ...شه زنم سريع عاشقشم فهميد وقتی ميخوام كمه، طاقتم من درضمن

 بگم؟ بهش من نميتونی خودت اگه ميخواي: نفس

 ...بكشی زحمت شما نميخواد بگم ميتونم خودم خانوم، فضول نخير: من

 شيطنت اب داري؟ دوسش خيلی: نفس گفت تر غمگين و تر تلخ لحن با اينبار نفس

 گفتم

 ...ديوووونشم براش ميميرم: من

 هست؟ خوشگلم حاال: نفس

 ....حسادتشم اين عاشق كه خدا ووااااي

 گفتم و زدم چشمكی
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 ..... فرشتس جورم، چه اووووووووووف: من

 .بخوابم ميخوام برو پاشو شی، خوشبخت ايشاال خب: نفس

 ...خوشگلمو بشم فداش من الهی

 ...فضول ي جوجه راستی: من گفتم و برگشتم در، سمت رفتم شدمو بلند

 چيه؟: نفس كرد نگام غيظ با

 لمبيخيا بهار خواستم می نگيري خودت به كن، فراموش تلفنو پاي حرفام: من

 ...شه

 گفت بغض با و پايين انداخت سرشو

 ...وسيلم يه همه واسه من فهميدم خودم بگی نبود الزم: نفس

 عيب بود ديگه يكی حرص درآوردن براي زدي حرف آدم مثه من با كه بارم يه

 ...ديگه كردم عادت نداره

 گفتم مهري بی با دلم برعكس

 ..انداختيا راه گيري آبغوره نبينم لوس، ي دختره كن نگاش اوه اوه: من

 من به تو كوچولوئم كمك يه حاال كردم كمك بهت من اينهمه كه نشده چيزي

 ...كه نمردي كردي

 .بود وظيفم نمردم، نه: نفس

 بخير شب آره،: من

 تو هك بدبختی اون كيه ببينم ميخوام نميبره، خوابم دختره اين فكر با نم: نفس

 ....ميفهمی موقعش به نكن فكر زياد: من عاشقشی؟

 

 *پنجم و بيست فصل*
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 توي ي شده خفه بغض بيرون رفت و بست اتاقو در آرمان اينكه محض به

 ...ردمك گريه بيصدا و دستام بين گرفتم دارمو تب صورت و كردم آزاد گلومو

 ....خودم توي ميكردم شكستگی احساس

 !!!...شد می تر خورد لحظه هر كه ميشنيدم خوب خودمو شكستن صداي و

 قصد  نميخواد، رو دختره آرمان كه دادم دلداري خودم به چقدر پيش هفته از

 نداره ازدواج

 ...و

 ...نگيره سر ازدواج اين كه كردم نياز و نذر چقدر

 هي عاشق شده عاشق آرمان آقا اينكه از غافل ولی داد تيجهن نيازام و نذر درسته

 ...ديگه دختره

 ...اما نگرفت سر ازدواج اون بودم، نكرده نظر درست من

 

 ....شدم عاشق بگه و بزنه زل چشمات توي عشقت سخته چقدر

 زا بعدش ولی كنی كنترل خودتو و بخندي جلوش برنياد دستت از كاري توام

 ...بميري غصه

 ...ندارم زندگی براي اميدي ديگه نداره، مفهومی برام زندگی ديگه

 اي نميديدمش، هيچوقت كاش بود، نشده باز آرمان زندگی به پام هيچوقت كاش

 چيه؟ تقديرم خدا

 بسمه، خستم، ديگه خدا بشه؟؟ ميخواد چی عاقبتم اينجا؟ كشوندي منو چرا

 ....كنم تحمل هم پشت رو بياري بد اينهمه نميتونم

 كنم؟ زندگی اميدي چه به ديگه حاال بود آرمان به زندگيم اميد تنها ياخدا

 انرژي و شد بهتر حالم چقدر شدم، زده ذوق آرمان تلفن پشت حرفاي از چقدر

 ....گرفتم

 ...داره دوستم آرمان فكرميكردم و بود شده روشن دلم ته
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 ميخوان قطف همه نميخواد، خودم واسه منو هيچكی ميسوزه خودم براي چقدر دلم

 ...برن و كنن اي استفاده سوء يه

 ..... ترم بد هميشه از حاال ولی بود شده خوب حالم آرمان حرفاي از چقدر

 يكی عاشق آرمان بفهمه دختره اون كه بود اين بخاطر فقط آرمان حرفاي خدا اي

 خوشگل دختر يه عاشق من عاشق نه ولی عاشقه فهميد بهار درسته ؟؟؟...ديگس

 ...تر داشتنی تدوس و تر

 كاري يه حداقل پس نيستيم هم قسمت آرمان و من اگه ندارم، تحمل ديگه خدايا

 .... كنم فراموشش بتونم كن

 ...نكنم فكر بهش ديگه كن كمكم هيچم تو نگاه بدون من خدايا

 

 

 *ششم و بيست فصل*

 

 ....اومد می خوشم نفس گذاشتن كار و سر از

 و تر خواستنی برابر هزار قيافش ميومد در لجش و ميخورد حرص وقتی كال

 ....ميشد نازتر

 !!!....كنم اذيتش مياد خوشم اما آزارم مردم كنين فكر اگه مديونين

 ....موقعيت اين توي بود خريت دارم قبول خب ولی

 زبا ميترسيدم و بودم حالش نگران ميكردم، اذيتش نبايد و نبود خوب حالش 

 ونپشيم باز ولی بوده شوخی حرفام تمام بگم برم خواستم می...  بشه بد حالش

 شوخی حرفام و نيستم كسی عاشق ميگم مناسب فرصت يه تو حاال ميشدم،

 ...بوده

 بايد اون كوچولو، و خوشگل دختر يه عاشق عاشقم من بگم؟ دروغ چرا نه ولی

 ...بدونه
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 بله؟: من زدن اتاقمو در كه مياوردم در زنجيرمو داشتم

 .تو بيا مامان بله: من ن؟آرما بيداري: آتنا

 حسابی دستم از آتی بودم مطمئن مفصل، دعواي يه واسه كردم آماده خودمو

 .ناراحته

 ...كمته بازم بكشمتا يعنی: آتنا تخت ي لبه نشست و داخل اومد

 .ماااماااان: من

 .كنم می دق تو دست از آخر من پسر، بردي آبرومو مامان، مار زهر: آتنا

 ...نكنه خدا آتی، عههه: من   گفتم و كردم اخم

 اومدي؟ دير انقدر چرا: آتنا

 .دارم كار خيلی شركت كه گفتم جان مامان داشتم كار: من

 يا ديگه يكی دست بدي كاراتو نميتونستی يعنی شركتی، رئيس خودت خوبه: آتنا

 بعد؟ واسه بزاري

 طرح مكرد تالشمو تمام نميشد گلم، مامان ديگه بيشتره كارم رئيسم چون: من

 .ميرسيد فردا تا بايد

 برگشتی؟ نيومده چرا ديگه جهنم به اومدي دير حاال: آتنا

 .مونمب بيشتر نميتونستم اصال نميدونی كه هستم و بودم خسته انقد بخدا: من

 چيه؟ نظرت بهم؟ گفتين چی ببينم بگو حاال خب: آتنا

 یخيل سنش عكس بر اخالقش حال عين در مغروره و خودخواه خيلی: من

 .لوسه و بچگونه

 از يكی عاشق گفتن خانوم سخنرانی كلی از بعد آخر هيچ نيومد خوشم ازش منكه

 ..همكالسياشونن

 ...!!!نميخوامش بگم گفت بهم

 ...اوهوم: من جدي؟: آتنا
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 گفتم خنده با كنی؟ چيكار ميخواي حاال: آتنا

 ...گذشت گوشم بيخ از خطر شد تموم ديگه هيچی: من

 يوونه؟د چيه خطر: آتنا

 حال به فكري يه برو ولی نيومد خوشم افادش از منم درسته باشه خداتم از

 ...نشده سفيد دندونات مثل موهات تا بكن خودت

 ...نگرفتما بيشتر اتاق يه بخدا حاال، ميوفتم فكر به چشم: من

 بچه داماديتو دارم آرزو من فقط مونه ها بچه مال ما، دارايی كل ديوونه: آتنا

 ...نمببي هاتو

 .قشنگم مامان ايشاال ميبينی: من

 .ديگه نزار دلم به آرزو پيري سر: آتنا

 بچه زودم بشم داماد زود ميدم قول چشم جوونی، اين به تو مامان عهههههه: من

 .اشمب داشته دوستش كه بشه پيدا يكی بياد پيش موقعيتش بايد ولی بيارم،

 !!!...كنم می عقدش نميكشه ثانيه به بشه پيدا اگه باش مطمئن 

 .بينمب تدارك كلی بايد كنم می عقدش نكشيده ثانيه به غلطا چه بيخووووود،: آتنا

 .بگی شما چی هر چشم: من

 گفت و بوسيد لپمو آتنا

 اندازه حاال كه نفس هم آرام و تو هم بشين خوشبخت ميكنم آرزو دلم ته از: آتنا

 .دارم دوسش شما

 .ايشاال: من

 .خوشگلم پسر بخير شبت مبخواب برم من خب: آتنا

 ...بخير توام شب: من

 

 *هفتم و بيست فصل*
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 تمام عرق و ميلرزيد شدت به بدنم پريدم، ظهرم خواب از داد و جيغ صداي با

 .بود گرفته وجودمو

 و نميزاره تنهام فكرشم و باهامه دقيقه هر كه احسان لعنتی كابوس بخاطر هم

 صداي بخاطر هم حاال و ميشه چی عاقبتم بزرگ ايراد اين با كه اينه فكرم تمام

 ...بود آرام و آرمان به متعلق كه دادايی و جيغ

 آرام از ولی بود همينجوري اخالقش و نبود انتظار از دور كاري هيچ آرمان از

 ....صداها اين بود بعيد

 د،ميز حرف ناز با و آروم هميشه و بشه تر بلند حدي يه از صداش نداشت سابقه

 ور خونه و ميرفت ترهم اونطرف خونه تا شيش تا جيغاش جيغ صداي حاال ولی

 ...برادر و خواهر اين سرشون روي بودن گذاشت

 راه هوار و داد اينجوري كه الل زبونم مردن باباشون و مامان فكركردم

 ...جونشون از دور البته انداختن،

 شدم نپشيمو بود تنم كه كوتاهی تنه نيم و شرتك آوري ياد با كه بيرون برم اومدم

 رس دعوا بفهمم و بشم خبر با موضوع از تا در به بچسبونم سرمو دادم ترجيح و

 ...چيه

 ....بيارم در كارشون از سر و كنم فضولی عاميانه زبون به

 ...ميزد داد آرام سر كه شنيدم آرمانو عصبی صداي

 .بكنی غلطی همچين بزارم محاله كه نكن عرعر اينجا بيخود: آرمان

 من؟ وصی وكيل شدي تو حاال دادن اجازه بابا و مامان خب؟ چه تو به: امآر

 كنم؟ چيكار ميخوام مگه

 از مگه گفتم اونام به نميزارم، من دادن كه دادن اجازه بابا و مامان: آرمان

 .بري ردشی من رونعش



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  202  

 به منم باشم، داشته آزادي ساالم و سن هم بقيه مثه برم ميخواد دلم منم: آرام

 جازها وقت هيچ توام بگيرم اجازه تو از بايد هميشه دارم، احتياج شادي و حتفري

 شركت دانشگام اصال ،ميخواي اردو نه مهمونی نه عروسی نه تولد نه نميدي،

 ديگه؟ نكنم

 تی؟رف كيش كم حاال تا نيستی، كه بديد نديد بعدم خودته، ميل ديگه اون: آرمان

 مبزار نداره امكان ولی ميبرمت، خودم كن جمع وسايلتو اآلن همين رفتی كم اگه

 .بري مجرد جوون دختر تا چند با

 ؟ كنم چيكار برم تو با بابا، اي: آرام

 !!!نميتونی؟؟؟ من با كه بخوري گهی چه ميخواي اونا با: آرمان

 ...بفهم باشم دوستام با ميخوام من: آرام

 شدهن گرفته ازت وليتمعم آزادياي تا حاالم بفهم، نميزارم من ميكنی غلط: آرمان

 ...كنم می لهت ميزنم ندارم اعصاب خدا به كه برو گمشو من چشماي جلو از

 نميتونی غلطی هيچ بفهمی تا ميرم من بگيري، ازم آزاديمو نميتونی تو: آرام

 ...بكنی

 ...آرمانو عصبانی صداي بعدم و شنيدم محكم كشيده يه صداي

 .بررررووووو چشمام جلو از نخوردي اين از بيشتر تا: آرمان

 !!!...كرد قاطی خودشو بالخره خان فرزاد

 ه؟بگ داداشت هرچی نگفتم بهت مگه آرام خبرتونه؟ چه ديگه كنين بس: فرزاد

 تو برو زود حاالم فهميدي؟ بري نداري حق ينی بري نميشه ميگه آرمان: آرمان

 .اتاقت

 يه ويت رفت فرو كه نكشيد ثانيه به خونه و شنيدم درو شدن كوبيده صداي بعدم

 ...عميق سكوت

 داشتم؟ كم چی ديگه داشتم آرمان مثل داداش يه اگه منم شد، حسوديم آرام به
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 نم،ك عوض لباسامو تا كمد سمت رفتم كنم آروم آرامو بتونم شايد اينكه فكر با

 خب ولی باشن تنها دارن دوست موقعيتا اين توي دخترا ميدونستم كه هرچند

 ...رفتم بازم

 .ميرفتم راه پوشيده فرزادخان و آرمان جلوي خونه توي هنوز

 با وموهام و پوشيدم داشت سفيد خطاي كه بلند آستين بلوز با سفيد شلوار يه

 .پوشيدم سفيد صندل يه و كردم جمع سرم باالي مشكی كليپس

 فينش بافين همراه گرفته صداي دقيقه چند از بعد كه زدم آروم آرامو اتاق در

 له؟ب: آرام اومد

 .بيا: آرام تو؟ بيام ميتونم آرام منم: من

 .نشستم تخت روي كنارش رفتم و كردم باز درو

 و بغلم توي اومد آرام سرتون؟ روي گذاشتين رو خونه دوتا شما چتونه: من

 .گريه زير زد دوباره

 نميدونی؟ تو يعنی: آرام ميكنی؟ گريه اينجوري كه چيشده ديوونه چته: من

 .پريدم خواب از شما جيغاي جيغ از بودم خواب بابا نه: من

 يهو كردم راضی رو بابا و مامان كيش، بريم گذاشتيم قرار ها بچه با: آرام

 .بري نميزارم و نميشه بال و اال كه شد پيداش كجا از غول نره اين نميدونم

 همه هميشه بوده همين برنامه همش ميخوندم درس كه اولی سال از هميششه كار

 يگهد برم نميتونم ام ساده مهمونی يا تولد يه من بعد اونور اينور رنمي دوستام ي

 ....اه نمياد جا هيج آرام كه همه نماي انگشت شدم

 .خوشبحالت: من گفتم و گرفتم غمگين خودمو

 

 گفت تعجب با آرام

 ح؟تفري و گردش برم دوستام با بكشم؟ نفس نميزاره آرمان اينكه واسه چرا: آرام

 فتمگ لرزون صداي با كرد، گريه هواي چشام و گرفت گلومو غضب واقعا ايندفه
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 هست بهت حواسش و پشتته كه غيرتی داداش يه داري داداش اينكه واسه نه: من

 .بيوفته برات اتفاقی و بياد سرت باليی نكنه اينكه نگران نگرانته،

 .بري نميزاره كه زيادشه داشتن دوست از

 بود،ن اين وضعيتم داشتم بزرگ داداش يه و دمبو خانوادم پيش اآلن اگه منم شايد

 ...بودم نكرده تنگ جا اينجا

 نگرانم كه داشتم بابا و داداش يه عوض در ولی ميداشتم سختی زندگی شايد

 .باشن

 ...اآلن ولی ميتپه من خوشبختی واسه داره خانوادم قلب بجاش كه ميدونستم

 يا خواهر اصال ان؟ مرده نا زنده كجان؟ و كين اصليم مادر و پدر نيست معلوم

 كجان؟ اونا دارم اگه دارم؟ برادري

 با يا ميكنن زندگی ديگه خانواده يه با و دورن بابامون و مامان از من مثه اونام

 خودشونن؟ خانواده

 نيست معلوم اآلن كه دارن خواهر يه ميدونن خودمونن باباي و مامان پيش اگه

 ميكنه؟ چيكار و كجاست

 ميدونی پرورشگاه؟؟؟ توي رفتم چجوري و چی واسه من كه تنيس معلوم اصال

 كرده؟ مشغول ذهنمو سوال چقدر

 عذرخواهی داداشم از ميرفتم بودم تو بجاي اگه من داري، آرمانو كه خوشبحالت

 نميرم من باشه فكرمی، به كه مرسی نگرانمی كه ممنونتم ميگفتم و ميكردم

 ...ميبردم لذت خانوادم با بودن ي لحظه لحظه از و خونه ميشينم بجاش

 .بيرون زدم اتاق از و گرفت ازم رو سخنرانی بيشتر ي اجازه هقم هق

 ...كردم گريه كلی خودم واسه و تختم روي انداختم خودمو

 اچر و كجان و كين بدونم حداقل يا باشم خودم خانواده پيش ميخواست دلم چقدر

 كردن؟؟؟ محروم خودشون داشتن از منو

 هي ميداشتم محكم و قوي پشتوانه يه ميخواست دلم خودم، حال به دمكر گريه كلی

 ...فرزاد و آرمان مثل داداش يه و بابا
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 .ميكردم حس مادرمو و پدر كمبود تازه حاال

 اين االن و كردن بزرگم بچگی از كه بيامرزم خدا باباي و مامان هرچندكه

 دلم بازم توجه مهاينه با خب ولی نذاشتن كم برام هيچی مهربون ي خانواده

 ...!!!ميخواد خودمو خانواده

 .بود اومده برام بودم شده آشنا باهاش تازه كه دوستم مهسا طرف از پيام تا چند

 نفر چند با كه عبرت درس شد برام ديگه اومد پيش برام كه قضيه اون بعد از

 .نباشم تنها و بشم دوست

 كردم باز پيامارو

 تمخوشگل اف بی اون باشم، گفته كردم خفت يبيا نشه يادت تولدم واسه: مهسا

 .بيار

 ديگس هفته چند همين تولدم من!ديگه؟ ماه چند واسه ميگی االن از ديوونه: من

 .نيستم تو مثه

 .حرفا اين و نزاشتن بابام و مامان و نشد نگی باز كه گفتم االن از من: مهسا

 !شی؟ صاحب بيارمش ميخواي عمرا، آرمانو ولی ميام كه خودم: من

 ارزونی تو مال يك درجه دارم يكی خودم من نميخورمش بابا نترس: مهسا

 .خودت

 .مطمئنم نمياد،: من

 

 .نمياد ميدونم ولی نه: من بهش؟ گفتی تو: مهسا

 كسی باهمن دونفره همه اونجا ميگم خودت واسه من بگو، بهش تو حاال: مهسا

 .نيست تنها

 :مهسا فعال: من برس كارات به برو مگل نه: مهسا نداري؟ كاري فعال باشه،: من

 عزيزم باي

 بله؟: من برسم خياالتم و فكر به كه نداد فرصت اتاق در صداي
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 ...!!!ميكنم حضور اعالم دارم خصوصيت حريم تو بيام ميخوام: آرمان

 ....من بشم فدااااااش الللهييی

 داري؟ كار: من

 .دارم مرض پس نه: آرمان

 .بيا مشخصه،: من

 ....درمياوردم شاخ داشتم داخل اومد و دكر باز درو

 ...خنده با اونم هم كنار آرام و آرمان

 گفتم و خنديدم

 ...!!!عاشق برادر و خواهر به به: من

 هب نيست معلوم ولی ويی زر زر نيا نی عين درسته جوجه، ننداز تيكه: آرمان

 ....رگبز خانوم داشته اثر بزرگا مامان حرفاي مثل كه گفتی چی ما آبجی اين

 فقط گفتم خاصی چيز نه كردم نصيحت نه من ادب، بی كن مسخره خودتو: من

 ...همين گفتم داشتم آرزوشو و بود دلم توي كه چی هر

 ديدم فكركردم بهشون كرد، آرومم خيلی حرفات ازت ممنونم هرحال به: آرام

 ...باشم خانوادم پيش و نرم كردم قبول ميگی راست

 گفتم خوشحالی با

 شيطون خر از بتونه من پرتاي و چرت نميكردم فكر خوشحالم ي؟جد: من

 .پايين بيارتت

 چيه؟ پرت و چرت ديوونه گمشو: آرام

 بريم ميخواييم حاضرشو پاشو رو، ها هندونه خربزه كنين ول حاال خب: آرمان

 يش،ك ظهرميريم از بعد فردا ببند ساكتو اومدي كه بعدم بيرون كنون آشتی واسه

 .گرفته هتل و بليط برامون اميد

 جدي؟؟؟: من
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 ...شوخی نه: آرمان

 ...آرام داره دوست خيلی آرمان معلومه: من

 .بهانش شد آرام خواست مسافرت دلم خودم بابا نه: آرمان

 ...تايی سه: آرمان ميريم؟ كيا: من

 ...خوب چقدر: من

 .شو آماده زود:  آرمان

 .ميام االن باشه: من

 ...شد حسوديم آرام به ميشدم آماده ينطوركههم من و بيرون رفتن اتاق از

 ...شوهر نقش در برادر، نقش در نه البته ميخواست آرمانو دلم منم

 نترس: دادم خودمو جواب نكنی؟؟ ترش اشتها، خوش چه: گفتم خودم به خنديدمو

 ....نوشابس يه خرجش عزيزم

 سفيد یورن كفشمم و كيف صورتی شال و سفيد مانتو با پوشيدم صورتی شلوار

 .برداشتم

 ...بودم خوشگل كافی اندازه به ،خودم صورتی رژگونه و رژ يه فقط

 آشتی زود برادرخيلی و خواهر شدم باعث اينكه از هم بودم خوشحال كلی

 ...كيش بريم ميخواييم اينكه هم و كردنن

 پوشيده صورتی اونم تفاهمی چه شد، باز آرمانم اتاق در من اتاق در با همزمان

 .بود

 .ردك عوض هميشگيش تفاوتی بی البته و اخم با زود خيلی لبشو روي بخندل

 زد آرامو اتاق در 

 .ديگه بدو ميكنی چيكار آرام: آرمان

 .اومد و بازكرد درو همونجا آرامم
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 و زرشكی آرايشش و كفش و كيف و شال و بود پوشيده شلوارمشكی و مانتو

 ...بود كرده زياد خيلی سنشو كه بود آلبالويی

 بهش هيچی آرمان تعجب دركمال ولی بود غليظ خيلی آرايشش من مقابل در

 گفت آروم من به عوضش نگفت،

 !!!...زنندس و جلف خيلی آرايشت و لباسات: آرمان

 ...كردم نگاهش فقط زده بهت من و

 

 *هشتم و بيست فصل*

 

 

 از اعصابم نشستيم، صندليامون روي و شديم سوار و داديم تحويل چمدونامو

 ...بود خورد كاري اول مينه

 خيلی آرام از اينكه با ميموند، نفس روي نگاهشون جوون پسراي درصد نود

 نشميبي هركی كه خوشگله انقدر ولی چشمه تو كمتر لباسش و داره آرايش كمتر

 ..ميشه محوش

 سنف منظورم البته توپيدم بهشون اونورم، و اينور نفس و آرام و بودم وسط من 

 ...فقط بود

 .جلو بكشين هاتونو وامونده اون: نم

 زد غر آرام

 .نده گير خدا تورو شد، سگ باال زد غيرتش رگ آرمان باز واااي: آرام

 ...نشم سگ تا باشه كاراتون به حواستون نشه زهرتون ميخوايين اگه: من

 اي فايده هيچ كه جلو كشيدن يكم لعنتيشونو شاالي اون و شدن ساكت دوتاشون

 ...بود همونطوري بعد قهدقي دو و نداشت

 ...مجازه عقب جلو از باشه بايد كله وسط حجاب فقط انگار
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 و بودم خيره بهش ميكرد، بلغور پرت و چرت و بود ايستاده جلومون مهماندار

 ...نبينه كسی نفسو كه ميكردم فكر اين به فقط

 گفت و آورد گوشم نزديك سرشو نفس

 گلتره؟خوش عشقتم از ولی خوشگله هدرست بدبختو، دادي قورتش بابا بسه: نفس

 خودت؟ واسه ميگی چی: من كردم نگاش تعجب با

 مده؟ او خوشت خوشگله مهمانداره ميگم: نفس

 ...!!!بشم هواپيما جاروكش عاشق قحطه دختر بابا برو: من

 كرد نگام تعجب با نفس بار اين

 .مهمانداريم عاشق من باحالی اين به واااي جاروكش؟: نفس

 .ديگه اي ليقهس بی: من

: من شد؟؟؟ يادت عشقت از ازش اومده خوشت نكن عوض بحثو حاال خب: نفس

 .خواهشا كن ولم نفس

 يانتخ عشقت به نميكنی خيانت كه من به منچه به اصن اخالق بد بابا خب: نفس

 .ميكنی

 شد ساكت كه رفتم بهش غره چش به

 .قرآن به فكريه چه تو اون فكريم چه تو من ديوونه

 هي هتل، رفتيم راست يه و رسيديم بعد ساعت چند و افتاد  راه هواپيما هبألخر

 .يكيش تو منم و يكيش تو رفتن دخترا كه خوابه دو مجهز سوئيت

 .ادري لب نشستيم و گرفتيم ساندويچ تا سه هتل، توي شدن مستقر از بعد

 و بودن دريا لب مجردي يا هم با جوون پسراي و دختر و بود شب سر تازه

 .ميرقصيدن و زدنمي

 .ميكرديم نگاه بقيه به و بوديم نشسته هم ما



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  210  

 نيم،ك بازي پاسور گرفتيم تصميم رفت سر بودن تماشاچی از حوصلمون وقتی

 رومون به رو از داشتن پسر گروه يه حسابی، بازي توي بوديم شده غرق

 .كنن جلب رو دخترا توجه اداهاشون با كه بود اين تالششون تمام و ميومدن

 بحث ويت حتی و بود خيره نفس به جوري بد بود دستش قليونشم كه نفرشون هي

 زديكن ما به لحظه به لحظه كنم، لهش برم ميخواست دلم نميكرد، شركت رفيقاشم

 .كنم پرت حواسمو كردم سعی شدن تر

 يكهت يه كه بود پايين سرم ميدم، دست از اختيارمو كنم نگاهشون اگه ميدونستم

 .شد بلند جيغش و نفس شلوار و مانتو روي افتاد داغ آتيشی زغال

 ...شدم بلند عصبانيت با و زمين روي انداختمش زغالو سريع

 ...دستم توي دادم فشار يقشو كردمو جمع مشتم توي حرصمو تمام

 ..نميشد خنك دلم نميزدمش تا انگار

 .كن جمع حواستو مرتيكه ميكنی چيكار هووووووي: من

 .نبود اسمحو بابا ببخشيد: پسره

 ...نشه پرت حواست تا بچرخون كمتر هيزتو چشاي: من

 

 .ميدم خسارتشو كه نشده چيزي مو يقه بابا كن ول ميگی چی پسره

 و خودت به حواست تو خسارتشم؟؟؟ گداي من مگه سرت تو بخوره خسارت:من

 .احمق باشه جلوت

 ...داشتم دوسش خيلی سوخت مانتوم فقط نشد، چيزي آرمان كن ولش: نفس

 كن ولش بره بزار نه: نفس نسوختی؟ نشد طوريت خودت جهنم به مانتوت: من

 .زشته

 كردم ول يقشو

 برو گمشو تو و ميدونستم من گرنه و نيومد سرش باليی كن شكر خدارو: من

 .عوضی
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 ...رفتن و دوييدن دوستاش با پسره

 هنگا دوستاشم نيستن، بلد دعوا كه بودن سوسول نماي دختر پسراي اين از

 ...ماست كه خودشم و ميكردن

 ...ميوفتاد راه مفصل دعواي يه گرنه و نبودن اهلش حيف

 .بريم بساطتونو و بند كنين جمع: من

 .شبه سر هنوز آرمان: آرام

 .ميايم فردا باز پاشين، گفتم كه همين: من

 .هتل برگشتيم و شدن بلند اكراه با دخترا

 كرد نميشد هم فكري هيچ ميشه، هممون مار زهر سفر اين كه ميدونستم

 ...!!!اينجا چرون چشم مرداي با مخصوصا

 .ميدادم تذكر تا دو اين به بايد همش بچسبم يقشونو كه نميشد

 زدم غر

 دافر از خودتون، به ميمالين آشغال انقدر ديگه خبره چه تقصيرخودتونه،: من

 اكتس دوتاشون هر شد؟ فهم شير نميريم، بيرون خونه از ضايس تيپتون ببينم

 فهميدين؟: من زدم داد بودن،

 ...!!!اتاقم توي رفتم منم و اتاقشون توي رفتن و دادن تكون آروم سرشونو

 

 *نهم و بيست فصل*

 

 من خرابی اعصاب بجز و بود گذشته كيش به اومدنمون از روزي سه دو

 .بود گذشته خوش بهمون تقريبا نفس به پسرا هميشگی هاي نگاه بخاطر

 ...خودشون واسه زدن بار كيشو كل دخترام و رفتيم دنيشودي جاهاي تمام
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 نفس اطربخ ولی برگرديم كه بود گرفته بليط برگشتمون براي ديشب واسه اميد

 هك كردن تبليغات كلی آخه. گرفتيم فردا واسه دوباره و كرديم كنسلش خانوم

 از و داشت كنسرت پرطرفدار و معروف و مشهور هاي خواننده از يكی امشب

 نفس اگه كه منم كنسرت، بريم و بمونيم كردكه التماس و بود عاشقش نفسم ضاق

 .ميميرم بمير بگه

 قرار نفس بخاطر ولی نداشت فرق واسمون و نبوديم طرفدارش زياد آرام منو

 .بمونيم شد

 .نشستم بيكار كه منم بريم كه ميشه آماده داره آرام و حمومه نفس

 .تركيد دلم اومد ومحم توي از كه وگرومپی آخ صداي با

 می محكم حمومو در كه همينطور حموم سمت پريدم و شدم بلند صندلی روي از

 چيشد؟ نفس نفس: من زدم داد كوبيدم

 .افتادم خورد سر پام هيچی آخ، نفس

 نشد؟ چيزيت: من

 .گرفت درد يخورده فقط نه: نفس

 .نميرسيما كنسرت به شد دير بدو  دختر، پرتی حواس كه انقدر: من

 .اومدم: نفس

 و اكستريخ شلوار و جليقه با پوشيدم سفيد لباس يه اتاق، توي رفتم و كردم پوفی

 .مشكی بند ساس

 ....بودم خوب هميشه مثل

 مشغول بيسكوييت با و نشستم و كردم درست ميكس كافی يه خودم براي

 .شدم خوردنش

 ...ازم داره خوراكی طلب بيكارم كه وقت هر منم شكم اين

 يباال موهاشو و بود پوشيده سفيد تاپ و مشكی جين اومد، بيرون اتاقش از آرام

 .بود بسته سرش
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 .ميكردي درست منم واسه خب خور، تنها شكموي اي: آرام

 .باشه مانكن بايد دختر ميشی، چاق نيست خوبت: من

 ...ديگه هستم: آرام

 ...نديدي مانكن: من گفتم و زدم پوزخند

 لنگ جلوش بايد خارجی مانكناي چيه؟ من نفس پس مانكنی تو اگه گفتم دلم توي

 .....بندازن

 بود هپوشيد چسب تفنگی لوله لی شلوار يه بيرون، اومد نفس و شد باز حموم در

 .دبو سرش سفيدم حموم اي حوله كاله يه زرد، و سبز بلند آستين لباس يه با

 گفت مالوند می پاشو كه همينطور و نشست من روي به رو اومد

 .يچيدپ دوباره بود ديده ضرب قبال كه همونی دردگرفت، خيلی پام دستو آخ: نفس

 گفتم و خنديدم

 نري؟ ميمردي بود؟ واجب موقعيت، اين تو ديگه بود چی رفتنت حموم: من

 گفت كردن فكر بدون

 ...!!!بخونم نماز خواستم می ميرفتم، بايد بود واجب بله: نفس

 .پايين انداخت سرشو و شد قرمز گفته، چی فهميد تازه اينكه مثل

 نداره، حوصله و حال و ميشه ناراحت زود و حاله بی روز چند اين ديدم بيچاره

 ...!!!داشته مرض و درد بدبخت نگو

 اخمامو كنم خارج سنگين حالت اون از جوو و كنم عوض بحثو اينكه براي

 گفتم همو توي كشيدم

 

 دلم به آرزو من افتادي، شبه بخوره پات باشه زمين روي مو تار يه يعنی: من

 ...نخوري جايی به به روز يه تو موند

 مراقبت خودت از نميتونی حمومم تو ديگه نشه كاريت باشه حواسم بايد همش

 باشم؟؟؟؟ مواظبت بيام بايد كنی
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 زمال نخير: نفس نشد بهتر كه شد بدتر يعنی كردنم عوض بحث اين به ايول

 .باشم بمواظ ميتونم خودم باشی مواظبم نيست

 !!!موندي؟؟؟ زنده چطوري سال هيجده اين تو ندم مو: من

 .ها نميرسين شين آماده پاشين شما، خيالين بی چه 

 .نداره نگرانی ديگه گرفتی بليط پی آي وي تو كه تو نفس

 بريم كشت خودشو بود من عمه برسی؟ اولش از نميخواي باشم گرفته: من

 ...كنسرت بريم كنسرت

 .اآلن ميشيم اضرح بابا خب: آرام

 ...دناوم تا كشيد طول ساعتی نيم يه تقريبا نفس، سرشم پشت و رفت آرام اول

 به گرنه و بودم شده كالفه و بودم آماده خودم چون خوردم حرص فقط منم

 ....!!!ميرسيديم كه كنسرت

 صورتی آرايش يه و بود پوشيده سفيد شال و شلوار با كالباسيشو كوتاه مانتو آرام

 .داشت

 .نداره فايده دادنم گير ميدونستم ولی كن خورد اعصاب و جلف هميشه مثل

 ...نه آرام به ولی بود رسيده نفس به زورم روز چند اين توي

 زدم صدا

 ...ديگه بدو شد دير خانوم نفس: من

 .ديگه صبركن اومدم: نفس

 .رفتيم نياي ديگه دقيقه پنج تا: من

 .بيرون اومد اتاق از بالفاصله نفس

 .بود شده خوشگل چقدر كه اااااايوا

 ايه طرح اي قهوه با روش كه بود پوشيده كوتاه خفاشی اي فيروزه آبی مانتو يه

 .ميداد نشونش تر تپل يخورده مدلش بخاطر و داشت سنتی و شلوغ
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 هوهق الك ناخوناشو اي، فيروزه آبی كفششم و كيف بود اي قهوه شالشم و شلوار

 ....!!!!بود انداخته گل چطوري نميدونم آبی با روشو و بود زده اي

 ...بود زده نارنجی آجري رژ يه و بود زده اي قهوه سايه يه چشمشم پشت

 ولی بود تر پوشيده و تر ساده هم بود كمتر خيلی آرايشش هم آرام به نسبت

 ...بود تر خوشگل و ديد توي انقدر چرا نميدونم

 ميشم محوش انقدر من وقتی خب ولی حساسم وخيلی اينجوريه من نظر از شايد

 زيبايی ميخوام خواهانه خود... نميخوام اينو من و مياد خوششون بقيم مطمئنا

 ...ببينم خودم فقط نفسو هاي

 زبون دوتا شما خبرتونه چه: من شد بلند دادم صداي و هم توي رفت اخمام باز

 كردين؟ درس خودتون واسه ايه قيافه چه اين نيست؟ حاليتون آدم

 تر ساده اين از كه ايم ساده خيلی ما شدي، گيري چه جديدا تو آرمان واي :آرام

 ...نميشه

 ...!!!اين ساده خيلی آره: من

 دير بيوفتين راه پس؟؟؟؟ بخورين ميخوايين گهی چه من عروسی ندم مو من

 ...شد

 اقعاو ميرسيدن خودشون به انقدر اينكه از اومدن، سرم پشت اونام و بيرون رفتم

 .ميگفتم ميرسيد دهنم به چی هر و ميشدم عصبانی و كالفه

 نهبزنموشو ميخواست دلم نفس به مخصوصا ميكرد نگاه بهشون كه نفري يه هر

 ...اين ساده كه مشخصه مردم چرونی چشم از بگم بهشون

 ي خواننده آقاي جناب تا نمونديم معطل بيشتر رب يه چون رسيديم موقه به

 .....كنن شروع برنامشونو معروف

 با و گرفت بازومو خوشحالی از نفس خواننده، اومدن و گروه شدن آماده با

 باورم آورديم كه مرسی عاشقشم من ممنونم، آرمان وااااااي: نفس گفت هيجان

 ...ميبينمش نزديك از دارم نميشه
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 گفتم عصبانيت با و كشيدم بازومو

 .كنی خالی من روي شدنتو ذوق خر نيست الزم: من

 .روش به رو به شد خيره و كشيد دستشو شد پكر نفس

 هاي زدن دست و جيغ و سوت از اينو بودن، خوشحال ها طرفدار ي همه

 .داد تشخيص ميشد فراوونشون

 بودم، شنيده بد ازش ولی بود خوب صداش اينكه با نداشتم حسی هيچ منكه

 ....!!!!باره و بند بی خيلی ميگفتن

 هب معمولی خواننده يه ديگه اين كه فتمر بهتراش اين از كنسرت حاال تا انقدر

 .مياد حساب

 خوشتيپه و جوون حال هر به دارن، دوسش كه قيافشه بخاطر دخترا خب ولی

 . ....من اندازه به نه البته

 .بودن طرفدارم همه ميشدم معروف آدم يه من اگه مطمئنم

 ....كرد فوران نفسم به اعتماد باز من و

 خواست همه از ،خواننده رسيد خودش اوج به و گرفت جون كنسرت كم كم

 كر گوشمو جيغش سوت و ميزد دست خوشحال نفسم كنن، همكاري باهاش

 .خوندن به كرد شروع خواننده درخواست با ميكرد،

 داغ حسابی من ولی نميشد داده تشخيص و بود شده قاطی بقيه با صداش اينكه با

 .شنوهب آهنگشوكسی خوش و ظريف صداي نميخواست دلم كردم

 .نميرسيد بهش صدام صدا، و سر اون توي

 هاله فقط و ميچرخيد صورتش روي نور رقص كردم، نزديك گوشش به سرمو

 .بود معلوم قشنگش ي چهره از اي

 گفتم عصبانيت با

 ...ببند دهنتو: من

 چی؟: نفس كرد نگام تعجب با و برداشت زدن دست و خوندن از دست
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 زر داره خودش بخونی سرت ته بزاري توصدا نيست الزم شو، خفه گفتم: من

 خودت واسه خونه ميتمرگيدي بخونی خودت ميخواستی اگه ديگه، ميزنه

 ...ميخوندي

 .ميزد دست فقط و شد خيره روش روبه به نگفت، هيچی

 ودب شده آشنا اخالقم به من، نه ميبينه بد خودش كنه كل كل من با اگه ميدونست

 .ديگه

 .بود داده دست از اوليشو شوق و ذوق اما ميزد دست

 دلم خب ولی شدم ناراحت گرفتم ازش جوونيشو نشدنی وصف شادي اينكه از

 يا بخوام خودم براي عشقمو كه بود خواهی خود نميدونم ببينش كسی نميخواست

 نه؟

 و ميكردم فكر اينجوري من يا بود نفس روي واقعا همه نگاه نميدونم نميدونم،

 !بودم؟ حساس زيادي

 كسع طرفداراش به تا ايستاد صبر با خواننده و شد تموم لعنتی كنسرت بألخره

 .سراغش رفتن همه و بده امضا و

 بده هواداراشو احساسات جواب تا مونده عالقش مورد خواننده ديد وقتی نفس

 يرنخ: من بگيريم؟ عكس بريم: نفس گفت خوشحالی با و اومد ذوق سر دوباره

 .بريم خدا تورو مانآر: نفس مگه؟ تحفس نكرده الزم

 .بريم ، بود زيادت آوردمت كه همينجاشم تا نه، يعنی نه گفتم: من

 گفت اعتراض با آرام پايين، انداخت سرشو نفس

 تو به: من مگه؟ ميشه چی بگيره عكس بره بزار ديگه نكن اذيت آرمان: آرام

 .نداره ربطی

 .خب داره گناه تو؟ شده چت: آرام

 گفت مظلومانه نفس

 .خدا تورو بريم، كنم می خواهش رمانآ: نفس
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 دوسش خيلی اينكه مثل سوخت براش دلم بود، معلوم كامال لحنش از التماس

 .داره

 براي كاش داشت، دوست منو اين نصف ،كاش خواننده اون به خوردم غبطه

 ...داشت شوق انقدر من ديدن

 بريم؟: نفس

 چند ينا بزار: من فتمگ و صندلی روي نشستم بود، شده خلوت تقريبا ديگه حاال

 .ميريم بعد برن نفرم

 .برم ميزاري كه مرسی آرمان عاشقتم: نفس كوبيد بهم دستاشو خوشحالی با نفس

 تمگذاش اينكه بخاطر عاشقتم، ميگه من به اون بخاطر لبم، روي نشست پوزخند

 .بگيره عكس بره

 بوده واستهخ نا و اراده بی گفتنش عاشقتم ميدونستم گرفت، دلم ولی نگفتم هيچی

 دنياي توي اون كنم می حس. نداره من به احساسی وگرنه ذوق روي از و

 ...توي من و خودشه ي دخترونه

 ....!!!نيستم ميكنن پسرا بقيه كه چيزي فكر اصال

 اخالقش براي لطيفش روح براي جسمش، نه ميخوام خودش براي فقط نفسو من

 ...بودنش ناز براي

 ظاهريمونم و جسمی فاصله خيليه سنيمون فاصله نداره، من به حسی هيچ اون

 ...همينطور

 زير تو، براي حيفه كوچيكه خيلی اين آرمان ميگم خودم به بار هزار روزي

 .ميشه ظلم حقش در تو دست

 نشد ظلم اون دست زير ميگم و ميشم داغون عوضی احسان يادآوري با ولی

 اب ميخواد حاال ود؟نب حيف مرتيكه اون دست زير نحيفش و ظريف جثه بهش؟

 بشه؟ حيف من

 دب آيندش براي شايد كه مشكلی كنم قبولش مشكلش همون با كردم قبول كه منی

 ....باشه
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 .خودش خود...نفسه خود فقط مهم نيست مهم برام من ولی

 عاشق وقتی آدم ولی منه از بهتر حقش ميدونم حيفه، ميدونم كوچيكه، ميدونم

 همش...و خانوادگی فرهنگی، عتقادي،ا فاصله سنی، فاصله ديگه ميشه

 !!!...چرته

 ...ميبينی عشقتو فقط و ميبندي چی همه روي چشمتو

 ...نميبينه منو اون و طرفست يه عشقم كه حيف ولی

 ....خودشه دنياي توي نفس

 .ها ميره االن شد، خلوت بريم؟ آرمان: نفس

 گفتم مكن گاهشن اينكه بدون نبودن بيشتر نفر سه دو ميگفت راست كردم، نگاه

 نه: من نمياي؟ تو: نفس برو: من

 .باشه تنها نشد راضی دلم من و رفت

 .ميشنيدم وضوح به صداشونو ايستادم، ازشون كمی فاصله با و رفتم

 ...بهداشتی سرويس بود رفته و بود رفته سر حوصلش كه آرام

 فتگ ذوق با بهش داد بود گرفته گل شاخه يه جلو رفت ذوق با بود، نفس فقط

. ودب عالی برنامتون عاشقتونم من ديدنتون از خوشحالم خيلی...آقاي سالم: نفس

 .نداره قابل بفرمايين

 .كردم تيز گوشامو بودن، تنها دوتايی حاال گرفت ازش گلو

 .گلی خودت خانوم خوشگل ممنون: خواننده

 كشيدم عميق نفس يه

 امكانش باشم تهداش ازتون يادگاري يه دارم دوست من كنم، می خواهش: نفس

 ...حتما: خواننده هست؟

 زد امضا روشو و درآورد جيبش توي از تومنی ده اسكناس يه
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 قشنگتون؟ اسم هوادارا، واسه هديس بهترين نخورده تا اسكناساي اين: خواننده

 .هستم نفس جالبی، ي ايده چه واي: نفس

 نداره شمارو قابل بفرمايين. عزيز نفس به تقديم بله قشنگی، اسم چه: خواننده

 .خانوم

 .ممنونم وااااي: نفس گرفتش ذوق با نفس

 يدمساي هم روي خشم با ،دندونامو بودن شده منقبض فكم و متورم بدنم رگاي تمام

 ...لعنتی. كوبيدم ديگم دست كف شدمو مشت دست و

 يلم كمال با حتما: خواننده باشم؟ داشته باهاتون يادگاري عكس يه ميتونم: نفس

 ميگيرين؟ سلفی بهتر؟ اين از چی

 .ميكردم نگاهشون عصبانيت با كه من روي خورد سر نگاهش نفس

 شهمي آرمان: نفس گفت و زد لبخندي نباخت خودشو ترسيده، فهميدم نگاهش از

 بگيري؟ عكس ما از

 ردمك نگاه نگاهمو توي ريختم عصبانيتمو تمام با مرتيكه اون از نفرتمو تمام

 .چشمش توي

 از وشيموگ و بهشون رسوندم خودمو بلند قدم چند با بود، گرفته سمتم به گوشيشو

 .آوردم در جيبم

 .ميگيرم خودم گوشی با: من

 .كنم سالم داشت توقع كرد، نگاهم خواننده

 ...!!!رفت رو از چشماش توي شدم خيره 

 ...قربان شد عرض سالم: خواننده

 .بريم بايد ديره وايستا زود نفس عليك،: من

 ...نزديكش نزديك ايستاد فحر بدون نفس

 و كرد كمتر نفس با فاصلشو و كرد نگام آشغال مرتيكه ميخورد، خونمو خون

 .نفس به چسبوند خودشو
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 .نندازم راه دعوا تا كردم كنترل خودمو كلی

 بريم: من كشيدم نفسو دست و گرفتم عكس يه سريع

 ...آقاي ممنون: نفس

 .اجازه با

 فكر داره عجله خيلی آرمان آقا باش، راحت برو عزيزم نكردم كاري: خواننده

 .ميكنم

 بشه دعوا نميخواست دلم كه حيف هرزه كثافت رفتم، پسره به غره چشم يه

 .كنم چيكار ميدونستم وگرنه

 .بردم سرم پشت و كشيدم نفسو دست

 .زشته نكردم خدافظی ميكنی؟ چيكار آرمان عهههه: نفس

 گفت دوباره كه ندادم جواب

 ارچيك تو: من زدم داد عصبانيت با ميكنی؟ چيكار كن ول تشكس دستم: نفس

 ....كه نكردم كاري ميكردم؟ چيكار: نفس گفت تعجب با هان؟ ميكردي

 ...!!!كنی كاري تا خونش بري شب ميخواستی: من

 عكس بهش بچسبی بود الزم  هان؟ بخوري گهی چه رفتی نجسش بغل تو

 بگيري؟

 سر واسه يادگاري: من زدم چنگ ودوب داشته نگه دستش توي هنوز كه پولی

 .....كردم ريزش ريز چشماش جلوي و ايستادم ميخواستی؟ من قبر

 .خورد سر مظلومانه اشكش و كرد نگاهم ناباوري و بهت با نفس

 درآورد؟ اشكشو كه براش بود مهم انقدر پوله يعنی

 و آوردم بودمو گرفته كه عكسی و آوردم در گوشيمو ناراحتيش به توجه بی

 زدم داد نگفت، چيزي نه؟ يا هستی بغلش تو: من دادم نشونش

 .نزديك اومد خودش: نفس نه؟ يا بغلشی تو گفتم توام با: من
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 ...وامونده اونور ميكشيدي تنتو تو خورد، گه خودش: من

 ...آرمان: نفس گفت و كرد بغض كردم، ديليت عكسو مكث بدون

 زدم داد كالفه و عصبی

 يزتر پوله اين مثه بزنی حرف كلمه يه قرآن به نيادا، رد صدات هييييييس،: من

 !!!!فهمه؟ شير كنم، می حذفت روزگار از عكسه مثه كنم می

 داد تكون سرشو بغض با

 يزهبر اشكت: من گفتم و دادم تكون جلوش آميز تهديد صورت به اشارمو انگشت

 .عصبانيم بد كه باش خودت مواظب تو، با ميدونم

 نفس بغض آرام سوال اين با نفس؟ چيشده: آرام گفت عجبت با و اومد آرامم

 .كردن گريه كرد شروع و شكست

 ... خفه دوتاييتون: من زدم داد عصبانيت با

 

 *ام سی فصل*

 

 

 ...ماهواپي توي بريم كه بوديم منتظر و بوديم نشسته فرودگاه هاي صندلی روي

 ...هم توي اخماش هميشه مثل و بود خراب اعصابش هنوز آرمان

 .شدم مرگ ذوق ديدم عالقمو مورد ي خواننده خب؟ چيه من تقصير

 .ودب گذشته خوش بهمون خيلی ميگرفتم فاكتور آرمانو هاي خرابی اعصاب اگه

 ميگيره، بخواي كه چی هر چرا و چون بدون و دلبازه و دست خيلی آرمان

 ندستشو از آب كه هستن پولدارا از خيلی خب ولی كال، پولداره كه درسته

 ....!!!نميچكه

 .كردم خريد كيش هاي مغازه ي همه از كنم فكر
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 .منتظر و بوديم حرف بدون و ساكت

 ...بزنم حرف ميترسيدم كه بود اخمو آرمان انقدر

 ...برگشتم شنيدم سرم پشت از كه آشنايی صداي با

 خودتی؟؟؟   عزيزم؟؟؟؟؟ تويی نفس: 

 ....شد اشك از پر چشمام نميكردم، باور

 ...بودن اونجا بابام و مامان نوادهخا تمام

 ...!!!صفا ميرن دارن باال، كشيدن مارو پوالي ديگه آره

 .شدن جمع دورم همه زدن هم به چشم يه توي كرد، بغلم و پريد بزرگم مادر

 .نميگفتم چيزي و ميكردم گريه فقط منم و ميگفت چيزي يه هركسی

 ...پشيمونی بود، كلمه يه حرفشون تمام

 !!...نيستی كه حاال ميكنيم حس خاليتو جاي و يمونيمپش ميگفتن

 .زمين روي خوردم سر اراده بی بود، شده سست هام زانو

 .سرم روي شد خراب دنيا تمام

 تنم ي همه خشم از چی؟؟؟ كه ميگن اينجوري حاال فكر بدون كردن بيرون منو

 ...نميفهميدم هيچی و ميلرزيد

: آرمان گفت می و بود كنارم آب ليوان يه با آرمان كه اومدم خودم به وقتی

 .بخور

 .نميخوام: من گفتم و دادم تكون سرمو

 .بخور گفتم: آرمان نذاشت حرف براي حايی هميشه مثل صداش تحكم

 گفت عصبی آرمان ميگفت، چيزي يه كی هر و بود همهمه خوردم، ذره يه

 ...لحظه يه ساكت خبره چه: آرمان

 نفس؟ كين اينا:  آرمان گفت و من به كرد روشو
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 .خونه برگرده بايد جان پسر تنمه ي پاره نفس: گفت بزرگم مادر

 گفت و برد باال دستشو سكوت ي نشونه به آرمان كه بزنم حرف اومدم

 توي بود مهم براتون آيندش و نفس اگه شماها ولی ميگما اينو ببخشيد: آرمان

 .نميكردين بيرونش خونه از ممكن شرايط بدترين

 .نمياد قبرستونی هيچ شما با نفس تمام، و ميگم يزچ يه االنم

 ربطی هيچ تو به دوما مردك، باش زدنت حرف مواظب كه اوال: گفت عموم

 اي؟ چيكاره تو نداره

 !!!!كارشم؟؟؟ چی: آرمان گفت و زد پوزخندي آرمان

 ....جانمياد هيج نفسم ميكنيم، ازدواج هم با داريم نفس و من

 تادهاف براش مدت اين توي كه اتفاقايی تمام بابت تا ندورشي چشام جلو از حاالم

 .نكردم خوردتون

 ...بخوري گهی هيج بتونی كه عمرا: گفت داييم

 زدم ناله سمتش، برداشت خيز آرمان

 ....زشته بزرگتره كن ول من جون خدا، تورو آرمان: من

 گفت و كرد رها هوا توي شدشو گره مشت آرمان

 تو با ميدونستم وگرنه عزيزه خيلی برام فسن خاطر كه حيف حيف،: آرمان

 ....مرتيكه

 داريم گفت آرمان اينكه از ميشدم ذوق خر داشتم داغون اوضاع اون توي

 ...عزيزه برام خاطرش و ميكنيم ازدواج

 ....پسر بزنه حرف خودش نفسم بذار: گفت بزرگم مادر

 شخود از داره گيري تصميم حق اون هست، نفسم حرف من حرف: آرمان

 .خودشه با انتخاب بپرسين

 .بودن منتظر و ميكردن نگاه من به ها چشم ي همه
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 ....بودن دوخته من به نگرانشونو چشماي آرام، و آرمان به شد كشيده نگام

 ....بود غمناك چرا نميدونم آرمان چشماي

 ...بودم غمبارش چشماي اين عاشق من و

 گفتم تأمل و فكر بدون

 .نميام جا هيج شماها با من ميگه، راست آرمان: من

 ....كرده كورتون دنيا مال كه خواهين خود مشت يه شما

 مامت بخاطر ولی سرتونه، تو چی نيست معلوم ببرين منو ميخوايين اگه االنم

 ات نميخواد دلم خد،ا به كنم می واگذارتون نميگذرم ازتون اومده سرم كه بالهايی

 من نبود آرمان اگه نيست معلوم م،متنفر ازتون ببينمتون، زندگيم روز آخرين

 ....بود مده او سرم به چی و بودم كجا اآلن

 ...ميام در تكون تك خجالت از اونجا قيامت، به همتون ديدار

 ....هري سالمت به حاالم گفت؟ چی كه شنيديد: آرمان

 كه نمك می كاري و ميكنم شكايت ازتون بخدا ببينم هارو شما از يكی ديگه بار يه

 ...بيوفتين خوردن گه به

: مانآر گفت بودم ديده ازش كم خيلی كه مهربونی با كرد، بلندم و گرفت دستمو

 .كردن اعالم پروازمونو شماره من، عشق پاشو گلم، بريم

 

 و لرزون دستاي طرفش، به كردم دراز دستمو و انداختم بهش آميزي محبت نگاه

 .....كرد بلندم خودشو گرم و محكم دستاي بين گرفت زدمو يخ

 چی هر جاشه سر چی همه نزديم دست هيچی به ما مادر نفس: گفت مادربزرگم

 ...برگردي بايد تو عزيزم چيشد اونشب نميدونم توئه، ماله هست

 ...!!!ميديدم تكشون تك چشماي توي نفرتو و دروغ كردم، نگاهشون نفرت با

 گفتم و دادم تكون سرمو
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 اب كه دارم فرشته يه من باشم، شما پيش رممعم بقيه از لحظه يه نداره امكان: من

 ....!!!دنيا مال به برسه چه كنم نمی عوضش دنيا

 حسابتونو اومده سرم كه هم بالهايی تمام بخاطر متنفرم، همتون از كه گفتم

 ...خدا با ميذارم

 ولق ميكنيم، جبران ما برگرد تو كرديم، اشتباه كه ميدونيم هممون ما: گفت عموم

 ....ميديم

 گفتم هق هق با

 هر زا بيشتر كه شرايطی تو روندين، خودتون از شرايط بدترين تو منو شما: من

 ...داشتم احتياج بهتون وقتی

 ...برگردم عمرا ميگيره سامون و سر داره زندگيم كه حاال

 و كين خانوادش هست؟ چی هست؟ كی پسره اين نيست معلوم اصال: گفت خالم

 ...ميخواييم خوبيتو ما... خاله نكن بدبخت خودتو بسته چشم چين؟

 بهش توپيدم و شدم عصبانی

 علومم ميگين دارين كه پسري اين نزنين، حرف نميدونين چيزي وقتی لطفا: من

 ....منه عشق چيه و كيه نيست

 ....داد پناهم بهم، كرد كمك كه كسی

 و مامان و خونشون برد منو اول روز همون تره، پاك شما تك تك از پسر اين

 خودشون خانواده اعضاي مثل منو اينجاست اآلن كه آرام خواهرش و باباش

 .دونستن

 .نكردن اذيتم و نذاشتن منت سرم بار يه

 و بيرون كشيد ساختين برام شماها كه منجالبی تو از منو كه كسيه همون آرمان

 یهيچ با االنمو زندگی حاالم. بسازم رفتمو دست از زندگی دوباره تا كرد كمكم

 آزار خدابيامرزارم اون روح من، و خدا بجز بدونين اينو فقط كنم، نمی عوض

 ...دادين

 .بود بسته من به جونشون اونا
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 جا پرواز از نفسم،: آرمان  وگفت انداخت بهشون آلودي غضب نگاه آرمان

 بريم؟ ميمونيما،

 بريم: من

 و آرمان كمك با سرم پشت آشناي هاي غريبه بگم بهتر يا خانواده به توجه بدون

 هاي صندلی روي و شديم هواپيما سوار چمدونامون تحويل از بعد و رفتيم آرام

 .نشستيم خودمون

 علتشو خودمم و ميريختم اشك بهار ابر مثل و بود نيومده بند هنوز اشكم

 ...!!!!نميدونستم

 .گرفت درد سرم ديگه بسه: آرمان

 خودم دست: من گفتم و فشوردم دستم توي اشكمو از خيس كاغذي دستمال

 .نيست

: من حتما؟ پس منه دسته تو دهن بستن نيست؟ خودم دست كه چی ينی: آرمان

 بده حالم

 ها نشده دير هنوز  زارميزنی؟ داري كه برگردي باهاشون ميخواستی: آرمان

 ...بياي نكردم كه زورت

 ...بكن فكراتو

 داپي خانوادم كه حاال ميكنی فكر خودت با نكنه اونجا، برم نميخوام اصال نه: من

 با آره؟ دارين نگه خونتون توي رو اضافه خور نون و مزاحم يه بايد چرا شدن

 !!!...نفهم بفهم دهنتو حرف: آرمان گفت و كرد نگاهم اخم

 هك حرفی بخاطر بري ميخواستی اگه گفتم نداري، ما ي واسه مزاحمتی هيچ تو

 ...نباشه زدم من

 گفت و كرد مكثی

 ....كنيم ازدواج قراره گفتم اينكه بخاطر: آرمان

 حرفی ديگه اينجوري كنيم، ازدواج ميخواييم گفتی كه شدم خوشحالم اتفاقا نه: من

 ...نميمونه
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 ...شدي خوشحال بود مشخص كامال: آرمان گفت و شد شيطون نگاهش آرمان

 ...آورد در منو اداي بعدم

 . !!!!..منه عشق چيه و كيه نيست معلوم ميگين كه پسري اين: آرمان

 !!!وجبی؟؟؟ نيم توام عشق من

 .خنديدن آرمانم و آرام من لبخند با و گرفت خندم گريه بين

 .....بود منم ماله بود راست تو حرف كه قدر همون: من

 حرف كاش عشقمی تو راست، راسته و بود دل ته از كه من ماله گفتم، دلم توي

 .بود راست توام

 شد جدي دوباره آرمان لحن

 هواس نميدونم: من ميكنی؟ گريه چرا پس هستی راضی وضعيتت از هاگ: آرمان

 !!!!...افتادم قبليم باباي و مامان ياد بدبختيم،

 راچ يا نگشتن دنبالم مدت اين توي چرا گفتن راست و بود مهم اگه اينكه واسه

 اصراركنن؟؟؟ و نيومدن دنبالم االن

 ....بود فيلم كاراشون ي همه اينكه بخاطر

 مركز نمياد خوشم كن تمومش زودتر توام ميدونم، منم كه اينارو بخ: آرمان

 .باشيم توجهات

 .كنم كنترل خودمو كردم سعی كردن، می نگاه ما به داشتن همه ميگفت راست

 گرفته فاصله حسابی ازش حاال كه زمينی به شدم خيره و كردم پاك هامو اشك

 .بوديم

 ...بود قشنگ خيلی فاصله اون از كه زمينی

 بغل نفر اينكه بخاطر مخصوصا كردم شكر چی همه بخاطر خدارو و كردم گاهن

 ...آرمان بود، عشقم دستيم
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 *ويكم سی فصل*

 

 وجدم به بود باغچه توي كه قرمزي رز گالي خوش بوي شدم، پياده ماشين از

 .آورد

 ...ها سبزه و تازه هاي ميوه بوي

 .خونه توي نرم و تاب روي بشينم كرد مجبورم ميومد كه خنكی باد

 .كردم تشكر نعمتاش بابت خدا از خوردن تاب درحال و بستم چشمامو

 .نداره تمومی نظيرش بی نعمتاي و كمه باشی خدا گزار شكر چقدرم هر

 ...افتاد يادم قرآن ي آيه يه

 ....ها تحسو ال هللا نعمت تعدو ان و

 ....نميتوانيد بشماريد را خدا هاي نعمت بخواهيد اگر

 ...خونده فالحی مازيار كه قشنگی عرش ياد و

 ارمد دوستت خدايا ميگم فقط نميتونم بشمارم خوبيهاتو كه ميبندم چشمامو بازم

 .پيچيدس و زياد كه انقدر بشماري خدارو هاي نعمت نميتونی ميگه راست

 وزر شيش توي هاشو نعمت كل با قشنگی و بزرگی اين به دنيا كه گرم خدا دم

 ...توانش و عظمت به ايول يعنی آفريده،

 گل و باغچه  برداشتم، آبو شلنگ و كردم باز آبو شير و  شدم بلند تاب روي از

 خوب حالمو خيس خاك خوب بوي ديوار، روي پاشيدم يكم و دادم آب هارو

 ...كرد

 ...ميكنه خوب رو ها آدم ي همه حال كه بويی همون

 .داخل تمرف و بازكردم درو شدم، سرمست زيبا هاي انرژي اين از

 .فردان كاراي درگير حتما آرام و بابا و مامان بود، ساكت و تاريك خونه

 .كنيم سوپرايزش ميخواييم و نفسه تولد فردا آخه
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 .بود من ي عهده به كيك و لباس انتخاب بودم، درگيركارها صبح از منم

 .براش كنم پيدا قشنگ و پوشيده لباس يه تا اومد در پدرم صبح از

 رفتم كلنجار خودم با هرچی من و بود نخور درد به و لختی ها لباس ي همه

 .بگيرم يكيشو تا كنم راضی خودمو نتونستم

 هك گرفتم قرمز خطی خط زانو تا پيراهن يه كوفتگی و خستگی كلی با آخر

 .بود جمع و گرد يقش و داشت ربع سه هاي آستين

 ...!!!بود بهتر بقيه به نسبت ولی نبود خوب

 

 آسمون تا زمين عقيدت و باشی آزاد ي خانواده يه تو وقتی بديه حس چه

 .باشه داشته فرق باهاشون

 ...يهدرد بد ببينه كسی عشقتو نخواي اينكه نبود، مشكلی بودي خودت اگه حاال

 .گرفتم هم قرمز عروسكی هاي كفش با سفيد ساپورت يه

 زدن غر لیك لباس ديدن از بعد آرام و مامان بود كالس نفس خونه، آوردم ظهر

 پوشيدس؟ و ساده انقدر لباسش چرا كه

 ...بپوشه چيزي اين  از غير نداره حق گفتم و سرم روي گذاشتم رو خونه منم

 قرمز هاي رز با دورش و بود سفيد خودش دادم، سفارش خوشگلم كيك يه

 ...ميشد تزيين طبيعی

 به هيچی برگشتم، درازتر پا از دست آخرم بودم، كادو دنبال ظهرم از بعد از

 ...نرسيد كه نرسيد ذهنم

 .بخرم برم وقت اول فردا و كنم فكر فردا تا بايد

 آش ي كننده ديوونه بوي البته و ميومد آشپزخونه از كه تولوقی و تلق صداي

 .خودش طرف كشوند منو سبزي كوكو و رشته

 .ميكرد درست ساالد داشت من به پشت خانوم اشرف

 .گرم نومخا اشرف دم بويی چه به به: من
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 ودب گذاشته قلبش روي دستشو كه حالی در برگشت، و گفت هينی خانوم اشرف

 .زدم سكته خبرته چه مادر، سالم: خانوم اشرف گفت

 گفتم پر دهن با دهنم توي ميريختم آش يكم مالقه با كه حالی در و قابلمه سر رفتم

 رتقصي كرد، وسوسم بو، اين خب ببخشيد خوشمزس، چه اوووممممم،: من

 .خودته

 

 اشرف گفت دستم روي ميزد آروم دستش چاقوي با كه حالی در خانوم اشرف

 .مياد بدم ناخونك از گفتم صدبار: خانوم

 .گشنمه ديگه نكن اذيت: من

 نميان؟ بقيه مگه: من بخوري؟ بكشم: خانوم اشرف

 چيزي يه بيرون دارن كار خيلی گفتن كه آرام و آقا و خانوم: خانوم اشرف

 .موندين خانوم نفس و شما فقط  ميخورن،

 .نمياد خوردنم تنهايی بياد، نفسم بگم كنم عوض لباسمو برم باشه: من

 .بخورين رحيم بامش خونتون توي ببرين خودتون واسه زياده كه اينام

 .ميرم كنم می آماده ميزو من پس باشه: خانوم اشرف

 .ممنون باشه،: من

 اومدم آشپزخونه از و خوردم يخ آب ليوان ،به بود سوخته دهنم فضولی بخاطر

 .بيرون

 .باال رفتم يكی تا دو مارپيچو هاي پله و انداختم شونم سر شرتمو سويی

 ...نميكردم باور ميومدو توش از كه صدايی رسيدم كه اتاق نزديكاي

 چه زدنی چه اونم ميومد، زدن گيتار صداي من اتاق ي بسته در پشت از

 ...قشنگ و هنرمندانه

 !!!ميزنه؟؟؟ داره نفس قشنگو آهنگ اين ؟؟چی؟ ينی

 ...نداره امكان



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  232  

 درشو هميشه و نميدادم اجازه من يعنی بود، نيومده من اتاق توي حاال تا نفس

 .بود رفته يادم امروز اما ميكردم، قفل

 ودنمچسب سرمو و نشستم در پشت اتاقم، توي رفته اينكه از نشدم ناراحت اصال

 ...بستم چشمامو و در به

 .بود بسته پشت از منو دست ميزد، قشنگ اقعاو

 .نيومد صدايی ديگه و شد تموم آهنگش تا كشيد طول اي دقيقه پنج يه

 از شدمن ناراحت يا نفهميدم فكركنه نفس نميخواست دلم هيچ شدم، بلند بالفاصله

 .اتاقم توي رفته اجازه بی اينكه

 .ديوار به كوبيدمش پام با و كردم باز محكم درو

 تخت روي از و زمين گذاشت گيتارو و شد هول من ديدن و در صداي با نفس

 .شد بلند

 زدم داد و هم توي كردم اخمامو

: نفس گفت پته تته و من من با ميكردي؟ غلطی چه من اتاق توي تو: من

 ...من...من...ببخشی...سال

 ...پس زدي گندي چه ميدونی خودتم مرض،: من

 ...بو باز در...در: نفس من؟ اتاق توي اومدي حقی چه به

 حرفش وسط پريدم

 ...بود بسته نبود باز در كردي غلط: من

 ...نبود قفل: نفس

 كردم نگاهش غيض با

 ش؟تو بري خر مثه پايين بندازي سرتو بايد نبود قفل قبرستونی هر در: من

 احساس خودمونم خونه تو اتاقمو، در نكردم قفل بار يه جنبت بی سر بر خاك

 ...نداريم مشآرا و امنيت
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 !!!نه؟؟؟ ديگه ميكنی چك رو ما اتاق در روز هر ههه

 جكاوكن بود باز بخدا من ببخشيد،: نفس گفت بغض با چكيد، مظلومانه اشكش

 ...شدم

 .بيرون گمشو كردي، غلط: من

 .ببخش منو گيتارم عاشق من شدم، خوشحال ديدم گيتارتو: نفس

 ...اتاقت تو ،برو انقدر نزن زر: من

 ...رفت و شد رد بغلم از و پايين نداختا سرشو

 با هاشو تار و كردم بلند گيتارو و تخت روي نشستم و بستم سرش پشت درو

 .كردم نوازش انگشتام

 !!!...شدم ناراحت كردم ناراحتش اينكه از 

 .ديده كامل ي دوره يه معلومه ميزد، ماهرانه واقعا اون

 ...!!!شدم خوشحال

 ...بخرم چی براش هك كنم فكر نيست الزم ديگه

 ...كنه خوشحالش و باشه خوبی هديه ميتونه گيتار يه

 موندن منتظر بدون و زدم در اتاقش در بيرون، رفتم و كردم عوض لباسامو

 .داخل رفتم حواب

 ...ميكرد گريه و بود كرده بغل بالشتشو

 گفتم جانب به حق

 ...آرمان نمك ناراحتت نميخواستم: نفس ميكنی؟ ام گريه كردي بد كار: من

 ...م جنبه بی اينكه كنی، فكر بد موردم در نميخواستم

 ...زدن براي بود شده ذره يه دلم شدم وسوسه ديدم گيتارو فقط من

 تغيير چيزي كار اين با ميكردم فكر بد موردت در قبلنم حاال، خب: من

 ...!!!نكرده
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 پاشو مان،آر بی آرمان: من آرماااااان: نفس زد صدا دار كش اسممو بغض با

 نميخوام: نفس كرد يخ شام بريم

 توئه؟ دسته مگه ميكنی غلط: من

 نيست زوركه خب نميخوام: نفس

 ...ميبرمت كتك با يا مياي خوش زبون با يا زوره چرا: من

 ميتونم آره: من ميگی زور هميشه: نفس شد بلند عجز با

 ...شام نميام يا بخشيدي منو بگو يا: نفس

 مت؟ببخش مهمه انقدر: من

 !!....بخورم شام بيام من مهمه كه قدر همون: نفس

 كردم نگاهش

 ...نيا درك به نيست مهم برام اصال: من

 .بستم سرم پشت درو و رفتم بيرون اتاق از نفس به كردن نگاه بدون

 .رفتم پايين سرعت با رو ها پله

 

 .ميكرد داغون اعصابمو خونه مرگبار سكوت

 .خوردم ولع با و كشيدم آش بشقاب يه و نشستم ميز پشت

 ....بود مرگم خوردن تنهايی بيارم، باال خواستم پايين رفت كه قاشق اولين

 .اتاقش توي گشنس من بخاطر نفس ميدونستم كه االن مخصوصا

 ريخت نصفش كه بشقاب توي كوبيدم قاشقمو و پايين دادم آب بزور رو لقمه

 مگفت لب زير كردم، پاك دهنمو حرص با و برداشتم دستمال لباسم، و ميز روي

 !!!!سنگم؟؟؟؟ دل با كردي چيكار لعنتی: من

 بشم شام يالبيخ نميتونستم و بود گشنم حسابی باال، رفتم و شدم بلند ميز پشت از

 .گرسنس نفسم كه ميدونستم
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 هنوز كردم، باز زدن در بدون اتاقشو در لعنتيمو غرور روي گذاشتم پامو

 ميكرد گريه بغل به بالشت

 نه: نفس نشد؟ تموم زرات زر: من

 ...گشنمه من كه كن تمومش زود: من

 چه؟ من به: نفس

 .بيا بدو نمياد، خوردنم تنها: من

 .نميخوام: نفس

 .نكن سگم باشم آدم بزار نزار سرم به سر ندارما، اعصاب: من

 .بخشيدي بگی اينه شرطش گفتم نميخوام: نفس

 ...افتاد دهن از غذا پاشو. نزار شروط و شرط من واسه: من

 .بخور تنها برو نميام، نه: نفس

 االب دماغشو كنيم؟ كوفت شام ميارين تشريف تمومه بخشيدم بگم من اآلن: من

 .اوهوم: نفس داد تكون سرشو نمايی مظلوم و فين فين با و كشيد

 ...كنم بوس خوشگلشو لپ اون بپرم خواست دلم

 گفتم و بهش شدم خيره

 .خورد رو بزرگه روده كوچيكه روده هك پاشو بخشيدم خب خيله: من

 بود گرفته خندم شد، بلند ناز با

 ....ميارن نازم مردم ميكنن بد كار واال، خوبه: من

 ...حتما بخوره گهم بايد طرفشون

 نخيرم: نفس

 !!!...خيرم چرا: من
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 رفتی اجازه بی بود آخرت دفعه كن، فرو سوراخت سوراخ گوشاي تو ضمن در

 .اتاقم

 گوشواره باالش طبقه من قول به هميشه و داشت سوراخ وتاد گوشاش آخه

 ...آويزونی بزرگ پايينش طبقه و ميزد چسبی كوچولو

 .آفرين: من باشه: نفس

 همث گفتم اطالع جهت اتاقت توي ميرم من نباشی وقتی بارم يه ديگه چيز يه

 ...!!!مردم خصوصی حريم تو برم احازه بی كه نيستم ادب توبی

 ...زدم چشمك بهش بار اولين براي و اراده بی منم و كرد نگام خنده با

 .پايين رفتيم دوتايی و نياوردم خودم روي به

 .ردمك نزديكش رو كوكو سينی ،ديس جلومون گذاشتم و كشيدم آش بشقاب دوتا 

 .بودن دعوت جايی: من كجان؟ اينا مامان: نفس

 اوهوم: من شام؟: نفس

 نبودي؟ تودعوت: نفس

 چرا: من

 نرفتی؟ چرا پس :نفس

 .پرسيدم همينجوري نه: نفس بدم؟ پس جواب تو به بايد. كارداشتم شركت: من

 ...ميمردم تنهايی از من گرنه و نرفتی تو كه شد خوب چه

 .ميموندي تنها بايد گرنه و اومد پيش كار گرفت شانست: من

 ...اوهوم: نفس

 آژانس با دنبالت، بيام و كالس ببرمت نميتونم دارم كار فردا من ضمن در: من

 ...ميگردي بر آژانسم با ميري

 باشه: نفس
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 يدهنبخش خوردي گول: من گفتم خورد غذاشو لقمه آخرين نفس ،وقتی شام از بعد

 ....بودمت

 رد به ولی كرد دنبالم دمپايی با اونم گذاشتم، فرار به پا و كردم درازي زبون

 ...ميرسه حسابم به بعدا گفت و خورد اتاقم بسته

 حسابمم به ميخواد كرده خواسته كار هر اتاقم مده او اجازه بی ها، خوبه قعاوا

 ...برسه

 !!!!..رسم می حسابش به روزي يه خودم

 

 *ودوم سی فصل*

 

 ...امروز بود مزخرفی و كننده خسته كالس چه

 مريخت كردنشون مرتب به توجه بدون وسايلمو كالس تايم شدن تموم محض به

 .پشتم انداختمش كولمو توي

 .خونه برم تنها بايد خستگی اين با واااااي: من

 دنبالت؟ نمياد آرمان مگه: مهسا

 .اومدم خودم صبحم داشت، كار امروز نه: من

 بيچاره: من بري؟ پياده اومده دلش چجوري س، عاطفه بی چه بابا اي: مهسا

 .بگيرم آژانس گفت برم، پياده كه نگفت

 ...!!!ميره آقا اون جيب از پولشم حتما: مهسا

 .ميكنه خرجم اينا از بيشتر ميده، آره: من

 مبري ميچسبه آبميوه و بستنی يه مسخره كالس اين بعد حاال خب، خيله: مهسا

 ...بكپم خونه برم ميخوااام فقط خستم خيلی من نه واي: من بخوريم؟

 .روش ساعتم نيم بودي بيرون اينهمه صبح از نيار، ناز حاال خب: مهسا
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 .نيست حسش تو جون: من

 گفت ميكشيد سرش پشت كه همينطور و گرفت دستمو

 ...من مهمون نزن پولشو جوش خسيس بياي، بايد توئه دست مگه: مهسا

 نميام ولی بهت ميدم شو براربر دو من اصال مسخره؟ زد پول حرف كی: من

 .بياي خودت ميخوام نخواست پول كسی نه: مهسا خوبه؟

 .رفتيم بيرون در از

 .كوبيد بهم دستاشو خوشحالی با مهسا يهو

 .دنبالم اومده سياوش وااااي: مهسا

 گفتم و گرفتم آسمون به رو سرمو

 .رفتم ،من ميداري بر من كچل سر از دست  شكر خدارو خب: من

 ....بابا رفتم من چيو چی: مهسا

 تيمرف بود، رومون به رو اسپرت سفيد شيش و دويست يه برد، خودش پشت منو

 .طرفش

 نبود ندبل شدم، قدش متوجه شد پياده وقتی پسركه يه بودم، نديده حاال تا سياوشو

 .زيب ريش يه و مشكی هاي چشم. بود تر پايين شونشم از آرمان بغل ميكنم فكر

 .بود پوشيده سفيد پيراهن با مشكی كتون شلوار

 و زد تكيه ماشين به داشت می بر صورتش از عينكشو كه همينطور سياوش

 ...خانوما به به سالم: سياوش گفت

 .اومدي كه مرسی سياوش، سالم: مهسا

 ...خانوم وظيفس: سياوش

 .ميكردم تعريفشو كه نفس: مهسا

 .خوشبختم آشناييتون از:  سياوش   گفت و كرد بهم گذرا نگاه يه

 .ممنون: من
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 يه ريمب نفس با ميخواستيم حسابی، شديم خسته بود بد خيلی امروز كالس: مهسا

 ميبريمون؟ بخوريم نیبست آبميوه

 گفتم بزنه حرفی سياوش اينكه از قبل

 ...خونه ميرم نميشم مزاحم ديگه من جون مهسا: من

 ...بيخود: مهسا

 .باشين همراهمون شمام ميشم خوشحال خانوم نفس نيستين مزاحم: سياوش

 !!!...رفتم باهاشون التماس و خواهش كلی از بعد كه خالصه

 از بعد و نشستيم نفره چهار ميز يه پشت  ،شلوغ و خوشگل شاپ كافی يه

 .شديم متفرقه حرفاي مشغول نظرمون مورد هاي آبميوه سفارش

 زنگ موبايلم بوديم، نخورده هنوز و آوردن هامونو آبميوه اينكه محض به

 .خورد

 چهب از ، گرفتم استرس حسابی آرمان عكس ديدن با و آوردم درش جيبم توي از

 .دادم جواب و باشن آروم خواستم ها

 ...كرد بيشتر اظطرابمو آرمان سرد و خشك صداي

 .سالم: من

 تو؟ كجايی: آرمان

 نداشتی كالس شيش تا مگه هنوز، نرفتی گفت خانوم اشرف خونه زدم زنگ

 !!!!...خونه ميرسيدي بايد پيش رب يه هفته اآلن

 گفتم من و من با

 ...اآلن من اومممم...من: من

 زد داد

 رفتی؟ قبرستونی كدوم نكن، من من انقدر: آرمان

 ...بخورم آبميوه اومدم مهسا با بود، كننده خسته خيلی كالس: من
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 ...بخوري كوفت كردي، غلط خيلی: آرمان

 فقط وت شاپ؟ كافی عالفا مثه برين پاشين ديگه دختر يه با داده اجازه تو به كی

 ديگه رب يه من.... سرتق ي دختره كنم، چيكار باهات ميدونم خونه برسه پات

 ....تو با ميدونم من نبودي بودي بودي خونه ميزنم زنگ

 ...دنبالت نيومدم بار يه جنبه بی ي دختره

 .كرد قطع توجه بدون كه بزنم حرف اومدم

 چه تو به اه بودم، راه توي ساعت نيم كم كم خونه تا اينجا از گرفت، حرصم

 !!!؟؟؟...اصال

: من فتمگ كنم مخفی بغضمو داشتم سعی كه همينطور برداشتم، كيفمو و شدم بلند

 .برم بايد من ببخشيد،

 كجا؟ عهههه،: مهسا

 !!!!...دنبالم بياد ميخواد زود، خونه برم گفت آرمان: من

 .بخور آبميوتو حداقل: سياوش

 .اجازه با ممنون، نه: من

 .شنيدم سياوشو صداي سرم پشت از در، سمت رفتم بدو

 .برسونيمتون بزارين:  سياوش

 گفتم و يستادما

 .نخوردين آبميوتونو شمام خودم، ميرم نميشم مزاحم نه: من

 نزديك مام خونه يكيه كه مسيرمون خورديم، خواستيم كه اي اندازه به: مهسا

 .ديگه شماست

 غر دست از و برسم زودتر اينكه اميد به شدم، سوار و كنار گذاشتم تعارفو

 !!!....بمونم امان در آرمان غراي

 ...افتاد راه سرعت اب سياوش
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 ...كرد می بيشتر دلمو توي آشوب آورش سرسام سرعت

 ...عصبيه باباش كه خونه بياد سريع گفت و زد زنگ مهسام مامان

 .بود راه سر خونشون كه برسونه مهسارو شد مجبور اول سياوش همين بخاطر

 .جلو بيارين تشريف: سياوش گفت سياوش مهسا، با خدافظی از بعد

 .راحتم: من گفتم و هم توي ردمك اخمامو

 گفت اخم با اونم و كرد نگاهم آيينه توي از سياوش

 كه آژانس ي راننده نداره، خوشی صورت اينطوري ناراحتم من: سياوش

 !!!...نيسم

 فتمر و شدم پياده حرص با برسم دير من و نيوفته راه جلو نرم تا اينكه ترس از

 .كرد همنگا فقط كه بهم كوبيدم محكم درو جلو،

 .افتاد راه و كرد بيشتر هنگو صداي

 بشه بدل و رد بينمون حرفی اينكه از قبل و بود نزديك راه شكر خدارو

 !!!...رسيديم

 ممنون: من گفتم و شدم پياده عجله با

 گفت و شد پياده سياوش

 !!!...بود وظيفم كنم می خواهش: سياوش

 .خدانگهدار: من

 .لداخ رفتم و كردم باز درو كليد با

 .بود كور و سوت و تاريك جا همه

 و روح بی ي خونه اين تو اومدم اآلن ،آخه بيرون  كردم فوت صدا با نفسمو 

 مثال؟ چی كه ساكت

 فوضول؟؟؟ آخه ميدن تو به چی
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 باز درو ميگفتم بيراه و بد آرمان به و ميزدم حرف خودم با داشتم كه همينطور

 .داخل رفتم و كردم

 ...مكشيد بلند جيغ يه يهو

 ريخت شادي برف و بادكنك و فشفه عالم يه و شد روشن هم با برقا ي همه آخه

 ....سرم روي

 .كرد كر گوشامو زدن دست و تولد آهنگ

 ...بودم شده زده ذوق حسابی بود رفته يادم چی همه

 ...بود آورده وجدم به حسابی بزرگ تولد اين و بود مهمون تا دويست از بيشتر

 ..دلم عزيز مبارك تولدت: آتنا گفت كرد می بغل نوم كه همينطور آتنا

 !!!تولدمه بود رفته يادم اصال كردين خوشحالم خيلی ممنون وااااي: من

 .بيا و شو آماده زود اتاقت توي برو خوشگلم، دختر نداره قابلتو: آتنا

 .ميام زود: من    گفتم و بوسيدم گونشو خوشحالی از

 .كردم باز اتاقمو در و باال رفتم

 مورد وسايل كامل ست با خطی خط سفيد و قرمز خوشگل خيلی لباس دست يه

 .بود تختم روي نياز

 .كردم نگاه خودمو آينه توي و جلوم گرفتم پيراهنو و شدم خوشحال

 .بود قشنگ خيلی اي پوشيده و سادگی درعين

 ترساس الكی پس تولد واسه بيام زود ميخواسته فهميدم، آرمانو تلفن دليل تازه

 .شده ناراحت كه گرفتم

 با اتاق در يهو ميكردم برانداز آيينه توي لباسو و خودمو داشتم كه همينطور

 ...!!!ديوار توي شد كوبيده و شد باز شدت

 ...بست بود كرده باز كه شدتی همون با درو و تو اومد آرمان اون پشت
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 لقاب رغي و عصبی واقعا كه ميداد نشون اينو شدش منقبض فك و درهمش اخماي

 ...كنترله

 ....بودم شده تيپش محو عصبانيتش خيال بی

 بود، رمزق و سفيد راه راه كرواتشم و بود پوشيده سفيد پيراهن با مشكی شلوار يه

 ...بود دستم توي كه من جديد لباس ست درست

 از سينش قفسه و چشمام توي بود زده زل خشم با فقط و نميگفت هيچی

 ...دميش پايين و باال عصبانيت

 و زدم لبخند بزور باشم، آروم كردم سعی نداشت، زدن حرف قصد اينكه مثل

 آرمان؟ شده چيزي: من گفتم

 نهك كنترلش داشت سعی كه صدايی با اومده، چرا بود اومده يادش اينكه مثل تازه

 گفت نره بيرون تا

 گفتم تعجب با االن؟ تا بودي قبرستونی كدوم: آرمان

 به ی،نذاشت تو كه بخورم آبميوه رفتم مهسا با بود كرده خستم كالس كه گفتم: من

 ...برگشتم نخورده شما لطف

 ...شد سينه به دست و كشيد توي بيشتر اخماشو

 ...ميرسيد بزور هاش سرشونه تا قدم ايستاد، روم روبه و جلو اومد

 !!!درازه؟؟؟ گوشام خرم، من: آرمان

 چی؟؟؟؟: من گفتم كردمو گرد چشمامو تعجب با

 .ميزد داد و سرش روي بود گذاشته شو صدا ديگه حاال: مانآر

 ...نميرفت صدا و بود صدا و سر پايين كه شكر خدارو

 ...نه: من گفتم پته تته با خرم؟؟؟ من گفتم كري؟؟؟: آرمان

 ناي بودم، شده عصبانی منم بودي؟ گوري كدوم ميپرسم بار آخرين براي: آرمان

 .كل به نميفهميد انگار

 گفتم جانب به حق چشماشو ويت زدم زل
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 آبميوه مرگم خبر رفتم مهسا با بودم خسته ميگم، بار آخرين براي منم: من

 ...بخورم

 

 ...دستم بغل ديوار به كوبيد مشتشو

 و اراجيفا نكن سعی اينهمه بيخودي پس كنه، فرضم احمق كسی مياد بدم: آرمان

 .كنم باور دروغاتو

 ...بپرس ازش مهسا به بزن زنگ ميخواي توام؟ بود كجا دروغم بابا اي: من

 گفت و زد پوزخندي آرمان

 ...اون به برسه چه نميكنم باور خودتو حرفاي من: آرمان

 ...بودم مهسا با من توئه، از مشكل پس: من

 بود؟؟؟ كی مرتيكه اون پس بودي مهسا با اگه: آرمان

 ...بودم دهنكر كاري اينكه با نبودم مقصر اينكه با كردم، گم پامو و دست

 ديده؟؟؟ سياوشو آرمان يعنی

 ...نشد ولی باشم طبيعی كردم سعی و راه اون به زدم خودمو

 مرتيكه؟ كدوم: من

 ...اومدم خودم...من...من چيزه: من تو؟ خونه اومدي كی با: آرمان

 ...نفس نفس،: آرمان

 .بزن حرف ميزنمتا قرآن به

 دومك خونه در دم رسوندت اسپرت سفيد شيش و دويست با كه مرتيكه اون بگو

 .سفيدداشت لباس و بزي ريش كه همونی  بود؟ خري

 ...!!!شد پياده رسوندنت موقه كه همونی

 ...اون...اون: من گفتم بودم، افتاده من من به
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 دستشو بين گرفت چونمو خشم با آرمان پايين، انداختم سرمو بگم، چی نميدونستم

 ...باال آورد سرمو

 ...ميداد فشار قدرتش تمام با ميشه، له آرمان دست بين ارهد چونم كردم احساس

 ...بود پايين نگام ولی باال، گرفتم سرمو ناچارا

 گفت و زد پوزخندي دوباره

 كردي؟ فرضم خر آره؟ ببينمت نميكردي فكر: آرمان

 مياد؟؟ خونه در دم تا ديگه خر يه با خري كدوم احمق آخه خودتی خر

 اين دنبال نگو برگردي؟ ميخواي چجوري دنبالت منميا كه بودم دلواپس چقدر

 ....قبل از بودي فرصت

 ...آرمان: من

 ...مرض و آرمان كوفت و آرمان درد، و آرمان: آرمان

 ...خب بگم بزار: من

 بگی؟ ميخواي چی: آرمان وگفت موهاش بين كرد دست كالفه آرمان

 ...بهجن بی ي  دختره باشه بسته دهنت ،فقط بزنی حرف نكرده الزم

 ...يارمب سرت باليی چه ميدونم ميرسم حسابت به بعدا تولدته اآلن كه حيف حيف

 ...بره كه كرد قصد منو به كرد پشتشو

 ...ميومد در چاه ته از صدام

 گفتم بغض با

 ...مهساست پسر دوست سياوش: من

 .كنم نگاهش ميترسيدم كه بود شده وحشتناك انقدر چشماش برگشت، آرمان

 ...بود شده سرخ عصبانيت از
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 مهسا پسر دوست آشغال اون و بگی راست تو كه فرض بر ههههه،: آرمان

 ايدب چرا اون ميخوردي؟ گهی چه مهسا پسر دوست با تو نميكنه فرقی هيچ باشه،

 نكردي؟ رحم خودتم دوست به برسونه؟ تورو

 لطيتع بخوريم آبميوه بريم ميخواستيم مهسا با خبرته؟ چه آرمان ديگه بسه: من

 .مهسا دنبال بود اومده سياوش بيرون اومديم شديم كه

 نمم كه گفتن نكردن قبول ولی باشن، راحت اونا كه خودم خونه ميرم گفتم منم

 ...كردم قبول مجبوري كردن اسرار كه انقدر منم برم، همراشون

 رتقو يه اينكه بدون منم زدي زنگ تو آوردن كوفتيو آبميوه اون اينكه محض به

 .خونه بيام كه افتادم راه بخورم آبميوه

 از رت پايين يكم اينا مهسا خونه چون ميرسوننم گفتن و پاشدن من بخاطر اونام

 .ماست ي خونه

 عصبانيه و ميگرده دنبالش باباش گفت زد زنگ مهسا مامان بوديم كه راه توي

 ...نكنه دعواش باباش تا رسوند اونو اول سياوش همين بخاطر

 باشه، راننده مثه نداره دوست چون جلو برم من گفت اوشسي رفت مهسا وقتی

 تو هك بيام سريع ميخواستم ميزد، شور دلم منم كرد، اسرار هی ولی نه گفتم اول

 ...نگيري پاچمو باز

 ...خونه برسم من و كنه حركت سريع لعنتی اون تا جلو رفتم همين بخاطر

 ...همين بخدا همين

 ....ميلرزيد صدام آخريا اين و بود ستهشك بغضم كرد، نگاهم شك با آرمان

 لمد كنه فكر اشتباه و بد موردم در نميخواست دلم كه داشتم دوست آرمانو انقدر

 و كردم بغض دوباره ميكنه، اشتباه كه بفهمونم بهش شده طور هر ميخواست

 ...آرمان حقيقته عين ميگم راست بخدا: من گفتم

 .گونم روي ختري بيصدا اشك قطره يه و شكست بغضم باز

 سوار تو كه نميبينم دليلی من ولی راست، حرفات ي همه كه فرض بر: آرمان

 .اونور اينور بري باهاشون و بشی غريبه يه ماشين
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 .برميگردي ميگيري آژامس ميري، ميگيري آژانس گفتم بهت من

 ودتخ حال به بزارن تنهات اگه كه دادي نشون كردي، ثابت بهم بودنتو جنبه بی

 .ميزنه سر ازت يهركار

 ...بري كوچه سر تا حتی تنها نداري حق فردا از

 ...آرماااااان: من

 ...پايين بيا زود مياد، در صداش آتی اآلن: آرمان

 كوبيدم لباسو حرص با و تخت روي نشستم بست، سرش پشت درو و رفت

 زدم غر خودم با روش،

 ...اه نكن باور ميخواي كن باور ميخواي جهنم، به

 هب انداممو حسابی و بود شيك و قشنگ العاده فوق كردم، عوض سريع لباسمو

 .بود گذاشته نمايش

 آرايش يه و پيچيدم پايينشو خورده يه و ريختم دورم موهامو نداشتم، وقت زياد

 ...كردم ساده خيلی اليت

 دونب هميشه مثل انداختم، خودم به آيينه توي سري سر نگاه يه نكشيد، طول زياد

 ودب خوب لباسم هم ولی دادم انجام كارمو سريع خيلی اينكه با بودم يباز و ايراد

 .خودم هم و

 .زدن دست همه ورودم با رفتم، پايين مارپيچی هاي پله از و بيرون زدم اتاق از

 .نشستم رفتم و گفتم آمد خوش مهمونا ي همه به باهم و گرفت دستمو آرام

 .رسيد ردنك باز كادو به نوبت بريديمو كيكو زود خيلی

 .ميشدن باز يكی يكی ها هديه

 می تشكر ازشون سرم دادن تكون با وفقط كردم نمی توجه هيچكس مال به

 ....كردم

 !!!خريده؟؟ اي كادو برام اون اصال بودم، آرمان هديه منتظر صبرانه بی

 .....و شد باز ها هديه ي همه
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 .نبود آرمان ي هديه از خبري

 انآرماااا: آيسان گفت خاصی لحن با آرمانه عاشق مميدونست ديگه حاال كه آيسان

 كو؟؟؟ تو كادو پس

 دوست و هميشگی اخم اون با و سينه به دست آرمان، سمت شد كشيده نگاهم

 ...ديوار به بود زده تكيه داشتنيش

 چرا: آرمان گفت و داد قرار مخاطب آيسانو كرد، نگاهم اونم من با همزمان

 .گرفتم خوبشم گرفتم،

 آرمان؟ پس كوش: آرام

 .كنين صبر لحظه چند ميارمش اآلن: آرمان

 .اومد بعد ي لحظه چند اتاق، سمت رفت و گفت اينو

 .رفت يادم پيش ساعت چند اتفاقات تمام ديدم دستش توي كه كادويی با

 ...ميومد طرفم  به قبل به نسبت رنگی كم اخم با و تفاوت بی آرمان

 ...كردم كم بينمونو ي فاصله و شدم بلند صندلی روي از زده هيجان

 ووووااااااي: من گفتم خوشحالی با و كشيدم خفه جيغ يه بهش رسيدم وقتی

 ...مرسييييی خييييلی آرمااااااان

 هاي يونپاپ با كه رنگی سفيد گيتار اون براي دلم  بزنم، چنگ دستش از خواستم

 ...ميرفت ضعف بود شده تزيين سفيد و قرمز

 ...دربيارم صدا به خوشگلشو هاي تار اون يعترسر هرچه ميخواست دلم

 .بگيرمش كه گيتار نزديك بردم دستمو

 .عقب كشيد گيتارو و باال پريد آرمان خوشگل ابروي تاي يه

 گفت بلند چشمام توي بود شده خيره كه طور همين

 ...!!!كنی خرج براش بايد تو، ماله ميشه مفتی گيتار اين نكنی فكر: آرمان
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 ايدب چيكار: من دادم تكون سرمو بگيرم گيتارو تر سريع تا يمردمم داشتم منكه

 بكنم؟

 !!!!...بدي ياد منم به بايد: آرمان

 گفت تعجب با آيسان

 آرمان بلده؟؟؟؟ نفس مگه بلدي، خوب زدنو گيتار كه تو آرمان.... واااا: آيسان

 گفت بگيره ازم نگاهشو اينكه بدون

 بينمب دوره يه بايد بندازم لنگ جلوش بايد من عاليه كارش استاده بلده؟؟؟؟: آرمان

 ...پيشش

 هر و ميمردم ميكرد ازم آدم همه اون جلوي آرمان كه هايی تعريف از داشتم

 بيرون ميزنه زياد تپش از قلبم ميكردم احساس لحظه

 .ميگی تو كه باشه اونجوري كارش نفس نميشه باورم منكه: آيسان

 ...شد اضافه گيتار اين نگرفت براي ام ديگه شرط يه: آرمان

 منو تا بزنی آهنگ يه اآلن همين بايد من براي خصوصی كالس گذاشتن بجز

 ...كنی سفيدم رو آدم اينهمه جلوي

 .تمگرف ازش گيتارو بالخره و دادم تكون تأييد ي نشونه به سرمو خوشحالی با

 و دمبو عاشقش كه آهنگی كردن فكر بدون بستم چشمامو و صندلی روي نشستم

 ...كردم اجرا ميزدمشو خوب خيلی

 ....گيتار صداي و بود سكوت فقط

 ...تنهام گيتارم و خدا با من كه انگار نميكشيد، نفس كسی

 .كردم باز چشمامو جيغ و دست كركننده صداي با شد تموم آهنگ وقتی

 ...بود شده تماشام محو لبخند يه با حاال آرمان و ميكرد نگاهم تعجب با آيسان

 .شد سفيد رو آرمان و كردم اجرا خوب آهنگو اينكه از بودم خوشحال

 دادن تكون به آيسان نداره؟؟؟ حرف نفس كار گفتم خانوم آيسان ديدي: آرمان

 .كرد اكتفا سرش
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 اب پاشم خواستم می كه دفعه هر چون بودم، من نرقصيد كه كسی ،تنها بود جالب

 ...صندلی به ميشدم ميخ آرمان هاي نگاه

 اب منم و رفتن يكی يكی مهمونا بودن ديده تدارك كه مفصلی شام دنخور از بعد

 توي رفتم و كردم تشكر آرام و آرمان و فرزاد و آتنا از مهمون آخرين رفتن

 .ميكردم غش خستگی از داشتم آخه اتاقم،

 .گيتار سيماي روي ميكشيدم آروم دستمو و بودم نشسته تختم روي

 ....بود مرمع ي هديه بهترين شك بی كه گيتاري

 .شد باز در و خورد در به كوچيكی ي تقه

 

 گفت چينی مقدمه بدون و داخل اومد آرمان

 دروغ ميدونم كردم، قبول حرفاتو همه ديدمت كه اولی صحنه همون از: آرمان

 نيست كارت تو

 سوار ندارم خوش بدون اينو ولی كردم، باور حرفاتو دفه هر مثه روش، اينبارم

 ...اونور اينور بري خود سر و بشی اون و اين ماشين

 بار، يه هاگ كه بدون اينو ولی گذشتم، نشه گند تولدت روز اينكه بخاطر رو ايندفه

 وير ميارم اتاقو اين سقف شدي ها غريبه ماشين سوار بفهمم ديگه بار يه فقط

 .سرت

 پسر دوست چه باشه خودت دوست چه دليل بی چه باشی شده سوار دليل با چه

 فهميدي؟ هباش عمت

 ...ميكردي غلطا اين از بود آخرت دفه

 !!!...بهم كوبيد درو و بيرون رفت بگم چيزي من بمونه منتظر اينكه بدون

 .تخت روي كشيدم دراز و انداختم باال اي شونه

 ميپيچه پام و پر به انقدر كه داره غيرت روم آرمان حتما بود، عروسی دلم توي

 ...ميده گير بهم و
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 ميشه؟؟؟؟ چی عشقش اون فتكلي پس ولی

 

 *سوم و سی فصل*

 

 .خوردم جلومو ي نسكافه از قولوپ يه و بستم محكم تابمو لپ در

 .!!!نداشتم هم كاري هيچ حوصله و بودم بيكار

 

 ...دوستانش ي دوره مامان و بود سركار بابا

 ...خدا لطف به نيست خونه هيچوقت كه آرامم

 .اتاقش توي نفسم و اتاقمم توي من

 ....و تنهاييم تايیدو

 ...دادم می رد جواب بهش مدام من و پيشش برم ميگفت بهم مدام دلم

 .نشد آخرم نرم كه رفتم كلنجار خودم با كلی

 .شدم بلند تختو روي گذاشتم پام روي از تابو لب

 .بيرون زدم اتاق از و خوردم ايستاده نسكافمو ادامه

 .بود بسته اتاقش در

 .تو رفتم و كردم باز درو بمونم جوابش منتظر كهاين بدون و زدم در آروم

 .بود تنش قرمز شرت سويی با  اي سورمه شلواك يه نفس

 ...بهش بود زده قرمز بزرگ پاپون يه دورشو بود ريخته مشكيشو لخت موهاي

 ....مياورد چشم توي هميشه از بيشتر سفيدشو پاهاي مشكی و قرمز پاپوش

 گامن اينجوري چرا چيه: نفس گفت و بست من ديدن با  بود پاش روي كه كتابی

 !ميكنی؟
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 ....برداشتم چرونی چشم از دست و اومدم خودم به

 ميكنی؟ چيكار: من

 .ميخوندم درس يخورده داشتم: نفس

 ...زيرشا زدي خوب: من

 

 چی؟ زير: نفس گفت تعجب با نفس

 ...تولدت از ميگذره هفته يه: من گفتم و انداختم باال ابرو

 خب؟: نفس گفت و كرد همنگا منتظر

 گيتارو تا دادي بهم قولی چه رفت يادت گذشت پل از خرت خب، كه خب: من

 گفت مظلومانه بگيري؟

 یچ من ديگه بلدي ميزنی خوب خيلی خودت تو خب ولی نرفته، يادم نه: نفس

 ...بده درس استاد يه به بخواد مبتدي آدم يه مسخرس بدم؟ يادت

 .بمونی قولت سر بايد دادي قول: من

 كنم؟ چيكار خب: نفس

 .بيا بردار گيتارتو حياط، تو ميرم: من

 گفت اعتراض با

 ....ميخونما درس دارم سرم خير: نفس

 .منتظرم حياط توي بعد، براي باشه: من

 .پايين رفتم و نشدم جوابش منتظر

 .حياط توي بردم و كردم درست قهوه دوتا و برداشتم ميوه ظرف يه

 .صندلی روي نشستم خودم و بود استخر كنار كه ميزي روي گذاشتمشون

 .اومد دست به گيتار نفس خوردم داغ و تلخ قهومو كه همينطور
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 هنگذر بد: نفس گفت و اومد سمتم به كنون لی لی شيطون هاي بچه دختر مثل

 ...شيكمو بهت

 ...شده راحت خيلی باهام جديدا انگار، دادم رو بهش خيلی

 نه: من

 .جلوش گذاشت وگيتار و بغلم نشست

 .خورد آروم و برداشت قهوشو اونم

 ....بباره داشت قصد و بود گرفته من دل مثل انگاري آسمونم دل

 ...!!!انگار شه نفره دو ميخواست

 !!!!....دوتا ما بخاطر

 ....ديوونه منو و كرد می نوازش نفسو موهاي خنك، نسيم

 ....شدم می كالفه جديد هاي حس اين دست از داشتم

 ....زدم كنارشون و شدم قوي

 .كنيم شروع: نفس كنيم؟ شروع: من

 .دادن توضيح كرد شروع و ظريفش دستاي توي گرفت گيتارو

 .....مياوردم در لجشو و درمياوردم بازي مسخره هی منم

 .مياوردم در خندشو و ميدادم انجام اشتباه ميگفتو كه كارايی

 گفتم جانب به حق

 ...ميدي ياد سخت تو نيست قبول بابا، برو: من

 گفت و خنديد

 

 .ديگه نداره آسون و سخت چی؟ يعنی: نفس

 گفتم و خنديدم
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 ...بلدم آسونشو مدل خودم من چرا: من

 و گيتار هاي سيم روي گذاشت و گرفت دستمو ميكردم كاري خراب كه انقدر

 .كنم چيكار ميگفت هی

 ....بود سخت حسابی دستامون برخورد تحمل

 ....كنه تر ديوونه منو داشت قصد خشي و ظريف دستاي اون

 قرمز سيب يه و پام روي گذاشتم گيتارو كنم پرت خودمو هواس اينكه براي

 .زدم گازش و برداشتم

 ...شدم خسته من ديگه، بسه: من گفتم و ميز روي انداختم بقيشو

 ...زدي جا زود چه: نفس

 گفتم و نداختم باال شونه

 ...بسمه بلدم خودم كه همينجوري من ميدي ياد سخت تو نخواستم،: من

 گفت حرص با

 فتمگ سوالش به توجه بی بندازي؟؟؟؟ خوندن درس از منو ميخواستی فقط: نفس

 يرفتمم سالگی نه از: نفس كالس؟ رفتی يا گرفتی ياد كسی از زدنو گيتار: من

 .اي حرفه كالس

 ....آفرين خوبه: من

 ....غريد آسمون يهو كه دري هر از بوديم شده زدن حرف گرم

 ....صدا و سر پر و وحشتناك خيلی خيلی برق و رعد يه

 وير ميريخت درشتشو هاي دونه و گرفت حسابی تگرگ و جله يه سرشم پشت

 .صورتمون و سر

 نمسي روي گذاشت سرشو اراده بی نفس اومد برق و رعد وحشتناك صداي وقتی

 ...زد می جيغ فقط و

 ...دميلرزي حسابی و من سفت هاي بازو توي ميكرد فرو زدشو الك بلند ناخوناي
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 ....كنم مسخرش خواستم می بود، اونورم و اينور دستام و كردم كپ اولش

 مسخره و شوخی وقت و بازي لوس بحث و ترسيده واقعا اينكه مثل ديدم ولی

 ...نيست

 تسم رفت دستم يكی اون ظريفشو كمر دور شد حلقه دستام از يكی اراده بدون

 ....ميچكيد آب تارش هر از حاال كه موهاش

 .....دار ادامه و بود پی در پی برقا و رعد

 ...نفس لرزش و جيغ مثل درست

 ...كردم نوازش خيسشو موهاي آروم

 ...بدنش لمس از ميشدم ديوونه داشتم

 من باش آروم ، جوجه هيييييييس: من گفتم گوشش نزديك و كردم خم سرمو

 ...پيشتم

 ...نداره ترس كه برق و رعد

 تند و دتن گنجشك بچه يه مثه قلبش ولی نميزد، جيغ ديگه و بود شده كم لرزشش

 .ميزد

 ...مياوردم كم جلوش داشتم

 ...ميباختم خودمو نبايد ميشد، اينجوري نبايد

 ...جاش سر نشوندمش و كردم جداش خودم از آروم

 .بود كرده خيس صورتشو اشك و پايين بود انداخته سرشو

 .باال آوردم رتشوصو و گرفتم چونشو

 گفتم و خنديدم

 لولو كه برق و رعد گنده خرس بكش، خجالت لوس كوچولوئه نی نی اي: من

 ...نيست خورخوره

 ...بزنه برق و رعد هميشه كاش گفتم دلم توي بعدم
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 *چهارم و سی فصل* 

 

 بيوفتم و خونه برم زود ميخواست دلم ميكرد، ذوق ذوق داشت پاهام خستگی از

 ...بكپم و تخت روي

 ...!!!شكست كمرم بود، سنگين كارا امروز چقدر

 .بود هفت انداختم، ساعتم به نگاه يه

 گفتم اميد به رو ميداشتم بر صندلی روي از كتمو كه همينطور

 زارينب بقيشو كنين تعطيل ديگه اين خسته شمام ندارم، كشش ديگه ميرم من: من

 .بعد ي واسه

 .نباش نگران ميريم كنيم ريست و استر رو كارا يكم ما ، برو تو: اميد

 پيراهن روي رنگمو بادمجونی كت و خوردم شدم سرد ي قهوه از قورت يه

 سريسر نباشيد خسته و خداحافظی يه با و كردم مرتب كرواتمو پوشيدم، ياسيم

 .بيرون زدم شركت از

 ...خودم روي كردم تنظيمش و زدم كولرو و ماشين توي نشستم

 .دمافتا راه زود خيلی

 هچ تهران ترافيك تو جنازس كه كسی واسه رانندگی تصوركنين خودتون ولی

 !داره؟ حالی

 .خونه رسيدم موندن ترافيك توي اي خورده و ساعت يه از بعد بألخره

 فوت صدا با نفسمو بودن پارك در دم كه آرشام كمري و عمو سوزوكی ديدن با

 .بيرون كردم

 ...داشتم كم همينو خستگی اين با

 دنيا واسه كنم فكر نيست يادم خونمون اومدن كه باري آخرين اينا، نم او مونمه

 !!!...بود آرام اومدن
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 اومدن؟ امشب كه گيريه چه حاال

 .كرد نميشد كاريش شكرت، خدا اي ديگه، منه گند شانس

 .كردم پارك ماشينو و داخل رفتم و زدم ريموتو

 .خونه توي رفتم و شدم پياده ماشين از خستگی با

 .شدن بلند عمو زن و عمو و آرام و بابا و مامان ورودم با

 ...كردم احوالپرسی باهاشون

 ...شايد كنم هضم بود،نميتونستم سنگين برام قضيه

 وقته خيلی كه بود اين بود ميز روي كه شيكی و بزرگ گل دسته علت شايد

 ...!!!!نيومدن خونمون

 يا ديگه چيز گوياي و شدمي حس خوبی به جمع توي آرشام و نفس غيبت ولی

 ...بود

 حياط تو: فرزاد كجان؟ آرشام و نفس پس: من  گفتم  و نفهمی به زدم خودمو

 ...پشتين

 .بود گرفته چشمامو جلو خون نميومد، در خونم ميزدي كارد

 ...باشم خونسرد و طبيعی كردم سعی

 ...كنم سالم برم: من

 .بيان خودشون تا بشين بابا نه: فرزاد

 

 

 !!!ا؟؟؟چر: من

 .ميكنن صحبت دارن: آرام

 ...بكنن خب: من
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 !!!...پسرم نيست معمولی صحبت: آتنا

 داد ادامه و كرد اشاره بود ميز روي كه بزرگی گل به

 ...خواستگاري اومدن رسما حاالم مده او خوشش نفس از جان آرشام: آتنا

 محكم درآوردمو كتمو كردم شل بنفشمو كروات گره ميكردم، خفگی احساس

 .مبل روي كردم پرتش

 ...!!نشد كه نشد باشم طبيعی و آروم كه كردم تالش چی هر

 ...زدم داد

 ...مده او خوشش نفس از كه كرده غلط خيلی جان آرشام: من

 آرمان؟ چی يعنی: عمو

 زدم فرياد پشتی حياط سمت ميرفتم عصبی كه همينطور

 خيلی لقمه اين اره،برد دهنش ي اندازه ي لقمه بايد شما پسر اينكه يعنی: من

 ....ميمونه گلوش تو واسش بزرگه

 ...گلوش تو از بيارم در نشه خفه كه كنم كمكش ميرم

 زدم غر لب زير

 ...كثيف ي پسره من، عشق خواستگاري اومده خورده گه آشغال عوضی:  من

 ...خواستگارا بقيه مثه خواستگاري مده او كن كنترل خودتو بابا آرمان: فرزاد

 حرفش وسط پريدم

 خونت؟؟؟ تو ميدي راه رو آشغالی هر كنی عروس بخواي خودتو آرام شما: من

 ...آرمان دار نگه خودتو احترام: عمو

 گفتم عمو حرف به توجه بدون

 خونت؟؟؟ بياد ميدي راه رو خري هر تحقيق بدون بابا، بودم شما با: من
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 هب پسر اخالقه اب و پولدار هم ميشناسيمش و فاميله هم چشه؟ آرشام مگه: فرزاد

 ...خوبی اين

 ...خوب پسر هه هه: من گفتم و خنديدم عصبی

 بيا آرشامو آمار هميناس؟ چی همه مگه كار، به ميبينی پول به چيو همه چرا شما

 .دارم خبر كارياش كثافت ازهمه بگيركه خودم از

 .بود ما به پشتشون آرشام نفسو  حياط، توي بودم رسيده حاال

 ...زدم داد

 هگوش گوشه دختراش دوست زيراي لباس تمام واستاده اينجا كه عوضی اين: من

 ...!!ريخته اتاقش ي

 ...لباساشونو هم خوداشونو هم ديدم خودم چشماي با همشونو

 نا؟همي بسه يا بازم بگم...عسل پونه، پرستو، شيدا، هستی، اسماشونو؟؟؟ بگم

 طرفم به اومد عصبانيت با آرشام

 محكم و گرفتم يقشو ميگی؟ پرت و چرت چرا وضی؟ع تو ميگی چی: آرشام

 آشغال؟ تو يا منم عوضی: من گفتم و ديوار به زدمش

 هي دارم خبر كارات پوك و جيك از من نگفتی اينجا؟ اومدي پاشدي رويی چه با

 نفهم؟؟؟ ميدم آمارتو وقت

 كرد جدامون هم از اومد فرزاد

 ...بوده ازدواج از قبل مال كردم كار هر: آرشام

 ...نيست خبري ديگه دواج از بعد گفتم، نفسم خود به

 سمنف به كردي غلط تو: من كنه جدامون كرد سعی بابا باز و چسبيدم يقشو باز

 ...گفتی

 ...زدي لجنی هر به بدنتو تو

 ...بخوره نفس به نجست دست نميزارم

 ...زشته آرمان كن بس: فرزاد
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 گفتم بابا به توجه بی

 الح ي روخنده و چشم بی كثافت نه؟ يا فهميدي ميكشی قرمز خط نفسو دور: من

 ...خيال خوش هه هه: آرشام گفت و زد زنی بهم

 

 ...خوندي كور آره؟ سراغش بري تو كه كنم ولش

 .نداره ربطی هيچ تو به ديگه اونش: من

 .ميارم دستش به شده هم قيمتی هر به دارم دوست نفسو من: آرشام

 ..!!!.نداره دوست تورو اون ولی: من

 ...نگفته اينو كه خودش: آرشام

 داره؟؟؟؟ دوست گفته گفته؟ چی خودش: من

 اشك و ميلرزيد خودشو توي بود شده مچاله ترس از نفس، به كردم رو

 ...ميريخت

 سرش زدم داد

 طوطی و بغض با اينجا؟؟ من واسه شده شير اآلن كه داري دوستش گفتی: من

 گفت وار

 ارهد خودش فقط حياط تو اومديم وقتی از بهش، نگفتم هيچی من بخدا نه: نفس

 . ....نزدم حرف كلمم يه من ميزنه حرف

 .بيان قراره نداشتم خبر اصال من

 قطف كه كردم قبول احترامشون به منم گفت آتناجون برگشتم كالس از كه امروز

 .بزنم حرف باهاش

 كس هيچ با هن آرشام با نه كنم ازدواج نميخوام اآلن من گفتم آتناجونم به ولی

 ...اي ديگه

 گفت و آرشام به كرد روشو
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 .مياد بدمم ازتون هيچ كه ندارم اي عالقه شما به من ضمن در: نفس

 جوابتو؟ گرفتی: من زدم داد دوباره و آرشام سمت برگشتم

 بر و دور داري ببينم ديگه بار يه يرون، شوب گم برو پالستو جلو كن جمع حاال

 مبگ كه رو كاري ميدونی. نميزارم زندت بخدا  ،ميكشمتا ميزنم ميپلكی نفس

 .شده هرطور ميدم انحام

 .خونه داخل كشوندمش خودم دنبال و كشيدم نفسو دست

 .دنبالم نفسم و ميدوييدم خودم

 توي گمشو: من گفتم و دادم هولش كردم، باز اتاقشو در و باال بردمش ها پله از

 .اتاقت

 گفت ترس با نفس

 ...پامو دستو نشكن باز خدا تورو بودم خبر بی من بخدا آرمان: نفس

 دادم فشار هامو شقيقه انگشتام با

 ..نبودي زنده اآلن اينجائه خودت ميل با ميدونستم درصدم يه: من

 لمايق وگرنه بيرون بزاري پاتو نداري حق نرفتن تا اتاقت توي ميتمرگی حاالم

 ...ميكنم خورد پاتو

 .بستم محكم درو و بيرون زدم اتاقش از و گفتم اينو

 .خودم اتاق رفتم بعدم

 .سقف به شدم خيره و تخت روي افتادم لباس با

 ...امروز بود گندي روز چه خدا آخ

 ...اومد در شدن كوبيده صداي

 .رفتن كه حهنم به  رفتن، كردن قهر كنم فكر

 بهش آشغال اون دست بزارم نداشت امكان بازم نبودم نفس عاشق خودم اگه حتی

 .بخوره
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 ....داداشش ميشدم من ولی نداره كسيو نفس كه درسته

 ...!!!!زندگيشم مرد كه حاال به برسه چه

 ....ايشاال ميشم زندگيش مرد كه آينده در يعنی

 هساد لباس يه يعنی ميومد، بهش لباساش چقدر كه ميكردم فكر اين به داشتم

 ...؟.بپوشه ترنداشت

 .شد باز زدن بدون اتاق در يهو

 ....خب ولی بشه اتاقم وارد زدن در بدون كسی تنداش سابقه

 .شدن اتاق وارد عصبی و درهم قيافه با بابا و مامان

 .نشستم احترامشون به و شدم بلند تخت روي از اومدنشون با

 اينهمه جواب بود اين بود؟ كاري چه اين آرمان نداشتم توقع ازت اصال: فرزاد

 .....شد شكراب داداشم و من بين غريبه يه باال از من؟؟؟؟ زحمتاي

 ...اي مالحظه بی خيلی كه واقعا رفتن، گذاشتن شدن ناراحت

 غريبس؟؟؟ نفس: من گفتم عصبانيت با

 خواهر و شمائه دختره نيست غريبه ماست، خانواده از جزئی اآلن نفس

 ...!!!من

 ...خواهرم خواستگاري بياد عوضی كثيف آدم يه نميزارم وقت هيچ من

 .بديم رد جواب ميخواستيم نخودمو ما: آتنا

 شهداداش خونه: فرزاد بيان؟ گذاشتين چرا اصال پس بود منفی جوابتون اگه: من

 .خونم نيان بگم كه نميشد

 ...خواستگاري واسه ولی چشم روي قدمشون خواستگاري غير حال هر به: من

 تمف زر اينجا بياد نتونه ديگه كه ميكردم خورد پاشو قلماي ميدونستم اگه من

 .آشغال ي پسره بزنه

 .....ديگه طرف يه تو شدن عاشق بحث طرف يه آرشام بودن آشغال بحث: آتنا
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 گفتم تعجب با و كردم گرد چشمامو

 ...!!!!خواهرمه مثه ميگم دارم مامان؟ ميگی چی: من

 .نكن بازي فيلم من واسه: آتنا

 .كردم بزرگت عمر يه كه منی ببيچونی نميتونی منو

 بهش؟؟ نميگی چرا ميخواي، نفسو ميزنن دفريا دارن چشمات

 .زير انداختم سرمو ميكنی؟؟؟ دست دست چرا

 ...بگی نميتونی دروغم يه كه آرمان سرت تو خاك

 گفتم بود پايين سرم كه همينطور بگم، دروغ فرزاد و آتی به نميتونستم

 راحت ميخواد دلم نداره، آرامش احساس اينجا ديگه نخواد منو اون اگه: من

 .....كنه گیزند

 خودت؟ رفتن دست از قيمتی؟ چه به: فرزاد

 حتی قيمتی هر به: من ميكنی؟؟ اذيت خودتو چرا كردي، ناراحت كه منو برادر

 ....خودم رفتن دست از

 زمان مطمئنم كم، كم بشه عاشقم اونم كنه پيدا حسی به من به اونم ميخواد دلم

 .باشم صبور يكم بايد ميكنه، درست چيو همه

 .نشده عوض نظرم من چرا: من نيست؟ بد آرشام پس: دفرزا

 ...!!!كثيفم براش منم حتی پاك خيلی پاكه نفس كثيفه و رذل خيلی اون

 ...كوچيكه برات خيلی اون كردي؟ فكر سنيتون فاصله به حاال تا: آتنا

 گفتم كالفه و موهام الي كردم دستمو

 ميدونم كوچيكه كه ميدونم خودم ميدونم ميكنم فكر همين به دارم لحظه هر: من

 ...برام حيفه

 ....نميشه برون بيام فكرش از ميكنم هركار نميشه ولی

 ...بدجور
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 .پايين انداختم سرمو دوباره و كشيدم عميقی نفس

 ...شدم عاشقش بدجور انگاري: من

 و قد خانوادمون، سنمون، هامونو، فاصله نميبينم انگار شدم كور انگار

 ....قوارمون

 كم منم نصف از وزنش نميفهمم انگار قولم، مثل برابرش در كه يبينمنم انگار

 ...تره

 ....نيست سرشونمم تا قدش نميبينم انگار

 ...كنم بلندش ميتونم دست يه با نميبينم انگار

 !!!!...نميبينم انگار ولی ميبينم اينارو ي همه

 ...يدنند و نفهمی به ميزنم خودمو اينجوري كه سنگم قلب شده چی نميدونم

 ....ميشم ديوونه دارم عاشقی درديه بد چه كردم گيري چه اووووف

 بد؟ چی و خوبه چی نميدونم بستم، چی همه روي چشمامو

 ...نميدونم نميدونم

 ...ميايين بهم: آتنا گفت و خنديد آتنا

 

 ...خانوادش با منو برخورد بود رفته يادش انگار فررزادم

 گفت و پشتم زد

 رفك دكتر ببرمت خواستم می ديگه ميشدم، اميد نا ازت تمداش عجب چه: فرزاد

 ...!!!اي خواجه ميكردم

 ...ميتپه يكی اميد به قلبت اون بالخره كه خوشحالم

 ....كردم نگاهشون و باال آوردم سرمو بود، گرفته خندم

 ....كردن می نگاهم خنده با داشتن دوتاشون
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 ميكردم شرم حاال هميشه بودم راحت دوستام مثل فرزاد و آتنا با كه منی

 بخاطر بودم شده زير به سر چه پايين، انداختم سرمو باز.... كنم نگاهشون

 ...عشقم

 ...كنی خواستگاري خودم از بايد نفسو: فرزاد

 .بيرون رفتن كی فرزاد و آتنا نفهميدم كه بود مشغول فكرم انقدر

 ...شدم عشق فهميدن بابام مامان كه ضايس كارام و قيافم انقدر

 ...خودش ولی

 پس؟؟؟ نميفهمه چرا

 راه اون به زدم خودمو كه من مثل درست نفهمی، به زده خودشو و فهميده شايدم

 ...عاشقم نميدم نشون و

 ....نميدونم نميدونم،

 ....ميخوامش جور بد اينكه جز نميدونم هيچی

 

 *پنجم و سی فصل*

 

 م،ميمرد گرما و خستگی از داشتم ولی خونه برگشم كالس از آژانس با اينكه با

 ...شب تا ميتمرگم ميرم گفتم خودم با

 سالم: آتنا سراغم اومد جون آتنا داخل رفتم و انداختم كليدو اينكه محض به

 .ميان اينا عمو ظهر از بعد شو آماده زود نباشی، خسته عزيزم

 گفتم ميبوسيدم جونو آتنا گونه كه حالی در

 شممي بيهوش خستگی از دارم نيام؟ بيرون اقمات از من نميشه جون آتنا واااي: من

 يانم تو بخاطر دارن اونا نياي نميشه ولی خوشگله اي خسته ميدونم: آتنا. بخدا

 نياي؟ ميخواي تو بعد

 ....مياد جا حالت بگيري دوش يه
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 من بخاطر: من وگفتم چشماش توي زدم زل ايم غورباقه و متعجب چشماي با

 چی؟ يعنی ميان؟

 ...شده عاشقت دل صد نه دل يه آرشام، واسه خواستگاري يانم يعنی: آتنا

 ...جون آتنا واااي: من گفتم بغض با

 دونب چرا خودم، ميرفتم ميگفتين خوب كردم؟ تنگ جاتونو و مزاحمم انقدر يعنی

 گفت و كرد بغلم محكم آتنا ميدين؟ راه خواستگار من هماهنگی

 ...منی گل تردخ تو خوشگلم؟ ميزنی كه حرفيه چه اين: آتنا

 ....هممونه آرزوي توئه، خوشبختيه فرزاد و من آرزو

 كار در اجباري  اصال ولی نيان، كه نيومدم بر پسشون از ديگه گفتن خيلی

 زبون از دلم، عزيز نميشيم ناراحت اصال ما بدي، منفی جواب ميتونی نيست

 ..بهتره خيلی بشنون خودت

 اب نه آرشام با نه كنم ازدواج نميخوام اصال چون منفيه جوابم باشين مطمئن: من

 .اي ديگه كس

 كه كاري هر بگيري تصميم خودت خودت، زندگی واسه مختاري تو: آتنا

 .بكن درسته ميدونی

 ...مزاح ام اگه: من

 دهنم روي گذاشت دستشو و حرفم وسط پريد

 ناراحت كه نشنوم حرفا جور اين از و كردم تنگ جاتونو و مزاحمم ديگه: آتنا

 تمرف ها پله از و كشيدم خودم پشت كولمو و كردم تشكر لب زير. حسابی شممي

 .باال

 چرا نيست؟ من كن ول چرا آرشام اين كه كردم فكر و تختم روي انداختم خودمو

 .زدن صدام ناهار واسه كه زدم غر انقدر بهم؟ نميده گير عاشقشم كه آرمان

 عجم سرم باالي موهامو پوشيدم آبی شرت سويی با مشكی سواركاري شلوار يه

 .پايين رفتم و كردم
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 ...شركته اينكه مثل نبود آرمان

 چقدر  نه؟ يا مهمه واسش اصال يعنی  ميكنه؟ چيكار بفهمه آرمان اگه واي

 .ببينم العملشو عكس دارم دوست

 .باال پريدم تشكر از بعد و خوردم سبزيمو قورمه سريع

 .پيداكنم شب هواس مناسب لباس يه تا كمدم سراغ رفتم اول

 باسل يه تا گشتم انقدر   برسم؟ نظر به خوب نميخواست دلم اصال چرا نميدونم

 .كنم پيدا معمولی و پوشيده و ساده

 ...!!!!نداشتم چيزي همچين متأسفانه ولی

 .كردم انتخاب صورتی اسپرت كت يه با خاكستري جين يه آخر

 ....شيك و بود پوشيده زيبايی عين در

 آماده هم صورتی خاكستري آبرنگی حرير شال يه و صورتی صندل جفت يه

 .كردم

 .توش كشيدم دراز و پركردم وانو و حموم توي رفتم

 ...آرامشی چه آخييييش

 .چشمام جلو شد ظاهر آرمان شدنشون بسته محض به و بستم چشمامو

 شب، اون بود گندي شب چه خواستگاري، رفت آرمان كه افتادم شبی اون ياد

 ...كشيد طولی چه برگشتش و رفت بودم، موت به رو

 ...ريختم اشك چقدر كردم، لرزي و تب چه

 اون فهميدم اآلن خودم ميدونه؟ آرمان اصال مياد خواستگار من واسه داره حاال

 !بفهمه؟ ميخواد كجا از بيچاره

 طرفه يه عشق خدا وااااي آيا؟؟؟ ميشه ناراحت واسش؟ مهمه بدونه ام اگه اصال

 ...ميكنه داغون آدمو بده چه

 كه همونی ديگه، دختر يه عاشق عاشقه اون نيست مهم آرمان واسه كه معلومه

 .عروسكه شكل
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 .... 

 جواب نامرد؟ نداري دوست منو چرا خوشگلم كه منم ،آخه كردم فكر خودم با

 ....دادم خودمو

 ...نيست دنيا تو من از تر خوشگل انگار حاال

 چشاش ميزنه حرف ازش وقتی داره دوسش آرمان چقده آرمان، عشق خوشبحال

 ...عشق برق ميزنه برق

 ....ميكردم حسودي عشقش به چقدر

 .كردم تنم لباسيمو حوله و شستم خودمو بياد در اشكم بخواد اينكه از قبل تا

 .تختم روي افتادم حوصله بی و بيرون اومدم

 .كردم نگاه آيينه توي خودمو و شدم بلند اومد جا حالم كه يكم

 ...موزونه و مياد بهم چيم همه نزاشته، كم خلقتم واسه كه كردم شكر اروخد

 ....يكنهم تحسين زيباييمو ميبينه هركی نمياد، خودم چشم به فقط زيبايی اينهمه

 گفتم و انداختم باال شونه نمياد؟ آرمان چشم به چرا زيبايی اين آخه ولی

 !!!؟؟...شكليه چه ديگه عشقش نيست معلوم

 .كشيدم اتو روشونو و كردم خشك سشوار با موهامو و وشيدمپ لباسامو

 .پوشيدم صندالمو و سرم روي انداختم شالمو و كردم جمعشون كيليپس با

 ...مجازي دنياي توي رفتم و تابم لب سر نشستم بيان كه وقتی تا

 ...بود حقيقی دنياي از تر شيرين خيلی انگار روزا اين كه مجازي دنياي

 ...اومدن كه بود ندچ ساعت نميدونم

 ....بود جوري يه دلم و داشتم استرس حسابی زد، صدام جون آتنا

 .پايين برم من تا بودن نكرده باز درو هنوز پايين رفتم

 ....آرمان عشقم جز بودن همه
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 .بود پوشيده قرمز تاپ و مشكی شلوار يه آرام

 ..رنگی نهمو كوچولوئه روسري يه با مشكی بلند دامن و كت يه جونم آتنا

 .رنگ مشكی آديداس ورزشی لباس دست يه هم فرزادخان

 .داخل اومدن بزرگ گل دسته يه با آرشام بعدم  عمو زن عمو اول و شد باز در

 دست همه به زورت و زرت نمياد  خوشم آخه كردم سالم فقط آرشام و عمو به

 ....!!!!بدم

 .كردم سرد روبوسی يه هم عمو زن با

 خوشگل نداره قابلتو: آرشام كرد ويز ويز گوشم زير و دستم داد گلو آرشام

 ..خانوم

 ولی بدم جوابشو خواستم می كردم، نازك چشم پشت و گرفتم ازش نفرت با گلو

 ...جوابه بهترين محلی كم ديدم

 بی جورايی يه و ميز روي گذاشتمش بذارم آب توي گلو دسته اينكه بدون

 ....كردم احترامی

 .كردم تعارف همه به و برداشتم بودو كرده درست نومخا اشرف كه هايی شربت

 .آرام بغل نشستم دست به سينی بعدم

 خودم به كلی آوردم شربت كه همين من و ميكنه خانوم اشرف رو پذيرايی بقيه

 .دادم زحمت

 گفت گوشم كنار آرام

 ...زده تيپيم چه خان مجنون: آرام

 نروش خاكستري پيراهن اب تيره خاكستري شلوار و كت دست يه كردم، نگاهش

 ...دودي كروات و

 ...روح بی عسلی چشماي و گرد صورت بود، كرده درست فشن موهاشو
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 ...بودم متنفر ازش من ولی بود خوب تيپش كل در

 ...حاال ولی ميومد چشم به نبود آرمان اگه شايد

 هواسم تمام نبود، اونجا هواسم چون زدن حرف چيا از و نشستن چقدر نميدونم،

 كجاست؟ نبود معلوم كه آرمانی بود، آرمان يشپ

 ...خيابونا تو عشقشه دست تو دست االن شايد

 كه تهگف بهش االن تا شايدم گفته دروغ من به شايد نميدونه دختره گفت اون ولی

 .داره دوستش

 .اومدم خودم به فرزاد بابا صداي سرش پشت و آرام ي سلقمه با

 .پشتی حياط يتو بريد دخترم، ديگه پاشو: فرزاد

 .پشتی حياط توي رفتم و گفتم آروم اجازه با يه آرشام به توجه بدون

 دمق بيا ميگم: آرشام آوردن تشريف خان شاهزاده تا حياط بغل تخت روي نشستم

 ...بهتره بزنيم

 .بشينم ميخوام ندارم زدن قدم ي حوصله: من

 .بشينيم تاب روي بيا پس: آرشام

 .برو ميخواي هرجا تو راحتم، همينجا يعنی نشستم اينجا وقتی: من

 ....ها كنه اخالقی بد بده خيلی خوشگلی اين به خانوم: آرشام

 كه همينی بكنی؟ ميخواي چيكار اخالقه بد كه حاال خوشگلی اين به خانوم: من

 .هست

 من؟ يا ميكنی شروع تو اول باشه خب خيله: آرشام

 هي بزنی، تو كه نميمونه یحرف بشه تموم حرفم هم وقتی كنم می شروع من: من

 .ديگه كس هيچ با تونه با نه كنم ازدواج نميخوام من ميگم جمله

 تا پس نيستی تو نظرم مورد شخص مسلما باشم داشته ازدواج قصد ام اگه

 آرشام جناب نمياد خوشم ازت اصال من كه برو نكردي خورد اعصابمو

 ....آريان
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 .معروف ي لهجم اين پاي ميزارم حرفاتو اين من: آرشام

 اخمامو گفتم؟ درست ليلی؟ بشكست مرا جام چرا ميلی بود ديگرانش با اگر

 هم توي كشيدم

 ...اي ديوونه انگاري تو: من

 ...تو ي ديوونه آره ديوونم، كه معلومه:آرشام

 ازدواج به تن محاله من ولی بزار بزاري ميخواي چی هر پاي به كه، واقعا: من

 ...تو با نم او بدم

 ...ميارم دستت به خودمی مال آخر و اول تو: آرشام

 .نميتونی نخوام من اگه: من

 بكش: من كشيدم دستمو كه دستم روي گذاشت دستشو شد، نزديك بهم آرشام

 .عوضی دستتو

 ....او او: آرشام

 .عروسك ميري تند داري خيلی

 .كن صحبت درست من با و ببند كثيفتو دهن: من

 ...فسن دارم دوستت خيلی من: آرشام

 ..آرشام متنفرم ازت من ولی: من

 ...من: آرشام

 .شديم ميخكوب آرمان عصبی صداي با هردوتامون

 .بودم نديده عصبی اينجوري آرمانو وقت هيچ

 ...فوران حال در آتشفشان كوه يه شبيه درست بود شده

 هگوش و بود شل بنفشش كروات بود، تنش ياسی پيراهن با بادمجونی شلوار

 ...بيرون بود زده پيراهنش

 ...شده اينطوري االن بود معلوم و بود ريخته بهم حسابی



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  272  

 شروع تنم بلندش و عصبی صداي تن از و شد سيخ تنم به مو چشاش برق از

 كه ودب منقبض انقدر فكش. بودم ترسيده حسابی كردم، بغض و لرزيدن به كرد

 ...بشه خورد دندوناش داشت امكان آن هر

 ريخته دختراش دوست زيراي لباس تمام واستاده نجااي كه عوضی اين: آرمان

 اسماشونو؟ بگم لباساشونو، هم خودشونو هم ديدم همشونو. اتاقش گوشه گوشه

 براتون؟ بگم بازم يا بسه...پونه شيدا، پرستو، دنيا، هستی،

 .خيلی ميترسيدم خيلی. درگيرشدن هم با طرفش، رفت عصبانيت با آرشام

 گرفت يقشو آرمان عوضی؟ خودت واسه ميكنی وربلغ پرت و چرت چی: آرشام

 ...آشغال مرتيكه تو يا منم عوضی: آرمان زد فرياد ديوار به چسبوندش و

 .ميزدم زار بيصدا فقط و نميفهميدم هيچی ديگه

 .اومدم خودم به آرمان عصبی فرياد با

 مگفت بغض با اينجا؟ من واسه شده شير كه داري دوسش گفتی توام با: آرمان

 حرف داره اون همش حياط تو اومديم وقتی از نگفتم، هيچی من بخدا نه :من

 ...ميزنه

 آتنا اومدم ازكالس كه ظهر نداشت خبر خواستگاري اين از روحمم اصال من

 فتم،گ خودشم به. منفيه جوابم گفتم ولی كردم قبول احترامش به منم گفت جون

 .متنفرم ازش كه گفتم

 گفتم و آرشام به كردم رومو

 .هستم متنفرم ازت هيچ كه ندارم عالقه بهت من خان آرشام: نم

 سرش زد فرياد بود شده برابر ده عصبانيتش كه آرمان

 و ورد ببينم ديگه بار يه برو و كن جمع پالستو و جول جوابتو؟ گرفتی: آرمان

 .نميزارم زندت ميكنم و  خورد پاتو قلماي ميپلكی نفس بر

 .افتادم راه سرش پشت منم و كشيد منو دست بعدم

 ...!!!كتك باد زير ميرم االن خدا يا
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 ترس از اتاقت توي گمشو: آرمان سرم زد داد عصبانيت با و كرد باز اتاقمو در

 ...دم*شی*شا*می خودم به داشتم

 گفتم ترس با ميريخت اشكام كه همينطور

 ...پامو و دست نشكن خدا تورو بودم، خبر بی من بخدا آرمان: من

 گفت بود نشده كم ازش كه صبانيتیع و اخم با

 .نبودي زنده اآلن اينجائه خودت ميل با ميدونستم درصدم يه اگه: آرمان

 وردخ پاتو قلماي كه نمياي بيرون اتاق از نرفتن تا اتاقت توي ميتمرگی حاالم

 ...ميكنم

 ...بهم كوبوند قدرتش نهايت با درو و بيرون رفت اتاق از و گفت اينو

 ...نميومدم بيرون خودم نميكردي تهديدم اگه حاال: گفتم خودم با

 .....نرفته پايين اونم فهميدم اتاقش در صداي از

 ....دعوا پايين ميره االن باز گفتم شد، راحت خيالم خداروشكر

 و شده عصبانی من بخاطر كه كردم ذوق دلم توي كلی و تخت لب نشستم

 ....!!!!انداخته راه آبروريزي

 آرشام از كال آرمان چون شدم پشيمون خودم كردن ذوق از بعد لحظه چند ولی

 .مياد بدش

 بود كرده خواستگاري آرام از من بجاي اگه و هست چيز همه اهل آرشام چون

 . ....بود افتاده راه خونريزي و خون پايين اآلن كه

 زدم غر خودم به

 ...ديگه دختر يه عاشق عاشقه اون بفهم بفهمی، بايد

 ...شدنشو عاشق فتگ بهم راحت چقدر

 ...من براي شنيدنش بود سخت چه
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 افتادم و رفت بين از بود مونده واسم كه انرژي ذره يه قضيه اين يادآوري با

 .افتادم هق هق به و بالشت توي كردم فرو سرمو و تخت روي

 اون با آرمان داشت، جا آرمان فقط هقام هق بين و بالشت تاريكی و نرمی توي

 ....داشتنی تدوس و جذاب قيافه

 ...عضالنی و ورزيده اندام اون با

 .نشد هك نشد نكنم فكر ايه ديگه كسه به متعلق قلبش كه پسري به كردم كاري هر

 ...قلبش مالك ميدونستم، آرمان مالك خودمو من

 

 *ششم و سی فصل*

 

 سبابمو انگشت دوتا و خودم دور پيچيدم مار مثل پتومو و چرخيدم تختم روي

 .نشنوم زنگو كوفتی صداي ديگه تا دادم فشار محكم و گوشم يتو كردم فرو

 ...بيشتر شايدم ميزد، زنگ داشت بود ساعت دو كنم فكر

 

 زدم غر لب زير

 تنيس شده خراب اين تو كس هيچ يعنی اه اه اه  رو، لعنتی اون كنه باز يكی: من

 كنه؟ باز المصبو اون

 .....!!!برد ابمخو خودم به زدن غر حال در كه بودم خسته انقدر

 ....ريشتري دوازده ي زلزله يه به شد تبديل زنگ صداي

 دنمب نميخواست دلم اصال داشتم، وحشت زلزله از چيزي هر از بيشتر بچگی از

 ....آوار زير بمونه

 :ميگفتم و ميزدم جيغ كه حالی در و پريدم جام از چطوري نفهميدم همين بخاطر

 ...زلزله فرار، فرار،
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 .....رد طرف رفتم

 مبعدش و نرم چيز يه به خوردم نميديدم چيزي و بود بسته هنوز چشمام چون ولی

 ....شدم زمين پخش

 ...!!!نرم نه سخته و سفت آوار يادمه من كه جايی تا

 ...!!!نياد دردم كه شده نرم آوار و سوخته من بحال دلش خدا شايد

 ...بعدا كنم تعريف همه واسه باشه يادم معجزه، وااااااي

 الي ميسنجيدم موقعيتمو و چيشده كه ميكردم فكر خودم با داشتم همينطوركه

 .كردم باز ترس با و آروم آروم چشمامو

 !ميكردم احساس رو گرما و نرمی هنوزم

 ....چشمم به چسبيده ديدم توپ دوتا شد باز كامل چشمام وقتی

 جيغ يه با شد قاطی من جيغ كه كشيدن جيغ كردم شروع دوباره و ترسيدم

 ....ديگه

 

 ...شدم موقعيتم متوجه تازه گرفتن فاصله چشمم از توپا وقتی

 ....بوده خانوم اشرف چشماي و نبوده توپ توپه ميكردم فكر كه دوتايی اون

 بوده خانوم اشرف خود و نبوده آوار نرمه، آوار ميكردم فكر كه هم نرمی اون

 ....بودم بغلش تو من كه

 خانوم اشرف و نبوده زلزله اينكه مثل زلزلس دمميكر فكر كه ديگم يكی اون

 بيدار كه ميداده تكون ريشتري دوازده زلزله يه قدرت با منو بدن كه بوده

 ...!!!!بشم

 !!!...گذشت گوشم كنار از زلزله خطر اينكه مثل خب

 گفت و كرد ساختگی اخم خانوم اشرف

 ...شكست كمرمم شدم ترك زهر مادر؟ چته: خانوم اشرف
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 ترك زهر بگم بايد من لرزوندي، زلزله مثه منو كه شماست تقصير  ههعه: من

 .خب ترسيدم شدم

 .منتظرن در دم برو پاشو نيست، حرفا اين وقته حاال خب: خانوم اشرف

 من؟ منتظر: من گفتم تعجب با

 .ندارم سوات منم كه بنويسی اسم كنی امضا بايد پستچيه: خانوم اشرف

 .منتظره خدا بنده پاشو مادر پاشو اد،بي باسوات آدم يه بايد ميگه

 نيست؟ خونه اي ديگه باسواد آدم هيچ ينی: من

 تسم رفت و كرد شوت توپ مثل منو خانوم اشرف و بلندشد آيفون زنگ صداي

 شنيدم صداشو آيفون،

 .اومدن پسرم اومدن بدو، مادر نيست كسی نه: خانوم اشرف

 :زدم غر

 .بزاره رگشوم كپه آدم نميزارن دقيقه دو اه:  من

 .بود تنم صورتی خواب لباس يه آخه  كنم عوض لباسمو بايد ساعت سه

 ....مسلمون منم و ايرانه اينجا خب ولی ميرفتم همونطوري كه بود خودم به اگه

 ....نميشه كه همينجوريم ديگه

 .پوشيدم پيداكردم اتاقم توي كه لباسی ترين دست دم

 ...زقرم شال و سفيد مانتو با مشكی جين يه

 چشمامم وارنگ و رنگ لباس اي ضايه قيافه چه اه اه انداختم خودم به نگاه يه

 .نميشد باز پف زور از كه

 .قيافم كردن درست واسه نداشتم وقتی نبود اي چاره ولی

 .شدم مانتوم هاي دكمه بستن مشغول و پايين دوييدم ها پله از

 بخواي اونورش به اينور از كه بزرگه انقدر كه حياطم اين اه دوييدم، در دم تا

 ...بگيري دربست بايد بري
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 . ....بودم افتاده نفس از واقعی معناي به رسيدم در به وقتی

 تگف و سمتم چرخيد بود در به پشتش كه پسري در شدن باز با كردم، باز درو

 بله: من آريان؟ خانوم: پستچی

 گفت و زد لبخندي

 ...بودين؟ خواب شما طلممع اينجا ساعته سه من خواب، ساعت: پستچی

 گفتم غيض با

 ...بودم بيدار خير: من

 .مشخصه كامال: پستچی گفت و كرد چشمام به اي اشاره پسره

 گفتم عصبانيت با

 گفت و خنديد دوباره مشكليه؟ بودم خواب بله: من

 ميشين؟ ناراحت چرا بابا نه: پستچی

 بيدار بايد جپن ساعت روز هر آخه شد، حسوديم من كردين كاري خوب اصال

 ....خوابين يك ساعت تا شما ولی بشم

 ناراحت شما كه انقدر كنن بيدارم خمپارم و توپ با بخوابم يك تا روز يه من

 ...نميشم ناراحت شدين

 ميداد دستم به خودكاري كه حالی در يكه؟ مگه: من گفتم و شد تا چهار چشمام

 ...بله:  پستچی گفت

 روي كه كوچيكی دستگاه به كه حالی در بعدم داد، نشونم موبايلشو ساعت

 گفت ميكرد اشاره بود موتورش

 .كنين امضا و بنويسين فاميلتونو و اسم اينجا: پستچی

 .بله: پستچی اين؟ روي: من گفتم تعجب با

 گفتم و بگيرم خودمو جلوي نتونستم

 ..ميكنه هنگ آدم اومده چيزا چه بود، خودكار كاغذ قبال امكانات، به ايول: من
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 ...نگو كه بود شده داغون انقدر خطم زدم، امضا و نوشتم فاميلمو و اسم

 .نياوردم خودم روي به ولی

 بنويسين؟ دوباره ميشه نشد ذخيره ببخشيد: پستچی

 گفت و كرد اخمی پسره برگردوندم، خودكارو و زدم امضا و نوشتم دوباره منم

 ....امكاناتو كردين چشم: پستچی

 ....من با كرده لج امروز اينم

 .دستم داد خودكارو دوباره و كرد روشن و خاموش دستگاهشو بعدم

 قبلی هاي دفعه از خطم بودم عصبانی چون نوشتم دوباره كردمو فوت نفسمو

 .ندادم محل بازم شد، بدتر

 سالتونه؟ چند: پستچی گفت دستگاهش روي بود شده خم كه همينجوري پسره

 ...نوزده: من

 تعجب بله: من نوزده؟: پستچی گفت تعجب با كرد، نگام و باال آورد سرشو

 داره؟

 دارن تدوس كه خانوما البته نميخوره بيشتر هيفده شونزده بهتون آخه نه: پستچی

 ...بشن ديده كمتر

 .ميگن همينو همه ميشم ديده كمتر متاسفانه ولی. ندارم دوست من اتفاقا: من

 برادرتونه؟: پستچی گفت و گرفت سمتم به پاكتو

 ...بود كرده تمديدش كه بود گواهينامش بود، آرمان ماله كردم پاكت به نگاه يه

 گمب نميتونستم حاال و بودم نوشته خودمو فاميل دستگاه روي بگم، چی موندم

 ...خواهرشم

 !بيارين؟ در مارو خاندان كل آمار ميخوايين دقيقه دو اين تو شما: من

 ....اينجوريه اخالقم يستن خودم دست پرسيدم سوال خيلی شرمنده: پستچی

 ...دادم تحويلش كی به كه بنويسم بايد ميپرسيدم بايد آخريو اين ولی
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 بهش؟ حاال ميگفتم چی

 یچ هر فضوله كه انقدر پسره نيست يكی فاميالتون چرا ميگه خواهرشم بگم

 ....داره آستينش توي جوابی يه بگم

 لذت بودن همسرش زا ميتونسم اينجا حداقل شدم، خوشحال كردم كه فكري از

 ...ببرم

 گفتم ترديد بدون

 ...هستم همسرشون نخير،: من

 گفت تعجب با باز پسره

 !!!وقته؟ چند نميخوره بهتون اصال كردين؟ ازدواج شما مگه واي،: پستچی

 ....خنديديم و گرفت خندمون دوتامون كه انداختم بهش چپی چپ نگاه يه

 ولی ودمب همينجوري زمانی يه منم ينكن استفاده بيكاريتون از ببخشيد،: پستچی

 ...ميخورين حسرتشو بعدا و ميگذره زود خيلی دوران اين خب

 .كردم تشكر و زدم لبخندي

 ...يارو داشت حرف باز ميموندم فردام تا بستم درو و تو برگشتم

 .رفتم خونه در سمت به و انداختم باال اي شونه

 ...ها ميشه چيزيش يه فضولم پسره اين

 چی كشيد طول چقدر: خانوم اشرف گفت خانم اشف تو رفتم اينكه محض به

 .بود دانشگاهم ماله هيچی: من بود؟ آورده

 ....آرمانه ماله بفهمه نميخواستم

 اشتمد همينجوركه و كنارم گذاشتم پاكتو تخت، روي نشستم و باال رفتم ها پله از

 مژدگونی آرمان از چجوري كه ميكردم فكر اين به مياوردم در مانتومو و شال

 ...بگيرم

 ادد جواب بود نخورده كامل اول بوق هنوز گرفتم، موبايلشو شماره ترديد بدون

 گفتم تعجب با شده؟ چيزي نفس الو: آرمان
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 !بشه؟ چيزي بوده قرار مگه نه:  من

 .ميام اآلن من لحظه چند ببخشيد: آرمان

 بشه؟ چيزي بوده قرار مگه ميگم منی؟ با آرمان الو: من

 اتفاقی كسی واسه حتما گفتم نميزنی زنگ وقت هيچ نبودم، تو با نه: مانآر

 ....افتاده

 ...امانه و امن چی همه راحت خيالت نه: من

 .برم بايد دارم جلسه بگو زود كارتو خب خداروشكر،: آرمان

 او راحتی اين به كه نيستم آدمی من نياوردم، خودم روي به ولی پرم، توي خورد

 ...بدم

 گفتم هميشگيم ژيانر با

 ...بخر كادو يه من واسه مياي داري: من

 ميكنی سوال چقدر: من ميخواي؟ كی واسه مدلی؟ چه كادو؟ كاغذ: آرمان

 ...آرمان

 ....خودم واسه ميخوام هديه يه چيكار؟ ميخوام كادو كاغذ بابا نه

 !بخري؟ كادو ميخواي خودت واسه: آرمان

 ....من واسه بخري تو ميخوام نيار، در بازي عههههخنگ: من

 !!!...باال انداخته ابرو هميشه مثل ميدونستم

 ؟.حسابی چه روي انوقت: آرمان

 سال آرامم واسه من  بخرم؟ كادو الكی يكی تو واسه كه كرده اضافه پوالم مگه

 .ميخرم بزور تولدشه كه سال به

 .دارم فرق من خب: من

 ...هههههيگ حتماد داره دليل: من اونوقت؟ فرقی چه: آرمان

 .بدونم دليلشو ميخوام خب: آرمان
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 .ميفهمی دليلشو آوردي كه كادومو نميشه: من

 و چرت داري انداختی كار از منو زدي زنگ ديوونه، ي دختره بابا برو: آرمان

 .ميگی پرت

 .نميگم دليلشو گرنه و بياري كه نفعته به خودته، ميل: من

 ...بدونم دليلتو ميخوام نه ميارم كادو نه من: آرمان

 ....پس خب خيله: من

 

 خودش مثل و دادم جواب زد زنگ نرسيد دقيقه به كردم، قطع خدافظی بدون

 گفتم

 ....برم بايد دارم كار بگو زود الو: من

 .شنيدم كه مطمئنم شدشو كنترل ي خنده صداي

 ...بدم يادت كه نيستی بلد خدافظی اگه: آرمان

 ...نميبرم كار به قهرم باهاشون كه كسايی واسه ولی بلدم،: من

 گفت شوخ لحن يه با آرمان

 .ميگيرم افسردگی كاراتو اين نكن خدا تورو من؟ با قهري مثال االن شما: آرمان

 تربيت بی: من

 گفت و شد جدي دوباره آرمان

 كارو همين باش مطمئن: من ميشه؟ چی آخرش ببينم بمون قهر انقدر: آرمان

 .ميكنم

 .نزد زنگ ديگه اونم و دمكر قطع خدافظی بدون دوباره

 .طرفه كی با كه بدم نشون اين به بايد من

 .كردم بازش و بيرون كشيديم بوده توش كه اي برگه و كردم پاره پاكتو در
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 موقتا و رفت دلم آرمان عكس ديدن با آوردم، بيرون كاغذ الي از رو گواهينامه

 ....نظركردم صرف تصميمم از

 مواس نگيره جدي حرفمو اگه ولی خونه، ميومد كادو با شايد ميكردم صبر بايد

 كارم عاقبت از اينكه بدون كنم می عملی راحت خيلی تصميممو نخره كادو

 !!!.باشم داشته ترسی

 اب بيرون حتما هم شامشو نبود، خبري آرمان از شام ميز سر رفتيم كه موقعی تا

 كادوأم زا اتاقش، توي رفت بخير شب يه با و نخورد شام چون خورده عشقش

 .نبود خبري كه

 

 و بوده بيرون عشقش با اينكه فكر از اما طرف يه نبود مهم براش حرفم اينكه

 ...ميتركيدم حسودي از داشتم گذشته خوش بهش كلی

 ويت از رو گواهينامه و اتاقم توي رفتم شام صرف و تشكر از بعد همين بخاطر

 .آوردم در كشوم

 ...كردم فكر يكم

 ....بود زود نقشه اجراي براي هنوز

 

 *هفتم و سی فصل*

 

 ...بياد اي هفته يه بوده قرار نيومد؟ من گواهينامه اين ميزنم جز دارم هفتس دو

 ...خبريم بی ما و نيومده نه ميگن همه

 ولط انقدر نبايد گواهينامم كاراي دنبال ميرم گفتم نرفتم، شركت امروز ديگه

 .بكشه

 ....شينما پشت نشست گواهينامه بی كه نميشه

 .....رفتم رسيد ذهنم به قبرستونی هر
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 ...پست اداره رانندگی راهنمايی ده، اضافه به پليس

 یكل از بعد پست، اداره بردم گرفتم رانندگی راهنمايی از رهگيريشو كد آخر

 ميگم رفتم شده نوبتم معطلی

 ...نيومده هفتس دو من گواهينامه آقا ببخشيد: من

 ميگه بهش، دادم كدو   بفرمايين دارم بله: من ارينبي بايد رهگيريشو كد: مرد

 ...غرب شهرك: من دادين؟ كجارو آدرس: مرد

 ميگه گفتم آدرسو

 !.دادن تحويل آدرس همين به بردن ظهر يك ساعت پيش هفته دقيقا:  مرد

 گفتم تعجب با

 كی؟ به دادن؟ تحويل پيش هفته: من

 ...مانپژ نفس خانوم همسرتون به دادن، تحويل بله: مرد

 ...!!!ميگی منو

 !خانومم؟ به: من

 .ببينين ميتونين امضاشون و اسم اينم بله: مرد

 .ممنون درسته بله: من

 .....بيرون اومدم سرافكنده

 ...بود گرفته خندم كارش از هم و ميخوردم حرص هم

 ...نخريدم من و ميخواست هديه ازم كه بود پيش هفته درست

 ...بريده دم ي دختره

 .خونه رفتم راست يه و ماشين يتو نشستم

 .....بودم اخالق بد و مغرور مقابلش در هنوز

 .دادم نشون عصبی خودمو
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 .داخل رفتم اجازه بدون و زدم در به آروم تقه يه

 اشتد و بود كرده گوشی دو موهاشو. بود تنش مشكی شرت تی و سفيد شلوار يه

 .ميخوند درس

 گفت خونسردي با كو؟ هيناممگوا: من سرش زدم داد عصبانيتم تمام با

 بوده؟ من دست مگه چميدونم: نفس

 زدم داد دوباره اتاقو ي بسته در به كوبيدم شدمو گره مشت

 هان؟ كردي قايمش گوري كدوم توئه، دست آره: من

 ينمبش تو مال با ميخوام دارم؟ چيكار تو گواهينامه به من ديوونه، بابا برو: نفس

 كاراي دنبال صبح از امروز نفس، نگو دروغ من به: من ماشين؟ پشت

 .بودم گواهينامم

 ورديمآ گفتن آخرم رفتم، ديگم قبرستونه هزار و پست اداره و ده اضافه به پليس

 ...همسرتون به داديم تحويل خونتون

 و استرس بدون ميداد جواب اينكه بودم، سرتقيش و جوابی حاضر عاشق

 ...ترس

 ....!!!شقد اون با ايستاد، روم به رو اومد

 گفت و چشمام توي زد زل

 ...بگيرين همسرتون از خونتون ببرين تشريف خب: نفس

 ببين: نم گفتم و كردم فوت صدا با نفسمو پشتم، پر موهاي بين كردم فرو دستمو

 .ندارم بازي بچه و بازي مسخره حوصله من فسقلی

 .دادن نشونم گرفتی تحويل كه فاميلتو و اسم و امضاء

 ...المصبو ناو من به بده

 گفتم و كردم ريز چشمامو
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 خودت با چی كردي؟ معرفی من همسر خودتو حقی چه به تو ببينم اصال: من

 ....دختر خوندي كور  بگيرم؟ تورو بيام بشم خر مثال كه كردي؟ فكر

 ...بود نكرده اينجاشو فكر پايين، انداخت سرشو و تخت لب نشست

 ...خب...خب: نفس گفت زير به سر نمايی مظلوم با

 ......كه خواهرتم بگم نميتونستم نوشتم خودمو فاميل و اسم

 .زنتم بگم مجبورشدم فوضول؟ يارو به ميگفتم چی

 گفت رويی پر با و باال گرفت سرشو

 ....شوهرمی بگم بخوام كه نيستم جمالت عاشق منم وگرنه: نفس

 ...كنم نمی تحمل رو خواري اين وقت هيچ

 ...حاال هست كی انگار اييييششش: نفس گفت و كرد نازك چشمی پشت

 ...انرژيه پر و شاد حسابی دختر اين بود، گرفته خندم

 توئه؟ دست پس خب، خيله: من گفتم اخم با نخندم، كه گرفتم خودمو جلوي

 پاركينگ، خوابيده ماشينم بفهمن ميشينم گواهينامه بی دارم ماهه يه بدش زود

 ...بدش

 ...باز اين دختريه عجب خريدي؟ وشك برام، بخري كادو گفتم: نفس

 ....شده طلبكارم

 بگيره؟ مژدگونی گواهينامه واسه ديدي كيو آخه: من

 برم برابرش دو من بد ارزه نمی بيشتر تومن سی باشه خيلی گواهينامه اون

 بگيرم؟ كادو تو واسه

 .ندم مفت كادوي كسی به ولی كنم اقدام دوباره حاضرم

 ....خواستی خودت خب خيله: نفس

 از اومدم تا ، آورد فندك يه همراه رو گواهينامه پاكت كشو توي از و رفت

 ...!!!!داد آتيشش بقاپم دستش
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 احمقانه كار همچين نميشد باورم و بود كرده هنگ مغزم كردم، خاموشش سريع

 ...باشه كرده اي

 تيكه يه واسه بشم معطل بايد چقدر باز حاال نيست معلوم بودم، شده عصبی واقعا

 ...كاغذ

 .بودم عصبانی واقعا ايندفعه آخه نميشد ولی كنم، كنترل خودمو كردم سعی

 عشقمه نفس، خب ولی ميخورد مفصل كتك يه بود نفس جاي ديگه كی هر

 ....ديگه

 .آوردم بيرون پاكتش توي از رو گواهينامه

 .بود قاطی و سياه هاش نوشته تمام

 سرش زدم داد

 بی با و تخت لب نشست كردي؟ چيكارش نفهم ي دختره واي واي واي: من

 ....بود خودت تقصير خواستی، خودت: نفس انداخت باال شونه قيدي

 ...افتاد ور افتاد در نفس با كی هر نشناختی منو هنوز تو اينكه مثل

 ...استغفرهللا...خيلی فكري بی خيلی اي بچه خيلی: من

 ....تو هم خودم واسه هم متأسفم

 بيرون زدم اتاق از انداختم بهش غضبی با نگاه زمين، روي كردم پرت الششو

 .بهم كوبيدم درو و

 ...ميشه چی ببينم ميخوام ميشينم گواهينامه بی بيخيال

 

 *هشتم و سی فصل*

 

 .....بشه كه نميشه بدتر اين از خدا واي
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 بدون ميكردم فكر كنه، مخالفت بخواد خان فرزاد كه نميكردم فكرشم اصال

 ...برم ميتونم بخواد مدل كه هرجا دردسر

 تدرس اگه باباش، به حسنی و ميره تخمش به تره  رفته؟ كی به آرمان اين بگو

 ...باشم گفته

 جون؟ خدا كنم چيكار حاال

 كه باشه همراهم آرمانم كه مهسا تولد برم ميتونم صورتی در گفته خان فرزاد

 .نباشم تنها

 مرد يه ميخواد و دختره هي اونم گفت نذاشت برم آرام با بزاره كردم هركار

 نه تو نه نياد آرمان اگه ولی خودشه ميل بياد ميخواد آرام حاال باشه، همراهم

 ...نميرين جا هيج آرام

 به دست رفتم كن گوش حرف دختر يه مثه و خوردم جا واقعا العملش عكس از

 .بشم آرام دامن

 

 ...بياد نميتونه و داره امتحان تا سه فردا گفت نم او كه

 می اگه و پايست من از بيشتر كارا اين تو ميدونستم چون نشدم پاپيچش زياد نمم

 ....ميكرد همدستی من با حتما تونست

 .زدم كه گندي و بودم مونده من حاال

 ...ميكشيدم آرمانو منت بايد مهسا تولد برم خواستم می اگه

 !.بدم همه به پزشو و برم آرمان با خدامه از منكه آخه

 !!!...كنم خوار خودمو و كشی منت برم نميخواد دلم اصال خب ولی

 من مميكرد فكري يه بايد دستام، بين گرفتم سرمو و تخت روي نشستم كالفه

 خوش كلی و ميرم كه زدم صابون دلم به مهسا تولد بخاطر وقته خيلی

 ...ميگذرونم

 ....نياد آرمان اگه حاال
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 .ردك راضيش بشه شايد آرمان ميمونه فقط كنم راضی بتونم عمرا كه فرزداخانو

 ...دريا به زدم دلو

 یرنگ هاي دوزي تيكه روش كه سفيد مانتو با پوشيدم سفيد كتون شلوار يه

 .داشت

 وير انداختم سفيد شال يه بستم سرم باالي موهامو و كردم ماليم خيلی آرايش يه

 .پوشيدم ستمو صورتی كفش و كيف و سرم

 .بود منتظرم در دم بودم زده زنگ قبل زا كه آژانسی بيرون، زدم خونه از

 .بودم نرفته موقع اون تا ولی بودم بلد آرمانو شركت آدرس

 .مقصد به برسيم تا نشستم منتظر و دادم آدرسو

 هرانند صداي ،با بود گوشی توي سرم هميشه معمول طبق شركت به رسيدن تا

 .اومدم خودم به

 

 ...خانوم رسيديم: راننده

 .شدم پياده و كردم حساب آژانسو پول

 بود قرمز مشكی نماش و ميشد اي طبقه بيست كنم فكر كه بلندي ساختمون ابهت

 .بود گرفته منو جوري بد

 .مينداخت كالس با هاي هتل ياد آدمو و بود شيك حسابی

 طبقس؟ كدوم آرمان تبليغاتی شركت پرسيدم و نگهبانی سمت رفتم

 خودشو اسم كه متشكره خود از و راضی خود از و داره نفس به اعتماد انقدر

 ....شركتش روي گذاشته

 همون شكر ،خدارو آسانسور طرف به رفتم دهمه ي طبقه فهميدم كه اين از بعد

 . ...سوارشدم و بود طبقه

 شارف ده دكمه روي بودو شده مانيكو صورتی و سفيد الك با كه كشيدمو انگشت

 ....كرد حركت آسانسور و دادم
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 ....گل ي دسته يه نه گرفتم شيرينی جعبه يه نه شدم متوجه تازه كه بود موقع اون

 منت اومدم نه دارم قرار مهمی شخص با نه نداره، ضرورتی گفتم خودم با ولی

 ...!!!كشی

 ...!!!نيومدم اصال كه كشی منت ينی

 به داعتما آرمان ميگفتم بعد و بودم نفس به اعتماد خداي خودم بود، گرفته خندم

 ...زياده نفسش

 ...اومدم درست كه كرد مطمئنم روم به رو تابلو شدم، پياده و ايستاد آسانسور

 ....بود شده مزين آرمان اسم به كه رنگ طاليی تابلوئه يه

 ...آرمان تبليغاتی شركت

 .داخل رفتم بود، باز اتاق در

 

 .بلندشد ديدنم با بود نشسته ميز پشت كه جوونی پسر

 اي قهوه يه نداشت خاصی رنگ چشماش داشت، سفيدي پوست و متوسط قد

 ...معمولی

 .ودب پاش كتون مشكی شلوار و سفيد پيراهن بود، كرده شونه باال به رو موهاشو

 پيك و شيك جوون دختر يه شركتش منشی ميكردم فكر هميشه بود، جالب

 !!!....باشه

 خدمتم در: پسر برداشتم دست چرونی چشم از صداش با

 .گفتم و كردم نازك چشمی پشت

 .داشتم كار آريان آقاي با: من

 گفتم جانب به حق داشتين؟ قبلی وقت: پسر

 ...ندارم قبلی وقت به نياز نه: من

 ...!!!اومده نفس بگين بهش
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 *نهم و سی فصل*

 

 ...!!!ميگن اين به گند شانس

 و جلف ي قيافه و بود اومده داد قرار بستن واسه كه مفخم لحظه همون نميدونم

 .....خنديدم و گرفت خندم كه گفت چی داشت ايم زننده

 !!!....ها نميخندم هيچوقت حاال

 و ناگهانی شدن باز با، شد همزمان من لب روي لبخند و اون ي قهقه صداي

 ...در اجازه بدون

 .شدم بلند سريع و كردم گم پامو و دست نفس ديدن از

 ...مداو سرش پشت اميد و بود ايستاده اخم با در چوب چهار توي نفس

 ...ولی دارين جلسه گفتم بهشون: اميد

 .آوردم باال سكوت ي نشونه به دستمو

 ...برو تو نداره، ايراد: من

 .بود كرده تيپ خوش هم حسابی كه نفس سمت شد كشيده نگاهم دوباره

 ...كرده ميكردمو كه فكري همون فهميدم عصبانيش و پكر ي چهره ديدن با

 و گردنشه دور سرش بجاي شال كه جوون نز يه ديدن با بودم اون جاي منم

 جا و ميشدم شوكه جلفه هم حسابی و ميزنه قهقهه كشيدن سيگار درحال

 .ميخوردم

 .بيرون ميره اتاق از داره غيظ با نفس ديدم اومدم كه خودم به

 اب بعد ولی ازش دلخورم حسابی ديشب جريان از آخه بره بذارم خواستم می اول

 !!! كجا؟ من كار و كجا اون كار گفتم خودم
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 فكر خودش با ميذاشتم نبايد ميشدم؟ حالی چه ميديدم اي صحنه همچين اگه من

 ...كرده فكر درست كه كنه

 و بيرون اومدم ميزم پشت از ببرم بين از رو مسخره تفاهم سوء اين اينكه براي

 ...زدم صداش ميرفتم بطرفش كه همينطور

 ...جان نفس: من

 ...اشك برق ميزنه برق چشماش كردم حس كرد، نگاهم غيظ با و برگشت

 ...ميشه؟؟؟؟ يعنی ،خدايا داشتم دوست برقو اين چقدر

 ...عزيزم تو بيا: من

 

 گفت حرص با

 ...برس كارت به تو خونه، ميرم: نفس

 ...رفت ضعف دلم زنانش حسادت از و شدم كنايش متوجه

 اتاق توي آوردمش و گرفتم كيفشو بند

 ...ميرن دارن مفخم خانوم شده، تموم كارمون عزيزم نه: من

 چشماي و داد فشار ميز روي كريستالی سيگاري جا توي سيگارشو ته مفخم

 نميكنی؟ معرفی: مفخم چشمام توي دوخت خمارشو خاكستري

 .عزيز نفس نامزدم چرا: من گفتم و كشيدم عميقی نفس

 گفتم ميكرد نگاهم تعجب با كه نفس به رو بعدم

 .بودن اومده كارخونشون داد قرار بستن براي مفخم خانوم: نفس

 گفت لب زير

 ...خودتی عمت، جون آره: نفس

 گفتم مفخم  به و نياوردم خودم بروي
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 .ميگيرم تماس خودم، من باشه جمع خاطرتون خب: من

 .پولدار عوضی مزاحم برو كن گم گورتو گفتم محترمانه يعنی حرف اين با

 گفت و شد بلند اخم با

 .ميام دوباره من پس جان آرمان باشه: مفخم

 .كنم می هماهنگ تلفنی نيست احتياجی: من گفتم و ايستادم سينه به دست

 گفت ناز با و جلو آورد دستشو

 ...تو زحمت اينم ممنون عزيزم باشه: مفخم

 سالمت به: من گفتم و كردم اشاره در به طرفش كنم دراز دستمو اينكه بدون

 .رفت و تانداخ نفس به نگاهی اكراه با

 .بستم سرش پشت درو و كردم فوت صدا با نفسمو

 خندم بود هم توي حسابی اخماش و بود كرده باد بادكنك مثل كه نفس قيافه از

 گفتم نفس به بودم خيره كه همينطور و اميد به زدم زنگ.  گرفت

 ...ينمنميب رو كسی فعال نكن، وصل تلفنيم بيار، شكالتی كيك و قهوه دوتا: من

 به رو كه رنگی قرمز چرم مبل روي اومدم، بيرون ميز پشت از و ردمك قطع

 خما يه جوابم بهش، دوختم نگامو و كردم قالب دستامو و نشستم بود نفس روي

 ...اون طرف از بود  غليظ

 من: نفس گفت سرتقانه نفس تو؟ يا كنم اخم بايد من هست، طلبكارم اخماشو: من

 ...بدم رو هشب زياد نبايد هم توي كردم اخمامو

 اجازه بی كه امروز از اينم ديشبت كار از اون كنم، اخم بايد من نخير: من

 .كارم اتاق اومدي

 ستني معلوم نشستی لخت...و سر زن يه با شما كه كنم اخم بايد من نخير: نفس

 من بعدم ميزنه، قهقهه ميميره خوشی از داره من واسه كه ميكنی چيكارش داري

 ...توام همسر من كه همونجايی: من ؟.توام نامزد كجا
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 گفت و كرد گرد چشماشو  بكنم؟ ميتونم چيكارش ميز پشت از من بعدم

 .كنی كاري بتونی كه اينور ميومدي نكش، خجالت خدا تورو نه: نفس

 و چرت و بخنده بيخودي بايدم خورده و كشيده تونسته تا كه مست زن يه: من

 .بگه پرت

 پوكش  ي كله از فكرمو و برداره كچلم سر از دست كه كردم معرفيت نامزدم

 .كنه بيرون

 داد قرار كرده پهن تور برات كه معتاد مست آدم يه با بايد چرا اصال تو: نفس

 رخ خيلی دختره اين خوابيده توش زيادي پول خوبيه داد قرار چون: من ببندي؟

 .پوله

 نيستی؟ پولدار خودت تو مگه: نفس

 

▐logo.png▀ 

 ...بخ ولی چرا: من

 ينجا؟ا اومدي كه چيشده بگو، كارتو بدم، توضيح برات نميبينم دليلی من اصال

 نبود؟ سرش هيچی چرا اصال: نفس

 مست بود مست: من حسود؟ ي جوجه  اين دست از بكوبم كجا سرمو خدااااا اي

 ....بفهم

 همه با اون بعدم نداره، ربطی من به اصال بپوشه روسريشو بگم كه نميتونم

 كنم؟ چيكار راحته يهمينطور

 ...بشم اونجوري بلدم منم اينجوريه اگه كنه عوض مدلشو: نفس

 گفتم جدي و كردم اخم

 ناي نميزاري، ما ي خونه توي پاتو شدي اون مثل اگه ميكنی، غلط خيلی تو: من

 دارم كار كلی من داري؟ چيكار بگو كن تمومش زودتر هم رو مسخره بحث

 ...نكن معطلم
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 .بودم اومده هيجانی چه با بگو منو پريد، ذوقم ديگه هيچی: نفس

 اب دادتو قرار: نفس  بگی؟ كارتو بياي ذوق سر دوباره كنم چيكار من اآلن: من

 ...كن فسخ سريش پيردختر اين

 .كردم نگاهش باوري نا و بهت با شد، تا چهار چشمام

 ايدب داد قرار فسخ صورت در نداره امكان اين خودت؟ واسه تو ميگی چی: من

 .بدم دادو قرار سوم يك

 ...ميگم چرت دارم ميدونستم خودم

 ساعت چهار و بيست تا داد قرار فسخ براي بود شده ذكر داد قرار توي چون

 سوم يك كرده فسخ قراردادو كه طرفی بايد ساعت چهار و بيست بعد و وقته

 ...هنميش ولی فسخش براي داشتم وقت من يعنی بده، مقابلش طرف به دادو قرار

 .هوا اين تو اومدم اينجا تا راه اينهمه كنم اذيتت نيومد دلم بگو منو: نفس

 گفت ميشد بلند جاش از كه درحالی

 ...شدم خلوتتون مزاحمت كه ببخشيد برم من: نفس

 ...بچه اين دست از خدا اي

 چیهي هنوز كجا؟ ببينم بشين: من كردم اشاره بود آورده اميد كه كيكی و قهوه به

 .نخوردي

 .ندارم ميل: نفس

 از و نيست گشنم و نميخوام و ندارم ميل منی پيش وقتی گفتم بهت بار هزار: من

 .بشين نداريم، حرفا اين

 .بشينه اكراه با شد باعث صدام توي تحكم

 شيطون وقتی كه صورتی همون مظلومش، و معصوم صورت به شدم خيره

 اون از انگار ميشد ناآل مثل هم وقتی و نبود تر شيطون اون از انگار ميشد

 ...نبود تر مظلوم

 اينجا؟ اومده چی واسه ببينم شدم كنجكاو
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 هر ادد قرار اين بستن داره چيكارم بفهمم نميخواستم اگه حتی كردم فكر خودم با

 ...ارزه نمی عشقم ناراحتی به باشه پول توش كه چقدرم

 وبيوخ اين به داد قرار بخاطرش كه داره اينو ارزش نفس يعنی گفتم خودم با باز

 بخاطر: نفس بود قهوشوخورده نصف اومدم، خودم به نفس صداي با كنم؟ فسخ

 ...فعال دارم، كار برم ميخوام خوردم، قهومو تو

 .وايستا لحظه يه: من

 ...داره چيو همه ارزش نفس خوشحالی آره گفتم، خودم به و تلفن طرف به رفتم

: من گفتم نفس به رو بده جواب كه وقتی تا بگير مفخمو شماره: گفتم اميد به

 .زدم زنگ ديگه بشين

 آرمان؟ جانم: مفخم گوشم توي پيچيد مفخم ناز پر صداي

 اب نيستم مايل شدم پشيمون بگم خواستم می زدم زنگ داد قرار واسه سالم،: من

 .كنم همكاري شما

 ادد قرار بتونه كه باشه زياد انقدر زورش نميكردم فكر ميزدم، حدس بايد: مفخم

 .كنه فسخ رو مهمی اين به

 .خدافظ شرمندم من حال، هر به: من

 .كردم قطع بالفاصله چون گفت چی نفهميدم گوشم، به خورد صداش

 بگو اخماتو، اون كن باز اعصابم روي نرو راه بيشتر اين از حاال خب: من

 .كيفش توي برد دست و زد اي دلبرانه لبخند نفس داشتی؟ چيكار

 ...ببنديا داد قرار باهاش من چشم از ورد باز نري: نفس

 .نداره ربطی اصال نفس به نيست بدي فكر نرسيد؟ خودم فكر به چرا

 .دادم قول نفس به من: توپيدم خودم به و زدم پس شيطانيمو افكار سريع

 كه كنم كوچيك خودمو بزنم زنگ دوباره نميزدم، زنگ اصال نبود مهم اگه: من

 .ببند اتوچشم حاال خب: نفس بشه؟ چی

 شد؟ خوب بفرمايين: من بستم چشمامو چرا و چون بدون



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  296  

 ...نكنيا نگاه آره،: نفس

 .ديگه باش زود كنم، نمی نگاه نه: من

 .بازكن توام، بابا خب: نفس

 همه و چشمام به بود چسبيده چيزي يه چون نديدم چيزي ولی كردم باز چشمامو

 .ميديدم سياه جارو

 .ببينمش بتونم تا دوركرد چشمم از چيزو اون آروم آروم نفس

 صورتی گونه اون بپرم ميخواست دلم كه شدم خوشحال انقدر گواهينامم ديدن از

 .ببوسم شدشو كشيده گونه رژ

 .داشت بخواد دلت تا عالفی ولی نداشت خرجی درسته

 .گفتم ناباوري با و گرفتم رو نامه گواهی

 داد تكون راست و چپ به سرشو بودي؟ نداده آتيشش مگه كجا؟ از اين: من

 ....دادم آتيش جلدشو فقط نوچ،: نفس

 بود؟ توش كه اونی پس: من

 شد اطیق هاش نوشته دادم آتيشش قبلش بود، خودت شركت تبليغاتی كارت: نفس

 .چيه نميشد معلوم

 .بگيرم خودمو جلوي نتونستم

 رسيد؟ فكرت به چجوري...پاره آتيش: من

 .بسوزونم خودشو ميشدم جبورم وگرنه داد جواب گرفت شانست: نفس

 و هبچ انقدر نميتونی ديدم كردم فكر چی هر نيستی احمق انقدر ميدونستم: من

 حرفم وسط پريد...  خل

 ...بگو ميخواي هرچی نكش خجالت ديگه خوبه آرماااااان إإإ: نفس

 يرنم بهت مجانی و مفت اين: نفس گفت ميگرفت ازم رو گواهينامه كه حالی در

: من بگيرم؟ برات بايد كه كادوييه همون حتما خرجشم: من ارهد خرج ها سه

 ...هست ديگم چيز يه خرجش ولی ازت، ميگيرم اونم
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 يايب باهام بايد شب: نفس كنه بخير خدا ميخواي؟ چی ديگه تو؟ نكنی ترش: من

 .مهسا تولد بريم

 .بوده گير كارت نسوخته دلت ندادي آتيشش چرا بگو مونده، كارم يه همين: من

 آرمااااان: نفس

 نزن حرفشم آرمان بی آرمان: من

 .خدا تورو برم نميزاره نياي تو اگه گفته خان فرزاد: نفس

 

 گفتم محكم و جدي

 .نميري قبرستونی هيچ توأم نميام من نداره امكان: من

 خب؟ چرا: نفس

 .نداره هم چرا نه ينی نه گفتم: من

 نه؟ چرا بگو خب: نفس

 .ميكنی كالفم نپرس سوال انقدر نفس: من

 معلوم چون: من كردم نگاهش عصبی و كالفه نمياي؟ چی واسه خب: نفس

 ...خبره چه اونجا نيست

 .بيا تو ميگم دارم كه من بعدم باشه، ميخواسته خبر چه ديگه تولده: نفس

 منشنو چيزي ديگه نه، گفتم: من نره بيرون كه كنم كنترل صذامو كردم سعی

 خدا تورو: نفس

 .نداره امكان گفتم نخور خدا مقس انقدر: من

 ...بيا نفس جون من، جون خب: نفس

 .كردم باز دوباره و كشيدم عميق نفس يه و بستم چشمامو

 .بود التماس از پر چشماش
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 .بودم اومده كوتاه انگار ميديدم التماسشو و بود خورده قسم جونشو كه حاال

 !!!...ميوفته اتفاقی جونش واسه باهاش نرم اگه ميكردم فكر

 كجا؟ چند ساعت: من

 

 آرماااان وااااي: نفس گفت ميپريد باال و پايين ها بچه مثل كه حالی در نفس

 ...مرسی

 ...هنوز نكردم قبول منكه: من

 .نهباغشو تو هشت نيم و هفت ساعت پرسيدي، كه كردي قبول ميدونم چرا: نفس

 باال دادم ابرومو تاي يه و كردم اخم

 و رد بشينم بمونم تنها بايد من رفيقات و دوست راغس ميري تو اونجا بعد: من

 .كنم تماشا ديوارو

 ....ديدن واسه هست چيز انقدر جا اون بابا نه: نفس

 ولق من بيا تو بعدم اونا به ميچسبن ميان پسراشون دوست با خودشون همه تازه

 .نخورم تكون بغلت از ميدم

 روش كسی بزنم حرفی نم بود محال كنه، رامم ميتونست زود چقدر دختر اين

 .كنه عوض نظرمو بتونه و بزنه حرف

 ...كرده خودش اسير منو چجوري ببين بچه فسقل اين حاال بعد

 .دنبالت ميام باش، آماده هفت نيم و شيش ساعتاي خب، خيله: من

 باال پريد و كوبيد بهم محكم دستاشو

 ..خييييييييليييييی خوبی خييييييلی آرماااااان واااااااي: نفس

 طاقت بی و ميشد ضعيف ارادم ميكرد لوس ها بچه مثل خودشو وقتی كه واي

 .ميشدم

 گفتم جدي
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 !!!...نمياد خوشم نكن لوس خودتو انقدر ديگه خب: من

 سمت به كه درحالی نميشد ناراحت ميگفتم بهش چی هر كه بود خوشحال انقدر

 گفت ميرفت در

 .بيا زود نكنيا دير ميبينمت شب شم، آماده خونه ميرم من باشه: نفس

 وايستا: من

 .كرد نگاهم نگران ي چهره با و ايستاد

 شدي؟ پشيمون: نفس

 مهمونی اين: من گفتم و كردم اخم بود، مهم براش مهمونی اين چقدر گرفت خندم

 مهمه؟ انقدر

 يه واسه دلم برم، دارم دوست خيلی من نشو، پشيمون خدا تورو آرمان: نفس

 ...ميرسونمت ظهره سر: من حرفش طوس پريدم... تنگ مهمونی

 كشيد آسودگی سر از نفسی

 .برم بلدم خودم بابا نه ترسيدم، چه اوووه: نفس

 گفتم و كردم اخم

 .برسونمت كن صبر گفتم بلدي ميدونم: من

 .بريم: من گفتم و برداشتم صندلی پشت از كتمو

 .خب ميوفتی كارت از: نفس

 گفتم و انداختم بهش داري معنی نگاه

 ...روش ديگم ساعت دو افتادم كار از ساعته سه :من

 .گفتم اميد به رو و بيرون زدم اتاق در از

 ازش اومد من از زودتر اگه رفاهی آقاي ميام، ديگه ساعت يه تا من: من

 .بيام تا كن پذيرايی

 .داره واجب كار گفت زد زنگ مفخم راستی باشه،: اميد
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 ...شدس فسخ نقراردادمو ندارم كار اون با ديگه من: من

 

 *چهلم فصل*

 

 بشه راضی آرمان نميكردم فكرشو درصدم يه حتی خوشحالم چقدر خدا واااي

 .بياد همراهم

 .نداشتم زيادي وقت و بود نيم و سه ساعت حموم توي پريدم ناهار از بعد

 رمس حمومم كاله يه پوشيدم لباسيمو حوله و گرفتم دوش يه سريع چهار ساعت تا

 .بشه گرفته آبش يكم تا كردم

 .داشتم استرس و بپوشم چی نميدونستم هنوز

 .باشم خوب خيلی خواستم می

 و زنونه بلند، و كوتاه كردم، لباسام به سرسري نگاه يه و كردم باز كمدمو در

 ...اسپرت و مجلسی دخترونه

 .كردم انتخاب سفيد كوتاه پيراهن يه آخر

 .بود اي حلقه آستيناش و داشت باز گرد ي يقه

 پايينشو كه داشت روش ساده مدل يه و ميرسيد بزور پام رون روي تا نشدام

 .بود كرده هفتی

 ...ديگه برداشتمش ولی لختيه خيلی ميدونستم

 .بود خوب پوشيدمش، سريع

 .پوشيدم ميكنه خوشگل و براق پاهارو كه اونايی از پا رنگ ساپورت يه

 .مها شونه روي بريزن گذاشتم و كشيدم اتو بلندمو موهاي

 حسابی و بود خيلی مشكيم موهاي با تضادش كه زدم موهام روي سفيدم تل يه

 .ميكند خودشو
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 خيلی. زدم پيمون و پر ريمل يه و كشيدم چشمم پشت كوتاه و پهن چشم خط يه

 .شد خوب

 حجيم كه آتيشی قرمز لبمو رژ و زدم رژگونه. نزدم و نبودم زدن سايه اهل زياد

 ...زد یم برق ژله مثل و بود كننده

 .شد خوب نم او. ناخون برق بقيشم و زدم سفيد الك هامو ناخون باالي

 .دستم گرفتم ستشو كيف و پوشيدم سانتيمو پونزده پاشنه سفيد كفش

 .كردم نگاه اتاقم قدي آيينه توي خودمو

 .لبام و موها مخصوصا شدم هم چی كه اوووف

 .اومد خوشم خودم

 .مگفت خودم به و فرستادم بوسه خودم رايب و زدم خودم به آيينه توي چشمك يه

 آرمانو اين اگه امشب من يعنی تر؟ پسركش اين از تيپ شدي جيگري چه: من

 ...نيستم نفس نكنم خودم عاشق

 ...عاشقمه كنه اعتراف بايد شده جوري هر امشب

 كردم آوري ياد خودم به و كردم فوت صدا با نفسمو

 .نداره كاري تو به ديگس نفر يه عاشق اون بفهم نفس بفهم:  من

 .گرفت گلومو بغض و شد شدم آرايش صورت مهمون اخم

 .نياد در اشكم تا باال گرفتم سرمو

 من: من گفتم خودم به و كشيدم عميق نفس يه اومدم، خودم به در صداي با

 ....مطمئنم ميتونم بيارم در پا از آرمانو ميتونم

 بشه بدل و رد بينمون حرفی نكهاي بدون اتاق، داخل اومد آرمان و شد باز در

 .بهم شديم خيره

 و مردونه ي قيافه اون ي خيره كنندش، مسخ و درشت چشماي اون ي خيره من

 .تنش لباساي و بلندش قد جذبش، پر
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 .مدادي نوك كروات و سفيد پيراهن مدادي نوك شلوار و كت يه

 بد مآد چه نهميك فكر اول نگاه در ببينش هركی واقعی، جنتلمن يه ميگن اين به

 .خودم مثل درست مغروريه و اخالق

 .همينطوريه داره دوسشون كه كسايی بجز همه واسه چند هر

 ...اومدم خودم به صداش با بود، مونده تنم لباس روي نگاهش

 ...بود تفاوت بی سبزش چشماي

 حاضري؟: آرمان گفت عصبی و خشك لحن يه با

 .بريم بپوشم مانتومو آره: من

 لباسم روي برد نگاهشو

 .ديگه نميپوشيدي. بيرون ريختی كه جاتو همه: آرمان

 ...پوشونده لختيارو روي بلنده موهام نده گير خدا تورو آرمان واي: من

 گفت و باال داد ابروشو تاي يه

 حجاب موهات با تو اونوقت ميبينم؟ جاتو همه دارم من چرا پس: آرمان

 !!!ميكنی؟؟

 .كردي دقت خيلی تو چون: من

 ...بيشتره منم از دقتشون ديگه مرداي: انآرم

 

 .كن عوضش برو

 می كاري نه ميرقصم نه نخورم تكون بشينم گوشه يه قراره منكه آرمان،: من

 .كنم

 .ديگش دست كف كوبيد شدشو مشت دست و كرد فوت صدا با نفسشو

 .منتظرم پايين من ميشينی، گوشه يه فقط: آرمان
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 ....ونبير رفت بدو حرف اين گفتن از بعد

 ...ميذاره شرط من واسه رو پر

 .پوشيدم سفيدمو شال و مانتو

 ستد كيفمو توي انداختم بود قرمز كوچيك جعبه يه توي كه مهسارو ي گوشواره

 .برداشتم بوديم گرفته راهمون سر ظهر كه رنگی قرمز گل

 .بود مرتب چی همه انداختم، خودم به آينه توي آخرو نگاه

 مرفت بودن پايين كه خان فرزاد و جون آتنا از خدافظی از بعد و پايين دوييدم

 .حياط توي

 .بيرون ميومد آهنگش صداي و بود كرده باز قرمزشو خوشگل ي پورشه سقف

 .بود كرده پر حياطو كل كه بود زياد انقدر خوشبوش ادكلن بوي

 ....!!!دادم تحويلش مسخره لبخند يه و شدم سوار مجلسی و خانومانه خيلی

 بعدم و پاهام روي موند خيره يهو بود آهنگ كردن عوض مشغول هك آرمان

 چشمام، تو زد زل عصبانی

 دستشو بعدم كشيد، نفس محكم بار چند و دهنش جلوي گذاشت دستشو اول

 .داد فشار هاشو شقيقه روي گذاشت

 اين: نآرما گفت عصبی نشه بلند زياد تا كنه كنترلش داشت سعی كه صدايی با

 .عمرا ديگه يكی

 

 يكی؟ كدوم: من گفتم تعجب با

 ...كن پات كوفتی يه برو: آرمان پريدم جام از كه زد دادي همچين يهو

 ...بريم نميخواييم كه پياده پاي با ماشينيم تو: من

 ..درارم اونجا ساعت چهار بپوشم اينجا بايد ساعت سه
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 راچ و چون بدون و بترسم ازش سگ مثل شد باعث بود تحكم با همراه كه دادي

 .كنم قبول حرفشو

 چه ساعت سه چه پياده چه بريم ماشين با چه نيست حاليم حرفا اين من: آرمان

 ...ساعت سی و صد چهار چه ساعت چهار

 .دمش پياده فهميدي؟. نميريم قبرستونی هيچ يا ميپوشی كوفتی يه ميري يا

 ...ميكردم بغض و ميشدم ناراحت بايد مطمئنا اآلن

 ...ديوار و در به ميكوبيد وشحالیخ از قلبم عكس بر ولی

 ...مهمم براش انقدر كه ميمردم ذوق از داشتم

 .داخل رفتم و زدم لبخند يه

 .بود ضايه خيلی فرزاد و آتنا جلو فقط

 برگشتی؟: آتنا

 گفتم و كردم اشاره پام به

 ...!!!شد يادم شلوارم داشتم عجله انقدر: من

 .باال پريدم و زدم لبخندي

 .ماشين توي برگشتم سريع خيلی و شيدمپو مشكی جين يه

 لحن با و كرد نگاهم بود كرده ترسناكش اخماش و بود عصبانی هنوز كه آرمان

 .جلو بكش كوفتيتم شال اون: آرمان گفت عصبيش

 بيرون ميرين لخت كنن ول رو شماها آزاد بقيش مهمه سر كف فقط انگار

 ...وقت يه نشی اذيت ديگه بيار درش اصال ميخواي

 ميكرد برخورد اينجوري و ميزد حرفارو اين آرمان جز ديگه هركی ندارم شك

 ...صورتش توي ميكردم پرت و مياوردم در شالمم نميدادم، محلش درصدم يه

 مميزن بزنم بگه روبندم اگه آرمان اآلن ميگه، داره عشقم داره فرق اآلن خب ولی

 ...مهمه برام اون فقط چون
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 آرمان كاراي لذت از كه ارادي غير لبخند كه حالی در شالم سمت رفت دستم

 .جلو كشيدم شالمو ميتونستم كه جايی تا بود بسته نقش لبم روي

 ...داشتن حجاب تا تره راحت ها شما واسه كندن جون: آرمان

 آورد در حركت به سرعت با ماشينو

 كه آهنگی به و نداشتم زدن حرف جرأت آرمان ترس از راه هاي نصفه تا

 .ميدادم گوش دبو گذاشته

 منم خود برات ميره می كه اون نيست حاليت كنم می دق تو دوري از دارم

 بزنم حرف ذاري نمی تو اما بمونم تو كنار هميشه تا خوام می من نيست حاليت

 نيست حاليت منی عشق نيست حاليت

 

 نيست حاليت منی عمر 

 تنيس حاليت منی عشق نيست حاليت بكنی دل ازم بري خواي می همش

 نيست حاليت منی عمر 

 توئه جاي فقط من قلب توي نيست حاليت بكنی دل ازم بري خواي می همش

 نيست حاليت توئه فرداي دلواپس يكی نيست حاليت

 حاليت توئه چشماي دنبال من چشم بفهمی منو احساس و عشق شد می كاش

 ماز بري خواي می همش نيست حاليت منی عمر  نيست حاليت منی عشق نيست

 نيست حاليت منی عشق نيست حاليت بكنی لد

 نيست حاليت منی عمر 

 نيست حاليت منی عشق نيست حاليت بكنی دل ازم بري خواي می همش

 نيست حاليت منی عمر 

 نيست حاليت منی عشق نيست حاليت بكنی دل ازم بري خواي می همش

 

 نيست حاليت منی عمر 
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 نيست حاليت بكنی دل ازم بري خواي می همش

 

 .مميپرسيد بودو افتاده جونم به خوره مثل كه سوالی بايد دريا، به زدم دلمو رآخ

 ...كه نميكشتم سرم ميزد داد باز فوقش

 آرمان: من زدم صداش

 .داد جواب جدي و خشك خيلی و آورد پايين ظبطو صداي كنه نگاهم اينكه بدون

 بله؟؟؟: آرمان

 گفت و انداخت اريد معنی نگاه ناراحتی؟ هستی؟ عصبانی االن تو: من

 ميپرسی؟ سوالی همچين چرا نباشم؟ بايد: آرمان

 .بزنی داد سرم بزنم حرف ميترسم كردي اخم انقدر آخه: من

 ...باعثشی خودت بشم اينجوري ميكنه مجبورم كه ميكنی كارايی خودت: آرمان

 .بهترم اآلن ولی

 ..ميپرسم بيخيال ميكنه؟ ناراحتش سوالم يعنی

 بزنی؟ داد نشی عصبانی باز ميدي قول پرسمب سوال يه اگه: من

 .نپرس ميكنه عصبانيم ميكنی فكر اگه خودت نميدم، كسی به قولی من: آرمان

 نه؟يا ميكنه ناراحتت نميدونم. ميپرسيدم نداشتم ترديد كه ميدونستم اگه: من

 ...نشم ناراحت كه ميكنم خودمو سعی من بزن حرفتو تو: آرمان

 مياي من با داري ميدونه اون. نميدونم اسمشم عاشقشی گفتی كه دختره اون: من

 گفت و زد كمرنگی لبخند مهمونی؟

 ديگم؟ يكی با من بدونه ميخواد كجا از بعد عاشقشم من نميدونه اون: آرمان

 و تولد ميري داري ديگه دختر يه با ولی داري دوسش تو بدونه اگه خب: من

 نميدونم: آرمان نميشه؟ ناراحت مهمونی

 نميدونم نه: آرمان نه؟ يا ميشه ناراحت بفهمه اگه نميدونی واقعا وت: من
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 .ميدونم من ولی: من

 نگاتم ديگه ميكردم حساب خيانت يه كارتورو اين بودم اون بجاي اگه من

 .نميكردم

 يا بزنه حرف ديگه دختر يه با نميشه حاضر ميزنه عاشقی از دم كه آدمی يه

 اون جاي اگه من  مهمونی؟ بره باهاش بخواد برسه چه ديگه كنه نگاهش حتی

 .نداشتم دوستت ديگه بودم

  د؟تول برم باهاش ميكرد التماس داشت صبح كی نكنس؟ درد دستت بجاي: آرمان

 .ها كردم قبول تو بخاطر خوبه

 كردنم؟ همراهی مزد اين

 .بياي ميكردي قبول نبايد بودي عاشق اگه هركی، بخاطر: من

 .نیك توجه اون به بايد فقط تو كنی؟ خيانت عشقت به بخاطرش كه كيم من مگه

 ...ميگفتما اينارو و ميمردم داشتم حاال

 .بخنده اينجوري ميومد پيش شد،كم قهقهه به تبديل آرمان لبخند

 برگردم؟ ميخواي: آرمان

 .نيستی عاشق واقعا تو كه فهميدم من ولی نخيرم،: من

 ...بده كاردستم بكشه ونجن به عشقم ميترسم عاشقم بدجوري اتفاقا: آرمان

 .قهرم باهات دختره اون باالي از من نيستی، نه: من

 گفت و كرد پارك ماشينو

 ...كن قهر بعدا نره آبروت دوستات جلوي قهرنكن فعال حاال: آرمان

 گفتم ميشديم پياده دوتامون كه حالی در

 ميومدي من با و نبودي عاشقش ميگم بهش حتما ببينمش روز يه اگه من: من

 ...ميكنی غلط تو: آرمان... مهمونی
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 وجهت بی. نميخورد بر ميگفت هم جدي البته برنخورد، بهم بود شوخ لحنش چون

 گفتم حرفش به

 آرمان؟ چيه اسمش: من

 فضول؟ داري اسمش به چيكار تو: آرمان

 ...دختره اون دختره اون بگم نميتونم كه همش آخه: من

 من حرفاي و ها كار بخاطر كه اخمش با همراه البته لبخندي كه حالی در آرمان

 نفس: آرمان گفت معمولی و ريلكس خيلی نميرفت چهرش روي از لحظم يه بود

 چی؟: من گفتم...ميزنه صدام كردم فكر

 ...نفس نفسه اسمش ميگم بهت عشقمو اسم دارم كه، ندارم كارت: آرمان

 مثل نكنم، فكر اباب نه    ميگه؟ منو نكنه سرم، روي ريختن يخ آب پارچ انگار

 تمگف تعجب با واستادي؟ چرا چيشد؟: آرمان گفت ميكردم، نگاهش داشتم منگال

 نفسه بله: آرمان نفسه؟ اسمش: من

 دبلن بلند دوباره كه حالی در باهم؟ نشيم قاطی كنی ازدواج باهاش جالب، چه: من

 گفت ميخنديد

 يه موقه ونا تا همگنين؟ محلول مگه نميشين، قاطی كوچولو نترس: آرمان

 ...بيخودي نباش نگران تو حاال براتون ميكنيم فكري

 مثال؟ فكري چه: من گفتم سرتقانه

 نفس يا بزرگه نفس كوچيكه نفس دو، نفس يك نفس مثال اوووووممممم: آرمان

 ...خوشگله نفس زشته

 من اسم قحطی اسم حاال. نميگفت اينجوري بودم من اگه نيستم؟؟؟ من ديدي

 ...روشه

 خوشگل؟ بزرگ يك نفس منم؟ كدوماش گفتی كه نايیاي: من

 .اي كوچيكه نفس زشت نفس دو، نفس تو. نفس به اعتماد كوه نخيرم: آرمان

 رفتم آرمان از تر تند و كردم اخم
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 .من نه دوستات جلو ميره خودت آبروي قهركنی: آرمان

 بهم رسوند بلند قدم چند با خودشو سرم فداي درك به جهنم به بره: من

 .خانوم قهرو ميخوره بر بهش زودم چه خب خيله: مانآر

 ...ابروئه چشمت باال گفتن خانوم به يابو گفتن شاه اسب به

 .نيست حسود من نفس خب خيله

 اقعاو چون باشی نميتونی بزرگه نفس ولی خوشگل نفس و يك نفس باش تو

 ...جوجه كوچولويی

 خنديدم و شد شل اراده بی نيشم

 آشتی؟ حاال شد؟ خوب حد؟ چه تا ديحسو كه واقعا: آرمان

 دادم تكون سرمو

 .متنفرم ازش مياد، بدم زشتت نفس از من ولی آشتی: من

 .ميشی عاشقش ببينيش بار يه توام گله خيلی چرا؟: آرمان

 .ميخوره بهم ازش حالم بيشعور دختره شه گم بره عمرا،: من

 .. ...ميشما ناراحت دارم كم كم اينجوري نگو عهههه: آرمان

 .اينجوري ميخوره بر بهم عاشقشم من

 .همون پيش برو اصال  بخوره بر بهت شو ناراحت: من

 چرا؟: من برم نميتونم: آرمان

 هنوز دوما برم، نميتونم كه بيخودي نميدونه گفتم بار هزار اوال چون: آرمان

 ...اون پيش برم بزارم تنها اينجا تورو كه نشدم غيرت بی انقدر

 نم با ميدونست اگه نميدونه اون كه اينه بخاطر نيست تتغير بخاطر پس: من

 .نميومدي

 بهشت توي بودن اون بدون به جهنمو توي اون با بودن من معلومه: آرمان

 .ميدم ترجيح
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 دوستش ميدونست دختره اون اگه نميري، كه نيست غيرتت بخاطر پس: من

 ...اون يشپ ميرفتی ميكردي ول منو اآلن همين تو ميزد زنگ االن و داري

 ...اوهوم: آرمان

 ديج نميگيري؟ دستمو: من گفتم و كردم نازك چشمی پشت بود، گرفته حرصم

 نه: آرمان گفت و شد

 .بكشم چيزايی يه زبونش زير از خواستم می شيطونی به زدم

 گفت راحت خيلی بگيري؟ دستمو نداري دوست چرا؟: من

 !!...نميگيرم دارم دوست چون: آرمان

 ....بودم شنيده اشتباه انگاري كردم، شك گوشام به

 گفتم حرفش به توجه بدون

 .زدي دست بهم و گرفتی دستمو بار هزار حاال تا كه تو: من

 دفعه هر نكردم هم گناهی بوده غرض بدون و خواسته نا هميشه ولی آره: آرمان

 ...بوده نجاتت واسه

 ...ميخواام چون. كنم می گناه بگيرم اگه اآلن ولی

 ...بريم بدو

 ...بود زده خشكم

 دارم؟ دوست كه چی يعنی ميخوام كه چی يعنی

 چون تمگرف نشنيده حرفشو نداره منظوري گفتم خودم با بفهمم، حرفشو نخواستم

 ...بود اي ديگه نفس پيش فكرم

 .بهش رسوندم خودمو پشتشو دوييدم سرعت، با ميرفت جلو داشت

 ...امل مقدس خشك: من

 .نك فكر اينجوري تو: آرمان

 .ميرفتيم راه هم شونه به شونه و بوديم ساكت باغ به رسيدن تا تامون دو
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 !!!...بود هاش شونه زير من سر آخه...شونه زير به سر نه شونه به شونه البته

 اينا آرمان باغ به ولی بود نقشه خوش و بزرگ اينكه با شديم باغ وارد

 ...نميرسيد

 .دبو آورده وجد به منو همه شادي آهنگ صداي

 هم با تارو دو ما نگاها همه و شديم باغ توي ساختمون وارد آرمان با همينكه

 وعشقش و آرمان قضيه برسم سكته مرز به خوشحالی از تا بود كافی برام ديدن

 .گرفتم ناديد

 توي اينكه از ميبردم لذت وجودش از و بودم آرمان كنار كه بودم من اين فعال

 همه واسه ازش كه آرمانی بودم خوشحال یحساب همراهمه دوستام جلوي تولد

 .ببيننش ميتونستن همه و بود همراهم حاال ميدادم پزشو و ميكردم تعريف

 باتقري و بود محيا چيز همه بساط ميرقصيدن هم بغل توي پسر و دختر تا چند

 .ميدادن نشون خودشونو شادي جوري يه و بودن مست همه

 اومد و شد متوجهمون مهسا كه بوديم زدن ديد مشغول و بوديم ايستاده در دم

 .سمتمون

 گفتم و كردم بغلش

 .ميگم تبريك سالم: آرمان مبارك تولدت عزيزم سالم: من

 زحمت چقدر ممنون: مهسا   گفت ميگرفت ازم هديشو و گل كه حالی در مهسا

 .كشيدين

 يرغ گفتم كردي تو كه تعريفايی با اومدي آرمان آقا با كه شدم خوشحال خيلی

 .بياد كنهمم

 .عزيزم باال ببرم بده لباساتو

 ندهخ با و انداختم باال اي شونه ميكرد نگام تعجب با آرمان سمت شد كشيده نگام

 :مهسا برم؟ بايد كجا فقط ميبرم، خودم ممنون عزيزم نه: من گفتم مهسا به رو

 ممنون باشه: من. بري ميتونی خالين ها اتاق ي همه باال طبقه
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 از. پيشتون بيام زياد نتونم شايد زيادن مهمونا چون ها هبچ ببخشيد: مهسا

 .كنين پذيرايی خودتون

 .باش راحت ممنون باشه: من

 .رفت پيشمون از و داد تكون سري

 دمكر اشاره بود خالی گوشه يه كه صندلی به ميدادم آرمان به كيفمو كه حالی در

 .ميام زود من بشين تو: من گفتم و

 .ميام باهات منم: آرمان

 .ديگه ميام زود بيوفتی راه دنبالم زشته بابا نه: من

 .باش خودتم مواظب بيا زود پس خب خيله: آرمان

 .ميام اآلن كه بميرم برم نميخوام: من

 .باشه حواست خبره چه باال اون نيست معلوم: آرمان

 .خالين گفت كه ديدي: من

 ....باش خودت مواظب ميگم همين واسه تر، بد ديگه: آرمان

 .ميام زود تو دلی بد چه آرمان واي: من

 .اومديا اي دقيقه دو باشه: آرمان

 چشم: من گفتم و كردم كج ناز با سرمو

 .رفتم و دادم تكون دست منم و كرد نگام آرمان

 .كردم حس خودم روي باال به رسيدن تا نگاهشو سنگينی

 

 *يكم و چهل فصل*

 

 ...ذشتگ قرن پنج مثل برام هك اي دقيقه پنج گذشت نفس رفتن از اي دقيقه پنج
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 و كشيده طول كارش كه كردم قانع خودمو بار هزار پنج توش كه اي دقيقه پنج

 نميتونستم شده؟؟ يادت آتنا و خودش از مگه شده يادت آرام از مگه نكرده، دير

 .بود بد حالم باشم تفاوت بی

 ...بزنم زنگ بهش نميتونستم بود توش موبايلشم و بود دستم كيفشم

 روي هم بغل جوون مست پسراي و دختر بجاش و بودن كرده خاموش رو رقاب

 ...ميرقصيدن نور رقص وسط و استيج

 دلم توي آشوب و ميشد بدتر حالم نور رقص شدن خاموش و روشن بار هر با

 .بيشتر

 .بود افتاده شور به جوري بد دلم داشتم بدي خيلی حس يه

 ارفش و تپش ميكردم احساس قشنگ ،بودم نكرده تجربه رو حسی همچين حاال تا

 مغزي و قلبی سكته و قلبم و مغز به بزنه ممكنه لحظه هر و باال رفته خونم

 !!...كنم

 .بودن كرده باد و شده منقبض بدنم رگاي تمام

 .زد می نبض صورتم هاي شقيقه روي

 ...ميمردم خفگی از داشتم

 ...بيارم باال خواستم می جوون دختراي ي برهنه بدنهاي ديدن با

 .شدم بلند و كردم شل كرواتمو ي گره

 .شونم سر انداختم داشتو بلند بند يه كه نفس كيف

 اتفاقی كه برم منم باال رفت پسري اگه كه بود ها پله سمت نگاهم مدت اين كل

 ...برگشت نه و رفت پسري و دختر نه ولی... نيوفته

 ...مست پسر يه قبل از باال اون يا...شده بد حالش يا...كشيده طول كارش يا

 ....نداره امكان نه نه

 :گفتم لب زير و كردم لعنت بار هزار كردم كه مزخرفی فكر بخاطر خودمو

 ...همين كشيده طول كارش فقط
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 .نذاشت راحتم لعنتی فكر اون و نشد راضی دلم بازم ولی

 .ها پله سمت رفتم سريع و تند قدماي با

 ...ميشد تر داغ بدنم ميشدم نزديك ها پله به بيشتر چی هر

 .رفتم باال يكی دوتا سرعتم تمام با هارو پله و رسيدم بالخره

 .شد قطع بعدم و خورد گوشم به اي خفه جيغ صداي رسيدم باال به وقتی

 .ميلرزيد تنم تمام

 كه خودم قلب صداي كه بود بلند قدري به آهنگ صداي كردم، تيز گوشامو

 ...به برسه چه نميشنيدم ميكوبيدو وار ديوونه

 ...شنيدم دوباره

 ...زد صدا نصفه منو اسم كه اي خفه صداي جيغ صداي

 .باشن گرفته دهنشو كه انگار شد قطع بعدم

 طمئنم ديگه شنيدم نصفه اسممو وقتی اما شناختم صداشو شنيدم كه جيغو صداي

 .شدم

 .خورد گوشم به صدا كه سمتی دوييدم

 .بود شده رديف هم بغل در تا سه

 .كردم باز هعجل با

 ...سوم در و خالی اتاق يه دوم در بهداشتی سرويس اول در

 مردن وقت فعال ولی بميرم وسط همون ميخواست دلم جلوم ي صحنه ديدن از

 شده هار ميكنم چيكار دارم نميفهميدم بود گرفته چشمامو جلوي خون نبود،

 ...بودم

 محكم چشماشو ،بيرون بياد عوضی اون دست زير از ميكرد تقال داشت نفسم

 .ميومد اشك تند تند بلندش هاي مژه بين از حال اين با ميداد فشار هم روي

 .بودن شده ريخته بهم آرايشاش و سياه صورتش تمام
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 .بود شده خفه بود گرفته دهنشو جلوي كه آشغال اون دست توي جيغش صداي

 یسع يكی اون با و بود گرفته دهنشو جلوي دستش يه با چيز همه بی مرتيكه

 ...كنه باز لباسشو زيپ داشت

 ...لش تن نبود، تنش پيراهن شرفشم بی سگ پدر خود

 .دادم فشار قدرتم تمام با و گرفتم دستام بين گردنشو و جلو رفتم

 از تمداش قيافش ديدن با من سمت برگشت و شد كنده نفس لباس زيپ از دستش

 ...ميتركيدم خشم

 

 ...عووووووووضيييييييی اشكان

 ...رفاقت به برسه چه نكنم نگاهم آدمايی همچين به خودم قسم لحظه همون

 .ادافت راه خون كه دهنش توي زدم يكی اون با و ميدادم فشار گردنشو دستم يه با

 هر اي من حضور متوجه شايد ميكشيد، جيغ فقط و بود بسته هنوزم چشماش نفس

 .كرد باز چشم ترس با من ي نعره صداي با چون بود نشده اي ديگه كس

 تا منم و نداشت خودش از دفاع قدرت كه بود مست انقدر پدر بی آشغال اون

 ...ميكردم بارش بود خونوادش خودشو اليق چی هر و ميزدم ميخورد

 بزارين، بزارين ميتونين چی هر(عوضی آشغال ميكردي چيكار داشتی: من

 چشماي ويت رو توانی نا و عجز زد، صدا اسممو گريه با نفس) اليقشه هرچی

 .ديدم گريونش و زده وحشت و غمبار

 ...ميشد اونم نوبت نداشتم دلداري و نوازش حال اصال ولی

 ...ميكشمش

 زا خودشو كروات گوشه، يه بود افتاده حال بی بود خورده كتك كه انقدر اشكان

 ...مبل پايه به بستم دستاشو و برداشتم زمين روي

 .يسپل به زدم زنگ سريع و برداشتم گوشيمو

 .كردم قطع آدرس گفتن از بعد و دادم جواب مسخرش سواالي به
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 دوستيم ميشه ناراحت مهسا كردي؟ كارو اين چرا آرمان نه: نفس زد ناله نفس

 ...ميخوره بهم باهاش

 ...ي دختره

 ...احمق فكريه چه تو اين فكريم چه تو من

 زدم داد

 ...بهتر درك به بخوره بهم جهنم، به: من

 من نخوره بهمم حاليته؟؟؟ هان؟ ميومد سرت داشت باليی چه تهحالي تو احمق

 .بستم لباسشو زيپ رفتم فهميدي؟؟ بزنی حرف باهاش نميزارم ديگه

 .شدم جوري يه پشتش، خورد دستم

 ...هرزه نيستی كن ول موقعيتم اين توي كه آرمان سرت توي خاك

 .كثافت لباساتو بپوش زود: من

 .ميپوشيد لباساشو صدابي ميريخت اشك همينجوركه نفس

 ...خوشگله كه انقدر نداره شانس براش شد كباب دلم

 .پايين ها پله از كشوندمش خشم با خودم پشت و كشيدم دستشو

 ...شكست كنم فكر شنيدم تقشو صداي كشيدم دستشو كه اي لحظه

 شله؟ انقدر چرا اين خدا اي

 ...كه شكست جاش يه زدم دست بهش وقت هر

 .شكست دستم آرمان آي آي: نفس گفت ناله با و گرفت شدت گريش

 .بود شكسته جوري بد خودمم دل

 .زدم داد سرش دوباره

 ...جهنم به ميفهمی جهنم به شكست كه شكست: من
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 و وجود كل تو، با ميدونم من اونوقت بيرون بريم شده خراب اين از بزار فعال

 ...ي دختره ميشكنم هيكلتو

 ...تقصيري من بخدا: نفس

 ودموخ بايد بود بد حالم ولی نداره تقصيري ميدونستم خودمم حرفش، وسط پريدم

 .ميكردم خالی

 ...نكشتمت تا بگير خون خفه ببند، ؟ خب دهنتو ببند خفه نفس خفه: من

 .بود خاموش هنوز پايين برقاي

 .نشد متوجهمون هم كسی بيرون رفتيم سريع

 سرمو و نشستم ممخود صندلی، روي كردم پرتش و كردم باز نفسو طرف در

 بودم پليس منتظر فرمون، روي گذاشتم

 مگذاشت صدامو دوباره. كردن اعزام نيروهاشونو گفتن كه گرفتم تماس دوباره

 زدم داد و سرم روي

  نه؟ يا ستني مناسب لباست گفتم  گفتم؟ چقدر هان بيام باهات بزار گفتم چقدر: من

 نه؟ يا جنبن بی مردا گفتم

 ...بيشتر شايدم بهت گفتم ارب هزار اينارو تمام

 ...من: نفس

 ...من ميگی فقط. من درد من كوفت من مار زهر: من

 .بگم بقيشو نميزاري تو خب: نفس

 .خيلی نفهمی خيلی: من

 چه االب ميومدم آروم بدوئم هارو پله اينكه بجاي ثانيه به فقط ثانيه به اگه ميدونی

 ...تقصيري من ولی: نفس يانه؟ ميدونی ميومد؟ سرت به باليی

 .نده خالی جا خودته گردن تقصيرا تمام چرا: من

 .نگرفتی جدي منو حرفاي چون توئه تقصير
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 .ميگم كه ميشناسم خودمو جنساي هم حتما ميگم هرچی كه بفهمی نخواستی چون

 ...داشتنته دوست روي از ميگم هرچی كه بفهمی نخواستی نفهميدي چون

 .نكردي حسابم آدم چون

 ...نفهميدي عوضی نفهميدي ديووونتم، ميخوااااامت، عاشقتم، نفهميدي چون

 راه؟ اون به زدي خودتو يا نفهمی و خنگ ها؟ خنگی انقدر چرا تو آخه

. نفهميدي خرت خود اونوقت توام عاشق من فهميدن ايران ملت كل بابا

 ...!!!!!!چراااااا؟؟؟؟؟

 و شيرينی و گل با مردم نيست، آدم مثل احساساتتم ابراز كه آرمان بميري اي

 ابراز مار زهر و كوفت تا هزار و عاشقانه حرفاي و رستوران و شمع و كاد

 ...دعوا و بيداد و داد با تو ميكنن احساسات

 .ميريخت اشك بيصدا و من به بود شده خيره بهت با نفس

 زدم داد و كشيدم نفس صدا با اومد پليس

 عاشقتم كن فرو پوكت ي كله اون توي ميگم، چی ببين كن گوش خوب: من

 ...ميخوامت كن فرو خب؟

 .خورد بهم حالم صورتتو كن پاك بردار دستمالم اون نيا پايين

 نباشين خسته سالم: من پليس سمت رفتم  و پايين پريدم

 

 جاست همين بله: من بودين؟ گرفته تماس شما ممنون،: پليس

 كالسی هم زا يكی مجلس صاحب راستش: من شدين؟ مطلع كجا از شما: پليس

 ...تولدشه بود گفته خانوممه هاي

 ماشين به كجاست؟ اآلن خانومتون: پليس كردم تعريف براش كامل موضوعو

 كردم اشاره

 ماشين توي: من
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 .نفس بازحويی براي بره گفت نيروهاش از يكی به پليس

 مرد اون پيش ببرين منو شما: پليس گفت من به و تو فرستاد نيروهاشو

 ولی ميكرد فرار جا يه از كی هر و بود ريخته بهم مهمونی اخل،د رفتيم هم با

 .كردن می دستگيرشون يكی يكی مامورا

 .اتاق توي رفتم مرده با

 یم تصورش از رسيد خواستش به: پليس بود افتاده زمين روي حال بی اشكان

 ...بميرم خواستم

 .نبود دهزن اآلن كه ميرسيد اگه: من گفتم و اشكان پهلوي توي زدم لگد يه

 .داشتم شكايت حتما  كالنتري بياين ميتونين داري شكايت اگه: پليس

 .بود رفته و بود شده تموم بازجوييش پليس خانوم ماشين، توي رفتم

 .بود نزديكا همون كه كالنتري سمت افتادم راه و كردم روشن ماشينو

 .ماشين توي برگشتيم نامه شكايت تنظيم از بعد

 ولا تازه باز وگرنه نخواستن مدرك كه بود طبيعی ارمونرفت انقدر شكر خدارو

 .برامون بود سر درد

 .بيرون نميره يادم از وقت هيچ ديدم كه اي صحنه بد خيلی بود، بد حالم هنوز

 من احتماال كه دستيو اون سالمش دست با و شيشه به بود داده تگيه سرشو نفس

 اون زا اون براش، الهی يرمبم. ميريخت اشك بيصدا و بود گرفته و بودم شكسته

 ...نم العمل عكس و دستش از اينم بيوفته براش ميخواسته كه اتفاقی و استرس

 .ميره دستش از كتترلش ببينش هركی نازه كه انقدر

 همم برام خودم ناموساي و عاقبتش يا نبودم ايمون و دين پايبند اگه خودمم شايد

 .مياورم كم نفس مقابل در نبودن

 ...بوده اون ياد و خدا كمك همش داشتم نگه خودمو ناال تا اگه

 .زديم می حرفی ما نه و ميشد پخش آهنگی نه بود، سكوت در غرق ماشين
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 ...ميشكست سكوتو نفس فيخ فيخ صداي گاهی فقط

 .ايستادم ديدم كه بيمارستانی اولين و افتادم راه بيصدا

 .شو پياده: من

 چرا؟: نفس

 نشكسته ولی چرا: فسن نميكنه؟ درد دستت مگه: من

 .شو پياده شم مطمئن ميخوام: من

 .داخل رفتيم و شد پياده حرف بی نفس

 ...چلفتيه پا و دست چه دختره اين ميگفتن گرنه و ميريم جا يه دفعه هر خوبه

 .داخل رفتيم بود اورژانسی مورد چون

 .كرد استقبال ازمون باز روي با بود افخمی فاميلش دكتركه

 شده؟ چی ده،ن بد خدا: دكتر

 نه؟ يا شكسته نميدونم ديده ضرب دستش: من

 يه ستشود ببينم بزار بشينه، نميتونست راحت اينجوري كه بود شكسته اگه: دكتر

 گفت و كرد معاينه

 .تنيس احتياجی ولی بگير عكسم يه ميخواي اگه ولی نشكسته مطمئنم: دكتر

 .همين رهبخو تكون زياد نبايد فقط جزئيه ديدگی آسيب به شكسته نه رفته در نه

 .زياد نخوره تكون كه ببندين باندا اين از براش ميشه اگه: من

 كفتم بهش توحه بی هست حواسم خودم نميخواد: نفس

 به اي: دكتر نميخوره تكون كه راحته خيالم اينجوري دكتر ميشم ممنون: من

 .بيارم برم بايد فقط عاشق، مرد چشم

 نميخوام نفس بگيرم آبميوه برات برم من نميا و ميرن دكتر تا ممنون،: من
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 نه: نفس معنيه؟ بی نميخوام منی با وقتی كنم تكرار الزمه: من

 .ميام زود جا همين بشين پس: من

 .تمگرف آناناس خنك آبميوه دوتا و بود بيمارستان بغل كه ماركتی سوپر رفتم

 توي رستانبيما كنار فروشی گل مغازه توي كه رزي گالي كه داخل برم اومدم

 .زدن چشمك بهم بودن بزرگ گلدوناي

 .گرفتم قرمز رز شاخه يه و داخل رفتم

 وير زياده خيلی من نداشت كه تقصيريم دارم دوستش بود فهميده نفس كه حاال

 .مياوردم در دلش از بايد كردم،

 دنيارو گالي تمام بعدا بگيرم شاخه يه بودم مجبور نشم معطل اينكه بخاطر

 ...شپا به ميريزم

 و مبود خريده گل اينكه با كشيدم عميق نفس يه رسيدم كه دكتر اتاق در جلوي

 يادم هنوز بودم، عصبانی شدت به هنوز ولی بيارم در دلش از ميخواستم مثال

 .بود گذشته گوشش كنار از خطري چه پيش ساعت چند بود نرفته

 حال در فخمیا دكتر داخل، رفتم جواب موندن منتظر بدون و زدم آروم تقه يه

 .جلوش داغم چاي يه و بود خوندن روزنامه

 ...!!نديدم نفسو

 كجاست؟ خانومم پس دكتر: من

 .بيرون رفت منتظرشی ماشين توي گفت: دكتر

 ممنون: من

 طرف رفتم بدو و بيرون زدم اتاق از ببندم سرم پشت اتاقو در اينكه بدون

 .ماشين

 

 رفته؟ كجا لعنتی نبود، اونجا
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 بودم هرفت قدم چند هنوز افتادم، راه الستيكا جيغ صداي با و شينما توي نشستم

 .ايستاد اونم و ميده تكون دست تاكسی يه جلوي داره گريه با نفس ديدم كه

 .شدم پياده و گذاشتم همونجا خيابونه وسط اينكه به توجه بدون ماشينو

 .ميشدن رد ماشين بغل از بعدم و ميزدن ممتد بوووووق سرم پشت ماشينا

 .بود كرده فوران آتشفشان كوه مثل دوباره عصبانيتم

 ديووونه؟ فكرشه تو چی

 انندهر سر بيرون كشيدمش و گرفتم مانتوشو پشت كه ميشد ماشين سوار داشت

 برووووو: من زدم داد هم بيچاره تاكسی

 بكشم داد سرش كه بود نفس نوبت حاال

 گريش االح نفس بيام؟ تا واستا نگفتم مگه ميرفتی؟ داشتی قبرستونی كدوم: من

 .ميزد داد هق هق با و بود گرفته شدت

 ...كجا من داداي و كجا اون داد البته

 ...ايرانی مزخرف داستاناي و فيلما اين مثل بود شده زندگيم خدا اي

 ...ميومد سرم به ميومد بدم بازيا سوسول اين از هرچی

 نفس كردن می ردش قبو و فحش با ديگه ماشيناي و بود بد جاش هنوزم ماشين

 ...ميكشيدم داد منم و ميزد حرف هق هق با و ميكرد گريه

 .كردن می نگامون تعجب با توك و تك مردم

 نفهميدم كه نه: من   فهميدي؟ نميام جا هيج تو با من چی؟ كه وايستم: نفس

 .همين مثل همتون شماها چون: نفس نمياي؟ چرا دليلت

 .ميخواين چيز يه واسه زنارو همتون ميگم رو مردا ي همه

 خونتون كشيدي منو كه داشتی نقشه اول از توام خودت امشب، آشغال، احسان

 ...همونايی مثل توام

 ...نزديك از چه و دور از چه بود ما روي نگاهاشون بيشتري آدماي حاال
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 مخصوصا ميكردن فكر موردمون در چی نفس حرفاي با نيست معلوم كردم داغ

 .نبود مهم هيچی نبود مهم برام ولی... من مورد در

 .فكرشوميكرد اون كه چيزي اون نه ميخواستم خودشو من بودم نفس عاشق من

 ...نداشتم نقشه من

 موهام بين كشيدم دست عصبی

 ي عمه!برات؟ داشتم نقشه من خودت؟ براي تو ميگی پرت و چرت چرا: من

 ميخواست؟ كمك بود من

 ...خونتون ببري منو اينكه نه خواستم كمك ازت فقط من: نفس

 كنم كرف نميتونستم حتی بميرم، خواستم می خونتون بردي منو ميگفت كه هربار

 ..ميكنن فكر موردم در چی كه

 ...بين ظاهر مردم و انداز غلط قيافه اين با

 ...ببرمش ميخوام بزور ميكنن فكر دارن حتما

 بود؟ بهتر و تر راحت اين از كمك: من

 ...نباشه سرم روي منتت كه نبود روز يه مياري، بروم همش: نفس

 ...تحقير همش منت همش

 .سرت بزارم منت كه ميكنی كاري خودت ميخواد دلت خودت: من

 وت گمشو  داره؟ تو به كاري كی ديگه بكن زندگيتو جات سر بتمرگ آدم مثه

 .ميزنيم حرف هم با خونه بريم ماشين

 .نميام جا هيج تو با گفتم: نفس

 بري كه داري كجارو بري؟ ميخواي گوري كدوم نياي من با ونمبد ميخوام: من

 یول برم، كه ندارم رو جايی من بدبختم من ميگی راست تو آره: نفس... بدبخت

 !!!...تو مثل نه گفت خواستشو اول از اون احسان خونه برم ميتونم

 ...نيست سرم روي تو منت واميستم خودم پاي روي اونجوري حداقل
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 خودشو منو آبروي كل به آدم اينهمه جلوي بود شده خارج دستم زا كنترل ديگه

 .ميبرد داشت

 .بودم رفته در كوره از جوري بد ميكنم چيكار و ميگم چی نبود حاليم

 .بيرون زد خون ي باريكه و شد پاره لبش گوشه گوشش، توي زدم محكم

 ...!!!روش كردم بلند دست ميمردم، داشتم

 كردم؟ غلطی چه من وااي

 ...رو و چشم بی ي دختره وقيحی خيلی احمقی خيلی: من

 .تكثاف ميكنی غلط خيلی تو  احسان؟ خونه ميرم ميگی ميزنی زل من چشماي تو

 كاري؟ كثافت با خودت؟ پاي رو وايستی اونجوري ميخواي

 منفهميد كه بودم احمق و خر انقد سوزوندم دل تو واسه كه منه تقصير پس بگو

 ...اهلشی خودت

 ندارم آرامش احساس خونت ولی نيستم هيچی اهل من شو خفه شو فهخ: نفس

 ...ندارم

 .شو خفه تو من نه تويی شه خفه بايد كه اونی نخير:  من

 گاهن نزدم، بهت دست ميكنی زندگی ما با داري مايی خونه بيشتره سال يه دختر

 .نكردم بهت چپ

 فتمر باشی، داشته آرامش تو كه نيومدم بيرون اتاقم از شديم تنها هم با بار هزار

 يوفتهب اتفاقی نباشی تنها ولی باشی راحت تو تا نشستم ماشينم تو حياط تو

 ...برات

 .نكرده تهديدت خطري هيچ مايی با ساله يه

 بود دقيقه پنج خودت قول به شب اون گذاشتم تنهات دقيقه پنج فقط امشب ولی

 ...خونه از بيرون بودنت انداخته

 ...ومدا سرت به چی ديدي

 هان؟ برات داشتم نقشه كحا من  اشكان؟ و احسان يا دارم نقشه من ديگه نامردي
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 باهات؟ داشتم چيكار بگو بگو دهنتو كن باز المصب د ديگه، بزن حرف

 هيچی كه آشغال احسان اون ي خونه تو نداري آرامش احساس ما ي خونه تو

 داري؟ آرامش احساس نيست حاليش

 اون از كردي فرار چرا پس داشتی آرامش اگه تیداش دوست رو اونجا اگه

 شده؟ خراب

 سرت اومد بال صدتا بودي تنها دقيقه ده فقط توش كه اي جامعه همچين تو

 خودت؟ پاي رو وايستی ميخواي

 زندگی داري؟ خونه بكنی؟ بلدي كاري داري؟ كار ازخودت؟ كنی دفاع ميتونی

 ...هديگ بگو هان؟ بكنی تونیمي چيكار بكنی ميخواي چيكار داري؟ كسيو داري؟

 الهن صورتش روي بود گذاشته دستاشو بود گرفته شدت هقش هق حاال كه نفس

 زد

 درمون بی درد به برم ميخوام برم ميخوام فقط نميدونم خودمم نميدونم: نفس

 ...بميرم خودم

 هغص تو كه مردم من مگه بميري بري ميخواي ميكنی غلط تو دهنتو، ببند: من

 بعد ميكنه فكر بهش اول بكنه كاري يه ميخواد وقتی عاقل آدم هي  بخوري؟

 .ميده انجامش

 هب اومده چی ميدونی بهتر خودت. خونه بريم ماشين تو بشين بيا آدم مثه حاالم

 .سرم

 ...خونه بريم بشين بيا بده حالم داغونم خستم

 آرماااااااان: نفس

 ...براش بدم جون تا بود كافی كلمه يه همين

 .زد می موج جوري بد صداش توي التماس و ناتوانی و عجز

 من؟ گل ناراحتی انقدر چرا آرمان؟ جان: من
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 احمق من وجود  من؟ وجود بخاطر نداري آرامش و امنيت احساس ما ي خونه

 ...ميرم من خونه برگرد تو باشه خب خيله  ميكنه؟ اذيت تورو

 .برم امشب همين ميدم قول بخدا ميدم، قول

 پاي رو ميتونم كنم دفاع خودم از ميتونم دارم خونه دارم زندگی و كار مردم من

 .وايستم خودم

 صاحب دل اين بزار بالشت، رو بزارم راحت سرمو شبا بزار خونه برگرد تو

 ....ميرم بخدا ميرم من امنه جات كه باشه آروم مردم

 ...بودم نگرانت شب هر ميخوابيدي بغليم اتاق كه سال يه اين تو

 .نفسم ميميرم بخدا ميميرم روزم؟ به سرم به مياد چی ميدونی بري ريبزا اگه

 .عاشقتم بخدا قشنگم نفس دارم، دوست بخدا عزيزم نفس

 ...بود كرده خيس رو ديگه احساسی نفر چند و من صورت نفس از غير به اشك

 .فسن پيش برگشتم و برداشتم صندلی روي از گلو شاخه و ماشين توي رفتم

 نم اشكاي با صورتامون به ميزد نم نم و بود گرفته بارون پاش، جلو زدم زانو

 .بود شده قاطی نفس و

 شاخه يه شدم مجبور بشی معطل نميخواستم اآلن خريدم، گل برات ببين،: من

 واسه اگه حتی پات به ميريزم دنيارو گالي كل بشی زنم اگه ولی بگيرم

 انآرم افتادم پات به آدم اينهمه جلو ببين. بشم معطل دنيا آخر تا گرفتنشون

 هك زده زانو تو جلوي حاال زمين روي بشينه كسی جلو نيست حاضر كه مغرور

 .كنی قبول عشقشو كه بشی همراهش كه زده زانو جلوت پيشش، برگردي

 .بزاري تنهام نري كه كنم می التماست شی زنم كنم می التماست نفس

 .بيارم دستت به كه افتادم پات به نفسم

 .كن قبولم كنم بختت خوش كنم بهشت برات دنيارو ميدم لقو نفس

 .زشته آرمان شو بلند زمين، رو از پاشو ديوونه؟ تو ميگی چی: نفس
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 اليهح نيست حاليش حرفام اين نيست زشت كه عاشقی نيست زشت هيچم نه: من

 ...ديوونگی ينی عاشقی نيست حاليش هيچی عاشقی اصال نيست منم

 .شم بلند محاله ميشی زنم نگی تا

 ...اومده سرم به چی ميدونی بهتر خودت تو آرمان: نفس

 ...شدم ترسيده ازدواج از من افتاده برام كه اتفاقايی اين با آرمان

 ...ميوفته اتفاق شوهر و زن يه بين كه اي رابطه از ميترسم

 

 ...عزيزم ميفهممت گلم كنم می دركت: من

 بفهمن همه بشی خودم ماله نم عشق بشی خودم نفس بشی من زن كن قبول تو

 هامتن باشی من با كن قبول تو نكشن واست نقشه نكنن بهت نگاه داري صاحب

 االن، تا شده ثابت بهت قوله قوالم كه ميدونی مردونه قول ميدم قول من نزاري،

 ...كه ميدم قول بهت

 بياد نفس اسم كه همين چون بدم قول قراره اينكه براي نه بود سخت چقدر گفتنش

 ختيشس نه صبركنم ميتونم كافيه برام و ميكنم سكته خوشی از من شناسنامم تو

 .نبود اون

 .بود آدم اونهمه جلو حرف اون گفتن سختيش

 دو چه وجب يه چه گذشت سر از كه آب. بود رفته آبرومون ديگه كه ما ولی

 خبري داري وحشت و ميترسی كه چيزي اون از ميدم قول: من...!!! وجب

 ...نباشه

 ...باشه آسون باشه شدنی كه بگو چيزي يه نميتونی آرمان نميشه: نفس

 ...شدنيه آرمان جون به ولی سخته كه دارم قبول شدنيه بخدا شدنيه: من

 ...نميشه آرمان نميشه نميخوام نميتونم كنم نمی قبول نميكنم باور نه: نفس

 .خيلی خواهی خود خيلی: من
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 ككوچي كردم كار همه تو بخاطر من يبينیم خودتو فقط تري بد منم از حتی تو

 ياب تو ميدم فرصت بهت باشه يادته؟ بود امروز همين ماله مفخم داد قرار ترينش

 ...باشی راحت تو كه ميرم اآلن همين منم خونه بريم

 ...مرگه برام تو از دوري كه جهنم

 فكر نبشي اومد جا كه حالت كن استراحت بريم بيا تو برم، امشب همين ميدم قول

 .خواست دلت كه چقدر هر كن

 ...قرن دو سال، دو ماه، دو هفته، دو روز، دو

 .كن فكر خواست دلت چی هر

 

 .ميشم گور و گم ميرم چشمت حلو نميام نرسيدي نتيجه به تا ميرم منم

 من نیك دلبري تو بشی سرم تاج بشی زنم ميتونی كه رسيدي نتيجه اين به اگه

 اگه كه عمرم آخر تا شده حتی نميام وقت هيچ گرنه و ميگردم بر كه عاشقی

 ...!!!نيست دور روز اون منفيه جوابت بفهمم

 .كنی فكر خونه بريم كن قبول مهمم ذره يه فقط ذره يه برات اگه

 ...بسه برام...نميشی اذيت راحته و امن جات بدونم من تا برگردي كن قبول

 آسمون مثل تامون هردو مال  چشمام، توي شد خيره و من جلوي زد زانو نفسم

 و زد تلخی لبخند بهم، ميخورد دندوناش و ميلرزيد بيد مثل... بود بارونی و ابري

 .گرفت دستم از گلو

 ...برام بسه مائه خونه بدونم كه همين كشيدم، آسودگی سر از نفس يه

 كنمب دل ازش برم نبودم حداقل بشه اينجوري كه عاشقشم نميگفتم هيچوقت كاش

 ...نبينمش

 الحا خونه برم ميكردم شماري لحظه و ميشد تنگ براش دلم نميديدمش ساعت يه

 ببينمش؟؟ نميتونم كی تا

 ...بشه آروم يكم تا لرزونش هاي شونه روي انداختم و آوردم در كتمو
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 ،شدم بلند خودم و نگرفتم دستشو من اما كنه، بلندم كه جلوم گرفت دستشو

 .دمپاش خودم دارم، نقشه و بدم يا كنم می هاستفاد سوء دارم كنه فكر نميخواستم

 ...ميخورديم سرما مون دوتا مطمئنا ، بود آب خيس لباسامون

 .نشستم منم. نشست و كردم باز ماشينو در

 يه زدن با منم و زدن دست برامون بودن شده جمع دورمون كه فوضولی مردم

 ...شدم دور بوق

 

 

 

 ...بخندن دارن سوژه وقت چند تا خوشبحالشون

 آخر تا ميديدم ها صحنه اين از و ميومدم پيش چيزي همچين اگه خودم واسه

 با دختر چه ميگفتم و ميگرفت خندم آوريش ياد بار هر با و نميرفت يادم عمرم

 ...ذليلی پسر چه و نازي

 .خودمون افكار توي بوديم ساكت جفتمون خونه به رسيدن تا

 .بابا و مامان به سپردم نفسو و خونه رفتم

 ...تمميرف اآلن همين بايد نرسيد فكرم به مشهد پروژه سر رفتن بجز فكري هيچ

 وردهخ مشكل به پروژه گفتم اينا مامان به منم و اتاقش توي رفت راست يه نفس

 .برم بايد امشب همين و

 ...!!!كجام من نميدونن و بيخبرن من از بگن نفس به خواستم ازشون

 یچيزاي يه مطمئنا و ميدونن نفس به عشقمو موضوعه نيستن نفهم اونام البته

 ...فهميدن

 و نميذاشت راحتت و نميشدن پيچت سوال و پاپيچ كه بود اين خانوادم خوبی ولی

 .بودم ممنونشون منم

 ...بگم جريانو چطوري بايد نميدونستم وگرنه
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 خودم، ميزنم زنگ بهتون من خبرين بی ازم بگين نفس به مشهد ميرم گفتم فقط

 ...برگردم كی نميدونم ميشه تنگ تونبرا دلم

 حال احتماال نگفتن چيزي ولی تعجب البته و كردن قبول هام بيچاره اون

 ...ميفهميدن خوب پسرشونو

 لوساي و لباس دست چند يه و برداشتم بزرگمو ورزشی كوله اتاقم توي رفتم

 ...توش انداختم رو ضروري

 خمير مسواك حوله، فون،هد تاب، لب شارژر، لباس، برنداشتم زيادي چيز

 ...والسالم...ژل دندون،

 ...برم خداحافظی بدون و نديده نميتونستم موندم اتاقش در پشت

 .ميزد تند تند قلبم

 .ميكرد گريه هنوز و بود نشسته تختش روي تو، رفتم و زدم در آروم

 ...دستم بشكنه بود، مرده خون و كبود لبش من بميرم

 ...باشی راحت كه نميگردم بر نگی تو تا ودتخ جون به ميرم دارم من: من

 .موهام الي بردم عادتم طبق دستمو كشيدمو عميقی نفس

 كه بشی زنم اگه...بدون اينو فقط...عاشقتم و ديوونه چقدر بفهمی ميكنم دعا: من

 ...دخترم مامان ميشی خيالم تو نشی زنم اگه اگه ولی دخترم مامان ميشی

 نگت برات دلم. سرت تو بره حرفام ميكنم دعا نمهجه مرگه برام تو بدون زندگی

 .ميشه

 ...خدافظ

 ...كردن می خيس هاشو گونه تند و تند اشكاش

 ...رفتم منم و نزد حرفی كردم نگاش سير

 .نكشيد طول زياد آرام و فرزاد و آتی با خداحافظی

 لمد بگم و بشكنم لعنتيمو بغض نميتونستم و بود هنوز اونا جلو غرورم چون

 ...ميشم همشون دلتنگ ميدونستم خودم خب ولی ميشه تنگ شونبرا
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 .كردم روشن ظبطو و ماشين توي نشستم

 ...من جون به ميزد شالق انگار و بود گرفته شدت بارون

 ...من دل حرفاي روي بود شده تنظيم قبل از آهنگ انگار

 ...كردم همراهی رو خواننده اشك با و افتادم راه سرعت با

 .ريختم اشك بيصدا نفس ياد به و كردم گوش آهنگو همون مشهد خود تا

 اشك؟؟؟ و مغرور من بودم، عصبی حسابی ميريختن اجازه بی اشكام اينكه از

 ...بچسب اشكو غرور، بيخيال نفس بخاطر

 دستاتو كه دستامه سهم جدايی ميرم تو پيش از دارم موندن واسه ديره ديگه

 هچ تقديرم قصه اين شده خداحافظ رممي دارم تنهايی بارون اين تو نميگيرن

 تو از جدايی سخته ها لحظه اين چقدر ميرم دارم ديره ديگه خداحافظ دلگيرم

 وقته بی مرگ شبيه كابوسه

 اوج تو نيست دنيا تو جايی برام ميشم گم آهسته ديگه چشمات ساحل تو دارم

 كاش از غير به نيست دنيا تو جايی برام ميرم، دارم ديره ديگه ميشم گم قصه

 سكوت رمتقدي مرگ شبيه تو بی كنم باور بايد پيدانيست چيزي چشمم تو تنهايی

 )فالحی مازيار خداحافظ( ميرم دارم ديره ديگه بغضه از پر من

 

 *دوم و چهل فصل*

 

 همه زدم حاال ولی داشتم آرزوشو ميكشم ايو لحظه همچين انتظار دارم ساله يه

 .كردم داغون چيو

 .كردم خريت آوردم، ناز

 .شد خواستم می كه چيزي همون كرد عالقه ابراز بهم عشقم آرمان امشب 

 ...اي عالقه ابراز چه اونم كرد عالقه ابراز من به اون
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 و گل و شمع از پر رويايی محيط يه تو عاشقی به اعتراف ميكردم فكر هميشه

 ...عشقت و خودتی باشه، وكادو تزيين

 اونم ميشه كتكم و دعوا و بيداد و داد با عاشقی به اعتراف فهميدم امشب ولی

 ...غريبه مردم جلو خيابون وسط

 .نيست بقيه شبيه كارش هيچ كه پسريه آرمان

 مامت با بود تر قشنگ بقيه ماله از نظرم به ولی نبود بقيه مثل عالقشم ابراز

 ...خودش نمونه اخالق همون با داشتنش دوست

 كردم؟ چيكار احمق منه خر منه ولی

 آرمان شد باعث كه دادم تحويلش چرت حرف مشت يه كردم خورد نوآرما

 ...بزنه زانو خر من پاي جلو غريبه آدم عده يه جلو مغرور

 .شكستم غرورشو من

 .بره بزاره شد باعث كه دادم تحويلش چرند مشت يه

 .هبش اينجوري نميخواست دلم اصال بود فكر بدون خريتام تمام كه صورتی در

 كه خودم به نگفتم مگه  نبودم؟ چيزي همچين منتظر مدت نهمهاي مگه احمق من

 همه كردم داغون زدم چرا پس ديگه كرد خب  كنه؟ اعتراف آرمان بايد امشب

 چيو؟

 .بودم نكرده فكر اصال ولی ميخواد منو بگه آرمان منتظرم ساله يه درسته

 ي هعاشقان ي رابطه از من امشب وحشتناك اتفاق و بود افتاده برام كه اتفاقی با

 .بودم ترسيده هم شوهري و زن

 ...نميشناسه احسان و آرمان من ترس

 يكارچ بايد بده ازدواج پيشنهاد بهم آرمان اگه كه بودم نكرده فكر اين به اصال من

 .بخواد منو آرمان كه نميگنجيد ذهنم توي درصدم يه اصال چون  كنم؟

 كجا؟ من و كجا اون ميگفتم هميشه
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 ميكردم فكر تازه داشت فاصله دنيا يه هم از چيمون همه اخالق سن قواره و قد

 دوستم آرمان نميكردم فكر اصال. كنم بيرونش ذهنم از ميكردم سعی هی عاشقه

 ...باشه داشته

 .نميكردم رو چيزي همچين بينی پيش من

 ...نميشه باورم هنوزم

 ميشه؟ مگه ولی نباشه بينمون اي رابطه داد قول آرمان

 سقف يه زير خونه يه توي رسمی و قانونی و شرعی شوهر و زن هي ميشه مگه

 نم ممكنه غير نه نباشه؟ بينشون اي رابطه ولی عشق با نم او كنن زندگی هم با

 ...نميشه مطمئنم

 ميشه؟ ينی نميزنه قولش زير اون داد، قول ميشه كه خورد قسم آرمان ولی

 ...نميگنجه ذهنم تو ميتونه؟

 برنگرده؟ ديگه نكنه رفت؟ اشتگذ كجا آرمان خدا اي

 من نميارم دووم من نياد اگه خدايا شدم اتفاق همه اين باعث كه من سر بر خاك

 .ميميرم

 ...بياد خدااااا

 .بالشت روي گذاشتم دردناكمو سر

 ...سوخت لبم روي كشيدم آروم دستمو

 ...مياد كه مطمئنم نميتونه خودشم اون   نياد؟ ميشه مگه: گفتم باخودم

 نياد؟؟؟؟ اگه ولی

 **** 

 .زد چشممو خورشيد نور كردم، باز آروم چشمامو

 .چشمم روي گذاشتم دستمو

 .دادم ماساژش آروم ديگم دست با كشيد تير سرم
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 .خوابيدم سردرد با كه شبی همون از لحظمه هر مهمون درد سر كه ماهه يه

 .دمنميگر بر نگی تا گفت كه شبی همون رفت آرمانم كه مزرخرفی شب همون

 ...نميام نخواي تو تا

 .گذشت اون بدون نوروزم عيد گذشته شب اون از ماه يه

 يبتشغ و نيست سينشون هفت ي سفره سر آرمان كه ساله اولين ميگفت جون آتنا

 .ميشه حس خيلی

 .ميبينم خودم چشم از همشو

 .ميبينن من چشم از حتما اونام

 ميگن نگرانن براش و برنبيخ ازش خانوادشم من بجز هيچ نيومده هنوز آرمان

 ...نميده جواب اما روشنه موبايلش

 ...!!!نميدن خبر پليس به چرا نميدونم

 .ندارم شك ميده جوابمو بزنم زنگ بهش من اگه مطمئنم

 .نزدم زنگ حاال تا

 ...مياد بيا بگم بزنم زنگ اگه ميدونم منه جواب منتظر اون

 .قولش و مرده قوله قولش كرده ثابت آرمان كه ماهه يه

 و حرفش سر مونده هم دفه اين ميمونه، مردونه قوالش حرفاشو سر هميشه

 .مونده قولش

 و باشه قول قوالش ي همه مثه داد بهم شب اون كه قولی اگه گرفتم تصميمو

 .ميشم زنش واسته پاش مردونه

 .همينه خودمم آرزوي ترين بزرگ

 بزنم زنگ آرمان به شتنزا كه بود غرورم البته و ميكردم فكر ماه يه اين توي

 تر مغرور كه اون از. زد زانو جلوم و شكست غرورشو من بخاطر آرمان ولی

 ...نيستم
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 ...عشقم به رسيدن بخاطر ميشكنم غرورمو ماه يه از بعد منم

 

 *وسوم چهل فصل*

 

 .مشهدم من كه ماهه يه گذشته، شب اون از ماه يه

 ايكار گير در بيشتر و ونبير ميزنم روزام ميخوابم خوشگل هتل يه تو شبا

 .شركتم

 آتی هك قشنگی سين هفت سفره كنار نوروز عيد كه بود سالی اولين تنهام، تنهاي

 .نبودم ميچينه

 .ودمب كجا ميگم حاال نبودم، تنهام البته بود سخت تهنايی تو خيلی نوروز عيد

 اب رابطه در فقط هستن شركت كاراي براي كه نفري چند تنهام خيلی كه خالصه

 .دارم ارتباط باهاشون كار

 .رفيقی نه دارم دوستی نه اينجا

 .پركرده هامو تنهايی تموم و شدم عاشقش كه كردم پيدا نفرو يه ولی

 .كرد سيخ تنم به مو زيباييش و ابهت ديدمش كه بار اولين براي

 

 .نيستم تنها ديگه كه كردم حس

 ميرم وقتی داره شنوا گوش مهربونه خيلی ميبينم، دوستمو روز هر كه ماهه يه

 اممي مثبت انرژي كلی با بجاش و پيشش ميزارم منفيامو انرژي تمام پيشش

 .بيرون

 ...مشنميشناخت زياد ولی بودم شنيده چيزايی يه موردش در ببينمش اينكه از قبل

 .جزئی اطالعت يه و هشتمه امام كه هست رضايی امام يه ميدونستم فقط
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 موردش در و نميشناختم خوبمو رضاي امام اين قبل تا كه متأسفم خودم واسه

 .نداشتم اطالعت

 رخ چون بودم نديده چون نميكردم باور ولی ميكنه معجزه و مهربونه بودم شنيده

 ...نميديدم گلو اين بود بسته چشمام بودم

 .باوركردم ديدم خودم چشماي با وقتی از ولی

 هشب ميان مردم و نيست خلوت ثانيم يه صفاش با و قشنگ حرم كه ديدم وقتی از

 .شد باورم ميگيرن جواب و ميشن متوسل

 بود دهش بسته دخيل فوالد پنجره پشت روز هشت كه ديدم رو فلجی پسر وقتی از

 ...شد باورم رفت راه و شد بلند خودم چشماي جلوي هشتم روز و

 خاطرات وقتی از كردم پيدا سنداش با هاشو معجزه و دنبالش رفتم وقتی از

 ...وچيه كيه كه كردم باور شنيدم موردش در مردمو

 بود سخت خانواده از دوري درسته بودم، پيشش تحويلم سال وقت نوروز عيد

 ...بود بهتر سالم هر از ولی

 ...كرد مشهد راهی منو كارش اون با كه ممنونم نفس از

 من ميخواسته خودش مطمئنم خونش بود كرده دعوتم خودش رضا امام مطمئنم

 .بشناسمش

 .كرد باز چشمامو كه خدايم ممنون 

 هر ميشن نورانی حرمش تو همه معنويتش و آرامش عاشق حرمشم عاشق

 ...باشن كار گناه كه چقدرم

 ...ميشم خوشحال ميبينم كه رو چادري زناي

 ...نبود ولی باشه چادري مامانم داشتم دوست بچگی از

 .بگيرم چادري زن داشتم دوست

 .ميره ضعف لمد چادر توي نفس تصور از

 .ميشه قشنگ و درخشنده چقدر حتما چادر توي معصومش صورت
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 ...ميبنده پشت از هارو فرشته دست مطمئنم

 امام از  بپوشه؟ چادر حاضره اونوقت ميپوشه بزور روسريم و شال نفس ولی

 ...بشه كه خواستم رضا

 .برم پيشش از نميخواد دلم كردم عادت رضا امام به بدجوري

 .كنم زندگی اينجا هميشه واسه دارم دوست

 به اگه البته ميده بهت بخواي رضا امام از چی هر فهميدم ماه يه اين توي

 .باشه صالحت

 به كنه حلش بخوام ازش بخوره گره مشهد شركت و پروژه كاراي شده خيلی

 .بشه درست نكشيده ساعت

 هر اچر نميدونم ولی رضا، امام از خواستم نفسو شب و روز هر كه ماهه يه

 .نفس بجز بهم داده خواستم چی

 وگرنه بدش بهم صالحمه اگه گفتم بهش حرم رفتم صبح نماز واسه كه امروز

 ...بكنم دل ازش كنم بيرون سرم از فكرشو كن كمكم

 هرچی گفتم امروز ولی بده بهم نفسو فقط خواستم می ازش روز هر آخه

 .بشه صالحمه

 

 .شركته ي افتتاحيه امروز

 .ديگه شدم اميد نا نفس تماس از

 یول كنم می دل باشه كندنی هرجون به نفس از كنم رهن رو جايی يه همينجا بايد

 .بتونم محاله...رضا امام از

 .كنم می صحبت آرام و بابا مامان با روز هر

 تا نمميمو مشهد گفتم كردم تعريف براشون تونستم و ميشد كه جايی تا جريانو

 .نميگردم بر نگه نفس

 .ميكنن دركم خوب لیخي اونام
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 ....بالخره ميزنه زنگ مطمئنه و نيست خوب نفسم حال ميگه مامان

 .زد می االن تا بزنه زنگ ميخواست اگه شدم اميد نا ديگه من ولی

 .كردم پاك اشكمو باهاش و كندم خوشبوش ضريح از دستمو ي گره

 انقدر ضريحش به بزنم دست نشدم موفق حرم اومدم كه روز هر ماه يه اين تو

 .برم قربونش شلوغه كه

 ...شب نصفه شب ظهر صبح بياي كه وقت هر

 ايه شبكه به شد گره ثانيه چند براي فقط دستم كه بود بار اولين واسه امروز

 .رنگش طاليی

 .عقب رفتم و كشيدم بيرون جمعيت بين از بزور خودمو بود اومده بند نفسم

 .گفتم و ايستادم ضريح به رو

 اگه زور، به نه ولی ميخوام نفسو من. خوبم رضاي امام عزيزم، دوست: من

 . ....بهم بديش كه جوادت به ميدم قسمت پسرت جون صالحمه

 يه دلم زودتر صالحمه به اگه خبره چه دلم تو ميدونی بهتر خودت رضا امام يا

 .براش شده ذره

 دارم ميكشم زجر دارم ازش بكنم دلمو كن كمكم نيست قسمتم و صالح هم اگه

 ....همراهمه بيداري و خواب تو روز و شب اينكه از ميكشم عذاب

 .كنم می خواهش كن كمكم گناهه ميدونم

 .بيرون زدم حرم از و دادم سالم احترام با و شدم خم كمر تا

 .بود صبح هشت نيم و هفت ساعت

 .بودم خسته حسابی و بودم حرم صبح نماز از

 قماتا تخت به هنوز كه بودم خسته انقدر خوردم، راه توي و گرفتم ساندويچ يه

 .برد خوابم بودم نرسيده هتل توي

 زد می ناله نميديدم، خودشو اما شنيدم نفسو صداي



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  339  

 ...ديگه بيا آرمااان شده تنگ برات دلم: نفس

 ...!!!محالی خواب چه گفتم خودم با و پريدم جا از گوشی زنگ صداي با

 .پريد سرم از خواب ميشد روشن و خاموش گوشی روي كه نفس عكس ديدن با

 نيشگون پام از و گوشم توي زدم يكی مالوندم چشمامو و نشستم جام تو سريع

 ...بودم بيدار واقعا اينكه مثل نه گرفتم،

 و دمكشي صفحه روي انگشتمو ترديد بدون كنم، سكته خوشحالی از بود نزديك

 .دادم جواب

 هب من رگاي تو خونو ولی بود داغون اينكه با رفتش تحليل و گرفته صداي

 .انداخت جريان

 ...ديگه بيا آرمااان شده تنگ برات دلم: نفس

 بوده بيخود هام تالش كه فهميدم شد، تموم طاقتم لرزوند، دلمو هقش هق صداي

 دلتنگش و عاشق بيشتر هيچ كه كنم فراموش اونو نبودم موفق درصدم يه من

 ...بودم شده

 گفتم

 ...خوشگلم نكن گريه نفسم: من

 .معرفت بی رفتی گذاشتی كجا برات شده تنگ دلم آرمان: نفس

 .بيا قوله قولت فهميدم كردم غلط من

 .نكن گريه آرمان مرگ نكن گريه فقط تو من زندگی چشم عزيزم چشم: من

 يه مردي نا انقدر. كنم می گريه دارم همش ماهه يه كنم، می گريه نياي تا: نفس

 .بپرسی احوالمو نزدي زنگ

 .اونجام شب فردا من عزيزم خدا تورو نكن گريه بودم، داده قول تو هب من: من

 .بيا اآلن ديره، فردا ديره شب فردا آرمان نه: نفس

 ...ميرسم شب نصفه بيام بخوام االنم: من
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 كجايی؟ مگه: نفس

 .خوشگلكم شركته افتتاحيه امروز عروسك، مشهدم: من

 .نميخوابم نياي شب اگه بيا امشب همين باشه: نفس

 .ميوفتم راه اآلن همين نكنی گريه بدي قول اگه چشم قشنگم چشم: من

 نیك تصادف نياي تند فقط. بيا زود فقط تو نكنم گريه ميدم قول باشه: نفس

 .باش مواظب

 .كنم تصادف خوشی از نيست بعيد: من

 .منتظرم من نكنه خدا: نفس

 كرد قطع خداحافظی بدون

 هب بزارم ميدونستم اگه نميشد، باورم اصال نداشت حد كه بودم خوشحال انقدر

 كارو همين اول روز از حتما ميده جواب سريع انقدر رضا امام خود ي عهده

 ...ميكردم

 .كردم جمع وسايلمو دقيقه پنج سر

 .بودم خريده سوغاتی ماه يه اين توي كه بود خوب

 ...!!!نفس براي فقط البته

 دباي مدير عنوان به حتما و بود هافتتاحي ظهر دوازده ساعت بيرون، زدم هتل از

 .بيوفتم راه اآلن نميشدكه و داشتم حضور

 .ناهاربود صرف از بعد دو ساعت تا ميكشيد طول خيلی شركت كاراي

 .ميرسيدم شب و بود خوب ميوفتادم راه كه هم موقه همون

 .ميكردم تشكر رضا امام از و ميرفتم داشتم كه كمی فرصت اين توي بايد

 هتل شكر خدارو كردم، حركت حرم طرف به و شدم ماشين ارسو زود خيلی

 .داخل رفتم و گذاشتم پاركينگ توي ماشينو رسيدم، زود و بود نزديك
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 و دمرسي ضريح به باوري نا كمال در ولی بود شلوغ حسابی هميشه مثل اينكه با

 .تشكر براي. ببوسمش تونستم بار اولين براي حتی

 بزرگی خيلی مردي خيلی: من كردم زمزمه. بود پوشونده صورتمو كل اشك

 ...آقايی خيلی

 .....شدم عاشقت نفسم از بيشتر ماه يه اين توي

 كه هست نازنينی همچين ميدونستم و ميشناختمت اگه نوكرتم، كردي گيرم نمك 

 ...اآق پاتم خاك. پيشت ميومدم اينا از زودتر خيلی بده آرامش بهم انقدر ميتونه

 زود خيلی كه ميدم قول ولی ميرم دارم من گرم دمت .ميشه تنگ برات دلم

 از اونو و شدم كی عاشق بفهمه ميخوام ببينت اونم ميخوام پيشت برگردم بانفسم

 .گرفتم كی

 نم او ميخوام برگردونه زندگی به منو تونسته كی نبودش در بفهمه ميخوام

 .بشه عاشقت

 بيام يبزار و كنی دعوتم اگه البته برميگردم زود عاشقتم گلی خيلی مردي خيلی

 و قشنگ توحرم بزارم پا گناهم پا سرا وجود با دوباره باشم داشته لياقت اگه

 .كن دعوتم دوباره كنم می خواهش پاكت،

 اشك راحت مغرورم منه و بودن راحت همه توش كه بود اين حرم خوبی

 ...ميريختم

 .دادم سالم و شدم كمرخم تا و كردم پاك اشكامو

 .اومدم بيرون حرم از مثبت يانرژ كلی با

 .شركت ميرفتم بايد

 انجام من خواسته طبق چيو همه ها بچه ي بقيه كمك با موقر آقاي رسيدم وقتی

 سر و اومدن توك و تك مهمونا. بود محيا جلسه آغاز براي چی همه و بودن داده

 تبليغاتی شركت رسمی بطور و كرد شروع رو برنامه مجري دوازده ساعت

 .شد اندازي راه مشهد توي دوش ي بهشع آرمان
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 االب اون داشتم كه وقتی حتی نفهميدم مسخره ي افتتاحيه و جلسه اون از هيچی

 دهنكر آبروريزي كنه خدا فقط گفتم چی نيست يادم اصال و ميكردم سخنرانی

 ...باشم

 ميزد پرپر براش دلم ببينمش، و برم زودتر ميخواستم بود نفس پيش حواسم تمام

 ...نداشتم اقتط ديگه

 .رسيد ناهار وقت و شد تموم مسخره ي جلسه و افتتاحيه بالخره

 .كردم تموم نفر اولين و خوردم تند تند و حرص با ناهارمو

 .برم ميتونم بخورم نفر اولين اگه ميكردم فكر

 مهمونا از خوش روي با و كنم كنترل خودمو و باشم خونسرد كردم سعی

 .كنم پذيرايی

 .گفتم آمد خوش مهمونا به رو ميزا سر تمرف و شدم بلند

 .افتادم راه زود خيلی منم و رفت نفرم آخرين سه ساعت بالخره

 .نبود كاري ديگه و بودن شده انتخاب قبل از هرقسمت مسئوالي شكر خدارو

 به هواسش ي همه و بود مشغول من معاون و جانشين عنوان به موقر آقاي

 .بود شركت كاراي

 .كنم هماهنگ تلفنی و معاون طريق از رو كارا بود قرار خودمم

 .افتادم راه و كردم بهش الزمو سفارشات زود خيلی

 .گرفتم منفی امتياز و شدم جريمه جا چند كه ميرفتم تند قدري به

 معطل ساعتی يه كه مغرب نماز وقت بجز البته نداشتم توقف اصال راهم بين

 .رفتم تهران تا گاز تخت راهو ي بقيه ولی شدم

 .بود شب يك نزديكاي تقريبا خونه رسيدم تا و تهران رسيدم دوازده ساعت

 .پشتم انداختم كولمو و داخل بردم ماشينو

 .ميزد بلند و منظم نا قلبم ضربان
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 .ميداد استرس بهم ولی ميكرد خوب حالمو ميبينم نفسمو اآلن اينكه فكر

 .كردم گم اموپ و دست و ببينمش ميخوام كه اوله ي دفعه براي كه انگار

 .تو رفتم و كردم باز درو

 .بودن زدن حرف گرم و بودن داده لم راحتی هاي مبل روي آرام و بابا و مامان

 .اومدن سمتم به و شدن بلند من ديدن و در صداي شنيدن با

 روي كردم ولو خودمو كوفته و خسته كردم روبوسی باهاشون اينكه از بعد

 .كاناپه

 راحت نيس كه تختت شد، داغون مبال كن جمع خودتو پاشو پاشو: مامان

 ...لميدي

 بخوام اينكه حال اصال ميميرم ازخستگی دارم گيرنده خدا تورو مامان واي: من

 ...براش شده تنگ دلم پايين بياد بگين نفسم به ندارم اتاقمو تو برم

 ي همه تا بزنم فرياد بهش نسبت عشقمو بودم حاضر و ميزدم حرف راحت ديگه

 ...بفهمن دنيا

 چی؟ ديگه حتما باشه: مامان

 زا اآلن همين. نداري اتاقتو توي بري اينكه حق توام هيچ كه پايين نمياد نفس

 ...بيرون ميبرين تشريفتونو خونه

 واسه ميگی چی: من بهش دوختم متعجبو چشماي و شدم نيمخيز كاناپه روي

 خودت؟

 ايمي آدم مثل ظهر از بعد فردا ميري، بري ميخواي قبرستونی هر فردا تا: بابا

 .خواستگاري

 و خوشگل دختر بود محال گرنه و...دخترم عاشق منم و عاشقته دخترم كه حيف

 ...لش تو،تن مثل كروكوديلی دست بدم گلمو دسته

 .افتادم راه اتاقم طرف به و شدم بلند حرفاشون به توجه بدون
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 توپ يه عين ستدر بيرون، شدم شوت خونه از محترم ي خانواده لطف با ولی

 .فوتبال

 بيرون؟ انداختنم واقعا يعنی كردم، نگاه برم و دور به

 نبايد كال فرمودن خانواده كه باشم خانوم اشرف مهمون امشبو يه خواستم می

 ...باشم خونه اين توي

 .فرمون روي گذاشتم سرمو و ماشين توي نشستم

 یرانندگ دوباره مبخوا اينكه حس ديدم ولی بخوابم شركت توي برم خواستم می

 .خوابيدم تخت و خوابوندم حد آخرين تا صندليو همين بخاطر ندارم كنمو

 .بود كوك صبح نماز براي بازكردم، چشم گوشی آالرم با

 توش حاال تا كه بود مسجد يه اصلی خيابون سر رفتم و كردم روشن ماشينو

 ...!!!بودم نرفته

 مونماز جماعت امام سر پشت ووض گرفتن از بعد و گذاشتم مسجد جلوي ماشينو

 .خوندم

 .جماعت به نم او وقت اول نماز ميده آدم به بخشی آرامش و قشنگ حس چقدر

 ....قشنگشو حس ميفهمی تازه ها خط اين تو ميري وقتی

 ماه يه اين تو حاال ولی وقت، اول نه اونم ميخوندم ميون در خط يه نمازمو قبال

 بار به انگاركه نخونم اذون وقت اگه كه مكرد عادت وقت اول نماز به قدري به

 .ندادم انجام بزرگی كار يه ميكنم فكر همش و دوشمه روي سنگين

 .سبكم و راحت ميخونم وقتی ولی

 .بودم كرده تعجب خودم كه بودم انرژي بر و شاد انقدر

 .مداشت كار خيلی و عشقم خواستگاري برم ميخواستم امروز داشتم، خوبی حس

 .كارام سراغ برم و نخوابم ديگه گرفتم ميمتص همين بخاطر

 .كردم شروع روزمو و گفتم هللا بسم يه
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 امش بدون كه ديشبم بود گشنم حسابی پيداكردم حليمی يه و رفتم همه از اول

 .خوردم تونستم تا بخاطرهمين بودم نخورده چيزي و بيرون بودم شده شوت

 .بسته ها مغازه ي همه و بود صبح ي كله هنوز

 به نشستم ماشين توي ميكردم خريد ازش هميشه كه فروشگاهی پشت راناچا

 ...كنم خريد برم و كنه باز تا انتظار

 .كنن باز گرفتن تصميم صبح ده ساعت بألخره

 .داخل رفتم و شدم پياده و بيرون كردم فوت صدا با نفسمو

 .بدم انجام انتخابمو ميتونستم راحت خيلی و بودم مشتري اولين

 دوخت خوش اي پارچه شلوار يه بالخره آوردم در و پوشيدم باسل دست چند

 ست شلوار رنگ با دقيقا كه اي خونه چهار اسپرت كت همراه تيره يشمی سبز

 يدمپوش وقتی گرفتم روشن صدري سبز يه زيرشم پيراهن  كردم، انتخاب بود

 و ميومد چشمام رنگ به العاده فوق سبزش رنگ اومد، خوشم خودم از حسابی

 .ميكشيد رخ به بيشتر بزيشوس

 زدم و كردم حساب پولشو گرفتم هم تيره سبز مخمل اسپرت كفش جفت يه

 .بيرون

 .دادم سفارش گل دست يه و رز گل باغ به زدم زنگ و ماشين توي نشستم

 ونمرتبش و بكشم هام ريش و موها به دستی يه تا آرايشگاه رفتم سر يه اون بعد

 .دادم سفارش كيكم يه كنم،

 .....!!!بشم آماده و بگيرم دوش بايد كجا نميدونستم و بود شده ظهر دو اعتس

 .بشم پارسا دامن به دست شدم مجبور 

 ...ردك مسخرم و خنديد بهم كلی پارسام بدم، انجام اونجا كارامو تا گرفتم اتاق يه

 .بيرون زدم هتل در از آماده و حاضر چهار ساعت رأس

 بزس رنگ با تزييناتشو كه بودم داده سفارش بهش گل، دسته سراغ رفتم اول

 .بده انحام تيره
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 ودب شده كار توش قشنگ و طبيعی هاي گل انواع كه شيك و بزرگ گل دسته يه

 .بود خواستم طبق دقيقا تزييناتش و

 .ماشين توي گذاشتمش و گرفتم گلو

 با هم اون دور ربان و تزيينات كه شكل مربعی كيك يه بود، كيك نوبت حاال

 .بود هماهنگ كامال من تيپ و گل نگر

 .روندم خونه طرف  به عميقی نفس با و شدم ماشين سوار

 .رسيدم نيم و شيش ساعت

 .تو برم ماشين با و كنم باز درو خودم كه بود ضايه

 .بزنم زنگ و بزارم در جلوي ماشينو شدم مجبور

 .شد باز در تا شدم معطل اي دقيقه چند

 و خوشحال من ولی بودن گرفته بازي به منو و ودنب انداخته راه اي بازي چه

 .بودم رفته فرو نقشم توي بازي اين از راضی

 .اومدن استقبالم به بابا و مامان

 .بود پوشيده كرم دوخت خوش دامن و كت يه آتی

 .بود ريخته بيرون حريرش شال زير از كردش سشوار موهاي

 .ودب پوشيده ي كرم ي مردونه پيراهن و شلوار فرزادم

 .كردن می نگاهم لبخند با

 .دادم دستشون به كيكو و گل

 سالم: من

 قابل: من تو بفرمايين كشيدي؟ زحمت چرا: بابا اومدي خوش پسرم سالم: مامان

 نداره

 .داخل رفتم بابا و مامان هاي تعارف با
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 كه هايی مبل روي نشوندنم و پذيرايی توي كردن تعارفم تعجب كمال در

 ...!!!!باشم نشسته روشون حاال تا نمياد يادم و بود مهمون مخصوص

 سكوت توي اي دقيقه پنج كرده؟؟؟ حساب آدم مارو و داده اجازه آتی چيشده

 .گذشت

 .برگردوندم سرمو مده او نفس اينكه خيال به كفش پاشنه صداي با

 .شدم بلند و زدم لبخند آرام ديدن با

 .كرد دراز طرفم به دستشو آرام

 به دستمو اينكه بدون آرام بزرگم دختر كنم می معرفی. نباشي راحت: مامان

 خانوم آرام خوشبختم: من گفتم ببرم طرفش

 .نشست و كرد نازك چشمی پشت ندادم دست بهش اينكه از آرام

 گفتم طاقت بی

 .شد آب دلم نميان؟ خانوم عروس: من

 ...عزيزم بيا...دخترم نفس چرا،: بابا

 .داخل اومد شربت سينی با مانخرا خرامان نفس بعد ي دقيقه چند

 تا وآستيناش كه سفيد بلند آستين پيراهن با بود پوشيده يخی آبی لی شلوار

 .بود بسته شلوارش رنگ درست يخی آبی كروات يه و بود داده تا سرآرنجش

 قاب صورتشو طرف اون و اينطرف از ذره يه و بود بسته سرش باالي موهاشو

 .بود گرفته

 .اومد قبل از الغرتر نظرم به

 .بود شده تنگ براش دلم چقدر كه واي

 ...نامنظم و بلند ميكوبيد سينم ديوار و در به خودشو وار ديوونه قلبم

 ...عاشقی قشنگ حس ميداد دست بهم نفس ديدن با فقط كه حسی

 .بود ما روي ها نگاه ي همه نداشتم طاقت ديگه
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 .كردم پر بلند قدم چند با و  بينمون ي فاصله و شدم بلند

 كردم زمزمه لب زير

 ...بود شده تنگ برات دلم چقدر دلم عزيز: من

 ...كنم می خواهش بفرماييد: نفس

 .ميخنديدن بهم شيطونش چشماي كردم، نگاش عالقه با

 ودب گرفته بازي به خودشو و من كنه بازي فيلم من واسه ميخواست بريدم دم اين

 .بودن دانشكارگر و  كننده تهيه فرزادم و آتی مطمئنا و

 .بود مده او خوشم بازي اين از دادم ادامه بازي به بازم نفسم بخاطر 

 اگه: من مگفت طاقت بی. گذاشتم جلوم بودم برداشته كه شربتی ليوان يه و نشستم

 از  پسرم باش راحت: بابا مطلب؟ اصل سر بريم شما ي جازه با نداره ايرادي

 .ميشنويم خودت از بگو خانوادت

 ...فروختن منو كه خواهرم و مادر و پدر يعنی خانوادم راستش: من

 گفتم و خنديدم چرا؟ واي اي: مامان گفت اي بامزه لحن با آتی

 شد اون رفت يادشون منو ديگه خوشگل دختر يه به افتاد چشمشون: من

 ...دارن خوشكل دخترش يه بجاش نميشناسن منو ديگه اونا و  من جايگزين

 یبوي مادري و پدر مهر از اينا. ميشن پيدا مادرايی و رپد چه استغفرهلل،: بابا

 ...نبردن

 ...هستن بنده چشم نور قربان، نفرماييد: من

 تو خواهر جاي ميتونه آرامم مطمئنا مامانت خانومم آتی بابات، ميشم خودم: بابا

 حاال بگو خودت از پركنه،

 .دارين لطف خيلی شما ممنونم: من

 رمدي دارم فلسفه ليسانس فوق و سالمه نه و بيست هستم آريان آرمان خودم من

 .دش افتتاح مشهد توي ديروز همين دوشم ي شعبه آرمانم تبليغاتی شركت عامل

 .دارم ماشين و خونه يه خانواده لطف به
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 زندگی يه مبتون ميكنم فكر نيست بدك آمدم در و پيمونه و پر تقريبا بانكيمم حساب

 .مادياتم از اين ببرم راه

 كه شدم بزرگ بار و بند بی تقريبا و راحت ي خانواده يه توي معنويات، اما

 .آزاده و طبيعی براشون چی همه و نيست مهم واسشون هيچی

 به كه آوري اعتياد چيز هيچ نه و مشروب نه دمم و دود اهل نه خودم من ولی

 لختم و بيهوده چيز يه رو كارا اين كه اينه شخصيم ي عقيده بزنه آسيب زندگيم

 !!يانه؟؟ درسته نميدونم ميدونم زندگيم توي آرامش ي كننده

 ي روزه دونه يه و بخونم نمازامو كردم سعی سن اين تا ولی كنم تعريف نميخوام

 .ندارم قرضم

 .ميدم جواب هست سوالی اگه بگم چی الزمه نميدونم ديگه

 بتحص بانفس حياط توي تر شخصی مسائل مورد در ميتونی عالی، بسيار: بابا

 بابا پاشو نفس. كنی

 .افتادم راه حياط طرف به اجازه با يه با من سرش پشت و شد بلند نفس اول

 روش روبه منم و نشست بود شده چيده استخر كنار كه هايی صندلی روي

 .كردم نگاش و نشستم

 كنم می گوش من بفرمايين خب: نفس

 .بدم ادامه بايد و نشده تموم هنوز بازي اينكه ينی اين

 .بگين خودتون از شماست نوبت ميكنم فكر گفتم منكه: من

 خاص حرف من راستش: من ميگم من بعد بگين كامل حرفاتونو شما اول: نفس

 .ندارم اي ديگه

 دارم دوست و مهمه خيلی برام من ولی باشه سخت شايد كه خواسته تا چند فقط

 .باشه آيندم همسر ويژگی

 .باشه هداشت حجاب ها مهمونی توي همسرم اينكه

 .منه ي خواسته اما سخته نيست اينطوري كس هيچ كه اي خانواده توي ميدونم
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 و زيبايی شال يا روسري يه و پوشيده و شيك هاي لباس با ميتونه همسرمن

 ديگران براي باشه والگويی باشه، داشته باهم همزمان وقارو

 قعيتشمو كه مواقعی در دارم دوست ولی هميشه نميگم چادرم عاشق واينكه

 ...براقن كه دارا آستين اين از بپوشه چادر هميم كنار و هست

 ...خيلی بشی خوشگل چادر با كنم می احساس خوشگلن خيلی

 در تو و و من ي خواسته مهم ولی ميزنن حرف همه ميدونم سخته ميدونم ميدونم

 كمك خدا و رضا امام از بريم مشهد ايشاال اگه خداست ي خواسته اول رجه

 ...ميشی خانوم خيلی و ميكنن كمك مطمئنا بخواي

 .ميكرد نگام تعجب با كردم نگاش

 .بود مهمم هاي خواسته واقعا اين

 سخته خيلی: نفس

 توي چون نيست سخت كار اصل كه چند هر ميدونم دارم قبول خودم آره: من

 انجام برات بخواي كه كاري هر عوضش در خب ولی سخته ايم خانواده اين

 مثل لحنش اومد بيرون بازيگريش نقش از چيه؟ نظرت چرا، و چون بی ميدم

 گفت و پايين انداخت سرشو غمگين ولی شد هميشه

 ...احسا موضوع از: نفس

 .باشم آروم كردم سعی و كردم مشت خشم از دستامو حرفش وسط پريدم

 گفتم جدي و عصبی 

 زده یحرف يا بشنوم چيزي قضيه اين مورد در نميخوام زندگيمون آخر تا: من

 .اومدم باز چشم با من بشه

 ....بهم يادته ماشين جاي شب اون: نفس

 ...نباشه بينمون اي رابطه: من حرفش وسط پريدم بازم

 تهخواس توام اگه: من بمونی؟ حرفت سر ميتونی هستی؟ قولت پاي هنوزم: نفس

 .آره كنی قبول منو هاي
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 شدنيه؟ مطمئنی: نفس

 كارو همون كه ديدي نميام نگی خودت تا ميرم گفتم شبم اون ندارم شك:  من

 .كردم

 .كرد حساب قوالم و حرفام روي ميشه پس

 ...باشه داشته وجود نگرانی جاي نميكنم فكر

 .نياد پيش مشكلی بعدا كه بزنيم حرف موردش در كامل اآلن همين البته

 گفتم خجالت بدون و كشيدم عميقی نفس

 تا*ه*ي*س*ن*ج* ي رابطه مونه نيست بينمون كه اي رابطه از منظور: من

 .نميخوام منم نخواي تو

 توام و من براي هست شوهري و زن هر بين كه اي عاشقانه ي رابطه ولی

 .هست

 ...باشه شدنی انجام كه اي ديگه چيز هر و خوابيدن هم بغل رقصيدن، بوسيدن،

 ...رابطه همون بجز

 ...بدونه چيزي كسی نيست الزمم

 نميخواي؟ بچه تو: فسن مونده؟ هم اي ديگه حرف

 ...نباشه اي رابطه عمرمون آخر تا نيست قرار: من

 گفت جدي

 نباشه اي رابطه عمرمون آخر تا قراره چرا: نفس

 ...واسش بزنی له له خودت كه كنم می كاري: گفتم و خنديدم دلم توي

 خيلی دارم دوست بچه چرا شد قرار بر اگه ولی هيچی كه نشد قرار بر اگه: من

 .زياد

 .نيست ايم بچه نباشه اي رابطه اگه خوب: نفس
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 باشم مطمئن. ميتونم چطوري داري؟ صبر چقدر مگه رابطه همن يا بچه بخاطر

 گفتم و شدم عصابی نميري؟ اي ديگه زن سراغ

 .بچه نه مهمه برام رابطه نه كه دارم دوست انقدر نگو چرند: من

 شبا كهاين بجز نميخوام هيچی سهب و داره لذت برام دنيا تمام اندازه به تو بوسيدن 

 .همين بخوابم كنارت و بگيرمت بغلم توي

 حرف. كن تمومش بشنوم مسخره و چرت حرفاي اين از ندارم حوصله ديگم

 تو بريم پس: من نه: نفس داري؟ ديگه

 .رومون موند ثابت خنده با ها نگاه ورودمون با

 بله: من تونو؟ حرفا زدين چيشد؟: بابا

 رسيدين؟ متفاه به: بابا

 .باشيم تنها يكم ميخواستيم فقط داشتيم، تفاهم اولم از: من

 مباركه پس: بابا

 دلم توي و بودم خوشحال. زدن دست به كردن شروع بودن كه كمی جمعيت

 .بود عروسی

 به رو و كرد تعارف شيرينی نفس   دخترم كن تعارف شيرينی جون نفس: مامان

 نشست من روي

 .اچيز ي بقيه و مراسم و مهريه ي قضيه سراغ بريم شیبا موافق اگه خب: بابا

 حتما بله: من

 .عزيزه برام و نفسه خيلی من نفس اين كه بگم بهت بايد خان آرمان خب: بابا

 شوخی اصال و ميگم دلم ته از دارم اينو ندارم ناراحتيشو لحظه يه ديدن طاقت

 .ندارم

 .درست ميگم و دارم قبول منم زنه ي وانه پشت مهريه ميگن همه

 متفاوته نظرم من ولی زياد چه و كم چه باشه كه چقدر هر مهريه ميگم من ول

 مميگير ازت دخترمو آوردي در اشكشو و ميكنی اذيتش داري روز يه ببينم اگه
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 هچ من نفس كردن اذيت بفهمی كه ميارم سرت به باليی ولی نميخوام مهريشم و

 و دارن كه چی هر باشن خوش و بخو باهم شوهر و زن اگه اما. داره عواقبی

 كامال: من درسته؟ همه ماله ندارن

 .بدونم خودتم نظر ميخوام ولی بود من نظر اين: بابا

 كنين امر شما چی هر. نفسه به متعلق ميارم دست به و دارم هرچی من: من

 .دارم قبول من و  محترمه

 ...باشه بايد كه شمعدان و آيينه و قران جلد يك همه از اول خب: بابا

 چطوره؟ همين، فقط. آزادي بهار تمام ي سكه تولدش سال تعداد به اون از بعد و

 ندارم حرفی من: من

 منكه خب: بابا زياده خيلی سكه تعداد اين: نفس چيه؟ خودت نظر بابا نفس: بابا

 بگو خودتو نظر ميگم،

 يتن به  و رز، گل نه سكه اما باشه تولد سال همون بدين اجازه اگه: نفس

 ...سكه يدونه خدا يگانگی

 عزيزم كمه خيلی اين: مامان

 هم اگه نيست مهم مهريه بشم اذيت اگه گفتن پدرجون. راضيم خودم من نه: نفس

 .باشه مهم زياذ نميكنم فكر پس خودمونه ماله چی همه كه باشه عشق

 .كنين قبول كنم می خواهش

 نيست حرفی وايميخ اينجوري خودت اگه خب ولی نيستم راضی منم: بابا

 جون بابا ممنونم: نفس

 باشه اينجوري ميخوام خودم: نفس كمه خيلی مهريه اين كنم نمی قبول من: من

 آرمان

 چطوره؟ كنيم اضافه خداهم ي خونه زيارت يه بهش پس: من

 تو كه حاال خب ولی ميبري، منو نباشه هم مهريه اگه ميدونم كه چند هر: نفس

 .ممنون دارمن حرفی منم ميخواي اينجوري
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 خب، بسيار: من

 عقد آينده ي هفته من نظر  ،به كنيم معطل اين از بيشتر نميدونم صالح من: بابا

 بدي امانج كاراتو تا داري فرصت ماه يه برسين كاراتون به بتونن راحت تا كنيم

 و يمبگير عروسيتونو و عقد مراسم تهران باغ بهترين توي بايد آينده ماه آخر و

 .دگيتونزن سر برين

 امام حرم توي باشه مشهد توي ميخوام عقد مراسم چيزي، يه فقط خوبه،: من

 .رضا

 .ميگرديم بر و ميكنيم عقد بهتر،ميريم اين از چی: بابا

 مردونه و زنونه مراسم اما ميگيرم تهرانو باغ بهترين عروسی، مراسم و: من

 .باشه جدا هم از بايد

 دوخت من به متعجبشو چشماي آتی

 نميفهمم اصال من ايه؟ صيغه چجور ديگه اين چی؟ ينی: مامان

 همه عروسكمو زندگيم شب بهترين نميخواد دلم. من مادر غيرته ي صيغه: من

 ...ببينن

 حاال تا ما ميگی؟ داري چی ميفهمی خودت آرمان نداره امكان اين: مامان

 .نداشتيم جدا عروسی

 ايدب يكی ميگيرم من اوليشو اشتيمند حاال تا ميگم، دارم چی ميفهمم كامال آره: من

 باشه كننده شروع

 پسر؟ ميگن چی مردم: بابا

 آخرش بكنی كارم هر نه، مردمو دهنه در بست ميشه شهرو ي درواز در: من

 بياد،ذ بدشون ميخواد بياد خوششون ميخواد ندارم كار كسی حرف به من حرفه،

 .همين جدان آقايون و خانوما من عروسی مراسم

 مراسمو بهترين ميخواد دلم دارم پسر يدونه نيست حاليم ها حرف اين نمم: مامان

 ...گرفتم واسش عروسی چه ببينن همه ميخوام دارم آرزو كلی بگيرم براش

 ...بودن مده او بيرون خودشون نقش تو از همه شدم، عصبانی
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 لباس توي اونم زنمو نبينن مردم صدسال ميخوام نميفهمم هيچی منم: من

 .عروسی

 .ببينش مردي بزارم نداره امكان منه به متعلق فقط ونا

 مختلطه؟ عروسياشون مردم ي همه مگه جدا ولی بگير عروسيو بهترين شما

 كوچيكترين بدون يا ميشه برگزار ميخوام من كه طوري همون عروسی يا

 يتونهنم كسی بگيرم تصميمی وقتی كه ميدونين زندگيمون، سر ميريم مراسمی

 .باشه دارم جلو

 ...برداشته تاب مخش بگو اين به چيزي يه فرزاد: مامان

 خودشه زن خب ولی حرفشم مخالف منم درسته نيستم اي كاره من: فرزاد

 ...ببينش كسی نميخواد

 بارصد همه حاال تا كنه، انتخاب تر پوشيده لباس يه ميتونه خب چی؟ ينی: مامان

 ...ديدنش

 .ببينه كسی نميزارم موشم الخ يه بعد به اين از ديدن كه ديدن: من

 چی؟ آرايشش باشه پوشيده لباسش نيست لباس سر فقط بحث

 زنمو مرد عده يه جلو نميتونم برقصم زنم با آخر تا اول از دارم آرزو من

 ...ببرن لذت زنم از مردا بزارم كه نشدم غيرت بی انقدر هنوز كه، برقصونم

 .نميكنه دقت انقدر كس هيچ: مامان

 قاطی مجلسم نميخوام من آقا نكنن چه كنن دقت چه آتی، نكن بحث من با: من

 .تمام باشه

 سشمجل براي باشه داشته دوست اونم شايد بدونی نفسو نظر ميخواي آرمان: بابا

 ...بده نظر

 .ميداد گوش حرفامون به و پايين بود انداخته سرشو كردم، نگاش

 گفتم عصبی و جدي

 .ميكنه قبول حرف بدون نداره بزنه حرف من روحرف اينكه حق نفس: من
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 .نيست مهم برات كسی نظر و ميبينی خودتو فقط كه خواهی خود اين: مامان

 .ميخوام خودم واسه نفسو خودخواهم، من آقا آره: من

 .نظربده بزارخودشم: مامان

 .توپيدم بيچاره نفس به

 .بگو بهشون نظرتو: من

 ي اجازه با البته. تريم تراح اونطوري ميكنم فكر موافقم آرمان با منم: نفس

 ...شما

 آرمان هرچی ميگه نفس معلومه انداختی راه بيداد و داد تو كه اينحوري: مامان

 .بگه

 باشيم باهم داشتم دوست اگه ترم راحت اونجوري خودمم من جون آتی نه: نفس

 .ميگفتم حتما

 لتدخا ميخوان اينجوري نفس و آرمان خود كه حاال حان آتی خب، بسيار: بابا

 ...ديگه مدليه اينم. نكن

 زد غر آتی

 ...جدا عروسی واال نوبره: مامان

 داشتی دوست هرجور آرامو عروسی ايشاال خانومم، نداره اشكال: بابا

 ...ميگيريم

 .رسيديم تفاهم به بدبختی با بالخره كه خالصه

 عروسيمونو و عقد مجلس آينده ماه آخر و كنيم عقد مشهد هفته آخر شد قرار

 ...يمبگير

 

 *چهارم و چهل فصل*
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 .گذشت نور سرعت به هفته يه

 .بيوفتيم راه صبحونه از بعد قراره

 .داريم پرواز دوازده ساعت

 اب بعدم و گردش بريم باهم اونجا ميخواست رفت خودش ماشين با ديشب آرمان

 .برگرديم ماشين

 .شده تنگ براش حسابی دلم حاال تا ديشب از

 .داديم پيام بهم و زديم حرف هم با صدبار

 منو هنوز و اصالح رفتم آرمان رفتن از بعد كردم، نگاه خودم به آيينه توي

 .نديده

 .دارم كم خيلی آرايش ته يه و برداشتم زنونه ابروهامو

 ...كفش و كيف و شال و مانتو و شلوار پوشيدم سفيد پا تا سر

 اب كه بود براقی مشكی چادر داشت تضاد لباسام سفيد رنگ با كه چيزي تنها

 منم و بود آرمان شرط اين. بود سرم روي االن و گرفتيم آرمان و خودم ي سليقه

 .بودم پذيرفته

 تر خوشگل خيلی چادر توي كردم احساس كردم، سرم چادر كه بود دفعه اولين

 ...شدم

 .بود شده كم اشتهام و داشتم استرس خوردم، صبحونه يكم و پايين رفتم

 .افتاديم اهر صبحونه خوردن از بعد

 .وآرام باباهاشون مامان با فرزاد بابا و جون آتنا فقط نبود، زياد جمعيتمون

 .سوارشديم و كردن اعالم پروازمونو ي شماره زود خيلی

 .هواپيما نوك دقيقا بوديم نشسته خوبی جاي

 .بود كرده عصبيم و كالفه آرمان نبود ولی خوشحال و بودم زده ذوق اينكه با
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 ود،ب همراهش بودن دوقولو پسركه دوتا البته بود نشسته خوشگل ردخت يه كنارم

 .ميومد. كم خيلی نظر به سنش آخه باشن خودش هاي بچه نميخورد بهش ولی

 .شيطون و بانمك حسابی باشن ساله دو ميخورد بهشون پسرا

 برام اين و ميرسيدن بهش و ميگرفتن تحويلش حسابی هواپيما دارهاي مهمان

 .بود جالب

 .كرد باز سرحرفو خودش آخر

 ستد و رفت سر حوصلش اينكه مثل خوابيدن پسراش وقتی داشت، نازي صداي

 .شد من دامن به

 .بود مريم اسمش

 ...فوضولم خيلی ببخشيدمن: مريم

 چرا: من  بالبخندگفتم بود، گرفته خندم

 آره: نم دليلشوبپرسم؟ ميتونم كنجكاوشدم، سرتاپاسفيدپوشيدي ديدم آخه: مريم

 .مشهدعقدكنيم ميريم داريم. تيپم ضايس دونممي

 مشهديه؟: مريم مشهده: من كوآقاداماد؟ پس باشه مبارك جدا؟ وااي: مريم

 .ميريم امروزباهواپيماداريم مايم خودش رفت باماشين ديشب نه: من

 چندسالته؟. عزيزم بشی ايشاالخوشبخت: مريم

 جان، اي: مريم سالتونه؟شماچند. شدم واردبيست شده تموم م نوزده ممنون،: من

 .فسقليادنيااومدن اين كه توبودم بيستودوهمسن من

 وسها سماء آره،: مريم خودتونن؟ هاي بچه: من گفتم باتعجب

 مريم شوهرشماكجان؟ پس. بهتون خداببخشه نازن خيلی جان اي: من

 گفتم باتعجب خلبانه توكابين: مريم خنديدوباافتخارگفت

 ...نميدن هركيوراه هركی كه ابينتوك اونجاچيكارميكنه؟: من

 ...ميدن راه خلبانوكه ولی نميدن هركيوراه هركی: مريم
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 كشيدموگفتم اي خفه جيغ

 اوهوم: مريم خلبانه؟ شوهرت باكالس چه بابا، ايول: من

 و؟اينوراون ميري توهواپيماباهاش ميشينی باشه پروازداشته كه بدتوهردفه: من

 خنديدوگفت

 قفر ايندفه ولی ميكنيم زندگی اونجام هستيم مشهدي دمونماخو بابا، نه: مريم

 .تنهانباشه آورد منم بيادتهران ميخواست بخاطركارش اي هفته يه داشت

 عاشق چه: من

 خنديدوگفت باعشق

 ...واقعاعاشقشم آره: مريم

 چيكارميكنی؟ خودت: من

 سسهموئ يه. ميدم ادامه دارم هنوزم ميخونم نقاشی هنردارم ليسانس من: مريم

 .كنم می تدريس كه مشهددارم توي هنرم خصوصی

 هم ميخونی درس كوچولوهم ي بادوتاپسربچه داري اي حوصله چه ايول: من

 ...داري وبچه داري خونه هم تدريس

 .ميكنن كمكم خيلی ومحمدشوهرموميگم خانوادم ديگه آره: مريم

 خوب چه: من

 چيكارس؟ شوهرخودت: مريم

 توي یتبليغات شركت به نداره ربطی كارش به ولی داره فلسفه ليسانس فوق: من

 .مشهد ويدونه تهران

 چی؟ خودت: مريم
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 من مشغوله انقدرفكرم. بخونم بتونم اگه البته هنوزدرگيردرسم من منم: من

 هنوزكه. بدم بعدادامه كنم استراحت چندسال يه گفته آرمان...ديگه نميتونم

 تالش لیبايدخي افتادم عقب يكم ومدكها پيش مشكالتی يه زندگيم توي. كنكورندادم

 .باشی موفق ايشاالكه: مريم كنم

 ممنون: من

 ميايم بارتهران يه ماتقريباماهی. مده او خوشم ازت شمارتوبده: مريم

 .محمد بخاطركاراي

 ببينمت دارم دوست

 گفت عروسی آدرس ي اضافه به. دادم خودموبهش ي خونه وآدرس شماره

 دخترخوبی. حتمامياد كنه شوهرشوراضی بتونه گهتهرانوا ميان تاريخ همون

 خيلی. رسيديم كی نفهميدم من زديم حرف انقذرباهم. جورشديم بودوباهم

 هرششو تامنوبه خلبان كابين توي رفتيم بامريم نشست هواپيمامه. زودگذشت

 .بود باحال خيلی بودم نديده تاحاالكابينوازنزديك. كنه معرفی

 !...!!بود بسته آرمانوازپشت دست محمدكه وشگلهخ فقط شوهرخودم فكرميكردم

 آرمانوببيننوباهم اونام اينكه براي عروسی حتمابيان كه گرفتم قول ازشون

 المصب بره راه خلبان بايه آدم باحاله چه ايول. پايين رفتيم باهم آشنابشن

 ...ميري جمهورراه بارييس انگارداري

 كت اون توي پيداكردنش گشتم، آرمان دنبال باچشم...زنوبچش خوشبحال

 ولی...ميخوردنش داشتن جنبه بی دختراي اه اه. نبود وشلوارسفيدكارسختی

 ...منوميخورد داشت بانگاش آرمانم

 ...محمد حتی بهتره دنيا ي ازهمه خودم گفتموآرمان چرت خيلی فهميدم باديدنش

 مشكی وشلوارسفيدباپيراهن كت. بود ترشده تيپ خوش حسابی ازهميشش

 رفمط به باذوق. بود دستش توي سفيد پرازرزهاي گل دسته يه. سفيد توكروا

 .گنجشك بچه مثل ميزددرست قلبم. اومد
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 وزيرش برسه گوشم تابه كرد هااومدبغلموسرشوخم همراهی به توجه بدون

 .كرد زمزمه

 ...من كوچولوي عروس شدي خوشگل: آرمان

 .قشنگی گالي چه. تو خوشگلی به نه: من

 زدوگفت چشمكی

 .تو خوشگلی به نه: آرمان

. كردم بوش باعشق. گلودادبهم دسته وآرمان زيرخنده زديم دوتامون

 .كردم دوستامومعرفی

 محمدوآرمان. كردن خوشبختی آرزوي برامون گفتن تبريك بهمون محمدومريم

 .دادحتمابيادعروسی ومحمدقول جورشدن باهم سريع خيلی

 ميل باكمال ومام حرم بيان گرفتن اجازه كه بودن وخوشحال انقدرباذوق اونام

 .كرديم قبول

 الدنب كه بلندداشتوخانواده محمدشاسی. بودن وصميمی ومهربون خونگرم خيلی

 ي سوارپورشه آرمانم ومنم. برد خودش همراه بودنوبااحترام آژانس

 .شديم آرمان قرمزخوشگل

 .بود شده خوشگل سفيدحسابی گالي بااون كه ماشينی

 رفتيم اول. باشه وپرازآرامش نميشدانقدرمعنوي باورم. حرم رفتيم راست يه

 كه قسمتی رفتيم بعدازاونم. كنه بختمون خوش رضاخواستيم زيارتةازامام

 كنارهم نشستيم. بودن منتظرمون همه. ودامادابود عروس عقدكردن مخصوص

 كل استرس كه شرايط اون واقعاتوي. شديم خوندنش ومشغول دادن قرآن بهمون

 .ميكنه آرومت كه قرآنه خوندن فقط يرهوجودتوميگ

 وكيلم؟ خانوم عروس: پرسيد بارسوم عاقدبراي

 ميگفتم؟ بعله كی ي بايدبااجازه اآلن. گرفت كردمودلم بغض ناخودآگاه

 نبايدكنارشون مهمی اين چراروزبه كجان؟ خدايامادروپدرواقعيم مادرياپدر؟

 باشم؟
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 حتی...بودبهشون خوش تادلم بودي نگرفته خدابيامرزاروازم اون حداقل كاش

 ينكها. دختردكترپژمان. بود پژمان خانوادگيم خودمونميدونستمونام اصلی فاميل

 يه مكنار نبودنشون واالن طرف به خورديم مشكل نبودپدرچقدربه عقدبراي براي

 آورد خودم منوبه آرام صداي. طرف

 ...ميخواد زيرلفظی عروس: آرام

 .بست دستم پشت فيدوطاليیس وخوشگل دستبندظريف فرزادخان

 ي بااجازه: من گفتم بابغض. فهميدم كردازگرماش صورتموخيس اشك

 ...بله گلم آتناي بابافرزادومامان

 نم او. بگه بله كه بود آرمان حاالنوبت. بلندشد تبريكوصلوات صداي

 شكار به همه. ميخوام زيرلفظی نگفتوگفت بله وسوم ودم اول ي نازآوردودفعه

 ميرسه كجام به اين غرزدكه كلی. داداونم بهش تراول يه زادخانفر. خنديدن

 ...آقاگرفتيم روا بزوربله آخرم...اصال ونميخوام

 همين به زنوشوهرشديم باهم منوآرمان. بلندشد صلواتوتبريك صداي دوباره

 ...راحتی

 قتزري گرفتوگرماروبهم وگرمش مردونه دستاي سردولرزونموبين دست آرمان

. دكر ريزداشتودستم نگيناي دورتادورش كه سفيدرنگی ي ساده ي حلقه. كرد

 .ميومد دستم به حسابی

 ميخواست دلم نرفتم كردباهاش كه هركاري خريدحلقه براي. داشتم دوسش

 باشه زشت اگه حتی باشه خودش ي باسليقه

 خوشم نامزدي براي ساده هاي ازحلقه هميشه خودم بودم حال حاالخوش ولی

 .ميومد

 ايشاالمال. هاباشه ساده ازاين نامزديمون ي حلقه داشتم دوست يشههم: آرمان

 تخوش ببخشيداگه. پركارقشنگاميخريم ازاين خودت ي عروسيمونوباسليقه

 ...نيومد

 اگه: آرمان اي سليقه توواقعاخوش قشنگه خيلی شدم عاشقش آرمان نه واي: من

 ...نبودي توكنارم اآلن كه نبودم سليقه خوش
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 هباهم...موند تموم نيمه عاشقانمون حرفاي تبريك براي سمتمون هب همه بااومدن

 قراربودبراي. خونديم حرم توي نمازمونم. نمازبود نزديك. كرديم روبوسی

 روبلدنبوديم واردنبوديموجايی چون خب ياشانديزولی طرقبه ناهاربريم

 .كردن قبول اونام بيان خواستيم ازمحمدومريم

 شمچ توي حسابی. شانديزخورديم توي العاده فوق رستوران. يه توي ناهاروباهم

 .زدمون گل ماشين وهم تيپوقيافمون هم لباسامون هم بوديم

 خداحافظی بخاطرهمين برگردن كه داشتن بعدازظهربليط اينابراي مامان

 .كردنورفتن

. مومندموآرمان من. محمدرفتن تشكركردنوبخاطرخستگی حسابی محمدومريمم

 یم قدم توطبيعت خودمون شانديزبوديموواسه وزتويهن. برگرديم قراربودشب

 وازهم بزنيم حرف باهم شايدنميتونستيم. ساكت بوديمودوتامون حاالدونفره. زديم

 كه ديديم كم وهموخيلی نزديم حرف باهم حال تابه انگاركه ميكشيديم خجالت

 دستاي بين كشيدودستموگرفت عميقی نفس آرمان...اينجوريه حاالحالمون

 .كرد بازي وانگشتام وباانگشترم فرمش وخوش مردونه

 انهعاشق حرف دوكلوم نميتونی كه آدم به انقدرميچسبن تنهاشديم، بألخره: آرمان

 ...عشقت به بزنی

 .خنديدم فقط حرفش ودرجواب. بود گرفته خندم

 مگه؟ گفتم جوك: آرمان

 ...افتادم جوك ياديه خودم نه: من

 حداقل افتادي؟ تويادجوك ميزنم فحر باهات دارم واقعامن مرسی: آرمان

 .بخندم بگومنم

 ...ساله باالهيجده جوكش نميشه: من

 .جابياد حالت بدم نشونت سالی باالهيجده يه بابا، نه: آرمان

 .فشارداد كشيدودستموآروم عميقی نفس دوباره

 چرا؟: من خداروشكر: آرمان
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 خيلی اين: رمانآ بودم پيشت هميشه منكه: من پيشمی اآلن بخاطراينكه: آرمان

 .داره فرق

 .بهتربود قبالخيلی تازه كه، نداره بابافرقی نه: من

 وگفت هم اخماشوكشيدتوي آرمان

 سريع نهميك اشتباه داره فهميدم قبالبهتربودينی نيستی؟ خوشحال اآلن ينی: آرمان

 كه بود اين منظورم نبودآرمان، اين منظورم نه نه: من كردم حرفشوقطع

 .تربوديم احتر باهم قبالخيلی

 نه: من راحتيم االنم: آرمان

 ...زيادنه: من نيستی؟ توراحت راحتم خيلی منكه نه؟: آرمان

 .!ميكشم خجالت: من چرا؟: آرمان

 ...خودش كردومنوچسبوندبه حلقه دستاشودورم آرمان

: آرمان ادامودرآورد بعدم بازيا سوسول نميادازاين خوشم كردي توغلط: آرمان

 ...ميكشم خجالت

 .خنديدم بازم

 

 گفتم شدم هول ياپيغمبرنهههه، واااي كنی؟ استراحت هتل بريم ميخواي: آرمان

 .تاشب باشيم بيرون دارم دوست نه نه: من

 .تاشب ميمونيم بيرون باشه تو، ازدست: آرمان

 شد شيطون لحنشوچشماش

 ميارم گيرت آخرش چی؟ كه بألخره: آرمان

 آرمان: من كنم بحثوعوض گرفتم تصميم...زياد خيلی ميترسيدم. افتادتودلم ترس

 جانم؟: آرمان

 تهران؟ برنگرديم باماشين نميشه ميگم: من
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 چی؟ پس: آرمان نه: من باهواپيمابرگرديم؟ ميخواي ميشی؟ خسته چرا؟: آرمان

 .باقطاربرگرديم دارم دوست: من

 اوهوم: من باقطار؟: آرمان چهارتاشد چشماش

 .رگرديمب باقطارنميشه خانومم نه: آرمان

 چراااااا؟: من

 .ميشی اذيت عزيزم سخته: آرمان

 احساس ازقطارميگن همش دوستام...تاحاالسوارقطارنشدم. نميشم اذيت نه: من

 ...كنم می حقارت

 خنديدوگفت

 همش بجاش كه خوبه داره؟ حقارت قطارسوارنشدن مگه: آرمان

 .باهواپيمااينوراونورميري

 قطارميخواد دلم من. آقا نه: من

 .ياباهواپيماياباماشين باقطارسخته، ميشی اذيت ميگم ديگه نكن اذيتم: انآرم

 ...بيشترنيست كه ازماشين سختيش. نميشم اذيت: من

 خانوم خوشگل تره ازقطارراحت من ي پورشه: آرمان

 .باقطاربريم ديگه نه: من

 ماشينوچيكاركنم؟: آرمان

 .يگهد بارميبرن كه ارايیقط اين با...ميتونی بكنی هركاربخواي ميدونم منكه: من

 اصالمگه نميشم،: من جوجه ميشی اذيت ميگم. توفسقلی ازدست: آرمان

 نه: آرمان توتاحاالقطارسوارشدي؟

 احتهر خيليم كه نميدونی سوارنشدي توكه. ميشی اذيت نزن بيخودحرف پس: من

 .نميشی اذيت كه نزن بيخودحرف پس سوارنشدي كه توام: آرمان
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. لپش هاي چاله اون براي رفت ضعف دلم. وخنديديم فتگر خندمون دوتامون

 ...عميقه انقدركه ديگه فضاييه چاله نيست كه معموليم ي چاله

 داره شرط ولی باقطارميريم. توبگی هرچی چشم باشه: آرمان

 .كوبيدم دستاموبهم خوشحال

 .قبوله باشه هرچی شرطشم عاشقتم آرمان ايول: من

 وخداتنهاي بوديم خودمون فقط. ردك ايستادواطرافشونگاه لحظه يه

 واقعاعاشقمی؟: آرمان زدتوچشمام وزل گرفت دستاش صورتموبين...تنها

 داري شك: من كردم نگاش باتعجب

 فسشمن حتی بيرون، كرد نفسشوفوت. داد تكون وراست چپ به آروم سرشوخيلی

 .ادكلنشوميداد بوي

 

 بود؟ چی شرطش: من

 كنجكاوم فقط: من بدونی مشتاقی خيلی: آرمان

 هاي گونه داغش نفساي. ميليمترفاصله آوردبانيم صورتم صورتشونزديك

 .ميداد سردمونوازش

 بموازمل نشوندروي كوتاه خيلی ي بوسه يه. گذاشت لبام چشماشوبستولباشوروي

 .گرفت فاصله

. ميخنديدن شيطونش چشماي. من اخموي توچشماي چشماشوبازكردودوخت

 يلیخ كوتاهوسريع خيلی...عمومی محيط يه ويسرسبزت طبيعت توي بوسه اولين

 ...بره يادم محاله. داشتنی دوست

 تونس مثل. نخورد تكون سانتم به. عقب دادم وهولش سينش روي دستاموگذاشتم

 ...المصب سفته

 .بدي خيلی: من
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 اين بزرگترميزارم شرط هرخواسته بعدبراي به ازاين. خوبم خيليم: آرمان

 ...ترانتظارتوميكشن سنگين بعدشرطاي هاي زدفها آسون من بودوشرط اوليش

 ازت نميخوام هيچی اصالديگه: من

 .ميزارم شرط يه روزي من نخواي توچيزيم...زرنگيا: آرمان

 نميتونی: من كمرگفتم به دست وسرتقانه زدم زل توچشماش

 نتونستنونشونت وگرنه. واستاديم عمومی محيط تويه گرفت شانست: آرمان

 .بگيرم بليط ميتونم اينترنتی ببينم ماشينتو بريم. ميدادم

 .بريم من

 درنگسفي گالي سرمونزديك. ماشين سمت افتاديم گذاشتوراه كمرم دستشوپشت

 .كردم بردموبوشون ماشين

 بوئه؟ خوش: آرمان

 .دستموبوكردم توي رز گل سرنوبلندكردمودسته

 تو: من بوتره؟ خوش كدوم: آرمان

 ...شد سوراخ لپش خنديدودوباره

 ...تو بويی خوش به نه: رمانآ

 خيلی. درآوردونشست صندوق تابشوازتوي لب آرمان ماشين، توي نشستم

 نمم. داد روانجام...و بليطوقطاروماشين به مربوط اينترنتوكاراي توي زودرفت

 .آوردم فهميدموسردرنمی نمی چيزي كه

 طيبل كه گرفت شانسمون. شب ونيم نه ساعت براي دربست ي كوپه يه: آرمان

 .اومد گيرمون

 تهران ميرسه خودمون بعدازرسيدن وچهارساعت بيست ميديم تحويا ماشينم

 ...دنبالش بايدبريم

 .مرسی: من
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 خودمون واسه همينجوري: من كنيم؟ چيكا شب ونيم حاالتانه خب: آرمان

 .بچرخيم

 كردوگفت ماشينوروشن

 ...ميچرخيم خودمون واسه همينجوري: آرمان

 

 *وپنجم چهل فصل*

 

 روي ازخوشحالی. بوديم خوش خودمون قطارواسه ازحركت قبل تادوساعت

 .پابندنبودم

 وازاين بشه صبح كه اينوميزدم جوش همش خوابن اتفاقات اين ي همه انگاركه

 ...بپرم شيرين خواب

. دادم ماشينوانجام تحويل وكاراي آهن راه رفتيم حركت به مونده دوساعت

 .شد ونيم نه بالخره

 مروپيداكرد كوپه ي شماره بليط ازروي. قطار داخل بليطارفتيم مكرد بعدازچك

 .داخل ورفتيم

 وازاين وپذيرايی وفنحونوآب بادوتاتلوزيونوچاي. چهارتخته ي كوپه به

 نگت جامون چهارنفربوديم مطمئنااگه بوديم راحت دونفربوديم چون...چرتوپرتا

 .ميشديم اذيت ميشدوحسابی

 داقلح كاش. فقط. بود دستم سفيدنفس كوچيك دستی نبودكيف همراهمون هيچی

 لحظم يه سنف گل سرتاپاسفيدودسته لباساي اين با...داشتيم اضافه لباس دست يه

 اآلن ماهمين كه قطارفهميدن كل. بوديم چشم توي دورنميشدحسابی ازش

 ...عقدكرديم

. كردم هاروكشيدمودروقفل پرده. هم روي روبه پايين تخت روي نشستيم

 دلم كردم خاموشش. بود ميكردومزاحممون پخش سينمايی فيلم تلوزيون

 .باشه بينمون صدايی هيچ نميخواست
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 نفسوازتوي خورددست دركوپه به كه اي تقه باصداي. افتاد زودراه قطارخيلی

 .درآوردم دستام

 .كن شالتوسرت: من

 يه. بود مهماندارش. روكنارزدمودروبازكردم پرده. داد گفتموانجام كه كاري

 .بود خوب بودولحنش تنش مخصوص لباس كه چهره دخوشمر

 .آرزوميكنم روبراتون سفرخوبی قربان سالم: مرد

 .ممنونم: من

 بليطاتونوببينم؟ ميتونم مرد

 چندلحظه حتما،: من

 .بهش برداشتمودادم تخت بليطاروازروي

 دارين؟ چی بله: من دارين؟ ميل چيزي شام ممنون،: مرد

 .وقيمه ابوكب كباب، جوجه مرغ،: مرد

 .كباب اوممم من،: نفس ميخوري؟ شماچی خانومم ببخشيد،: من

 .موجوده كه هرچی ومخلفاتش دوتاچلوكباب: من

 لطف اگه: من همينجا؟ يابيارم رستوران توي ميارين تشريف: مرد

 .كنيدبياريدهمينجا

 .رستوران توي بريم آرمان نه: نفس

 .خنديدموگفتم

 

 

 رستوران توي ميايم: من

 .وداددستم نوشت رسيدي
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 سريوك كم اگه. بيارين تشريف ميتونين ديگه ساعتونم تايه ساعت ازنيم: مرد

. اونجا نبياي ميتونين منه مخصوصه كوپه آخرواگن داشتين احتياج چيزي بوديابه

 .دمكر روانداختمودروقفل پرده داخلودوباره رفتم. دادم تكون سرموبراش بااجازه

 .نميشه اذيت آدم نماصال باحاله حاالچه ديدي: نفس

 ...ولی نميشه اذيت آدم: من

 .هم اخماشوكشيدتوي

 .ميشه اذيت من ي فرشته: من

 خنديدم داره؟ حموم دسشويی اينجا: نفس

 .نيست كه خونه نه حموم ولی آره دسشويی: من

 .توقطار بريم راه بريم. دسشوييشو ببينم ميخوام بيرون بريم: نفس

 .بريم: من

 .برداشت گلشم دسته بلندشد،

 گلتو بزاردسته: من

 .بيارمش ميخوام نميخوام: نفس

 .ديگه بزارش ببريش؟ ميخواي چجوري تودسشويی: من

 .بيرون رفتيم كوپمون دستشوگرفتموازتوي. تخت روي گذاشتش بااكراه

 واسه. بود فلزي چيش همه. درشوبازكردم. بود بهداشتی سرويس آخرواگن

 .بود جالب خودمم

 ...كنه ميخوادتجربش دلش آدم...آهنيه همش داره خنده چه: نفس

 .دسشويی بودن آهنی نندازگردن بيخودي داري جيش: من

 مشكليه؟ دارم دسشويی كن حاالفك: نفس

 ...كن خالی منم جاي بگذره خوش بفرمايين، نه: من
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 قهد پنج. بود بيابون همش. بيرونوديدميزدم ازپنجره. كردورفت نگام چپی چپ

 ريخته موهاش. بود شده بانمك قيافش .كشيدتااومد طول اي

 بودوزيرلبش توهم بودواخماش گرفته ديگش دسته بودبيرونودستشوبااون

 چيه؟ من گرفت خندم. غرميزد

 ميخوري تكون تكون همش مدلشه؟ چه ديگه اين. دراومد پدرم: نفس

 .اه اه ميله به بايددستتوبگيري

 .نميشم اذيت بودميگفت كی: من

 .شدم حاالكه: نفس

 .غرنزن بيابريم: نم

 .كوپمون توي دستشوگرفتموبرگشتيم

 .ببينم دستتوبده بريم،: من شام؟ بريم گشنمه: نفس

 تمميخوردمونميخواس حرص داشتم. گلشوبرداشت بازدسته كردم دستشودادبلندش

 .بشم عصبی

 .بوئه خوش قشنگه دارم دوسش: نفس دقيقاچرااينوبرميداري؟ اآلن: من

 .اونوبزاربيامنوبوكن پس وترم؟خوشب من نگفتی مگه: من

 ودارمت چيكاربه گلموبيارم دارم دوست نيستی گل ولی توخوشبوهستی نه: نفس

 آخه؟

 گاهن بهمون شيم بيشترمركزتوجه نميخوام هستيم توديد كافی ي اندازه به: من

 .بريم بزارش. كنن

 آرماااان: نفس

 كافی ي اندازه به تورستورانش بريم كردم قبول همينكه آرمان، بی آرمان: من

 .ديگه اومدم كوتاه

 رهوبألخ ردكرديم يكی هارويكی واگن. گلشوگذاشت بااكراه اينبارهم كه خالصه

 .رستوران به رسيديم
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 نگامون ميومدازاينكه بدم. سراچرخيدسمتمون ي همه باورودمون. تقريباپربود

 .زياد خيلی كنن

 كبابش. دغذامونوآوردزو خيلی...مهماندار گارسونه به ورسيدودادم نشستيم

 .بود لذيذوخوشمزه

. دمكردمودرازكشي آويزون جالباسی كتموبه. كوپه توي غذابرگشتيم بعدازخوردن

 .بود دوازه ساعت

 چيكاركنم؟: من نه: نفس نخوابم؟: من ميخوابی؟: نفس

 .نمياد خوابم آخه هيچی،: نفس

 .كردم اشاره بغلم به

 راحتم نه: نفس بيااينجا: من

. بياببينم :من تقريباافتادتوبغلم. خودم سمت كشيدمش حركت وبايهدستشوگرفتم

 .ميبره زودخوابت باشی توبغلم

 ديگه آره: من ؟.بخوابيم تخت رويه: نفس

 .یبخواب من بايدتوبغل بيخود،: من ميخوابم رويی روبه روتخت ميرم نه: نفس

 بردموآروم مشكيش موهاي انگشتاموالي. دوركمرظريفش كردم دستاموحلقه

 .كردم نوازشش

 يتاذ نخواستم بخوابه توبغلم بود آرزوم بااينكه. زد می موج چشماش توي ترس

: من داره بوداسترس معلوم كردم نگاش. نشوندم لپش روي بوسه به. بشه

 .برو ديگه روتختاي بري ميخواي

 .جداخوابيديم ازهم اونشب. ميدادم فرصت بايدبهش. بلندشد باخوشحالی

 

 *وششم چهل فصل*
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 رفتم هدقيق بعدازپنج. زدم زنگ نفس بردارگوشيمودرآوردموبه فيلم ي گفته به

 كم نك خداكمكم وااااي. افتادم نفس نفس به عروسی لباس توي نفس باديدن داخل

 .يشمپ نكنه امنيت احساس نميخوام بشم بدقول نميخوام دادم قول نفس به من نيارم

 زديكن لباش جلوولباموبه فتمر. عاجزم ازتوصيفش كه بود شده خوشگل حدي به

 هنوزهيچی ميارم كم خدادارم اي. بود شيرين چه كه واي. بوسيدم كردموآروم

 .نافذوسياهش توچشماي زدم زل. عقب لباموجداكردمورفتم سريع. نشده

 نم ي فرشته آخه. بپوشی لباس آرايشگاه بري نميگرفتيم عروسی كاش: من

 دارم ميشم؟ جنبه بی من. ميشی كش آرمان ميشی خوشگل آرايشگر ميري نگفتی

 .نفسم ميارم كم

 گفت نگرانش بالحن. كرد نگام باترس

 ...چيا زيرهمه ميزنم اآلن نميتونی، گفتم نگوآرمان واي: نفس

 .ميدم قول. مردونه هستم حرفم پاي هميشه مثل كردم شوخی نه نه: من

 باسشل. كردم سرش وبادقت كالهشوآروم. حجابشوبپوشه تاشنل كردم كمكش

. ودب آتيش ي كوره مثل كه خودم دست بين زدشوگرفتم يخ دست. بود وشيك ساده

 .ماشين سمت رفتيم آروم

 درسمت. بود شده تزيين سفيديكدست باگلهاي قرمزم ي پورشه

 .نشوندمش نفسوبازكردموبادقت

 .ميدادم انجام مووبادقت فيلمبرداروموبه هاي گفته. سوارشدم خودمم

 .تافيلموعكسامونوبگيريم بوديم زودتراومده. نبود عنوزمهمونی باغ توي

 خراب حالم لحظه به لحظه مدل به مدل عكساي ياگرفتن رقصيدن باهردفه

 واقعاميتونست كردماامشب قبول كردم غلطی خداعجب اي. تر كم ترميشدوطاقتم

 ...باشه عروسيم زيباي شب

. ديمبخارميرقصيحبابو نورهاودستگاه رقص بين وانجام زنانه سالن توي رفتيم

. دمنفسموميدي فقطوفقط. نداشتم توجه كس وجودهيچ به اومدنومن مهموناتكوتوك

 تماماز فارغ. بودن پوشيده چی آتناوآرام نيست يادم كه بخورم قسم حاضرم حتی
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 تويو زنابودم توي مردارفتم آمدگويی خوش براي كه مجلسوبجزچنددقيقه دنياكل

 حاالآخرمجلس. نشدم گذرزمانومتوجه هك گذشت انقدرخوش. ميرقصيدم بغلش

 .سورپرايز وقت بودو،

 اوهوم: نفس اي؟ آماده: من

 گيتاروبيارم برم من باشه: من

 شدن عباقط. اركسترميكروفونشونوگرفتم گروه طرف رفتم. بلندشدم ازكنارش

 .كردموگفتم صداموصاف. بود شده همه هم موسيقی صداي

 .نينك توجه كنم می عزيزخواهش مهموناي: من

 .من به سنگينشونوانداختن شدنونگاهاي ساكت همه يدفه

 مشبا بخاطراينكه تشكرميكنم ازهمتون خب ولی. بلدنيستم زيادسخنرانی من: من

 .گذاشتين من چشماي روي گذشتينوقدم بخاطرمنوعشقم گرانبهاتون ازوقت

 مكردي وخوشحاليمونوباشماتقسيم ماروميبينين وخوشبختی اومدين ازاينكه

 اگه خب ولی شدين خسته كه ميدونم وقته آخراي. المخوشح

 بهتون مطمئنم كنين همراهی بدين انجام ميخوايم كه كاري منوهمسرعزيزموتوي

 قشنگتون كنينوبادستاي سكوتورعايت كنم می خواهش ازتون. ميگذره خوش

 .ممنونم. كنين همراهيمون

 دست به ردنك شروع باهم همه كه داشت زدن دست كجاش من حرفاي نميدونم

 دهكر كوكش ازقبل. گيتاروبرداشتم. فرورفت سكوت توي سالن زدنوبعدشم

 ومرتب آماده چی همه. كردم چكش احتياط واسه بازم خب ولی. بود بودموآماده

 ي همه به صداش كه كرديم گيتارتنظيم ميكروفونونزديك. نفس دست دادمش. بود

 .برسه سالن

 آره: نفس اي؟ آماده خانومم: من

 ...يك...دو...سه. كن شروع بريم :من

 رشكا توي كنم بايداعتراف. سالنوپركرد فضاي كل قشنگوشادگيتار صداي

 هك همين ولی بوديم كرده تمرين حسابی باهم بااينكه. ماهر استادبودوحسابی



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  375  

 خودموباآهنگ. حرفه خيلی نكنه كاري وخراب نشه هول آدم اينهمه جلوي

 ...سالنوپركرد كل منم صداي .كردم كردموشروع شادگيتارهماهنگ

 تمام. ميخوندم گيتارميزدومنكه كه نفس. بجزمنونفس. نبود وسط كس هيچ

 به. نوركارميكردن حبابوبخارورقص هاي دستگاه بودوبجاش برقاخاموش

 .شد العاده فوق كه نظرخودم

 .كردن همراهی مهمونام

 تو، تدس يزندگيموميساز باشی، توبامن اگه توخودعطرياسی توسراپااحساسی،

 هستم بودموبازم عاشقت هميشه من قلبم توي تو، عشق دستم توي

 .قرارم دارموبی دوست دارم دوست دارم دوست

 .روزگارم باتوآرومه خوشبختيموباتوميخوام،

 احساسوتنهاباتوميخوامش اين داشتن پرازحرفوخواهش من توسراپاآرامش،

 ارمد دوست ميمونی قلبمتو كه بارونی خوب حس دنيامی توتموم رؤيامی توشبيه

 روزگارم باتوآرومه خوشبختيموباتوميخوام قرارم دارموبی دوست دارم دوست

 خوشبختيموباتوميخوام قرارم دارموبی دوست دارم دوست دارم دوست

 روزگارم باتوآرومه

 ...قرارم دارموبی دوست دارم دوست دارم دوست

 )مازيارفالحی خوشبختی،(

. شد برقاروشن. مهموناگوشموكركرد زدن ستد صداي آهنگ شدن بعدازتموم

 .بودن وجداومده به همه

 منتظربودبرم خبرنداشت من بعد ي ازبرنامه كه نفس. اومد خوشم خيلی خودمم

 ...سخنران وشدم ميكروفونوبرداشتم دوباره كه كنارش

 هنوزتموم من ي وامابرنامه. خانوم ازسورپرايزمنونفس اين خب...ممنونم: من

 ...نفسم واسه سورپرايزدارم يه من. نشده

 .زدن دست به كردن شروع بازهمه

 ...كنين آهنگوپلی ميشه اگه ام آماده اركسترمن گروه: من
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 بودوجوخوانندگی رفته دامادي حس المصب. وسط شدورفتم بازبرقاخاموش

 ...بودم گرفته

 هماهنگ خودموباآهنگ. شد پخش بودم درنظرگرفته كه آهنگی كالم بی موسيقی

 يگويا حسابی نظرم به كه آهنگی. خوندم نفسم براي خودم وآهنگوباصدايكردم

 هي شبهام توازتوخلوت كردي چقدرزودعاشقم ميخوامت اندازه بی چه... بود حالم

 به اريبيد توخوابوچه چه آسمونيتم نگاه درگيره اندازه بی چه كردي دنيابغضوكم

 وبهت ازعطرتو سرشارم چه شادي اينهمه براي دنياازتوممنونم يه نشونيتم دنبال

 ما خوشبختی كسی امشب منه مال جهان خوشحالم اندازه بی چه دادي زندگی من

 رو

 .امشب نميزنه بهم

 چقدرخاطره ما براي امشب ببين لبريزه ازعشق چشات آرومم اندازه بی چه

 دنياازتوممنونم يه رؤيايی عشق اين واسه انگيزه

 منوداري حس توهم

 .اينوميخونم توچشمات

 يه شبهام توازتوخلوت كردي چقدرزودعاشقم ميخوامت اندازه بی چه

 به اريبيد توخوابوچه چه آسمونيتم نگاه درگيره اندازه بی چه كردي دنيابغضوكم

 وبهت ازعطرتو سرشارم چه شادي اينهمه براي دنياازتوممنونم يه نشونيتم دنبال

 ما خوشبختی كسی مشبا منه ماله جهان خوشحالم اندازه بی چه دادي زندگی من

 رو

 )صفوي بهنام ميخوامت، اندازه بی چه... (امشب نميزنه بهم

 یم دست وهيجان باذوق خودنفسم برقاايندفه شدن آهنگوروشن شدن بعدازتموم

 .زد

 .تشكر براي شدم تاكمرخم

 نوبااو برسه بهم بلندشدتاقدش پاش روي نفس. كردن می تشويقم حسابی همه

 ...دررفت خستگيم كردموتمام حال حسابی...گونموبوسيد نازش لباي
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 من جيب گل وشاخه نفس گل دست كردن پرت رسيدبه وقت شام بعدازخوردن

 رفتيم همه زنومردابعدازاينكه بخاطرجدابودن. بشن معلوم دانادبعدي تاعروس

 دورمون مجردجوون دختروپسراي. شد اينكارانحام باغ ي محوطه توي پايين

 .شدن جمع

 ...آرام دست نفس گل ودست پارسا تاددستاف من جيب گل

 دل اماتوي داشتن عالقه بودبهم وقت آراموپارساخيلی. شدم خوشحال

 راستی. بودن آسمون توي بودوديگه چشماشون توي عشق حاالبرق...خودشون

 كردنوماروحسابی شركت مراسممون توي شيطونشونم باپسراي محمدومريم

 ...پشتمون ديگه ايوماشين شديم سوارماشين. كردن خوشحال

 هاشب خانواده نداشتيم رسم. شديم وپياده كردم پارك طبقه بيست برج جلوي

 قبل...كردن می درهمراهيشون تادم عروسودامادفقط ي خونه توي بيان عروسی

 ازمهموناخدافظی. جهازميگرفتن ديدن براي مهمونی يه عروسی ازمراسم

 .ردشديم گوسفندقربونی كرديموازروي

 .بازشد خونمون توي بعددرش وچندلحظه آسانسوروفشاردادم بيست دكمه

 

 *وهفت چهل فصل*

 

 .بودنوميلرزيدن كرده يخ حسابی دستوپاهام. بود وجودموگرفته تمام استرس

 شد حالم متوجه آرمان

 افتاده فشارم فكركنم: من سردته؟ چراميلرزي خوبی؟ عزيزم چيشده: آرمان

 ...يكم

 توعروسم بريم: آرمان

. بود خاموش خونه برقاي تمام. داخل گذاشتورفتيم كمرم تدستشوپش

 برگ بودپرازگل قرنزروشن ريزقلبی شمعاي خواب تااتاق مسيردرورودي
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 آرمان. مسيرورفتيم همون. نظرديزاينربود خونه قسمتاي تمام مثل رزقرمزكه

 .كردبشينم كردوكمك برقاروروشن

 زتويا كه بعدبامعجونی رفتوچنددقيقه آرمانم. دستام بين نشستموسرموگرفتم

 وپيراهن رنگ مشكی وشلوارمات كت اون چقدرتوي. بودبرگشت آورده يخچال

 .بود شده داشتنی جذابودوست لباسش همرنگ سفيدباپاپيون

 ...نظير بی عشق يه واقعی جنتلمن يه دامادباكالس، يه

 .ميشی بيادباالخوب اينوبخورفشارت بيانفسم: آرمان

 ممنون: من

 باباخوبم نه: من دكتر؟ بريم يميخوا: آرمان

 ميترسی؟: آرمان زدتوچشمام وزل گرفت دستاش صورتموبين

 نگفتم پايينوچيزي سرموانداختم

 گفت وخشكی جدي هموبالحن اخماشوكشيدتوي آرمان

 دمفكرنميكر ندارم؟ كاريت نگفتم بهت مگه. حرفموباوركنی فكرميكردم: آرمان

 .فكركنی اينطوري

 ...افتادتوجونم يهوترس ندارم منظوري ستني. خودم بخدادست: من

 نداشته كاري ندادي قول مگه: من بخوابم؟ بيرون برم تاصبح ميخواي: آرمان

 .توباورنكردي ولی دادم قول: آرمان باشی؟

 باشه: آرمان كنی ثابت ميخوام: من

 مشكی شلوارك يه فقط دارشودرآوردوبجاش مارك دوخت كتوشلوارخوش آرمان

 .پوشيد آديداس

 مفر خوش حسابی زنجيرهميشگيش بااون كه مردونش لخت ي تنه نيم اديدنب

 .لرزيد بودتنم

 بخوابی؟ لخت ميخواي: من
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 وگرنه پوشيدم شماشلوارك روي بخاطرگل تازه بخوابم كاللخت عادتمه: آرمان

 گفتم باترس لباستودربياري؟ كمكت بيام...وقت هيچ نميپوشم همينم

 ...نتوبروبيرو ميتونم خودم نه: من

 .كرد بازاخمم

 اينكاروازم لذت ديگه...كار بجزيه. بكنيم قراربودهركارزنوشوهراميكنن: آرمان

 ...دربيارم زنموخودم عروس لباس آرزوداشتم نگيرهميشه

 نارنجی خواب لباس خواباويه كشولباس سمت رفت حرفش شدن بعدازتموم

 ...بود لختی خيلی. جلوچشمام وگرفت كشيدبيرون خوشگل

 .اينوميپوشی عروست لباس بجاي :آرمان

 ...ترم راحت شلوارك باتاپ نه: من

. اشهب ازايناتنش ميخوابه توبغلم شباكه ميخوادزنم دلم خوابه لباس اين اسم: آرمان

 گفتم باالتماس اوكيه؟؟؟

 ...توروخدا نه آرماااان واااي: من

 شدوگفت جدي آرمان

 ...همين نميكنيم كار يه فقط آرمان بی آرمان: آرمان

 ...درآورد وبااحتياط اومدسمتمولباسموآروم بعدم

 ودكهقطارب بجزتوي دفه اولين حتی ميكردم عوض لباس جلوش كه بود دفه اولين

 عروسيمونوميكرديم كاراي كه ماهيی يه اين توي. بخوابم پيشش خواستم می

 هم نزديك وقت يه كه داشتيم مراقب مايم تازه. جدابوديم ازهم كامل

 باسنكردنگاشودزديدتال اذيت آرمانم البته بودم لبوقرمزشده مثل سترسازا...نشيم

 ...بود بهترازپوشيدنش هرچندنپوشيدنش. خوابوپوشيدم

 يخوامم خستم خيلی كه حاالبدوبيابغلم. نازشدي خيلی دخمركوچولو آفرين: آرمان

 ...بخوابم

 ...توبخواب زودميام موهاموبازكنم آرايشاموبشورم برم: من
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 موهاشوبازكنه بره بدوئه عروسيش شب كيوديدي چی؟ يگهد: آرمان

 ...وآرايشاشوبشوره

 ...منوتو نه كاردارن باهم كه كساييه ماله اون: من

 

 ميادتاصبح خوشم من ولی نداريم بهم كاري ميكنی؟ فكري چراهمچين نه: آرمان

 ...ميكنی بعداپاكشون باشه بزارهمينحوري...شدي خوشگل انقدكه كنم نگات

 يه بااينكه مميترسيد خيلی بيابغلم دستاشوبازكردينی. كردم بودقبول سخت كهبااين

 سباتر. حاالبدميترسيدم بوديم نخوابيده باهم چون ولی بودزنوشوهربوديم ماه

 بودباترس بنداومده نفسم شكمش، منوكشيدروي حركت بايه. طرفش رفتم

 .گفتم والتماسوبغض

 ...دادي توروخداتوقول نه آرمان واي: من

 بغلم توي ميخوام كه ندارم كاريت نفس؟ كردي چرابغض چراترسيدي: آرمان

 .همين كنم بوست باشی

 ...ميشه ازهمينجاشروع پايين بزاربرم آقانه: من

 ...برو بدهرحاخواستی بده بوس يه فقط پس: آرمان

 ولباميه كه پايين رفتم ناچاريخورده منم. مرد بوس ي آماده وقلمبشو اي قلوه لباي

 ...شدتولباش قفل

 ...بيرون لباموكشيدم سريع. رفتم تامرزمرگ ميكردم سكته ازترس داشتم

 چشماي...زد می قرمزي به بودوسفيديش خمارشده سبزش چشماي

 اين ياخدانكنه...شد صورتش كوچولومهمون اخم يه توچشام، خوشگلشودوخت

 اي...ميترسم من كن كمكم يارضاخودت...بهم بپره زبونمونفهمه بدشه حالش

 موهاي. شد شل دستاش ي حلقه ؟؟؟؟...شد ريختی چرااين خدااين

 زمزمه توگوشم آروم بوم نشنيده تاحاالازش كه وباصدايی كرد آزادموآرونوازش

 .كرد
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 آرزوم به بألخره داشتم بوسی همچين آرزوي ديدمت كه ازروزي: آرمان

 هرجورراحتی...شدي اذيت ببخش. بود خوشمزه خيلی گلم ممنون. رسيدم

 ...بخواب

 تمگذاش سينش سرموروي. بغلش توي رفتم كشيدموآروم ازسرآسودگی نفسی

 نفس نفس آرمان. بود بخش قشنگوآرامش العاده فوق قلبش صداي

 ...بدبود حالش ميزدوچشماشوميمالوندمطمئنم

 ...بازشد چشماش نم او بامن همزمان چشماموبازكردم باترس

 دادم قول وقتی...ندارم كاريت قرآن به...نترس من توروخداجون نفسم: آرمان

. مكن نمی بدقول وخوموپيشت ميمونم سرقولم باشه سخت هرچقدرم باش مطمئن

 رومآ مواظبتم من ناراحتيتوببينم نميتونم بدم آزارت نميخوام شوهرتم من خانومم

 ...ندارم كاريت كن امنيت احساس توروخداتوبغلم...باش

 دمادكلنشوفرستا وجودبوي سينشوباتمام توي سرموفروكردم. كرد آرومم حرفاش

 نشوندروي آروم بوس كردويه سفت دستشودوركمرم ي حلقه... هام توريه

 موسيقی بخشوصداي آرامش باحرفاي من ميزدولی نفس نفس هنوزم. موهام

 ...برد شدموخوابم زودآروم خيلی قلبش

 

 *وهشت چهل فصل*

 

 وقراروازم آروم لختم هاي سينه روي ميخورد ومرتب آروم كه گرمش نفساي

 اسهو كاش خوابيده انقدرراحت كه خوشبحالش. بود كرده بودوبدجوركالفم گرفته

 ...بود انقدرراحت منم

 ولیق نميكردم فكرشم...ندارم تحمل ديگه من باشه بايداينجوري تاكی خداينی اي

 توپيدم خودم به...باشه انقدرسخت برام دادم بهش كه

 یانقدرب ينی خوابيدي، بغلش كه اوليه شب شبام آرمان برسرسستت خاك: من

 لقو توبهش...شدي اينجوري خوابيده توبغلت نيست هنوزدوساعت اي؟ عرضه
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 ساده بوس يه واسه كه ديدي. كرده حساب روقولت اون دادي

 ...بقيش به برسه چه كردديگه چقدرترسيدوالتماس

 ...روش ديگم دوسال نه سال يه صبركردي ساله بيستونه توكه آشغال عوضی د

 خودمودادم جواب قاطع

 هك باكسی باشه بازنم تجربم تااولين صبركردم سال ونه بيست تواين: من

 لوچشممج نميخوردتوسينم نبودنفساش بغلم عشقم يال بيستونه تواين...عاشقشم

 چقدرصبردارم؟ من مگه بعدم. نميكردم خوبشوحس بدنشوبوي لطافت. نبود

 بمونم؟؟ ناكام چی؟ ونوقتا نشد راضی اومديموبعددوسالم

 ...ديوار به وخودموچسبوندم دادم خودمومحكم بازجواب

 نه فكراينجاهاشوميكردي بدي قول بهش ازاينكه وقبل ازازدواج بايدقبل: من

 هيچ اعتمادداره، وبهت زنته اآلن كردي داديواعتمادشوجلب قول ديگه اآلن. اآلن

 هستم انقدرعاشقش من شهن راضی اصالتاآخرعمرش بعدم. كرد نميشه كارشم

 ...كنم زندگی باهاش همينجوري تاآخرعمرم كه

 بار؟؟؟ يه حتی كنی؟ تجربش كالنميخواي ينی چی كه

 .دادزدم سرخودم

 يه ولی .نميوفته اتفاقی نخوادهيج تااون بار، يه حتی كنم تجربش نميخوام نه: من

 ...بازوووور نه باشه تاباعشق كنم می كاري يه بخواد خودش كه كنم می كاري

. كردم نگاه وخوشگلش ظريف صورت به باخودم دودلی ازاين خسته

 .كردم نوازش گونشوآروم

 امشب اون ولی ببوسم محكم داشت رنگ هنوزيكم لباشوكه ميخواست دلم

 .خوابيده بااسترس

 ...سختيه تووضعيت اآلن اون بترسه بيداربشه ميترسم خيال بی

 روي مگذاشت سينم كردموسرشوازروي وسشب آروم خيلی بگذرم ازلباش نتونستم

 .بالشت
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 وان حموم داخل رفتم. بود صبح اذان ديگه ساعت نيم. پايين اومدم ازتخت آروم

 تكيه سفيدوقرمزسردپشتم هاي كاشی سرموبه. داخلش ونشستم آبوپركردم

 .فكر توي دادمورفتم

 يلیخ. بود خوبی شب خيلی حال نبودبااين وحسابی درست عروسی شب بااينكه

 ودمب مطمئن همينكه ميرقصيد، بغلن توي عروس بالباس كه همين. گذشت خوش

 نكههمي گرفتم آرامش همينكه نبود، پسراروش كثيف نگاه ديگه همينكه منه ماله

 كاركردن واسه كشيدن نفس واسه زندگی واسه پيداكردم بهونه انگاربااومدنش

 .برام داره دنياارزش يه همين ميبوسمشوپيششم راحر همينكه

 ونمگ مطمئنم. لبم ي گوشه نشست شدمولبخندرضايت آروم فكرايخورده اين با

. ونبير رفتم سفيدم لباسی خودموشستموباحوله سريع...ازخوشی شده سوراخ

 كردآروم مجبورم مظلومش ي بودچهره خوابيده ومعصومانه آروم هنوز نفس

 كه اذان ضعيف صداي...خوردوخوابيد آروم تكون يه فقط...كنم بارونش بوسه

 يه بودوبجاش روشكسته خونه ميومدسكوت اصلی خيابون ي ازمسجدحاشيه

 .بود داده خونمون به قشنگ خيلی خيلی آرامش

 مدورسال ازراه. پركشيد براش افتادمودلم رضاميخوندم امان پيش كه يادنمازايی

 صبربده بهم خواستم ازش...نميمونه حواب بدون سالمم بودم مطمئن دادم

 ...صبر

 ضافها نيومدبه دلم كه بود خوابيده انقدرمظلومانه ولی نفسوبيداركنم خواستم می

 حق كن نمازبيدام واسه نگه خودش كسی مااگه دين توي اون ي

 حتماصداش خواست خودش ازفردااگه شدم بيخيالش منم. بيداركردنشونداري

 .كردموايستادم پهن قبله رنگموروبه اي سورمه ي سجاده. ميزنم

 فوق برام نمازميگرفتم هاازخوندن تازگی كه آرامشی...نمازصبح عتدورك

 .بود شيرين العاده

 ياانتظارم ازخداخواستم...وبرم بلندشم ازكنارسجادم نميخواست دلم انقدركه

 مهروبوسيدموسجادموجمع. نشم بدقول نفسم پيش كه صبربده يابهم نشه طوالنی

 .كردم
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 راه وسط ولی. اونحابخوابم خواستم می غيرمشتركمون اتاق سمت افتادم راه

 غيرازاون. جدابخوابيم نميده معنی كنم زندگی عمرباهم يه قراره شدم پشيمون

 تويه ومن باشه من زن باشه اتاق اون توي تخت روي خوشكلم نفس ميشه مگه

 .نداره امكان بخوابم؟؟ ديگه اتاق

 موچولئك تكون يه حتی. بغلم توي درازكشيدمونفسوكشيدم تخت روي رفتم

 ...نخورد

 !!!چقدر؟؟؟ نميدونستم خودمم حتی خيلی داشتم دوسش خيلی شدم محوتماشاش

 بادراومدن. اتاق افتادتوي پرده نورخورشيدازالي كه كردم انقدرنگاش

 ...شدوخوابيدم گرم چشمام خورشيدوآفتاب

 فتمگ خودم به. كردم نگاه نفس چشماموبازكردموبه آروم. چقدرخوابيدم نميدونستم

 داشته روبانفس شبايی واقعاهمچين ميشه ينی...بود خوابی چه المصب: نم

 تختوبه دوباره. ميداد صبحونشون نه كردم گوشيمونگاه ساعت باشم؟؟؟

 ...كردم ترك مقصدحموم

 توي دادرفتم انرژي جاآوردوبهم حالموحسابی كه سريع گرم آب دوش بعدازيه

 همچنان نفس...پوشيدم اي هدارسورم مارك وشلوارك حلقه آستين يه اتاقويه

 .بود خوش درخواب

 خيلی. كردم درست مفصل صبحونهی ويه آشپزخونه توي رفتم لب لبخندبه

 يخچال وازتوي دادم خودموزحمت بودومن يخچال توي چی همه...بود سخت

 ...دراومد عرقم ازخستگی...خوري ميزصبحونه روي كردم منتقل

 .كنم الفضاروعاشقانهمث كه كالم وبی آروم گذاشتم موسيقی به

 زنم موهاي دستاموالي ميخواست دلم هميشه اتاق، توي بودرفتم آماده چی همه

 شنيون خودم خواست به نميشدموهاش اآلن ولی...كنم بيدارش ببرموبانوازش

 آرزوم ايشاالازفردابه...تغيير كوچكترين بدون ديشب مثل درست. بود شده

 ...ميرسم

 ...نفسم: من زدم صداش انوازشكشيدموب گونش روي دستموآروم
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 *ونه چهل فصل*

 

 كه ميدادنوازشی بهم خوبی حس كه نوازش يه ميشد نوازش داشت صورتم

 ...ميكرد تزريق عشقوبهم

 ثلم. ميكردم روحس واقعی آرامش. ميپيچيد گوشم توي كالم بی موسيقی صداي

 دقيقا هرمي يادشون موقعيتشون ميخوابنوبلندميشن وقتی كه ازآدمانبودم بعضی

 ...دارم حالی وچه كجام ميدونستم

 كه آرمانه وگرم مردونه دستاي حاالاين بوده عروسيم شب ديشب كه ميدونستم

 .ميكنه نوازشم

 ...كنم نمی اشتباه كردكه مطمئنم آرمان صداي

 .گشنمه گرفتم معده زخم پاشوديگه خوشگلم كوچولويه عروسك نفسم،: آرمان

 دادم بدنموكش لوس هاي گربه مثل رمانآ هاي ازنوازش خوشحالوسرمست

 .فشاردادم هم روي وچشمامومحكم

 حوصلم من تنبل پاشوديگه ميادهنوز؟ خوابت شيطون وروجكه اي: آرمان

 روزميخوابيدي تاشيش وگرنه...نداشتيما اي برنامه ديشب خوبه. سررفته

 ...فكركنم

 .دموقرمزش هگرگرفت بدنم تمام كردم احساس كشيدم خجالت ازش بستم باچشماي

 اگه ولی هيچی كه پاشدي خوب دختراي مثل خودت اگه ميشمارم تاسه: آرمان

 یشوخ بودباكسی گفتن ازمن...بريزه جيشت كه ميدم انقدرقلقلكت پانشدي

 ...باشم گفته كنم نمی رحم كسيم ندارمابه

 جيشت. ها گفتم...دوونودونه...دووهفتادوپنج...دوونيم...دو...يكونيم...يك

 ...ميريزه

 .ترفشاردادم ندادموچشمامومحكم محل بازم

 ...سه: آرمان
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 حبس سينم توي نفسم. شد قلقلك باهم وجودم تمام سه ي شماره باگفتن

 .بودم شدبدجورقلقلكی

 !!!...باالمياوردم ميكردموبعدم سكسكه كه انقدرميخنديدم

 لكمدرقلقانق تااينكه. ازرونرفتموچشماموبازنكردم بازم ولی ميزدم قهقهه دل ازته

 موندهن برام نايی. باالميارم پيداكنه ادامه اگه ميدونستم. افتادم سكسكه به دادكه

 كسهس بين نميتونستم ولی بدم خودمونجات ميكردم تالش. چشماموبازكردم...بود

 .گفتم

 نكن باالميارم اآلن آرمان واااي: من

 .كنی تاجيش ميدم انقدقلقلكت گفتم شيطونك هشداردادم بهت: آرمان

 ...بسه من توروخداجون نكن ببخشيدديگه: من

 .خودش كردومنوچسبوندبه بغلم محكم

 .يادبخوربندب چيزي يه پاشوبريم ميكنی؟ حاالچراانقدرسكسكه كن نگاش: آرمان

 ...مياد هنوزخوابم نه: من

 

 .ظهره لنگ پاشوببينم نياي كه خودته دسته بروبابامگه

 مثل منم. بيرون رفت ردوازاتاقك بلندم دست روي حركت تويه حرف بعداين

 بادراومدن. كن ميادولم خوابم كه مشتولگدميزدم بيچاره به شيطون هاي بچه

 زده زل. وگوشيوبرداشت كاناپه روي برداشتوگذاشتم ازسرم دست تلفن صداي

 .زد می حرف نداشت درلحنش تأثيري كه منوبالبخندي بودبه

 نيست باباالزم نه. خوبه نفسم خوبم ممنون. جون آتی سالم: آرمان

 ياجاحت اگه بازم باشه الزم فكرنميكنم نه...ممنون براش گرفتم آمادشوازبيرون

 ...دكتر بودميبرمش

 آدمی چه ديگه اين...نفهميدم چيزي ديگه كه كشيدم خوردموخجالت انقدرحرص
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 دهن زمين ميخواست دلم مردم من باآتناجون آرمان راحت زدن ازحرف...بود

 زل باخنده مخصوصاكه ميكشيدم خجالت ازآرمانم حتی...توش برم من بازكنه

 ودمخ نگاشوروي سنگينی بازم پايين. بودم سرموانداخته بااينكه من بودبه زده

 ...سمتم گوشيوگرفت اومدم، خودم به باصداش...ميكردم حس

 ...داره كارت آتی خوشگلم: آرمان

 خجالت من آرمان هن واااي: من گفتم آروم گرفت، دردم كه توسرم زدم محكم

 ...ميكشم

 بوريمج توآشپزخونه باالانداختورفت اي شونه باخنده بغلم گوشيوگذاشت آرمان

 ...دادم جواب

 .جون مامان الوسالم: من

 خوبم ممنون: من عزيزم؟ چطوري دخترخوشگلم سالم: آتنا

 بري؟؟؟ دكترنميخواي نداري چيزي دردي گذشت؟ خوش ديشب: آتنا

 هم روي چشمامومحكم. حد دراين نه ديگه ولی بودم راحت باهاش ياخدااادرسته

 كردم بستمومشت يخ ازهيجان فشاردادمودستاي

 .نيست احتياجی آتناجون نه: من

 !!!ديشب؟؟ داشتين اي اصالبرنامه: آتنا

 .كردم سكوت درجوابش!سواالييه؟ چه اين گيريه؟ چه ديگه خداحاالنگااين اي

 گفت آرمان بيارم كنه درست كاچی برات خانوم اشرف بگم خواستم می: آتنا

 .گرفته ازبيرون

 گرفته بله: من

 احتياج توبهش بهش ندي شكموئه خيلی آرمان هااين بخوري تاتهش باشه: آتنا

 ازبيرون بگوآرمان غذام. بيام بگومن داشتی كاري عزيزم كن استراحت...داري

 بادومم تهپس كن خودتوتقويت فقط كنی آشپزي پاشی حالت نميخوادبااين گيره به

 ...زيادبخور
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 چشم: من

 ميزدمجبورشدم جوش دلم شدم ببخشيدمزاحمتون برم من خوب خيله آفرين: آتنا

 .بزنم زنگ

 ممنون نه: من نداري؟ كاري: آتنا شمامراحمين حرفيه چه اين آتناجون نه: من

 .خدانگهدار چشم: من خداحافظ دخترم باش خودت مواظب: آتنا

 پاك مدست بودوباپشت نشسته پيشانيم روي ازشرم كه كردموعرقی گوشيوقطع

. دنخندي كردبه بلندشروع صداي به آرمان. بيرون كردمونفسموباصذافرستادم

 رمميمي دارم بيشعوووورمن. هواگرفتم روي كه سمتش كردم تلفنوپرت گوشی

 تربيت زهرماربی: من ميخنده اين

 ...پيازقرمزا ناي عين بودي شده بودقيافتوميگم باحال خيلی: آرمان

 خوابم؟ بگی ميمردي نامردي خيلی كنی؟ نبودتشبيه چيزديگه مسخره: من

 منم بزنه حرف باهات ميخواست نيستم گويی دروغ آدم من خوب چيكاركنم

 بالبايددن قديمابوداالن مثه شداگه حل تلفن بايه بروخداروشكركن. گوشيودادم

 ...ميشديم بودبدبخت اومدهدر كارمون كه بود موقه اون. بوديم خونی دستمال

 .ازخجالت جلومامان مردم تربيتی بی خيلی بدي خيلی: من

 گفت كامالجدي باقبلش متفاوت كنارموبالحن اومدنشست آرمان

 خجالت، نه داره ادبی وبی تربيتی بی نه چيزطبيعيه يه مسئله اين: آرمان

 هيچ نائههمو مثل اينم ميكشی؟ خجالت ميشی ميادياتشنه خوابت ميشه توگشنت

 ...نيازا ي بقيه مثل نيازه يه نداره فرقی

 خيليم وطبيعيه چيزمعمولی يه ما ي خانواده واسه اين كنم خيالتوراحت

 ماباهم نميدونستن اوناكه نكشی خجالت بهتره پس. ميشه صحبت درموردش

 باهات ودرموردش ميشه طبيعی بحث يه بعداين به بگيرازاين راحت...نبوديم

 ميزارن سرت سربه هنوزجديدي كه وصاتاچندماهیمخص ميزنن حرف

 شك كسی كه رفتاركنی راحتوطبيعی بايدخيلی بكشی تونبايدخجالت

 ازاالن. بدونه كسی نيست الزم ميگذره ماچی بين بفهمه كسی نميخوام...نكنه
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 چيكاراميكنی كه ميپرسن ازت نفرش نفرنه ازهرده

 تاكمكت بپرس ازم یداشت سؤالی اگه...توبايدبلدباشی...مخصوصاجوونا

 سري يه بشه بازي ضايه نميخوام كمه خيلی اطالعاتت فكركنم...كنم

 ...ميدم چيزاروبعداتوضيح

 ...گردش بريم ميخواييم بعدش. بخوريم بگيربياصبحونه دوش برويه سريع حاالم

 داشتم چون بركشتم سريع خيلی حموم توي رفتم حرف بايينوبدون سرموانداختم

 تمنشس ميزصبحونه پشت رفتم قرمزرنگم لباسی باحوله. ميمردم ازگشنگی

 .بود منتظرم آرمانم

 .بياد منوردكن حمومی بوس چقدرتميزشدي، به به: آرمان

 تو كردن بوس واسه بهانست يه: آرمان ديگه؟ چيه حمومی بوس: من

 مول بعدم. كوچولو بوس يه كرد لباموبوس گرفتوآروم دستاش صورتموبين

 نهصبحو سراغ كردورفتيم

: آرمان توبگو نميدونم: من بريم؟ داره كجادوست عشقم بعدصبحونه خب: آرمان

 !باغ؟: من باغ ميگم من

 ميگذره خوش آره: آرمان

 شونتوخون كه مدتی اين بگه نبودبهم يكی ميترسيدم، باهاش ازتنهابودن چی مثه

 نبودي هم محرم كه ماهی يه تواين ولی...بوديم نامحرم ميگيم هيچ كردي زندگی

 بدتوباغ نداشت بودكاري عروسی شب كه ديشب ياهمين زنوشوهربودين

 گفت بودوبهم آرمان البته...بياره ميخوادتناگيرم

 اينجاراحت من فكرميكنی؟ باخودت توچی. افكارتم اين ي ديوونه من ينی: آرمان

 گها كوچولومن نی نی!اونجامنوتوتنها؟ مزاحمه يامثالاينحاپرازآدم ياتوباغ؟ ترم

 ولمزيرق ميزدم بودي هاشده فرشته شكل كه ديشب همون كنم بدقولی واستمخ می

 ...حاال نه

 دوربزنيم بريم دارم دوست آخه نه: من

 هروقت دورميزنيم اطراف اون ميريم هست چی همه باغ جاي باشه: آرمان

 خوبه؟ كنيم استراحت اونجاكه ميريم شديم خسته
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 زحسسرتاپاسفيدهنو بودومنم پوشيده سرتاپامشكی آرمان شديم، آماده سريع خيلی

 سفيدياروپوشونده ي همه روي براقم چادرمشكی البته...داشتم بودن عروس

 رژنارنجی ويه چشم خط درحديه مختصركردم آرايش يه. بود ست بودوباآرمان

 ...همرنگش ي بارژگونه

 ركينگپا هنوزتوي ماشين. پايين ورفتم دروبستم بود، منتظرم ماشين توي آرمان

 دروبازكردمونشستم. جوابشودادم دادومنم تحويلم لبخندبتوپهنی باديدنم. ودب

 .پيشش

 خوش خيلی رژتم: آرمان فكروميكنم همين خودمم آره: من ميادا بهت چادرخيلی

 رنگه

 ...ميسوزم بودهنوزدارم گرون خيليم بودنش بجزخوشرنگ تازه: من

 مگه؟ چندخريديش جدي؟: آرمان

 ...چهلوهشتوپونصدداد چونه باكلی ميگفت پنجاه: من

 ...نبوده گرون زيادم: آرمان

 رژزياده يه واسه ولی نيست چيزي تومن بنحاه: من

 اين كن حاالول. خبرم بی آرايش لوازم ازقيمت من باتوئه حق خب آره: آرمان

 رنگوگرونه خوش فقط ببينم ميخوام بخورمش؟؟؟ ميزاري حرفاروچقدبدم

 ...هست مزم ياخوش

 اهشهمر اين بودم تاحاالنديده.زد چشمك بهم مشكيش اززيرلباس گردنبندش برق

 ...نباشه

 ...گردنبندتوميخوام: من

 ...ضرر هم داره گناه مرداهم طالنيستاواسه: آرمان

 بسشه. ديگه پرروشده دورنيست ازت ثانيم يه ميشه حسوديم بهش هرچی: من

 ...نزديكی اينهمه

 ...لبمق توخوده توافتادي ميوفته وقلبمر اين اگه تري نزديك بهم توازاين: آرمان
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 نيار بيخودبهونه پس بديش نميخواي: من

 دستم توي آوردوانداخت درش گردنبندش سمت رفت دستش باخنده

 گردنبندم به آخه هستی؟ كی توديگه حسودخانوم، بفرمايين: آرمان

 !!!حسودي؟؟؟

 توهم اخماموكردم

 ...بياد بده عابربانكتم: من

 رفت ضعف دلم...افتاد فضايی چال خوشگلش زرولپايشدوبا غليظ خندش

 ...ازخوشگليش

 .كرد داشبوردبرداشتوبازش ايشوازروي قهوه چرم كيف

 ...تاش سه: من كدومش؟: آرمان

 ...داري نقدم پول نه: من باشه؟ توبايدبدي امروزم خرج تاشوبدم سه: آرمان

 ...خنديداينبارباصدا دوباره

 ...ورمبخ رژخواستم به بدجنس: آرمان

 .نميشه كه مفتی ديگه داره خرج: من

 .بود بانك يه مال هركدومش تاشودرآوردوداددستم سه

 ...زودباش رژتوبخورم منه حاالنوبت ديگه خب: آرمان

 رژمودرآوردموگرفتم دركيفموبازكردم ريلكس خيلی...نفهمی به خودموزدم

 ...جلوش

 برم نميدم ستعقلموازد ديگه نگهدارچون تهش ذره يه نكنی تمومش: من

 ...بخرم

 ...كنم می تحريكش چقدردارم بااينكارم نميدونستم

 ينب صورتموگرفت عادتش طبق. داشبورد روي كرد قاپيدوپرتش رژوازدستم

 .شدتوچشمام خيره شيطونش خوشگله باچشماي مهربونش دستاي
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 اه؟ر اون به چراخودتوميزنی...نفس ميكنی طاقتم بی شيطونيات اين با: آرمان

 ...بخو دادم خب رژموبخوري نميخواستی مگه راه؟ كدوم: من

 ساكت لبمومجبورشدم روي گذاشت لباشومحكم كه بودم نكرده هنوزحرفموتموم

 ...بشم

 

 هاي نبودشيشه معلوم بودوچيزي دودي شدت هابه شيشه كه بود اين خوبيش

 اشينم پايينواصالتوي بودشون كشيذه آرمان كه داشت برقی كركره جلوئوپشتم

 ...نميشد يدهد

 سبزخمارشودوخت برداشتوچشماي ازلبام دست آرمان بألخره بعدازچنددقيقه

 !!!...خمارميشه زودچشاش چه خدااين اي...من احساس بی چشماي توي

 خيلی خريدي گرون ديدم...حاللش اومدپولش بودخوشم واقعاخوشمزه نه: آرمان

 ...وبخورمخوشگلت لباي مجبوردشدم كنم نيومدتمومش دلم داري دوسش

 چندوقت تاهمين...باشی تغييركرده اينهمه ماه كمترازيه توي نميشه باورم: من

 ...مغروربودي بداخالقه پسرخشنه يه پيش

 .بگو بازم نكش خجالت: آرمان

 خنديدم

 تغييري هيچ قبله مثل اخالقم باش مطمئن تواينحوريم براي فقط االنم: آرمان

 گهب واقعيش عشق به موقش تابه ميداره گهاحساساتشون تمام عاقل آدم يه. نكرده

 ...زنش به جونش به عمرش به

 نرسيده لبم هنوزبه. داشبوردبرداشتمودرشوبازكردم رژموازروي خنديدم بازم

 ...نكش آرمان جون: آرمان گفت جالب لحن دستموگرفتوبايه آرمان كه بود

 چراااا؟؟: من

 باديدن ديگم مرداي شدم كتحري من اومدهمينقدركه خوشم من همينقدركه: آرمان

 حس ميخواداين دلم...ميده دست بهشون حس همين رنگت خوشگلورژخوش لباي
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 لباي ميخوام حسودم خيلی من ولی خودخواهی ميدونم باشه من ماله فقط قشنگ

 .خودم بارژتوفقط

 ...ببينم

 ...هنوز مونده تهش تازه خوشگلی خيلی همينحوريم

 بودوهنوزقشنگ مونده ذره يه تهش ميگفت راست كردم نگاه آيينه خودموتوي

 ناي مهم نداشت دوست اون چون بخاطرآرمان نبودنميكشيدم قشنگم اگه بودتازه

 غيرتی بودم خوشحال دلم ته خنديدم. داره دوست ميخوادوچی چی اون كه بود

. بامهربونی چه باعصبانيت بودچه قشنگ جورش همه شدنش

 بشل كرددستموبه نگام قدرشناسانه نآرما...كيفم توي دررژموبستموانداختمش

 .چندباربوسيد هم كردوپشت نزديك

 ...گلی خيلی عزيزم عاشقتم: آرمان

 چشمك خودموبايه جواب آرمانم. ازسرعشق خنده بوديه خنده بازم بهش جوابم

 ...افتاد راه ظبط كردن دادوبعدازروشن

 هفتدستموگر. ميداديم ميشدگوش پخش كه قشنگوشادي آهنگ به سكوت توي

 داشت گرمش زيردست من يخ ودست دنده بودروي بودوگذاشته

 ماشينوخاموش ايستاد، بزرگ هايپرماركت يه جلوي راه وسطاي...ميسوخت

 .باشه همراهمون بخريم خوراكی يكم بريم بپرپايين،: آرمان كردوگفت

 قدم كنارش ازاينكه. كردم حلقه برهنش شدمودستمودوربازوي پياده حرف بی

 عضالنيش دستامودوربازوهاي آرزوداشتم هميشه بودم درلذت غرق برميداشتم

 مهركارميخواست وآزادانه بودم رسيده آرزوم حاالبه...بزنم كنموتوخيابوناقدم حلقه

 باحال خيلی بودم بازوهاش عاشق هميشه. خجالتی هيچ بدون ميكردم

 ...ميكرد بودآدموديوونه

 باشه: من بردار خواستی هرچی: آرمان برداشت بزرگ دستی چرخ يه

 دمميكر بودونگاه شده رنگورنگ حسابی جنس ازتنوع كه هايی قفسه هدف بدون

 توقفسه كه ازهرچيزي آرمان براون عالوه بردارم كه بود نكرده هوسم چيزي
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 نيستونميخوريم چيزالزم اينهمه كه من غرزدناي سبدوبه توي بوددوتامينداخت

 .نمك نگاش فقط دادم ترجيح منم. نميداد محل

 فضع بوددلم خوشگلوباآبورنگ پرازپاستيالي كه مخصوصی قسمت باديدن

 .رفت

 .قسمت اون دوييدم پاستيييييل جون آخ: كردموباگفتن ول دستموازآرمان

 گفت بودم محوپاستيالشده كه من روبه اومدوباخنده سرم پشت آرمان

 ازاول...فروخت پاستيل چندتادونه هيكلوبه اين به توروخدامن كن نگاه: آرمان

 شرايطی هيچ فشارفوشورداداتحت انقدركه منوگشت ي بيچاره بازوهاي اين

 !!داري؟؟ دوست انقدرپاستيل. نكرد ولش

 تيره چشماشوازهميشه مشكيش لباس ي سايه سبزش توچشماي كردم نگاه

 وروشن تيره چشماشم رنگ لباساش بودبارنگ تركرده جذاب تروالبته

 .بود شيطون هردوتامون چشماي...ميشد

 !!!!...پاستيلمممممم عاشققققق من آرماااااان واااااي: من

 !!داري؟؟ بيشتردوست ازمنم: آرمان هم كشيدتوي اخماشونمايشی

 ...ذره يه فقط...حدا دراون نه: من

 بدجنس اي: آرمان   وگفت بينيم زدروي دادوباخنده سرشوتكون آرمان

 ...خوشمزس خيلی استيلپ آخه خب: من داري؟؟ بيشتردوست حاالپاستيلوازمن

 ...مياد بيشترخوشت ازپاستيل مطمئنم نكردي توامتحانش خوشمزم منم: آرمان

 حاال؟؟ ميخري: من زدگفتم كه لحنشوحرفی به توجه بی

 چرخ... متأسفم. حسووووووود كه منم داري بيشتردوسش ازمن چون نه: آرمان

. كشيدمگرفتمو لباسشوازپشت. افتاد راه من به دادوپشت دستيوهول

 كرد نگاه ايستادوتوچشمام

 دارم دوست هم جهنموضرردوتاتونواندازه بابا خب خيله: من

 ...حسوووووودخان
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 ...يدلپموكش...الهی نفس بره لپت فضايی چال اون قربون...باصدا خنديدايندفه

 ...داره شرط ولی ميخرم...حاالبهترشد: آرمان

 توهمودلخورگفتم اخماموكردم

 نگوتوروبيشتردوست. دارم دوست هم دوتاتونواندازه گفتم همنك چيه؟ ديگه: من

 ...نميشه كه بدارم

 خنديد بازم

 دوست به چيزديگس يه شرطم نه...رنگی درنيارجوجه بازي انقدرديوونه: آرمان

 نداره ربطی داشتنت

 بيرون كردم نفسموفوت

 گفتم هرجورمن: آرمان قبول هست هرچی باشه...شد راحت خيالم آخيش: من

 ...وريمشميخ

 گفتم باالانداختموبيخيال شونه

 ...ميخورمش جوره همه بخرمن توپاستيل: من

 ...خواستی خودت خب خيله: آرمان

: رمانآ بودگفت دخترجوون يه كه مسئولش به. كشيد خودش وپشت دستموگرفت

 يه ظرف باعشوه دختره يابردارم؟؟ ميدين خودتون ميخوام مدالش ي ازهمه

 ستشوگفتدادد درداري بارمصرف

 كردموروبه نازك براش چشمی پشت بردارين دارين دوست ازهركدوم: دختره

 ازهمش دارم دوست: آرمان كنم نميخوادبزارانتخاب ازهمش: من گفتم آرمان

 بگيرم

 گفتم معترضانه كه ظرف توي ميذاشت عالمه به مدلش ازهمه داشت همينطوري

 همشوهمين نباشه توكاريت: آرمان بسه ماه يه واسه اينهمه خبره چه آرمان: من

 ...امروزميخوريم

 !!!...دوكيلوشد فكركنم دختره، دادوظرفوداددست رضايت بألخره. خنديدم
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 هقفس سراغ رفت آرمان كردنش بعدازحساب. ميكرديم پولشوبايدهمونحاحساب

. سبد توي بودميذاشت كه هرچيزخوردنی دنبالش ومنم مونده باقی هاي

 ...كالباسونوشابه تاسوسيس گرفته هازشيروآبميو چيه كارنداشت

 همشونوتوي آرمان. بوديم خريدكرده كلی. بيرون اومديم ازهايپرماركت بألخره

 آوردم كشيدموچندتادونه ازدستش. پاستيلوآوردداخل ي جادادوبسته صندوق

 .بخوريم گفتم هرجورمن قرارشد: آرمان گرفت ازدستم بيرون

 نگاه ميومدپايين داشت لوكهعقبوج ها شيشه برقی هاي كركره باديدن

 .توچشماش متعجبودوختم

 ميكنی؟ چرااينجوري: من

 آخه؟ داره ربطی چه: من ديگه بخوريم پاستيل ميخواييم: آرمان

 چجوري بگم من قرارنيست مگه. ربطشوميفهمی كن نگاه خودت: آرمان

 نصفشوگذاشت. ماردرازبودنوكشيدبيرون مثل كه مداليی ازاون يدونه بخوريم؟

: آرمان گفت داشتوهمونجوري نگهش بودبادندوناش ييرون دهنشونصفش توي

 بيابخور

 ...توماشينيماتوخيابون: من

 ...نبيرو ميندازم ياهمشوازپنجره اينوميخوري مياي يااالن. نميبينه كسی: آرمان

 واقعاهمشونوميريزه نخورم اگه كردم يهواحساس كه بود جدي انقدرلحنش

 فجلوونص صورتموبردم ندم خوشمزموازدست اليپاستي اينكه ازترس!! بيرون

 قفل املب. نذاشت كه دربرم بكنمشوازدستش سريع اومدم. دهنم توي پاستيلوكردم

 منم باربودكه اولين برا كردم همراهيش منم. بود وبااحساس آروم...شدتولباش

 قوعش بالذت ي بوسه به...ميكردم احساس سلوالم تك بودمولذتشوباتك همراهش

 نميدونم...ميمونه يادم هميشه...پاستيييل داشتنی دوست باطعم بوسه به

 چشماي توي شديم خيره وباعشق جداكرديم لبامونوازهم كه چقدرگذشت

 ...خماااار خماره هميشه مثل بازم...هم

 .بود خمارشده منم ماله فكركنم
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 ديب بوس انقدخوشمزه بلدي توكه...بلديا باباتوأم نه. چشاشوووو جيگره: آرمان

 سرموانداختم من؟؟ هنرتوعشقه اين بودي كرده قايم چراازديشب پس

 ...پاستيلس تقصيراين همش! ببخشيد: من گفتم پايينوباخجالت

 ازشرم كه دستام دزديدموبه نگاموازش. زيرچونموسرموآوردباال دستشوگذاشت

 ...ميكشيدم خجالت ازشوهرم من. ميكشيدم خجالت...كردم بودنگاه شده گره توهم

 .كن نگاه توچشمام: نآرما

 .بود وباتحكم جدي لحنش. داشتم نگه زدم يخ نگاهمورودستاي ندادموبازم محل

 .حرفودوباربزنم يه ندارم عادت كن نگاه توچشمام گفتم: آرمان

 .توچشماش كنم نگاه كردباخجالت مجبورم جديش كالمشولحن تحكم

 .ببخشيد كه گفتم: من

 ...نذاشت تاثيري لحنش توي بودولی لباش روي ازخنده ردي يه

 اخماشوكشيدتوي داديو؟؟ بهم كه لذتی چيو؟ بيخشم؟ تو؟ ميگی چی: آرمان

 گفت جديش هموبالحن

 خوب زن. باشه خجالتی مسائل سراين نميخوادزنم نميادودلم اصالخوشم: آرمان

 شوهرشوتوي وواسه باشه زن باحياترين ازخونه وبيرون ديگران واسه كه زنيه

 پس)ص( ازپيامبر روايته يه نيست من حرف اين. زن حياترين بی خونه

 اولين درضمن. نداره اصالخجالت

 نيست اصلی ي رابطه اون منظورم رابطه تويه. شدم مست باربودازبوسيدنت

 ...رابطس يه خودش واسه بوسيدنم همين

 ينكها نه بدي لذت طرفتم به ميبري لذت خودت هرچی كنی بايدتالش رابطه تويه

 بودپرازعشق عالی خيلی اآلن...ببري لذت خودت فقط كنی شيطونی

 همراهيمم اگه كه هست داشتنی انقدرشيرينودوست بوسات هرچندكه...ولذت

 ...لذتموميبرم من بازم نكنی

 ...باعشق توچشماش كنم نگاه كردم سعی ميشدم آب ازخجالت داشتم بااينكه

 .شدم داغ ازهمونم ولی...لبموبوسيدكوتاه دوباره آرمان



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  398  

 .افتاد هاروزدباالوراه كرهكر

 آرمانوگفت زدبه بعدازناهارمحمدزنگ بوديم بيرون ناهارباهم تانزديكاي

 آدرس بوديم خوشحال مايم. باماباشن دارن تهراننودوست كه روزآخري

 نبهمو وحسابی بوديم باهم شب يكونيم تاساعت پيشمون واونااومدن باغوداديم

 يكونيم ساعت. يادموندنی هب شب شديه يادوخاطرمون وتوي گذشت خوش

 هتلشون كردنورفتن ماخدافظی تعارفاي به توجه بدون محمدومريم

 .ابيديمخو كه بوديم انقدرخسته منوآرمانم. مشهد فردابروازداشتنوبايدبرميگشتن

 بين بارتماس اولين براي كه باغی همون بوديم باغ توي روزبعدم

 شناكشوندتوي ياددادن ي ونهبه منوبه روزآرمان اون... منوآرمانوبوجودآورد

 غلب واقعااينكه!!!... نكرد تهديدم خطري گذشتوهيچ خوش خيلی البته...استخر

 اي هرابط باهم كه درصورتی حتی توصيفه استخرغيرقابل توي باشی شوهرت

 ...ندارين بجزبوسيدن

 

 *پنجاهم فصل*

 

 ونهم لذتمون ترين بزرگ چندماه اين توي. گذشته ازازدواجمون چندماهی

 قدم پيش كه منم اين حاالديگه...من وهمراهی باعشق البته همه بوسيدنه

 ...ميبوسمش ميشموباعشق

 نخوابمو نباشيموهمونبوسيم هم بغل توي واگرهرشب كرديم عادت بهم شدت به

 .نميبره

 نآرما باكمك البته داريم زنادرگيرخونه بقيه مثل سركارومنم هرروزميره آرمان

 افتادم عقب خيلی كنكورموميدم امسال ايشاالديگه مدرس به چسبيدم حسابی

 كافيه برام آوردم دست آرمانوبه همينكه ولی افتادم ارزيدعقب می ولی...خيلی

 ...وضعيتمم وعاشق خداروشكرميكنم وراضيم
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 راضينودنبال همه خيلی خوشحالم خيلی...آراموپارساس ازدواج روزابحث اين

 يگهد تاچندماه فكرميكنم. آتناجون خونه يرمبربيادم ازدستم كمكی اگه منم كاران

 ...افتاديم توپ عروسی يه

 معموالهرآدمی...كنم سورپرايزش امروزميخوام من ولی آرمانه فراداتولده پس

 ...نه قبلش ولی روداره هركاري آمادگی روزتولدش

 وقت حسابی تاشب منم وناهارنميادخونه داره مهم خيلی ي جلسه يه امروزآرمان

 كيك هي. كنم درست كيكوخودم گرفتم تصميم بخاطرهمين. بدم هنرمونشونتا دارم

 تزيين شكالتی روشوبادنت وبعدم قلب قالب توي ريختمش كه شكالتی

 .يخچال توي كردموگذاشتمش

 ...باشه خوب مزشم دادايشاالكه قلقلكم حسابی كه بووقيافش

 .كردم درست ودسرم كاراملوژله كردم چندمدل

 خواستم می...والزانيا الويه بايكم كردم درست سوخاري اهیوم مرغ شامم واسه

 .بزارم تموم سنگ

 ...شدم والش آش كلمه واقعی معناي به ينی...شد تموم چهاركارام ساعت

 دمش بيرونوآماده پريدم سريع...شدم تومعطل اون ساعتيم ويه حموم رفتم سريع

 ساعت أسبودور خداروشكرنزديك داشتم آرايشگاه وقت شيش ساعت براي

 .رسيدم

 .كرد زودكارشوشروع رفتوخيلی صدقم قربون آتناجون مثل آذرباديدنم خاله

 روي تريخ كج كردجلوشم درست فركردوآبشاري بلندوپرپشتموبابابليس موهاي

 ...صورتم

 دلم. اومد خوشم خيلی ازخودم كه خودم. بود كننده ماليمووسوسه آرايشم

 هخال پول كردن بعدازحساب. كنم گاهن خودم باشموبه جلوآيينه فقط ميخواست

 سلبا. رسيدم نه ساعت. خونه برگشتم بانوان دادباآژانس تخفيف كليم آذركه

 كه بودهمون العاده فوق. كردم برداشتمشونگاش تخت موردنظرموازروي

 به اين كردكه دعوام ملی بخرمشوآرام تولدآرام براي بودموميخواستم عاشقش

 ولی نميپوشيدم مهمونی توي خودمم كه بود لختیانقدر...درددخترخراباميخوره
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 لباسوتويه حاالهمون. ديدم كه آرمانوببينم العمل عكس خواستم می خب

 خركردن حتماواسه...پيش ي جمعه شب. بود بودوخريده پيداكرده مركزديگه

 .بپوشم حاالميخوام نپوشيدمش من ولی...من

 كمترتوي تورش ي وزمينه داشت درشت هاي گل كه بود توردانتل پارچش

 .ميزاشت نمايش سفيدموبه بدن توركمشم همون آسترنداشت چون ديدبودولی

 يه. بود ودورگردنی اي حلقه يقش ميرسيدومدل تازيرباسنم كوتاهيش

 قرمزروي خوشگل نگينی بادودكمه كه جداداشت لباسم رنگ حريرقرمزآتيشی

 ميكردي وصلش لباس به پاهاموميگرفتواگه پشت ميشدوفقط بسته كمرش

 بغل زيپ اينكه محض به. بود عالی خورش تن. بلند ميشدجلوكوتاهوپشت

 زنگ كليدداشت بااينكه. بود خودش. دروشنيدم زنگ صداي لباسوبستم

 هميكشيدتاباآسانسوربرس طول اي دقيقه پنج آيفونوزدم. بازكنم ميزدتادروبراش

 .باال

 توي خودم اهوبهنگ آخرين. ميداد رونشون عددسی كردم كيكوروشن روي شمع

 ...ساختس كارم امشب بودميدونستم مرتب چی همه كردم آيينه

 نوركم به زدم زل خونه تاريكی وتوي كاناپه روي كردمونشستم برقاروخاموش

 داره آرمان كه ميدونم...آرمان مثل درست چقدرتشنم كه. فكركردم اين به و شمع

 دست لعنتی ترس اين ولی ميخوام منم. ميكشم عذاب دارم منم. ميكشه عذاب

 يجلو از لحظه يه آشغال احسانواشكان صفت گرگ ي قيافه...برنميداره ازسرم

 .ترسموبيشترميكرد دورنميشدوهمين چشمام

 ونا ي قيافه اونوجايگزين نميتونم ولی ومهربون داشتنی دوست هرچقدرم آرمان

 ...آشغاالكنم

 ...كنارنميومدم باخودم ولی نميشدميخواستم كلنجارميرفتم باخودم هرچی

 لهمسئ بخوادوبخاطراين اون منتظراينكه بودم آرمان ازطرف اشاره شايدمنتظريه

 آرمان ولی. بخواد ازم خوش وبازبون نازموبكشه يانه...كنه شكايت ازم

 يكشتحر هرچقدرم ميپوشم خوشگل ميزنمولباس تيپ هرچيم...انگارمنونميبينه

 ...نداره فايده بازم كنم می

 ...عاشقانه ي بوسه درحديه فقط...بيشتر ميادنه تاحدخودش فقط
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 يوسرشوباباز ميرفت ازپيشم بدميشد، خمارميشدوحالش چشاش شباكه بعضی

 ...رهاميكرد حال ميكردومنوتواون گرم تاب واينترنتولب

 

 ...ميبرم رنج مسئله ازاين نميادومن نميادسراغم

 اب ولی يادميكنن خوشی به ازش همه كه ام رابطه اين ي تشنه حاالمنم كه درسته

 يارهب زبون خواستشوبه آرمان اگه كه نميدونم كرده لونه جونم توي كه ترسی اين

 اراهدعو باگريه شايدم كنم قبول بازوازخداخواسته شايدباروي چيه؟ العملم عكس

 ...زيرقولت وزدي توبدقولی كه بندازم

 ...باداباد خداهرچه به توكل: من گفتم دررفتمودروبازكردموزيرلب باصداي

 

 *ويك پنجاه فصل*

 

 ازخستگی. بود كننده خوبوراضی جلسه ازدردميتركيدبااينكه داشت سرم

 .سردردداشتم

 الشح وهرچقدرم توخونه خونشونبايدببره بيرون مردمسائل كه ازفرزاديادگرفتم

 خانوادش چون داخل، وبره درخونه پشت بايدتمومشوبزاره. باشه بدياخسته

 ولروبايدتوط ميگيره خونه ازتوي كه مثبتی انرژي عكسوبر. ندارن تقصيري

 زنگ. وشادباشم لبخندبزنم كردم فكرسعی اين با. باشه داشته روزباخودش

 .بازكنه هرروزدروبرام مثل تانفسم نبودم زيادمعطل. دروزدم

 هخون به باعددسی كه وشمعی تاريك ي خونه. ميمردم ازشوق درداشتم بابازشدن

 بااون ترنفس قشنگ وازهمه كالم وبی آروم موسيقی دايص. بود ذاده نوركمی

 خستگی بودوتمام بغلم حاالتوي نفسی...ها فرشته شكل خوشش بوي

 كوچيك دل بااون نفسم خيلی بودم خوشحال خيلی. بود دوركرده وسردردموازم

 نفس كردموباديدن برقاروروشن ازشوقم. بود كرده سورپرايزم ومهربونش

 .شدم طاقت بی موجلوشداد بازاختيارموازدست
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 يكمتحر پوشيدنوحركاتش چراباطرزلباس اينكاراروميكنه؟ چرابامن خدانفس اي

 عشقم هرشب ماهه پنج صبرميكنم دارم ماهه خداپنج اي ميكنه؟ ديوونم ميكنه

 حموم ميرم صبحاتنهادارم ماهه پنج...كننده تحريك هاي باوضعيت توبغلمه

 اكتمس درسته...خدا نميتونم ديگه خدابسمه بسمه...توخواب باشم بايدتوروياباهاش

 اين خداامشب كنم می خواهش ازت كنم می التماست فريادميزنم ازتودارم ولی

 ...محدوديت ازاين ميكشم عذاب بده خيلی حالم شه تموم مسخره ي فاصله

 ازبوسيدنوبوكردن شدشوبوسيدم، درست موهاي وروي كشيدم عميق نفس يه

 برداشتونگاهشودوخت سينم سرشوازروي نفس...دمميبر لذت وحشتناك موهاش

 حاضرنبوديم كدوممون هيچ. رفت غش مشكيش چشاي واسه دلم. توچشمام

 .اومد حرف به نفس بألخره. بينمونوبشكنيم سكوت

 ...من مردزندگی مبارك پيشاپيش تولدت: نفس

 

 ...امشب كشيدي زحمتی چه

 بوداالن؟ تيكه: نفس

 خستگيم تمام رنگی جوجه كردي وشحالمچقدرخ نميدونی چرا؟ تيكه: من

 من لباسوواسه اين فكراينكه طرف وكادويه فكرتولدوغافلگيري...دررفت

 ...بپوشيواصالنميكردم

 ...ديگه بربيادميكنه هركارازدستش تولدعشقش واسه آدم: نفس

 ...كار بجزيه: نفيسه هركار؟: من كردموگفتم نگاش باشيطنت

 بودينی نفس جاي ديگه هركی. لبم كنج نشست نلبخندغمگي يه...جوابشوميدونستم

 لمد حتی كه عزيزه انقدربرام خاطرنفس ولی بودعمراانقدرمراعتشونميكردم زنم

 عوض واسه. خودش به برسه چه ديگه شه ناراحت بيادكه پيش نميخوادبحثش

 .حاضرشم زودحاضرشوتامنم: من گفتم بحث كردن

 .گيريمب دونفره جشن ميخواييم تازه چی؟ واسه: نفس
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 يزياد وقت گرفتن عكس واسه ولی داريم وقت تاصبح گرفتن جشن واسه: من

 .نداريم

 آتليه؟؟؟ جون آخ نفس پريدباال شيطون هاي دختربچه مثل

 يادگارنمونه ميادعكسش حيفم كه شدي انقدرخوشگل آره، شی زودآماده اگه: من

 .برامون

 ...ورهميخ دردت به توعكس واسه زودبياكادوتوبازكن پس: نفس

 روي كه اي دوتاجعبه نفس بهتر؟ ازاين چی موافقم: من گفتم ازخداخواسته

 .كن بازش خودت: نفس گونموبوسيدوگفت ميزبودوبرداشتوداددستم،

 كمار ساعت يه بزرگتربودوبازكردم كه اولی جعبه كن گوش حرف پسراي مثل

 .ميكرد جذاب مردونموحسابی دستاي كه شيك العاده دارفوق

 ...نمدونستم من داره ايم سليقه چه يدهبر دم: من

 ...توروتورنميزدم نبودكه خوب سليقم اگه: نفس

 ااايو: نفس بشی؟ تازنم پات به افتادم جلوملت رفته يادت تومنوتورزدي؟: من

 .ميكشم نندازخجالت توروخدايادم آرمان

 هيچ...نكردم بخاطرش كاراكه بودچه روزي چه. روزخنديدم اون يادآوري با

 هميشه...روزبيوفته اين دختربه مغروربخاطريه آرمان فكرنمكردم وقت

 پولداشتموهم هم ميشه وچرازنم چون بی بزارم روهركی دست فكرميكردم

 .بعديوبازكردم ي جعبه باخنده...خوردحسابی سنگ به تيرم ولی...قيافه

 ...آويزنفس بودبايه زنجيرخوشگل يه

 

 ...ازخودراضی اي: من

 خودم حداقل گفتم باهاته حمومم تودسشويی ميشه حسوديم تزنجير به ديدم: نفس

 .باشم همرات

 .فسقلی توقلبمی توهميشه كه گفتم گردنبندنميندازم ديگه منكه: من
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 وسهوس باگردنبندخيلی هات سينه ميادآخه خوشم من ولی نميندازي ميدونم: نفس

 ...انگيزميشه

 گردنبندوبستم قباشو...كردنش ازتعريف ميمردم حرفش اين ازلذت داشتم

 رقب خوشگلش چشاي. بهش خمارموانداختم ونگاه بوسيدم دورگردنمولباسشونرم

 ...انگيزه وسوسه گردنبندم توبدون هاي سينه... زد می

 توچشمام زد زل خجالت بدون

 ...نظرلطفتونه...حقيرو ي نفرماييدبنده زده خجالت: نفس

 ستبازني اي آتليه ديگه نشی آماده ديگه دقه تابنج...خانوم نريزقرتی زبون: من

 ...ساختس كارتم

 تی بايه پوشيدم جذب شلواركتونمشكی يه. همينطور منم شه آماده رفت نفس

 مجلسی لباس به توجه بی االنم اسپرتوبيشترميپسنديدم هميشه...قرمزتنگ شرت

 بهم بيشترم والبته داره بيشتردوست اينجوري نفسم ميدونستم پوشيدم اسپرت نفس

 ...ميومد

 ...تيپ خوش ميدزدنت كه بيرون بري اينجوري: نفس

 دنش دزديده نگران من. شدنموبكنه فكردزديه نميكنه جرأت كسی تاتوباشی: من

 ...زيبا ملكه توأم

 روي زدم آتليه اولين باديدن. ماشين توي زودرفتيم خنديديموخيلی دوتامون

 دچندتاعكسش راضی التماس باكلی كه كنه تعطيل ماميخواست ازشانس. ترمز

 .گيره به ازمون

 طاقتی ازبی هرلحظه ميكردم احساس كه بود داروخفن صحنه قدري به ژستاش

 نهخو گرفتيموراهی خوشگل خيلی چندتاعكس بابدبختی كه خالصه...ميميرم

 .شديم

 شام خورديم وبستنی كيك. گذشت خوش بهمون حسابی خونه توي

 ...خورديمورقصيديم
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 منو برقصه خواستم نشستموازش...برقصم اهاشب نميتونستم اززورنيازديگه

 .كنم نگاش

 بودوماهرانه گذاشته رپ آهنگ. شدم ومحوتماشاش كانابه روي ولوشدم

 حال خودش كفتم ميدادكه خودشوحرمت جوري المصب. ميرقصيد

 ...بيچاره منه به برسه كردچه خودشوخراب

 دست براش دمبر لذت همونقدركه وتوانم انرژي باتمام آهنگ شدن بعدازتموم

 .كردم زدموتشويقش

 تموم ديگه .تولبام كردم قفل ثانيه يه لباشوتوي بغلم توي كشيدمش. بلندشدمومحكم

 هافتاد راه حاالنفسم...شوببينمونخورم رژقرمزآتيشی نميتونستم شدديگه

 .ميكرد بودوهمراهيم

 موهاي توي سرموفروكردم...بودميكرد كه ترازاونی حالموخراب مسئله همين

 .كردم زمزمه ندشوزيرگوششبل

 مبخداك بسمه ديگه نفسم ميكنی؟ طاقتم چرابی اينكاراروميكنی؟ چرابامن: من

 دممي قول نباشه فكرميكنی كه اونجوري ميدم قول...بيا كوتاه آرمان جون...آوردم

 ميزاري؟؟ عمرت ي خاطره ترين قشنگ زندگيتوبسازم ي لحظه ترين قشنگ

 نيست؟؟ بسم تحمل ماه پنج

 بیعص. اومد سرم ميترسيدم كه ميترسيدموازهمون چيه العملش عكس دونستمنمي

 ...دادزد مبل روي كشيدبيرونونشست خودشوازبغلم كرد بغض شد

 فتمگ ديدي نمياري؟ طاقت نميشه گفتم ديدي گفتم ديدي...نيست بس نه: نفس

 مياري؟ كم نميتونی

 كردي؟؟؟ بدقولی زيرقولت زدي ديدي نشد؟ ديدي

 زندگيموميكردم داشتم شم عاشق كردي چراكاري توزندگيم چرااومدي

 چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرااومدي

 دلم. گونش روي مرواريدميريخت مثل اشك درشت هاي حاالدونه

 .لرزيدناراحتيشونميخواستم
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 شد پراشك چشمام...وجودش ي ميلرزيدهمه دستام بين صورتشوگرفتم

 اون ميدادم حق بهش م؟عروسك چيشده سرنفسم؟ به مرتيكه بوداون آورده چی

 ازجواب نه ولی شدم ناراحت. كاراروميكردم همين بودم اون جاي ميترسيدمنم

 چرااشكشودرآوردم زيرقولم چرازدم كه بود ازاين ناراحتيم شنيدم كه ردي

 هيچی ديگه...اشكوناراحتيشوببينم نداشتم طاقت نميتونستم ام؟ جنبه چرااينقدربی

 اشتمد پيش ي تاچنددقيقه نميومدكه ياذم نميومد، مياد پيشم دودقيقه ي ازخواسته

 هق هق به بدبودگريش حالش. فكرميكردم نفس به فقط...نيازميسوختم تواوح

 .كردم ريختموالتماسش اشك...لرزيد منم دل. بودوميلرزيد شده تبديل

 ناراحتت بخدانميخواستم نكن گريه آرمان جون باش آروم من عشق عزيزم

 هيچی. نكن گريه من جون خوردم گه كردم غلط شم داتف خانومم نفس...كنم

 يهگر...منو نبودببخش خودم دست حالم ندارم كاريت نميخوام بخداهيچی نميخوام

 ...بخدا ميدم جون اشكات باديدن نكن

 لرزشش. خورد دادم آوردموآروم براش آب ليوان ويه آشپزخونه توي رفتم

 ...صداميريخت بی بودواشكاش كمترشده

 ميدم قول خب؟ نكن گريه...من بشم مرگت پيش بشه قربونت آرمان هیال: من

 ادبیپيشنه اين ديگه. نكنم ناراحتت نكنم غلطی تاآخرعمرمهمچين ديگه ميدم قول

 ...بدم بكنم روغلط شرمانه

 تميگف كه نفس هاي زجه صداي. بيرون زدم بلندشدموسوئيچوبرداشتموازخونه

 .ميكردبرگردم مجبورم كردوهرلحظهمي ديوونم ميكردداشت وگريه كجاميري

 شب سه ساعت. پايين هادوييدم آسانسورازبله هاشوبه گريه به توجه بی

 گها ميدونستم...برم خواستم می فقط وكجابرم چيكاركنم ميخوام بودنميدونستم

 مميش احسان ميشم نميارم دووم كنارش بخوابم نميده اجازه بهم نيازم خونه بمونم

 ...شرايطی هيچ تحت استماينونميخو من اشكان

 .دمبو تهران بام اومدم خودم به وقتی. فرمون پشت كردمونشستم گوشيموخاموش
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 بايدحواس كنارميومدم بايدباخودم. بمونم ماشين توي دادم سوزميومدترجيح

 زنمو، نفسمو، دلم كه ميكردم بايدارادموقوي...ميكردم خودموپرت

 ...منونميخواد اون عشقموزندگيمونخوادچون

 حالم اگه حتی شوخی به حتی حرفشونزنم شده عمرمم تاآخ ديگه عهدبستم باخودم

 ...بدبود خيلی

 

 *ودو پنجاه فصل*

 

 لد ميكردولی سنگوآب دل كه هايی زجه زدم روزمينوزجه نشستم آرمان بارفتن

 ...من هاي گريه به من حال به توجه بدون رفت...نياورد رحم آرمانوبه

 اينهمه مگه همينونميخواستم؟ خودم من مگه. خودموبكشم ميخواست دلم

 نبودم؟ خسته مسخره ي فاصله ازاين خودم مگه بيادسراغم؟ آرمان كه كارنكردم

 ميكردم؟ نميخوادشكايت بيشترازحدش آرمان ازاينكه نبودم من اين مگه

 چيوخراب چراهمه كردم؟ قشنگيوداغون اين به چراشب كردم؟ چرااينجوري پس

 بودمن خسته دوري ازاينهمه روحم...روحی جسمی نه بودم خسته چرا؟؟ كردم

 ...آرمانو خواستم می

 غرورشوميشكنی هميشه ميكنی خوردش هميشه لعنتی لعنتی: دادزدم سرخودم

 ميخواي تاكی درمياري؟ بازي بچه چرااينهمه خره د...اشكشودرمياري هميشه

 بره یميكن اريچراك نيستی؟ تشنه مگه نميخواي مگه خودت فكرباشی؟؟ انقدربی

 شی؟؟ خرپشيمون بعدمثه

 جوونی تواوج سالشه سی آرمانت ولی درك به جهنم به خودتوخواستت

 ونيازتواوج

 نگاه همه تودست باهمينودستاتون وقتی كه هزاربارديدي خودت...احساس

 گاوت كه اونوقته نباشی همراش توام اينكه حال به واي دختراچقدروشه؟

 ...زاييده
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 باربيست باردوبارده يه داره؟ چقدرتحمل رهبيچا آرمان مگه

 تالب ندي تومحلش وقتی ولی دخترانميده محل ميكنه بارنفسشوغريزشوسركوب

 كه ويیت اين اونوقت دختربيادسمتش يه كافيه گردونی برش درياببريشوتشنه

 ...بدبخت ميميري ازحسودي كه خودتی ضررميكنی

 تونهن كه اونقدربشه نيازش اگه بقيه مثل آدمه يه نم او نيست؟ آدم طفلك اون مگه

 صف ترازتوبراش خوشگل دختراي كه اونوقته تركنه لب كافيه فقط كنه كنترلش

 ...بكشن

 هووآورده سرت شوهرت كه ميگيري بغل غم زانوي ميشينی كه اونوقته

 ...بيچاره

 فهميدي؟؟ حقته حقته بياره سرت هرچی حقته بگی خودت بدبايدبه

 

 هك ازكجامعلوم باشه؟ نشده تموم صبرش اآلن همين كه ومازكجامعل اصالببينم

 كاره ناي خودش...بياد وخودش انقذرنازنياره كه يكی ديگه يكی سراغ باشه نرفته

 ...باشه

 وشگلشخ لباي رونكشه ديگه نازيكی نباشه جزتوتوبغلش ديگه يكی ازكجامعلوم

 ...نده ذتل ديگه يكی به و نبره لذت ديگه ازيكی نباشه؟ ديگه يكی رولب

 ...گندزدي احمق گندزدي نفس واي واي

 ...بدترازخودت بدبودخيلی خيلی حالش اون

 رفت وجودت تمام زندگيت عشقت. خودت بادستاي گورتوكندي خانوم نفس

 ...ديگه يكی سراغ

 كجاست؟؟ اآلن نيست معلوم خوشگلت آرمان خوشتيپت آرمان

 كیباي واقعابره نكنه: وصورتمت زدم اومدمومحكم خودم به فكراانگارتازه اين با

 ديگه؟؟؟

 نگز بايدبهش اآلن همين. تلفن سمت رفتم شيرجه. ميتركيدم داشتم ازحسودي

 ...وجود باتمام ميخوامت منم خستم منم بايدبگم كنم عذرخواهی بزنموازش
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 ...بداخالقيامو اذيتاموتمام تمام كنم بيادتاجبران يگم بايدبهش

 ...ميشه تموم فاصله اين ديگه تتاچندساع همينه درست كار آره

 بكشمش هست كه هركی بايدازتوبغل...زنوشوهرواقعی يه ميشيم منوآرمان

 ...بيرون

 .مرولبموشمارشوگرفت نشوندم نيمه لبخندنصفه به كردموجاش اشكاموپاك سريع

 .كنم وجودشوتصاحب تمام ميتونستم كنم خودم آرمانومحتاج ميتونستم من

 سموردنظردردستر مشترك: باشنيدن...گوشم به مچسبودن تلفنوباشوق گوشی

 لرزيدن به شروع يخم دستوپاي...روون محوشدواشكم لبخندم...نميباشد

 ...زمين سرخوردوافتادروي ظريف دستاي ازبين كردوگوشی

 كرده؟ موبايلشوخاموش كه كجارفته ينی شد، برآب نقشه هام نقشه تمام

 نداشته مزاحم كه كرده اموشموبايلشوخ ببره؟ لذت ازش كه يكی پيش رفته

 .دراومد هقم وجودموگرفتوهق خطرتمام فكراحساس اين با باشه؟؟

 ...نبااااااايد هكن فراموشم ديگه بايكی بره نبايدبزارم بيوفته اتفاق اين نبايدبزارم

 چيه؟؟ مگه پيشنهادميدم اومدخودم اصالوقتی

. ازچنگم ديگه زن به راحتی همين به نميزارم دارم زندگيموآرمانمودوست من

 خيالشون بی راحتی به حاالم كه نياوردم دستشون به راحتی به بياره درش

 ...بشم

 با ؟چی نيوفته منونخوادويادمن ديگه كه بگذره خوش انقدربهش اگه نيادچی؟ اگه

 ولوشدم زمينوخودمم روي كردم كندموپرت لباسموحرص ي فكردنباله اين

 .روش

 يگهد يكی به بده ميده من به كه لذتی اگه باشه هديگ يكی توبغل اآلن آرمان اگه

 دارم كن رحم خدايابهم ميشم ديووونه خدااااادارم اي ببره؟؟؟ لذت ازش وحاش

 ...كردم خدااااغلط ميميرم

 ...نداشتم تقصيري من سوخت خودم واسه خودم دل كه زدم انقدرزجه
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 زدم زدموزجهدروديوارمشتولگد انقدرخودموزدموبه شدم واقعاديووونه فكركنم

 !!!...برد ودرنميادخوابم گرفته صدام ديدم كهوقتی

 

 

 *وسه پنجاه فصل*

 

 قشنگی ساعت ميخوردچشماموبازكردموبه پنجره به كه آرومی هاي تقه باصداي

 ...ميداد صبحونشون هشت كردم نگاه كادوگرفتم ازنفسم كه

 ادمافت ديشبياد شدم موقعيتم متوجه تهران وبام موقعيت اون توي خودم باديدن

 هميشه :لبم كنج لبخندنشست. بود قشنگی شب آخرشوفاكتوربگيرم قسمت اگه

 زودلبخندم خيلی...بشه تاقشنگ ازخاطراتموفاكتوربگيرم قسمت بايديه

 ازنگرانی تااالن حتمانفسم پيشونيم روي نشست هميشگيم اخم محوشدوجاش

 ...اينجابودم وتااالن بوده خاموش كه موبايلمم...مرده

 طرف اومدموسرموبه خودم ميخوردبه پنجره به دوباره كه هايی تقه صدايبا

 ...صداچرخوندم

 غليظولباس آرايشگر...خاكستري وچشماي فرروشن دخترباموهاي به

 ...جلفوزننده

 اين ديگه صبح وقت اين كاراروبكنه اين رسيده كی اين كه فكركردم باخودم

 !!دخترنديدم صبح موقه

 تكيشودادبه كاروكردم همون حرف بی. پايين مروبد پنجره كرد اشاره

 هي چشاتوبازميكنی وقتی كه صبحی اون قشنگيه صبح چه: دختر ماشينوگفت

 نه؟ ببينی دخترخوشگل

 وقتی كه افتادم يادنفس. نفسم خوشگلی به نه بودولی خوشگل

 ادهار بی...قشنگيه صبح چه صبح واقعااون ميبينمش صبحاچشماموبازميكنم

 بودگفتم شده بم دراثرخواب كه صدايیبا وبايادنفس
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 ...صبح اون قشنگيه صبح آره: دختر

 ...نيومد اصالخوشم كه اي خنده خنديديه

 ينا وخوشتيپی پولداري ودختركشی خوشگلی اين پسربه نيست حيف: دختر

 !!تنهاباشه؟؟ اينجوري وباصفايی قشنگی اين به صبحجاي ي موقه

 نگفتم كردموچيزي نگاش هميشگيم بااخم

 .كردم بيدارت ازخواب ببخشيدخب شده؟ حاالانگارچی كن اووووونگاش: دختر

 اشبج ببخشيدخب كردم؟ بدخوابت هم؟ توي نيااخماتوكردي نی اين حاالچرامثل

 می كاري...خوشتيپ مرده بره ازيادت خوراكم هيچی كه خواب كنم می كاري

 ...چيزفكركنی يه به فقط كنم

 روميلرزوندوميبردولی هرپسري دل كه يا عشوه. بود پرازنازوعشوه صداش

 من؟؟؟ دل

 شقع اين نازه صداش ام عشوه بدون نفسوبيشترميپسنديدم ي عشوه بی صداي

 ...افتادم راه كردموباسرعت ماشينوروشن دروبازكردومنم دختره... من

 داغون...زمين پخش شدودختره بسته درماشين انقدرزيادبودكه ماشين سرعت

 ...شدفكركنم

 !!؟چه؟ من به نكنه اضافی غلط ميخواست: گفتم باالانداختموبيخيال اي شونه

 گفتم خودم به اومدسراغم خبيثم نفس

 خراب توبودانقدرحالش جاي ديگه هركی. آرمان توسرت خااااااك ينی: من

 مهم موقيافش شكل ديگه يكی سراغ نميدادميرفت محلش وزنشم داشت بودواحتياج

 اين حاالتودختربه ولی...بودوتمام مهم زشنيا شدن برآورده فقط نبودبراش

 ازخواستن داري كه توام پيشنهادميده داره خودش سراغت مده او خوشگلی

 ...ديوووااااانه احمق توسرت خااااازك اي ميري؟ بدگازوميگيري ميميري

 توپيدموشيطونودوركردم خودم به

. خودم بانفس فقط ولی روميخوام رابطه اون درسته درست حرفات ي همه: من

 اينكاره اگه من...پيداشد كه هرآشغالی نه ميخوام ازنفسم لذتوازوجودعشقم اون
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 كه تاهروقت نفسم عاشق من...اينجانبودم نميموندمواالن پاك سال سی تواين بودم

 .براش بخوادصبرميكنم

 من...نميمونه ابري هميشه آسمونم ميشه تموم روزصبرخودشم يه بألخره

 خوشگل خودم وقتی ديگه بايكی برم لهمحا نفسم ي ديوووووونه

 ...بخواد خودش كه كنم می كاري بألخره...ترينشودارم

 .مبازكرد روآروم درخونه. باال گذاشتموباآسانسوررفتم پاركينگ ماشينوتوي

 ودشخ توي زمين بالشتوپتوروي بدون گرفت دلم وضعيت تواون نفس باديدن

 .بود شده مچاله

 شده سياه بودوصورتش پاتی قاطی آرايشاش متما كرده گريه بودكلی معلوم

 كه روزي همون...ديداراول همون ديدمش كه شبی همون شكل بوددرست

 .كنم نمی داشتنيموبادنياعوض دوست مزاحم حاالاين ولی مزاحممه فكرميكردم

 نشوندم آروم ي بوسه به موهاش روي اتاق، توي كردموبردمش بغلش

 ...چيزابيدارنشه اين به كه بود نانقدرسنگي خوابش تخت روي وگذاشتمش

 ...!!!برم راه وضعيت ميومدبااون بدم حموم توي رفتم راست حولموبرداشتمويه

 يه وانوپركنم اينكه بدون شدم آروم بدنم به ولرم آب شيروخوردن بابازكردن

 روي كردموچيدم آماده صبحونه تن به حوله. بيرون گرفتمورفتم سريع دوش

 دلم. ميز

 یبعض طفلكی هرچندكه كنه درست صبحونه برام سوبيداركنمنمومدصبحانف

 ...روزابلندميشد

 ميزدم روززنگ ميخوردمووسطاي چيزي يه خودم هميشه

 كت هي. لباساموپوشيدم...بخوره حتماصبحونه نفسوبيدارميكردموتاييدميكردم

 كت همرنگ دودي سفيدوكروات به مايل خاكستري باپيراهن وشلواردودي

 ...بپوشمش بعدصبحونه كه صندلی پشت كردم كتموآويزون البته. وشلوارم

 زدم صذاش ميكردم صورتشونوازش اتاقوهمينطوركه توي رفتم

 بخوريم روباهم صبحونه گفتم شركت برم خانومابلندشوميخوام خانوم: من

 ...آمادس
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 ...كنم توصبحموشروع باصداي دارم دوست شده تنگ برات دلم پاشوديگه

 باصداي. روتخت هاشدونشست زده جن مثل من اديدنچشماشوبازكردوب آروم

 حتونصب خوشگله خانوم سالم: من تاحاال؟ بودي كجارفته: نفس گفت اي گرفته

 ...بخير

 تاحاالكجابودي؟ گفتم: نفس

 اآلن. بهت ميگم بشی اخالق خوش بخوريم پاشوصورتتوبشورصبحونه: من

 ...شدم كردموعاشقت پيدات كه شبی همون شكل شدي

 گفت شدوبابغض بارونی چشاش من خندونوحرفاي لحن به وجهت بدون

 رديب لذت ديگه ازيكی رفتی كردي؟ خودتوراحت ديگه يكی سراغ رفتی: نفس

 اون سوخت دلم مظلومش صورت روي محاباميريخت بی حاالاشكاش آره؟

 ...نداشت تقصيري بيچاره

 ...ودمب گشدلتن چه كه واي. بوسيدم بغلمولباشوباعشقولذت توي كشيدمش محكم

 كه حرفيه چه اين!!!. من كوچولوي احمق خودت واسه ميگی چی: من

 حاالكه خرم مگه كشيدم توسختی آوردن بدست واسه اينهمه من توميزنی؟

 برمص چندوقت اين به ديگه صبركردم سال سی ديگه؟ بايكی برم آوردم بدستت

 ميشه؟ تموم

 فسقلی رنگی جوجه ازاين بهتر؟ خودم اززن كی...خلوچل توديوونه اي ديوونه

 بهتركجاپيداميكنم؟؟

 نگاه هان؟؟؟ ديگه بايكی برم كنم خودموول خوشگلوفسقله زن ديوونم من مگه

 ...منو كن

 باال گريونشوآوردم لرزونشوصورت ي زيرچونه دستموبردم

. نوم ببين... كن نگاه توچشمام ميزنم حرف باهات وقتی گفتم هزارباربهت: من

 ديوونم؟؟ مگه گفتم

 ندي محلت خودت زن وقتی داري چقدرتحمل مگه ولی نيستی ديوونه: نفس

 ...ديگه مجبورميشی
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 ...ادني دختراي باتمام ميرم ديگه اآلن فكرميكنه اينكه به سادگيش به خنديدم

 مجبورميشم نه من منوبزنی تحمل تونميخوادجوش نگونه، اي ديوونه ميگم: من

 دمرسي بلوغ به ازوقتی سال پونزده دهزيادق خيلی تحملم ميشه تموم تحملم نه

 ...نره يادت تاحاالخودمونگهداشتم

 اين من ميگم چی ببين گوشاتوواكن خوب ولی لذتوميخوام اين من درسته

 دي؟؟؟فهمي باشه فرشته اگه حتی ديگه كس باهيچ نه باتوميخوام لذتوفقطوفقط

 اي ديگه احدالناس هيچ سراغ ببرم لذت ازت نزاري تاآخرعمرتم باش مطمئن

 نكرده خدايی اگه ولی روزونبينه اون بميره آرمان الل زبونم...نميرم

 ...باتو دنيافقط لذت توتمام فقط نميرم كسی سراغ بازم بميري زودترازمنم

 دلموميسوزوندگفت كه هقی باهق

 واسه نيس لذت آخه بخدانميشه ولی بدم لذت بهت ميخوام بخدامن آرمان: نفس

 ...ترسه وحشته من

 لبوبينيش روي تموگذاشتمدس

 ب؟خ حرفشوبزنی نه فكركنی موضوع اين به نه نميخوام ديگه هيييييس: من

 كه روزي مطمئنم...تو نه...من نه نداريم اي عجله ماهيچ نكن اصالفكرشم

 نمخوامم نميزنيم حرفی روزاصالهيچ تااون ولی ميرسه بخواييم دوتامون

 ...كنی خودتوناراحت بافكرش اصالحتی

 صبحونه ميخوام شده ديرم حسابی پاشوزوددستوصورتتوبشوركه محاال

 ...برم روباتوبخورم

 دستموگذاشتم بازم چجوري نميدونم من خوبی توخيلی آرمان: نفس

 كردم رولبشوحرفشوقطع

 .روخورد بزرگه كوچيكه روده كه پاشوبريم نگوفقط هيچی هييييس: من

 .صبحونه سراغ هموبوسيدمورفتيم باعشق دوباره

 ...هرروزسركار مثل دازصبحونمبع
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 *وچهار پنجاه فصل*

 

 !!!...منه عروسی انگاركه چراانقدرخوشحالم من ونميدونم آرامه امروزعروسی

 بوددرش كمدم بودموتوي گرفته عروسی براي بيش ازماه قشنگموكه لباس

 .آوردم

 یپف زانويكم بودوازروي زانوتنگ تاروي لباسم. سفيد بلندمشكی لباس يه

 تزيينش مال كه خوشگلی بودوگالي براق مشكی پارچش...دميشدوگشا

 آرمان كه تداش مشكيم سفيدباگالي ي ايستاده بلنديقه آستين كت يه. بودسفيدمات

 آوردي درش ببينم بوداگه تهديدكرده نيارمووكلی بوددرش كرده سفارش كلی

 شتنگ بعدازكلی سفيدخوشگلم مشكی كاله يه...جورحرفا ميزنمتوميكشمتوازاين

 ...ديدنباشم وزيادتوي كاربشه سرم تاروي پيداكرديموگرفتيم

 اسراركرديم منوآرام انقذركه. ميان جيگرشم باپسراي امروزمحمدومريم راستی

 .تهران اومدن ديشب

 .بودازحاپريدم ايستاده خواب اتاق در چهارچوب توي كه آرمان باصداي

 ...ديرشد بدوديگه عزيزم چيكارميكنی من گله: آرمان

 عزيزم اومدم: من

 بيرون زديم زودازخونه خيلی. كردم مرتب سرم دستشوچادرموروي لباسمودادم

 مونده ساعت رفتوقرارشديه آرمان. آذر خاله آرايشگاه بعدرسيديم ساعت ويه

 بياددنبالم بزنم زنگ شه تموم كارم

 ...تاچهاربعدازظهر صبح ازده...كشيد طول ساعت شيش آرايشگاه توي كارم

 .خودموببينم پيداكردم اجازه لباسم وپوشيدن كارآذرجون شدن تمومبعداز

 .روبوسيدم خاله ي گونه زدموازشوقم سوت يه آيينه توي خودم باديدن
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 كه كسی بعدازاونم...انقذرزيباست چهرم اينكه خداروشكركردم خلقت ازهمه اول

 .بودن العاده فوق همشون...آذر وكارخاله لباسودوخته اين

 شكیلباسموم حاالمثل كه بود سفيدكرده تزيينی موهامورنگ ازجلوي ويكم پايين

 مخصوصابااون بودن شده خوشگل حسابی شدنشون بودنوباشنيون وسفيدشده

 ...بود سرم روي كه كجی كاله

 به مايل آجري هاي تومايه چيزي يه بودورژورژگونم مشكی آرايشم

 .نازشدم خيلی دركل...نارنجی

 تمام خريدنشون سفيدواسه ي برجسته يبودباگال مشكی كيفوكفشمم

 ...گذاشتيم تهرانوزيرپامون

 ...ومرتب عالی چی سفيدهمه ي شده طراحی بودباگالي مشكی ناخنمم الك

 آرمان عكس باديدن. خورد زنگ گوشيم كه خودموميخوردم آيينه توي داشتم

 تهالب روبردارم فاصله اين امشب ميخواست دلم. شكفت ازگلم گل گوشی روي

 ...كنه خداكمكم هاگ

 به...نيومد پيش رابطمون حرف بارم يه بودتااالن تولدش كه بيش ماهونيم ازيه

 ...آرمان ي خواسته

 ...وحشت ويكم ترس باچاشنی البته دل ازته ميخوام خودم ميگم خودم امشب ولی

 شادآرمان صداي بگم چيزي ازاينكه سبزرنگوكشيدموقبل اتصال ي دكمه

 واسهشد آب دلمون بيرون؟ بيان افتخارنميدن خانوم عروس: آرمان پيچيذتوگوشم

 ...ديدنشون

 عزيزم ميام اآلن: من

. رمس روي ستشوانداختم مشكيموپوشيدموشال مجلسی مانتوي. كردم گوشيوقطع

 .رونبي آذررفتم وتشكرازخاله آتناجون بودبعدازبوسيدن ديگه آرايشگاه يه آرام

 خواست دلم همرنگش باكروات اتم وشلوارمشكی كت اون توي آرمان باديدن

 ...خوشگلشوبازكنمو كمربندمشكی وسط همون
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 با هسفيدك برازرزاي گل دست ويه ماشين بودبه تكيشوداده خاصی باژست آرمان

 .بود بوددستش شده وسفيدتزيين مشكی ربان

 كرده رشت هزاربرابرخوشگل بنشوكه ري گرفتوعينك تكيشوازماشين من باديدن

 مرفت باذوق...برداشتوآغوششوبازكرد چشمش ازروي برانهدل حرمت بودوبايه

 ...بغلش توي

 هب خوشگلشوداده ي فرشته كرده لطف من خدابه خيلی خيلی خيلی خيلی: آرمان

 .من

 ...رنگی جوجه دنيانيست ترازتوتوي عروسك

 خوشتيپی جنتلمن همچين. كرده لطف من به خيلی خيلی خيلی وخيلی: من

 ...نيست تودنياوآخرت

 مستم ادكلنش بوي. نبود سرظهربودوكسی خداروشكركه...بوسيد. اموآروملب

 زم؟ا اينونميگيري: آرمان گرفت فاصله ازم سمتمويخورده گلوگرفت دسته. كرد

 ...نيستم عروس منكه: من

 ...من واسه تري دنياعروس عروساي ي همه جاازبين همه توهميشه: آرمان

 ...نميرسيد آرمانم بوي به بودولی عالی. كردم بوش گلوگرفتموباعشق

 ...كردبشينم دروبازكردوكمكم

 ...شادي روزاي چه...ميزديموميخنديديم حرف باهم فقط آتليه به تارسيدن

 وسیعر كه باغی به تارسيدن گرفتيموبعدازاون قشنگ چندتاعكس آتليه توي

 سكوت كه بود شادوعاشقانه هاي آهنگ صداي برگزارميشداين توش

 ...بينمونوشكست

 .ميومدن بهم حسابی كه الحق. رسيدن وپارسام باورودماآرام زمانهم

 ...نشستن لحظم رقصيدنوتاآخريه به وسط رفتن ورونمايی هديه بعدازمراسمات

 آمدميكرديموباشادي مهموناروخوش هم دردست دست منوآرمانم

 يه متأكييدميكردبشين وهمش زيادبلندبشم من نميذاشت آرمان البته...اوناشادبوديم

 ...ديدنباشم تاتوي وشهگ
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. باشم زيادازحدراحت بخوام كه نبودم دخترسابق اون خودمم ديگه داشت حقم

 كم چيزي يه انگاردرنبودش بودم كرده عادت چادرميپوشيدموبهش حاالكه

 ...داشتم

 بألخره من زدن دستوبالك به كردم شروع زده ذوق محمدومريم باديدن

 ...ديدنمون

 شبودومحمدكتوشلوار پوشيده شرابی شيك خيلی ي دهوپوشي ساده لباس يه مريم

 رنگ كم خيلی صورتی ميريموپيراهنش لباس رنگ

 تروقشنگ جالب ازهمه. بود كرده ست بودوكرواتشوباپيراهنوكتوشلوارش

 تدس توي دستاشون. محمدبود كپی لباساشون والبته شكل. ترسماءوسهابودن

 اهر بانازكنارشون مريمم...اينوراونورميچرخيد شيطونشون چشماي محمدبودولی

 .ميرفت

 .بلندشديم صندليامون ازروي بارسيدنشون

 خانوم مريم سالم. شدم خوشحال اومدي خوش خيلی محمدجان سالم: آرمان

 ...اومدين خوش

 ايشاال باشه مبارك سالم: مريم ميگم تبريك سالم: محمد

 كمی ي لهبافاص منومريمم...اون بيش كردورفت منوول آرمان محمد، بااومدن

 .ازاونانشستيم

 بكنه چه خواست دلم زنم منكه. تو شدي اي تيكه چه شرف بی اووووف: مريم

 ...خان آرمان امشب

 گمشوبيشعووور: من كردم بازوش ي حواله مشت يه

 لحظه منومحمدداريم كنم می اعتراف...باشه ازخداتم بده؟ مگه چيه: مريم

 به برسه چه ديگه عشقوحال بريم شه تموم عروسی ميكنيم شماري

 بابا نه: من ؟؟؟...بدترين حتماازمام...شما

 ...ميشه خودحل خودبه خودش امشب نداره اشكال شده؟ دعواتون نكنه چيه: مريم
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 ديخور توتعطيالتی پس آهان: مريم باهم خوبيم خيليم بابادعواكجابوده؟ نه: من

 ...قرمز خط به

: من فتمگ گرفتموباخنده آروم نيشگون پهلوشويه...بودازكنجكاويش گرفته خندم

 ...نيستم توتعطيالتم خانوم نخيرفوضول

 !باشه؟ داشته ميتونه اي ديگه دليل چه جزاين چی؟ پس: مريم

 ...بابا نيست چيزمهمی. ميكنی چقدرسوال خدامريم وااي: من

 ...نيستم كنت ول تانگی: مريم

 اي صهخال مجبورشدم كردكه نبودوانقدرسوال كنم ول واقعاهم كه خالصه

 ...بگم روبراش افتاده واسمون كه ترسمواتفاقايی ازگذشتمودليل

 من: مريم پيدابودگفت توش اشكم نم من باغم كه ازتعجب گردشده باچشماي

 ...بد اتفاقات خاطرتمام به واقعامتأسفم

 شدوگفت قبل شوخ لحن همون لحنش بترسم؟؟ ميدي حق حاالبهم ممنون،: من

 آخه هااونجوريه؟ رابطه ي همه فكرميكنی ديوونه هتوي...نميدم حق نكه: مريم

 تواين مريم مرگ!ميكنی؟ روباتجاوزيكی عاشقانه ي رابطه يه توچجوري احمق

 كارنكردين؟ هيچ ماه پنج

 ...نه مطلب اصل چراولی نازوبوس: من

 

 ...نميخوره آرمان به نميشه اصالباورم: مريم

 نميخوره؟ چی: من

 شروپرحرارت خيلی ميخوره بهش. باشه بركردهص تاحاالبخاطرتو اينكه: مريم

 اول شب همون فكرميكردم من ميادكه شيطونی بهش اونقدري...باشه

 ...ترتيبتوداده

 ...مده او كوتاه بخاطرمن ولی داره دوست خيلی كه بيچاره اون. ديوونه: من



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  420  

 عمرت كل هيچ كه عمرت نصف تولياقتشونداري توسرت خاك: مريم

 كيف انقده...دادي دنياروازدست ي رابطه رينت خوشمزه... درفناست

 قبل صبح. داريم باررابطه سه روزي فوضول منومحمدبادوتاپسرشره...ميده

 ...خواب قبله شب ميادخونه، ظهروقتی سركار، بره ازاينكه

 اآلن...زنوشوهروزيادميكنه بين انقدرمحبت...خره داره لذتی چه نميدونی وااااي

 ...هتل برگرديم نيست تودلمون دل االمح بوده بيايم ازاينكه قبل

 ...ديدي كه خودت حدواندازست بی آرمان محبت همينطوريشم: من

 شوناخالق. عشقومحبتوميفهمی معنی تازه روبرقراركن تورابطه ولی باشه: مريم

 چی نميفهمی ندي انحام اصالتاخودت...ميكنه فرق درجه سيصدوشصت

 قبل تازه. داشتيم برنامه اسمونو كرفتن مجلس اي منومحمدازلحظه...ميگم

 هشت...زديم ركورد روزم يه تازه...باربود چهاربنج روزي داربشيم بچه ازاينكه

 ...روز بارتويه

 ردمك نگاش باتعجب...شدم تحريك حسابی ميزدكه حرف انقدرباحرارتوآبوتاب

 انقدرخوبه؟ ينی بااااار؟؟ نگووووهشت: من

 زبون ستني گفتنوتوصيف اصالقابل فكرشوبكنی كه چيزي بيشترازاون: مريم

 زمين شوداري وتجربه توفكرشوميكنی كه اصالبااونی...عاجزه ازگفتنش

 .داره فرق تاآسمون

 هاتونوچيكارميكنين؟ شمابعدبچه: من

 ولی...بودن ننه لوسوبچه اآلن كه بود من به اگه آورده، آقابارشون محمد،: مريم

 راشون خوابمون اصالتواتاق النمجداكردا جاشونوازخودمون ماهگی محمدازپنج

 رشد مخصوصااگه رفت باباهانميشه مامان تواتاق وقت هيچ گفته بهشون...نميده

 باهم وقتی تازه...باشه بسته

 كنيم صحبت باهم ميخوايم منومامان ميگه بهشون كارداريمواونابيدارن

 ميكنن حرف به اونام...كنين بازي باهم نشين مزاحممون

 سرشون دوتان كه اينه خوبيش البته...اي باحالوپايه هاي بچه باباچه ايول: من

 تاشيش دنيااومدن كه ازروزي كردن، اذيتاشونم البته: مريم... گرمه بهم
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 يغج نفس ينی. ميكشيدن جيغ فقط تاصبح ازشب تاشب ازصبح ماهگيشون

 شيش ماه شيش تواون نميشه باورت نفس واااي. نبودن آروم لحظم ميكشيدنايه

 ...نداشتيم ابطهر بارم

 نبودبراتون؟ سخت شما؟ آوردين طاقت چطوري!!! جدي؟؟: من

 ي پاچه بودمنومحمدفقط ميگياافتضااااااح چی يه نبود؟ سخت: مريم

 عوض يه گيرميداديمودعواميكرديم، بهم ومسخره الكی هموميگرفتيموسرچيزاي

 ميكردم يهرگ همش بودم گرفته بعدزايمان افسردگی. بودبياوببين وداغونی آشفته

 دوره خداروشكراون خب ولی. گفتم كم بگم ازمزخرفيش اصالهرچی

 ...خوبوآرومه همچی كه شداالنم خاطره هاگذشتوهمش

 خداروشكر خب: من

 خبرميگيرم ميزنم فردازنگ توخلقتت، ندم مو من توواقعاخري ولی: مريم

 ...نكنی تحربش اگه احمقی

 ...حاالتوام خب: من

 هاي تومايه محمدم اخالق. بود همون منومريم حرف موضوع تاآخرمجلس

 نداشتن علت به منومريمم...برقصن غريبه جمع توي نداشت دوست بود، آرمان

 رقصيدن ي اجازه اگه وگرنه. زديم می بوديموحرف نشسته گوشه يه اجازه

 ...نمينشستيم لحظم يه كه داشتيم

 دورباآراموپارسايه بوديه خواهرش عروسی چون آرمان البته

 ...دورباآتناجونوبابارقصيدن

 ...بامحمدوسماءوسهارقصيدن دورم يه نماندكه ناگفته

 قيافشونو تيپ مثل فسقليارقصيدنشونم. بود بانمك حسابی دوررقصيدنشون اون

 خوشم ازرقصيدنش كه بود مردي اولين بعدآرمان. محمدبود كپ درست

 ...ومردونه جذاب!!!... اومد
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 *جوپن پنجاه فصل*

 

 به چسبوندم شدمولبامومحكم قدم پيش. سمتم خوابوبستوبرگشت اتاق در آرمان

 ...لباش

 هي...منوميبوسيد باشوق آرمان. نبود اصالغيرعادي ديگه اين چندماه اين توي

 ...آزادم موهاي الي بودالبه دستشوفروكرده بوددوركمرمويه كرده دستشوحلقه

 ...نبود آرمان گهدي بازكردم چشماموكه چقدرگذشت، نميدونم

 ديده ازم كه بودباچيزايی بااون حق ولی كنه ولم نميخواست دلم كردم، بغض

 ...بايدبترسه

 تهبس اماچشماش. بودجلوش بودودرازكشيده كرده تلوزيونوروشن بيرون رفتم

 روي تمنشس. نشد حضورم متوجه. ميرفت تندتندباالوپايين سينش ي بودوقفسه

 طاقتموتموم...وحشيش چشماي. بازكرد رومخماروخوشگلشوآ چشماي. شكمش

 نزدوهمراهيم سينم ردبه دست بازم آرمان...لباشوبوسيدم شدمودوباره خم. كرد

 گلشوخوش شده بم صداي. بوديم افتاده نفس نفس به دوتامون...بالذت كردباعشق

 .شنيدم بودكنارگوشم دارشده كش حسابی كه

 ...ميكرد ديوونم داغش نفساي

 جوجه ميدي زجرم كارات اين با بخوابی؟ يريم عزيزم: آرمان

 بتونم بروبزارمنم برونفسم بشم؟ بدقول جلوت كه نميخواي...رنگی

 ...توروخداا...بخوابم

 بدقول كه برم ميده قسمم داره باهاش؟ چيكاركردم من ميمردم خداداشتم وااي

 لباموگذاشتم وآروم شدم خم طاقت بی...دادم چقدرزجرش خدايامنوببخش نشه؟

 ...نكردكشيدعقب همراهيم ايندفه رولباش،

 برو، كنم می خواهش كنم می التماست. خدا به دادم قسمت...نفس: آرمان

 ...اينجا نمون بروديگه
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 باكارات؟ كنی ديوونم ميخواي كنی؟ زجركشم ميخواي ميكنی؟ چرااينجوري

 من امشبروبيخيال هستم ديوونت كاراهمينحوريشم اين بدون آقامن

 ...بد ميفهمی؟ بده حالم...شوخواهشا

 ...بشم بدقول نميخوام. چی زيرهمه بزنم نكن كاري بروتواتاق زودباش

. ردميك خفم داشت بغض روصورتم ميريخت اشكام صبرميكردم ديگه دقيقه يه

 من

 نه...باجبروتوجذبه قشنگه مغرورش آرمان نميخواستم آرمانمواينجوري

 ...نمياد بهش التماس اينجوري

 حرف روش نميتونم ميگه چيزي وقتی كه اونجوري مغرورميخوامخداياآرمانو

 .بزنم

 برق سبزش توچشماي زدم زل. كنم احساسش بودميتونستم خمارشده چشمام

 اين بودمن اشك نبودبرق هيجان برق نداشتم برقشودوست ولی...داشت

 .برقونميخواستم

 .آرمان روميخوام بدقولی اين من...بشی بدقول دارم دوست: من

 .كرد نگام بودناباورانه شده گيج

 ...تر واضح نميفهمم من تو؟ ميگی چی: آرمان

 ...مكن محلياتوتحمل بايدبی تاكی نبينيم؟ ميخواي تاكی شده تموم تحملم: من

 واسم فكركردي. ميبينمت هميشه من كنم محلی بی اگه بكنم غلط من: آرمان

 نم باشم سرقولم خواستم می فقط من...بگيرمتو توبغلم هرشب اينكه آسونه

 ...قول

 ...حرفش وسط پريدم

 

 ...اآلن همين قولتوبشكن...كردم غلط: من

 .نميشد ميكردباورش باترديدنگام
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 ...بازفردانگی خوبه؟ حالت مطمئنی نفس: آرمان

 نميگم هيچی: من گذاشتم ولبش بينی كردمودستموروي حرفشوقطع بازم

 ...نميشم بهترازاين خوبه حالمم...هيچی

 نه ولی داشت برق چشماش حاالم...شد خوشگلوخوشمزش لباي دمهمونلبخن به

 ...داشتن دوست برق هيجان برق عشق برق اشك برق

 ميرفت اتاق سمت بودوبه كرده بلندم دستاش روي همينطوركه

 ...رنگی جوجه قرآن به عاشقتم: آرمان گفت زيرگردنموبوسيدوباشوق

 ...شد تخت واسمون مني ماه شيش بعده شدوتختمون قفل توهم لبامون

 

 *وشش پنجاه فصل*

 

 .بلندشدم ازكنارش ميلی بازكردموبابی نفس دستاموازدوربدن ي حلقه

 نفس كه تلفن به خودمورسوندم ثانيه كاربردموكمترازده سرعتموبه تمام

 .بيدارنشه

 شونظهرون ي يازده كردم، نگاه دستم توي ساعت به تلفنوبرميداشتم همينطوركه

 .ميداد

 كه كنم صحبت جوري كردم كردموسعی صاف اي سرفه تكصداموبا

 ...انگاربيداربودم

 بفرماييد؟ بله: من

 مريمم خوبيد؟ آقاآرمان سالم: مريم

 بله: مريم خوبن؟ هاتون بچه محمدخوبه؟ شما خوبين خانوم مريم شناختم: من

 رحمتين حرفيه چه اين: من   ما؟ بازحمتاي چطورين خوبن، همه

 ...كردم بيدارتون شدم مزاحم هببخشيدبدموق: مريم

 ...بايدبيدارميشديم ديگه خوابيديم ماخيلی حرفيه؟ چه بابااين نه: من



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  425  

 بيداره؟ جون نفس عذرميخوام، شرمنده بازم: مريم

 موهاوآرايشاي. اومدبيرون خواب اتاق از ديدنی ي قيافه بايه نفس موقه همون

 بیحسا كه مشكی خوشگل خيلی خواب لباس بايه ريخته بهم

 ...بود*ي*س*ك*س

 ...ميشدن اصالباورم. افتادم بينمون واتفاقات يادديشب موقعيت اون توي باديدنش

 داشته؟ واقعيت شيرين اتفاقات اون بيدارموتموم من ينی

 مفكرش بود شبی چه وااااي...رفته ازبين فاصلمون نميشه باورم خداياشكرت

 لذتونزده همه اين ابونص دلم به وقت هيچ...باشه داشته انقدرلذت نميكردم

 ...بودم

 سخت گيره،مي اختياروازم ريختوقيافه اين با حاالديدنش افتاد ديشب كه بااتفاقاتی

. ودب تحمل قابل ولی سخت اين تاقبل...وضعيت اون توي خودم كردم بودكنترل

 ...بتونم عمراكه...حاال ولی بودشبوروزموميگذروندم هربدبختی به

 اولين بودوبراي كرده مزه زيردندونم رابطه اين باورنكردنی لذت حاالكه

 بی یهرشرايط توي نفس باديدن بودم مطمئن ديگه بودم كرده تجربش بارباعشقم

 ...كنم خودموكنترل ميشمونميتونم طاقت

 ...بالديده خورده كه خورده به بگيربده ازنخورده ميگن كه راسته

 .اومدم خودم تموبهگرف نفس فرم خوش بدن خيرموازروي نگاه مريم باصداي

 .ميزنم بعدازنگ خوابه اگه خان آرمان: مريم

 ...چندلحظه گوشی بيداره، نه نه: من

 دهنی دم. بود ولوشده كاناپه روي حال حاالبی كه نفس سمت گوشيوبردم

 .گفتم گوشيوگرفتموآروم

 كنی؟ صحبت ميتونی خوبی؟: من

 .بوسيدم آروم دادلباشوباعشق سرشوتكون نفس

 .سونيدفعالخدافظبر سالم: من
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 خدافظ: مريم

 ...نفسوگوشاموتيزكردم به گوشيودادم

 توئه تقصيره همش...بود عالی چجورم آره توخوبی؟ ممنون عزيزم سالم: نفس

 ...ديگه

 آهان كجا؟...ميزنيم بعداحرف نميشه حاالاالن...شد خوب خيليم بابابدچی؟ نه

 المس شم فدات. قربونت عزيزم نه...كنم می اس خبرشوواست بگم آرمان به باشه

 ...خدافظ برسون

 وچیت: من يانه؟ گذشته خوش بهمون پرسيدديشب هيچی: نفس ميگفت؟ چی: من

 گفتی؟

 .بود عالی گفتم مگه؟ نشنيدي: نفس

 نظرواقعيتوبدونم ميخوام ولی چراشنيدم: من

 توي. كشيدمش ازخداخواسته نشست، پام كردوروي خودشولوس

 .كردم حلقه بغلمودستامودورش

 ولی بيارم زبون به نميتونم كه اونقدري...تره عالی ازعاليم نظرمن: نفس

 توتمام باشه داشته انقدرلذت نميكردم اصالفكرشم كه اينوبدون

 .تفكراتموتغييردادي

 بود؟ حاالتوبگوچجوري: نفس شده عوض نظرت كه خوشحالم: من

 

 بگی دوباره ميخوام: نفس بهت نظرواقعيموگفتم كه ديشب شيطون اي: من

 خونه تواين ماه شيش كه اينوميدونم فقط. عالی عاليه من بودعشقه عالی: من

 متنهاباشي ام دقيقه شيش حاالاگه ولی كارنداشتيم بهم ولی بوديم باهم هرلحظه

 ...بمونی سالم كنم نمی تضمين

 نشده قهدقي تاشيش پس ياخدا: نفس گفت وشوخی بامزه بلندشدوبالحن بام ازروي

 ...برنگشته رفتم ازدست هنوزانرژياي من هك بيرون بريم
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 گفتم ميكردم روشن رو، وي تی همينطوركه

 ...ارمند كاريت زياده، وقت كنيم خودمونوخفه قرارنيست خوشگله بيابشين: من

 رمونكا بيادپيشم اينكه محض به نداشتموميدونستم اصالحرفاموقبول هرچندكه

 ...تمومه

 .حاضرشم برم ميخوام: نفس

 المتی؟كجابس: من

 .مشونببيني كی نيست مشهدبازمعلوم فرداميرن بيرون، بريم بامحمدمريم: نفس

 اآلن؟ برن كجاميخوان: من

 .شو فعالبياآماده كنيم قرارشدهماهنگ: نفس

 ...وقت يه نشی اذيت بيرون؟ بري ميتونی خوبه توحالت خب: من

 بلندگفت اتاق ازتوي نفس

 ...عروسی كه اآلن بدياموقبالكشيدم حال باباخوبم نه: نفس

 فسن فكراينكه...شد گرفته هموحالم توي رفت ناخودآگاه اخمام. كرد حرفشوقطع

 ...دميلرزي ميشدموتنم عصبی فكرشوبكنموازفكرش نميتونستم حتی...قبال

 فتگ دستشوبابغض توي دستموگرفت. نشست اومدبيرونوكنارم اتاق از نفس

 ...اصال چيزه بخدامن آرمان: نفس

 اكتس: من گفتم نداشتم روش كنترلی كه بدي بالحن نبود، خودم تاصالدس حالم

 ...شو

 .كنم ناراحتش اصالقصدنداشتم...ريخت اشكاش حرفی هيچ بدون

 قبرستونی هيچ توخونه ميتمرگيم بريزي اشك قطره يه قرآن به: من

 ...شو زودبروآماده كنی نميادگريه خوشم...نميريم

 ...نميخواستم من: نفس

 فشحر وسط پريدم
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 .شو بروآماده بروعزيزم. فكرنكن بهش ميدونم: من

 .شديم زودآماده رفتموخيلی منم اتاق توي بلندشدورفت حرف بی

 .اي سرمه باشلوارلی پوشيدم سبزداشت هاي نوشته زردكه شرت تی يه

 ياديچادرچيزز باپوشيدن البته. پوشيد اي سرمه مانتوزردباشالوشلوارلی نفسم

 .نبود مشخص

 بازقبول باروي ازاينكه ولی كنه شرطموقبول يكردماصالفكرشونم

 ...كردخوشحالم

 مچش زيادتوي هروقت. گيرندم دادم. ترجيح كه داشت مليحم خيلی آرايشگر يه

 .جلوشوميگيرم باشه

 ي خاطره اون يادآوري با هردومون حال. ماشين توي رفتيم دستشوگرفتموباهم

 .ميداديم گوش آهنگ به سكوت بودوتوي گرفته جورايی يه مزخرف

 خداروشكرفراموشش گردشوتفريح پی محمدومريمورفتن باديدن ولی

 .كرديموشادبوديم

 ...نباشم حساس زيادي كه كاركنم خودم بايدروي كنيم عمرزندگی يه ماقراره

 ...كنن درك باغيرت مرداي حرفوفقط شايداين خيلی سخته خيلی ولی

 

 *وهفت پنجاه فصل*

 

 هووووي. آرماااااان كن ولم...ديگه نكن ؟شدي ديوونه آرمان...إ: من

 آرماااااااان نفهمی خيلی!!! چيكارميكنی داري بفهمی چشاتوبازكن...ياروباتوام

 اصالصداموميشنوي؟

 دايوص بسته ترميكردباچشماي تنگ دستاشودوربدنم ي حلقه كه درحالی آرمان

 ...پيشم بيابخواب...ميفهمم آره: آرمان گفت بم

 ...سرش دادزدم باعصبانيت
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 پاشوخودتوجمع اي، روزه هاخيرسرت رمضونه ماه. كن ولم باباميگم اي: من

 ...كن

 ...رمضون ماه بيخياله: آرمان

 گفتم باتعجب

 اهميت خونوادت!!!! نميره؟؟؟ نمازروزت بره سرت توكه خودتی؟ آرمان: من

 ميكنی كبيره گناه ديوونه ولش؟؟ حاالميگی انقدمعتقدي، توبينشون نميدن

 يه پاشوپاشوبروبيرون ميفهمی؟ بگيري قرض ي روزروزه شصتويهبايد

 ...شه عوض حالوهوات دوربزن

 وتی اي سرمه شلوارلی كه درحالی. پريد هاازجاش گرفته برق مثه يهوآرمان

 نيمه بودباچشماي كنارتخت زمين روي كه رنگی بلندآبی آستين شرت

 ...بدوحاضرشو: آرمان ميپوشيدگفت بازخمارش

 كجا؟: من رابرشدوگفتمدوب تعجبم

 بيرون؟ بريم نگفتی مگه: آرمان

 

 داره؟؟؟ هباتوخون فرقی چه ديگه كه بيام باهات منم اگه بريم، برونگفتم گفتم: من

 ...زوداومدي منتظرم توماشين. گفتموبكن كه كاري: آرمان

 ...شده حتماديوونه: گفتم باالانداختموباخودم اي شونه. كردم آرمانونگاه رفتن

 شتاشبودوباسرانگ نشسته فرمون پشت آرمان. پايين شدمورفتم آماده سريع خيلی

 هنوزدروكامل كرد، ماشينوروشن سريع باديدنم. فرمون بودروي فته گ ضرب

 ...افتاد راه باسرعت بودم نبسته

 ميريم؟ كجاداريم: من

 .كرد وخوشرنگش ريخته بهم موهاي توي دستی باكالفگی

 ...عزيزم ميفهمی صبركن يخورده: آرمان
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 شينما كه چقدرگذشت نفهميدم. صندلی پشتی به دادم چشماموبستموسرموتكيه

 .ايستاد

 .كردم تعجب حسابی موقعيتم چشماموبازكردموازديدن باايستادنش

 تهنوش روش تابلوبودكه كناريه ماشين. خلوت خيلی ي جاده يه بوديم، جاده توي

 :بود

 ...حدترخص

 بعدازچنددقيقه. كرد دوروبرشونگاه شدويخورده پياده ازماشين آرمان

 .افتاد برگشتوبازراه

 .رفتيم ديگم چنددقيقه يه

 يكی باديدن...زياده وخرابه وخاكی فرعی هاي هاراه جاده معموالتوي

 ...جلوتر رفت كردويكم هدايت سمت اون ماشينوبه ازاوناآرمان

 ندمپر تخلو وحسابی پرازخاك...آبوعلف وبدون پرازخاك...بود بيابون يك مثل

 ...پرنميزد

 نآرما كه ماشين چادرمحافظ باديدن...اصالسردرنمياوردم بودم شده گيج حسابی

 ينماش توي. ماشين روي كشيدش...چندبرابرشد آوردتعجبم درش صندوق ازتوي

 ...شد وتاريك سايه

 همون ماشين ازتوي بعدم...اومدداخل كردوباسختی درخودشوجمع طرف

 ...كرد قسمتودرست

 هخير مركزيوزدوبهم قفل. هاروكشيدپايين كره ماشينودادباالوكره يها شيشه

 ...شد

 حداقل بده؟؟؟ انقدرحالت: من گفتم من دادموبامن دهنموباسروصداقورت آب

 ...شمال ويالي ميرفتيم

 گفت داري كش چشماموبالحن توي خمارشودوخت چشماي

 ودمحاضرب شتندا كبيره گناه اگه...فكرشوبكنی كه چيزي بيشترازاون: آرمان
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 ولی...نيام بيرون ازخونه ولی بگيرم قرض ي روزه روز، بعداهزاروشصتويه

 قرضش كبيرس گناه عمدي نم او روزه خوردن كه انداختی تويادم خب

 مرتكب اينكه بدون روزمونوبازكنيم ميتونيم اينجاراحت آوردمت حاالم...هيچ

 ارهد روزقرض يه فقط...بگيريم قرض ي روزروزه بشيموشصتويه كبيره گناه

 ...ميگيريم نم او

 !!!اينجا؟؟ آرمان: من

 ...برامون ميشه خاطره: آرمان

 ميكنن شك بهمون مردم: من

 ...پرنميزنه مگسم هيچ كه پرنده ازاينجاردنميشه، احدالناسی هيچ: آرمان

 ردشد؟ اگه: من

 ...مراد قل: آرمان ميزاري؟ چی: من كنم می اسمموعوض: آرمان

 خنديدم

 ...كنم می مرادصدات قل ازاالن پس...مياد بهت: من

 كش لحن ميكردباهمون بارونم بغلشوبوسه منوميكشوندتوي كه درحالی آرمان

 .كرد زمزمه بودزيرگوشم چاشنيش خنده كمی داركه

 اومدم چطوره؟ كبري...ميكنيم توروعوض ردنشداسم كسی اگه ولی: آرمان

 ...رونداد جازها زدواين مهرسكوت لبام بابوسيدن كه جوابشوبدم

 ...شدم درلذت غرق هاش بوسه گل وميون مردونش دستاي بين

 ...قرمزرنگ ي پورشه يه توي عشقت بغل توي لذتوآرامش ي تجربه

 ...ازيادنميره وقت هيچ كه خوبوشيرينيه ي واقعاخاطره

****** 

 !چی؟ بشم حامله اگه آرمان وااااااي: من

 گفت دهميكردباخن خوشگلشوتنش شرت تی كه درحالی
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 من بعدم نميشه بارحامله يه به هيچكس...خانوم كبري نباش نگران: آرمان

 ...يكننم جلوگيري خيلياهمينجوري نباش حساس...نيوفتادكه اتفاقی بودم مواظب

 سرم به خاكی چه شم حامله اگه ميگم ميزنم حرف جدي دارم من مسخره: من

 ...منو نزنی نوك بداخالقی رنگيه جوجه چه اوه اوه: آرمان كنم؟

 بچه من آرمان. گرفته وجودمواسترس كل ميترسم من باتوأم بدي خيلی: من

 گفت مهربون ولی كامالجدي بالحن نميخوام

 یاتفاقات بايديه شدن حامله واسه...من به بسپارش نميشی حامله من عزيزه: آرمان

 ...بيوفته

 .شم مآرو من كنی كاري بايديه اآلن نداري مسئوليت تواصالاحساس: من

 اورژانسی قرص واست داروخونه از سرراه باش توآروم خب خيله: آرمان

 ...نميشه چيزي ديگه ميگيرم)لوونورژسترل(

 

 اثرنكردچی؟ روم اگه: من گفتم خودم مخصوص وسرتقی بالجبازي

. منوتوجوجه كشتی من دارم ترسويی رنگيه جوجه خدااااچه واااي: آرمان

 كردخواست نميشه كاريش ديگه شدي حامله بازم قرص اون باخورن اگه عزيزم

 ...نيست بحثيم هيچ خداست

 حاالچيكارميكنيم؟: من

 دوش يه خونه ميريم بعداونم ميگيريم شماقرص واسه ميريم اآلن هيچی: آرمان

 ...ميخوابيم ميگيريموتخت

 بريم باشه: من

 .برد وخوابم صندلی به دادم سرموتكيه بودم خسته

 وآب باقرص وآرمان بوديم داروخونه يه جلوي كردم،چشماموباز آرمان باصداي

 .بود نشسته معدنی
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 اين دنبال رمضون سرظهرتوماه آخه. كشيدم خجالت كلی تو، ازدست: آرمان

. كردنوخنديدن نگام باتعجب همشون بودن زن فقط توداروخونم تازه قرص؟؟

 دخترم دوس واسه فكرميكردن بودوگرنه دستم بودحلقم خوب

 ...ارهد جريمه درمألعام خوري روزه كه كلتوبگيرپايين فقط بخورشبيا...ميخوام

 .قرصوگرفتموخوردم باخنده

 ...نميوفته اتفاقی بودم مطمئن ديگه قرص اون شدباخوردن راحت خيالم

 

 *وهشت پنجاه فصل*

 

 او دستشويی ازتوي كه نفس نگران ي چهره درآوردموبه تاپ لب سرموازتوي

 ...بوددوختم مده

 فتگ اي گرفته ميكردبالحن خشك قرمزش كوتاه دامن دستاشوباپشت كه درحالی

 ...نه هنوزم: نفس

 ...طبيعيه عزيزم نباش نگران: من

 ولی ميشدم مريض سرتاريخوساعت هميشه من آرمان؟ طبيعيه كجاش: نفس

 يعیشايدطب دارن سابقه كه كسايی واسه...نيست خبري وهيچ گذشته روزم حااليه

 ...ندارم قهاصالساب من ولی باشه

 .نيست هيچی روزگذشته هنوزيه خودت قول به خانومم: من

 توروخدابگوچيكاركنم؟ آرمان نه: نفس

 يزيمچ يه ميترسم نميتونم: نفس دكتر نشدميريم درست اگه تافرداصبركن: من

 ...باشه

 من ازدست كاري شب موقه اين. نمياد خوشم نزن الكی حرف نيست هيچيت: من

 آرمااااان: نفس برنميادبايدصبركنی
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 نه واااي: نفس بگيرم؟ چك بی بی ازداروخونه برم ميخواي جوجه؟ جونم: من

 ...خوردم قرص منكه

 تابوبستموبلندشدم درلب

 بزارخودمون بعدي سواالي سراغ بعدميره همينوميگه اول بري دكترم: من

 ...نشيم دكتربازمعطل رفتيم كه بشيم مطمئن نبودنت زودترازحامله

 پوشيدموباهمون سفيدم ي حلقه آستين روي مشكی پيراهن تاقويها توي رفتم

 باشه: نفس ميام اآلن: من بيرون بودرفتم پام كه اي سرمه شلواركتون

 بی زودبی بودخيلی اصلی سرخيابون داروخونه بيرون، زدم

 .چكوگرفتموبرگشتم

 نميتونم دارم استرس من: نفس چيه جوابش بروبيين بيازودباش: من

 اشتد واقعااسترس برو باش نداشته استرس...كنم جيش بجات ميتونمن منكه: من

 مبل روي زوداومدبيرونونشست

 توبروببين ديگه دودقيقه جوابشوببينم، برم ندارم تحمل من: نفس

 ...چك بی بی روي ونگامودوختم دستشويی توي رفتم

 ...بود قرمزقرمزشده دوتاخطش ازدودقيقه قبل...نميشد باورم

 سالگی سی سن توي هابودم بچه عاشق من...بميرم خواستم می ازخوشحالی

 دونب نميخوادالبته بچه نفس اينكه به توحه بذون...بود عالی پدرشدن فكرميكنم

 .بيرون رفتم رفتارم روي كنترل

 ...خودم به كردموچسبوندمش بغلش باذوق

 ...ميشه مامان داره من رنگی جوجه نميشه خدااااااصالباورم واااااي: من

 يوناباور بهت با. گرفتم فاصله ازش.زد پسم كه ميكردم بارونش بوسه اشتمد

 .ميكرد نگام

 من...صورتش روي تندوتندميريختن اشكاش بزنه پلك اينكه بدون

 ...خوشحالواون
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 شوخی بامن توداري آرمان نه مگه. ميگی دروغ من به توداري نه نه: نفس

 نيستم حامله كه من ميكنی

 هقشوازتوي هق صداي...ببينه خودش ميخواست ،دستشويی سمت بدورفت

 شنيدم دستشويی

 ...زد می زجه مردم من انگاركه زمين روي اومدبيرونونشست

 ...اشهب منفی آرزوميكردم ميدونستم اگه چراانقدرناراحته؟ بفهمم اصالنميتونستم

 چيكاركنم؟ نميخوام بچه نميخوام خدامن كنم؟ سرم به خاكی خداحاالچه اي: نفس

 نيوفتادوقرصوواسه اتفاقی تونگفتی اصالمگه آرمان؟ نخوردم قرص من مگه

 چيشدپس؟؟ خوردم؟؟؟ احتياط

 !!گوكارخودتوكردي؟؟ دروغ آرمان اي

 ...نشده چيزي كه حاالم. گرفتم قرص واست من ديدي كه خودت عزيزم: من

 ...حامله ميفهمی ام حامله بدترازاين؟؟ بشه ميخواستی چی نشده؟ چيزي: نفس

 زندگيمون شيرينه كوچولوئه نازه خوبه خيلی كه بچه. ببينم باش آروم :من

 خيليااصالبچه خداروشكركن...نفس عشقمونه ي ثمره بچه اين. شادميشه

 خدابهشون كه نذرونيازميكنن كلی...دكترودوان دكتراپی ي خونه دم دارنميشن

 ...خيلياآرزوشودارن بايدخداروشكركنی نعمته بچه. بده بچه

 بچه نميخوام نعمت من ميخوان كه اونايی به خدابده نميخوام يخوامنم: نفس

 ...نميخوااام

 ...ميادا خداقهرش نكن ناشكري نشدديگه: من

 ...باشيم باهم همش ميخوام هنوززوده نه اآلن نميخوااام من...بياد قهرش: نفس

 باهميم همش ماكه داره؟ ربطی چه: من

 ...ميگيره آسايشوازمونآرامشو دورميكنه ماروازهم بچه نه: نفس
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 هيچ منوتوتحت نميشه ماباهم بودن اصالمانع بچه زده؟ حرفی همچين كی: من

 انومخ خداروشكركن ميشه بهرتم بابچه تازه...نميوفته فاصله بينمون شرايطی

 ...گلم

 ...رونميخوام بچه اين من نه: نفس

 ...نداره راهيم هيچ افتاده كه اتفاقيه نخواي چه بخواي چه: من

 

 ...بايدبندازيمش...داره راه چرايه: نفس

 ؟گفتی چی: من ميگفت؟؟ چی نميشداين باورم...روم ريختن يخ آب انگارپارچ

 بايدبندازيمش گفتم: نفس

 شمفكر نداره امكان: من گفتم آرومی بالحن كنم، عصبانيتموكنترل كردم سعی

 ...نكن

****** 

 ...هگذشت حاملس نفس فهميديم ازوقتی ماه يك به نزديك

 ...باهم داريم اي برنامه هرروزيه ماه يه اين توي

 واردشدم، عزيزترازجونم ي بچه نگهداشتن براي ميتونستم كه ازهرراهی

 كدومش هيچ ولی...ودعوا بگيرتاجديتوزورگويی عاشقانه ازخريدكادوحرفاي

 ...نداشت كه نداشت فايده

 .دونيممي خودمون وفقط باخبرنيست نفس ازبارداربودن كس هنوزهيچ

 اريبدرفت بامن داري نيومده كه اي توهنوزبخاطربچه ميگه نفس. شدم واقعاكالفه

 كنی بايدقبول كنی عشقتوثابت ميخواي اگه ميگه...بياد برسه چه ميكنی

 ...بندازيمش

 عشقموتموم طرف يه...خيلی بده خيلی...ودودلی تودوراهی ندم مو ندم مو

 پاره شقمع به پاكم عشق ي ثمره طرف يه...بستس نفسش به نفسم كه نفس زندگيم

 وبی وارعاشقشم وديوونه بازكرده دلم جاشوتوي هنوزنيومده كه اي بچه. تنم ي

 ...منتظرديدنش صبرانه
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 ديگه...ميشه آب چشمم جلوي روزداره وروزبه گريه شده هرروزكارش نفس

 ناراحتی نمتونم عزيزتره بچه ازاون نفسم فكرميكنم هرچی...شده تموم طاقتم

 ...رفتنشوببينم وازبين

 عاشقش بچه بايدبدون حاالم بودم نفس نبودعاشق اي بچه كه وقتی روزاول من

 ...باشم

 چقدرمشتاق كه خداميدونه ولی كنم موافقت گرفتم درياتصميم به دلموزدم

 ...ديدنشم

 حالوروزخوبی كه بودم درآوردوحاالمن بال ازخوشحالی گفتم نفس به وقتی

 دعاميكنم. بگذره خداازسرتقصيراتم...ايرادنداره ميگذره هيييی ولی نداشتم

 صالحش هروقت بچشونه پدرومادرشدنوبهمون شيرين نيادوطعم خداقهرش

 ...بود

 ...نيستوزنمه خواهرم نفس ميدونست حاالديگه بهزادوگرفتم، ي شماره بااكراه

 بوق به اي نشسته غم به ي باچهره ميكردومن نگاه من به باخوشحالی نفس

 انآرم سالم: بهزاد داد گوشيشوجواب بعدازچندبوق...ميكردم گوش تلفن ردنخو

 خوبی؟

 نشدم؟ كه مزاحم خوبم، دكتر، سالم: من

 :من مايادماكرده؟ مرام بی رفيق بازاين چيشده خب خونه، رسيدم اآلن نه: بهزاد

 چه اين: بهزاد برات دارم زحمت بازم...نيست طمع بی گرگ سالم

 خواممي خوب دكترزنان يه نه: من افتاده؟ اتفاقی كسی واسه دهنكر خدايی...حرفيه

 ...حاملس نفس، واسه: من ميخواي؟ چی واسه: بهزاد

 .هباش قدم ايشاالخوش باشه، مبارك...باباميشی داري بس بسالمتی آخی: بهزاد

 راضی...هرشرايطی تحت بچموميخواستم سوخت دلم روزخمم گذاشت دست

 ...بدنيابياد خوشگل كوچولوي اين ولی بميرم خودم بودم

 ...بندازيمش ميخوايم...باباشم بابانميخوام نه: من

 !!نيست؟؟ سالم نكرده خدايی چرا؟: بهزاد
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 ...نميخوادش نفس ينی بودنميخوايمش، ناخواسته...نه نه: من

 هميكش نفس زندس اون باشه ناخواسته...خريتوها اين نكنی توسرت خاك: بهزاد

 جلوش خره نده اجازه ميكنی؟ گناهی چه ميدونی...شهمي بزرگ ميكنه تغذيه

 ...واستا

 ...مقصره اون انگاركه بيچاره سراون دادزدم شدم عصبی حرفش، پريدموسط

 هي ي شماره...كنی تونصيحتم نميخوام ميدونم خودم كن بس بهزاد كن بس: من

 :ادبهز بگردم؟؟؟ دنبال جاديگه يه يابرم داري بده اينكاروانجام كه دكترخوب

 .باش آروم خب خيله

 .بگو. آرومم: من

 توي وزيرزمينی مراكزغيرقانونی كاربايدبري اين واسه: بهزاد

 ...بيمارستانانميشه

 نميشه؟ كه چی ينی: من

: نم شدنيه؟ نظرت به آدم يه كشتن غيرقانونيه اجازشوندارن اينكه ينی: بهزاد

 چيكاركنم؟

 ودمبايدخ ولی خوبه كارشم ناسمنفروميش يه مراكزغيرقانونی، كه گفتم: بهزاد

 ...بزنم زنگ

 اونجاها؟ ببرم خودم زنموبادست چی؟ ينی آقاجان نميخوام: من

 خوبه كارشم دكتره كاروميكنه اين كه كسيم فوله امكاناتش جاها؟ كدوم: بهزاد

 ...ميگيره پول وكليم خصوصيه تميزوبهداشتيه جاش

 نميشه هيچيش جمع طرتخا نه: بهزاد نياد سرش باليی درك به پولش: من

 ...ميكشمت ميام شه كم تارموازش بهزاديه خودم جون به: من

 ...ديگه حتماخوبه خوبه كارش. ميگم اصال، منچه بابابه خب اوه: بهزاد

 بتونم تامن كن توقطع خوب: بهزاد بگيرديگه وقت بزن زنگ خب خيله: من

 ...بزنم زنگ
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 ...كردم قطع خدافظی موهاموبدون الي دستموفروكردم كالفه

 چيشد؟: من دادم جواب معطلی بی. خوردبهزادبود زنگ بعدگوشيم ي چنددقيقه

. آريان آرمان آقاي خودت اسم به. گرفتم وقت ازش فرداصبح پس واسه: بهزاد

 .اونجاباشين ده ساعت

 ديگه؟ نميشه چيزيش گفتی خب، خيله: من آدرسو ميفرستم: بهزاد كجاباشيم؟: من

 ...نميشه چيزيش تخت خاطرت ذليل زن نه: بهزاد

 خدافظ باشه: من

 ...كن راضيش تونستی اگه ولی: بهزاد

: بهزاد تو سراغ اومدم كه نشده. كنم می تالش دارم ماهه يه شدگفتی، خوب: من

: من خدافظ. كن خبرم داشتی كاري ميكنی، نخورسكته انقدرحرص خب خيله

 خدافظ

: كاناپه روي كردم پرت رتقد گوشيموباتمام تشكركرد، ازم باخوشحالی نفس

 ...لعنتی

 

 *ونه پنجاه فصل*

 

 سعی كه بودم انقدرخوشحال خب ولی داشتموميترسيدم استرس كه درسته

 .باشم آروم ميكردم

 خب ولی شده وجدي گرفته چندوقته ناراحته ازدستم آرمان ميدونستم

 دوباره كنم طنازي بشموبراش هميشگی نفس بازهمون كه بچه بعدازانداختن

 ...ميشه زانودراومده به آرمان مونه

 بغلشيوبهت توي وقتی زانودربياري مردمغروروبه داره كيفی چه خداكه وااااي

 ...نيازداره
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 زيادش ازسرعت. ميروند سكوت بودوتوي شده روخيره روبه به بااخم آرمان

 .اشمب ساكت كردم سعی منم بود، نزاشته آهنگم حتی...بودچقدرعصبانيه مشخص

 يكی پاداشتوحرفم يه من مرغ ولی كنه كردراضيم تالش كلی ماه هي اين توي

 ...بود

 اخلد رفتيم. نوسازبود ي طبقه سه ساختمون يه. شديم پياده ماشين باايستادن

 ...سوم ي طبقه

 ...پشتش ميرفتومنم جلوترازمن دستموبگيره اينكه بدون آرمان

 وسرويس ااتاقبودتميزونوسازبادوت خونه سبك دقيقاهمون شديم واردخونه

 .بود شده چيده سبزرنگ هاي صندلی دورتادورش...وحال وآشپزخونه بهداشتی

 .بودن نشسته ها صندلی زنومردروي يه

 تيمرف. بود نشسته منشی عنوان ميزبه پشت چهارساله دخترحدودابيستوسه يه

 .سمتش

 گرفته وقت آريان نام به: آرمان گفت وخشكش وعصبی جدي بالحن آرمان

 .بوديم

 شريفت بله: دختر انداختوبانازگفت دفترودستكوكامپيوترش به نگاهی خترهد

 ...بشه تانوبتتون باشين داشته

 سعی ،تندتندميزد بودموقلبم گرفته استرس. نشستم نزديكم صندلی اولين روي

 .كنم خودموآروم وصلوات قرآن باخوندن ميكردم

 ...شاميكردبيرونوتما بودوازپنجره كرده موهاش توي دست عصبی آرمان

 كيفم...لرزيدن كردبه كردوشروع يخ دستوپام واردشدن كه باورودزنومردي

 شتبرگ آرمان كيف افتادن باصداي سرخوردوافتاد، سردولرزونم دستاي ازبين

 .كرد سمتمونگام

 چشماي بريم؟ ميخواي ترسيدي؟ پريده؟ چرارنگت چيشدي؟: آرمان

 ...بريم: من تمگف نگرانشوبابغض صورت توي لبريزازاشكمودوختم

 صدا سمت ميومدبرگشت سرآرمان ازپشت كه باصدايی
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 بكشمت ميترسی...خانوم نفس بشی ريختی اين من باديدن بايدم: احسان

 خودم؟ پيش چرانموندي كنی هرزگی ميخواستی توكه خوشگله آخه ياآماربدم؟

 همشوجاروكنی؟ خودت بودخواستی كمت ميدادم بهت كه پولی

 من به هرزشوانداخت نگاه نداختودوبارها آرمان به نگاه يه

 كردي انتخاب كاسبی كسيوواسه خوب اي سليقه اومدخوش خوشم نه: احسان

 ...آفرين

 داد ادامه عصبی

 اآلن...ميشه چی فراركنی اگه بودم هشدارداده بهت احمق ي دختره: احسان

 ...اينجاميبودي بايدبامن

 هب باترس بودن، زده قفل مدهن به انگاركه نميگفتم هيچی ميريختم اشك فقط

 .كردم نگاه آرمان

 ي يقه...اومد خودش به من ي قيافه بودباديدن توبهت كه بيچاره اون

 .دادزد ديوارباعصبانيت به احسانوگرفتوچسبوندش

 احسانه؟؟؟؟؟: آرمان

 بس خوب چه...إ: احسان خونسردگفت احسان بدم، سرموتكون تونستم فقط

 ...كرده تعريفم هرزگياشوبرات

 ...صورتشوتاميخوردميزد خوابوندتوي مشت دررفتويه ازكوره آرمان

 ...ترازاحسان بزرگ خيلی هيكلشم...درزدن كاربودوموفق رزمی ناسالمتی

 ننك جداشون داشتن سعی اونجابودن كه بودبيرونوچندنفري زده دكترازاتاقش

 ميتونستن؟ مگه ولی

 ...نبود هواسم منم تننداش باهاش اي هاوفاصله پله نزديك بودن حاالرسيده

 آرمان كارميكنه همه عوضی اين كن توروخداولش آرمااان آرماااان: من

 شو خيالش بی بخاطرمن

 دادزد
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 بروتوماشين: آرمان

 .بود همين نميكردوجوابش ولش نداشت فايده كردم هربارالتماس

 استفاده آرمان ازغفلت آشغال اون. بود كافی احسان ازطرف آروم حركت به

 ...داد ولشه. كرد

 روي جون بی كه آرمان باديدن...ليزخوردوافتاد پاش زندگيم تمام عشقم آرمانم

 دل هازت تونستم فقط ميريخت بستش چشماي روي سرش بودوخون هاافتاده بله

 ...بزنم جيغ

 .چشماموبستم باآرمان وتارشدومنم تيره چی همه هيچی نفهميدم هيچی

 پام قلماي كاش...ميكردم شوقبولهدي كاش...نميكردم توكارخدادخالت كاش

 منوميزدوبزورمجبورم آرمان كاش...شده خراب اون توي خوردميشدونميرفتم

 ...رونگهدارم ميكردبچه

 كه ديگه كاشكی منونمياورداينجاوهزااااران كاش...نميكرد همكاري باهام كاش

 ...كاشتموسبزنشد

 

 *شصت فصل*

 

 ...چيزوديدم همه وتارشدنشون نديدمو با تيره چيزي چشمام وتارشدن باتيره

 .چشماموبازنميكردم هيچوقت كاش

 نمتش حسابی...كلمه يه شده حتی بزنم حرف تابتونم كارگرفتم توانموبه كل

 نگفتم ولی آب بگم ميخواست دلم خيلی ميسوخت بودوگلوم

 تمگف بزورميشنيدم خودمم كه اي گرفته وحشتناك باصداي توانم باكل بجاش

 ن...ا...م...ر...آ: من

 ...پاشد به آشوب تودلم زد، بودجاخوردمودرجاخشكم كنارم كه زنی بابرگشتن
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 يچه آرايش ميشدوبدون ديده ساله وچهارپنح سی زن يه مثل هميشه كه جونی آتنا

 می پنجاه باالي بودوسنش آرايش وبدون ريخته حاالبهم بودمش نديده وقت

 سفيدش حاالرنگ كه شدش رنگ بودوموهاي وگودرفته بارونی چشماش...زد

 سرك بيرون به ازروسريش ريخته بودبهم زده بيرون سانتی يه ازريشه

 ريخته؟؟ حدبهم تااين آتناجون كه شده چی ينی گفتم باخودم...ميكشيدن

: آتنا برد آسمون دستاشوروبه شد، گريونش صورت مهمون جونی لبخندكم

 ...نفسموبرگردوندي حداقل كه خداياشكرت

 ...بيرون فتور زدزيرگريه بعدم

 نميخواستم نه. كلماتوتكرارميكردم ذهنم وتوي درگيربودم باخودم

 ...سالمه آرمانم حرفاشوباوركنم

 خداياغلط...بشه انقدرزودتموم نميادخوشبختيم خدادلش مطمئنم مطمئنم من

 ...كردم

 .داخل اومدن اول ومامان باباوآرام...شد كشيده سمت اون به درنگام باصداي

 آره حتمابخاطرمنه. نظرميرسيدن به وداغون ريخته بهم سابیح آراموبابام

 شدن اينجوري بخاطرمن

 چندتاپرستاراومدن همراه بودبه مغزواعصاب متخصص كه آرمان بهزاددوست

 .داخل

 خداروشكرحال: دكتر گفت شدوبعدازچنددقيقه معاينم مشغول خانوم يه

 ...خوبه خودشوجنينش

 ...شدمرخصه مومت سرمش فرزادخان خداروشكر،: بهزاد

 ...نميشدم خوب هيچوقت كاش چشماموبازنميكردم هيچوقت كاش

 پيشونيموبوسيد سرموآروم بابااومدباالي

 مونكار هفتس يه برگشتی، كه خوشحالم...بودبابا شده تنگ برات دلمون: بابا

 ...دعاستونظرونياز

 گفتم بابغض!!! هفته؟؟؟ يه
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 گريه فقط كه مامانوآرام شده؟ چی توروخداشمابگين كجاست؟ باباآرمان: من

 ...ميكنن

 .نگرانشم چطوره حالش توروخدابگين ببينمش ميخوام

 گفت وغمگينی گرفته باصداي بابا،

 شسر باليی چه: من ميبرمت باشی آروم بدي وقول باشی دخترخوبی اگه: بابا

 مده؟ او

 ...باشيم معجزه ومنتظريه بايددعاكنيم فقط نيست اصالخوب حالش: بابا

 ميريخت، هام گونه روي صورتموميسوزوندومظلومانه گرمم اياشك

 بابا ببينمش ميخوام: من گفتم باعجزوگريه

 بهوش توتازه ميريم كن استراحت يخورده بشه تموم سرمت دخترم باشه: بابا

 نيستی خوب اومدي

 توروخدا االن بوده دستم به كردموسرم استراحت هفته يه خوبم باباخوبم نه: من

 .بيرونو با بهزاد برگشت رفت اتاق از ميگه بهزادچی بزارببينم: بابا ببرينم

 بهزادسرمموكندوگفت

 ...اون نه خوبه خودت حال نه درحدچنددقيقه، فقط: بهزاد

 ميدم قول باشه باشه: من

 ...داخل رفتم مخصوص لباس بيرونوبعدازپوشيدن رفتيم فرزادخان باكمك

 دلم كنارتختش افتادم. رگريهزي دادموزدم اختيارموازدست آرمان باديدن

 .باشم بيمارستان تخت روي اون يابجاي بميرم ميخواست

 بودوبه خوابيده جاآروم وخبرازهمه حال بی ودستگاه سيم عالم زيريه من آرمان

 من یجابغل كه استيلش لختوخوش ي باالتنه...ميكشيد هانفس دستگاه همون كمك

 بودنميزاشت صورتش روي كه كیماس. بود حاالبرازسيم اونجابودم بودوهميشه

 اي قلوه لباي
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 حاالبرام...بود بسته خمارشوروم سبزرنگ حاالچشماي...وقرمزرنگشوببينم

 .لپشوببينم روي فضاييايه چاله اون نميتونستم نميخنديدوديگه

 وبينلرزونم دستاي بين زدشوگرفتم يخ ودستاي كنارتختش گذاشتم سرموآروم

 ...نيار هيچكی انگيزوواسه غم ي صحنه اينخدايا. زدم حرف باهاش هقام هق

 ...ميدونم تقصيرمنه همش احمق؟ منه خاطره به چيشدي؟...آرماااان: من

 ولی نذاشت غيرتت ميدونو. نكردي حرفم به عوضيه اون كن ولش گفتم بهت

 بري؟؟ منوبزاري داده اجازه غيرتت حاالچجوري آخه

 غلط ناراحتی ازدستم دونممي آرمانم...خوشگلتوبازكن توروخداچشماي آرمان

 ...كردم

 ...بود شده قشنگ تازه زندگيمون ببينيم؟ نميخواي ديگه

 

 اهبادستگ ايناهاميگن... اي زنده كه كن ثابت همه به توروخداچشماتوبازكن آرمان

 ...ميكشی نفس

 ...برميگردي كه اميدوارم مطمئنم من ندارم قبول من ولی

 ...بياددنيا يتيم بچم نميخوام...ازپيشمتوروخدانرو بشه مرگت پيش نفست الهی

 يوفتهب جون بی اينجوري منه امن گاه تكيه كه قويت بدن فكرشونميكردم هيچوقت

 بلندميكردكو؟؟ دست يه منوروي كه آرمانی...تخت روي

 زدنات، آهنگ لبات، صدات، دستات، بغلت، خودت، واسه شدت تنگ دلم آرمان

 كردنات شيطنت خوندنات

 ...نكنم اذيتت ديگه ميدم چشاتوقول بازكن امونميشنوي؟صد مگه آرمان

 ...نزار تنهام فقط توبخواي هرچی توبگی اصالهرچی

 دخترت؟ مامان بشم داري دوست نميگفتی مگه كرد؟ چشممون كی آرمان

 طفق فسقليودنيابيارم اين ميدم قول...بيارم بچه واست ميدم پاشوپاشوقول

 ...من توپاشومرگ
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 ...بردن آرمانم منوازپيش. بردنم بزوراومدن كه زدم زجهكردمو تق انقدرهق

 

 *ويك شصت فصل*

 

 وزاري گريه شده كارم توش كه ماهی شش...ميگذره لعنتی اتفاق ازاون ماه شش

 شهترمي روزبزرگ روزبه كه من بجزشكم...تغييرنكرده چی هيچ ونذرونيازولی

 ...شديدترميشه كه وتكوناولگدايی

 البته آرمان پيش هرروزميرم. پسرشروشيطون يه شده معلوم بچمون جنسيت

 آرمان ازبرگشت همه...ميكشيدم سختی نبودخيلی اون اگه كه بهزاد ي بااجازه

 ومن؟؟ نااميدن

 ...برميگرده آرمان اميددارم هنوزم نه نه ولی باورميكنم دارم كم شايدكم

 .قكناراتا هاي صندلی روي اومدموولوشدم بيرون اتاق از گريون باچشماي

 .كنم نگاش ميتونستم شيشه بودوازپشت تنهاتوش خصوصی بخش

 شتپ بلندشدمورفتم ازجام شدم، دلتنگش دوباره. وخستگيموگرفتم نشستم يكم

 ...مريخت شدمواشك محوتماشاش زدن پلك وبدون شيشه به دادم سرموتكيه شيشه

 اومدم خودم بهزادبه باصداي

 آخرميميرن همه: من تو بخورآخرميميري چيزي يه بيااتاقم: بهزاد

 ...داري قبول خوبه: بهزاد

 چی؟؟؟ كه: من

 بزنم حرف بايدباهات بيااتاقم: بهزاد

 منتظرم تواتاق: بهزاد نه نه نه...هميشگی مزخرفوتكراريه حرفاي: من

 .شدم كارخودم ومشغول شيشه به دادم سرموتكيه بهزاددوباره بارفتن

 بازصداشوشنيدم كه چقدرگذشت نميدونم
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 ...تو ازدست بدبخت آرمان ميكشيده چی لجبازترازتوتودنيانديدم :بهزاد

 نميخوام: من وكيكوداددستم آبميوه

 چيزي به لب چندوقته كاراروميكنی، اين باخودت نيست راضی آرمانم: بهزاد

 قلحدا نيستی فكرخودت به...ميكشی ونفس ميري راه وآمپول وبزورسرم نزدي

 .باش گناه بی ي بچه فكراون به

 .كن ولم ندارم بهزاداعصاب :من

 ونا توبگم؟ بايدبه زبونی باچه من بدي؟ ادامه لجبازيت به ميخواي تاكی: بهزاد

 ...برنميگرده ديگه

 ميخواسته پركرده آرمان كه اي نامه بارضايت باش عاقل كنم می خواهش نفس

 قطف دادن وآقافرزادرضايت خانوم آتنا...نگير توفيقوازش اين كنه كمك مردم به

 ...توموندي

 شمشچ ي تاقرنيه گرفته ازقلبش برميگردن، زندگی چندنفربه آرمان بارفتن

 ...مفيده همش

 تاحاالآرمان اثركنه يادعاهاتون بشه معجزه ميخواست اگه گذشته ماه شيش

 ...بود برگشته

 بخداثواب كن رحم...باباشده تازه قلبه بدجورمنتظره داريم بدحال مريض يه

 ...داره

 شدم خيره جونش نيمه بدن به. ميريختم بيصدااشك هميشه مثل

 كه درحالی ناديدبگيرمش ميخواي ازم توچطوري بهزاد؟ ميتونم چطوري: من

 اينونخواه ازم غيرممكنه ميكشه؟ نفس داره جلوم

 نشدنشو قطع محض به بكشه نفس ميتونه كه دستگاهه باكمك فقط اون: بهزاد

 ...ميشه قطع نفس

 كن بهزادبس كن بس: من
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 خب ولی داشتيم نگهش وبخاطرمن فرزادخان هنگفت باپوالي تااالن: بهزاد

 قلب باباش داره گناه دختر اون نيست برگشت راه كه ميدونيم خوب

 ...شه ميخوادنزاريتيم

 گفتم باالنره داشتم سعی كه باصدايی

 ه؟ش يتيم. من ماله منونه؟ ماله اونوميبينی بچه چی؟ پسرمن داره گناه دختره: من

 ...ديگه آرمان باش بين دخترواقع باش عاقل: بهزاد هان؟ نها

 حرفش وسط پريدم

 من نگهشدارين پولتونوبگيرين شمام خداس دست يابرنگشتنش برگشتن: من

 .نميدم رضايت

 

 سرگردونه روحش اآلن اون زجرميكشه؟ داره آرمانت ميدونی نفس: بهزاد

 ...شه بزارآروم كالفس

 ميشن؟ خوشبخت چندتاخونواده بارفتنش يكشه؟زجرم واقعاداره...كردم نگاش

 چی؟ من پس خب

 نميتونم نه: من

 بدن رضايت كه پدرومادرش نيست تومهم رضايت ولی خودته ميل: بهزاد

 ...كافيه

 ...نه: من اوناست؟ دست مگه. زمين روي شدوافتادم سست پاهام

 ...نميداريم نگهش بيشترازاين چرا،: بهزاد

 چيه؟: بهزاد بهزااااد: من زدم داشص باناله كه ميرفت داشت

 ...دنيابيادبعد بزارپسرم حداقل: من

 دنيابياد؟ بچه توميگی منتظرن بدحال مريضاي: بهزاد

 ...كنم می توروخداخواهش ماهه كمترازيه ديگه نمونده چيزي: من

 ...روامضاءكن نامه بياورضايت اآلن همين پس باشه: بهزاد
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 تروگذاش نامه رضايت. اتاقش توي ادمورفتمافت راه دنبالش شده سست باپاهاي

 ...داشتم برش لرزون بادستاي. روش جلوموخودكاروگذاشت

 چی؟: بهزاد داره شرط يه: من

 ...بودشايدبرگشت اينكارم عاشق اون بزنم براش گيتارموبيارم: من

 ...كرد نگام باتعجب

 ...غيرممكنه اين روسربيمار؟؟؟ گيتار؟: بهزاد

 كردم باعجزنگاش

 ...نفس نميشه: بهزاد كنم می خواهش ميدم رضايت دارم منكه :من

 ...كنم راهوامتحان بزارآخرين ميشه، توبخواي: من

 .امضاكن كنم، می كاريش يه خب خيله: بهزاد

 دنگر بدم؟ تارضايت گفت نبوديابهزاداينجوري مهم من واقعارضايت نميدونم

 ...خودش

 رضايت افتادروي مظلومانم شكا چندقطره. روامضازدم برگه لرزونم بادستاي

 .كرد وخيسش نامه

 .غمباربهزاد چشماي توي بارمودوختم اشك چشماي

 ...ميمونه منتظرت بهشت توي: بهزاد

 ي برگه شدن زيرتموم انگار نامه رضايت اون باامضاكردن

 ...عمرخودموامضازدم

 ...بود شده مغزي مرگ من آرمان...نيست توش بركشتی كه مرگی مغزي مرگ

 

 *ودو شصت صلف*

 

 .بدم بغضموقورت آب قولوپ يه كنموباخوردن صداموصاف كردم سعی
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. روصادركرد بهزاداجازه بألخره. نبود اتاق توي كسی جزمنوآرمان

 .امروزگيتارموآوردم

 گفتم ميكردم سرشونوازش كه كردمودرحالی خوشگلش موهاي دستموبين

 مو توش چی حاالمثه روامضازدم نامه رضايت اون كردم غلطی يه: من

 مكن بهزادوراضی تونستم فقط نيست، مهم نظرمن ميگن آرمان ندارم راهی...ندم

 ...نگهداره دست بچمون تابدنيااومدن

 بزورميخوان...باايناروندارم مقابله توان ديگه...توروخدابرگرد آرمانم

 ...كنن دستگاهاروقطع

 گهم ربيارن؟؟بدنتود تااعضاي كنن تيكه بدنتوتيكه كنم تحمل چجوري من آخه

 ...منه مرگ روزروزه اون آرمان ميتونم؟

 ...برگردي بزاره بخواه ازش تري بخدانزديك تواالن

 ...برگرد مونده باقی مدت تواين منوپسرمونوتنهانزار،

 هميشه خودت ميبردي لذت ميخوندم وقتی بودي گيتارزدنم عاشق هميشه

 ...ميگفتی

 ؟؟؟باشه كن نگام هميشه بازكنومثلتوروخداچشماتو...برات بزنم گيتارموآوردم

 خفم داشت كه چشماموبستموبابغضی گيتاركشيدم، سيماي دستموروي

 .ميكردخوندم

 ...بود ريخته دنياتوش غم ميلرزيدوتمام كه باصدايی

 يه ه،خواب مثه جوابه بی سواله، يه تنها دل اين واسه رفتنت محاله خيال تونگوكه

 هك نگوديره قراره بی ازتوودوري كه قلبی حال وتاره تيره چه نميدونی عذابه

 دم بزاراين الاقل ميميرم كه كنم می حس دارم تو وبی ونفسامه آخرين ميميره

 نفسی توبی كه دلخوشی ي خسته ي لحظه توي چيروبگيرم همه ازچشات آخر

 همه بدي تونفس يخی قلب يابه بدي خستموپس دل بهم كاش منوميكشی

 ازاينه باوروترسم
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 گاهی همينه وروالش حال بگه روموبشينهغمودردچشاموببينه بهبيادرو كه

 دريا ازدل قايقی مثه دنيا ازهمه ميگذرم

 ...بخندي چشاتوببندي، لحظه يه كه

 آخر دم بزاراين الاقل ميميرم كه كنم می حس دارم تو وبی نفسامه آخرين

 نفسی توبی كه دلخوشی ي خسته ي لحظه توي چيروبگيرم همه ازچشات

 بدي خستموپس دل بهم كاش شیمنوميك

 ...بدي تونفس يخی قلب يابه

 مازيارفالحی( -نفس  )آخرين

 راه ماين. صورتش افتادبه نگام. بود صورتموپوشونده كل ميلرزيدواشك دستام

 اتاقوترك هق پوشوندموباهق صورتموبادستام...چشماشوبازنكرد بازم...آخر

 ...كردم

 

 *وسه شصت فصل*

 

 پسرم دنيااومدن روزبه...ها دستگاه كردن وروزقطع زايمانمه امروزتاريخ

 ...شوهرم وازدنيارفتن

 ...شدنم روزبيوه شدنم، سايه روزبی شدنم، روزبيچاره خودم روزمردن

 ...دختر پدراون قلب آوردن بدست و من ي بچه شدن روزيتيم

 .برنمياد ازدستم كاري كننومن تيكه آرمانموتيكه امروزميخوان

 ...ميشم آب شوهرموميبينموازغصه رفتن ينازب خودم باچشماي

 ...نياموبميرم بيرون زنده اززيرعمل كه دعاكردم ازخداخواستموكلی

 غمگين هاي زيرنگاه...وآرام آتنا بغل توي ميريزم اشك دارم فقط ازصبح

 ...بابافرزاد

 ...عمل اتاق توي دوبايدبرم ساعت
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 ويبيادت كسی هزادنزارهب كردم التماس بلندشدموگيتارموبرداشتم، بازورازجام

 .اتاق

 دل هام خدايابازجه...جيگرم سوختن بيصداوبازم اشكاي بازم...منوآرمان دوباره

 چيه؟؟؟ حكمتت نمياد؟ رحم به چرادلت نميدي توچرامحل ميشه آب سنگ

 ...مرورميشد ذهنم توي ايناهافقط بزنم حرف باهاش نميتونستم ديگه

 ...بخداميكشم خودموميكشم!!! ندارم دوست ديگه...گذاشتی زودتنهام...بدي خيلی

 ...رفتی زنوبچتوگذاشتيوخودت كردي روتموم نامردي آرمان

 آرمان. عاشقشی ميگفتی كه همونی...بچمونودنيابيارم برم حاالميخوام

 نزارتنهاشم...بمونوببينش

 وكمكمبمون...بشكنه كمرم بچه كردن بزرگ زندگی مسئوليت نزارزيربارسنگين

 ...كن

 هزج ميخوندم هق باهق ايندفه...كردم گيتارموتنظيم بازم سرش باالي نشستم

 ميزدموميخوندم

 ...كنه رحم خدابهم هام زجه شايدبااين فكركردم باخودم

 عطرشكوفه مثه دارم تورودوست غريب خاك نجيب حس مثه دارم تورودوست

 دلت چطورپس زياد دارم تورودوست عجيب دارم تورودوست سيب هاي

 ها ستاره خواب ي لحظه مثه دارم تورودوست بزاري؟؟؟؟؟ امميادمنوتنه

 عجيب دارم تورودوست ها دوباره غروب حس مثه دارم تورودوست

 زياد دارم تورودوست

 ...بزاري ميادمنوتنهام دلت نگوپس

 ازهمه دورم وقتی وداع آخرين توي

 ...رفتنه وقت خداديگه اي غريبم چه

 مدار تورودوست ها بروباستاره عشق هب توروميسپارم خاك، به توروميسپارم

 ازخودت هميشه ميگذري وقتی دارم تورودوست تولدت دوبارهی حس مثه

 بچگی خوب خواب مثه دارم تورودوست
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 ...سادگی به ميگيرموميميرم بغلت

 توق لطيف حس مثه دارم تورودوست سفر وقت دلتنگياي مثه دارم تورودوست

 ...خاك به غريبموباتوميسپارم دل ناي ميگيرمو توروبغلت. كودكی مثه سحر

 ازهمه دورم وقتی وداع آخرين توي

 شقع به توروميسپارم خاك به توروميسپارم رفتنه وقته خداديگه اي غريبم چه

 ...هاااااا بروباستاره

 مازيارفالحی( - قلب )نبش

 تشد نميشدوبه به چشمام كردم، زدموگريه حرف ندم مو اتاقش توي يك تاساعت

 ...ميسوخت

 ارستانبيم لباس. شد زودكاراانجام خيلی...بيرون بردنم چندتاپرستاربزورازاتاق

 انقدرگريه ميريختم اشك اونجام. شدم عمل وارداتاق گريون كردموباچشماي تنم

 ويه خواب يه مثل...نفهميدم هيچی اثركردوديگه بيهوشی تاآمپول كردم

 ..شيرين شايدم تلخ روياي رويابودبرام

 . 

 *چهارو شصت فصل*

 

 ...رنگی جوجه آوردي برام خوشگلی پسره خداچه واااي: آرمان

 ...نرفته من به هيچيش خودت شكل شده: من

 ...جلوچشمتم همش ديگه خوبه: آرمان

 جلوچشممی هميشه توكه: من

 ...ميرم دارم منكه ديگه نه: آرمان

 كجا؟: من
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 هواتونودارم سته بهتون باالهواستم ازاين. نباش من تونگران خوبه جام: آرمان

 باشم؟ مطمئن: من

 ...مطمئن مطمئنه: آرمان

 زودميام من پس باشه: من

 ...نميدم رات رودامادنكنی فسقلی تااين...غلطا چه: آرمان

 نميشه؟ تنگ دلت مگه چراآخه: من

 یتوهنوزخيل نكن عجله اومدن واسه. پيشتونموميبينمتون هميشه چراولی: آرمان

 ...كارداري

 بزاريم؟ روچی جوجه اين اسم راستی: من

: آرمان چيه؟ اين پس: من تويی فقط من رنگی جوجه نيست حوجه اونمه: آرمان

 نيه نی

 ...باشه خوب آرمان فكركنم: آرمان بزاريم؟ نيوچی نی اين اسم خب: من

 واسه ديگه آره: آرمان توباشه؟ اسم اسمش توئه كه قيافشم ازخودراضی اي: من

 خوبه آرمان همون باشه خب يلهخ: من گذاشتم جايگزين خودم

 من كجاميري؟: من كوچولورومنتظرنزار زودبروآرمان پس...خوبه آره: آرمان

 ميشم. گم

 ...چشماتوبازكن آروم...ميبرمت خودم نترس نه: آرمان

 

 *وپنج شصت فصل*

 

 ...آرمان...آخ: من بود بدنموگرفته دردتمام بازكردم، چشماموآروم

 افرد افتادواسه عملش: آتنا آرمانوببينم ميخوام: نم اومدي؟ بهوش عزيزم: آتنا

 كشيدم راحتی نفس
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 شماديدينش؟ كجاست؟ بچه: من

 ...ميارنش اآلن...خداروشكرسالمونازه ديدمش عزيزم آره: آتنا

 ...گرسنس خيلی فسقلی اين: پرستار اومدداخل كوچيكی پرستارباتخت

 ...بود دقيقاآرمان...چكيد تركيدواشكام بغضم باديدنش...بغلم پرستاردادش

 ميخورداشك كه قورتی باهريه...زيرسينم وپرستارگذاشتمش جون آتنا باكمك

 ...اتاقوشكست سكوت هقم هق ريختمو

 ...برد تاخوابم زدن آرامبخش كلی روبردن بچه كه كردم قراري انقدربی

******* 

 ...دوب همراهم تنها نبودم وپسرخوشگلم ايندفه. آرمان اتاق توي با ويلچربردنم

 ...وداع آخرين...بود عملش ديگه ساعت بودويه شده انجام آرمان كاراي تمام

 نهعشقمو ي ثمره اين...پسرمونوببين توروخداچشماتوبازكن آرمان ببينش: من

 ...گفتی خودت

 ...روزتو اون طاقتی بی ي ثمره پاشوببين

 ...بوديوميديدي كاش آرمان

 بازكن بچه بخاطراين قلحدا خب نميكنی؟ نگام ديگه...قهرم باهات

 ...كوچولو آرمان بخاطراين...چشاتو

 ...كردن بيرونم بزورازاتاق كه كردم انقدرگريه هميشه مثل بازم

 

 *وشش شصت فصل*

 

 ...فلكوكرميكرد گوش سوزم جان هاي ناله صداي

 ...بود تابوت توي شده داده وكفن حاالغسل آرمانم ي تكه تكه بدن
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 هميشه خدابيامرزش. افتادم مادرمه كرميكردمف كه كسی جون شهره يادحرف

 حسينوحضرت امام اونوباعصرعاشوراودل دارين وغصه غم هروقت ميگفت

 ...ميشين مطمئناآروم كنين مقايسه زينب

 باسم بدنش روي سرداداشتوبريدن روت جلوي...زينب حضرت بشم قربونت

 هتوتويما رشيشپس...جان حسين بشم قربونت...بابا داشتی دلی چه...اسبادوييدن

 لويگ اون توي نازنينش گلوي توي زدن شعبه تيرسه رسوندن شهادت به بغلت

 ...كوچيكش

 مودآهنينع سرش به ابوالفضلتوبريدن دستاي...شد تيكه تيكه جلوت اكبرت علی

 لايو دادن جون جلوت يكی يكی سپاهت تمام...زدن شعبه تيرسه چشماش به زدن

 ...صبربده بهم ياحسين رخدا؟؟؟؟توبخاط كردي چه...داشتی دلی چه

 ...ميزدم صورتموچنگ بلندم باناخناي...رونبينم صحنه تااون چشماموبستم

 قبرگذاشته آرمانوتوي جون بی جسم...چشملموبازكردم بعدازچندلحظه

 ...ميريختن خاك بودنوروش

 كفن دولیش تيكه تيكه من آرمان جان حسين بشم كفنت بی ي تيكه تيكه بدن فداي

 توچی؟...داره

 ...طاقتموزيادكن ياحسين

 خاك من غمگين وقلب دل انگارروي ميريخت روش كه خاكی باهربيل

 ...ميريخت

 ...زدم وزجه تازه خاكاي روي نشستم...شد تموم كارش

 ميريختموفريادميزدم سرم روي مشت خاكارومشت

 آرمانم ياحسين ياحسين ياحسين...خداااااااا برسرشدم خاك: من

 سينياح. تو مثل شددرست تيكه گذشتوتيكه ازجونش بدنش ضايبخاطرخداازاع

 ...برس فريادش به امشب

 ...نفهميدم چيزي شدوديگه سياه چشمام كم كم
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 *وهفت شصت فصل*

 

 باخودت كاراررونكن اين باش آروم كوچولوت آرمان خاطراين به دخترم: بابا

 ...شم فدات

 ...كنن حركاتموكنترل داشتن سعی همه

 منوآروم ميخوان باز ميريزن اشك دارن خودشونم بااينكه...اينا نبود ديوونه

 ...كنن

 چراگريه پس باوركردين خودتون اگه آسونه اگه بگه بهشون نيست يكی خب

 به دوركنم آراموازخودم باباوآتناجونو ميكردم سعی كه درحالی ميكنين؟

 مین هيچی نميگرفتم آروم لحظم يه...ميزدموخودموميزدم چنگ سروصورتم

 ...هيچی فهميدم

 صندلی بودودورتادورش شده پوش سرتاسرسياه جون آتنا بزرگ ي خونه

 كه بودآدمايی پرازآدم خونشون. بود شده چيده مشكی باروكش

 ...خيلياشونونميشناختم

 ...ميزدم جيغ بودموفقط گرفته بغلم آرمانوتوي عكس

. كردن می تأثيرقرارميگرفتنوگريه انگارتحت بقيم من حركات باديدن

 يچكسه اينونميخوام من نه...كردن می گريه بچم شدن منويتيم حتمابخاطربدبختی

 ...كنه دلسوزي من براي نداره حق

 ...زد می وحلواحالموبهم گالب بوي...بود شده پخش خونه توي قرآن صداي

 ...دستشويی سمت بلندشدموبدورفتم ازجام

 توپيدم بهشون (آرام بابا، جون، آتنا) اومدن پشتم

 بزارين راحتم بده حالم: من
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 بجزمايع...بيرون معدموريختم محتويات روبازكردموتموام دردستشويی

 كه نميزدم چيزي به لب آخه...نبود سوزوندچيزي گلوموحسابی كه زردرنگی

 ...باال بيارمش بخوام

 ...صورتم روي پاشيدم آب شيرآبوبازكردموچندمشت

 زردي به بودوچهرم شده گودوسياه زيرچشمام...شدم خيره آيينه توي چهرم به

 هرفت آرمان ازوقتی...بود شده وپرودخترونی ريخته بهم حسابی آبروهام. زد می

 ...بودم نداشته بودتوكمابرشون

 شونه روي خودسرانه بودوموهام افتاده دورگردنم مشكيم شال...اومد بدم ازخودم

 .بودن ريخته هام

 شدي؟؟؟ خراب نهخو ديدي شدي؟؟ بدبخت ديدي: گفتم خودم به

 هك خونی ي باريكه...دردگرفت شيرآب به سرموزدم. چيكارميكنم وبازنفهميدم

 ...نفهميدم هيچی زدحالموبدكردوديگه بيرون ازسرم

 

 *وهشت شصت فصل*

 

 .بودن اتاق توي پليس بايه فرزادخان...بازكردم چشماموآروم

 ...زدوسرمونازكرد لبخندتلخی چشماموبازكردم منكه باديدن بابا،

 عزيزم؟ بهتري: بابا منوانازكنه؟؟؟؟ ميتونه كی بجزآرمان آخه ريخت اشكم

 دادم سرموتكون بابغض

 ،دادم سرموتكون بازم ميتونی؟؟ بدي جواب بايدبهشون هست چمدتاسوال: بابا

 من ميگم، تسليت خانوم، سالم:  رفت بيرون پيشونيموبوسيدوازاتاق

 سكوتموديدگفت وقتی. كردم نگاش فقط هستم سرگردتهرانی

 اونجابودن كه مردمی. افتاد شوهرتون بدبراي اتفاق اون كه اونروزي: تهرانی

 .ماخبردادن به
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 وقت خيلی كه داره سابقه ازآدماي يكی...شاملورودستگيركرديم احسان

 خب ولی...يمكن پيداش تندوتيزبودمانميتونستيم حسابی اون ولی بوديم بوددنبالش

 .انداختيم گيرش بألخره

 حكمش كه بودن شاكی ازش ومردم زيادداشت ي قدرسابقهان

 حكمش كه خالصه...كالهبرداريو تجاوز، دزدي، مواد، قاچاقچی...قطعااعدامه

 ...ميشه فردااعدام...سنگينه

 ميكنه؟ فرقی چه: من بوده؟ باهمسرشماچی درگيريش دليل بدونم ميخوام فقط

 .ميكنه فرق خيلی: تهرانی

 ...درگيرشدن ديدوباهاهم آرمانم ميكرد بارم رتوپرتبودوچ چسبيده من به: من

 دارين؟ شكايت شماازش: تهرانی

 باتمسخرگفتم

 باشم؟ داشته شكايت شده شوهرم مرگ باعث كه چرابايدازكسی...اصال نه: من

 آخه؟ سواليه چه

 قح ثانوي تااطالع پيشش بودين رفته كه دكتريم اون...شرمنده بله: تهرانی

 .ميكرده اونجاكارغيرقانونی هرحال به...بشه انجام شتاكارا نداره طبابت

 !!!خوب؟؟؟ چه من به باالانداختم شونه

 يتو ي پرونده نداره براش سودي هيج بامن كردن ديدصحبت كه سرگردتهرانی

 ...دستشوبستورفت

 اين جزاي اين كمشه اعدامم هرچندكه...ميشه اعدام آشغال خداروشكراحسان

 من سرم كه بالهايی خداروشكركه...شوميگيرهحال خوب خداتوآخرت دنياش

 ...نمياد اي ديگه اومدسردختره

 ...بسيارند جامعه اين توي احسان ي لنگه هرچندكه

 ...كنه رحم ايران سرزمينم جوون دختراي خدابه
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 *ونه شصت فصل*

 

 نميخوام: من رونداري به بخوربخدارنگ سوپ ازاين قاشق يه عزيزدلم: آتنا

 نميخوام مامان

 هب لب هفتس تويه نيست راضی نم او زجرميكشه، بخداآرمان دخترگلم: اباب

 ...نزدي چيزي

 ...نميخوام نميتونم: من

 ها زيرسرم بازميري: آتنا

 ...اصالايشاالبميرم برم: من

 اينوببين،: آرام بودآورد بغلش توي آرمانوكه آرام حرفوعزيزم اين نزن: بابا

 ...نميخوامش من: من مامانشوميخواد

 بدقدمه: من داره؟؟ گناهی چه طفلكی اين: بابا

 تموم عمرش روزي دنياميادويه روزي يه هركسی...نيست اصالاينطوري: بابا

 ...ميشه

 قرارنيست ولی ناراحتيم مايم سخته درسته ميكنی خودتواذيت توداري: آرام

 ...ببريم خودمونوازبين

 ...ميزنه ساله اي هوخورد مردسی يه ي توسينه داره قلبش...هنوززندس آرمان

 زندگی نفروبه يه هركدوم بدنش اعضاي ي وبقيه هاش كليه

 ...باشی توبايدخوشحال...برگردونده

 

 شدم دلتنگش هروقت ميتونستم بوداونوقت زن يه قلب توي قلبش كاش

 ...صداشوبشنوم

 واصالپيگيرش دادن كی بدنشوبه اعضاي نميدونستيم هيچكدوممون هرچندكه

 ...نبوديم
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 ...ببينيم بدنشوگرفتن اعضاي كه كسايی لشونداشتيمد چون

 !!!...ميگه چی داره آرام نميفهميدم

 اين...سرم بهزاداومدروي كه نفهميدموانقدرخودموزدم بازهيچی شدم بازديوونه

 ...وبايدزيرنظرباشم بده خيليه حالم ميگفت...بود آتناجون ي خونه روزاهمش

 ...برد شدموخوابم آروم بدنم به آمپولی بازدن

 

 *هفتاد فصل*

 

 ...بودم نبودحتماتاحاالصدبارخودموكشته كبيره گناه خودكشی اگه

 نميتونن كه كسايی...ميكنن ترسوخودكشی آدماي: ميگفت هميشه آرمان

 ونماصالنميت...بدن وفق وخداخواسته مده او پيش براشون كه خودشونوباشرايطی

 بعدام كنه اضواعتر بزنه خداحرف ي خواسته نفرروي يه كنم قبول

 هروقتم ماروآفريده خداخودش...كنه محروم خودشواززندگی

 كه كنيم زندگی طوري مابايديه فقط. اونه دست مرگوزندگی...بخوادميبره

 اين. باشيم بازپذيراش باآغوش اومدسراغمون نترسيموهروقت ازمردن

 يه توي آخربايدهممون نميخوره دردمون به كدومش هيچ داريم كه مالوثروتی

 به دلبستگی پس نيست همراهمون هيچی بجزاعمالمونم...مترجابخوابيم

 ).نيمك هاخودكشی ديوونه مثل نبايدم ولی باشيم نبايدداشته داريم كه دنياوچيزايی

 

 ميتونم بودچطوري اين وخودكشی درموردزندگی نظرآرمانم وقتی

 !!!خودموبكشم؟؟

 شتهفر ي بقيه پيش پركشيدورفت من ي فرشته ازوقتی دوسال

 حرف ازش بقيه كه دوسالی...ميگذره هاومنوپسركوچولوشوتنهاگذاشت

 !!يااصالراسته؟؟ چطورگذشت اصالنميدونم ميزننومن

 ...محضوباورنكردمونميكنم دروغ اين من ولی رفته كه دوساله من آرمانه
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 ...اومد بالسرش اون غيرتش ازروي من ازباالي

 سرنوشت كاش يدانميكرديهموپ كاش همونميديديم منوآرمان هيچوقت كاش

 زندگيش بودوبه هنوززنده عزيزم شايدآرمان قرارنميداداينطوري هم ماروسرراه

 ...ميداد ادامه

 انقدرخودموميزنموسرموبه ميشم ميگيرموديوونه ميادآتيش يادم وقتی هنوزم

 كنه هچندنفرمث دكترهميشه سفارشات به ولی...نفهمم چيزي تاديگه ديوارميكوبم

 ...تلخوباورنكردم حقيقت هنوزاين من.. .بهم چسبيدن

 آرمان بجاي كه دوساله صداشونشنيدم كه دوساله. آرمانمونديدم من كه دوساله

 خودمميزدو بهم كه حرفايی...كنم می پيراهنشوبغل خودش ادكلنشوبوميكنموبجاي

 چون كردم كچل كه دوساله...كنم می خودمونازونوازش ميزنموخودم خودم به

 ذتل غرق ازبوكردنشون كسی ديگه چون...موهام بين بره كه تنيس دستی ديگه

 ...كه دوساله...كه دوساله...كه دوساله...نميشه

 

 ام زنده چطوري درتعجبم ومن خوابيده زيرخروارهاخاك آرمانم كه دوساله

 ...ميكشم ونفس

 ...بيشترنيستم متحركی ي مرده وگرنه زندس اسمم فقط هرچندكه

 وبدبختانه هرروزبيدارميشم ولی ميخوام يدارنشدناميدب شبابه كه دوساله

 ...هنوززندم

 كه آرمانی خودم آرمان كپی دارم آرمان يه ولی آرمانمونديدم كه دوساله

 هك باره اولين براي بعدازدوسال كه آرمانی باباشوپركنه خالی جاي عمرابتونه

 ...بار اولين براي آره...ميبينمش

 خودم دست ميكردموحركاتم قراري بی همش كه اول روزاي يادمه خوب

 ...شم وبستري بايدزيرنظرباشم دكتراكفتن...نبود

 

 ...ميكردم بودمواونجازندگی بستري روانی بيمارستان ازعمرموتوي دوسال آره
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 ...ودب عشقم ي ثمره كه پسري پسرم حتی هيچكسوببينم حاضرنشدم كه دوسالی

 من او. آراموببينم يشدمم راضی درهفته چندثانيه براي فقط دوسال اين توي

 توي چندثانيم همون كه. داشت آرمان به كه اي العاده فوق هاي بخاطرشباهت

 ...ومرگبارميگذشت محض سكوت

 ...سالگردآرمان ودومين آرمانه امروزتولددوسالگی

 وروزخوبی حال كه درصورتی شدم، مرخص اسراروالتماس باكلی امروزصبح

 كه كنم می استفاده بخش داروآرام كلی...ميام حساب به روانی ندارموهنوزيه

 ومر روبه ميشينموبه گوشه يه حرفوحركت وبی افسرده هست اثرشون تاوقتی

 زاري وگريه ميريزم عالموآدموبهم ميشه تموم اثرش كه وقتيم ميشم خيره

 ...پيش دوسال همون مثل دروديواردرست به ميكنموخودموميزنم

 نميكنی؟؟؟ راحتم چرانميكشی ؟زندگييه چه سرنوشتيه چه خدااين آخه

 طرفم به و آرمانوگرفته كوچولوي آرامودستاي. كنم می مرتب سرم شالموروي

 .مياد

 ولی تولده جشن درسته نميشه ولی شادكنن منم دارن شادنوسعی همه...تولدشه

 ...سالگرده مجلس من واسه

 ورنگاشازد فقط منم!!!... ميترسه وازم اصالمنونميشناسه كه كوچولومم آرمان

 بگه اون وهرچی جوره حسابی آرامش باعمه آرمان...كنم اذيتش نميخوام كنم می

 .ميكنه قبول

 ميخوادبيادتوي ازش ديگه، ي بچگونه توضيح مامانشموكلی من كه ميگه بهش

 ...بغلم

 ...پيشم وترديدميادتوي باترس آرمان بازميكنم آغوشموبراش

 

 يداكردمپ عجيب احساس يه بغلم توي آرمان باگرفتن

 ازآرمان كه كوچولوئم ي پسربچه اين عاشق كردم حس...آرامش خوب احساس

 ...يادگارمونده به برام
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 زنده براي كوچيك ي بهونه يه بزرگی اين دنيابه توي كردم احساس

 ...پيداكردم كردن موندنوزندگی

 ...لبم نجك نشست لبخندغمگين يه كوچيكشوبوسيدموبعدازدوسال ي گونه عاشقانه

 شنج شكل بهررين بودوتولدپسركوچولومونوبه آرمانم روزقشنگ اين توي كاش

 ...ميگرفتيم

 ...ازپيشم نميبرديش بودخداكاش آرمانم كاش

 درست داره غصه وچشماشون پرازغمه قلبشون ولی ميخنده لباشون همه درسته

 بارفتنش كه آرمانی زندس آرمانم...هنوزباورنكردم من ولی... خودم مثل

 ...هنوززندس ينی پس برگردونده زندگی چمدنفروبه

 نروندنوگفت منوازخودشون كه ميبينم اي خانواده اون بدبختياروازچشم اين تمام

 ونهمنوازخ ياحداقل نميگفتن بهم اگه...نيستم مهربون ي دوتافرشته اون ي بچه

 اتاق يه توي شده اگه حتی كنم زندگی باهاشون نميكردنوميذاشتن ميرون

 ...تجاوزنميكرد بهم شايداحسان ...ميكرد فرق خيلی شايدوضعيت

 .زندگيشوميكرد وهنوزداشت نميديد منو شايدآرمان

 اين توي نداشتمو اي بودموبچه نكرده وازدواج بودم هنوزدرگيردرسم من شايد

 ...نميشدم بيوه سن

 ...برام نداره چيزي جزتلخی كه شايدايی ديگه شايد وهزاران

 ...اونان بدبختيام تمام وبانی باعث بدن بايدجواب روزقيامت نميگذرم ازشون

 گفت وباخنده گيتارموداددستم آرام

 ...داره هنرمندي مامان چه بفهمه عمه تاعشق خوشگلوشادبزن آهنگ به: آرام

 بعدازدوسال...گيتار روي دستموكشيدم...بغلم گرفتونشست آرمانوازبغلم

 ...ميزنم باشه شاد؟؟؟ آهنگ نم او بزنم؟؟؟ حاالدوباره

 

 . بود من روي چشما ي همه
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 ...رودرآوردم همه اشك آهنگ خوندن با بستمو چشمامو

 ...بودم محمضوباورنكرده دروغ هنوزاين دوسال باگذشت من

 ...دروغه يتيمه آرمانم كه دروغه

 ...كردم شروع زدم كنارتختش كه اي دفه آخرين مثل درست هق وهق بابغض

 

 

 تورفتی، كه ميگن همه

 تونيستی كه ميگن همه

 ...دروغه تنگموشكستی دل دوباره، كه ميگن مهه

 ببينی؟ اينجوري ميومدمن دلت چجوري

 ببينی؟ منوتودوري نزديك هاچه باستاره

 تورفتی، كه گفتن همه

 ...دروغه دروغه دروغه كه گفتم ولی

 منتظربمونم اگه عجيبه، كه ميگن همه

 ميمونم اينجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 سوتوكوره خيلی اينجا عزيزم اسمت توبا بی

 ...صبوره صبوره خيلی من دل نداره عيبی خب ولی

 تونيستی كه ميگن همه تورفتی، كه ميگن همه

 ...دروغه تنگموشكستی دل دوباره كه ميگن همه
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 ببينی؟ وريجمنواين ميومد دلت چجوري

 ببينی؟ دوري تو منو نزديك چه هاباستاره

 دروغه دروغه كه گفتم ولی تورفتی كه گفتن همه

 منتظربمونم اگه عجيبه كه ميگن همه

 ميمونم اينجا ابد تا دروغه حرفاشون همه

 كوره و سوت خيلی اينجا عزيزم اسمت توبا بی

 ...صبوره صبوره خيلی من دل نداره عيبی خب ولی

 تونيستی كه ميگن همه

 ...تومردي كه ميگن همه

 سپردي هافرشته به رو تنت كه ميگن همه

 ...دروغه

***** 

 

 نيمك صبر بايد خب ولی نميره پيش ميخوايم ما كه طورياون زندگی وقتا خيلی

 ...باشه توش صالحمون و خير و باشه بهتر ما براي اون شايد

 

 نيست، توش صالحتون و داريد دوست رو چيزهاي بسا چه»

 «توشه صالحتون و ندارين دوست رو هايی چيز بسا چه و

 (612-بقره)

 



 

 

          ساجده سوزنچی –مزاحم دوست داشتنی                             
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  467  

 

 

 منو داستان گذاشتينو گلتونوخوش چشماي ارزشتونو با وقت كه همتون از ممنون

 ممنونم نهايت بی ازهمراهيتون ...خوندين

 همسر، مخصوصا كردن ياري داستان اين نوشتن منوتوي كه كسايی ي ازهمه

 ...ميبوسمشون همينجا از و ميكنم تشكر گلم يهانيه عزيزو يفاطمه

( اشقع فوتباليست) داستان در رو نفس زندگی ي ادامه ميتونين گلم شمادوستاي

 .بخونين( حقيقی عشق) درداستان رو محمدومريم شخصی وزندگی

 

 .خوبان شما تك تك براي موفقيت باآرزوي

 

 كاشانی سوزنچی ساجده عاشقان یهمه به تقديم

 

 

 «پايان»




