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 ی رھسپارنیاسمینوشتھ |رمان کابوس من

 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 ھرچھ زودتر خواستمیم! از بچھ ھا؛بھ سمت خونھ پرواززز کردمی از خداحافظبعد

 یول! مسخره بودکمی سن نی ھمھ ذوق و شوقم تو انی ادیشا.  بھ بابا بدمستمویخبرنمره ب
 وقت بود یلی خی ومادریخانواده پدر.تم بود کھ داشیبابا تنھا کس،بعد از مرگ مامان

 از ی سراغادی مادمی من ی از وقتبایخب راستش تقر!گرفتنی از ما نمی سراغگھیکھ د
 از خانواده اش ی کھ بابام ھم دلخوشدونمی منوی فقط ادونستمی رو نملشیدل،گرفتنیما نم

 ھیبابام .ومدنی مراسم چھلم مامانم ھم نی برای ھم کھ حتمینداره ؛خانواده مادر
 دونفرمون نواده خرج خاقی طرنی محلھ امون داشت و از ای توکیسوپرمارکت کوچ

 !دادیرو م
 
 
 ی خونھ ھی ھیمنو بابا؛تو! دمی بھ خونھ رسی کدمی خوش حال بودم کھ نفھمنقدریا

 شیکی اتاق بابا بود وکشی خونمون سھ تا اتاق داشت کھ میکردی می زندگیمتر٢٠٠
 بود؛امروز ی و انبارداشتمی رو توش نگھ می اضافلی اتاق ھم  وسایکیاتاق من؛اون 

 کی،می کرده بودمیکار ھارو با؛ باباتقص!زمچھارشنبھ بود و نوبت من بود کھ غذا بپ
 روز ھیخونھ رو ھم تو! شستی ظرف ھارو میکی وپختی غذا میکی ونیروز در م

 ادی زمیاشپز! گذشتی سخت میلی اول خیروزا! میکردی مزیجمعھ باکمک ھم تم
 شھی ھمشدی مجبور مچارهی بی کھ نوبت غذا پختن من بود بابایروزا! نداشتیفیتعر
 مثل شدی مکردمی کھ درست میی ھم غذاھایگاھ! سوختھ بخورهای مک نی بیغذا
ِشلھ  کھ درست ییاالن ھم غذاھا، بپزمی بھتری تونستم غذا ھایاما بعد از گذشت مدت!ُ

 !ابل خوردن ھست گفت قشھیم،ستی بدک نکنمیم
 

 رو اماده یمواد ماکاران. گرفتمی بھ پختن ماکارانمی از عوض کردن لباس ھام تصمبعد
 ، و گذاشتم کھ دم بکشھختمی ری ماکارانی روھی الھیکردم وباھم تفت  دادم وال

 .رمیبعدشم رفتم کھ دوش بگ. درست کردن ساالد شدممشغول
 گرفتمی شماره سوپرمارکت رو میھرچ! کرده بودری ھم دیلیخ، کرده بودری دبابا

 کھ برم سوپرمارکت کھ تلفن دمیمانتوم رو پوش! ھم خاموش بودلشیموبا،ادیجواب نم
 عمو احمد یھنوز الو نگفتھ بودم کھ صدا!  تلفنی رودمی پرایمثل وحش،زنگ خورد

 یلین؟خی عمو شما از بابا خبر ندارالمس:  گفتمعیسر! دختروشیپر: کھ گفتدمیرو شن
 ! کردهرید
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االن حالش :گفتم! مارستانی بمشی ھستم حال بابات بد شده بود اوردمارستانیمن ب:گفت
 . رو گرفتم و بھ اژانس زنگ زدممارستانیادرس ب!خوبھ:چطوره خوبھ؟گفت

 مگھ نگفت ک حال بابا خوبھ؟؟؟؟! عمو بغض داشتی چرا صدادونمینم
 

 یچھ نسبت:خانومھ گفت. گفتمرشی بھ قسمت پذ بابا رولی اسم و فاممارستانی بی تورفتم
 !دخترشم:ن؟گفتمیباھاش دار

 .... سرم خراب شدی روای  دنرشی مسئول پذی جملھ بعدبا
  سردخونھ؟رفتمی مدی خوب من مرده بود ؟بای من بابایبابا

 بابامو خورد؟منی متاسف بود؟تاسفش بھ چھ درد من مرشی پذمسئول
 ی صندلی افتاده بودم بلند کرد و رونی زمی عمو احمد منو کھ رویدستا....خواستمیم

 ....نشوند
 
 !دمی نفھمیچی مراسم کفن ودفن بابا ھاز

 داشت ی کتاب فروشھیعمو احمد کنار مغازه بابا .... کارا رو دوش عمو احمد بودھمھ
وده و  بششی کھ عمو احمد پنیاون روز کھ حال بابا بد شده بود مثل ا،و دوست بابا بود

قلب بابا مدت ھا بود کھ مشکل .... کار از کار گذشتھ بودهی ولمارستانی برسونھیاونو م
 .... باباھم شروع شدی قلبیماری بعد از مرگ مامان؛بتدرس....  کرده بوددایپ
 خانواده اش اومدن ی از اعضای مراسم بابا کسی حالم بد بود کھ متوجھ نشدم برانقدریا
 گفتیاما عمو م.... شناختمشونی ؟اگھ ھم اومده بودن ومنم حالم خوب بود بازم نمانھی

بعد از مراسم .... بابای چندتا از برادرزاده ھانطوریکھ خواھر بابا بھ مراسم اومده ھم
 باھام ی راجب موضوع مھمخوادی احمد صدام کرد و گفت مموچھلم بابا بود کھ ع

 ....صحبت کنھ
 

....  ھم خودم خوردمشویکی بھ عمو احمد تعارف کردم شویکی ختمی ریی فنجون چادوتا
از نظر ! سالتھ١٥ ھمشستی نی جان دخترم تو ھنوز سنت قانونوشیپر:عمو گفت

 .... توبشھمی قدی بایکیقانون بعد از مرگ پدرت 
 کھ ی دخترخوادی توھستش گفتھ کھ نمی قانونمی پدر بابات کھ قیعنی بزرگت پدر

 یی از اونجایول....   و بزرگ کنھنھیھست رو بب)مادرم(ش با حنانھحاصل ازدواج پسر
اونم امروز !  از نوه ھاش داده یکی حضانت تورو بھ ی کنی تنھا زندگیتونیکھ تو نم

 !راننده اشو فرستاده بود دنبال تو
 
 با دی عمو جان چرا بایول: گفتم.... من گفتم صبرکنھ تا خودم باھات صحبت کنمیول

 منو بزرگ کنھ؟چرا خوادیاصال چرا پدربزگم نم!شناسمی کنم؟من اونا رو نمیاونا زندگ
 خودت داستان عشق پدر و ی روزھی دی و گفت شادی کشی ؟ عمو اھادیاز مادرم بدش م
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 خودم دادنی اگھ اجازه می کنی تنھا زندگیتونی نمتو زکمی عزیول....یدیمادرت رو فھم
 ...   .دهی اجازه رو بھم نمنی قانون ای ولردمکی دختر نداشتھ ام بزرگت می جابردمتمیم

 نامھ بابات تی وصیراست....ی رو جمع کنازتی مورد نلی دنبالت بھتره وساانی مفردا
 !!ھی رفتندونستی کھ منیمثل ا.... من ھستششیھم پ
 .... نامھ روتی وصخونمی مِمتَِی در حضور قفردا
 از یکیسوگند ! رو برداشتم و بھ سوگند دوستم زنگ زدممی گوشعی کھ رفت سرعمو
 کردی می کھ سعنطوری کردم سوگند ھمھی گریپشت تلفن حساب.... دوستام بودنیبھتر

 ھمھ گرگ تنھا نی شھر با انی تو ایتونیحق با عمو احمدتھ تو نم:منو اروم کنھ گفت
 ی کنیزندگ

از ....دمیترسی ھم مندهی خب از ایخودم ھم قبول داشتم حرفاش رو ول.... خطرناکھیلیخ
 ....دمیترسی ھم میلی خدمیترسی مشناختمی کھ نمیادم ھا

 نی ادونستمی اگھ مدیشا.... با سوگند صحبت کردم و بعدم تماس رو قطع کردمگھی دکمی
 ....کردمی تماس رو قطع نمچوقتی ھزنمی راحت با دوستم حرف منقدری باره کھ انیاخر

 
 ! کاناپھ خوابم برده بودی روشبی کھ دنی مثل ادمی از خواب پرفونی ای با صداصبح

 کھ نی سرم انداختم با فکر ای شال روھی و دمی پوشمی لباس مشکی مانتو روھی عیسر
 . رو زدمفونیحتما عمو احمد ھست دکمھ ا

بعد از شستن و خشک کردن صورتم؛خواستم بھ .... رفتم کھ صورتم رو بشورمخودمم
 ی خفھ اغی کاناپھ نشستھ بود از ترس جی کھ روی کسدنی با داشپزخونھ برم کھ

 !ی مرد چھارشونھ با کت وشلوار مشکھیالبتھ پشتش بھ من بود !دمیکش
 تونستمی کھ نمشھیمثل ھم!  کردی اخمدنمی من بھ سمتم برگشت و با دغی جی با صدامرد

 ھااااا؟تو خونھ ما ی ھستیتو ک: رو کنترل کنم صدام رو بلند کردم وداد زدمتمیاعصبان
 ؟یکنی میچھ غلط

:  اش گفتدهی بھم چسبی دندون ھای تر شده بود از الظی کھ با داده من اخم ھاش غلمرد
 ؟یکنی افراد ناشناس بازمی در رو براشھیھم

 بار عمو احمد پشت در نیا.... بلند شدفونی ای جوابش رو بدم کھ باز ھم صداخواستم
 بھ من یزیرامی بشھ اون مرد با اخم و پوزخند تحق کھ عمو احمد داخلیبود؛تازمان

 !کردینگاه م
 مرد نیپس عمو ا!  وارد شد با لبخند بھ سمت مرد رفت و با اون دست دادی وقتعمو
 رفت بھ عمو سالم ادمی غرق فکر بودم کھ اصال نقدری بود؟ ای مرد کنیا!شناختیرو م
 .ِ سالم  عمو بھ خودم اومدم  و باخجالت جوابش رو دادمیبا صدا!کنم 

 ھ؟ی اقا کنی عمو جون؟ادمی بعدم پرسو
 .... زد و گفتی احمد لبخندعمو

 
 !! شمای قانونمھَِی قنیوھمچن.... توی بزرگمھر ھستند پسر عموی اقاشونیا: گفتعمو
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 ! پسر عمو بھش نگاه کردمنی صورت ای ھی تجزی بار برانیا
 حس کردمی توش نگاه می کھ وقتی وخشن خاکستری وحشی و چشم ھا برنزهپوست

 !!ی خالھیخال!ستی تو چشماش نیچی ھکردمیم
 ادی بزرگ بود نھ زادی خوشکل کھ نھ زیلب ھا....ومدی خوشکل کھ بھ صورتش مینیب

 ....  کیکوچ
قد بلند .... کت و شلوارش معلوم بودی و چھارشونھ کھ کامال از توی ورزشکارکلیھ

 !دیرسیکھ عمو احمد فقط تا گردنش م
 .... داده بودی کھ بھش مدل خوشکلی مشکیموھا

 نی چرا از ادونمینم! تو چشم ھاش نبودیچی بار ھم ھنی بھ چشم ھاش نگاه کردم ابازھم
 !دمی بودن چشم ھاش ترسیخال

 شونیبھ ا: گفتیومدم کھ بھ عمو احمد مبا صداش بھ خودم ا.... انداختمنیی سرم رو پاو
  کنن؟ی من زندگی خونھ ی تودی کھ بانیگفت

 ی توتونمیم! کنمی با شما زندگخوادی من دلم نمیول:  عمو جواب بده و گفتمنزاشتم
 ! کنمی خونھ زندگنیھم
 تا ستیرسم ادب ن! باشمدهی پرسیزی من ازشما چکنمیفکر نم: طرفم برگشت وگفتبھ
 ....  جواب بدهدنی نپرسی رو از کسیزیچ
ومن !  منھھی موضوع راجب زندگنی ایول: ھم رفت وگفتی حرفش اخم ھام تونی ابا
 ! و نظر من مھمھرمی بگمی راجبش تصمدیبا
 کیتا ! روز اول باھات دعوا کنمنی از ھمخوامینم:  زد و گفتی بار پوزخندنیا

 ! رو جمع کنلتی ھمھ وساگھیساعت د
 رو لتی وسای بزرگمھر ھست بھتره بریدخترم حق با اقا وشیپر:  احمد گفتعمو

 .... یجمع کن
 با ھم شبی جان ما دوشیپر:  بگم کھ عمو احمد اجازه نداد وگفتی اگھی دزی چخواستم

 ! موضوعنی راجب امیصحبت کرد
 ! شدملمی اتاقم رفتم و با بغض مشغول جمع کردن وسابھ

 ! اومدم و بھ اون مرد  گفتم اماده امرونی رو جمع کردم   از اتاقم بلمی کل وسایوقت
 و دی بغلش گرفت وبوسی منو توشیشگی احمد جلو اومد و طبق عادت ھمعمو
 عیسر! بھم زنگ بزنی  برخوردیاگھ بھ مشکل.... مراقب خودت باشیلیخ:گفت

 !رسونمیخودمو م
 ....دمی ھام پر از اشک شد و دست عمو احمد رو بوسچشم
 ....زود باش! فتنھ وقت رگھید: مرد گفتاون
 ھارو بھ عمو دادم کھ بھ دی از کلیکی و در خونھ رو قفل کردم می خونھ خارج شداز

 .... کنھیدگیخونھ سر بزنھ و بھ باغچھ رس
 ! خودش باشھنی ماشنی اشدیباورم نم!می رفتمتی گرون قنی ماشھی مرد بھ طرف با
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 حدشو نی در اگھی دیل از کت وشلوار مارک دارش معلوم بود کھ ثروتمنده وھرچند
 !کردمیفکر نم
 متوجھ شدم کھ داره از شھر قھیبعد از چند دق....می و بھ راه افتادمی شدنی ماشسوار

 !!!!!شھیخارج م
 ......؟ھااا؟یری مرونی از شھر ب؟چرایریکجا م: آشکار گفتمی وحشتبا
 

 ....!!!! بندازه گفت خونھی کھ بھم نگاھنی ابدون
 نھ من خودمو یوا!!!! بد تو سرشھی خدا مرگم بده نکنھ فکر ھایوا
 ؟یچ:گفتم!!!!ی خودتو بکشستیالزم ن:گفت....کشمیم

 !!!! یفکرت رو بلند گفت:گفت
 ؟یری گفتم پس کجا میی در کمال پرووی شدت خجالت سرخ شدم ولاز

 گھیھر د شھی ھی کھ قراره تو یدونستیمگھ نم....می کنی کھ قراره زندگی خونھ اگفت
 ؟ی کنیزندگ
 ی زندگگھی شھر دھی ھی توتونمی نگفتھ بود من نمیزی بھ من چیکس.....نھھھھھھھ:گفتم
 !کنم
 !!!.... برگردون زود باشمنو

 در کار یدرضمن برگشت.... یدیحاال کھ من بھت گفتم و فھم:  زد وگفتیپوزخند
 !!!!!.....ستین

خفھ شو و بتمرگ سر : زدادیباخشم فر.....  زود باشیمنو برگردون عوض: زدمداد
 ....جات تا دھنتو پر از خون نکردم

  حرف بزنھ؟نطوری با من اکنھی پسره چطور جرعت منی ؟ایچ
 ی پسره یدی فھمشمی خفھ ھم نمگمی دلم بخواد میمن ھرچ:  زدمادی خودش فرمثل

 ....کثاف
 خون رو کنار لبم ی و گرم  طرف صورتم سوختھی حرفم تموم نشده بود کھ ھنوز

 کتک شتری بیخوایاگھ نم: اش گفتدهی بھم چسبی دندون ھایاز ال.... حس کردم
 !!!!! خفھ شو ببند دھنتویبخور

 و سوختیلبم بھ شدت م.... ختمی ترس کتک ساکت شدم و اروم اروم اشک راز
 اوردم و گوشھ لبم گذاشتم کھ رونی بفمی کی دستمال از توھی....کردیصورتم درد م

 ....  قطع بشھشیزیخون ر
 دهی شدم بھ شھر مورد نظررسداری بیوقت.... بعدش خوابم بردمی ساعت تو راه بودچند
 »دیخوش آمد....بھ شھر « رو خوندمیی خوش اومد گوی تابلومیبود

مردم ..... ِ گرمی شھر با ھواھی شھر نیگفتھ بود ا.... شھر بھم گفتھ بودنی راجب ابابام
 ....  فضولکمی ھم ی خب گاھی ھستن و البتھ خونگرم ولی شھر مردم متعصبنیا

 موتی رستادی بزرگ و خوشکل ایلی خونھ خھی ی کھ جلومی تو راه بودگھی دقھی دقچند
باغ !!!!! نبود کھاطی بھشت بود؟حنجای من اھیخدا.... داخل شدنیرو زد و با ماش
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تھ باغ ھم کھ معلوم نبود !!!!! عالمھ گلللللھی و وهی عالمھ درخت خوشکل مھی!!!! بود
 شد بھ خودم ادهی کھ پنیاز ماش..... بوددی سفی نمابا  ساختمون خوشکلھیوسط اون باغ 

 ! جلو اومد وگفت سالم اقایرمردیپ.... شدمادهیاومدم و پ
 نگی رو ببر پارکنی سر جوابش رو داد و گفت ماشبا
 .... گفتی چشمرمردیپ

 ی خوشکلی من چھ خونھ ھی خدای وامیوارد ساختمون شد.... فتیراه ب:  گفتبزرگمھر
 !  عاجزمفشی خوشکل بود کھ از توصنقدریا! بود

 با لباس فرم جلو اومد و بھ بزرگمھر خوش امد گفت و کتش رو ازش یخدمتکار
 ....گرفت

 !!!!! خانمدیخوش اومد: منم گفتبھ
 .... تو شوک بودم کھ فقط تونستم بگم ممنوننقدری رو با من بود ؟اجانننن؟خانم

 ....اتاقش رو نشونش بده و خودش از پلھ ھا باال رفت:  خدمتکار گفتبھ
:  برد و گفتدی و سفمی مالی رنگ صورتبی اتاق بزرگ با ترکھی منو بھ خدمتکار

 !!!! اتاق منھنجایا
 .... خودشم رفت الزم دارم زنگ رو بزنم ویزی  گفت اگھ چو

 ..... کردمی اھنگ رو پلھی می گوشی تخت انداختم و ازتوی روی با خستگخودمو
 
  بھ من گذشتھی چدونھیخدام*

   از ھمھ از خودم شکستھدلم
  از ھمدهی کھ بوده پاشیھرچ
  بغض در ھم شکستھھی مثل

 َ درا رو بستھ ام ورفتمخودم
  اما من برنگشتمی خواستتو

 تو با نفس دنی کشنفس
  سنگ نبودم اخر شکستممن

  سختھی دلتنگسختھ
  لحظھھی سالھ برام ھی قد

  تلخھیی تنھاتلخھ
  دردهنی بدتری کسیب

  بسھی خودخوربسھ
  شب و روز تنم بلرزهیتاک

  در حده حرفھعشقت
  عادتھ محضھھی با من بدونت

 دمی چقدر کابوس دیداری بتو
 دمی کشی چی بفھمیتونینم
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  بتوتم تنھا بمونمدیبا
  رو بھ جنونمستی مھم ناصال
  ھمھ عمرمو واسھ تو مردمواون
  غرورموی شکستیدی نفھمتو

 شھی واسھ ھمشکنمی مبغضمو
 شھی رابطھ مرده درست نمنیا

  ھمھ عمرمو واسھ تو مردمواون
  حسموی دود کردیدی نفھمتو

   لحظھھی سالھ برام ھی سختھ قد ی دلتنگسختھ
   تلخھیی تنھاتلخھ

  دردهنی بدتری کسیب
  شب و روز تنم بلرزه؟ی بسھ تا کی خودخوربسھ

  در حد حرفھعشقت
  با من در حد حرفھبودنت
   لحظھھی سالھ برام ھی سختھ قد ی دلتنگسختھ
  تلخھیی تنھاتلخھ

 
 

 ! تخت خوابم برده بودیرو....  ھام رو باز کردمچشم
 ....رفتی ضعف مینگ ھام بھ شدت چروک شده بود ودلم از گرسلباس
 اتاق چون ساکم و ی رو اورده بودن تولمی کھ من خواب بودم وسای کھ زماننی امثل

 لباس ھی و ی صورتی شلوار راحتھی ساک ھیاز تو....کولھ مدرسھ ام کنار تخت بود
 ....دمی خرس داشت برداشتم و پوشھی کھ روش ی بلند صورتنیاست

 وبند حجاب دی تو قچوقتیھ.... ما شال سر نکردم بستم ای سرم دم اسبیموھام رو باال 
 !!!!نبودم

 بزرگ بود کھ اصال نقدری کردن اشپزخونھ؛ اما خونھ ادای پدی رفتم بھ امرونی اتاق باز
 و دمی خانوم کھ از لباس ھاش مشخص بود خدمتکاره رو دھی.... کجا برمدی بادونستمینم

 .... کجا برمدیاونم بھم گفت کھ با....ازش خواستم اشپزخونھ رو بھم نشون بده
 اشپزخونھ کھ رفتم؛چند خدمتکار و چند مرد کھ از لباس ھاشون مشخص بود اشپز بھ

 کھ کردنی می خونھ زندگنیاخھ مگھ چند نفر تو ا....واقعا تعجب کردم!دمیبودن رو د
  بود؟ ھمھ خدمتکار وچندتا اشپز الزمنیا

 
  از خدمتکار ھا خواستمیکی از
 تونمیاونوقت م.... صبرکنمگھی ساعت دمی تا ندیزن گفت با.... بھم غذا بده کھ بخورمکھ

 ! شام بخورم



 @cafeetakroman             اختصاصی کافھ تک رمان             رمان کابوس من

 9 

 !!!!من االن گرسنمھ خب: گفتم
بھتره اونا رو ....دنی متی اھمنی بھ قوانیلی قانون خونھ ھست اقا ارسالن خنیا:گفت
 تونھی خونھ قبل از شام و ناھار و صبحانھ و عصرونھ نمنی تو ایکس....ی کنتیرعا

 بی سھیبعدشم ....ی بخورینیری شای وهی میتونی می گرسنھ ھستیلیاگھ خ....غذا بخوره
 ارسالن دمیپرس!!!!!ھ ظرف گذاشت وبھم داد کھ بخورمی ھی توینیریو موز  و چندتا ش

 گھ؟؟؟؟ی دھیک
 .... خونھنی ایاقا.... مھر ھستنجناب بزرگ: چشم ھاش گرد شد و گفتخدمتکاره

 !!!!! ارسالن بودوونھی دکھی مرتنی اسم اپس
وقت شام کھ ....  کردمری ھا سوهی بھ اتاقم برگشتم وتا وقت شام خودم رو با مخالصھ

 .... خدمتکار دنبالم اومد و ازم خواست کھ برم وشام بخورمھیشد 
 ! دوازده نفره نشستھ بود و مشغول خوردن سوپ بودزی مھی ی باالارسالن

 .... ومن نشستمدی سمت راست ارسالن رو برام عقب کشی صندلخدمتکار
 ! بودزی میچقدر غذا رو.... دی برام سوپ کشی اگھی خدمتکار دبعدشم

  واسھ دونفر بود؟؟؟؟نای اھمھ
 :دمی ارسالن پرساز

 د؟یکنی می خونھ زندگنی شما تنھا تو افقط
 : کرد وگفتی بھم نگاھسالنار
 ....ی صحبت کندی نبایخوری غذا میوقت
 .... باھات دارمی مھمی اتاقم کار ھاای از شام ببعد

 .... بعدشم درکمال ارامش مشغول خوردن شامش شدو
  داشت؟کارمی چیعنی.... شدری درگیلی خذھنم

 
 !!!! از شام بھ ھمراه خودش بھ اتاقش رفتمبعد

چندتا .... بودی و مشکدیدکور اتاقش سف!!!! خوشکللللیلی بزرگ و خیلی اتاق خھی
 .... اتاق زده بودی ھاواریعکس ھم از خودش بھ د

 بھ خودم اومدم.... نیبش:گفتی صداش کھ مبا
خودش ھم مقابل من ....  اتاقش بود نشستمھی کھ تویی از مبل ھایکی ھی رواروم

 ....نشست
 عیپس سر!!!! ومدهی خوشم نینی ھم از مقدمھ چوقتچی و ھستمی نینیاھل مقدمھ چ:گفت

 !!!! سر اصل مطلبرمیم
وسط حرف من : دستشو باال اورد و گفتھ؟؟؟؟کھی بپرسم اصل مطلب چخواستم

 ....!!!!نپر
 گذشتھ ی کھ توی ھر زندگدی بای خونھ گذاشتنی ایاز امروز کھ پاتو تو:  ادامھ دادو

اگھ .... ی کنتی رعادی خودش رو داره و بانین خونھ قوانیا....ی رو فراموش  کنیداشت
 کھ ستیاصال ھم برام مھم ن..... در انتظارتھی عواقب سختی کنیچی سرپنیاز قوان
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 ی خانواده ی از دخترھایکی من و ی دختر خونده عد بھ بنیتو از ا....یتازه وارد
 بزرگمھر

 رو بھت نی کھ قوانادی خانوم مھیاز فردا ....ی باشی دختر خوبخوادیدلم م....یھست
 شھ؟ی میگفتم مدرسھ ام چ.... اموزش بده

 .... مدرسھ خوب ثبت نامت کنھھی ھی مباشرم بره توگمیفردا م:گفت
 ....ی پنج شنبھ صبح کالس داری روز عصر و روز ھاھر

 .... ھستلی ھم کھ تعطجمعھ
 یتونیحاال م.... شھی برگزار م؛کالستیری صبح ھم چون ھنوز مدرسھ نمفردا

  درس بخونم؟؟؟؟؟؟یپس ک:گفتم.....یبر
 کھ نھیقانون اول ا:  بگم کھ گفتیزیخواستم چ!  مشکل تو ھستش نھ منگھیاون د:گفت
 رو حرفم ی کسادیمن خوشم نم!!!!!  چشمی من گفتم بدون چون و چرا بگیھرچ
 !!!!!!! بزنھیحرف
 بپر تو چاه؛من ی تو گفتدی بھ من چھ؟ شاادی کھ نادی خوشت نم؟ی اوردریمگھ اس:گفتم

  بپرم تو چاه؟؟دیبا
با حس .....  من بھ خودم ربط داری زندگکنمی می زندگخوادی ھرطور خودم دلم ممن

 !!!! کھ بھم دست داد نتونستم حرفمو کامل کنمیخفگ
 !!!!دادی داشت گلوم رو فشار مشعوری باون

 !بدبخت:  گفتی بلندی صدابا
 چرا گھی ھم نمیچکیھ! االن بکشمتنی ھمتونمیم.... منھیتو دست ھا.... تویزندگ
 ....شیکشت

 !!!!!ستی نمی ھام اصال مالھیچون تنب.... چشمی بگگمی می خودت بھتره ھرچواسھ
چند بار پشت سر ھمھ سرفھ کردم .... گلوم رو ول کرد  پرتم کرد عقببعدشم

 ....گفت!!!! درست نفس بکشمتونستمینم
 

 از صبحانھ گھی؛دی کنری دقھی صبحانھ باش اگھ پنج دقزیسرم٨فردا ساعت : گفت
 ....زوددد.... حاال ھم برو اتاقت....ستی نیخبر
 بود؟؟؟؟واقعا ترسناک ی چطور ادمگھی دنی من اھیخدا.... رونی از اتاقش زدم بعیسر
 ....!!!! باشمبندی پای قانونچی امکان نداره بھ ھوشی پرگنی خب بھ من میول....بود
 دستاش رو گلوم سرخ شده بود و من یجا.... نگاه کردمنھییکھ رفتم خودمو تو ا اتاقم تو

 لب بھش دادم و لباس ری ز١٨+چندتا فحش ..... شھیمطمئن بودم کھ تا فردا کبود م
 ... .. کمد گذاشتمھی اوردم و تورونی ساکم بھیھامو از تو

 رو واسھ میگوش.... با بچھ ھا چت کردمکمی وات ساپ و ی رفتم توبعدشم
 .... دمی کردم و خوابمیتنظ٧:٣٠ساعت
 .... شدم و بعد از شستن صورتمداری بمی گوشی با صداصبح

 .... بستمی دم اسبروزی شلوار؛موھام رو ھم مثل دھی با دمی کوتاه پوشنی لباس استھی
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   رفتم کھ صبحانھ بخورمبعدشم
ھمھ خدمتکار ....ومدی منییارسالن تازه از پلھ ھا پا....  صبحانھ نشستمزی سر میوقت

منم با خودم گفتم .... بودن بھ احترامش خم شدنستادهی از اشپز ھا کھ اونجا ایکیھا و 
 من اخم ھاش بھ طور دنیارسالن با د....ستادمیبلند شدم و ا!!!! خب زشتھ کھ بلند نشم

 بعدشم دست منو گرفت و.... برونجای از اعیسر: بھ اشپز گفت  ھم رفت وھی تویظیغل
 یدختره : اتاق و داد زدھیو پرتم کرد تو!!!!!منو با سرعت بھ دنبال خودش کشوند

 ی بھ بعد دختر خانواده بزرگمھر و دختر خونده نی مگھ من بھت نگفتم از اشعوریب
 ؟؟؟؟؟ھاااا؟؟؟؟یمن

 زده بود و خودشم رونی بیرگ گردنش بھ طور وحشتناک.... بودمدهی ازش ترسواقعا
  کردم؟کاریچ.چ.چ.چ.چ...من..مگھ... م....م:با ترس گفتم....سرخ شده بود

 ..... و گفتچوندی رو دور دست ھاش پموھام
 

  کردم؟ھا؟کاری چیگی متازه
  مرد نامحرم ھاا؟ھی جلو ادی بی وضعنی با ھمچکنھی خونده من چطور جرعت مدختر
 ؟؟؟ِ اشپز مرد اونجاس؟؟کھیدی؟ندی بودکور
 تی کوفتی شال رو موھاھی چرا ؟؟؟؟یدی کوتاه پوشنی لباس استی چواسھ

 ؟؟؟؟؟یننداخت
  استخون ھاتو خورد کنم؟؟بزنم

 ؟؟؟؟ی کنی منو عصبادی مخوشت
 .... بودمنطوری اشھیھم...من...من....من؟نھ بھ خدا:گفتم

 بھت شبیمگھ من د:  صورتم زد و داد زدی محکم تویلی رو ول کرد و چندتا سموھام
 ستی حرف من مھم نی بگیخوای ھاااا؟ مرونی بزی گذشتھ اتو برینگفتھ بودم زندگ

 ؟ی سرتقی بگیخوای؟م
 .... ھرزهیدختره ....کنمی ادمت ممن
 کھ دونستمینم!!!!!ستمیمن ھرزه ن: گفتمکردمی کھ از شدت درد ھق ھق منطوریھم

بھ .... باشمدهی خونھ پوشھیبعدشم من عادت ندارم تو.... مھمھنقدری خونھ اھیحجابم تو
 عادت دی بھ بعد بانیاز ا:  و گفتدیموھام رو کش.... کننشیاونا بگو چشمشون رو درو

 ات ؛زندهی رفتی جلو مردنطوری انمیگھ ببی بار دھی ی علیبھ وال.... یکن
 !!!!!!زارمینم

 ....بھ تو چھ.... تونمینم.... ادیبدم م.... کنمچی خودمو بغچھ پخوادیدلم نم: زدمداد
 !!!!! حرفم انگار جنون بھش دست دادنی ابا

 ..... بھ جونم افتاد و با مشت ولگد تن و بدنم رو نشونھ گرفتای وحشمثل
 
 کھ یبا ھرتکون....کردیھمھ تنم درد م.... خانوم چشم ھامو باز کردمھی ی صدابا
 ....شدی از درد اشک تو چشمم جمع مخوردمیم
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 شدی از چشم ھام از شدت درد درست باز نمیکی
 کھ نمرده بودم نیھم!!!!  گنده اش منو کتک زده بودکلی شرف با اون ھی بکھیمرت

 کھ صدام کرده بود نگاه یبھ زن.... منو اورده بود تو اتاقمی کدونمینم.... شانس اوردم
 رو اموزش بده نی کھ قراره بھم قوانی از خدمتکار ھا بود؛بھم گفت اونیکی....کردم
 اد؟ی عصر بودمگھ قرار نب:گفتم.... اومده
 !!!!!عصر ھست خانم۴االن ساعت:گفت
  ھمھ مدت خواب بودم؟؟نی ا؟؟؟؟منییییچ:گفتم
 بھ خواب نیبعدشم کھ بھ ھوش اومد!!!! نی ھوش بودی خانم شما تا چند ساعت بگفت
 !!!!!!!نیرفت
 االن نیبھتره کھ ھم:گفت.... کالس سرامی بتونمینم....کنھیمن ھمھ تنم درد م:گفتم

 یبا درد و خستگ!!!!شنی میوگرنھ اقا اعصبان....نیای و بدیلباستون رو عوض کن
لباس ھام !!!!!یوا....  تخت بلند شدم و در کمد رو باز کردمیحاصل از درد؛؛ از رو

 اقا دستور:  گفتھ؟؟؟؟ی لباس ھا چنی من کو؟ایھا لباس:دمیکجا بود؟ از خدمتکار پرس
.... می لباس ھارو بھ جاشون بزارنی و امیزی بررونیدادن ھمھ لباس ھاتون رو ب

 !!!!!خوامی خودمو می من لباس ھایول:گفتم
 ..نی حاضر شرم؛کھی مرونیمن ب:  گفتخدمتکار

 !!!! کمد رو برداشتمی توی از لباس ھایکی و دمی کوبنی زمی حرص پامو روبا
 بھ ١٨+ تنم چندتا فحش ھی ھای کبوددنی لباس ھام رو عوض کنم با دخواستمی میوقت

  ی بھ رنگ مشکی دامن مدل ماھھی با دی بلند سفنی لباس استھی.... دادمیارسالنھ وحش
 صورتم اشک رو بھ چشمم ی روی ھایکبود.... بھ خودم نگاه کردمنھییتو ا....دمیپوش

 ....اورد
 ی طرف صورتم جاھی.... شدی باز می بھ سخت از چشم ھا کبود بود و چشممیکی ریز

 صورت نیبا ا....  دستش بودی گردنم ھم جایرو... لبم ھم زخم شده بود....دستش بود
 .....ن؟؟؟؟یی پارفتمی مدیبا
 
 

 ھویکھ ....رونی صورت کبود برم بنی کھ چطور با اکردمی با خودم فکر منطوریھم
 !!!!گھی دنیخانم زود باش:خدمتکار وارد شد وگفت 

 خودتون یخانم برا:  نگام کرد وگفتیبا دلسوز.... کشمی صورت خجالت منیبا ا:گفتم
 .... کننی متتونی و بازم اذشنی می اقا اعصباندی کنری دگم؛اگھیم
 بھ ھمراه خدمتکار از اتاق نی ھمیبرا... .گھی درست مدمی حرفش کھ فکر کردم دبھ
 ....  رفتمرونیب

سالش ۴٠خوردی کھ بھش می اونجا خانوم خوشکلمی رفتنیی پا طبقھی از اتاق ھایکی بھ
بعدشم .... بھم نگاه کردی اولش متعجب و با دلسوزدیمنو کھ د....باشھ منتظرمون بود
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 نی انی بتونم قواندوارمیام....یمی سلگانھی.... ھستمیمیمن سل: بھم زد و گفتیلبخند
  خانوم کوچولو؟ھیاسم تو چ.... اموزش بدمبھت  خانواده رو خوبنیخونھ و ا

 وشیپر:گفتم
 اسمتم مثل خودت خوشکلھ گلم: گفت

  تا حتما خوشکلمی کبودنیاره با ا: زدم و تو دلم گفتمیپوزخند
 . ...  ھھ
 

 فکر یمی خانم سلیبھ حرف ھا.... اتاق نشستھ بودمی تموم شده بود وتوکالس
 ستھی اداب معاشرت شانطوریھم....گفتھ بود خونھ رو بھم نیچندتا از قوان....کردمیم

 ساختھ نشده ی زندگنی ایمن برا!!!!دمیترسیاز حرف ھاش م.... دختران رویبرا
  ی بود کھ برانیاما قانون خونھ ا....  کنمی ازاد زندگخواستیمن دلم م....بودم
اما ....قھقھ بزنم.... بلند بخندمخواستیمن دلم م.... رمی از ارسالن اجازه بگی کارھر

َ تند تند راه برم و بدومخواستیمن دلم م.... قانون خونھ اروم لبخند زدن بود َ اما ....ِ
 ....گھی دنی قوانیلیو خ....قانون خونھ اروم راه رفتن بود

 .....دادی رو بھم نمچکدومی اما قانون خونھ اجازه ھخواستی ھا مزی چیلی دلم خمن
  بھ دخترا نقدری بودم چرا ادهی پرسیمیاز خانم سل.... کنمی زندگنجای اخواستی نمدلم

 رو گذاشتن شونی شھر اسم تعصبات الکنی ایھمھ مرد ھا: رن؟؟؟؟گفتیگیسخت م
 !!!!رتیغ

 خواستم اون یوقت.... کھ اونم داستان دارهادهی شدت تعصبش زکمی خب اقا ارسالن اما
 بھت حتی نصھیفقط ....  بھت بگمتونمینم....وشیمتاسفم پر:داستان رو بدونم گفت

 گفت ی ھم نزار؛ھرچرتشی غیپا رو.... نکن ی با ارسالن لجبازچوقتیھ... کنمیم
 !!!!!!فقط بگو چشم

 نباشم؛چون خودم یمی خانم سلی تو فکر حرفاادی کردم زی و سعدمی کشیقی عمنفس
 با خودم رو راست باشم از ارسالن خواستمی اگھ میول....شدمی متی اذشتریب
 ھفتھ نبود کھ بھ خونش اومده بودم و مثل سگ ازش کتک ھیھنوز .... دمیترسیم

 ....خورده بودم
 و ادی کھ بدادمی بھ عمو احمد خبر مدیبا.... ترسوندی میلی خونھ و صاحبش منو خنیا

 .... ببرهنجای منو از اتونستی مدیشا....کمکم کنھ
 
 

....  بود چت کردمنی گروه بدبخت ھا و با سحر کھ انالی برداشتمو رفتم تومویگوش
 یاضی رادی جمع شن و مھراب بنای انبی کھ قرار بود امروز ھمشون خونھ زنیمثل ا

 پسر ھی بود و نبیمھراب پسر عمھ ز....چقدر دلم براشون تنگ شده بود.... بدهادشونی
مھراب و مھا چند وقت بود کھ .... داشتم دوستممن اونو مثل داداش!فوق العاده خوب

 می زندگطیسحر از شرا.... زوج خل و چل وخوب بودنھیباھم دوست شده بودن و 
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!!!!!  خوبھی کھ نگران نشھ گفتم ھمھ چنی ای ؛برادی ارسالن پرسی خونھ ھیتو
 نی گرفتم بخوابم کھ خدمتکار وارد اتاقم شد وامیخالصھ بعد از چت با سحر تصم

 ....گفتم باشھ.... نیی برم پادیکھ وقت شامھ و با:  بھم نداد و گفت روازهاج
 دوباره بھانھ دست خواستمینم....لباس ھام خوب بود!  بھ خودم نگاه کردمنھیی اھیتو

 .... زدمرونیپس شالم رو سرم کردم واز اتاق ب....ارسالن بدم
 افتادم یمی خانم سلی درس ھاادی بعد ی برم ولنیی با سرعت از پلھ ھا پاخواستمی ماول

 ارسالن رو نداشتم و صد البتھ بدن دردم اجازه دادی کھ حوصلھ داد وبییو از اونجا
 .... رفتمنیی دختر متشخص اروم از پلھ ھا پاھی داد؛مثلی پلھ ھا رو بھم نمی رودنمیپر
 نشستھ بود و شیشگی ھمی نحسش افتاد کھ سر جاافھی چشمم بھ قی سالن غذاخورھیتو

 اول صبح بھ؛مردمی عجکھی مرتنی ایواال ھمھ چ!!!!!!خوندیداشت روزنامھ م
 !!!!!!  اخرشبنیخونن؛ایروزنامھ م

 یسر جا!نجای اایب:  کھ گفتنمی ازش رو انتخاب کنم و بشی صندلنی دورترخواستم
چونھ .... نکردم و رفتم کنارش نشستمدایاز ترس جرعت مخالفت رو پ....نیخودت بش

 صورتم کاشتھ بود ھی کھ روی ھایورتم رو باال اورد و با لذت با کبودامو گرفت و ص
 کھ با اون نطوری کھ محکمتر گرفت و ھممخواستم صورتم رو عقب بکش....نگاه کرد

  ؟ی سرتق باشیخوایبازم م:  گفتادی چشمم رو فشار مری زی دستش کبودیکی
 !!!!نھ:با درد گفتم.... دردم اومد کھ اشک تو چشم ھام جمع شدنقدریا

 ادی فشار نده دردم متوروخدا
 وونھیمنم بھ د! بعدشم ولم کرد و مشغول خوردن شامش شد!!!!! خوبھ: لبخند گفتبا

 !!!!.... اوردممانیبودنش ا
 

بھ  اتاق نشستن ھم نداشتم پس ھیحوصلھ تو!رفتی از شام واقعا حوصلھ ام سر مبعد
 باب دنی کارتون و مشغول دیسالن رفتم و ماھواره رو روشن کردم و زده شبکھ ما

 !!!!! شدمیاسفنج
 !!!!می من عاشق باب اسفنجدیدونیم
 غول کھی مرتنی ادمی کھ کاناپھ تکون خورد بھ سمت راستم نگاه کردم ودنی حس ابا
 !!!!! ارسالن کنارم نشستھابونیب

 ثبت نامت ی دبستانشی پگفتمی مدیفکرکنم با: بکنھ گفتی کھ بھم نگاھنی بدون اارسالن
 !!!!کنن
 !!!!نیبب!!!!  خوشکلھیلی خمی داره خب من عاشق باب اسفنجیچھ ربط!واه: گفتم

 !!!!!ی رو دوست نداری نگو کھ خودت باب اسفنجبعدشم
من عقلم :  از ابرو ھاشو باال برد و گفتیکی رو بھ طرف من برگردوند و صورتش

 !!!! ستیمثل تو کم ن
 !یخودت کم عقل:  شدم وگفتمی اعصبانیلیخ

 .... مدرسھی بردی بادیاومدم بگم از ھفتھ جد....حوصلھ بحث ندارم:گفت
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 تکون دادم یسرم رو با ناراحت.... فرم مدرسھ اتدی خری برامی دنبالت کھ برامی مفردا
  ؟؟رونی بامیرت کبود ب صونیبا ا: وگفتم

 ھی گمیم)  از خدمتکار ھایکی(بھ اکرم:  لحظھ تو سکوت بھم نگاه کرد وگفتچند
 میری مندهی ھاش بھتر بشھ تا چند روز ای صورتت کھ کبودھی بزاره رویزی چییدارو
 .....بعدشم بلند شد ورفت....دیخر
 مشغول گوش دادن بھ اھنگ ی بھ اتاقم رفتم و با ھندزفری باب اسفنجدنی بعد از دمنم
 :شدم
  توشی پمی نامرئشھی شمثل

 ھی چشمام بارونینیبینم
  زن روز و شبھی بازن اما درا
 ھی ھاش زندونی منطقی بتو
  الک خودمھی گم بشم تودیبا
 ی خستگنی مرز ای بیای دنتو
 اری اختی کھ بدمی رسیی جابھ
 ی زندگگمی ھام میوونگی دبھ

 ھی جنس دلتنگشمی ارامن
  غمو از لباس ھام شستشھینم
   منھیای شھ رویری گردگدیبا

  انتخاب درستنی تلخھ اچقدر
 ھی جاش خالخوامی کھ می ھرچمن

  پنجرهنی موندم بھ ارهی خھمش
 ی رو فراموش کردم ولخودم
  برهادمی کھ قول ھاتو محالھ

 می از موندن و رفتنت شاکمن
  حسو انکار کرد ؟نی ادی باچرا

  بودری د ھمششھی نمینخواست
  رو عشق اصرار کرد؟شھی مچقدر

  من بخندی تکراری حرفابھ
  سخت بودن برات سخت بودبگو
  زده روبھ روتخی کھ نگاش یکس

  چقدر باتو خوشبخت بودی روزھی
 ھی جنس دلتنگشمی ارامن
  غمو از لباس ھام شستشھینم
   منھیای شھ رویری گردگدیبا

  انتخاب درستنی تلخھ اچقدر
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 ھی جاش خالخوامی کھ می ھرچمن
  پنجرهنی موندم بھ ارهی خھمش
  برهادمی محالھ کھ قول ھاتو ی رو فراموش کردم ولخودم

 
 ی مدت واسھ ھر کارنیتو ا....گذرهی ارسالن اومدم می کھ بھ خونھ ی ماه از روزکی

 کھ از نظر اون درست نباشھ کتک ی ھر حرفای.... کھ از نظر ارسالن اشتباه باشھ
چادر رو .... ندارمی فرقچی با سگ ھکنمیحس م! سگو دارمھیحس ....خورمیم

 کھ مجبورم ی روزرهی نمادمی چوقتیھ....شمی و از اتاق خارج مپوشمی و مدارمیبرم
 اولش ادی چادر بپوشم و از چادر بدم مخوادی گفتم دلم نمیوقت....کرد چادر سر کنم رو

 شروع کرد بھ کتک امیتاه نم بار کونی ادی دیوقت.... داد زد سرمشھیمثل ھم
 بھ ی منو حتی بودم و اون لعنتھوشیدوروز تمام ب.... شدمھوشیاونقدر زد کھ ب....زدنم

 !!!! درمونگاه ھم نبردھی
 افتاده لیھمشون انگار از دماغ ف.... دوست نشده بودمچکسی با ھدمی مدرسھ جدھی تو

 !!!!بودن
 بھ شیچند روز پ....کردی متی اذیزی از ھرچشتری نداشتم منو بی دوستچی کھ ھنی او

 کھ گفتمیدر حال حرف زدن با عمو بودم و از مشکالتم م....عمو احمد زنگ زدم
 بھم نگاه ی گرگ وحشھی بود و مثل دهیحرفامو شن....ارسالن وارد اتاقم شد

 رو از کنار گوشم ی گوشسالن حرف بزنم و ارتونستمیاز شدت ترس نم....کردیم
داشتھ ) یاشاره بھ گوش(نی بھ ایازی نگھیفکر نکنم د:د و گفتبرداشتم و قطع کر

 !یباش
 من تنھا تر ینطوریو ا....  رو بھم پس ندادمی ھم گوشگھید....  رفترونی ببعدشدم

 ....شدم
 بھ گشتمی و برمکردمیامروز از مدرسھ فرار م.... خودمو گرفتھ بودممی تصمامام

 .... و راحت بودمکردمی میاونجا تو خونھ خودمون زندگ....شھرمون
 .... شدم و راننده بھ سمت مدرسھ رفتنی ماشسوار

 
اونم اجازه داد  و .... اجازه گرفتم برم اب بخورمری زنگ دوم بود کھ از دبی ھاوسط

 ....رونیمن از کالس زدم ب
 بھ سمت در مدرسھ کھ باز بود عی سرنی ھمیبرا.... مدرسھ نبوداطی حھی توچکسیھ

 .... رونیرفتمو از مدرسھ زدم ب
 پارک ھی تودمی پارک سرراھم دھی..... و من گم شده بودمشدی مکی کم داشت ھوا تارکم

 پارک بود ھی کھ توی بود از مغازه ابمی جھی کھ تویبا پول....  استراحت کنمکمیرفتم کھ 
 کھ چندتا خوردمی رو مرمی و شکیتم کداش.....  کھ بخورمدمی خرری شھی و کی کھی

 ؟ی جونم جو جو کوچلو گم شدیاخ:  گفتشونیکی.... دنپسر ولگرد از مقابلم رد ش
 ھینھ بابا معلومھ فرار: اشون گفتگھی دیکی
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 ..... بازوم رو گرفت وشونیکی.... بلند شدم کھ برمنی ھمی برادمی ترسیلیخ
 :ارسالن

 وشی پرھی شبیلیخ....دمی دختر  با لباس مدرسھ دھی راه برگشت از شرکت بودم کھ تو
 ! اون کھ االن مدرسھ استیول!بود

 !!!!!وشھی اره پردمی کھ دقت کردم دشتری بکمی
 ! برم گردنشو خورد کنمخواستی شدم کھ دلم می عصبنقدریا

 ھم زنگ زدم وشی راننده پریبھ عل....  کردمبشی و تعقره؟ی کجا منمی صبرکردم بباما
 .... نرهوشیوز دنبال پرگفتم امر

 ھی ھی کھ تو نیتا ا....دیچرخی ھا مابونی ھدف و سرگردون تو خی بود بچندساعت
 کی کھی مغازه ھیاز ....  رو پارک کردم و پشت سرش راه افتادمنمیماش.... پارک رفت

 پارک نشست و مشغول خوردن ی ھامکتی از نیکی ھی گرفت و رو ری شھیو 
معلوم ....شده بود مزاحمش شدن چندتا پسر نوجوون کھ تازه پشت لبشون سبز....شد

....  از پسرا دستشو گرفت و مانع از حرکتش شدیکیبلند شد کھ بره؛.... دهیبود کھ ترس
 بھ ناموس کنھیچطور جرعت م....  چشم ھامو گرفتی کار پسره خون جلونیبا ا

  بشھ؟کیارسالن نزد
 ........ بھ پسره رسوندمو گردنشو محکم گرفتمخودمو

 
 :وشیپر
از ترس چشم ھامو !!!!!  حاالیبود!!کجا خالھ سوسکھ: پسره دستم رو گرفت وگفت 

 ! دستم کم شدهی بعد؛حس کردم فشار دست پسره از روھی چند ثانیبستم ول
وم بود وداشت پسر  کھ جلی کسدنی شده کھ با دی چنمی ھام رو باز کردم کھ ببچشم

 کھ چندتا بودن نی مزاحم با ایپسرا!!!!!  کردمی ترس قالب تھزد؛ازیھارو کتک م
 !انی بر بکلشی از پس ارسالن با اون ھتونستنی بازم نمیول
 گرد شده بھشون نگاه ی بودم و با چشم ھاستادهیا! کنمی حرکتچی ھتونستمی ترس نماز
کم کم دورمون شلوغ شد و چندنفر تالش ....زدی بد پسرا رو میلیارسالن خ. ...کردمیم
 ارسالن رو نگھ داشتھ بودن ونیچندتا از اقا....  ارسالن رو از پسرا جدا کننکردنیم

 حرکت خودش رو ازدست مرد ھا جدا ھیارسالن با .... و اون پسرا ھم فرار کردن
خ بود و صورتش سر. ... ترسناک شده بودیلی اش خافھیق.... کرد و بھ سمت من اومد

 لباسش پاره شده بود و موھاش ھم بھم یدکمھ ھا....  زده بودرونیرگ گردنش ھم ب
 !!!!! شده بودختھیر
 محکم زد تو گوشم بعدشم بازوم رو محکم گرفت و دنبال کردمی ترس بھش نگاه مبا

 رو نی و خودش ھم نشست و ماشنی ماشھیبا خشونت پرتم کرد تو! خودش کشوند
 ....روشن کرد
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 کنم؟فقط خفھ خون کاری چدونستمیاز ترس نم....کردی می رانندگیادی زیلیرعت خ سبا
 خونھ زنده بھ میمطمئن بودم برس..... دمیترسی میلیخ.... کردمی مھیگرفتھ بودم و گر

 ....کنھیگورم م
 بود معلوم نبود چھ دهیچون اگھ اون نرس....  خوش حال  ھم شده بودمدنشی از دالبتھ
 ....دمیترسی ھم مدنی خب از بھ خونھ رسیول! ومدی سرم مییبال
 مقنعھ بھ موھام چنگ زد ری اش از زگھی دست دھی دستش فرمون رو گرفت و  با ھی با

 بھم بده سرم رو محکم ی کھ اجازه حرفنی ھا؟؟؟؟ بعدشم بدون ایکنیو گفت کھ فرار م
 ات امشب زنده! تھی سلیگور خودت رو کند: وگفت..... دی داشبورد کوبھیتو
.... ارسالن توروخدا:  گفتمختمیریم  کھ از درد وترس اشکنطوریھم....زارمینم

مگھ من بھت اجازه حرف زدن دادم؟؟؟؟ سرم : دھنم وداد زدھیمحکم زد تو....دیببخش
 ....ساکتتت....پس خفھ شو:رو بھ نشونھ نھ تکون دادم کھ گفت

 
 ی کارش درد وحشتناکنیبا ا.... نیی پادی از موھام منو گرفت و کشمیدی خونھ کھ رسبھ
 دھنم و سرش رو بھ گوشم ھی چندتا محکم زد توغمی جای.... زدمغی جدویچی سرم پھیتو

مگھ نگفتھ بودم : اروم شده بود گفتی کھ بھ طرز وحشتناکی کردو با صداکینزد
 بودن؛بھ سمت اطی حی ھا کھ توگاردی از بادچندتا بلند باشھ؟ھا؟؟؟؟دی دختر نبایصدا

 !!!!!حواستون بھ کار خودتون باشھ احمق ھا:ارسالن روبھ اونا داد زد....برگشتنما 
ِ سالن خونھ ھیمنو گرفت و پرت کرد تو.... سرشون رو برگردوندندعی ھم سراونا

 !!!!! زوددددرونی بنیگم ش:بعدشم رو بھ خدمتکار ھا گفت
کمربندش ....کردی مشتری ترس منو بنیوا.... شدی سالن خونھ خالقھی چند دقدرعرض

 پدرتو در ؟ی جنده بشیخوای م؟یکنی ھا؟ فرار میزنیمنو دور م: رو باز کرد و گفت
تورو خدا : گفتم.... در اوردغموی ضربھ محکم بھم زد کھ جھیو !!!!  ھرزهارمیم

.... کردمی مکاری داشتم چدونستمی نمدیببخش.... نارسالن نز.... غلط کردم...   ..    نزن
.... رفتمی عقب عقب مکردمی کھ التماسش منطوریھم..... تورخدا....  کردمیبچگ

 یخوردی می گوھنی ھمچیوقت:  گفتادی و با فرچوندی دور دستش پشتریکمربند رو ب
 ھی  وکنم؟؟؟؟؟ی نمداتی پیفکرکرد!!!!  ھرزه کوچولویکردی منجاشمی فکر ادیبا

توروخدا :  التماس گفتم از سر درد زدم و بایغیج.... بھ تنم زدگھیضربھ د
 تنم فرو ی پشت سر ھم کمربندش رو رودیشنی انگار حرفامو نمیول..... دیببخش....نزن

 دیشنی کھ تمومش کنھ اما انگار صدامو نمخواستمی ازش مھی و گرغیمنم با ج... ووردیم
 پاره مھیبرداشت و لباسم رو کھ پر از خون بود و ن  دست از زدنمھوی....زدیو فقط م

 بار کمربندشو محکمتر بھ قسمت نیشده بود رو از قسمت کمر کامال جررر داد و ا
 ....دیکوبیبرھنھ تنم م

بدبخت تو سگ :گفتی ضربھ ھاش منیب.... و التماسکردمی مھی شدت درد وفقط گراز
 فرار کنھ خاک یخواستیکجا م....یمونی منجایتا اخر عمرت ھم....ی منیخونھ 
 !!برسر
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 کھ تو صورتم زد ی محکمیلی با دوتا سی بودم  ولیھوشیکم زد کھ تو مرز ب کتنقدریا
 یبعدشم لگد!حاال حاال ھا باھات کار دارم! ی نداریھوشیحق ب:گفت....بھ خودم اومدم

 جونم رو تکون دادم و خودمو مھی بھم لگد زد تا بدن ننقدریا.... فتیبھم زد و گفت راه ب
 راه برم؛ بازم لگد تونستمی ونمفتادمین راه اگھ میب....بھ اتاقم رسوندم

خواستم در اتاق رو باز کنم کھ؛خودش درو باز کرد و محکم پرتم کرد ....خوردمیم
 داره دونستمینم....وارد حمام شد....پھلوم بھ تخت خورد و دردش نفسمو گرفت.... تو
اومد از موھام .. ..زدمی و از درد زجھ مدمیشنی اب رو میفقط صدا.... کنھی مکاریچ

 اب ھیسرم رو با خشونت تو.... وان رو پر از اب کرده بود....بلندم کرد و بھ حمام برد
نفس نفس ....  بعد سرم رو باال اورد؟ی فرارکنیخوای ھنوزم مزمیعز: فرو برد و گفت

 یخوایبازم م....  جوابتو جندهدمینشن:دوباره سرم رو فرو برد وگفت.... زدمیم
: گفتمیھربار با التماس م.... اوردرونی اب و بیبار سرم رو فرو برد تو ؟چندیفرارکن

 خودش خستھ شد یوقت.... نداشتی ادهی فاچیاما ھ....  گوه خوردمکنمی فرار نمگھینھ د
 .....رونی حمام ول کرد ورفت بیمنو تو

 
 .... تخت انداختمھی خودمو بھ تختم رسوندم وخودمو روی سختبھ

 .... سوختیھمھ تنم م.... بودسی تنم کال پاره شده بود و تنم پر از خون وخھی تولباسم
 دونھ ھی دنمیباد.....  وارد اتاقم شدشناختمشی کھ نمی اتاقم باز شد زن تپل و بامزه ادر

 سرت اورده ییارسالن چھ بال!!!! اخدای:  صورت خودش زد وگفتھیمحکم تو
 و پنبھ و باند نی بعد با بتادقھیت وچند دق رفرونی از اتاقم بعیبعدشم سر....  دختر

 ی طورشعوریپسره ب....  کردیچی و باند پینھمھ زخم ھام رو ضدعفو....برگشت
 ن؟تاحاالی ھستی شما کدمیاز زن پرس....  تنم زخم شده بودھیکتکم زده بود کھ جابھ جا

 ییجورا ھی خونھ ونی خدمتکار انی تریمیقد! من خاتون ھستم:گفت....دمیشما رو ند
 کرده مانی زامدختر.... چند مدت ھم کھ نبودمنیا....حکم مادر اقا ارسالن  رو دارم

 نی اایحاال ب....  اتفاق ھا افتادنیامروز برگشتم کھ متاسفانھ ا....بود؛رفتھ بودم شھرمون
 ....ادهیوقت واسھ صحبت ز....مسکن رو بخور و بخواب

 .... فرو رفتمی خبری بیای رو خوردم و کم کم تو دنمسکن
 

 ....گذشتی از اون اتفاق نحس مدوروز
.... کردیھمھ استخون ھام درد م....امی بنیی از تختم پاتونستمی دو روز نمنی اتو
من دختر .... رو برام فرستاده بودی عذابنی کرده بودم کھ خدا ھمچکاری چدونستمینم

 با شھیھم.. .. ده بود  من بلند نکرھی صداش روھم رویحت.... بابام بودمی کرده زیعز
 بود کھ دهی بھ کجا رسمی حاال زندگیول.... کردی مرد و لطافت باھام بر خویمھربون
 .... خوردمی چندبار کتک میھفتھ ا

 دو روز نیارسالن  رو اصال تو ا....دی بھم رسی دوروز؛خاتون حسابنی اتو
 ....رفتمی نمرونیالبتھ خب من از اتاقم ب....دمیند
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 !!!!! کھ کارم دارهنی بھ اتاق کار ارسالن برم؛مثل ادی خاتون بھم گفت کھ باامروز
....  نھ تحملش رو ندارمینکنھ بازم قراره کتک بخورم ؟وا....دمی ترسیلی خشییخدا

 .....رمیمی بار حتما منیا
  و با خاتون بھ اتاق کار ارسالن رفتمدمی پوشی مناسبلباس
 ی پارکت ھاشم ھمرنگ پارکت ھایمتر١٢٠تاق  اھی!  خوشکل بودیلی کارش خاتاق

 ی متوسطزی بود و می سمت اتاق کتابخونھ بزرگھی..... سوختھیخونھ بود رنگ قھوه ا
 کی کوچزی مکیچندتا مبل و....ھم کھ از چوب گردو ساختھ شده بود وسط اتاق بود

....  ارسالن گذاشتھ شده بودزی از می کمیدر وسط مبل ھا قرار داشت کھ با فاصلھ 
 بود کھ ارسالن روش نشستھ بود و چرخھی کھ منای از ای صندلھی ارسالن زیدر راس م

 ....  انداختمنییبا ترس نگاھم رو ازش گرفتم وسرم رو پا....کردیبھ من نگاه م
 ی بریتونیم:  خاتون گفتبھ
 .... از اتاق خارج شدی ترس بھ خاتون نگاه کردم کھ با نگرانبا
 !نیبش: من گفتبھ
 باھات ی چون کار مھمیای بنجایگفتم ا:گفت.... از مبل ھا نشستمیکی ھی ترس رو با

 ....دارم
 

 : گفتارسالن
و فرار ! ی خونھ احترام نزاشتی از قانون ھاچکدومی بھ ھ؛ی بودنجای مدت کھ انی اتو

 ! راجب تو گرفتمیمیمن تصم....اون روزت از ھمھ بدتر بود
 ! مدرسھی بردمی اجازه نمگھید.... بھت اعتماد ندارمگھی کھ دیی اونجااز

 !!!!!!!یریگی مادی ی تو خونھ و خونھ دارینیشیم.... لی بھ بعد تعطنی از امدرسھ
 ھی یعنی مدرسھ نرم ؟گھی دتونستمی مگفت؟چطوری می چوونھی دنیا! منھی خدایوا
حتما ! کارو بکنھنی با من اتونھی کھ نمشھی من نھ نمھی خدای بمونم؟ وای باقسوادیب

 ....کنھی میشوخ
 کنم؟ ی کھ بخوام باھات شوخخورهیبھ من م: ؟در جوابم گفتگھی ددیکنی میشوخ:گفتم
:  بمونم؟؟ گفتسوادی من بیعنی....دی کارو بامن بکننی ادیتونینم....شھی نمیول: گفتم

 کھ ی فرار نکنیخواستیدرضمن؛م!  کارو باھات بکنمنی اتونمی کھ میدونیخودت م
 !!ی نمونسوادیب

من ازتون .... خب... خب....دیتوروخدا ببخش: گفتمختیری کھ اشک ھام منطوریھم
 تحمل تونستمینم....خوردمیھر روز و ھرشب کتک م.... فرار کردمنی واسھ ھمترسمیم

فقط ....نی شما بگیاصال ھر چ.... کنمی بھ بعد تحمل منی بھ جان خودم از ایول...  .کنم
تو : گفت....  شملی وکخوامیم....  ھا دارمزو اریلیمن خ.... برم مدرسھنیزارب

 ؟ی بشلی وکی دانشگاه؟ کھ بخوای بردمی من اجازه میفکرکرد
 .... مدرسھیمدرسھ ب....  کھ گفتمنیھم.... شھی حرف من دوتا نمبعدشم
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....  درس بخونمخواستمیم....  مدرسھ برمخواستمیفقط م....  برام مھم نبودیچی ھگھید
 کنو ی بارو بزرگنیا.... توروخدا: ارسالن افتادم و گفتمی توجھ بھ غرورم؛بھ پایب

اگھ بازم قراره کتک .... کتکش رو ھم خوردم.... کردمیمن کم عقل.... دیببخش
 و با دمی کفش پاھاش رو بوسیو از رو.... بزار برم مدرسھی ولخورمیبخورم؛م

پاھاش رو .... زهی واست عزین تورو بھ جون ھرکتوروخدا ارسال: التماس گفتم
 .... و گفتدی کشرونی دستم بھیازتو

 
 ترمت رو فقط ی امتحان ھای کھ اجازه بدم برنھی بھت کنم؛اتونمی کھ میتنھا لطف: گفت

 رم؛امتحانی بگادی رو یزی باشم و چی کھ سرکالسنیاخھ چطور بدون ا:گفتم ....یبد
 !بدم؟
 رمیم....نھ....نھ:گفتم....ی قبول نکنیتونیم..... بھ خودت ربط داره؛نھ منگھی دنیا:گفت

 .... ممنونمیلیخ.... ممنونم....دمیامتحان ھارو م
  جوجھ؟یتو تشکر ھم بلد:  تعجب نگاھم کرد و گفتبا
 زای چیلیبعلھ من خ:  زدم و گفتمکردی اون لبخند ھا کھ چال گونھ ام رو مشخص ماز

 !بلدم
 .... ی بریتونیم....خوبھ:وگفت زد یشخندین

 خب؟:گفت.... رهی حوصلھ ام سر میلیارسالن من خ: خودم جرعت دادم و گفتمبھ
 بلند شدو شی صندلھی گفت و بعدش از روی نھ محکم؟ی رو بدمی گوششھیم: گفتم
 .....ایپاشو دنبالم ب:گفت
و   رمی زدم؟ اصال گوشیحرف بد.... دیارسالن ببخش....کجا؟....ک.....ک:گفتم

 ....خوامینم
 ایب....نترس.... ایفقط ب.... باھات ندارمیکار:  استفھام بھم نگاه کرد وگفتبا

 !!!!....دخترخوب
 

 باغ خونھ راه ھیربع ساعت بود کھ تو.....داشتمی ارسالن قدم ھام رو بر مھمراه
  ھم توھمدی از کجاست؟شادونستمیاما نم.... دیرسی اب بھ گوشم میصدا.... میرفتیم

 ....زدم
 .. .. کھ عقلم جابھ جا شده باشھستی ھم ندی کھ خوردم بعی ھمھ کتکنی ابا
   جاھی شھیمگھ م.... شھیمگھ م.....  امکان ندارهنیا....نھ..... نھ
   خوشکل باشھ؟؟؟؟؟؟نقدریا

 یوقت! شھیاره م:  خونھ باشھ؟؟؟؟؟ ارسالن گفتھی ابشار توھی شھی مگھ ماصال
 .... ھم درست کننی ابشار مصنوعھی رو درست کنم گفتم نجای اخواستمیم

 ....اره:  زد وگفتیبازم فکرم رو بلند گفتم؟ ارسالن لبخند کمرنگ: گفتم
 موندم کھ رهیواسھ چند لحظھ بھش خ.....  من چقدر لبخندش خوشکل بودھی خدایوا

 ! نھ منوینی رو ببنجایاوردمت کھ ا: گفت
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....  ابش گرفتمریدستم رو ز.... و بھ سمت ابشار رفتم انداختم نیی سرم رو پاباخجالت
:  کھ ارسالن تشر زددمی  اب بھ شوق اومدم و بلند خندیاز خنک.....  خنک بودیلیخ

اطراف ابشار ..... تشر ارسالن ھم نتونست حال خوبم رو خراب کنھیحت.....اروم تر
 چھچھ بلبل یصدا..... عطرش فضا رو پر کرده بودھ بود کی عالمھ گل رز و محمدھی

 تاب دونفره ھی ییبای ھمھ زنیوسط ا.... کردی ذوق زده مشتری و منو بشدی مدهیھا شن
 ..... پر کرده بودنچکی پی ھاش رو گل ھالھیبود کھ م

 مرد نی ؟ انگار فراموش کرده بودم ای ھلم بدشھیارسالن م: تاب نشستم و گفتمھیرو 
 ....ھمون شکنجھ گرم ھست

 ھل ی ب سمتم اومد و پشت سرم قرار گرفت و تاب رو بھ ارومی بھ ارومارسالن
 قھقھ ی و منم از شادکردیکم کم بھ سرعت تاب اضافھ م..... گفتم تند تر....داد
 ....زدمیم
 .....ارسالن گفت....می نشستنی زمھی روم؛ی کھ ھردومون خستھ شدنیبعد از ا 
 
 حاالھم برو.... اتاقتھی توی وقتشھ کھ برگردگھید

 !نھ:  بمونم؟محکم گفتشتری بشھینم: تمگف
 ی وارد ساختمون عمارت بشم کھ با پسرخواستمیم.... گفتم واز جام بلند شدمیچشم

 کھ باعث شدم محکم با پشت بخورم دمی خودم رو عقب کشعیسر....  شدمنھی بھ سنھیس
 .....نیزم

 بودم  کھ خوردهیادی زی خب بھ خاطر کتک ھای نبود ولادی خوردنم زنی زمشدت
 کھ یباتمام درد....  بزنمی بلندغی کھ باعث شد جدیچی کمرو لگنم پھی تویدرد وحشتناک

 .... صدام بلند باشھدی و   ارسالن گفتھ بودن نبایمی افتادم کھ خانم سلنی اادیداشتم 
 جلو دھنم رو گرفتم و بلند عی بھانھ کتکم بزنھ سرنی کھ ارسالن بازم بھ انی ترس ااز

 گھی کتک دھیواقھا تحمل ....  ام ھم از درد بود ھم از ترسھیگر.....ھی گرریبلند زدم ز
 نشست و بازو ھام عی کھ باھاش بر خورد کرده بودم دست پاچھ سریرو نداشتم؛پسر

 درد یلید؟خیکنی مھی کھ نشد؟ چرا گرتونیزین؟چیخوب.... خانم: رو گرفت و گفت
 مارستان؟ی بمی برنیخواین؟میدار

 .....رو بدم کھ با داد ارسالن خفھ شدم جوابش خواستم
  چھ خبره؟؟؟؟نجای داد زد اارسالن

بازو ....شالم از سرم افتاده بود و موھام کامال معلوم بود....  داشتمی تاسف بارتیوضع
مطمئنم ارسالن منو .... زده بودمغیبلند ھم ج....ھام ھم تو دست بھ پسر بود

 .... کنمھی گرشتری کھ بنی ای بود برای خودش بھانھ انایا....کشتیم
 ......ستم؟یمگھ با شما ن: دوباره داد زدارسالن

 
  ارسالن داداش چتھ؟یھ:  شھ گفتلی زلشاالی کھ اپسره
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 بھت بگم بھتره یگفت اگھ حضور.... خونھ اشی بزرگ منو فرستاد کھ بھت بگم براقا
 ستھ ؟ادم تر از تو نبود کھ بفر: ارسالن گفت....رهی کھ تماس بگنیتا ا

 ....رونیب....ی حاال ھم ھرامی سر مھی عصر امروز
 ؟ی زر زر نکنقھی بھ خاطر خدا دودقشھیم:  رو بھ من گفتبعدشم

 ھست؟ چرا وشی دختر عمو خسروھست؟پرھ؟نکنھی دختر کنیا: پسره بھ ارسالن گفت 
  ؟یکنی مکاری چی داریدونیصورتش کبوده؟ارسالن خودت م

  ندارهیاوال بھ تو ربط:  اشو گرفتم وگفتمقھی
  دلم خواست صورتش رو کبود کردمدوما
 ؟ی کنی چھ غلطیخوای موشھی اره پرسوما
 سرش یی بالنی ھمچیچطور تونست.... دختر امانتھ دست تونی اکھیاخھ مرت: گفتپسره

  ؟یاریب
ه بودم  بھ شوق اومدکردی می داشت ازم در مقابل ارسالن طرفداریکی کھ نی ااز
: ارسالن گفت.... دادمیفقط با دقت بھ حرفاشون گوش م.... کردمی نمھی گرگھیود

 ....زود....رونیب....حوصلھ بحث باھات رو ندارم
 رو با وشی پردیامشب با:  بھ من انداخت بھ ارسالن گفتی از سر دلسوزی نگاھپسره

 .....بعدشم رفت....دستور اقابزرگھ....یاریخودت ب
 گفتی می اشغال چی دارانیا: ارسالن رو بھ من کرد و گفت....  پسره از رفتنبعد

 درو باز کرد منم ھوی برم داخل کھ ومدمیمن داشتم م....بھ خدا....یچیھ.ه: بھت؟گفتم
 !!!!!نی چم شده ھمدی اونم پرسکردمی مھی گرنی و دردم اومد واسھ ھمنیخوردم زم

کھ !  ھای باھاش حرف بزننمینب:  تکون داد وگفتی کالفگی از روی سرارسالن
جلو چشمم :  بلند کرد وگفتنی زمیدستمو گرفت واز رو بعدشم.... شھیخونت حالل م

 !نباش
 شینیب.... داشتی مشکیچشم وابرو....پس اسم پسره دارا بود..... بھ اتاقم رفتمعیسر

 پرپشت ی و موھایپوست گندم.... متوسطیلبا.... ومدیھم متوسط بود و بھ صورتش م
 نبود یچیِ در مقابل ارسالن ھرکول ھشیی خدای خوب بود ولکلشمی داشت ھیکمش

 چرا ارسالن دونمینم.... بودن مھربون بودب از جذاشتری بیول....  داشتی جذابافھیق
 زنھ؟ی بد حرف منقدریارسالن با ھمھ ا....  بد باھاش حرف زدنقدریا

 ی امشب؟ اصال چی صورت کبود چطور برم مھموننیبا ا....الیخی رو بنای احاال
 بپوشم؟

 ..... منھی خدایوا
 

 :ارسالن
 خونھ اقا میرفتی موشی باپردی بودم و عصرھم بادهی از کارھام نرسچکدومی ھبھ

 ....بزرگ
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 چکسیھ.... گردنشو خورد کنمخوادی دلم مادیاسمش ھم کھ م....وشیپر....اخ....اخ
 نیجرعت ا

 قانون ھام ی دختر بھ راحتنیاون وقت ا.... مو نگاه کنھ نداشتکھ بخواد تو چشم ھا 
 ی مشت و لگدم بھم حس خوبری ترق ترق استخون ھاش زیصدا.... شکستیرو م

 کھ یازھمون روز اول....ومدی بھ دست نمی زنچی با ھی کھ از ھمخوابیحس.... دادیم
 ی بازرتمیباغ.....کردی میعصب  کارش منونیوا....کردی می زبون درازدمشید
 من دی ھم با من بود پس باتشیمسئول..... نباشھ دختر خونده من بودیھرچ.... کردیم

 ....بودمیمراقبش م
 نتونستم چوقتیھ....  متنفر بودمشھیاز دارا ھم.... امروز و برخوردش با دارا افتادمادی

 ..... باھاش داشتھ باشمیو نخواستم رابطھ خوب
 بھش اجازه دادم خواست؛یمباشرم اجازه ورود م....دم اومرونی در  از فکربی صدابا

 ییلباس ھا:  امروز رو ازش گرفتم و بعدشم گفتمیاول گزارش کار ھا.... توادیکھ ب
 !بلھ قربان: ؟گفتیکھ سفارش داده بودم رو اورد

بعد از .... سفارش داده بودموشی پری برای مجلسی امروزعصر چنددست مانتویبرا
 رو انتخاب یکی ببرن تا وشی کردنشون؛ گفتم کھ بھ اتاق پرنی لباس ھا و گلچدنید

 ....کنھ
 

 رو شیکیارسالن چند دست مانتو خوشکل با چندتا شلوارواسم فرستاده بود کھ :وشیپر
 نیی بھ پانھی بود کھ از سی خوشکلی از مانتو ھا صورتیکی....انتخاب کنم و بپوشم

 و دخترونھ دی سفگھی دھی مانتوھی... .. بودی صورتی پارچھ ری حرریوز.... بودریحر
 کھ ی اسپرت بود و بھ رنگ مشکیمانتو بعد..... ردخوی ھم میی کمربند طالھیبود کھ 
 ی سبز رنگھی مانتو مانتونیواخر..... خوردی کمربند ھم مھی داشت و یی طالیدکمھ ھا

..... خوردی بھ ھمون رنگ و ھمون جنس می داشت و کمربندی بزرگیبود کھ دکمھ ھا
 شلوار لولھ ھی ھا ار و از شلودمی رو انتخاب کردم و پوشی مشکھی مانتو ھا مانتونیاز ب
 یکفش..... سرم انداختمھی روی شال مشکھی شال ھام ھم نیاز ب.... دمی پوشی مشکیتفنگ

 بپوشم کھ خدمتکار در اتاق ی مانتو ست بشھ ھمراھم نبود تو فکر بودم کھ چنیکھ با ا
 و کفش ست فیوارد اتاق شد و چندتا ک....  کھ بھش اجازه دادمنیز ارو زد و بعد ا

 نیاز ب ....ننتونی ببخوانیم! نی اقا برشیخانوم بعد از اماده شدن پ:وگفت....اورد باھم
واقعا ....  داشتن چشمم رو گرفتدی کھ رنگ سفی و کفش ستفیک....  و کفش ھافیک

 ! نگاه کردمنھیی اھی رو تو  و خودمدمیکفش ھاش رو پوش..... خوشکل بودن
 نی صورتم کل ذوقم از بی ھای کبوددنیاما باد.... ذوقم گرفت دمی جدپی تدنیازد

بھ سراغ ! برمی بھ مھمونکنھی ارسالن مجبورم مدونستمی کھ مییاز اونجا.... رفت
 کرم بھ  صورتم زدم یکم.... کھ از چشم ارسالن دور مونده بود رفتمیشیلوازم ارا

 صورتم شدنی متوجھ مکردنیدقت م  اگھ..... محو کردمبای ھارو تقریوکبود
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.... ادی برونی بشی روحی زره خط چشم و  رژ زدم کھ صورتم از حالت بھی.....کبوده
 .... و در زدمستادمی رفتم و پشت در   اتاق ارسالن ارونیبعدشم از اتاق ب

 
 ! اجازه ورود گرفتم ؛داخل شدمیوقت

 ! زده بودیپیھ ت ھرکول چنی ااووووو
  جذبی شلوار مارک دار مشککت

 !ی و کراوات نازک مشکدی لباس سفبا
کفش .... بودختھی صورتش رھی ھم توکمشی خوشکلش رو ھم باال زده بود و یموھا

 ادم رو مست شھی عطرش ھم کھ مثل ھمیبو.... و خوشکلی براق مشکی ورنیھا
 ....کردیخودش م

 
 :ارسالن

ِمانتو ....  ھم رفتھی انداختم و کم کم اخم ھام توی کھ داخل اتاقم شد بھش نگاھوشیپر
مانتو اندامش رو بھ .... بوددهی کھ فرستاده بودم رو انتخاب کرده بود و پوشیمشک
 اصال چرا چادرش سرش نبود؟....دادی نشون میخوب

 از کجا یشی ارالی کنھ؟اصال وساشی بھش اجازه داده بود کھ ارای کنمی ببصبرکن
  اورده بود؟

 .... حرص منو در ارهخوادی احمق فقط می دختره
 خودش ھم وشی کھ پرنیاللخصوص ا.... کنھشی از خونھ ارارونی بدی کھ نبادختر

 ....گرفتی میشتری بییبای صورتش زشی داشت و با ارایصورت خوشکل
 ....رونی سرو شکل بره بنی ممکن بود کھ اجازه بدم دختر من با امحالھ

 !!!! کنمکارشی چدونستمی وگرنھ می مھمونمی برمیخواستی کھ مفیح
 شی ارانقدری؟ایکشی رو لبت؟خودت خجالت نمھی رژ چنیا: دمی دندون ھام غرھی الاز
  بھم نگاه کرددهی ترسی با چشم ھا؟ی بھ خودت کھ چیدیمال

 : دادمادامھ
 ؟ی رژ قرمز بزندی نبایدونی نمی ندارشعور
 لب ھی دستم چندبار محکم رویکی یزپشت سر محکم گرفتم و با اون سرش رو ابعدشم

 .... کھ کل رژ دور لبش پخش شدنیتاا....دمیھاش کش
 .... رو پاک کن زودشتیبرو ھمھ ارا:  با پوزخند گفتمبعدشم

 دهی ھا پوشیھمھ صورتم کبوده مجبور بودم کرم بزنم کھ کبود:  بغض گفتبا
 .... روح بود رژ زدمی بیادیبعدشم صورتم ز....بشھ

 :کنار گوشش گفتم 
 کن؛چادرت زیبرو دور لبت رو تم....کنھی نمشی خارج از خونھ ارای من برادختره

 ....وقت رفتنھ.... رو ھم  بپوش
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 :وشیپر
 ....سوختی بود کھ لبم بھ شدت مدهی لبم کشھی محکم رونقدری رو ادستش

 : کرد و گفتکی لبش رو بھ گوشم نزدیوقت
 کن؛چادرت زیبرو دور لبت رو تم....کنھی نمشی خارج از خونھ ارای من برادختره

 ....وقت رفتنھ.... رو ھم  بپوش
 عطرش؛بدنم رو سست ینفس داغش و بو.....  خودم کردی عطرش از خود بیبو

 ....ختی تو دلم فرو ریزی چھی چرا حس کردم دونمینم.... کرد
 ..... زدمرونی از اتاق بی سستبا
  چادر بپوشم؟دی حتما بادمی ازش نپرسی حالم خراب بود کھ حتنقدریا

 ....ستادمی اتاقم انھیی ای روروبھ
صداش چھ .... ھم گرمم بودیحساب.... زدیقلبم تندتند م..... ھام قرمز شده بودگونھ

 ی چوشی پریوا:  تکون دادم و با خودم گفتمنیسرم رو بھ دو طرف! خوشکل بود
   بابایا خوشکلھ؟ توھم زد صداش کجی رواننی؟ایگیم

 و اثار رژ رو پاک دمی دستمال رو اغشتھ بھ کرم کردم و دور لبم کشھی بعدشم
خط چشمم رو ھم پاک کردم، اما کرم صورتم رو پاک نکردم چون واقعا ....کردم

 .... بودادی صورتم زی ھایکبود.... شدینم
 رونیبعدشم از اتاق ب.... ھم عطر زدمی رو ھم برداشتم ،کمفمی و  کدمی رو پوشچادرم

 چند لحظھ دنمیبعد از د....دی کھ منو دومدیخاتون خانم داشت از پلھ ھا باال م..... زدم
 دختر ماشاهللا چقدر تو یوا:  و بعدش با لبخند بھ سمتم اومد و گفتستادیشکھ ا
 ....زننی دود کنم،چشمت مفند برات اسدحتمای با،یخوشکل

من کھ بھ اندازه شما خوشکل ....گھی ددیخاتون جون لوسم نکن: خنده گفتمبا
 ! بچھزیزبون نر: کرد وگفتیخنده ا....ستمین

 .... رفت بھت بگمادمی!  مادری وایا:  خودش کوفت و گفتی گونھ ھی توبعدشم
 .... نشدهیزود باش برو تا عصب!  منتظرتھنی ماشھی ارسالن تواقا
 

ارسالن دستگاه پخش رو روشن کرد و ....   گذشتی افتادنمون م از بھ راهقھی دقچند
 مورد عالقھ ام ی از اھنگ ھایکی بودم؛دهی اھنگ رو قبال شننیا.... گذاشتیاھنگ
 .....بود

  آرزو نکردمتورو
  جادهیی تنھاتھ

 ادهی زیلی آرزوتم واسھ من خی حتاخھ
  دردتی نھایعنی نی نکردم ای آرزوتورو

  ارزو کردشھی کھ نمای ھست تو دنزای چیلیخ
  از دورادمھی تا تورو

 دمی پنجره دنی ھماز
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 ی کھ فاصلھ گرفتبس
 دمی پرستشت رسبھ

  کھی گذشتم از تبمن
 نمی تو خونھ ام ببتورو
 ی کھ گاھنی بھ امیراض

 نمی ببتونمیتورو م 
 ستی بھ سفر نیدی امنھ
  فاصلھ برگردنی ھماز
   از فاصلھ ھارویلیخ
  پر کردشھی سفر نمبا

   تو نشستمی پایعمر
 ینی منو حاال ببکھ
 دی کھ بای مثل کوھتو

 ینی از باال ببمنو
 ینی از باال ببمنو

  آرزو نکردمتورو
  جادهیی تنھاتھ

 ادهی زیلی آرزوتم واسھ من خی حتاخھ
  دردتی نھایعنی نی نکردم ای آرزوتورو

  ارزو کردشھی کھ نمای ھست تو دنزای چیلیخ
:  کھ صداش رو کم کرد وگفتکردمی و با خودم زمزمھ مدادمی گوش مکی بھ موزداشتم

 !گمی می چنیخوب گوش کن بب
 حسابتو یاگھ دردسر درست کن! ی باشی دختر خوبمی اونجا کھ رفتخوادی مدلم
 ....رسمیم

 ؟یدیفھم! اللخصوص دارا....یری گرم بگونی با اقای حق نداراونجا
 چشم:  ترس گفتمبا

 !یدی ھم جواب نمدنی ازت نپرسیزیتا چ:  دادادامھ
 براش در اوردم ی برگردوندم وشکلکشھی گفتم وسرم رو بھ طرف شی بار ھم چشمنیا

 !!!!!!ی کردکاری چدمید: کھ گفت
 !!!!! جنھاروی نی خدا اای
  دیببخش:  ترس گفنمبا

 ..... تکرار نشھگھید: گفت
 

 بعد در خونھ ھیچند ثان.... تا بوق زد و چندستادی بزرگ ایلی خونھ خھی جلو ارسالن
 ! زدی بوقرمردی پیارسالن وارد خونھ شد و برا.... باز شدیرمردیتوسط پ
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 درخت ھا نی ای کال درخت بود، و انتھااطی طرف حھی....  بودی خوشکلیلی خخونھ
 .... وارد باغ شدشھی از اونجا مدمی بود کھ بعد ھا فھمیکیدر کوچ
 قی االچھی اونور تر از استخر،ی بود و کماطی وسط حی بزرگ و خوشکلاستخر

....  بودقی اونور تراز االچکمی خونھ ھم یساختمون اصل....  بودکیخوشکل و کوچ
 ....ووردیو بھ وجد م ادم ر....  بودی خوشکلیلیخونھ خ
 جلو اومد و خوش یخدمتکار....  وارد ساختمون شد منم پشت سرش راه افتادمارسالن

 .... سالن منتظرمون ھستھیگفت کھ اقا توامد گفت و 
 یوارد سالن بزرگ....  داخل رفت ومنم پشت سرش راه افتادمی از درارسالن

 زی ری فرش دست باف با طرح ھاھی.... بودی قھوه ایکف سالن پارک ھا....میشد
 کوچولو قرار داشت کھ ی اشھی شزی مھیوسط فرش ....  پارک ھا انداختھ بودنیرو
 ی ھای سالن پر از گچ بریھا وارید.... بودزونی اوی لوستر خوشکلزی اون میباال

 ی بزرگی ھانھی ھا ای ھا وسط گچ برواریسمت راست و چپ د....خوشکل بود
 یلی پنجره خھی..... شده بودندهی دورتا دور سالن چیمبل ھا بھ سبک خوشکل....بود

 دست مبل ھی....گ قرمز داشت بھ رنی سلطنتی سالن بود کھ پرده ھایبزرگ ھم انتھا
 چھارشونھ ی اون مردھی قرار داشت و رویرأس سالن ھم بود مبل ھم ھمون انتھا کھ

 بود،ارسالن بھ سمتشون راه افتاد منم بھ دنبالش یفینشستھ بود وکنارشم ھم زن ظر
 !!!!فتھی رو داشتم کھ پشت سر مرغ راه میحس جوجھ ا! رفتم
 ....شدی معلوم مشتری صورت مرد وزن بمیشدی تر مکی نزدیھرچ
پوست .... داشتی جو گندمی سال داشتھ باشھ موھا٥٠ حدود خوردی کھ بھش ممرد

 نھ ی متناسب و لب ھاینیب.... شکلیچون مربع.... ی مشکیابرو وچشم ھا.... برنزه
 دهی ورزکلیھ.... بودشیشونی پھی ھم رویظیاخم غل....کی کوچیلی بزرگ نھ خیلیخ
 .... بودیت چھارشونھ بود، مرد فوق العاده جذاب داشیا

 فی ظریلی سالھ بود و خ٤٠ زن حدودھی!  دھنم باز موندشییبای کنارش ھم کھ از ززن
 سرمھ ی درشت وحشی کوچولو،چشم ھاینی کوچولو قرمز،بی لب ھاد،ی سفیبا پوست

 معلوم شی نسکافھ ای ھم سرش بود اما موھایشال.... بلند و خوشکلی با مژه ھایا
خواست از جاش بلند شھ کھ مرد .... کردیبود،زن برعکس مرد با لبخند بھ من نگاه م

 : گفتی محکمیبا صدا
 ! سرجاتنیبش
 .... نشستی بھ ارومزن

 و بعدش ھم زن رو در دی بھ سمت مرد رفت و اروم شونھ اش رو بوسارسالن
 ....دیگرفت و بوس اغوش
 ھم شونیوا.....پدربزرگ ما! بزرگمھر ھستنرای اقا اسفندنیا:  رو بھ من گفتبعدشم

ارسالن بھ .... برازنده اش بودماهیالحق کھ اسم پر....  خانم مادربزرگمون ھستنماهیپر
اول بھ سمت مرد رفتم خواستم ....برو دستشون رو ببوس:سمتم اومد واروم گفت

کردم  پر از غرورش نگاه ی تعجب تو چشم ھااب....دستش رو ببوسم کھ اجازه نداد
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 یلی گرفت اما خیواسھ چند لحظھ چشم ھاش رنگ مھربون.... کردیاونم بھ من نگاه م
 نگاه ازش گرفتم و بھ سمت زن یزود دوباره غرور چشم ھاش برگشت، با ناراحت

 کھ اشک ھاش رو پاک نطوریرفتم و خواستم دستش رو ببوسم کھ بغلم کرد و ھم
 !ی خسرو ھستھیچقدر شب:گفت کردیم
 

 نی با اخوامیم: قربونش برم گفتی جون کھ الھماهی پدربزرگ بھ ارسالن و پر مثالِمرد
 ....دختر تنھا صحبت کنم

 !می اتاق بودھی بعد فقط منو پدربزرگ توقھی دقچند
 د؟یچرا ازمن متنفر: بھ خودم جرعت دادم وگفتم  
 ادیفقط ازت خوشم نم! ستمیمن از تو متنفر ن: ابروش رو باال انداخت و گفتی تاھی

 !نیھم
 و نی بوددهی کھ ندی کردم؟ چرا از کسکاری ؟مگھ من چادیچرا خوشتون نم:گفتم

 نمی بزاردیتونستی دست ارسالن ؟حداقل منی چرا منو سپردومد؟ی بدتون منیشناختینم
 !پرورشگاه

ھمھ تنم رو کبود ! استوونھی دھیارسالن : ھم رفت،ادامھ دادمھی حرفم اخم ھاش تونیباا
 !کرده

 ن؟یکشی بابام خجالت نم روحاز
خودت جواب خودت :  مبل بلند شد وگفتھی با خشم از رودمی حرفم کھ رسھینجای ابھ

 !یرو داد
 ومد؟ی خوشم مشناختمی بودم و نھ مدهی کھ نھ دی از کسدی باچرا

 شد؟ی پرورشگاه بزرگ مھیتو!دختره من! منی نوه دی چرا بادرضمن
 !!ی کھ کتک خوردی کردی مطمئنم کاری عادت بھ گفتن کار ھاش نداره ولارسالن

:  گفتمھی باز کردن و با گررونی چشمم راه خودشون رو بھ بھی جمع شده توھی ھااشک
 نیبزار!ترسمیازش م.... زنھی راه کتکم میاون راه و ب! کنمی نمیبھ خدا من کار بد

 ....برم
 صورتم نگاه  کھ بھنطوریو ھم.... اومد و چونم رو گرفت و سرم رو باال اوردکینزد

 ھی ونی ممی کھ دختر خانواده امون رو ول کنمیستی ناموس نی ؟بیکجا بر:  گفتکردیم
 ....عالمھ گرگ

 کردم چونم رو از ی سعنی ھمی پر غرورش رو نداشتم برای نگاه تو چشم ھاتحمل
 !جواب منو بده دختر: بکشم کھ محکمتر گرفت با خشم گفترونیدستش ب

 شما ھم خوده من مھم یبرا.... خانواده ندارمنی تو ایمن ارزش:  ھق ھق گفتمبا
 ....ابروتون مھمھ.... ستمین

گفتم اگھ ....  خودتیتوھم جا:  مکث گفتیبعدشم با کم....  خودشیابرو جا: گفت
 ! دستتون رو ببوسم؟نیچرا نزاشت! خودمیمن جا

 !!خواستیچون خودتم دلت نم:  کرد وگفتی اخنده
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 د؟ی از کجا فھمی وایا
 ی زندگنجای ایخوایم:  برگشت و با ھمون غرور گفتی کم صورتش بھ حالت جدکم
 ازم ی وقتکنمی تحمل ماد؟پسی ازم خوشتون نمنیمگھ نگفت:  گفتمماه؟ی منو پرشی؟پیکن

  کنھ ؟تمی کمتر اذنی بھ ارسالن بگشھی منجا،فقطی اامیخوشتون اومد م
.... می برایب!! انی مھیوقتھ شامھ االن بق:بعدشم گفت.... باشھ:  رو تکون داد وگفتسرش

 و ارسالن ی جون با نگرانماهیپر.... اومدمرونیاشک ھام رو پاک کردم و از اتاق ب
بھ اقا قاسم :  از خدمتکارھا گفتیکیبھ ! خاناریاسفند.... کردنی بھم نگاه میخونسرد
 راھش گھی کرد دری دفھی  پنج دقیاگھ کس!انی بھی بقهرار قگھی ساعت دمیبگو تا ن

 .....دهینم
 خان رو اری و دست اسفندشدنیھمھ با احترام خم م....  اومدننی سرساعت معھمھ

 ....دنیبوسیم
 

 کنار ارسالن نشستھ بودم وداشتم بھ امشب بعد از نی ماشھیاالن تو.... بودی خوبشب
کھ عمو و زن عموم . مھمون ھا بابا ومامان ارسالن.... کردمیاومدن مھمون ھا فکر م

 یفقط بابا.... باباش بودھیارسالن کامال شب....  بودن وعمھ ام و شوھرششدنیم
 داشت و از ارسالن مھربون دی سفی موھاوھاش مھی توری ھمون عمو اردشایارسالن 

 یل ومھربون مامان ارسالن ھم زن فوق العاده خوشکیزن عمو ناز....نیتر بود ھم
 ھی ھم ی بود،شوھرش اقا علی اقا جون بود زن اروم ومھربونھیعمھ ھم کھ شب.... بود

 .... داشتی جذابی ولی معمولافھی بود ،قدهی ورزیمرد قد بلند با اندام
 .... بودی شب خوبدرکل
 گفت کھ ی طرف پشت خط چدونمینم....  ارسالن بھ خودم اومدمی گوشیباصدا

 !امیامشب منتظرم باش م: ارسالن گفت
  ؟ھیچ: تماس رو قطع کرد و رو بھ من گفتبعدشم

 یچیھ:گفتم
 ..... در رو برام باز کردن و داخل شدم، خودش رفتی بھ خونھ رسوند و قتمنو

 :ارسالن
 .... زنگ خوردمی کھ گوشمی راه برگشت بودھیتو

 ! از معشوقھ ھامیکی....  بودمھسا
 ! مردونھ خودم رو داشتمی ھاازی خب منم نی نبودم ولی ھوسبازادم
 امشب زمیعز: کم پر عشوه باشھ گفتی براکردی می کھ سعیی پشت تلفن با صدااز

 ھفتھ بود  کھ وقت نکرده بودم کی بھ کینزد!!!!!منتظرتم باشم ؟دلم برات تنگدشده
تماس رو قطع و بعدم .....امیمنتظرم باش م: گفتمنی ھمیخوش بگذرونم،برا

.....  از خونھ ھام رفتمیکی سمت ھ رو بھ خونھ رسوندم وخودم ھم بوشیپر....  .کردم
 کھ قبل از رفتنم خودشون رو برام اماده دادمی خونھ رو بھ معشوقھ ھام منی ادیکل

 !!!!!!!!!!!!کنن
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 :وشیپر

 خوادی بابا ھرجا مالیخی بابا چرا نگرانشم من؟ بی موقعھ شب کجا رفت؟ انی ااخھ
 ....رفتھ باشھ

کردم و بعدشم صورتم رو با اب و صابون   عوضی دست لباس راحتھی رو با لباسم
 ....بردی خابم نمکردمی میھرکار....شستم

 .... خوبمیبھ بابا....  تخت نشستم و بھ گذشتھ ھا فکرکردمھیرو
 لب ریز.....  بھ بابا فکر کنمکردمی بودم کھ وقت نمدهی کشی گرفتارنقدری مدت انیا

 .....بابا جون لطفا واسم دعاکن کھ خدا کمکم کنھ:  فرستادم و گفتمیبراش فاتحھ ا
 :ارسالن

 خونھ ام پنت نیا.... پارک کردم و بھ سمت اسانسور رفتمنگی پارکھی رو تونیماش
ش  و اراممی مالکی اسانسور موزھیتو.... شھر بودھی برج ھانی از بھتریکیھاوس 

 دستگاه ھی اسانسور ازش خارج شدم و کارتم رو روستادنیبا ا....شدی پخش میبخش
 ھیمھسا با ....در خونھ باز شد و داخل شدم.....بعدش ھم رمز رو زدم....دمیکنار در کش

 تن ھی بود کھ تودهی پوشی لباس خواب سرخ ابھیلبخند پر از عشوه بھ سمتم اومد 
 چشم ھاش پر بود ھی بود،توی رنگی لبش رژ انارھیرو....  داشتی جلوه خاصدشیسف

 ھیکت رو پرت کرد رو.... ارمیکمکم کرد کھ کتم رو در ب!   ازیاز حس خواھش و ن
 ....دیبعدشم خم شد لبم رو بوس.... کاناپھ
 داشت زنده می وحشھیکم کم خو.... کردمشی رو پشت گردنش گذاشتم و ھمراھدستم

 !شدیم
 ! بودم رابطھھی عاشق خشونت تومن

 ....کردی خشونت طلب منو ارضا نمم،حسی مالھی ھارابطھ
 لب ھاش دنیبعد از بوس.... دمشی بوسیشتری کوبوندمشو با خشونت بواری بھ دمحکم

 ھیدستم رو رو....  در اومدغشی گرفتم کھ جی گوشش رفتم و گاز محکمیسراغ نرمھ 
 یزی رھیبوسھ ھا....ببلندش کردم و بردمش بھ سمت اتاق خوا....دادمیتنش حرکت م

 !عشقم:  گفترفتی قربون صدقھ ام مزدیرو گردنم م
 م؟ی گرم شارمی مشروب بکمی
 یسکی من ویبرا!  ھستی بار ،ھمھ نوع مشروبزهی مھیرو: زدم وگفتمیشخندین
 ....اریب
 

 :ارسالن
 ھی کھ رویبا نگاه بھ کنارم ودختر برھنھ ا.... شدمداری از خواب بی با سردرد بدصبح

 تخت بلند شدم و بعد از برداشتن حولھ ھیاز رو.... اومدادمی رو شبیتخت بود ،کم کم د
 .....بھ حمام رفتم



 @cafeetakroman             اختصاصی کافھ تک رمان             رمان کابوس من

 32 

گرسنھ .... و از حمام خارج شدمدمیچی کھ دوش گرفتم،حولھ رو دور کمرم پنی از ابعد
 قھیبھ سمتش رفتم تکونش داد بعد از چند دق....  دختره خواب بودنیام بود و ھنوز ا

 گفت و دستش رو ی زد خواست بلند شھ کھ اخیاشو باز کرد و بھم لبخندچشم ھ
 ی نگفتیووردی کھ سرم ن یی چھ بالھابشی ددونھیخدا م: گذاشت رو کمرش و گفت

 دستشو دور ؟ی داریاعتراض: کردم وگفتمکی سرم رو بھش نزدشخندی با نرم؟یمیم
 !نھ من عاشق خشونتت ھستم: گردنم حلقھ کرد وگفت

 وصبحانھ رو واسم اماده یریبھتره زودتر دوش بگ:  رو ازش جدا کردم وگفتمخودم
 !یکن
 ؟یکنیکمکم م!جون حمام رفتن ندارم:  ناز گفتبا

 .... زدم و از اتاق خارج شدمیپوزخند
 

 :وشیپر
 ! صبح خواب موندمنی ھمھیبرا.... صبح بود کھ خوابم بردھی ھایکی نزدشبید
 از تختم خارج شدم و رفتم عی سر خودم و سرھی تودمی کوبی نگاه بھ ساعت دودستبا

 .....صورتم رو شستم ومسواک زدم
 .... سرم انداختمھی ھم روی و شالدمی کھ دستم اومد رو پوشی لباسنیاول
 ی کھ با صدارفتمی بھ طرف اشپزخونھ منی پاورچنی از خارج شدن از اتاق پاورچبعد

 ! ھوادمی متر پرمیخاتون جون ،ن
  ؟یکنی منی دختر جون چرا ھمچی وایا:  گفتعی خانم سرخاتون

 !!!!!نمی کھ شما ترسوندرفتمیخب از ترس ارسالن اروم اروم راه م: گفتمعیسر
 !ستیاقا خونھ ن: گفت
 ن؟ی بودداری برگشت شما بی وقتشبید: گفتم

 !ومدهی نشبیاصال د:  گفتزدی چشم ھاش ناراحت موج مھی کھ تویدرحال
 ! واسش افتادهی نکنھ اتفاقنیزدیخب بھش زنگ م: گفتمی نگرانبا

 ! بودهییجا.....وفتادهی نیاتفاق:  جون اروم گفتخاتون
 کجا: گفتم

 ! موقوف خوشکلھیفضول:  خانم گفتخاتون
 

 جون اقا دستور دادن از وشیپر:بعد از خوردن صبحانھ خاتون جون بھم گفت: وشیپر
 کردن زی تمز؛ی مدنیمثل غذا پختن؛چ..... بدم ادی از کار ھارو ی سرھیامروز بھت 

 !!!!!! بلد باشھی خونھ داری دختر براھی دی کھ بایی و درکل کارھایخونھ ؛بچھ دار
اقا ! دخترمشھینم:  حوصلھ داره؟ خاتون خانم گفتی کالیخیبابا خاتون جون ب: گفتم

 تتی بشھ واذی بازم عصبخوادی دلم نمکننی رو چک می کھ انجام دادییھرروز کار ھا
 !!!!!!کنھ
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 ی اشپزیاز قبل بلد بود: خاتون جون بھم گفت....می جون بھ اشپزخونھ رفتباخاتون
 !پختمی میزای چھیقبال !بایاره تقر: گفتم؟یکن

 ! پختدی بدم چطور برنج رو باادی بھت ستیخب پس الزم ن:  خانم گفتخاتون
 ! بلدمستینھ الزم ن:گفتم
 !!!!!!!!!!!!!میپزی میخب پس امروز قرمھ سبز:گفت
 ؟ی سبز؟قرمھییییچ: گفتم

  چقدر پختنش سختھ؟دیدونیم
 ! دختر جوندمی مادتیخب : گفت

 خورد کن و سرخشون ینی و نگری رو پوست بگنایا: بھم داد وگفت ازی چندتا پبعدش
 !کن

 ھا ازی پوست گرفتن پونی خورد کردم و بعدشم سرخ کردم البتھ بماند کھ مازھارویپ
 !!!!!! و چقدر چشمم سوختختیک از چشمم رچقدر اش

 کن ی و خوب تفت بده سعزیگوشت ھارو بر: جون گوشت ھارو بھم داد وگفتخاتون
 ی رب بزن و اب رو اضافھ کن و  بزار کمی بره؛بعدش بھش کمنی بد گوشت از بھیبو

 و بعد بزار زی رو ھم برای لوبی عمانموی رو اضافھ کن و بعدشم لیبمونھ؛بعد سبز
 !!!!!!بعدشم خودش رفت!!!!فتھیخوب جا ب

 !!!! تفت بخورهی ھارو اضافھ کردم و گذاشتم حسابگوشت
 !!!!!! ھشت تا قاشق رب زدمبعدشم

 !!چندتا قاشق ھم نمک! ختمی رختمیاب ھم ر 
 و سره قابلمھ رو ختمی رو ھم رای رواضافھ کردم و لوبی عمانموی و لی سبزبعدش

 ! بعدشم رفتم کھ استراحت کنمفتھیگذاشتم کھ خوب جا ب
 ! خستھ شده بودمیحساب

 
 : ارسالن

بود کھ بھ خونھ ٢ساعت ..... دمی کارخونھ رسی عقب مونده ھی روز رو بھ کارھاتمام
 !رفتم

 اون بزرگم یی جوراھیخاتون رو دوست داشتم؛..... وخاتون بھ استقبالم اومدنخدمتکار
 کارانجامی امروز چوشیپر:  کرده بود؛کتم رو بھ خدمتکار دادم و رو بھ خاتون گفتم

 !یقرمھ سبز!غذا پختھ:داده؟ با لبخند گفت
 !خوبھ:  زدم وگفتمیلبخند

 ! باشھزی مھی اون ھم روھی غذاامروز
 ...... بھ اتاقم رفتم و دوش گرفتمبعدشم

 :وشیپر
غذا چرا : د شد وگفت سر قابلمھ رو برداشت و چشم ھاش گرخاتون

 دیغذام رو چش!!!!ی چاشنیبرا! کمیییلی من گفتم خ؟ی رب زدنقدرسرخھ؟؟؟؟؟چقدریا
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 ی اشپزی اخھ دختر مگھ نگفتادهی نمکش زکنمی حس منطوریھم! ترشھیلیخ:و گفت
 ؟!یبلد
 ! باشھزی مھی توھم روھی گفتھ امروز غذااقا

  ببرم اخھ ؟نوی اچطور
  چرا؟؟اخھییییچ:گفتم
  کنم؟کاری چحاال
..... 

 
 

 !کردی بود و ارسالن با تعجب داشت بھش نگاه مزی مھی منم روھی غذاظرف
 

 وشی پری فکرکنم بھم گفتھ بودھ؟خاتونی رنگنی چرا اھی چنی با تعجب گفت اارسالن
 !! پختھیقرمھ سبز

 ھ؟؟ی رنگنی چرا اپس
 

 !نیاز خودش بپرس! بگم اقایواال چ: با حرص بھم نگاه کرد وگفت خاتون
 

 کھ حرص خاتون رو ھم در ی کردکاری چنیدختر بب:  زد وگفتی قھقھ اارسالن
 !یاورد

 
 بودم کامل دهی بھش بودم؛تا حاال ندرهیخ! جوابش رو بدم انگار الل شده بودمتونستمینم

 مرتب و ھی صورتش بود؛دندون ھاھیھنوز اثارخنده رو!  چھ برسھ بھ قھقھگھید!بخنده
 شھی کاش ھمی چرا ارزوکردم ادونمینم!  خوشکل بودیلی داشت؛خنده اش خیدیسف

 !!بخنده
 ؟ی دخترچرا ساکتگھیجواب بده د: گفتخاتون

 .....  انداختمنیی و سرم رو پادیببخش:  تونستم بگمفقط
 بھتر ی بعدھیتالش کن از دفعھ ھا: اثار خنده تو صورتش نبودگفتگھی کھ دارسالن

 !بشھ
 از ھی ھدھی ی کھ بپزی خوبھی غذانیرس،اول از خاتون بپیدونستی رو ھم نمیھرچ

 !یریگیطرف من م
 

 ! دعوام کنھی حسابکردمیفکر م! خوب باھام برخورد کنھنقدری اکردمی نمفکرشم
 ! شوق کنمشتری باعث شد بدهی ھم بھم مھی ھدھی کھ گفت نیا

 
 ھ؟ی ام چھیھد: خنده گفتمبا
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 !حاال ھم غذاتو بخور و حرف نزن! ستی نھی ھدگھیاگھ بگم کھ د: زد وگفتی کجلبخند
 
 ! تنگ شده بودیلی ؛دلم براشون خکردمی اتاقم نشستھ بودم و بھ دوستام فکر مھیتو

واسھ !  سوگندھیواسھ حرف ھا!  سحرھی وازار ھاتیواسھ اذ! مھاھیای خنگ بازواسھ
 ! مھرابھی دادن ھاادیواسھ درس !نبی زھیواسھ کارھا! ی فاطھی ھاتیاعصبان

 ی خبرچی رو ازم گرفتھ بود ھمی کھ ارسالن گوشنی دلتنگشون بودم؛بعد از ایلیخ
 ی خوبھیچھ روز ھا....نمشونی ببگھی بار دھی شدیکاش م..... ازشون نداشتم

 .....شدنی تکرار مگھی بار دھیکاش ....میداشت
امروز تونستھ !گذشتی کھ غذا پختھ بودم وخراب شده بود می روز از اون روزچند

 ! رو خوب بپزمی عالمھ تالش قرمھ سبزھیعد از بودم ب
 یول! منو بھ ترس انداختنیو ا! نگفتیچی ھدی ارسالن غذام رو چشی شام وقتزی مسر

 ! خوب بودیلیخودمم کھ خوردم خ! خوب شدهیلیاخھ خاتون کھ گفت غذام خ
 چطور بود خوب بود؟: دمی استرس از ارسالن پرسبا
  غذا صحبت کنم؟زی سر مادی خوشم نمیدونیھنوز نم:  گفتشیشگی لحن خشن ھمبا
 چی کردم غذام رو بخورم؛ اما بھ خاطر استرس ھی حرفش ساکت شدم و سعنی ابا

 ! نداشتمییاشتھا
امروز عصر ساعت !  خوب بودیلیغذات خ:  گفتی بعد از غذا با لبخندارسالن

 !اماده باش!دی خرمیریم۵
 ! استرس مردم؟ازیس چرا اول نگفتواقعا خوب بود ؟ پ:  ذوق گفتمبا

 ؟ی واسھ چدی خریراست
   ؟یزنی حرف میلی خیدونستیم:  کرد وگفتی نگاھبھم

 ! بازارمیری باشھ عصر نمیخوای اگھ نمی ولیری ات رو بگھی ھدیخوای مکردمی مفکر
 !شمیباشھ اماده م.....نھ  باشھ!!!!نھ: گفتمعیسر

 !رهی حال منو بگدی باشھیھم!یکبری اپسره
چون ارسالن بھ شدت از !  گرفتم شروع کنم بھ اماده شدنمیبود کھ تصم۴ ساعت

 !ومدی بدش مرکردنید
 موھام ی با شلوار مشکدمی بود رو پوشدهی ارسالن واسم خرعی کھ اون سری سبزمانتو

 رو ی جمعش کردم و شال مشکیرو با کش باال بستم و بعد بھ صورت گوجھ ا
 !دمی ھم پوشی ساده ایکفش مشک!  ندهریباره بھم گ ھم نکردم کھ دوشیارا!!دمیپوش

 ! رو ھم با ھزارتا فحش بھ ارسالن سر کردمچادر
 !  رفتمرونی پنج ربع کم بود کھ از اتاق بساعت

 ! ودر زدمستادمی در اتاق ارسالن اکنار
 ! بھم اجازه ورود دادقھی از چنددقبعد

با !  ھاش رو ھم زده بود باالنی کھ استی لباس قھوه اھی!  محشر بودشھی مثل ھمپشیت
 ! لباسش ھم باز بودھی باالیسھ از تا دکمھ ھا! یشلوار مشک
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 بھ طرف باال زده ی کمشھیموھاش رو مثل ھم! بوددهی ھم پوشی مشکھی ورنھی ھاکفش
 ھم دستش یساعت مارک دار مشک!  بودختھی رشیشونی پھی روشیبود و قسمت

 نھ چطورمگھ؟: اومده ؟گفتمشی پیمشکل:  گفتداشتی کھ عطر رو برمنطوریھم!بود
 !ی ھا بھم زل زدوونھیاخھ مثل د:  پوزخند گفتبا
 بھ یپوزخند! کردمیمن بھ تو نگاه نم:  وگفتمدمی ھم کشھی حرفش اخم ھام رو تونی ابا

 ! زدی خرخودتیمعن
 !می شدگھی دنی ماشھی بار سوار نیا

 !ادنیز:؟گفتی دارنیتو چندتاماش:دمی پرسازش
من عاشق : گفتی با کالفگخوره؟؟ی بھ چھ دردت منی ھمھ ماشنیا: گرفت وگفتمحرصم

 ! ھارو داشتھ باشمنی ماشنی بھ روز تردیسرعتم پس با
 !!!! تویزنی ھم ساکت باش چقدر حرف محاال

 
 !می خوشکل شدیلی پاساژ چند طبقھ خھی ارسالن وارد با
 

 لبم نشست ھی رویطونیلبخند ش! بخرمتونمی کھ دلم بخواد می بھم گفت کھ ھرچارسالن
 ! کھ ازت خوردم جبران بشھیی کھ کتک ھاخرمی مزی چنقدریا:  لب گفتمریو ز
 ! نگفتمیزیچ....نھ....نھ:  گفتمعی سر؟ی گفتیزیچ:گفت

 
 ازش یلیخ!  بزرگ بودیلی خھی خرس صورتھی کھ چشمم رو گرفت یزی چنیاول

 !!!خوشم اومد
 !خوامیمن اون خرس رو م:  بھ ارسالن گفتمرو
 

 ! کنمکارتی چگھی دیبچھ ا:  بھم زد وگفتی پوزخندارسالن
 !می شدی دستم رو گرفت وباھم وارد عروسک فروشبعدشم

 !میدیچرخی پاساژ مھی بود کھ تومی ساعت و نکی کی نزدبایتقر
 

 بود و جلوش دی سفگھی دیکی داشت و کوتاه بود و ی حالت سنتشیکی مانتو کھ دوتا
 !دمی داشت خری نقرھیدکمھ ھا

 
 ھم گھی دیکی و دی و سفی اسپرت بود و بھ رنگ مشککشی کفش ھم گرفتم کھ دوتا

 ! و جلو بازیتابستون
 
دوتا ھم ....دمی روشن خری و اب؛ید؛مشکی سفھیبھ رنگ ھا H.H سھ تا شال با مارک 

 .... داشت گرفتمی و خوشکلزی رھی کھ طرح ھایروسر
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 با د؛ارسالنیتو تمام مدت خر! دمی خرگوش ھم خرھی دمی خرسھ رو ھم خرعروسک
 ....کردی منو حساب مھی ھادی پول خریخونسرد

 
 ! بوددی خرھی خودم و ارسالن پر از پاکت ھای ھادست

 
 !گھی دھیزای چیلیاره خ: ھم مونده؟ گفتمیزیچ:  گفتارسالن

 !می بعد برگردنی تو ماشمی بزارمی رو ببرنای اای خب بیلیخ: کرد وگفتی اخنده
 

 بھ سمت مغازه لوازم خواستمیم! مِی و بھ سمت پاساژگفتنمی گذاشتنی ھا رو تو ماشدیخر
 کجا؟: برم کھ ارسالن دستم رو گرفت و با اخم گفتیشیارا

 ! بخرمیشی برم لوازم اراخوامیم:گفتم
 واسھ یخوای واسھ چتھ؟میشیلوازم ارا! یکنیغلط م: ترکرد وگفتظی رو غلاخمش
  سرقبر من؟ای ی کنشی عمت ارایعروس

 نی ارمی بگنوی حال اخواستمیچشم ھام پر از اشک شد؛ھھ من م.....نمی ببنوری شو اگم
 !می برخوامی نمیزی چگھید:با بغض گفتم..... حالمو گرفت

 ! االنھ کھ استخون ھام خورد شھکردمی کھ حس میطور....  رو محکم گرفتدستم
ِ توجھ بھ اخ گفتن من دستم رو محکم تر گرفت و از ی گفتم اما ارسالن بی اخازدرد

 .....میپاساژ خارج شد
 

 ....نمی ارسالن رو نبافھی برگردوندم کھ قشھی سرم رو بھ سمت شمی کھ شدنی ماشسوار
 
 !  دوستش داشتمیلیبر عکس خ.... دمیترسیاز سرعت نم!  بھ راه افتادیادی سرعت زبا
 

 .... کھ از دردش کم بشھدادمی  اروم اروم ماساژش منی ھمی براکردی م دردیلی خدستم
 
 

 خواستمی ترمز زد مھی ارسالن محکم روی وقتنی ھمی رو نبستھ بودم براکمربندم
!  ام گذاشت و منو نگھ داشتنھی سھی کھ ارسالن محکم دستش رو روشھی شھیبخورم تو

 ی دختره ی حواست رو جمع کندینبا: ارسالن با داد گفت....زدمیاز ترس نفس نفس م
 !تحملت واقعا مشکلھ! احمق

 
 بھ یوقت....کردمی مھی بشکنھ،بلند بلند گری بلندی حرفش باعث شد بغضم با صدانیا

 ! گرم و محکم فرو رفتمھی جاھیخودم اومدم کھ تو
 

 !دادی اش فشار منھی ارسالن منو بھ سی مشکل بود ولباورش
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 نقدر؟ی ایکنی مھیچرا گر!  واسھ خودتھگمی میاخھ دختر کوچولو من ھرچ: گفتاروم
 
 ....یکنیھمش دعوام م:  بغض گفتمبا
 
 !کار اشتباه نکن کھ دعوات نکنم:  گفتی تخسبا
 

 .... شوادهیپ.... بسھھی ھم گرحاال
 

  شم؟ادهی چرا پگفتم
 

 یمگھ نگفتم ھرچ!  باھات دعوا کنمیشی خودت باعث منیبب: کرد وگفتی اخمبازھم
 گفتم بگو چشم ؟

 
 ! تعجب بھش نگاه کردم وگفتم باشھبا
 ی ولکردی بغلم مقھی دھی! زدی سرم داد مقھی دھی!  پسره کنترل اعصاب نداشت ھانیا

 !  چقدر بغلش گرم بودشییخدا
 ! کردی ام موونھی قلبش دی اش بود صدانھی سھی کھ روسرم

 
  ودم اومد تکون دادنم بھ خبا

 .....ی ام کردوونھید! گھی شو دادهیبچھ پ:  کرد وگفتی پوفارسالن
 
 فروشگاه بزرگ رفت کھ سردرش نوشتھ ھیارسالن بھ طرف .... می شدادهی پنی ماشاز

 ؟ی دارکاری چنجایا: متعجب گفتم)  الماسیجواھر فروش: (شده بود
 
 

 ! شدی رو نداد و دستم رو گرفت و وارد جواھرفروشجوابم
 
 

 ھمھ بھ احترام ارسالن از جاشون بلند شدن و سالم می کھ شدی جواھر فروشوارد
 !کردن

 
 ! ھم با غرور جواب سالمشون رو دادارسالن
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 و ی ابھی کھ چشم ھاشونیکی بھ سمت می فروشنده اونجا بودن کھ ارسالن مستقچھارتا
 خوامی ھاتون رو مسی سرونی بھتری سپھرھیاقا:  داشت رفت وگفتی مشکھیموھا

 !نمیبب
 

 ! االننیچشم ھم:  تکون داد وگفتی با لبخند سرمرد
 

 ! خوشکل اوردیلی خسی چندتا سروقھی چند دقبعداز
 

 ! انتخاب کنویکی نای انی از بایب:  کرد و بھ من گفتنی چندتاشو گلچارسالن
 
  من؟؟چرایچ:  تعجب گفتمبا
 

 ! کرد کھ با ترس جلو رفتمیاخم
 

 ! خوشکل انتخاب سخت بودسی اون ھمھ سرونی از بواقعا
 
 بود چشمم رو ی ابھی ھااقوتی ھا کھ شکل گل بود و وسط گل ھا سی از سرویکی یول

 ....گرفت
 

 ! بھ نظرم خوشکلھنی اگفتم
 !صورت حساب لطفا! میبری منویھم: گفتی سپھرھی سرشو تکون داد و بھ اقاارسالن

 
 ! بزرگمھرھیاقاقابل شما رو نداره :  گفتی سپھرھیاقا
 

 کرد و صورت حساب رو گرفت و بعدشم کارتش رو بھ سمت ی تشکرارسالن
 ! گرفت و رمز رو گفتیسپھر

 
 ! صورت حساب رو نگاه کردمھی توی کنجکاووبا
 !دی مبلغ سرم سوت کشدنی دبا
 

 ! بودیادی مبلغ زواقعا
 !!!!!!خدا شانس بده! بخرهخواستی می واسھ کدونمینم
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 اشپز ھی ھدنیا:  رو بھ سمتم گرفت وگفتسی جعبھ سرومی کھ شدنی ماشسوار
 !!!!شدنت

 
 ؟یییچ:  تعجب گفنمبا

  من؟؟؟؟واسھ
 ! واسمی کرددی ھمھ خرنی اخھ تو کھ ایول
 

 ! منھفھی تو وظھی اونا برادیخر:  کرد وگفتی جالباخم
 
 ! برات خرج کنمدی و من بای منی دختر خونده تو
 

 !ی بخری دوست داری کھ ھرچدی خرارمتی بار مکی یماھ
 

 ! ارسالن باشھنی اشد،کھی نمباورم
 ! ھم داشتیی ھای بدش خوبھی درکنار اخالق ھاپس
 !ممنون:  محبتش بغضم گرفت و فقط تونستم بگماز
 

 :ارسالن
 ! صورتش بودھی توی انداختم؛ اثار خوش حالی نگاھوشی پربھ

 !!!!!!!!!!!!! بودمری سخت گکمی کھ درستھ
 .... داشتھ باشھی کمبودخواستمی نمیول

 ! ارسالن بزرگمھر بودی نباشھ دخترخونده یھرچ
 

 گرسنھ اتھ؟:  گفتموشیبھ پر....بود٨ساعت
 ....یلیاره خ:  رو بھ عالمت مثبت تکون داد وگفتسرش

 
 ؟یموافق!می رستوران خوب کھ شام بخورھی میریم: گفتم

 .... بھ عالمت مثبت تکون دادسرشو
 
 ...    .   وخوشکلی رستوران سنتھی... .. سمت رستوران مورد عالقھ ام روندمبھ
 .... ومدی ارومش خوشم مطی محاز
 

 ....میدی ساعت بھ رستوران رسمی از نبعد
 

   رو محکم گرفتموشی رو پارک کردم و دست پرنیماش
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 :وشیپر
 

 یمی خونھ قدھی کھ وارد موندی منی مثل ایشدی وارد میوقت....  بودی خوشکلرستوران
 فواره بزرگ ھیوسط رستوران ....ھواش فوق العاده بود....یکھ پر از درختھ شد

 ....گفتی بود و خوش امد مستادهی تنش بود جلو در ای کھ لباس سنتیمرد.... بود
 

منم اون .... گوشھ دنج قرار داشت رفت و نشستھی ھی تخت کھ توھی بھ سمت ارسالن
 ! خوشکلھنجایچقدر ا: گفتمسمت تخت نشستم و

 
 .....یلیاره خ: سرش رو تکون داد وگفتارسالن

 
 ! تنش بود بھ سمتمون اومدی کھ اونم لباس سنتیگارسون

 
  قربان ؟نی دارلی میچ:دی پرسیی بعد از خوش امد گوو

 ؟یخوری میچ:  دی از من پرسارسالن
 !ی خودت خوردی ھرچکنھی نمیفرق:گفتم

 
 با نعنا و ی محل؛دوغیاریدوپرس بخت.... غذا سوپ جوشی پھیبرا: گارسون گفتروبھ

 ! مخلفات لطفاھیپونھ و بق
 

 ! کرد و بعد از گفتن چشم رفتادداشتی گارسون
 
  برم دستم رو بشورم ؟تونمیم: ارسالن گفتمبھ

 امیاره صبرکن باھات م:گفت
 

فقط بگو کجا ! رمیخودم م....ستی نی کھ کسنجای اخھ؟ ایای بی واسھ چستیالزم ن:گفتم
  برم؟دیبا
 

 .... بھ چپچی برو بپمیمستق! ایگردیزود برم:گفت
 

 ..... رو بھ عالمت مثبت تکون دادم وبلند شدمسرم
 .... کھ ارسالن گفت رو رفتمی راھھمون



 @cafeetakroman             اختصاصی کافھ تک رمان             رمان کابوس من

 42 

دستم رو شستم وخارج شدم از .... بودی قسمت خوشکل بود کھ بھ صورت کلبھ چوبھی
 ...... نفر دستش رو جلو دھنم گرفت وھی برم کھ خواستمیم.... کلبھ

 
 !منم دارا! نترس دختر عمو:  کنار گوشم گفتی کھ صدازدمی دست و پا مباترس

  نزن باشھ؟غی جی ولدارمی دھنت بر می رو از جلودستم
 

 .... رو تکون دادم کھ دستش رو برداشتسرم
 
  خفھ بشم؟؟یگی ؟نموونھی دیکنی منیچرا ھمچ:  گفتمتی عصبانبا
 

 یچی تو ھوشی پرنیبب!!!!  نداشتمی اگھی راه دی ولخوامیمعذرت م: گفتمارو
 !یدونینم

 ! دارهی روانیماریب.....  استوونھی ادم دھی ارسالن
 ! حالش خوب بشھدی کھ شانی تورو سپرد بھ ارسالن واسھ اپدربزرگ

 
 ! واست سوختی دلم حسابدمتی اون روز کھ با صورت کبود دیول
 

 دونمیوگرنھ نم.....می بردیاالن با.....  از دست ارسالن نجاتت بدمتونمی من موشیپر
 !ادی مشی پی فرصتنی ھمچی کگھید
 
 : شوک حرف ھاش بودم با تتھ پتھ گفتمتو
 ؟یآخھ چطور....آ

 ؟ی کمکم کنیخوایتو چرا م....تو
 
 ....ستی حرفا ننیاالن وقت ا: عجلھ گفتبا
 !ومدهی تا ارسالن نمی زودتر بردیبا
 

  اخھ؟امیچطور ب....ستی ھمراھم نی الھی وسچی من ھیول:گفتم
 

زود باش دختر بھم اعتماد .... میخری رو بعدمی الزم داریھرچ....ستیمھم ن: گفت
 ! بھ خداخوامیبدت رو نم....من پسر عموتم....کن
 
 !می خب بریلیخ: گفتمعی چرا بھش اعتماد کردم؛ سردونمینم
 
 ! کف زدن اومدی صداھوی
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 ....گفتی وحشتناک ارسالن کھ می خنده ی صدابعدشم

 
 !ی بھ چھ نقشھ خوببھ

 !!!!! فعال شده مغزتیلی دارا خنیافر
 

 از دی سوار بر اسب سفھی با شوالیخواستی من؛مھیکوچولو:  رو بھ من کرد وگفتبعدشم
 ؟ی دوسر فرار کنھیدست اژدھا

 
 ! بھ سمت دارا ھجوم برد و شروع کرد بھ کتک زدنشھوی
 

 !  از خودش دفاع کنھتونستی اصال نمدارا
 

 نبود کھ بھ چکسیھ.... و خلوت بودومدی می کم کسیلی کم تردد بود و خمی کھ بودییجا
 !داد دارا برسھ

 
 گشاد شده بھ ارسالن ھی بودم و با چشم ھاستادهیسرجام ا.  ... کھ انگار فلج شده بودممنم

 .....کشتی کھ داشت دارا رو مکردمینگاه م
 
 از گارسون یکی رفتم عیو سر....  بھ خودم اومدمدی کھ ارسالن سر دارا کشیادی فربا

 !ھا کمک خاستم
 

 .... کھ ارسالن رو از دارا جدا کننکردنی می بھ اون سمت اومدن و سعھمھ
 

 نشھ وگرنھ داتی دور بر ناموس من پگھی ناموس دی بکھیمرت: بھ داراگفتارسالن
 !زنمی مشتیات
 

 ھی اگھ از دست توستمیمرد ن:  زد وگفتی خون دھنش رو تف کرد و زھرخنددارا
 ! نجاتش ندمیروان

 
 !دمی کشیغی دوباره بھ سمتش ھجوم ببره کھ از ترس جخواستی مارسالن

 
 ....  قدم عقب رفتمھی بھ خون نشستھ بھ سمتم اومد کھ از ترس ھی با چشم ھاارسالن

 



 @cafeetakroman             اختصاصی کافھ تک رمان             رمان کابوس من

 44 

 و نیی پایندازیمثل بچھ ادم خودت سرت رو م:  رو محکم گرفت و اروم گفتبازوم
 !کنمی زنده بھ گورت منجای وگرنھ ھمنی تو ماشیتمرگی میریم
 
 ....کردی ترس بھ دارا نگاه کردم کھ داشت با غم نگاھم مبا

 دی کشرونی پولش چندتا چک پول بفی رستوران رفت از کری بھ سمت مدارسالن
  . ..وبھش داد

 
 .... گفتمی نره چادتی رو بھ دارا کرد وگفت بعدشم

 
 بلد بودم ی قرآنھی ایتوراه ھرچ....  ترس ارسالن خودم جلو تر بھ راه افتادماز
 ....رمی االن سکتھ کنم و بمنی کھ ھمخوندمیم
 
 ! زنده بمونمخواستی انگار خدا میول
 

 ....زاشتی اگھ امشب ارسالن منو زنده مالبتھ
 
 بشم کھ خودش بھ سمتم اومد درو برام باز کردو با لحن نی سوار ماشدمیترسیم

  خانم کوچولو ؟یشیچرا سوار نم:  گفتیترسناک
 !ارسالن توروخدا: ترس گفتمبا
 
 !سوارشو زود باش:  ابروش رو باال انداخت وگفتھیتا
 
 ....ھی گرری ترس سوار شدم وزدم زبا

زار !  نکن جوجھھیگر:گفت چونھ ام رو محکم گرفت وی با خونسردارسالن
 ....     بھ چونھ ام داد و ولم کردیبعدشم فشار محکم.... زجھ بزن....بزن

 
 .....دمیترسی میلیخ

 شتری ترسم رو بی روانیماری کھ دارا گفتھ بود ارسالن  بنیا.   .... شده بودترسناک
 .....کردیم
 

 .....می بھ خونھ نرسکردمی مدعا
 .....میدیرسی بھ خونھ نمچوقتی کاش ھیا

 
 از یکی بھ ی رو با خونسردنی ماشچیسو.....  میدی بھ خونھ رسشھی زودتر از ھمیلیخ

 .... رو پارک کنھنی داد کھ ماشگاردھایباد
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 و کردمی مھیبا ترس گر....  ھلم دادی بھ سمت من اومد و بھ سمت در ورودبعدش

 .....غلط کردم.... دیارسالن توروخدا ببخش: گفتمیم
 

 ھی خانم گروشی شده؟چرا پریاقا چ: صورت خودش و گفتھی زد تودی تا منو دخاتون
 کنن؟یم
 

 خانم وشیپر! سیھ: گذاشت و گفتشینی بھی دستش رو بھ عالمت سکوت روارسالن
 !!!!!کنمیھم خودم خوبش م

 
کجا : برم سمت خاتون کھ ارسالن بازوم رو محکم گرفت وگفتخواستمی ترس مبا

 !!میر دارکوچولو؟ حاال باھم کا
 

 !ی بریتونیم:  رو بھ خاتون گفتبعدشم
 

 یارسالن مادر االن عصب:  شده رو بھ ارسالن گفتیزی کھ متوجھ شده بود چخاتون
 ! بزار بعد باھاش صحبت کنیھست

 
 !ستمی نیمن عصب:  زد وگفتیشخندی نارسالن

 ! بشنومیزی چخوامی نمگھید
 

 !امی کھ بینیشی تو اتاقت منتظر میری بھ من گفت مبعدشم
 
 !گم شو ھرزه کوچولو:  التماس نگاھش کردم کھ گفتبا
 

 ؟یبزن...کتکم...ت....ک...ک.... یی... خوایم...یم: گفتم
 
 یزنی حرف میسادی اتاقت؟واھی برو توگمیمگھ نم:  گوشم زد وگفتھی توی محکمیلیس

 با من؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
  ترس از پلھ ھا باال رفتم و واردبا

 داشی پفمی کنار کپی زھیبالخره تو.....کردمی نمدای رو پدی کلگشتمی میھرچ.... شدماتاقم
 شالق ترسناک ھی دستش ھیتو..... در رو قفل کنم کھ ارسالن اومد توخواستمیم....کردم

  ؟ی بھ من کمک کنیخوای کوچولو میاخ:  گفتدی دستم دھی رو کھ تودیکل.... بود
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درو کھ قفل کرد با التماس بھ پاش .....  درو قفل کنم؟ باشھ خانم کوچولوی اورددیکل
 ی دوسش داریتوروبھ جون ھرک....دیببخش....ارسالن گوه خوردم: افتادم وگفتم

 .....دیببخش
 بازم یخواستیم..  بھ ھوا رفتغمی کھ از درد جدی پاھام کوبھی ضربھ رو محکم رونیاول

 از دست ارسالن فرار کنھ؟ تونھی نمیچکیگفتھ بودم ھ ؟اره کوچولو ؟ مگھ نیفرار کن
..... ی بھ خدا گفتیگفت.... اره..... اره: گفتمھی وگرغی جای....  زدگھی ضربھ دھیو 

 ..... کردمی بچگدیببخش
 مگھ نگفتم با دارا حرف نزن؟:  زد وگفتگھی ضربھ دھی
 ....رهیگیدرد م! سوزهی تورخدا نزن مدیببخش:  گفتمھی گربا

 سمت ھیاز موھام منو گرفت وپرتم کرد ....  تر زد وگفت ھنوز مونده کوچولومحکم
 ...... و با شالقش بھ جونم افتادگھید
 
 !رمی بمخواسنمی درد داشتم کھ منقدریا

 
 .... بسھ تورخداگفتمی والتماس مھی ضربھ ھاش بھ گرونھیم
 
  ....کردی فقط کار خودش رو مشھی مثل ھمیول
 

 شکنجھ ھاش کردمیفکر م.... طرفھیکم زد شالقش رو پرت کرد  کتی حسابیوقت
 .... از موھام منو گرفت ویول....تموم شده

 
 ! االنم کل موھام کنده شھکردمی کھ حس مدیکشی می رو طورموھام

 
 ! باھات مھربون بودمیادیز:  تخت وگفتھی کرد روپرتم
 !ی پرو شدیدی خوابی خوردمفت

 
 ..... ھرزهکنمی متیحال

 
  بھ سمت کمربندش رفت وبازش کرددستش

 
 وونھ؟ی دیکنی مکاریچ: وترس گفتمھیباگر

 
 ! اموونھیخوبھ کھ دارا بھت گفتھ من د! اره:  کرد وگفتکی رو بھم نزدسرش

 ! کنھیوونگی دخوادی موونھی دنی احاال
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 تخت فرار ھی کردم از روی شد و سعشتری ام بھیشدت گر....  اوردرونی رو بلباسش
 کجا جوجھ کوچولو؟:کنم کھ محکم منو گرفت وگفت

َ اقا گرگھ بدره توروقراره ِ!!!!! 
 
 !!!!!!! کمک کنھ تورخدایکی! خاتون کمک:  از ترس زدم وگفتمیغیج
 

 .... صداستقی من اتاق عاھیکوچولو:  کرد وگفتی ترسناکی خنده
 

 و پاره پاره بود جر ی حرکت مانتوم رو کھ خونھی روھم در اورد و با شلوارش
 .....داد
 

 من ھی ھا خودشو روی مثل وحشیول.... فرار بودمھی برای و دنبال راھکردمی مھیگر
 نفس تونستمی نمشدمیداشتم خفھ م.... من افتاده بودھیبا اون تن گنده اش رو.....انداخت

 .....بکشم
 

بش رو محکم ل..... لب ھام گذاشت و شروع کرد بھ گاز گرفتنھی رو محکم رولباش
 دوست یجونم وحش:  لبم برداشت وگفتھیلبش رو از رو.....گاز گرفتم کھ ولم کنھ

 !!!!!! چشمیدار
 
 .....دی لب ھام رو بوسیشتری با خشونت بو
 
 ..... طرفھی رو باز کرد وپرت کرد نمی دستش بند سوتھی با
 

 .... ھام رو ول کرد و شروع کرد بھ مک زدن وگاز گرفتن گردنملب
 
 ......کردمی مھی وگرزدمی مغی درد جاز
 
 ..... نبود کھ بھ دادم برسھچکسی انگار ھیول
 

با .....  ھام گذاشت و شروع کرد بھ مالوندن و گاز گرفتننھی از سیکی ھی رو رودستش
 ..... ومدی ازدستم برنمی کارچیھ.... زدمی مغی وجکردمی مھیدرد گر

 
 ..... بھ تمام معنا شده بودی وحشھی ارسالن
 اورد واسھ چند لحظھ حواسش پرت شد کھ خواستم فرار کنم رونی رو از پام بشلوارم

 ..... گوشم زدھی محکم تویلی سھیکھ محکم تر منو گرفت و 
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 دهی بعد تنش بود کھ با خشونت بھ تنم کوبقھی اورد و چند دقرونی رو ھم برمی زلباس
 یول.... کھ تمومش کنھکردمی و التماس مدمیکشی می بلندھی ھاغی و من از درد جشدیم
 ..... دختر نبودمگھیو من د..... دادی توجھ بھ من بھ کارش ادامھ میب
 

 ی خش داری و با صدادی خستھ شد از روم کنار کشی حسابی ساعت وقتبعدازچند
 ھی معشوقھ کوچولو ؟یدی فھمی بدسی سروی بھم حسابدیبا....نھی بھ بعد ھمنیاز ا: گفت
 .....من
 
 

 :ارسالن
 کھ پتو نیبھ خودم زحمت ا.... کردیاز درد ھق ھق م.... تن برھنھ اش بلند شدمازکنار
 بود کھ نیمھم ا.... دهی کشیبرام مھم نبود چھ زجر....  تنش بندازم ھم ندادمھیرو رو

 ...   .من لذت برده بودم
 

 ! کنم بودم باکره نباشھ کھ زنده بھ گورشمنتظر
 ست؟ی باکره نکردمی چرا فکر مدونمینم
 
 !ستی نگھی از امشب دی باکره بود ولیول
 
 !ستی خونھ ھم ننی بھ بعد دختر انی ااز
 
 ! بھ بعد معشوقھ منھنیا 
 

 تا مونھی می کھ ھمخوابھ ارسالن شده ھمبسترش باقی کسی بھش ندارم ولی اعالقھ
 !ابد
 

 ..... زدمرونی و از اتاق بدمی رو پوششلوارم
 
 .... کردمی روشن کردم و اھنگ مورد عالقھ ام رو ھم پلگاری سھی اتاقم ھیتو
 

 ی از محسن چاووشادگاری بھ رسم اھنگ
 

   باشاخھ ھام بغل کنم تورونشد
  نشد نشد برو برو برونشد

   داشتم بدون کاشتناراده
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  داشتنشھی عادتت بدم بھ رکھ
 ی گوشھ بند شھی عادتت بدم کھ
 ی مبتال شدن عالقھ مند شبھ

  کھ از دلم جدا کنم تورونشد
  نشد گلمنشد
  بروبروبرو
 دنمی کھ دنشد

  کنم توروصدا
  حرف منتمام
  برو بروبرو

  شناسنامھ داشتی ھرگلمایقد
  بازم ادامھ داشتشدوی متموم

  گالبی شھی شتو
  شعر شاعراتو
  ھای گل فروشتو
  عابرابی جتو

 دنتی کسا کھ از تو باغچھ چھمون
 دنتی ادامھ مالشونی خھیتو

  کھ از دلم جدا کنم تورونشد
  نشد گلمنشد

 بروبروبرو
  صداکنم تورودنمینشد کھ د 

  حرف منتمام
  برو بروبرو
 یکنی ازخودت فرار می دارتو

  ؟یکنیکارمی ھات چشھی با ریدار
 ادگاری بھ رسم ی برو ولبرو

 بزار اتو تو خونھ جا شناسنامھ
  شناسنامھ اتو تو خونھ جا بزارادگاری بھ رسم ی برو ولبرو
 ....برو

 ....ادگاری رسم بھ
 .... اتوشناسنامھ

 .... خونھ جا بزارتو
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 :وشیپر
  کردم؟ھی گری تاکدونمینم
 

 داری شکمم وکمرم از خواب بری تنم  اللخصوص زی توھمھ ی با درد فراوونصبح
 ....کردیلگنم ھم بھ شدت درد م....     شدم

  سرم اورده بود؟یی چھ بالی وحشنیا
 

 .....    از خون بکارتم سرخ بودیروتخت
 
 ...ھی گرری بلند زدم زھی صدابا
 

 !ی شدداریپس ب:  کھ گفتدمی نحسش رو شنھیصدا
 
 ....    طرف صدا برگشتمبھ

 اش انداختھ بود گھی دھی پاھی ھیرو رو از پاھاش یکی ازمبل ھا نشستھ بود و یکی ھیرو
  ....کردی ھم دستش بود وداشت کوفت میسکی ووانی لھیو 
 

 شبی دھی ھاغی کھ بھ خاطر جی و با صدادمیچی تخت رو بھ دور خودم پھی خونلحاف
 ھی عوضرونی شو ب؟گمیکنی می چھ غلطنجای کثافت ؟ ایخوای میچ: گرفتھ بود گفتم

 !!!!!وونیح
 
 ھی محکم تویلی سھی شھی و بھ سمتم اومد ومثل ھمدی کوبزی مھی رو محکم رووانیل

 ! دختریزنی حرف میمواظب باش با ک: گوشم زد وگفت
 

 ..... بغض کردمشتری بدمی دختر رو کھ شنکلمھ
 
 .....ی عوضکشمیخودمو م: نفرت گفتمبا
 ..... کھ راحت بشمکشمیم
 
 : گفتیزی نفرت انگی خونسردبا

 !ی کنی خودکشکنمی مشنھادی بھت پاره
 !ی کنی بھ بعد قراره تو جھنم زندگنی از اچون

 
 !نکھ تا االن تو بھشت بودم:  زدم وگفتمیپوزخند
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 !ھی جھنم چیدونیتو ھنوز نم.... اشتباه نکنزمیعز:  ام رو محکم گرفت وگفتچونھ
 ....دمیخودم نشونت م.... نگران نباشیول
 
 .... بکشمغی و باعث شد جدی کشریھ شدت ت تخت بلند شدم کھ لگنم بھی رواز
 
  توجھ بھ من رفت و سر جاشبھ

 ..... بال سرم اومدهنی اوونی حنیانگار نھ انگار کھ بھ خاطر ا....نشست
 

 .... بھ حمام رفتمدهی خمدهی و خمبادرد
 ....نی زمھی حمام لحاف رو پرت کردم رووسط

از .....دمیترسیم.....اما نتونستم.. .. برداشتم وخواستم رگم رو بزنملتی ژھی کمد ھی تواز
 ....دمیترسیمرگ م
 ...... رو ھم نداشتمی خودکشعرضھ

 
 ! باخودمووردمی اومد لباس نادمی از دوش گرفتن ؛تازه بعد

 
 ممکن بود  گھی و از طرف دسمی ھمھ درد اونجا وانی با اشدی طرف نمھی از

 !ق باشھ اتاھیھنوزارسالن  تو
 

  باشھ ؟دهی ھم مونده کھ ندیزیاخھ مگھ چ:  بھ افکار خودم زدم وگفتمیپوزخند
 

 .... اتاق نبودھیارسالن تو.... از حمام خارج شدمبرھنھ
حوصلھ سشوار زدن رو .... دمی با حولھ تنم رو خشک کردم و لباس پوشعیسر

 ...    . موھام انداختمھی روی رو ساده بستم و شالسمی خھی موھانی ھمیبرا.... نداشتم
 
 ھم کھ شام شبید....رفتی درد داشتم اما گرسنھ ام ھم بود دلم بھ شدت ضعف میلیخ

 .... اومد داخلینی سھی کھ خاتون بارونی برم بخواستمیم.. نخورده بودم
 

 .... خوشکلش اشک جمع شدھی تو چشم ھادی کھ دمنو
 یی پسره چھ بالنیا! براترمیبم:  و اومد بغلم کرد وگفتزی مھی رو گذاشت روینیس

 سرت اورده؟
 

  بھتر از اغوش خاتون؟یپس چھ بھانھ ا.... بودمھی بھانھ واسھ گرھی منتظر
 
 ....  کردمھی گری بغلش حسابھیتو
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 ..  .. درد دارمیلیخاتون جون درد دارم خ: خاتون گفتم بھ
 

 کتک ی بارت بوده و قبلش ھم حسابنی اولچون:  خاتون بدونھ،اما گفتکردمی نمفکر
 .... گلمی درد داریخورد

 ی بشتی رو ھم بخور تا تقوی کاچنی ات رو بخور اصبحانھ
 ....دمی می محلھی بھت دارو ھابعدش

 
  خاتون؟نیشما از کجا خبر دار:  انداختم وگفتمنیی خجالت سرم رو پابا
 

 نیو بھ ھمھ گفتھ تو از ا! گنی بھ من مویاقا ھمھ چ: کرد وگفتی وتلخزی خنده رخاتون
 ی ھستدشیبھ بعد معشوقھ جد

 
 !شعوری بی کرده پسره ؟غلطیچ:  بلند گفتمی با صدای تعجب کردم ولیلیخ
 

 !یکنی مادر صبحانھ اتو بخور ضعف مایب: تخت نشوند وگفتھی جون منو روخاتون
 
 ... شدمی حرص مشغول خوردن کاچبا
 

اونم ! بھم مسکن بدهگفتمیم! خاتون مشغول بحث بودم ساعت بود کھ با می نحدود
 !!!!!!ستیمسکن خوب ن!  نھگفتیم

 !!!!! بخوری محلھیدارو
ھمون قرص رو بده تو ! عادت ندارمی محلھیبابا من بھ دارو: گفتمی من میھرچ

 !رفتی کھ نمرفتیگوشش نم
 .... اومد داخلشعوری بکھی کھ اون مرتمی بحث بودمشغول

 
 ؟ی ھستی شده چرا عصبیخاتون چ: بھ خاتون کرد وگفترو
 

 محکم یلیو خ!  جوابش رو نداد و با قھر روش رو از ارسالن برگردوندخاتون
 !!!! ندارم اقایمن با شما حرف:گفت

 
 ؟یکنیچھ مرگتھ؟ چرا بحث م: کرد و بھ سمت من اومد وگفتی پوفارسالن

 
 !! رونی بنی ما دونفر ھست لطفا برنیبحث ب: گفتخاتون
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 !خاتون لطفا:  شده گفتی کھ معلوم بود عصبارسالن
 

 میکنی نداره کھ  چرا بحث میبھ تو ربط: شده بودم گفتمری کھ از وجود خاتون شمنم
 !!!!!رونیبرو ب

 
 تخت نشست و سرم رو محکم فشار داد ھیرو.... شدمکی بھم زد و نزدیپوزخند
 : وگفت
 ! من بلدم کوتاھش کنمیول! ی تاحاال زبون در اوردشبی از دخوبھ

  بازم؟یزنی کتکم م؟یکنی مکاریھھ مثال چ: زدم وگفتمیپوزخند
 !!!! تو تنتزارمیاستخون سالم نم:  زد وگفتی پوزخنداونم

 
 !!!!!!زی ھمھ چی از اتاق من برونیگم شو ب: زدمداد
 

 اسمت رو گھی دشیاگھ زد:  گوشم کھ خاتون گفتھی رو بلند کرد کھ بزنھ تودستش
 ! ارسالنارمینم
 
 ..... واز اتاق خارج شد     جھنم باش خانم کوچولودنیاماده د:  کنارم بلند شدو گفتاز
 
 ....ترسوندی منو مدشی تھدیول.... خوب بود کھ تونستم از خودم دفاع کنمیلیخ
 
 

 درد دل وکمرم بھتر شده بود ،اما ھمھ تنم از دارشدمی روز بعد کھ از خواب بصبح
 ! کبود شده بودیو البتھ حساب! کردی خورده بودم درد م کھییکتک ھا

 
 ! تنم کبود نباشھھی جاھی نگاه کنم نھیی خونھ خودمو تو انی روز من تو اھی نشد

 
 لج خواستمیم....  اومدمرونی لباس مناسب از اتاق بدنی از شستن صورتم و پوشبعد

 !براش نقشھ ھا داشتم! ارمی برونیارسالن رو ب
 

 ! زن شده بودموونی حھی ھی دست وپاری سن کم زنیتو ا.... متنفر شده بودمازش
 
 
 شد؟ی باورش میک
 .....سالھ شده٢٨ مرد ھی دختر پونزده سالھ ھمخواب ھی
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 ! چطور تونست بھم تجاوز کنھبھی برام عجھنوز
 ! نبوددی بعیچی ھوونھی ادم دھی از ھرچند

 
 !دونستمی ازش نمیچی و ھنوز ھکردمی می بود تو خونھ ارسالن زندگچندماه

 
 .....رمی چھ خبر بوده کھ بتونم حالش رو بگشی تو زندگدمیفھمی مدیبا
  
 دهیاون مطمئنن جواب م! از خاتون بپرسمدیبا
 

 ! صبحانھ نشستمزیسرم
 !یقبال سالم بلد بود:  با غرور بھم نگاه کرد وگفتارسالن

 
 از دمیترسی بود کھ مزای چیلیقبال خ: زدم وگفتمزی مھی روھی قھوه ھای بھ تلخیزھرخند

 !دستش بدم
 ! نھگھی االن دیول
 

 ! نگو نھی زبون در اوردگمیم:  زد وگفتیپوزخند
 

 ....کردمیازش استفاده نم!زبون داشتم:  بھش انداختم وگفتمی سردنگاه
 
 ی قاطکمی یدونی چون منو کھ می بھ بعد ھم استفاده نکننیبھتره از ا: گفتی خونسردبا

 !دارم
 ! ھوس کردم بندازمت جلو سگ ھایدی دھوی
 

 ! سگ رو تجربھ کردمھیاون شب بودن با ! نی داراریاخت: زدم وگفتی اقھقھ
 

 اب پرتقالش رو بھ سمتم پرت وانی حرکت لھی سرخ شد و توتی از عصبانرنگش
 ....کرد

 
 

 .....خوردی سرم مھی تووانی مطمئنن لدادمی نمی جا خالاگھ
 
 .... شکستی بدھی خورد و با صدانی با شدت بھ زموانیل
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فقط : گفتی گوشم با لحن ترسناکھی از جاش بلند شد بھ سمت من اومد و توارسالن
 ....منتظر باش کھ

 
 .....ترسوندی منو منی جملھ اش رو ادامھ نداد واھیبق
 

 ..... کھ ارسالن رفتنی از ابعد
 !!!!!!ات بده خاتون کھ  بھم  اطالعشی رفتم پعی سریلیخ
 

 ....  و بھ اتاقم بردمشدمی کشرونی اشپزخونھ بھی رو ازتوخاتون
 

  جونیخاتون:  مبل نشوندم و گفتمھی ھی جون رو روخاتون
 ! چندتا سوال دارمھی

 ؟ی جواب بدیدی مقول
 

 !!!!!! باشھیتاسوالت چ:  گفتخاتون
 

 ! فرار کنم با داراخواستمیھمون شب کھ م: گفتم
 ! دارهی روانیماری گفت ارسالن بدارا

 ! ھستی مشکلھی مطمئنم بشی عجھی توجھ بھ رفتار ھابا
  داره ؟یماری چھ بارسالن

  نکنم؟ی بھ من بگھ ارسالن رو عصبدی بایمی خانم سلچرا
 زنھ؟ی کتکم منقدری اچرا

 
 ؟اقا کامال ھی حرفا چنیواه مادر ا: مبل بلند شد وگفتھی از روی جون باکالفگخاتون

 ....سالم ھستن
 

 !خاتون جون بھ من نگاه کن ھمھ تنم کبوده:  مبل نشوندمش وگفتمھی رودوباره
 !ستمی دختر نگھی سالمھ و دپونزده

 !ستی شناسنامھ ام نھی ھم توی مردچی ھاسم
 ! زنمھی مجردم و من
  داره؟ی بگو ارسالن چھ مشکلکنمی کنم؟خواھش مکاری چدی بامن
 

 من ی ولمارهی ارسالن بکننیھمھ فکر م: بھم انداخت وگفتینی جون نگاه غمگخاتون
 !کنمی نمی فکرنیھمچ

 !!!!!گھی بھت می روزھیاگھ دلش خواست خودش ! گمی ھم بھت نمیچیھ
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 ! راه وجود دارهھی ھم فقط یستی دختر نگھی کھ دنی اراجب

 
 ! ھرزهیعنی ستی کھ باکره نی شھر دخترنی تو ادخترم

 !ی خودت رفتای بھت تجاوز شده پرسنینم
 

 !!!!! ھرزه استگنی مفقط
 

وگرنھ کالھت !  کھ باھات ازدواج کنھیاری کن دل اقا رو بھ دست بی جان سعوشیپر
 !!!!!پس معرکھ است

 
 کھ باھام ارمی محبت کنم کھ دلش رو بھ دست بوونی بھ اون ح؟؟؟؟؟منیچ: گفتمغی جبا

 !!!!ازدواج کنھ؟عمرا
 
 ....گذشتین م ھفتھ از تجاوز ارسالن بھ مھی

 !خوردمیالبتھ کتکھ رو ھم م! کردمی می ھفتھ فقط با ارسالن لجبازھی نی اتو
 ! جرعتش رو از کجا اورده بودمدونمینم
 

 .... کھ کارم اشتباه ھستگفتی ھم ھمش بااخم بھم مخاتون
 

 نتونم غذا شدی کھ باعث مکردی ترسناک بھم نگاه میلی شام ارسالن خزیسرم
 !!!!!بخورم

 
 ! چند لقمھ خوردم و صبرکردم کھ ارسالن بلند شھ کھ بعدشم من بلند شمی سختبھ
 

  ....ی بلند شزی قبل از ارسالن از پشت مدی بود کھ نبانی خونھ قانون انیتوا
 

 .... کھ بلند شد بھ سرعت بلند شدم و بھ سمت اتاقم رفتمارسالن
 
 و ی کوتاه صورتنی استزی بولھی پس مسواکم رو زدم و لباسم رو با ومدی خوابم میلیخ
 ....  تو تختدمی عوض کردم وپری شلوارک صورتھی
 
 !دمی از خواب پرکنھی داره لبمو از جا میکی کھ نی شب بود کھ با حس اھی ھامھین
 

 ..... چشم ھامو باز کردم و اون شخص رو ھل دادمباوحشت
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 ....دیرسی زورم بھش نمیول
 .... لبم رو ول کردی از گاز محکمبعد

 
 ؟یکنی می تو اتاق من چھ غلطینصفھ شب: شعورگفتمی اخم رو بھ ارسالن ببا
 

 کنھ؟؟ی مکاری اتاق معشوقھ اش چھی مرد نصفھ شب توھی:  زد وگفتی ترسناکپوزخند
 

 !کنمیخواھش م!!!! ایجلو ن: گفتمباوحشت
 
حاال !!!!! یکردی چند روز کھ خوب بلبل زبون منی ازم؟یچرا عز: زد وگفتیشخندین

 ؟؟؟؟؟؟؟یکنی شده کھ خواھش میچ
 ! لب ھام شددنی با خشونت مشغول بوسبعدشم

 
 ! کرده بودمری گی دوحسنیب

 لبم حس ھی روشتری لبش رو بخواستیھم دلم م!  زودتر لبشو بردارهخواستی دلم مھم
 !!!!!کنم

 
 !!!!! تنم جر دادھی لبم برداشتم و تاپم رو توھی رو از رولبش

 
 ! اوردرونی شلوارکم رو ببعدشم

 
 ! حرکت مونده بودی چرا بدنم بدونمینم

  در برابرش مقاومت کنم؟تونستمی نمانگار
 

  سرم اومده بود؟یی من چھ بالھیخدا
 

 ..... گردنم شددنی اورد ومشغول بوسرونی و شلوار خودشم بلباس
 
 !دادمی نشون نمی واکنشچیھ
 !گرفتمی ونھ جلوش رو مکردمی می ھمراھنھ
 

 !! ھام افتاده بودنھی ھا بھ جون گردن وسی وحشمثل
 ......بردمی درد داشتم و ھم لذت مھم
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 واز اتاق دی توجھ بھ من شلوارش رو پوشی صبح بود کھ ولم کرد و بھی ھایکینزد
 ..... رفترونیب
 

 ! شدن بھ حمام رفتم و غسل کردمداری بعد از بصبح
 ! کھ صبحانھ بخورمنیی رفتم پابعدشم

 
 ھی اتفاق ھاخوند،تمامی نشستھ بود و داشت روزنامھ مزی ارسالن کھ پشت مدنیباد
 !!!!! اومدادمی شبید

 !!!!!! کردم رنگم شد رنگ گوجھحس
 
 ! انداختمنیی خجالت رفتم نشستم وسرم رو پابا
 

 ! بدون توجھ بھ من مشغول خوردن صبحانھ اش شدارسالن
 

 : ازخوردن صبحانھ اش گفتبعد
 !و بعدشم بلندشد ورفت! ی برطرف کنازھاموی ندی بھ بعد درھفتھ چندشب بانی ااز
 

 گفت؟ی منطوری بودم کھ ایابونیمگھ من زن خ! بدم اومدازحرفش
 
 ! حرف خاتون افتادم کھ بھم گفتھ بود بھ ارسالن  محبت کنمادی
 

 ! حق ازدواج نداشتم،چون دختر نبودمگھیمن د! با خاتون بودحق
 
 !ومدمی راه م با ارسالندیبا

 کھ ھمھ کارھاش با نیبا ا!!!!  لذت برده بودمی حسابشبی چرا؟ خودمم ددروغ
 .....خشونت بود اما لذت بردم

 
 !ادی برونی بی ومغروری سردنی کھ از اکردمی تالشم رو مدیبا
 

 ! ازدواج باھاش داشتمی برایشتری شانس بدی وقت شااون
 

 !!!! کنھ دست بھ دامن خاتون شم کھ کمکممجبورشدم
 

 پا ی تو راه سختی جان تو داروشی پرنییب: بھ خاتون موضوع رو گفتم گفتیوقت
  ؟انھی ی موفق بشستی کھ معلوم ھم نیزاریم
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 ! دارهادی معشوقھ زاقا
 کھ بھ سمت فرد ی برطرف کنی چھ روحی ھاشو چھ جسمازی ھمھ نی کنی سعدیبا
  نره؟ی اگھید
  ؟گمی می چیفھمیم
 

  کنم؟کاری چدیمن با: وتکون دادم وگفتمسرم
 

 !یمھربون باش! ی کن خوب باشیسع: گفتخاتون
 !ی حرف ھاش گوش کنبھ

 شوازشی پی اومد خونھ بریوقت
 !!!!!ی مورد  عالقھ اش رو بپزیغذاھا!  بدرقھ اشی بره برخوادی میوقت....

 !!!!!!ی بھش نھ نگخوادی رابطھ می ھا وقتشب
 
 !زی مھی غذاھا بزارنش روھی پختم و گفتم ھمراه بقی خوشمزه ای مھی کمک خاتون قبا
 
 !دی سفی دامن حالت ماھھی با دمی بود پوشی تورنشی کھ اخر استی لباس خوشکل ابھی
 

:  از خدمتکار ھارو صدا زد وگفتیکی و ی صندلھی جون منو نشوند رو خاتون
 !!!!!!! رو برداروشی صورت پرھیموھا! محبوبھ

 
 ! اما کل صورتم رو نھنداختمیرو بند م لمیبی سقبال
 ! دردی اونم با کلتازه

 از شھی و سوگند ھمزدی مغی جی   حسابلشیبی افتادم کھ موقعھ برداشتن سثی حدادی
 !!!! بودچارهیدستش ب

 
 ! رو نداشتملمیبی جرعت برداشتن سگھی اومده بودم خونھ ارسالن دی از وقتیول
 

 کردم فرار کنم کھ ی و سعدمی کشغی صورتم کھ کنده شد جھی روھی دستھ از موھانیاول
 صورتت رو برداره ھی موھادیبا! وشی پرنیبش:خاتون جون دست ھامو گرفت وگفت

 !دخترم
 

 !رهیگیاخھ درد م: گفتم
 

 !تحمل کن عروسک کوچولو:  وگفتدی جون خندخاتون
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 ! صورتم براشتھ شدھی عالمھ درد کل موھاھی با
 

 ! کنزیَ ابرو ھاشو تمری زکمی: بوبھ گفت خاتون بھ محبعدش
 !یبرندار! ھای کنزی تمفقط

 ! گفت ومشغول شدی چشممحبوبھ
 

 ! دھنم وامونددمی دنھیی کار محبوبھ تموم شد وخودمو تو ایوقت
 
 !شده بود  تر و درخشان تردی سفدمی من بودم؟ پوست سفنیا

 !!!!ومدی بھ چشم مشتریو چشمم ب!  ھم خوشکل تر شده بودابروھام
 

 و رفتم جلو در منتظر دمی اومدن ارسالن بود کھ شالم رو پوشھی ھایکینزد
 !!!!!ستادمیا

 !!!!! مجبور بودمی کار واسم سخت بود ولنی دادن اانجام
 

 ! کردم خونسرد باشمی و سعدمی کشیقی ارسالن کھ اومد نفس عمنی ماشھیصدا
 

 ھیم نگاه کرد و کم کم اخم ھاش تو با تعجب بھد،اولی کھ وارد خونھ شد ومنو دارسالن
 .....ھم رفت

 
 !!!!!! صورتمھی کھ بھم اجازه حرف زدن بده محکم زد تونی ابدون

 
 !نی زمھی بود کھ محکم پرت شدم روادی شدت ضربھ اش زنقدریا

 
 !طھی سلنمیبلند شو بب: پھلوم زد وگفتھی توی محکملگد

 
 ..... صورتمھی درد از ترس کتک خوردن بلند شدم کھ دوباره زد توبا
 

 و با وحشت بھ دی کھ خاتون از راه رسخورمی کتک می چھی برادونستمی نمھنوز
 :ارسالن گفت

 ؟یکنی مکاری مادر چارسالن
 

  شده؟ی شکلنی دختر چرا انیا:  داد زدارسالن
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ورتش رو برداشتھ؟؟؟؟؟؟؟  صی ازدواج کرده کھ ابرو ھاشو برداشتھ و موھامگھ
 !خفھ شو: گفتکردمی دھنم زد و بھ من کھ داشتم ھق ھق میبعدشم تو

 
 !!!!!اره ازدواج کرده:  سر ارسالن داد زدخاتون

 
 ! منو ارسالن با ھم گرد شدھی حرف خاتون چشم ھانی ابا
 

 جسمش یول! نباشھ ازدواجتونی قانوندیشا! وونیباتو ازدواج کرده ح:  ادامھ دادخاتون
 ھی لذت نابودش کردکمی ازدواج کنھ؟ واسھ تونھی نمگھی دیفھمیبا تو ازدواج کرده؛م

 !شعوریب
 

 .... بھ سمت اتاقش راه افتادنی سنگھی سکوت کرد و با قدم ھاارسالن
 

 .... جون کمکم کرد کھ بلند شم،ازدرد لبم رو گاز گرفتمخاتون
 

 ..... و بھ سرنوشتم لعنت فرستادمختمی و اروم اروم اشک ردمی تختم خوابھیرو
 
 ! اھنگ عذاب وجدان بھزاد پکس افتادمادی

 !ومدی بھ حال روز االن من مچقدر
 ....پس خودم شروع کردم بھ زمزمھ کردن! کھ نداشتمیگوش

 
  صبح شددوباره
  کھ رمق ندارهیدیخورش

  روز کھنھ کھ ھمش قرارهھی بازم
  با عذاب وجدانی وشب کنسرصبح

  تھرانھی ھوایم از الودگ بگخوامیم
   دفعھ فرق دارهنیا
 ادهی سربش زیکمی

 ادهی کھ تمام عمرشو پی قلممنمو
 دی سفھی سگ چرخ زده رو کاغذ ھافقط
 !دی اتفاق جدھی یمی دردقدھی بازم

  سر صحبتم با جنس خودمھی سرنیا
  قصھ لو نرهنی زده تو ایَ بھ ھر درکھ
 دارهی سره بھی شی  حاال  از رو نگرانچارهی با احساس دختر بی کردی بازیوقت
  سر کنھ؟دی شبارو با کدوم امنی ابگو
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 ! شدهشتری بیکی نی کم بود با امشکالت
  ملتضی نگاه مرنی بسوزهی مداره

  لذتیکمی واسھ ی خراب کردفرداشو
 دهی بھ اخر رساشیدن

  کشتن با ھوسفرداشو
  نداره ھمنفسی کجا بره وقتدونھینم
 ! ھمھ نگاهنی اونی شده تو شھر شلوغ مگم

   صدای اما بشکنھی پره از ادم ھا مدلش
 یماری از بی نوعھی ری درگفتمی کثروح
 ی دادی چھ دستھ گلیگی لبت مری زھمش

َ نزدتھی بھ قابو نقابو حرفاتو َ  
  صورت مسئلھ استنای؟ای بودی جواب چدنبال

  رو سرتیختی کھ فرداشو ریسرھوس
 دنی می ان کھ ھمش دلداریی بمھ کھ حاال دور و ورش فقط ادم ھای زلزلھ مثل
  بزنی احساسھی حرف ھاسبوکی برو تو فحاال

 ی کردکاری چنیبب
 ی وجدان ندارمگھ

 ی دختر فرارھی با کار ھات ی ساختازش
  کننی وخونواده طردش مقای رفکھ

 موننی کھ مثل ترکش میی زبون ھازخم
  رسوندبی روح خستھ اش فقط اسبھ

  رسوندبی دوباره با سخدابھشتو
 ی امتحان کنھ کھ بد پس دادتورو

 ی کھ رفت اونجارم از دست دادای دننیا
   شدهیکی روزا نی براش تو ای وزندگمردن
   شدهشی بچگھی دوباره تنگ اون روزادلش

  تو دلش نزاشتیدی ادم ھا امھی ھاھیکنا
  نمک رو زخم من نپاشگھی مرسھی می ھرکبھ

  ینیبی کارتو فقط حماقت منی ک ایتوا
 ینی دنبال بکارت چگردهی مداره
 ده؟ی جواب می ک؟بگوی مردنھی بھ امگھ
 شھی اون دختر داره خراب مھی فردایوقت

 رمی باال منبر نمنای االیخی باصال
 گمی پس از در نمواری نشنوه ددیشا
   گفتمکمشوی فقط دمی  دی از ھرچمن
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 ھی خاکنی زمی سرنی اادی بچسبون روسرت کالھتو محکم کھ سرت متوھم
 ھی دفعھ قاضنی کاله روسرت اھمون

  دختر با ھوس تو پر پر شدهاون
  قصھ ھارو ازبر شدهنی ذھنت ادونمیم

 یشدی ممی کاال از ھوس تحرھی بھ جاکاش
 ؟یکنی مدی فردا رو باکدوم عمل تھدیدار
 می وما قبل کاشتیکنی مشھی از رتو

 یداشتی ابرو ھاتو برمی مردونگوقت
 
 

 :ارسالن
 ....وشیھم از دست خودم ھم از دست پر.... خورد بوداعصابم

 
 ....گفتی اون بود کھ درست مشھیمثل ھم!  با خاتون بودحق

 
 .... باکره نبودنچکدومی ھی رابطھ داشتم؛ولیادی زھی دختر ھابا
 ھ نداشتم ؟ رابطوشی تو سن پریاصال من بادختر.....وشی پریول

  دختر بچھ حملھ کردم؟ھی شدم و بھ وونی شب چطور حاون
 

 !زنمی مرتیِ اونوقت دم از غکنمی ترم کھ بھ ناموسم تجاوز مرتی غی از ھمھ بخودم
 ....ھیفی کثھیایدن....ھھ
 
 ! اتاقمھی توادی از خدمتکار ھا گفتم کھ بھ خاتون بگھ بیکی بھ
 

 .... درھم بھ اتاقم اومدھی با اخم ھاخاتون
 
 ! ھستی کھ از دستم عصباندونستمیم

 ! بودمیخودمم از خودم عصبان...  . حقم داشتخب
 
 ! گرفتممی تصمھیمن :بھش گفتم 

 ؟ی چیدرباره : گفتخاتون
 !!!!!وشیپر:  چشم ھاش نگاه کردم وگفتمھیتو
 

 ؟؟؟؟یمیچھ تصم: باتعجب بھم نگاه کردوگفتوشی اسم پردنی با شنخاتون
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 !! بکارتمیعمل ترم: گفتمی سختبھ
 
 صورتم تف ھیبا خشم بھ سمتم اومد و رو!  گرفتشی حرفو کھ زدم خاتون اتنیا

 !انداخت
 

 !کشتمشی مطمئنن مکردی کارو منی جز خاتون اگھی دھرکس
 ! خاتون فرق داشتاما

 . ... مادر منو بزرگ کرده بود،احترامش واجب بودھی مثل خاتون
 

 ؟یکشیخجالت نم: گفتخاتون
  کنھ؟می رابطھ داشتھ باشھ بعد بره ترمگھی دیکی زنت قبل از تو با ادی خوشت مخودت

 
  ؟کارکنمی چیگیم:  شدم وگفتمی حرفش عصبنی ااز
 

 !ازدواج: گفتخاتون
 !!!! ازدواج کنوشی پربا
 
 ؟ییییچ: گفتمی بلندھی صدابا

 ؟یگی می چیدونی مخاتون
 ! منھی دختر خونده اون

 
  تره؟کی چندسال ازمن کوچیدونیم
 
  ھم بھش ندارم؟ی حس دلسوزی حتیدونیم
 

  ازدواج؟؟؟؟یگی مبازم
 

  ات نبود؟،دخترخوندهیکردی بھش تجاوز میوقت: تو چشم ھام زل زد وگفتخاتون
  نبود؟،بچھیکردی بھش تجاوز میوقت
 فکر ی ھم بھش نداری کھ حس دلسوزنی بھ جونش افتاده بود بھ اوونی مثل حیوقت

 ؟یکردیم
 

 .... بودمزاری از ازدواج بشھیمن ھم....تونستمینم....شدی نمیول! گفتی درست مخاتون
 

 !ارسالن:  شد و اروم گفتکی بھم نزدخاتون
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 ! گذشتھ فکر نکنبھ
 !ستی نوش،ندایپر
 
 ؟ی خودتو شکنجھ کنیخوای می کتا

 ! خاتونتونمینم!تونمینم: گفتمکالفھ
 

 !من باورت دارم!یتونیم:  زد وگفتی لبخند تلخخاتون
 

 !ازدواج نھ:  زدم وگفتمیپوزخند
 

 ؟یکنی دختر ھم فکر منی اندهیبھ ا:  گفتخاتون
  قراره تو جامعھ بره؟چطور

 ! بچھ استھیاون فقط ! دخترکوچولو رحم کننی بھ اارسالن
 
 ! حق با اونھدمیدی مکردمی خاتون کھ فکر مھی حرفابھ
 !!تونستمی نماما
 

 !!!!! رو گرفتم و گفتم خاتون رو صدا بزننمی روز بعد تصمصبح
 

 !ادی رو ھم صداکنھ تا اونم بوشی کھ بھ اتاقم اومد ازش خواستم کھ پرخاتون
 

 ! ھم داشتمیی رو گرفتھ بودم اما شرط ھامیتصم
 

 ....کردمی ازدواج مباھاش
  دی بااون
 !دادمی انجام مخواستی دلم می من ھرکاریوورد،ولی رو بھ جا مشی زناشوفی وظاھمھ

 
 وشی گرفتم با پرمیمن تصم:  و خاتون کھ بھ اتاقم اومدن رو بھ ھر دو گفتموشیپر

 !زارمی کھ میطیاما با شرا!ازدواج کنم
 

 ؟یزاری ھم مطی بعد شرایتجاوز کرد: گفتوشیپر
 

 !!!!!ی ھریخوای قبول کن نمیخوای کھ ھست منھیھم: زدم وگفتمیپوزخند
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 ....،تو چشم ھاش اشک جمع شد    م حرفنی ابا
 

 !ی ھم حق طالق نداریریمی می خونھ دارنی تو ام،اگھیاگھ قراره ازدواج کن:گفتم
 !یاری رو بھ جا میی زناشوفی وظاتمام
 !ی منو ندارھی کارھاھی دخالت توحق

 ! چشمیگی کلمھ اضافھ مکی گفتم بدون یھرچ
 ! وتودونمیمن م! ی کارھا کھ گفتم رو انجام ندنی اگھ ھرکدوم از او
 

 !! باخودتھمی تصمحاال
 

 :وشیپر
 ! نداشتمی اگھی دیاما چاره !  مزخرف بودطشیشرا

  ریقول خاتون گوشتم ز 
 ! بوددندونش

 !قبولھ:  حرص گفتمبا
 

 !می باشی دنبال مراسم عروسدیخب پس با:  کرد وگفتی نگاھبھم
 
 !خوامی ؟جشن نمرمیبعد من جشن بگ!  سال نشده بابام مردهھیھنوز : اخم گفتمبا
 ! عقد سادهھی

 ! زوتر بھتریھرچ
 

 !ندهی دوروز ایکیتو :  سرش رو تکون داد وگفتارسالن
 

 داره رو اجی نوعروس احتھی کھ یی ھالی کھ وسامیری عصر من و تو و خاتون مامروز
 !میبخر

 
 !!!!!رونیب:  اعتراض کنم کھ گفتخواستم

 
 ومنو بھ سمت دیکھ خاتون جون دستم رو کش....می بوددی بازار مشغول خرھیتو 

 !!!! ممنوعانی برد کھ سردرش نوشتھ شده بود ورود اقایفروشگاھ
 

 !می خاتون جون داخل فروشگاه شدمنو
 تازه ری لباس خواب ولباس زدی خریبرا!  خانمدیببخش:  بھ زن فروشنده گفتخاتون

 !میعروس اومد
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  داخل؟؟؟؟؟انیماد ھم ب اقا داشھیم
 .... حرف خاتون سرخ شدمنی ابا

 ! فقط اقا داماد لطفای ولشھیبلھ م:  گفتیی در کمال پروزن
 

 یریکجا م:  وگفتمدمی بره ارسالن رو صدا کنھ کھ دستش رو کشخواستی مخاتون
 ؟یخاتون گل

 !!!!گھی اقا رو صدا کنم درمیواه دختر حالت خوبھ؟م: گفتخاتون
 
 ؟ی نرشھی میول!دونمیم: خجالت گفتمبا
 

 ! خجالتت بشمھیفدا:  کرد وگفتی خوشکلخنده
 !!!!!یبود دوشب ھمبسترش!!!!! نداره کھخجالت

 
 ! رفترونی از فروشگاه ببعدشم

 نییسرم رو پا....    دمیکشیاز ارسالن خجالت م.... بعد با ارسالن برگشتنقھی دقچند
 :انداختم کھ زن فروشنده گفت

 ن؟یخوای می لباس خواب نوعچھ
 

 ! ھا باشننیبھتر!  لطفانیاریاز ھر نوع چندنمونھ ب: بدون خجالت گفتارسالن
 

 ! لبو شده بودمنجای من احاال
 !!!!دیخری اونجا لباس خواب ماقا
 

 !!!!!دیباھم انتخاب کن:  منو بھ سمت ارسالن کشوند وگفتخاتون
 

 ! زدبشی خودش کجا غدونمی نمبعدشم
 

 رون پا بود و پشتش باز بود ھی تا روشی کھ کوتاھی لباس خواب سرخ ابارسالن
 !ادی بھت بنیفکر کنم ا:  بود رو نشونم داد وگفتی اش ھم تورنھیقسمت س

 
 ؟؟؟؟!!!!!!می رو نخرزای چنی اشھیم:  خجالت گفتمبا
 

 !!!!شھینھ نم: کھ بھم نگاه کنھ گفتنی بدونھ اارسالن
 !!اس خواب بپوشھ دوست دارم ھمسرم واسم لبمن
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 ! در رنگ ھا و انواع مختلفدی لباس خواب خرستای بکینزد
 ! نگاه کنھدبھشیکشی ھاشو ادم خجالت میبعض

  رو بپوشم؟نای قرار بود واسھ ارسالن ابعد
 

 ! خودشقھی اونم باسلدی ھم خرنی سوتروی لباس زیی کمال پرودر
 

 ....رونی بمی ھاتموم شد از فروشگاه زددی خرنی ایوقت
 
 !میدی ھم خریشی ارالی عالمھ وساھی

 ! دارمشی اتاق اجازه اراھی خونھ اونم توھی کرد کھ فقط تودی ارسالن تھداما
 

 شوی کھ معندی کشی فقط آھدی ارسالن رو دیری ھمھ سخت گنی کھ اخاتون
 ....دونستمینم
 

 ....می رفتمی کھ دفعھ قبل رفتھ بودی حلقھ بھ ھمون جواھر فروشدی خرھیبرا
 .... داشت چشمم رو گرفتنی نگفی ردھی حلقھ ساده کھ فقط ھی حلقھ ھاش نیازب

 .... ھم ست ھمون رو گرفتارسالن
 

 ، رفتشی پعی سریلی خکارھا
 ....دمی ھم پوشدی بھم داد کھ بپوشم،شال سفیدی مانتو شلوار سفخاتون

 ! سن ازدواج کنمنی تو اکردمی فکرشم نمچوقتیھ
 ادم خوش ھی کھ قراره باھاش ازدواج کنم ی ارزو داشتم اونشھیھم....ینجوری ااونم

 !اخالق و مھربون باشھ
 
 .... کنھفی دوماد از لباسم تعرخواستمیم.... لباس عروس بپوشمھی مثل بقخواستمیم
 

 ....شدی نمچکدومی اما ھخواستمی مزای چیلی من خشھی ھممثل
 

 یانھ؟ولی دهی مری ارسالن گدونستمینم....دمی لب ھام کشھی روی کم رنگی صورترژلب
 ....یھھ عروس.... بودمیخب روز عروس

 
 ....  بپوشمدی بھم داده بود وگفتھ بود بای خوشکلدی چادر سفخاتون
 .... اومدمرونی سرم انداختم واز اتاق بھی رو روچادر

 
 ....دمی پلھ ھا دنیی کھ ارسالن رو پارفتمی منیی ھا پاازپلھ
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 .... بوددهی پوشی وشلوار مشککت
 کتش بی جھی ھم توی و دستمالیبا کراوات مشک.... بوددی کتش ھم سفری زلباس
 وونھ؟ی اون چقدر حدونستی جز من می کیول....  بودپی خوشتشھیمثل ھم.....بود

 
 
 !! رژت رو پاک کنوشیپر: اومدم بھم گفتنیی پلھ ھا کھ پااز
 
 !امروز قراره ازدواج کنم:  حرص گفتمبا

 ؟یدی مری رژ ساده من گھی روز،بعد تو بھ نی تو ارنی مشگاهی دختر ھا اراھمھ
 

 ! مراسم نباشھیخودت گفت:  انداخت وگفتیقی نگاه عمبھم
 ! نکنی ھم پاکش کن با اعصاب من بازحاال

 
 ... باھاش لج کنمخواستمینم
 ! کتک بخورمخواستمی بھتره بگم نمای

 .... دردسر رژم رو پاک کردمی بنی ھمھیبرا
 

کور شھ : اومد سراغمون و دور سرمون اسفند گردوند وگفتی با ظرف اسفندخاتون
 !چشم حسود

 ....دیمونی ماشاهللا دوتاتون مثل قرص ماه مھزار
 

 !خاتون جان زود باش: رو بھ خاتون گفتارسالن
 .....ادی عاقد ماالن

 
 .....م خوش حال باشدیبا! شھیپسرم داره دوماد م:  کرد وگفتی خنده اخاتون

 
 

 شما را بھ عقد لمی وکای بزرگمھر اوشی مکرمھ پرزهیدوش: با بار سوم گفتی براعاقد
  ارسالن بزرگمھر دراوردم؟ھیدائم جناب اقا

 
 بعد از ازدواج یول! نھی بگیتونیم!  نشدهری د؟ھنوزمی شدمونیپش: اروم گفتارسالن

 .... یری بگیتونی طالق نمگھید
 
با توکل بھ خدا و بااجازه از روح پدر ومادرم وخاتون جون :  توجھ بھ حرفش گفتمیب

 !بلھ
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 ....   ختیری سرمون نقل ونبات مھی کھ روومدی خاتون مدنی کل کشھیصدا

 
 .... دستش کردمھیمنم حلقھ اونو تو.... دستم کردھی دستم رو گرفت وحلقھ رو توارسالن

 
 رو ینیریکرد،حاج اقا بعد از گفتن مبارک باشھ ش تعارف ینیری بھ حاج اقا شخاتون

 ....برداشت
 ....می برداشتینیری ھم بھ اجبار خاتون شارسالن منو

 
 ....می کھ ھمراه حاج اقا بود رو امضا زدی بزرگدفتر
 ..... گرفتن سند ازدواج بھ دفترش برهھی براگھی اقا بھ خاتون گفت ھفتھ دحاج

 
 اصال دونستمینم.... ادی اجازه بی نبود بابا بزرگ برایازی ارسالن بود نمی قانونمی قچون

 انھ؟یارسالن بھشون خبر داده 
 

 سرم برداشت ھی حاج اقا رفت ارسالن چادرم رو از روی بدرقھ ھی جون کھ براخاتون
 ! گفتمی نره بھت چادتی:وگفت

 
 .... بلند شد ورفتبعدشم

 حقم نبود؟ ھم زی جملھ محبت امھی ی از ازدواج ما، حتنمی اھھ
 
 

طول : زد وگفتی تلخد،لبخندی ارسالن رو کنارم دی خالھی اومد و جای وقتخاتون
 ! تا رفتارش عوض شھکشھیم
 

 !ی کنارش باشیطی در ھمھ شرادیبا!ی بھ بعد زن ارسالننی تو از اوشیپر
 

 .... تو بھش محبت کن تا تشنھ محبتت بشھکنھی ھم می مھری اگھ بیحت
 ھی دلش نخواد بھ زن ھای حتگھی ھاشو برطرف کن کھ دازی رابطھ اونقدر خوب نھیتو
 ! نگاه کنھگھید
 

 ! شوھرتشی لباستو عوض کن برو پ؟پاشوی نشستنجای االن چرا امثال
 
  کنم؟کاری بگم؟چیاخھ برم چ: خجالت گفتمبا
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 ی کمدم تاپ و دامن کوتاه مشکھیازتو....می جون بلندم کرد و باھم بھ اتاقم رفتخاتون
 گفتی خاتون برام گرفتھ بود،ممی کھ رفتھ بودیدی خرھی رو تونایا..... اوردرونیب

 !!!!شھیالزمت م
 

 .... رفترونیو خودش ھم ب! بپوش:  ودامن رو دستم داد وگفتتاپ
 

 داد،خاتونی نشون می رو بھ خوبدمی سفھی تاپ و دامن کوتاھش کھ پاھادنی از پوشبعد
 ....رو صدا کردم

 
 ! اخھیدختر تو چقدر خوشکل: زد وگفتی لبخند خوشکلدنمی با دخاتون

 
 .... روھم بزننایا:  سرمھ و رژ لب رو بھم داد وگفتیشی لوازم اراھی از توبعدشم

 
 !شھی می عصباننھیارسالن بب: گفتمی درموندگبا
 

 ی عصبان،چرای کنشی واسھ خودش ارایخوایواه دختر م: وگفتدی جون خندخاتون
 بشھ ؟

 
 کھ باعث شد چشم ھام خوشکل تر بشھ،بعدشم رژ لب دمی چشمم کشھی رو توسرمھ

 ....دمی لب ھام کشھیسرخ رو رو
 ! اقاشیحاال برو پ:  رو باز کرد و گفتمیی بلند طالھی موھاخاتون

 
 ؟ینجوریا: خجالت گفتمبا
 

 ! ارسالن شوھرتھوشیپر:  کرد وگفتیفی اخم ظرخاتون
 !ی ازش خجالت نکشیری بگادی دیبا
 

 ....می دستمو گرفت و بھ سمت اتاق ارسالن رفتبعدشم
 

 ....میستادی در اتاق ارسالن اپشت
 ؟؟؟!!!!یکنی منو نگاه میسادیچرا وا!در بزن دختر:  گفتخاتون

 
 رفت عی خودش در زد و بعدشم سرکنمی من مثل مونگوال بھش نگاه مدی دیوقت
 !!!!!!نییپا
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 ! کھ ارسالن در رو باز کردکردمی نگاه مشی خالھی و واج بھ جاھاج
 
 .... درو بستدوی منو داخل کشعی سردنمی دبا
 
 نتت؟ی ببگاردھای از بادیکی یگی نمھ؟ی چھ وضعنیا: اخم گفتبا
 
 خاتون گفت بھ من چھ؟: اخم گفتمبا

 ....دمی لبم رو برچبعدشم
 کھ خودتو نی واسھ ای کرددای پیخوب بھانھ ا: شد وگفتدهی نگاھش بھ لبم کشارسالن

 ! تو بغلمیبنداز
 
 ھا بھم ی کھ مثل وحشاتویھھ من دنبال بھانھ ام : وگفتمدمی اش کوبنھی سھی حرص توبا

 ؟یتجاوز کرد
 

 شی ھمھ ارانی افھیح: خواستم از اتاق خارج شم کھ محکم منو نگھ داشت وگفتبعدشم
 !ستفاده بمونھ بدون ای و خوشکل کردیکرد

 
 ! لبم گذاشتھی دستشو پشت گردنم گذاشت و لبش رو محکم روھی حرف نی از ابعد

 
 با ارسالن دی حرف خاتون کھ گفت باادیاما بعدش با ....   بودمستادهی حرکت ای باول

 ....دنیرو پشت سر ارسالن گذاشتم و شروع کردم بھ بوس  کنم، دستمیھمکار
 

 با قھی بعد از چند دقی حرکت موند ولی بقھی ک انگار متعجب شده بود چند دقارسالن
 .....دی لب ھامو بوسیشتریشدت و خشونت ب

 
 زدی می محکمھیمک ھا.... ولم کرد و رفت سراغ گردنممی کھ نفس کم اوردنی از ابعد

 .... ووردیکھ اخم رو در م
 

 تخت و تاپم ھیم پرتم کرد روو بعدش!  دختر کوچولویخودت خواست: کرد وگفتبلندم
لباسش رو از ....  لباسش بردم وباز کردمھی اورد،دستم رو بھ سمت دکمھ ھارونیرو ب

دستم رو بھ سمت ..... شددنی رو باز کردو مشغول بوسنمی اورد و بند سوترونیتنش ب
 ..... رو باز کردمرش شلوایشلوارش بردم وکمربند ودکمھ 

 ..... پر از لذت ودرد من بود کھ اتاق رو پر کرده بودھیھا نالھ ھی بعد صداقھی دقوچند
 

 ....  بغل ارسالن بودمھی برھنھ تودارشدمی کھ از خواب بصبح
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 .... سرتاسر بدنم رو گرفتیقی ارسالن،لذت عمھی ھای بازی با تمام وحششبید
 

 .... فرو بردم ونوازشش کردمشی موھاھی روتودستم
 

 ساعت چنده؟:  انداخت بعدش گفتی ھاشو باز کرد و بھم نگاھچشم
 
 !دونمینم:  نثارش کردم و گفتمی احساسی دلم بھیتو
 !باشھ٧ فکر کنم حدودیول
 

 .... گفت و از جاش بلند شدیاوھوم
 ....واسم لباس بزار:  کمد حولھ تن پوشش رو برداشت وگفتھیازتو

 
 ! بھم دست دادی حس خوبی گفت ولی جملھ اشو دستورھرچند

 !دونھیکھ منو واقعا زنش م نی خوب احس
 

  گذاشتمرونی رو براش بداسی مارک ادی شلوار سرمھ الباس
 .... انتخاب کردمیی در کمال پررورشمی زلباس

 !دمی تنش بود رو پوششبی کھ دی اون لباسخودمم
 

 .... نبوددنی قابل پوشگھی تاپم دچون
 

 از اتاقش خارج شدم و عیبا ھمون لباس سر.... گرفتی تا وسط رون پاھام رو ملباسش
 .....بھ اتاقم رفتم

 
 :ارسالن

 !کردمی فکر مشبی بودم و بھ دسادهی دوش اریز
 .... بردمی وصفرقابلی لذت غشبید

 ! کنھمی ھمراھکردمی نمفکرشم
 ؟ی چیعنی بود زن بودن دهی انگار اونم فھماما

 ! بودیی بغلدختر
 !!!!!! کردمفی باھاش کی ازھم آغوشی حسابشبید

 ..   .. و از حمام خارج شدمدمی از دوش گرفتن حولھ تن پوش رو پوشبعد
 .... تخت گذاشتھ بود و خودش نبودھی ھام رو رولباس
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 :وشیپر
 ، زرشک پلو با مرغ درست کنمخواستمیم

اب رو گذاشتم تا داغ بشھ .....  رو گذاشتم کھ اب پز بشھ بعدشم سرخش کردممرغ
و بعد ازابکش کردنش دمش .....ختمیر توش نمک ھم ختمیبعدشم برنج رو ر

 تفت دادم کمیزرشک ھارو ھم .....  ھم خالل کردم و سرخ کردمینی زمبیس....کردم
 ! خاتون انجام دادمرت کارارو با نظانیالبتھ ھمھ ا....  برنجھی روھیبرا
 
 رو ھم ،موھامی با شلوار مشکدمی پوشی صورتکی اتاقم رفتم دوش گرفتم و تونبھ

 نکردم و شی ارانی ھمی کنم براشی اراادی ارسالن خوشش نمدونستمی بستم،میگوجھ ا
 ..... از اتاق خارج شدمعی ارسالن سرنی ماشھی صدادنی عطر زدم و با شنیفقط کم

 
 !!!! کھ ازدر داخل اومد با لبخند بھش سالم کردمارسالن

 
  ارهی بنرویرفتم وکمکش کردم کھ کتش رو ب پشت سرش.... تعجب بھم نگاه کردبا

 !!!!ننی رو بچزی مگمی میری تا تو دوش بگزیوگفتم عز
 
 ....رونی بزدی چشم ھاش داشت  از کاسھ مگھید

 !!!!!! با تعجب گفت باشھفقط
 

 زرشک پلو چقدر خوشمزه نیخاتون ا: کھ ارسالن بھ خاتون گفتمیخوردی غذا ممیداشت
 !شده

 
 !نوش جونت پسرم: با لبخند گفتخاتون

 ! درستش کردهوشیپر
 

 !!!!ای گرفتادی خوب نیافر: با تعجب بھم نگاه کرد وگفتارسالن
 

 !!!!! کھ دلم براش ضعف رفتزد ی لبخند خوشکلبعدشم
 
 !نوش جان:  لبخند گفتمبا
 

 ! رو بھ اتاقش ببرملمی عصر بود کھ ارسالن بھم گفت وساھی ھاکینزد
 قبول عیمنم کھ خر ذوق سر!!!! کنمی بھ بعد قراره تو اتاق اون زندگنی از اگفت
 !!!!!کردم
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 نکرده،ھنوزم یریی ماه رفتارش تغکی نی اگذره،توی ماه از ازدواجم با ارسالن مکی
 .. ..بداخالق و سرده

 !کنھی برخورد نممی ھم مالمی کھ رابطھ داریی شب ھایحت
 

 !!!!! کھ عوض شده حس من بھ ارسالنیزی چتنھا
 

با تمام وجود منتظرم کھ بھ ....  من شکنجھ گرم رو دوست دارمی سختھ ولباورش
 .... برمشوازشی و من بھ پادیخونھ ب

 
 تالش شتری بیھرچ!  افتادم تو باتالق عشقدمی تا بھ خودم اومدم دی شد؟ولی چدونمینم
 ....رفتمی فرو مشتری باتالق،بنی کھ خارج بشم از اکردمیم
 

 ....  اومدنیی کھ ارسالن ا ز پلھ ھا پاکردمی فکر ممیگ کاناپھ نشستھ بودم و بھ زندھیرو
 

 ! باز بودشھی بود و سھ تا از دکمھ ھاش مثل ھمدهی پوشی ابلباس
با تعجب .... سوختھ ھم پاش بودی  قھوه اھیکفش ھا.... بوددهی ھم پوشی ابی لشلوار

 ؟یری موقعھ شب کجا منیا:دمیپرس
 
 !!!!میری کجا میپرسیاز من م!ی کردادیجرعت پ:  پوزخند بھم نگاه کرد وگفتبا
 
 !یری بدونم کجا مدیبا! من زنتم ارسالن:  گفتمی ناراحتبا
 

 ! وجود ندارهدی من بای زندگد؟؟تویبا:  زد وگفتی اقھقھ
 من ی جنسھی ھاازی  رفع نی ازدواج فقط برانی ای ولمی درستھ کھ ازدواج کرددرضمن

 !بوده
 
 !ی شھوترانوونی حھیتو: گفتمتی اعصبانبا
 .  ... فقط ھوس وشھوت مھمھ واسیفھمی نمیچیھ
 

 ی نره با کادتی: گوشم زد وگفتھی توی محکمیلی نزاشت حرفم تموم شھ سشھی ھممثل
 !یزنیحرف م

 ! دوست دخترمشی پرمی ھم دارم ماالن
 !ی واسھ من نداری ارزشچی باشھ تو ھادتی خوب

 
 ! سراغ توامی کھ حوصلھ دوست دخترام رو ندارم میی وقت ھافقط
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 .... بعدشم رفتو
 

 !ھی گرری زدم زی بلندھی از رفتنش با صدابعد
  بود ؟نی کرده بودم کھ تاوانش اکاری من چایخدا

 
 ارسالن دوستم نداره،پس چرا بھش دونستمیمن کھ ازاول م....شدی حل نمیچی ھھی گربا

 دل بستم؟
 ..... قدم بزنمکمی باغ رفتم کھ بھ.... دلم گرفتھ بود.
 
 نھی لبم بشھی روی خوش گل ھا باعث شد لبخند کمرنگھیبو

 ! بودنستادهی ھا دور تا دور خونھ اگاردیباد.... 
 

 ھ؟ی چگاردی ھمھ بادنی وجود الی دلدمی نفھمھنوز
 
 
 کردمی می کنار ابشار وسعرفتمی مگرفتی رفتم، ھروقت دلم می سمت ابشار مصنوعبھ

 ....شاد باشم
 !!!!کردی فرق مندفعھی ااما

 ....  کردنھی کھ رفتم باز ھم بغضم شکست و شروع کردم بھ گراونجا
 

 ی بھ عقب برگشتم و پسر قد بلندعیدم،سری شنیی پاھی صداکردمی مھی کھ گرنطوریھم
 !دمیرو د

 
 !ی داری کھ دل پرنیمثل ا: گفتپسر

 
  ؟نی ھستیشما ک:  ترس گفتمبا
 

 کنھ؟ی میچھ فرق: کرد وگفتیمک بانخنده
 ! بھت کمک کنمخوامی کھ االن منھی امھم
 ؟یکنی مھی بگو چرا گرپس

 ؟ی ھستی کدمتی خونھ ندنی تو اتاحاال
 

 ؟ی ھستی خودت کدمیمنم شمارو تا حاال ند: گفتمیباتخس
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 خودش رو تی خوشکل بود،اما جذابیلی بگم ختونمی داشت، نمی مردونھ اصورت
 و لب ومتناسب ینی و بی قھوه اھی ھا،چشمی و پوست گندمیی خرماھیموھا! داشت
 !!!! صورتش بودھیاجزا

 
 ....بھ خدا تموم شدما بھ خودم اومدم:گفتی کھ مباصداش

 
  بود؟ی ھمھ اعتماد بھ نفس کنی پسر با انی من اھیخدا

 
 د؟ی کنی خودتون رو معرفشھی ؟منی ھستیشما ک:گفتم

 
 !من پارسا ھستم: جوابم گفتدر

 ! اقا نادر،باغبون خونھپسر
 
 خواستی و دلش مگفتی از پسرش مادی زده شدم،اخھ اقا نادر زجانی کھ گفت ھنویا

اوه پس : گفتمی خوشحالخوند،بای می کشاورزی اھواز مھندسھیاخھ تو! زودتر برگرده
 !گنی از شما مادی زشونیا! نیپسر اقا نادر شما ھست

 
 !نیی ھم شماگھی کھ بابا میطونی شوشیو حتما پر:د وگفت کریتبسم

 
 ! نھ باباطون؟یمن ش: تعجب گفتمبا
 

 !میبگذر: وگفتدیخند
 ؟یکردی مھی بگو چرا گرحاال

 
 دلم کمی! یچیھ:  بد بھ جونم افتاد وگفتمھی حرفش دوباره ھمھ حس ھانی ابا

 !نیھم....گرفتھ
 
 صورتت ھی چھارتا انگشت روھیھنوز جا! شھی حل نمیچیبا دروغ ھ:دوگفتی کشیآھ

 !قرمزه
 

ولش ....یچیھ....خب.... انگشت ھا ھمھیجا! گمیدروغ نم: کردم وگفتمی زورکخنده
 ...کن

 !فعال..... برمدی باگھی من دخب
 !خداحافظ: کھ گفتدمیفقط صداشو شن....  از اونجا دور شدمعی سرو
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 ! داشتم راجب رفتار ارسالن با خاتون صحبت کنممیتصم
  کھ خاتون کجاست؟دمی از خدمتکار ھا پرسیکی از پس
 ! اتاقش باشھھیفکرکنم تو:  مکث کرد وبعد گفتقھی دقچند

 
 ! بھ اتاق خاتون رفتم و بدون در زدن درو باز کردمعیسر

 
  زده تو صورتت؟؟؟ی خدا مرگم بده کیوا!  شده دختریچ: گفتخاتون

 
  بھ جز ارسالن ھم ھست؟یمگھ کس: گفتمبابغض

 
  شده باز؟ی کرد؟چنیچرا ھمچ: کردوگفتی اخمخاتون

 
 .... کردمفی واسھ خاتون تعروی ھمھ چی ناراحتبا

 .... سرشو بھ عالمت تاسف تکون داد وگفتخاتون
 

 !مشی بسوزوندیبا:گفت
  چطور اخھ؟گفتم

 
 ! نقشھ دارمھی زد و گفت ی ھاش برقچشم

 
 انجام ی رو با سردگھی کھ میی کنم،کارھای محلی بود کھ بھ ارسالن بنی خاتون انقشھ
 .....بدم
 

 !شھی مھی کار ارسالن تنبنی با اکردی فکر مخاتون
 

 ....کردمی می  ھرکارامی کھ بھ چشم ارسالن بنی اھی خبر از دل من نداشت کھ برااما
 

 تخت اشک ھیتمام شب تو..... بودومدهیصبح بود وھنوز ارسالن  بھ خونھ ن٣ساعت
 دادی عطر خوشش رو مھیبالشتش بو.... بغلم گرفتمھی و بالشت ارسالن رو توختمیر
 ....کردی قرار تر می منو بنیوا
  
 ! بھ خواب رفتمی کھ از خستگنی بودم تا اداری ب۵ ساعتھی ھایکی نزدتا
 

 سرم نشستھ بود ھیخاتون جون باال.... شدمداری موھام از خواب بھی نوازش روباحس
 !کردیوموھام رو نوازش م
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 !خانم خانما: لبخند گفتبا
 !!!!!ھست١٢؟ساعتی شداری بیخواینم

 ی محلی و بھش بی بھ خودت برسی حسابدیبا..... ادی لحظھ امکان داره ارسالن بھر
 !!!!!! تا بسوزهیکن
 

 ؟یییییچ:  زدمادی فربایتقر
 !دمیا چقدر خواب خدیھست؟وا١٢ساعت

  درستھ؟گھیصبحانھ ارسالن خونھ اومد د 
 

 ؟یزنیاخھ دختر جون چرا داد م:  کرد وگفتیفی جون اخم ظرخاتون
 !دی سوت کشگوشم

 !رونی بای بری خونھ حاال ھم پاشو زود دوش بگومدهی ھنوز ننھ
 

 ! اومدمرونی گرفتم و از حمام بی اقھی دوش ده دقی ھولکھول
 

 سرم ھی باالی ساده ارهی و موھام رو ھم با گدمی پوشی خوشکلی اروزهی شلوار فلباس
 .....   موھام انداختم و از اتاق خارج شدمھی ھم رویشال...    ..جمع کردم

 
 ! نروشوازشیارسالن کھ اومد،پ:  کھ خاتون گفتمی نشستزی ھمراه خاتون پشت مبھ
 

 ! لباس خواب خوشکل بپوش و بخوابھی اطاق ھی ھم توامشب
 
 !!!!می پسره رو درست کننی ادیبا
 

 زی نرفتم وھمچنان پشت مشوازشی کھ خاتون جون گفت بھ پنطوری کھ اومد ھمارسالن
 !نشستم

 
 رو فمی کت و کیومدیچرا ن:  بھ سالن اومد و با تعجب بھ من نگاه کرد وگفتارسالن

 ؟یریبگ
 
 !!!!حسش رو نداشتم:  بھش نگاه کردم وگفتمی سردبھ

 بھ من چھ؟!  بده بھ خدمتکارخب
 

 ! گفت و از سالن خارج شدی زد و بدرکیپوزخند
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 ! بھ نفع ماچی ھکی: کرد وگفتیزی جون بعد از رفتن ارسالن خنده رخاتون
 
 

 :ارسالن
 

 ! گرفتھافھیھھ دختره واسھ من ق: تخت پرت کردم و با خودم گفتمھی رو روفمی و ککتم
 !ھ درکب! یری کتم رو بگیای جھنم کھ نمبھ

 !یسوزی از کجا مدونمی کھ ممن
 !!!!!پس بسوز!  نبودم حرصت گرفتھشتی پشبی کھ دنی ااز
 

 واسم لباس گذاشتھ کھ وشی پرامی برونی بھ حمام رفتم مطمئن بودم از حمام کھ ببعدشم
 .....بپوشم

 ! تخت نبودھی رودنی پوشھی برای لباسچی اومدم ھرونی از حمام بی وقتیول
 

 !!!!!!شعوری فکر بی بھیدختره : گفتمرلبی زباحرص
 برام لباس بزاره و با وشی بعد از دوش گرفتن پرشھی کھ ھمنی کرده بودم بھ اعادت

 ! کوچولوش بدنم رو ماساژ بدهھیدست ھا
 
 ! االن خانم قھر کرده بودیول
 کشم؟؟؟؟؟یفکر کرده من منت م!  جھنم کھ قھر کردهبھ
 
حوصلھ سشوار ! گذاشتمسی ،موھام رو ھم خمدی پوشی و شلوار مشکی خاکسترشرتیت

 !نداشتم
 !دیکشی و سشوار مکردی موھام رو برام خشک موشی پرشھیھم
 
 .... رفتمی اومدم و بھ سالن غذا خوررونی اتاق باز
 ! و خاتون منتظرم بودنوشیپر
 

 زی رو مھی از غذا ھایکیکدوم :دمی پرسوشی مخصوصم نشستم و از پری صندلھیرو
 ؟؟یرو امروز تو پخت

 
 :وشیپر
  از غذا ھارو من پختم؟یکی کدوم دی ازم پرسیوقت
 
 !!!!چکدومیھ: گفتمی خونسردبا
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 ؟یپختی غذا نمھیمگھ ھرروز : تعجب گفتبا
 

 !خب حوصلھ نداشتم:  زدم وگفتمی حرص درارلبخند
 !دمی خوابادی زنی ھمزم،واسھی بودم عزخستھ

 
 ! منھی بھ غذاھایاجی چھ احتگھید!نپزی ھمھ غذا منی ھاھم کھ ااشپز

 
 ؟ی کھ خستھ بودیمگھ کوه کنده بود:  وگفتدی توھم کشابروھاشو

 !یخوابی ومیخوری صبح تا شب ماز
 !!گھی دیکنی نمیکردی غذاھم کھ درست مھی
 

 !دیبچھ ھا تمومش کن:  جون مداخلھ کرد وگفتخاتون
 !دی رو بخورغذاتون

 
 ! حرص نگاھم رو از ارسالن گرفتمبا

 ! کردهی چھ غلطشبی کھ دووردی خودش ھم نمھی اصال بھ روشعوری بپسره
 

  رو بخوابھی ساعتکی ھی عادت داشت بعد از غذا ارسالن
 !  ورزش کنھبعدشم

 
 اختصاص داده بود و اونجا ورزش ی روبھ لوازم ورزشی قسمت بزرگھی خونھ ھیتو
  .... کردیم
 

 !می منم بلند شدم و باھم بھ اتاقم رفتزی بعد از بلند شدن ارسالن از پشت مبالفاصلھ
 

 .... شدشی ومشغول ور رفتن با گوشدی تخت خوابھی توجھ بھ من روی  بارسالن
 

 یلی کھ رنگ بنفش بود و خی کھ خاتون گفتھ بود لباس خواب خوشکلنطوری ھممنم
 !دمینازک و کوتاه بود رو پوش

 
 .....کردمی نگاھشو رو تنم حس مینی سنگگردمی داشتم لباسم رو عوض میوقت
 

 ! نکرد و فقط نگاه کردی حرکتاما
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 ! بلندم رو باز کردم و مشغول شونھ کردنش شدمھیموھا
 
 دمیکشی موھام مھی محکم شونھ رو تونی ھمھی بودم برای ارسالن عصبانی توجھی باز

 ....کردمی میو حرصم رو سر موھام خال
 ! دستم حس کردمھی دست گرم ارسالن رو روھوی ھک
 
 ؟یاری من مھی سر موھایی چھ بالیدار: اخم گفتبا

  تو؟؟؟؟؟ھیموھا: گفتمباتعجب
 
 کل بدنت؛حرف یعنی ی بامن ازدواج کردیوقت: ھمون اخم جواب دادبا

 !!!!! منھت؛مالھیزدنت؛موھات؛صدات؛صورتت؛ زندگ
 
 !ی بھم دست داد ھم حس بدی حرفش ھم حس خوباز

 ! وقتھی یرودل نکن: گفتمبااخم
 ! بشھتیادی زترسمیم
 

 !یزبون دراز شد:  کرد وگفتی خوشکلخنده
 !!!! نشھای رکردمیفقط رو نم!بودم: زدم وگفتمپوزخند

 
 ! کوچولو؟گذرهی تو سرت میچ:  رو محکم فشار داد وگفتسرم

 
  ؟یکنی منیچرا ھمچ: تعجب کردم و گفتمشییھوی ریی تغنی ااز

 ؟یکنی منی شده؟چرا ھمچچت
 ! رفترونی سرم رو ول کرد و از اتاق بی کالفگبا
 
 

 :ارسالن
 ! ام کردوونھی موھاش دعطر

 سر یی چھ بالیدار:با اخم گفتم....  و بھ سمتش رفتمرمی جلو خودم رو بگنتونستم
 ؟یاری من مھیموھا

  تو؟؟؟؟؟ھیموھا: گفتباتعجب
 

 کل بدنت؛حرف یعنی ی بامن ازدواج کردیوقت: دادمجواب
 !!!!! منھت؛مالھیزدنت؛موھات؛صدات؛صورتت؛ زندگ

 



 @cafeetakroman             اختصاصی کافھ تک رمان             رمان کابوس من

 83 

 ! وقتھی یرودل نکن: خودم اخم کرد گفتمثل
 ! بشھتیادی زترسمیم
 

 !یزبون دراز شد: گفتم
 !!!! نشھای رکردمیفقط رو نم!بودم: زد و وگفتپوزخند

 
 کھ مثل احمق ھا با کارا یی وقت ھاادی ندا افتادم؛ھی ھایراز زبون دادی حرفش نی ابا

 ....ومدمیوحرفاش کنار م
 حرف دونی زن مھی ؟بھیکنی مکاری چیارسالن احمق دار:گفتی مغزم مھی توییصدا

 ؟یدیزدن م
 

 ! کوچولو؟گذرهی تو سرت میچ:  رو محکم فشار دادم وگفتمسرش
 
 ؟یکنی منی شده؟ چرا ھمچیچ: با ترس گفتی وقتیول
  
 ! تو قلبم فرو رفتمیزی چھیحس کردم  

 ! لھ شددمیشا
 
 .... رفتمرونی از اتاق بی کالفگبا
 

 :وشیپر
 

 ھی ھم  روی و شالدمی رو لباس خوابم پوشپوشوندی کھ تا مچ پام رو می پانچ بلندعیسر
 !موھام انداختم و دنبال ارسالن رفتم

 
 ! ارسالن کجاست ؟کھ گفت بھ باغ رفتھدمی پرسازخدمتکار

 
 ! ابشارشی رفتھ پزدمی محدس

 !دمی بھ سمت اونجا دوعی سرپس
 

 حالت نشستنش ضعف ھیدلم برا.... تاب نشستھ بودھیاونجا رو .... درست بودحدسم
 !رفت

 
 داده بود ھیسرش رو ھم بھ تاب تک!  تاب گذاشتھ بودھی ھاشو باز کرد بود و باالدستش

 !بستھ بودوچشمش رو 
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 کاری چنجایا: پاھم چشم ھاشو باز کرد و بھم نگاه کرد و با اخم گفتھی صدادنی شنبا
 نھ؟یبی برھنت رو مھی پاھای کسشھی پانچت باز میگی نم؟یکنیم
 
 با عجلھ نقدریا: دادم وگفتمھی اش تکنھی پاھاش نشستم و سرم رو بھ سھی لبخند روبا

 !دیببخش!  نکردم موضوعنی بھ ایاومدم کھ اصال توجھ ا
 

اما ! ی بشھی کنم کھ تنبی محلی بھت بگھیخاتون م:  نزد،ادامھ دادمیحرف
 ! دارم ارسالنتونم،دوستینم
 ! توجھ باشمی بھت بتونمینم
 ....شھیاما نم! داشتھ باشمی بھت حسدی نبادونمیم
 

 ! ؟من شوھرتم دختری داشتھ باشی حسدی گفتھ نبایک: موھام برد وگفتھی رو الدستش
 
 ؟یتو منو دوست دار: دمی بغض پرسبا
 

 !وشیمتاسفم پر:  گفتکردی کھ موھام رو نوازش منطوری مکث کرد و ھمقھی دقچند
 ....یول
 

 !دمی فھم،خودمی بگیزی چخوادینم! سسیھ:  رو روبھ لبش گذاشتم وگفتمدستم
 .... پاش بلند شدم و با عجلھ بھ سمت ساختمونھ خونھ رفتمھی بعدشم از روو
 

 :ارسالن
 
 بھش دروغ بگم کھ دوستش دارم،اما صبر ھم نکرد کھ بگم بھ بودنش عادت خواستمینم

 ....می باشھ توزندگخوامیکردم، صبر نکرد کھ بگم م
 

 کھ تو ی دوباره داشتم اشتباھدیشا....  رو بگم اشتباه بودنای اخواستمی کھ منی ادیشا
 ....کردمیگذشتھ کردم رو تکرار م

 .... پر از اشکش بگذرمھیاز چشم ھا تونستمی نمیول
 ....  شدم بھ اتاق رفتمبلند

 
 ھی در سرش رو از روھیبا صدا.... کردی مھی تخت انداختھ بود و گرھی رو روخودش

 ....تخت برداشت و بھم نگاه کرد
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 چشماش ی قرمز شده بود و ابشینینوک ب.... ھم نداشتی سنموند،ھرچندی بچھ ھا ممثل
 .... بودیطوفان

 .... سمتش رفتم وبھ
 

 ! نجای اای تخت نشستم و دستامو باز کردمو گفتم بکنار
 

 ....  کردنھی بغلم انداخت وشروع کرد بھ گرھی توخودشو
 

 : رو نوازش کردم وگفتمموھاش
 ! نکن دختر کوچولوھیگر
 

 : گفتکردی مھی کھ گرنطوریھم
 !ارسالن

 گھی دھی زن ھاشیپ! کنمیالتماست م!کنمی اما ازت خواھش می کھ دوستم نداردونمیم
 !نرو

 
 !خوابمی شب وروز تو بغلت مکنم،خودمی ھاتو برطرف مازی نخودم

 ....کنمی ھمھ تالشم رو می ولستمی نی واست کافدونمیم
 .... نروگھی دھی زن ھاشی پتوروخدا

 
 !ی ھستھی بقشی پی من باششی کھ پنی اھی بھ جای وقتشمی لھ ممن
 
 !اروم باش کوچولو اروم: وگفتمدمی موھاش رو بوسھی خنده روبا

 .... اروم باشرمی نمگھید! باشھ
  جوجو کوچولو؟یلرزی مچرا

 
 ام فشار نھیاونو محکم تر بھ س  ودمی تخت دراز کشھی بغلم بود روھی کھ تونطوریھم

 ....دادم
 .... نوازشش کردم کھ خوابش برداونقدر

 
 مبل ھیرو.... بھ اتاقش رفتم.... داشتماجین احتبھ ارامش خاتو.... زدمرونی اتاق باز

 ....نشستھ بود
 

 .... نگفتیزی انداخت اما چی نگاھبھم
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  کنم؟کاری چی زندگنی واوشی با پردیخاتون من با:دمی پرسیباسردرگ
 ! دوسش داشتھ باشمتونمی بودنش عادت کردم اما،نمبھ
 
 ؟یخوای نمای؟یتونینم: ارامش گفتبا

 !یترسی تو از گذشتھ مارسالن
 ....کنھی با ندا فرق موشی پری بدوندی بایول
 

  ؟یدونیاز کجا م: زدم وگفتمیپوزخند
 !کردی میالبتھ بھتره بگم نقشش رو خوب باز! مظلوم بودنداھم

  شد؟ی اخرش چاما
 

 و ی کنی تا اخر عمرت با زنت بدرفتاریخوای میعنی ؟یاخرش کھ چ:  گفتخاتون
 ! اونم مثل ندا ھستیکنی چون فکر م؟یکتکش بزن

 
 کھ بھ فتمی منی اادی بھش محبت کنم خوامیتا م!ستیرفتارم دست خودم ن: گفتمی کالفگبا

 ! یچی بھ ھیچی و اخرش ھکردمی محبت منقدریندا ھم ا
 

 زم؟ی عزیدیچرا درمانت رو ادامھ نم: زد وگفتی لبخندخاتون
 

 !ستمی نوونھیمن د:  گفتمبااخم
 

 .... گلمدونمیم.... دونمیم: گفتعی سرخاتون
 ! دختر گناه داره بھ خدانیا....  َ شک ھاتنی ھمیول
 

  کرده ؟تی گفتھ؟شکایزیچ:گفتم
 

 داره کھ بھش ازیاون ن....  زنھ کھ تو سن کم ازدواج کردهھی اونم یول! نھ: گفتخاتون
 .... محبت بشھ

 
 !طفا لدی نزنیفعال راجب درمان حرف: رو تکون دادم وگفتمسرم

 
 

 .... رفتموشی اومدم و بھ اتاق مشترکم با پررونی از اتاق خاتون ببعدشم
 

 .... رو عوض کردم و رفتم کھ ورزش کنملباسم
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 :وشیپر
 بود و من ھنوز تو شمی پخواستیدلم م....      شدم ارسالن کنارم نبودداری خواب کھ باز

 ....بغلش بودم
 
 .... نبودممونی گفتن حسم پشاز
 

 لباس مناسب بھ اشپزخونھ دنی بلند شدم و بعد از شستن صورتم و پوشازجام
  خانم؟نی الزم داشتیزیچ:  جلو اومد وگفتعی از خدمتکار ھا سریکی....رفتم
 ....    بھم بدهری پودر کاکائو و شکمیلطفا چندتا موز و پستھ و :  بھش زدم وگفتمیلبخند

 ھیھمشو تو..... رو بھم دادازمی مواد مورد نقھی گفت و بعد از چند دقی چشمخدمتکار
 بزرگ یلی خوانی لھی ھیبعد از اماده شدنش تو....  و دکمھ اشو زدمختمیمخلوط کن ر

 نی تزئلی عسل ھم بھش اضافھ کردم و روشو با پودر پستھ و نارگکمی ختمیر
 معجون خوشمزه رو براش نی اخواستمیم ارسالن االن باشگاه بود و من....کردم

 ....برمب
 قسمت ھی..... شده بودمی بزرگ بود و بھ دو قسمت تقسیلی خونھ ارسالن خنیرزمیز

 .... باشگاه و محل ورزش ارسالن بودگھیاستخر و سونا بود و قسمت د
 بھ باشگاه انداختم و ارسالن ینگاه کل.... رفتم و وارد بخش باشگاه شدمنیی پلھ ھا پااز

 ی و شلوار مشکدی سفشرتیت....  لبم نشستھی ناخواستھ لبخند رودنشیبا د....دمیرو د
از ھمونجا قربون صدقھ عضالتش .... کردی بود وداشت ورزش مدهی پوشدیوکفش سف

 ؟یکنی مکاری چنجای اوشیپر:گفت  کھدمیکھ صداشو شن....رفتمیم
 ! واست اوردمنوی رو نشونش دادم وگفتم امعجون

 رو برداشت وانیل.... ممنون: گفتشدی مکیبھم نزد کھ نطوری زد وھمی خوشکللبخند
 !!!!!دی نفس سرکشھیھمشو 

 !ایشیخفھ م! اروم: گفتمباتعجب
 شنا ایبعدشم دستمو گرفت و منو با خودش بھ استخر برد وگفت ب....نترس: وگفتدیخند
 !میکن

 ! اخھستی ھمراھم نویما: گفتمباخجالت
 ! ھستوی مانجای کرد و گفت ایزی امطنتی شخنده
 کھ رنگش قرمز بود با خجالت وارد اب ی خوشکلکھی دو تھی وی مادنی ازپوشبعد
 ..  ..رفتمی مواقع استخر مشتری بابا زنده بود بیوقت....شنا بلد بودم....شدم

رو بھش  خودم....کردی اورده بود و عضالتش دلم رو اب مرونی رو بشرتشی تارسالن
  دورم حلقھ کرد  دست ھاشو.... گذاشتم گرمش نھی سھی کردمو سرم رو روکینزد

 ست؟ھست؟ی کھ بد نیطونی شکمی: وگفت
 ...   . لبم گذاشتھیرو  گرمش رو ھی بعدش لب ھاو
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 باھام خوادی کھ ارسالن بھ شرکت رفت،خاتون بھم گفت کھ منی روز بعد،بعد از اصبح

 !صحبت کنھ
 !دونھی ؟خدامی راجب چحاال

 
 ! اتاق خاتون نشستھ بودم ومنتظر بودم کھ حرفشو بزنھھیتو
 

 کنمی مفی داستان رو برات تعرنی دارم ایوقت: بھم انداخت وگفتیقی نگاه عمخاتون
  باشھ؟ی و سوال بپرسی وسط حرفم بپرخوادیدلم نم

  اخھ کدوم داستان ؟ی باشھ ولگفتم
 !یفھمیم: سرشو تکون داد وگفتخاتون

! ستیگفتنش اسون ن!  برات بگم مربوط بھ گذشتھ استوامخی کھ مزای چنی اوشیپر
 ! تو وارسالن مجبورمی حفظ زندگھیبرا! مجبورمیول

 !  ازدواج کنھخوادی روز اقا اومد خونھ وگفت مھی شی ده سال پحدود
 !سالش بود١٨اخھ اون موقعھ اقا فقط! نفر بودکھ مخالفت کردنی بزرگ اولاقا

 ....سالھ شده بود١۴ دختر ھی عاشق
 !خوامی دخترو منی کفش کرده بود کھ من اھی توپاشو

 کرد؛کتکش زد؛باھاش حرف حتشی کرد؛نصدشی کھ تونست تھدی بزرگ با ھرروشاقا
 !خوامی دخترو منی من اگفتیم!  پا داشتھیاما مرغ ارسالن ! زد
 ھید خودشو تو دل بق خوب بلد بوی نداشت ولی چندان خوشکلافھیق!  دختره ندا بوداسم

 ! کنھییجا کنھ ومظلوم نما
 ! اش شده بودمفتھی منم شیحت
مش   کرد کھ از ارث محردشی ارسالن رو متقاعد کنھ تھدتونھی نمدی بزرگ کھ داقا
 !کنھیم

 !کرد  کلھ اش باد داشت؛قبولارسالن
  دختر مخالفھ؟نی کھ چرا اقا بزرگ با امی امون متعجب بودھمھ

 ! موچکی و اقا بزرگ پمیدیدی کھ ما مو منی از اغافل
 

اقا ....  بزرگ واسھ ارسالن وندا گرفتی جشن نامزدھی ارسالن ھی بابایعنی عموت
 ! مجلس نزاشتھی پاش رو ھم تویبزرگ حت

 .... مجلس شرکت کنھھی زنش ھم اجازه نداد توبھ
 

ندا ....شدیارسالن روز بھ روز عاشق تر م....گذشتی ارسالن وندا می از نامزددوماه
 ! ازاد باشھخواستی بود دلش میدختر امروز
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 کھ چقدر براش دمیدیم....  ندا ازاد باشھدادی کھ داشت بازم اجازه می با تمام تعصباقا
 از ی کاری ھا باشھ ولابونی خھی سر ووضع تونیسختھ کھ زنش،نامزدش،عشقش با ا

 ....ب خودش بودانتخا....ومدیدستم بر نم
 ھی از دوستاش کھ نتونستھ بود تویکی.... روز ارسالن و دوستاش دور ھم بودنھی

 بود بھشون گفتھ بود کھ دهی ارسالن شرکت کنھ و نامزدش رو ندیمراسم جشن نامزد
 ! ھاتھیلی دختره ھست خھی

 !می بدبشوی باھم ترتنی باشھی پانجای اادی دوستم ،امروز قراره بباھاش
 کھ  شھی بھ عشق نامزدش از جاش بلند مخبری از ھمھ جا بچارهی بارسالن

 ! کنھانتی بھ عشقش خخواستھینم!بره
 !نھیبی ندا رو مزارهی مرونی کھ پاشو از در بنی ھماما

 بھ ی کھ دوستش با خوش حالیکنی مکاری چنجای فرصت نکرده بوده کھ بپرسھ اھنوز
 ! عشقمیوش اومد خگھی ومرهیگی و اونو تو بغل مرهیسمت ندا م

 ! حرف بزنھتونستھی کھ اصال نمشھی ارسالن متعجب مدنی ھم اونقدر از دندا
 ! شدوونھی اون روز بھ بعد اقا داز

 مدت تحت درمان قرار ھی کھ نی تا ادادی مری بھ ھمھ گکردی خورد مزوی چھی ھرروز
 !ی بدوندی بای چون زنشگمی منم بھ تو میول.....     رو فقط بھ من گفتھنایا.... گرفت

 ! مدت ھست درمانش رو قطع کردهھی
 ! ھستشیماری بدش ھمش بھ خاطر بھی ھارفتار
 !وشی کمک کن پربھش

 ! کن بھ درمانش ادامھ بدهوادارش
 

 چی ھفتھ گذشتھ بود وھنوز نتونستھ بودم ھھی.... خاتون بودھی حرف ھاری درگذھنم
 ...  . نداشتم کھ بھش بگم برو دکتر رو ھمنیجرعت ا.... بکنمیکار

 
 ! بازارمی قرار بود با ھم برامروز

 .... می کنزشی سوپرامیخواستی فردا تولد خاتون جونم ھست وماخھ
 ی وعروسکدی کفشم ھم سفدمی پوشی روشن و شال ابی ابی با شلوار لدی سفھی مانتوھی

   سرم انداختمھیچادرم ھم رو! ....بود
 و در جواب اعتراضم دی رسساعتھ کی رییبا تاخ....می و برادی ارسالن بودم کھ  بمنتظر

 ! اومدشی برام پیکار!متاسفم:گفت
 

 ھی بعد دستگاه پخش رو روشن کرد وصداقھیچند دق....می شدم و بھ راه افتادسوار
 بھ بازار دنیتا رس.... رو پر کردنی ماشھی فضای کالم ارامش بخشی بکیوموز

 !می حرف نزدچکدومیھ
 !میری طال بگھی واسش ھدنھینظرمن ا:  وگفتستادی ای کنار پاساژ خوشکلارسالن
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 ! واسھ فرداشبمیری واسھ تو ھم لباس بگدی بایول
 
  ؟یلباس واسھ چ: تعجب گفتمبا

 !گھیواسھ جشن د: گفتارسالن
 ؟یریمگھ قراره جشن بگ:دمی پرسمتعجب
 ! شوادهیاره حاال ھم پ: من کالفھ شده بود گفتھی کھ از سوال ھاارسالن

 
 دای ارسالن بخوره رو پقھی کھ بھ سلیزی چی ولمی از مغازه ھارو گشتھ بودچندتا

 !میکردینم
 !!!!! من ھم کھ اصال مھم نبودنظر

 
 خوشکل نظرم رو بھ خودش یلی لباس خھیکردم؛ی کھ داشتم اطرافم رو نگاه منطوریھم

 !ل بودواقعا خوشک....جلب کرد
اصال حواسم بھ ....  واقعا چشم نواز بودیساده بود ول!  بودی کوتاه پرنسسی لباس ابھی

.... دمی لباس رو پرسمتیو ق!  شدمی توجھ بھ اون وارد لباس فروشیارسالن نبود و ب
 لباس نیا: رو گفت و بعدشم گفتمتی ھم بود با لبخند قیمرد فروشنده کھ پسر جذاب

 !واقعا برازنده شماست
 

 !ادی خوشکلتون مھی لباس ھم بھ چشم ھارنگ
 
 !باتونی زھی گفت ؟ چشم ھای پسره چنی ای وایا

 ؟ی بھ دور اگھ ارسالن بشنوه چبال
 ! مغازه شدمنی داد من بدون ارسالن وارد ای داد بی اومد کھ اادمی تازه

  االن ارسالن کجاست؟؟؟؟؟یعنی یوا
 

  شده خانم؟یزیچ:دی پرسپسره
 ! استرس گفتم نھبا

 می اگھ بتونشمی خوش حال میلیخ: رو بھ سمتم گرفت وگفتی زد وکارتی لبخندپسر
 !می باھم اشنا بششتریب
 

 کھ کارت رو از تو دمی ارسالن رو پشت سرم شنھی جوابش رو بدم کھ صداخواستم
 رو ی اره؟خوش حالنی اشنا بششتری بیشیکھ خوش حال م: دست پسره گرفت وگفت

 !ی عوضدمینشونت م
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 ارسالن مردم رو بھ مغازه نی خشمگھی ھاادی من و فرھی ھاغی جھی بعد صداقھی دقچند
 !کشوند

 
 اومد کھ  و ارسالن و پسره رو با خودش سی زنگ زده بود؟ پلسی بھ پلی کدونمینم

 !ببره
 خودش نجایزنم ا:  گفتسی لباسش کال پاره شده بود رو بھ پلھی کھ دکمھ ھاارسالن
 !تنھاست
 ! ببرتشادی بھ راننده ام زنگ بزنم بدیصبرکن

 
 ! برهشھی است نمھی دختره شاھد قضنیا! نھ جناب سروان: حرفش پسره داد زدنی ابا
 

 ! ھا نزاشتنسی دوباره بھ سمت پسره ھجوم ببره کھ پلخواستی مارسالن
 

 بھ عنوان انی باما بدیھمسرتون ھم با: تنش بود بھ ارسالن گفتی لباس نظامیمرد
 !شاھد

 
 زن ھی واسھ حضور یاونجا محل خوب: بھ من انداخت و گفتینی نگاه خشمگارسالن

 !ستین
 

 وزنش گھیجناب سروان از کجا معلوم راست م: دوباره بھ صدا اومد وگفتپسره
 ! دوست دخترشھدیھست؟ شا

 
 !شھی مشخص می ھمھ چیکت تو کالنترسا: رو بھ پسر گفتسروان

 
 ی جوگندمھی تنش بود و موھای کھ لباس نظامیانسالی مرد مھی رو بھ روی کالنترھیتو

 ....داشت نشستھ بودم
 بھ ارسالن نگاه دهی توجھ بھ ارسالن و اون پسر رو بھ من کھ با نگاه ترسی بمرد

 .... اشاره کرد ؟و بھ ارسالنھی اقا چنیدخترم نصبتت با ا: دی پرسکردمیم
 !ھمسرم ھستن: گفتماروم
  ھم ھمراھتون ھست؟یمدرک:دی باز پرسی نظاممرد
 !ارهی داره شناسنامھ ھامون رو ملمیوک:  من جواب دادھی ارسالن بھ جاکھ
 ....و بھ پسر اشاره کرد!  دارمتی اقا شکانی من از او

 !کھی واسھ خودت مرتیگی میچ: گفتعی سرپسر
 ....       دارمتیمن شکا! ی وحشی منو زدی گرفتتو
 !ساکت:  صداشو بلند کرد وگفتی بار مرد نظامنیا
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 ! کنفیھمھ اتفاق رو برام تعر: دی بعدشم از من پرسو
 ارسالن؟: وگفتدیوسط حرفم پر.... با ارسالن:  ترس گفتمبا

 بھ ھیارسالن اسم شوھرمھ و با دست بھ ارسالن کھ با چشم ھا! گفتم ؛ شوھرمعیسر
 .... اشاره کردمکردیخون نشستھ بھم نگاه م

 ! سرشو تکون داد وگفت خب ادامھ بده دخترممرد
 توجھ بھ ی لباس توجھ ام رو بھ خودش جلب کرد و بھی م؛ی لباس بخرمیرفتھ بود: گفتم

 دادن کھ ی دوستشنھادی بھ من پشونیا!  اقا شدمنی ایشوھرم وارد مغازه لباس فروش
 !دیدونی ماجراروھم کھ خودتون مھی و بقدیشوھرم رس

 !نی مزاحمت بازداشت ھستجادیشما بھ جرم ا: مرد سرشو تکون داد ورو بھ پسر گفت 
 ! شما جناب بزرگمھرواما
 ھر نجای اگمی من می ولکنھی رو دادگاه مشخص منای اقاالبتھ انی بھ انی بدھی ددی باشما

 ! کار بھ دادگاه نکشھگھی کھ دنی بدتیدوتاتون رضا
 بھ سرش نزنھ مزاحم ناموس گھی کھ درمیگیتعھد م!) پسر مزاحم(ی مظلومھی از اقانمم

 !مردم بشھ
 لیوک: احترام گفتھی داخل شد و بعد از ادای بگھ کھ سربازیزی خواست چارسالن

 ! بزرگمھر اومدنھیاقا
 ! داخلانیبگو ب: کھ فکرکنم سرھنگ بود سرشو تکون داد وگفتی نظاممرد
 .... خوش پوش ارسالن وارد شد و کنار ارسالن نشستلی بعد وکقھی دقچند
بلھ : انداخت و گفتی شناسنامھ منو ارسالن رو برداشت و بھش نگاھی نظاممرد

 ! ھمسر شما ھستنشونیا! درستھ
 یخب چ: رو بھ ارسالن وپسر کردوگفتگھی چند سوال ددنی بعد از پرسی نظاممرد

 انھ؟ی نیدی متیشد رضا
 !دمی متیاره من رضا:  گفتعی بود سرهدی کھ ترسپسر

 !دمی نمتی من رضایول: مخالف بود وگفتشھی مثل ھمارسالن
 ! بدمتی رضاامی ناموسم شده بمزاحم

 .....  کار رو سخت تر نکنی ولی ھستی چقدر عصباندونمیپسرم م:  گفتی نظاممرد
!  پسرهھی ارسالن و التماس ھالی ساعت تالشھ جناب سرھنگ و وکمی بعد از نخالصھ

سرھنگ رو بھ ..... می بررونی بمیخواستی میوقت.....  شدتی بھ رضایارسالن ھم راض
 ! حواستو جمع کنشتری بھ بعد بنیدخترم از ا:من گفت
 ! جناب سرھنگکنمیخودم کمکش م: بھم انداخت وگفتی نگاه وحشتناکارسالن

 
 امشب یعنی! ھست ی حرف چنی ا  پشتدونستمیم.... سکتھ کنمخواستمی حرفش منی ابا
 !کشمتیم
 ! بودومدهی بھ منھ بدبخت نیخوش....  ترس ولرز دنبال ارسالن راه افتادمبا

 ! شدنطوری کھ اشدی رفتار ارسالن داشت باھام خوب متازه
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 پاساژ مونده بود پس با ھی ارسالن رو بھ رونی ماشمی اومده بودسی پلنی با ماشچون

 ....می ارسالن بھ خونھ رفتلیوک
 ! تو قبول نکردادی اصرار کردم بلشی بھ وکیھرچ
 !!!!!!!!! دست بھ دست ھم داده بودن کھ ارسالن منو بکشھی ھمھ چانگار

 
  کوچولو ؟یری مییجا:  اومدم فرار کنم کھ محکم منو گرفت وگفتمی سالن کھ شدوارد

 دی من باکنھی متی اذگھی دیکی!  نکردمیمن کھ کار! توروخدا ولم کن: بغض گفتمبا
 تاوانشو بدم؟

مگھ تو بدت : گفتشدی کھ لحظھ بھ لحظھ داشت بلند تر می وحشتناکھی با صداارسالن
 اومد از حرفش؟

 کھیاگھ بدت اومده بود کھ مثل ماست بھ اون مرت! ومدی بدت اومد ؟معلومھ کھ نھاااااا؟
 ! یکردینگاه نم

 ! تو دھنشیزدیم
 
 میزنی منقدری نبودچرا اخھ ا بغض گفتم ارسالن تو شوک بودم بھ خدا حواسمبا

 !توروخدانزن
 
 !دیرسی خاتون کجا بود کھ بھ دادم نمدونمینم

! خواستی می دلت ھرزه باززمی عزیتو شوک نبود:  کرد وگفتی خنده بلندارسالن
بعدشم ! ی ھرزه باشدمی  اجازه نمیول!ندازمتیزنده زنده تو گور م! کشمتی من میول

:  چطور از دھنم در رفت وگفتمدونمینم....  نیاز موھام منو گرفت و پرتم کرد رو زم
 تاوان دیچرا من با! کرد بھتانتی کھ اون خھبھ من چ!ستمی نوشم؛ندایارسالن من پر

 !بدم؟
 گرگ بھ سمتم ھجوم اورد وگردنم رو ھی سکوت کرد و بعد مثل قھی چند دقارسالن

 !بھت گفت! اتون کار خودشو کردپس خ:محکم گرفت وگفت
 ! یدونی کھ مخوبھ

 !!!!!یتوھم مثل ندا ھست! وشی تورو بکشم پرخوامیم
 !ی زن خرابھی ھم تو

ارسالن : گفتیی اشناادی فرھی کھ صداشدی مشتری فشار دست ھاش رو گردنم بداشت
 !ولش کن

 
 کھ بابا بزرگ مردمیداشتم م....    ھم شدشتری فشار دست ارسالن کمتر کھ نشد بیول

 ھیبعدشم بھ سمت من کھ رو....  گوششھیارسالن رو از من جدا کرد محکم زد تو
  دختر؟یخوب:  اومد و گفتکردمی افتاده بودم و سرفھ منیزم
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 اش و اب نھی نفر سرم رو چسبوند بھ سھی کھ کردمی جوابشو بدم فقط سرفھ متونستمینم

 .... خاتون ھستدمی فھم اشھی گرھیاز صدا....  کردکیرو بھ لبم نزد
 

 ....کردمی حرف بزنم فقط سرفھ متونستمی نمی؟ولی بپرسم تااالن کجا بودخواستی مدلم
 ! ارسالن و بابا بزرگ شدمھی بعد کھ اروم تر شدم تازه متوجھ دعواقھی دقچند

 یبھ چھ حق:گفتی کوتاھم از حرف بابا بزرگ کھ بھ ارسالن مھی سرفھ ھاونھیم
 ش؟یزد

 !فت ام گرخنده
  بگم االن مھم شدم؟خواستمیم

 چرا؟
 

 ی ادم شد؛گفتمی باھاش ازدواج کنیخوای میگفت:  بزرگ رو بھ ارسالن داد زدبابا
 !قبول کردم

 ! کردانتی درک کھ ندا بھت خبھ
 !ی بھ حرفم گوش ندادی خوردگوه

  تاوان بده؟دی بچھ بانیا
 ھاااا؟

 !  ناموسیزنتھ ب 
 
 .... خونھ بمونھنی تو اگھی ساعت دھی اگھ بزارم رتمی غیب

 ! شعوری احمق برمیگی رو ازت مطالقش
 

 !رهی ھم نمچجایھ!دمیطالقش نم!زنمھ:  داد زدارسالن
 

 !یخوریتو گوه م: بزرگ ھم داد زدبابا
 دست یگردی بر میادم کھ شد!یخوری دارو میشی  دکتر درمان میری مشیخوای ماگھ

 !یری و میریگیزنتو م
مادر برو : گوشم گفتھی از چشم ھام خونده بود تونوی برم؛خاتون کھ انگار اخواستمینم

 !  دارهازی شوک نھیارسالن بھ ! کنھی مکاری داره چدونھیاون م! ھمراه بابا بزرگت
بھ !  مجبور بودمی تحمل کنم ولشوی دورتونسمینم!  ھاش دوسش داشتمی ھمھ بدبا

 !بھ خاطر خودم! خاطر خودش
 ..... ھم کھ نداشت کھگرفت،اگھی تحت درمان قرار مرفتیاشتم م واسش ارزش داگھ
من :  بھ بابا بزرگ گفتمی خش دارھی جام بلند شدم وشالم رو درست کردم و با صدااز
 !امیم
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  بلند داد زدارسالن

 !ی حق طالق ندارگھی دیکنی با من ازدواج میمگھ نگفتم وقت!یکنی غلط متو
 ..... ھرزه بای بریری طالق بگیخوایم

 بابا بزرگ محکمتر تو صورتش نشست و یلی بار سنی تموم نشده بود کھ احرفش
 ! واسھ دادگاه اماده کناخودتوی: بعدشم دست منو گرفت و روبھ ارسالن گفت

 ! ببرشری دست زنتو بگای برو ادم شو بای
 رو برامون نیراننده بابا بزرگ در ماش.... می با بابا بزرگ از خونھ خارج شدبعدشم

 :دمی کھ ذھنم رو مشغول کرده بود پرسیسوال....میباز کرد وما سوار شد
 !خاتون زنگ زد:نزاشت حرفم تموم شھ وگفت....  کھ ارسالننیدی از کجا فھمشما

 !فکر طالق رو ھم نکن! درضمن
 تو اد،وگرنھی کھ بھ خودش بنیواسھ ا! حرفو واسھ ترسوندن ارسالن زدمنی امن

 !رونی بادی ھم ماهی خونھ شوھر با کفن سرهی مدیسمھ دختر با چادر سفخانواده ما ر
  کھ من زن ارسالن ھستم؟نیشما خبر داشت: گفتم

 ! تکون داد وگفت ارهسرشو
 ....میدی بعد بھ خونھ خوشکل بابا بزرگ رسقھی دقچند
 ید؛وقتیدوی کھ با سرعت بھ سمتم مدمی مامان بزرگ رو دنی شدن از ماشادهی از پبعد

 !ھی گرری بغلش حس ارامش رو گرفتم و زدم زھیبغلم کرد تو
 

 :ارسالن
 

 مجسمھ و ظرف بود زدم یھرچ....شدمی موونھیداشتم د.  ...ناموسم رو برد! بردزنمو
 ! تو خونھ ام نبودگھی زنم دیول.... ختمیخونھ رو بھم ر.....  شکستم

 ! طالق؟طالقش بدم؟عمراھھ
 ..... نھی خواب ببتو
 دوم رو وانی لخواستمیم.... دمی رو پر کردم و سر کشوانمی رو برداشتم و لیسکی وشھیش

 !بسھ:پر کنم کھ دست خاتون رو دستم نشست و گفت
  نھ؟ی گفتوشی ندا رو تو بھ پرھیقض:  حرص بھش نگاه کردم وگفتمبا

 !اره: تکون داد وگفتسرشو
 چرا؟: خشم  گفتمبا
 ! حقش بوددونستی مدیبا: موھام رو ناز کرد وگفتی مھربونبا
 ؟ی زنتو برگردونیییخوای دکتر؟نمی برییخواینم
 !گردهی برموشی پریول! رمیدکتر نم: زدمادیفر
 

 :وشیپر
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 ارسالن اومد و تالش نجای کھ اومدم ای روزھیفردا.... ھفتھ ھست خونھ بابا بزرگمھی
 ! منو برگردونھدادیکرد با داد و ب

 .... بابابزرگ اجازه نداداما
 
  ببرتم؟ادی کھ نمستمی واسش مھم نیعنی

 کھ ییوقتا.... دادی کھ محکم تو بغلش فشارم مییواسھ وقت ھا....  واسش تنگ شدهدلم
دست خودش نبود ....    دوسش داشتمیدرستھ کھ اخالقش خوب نبود ول.... ھمومیدیبوسیم

 جون  در باز شد و خانمھویکھ .... ختی گونھ ھام رھیکھ؟ با فکر ارسالن اشکام رو
 دخترم ؟بعدشم اومد بغلم یکنی مھی گریوا: گفتعیر اشک ھام سدنیاومد داخل با د
 خواد؟یدلت ارسالن رو م:کرد واروم گفت

 دونست؟یاز کجا م! تعجب بھش نگاه کردمبا
 ! دمیتعجب نکن منم درد تورو کش:  کرد وگفتی خوشکلخنده

 ی داشتم ولی تا شب انرژدمشیدی میوقت! کشدی پر ماری دلم واسھ اسفندی بچگاز
 ! حوصلھی خستھ بودم و بدمشیدی کھ نمییروزا
با تعجب ! سال ازم بزرگ تر بود٢٠ بود اری کمتر از اسفندیلیسنم خ! می بودھیھمسا
 !سال۶٠ کرد وگفت ی مگھ چندسالشون ھست؟ خنده ادمیپرس
 !سالشونھ۵٠ کردمیمن فکر م: گفتمعیسر!  وامونددھنم

 ! خوب موندنماشاهللا
 ! دوسش داشتمیھمش ده سالم بود ول:  وادامھ داددیخند
 !سالھ رو دوست داشتم٣٠ مردھی من

 . ...   بزرگمھر بوداری نبود اسفندیکم کس!دیچی ازدواجش مثل بمب تو شھر پخبر
 نشستمی گوشھ مھیبعدشم افسرده و ناراحت .... بودمضی بعد از ازدواجش مرتاچندوقت

 ارسالن ھیبابا!  اومد پسر بودایسالم بود کھ بچھ اولش بھ دن١٢.... کردمیو بھش فکر م
 ریاسمش رو گذاشتن اردش! گمیرو م

 کھ رفتمی مرونیکم از خونھ ب....شدی نمی بھش فکرکنم ولدی مطمئن بودم نباگھید
 ای کھ بچھ دومش کھ دختر بود بھ دننی گذشت تا اگھیچندسال د....نمشینب

 ! ازدواج کنمخواستمی نمی داشتم ولادیستگار زسالم بود وخا١۴....اومد
 ....گفتی بھم نمیزی بابام بودم ھم چی کرده زی عزچون
 راه چندتا جونن مزاحم راھم رو ھی بار توھی..   ..رفتمی میاطی و کالس خخوندمی مدرس
 لحظھ اخر خدا ی ھم نبود کھ نجاتم بده ولیچکیمردم؛ھیداشتم از ترس م.... بستن
 کتش رو رو شونھ ام انداخت لرزمی دارم مدی دیوقت.... رو رسوند و نجاتم داداریاسفند

 باھاش گفتیعقلم م.... داشتمی داشتم ھم حس بدیحس خوب ھم....برتمیوگفت تا خونھ م
 ! بروگفتی دلم مینرو ول
 .... شد و باھاش ھمراه شدمروزی دلم پبالخره
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 اری بابات؛زن اول اسفندمانیسر زا ! اومدایبھ دن!گمی وگذشت تا خسرو باباتو مگذشت
 !مرد
.... کردمی بچھ ھا مراقبت مھی از بابات وبقرفتمیم.... بلد بودمی بچھ داریسالم بودول١٧

 .... بود وکالفھیعصب! نداشتی حال وروز خوشاریاسفند
 کار دستم داد و تومحل واسم حرف در اری رفت وامد ھام بھ خونھ اسفندنی ابالخره

 !اری دارم با اسفندی سراوردن کھ سر و
 شب ھی کھ نیتاا.... حرف ھا ھنوزم پا برجا بودیول.... نزاشت برمگھی ددی کھ فھمبابام

 ! اومدن خونمونینیری و خواھرش با گل وشاریاسفند
 .... بھ در اشپزخونھ چسبونده بودم کھ صداشون رو بشنومسرمو
 بار ازدواج ھی!سھ تا بچھ دارم!ادهی سنم زدونمیمن م: گفتی کھ مومدی ماری اسفندھیصدا

 !شکنھی ھا داره کمرمو مثی حرف و حدنی ایول! کردم زنم تازه مرده
  ! کنمی دخترتونو خاستگارنی اگھ اجازه بدخوامیم
 !ارمی بال در بخواستمی می حرفش از خوش حالنی ابا

 ! رو خراب کردمی بابا خوش حالی حرف بعداما
 !دمی خبر ماخر ھفتھ!می فکر کندی گفت بابابا
 !نی شما بگیھرچ:با خجالت گفتم! دی از رفتنشون بابا اومد سراغم و نظرم رو پرسبعد
 مرد ی و بچھ داره ولادهیدرستھ سنش ز:  کھ از دل من خبر نداشت گفتبابا

 !کنھیخوشبختت م!ھیخوب
 ! زدم کھ بابا ھم گفت مبارکھی حرفش لبخندنی ابا

 نیرفتار بچھ ھا باھام خوب بود وا....رسمی دارم بھ عشقم مشدی باورم نمی عروسروز
 ھنوزم حسشو یحت! بھم نگفت دوستم دارهچوقتی ھاری اسفندیول....کردیخوش حالم م

 .....دونمینم
 دوسش ی نبود ولمیدرستھ مادر بزرگ اصل.... گفتمنی کردم و بھ صبرش افربغلش
 !داشتم

 :ارسالن
  کھ روراست بودم نبودم؟باخودم

 وونھیمن کھ د! برم دکترتونستمی نمیول....  دلم واسش تنگ شده بود! خواستشی ملمد
 ....نبودم برم دکتر

 
 !زدی سرم زنگ مھی خاتون توھی ھاحرف

 
 ! بعد مجبورش کنھ زن دارا بشھرهی رو از من بگی طالق پرخوادی بابابزرگ مگفتیم
 
  کنھ؟نکاروی اتونستی ناموس من بود اخھ چطور موشی پریول
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 !  نروگھی روانپزشکھ برو اگھ بد بود دنی اشی جلسھ پھی ای بگفتی مخاتون
 ....سردرگم بودم! کردمی مکاری چدی بادونمینم
 

 ادمی از ی عوضھی نداھی کارھادیبا. ... رو گرفتمممی روز فکر کردن تصم١۵ بعد از اما
 !رفتیم

 ..... رو برداشتم و شماره مطب روانپزشکم رو گرفتممیگوش
 

 :وشیپر
 مدت رفتارش نیتو ا....گذرهی گرفتھ بره دکتر ممی کھ ارسالن تصمی ماه از وقتشیش
 !  باھاش برم خونھ اموندهیبابابزرگ اجازه نم.... بھتر شدهیلیخ
 !می مثل نامزد ھا ھستیی جوراھی

 .... روانپزشکششی پرهی و دو روز در ھفتھ مکنھی قرص مصرف مارسالن
 ی چدونمی بھ بابا بزرگ گفتھ وگرنھ من کھ منویالبتھ ا! می بچرخمی برادی قراره بامروزم

 !!!!!خوادیم
 
 

 با بابا بزرگ ومامان بزرگ خواستم از ی رو سرم انداختم و بعد از خداحافظچادرم
 !دمیخونھ خارج بشم کھ دارا رو د

 ! ھمراھم بودشھی برادر ھمھی  مدت مثلنی اتو
 ھ؟یخبر!یخوشکل کرد: لبخند بھش سالم کردم و اونم جوابم رو داد وگفتبا

 ! وگفت خوش بگذرهدیخند!رونی بمی برمیخوایبا ارسالن م:  رو تکون دادم وگفتمسرم
 واکنشش دونستمینم.....دمی ارسالن رو شننی بوق ماشھی جوابش رو بدم کھ صداخواستم

 !دمی ترسی ولھیچ
 .... شدمنی کردم وسوار ماشی ترس از دارا خداحافظبا
 
 !ای نکنخودیارسالن فکر ب: ترس سالم کردم وتند تند گفتمبا

 ! منم گفتمیری کرد جوابش دادم بعدشم گفت کجا مسالم
 .... راه افتادن؟ویدیخندی منقدریپس چرا ا:  تکون داد وگفتسرشو

 
 !د بودهی خنده امون ھم دنجای خدا از ایا

 
:  گفتمنی بشم واسھ ھمشی اعتمادی دوباره باعث بشھی حاال کھ داره خوب مخواستمینم

 ! جز توخندمی نمی مردچی جلو ھگھی دی اگھ تو بخوازمیعز
 ! نخند جز منیچکی کرد وگفت اره واسھ ھی خوشکلخنده
 ....دمی گفتم ولپشو بوسیچشم
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  برت گردونھ؟خوادی میبابابزرگ ک:  حرص گفتبا

 دونمینم:گفتم
 ! اهگھی ماه شد دشیش: با حرص فوت کرد وگفتنفسشو

 !ترسمیمن م: ترس گفتمبا
 !پس بحث ترس تو ھست نھ حرف بابا بزرگ: تکون داد وگفتسرشو
 ! منھیخودت رو بزار جا: گلومو گرفت وگفتمبغض

 
 ! از من نترسیپر:   گفتاروم

 ....کردمی مکاری داشتم چدونستمی نممن
 !زهی ترست برنی ادی خونھ بابا بزرگ بامیریباھم م االن نی ھمصبرکن

 .... من دور زدھی توجھ بھ اعتراض ھای بو
 

 :ارسالن
 شاد تر یاز نظر روح.... حالم بھتر بود.... ماه بود تحت درمان پزشک بودمشیش

 ..... رو داشتمرتمی غوشی ھنوز رو پری نداشتم ولجای تعصب بگھید.... بودم
 
 !!!!! برمدادیزنمو نم!  بابا بزرگ ھنوز باھام لج بودیول
 

 رو ی پرتونمی داشتم متقاعدش کنم کھ می بابا بزرگ نشستھ بودم وسعھی روروبھ
 ؟یزنی کتکش نمگھی دی بھم ثابت کنیتونیچطور م:دیکھ پرس!خوشبخت کنم

و خودش  جلنجایھم! نیری طالقشو بگدیتونیاگھ بازم زدمش م:  گفتمدی تردی ذره ابدون
 !نیریاگھ بازم زدمش طالقش رو بگ! گمیم

 !شھی حرفم دوتا نممن
 ست؟ی بس ندمی ماه زجر کششیش

 ھ؟ینظر تو چ: گفتوشی سرشو تکون داد ورو بھ پربابابزرگ
 !!!!نی شما بگیھرچ: گفتوشیپر
 ؟یری من بگم نرو نمیعنی: بزرگ گفتبابا
 اخھ چرا؟....یچ:  ھاج و واج موندم وگفتوشیپر
 ! من بگمی ھرچیخودت گفت: وگفتدی بزرگ خندبابا
 ! االن برو خونھ شوھرتنی ھمگمی ممنم

 
 ! جمع کنھلشوی گفت و بلند شد و رفت کھ وسای با خنده چشموشیپر
 !گشتی برموشی کھ پرنی خوش حال شدم از ایلیخ

 ! باھات حرف دارمنی کھ بابا بزرگ گفت بشششی بلند شم برم پخواستم
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 !دییبفرما: وگفتمنشستم
 خواستمی کھ نمنیفقط بھ خاطر ا! دختر ظلم کردمنیمن بھ پدر ومادر ا:  بزرگ گفتبابا

 ! دختر خدمتکار ازدواج کنھ از خودم روندمشونھیپسرم با 
 !  بھ دخترشون ظلم بشھدمی اجازه نمگھی دیول
 ! ارسالنشونمتی ماهی بھ خاک سفتھی باشھ اگھ خش رو تنش بادتی

 وشی چشم گفتم و منتظر شدم کھ پری با شرمندگنی ھمھی براکردمی درک مشوینگران
 ..... جمع کنھلشویوسا
 ......میرفتی و بھ سمت خونھ ممی نشستھ بودنی ماشھی تووشی بعد با پرقھی دقچند

  
 :وشیپر
با تعجب دنبالش رفتم کھ خاتون !  توجھ بھ من داخل خونھ رفتی بمیدی خونھ کھ رسبھ

 ! دخترمیخوش اومد: د گردوند وگفتاومد جلوم ودور سرم اسفن
 !!!!! کردمی و ابراز دلتنگدمی رو بغل کردم و بوسخاتون

 
 ! شدمی ارسالن عصبانی تفاووتی از بیول
  دلم تنگ شده دلم تنگ شده ؟ای زود بگفتی می ھمون بود کھ ھنیا

 شدی توش ارسالن بد اخالق میزاشتیپا م!  خونھ طلسم شده بودنی اانگار
 
:  وگفتدی اتاقمون رفتم و با لبخند خواستم ارسالن رو بغل کنم کھ خودشو عقب کشبھ

 !!!!حوصلھ اتو ندارم! برو تو اتاق خودترونیگم شو ب
 
 ؟یکنی منی شده چرا ھمچیچ: تعجب گفتمبا
 

 !رونیگفتم برو ب: زدداد
 !ی اتو ندارم ھرحوصلھ

 !گردم بریاخھ چرا گلم؟خودت گفت:  کردم بغلش کنم و گفتمیسع
 !یناموسم بود! یاره گفتم چون زنم بود: از خودش دور کرد وگفتمنو

 !ھی گرری کرد پشت در اتاق سر خوردم و زدم زرونمی از اتاقم ببعدشم
 

 کردمی میھرشب سع.... ارسالن بداخالق تر از قبل شده بود.... روز گذشتھ بوددو
 مشکل خودتو گفتیم!کردی نمی کارچیخاتون ھم ھ.....زدی پسم می شم ولکیبھش نزد

 !خودت حل کنھ
 ! بودم نبوددهی ماه دشی کھ تو شی شده بود ارسالنبی عجارسالن

 ! سرمزدی داد میکی کوچزی ھرچسر
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 ارسالن ھی ھای باغ نشستم و با بغض با گل ھا شروع کردم بھ حرف زدن از بدھیتو
 ....  .از بابام کھ دلم براش تنگ شده بود....از عشق خودم....   گفتمیم
 

 ! پارسا باعث شد دومتر بپرم ھواھیصدا
 !یای مھوی ؟یپسر مگھ تو جن: با ترس بگمو

 ! بانویسالم پر: وگفتدیخند
 !یزنی با گل ھا حرف می دارنمیبیم

 !!نی خوبھیھم صحبت ھا: کردم وگفتمی تلخخنده
 ....یلیخ! تکون داد وگفت ارهسرشو

 ؟یای خوب مھی جاھی ببرمت خوامیم
  تعجب گفتم کجا؟با

 !!!!!ینیبیحاال م!  خوبیلی خھی جاھی:گفت
 !شھیبفھمھ بد م!دهیارسالن اجازه نم: گفتمی ناراحتبا

 !ارسالن با من: وگفتدیخند
 !زنمی االن بھش زنگ منیھم

 ! چشم ھاش بھ من اعتماد دارهمثل
  در اورد شماره رو گرفت وگذاشت کنار گوشششوی گوشبعدشم

 : از چندلحظھ گفتبعد
 ! ارسالن جانسالم
 ! داداشیخوب
  منم خوبمیمرس

 ! جا برمھی با خانمت ی اگھ اجازه بدخواستمیم
 !نھ....نھ
  برم پاتوقخوامیم

  اره حواست باشھاره
 ! خدافظممنون

 
 ! اجازه دادیدی با خنده بھ من گفت دبعدشم

 !می ھم برو اماده شو برحاال
حوصلھ بھ خودم .... از اجازه ارسالن بھ سمت ساختمون رفتم کھ حاضر شممتعجب

 !ی با شلوار دمپا و شال مشکدمی پوشی رو نداشتم پس مانتو ساده ادنیرس
:  رفت وگفتدی پارس سفھیپارسا بھ سمت .... رو ھم سرم کردم و بھ باغ رفتم چادرم

 !یچھ زود اماده شد
 
 !!!!ی بھ خودت برسدیبا! برمی نمنروی باخودم بینطوری من دختر ایول
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 ! کنم سوار شو زود باشکاری چدمیآھا فھم.....صبرکن
 

 ؟یدی فھمویچ:  سوار شدم و گفتممتعجب
 : گرفت وگذاشت کنار گوشش وگفتی رو براشت وشماره اشی گوشدیخند

 ی خانومسالم
 ؟یخوب

 زمی عزمممنونم
 ! واست دارمی کارھی

 ! اره ھمون کاراره
 ! اومدمیگھ؟اوکی دی ااماده

 !یبا
 
 !یواه چھ کار: گفتمیشتری تعجب ببا
 

 !یکنی می چقدر فضولیپر:  گفتعی سرکننی فرار میزی کھ از چیی ادم ھامثل
 
 ! حرفش بھم برخورد و ساکت نشستمنی ابا
 

 : زنگ زد وگفتیکی ھی و دوباره سادی وایشگاھی سالن اراھی بعد روبھ روقھی دقچند
 !شگاھمیرا اھی من روبھ روزمیعز

 !!!!رونی بایب
 

 خوب ھی جاھی می برگھیبھ من م! واالدونمیچھ م!  اومده بود دنبال دوست دخترشالبد
 ! دنبال دوست دخترشادیبعد م

 
  اومد و بھ سمترونی بشگاهی خوشکل از ارازهی مزهی دختر رھی

 نی پارسا ایوا:  رو باز کرد و رو بھ پارسا گفتنی اومد و با لبخند در ماشنیماش
 !دختر چھ خوشکلھ

 و روبھ پارسا نیی پادی کشنی ومنو کھ تو ھنگ بودم از ماشدی چندبار منو بوسبعدشم
 ! دنبالمونایب٨ساعت: گفت

 یا: با داد گفتم: رو روشن کرد وگازش رو گرفت ورفتنی گفت و ماشی باشھ اپارسا
 ن؟ی ھستی کجا رفت ؟شما کنی ایوا

 !ا ھستممن نامزد پارس:  وگفتدیخند
 !می خوشکل ترت کنی خوشکل کھ ھستنجای اورده اتوروھم

 ! ھست اخھیی چھ ابرو ھانیا!ای مثال شوھر داربابا
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  شوھر دارم؟دیدونیشما ازکجا م: گفتممتعجب
 ....ودستم رو گرفت!  تومی برایحاال ھم ب! پارسا گفتھ بھم: وگفتدیخند

 !امینم:  وگفتمدمی کشرونی رو از تو دستش بدستم
 ! بشھی ارسالن عصباندیشا

 ! زودباشای دختر بشھینم: وگفتدیخند
 

 جلوم گرفت ی قسمت کھ اتاق مانند بود برد و لباسھی منو بھ می کھ شدشگاهی اراوارد
 !امشب تولد دوستم ھست: وگفت
 !ی مھمونھی بپوش برانوی اجازه اتو از ارسالن گرفتھ اپارسا

 !می باھام برتا
 
 شرکت نکرده بودم ی جشنچی وقت بود تو ھیلیخ! برمیھمون بھ مخواستی دلم میلیخ

  ارسالن اجازه داده؟یمطمئن:دمیَ با شک پرسنی ھمھیبرا
 ! کنھشتی ھم اراشگریتا خانم ارا!  حاال لباسو بپوشگریاره ج:  وگفتدیخند
 نجا؟ی انمیاری بنیخواستیاز اول م:گفتم

 !!!!اره: تکون دادوگفتسرشو
 ! داشتپوری گھی ھانی بلند وخوشکل بود کھ استی لباس نباتھی لباس نگاه کردم بھ

 ! نشستمشگری دست اراری و زدمی رو پوشلباس
 

 صورتم رو برداشتن بعدشم ھیاولش کھ موھا....نمی ببنھیی خودمو تو ازاشتی نمشگریارا
 !ابرو ھام

 
 ! زدنیتونی زی رو ھم بھ درخواست سانازنازمد پارسا رنگ دودموھام
 .... بھ حرفمدادی گوش نمیچکی ھکنھی شوھرم دعوا مخوامی نمگفتمی میھرچ

 ! صورتمشی رو کھ شستن رفتن سراغ اراموھام
 و دیکھ خند!کشمتی بھ ساناز گفتم مدی تھدای فقط ارنی دارن سرم میی چھ بالدونستمینم
 ھم نزاشتن می کھ پارسا اورده رو بخوریی غذامیخواستی می وقتیحت!  نگفتیزیچ

 !نمی ببنھییخودمو تو ا
 !نمی بعد از چند ساعت تونستم خودمو بببالخره

 !  وا مونده بوددھنم
 ھیموھا!  کرده بودشتری چشمم رو بتی کھ پشت چشمم زده شده بود جذابی دودھیسا

 ! روش قرار داشتی باال جمع شده بودتاج خوشکلمیتونی زیدود
 برداشتھ شده یابرو ھام ھم بھ طرز خوشکل.... ھام ھم رژ سرخ خورده بودلب
 ! واقعا خوشکل شده بودمی ولکنمیاغراق نم....بود
 ! ارسالن بود  واکنشدمیترسی کھ میزی تنھا چاز
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 کھیدختر چھ ت:  خوشکل شده بود با لبخند بھ سمتم اومد وگفتی کھ خودشم حسابساناز

 ! توی ھستیا
 ارسالن دعوا نکنھ؟: گفتمی نگرانبا

 !نھ نترس پارسا گفتھ بھش: زد وگفتیلبخند
 !می برایپارسا منتظره ب: گفتبعدشم

 ؟ی چشگاهی پول اراگفتم
 !نگران نباش حساب شده: داددوجوابیخند

 ! سرم انداختمھی و شالم رو با دقت رودمی رو پوشمانتوم
 !شدی اخھ نمدمی چادر رو نپوشیول
 

 !ناز جلو نشست و من عقب بار سانیا!می و بھ پارسا سالم کردمی شدنی ماشسوار
 ! رو روشن کرد و بھ راه افتادنی با لبخند جوابمون رو داد و ماشپارسا
:  نوشتھ شده بودشی ورودھی تابلوھی کھ رومیدی رسی ساعت بعد بھ باغ بزرگمی نحدود
 !تونیباغ ز

 
 نجاست؟ی ای مھموندمی پرسازشون
 !امی زنگ بھ دوستم بزنم االن مھی گفت اره گلم صبرکن من عی سرساناز
 ! داخلمی برنی شادهیخب پ: صحبت کردو گفتشی شدو با گوشادهی پنی از ماشبعدشم

 
 تا بھ سالن جشن می کردی سنگ فرش شده رو طریمس....  بودی بزرگ وخوشکلباغ
 میدیرس
 !درم بستھ بود....ومدی نمیکی موزچی ھھی صدای بود ولبیعج

   ھست؟نجای ادیمطئن:دمی پرسمتعجب
 !گھیاره درو باز کن د: گفتپارسا
 !ختی سرم رھی عالمھ گل رز پر پر شده روھی کھ باز کردوداخل شدم درو

 ! دوستامیحت!ھمھ بودن.... تعجب بھ اطرافم نگاه کردمبا
 ! مھرابم بودی حتی فاطنب؛سحر؛یث؛زیسوگند؛مھا؛حد

 ! احمدم بودعمو
 !دمیدارا رو ھم د!  ارسالن ھم بودنی بزرگ ومامان بزرگ و مامان بابابابا
 

 ....دمی کھ ارسالن رو دکردمی متعجب بھشون نگاه مفقط
 بود و دهی پوشدی و لباس سفیکت وشلوار مشک....  شده بودشھی تر از ھمپیخوشت

 ! ھم زده بودی مشکونیپاپ
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 ....ومدی لبخند داشت بھ سمتم مبا
 ! رو نداشتمی حرکتچی ھقدرت

بالبخند سرشو بھ ....  گرم ارسالن دست ھامو گرفت بھ خودم اومدمھی کھ دست ھایوقت
 ادی نرونی ماه بمیگفتی مدیبا! یچقدر خوشکل شد! سالم خانمم: کرد وگفتکیگوشم نزد

 !امشب
 !زنھی حرفارو منی ارسالن باشھ کھ اشدی نمباورم

 ھیدوران گر!ایکنی نمھیگر: ام گرفتھ بود کھ ارسالن گفتھی گری شدت خوش حالاز
 !کردنت تموم شده

 ھی بھ پانی شری پشاالیا:  جون اومد اسفند دور سرمون   گردوند و با اشک گفتخاتون
 !ھم

 رونیفرستاد و مانتو وشال منو ب. ی نامحرم رو بھ سالن کنارھی ھمھ مرد ھابعدشم
 ....اورد
 ....می عروس و دوماد رفتگاهی تو دست ارسالن بھ سمت جادست

!  واسشون تنگ  شده بودای دنھیدلم ! ستام باھم بھ سمتم اومدن ھمھ دومی نشستیوقت
 .... دمیھمشون رو بغل کردم و بوس

  کھدمی اومد فھمشی کھ واسھ حرف زدن باھاشون پقھی فرصت چند دقتوھمون
   با ارشام نامزد شدهنبیز
 !کنھی سوگند ھم داره بھ خارج رفتن فکرمو

 ! و مھرابم ھنوز دوست بودنمھا
 ی خاستگارثیداداش مھا ھم از حد.... خودم بودنھی ھانگلی ھم کھ سی فاطسحرو

 .  ...کرده بود و منتظر جواب بود
بچھ ھارو  با !  بودندهی رو کشی مھموننی کھ ارسالن وخاتون از قبل نقشھ انی امثل

 !خانواده ھاشون دعوت کرده بودن
 ! دارا بھ سحر شدمھی متوجھ نگاه ھای اون ھمھ شلوغونیم

 !ادی در بینگلی سحر ھم قرار بود از سدیشا
 

 ؟ھمھ می شام بخورمی بریخوایخانمم نم:  دستشو دور کمرم حلقھ کرد وگفتارسالن
 ! عروس دوماد موندنخورنیمھمون ھا دارن شام م

 منو ارسالن ھی غذازی کھ می خوشکلقی گفتم و با ھم بھ سمت االچی لبخند باشھ ابا
 ....می شده بود رفتدهیتوش چ
 ! بھ تنمدیچسبی و مشدی و ھر لقمھ غذا گوشت مزاشتی خودش غذا دھنم مارسالن

 
 ! پر بودمی شب بود و من از خوشاخر

 ! خوش گذشتیلیخ
 !دمی وھم خنددی کشھی صورت بقھی رو رومی عروسکی سحرتمام کی وقتیحت
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 ! رژبچھ ھا بودھی پر از جاصورتم
 بمونن اما بچھ ھا قبول مونشی پی تالش کرد کھ بچھ ھا چند روزیلی خارسالن
 !نکردن

 
 وھمھ خدمتکارا امشب نای خونھ بابا بزرگ ارهی جون ھم گفت امشب رو مخاتون

 !نیمرخص
 ! منو ارسالن رو تنھا بزارنخوانی مدی فھمشدی می حساب سرنگشتھی با
 
 !  دنبالمون بودننی با ماشھی درخونھ بقتا

 ! تو گوشم زدنی خاک برسرھی چقدر حرف ھاثی و حدنبی بماند کھ زحاال
 ....نجاستی کھ روحش اگفتیدلم م.... موی خوشبختدیدی بابا ھم بود و مخواستی مدلم
 ! بغض تو بغل مامان بزرگ رفت وگفتم واسم دعا کنبا

 !می رفتن و ما تنھا شدیکی یکی کردن برامون،ی خوشبختھی کھ ھمھ اروزنی از ابعد
 !دمیکشی چرا خجالت مدونمینم

 ! انگار بارھا وبارھا ھمبستر ارسالن بودمانگارنھ
 !مونیای و منو برد کنار ابشار رودی دستمو کشارسالن

  ازم؟یدی راجب حسم پرسادتھی:  تاب منو نشوند وگفترو
 ! جوابتو بدمخوامی محاال

 ! منھی کوچولوی بزنم دوست دارم پرادی غرورم رو بزارم کنار و فرخوامی امشب مھی
 ! کھ دوست دارم ارسالنزنمی مادی فرشھیمنم ھم: اشک گفتمبا

 کھ از ھم نیبعد از ا....می ھم شددنی لبم نشست و مشغول بوسھی گرمش روھی ھالب
 !وشمی پردهیلب ھات طعم عسل م:  گفتمیجداشد
 بغلش گرفتو بھ سمت ساختمون خونھ راه ھی پاھام انداخت و منو توری دستشو زبعدشم

  باھام؟یھوی یخالق شدچرا بد ا:دمیازش پرس..... افتاد
 !!!!!ی واسھ عروسیھوی ی شزی سوپراخواستمیم: وگفتدیخند
 ! بازوش زدم وگفتم بدجنسھی تویمشت

 
 !؟ی دارشوی امشب امادگزمیعز:  تخت گذاشت وگفتھی منو روی مھربونبا

 شھی با تو بودن ھمیبرا:  و مشغول باز کردنش شدم وگفتمونشی بردم سمت پاپدستمو
 !اماده ام

 ..... لباسم رو باز کردپیو ز!  منھی زندگھی پرکنمیخوشبختت م: وگفتدیخند
 : بعدچندسال

 
 ! کالفھ شده بودمری امھی ھایطونی دست شاز
 ! اروم نداشتقھی دھی بچھ نیا
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 ! باشھطونی شدی بچھ باگفتی و مدیخندی ھم فقط مارسالن
 
 ..  .. افتاده بودیادی زھی چند سال اتفاق ھانی اتو

 سی ساختمان تاسی شرکت طراحھیفاطمھ ....  وسحر باھم ازدواج کردندارا
 !کرد؛پارسا وساناز ازدواج کردن وبچھ دار شدن

 ! و مھا ھم نامزد کردنمھراب
....  رفترانیسوگند ھم از ا....  با ارشام ازدواج کردشی چند وقت پنی ھم ھمنبیز

امروز !گھی بود دثیحد ! دادی برخالف انتظار ھمھ بھ داداش مھا جواب منفثیحد
 ....واما من! عاشق بود و فردا فارغ

 ! حس کردمری رو با تمام وجودکنار ارسالن وپسرمون امیخوشبخت
 رو بھ ری سال بعد از اعتراف ارسالن حاملھ شدم و پسر کوچولو خوشکلمون امکی

 ! رو بھ ارسالن دادممی خبر بارداری وقترهی نمادمی چوقتیھ....  اوردمایدن
 اشک تو چشم ھاش جمع شد و با خنده منو بغل کرد وچند دور یخوش حال از

 !خوادیتا بچھ م١٢ عاشق بچھ است و گفتیم....چرخوند
 ! بھ من نداشتی شباھتچی ارسالن بود ھھی کامال شبریام
 

 ! امجھی کنکور امتحان دادم ومنتظر نتھی مدرسھ ثبت نامم کرد ومن االن براارسالن
 ! خودش رودارهھی ھای و بدی خوبی و زندگکنھی می ھنوز باما زندگخاتون

 ! ھارو برام اسونھ کردهی کنار ارسالن سختی زندگیول
 بھ گفتنش ی چرا ارسالن از دارا متنفر بود ؟ ارسالن ھم عالقھ ادمی نفھمچوقتیھ

 !نداشت
 
 .... وارسالن بھ خودم اومدمری خنده امھی صدادنی شنبا

 .... سخت بودیلیدوره درمان ارسالن خ! دادی گرفتھ بود و قلقلکش م روری امارسالن
  االنیول 

 از کتک و گھی دیھرچند ھنوزم تحت نظر دکتر بود ول....  بھتر بودیلی خخداروشکر
 .... نبودی مورد خبری بھیَشک ھا

 
 !ری بگلی پسرتو کـت بستھ  تحونی اای بیپر:  لبخند گفتبا
 ! رفتممی زندگھی لبخند بھ سمت مرد ھابا
 
 انیپا

 ٩۵رمضان
  شماھی برای خوشبختی ارزوبا
 یاسی
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