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 :مقدمه

 

 .کشم مي نفس حضورش یمن به که عشقي نام به

 .نیست ایستادگي دشوارِ مانعِ زندگي، گذشتن سخت

 .گذارم مي کنار دیدارت عشق به بینم، مي راه بین که آنچه هر ها، بودن باهم انتهای تا ها تنهایي ابتدای از

 چشم تسلط از ای گوشه تراود، مي عشق مهتاب شامِ آن در که ماه نور حتي و شاعرانه های باران و عاشقانه های زدن قدم

 .است تو های

 باشي؛ سنگینم های پلک و خوابي بي های شب انتهای تو شاید

 . شد خواهم عشق غرق هایش، نفس هرم در که هماني  تو شاید

 .بمان ام، نداشته پشتیباني که من کنار در. کنم حس را محبت نتوانستم که مني کنار در بمان

 .دارم دوست ام ندیده های محبت و چشیده های تلخي ی همه ی اندازه به تورا من

 .خواهم مي را هایت دست گرمي من ام؛ تو نگاه محتاج من

 .است تلخ ترحم، طعم بفهمي کاش

 .است مرگباری زندگيِ چه تنهایي بداني کاش

 .ام شده گم شهرنشینان ی ریخته هم به افکار میان شهر، این در من

 ام؟ داده دست از را آرزوهایي چه من که دانند مي نفر چند

 دارند؟ خبر من های خواسته و ها آرمان از نفر چند

 .تنهایم همچنان اما دوزم مي چشم در به ابدی عشقي انتظار به روز هر

 کنم؟ طلب را تو زماني چه تا

 .ببین مرا بار یک کن؛ دیوانگي و بشکن هم بار یک

 .شو عاشق هم بار یک عشق ای
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 .رسید مي نظر به تر ساکت همیشه از شهر انداختم، نگاهي اطرافم به

 .رسیدم خونه به طوالني نسبتا روی پیاده یک از بعد

 . کشید مي یدک برام رو خونه اسم فقط که ای خونه

 . شدم وارد و انداختم کلید

 .بود کور و سوت جا همه

 .نبود... و مهمان و دورهمي از خبری امشب انگار

 .رفتم باال ورودی پهن ی پله تا پنج  از

 .آوردم بیرون پام از رو هام کتوني و نشستم 

 .بودن زده تاول انگشتام کردم؛ نگاه پاهام به خندی تلخ با آوردم، در رو جورابم

 .شدم وارد و گذاشتم کفشي جا داخل رو هام کفش. کشیدم خستگي از عمیقي نفس

 . بود کرده پر رو فضا آرومي، موسیقي صدای

 .نشم کسي حضور متوجه بود شده باعث کم نور

 .کردم خاموشش و رفتم پخش دستگاه سمت به آروم که عادت نور به که چشمام

 : درآوردگفت لرزه به و تنم که بود خان اردشیر  صدای کردم، قطع رو صدا تا

 .کن روشنش_

 .شد پخش خونه محیط تو صدا همون دوباره و گفتم چشمي آروم

 کردی؟ دیر انقدر چرا-

 .رفتم صدا سمت

 : گفتم و ایستادم روش به رو 

 .برگشتم پیاده. نبود همرام پول_

 نبود؟ همرات که چیزی پیاده؟-

 .دادم تحویل رو همه نه؛-

 .کن استراحت برو دیگه. خوبه-

 ندارین؟ نیاز چیزی-

 .نه-

 .بخیر شب-

 . رفتم باال ها پله از زود خیلي و کردم جا به جا دوشم روی رو کوله

 . شدم اتاقم وارد

 .کشیدم دراز نرمم و گرم تخت روی و کردم باز رو موهام کردم، عوض رو هام لباس

 .بستم رو چشمام و خزیدم پتو زیر بود؛ سرد

 . کردم مي فکر دورم چندان نه ی گذشته به

 . بودم پرورشگاه تو که زماني به

 .اتاقي هم دو و اتاق تا پنج با بزرگ، چندان نه ی خونه یک

 .باشم داشته خان اردشیر ی خونه مثل کاخي تو جایي کردم، نمي فکر وقت هیچ

 .بود فروشي تن یا خوابیدن پارک تو از بهتر خداروشکر ولي نداشتم خاصي جایگاه من هرچند

 . بود حاکم سکوت خونه این تو اوقات بیشتر میاد یادم وقتي از
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 .بود آرام نا جا همه هم اوقات گاهي البته زد؛ مي موج آرامش

 .بودم نخوابیده بارون نم نم زیر صندلي، روی سالگیم هجده تولد روز پارک توی من که روزی اون اگه

 .بردند نمي پیشش رو من و گرفتند نمي اشتباه کنه، رقابت خواد مي که فروشنده یه با رو من خان اردشیر آدمای اگه 

 . ببره خونش به رو من که شد نمي پیدا اون مثل کسي وقت هیچ شاید

 . کارشم همه جورایي یه اینجا هرچند

 . خدمتکارشم از بیشتر چیزی یه که دونه مي خودشم ولي شخصي خدمتکار گه مي که خودش

 .برسونم گه مي که کسي به رو اون باید من و ده مي ای بسته بهم بار یک وقت هرچند ولي نمیدونم،

 . شدم خیره سرم باالی سقف به و کشیدم پوفي

 ...سال چهار

 .خواب جای یک خاطر به کار سال، چهار

 .غذا لقمه چند خاطر به کار سال، چهار

 .دوره خیلي دونم مي که هدفي و دانشگاهم های هزینه برای کار سال، چهار

 :گفتم خودم به لب زیر و کشیدم بلندم پیشوني به دستي

 .ارزه مي که دوني مي خودت اما باشه، خطرناک شاید دی مي انجام که کاری! دختر نکن ناشکری _

 !برسي هدفت به گیری مي بودنت خدمتکار بخاطر که پولي با توني مي چون ارزه؛ مي

 .دختر کني پرداخت رو دانشگاهت های هزینه توني مي

 بشي؟ موفق نمیخواستي مگه

 .برد خوابم لبیم زیر وحرفای فکرا همین با

 

 . بود عجیب برام. شدم بیدار خواب از نفر دو صحبت صدای با

 . بیان باال ی طبقه تا هاش مهمون که داد نمي اجازه خان اردشیر

 . داشتن فاصله عجیب، مفهوم این با هاش آدم و بود داده امنیت قول من به اون

 .  شد پاره افکارم بند شد، مي کوبیده که دری صدای با

 : گفتم بلندی چندان نه صدای با و نشستم تخت از کنجي

 بله؟_

 کرد هدیه بهم رو زیبایي آرامش در پشت آشنای صدای

 . نبود خودش ولي داشت خان اردشیر صدای به زیادی خیلي سباهت که صدایي

 . بود خان اردشیر برادر صاحبش که صدایي

 کجا؟ اردالن و کجا خان اردشیر ولي

 : اومدم خودم به صداش با

 بیداری؟ آتوسا،_

 . کردم بازش آروم و در سمت رفتم و کردم مرتب رو خودم

 اومد چشم به درشتش هیکل بلند قد اون همه از اول

 . رسیدم مي نظر به کوچیک خیلي مقابلش در

 .کرد مي سرحالم همیشه مردونش ی چهره اون با کردم؛ نگاه بهش

 .کرد مي نگاهم مهربون لبخندی با
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 .کردم سالمي و دادم رو لبخندش جواب

 دختر؟ اومدی مي استقبالم به نباید! معرفت بي آتي سالم-اردالن

 رسیدی؟ کي-

 :گفت و زد دلنشیني لبخند

 تو؟ بیام دی نمي اجازه _

 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام و خندیدم شد مي فعال خودش پیش همیشه که شیطنتي با

 !پیشت میام زنم مي روم و دست به آب یه. پایین برو-

 : گفت خنده با و انداخت باال ابرویي نمیارم کم که دید اونم

 !نزن من ی سینه به رد دست حاال ولي باشه؛_

 . زدم صورتم و و دست به آبي و رفتم منم رفتنش با

 پایین رفتم و پوشیدم مناسبي لباس

 .بود نشسته من منتظر سالن سلطنتي های مبل از یکي روی

 .پیشش رفتم شربت لیوان یک با و خونه آشپز تو رفتم

 رسیدی؟ کي کن تعریف خب،-

 . ایران رسیدم ترکیه از هم صبح نزدیک. ترکیه به داشتم پرواز دیشب-

 !اینجام همین برای. دیدم مي رو اردشیر باید

 کجاست؟ خان اردشیر-

 . کنن مي صحبت باهم دارن. گلخونه تو رفتن شروین با-

 .خریدم برات چیزی یه راستي،

 :گفتم و کردم نگاهش خوشحالي با

 چي؟ واقعا؟ _

 .میارم برات ماشینه؛ تو-

 .ممنونم-

 بیکاری؟ امروز-

 مگه؟ چطور. نگفتن بهم چیزی که هنوز دونم نمي-

 . بشه عوض هوات و حال تا بزنیم دوری یه ببرمت خواستم-

 تنهایي؟ اینجا ازبس نشدی خسته

 .ندارن لیاقت که هاییه آدم با بودن از بهتر تنهایي وقتایي یه-

 افتاده؟ اتفاقي-

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 . نیستم تنها من نیست، چیزی نه _

 .دارم شمارو من

 .دارم رو خان اردشیر ی سایه من

 . کنه کار دستگاه و دم همه این تو تونه نمي هرکسي که دونم مي

 نگي؟ برام داری اینجا که کاری از دیگه شه مي-

 . اینجام خاطرش به که گم مي چیزی از من-
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 کنه؟ مي ناراحتت

 :گفت آروم. کرد نگاه اطراف به

 .کنه مي حمایت ازت کني، مي براش که کاری شرط به فقط من برادر _

 .دونم مي-

 نیست؟ سخت-

 . شیرینه هاش دردسر ی همه با حمایت این طعم-

 . بوده بهتون حواسش که داشتین پدری یه خان اردشیر و تو اردوان

 چي؟ من اما مرد که وقتي چه بود؛ زنده که وقتي چه

 .هست تو به حواسمون ما. مواظبتم من-

 . گم مي رو این که خوام مي معذرت-

 . ام غریبه یه فقط من بازم باشه هرچي ولي

 ...شاید نگیر، سخت-

 . شد وارد خان اردشیر و شد باز خونه در

 .گفتم بخیری صبح و شدم بلند ازجام

 . غالم ی خونه برو شروین با آتي-اردشیرخان

 چي؟ برای-

 بکني؟ براش کاری یه توني مي ببین برو زدن، بهش چاقو. شده درگیر معتاد یه با دخترش-خان اردشیر

 دکتره؟ آتي مگه: گفت کمرنگي اخم با و شد بلند جاش از اردوان

 :گفت خیالي بي با خان اردشیر

 . دکتر بره تونه نمي چیه؟ چاره_

 !هست که هیچي از بهتر پرستاریه ی رشته دانشجوی که هم آتي

 .شم مي حاضر االن: گفتم و شدم پا جام از بیارم خودم روی به اینکه بدون

 .آتوسا-اردوان

 . برگشتم اردوان صدای با که رفتم مي داشتم

 بله؟-

 .اتاقت تو ذارم مي رو هدیه-

 : گفتم و زدم لبخندی

 !ممنون_

 .برم خواست نمي دلم

 .دارم نیاز پولش به اینکه خاطر به چه آقام، شخصي خدمتکار اینکه بخاطر چه برم باید که دونستم مي ولي

 

 . کردم عوض مشکي شلوار مانتو یه با رو لباسام و باال رفتم

 افتاد خودم به آیینه تو از چشمم که گذاشتم سرم روی سفیدی شال

 آتوسا من

 بگذره حال از حاضره آیندش برای که ساله دو و بیست دختر یه

 . بودم چشم تو جا همه کشیدم اندام و متوسط قد بخاطر
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 . کردم نگاه صورتم به

 . مشکي و کشیده ابروی و چشم و دار زاویه فک و شکل بیضي صورت

 . کردی تزریق ژل لبت به کردم مي فکر نبودم دوستت اگه گفت، مي همیشه سانیا که گوشتي لبي و برجسته های گونه و قلمي بیني

 . برداشتم دست آیینه تو کردن نگاه از و اومدم خودم به خان اردشیر صدای با

 .بیرون رفتم و انداختم دوشم روی رو سفیدم کیف

 : گفت و برداشت چشم خان اردشیر جدید ماشین به زدن دید از دیدنم با شروین

 .سالم_

 .سالم-

 .خورده چاقو دودی غالم دختر-

 .دونم مي-

 بریم؟-

 :گفتم و دادم بیرون محکم رو نفسم

 .بریم. آره _

 . شد سوار رفت سریع خودش و کرد باز برام رو ماشین در

 :گفتم و ماشین تو نشستم

 .دیگه بیفت راه _

 .شه نمي روشن-

 بازم؟-

 .شه مي درست االن-

 . شد روشن ماشین باألخره تا زد استارت بار چند

 .رسیدیم غالم ی خونه به ساعت نیم از بعد

 !دودی غالم ها بچه قول به

 . کردم پیدا و صاحبش شاید تا آوردم باال و سرم نگاهي سنگیني حس با که نشست، لبم رو لبخندی فکرم از

 . بود شده خشک روم نگاهش که بود شروین

 . نبود خان اردشیر افراد ی بقیه مثل نگاهش اما نمیدونم؛

 . نبود کثیف اونا نگاه مثل

 . بود مونده شده خشک همونجا هنوزم بود هرچي ولي

 رفت روم به رو ی زده زنگ و کهنه ی دروازه سمت به سرعت به و انداخت پایین رو سرش اومد، خودش به که زدم صداش آرومي به

 . شدیم وارد ما و شد باز در باألخره زد؛ در چندبار 

 . بود قبل مثل هم هنوز خونه

 .مات های شیشه با هایي پنحره و سیماني های دیوار

 . آوردم در ورودی جلوی رو کفشم

 .شدم وارد و زدم در به ای تقه

 .سالم-

 : گفت بود نشسته گوشه یه که مهتاب

 .سالم_
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 کجاست؟ پدرت پس-

 .بگیره تریاک رفته-

 : گفتم معمول حالت از بلندتر صدایي با و بود بعید ازم که عصبانیتي و تعجب با

 گذاشت؟ تنها حالت این با تورو_

 بشنوم رو آرومش ی زمزمه تونستم و انداخت پایین و سرش

 .خوبم-

 خورده؟ چاقو کجات-

 .پهلوم-

 .ببینم-

 .رفت بیرون و شد متوجه خودش انداختم، شروین به نگاهي یه. کرد مکث

 . زدم باال رو لباسش

 :گفتم و کردم نگاه بود خواب خمار که درشتش چشمای به

 کرده؟ پانسمان برات کي _

 .بودم مجبور. داشتم خونریزی. دکتر بری باید گفت بابام-

 نگفتي؟ چیزی که کسي به-

 .نه-

 زده؟ کي نگفت خوردی؟ چاقو چرا نگفت نپرسید؟ چیزی دکتر-

 .نشدن پیگیر خودم جون به کردن؛ باور. روش افتادم. کردم مي جا به جا هارو شکسته شیشه داشتم گفتم-

 :گفتم و زدم کنار چشماش جلوی از رو موهاش

 . نباش نگران _

 . گم نمي خان اردشیر به چیزی

 .گم نمي چیزی که بگو هم پدرت به

 .کنم مي جبران خدا به جون، آتي ممنونم-

 . نزن کسي به حرفي-

 باشه؟. شد خوب زد پماد آتي بگو. کرد پانسمان اومد آتي بگو

 . نگو شروین به باشه-

 .خان اردشیر دست کف ذاره مي رو چیز همه ره مي اون

 . مهتاب نباش نگران-

 . شده تموم کارم گم مي شروین به و مونم مي اینجا ای دقیقه چند

 نداری؟ که درد

 .داده بهم بخش آرام داروی دکتر نه-

 .باشه حواست بخوره، رو هات مسکن شد مواد منگ که بابات نذاری-

 خب؟ 

 .باشه-

 : گفتم و انداختم دوشش روی و پوشیدم لباسم روی بیرون، اومدم مي ماشین از داشتم وقتي که کاپشني

 .نخوری سرما بپوشون رو خودت_
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 . کرد باز رو بود گردنش روی که ای نقره گردنبند و کرد نگاهم بغض با

 . کرد محکم رو گردنبند قفل و گذاشت گردنم دور رو دستاش

 . نذاشت ولي بگیرم و جلوش کردم سعي

 دیگه؟ چیه این-

 .کني مي کمک بهم خیلي تو-

 .بدم بهت که ندارم خوبي چیز ببخشید

 !بگیرش هم حاال خوب دختر نخواستم چیزی که من-

 .بفروشتش بابا ممکنه مامانمه، یادگاری. تره امن جاش خودت پیش باشه-

 .تره راحت من خیال اینجوری

 : گفتم و گذاشتم گردنبند روی رو دستم

 .باشم مواظبش دم مي قول_

 

 . رفتم ماشین سمت به خداحافظي، از بعد و موندم کنارش ساعتي نیم

 : گفت بود داده تکیه ماشین به که شروین

 تمومه؟_

 .خونه بریم آره-

 . کرد روشن رو ماشین

 .رفت هم خودش و رسوند رو من

 . نبود اردوان ماشین از خبری

 .رفت و شد تموم کارش حتما

 . زد مي حرف تلفن با داشت خان اردشیر خونه، تو رفتم

 .بمونم که کرد اشاره دستش با

 :گفت شد تموم که تلفنش

 . دعوتم مهموني امشب _

 . بزار کنار برام ستش کراوات یه و بزن اتو رو جدیدم شلوار و کت

  دیگه چیز یه و

 چي؟-

 نیست؟ که مشکلي نفر یه به برسوني هارو بسته تا میای باهام امشب هم تو-

 چیز؟ همه واضحه

 .کنم مي آماده رو خودم واضحه بله-

 .بده انجام خوب رو کارت-

 . چشم-

 .تیمسار رستوران برو ده ساعت فردا-

 خبره؟ چه-

 !اردوان مهمون-

 .باال رفتم و کردم تشکر. زدم لبخند
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 . رفتم اتاقم به خان اردشیر کارای به رسیدگي از بعد

 .کردم باز رو کمدم در

 . پوشیدمش و گرفتم روش از رو کاور. برداشتم جالباسي از رو بلندم مشکي لباس 

 .پوشیدش شد مي هم هنوزم اما بود، پیش دوسال واسه درسته

 .پوشیدم رو قبلیم های لباس دوباره

 . بخورم چیزی یه تا آشپزخونه تو پایین رفتم

 .آوردم بیرون یخچال از رو بود، آورده دستبوس برای اردشیرخان های آدم از یکي که شیریني ی جعبه

 .زد صدام که بودم خوردن درحال

 .آتوسا آتي،-

 آقا؟ بله-

 بود؟ چطور مهتاب حال-

 . بود سخت مقابلش گفتن دروغ

 . فهمید مي و چي همه راحت خیلي

 . نمیشد مخدر مواد های باند بزرگترین از یکي رئیس خان، اردشیر که داد نمي تشخیص هم از رو دروغ و راست اگه

 .نبود عمیق زخمش خوبه حالش: دادم جواب سوالش از بعد بالفاصله

 .بشه بد دخترش و دودی غالم برای خواستم نمي

 .شد مي بد همه برای افتاد، مي گیر دلیلي هر به ترین بزرگ چه و ترین کوچک چه بزرگ ی خانواده این از کسي اگه

 . بره بیمارستان کسي درگیری از حاصل دردهای مداوای برای داد نمي اجازه خان اردشیر همین برای

 . اومد مي صدر دکتر بود بد خیلي وضعیت هم اگر

 .بود شده باطل پزشکیش ی پروانه تخلف و خاص جراحي یه خاطر به اما بود خوبي پزشک

 

 . پخت  ناهار و اومد دوازده ساعت زدیم، مي صداش خانم حاج که آشپز

 .نزد غر پیرمرد بود شده دیر اینکه با

 .خانم اردشیر دختر من کرد مي فکر خانم حاج

 . کردن مي فکری همچین ها خیلي نبود، عجیب 

 . نیستم دخترش باشم هرچي ولي اون از باالتر چیزی یه یا مستخدمم یه بلکه نیستم دخترش تنها نه من دونستن نمي شاید

 .کرد پر رو وجودم عجیبي اضطراب شب مهموني یاد به

 .بود همه دل تو همیشه افتادن، گیر ی دلهره اما بودیم بلد خوب رو کارمون همه که بود درست

 .شدم مي رفتن ی آماده باید کم کم. شد هفت ساعت

 . پوشیدم رو بود زانوم باالی تا که قرمزی پیراهن

 .زدم مات رژ یک و گذاشتم موهام روی مشکي حریر شال

 . رفتم در سمت به دیگه ی وسیله چندتا و کیفم گرفتن و مانتو پوشیدن از بعد

 .نشسته مبل روی و شده آماده هم خان اردشیر دیدم رفتم بیرون که اتاق از

 آقا؟ موندین من منتظر-

 .شدم آماده تازه هم من نه-

 میاد؟ راننده-
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 .فرمون پشت بشین خودت-

 .باشه-

 .برداشتم کلیدی جا روی از رو سوییچ

 : گفت و گرفت سمتم ای دیگه سوییچ کنارم، اومد

 .ریم مي جدید ماشین با_

 .بودم خوشحال سپرد بهم رو میلیاردیش ماشین و کرد من به که اعتمادی از زدم، لبخند

 . دونستم مي خودم هم رو این و بود مدت کوتاه خوشحالیش هرچند

 .رفتیم بود برقرار مهموني که جایي سمت به و شدیم خارج عمارت از

 .رسیدیم که نکشید طولي

 .بود قیمت گرون و لوکس های ماشین از پر محوطه و حیاط تو که سفید سنگي نمای با ویالیي بزرگ ی خونه یک

 . رفتیم داخل و شدیم پیاده

 .اومدن استقبالمون برای خان، اردشیر احترام به ها خیلي

 .شدیم دعوت خاص قسمت به همیشه مثل

 .بود گنده کله های آدم جای که ویال از دنج ای گوشه

 .کنیم کاری بتونیم افتاد، اتفاقي اگه تا بودم خودش اطراف فقط آقا سفارش به

 . دیدم رو ریحان

 . بود پوشیده بلندی و ساده طوسي لباس

 !همیشه مثل درست شیک؛ و جذاب

 .بود اون مثل باهوشي و زیبا دختر با ازدواج مردی هر آرزوی مطمئنا

 .داد مي دستش کار هاش طعنه و ها شیطنت گاهي اما

 !بودند متنفر اخالقش و جسارت از هم ها خیلي داشتند، دوسش ها خیلي که همونطور

 .کرد تشکر من از کوتاهي تعظیم با. گفتم تبریک رو برگشتنش خوشرویي با

 . رفتم کارم سمت سرعت به

 .برسونم امیر، ریحان برادر به که بده من به هارو بسته یکي تا موندم منتظر خان اردشیر نزدیک

 .اونه دست ها بسته فهمیدم شروین دیدن با

 

 .رفتم نزدیکش

 .سالم-

 کجاست؟ سالم،-

 ...که تونست کلک و دوز هزارتا با باالخره دیدی؟ رو ریحان-

 کجاست؟ کیف شروین-

 .ماشین تو-

 خب؟-

 .بیا باهام-

 . کردم نگاه خان اردشیر به

 .شدم خارج خونه از شروین دنبال و دادم تکون سری. بود ما به حواسش
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 . ایستادیم ماشین کنار

 :گفت و داد دستم به ای زنونه کیف

 .باشه حواست _

 .باشه سخت زیاد کنم نمي فکر نباش نگران هست-

 .نشن متوجه بقیه اینکه شرط به-

 .کنم مي سعي-

 .امیر خود دست به برسون حتما داخل، برو-

 چي؟ تو-

 . برم باید مونم، نمي-

 .باش مواظب

 .باشه باشه-

 .گرفتي تحویل خودم از مستقیم که بگو خان اردشیر به-

 .گم مي پرسید، اگه-

 .بخیر شب-

 .بخیر شب-

 . کردم نگاه اطرافم به

 .داخل رفتم نیست، کسي شدم مطمئن وقتي

 . بودم گرفته دستم تو محکم رو کیف

 . کرد مي نگاه بهم لبخند با آقا

 .دادم مي انجام خوب رو کارم باید

 . کردم پیدا رو امیر جمعیت بین از

 .ایستادم نزدیکش و رفتم

 .سالم-

 چطوره؟ حالت. آتي سالم-

 .خوبم-

 تنهایي؟-

 :گفتم و کردم جمع سریع رو نشست لبم رو حرفش از که پوزخندی

 .اومدم خان اردشیر با نه _

 :پرسید و کرد نگاه دستم تو کیف به و انداخت باال ابرویي

 راهه؟ به رو چیز همه _

 .آره-

 هست؟ چي-

 خوای؟ مي چي-

 .دوني مي بهتر خودت-

 . انداختم نگاهي اطرافم به

 . عالي موقعیت یه یعني این و نبود حواسش کسي
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 . گرفتم سمتش و درآوردم کیف از رو بسته

 . شد دور چشمکي با و گرفت دستم از زودی

 . شدم کسي متوجه که خان اردشیر کنار برم خواستم

 .  باشه ساله هشت هفت و بیست خورد مي بهش که شونه چهار و بلند قد پسر یک

 .بود شده خیره بهم و بود داشته نگه رو جامي دیگش دست با و بود جیبش توی دستش یه

 . ترسیدم باشه غریبه اینکه از

 .کنه خراب رو چیز همه بخواد و باشه دیده چیزی اینکه از 

 . کنم پرت رو حواسش خواستم

 .بشه پرت ماجرا اون از حواسش تا زدم بهش چشمکي هوا بي رسید، نمي مغزم به چیزی

 .نداشت اهمیتي هیچ براش کردم که کاری انگار

 . نشست لبش روی هم پوزخندی بلکه نشد عوض چشماش حالت تنها نه چون

 .بقیه سمت برگشت و گرفت من از رو نگاهش مکث ثانیه چند از بعد که کردم اخمي کارم این از عصبي

 

 .رسید پایان به گروه، خاص ریزی برنامه و من اضطراب با هم شب اون

 . خونه برگشتیم که بود دوازده ساعت

 . شدم بیهوش خستگي از و اتاقم تو رفتم خان اردشیر های کار از بعد

 . شدم بیدار زود صبح

 . رفتم مي اردوان دیدن به باید چون

 .افتادم زد که حرفي یاد به

 .گشتم آورد سفر از که ای هدیه دنبال پلوغم شلوغ اتاق توی

 .داشت طالیي کوچیک قفل یه که چوبي ی جعبه یه کردم؛ پیداش میز روی

 .  کردم بازش و برداشتمش آروم

 !آتوسا بود، شده نوشته روش اسمم که بود صدف یه داخلش

 . اومد مي وجودم اعماق از نشست لبم روی که لبخندی

 .شدم حاضر هم بعد و رفتم حموم کردم مرتب رو اتاقم

  جاده کنار رفتم

 . رفتم تیمسار رستوران به و گرفتم تاکسي

 .رسیدم ده ساعت دقیقا

 قبل از رنگشون که ها صندلي روکش ای، نسکافه و شکالتي های گلدوزی و نخودی بلند های پرده. بود شده بهتر هم قبل از رستوران محیط

 .میزها روی سبز کاکتوس کوچک های گلدون و بود شده تر روشن هم

 . اومد سمتم ها کار خدمت از یکي

 . پرسید رو خان اردشیر حال و گفت و خوشامد

 .بشینم اردوان کنار تا کرد راهنماییم اون هم بعد 

 .سالم-

 چطوره؟ حالت جان، آتي سالم-

 عمو؟ چطوری شما خوبم-
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 .خندید و میزگذاشت روی رو آرنجش

 خندی؟ مي چرا-

 ! جالبه خیلي عمو گي مي بهم که این  جالبه خیلي-

 !اردشیری دختر تو که کنن مي فکر همه اینطوری

 : گفتم حرفش از شده گیج

 بد؟ یا خوبه گفتي، که ایني_

 .بد شایدم خوبه شاید. دونم نمي-

 چرا؟-

 !بگه چیزی بهت تر نازک گل از تونه نمي کسي اردشیر، و من مثل کسایي ی پشنوانه به-

 .بودی تو بود، من فکر به واقعا که تنهاکسي سال چهار این تو-

 .آتي حرفیه چه این-

 .بیارم دووم اینجا تا تونستم نمي نداشتم، تورو من اگه واقعیته-

 .آتي-

 .جونم-

 کردی؟ براشون کاری چه بار آخرین-

 .همین کردم جا به جا بسته یه بازم دیشب دیشب؛-

 عادیه؟ خیلي کارت کني مي فکر همین؟-

 .دونم نمي-

 . اردشیرم برادر من-

 . چطوره اخالقش که دونم مي

 .شناختیش خوب سال چهار این تو حتما هم تو

 .شناسمش مي آره-

 . عادیه های چیز از تر دور خیلي دن مي انجام هاش آدم و اردشیر که کارهایي-

 .دوني مي خوب هم خودت

 کنم؟ کار چي گي مي-

 . کار این از بیرون برو نشدی، درگیر کامال  هنوز تا-

 چرا؟-

 . شي مي بدبخت بگیرنت اگه چون-

 کني؟ باور خوای نمي چرا

 

 . من رفتن به امر از بود پر هاش چشم

 .بود بعید داشت، که ای مردونه ابهت از مهربونش قلب

 .بشه من افتادن گیر شاهد خواست نمي

 . بشم اطرافم ناخوشایند اتفاقات درگیر من خواست نمي که خوندم مي چشماش از 

 .بودم گروه این از جزئي من تصور خالف بر که حالي در

 .بود قبل از تر بزرگ کمي نقشم ولي بودم، پوشش نوع یه که این با
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 . کردم مي نفوذ باید من

 .آوردم مي در سر چیزها خیلي از باید من

 پوشش نقش براشون بخوان که افرادی هستن بازم که فهمیدم بده، بهش رو من بهش کمک مقابل در که خواست خان اردشیر از سروش وقتي

 . کنم بازی رو

 .بود خان اردشیر پیش اعتبارم و اعتماد خاطر به من ارزش

 رو حواسم باید که فهمیدم کنم جاسوسي تا مونترال بفرسته نقشه برای هاش آدم با رو من که خواست مي خان اردشیر از سروش شنیدم وقتي

 .کنم جمع

 .بده رخ بدی اتفاقات بود ممکن وگرنه باشم خودم مواظب باید که فهمیدم

 .گذاشت میز روی و آورد گرم ی قهوه لیوان دوتا خدمتکار

 . کرد شیرین رو اش قهوه وسواس با اردوان

 :پرسید و کرد صاف رو صداش

 داری؟ کالس کي پرستار؟ خانوم چطوره دانشگاه _

 . شد تموم ترم این-

 .شه مي شروع بعدی ترم دیگه ماه چند

 !داری خستگي رفع برای وقت پس-

 : گفتم ای گرفته صدای با

 .بذارن اگه خستگي؟ رفع_

 . گذاشت دستم روی رو دستش

 :گفت و کرد هدیه بهم رو شیریني لبخند

 .کنم کمکت دم مي قول بری، جا این از اگه _

 :گفتم و زدم مصنوعي لبخند

  کمکي؟ چه _

 . کنم استخدام رو کسي تونم نمي اونجام؛ مدیریت هیئت تو فقط. نیستم کوفتي شرکت اون رئیس من-

 ...تونستم مي اگه باش مطمئن

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .داره ارزش دنیا یک ی اندازه به برام هستي من فکر به که همین _

 : گفت و کشید عمیقي نفس

 بخند_

 !بشه خوشحال اردوان تا بخند

 بزنیم؟ قدم بیرون بریم: گفتم و خندیدم

 . بودیم هم با ظهر تا

 .روزمون هر عادی اتفاقات از گفتیم؛ مي چیز همه از

 شد مي باعث اردوان مثل خوبي دوست با صحبت خوب، ی شنونده یه با صحبت

 .بأیستم هام تنهایي و مشکالت مقابل قبل از تر محکم

 . کرد مهمونم فود فست یه به رو من من، انتخاب به  ناهار برای

 . رسوند خونه به رو من هم غذا خوردن از بعد
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 . نبود حیاط تو خان اردشیر

 .کرد مي نگاه باغ کاری گل به دقت با و بود ایستاده باغبون کنار شروین

 

 . کرد سالم و اومد نزدیک دیدنم با

 .دادم رو جوابش هم من

 آتي؟ خوبه حالت-

 .خوبم آره-

 گرفتي؟ تحویل من از رو کیف گفتي خان اردشیر به-

 کجاست؟ نپرسید چیزی-

 .تیمسار رستوران رفتن باهم دنبالش، اومده راننده-

 .اردوان با. بودم اونجا من-

 ناهار؟ برای-

 . کرد پذیرایي ازمون رستوران تو قهوه با تیمسار خدمتکارای از یکي ظهر؛ قبل فقط. نه-

 .بود نگفته خان اردشیر بودن از چیزی

 .رفته تو از تر دیر البد پس-

 رفته؟ چي برای-

 :گفت و کرد ریز رو چشماش

 .کنه مشورت تیمسار با خواسته مي نکنم غلط _

 چي؟ به راجع-

 .دونم نمي-

 گرده؟ برمي کي-

 !دونم نمي اونم-

 دوني؟ نمي اینم نکنه اینجایي؟ چي برای تو-

 .بیارم برات داد چیزی یه مادرم-

 خوبه؟ حالش-

 .کنه مي خیاطي هم هنوز اما شده کم چشماش نور نیست، بد-

 ...بیچاره پیرزن-

 .پسرشم من که کرد گناهي چه مادرم-

 چیه؟ منظورت-

 .بزنه خالف به دست عوضي اون خور نزول پول برای پسرش دید نمي خواب به-

 :گفتم و برداشتم رو بود کتش روی که سفیدی نخ

 خالف؟ _

 . خانیم اردشیر گوش به حلقه غالم هممون-

 داره رو هوامون که همینه برای فقطم

 .کنه حمایتمون که نداره دلیلي وگرنه  

 . تر آروم اوی، اوی-
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 .نشنوم حرفارو این دیگه

 . نیستي غریبه که تو-

 .کني مي درکمون چون داریم قبولت داریم؛ قبولت هممون که هستي کسي تنها تو آتي

 . ذاره نمي زندمون خان اردشیر کنه، پیدا درز جایي حرفامون-

 خب؟. ندیم ادامه

 .باشه-

 . آورد بیرون بسته یه و رفت ماشینش سمت مقدمه بي

 :گفت و گرفت سمتم

 .بده بهت خودش داشت دوست مامان. توئه برای _

 .نبود الزم کشید؟ زحمت چرا-

 !بگیرش-

 .نزدم سر بهش ها تازگي که کن عذرخواهي من طرف از کن، تشکر ازش-

 .کنه مي خیاطي روز و شب شلوغه سرش-

 .برسون بهش رو من سالم-

 نداری؟ کاری رم مي دیگه من حتما-

 بیارم؟ برات خوری مي چیزی نه،-

 خداحافظ نه-

 .خداحافظ-

 

 . رفتم خونه داخل

 . بود کرده پر جارو همه غذا بوی

 . نداشت حرف خانم حاج پخت دست

 .رفتم آشپزخونه سمت اختیار بي

 .نباشین خسته خانم حاج سالم-

 .نباشي خسته هم تو جان، آتي سالم-

 !میاد خوبي بوی-

 .شب برای کردم درست بادمجون قیمه-

 .نکنه درد دستتون-

 .وظیفست کنم مي خواهش-

 شب؟ برای االن از چرا-

 . برم باید-

 .تهران میاد دخترم امشب

 .خوب چه-

 .هستن من مهمون دامادم ی خانواده با-

 .گرفتم سمتش منت بي و برداشتم پول تومن پنجاه کیفم تو از

 . کرد خوشحالش بودم، فکرش به که این اما نبود نیازمند هم خیلي



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: ناشر                        آروایان: نویسنده                      تصاحب: رمان

 

 19 صفحه .برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه کنید                                                       

 

 .داد تشخیص هاش چشم برق از شد مي

 .کردم اصرار بهش اما کنه قبول نخواست

 .برسه خودش ی خونه کارهای به که رفت و برداشت رو وسایلش

 . باال رفتم هم بعد و دادم آشپزخونه به ساموني و سر

 .نبود آروم اطرافم اینکه با داشتم؛ آرامش توش که بود جایي تنها اتاقم

 . کردم باز رو فرستاد شروین مادر که ای بسته

 .داشت سفید ی دکمه ها، مچ قسمت روی که بود آبي پیراهن یه توش

 . داشت ارزش اما بود ساده خیلي

 .کنم جبران رو بودند دورم که هایي آدم محبت تونم مي چطور دونستم نمي

 .کردم عوض گرفتم، که ای هدیه با رو بیرونم های لباس

 . کردم مي تحسین رو خودم زیبایي آینه جلوی

 .هستند خودشون ی شیفته ها آدم ی همه

 !طوره همین شک بي

 .اومدم خودم به در زنگ صدای با

 . کنه مي باز رو در صدا شنیدن با و بیرونه باغبون که دونستم مي 

 .رفتم عمارت حیاط به و پیچیدم دورم گرفتم جالباسي روی از رو بافتني شنل حال این با

 :زد صدام باغبون

 .دارن کار شما با خانوم، آتي _

 . رفتم در سمت به و کردم تشکر

 .شدم شوکه ها بچه دیدن با

 .بودند ایستاده خان اردشیر عمارت در دم که بودند دانشگاه های کالسي هم از تا چهار

 .بود تر نزدیک هم آذر تر، عقب علي و خسرو

 . کنم پنهان رو حضورشون از تعجبم کردم سعي

 : گفتم و زدم لبخندی

 خوبین؟! سالم_

 . زدن حرف به کردن شروع و کردن سالمي ها بچه

 : گفت و کرد بغلم آذر

 معرفت؟ بي کجایي تو پس_

 : گفت و خندید علي

 !خاموشه که هم تلفنت_

 :گفت لوسي و دخترونه صدای و مسخره لحن با خسرو

 .بود شده تنگ برات دلمون _

 . بگیرم تماس باهاتون نتونستم همین واسه سوخته کارتم سیم. خوام مي معذرت-

 کردین؟ پیدا کجا از اینجارو

 . نرفته که یادت: گفت و خندید آذر

 .رسوندمت خودم گشتیم، مي بر بیمارستان از که شب اون
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 .دارین قشنگي ی خونه ظاهرا-خسرو

 داخل؟ بیایم که کني تعارف خوای نمي-علي

 

 .شد مي طور این نباید

 . دونستند مي رو جام نباید 

 .شد مي پا به غوغا رسید، مي سر خان اردشیر و اومدن مي داخل اگر

 .کنم دعوت مهمون یا بگیرم مهموني خودم برای خودسر که نداشتم جایگاهي من اصال

 :گفتم اضطراب با

 کم یه داریم _

 .بزنیم دوری یه بریم که میام شم مي حاضر من. بمونید منتظر ماشین تو شما ریختست هم به خونه کنیم مي ایجاد تغییرات 

 : گفت پررویي با علي

 نداره؟ که اشکالي مونیم مي منتظر حیاط تو ما خب_

 .بیان داخل تا رفتم کنار در جلوی از نکنن؛ شک که نکردم اصرار

 .رفتم باال هارو پله سریع خیلي و شدم خونه وارد

 .نباشند اینجا این از بیشتر که پوشیدم سرعت با رو هام لباس

 .ندادم صورتم به هم آرایشي ترین کوچک حتي

 .شدم خارج خونه از و برداشتم رو کیفم مکث بدون

 .خان اردشیر ی گلخونه نزدیک رفتند مي داشتند ها بچه

 .رسوند ممکن حد باالترین به رو اضطرابم بود، اومده بیرون از که ماشین بوق صدای

 .اومدند من کنار ها بچه

 : پرسید و انداخت باال ابرویي خسرو

 داری؟ مهمون آتوسا،_

 .کیه دونم نمي-

 . رفتیم در نزدیک باهم

 .شد پیاده ماشینش از که شروینه دیدم

 .پوشوند رو صورتش محوی اخم بودند کنارم که ها بچه و من دیدن با

 . هستند کي ها این که پرسید مي من از چشماش با انگار

 .ندارند خان اردشیر به ربطي که هستند کسایي گفتم مي باید چطور من و

 .افتاد مي نباید که اتفاقاتي با بود برابر شخصیش ملک تو نداره، بهش ربطي که فردی حضور

 .گفت سالم و اومد نزدیک ها بچه به جو و جست از سرشار نگاه با شروین

 .دادند جواب هم ها بچه 

 :پرسیدم آروم

 شده؟ چیزی _

 : گفت شده خبردار بود، وجودم تو که ترسي از انگار که شروین

 .بیارم رو داد سروش که هایي چک اومدم نه_

 : گفت ها بچه به رو و گرفت کنه سکوت خواستم مي ازش که من ی ملتمسانه نگاه از رو نگاهش
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 شناسم؟ مي رو شما من. خوام مي معذرت_

 : گفت علي

 شما؟ و آذر خسرو، ام، علي من. هستیم آتوسا های کالسي هم ما_

 : گفتم خودش از زودتر بگه چیزی نذاشتم

 .هست ما خانوادگي دوستان از شروین_

 .ریم مي بعد بدین انجام رو کارتون مونیم مي منتظر-خسرو

 . بدین انجام دارین کاری اگه-شروین

 .کشه مي مي طول کارم من

 :گفت من به رو آذر

 هست؟ خونه کسي _

 .نه-

 .مونیم مي منتظر پس-علي

 .ریم مي دیگه ما. نیست الزم-

 .بزنیم دوری یه بریم که بشین سوار پس باشه-خسرو

 .کرد خداحافظي و خندید بود، داده بروز خسرو که اساسي بي صمیمیت به شروین

 .شدم پیاده و کردم عذرخواهي بیفتیم راه اینکه از قبل. شدیم ماشین سوار

 .برسم شروین به تا دوییدم حیاط داخل

 . کردم صداش

 .ایستاد جاش سر من ی عجله دیدن با 

 .دانشگاه کالسي هم هامن کالسي هم-

 دارن؟ رو جا این آدرس چرا ای؟ دیوونه آتي-

 . بشه طوری این نبود قرار-

 .نگو خان اردشیر به چیزی

 : گفت و کرد اخمي

 . گم نمي چیزی من_

 .دیده باغبونه این حتما ولي

 ...خدایا وای-

 : گفت جدی خیلي و داد تکون رو سرش

 . من با اون_

 .نیومده اردشیرخان تا برگرد زود

 :گفتم و زدم لبخندی حمایتش به

 .کنم مي جبران ممنون _

 

 .شدم خسرو ماشین سوار و رفتم زود

 : پرسید رفت مي ور سیستم با که حالي در علي

 بود؟ چش پسره این_
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 .بود طوری یه گه، مي راست علي-آذر

 گذاشتي؟ تنهاش چرا-خسرو

 .ره مي خودش بده انجام که رو کاراش-

  بمونه؟ گذاشتي راحتي همین به و خونوادگیتونه آشنای-آذر

 .نیست خونه هیچکس گفتي

  نداریم هارو حرف این باهم ما-

 .هستیم صمیمي خیلي

 . بود خودم به آینه از خسرو تلخ نگاه به حواسم

 .شدم مي تر فراری نشده تشکیل ی رابطه این از هربار من، و کرد مي ابراز رو نامحسوسي ی عالقه گاهي از هر

 .بمونه هم ابد تا که بود قرار و بود پیشونیم روی تنهایي مهر انگار

 . برسم هدفم به که وقتي تا حداقل

 . کنم زندگي خودم برای که زماني تا

 . باشم آزاد

 .  باشم خودم برای

 . بود هام چشم جلوی همیشه پرورشگاه ی خاطره

 .شد نمي دور وقت هیچ

 ای خانواده هیچ و شدن کشته تصادف یه تو بود سالت سه وقتي مادرت و پدر گفتن، و زدن زل ساله ده من ترسون چشمای به سرد و راحت چه

 .بگیره عهده بر رو سرپرستیت که نیست

 .نگفتم اطرافیانم برای نامفهمومم ی گذشته از حرفي وقت هیچ برم، دانشگاه به تونستم و شدم آشنا خان اردشیر با وقتي

 .داره شهر این از ای منطقه همچین تو ای خونه همچین که هستم ای خانواده دختر من کردند مي فکر خسرو و آذر و علي

 !چیز هیچ ندارم؛ چیز هیچ من حقیقت در که دونستن نمي

 . داشتیم ها نمره و ها کالس اتمام و دانشگاه از گفتي و گپ

 .بود الکي من برای هرچند کردن مي دعوت خنده به هم مارو و کردن مي شوخي همیشه مثل آذر و علي

 . شنیدم نمي رو صدایي گاهي

 .بزني هم به رو ما کار هات کاری ندونم با که نیستي کسي تو بگه، و بکشه داد سرم عصبانیت با که بودم خان اردشیر از صدایي منتظر شاید

 . بودم ها بچه با عصر تا

 .نبود هم خوب نبود بدی روز

 .شه مي زهر کامش به هم ها خوشي باشه، داشته جدی جنجال و جار یک انتظار کسي وقتي

 .کردم مي حس وجودم تمام با رو موضوع این من

 .خان اردشیر قدرت از ترس خاطر به حتما

 

 .رسوندم خونه به رو خودم تاکسي یک با که بود نشده تاریک هوا هنوز

 .رسید مي گوش به مبهمي صدای و بود روشن خونه کل چراغ

 .بشم دیده شیشه پشت از که قدری اون نه اما رفتم نزدیک

 . گفته و گپ مشغول کسي با آقا که شدم مطمئن

 .شدم خونه وارد و شدم دور قسمت اون از و ندونستم جایز این از بیشتر رو فضولي
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 . بشه گرم تا گذاشتم اجاق روی و رفتم غذا سراغ

 .کردم عوض رو هام لباس هم بعد

 . نشستم سالن رنگ قرمز مخمل راحتي های مبل روی

 .کنم سرگرم خوندنش با رو خودم تا برداشتم میز روی از ای روزنامه

 .بود عجیب اخبار، های صفحه روی

 بود شده کشیده خط خاصي تیترهای دور قرمز خودکار با

 .پلیس توسط سارقان دستگیری

 .ماند ناتمام قتل ی نقشه

 .شد منهدم کردستان در مخدر مواد بزرگ باند

 .باشند گوش به قاچاقچیان و دالر دالالن

 . کرد مي وارد امیدم از روشن قلب به رنگي تیره ی دلهره خوندم، مي که چیزهایي

 .انداخت وجودم به ای لرزه شه مي شب دردناک اتفاقات این ی همه بین من روز هر اینکه فکر

 . کردم مي فرار اینجا از و دادم مي نجات رو خودم باید یا

 . خالص و کنن مي پیدام باشم ایران از هرجایي و نمیکشه طولي اینکار با که

 . بدم ادامه کار همین به و ببندم حقایق تمام روی رو هام چشم باید یا 

 .همین فقط

 . خان اردشیر وسایل کردن جا به جا

 . شخصي خدمتکار و

 .شدم بلند جام از ورودی، در شدن باز با

 .آقا سالم-

 بودی؟ کجا آتي سالم-

 . رفتیم بیرون تحقیق تا چند برای دانشگاه، دوستای از تا چند با راستش-

 .برگشتم بعد و بودیم هم دور کم یه

 همین؟-

 .همین بله-

 رسوندتت؟ کسي برگشتي؟ کي با-

 .گرفتم تاکسي نه-

  حاضره؟ شام-

 .خستم خیلي امشب

 .کنم مي آماده رو میز االن-

 .رفتم آشپزخونه سمت و کشیدم اضطرابم پایان از راحتي نفس

 . چیدم میز روی هارو ظرف

 .گذاشتم میز روی و کشیدم ظرف توی رو بود شده گرم که غذایي

 : زدم صدا

 .آمادست شام آقا_

 . رفت و خورد تنها رو شام
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 . نبود گرسنم

 .رفتم اتاقم به پایین ی طبقه کردن جور و جمع از بعد و کردم مرتب هارو ظرف

 

 . بود رفته سر حوصلم

 .کردم مشغول کتاب خوندن با رو خودم

 . نبود زمان گذر به حواسم

 .پریدم جام از ترس با زنگ صدای و حیاط آهني در به شدن کوبیده محکم صدای با شب های نیمه

 .رفتم بیرون اتاق از و کردم پاک رو پیشونیم روی سرد عرق

 . بود کرده باز رو در نگهبان

 .رفت حیاط به من از قبل خان اردشیر

 . کردم نگاه تابید مي بهش کمي نور که دیواری ساعت به

 ...شب یک

 . شدم خارج اردشیرخان سر پشت آروم

 .انداخت راه به صدا و سر که بود شروین

 .گرفت رو یقش و رفت سمتش عصبانیت با خان اردشیر

 :گفت زد مي نفس نفس که حالي در شروین

 .بیام شب موقع این خواستم نمي آقا، خوام مي معذرت _

 : گفت خشم از پر و پیر صدای اون با خان اردشیر

 شده؟ خبر چه_

 : گفت و کرد کنترل رو اش سرفه شروین

 .کرد مي فروشي خرده باید امشب غالم_

 : گفتم وحشت با

 بعدش؟ خب_

 :گفت و کرد نگاه بهم نگراني با شروین

 .گرفتنش مأمورا که دیدن گن مي ها بچه_

 .ایستاد ما از تر عقب و گذاشت پیشونیش روی رو دستش خان اردشیر

 : گفتم

 نپاییدن؟ رو اطراف ها بچه مگه گرفتنش؟ که چي یعني_

 ...اما چرا،-شروین

 :پرسیدم لرزون صدای با

 بود؟ همراش چي _

 .برسونه نفر چند به که بود کرده قسمت قسمت. بود گرم صد حدود شیشه،-شروین

 : گفت و برداشت دست تلخش سکوت از خان اردشیر

 . نداره بست و چفت دهنش_

 .فروشه مي رو هممون بزنن لگد و چک تا چهار نرسه، بهش مواد

 .کن جمع رو آقا وسایل بدو آتي کرج برین باید خان اردشیر -شروین
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 . کنم مي جمع خودم-خان اردشیر

 .شو حاضر برو تو

 .گرفتم رو بزرگم ی کوله و اتاقم تو رفتم زودی

 .برداشتم رو داشتم احتیاج که چیزهایي و لباس 

 . پوشیدم رو پالتوم

 .رفتم پایین و گذاشتم رو دستکشم و کاله

 .بود شده حاضر هم خان اردشیر

 . بود حیاط تو راننده

 .بود داده اطالع بهش زودتر شروین انگار

 : گفت و کشید پایین رو شیشه شدنش سوار محض به. کرد باز خان اردشیر برای رو در شروین

 .بیا شروین با تو آتي_

 .شدم شروین ماشین سوار و گفتم چشمي

 . ببندم رو کفشم بند تا درآوردم رو دستکشم

 .افتادیم راه زود خیلي

 . شد خاموش ماشین که بودیم راه توی رو مدتي

 .همیشه مثل شد؛ خراب

 :زد داد و کوبید فرمون به محکم مشتش با شروین که کشیدم آهي

 .لعنتي _

 . نداشت ای فایده اما بزنه استارت کرد سعي دفعه چند

 .کردن مي اعتراض و زدن مي بوق عقب های ماشین

 . جاده کنار بدم هل ماشینو خوام مي شو پیاده آتي_

 چي؟_

 :گفت شده قفل فکي و غره چشم با و شد عصبي

 که؟ چشه ماشین ببینم همینجا نداری انتظار _

 

 . ماشین دادن هل به کرد شروع شروین و شدم پیاده

 . برسه جاده کنار به تر راحت ماشین شد باعث که کردن، کمکش اومدن تنهاست دیدن که نفر دوسه

 .کرد کنترل و نشست فرمون پشت سریع شروین کرد، حرکت که ماشین

 . زد مي مخالف ساز ماشین اما کرد سعي هم دیگه بار چند

 . بود سرد هوا

 .سوزوند مي رو هام گونه خورد، مي صورتم به که سردی باد. بود شده حس بي سرما از انگشتام نوک

 . ایستادم شروین کنار

 . نیست دستش تو مشکل از سرنخي که بود معلوم

 .کنه درستش بخواد اینکه به برسه چه

 : گفت و داد عقب دستش با رو موهاش

 . سرده خیلي هوا ماشین تو بشین برو_
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 . گرفت تماس نفر یک با و درآورد جیبش از رو تلفنش. نشستم ماشین تو حرفي هیچ بدون

 .کنه تعمیر رو ماشین تلفني خواست مي انگار

 .نکرد تغییری هیچ اما موندیم منتظر ساعتي یک

 . داشتم اضطراب

 . بودم خسته حال عین در

 .بستم رو چشمام و کردم خم کمي رو ماشین صندلي

 .کردم باز رو چشمام اسمم شنیدن با

 .رسیدیم پاشو آتوسا آتي،-

 .کردم نگاه اطراف به و کشیدم بود، گرفته انگار و کرد مي درد که گردنم به دستي. شدم پیاده و کردم باز رو ماشین در

 . بودیم ویال حیاط تو

 . بود حیاط انتهای پارکینگ تو خان اردشیر ماشین

 .داشت سرما و سوز هم هنوز هوا

 .کشیدم پیشونیم روی تر پایین رو کالهم

 . داد دستم به و برداشت عقب صندلي از رو کیفم شروین

 .رفتم خونه سمت و کردم تشکر

 . نشسته چوبي صندلي روی که دیدم رو خان اردشیر ی راننده خداد آقای کردم باز روکه در

 :پرسیدم

 کجاست؟ آقا پس _

 .کنه استراحت تا اتاق تو رفته-

 .سرده خیلي که اینجا-

 : گفت شد، وارد تا شروین

 نیستن؟ روشن ها بخاری چرا پس_

 .نشده گرم خونه هنوز سرده خیلي هوا. کردم روشن رسیدیم وقتي: گفت خداداد

 : گفت شروین

 . خستم خیلي_

 . شد خراب ماشین

 . دونم مي آره-خداداد

 .شدم متوجه زد، مي حرف باهات تلفني که خان اردشیر

 .کنن پیدا مارو نتونن که حرفان این از تر زرنگ مأمورا-

 ..آتي -شروین

 .کنن پیدامون سنگ زیر از تونن مي بخوان اگه-

 .نشنیده تا کن بس-شروین

 گم؟ مي دروغ مگه-

 .واال نه-خداداد

 . بخواب کوچیکه اتاق تو برو آتي شه نمي چیزی-شروین

 .خوابیم مي همینجا هم خداداد و من



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: ناشر                        آروایان: نویسنده                      تصاحب: رمان

 

 27 صفحه .برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه کنید                                                       

 

 هست؟ کافي ی اندازه به پتو اینجا-

 .دونم نمي-خداداد

 : گفت امیدی نا با شروین

 .هست خوابي رخت جا خان اردشیر اتاق تو_

 .کردیم نگاه خداداد به هردومون یهو

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش 

 .اتاق تو برم نخواین من از _

 .برو تو آتي تونم، نمي که منم-شروین

 کیم؟ من کردین فکر من؟-

 . بعد تا کنین بیشتر رو لباساتون فعال -خداداد

 .نداریم ای دیگه ی چاره

 . تر کوچیک خواب اتاق داخل رفتم

 .دادم بدنم به قوسي و کش و گذاشتم زمین روی رو کیفم

 . بود اونجا بالش یک فقط اما کشیدم دراز بود اونجا که تختي روی

 .خوابیدم پالتو و ها لباس همون با و پیچیدم گردنم دور رو شالم

 

 .شدم بیدار خواب از نبود، واضح صداش که سومي نفر و خان اردشیر و شروین صدای با ظهر

 .بود کرده برقرار یکي با تصویری تماس تاپش لپ با شروین. رفتم بیرون اتاق از و کشیدم ای خمیازه

 .قبل از بیشتر حتي ترسوند مي رو من وضعیت این

 . اومد من نزدیک و شد بلند آقا کنار از شروین

 کنه؟ مي صحبت کي با: پرسیدم

 .تیمسار-

 چي؟ ی واسه-

 .کنن دستگیر مصرف خاطر به فروش برای دستگیری جای به رو دودی غالم تا کنه هماهنگ آشناها با اینکه واسه-

 شه؟ مي چي خب-

 .کنن مي ولش ماه چند بعد و کمپ برنش مي-

 .مهتاب-

 .شهرستان رفت عموش با. بودیم تماس در باهاش-

 خوبه؟ حالش-

 .خوبم گفت مي که خودش-

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 کجاست؟ خداداد _

 .بخره ناهار برای چیزی یه رفته-

 :زد صدا خان اردشیر

 ...شروین... شروین_

 .آقا جانم-شروین
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 .بردار رو تاپت لپ بیا-اردشیرخان

 تمومه؟-شروین

 گوریه؟ کدوم خداداد این پس گردیم، برمي دیگه ساعت چند حله آره-خان اردشیر

 .رسه مي دیگه االن -شروین

 .نیست خوش حالم بخره بگو رو اسماشون بزن خداداد به زنگ یه. نیاوردم رو قرصام آتي-اردشیرخان

 .آقا چشم-

 .دادم انجام رو داد دستور بهم واقع در خواست، ازم که کاری

 . بود شده راه به رو چیز همه

 .بود نیفتاده قلم از پلیس ی اداره داشت آشنا ادارات ی همه تو که انقدر خان اردشیر

 با مبارزه مأمورهای گیری سخت با پلیس ی اداره مخصوصا. بیفته راه کارش خواد، مي که هرجا که باشه گنده کله و مهم خیلي باید آدم یک

 .مخدر مواد

 . برگشتیم تهران به عصر

 . داشتم درد سر

 . نداشتم کوتاه هرچند سفر به عادت چون بود راه خستگي خاطر به شاید

 .بود استرس از حجم اون تحمل به مربوط خستگیم هم شاید

 . پرسیدم رو حالش و گرفتم تماس مهتاب با

 . بود خوشحال بردند مي کمپ به رو پدرش اینکه از

 .بشه خوشحال که داشت حق

 ترک اگه اما نبود مهتاب برای ریشه بي تاریک ی سایه جز چیزی کرد، مي دود رو زندگیشون ی همه سرخوشي هوای و حال تو پدرش وقتي

 .داد مي رخ بهتری اتفاقات قطعا نه بود ممکن کرد مي

 .بیاره دووم هفته دو از بیشتر خودمون، دودی غالم همون یا غالم که دونستم مي بعید

 .بشه خارج کمپ از کنیم کاری یه تا شد مي اردشیرخان نهایتا و شروین و من دامن به دست قبل دفعات مثل مطمئنا

 

 :زد صدام خان اردشیر

 .پایین بیا آتي آتي،_

 .پایین رفتم مکث بدون

 . گرفت سمتم رو ای گونه بچه ی مدرسه کیف

 :پرسیدم و برداشتم صورتم روی از رو لبخندم

 چیه؟ این _

 .رفتي مي قبال که پارکي همون ری مي-

 خب؟-

 .بده تحویل بهش. هفت ساعت میاد نفر یه با جالل-

 .چشم-

 شناسي؟ مي که رو جالل-

 . نشناسه رو من اون شاید آره-

 .شناسمش مي من اما
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 .نکردی دیر تا برو زودتر-

 کیفه؟ این تو چرا حاال-

 .فهمي مي-

 . رسوندم نظر مورد مکان به رو خودم تاکسي با و شدم حاضر

 . دیدم رو جالل که بود مونده قرار زمان به ای دقیقه پنج

 .گشت مي من دنبال هاش چشم با و بود گرفته بود، تنش مدرسه لباس که رو ای ساله نه هشت ی بچه دختر دست

 .بود مواد حاوی گونه بچه کیف چرا که فهمیدم لحظه اون

 .کرد مي نگاه ورزشي وسایل به میفته، اتفاقي چه داره دونست نمي که درحالي معصوم ی چهره با دخترک

 . سمتم اومد جالل

 :پرسید بعد و انداخت پام تا سر به نگاه یه اول

 تویي؟ گن مي که آتي _

 .خودمم آره-

 : گفت مزخرفي پوزخند با و انداخت باال رو ابروهاش

 .سوسول بچه ها بازی این به چه رو تو_

 :گفتم حرص با و دستم تو گرفتم آروم رو یقش ی لبه

 .سوسوله کي دادم مي نشون بهت وگرنه بیفتیم گیر جفتمون خوام نمي حیف _

 . بود کارساز تهدیدم

 .بودم مطمئن رو این

 دسته و دار بین بذاره، کاله سرم رو خواست مي که پررویي بچه زدن کتک ی آوازه و داشتم خاص ی سابقه دفعه چند دعوا تو قبال چون 

 .بود پیچیده

 . نزد حرفي جالل

 .کنه پنهان بقیه از رو ضعفش کرد مي سعي اما بود ترسویي آدم

 . گرفتم سمتش رو کیف

 .گذاست بیچاره ی بچه دختر دوش روی و گرفت

 .اون نه و گفتم چیزی من نه

 .رفت سریع خیلي

 . خورد زنگ تلفنم

 :دادم جواب خوردن زنگ بار چند از بعد بود، آذر

 بله؟ _

 .آتوسا سالم-

 خوبي؟ سالم-

 کجایي؟ خوبم-

 .بیرون-

 تنهایي؟-

 مگه؟ چطور. آره-

 باشیم؟ باهم نداره اشکالي داری حوصله البته و کاری بي اگه-
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 اشکالي؟ چه بیکارم-

 .پیشت بیام تا بفرست آدرس یه پس-

 .باشه-

 .بینمت مي-

 .فعال-

 . رسوندم اطراف اون معروف و شیک ی کافه یه به سریع خیلي رو خودم و کردم قطع رو گوشي

 .موندم منتظر و فرستادم رو آدرس

 

 . رسید سر آذر اینکه تا گذشت انتظارم از ای دقیقه بیست

 . اومد سمتم من دیدن با

 :گفت سالم از قبل و انداخت اطراف به نگاهي

 !دنجي جای عجب _

 .سالم-

 کردم؟ دیر آتوسا، سالم-

 :گفتم و انداختم گوشیم ساعت به نگاهي

 !خیلي نه_

 .کرد باز ذوق با بعد و بست رو چشماش

 کردی؟ ذوق چي واسه بدونم شه مي-

 !العادست فوق کن گوش آهنگ  صدای به-

 . برد مي خونه به رو من موسیقي آشنای و آروم صدای. بستم رو هام چشم آذر، از تقلید به

 . خان اردشیر ی خونه

 . دونستم مي هم رو آلبومش و سازنده اسم اثر اسم تنها نه من

 .آهنگه چندمین دونستم مي حتي

 :گفتم و کردم باز رو چشمام

 .قشنگه خیلي آره_

 .بگو برام. خب-

 چي؟ از-

 رفتي؟ کجاها کردی؟ کارایي چه امروزت؛ از-

 هیچي امروز-

 . بودم بیکار

 .اینجا اومدم که هم بعد و بدم بهش امانتي یه تا ببینم رو قدیمي آشناهای از یکي رفتم

 .ببینمت گفتم هم همین واسه نداشتم، حوصله اما خرید برم خواستم منم آهان-

 ...هم من اتفاقا خرید؟-

 . داشت آشنایي ی چهره. شدم ساکت ایستاده، روم به رو درست که کسي حس با که بودم نزده رو حرفم هنوز

 . دیدمش کجا که شدم متوجه کامال هاش دست روی خالکوبي دیدن با

 ...مهموني تو شب اون
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 .شد خیره من به تعجب با هم بعد و کرد نگاه سرش پشت به آذر

 : گفتم بود شده قفل من روی چشماش که پسره به

 ببخشید؟_

 .دیدم جایي تورو من: گفت فکر کمي از بعد و کرد کوچیکي اخم

 بله؟-

 .دیدم جایي تورو من گم مي-

 .شناسم نمي شمارو من محترم، آقای نه-

 : گفت و زد پوزخندی مکث کمي از بعد و کرد ریز رو چشماش

 ...امیر و تو ریحان مهموني تو_

 : گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .ندیدمتون تاحاال من. نشید مزاحم لطفا_

 :گفت و زد برقي چشماش و شد بیشتر پوزخندش

 .دیدمت که مطمئنم من اما _

 . شدم عصباني

 . گرفت فرا رو پام تا سر دلهره

 . داشت ای حافظه چه

 .بودیم شده صحبت هم امیر و من لحظه، اون که بود یادش حتي

 . موند ذهنم تو که بود طوری دستش تاتوی چون شناختمش من

  چي؟ اون اما

  بود؟ آورده یاد به رو امیر و من کوتاه صحبت چطور

 .باشه بوده شد، جا به جا که کیفي به حواسش که ترسیدم مي این از

 :گفتم آذر به و شدم بلند جام از

 .بریم بیا_

 . گرفت و دستم پسره

 :گفت بشنوم خودم که طوری آروم و انداخت بهم نگاهي

 کني؟ مي فرار چرا! بری تو نیست الزم _

 . درآوردم دستش تو از و دستم و کردم اخمي

 . بود ما ی مکالمه تماشای محو انداختم؛ نگاهي آذر به

 :گفتم آروم خودش مثل منم

 . ببینم راه به راه نمیشناسم که رو کسي نمیاد خوشم فقط. نمیکنم فرار کسي از من _

 : گفت و نشست پیشونیش روی اخمي

 . شناسم مي خودت از بهتر رو تو من ولي نشناسي و من تو شاید_

 . رفت سریع خیلي و برگردوند و روش حرف این از بعد

 . بودم حرفش این شک تو هنوز من و

 .نیاورد در سر که بهتر چه و نیاورده در سر چیزی از که شد متوجه شد مي انداختم نگاهي آذر به
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 .رسوندم پایان به رو بحث شناسم نمي رو اون اینکه گفتن با من و شد موضوع پیگیر آذر رفتنش، از بعد

 .شدیم هامون خونه راهي هرکدوم اون از بعد و نکشید طول ساعت یک از بیشتر ما دوتایي گفت و گپ

 .کنم مرتبش کردم سعي و بودم اتاقم تو شب تا

 .بود خودم حال آشفتگي برای ای بهونه اتاق حال آشفتگي اما

 .شکست قلبم بود، ساده پوشش یه من مثل که دیدم جالل با رو کوچیکي ی بچه دختر وقتي

 .نداشتم گناهي هم من نداشت گناهي بچه اون

 ...مادر نه و داشته پدر نه من مثل هم اون حتما گفتم خودم با

 خطر به رو روانیش و جسمي سالمت که تری سخت کارهای تا بود کار این پذیرفتن به مجبور غذا لقمه یک و خواب جای برای هم اون حتما

 .بندازه

 . بود شده گرسنم

 . رفتم بیرون اتاقم از

 .بود خواب خان اردشیر انگار و خاموش ها چراغ

 .بخورم من چیزی تا رفتم آشپزخونه به صدا بي

 .شدم قفل جام سر ترس از شد، مي دیده پنجره ی شیشه از که حرکتي حال در های سایه دیدن با

 .بزنم حرف تونستم مي نه و بمونم ساکت تونستم مي نه

 .بود سختي حالت

 .گرفت مي ارتباط نگهبان با اون ی وسیله به که افتاد خان اردشیر سیم بي به چشمم

 .دادم فشار رو محکمش ی دکمه و رفتم سمتش به زود

 : گفت صدایي

 .آقا درخدمتم_

 :گفتم و زدم رو دکمه

 . هستم آتي من_

 .دیدم سایه تا چند خونه آشپز ی پنجره از

 .نباشین نگران. زنیم مي سر االن-

 . رفتم باال سریع و گذاشتم میز روی رو سیم بي

 .بکشم جیغ وجودم تمام با شد باعث گلوله چند شلیک صدای کنم، نگاه بیرون به پنجره از خواستم تا

 : گفت عصبانیت با و کرد باز رو اتاقم در ثانیه چند از بعد خان اردشیر

 شده؟ چي_

 . بود اومده بند زبونم

 . نداشتم زدن حرف توان

 .کردم مي اشاره بیرون به دست با فقط 

 : گفت قبل از تر بلند صدایي با خان اردشیر

 شده؟ چي بگي خوای نمي_

 : گفتم بود، بریده رو امونم که مني و من از بعد

 . زدم سیم بي نگهبان به. دیدم سایه تا چند_

 .بود تفنگ صدای. اومد شلیک صدای
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 . رفت اتاقم ی پنجره سمت سریع خیلي خان اردشیر

 . شد خیره بیرون به زدو کنار رو بلند ی پرده

 : زد صدا و کرد باز رو پنجره امنه، چیز همه که شد مطمئن وقتي

 شده؟ چي_

 :گفت پایین از واضحي نا صدای

 .نیست چیزی زدمشون _

 

 . لرزیدم مي ترس از

 .ترسیدم مي هم باز اما عادیه ها آدم این برای چیزها این دونستم مي که این با

 .اومد سراغم وحشتناکي گناه احساس

 .بودم واقعا شاید و بودم من مرگ مقصر که انگار

 :گفت و داد ابروهاش و پیشوني به بدی چروک خان اردشیر

 . نیست چیزی _

 .نباش نگران

 .کنه رها ترس سردی از رو وجودم نتونست هم اردشیرخان خیالي بي گرمای

 . اومد مي ها پله از پا صدای

 .زدیم مي صداشون نگهبان هم همه بود؛ ها نگهبان از یکي

 : گفت عصبانیت با آقا

 بود؟ کي_

 .بودن نفر دو-نگهبان

 :گفت و داد تکون سری آقا

 . بودن کي ببینین کنین تحقیق _

 .بسوزونین شهر از خارج ببرین رو جسدشون هم بعد

 .آقا چشم-نگهبان

 :گفتم و کردم نگاه خونیش دست به

 نیستي؟ که تنها _

 :گفت اردشیرخان

 .هست هم دیگه نگهبان یه. نه _

 . نباش ضعیف انقدر دیگه، بسته

 .شد تموم نداره گریه

 .شدم افتاد هام گونه روی اختیار بي که هام اشک متوجه که بود خان اردشیر حرف با

 .انداختم پایین رو سرم و کردم پاکشون آستینم با

 :گفت بود رفته فرو فکر تو بدجوری که خان اردشیر. رفت و خواست مرخصي ی اجازه نگهبان

 . کني قفل رو اتاقت در توني مي ترسي مي اگه _

 .نیست خبری دیگه امشب مطمئنم هرچند

 . دادم تکون رو سرم هاش، حرف فهمیدن ی نشونه به
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 .شد خارج و نگفت چیزی دیگه

 .شده بسته بشم مطمئن تا چرخوندم دوبار رو کلید و بستم رو اتاق در رفتنش از بعد سرعت به

 .کردم قفل داشت محافظ های نرده اینکه با رو اتاق ی پنجره ی گیره

 .نشه وارد بیرون، از نوری هیچ که کشیدم طوری هارو پرده

 .ترسیدم مي شکست، مي رو سکوت که ساعت تاک و تیک از حتي  ترسیدم مي شنیدم مي که هرصدایي از ترسیدم، مي

 . کشیدم دراز تختم روی

 .بخوابم کردم سعي و بستم رو هام چشم

 .داد نمي خواب ی اجازه بود سرم تو هم هنوز که گلوله شلیک صدای اما

 .نیست من تقصیر اتفاقات این که کنم قانع رو خودم خاصي افکار با کردم مي سعي

 .کنه مي مدیریت رو مخدر مواد پخش و فروش از بزرگ باند یه خان اردشیر که نیست من تقصیر

 .ندارم کسي برای اهمیتي من چون شدند؛ ملک وارد نفر دو که نیست من تقصیر

 .کنم جا به جا براشون هارو بسته مجبورم که نیست من تقصیر

 . شدند بدبخت آدم همه این که نیست من تقصیر

 .بذاره حراج به رو زندگیش کل گرم دو خاطر به بود حاضر که دودی غالم مثل

 .بود همه بین جنایت که نبود من تقصیر

 .بود اهمیتي بي و عادی اتفاق اطرافیانم برای قتل که نبود من تقصیر

 

 .پریدم خواب از زده وحشت اتاقم در صدای با

 .نشه وارد کسي تا داشتم نگهش و در پشت دویدم

 .نداره وجود خطری فهمیدم شد، مي زده در به که آرومي ریتم با

 کیه؟-

 .اردوانم-

 .کردم باز رو در قفل و کشیدم راحتي نفس

 :گفتم و فرستادم گوشم پشت چشمم، جلوی از رو موهام

 .تو بیا سالم_

 . کرد نگاه بیرون به

 .بست رو در و داخل اومد

 .کشیدم دراز و رفتم تختم روی دوباره

 : گفت و انداخت بهم نگاهي

 . دختر گل سالم_

 چطوری؟

 : گفتم و زدم کوچیکي لبخند

 اومدی؟ اینجا که شد چي_

 خوبه؟ حالت کردی؟ عرق چرا-

 .خوبم. آره-

  کردی؟ قفل رو اتاقت در چرا-
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 داشت؟ مهمون اردشیر

 .نه-

  چته؟ پس-

 ...هست چیزیت یه که دونم مي من

 . نشستم تخت روی

 : گفتم و دادم قورت سختي به رو دهنم آب

 ...کشتن نفرو دو... کشتن... دیشب_

 . گرفت رو صورتم طرف دو دستاش با

 : گفت و دوخت چشم لرزونم ی چونه به

  کشتن؟ کیا آتي باش، آروم_

 کشتن؟ رو کي

 .دیدم سایه چندتا کشت؛ نگهبان-

 ... هیس-

 . نکن گریه تر آروم

 شده؟ چي بگو بهم

 .گفتم اردوان برای رو ماجرا

 . نشه خارج چیزی که بود این خونه این تو حضور شرط که دونستم مي

 .دیداری از خبر و اتفاق نه و حرفي نه

 .باشه فکرم به که نداشتم رو کسي اردوان جز به من اما

 .بود پریشون هم خودش که درحالي کنه آرومم کرد مي سعي اردوان

 .داد تشخیص پرید مي دقیقه چند هر که پلکي از شد مي

 : گفت و کشید پلکاش به رو هاش انگشت

 . شه مي تموم نباش، نگران_

 .کني مي فراموش

  شه؟ مي تموم-

  شه؟ مي تموم چطور

 کنم؟ فراموش چطور

 : گفتم و کردم تر آروم رو صدام

  فهمي؟ نمي چرا_

 .شدن کشته خونه این تو دونفر

 . کني تکرار نیست الزم شنیدم؛-

 .بگم باید کنم تکرار باید ولي-

 !آتي-

 . خبره چه اطرافت و دور ببین کن باز رو چشمات 

 .برادرشم که من جون حتي. نداره ارزش اردشیر برای ها آدم جون

 هیچي بکني، تونستي مي کار چي بدونم خوام مي کردی؟ مي کار چي بودی من جای تو-
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 .اومد نمي بر ازت کاری  مطمئنم 

 .من مثل دقیقا

 

 . نزد حرفي

 . کرد نگاهم فقط

 . رفت پنجره کنار و شد بلند کنارم از

 .کشید موهاش الی دستي و زد کنار رو پرده 

 . کرد باز بود، سرد بیرون هوای اینکه با رو پنحره

 :گفت و کشید عمیقي نفس

 .دارن بزرگي ی نقشه نکنم غلط. کنن مي پچ پچ اردشیر و تیمسار جدیدا شنیدم _

 .نیستم ای کاره من-

 .ندارم خبر هم نقشه از

 بزني؟ من به حرفي خواستم ازت مگه-

 .نگفتم چیزی همچین من-

 . کني جبران رو مدت این بشه دیر اینکه از قبل باید بدوني که گفتم اینارو-

 .کرد زندگي شه مي هم اردشیر ی خونه جز ای خونه تو

 چي؟-

 .آتي-

 . نیست اینجا تو ی آینده

 .نیست خونه این تو تو، ی آینده

 اینجا؟ جز دارم کجارو خیابون؟ تو کوچه؟ تو کجاست؟ پس-

 .باش آروم-

 . باشي مواظبم بده قول-

 .بده قول بهم

 . نداره باهات کاری اردشیر آتي-

 . جابر مثل. بذاره کنار هم تورو که کافیه کوچیک اتفاق یه اما

 .جابر-

 .کرد نافرماني شد؟ چي که شنیدی حتما-

 . رسید همه گوش به زد مي اردشیر سر پشت که حرفایي صدای

 وقت هیچ بمونه، زنده تا کنه مي کار و کنه مي جون چطور دیدی مي اگه عمارات؛ کشور تو انداختتش سگ یه مثل چطور دیدی مي و بودی اگه

 .موندی نمي اینجا

 ...من-

 .هیس-

 .اینجایي ساله چهار سه تازه که تو بود اردشیر پیش سال دوازده جابر

 برم؟ بیرون باتالق این از تونم مي چطور-

 . برو ری مي جا هر باش فرصت ترین کوچک منتظر-
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 .نیست نفعت به چون نمون اینجا ولي

 . گذاشت سرش روی رو دستاش و صندلي روی نشست

 : گفتم و ایستادم نزدیکش

 خوبي؟_

 :گفت و زد کوتاهي لبخند

 !خوبم آره_

 .اردوان-

 جانم؟-

 . کنم مي پیدات گردم مي رفتم، اینجا از روزی یه اگه-

 . کن پیدام و بگرد هم تو رفتم من اگه

 . هستم تو مدیون رو مدت این من

 .اردشیرخان جبروت و جالل نه

 .آتي مواظبتم هس بهت حواسم من-

 : گفتم و کردم پاک انگشتم پشت با رو بود شده خیس که چشمم ی گوشه

 اومدی؟ چي برای نگفتي_

 . ببینم تورو اومدم-

 .بشه آروم دلم بزنم حرف باهات اومدم

 شد؟-

 .شدم مي آروم بیشتر بود، بهتر حالت اگه-

 .کردم بد رو حالت که متأسفم-

 

 .رفت کردن صحبت کمي از بعد هم اردوان

 .هام تنهایي و موندم من هم باز

 . کردم کاری تمیز کمي و خان اردشیر اتاق رفتم

 . انداختم نگاهي شده تمیز اتاق به و کردم مرتب و لباساش

 . نبود خونه تو خبری هیچ

 . داشتم عجیبي ی شوره دل

 .بودم نشون عادی رو خودم کردم مي سعي اما ترسیدم مي همیشه از بیشتر

 .انداختم مي پا از رو خودم بودم، ضعیف اگه

 .کردم حموم بعد و خوردم مختصری ی صبحونه تنهایي

 .رفتم اتاقم به و پوشیدم رو پوشم تن ی حوله

 :دادم جواب سریع زدن در صدای با

 بله؟ _

 تو؟ بیام تونم مي شروینم-

 .بیام تا باش منتطر بیرون. نه-

 .باشه-
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 . پوشیدم رو هام لباس زود خیلي

 .شدم خارج اتاق از و کردم جمع رو خیسم موهای ای، حوله کاله با

 . بود نشسته باال طالیي و آبي ی کاناپه روی شروین

 : گفت و شد بلند جاش از من دیدن با

 .سالم_

 خوبه؟ حالت سالم-

 چطوری؟ تو خوبم-

 کجاست؟ خان اردشیر شده؟ چیزی. نیستم بد-

 .گلخونه تو-

 ...هایي حرف چه لعنتي ی گلخونه اون تو نیست معلوم-

 .کن بس آتي-

 داشتي؟ کارم-

 .غوغاست سروش پدر باغ تو امشب-

 خبره؟ چه غوغا؟-

 . تهران های گنده کله از مهموني یه-

 .جاست اون باشي شنیده رو اسمش که هرکي

 . هستن خالفا گنده تمام

 !عوضیش خود سروش، بابای تیمسار، ایرج، برزگر، مهندس

 .بسته-

 چیه؟ من کار بگي؟ اسم خوای مي صبح تا

 . شاپور دست برسوني باید چمدون یه-

 کیه؟ شاپور-

 کیه؟ دوني نمي شاپور-

 .نه-

 .سروشه با همیشه که قرمزه مو همون-

 .آهان-

 . زني مي حرف کي به راجع فهمیدم

 .شکسته گوشش که هموني

 .شکونده خودش-

 چي؟-

 .دعواست آدم بگه که شکونده رو گوشش خودش-

 : گفتم حوصلگي بي با و چرخوندم کاسه تو و چشمام

 .مسخرست_

 . کن ولش اینارو-

 .کني جا به جا چمدون یه باید که اینه مهم

 هست؟ کیلو چند مگه-
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 .کیلو ده-

 هست؟ چي کیلو؟ ده-

 . نشو جزئیاتش وارد دیگه-

 .نیست نفعت به

 ...بگیرتم پلیس اگه-

 . نباش نگران گیره، نمي-

 .کن آماده شب برای رو خودت

 .باشه-

 . ره مي رانندش با خان اردشیر-

 .بیای باید من با تو

 ساعتي؟ چه-

 . باش آماده نه-

 .بشه تموم ده ساعت تا باید کارمون چون

 .منتظرم نه-

 :گفت بره اینکه از قبل و کرد ما اون و پا این کم یه

 . دارم رو هوات نباش نگران _

 .فعال برم دیگه من

 .فعال-

 

 .ترسیدم مي خیلي. جوشید مي سرکه و سیر مثل دلم شب تا

 . کنه شک بهم کسي که این از هم و بیفتم گیر که این از هم

 . دید رو من ریحان جشن تو که افتادم هموني یاد لحظه یه

 . اومد یادش مو به مو رو چیز همه شد، رو به رو باهام کافه تو روز اون وقتي

 .امیر و من صحبت حتي

 . کردم جمع سرم باالی رنگ طالیي ی گیره با و زدم شونه رو موهام. بود مونده شروین اومدن به ساعت نیم

 .پوشیدم بلندی شیری مانتوی پیراهنم پوشیدن از بعد

 . کردم ای ساده آرایش اون، از بعد و گذاشتم سرم روی مشکي شال

 .شدم خارج خونه از و گرفتم کوچیکي کیف

 .برسه شروین که بودم منتظر حیاط تو و پوشیدم رو مشکیم کفش

 .کرد مي سردترش انگار من اضطراب و بود سرد هوا

 .کنم کنترل رو نگرانیم تونستم نمي

 . داشت فرق چیز همه امشب انگار

 . من اضطراب نوع حتي

 . داشتم عجیبي ی دلهره

 . رفتم بیرون زود خیلي ماشین بوق صدای شنیدن با

 . بود اومده شروین
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 . کردم نگاه گوشیم ساعت به

 .بود نه دقیقا

 : گفت و آورد بیرون ماشین از رو سرش

 شي؟ سوار خوای نمي_

 .کرد حرکت فاصله بال و شدم ماشین سوار

 . رسیدیم شخصي ی کوچه یه به که نکشید طولي

 .بود سروش پدر باغ خونه کوچه، انتهای

 . برد ورودی سمت رو ماشین

 .رفت باغ داخل به و شد سوار دوباره. کرد کوچیکي صحبت نگهبان با و شد پیاده

 .شدیم پیاده دوتایي و کرد پارک بود ماشین مخصوص که جایي از گوشه یه

 .کردم نگاه محیط به

 .بودند کرده احاطه رو ملک دور تا دور بلند، های درخت

 .بودند ریخته پوسیده های چمن روی سرما از هاش برگ گل که وحشي رزهای و پیچک از بود پر دیوارها روی

 .بشه حس شب تاریکي حال عین در و باشه روشن روز مثل فضا، که بود شده باعث العاده فوق پردازی نور

 . ترسوند مي قبل از بیشتر رو من باغ شلوغي

 .آورد بیرون بزرگي چمدون ماشین صندرق از شروین

 .گذاشت زمین روی ها، چرخ قسمت با و کشید رو دستش

 .کشیدم خودم با رو چمدون و کردم نگاهي اطراف به

 .کرد مي حرکت باهام اطراف به دقت با هم شروین

 . بود تر بزرگ های آدم جای معموال که قسمتي رفتم

 .اومدم خودم به کسي، با برخوردم با دفعه یک که کنم پیدا رو شاپور تا بود برم و دور به حواسم

 .  شدم رو به رو نباید که هموني با گرفتم باال رو سرم تا

 .دیدم کافه و ریحان مهموني تو که کسي دقیقا

 .شدم دور سرعت با و انداختم پایین رو سرم اما شناخت رو من که بودم مطمئن

 .زد مي گنجشک مثل قلبم

 

 .دیدم رو شاپور  مردم و شلوغي میون تا گشتم کمي

 : گفتم شروین به

 .اونجاست اوناهاش،_

 .کشید عمیقي نفس و ایستاد

 نه؟ مگه سخته خیلي-

 . سخته دونم مي آتي-

 . حرفایي این از تر قوی تو اما

 . شناسمت مي من

 . پشتتم منم نترس،

 . برگردوندم و روم و زدم پوزخندی



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: ناشر                        آروایان: نویسنده                      تصاحب: رمان

 

 41 صفحه .برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه کنید                                                       

 

 . بود نشناخته رو واقعي آتي کس هیچ که بود این مشکل

 . نیستم قوی من که اینجاست مشکل

 . ترسم مي من

 . ترسم مي هم خیلي

 . تنهام من

 . نشناخته رو من کس هیچ و

 : گفتم آروم و انداختم شروین به نگاهي

 کنم؟ کار چي_

 .بگیرم ازش رو توشه پول که کیفي برم تا کن صبر بدی، تحویل که این از قبل-

 .فهمیدم-

 . گرفت ازش رو کیفي و رفت شاپور سمت شروین

 .بدم تحویلش رو چمدون تا زد اشاره من به بعد و کرد نگاه داخلش به

 .رفتم شاپور سمت مکث کمي از بعد من و شد دور سریع خیلي شروین

 . ایستادم روش به رو و رفتم سمتش به آروم

 :گفت کالفه و کشید قرمزش موهای به دستي

 .بده باش زود _

 .نده دستور من به-

 بدی؟ تحویلم تا کني ناز و بأیستي صبح تا خوای مي نکنه-

 .کنم مي بخواد دلم هرکاری-

 . بیاد کن رودش.  حاال باشه-

 . ندارم رو حوصلت-

 .چمدون اینم بیا

 : گفت چشمکي با و خندید

 !عزیزم مرسي_

 .خورد مي هم به زدنش حرف لحن از حالم

 .کردم عبور کنارش از و انداختم پایین رو سرم کردم، نثارش که ای غره چشم از بعد

 . اومد مي بدی صدای

 .کردند مي دعوا باهم نفر دو انگار

 . نبود خوب اصال این

 .بود کار یه انجام برای کني گم رد ها دعوا این دلیل گاهي

 .کنم پیدا رو شروین ماشین تا رفتم باغ از ای دیگه سمت دعوا به توجه بدون

 . کردم مي حس سرم پشت رو کسي های قدم صدای

 . کردم عوض و مسیرم ترس با

 . بودن پشتم هم باز ولي

 . برگردوندم او روم آروم

 . بودن نفر دو
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 . گرفت رو من پشت از کسي که کنم تر تند و هام قدم خواستم

 . نزنم جیغ تا گذاشت دهنم روی و دستش

 . بیرون زد مي حدقه از داشت چشمام

 . شدن مي نزدیک سفید ای پارچه دستمال یه با هم دوتا اون

 . اوفتادم مي پس ترس از داشتم

 . کردم مي حس گلوم توی رو قلبم ضربان اصل در

 . گرفتم مرده دست از محمکي گاز و اومدم خودم به لحظه یه

 .  گرفت قرار دماغم روی سفیدی ی پارچه شم، دور جا اون از خواستم تا و کشیدم بلندی جیغ

 . نکنم بو رو ماده اون تا کردم حبس و نفسم

 . شدم سرنوشت تسلیم اینبار که بودم من این و بود فایده بي جدالم ولي

 .شدم بیهوش نفر یه بغل توی و شد بسته چشمام ثانیه چند از بعد

 

 . کردم باز رو چشمام سرم تو دردی حس با

 .کردم نگاه اطرافم به

 . دیدم مي تار رو چیز همه

 . بود خالي خالي مغزم انگار

 . کنم دقت بیشتر کردم سعي و انداختم اطرافم به گنگي نگاه

 . بودم قدیمي انبار یک تو انگار 

 . سوخت مي کم نور از چشمام

 .بود ریخته هم به رو اعصابم فضا، نم بوی

 .کردم باز و بستم رو چشمام بار چند

 .شدم بسته طناب با چوبي صندلي یک به فهمیدم که شم بلند جام از خواستم

 .رسید مي گوشم به مبهمي صداهای. شد نمي دیده دیوار جز به چیزی اطرافم

 . اومد نمي یادم چیزی

 جام؟ این طوری چه من

 . بودم ترسیده

 .انداختن راه صدا و سر به کردم شروع

 . دادم مي فحش همه به و کشیدم مي جیغ

 .بشم ساکت که شد باعث روم به رو آهني در صدای

 . اومد سمتم بلند های ریش و بزرگ هیکل با میانسالي مرد

 : گفتم و بستم رو چشمام شد، که نزدیکم

 .باش نداشته کاریم توروخدا_

 . بیفتم شد باعث که زد لگدی صندلیم به حرفم به توجه بي

 . دادم تکوني خودم به و کشیدم جیغي

 . پیچید بدنم تو عجیبي درد

 .بزنم حدس رو شد مي ایجاد زودی به که هایي کبودی محل تونستم مي
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 .بیاره سرم بالیي قراره کردم فکر. آورد بیرون چرمیش کت تو از چاقویي

 . باش نداشته باهام کاری کنم مي خواهش-

 خوای؟ مي چي جونم از

 اینجام؟ چي واسه من

 هستین؟ کي شما

 دارین؟ چیکار من با

 . طناب بریدن به کرد شروع دیدم که رفت مي باالتر صدام کم کم

 :گفت ای گرفته و کلفت صدای با

 . شو ساکت _

  کجاست؟ اینجا-

 اینجام؟ چي برای من

 کردم؟ کار چي من مگه 

 .نزن حرف انقدر-

 . برید رو طناب

 :گفتم و کشیدم کرد مي درد حسابي که مچم به رو دستم

 برم؟ که آزادم _

 .بود شده برابر هزار وحشتم. دیدم رو پوزخندش کم، نور اون تو

 . پیچوند محکم پشت از و گرفت رو دستام

  آی آی، آی،-

 . کن ولم

 . شکست دستم

 . برد مي در سمت به خودش با رو من حرفم به توجه بي

 .داشت رو زندگیم مسیر آخرین حکم برام بود، اونجا که بلندی راهروی

 . انداخت مي پرورشگاه خاکستری های موش یاد به رو من بود جا اون که ای کهنه وسایل  زیر ریز صداهای

 .بودند حیاط ی پله زیر زمین زیر تو که هایي موش

 .کنند مي زندگي ارواح ی خونه تو هاش موش کردند مي فکر چون ترسیدند مي ها بچه ی همه

 .داشت ناک وحشت های آدم قطعا داشت؛ ناک ترس های موش نه و بود ارواح ی خونه نه تاریک انباری اما

 . لرزیدم مي خودم به ترس از

 افتاد؟ مي من برای اتفاقي چه راهرو، انتهای دونست مي کي

 ریم؟ مي کجا داریم-

 .نزد حرفي

 : پرسیدم بلندتر اینبار

 ریم؟ مي کجا گي مي بهم_

 . کوبید صورتم توی محکم و گردوند برم

 . شدم پرت زمین روی ضربه شدت از

 . چکید گونم روی سمجي اشک قطره ناخودآگاه
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 . کرد بلندم و گرفت دوباره و دستم

 . بیشتر خشونت با اینبار

 .فهمي مي خودت شو خفه-

 .گرفت رو دیدم جلوی اشک از ای حلقه

 .کشوند خودش با و من و کرد حرکت دوباره

 

 .رسیدیم راهرو انتهای به

 .رسید مي گوش به تری واضح صدای شدیم، مي تر نزدیک روم به رو در به هرچي 

 .کرد بازش و زد در به ای تقه من دنبال بود اومده که مردی

 . بده نجات و من میاد کي تنهایي و تاریکي این تو اینجا، ولي. کردم مي و کار این حتما داره ای فایده کشیدن جیغ دونستم مي اگه

 کجام؟ من اصال

 .بود خبر چه در پشت

 .بود نشسته خرابه وسط نفره تک مبل یک روی که کسي به خورد چشمم همه از اول

 : گفتم و بردم باالتر و سرم بهت با و رفتم فرو فکر به ای لحظه

 ایرج؟_

 . بود پخش و توزیع تو اردشیرخان قدر رقبای از یکي ایرج،

 .مجوزه بدون ی اسلحه قاچاق کار تو که گفتند مي ها بعضي

 . بدنه اعضای و انسان قاچاق کار تو که گفتند مي هم ها بعضي

 . شد سیخ تنم موهای ها حرف این به فکر با

 . کنم حس چشمام مردمک ني ني توی و ترس تونستم مي

 . کرد مي براندازم اخمي با که کردم بهش نگاهي دوباره

 . شدم همیشگي آتي همون و اومدم خودم به

 . زد مي بودن نترس از حرف که آتي همون

 لعنتي؟ خوای مي چي من جون از-

 . خنده زیر زد بلند بعدش ولي زد پوزخندی اول زدم که دادی با

 . شدم مي تر عصبي کارش این با من اما

 .کنم کنترل رو کشیدنم نفس کردم سعي عجیبش های خنده ترس از

 . شد اطرافم جمع حواسم ایرج دیدن از بعد

 .خواستند مي جونم از چي نبود معلوم که هایي گرگ وسط بودم مونده حاال بودم، اردشیر پر و بال زیر که ضعیفي دختر من

 : گفت بعد و کرد نگاه ایرج به اول. اومد سمتم به باشه بیشتر من از سنش  کمي خورد مي بهش که کوتاهي قد دختر

 جایي؟ این که این از ترسیدی_

 .  نزدم حرفي و چشماش تو زدم زل پررویي با

 :گفت قبل از تر بلند و نیومد خوشش سکوتم از

 فهمیدی؟. دی مي جواب تو و پرسه مي ایرج آقا جا این دخترجون ببین _

 .نزدم حرفي هم باز اما زدم، پوزخندی

 : گفت مي و زد مي سرم به رو راستش دست ی اشاره انگشت هم سر پشت
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 ...یا فهمیدی هان؟ فهمیدی؟_

 :گفت و کرد قطع رو حرفش ایرج

 .کافیه _

 .بخونم چشماش از رو عصبانیت تا زدم دختر به رو مصنوعي لبخند بیفتم، زمین روی داشت امکان لحظه هر و لرزیدم مي ترس از که این با

 .بودم متنفر کشیدند مي رخ به رو پوچي ادعای و نبودند چیزی که هایي آدم از همیشه

 .نداشت گفتن برای حرفي ایرج ترس از دختره

 . اومد من سمت و شد بلند جاش از ایرج

 . نداشتم و حرکتي هیچ توانایي و بودم شده لمس انگار

 :گفت بعد و چرخید دورم دور، یک

 . هستي آتي تو... آتي _

 .کنه مي زندگي اردشیر ی خونه تو داره ساله پنج چهار، که هموني

 :گفتم کنم کنترل رو لرزشش کردم مي سعي که صدایي با

  خوای؟ مي چي من از _

 :گفت دختره

 !چیزها خیلي _

 .شدم خیره کردند مي نگاه پررو دختر اون به زشتي لبخند با و بودند ایستاده گوشه یک که هایي مرد به

 . برد باال رو دلهرم هیکلشون، و قد حتي هاشون، قیافه

 . کنم کنترلشون نمیتونستم و لرزید مي دستام

 . صبرکنم تونستم نمي

 . بودم مي فرار فکر به باید

 چطور؟ اما

 داشت؟ وجود راهي اصال

 !هستم کجا دونستم نمي حتي من

 شهر؟ از خارج یا شهر داخل

 .شد تلخ کامم به لحظه، اون تنهایي تو دنیام، تمام و زندگي

 

 . ترسیدم مي واقعا. نداشتم رو پاهام روی ایستادن توان

  بود؟ چي ها اون هدف

 .داشتم پولي نه و بودم مهمي عضو نه که من

 . نبودم ای کاره که من اصال

 . کرد اشاره مردها از یکي به چشم با ایرج

 .کرد روشن براش رو سیگاری سریع خیلي هم اون

 . ایستاد نزدیکم و اومد سمتم به

 .کرد فوت صورتم تو رو سیگارش دود و زد لبخندی

 . بگیره سرفم کنم جمع و صورتم شد باعث دود بوی

 . کردم مي نگاهش نفرت با
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 .بود من روحي آزار قصدش پیرمرد انگار

 .زد نمي حرفي اما بودم ایستاده که بود ای دقیقه چند

 .اینجام چي برای بگه که بودم منتظر

 .دارند احتیاج چي به من آزادی برای بفهمم، که بودم منتظر

 . گرفت فاصله قدمي چند و برگردوند من از رو روش

 . بشه خاموش تا زد دیوار به رو سیگار

 : گفت و برگشت سمتم دوباره

 .اردشیری های آدم ترین نزدیک از یکي تو_

 :گفتم ای مسخره لحن با و پریدن باال ناخودآگاه ابروهام

 بعدش؟ خب ؟!من _

 . بفهمم خوردش گره ابروهای از تونستم مي و این و بود گرفته حرصش من پررویي از

 :گفت داد با بعدش ولي زد لبخندی ای لحظه

 . حرفم وسط پری مي که باشه آخرت ی دفعه _

 شد؟ شیرفهم

 : گفتم تر آروم بود شدنم شکه بخاطر که مکث کمي از بعد

 .شنوم مي_

 .هستي مهم های جشن و ها مهموني توی که داری خبر هاش نقشه ی همه از حتما اردشیری؛ افراد ترین نزدیک از یکي تو-

 .فهمم نمي-

 !گید مي چي فهمم نمي واقعا

 :گفت و کشید بلوندش موهای به دستي بود، جا اون که دختری

 زدی؟ نفهمي به رو خودت یا نفهمیدی _

  کردم خالي سرش رو عصبانیتم تمام و شدم عصبي

 ...ی دختره بزني حرف طوی این باهام نداری حق-

 . پرید سرم از برق خوردم که دهني تو با

 . بود خوب خیلي

 . روز یک تو اونم دوتا، شد االن تا

 . انداختم صورتش توی رو تفم و انداختم نگاهي نفرت با بهش

 :گفت و کرد ساکتش ایرج که کنه حمله بهم باز خواست و کشید جیغي

 .منه علیه توهمي ای شیشه تیمسار اون و اردشیر جدید ی نقشه _

 . نزدم حرفي شد، ساکت

 .نداشتم گفتن برای حرفي

 .شنوم مي خب-ایرج

 !زني مي حرف چي از دونم نمي من بشنوی؟ خوای مي چي-

 . سمتم اومد اون و گفت چیزی مردا اون از یکي به دختره

 . کوبید صورتم توی مشتي و وایستاد روم به رو

 . بستم رو چشمام محکم و کشیدم جیغي درد از
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 . بود گرفته خون ی مزه دهنم

 .ریختم بیرون دهنم، از رو خون و گرفتم پهلو به رو سرم

 .دیدم مي تار رو جا همه ثانیه چند تا و رفت مي گیج سرم

 

 .بود شده خیره بهم فهمه، نمي انسانیت از چیزی داد مي نشون که لبخندی با ایرج

 . بشه تموم اینجوری خواستم نمي اما نداشتم جالبي زندگي

 . داشتم دوست آزادیم شر به رو زندگیم من

 . منم بهش فرد نزدیکترین و هستم اردشیرخان باند از ثابتي عضو من، کنند مي فکر که هایي آدم بین افتادن گیر نه

  ماجرایي؟ چه اما بیارند در سر ماجرا از تا شدند من به خیره بودند جا اون که نفری شش هر

 آوردني؟ در سر کدوم

 :گفت بلند نسبت به صدایي با بود رسیده سر صبرش انگار که ایرج

 چیه؟ تیمسار و اردشیر ی نقشه بگو باش زود _

 .دونم نمي چیزی من-

 .کردم باور منم-

  بشه؟ چي که اینجا آوردین رو من خان، ایرج ببین-

 : دادم ادامه جیغ با

 .ندارم خبر چیزی از من_

 :گفت و زد پوزخند دختره

 خبرنداری؟ _

 : گفتم قاطعیت با

 .دونم نمي چیزی نه_

 : زد داد و زد پیشونیش به رو دستش کف دختره

 .تویي نشناس نمک اردشیر اون ی کاره همه دونم مي که من! کردی غلط_

 .ایستاد تر عقب و انداخت باال ابرویي نازی که گفت چیزی نازی به رو شده کالفه بود معلوم که ایرج

 :گفت گوشم زیر و ایستاد نزدیکم برد، پیششون رو من که اوني

 .بزن حرف پس نداریم، شوخي کسي با ما _

 . بزنم که ندارم حرفي من-

 نمیدونم؟ چیزی بفهمین خواین نمي چرا

 :گفت و خندید بلند حرفم به توجه بي

 . زدنه حرف این گرو جونت بدون اما تحسینه قابل وفاداریت _

 شدی؟ سیر جونت از که نگو

 . کنم چیکار دونستم نمي و شدم عصبي واقعا اینبار

 . کن باور تا بخورم قسم کي به نمیدونستم

 . افتادم جونش به جونم بي مشتای با و برگشتم

 . کجا اون و کجا من ولي

 .داشت نگهم و گرفت و دستام راحت خیلي
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 : زد دادی و کرد اخمي

  دوني؟ مي چي بگو زودباش دختر، کردی خستم دیگه_

 :گفتم نباشه صدام تو آثارش میکردم سعي که بغضي با

 . زنید مي حرف چي از دونم نمي خورم مي قسم _

 . نیستم ای کاره من

 .ندارم خبر خان اردشیر و تیمسار های پچ پچ از اصال من

 .عوضي گي مي دروغ داری: زد داد عصبانیت با نازی

 : گفتم اون از تر بلند

  کیم؟ من کردی فکر گم نمي دروغ من_

  ریزه؟ مي هم به چیز همه نباشه گروه تو اگه که مهم آدم یه

 . کني مي اشتباه نه

 . نداره فرقي هیچ براشون نبودم و بود که هستم کسي من

 ...من

 .کنه مي تشویقم داره انگار و زنه مي هم به رو هاش دست کف. خنده مي آمیزی تمسخر حالت به ایرج دیدم بزنم رو حرفم ی بقیه خواستم تا

 : گفت و شد جدی یهو

 . کنم باور رو ای بچه هر دروغ که نیستم احمق سروش اون من_

 نه؟ دیگه، گم مي چي حالیته

 . گرفتم پایین رو سرم و زدم بهش پوزخندی

 .بیاد سرم بالیي چه قراره کردم نمي فکر

 .کرد پرتم انبار ی گوشه و زد بازوم به چنگي سمتم؛ اومد در کنار از یکي

 . کرد برخورد سفت و خشن بلوکي دیوار به شدت با آرنجم

 .کرد مي بد رو حالم بود آستینم تو که خوني گرمي

 

 . نداشتم تحمل

 . کردم مي تصور خودم که بودم چیزی از تر ضعیف

 .خودشون مورد در حتي ندارند قضاوت حق نگیرند، قرار ها موقعیت تو تا ها آدم

 .کشیدم بازوم و آرنج روی رو دستم و کشوندم ای گوشه به رو خودم

 :گفت و شد خم زانوهاش روی نزدیکم؛ اومد نازی

  چیه؟ تیمسار و اردشیر ی نقشه بگو _

 چیه؟ برنامه بگو یاال

  بفهمي؟ خوای نمي چرا-

 ندارم؟ خبر چیزی از وقتي بگم چي من

 . اردشیری ی بچه مثل تو که دونیم مي هممون جا این. کن بس-

 .کني مي زندگي اردشیر ی خونه تو دخترشي، مثل تو

 . چکید گونم روی اشکي قطره و بگیرم و خودم جلوی نتونستم

 .باشم داشته خبر چیزش همه از که نداره این به ربطي اتاقک اون تو من زندگي-
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 و نشست بزرگ صندلي تک روی ایرج

 :گفت زد، مي آتیش دیگه سیگار یک که درحالي

 .کنیم کنترل هارو عوضي اون بعدی ی نقشه حداقل تا چیه جریان بگو _

  نقشه؟ کدوم-

 . نبود کار در ای نقشه

 .دونم نمي هم االن دونستم نمي من بود، هم اگه

 . کرد ریز رو چشماش ایرج

 :گفت و زد تکیه صندلي پشتي به و گرفت سیگارش از سنگیني کام

  نداری؟ خبر بشه جا به جا بود قرار که موادی بار از تو _

 دوني؟ نمي ترکیه مرز جایي به جا از چیزی تو یعني

 .دونم نمي که معلومه ترکیه-

 . اومد سمتم داشت، الغرتری هیکل بقیه به نسبت و بلند قد که هاش آدم از یکي

 .کرد بلندم و گرفت رو گردنم

 . شد منقبض گردنم عضالت تمام اینکارش با

 . بستم و چشمام محکم درد از و کشیدم جیغي

 .ایرج جلوی کرد خم و گرفت رو سرم دستش با

 .اومد صورتم جلوی موهام و شکست سرم روی گیره

 :گفت دلي سنگ با ایرج

 . دادم بهت که فرصتیه آخرین _

 .کنن خاکت زنده زنده جا همین گم مي یا افتاده اتفاقي چه گي مي یا

 . ترسیدم هم خیلي ترسیدم؛ قاطعش صدای از

 : گفتم کردم مي گریه که درحالي

 . نمیارم در سر تیمسار و خان اردشیر کارهای از من خدا به_

 .گن نمي بقیه به چیزی وقت هیچ زنن مي حرف باهم فقط ها اون

 . خونه اون توی بودم خان اردشیر شخصي خدمتکار فقط منم

 . کمتر نه بیشتر نه

 :گفت ایرج به آروم بود، ساکت که نازی

 . کنیم استفاده ازش گروگان عنوان به بهتره_

 . بمونه زنده که مهمه اردشیر برای باشه مهمي عضو اون اگه

 .راحته بابت این از خیالش و نداره خبر چیزی از که معلومه نباشه، مهم اگه اما

 : وگفت کرد اشاره هاش آدم از یکي به ایرج

 .حمید_

 آقا؟ بله-

 . کنیم آزاد رو دحترک این تا بدن بهمون رو شه مي جا جابه داره که چیزهایي اون بار نصف بگو و بگیر تماس اردشیر با-

 .میاد سرش به چي که دونه مي خودش وگرنه

 :گفت و داد تکون سری. دوختم چشم بهش اضطراب با
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 .آقا چشم _

 

 .  بیرون رفت بودیم، ما که جایي از

 . گذشت چقدر نمیدونم

 .کردم مي نگاه هاش آدم و ایرج بین آروم گوی و گفت به وحشت با و بودم نشسته خرابه از گوشه یه مدت تمام میدونم ولي

 . نداره خبر چیزی از دختر این بگه و بیاد آدم اون که بودم منتظر هرلحظه

 .کنیم ولش

 . بشم اذیت بیشتر بود ممکن گرفت، مي صورت من به اردشیرخان از توجهي اگه

 .طوالني مدت به حتي

 . نشه قائل ارزش برام بار اولین برای خان اردشیر که کردم مي خدا خدا

 . اومدم خودم به کرد بلندم و گرفت و بازوم که دستي با اینکه تا بودم نشسته جوری همون چقدر نمیدونم

 . داد هلم جلو به داد تکون سری که انداختم بهش نگاهي وحشت با

 . کثیف اتاقک همون دوباره و راهرو همون دوباره

 . بست سرش پشت محکم و در و کرد پرتم داخل سمت وبه من

 . شدم مي تر حال بي ضعف از من و گذشتن مي طور همین ها ساعت

 . باشه شده شب باید که شدم متوجه شد فرستاده داخل به که غذایي سیني با ولي بود چند ساعت نمیدونم

 . شم بلند نمیتونستم حالي بي از

 . بگیرم جون تا خوردم و اون از کمي و رسوندم غذا سیني به و خودم کشون کشون

 2. برد خوابم کي نفهمیدم و گذاشتم هام زانو رو و سرم و دادم تکیه سرم پشت دیوار به همونجا

 . پریدم جام از اهني در صدای با

 . گرفت و گلوم بغض و کشیدم آهي اطرافم دیدن با دوباره

 . کردم نگاه کرد وباز در که کسي به

 . بود ایرج افراد از یکي

 :گفتم که بگیره رو بازوم خواست

 . میام خودم _

 . دیگه اتاق یه و راهرو همون باز

 . شدیم وارد اومد در صدا به آهني در

 . شد وارد ما سر پشت هم بده، خبر خان اردشیر به بود رفته که کسي

 .بزنه حرفي تا بودیم ممتظر همه

 :گفت سریع ایرج

 شد؟ چي _

 .شد چي بگو

 .چشم-

 : کرد شروع و کشید عمیقي نفس کرد؛ نگاه من به

 . داد نمي جواب خودش گرفتم مي تماس که اوایل_

 . داد جواب دارم، آتي دختره این از خبر فهمید وقتي ولي
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 . ماست پیش آتي گفتم بهش

 .هستم کي پرسید

 گفتي؟ چي-ایرج

 . گرفتم تماس کي طرف از نگفتم-

 . دونیم نمي چیزی جاها بقیه از ولي داریم خبر تیمسار و تو ی نقشه اول از گفتم بهش

 . کنیم آزاد رو دختره این تا بده ما به رو بار نصف گفتم بهش بود ساکت

 .داره خبر چیزی از نه و داره ارزشي نه چون بکنین باهاش دارین دوست هرکاری گفت و خندید حرفم به هستیم؛ کي ما زد حدس خودش

 .باشم داشته ارزش براشون کمي خیلي مقدار شده حتي که داشتم رو انتظار این قلبم ته از ولي نداشتم خبر چیزی از من

 .کردم که کارهایي ی همه زیر زد اردشیر

 .گذشت من از راحتي به اون اما بود اردشیر کار بردن پیش خاطر به خریدم جون به که هایي سختي اون تمام

 .همین. داشتم غذا و خواب جای یه خطرناک کار همه این عوض در من دانشگاه، جریان از بعد

 . کرد نگاه من به بدی اخم با ایرج

 : زد داد نازی به رو و کشید پیشونیش به دستي

 نداری؟ حرفي اینه؟ آره؟ اردشیره؟ ی کاره همه که دختری اون اینه_

 ...واقعا من... من: گفت بود افتاده پته تته به که نازی

 : زد داد ایرج

 .خبرداره چیز همه از دختر این که مطمئني گفتي تو احمق، شو خفه_

 . گفتند مي رو همین همه-

 . بود دختر و پدر مثل دختر این و اردشیر ی رابطه

 .نه یا هست طور این که بپرسید هم بقیه از تونید مي

 : گفت و داد بیرون محکم رو نفسش ایرج

 . نیست مهم دیگه_

 .کنیم کار چي باید االن که اینه مهم

 

 . کرد نگران رو همه ها، اتفاق

 .داشت رو بزرگ موفقیت یک حکم براش تیمسار و اردشیر ی نقشه فهمیدن که ایرج هم و بیاد سرم بالیي چه قراره دونستم نمي که من هم

 : گفتم لرزون صدای و استرس پر دلي با

 نه؟ آزادم دیگه من پس_

 .شد خارج جا اون از و انداخت بهم تندی نگاه بود عصباني خیلي که نازی

 .کرد نگاه ساعتش به ایرج

 . بود عجیب

 روز؟ یا بود شب اصال چنده، ساعت دونستم نمي هم خودم چون

 . شد وارد و زد رو آهني در ساله هیجده هفده پسر یه

 : گفت ایرج

 کني؟ مي کار چي جا این دیگه تو_

 :وگفت کرد اشاره دستش گوشي به پسره
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 .ببینه شمارو خواد مي گرفته؛ تماس ارشا آقا _

 .اینجاییم که بگو بهش-ایرج

 :گفت بود، ایستاده گوشه که کسایي از یکي

 برگردید؟ نیست قرار شما_

 .بکنیم دختر این با کار چي باید ببینیم باید داریم، کار اینجا هنوز فعال-ایرج

 . بارید مي نگراني چشملم از و بود شده برابر صد استرسم

 :گفتم فاصله بال

 . دونم نمي چیزی گفتم که من _

 بگیرید؟ من برای که مونده تصمیمي چه دیگه پس گفت رو همین هم خان اردشیر

 . بود توش که دوني آشغال همون گردونید برش زنه مي حرف خیلي دختر این-ایرج

 .شدم کشیده سرد راهروی اون سمت دوباره و گرفت رو هام دست مچ محکم و اومد سمتم یکي

 :گفت و کرد اشاره بهم

 .بکني باید کار چي بفهمي تا نزن هم حرفي صندلي این روی بشین _

 روز؟ یا بود شب. بودم جا اون کي از کجام، که فهمیدم مي باید آوردم مي در سر ماجرا از باید

 بودم؟ کجا اصال

 ...یا بودم تهران تو

 :گفتم که بره خواست

 .آقا_

 .بزنم رو حرفم تا موند منتظر و برگشت سمتم به

 :گفتم آرومي صدای با

 .دستشویي برم باید _

 :گفت و داد بیرون رو نفسش

 واجبه؟ _

 .آره-

 .تونم نمي-

 .کنم مي خواهش-

 :گفت و کرد اشاره بود انبار از گوشه یک که وسایلي به

 .اینجا پشت حیاط به هست در یه پشت اون _

 :گفتم سریع و زد برقي چشمام خوشحالي از

 !ممنون _

 .منه دست هم اون و داره کلید یک فقط کن صبر-

 .نبود ای ساده کار ها اون دست از کردن فرار

 . ندادم دست از رو امیدم اما

 : گفتم تری آروم صدای با

 کني؟ بازش لحظه یه شه مي_

 . تونم نمي که گفتم-
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 . برم باید کنم، مي خواهش-

 . سوخت برام دلش انگار و کرد نگاهم کمي

  نظر مورد کلید دنبال گشتن به کرد شروع و آورد در جیبش از کوچیک و بزرگ های کلید از ای دسته

 . رفت وسایل نزدیک

 . داد حرکت رو بود شکسته چوبش از هایي قسمت که قدیمي بزرگ کمد

 .شد درباز باالخره که کرد امتحان هارو کلید از تا چند

 . کرد اشاره در سمت به سر با و انداخت نگاهي بهم

 .رفتم در سمت آروم خیلي

 

 نه؟ یا بکنم کاری تونم مي ببینم تا انداختم محیط به کلي نگاه یه گذاشتم، بیرون در از رو پاهام تا

 . دادم دست از رو امیدم بود پوشونده رو حیاط دور تا دور که آهني بلند حصارهای دیدن با

 . داشت وجود نورکمي کردم نگاه آسمون به

 . بود آفتاب طلوع نزدیک انگار

 .بودند گرفته رو خورشید طلوع جلوی باروني، سیاه ابرهای انگار

 . کوچولو خورشید اون بود من زندگي مثل

 : گفت مي که اومدم خودم به بود، کنارم که مردی صدای با

 .پشته همین حیاط دستشویي کني؟ مي نگاه کجا به_

 . کردم حرکت دستشویي سمت به

 .کردم قفل رو در و داخل رفتم دیدنش با

 . زدم صورتم به آبي روشویي تو همه از اول

 .زدم باال رو بود شده خوني و پاره کمي که مانتوم آستین

 . بود آرنجم روی زخمي

 . هام دست شستن به کردم شروع سرد آب همون با

 .بودند شده حس بي هام انگشت آب سردی از

 .کنه زندانیم ناک وحشت انبار اون تو دوباره تا ایستاده چنان هم بفهمم شد باعث اومد مي بیرون از که سیگاری دود بوی

 . کردم نگاه روم به رو ی شکسته ی آینه به

 . کرد جلب خودش به و توجهم پریدم رنگ صورت

 بیاد؟ تنها من سر بالیي چه بود قرار

 . کردم پاک افتاد مي صورتم روی اختیار بي که رو هام اشک

 .بره بین از داشتم، که عجیبي سردرد تا کشیدم صورتم به دستي

 . شه کم التهابم از تا ریختم صورتم روی آب مشتي دوباره

 .گذاشتم قلبم روی رو دستم در صدای با

 : گفت مي صدایي

 . باش زود احمق ی دختره_

 .شي مي کشته تو هم و شم مي تنبیه من هم ببیننت اگه

 .رفتم بیرون که نکشید ثانیه به  زد، که حرفي ترس از
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 : گفت و انداخت خیسم آستین به نگاهي

 .تو برو بدو_

 .شدم انباری اون وارد دوباره حرف بدون

 . گذاشت در جلوی رو کمد اون دوباره و کرد قفل بست، رو در و داخل اومد

 : گفت و کرد صاف رو بود افتاده زمین روی که صندلي

 . بندم نمي و پات و دست نزني بیخود کار به دست و بای آدم اگه_

 :گفتم و دادم تکون بار چند رو سرم

 . دم مي قول_

 .نکنم کاری دم مي قول

 . انداختم نگاهي بود، شده خون از پر که دستش به. کرد سرفه بار چند و گرفت دهنش جلوی رو دستش کشید باال محکم رو دماغش

 :گفتم آروم

 خوبه؟ حالت_

 .نداره ربطي تو به: غرید و پوشوند و صورتش عمیق اخمي

 : گفتم دوباره حرفش به توجه بدون من اما زد غرورم به بدی ی ضربه اینکه با

 . ام پرستاری دانشجوی من آوردی باال خون_

 .کنم کمکت بتونم شاید

 .دوده خاطر به-

 دود؟ کدوم دود؟-

 .بشه زخم و کنه عفونت گلوم شد باعث مواد دود و سیگار-

 کني؟ نمي ترک چرا-

 .شو خفه هم حاال بچه نیست مربوط تو به-

 : گفتم داشتم که ای وظیفه حس روی از و حرفش به توجه بي و شدم عصبي

 .دیده آسیب حتما باشه دیده آسیب تنفسیت دستگاه از هایي قسمت یه شاید بگیری؛ حنجره سرطان ممکنه_

 

 . بود رفته فرو فکر تو انگار

 .بیشتر نه گروگاني یه فقط اینجا تو: گفت و اومد خودش به سریع خیلي اما

 !نبود یادم راستي،

 .گذاشت کنار تورو راحت خیلي اربابت 

 .نیست من ارباب اون-

 :گفت و زد پوزخندی

 کارته؟ چي پس _

 . گرفتم مي پول کردم مي که کاری عوض در فقط من-

 .بیشتر نه و کني مي فکر تو که چیزی این از کمتر نه

 خودت؟ واسه گي مي چي-

 . نبودم ای کاره من-

 .برم که کنه آزادم بگو احمقت رئیس اون به پس بگم شماها به بخوام که دونم نمي خونه اون از رو چیزی من
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 . زد گوشم تو محکم و طرفم اومد

 . گذاشتم صورتم روی رو دستم

 . نریختم اشکي اما لرزید، مي ترس از ام چونه

 . نشوند صندلي روی رو من و گرفت رو هام دست

 .بست صندلي به رو من بود نزدیکش که بلندی طناب با

 : گفتم جیغ با که بره خواست

 .آشغال ببندی نبود قرار نامردی خیلي_

 . جون بچه کني مي زر زر زیادی داری دیگه: گفت خشمگیني صدای با

 .ببندم رو دهنت نشم مجبور تا نزن حرف

 . نزدم حرفي برام؛ بود کافي همین

 .شد خارج اتاق از هم ون

 . بودم خسته خیلي بودم خسته

 .بخوابم زندگیم های سال تمام ی اندازه به خواست مي دلم

 .شد مي باز نفر یک هجوم ترس از شد، مي بسته هام پلک تا اما خواست مي دلم

 .باشم داشته اهمیت براش من که داشت وجود کسي کاش نبودم تنها کاش ای

 . بود نگرانم مادرم داشتم گرم ی خونه یه کاش

 . موندن مي منتظرم اتاق، اون داخل برادرم یا خواهر که داشتم کوچیک اتاق یه کاش

 .زد مي هرکاری به دست دخترش کردن پیدا برای که داشتم پدری کاش

 . نداشتم رو کس هیچ من

 . نداشت اهمیتي کسي برای من شدن گم

 .دیدمشون مي هرروز که کساني برای حتي

 داشته انتظار بقیه از تونستم مي طور چه نکرد، من برای کاری کردم عمل گفت که چي هر دادم؛ انجام براش هرکاری من که اردشیری وقتي

 .بیان کمکم به که باشم

 . بودم صندلي اون روی ساعتي چند

 . گرفت درد بدجوری بودم نشسته یکجا بس از کمرم

 .بدم انجام حرکتي تونستم نمي بودنم بسته خاطر به

 . کردند مي درد شدت به هام دست

 .شد مي ها ماجرا این از کمتر دردسرش شاید گرفت، مي رو من پلیس اگه که کردم مي فکر این به خودم با

 

 . بودم شده غرق فکرم و تنهایي تو ساعتي چند

 .شه مي اذیت تو این داره تنها دختر یه نداشت اهمیت کسي برای انگار و بود گرسنم

 . اومدم خودم به در تکراری صدای با

 . کرد باز رو هام دست و سمتم اومد یکي

 .کشوند سرد راهروی اون سمت به رو من دوباره بزنه حرفي که این بدون

 .ضعف و سرما از شاید لرزیدم، مي

 .ترس از هم شاید 
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 .هاش آدم و ایرج بودند همه که رفتیم قسمتي به دوباره

 .افتادم زمین به زانوهام روی که طوری داد، هل جلو به رو من

 . شد اضافه بهش دیگه کفش جفت یک که افتاد ایرج براق کفش به چشمم

 . کردم بلند رو سرم آروم خیلي

 .شدم خیره بود، کنارش که کسي به ایرج از قبل

 . شد سیخ بدنم موهای دیدنش با

 ...یا ترس از

 .کوتاهش و مشکي موهای دستش های خالکوبي

 .دیدمش بار چند که همونیه که بودم مطمئن

 .سروش پدر باغ و بودم آذر با وقتي ریحان مهموني تو

  بود؟ کي اون

 شدم؟ مي رو به رو باهاش جا همه که خواست مي چي من جون از

 . بودیم شده هم ی خیره تعجب با دو هر

 . بود اتفاقي کامال دیدارمون اینبار که فهمیدم حداقل

 . خورد جا من دیدن از هم اون انگار

 .نداشت جایي همچین تو و من دیدن انتظار هم اون انگار

 :گفت و کرد بهش رو ایرج

 شناسیش؟ مي شده؟ چیزی ارشا_

 . شد روشن برام چیز همه ارشا اسم شنیدن با

 .ها خیلي زبون از شاید بودم، شنیده هم قبال

 . بود اون کالن های دارایي ی همه وارث و ایرج پسر تک ارشا،

 . شد خم زانوهاش روی

 .آورد باالتر و سرم و گرفت و فکم دستش با

 :پرسید کنایه با ولي متعحب و انداخت باال ابرویي

 هستي؟ آتي تو پس _

 :گفتم نفرت با و کشیدم عقب محکم و سرم

 . بودم اردشیرخان های کار خدمت از یکي مثل من _

 . هاش کاری گند برای بودم پوشش یک فقط من که فهمیدم حاال

 . نداره ربطي من به ها نقشه

 . نداره من به ربطي ها جنایت

 . نمیدونم هاش کار از چیزی

 . ندارم دونستنشون به هم ای عالقه هیچ

 خواین؟ مي چي من جون از

 . برم کنید ولم

 :دادم ادمه داد و جیغ با اینبار و گرفتم قرار ارشا روی به رو و شدم بلند

 . فطرتا پست دیگه کنید ولم دِ _
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 .گرفت سمتم رو تفنگي شدیدی اخم با ایرج

 . شدم مردن ی آماده بسته های چشم با و کشیدم جیغ

 : گفت بلندی صدای با

 کنم؟ تمومش همیشه برای یا بود چي تیمسار و اردشسر ی نقشه گي مي_

 :گفتم سخت خیلي بود، اومده بند زبونم که درحالي

 .نداره خبر چیزی از روحم من خدا به _

 :گفت و گرفت ایرج دست از رو اسلحه پوزخندی با ارشا

 . کن نگاهش _

 .کنه ثابت رو وفاداریش بخواد که هاست حرف این از تر ضعیف لرزه، مي خودش به داره

 :گفت متفکر و ایستاد تر عقب ایرج

 .گه نمي دروغ ظاهرا _

 . کنه تموم و زندگیم تونه مي راحت خیلي که رسیدم نتیجه این به واقعا دیگه

 . کردم مي گریه آروم

 .کنه خارج جهنم این از رو من شده قیمتي هر به خواستم مي خدا از

 . ها آدم این کنار موندن جز کنم تحمل رو چیزی هر بودم حاضر

 .نداره اهمیت براشون کس هیچ و چیز هیچ که هایي آدم

 

 .کنه بلند جام از رو من خواست سمتم اومد بود ایستاده گوشه یک که نازی

 . رفتم همراهش حرفي هیچ بدون و آروم اینبار

 .بشم زنداني قبل مثل و برم انبارک اون به هم باز بود قرار شاید

 :گفت نازی ایستادم جام سر که وقتي

 کنیم؟ کار چي باهاش _

 :گفت و گرفت گردنش کنار رو دستش ایرج

 .خالص _

 . نزدم حرفي اما افتادم هق هق به و شد تشدید گریم

 . گرفت مي گریم بیشتر خودم مظلومیت از

 . کرد مي محافظت من از و بود اینجا االن تا داشتم برادر یک اگه که آخ

 .خدا آخ

 . شنید و صدام خدا اینبار انگار اما

 .کرد مي نگاه بهم سنگیني اخم با ارشا

 : گفتم گرفته صدای با و کردم نگاه اطرافم های آدم به

  ندارید؟ عاطفه مگه ندارید؟ دل ها شما مگه_

 ... سادگي این به

 .کن بس -ارشا

 .  دادم ادامه اما لرزید بدنم تمام زد که دادی با

 : دادم ادامه هق هق با
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 کنید؟ حذف هاتون نقشه از رو نفر یه طوری این که راحته خیلي براتون برنم، حرف خوام مي_

 . زنم نمي شما از حرفي من خورم مي قسم خدا به 

 :گفت کینه با و ایستاد بود اومده رحم به دلش انگار که ایرج به رو نازی

 .بده اطالع پلیس به ممکنه _

 . بودم اردشیر های آدم بین خودم من پلیس؟ کدوم پلیس؟-زدم جیغ

 .گیره هم خودم پای که پلیس پیش برم اگه

 :گفت پدرش به رو  و کرد فکر کمي ارشا

 .بره جا این از بفرستینش _

 . شد خوشحال پیشنهاد این از ایرج انگار اما. بودم نفهمیده حرفش از چیزی که من

 :گفت و کرد اشاره بود ایستاده پشتش که هایي الت گنده از یکي به رو

 . رسه مي نظر به قشنگي دختر _

 عماد، با کن هماهنگ

 .بفروشیمش بهتره

 .آقا چشم-

 .جا همون بندازش ببر هم حاال-

 . زد عمرم تمام روی رو بدبختي مهر حرفش با

 . شنیدم نمي صدایي اما شدم مي زدنشون لب متوجه

 . بود بهتر خیلي مردم مي اگه بینم مي کنم مي فکر که حاال

 . بشم فروخته اینکه تا بمیرم بودم حاضر حاال

 . دادن فحش و کشیدن جیغ به کردم شروع و اومدم خودم به فکر این با

 . گذاشت نمي کم وقت هیچ برام دنیا انگار

 . اومد طرفم به مرد اون ارشا داد با

 . بودم کرده حمله ارشا سمت به وجودم تمام با من ولي

 . شدم متنفر ارش

 . زد مي و من کاش

 . داد نمي و پیشنهاد اون اما کرد، مي شکنجم کاش

 . کردم التماس وجودم از خودم، دنیای از حفاظت برای اینبار و نیاوردم کم بازم هام دست شدن بسته و مرد اون اومدن با حتي

 . گفتم چي که نمیدونم

 . بود شده دیر دیگه که اومدم خودم به وقتي اما

 . بود دادن جون حال در نمناک انبار اون داخل بازم که بودم من این حاال

 .قبل از تر سرد بودم؛ شده سرد. افتاد تپش از قلبم انگار

 .اومد در لرزه به بدنم ستون چهار من، شدن فروخته ایرج حرف به فکر با اما بمیرم داشت امکان پیش لحظه چند تا

 ...اما موندم زنده

  بشم؟ فروخته کسي چه به بود قرار

 . بده انجام تونه نمي که ای دیگه کارهای چه بده، پول آدم یک پای حاضره که کسي

 . بود شده خشک گلوم
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 . داد مي خون ی مزه ام خورده ترک های لب

 .بودند شده آوار سرم روی دیوار و در انگار ترسیدم مي

 

 . کشید مي تیر شدت به سرم. بود گذشته من تنهایي از چقدر دونم نمي

 .کرد مي درد بدنم

 . کردم مي هق هق فقط بودم کرده گریه بس از

 . بودند شده خسته من دست از هامم اشک انگار

 .باشه من به حواسش که کسي به داشتم نیاز

 . بست نقش صورتم روی لبخندی اردوان آوردن یاد به با

 .کرد مي مواظبت من از و بود کنارم کاش

 .کرد مي کمک بهم بود که هرطوری شد، مي دار خبر ماجرا این از اگه بودم مطمئن

 .شد باز  در دوباره  دیدم که بودم اردوان فکر تو

 .ایرج پسر شد؛ وارد که بود ارشا بار این

 . شد تازه منم درد انگار دیدنش با

 . غلتید هام گونه روی هام اشک دوباره

 .بست رو در و کرد بیرون به نگاهي

 . شد نزدیکم آرامش با

 .کردم مي نگاه بود سرش که کالهي و ها لباس به

 . آدمیه چه بود معلوم ظاهرش از

 .نداره نیاز چیزی به که بود معلوم

 . بود چیزی هر از نیاز بي پدرش پول با که گذرون خوش آدم یک

 .نداره ارزش براش ای ذره بقیه حرف داد مي نشون عجیبش تقریبا تیپ

 . خودخواهیه و خودرأی آدم بود معلوم

 . بکشمش همینجا خواست مي دلم

 .شد خیره بهم حرف بدون و نشست روش. گذاشت روم به رو و گرفت چوبي ی چهارپاییه یک انبار، ی گوشه وسایل تو از

 . کردم مي نگاهش نفرت با که بودم من حاال

 . نداشت اومدن بند خیال گریه این اما

 . غریدم بود گرفته زیاد ی گریه اثر بر که صدایي با و شدم کالفه نگاهش سنگیني از باألخره

 کني؟ مي نگاه طوری این چرا-

 :گفت و زد شیطوني لبخند فکرم برعکس

 کنم؟ مي نگاه چطوری _

 . نگاهت این سنگیني از شم مي اذیت-

 اینجا؟ اومدی چي برای

 بگي؟ تبریک بهم و نابودیم خوای مي

 !شادی همین برای

 عوضي؟ رسیدی هدفت به االن
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 . گرفت و جاش خشمگینش صدای و رفت بین از لبخند اون

 !بودی مرده االن زدم نمي حرفي من اگه شاید-

 . بارم بود بهتر برابر هزار مردم، مي اگه بینم مي کنم مي فکر که حاال-

 . دادم نجات و جونت که فعال-

 کني؟ تشکر ازم ای زنده اینکه بابت خوای نمي

 .  گرفت آتیش دلم من بودن ضعیف  و اون داشتن قدرت خودم مظلومیت و پرروییش اینهمه از

 : گفتم دوباره که وکردن پیدا و راهشون هام اشک دوباره

 .بود بهتر بودم مرده اگه_

 !گفتي چیزی-

 . پسر بزن نشنیدن به و خودت آره

 . دادی نشون پدرت به و نابودیم ی نقشه که خودت

 شم؟ مي فروخته کي به من پرسیدم هوا بي

 :گفت و زد خندی تلخ

 . نیست معلوم فعال طرف، باشه ایراني شایدم ها، عرب به _

 . شد وجود بي وجودم تموم انگار حرفش این با

 . زدم ارشا گوش زیر محکمي سیلي که بودم من شد نمي باورم

 .خان ایرج ی دردونه عزیز و پسر تک ارشا؛

 

 . بکشم نفس نمیذاشت و بود کرده گیر قویش دستای تو که بود من یقه حاال چون بود شده تموم سنگین خیلي ارشا برای انگار ولي

 . کوبید دیوار به محکم و کرد بلندم هوا بي

 . نیاد در جیکم تا دادم فشار هم به و لبام کمرم درد از

 . طوفانه از قبل آرامش وضعیتش این نمیدونستم اما

 . شدم لمس که زد داد گوشم زیر جوری و زد زل بهم قرمز چشمای با

 . احمق ی دختره! تو-

 زني؟ مي من گوش زیر که هستي کي تو

 . کار و کس بي ی دختره

 . کرد مي نوازش و من صورت که بود اون دست این حاال حرفش، این از بعد

 . برگشت وصورتم شدم خم دردش از

 . گفت مي چیزی لب زیر و کشید مي نفس تند تند

 . بودم شده حال بي

 . بود نمونده تنم تو جوني

 . بس و بود گریه بدم انجام تونستم مي که کاری تنها و بودم شده فلج درد و ترس از اما

 . شد تاریک روم پیش دنیا و نکردم حس و چیزی اینکه تا گذشت ثانیه چند نمیدونم

 

 .بستم های دست و اتاق تنهایي و بودم و من بازم کردم باز و چشمام که وقتي

 .احساس بي نماهای انسان به شدن سپرده از ترسیدم، مي روم پیش تاریک ی آینده از
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 شن؟ نمي تموم هات اشک چرا تو-

 . نشست قبلیش جای دوباره و جلوم اومد که کشیدم جیغي

 . کشت مي و من داشت پیش ی دقیقه چند که انگار نه انگار و بود آروم

 : گفتم و دادم قورت رو بغضم

 کني؟ باز رو هام دست شه مي_

 .نبود مخالفت برای جایي گفتم، رو حرفم درد با و آروم که انقدر

 . رفت صندلیم پشت به و شد بلند

 .کرد باز رو هام دست حوصله با

 .بودم متنفر مخروبه اون های آدم ی همه از بلکه اون، تنها نه بودم؛ متنفر ازش

 .کسي بي از ترسیدم مي تنهایي از بودم بیزار

 . بود کرده ایجاد سرخي نقش هام دست مچ روی طناب جای

 .واقعیت یا تلقینه یک این دونستم نمي شد مي بیشتر دردم ها اون دیدن با

 :گفت و شد خیره هام دست به

 لرزی؟ مي داری _

 . نمیدونم-

 :گفت و انداخت پاش روی رو پاش نشست، صندلي روی دوباره

 .بری جا این از تا کشه نمي طول زیاد_

 .کنم تحمل رو تنهایي و سرما ها سال بودم حاضر شدنم، فروخته با باشه برابر من رفتن بود قرار اگه

 : گفت و کشید عمیقي نفس

 . بشي وحشي بخوای دوباره بخوای که سرت به نزنه کردم باز رو دستات_

 فهمیدی؟ کنم مي برخورد باهات ای دیگه جور دفعه این

 .فهمیدم-

 ...گلوله فقط. کنن مي متوقفت گلوله با فقط ببیننت فرار درحال اگه-

 . کردم قطع و حرفش و زدم پوزخندی

 .بودم رفته ها این از زودتر وگرنه نداره، وجود فراری راه-

 !هستي باهوشي دختر-

 :داد ادامه شد؛ تر پررنگ پوزخندم ندادم نشون العملي عکس

 . شد حیف اما _

 . کنم کمکت خواستم مي

 . نخواستي خودت

 . بود بلندتر ازم قدش بازم اما بود نشسته اینکه با

 : گفتم و دوختم چشم هاش چشم به تعجب با و بردم باال و سرم

  کني؟ کمکم خوای نمي دیگه کمکي؟چرا جور چه کمک؟_

 : گفت و زد پوزخندی

 آورد؟ مي در بازی وحشي پیش ساعت نیم بود کي_

 کردی؟ چیکار تو اما کنم کمکت تا بودم اومده
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 :گفتم و انداختم بهش نگاهي شک با

 !انداختي نمي هچل این تو و من خودت وقت هیچ کني کمکم خواستي مي اگه _

 : گفت و خندید بلند

 . اومد خوشم باهوشیت همین از_

 .خب آره

 !رو اسمش گذاشت نمیشه کمک

 !شرطه نوع یک بیشتر

 .داری انتخاب حق که شرطي اما

 . داد ادامه دید که و سکوتم

 .مطیعشي اآلن تو که هستم کسي پسر تنها من-

 .مجبورم من-غریدم

 .نکشه تورو بخوام پدرم از تونم مي بدم، ادامه کن صبر-

 : گفتم و زدم پوزخندی

 .شم مي فروخته صورت این در که_

 !نشي فروخته که بخوام تونم مي-

 : گفتم و انداختم هاش چشم تو نگاهي خوشحالي کمي و بهت با

 ؟!عوض در_

 . داد ادامه اما نشد، دستگیرم چیزی ازش که زد لبخندی

 .خریدمت من کني فرض و باشي من واسه باید عوض در-

 .سادگي همین به

 .رفت بیرون باشه، من از جوابي منتظر که این بدون

 . نه یا بگیرم جدی رو هاش حرف باید دونستم نمي

 دروغ؟ یا گفت مي راست

 .شد مي ختم مرگم به ها اون از یکي که بود راهي سه کردم؛ مي فکر داشتم که هایي راه از کدوم هر به

 .کردم مي تمرکز غریبم و عجیب دوراهي روی بود بهتر پس

 .بشم فروخته نفر چند یا یک به ایرج توسط که بود این مرگ از نجات اول راه

 . کرد فکر بهش بشه حتي که نبود چیزی اصال این

 . نبستم حقایق روی به رو هام چشم اما داشتم سختي شرایط که این با

 .دیدم مي روشن و واضح رو چیز همه من

 . بود ارشا حاضر حال در نجاتم راه تنها

 . بهتره بشم فروخته بهشون قراره وکه ای دیگه آدمای از که فهمید شد مي و این اما دونستم، نمي ازش چیزی هرچند

 . شم فروخته یکي به که کنم فکر این به خوام نمي اصال

 . رفت پیش من کردن کار اساس بر بودم شده مستقل و رفتم بیرون پرورشگاه از که سالي چند

 .شد نمي ایجاد زندگیم در تغییری هیچ بودم، مي ارشا دستیار یا کارگر عنوان به اگه پس

 . بود سخت برام بودن ارشا با بازم دادم، انجام ذهنم تو که هایي بندی جمع این ی همه به توجه با
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 .بدم انرژی خودم به کردم سعي و بستم رو هام چشم آروم کردم مي مرور ذهنم توی رو اتفاقات

 .نبود کردني باور اما کردم مي باور باید

 

 . بود خواب یک شکل چیز همه

 .خواب یک تا بود وحشتناک کابوس یک شبیه بیشتر! نه

 .کشیدن عقب نه و داشت وجود رفتن جلو برای راهي نه بود؛ درک قابل غیر من برای زمان از قسمت این

 . بکشم دست زندگیم از زودی این به بخوام که نبودم دختری من

 . سختیام با جنگم مي من

 .نه اما شد مي تموم تنها، من آزادی با باید چیز همه

 . نبود مهم مسئله این ها اون برای

 .کنند پیدا خالصي ربایي آدم و گیری گروگان شر از که خواستند مي فقط

 .من با ای دیگه هرکار یا کشتن با

 .داره وضعیتي چه االن دختر این نبود مهم کسي برای که حالي در بود، شده گرسنم بودم خسته خیلي

 . رفت خان اردشیر سمت فکرم

 .بودند کرده تعجب هم ایرج های آدم کردم، مي فکر که بود چیزی از تر رنگ کم نقشم و بودم ارزش بي اردشیر برای که انقدر

 . شدم تحقیر ها آدم اون بین

 .بشم اردشیر گروه از جزئي نتونستم هم هنوز سال چهار از بعد که این برای حقارت

 . هستند وضعیتي چه تو بقیه که بدونم خواستم مي

 نه؟ یا بود مهم بقیه برای من شدن گم

  شه؟ مي من نبود متوجه کرد مي درست غذا که خانم حاج

 کنه؟ مي چیکار من نبودن با شروین

 کجاست؟ آتي که پرسه نمي اردشیر از خداداد

 بزنه؟ حرف من با تا گیره نمي تماس خونه با مهتاب

 چطور؟ خسرو و علي و آذر

 . اومد نازی که بودم ها فکر همین تو

 :گفت و کرد نگاه بازم های دست به

 .دارن کارت آقا بیا شو بلند _

 . اومد مي بدم دادنش دستور از

 . دادم مي بروز نباید اما بود گرفته لجم زد مي حرف باهام بود تحقیر توش که لحني با اینکه

 . کنم پیدا نجات دخمه این از تونم مي که کردم مي پیدا امید داشتم. بده من دست کار عصبانیتش بود ممکن

 .رفتم بود، ایرج که جایي سمت و شدم بلند جام از

 .اومد سمتم و کرد تموم رو تماسش زود خیلي دید رو من که بود تلفنش با صحبت حال در

 .گرفتم باال رو سرم و دادم قورت اضطراب با رو دهنم آب

 .ببرم بین از رو ظاهرم ضعف شده، هرطور خواستم مي اما ترسیدم مي

 :گفت و کرد فکر کمي.  زد لبخندی و انداخت نگاهي پام تا سر به

 .کردی حروم اردشیر ی احمقانه و کوچیک های بازی پای رو زندگیت که تو حیف _



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: ناشر                        آروایان: نویسنده                      تصاحب: رمان

 

 64 صفحه .برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه کنید                                                       

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .گذروندم فقط نکردم، زندگي من _

 !زني مي حرف طوری این رئیست سر پشت نیست خوب-

 

 . پوشوند و پیشونیم اخمي

 .نیستم کسي آدم من-

 گذره؟ مي تیمسار و اردشیر سر تو چي پرسم مي آخر بار برای-

 .دم مي جواب که باشه آخری بار دارم دوست هم من-

 . همونه من جواب دفعه هر

 .گذاشت کنار رو من چطور که دیدین دونم، نمي چیزی من

 :گفت و کرد اشاره نازی به رو اخم با و شد عصبي ایرج

 .کنیم معامله عبدالجبار با تا کنید آمادش _

 :گفت و کرد فکر کم یه نازی

 .نیومده عربستان از هنوز اون اما _

 : گفت و زد تلخي لبخند ایرج

 !ها اسلحه برای رسه مي دیگه ساعت چند_

 . لرزیدم خودم به

 . بود بسته رو کشیدنم نفس راه عجیبي بغض

 .نداشتم حرکت قدرت اومد بند نفسم

 . شد وارد کوتاهي زدن در از بعد یکي

 . اومد نزدیکم که دیدم رو ارشا

 : کرد زمزمه گوشم زیر آروم خیلي و ایستاد کنارم

 . بگیری تصمیم بهتر توني مي حاال_

 ها؟ اون یا من

 :داد ادامه و انداخت بهم نگاهي

 میفته؟ برات اتفاقي چه بیفتي ها اون گیر اگه دوني مي خودت _

 .دادم تکون مثبت ی نشونه به رو سرم بزنه، رو حرفش ی ادامه که این از قبل

 :گفت و زد لبخندی

 خوبه _

 ! دادم وقت بهت زیادی خب

 خوای؟ مي چي بگو

 . کردم مي حس وضوح به و این و لرزید مي قلبم

 . بودند شده شل پام و دست حاال اما بودم کرده فکر قبل از اینکه با

 .بود نزده من از حرفي ارشا اما بود شدن تموم حال در چیز همه

 . کردم حس خودم روی رو نگاهش سنگیني

 . نداد رخ ارشا صورت حالت تو تغییری هیچ اما بخونه نگاهم تو از و دلم حرف تا چشماش تو زدم زل غمناک نگاهي با
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 .من عذاب برای بود ای نقشه ها حرف این شاید 

 .ترسیدم مي عاقبتم از دوختم؛ چشم بهشون نگراني با

 . شدم نمي اردشیر گروه وارد وقت هیچ کاش ای

 .کردم نمي جا به جا رو لعنتي های بسته اون وقت هیچ کاش

 

 . دونستم مي ها بسته اون جایي به جا رو خودم روحي و جسمي ی شکنجه و سختي دلیل

 . بود من تقصیر شاید

 .بودند خوش هم کنار خانواده تا چند نمیکردند، پیدا اعتیاد ها چیز اون به نفر چند اگه شاید

 . دادم مي انجام نباید که دادم مي پس رو کارهایي تاوان من شاید

 .بکشم کنار ماجراها این از تا بود تلنگری من نگراني دل و اضطراب

 . انداختم نگاهي اطرافم به

 . بود کاری مشغل هرکي

 . بود ارشا داشت نظر زیر و من که کسي تنها

 .  نداشتم رو چشمهاش به کردن نگاه توان رفتم؛ سمتش به آروم

 : گفت بگم چون برد مي لذت من کردن اذیت از انگار

 نکردی؟ انتخاب هنوز_

 .شه مي تموم داره فرصتت

 :گفتم بلند کمي صدای با و گرفتم باال و سرم آشکارا ترسي با

 .آره یعني نه _

 :گفت و انداخت باال ابرویي ارشا

 خب؟ _

 باشي؟ کجا حاضری

 باشي؟ کي با

 ...یا من؟

 : گفتم سریع و بزنه و حرفش نذاشتم

 . بده نجات وضعیت این از و من فقط بگي تو هرچي باشه، باشه_

 . کرد مي نگاهم داشت شباهت پوزخند به بیشتر که لبخندی با که بود ارشا حاال

 .هستي عاقلي دختر اومد، خوشم! خوبه: شنیدم و صداش ثانیه چند از بعد

 :گفت و رفت ایرج سمت به و گذاشت تنها و من حرفش شدن تموم با

 کنین؟ کار چي باهاش خواین مي _

 .ندارم خبر بقیش از عبدالجبار؛ به فروشمش مي-ایرج

 کاریه چه خب-ارشا

 .شه مي دردسرساز بکشیمش اگه شناختنش مي اردشیر های آدم-ایرج

 . زدن حرف به کرد شروع ارشا ثانیه چند گذشت از بعد

 .من به بدینش -ارشا

 : گفت و انداخت باال رو ابروهاش ایرج
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 کني؟ کارش چي خوای مي تو؟ به بدمش_

 :گفت کوتاهي مکث از بعد ایستاد؛ من به رو و کرد خم رو هاش دست آرنج ارشا

 .کردن مي باهاش فروختیش مي بقیه به اگه که کاری همون _

 . نشست کمرم ی تیره  رو سردی عرق و شد سیخ بدنم موهای ناخودآگاه حرفش این با

 : پرسید تعجب با و انداخت باال ابرویي ایرج

 خوره؟ مي دردت به که مطمئني_

 .خودتون به سپارمش مي کرد نافرماني اگه-ارشا

 .نخورد ما درد به که دختر این -ایرج

 . باشه

 .بود من رقیب های آدم از یکي نره یادت ولي تو پیش بمونه پس

 : گفت و زد لبخند ارشا

 . باشه بلد و من از نافرماني نکنم فکر_

 : داد ادامه و کرد نگاهم

 بلدی؟_

 . دادم تکون طرف دو به منفي ی نشونه به رو سرم سریع بشه پشیمون اینکه ترس از

 :گفت آرومي صدای با و خندید گلو تو

 !خوبه _

 

 .زد تکیه دیوار به گوشه یک هم پسرش بود، مشغول هاش آدم با صحبت به ایرج

 ...یا گاه شکنجه گاه، مخفي هاشون، خونه به شاید برگردند خواستند مي که بود این از ها حرف

 . شد خارج نفر چند با ایرج

 .رفتند همراهش هم همراهاش

 .من ماشین تو بیارش: گفت نازی به و ایستاد ارشا 

 : گفتم و گرفتم طرفش به رو سرم موندیم؛ نازی و من و شد خارج ارشا

 خب؟_

 چي؟ خب-

 ریم؟ نمي چرا-

 .بینه مي من چشم از اینارو ایرج نتونستي ولي برسوني اردشیر هدف به مارو نقشه طبق تو که بود قرار-

 کنم؟ کار چي گي مي االن-

 .کنم حساب تسویه باهات باید-

 . شد پرتاب سمتم به مشتي سریع خیلي و گفت رو این

 .نکنه ای دیگه کار تا گرفتم فاصله ازش پیچید؛ هام استخوان تو سختي درد 

 . زمین روی افتادم زد پهلوم به زانو با ناغافل

 . کنم دفاع خودم از تونستم مي

 .اومدم کوتاه کرد، جمعش نشه که بشه پا به بلوایي و بیان بقیه که این ترس از اما کنم مبارزه باهاش تونستم مي حتي

 . رفت مي گیج سرم
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 . شم بلند جام از تا نداشتم تعادل

 :زدم داد بلند

 .عوضي کن بس _

 . آشغال ی دختره ببیني و من روی اون که نکن کاری

 : گفت و اومد در نزدیک صدام شنیدن با ارشا

 شده؟ چي_

 :گفت لبخند با و ایستاد روش به رو نازی

 !شد حل که بود شخصي کتاب حساب یه _

 . کردم فراموش رو دردم تمام لحظه یک برای زد؛ گوشش تو محکم و سمتش رفت ارشا

 . کردم مي نگاهشون تعجب با فقط و بودم شده خشک

 : گفت نازی به رو عصبانیت از دورگه صدایي با

 . طرفه من با کنه بلند دست روش هرکسي بعد به لحظه همین از اما خوردی گوهي چه که کنم مي فراموش و بار یک این_

 فهمیدی؟

 : شد بلند ارشا فریاد که داد تکون سری آروم کرد کنترل رو بغضش نازی

 !نشنیدم_

 . شد خارج جا اون از خان، ارشا چشم گفتن با و ریخت مي اشک من روی به رو که بود نازی این حاال

 .کردم ارشا به نگاهي بودم، گرفته رو سرم دستم با که درحالي

 :وگفت کرد نگاهم اخم با

 .پاشو_

 . کرد پر رو وجودم تمام هم حمایتي حس اما ترسیدم ازش حرکاتش و هاش حرف اون با

 . بود نکرده برام کاری همچین هم خان اردشیر حتي

 . اومدم بیرون فکر از که کرد تکرار و حرفش دوباره

 . کرد بلندم حرکت یک با و کشید رو دستم و کنارم اومد تونستم نمي ولي شم بلند جام از خواستم

 . نیست حالیش چي هیچ که بود معلوم

 .افتادم زمین روی وضعیت این با من که فهمه نمي

 . کردم حرکت سرش پشت و بأیستم صاف کردم سعي

 .رسیدیم جا اون حیاط جلوی قسمت به و شدیم خارج سربسته فضای از

 .بودند شده پارک هم ماشین تا پنج بود بزرگي حیاط

 .رفتند بیرون حیاط از ماشین دوتا همراه به سریع خیلي و شد مشکي لیموزین یک سوار ایرج

 : گفت و رفت مشکي ی گنده ماشین سمت ارشا

 .شو سوار باش زود_

 .انداختم ماشین به نگاهي تعجب با

 بریم؟ کجا-

 :گفت و زد پوزخندی

 !بازی شهر ریم مي _

 بیام؟ باید کجا پرسي مي حاال گذاشتیم؟ شرطي چه نفروشن آشغال تا چند به تورو اینکه ازای در دوني نمي تو مگه
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 .رم مي و هستم من که هرجایي معلومه خو

 خونت؟ یعني-

 هست؟ مشکلي! آره-

 . بودم زده رو نازی که بودم من انگار نیومد، خوشم پیشونیش روی اخم از

 .نه: گفتم اخم با انداختم پایین و سرم

 .شو سوار و نزن حرف پس-

 :گفت قبل از تر بلند که انداختم نگاهي بهش

 .شو سوار یاال، د _

 . شدم ماشین سوار و کردم باز رو در

 .شد سوار خودش هم بعد ثانیه چند

 .کردیم حرکت و زد رو در ریموت

 

 . کردم مي نگاه اطرافم به ترس با

 .هستم کجا بدونم حداقل تا بخونم هارو خیابون و کوچه اسم که کردم مي سعي

 گفت و انداخت بهم نگاهي ارشا

 سالته؟ چند _

 .دو و بیست-

 کجان؟ خانوادت-

 .شدم بزرگ پرورشگاه تو رفتند، دنیا از بودم که بچه-

 . داد رانندگیش به رو حواسش و انداخت باال ابرویي

 .تهران شدیم، شهری ی محوطه وارد تازه که گذشت ای دقیقه چند

 . گذره مي چطور و شهر این کجای زندگیم ی بقیه دونستم نمي من

 .بود کرده تار رو هام چشم اشک چسبوندم شیشه به رو سرم 

 . سوخت مي خودم حال به دلم

 .بودم ترین تنها من بودم تنها من

 . هستم کجا من که نداشت اهمیت کسي برای

 .بد یا خوبم چطوره، حالم که نبود مهم کسي برای

 . فهمیده ارشا که دونستم مي اما کردم مي گریه صدا بي

 . بودم کرده عادت بودن زیردست و کارگری به من کشیدم آهي

 .ارشا با ادامه و اردشیر با شروعش

 . بودم راهن این پذیرش به مجبور زندگیم برای

 . آورد مي سرم به بالیي چه نبود معلوم که عربي مرد یک به شدن فروخته از ترس خاطر به

 . نمیاره سرم بالیي ارشا که دونستم مي حداقل

 .ها آدم ترین مرفه از یکي شهر، این دار سرمایه های آدم از یکي پسر

 .داشت فرق خیلي اون و من دنیای برسه بهش باشه نتونسته که نداره وجود آرزویي براش بودم مطمئن

 .نداشتم وقت هیچ اما خواستم مي آرامش کم یه فقط من ولي داشت خواست مي که هرچي ارشا
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 . بود آشوب هنوز دلم اما بودم شده آروم کمي

 : گفت و کرد نگاهي وضعم و سر به ارشا

 نداشتي؟ بهتر لباس_

 باشه؟ تنم چي داری انتظار. کشیدید بیرون رو من زور به مهموني وسط از: گفتم عصبانیت با و گرفته صدای با

 . اومد کش لبش ی گوشه کمي و اندات باال ابرویي

 کوچولو آتي نکن درازی زبون-

 :گفتم اخم با و کردم نگاش شده گرد چشمای با

 .نیستم کوچولو من _

 ...رو هاش آستین کن؛ نگاهش بیاره، لباس برات بیاد یکي گم مي-

 :گفتم و کردم نگاه بود مونده روش خون ی لکه که آستینم به

 .ریختند بابات های آدم که منه خون این شد؟ بد حالت چیه؟ _

 . شده چي انگار حاال-

 !نداشتن باهات کاری کن خداروشکر برو

 .زدم مي حرف راحت انقدر بودنش ی پشتوانه به بود زنده هم من پدر اگه شاید-

 چیه؟ منظورت: گفت و کرد اخمي

 :گفتم و برگردوندم ازش رو صورتم

 .هیچي _

 : گفت اخم با

 . کن تکرار آدم مثل و زدی که حرفي_

 . بهم توپید شده قفل فک با که نگفتم چیزی

 نیستم؟ تو با مگه-

 . کردم تکرار و حرفم آرومي به اما ترسیدم، مي ارشا این از

 .بفهم رو این ایستادم خودم پاهای روی من-

 . بیرون پره مي دهنت از حرفي همچین که باشه آخرت بار

 فهمیدی؟

 :گفتم و زدم پوزخندی هوا بي چون کرد، سرایت هم من به اون بودن عصبي انگار

 ! نیستي بابات آویزون تو باشه _

 . کنه فراهم برات رو خوای مي که چیزی تا دی مي انجام بگه اون هرچي ولي

 :زد فریاد و زد فرمون روی محکمي ی ضربه

 .نکن کل کل من با نشناس نمک احمق ی دختره_

 نشناس؟ نمک-

 . وایستاد خیابون ی گوشه سریع خیلي و زد کنار

 . رواني دادم نجاتت مرگ از من-

 .بدم انجام خواد مي دلم هرکاری تونم مي هم االن

 چیه؟ نظرت هوم؛

 . بودم ترسیده خیلي
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 . ترسیدم مي ارشا این از

 بمونم؟ زنده که داره ارزشي چه بکنم، هرکاری باید جونم دادن نجات قیمت به اگه-

 

 .بکنم و کار این نباید دونستم مي که درحالي زدم مي غر بودم کرده درازتر گلیمم از رو پام

 .برگردوندم ازش رو روم و گرفتم صورتم روی رو لرزونم های دست  دهنم تو زد دستش پشت با و شد عصباني

 .نزدم حرفي و بستم رو چشمام

 . کردم باز رو هام چشم ماشین توقف با که گذشت چقدر نمیدونم

 :گفت بلندی صدای با و شد پیاده ماشین از ارشا

 .پایین شو گم _

 . ایستادم ای نرده های حصار با بزرگ نسبتا ای خونه در کنار و شدم پیاده و انداختم بهش نگاهي چشمي زیر

 .انداخت کلید و کرد من به خشمي از پر نگاه

 :گفت و شد وارد من از زودتر 

 .داخل بدو _

 . شدم وارد و انداختم پایین رو سرم حرفي هیچ بدون

 .رفت ورودی سمت و بست رو در

 . نداشت حرکت توان پاهام انگار بود، زده خشکم

 . کردم نگاه اطراف به بهت با

 .بود شده چیده سفید های صندلي با نفره شش گرد میز یک زیرش که بان سایه هم وسطش و بود حیاط دور کوچک های درختچه

 . بود پارکینگ هم حیاط ی گوشه و فرش سنگ ورودی تا در راه

 . کنه مي نگاهم داره دیدم که انداختم ارشا به نگاهي

 : گفت و اومد سمتم به آروم

 .بیني مي بد خودت چون کني عصبیم نکن سعي_

 . نکنم عصبیش بیشتر تا نزنم، ای دیگه حرف تا گرفتم گاز و زبونم

 . کرد باز رو چوبي بزرگ در

 .بود شده پوشیده آینده با هاش دیوار که بود جا اون کوچکي سالن و راهرو

 . بشه بیشتر جلوشون توش تمیز و مارک های کفش شد مي باعث ایش شیشه در که بود جا اون داشت طبقه پنج که بزرگ کفشي جا یک

 .رفتم داخل سرش پشت هم من شد؛ وارد و کرد باز رو خونه ورودی در که بودم فضا تحلیل درحال

 . سازگاره پسر این ی روحیه با کامال خونه دکور که فهمید شد مي اول نگاه در

 .سفید و ای قهوه های کوسن با شکالتي و ای نسکافه مخمل های مبل

 .تاریکي تو ستاره مثل درست کردند، مي خودنمایي سقف روی که رنگي ریز های چراغ

 . بود باال سمت به مارپیچي ی پله یک بود، چوبي کامال که آشپزخونه قسمت کنار

 :گفت که بودم دوخته چشم قسمت اون به

 زدی؟ زل چي به _

 بمونم؟ جا این قراره من-

 ! کني مي کار و موني مي جا همین هم تو. منه ی خونه جا این-

 .بدم توضیح برات بذار خب
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 بشینم؟ تونم مي-

 ها؟ لباس این با-

 .شدم ناراحت حرکتش از بشینم تا آورد برام چوبي صندلي یک و شد بلند جاش از

 .کرد مي رفتار باهام برده یک مثل

 : گفتم و نشستم صندلي روی

 کنم؟ کار چي باید من_

 . نیستم خونه عصر تا معموال من: گفت و کرد اخمي

 .مونن مي خونه تو و میان دونفر مدت این تو

 چي؟ برای-

 .شو و شست و پز و پخت و کاری تمیز برای-

 هرروز؟-

 !هرروز-

 منه؟ با ها کار این بعد به این از-

 !نه-

 کنم؟ کار برات نخواستي مگه هستم؟ جا این چي برای من پس نه؟-

 .هست ای دیگه چیز تو کار-

 چي؟_: گفتم شد مي حس توش نگرانیم که لرزون صدایي و لرزید دلم

 .دی مي انجام رو من شخصي کارهای تو-

 چي؟ مثال: گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 . کرد نگاهم خیره کمي

 بود نکرده فکر قسمت این به هم خودش انگار

 بلدی؟ آرایشگری: گفت و گرفت لبخند حالت لبش کمکي ثانیه چند از بعد

 : گفتم و کردم کنترل رو خودم گرفت، خندم

 بله؟_

 .دیگه جاهای یا بلدی؟صورت؟ اصالح کني؟ کوتاه مو توني مي-

 . کردم مي کمک بهش و موندم مي کارمون خدمت پیش که افتادم پرورشگاه یاد

 . کنم کوتاه رو تر کوچک پسرهای موهای بود داده یاد بهم

 . بشه خطرساز برام و بگه ای دیگه کار که بودم این نگران اما بشه خیال بي تا نیستم بلد بگم خواستم

 .بود خارج توانم از مورد یک این واقعا دیگه

 :پرسید تشر با دوباره

 بلدی؟ نیستم؟ تو با مگه_

 .بلدم تقریبا آره آره-

 . میاری برام شده مرتب رو روزم هر های لباس. کني مي آماده برام رو حموم هرروز-

 .بیای باهام باید باشه نیاز هم اگر

 کجا؟-

 .رم مي که جا هر-
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 .خسته خیلي بودم خسته

 .کردم مي حموم باید کنم استراحت که داشتم احتیاج اتفاقات اون از بعد

 :پرسیدم آروم

 چنده؟ ساعت _

 : گفت و کرد اشاره بود آشپزخونه کنار دیوار به که بزرگي ای نقره ساعت به

 .نیم و پنج_

 . اومد دستم زمان تازه بود، عصر نیم و پنج ساعت

 .بودم شده گم اتفاقات این بین که بود این مثل

 . آورد در جیبش از رو گوشیش و انداخت بهم نگاهي ارشا

 : گفت و داد تکون رو سرش

 .بکنم برات فکری یک باید_

 . بزنه حرف تلفنش با راحت تا تراس تو رفت نفهمیدم؛ رو منظورش

 .انداخت مي من به نگاهي ای شیشه در از هم گاهي چند از هر

 : گفت و اومد داخل بعد ی دقیقه چند

 .خبراست این از بخوای هروقت که نیست این معنیش بدون هم رو این بیارن لباس سری چند برات زدم زنگ_

 .معلومه-

 گفتي؟ چیزی-

 .نه-

 .نزن چیزی به دست کنم عوض رو لباسام رم مي من خوبه-

 :گفتم و چرخوندم کاسه تو و چشمام

 ام؟ بچه من که کني مي فکر چرا _

 : گفت و کرد اخمي

 .باشم هم درازت زبون اون فکر به باشه یادم_

 . کنه عوض رو هاش لباس تا رفت

 .ریختم خودم برای شیر، از آب لیوان یک و رفتم آشپزخونه به فاصله این تو

 . مردم مي تشنگي و گرسنگي از داشتم

 . اومدم خودم به کجایي گفت مي که صداش شنیدن با

 : زدم داد بلندی صدای با

 .آشپزخونه تو اینجام؛_

 : گفت بود گرفته چهرش به که خاصي باحالت

 .نمردی تا بخور چیزی یه_

 چي؟-

 .بخور چیزی یه گم مي-

 بخورم؟ چي! دونم مي-

 : گفت و رفت ای غره چشم
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 بزني؟ حرف ایطوری بزرگترت با نباید نگفته بهت کسي_

 .هست چیزهایي یک یخچال تو

 

 . بود مختلف غذایي مواد از پر کردم، باز رو یخچال در

 . برداشتم داخلش از رو سیب دوتا

 .زدم گاز رو یکي و داشتم نگه دستم توی رو یکي

 . نیومده خوشش من غذاخوردن طرز از بود معلوم

 .نشست کاناپه روی و رفت کنارم از و داد تکون تاسف روس از سری

 .کردم مي رو کار این زودتر دونستم مي اگه

 . زدند در که گذشت ساعتي نیم

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نیم ارشا

 . کن باز و در برو یاال _

 . رفتم آیفون سمت محکمي های قدم با و گرفتم گاز و لبم حرص از

 .شد وارد زدن در از بعد رنگ، تیره های لباس و متوسط قد با سال میان خانم یک دقیقه دو از بعد که کردم باز و در

 . کرد سالم ارشا به و انداخت من به نگاهي نیم

 .داد ارشا به رو بزرگي تقریبا ساک که کردم مي نگاه بهش

 شد؟ چقدر. ممنون خیلي-ارشا

 :گفت و زد مصنوعي لبخند هم خانمه اون

 .هزارتومن ششصد ایرانمهر آقای قابله نا _

 .داد بهش و شمرد تراول چندتا و آورد بیرون کوچکي چرمي کیف تلفن، میز کشوی توی از ارشا

 !زیاده این ولي:گفت

 .آوردین که ممنون بمونه-ارشا

 :گفت و گرفت من سمت رو ساک ارشا. رفت و نموند بیشتر حرف، این گفتن با

 .بیا _

 :گفتم متحیری صدای با و شد گرد تعجب از چشمام

 چیه؟ این _

 .جایي این که وقتي برای لباس: گفت پوزخند با و کرد نگاهم خیره

 .زیادن خیلي اینا اما-

 :گفت آرومي صدای با و آورد پایین و سرش

 . داره قوانین سری یک خونه این _

 . باشي شیک و تمیز باید همیشه که اینه یکیشم

 . شي مي آشنا بعدا خودت بقیشم با

 هوم؟

 .گرفتم فاصله ازش و انداختم پایین و سرم

 . کنه مي تغییر سرنوشتم خونه این به اومدنم با کردم احساس

 . باشه گفتم نشنیدم خودمم که صدایي با و دادم تکون سری
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 : گفت و زد لبخندی نیمچه

 . کني حموم توني مي_

 . باالست اتاقت

 . داره مشکي در که اتاقي اون کنار

 .برو بدو کني؟ مي نگاه رو من ایستادی چرا

 

 . رفتم باال سمت به سریع خیلي

 .بود روش به رو که بزرگي تلویزیون و نفره هفت مشکي چرمي مبل دست یک بود؛ باال ی طبقه هم ای دیگه کوچک سالن

 .هستند ها اتاق که بود معلوم و بودند هم کنار فاصله با در تا سه چپ سمت

 .هاست سرویس به مربوط بود معلوم که راست سمت هم تر کوچک کمي در تا دو

 . بود رنگ مشکي وسطي و ن بود سفید ها در از دوتا

 . رنگه مشکي که دری کنار بود گفته

 . هستن کنارش در دوتا االن خب

 . کردم بازش و رفتم چپیه سمت طرف به. کاره اتاق دیدم که کردم باز رو اولي در

 .  سفید و یاسي دکور با اتاق یه

 . بستم و در و داخل رفتم

 . کردم نگاه اطاف به و زمین رو انداختم و ساک

 . بود ای نفره دو تخت باالی که بزرگ نسبتا ی پنجره یه

 . داشت هم دیگه در یک سرویسه برای کنم مي احساس که دری بر عالوه که بود اینه بود جالب که چیزی ولي نبود کم چیزی هیچ

 . نشد باز کشیدم پایین رو دستگیرش آروم و رفتم سمتش به

 . شدم بیخیالش نمیشه باز دیدم وقتي ولي کردم امتحان چندبار

 . شدم سرویس وارد و گرفتم و ساک

 .کردم باز رو زیپش و گذاشتم سفید سنگ روی رو ساک

 . قشنگ و نو همه هایي لباس چه هم اون بود آورده لباس برام زد، حدس شد مي که طور همون

 .بود تیره هم ها رنگ اغلب و زمستونه بیشتر

 . کردم حموم راحت خیال با و کردم قفل رو در

 . داد مي آزارم بدنم های کبودی و دست زخم

 .بود ها این از تر بزرگ بود، شده وارد من روح به که دردی

 .رفتم بیرون رختکن از و پوشیدم مناسب لباس دست یک. کردم آویزون حمام شوفاژ روی و شستم رو قبلیم های لباس شد تموم که کارم

 . اومد نمي صدایي

 . بود شده نوا هم سکوت با کامال خونه

 .کشیدم دراز و انداختم زمین روی کنارش رو ساکم و رفتم تخت سمت

 .بستم رو هام چشم و کردم جمع تخت روی رو خودم بود، سردم که این با بود ریخته گردنم روی خیسم موهای

 .شدم بیدار زده وحشت و ترسیده ارشا، صدای با که بودند چشیده رو خواب گرمای هام چشم تازه

 .آتي-

 بله؟-
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 بخوابي؟ گفت کي-

 : گفتم و مالیدم دستم پشت با رو هام چشم-

 چي؟_

 ...اینکه و کني نمي قفل و اتاق این در الوجوع من وجه هیچ به بگم بهت اومدم-

 کجاست؟ برای در این: گفتم و پریدم حرفش میون سریع

 . خندید آروم و کرد مي نگاهم معمول از تر درشت کمي چشمای با چون کرد تعجب انگار

 . بده نشون جدی و خودش اخم با و بگیره و خندش جلوی کرد مي سعي

 . نشستم صاف کردم مرتب و خودم که اومد سمتم به

 :گفت و نشست اتاق ی نفره تک مبل روی

 . موند خواهد و خودمه دست هم کلیدش اینکه و داره راه من اتاق به مستقیم در این _

 : گفت طنزی حالت با و کرد کج و سرش

 ای؟ دیگه سوال_

 :گفتم لحن همون با و آرومي صدای با و زدم لبخندی

 . نیست جناب نخیر _

 :گفت و شد بلند جاش از

 .بشي بیدار باید زود صبح چون بخواب برو هم حاال _

 . کردم نگاهش خیره و نگفتم چیزی

 . کردم نگاه اتاق به دوباره و کشیدم دراز رفتنش بیرون با

 . بود خوبي خیلي اتاق

 . داد مي نشون رو ارشا قدرت  سرمایه و پول ها این ی همه

 ...و پدرش هم شاید

 .رفتم زیرش و زدم کنار رو پتو از ای گوشه

 . بخوابم خواست مي دلم و داشتم دوستش داشت؛ خاصي آرامش و گرما

 .بودم مي تنها خودم با ها سال خوابیدم، مي ها سال که بود بهتر شاید

 !برد خوابم که کردم مي فکر اتفاقات این به کمي. گذاشتم هم روی رو چشمام آروم خیلي

 .شدم خیره بیرون به پنجره از همه از اول. شدم بیدار خواب از تلفنه، زنگ بودکه معلوم و اومد مي اتاق بیرون از که صدایي با

 .بودم خواب صبح تا راحت خستگي از که این مثل بود روشن هوا

 .نشدم متوجه من و بزنه سر بهم اومد ارشا شاید بود باز دراتاق

 . رفتم بیرون اتاق از

 .کرد قطع رو تلفنش و انداخت بهم نگاهي بود تنش رسمي لباس که ارشا

 :گفت و داد پیشونیش به چیني

 .نشنیدم رو سالمت _

 .سالم-

 کني؟ نمي کار من برای تو مگه نشدی؟ بیدار چرا-

 چنده؟ ساعت شده؟ چي حاال-

 .نیم و هفت-
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 بشم؟ بیدار باید نیم و هفت-

 

 .بچه نیست حواست که این مثل-

 .تو نه باشم شاکي باید که منم این تو، برای من نه کني مي کار من برای تو 

 . شدیم خیره ها پله به هردومون در زنگ صدای با

 : گفت بلندی نسبتا صدای با

 کني؟ مي نگاه رو من ایستادی چرا_

 .بیاد قراره کي ببینم تا موندم مننتظر و کردم باز هم رو ورودی در. رفتم پایین ها پله از و کردم باز رو در سریع

 . شدم رو به رو خانم دوتا با که گذشت ای ثانیه چند

 .بود سالش چهل حدودا و سال میان ها اون از یکي

 .بود سالش شش و بیست نهایتا انگار و کم سنش که هم دیگه یکي 

 . شد نزدیک ارشا. گفتند سالم و کردند نگاه من به تعجب با

 :گفت و گرفت نفر دو اون سمت به رو دستش سالم از بعد

 .جاست این بعد به این از که آتي و کنند مي کار جا این که سیمین و خانم ناز گل کنم، مي معرفي _

 : گفت و کرد سرتاپام به نگاهي سیمین

 کنند؟ مي کار هم ایشون_

 : گفت جدیت با ارشا

 . کنه عادت جا این به تا سپارین نمي بهش کاری من، شخص کنه مي کار من شخص برای آتي  جاشه، سر شما های کار_

 روشنه؟

 !فهمیدیم آقا بله-ناز گل

 .آقا چشم-سیمین

 .بدم توضیح چیزهایي یک تا بیا من با شما: گفت و کرد اشاره ناز گل به ارشا

 

 : گفت و کرد هام چشم به ای خیره نگاه سیمین ناز، گل رفتن با

 شد؟ پیدات کجا از دیگه تو_

 بله؟-

 نفهمیدی؟ یعني-

 .شم نمي منظورتون متوجه-

 !نیار در من برای رو شخصیت با های آدم ادای-

 .نکنم بحث دم مي تریجیح-

 جا؟ این بیای که کرده رو سفارشت کي-

 پرسي؟ مي سوال من از که هستي کي تو-

 :گفت عصبانیت و حرص با

 .هستي کي که بگي باید تو _

 . دختر این به برسه چه ندارم هم رو خودم ی حوصله ها روز این من نداشتم رو حوصلش

 :گفتم و کشیدم موهام به دستي
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 کني؟ مي پیچ سوال هارو آدم تو که دونه مي ارشا _

 : گفت و زد پوزخند

 .شه مي صمیمي زود چه ارشا هه_

 . شدم دور ازش

 .نشستم مبل روی و کشیدم بود شده کبود که بازوم به دستي

 . اومدند ما سمت و شد تموم ناز گل و ارشا صحبت

 .شد خارج و رفت در سمت بگه، چیزی که این بدون ناباوری و تعجب کمال در داره؛ حرفي چه ببینم تا ایستادم جام سر

 خونه؟ گرده برمي کي: گفت ناز گل به و انداخت مبل روی رو خودش سیمین رفتنش با

 .برس کارت به تو داره؟ فرقي چه: گفت کرد مي تمیز رو میز ی شیشه دستمال، با که درحالي ناز گل

 :پرسید بلند و کرد من به نگاهي سیمین

  گفت؟ مي بهت چي داشت _

 .بشه گفته چیز همه که نیست قرار. بود خصوصي حرف یک-

 !وارده تازه ی دختره این به راجع که بندم مي شرط.نداشتیم ها خصوصي حرف این از که قبال: گفت و کرد کنترل رو خشمش سیمین

 . نداشت اهمیتي برام هاش حرف

 .کردند مي فکری چه من به راجع که نبود مهم

 .کنه مشغول رو خودش کار با که کرد سعي و شد بلند کنه، اذیتم هاش حرف با تونه نمي دید که سیمین

 : گفت و اومد کنارم ناز گل گذشت، ساعتي نیم

 .آني_

 .هستم آتي من-

 .جان آتي ببین-

 .هست تو ی عهده بر خونه این تو کارهایي یک

 مثال؟ چي-

 ...و ها فاکتور کردن وارد آقا، اتاق کردن مرتب مثال-

 فاکتور؟-

 .شرکت های فاکتور-

 شرکت؟ کدوم-

 .گم مي رو قطعات شرکت همون آقا شرکت-

 داره؟ هم شرکت پس-

 دونستي؟ نمي-

 ها؟ فاکتور نوشتن واسه بمونم باید من که نداره دار حساب مگه -

 .کنه مي بررسي رو چیز همه هربار هم خودش منتها داره؛ چرا-

 بیکاره؟ مگه -

 : زد داد آشپزخونه از سیمین

 . بشه بیکار که میاد پیش کم خیلي اتفاقا_

 .باشگاه ره مي معموال چون

 هست؟ هم چیزها این فکر به پس-
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 :گفت ناز گل

 .پوله فکر به بیشتر_

 .جاست اون مدیر خودشه برای باشگاه: گفت که کردم نگاه بهش کنجکاوی با

 

 . بودم داد بهم که اتاقي تو عصر تا

 .بود بدنم تو هنوز اتفاق همه این خستگي

 .بود بقیه بین که خیالي بي همه این از خسته بود خسته روحم جسمم، از بیشتر

 .  کنند مي زندگي شهر این تو هم من از تر بد آدم چندتا که کردم مي فکر این به خودم با

 ؟.نفر چند کشند مي نفس تر سخت نفر چند

 .سخت هرچند کشم، مي نفس که ام زنده که بودم حال خوش فقط

 .بود ساخته رو ام بیچاره ی معده کار مطمئنا هماهنگ، نا اعصاب و کوتاه مدت این اضطراب. بخورم چیزی تا رفتم آشپزخونه به

 .برداشت میوه آب پارچ یک و یخچال سمت اومد سیمین بندازم، نگاه خواستم تا بگیرم چیزی تا کردم باز رو یخچال در

 .ساده کار خدمت یک نه بود قصر اون صاحب انگار کرد مي رفتار طوری

 شدم مشغول و آوردم در و بود یخچال داخل که کتلتي ساندویچ رفتنش ازکنار بعد

 :گفت و کنارم اومد ناز گل

 .باشه آماده حمام باید میاد آقا االن _

 چي؟ -

 . خودته با فقط کارها این-

 . تمیزکاری برای مگر بشیم اتاقشون وارد نداریم اجازه حتي ما

 :گفت  سیمین

 .داره دوست رو نمایي قدرت نه، که اجازه _

 . نیست قدرت که این -

 :گفت ناز گل

 .هست چیز همه به حواسش بفهمیم که اینه واسه فقط بد، چه و خوب چه ذاره مي که قوانیني _

 .کردم فعال رو گرمایش و شدم حمام وارد رفتم سرویس سمت ولي نفهمیدم هاشون حرف از چیزی که این با

 . رفتم بیرون خودم و بشه پر وان تا کردم باز رو گرم آب

 .بستم رو آب وشیر برگشتم که نگذشت خیلي

 :گفت آروم و رفت ای غره چشم بود، نزدیکم که سیمین

 .اومده_

 ارشا؟-

 .بگیر لباس دیواریش کمد از و آقا اتاق تو برو حاال آره-

 .باشه-

 . شدم اتاقش وارد

 . بود بزرگي دیواری کمد راستش سمت و بود اتاق ی گوشه ای قهوه چوب با سفیدی بزرگ تخت

 .داشت بزرگي ی آینه بود، تر بزرگ که هم ها در از یکي روی
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 .شد مي بود که چیزی از تر قشنگ اتاق شدند مي روشن اگه. انداختم تخت کنار میز روی ریز های شمع به نگاهي

 .افتاد بود، طبقات از یکي روی که براقي ای نقره صندوق با چشمم اول نگاه تو. کردم باز رو داشت ریلي در که قسمتي. رفتم دیواری کمد سمت

 .کردم کنترل رو خودم اما توشه چي که ببینم شدم کنجکاو

 .کنم آماده براش هست لباسي اگه و بندازم باالتر طبقات به نگاهي تا ایستادم پاهام ی پنجه روی

 . برگشتم در شدن باز صدای شنیدن با

 :گفت و سمتم اومد ناک وحشت های اخم و عصباني ای چهره با ارشا

 کني؟ مي غلطي چه جا این _

 ...فقط من...من-

 :گفت و صورتم تو زد محکم

 گذاشتي؟ اتاقم توی رو پات کي ی اجازه با _

 : گفتم و گذاشتم صورتم روی رو دستم

 .همین. کنم آماده لباس خواستم مي من_

 گرفتي؟ اجازه ازمن مگه-

 .بگیرم اجازه کوچیکي هرکار برای باید کنم نمي فکر-

 کوچیکیه؟ کار بشي من اتاق وارد که این-

 .نیست هم مهم قدر اون-

 .ده مي دستت کار زبونت این روزی یه باالخره-

 .شرایطي هر در بزنه؛ رو هاش حرف باید آدم-

 .داره فرق شرایط خونه این تو-

 .بشه تر عصباني بدتر خواستم نمي. ندادم ادامه بحث به

 : گفتم

 .آمادست حمام_

 .خوبه-

 .نیست آماده ها لباس-

 .برد بیرون اتاق از رو من و گرفت رو بازوم

 :گفت و کرد باز رو رختکن در 

 .بذاری من اتاق توی رو پات نبینم دیگه خونگیمه، های لباس مخصوص سنگ زیر کشوهای اون _

 .نزدم حرفي

 : زد داد بلند 

 گفتم؟ چي شنیدی_

 .نیستم که کر-

 .ندارم باهات کاری اتاقت تو برو هم حاال -

 .کوبیدم مي زمین به رو پام حرص با و نشستم مبل روی رفتم. شد حمام وارد و گفت رو این

 .بشم تحقیر من که خواست سیمین عوضي، دختر اون

 .بودند رفته ناز گل با و بود شده تموم کارشون ظاهرا اما بذارم دستش کف رو حقش تا پایین رفتم دویدم

 .بگیرم نادیده رو کارش این تونستم نمي. بودند خودشون فکر به فقط که هایي آدم بین. کردم زندگي جنایت و جرم بین سال چند من
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 .کنم تحمل رو حقارت تونستم نمي اما بودم شده کار به مجبور زندگیم عوض در من

 .شدم خیره سقف به و کشیدم دراز تخت روی. رفتم اتاق توی و باال برگشتم دوباره

 .باشم خان اردشیر ی خونه تو خودم، اتاق تو خواست مي دلم. بیام کنار شرایط با نتونستم

 .هاش سختي ی همه با

 .شدم حال خوش بودم ارشا ی خونه تو که این از گذاشت کنار رو من ساده طور اون که کرد، من حق در اردشیر که کاری یادآوری با

 

 به ارشا و ندارند کار هرروز که دونستم مي. اومدند مي ناز گل و سیمین نبود، که هایي وقت. گذشت مي ارشا ی خونه به من رفتن از روزی چند

 .باشه من به حواسش سپرده ناز گل

 .باشم آزاد خواستم مي فقط کنم فرار جا اون از اومد، پیش مناسبي هروقت که موندم امید این به فقط. بودم خطری بي آدم

 !هیچي بود؟ چي کنه، مي کار غذا و جا عوض در اربابش برای که برده یک و من فرق

 اعتماد بهم تا دادم مي انجام اومد مي بر ازم هرکاری سال چهار بودم اردشیر آدم سال چهار. روش هم مدت این نزدم؛ دم و گذشت سال چهار

 .دادند رو جوابم طوری این هم آخرش و کنند

 مثل یکي دست افتادم آخرش و کشیدم دوش به رو خالف اسم ننگ همه این دادم، پوشش رو نقشه همه این کردم جا به جا بسته همه این

 ...هم شاید بدتر، شاید... اردشیر

 . بود کرده پر رو خونه سالن موسیقي آروم صدای. رفتم بیرون اتاقم از. شدم بیدار زود خیلي صبح

 .نشون و نام بي آلبوم همه اون یاد! افتادم اردشیرخان یاد هم باز

 .بود دوخته چشم تاپش لپ به و بود نشسته مبل روی ارشا. رفتم پایین ها پله از

 .اومدم که باشه حواسش تا کردم صاف رو صدام الکي

 .شنیدم جواب و گفتم بخیر صبح. انداخت بهم نگاهي

 شده؟ چیزی-

 چي؟-

 داری؟ کاری مگه تو. شدم بیدار من صبحه پنج ساعت-

 : گفتم و کردم نگاه ساعت به

 پنج؟_

 کرده؟ بیدارت صدا-

 .نیومده صدایي اتاق تو نه،-

 .بیار برام آب لیوان یه-

 .بردم براش و کردم آب از پر رو میز روی لیوان رفتم

 .تاریکه که بارونه خاطر به کردم مي فکر: گفتم و نشستم کناریش مبل روی 

 نگاه بودم متنفر ازش تقریبا که نگرانش ی چهره به. بود انگلیسي ریز های نوشته از پر صفحه بود، تاپ لپ به حواسش ی همه. نزد حرفي

 : گفتم و کردم

 افتاده؟ اتفاقي_

 .نداشت اهمیتي من حرف انگار و بود ساکت

 .کردم نگاه بیرون به و نشستم پنجره کنار بلند صندلي روی. رفتم آشپزخونه به و شدم بلند

 !بود شده تنگ بارون شکر دعای برای دلم چقدر. بود شده تنگ بارون زیر رفتن راه برای دلم چقدر

 .کردیم مي شکر خدارو باهم و گرفتیم مي رو هم دست باروني روزهای پرورشگاه، تو
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 ...خانواده و خونه باشند داشته خونه یک که داشتند دوست ها بچه بیشتر! کردیم مي آرزو هم ها وقت گاهي

 .بمونند پرورشگاه تو همیشه که کردند مي آرزو قبل، امن نا ی خونه ترس از هم ها بعضي

 .کنند مي دعوا باهم همیشه ها بزرگ آدم چون. نشیم بزرگ کاش: گفت مي همیشه که بود یکي ولي داشتند دوست رو شدن بزرگ ها بعضي

 .شد همیشه از تر تنگ من دل و خورد گره موسیقي و بارون نم نم صدای با بود گوشم تو هنوز صداش

 

 زمین روی از رو ها شکسته شیشه تا شد خم و کشید موهاش تو دستي کالفه ارشا. برگردوندم رو روم شیشه شدن شکسته صدای شنیدن با

 .کنه جمع

 .شدم خیره بهش کشید، که محکمي دم با. رفتم سمتش به و شدم بلند صندلي روی از

 :گفت و کرد اخم

 .لعنتي اه _

 .بود که آدم اما نداشتم سازش باهاش شاید بودم پرستاری دانشجوی من. اومد مي خون دستش از داشت

 روی و برداشتم میز روی از دستمال چندتا. بود اشارش انگشت و دست کف بین. گرفتم رو دستش و نشستم زانوم روی کنارش سریع خیلي

 .گذاشتم قسمت اون

 .بود شده خیره چشمام به گرفتم، باال رو سرم

 : گفت و گرفت دستم از رو دستمال خوني ی گلوله

 کني؟ مي داری کار چي_

 .کنم مي کمک بهت دارم-

 خواستم؟ کمک ازت مگه-

 .ره مي خون کلي داره دستت از-

 .نیستي مادرم هم تو نیستم بچه من-

 .کنم کمکت تونم مي. ام پرستاری دانشجوی من-

 .خوره مي هم به ها اخالق این از حالم که کن بس کن، بس میاری؟ در رو فداکار های آدم ادای من برای اومدی زودی این به صبح-

 .حقته بیاد سرت بالیي هر چه؟ من به اصال. جهنم به-

 .ندم نجات تورو مثل درازی زبون دختر و باشم من تا حقمه آره،-

 .اتاق تو برم خواستم مي. شدم بلند جام از حوصله بي و کردم نگاه خونیم های دست به

 :گفت که بودم پله روی

 .گرده مي دنبالت اردشیر برادر_

 : گفتم و برگشتم پایین رو بودم رفته باال که ای پله تا سه. کردم توقف اختیار بي

 گفتي؟ چي_

 .اردوان آهان چیه؟ اسمش اردشیر داداش اون-

 چي؟ اردوان-

 داره؟ پیشت چي. گرده مي دنبالت در به در داره گن مي-

 خوبه؟ حالش-

 !نگرانته نه نظرم به-

 گي؟ مي بهم میای خنده با تو و نیست خوب حالش منه؛ نگران-

 .نبینمت برو باال رفتي مي داشتي بزنم؟ زار داری انتظار-
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 .بستم رو در و رفتم اتاق به هم بعد شستم رو هام دست و رفتم باال زود

 :زد صدام که بود نگذشته  هم دقیقه چند

 کجایي؟ آتي آتي، _

 :گفتم  و کردم باز رو در

 بله؟ _

 هستي؟ پرستاری دانشجوی گفتي راست-

 بگم؟ دروغ بهت باید چي برای -

 نمیاد؟ بند خونش چرا این -

 

 .شد ثابت بهم حرفش از پشیموني

 از تر آروم صدایي با. بودم دوخته چشم هاش خالکوبي به. بشوره رو دستش کردم کمکش. رفتم پایین و بستم محکم سرم روی رو موهام

 : گفت همیشه

 کني؟ مي نگاه چي به_

 :گفتم و دادم کارم به رو حواسم دوباره

 داری؟ کننده عفوني ضد هیچي _

 .هست چیزهایي یه تو اون دارم، جعبه یه کابینت سوم کشوی تو-

 .کردم پیدا رو خواستم مي که چیزهایي و گشتم رفتم

 .اومد مي خون هم باز. داشتم نگه پارگي روی و شستم رو دستش

 .عمیقه کم یه بشه بخیه باید نظرم به بیمارستان بری باید-

 شده؟ چي مگه. رم نمي بیمارستان اصال بیخیال-

  داری؟ تمیز پارچه-

 :گفت و کرد فکر 

 خریدمش تازه هست، پیراهن یه_

 بود جعبه تو که باندی با و گذاشتم زخمش روی محکم. شد کوچولو تکه یک تا کردم تا و بریدمش قیچي با. آوردمش و گفت بهم رو جاش

 .داد نمي بروز چیزی که کرد مي رفتار طوری اما داره درد که دونستم مي. بستم براش محکم

 :گفتم و کردم خم سمتش کمي رو سرم

 خوبي؟ _

 چنده؟ ساعت خوبم-

 .شش-

 .دارم کار کلي بشم حاضر باید-

 .شو حاضر خب-

 ...و ناز گل هنوز-

 :گفتم و زدم پوزخند. نزد رو حرفش ی ادامه

 ...یا بدزدم چیزی ترسي مي یا کنم؟ خراب رو خونت ترسي مي چیه؟ _

 .باشه تنها خونم تو غریبه تو که خوام نمي-

 !بیان تا بموني منتظر توني مي-
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 .ترم راحت طوری این. بیای باهام هم تو بهتره نظرم به-

 چي؟-

 :گفت و خندید

 .شو حاضر بدو! شنیدی که همین _

 .ندارم لباسي من-

 .برو گفتم؟ چي نشنیدی. بکنم حالت به فکری یه تا بپوش رو آوردن برات که چیزهایي از یکي فعال-

 هم رو شلوارم. پوشیدم رو سارافون بعد و مشکي بلوز. بود مناسبي ی گزینه بود، زانو روی تا که مشکي سارافون یک. گشتم و باال رفتم زود

 .کردم سرم ای قهوه شال و کردم عوض

 .نداشتند بدنم و چهره با جالبي هماهنگي زدند، مي زار تنم به که گشاد شلوار و سارافون

 .شد آماده هم اون که گذشت ای دقیقه چند. رفتم پایین نبودند، هم مهم که چیزها این از بیخیال

 :گفت و کرد وضعم و سر به تحقیرآمیزی نگاه

 .شدی ها دیوونه شبیه _

 .نیست مهم-

 : گفت و داد تکون رو سرش

 ! نیست مهم قبول باشه باشه_

 :گفتم و کشیدم پیشونیم به دستي

 بریم؟ _

 .سرش پشت  هم من و رفت در سمت حرفي هیچ بدون

 

 :زد صدا و شد ماشین سوار. رفتیم بیرون خونه از

 ایستادی؟ چرا _

 .گفتم نمي چیزی هم من و نمیزد حرفي. کرد حرکت بالفاصله شدم سوار و رفتم ماشین سمت سریع

 .بود شده پر ماشین تو بوق صدای. کرد وارد شماره یک و زد رو ماشین دستگاه و دم روی ای دکمه

 .بله-

 .امیر سالم-

  صبح؟ وقت این شده چیزی سالم،-

  شه؟ مي باز کي فروشگاهت-

 .شده چي بگو صبح نه هشت-

 .کنه باز رو فروشگاه بره االن همین بگو پسره اون به بزن زنگ-

 .بنداز ساعتت به نگاه یه ارشا-

 .خواستم ازت کار یه-

 واجبه؟ حاال-

 .راهه تو بفرستم مشتری من کنه باز بره االن همین بگو. زدم نمي زنگ نبود اگه-

 .حله-

 :گفتم آروم. شد قطع و زد ای دکمه

  زدی؟ زنگ من خاطر به _
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 ...خاطر به پس نه-

 مسیر یک از بار سه چون فهمیدم رو موضوع این هم من چرخید؛ مي الکي ها خیابون تو. داد رانندگیش به رو حواسش و داد بیرون رو نفسش

 .شدیم رد

 . گفت مي زیرلب چیزهایي و کرد مي نگاه ساعتش به دقیقه چند هر

 .افتاد عقب کارهاش از لباس، خاطر به و داشت عجله خیلي نظر به

 بقیه و بود شده باز بزرگ خیلي های فروشگاه از یکي. شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین. رفتیم فرعي خیابون یک به که گذشت ساعتي یک

 .بودند نکرده شروع رو کارشون هنوز

 .رفتم سرش پشت تقلید به هم من و رفت فروشگاه سمت

 بنده: گفت خوشامد، از بعد و گفت سالم. ایستاد سرجاش ارشا و من دیدن با و بود نشسته داخل ساله شش پنج، و بیست پسر یک. شدیم وارد

 .خدمتم در

 :گفت زیرگوشم و نزدیکم اومد ارشا

 پوشي نمي جلف. مني با که هایي وقت واسه و خونه واسه بگیر؛ مناسب و تمیز تر های لباس. هست بخوای که چیزی هر فروشگاه این تو _

 .باشي چشم تو مني با وقتي که نگیر هم روشن های رنگ پوشي نمي مزخرف

 چي؟-

 .نیستي که بدون و مهمي خیلي کنن فکر خوام نمي-

 .فهمیدم-

 .خوبه-

 : گفت شوخي لحن با پسره

  نشدید؟ که پشیمون_

 .ممنون. بدید رو نیازداره که هرچیزی خانم این به: ارشا

 :گفت. زد لبخند پسره

 .خدمتم در من چشم _

 

 گرفته خونه لباس از. کردم انتخاب رو خواستم مي که هرچیزی هاش، کمک و فروشنده دلیل بي محبت و ارشا سنگین های نگاه پوشش تحت

 .بیرون برای مانتو تا

 .بگیرم مزد دست داشتم حق پس کردم مي کار براش من

 .داشتم حق هم من اما داشت زیادی ی هزینه. گرفتم لباس تونستم، تا که بود ارشا با بازی لج از شاید

 .دادم انجام رو کار همین هم من و بپوشم رو مناسب های لباس از یکي که بود گفته بهم

 .گفت رو رمزش آروم.  داد فروشنده به رو کارتش حرف بدون ارشا

 .رفتم ماشین سمت به سرش پشت و گرفتم دستم رو بودند هم زیاد تقریبا که خرید های پاکت

 .داشت مهمي قرار انگار کرد، مي رانندگي عجله با

 .کرد هدایت طبقه پنج ساختمون یک پارکینگ با رو ماشین تا کشید طول ساعتي نیم

 :گفت رفتیم مي آسانسور سمت به که درحالي. شدیم پیاده باهم

 .زني نمي حرف کس هیچ با _

 چي؟-

 :گفت و زد رو آسانسور ی دکمه
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 روشنه؟ گي نمي چیزی نخواستم ازت جوابي تا. دی نمي رو کسي سوال جواب _

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .رسید آسانسور _

 .زد رو چهارم ی طبقه ی دکمه و شدیم سوار

 ریم؟ مي کجا-

 : داد جواب

 جا این ها مهندس و ها طراح اما شه؛ مي انجام شهر از خارج کارخونه یک تو که قطعاته ساخت اصلي کار منه شرکت مدیریت بخش جا این_

 ...که کني کاری خوام نمي. هستند

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .نیستم بچه من _

 .شدم خارج سرش پشت هم من. رفت بیرون ارشا و شد باز در

 .شدیم وارد دوتایي و کرد باز کامال بود، باز کمي که رو سرقت ضد چوبي در

 .گفت بخیر صبح و سالم ارشا به احترام با و شد بلند جاش از ای سورمه ی مقنعه و مانتو با ای دوساله یکي و بیست دختر

 .نگفت چیزی هم اون نزدم؛ حرفي

 :پرسید ارشا

 نرسید؟ شکوهي _

 :گفت منشي

 .رسن مي دیگه ی دقیقه چند تا که گفتن زدن زنگ _

 .تو بفرستش زود اومد، هروقت. منتظرم: گفت و انداخت منشي میز روی نامرتب های پوشه به نگاهي ارشا

 :گفت و زد کنار چشمش جلوی از رو موهاش منشي

 .آقا چشم _

 .من اتاق تو بریم: گفت ارشا

 : گفت و نشست صندلیش روی. رفتم باهاش و دادم تکون رو سرم

 .ببند رو در _

 .نشستم صندلي روی و دادم انجام رو گفت که کاری

 چطوره؟ ریاضیت: پرسید بعد و کرد رو و زیر برگه تا چند

 :گفتم نفس به اعتماد با-

 .عالیه _

 .تو با کار این بشه بررسي دوباره اولیه بررسي از بعد باید منه شرکت های کتاب حساب این: داد ادامه

 .باشه-

 

 : گفت و ریخت روم به رو میز روی خطي خط ی برگه عالمه یک از ای پوشه

 .نباش بیکار برسه شکوهي تا_

 کنم؟ کار چي باید-

 .کني کار چي باید فهمي مي خودت. کن نگاه هارو تفریق و جمع نوشته، ها حساب-

 : گفتم و کردم بلند رو سرم. کردم حساب رو سری یک نبود؛ سخت. نه یا بیارم در سر تونم مي ببینم تا گرفتم هارو برگه حرص با
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 .بده حساب ماشین یه حداقل_

 .زد در یکي یهو که انداختم پایین رو سرم شده، راحت کارم که این از حال خوش. داد بهم و آورد بیرون ای جعبه میزش کشوی تو از

 .بفرمایید-ارشا

 :گفت آروم و شد وارد منشي

 .اومده شکوهي آقای _

 :گفت و کرد جمع رو میز روی های برگه سریع ارشا

 .داخل بفرستش دیگه دقیقه دو _

 .چشم-منشي

 :گفت و کرد من به رو ارشا

 خب؟. کن جمع رو حواست بمون منتظر بیرون _

 .باشه-

 .بینمت مي چون بری در نکن سعي پس هست ها دوربین ی همه تصویر من اتاق مانیتور رو-

 .شدم خرج اتاق از حرفش به توجه بدون

 .بود منتظر بیرون رسمي شلوار و کت و مشکي موهای با سالي میان مرد

 :گفت و کرد بهش رو من دیدن با منشي

 .داخل بفرمایید _

 .نشستم ها صندلي از یکي روی من داشت، هم آشنایي ی قیافه که شکوهي رفتن با

 .کردم مي نگاه بود شده زده ها دیوار روی که ناشناس های قطعه از هایي تابلو به

 .زد مي حرف هوا شدن سرد از و زد مي بهم مصنوعي لبخند یک دقیقه چند هر بیاره، در سر من هویت از خواست مي انگار که منشي

 !بود تر مصنوعي اون های حرف تایید در من لبخند انگار

 : کرد زدن حرف به شروع و نیاورد طاقت

 .بودم ندیده شمارو حاال تا_

 من؟-

 .هستم الهام من! نیست جا این که ای دیگه کس-

 .وقتم خوش ام آتي من-

 سالته؟ چند-

 .دو و بیست-

 دانشجویي؟-

 .بعد ترم تا نداریم کالس فعال االن اما آره-

 .دارم خوبي حقوق. کنم مي کار جا این بشه شروع بعد ترم تا اما هستم دانشجو هم من خوب، چه-

 .خوبه-

 دارید؟ نتاج آقای با نسبتي-

 نتاج؟-

 .نتاج ارشا ارشا، آقا-

 .نداریم نسبتي نه آهان-

 !دوستین پس-
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 ...که گفت شه نمي یعني... نه: گفتم من و من با. نداشتم جوابي

 : گفت گوشم زیر. ایستاد من به تر نزدیک و کرد نگاه سرمون باالی دوربین به. ایستاد رومون به رو اومد. شدم ساکت ارشا، اتاق در شدن باز با

 .بزني حرف کسي با نباید بودم گفته_

 :دادم جواب نشنوه منشي که طوری آروم

 .باشه خبر چه کنن مي فکر. بدتره که طوری این _

 .کندست گورت برسه گوشم به و بزني ربط بي های حرف-

 : گفتم و دوختم عصبانیش های چشم به رو چشمام

 .نکن تهدید_

 .برگشت اتاقش به دوباره و فشرد هم به رو لباش

 .چیه هدفش که نبود درک قابل برام. شد مي ترسناک واقعا گاهي

 

 حساس اطرافم غریب فضای به نسبت که بود شده طوری وضعیتم. برم خونه به که بودم منتظر هرلحظه. رفتم راه شرکت کوچک محیط تو کمي

 .بودم شده

 .راحتم توش که باشم جایي خواستم مي نداشتم موندن تحمل

 نداشت؟ تمومي صحبت این چرا بودم؛ زده زل اتاقش در به

 .اومد در صدا به سالن در زنگ که کردم مي فکر دادم مي انجام باید که کارهایي به

 ...اردوان. شدم مواجه آشنایي ی چهره با که بود در به چشمم. کرد باز رو در و شد بلند جاش از منشي

 .رفتم سمتش به سریع ریخت، مي هام اشک که حالي در و شدم بلند جام از

 نفسش که حالي در و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش گذاشت صورتم دوطرف رو دستش دوتا. دید هاش چشم توی رو گیری غافل شد مي

 .شکر خدارو ای، زنده که خداروشکر: گفت بود، اومده بند

 .کشید کنار رو من و گرفت رو بازوم کردم سپر سرم جلوی رو دستم. اومد سمتم عصبانیت با و شد باز ارشا اتاق در

 : گفت و شد خارج اتاق از شکوهي. بزنه حرفي تا گرفت ارشا سمت رو اشارش انگشت اردوان

 افتاده؟ اتفاقي_

 .نیست مشکلي نه:ارشا

 .خیر به روز. رم مي دیگه من آهان:شکوهي

 .اومدین خوش: ارشا

 : گفت و ایستاد اردوان به رو من، جلوی ارشا شکوهي رفتن با

 کني؟ مي غلطي چه جا این_

 .نداره ربطي تو به: گفت بود بلندتر ارشا از قدش که اردوان

 برگشتي؟ رویي چه با: گفت پوزخند با. گرفت رو دستش مچ ارشا که بزنه کنارش خواست

 چي؟: اردوان

 . بیرون برو: گفت منشي به ارشا

 :گفت بعد و کرد نگاه من به

 .بپرسي خودش از توني مي بخشیده ما به رو آتي جون نشناست نمک برادر اون _

 : گفت من به بود رفته فرو فکر تو بدجوری که اردوان

 گه؟ مي راست_
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 : گفتم و کردم پاک رو هام چشم اشک

 .بکنن باهام خواد مي دلشون که هرکاری و نداره احتیاجي من به گفت بهشون راحت خیلي اردشیرخان_

 :گفت و گرفت رو دستم اومد؛ نزدیکم

 خوبه؟ حالت تو کردن؟ اذیتت آتي _

 .منه واسه اون هم االن. خریدم رو زندگیش من: گفت جدیت با. بشم جدا اردوان از تا گرفت رو بازوم دوباره ارشا

 :پرسید سردرگم اردوان

 چي؟ یعني _

 .منه فرمان تحت و کنه مي کار من برای یعني -ارشا

 : گفت و کشید موهاش به دستي کالفه اردوان

 .بزرگ خدای_

 کني؟ مي کار چي جا این: ارشا

 .باشه تو پیش ممکنه گفت یکي آخرش که زدم هردری به. گشتم مي آتي دنبال: اردوان

 .ببینمت خونه یا شرکت اطراف خوام نمي دیگه منه، پیش که دیدی: ارشا

 کنم مي خواهش ارشا -

 .من اتاق تو برو شو خفه: ارشا

 ...اما-

 .خوبه حالش که بدونم فقط. بزنم حرف باهاش که بده من به شماره یه فقط نیام دم مي قول. بگي تو هرچي باشه باشه،: اردوان

 .کني مي روی زیاده داری -ارشا

 .نیفته بدی اتفاق دم مي قول. بزنیم حرف باهم وقت چند هر بذار فقط -اردوان

 .بزنم حرف باهاش بذار توروخدا -

 :گفت و گرفت اردوان سمت. آورد بیرون جیبش از کارتي و کرد اخم

 ...و بزني زنگ زیاد اگه. نزن زنگ وقت بي و وقت _

 .ممنون-

 :گفت ارشا به رو اردوان

 .نداره اردشیر به ربطي اون گناهه بي آتي بدون اما چیه، من برادر از تو پدر ی کینه دونم نمي من _

 : گفت ارشا

 .بده پس رو کرده اردشیر ی خونه تو که اشتباهي کارهای تاوان باید آتي_

 : گفت و گرفت رو دستم. اومد نزدیکم دوباره ارشا حرف به توجه بي اردوان

 .شده تنگ برات دلمون همه... همه مهتاب، شروین، من،. جداست اردشیر از ما ی همه حساب_

 .مني فکر به که ممنون. عمو گشتي دنبالم که ممنون -

 .کردم جمع جا اون از رو وسایلت. بود اردشیر ی خونه تو شناسنامت: گفت و کرد کنترل رو صداش بغض

 چي؟ شناسنامش -ارشا

 .ماشینمه تو-اردوان

 .بیاریش شم مي ممنون-ارشا

 .شد خارج شرکت از هم بعد بست رو چشماش ای ثانیه لبخند، با و کرد من به نگاهي اردوان

 



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: ناشر                        آروایان: نویسنده                      تصاحب: رمان

 

 89 صفحه .برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه کنید                                                       

 

 .کرد من سمت به رو روش اردوان رفتن از بعد کوبید، مي زمین به رو پاهاش خاصي ضرب با که ارشا

 : گفت فهمید لحنش از شد مي که تهدیدی با

 .بشه تکرار وقت هیچ خوام نمي اما کنم مي فراموش رو امروز_

 .کرد پیدام اردوان که بود من تقصیر انگار زد مي حرف طوری

 به برام ارزشش گرده مي دنبالم که رسید مي گوشم به و کرد نمي پیدام اگه حتي. بود نگرانم که این از بود؛ فکرم به که این از بودم حال خوش

 .بود دنیا یک ی اندازه

 .شد وارد بود دستش که ای شناسنامه با اردوان دقیقه چند از بعد

 :گفتم و کردم هدیه بهش دردناکي لبخند. گرفت من طرف به رو شناسنامه

 .چیز همه بابت ممنون _

 : گفت و زد کنار صورتم جلوی از رو موهام

 .باشه خوب حالت امیدوارم. ببینمت باز امیدوارم_

 :گفت گوشم زیر آروم و کرد خم رو سرش

 کنه؟ نمي که اذیتت _

 .دادم تکون دوطرف به رو سرم منفي ی نشونه به

 :گفت و کشید عمیقي نفس. شد راحت خیالش انگار

 .شه مي تموم چیز همه کشه نمي طول زیاد _

 : گفت بود پوشونده رو صورتش که اخمي با ارشا

 .بری بهتره کنم فکر دیگه_

 .رفت کوتاهي خداحافظي با و داد تکون رو سرش اردوان

 : گفت من به هم بعد. برگرده داخل که گفت منشي به ارشا

 .برگردیم باید بسته، دیگه نمایش_

 .شدیم خارج شرکت از هم ما منشي ی کنجکاوانه های نگاه زیر

 .حرفي هیچ. زد نمي حرفي رانندگي موقع

 .داشتم تجربه پیر آدم یک ی اندازه به که بود سالم چند من مگه. بیام کنار سختي همه این با تونستم نمي. کرد مي بد رو حالم فضا سنگیني

 .گروهي زندگي و پرورشگاه ی تحربه بودن مادر و پدر بي ی تجربه

 .خطرناک های آدم کار، خالف های آدم بین زندگي ی تجربه

 .ذهن از دور اتفاقات به شدن نزدیک ی تجربه. ها نزدیک از شدن دور ی تجربه

 نابودی های عامل ترین مهم از یکي پسر که این جز دونم نمي ازش چیزی که کسي به شدن سپرده هم آخر و روحي ی شکنجه گروگان،

 .منه زندگي

 داشتم؟ قدرت قدر چه

 ماجرا؟ همه این فهم برای اتفاقات این درک برای قدرت

 کنم؟ فراموش رو خودم نشون و نام بي ی گذشته که داشتم قدرت قدر چه

 .داشتم رو پیش که زندگي درک برای قدرت

 .کنم زندگي طور چه بده یاد بهم که نداشتم رو کسي من که این. داشت ای ساده دلیل شاید دونستم، نمي بود؟ چي من زندگي اساس اصال

 

 .نبود سیمین و ناز گل از خبری. شدم وارد و گرفتم رو خرید های پاکت. رسیدیم خونه به
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 .بود ها حرف این از تر زرنگ ارشا اما کرد مي تر آسون رو من کار این 

 .کرد مي قفل من روی رو در حداقل یا ذاشت نمي تنها رو من مطمئنا

 .بودند بسته رو فراری هر راه هم دیوار روی های حصار

 : گفتم و انداختم دستش روی ی شده خشک خون به نگاهي. کرد باز رو دستش باند و نشست مبل روی ارشا

 کردی؟ بازش چرا_

 .نه یا شده خوب ببینم خوام مي-

 .نشده خوب که معلومه-

 خواستم؟ نظر تو از من-

 .گفتم خودت خاطر به من راحتي، طور هر-

 .زني نمي حرف نخواستم چیزی ازت تا بعد من-

 .خودخواهي خیلي-

 گفتي؟ چیزی-

 :کردم تکرار جسورانه

 . خواهي خود خیلي _

 شدی؟ سیر زندگیت از تو-

 طور؟ چه-

 .عجیبه بزني حرف من با طوری این دی مي اجازه خودت به که این-

 داری؟ رو من فروش قصد غیرتت بي بابای اون مثل کني؟ کار چي باهام خوای مي مثال-

 .دادم قورت رو بغضم و بستم رو هام چشم. اومدم خودم به پیچید گوشم تو که سیلي صدای با

 : گفت و گرفت ها پله سمت رو اشارش انگشت

 .نبینمت شو گم_

 .بستم بلندی صدای با رو در و شدم اتاق وارد. رفتم باال و کشیدم لرزوني نفس

 با که بودم ظریفي ی شیشه واقع، در ولي دادم مي نشون قوی رو خودم هم قدر هرچه. کردم گریه به شروع و کشیدم دراز تخت روی دمر

 .شکستم مي اتفاقات ترین کوچک

 .رسید مي خودم گوش به فقط شدنم شکسته صدای بودم، تنها که انقدر

 .بود سخت و دردناک تنهایي این تحمل

 بیام؟ کنار مشکل همه این با من که قراره کي دونست مي کي

 خیال؟ یا بود ممکن کار این اصال

 .کنم تموم رو مشکالت لحظه همون از کردم قصد و کشیدم عمیقي نفس کردم پاک هام آستین با رو اشکم. شدم بلند جام از

 .ببره بین از رو آرامشم تنهایي که این نه. تنهایي آرامش و آزادی به کنم؛ فکر خوب چیزهای به

 

 . کردم فرار بود سرم توی که منفي افکار از در زنگ صدای با

 .نه یا هست خونه توی هنوز ارشا دونستم نمي

 . پایین رفتم سریع

 .شدم رو به رو بود سرش رنگي قرمز کاله که جووني مرد با کردم باز که رو خونه در

 : گفت و کرد داخل به نگاهي دیدنم با
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 .بود باز حیاط در دادند، پیتزا سفارش نتاج آقای_

 .کنم تسویه باهاش پولي چه با کردم فکر این به بعد و دادم تکون رو سرم حرفي هیچ بدون

 :گفت مودبانه و گرفت سمتم رو بود دستش توی که ای جعبه دوتا

 .خیر به روز کنم حساب خودشون با گفتن _

 . شد نزدیک ارشا دیدم که بره خواست

 : گفتم و گذاشتم قلبم روی رو دستم ترس از

 ای؟ خونه تو_

 .کردم رو کار همین هم من. برم کنار در دم از که کرد اشاره چشم با

 : گفت من به رو و بست رو در هم بعد. داد رو انعامش و پول و زد صدا رو پیک

 دادی؟ جواب چرا_

 .بدی جواب که کنه مي حکم منطق زنه مي در داره یکي وقتي-

 .بزني حرف منطق از من برای تو خواد نمي حاال-

 :گفت و گرفت سمتم رو ای جعبه

 .ناهارت _

 .کرد بازش و برد آشپزخونه به رو دیگه ی جعبه

 .نشستم مقابلش صندلي روی و رفتم سمتش هم من

 . کرد غذاش خوردن به شروع و انداخت بهم نگاهي چشمي زیر

 . بود حرکاتش پرت حواسم

 .بدونم رو تندش اخالق همه این دلیل خواستم مي بودم، فکر تو

 : گفت و کشید خوردن از دست چندثانیه برای

 ؟!شد تموم_

 پرسیدم پررویي با و اومدم در فکر از

 .باشي ظالم اینقد  و بدی دستور همش خوای مي چرا-

 داد جواب و رفت ای غره چشم

 .کن بس-

 . بیایم کنار باید که باالخره بزنیم، حرف بذار-

 اینه؟ از غیر مگه کنم کار برات قراره من

 بدوني؟ خوای مي چي-

 کني؟ مي قدرت احساس انقدر چرا-

 . دارم قدرت واقعا چون-

 بگم؟ تر واضح یا روشنه

 .هستي ترسویي آدم تو-

 : گفت و زد پوزخندی

 اینطوره؟ کني مي فکر چرا_

 !هستي چرا-

 .نیست طور این-
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 .ترسي مي باشه، هات خواسته برعکس اتفاقات که این از تو-

 .کني مي اشتباه داری-

 .دی مي دستور همه به که همینه واسه: دادم ادامه

 :گفت و برد باال کمي رو صداش

 خب؟ بزني حرف بهش راجع خوام نمي دیگه _

 . نکش گند به و روزم پس نیستم مهربون اینقدر همیشه من

 :گفتم و انداختم باال رو هام شونه

 .کن فکر بهش _

 

 . باال رفتم و برداشتم آب لیوان یک با رو پیتزام ی جعبه

 .نشستم تخت از ای گوشه و شدم اتاقم وارد

 ...تنهایي هم باز

 . کردم مي عادت بهش داشتم کم کم که بود غریبي اتاق هام لحظه همدم

 .بود گرفته دلم تو رو اردشیرخان ی خونه تو قبلیم اتاق جای اتاق این

 . بود اون از بهتر خیلي حتي

 .صاحبش اما

 .بمونند شاهد هم ابد تا خواستند مي و بودند من های سختي و تنهایي شاهد سرد و ساکت های دیوار و در همین

 . گذاشتم کنار رو بقیه و خورم رو غذام نصف

 .زدم زل بیرون به و ایستادم پنجره کنار

 .بود شدن خیس حال در زمین. بودند کرده باریدن به شروع بارون نم نم

 . کردم مي حس رو خاک بوی

 !سردی و قشنگ ی صحنه چه

 .بودند گذاشته نمایش به رو قشنگي تضاد بارون، طراوت و خیابون روحي بي

 . کردم مي فکر هام حرف به

 .گفتم ارشا به که چیزهایي به

 .بود نکرده تجربه رو اون وقت هیچ چون ترسید مي باختن از ارشا کردم؛ مي فکر ضعفش به

 !من برعکس

 .ایستادم مي بودم کي چیزی از تر عقب قدمي چند شاید که نداشتم، رفتي پیش تنها نه گذشت مي که سال هر

 .گرفتم مي زندگي از که بود درسي ها روی عقب این خوبي 

 .بود امید خودم نظر از اما شعار و کلیشه و کنایه مشت یک بقیه نظر از

 . داشتم دور چندان نه ای آینده به که امیدی

 .بقیه نه باشم خودم برای که روزی به امید اردشیر و ایرج و ارشا از خالصي

 .بسازم قشنگي زندگي اطرافم، خاکستری های صحنه ی همه از دور تونستم مي شاید

 . نباشه حماقت دود از خبری توش که قشنگي زندگي

 . نباشه گیرند مي نادیده رو همه که هایي ایرج و اردشیرها از خبری که زندگي

 . باشند مستقل دخترها توش که  بسازم دنیایي
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 .باشند عاشق صادقانه ها پسر

 .شد مي حرام من به جدید زندگي شد، دفن اردشیر ی خونه تو که اتفاقاتي ی همه تاوان به شاید

 .خواست مي زندگي برای کمي خیلي فرصت دلم و بودم آدم من اشتباه کارهای اون از جدا

 .عاشقانه زندگي یک هیاهو بي زندگي یک

 .برم بیرون سالم هم سخت نسبتا ی برهه این از تونستم مي قطعا بودم گذاشته سر پشت هارو ترین سخت من

 

 .بود گوشم توی همیشه همراهیش ی زمزمه که خدایي با بودم تنها من لحظه اون تو

 .گفت مي آرامش از برام که صدایي بود خدا آروم صدای همین گشتم مي دنبالش که امیدی

 .سپردم خاطر به رو خواستم مي که چیزی و کردم فراموش رو چیز همه

 .گرفت ظاهر شد، باز که دری چوب چهار تو ارشا و خورد در به ای تقه

 :گفت بعد و انداخت نیمه و نصفه غذای به نگاهي اول

 .جایي بریم باید شو حاضر _

 کجا؟-

 .باشگاه-

 چي؟ برای-

 بدم؟ جواب تو به باید من االن-

 .پرسیدم فقط من-

 .کنم ورزش هم کم یه بزنم سر برم باید باشگاهم اون مدیر من-

 نیست؟ مردونه باشگاه مگه آهان-

 :گفت و نشست لبش روی لبخندی

 .منتظرم پایین من شو حاضر زود خصوصیه، باشگاه _

 .کردم عوض رو هام لباس دستورش پذیرش برای ناچار به هم من و رفت بیرون اتاق از

 . رفتم پایین که بود نگذشته دقیقه پنج

 . بود منتظر در دم ماشین تو

 .کرد حرکت و شدم سوار حرف بدون

 . رسیدیم شلوغ خیابون یک به که نکشید طول خیلي

 :گفت و کرد پارک بود باشگاهش برای که خصوصي پارکینگ یک تو رو ماشین ارشا

 .بریم شو پیاده _

 .کرد مي آرومم سرما، وجود با بیرون فضای شدیم قدم هم دوتایي

 .داشتم نیاز باز فضای این به بودم بیزار موندن جا یک از من

 

 . رفت کوچیکي نسبتا در تک سمت ارشا رفتیم، راه که قدمي چند از بعد

 .سرش پشت هم من

 . شدیم وارد و کرد باز رو در

 . بودند آورده هجوم ذهنم به دور چندان نه سخت خاطرات بود؛ تاریک کمي راهرو

 . نزدم دم ولي کشدیم مي عذاب داشتم
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 .شدیم وارد دوتایي و کرد باز رو کوچک راهروی از بعد دوم در رفتیم پایین ای پله چند از

 .بریم مدیریت اصطالح به اتاق داخل به سریع تا کشید رو دستم ارشا که بود ای آینه سر تا سر فضای به چشمم

 . بست رو در سریع و شدیم وارد

 . بگیره خندش شد باعث که کشیدم بیرون دستش از و دستم سریع

 سالن تو که هایي اون به داشت دید بیرون به اتاق داخل از فقط و بود طرفه یک انگار که ای شیشه از. داد نشون تفاوت بي رو خودش هم باز اما

 . کرد مي نگاه بودند ورزش

 .گذره مي چي خصوصي سازی بدن باشگاه یک تو که دیدم باالخره هم من و ایستادم کنارش

 . بود تایي پنج چهار هرکدوم از انگار مختلف های دستگاه با بزرگ، تقریبا فضای یک

 .داشتند جالبي های لباس که شد مي دیده هم دختر تا چند. ساله هشت-هفت و بیست شاید تا هجده پسرهای بیشتر

 ! ایرانه جا این که کردم شک لحظه یک برای شاید

  منطقیه؟ خصوصیه که جایي تو قوانین شکستن

 !کنند مي برخورد راحت انقدر داره، آشنا جا همه که هست کسي پسر ارشا چون شاید یا

 .کنه عوض رو هاش لباس خواست مي رفت اتاق فلزی کمد سمت و برداشت دست کردن نگاه از

 . شدم خیره بیرون به دوباره و برگردوندم و روم سریع

 .کردند مي ورزش و رقصیدند مي شد مي پخش که موزیکي ریتم با حال خوش خیلي همه

 . نیست وجودشون تو دردی هیچ انگار که طوری

 .نداره وحود براشون ای دغدغه انگار

 

 . بود تنش مشکي اسپورت شلوار و مشکي تاپ. اومدم خودم به کنارم، ارشا ایستادن با

 : گفت کرد، مي مرتب دستش با رو موهاش که حالي در

 . سالن تو بریم_

 .نداشت بقیه های لباس به شباهتي هیچ بود، تنم که هایي لباس

 . نبود بقیه شبیه هم داشتم که ای خسته ی چهره

 . بودند اونجا روشن موهای و خاص آرایش با خاص های لباس با دخترها

 !گذاشتند لنز که فهمید شد مي بود شده جمع هاشون چشم تو که خوني از

 ...من اما

 !بودند شده گرد بقیه دیدن تعجب از که هایي چشم روح بي صورت و مشکي موهای با

 . اومدند سمتمون هم به شبیه های لباس با نفر دو

 .هستند باشگاه های مربي که فهمید شد مي هیکلشون از

 .گفتم جوابشون در آرومي سالم

 : گفت من به بعد و کرد صحبت باهاشون باشگاه وضعیت مورد در ای کلمه چند ارشا

 . بده کتوني یه بهت برو آقا این با_

 .رفتم ارشا اتاق کنار اتاقک سمت به بود، مودب خیلي که ها اون از یکي با حرف بدون

 . افتاد ورزشي لباس و کفش کلي به چشمم شد باز که در

 .کردند مي خوب رو آدم حال که ای زنده های رنگ

 : گفت احترام با مربي اون
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 .کنم مي توصیه رو کفش ردیف این من کنید ورزش خواین مي اگه_

 : گفتم و برگشتم سمتش سریع

 .نیومدم ورزش برای من نه_

 . نگفت چیزی اما کرد تعجب

 : گفت و کرد سرتاپام به نگاهي

 . داریم هم لباس جا این ما لباسه مشکلتون اگه_

 ...جدید های ورودی برای

 دادم ادامه و گذاشتم نصفه و حرفش

 . ممنونم نه،-

 .خوام مي ساده کفش یک

 .درخدمتم من. کنید انتخاب دارید دوست که رو هرکدم-

 . پوشیدم و کردم انتخاب مشکي بند با سفید کفش جفت یک

 .برگشتم سالن سمت اون راهنماییش با هم بعد

 :زد صدام دوید، مي تردمیل روی که حالي در ارشا

 .آتي _

 . ایستادم کنارش و کردم عبور اطرافیان ی کنجکاوانه های نگاه زیر از

 : گفت بهم آروم و کرد اطراف به نگاهي

 .صندلي این روی بشین_

 !هست صندلي که گوشه اون جا؟ این-

 : گفت و انداخت سرتاپام به نگاهي تیز

 .باش خودم چشم جلوی همینجا_

 : گفت و گذاشت شونش روی رو سرش روی ی حوله. بود تاثیر بي اما انداختم بهش تندی نگاه

 .بیار آب بطری یه برام_

 . کردم باز رو درش و رفتم ای شیشه یخچال سمت

 . برداشت بطری یک و ایستاد کنارم بود، تر کوتاه من از کمي قدش که دختری لحظه همون

 : گفت و زد بهم ای مسخره لبخند

 اومدی؟ ارشا با تو_

 :گفتم و کردم بود من به حواسش آینه از که ارشا به نگاهي

 .اومدم ارشا با بله _

 اومدی؟ فیتنس واسه ندیدمت؛ جا این قبال-

 .نه: گفتم و برداشتم آبي بطری

 . رفتم ارشا سمت بزنه حرفي دوباره بخواد که این از قبل

 :پرسید ریزی اخم با گرفتم، سمتش که رو آب

 گفت؟ مي چي _

 .کرد مي فضولي داشت هیچي-

 :گفت و خندید
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 .بشین _

 

 .رفتم فرو فکر تو بقیه به توجه بي و نشستم صندلي روی

 بود؟ چي اول قدم. بایستم خودم پای روی چطور کنم؛ آزاد رو خودم چطور که این به فکر

 حبس روز و شب کار خدمت یک اسم به فقط من کردم نمي کار براش بودم اردشیر پیش که وقتي مثل من. بود ارشا دست از رهایي اول قدم

 .داشتم خانگي

 . رفت دیگه های دستگاه سمت و کرد خشک رو پیشونیش عرق. اومد پایین تردمیل روی از

 .شد بد بقیه ی خیره های نگاه از حالم و بود رفته سر حوصلم دیگه. کشید طول ساعتي نیم

 .رفتم مي کنار یواشکي اگه شد مي خوب خیلي. بیفتم فرار فکر به شد مي باعث داشت، ارشا که زیادی نسبتا ی فاصله

 .شدم خارج آروم خیلي و کردم باز رو اول در. برم در سمت تا شدم بلند آروم خیلي مشغوله، دیدم وقتي گرفتمش نظر زیر ای دقیقه چند

 .شد باز در که بدوم خواستم و کشیدم راحتي نفس

 .کشید داخل و گرفت رو دستم که کنم فرار سرعت به خواستم ارشا دیدن با

 .نشم پول یک ی سکه ها گرگي چشم اون جلوی تا افتاد مي اتفاق باشگاه از بیرون حداقل کاش ای. کردم عمل ناشیانه کردم اشتباه

 :گفت گوشم زیر و چسبوند خودش به رو من محکم ارشا. بودیم داخل

 .کردی مي غلطي چه _

 .بود کرده برابر صد رو وحشتم گردنم به خشمناک صدای اون برخورد

 .همین. بخورم هوا خواستم فقط من: گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 روشنه؟. کشي نمي هم نفس حتي من ی اجازه بدون تو-

 بعد و داد تحویلشون ای مسخره ی خنده ارشا. کردند مي نگاه بودم چسبیده بهش که من به تعجب با شدند، مي رد رومون روبه از که دونفر

 .کرد ولم

 .نشستم روش و رفتم قبلي صندلي سمت حرص با

 .زد مي وزنه باشه بهم حواسش که طوری صندلیم کنار ی تخته روی هم ارشا

 : گفتم بهش. نبود تحمل قابل دیگه داشت حدی هم کالفگي

 .بسته فضای این تو شدم خفه من_

 خوای؟ مي چي-

 .نیست خوب حالم بیرون بریم-

 .بگیرم دوش باید-

 : گفتم اومده، پیش ای دیگه فرصت که این از حال خوش

 .برو. باشه _

 .بری در نزنه سرت به که کنم مي قفل هم رو در من اتاق تو ری مي -

 : گفتم بودم ناراحت داشتم که ای ساده ی نقشه شدن برآب نقش از که حالي در

 .زودتر فقط باشه_

 

 : گفت و کرد نگاهي باشگاه های مربي به. کرد خشک رو گردنش عرق و ایستاد جاش سر

 .بیام من تا اتاق تو برو_

 .باشه اتاق به حواسش که کنه مي صحبت ها مربي از یکي با داره که دیدم مي شیشه از. بستم رو در و رفتم اتاق داخل
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 :گفت و گرفت رو هاش لباس شد؛ اتاق وارد بعد ثانیه چند

 .هست بهت حواسم بدوني خوام مي اما کنم نمي قفل روت رو در _

 :گفتم و نشستم صندلي روی. دادم تکون حرفش فهم ی نشونه به رو سرم

 بریم؟ زودتر کنم خواهش شه مي_

 ی خونه با تا برم میزش روی تلفن سراغ یواشکي خواستم مي. بود رفته سر حوصلم گذشت دقیقه چند. شد خارج اتاق از و نزد حرفي

 .بگیرم تماس اردشیرخان

 .برسه گوشم به کردم، زندگي توش چهارسال که ای خونه از صدایي خواستم مي فقط. بده جوابي چه یا و بده رو جوابم کي نبود مهم

 .نسازم خودم برای دردسری تا شدم منصرف کارم از بود روم به رو دقیقه که دوربیني دیدن با

 . اومد ارشا که گذشت ای دقیقه ده

 :گفت کرد مي مرتب رو خیسش موهای که حالي در

 .بریم که بپوش رو خودت های کفش _

 چي؟ ها این-

 .اومدی دوباره که وقتي واسه باشه-

 .شدیم خارج باهم هم بعد. کرد مرتب رو چیز تا چند و انداخت میزش کشوی به نگاهي

 .بود من این از بعد عمر اساس روزمرگي یعني بیایم باشگاه به دوباره که این. داد مي آزارم حرفش به فکر

 ...تکراری های حرف و تکراری های آدم تکراری، های کار هرروز

 .داشتم قرار توش که موقعیتي جز بود چیز همه به حواسم ماشین تو

 .ترافیک و خیابون تو ارشا، کنار ماشین، تو

 .کرد ایجاد رو پرمهری نوازش گرمم صورت با بارون نم نم برخورد. بردم پایین رو شیشه از کمي

 .کشیدم عمیقي نفس و زدم هام مشغولي دل از دور لبخندی

 : گفت مي که رفتم بیرون رویاها دنیای از ارشا صدای با

 .ترافیک تو هم اون کشیدی؟ پایین رو شیشه چرا_

 .بخورم هوا خواستم مي چیه؟ فرقش-

 .کوچولو نیستند نفعت به اصال هات خوری هوا-

 .شدم خیره عابران گرم های قدم به حسرت با و کردم پاک رو بود بسته نقش شیشه روی نفسم از که بخاری. بردم باال رو شیشه و نزدم حرفي

 

 : زدم داد بودم شده کالفه دیگه. بودیم شده ترافیک گرفتار که بود وقت خیلي

 آوردی؟ خودت با رو من چرا_

 : گفت و کرد اخمي

 .گفتي چي نشنیدم_

 .شدم خسته دیگه. شدم خسته شنیدی،-

 .داشت نگه گوشه یک و کرد جدا بقیه از رو ماشین آروم. نزد حرفي

 :گفتم و دوختم چشم بودند، شده خیره بهم که هاش چشم به

 کني؟ مي نگاه بهم طوری این چرا چیه؟ _

 کني؟ مي درازتر گلیمت از رو پات تو وقت اون بدم دستور بهت باید که منم این-

 : گفتم و برگردندم رو روم
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 .کن بس_

 .صدا بي اما ترکید بغضم زد، گوشم تو که سیلي با

 . گذاشتم صورتم دوطرف رو دستام رقصید مي گونم روی اشکي قطره که درحالي

 :گفتم نفرت با

 . نیست برنده وقت هیچ که هستي ضعیفي آدم تو. ای جنبه بي لیاقت بي یک تو. نه ولي داری قدرت چون بزن آره، بزن باش راحت _

 : برد باال رو صداش هم اون ناباوری کمال در

  نیستم؟ برنده من ضعیفم؟ من کردی؟ فکری چه خودت پیش تو_

 .طوره همین هم واقعا-

 ...چرا. ای زنده االن تا  طوری چه بدونم خوام مي اصال رسیدی؟ کجا به تو شدی؟ چي خودت-

 .کافیه-

 .نداره حالت به فرقي هیچ بکنن باهات هم هرکاری تو-

 .فرهنگیته بي ی نشانه کن فکر طور این تو-

 .زنه مي حرف فرهنگ از من برای مادر و پدر بي ی دختره که شده چي ببین-

 .شکست رو قلبم که بود محکمي سنگ زد، که حرفي

 .کردم پاک رو هام اشک و کردم کنترل رو لرزونم ی چونه 

 :گفتم درد با 

 . نداشت ای دیگه دلیل. رفتم مرکز اون به من که رفتند دنیا از من مادر و پدر _

 .کردم نگاه ماشین از بیرون فضای به برگردوندم ازش رو روم ناراحتي با

 . بود من شخصیت و شعور به توهین حرفش. شدم زد که حرفي از پشیموني متوجه

 : گفت و آورد در حرکت به رو ماشین

 . آتي_

 :  گفت و گذاشت شونم روی رو دستش. نزدم حرفي

 آتي_

 : گفت و گرفت سمتم به رو سرش. زدم کنار رو دستش

 .متاسفم_

 . دارند تاثیراتي چه ها حرف بعضي که اینه مهم نیست، مهم  تو تاسف -

 .نداشتم منظوری-

 .بود همین ازحرفت من برداشت ولي-

 .بگیر نشنیده ببخشید-

 

 .کرد تحقیرم داشت که زشتي خطاب با. بودم خور دل هم بدجوری بودم خور دل. نزد حرفي برسیم خونه به تا

 .بود نزده بهم حرفي همچین قدرتش، همه اون با بودم پیشش که سالي چهار اون تو اردشیر حتي

 .شد اتاقش وارد هم اون که شدم متوجه. رفتم باال سریع و شدم خونه وارد

 .بگیرم اردوان با تماس یک حداقل یا کنم فرار بتونم تا بشم تنها تا بره خونه از کردم مي دعا. شد تیز گوشم تلفنش زنگ صدای شنیدن با

 .بیاد مهمون براش قراره که فهمیدم ، شنیدم که صداهایي از

 . کشیدم ناامیدی از آهي و دادم پشت اتاق در به شد قطع که تماسش
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 :گفتم و نشستم رفتم تخت سمت سریع. خورد در به ای تقه لحظه همون

 .بله _

 بلدی؟ آرایشگری گفتي: پرسید جدیت با زد، ماشین تو که حرفي از بیخیال و کرد باز رو در

 : گفتم بشم خارج عصبانیم حالت از کردم مي سعي که حالي در

 .بلدم. آره_

 .دارم مهمون بده انجام زودتر بیا پس -

 .کنم عوض رو هام لباس کن صبر-

 . کردم عوض مشکي شلوار و چهارخونه پیراهن یک با رو هام لباس. شد خارج اتاق از و داد تکون سری

 .بود کوتاهي میز و صندلي روش که بزرگي ی پارچه. کرده آماده رو باال سالن از قسمت یک خودش دیدم رفتم بیرون که اتاق از

 : گفت و کرد اشاره بود میز روی که چرمي کیف به نشست صندلي روی. رفتم سمتش

 .کن شروع_

 .بودم بلد رو همشون با کار تقریبا. بود تراش ریش ماشین یک و تیغ و ها قیچي انواع توش. کردم باز رو کیف و گفتم آرومي چشم

 : پرسیدم

 مجهزی؟ همه این که داری شخصي آرایشگر تو_

 .بده انجام رو کارت ها، وقت گاهي -

 .شد مرتب چیز همه باالخره که گذشت ای دقیقه بیست. کردم شروع و برداشتم نازکي ی شونه و قیچي

 .کرد نگاه موهاش به تایید از پر هایي چشم با و رفت آینه سمت تکوند؛ رو خودش و شد بلند جاش از

 . نکرد هم تشکر حتي که بود اولویت تو براش غرورش انقدر

 .بود ها حرف این از تر قدرنشناس اون اما کنم مرتب رو موهاش خوبي به تونستم نبودم، ای حرفه کار این تو که مني

 

 .کنه آشپزی شبش های مهمون برای تا اومد ناز گل خسته هم من و بود تاریک هوا

 :شد بلند ارشا صدای که بود نگذشته ای دقیقه چند. کشیدم دراز و رفتم اتاقم توی بعد و کردم کمک بهش کني

 آتي _

 بله؟-

 .بیا بدو-

 :گفت و انداخت تاپام سر به نگاهي. رفتم بیرون و شدم بلند جام از

 .کني پذیرایي هام مهمون از باید امشب. نیست هم سیمین رفته ناز گل _

 :گفتم ناراحتي با

 داری؟ مهمون چندتا _

 .نفر چهار-

 .کنم مي پذیرایي  باشه-

 .بده خودت به ساموني و سر یه ، رسند مي دیگه ی دقیقه چند تا-

 و گذاشتم بودند، شده بلند کمي که موهام روی حریری شال. کردم عوض ساده مشکي شلوار و بلوز یک با رو هام لباس و برگشتم اتاق داخل

 .گرفتم قرار آینه روی به رو

 باز از بعد ها، درد این شاید تا بستم رو هام چشم و کشیدم عمیقي نفس. ندونه دلم از چیزی کسي شد مي باعث سرحالم همیشه و شاد ی چهره

 .کنند پیدا تمومي هام چشم شدن
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 .رفت هاش مهمون استقبال به من از قبل ارشا. رفتم بیرون اتاق از در صدای شنیدن با

 .برم آشپزخونه به که رفتم پایین ها پله از

 .شد خونه وارد برگ هیکلي و بلند قد با ارشا سال و سن هم پسری

 .رفتم عقب به قدمي و ترسیدم دیدنش با اولش

 .رفتم آشپزخونه به زود و دادم جواب هم من گفت، که کوتاهي سالم با

 .شدند مشغول زدن حرف به باهم و گفت آمد خوش بهش ارشا

 .شدند وارد شوخي و شیطنت از سرشار هایي قیافه با نفر سه. زدند در که نکشید طولي

 .نشستند مبل روی و دادند تحویلم زشتي ی خنده من دیدن با

 :گفت و داد تکون سرم حلوی رو دستش. اومد آشپزخونه به ارشا

 کني؟ مي نگاه کجارو _

 چي؟-

 . کن آماده میوه و نسکافه هست یخچال تو شیریني-

 .باشه-

 .دارم آبرو ها این جلوی من کن؛ پذیرایي درست-

 : زدم غر و کردم تندی نگاه

 گي؟ مي بار چند باشه گفتم_

 .برگشت هاش مهمون کنار و نزد حرفي

 

 .کردم آماده نسکافه و کردم جوش رو آب

 . ریختم سفید کوتاه های فنجون تو و ریختم توش شکر کمي

 .رفتم هاش مهمون سمت به مرتب خیلي و گذاشتم سیني توی هارو فنجون

 : گفت ها اون از یکي. کردند تشکر مسخره لحني با و برداشتند نفر سه اون اول

 !کنم کمکت بشین_

 نگاه ها فنجون به العمل عکس بي جدیت با ترسناک، هیکلي پسر اون ولي زد حرص روی از لبخندی ارشا. خندیدند بلند صدای با دیگه دوتای

 .کرد مي

 :گفتم آروم و رفتم سمتش

 .بفرمایید _

 :گفت کنه نگاهم حتي که این بدون و برداشت رو فنحون

 .ممنون _

 .برداشتم هارو شیریني ظرف و رفتم آشپزخونه به سریع هم من. برداشت ارشا رو آخر فنجون

 . ریختم هم به و شدم و کالفه واقعا دوتاشون یکي های نگاه از رفتم، ها شیریني تعارف برای وقتي

 .نبود مهم براشون انگار ولي انداختم بهشون تندی نگاه

 .خندیدند مي بلند بلند اون از بعد و زدند مي های حرف پچ پچ با گاهي و بلند گاهي

 .بود بهتر طوری اون رفتم پخت اتاقک به. باشم دیدشون تو خواست نمي دلم اصال کرد مي اذیتم رفتارشون

 :گفت مي که شنیدم رو ترسناک آدم اون ی دورگه صدای ها، خنده بین. رسید مي گوشم به صداهاشون

 گذره؟ مي خوش نیستم من. بگین باشگاه از آوردین در رو شورش دیگه بسه _
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 .شد گرم سرشون دیگه های حرف با و شدند خارج قبل حالت از همه حرفش، این با

 .نیست بدی آدم که داره ای ورزیده خیلي هیکل و بلند خیلي قد که کسي هر. نبود ترسناک هم قدرها اون

 .رفتم سمتشون بودم، چیده توش هارو میوه که ظرفي بردن برای به دوباره. بود گذشته ساعتي نیم

 :گفت ارشا

 .بیار آب لیوان یه _

 .چشم-

 :گفت صدایي بدم، انجام رو گفت که کاری بخوام تا

 !بال بي چشمت _

 : داد ادامه دیگه یکي

 !شي مي خسته که طوری این_

 .بذارم دستش کف رو حقش خواست مي دلم. بودم رسیده عصبانیت اوج به

 .برگشتند سمتم به همه لیوان شدن شکسته صدای با. لرزید مي هام دست بودن عصباني شدت از

 

 . کرد مي نگاه بهم آمیزی تهدید حالت با ارشا

 .اومد آشپزخونه سمت به خندید مي که حالي در ها اون از یکي

 : گفت پوزخندی با که کشیدم کنار رو خودم

 !که نشد چیزی نکن ناراحت رو خودت اصال_

 .بده نجات رفیقش دست از و من و بده خودش به تکوني شاید تا کردم نگاه بود، نخورده تکون جاش از که ارشا به

 .سرش پشت هم ارشا شد بلند هم ترسیدم مي ازش که اوني

 : گفتم نگراني با

 .کنم مي جمعش نیست مهم_

 : گفت ارشا

 آشپزخونه؟ تو رفتي داری الزم چیزی هومن_

  هومن بود؛ روم روبه که اوني

 :گفت و انداخت بهم نگاهي و داد تکون سری

 .بشورم رو دستام خوام مي _

 .رفت و گرفت من از رو نگاهش

 .اومد آشپزخونه سمت ارشا

 : گفتم ترس البته و نگراني با

 .خوام مي عذر_

 : گفت ارشا

 . بشین جان کیان_

 ایستادی؟ چرا

 .میام اآلن من کنید پذیرایي خودتون از 

 :گفت و ایستاد کنارم دقیقا

 کني؟ مي کار چي داری هست معلوم هیچ _
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 :گفتم کنه، کاری تونه نمي بقیه جلوی که این به خوش دل

 .بدترند هم خودت از حتي داری وحشتناکي دوستای _

 : گفت رسه مي و حسابم بعدا فهمیدم که پوزخندی با انداخت باال و ابروهاش از یکي

 .گیرم مي نشنیده_

 . بگیری نشنیده بخوای که نگفتم چیزی-

 : گفت باالتری صدای تن با و پوشوند و صورتش وحشتناکي اخم

 . نبرا باال بقیه جلوی رو من صدای_

 .بکشم داد سرت ها اون جلوی نکن کاری

 .کني نمي رو کار این-

 : گفت بعد و کرد نگاه هاش مهمون به

 .نکن رفتار پاها و دست بي مثل_

 چي؟-

 .پایین نیا نگفتم بهت تا باال برو هم االن باش، تر منظم-

 فهمیدی؟

 .باشه _

 نشنیدم_

 . شنیدم آره_

 .رفتم اتاق سمت به عجله با سنگینشون های نگاه مقابل در

 .ایستادم آینه روی به رو

 . آرایشي نه و داشتم زیبایي و خاص لباس نه

 .کردند مي نگاه بهم انقدر طور چه پس

 .بود کرده جلب رو توجهشون صورتم حسي بي و سردی و هام چشم احساس تضاد شاید

 . شد مي طور این نباید بود، که هرطوری

 .باشیم امان در ارشا های گیری سخت از بقیه هم و من هم که گرفت مي شکل ارتباطي نباید

 

 . داد مي آزارم رسید مي گوشم به که هایي خنده صدای

 . باشم آروم کردم مي سعي

 .خندم مي زندگي های ریزه خرده این به روز یک که بودم این به خوش دل. بگیرم ندیده رو اتفاقات کردم مي سعي

 رسید؟ مي کي کردم، مي فکر بهش که روزی این

 . شدم خسته دیگه

 . زد صدام ارشا که گذشت ساعتي یک

 .رفتم پایین و کردم مرتب رو وضعم و سر

 . نیاوردم خودم روی به اما بودند سرجاشون هم هنوز سنگین های نگاه اون

 :گفت مي ها اون از یکي که شنیدم ولي آشپزخونه تو رفتم مستقیم

 . ها جذابیه دختر ارشا _

 کنه؟ مي کار برات که نیست حیف
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 .گرفت بغضم زد، که حرفي عاقبت ترس از

 . ترسیدم مي بیشتر بکنه بخواد حرفش ی درباره ارشا که فکری از حتي

 .داشت کار چي بگه بیاد ارشا تا موندم منتظر و کشیدم عمیقي نفس

 : گفت گوشم در اخم با اومد؛ که نگذشت چندثانیه

 .باال ری مي و کني مي جمع هم رو بساط این چیني؛ مي رو میز سریع_

 بساط؟ کدوم-

 .چشم بگو-

 : گفتم و کردم حبس رو نفسم

 .چشم_

 . نداشتم خبر هاش ظرف جای از

 .گشتم مناسب چیزهای دنبال و انداختم غذاها به نگاهي

 .کردم تا ها ظرف کنار برای دستمال چندتا و چیدم بزرگش نسبتا میز روی خاصي نظم با

 .گذاشتم دورش هارو لیوان و کردم پر یخچال تو های نوشیدني از رو پارچ دوتا

 .کشیدم سرعت به هارو غذا و کردم روشن رو بود میز روی که بلندی شمع دوتا

 :زدم صدا آروم

 .آقا _

 : گفت بقیه به رو ارشا

 . شده آماده شام ها بچه بیاین_

 .اومدند ها صندلي سمت و شدند بلند جاشون از بود، متفاوت بقیه با که کیان بعد و نفر سه اون همه از اول

 . اومد  ها اون از بعد هم ارشا

 . کشیدم عقب براش رو صندلي و پشتش رفتم

 :گفت بود هم روی فکش و بود زده زل هام چشم به که درحالي

 .ممنون _

 : گفت بود، شده خیره بهمون لبخند با که هومن

 !بشین_

 .گرفت رو دستم که باال برم خواستم حرفي هیچ بدون و برگشتم سمتش

 . بیاد دستش کار حساب تا رفتم بهش ای غره چشم و کشیدم محکم رو دستم

 :گفت فقط و نکرد کاری اما انداختم نگاهي ارشا به

 .بخورید رو شامتون _

 . بیاد سمتم خواست و شد بلند جاش از هومن که بشم رد خواستم

 . شد بلند کیان که باال برم خواستم ترس با

 .ترسیدم مي هم جدیتش و سکوت از که هیکلش، از تنها نه

 . شدم خیره بهش و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفت و شکست رو بود حاکم که بدی سکوت کیان

 .هومن دیگه کن بس _

 . میاری در و شورش داری
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 بینیش؟ نمي مگه

 .باال رفتم سریع بود اشک از پر چشمام که حالي در و بمونم اونجا تونستم نمي دیگه

 

 . گذشت ساعتي چند

 . بودم شده خسته بود گرسنم

 .برد خوابم رفتم، مي ور موهام با آینه جلوی و بودم نشسته تخت کنار که طور همون

 . شدم ییدار خواب از دیدم که خوابي با صبح

 .نشستم جام سر و انداختم بود سرم که پتویي به نگاهي

 .شدم بلند جام از و کشیدم  موهام به دستي

 : گفت و کرد بهم تندی نگاه. گرده مي چیزی دنبال داره بیرون لباس با ارشا دیدم بیرون رفتم اتاق از وقتي

 .نشنیدم رو بخیرت صبح_

 .بخیر صبح-

 .نباش تخس-

 : گفتم و کردم صاف رو گلوم

 .جدت جان رو تو صبحي سر کن ول_

 .کني صحبت درست باید من ی خونه تو-

 فهمیدی؟

 چي؟-

 . کني زندگي جایي همچین تو دیدی نمي هم خوابت به تو-

 میاری؟ در دم شه مي که من واسه وقت اون

 .فهمم نمي-

 : گفت درهمي اخم با و روم به رو اومد

 کشي؟ نمي خجالت تو_

 چي؟-

 دیشب؟ بود کاری چه-

 : گفتم و کردم فکر داشتیم که مزخرفي شب به

 چیه؟ منظورت_

  بود؟ رفتاری چه این-

  زد؟ مي حرف طور چه ندیدی

 ...خواستي مي البد شد نمي بلند جاش از کیان اگه

 : گفتم و پریدم حرفش وسط

 آوردند؟ در رفیقات که هست هایي بازی جنبه بي منظورت نکنه_

 .نیستند من رفیقای ها اون-

 منه؟ تقصیر کثیفشون دهن و ها چشم کني مي فکر چرا هستند، که هرچي-

 ...که کردی غلط گفتند بهت چي دیدی که تو-

 .خورد زنگ تلفنش بگه رو حرفش ی بقیه بخواد تا
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 :داد جواب لحظه چند برای

 .بله_

 ...-مخاطب

 شما؟ سالم-ارشا

 ...-مخاطب

 امرتون-ارشا

 ...-مخاطب

 :زد داد بلند ارشا

 .نخیر _

 . کرد قطع رو تلفن و

 .داشتیم کم رو همین_: گفت و رفت بهم ای غره چشم

 :گفتم و گرفتم باال رو سرم

 چي؟ _

 :زدن حرف به کرد شروع سنگینش نگاه اون همراه

 . زده زنگ لعنتي اردوان اون _

 شه نمي بیخیال چرا

 کنه؟ مي چیکار داره باز

 خوبه؟ حالش اردوان؟-

 : گفت و داد تکون رو سرش

 .بفهم خوانت نمي ها اون بیرون، انداختنت که کني نمي درک چرا متاسفم برات_

 . افتاد پایین چشمم ی گوشه از اختیار بي اشکي

 : گفتم ای گرفته صدای با

 .داره فرق اردوان_

 

 :گفت و شد جا به جا پاهاش روی

 . حاال بسته _

 .کن تمومش کني گریه نمیخواد

 : گفتم و کردم نگاهش گرفته نگاهي با

 .دلي سنگ خیلي_

 نیفتي؟ پس که گرفتي پیش دست-

 : داد ادامه و زد پوزخندی

 .ای کاره این خیلي تو بابا_

 .گي مي چي بفهم-

 : گفت و شد جدی

 .  گم مي دارم چي که متوجهم کامال من_

 .کني مي چیکار خودت با حرفات با داری بفهمي باید که تویي این
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 :گفت که بدم رو جوابش خواستم و کشیدم عمیقي نفس

 .دارم کار هزارتا شو حاضر و بخور چیز یه برو_

 . پایین رفتم و نزدم حرفي

 . بخورم چیزی یک تا رفتم و زدم صورتم و دست به آبي

 . بودند افتضاح میز و آشپزخونه

 .اومد بیرون پخت اتاق از ناز گل دیدم که کردم مي فکر رو پیش کارهای به نگراني با

 .سالم-

 .بخیر صبحت دخترم، سالم-

 .بخیر هم شما صبح-

 .رفتم یخچال سراغ و زدم لبخندی

 .کردم خوردن به شروع آرامش با و برداشتم میوه آب لیوان یک با هارو مهمون های شیریني از تا چند

 :شد بلند صداش که نگذشت دقیقه ده

 ... آتي _

 .باش زود پس، کجایي آتي

 :گفتم بلند و برداشتم هم رو لقمه آخرین

 .میام دارم _

 . بستم سرم باالی رو بلندم موهای و رفتم اتاقم سمت

 .کردم عوض مناسبي های لباس با رو تنم های لباس

 . بیرون رفتیم خونه از باهم شدم، حاضر وقتي

 .افتادیم راه و شدیم ماشن سوار قفل کردن باز از بعد و درآورد و سوئیچش

 : پرسیدم و کردم جمع رو خودم بود سردم

 ریم؟ مي کجا_

 . نزد حرفي

 . پرسیدم تری بلند صدای با دفعه این

 ریم؟ مي داریم کجا بدونم شه مي-

 . بود اومده خودش به تازه انگار

 :گفت و داد تکون رو سرش

 چي؟ _

 ریم؟ مي کجا پرسیدم-

 . باشگاه ریم مي-

 .دارم مهمون جا اون من

 باشم؟ من که الزمه االن واقعا-

 .مني واسه تو نباشه، چه و باشه الزم چه -ّ

 . بدی انجام و گم مي که هرچي وباید

 : داد ادامه غرور با و انداخت بهم نگاهي نیم چشم ی گوشه با

 هستي؟ که جریان در_
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 :گفتم و شدم ولو صندلیم تو

 .جریانم در متاسفانه آره _

 

 .شدیم وارد باهم هم بعد. کرد صحبت تلفنش با من از فاصله کمي با ارشا باشگاه به رسیدن با

 : گفتم و  انداختم خالي محیط به نگاهي

 نیست؟ کسي چرا_

 .شه مي پیدا کلشون و سر کم کم-

 .رفتم اتاقش سمت ارشا سر پشت و دادم رو جوابش. گفت سالم ما دیدن با و اومد بیرون رختکن از ها مربي از یکي

 : گفت و کرد اشاره بودم، پوشیده قبال که هایي کفش به

 .پوشي مي هارو این باشگاه تو بعد به این از_

 :پرسیدم پوشیدمشون مي که حالي در. برداشتم هارو کفش و دادم تکون سری

 چیه؟ شغلت تو _

  چي؟-

 باشگاه؟ یا شرکتي رئیس نفهمیدم من-

 هست؟ مشکلي. جفتش-

 .پرسیدم سوال یک فقط من دی؟ مي جواب عصبي قدر این چرا حاال-

 : گفت و کرد مرتب آینه جلوی رو هاش لباس

 .کن ردیف هارو کتاب حساب برسند، هام مهمون تا_

 .هیچه هات سرمایه مقابل در میاری در باشگاه این از که پولي مطمئنم-

 !شد نمي طور این که نبود هام حساب به سرم اگه-

 .نیستند ها این که فقط-

 : گفت آروم پوشوند رو صورتش اخمي

 چي؟ یعني_

 کنه؟ نمي کمک بهت پدرت بگي خوای مي-

 :گفت و کشید پیشونیش به دستي

 .نخواستم خودم نکرد من برای کاری من پدر _

 اومده؟ کجا از شرکت و باشگاه این بدونم شه مي-

 .کني مي تر دراز گلیمت از رو پات داری دیگه-

 :گفتم بیخیالي لحن با

 .نیست اصراری نگو _

 : گفت و کشید عمیقي نفس

 فروختم رو سهامم بعدش. کردم مي کار توش و کردم گذاری سرمایه شرکت یک تو اولش رسید؛ بهم سرمایه مقدار یک مادرم مرگ از بعد_

 . انداختم راه کار خودم و

 .سالته پنجاه انگار زني مي حرف طوری یک-

 .بدم انجام کارهارو این چهارسال سه تو تونستم که داشتم رو جنمش-

 .حالش به خوش
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 .بگیره کار به طور چه دونست مي و داشت رو پیشرفت برای شرایط ی همه

 تر بیش گذره مي که هرچي و نباشند تکراری روزهاش که این جز زندگي تو خواد مي چي آدم مگه. بود موفق و بخت خوش آدم یک ارشا

 .کنه پیشرفت

 .کوتاه زمان مدت حتي کنند، زندگي شرایطي همچین تو که دارند آرزو ها خیلي

 .نداشت چیزهارو خیلي اون ولي

 .باشه داشته عاطفي حمایت که کسي یا مادر؛ مثل

 .رسید مي نظر به طور این اما نداشتم چیزی از خبر که من

 

 :گفت مربي و خورد در به ای تقه

 تو؟ بیام تونم مي _

 .بیا: ارشا

 :گفت و شد وارد

 .هستند همراهشون هم غریبه دوتا یکي منتها رسیدند مهموناتون _

 : گفت و کرد فکر کمي ارشا

 اومدند؟ داخل غریبه؟_

 .بینند مي هارو دستگاه دارند. آره -مربي

 .میام االن من کن سرگرمشون -ارشا

 : گفت و داد تکون سری مربي

 .باشه_

 :گفت ارشا

 .کن رد رو همه تعطیل باشگاه امروز _

 همه؟: گفت مربي

 .احسان و کیان جز به -ارشا

 : گفت و کرد ورزش سالن به نگاهي. ایستاد پنجره روی روبه ارشا و رفت

 .هست که هم هومن_

 : گفتم اسمش شنیدن با

 .داری مزخرفي رفیق نه، وای_

 : گفت جدیت با و برگشت ارشا

 .مجبورم کنم تحمل رو نفر چند این وقت چند مجبورم فقط من نیست؟ من رفیق اون که بگم هم تو به باید_

 .بکنند هرکاری آزادند همه. نیست کاری به مجبور کس هیچ-

 گرفتي؟ هرشرایطي در نمیدی، انجام بخوای هرکاری تو. نزن چیزها این از حرف فعال-

 .آره-

 .پیششون  ریم مي رو وضعت و سر کن مرتب هم حاال-

 بیام؟ هم من-

 بدم؟ توضیح و کنم باز برات رو هرچیزی داری انتظار چرا-

 .نیست فهم قابل زني مي که هایي حرف چون-
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 !فهمي نمي چیزی که تویي فقط ظاهرا-

 ...به فهمیدن-

 : گفت و پرید حرفم وسط

 .بده انجام رو گفتم که کاری. نکن کل کل_

 : گفتم و کردم صاف رو لباسم. کردم مرتب شالم زیر رو موهام و ایستادم جام سر

 .ام آماده من_

 :گفت و زد هم به رو هاش دست

 فهمیدی؟. کني نمي بحث هم هومن با دی نمي رو کسي جواب نشد، خواسته تا زني نمي حرفي. بفهمي بگم بذار _

 .آره-

 : گفت و کرد نگاهم

 .نشنیدم_

 : گفتم قبل بلندتراز

 .فهمیدم_

 

 . شدم خارج اتاق از من سرش پشت و ارشا اول

 .داد انجام هاش مهمان از گرمي نسبتا استقبال مصنوعي، لبخند با ارشا

 .بودند پسر سه و دختر تا دو

 .کردم آرومي سالم هم من پرسي احوال و سالم از بعد

 . زد چشمکي  و اومد جلو به قدمي دیدنم با هومن

 .بردم پناه ارشا پشت بهش توجه بي

 .بود فرما حکم سکوت و نشستند باشگاه بلند پایه های صندلي روی همه

 . کرد مي بهتر کمي و جو شد، مي پخش که آرومي موسیقي فقط

 .بشینم بقیه از جدا کنارش صندلي روی تا کرد اشاره من به ارشا

 .نشستم حرف بي  و دادم انجام و گفت که کاری

 :گفت کنه ثابت جمع به رو خودش طبعي شوخ خواست مي که درحالي هومن 

 کني؟ پذیرایي ازمون خوای نمي ارشا، _

 :گفت بود تنش رسمي شلوار و کت که ها پسر از یکي

 . هست وقت پذیرایي برای _

 .جاییم این دیگه موضوع یک برای ما 

 :گفت بود، تنش طوسي و مشکي بلند مانتوی که ها دختر از یکي

 .کنیم صحبت خصوصي نفر چند ما که هست الزم _

 .کرد نگاه باشگاه مربي و من به هم بعد

 . کرد نگاه مربیش به بعد و گرفت من سمت رو سرش ارشا

 :گفت و کرد صاف رو صداش

 .بزنید همینجا رو حرفتون نیست غریبه کسي جا این _

 :گفت و کرد قفل هم تو رو هاش دست هومن
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 ...بخوای رو راستش _

 :گفت و پرید حرفش وسط ها پسر از یکي

 . نتاج آقای چرا؟ حاشیه _

 .ره مي ورشکستگي سمت به داره شرکتت جان، ارشا

 :گفت و کشید سرش به دستي ارشا

 .کنید مي یادآوری هربار چرا دونم نمي واقعا _

 :گفت و زد حسي بي لبخند هومن

 . داره فرق دفعه این _

 . شه مي کارمندهات حقوق خرج ها درآمد ی همه نداری شرکت از آنچناني درآمد واقعا تو

 :داد ادامه بود؛ نشسته کنارش که دخترها از یکي

 . نیست کس هیچ نفع به وضعیت این _

 .بمونیم سهممون پای ما که باش نداشته انتظار کنه نمي گذاری سرمایه مورد این در کسي

 : گفت بود، شده سرخ صورتش و عصبانیت از و ریخته هم به بود معلوم که ارشا

 کنم؟ کار چي گید مي من به االن_

 :گفت بود ساکت که پسری

 . نیست هم افزایش انتظار نداریم سهام این به احتیاجي دیگه ما _

 .بشه کم سهاممون ارزش از خوایم نمي که این فقط

 .انداخت من به نگاهي و کشید عمیقي نفس ارشا

 دستوراتش مطیع همیشه باید و بودم کارگرش من بود، مي باشگاه یک مدیر چه و شرکت یک رئیس ارشا چه نداشت فرقي هیچ من برای

 .بودم

 

 . بود عصباني ارشا

 .کرد حس رو خشمش شد مي راحت خیلي

 . بود شده قرمز کمي گردنش و بیرون بود زده پیشونیش و گردنش رگا

 .نکرد تغییری بود، کرده تصاحب رو صورتش که اخمي

 . شنید ارشا و گفتند رو مهمشون های حرف فقط نموندند زیاد هاش مهمون

 .ارشا شرکت از ها دار سهام کشیدن کنار قیمت با شد تموم گرون ارشا برای که هایي حرفي

 .اومد سمتمون آب، لیوان یک با مربي رفتنشون از بعد

 .کنه صحبت تنها ارشا با خواست مي انگار برم کنار که خواست من از چشم با

 : گفتم و دادم تکون سری بفهمه، ارشا که این بدون

 کجاست؟ سرویس خوام مي عذر_

 . کرد اشاره و برد راست سمت به رو دستش

 .رفتم داد نشون که جایي سمت و کردم آرومي تشکر

 .بودم نگران من اون از بیشتر انگار زدم؛ پریدم رنگ صورت و دست به آبي

 .نیست شرکت دیگه که باشه یکي خرجش و دخل و باشه نداشته ضرری و سود که شرکتي

 .نه این اما اومد کنار تر کوچک های کاسبي با شد مي
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 .بیرون رفتم و کردم خشک رو هام دست

 . کرد مي صحبت تلفن با ارشا

 : گفت و کرد قطع رو حرفش من دیدن با

 .خونه بریم باید_

 .شدیم ماشین سوار تا رفتم همراهش و دادم تکون  فهم ی نشونه به رو سرم

 : گفت و کرد قطع رو تماس

 .بده رو داشبورد توی ی دفترچه_

 .دادم بهش رو دیدم که مشکي جلد ی دفترچه و کردم باز و درش

 . زد ورق دوباره و کشید خط مورد تا دورچند. انداخت نگاهي ها تاریخ به و کرد بازش

 :گفت عصبي

 . شده قاطي چیز همه_

 شه؟ مي چي شرکتت-

 : گفت و برگشت سمتم به حرف این با

 چي؟_

  کني؟ جمعش باید شرکتت-

 کني؟ تمومش باید

 .بخرم رو سهامشون که این یا کنم جلب رو نظرشون باید یا-

 کني؟ مي کار چي تو-

 :گفت و کشید موهاش الی دستي

 . کنم مشورت باید _

 .نه یا دارم کافي پول دونم نمي

 اجاره؟ یا خودته مال باشگاه این-

 طور؟ چه خودمه مال-

 .کني اجرا رو نمایشت پولش با و بفروشي رو جا این توني مي-

 : گفت و زد پوزخندی

 . کردی شلوغش زیادی نمایش؟_

 .میام کنار موضوع این با تنهایي

 توني؟ مي-

 :گفت و زد زل چشمام تو

 .کنم مي و خودم سعي _

 

 .کننده خسته و تکراری روز چند بود؛ گذشته روزی چند

 .بودم شده خسته واقعا

 .شدم خسته چیز همه از خونه گیری دل و سکوت و ارشا از فقط نه 

 . بود شده گم داشتم خودم برای که هدفي

 .گشتم مي خودم برای کننده قانع دلیل یک دنبال موضوعي هر تو داشتم انگار
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 .بده جواب من به که منطقي حرف یک از دریغ اما

 . بودم تنها خونه تو هم من و بود عصر

 . گذاشت تنهام خونه توی و کرد اعتماد بهم کمي ارشا باالخره

 .شرط هزارتا قید به تنهایي اما

 . بود گرفته رو بیرون با ارتباط ی وسیله و تلفن هر. کرد مي قفل روم رفتن از قبل رو خونه در

 . دارم قبول رو بفروشند رو من حتي یا بشم کشته پدرش ی وسیله به نذاشت که کرد من به بزرگي لطف ارشا اینکه

 . کرد انتخاب شخصیش خدمتکار عنوان به رو من اون

 .شخصیش کارهای و شرکت نه و خونه های کار تو نه نبودم ای کاره من واقع در ولي

 . اینجام چرا نمیدونستم خودمم واقعا

 .باشم داشته ارتباط یا تماس دانشگاهم های دوست از هرکدوم یا آذر با تونستم مي حداقل بودم، خان اردشیر ی خونه تو لحظه اون اگه

 .زدم زل رو به رو خاموش تلویزیون به و کشیدم عمیقي نفس

 . شد خونه وارد و انداخت کلید ارشا که بود شده تاریک هوا تازه

 .رفت آشپزخونه سمت بود، پوشونده رو اش خسته ی چهره سنگیني اخم که حالي در کنه سالم بهم اینکه بدون

 . کردم سالم و  شدم بلند جام از

 :گفت و داد تکون سری

 خبر؟ چه _

 .زدم حرف کسي با نه  دیدم رو کسي نه که من چي؟ از خبر-

 . نیومد خوشش زدم که حرفي از

 :گفت بود، داده تکیه دیوار به که درحالي و برداشت آب لیواني

 .خوبه حالم آوردی شانس_

 !دیدیم شما از خوبي حال ما که عجب چه واقعا؟-

 .مونه مي دستم حاالها حاال شرکتم-

 .خوب چه-

 :گفت و کشید عمیقي نفس

 .دارم احتیاج بهت _

 .انداختم باال ابرویي

 :گفتم و کردم ریز رو هام چشم 

 کنم؟ چیکار باید _

 . کني مي بررسي دونه دونه رو شرکتم های حساب ی همه: ارشا

 .باشي مشکوک چیزی به نباید هم ریال یک ی اندازه به حتي

 بدی؟ توضیح تر واضح شه مي-

 . دم مي بهت هارو قرارداد و کارها و ها حساب ی همه-

 .کني مي کتاب حساب و بندی دسته رو همه

 :گفتم و زدم ای زیرکانه لبخند

 عوض؟ در و _

 : گفت و زد پوزخندی
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 اینجایي؟ چرا نرفته که یادت_

 . گرفت دلم

 . آورد مي روم به همش اینکه از

 . دلیش سنگ از

 :گفت و انداخت بهم دقیق نگاهي

 .دم مي حقوق بهت باشه اوکي چي همه و کني جور و جمع سریع و کارت اگه حاال _

 :گفتم زد، شادی از برقي هام چشم

 تضمیني؟ چه _

 . کنم باز حساب برات تا بانک ریم مي صبح: ارشا

 : گفتم لبخند با

 !قبوله_

 :گفت و کرد بهم چندشي نگاه

 .کن آماده رو حموم بعدش خستم خیلي کن درست چیز یه _

 .باشه-

 . دادم انجام رو گفت که کاری

 .آوردم مي دست به درآمدی داد، مي بهم که پولي با حداقل که بودم حال خوش

 

 .نداشت قرار و آروم دلم فردا قرار از بود شب های نیمه

 .کنم کار تونستم مي من

 .نبود اردشیرخان برای کاری خدمت کار این

 .نبود مواد کردن جا به جا کار، این

 . رسوند نمي کسي به هروئین و شیشه کار، این

 . رسوند نمي آسیب کسي به کار این

 . کرد نمي زیاد رو شهر های دودی غالم بدم انجام بود قرار که کاری

 .کرد نمي کار و کس بي رو مهتاب امثال

 . نبود ارشا برای کاری خدمت کردم مي که کاری

 .باشه مندانه شرافت کار یک تونست مي

 .ایستادم خودم پاهای روی که بگم شیوا صدایي و گرم لحن با و بگیرم باال رو سرم تونستم مي که طوری

 . بست نقش سردم ی چهره روی ذوق از لبخندی

 .پیچید مي سرم تو گلوله شلیک صدای صبح تا که شبي از تر طوالني حتي بود؛ شده طوالني شبم انگار

 . سال شب ترین طوالني از تر طوالني حتي

 .بستیم رو هامون چشم و بودیم گرفته رو هم دست پرورشگاه های بچه ی همه که طوفاني شب اون از تر طوالني شاید حتي

 . رسید گوشم به آرومي موسیقي صدای

 .ایستادم در کنار و شدم بلند تخت روی از

 . بود مهم هم ارشا برای فردا انگار

 .کنه برقرار رو نظم دوباره بود قرار که صبحي
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 .بود من اهمیت نور فردا آفتاب. بود من به اعتمادش شروع فردا صبح

 .بگیرم برعهده رو شرکت های حساب ی همه بود قرار چون بودم مهم

 . دوختم چشم بود، کرده پیدا راه اتاق به در زیر از که نوری به

 .روشنایي

 .داشتم احتیاج زندگیم تو واژه این مفهوم به من

 .بود زندگیم کتاب سوم جلد برای قشنگي ی مقدمه صبح شروع شاید

 . شدن مستقل و اردشیرخان خدمت پرورشگاه، تو زندگي

 ...ارشا با 

 .کنم دعا تونستم مي فقط و نبودم مستقل حال این عین در

 . نداشتم شک خدا وجود به

 !کنارمه همیشه که بودم مطمئن اما دادم نمي نشون ظاهرم تو شاید

 .کردم مي حسش ها سختي اون ی همه بین و بودم شده غرق وجودش تو من

 

 . برد خوابم کي نمیدونم

 .کردم باز استقالل شوق به رو هام چشم ذوق از گوشیم صدای با اما

 .کرد مي خوب رو حالم زمستاني روز یک برای گرم، آب حمام

 خارج خونه از بانکي حساب کردن باز برای و برسه ارشا رفتن وقت تا نشستم پایین های مبل از یکي روی و پوشیدم رو بیرونم های لباس

 .بشیم

 .کردم آماده براش رو صبحانه عجله با داشتیم که کوتاهي بخیر صبح از بعد

 .بگیرم رو دارم که مدرکي و شناسنامه که گفت  بهم  خوردیم رو صبحانه اینکه از بعد

 .افتادم راه به همراهش و برداشتم بودم، کرده فراموش رو همه ذوق به که هم من

 . رسیدیم بود کرده انتخاب خودش که بانکي به تا کشید طول ای دقیقه بیست

 .رفتیم بانک سالن به شمرده های قدم با و کرد پارک مناسبي جای رو ماشین

 .کنه کمکمون خواست و شد بلند احترام و ادب با سال میان خانم  یک همه از اول

 .نباشید خسته سالم: ارشا

 .درخدمتتونم نتاج آقای ممنونم سالم،: خانم

 :گفت و کرد من به نگاهي ارشا

 .کنیم باز حساب یک تا اومدیم _

 :گفت رسید مي نظر به مهربون البته و بلند قد که خانمي

 !درخدمتم من ایشون؟ برای _

 : گفت ارشا

 . هستند من کارمند ایشون_

 .بشه واریز براش حسابم از حقوقش که کنید اضافه حسابم لیست به

 . تماس ی شماره یک البته و مدارک خواستن از بعد

 .داد بهش رو خودش ی شماره ارشا، و دادم بهش رو مدارک

 .بشم آشنا درست کارهام با تا رفتیم شرکت سمت به شد تموم که کارمون
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 . خورد زنگ ارشا تلفن که بودیم خیابون تو سکوت با هنوز

 :داد جواب و انداخت موبایلش به نگاهي

 بله؟ _

 :پرسید خط پشت از صدایي

 سپهریه؟ آتوسا خانم ی شماره این _

 :گفت و کرد من به نگاهي ارشا

 امرتون؟ _

 :گفت صدا

 . داشتیم سپهری آتوسا خانم اسم به بانک در ثبت نمونه یک امروز _

 .گرفتم تماس دانشگاه از من

 

 افتاد؟ اتفاق سریع اینقدر طور چه گفتم خودم با

 .زدند زنگ هم ها اون و رسید خبر دانشگاه به شماره، و اسم ثبت محض به

 :پرسید بود، شد مي پخش که صدایي به حواسش و کرد مي رانندگي که درحالي ارشا

 امرتون؟ _

 : داد جواب صدایي

 . کنند نام ثبت که نیومدند دانشگاه جدید ترم برای راستش. هستم نعمتي من_

 .خاموشه هم تلفنشون

 .ندارند رو دانشگاه به اومدن وقت ایشون:ارشا

 . بگم چیزی تا برگشتم سمتش به معترض

 .بمونم ساکت تا کرد نگاهم ریزی اخم با و گرفت بینیش روی رو اشارش انگشت

 .هستند ما خوب دانشجوهای از ایشون چي؟ برای آخه: نعمتي

 . کنم صحبت تونم نمي هستم جایي من: ارشا

 .خدمتم در دارید مهمي حرف اگر

 .بده خیلي این بره دانشگاه از ایشون که نیست درست کنید؛ فکر بیشتر بهتره نظرم به: نعمتي

 .تماستون از ممنون خیلي: ارشا

 .بشه انجام اداری مراحل تا دانشگاه به بیان باید فردا برای هست، قطعي تصمیمشون اگه: نعمتي

 : گفت و انداخت من به نگاهي چشمي زیر ارشا

 .بخیر روز متشکرم_

 . کرد قطع رو تماس و

 : گفتم و برگشتم سمتش به

 بزنم؟ حرف نذاشتي چي برای_

 :گفت و کرد اخمي

 بزني؟ حرف باید چي برای _

 .کني مي زندگي داری دیدی تاحاال که هایي خونه بهترین از یکي تو

 . بگیری پول عوضش و کني کار برام قراره هم االن گرم غذات 
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 خوای؟ مي چي دیگه

 :کردم زمزمه و گرفتم ازش رو هام چشم نفرت با

 .بدم انجام رو کارهات ها شب تونستم مي _

 :گفت بودم ندیده ازش بحال تا که شیطوني لحن با و کرد گرد و هاش چشم و داد تحویل بهم داری صدا نیشخند

 ها؟ شب واقعا؟ _

 . انداختم پایین و سرم و کشیدم خجالت دادم که بزرگي گاف از

 :داد ادامه چون بود اومده خوشش بازی این از انگاری اون اما

 بگو خب _

 کني؟ کمکم توني مي چجوری ها شب

 : گفت و کرد روشن رو ماشین که رفتم بهش ای غره چشم اینبار

 .همین بگیری رو مدارکت تا ببرمت فردا تونم مي فقط_

 . دادم تکون رو سرم بغض با

 .رفت هم خودش و رسوند خونه به رو من سریع خیلي داشت، مهمي کار انگار و خورد زنگ تلفتش که رفتیم رو مسیر از کمي

 .بودم بیزار چیز همه از ارشا ی خونه مثل زنداني تو

 .شد مي تموم زندگي وحشتناک بازی این کاش

 .بودم آزاد کاش

 .نبودم تنها کاش

 

 .شدم بیدار خواب از زود خیلي بعد روز صبح

 .رفتم نمي دانشگاه به مدارکم گرفتن برای کاش شد؛ نمي صبح کاش ای

 .مستقل و موفق آدم یک. بشم پرستار یک خواستم مي من بدم ادامه داشتم دوست من

 .کنم تحمل بودم مجبور بود، گرفته شکل استقالل و کار اساس بر ذهنم تو که ای آینده و آرزوها ی همه وجود با

 .بود نشناخته رو واقعیم شخصیت کس هیچ که محیطي همون. رفتیم دانشگاه به ارشا با

 .کنم مي کار زندگي برای که تنهام یتیم بچه یک من نفهمید کس هیچ

 .بود فالکت شروع و پرورشگاه پایان که سخت سالگي هجده همون از کار

 .دونستم نمي رو دلیلش من و داشت عجله. رفتم امور معاونت قسمت به ارشا تند های قدم پشت

 .شدیم وارد و زد در به آرومي ی ضربه

 .دادیم رو جوابش ماهم. گفت  سالم و ایستاد احتراممون به

 : گفت لبخند با میری آقای

 دخترم؟ ندیدیمت ترم شروع برای چرا_

 :گفت که برگشتم ارشا سمت به حرف بدون

 .نداره دانشگاه به نیازی کنه مي کار داره آتوسا _

 :گفت لبخند با میری

 .بعیده ها حرف این! باشید ای کرده تحصیل آدم میاد بهتون _

 .خاص موارد مگر نداره آدم ی آینده رو تاثیری تحصیل: ارشا

 نیست؟ خاص موارد اون از دانشگاهي همچین تو پرستاری: میری
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 : گفت بالفاصله ارشا

 .جاهاییه همچین تو عمرش شدن تلف از بهتر ده مي انجام که کاری حداقل_

 :گفت بود، شده عصباني ارشا حاضرجوابي از انگار که میری

 پرسیدی؟ رو خودش نظر _

 .شد خیره هام چشم به خشم با بعد و کرد ساعتش به نگاهي ارشا

 :پرسید میری

 دی؟ مي ترجیح درس بر رو کار واقعا سپهری خانم _

 :گفتم شدم، مي ذوب اتفاقات این بار زیر ارشا های نگاه از داشتم که درحالي

 .بله _

 .کنم فرار رضایتم به تظاهر از که بود خوبي موقعیت. خورد زنگ ارشا تلفن

 .نشست مقابلم های صندلي از یکي روی و شد بلند میزش پشت از میری. رفت بیرون اتاق از و کرد عذرخواهي

 .برداشتم یکي و کردم تشکر. کرد تعارف میز روی کاکائویي های بیسکوییت از

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي

 همسرته؟ _

 : گفتم واضح خیلي

 .رئیسمه ایشون نه_

 : گفت و خندید

 رئیس؟_

 ...و کارم به مشغول شرکتشون تو من-

 :گفت و شد وارد دوباره ارشا

 ...لحظه یک آتوسا خوام عذرمي _

 : گفت زیرگوشم. رفتم نزدیکش و شدم بلند ازجام

 روشنه؟. دنبالت بیام خودم تا دانشگاه تو بمون پس بکشه، طول ممکنه مدرکت کارهای دونم مي. دارم مهم خیلي خیلي کار یک من_

 گردی؟ برمي کي-

 : گفت کوتاهي مکث از بعد

 .نکن فراموش پارکینگ ی محوطه تو یازده ساعات_

 : گفتم آروم و کردم نگا اتاق دیواری ساعت به

 .ندارم ساعت من_

 

 :گفت حرص با و کرد باز دستش از رو بود ارزش با خیلي مطمئنا که مچیش ساعت

 .باش مواظبش _

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .هستم _

 : گفت میری به رو و کرد قبل از تر بلند رو صداش ارشا

 .برم باید. اومده پیش برام مهمي کار خوام مي معذرت_

 .خدانگهدار: میری
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 :گفت بهم آروم دوباره ارشا

 .پدرم های آدم دست به سپرمت مي بیارم گیرت هروقت. کني فرار اگه حالت به وای _

 :گفتم و کردم کنترل رو خودم لرزید دلم افتادم، ها گرفتاری و اتفاقات اون یاد به وقتي

 کنم؟ فرار باید چرا _

 .رفت و کرد پایین و باال تحسین ی نشونه به رو سرش

 : گفتم و رفتم میری سمت

 بدید؟ بهم رو مدارکم ممکنه_

 : گفت و کرد اشاره صندلي به

 .بشین_

 .کردم نگاه بهش انتظار با و نشستم

 : گفت و کرد گره هم به رو هاش دست

 بری؟ دانشگاه از خوای مي واقعا_

 .برم باید گفتم که بار یک-

 :پرسید

 خودته؟ ی خواسته این واقعا _

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 .خواستم خودم. بله _

 : گفت اخم با و جدی

 .بشه آماده تا کشه مي طول_

 .مونم مي منتظر اطراف همین من ممنونم-

 .بشم خارج اتاق از تا موند منتظر زشتي، لبخند با و نگفت چیزی

 : گفتم و برگشتم سمتش به خروج از قبل. رفتم در سمت و شدم بلند ازجام

 بگیرم؟ تماس یک ممکنه_

 :گفت و کرد اشاره میزش روی تلفن به

 !البته _

 !اومد و ؛ بیاد یادم اردوان ی شماره تا آوردم فشار خودم به خیلي. رفتم تلفن سمت به سریع و دادم تحویلش تشکر از لبخندی

 :داد جواب بالفاصله که گرفتم دوباره امید نا. نشنیدم جوابي اما خورد بوق خیلي. گرفتم شماره سریع

 بله؟ _

 : گفتم و دادم قورت رو بغضم

 !عمو_

 :گفت بلندی صدای با

 تویي؟ آتي _

 .دادم فاصله گوشم از کمي رو گوشي

 .خودمم آره-

 کجایي؟ بگردم دورت:اردوان

 .اینجا بیا... بیا فقط. دانشگاهم-
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 .شدم خارج اتاق از کوتاه تشکر یک با و کردم قطع رو تلفن. نداد بهم حرف ی ادامه ی اجازه بغض

 

 

 .ببینم رو بقیه و آذر بتونم شاید تا رفتم شد مي برگزار هامون کالس که سالني سمت به

 :زد مي غر و بود ایستاده ای گوشه خسرو

 میاد؟ کي استاد این پس _

 .دوختم چشم بقیه به لبخند با

 :گفت و اومد سمتم بود، کالس مودب دخترهای از یکي که تینا

 !آتوسا _

 .انداخت بهم نگاهي و اومد خودش به خسرو

 .گفتند  سالم و اومدند سمتم بودیم، خوب باهم بیش و کم که دیگه چندنفر

 : گفت و زد لبخندی خسرو

 تو؟ بودی کجا_

 کجاست؟ علي کو؟ آذر. طوالنیه داستانش-

 .گذره مي چي داره نیست معلوم ترم این از: تینا

 .آذر نه و علي نه اومدی، تو نه 

 : گفتم و کردم اخم. برگشتم خسرو سمت به نگراني با

 افتاده؟ اتفاقي_

 : گفت کنان من و من خسرو

 .گم مي بهت بعد حاال_

 .رم مي دانشگاه از دارم من  نمیشه آخه-

 :گفت و زد جیغ دخترها از یکي

 بری؟ کجا چي؟ _

 : گفتم لبخند به تظاهر با

 !راحته آینده از خیالت باشي، داشته حسابي و درست کار یک وقتي_

 :گفت و داد صورت به کمرنگي اخم خسرو

 هست؟ کاری چه _

 !چیزها این و بررسي و کتاب حساب شرکته یک امور-

 نمیدی؟ جواب چرا رو گوشیت: تینا

 :گفتم مکث با

 !ببخشید. خرابه آخه _

 : گفت و کرد نزدیک سرم به رو سرش خسرو

 بزنیم؟ حرف تونیم مي_

 .شدم خارج سالن از دنبالش و دادم تکون سری

 .دوختم چشم بهش تعجب با. نشستیم ها صندلي از یکي روی

 شده؟ چي بگي خوای مي-
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 ...بگم چطور نمیدونم... آتوسا راستش: خسرو

 .شنوم مي بگو خب-

 .انداخت پایین رو سرش و کشید موهاش به دستي

 :گفتم و دادم تکون جلوش رو دستم

 خوبي؟ _

 ...آذر: خسرو

 چي؟ آذر-

 ...آذر: خسرو

 شده؟ چي آذر بگو خسرو-

 .کرده خودکشي آذر: خسرو

 .گذاشتم صورتم روی رو هام دست

 !بزرگ خدای-

 .نگفت چیزی و داد تکون سری

 :گفتم بغض با

 .شوخیه اگه کنم مي خواهش _

 : گفت ای گرفته صدای با

 .گم مي راست آتوسا جون نه_

 : گفتم کردم، مي پاک رو اشکم های قطره که درحالي

 چرا؟ آخه_

 :گفت و گرفت پایین رو سرش خسرو

 . نبود مهم براش هیچي بود خرپول خیلي پسره. گرفت مهموني یه علي رفقای از یکي پیش وقت چند _

 ...اما ساده مهموني یه گفت شد مي. بود راه به رو چیز همه اوایل. بود دعوت هم آذر البته و علي و من

 : پرسیدم لرزید مي اضطراب و غم از که صدایي با

 چي؟ اما_

 که خندیدیم مي و گفتیم مي ساعتي یک. بودیم باهم پسرها ما و سمت یه رفتند ها دختر شدند، اضافه ها مهمون به نفر چند شب آخر: خسرو

 .شنیدیم جیغ صدای

 چرا؟ آخه-

 :گفت بود گرفته گریش که حالي در خسرو

 .بردند اونجا های اتاق از یکي به خودشون با رو آذر آخرشب های مهمون ازاون تا چند _

 : زدم داد بلند

 چي؟_

 :داد ادامه

 . بود بدی وضعیت خیلي کردند، تجاوز آذر به ها اون... گم مي رو این متاسفم _

 : گفت بود شده دورگه صداش و خون از پر هاش چشم که حالي در

 .بریم بیرون جا اون از و بگیریمش تونستیم فقط علي و من_

 . کنند مي زندگي ارزش بي انقدر توش دخترها که دنیاییه چه این. کردم مي پاک  پي در پي رو هام اشک
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 .دونستم مي خوشبخت درد، همه این وجود با رو خودم ثانیه چند برای

 : گفت نبود، من از تر خوش هم چندان حالش که خسرو

 .مسافرت بودند رفته خانوادم. بودند ما ی خونه تو آذر و علي صبح تا شب اون_

 . نبودیم هم بهتر ولي نه اون از بدتر ما و کرد مي گریه آذر

 .نبود بهش حواسمون که دونستیم مي مقصر رو خودمون. بود بد حالمون شب اون بابت واقعا

 :داد ادامه. شد تر آروم صداش

 .کنند مي ازدواج باهم و نیست مهم امشب اتفاقات گفت نباشه؛ ناراحت گفت بهش علي _

 .نداره آذر به حسش روی تاثیری شب اون اتفاق که بود مطمئن علي

 .داشت حق شده نابود درون از چقدر فهمید شد مي اما خوبه حالش گفت بهمون. خونه رسوندیمش که بود صبح

 :گفتم لرزون صدای با و دادم تکون رو سرم

 بعدش؟ _

 ...رسیدیم وقتي اما دنبالش، خونشون در دم بریم گفتم علي به. داشتیم کالس فرداش: خسرو

 : گفتم گریه با و کردم اطراف به نگاهي. گرفت گریش دوباره رسید که حرفش قسمت این به

 رسیدین؟ وقتي_

 ها زمزمه. رفتیم جمعیت اون سمت به باهم. گوشمه تو مادرش های جیغ صدای. بودند اونجا آدم کلي و آمبوالنس و پلیس ماشین دوتا: خسرو

 .بود شده دیوونه انگار اومد هوش به وقتي. رفت حال از علي. بود زده رو رگش... کرده خودکشي آذر که این گوشمه، تو

 . داشت دوست رو آذر واقعا علي 

 کجاست؟ علي االن-

 :گفت و کشید عمیقي نفس

 .کنه حرکت تونه نمي. شده وارد بهش بزرگي شک شنیده وقتي از بیمارستان، تو _

 بودم ناراحت قلبم ته از. بود دردناک واقعا. گرفتم دیوار به رو دستم و شدم دور خسرو از. شدم بلند جام از

 .ندارند پناهي که خودم مثل تنهایي دخترهای ی همه و علي آذر، خاطر به

 

 درد ی همه از رو من که بیداری تو کابوس یک. بودند کابوس یک شبیه درست ها حرف این. کوبید مي مشت سینه ی قفسه به شدت با قلبم

 .کرد مي دور هام

 .افتادم زانوهام روی بودم، آذر از حیات یک دنبال تار های چشم با که درحالي

 کرد؟ مي دوا دردی من ایستادن فایده چه اما اومد طرفم به خسرو

 ...هیچ داشت؟ ای نتیجه چه ایستادگي سال همه این 

 .بود کنارم دانشگاه، سرد فضای این تو همیشه انگار. بود هام چشم روی به رو آذر ی چهره

 .جوشیدم مي دلهره از چنان هم درون از اما گرفتم آروم گریه از تا گذشت ای دقیقه چند. نداشتم طاقت

 .رفتم سرویس طرف به شدند، تداعي مو به مو مشترکمون خاطرات ی همه که دقیقه چند اون از بعد

 .بیام کنار شرایط با شاید تا زدم صورتم به سرد آب مشتي

 .بود ته و سر بي فیلم یک مثل درست مکان این و زمان این در خبر این شنیدن

 .کنند مي من به راجع فکری چه گذرند مي که هایي آدم نبود مهم برام و کردم مي پاک رو هام اشک آستینم پشت با ثانیه چند هر

 .کردم طي بار ها ده رو دانشگاه راهروی طول غم البته و نگراني اضطراب، با

 :گفت داشت لب روی نشیني دل لبخند که حالي در. میاد من سمت به اردوان که دیدم دور از باالخره
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 .سالم! آتي _

 .چکید مي هام چشم از که شد مسیری بي های اشک به تبدیل بغضم دیدنش با

 : گفت نگراني با و گرفت رو هام دست

 ...ی پسره اون نکنه جایي؟ این چي برای افتاده؟ اتفاقي_

 : گفت و گرفت باال رو سرم هاش دست با. نده ادامه تا گرفتم دهنش جلوی رو دستم

 .بزن حرف عمو دل عزیز آتي بزن حرف_

 .نشستیم کتابخونه نزدیک چوبي صندلي دوتا روی. بود خلوت راهرو و بودند رفته ها کالس برای همه

 

 . شدند تازه هام درد تمام دیدنش با

 .خالیش جای تا گرفته آذر های خنده صدای از ارشا، ی خونه سکوت تا گرفته اردشیرخان ی خونه تنهایي روزهای از

 . نبود صورتم روی های اشک به حواسم

 :گفت و کشید ام گونه روی دستي اردوان

 بزني؟ حرف خوای مي آتي، _

 . نداشتم دوستي هیچ وقت هیچ-

 ...وقت هیچ

 .فهمم نمي رو منظورت: اردوان

 . کني مي درک رو من تو فقط داشتم ارتباط باهاشون سالگي هجده از بعد که آدم همه اون بین شاید-

 ...تو فقط

 ناراحتي؟ چي برای: اردوان

 . بودم مهم براش که بود هم دیگه نفر یک تو جز به-

  بود آذر اونم که

 ...آذر وای،

 :پرسید و کرد فکر

 آذر؟ _

 .بود دانشگاهیم هم-

 ناراحتي؟ چي برای بگي شه مي: اردوان

 . بود خوبي دختر-

 .  بود مهربون داشت کوچولویي دل

 .شده تجاوز بهش

 فهمي؟ مي 

 :گفت کنه آرومم خواست مي که حالي در

 .شه مي درست چیز همه _

 :گفتم و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم

 . کشته رو خودش اون _

 . شه نمي عوض چیز هیچ

 .شه نمي درست چیز هیچ
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 :گفت و کشید عمیقي نفس

 .متاسفم واقعا من... من _

 .گرفتم سر از رو گریه دوباره و کردم پاک رو هام اشک

  بیاره؟ گناه بي دختر یک سر بالیي همچین که باشه عوضي و پست تونه مي چقدر مرد یه-

 .نامرد کنم، عرض چه که مرد

 . فطرت پست نامرد اون داره و بودن نر فقط

 :گفت و گرفت پایین رو سرش کمي

 . هست چیز همه به حواسش خدا _

 .. .  که نیست مهم براشون که هستند سنگدل و احمق انقدر. خودشون خوش های لحظه فکر هستند؛ خودشون فکر به فقط ها عوضي اون -

 : گفتم باشم، آروم کردم مي سعي که درحالي و گذاشتم کتفش روی رو دستم. شدم اردوان ی چهره حاالت متوجه

 .آوردند سرش رو بال اون که اوناییه منظورم_

 :گفت بعد و داد تکون رو سرش

 طوره؟ چه خودت حال _

 .افتادم خودم های بدبختي فکر به دوباره

 

 . بود فکر تو کردم؛ نگاهش

 .من مثل فکره از پر هم اون که داد مي نشون داشت گوشه یک به که ای خیره نگاه

 .اردوان-

 .جانم:اردوان

 .دردسرم باعث همیشه که خوام مي معذرت-

 :گفت و داد بیرون رو نفسش

 . شه مي درست چیز همه _

 .کنم نمي فکر-

 :گفت و گرفت رو دستم

 .مواظبتم خودم بیا، من با _

 . دارم رو هوات خودم

 : گفتم و زدم خندی تلخ

 هاست؟ راحتي این به کردی فکر_

 .نکشتنم اول همون چرا که خورند مي حسرت حتما. کشه  مي رو من و کنه مي پیدام ایرج حتما نیاره، من سر بالیي اردشیر برادرت اگه

 کردند؟ اذیتت: اردوان

  کنند؟ پذیرایي ازم داشتي انتظار نکنه اذیت؟-

 .ندارند رحمي ها آدم این

 . نمیفهمند انسانیت از هیچي

 : پرسید و انداخت بهم دقیقي نگاه و دوخت هام چشم به رو هاش چشم

  نداره؟ کاریت که پسره این_

 ...یعني
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 ... که اینه منظورم

 .بدونه رو چیزی چه خواد مي که فهمیدم

 :گفتم و دادم تکون دوطرف به رو سرم

 .نداره من با کاری کسي. نه _

 .سخته خیلي دونم مي: اردوان

 . خستم خیلي-

 . ببندم رو هام چشم برم ساکت آروم، باشه جایي یک کاش ای

 .بخوابم فقط بلرزونه رفتن ازبین ترس از رو تنم که نباشه صدایي هیچ 

 . زد بهم لبخندی

 . بود امید از پر که لبخندی

 .داشتم رو آرزوش که روزی به امید

 :گفت و گرفت من سمت آورد، بیرون کتش جیب تو از ای ساده گوشي

 .بگیر _

 چیه؟ این-

 !گوشي: اردوان

 :گفتم و زدم لبخند

 چي؟ برای _

 .بگیر تماس باهام تنهایي وقت هر: اردوان

 . بزنم حرف باهات همیشه دم مي قول

 .بخوای که چقدر هر

 : گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 .بشم خالص زندگي از تا کشتم مي رو تودم شاید نبودی تو اگه_

 : بگه شوخي با کرد سعي و کرد اخمي

 .رو حرف این نشنوم دیگه_

 

 . اومد سمتم به سرعت با اردوان و من دیدن با ارشا

 .داره حالي چه که فهمید شد مي دور از

 . سرش روی متورم هایي رگ و سرخ هایي چشم با

 . ایستاد من با ممکن ی فاصله ترین نزدیک تو

 .بشه بیشتر عصبانیتش شد باعث که گرفت و دستم و اومد تر نزدیک اردوان

 :زد داد بلند ارشا

 کنین؟ مي غلطي چه دارین #

 . برگشتند سمتمون به نفر چند

 : گفتم آروم

 ...ارشا

 :گفت و زد کنار رو من
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 .ببند رو دهنت _

 : گفت و کوبید ارشا ی سینه به دستي اردوان

 .باش آروم_

 دیدنش؟ میای که ای کاره چي تو: ارشا

 هستي؟ کي تو ای؟ کاره چي تو فهمم، نمي: اردوان

 .داد نجات مرگ از رو آتي که هموني: ارشا

 زني؟ مي حرف بشه مرتکب تونست مي پدرت که قتلي همون از: اردوان

 نداریم؟ هم به ربطي هیچ پدرم و من که کنید درک خواید مي کي: ارشا

 ندیدمش بعد به روز اون از حتي من

 :کردم زمزمه

 .کني تصاحب رو من راحتي این به تونستي که داشتي ربط پدرت به البد_

 : زد غری و انداخت بهم نگاهي خشمگین چشماني با اردوان

 .آتي_

 :گفت و انداخت باال ابرویي اومد، سمتم به اردوان و ارشا بین من دیدن از بعد خسرو

 افتاده؟ اتفاقي _

 : گفت بعد و انداخت من به آلودی غضب نگاه ارشا

 گي؟ مي چي دیگه تو_

 : گفت و گرفت باال رو سرش. شد پوشیده واضحي اخم با خسرو صورت

 سخته برام موضوعات همه اون از بعد یکي این تحمل آتوسا_

 فهمي؟ مي

 .برگشت سمتم به نگراني با اردوان

 :گفت قبل از تر عصباني ارشا

 گه؟ مي چي پسره این _

 رفت باال صدام تن ناخودآگاه و شدم عصبي

  بدم؟ توضیح همتون واسه باید چرا من-

  کنید؟ نمي ولم چرا

 . بذارید تنهام

  کنم؟ زندگي ذارید نمي چرا

 :گفت خسرو

 .بیا من با آتوسا _

 :گفت و زد خسرو صورت تو ارشا

 .شو خفه _

 .اومدند مي سمتمون به جدیت با که خورد حراست نگهبان دو به چشمم

 :گفتم خسرو به ملتمسانه

 .نکن شلوغش خدا رو تو میان دارن حراست خسرو، کنم مي خواهش _

 : گفت و داد تکون سری
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 .نباش نگران_

 

 :پرسید و ایستاد بود آشنا براش کمي که خسرو روی به رو مرتب فرم لباس اون با ها نگهبان از یکي

 چیه؟ مشکل _

 :گفت و ایستاد من طرف خسرو

  .نیست چیزی _

 :پرسید دیگه نگهبان

 مطمئني؟ _

 : گفت و کرد خراب رو کار ارشا

 کني؟ کار چي خوای مي نیست، نه_

 .بود ها حرف این از تر زرنگ ارشا ولي بریم اونجا از باهم شلوغي بین تا کرد اشاره من به اردوان

 :گفت حراست مسئول

 .بیرون برید جا این از زود _

 : گفت اردوان

 .میاد من با آتي_

 : گفت و زد پوزخندی ارشا

 .نشنیدم_

 .اردوان-

 :گفت و گرفت ارشا سمت به آورد؛ بیرون جیبش از کارتي و کشید عمیقي نفس اسمش شنیدن با

 .بزنیم رو هامون حرف تا بگیر تماس من با _

 که طور همون. گرفت رو دستم مچ محکم و کرد باز هم از رو اش شده قفل فک انداخت بودند شده جمع دورمون که هایي آدم به نگاهي ارشا

 .کشید مي خودش با رو من رفت، مي خروجي سمت به

 . شد مي کنده جاش از داشت دستم

 . شه مي کبود االن همین کردم مي احساس

 بیارم در چنگالش تو از و دستم کردم سعي و ایستادم جام سر محوطه وسط

 . شد نمي ولي

 بیام حرف به شدم مجبور بقیه ی خیره نگاه با آخر

 .مدارکم_

 : گفت و داد بیرون رو نفسش

 این؟ از بهتر مدرک_

 بودم؟ کرده کار چي من مگه گرفتم پایین رو سرم

 بود؟ جرم داشتند، زندگیم تو نقش یک هرکدوم که هایي آدم دیدن

  بود؟ اردشیرخان و ایرج جنایات از بدتر جنایتش

 .نبود قطعا

 .بود کرده خودش تسلیم رو من زیاد خشم با

 . شدیم ماشین سوار
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 .نگفتم چیزی هم من و نزد حرفي خونه تا

 .رفتم پیش شخصیتش عمق تا بار اولین برای

 .بود داده خرج به من خاطر به که پوچ عصبانیت این

 داشتم؟ ارزشي چه من مگه

 

 : گفت که باال برم خواستم شدم که وارد. رسیدیم خونه به

 کجا؟_

 چي؟-

 .چسبوند دیوار به رو من دوختم چشم بهش گرفت، رو لباسم ی یقه

 :گفتم کنم جدا گردنم از رو دستش کردم مي تالش که درحالي

 کني؟ مي کار چي داری _

 نکني؟ خطا پا از دست که بودم نداده هشدار بهت مگه: ارشا

 :گفت و کوبید دهنم توی دستش پشت با. نزدم حرفي

 نیستم؟ تو با مگه _

 :زد فریاد تر محکم. گذاشتم لبم روی رو لرزونم دست

 .هیچ قیمت به. فروختنت نبودن، قیمتِ به خونه اون های آدم_

 : گفتم و گذاشتم سرم دوطرف رو هام دست

 .نزن داد من سر_

 .کرد برخورد مبل ی پایه به پیشونیم و افتادم. داد هلم کاناپه سمت به و گرفت رو دستم

 .کردم سپر رو هام دست  بزنه دوباره تا اومد بردم؛ پناه گوشه یک و گرفتم رو سرم

 :گفت و زد سرم به رو اش اشاره انگشت

 .نیستي مهم کس هیچ برای که بفهمون مغزت اون به _

 .تنهاییه تو سرنوشت. نبود مهم کسي برای دانشگاه توی نبودنت  نیستي مهم خونه اون های آدم برای تو آتي،

 .نیست طور این نه،-

 .نیستم دشمنت من. نیستم ها اون مثل من. کنم مي مواظبت ازت دارم فقط من: ارشا

 .اردوان ی مسئله جز به بود حق هاش حرف

 .بود من برای مهمي آدم واقعا. کرد مي کمک بهم واقعا اون

 .بود شده متورم سرش مثل هاش دست رگ خونش، پر های چشم از فهمید شد مي. بود عصباني

 

 .شدم قلبم تسلیم شنیدم، رو واقعیت و خوردم کتک ازش رحمانه بي که هایي لحظه تو. بفهمونه بهم چیزی خواست مي انگار و بود عصبي

 .بود نجاتم برای ای فرشته داشت حصر و حبس حکم من برای  که حالي در ارشا

 .زد مي فریاد عشق پرآرامشي ندای گذشت سخت بهم عادالنه نا که ای برهه در دقیقا

 .کردم پیدا ارشا به نسبت که شد ای عالقه باعث بلکه داد نمي آزارم تنها نه تناقض این 

 :گفتم ریختم مي اشک فقط صدا بي که درحالي. بودم خیره خونش از پر های چشم به

 .نباش انصاف بي _

 : گفت و کشید موهاش به دستي
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 .باال برو_

 .بودم زده زل بهش و بودم ایستاده چنان هم

 :گفت قبل از تر بلند

 .اتاقت تو برو کنم مي خواهش ازت _

 .رفتم باال سریع خیلي و زدم جوني بي لبخند

 .بردم پناه  ای گوشه و بستم محکم رو در. رسوندم اتاق به رو خودم

 .کردم مي فکر موضوع این به نباید شد، مي طور این نباید

 .کرد مواظبت من از اون بودم ارشا ی خونه تو من که مدتي تو

 .شد مي تموم چیز همه شدم مي کشته ایرج توسط اگه

 .کردم مي زندگي رنجي و درد چه با و بود برابر چند هام دغدغه نبود معلوم شدم مي فروخته اگه

 .کرد محافظت من از ارشا

 .بشه من به بیرون از درازی دست ترین کوچک نگذاشت چون داشتم اعتماد بهش

 کردم؟ مي باور حسابي چه روی از باید هارو این

 .شد نمي فراموشم ثانیه یک حتي که بود چیزی کردم، فکر بهش لحظه در که عشقي

 .بودم شده محکوم ها حقیقت دنیای تو موندن زنده به تنها، آتوسای من،

 .شد پیدا کردم پیدا ارشا به نسبت که حسي با نداشت وجود ای انگیزه ها سختي اون تو اگه شاید

 .بدم ادامه تونستم مي طور چه

 .نکنم هم فکر ارشا حمایت به حتي که بود نفعم به. نداشتم رو کس هیچ که بودم دختری من

 بود؟ کجا از عشق این بودم؛ شده عاشقش واقعي معنای به من اما

 توجه؟ از

 .نداشت درمان که بود دردی من برای وابستگي

 

 .خبره چه ببینم تا ایستادم پله کنار. اومدم خودم به در زنگ صدای شنیدن با

 .پیچید خونه تو آشنایي صداهای گذشت، که ای دقیقه چند

 . جان کیان اومدی خوش: ارشا

 .بشم آماده باال بیا

 .خبره چه بشنوم تا ایستادم و بستم رو در برگشتم؛ اتاق سمت سریع خیلي

 :زد صدا بود اتاقش تو که حالي در ارشا

 .کن آماده رو هام لباس بدو... آتي _

 .رفتم بیرون اتاق از و کشیدم عمیقي نفس کردم مرتب رو هام لباس

 .انداخت پام تا سر به نگاهي متعجب هایي چشم با دیدنم با کیان

 .داد رو سالمم جواب و داد تکون رو سرش گفتم آرومي سالم

 :گفت و اومد بیرون اتاق از ارشا

 پس؟ کجایي _

 . اتاق داخل رفتم باهاش صدا بي

 :گفت و کرد باز رو کمدش در
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 .دارم قرار بگیر، رسمي لباس _

 .کردم جدا مشکي پیراهن همراه به مشکي کت. کردم باز هارو کاور از تا چند حرف بدون

 .گذاشتم تخت روی دارش سگک کمربندی همراه به رنگي شیری شلوار

 : گفت مي تعجب، از پر و آروم صدایي تن با کیان. شنیدم مي رو هاشون پچ  پچ صدای

 اومده؟ سرش بالیي چه_

 .حقشه بشه هرچي:  ارشا

 .خودشه تقصیر

 . ارشا از گرفت دلم

 .رفتم خودم اتاق به ارشا اتاق از و کردم ای سرفه

 .انداختم خودم به نگاهي و ایستادم آینه جلوی

 .شد کبودی دچار مبل، با برخورد خاطر به هم پیشونیم و بود شده پاره لبم ی گوشه

 . کرد تعجب من دیدن با کیان چرا که فهمیدم

 ...  و چهره عادی غیر حالت

 . افتاده برام اتفاقي که فهموند مي همه به

 

 :زد صدام ارشا

 .آتوسا _

 بله؟-

 .میای باهامون هم تو شو، حاضر: ارشا

 .ترسیدم مي هم باز داشتم، که هایي امنیت اون ی همه وجود با ترسیدم مي

 :گفت ارشا به رو کیان

 بریم؟ قراره کجا شده؟ چي _

 : گفت جدیت با ارشا

 .ببینیم رو اردشیر برادر ریم مي_

 کیه؟ اردشیر: کیان

 . خان اردشیر: ارشا

 ...که همون

 : گفت کیان بزنه رو حرفش ی ادامه بخواد تا

 داری؟ ها اون به کار چي تو_

 .بزنم حرف باهاش آتوسا به راجع باید: ارشا

 .نیاره سرت بالیي: کیان

 :زدم غر بلند و شدم عصباني

 . نیست ها اون مثل اردوان _

 . داره فرق اردوان

 .نیست عادی بقیه مثل اون برای کشي آدم

 .کرد تعجب حرفم صراحت از کیان
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 : گفت و داد بیرون حرص با رو نفسش ارشا

 . آتي کن تمومش_

 .همیشه برای کنم مي تموم رو چیز همه امروز

 . شو ساکت االن همین پس

 .داد نمي بهم رو اجازه این شرایط اما بگیرم، تماس اردوان با تا برم اتاق به خواستم

 بیام؟ باهات باید چي برای من-

 . نزن حرف من حرف رو: ارشا

 بیاد؟ چي برای گه، مي راست خب: کیان

 :گفت بلند و کرد اخمي ارشا

 بدم؟ توضیح همتون به باید _

 باشم؟ باید چي برای من بگو حداقل: کیان

 .دارم احتیاج بهت: ارشا

 بیاری؟ سرش بالیي چه خوای مي-

 :گفت و برگشت سمتش کیان

 .ارشا نساز دردسر _

 .دعواها به برسه چه چشمي تو هم طوری همین تو

 بریم؟ شه مي حاال. کنم کاری خوام نمي: ارشا

 

 . بشم حاضر تا رفتم اتاقم به

 .جوشید مي سرکه و سیر مثل دلم

 .نبود ممکن روم پیش اتفاقات حدس

 .بود تر وحشتناک هم ارشا از کیان جدیت و هیکل

 .رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم رو هام لباس

 . نبود پذیر امکان اما بگیرم رو جلوش خواستم مي

 . نره اردوان سمت که کنم کاری و بزنم داد واستم میخ

 .اومد نمي بر دستم از کاری اما

 ...شرایط این تو نه حداقل

 .شدیم ماشین سوار و رفتیم پارکینگ به

 .بود بتهوون پنج ی شماره سمفوني شد مي پخش ما بین که صدایي تنها

 .برد مي باال رو اضطراب و هیجان که صداهایي

 .کرد مي نمایي قدرت بدیل بي سمفوني

 .نداشت را صدا شکستن حق کسي انگار

 .تیمسار رستوران رسیدیم، آشنا جایي به که گذشت ساعتي نیم

 .شد مي انجام توش بزرگي های معامله که جایي همون

 .نباشم ها اون معامالت از من که بودم امیدوار

 .بودم مي مستثني فروش و خرید ی قاعده از من که کاش ای
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 .کرد باز رو عقب در کیان شد؛ پیاده ارشا

 .شدم پیاده و انداختم بهش ترس از نگاهي

 .نباشه مشخص صورتم کبودی تا ریختم چشمم جلوی رو موهام

 .کرد باز رو ورودی در بود، دیده رو من هم قبال که ها مستخدم از یکي

 .پرسید رو خان اردشیر حال و گفت سالمي

 :گفت ارشا بدم جوابي که این از قبل

 جاست؟ این اردوان_ 

 دارند؟ قرار شما با: مستخدم

 .دارند قرار ما با بله: ارشا

 :گفت و انداخت کیان به نگاهي مستخدم

 .بدید اجازه لحظه چند _

 چیه؟ مشکل: کیان

 :داد جواب

 داشتید؟ رزرو شما _

 . شد وارد و زد کنارش آرنج با ارشا

 .شدیم تابعش هم کیان و من

 .شد بلند جاش از دیدنمون با اردوان

 .گفت گوشش زیر هایي حرف و کرد اشاره ما به رفت سمتش به یکي

 . زد هایي حرف هم اردوان

 .بریم سمتش به تا کرد اشاره ما به بعد

 . کردم نگاه اطرافم آشنای فضای به

 .نبود دور هم چندان که ای گذشته. گشتم مي گذشته از چیزی دنبال انگار

 :گفت و ایستاد کیان نزدیک ارشا اردوان، کنار رسیدن از قبل

 .بشینید ما از تر دور آتي و تو _

 :گفت و کرد من به نگاهي کیان

 .حله _

 .کرد دراز بود سالن انتهای اکه میزی سمت به رو دستش کیان و رفت اردوان سمت به ارشا

 وادارش و گذاشت اردوان ی سینه روی رو دستش ارشا ولي سمتم، بیاد خواست که بود اردوان به حواسم رفتم مي میز سمت به که حالي در

 .بشینه زدن حرف برای کرد

 

 . کشید کنار برام رو صندلي کیان

 . نشستم اضطراب با

 . داشتم نظر زیر رو حرکاتش و بود اردوان به چشمم

 .نشست جاش سر بود، من به چشمش که طور همون هم اردوان

 :پرسید و داد دستم به رو رستوران-کافه آشنای منوی اومد سمتمون به گارسون

 دارید؟ میل چي _
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 : گفتم حوصلگي بي با

 .خوام نمي چیزی من_

 .داد کیان به و گرفت من از رو منو

 :گفت و کرد پایین تا باال به نگاهي وسواس با

 . لطفا ترک قهوه _

 :گفت و کرد یادداشت دستش ی برگه تو گارسون

 .بدید اجازه دقیقه چند _

 به رو اجازه این ها، اون آروم صدای البته و دور نسبتا ی فاصله اما زنند مي حرف چي ی درباره که بفهمم تا بود اردوان و ارشا به حواسم تمام

 .داد نمي من

 .آرامش با و خونسرد کامال. کرد مي نگاه ها اون به موشکافانه کیان

 .بودم بدی اتفاقات منتظر لحظه هر که من برعکس درست

 . کوبیدم مي زمین به رو خاصي ضرب پاهام با

 .کرد نزدیک بهم رو سرش و گذاشت میز روی رو هاش آرنج کیان

 :گفت آروم دوختم چشم بهش تعجب با

 ترسي؟ مي چي از _

 :گفتم و دادم پشت صندلیم به

 .هیچي _

 !ترسي مي چیز یک از تو: کیان

 :گفتم و برگردوندم ازش رو روم

 ترسیدی؟ نمي بودی خودت _

 : گفت و کرد گره اش سینه روی رو هاش دست شد خارج جدیت حالت از اش چهره

 .نترس ازش نیست ترسناک ارشا_

 .ترسي مي ازش هم تو گذره مي دلم تو چي بدوني اگه-

 . ترسم نمي کس هیچ از من: کیان

 .نیستند ترسناک ها آدم

 : گفتم و کردم هیکلش سرتاسر به نگاهي

 !بترسي هم نباید_

 . جهانن کل تو مخلوقات ترین وحشتناک ها آدم که بدون و این ولي

 .کني مي اشتباه: کیان

 .نکن تکذیب-

 .نکردم استفاده سوء وضعیتم از وقت هیچ من: کیان

 اینجایي؟ چي برای پس-

 .  کرد نگاهم موشکافانه و شد ساکت

 . برداره و خیرش نگاه اون تا داد، رضایت باالخره سکوت کمي از بعد

 .تو خاطر به: کیان
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 . خوردم جا حرفش از کامال نه که کمي

 : گفتم کردم مي نگاه هام کفش به که طور همون

 من؟_

 شدم؟ مهم یهو چطوری

 .دارم اعتماد ارشا به ولي شناسمت نمي من: کیان

 .ایه پیچیده آدم اون-

 .ایه ساده آدم چه که فهمي مي باشي کنارش کمي اگه: کیان

 .کردم مي تعریف دوستم از بودم هم من اگه-

 .فکرته به ارشا: کیان

 .فهمم نمي-

 . کنم نمي درک اصال

 فکرمه؟ به اینجوری

 فهمي؟ نمي رو چي: کیان

 .چیه اتفاقات این به تو ربط که این-

 .نداره خبر تو ماجرای از ارشا، اطراف های آدم  از کس هیچ من جز به: کیان

 داره؟ اعتماد بهت بگي خوای مي-

 .قطعا: کیان

 : گفتم عمیق نفس یک از بعد و کردم نگاه میزشون به

 .باشه داشته رفیقي که نمیاد بهش_

 نداری؟ داری، خبر ارشا پدر و خانوادگي وضعیت از حتما که تو: کیان

 مگه؟ چطور-

 . فشاره تحت اتفاقات این  و پدرش طرف از ارشا: کیان

 .باشند دورش زیادی های آدم نداره دوست که بده حق بهش

 . هستي خوبي آدم کني ثابت خوای مي انگار-

 .تویي رفیق بهترین بگي خوای مي انگار

 .رفت و آورد براش رو سفارش ی قهوه مرتب، لباس یک با گارسوني

 . گرفت دستش توی رو فنجون

 :گفت کرد مي نگاه داخلش محتویات به که حالي در

 بدبیني؟ همه به نسبت چرا _

 .شو بیخیال رو موضوع این-

 :گفت و نوشید ای دیگه ی جرعه

 .گفتم خودت خاطر به _

 .کنم زندگي بقیه نظر از خوام نمي -

 .زدم رو حرف این من: کیان

 .بود همین منظورت انگار ولي -
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 . شد بلند جاش از عصبانیت با اردوان حرفمون، بین

 .ایستاد جاش سر هم کیان اون با زمان هم

 . خنده زیر زد بلند ارشا

 .بود شده خیره بهش بود، ما اطراف که هرکسي

 .داد تکون رو سرش و انداخت من به نگاهي اردوان

 . کردم دقت چهرش به

 . ده مي دست از و خودش کنترل داره کردم مي احساس

 . بینم نمي و خونسرد همیشه اردوان اون دیگه کردم مي احساس

 :گفت مي که شنیدم رو ارشا صدای

 . نشد تموم حرفم بشین _

 .نشست و کشید کنار رو صندلي بود شده راحت درگیری رفع از خیالش که کیان اردوان، نشستن از بعد

 کني؟ نمي استفاده سوء وضعیتت از تو-

 .باشه داشته موضوع این به ربطي حمایت حس کنم نمي فکر: کیان

 کنند؟ نمي تمومش چرا-

 .شه نمي بیخیال نره آخرش تا رو موضوع یک تا ارشا: کیان

 .روزها این بشه تموم کاش-

 .شه مي درست نباش نگران: کیان

 .نباشه ترحم روی از زني مي که هایي حرف امیدوارم-

 .باشه داشته کمک مفهوم تو برای کاش ای: کیان

 .شدم نمي نحس بالتکلیفي این گرفتار باشه من فکر به کسي بود قرار اگه نیست؛ کسي فکر به کس هیچ-

 .کنه تموم رو چیز همه امروز خواد مي ارشا: کیان

 من؟ از دوني مي چي تو-

 داره؟ فرقي چه: کیان

 .کني مي ترم عصبي داری بلکه کني، نمي کمکم تنها نه رفتارت با تو-

 .نداریم هم به ربطي هیچ تو و من نگیر سخت: کیان

 داریم؟ ربط که گفتم من مگه-

 .هستي باهوشي دختر: کیان

 .شنوم مي ازش رو این که نیستي نفری اولین-

 :گفت و کرد گره رو هاش انگشت

 .نباشه شکل این به ما بعدی های دیدار امیدوارم _

 

 . شد بلند جاش از ارشا

 . داد نمي نشون رو چیزی صورتش

 .اومد سمتمون به مضحکي آرامش با

 تمومه؟: کیان

 .حله: ارشا
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 گفتید؟ چي شد؟ چي حله؟ چي-

 !تر آروم: کیان

 .خونه ریم مي کن خداحافظي باهاش برو: ارشا

 چي؟ یعني-

 .خونه بریم ری نمي اگه: ارشا

 .کردم حرکت اردوان سمت به و رفتم ای غره چشم

 :گفت و آورد لب به منتي بي لبخند

 خوبي؟ _

 شده؟ چي-

 :گفت بود من کردن دلخوش برای که الکي کامال لبخندی با اما کرد مي بیداد چشماش تو غم

 .برو باهاش نیست، چیزی _

 میفته؟ زندگیم برای اتفاقي چه داره بفهمم نباید مکش کش همه این از بعد پایین و باال همه این از بعد-

 .اماني در ارشا پیش تو نباش نگران: اردوان

 . افتاد ام گونه روی اشکي

 :گفتم گرفته صدایي با

 همین؟ سال چهار از بعد همین؟ _

 : گفت و شد درهم چهرش

 کنه؟ مي اذیتت ارشا آتي_

 : گفتم و دادم تکون و سرم

 ... نه... نه_

 . باشم آزاد خوام مي فقط

 .هرکاری کنم، مي کار مرد یک مثل کنم مي کار

 .باشم خودم برای فقط باشم آزاد فقط

 : گفت و زد تلخي لبخند

 . ایستادی جا این تا تو هستي قوی خیلي تو عزیزم آتوسا_

 .توني مي هم بعد به این از

 :گفتم و کردم پاک رو اشکم

 .امیدوارم _

 : گفت گوشم زیر و انداخت کیان به نگاهي

 .بزن زنگ بهم_

 .باشه-

 . زد کنار هام چشم جلوی از رو موهام

 :پرسید و خورد جا دیدنم با

 اومده؟ سرت بالیي چه _

 .نیست چیزی-

 شده؟ چت بگو گفتم: اردوان
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 :گفت و اومد نزدیکم کیان

 .منتظره ماشین تو ارشا _

 . رفت کیان سمت خشم با اردوان

 :گفتم و ایستادم جلوش

 .نیست مهم اصال نبود، اون تقصیر _

 :گفت و کشید عمیفي نفس حرص با

 چي؟ یعني _

 گي؟ مي داری چي

 دیدی؟ آیینه تو و خودت

 

 . کردم مي آرومش باید که بودم من اینبار

 . خزیدم بغلش تو و رفتم سمتش به

 . بود حمایش همین منتظر انگار اشکم

 :گفتم معمول حد از تر آروم

 . داشتم اعتماد بهت همیشه _

 .دارم اعتماد هنوزم

 .رم مي منم چاه، تو برو بگي بهم اگه حتي

 . اردوان هستي که خوبه

 . شد مي چي نمیدونم نبودی اگه

 . نکن شلوغش هم حاال

 . بود خودم تقصیر نیست، چیزی

 . زد کنار صورتم از و موهام و کشید دست و سرم

 :گفت و بوسید رو گونم کبودی روی

 . آتي جلو بیام تونم نمي _

 . هست بهت حواسم دورادور بدون ولي

 . ابد تا و همیشه

 .کرد هدایتم در سمت به و کرد جدا ازش رو من و گفت بخیر روز اردوان به مودب خیلي کیان

 . کردم خداحافظي اروان از نگاهم با

 .برگردوند و روش سریع که شدم اشکش متوجه آخر ی لحظه

 :گفت ها گارسون از یکي که بودیم رفتن درحال

 .باشید ما مهمون _

 .رفتیم بیرون دوتایي بعد و داد بهش آورد بیرون جیبش از تراولي کیان

 .ارشا نه و گفت کذایي دیدار اون از چیزی اردوان نه

 .کردم نمي درک رو رفتارشون

 . بزنند حرف تا نشستند ای گوشه ارشا و کیان رسیدیم، خونه به وقتي

 .آوردم نمي در سر هاشون پچ پچ از
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 .کشیدم دراز تخت روی و بستم رو در رفتم اتاقم به

 .گرفتم مي جدی قبل از بیشتر و شدم مي جدا دونستمش، مي شوخي یک همیشه که دنیایي از باید

 .داشت ارزش برام بود اومده وجود به من در که عشقي

 .بودند ارزش بي براش من امثال که بشم حدی و خشن پسر اون عاشق کردم نمي فکر وقت هیچ

 . گذشتم بود شده ابراز بهم اون از قبل که بلندی و کوتاه های عالقه ی همه از من

 .داشتم دوستش هم باز گذروندم، بودن ارشا با زمان در که هایي سختي ی همه وجود با 

 .برد خوابم و شدم غرق رویاهام و افکار دریای تو نکشید طولي

 . کردم باز رو هام چشم سردرد با

 .بود تاریک شدم؛ خیره پنجره به

 . بود باز اتاق در شدم بلند جام از

 . گرفته شام که فهمیدم دیدم غذایي ظرف تخت کنار کوتاه میز روی

 . نشست لبم روی دلنشیني لبخند

 .بردم مي لذت غرورش از سرشار رفتار از

 .داشتم دوستش هم باز ولي بود، سخت سنگین فضای این تحمل که هرچند

 .اومد مي موسیقي صدای پایین از

 .کردم حس رو آرامش ها مدت از بعد باالخره سختي و غم همه اون با مشغله همه اون با

 .کردم باز رو غذا ی بسته برم پایین که این بدون

 .کردم خوردن به شروع سریع خیلي زیاد گرسنگي از و گرفتم رو مصرفش یکبار قاشق

 .داشت خوبي ی مزه

 .بود غذا خوش طعم به حواسم تمام

 . کرد باریدن به شروع بارون

 .شدم خیره بیرون به آرامش با و ایستادم پنجره کنار

 

 !بود برف نبود، بارون. نه نبودند عادی بارون های قطره

 .گذاشتم هام گونه روی دست ذوق با

 .باشم داشته آرامش بود خوب حالم که هایي وقت مثل تا برم بیرون خونه از خواست مي دلم

 .انداختم شونه روی و برداشتم بودم گرفته که هایي لباس روی از رو بافتني شال پوشیدم؛ گرم لباس

 .گرفت من سمت به مقابلش تاپ لپ از رو سرش ارشا. رفتم پایین ها پله از

 : گفت و کرد اخمي 

 کجا؟_

 .ببینم خوام مي باره مي برف داره-

 .رفت پنجره بلند ی شیشه سمت و شد بلند جاش از

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهي

 .شبه که االن _

 داره؟ رفتن بیرون روی تاثیری شب-

 .بپوشم چیز یک کن صبر: ارشا
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 .حیاط تو برم خوام مي فقط من-

 .نمیری جایي تنهایي: ارشا

 :گفتم و نشستم مبل روی بیخیال

 .منتظرم _

 .بپوشه مناسب لباس تا باال رفت

 .نداشتم رو کسي من برم؟ و کنم فرار که داشتم رو کي سرما، تو تنها من،. بودم شده خسته اعتمادی بي این از

 . گرفتند تصمیم من برای راحت انقدر که شد زده اردوان و ارشا بین حرفي چه فهمیدم مي حداقل کاش

 .اومد پایین بود سرش روی که کالهي و بلند کت با که بود نگذشته هم دقیقه چند

 :گفت و گرفت سمتم رو کالهي

 .نخوری سرما سرت بذار _

 .داشتم دوست چیه دلیلش نبود معلوم که هرچند رو حمایت این

 .رفتم پایین ها پله از و گذاشتم سرم روی رو کاله. آورد در لرزه به رو بدنم هوا سرمای. رفتم بیرون و کردم باز رو در

 

 .شدم خارج داشتم، که آرومي خواب هوای و حال از هام گونه به باد برخورد با

 .نشد کم من رفتن برف زیر ذوق از چیزی ولي بود سرد که این با. بردم لباسم جیب داخل رو دستم

 .بود ایستاده سقف زیر سرجاش ارشا

 .نداشت برف همه این به حسي انگار کردم؛ نگاه بهش

 .کردم خارج محکم و کشیدم عمیقي نفس. گرفتم باال رو سرم و کردم باز رو هام دست

 .شد پخش صورتم اطراف نفسم، گرم بخار

 .بود کرده روشن رو سفید حبابي های المپ برگشتم ارشا سمت به اطراف شدن روشن با

 .چشیدم مي هارو عاشقانه طعم هم من کاش ای

 .بودن هم کنار فقط زدن قدم فقط یا بارون، زیر زدن قدم برف زیر زدن قدم

 .بود تنهایي من سرنوشت گفت مي راست ارشا

 : زدم صدا

 برف؟ زیر نمیای چرا_

 .نیستم دیوونه تو مثل من چون: ارشا

 .کن دیوونگي بارهم یک-

 : گفت و کرد گره اش سینه روی رو هاش دست

 .نیستم تو من،_

 .نداشت اهمیتي هیچ ارشا برای هام حرف بود فایده بي من سعي

 .رفت حیاط وسط سایبان سمت به جا اون از

 .دوخت چشم بهم و نشست میز دور سفید های صندلي از یکي روی

 .بودم محض تاریکي وسط از سفیدرنگ های گلوله بارش تماشای محو

 .رفتم سمتش و زدم کنار بود ریخته بیرون ازش که موهایي و کاله روی از رو برف

 :گفت ذوقي بي با

 تو؟ بریم _
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 زودی؟ این به-

 :گفت و کشید هاش چشم به دستي

 .ام خسته من  شده شب _

 . داخل برو-

 نیست؟ سردت شده سرخ هات گونه: ارشا

 : گفتم و کردم خم رو سرم

 .باشم اینجا خواد مي دلم ولي چرا،_

 

 . نشستم کنارش صندلي روی

 .بودم شده خیره برف بارش به چیز، همه به توجه بي

 .شد بلند جاش از و نیاورد طاقت ارشا هوا شدن سردتر و برف شدن شدیدتر با

 کجا؟-

 .کافیه دیگه امشب برای: ارشا

 .رفتم دنبالش ناچار به ایستاد من منتظر و نرفت خونه در سمت به

 . بود گذشته روزی چند

 .خوابیدم مي زندگي روشن صبح امید به ها شب و شدم مي بیدار خوب روز یک امید به ها صبح

 .بود کرده احاطه هم رو چشمم دور که نشد بهتر تنها نه صورتم روی کبودی

 :گفت ارشا که بودم هام تنهایي غرق خونه تو ظهر دو ساعت

 .بریم باید پاشو _

 کجا؟-

 .باشگاه: ارشا

 چي؟ برای-

 . کني عمل تو و بزنم حرف من خونه این تو بود قرار: ارشا

 اینه؟ از غیر

 :گفتم و گرفتم پایین رو سرم

 .نه _

 .حاضرشو زودتر پس: ارشا

 . نیاد چشم به کبودی تا ریختم صورتم روی رو موهام دوباره. پوشیدم مناسب لباس و رفتم اتاقم به

 .رفتم پایین و گذاشتم سرم روی رو شالم

 .رسیدیم باشگاه به تا نکشید طول خیلي

 .بودند سالن تو پسر و دختر چندتا

 . برگشتند سمتمون به همه ما، ورود با

 .بست رو اتاق در بشم وارد من که این از قبل. رفت اتاقش سمت و داد تکون سری ارشا

 .نشستم بلند های صندلي از یکي روی و کردم اطراف به نگاهي

 .شد بلند دستگاه روی از آشنا ای چهره با ارشا، سال و سن هم پسری

 :گفت و زد لبخندی اومد من سمت و انداخت گردنش روی سرش از رو حوله
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 !سالم _

 .سالم-

 :گفت و گذاشت کنارم رو دستش

 . هومنم من _

 رفتم؟ یادت زودی همین به

 .کرد مي اذیتم هاش حرف با و بود و ارشا مهمون که بود هموني اومد؛ یادم

 :گفتم و گرفتم فاصله ازش کمي

 امرتون؟ _

 

 . خندید و گرفت باال رو سرش گرفتم، که ای فاصله با

 :گفت جسارت با

 ترسي؟ مي من از _

 .شدم مسلط خودم به و کشیدم عمیقي نفس

 بترسم؟ ازت باید چي برای-

 . زد کنار چشمم جلوی از رو موهام

 : گفت که دوختم چشم بهش عصباني

 کنه؟ اینجوری و خواستي و کوچولو صورت این اومد دلش طور چه ارشاست؟ کار_

 .شد مانع که بشم بلند جام از خواستم

 . کشید مي تیر سرم

 .نداشتم رو تحملش طاقت

 :گفت آروم

 .بترسي من از نباید _

 .بترسي ارشا از باید تو 

 .کني دخالت من های کار تو نداری حق تو-

 !جسور چه به، به وای: هومن

 .نذار سرم به سر پس میاد بر هرکاری من از-

 : گفت و کشید ام گونه روی رو انگشتش هومن. اومد بیرون اتاقش از لحظه همون ارشا

 میاد؟ بر ازت کاری چه مثال_

 .زدم سیلي صورتش تو قدرتم تمام با جمله اتمام محض به

 . شد شنیده  موسیقي بین از حتي که بود بلند صداش که انقدر

 .برگشتند ما سمت به بود اطراف که هرکسي

 .کنه پا به شر تا شد بلند هومن

 . بود شده خیرم عصبي و کشیده های نفس با و چکید مي خون چشماش از

 .بودم کرده دفاع خودم از فقط نبودم دردسر دنبال هم من

 : گفت و گرفت سمتمون به قدمي چند ارشا

 شده؟ چي_
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 .بپرس حیوون این از -

 :گفت و خندید هومن

 .خودمي مال تهش کوچولو نشو عصباني _

 .شو خفه: ارشا

 :گفت تمسخر از سرشار لحني با و کوبید هم به رو دستش دوتا هومن

 چیه؟ غیرت دوني مي مگه تو _

 : زد داد کنه، سکته بود ممکن هرلحظه و بود شده سرخ که ارشا

 . گرفتم نادیده رو گفتي هرچي شد هرچي حاال تا_

 حاال؟ و -هومن

 . کوبید دهنش تو مشت با منتظره غیر خیلي و برداشت سمتش به بلندی گام ارشا

 . شده شکسته فکم کردم حس من که محکم انقدر

 

 .شدند خیره بهمون ها پسر و شد بلند دخترها جیغ صدای

 .نداشت تعادل شد بلند جاش از رفت، مي گیج سرش انگار که هومن

 :گفت و گرفت بیرون سمت به رو دستش ارشا

 .ببینمت خوام نمي شو گم _

 ارشا شي مي پشیمون حرفت از: هومن

 .ننداختمت تا برو: ارشا

 !توني نمي: هومن

 :گفت ها اون از یکي. ایستادند ارشا پشت ها مربي از دوتا

 چیه؟ مشکل _

 کني؟ مي غلطي چه داری فهمي مي تو ارشا: هومن

 .فهمم مي خوب: ارشا

 .بفهم بدهکاری من به تو: هومن

 .نبینمت دیگه فقط بگو خوای مي هرچي: ارشا

 :گفت و کوبید ارشا ی سینه به بار چند رو اش اشاره انگشت هومن

 .کني دراز کالهبردارت پدر اون جلوی دست خوای مي نکنه! نیست ها راحتي این به _

 : زد داد بلند ارشا حرفش این با

 .شو خفه لعنتي شو، خفه_

 :گفت و برگشت ها مربي از یکي سمت به

 .بیار رو چکم دست_

 .خوام مي االن رو پولم من چون باشي داشته نقد میلیون سیصد کنم نمي فکر: هومن

 .ایستادم ای گوشه و کشیدم موهام به دستي

 .کنم مي جور دیگه روز چند تا: ارشا

 داری؟ دوست. بشه خونت وارد پلیس نداری دوست که تو: هومن

 .دیگه روز چند تا گفتم. کن تمومش: ارشا
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 !کوچیکه اتفاق یک منتظر فقط پلیس داری، تو که پدری اون با: هومن

 است؟ کاره چي مگه کیه؟ پدرش پرسیدند مي هم از که این. پیچید گوشم تو ها پچ پچ

 .رفت سمتش به عصبانیت با ارشا

 .بشه درگیری مانع تا رفت جلو ها مربي از یکي

 . ایستاد سرجاش ساکن عصبانیت، همه اون با

 :گفت و انداخت اطراف به تندی نگاه

 کنید؟ مي نگاه چي به _

 . اندازی مي بقیه چشم از رو خودت طوری این که برات متاسفم: هومن

 .بیاره چشم به رو من که بازی دورو و کاری پنهون صدتا به ارزه مي بیفتم بقیه چشم از صادقانه که این: ارشا

 

 .بودم دوخته چشم دعواشون به

 .بزنند هم به رو چیز همه راحت انقدر که شد نمي. بودند شریک باهم جورهایي یک ارشا و هومن

 . داشته خمي و پیچ پر ی عقبه قطعا ناگفته، حرف از پر دعوای این

 .رفتند کنار همه

 .بودیم مونده ها مربي البته و هومن و ارشا و من 

 : گفت هومن

 .بدهکاری بهم سیصد جمعا بگیرم، فاکتور خوردم که هایي کتک از اگه_

 .بگي هربار نیست الزم. دونم مي: ارشا

 ...داری راه دو: هومن

 :گفت و کرد پا اون پا این ارشا

 راهي؟ چه _

 :گفت آورد باال رو اش اشاره انگشت هومن

 .دستم بدی روز چک یک االن همین که این یک، _

 : داد ادامه و گرعت باال رو دیگه انگشت

 . من به بدی رو شرکت سهام که این دو،_

 .سهام: ارشا

 .بخرم هشتصد حاضرم میلیارده یک تو امروز سهم. شده محاسبه االن همین تو سهم: هومن

 : گفت و گرفت رو هومن ی یقه عصباني ارشا

 .میلیونه دویست حسابي مرد_

 :گفت و کرد مرتب رو لباسش. رفت کنار هومن

 .میلیوني پونصد چک یک. بدم بهت روز چک یک تونم مي _

 : زد داد ارشا

 قیمت؟ زیر دویست لعنتي خری؛ مي بز داری_

 بمونم؟ منتظر یا پلیس به بزنم زنگ االن: هومن

 .بهت فروشمش مي. باشه گفت و انداخت ما ی همه به فکر از پر نگاهي. کشید عمیق نفس تا چند ارشا

 .ارشا-
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 :گفت کشید سرش روی رو دستش

 .بده زمان کم یه فقط فروشمش مي فروشم، مي _

 : گفت و گرفت باال رو هاش انگشت از دوتا کنه، عوض رو هاش لباس تا رفت مي رختکن سمت به که حالي در هومن

 .داری وقتي روز دو فقط اداریش و ثبت های کار برای_

 

 . گذشت سخت ارشا به خیلي روز اون

 .داره دلهره چقدر که فهمید شد مي درشتش و ریز حرکت هر از

 .داره نگهش بود تونسته زحمت با که سهامي دادن دست از ی دلهره

 .خواست نمي کمک پدرش از چرا که کرد مي تعجب این از شناخت مي رو ارشا که هرکسي شاید

 . نبود خوبي آدم ارشا پدر

 . کرد مي پارو پول مردم رنج از که بود ای حرفه خالفکار یک ایرج

 .باشه مهم خیلي ارشا برای تونست مي اما نداشت ارزشي پول این

 .بخواد کمکي پدرش از که نشد حاضر هم شرکت مدیریت جبروت و جالل و سهام دادن دست از قیمت به حتي اون

 .کرد مي برابر هزار برام رو جذابیتش داشت، خودش به که اعتمادی و تکبر این خودخواهي و غرور این

 . نبود تنها توش دیگه که ای خونه توی بودم ارشا کنار من

 .بودم شده وابسته ارشا به من

 . طلبید مي عشق وجودم تمام

 .دارم دوستش عاشقانه من سختي همه این با که فهمید مي کاش

 .بود نبرده پي من ی عالقه به هنوز حساسش و گر جو و جست شخصیت اون با ارشا بود توجه جالب

 .کنه پیدا ادامه باشه نخواسته و باشه فهمیده بود ممکن که بود این داشت، وجود که ای دیگه ی جنبه

 . گذشت سخت ما هردوی به روز چند اون تو

 .داشت نفر چند با که هایي تلفن و کتاب حساب بود شده روزش و شب ارشا

 . بود خورده گره سختم تنهایي با هم من روز و شب

 .کنه آرومم اون با زدن حرف که نداشتم صحبتي هم حتي من

 . نشستیم نمي تنها کدوم هیچ کاش

 .گرفتیم نمي خو سخت وضعیت با کدوم هیچ کاش

 .خواست مي آرامش دلم من

 

 . گذشت روز چند

 .برگشتند سمتم به دوباره ذهنیم های دغدغه ی همه

 . اومدم خودم به ارشا اومدن با

 .کردم سالم بهش و شدم خارج داشتم که ای ریخته هم به افکار ی همه از

 .کشید عمیقي نفس و بست رو هاش چشم انداخت؛ مبل روی رو خودش خستگي از و داد تکون سری 

 خوبه؟ حالت-

 :گفت و کرد باز رو هاش چشم

 داره؟ اهمیتي _
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 .ای ریخته هم به-

 :گفت و زد تلخي لبخند

  داشتي؟ حالي چه بودی من جای اگه تو _

 .است خانواده یک سر باالی سقف یک میلیون دویست شهره این تو خونه یک میلیون دویست چي؟ یعني دوني مي ضرر میلیون دویست

 بسازی؟ سقف یک بودی حاضر داشتي، میلیون دویست سرمایه همه این بین اگه حاال-

 : گفت و کرد فکر کمي

 .کنم مي رو کار این برگرده پول این اگه_

 .کردی خرجش کار این واسه کن فکر-

 :گفت بود چاشنیش پیچیده درهم ابروهای که عصبانیت کمي با

 .همین نباشه هومن دست که اینه مهم _

 .بودم ساکت هم من بود کرده سکوت

 . بزنه حرف خواست مي دلم

 .داشتم نیاز ابهت پر و گرم صدای اون آرامش به من

 .داشتم محبت و توجه به نیاز بودم آدم هم من

 . شد مي بد من برای که اون از تر فرا حتي شاید کرد مي من به توجه ای ذره بود، ارشا جای هرکي شاید

 .ناراحت یا باشم خوشحال دونستم نمي

 .کردم درست شام-

 :گفت و کرد حرکت ها پله سمت شد بلند جاش از

 .ندارم اشتها _

 . رفت باال من به توجه بي

 بود؟ چقدر من ظرفیت مگه. بودم شده خسته توجهي بي این از

 .کرد مي خم کمر مشکالت این بار زیر بود من جای هرکي قطعا

 

 .نشستم صندلي روی و کشیدم غدا. رفتم آشپزخونه به تنهایي

 .بود کیان کیه، ببینم تا رفتم تصویر سمت شدم بلند جام از در زنگ صدای با

 .اومد پایین ها پله از خودش بزنم صدا رو ارشا بخوام تا

 :گفت و کرد من به نگاهي 

 .بخور رو شامت باال، بری نیست الزم _

 آروم. گفت سالم و شد وارد تکوند، مي رو کتش روی برف که طور همون کیان بودم ایستاده جا اون که ثانیه چند از بعد. کرد باز رو ورودی در

 .دادم رو جوابش

 خوبي؟ کیان سالم: ارشا

 .رسید نمي نظر به خوب خوبید؟ دوتا شما خوبم: کیان

 اینجا؟ اومدی شد چطور. خوبم: ارشا

 . بزنم سر اومدم: کیان

 : گفت رفت مي آشپزخونه سمت که طور همون ارشا

 خوردی؟ شام_
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 .انداختم باال رو هام شونه شده چي پرسید من از هاش چشم با کیان

 :زد صدا کیان

 .نخوردم چیزی نه _

 .نخوردیم شام هنوز ماهم: ارشا

 :گفتم و برداشتم کیان از رو چشمم زود

 .کنم مي آماده غذا االن _

 .نشست روش و کشید کنار صندلي. اومد دنبالم هم کیان رفتم؛ بود ورودی در و پله کنار که آشپزخونه به

 .نشست روش روبه و گذاشت میز روی رو بود گرفته که آبي لیوان ارشا

 : پرسید سردرگمي با کیان

 شده؟ چي بدونم شه مي_

 .دادم دست از رو سهامم بشه؟ خواستي مي چي: ارشا

 :گفت ناباور. کشید موهاش به دستي کیان

 چطور؟! نه _

 

 . دادم مي گوش هاشون حرف به بودم، غذا کشیدن مشغول که طور همون

 : گفت ارشا

 .داشتم بدهي میلیون سیصد. بدم بهش رو سهمم شدم مجبور هومن به بدهیم خاطر به_

 .هاست حرف این از باالتر خیلي سهامت ارزش: کیان

 .بده پول بهم میلیون پونصد قراره. بدم رو سهامم قول بهش شدم مجبور نداشتم، نقد پول چون اما میلیارد یک آره: ارشا

 : پرسید و کرد فکر کمي کیان

 شه؟ مي چي بقیه تومن دویست تکلیف پس_

 :گفت حرص با ارشا

 .قیمت زیر دویست _

 .بگیرم پسش تونم مي. شم مي وکیلت خودم نزدی؟ نامش به که رو سهامت: کیان

 : گفت کالفگي با ارشا

 .گرفتم چک ازش گذشته کار از کار ضمن در. بکشه دادگاه به کارم خوام نمي_

 :غرید کیان

 داری؟ نمي بر بازی بچه از دست چرا _

 : گفت و کشید سر ته تا رو لیوانش ارشا

 .کیان بیخیال_

 .داشتم روشن دلیل دو. باشم هاشون صحبت شاهد خواستم نمي. بردم میز روی رو کشیدم که غذاهایي

 .بدونم چیزی من نخواد ارشا شاید که داد مي نشون این و نبود مشخص من برای هومن به ارشا بدهي علت که این یکي

 .نداشتم جایي صمیمیتشون بین شاید بود ارشا و کیان بین دوستي داشتم، که ای دیگه دلیل

 :گفت ارشا که برم بیرون خواستم

 خوری؟ نمي شام مگه _

 .باشین راحت شما خواستم-
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 : گفت بود، بعید ظاهرش از که آرومي لحن با کیان

 .راحتم هم خیلي ندارم مشکلي من منه خاطر به اگه_

 .بشینم کنارشون شد باعث این دادو تکون سری ارشا

 .بود طور این که لحظه اون تا البته. بودم امان در اطرافم های مرد جانب از که بود این داد، بهم خدا که هایي فرصت از یکي

 .کردم مي حس رو امنیت شدیدا کیان و ارشا مثل هایي غریبه کنار که بود عجیب خودم برای

 .کنه پیدا ادامه که داشتم دوست

 

 .دارند فاصله خیلي ها صفت گرگ با کیان، و ارشا که گفت مي درونم از ندایي

 .نیستند نزدیک هم ی محدوده به حتي که حدی تا

 . نزد حرفي کسي شام انتهای تا

 .بیارم ارشا و کیان رفایت بین حرفي که نبودم جایگاهي در هم من

 .رسید مي نظر به دیرینه خیلي که رفاقتي

 .کشید عقب رو صندلیش و کرد تشکر کیان شد، تموم که شام

 .بود دوخته چشم ها ظرف به سکوت با ارشا

 :گفتم و کردم جمع هارو ظرف

 .باال برم من ندارید کاری اگه _

 . آورد لب روی لبخندی و شد خیز نیم احترامم به کیان

 .کردم تشکر ازش لبخند با هم من و دادم تکون رو سرم

 : زد صدام ارشا رفتم بیرون که آشپزخونه از

 .آتوسا_

 : گفت و کرد له پا زیر رو نشست پیشونیش روی غرور از رنگي کم اخم برگشتم، سمتش به

 .ممنون_

 .شم تر عاشق برابر هزار تا بود کافي برام کلمه همین

 .کرد مي راني حکم که سکوتي اون عاشق

 .بود نگاهش تو که جدیتي عاشق

 .هاش خودخواهي و غرور عاشق

 .بودم ایستاده روش به رو خیره طوری اون که نبود مهم برام

 .کرد نگاه زد، مي لبخند که کیان به و برداشت من از رو سوالش از پر نگاه ارشا

 .رفتم باال و اومدم تودم به سریع

 .بود ارشا کنار کیان صبح تا شب اون

 .بود گوشم تو هاشون زدن غر و ها عصبانیت گاها و ها زدن حرف و ها خنده صدای

 .برد خوابم کم کم که بود شده روشن هوا

 .شده ظهر که داد مي نشون روم به رو ساعت کردم باز رو هام چشم وقتي

 .شدم بلند جام از و کشیدم هام چشم به دستي

 .برداشتم رو کاغذ و نشستم زانو روی. افتاد پایین کاغذی کردم، باز رو اتاق در وقتي

 :بود گذاشته یادداشت برام ارشا
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 .نکن خطا پا از دست. گردم برمي عصر رفتیم خونه از ما 

 

 . برگشتم عقب به هام لباس بین اردوان گوشي لرزش با

 : دادم جواب آروم

 بله؟_

 .ببینمت باید کجایي آتوسا الو،:اردوان

 شده؟ چي. سالم-

 .شده دیوونه شروین ریخته هم به چیز همه:اردوان

 چي؟ برای آخه-

 ...دیشب کرده فوت مادرش:اردوان

 .افتادم هام زانو روی و گذاشتم سرم روی رو دستم

 ...من خدای-

 آتوسا خوبه؟ حالت آتوسا الو: اردوان

 :گفتم ، کردم مي پاک آستینم با رو اشکم که حالي در

 چرا؟ آخه _

 . نبود ما بین شروین. شد بد حالش روزی چند: اردوان

 . گرفتم تماس باهاش کرده فوت مادرش شنیدم که دیشب

 .کنه تموم رو چیز همه خواد مي که گفت مي و زد مي داد تلفن پشت

 :گفتم کردم مي حس بدنم جاهای همه رو نبضم که درحالي نگراني، با

 کنه؟ تمومش که چي یعني _

 :گفت بود دلهره از سرشار که لرزوني صدای با

 . مادرش سپاری خاک برای رفتم امروز نفهمیدم؛ اولش هم من _

 .بودیم کنارش خداداد با آخر تا

 خوبه؟ حالش-

 .شده دیوونه: اردوان

 . بود خون از پر هاش چشم اومد؛ سمتم بقیه و خداداد رفتن از بعد

 .بود وحشتناک برام هم بهش کردن فکر حتي

 .بزن حرف اردوان کردی لبم به جون-

 . بوده هاش دردسر ی همه باعث اردشیر که گفت بهم: اردوان

 .بده انجام رو اردشیر کارهای بود مجبور باشه مادرش کنار که این جای به گفت

 : گفتم و کشیدم لرزوني نفس

 .داشت حق_

 .پلیس پیش بره میخواد گفت آتي: اردوان

 .کشیدم جیغ

 : گفتم ای گرفته صدای با 

 پلیس؟ چي؟_
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 . بودند وحشتناکي کابوس برام قانون و دستگیری و پلیس. داشتم وحشت ازش همیشه که چیزی

 .بردم مي فرمان اردشیر مثل فاسدی آدم از جنایت، و جرم بین که من برای حداقل

 :زد صدام تلفن پشت از

 .آتوسا _

 بله؟-

 خوبي؟: اردوان

 .دونم نمي-

 . بزني حرف باهاش باید تو: اردوان

 .کني منصرفش باید

 ...من اما-

 : گفت جدیت با

 .بدی انجام کنند کار اردشیر  برای شدند مجبور که گناهي بي های آدم برای توني مي که کاریه حداقل_

 .کشیدم عمیقي نفس

 : گفتم و کردم پاک رو اشکم 

 ...گناه بي های آدم_

 بود؟ چي من گناه مگه

 .دونم مي آتي: گفت اردوان

 .دارم قبول نیست خوبي آدم من برادر 

 .حقشه شاید. دارم قبول آره شده، ها خیلي مرگ باعث

 : داد ادامه و کرد مکث

 .حقشه حتما آره_

 . بود کرده پر رو فضا سکوت

 .بده حالش چقدر که فهمید شد مي حتي. شنیدم مي رو کشیدنش نفس صدای

 .بودند کشیده و نامنظم هاش نفس

 .کشید گند به رو آدم کلي نون لقمه یک منت به اردشیرخان. کرد بد ما ی همه به اون کرد، بد اردشیر-

 :گفت عصبانیت با

 .دونم مي _،

 .دونم مي هارو این ی همه من آتي 

 . دیدم رو اردشیر کردم باز چشم وقتي از من بودی پیششون سال چهار تو اگه

 . نباش انصاف بي آتوسا

 .برادرمه هم باز باشه، هم منطقي بي و فکر بي هر من برادر

 .نداشتم هم این از قبل ندارم رو دیدنش اینطور طاقت

 .نداشتم رو دیدنش طاقت هم بود شده غرق جنایت تو وقتي حتي

 . کردم فکر حرفاش به
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 . کنم قضاوتش تونستم نمي

 .دادم مي حق بهش داشت حق اردوان

 طور رو زندگیش ی ادامه حداقل و برداره کار این از دست که گفت مي اردشیرخان به مستقیم غیر و نستقیم که بودم این شاهد خودم بارها

 .بگذرونه ای دیگه

 .زنم مي حرف باهاش بفرست رو شمارش-

 .آتي کنم مي جبران: اردوان

 .ببینمت هم باز بتونم امیدوارم-

 :گفت کوتاهي مکث از بعد

 .برات فرستم مي _

 .فعال-

 .کردم قطع رو گوشي

 . داشتم ای آشفته حال

 . بشه پاک زنند مي آسیب بقیه به که هایي آدم از اطرافم بود آرزوم که درحالي. بشه طوری این خواستم نمي نبودم راضي وضعیت این از اصال

 .بود هم نجاتم عامل بود، من جمله از ها خیلي عذاب ی مایه که این عین در اردشیر

 . اومد مي سرم جبران غیرقابل بالیي نبودم کنارش سال چند اون اگه شاید

 .مردم مي خیس شهر این از ای گوشه سرما از حتي شاید

 .پایین رفتم و برداشتم رو تلفن

 .ریختم خودم برای آب لیواني و رفتم آشپزخونه سمت آهسته های قدم با

 .کشیدم سر یکسره استرس از رو آب گرفتم، مي رو شروین ی شماره که درحالي و نشستم صندلي روی

 .کرد مي برابر چند رو اضطرابم شنیدم مي و خورد مي که بوقي هر

 : گفت ای گرفته صدای که شدم مي امید نا داشتم دیگه

 بله؟_

 .شروین الو-

 !نه یا منم که داشت شک انگار نگفت چیزی و کرد سکوت

 : پرسیدم

 شنوی؟ مي رو صدام_

 : پرسید

 تویي؟ آتوسا_

 .خودمم آره-

 :گفت و کشید عمیقي نفس

 خوبه؟ حالت _

 . خوبم من-

 قلبم ته از متاسفم مادرت خاطر به

 .شدم ناراحت واقعا

 .بدی دست از رو داری دنیا تو که کسي تنها بده خیلي: شروین

 .فهمم مي-
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 چطور؟: پرسید

 .کنم مي مرور خودم با هاست سال رو زني مي تو که حرفي این-

 بزني؟ زنگ بهم گفته اردوان: شروین

 چي؟ برای-

 .ضرره بقیه برای قدر چه اردشیرخان وجود دوني مي بهتر که تو: شروین

 ...اما آره-

 !شده ممنوع تو به راجع زدن حرف رفتي، اردشیرخان ی خونه از تو وقتي از نباش نگران آتوسا-

 . کردی مي کمک ها ما ی همه به تو شي نمي محسوب اردشیر های آدم از دیگه تو 

 . بموني که بودی مجبور نداشتي گناهي تو آتوسا

 .  کنم درکت تونم مي

 چي؟ یعني گي مي که ها این-

 .باش مطمئن زنه نمي تو از حرفي اعترافاتش تو کسي باش مطمئن-

 

 .کردم بغض

 :زدم داد 

  آخه؟ چي خودت درک، به من _

  سنگینه؟ ها حکم چقدر دوني مي

 فهمي؟ مي تو

 .حقمه بشم اعدام که حقمه گرفت؛ ازم رو مادرم مزخرفم کارهای بخاطر خدا-

 . ترکید بغضم

 . گذشت شروین با که افتادم روزهایي ی همه یاد به کردم پاک رو هام اشک

 .کردیم تحمل که هایي دلهره و ها اضطراب ی همه یاد به

 .گرفت قرار سرنوشتم تو چطوری نبود معلوم که مهموني اون یاد به

 :گفتم و کردم صاف رو ام گریه از گرفته صدای

  هاست؟ راحتي این به مگه _

 .بزني حرف راحت انقدر نباید تو

 .منه تقصیر همه کشیدی، مطمئنا که هایي عذاب و شدنت دزدیده شب اون اتفاق آتوسا-

 .بودم اردشیرخان ی خونه تو که وقتي از بهتر حتي شاید شروی؛ خوبه حالم من-

 . بده حالشون من خاطر به که باشند آدم کلي ممکنه ولي-

 . ندارم دادن دست از برای چیزی من رفت مادرم آتوسا

 . گم مي همه از کنم مي اعتراف چیز همه به

 . بقیه و ایرج و اردشیرخان تا گرفته تیمسار اون از

 مي کار این با ولي کردم ظلم اطرافم های آدم به خیلي درسته. گم مي بهشون رو برم شدم مجبور که مکاني و هرجا شناسم، مي که ای گنده هر

 .کنم جبران رو کارهام از ای گوشه خوام

 .بودم نگرانش عمیقا من ترسوند مي رو من قاطعیت عین در صداش لرزش

 : گفت و شکست رو سکوت ثانیه چند از بعد
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 دی؟ مي بهم قولي یک آتوسا_

 قولي؟ چه-

 :گفت بود، گرفته گریش که حالي در

 .دیدنم بیای حکم اجرای قبل بود اعدام حکمم اگه بده قول _

 .نمیفته اتفاق این حرفیه؟ چه این شروین-

 .داره وجود حکم این احتمال دونستم مي که درحالي گفتم مي هارو این

 :گفت و کرد صاف رو صداش

 . پیشم بیا حکمي هر اجرای از قبل _

 . هستم مهم نفر یک برای که این به حداقل باشه خوش دلم بیا

 . بخشیدی رو من بفهمم که بیا دوست یک عنوان به

 .دوني نمي دردهات مقصر رو من که بفهمم

 

 . بودم ناراحت براش واقعا

 . بده حالش اینقدر که ببینم تونستم نمي

 :گفتم و دادم قورت سختي به رو دهنم آب

 .هستي بزرگي آدم تو شروین _

 : زدم صدا کرد سکوت

 .شروین_

 .متاسفم چیز همه بابت-

 .کنند نمي رحم هم به ها آدم که نیست تو و من تقصیر-

 .نباشم کنارشون تونستم مي حداقل-

 .شدی مجبور تو بیاره سرتون اون از بدتر تونست مي شد، دردهاتون باعث که خوری نزول اون-

 . کنه نمي فکری همچین کسي اما-

 . کنند مي اعدام تقاضای و زنند مي زل چشم با همه مطمئنم

 کردم؟ زندگي سخت چقدر که دونه مي چه کسي

 . کن فکر آرامش به شروین باش آروم-

 .دی مي انجام رو خوای مي که کاری وقتي شه مي خوب حالت که این با

 : گفت و کشید عمیقي نفس

 .طوره همین_

 .گرفتم مي تماس باهات کردن منصرف ی بهونه به نباید هم اول از شاید-

 ...راستش. ازت ممنونم نیست، مهم-

 :پرسیدم. کرد مي گریه داشت انگار لرزید مي صداش

 چي؟ راستش _

 ...سخته واقعا. سخته برام تو با زدن حرف این از بیشتر-

 .شروین کنم مي دعا برات فهمم مي-

 . هستي تو حداقل که خوبه چه-
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 تونم نمي کن قطع دیگه

 .باش خودت مواظب باشه؛-

 !بیشتر تو-

 . زدم جوني بي لبخند

 .خدانگهدارت_: گفتم آرومي صدای با

 .کرد قطع زود و نداشت خداحافظي طاقت حتي

 .بیفته اتفاقي چه قراره که کنم بیني پیش تونستم نمي. باشم آروم که کردم رو خودم سعي تمام

 .بده رخ بدی اتفاقات ترسیدم مي بود، آشوب از پر دلم عصر تا

 .نداشتند گناهي که بودند دیگه های خیلي و ایرج اردشیر باند تو ها آدم از خیلي

 مي که کارهایي از که من مثل دقیقا هستند پشیمون و غمگین نادرست کارهای این انجام از چقدر اردشیر های آدم از خیلي که داشتم خبر من

 .بودم نادم و پشیمون خیلي کردم،

 .کنم کمک بقیه به بتونم راحت که کنم زندگي آزاد طوری داشتم دوست

 

 .سخته چقدر شهر این تو موندن زنده فهمیدم مي خوب من اما. کرد نمي درک هرکسي هارو سختي این

 .شدند دچار عاقبتي چه به نیست معلوم و شدند گرفتار من از قبل آدم هزارتا شاید

 .است شده ثابت امر یک همه برای این. دارند احتیاج حمایت به ضعیف های آدم

 چطور؟ اون اما داشتم دوست رو ارشا حمایت شیریني

 .باشه داشته ترحم جز دلیلي تونه نمي داره، مي نگه خودش کنار رو من که این بودم مطمئن

 .داد دستم به و آورد در رو کتش رفتم سمتش به ارشا اومدن با

 :پرسید و گفت سالم مشکوک

 شده؟ چیزی _

 .شد مي خبردار ارشا قطعا بود، افتاده اتفاقي اگه

 : پرسیدم و گفتم نباشید خسته و سالم

 راهه؟ به رو چیز همه_

 بشه؟ چیزی قراره مگه-

 .نه-

 :گفت و داد تکون رو سرش. گذشت چندثانیه

 شدی؟ خیره من به اینطوری چرا بدونم شه مي _

 :گفتم و کردم هدایت گوشم پشت رو موهام. کرد گم رو پام و دست

 .کنم درست شام رم مي _

 .بیارن بیرون از گم مي. نیست الزم-

 .ندارم کاری من-

 .دم مي سفارش گفتم بهت-

 :گفتم ناراحت

 .راحتي هرطور _

 .کن آماده رو حموم-
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 .باشه-

 :زدم صدا و کردم مرتب رختکن تو رو هاش لباس. کردم آب از پر رو وان و رفتم باال

 .است آماده حموم _

 .حموم تو رفت و اومد باال من به توجه بي

 

 .دارم وجود من که انگار نه انگار

 .گفت چي شروین که بگم بهش بگیرم اردوان با تماس یک حمومه، تو تا گفتم خودم با

 .بشه چي قراره که کرد مي بیني پیش مطمئنا که هرچند

 .گرفتند قرار ها گروه این تو اجبار به که هایي اون بیچاره ولي ها آدم ی همه نفع به تقریبا. هاست خیلي نفع به که بزرگي ی فاجعه

 .کرد مي حالشون به فکری قانون کاش

 .داشت حبس ها سال و ها ماه اومد، مي رنگ بي نقش یک عنوان به ها اون از اسمي اگه حتي

 !نه قطعا داد؟ مي هارو اون گناه بي ی خانواده جواب قانون

 .بودم فردا فجایع فکر به صبح تا بودم بیدار صبح تا رو شب

 .بود داده دست بهم تهوع حالت که داشتم اضطراب انقدر. گرفت باال قلبم ضربان ارشا، تلفن زنگ صدای باشنیدن. بود شده روشن هوا

 .رسوندم بهداشتي سرویس به رو خودم و رفتم بیرون اتاق از

 .ترسوند مي رو من ارشا، جدی و عصباني صدای. برگشتم بیرون و زدم صورتم به آبي

 .شنوم نمي رو صدات گي؟ مي چي:ارشا

 :  ...مخاطب

 کیان؟ کجایي:ارشا

 :  ...مخاطب

 نداری؟ پرونده نگفتي مگه چرا؟ کالنتری:ارشا

 :  ...مخاطب

 چي؟ پدرم کیان،: ارشا

 . شد تموم چیز همه که شدم مطمئن تقریبا حرف این باشنیدن

 .رسوندم صندلي به رو خودم آروم و گرفتم دیوار به رو دستم شدند؛ سست پاهام

 : گفت بود کیان که مخاطبش به ناباور ارشا

 ممکنه؟ چطور_

 .کوبید ای شیشه میز به محکم رو تلفنش و گفت رو این

 .شکست و شد خرد شیشه شد بلند مهیبي صدای

 

 :گفتم وحشت با

 شده؟ چي _

 :زد داد عصبانیت با و کرد بلند رو دستش

 .شو خفه شو، خفه _

 .نداشتم شنیدن طاقت. گذاشتم گوشم طرف دو رو هام دست

 .سوخت مي ارشا برای دلم
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 .دونستم مي رو این من و بود بدی آدم پدرش 

 . بود پدرش ولي نبود، اش وابسته و محتاج هم هرچقدر نبود؛ شبیهش هم چقدر هر بود دور پدرش از که هم هرچقدر

 .کشید مي نفس شهر این تو پدر یک نام به حداقل

 .شد خارج خونه از سریع بود دستش کتش که حالي در. کرد عوض رو هاش لباس عجله با ارشا

 . ترسیدم مي چیز همه از ترسیدم مي

 حبسشون از حتي شناختمشون مي که کساني ی همه مرگ از

 .ترسیدم مي خونه این تو عاقبتم از

 .کرده پیدا تمومي باالخره کابوس همه این دیدم مي و کرد مي باز رو هام چشم کاش

 .نبودم تنها کردم مي باز رو هام چشم وقتي کاش

 .شناختم نمي رو ارشا کردم، مي باز رو هام چشم وقتي کاش

 .نباشم عاشقش و باشم کنارش تونستم نمي

 .عاشقشم دغدغه بي چقدر من دید مي کاش 

 .بود بیشتر همه از هام دغدغه که حالي در

 .کنم صحبت باهاش که داشتم نیاز بگیرم تماس اردوان با تا رفتم تلفنم سمت به

 .زنه مي حرف من برای که صدایي به باشه خوش دلم. باشم تنها دلهره همه اون بین اضطراب همه اون بین خواستم نمي

 .باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه: گفت مي صدایي که بود این دردناک اما گرفتم رو شماره

 .کرد مي سخت دوچندان رو هام لحظه تمام موضوع این

 .بزنم حرف باهاش تا بود کنارم یکي کاش

 :گفت  قلبم ته از ندایي

 !باشه یکي شاید _

 

 .برسه اتمام به کابوس این نبود قرار انگار. گذشت مي کند ساعت

 .بد یا خوبه حالش بفهمم که زنگي نه و خودش نه نبود، ارشا از خبری اما شد شب

 بفهمم تونستم مي آرومش حرکات و سایه از اما شد وارد یکي. بود خاموش خونه های چراغ. ایستادم خونه در پشت قفل توی کلید چرخیدن با

 .نیست ارشا که

 .آورد خودم به رو من کیان صدای که بشم قایم آشپزخونه تو برم خواستم

 .خانم آتي آتوسا،-

 : گفت و کرد پا اون و پا این. خورد جا دیدنم با. کردم روشن هارو چراغ

 بودی؟ جا این سالم_

 .سالم-

 .داد بدنش به قوسي و کش و کرد گره  هم به رو هاش انگشت نشستم؛ مبل روی

 :پرسیدم و  گذاشتم زانوم روی رو هام دست

 کجاست؟ ارشا_

 .کالنتری-

 .بزنم حدس تونم مي-

 .شنوم مي-
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 :گفتم و کردم ریز رو هام چشم

 نه؟ مگه کرد، تموم رو کار شروین _

 دونستي؟ مي تو-

 کرده؟ اشتباهي کار بگي خوای مي نکنه. زدیم حرف تلفني قبلش-

 .منم وکیلش گرفته وکیل شروین برای دادگاه. کرد درستي کار اتفاقا نه-

 .زدم زانو پاش جلوی. رفتم نزدیکش و شدم بلند جام از

 :گفتم 

 .نذار توروخدا بشه، اعدام نذار _

 .باش آروم: گفت و نشست زانوش روی

 :گفتم کردم، مي هق هق که درحالي و کردم پاک آستینم با رو هام اشک

 .آرومم من _

 . نشست مبل روی

 .نشستم روش به رو ناچار به هم من

 

 .نداشتم حرفي هم من و زد نمي حرفي بود، ساکت اولش

 .بشکنه رو سکوت داد رضایت باالخره

 . زدم حرف باهاش امروز من-

 . نیست ضعیفي پسر شروین که دونم مي

 .کنه تموم رو چیز همه تونست که محکمه خیلي اون

 نشدی؟ ارشا پدر وکیل چرا-

 :گفت و کشید پیشونیش به دستي

 .کنه مي انتخاب وکیل خودش دادگاه نیست؛ من دست _

 .دوستته ارشا اما-

 . کنه مي درک خوب رو من اون-

 .هستند هم از جدا دنیای دوتا من زندگي و شغل

 شه؟ مي چي شروین-

 فکرشي؟ به انقدر دونه مي ارشا-

 . شناسمش مي که نگرانشم این خاطر به من نگو، مزخرف-

 .نداشتم رو کسي خونه اون تو من

 .بود بهم حواسش جا همه شروین ولي

 . ندادم ادامه رو حرفم

 .بزنم حرف خوام نمي که فهمید کیان

 :گفت و زد لبخند

 !هستي شانسي خوش دختر _

 .نبود این وضعیتم بودم، شانس خوش اگه من-

 .بودی بازداشت هم تو امشب نبودی شانس خوش اگه-
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 چي؟-

 : گفت و شد جدی

 .نداره تو با کاری کسي نزنه تو نقش بر مبني حرفي کسي وقتي تا_

 : پرسیدم زده وحشت

 چي؟ شروین_

 . بهته حواسش هم اون هست، بهش حواست تو که قدر همین باش مطمئن-

 کنند؟ مي اعدامش شه؟ مي چي شروین-

 .کنم کمک بهش بتونم شاید-

 .کنم مي بخوای هرکاری من بگو چطوری؟-

 . کني کاری تو نیست الزم-

 .کنم استفاده پلیس با همکاریش از کنم مي تالش دارم

 . سوخت شروین حال به دلم

 .رفت باد بر راحت انقدر زندگیش که بود بد چه

 هست؟ شهرمون تو شروین تا چند گفتم خودم با

 داره؟ وجود تنها آتوسای تا چند

 برسه؟ بقیه داد به که هست کیان چندتا

 

 . شدم خسته بود بینمون که سکوتي از وضعیت، اون از

 . باشه اونجا کیان خواستم نمي

 . ایستادم و شدم بلند جام از

 .بری اینجا از بهتره -

 :پرسید و داد تکون رو سرش

 چرا؟ _

 .باشه هم ارشا که باشي جا این توني مي زماني فقط تو اما ببخش؛ رو من-

 :گفت و زد خندی نیش

 . تو برای نه حداقل نیستم خطرناکي آدم من _

 . باشي فهمیده و این خودت هم حاال تا کنم فکر

 نیومد؟ خودش چي برای-

 . بزنم سر بهت خواست ازم-

 کردم؟ اشتباهي کار

 :گفتم و کردم باز رو خونه در

 . لطفا برو حاال ولي نه _

 .بیاد خودش نگرانه، اگه مرتبه چیز همه بگو کنم نمي فرار بگو بهش

 . گرفت پایین رو سرش و شد بلند جاش از

 :گفتم و شدم خیره بهش

 بگي؟ خوای مي چیزی_
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 :گفت و زد بهم تلخي لبخند

 .متاسفم ها مرد ی همه برای _

 چرا؟-

 .کنه اعتماد بهمون ای ذره نیست حاضر کس هیچ چون-

 :گفتم جویانه دل لحن با و دادم بیرون رو نفسم

 .نبود این منظورم _

 : گفت و گذاشت کتش جیب تو رو دستش

 .بود که این مثل_

 : گفت و آورد در جیبش از رو خونه کلید

 .کنم قفل روت رو در رم، مي دارم وقتي مجبورم ولي انسانیه غیر و اخالقي غیر کارم_

 . دی مي انجام رو گفت ارشا چي هر ندارم تو از ای کینه من-

 . متاسفم کشیدی که هایي سختي خاطر به: گفت و کشید موهاش الی دستي

 .بدم نجات رو شروین کنم مي رو سعیم تمام

 :گفتم و زدم لبخند خودش حرف یاد به

 !نباشه شکل این به ما بعدی های دیدار امیدوارم _

 :گفت بود، شده خارج نگاهش خستگي و گرفتگي از که درحالي

 .بخیر شب _

 .بخیر شب-

 . شد بسته در رفت بیرون

 .شد مي دور کم کم که پایي صدای هم بعد و چرخید قفل تو کلید

 

 . باشم مستقل و آزاد و تنها داشتم دوست همیشه

 .باشم آزاد نخواستم بار، اولین برای من و نبود ارشا

 

 روی بگرداند که حاشا تو جور از حافظ

 آزادم اَم، تو بند در که روز آن از من

 

 .بود چشمم جلوی گذشت باهاش که هام لحظه تمام

 ها طعنه و ها حرف ی همه

 ها دعوا ی همه

 .ها خاموشي و ها کردن سکوت ها، حرفي بي ی همه

 .باشم کنارش خواستم مي فقط و پذیرفتم مي رو هرچیزی. بود ارشا حرف گرو زندگیم تمام فکرم تمام

 . بود پیچیده و عجیب برام ارشا

 .بایسته خودش پاهای روی کنه مي سعي که مستقل آدم یک

 .داره خبر پدرش فسادهای از چون کنه نمي دراز پدرش سمت به نیاز دست مشکالت، وجود با که کسي

 .نداشت ارزش براش جنایتي و جرم هیچ که ایرج برعکس دقیقا
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 .شدند غرق ساختند خودشون که اقیانوسي تو ها اون امثال و اردشیر و ایرج

 .ره مي بین از چیز همه روزی نکردند باور که بودند کثیفشون رویاهای غرق اینقدر

 .دهند مي قصاص درخواست قاطعانه و ایستند مي بودند، شده باندها این اسیر که گناه بي های آدم خواهي خون به همه که روزی

 . نبود متمرکز گنده کله های آدم و ایرج و اردشیر روی من نگراني

 .کنند کار ها آدم این برای بودند مجبور که بودم کسایي نگران من 

 بدهي قیمت به شاید

 زندگي سیانورِ گرم چند قیمت به شاید

 !بودن زنده قیمت به شاید

  اومد؟ مي شروین سر به چي دونست مي چه کسي

 .رسند مي اتمام به روز یک ها بازی این که دونست مي شروین

 .کرد افشا رو چیز همه شدن دیرتر از قبل که کرد درستي کار شروین

 .شه مي کشیده نابودی به روزی پوچ جبروتِ و جالل این که بودم مطمئن قاطعیت با گذشت؛ اردشیرخان عمارت تو که روزی اولین

 

 . ترسیدم مي تنهایي از بود؛ شب

 .بودم شده خیره بیرون به بلند ی پنجره از. نشستم صندلي روی اتاقم تو و باال رفتم

 .برسه زودتر ارشا بودم امیدوار

 . اومدم خودم به گوشي لرزش با

 .برداشتم رو گوشي و رفتم میز سمت

 .الو-

 :پیچید گوشم تو اردوان ی خسته صدای

 .آتي سالم 

 خوبه؟ حالت اردوان سالم-

 .بودم خاموش خوبي؟ تو. ممنون-

 چرا؟-

 .بودم کالنتری-

 شد؟ چي-

 :گفت و کشید عمیقي نفس

 .بشه قراره چي دونم نمي _

 گرفتند؟ هم رو خان اردشیر-

 :گفت و کشید ای خسته نفس

 ... ایرج سروش، تیمسار، اردشیر، _

 .بکني رو فکرش که هرکسي

 میاد؟ کي حکمشون-

 :گفت مي که بود گوشم تو ها مدت اش رگه دو و آلود بغض صدای

 .هستند معلوم احکام نیست؛ حکم به نیاز _

 ...شروین اما: پرسیدم و بردم باالتر کمي رو صدام
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 : گفت و پرید حرفم بین

 . میاد حکمشون موقع اون. دارند بعد ی هفته تا دادگاه دوتا تر کوچک اعضای و شروین_

 .کشه مي طول کارشون بقیه و اردشیر اما

 .قرنطینه تو بمونند باید چندماه شاید 

 .متاسفم-

 ...هم بعد و خسارات اعمال و اعالم دادگاه تا چند جرایم، بررسي اولش-

 . بود ناراحت نگفت چیزی

 .نداشتند هم به ربطي ولي بودند نزدیک ایرج و اردشیر به که حال عین در بود، ارشا مثل هم اردوان باشه ناراحت داشت حق

 داری؟ خبر ایرج از-

 .بدتر شایدهم اردشیر مثل هم اون-

 باشم؟ ها دادگاه تو تونم مي من-

 .نه که معلومه: زد داد و برد باال رو صداش

 : گفتم ناراحتي با

 .شروینم نگران من_

 . توام نگران هم من-

 .باشي دادگاه تو نباید تو

 فهمي؟ مي. کنند مي بازداشتت بزنه، ازت حرفي بخواد و ببینه تورو پرونده این از کسي اگه حتي

 .زنه مي رو حرف این محبت روی از و نگرانمه که داد مي نشون عصبانیلش و ها حرف

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم

 .فهمم مي _

 

 .برسه پایان به اضطرابم خواستم مي. داد مي آزارم بینمون سکوت

 .اردوان-

 بله؟-

 .آوردن زبون به از ترس شاید و شرم شاید. نتونستم اما بگم براش ارشا به نسبت حسم از خواستم مي

 بگي؟ خواستي مي چي آتوسا،: زد صدام

 .ببخش رو من عمو نبود مهم  کن ولش-

 چي؟ بابت-

 .بفهمه رو من که بود کسي کاش. اضافیم که خوام مي معذرت دردسرم ی مایه که این بابت-

 :گفت آرومي لحن با

 .بدی نجات رو خودت توني مي تو. هستي باهوشي دختر تو _

 .برسه مرگم تا کنم صبر باید ندارم هدفي دیگه باشم، هم خودم برای و آزاد اگه حتي من نجاتي؟ چه-

 .  توانایي تو یعني آتوسا قوی یعني آتوسا. جنگیدی تو ایستادی تو-

 : گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 ...من ضعیفم؛ خیلي من اما_

 :وگفت پرید حرفم بین
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 .بشنوم تو زبون از رو امیدی نا این ندارم دوست _

 ...خیلي من ولي-

 مي پیش طور همین هم بعدش به این از باش مطمئن. کنم مي درک و کردم درک تورو من. دیدم تورو روزهای من بگي، نیست الزم آتوسا-

 .ره

 .شنوم مي رو صدات که خوبه چه-

 نیست؟ جا اون ارشا-

 .نیومده خونه هنوز کالنتریه-

  پیشت؟ بیام خوای مي-

 !توني نمي پیشم؟ بیای-

 : گفت تندتری لحن با

 چي؟ واسه_

 .بچشم رو آزادی ندارم اجازه که این خاطر به. قفله ها در اینکه خاطر به-

 

 .بشه هق هق باعث ام گریه که بود کافي سکوت ثانیه چند

 : گفت صدام شنیدن با

 خوبي؟ آتوسا_

 : دادم جواب سختي با بود؛ گرفته  صدام

 کني؟ مي باور خوبم، بگم اگه

 .نه-

 .شده تموم چیز همه کنم مي حس. ندارم گفتن برای حرفي که نپرس خرابم حال از نپرس پس-

 .بمونه طور همین همیشه ذارم نمي من-

 : گفتم و کشیدم سختي نفس

 .نیست تو ی وظیفه این_

 .فهممت مي من. تنهام هم من تنهایي تو-

 ...تورو فقط من و داری هارو خیلي تو -

 .کنم عادت هم اردشیر دادن دست از به باید وضعیت این با-

 : داد ادامه ثانیه چند از بعد کرد مکث

 .دم مي قول بهت. شه مي تموم ولي سخت، هرچقدر روزها این نیست طور این همیشه_

 ببینیش؟ توني نمي-

 .کنه مي بیشتر رو اتفاقات این تحمل عذاب فقط اردشیر دیدن-

 چي؟ اون از بعد-

 .رفتم مدت یک شاید-

 کجا؟-

 .نبینم رو خالیش جای نباشم جا این فقط-

 :گفتم و کردم پاک رو هام اشک

 .کني دعا برام نکن فراموش هم تو. کنم مي دعا برات متاسفم _
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 .حتما-

 .نیست خوب حالت دونم مي کن، استراحت-

 .باشه-

 .بخیر شب-

 :کرد قطع رو تلفن کوتاهي ی جمله گفتن با

 .باش خودت مواظب _

 .کشیدم راحتي نفس و فشردم مشتم تو رو گوشي

 .بود دوشم روی کردم که گناهي سنگین بار هم باز ولي بودم شده سبک هام حرف گفتن از انگار 

 .بودم اردشیر برای کار به مجبور من هرچند

 .نبود بردارم دست داشتم، که گناهي احساس اما خوا جای یک و غذا لقمه یک خاطر به 

 .بارید مي بارون شدت به. برگشتم پنجره سمت به دوباره

 .بود ها خیابون تو حتما باشه کالنتری تو شب موقع اون تا تونست نمي که ارشا

 .بود بد حالش حتما

 .بود شکسته قلبش حتما

 

 .گذاشتم  قلبم روی رو هام دست حیاط، آهني در شدن کوبیده صدای با

 .شد مي وارد صداتر و سر بي بود، ای دیگه کس اگه چون ارشاست که بودم مطمئن

 .ایستادم ورودی در جلوی و رفتم پایین سرعت با هارو پله

 .بشه باز در و بچرخه کلید تا کشید طول ای دقیقه چند

 .بود ریخته هم به موهاش و خیس هاش لباس. شدم رو به رو ارشا ی آشفته حال با در شدن باز محض به

 .شد وارد بود داده تکیه ورودی در ی دستگیره به که طور همون

 خوبه؟ حالت-

 .کرد مي خیس رو زمین قطره قطره بود، مونده هاش لباس روی که بارون آب. شد وارد سنگین های قدم با و نزد حرفي

 ...هات لباس-

 .اومد مي سمتم به بود، دوخته بهم رو خمارش چشم که حالي در و کرد باز رو پیراهنش از دکمه چند

 :پرسیدم رفتم، مي عیب عقب که حالي در. گرفتم دیوار به رو دستم و شدم مسلط خودم به دادم؛ قورت رو دهنم آب

 خوبه؟ حالت _

 .شد تر نزدیک خورد، مي تلو تلو که حالي در و داد تحویلم کوتاهي پوزخند

 .مسته که فهمیدم پیچید، سرم تو که الکلي و دود بوی از. نداره خوبي حال که فهمیدم

 : گفتم بریده بریده و کشیدم پیشونیم به دستي بودم ترسیده وافعا

 شده؟ چت تو_

 :گفت بود گرفته که صدایي با. گیره مي یاد رو رفتن راه تازه که ای بچه مثل. داشت مي بر منظمي نا های قدم

 نیست؟ معلوم خوبم؛ من _

 :گفتم و کردم خیسش و ریخته هم به پای تا سر به نگاهي

 .بشه طور این نباید _

 : پرسید زد، مي لبخند و داشت مي بر قدم سمتم به که درحالي
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  طور؟ چه_

 .برو جا این از کنم مي خواهش ارشا-

 : گفت و داد ادامه اختیارش بي و آشفته حرکات به همچنان

 .باشم جا این دم مي ترجیح_

 :گفتم و دادم تکون جلوش رو ام اشاره انگشت. کردم مهار رو بود گلوم تو که سختي بغض

 .کني کاری همچین توني نمي تو _

 .زد لبخند

 : گفت و برداشت قدمي 

 !نداره ضرر امتحانش_

 

 .کنم تحمل رو سخت شرایط اون تونستم نمي بود؛ سخت برام شرایط

  بود؟ چي من گناه اما شنید بد خبرهای بود بد حالش

  کردم؟ مي سکوت بقیه ظلم بار زیر باید کي تا

 .بود همه از بدتر اتفاق آخرین این

 زندگي سال همه این از بعد من

 . کردم حفظ همه دست از رو خودم آوارگي، و سختي همه این از بعد

 .باشه من آبروی پایان تونست نمي لحظه اون اما

 .ذاشتم مي نباید

 . ریختم اشک اختیار بي

 . برخوردم دیوار به شد تر نزدیک

 . کرد پاک و اشکم وار نوازش و کشید ام گونه به دستي

 .کشید لبش روی رو بود شده تر من اشک به که هایي انگشت

 .نبود باور قابل من برای حالتش این بودم ترسیده

 .کردم مي حس رو نشست بدنم روی که سردی عرق

 .نشست صورتش روی ترسناکي اما زیبا لبخند و زد زل ترسونم ی چهره به

 . نبود خوب اصال این

 .کردم پاک رو هام اشک دستم با

 . بدم هلش کردم سعي و گذاشتم سینش روی رو دستم

 . شدن جا به جا سانت یک از دریغ اما

 : گفت و کرد فوت صورتم تو رو نفسش

 .آتي نیستم سابق آدم اون دیگه من_

 .بودم شده الل انگار بود اومده بند زبونم

 .نشم اذیت شدنش تر نزدیک با تا کشیدم عقب رو دستم

 . شد تر نزدیک و چسبوند دیوار به رو دستش دوتا

 :زدم صداش ملتمسانه

 .ارشا _
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 .ریختم مي اشک وقفه بي. زد لبخند هم باز اسمش باشنیدن

 .کردم مي حس رو هاش نفس کرد، نزدیک بهم رو سرش

 .بستم رو هام چشم

 .زدم صورتش به سردی سیلي قدرتم، تمام با و کردم کوتاهي مکث 

 

 . خوردم جا کردم، که کاری از خودم

 .همین بودم مجبور فقط من

 . خورد گره هم تو نگاهمون هم باز و رفت عقب به قدمي

 .کرد عصبیش کردم که کاری

 . بود پیشونیش رو سنگیني اخم و شد هم در ابروهاش

 :گفت و بست رو هاش چشم

 کردی؟ کار چي تو _

 ...من...من-

 . نبودم زدن حرف به قادر

 .کردم اطراف به نگاهي  نباشم، جا اون خواستم فقط

 .بود باز هم هنوز در 

 .بیفتم زمین روی شد باعث و گرفت رو بازوم محکم برنداشته، قدم از قدم کنم فرار خواستم و کشیدم عمیقي نفس

 : زدم داد گریه با

 .بردار سرم از دست_

 :گفت عصباني و نشست زانوهاش روی

 شنوه؟ مي کي رو صدات آخه نزن، داد _

 :کردم تر بلند رو صدام درد با و زدم کنار رو موهام

 .بزنم داد خواد مي دلم _

 . کن ولم

 :گفت و گرفت رو دستم محکم

 .خواستي خودت _

 :گفتم و کشیدم رو دستم

 .برو جا این از کنم مي التماس بهت کنم، مي خواهش ازت ارشا _

 :گفت و کشید موهاش به دستي

 ! گه مي چي داره ببین _

 .منه ی خونه جا این دخترجون

 :گفت و زد لبخندی

 .بشه چي که گیرم مي تصمیم من _

 .ایستادم روش به رو جسارت با و کشیدم محکمي نفس. شد بلند اما نداشت تعادل شدم؛ بلند جام از

 :زدم داد و گذاشتم صورتش طرف دو رو دستم

 .بیا خودت به لعنتي _



 بهترین رمان ها BESTNOVELS.IR: ناشر                        آروایان: نویسنده                      تصاحب: رمان

 

 164 صفحه .برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه کنید                                                       

 

  چیه؟ برای تو حال این کني؟ مي غلطي چه داری فهمي مي

  کجاست؟ پدرت دوني مي

  بیاد؟ سرش بالیي چه قراره دوني مي

 .داد تکون رو سرش بودند، شده متورم هاش رگ که درحالي عصبي و بست رو هاش چشم

 .شه مي چي داره بفهم: گفتم گرفته صدایي با

 .نکن خراب رو کار کارهات این با شد تموم اون چیز همه بفهم

 .شو خفه-زد داد تر بلند و بست رو چشماش

 :گفتم و کردم کنترل رو هقم هق

 .برو فقط بگو، خوای مي هرچي _

 : زد فریاد درد با و گذاشت سرش روی رو هاش دست

 .شو خفه شو خفه_

 .ارشا باشم آروم بذار برو-

 .نبود رنجي هیچ نبود دردی هیچ کنم فکر بذار برو

 .ندیدمت وقت هیچ کنم فکر بذار برو ارشا

 .برو کني، نگاه چشمام تو نتوني فردا نکن کاری ارشا

 

 : زد داد

  برم؟ دارم کجارو برم؟ کجا_

 چي؟-

 .بمیرم دردم پای بذار-

 .ارشا-

 : زد فریاد بود شده کشیده گردنش رگ که طوری خشم با

 . بچشم رو حمایت طعم من نذاشت زد، هم به رو چیز همه کارهاش با لعنتي اون_

 .نبود من با وقت هیچ ولي بود کنارم ایرج

 . بدم یاد رانندگي بهت بیا بگه بهم نشد نرفتیم؛ سفر باهم وقت هیچ 

 .نبود من پدر اون. دارم مردونه حرف باهات بیا نگفت بار یک

 چي؟-

 .کرد مي نگران رو من این و زد نمي حرفي. خندید درد و حرص با و کرد خم رو سرش

 :گفتم و کردم پاک رو هام اشک

 ...ارشا _

 : زد مي داد همچنان ولي بود گرفته گلوش

 . خواد مي چي بچه اون که هست حواسش که کسي یعني پدر بچشه حامي که کسي یعني پدر_

 . پرسته پول آدم و پول هرچي بابای گور پول؟

 . خواستم مي رو خودش من

 هرشب یکي آهِ خوام نمي من. بندازم پایین رو سرم بقیه جلوی بشه باعث که کسي نه باشه، رویاهام قهرمان که خواستم مي رو پدری حضور من

 .باشه زندگیم تو هاش گریه تو
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 . شد اشک از دریایي پرخونش های چشم 

 . فهمید رو زدم که هایي حرف حالش اون با انگار

 .اومد خودش به انگار

 .بود بد خیلي حالش مطمئنا بود پریده رنگش

 .نه یا تونم مي که دونستم نمي اما کردم مي کمک بهش باید 

 .بود هام چشم به خیره هنوز اما گرفت فاصله ازم قدمي چند

 : زدم صدا آروم

 .ارشا_

 . اومد نزدیکم دوباره و انداخت پایین رو سرش

 .کرد بوسه غرق و گرفت هاش دست تو رو هام دست

 .بودم شده آرامش غرق غم، و درد همه این از بعد من و بود ایستاده زمان انگار بود اومده بند نفسم

 :گفت ثانیه چند از بعد و کرد قفل رو فکش لرزید؛ مي اش چونه

 .آتوسا متاسفم _

 

  بشه؟ چي بود قرار ریختم مي اشک فقط صدا بي

 .اومد مي مغرور ارشای اون سر بالیي چه

 .بود هم ارشا خاطر به خودم خاطر به فقط نه ترسیدم، مي آینده از

 .شنیدم رو اتاقش در شدن کوبیده صدای رفت؛ باال ها پله از

 .بودم هم نگرانش داشتم که ترسي بر عالوه

 . بود خودم برای از بیشتر ارشا برای نگرانیم بگم تونم مي حتي

 . رسوندم باال رو خودم سریع

 .کرد قفل رو اتاقش در

 .نداد جوابي زدم صداش و رفتم در پشت

 :زد فریاد 

 . آتي نمون جا این _

 .برو االن همین

 . داد مي آزارم غمگینش صدای کردم، مي گریه

 :زدم صداش

 .گذشت چي امشب که نیست مهم. هستم جا این من ارشا _

  باشي؟ تنها خوای نمي مگه-

 کني؟ زندگي خودت واسه خواستي نمي مگه

 : گفتم و گذاشتم در روی رو هام دست

 .نیست مهم برام گذشته اینجام من_

 . بشي اذیت خوام نمي برو، آتوسا-

 .بشم اذیت خوام نمي

 .شنیدم مي رو عصبانیش های نفس صدای نشستم در کنار طور همون
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 :زد فریاد و کوبید دیوار به محکمي مشت

 . بیفته هات چشم به هام چشم نذار _

 .خوای مي که هرجایي برو فقط

 : گفتم و چسبوندم سرد در به رو سرم

  شهر؟ این تو دارم کجارو_

  ببرم؟ پناه بهش دارم رو کي

 هام؟ تنهایي وقت برم کي پیش

 .تنهایي همیشه تو-

 :گفتم و کشیدم جوني بي نفس

 .تنهام آره _

 : داد ادامه

 .منم تنها نیستي، تنها تو نه_

 . نداره فرقي نبودش و بود و دارم پدر که منم تنها

 . ندارم رو کسي ولي شدند جمع دورم عالم و آدم که منم تنها

 . خوای مي چي چته بگه بهم بیاد ندارم رو یکي که منم تنها

 .خره مي جون به تنه یک رو هام تنهایي که کیان بیچاره

 جای به ببینه کجاست کنه؟ مي خواست دلش هرکاری کرده مست بیچارگي رو از رفیقش ببینه کجاست کجاست؟ بده، حالت که االن پس-

 دیوار؟ تو کوبه مي مشت زدن، حرف

 .باهامه هم نیست وقتي حتي اون من کارهای دنبال رفته کیان-

 

 !بود خوب چه رفاقت

 . بودم مهم براش که داشتم رو کسي کاش ای

 .باشه بهم حواسش نبود، کنارم اگه حتي که مهم انقدر

 . کشیدم تنهایي فقط زندگیم تو من

 .نکردم درک رو رفاقت واقعي معنای وقت هیچ من

 .کنیم رفاقت که داد نمي اجازه زمان یا و نبود دوستي یا من برای

 . کشیدم مي در روی جهت بي رو هام انگشت

 . کنه پیدا ادامه سکوت این خواستم نمي من ولي بود ساکت

 :زدم صداش

 بزني؟ حرف باهام خوای مي اینجام من ارشا، _

 .آتوسا بشه این از بدتر نذار-

 . شه نمي بدتر-

 .نکرده تغییر چیزی بشه بد ذاریم نمي

 .بود گرفته گلوش

 :گفت سنگیني بغض با

 . نیست قبل شبیه چیز هیچ کرده تغییر چیز همه _
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 .باش همون نکن تغییر تو حداقل-

 . بفهمه رو عشقم که باشه این تغییرش تنها خواستم مي دلم تو

 .شد آغاز طور چه و چرا دونستم نمي که عشقي

 . بود کرده سکوت هم باز

 . بودم کنارش کاش

 .باشه نداشته دوستم نتونه که کشیدم مي رخ به رو اهمیتش انقدر و گرفتم مي رو هاش دست کاش

 .باشند ارشا با قیمتي هر به بودند حاضر زیادی دخترهای مطمئنا

 . کنه مي من به راجع فکری چه اون دونستم نمي

 .بودم هیچ دید، مي ارشا که دخترایي اون بین من

 .باشم احترام قابل بقیه برای که بودم خاصي ی خانواده از هم من کاش

 .شدم مي بزرگ بقیه نگاه بدون هم من کاش

 .داشتم انتخاب قدرت هم من کاش

 .منه از باالتر خیلي اون که این از دریغ بود؛ ارشا من انتخاب

 . ذاشت مي نمایش به همه پیش رو استقاللش که بود آدمي ارشا

 !بود معلوم نبود گفتن به الزم

  چي؟ من

  داشتم؟ استقالل چقدر

 بودم؟ آزاد چقدر

 .بودم چشیده رو تنهایي تلخ طعم فقط من

 

 .بود بد خودش ی اندازه به حالم صبح تا موندم بیدار ارشا پای به پا و نشستم در پشت صبح، تا

 .باشه نداشته پدر اسم به رو کسي آدم که بده چقدر سخته، چقدر دادنش دست از کنم درک تونستم مي ولي نداشتم پدر من

 .نباشم تنها فقط باشه فقط ولي باشه ایرج مثل پدرم بودم حاضر شاید

 .ایستادم جام سر سریع شد باز اتاقش در و چرخید کلید. بود هواروشن

 .دوخت بهم رو خمارش و سرخ های چشم. کردم مي حس رو سیگار بوی

 .بودم شده غرق سکوت تو و نبود کس هیچ نبود؛ چیز هیچ انگار. کرد متوقف برام رو زمان نگاهش

 :پرسیدم رفتم، مي ور لباسم آستین با که طور همون و کردم کج رو گردنم دادم قورت رو دهنم آب

 خوبي؟ _

 : گفتم و کردم اشاره کاناپه به. داد صورتش به درهمي اخم و گرفت پایین رو سرش

 بزنیم؟ حرف بشینیم_

 .نشستم کنارش و رفتم باهاش هوا بي. رفت کاناپه سمت به و داد تکون سری

 .شد مي طور این نباید اما بود بد حالت دونم مي. بودی ناراحت دونم مي-

 :گفت ای گرفته صدای با و کشید موهاش به دستي

 ...دیشب خاطر به _

 :گفتم و دادم تکون دوطرف به رو سرم زدم لبخند

 .نیست مهم _
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 :گفت شرمندگي با و گرفت پایین رو سرش دوباره

 .بزنم زل هات چشم به سخته چه _

 .بخونم هاش چشم از رو احساسش و گه مي چي کنم درک تا کرد مي حرکت لبش و چشم بین هام چشم

 .بشکنه مستقل و سرسخت آدم یک ی مردانه غرور بود سخت چه. بودم گرفته قرار عجیبش درماندگي و غم این تاثیر تحت

 .نبود هاش حرف تو خاصي نهي و امری و زد مي حرف باهام تر راحت چون بود دلنشین من برای ارشا، غرور شکستن اما

 : گفتم و گذاشتم بازوش روی رو دستم

 .دم مي انجام برات بگي هرکاری اینجام من هستم من_

  نرفتي؟ چرا-

 رفتم؟ مي کجا بودم، عاشقش من نداشتم گفتن برای حرفي

 ....من... من-

 .گرفت فرا رو صورتش سخت اخمي و شد پر اشک از خونش، پراز های چشم لرزید مي اش چونه کرد بغض

 : گفت ملتمسانه لحني و لرزان صدایي با

 باشي؟ اینجا همیشه شه مي آتوسا_

 بموني؟ کنارم شه مي

 . گرفتم صورتم جلوی رو هام دست شدم شوکه

 .شدم خیره هاش چشم به و گرفتم باال رو سرم گرفته رو هام دست که دستي حس با

 .باشه رویا و خواب ارشا که ترسیدم مي.  نگیره باال ام گریه که گرفتم دندون به رو لبم. کرد بوسه غرق و برد لبش کنار رو هام دست

 

 . بزنم حرف نتونم که بود گرفته رو جلوم کسي انگار بود؛ شده خشک گلوم

 .آوردم ایمان عشقش به قلبم ته از که آرامش، با طوری بود گرفته محکم رو هام دست. بود کرده تصاحب رو هام چشم هاش چشم با ارشا

 .خندیدم پي در پي های اشک بین اختیار بي

 .بود شده خیس اشک از صورتش. بست رو هاش چشم و چسبوند سرم به رو پیشونیش گرفت رو هام شونه ارشا

 : گفت و کشید عمیقي نفس

 .کنم شروع رو جدیدی زندگي خوام مي_

 .باتو: داد ادامه مکث، ثانیه چند از بعد

 .باشم کنارش خواد مي بگه که بودم حرف همین منتظر روز و شب گرفتم پایین رو سرم

 شرایط تو پدرش که وقتي من به عالقه ابراز کنه مي تحمل رو فشاری چه داره که داد مي نشون صورتش سرخي. بود شده متورم گردنش رگ

 .بود بدی

 مي خواهش ازت من باشه، اجبار یک موندنت اینجا خوام نمي. باشه بد حالت خوام نمي باشي تنها خوام نمي باشي کنارم خوام مي ازت آتوسا-

 .بموني که کنم

 .بود سخت شرایط اون تو زدن حرف واقعا بود اومده بند زبونم

 .بود داشتني دوست برام دیدم مي که ای آینده شاید و عشق خجالت، حس

 : گفت و زد کنار چشمم جلوی از رو موهام

 .عاشقتم که بفهم آتوسا. هستي کنارم که بگو_

 :پرسید نگراني با شدم خیره بهش زدن پلک بدون

 هستي؟ کنارم _
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 .هستم کنارت-

 

 .رسید پایان به لحظه یک تو ها سختي تمام انگار کشید؛ عمیقي نفس

 .بود ما هردوی نفع به اما نبود مناسبي زمان در ها عاشقانه این شروع

 ...باهم کنیم شروع جدیدی زندگي ارشا، حرف به یا بسازیم رو چیز همه باهم تونستیم مي ما

 .کرد مي فراموش رو گذشته اتفاقات اون باید هم ارشا. بستم مي زندگي سال دو و بیست روی به رو چشمم باید

 : گفت و گرفت باال دستش با رو سرم

 .بود چي روزم و حال نبودی، تو اگه دونم نمي_

 مهمم؟ برات من-

 .گم مي قلبم ته از رو این. تری مهم چیز همه از حاضر حال در-

 : گفتم جسارت با

 بگن؟ چي بقیه که نیست مهم برات_

 : گفت و کرد اخمي

 بگن؟ چي_

 .نداریم هم به ربطي تو و من که این-

 .نداره اهمیت برام کس هیچ حرف. بودم نکرده تجربه وقت هیچ که هست احساسي تو، و من بین ربط-

 .باشم ارشا با که این زندگیم مهم تصمیم. بایستم تصمیمم رو تر سخت شد مي باعث حرفش قاطعیت

 .بود انتخابم اولین ارشا که بودم حال خوش. نداشتم زندگیم روی اختیاری من اون، از قبل تا

 !بود هم ترین مهم و بهترین که بود این اعتقادم

 :گفت و کرد باز هم از رو خشکش های لب. داد قورت رو دهنش آب

 .تویي کنه، مي حالم خوش االن که اون از اتفاقي تنها. شد تموم من برای پدرم _

 .نه یا بودم زنده بودم کجا االن نبود معلوم دیدی نمي رو من روز اون اگه-

 .بگم رو همین تونم مي فقط متاسفم پدرم ظلم خاطر به-

 :گفتم و  شدم خیره هاش چشم به

 باشي؟ عاشقم همیشه شه مي_

 !همیشه: گفت و داد ابروهاش به چیني

 .برگشتیم ها پله سمت به دو هر در به شدن کوبیده صدای با. زدم لبخند

 .رفتم سرش پشت هم من رفت؛ پایین ها پله از و شد بلند سریع ارشا

 

 .کردم مي نگاه بهشون و نشستم پله روی. بود دوخته چشم باال به که افتاد کیان به هام چشم

 : گفت و گرفت پایین رو سرش. ایستاد کیان کنار و رفت پایین ارشا

 خوبي؟_

 : پرسید و بست رو در. انداخت بود ریخته هم به کمي که خونه به و من به نگاهي کیان

 خوبه؟ حالتون دوتا شما_

 :گفتم و دادم تکون رو سرم سریع. کرد نگاه من به ارشا

 .خوبم من _
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 .طور همین هم خونه در بود، باز حیاط در: گفت و کرد نگاه ارشا به مشکوک کیان

 : گفت و کشید موهاش به دستي ارشا

 .بودم ناخوش کم یه دیشب_

 :گفت خشم کمي البته و ترس با کیان

 ...مگه کردی؟ مست تو لعنتي _

 :بیاد حرف به سریع ارشا شد باعث که گفت چیزی ارشا گوش زیر. شد خیره من به و خورد رو حرفش ی ادامه

 .بود خوب حالم نشد چیزی _

 حالت تو: گفت و کرد ارشا ی آشفته سرتاپای به نگاهي. هست چیز همه به حواسش که داشت رو رفیقي حکم ارشا برای کیان. کردم مي درک

 گذشت؟ چي جا این خونه، پر چرا هات چشم خوبه؟

 .بریز رفیقت واسه آب لیوان یک برو ها حرف این جا به: گفت و نشست صندلي روی ارشا! بود شده حسودیم رفاقتشون به

 .رفت ارشا سمت به آب لیواني با چندثانیه از بعد و گذاشت زمین روی رو کیفش کیان

 .نشستم ها صندلي از یکي روی و رفتم پایین ها پله از

 :گفت و شکست رو سکوت کیان. زد نمي حرفي کس هیچ

  شده؟ خبر چه بپرسي خوای نمي _

 .بشه چي قرار دونم مي نیست  مهم  برام _

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 شه؟ مي چي شروین _

 .نیست خوب حالش دونم مي داده، دست از تازه رو مادرش: گفتم و گرفتم پایین رو سرم. شدند خیره بهم هردوتاشون لحظه یک تو

 

 : گفت و کرد رو و زیر هارو اون از تا چند. آورد بیرون کاغذ سری یک کیفش تو از کیان

 .مونه مي زنده اون حبسه؛ فقط مطمئنم. کردم صحبت هم قاضي با من. نیست اعدام حکمش قطعا_

 .کشیدم عمیقي نفس

 .شدند مي دور ازم داشتند هام دغدغه بود شده راحت خیالم انگار 

 

 .بود دودل اما داشت گفتن برای حرفي انگار بود؛ دوخته چشم ما سکوت به کیان

 : گفت و گرفت رو دستم. شد مانع ارشا که باال برم خواستم

 کجا؟_

 : پرسید کیان بزنم، حرفي خواستم تا

 پریده؟ سرت از مستي مطمئني ارشا_

 : گفت پوزخند با

 !نبودم هوشیار انقدر وقت هیچ_

 .بودم شده سرخ

 .نشستم جام سر و انداختم پایین رو سرم 

 : پرسید بود شده گیج که کیان

 گذره؟ مي چي دارم بدونم من بزنید حرف کلمه یک شه مي_

 : گفت محکم خیلي و گرفت باال رو سرش ارشا
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 ...آتوسا و من_

 .نداد ادامه

 :پرسید قبل از تر نگران کیان 

 کردید؟ کار چي _

 .باشه کنارم  خواستم آتوسا از من_

 چي؟ که _

 : گفت و گرفت باال رو سرش داد، جلو رو اش سینه ارشا

 .کنیم زندگي که_

 :پرسید دید، مارو جدیت که ثانیه چند از بعد خندید؛ کیان

 اینه؟ تصمیمتون واقعا گي؟ مي جدی داری _

 : گفت و ایستاد بودم نشسته روش که مبلي کنار اومد ارشا

 عجیبیه؟ کار_

 .کردند بغل رو همدیگه بعد و زد ارشا بازوی به آرومي مشت لحظه یک تو. اومد ارشا و من سمت به کیان

 :گفت کیان

 . حالم خوش موضوع این بابت قلبم صمیم از _

 .ممنون_

 :گفت خوش لحني با و جدی خیلي و برگشت من سمت کیان

 !زد حدس شد مي هستید، هم مکمل شما که دونم مي داره فرق قبل با االنمون دیدار که حالم خوش _

 :گفتم و خندیدم

 .هات کمک بابت ممنون _

 :گفت و داد تکون سری

 .برم دیگه! راهید به رو معلومه که یانه؛ خوبه حالتون ببینم بزنم سر بهتون خواستم 

 ...تا بمون_

 : گفت و زد چشمکي کیان

 !دوني مي دارم پرونده_

 .اومدی که ممنون: ارشا

 :گفت و خندید کیان

 .کن جبران _

 .رفت و کرد خداحافظي بشنوه، چیزی که این از قبل

 

 .نشست کنارم اومد و بست رو در ارشا

 خواست مي دلم واقعا من. بچشم رو واقعي عشق طعم زودی به داشتم دوست من اما بود؛ نگرفته شکل ارشا و من بین صمیمیت اون هنوز

 .کنم زندگي ارشا با و کنم ازدواج

 :گفت و کرد گره سینه تو رو هاش دست

 درسته؟ کردی زندگي سخت خیلي تو_

 .بشي محکوم حقارت به مادر، و پدر نداشتن خاطر به که نیست این از بدتر چیزی-
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 .بدهکارم بهت بزرگي عذرخواهي من-

 :گفتم و  دادم قورت رو بغضم

 بابتِ؟ _

 زدم که هایي حرف ی همه بابت-

 تو زندگي به گرفتنم سخت بابت

 ....و شدم عصباني که روز اون بابت

 ؟!و شدی عصباني-

 :گفت و زد چشمم دور کبودی به رو دستش

 .متاسفم واقعا من _

 : گفتم بود، صدام تو که بغضي با و گذاشتم گرمش دست روی رو دستم

 .نیست مهم اصال_

 . داشتم دوست رو حالتش این داشت نمي بر هام چشم از چشم

 : پرسید

 .نیست تو مثل کس هیچ هستي؛ شجاعي دختر تو_

 چطور؟-

 .جنگه مي سختش زندگي با و ایسته مي مختلف، شرایط تو بینم مي که هستي کسي تنها تو دیدم که هستي دختری ترین قوی تو-

 .شد مي طوری همین بود، من جای هرکسي شاید بودم مجبور فقط من-

 تو؟ جای-

 هم وقتي. برندشون مي ها سازمان به خبر بي جا همه از ها بیچاره داده؟ دست از رو مادرش و پدر که هست شهر این تو بچه تا چند دوني مي-

 .نیست کنارشون کسي دارند، رو رفتن بیرون ی واهمه و شد سالشون هجده که

 .بشه جرم مرتکب موندن زنده برای و کنه زندگي اردشیر امثال با باشه مجبور من مثل یکي شاید

 .چشیدی هارو تلخي این طعم تو باشي نگران داری حق-

 :گفتم و  کشیدم عمیقي نفس

 .کنم کمک بهشون تونستم مي کاش_

 .تونیم مي باهم-

 :پرسیدم

 چطور؟ واقعا؟ _

 ...و کنیم ازدواج تونیم مي -

 و؟ کنیم ازدواج -

 :گفت مکث کمي از بعد و کرد مِن و مِن

 . نباشه تنها که بود تنها تو مثل که یکي. کنیم قبول هارو بچه همین از یکي سرپرستي تونیم مي _

 :گفتم بود، گرفته ام گریه که درحالي و گذاشتم صورتم روی رو دستم

 گي؟ مي جدی داری _

 !معلومه-

 .هستي بزرگي آدم خیلي تو -

 .نیست طور این نه، -
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 .دادی نجات رو آدم یک زندگي یعني بکني، رو کار این تو اگه. هست چرا -

 .باشه داشته مادر باشه داشته پدر تونه مي که یکي من مثل یکي 

 های آدم با غذا، لقمه یک  برای نشه مجبور که آدمي. کنه گریه نکنه کز گوشه یک هاش تنهایي وقت که کني کمک ای بچه به خوای مي تو

 .کني مي تضمین رو زندگي یک کارت این با تو. بره در اون و در این کار، جنایت

 .بشه موندگار آدم اون برای زندگي غرور کني مي کاری  بشه حفظ قلبش تو احساساتش کني مي کاری 

 : گفت ثانیه چند از بعد کرد بغض هم ارشا

 من. کنه مي خوشحالت چقدر کار این که دونم مي من افتادی گیر گرسنه های جاني اون و اردشیر و پدرم بین سخت، قدر چه تو که دیدم من_

 .کنم مي هرکاری تو خاطر به

 .کنیم زندگي باهم هیاهو بي دغدغه، بي بتونیم امیدوارم  .برگردوندی من به رو زندگي تو ارشا-

 .بوسید رو پیشونیم و گذاشت صورتم دوطرف رو هاش دست

 : کرد زمزمه آرامشي از پر و آروم لحن با

 .عاشقتم من، چیز همه_
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