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  وزاهدهمینوشته شراگ|رمان سنگ هم خواهدشکست
 

 برسد جهان ي نقطه دورترین به خبر
 برسد گمان بی خسته من به او نخواست
 خودت چشم پیش که ؟این از بیشتر شکنجه

 برسد دیگران به ،باشد تو سهم که کسی
 عمر یک خواستی که را او اگر ؟کنی می چه
 ... برسد ناگهان راه از کسی راحتی به

 باشد جدا دلت از برود کنی رها
 برسد آن به ،داشته ترش دوست آنکه به

 شوند پرنده تا دو و بروند کنی رها
 برسد جهان نقطه دورترین به خبر

 بخوري را خویش بغض ،نکنی اي گالیه
 برسد گوششان به مبادا تو هقِ هق که
 نکند...  کنم نمی نفرین!...  نه که کند خدا
 برسد زیان -ام بوده او عاشق که -  او به

 برود سرم از عشق این فقط کند خدا
 برسد زمان آن زود فقط که کند خدا
 
 
 یلی خرجیازروبروشدن باا.دمی کشسمی صورت خنموبهیدستامومشت کرده بودم؛آست.رفتمی راه مابونای خيتو
 رعدوبرق باعث ي شرشربارون باصدايصدا.شدی کم خلوت مابوناکمیزاره،خیمطمئن بودم زندم نم.دمیترسیم
 لباسمم پاره شده بودآرنج دهی بودوبه بدنم چسبسی نشستم،لباسم خسی خي چمنايوسط بلواررو.شتربترسمیشدبیم

آره ......تونستمیامی کردمی اونوتحمل مردستی کتک وشکنجه زشدمی روبرومرجیدباایابایدی فکراحمقانه به ذهنم رسهی.بود
 هیبعدازچندثان. کرده بودابوناروروشنی خیبرق. ازجام بلندشدمیبه سخت. ندارم تحملگهیتونستم،دیدمیبا.تونستمیمسلماٌم

 هدف به سمت ی برهی که توخواب داره راه میمثل کس. دستمومحکم روگوشام فشاردادموبرق رعدي صدادنیباشن
 ي فلزي لرزان ازپله هاي هادم،باقدمی رسییبه پل هوا. حس شدهی نوك انگشتام بکردمیاحساس م.رفتمیجلوم

دوباره صدا .دیرسی مم بنظرشهی ترازهماهی جاده سيآسفالت رو. نگاه کردمنیی پاستادم،بهی ش اوارهیکنارد.باالرفتم
 گونم ي پل نشستم اشک وبارون باهم ازرويرو. متربودمی کنارپل حدودنينرده . شدمشترنگرانیرعدوبرق اومدومن ب
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 ي انرژشتربهمی بدهیزوفهمی تاحاالهمه چنکهیفکرا.پس زدم ترسمورجی بافکرکردن به ایول. بودمدهیترس.دیچکیم
 زده خی ي نرده هايدستمورو. خوب نفس بکشمتونستمیدونمیکوبی منمی سندبهچشماموبستم،قلبم ت.ستادمیدوباره ا.دادیم

 به شدت به عقب هلم یخواستم خودموپرت کنم که دست. آمشهی سبک ترازهمکردمیحس م. پل گذاشتمي
 ؟یکنی کارمیچ: بلندگفتيباصدا.دیچی سردبودلرز توتنم پیلیخ.باپهلوکف پل افتادم.داد
به طرفش جهش . شدکیهل شده بودم،بهم نزد.دمیدی بودوچهرشودرست نمکی پل بلندشدم هواتاري ازروعیسر

 رعدوبرق به سمت پله اسرعتدبی کوبوارپلی بودبه درمنتظرهیبرداشتم وباتمام قدرت هلش دادم چون کارم غ
 به دمیدویهمون طورکه م.مصداش هنوزتوگوشم بودوهزارباربهش لعنت فرستادم که نزاشت خودموخالص کن.هارفتم

 ابوناروشنیچراغ خ.دمی ازش داهی سي هاله هیفقط . وبهم نگاه کردرفتی راه می آروميعقب برگشتم باقدم ها
به . ندارمرجی ايالی باوشتری چندکوچه بدمی به خودم اومدم دی وقترفتمی هدف راه میب. آرومترشده بودمیبودحاالکم

 قدم به عقب هیناخودآگاه .دی کوبنوبهمی شدودرماشادهی پنیآراد ازماش.موزدنوره چراغ پورشه چشما. شدمرهیجلوخ
 دمیکشیم نفس دهی بردهیبر. بودشهی ترازهماهی چشماش نگاه کردم سشدبهی مکی بهم نزدنیبانگاه خشمگ.برداشتم

 : گفتیبالحن عصب
 ؟ي بودي کدوم گورتااالن

 ...یعنی.....من داشتم....م....م: من کنان گفتممن
 انه؟ی ي باالاُووردي چه گندیدونیم-

 .نیبروتوماش: گفتیعصب.دادی گلوموفشارمی انداختم بغض سختنیی وپاسرم
 فرمون ي ساکت ودستاش روشهیآرادمثل هم. بوددهی به موهام چسبسمیشال خ. وبازکردمنی لرزون درماشيبادستا

 یچ: گفتمدمیشنی که خودم به زورمی آروميباصدا. بزنهی حرفهیدوست نداشتم سکوت کنه،دوست داشتم . بودنیماش
 ؟ی بگرجی به ايخوایم

 بهش گفتم یدچیانگاراصالنشن.رفتیالمیبه سمت و.فشردی فرمون مي توحالتش بده دستشورويریی تغنکهی اآرادبدون
 : گفتمی لرزونيتمام جراتموجمع کردموباصدا

 ......ی چيدیآرادشن
 .توفقط ساکت باش.ساکت شو: نفسم بنداومدادشیازفر

 امی زدواشاره کردبشهیبه ش. پارك کرداطی حينشوتویماش. ازنگهبانادروبازکردیکی.دیچی داخل پالبهی وي سرکوچه
ازپله .دیباخشونت دستموکش.کنمی نمیدحرکتی دیوقت.همونجاخشکم زده بود. شدمادهی پنیازماش.رونیب

 ستادهی به پشت ارجیا. وبه داخل هلم دادتقموگرفی.باوحشت بهش زل زده بودم.ستادیدرخونه روبازکردوکنارا.هاباالرفتم
 ی بلندبه طرفم ميا باقدم هکهی درحالرجیا.دی صورتم دوي خون تودنشیباد. دربه عقب برگشتي صدادنیباشن.بود

 .کشمتی حرومزاده ميدختره :اومددادزد
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 نیگمشواونورا:روبه آراددادزد.ستادیچندقدم به عقب رفتم آرادجلوم ا.به طرفم هجوم اُورد.دی کوبی منمی تندبه سقلبم
 .رهی نمرونینجابیکثافت زنده ازا

 رجیا. خودم جمع شده بودميازترس تو. بودسادهی جلوم واکردآرادوکناربزنه،آرادمحکمی میزدسعیادمی طورکه فرنیهم
 ؟يری هرزه روبگنی طرف ايخوای میتاک:ادزدیفر

 . باباگهیبسه د: ودادزدآرادسکوتشوشکست
 .ستمی نرجی نفرستم الدست باباش انوامشبیمن اگه ا: آرادوتومشتاش فشردي قهی رجیا

 .ستمی آرادنین کاروکنیمنم اگه امشب بزارم ا: دستاشومشت کرده بودگفتکهیآراددرحال
 رونی ونرگس وحشت زده ازآشپزخونه بهیهمون موقع سا. فاصله گرفتی رعشه گرفته بود،ازآرادکمتی ازعصبانرجیا

 ی وآروم کنه ولرجیخوادای مدونستمی شده بودمرهینرگس بهم خ.دمیلرزی بودمومدهیوارچسبیمنم همونطوربه د.اومدن
 خوب رجیا.دمی جویپوست لبموم. نداشتمختنیر ي برای اشکگهید. تکون بخورهکردازجاشی جرات نمیانگارازترس حت

 :دمیشنی تندشومي نفساي بشه،صداکی امکان نداره آرادبزاره بهم نزددونستیم
 . چشمام دورکني نکبتوازجلوي دختره نیا

 کنمی مدنگاشی فهمی لباش بودوقتي لبخندمحوروهی افتادهیچشمم به سا.دمی کشیقی نفس عمناخودآگاه
به طرفم برگشت،بهش نگاه .کردمی کم حرارت کمرشوحس مي فاصله نیآرادداغ کرده بودباا.پوزخندزد

  چندبارازدونهی شده بودخدامرهی بهم خيزی با نگاه ترجی جلوهلم دادادوبهیبازوموکش.کردم
 
 
 

 شده رهی وبه جلوخرفتی هاباالمدازپلهیکشی جونمودنبال خودش میآرادجسم ب. مردموزنده شدمنگاش
 تخت هلم ي روتیکردم،آرادباعصبانی ميباانگشتانم باز.دروازپشت قفل کرد.می اتاق رفتيدراتاقموبازکردباهم تو.بود

 دونستمینم. حرکت درش اوردهیدوباراهنشوبازکری پيدکمه ها. شدم ابروهاش توهم گره خورده بودرهیدادبهش خ
 نیزآستی بلهی. ازچندجاپاره شده بوددمی سفي کردمانتو به سرووضعم نگاهدمی تخت خزي کارکنه،گوشه یخوادچیم

 : طرفم پرت کرددوبهی کشرونی بيواری  ازتوکمددنی شلوارجهیبلندبا
 .سهی لباسات خبپوش

 .رونیتوبروب.باشه: گفتمی آرومي تنش بودباصدای مشکی رکابهی نگاه کردم شی عضله اي بازوهابه
 ؟يکردی کارمی چابونیتوخ:دی ترشده بوداماهنوزاخم  کرده بودانگارحرفمونشنآروم

 .یچیه: شدمرهیبه پنجره خ. کنمی خودکشخواستمی بگم مکردمی نمجرات
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 سممی خيدم،موهایرهنوپوشی فرصت ندادازش تشکرکنم،مانتومودراوردموپیحت. رفترونی بدوازاتاقی نپرسی سوالگهید
 آرادم گهی کنه اون موقع دادخفمی شب بدنبودنصفهی بعرجی انیاصالازا.دمی تخت درازبکشم که ترسيخواستم رو.بازکردم

 .دمی سرم کشيوموروپت.دمی تخت درازکشيرو.دراتاقموقفل کردم.نبودنجاتم بده
ماش  وآدرجیحتماا. بهم دادی تقلبي چقدرراحت گولم زدوپوالرجی اکی شرنکهی به اکردمی که امروززدم فکرمیی گندابه

 رمنیخب تقص.خندهی وآدماش مرجی اشیازمرزخارج شده وداره به ر%100 به احتمالدهی چه فاگهی دیدربه دردنبالشن،ول
 الی خدمی دشوکهی بوداولفیتاک4-3.دادنی اصل مي پوالدفعهکردوهری بودکه باهاشون معامله می چندسالرجی بود ایچ

 ي چه جونوررجی ادونستهیخودش م. اعتمادکردشهی جماعت میبس که خرم،آخه به قاچاقچ. اصلهنیکردم همش مثه ا
 حساب هیبا.کشنشی نحومنی بعدم به بدترکننی مداشیروزه پ4-3 بادم ودستگاه وآدماش عرضرجی بمونه،ارانیواگه توا

 ازکارم یی جوراهی کرده بود،ي گذارهی معامله سرمانی اي بدبخت رورجیچقدرا.هزاردالروبه باددادم200یگشتسران
 نی چندکیمنِ احمقم به اون شر.دادمی نحوانجام منی بودم کاراموبه بهترردستشی که زیسال7نیدرطول ا.ئن بودمطم

 که دونهی بودوخدامی داده بود،سه تاش قالبول که بهم پیازچهار تاچمدون. الشخورش اعتمادکردمی عوضيوچندساله 
 هفته هیدیبا.زدی گندانمنی اومدورفت وگرنه اگه بودازاشی پياون روزآرادبراش کار.شمهی آرادپنکهیچقدرخوشحالم ازا

ازافکارم دل . خسته بودمیلیخ. کنمی جرات کردم خودکشي چطوردونمینم.وفتهی بابی تاآباازآسامی نرونیازاتاقم ب
 . هم گذاشتمياموروکندموچشم

 ه؟یک: کردمنموصافیس.دمی توموهام کشیدست. تق تق درچشماموبازکردميباصدا
 .ات صبونه اوردم ام برهیسا-
 .خاك برسرحسود.صبونت بخوره توسرت: گفتمرلبیز

بدون . مترازمن بلندتربودیسانت6-5قدش.سادمیدروبازکردموتوچارچوبش وا. پنجره اتاقوروشن کرده بودي شهی ازشآفتاب
 همون جابودبه طرف اتاق هیسا. رفتمرونی گذاشتموبزاتاقمی ميرو. وازش گرفتمینی نگاش کنم سنکهیا

 : متوقف شدمهی سايباصدا.آرادرفتم
 . تاراخانوم،آرادصبح زودرفترشدهی کم دهی ي افسونگريبرا-
 .ستمی بلدني خاك برسري کارانیمن ازا.یدبکنی روکه توبايافسونگر: طرفش برگشتمبه

 :کون داد افسوس تي به نشانه ي سرهی سادنیباد. اومدی منیی جاروبه دست ازپله هاپايشاد
 ی که اعصاب درس درمونیدونیم. دادوهواررابندازهومدهی تاآقاندهی مابروکاراتوانجامیب. تارارکردبهیتوبازسوزنت گ-

  که بکشت؟يخواینم.نداره
 ي نگاهش به دورشدن شادهیسا. راه رورفتي اتاقابه انتهازکردنی تمي حرف سالنه سالنه برانی بعدازايشاد
 ه؟خوشگلیچ:بهم نگاه کرد. داشتی خوشگلي خاکستريچشما. وآروم باشهخوردمظلومی مافشیبرعکس ذاتش به ق.بود
 ؟يدیند

 .نمیی منهیچراهرروزتوآ: گفتمی آرومبالحن
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  کنمتشی کم اذهیهوس کردم . زدوبه سمت پله هارفتيپوزخند
 .اری آب بوانی لهیبروبرام .هیساسایوا-
 ؟ی خانومستی ني اگهیامرد: طرفم برگشتبه
 .عترینه فقط سر:م گفتلکسیر

 هی وی پشتنیحوصلم سررفته بوددوست داشتم برم زم. اتاقموروشن کردمونیتلوز.وردیکثافت برام آب ن. اتاقم رفتمبه
 به قصدمرگ ارهی برمیاگه تنهاگ. سربرسهرجی وقت اهی دمیترسیم.رونی که جرات داشت بره بیول. کنميراندازیکم ت

 یبه افکارخودم پوزخندزدم ه. کنمنی زمشومخشوپخشیشمونی پي تفنگ بزارم روهی خواستی دلم میلیخ.زنهیکتکم م
 کرده شونیاری تازه آبمیانگارمش رح. قشنگ بودیلی باغ خينما.ستادمیپشت پنجره ا. تامن بکشمشسهیمیاون وا

ش دست تلفن همراموبرداشتموبه صفح. دورتادورباغ وپوشونده بودني مترمی ني به فاصله اسی رزقرمزويگال.بود
 ي که اطرافم بودن خدمتکارایی ونداشتم تنهادخترای وقت فرصت دوست شدن باکسچی بودکه هير طوتمیموقع.دمیکش

 یراست.کردمی ضامن دار دستم بودکه مدام بازوبستش مي چاقوهی.گرفتمی نمادگرمی بودن که بااوناهم زرجی ايخونه 
 ي قرمه سبزيبو. آشپزخونه رفتمهب. آروم بودنگهباناسرپستاشون بودنیهمه چ.دزدمیاطودیازپنجره ح. تشنم شدیراست

 رجی اي اون توخونه امینجابی من به انکهیقبل ازا.زنهی وقابلمه روهم مسادهی که کنارگازوادمینرگس ود.ومدیم
 . ودوسه ساله بودکردچهلیکارم
 .سالم تاراخانوم: لبخندزددنمیباد. بودی خوب ومهربونزن
 سالم:دم وبازکرخچالیدر
 
 

 .نرگس دنبالم اومد. رفتمییرایبه سمت پذ.دمیآبوسرکش
 . خان وآقادوباره دعواشون بشهرجی اترسمیدمیای ني ناهاربهتره به سالن غذاخوريتاراخانوم برا-
 .دعواشون بشه.به درك: گفتمرلبیز

 . اوردی سرت میی خان چه بالرجی اشبی ددونهی حرف نزن اگه آرادنبودخدامينطوریا: به صورتش زدوگفتنرگس
 .دجورشوبکشهی داره بایتی شخصی بي بابانی همچی گفتم خب به من چه آدم وقتتودلم

 گفت من توخونه یآرادم که طبق معمول اصالنم. نشمی آفتابرجی اي جلوکردمی میحدالمکان سع. گذشتيچندروز
 رآبیبه حموم تواتاقم رفتم،ش.رمیم بگ دوش آب گرهی خواستیدلم م.صبح بود7به ساعت نگاه کردم.انهیهستم 

شلواراسپرت . کمرم بودباسشوارخشک کردمي تاباالموکهیی طاليموها. اومدمرونی ربع بکیبعداز.وبازکردم تاوان پرشه
 . بخوراصبونهیتاراخانوم ب:ومدی مي شاديصدا. به درخورديتقه ا.دمی پوشی آسمونیزآبی بابلرهی تیآب
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 رجیا. بودزونی هم به سقف آوي اشهی لوستربزرگ شهی. سمتش کامالپنجره بودهی. رفتمي خوري سالن غذابه
 متوجه حضورم شدبهم یوقت.چون آرادبود جرات کردم برم جلو. ابروهاش گره خورده بودشهی بودمثل همزنشستهیسرم

 : گفتمی آروميصدابا.دمیترسی مرجیهنوزازا.دم ترشکیزنزدیبه م.دی تفاوت آب پرتغالشوسرکشی بهینگاه کردبعدازچندثان
 .سالم آقا...س...س-

به جهنم .اصالبهم نگاه نکردانگارنبودم.دمی کشرونی کنارآردوبیصندل.قلبم دوباره به تپش افتاد. بهم انداختيزی تنگاه
 آب پرتغال وانی لهی. ومچپوندم توحلقمکردمیزمیتندتندنونارور. منوبکشهرجی بودکه نزاشت انیمهم ا
 صورتش شی بودته رشوباالدادهیمشک يموها.کردی کوفت مي داشت چاکردمی مرجونگاهی ایرچشمیز.دمیسرکش

 گذشتم رجی ازکنارای آروميباقدم ها. بودستادهیزاینرگس کنارم.زبلندشدمیآروم ازپشت م. تنهافرقش باآرادهشدگفتیم
 . بم وخشنش سرجام خشکم زدپشتم بهش بوديباصدا.رندهیخداکنه دوباره بم گ

 .هات کاردارم بااتوسالنیب-
آروم . بودشیشونی روپی شده بوداخم کم رنگرهی خرجیبه عقب برگشتم آرادبه ا. دوباره لرزه به تنم افتادرجی به توالعنت
 ؟؟؟....نی جاکارتونوبگنی همشهیم....یم....یم:گفتم

 يچشم ها. طرفش رفتمزبلندشدبهیآرادازپشت م. بلندبه سمت سالن رفتيباقدم ها. نگام کردکه جوابموگرفتمي جورهی
 ؟يای باهام بشهیآرادم:دمی به موهام کشیدست. بهم دوختهی چندثانيشوبرای مشکي دهیکش
 نه-
 .آرااااااد: گفتمي کشداريباصدا. به غلط کردن افتاده بودمگهید

 . ندارهتیکار: گفتی محکمبالحن
 هم انداخته ي نشسته بودوپاهاش ورو مبلي رورجیا.به سالن رفتم.دیچی پمینی عطرتلخش توبي گذشت بوبعدازکنارم

 .ستی ني تاچندوقت ازحقوق خبري که به بادداديهزاردالر200بخاطراون:کردگفتی مگارشوروشنی سکهیبوددرحال
 .چشم آقا: دوختمنی زمنگاهموبه

 .ارمی دمارازروزگارت درمیدرضمن اگه بفهمم ازآرادپول گرفت: پک زدگارشی سبه
  ؟ی گفتی چدمینشن: دادرونیگارشوبیدودس. دادمسرموتکون

 . چشم آقا: گفتمی آروميباصدا
 بعد از چند رجی ارونی شن ازسالن زدم بی بزمجه منی ای خاك برسر عاشق چي زن هانی دونم ای نکبت نمکهی مرتاه
 لیر با موتور تنی باز کردن فرداطوی نگهبانا در حدمی شاخه گل رز چهی اطی حي رفتن رفتم توالی با آراد از وقهیدق
 شدم از موتور کی دوباره تو مخم اومد بهش نزدیطانی شي شد چشمش به من افتاد فکرهاالی واطی وارد حدشیسف
 نی گفتن فردی بود به خاطر موتورش بش مکی بهش نزدهی از بقشتری بی آراد بود ولي از آدمایکی نی اومد فردنییپا

  زدمثانهی خبيموتور لبخند
 نیسالم فرد_
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 سالم: برداشت شوی دودنکیع
  ومدمی ی طرف موتورش باهاش راه ماون
  هاادی ی بت میلی موتور خنی اسم فردنی گم ای منیفرد_

  اوهوم: داد گفت ی موتورشو به جلو هل مي که دسته همونطور
  خوشگلهیلیموتورت خ_
  اوهوم_

  به طرفش گرفتم به سمتم برگشت ابروشو باال دادگلو
  ستی طمع نیسالم گرگ ب_
   گمی خوب راستشو بهش می ولدی فهمی لعنتآه
 ؟ي دیموتورتو بهم م_
  بده...بهم...موتورتو: شمرده شمرده گفتم؟ییییییییچ: گفتي بلندي از حدقه در اومده نگاهم کرد و با صدایی چشمابا

 ؟يخوا ی نگذشته موتور متی کارنیری دختر هنوز چهار،پنج روز از شیهرچقدر پوست کلفت:دی به موهاش کشیدست
   کردمی اخم کمرنگختی ری موهامو تو صورتم مباد
  ارمشی می بده به جون خودم زود برات منیفرد_

   کنهی بشه آراد ولم نمتیزی شه اگه چینم: هاشو تند تر کرد قدم
  گهی بده دنی شه فردی نممیچیاه ه_

  دمیکوب. نی رو اعصابش راه رفتم پامو به زمیلی فکر کنم خسادی واسرجاش
   گردمی ساعته بر مکی ادی ی مگهیآراد چند ساعت د_
   کشمی خان مرجی تو سرم کنم ای داد چه خاکری بت گسی تهرانه اگه پلنجای شه تارا اینم_
  کارهی مگه بسیپل_
  گهیبده د: گفتم ی آرومي زدم فکر کنم خرش کردم باصداحی ملي کرد لبخندی باال رفته نگام مییبا ابرو 

 ی نده گشت مری بت گسمی وضعت پلنی بپوش با ای شال درست و حسابهیپس حد اقل : داد رونیب با حرص نفسشو
  رتیگ
 وقد باهاش چی هی با موتورش دور زده بودم ولالی تو وي کردم چند باری مفی کی سرعت رفتم طبقه باال مثل چبه
  با حالتدمی کوتاه قرمز پوشي مانتوهی ختمی صورتم ري طرفه توهی سرم کردم موهامو يدی نرفته بودم شال سفرونیب

 
 
آروم  : گفتدنمی هم کنارش بود با دي مهردی کشی هارو دستمال مشهی اومدم نرگس داشت شی منیی از پله ها پادو

  ی افتیتارا خانوم از پله ها م
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 داده بود ال مصب موتور که موتور هی به موتورش تکدمی دونی جوابش رو بدم درو باز کردم و به سمت فردنکهی ابدون
   دادرونی بی بود نفسشو عصبلی گورنینبود ع

  ی درست و حسابزی چهی گم ی من مي سرت کردهی چنیا_
  گهی بده دي کردمی رواننیفرد: گفتمی کردم و با حالت مظلومزی رچشمامو

   به طرفم گرفتدشوی به نشونه افسوس تکون داد کاله کاسکت سفسرشو
  ي نفهمه دختری بپوش کسنوی حد اقل اایب_

   کنمی می خوام توش احساس خفگینم: نازك کردمی چشمپشت
   بدون کاله خطرناکهی چیعنی کنم ی میاحساس خفگ: گفتي بلندي صدابا

 باال رفتم در اتاق آرادو باز کردم به سمت کمد کرم رنگش رفتم الی وي از پله هادمی کردم و کالهو از دستش کشیپوف
 به نهی تر بود تو آرهی سبزش تی آوردم مدل لباس سربازا بود ولرونی کاله از تو کمدش بهی بود ی کرمدیتاقش کال سفا

   شده بودوونهی دی راست راسگهی دنی رفتم فردنییبودم دوباره پا  با مزه شدهیلی کالهه خنیخودم نگاه کردم با ا
   گم کاله کاسکتی مگه نمي سرت کردهی چنیا_
   شهی معلوم نمادی تازه جلو هم داره صورتم زادی ی کالهاخوشم منی من از اگهی نده دریااااگ_

  ی برا خوشگلی کرده؟ نگفتم کاله کاسکت بپوشبیتو مخت ع:دی کوبشیشونی به پنیفرد
   ساعتمی فقط نامی ی به جون خودم زود منیفرد_

 حرکت دادم از پشت صداشو یموتورو به سمت در خروج دمی کشرونی موتورو از تو دستش بچیی با لبخند سوبعدم
 دمیشن
  هايتارا زود برگرد_

 تونستن ازش رد شن ی با هم منی بزرگ بود دوتا ماشیلی خرجی ايالی تکون دادم نگهبانا درو باز کردن در وسرمو
 موتور گذاشتم و ي پامو رو دسته رونی از در زدم بی بلند بود وقتي هالهی بود و در قسمت باال ترش مدیرنگش سف

 رو هندل چند بار فشار دادم که روشن شد عاشق صداش و رو زدم و پامچیی با حال بود سویلی باال خنیسوارش شدم ا
 باال بود خدا رو شکر لواسون خلوت بود و گرنه تا االن حتما چند نفرو بای فرمون گذاشتم سرعتم تقريبودم دستمو رو

 هوا  نه صبح بود وبای ساعت تقرفتهی شد شالم از سرم بی خورد کاله مانع می تو صورتم ميدید شد گرفته بودم باریز
 شدن به سرعت ی بچه با مامانش داشتن از جاده رد مهی بود نی سنگيادی شد تک چرخ زد زی نمنی با ایکامال آفتاب

  دمی زنه رو شني صدادمیفرمونو به سمت راست کش
  تیخدا بکشت با اون موتور سوار_

 به ی شد وقتی کم کم داشت سردم مگهی شدم دی مثل باد رد مابونای شعور از آسفالت خی بي کهی خودتو بکشه زنخدا
 اطرافو نگاه کردم چند تا بچه داشتن تاب ي از لواسون دور شده بودم سر سریلی پارك بودم خهی يکایخودم اومدم نزد

 شدم فقط رهی خلوت بود به خودم اومدم و به جلو خیلی خابونی اطراف سبز و قشنگ بود خي کردن درختای ميباز
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 ی پژو پارس پارك کرد نمهی متر اونور تر ستی باال رفته بود حدود بیلی سرعتم خدمی شنی گاز دادن موتورو ميصدا
اش فاصله داشتم به شدت دستمو  باهي اومد دومتررونی ازش بیتونستم سرعتمو کنترل کنم در جلو باز شد پسر جوون

 شد پسره نگام کرد تا دهی آسفالت کشي روی موتور به طرز وحشتناکيکای شده بود الستری دی گذاشتم ولترمز رو
 نشوی فکر کنم بغل موتور کنار ماشمی شدنی دوتامون پخش زمنشیخواست خودشو کنار بکشه با موتور رفتم تو در ماش

 بد بخت پخش نی به پاش گرفته بود موتور فردو بود و دستشنیی بود پسره سرش پادهیچی پيگرفت تو پاهام درد بد
 کرد پسره که انگار تازه به خودش اومده ی شده بود کنار مانتوم به آسفالت زده بود و پاره شده بود دستام گز گز منیزم

  بود داد زد
 ؟یچته وحش_
  افتهی قیوحش: گفتمدی لرزی م که از زور دردیی که پامو گرفته بودم با صدای حالدر

 ؟؟؟؟؟يتو دختر: کرد زمزمه کردی از کاسه در اومده نگام میی مثل جن زده ها به عقب برگشت با چشماپسره
 ؟؟يمگه کور: باال دادم ییابرو

 ي داغون کردنموی سوار نشو ماشیستی بلد نیوقت: داد زدهوی
 نمی گن ماشی منی درش داخل رفته بود همچيد قسمت جلو اش خورد شده بوشهی انداختم شنشی نگاه گذرا به ماشهی

  پاشه کالهمو از سرم برداشتمری زيحاال انگار فرار
   خط انداختمتیاردیلی مشی شنی به ماشدیببخش_

  شترهی تو بي باشه پولش از موتور قراضه یهرچ: هم فشرد ي دندوناشو روپسره
   ارزهی موتور من نمکی الستهی ي هم اندازه ي رونتی و ماشکلیکل ه: زدم ي به پاش گرفته بود پوزخنددستشو
   کردی کرد بلند شه دوباره به طرفم برگشت بهم اخمی میسع. به پاش گرفتدستشو

  جمت کنن؟انی بگم بي خوای می کنی مي موتور سواریتو اصال به چه حق_
 ؟ی بکني خوای میمثال چه غلط: کردم یپوف

  حرف دهنتو بفهم:ستادی مشت کرده بود سر پا ادستاشو
 سای خواست به پلی به جلو برداشت فکر کنم می قدمتی نگاه به سرتاپاش انداختم آب دهنمو قورت دادم با عصبانهی

 لوم بده دست و پامو گم کرده بودم خدا لعنتت کنه تارا داد زدم
  سای وایه_

  رفتمکشی بود چراغش شکسته بود نزد افتادهنی بدبخت آش و الش رو زمنی موتور فرددمی فنر از جام پرمثل
 !!!! نشدهيزیحاال که چ_

 تی اون زبون دومترنکهیقبل از ا: زديپوزخند
 

   بشر ازباز کوره در رفتمنی داشت ایی عجب روي کردی فکر مزاشمی چنی به ادی بایبچرخون
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 نی شدم عرهی خشی نفتی آبنی تر شد به شلوار جکی چنار کوتاه تره بهم نزديزبون من هر چقدرم دراز باشه از تو_
   کاکتوس چنارميمن در برابر تو: کرد و گفتزی چشماشو رمی و فنجون بودلیف

  هی کاکتوس کی تا بفهمي نگاه بندازهی به خودت نهیبهتره تو آ_
  م؟ی واگذار کنسی پلونی رو به آقاهی که کاکتوس کنیچطوره قضاوت ا: زديپوزخند
 دفعه دردسر درست کنم آراد که نی بترسم اگه ای چنی دونه چه کار کنه که عی ترس به جونم افتاد کثافت مدوباره

 یلی قدش خستادمی نجات بده خواست از کنارم بگذره جلوش ارجی تونه منو از دست ایسهله پدر و پدر جد آرادم نم
  لحنمو مظلوم کردمرمیبلند بود مجبور شدم سرمو باال بگ

   نکرده؟یی نشد خداشیزیاتون که چحاال پ_
 البته ي دی ملی ناجا موتورتو تحوی رانندگیی راهنماسی پلي بری مفی شده باشه اول تشرشیزیحاال برفرض که چ_

 ی راست مهی ي اومدرونی کم ارشادت کنن اگه زنده بهی گشت تا ي بری مفی بعدم تشری نامه داشته باشیاگه گواه
  ی پزشک قانونيای

 درب ي به مانتوی بزنم تو دهنش دستیکی گه برم ی مطونهی شنی داشت ایی کاسه شده بود عجب روي اندازه چشمام
  دمیو داغون شدم کش

 سی ملسی دم فقط ماجرا به پلی خسارتت شده دوبرابرشو بهت می هر چنی همه راهو ببنی ره ای میاووووووه ک_
   نکنهدایربط پ
   خسارتمو االن بدهاااااا خوب: زدزی تمسخر آميلبخند
 ی بود در آوردم دوتا هزار تومانبمی پول ته جی هر چی مانتوم کردم آه لعنتبی تو دست راستم بود دستمو داخل جکاله

 کردم دوست داشتم ی پوله رو کف دستم گرفته بودم و نگاش مشهیدرب و داغون بود که معلوم نبود مال چند سال پ
 پوزخند قشنگ هی ضد حال ناجور بودم هی منتظر بودم رهی سه ربعش خنی آسترهنی جدول به پيسرمو بکوبم لبه 

   داد با دست راستش به کف دستم اشاره کردلمیتحو
  اووووه تراوالشو نگاه کن_

   گذاشتنشی آرنجشو کف ماشدمی کم جلو کشهی افتاد رو ی که داشت از سرم مدمی سفشال
 ياری کم نی تاکسي کرابتیو جدختر کوچولو اون دوتا هزار تومنتو بزار ت_
 کنه به اطراف نگاه کردم هنوزم خلوت بود شانس آوردم وگرنه ی شعور منو مسخره میدوست داشتم خرخرشو بجوم ب 

 بود از ی روش خم شدم فرمونشو گرفتم به هر بدبختنی شدن رفتم کنار موتور فردی آدم دورمون جمع ملی اهیاالن 
 هی کرد ی و با پوزخند بهم نگاه مشی کوفتنیاون ماش  داده بود بههی کثافتم تکيه  پسرنیرو آسفالت بلندش کردم ا

  بهش انداختم. زینگاه نفرت انگ
  ارمی ی رم از خونه برات می میسی جا وانی اگه همیاالن که پول ندارم ول_
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 باز کرد و نشوی لرز افتاد به جونم در درب و داغون ماشستی ني ماه از حقوق خبرهی گفته بود رجی افتاد اادمی تازه
من عادت ندارم از دختر بچه : زد گفتی که استارت می شد و در حالدشیبعدم سوار پژو پارس سف... یبرو خودت:گفت

 کمکم نوی تعارف نزد موتور عاش و الش فردهی شعور ی بي ه بعدم گازشو گرفت و از کنارم رد شد پسررمیها پول بگ
 ساعت راه بود کالمو سرم کردم خدا رو شکر خلوت بود و گر نه با کی ادهی برم پادهی آه مجبور بودم تا لواسون پارهیب
 دمیرس  کوچه کهيکای نداخت تمام پاهام درد گرفته بود نزدی متلک بم مهی شدم ی اوضاعم از کنار هر کس رد منیا
 کوفته شده بود زنگ رو زدم نگهبانا درو باز کردن کلمی دستم به فرمون موتور بود تمام هدمی نفس راحت کشهی

 از دنمی نشسته بود با دالی ومکتی رو ننی دادن فردی زدن نه جوابمو می مجسمه بودن نه باهام حرف منی عشهیهم
 ؟ي کردیتارا چه غلط:با داد گفت داشت شی ته رهی بود داده  فرشو باالي اومد موهای به سرعت به طرفم مدیجاش پر

  يااااکرم کرد: دستمو به گوشم گرفتمهی
   انداختمنیی مظلوم کردم و سرمو پاافمویق

   دآد انگار دوست داشت خرخرمو بجوهی هم فشار مي موتورت داغون شد از حرص دندوناشو روگهی ددیببخش_
   زدمیحی مللبخند

  گهی شد دییهوی خب دیببخش_
   خوامی مییهویمنم کل خسارتمو : دقت به موتور نگاه کردبا

   نشدهشیزی که چنی انی فردالی خیب: زدميلبخند
 شیزی چی گیاونوقت تو م.  خرنی به عنوان آهن قراضه هم از من نمگهی دنوی نشده؟؟؟؟اشیزیچ: گفت تی عصبانبا

 نشده؟
   ندارم که بت بدمی ده منم پولی به من حقوق نمرجیبه هر حال ا: باال انداختمي اشونه

   مشکل خودتهگهیاون د_
 ی شه می که مشکل من مشکل آرادم میی مشکل منه و از اونجانیباشه ا: گفتم عی سردی به ذهنم رسيزی چهی هوی

   موتور منم داغون شد حاال خسارتشو بهم بدهنی موتورمو دادم به تارا اون رفت خورد زمی بهش بگي بریتون
   تارا هم داغون شدي اضافه کن که زانونمیالبته ا: زدم يزی آمطنتی شلبخند

  شد داد زدکی به در نزدی و رفت وقتدی موتورشو کشتی عصبانبا
 صبح بود خدا رو ازدهی دم به سمت پله ها رفتم در سالنو باز گذاشتم ساعت ی به تو سه چرخه هم نمگهی درمیمن بم_

   اومد داخل ابرومو باال دادمنی بود در سالن دوباره باز شد فرد نشدهداشونی هنوز پرجیشکر آراد و ا
  ری من که بت گفتم برو پولتو از آراد بگي باز که تو اومدهیچ_

   کردی با نفرت نگام منی فرددمیخند
 ي کشمت ها امروز به اندازه ی زنم میتارا م_
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  ی رومخم راه رفتیکاف
 اول برسه ي که پام به پله نی بود قبل از ای نموره وحشهی نمی فردنیا دمی شد به سمت پله ها دوکی بهم نزدبعدم

  رونی کردم بازومو بکشم بی من سعي بد بخت کپ کرده بودن از دادوهوارهاي نرگس و مهردیبازومو کش
  ی رواني دستمو کنديآآ_

   شدی فشار داد استخونام داشت خورد مشتری ببازومو
   غلط کردمیییی آيآ_

   ول کرد به طرفش برگشتمبازومو
   گم های به آراد مي فشار بدينطوری دفعه دست منو انیا_
   واسه من آراد آراد نکن خدا خوب در ونقدریا: گفتتی همون عصبانبا

   رو با هم جور کردهتخته
  سالم آراد: به پشت سرش نگاه کردم و گفتم تی جدبا
 قی نفس عمهی بگه که گهی دزی چهی به طرفم برگشت خواست  خنده دوبارهری ترس به عقب برگشت بلند زدم زبا

   کلت به طرفم گرفتهی و دیکش
 از بچه ها که تو کار قاچاق اسلحه یکی منصور تا االنشم عالف تو شدم بهش بگو ي برم خونه دی بده آراد من بانویا_

   آوردههیاست از روس
 رنگ بود تو ي دستش نقره ادمی بود چند بار ماشه و خشابش رو کشي سبک بود دستش فلزیلی گرفتمش خازش

 سرش بسته ي رو باالي شد روسرکیسمت در رفت نرگس بهم نزد.  بهی بدون خداحافظنیدستم چرخوندمش فرد
  بود
  تا االن؟دیتارا خانوم کجابود_
   کردمی میل فضودی خوام نبایمعذرت م: لب گفت ری نگاهش کردم که جوابشو گرفت و زي جورهی

   بودمرونی و آروم گفتم بدمی به موهام کشی فکر کنم باز ناراحتش کردم آخه بغض کرده بود دستااه
 رونی لباسامو بي هوس استخر کرده بودم کشویلی کرد خی بدنم درد مدمیرو تختم دراز کش.  باال رفتمي طبقه به

 نیی اتاق آراد گذاشتم از پله ها پاي روش بود برداشتم اسلحه رو تودی سفي های بنفش که توپ توپوی ماهی دمیکش
   بودمرهی خنی زمدی سفي هاکیسرام  کردبه طرفم برگشت بهی رو پاك می عسلزی داشت مهیرفتم سا

   شدهاهی کن سزی هم تمکایکف سرام_
   شدمرهی خوشگلش خي خاکستري با حرص نگام کرد به چشماهیسا
   بم بدهدوی خوام برم استخر کلیم_

   کثافتومدی رژه لب مات زده بود چقدر بهش مو هی لبش بود ي گوشه يپوزخند
  ادی ی بت میلی خنی تارا فردیراست_



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 14 

   دهی گل مي بوشهی تازه باغبونم هست هميای ی میلی خمی تو هم به مش رحزمیممنون عز: غنچه کردم لبامو
   دآدی رو تودستش فشار مدستمال

 وقت حاضر چی چون آراد هی ترشی خونه منی همي تو بدون توی تور کردم ولموی به من که مش رحنیپس آفر_
   خواد ازت استفاده کنهی که منهی به خاطر ایینجای با تو ازدواج کنه االنم اگه استین
  ی هستنمیتو خودت حسرت به دل هم: زدمشخندین

  دیکل: گفتم یحن محکم شد با لرهی با نفرت بهم خهی ثانچند
  ته؟ی چي برادیدرش که بازه کل: حرص گفت با
 ؟ي کار داریتو چ_
   سروقت توادی ی وقت نمچینترس آراد ه: زدشخندین

 .  بهم بدهدوی االن کلی ولنی شنا بدي دوتاتون مسابقه ادی درو بزار باز تا آراد بیباشه تو هر وقت رفت_
 کفشش ي پاشنه هاي گذشت باصداقهیچنددق. پررو فک کرده همه مثه خودشنيدختره . نگام کردورفتباحرص

 مش شوباالبسته يموها. گذاشته بودشی قشنگشوبه نماکلی بودکه هدهی پوشی آبکی تونهی. واردسالن شدهدمیفهم
به . هلوبگذرمنی ازاتونستمی نمم آرادبودي اگه جاکرد،منی ترمی بودچشماشووحشدهی که به چشماش کشیبودخط چشم

درسالن .دمشی طرفم گرفت،ازدستش کشدوبهیکل. انداختمگهی دي جاهیخودم اومدم نگاهموبه 
 پام کردم اطراف استخر يدی سفییدمپا.دروازپشت قفل کردم. بودی آبيکایدورتادوراستخرسرام.استخروبازگذاشتم

 میآبش ولرم بود،بعدازن. زدم توآبرجهی رفتم وشکینزد.بود   بلندیلی لوستر سقفش خهی بود و کنارش دی سفيکایسرام
 رهی خنهیبه آ.دمودراوردمی سفيبه طرف اتاق پرورفتم،حوله .دی چکی آب مرون،ازسروصورتمیساعت اومدم ب

 . ،قرمزشده بودمی آبيچشما.شدم
 عضو صورتم نی باال بستم چشمام و موهام قشنگ ترسموی خیی طالي موهادمی پوشیدباشلوارگشادآبی سفکی تونهی

 شی با آرای نبودم ولي افسانه اییبای زیعنی نسبتا خوب بود ی داشتم در کل چهرم معمولی معمولینی لب و بیولبودن 
 هی اومد،ی منیی ازپله هاپارجیا. شب بودهشت، سالن نگاه کردميقفل دروچرخوندم،به ساعت تو. شدمیخوشگل م

 شیشونی پي روی نگاه کردم،اخم کمرنگدشی کشکلی بود،به هدهی پوشی کوتاه نفتنی آستهی بایشلوارکتان مشک
 :آروم گفتم. به اخماش عادت کرده بودمگهیبودد
 .سالم آقا..س..س
 رجیا. واردسالن شديمهر. بودمسادهی وانهیمن کنارشوم. مبل نشستيرو. تفاوت ازکنارم ردشدی تکون دادوبيسر

 :گفت
 .اری برام مشروب بيمهر—
 .چشم آقا: سرشوتکون داديمهر

 ؟ینیشیچرانم:نگاه کرد بهم رجیا
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 بود،به وانی مشروب ولشهی شهی که توش ینی سهی بايچندلحظه بعدمهر. مبل نشستمي زدموبافاصله ازش رويلبخند
  آقا؟دی نداري اگهیامرد:زگذاشتی مي رورجی اي روجلوینی اومد،سرجیسمت ا

 نیجوون تر. ساله بودی حدوداً سي معذب شده،مهری حسابي به سرتاپاش انداخت معلوم مهری نگاهرجیا
طرزلباس : تفاوت گفتی برجیا.کتربودی دوسال ازمن کوچیعنی ودوسالش بود،ستی بودکه بهی سارجی ايخدمتکارخونه 

 .زنهی حالموبهم مدنتیپوش
 د،بلوزشمی سفي جوراب شلوارهی دامن تازانوپاش بود،باهی بدنبودادمیبهش نگاه کردم،ز. انداختنیی سرشوپايمهر
  بودرباسنشیتاز
 
 
 بشیلشوازتوجی موباکهی درحالرجی برم؟اتونمیآقام: گفتي داره؟مهری مردم به توچه ربطپی ترجی بش بگه آخه ای نیکی

 .برو:اوردگفتیدرم
 .الوفرهاد: گفتهیبعدازچندثان. روگرفتی کسي شماره

....................... 
 دی همون جانگهش دارنه

................... 
 .ارمی به حرفش منجاخودمی اارشی بندهی نگفت تاچندروزآيزی بازم چاگه

.................... 
 به خواستیومی کیعنی. ازش بپرسميزی جرات نکردم چی گل کرده بودولي بدجورمیحس فضول. روقطع کردیگوش

 اره؟یحرف ب
 . خان شام آمادسترجیدایببخش: واردسالن شديشاد

 .اتارایب:رفتی مي ازجاش بلندشد،به سمت سالن غذاخوررجیا
 نیی که ازپله هاپادمیآرادود.زبودی مي کردم مشروب دست نخورده روزنگاهیبه م.زدی مشکوك مي بدجورامشب

 ترش ومدانگارباجذبهی بهش می بود،چقدرلباس مشکی پاش بود،لباسشم سرتاپا مشکی مشکی انگشتییدمپا.ادیم
 .بود  خوشگل شدهیلیط خ بوداَ کثافختهی صورتش ري طرفه توهیشوی مشکيموها.کردیم

 . برنج دستشون بودسی اومدن،درونی ونرگس ازآشپزخونه بهیسا
 .سالم آقاآراد: لبخندپسرکش رولبش بودهی به آرادنگاه کردهیسا

 ي طرف شادزنشستم،آرادبشقابشوبهیپشت م. تفاوت ازکنارم ردشدی نگاش کنه سرشوتکون دادوبنکهی اآرادبدون
 .برام غذابکش:گرفت

 . آقاکشمیمن براتون م:دی کردوبشقابوازدست آرادکشی دستشی پهی گفت،سای چشميشاد
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 . اوردنیی وهوامعلق بودپانی بدبخت دستش که توزميشاد
 غذاموخوردم ازپشت نکهیبعدازا.کردی رنگارنگ روش بودنگاه مي که چندنوع غذادیزسفی تفاوت به میآرادب

 .توسالن منتظرباش: نگام کردرجیا.زبلندشدمیم
باالخره سروکلشون .خورهی ماموت غذامهی اندازه رجی انیان؟ایاَه چرانم. ضرب گرفته بودنی زميپام رو. دادمکونسرموت

 گم شده ي ازپوالی هنوز حرفگهیفرهادم: گفترجیا. نشسترجی ايآرادروبرو.زبودی مي مشروب هنوزروي شهیداشد،شیپ
 .نزده

 : کردگارشوروشنی سرجیا. داددتکونی عالمت تائآرادسرشوبه
 .زنهی منوبچشه حرف مي مشتاي مزه یوقت

 ی حرفاشونونداشتم فقط هرچي وقت حوصله چی،هي تکراري حرفانیاَه حوصلم سررفته بودازا. تو هم بودآراداخماش
 بودبه خودش زحمت ی مرگ وزندگهیفقط هروقت قض.آرادم که انگاردردهنشوگل گرفته بودن.دادمی انجام مگفتنیم
 .بخور:دبعدمشروب وبه طرف آرادگرفتی وسرکشختی روانشی ازمشروب وتولی کمرجیا.گفتی ميزی چهی و دادیم
 .فک کنم قبالگفته بودم مشروب دوست ندارم–

 کجا؟: گفتي بلندي باصدارجیبه طرف پله هارفتم که ا. آرادرفت منم ازجام بلندشدمنکهیبعدازا.آرادازجاش بلندشدورفت
 . اتاقم بخوابمرمیم: طرفش برگشتمبه

  آرادبخوابشیبروپ: نگاه کردبهم
 ؟؟؟؟؟؟؟یچ:ارگفتمی اختی وبدمی ترسنی همي زدم براتی وباقاطعحرفشومحکم

 : بودستادهی ای کمي طرفم اومدروبروم بافاصله بلندشدوبه
 نیا:بخاطره پسرم نگهت داشتم ادامه داد.ری همه سال نگهت داشتم عاشق چشم وابروت بودم؟نخنی اي کردفک—

 .یخوابی اون مشی پيریاالنم م.لهی می اطرافش جزء تو بي دختراي آرادنسبت به همه یولباعث تاسفمه 
 دیباترد. نره غول بگه نهنی به اتونستی می کی آرادبخوابم ازطرفشی پدمیترسی می بهم دست داد،ازطرفي بداضطراب

 .خوبه:زد. شخندیسرموتکون دادم،ن
 . برواتاق آراديسادینجاوایهنوزکه ا: ازمشروبش خوردوگفتی مبل نشست کميرو

 به دادم اخداخودتی. بودعترشدهی خون توبدنم سرانیسادم،جری اتاق آرادوايجلو. ولرزان به راه افتادمنی سنگي هاباگام
  ودرزدمدمی کشیقینفس عم.برس
 .اتویب—

باتعجب بهم .رفتی ورملشیداشت باموبا. لختش لرزه به تنم افتادي بازوهادنی تنش بودبادی رکابهی شدم وارداتاقش
 ؟يخوای مینجاچیا:نگاه کردوگفت

 شی پامی بودگفتم بابات گفت بی مردم دروغ نگفتم باهربدبختی بارتوعمرم داشتم ازخجالت منی بگم واسه اولاگه
 .توبخوابم
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 .ابخوابیخب ب:دی تختش درازکشي بهم نگاه کردروچندلحظه
مثل . کنهتمی بدترلج کنه واذدمی ترسی بهش بگم بدنگذره،ولخواستیدلم م. ام دارهیی عجب روای شرم وحی بکثافط

 . کناگورتوگمی ابخوابیابی:زشدی خمین.صاعقه زده هاسرجام خشک بودم
پس :دی کنارکشیتختش دونفره بودخودشوکم. بودمسادهی طوروانیهم. بامشت بزنم توصورت خوشگلشخواستی مدلم

 ؟ی بخوابيخوایم
 .نکنه تابابات شک رمی مگهی دقهیچنددق—

به .دمی کشیقی عمارنفسی اختیب.دی خودش کشيبعدم بهم پشت کردوپتورو رو. بهم دوختدشوباخشمی کشيچشما
همونطورکه پشتش بهم . رئال بودي چندتاتابلووارشی ديرو. بودي مترستیبابی تقرکردم،اتاقشی موارنگاهیدرود

  تواتاقم؟یاون کلتوتوگذاشت:بودگفت
 .آره–

 .........هی گفت دوستت ازروسنیفرد: مکث کردموگفتمچندلحظه
  بخوابمخوامیصداتوببرم: حرفمدوسطیپر

 تونستمینم. زورتصاحب کنهکردمنوبهی نمی بودوسعيخداروشکر آراد آدم مغرور.گهیپدروپسربه هم بردن د. وارفتمسرجام
 رهی باوجودمن بگتونستیمچطور.دمی منظمشوشني نفس هاي صداقهیبعدازچنددق.هی بشم که آدم جذابنیمنکرا

 ياتاق خودم  چندمتر. اومدمرونی ازاتاق آرادبه آهستيباقدم ها.به راه رونگاه کردم. دروبازکردميآروم ال.بخوابه
 نییبه پا.نمی نبرجی اکردمیدعام.دادی بهم دست میاحساس خوب.زاشتمی مخی يکای سرامي پامورونکهیازا.اونطرف تربود

  وچشاش بسته بوددهی مبل درازکشي رورجیا. کردمینگاه
 
 
به سقف . تخت انداختميخودمورو. دادمرونینفسموکه حبس شده بودب. دراتاقموبازکردم وازپشت آروم بستمشعیسر.

 هم ي دوازده متردبنفشمی سفمی گلهی. کمدودراوربنفش بودهی اتاقم يگوشه . بودیاسی اتاقم يوارای شدم،رنگ درهیخ
 بابام ی وقتادمهی.نمی زمي آدم رونی خوشبخت ترمنکردیدفکرمیدی ودم ودستگاهاشومرجیا يالیهرکس و.کف اتاق بود

 دونستی بودکه منی همدبخاطرهیشا.نهی منوببرجی وقت دوست نداشت اچی هیکردولی کارمرجی واسه انکهیزنده بودباا
 دمیفقط دلم به پدرم خوش بودکه فهم. من فوت کرده بودااومدنی بعدازبه دندمی وقت مادرموندچیه.هی آدم کثفرجیا

 هیکردی فکرشومی کیول.کردمی مي زارهی هفته گرهی تادمی روفهمهی قضنی ای وقتادمهیکنه،ی کارمرجی ايه و برایقاچقاچ
 . وچشماموبستمدمی سرم کشيپتورو رو. بشمرجی ايروزخودمم ازآدما

 تخت ي به بدنم دادم وازرویکش وقوس.دمی کشي اازهیخم.دارشدمی که توچشمم افتاده بودازخواب ببانورآفتاب
 .ریسالم تاراخانوم،صبحت بخ:دی صورتم پاشيرفتم توآشپزخونه نرگس نگاه مهربونشوتو. اومدمرونیازاتاق ب.بلندشدم

 سالم: دوست داشتملبخندزدم،نرگسو
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 ي هاشهی هم شهیسا.دی کشیم داشت دستمال يشاد. بوددنی کشی درحال جاروبرقي اطراف نگاه کردم مهربه
 .نرگسم مشغول پخت وپزبود. بودزمشکوكیهمه چ.دیچیزمی ميمشروبورو

 ه؟ینرگس خبر:دمی به موهام کشیدست.سنگ اپن آشپزخونه نشستم. يرو
 .نجای اانی خان گفتن امشب آقامنصوروخانوادشون مرجیا–

اسم زنش شهالبوداصالازش خوشم .پسرشم هم سن وسال آرادبود. کارقاچاق داروبوديتو. بودرجی اقیمنصوررف.وارفتم
 ی خم به ابرونمرتمی غیمنصورب.چسبهی مرجی کنه به انهی شرف عی بکهیزن. بوددهی تازه به دوران رسي زنانیازا.ومدینم

 دونستی مشهی بودکه همیکس رفتم اون تنهاهی به طرف سادمیفهمیدمیبا.نجای اانی بخواستنی بودکه ميحتماخبر.اورد
 آرادکجاست؟:گفتم.دادی توجه به من کارشوانجام میب.آرادکجاست

 .کنهی مياردبازیلیداره ب: نگام کنه پوزخندزدنکهی ابدون
 ي ته سالن بودباالي اشهی بزرگ شومی آکوارهی.به سالن رفتم. سالن نسبتابزرگ ته راهروبودهی بااليدوباره رفتم طبقه  

 نمیفرد.زدی توپ ضربه مهی شده بودوداشت به اردبودآرادخمیلیزبیوسط سالن م. گلخونه ساخته بودنهی وممیآکوار
 توحالتش بده يریی تغنکهین نگام کردوسرشوتکون دادآرادبدون ایفرد.به طرفشون رفتموسالم دادم. بودستادهیکنارش ا

 .میری بگلیداروهاروتحو.میدبری باگهیدوهفته د:گفت
 .کنهیمشب که منصوراومدبابام باهاش هماهنگ ما: ادامه دادبامکث

 م؟یدی داروهاروبه منصورممی برگشتنکهیچندروزبعدا—
 . روزسه—
 ست؟ی نکم—
 .می دارادنگهشونیدزینبا.میمجبور–

 . اووردمیدنیآقابراتون نوش: بالبخندواردسالن شدروبه آرادگفتهیسا. تق تق دراومديصدا
 .زوبرویبزارروم:ستادیآرادا
 . رفترونی وبزگذاشتی مي رو،روینی باگفتن چشم،سهیسا

  گفته؟يزی چروسیس: کردنی فردآرادروبه
 
 

 بچه هاانگشتاشوخرد کردن گفت که ی وقتیول.گفتی نمیچیدوسه روزاول ه:دوگفتی به موهاش کشی دستنیفرد
 . مقدارشوبرداشتههی پوال،لیموقع تحو

 . نکنهي دزدرجی ازاگهی فهمه که دی چشمش ميو مامانشواووردم جلیوقت.نجای اارشیب: گفتیآرادعصب
 ؟یکنی کارش می چی ازش زهرچشم گرفتنکهیبعدازا—
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 درس عبرت شونی بقي تابراارمی سرش بیی بالهیدی قبلش بایول. به بابامسپرمشیم:زگذاشتی مياردورویلی بآرادچوب
 .شه
 اد؟ی موانمی امشب کیراست: گفتمنیبه فرد.زی بم گفت کرم بری حسهی کردکهی عزم رفتن منیفرد
 .ادیفک کنم ب: به آراداشاره کردوبهم چشم غره کردنیفرد
 ؟يدی خوب خوابشبید: گفتميزیبالحن تمسخرآم. رفترونی ازسالن بنیفرد

 روکه نشونه ی توپعیسر. اومدی لجش درنمکردمی ميکثافط هرکار. توپ ضربه بزنههیخم شدتابه . نگام کردبااخم
 هی دمی لحظه برگشتم دهی. وباحالت دوبه سمت درسالن رفتمدمیخند. کردمزپرتیگرفته بودبادست به اون طرف م

اوه .دیخندیچقدرقشنگ م. رفتمرونیدادموب  داره،خندموقورتيری اخم کردبچم خوددرگعی سردنمیباد.لبخندرولباشه
 رفتم نیی پااطی حي آوردم از پله های بد بختو در مروسی سنی کار اي ته تودیبا.زدنی حرف می راجب کدمیحاالفهم

   رفت قدم هامو تند تر کردمی می دستش رو فرمون موتورش بود و داشت به طرف در خروجنیفرد
  نی فردسایوا_

   به طرفم برگشت فقط نگام کردستادی اسرجاش
  شده؟یچ_

  افتاده؟روسی سي برایچه اتفاق: گفتمدموی به موهام کشیدست
   تفاوت نگام کردیب

  ی تو بدونستی نيازین_
   بدونمدی پس باکمی شما شري منم تو کاراازهی هم نیلیچرا خ: هم فشار دادمي رودندونامو
   کرد دستمو به کمرم زدمی اطرافو نگاه مي نشست داشت درختااطی تو حی مشکمکتی ني جک زد و روي روموتورشو

  با تو بودمنیفرد_
 دی گه بای اون می پس هر چی کنی کار مرجی اي رفته تارا تو فقط براادتیتو انگار :بهم دوخت  شو ي قهوه ايچشما

  ی توکاراش دخالت کنستی چشم قرار نیبگ
   برو از آراد بپرسی بدوني خوای میهر چ: کرد پاشو رو پاش انداخت و گفتی داشت اعصابمو خورد مگهید

  اد؟ی قراره بیی چه بالروسیسر س: دمی کشیقی عمنفس
   به آقا داره فکر نکنم زندش بزارهی دونم بستگینم: باال انداخت ي اشونه
  حقش مرگه؟؟رجی کم پول از اهیفقط به خاطر برداشتن : رو لبام نشست ي مسخره البخند

  آره_
  ارزشه؟ی بنقدری آدم اهی جون یعنی_
   اومد لرز تو تنم افتادي نگام کرد باد سردي حالت جدبا
  ی کنی مکی و تو هم شلادی دست تو هم مرجهی که دست اي اسلحه ای گناهی حرف نزن که انگار بيتارا طور_
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 رهی انگار قاتل زنجی گی منی کردم اونم به خاطر زنده موندن خودم همچکی شلی بار به کسهیاوال من تا حاال فقط _
 .  کنهی فرق میلی کردن بحثش با کشتن خکی ام دوما شليا

 هی و اال ی خان نزنرجی اي حرفارو جلونیبهتره ا: جاش بلند شد و از کنارم گذشت رو موتور نشست و روشنش کرد از
 نشستم اسی درخت ری بود زی به عقب برگشتم رفتم سمت باغ هوا آفتابی حرف بزنی نتونگهی آره دی به سرت مییبال

 خودشونم ي به آدمای و آراد حترجی اي هاي بازی وحشنیا  وضع ازنی خسته شدم از اگهی دادم دهیو سرمو به تنش تک
 ي به نگهبانا نگاه کردم سر جاهاشون بودن دوباره به داخل برگشتم کولر گازدمی کشیقی کردن نفس عمیرحم نم

 ي روي کرد مهری داشت ساالد درست مي اومد شادی مي قرمه سبزي کرد رفتم تو آشپزخونه بویداشت کار م
   بود بهم نگاه کردنشسته  آشپزخونهیصندل

   تارا؟ي خوای ميزیچ_
 گذاشته بود به طرفم ینی نشستم شربت آلبالورو که تو سی اپن سنگي زد روي شربت بده لبخندوانی لهیآره بهم _

 اومد به طرف اتاق ی مهی نحس ساي بود از پله ها باال رفتم صداخی یلی خدمی نفس سرکشهی و برداشتم و وانیگرفت ل
   سرش بودي شربت باالوانی لهی با هیسا  بوددهی تخت دراز کشي در باز بود آراد رويتم الآراد رف

  آقا براتون شربت آوردم_
 سه نی آستزی رخش مشخص بود بلمی در فقط ني نگاه کردم از الهیبه سا. زیبزار رو م: چشماش بسته بود گفت آراد

 دستش بود فی ظري دستبند نقره اهی بود دهی پوشی تنگی باسنش بود شلوار مشکي بود تا رودهی پوشیغیربع قرمز ج
 زدم فکر ي بود موهاش تا پشت کمرش بود پوزخنده مش کردشو باال بستیی طالي هم زده بود موهایالك قرمز رنگ

 ین دست تخت نشست پشتش به در بود هموي کنه رفت لبه کی تونه آراد تحری می خرکي عشوه هانی با اکرد یم
 تفاوت ی چشماشو باز کرد بهی آراد گذاشت نا خواسته دستامو مشت کردم آراد بعد چند ثانیشونیکه دستبند داشتو رو پ

   کرده نگاهیبه سا
  يفکر کنم تب دار_

  خوبم: گفت ی آرومي با صداآراد
 .....دی خوایاگه م_
   خوامینه نم_
  يانگار واقعا تب دار: دست آرادو تو دستش گرفت و گفتهیسا

  گفتم که خوبم: دوباره چشماشو بست آراد
  دی شربتو بخورنیا: شربتو به طرفش گرفتهی کنه؟؟ ساضی داره که آراد بدبختو مري دختره حاال چه اصرارنیا

 رونی و برو بزیشربتو بزار رو م: گفتي به سردآراد
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 گذاشت و به طرف در اومد تا خواستم خودمو کنار بکشم درو باز کرده زی معمول شربتو رو م به سنگ خورد طبقرشیت
  بود
 نداره دفعه بیع: آراد بازم سگ محلت کرد با حرص نگام کرد با تمسخر گفتمنمی بی خانوم مهیبه به سا:دمی خندکج

   شد حاالی فرجهی دی لباستو باز تر کن شاششی پيبعد که اومد
 بردم رفتم تو اتاق آراد از ی لذت میضی کردم به طور کامال غری متی بشرو اذنی ای و از کنارم گذشت وقت تنه زدبهم

 دی نزنه دوباره دراز کشی داد تا بهم حرفی هم فشار مي لباشو رودی از جاش پردمیقصد درو از پشت محکم به هم کوب
   عاشق دلخستهنی هم درست کرده ای شربتهچ: گفتم ي بلنديروش نشستم با صدا  روبهی صندليرو

 داشت ابروهاش ی برق خاصشی مشکي پر کرد چشماموینی عطرش بي چشماشو باز کرد بهش زل زده بودم بوآراد
   افتاده بودشیشونی پي پرش توي از موهاي بود دسته ایمرتب و مشک

  زل نزن بهمي اونطوری نفس بره ولتمیدرسته جذاب: گفتی تفاوتی بي صدابا
 نگاه کردم شربت پرتغاله داشت بهم چشمک زی به مرهی گی ملی پررو چه خودشم تحوي ازش گرفتم پسره مونگاه

 ی رم می ام و مهی کنه منم مثل سای خم شدم و شربتو برداشتم به آراد نگاه کردم البد با خودش فکر مزی زد رو میم
   گذاشتمزی رو موانوی لدمی زدم و شربتو سرکشيدمش بهش لبخند

  دلم حال اومدشیآخ _
 کرد ی زد بهم نگاه می رو برداشت و با فندك روشنش کرد همونطور که پک میکی کنارش گاری سي از جعبه آراد

 از گهی بود درجی پسر اون انمی نکش اگاری آراد بگه سنی جرات داشت به ای کی خورد ولی بهم مگاری سيحالم از بو
   متوقف شدمجام بلند شدمو به طرف در رفتم با صداش

  شی حاال که خوردنیی ببر پاوانوی لایتارا ب_
   جمعش کنه مگه من نوکر توامای جونت بگو بهیبه من چه به سا: باال انداختمي اشونه

   کنمی کارت می اگه بلند شم چی دونی خودت منیی پاشی بری مي داری برش ميایتارا م: گفتی محکمي صدابا
 زورگوبه ساعت نگاه کردم نه شب بود ي پرروي پسره ششششییی رفتم ارونی برداشتمو از در بوانوی عقب برگشتم لبه

 تا آرنجم بود ناشی آستدمی زانو پوشي وجب باالهی تا ی آبزی بلستادمی انهی آي شه روبه روی مداشی منصور پگهیاالنا د
 و از ختمی صورتم ري طرفه توهی موییال طي پا کردم موهاینیج ي هم دستم کردم شلوار راسته ي دستبند نقره اهی

 اومده بودن بلند سالم نای رفتم منصورانیی هم کردم در اتاقو باز کردم از پله ها پایمی مالشیپشت باال بستمش آرا
 وانی کبود شی خروار آراهی ری سبزش زي نشسته بود بهش نگاه کردم با لبخند جوابمو داد چشمارجیکردم شهال کنار ا

 بود موهاشو تا رجی اي زده بود منصور روبه روی اسپرت جلفپی کرد تی نفره نشسته بود با لبخند نگام مهی مبل هی يرو
  دی کشششی به ری شدم منصور دسترهی خزی مبل نشستم و به مهی يته زده بود رو

 م؟یری گی ملی دارو هارو تحوگهیچند روز د_
   کردی و منصور نگاه مرجیبا اخم به ا مبل نشسته بود و ي آراد نگاه کردم رو به روبه
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 یچقدر م.  ماه بعدکی ي رن بوشهر احتماال برای آراد و بچه ها مگهی دي دو هفته ی دونم ولی نمقیدق: گفترجیا
  ؟يخوا
   خرم ازتیهمشو م_
  خوبه: زدي لبخندرجیا

 ؟يری گی دفعه از کجا جنسارو منیا_
 خارك_
 حاال چرا خارك؟_
   امن ترهیی کمترن به جوراگهی دي اونجا نسبت به جا هايمرزبانا_
 چند قلمه؟_
 پونزده کارتون دسفرال و آساکول نی و شش کارتون انسولستی چهار قلم آوردم بندفعهیا:دی تو موهاش کشی دسترجیا

  توتکیو سا
 ا؟ی راکد بوده آمتاشونیق-
  ن شده هفتاد تومي بسته اتوتکی مثل قبال فقط سابایآره همه تقر _

 خودم شدم بهش نگاه کردم لبخند زد ي رووانی کي رهی سرمو چرخوندم متوجه نگاه خدی نپرسی سوالگهی دمنصور
 وهی دستش بود موهی مینی حرفاشو قطع کرد نرگس وارد شد سرجینگاهمو به اطراف دوختم در سالن به صدا در اومدا

 ارینرگس مشروب ب: گفت رجی گذاشت ازیرو رو م
  چشم آقا_

 همه گرفت همه جز آراد ي جلوي بود شادینی تو سالسی مشروب وارد شد ده تا گینی با سي شادقهی چند دقبعد
 ي خارج شم برامیعی از حالت طبادی خواستم زی نمدمی برداشتم نصفشو سرکشالسی گهیبرداشتن نفر آخر من بودم 

 جز دوتا از رجی خونه اي کدوم از خدمه چیه  ادامه داد دوبارهرجی رفت اي شادی گذاشتم وقتزی رو مالسوی گنیهم
 بود با دست پشت گوشم ختهی خبر بودن پامو رو پام انداختم موهامو که تو صورتم ری برجی اینگهبانا از کار قاچاق

 نی ازی تا حاال متوجه نگاه هیعنی بزنتت آراد ي کرد آه کوری نگاه منیفرستادم به آراد نگاه کردم اخم کرده بود و به زم
 تارا جان ؟چه یخوب: زد ي جداکرد بلند شد اومد کنارم نشست لبخندرجی اي نشده بود؟شهال دستشو از دور بازووانیک

 زم؟یخبر عز
  زدمي لبخندی من احوال پرسشی پادی زده حاال مرجی الو هاشو با اهه
  ممنون خوبم_
 ي با صداوانی و منصور همچنان مشغول صحبت بودن کرجی بود ادهیپوش يدی جذب سفي لباساش نگاه کردم مانتوبه

  رونی بای از فاز معامله بگهی خان درجیا: گفتيبلند
   جانوانی شه کی نمالی خی اومدم باباته که برونیمن ب: زد و گفتی لبخند شهال کشرجیا
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  گور به گور شرجی انی آخه ارجی رفته بود تو نخ انی به شهال نگاه کردم کال غرق بود همچی چشمریز
 
 
 

  داشت؟؟؟ی چافهی قجز
 کرد و ي نگاه منظورداروانی شهال به کي کشه انگار نه انگار که شوهر داره اونم چه شوهری که اصال خجالت نمنمیا

  از جاش بلند شد
   گردمی و بر میی رم دستشویتارا جان من م_

 مثل من نبود که به بزرگترم ی دختر با ادبي تو دلم گفتم به هر حال برازنده نوی نگاه کردم بهتر شرت کم البته ابهش
 تا چند روز ؟ی ساکتنقدریآراد جان تو چرا ا: مبل گذاشت و رو به آراد گفت ي حرفا بزنم منصور دستشو رو دسته نیاز ا

 ی خوشحال باشدی بام تو هادی بی بابات پول هنگفتری قرار گگهید
  تفاوت به منصور نگاه کردی بآراد
 دیاری رو بدست بارهی که قراره بابام بدست بی و چند برابر پولادی برتونی گی قرار جنس خوبگهیشما هم تا چند روز د_

  دی خوشحال باشدی باشتریپس شما ب
  ي رفت زبون داری مادمی کم کم داشت گهینه خوبه د: تر شد قی منصور عملبخند

   که همه مثل پسرتون خوش زبون باشن؟دیار ندارانتظ: زدي پوزخندآراد
 از جاش بلند شد اومد و کنارم نشست پس نگو وانی طور همون موقع کنی همرجمی ادی مشروبو سر کشالسی گمنصور

   رو لبش بودیمادر و پسر نقشه دارن لبخند پت و پهن
   گذاشتهری آراد رو تو هم تاثی تارا انگار بد عنقی ساکتنقدریچرا ا_

   به آراد نگاه کردم کال تو باغ نبودی چشمری زدم و زی مزخرفلبخند
  ي داری قشنگيموها_

  ؟ی کنی کار میچ: پسش زدم و با اخم گفتم عی هوا دستشو دور شونم انداخت سری سرمو تکون دادم بفقط
   بد تو پوزش خورده بودانگار

 هم زده لباسش یپی اومد داخل اوووووه چه تهیسا. در سالن به صدا دراومد.ی کردم ناراحت بشی فکر نمدیببخش_
 خی نگاه کردم بد جور موانی خوره به کی کم تکون بخوره لباسه جر مهی کردم اگه فقط ی تنگ بود که حس منقدریا

   شده بودهیسا
  آقا شام آمادست_

 شه چند روز بهم ی مي داری خان خدمتکار خوشگلرجیا: گفت رجی روبه اوانی رفت کرونی به آراد زد و بي لبخندبعدم
  ؟يغرضش بد



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 24 

   که اندازه مادرت سن داره؟اونی گینرگسو م: زديشخندی نرجیا
   گمی رو مهینه سا: دی کج خندوانیک
  شی چند روز ببری تونیاگه ازش خوشت اومده م: از جاش بلند شد رجیا

   رهی نمیی جاهیسا: گفت ی محکمي با صداآراد
  چرا؟؟؟؟؟: با تعجب گفتوانیک

   گمیچون من م: از جاش بلند شدآراد
   داره منم چند روز مزشو بچشمی دندونته حاال چه اشکاليانگار مزش خوب ال: زد ي پوزخندوانیک

 دوست ندارم حرفمو دوبار تکرار کنم: کرددی تاکآراد
 بره وانی با کهیفهمم چرا آراد نزاشت سا کنجکاو بودم بیلی خمی شام بودزی نگفت همه پشت میچی هگهی دوانیک
 یعنی بست ی کرد منصورم که با پول دهن همشونو می مي گند کاريادی زي نبود با دختر های که اصال آدم پاکوانیک

 به وانی کي بود که آراد نسبت به توجه هانیا نه مهم ای نداشت که دوسش داره یتی رو دوست داره؟برام اهمهیآراد سا
 و جوجه بود من ي به من نگاهم نکرد غذا قورمه سبزی حتی کرد ولی مي کارهی تفاوت بود و گر نه یمن کامال ب
 وقت ی وقت و بي نگاه کردم انگار از نگاه هاهی بودن به ساستادهی ازی کنار مهی و ساي نرگس و مهردمیجوجه کش

 رجی جونش بهش توجه کنه شهال کنار ا تو هم بود خوب معلومه فقط دوست داره آرادیمعذب بود اخماش حساب وانیک
  دمی کم ساالد کشهی و منصور نشسته بود رجی انیب

 زم؟ی جان برات دوغ بررجیا_
ممنون : گفترجی عادت داشتم اگهی شهال دی خرکي عشوه هانی نگاه کردم به ارجی شهال بود به اي نکره ي صدانیا

  ی کنیلطف م
 البته شهال ی کنی شه لطف می رسه می هاش مال من بد بخته به شهال که مي بازی اخم و تخما و وحشرجمی انیا

 به ی چشمری کنه زی بارم ميزی چهی رسه ی نه مامان نه بابا خوب معلومه هر کس می من چیکس و کار داره ول
 خواست ی بهم کرد انگار مي موشکوفانه ااه متوجهم شد نگوانی لبخند مسخره رو لبش  بود کهی نگاه کردم وانیک

 خودش خسته قهی زل زدم بهش آخرش بعد چند دقارمی خواستم کم بی زدن مچتو گرفتم نمدی کنه موقع دمیبهم حال
 ی نمادی وقت زچی هخوردی آرادم طبق معمول کلش تو بشقاب بود و آروم غذا مگهی دي جاهیشد و نگاهشو انداخت 

 خوردن بود بعد از تموم شدن می زندگی کنار درست بر عکس من که تنها دلخوشدی کشی مشق با چند قاشهیخورد هم
   شهال متوقف شدمي به طرف پله ها رفتم با صدامیغذا دوباره به سالن برگشت

 ؟ي ریتارا جان کجا م_
   آمیاالن م_

 بهم زل بزنه از پله یلی خیکی آوردم و سرم کردم دوست نداشتم رونی بی شال آبهیکردم .  تو اتاقم در کمدو بازرفتم
 وانی مبل دو نفره نشسته بود رفتم کنارش نشستم کهی نفره پر بود آراد رو هی ي رفتم و به سالن برگشتم مبالنییها پا
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 رخ جذاب آراد می ن؟بهي سرت کردهی شال چنی پس ادمی دموهاتو  خواست بگه من کهی مدیبا تعجب نگاهم کرد شا
   منصور به خودم اومدمي انداخته بود با صداهیش سا چشماي بودم موژه هاش رورهیخ
 رجی انی تا دم در سالن بدرقشون کرد ارجی همه از جاشون بلند شدن امی کنی  زحمتو کم مگهی جان ما درجیخوب ا_
 شد آراد رو مبل نشسته بود و پاشو رو ی چرب می بود حسابونی سودش در مي پای مدار بود زبونشم وقتاستی سیلیخ

 ..... دمی تخت دراز کشيپاش انداخته بود رفتم به اتاقم رو
  صورتم افتاده بود دستمو رو چشمام گذاشي توآفتاب

 
 

 تختم بود دستمو ي شد درست باالی باز ماطی رنگ کنار زدم پنجره که به حیاسی تخت بلند شدم پرده ي از روگذاشتم
 بود ونی تلوزي مبل نشسته بود نگاهش به صفحه ي اومدم آراد روی منییفته بودم و سالنه سالنه پادهانم گر.  به

   بوددهی پوشي کوتاه سورمه انیآست
  سالم آراد_
 بار درست و هی چشم دوخت حسرت به دل موندم ي وی تي تکون داد و دوباره به صفحه ي طرفم برگشت سربه

 رونی بود هوس کردم برم بی نگاه کردم دوازده ظهر بود هوا آفتابي نقره ايواری کنه به ساعت دی احوال پرسیحساب
 هی میشگی موهامم طبق عادت همدی و شال سفوار با شلدمی پوشی قرمز کوتاهي بزنم دوباره رفتم باال مانتوی گشتهی

نبود به طرف آراد رفتم  خونه رجی ادمی دور شونم انداختم و در اتاقو بهم کوبيدی سففی کختمی صورتم ريطرفه تو
   بهم نگاه کردستادمیکنارش ا

   بزنمی گشتهی رونی خوام برم بیآراد من م_
  کار کنم؟یخب من چ: باال انداخت ابروشو

   هم فشردمي نکنه دندونامو رومی بار ضاهی مرد یم
 ؟؟؟ي انجام بدي که بخواي به جز کتک زدن بلدي اگهیمگه تو کار د_

 ی طنمونوی فاصله بي قدم عقب رفتم با قدم بلندهی اری اختی پرت کرد بلند شد و اومد طرفم بزی رو رو مي وی تکنترل
  کرد

  نشونت بدم؟ي خوای ماهرم میلی کار خنی تو ای ولستمینه بلد ن_
 برات دی هم بلدم که شاي اگهی ديتازه کار ها: گفتدی داغش گرفتو به طرف خودش کشي هوا بازومو تو دستایب

 ی به سمت در خروجعی زد و دوباره رو مبل نشست سري رم پوزخندی مگهیمن د: وگفتمدمیه بازومو کشجذاب باش
 ي آرادم جنبه نیرفتم ا
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 که ی تاکسنی اولسادمی و از پله ها باال رفتم نگهبانا درو باز کردن کنار جاده وادمی نداشت هادر سالنو بهم کوبیشوخ
 ی رو داشتم راه مادهی شدم کنار پادهی پاساژ پهی کردم طرف ی نگاه مابونی به خشهیاومد سوار شدم جلو نشستم از ش

 فموی اومد تا خواستم خودمو عقب بکشم کی به طرفم مي سرسام آورت با سرعيرفتم به اطراف نگاه کردم موتور سوار
 رونی بابونی خچی از پینی شدم همون موقع ماشرهی خي درشت به موتوري با چشمادمی کشي خفه اغیدجیاز دستم  قاپ

 بود دهی کوبس پژوو پارهی قدم هامو تند تر کردم موتوره به نی به ماشدیاومد موتوره نتونست سرعتشو کنترل کنه و کوب
 دزد کهی مرتارمی به سرت بیی بالهی دمی بود به سمتش دونی پژو هه خورد شده بود موتور سواره هم پخش زمي شهیش

 بود به سمت دهی باهاشون فاصله داشتم هنوز منو ندي شده بود چند مترادهی پنی شخص روبروم وا رفتم از ماشدنیبا د
 نرفته بود ی به سمت جلو هنوز قدمدی از جاش بلند شد هول شده بود دوعیسر دنشیموتور سواره رفت موتور سواره با د

 دشی سمت خودش کش گرفت و بهقشوی قدم بلند خودشو بهش رسوند هیکه پسره با 
   دزدي پسره ي ریکجا در م_
 رد شدم به موتور سواره نگاه کردم وااا نشونی از بی مردم دورشون جمع شده بودن به بد بختدی از دستش کشفمویک
   نوزده سالش بودجدهی فقط هدی علف بچه است شاهی که نیا

  غلط کردم آقا_
 ي کردی  بش فکر مدی باي کردیلطا رو م غنیاون وقت که ا: دیی هم ساي دندوناشو روپسره
  غلط کردم آقا، گه خوردم: افتاد ی مهی کم کم داشت به گرهی يموتور
  دی کشرونی رو از تو دستش بهی ي موتوري قهی پسره گذاشت و  ي دست رو شونه ی سالانی ممرده

   و سالمهی که صحفمی کنی پسر جون افتادهی نیحاال که اتفاق_
  ستی و سالم نی من که صحنیماش: دستاشو مشت کرده بودپسره
   دمی بچه هنوز عقل نداره اشتباه کرده اصال خودم خسارتتو منیا:دی کشششی به ری دستمرده

 ری چه غی تجاوز نکنه چه مالی کسمی از االن به حررهی بگادی دی باخوامی خسارت نمیمن از کس-
 ره؟ی گی مادی یکن یاگه بره زندان و سابقه دار شه فکر م_

 کرد بعدم مرخصش کرد اونم مثل فشنگ سوار حتی کم موتور سواره رو نصهی مرده دی کشیقی نفس عمپسره
 یپسر جون هر چ: طرف رفتن مرده رو به پسره گفتهیموتورش شد و در رفت ازدحام مردم کم تر شد هر کدوم به 

   دمیخسارتت شده بگو خودم م
  هی دزد کمتر شه برام کافهی که نی همرمی گی خسارت نمیمن از کس: سرشو تکون دادپسره

 گوشه لبم ي کردم پوزخندسی سرونشوی ماشنی بود که با موتور فردهی ي اون روزاروی همون نی اطرافش نگاه کرد ابه
   توی هستي کارکوی چه انسان نيوا: گفتم ي بلنديبود به طرفش رفتم و با صدا

 مال تو ا؟؟اگه فهی کنیااااا ا: تو دستش چرخوند فموی زد کي برگشت نگاهش رنگ تعجب گرفت اونم پوزخند طرفمبه
   دادم ببرشی ماروی هم به ی پولهی دونستم یم



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 27 

 نی ماشي خورد شده ي شهی باال داد انگار شنشویآست!!!! فرهنگی بي به سمتم پرت کرد تو هوا گرفتمش پسره فویک
  باال انداختمیی بود ابرودهیدستشو بر

 ؟؟؟ی مودبنقدری اشهیتو هم_
   شم از خجالتشون درامی رسم منم مجبور می با ادب مي به آدماینه فقط وقت_

  ی سقط نشيزی وقت از خونرهی ری دستمالو بگنی اایحاال ب: آوردم و به طرفش گرفتم رونی بفمی از تو کیدستمال
  برگشت ابرومو باال دادمنشی داد به طرف ماشی دستش فشار م ساعدي محکم رودی از دستم کشدستمالو

 ن؟یی پاادی ی الش مهی هر دفعه ستی ننتی ماشنی افیح_
  زنمی منم که دارم با تو حرف مفیح: بود گفتنشی به ماشرهی که خهمونطور

  ي ری کجا میه: داد زدم نشی که نگام کنه رفت سمت ماشنی ابدون
   رمی نداره قطعا که کجا میبه تو ربط: طرفم برگشتبه
  امی ی منم بات ممارستانی بي بري خوایاگه م: رو شونم انداختمفمویک

 اون وقت به چه مناسبت؟:  زدي مرموزلبخند
  گهی دستتو بدم دهی خوام پول بخیخب م..... چالغتيبه مناسبت پا_
 بته؟ی هنوز ته جتیدو تا هزار تومن:  زديشخندین
  اون دفعه پول همراهم نبود:  گفتمي صاف کردم و جدنموی کنه سعی اومد منو ضای خوشش مضی موجود مرنیا

   دم خودم پولشو بدمی مهیمتاسفم ترج_
 اونوقت چرا؟_

   ساعت تحملت کنمکی تونم یچون نم:  باال انداخت ي اشونه
جه به من به سمت جلو قدم  بود بدون تومارستانی بهی ابونی خنی حدود صد متر باال تر انی بود ایتی شخصی آدم بچه
  ي ریکجا م_دمی داشت دنبالش دویبرم

   دوست نداشتم بهش بدهکار باشمگهی دستادمی روش اروبه
   دمی من ممارستانویگفتم پول ب_

  ؟ی چسبی خوشگل مي فقط به پسراای؟ي کنه انقدری اشهیتو هم:  نگاهم کردخونسرد
  عوض کنمونشوی بزنم تو دکوراسیکی گه ی مطونهی شنی داشت ایی هم فشار دادم عجب روي رودندونامو

   آخهیستی هم ني آش دهن سوزنیهمچ:  تمسخر گفتم با
   کار کنهی خواد چی دونستم می گرفت نمي آورد و شماره ارونی شلوارش تلفن همراهشو ببی جاز
 الو_

   فرزادسالم
......... 
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 گم ی که می آدرسنی به اای بری زاپاسشو بگچیی خورد شده برو خونمون از مامانم سونمی ماششهی شرونمیمن االن ب_
   پارکهابونی خيگوشه 

 صاحبش بود انسالی بود رفت همون مرد منشی ماشي که روبه روی که آدرسو گفت به طرف فروشگاهنی از ابعد
 سوختشو ي قهوه اي داشت موهاییرای گی عسلي باشه بهش نگاه کردم چشمانشی کرد مراقب ماشیداشت سفارش م

 باشه از مغازه نای صد و هشتاد و پنج و اد خورد حدوی بود قدش مغهی صورتش سه ترهی تی آبیباال داده بود با شلوار ل
   نگاهم کرد انگار انتظار نداشت هنوز اونجا باشمی نگاهمو به اطراف انداختم عصبرونیاومد ب

  ؟ی چیعنی خوام ی ازت پول نمی فهمیم_
  ؟ی چیعنی من بدم مارستانتوی خوام پول بی می فهمیم_

 دراکوالش طول هر کلی رفت با اون هی به سمت جلو مي بلندي مشت کرده بود  بی توجه به  من با قدم هادستاشو
 با دست راستش ساق دست می شدمارستانی تا ازش جا نمونم وارد بدمی دوی مبایقدمش سه برابر من بود داشتم تقر

 از پرستارا در حال رفت و آمد بودن به يتعداد  کردمی نشستم به اطراف نگاه می صندليچپشو محکم گرفته بود رو
 ستی ضرب گرفته بود پسره هنوز داخل اتاق پزشک بود معلوم ننیساعت نگاه کردم پنج بعد از ظهر بود پاهام رو زم

 نقدری اومده بود که ارشی نوبت بد گدی گذشته بود شای سه ساعتدهی طول کشقدرنی که ای خوردگری شمشای خراشه هی
 ته مونده نمی آوردم ارونی بی پنج تا چک پول پنجاهفمی بود از تو کیچی اومد دستش باند پرونیبآلخره ب دیطول کش

 دستش بود کنار لشیموبا نامرد از اون موقع تا حاال بهم پول نداده بود به طرفش رفتم رجی بود امی قبلي پولهاي
  گوشش گذاشتش

 الو فرزاد_
....... 

   گمیبعدا بهت م_
....... 

  گاه؟ری تعمي بردنویماش_
...... 
   آرشممارستانی من در بنجای اارشیباشه پس ب_

  قطع کردتلفنشو
  چقدر شد؟نتی خسارت ماشاروی یه_

 دمی به موهام کشی کرد دستی و اطرافو نگاه ممارستانی بي داده بود به سکوهی نداد تکجوابمو
   شه؟ی چقدر منتی گفتم خسارت ماشيمگه کر_
  رمی گی بار گفتم ازت نمهی ییکر که تو: گفتی کردم با لحن آرومی رخش نگاه ممی نبه
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ودم  بستادهی امارستانی رفت کنار در بنی خودش بود به طرف ماشنی پارك کرد فکر کنم ماشی موقع پژو پارسهمون
 دونستم امکان نداره ازم پول ی باز کرد منشوی رفت، اونم در ماشاروههی فک زدن قهی بود بعد از چند دقکیهوا تار

 برام چشم و ابرو نی بودم چند تا ماشی منتظر تاکسسادمی واابونی اونجا بمونم کنار خگهی نداشت دیلی پس دلرهیبگ
   کنارم نگه داشت خودش بودنی ماشهی ی تاکسهی از غی دریانداختن ول

  سوار شو برسونمت_
 ی خوشگل مي فقط به دختراای ي کنه انقدری اشهیتو هم:  به جلو برداشتم و گفتمی کردقدمی به جلو نگاه مداشت
  یچسب

 رم به ی می سوار نشگهی دهی اگه تا سه ثانادی ی نمرتی گنی وقت شب ماشنیکاکتوس ا:  فرمون بودي رودستش
 روشن بود داشت وی نگاهش کنم سوار شدم دنده رو عوض کرد رادنکهی کردم در جلو رو باز کردم و بدون ااطراف نگاه

 گردنبند هی نی ماشي نهی تو دماغم بود به آخش عطر تلي زاره آدم گوش کنه بوی آهنگم نمهی شی گفت ایاخبار م
   اومد بچه مثبت باشهی بود به لحن حرف زدنش اصال نمزونیفروهر  آو

 کدوم طرف برم؟_
   شمی مادهی شه پی داره عوض مرمی مسدمیتو برو سمت خونت هر جا د_
  برم؟یحوصله تعارف ندارم کدوم طرف_
  برو سمت لواسون_

   بودهی ساي زنگ خورد شماره لمی موقع مباهمون
 بله_
  ؟ییتارا کجا_ 
  به تو چه:  تفاوت گفتمیب

  فکر نکن دلم برات تنگ شده نرگس گفت بت زنگ بزنم نگرانته:  اومد ی می تندش از پشت گوشي نفسايصدا
  آمیدارم م_

  شن؟ی خانوادت نگران نمانایاح: کرد گفتی رو قطع کردم پسره همون طور که به جلو نگاه میگوش
  لبخند زدمستی نالشونی خنی عرجی باشم آراد و ارونی اگه تا دوازده شب هم بدمی دلم خندتو
  یلیآره خ_
   شمی مادهی جا پنیهم:  گفتم دی که رسابونی سر خنی همي بدونه برارجوی آدرس خونه ادی دونستم که نبایم

  نمتی نبگهی ددوارمیام:  زدمي رو ترمز لبخندزد
 سی آرزو ني خرچی برا هختتی اون ردنید:  زديپوزخند

 احمق ي خسته بودم پسره یلی پاشو گذاشت رو گاز و از کنارم رد شد به سمت خونه رفتم نگهبانا درو باز کردن خبعدم
 ... خر ازم پول نگرفت در سالونو باز کردم
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 هم کنارش نشسته بود داشت هی کرد سای نگاه مونی آورد هنوز داشت تلوزرونی تاشو بیی طالي از جعبه يگاری سآراد
 روشن کرد گارشوی کرد اخماش طبق معمول در هم بود سی نگاه مي وی تي گرفت آراد به صفحه ی پوست موهیم

 ؟ی کنی نگاه مونی تلوزيتا حاال دار از اون موقع:  گذرا بهم کرد رفتم جلو و گفتمی زد نگاهیپک محکم
 
 

 ی هه داشت غذا درست ماروی هی نگاه کردم ونی چشم دوخت به تلوزي وی دوباره به تهی باال انداخت بعد دو ثانابروشو
  زدميشخندی فهمه نی ازش نمیچیکرد مطمئنم آراد ه

 ؟ی تجربه کسب کنندتی آي براي خوایم_
  بهم کرديزی تنگاه

 ؟ی گرفتادیحاال چند نوع غذا تا االن _
 به طرفش دیش شد تا خواستم فلنگو ببندم با دوقدم خودشو بهم رسوند بازومو کي مبل بلند شد اوه اوضاع خطري رواز

 داد که ترق ترقش در ی بازومو فشار منی که تو بغلش ولو بشم خودمو نگه داشتم آخ آخ همچنیپرت شدم قبل از ا
  اومد

  ی آشنا کنتیی با لب باالتوینیی لب پاهینظرت چ:  حرص گفتبا
 ؟ییییچ:  کردم بازومو خالص کنم گفتمی که تقال می حالدر

   امبر دستهنی عستی بازومم تو دستش گرفت دستشم که ماشااهللا دست نیکی اون
 ؟ی خفه شی تونی گم میم_
 ي هی سانی اي نداره من جلوتی تو سالن بود و گر نه تا االن به غلط کردم افتاده بودم به هر حال خوبهی که سافیح

 شده بود به من لبمو به دندون گرفته رهی خ آراد نگاه کردميسو استفاده گر التماس کنم سرمو بلند کردم و به چشما
 بازوم آورد که از درد تو خودم جمع شدم نگاهم ملتمس شده ه بی شده بود فشار محکمرهیبودم همون طور که بهم خ

   مبل نشست بازومو تو دستم گرفته بودميبود به جلو هلم داد و دوباره رفت رو
 ستمی که تارا نرمی کرد من اگه حال تورو نگیم با لبخند نگام م چرخوندهی دستت بشکنه آراد چشممو به طرف ساآخ

  آراد لبتو پاك کن:  آوردم وگفتم نیی از شونم پافموی رفتم کی عسلزیترسو پس زدم و کنار م
   شدهیرژ لب:  نگاه کردم و ادامه دادمهی سابه

 از اتاق آراد یصبح وقت:  باال انداخت و گفت یی ابروهی متوقف شد آراد با تعجب نگام کرد ساهی چاقو تو دست ساحرکت
   کنهی پاکش مرونیاومدم ب

  برگشتهی گذاشته بود آراد به طرف سابشی چقدر پر روبود منو تو جگهی دنی گشاد نگاش کردم اي چشمابا
  ی بت اجازه داده باشم اسممو صدا کنادی ی نمادمی_
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 هی ساي افهیتادم سمت پله ها از چند تاشون باال رفتم االن ق خورد تو برجکش دلم خنک شده بود راه افی حسابهیسا
 دمی آرادو شنی عصبي کردم صدایرو کامل تو ذهنم تصور م

   آد؟ی ازت خوشم ميفکر کرد_
   منو ببرهوانی کدی زاشتی اومد اونشب میاگه ازم خوشتون نم_
   خونه باز شهنی به اوانی کي خواستم پاینم_

   دست دوم دست بزنمي ندارم به دخترايعالقه ا:  زد و ادامه دادي پوزخندآراد
 که دستاشو مشت کرده بود ی در حالهی گرری دفعه زد زهی بود رهی گرد به آراد خي با چشماهی به عقب برگشتم ساعیسر

م کرد  بهيزی اتفاق شد آراد نگاه تنی لحظه دلم به حالش سوخت حرف من باعث اهیبه سرعت از سالن خارج شد 
 ي خفه اغی خوردم جزی لهوی پله گذاشتم يپامو رو لبه   انداختی مرجی اادی به طرف پله ها برگشتم نگاهش منو عیسر
 سوم ولو شدم لبم و به دندون گرفته بودم و فشار ي رو پله دیچی تو پام پي پله درد بدي به لبه دمی با زانو کوبدمیکش

زد و گفت  انوم بود سرمو بلند کردم کنارم نشست پاچه شلوارمو تا زانو باال زي دادم آراد به طرفم اومد دستم رویم
  شده؟ی چنمیدستتو بردار بب

  ستی نی مهمزیچ:  زدم و گفتمنیی پاشلوارمو
 کردم ی می گرفتم سعدی دستمو به نرده سفدهی نرسکی باري آورد باال بهتره پاشم گورمو گم کنم تا کار به جاهاسرشو

 حرکت منو به طرف هی دستشو به طرفم دراز کرد دستشو گرفتم با ستادی کرد آراد ای درد میلی پام خیبلند شم ول
 صورتم نگاه کرد داغ کرده ي به تک تک اجزامی داشتله فقط چند سانت باهم فاصنشی با سر رفتم تو سدیخودش کش

 صدام جانی فاصله گرفتم از زور هیش کم گرمم شده بود شالم از سرم افتاده بود ازیبودم نگاهش رو لبام بود حساب
 دی لرزیم
   رم اتاقم بخوابمیمن م.. م_

 گذشت با دستم ری اووووف به خدمی نکرد تا مانعم بشه به سرعت از پله ها باال رفتم در اتاقو بهم کوبی تالشچی هآراد
 ادی شه شام هم نخوردم ی م کرد مطمئن بودم فردا کبودی رو تخت پام هنوز درد مدمیعرق صورتمو پاك کردم و پر

 نه اصال حال نداشتم از ای گذاشتمش فمی تو کستی نادمی زدم یم  حرفهی با سااروی اون نی تو ماشی افتادم وقتلمیمبا
   شدنیجام بلند شم پلکام کم کم سنگ

******* 
   پربود هایلیخ:  لب گفت ری زدی کششی چراغ قرمز توقف کرد دستش را در موهاپشت
  اتصال را لمس کردي را برداشت و دکمه لشی داشبرد بلند شد موباي قاشق چنگال از روي را عوض کرد صدادنده

  سالم مامان جان... الو_
 ؟یی کجاالیسالم دان_
   آمی دارم مابونمیتو خ_
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  افتاده؟ی خورد شده اتفاقنتی ماششهیفرزاد گفت ش_
  گم خداحافظین م خونه بهتوامیچراغ سبز شد م:  روبه رو نگاه کردبه
 ی صندلي خورد که رویلی جلو انداخت چشمش به مبای به صندلیی را پارك کرد نگاه گذرانشی خانه توقف کرد ماشدر

   زدي بود پوزخندی را برداشت مارك گلکسلیافتاده بود مبا
   پرروي دختره رمی گیحالتو م... ی که جا گذاشتلتمیمبا_
  دیچی درگوشش پای دني را زد صدافنی گذاشت آبشی تارا را در جلی مبادی را بهم کوبنی ماشدر
 ه؟یک_
  منم_

  دی فاصله گرفته بود شنفنی که از آی را در حالای دنيصدا
  هی ی  آشغالنیمامان فکر کنم ما ش_
  از پله ها باال رفت خانه شانالی باز شد داني مانندکی تي با صدادر
 
 
 
   جانالیسالم دان:  ستادی زد و کنار ايرا باز کرد لبخند بود عاطفه در ي مترصدی طبقه سدو
 الی حد ممکن در کتاب بود داننی کاناپه نشسته بود سرش تا آخري نگاه کرد روای لبخند جواب مادرش را داد به دنبا

 از ای دندی کوبای دني شد لبخندش را قورت دادم با کف دست محکم پس کله ی مکی آهسته به او نزديباقدم ها
 يمگه مرض دار: دی کشغی جدی پرشیجا

   ببرمي داريزی چیگفتم اگه آشغال:  تر شد و گفتقی عمالی دانلبخند
 برگشت ییرای لباسش را عوض کرد و به پذالی کاناپه نشست داني و دوباره رودیی هم ساي را روشی دندان هاایدن

  شده؟یچ. الی دانیگفتن:  گفت ي بلندي بود با صدايعاطفه در آشپز خانه مشغول آشپز
 نی بود با ماشدهی دزدفوی که کي شده بود موتوري دزدفی کهی ابونیتو خ:  کرد گفتی را روشن مونی که تلوزی حالدر

  من تصادف کرد
  دنه؟ی دونی خونم االن چه وقته تلوزیدارم درس م:  نگاه کردالی با حرص به دانایدن
  دوست دارم:  کردشتری را بونی تلوزي انداخت و  صداشی پاي را روشی پاالیدان
  پخش بود جمع کرد و به سمت اتاقش رفتزی مي را که روشی و کتاب هادی کشیقی نفس عمایدن

   نشستالی داني کاناپه رو به روي روعاطفه
   شده؟یدستت چ_
  دشی برنی ماشي شهیش:  مشخص بودی بود باند دستش به خوبدهی که پوشی کوتاهنی وجود آستبا
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   کننی داغون منتوی ماشي جاهی شهر که هر دفعه ي هاي موتورنیاز دست ا_
 بابا هنوز برنگشته؟:  کرد گفت ی که کانال هارا عوض می درحالالیدان
 نه_
 نگه؟ی تو پارکنشیپس چرا ماش_
   گردهی بر مياریگفت با سرهنگ اسفند_

   شهی تر از قبل مها هم که هر روز مزخرف  کانالنیا:  پرت کردزی مي را روکنترل
  و در را باز کرددی پررونی از اتاقش بعی سرای زنگ آمد دنيصدا

 سالم بابا_
  سالم دخترم:  زدي لبخندمحسن

  دادنیی دوغ همه را پاوانی لکی چند قاشق برنج پشت سر هم خورد و با ای شام بودند دنزی چهار نفر پشت مهر
  شده بودرهی گشاد به او خي با چشم هاالیدن
  ؟ي غذا ندادنیمامان چند روزه به ا_

  آروم تر بخور خواهر من به خدا همش مال خودته:  گفتيشخندی هم با نبعد
  هر جور راحته بخورهال؟بزاری دانيچه کارش دار:  زدای دني به شانه محسن

  زدیطانی شي شد ولبخندرهی خالی دانی عسلي به چشم هاایدن 
 ن دعوتن؟ خونمونایبابا پس فردا فروزان ا_

نظر شما در مورد :  کرد و رو به پدرش گفتای به دنيزی نگاه تالی سرش را تکان داد دانزی خبر از همه چی بمحسن
  ه؟ی چياری سرهنگ اسفندشنهادیپ

   پرونده رو قبول کننیا: دی ساالد کشی کممحسن
   ندارمي اگهی راه ددی تو دامنم گذاشتياری که شما و سرهنگ اسفندییبه هر حال نونا_
   کنهی بهانشه وگرنه اگه فروزانم کمکش کنه با کله قبول مالیبابا جون دان:  شل شد ای دنشین

  ي اومدی انگار از قحطي جان شما بهتره غذاتو بخورایدن:  کردي دندان قروچه االیدان
  دی کنی به دو مکیی نقدری ادییخوبه حاال فقط دوتا: سرش را تکان داد عاطفه

   کنه مثال هشت سال از من بزرگترهی متی منو اذالهی داننی اریمامان همش تقص_
  ي عقل نداری گم تو سن بلوغی کنم میخب من مراعات سنتو م:  باال انداختیی ابروالیدان
   بگو هايزی چهی نیمامان به ا:  زدغی جایدن
  بلند شد دستش را باال گرفتزی بالفاصله از پشت مالیدان
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   بابا اصال من رفتمباشه
   تلفن همراهش آمد اسم فروزان بودامی پي نشست صداوتری کامپزی مپشت

 ؟ی کنی پرونده رو قبول منی االیسالم دان_
  به جلسه فردا دارهی دونم بستگینم_

   فرزاد را گرفت بعد از چند بوق برداشتي شماره
  سالم فرزاد...الو_
 ال؟ی دانیخوب....سالم_
  ناصر خسرو یممنون رفت_
   کردرشونی شه دستگی نمی فروشن به راحتی دارو مکلتی رفتم دست فروشها با موتور سشیآره دو سه روز پ_
  نمتی بیباشه پس،فردا م_

 .... دی تخت دراز کشي گذاشت روزی مي را روتلفن
  از دردی پوشی همراه با شلوار کتان مشکدی سفي بلند قهوه انی آسترهنی پقهی دقستی ساعت نگاه کرد شش و ببه

 ي انداخت تفنگ محسن روی را نگاهزی مي کنارش نشسته بود روای کاناپه بلند شد دني آمد محسن از رورونی باتاق
  اش را صاف کردنهی سالی بود محسن اسلحه اش رابرداشت دانزیم
  بابا؟ي آیبا من م_
   آمید خودم م کارم تموم شی برم تو برو وقتیی جادینه با_
   گذاشتندی بودند هر دو احترام نظامستادهیکنار در ا.  را پارك کرد دو سرباز سبزپوشنی سر تکان داد ماشالیدان
  سالم جناب سرگرد_
 رفت با ی مياری دستش بود و به سمت اتاق سرهنگ اسفندي جوابشان را داد فروزان پرونده ایی با خوشروالیدان
  ستادی االی داندنید
 سالم جناب سرگرد_
  ستادی االیدان
  سالم_
   داخل آمدي به در خورد و سربازي نشست بعد از چند لحظه تقه ازی اتاقش را باز کرد پشت مدر
  دیاری بفی جلسه است گفتن تشرياری اتاق سرهنگ اسفنديجناب سرگرد تو_
 نشسته ی صندلنی اولي روياری نگاه کرد سرهنگ اسفندزی به در زد و وارد شد به مي بلند شد تقه اشی از جاالیدان

 کی زی مي نشسته بودند روزی و فرزاد هم پشت مرضای نشسته بود سروان فرهمند و علي ستوان عسگرشیبود روبه رو
   اش راصاف کرد و نشستنهی سالیتنگ آب بود دان
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   سالمعای جمی آگاهونیآقا_
  دییبسم اهللا بفرما:  نگاه کرد و ادامه داد هی بقبه

  ادی تا پدرتم بمی کنیصبر م:  سرش را تکان دادياری اسفندسرهنگ
   محسن هم به آنها ملحق شد همه از جا بلند شدندقهی از چند دقبعد
  سالم جناب سرهنگ_

 د اشاره کری دست داد بعد هم به صندلياری لب سالم گفت وبا سرهنگ اسفندری زمحسن
  دینی بنشدیبفرمائ_

  خوب سرگرد انشاءاهللا که نظرت مثبت باشه: گفت الی رو به دانسرهنگ
   کنمی پرونده رو قبول منی فکرامو کردم اروزیمن د:  به پدرش نگاه کردالیدان
 هی هست ی مسئله مهمنی ای ولی پرونده رو قبول کننی خوام به زور ای نمی فکر کنی تونی بازم مياگه بخوا_

  ي پرونده مناسبت ترنی اي فرق داره از نظر من و محسن تو براگهی دي با پرونده هاییراجو
   ندارمیمن مشکل:  سرش را تکان دادالیدان

 ستوان ،یی ستوان رضارداد،ی ت،ستوانيسروان فرهمند،سروان سخاوت،سروان فرهان،ستوان عسگر: ادامه داد محسن
   کنهی مدی کارا بازدي هم روياری هستند سرهنگ اسفندرهی دانی اي توي واحد،ستوانیمحراب

 ی تونی مدت منی اي شه توی می پرونده رسمنی اندهی آيانشاءاهللا از دو هفته :  و گفت ختی ری آبوانی لمحسن
  ياریاطالعات الزم رو بدست ب

 فتشی به دو شقهیق به اتاق خودش رفت معاونش سروان سخاوت بود ساعت پنج دالی جلسه ختم شد دانی صلواتبا
 شده رهی خي بود و به نقطه استادهی چند قدم جلوتر ارضای آمد علرونی بلند شد از اداره بی صندلي شد از رویتمام م
 رضای شد علنشی سرش مرتب کرد و سوار ماشي را رورش فروزان چاددی رد نگاهش را گرفت وبه فروزان رسالیبود دان

 به ی محکمی شد پست گردنکی زد وآرام به او نزديشخندی نالی کرد دانی نمی به فروزان بود و حرکترهیهمان طور خ
 ربرنجی شی زنی مدیخوب دختر مردمو د:  زدي قهقهه االی داندی پرشی از جارضایاوزدعل

 زنم تو چشمات ی نمدی رو دیمن کس:  گفتی داد عصبی که با دست پشت گردنش را ماساژ می در حالرضایعل
  انحراف داره

   زدرضای علي به شانه ی زد و دستی تبسمالیدان
 !!!!!ی گیتو که راست م_
 الی کرد به دانی که دنده را عوض می فروزان رد شد فروزان در حالنی رفت از کنار ماشنشی به طرف ماشالی خیب

 ....  و کمربندش را بستدی کشیقینگاه کرد نفس عم
   زدياطفه در را باز کرد لبخند در را فشرد عزنگ

  ی جان خسته نباشالیسالم دان_
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  ممنون_
 را باز کرد وترشی کامپزی مي آمد کشولی زنگ موباي تخت ولو شد صداي و رودی پوشی اتاق را باز کرد لباس راحتدر

 را لی موبا زد وي پاسخ بود پوزخندی صفحه ده تماس بي تماس قطع شد روقهی دقکیبه صفحه چشم دوخت بعد از 
  پرت کرد دوباره زنگزی ميرو
 
 

   لبش بودي سبز را لمس کرد پوزخندش هنوز روي دکمه الی دانهی بعد از چند ثانخورد
 بله_

   آمدی می تارا از پشت گوشی عصبيصدا
   کنه؟ی من دست تو چکار میگوش.....؟ی هستی معلوم هست کدوم قبرستونچیه_
  ی من جا گذاشتنی تو ماشتوی خودت بوده که گوشیجی از گگهی دنیا_

   آمدی می تند تارا از پشت گوشي نفس هايصدا
   خوامی ممویمن گوش_
  کار کنم؟ی چی گیخوب م_
  رمی ازت بگموی جا قرار بزار گوشهیخبر مرگت _
   کار دارمیاوال درست صحبت کن دوما متاسفم من االن کل_
 ؟ي دزدیعنی کارت نی ای فهمیم_
 نه بابا؟جون من؟_
  رمی ازت بگموی الله تا گوشابونی خای االن بلند شو بنیهم_
   نکنغی جغی تو گوش من جتی انکراالصواتي با اون صدانقدرمیمتاسفم ا_
   کشو گذاشتي را خاموش کرد و تولیمبا
... 
 وجود داشت جزوه ی نسبتا بزرگاطی بود و پشت خانه حی شد خانه جنوبرهی خاسی کنار پنجره نشست به درخت ایدن

 بزند شماره ی گشترونی گرفت بمی فکر کردن تصمی انداخت ناخنش را به دندان گرفت بعد از کمی صندلياش را رو
   فروزان را گرفتي
  بله_
 ؟ی خوبیسالم آج_
 ؟ی داشتيممنون گلم کار_
 م؟ی بزني دورهی می بريایحوصلم سررفته م_



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 37 

   کار بودمیآره اتفاقا منم ب_
 رم؟ی بگلوی داننیماش_
   در خونتونمگهی ساعت دمی نارمی خودمو منینه ماش_
  يپس فعال با_
 ممنوع دنشی که پوشي بلندنی کوتاه آستي قرمزش خورد مانتوي رفت چشمش به مانتوشی سمت کمد لباس هابه

 ممنوع کرده بود فقط ابانی آن را در خدنی پوشالی دانادشی زی دوست داشت به خاطر تنگیلی مدلش را خای دنیبود ول
 کرم قهوه ي داد و مانتورونی را با حسرت بفسش کرد نی مدای را پدنشی رفت جرات پوشی متی به معمورالی دانیوقت

 قدش ستادی انهی آي کرد در حد برق لب رو به روي مختصرشی سرش انداخت آراي هم روی شال کرم رنگدی پوشيا
 شباهت الی جوره به دانچی داشت هی در کل چهره معمولی پوست گندمیبلند بود حدود صدوهفتاد چشم و ابرو مشک

 را برداشت و فشی پوشاند کی را مشی که تمام موهادی پوشي بود شال را طوری که آن هم ارثودنداشت فقط قد بلند ب
 ي قهی بود دهی پوشدی سفی کوتاهنی همراه با آسترهی تی آبیل آمد شلوار رونی هم بالی رفت هم زمان دانرونیاز در ب

   زدی سوتای هر دو را باز گذاشته بود دنالی خورددانی بود و دوتا دکمه میلباسش آب
  عجله؟نی به داداش خودم کجا با اولیا_

  یلی تکمگهی دي گردنبند هم بندازهیفقط :  زد و ادامه داديلبخند
  اون کار دخترا است:   باال انداختیی ابروالیدان
  ندازنی دانشگاه ما همه گردنبند مي پسرانی گفته؟ایک_
  خوب اونا دختر نما هستن:  گفتی با لحن محکمالیدان
  انداختیی نگاه گذراای دني هم به لباس هابعد
 ؟ي بردی مفی تشرییجا_
  سر تکان دادایدن
  خوب کجا؟:  الیدان
   بزنمی گشتهی رم یدارم م_
   رمینترس با فروزان م:  گفتعی سرای بزند که دنی خواست حرفالیدان
   زدي لبخندای زنگ در آمد دني نزد همان موقع صدای حرفگری دالیدان
  فکر کنم فروزانه_

   جونی خداحافظ دنگهیخوب د:  هم دستش را تکان داد و گفتبعد
   به جلو برداشت دوباره به عقب برگشتیقدم
   شناسهی وقت که نمگهی دهی ی به هر حال دلتنگینی فروزانو دم در ببيای بی تونی مي اگه دوست داریراست_
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  هاي نظرم عوض شه و نزارم بردی شای بموننجای اگهی دهیاگه چند ثان_
 مبل نشسته بود و هندوانه ي زد عاطفه روي لبخندالی گرفته بود به سرعت به سمت در رفت داني که انگار جدایدن

از در .  و فروزان مطمئن شدای که از رفتن دنقهی هندوانه در دهانش گذاشت بعد از چند دقفی ردکی الی کرد دانیقاچ م
   را گرفترضای علي رفت شماره رونیب

 یالو سالم عل_
 ال؟ی دانيسالم چطور_
 ؟ي آی عوض کنم تو هم میی هواهی رونی رم بیدارم م_
  آره_
  خونتونامی یپس من دارم م_
  باشه خداحافظ_
  در را باز کردرضای ترمز کرد زنگ در را فشرد علرضای علي خانه در
  شده؟داتی پنورای شده که تو ای چیبه به؟ اهال و سهال حاج_
 مادربزرگت بهتره؟_
  ستادی زد و کنار اي لبخندرضایعل
 آره دوسه هست که بهتر شده_
 
 
 پدرومادرش را در تصادف از دست داده یسعادت آباد بود در ده سالگ ي در منطقه رضای علي وارد خانه شد خانه الیدان

 را دست وهی کمپوت و آبمکی بود پالستي و ساده اي صدوپنجاه متري کرد خانه ی میبود و با مادر بزرگش زندگ
 ي رويادی زي و چروك هانی داده بود چهی تکی تشک نشسته بود و به پشتي رورضای دادمادربزرگ علرضایعل

 سرش بود مثل يدی سفي شصت و هشت ساله روسریرزنی داشت پی مهرباني کرد چهره ی مییصورتش خودنما
  زدي لبخندرضای آراسته و مرتب علشهیهم
   دلم براش تنگ شدهی گفتی می که هالی از داننمیمادرجون ا _
  هم با لبخند جوابش را دادالی زد دانی لبخند مهربانرزنیپ

  زهرا خانوم؟دیخوب_
  ممنون پسرم_
 و به دی کششی در موهای دستالی بود دانستادهی همانطور سرپا ارضای تشک نشست علي جلوتر رفت روبه روالیدان
   نگاه کردرضایعل
   زهرا خانوم بخورهاری بوهی آبمیعل_
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 وه؟یکدوم آبم:  کند گفتی مری سی که معلوم نبود در چه عالمرضایعل
   دستم بود هاوهی من اومدم تو خونه آبمدی زهرا خانم شما شاهد باشدینی باال؟ ببشیدینکنه کش_

 ی وقت باهاش غذا نمچی خواهرش هنی اری بخادشی از اون اولشم شکمو بود رضای علنیا:  زد ي خانم لبخندزهرا
   کنهی تمومش می گفت تا من بجنبم علیخورد م

   کردي دندان قروچه ارضایعل
 ي های چارش خوردنی شکمو مامان بدی گفتی و گر نه به من نمتیدی ندالوی که غذا خوردن دانمادر جون شما_

  کشهی همه رو باال می خرتوم جاروبرقنی کنه عی ممی تو هفت سوراخ موش قانیخونشونو از دست ا
  باال انداختیی ابروالیدان
   شکمو ترهی کی فهمی نگاه بنداز مهی به خودت نهی مجنون برو جلو آیه_
   نشستالی زد و کنار دانی عصبي لبخندرضایعل
   آدی چاق خوشش نمي شد اون از آدمافیح:  با لبخند ادامه دادالیدان
   نگاه کردالی متعجب به دانرضایعل
 ؟یک_
  سروان فرهمند:  شل گفت شی با نالیدان

   کردی نگاه مرضای خانم متعجب به دهان علزهرا
  ستی سروان فرهمند که خانم ند؟مادرجونی کنی نگام ميچرا اونطور:  دستپاچه گفترضایعل
  خانومه؟میحاال مگه ما گفت:  زدرضای به پشت علالیدان
 ی کنی چاره می منو بی جا باشنی اگهی دقهی تو تا ده دقمی بلند شو برالیدان.:  بلند شدشی از جاعی سررضایعل
 د؟یای یزهرا خانم شما با ما نم:  بلند شد شی از جاالیدان
  ستی منم که جون تو تنم ندی ری وقت تند مهی کلتون باد داره دینه مادر جون شما جوون_
 زی به خانه برگشت به ساعت نگاه کرد هشت شب بود همه پشت مالی نشستند بعد از چند ساعت داننی دو در ماشهر

  بخروهی کم مهی ابونی سر بزن به خهیان فردا  جالیدان: شام نشسته بودند عاطفه گفت
  دعوته؟یکس_
  نایفروزان ا:  کرد و با لبخند گفت ی دستشیاپیدن
   لب گفت چشمری شد و زرهی خزی به مالیدان

  خاله آذر هم دعوته:  ادامه دادعاطفه
 ....  کردی را از حاال شروع مدی جدي پرونده قاتی تحقدی شد باداری صبح زود از خواب بالیدان
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 ی و ضرب و شتم بود مرتب مي مدت را که مربوط به چند مورد دزدنی اي ساده ي نشسته بود پرونده هازی مپشت
 روز قبل به تی نشده بود شکادای بود که هنوز مجرم پي مربوط به دزدتی شکاکی فقط دی طول کشادیکرد کارش ز

  بود تلفن را برداشتدهی رسالیدست دان
   از سرباز ها رو بفرست اتاق منیکیسروان سخاوت _
  چشم جناب سرگرد_

  پرونده را دستش دادالی گذاشت دانی به در خورد سرباز احترام نظامي تقه اهی چند ثانبعد
 اگه پرونده داشت ي چهره نگاري برادشی ببردهی چند لحظه دي سارق رو براي گه چهره ی مي دزدنی ایشاک_

  مشخصاتش رو بهم خبر بده
  چشم جناب سرگرد_
 بلند شد و به شی هم که دانشگاه بود از جاای برنداشت مادرش هنوز مدرسه بود دنی خانه را گرفت کسي شماره الیدان

   بوديزیمعاون پدرش مشغول نوشتن چ. طرف اتاق پدرش رفت
  من باهاشون کار دارم؟دی خبر بدکزادی شه به سرهنگ نی مدیببخش_
 چشم_

  داخلدییبفرما: گفت  قهی از چند دقبعد
   وارد اتاق شد و در را از پشت بستالیدان
 سالم بابا_

  شده؟ی جان چالیسالم دان:  سرش را باال آوردمحسن
 دی گردم منتظرم نباشی برمریمن امروز د_
 ؟ي گردیساعت چند برم_
   نه شبای دونم هشت ینم_

   فرزاد را گرفتي نشست شماره نشی بود در ماشمی آمد ساعت دو و نرونی از اتاق بالی سرش را تکان داد دانمحسن
 سالم فرزاد_
  داداشيسالم چطور_
 
 
 

  خونه؟ی رفتای ي تو اداره اهنوز
  نداشتم چطور؟فتی شه اومدم خونه امروز شی می ساعتمین_
  اوضاعش چطوراست؟نمی ناصرخسرو ببمی سر برهی دنبالت با هم امی خواستم بیچیه_
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  ای بنای ساعت پنج و اي خوای خونه خالم اگه ممی داده برریکه مامانم گاالن _
  باشه پس فعال خدا حافظ_

 بود لباسش راعوض امدهی نی انداخت هنوز کسدی را در داشبرد شوت کرد مجبور بود دوباره به خانه برگردد کلیگوش
 .... دی تخت دراز کشيکرد و رو

  دی کشیقی در خانه را باز کرد نفس عمایدن
  چقدر گرمهيوا_
 کرد و دکمه ی پوفای ولو کرد همان موقع تلفن زنگ خورد دننی زمي مبل پرت کرد مقنعه اش را هم روي را روفشیک

 را فشار داد
  جانایالو سالم دن_
 ؟یسالم بابا جون خوب_
  دی گرده منتظرش نباشی برمری دالیممنون امروز دان_
  آدیچشم ساعت چند م_
  هشت و نه شب_
  يپس فعال با_

 و در دی را به هم کوبشی به اتاقش رفت دست هاای بود دنامدهی عاطفه هنوز از مدرسه ندی را به دستگاه کوبتلفن
 بعد عاطفه و محسن به خانه آمدند ی قرمزش را بپوشد ساعتي توانست مانتوی نبود مالیکمدش را باز کرد حاال که دان

از ظهر با فروزان در کتابخانه قرار داشت در کمد را باز کرد   ساعت نگاه کرد پنج بعدابهیدن هنوز خواب بود الیدان
 داد ی نشان می قدش را به خوبي تنگ بلندي مانتودی پوشي تنش کرد دستبند نقره ای قرمز را با خوشحاليمانتو

 رونی بل را از شاشی به لبش زد موهای کرد رژ کالباسییبای زشی آرادی پوشدی همراه با شال سفی لوله تفنگدیشلوار سف
 ونی بلند تلوزي با صداالی زانو بود داني وجب باالکی هم دور شانه اش انداخت مانتو اش حدود ي قرمزفی کختیر
 فرش ولو بود در کشو را باز کرد ي روشی رانگاه کرد چند از لباس هانی زمي و رودی به صورتش کشی شد دستداریب

 ی سرکه نمکپسی کرد چدای آنها پنی سالم بپسی چکیباالخره   که در کشو بود را جابه جا کرد تایی هاپسیچپوست 
 با ی رفت شلوار کتان مشکی به دنبال فرزاد مدی بلند شد باشی تخت گذاشت و از جايرا تا ته خورد و پوستش را رو

 به نهی کشو،پشت آي را نگاه کرد توزی ميرو گشت ی ملشی تنش کرد در کمد را باز کرد دنبال موبایبلوز مشک
  تو داشبرد جاش گذاشتم:  لب گفت ری و زدی اش کوبیشانیپ

بابا :  زد و گفتی محسن چرخي جلوای نگاه کرد و دنای اخبار بود به دني آمد محسن مشغول تماشارونی از اتاقش بایدن
  جون خوشگل شدم؟

  ی خوشگلشهی تو همزمیآره عز:  زدي لبخندمحسن
   نگاه کرد و کنار محسن نشستای آمد به دنرونی از اتاق بی امتحاني موقع عاطفه با چند برگه همان



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 42 

   رم کتابخونهیمامان من دارم م_
   دختر نازم برم برو فدات شميقربون قدوباال_
 الی کرد دانیر مفک.دی پرای دنيرنگ از رو. آمدرونی از اتاقش بالیهمان موقع دان.  دوباره به سمت اتاقش رفتایدن

 کی نزدایبه دن.دی را در هم کششی ابروهاالیدان.دی جویپوست لبش را م. عرق کرده بودشیدست ها.ستیامروز خانه ن
 :تر شد

 ؟ي تنت کردهی چنیا-
 :دی و او را به در اتاق کوبدی را کششی از پشت بازوالیدان. بگذردالی خواست از کنار دانیم. آمدی نفسش باال نمایدن
 ؟ي تنت کردهی چنی گم ایم _
 خوب لباس.. خ:  آب دهانش را قورت دادایدن 
 . بپوشی لباس درست و حسابهی.اری برو درش بگمی به زبون خوش بت مایدن-
 : لب گفتریز. بکشدرونی بالی را از دست دانشی کرد بازوهای می سعایدن
  داره؟یبه تو چه ربط-
 : هم فشرد و شمرده شمرده گفتي را روشی از حرص چشم هاالیدان
 .ی کنیم..عوضش..االن...نیهم..ير...یم-

 : خانه نباشدالی کرد دانیفکر م. به عقب برگشتمحسن
  چه خبره؟نجایا-
 : گفتی آرامي نگاه کرد و با صداالی به دانایدن
 .یچیه-

محسن از .هی گرری زد زي بلندي و با صدادیدر اتاقش را بهم کوب.دی کشرونی بالی را از دست دانشی هم بازوهابعد
 : بلند شدشیجا
 ال؟ی دانی بهش گفتیچ-
 : باال انداختي شانه االیدان
 . بهش نگفتميزیچ-

 ساله 10 برادر کی بود و هیخانه اش در فرمان.به سمت خانه فرزاد رفت. را باز کردنیدر ماش. زدرونی هم از خانه ببعد
پدر و مادرش به شدت با شغلش مخالف . کوچکتر بودالی سال از دانکی. سالش بود27خود فرزاد هم .هم داشت

 از در قهیبعد از چند دق. به فرزاد زدیتک زنگ. توقف کردنهدر خا. با پدر و مادرش دعوا داشتی کلتیسر هر مامور.بودند
 : زدي لبخندالیدان. را باز کردالی داننیدر ماش. آمدرونیب

 ؟ي فريچطور-
 : باال انداختییبروا. نشستنی در ماشفرزاد
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 !ي اخوی بگگهی دیکی به دی رو بايفر-
 : باال انداختیی که منظورش را گرفته بود ابروالیدان
  بگم؟دی بایبه ک-

 : شل گفتشی با نفرزاد
 .فروزان-
 : جواب دادی ساختگی با ترسالیدان
 ی اسمشم کفاره ميصداکردن عاد. کنهی زنه با ساطور سرم و قطع می؟مي شدم به اون بگم فرریمگه از جونم س-

 ...بعدشم.خواد
 : مکث گفتی کمبا
 .شهی بار از روم رد م3 چرخ 18 یلی با تررضایعل-
 
 
 

 : کمربندش را بستفرزاد
 ارم؟ی بنی خودم ماشیچرا نذاشت-
 . کننی ولم نمگهیتو هم بشم د BMV  و دخترکش هستم اگه سوارپیمن که خوشت.الزم نکرده-

 :آرام گفت. شودی نمفشی دانست حریم.ان گشاد نگاهش کرد با چشمفرزاد
  ناصرخسرو؟يریم-
از شمال به . بودرانی قاچاق در اي فروش دارویناصرخسرو مرکز اصل.به اطراف نگاه کرد. سرش را تکان دادالیدان
 به ي عادزیهمه چ.شد ادهیفرزاد هم پ. پارك کردي کنار کوچه االیدان. خرداد15 و از جنوب به دی رسی توپخانه مدانیم

  گفترزادف. بودندابانی در حال عبور از خيتعداد.دی رسینظر م
 نقدی امی کنرشونی دستگمی اگه بتونیحت. کننی سرو صدا کار خودشون و میدست فروشا ب.هی معمولزی همه چنجایا_
 شهی دوباره پر دستفروش منجای روز ا2 که در عرض ادنیز
 دی کشیقی نفس عمالیدان 

 اونا می کنرشونمی اگه دستگی به دست فروشا ندن حتی اطالعشونی عاقل هستن که از زندگنقدریباال دستاشون ا _
   دوننی نميادی ززیچ

  دی کشنیی راپاشهی شدند فرزاد شنی سوار ماشدوباره
  خوره؟ی حالم از تهران به هم می دونستیم _
  خورهی باز شد اتفاقا اونم حالش از تو بهم مالی دانشین
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   نمک دونه نه باباتنقدری نه مامانت اي عمل اومدربتهی کنم از زی فکر میگاه:  به طرفش برگشتفرزاد
 ارد؟یلی باشگاه بمی ول کن برنارویحاال ا: دی کششی به موهایدست
  اش نگاه کرد شش عصر بودی مشکی به ساعت مچالیدان
 انی هم بزن بگو بای و کی زنگ به علهی _
   و رفقاشای غذا درس کردن برو سراغ کشی بزاردی ها نداره باي بازنیعرضه ا که رضایعل _

  به در خوردي تخت پهن شد تقه ايبعد چند ساعت به خانه بر گشت رو...  ..  سر تکان دادفرزاد
 دییبفرما _

  جارو بدست داخل آمدعاطفه
  خوره؟ی نميزی چشت به چنجای جان االیدان _
 ی پخش بود در همه کمد ها باز بود وقتنی زمي روشی و به اطراف نگاه کرد لباس هادی کششی در موهای دستالیدان

 پر از کتاب وتری کامپزی مي افتاده بود روی کنار آشغالپسی بود فراموش کرده بود در را ببندد پوست چیدنبال گوش
 د؟ینی بی ميزینه شما چ:  لبخندش را قورت دادالیبوددان

   آنی کم اتاقتو جمع و جور کن االن مهمونا مهی:  گفتدی خندی که مین داد ودر حال با تاسف سر تکاعاطفه
 ؟يدی خروهی میراست: عاطفه دوباره به عقب برگشت.  گفتي لب باشه اری زالیدان
  رفتادمی: دی اش کوبیشانی به پالیدان

 ؟یالی خی بنقدریچن  دفعه بت گفتم؟ آخه تو چرا ا: دی نالعاطفه
   خرمی رم میاالن م _

 را در پسی تخت شوت کرد پوست چری لباس ها را زالی رفت به محظ بسته شدن در دانرونی سر تکان داد و بعاطفه
 کشو انداخت و درش را بست در کمد ها هم محکم بست

و  و تنقالت به سمت خانه رفت دوهی مدی آمد بعد از خرنیی تنش بود به سرعت از پله ها پارونی بي لباس هاهنوز
 آمد مشخص بود مهمان ها آمده اند ی که میی را فشرد از سر و صداکی درب پارك بود زنگ واحد ي جلونیماش

  سالم عمو جون: دی خندنیری شالی داندنیدختر خاله چهارساله اش در را باز کرد با د
   دل عموزیبه به سالم عز:  بغلش کرد الیدان

 بود يفری دادگاه کلی پسر خاله اش دست داد پدر فروزان وکای با پدر فروزان و آرالی خانه شد همه بلند شدند دانوارد
   ولو شدای کاناپه کنار آري روالیمادرش هم خانه دار دان

  به به ما چشممون به جمال شما روشن شد _
  لبه مبل گذاشته بودي دستش را روالیدان
 
  مجنونيچطور_
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  می سازی و ممیسوزی میییا _
  نشده بشه زنتدای پي بخت برگشته اچی هنوز که ه؟ي سازی میبا ک: رو باال انداخت ابالیدان
  ترالن تموم شده اميمن برا: دی تلخ خندایآر
   جملت کمرمو شکستنیا:  چانه اش زدری دستش را زالیدان
  راحته؟ي بودوونشی که سه سال دی فراموش کردن کسيهر هر هر فکر کرد _
 می تجربه ها ندارنی دونم واال ما که از اینم:  سر تکان داد و حالت متفکر گرفت با لحن مسخره گفتالیدان
   دونمی مدی گم هر چند بعی می شد چتی اون موقع حالدی که نخوادت شانی و جالب تر ايری نفر بمهی برا دوارمیام _
  ؟ی دونی مدیحاال چرا بع:  کردزی را رشی چشم هاالیدان
  ي شدی کم معذب مهیشعورت در اون حد فکر نکنم برسه و گر نه به خاطر شخص رو به روت  _
 نگاه ای بودبه دننی نگاهش به زمشهی نشسته بود مثل همای نگاه کرد فروران کنار دنشی به رو به رواری اختی بالیدان

 زی تالی آب دهانش را قورت داد دانیت شد به سخالی کرده متوجه نگاه دانهی سرخ بود معلوم بود گرشیچشم ها. کرد
 کتاب فال را الی برگشت بعد از شام شوهر خاله دانای طرف آروت تفای بالی انداخت دانری سرش را زاینگاهش کرد دن
  رمی خواد براش فال بگی میک:  گفتي بلنديباز کرد با صدا

  ناز خواهر پرستو دستش را باال گرفتيپر
 .دیری من بگيبابا برا-
 : گفتي بلندي با صداالیدان
 شه؟ی می آخر و عاقبتش چمینی ببدیری بگای آرنی اي هم برایکی آقا یعل-
 : کرد و کتاب را باز کردي تک خنده ایعل
 .رمی خودت فال بگي براایب.ارهی سر در میی جایمارستانیآخرش از ت. جانالی پسر من و ولش کن داننیا-
 : گفتعی سرالیدان
 .شمی بنده به ری سفر مهی شش تا بچه و رمیگیهر وقت فال م. داشتی حافظ از اول با من پدر کشتگنیا.نه نه-

 ضربان قلبش. نگاه کردالیبه دان. کرد لبخندش را پنهان کندی می سعفروزان
 
 

 وهیو ظرف م با بشقاب نازی و پرایهمان موقع دن.دی خندی فقط مزی فارغ از همه چالی قلبش باال رفته بود اما دانضربان
 يشالش را طور. هم سرش بودیاسی و شال دیشلوار سف. بوددهی زانو پوشي باالی تا کمیاسی زی بلایدن.به سالن آمدند

 : با اخم گفتالیدان. گرفتوهی مالی دانيوروبر. پوشاندی را مشی بود که تمام موهادهیپوش
 . خورمینم-
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 يسر شب چند بار.زدی نمیدر خودش بود و اصال حرف. دوخت و از کنارش گذشتالی اش را به داندهی نگاه رنجایدن
لباسش را در مشت گرفته بود .گوشه سالن نشست. او جواب سر باال داده بودی بود که چت شده ولدهینرگس از او پرس

 کردن با فیعر تفاوت مشغول تی بالیدان. کردنگاه به برادرش. انداختی چنگ مشی به گلويبغض بد. دادیو فشار م
 ای بلند شد و کنار دنشیفروزان از جا. نسبت به خودش بودالی دانی توجهی بشی برازی چنیسخت تر. بودایآر

 : زديلبخند.نشست
 ! چت شد های خانوم آخر نگفتایدن-
 : گفتی آراميبا صدا. به فروزان نگاه کردایدن
 . دعوام شدهالیبا دان-
 چرا؟-
 . نذاشتالیدان. کتابخونهامی خواستم باهات بیبعدازظهر م-
 خب چرا نذاشت؟-
 .منم گوش نکردم. تنگهیلیخ.گفت لباست و عوض کن-

 :دی اش کشی آبي به مانتوی دستفروزان
 .دفعه بعد لباس تنگ نپوش. ندارهی ناراحتنکهیخب ا-
 : را غنچه کردشی لب هاایدن
 . باهام قهرهالیخب دان-
 . کنی مهمونا رفتن پاشو برو ازش معذرت خواهیوقت. ندارهی اشکالنکهیخب ا-
 فروزان؟-
 .جانم-
  پرونده رو قبول کرد؟الیدان-

 . سرش را تکان دادفروزان
 و محسن هم دم الیدان. کردیفروزان از عاطفه خداحافظ. کردندی میکم کم مهمان ها خداحافظ. شب بود11 ساعت
 .ند جواب فروزان را دادعاطفه با لبخ. بودندستادهی بدرقه مهمان ها ايدر برا

 کوتاه تر الی سانت از دان10فقط .قدش بلند بود. و به سمت در رفتدی اش پوشی شال آبي چادرش را روفروزان
 . لبخندش را جمع کردالیدان.ستادیفروزان کنار محسن ا. کردی نگاه مرونی با لبخند به بالیدان.بود
 . آقا محسنریشبتون بخ-
فروزان .بعد هم به سمت کاناپه رفت. هم آرام تر از خودش جوابش را دادالیدان. کردی خداحافظالی از دانی آرامي صدابا

 کاناپه ي روالی دانيمحسن هم روبرو. نشستالیعاطفه کنار دان. لبش بودي رویلبخند تلخ. زدرونیاز در ب
 : آورد گفتی اش را در مي که روسریعاطفه در حال.نشست
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 و دوست دارم چقدر فروزانیمحسن اگه بدون-
 : سرش را تکان دادمحسن

 .هیبی دختر نجیلیخ. دوسش دارمیلیمنم خ-
 ایدن. کردیرا عوض م TV ي انداخته بود و کانال هاشی پاي را روشی پاالیدان. نگاه کردالی به دانی چشمری زعاطفه

 :در اتاقش بود
 ال؟یدان-
 .بله-
  چشه؟ایدن-
 : باال انداختي شانه االیدان
 . دونمینم-
 

 ی برود هنوز هم عصبانرونی بشی خواست با آن لباس و آرای مای دننکهیاز ا. هم بلند شد و به سمت اتاقش رفتبعد
در را از .بغض کرده بود. داخل آمدایدن. را باز کردشی چشم هاالیدان.در اتاق باز شد. هم گذاشتي را روشیچشم ها.بود

 يرو.هی گرری بلند زد زایدن. بخوابدگری دی خواست سمتالیدان. بودسی خشیمژه ها. کردی نگاه مالیبه دان.پشت بست
 کرد ی همانطور که هق هق مایدن. تخت نشستي زد و رويلبخند. کردی نگاه مای با تعجب به دنالیدان. زانو زدنیزم
 : گفتدهی بردهیبر
 دیغلط کردم ببخش...الیدان-
 شی چشم هاایدن. بلندش کردنی زمي را گرفت و را از روشیبا لبخند بازوها. رفتایبه سمت دن. بلند شدشی از جاالیدان

 : بغلش کردالیدان.ختی ریرا بسته بود و اشک م
 !!! کنهی مي اهی چه گرنیبب.اووووووه-
 را پاك شیبا دست اشک ها. او را از خود جدا کردقهی بعد از چند دقالیدان. حلقه کردالی را دور کمر دانشی دست هاایدن

 .ند آمده بود بای دني هیگر.کرد
 ؟ی کنی چرا به حرف من گوش نمی دل نازکنقدیتو که ا-
 : تکان دادي سرالیدان
 ي آری همه اشکو از کجات منیموندم ا-
 : کردیفی اخم ظرایدن
 .ادی نمالتی خنی عرهی نفر جلوت بمهی اگه ی احساسن؟حتی همه مثه خودت بيفکر کرد-
 : کردزی را رشی چشم هاالیدان
 .شهی مری د؛دانشگاهتی مونیفردا خواب م. بخوابریحاال برو بگ. بچه جونستمی حدم ننی تا اگهید-
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 . را بستشی و چشم هادی بدنش کشي پتو را روالیدان. رفترونی زد و از در بي لبخندایدن
 یمحسن گوشه اتاق نماز م. تخت بلند شدياز رو. محسن نگاه کردی خاليبه جا. شدداری اذان بي با صداعاطفه
 ي شدن ساعت را روداری بي که براستی دانست آنقدر با نظم و برنامه نیم. رفتالیعاطفه به سمت اتاق دان.خواند

 ي روالیدان.دی شنی منظمش را مي نفس هايصدا.ستادی االیکنار تخت دان.در اتاقش را آرام باز گذشت.زنگ بگذارد
 : زديعاطفه لبخند.م بغل گرفته بود تخت افتاده بود و پتو را هنییمتکا پا. بوددهیشکمش خواب

 . جان پاشو نمازتو بخونالیدان...الیدان-
 : دادیعاطفه شانه اش را تکان م. نخوردی تکاننی کوچکترالیدان
 . شوداری جان بالیدان. پاشوالیدان...الیدان...الیدان-

 تخت ي و رودی کشي اازهیخم. را باز کردشی از چشم هایکی. خوردی صدا کردن تکانقهی دق10 بعد از باالخره
 : تکان داديعاطفه سر.نشست

 . سخت ترهي کردن تو از هر کارداریب. ساعت بذار رو زنگهی الی دانگمی بار بهت منی صدميبرا-
 : سرش را تکان دادالیدان
 .چشم-
 . چشمیگی دفعس که منی صدمنیا-
 . دو روزهایدن. مادر منریسخت نگ-

 : زدي لبخندالیدان. کردی نگاه مالی به دانی عصبعاطفه
 .ریصبح شما هم بخ.سالم عرض شد-

 : گفتی آرامي با صداالیدان. رفترونی کرد و از اتاق بی پوفعاطفه
 !!!فک کنم جواب سالم واجب بود ها؟؟؟-
 آمد ی مرونی که بییبا سروصدا. شلوغ بودشهیاداره مثل هم. گذشته بودیچند ساعت.بعد از صبحانه به سمت اداره رفت.

 یمشغول بحث کردن با زن. بودستادهی در اي جلورضایعل.در اتاق را باز گذاشت. بلند شدزیپرونده را بست و از پشت م
 . خوردالیچشمش به دان.بود
  چه خبره سروان سخاوت؟نجایا-
 : که مشخص بود کالفه شده به آن زن اشاره کردرضایعل
 .نهی خانوم اصرار داره شما رو ببنیا-

 : قرمز بودشیچشم ها. شدکتری نزدالین به دازن
 . بچم و بکشننیجناب سرگرد تو رو خدا نذار-
 ه؟یمنظورتون چ-
 . کننی متی هدای خانوم و به سمت در خروجنی اانیاالن چند تا از سربازا م:رضایعل
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 : را پاك کردشیزن با چادرش تند تند اشک ها. اشاره کرد که صبر کنندالیدان. آمدندی زن به سمت آنها مسی پلچند
  اعدام بشه؟دی کرده که بایآخه مگه بچه من چه گناه.تو رو خدا جناب سرگرد-
 : بود گفتدهی که موضوع را فهمالیدان
 ه؟یاسم پسرتون چ-

 : کرد و گفتینی فنی فزن
 .يدیرضا سع...رضا-
 که ییبعد از بازجو. با همی چند پسر دانشگاهيریدرگ. بودشیمربوط به پرونده قتل هفته پ. سرش را تکان دادالیدان
 . از آنها کرد مشخص شد که رضا قاتل بود و مرتکب قتل عمد شدهالیدان
 .دیری بگتی از خانواده مقتول رضادی پسرتون زنده بمونه بادی خوایاگه م.می کنی منییخانوم محترم ما فقط مجرم و تع-

 . ها اشاره کردسی هم به پلبعد
 . شناسمشیمن م.ستی کارها ننیبه خدا بچه من اهل ا.دیجناب سرگرد تو رو خدا کمکش کن-
 و ناله ختی ریزن هم فقط اشک م. کنندتی هدارونی کردند او را به بی میسع. زن را گرفتندي ها بازوسی تا از پلدو
 یشگیطبق عادت هم. را از تنش درآوردرهنشیپ.به خانه برگشت. آمدرونیاز اداره ب. به ساعتش نگاه کردالیدان. کردیم

عکس همان دختر .به صفحه نگاه کرد.روشنش کرد. آوردرونی با تارا رلیبه سمت کشو رفت و موبا.کنار تخت ولو کرد
 اخم الیدان. بودختهی ررونی را بشیی طالي سرش بود و کل موهاي هم رویشال نازک. صفحه بودي رویچشم آب

 :شش گرفت را کنار گویگوش. را در کشو بگذارد زنگ خوردیتا خواست گوش.کرد
 .بله-

 : داد زدتارا
 .ی هستی آدم روانهیتو -
 : دوباره گفتهیبعد از چند ثان. را از کنار گوشش فاصله دادی گوشالیدان
 ؟ي زدغی تو گوش من جتی منکرری نکي تو با اون صداباز
 . رو بم پس بدهمی گوشایپاشو ب-
 : مکث کردي لحظه االیدان
 ام؟یکجا ب. خبیلیخ-

  انگار تعجب کرده بود که بتارا
 

 : گفتی بعد از مکثی چون و چرا قبول کرده ولی بکه
 .نتیکنار همون پارك که با موتور زدم به ماش-
 . اونجام4ساعت -
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 : لب گفتری زد و زيپوزخند. تلفن را قطع کردی معطلی هم ببعد
 . پات علف سبز شهری بمون تا زابونی تو اون خنقدیا-
 .دی تخت دراز کشيرو
 زد،لپ تاپش را ي پارك منتظرش است لبخندي آن دختر االن تونکهی ايادآوریبا . بودمی و ن4 شد ساعت داری بیوقت

 . شديباز کرد و مشغول باز
*** 

به اطراف نگاه . نشستممکتی نيرو. به همون پارك رفتمیبا تاکس.امیم: تعجب کردم که گفتیلیخ. رفتمرونی در باز
اه حالم و .نگاهم و به جلو دوختم. ترکوندنیم LOVE  دختر و پسر داشتن با همهیگوشه هر .پارك شلوغ بود.کردم
 دی بعزی چچی هضیسرکارم گذاشته؟از اون موجود مر نکنه. گذشته بودي اقهی دق20.به ساعت نگاه کردم. زدنیبهم م

 . ضرب گرفته بودنی زميپام رو! اومددیشا.دودل بودم.نبود
 می نری زي که کاسه ادمی فهمی مامی چون و چرا گفت می از همون اول که بدیبا.شعوری بيپسره . گذشتی ساعتکی

 و لمیشماره موبا. رفتمیبه سمت تلفن کارت. شدمی دادم آروم نمیتا چند تا فحش بش  نم. بودمی عصبیلیخ.کاسشه
   اون زنه رو درآوردميادا.گرفتم

 . باشدی مشترك مورد نظر خاموش ميشماره  -
 :دمی رو به باجه کوبی گوشتی عصبانبا

 . برهادتی هفته اسم مامانت هی تا ارمی به سرت میی؟بالی کنی من  خاموش مي رو برای احمق حاال گوشي پسره
 رونیاز اتاقم ب. نفر سرکارم بذاره متنفر بودمهی نکهیاز ا. پرت کردمزی مي و روفمیک. رفتمرجی ايالی سمت وبه

 : زدمادی توجه به اطرافم فریب. مبل نشسته بودي رونیفرد.اومدم
 .يسالم فر-

رد نگاهش و . کرد نخنده به روبروش اشاره کردی می که سعیدر حال. دادم به عقب برگشتيبا صدا. به من بودپشتش
حاال خدا رو  شکر .بازم گند زدم. بودنیفکر کنم وسط بحث بزرگ! هم کردهیعجب اخم! که آرادهنکهیاوووه ا.گرفتم

 . خونه نبودرجیا
 : زدمیحیلبخند مل. و به اون راه زدمخودم

 ؟ي بودنجایآراد تو هم ا....ا-
آراد . نگاش کنمدمی ترسی کرد ناخودآگاه می نگام مينطوری ایوقت.دمی چشمام و دزداری اختیب. بهم کرديزی تنگاه

 : ادامه دادنینگاهش و ازم گرفت و رو به فرد
 .اری و از خونه فرهاد بروسی هفته بعد سيبرا. منصوری مهمونمی برمی خوای مگهیشب د 2-

فکر کنم آراد اگه معلم .آراد فقط سرش و تکون داد. کردیاز آراد خداحافظ. سرش و تکون داد و از جاش بلند شدنیفرد
 : رسوندمنیبا حالت دو  خودم و به فرد. اومدمنیی پااطی حياز پله ها. موفق بودیلی شد خی کروالال منیا
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 .نی فردسایوا-
 : گفتمدهی بردهیبر.زدمی نفس نفس مدنیبه خاطر دو.خودم و بهش رسوندم.ستادی جاش اسر
 شه؟ی میچ...روسیس-

 . جواب ندادنیفرد
 ه؟ی منصور چي پس فردایپس حداقل بگو مهمون. و نگونیا.باشه-

 : به نشانه تاسف تکون دادي سرنیفرد
 ؟ی فضولنقدیتارا تو چرا ا-

 :دمی کوبنی و به زمپام
 .گهیبگو د-

 :دی فرش کشي به موهایدست
 .گهی دهیبابامهمون.دونمیچه م-
 ؟يایتو هم م-
  کنم؟ی غلطی  منصور چی تومهمونامیآخه من ب-

   رفت وارد سالن شدم آراد از جاش بلند شدرونی از در بی سرشو تکون داد و بعد از خدا حافظنیفرد
 رنی با پیشلوار کتان مشک.ادی منیی داره از پله ها پادمی دقهیاز چند دقبعد . مبل ولو شدميرو. طرف اتاقش رفتبه

 نهیآب دهنم و قورت دادم و نگام و به شوم. شدمرهی خشی عضله اي هانهیبه س.دهی پوشی سه ربع جذبنی آستیمشک
 : درآوردبشی رو از جیی رفت گوشیهمونطور که به طرف در سالن م.دوختم

 .باهات کار دارم. اونجاایب. کارخونهامی من دارم منیفرد-
 ی مي روز2- 3 اون پسره سرکارم گذاشته بود یاز وقت.به اتاقم رفتم.بلند شدم. رو قطع کردی هم گوشبعد

   زدم خاموشی زنگ ملمی به موبایکثافت هرچ.گذشت
 پله ها رو از هیهوس کردم بق.به نرده نگاه کردم.  رفتمی منییاز پله ها پا. رفتمی مشگاهی به آرای مهموني برادیبا.بود
دوباره به نرده نگاه . تاش مونده بود12-13.دوباره نگاهمو به پله ها دوختم . طونی نرده سر بخورم لعنت خدا بر شيرو

به . خورمیداشتم با سرعت سر م. نرده نشستمي طرفه روهی شل شد شمین. نبودیکس. نگاه به سالن  کردمهیکردم 
با .تا اومدم خودم و نگه دارم پله ها تموم شده بود! هم کردهیاوووه چه اخم.رجهی انکهی ابوالفضل اای.جلوم نگاه کردم

 به سرعت. بودسادهی همونطور سرپا وارجیا. شدمنیکله از نرده افتادم و پخش زم
 
 

 : گفتي جديبا صدا. کردم بهش نگاه کنمی شد؟جرات نمداشی دفعه از کجا پهی نیا. و جمع کردمخودم
 . ندارمیحوصله نعش کش. استعدادت استفاده نکننیاز ا-
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 ؟بهی کنی اوهومی اهمهی داخل يای می وقتی تونی احمق نمرجیآخه ا. دادمرونینفسمو ب. هم از کنارم رد شدبعد
 : زدميلبخند.دی کشی آشپزخونه ميکاینرگس داشت با کف شو کف سرام.آشپزخونه رفتم

 .سالم نرگس-
 .سالم تارا جان-

بعد از چند تا بوق .شماره مونا رو گرفتم.به سمت تلفن خونه رفتم. کردیداشت غذا درست م.وارد آشپزخونه شد يمهر
 :برداشت

 .دییبله بفرما-
 .تارام.سالم مونا-
 !ستی ازت ني تارا؟خبریخوب-
 .شتی پامی خوام بیم.ی خوام برم مهمونی امشب ميبرا
 .بعدازظهر منتظرتم.باشه-

 شهیاتاقش هم.در و باز کردم.به سمت اتاقش رفتم.آراد تازه از کارخونه برگشته بود.نهارم و خوردم. و قطع کردمتلفن
 . پاتری زومدی ميزی چهی یذاشتیدرست برعکس اتاق من که هر جاش پا م.مرتب بود

به .اسش به جلو بودحو.بهم نگاه نکرد.متوجه حضورم شد.دی دوی ملی تردميداشت رو. دور گردنش بوددی حوله سفهی
 و لی تردمعیسر.فتهی بود بکینزد. زانوش خم شدهوی. درجه گذاشتمنی آخري و رولیسرعت تردم. رفتملیطرف تردم

رفتم اون .دمی هوا دستم رو کشیب.دی پشت کشز که به طرفم هجوم آورد و دستم رو ادمیبه طرف در دو.خاموش کرد
 :گفت. بودسادهیاونطرف تخت وا. شده بودی عصبانیلی کردم خی خدا عجب غلطيوا.طرف تخت

 . رو دستگاهسایبر وا-
 ؟ی شالیخی کارکنم که بیچ-
 . شمالیخی تا بیکارکنی چگمیمن بت م.لی رو تردمسایبرو برعکس وا-

 زمیریدفعه آخرمه کرم م. خودت به دادم برسایخدا
   کنمی خواستم بات شوخیآراد غلط کردم فقط م: گفتم

 دستمو ول کرد پرت شدم دمی کشی دارم خودمو به عقب میاتفاقا منم قصد شوخ:  وگفتدیکش طرفم اومد دستمو به
   کردمدای صورتم پی زد تا به خودم اومدم صورتشو چند سانتمهیرو تخت خواستم بلند شم که روم خ

   خوردمزیچ_
   خوشگل تر بشهکلتی تا هي بدوشتری کنم بادی خواستم سرعتشو زیخوب بابا م:  کردگفتمی نگام ميهمونطور

   خوشگل بشهکلتی کنم هي کارهی خوام یمنم م:  زد پوزخند
  لی برم رو تردمستی خوشگل هست الزم نی کافيمال من به اندازه :  شد آب دهنمو قورت دادم رهی لبام خبه
  منم نگفتم برو:  گفت ی آرومي صدابا
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 خمارشو بهم دوخت هر لحظه بهم يورد چشما فشار دادم اصال تکون نخنشی که مشت کرده بودم رو سدستامو
  کردم صورتمو برگردوندمی به لبم بود حرارت بدنشو حس مرهی شد خی تر مکینزد
   کردم بزار برمی خوردم نادونی فکر کنیآراد غلط کردم هر چ:  گفتم ی حالی بي صدابا
  دی لرزی به سرعت نور از اتاقش خارج شدم دستام ملی روم بلند شد رفت طرف تردماز

 : زديلبخند. و باز کردشگاهیمونا در آرا.در زدم. رفتمشگاهی و به طرف آرادمی و شالم و پوشمانتو
 ! تارا خانومي ورا؟راه گم کردنیچه خبر؟از ا-
 چه خبر؟.سالم به مونا جون خودم-
 .دسته تبر-
 : نشستمی صندليرو
 .رهی رو دايزی تموم هنرت و بردیبا.رمی می مهمیمونا امشب مهمون-
 ؟يخوای میتو فقط بگو چه مدل.چشم-
 . هم به صورتم بکشی دستهی؟ی موهام و فر کنشهیم-

 : به موهام اندخت و گفتینگاه
 .شهی خوشگل میلیاتفاقا خ.آره-

 سالن ي راه افتادم نرگس و آراد تویوقت.به سمت خونه راه افتادم. رفتمرونی بشگاهی از چند ساعت از آرابعد
 : بلند و کشدار گفتميبا صدا. خوندیآرادم روزنامه م. کردی مزی سالن و تمنرگس داشت کف.بودن

 .سالم-
 : بلند گفتميبا همون صدا. نگفتیچی هآراد

  چرخونن؟ی زبونشون و نمای که بعضهینرگس جان به نظر تو سالم دادن چقدر کار سخت-
 :آراد به نرگس نگاه کرد و گفت.دی بهم نگاه کرد و لبش و گزنرگس

 . پوست کلفت باشهتونهی مثال آدم چقدر مای-
 :نرگس با لبخند گفت. خواست اون روزنامه رو مچاله کنم و بکنمش تو حلقشی مدلم

 .نمی عروس شدنت و ببشاالیا. تارا خانوميبزنم به تخته چقدر خوشگل شد-
 : گفتمی اخم مصنوعبا
 . من نکني دعاها برانیاز ا.خدا نکنه من عروس شم نرگس جان-
   کنهدی پر رو فقط بلده منو تهديحقش بود پسره . رفترونی و روشن کرد و از سالن بگارشی سدآرا
رژ لب . کردی تر مدهی چشم هام و کشیخط چشم مشک. بودمی صورتم مالشیآرا.ستادمی انهیی آيروبرو. اتاقم رفتمبه

مونا دستت طال . صورتم بوديهم رو يرژ گونه قرمز. کم رنگ پشت چشمام بودی صورتهیسا. به لبام زده بودیکالباس
 مونا چند دسته از رهی خودشو بگي خواد امشب جلوی مير آراد چطوچارهیب. ی شده بودم آخي اگهی آدم دهیاصال انگار
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 قرمز داشت کنار سرم ي هانی که نگي نقره اي سر فلزرهی گهی بود و با ختهی صورتم ري روي ورهی فر شدم و يموها
 من همون یعنیهنوز به خودم شک داشتم . دوست نداشتم نازك برشون دارمادی کرده بودززیابروهام و تم.زده بودش

 هی شیبلند. آوردمرونی دکلته قرمز برنی پهی. دل کندم و به سمت کمد لباسام رفتمنهیی هه بودم؟باالخره از آیقبل تارا
 آرنج ي کم باالهی لباسه تا نی آستيرو.دمی زانو پوشنیی وجب پاهی قرمز جذب تا يشلوار ساق هی. زانوم بوديوجب باال

 شلوار هی.لباس و تنم کردم.شدی گشاد منیی تنگ بود و از کمر به پاکمر تا. لخت بودنییمز بود و از آرنج به پا'تور قر
 هی لباسمم يرو.دمی پوشدیساتن سف

 
 
رنگ .خونش دوبلکس بود.میبعد از چند ساعت به خونه منصور رفت. سرم کردمیاسیشال .دمی پوشیاسی ي مانتوهی 

 دهی چی و صندلزیدورتادور سالن م. بوديرنگ درها هم قهوه ا. بودی و نارنجی و پرده ها مشکوار،مبلیکف،د
ه طرف اتاق  خورد و بی می چوبي سالن پله هاز گوشه اهی. ها بودی ها و خوراکیدنی انواع و اقسام نوشزی ميرو.بودن

به . متوجه حضورم شدن به طرفم اومدنی وقتوانیمنصور،شهال و ک.اکثر مهموناشون اومده بودن. رفتی باال ميها
 باسنش نیی وجب پاهی به زور تا شیبلند. تنش بودیاسی دو بنده رهنی پهی. کرده بودیظی غلشیآرا.شهال نگاه کردم

 هم روش دی سفی کت آبهی. بوددهی پوشی جذبی آبنیشلوار ج. بودوانی کينفر بعد. بوددهیچیو باال پ موهاش.دی رسیم
 گهی چندشش منصورو که دپیاه حالمو به هم زد با اون ت. کرده بودیخی سخی منژل به طرف باال سهیموهاش و با .بود

 دهیوش پی کت و شلوار مشکهی.دی شد دیم تار مو نهیسر تا تهش . گردونیکلش شده بود ع. و زده بودششینگو  رش
 : زدیشهال لبخند پهن. بودستادهی هم اونطرف آراد ارجیا. بودستادهیآراد کنارم ا.بود
 !ي شدپیچقدر خوشت. جانرجیسالم ا-
 :در گوشم گفت.شهال با آراد بعدشم با من دست داد. تشکر کردرجیا

  ؟ی و از راه به در کنی کي خوایتارا جان امشب م-
 ی وقت منو به حساب نمچیکثافت ه. دست دادرجیاه چندش آخه به توچه؟منصور فقط با آراد و ا. زدمی مصنوعيلبخند
بهش نگاه .با لبخند نگاهم کرد.دستم هنوز تو دستش بود.باهاش دست دادم. دستش رو به طرفم دراز کردوانیک.اورد 
 تر کیبعد بهم نزد. به آراد کردی نگاهمی ن تر شده بودگلکثافت ابروهاش از منم خوش! بر داشتهیی ابروریعجب ز.کردم

 : کردی خورد حالم و بد می گرمش که به گوشم مينفس ها.شد
 !LADY يچه خوشگل شد-

اونا که سنشون باالتر .به اطراف نگاه کردم.دمی به گوشم کشيدستم رو  با حالت چندش آور. هم ازم فاصله گرفتبعد
به .دنی رقصی عده هم داشتن مهی. گذاشته بودنیمی مالیقیموس.دنی خندی بودن و جوونا داشتن می صندليبود رو

 :آراد نگاه کردم
 . لباسم و عوض کنمرمیمن م-
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مانتو و شلوارم . کردنیچند تا دختر داشتن لباس عوض م. از اتاق ها شدمیکیوارد .به سمت پله ها رفتم. نگام کردفقط
 فرم و دور شونه هام يموها.دمی با گوشواره پوشیفی ظريدستبند نقره ا.فمی کيشالم و تا کردم و گذاشتم تو.و درآوردم

آراد از .به طرفشون رفتم. نشسته بودرجی اي که روبرودمیآراد و د.ردمبه اطراف نگاه ک. اومدمنییاز پله ها پا.ختمیر
 نگاه شه؟بشیحوم نم پسرکشم مافهی قنی با ایعنی. چشمش و به اطراف دوختهیبعد از چند ثان.سرتاپا بهم نگاه کرد

 قهی. بودش تنی مشکمی با شلوار جی مشکشرتی تهی. بوددهی پوشدیکت اسپرت سف! هم زده بودیپیکثافت عجب ت.کردم
 پرش و باال يموها. کردی میی موش خودنمای و بدی پوست سفي روبی صلي گردنبند نقره اهی. باز بودشرتشی تي

 خوش ی کت و شلوار مشکرجیا.کنارش نشستم.آب دهنم و قورت دادم. شدمرهی خوش فرمش خيبه ابروها.داده بود
 هی. تو سالن بودینور کمرنگ. و باال داده بودشیگندم  جويموها. امشب زده بودي و براششیته ر. بوددهی پوشیدوخت

 ی مپیپ نشسته بود و داشت همزمان که رجی کنار ای جوگندمي بود با موهادهی پوشيمرد که کت و شلوار سرمه ا
 .:زدی باهاش حرف مدیکش
 . شدهي خودش مردي براگهیاالن د. سالش بود20 دمی که آراد و دي بازنی من آخررجیا-
 : زد و گفتيمرده لبخند.دی خندرجیا

 .يری که در شانشه رو براش بگي دخترهی وقتشه گهید-
 :دی دوباره خندرجیا

 . مهران جانشهی نمدایآخه پ-
 : از دخترا اشاره کرد و گفتیکی به مرد

 ي گذارهیداخل آلمان سرما.باباش کارخونه داره. هست که از آلمان اومدهيچند روز.برادرزادمه.اسمش الساست-
 ه؟ینظرت چ.السا خودشم تو آلمان درس خونده.کرده

  ما؟شی پادی بیگیچرا بهش نم-
  و نگاه کردرجی به ایآراد عصب. زد و به سمت دختر رفتي لبخندمرد
 
 

 :گفت
 االن چه وقت آشنا شدن با دختراست؟-
 : به من نگاه کردرجیا

 !ي بگردي با چه دختررسهی شعورت نمخودت
به دختره نگاه کردم تاپ و دامن .  اومدنزی بگه که مهران با السا کنار ميزی چهی دندوناش و به هم فشرد و اومد آراد

 بود و از پشت باال بسته بودش تا ختهی صورتش ري طرفه توهی بود بود ی بود موهاش شرابدهی رنگ پوشیچرم مشک
 خوش ي که به لبای کمرنگ بود رژ لب نارنجی عسلاش و لختش نگاه کردم چشمدی سفي به بازوهادی رسیکمرش م
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 یی کرد دختره دستشو به سمت آراد دراز کرد آراد به دختره نگاه گذرای تر مبی دلفرافشوی زده بود قشیفرم و قلوه ا
 خوشبختم:  دست داد وگفت رجمیکرد و بهش دست داد دختره با ا

   کنار مهران نشستبعدم
   برات کرده بودمفشوی از آراد جان که تعرنمیالسا ا:  زد ي لبخندمهران
 و بای زدیبله به همون اندازه که شما گفته بود:  که داشت گفتی قشنگیلی خي لبخند پسر کش زد و با صداهی دختره

 ن؟ی االن عصبانای هیقط اخماشون مادرزادجذابن ف
  هی آراد جان که مادرزادياخما:  به آراد نگاه کرد مهران

   آرادم که طبق معمول خفه بوددنی و مهران و السا خندرجیا
   آدی نداره اخماش به چهرش مبیع:  به آراد نگاه کردالسا

   د؟ی کنی نمی رو که باهاتون اومده رو معرفی چرا اون دختر خانومیراست:  صداشو صاف کرد وگفتمهران
  دوست دختر آراده:  نگاه گذرا بهم انداخت هی رجیا

  نی کنار من بشای؟بيری گی گوشنقدری چرا ازمیعز:  بهم لبخند زد السا
 آراد جونش دارن ي برانهی بدبخت کجاست ببهی سانی خاص داشت اي آواهی قشنگ بود یلی صداش خمی حق نگذراز

 نی خوشگل تر از اهی کنم سایحاال که فکرشو م. هاشونو تو ذهنم مجسم کردمافهی لحظه قهیرن؟ی گی میزن آلمان
 تو نگاهش ی کرد ولی بود آرادم داشت نگاهش مشده رهی جذاب تر بود به دختره نگاه کردم به آراد خنی ادی شایبود ول

 از تو شوی به طرفش رفتم و سالم دادم آراد گوشرمی بگنی از ای حالهی بزار ستی نهی زد حاال که سای موج ميفقط سرد
  شدم به آراد داشت اطرافو نگاهرهی چونم زدم و خری در آورد کنار السا نشستم با لبخند بهم نگاه کرد دستمو زبشیج
 و ابرو دادن اونم که  آراد چشمي دادن چند تاشون برای داشتن با پسرا وسط قر میعی کرد دخترا با وضع فجیم

  ي داریآراد دوست دختر خوشگل:  زد و گفتي اخم حال همشونو گرفت السا دوباره لبخندهیقربونش برم با 
  ستیدوست دخترم ن:  تفاوت گفتی وبختی روانی لي توزی مي آب از روی کمآراد

 جا لمویآراد موبا:  زدم ورو به آراد گفتمزی آمطنتی لبخند شهی دی نپرسی سوالی ولدمی السا دي تعجبو تو چشمارنگ
 ؟يری چند تا عکس ازم بگلتی شه با موبایگذاشتم م

 ی لمسي صفحه ي آراد نشستم آراد سر بلند کرد نگاهش بهم قفل شد انگشتش رويروبه رو.  کنار السا بلند شدماز
  کردن لبخند زدمیاه م به من بود نگرهی و السا به آراد که چشماش خرجی متوقف شد مهران و الشیمبا
 ؟يری شه ازم عکس بگی ها مي خوری با چشمات منو ميآراد دار_

 باشه:  لب گفت ری که تازه به خودش اومده بود زآراد
   وسط؟ي آینم:  گفترجی بلند شد رو به ازی که ازم چند تا عکس گرفت مهران از پشت منی از ابعد

  امی مگهی دقهیقتو برو من چند د:  سرشو تکون داد و گفت رجیا
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 اونم ؟ی بت بگه عشقمي په نه په انتظار دارستمی که چرا آراد گفت من دوست دخترش نکردمی فکر منی به اداشتم
 اونوقت به من بگه عشقم؟به جلو نگاه کردم شهال زمی گفته باشه عزی کنم تا حاال به کسی نه آراد فکر نمیچکیه

   زدي لبخندستادی ارجی اومد کنار ایداشت به طرفمون م
   جان؟رجی اي نداراجی احتيزیچ_
   هستی همه چیممنون خانوم:  زد ي لبخندرجیا

 شو یکی بود شهال دوتا شو تا نصفه پر کرد زی مي روالسی مشروب با چهار تا گي نشست بطررجی اي رو به رو شهال
   گرفترجی شد دستشو به طرف ا شهال دوباره از جاش بلنددی رو سر کشي لبخند زد و بطررجی گذاشت ارجی ايجلو
 ؟يدیافتخار رقص رو م_
 ي ادهی و ورزدهی کشکلی کردم هی رقص رفت از پشت نگاهش مستی از جاش بلند شد همراه شهال به طرف پرجیا

 ی پخش مي تندیقی خورد آراد پاشو رو پاش انداخته بود موسی شهال حالم به هم می خرکي عشوه هانیداشت  از ا
 سوت زد دستشو به طرفم هی بود رو به من انوی اومد سرمو بلند کردم کزمونی کنار میشد سالن کم نور شده بود کس

 نی خدا تو اي زد اصال حواسش به من نبود ای شدم به آراد نگاه کردم داشت با السا حرف مرهیدراز کرد به دستش خ
 با دنی به رقصیلی مچی که هنی کنه با ای نمیاصال توجه نه دمی نگاهش کردم دهی  چند ثان؟يبشرو چطور خلق کرد

 دی که آراد دستمو کشرمی زدم خواستم دستشو بگي از آراد بهش لبخندی رو کم کني برای نداشتم ولدش چنوانی کنیا
 ی تونی خواد با من برقصه میتارا االن م:  گفتوانی رو به کی داد با حالت عصبیدستمو تو دست ملتهبش فشار م

  ي بدي اگهیافتخار رقصوبه دختر د
 رقص رفت به محض ستی به سمت پوانی زد و با کي داد السا لبخندشنهادی باال انداخت و به السا پي شونه اوانیک

 صورتش بودم ي متری آب دهنمو قورت دادم در چند سانتدی لباسمو به سمت خودش کشي قهیدور شدنشون آراد 
 ؟ی برقصوانی با کد بهت اجازه دایک:  گفتی عصبيبا صدا خورد ی تندش تو صورتم مينفسا

  پبا
 

  خودم:  تمام گفتم ییررو
   شدشتری دستش رو دستم بفشار

   هستادی زی تالفي نرفته وقت براادمیکار امروزت هنوز _
 هم قهی چند دقوانی تحمل کردن کدالبتهی رقصوانی با کقهی فقط چند دقیعنی برگشت قهی ولم کرد السا بعد چند دقبعدم

 داشت رجی و مهران هم برگشته بودن ارجی با فاصله از ما نشسته بود ای چند صندلوانی بود به اطراف نگاه کردم کادیز
   به طرفش دراز کردتشو زد السا به طرف آراد اومد دسیبا مهران حرف م

   پاشو وقت رقصهزمیعز_
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 یبلند شد به وسط سالن رفتن دخترا با حسرت به السا نگاه م به من نگاه کرد و از جاش دی تو موهاش کشی دستآراد
 از دستاش رو یکی السا حلقه کرده بود السا ي آراد دستاشو دور شونه دنی رقصیکردن چقدر قشنگ و هماهنگ م

 خواستم بفهمه ی نگاهمو به اطراف انداختم نمفاوت تی دور کمرش آراد بهم نگاه کرد بگشیشونه آراد بود و دست د
 گهی ددی رقصی شدم خب قشنگ مدنشیو رقصمح
 کرد بعد از رقص ی نگام ميادی داشت زگهی آشغال دوانی کنی بود اوانی بود آراد حواسش به کی بدجور خالهی سايجا

 که کردن اومدن سر جاشون نشستن السا کنار آراد نشست دستشو انداخت دور گردن آراد مهران نگاهشون کرد یمفصل
  جان؟رجی شه نه ای منی بچه کره زمنی خوشگل ترسا که باباش آراد باشه مامانش اليبچه ا:  گفت رجیو روبه ا

   طورهنیقطعا هم:  زد گارشی به سی پک محکمرجیا
 ادیمن از بچه بدم م:  گفتی با اخم پر رنگشهی مي داره جدهی قضدی دآراد
 زمی ندارم عز بچه ها رو دوستیلیاتفاقا منم خ:  و گفت اوردی هم کم نالسا

 
 
 
   کنمي باهاش بازنمی بشستی بچه نرجی اي که خونه فی بودن من که عاشق بچه ام حی دوتا رواننی ااه

   درآورد وبه طرف آراد گرفتيگاری سي جعبه فشی از تو کالسا
 ؟ی کشی مگاریس_

 تو دهن گاری تحمل کنم دختره سگاروی گند سي بودی لبش اه االن باي برداشت و گذاشت گوشه گاری دونه سهی آراد
 ت؟یچراکبر:  با تعجب نگاهش کرد و گفت رجی روشن کرد اتیآرادو با کبر

   روشن کنمتی با کبرگارمویدوست دارم س:  زد و گفت ي لبخندالسا
 اون لحظه که آراد ی چندش نبود حتدنی پلکی که طرف آراد میی از دخترایلی خای هی بود مثل سای دختر جذابالسا

 یلی که خدمی رو دیکی تو حالتش حس نکردم نگاهم به سالن شلوغ بود اون وسط يریی داد تغیاشت منو قورت مد
 منصور یعنی کنه ی آدم از مرز رد می که قاچاقردس اون مدمی فکر کردن فهمهی برام آشنا بود بعد از چند ثانافشیق

   السا به خودم اومدميآها رامبد با صدا.... بود؟ی شناخت؟ اسمش چیاونو م
 ن؟ی ساکتنقدریآراد شما ها چرا ا_
  زدمي بگه آخه به تو چه؟لبخندستی نیکی

 ؟ی زنی چرا حرف نمی تو که به دوتا زبان مسلطزمیعز_
 هستن یرانیمن اسمم الساست پدر و مادرم ا:  رفت السا با همون لبخند خوشگلش گفت ي بهم چشم غره ارجیا

 تو از رانی هست که اومدم اي و پنج سالمه االنم چند روزستی کردم بی خونم و زندگیرس م دنیپونزده ساله تو برل
 ؟ي خوندیخودت بگو چ
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 دمی نفس کشی درس خوندم  االنم که زنده ام قاچاقرستانی شد بگم پدر و مادر ندارم تا سوم دبی بد شد روم نمحالم
   بگم راجب خودمی چدی دونستم بایساکت شدم نم

 زمیاون دانشگاه نرفته عز:  زدي پوزخندرجیا
 

   تعجب کرده بودیلی گشاد نگاهم کرد انگار خي با چشماالسا
  پدر و مادرت؟ای ی درس بخونیخودت نخواست_
   کنه پدر و مادر ندارهی می ما زندگشیاون پ:  با همون حالت گفترجی شدم ای موونهی داشتم دگهید

  مهربون و انسان دوستننقدری آراد و پدرش ايعمو جون نگفته بود:  زدشخندی نالسا
 نکنم ساتن لباسم از فشار دستام چروك شده بود هی گرفتم که گری مشت کرده بودم به زور داشتم جلو خودمو مدستامو
 کرد توقع داشتم ی بهم نگاه می چشمری منو نداره آراد زدنی زدم چشم دی از همون اول حدس مدی بای عوضيدختره 

 بعدش که یاماارزش بدبخت.  جواب دختررو بدمخاستی مدلم. بزنه و ازم دفاع کنه  اماطبق معمول ساکت بودی حرفهی
 منوببره گفتمیکاش بهش م.زدی گوشه نشسته بودوداشت بامنصورحرف مهیبه فرهادنگاه کردم .. داشتمونداشترجیباا

 .گرفتمی السارومنی حال امیرمستقیدغی بایول.نارونداشتمیزایرآمی تحقي تحمل نگاه هاگهیخونه د
 . بده،سردرددارمیلیآرادحالم خ: به آرادنگاه کردمووباناله گفتممظلومانه

 .ارهی ازخدمتکارابگوبرات قرص بیکیبه : رقص گرفتستیآرادنگاهشوازپ
 .من قرص مسکن دارم: گفتعیالساسر

 حالت زدمیحدس م:ومدطرفم وگفت آب اوانی لهی باوانیچندلحظه بعدک. دراووردوبهم دادفشی بسته قرص ازتوکهی
 .یبدباشه خانوم

 . خودت باش گلمشترمراقبیب: چشمک زدوگفت هی
به .کردمی مي کارهیدیبا.قرصوخوردم الساخونسردبود. رفت ی ور مشی کوفتی ورفت،آراد داشت با اون گوشنوگفتیا
 احساس.بدنش گرم بود.سرموگذاشتم روشونش. شدمرهی جذاب آرادخمرخین

 
 
 

 و به خودش دیو منو سمت خودش کش.دستشودورکمرم حلقه کرد.زدیقلبم تندم.شهی مکی دستش داره بهم نزدکردم
 وخوش فرمش دهی کشيبه انگشتا. دستم گذاشتي دستشورویکیاون .فشردآب دهنموقورت دادم کمرم گرم شده بود

 .کردیداشت به گردنم نگاه م. شدمرهیخ
 . انداخته بودمفی وظري گردنبندباپالك نقره اهی. لخت بودگردنموودستام
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 يچشما.دی محکم بوسرگلوموی گرفت،زشیتابه خودم اومدم،روم خم شد وگلوم آت.کردی مکی به گردنم نزدسرشوداشت
نگاهم رودستاش ثابت ...... نه یول.......... بودي چه جونورگهی دنیا. السابازم خونسردبودي افهیآرادخماربودق

 هی میابری بننیچیزغذارومیآراددارن م: گفتمیلوس  آرادسرخ شده بودبالحنيچشما.دادیموندمشتشون کرده بودوفشارم
 . من گرسنمهمی بخوريزیچ

 . کارکردی چشیانگارنه انگارچندلحظه پ.چقدرپروهست. نگام کردآرادفقط
 .دونمی من هنوزاسم تورونمیراست: زديالسالبخند

  گفتم تارارلبیز
  برات انتخاب کرده؟ی،کیچه اسم قشنگ_

 . نگاش کردمفقط
 . نبوددحواسمیببخش: پوزخندزدهیبعدازچندثان

 ي به طرفم اومدلبخندوانیک.می کنارهم نشستی صندليرو.نگاهش به جلوبود.میزغذارفتی طرف مدوبهیآراددستموکش
همونطوربه . آرادمنوببوسهزاشتمیدمیحالم بدبودنبا. شده بودمرهیزخیهمونطوربه م.الساهم کنارآرادنشست.زدوکنارم نشست

 دستموبه يبااحساس بد.دمیبوسی کارمن حتمامبودبااون آرادي هم جاي اگهی بود،هرکس درخودمی بودم،تقصرهیزخیم
 زدم يپوزخند.دی کشکی برام استکنمی نميدکاری دیآرادوقت. کنمتی بودکه السارواذنیهدفم فقط ا.دمیگردنم کش

 چقدرامشب مهربون شده
 
 

 .خورمی نمکیآرادمن است:باهمون لحن لوس گفتم. اثرنبودهیانگارکارام ب.بود
 . بخورگلمنیاازایخب ب: گرفتاروجلومی الزانوانی بگه که کيزی چآرادخواست

 من ياروجلو السیبشقاب خال. الساگذاشتيآرادبشقاب منوبرداشت وجلو. من دوست دارمکوبدهیآراداست:السابالبخندگفت
 .کشوخوردم،اصالاشتهانداشتمی تهی دفقطیاکشی برام الزانوانیک.گذاشت

 یالساحساب.دورفتیپسره هم خند.دی گفت ،اونم بلندخنديزی پسره قدبلنداومددرگوش الساچهی.ختمی فرموپشتم ريموها
 قلپشوخوردم هی.ختمی روانمی لي آب تویکم.گرفتی ملی به همون اندازه منوتحووانمیک.گرفتی ملی تحوزشامیآرادوسرم

 .دتوگلومیکه پر
آراددستموگرفت ومنوبه .زبلندشمیخاستم ازپشت م. کردی دستشی خاست بزنه  پشتم که آرادپوانی سرفه افتادم کبه

 .ي ازکنارمن جنب بخوری تاآخرمهمونيحق ندار:وکنارگوشم گفت.دیطرف خودش کش
 

 زی ميدستم رو. ازخداخواسته کنارالسانشست وشروع کردبه هروکروانمیک. اولم نشستميسرجا. سرموتکون دادمفقط
 .آراددستم دردگرفت:آروم گفتم.بودآرادمحکم دستموگرفته بود
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 نکهیآرادبلندشد وبدون ا.کارتون دارن.ششونیدپیآقاگفتن بر:فرهادبه طرفمون اومدوبه وآرادگفت.فشاردستشوکمترکرد
 . جابمون تابرگردمنیهم:بهم نگاکنه گفت

 خوره؟ینقدغذامی اشهیآرادهم: گفتي اثانهیبالبخندخب. آراد رفت السااومدکنارم نشستیوقت
 ضی وگرنه مرشترغذابخوزهی بی کني کارهیدی بایتاراجان توکه خدمتکارش:باهمون لبخندادامه داد. دادمسرموتکون

 .شهیم
 
 
 
 . نه من که آرزوشمي آرادزونی خودته که آوي برازنده يلقب نوکر: گفتمي کنارم نبودبالحن جدرجیا

 .ی خوبازاشی برطرف کردن ني توفقط براستی توخوب ني براي لقب نوکریگیراست م: گفتالسابلندشدودرگوشم
 .رگذاشتهی رومخت تاثيادی آرادزيای محلی بنکهیمثل ا:پوزخندزدم
 .ستی نيزی چگهی که دنی من کم اووردن اي خوشگل ترومغرورترازآرادجلويپسرا: زدیلبخندکج

 نشسته گهی وچندنفردرجی اشیآراداونطرف سالن پ. کم ازش خوردمهی جلوموبرداشتم،ی شامپانوانی ورفت لنوگفتیا
 احساس قهیبعدازچنددق.کردمی مي روادهی بودکه زي بارنی اولنی ادمیازلجش تاته سرکش.بودبهم اشاره کردکه نخورم

 توسالن پخش که ي تندي یقی توام بادرد،موسي جهی سرگهی. بم دست دادجهیسرگ
 ي حوصله گهیخوابم گرفته بودد.حالت تهوع داشتم. اطراف آرادبودنگهیالساوچندتادخترد.کردیشتراعصابموخوردمیشدبیم

 . چشمموبخارگرفته بوديانگارجلو. راهروباالرفتمی چوبيازجام بلندشدم وازپله ها. السارونداشتمينایروتوهیتحق
 تخت ي تخت نشستموسرمولبه ي تخت تواتاق بود روهی ته راهروبازکردم،ي ازاتاقایکیدر.کردمی زورحفظ متعادلموبه
چشمام خمارشده . لبخندرولبش بودهی وارداتاق شدوانیک.به زورچشمموچرخوندم.هودربازشدی.بدنم گرم شده بود.گذاشتم

 . عروسک منيرد کي روادهی زنکهیمثل ا:دم،بالبخندگفتیارخندی اختیبودوب
 شده بوددستاشودورکمرم حلقه رهیبهم خ.رفتیآروم آروم عقب م. تخت بلندم کرديوازروکمروگرفت.رخندهی زبلندزدم

 . شده بودرهیبالبخندبه لبام خ.دستامودورگردنش حلقه کردم. چسبوندمارخودموبشی اختیب.کرد
 .هی خوردنیلیلبات خ: گفترلبیز
 
 
 
 کردو کی پاهاش پاهامو قفل کردبادستش گونه هامونوازش کردسرشوبه صورتم نزددی تخت خابوندموروم دراز کشيرو

 وازپشت وانیآرادک. آرادروبروشدمی برزخيفتاد،چشماموبازکردم،باچهری نی شد،چشماموبستم اتفاقرهیبه لبم خ
چسبوندش به  وگرفت ووانیگردن ک.دادیفشارم  هميدندوناشورو. کرده بودنی توچشماش خالترخونیانگارهفتادل.دیکش

 ؟؟؟يکردی می چه غلطیداشت: گفتتیوارباعصبانید
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  آراد؟ولم کنیکنی کارمیچ: گفتکردگردنشوآزادکنهی می سعکهی درحالوانیک
 مشت وانی به صورت کانهیآرادخودشوانداخت روش،وحش. افتادنی زمي رووانی زد،کوانی به شکم کیآرادلگدمحکم

 .زدیم
 . پرازخون شده بودوانی کصورت

  آرادنجات بده اماقدرت اون کجاوآرادکجا؟؟؟کردخودشوازدستی میسع
 کردی التماس میدادوگاهی فحش می گاهزدی بلنددادموانی تخت ولوبودم اصالقدرت حرکت نداشتم،کيهمونطوررو

 . بلندش کردنی زميدوازروی کشوانی کي قهیآراد.تابتونه خودشوازدست آرادنجات بده
 يآرادرفت باال. خودش جمع شده بوديزدوازدردتوی نفس نفس موانین،کی زمي به شکمش لگدزدوانداختش رودوباره
آرادپاشوبرداشت وبه پهلوش .دی کشي بلندیلی دادخوانیک.دادی ومحکم فشارمنشی سي رووانوپاشوگذاشتیسرک

 حال کف اتاق ی وبی خونوانیجداکردن ک وانیآرادوبه زورازک. اومدن تواتاقمهی چندنفرسراسوانی دادکيلگدزدباصدا
 ي حرکت ازروهیدوبایبازوموکش.زدی نفس نفس متیآرادازعصبان.دمیفهمی نمیچیهمه جاشلوغ شده بودومن ه.افتاده بود

 .تخت بلندم کرد
 

  بردمدوازاتاقی سرم دستموکشي کرد،شالموانداخت رومانتوموتنم
 
 .دیای باهم بجمری خونه توابرمیمن تاراروم:آرادبه فرهادگفت.می رفتنییازپله هاپا.رونیب

 . دادفرهادسرشوتکون
 يپاشورو.دی دادتو،بعددرپورشه رومحکم بهم کوبنشوبازکردوهلمی ماشيدرجلو. برداطی داخل حدوبهی دستموکشآراددوباره

  که من اومدم؟؟ي لب دادوانیچنددفعه باک: بلنددادزدمی ازخونه خارج شدنکهیپدال گازفشاردادبه محض ا
 

 .یلیخ:ارگفتمی اختیدموبیخند
 .کنمی هرزه آدمت ميدختره :نباربلندتردادزدیا

 . باالاووردمابونی شدموکنارخادهی پنی داشت ازماشنونگهی اووردم،آرادماشنیی وپانی ماشي شهی تهوع داشتم شحالت
 . شدمنی دستمال داددهنموپاك کردمودوباره سوارماشآرادبهم

 ؟ي مشروب بخوريرمگه بت نگفتم حق ندا: دادزددکالفهی کوبنوبهمیآراددرماش
 .ی خوشگلیلیآرادتوخ: گفتمی حالیباب

  که طبق معمول دمی رودهی سامی واردسالن شدیوقت. کردنوپاركیماش.الی به ومیدیرس.دی توموهاش دست کشآرادکالفه
 .کردی مزخرف ماهواره رونگاه ميلماینشسته بودوداشت ف

  شده آقا؟يزیچ: باتعجب گفتهیسا. پله هاولوشدمي حال رویب
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 .زدی سالن قدم مي تودوکالفهیآرادانگاراصالنشن
 طرف تی باعصبانرجیا. شددهی بهم کوبی وحشتناکي توهمون حالت نشستم که درسالن باصداقهیچنددق
 . زل زده بودرجیآرادبدون ترس به صورت ا.ستادی اومدجلوشیآرادم

 
 
 
 یلی سهی رجینبارایآرادسرشوصاف کردوا. صورت آرادبه سمت چپ برگشتکهیطور. محکم توگوش آرادزدیلی سهی رجیا

 . اون دردم گرفتيمحکم تربهش زدکه من جا
ساله بوداون 19 که آرادادمهی آرادوبزنه باراول رجی ادمیدی بودکه مي بارنی دومنی اومده بودم ارجی اي به خونه یازوقت

 . کتک مفصل به آرادزدهی بودی که توعالم مسترجمیموقع حواسشونبودقاب عکس مادرشوشکوندا
 یفهمی؟؟تونمي وکتک زدوانی کي اونطوری احمق؟؟واسه چي پسره ي زدي چه گندیفهمیم: دادزدتی باعصبانرجیا

 م؟؟ی باهاش داشته باشی خوبي درابطهی ماست وبايمنصورطرف معامله 
  کارکنه؟؟ی چخواستی می عوضي اون پسره یدونیانگارکه نم_
 توله سگ لذت ببره نی پسرش ازایزاشتی امشبومهی: انداخت وگفتزبهمی نگاه نفرت انگهیدستاشومشت کرده بود رجیا

 . وردل خودتشیزاشتیاونوقت تاآخرعمرت م
 ؟ي راجب من فکرکردیچ:آرادپوزخندزد

 مجلس ي اصالامشب حواست بودتمام پسرادهی حرومزاده چسبنی همه دختربه انی انیمن چقدبدبختم که پسرم ب_
 .يکردی محلش می بيچشمشون دنبال السابوداونوقت تواونطور

 شهی می ادامه معاملمون بامنصورچي که زدي گندنی بااستیاالنم معلوم ن: ادامه دادبامکث
 .کشهی به فکرمعاملمون بودم که اون پسره هنوزداره نفس میلیمن خ: بودشیشونی روپیظی غلآراداخم

 يزی چگهید. رفترونی تخت هلم دادوازدربيددراتاقوبازکرد،رویدستموکش.اومد پشت کردوبه طرفم رجی اآرادبه
 .دمینفهم

  صورتميدستمورو. اتاق پخش شده بودي افتادتوچشماموبازکردم
 
 

 چشمم به سرعت ي ازجلولمیاتفاقات پراکنده مثل ف. نشستمخی سرجام سشبی اتفاق ديادآوریبا.گذاشتم
 رجی ایلیس............ آراديادوکتکایفر...................وانی کی خونکردند،صورتیعبورم

 
 ؟؟؟ی لعنتي کارکردیچ:دموبلندگفتمی صورتم کشدستموبه

 .کندمی موهاموتندتندمي هارهیگ. هنوزتنم بودی مهموني تارا؟؟؟لباساي کارکردیچ
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 . رفتم که آراداومدشی تاکجاپمدونی پاداده بودم؟؟نموانی من واقعابه کیعنی. حموم رفتم داخل وان آب گرم نشستمبه
 . کم آرومترشده بودمهی.دمی پوشیزشلوارآبیبل. اومدمرونی ساعت بمیبعدازن. شده بودمرهی حموم خدکفی سفيکای سرامبه

  به درخوردي اتقه
 ه؟یک_

 : نرگس اومديصدا
   منمتاراجان

 اتویب
 ..زگذاشتی مي روروینی زدوسي صبحونه اومدداخل،لبخندینی باسنرگس

 . کردمیاحساس خنک.دمی نفس سرکشهی آب پرتغالووانیل
 شوببرنرگسیبق_

 يلبخند.دادی داشت به گالآب ممیمش رح. رفتماطیبه ح. نداشتملی بخورم،امامن واقعامشونمی بقچندباراصرارکردکه
 :زدم

 ، جونی مشسالم
 
 

 .سالم تاراخانوم: انداخت وبهم پشت کردنییسرشوپا.بود.  سرشی بزرگيریکاله حص. نگاه کردبهم
 ستیحاالانگارجوون ب.کردی اصن نگام نمومدمی ميهروقت بدون روسر........آها............. چرابه من پشت کردنیواا

 سه ربع نی باسنموآستي که تاروزمیبل. بدنبودادمیبه لباسام نگاه کردم ز. پهن کردميرییگیسالس منم براش تورماه
 . گشادبودبود،شلوارمم

 .کردمیعطرگالروحس م.همه جاسبزبود. نشستماطی توحمکتی نيرو
 دستموتکون دادم. فرهادواردشددمیاول فک کردم آراده خواستم فلنگوببندم که د.نگهبانادروبازکردن

 ؟؟يچطور.يسالم فر_
 ی هفته افسرده بشهیا تکردمی افتادفکرمشبی که دیبااون اتفاق: افسوس تکون دادي به نشانه ي طرفم اومدسرفرهادبه

 . برادرمنيخب اشتبافک کرد_
 .من غلط کنم برادرتوباشم_

 :گفت. شدزونی آولبام
  کجاست؟ستیبوقلمون رئ_
 ابزرگه؟ی کهیس؟کوچیدوماکدوم رئ. بزشاخداریاولن بوقلمون خودت_
 . بزرگهسیرئ_
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 . کجاستدونمینم: باالانداختمي اشونه
 که؟ی کوچسیرئ_
 

 . کجاستدونمیاونم نم: زدميلبخند
 
 

 .دیی روهم سادندووناش
 زنم؟یواقعامن احمق چرادارم باتوحرف م_

 تراز ی فرهادبه مراتب وحشنکهی فرهاده واشی پدونستمیم. فلک زده افتادمروسیادسی ترشدقی عملبخندم
 لبخندموجمع کردم.نهیفرد
  شد؟ی چروسیفرهادس_

 . نگام کردفقط
 اد؟ی سرش مییفرهادچه بال_

 . دخالت نکنستی که به تومربوط نییتوکارا: گفتي جدبالحن
 .دی به موهاش کشیستاد،دستیفرهادسرپاروبروم ا. نشستممکتی نيرو. دادمسرموتکون

  وبزرگه گذشت؟کهی کوچسی رئنی بی چشبید_
 : هم انداختمي زدم  پامورویثیلبخندخب

 . نداره دخالت نکن فرهادجانی که به توربطییتوکارا
 : زدميلبخند. آرادهدمیپورشه واردشدفهم.نگهبانادروبازکردن. بالحن خودش گفتمدرست

 خودش اومد.بچه حالل زادس_
 . کرده بودیعجب اخم جذاب. شدوبه طرفمون اومدادهیآرادپ

 .ارمی  همه احساس وتوجه دارم بال درمنی من باایعنی. رفتنی پشتاطی بدون توجه به من بافرهادبه حکثافت
 گهی بوق زد،گفتم دقهیلموگرفتم،چنددقیباتلفن شماره موبا. رفتممنیبه سالن نش. بدبختم افتادملیموباادی لحظه هی

 دیچی نکرش توگوشم پيخاستم قطع کنم که صدا.دارهیبرنم
 
 
 د؟ییبله بفرما_

 : زدمیلبخندعصب
 ؟؟ی منوسرکارگذاشتی احمق مرض داشتي م،پسرهیدی شماروباالخره شنیمی گرم وصميبه به چه عجب ماصدا_
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 :پوزخندزد
 . سرقراريای که بی باشنقداحمقی اکردمینم.  فکي عالف شدیلی خانگارکه

 :دمی توموهام کشیدست
 روسرکاربزارم االنم گرانی که دستمیکارنی من مثه توبی رواني پسره نی همه مثه خودت راه راهن؟؟ببي کردفک
 . بدهموبمیاروگوشیوب نحستفی دارم پس لطف کن تشراجی احتمی گوشدبهیشد
 . فک کنمددرموردشی شایاگه خاهش کن_

 : زدمیلبخندعصب
 .سوزهی دلم ازاعماق وجودبراشون مکننی خانوادت تحملت ميموندم چطور_
  کنم؟وقطعیاگوشی یکنیباالخره خواهش م _
 . بدهموبهمیاگوشی پاشوبیروان_
 . ترخواهش کنقیعم_
 .کردی پاك مشهی داشت شي اطراف نگاه کردم شادبه

 پس بده.........بم........مویگوش: گفتمشمرده
 ام؟یکجاب_
 .کنمی خودم خفت ميکنمو،بادستای مداتی شده پرسنگمی اززي دفم سرکارم بزارنی اگه انیبب_

 : گفتي مسخره ابالحن
 . غش کردم ازترسرهیادمنوبگی بیکینای مامانم ايوااا

 : ادامه دادیبعدازمکث
 . باشابونی چهارهمون خساعت

 آدم شعورانگارکهی بي بم نگاه کنه به سمت دررفت پسره نکهیبدون ا.دمیکه فرهادود. رفتم اطیبه ح. کردبعدقطع
 .ستمین

 . همه احساس وتوجه اشک توچشمام حلقه زدنی ازااصن
 : وبالبخندگفترونی اومدبيشاد
 .تاراخانوم بروباالآقاکارت داره_

 . هاباالرفتمودرزدمازپله
 
 اتویب_

اخم .چشمش به صفحه بود.کردی تخت نشسته بودوداشت بالپ تابش کارميآرادرو. شدم دروآروم ازپشت بستموارداتاق
 : بودشیشونی هم روپیکمرنگ
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 .ي مشروب بخوري حق ندارگهید_
 : دادمهی درتکبه
 چرا؟؟؟_
 .گمیچون من م_

 : پوزخندزدم
 
 

 .خورمی نبود،پس می منطقلتیدل: زدميپوزخند
 ي حق ندارگهی دگمی دارم به زبون خوش بهت منیبب: بودبشیوگذاشت روتخت اومدطرفم دستش توج تاپشوبست لپ

 . توام مثل بچه آدم بگوباشه،مجبورم نکن دست روت بلندکنميمشروب بخور
 .یگاربکشی سي حق ندارگهی توام دگارمتنفرم،پسیمنم ازس: توچشاش زل زدمتیباجد
 .کشمیگارمی نداره که من سی ربطچی توهبه—

 .خورمی نداره که من مشروب میپس به توام ربط:پوزخندزدم
باخشم .فتاد،چشماموبازکردمی نی گذشت اتفاقهیچندثان. دندوناشو روهم فشارداد،دستشوبردباال،چشماموبستمتیازعصبان

اون  لب به گهی باردهیتوفقط : آهسته گفتی ولی عصبوارکنارگوشمی بازوهاموگرفت و چسبوندم به دکردیبهم نگام
 . صورتتونی به دکوراسزنمی من چطور گندمنی بزن ببيزهرمار

 يدرضمن گند: دوخت وگفتدشوبهمی کشيدم،چشمایترسی ازش مدنی بود که شدی دهنموقورت دادم،از اون مواقعآب
 . به حساب مست بودنتذارمیادمه،می هنوزي زدوانی باکشبیکه د
 کرد؟به رونی االن منوازاتاقش بینی.دیبعددروبهم کوب. هلم دادرونی وبه بدیبازوموکش.دروبازکرد. نگاه کردمبهش
 کردم،ماشاالی مروروی ماهواره رو زي نشستم داشتم کاناالونی تلوزي رفتم جلوییرایسالنه سالنه به طرف پذ!درك
 هی هنوز بهترازبقنی کردم ادای پوونی مستندحهی. ازکاناالش ملت درحال لب دادن بودنینصف
 .سالم آقا: داخل اومد،رو مبل ولوبودم خودموجم وجورکردمرجیا.درسالن بازشدظهربود2ساعت.بود

 . بت سالم بدمي نداراقتی به درك لشیا. نگام کنه به سمت اتاقش رفتی حتنکهی ابدون
 ينور بلورا. بودنستادهی ازغذای ونرگس کنارمي مهردمی کشلی کم شنسهی بود ومدهی نشستم،آرادهنوزنزناهاری مپشت

 رهیزخی به مد،آرادی کشلی براش شنسيمهر. ونشستدی کشرونی بی صندلهی.درسالن واشد،آراداومدتو.زدیلوسترچشمموم
 امضاش کرد؟: وگفتدی نوشابه رو سرکشوانی لرجیا.خوردیبود وآروم غذا م
 .آره: دادآرادغذاشوقورت

 ؟ي کردشی راضچطور–
 . دادمشنهادبشی پهی—
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 ؟يشنهادیچه پ: باتعجب گفترجیا
 .امغزشی ورقه ي پارهی امضاش مایبهش گفتم : ازساالدش خوردآراد

 . پوزخندزد ومشغول غذاخوردن شدرجیا
 ؟ي نوشابه روبدشهیآرادم: آراد نگاه کردموگفتمبه

 ؟ي بانوشابه هم مشکل دارهیچ: نگام کرد،باتمسخرگفتمفقط
 . با تعجب به دوتامون نگاکردرجی نوشابه روبهم داد،ای حرفچی هبدون

 
 
 
 ختمی طرفه رهیدم،موهامویدپوشی سفي شلوار راسته هی بود،رباسنمی وجب زهی تا شیدم،بلندی روشن پوشی آبي مانتوهی

 بود به اطراف نگاه باشلوغیپارك تقر. به همون منطقه رفتمیبا تاکس. رفتمرونی وازخونه بدمیدموپوشیتوصورتم،شال سف
 ي پسره نیومد،اینامی بوق ماشي ربع بودصداروها ولوشدم،ساعت چکتی نمي بود،روومدهیکردم هنوز ن

 عده هی کردنی وهوارمغی ها داشتن جدادم،بچهی پاموتکون تکون می های رواننیمثل ا. گذاشتهشعورانگاربازسرکارمیب
 ينطوری بودهمفی کنم حاال که تاپارك اومده بودم حي هوس کردم برم باشون بازکردنی مي بازیپسرداشتن وسط

 ؟ي بازامی منم باتون بشهیبچه هام: شل شدشمیزدن،نی هم توپ مابوبهی نی رفتم عنبه طرفشو.برگردم
 .گهی ددیبزن:چهارنفروسط بودن. رفتمي بزنگام کردن لبخندنهی عهمشون

 گهیچندبارد.رونی ازپسرا،رفت بیکی دادم خوردبه یجاخال.سالش بود توپوبه طرفم پرت کرد12-11 که انگارشونیکی
دوتاش ......شیکیش،یکی: که کناربودن دادزدنییپسرا. دادمیتوپ اولوزدن جاخال. جزمنرونی زدن همشون رفتن بتوپ

 .چارتاش....سه تاش.....دوتاش
آب دهنموقورت . بازنگام کردشی داشت سه برابرمن بود،با ني گنده اکلی ههی بودشونیکیتوپ دست . بودهی آخرنیا

 .دوربعد. ندارهبیع: زدمیلبخندتصنع. همه پنچرشدننی کنار زميخوردبه بازوم پسرا.توپوپرت کرد.دادم
.  که تاباکارتک جمت کننزنمتی مي جورهی االن لی گوریزنی وسط بود منوموقورهیتوپ دستم بود پسر. کنارمیمارفت

توپ .خاله محکمتربزن:پسره که کنارم بود گفت. دادیافت جاخالدستموعقب بردم وتوپوبه طرفش پرت کردم کث
 بودم دهی هفت متراونورتربودهنوزندشیش.اومددستم به اونطرف پارك نگا کردم چشام چارتاشدپسره اومده بود

محکم خورد به کلش بدبخت کپ کرده بود .کردموتوپوبه طرفش پرت کردم.  زدمودورکشیطانیلبخندش
به . به طرفم اومدي بلندي فشنگ رفتن توپواووردن باقدم هانیپسرا ع. زدمي اثانهیلبخندخب.دیچشمشوچرخوند که منود

 .يبا  بچه ها فعلنگهیخب د:بچه نگاه کردم
  توذاتته نه؟ي بازیانگار وحش: نگام کردیعصب
 . کنی عصبهی نداره تخلبیع—
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 .کردمی می عصبهی تخلگهی جوردهی وگرنه ي که دخترفیح: فشارداددندوناشوروهم
  تاسرشونش بودقنیبهش نگاکردم قدم دق. افتاده بودمزخوردنی آراد بود تا االن به چاگه

اِ مگه :پوزخندزدم. گذاشته بودتنش بودشی چهارشونشوقشنگ به نماکلی که هی جذبدی سفشرتی وتیشلوارکتان مشک.
 ؟ی کتک بزنيتوام بلد

 . که زدن ندارهبچه—
 بی شدبه جنیبچهِ پخش زم.. خورداروههی که به دی دوی پسربچه داشت مهی بودم  ستادهی پارك اي سنگ فرشارو

 دمی کشرونی بلموآرومی موبازی زدموتاحواسش به پسره بود آویطانیلبخندش. معلوم بودلمیزموبایشلوار پسره نگا کردم آو
  نشدعموجون؟تیزیچ: رولبش بوددست بچهِ رو گرفتد لبخنهی کناربچهِ زانوزداروههی.فمی انداختمش توکعیوسر
 .دآقایببخش: ازرو سنگ فرش بلندشدبچهِ

 . باششترمراقبیاشکال نداره،ب: لبخندخوشگل زد که دلم ضعف رفتهی اروههی
دست کرد .ستادمیروبروش ا.کردی حاال اگه آراد بود بچه هرو نصف مدمیتودلم خند. به حالت دو ازمون دور شدپسر

 .يلموبدی وموبایتر لطف کن زودشهیم.: به زور جلوخندموگرفتمبشیداخل ج
تودلم داشتم قاه قاه .بشی جیکیدستشو کرد تواون .دی کششیی خرماي به موهای معلوم بود هول شده دستقشنگ

 ؟ي سرکارم بذاريخوای باز مهیچ:صداموباالبردم.گرفتمی بخاطره اون دفعه که سرم گذاشته بود حالشومدیبا.دمیخندیم
 .کردیسنگفرشارو با دقت نگا م. يرو
 . باتوامیه

 . بودبمیبخدا االن داخل ج: دهنشوقورت دادآب
 . نخوریقسم خداروالک: کردم وگفتمی خودموعصبمثلن

 ؟ياِ مگه توام به خدا اعتقاد دار:ابروشوباالانداخت
 .ي پس فقط خودت دارنه—

 . باشهنمی توماشدیشا: دادرونی بنفسشو
 .لموبدهی شد؟موبایچ:کردمی مفیر ک خنی برگشت داشتم عقهی رفت بعدچند دقنشی سمت ماشبه
 .ستشین: گفتلکسیر
 
 
 

 .یزنی من حرف میونیلی دوملی راجب موبایزنی حرف نمیراجب لپ لپ شانس:دمیی سادندوناموروهم
 .خرمی منشوبراتی عیکی—
 .خوامی خودموملیمن موبا:دمی کوبنی به زمپامو
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 خوانیرمی دوساله که شي بچه هانی انهی عيشد: زدیلبخندکج
 ؟یگی کجا معلوم که راست منم،ازیساببیوا—

 . کارت سوخت بوددمشی به طرفم گرفت ازدستش کشدی کشرونی کارت بهی کارتاش نی ازببشی کردتوجدست
 . جاباشنی همگهیدوهفته د.رمیگی کارت سوختمومدمی ملتوبتی بعد موباي دفعه—

 پمی تکردمی که باهام کرد اصلن نگام نکرد منوباش که فک مي زري همه زرنی بهش نگاکردم کثافت ایرچشمیز
اَه المصب . دراوورد وبه چشماش زدشرتشی تبی ازتوجشوی دودنکی عکردی اطرافو نگا ميداشت درختا. پسرکشهیلیخ

 ؟ی وسطيایخاله م: بودربغلشی اومدکنارم،توپش زکردی مي بازی ازهمون پسراکه وسطیکی.ومدیچه بش م
گروه ماوسط بود همشون منه بدبختو نشونه گرفته . روچمنا انداختمفمویک.شوگرفتم وبه سمتشون رفتم زدم،دستيلبخند

 قشنگ یلی خیستی با حرکات آرتریمنم که جوگ.کردی ما نگامي داشت به بازاروههیبودن به اونطرف پارك نگاه کردم 
  اون خانوم رو برات بزنم؟يخوایعموجون م:ستادیازپسرا ا یکیادکناریاحساس کردم داره به طرفمون م.دادمی میجاخال

آب دهنموقورت . رولباش بودثی لبخند خبهی داداروههیتوپو به . بازشدششی نفی من اشاره کرد،پسره هم که خرکبه
هول شدم،دستشوبه عقب برد ومحکم به طرفم پرت کرد تاخواستم خودموجمع .دی کوبنیتوپوچندبار به زم.دادم

 بلند به يبعدم باقدما. زدي پوزخندکثافت. لحظه توخودم جمع شدمهیاز درد .دیمم کوبوجورکنم توپه محکم به شک
 . بوفالویدستت بشکنه اله.روچمنا نشستم دستم روشکمم بود. رفتنشیسمت ماش

 خاله چت شد؟: از پسرا اومدکنارمیکی
 .زمی نشد عزيزیچ: وگفتمدمیلپ پسر رو کش. نکردمی ازم معذرت خواهشعوریب. بلندشدمازجام

 رونیکارت سوختشوب. کردفمیدستموداخل ک. دراددبخرتاجونتی جدلی  موباهی سمت خونه راه افتادم،حاال برو برام به
 کرم یکی داشتم به يدی شدي پرت کردم،عالقه فمیکارتشوتوک.کزادی نالیدان........ بودالیدان. شیاسم کوفت.اووردم

 زمیبر
 
 
 
 الیدان. بودیزعسلی مزکردنیوارد خانه شد،عاطفه درحال تم.درخانه نگه داشت. بودنی فرمان ماشي دستش روالیدان

 .ری خانوم مدیخسته نباش: زديلبخند
 يدستش رو. کتابش رابستعی سرالی داندنی بودباددهی تخت درازکشيارویدن.ارابازکردیدراتاق دن. زدي لبخندعاطفه

 ؟يدی فشارش مينطوری تواون کتاب که ای گذاشتیچ:زکردی را رشی چشم هاالیکتابش بود دان
 . بخدایچیه....یه: آب دهانش راقورت دادوگفتایدن
 ؟يکارداریاِ توچ: زدغیاجیدن. تخت خم شدي روالیدان
 .یبه به چه الك خوشگل: کنارزد وکتاب رابازکردارای دنالیدان
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 درس ی شکلنی همشهیهم: باالانداختییابرو. آوردرونی کتاب بنی ازبارای الك قرمز دنالیدان. شدزانی آوشی لب هاایدن
 ؟یخونیم

 الی دست دانکردی میاسعیدن.. الك راباالگرفتي شهی شالیدان. تخت بلندشدي رواازیدن. صورتش گرفتي را جلوالك
 . بدشالیدان:اوردی بنییرا پا
  در الك رابازکردالیدان

 . بدشالی داناِ—
 یلیخ: گفت غی باحالت جدی را به صورتش کشنشیآست.ختی صورتش ري الك قرمز رودتمامی الك را ازدستش کشایدن
 .الی دانيشعوریب

 . کنی عصبهی نداره تخلبیع: تارا افتاد و گفتادی ناخودآگاه الیدان
 .ركی داخل سي دلقکانهی عيشد: تکان داديسر
 رونی برو بالیدان: زدغی با حالت بغض جایدن.دی بلندخندالیدان
 
 
 
 یزعسلی مي داشت روي رفتم مهرنییازپله ها پا.رفتی ضعف میلیدلم خ. ده شب بودبای ساعت نگاه کردم تقربه

 .ششونی اگه گرسنته توام برو پخورنی خان دارن غذا مرجیا: بهم لبخندزددیکشیودستمال م
 .سالم آقا: ومشغول خوردن شدمدمی کشرونی باروی از صندلیکی رفتم ي سمت سالن غذاخوربه
 نگاهش رجیا.خوردی ماموت غذا منی عکردمی نگاش می چشمری کرد ودوباره مشغول خوردن شد،زی بهم نگاهرجیا

 پس آراد کجاست؟: گفتهیروبشقاب بود به سا
 . بخوابنخوانیگفتن اشتهاندارن،م: وگفتختی دوغ ررجی اي براهیسا

 . آراد چشهنیبرو بب: بهم نگاه کردرجیا
 !من؟؟؟: موبه زور قورت دادموگفتملقمه

 با رفتیدلم ضعف م.گهی کنه دخوادکوفتی چشه خب دلش نمنمی خداااا آخه مگه من دکترم ببيا. فقط نگام کردرجیا
 ستم؟یمگه باتون: گفتي جدي باصدارجیا. شدمرهی به جوجه کباب خزونی آويلبا
  آقاغذا ببرم؟ي من برادیخوایم: زدي لبخندهیسا

به . از جام بلندشدمی حالیبا ب. سرشوبه عالمت نه تکون دادرجیا. زدميلبخند. به درد من خوردهی سانیجا ا هی باالخره
 توخواب چقدمظلوم یآخ. بوددهی تخت خوابيرو.در وآروم بازکردم. به در زدم جواب نداديطرف اتاق آراد رفتم تقه ا

 ی مشکي شدم ابروهارهی خدشی بود به پوست سفتهخی توصورتش ردموهاشیکشی نفس می منظميباصدا.شدیم
 زدمووارد اتاقش يزی آمطنتیلبخندش.ي کن بچه روخوردشیشعورچشمتودروی بي زددخترهیومرتبش بهم چشمک م
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 قرمز بهم نگاه يباچشما.دی برق گرفته ها ازجاش پرنهی آراد عدمیشدم دروباتمام قدرت محکم بهم کوب
 يبالشتشو از رو.واری دادم،خورد به دی تمام قدرت بالشتشوبه طرفم پرت کرد،جاخالبا. زدمي اروزمندانهیلبخندپ.کردیم

 هی بودکه سرش نقدمحکمی نگاش کنم ضربم اکردمیصاف خوردتوسرش جرات نم. براشتم وبه طرفش پرت کردمنیزم
 بهم زد همونطور کم در ومحدی پشت کشقموازی رونیتاخواستم پاموبذارم ب. بازش کردمعیرفتم طرف درو سر.کم برگرده

 نهیع. بوددهی پوشیدمشکی کوتاهه سفنی آستبشی توجدشوگذاشتی بوددرو قفل کرد کلشی قوي تودستاقمیکه 
آ : دادم رفت هوادی دستش موهامومحکم ازپشت کشیکی داده بود بااون هی دستشوبه درتکهی.کردی بهم نگامیببرزخم

 .يآ
 .کنمیآدمت مامشب :خوردی گرمش توگوشم مي نفساکترشدی نزدبهم

آروم . ندارهدهی التماس کردن فادونستمیم.فرستادمیبه خودم لعنت م. قورت دادمی قلبم تندشدآب دهنموبه سختضربان
 ومدی جلومرفتمواونیآروم عقب م

 
 
 

دستموبردم عقب رو . چشماش قرمز وخماربودکردمیبه آراد نگاه م. خودموبه دراورش رسوندمرفتمی که عقب مهمونطور
 ي دراور افتاد صداي از رووانهیل.وانیدستم خورد به ل. کنم واز خودم دفاع کنمدای پيزی چهیدراور تا 

با تمام .آب دهنموقورت دادم.کترشدیبهم نزد.ره شدی نگاه کرد ودوباره به من خوانهی لحظه به لهیآراد .دمیشکستنشوشن
مشتموباال اووردم . به سمتم هجوم اووردترشدیانگار عصب.رفت عقب،دستش به شکمش بود.قدرت بالگد زدم توشکمش

 مشتاموآزاد تونستمی کردم نمی سعیهر چ. سرمي دستش دوتا مشتاموگرفت وبرد باالهی که توهوا با شینیکه بزنم توب
 سرموخم کردموبازوشو محکم عی سرکردمی مرجولعنتیا. شده بوددهی بردهینفسام بر.بود بازو هاش کنارسرم ز ایکی.کنم

 دردش اومد،دندون خودمم گز گز ی طفلکیآخ. لحظه از درد جمع شدهیدستشوبه بازوش گرفت صورتش .گاز گرفتم
 ؟يریگی سگ گاز منیچرا ع:دادزد. اوني چه برسه به بازوکردیم

 . رفتهادشی خودش يای بازی زدم،انگار وحشي اروزمندانهی پلبخند
 
 
 
رفتم جلوخواستم با .شدمی آراد ردمدازکناری به طرف دربرم باخواستمیاگه م.کردمی ازدستش فرارمدهرطوربودامشبیبا

 .ولم کن:دادمیپاموتودستش تکون م. پامو ول کنهکردمیتقال م.که پاموتوهوا گرفت.پابزنم توشکمشو ودربرم
 هیهویخواستم با دستم مانع بشم که . افتادمنی زمينتونستم تعادلموحفظ کنم وبه عقب رو.ول کرد زد وپامويپوزخند

آراد . سوختیبدجور م. شده بودیآراد متوقف شددستموجلو اووردمونگاش کردم خون.دمی کشغیج. رفت تودستمزیزتیچ
 .بلندشو: سرم به دستم نگاه کرد وگفتياومد باال
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 .ولم کن:دمیدستموکش. دستموگرفت وبه زور بلندم کردیکی اون کنمی نمی حرکتدی دیوقت. با اخم نگاش کردمفقط
 قهی رفت چند دقرونیاز حموم ب.کردمیآروم آروم ناله م. گرفترآبیرشیدستموز. حمومدطرفی توجه به حرفم منوکشیب

 دور دستم لویگاز استر. زل زده بودمدشی وکشدی سفيدستمو تودستش گرفت به انگشتا. برگشتلیبعد با گاز استر
 راحت شد دستمو داغون التیخ: گفتمی پرازحرصبالحن. بودزونی لبام آورونیاز حموم اومدم ب.چرخوند وبا باند بستش

 ؟؟يکرد
 .دستت که قطع نشده: وگفتدی روتختش دراز کشی تفاوتی ببا
 .هی چجوری کنم تا بفهمينجوریبده دست خودتم ا: اخم نگاش کردمبا

 نذار بلندشم تارا: کردیپوف
 شه؟ی می چیحاال مثلن اگه بلندش:پوزخندزدم

 .خوابونمیاون وقت تورو م: گفتتی جدبا
 . برمخوامی مدوبدهیکل: سرشوگفتمي با پا برم تودهنش آروم رفتم باالخواستی دلم مشعوری بي پسره

دستمو ول . نگاش کردميبا حالت زار. هوا مچموگرفتی برمیدوبگی دراوورد دستمودراز کردم که کلبشی واز توجدیکل
 . کنهناروجمعی اادی بهیبگو سا:به طرف در رفتم که گفت.کرد

 .  لبخند خوشگل رولباشههی دمی گل کردوآروم در و باز کردم دمی لحظه حس کنجکاوهی رفتم رونی درباز
 
 
 
 
   لبخند خوشگل رو لباشه باهی دمید

  نگام کرداخم
  رونی نکردم برو بیکی نیستتم مثل ا دیکیتا اون _
 شد ی شد البته خوشگل بود ها خوشگل تر می چقدر خوشگل مدی خندی می صاف کردم و درو بستم کثافت وقتنمویس

 دمی شام نخورده خوابرجی خدا لعنتت کنه ايگرسنه به اتاقم رفتم ا
 زدم ي نگام کرد لبخندنی همراه فرهاد داخل اومدن فردنی رفتم نگهبانا درو باز کردن فردی راه مالی واطی تو حداشتم

 دل رحم تر یی جوراهی دوست داشتم شتری رو بنی بود من خودم فردبثی شهیاونم در جوابم لبخند زد فرهادم مثل هم
  بود
 ی هوامو داشت ولشهی که همنی کرد بر خالف فردی ممی هم زاشهی احساس بود همی سنگدل و بیلی فرهاد خیول

  شدن به طرفشون رفتم. ادهی خورد هر دو از موتور پی حرص مشتری کنم آخه بتی دوست داشتم فرهادو اذهشیهم
 يسالم فر_
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   بودنیمنظورم فرد:  زدم و گفتم ي دو نگاهم کردن لبخندهر
  دست دادمنی نگفت با فرديزی چفرهاد

 
 
 
 

  دستموروبه فرهادگرفتم؛با اکراه. دست دادمنی نگفت بافرديزی چفرهاد
  بهت نگفته؟يزیآقا درمورد فردا چ: گفتنیفرد. دست دادبهم

 
  فردا:دی کششی فرفري به موهایدست. عالمت نه تکون دادمسرموبه

 
 .میری بگلی بوشهر جنسارو تحومیریم
 

  داروهاست؟منظورت—
 آره—

 اد؟ی مرجمیا:داشتمی قدم برمنی منم کنار فردرفتنی مالی سمت وبه
 

 . وده تا ازبچه هاادینه فقط آراد م: جواب دادفرهاد
 

  همه. داشتنرجی با اي شغل ظاهرهی کارخونه بود به جز قاچاق دارو آراد
  ي چوب بري فقط کارخونه رجی آراد واکردنی خدمتکارا فک مي

   خونه فقطنی ايتو. نگفته بوديزی چی به کساطی محض احترجیا.دارن
 ی نداشت ولی اووردن سالم بود ومشکلی که میی البته دارو هامی خبر داشتمی بودرجی اي وچندتا از نگهبانا که آدمامنو

  یمی تحريجزو دارو ها
   اووردنی نمی اگه قاچاقنی بنابرادادنی بابتشون عوارض مدی که بابود

  مبل نشستني هردو رومی براشون نداشت وارد خونه شدی چندانسود
 
 
 

 .هیسا: گفتمي بلندي آراد بودن باصدارمنتظ
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  ییرای وفرهاد پذنیاز فرد: زدموگفتمي اومد،لبخندهی لحظه بعد ساچند
 

 .اری من بي شربتم براوانی لهیکن،
 

   رو مبل دونفره کنار فرهاد نشستم بهلکسی ریلیمنم خ. نگام کردباخشم
 
  ی نفتی آبنی همراه شلوار جيدی سفشرتی نگاه کردم تهی ساکلیه
 

  به دست وپاش زده. میدی بود موهاشوباال بسته بود الك سفدهیپوش
 

   اخماش تو همکردی نگاه مهیفرهاد به سا. کردهمیظی غلشیاَه چه آرا.بود
 

 ي مزه ی بياَه اَه دختره :فرهاد گفت. به سمت آشپزخونه رفتهی سابود
 .نچسب 
 

 .شهیم خشک رتی حرص نخور شنقدیحاال تو ا: روپام انداختمپامو
 

  زدنیفرد.گشاد نگام کرد. ي به سمتم برگشت وبا چشافرهاد
 
 
 
 
  ازتیلی؟خینی من بششی پيای گفت توبیک: گفتیفرهاد عصب.رخندهیز
 

 .ادی مخوشم
 

 .نی بشگهی دي جاهی برو یناراحت.....شیا: کردمیپوف
 
 .ستی خودشم راحت نيآدم توخونه : غرزدمرلبیز
 

   خودمي خودم خونه ي خونه گهی منیهمچ: باال انداختیی ابرونیفرد
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   که با آراد ازدواجگهی فک کن که چند وقت ددهی خدمتکارا دستورموبه
 !کنهی کارمی خودش چي بشه خونه ي جدي جدنجای و اکنه
 

 . که با آراد ازدواج کنمرشدمیمگه از جونم س: نازك کردمی چشمپشت
 

  ي رو جلووهیظرف م. وارد سالن شدهی بگه که سايزی خواست چفرهاد
 

  تا ته. من گذاشتي شربت آلبالوهم جلووانی لهی. وفرهاد گرفتنیفرد
 

  منم. وفرهاد بلندشدننیفرد.در سالن بازشد آراد داخل اومد.دمیسرکش
 

  آراد.دوباره نشستن. صورتم کنار زدميموهامواز تو. مبل ولو بودمي روکه
 

  خواستنیمحتمن .اصلن به من نگاهم نکرد. فرهادنشستي روبروهم
 

  دنی شني فردا ودارو ها حرف بزنن،ازجام بلندشدم حوصله درمورد
 

 .نیبش: گفتيزی نگام کنه بالحن تحکم آمنکهیآراد بدون ا. نداشتممزخرفاتشونو
 
   بشرنی اعصاب تر ازایب. کردموکنارفرهاد نشستمنموصافیس

 . مطمئن شه خدمتکارا نباشنخواستیمآراد به اطراف نگاه کرد . ضرب گرفته بودنی زميپام رو.وجودنداره
 
 
 
 

 م؟یکنی مي دفعه دارو هارو کجا جاسازنیا:فرهادگفت
 .کشهی هفته طول مهی رفت وبرگشتمون حدود میکنی مي تانکر نفت آب بنديتو: جواب دادآراد
 ناجابرامون دردسر درست يسای پلخوامینم. باشننی ماشهی به بچه ها بگو هرچارتاشون تونیفرد: بامکث  ادامه دادبعد

 ،کنن
 فارس دارو هارو وارد جی باراز خلهی بود معموال هر سه ماه ینی تاجر چهی رجی ايطرف معامله . سرشوتکون دادنیفرد

 م؟یاری دفعه چقدر منیا:دیفرهاد پرس. اومدی می اوناهم مبلغ قابل توجهری واسطشون کشور عمان بود گکردنیمرز م
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 .بسته400 توتکیبسته از سا700بسته،قرص آساکول900هیبسته،نئورال کل700دسفرال:دی به موهاش کشی دستآراد
 م؟یاری منقدکمی دفعه انی فروش داشت چرا ایلی خی قبلي دفعه توتکیسا:نیفرد
 ؟یگینومی سقط جنيهمون قرصا: گفتمعیسر

 . خوب توجهتوجلب کردیکی نیا: کج نگام کردفرهاد
 . فردا خبرکنيبچه هارو برا: گفتنی تفاوت به فردی بآراد
اَه اَه پرنده .کردمی مي برد بازي برداشتم،انگرونی کنار تلوزلموازیرفتم تواتاقم موبا.نی رفتن فرهاد وفردقهی ازچند دقبعد
 ! نمکی بي

 گذشتی مي روبه روال عادمی بودکه زندگیاالن دوماه. تخت پرت کردميلمورویموبا
 نی روز ازاهی کردمی فک نمچوقتیه......قاچاق دارو....هه.کردمیموشروع م قبلي کارادی دوباره باازفردا

به ساعت نگاه .رجی خدا لعنتت کنه اي نتونستنم کنکوربدم ایحت. بودم که پدرم مردرستانیدرست سوم دب.ارمیکارسردرب
دستم به نرده .دراتاقموبازکردم.نمی بشاطی حکتی کم رو نمهیدوست داشتم .کردم هشت شب بود حوصلم سر رفته بود

 پله ي لحظه پام از لبه هی. بودلشی موبايچشمش به صفحه .دمیآراد ود.نیی پاومدمیداشتم از پله ها م.ها بود
 گرد به آراد نگاه يباچشا.شکه شده بودم.تابه خودم اومدم توبغل آراد بودم.دمی کشغی جاری اختیب.زخوردیل
 آراد اخم کردانگار تازه به دمی لحظه دهی.بدنم داغ شده بود.کردمی قلبشوحس مضربان. بودکمرم دستش دور.کردمیم

 اطفار نقدادای استی بغلت کنم بهم بگو الزم   نخوادی دلت منقدیاگه ا:پوزخند زد.خودش اومده بودبه سمت جلوهلم داد
 .يدرار

 که ی عکسدهمونی لبخند رولبم ماسلشی موباي لحظه چشمم خورد به صفحه هی.کردم.  گشادنگاشي چشابا
 ي بگوجلوینیخوادمنوببی دلت میلیتوام اگه خ: زدميزی آمطنتیلبخندش. بودنشی منصورازم گرفته بودروزمیتومهمون

 لتی موبانهی روزمي عکسموبذارستیچشمت باشم الزم ن
 
 
 .ی چشمم هستي جلوی کافيبه اندازه : به غرورش برخوردگفتیلیخ
 
   اگهنتی روزميذاری چشمت هستم عکسموميال جلوخوبه حا:شخندزدمین

 !؟يکردی کارمی چنبودم
 

   قدم بلندخودشوبهمهی کردم باشی عصبیلی اوه انگارخاوه
 ی عصبی آروم وليباصدا. در برم چونموتودستش گرفترسوندتاخواستم

 . ندارمختتی ردنی به ديعالقه ا:گفت 
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  من دارم؟يفک کرد: گفتمی سختبه
 

   ازچونم جدا کردخواستم برم باال که گلوموگرفت ومحکمدستشو
 

  ژنیبه اکس. کردم دستشواز گلوم جداکنمی سعاری اختیب.فشارداد
 

  ی که ازته چاه درمییباصدا.به دستش چنگ انداختم. داشتماجیاحت
 

 آراد خفه شدم:اومدگفتم
 

 .بهم آب بده:باهمون حالت گفتم.کردمی پله افتادمو به شدت سرفه ميرو. ول کردگردنمو
 
 
 
 
  دستم به گلوم بودرفتم. رفترونی تفاوت از سالن بیب

 
   اپنيطبق عادت رو.کردی مينرگس داشت آشپز.توآشپزخونه

 
 .يدینرگس بهم آب م:نشستم

 
   همی شوخي جنبه ی وحشياَه اَه پسره . آب بهم دادوانی لهی لبخندزدو

 
 .امیزنمیامشب سرم. تواتاقمارینرگس شام وب:آب وخوردم.نداره

 
  دنی کوبي به چهاربعدازظهر بودکه باصداکیساعت نزد. دادسرشوتکون

  آراد دوباره روتخت ولوشدمدنیباد.دمی جن زده ها ازجام پرنهی عدراتاقم
 ؟ی دربزنی وارد بشنکهی لطفن قبل ازاشهیم: اون شب دراوورد باحرص گفتمی تالفکثافت،

 .نه:دخونسرد گفت داده بوهی تکواری دبه
 .میحاضرشوبر:ادامه داد. خرخرشو بجومخواستی مدلم
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  ی مشکي دودنکی تنش بود عی مشکی لرهنی با پی مشکنیشلوارج

 
  گذاشته بودشی به نماکشوی تشی شکلیلباس جذبش ه. بودروموهاش

 
 
 
 
  کردمی مادنگاشیاگه ز. انداختمگهی دي جاهینگاهموبه  
 
 .امی شدم خودم مرون،آمادهیتوبروب: کردمیپوف.شدی رومپر
 

   باسنم بودری  که تازیاسی نازك يمانتو. رفترونی بی حرفچی هبدون
  شال.دمیدپوشی سفيشلوار راسته . تاآرنجم بودنشیآست.دمیپوش
  ساعت. کردمیفموپرخوراکیرفتم تو آشپزخونه ک. کردمدسرمیسف
  در. بودشی مشکینیورگآراد سوار المب. رفتماطی پنج بودکه توحيکاینزد
  سرمورو.آراد به راه افتاد.نگهبانا دروبازکردن. رو بازکردم وسوارشدمجلو

   گذاشتهی آرومکیآراد موز. گذاشتم وچشماموبستمنی ماشي شهیش
   کهخونهی می چاروی نی افهمهی بدونم آراد مخواستی دلم میلیخ.بود
 
  البته آراد بخاطر کارش که مدام با.دهی گوش می خارجکی موزنقدیا

  چقد احساس. خوب بودي سروکارداشت زبانش تاحدودی خارجيآدما
   بسته آدامس ازهی.خواستی دغدغه رو می روز بهی کردم،دلمی میخستگ

 ؟يخوریآدامس م: آراد گرفتمي دراووردمو جلوفمیتوک
 

  آدامسچندتا دونه .خورمیبه درك خودم م. عالمت نه تکون دادسرشوبه
  يکه صدا.چندبار پشت سرهم آدامسو بادکردموترکوندم. تودهنمانداختم

 ؟ي مثه آدم بخوریتونینم: دراومدآراد
 
 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 80 

 
 .نچ: دادموهاموباال

 .اری درنوی اون کوفتي صدانقدیا:با اخم نگام کرد. آدامسوترکوندمدوباره
 .ارمیدرم: لجبازگفتمي دختربچه هامثل
 . نکن که اعصاب ندارمی تاتی چند روز اصلن رو مخ من تاتنی تواگمیتارا دارم ازاالن بت م: کردیپوف
 !یبیزعجیاوه چه چ: گفتمهی کنابه
 یشالموبرداشتمو موهامو دم اسب. دراووردمفمیکش سرمواز توک.حوصلم سر رفته بود.میاز قم گذشته بود. نزدی حرفگهید

 . موهام بازه خوشگل ترمیفک کنم وقت: کردم وگفتم به خودم نگاهنی ماشي نهیتوآ.بستم
  آراد؟هینظرتوچ: آراد نگاه کردمبه
 ازتوام خوشگل یاگه پسربودم حت:شالموسرم کردم وگفتم.کردی حرکت فقط به جلونگاه می مجسمه ساکت وبنهیع

 .شدمیترم
 
 دادم نیی کم پاهی روشهیش.چندتا دونه چپوندم تودهنم. دراووردمفمی پفک از توکهی. ساعت نگاه کردم،هفت شب بودبه

 ختهیبادموهاشوبهم ر. پفکمو خوردم وبه آرادنگاه کردميته مونده .ربودیاطراف جاده کو. نگاه کردمرونیوبه ب
 .آرااااااد: گفتمي کش داريباصدا.بود

 .من گرسنمه: وگفتمدمی کشیقینفس عم. ندادجواب
 ! گرسنمه؟یگی اونوقت مي خوردي گاوهلندهیاندازه : تعجب نگام کردوگفتبا

 . حوصلم سررفتهنجاینا،ای انی فردنی منوبفرست توماشاصلن—
 ي کردم،صدایتا اومدم بگم شوخ. گرفته حرفموي جدی رواننیاوه انگارا. دراووردبشی ازتوجلشیموبا. دادسرشوتکون

 فرهاد ازپشت خط اومدآرادگفت
  شمانیاشادتومی کنار،تارا بفرهادبزن—

 
 
 
 
 
 . اعصابشوندارمنه
 
  خبلهیخ
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  شوادهیپ: کردوگفتنشومتوقفیماش. کردلشوقطعیآرادموبا
 ي خفه اغیج. به سرعت ازجلوم ردشدنی ماشهیخواستم برم اونطرف جاده که . شدمادهی زدموپی معنیلبخندب

 شیمنم پ. جلونشسته بودننیفرهاد وفرد. شدمنی  سوارماشدمی کشیقینفس عم. بودلهم کنهکینزد.دمیکش
 سالم: شعوربلندگفتمی اه بد زد و پاشو رو گاز گذاشت و از کنارمون رد شيآراد بهم پوزخند.دوتامردعقب نشستم

با . دراکوال بودننهیبه مردا نگاه کردم ع. براش نازك کردمیفرهاد با اخم نگام کرد،پشت چشم. بالبخندسالم کردنیفرد
کچله .شناختمشونیازقبل م. داست که حالموبهم زدشی من رهی هم یکیاون .ل بود کچشونیکی.دوتاشون دست دادم

 وجلوش پسی پشت فرمون بود به شونش زدمو چنیدفر. بازکردمپسی بسته چهی.الدی میکیاسمش بهروز بود اون 
 ن؟ی فرديخوریم:گرفتم

 پسی توام چه؟نکنهیچ!ها؟؟:چشماموگشادکردم.فرهاد بهم نگاه کرد. چندتا دونه برداشتکردی جلوشونگاه مهمونطورکه
 .يخوایم

 .بلکه قدتم اندازه زبونت شه. خودت بخورخوامینه نم:پوزخندزد
   باشهفیدظریپس خوبه مثل توشلنگ باشم؟دختربا: کردمیپوف
 هیبه پنجره تک.شهی تعارف سرشون نمنامیاَه ا. نگا کردمپسی چيبه ته مونده . وبه طرف اون دوتا گرفتمپسیچ

 دهنم ي شالموجلودیکشیگارمی کچله که کنارم بود نگاه کردم داشت سنی اادبهیگارمی سيحس کردم بو.دادم
 .ادی بدم مد،ازبوشیگارنکشی لطفن سشهیم:اخم کردم.گرفتم

 
 
 
 

 نی توماشي بریتونیادمیاگه ازبوش بدت م:فرهاد با اخم برگشت. بود آزی نمه ههی نمیاَه ا. بالبخندنگام کردبهروز
 .شوهرت

 ......... دومندشستیاولندش اون شوهرمن ن: نگاش کردميجد
درست از شب .گاربکشهی آراد سمیدی بود که نمی افتادآره چندوقتادمی يزی چهیهویکه .کشهیگارمی بگم اونم سخواستم
 که ی هستي چه تفحه ادونهیآرادم م.ستیمعلومه که شوهرت ن:فرهادپوزخندزد.ده به بعد،فک کنم سرعقل اومیمهمون

 .تا االن نگرفتت
 !ره؟یادتوروبگی بش بگم بيخوای؟می حدخوشحالنی منو نگرفته تا انکهی از ایعنی—

 .برهی فازمی آرادحسابی هستلکمی ه،خوشی خوشگلنکهیعالوه برا:دمیخند. ترشدظی غلاخماش
 ازم رونی پرتت نکردم بنیتا از ماش:دستاشومشت کردوگفت.فرهاد چشماش سرخ شده بود.دیخندی میرکیرزی زنیفرد

 .معذرت بخواه
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 رونی پرتم کن بي اگه جرئت دارخوام،حاالیمعذرت نم: دادمابروهاموباال
 .یکنی راستا تالش منی نگوخودتم دراهی ذاتتیشعوری بکردمی فکرملیاوا: وگفتبرگشت

 . کردمشرفتی پمی راستا کلنی دراتیتعانت از اهل ب با توکل برخدا واسآره—
 .دی تمومش کنگهیبسه د: خندشوقورت دادنیفرد.فتنی بنی بودکف ماشکی ازخنده نزدالدی ومبهروز

 ؟ي بذارکی موزهی شهی منیفرد:لبخندزدم
  سواحل قبرس؟میری ممی داريفک کرد:فرهادگفت

 .یکنی من ساکتم خودت دهنمو وا منیبب—
 . آرادنی توماشيری ممی جاتوقف کردهی نکهی محض ابه—

 
 
 
 

 . دلت بخواد کهمیلیخ:کردم
 . کهخوادیفعلن که نم:اَدامودراوورد

 .نمی بشنی ماشهی ي باتو،تودمی افتخارنمگهیمطمئن باش د: گفتمباحرص
 .شمیممنونت م:پوزخندزد

 اون ادی غرق درافکارم بودم که يهمونجور.می بوددهی کنار جاده نگاه کردم به کاشان رسيبه تابلو. دادمهی پنجره تکبه
 فی کیانصافن کل کل کردن باهاش حساب.ومدیچقدراسمش به چهرش م!الیدان.....آها!....... بود؟یاسمش چ.....پسره

 میاگه بفهمه گوش.کارهی عالف وبي پسرانیمعلوم بود از ا.نکردی مدی آراد وفرهاد همش منوبه مرگ تهدنیا.دادیم
 هی کنارنیکه فرد.می توشهرپالس بودينطوریهم.شب بود10.به ساعتم نگاه کردم.دمیارخندیت اخیب.دست خودمه

 .سالم آراد: کردمافمومظلومیبه طرف آرادرفتم ق.دمی پرنیازماش. کردنشوپاركیآراد جلومون ماش.رستوران پارك کرد
 . هم ندنییابون،آشنای خنییبه بچه هابگو برن رستوران پا: تفاوت نگام کردوبه فرهادگفتی بآراد

 بهروز میزنشستی مهی سرنیمنو آراد وفرد.می وارد رستوران شدگهی دي با اون دوتانیمنوآراد وفرد.لشودراووردیفرهادموبا
 روبروم نیفرد. آرادوفرهادبودمنیمن ب.شمونی بعدفرهادم اومد نشست پقهیچند دق. نشستنگهیزدی مهی رفتن سرالدیوم
 د؟ی دارلی میچ:دگارسون به طرفمون اوم.بود
خب . گشادنگام کردني باچشانیفرهاد وفرد.دیچسبی میلی خشیمشک. پرس چلوکباب ونوشابه خانواده سفارش دادمدو
 .ياریکم ن: تاسف تکون داديفرهاد سرشوبه نشانه .دمیچلوکباب وجلوم کش.غذاهارو اوورد.گهی کارکنم گشنم بود دیچ

 ؟يدیمگه توپولشوم: روبازکردمدرنوشابه
  به فرهادنگاهیرچشمیز.خوردیآروم داشت غذام. آراد نگاه کردمبه
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 کف ی نگاه کردکلوانشیبه ل. نوشابشوانی کردم تولیکل نمکوخال. زدمیطانیلبخندش.سرش اونطرف بود. کردمیم

 بم ی آتشيفرهاد با چشا. ازخنده پخش شده بودنیفرد.زگذاشتی ميوانورویل. شدسی لباساش خختی ررونیازش ب
فرهاد . ودوباره مشغول خوردن شدکرد فرهادوانی نگاه به لهیآراد .دی جوی اگه آرادنبود خرخرمومکردی منگاه

 . کنهي از تونگه دارتونهی خونه موونهیفقط د:دییدندوناشوبهم سا
 .زنمی مي سرهیباشه هروقت اومدم به توام : زدميلبخند

 نوشته رشمی دخترخوشگل بودزهیبهش نگاکردم عکس .دی لرزشی لمسي زبود،صفحهی مي رولشیموبا
 . خونه بت زنگ زدنوونهی ازدکهیمث: زدميپوزخند. وبلندشدشوبرداشتیبودمرجان،گوش

  بود؟یحاال ک: خندشوجمع کرد وبه من گفتنیفرد. بم نگام کنه رفتنکهی ابدون
 .دوست دخترش بود: انداختمشونموباال

  باش دوست شدهي ازهی دختره به چه انگدونمینم: قاشق ازغذام خوردموگفتمهی
 .کلهی خوش هیلی خی ولهی معمولافشیفرهاد ق: نوشابه خوردی کمنیفرد
 . اخالق داشته باشهدی ست مرد باافهی وقپی به تیمگه همه چ: کردماخم
 . گرسنمهی نگگهی دقهی کردن و پندو اندرز دادن غذاتوبخور دودی سخنرانيبه جا: نگام کردیرچشمی زآراد

 . شمادوتاي ندهی رو گفتم بشه درس عبرت واسه آنایا: کردمنموصافیس
 زدمومشغول خوردن يلبخند. بم اشاره کردساکت شمنیفرد.دهی کردم آراد داره قاشق چنگالشوفشارمحس
  بودرجی زنگ خوردالشیآراد به راه افتاد موبا. آرادشدمنیبعدغذا سوار ماش.چندلحظه بعدفرهادم اومد.شدم

 الو
 
 
 
 
 میرسی مدافر
 

 کنمی خبرت ممی بارزدهروقت
 

 خدافظ
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 شدم به اطراف نگاه کردم بچه ها پراکنده چادر زده ادهی پنیاز ماش.میدی پارك نسبتا بزرگ رسهی بعد به قهی دقچند
 يادی زيعده .به اطراف نگاه کردم. پارك نشستمکتی نميرو.چادر وبا کمک من برپا کرد. ندادییآراد اصلن آشنا.بودن

به اطراف نگاه .یی دست شورفتمی مدی جام بلندشدم،بازا. گرم بودیلیماه مرداد بود وهوا خ.چادر زده بودن
 منوگذاشته بود فیآراد ک. چادر وکنار زدمورفتم داخليپرده .دمی برگشتم آرادوندیوقت.متر اونورتربود50ییکردم،دستشو

 نی اشی پنجابخوابم؟البدی ادی من االن بایعنی دمییدندونامو روهم سا. انداخته بود روشمی پتومسافرترسرشیز
 .آراد؛آراد پاشو:شالمو دراووردمو با پا زدم بش. دادهصاقورتع

  من متکاست؟دومن من کجابخوابم؟فی مگه کاولن—
 . بخوابمخوامیرون،میآراد پاشوبرو ب:با پازدم به کمرش. دادمرونی بینفسموعصب.دی رو روسرش کشپتو

 . جابخوابنیهم: بهم نگاه کرديباخونسرد
 ؟ی چگهین بابا؟د: گفتميزی حالت تمسخرآمبا

 .خوابمی چادر مرونی برمی مرون،خودمی بياگه نر:باحرص گفتم.زدمی انگارداشتم باش حرف مانگارنه
 . بخوابمخوامی مری بخواب،فقط خفه خون بگيخوای مهرجا—

 
 
 
 يپسره .دمی چمنا دراز کشي چادر رويجلو. رفتمرونی وبدمی کشیقینفس عم.يری که خواب به خواب مشاالیا

 دمی چشماموبستم که شنقهیچنددق.رسرمی بهم نداد بذارم زفممیخودخواه ک
 م؟ی باهم بخوابمیایماهم ب.دهی حال نمیی تنهاگریج—

 ي کردمو دستامو رویپوف. شدداشونی پی از کدوم گورستونگهی دنایساله بودن ا23—22 نگاه کردم  سه تاپسربهشون
 .دی خفه شگهیشما د:چشمم گذاشتم

 . ماي خونه می سختته برنجایاگه ا.يخوری سرما مگریج:شنی مکی کردم دارن بهم نزدحس
 یبهش نگاه کردم اوه اوه چه اخم.خودموجمع وجورکردمونشستم.رونیکه آراد از چادر اومدب. بشون بزنمی حرفهی اومدم
 رجی ایشدکپی می عصبانیالمصب وقت. نگاش کنمکردمیجرئت نم. شدکیبه پسرا نزد بودرخودشیبه من چه تقص.کرده

 .دی گورتونوگم کنم خوردتون ندادگرتونوبهیتا ج:دیچی مردونش توگوشم پيصدا.بود
  بچه هامیاوه اوه صاحبش اومدبر: لبخندزدشونیکی

 سرم يباال.دهیاالن آراد داره حرص قورت م.دمی چمنا درازکشيشونموباال انداختم ودوباره رو. دورشدنبعدازمون
 نشیدستموروس. بلندم کردنی زمياز رو. مانتوموگرفتقهی هواروم خم شدو ی کردبزنگامی تيستادوباچشایا

 !آخ!آخ:گذاشتم
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 نشیخودشم به سمت ماش.هلم دادتو. چادروکنارزديپرده . بودرگوششیقدم تا ز. صورتم پخش کردي روینفسشوعصب
 شونم افتاده يشالموکه رو. بندازنکهی دخترا بش تترسهیحتمن م. بخوابهنیماش رفت تویآخ.رفت

 هی.کردمی میتوش احساس راحت.کوتاه ونازك بود.ومدی ازش خوشم میلیخ.مانتومودراووردم وتاش کردم.بودکنارانداختم
 نیتوهم.د دستم سوخته بود کوتاه بود ساعنیتی مانتوم آسنکهیبخاطره ا.به دستام نگاه کردم. کوتاه قرمزتنم بودنیآست

 .فکرابودم که خوابم برد
 
 
 
 

 شبی دیطفلک. شدادهی پنیآراد ازماش. نگاه کردمرونی چادر وکنارزدموبه بيپرده . هواروشن بوددارشدمی بیوقت
چشماش قرمزبود،معلوم .اومدداخل.رفتم عقب نشستم وزانوهاموبغل کردم.به طرف چادر اومد. بوددهی خوابنیتوماش
 سالم آراد:لبخندزدم.دهی خوب نخوابشبیبودد

 .میدبریبپوش با:دیانگارنشن
 ؟يدی خوب خوابشبید: گفتمطنتیباش

 چرا دونمینم. پشت فرمون نشستمنبارمنیا. برداشتموتنم کردم،شالوانداختم روسرمنی زميمانتومواز رو. نگام کردفقط
 بودکه صبحونه نخورده نیبخاطره ا.رفتیعف مدلم ض.ومدی ی سفرا با ما نمنیخدا روشکرمعمولن توا. افتادمرجیادای

ازبروجن وگچساران گذشته . گذشته بودیچندساعت.رونی بنهکی پرتم منی اگه به آرادبگم بالگدازماشدونستمیم.بودم
 باهاش حوصلم شهیهم. توگوشش بوديهندزفر. هم گذاشته بوديآراد چشماشورو.می فارس بوديکای ونزدمیبود

 چقدراز لج کردن با اون لذت الیمثال اون پسره دان. بودکه باش دعوا کنم وحالم بهترشهیکیکاش االن .رفتیسرم
 رونی وازگوشش بيآراد هندزفر.می دوظهربودوارد فارس شده بوديکاینزد.زدموبه ساعت نگاه کردم يلبخند.بردمیم

 .نگه دار:اوورد
 لشیچندلحظه با موبا. رفترونیوب نگه داشت یچی ساندوهیدم .خودش پشت فرمون نشست. ومتوقف کردمنیماش

 غذا رتربهمی دقهیآراد اگه چند دق:خوردمی وازش گرفتمو با ولع مچیساندو. ونوشابه برگشتچیحرف زدبعدبا دوتا ساندو
 .خوردمی غذا مي خودتوبه جايرسوندیم
 ستیم ن که آدم گرسنه براش مهیدونیم: گفتمطنتیحرصمو دراوورد باش.خوردیچشومی توجه به حرفم ساندویب

 .خورهیادمی برشی گی هرچانهی خوش مزس خورهی مکهیزیچ
 . وپاشوگذاشت رودندهنوگفتیا. حرفاتوندارم،ساکت شودنیحوصله شن: مرتب کردنهیموهاشوتوآ
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 افهی وقپیمحبت پدر و پول وثروت وت. دارهیآراد که همه چ.رهیگی بچه از کجا نشعت منی ضعف اعصاب ادونمی نممن

 ......ناروداشتمی ايمن اگه همه .زونشنی آوشهی دختر که هملی اهیومحبت 
 اتاق جدا هم هی.آراد کل مسافرخونه رو برامون گرفته بود. بچه هاهم اومدنهیبعدما بق. مسافرخونه نگه داشتهی يجلو
 هیاونطرف اتاقم . روش بودفمی کثیلی خي مالفه هی. اتاق بودي تخت گوشه هی.به اتاقم رفتم. من گرفته بوديبرا
 کردم چشمم فموبازیدرک.موندمیدارمی بدی بامیزدی بارمروتمام شب که جنسا.دمی تخت درازکشيرو. بودکی کوچخچالی

چندتا رمان از . اووردمرونیلموبیموبا. داشتی قشنگیلی افتاد،چه اسم وفامکزادی نالیبه کارت سوخت اون پسره دان
 . رفتیاهی خوندم که چشمم سشونیکی ازيه اچند صفح. دانلود کردمنترنتیا

 درب وداغون تو اتاق ي پنکه هیفقط . عرق کرده بودمیلیخ.هوا وحشتناك گرم بود.دمی کشي اازهیخم. کردمچشماموباز
 کم آب خوردم هی.میکردی مدحرکتی باگهید.غروب بود6ساعت.به ساعت نگاه کردم.زنهیرمیمعلوم بود که معلوم بود گ

 :زدی حرف ملشیبا موبا.دمیشنیداشوم بودصستادهیفرهاد پشت به من ا. مسافرخونه رفتماطیوبه ح
 زمی دلتنگتم عزمنم

 
 گردمی برمگهیروز د4—3
 

 زمی عزباشه
 

 . برمقربونت
 
  بشنوه بای دختره از پشت گوشکهی زدم وبلندطوریطانی لبخندشهی

 
 
 
 

 .فرهاد جان:ازگفتم
  بود؟ی کنیفرهاد ا:دمی شنی بلند دختره رو ازپشت گوشيصدا. مثل جن زده ها به عقب برگشتفرهاد
 ؟یک: صاف کردنشوی رفت سي بهم چشم غره افرهاد
 . که االن صدات زدنیهم—

  من تو اتاقمون منتظرتمگهی دایفرهاد جان ب: زدم وگفتملبخند
 کشمتیخفه شوتارا،م:دهنموسفت گرفت وگفت.دی به سمتم پرفرهاد
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 یکنی اشتباه ميمرجان دار: کرديفرهاد واقعن برات متاسفم فرهاد دندون قروچه ا: اومدی دختره از پشت گوشيصدا
 .  من چقد احمق بودمي،وایستی نیچکی به جزمن با هیساکت شو،توکه گفت: زدغی جدختره
با خودشوبهم رسوند.رمیتا خواستم ازش فاصله بگ. گذاشتبشی رو توجی گوشدم،فرهادیخندیبلند بلند م. قطع کرددختره

 .فرهاد خفه شدم: گفتمي خفه ايباصدا. نفس بکشمتوتستمینم. دست گلوموگرفت وفشار دادهی
 هی رمنتظرهی به زانوش زدم،چون حرکتم غی لگدمحکمرومی نيبه دستش چنگ زدمو با ته مونده . گلوموفشاردادشتریب

 ؟يریگی نکبت چرا مثه سگ پاچه میعوض:دادزدم.لحظه ولم کرد
  چه خبره؟نجایا: ازپشت دادزدیکیکه .زنه توصورتم باال که بدستشوبرد

 
 
 
 

به طرفمون اومد وبا . بودمونیمتر3—2ي بهت زده درفاصله ي افهی با قنیفرد.می فرهاد همزمان باهم برگشتمنو
 ؟یکنی کارمیفرهاد چ: گفتتیعصبان
 .کردی داشت خفم می روانيپسره . شدهیوحش: گفتميباتند
 ش؟ی بزنیخواستی فرهاد؟چرا مي شدوونهید: نگاش کردنیفرد

 .رهی لحظه خفه خون بگهی تونهیچون نم: سرخ بهم نگاه کردي باچشافرهاد
 .کردمی دستتوقلم مخوردیاگه فقط نوك انگشتات بهم م:دمیی سادندوناموبهم

 ی چه غلطخوادی منمی گمشواونور ببنیفرد: دادزدساد،فرهادی جلوم وانیفرد.زبرداشتیبه طرفم خ. از کوره در رفتفرهاد
 .بکنه
  آراد بکشتت؟يخوایم: با دست فرهاد وهل دادوگفتنیفرد

 . ترسناك بود آنمیالمصب ا. زدونگام کردیفرهادپوزخندعصب
 ؟يدی نده؟آدمیها؟چ: کرده بود صداموانداختم پس کلمرمی شنی فردوجود

  دراز بودنقدی بازم زبونت انمی اومد ببی نمنی فردخواستیدلم م_
  طرفم؟يای بيکردی باز جرات منمی ببومدی آراد مخواستیدلم م:لند دادزدم ردشدبازکنارمون

 ی در نمي قلدربازينجوری گفتن نداره اگه آراد بود که اي برایمعلومه که حرف. رفتی حرفچی بدون هفرهاد
  تارا؟یضیمگه مر: تاسف تکون دادي به نشانه ي سرنیفرد.اوورد

 .حقش بود: گفتمی لوسبالحن
 ؟ي کار کردی چحاال—
 . فقط دوست دخترشوپروندمیچیه—
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 ؟یکنی کارمی آراد تورو بپرونه چیکی ه؟اگهی کم کارنی؟ايفقط دوست دخترشو پروند: تعجب نگام کردبا
  مگه اون دوست پسرمنه؟کنم،درضمنیتا عمر دارم دعاش م:دمیخند
 . پسرمنهنه؛دوست—

 ستن نگومردافقط دخترا خواهان آراده.کردمی فکر ملیاوا:دمیشترخندیب
 
 
 
 
  که شوهرفرهاد بود االنم دوست پسرتوئهروزیتا د.خوانشی مم

 می حرکت کندی باگهید. می برایب. نگونقدمزخرفیا:دی بلندخندنیفرد
 بشی توجلشوی ما موبادنی داده بود،با دهی تکنشی دستش بود وبه ماشلشیآراد موبا.رونی از مسافرخونه اومدم بنیبافرد

 ینی بندي تاجی به شهرشبانکاره بعد از اونجاهم به خلمیرفتی ممی مستقنجایاز ا.آرادم سوارشد. شدمنیسوارماش.گذاشت
 ششی شکردم،تامرحلهی مي برد بازي دراووردم داشتم انگرفمی از توکلمویاموب.میرفتی قراربود معامله انجام بشه مکهییجا

 آب ي بطرهی بعد با قهی مغازه نگه داشت چند دقهی يراد جلوآ.می بوددهی به شبانکاره رسایرفتم،به اطراف نگاه کردم تقرب
 . من بخورمدهاول ب.سایوا: گفتمعیسر.تا خواست از آبه بخوره. تشنهیمنم که حساب.نی اومدتوماشیمعدن
  توآب بخورم؟ی دهني ازبطري انتظار داره؟نکنهیچ: گفتمیبا اخم مصنوع. نگاه کردبهم

آراد . ونگاش کردمدمی کشیقینفس عم.ختمی روصورتم رشوینصفه آبوخوردم بق.دمی واز دستش کشي بطرنوگفتمویا
پاشو رودنده گذاشت به . بچم چقدمظلوم بودیآخ. برگشتی آب معدنيباچندتا بطر.دمیخندی مرلبی شد،زادهی پنیازماش

 .دمی هم گذاشتموخوابيچشمامورو.میدیرسی بندمي تاجی به خلگهیشب بود دوساعت د10ساعت نگاه کردم
  شوادهیپ:دارشدمی آراد بيباصدا

دوباره .ومدی بهش میچقدلباس ل.دی شو پوشی لرهنی دراوورد وپدشوی سفشرتی آراد نگاه کردم،تدموبهی کشي اازهیخم
 ؟ي کردپی خوش تينجوری بابات ای عروسي بريخوایمگه م: گفتمطنتی فعال شدو باشسممیکرمول

 یشیعجب آدم روانپر.کردیتنم مور مورم. گذاشتقمی شقي خشونت تفنگشو از تو داشبورد دراوورد وروبا
 آخ سرم: خوردنی ماشي شهی سرم به شکهیی فشاردادتاجاقمی شقيتفنگشورو.بود
 
 
 
 

آراد : گفتميباحالت زار.دیچی پمیشونی توپیفیدرد خف. کرده بودشی عصبانيادی حرفم زنکهیمثل ا.شترکردیفشارتفنگشوب
 گه خوردم
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 اسلحه رو توجمجمه نی اي گلوله هاياگه امشب رومخم راه بر. به خوردوخوراکت ندارميمن کار: گفتی حالت عصببا
 .کنمی میت خال

 هی يواااا. داشتازی به دکتراعصاب ندنی آرادم شدنیا.دمی کشیقینفس عم. شدادهی پنیازماش. دهنموقورت دادمآب
 ای ساحل ودري که بچه ها روشن کرده بودن روییورافکنانور،ن.می بودایکنار در. نگاه کردمنی از ماشرونیلحظه به ب
چه . شنا گذاشتميپامو رو. شدمادهی پنیبه آب بود ازماش رهی چشام خنطورکهیهم.! بودی قشنگيچقدمنظره .افتاده بود

آراد روبه . رفتمنای کردمو به سمت آراد ایپوف. جلوتر رفتم وچشمم به لنج خوردیکم. آروم بودیموج ساحل! داشتیلذت
 .می کن دارو هاهمون اندازه باشه که قرارگذاشتیبرو بررس: گفتنیفرد
 . آقاچشم—
 .نیایتو وتارا هم با من ب: به فرهاد گفتبعد

 ام؟ی من نمشهیآراد م: مظلوم کردم وگفتمچهرمو
 .دی که گفتمو انجام بديهمون کار: نگام کردی اخم وحشتناکبا
پسره اومد . از پسرا اشاره کردیکیآراد به . بزنمي گندهی اگه جلوچشمش نباشم دیترسی نگفتم حتمن میچی هگهید
 .ششیپ

 . افتاد خبرم کنی حواست  به اطراف باشه،اگه اتفاقباربدتو—
 . آقاچشم—
 جلو ینی زن ومرد چهی.منم همراشون رفتم.به اتاقک لنج رفتن. که احتمالن توشون پردالر بودفی وفرهاد با چندتا کآراد

 خوردی نمای به چنافشی مرد که قهی زمی منوریا. وسط اتاقک بودزی مهی. بودن چندتا آدم قلچماقم پشتشون بودنسادهیوا
  اطرافتونستنی چشماشون منی چطور با انای داشتن،ای باحالي هاافهی قدم،چهیخندی میرکیرزیز. بودسادهیوا
 
 
 
 

 زهچلی چهیمرده . شروع به شمردن پوال کردنگهی نفردهینه وز.زگذاشتنی مي رو روفایک.آراد باهاشون دست داد.ننیوبب
 شه؟ی انجام می بعدکيمعامله : به آراد گفتزبودی منوری اکهیبعد مرد.هفت به زبون خودشون گفت

 گهی گفت ديزی چهی دوباره هینیچ. ترجمه کردهینی چاروی اون ي مرده حرف آراد وبراستیفعلن که مشخص ن:آراد
 قدش کوتاه بود زنه هم هینیمرد چ.انهی گنی می چفهمنیجالب بودبرام بدونم خودشون م.رمینتونستم جلوخندموبگ

 ي داروهاتیفی که کیی دارو هایتونی جا نمچی هگهیم:مرده  روبه آراد گفت.. بود ونسبتا خوشگل بوديموهاش چتر
 ..هشی دارن تازه براتون دردسرم نميادی فروش زتنیفی چون با کنایا.ی کندایمنودارن پ
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 ي دردسر درست نشه دفعه دیخوایاگه م:آرادگفت. داشتی همه معننی که گفت اي جمله اهی اون یعنی چارتا شد چشام
 . دارهی باندهی دنجامی چون به هرحال امی معامله کننجایدایبعدنبا
پوال :مرده به آراد گفت. گفتيزی چهیزنه . داددتکونی هم سرشوبه عالمت تا ئهینیچ. ترجمه کردهینی چي برامرده

 .دی باربزندیتونیدرسته م
 .برو به بچه ها بگوبار بزنن: سرشوتکون دادوبه من گفتآراد

 يکه درفاصله . خوردقی قاهی به هوچشممی برنداشته بودم که یهنوز چند قدم. رفتمرونی به زنه کردموبی نگاههی
 بودن جز باربد که سرش نی بچه ها توماشيبه عقب برگشتم همه .ضربان قلبم تندشد. ازمابوديمتر60—50

 زن ومرد بودن هیفقط .دمیدی نمفشونوواضحایباوجود نورافکنا ق. بودنقینفرتوقا2.پاهام خشک شده بود. بودشیتوگوش
نفس زنان . آراد رفتمشی پمهیسراس. کار کنمی چدی بادونستمینم.حدس زدم گم شده باشن. بودای اجاره انی از اقشونمیقا

 . اطراف لنجهقی قاهیآراد:گفتم
آب . گرفتقهیبه طرف قا. نگاه کردآراد تفنگشو دراووردقهیآراد به قا.رونی نگاه بهم کردنواومدن بهی وفرهاد آراد

 ؟ی کارکنی چيخوایآراد م:دهنموقورت دادم
 
 
 

 ادچونی دهنموگرفتم تا صدام درنيجلو.زدیقلبم تندم.دی کشي بلندغیزنه ج. افتادقیمرده کف قا.دی ماشه رو کشآراد
کثافت چه . افتادقی کردزنه هم کف قاکی بعد دوباره شلهیچند ثان. کنهکی گلوله هم تو مخ من شلهیممکن بود آراد 

آراد روبه . اومده بودنرونی هم بهینیمرد وزن چ. بزنشونه فاصله بتوننی از اکردمیاصلن فک نم. داشتيریدست به ت
 . جنازشونوبنداز تو آبقیبرو با قا:فرهادگفت

 برو به بچه ها بگو شروع کنن بار یکنینگاه م  بروبر منويسادیچرا وا:آراد با اخم نگام کرد. سرشوتکون دادورفتفرهاد
 .شمیکارم که تموم شد باربد وبفرست پ.زدن

 نگاه قهی داشت به قارتینگاهم به باربد افتادبا ح.اتاقک لنج رفتن به هینیآراد ومرد زن چ. سرموتکون دادمدی تردبا
 !؟یمگه آراد نگفت حواستوجمع کن! بدبختنهیحسابت با کرام الکاتب:رفتم جلو.کردیم
 .ستیبه تو مربوط ن: اخم نگام کردبا

 .ادی کرد وانداختت جلو کوسه ها اونوقت حالت جا مکتی تکهی آراد تیوقت:پوزخندزدم
 .رمیگی ازتو کمک مدی وقت کارم به اونجاکشهر—

به بچه ها گفتم .کردمی اون بودم االن از ترس سکته ميمن اگه جا. بودیی باربدم عجب آدم پر رونیا. رفتمرونی بازلنج
 يآه بلند. که به اتاقک لنج رفتدمینودیفرد.کردنی مشونی اووردن چند نفرم آب بندی مرونیکارتونا رو از لنج ب.باربزنن

 چندتا کارتون يفقط آب بند. کارشون تموم شده بودبای ها تقربچه. گذشته بودی ساعتهی. شد امشبیچه شب.دمیکش
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 فک نکهیمثل ا. اومدنرونی از لنج بنی بعد آراد وفرهادوفردقهیچنددق.منم کمکشون رفتم تا زودتر تموم شه.مونده بود
وارشده یرنگ باربد مثل گچ د.راد به طرف باربد رفتآ.کردیلنج آروم آروم داشت حرکت م.زدنشون تموم شده بود

 مگه نگفتم حواست به اطراف باشه؟: بهش نگاه کردیآراد با اخم وحشتناک. بودرخودشیتقص.بود
 
 
 
 

 ستم؟یمگه باتو ن: باربد وگرفت وداد زديآراد چونه . سکوت کرده بودباربد
  حنجرش پاره شدي چه داداونم

باربدسرشو صاف کردو خون کنارلبشو .آرادمحکم با مشت زد توصورتش.کردمیم  حال باربد ودركدایاالن من شد.
 ناله ش توگوشم ين،صدای توصورتش زدکه افتاد رو زمي مشت محکمترنباریآراد ا.باپشت دستش پاك کرد

دستشو به شکمش باربد .توشکمش  که گفت با لگد زدنویدشون؟ای کورت ندي مگه اون چشاشعوریاحمق ب:دادزد.دیچیپ
 . آقاخوامیعذر م:فشردوآروم گفت

 ادامه نطوریاگه آراد هم. هم فشرديباربد از درد چشماشورو. ترشد ودوباره با پازد توشکمشي حرفش جرنی با اآراد
 شیکشی ميدار. آرادگهیبس د: بلند دادزدموردموی طاقت نگهید.کردی ميزی باربد خونردادیم

 .نیگم شو توماش: گفتیشتناک وحي بهم نگاه کرد وباصداآراد
 .دمیشنیصداشوم. رفتمینی دادم و به طرف المبورگرونی بنفسمو

  شد؟ی تانکرچنی اپس—
 .تو راهِ آقا:فرهادگفت

 هیچقدر االن به .خسته بودم. یلیخ. هم گذاشتميچشمامو رو. شده بودی آراد چقد وحشنیا.یاَه لعنت. شدمنیسوارماش
 يتو. دارماجیباهاش حرف بزنم وبگم چقدر به آرامش احت... کنم هی داشتم که سرمو روشونش بذارموزار زارگراجینفر احت

 . فکرابودم که خوابم بردنیهم
تمام مدت که .آراد پاشوگذاشت رو دنده.هوا روشن بود. شده بودنیآراد سوارماش.دارشدمی در از خواب بدنی کوبيباصدا

 ی عجب مخنمیا. تانکر نفت گذاشته بودي کرده وبودوتويآراد کارتونارو آب بند.رمون بود تانکر پشت سهی.میتوراه بود
 شی مطالعه ورنکی عهی ذهنم با يآراد وتو. شده بوديوفسور پرهی االن خوندی قاچاق فقط درس مياگه بجا.داشت

 . بهم نگاه کردنهی آيآراد از تو.رخندهی تصورکردم وبلند زدم زيپروفسور
 
 

 ؟ی کنی ازم معذرت خواهيخواینم: کردم وگفتمنموصافیس. فکرکرده خل شدمالبد
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 ی بودم االن داشتدهی وندقیخب العقل ازم تشکرکن من اگه اون قا: گفتميبالحن جد. زد که جوابموگرفتميپوزخند
 يخوردیآب خنک م

  بودفتیوظ—
 نبود—
 .ي افتادی دردسر مي خودتم تویگفتی نماگه—

 وجون منونجات ي به خرج دادشبی که دی تارا جان بابت شجاعتی همه فک زدن از اول بگنی ايبه جا:شخندزدمین
 .ممنونم.يداد
 .ي که دهنتوببندکنمی ازت تشکرمیفقط زمان: کردیپوف

  حرف بزنم که جونم دراد به توچه؟نقدری اخوادیاصلن دلم م: گفتمباحرص
باربد حالش : وکم کردم وگفتمکی موزيصدا.ی قشنگنی من به ايدلشم بخواد صدا. کردادی وزکی موزي صداکثافط

 چطوره؟
 .زندست—

 .ی زندش گذاشته باشدهی مثه تو بعیضیاز آدم مر: گفتمهی زدموبا کنايپوزخند
 ؟يدکتر—
 .ی رومن حساب کنیتونی گوسفنداست ميماریتخصصمم تو ب. دامپزشکمنه—

 .خفه شو. تودهنتختمیتادندوناتو نر: گفتی عصبباحالت
 رژ هی. دراووردمفمی از توکشمویلوازم آرا. بوددهی پریرنگم حساب. به خودم نگاه کردمنهیآ  زدمو از تويوزخند پدوباره
 یصورت

 
 
 
 

 برات لذت بخشه نه؟: گفتمرفتمی داشتم باصورتم ور منطورکهیهم.زدم
 .هی واقعن عالي نفرو داغون کردهی ی دوتا آدم کشتي کردفی کی حتمن حسابشبید: کردممکث
  بودرجی خدا اای. زنگ خوردلمیموبا

 
 .الوسالم آقا: بسم اهللا گفتم وجواب دادمهی!! کارداشت؟؟ی چبامن
  وبده آرادیگوش—

 زکردمیگوشاموت.دیحاال چرا به خود آراد نزنگ. خانوادتن گاوبودننایا
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  خاموشه؟لتیچراموبا—
  تموم شدهشی باترشارژ—
 ن؟ی کردکاروتموم—
 می توراهآره—
 خوبه—
   فعلنپس—

 ی ازش می حال اساسهی زدم بزار پام برسه تهران يشخندی بهم داد نلموی افتادم آراد موباالی اون پسره دانادی دوباره
 هم تموم شد و من ی سفر کوفتنی سربه سر آراد نزارم باالخره اادی کردم زی سعمیدی که به تهران رسی تا وقترمیگ

  تونستم با آرامش رو تخت دراز بکشم و بخوابم
 ولو بود با پا کنارشون زدم نی زمي روشبی دي نگاه کردم لباسانی و از رو تخت بلند شدم به زمدمی کشي اازهیخم

م در کمدو باز  به دست و صورتم زدی آبهی بودم دهی قرار داشتم ساعت سه بود چقدر خوابارویامروز دوشنبه بود با اون 
  هم پا کردمي راسته ای شلوار لدمی سرش پوشی ربع بود کت لسه نی آوردم آسترونی و کوتاه بدی سفي مانتوهیکردم 

 
 
 
 

 همرنگ ی شال آبدمی کشی هم به لبام زدم خط چشم مشکی رژ کالباسهی و رژ گونه زدم کی پنکستادمی انهی آيجلو
 رفتم رونی شونه هام انداختم و از در بي روموی لفی کختمی صورتم ري طرفه توهی موهام انداختم موهامو يکت رو

 سرش ي بود رفتم باالدهی بود آراد رو تخت دراز کشتب مری که در بزنم وارد شدم همه چنیرفتم دم اتاق آراد بدون ا
  آراد چشماشو باز کرد

  بزنميور دهی خوام برم ی؟مي دی متوینی المبرگچییسو:  مظلوم کردمافمویق
  زهیرو م:  گذاشتشیشونی رو پساعدشو

   دستش بود چند تا عطسه پشت سر هم کردي دستمال کاغذهی برداشتم ساچییسو
 ؟ي شدضی آراد مري از دوریاخ _

 ی مشکینی افتادم و اخم کردم چهار و ربع بود سوار المبورگستی جواب ابلهان خاموشادی اری اختی نگاهم کرد بفقط
 زدم و کنارش ثی خبي پارك شده بود لبخندی فروشی بستنهی ي رو به رويدی پژو سفدمی پسره رو دنیآراد شدم ماش

 به طرف پارکه رفتم اطرافو نیی پادمی پرنی از ماشادی برونی تونست بی جوره نمچی هينطوری ایپارك دوبل کردم آخ
  چنار؟يچطور:  گفتمي بلنديبا صدا شدم و کی زده بود بهش نزدهی بود و به درخت تکستادهینگاه کردم سرپا ا

   کاچه نه چنارنیاحمق ا:  زد ي درخته بودم پوزخندنی با تو بود من با ایهااااا؟؟؟  ک:  طرفم برگشت گفتمبه



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 94 

   گم چناری که دراز باشه میمن به هر ک:  باز گفتمشی گند زدم با ناوه
   گم بوتهیچه جالب اتفاقا منم به موجودات هم قد تو م:  برداشتشوی دودنکیع
  گوش بدمطونی نبودم که به حرف شی که از همون اول آدمفی گه چهار تا از اون قشنگا بارش کنم حی مطونهیش
 
 
 
 
  بدهلمویموبا 
 لی موبایم گرفت کپ به طرفدی با قاب سفلی موباهی کرد بشی دستشو تو جسادمی کم جلوتر رفتم رو به روش واهی

 جلوش لموی موبازونی زدم آوزی امطنتی شي در آوردم لبخندلموی کردم و موبافمی دستمو تو کفیخودم بود خرک
  چرخوندم

   دست خودم بودنی شد افیح _
 بود رهی تو دستم خلی نخورده به موباتابی اومد مث خر تی خونش در نمي زدی باز بهش نگاه کردم اوه کارد مشی نبا

   ؟یمسخره ام گرفت:  گفت ي بلنديبا صدا
  آره:  مکش مرگ زدم يلبخند

  کارتمو بده:  طرفم گرفتدستشو
  های بود که سر کارم گذاشتي دوباری به تالفنیا:  آوردم گفتم ی مرونی بفمی طور که کارت سوختشو از تو کهمون

 رفت با ی منشی بلند به طرف ماشي با قدم هادی زنم کارت سوختو از دستم کشی شعور انگار نه انگار دارم ور میب
  حالت دو خودمو بهش رسوندم

 سای واالی دانیه _
  ؟ي شدی عصبنقدریحاال چرا ا:  زدم يشخندی نسادمی رو به روش وارفتم
  ارم ندگهی رو دیکی کار دارم وقت سرو کله زدن با تویبکش کنار من کل:  گفتي کرد و جداخم
 می برای، حاال ب.الی خییبابا ب:  گفتمي رو شونم جا به جا کردم با لحن کش دارفموی واس ما شاخ شده کنمی ااهو
  می بخوريزی چهی شاپیکاف
  روتوبرم:  گشاد نگام کردي چشمابا

  گاوي کردم پسره ی از کنارم رد شد با دهن باز به دور شدنش نگاه مبعدم
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 اصن به اروی نی کرد ای دادم با کله قبول می رو به هر کس مي سخاوتمندانه اشنهادی پنی نبود العقل اگه همچاحمق
 کنار شاپی کافادی کردم باهام بی دنبالش راه افتادم باالخره مجبورش ملکسی باال انداختم و ريآدم نبرده شونه ا

   و داد زددی کوبینی به کاپوت المبرگرونی بارهی بنشوی ماشتتونس ی آراد نگاه کرد هاها نمینی به المبورگستادیجکش ا
 هی کنی ماشنیصاحب ا _

   ؟ي کنه انقدریتو چرا ا:  دفعه به طرفم برگشتهی تر شدم متوجه حضورم شد کی نزدبهش
 ؟يدی خرنوی زمنی مگه تو اسمی جا وانی کشه ایعشقم م:  نازك کردمی چشمپشت

 
 

 ه؟ی مال کنی ماشنی ایه:  نداد دوباره داد زدجوابمو
  رونی بياری بنتوی ماشی تونی بندم نمیشرط م:  شدمکی باال انداختم و بهش نزدییابرو
 نگفت و دوباره طرف یچی کرد و هزی براش وا کردم که تا اونجاش بسوزه چشماشو رشتری بشموی طرفم برگشت نبه

  برگشتنیماش
  ياری درش بی تونستی بود نمنی ماشنیاگه دوچرخه هم کنار ا:  زدم پوزخند

 گشاد نگاش کردم بچه خون جلو ي روشن کرد با چشمانشوی شد ورفت پشت فرمون نشست ماشي حرفم جرنی ابا
 سپره شکست دلم حال اومد از دی کوبینی بودها دنده عقب گرفت محکم به سپر گامبورگی رواناروی نیچشاشو گرفته ا

   کردمی شد نوچ نوچادهی پنیماش
 ي عرضه ها ندارنیم تو از اگفت _
 
 
 
 
 پارك دوبل نجای ایآخه کدوم احمق:  اومده بود پسره دوباره داد زد رونی بی فروشی نگاه گذرا بهم کرد صاحب بستنهی

  کرده
 سوار شدم در دهنش گل لکسی در آوردم و رنوی ماشچیی نادان نبودالشعورات کمبودالفهمات  سوي پسره ی خودتاحمق

   مال توعهنی ماشنی ای گی چرا نمیچی گاریه:  کرد   داد زدی بز نگام منی بود و عسادهی وانهیاومد دست به س
   آوردمرونی بنی گذاشتم رو دنده سرمو از پنجره ماشپامو

   لگنتنی عمته با ایچیگار _
   خسارتتو بدمسای وایه:  به خودش اومد و بلند گفتهوی روگاز گذاشتم پامو
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 تو ي طورنی کردهمادی سرعتشو زادی داره دنبالم مدمی نگاه کردم دنهی کردم تو آشتری بنوی توجه سرعت ماشیب
:  گفتمی شد و طرفم اومد با لبخند کشمرگادهی پنی شاپ زدم رو ترمز اونم از ماشی کافهی جلو می دادیراژمیابوناویخ

  ین قهوه رد کهی خوردن ي دعوت منو برای تونی نمگهیحاال د
  خسارتت؟؟یینچا:  زد و به سرتا پام نگاه کرد يپوزخند

 محاله ازت می حساب شدی بهت بدهکارم تازه االن بنتویخسارت دوبار ماش:  علف لبخندمو جمع کردم تی خاصیب 
 رمیپول بگ

 
 دمی که دعوت منو رد کنه ها صداشو شنستی کس نچیه:  باال انداخت و از کنارم رد شد داد زدمي اشونه

  برو بابا_
 خشکم زده ابونی شلنگ بد غواره همون طور کنار ختی خاصی همه اسرار توجه نکرد ؟ بنی به ایعنی االن رفت؟ یعنی

   جلوم نگه داشتدی سفسی جنسهی به جلو نگاه کردم نیبود با صدا بوق ماش
  برسونمت عروسک _

 دختر ی که از بچگفی حفیفقط ح خواس بگم برو ننتو برسون ی کرده بود دلم میخی سخی نگاه کردم موهاشو سبهش
   کم جلوتر رفتم اونم دنبالم اومدهی بودم به جلو نگاه کردم یبینج
  ؟ی کنیناز م _

   گمشو اعصابتو ندارمگهی دیکیتو :  کردم یپوف
   آرمی سوار شو من اعصابتو سرجاش مایتو ب:  زديزی هلبخند
  ستمی کاره ننی من ای گرفتی عوضاروی نیبب: دمی جلو تر کششالمو

 اروی نی نرفت؟ در ماشنی وا شد ا مگه اشمی اومدنی ماروی نی داشت طرف ماشیظی با اخم غلالی عقب نگاه کردم دانبه
 ادی خواد بات بی نميمگه کر:  بلند داد زدرونی بدشی گرفت و کشقشویباز کرد 

 
 
 

  ؟یکارشی چ؟يبه تو چه خرمگس معرکه ا:  از خودش جدا کنه الوی کرد دانی می که سعی در حالپسره
 زنمه:  نگاش کردیشی آتي فشرد و با چشماقشوی کردم سی پسره خودمو خي که جامن

  امی گوشتچی من خودم پچونیخودتو بپ: زدي پوزخندپسره
  نکردم بزن به چاكی معرفرونتیتا درونتو به ب: گفتی گذاشت محکم فشارداد وعصباروی گلو ي دستشو روالیدان

 .يهر:دادزد
  نی تو ماشنیبرو بش:  به من نگاه کردیظیبا اخم غل 
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   چندسرفه کردارویشه،ی به شدی شد پسره رو کوبی چدمی نفهمجان؟
  یستی کاره ننیخوبه حاال ا:  شد،به من گفت نشی ماشوسوار

   طرفم برگشتالی از اونجا رفت دانبعد
 بش ي سرتا پامو نگاه کردچشم غره ای شدعصبکی کرد ؟ بهم نزدی کارا هم بلد بود و رو نمنی بابا خوشم اومد از انه

   ازت تشکر کنمتی بابت جنتلمن بازدیهااا نکنه با. : رفتم
  ي ندارازی مث من نیی آدماي به جنتلمن بازی هفت رنگ لباس نپوشياگه مث قنار:  زدپورخند

   تونست بکنهی نمی غلطچی هيدوما منت نزار سوما اگه تو هم نبود نداره ی ربطچیاوال به تو ه:  بهشدمیپر
  ی گرفتی آبغوره می خلوت بود که االن داشتنجای پسر شجاع ور ندار اگه اپیتر _
  م؟ی بخوريزی چهی میحاال بر:  گفتمی بعد از مکثستیحاال که خلوت ن _
   نشه؟تیسرد _
 اونم قهی نشست بعد دو دزی منی شاپ شدم پشت اولی گفتم و وارد کافنوی اشنی می نداره قهوه گرمه با هم خنثبیع _

 هی گرمم شده بود ی تنگ بود و حسابیلی انداختم مانتوم خی در آوردم و دور صندلمییمویل.     رو به روم نشست کت
 بم ی چشم غره اساسهی. دمیرپوشی ندازه لباس زبیع: گفتمییباپررو.            جرنخوره مانتوت:نگاه گذرا بهم انداخت

  بپوشتویاون کت کوفت: رفت
 
 
 
 
 دونم چرا داغ کرده ی داره نمیی شدم نکبت چه چشارهی جماعت رو دادم سرموبلند کردم و تو چشماش خنی من به اباز

 حس خاص داشتم دستامو مشت کردم هی کرد ی نگام مدهی ماس نماسنی چونش زده بود و عریبودم اونم دستشو ز
 به لباساش نگاه  کردم تارا مودب باش اصال هم دن انداخت منم که تازه به خودم اومگهی جا دهی نگاهشو به الیدان

 ی بود با شلوار مشکدهی پوشی آبدی کوتاه سفنی آستهی ی توهم زن برقختنشی که رربرنجهی شهی شبسیخوشگل ن
 شی عسلي بود چشمای داشت پوستش گندميا دهی پر و کشي سوختشو باال داده بود ابرو هاي قهوه اي موهادهیپوش

 
 ییرایگ
 

   داشتیخاص
   داشتی پهني از آراد بلند تر بود شونه های چندسانتقدش

 تنگ آبم هی نداشتمو خورده بودم يای انداختم کال شرم و حگهی جا دهی گارسون تازه به خودم اومدم و نگاهمو ي صدابا
  روش
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  دی دارلی میچ _
  دوتا قهوه لطفا:  به من انداخت رو به گارسون گفت یی نگاه گذراالیدان

 الی با پوزخند داني جنبه شدی بنقدری خاك برسرت تارا تو چرا اي نگاهم باعث شد دوباره داغ کنم اهی ثانهی همون
   تر کردمقینگاهمو به اطراف دق

  ي محوم شدنقدری چرا اهیچ _ 
   منو ندار ه هاکیمانت ري کارااقتی بشر کال لنی باال انداختم اییابرو
  ي خوری با اون چشات منو مي ساعت دارهیمن محوت شدم؟تو  _

 ي معذب شددهی آفتاب مهتاب ندي دخترانی نکنه مث اهیچ:  شدرهی خزی مي زد و به قهوه روپورخند
   ها با من درست صحبت کنیی پررویلی تو خنیبب:  دمی کوبزی رو مدستمو
  گذاشتشزی مي و رودی نفس سرکشهی برداشت و زوی رو مفنجون

 
 
 
 

 يمگه تا حاال قهوه نخورد:  برگشته  ی انگار از غرب سومالچه
 
   چقدر شدینی  خسارت المبورگيدی مگه تو پولشو مي دارکاریتو به قهوه خوردن من چ _

   بودمي آدم سخاوتمندی من از بچگي بدکشوی الستهی پول ی بتونادی ی به سرووضعت نمنیبب: دمی مو سرکشقهوه
  ي معلوم بود تا چه حد سخاوتمندبتی ته جیاز اون دوتمن:  زديشخندین
  دور دور خودش بچرخونمششی قشنگشو تار تار کنم و شي خواست اون موهای دلم مینی
 آرزو شونه که من شاتی همکي دادم همه ینی که من بهت افتخار همنشی شاکر باشی خدا رو بسدیبا:  مکث گفتم با

  فقط نگاشون کنم
:  توجه به حرفش گفتمی ها؟ بي بود تو که نبودی قهوه بخورم کهی ساعت مخمو خورد باش هی که یآآآها اون _

  ؟ي تو ازدواج کردالی دانیراست
  توفکر کن ازدواج کردم:  زد يپورخند

  پس حلقت کو:  حلقه دستش نبود گهی دونستم چاخان میم
   رفته دستم کنمدمایفکر کن  _
 رون؟ی بي اومدپی خانم خوشگل و خوشتهی با دونهیا اونوقت همسرت م _

  اعتماد داره.     تو فکر کن بهم:  کرد ی رو پاش انداخته بود وبا غرور نگاهم مپاشو
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   حاضر شه باتو ازدواج کنهي بخت برگشته اچیفک نکنم ه_
  که مجردم؟یشی ذوق مرگ ميحاال دار _
 
 
 ـّ

 ی اسم منو بپرسي خوای تو نمالی دانی  ه،ي که قبل ازدواج بامن آشنا شدی ذوق مرگ شدی تو بایول:  شعوری بهپسر
   اسمت کوکب باشهادی مافتیبه ق _

  ی آدم باهاش حرف بزننی نداشت عاقتی اصال لدمیی رو هم سادندونامو
  غالمعلیای ی باشی قلادی تو هم مافهیپس به ق _
  ندارم اسمتو بدونميبه هر صورت عالقه ا _
 اسمم تاراس _
   کار دارمی همونا من کلشی پس فعال برو پی ها هستیلی خيتو که آرزو :  بلند شد زی توجه به من از پشت میب

 کنه از جام ی چقدرم زود قهر می رواني حساب کنه اه پسره زوی شاپ رفت فکر کنم رفت پول می طرف صاحب کافبه
 کرد برم شماره ی مکمی تحری بود که حسابی دونم چه کرمی و به طرفش رفتم نمدمی پوشعی شدم کتمو سربلند
  دم زد با حالت دو خودمو بهش رسونرونی شاپ بی کش برم از کافلشویموبا

   خوام بخورمتی من که نمی کنیچرا فرار م _
   ها منتظرت نبودنیلی شد مگه خیچ:  زديپوزخند

   مهمه فقط نگاهم کرد دستمو جلوش گرفتمیلی زنگ بزنم خیکی به دی بالتوبدهی شارژ نداره موبالمی موبانیبب _
 گهیبده د _
  تو دستم گذاشتلشوی اکراه مبابا

 نگاهشو روخودم ینی رو کنار گوشم گرفتم سنگی گوشی الکی رد گم کني خودم تک زدم بعدم برالی به موباعیسر
 شدم کشی نزدی آرومي تا نگاهش کردم چشمشو به اطراف دوخت با قدم هایل ورمی کردم خواستم مچشو بگیحس م

  به طرفش گرفتم از باال بهم نگاه کرد منم نگاهشلویموبا
 
 
 
 

 نبود اما خب عاشقانه هم نبود رنگ زی هوانی نبود مث نگاه کیخی حالت خاص داشت مث نگاه آراد هی چشماش کردم
  زدم و دستمو تکون دادمي لبخنددی از دستم کشلوی کرد موبایروشن چشماش آدمو مسخ م

   خدافظگهی اما خوش گذشت خوب دي رو مخم بودیلی که امروز خنیبا ا _
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 ی کردم ازم می شعور فکر می رفت اه بنشی گفت و زودتر از من سمت ماشنوی ادی خوشش آندیرو مخ چون رومخ ب _
 رد نمی به سرعت از کنار ماشنشی ماشهی احساسیردم آدم ب کی حس می دونم چرا ولی نممی بزاريزی چي قرارهیخواد 
 سر لباس یکی بار بود که نی اولي برادی رسینظر م  بهی زدم حاال خوبه شمارشو کش رفتم ها آدم جالبيشخندیشد ن
 کرد به هر حال منم ی نمی توجهدنمی اصن به لباس پوشیعنی گفت ی نميزی وقت چچی داد آراد هری بهم گدنیپوش

 داشتم لبخند ی خوبیلی حس خهی بدن ری بهم گی بهم توجه کنن به خودم به لباسم حتگرانیدخترم و دوست دارم د
 که کال یی از اون جای دادن ولری گنمی رفتم چن تا پسر تو راه به ماشرجی شدم به سمت خونه اینیمبورگزدم و سوار ال

 توفضا بودم جواب ندادم
 
 
 
 

  نفروزا
 کی باز کنم که متوجه الستنوی رفتم خواستم در ماشرونی ساعت نگاه کردم و چادرمو از رو تخت چنگ زدم و ببه

 شدم که همزمان ادهی پسی اداره پلي گرفتم و جلوی تاکسعی سررگاهی کردم وقت نبود ببرم تعمیپنچرش شدم پوف
  سرمو تکون دادم که طرفم اومددمیسروان سخاوت و د

 سالم خانم فرهمند _
 ی خودمو شناختم کسی اومد البته از وقتی وقت به چشمم نمچی بشر هنیو داخل رفتم ا.  سالم دادمشهی تر از هميجد

 ... اومد جزیبه چشمم نم
 دمی رو شنياری سرهنگ اسفندي تو اتاقم برم که صداخواستم

 سروان فرهمند _
  برگشتم و احترام گذاشتمطرفش

 رینگ صبتون بخسالم جناب سره _
  کنم منتظر شمانی فکر مکزادیسالم اتاق سرگرد ن _
 رمیچشم االن م _

 بود نییسرم پا.  کردی خارجم مای اسمشم از دنی شلوغ بود در زدم و داخل رفتم بدبختانه حتی طبق معمول حساباداره
  اشاره کردی به صندلالیآروم سالم کردم دان

 دینیبنش _
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 سبز رنگش با ي ضرب گرفته بود قدش متوسط بود و چشمانی کوتاه به سروان سخاوت انداختم که پاش رو زمینگاه
 قی به اطراف دقالی داني و قد بلند بود با صدای داشت فرزاد هم چشم و ابرو مشکی روشنش هم خواني قهوه ايموها
 شدم

 می دونی درست نمشونوی فرضي کنن ما جای کجا جنس جابه جا مدی فهمشهی نمی به راحتدمی که من فهمییتا جا _
 می اونجا مستقر کنروهامونویتا ن

 کردن فقط هفته ی نمی کار مشکوکمی نظر گرفتری مدت زنی ايجناب سرگرد ما چند تا از دست فروشا رو تو: فرزاد
  کردنی دارو پخش منشونی ها بکلتی بار موتور سکی يا

 به اون صورت بدونن دست فروشا از يزی کنم چی فکر نممیری ها رو هم بگياگه موتور:  سخاوت ادامه دادسروان
 رنی گی جنس می مختلفيآدمها

 ری عمده رو دستگي وارد کننده هی می عمده برسه تا بتوني پخش کننده هی دستمون به دیبا:  تکون دادي سرالیدان
 میکن

 یکی اگه دی شانشون؟ی بمی از افراد خودمونو به عنوان دست فروش بفرستیکی ستیبهتر ن:  دادم و گفتمرونی بنفسمو
  بهمون بکنهی کمک بزرگمیری نظر بگریاز پادوهاشونو ز

  کنمی صحبت مياری مورد با سرهنگ اسفندنیدر ا _
 نید ا مادربزرگ سروان سخاوت فرزاطی زدم به خاطر شرای بعد برگشت حدس مقهی رفت و چند درونی از اتاق بالیدان

 چی به هگهی دي وارد ناصرخسرو شدیاز وقت:  طورم شد رو به فرزاد تذکرات الزمو دادنی قبول کنه که همتویمامور
  کاملياری به صورت تماس اونم با هوشای ی کنیانت قطع می با اطرافتمی قبلي ارتباطاي پاتو اداره بزاردیوجه نبا
  دی رسی براش دشوار به نظر میتی مامورنی کنم چنی بود و فکر نمیی فرهان آدم تواناسروان

  کنم اونجادای راه پدی بايچطور _
 ازش ادهی فروشت زیی توانادی بهت اعتماد کرد و فهمی از دست فروشارو چند دفعه کامل بخر وقتیکی يداروها _

 ..... ي از سودتو بهش بدي در عوض درصدویریبخواه که واسطه شه که تو هم ازشون دارو بگ
 نی شم تو ای عالف تاکسی مجبور بودم کلووردمی ننی حاال که ماشی رفتم و چادرمو مرتب کردم لعنترونیاق ب اتاز

 الی داني به سرعت سرچرخوندم که نگاهم تو چشماینی بوق ماشي رفتم که با صدایگرما داشتم کنار درختا راه م
  کردی متمی اذشهیو هم  خطرناك بودیلی خشی عسليخورد و دوباره مسخ شدم چشماش چشما

 فروزان _
 ی مردونش واقعا توانمو مي کرد لحن صدای رو سرم خراب ماروی صداشم دنی اسممو صدا نکن حتي طورنی ایلعنت

  گرفت ناخونامو تو دستم فرو کردم
 ؟ياوردی ننیماش _

  نکردم تا از برق اون چشما در امان بمونم آروم گفتمنگاهش
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 رگاهیش تعم برمی غروب منمیپنچر بود ماش _
  رسونمتیسره ظهره سوار شو م:  و گفتدی تو موهاش کشیدست

 رمی دم خودم میممنون زحمت نم:  گفتمعی بودم سري فرارزشی به جونم افتاد از همه چی ترس لعنتهمون
  برسونمتوندیلی اگه ماد؟یاوردی ننیسروان فرهمند ماش:  اومدرضای عليصدا

 چطور يدی ندی قلبم فشرده شد بسه لعنتی تفاوتی همه بنی زد و از کنارم رد شد و من از اي لبخندالی لحظه دانهمون
 بودم از همون الی نگاه دانری اسادی مادمی ی بودم از وقترضای علنی تفاوت رد شد و رفت؟به خودم که اومدم سوار ماشیب

 بار بهم توجه نکرد غرور کیرم قسم بخورم  که حاضیالی بود دانذهنم ي ملکه الی که به خودم اومدم دانیهفده سالگ
 از وجودش   هر دمی کشی ساال چنی که من ادی وقت نفهمچی بود به خدا هيزی که تو چشماش بود بدتر از هر چیلعنت

 دی فهمی نمیچی از احساس هالی دانرهی گی و به مسخره مانی که طرفش میی  دختراي همه دمیدی مشهیچندهم
 
 
 
 
  رفتم آشپزخونهمی اقا محسن دعوت بودي تشکر کردم و اومدم داخل شب خونه عی در خونه نگه داشت سررضایعل
  سالم مامان جان _
 یسالم دخترم خسته نباش _
   آمیمامان من شب نم:  پا و اون پا کردمنیا

 واچرا؟ _
 خوب راستش خونه کار دارم _
  يای صد دفه زنگ زده که حتما بای شه دنینم _

  بودننجایفروزان جان امروز آقا محمود وخانمش ا:  نگفتم که مامان دوباره گفتيزی کردم و چیپوف
  بابا بودي از همکارایکی نگاه مامان کردم محمود مشکوك

 خوب _
  ي خواستن برا خواستگاری ازت خوشش اومده وقت میلی و خدهیپسرش تو رو د _

 زدواج کنم فعال خوام ایچند دفه گفتم مادر من من نم:  شدمیعصب
 شهی محسوب مالی به دانانتی خی فکر کردن به کسی تو سرم بود که حتي افکار مسخره اهی رفتم تو اتاق عیسر
 صد و هفتاد و دو وسه ي و لباسامو کندم قدم بلند بود طرفهانهی ذاشت رفتم جلو آی که محل سگم بهم نمیالیدان

 خواستم ی من فقط می گفتن قشنگم ولی مه داشتم در کل همیفی و ظری کموني و درشت بود ابروهایچشمام مشک
 تازه وارد الی دوست داشتم معمار بشم اما خوب اون موقع دانرستانی و پنج سالم بود از دبستی بامی نفر بهیبه چشم 
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ز  اومد و بدبختانه هرچقدر خواستم ای و قد بلندش و به چشم همه می شده بود با اون لباس ارتشيدانشکده افسر
 یلی بودم خی تواگاهی خوب از وقتی شدم ولسی شده بودم که منم وارد اداره پلوونهی نشد و از بس دموجودش فرار کن

 شدم هوا داری بمی ممتد گوشي دونم چن ساعت گذشته بود که با صدایعالقمند شدم به شغلم رو تخت ولو شدم نم
   بودکیتار
 سالم مامان _
  هنوزی خوابزمیسالم عز _
 اره _
 ادی دنبالت بنی بگم با ماشالی به دانای ؟يای خودت ممیما خونه آقا محسن هست _

 امینههههه نه خودم م:  گفتمعیسر
 اومد چادرمو سر کردم و با آژانس رفتم خونه آقا ی میلی که به پوست روشنم خدمی پوشی شدم مانتو شلوار سبز آببلند

 آقا محسن تا چه حد بهم عالقه ی کردم عاطفه خانم و حتیحس م کردم کامال ی گرمیمحسن با همه احوال پرس
  بودزی کتاباش رو ممی تو اتاق رفتایدارن با دن

   خانومایچه خبر دن _
  خوي اومدی مالی ناز نکن حد اقل به خاطر داننقدی جون ايخبرا که دست شماس بابا فر _

  من که اومدم:  مشت کردم دستمو
 ره؟ی گی داداش ما چش شما رو نمی همه خوشگلنی ایعنی مغرور نباش قدرنیبابا ا:  باز گفتشی نبا

   به روزم آوردهی خواست قهقهه بزنم خبر نداشت فکر برادرش چی مدلم
 باز درسات بت فشار آوردن ها _
  احساسیب:  گفتزونی آوي لبابا

  برداشتونی از کنار تلوزي دی بعد شام آقا محسن چن تا سرونی بمیرفت
 يری گی مشهی که همهی ی مث همون مزخرفاتای هی ی قشنگلمی فالیدان _

 دمی بود باز صداشو با اون لحجه خاص شننیی پاسرم
 سی خوب نای ارس البته مثبت چهاردهه برا دنهی عالنیا _
  سالمه هاستیمن ب:  شدزونی لباش آوای لبخند زدم دناری اختیب

 تو به سن نرو به عقل برو _
 واقعا چندش بود به لمشی کرد فی به صفحه نگاه مدی قی پا رو پا انداخته بود و بالمی دانمی شدرهی خونی صفحه تلوزبه

اه حالم :  با بغض گفتچارهی بيای عادت داشتم اما دنزای چنی بود من که به ادهی قتل و کشت و کشتار رسيصحنه ها
  تونم نگاه کنمی نمگهیبهم خورد بابا من د



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 104 

  چهارده ها ممنوعهریمن که از اول گفتم برا ز:  شکستي تخمه االیدان
 نمی بی تو هم شده تا آخر میاصن برا رو کم کن:  کردي دندون غروچه اایدن

 که گرفتمی خودمو مي جلویلی چندش تموم شد خلمی نگفت باالخره فيزی شونه باال انداخت و چالی داندمیخند
 من ي روهی ثانهی ی وقت حتچی کردم نگاهش هی هم که به اطراف نگاه می هرز نپره اما خب گهگاهمی لعنتيچشما

 ی نگاهش کنی جرات نکنی حتینبود سخته کنارت باشه ول
 
 
 
 

 تارا
 ادی پارك کردم تازه نوی که کال توفضا بودم جواب ندادم ماشیی از اون جای دادن ولری گنمی سپرشکسته ماشچندتاپسربه

 دنی با شندی کشی می داشت کف سالنو طي زدم درو باز کردم مهري گفتم چه گندی م به آراددیسپرشکستش افتادم با
   دستمو تکون دادمودش سرش بود به پشت بسته بی در طرفم برگشت شال آبيصدا

   جونیسالم مه _
 سالم تارا خانم _
:  شل گفتم شین بزاغم بود ترشح شد با ي که سمت چپ غده سممی کرمولي بس خوشحال بودم دوباره هورمونااز

  کجاست؟هیسا
   کنهی مزیداره اتاق آقا رو تم _

  هی سانی زدم آره جون خودش اپوزخند
 کرد تو اون اتاق آروم از پله ها باال رفتم به اتاق ی میی دونه چه کارای رفت خدا میبه بهونه مرتب کردن اتاق آراد م 

 اصال نیی پادمی رو کشرهی آروم دستگیلی اومد خی نمیی صداچی شدم در بسته بود گوشمو به در چسبوندم هکیآراد نزد
 اونور بردم نوری هم تو بغلش بود سرمو ايزی چهیپشت من نشسته بود   بههی در داخل بردم سايصدا نداد سرمو از ال

 زدم ی بود لبخند کجشی و دو سالگستی قاب عکس آراد خوشگله بود عکس مال بدمشی آها باالخره دهی چنمیبب
  جن زدهنی بدبخت عهی سادمی که قدرت داشتم درو محکم به هم کوبیی قاب عکسو محکم بغل گرفته بود تا جاهیسا

 ی گلبهشرتی تهی دی کشیقی من نفس عمدنی قلبش بود با دي فکر کرد آراده دستش روی طفلی اوخدیها از جاش پر
 گاو پارچه قرمز بهم زل زده بود نی هم کرده بود که من دلم ضعف رفت عیشی آراهی بود دهی پوشیبا شلوار گلبه

   کردی فرار که نمي کردیآروم تر بغلش م:  زدميپوزخند
   نداد و سمت در رفتجوابمو

 ؟يری گیاز بس که آراد سگ محلت کرده به جا خودش قاب عکسشو بغل م _



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 105 

 قهی متر زبون داشت چن دشی چقد ساکت بود قبلنا شدای جدنی باال انداختم اي رفت شونه ارونی حرف از اتاق ببدون
 آد رفتم اتاق خودم لباسمو ی نمدمی دی بدم حوصلم سر رفت و وقتی حالهی و به اونم ادیتو اتاق آراد نشستم بلکم ب

 ی شلوار اسپرت مشکهی و ی مشکشرتی تهیاتاق آراد   رفتم توی و عالفي کاری دو ساعت بیکیعوض کردم بعد 
 آراد:  داشت نشستم رو تختش وگفتمي چه دل خجسته انمی کرد ای مي بود داشت دارت بازدهیپوش

 که آدم تنش سالم باشه نهی مهم ایعنیاست؟ی مهم تر از مال وثروت دنیلی خی سالمتی دونیم:  نداد ادامه دادمجوابمو
  سیثروت که مهم ن

 شکونده توینی بهت بگه سپر المبورگادی بیکیلمه و اگه مثال االن مهمه که تو تنت سا:  کردمی نگفت پوفيزی چبازم
 سیکه برات مهم ن

 
 
 
 
 .ی درستش کندی خودت باي که زديهرگند:طرفم برگشت ونگام کرد 

 .کردمی درستش مبردمی اومدم سه ساعت باتو فک بزنم خودم میاگه پول داشتم که نم:لبخندزدم
 .خوامشیهمونطورکه بت دادمش ازت م. ندارهی من ربطبه—
 ؟يای رقمه کوتاه نمچی هیعنی—

 خان چندوقته به من رجیا: گفتميازجام بلند شدم وباخونسرد. به مرکز هدف خوردقنی رارو پرت کرد که دقری از تیکی
 .حقوقموبهم بده.پول ندارم درستش کنم. داغون کردمنتوی ماشگمی بش مرمیاالن م. ندارمی پولچیمنم ه.حقوق نداده
  بت حقوقم بده؟ي انتظار داریزنی وخودت وباد میگذرونیازصبح تاشب خوش م: گفتکردی رو پرت مرای تهمونطورکه

 .کنمیاگه بزنت دخالت نم:قبل رفتنم گفت. زدموبه سمت در رفتميپوزخند
 .ی برام نذاشتي اگهیراه د: کردمچهرمومظلوم

 . بابامشی پيالزم نکرده بر:دی توموهاش کشیدست
 . بهت پس بدمنتوسالمی ماشدی بایتخودت گف: کردملباموغنچه

 چاره ی باش حرف زد بشهیاصلن نم. گنداخالقشیا.رونیکه جوابموگرفتم ورفتم ب. بهم نگاه کردي اخم بدبا
 الی داني زدمو شماره يلبخند. دراووردم وروتخت ولوشدمفمی توکلموازیموبا.غروب بود7دراتاقموباز کردم ساعت .زنش
 الی بود وچشم دانروحی و بی آراد مشکيچشما.شتم وکنارهم گذاالیسرموتوبالشتم فرو بردم آراد ودان. کردمرهیوذخ
 بود و ی آراد مشکي هردوشون سگ داشت موهاي کرد چشای و رو مری داشت که آدمو زی و چشاش رنگ خاصیعسل

 تو ی دست بکشی هدیچسبیم وبراق بود المصب شدی سوخته و پر که تو آفتاب روشن تر مي قهوه االیدان
  با آدم کل کلالیدان. نداشتنیفیر تعچکدومی اخالق که هيتو.موهاش
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 بد یلی هردوشون خیول.وصدالبته آراد ترسناك تربود.نیی اوورد پای مونتوی دکوراسيزدیآراد که روحرفش حرف م.کردیم

 ی بهی دادی بهم میبی حس عجالی مغرور بودن؟اووم هردوشون مغرور بودن دانشتریحاال کدومشون ب.کردنی معیآدموضا
  الیدان. باشهتونهی می رحمی گفت آدم بی حسم میول  تو چشماش بود هر چند چشماش شاد بودي و غرور یتفاوت

 . کنمسهی که با آراد مقادونستمی نمالی از دانيشتری بزی چگهیخب د.ي جدشهی آراد همیول.شوخ بود
 
 رفت شال ادمیاه . رفتماطی اومدم وبه حرونیازاتاق ب.دادی داشت باغو آب ممی اووردم مش رحرونی از پنجره برموس

 سه روز قبل شهیفکرکنم روزه بود آخه هم. سرش بوديری کاله حصهی.کنهی عودممیبپوشم االن دوباره خجالت مش رح
 بود وشلنگ ستادهیپشت به من ا. تشنشهیلی خمن برق آفتاب حتنی توای طفلکیآخ.گرفتیاز ماه رمضون روزه م

 . خودممیسالم ودرود بر مش رح: شدمکیبهش نزد.دستش بود
 .سالم دخترم: بودنییسرش پا. طرفم برگشتبه

 يبسته رو جلو. دراووردم وانداختم تودهنمبمی آدامس از توجهی. اومدرمی گی مفت ومجاني باباهی وسط نی حاال اخوبه
  آدامس؟میحمش ر: گرفتممیمش رح

  دخترم خودت بخورممنون—
 ؟ي روزه امی رحمش—
 . خدا قبول کنهاگه—
 يری سنت روزه بگنی تو با استی نی جون خدا راضی مشالی خیب—

  فضابرتیم.هی آدمسا بخور خرسنی دوتا از اایب: آدامسو جلوش گرفتمدوباره
 .... فضا؟؟استغفرهللابرمیم: گشادنگام کرديباچشا

 
 
 
 .کنهی متی حال به حالنهینه منظورم ا_

 .می همه درمقابل خدا مسئولامتی قي فردانهینه دخترم نماز وروزه جزو واجباته د: تکون دادشلنگوتودستش
 کنمی خودم شفاعتت مامتی آدامسوبخور اصلن توقای بامت؟شمای حاال کوتا قاووووه—
  شفاعت کنهتونهیامبرمی فقط پامتی توقدخترم—
 . توروهم شفاعت کنهگمی بش ممی حرفا ندارنی باهم از اامبرکهی بابا منو پيا—
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 .ومدی رقمه کوتاه نچی مخشو شست وشو دادم هیهرچ
 
 ی خوبيچه بو.دادمیداشتم گال رو آب م.نهی بشهی توسامکتی زور شلنگو ازش گرفتم ومجبورش کردم رو نبه
 همه پول تا نیاگه با ا.کردنی قاچاق مگهی چرا ددونمی همه پول ودم ودستگاه نمنی احمق با ارجیآخه آراد وا.دادنیم

 زدم یطانیلبخندش. وفرهادنیبه به فرد. وباز کردناطینگهبانا درح.موندی ميزی چهی بازم دنیخوابی ومخوردنیآخرعمر م
 رد آب وگرفت واول اون منو نیفرد. تنش بودي کوتاه سرمه انیآست.شلنگوبه طرف فرهاد گرفتم. بودادیفشار آب ز

باحالت دو داشت بهم .دیی اونم دندوناشوروهم سادمیخند.دی شده بود خودشوکنارکشسیفرهاد که لباس کامل خ.دید
 یدست. طرفمادیشلنگو گرفتم طرفش بلکم ن.کردی خفم مدیرسی بود که اگه دستش بهم می عصباننقدریا.شدی مکینزد

مش . شده بودياوه اوه چه جد.صله داشت باهام فايپنج  متر. طرفم اومديشتری وباسرعت بدی کشسشیبه صورت خ
 سایوا....را تاکشمتیم:دم،دادزدی بدبخت کپ کرده بود شلنگو رهاکردم وبه طرف در دومیرح
 منونجات بده تونستی منی فردنیفقط ا. نفس کم اووردمگهید. درختا ردشدمي ازالبه الرفتی مسهی ازخنده رنیفرد

 . تاراکشمتیم:فرهاد دوباره دادزد
 .ری منوبگیتونیاگه م: گفتمدمیدوی مکهیدرحال

نفس .نی پشت فرددمی پرعیسر.دیفرشته نجاتم رس. باهام فاصله ندارهشتری چندمتربدمی لحظه به عقب برگشتم دهی
 . منو بکشهخوادیم....نیا....نی انیفرد:زدمینفس م
 .نیبرو اونور فرد: ومحکم کنارزد دادزدنی دست فردفرهاد
 ی کثافطم فقط منی فردنی بلند اومد سمتم،ايباقدم ها.دمیدوباره دو.دمیلباسموکش.دمی کشغی جدی لباسموکشي گوشه

 . هاشم آراد بودی قمربنای. خوردمزسفتی چهی به دمیدوی منطورکهیهم.دیخند
 
 
 

  سفتزی چهی دفعه به هی.زبرداشتی وبه طرفم خقموگرفتیفرهاد
 

  که آرادهنی هاشم ای قمربنایسرموباال اووردم . پرت شدمنی زميخوردمورو
 

 کردی مارونگاه متی کرده بود وباعصبانبشیدستاشوتوج
 

  گفتیعصب. کنمسی بودجاموخکینزد
 

  چه خبره؟نجایا—
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 .ستادی کنارم انیفرد. بلندشدمنی زمي از روعیسر
 

  بودي اگهی ديزی فرهاد تابلوتراز هرچسی وصورت خلباس
 
 
 

 . مردمیمثال داشتم از خجالت م. انداخته بودمنییسرموپا
 

 د؟یمگه کر: گفتي بلندي باصداآراد
 
 . نگاه به من کردهی فرهادوسی نگاه به لباس خهی

 
 دیاز تارا بپرس:دیی دندوناشورو هم سافرهاد

 
 ی شوخخواستمیفقط م.ضربان قلبم تندشد. کردزبهمی نگاه تهی آراد
 

 . که کلن خفه خون رفته بودنیفرد. خواستم آراد بفهمهینم.کنم
 

 گهی بود دی شوخهیخب ..خُ: زدمیلبخندتصنع
 
 
 

  جرات نداشتگهی آراد ددادبخاطرهی دستاشومشت کرده بود وفشارمفرهاد
 

 . برمگهیخب من د: کردمنموصافیس.. بهم بزنهیحرف
 

 در راه رو محکم بستم.رفتمی ازپله ها باال مری شصت تمثل
 

 . رومخ آراد بودمیلیامروز خ. دادمرونی حبس شدموبنفس
 

  شمی آفتابدجلوشی نباگهیامروز د. بودی عصبیشدوقتی مچقدروحشتناك
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 به ساعت نگاه کردم.دمی ازنه گلوکشي اازهیخم. دارشدمی بازخواب
 

 نرگس مهربون نگام کرد.ومدیهنوزخوابم م. اومدمنییازپله ها پا.صبح بود10
 

 .ارمی برات صبونه بنی تارا خانوم بشسالم—
 

  رفتماطیبعداز صبحونه به ح.زنشستمیپشت م.دمی به موهام کشیدست
 

 .دمی شاخه گل چهی. کجا رفته بودیعنی.دمیموندی رحمش
 

  نگاه کردمشی دودي هاشهی شهی. داخل اومدرجی انیماش. دروبازکردننگهبانا
 

 درجلوبازشد. بودمستادهی کناردرخت اهمونطورکه
 

 درعقب بازشد.آب دهنموقورت دادم. شدنادهی پنی ازماشرجی واآراد
 

  ویفرهاد کس.چشام چهارتاشد......... شدم بعدمادهی فرهاد پاول
 
 

 . بودی نگاه کردم تمام صورتش خوندبهشی کشرونی بنیازماش
 

  پارش مشخص بودچقد کتک خوردهی مشکزیازبل
 
 
 

 نا؟ی سرش اووردن اییچه بال. بودروسی که سنی ااخدای. بهش نگاه کردميشتری ببادقت
 

  شدممی پشت درختا قاعیسر.دشیکشی بهش زد ودنبال خودش مي لگدفرهاد
 

 .برنشی کجا مدمی فهمی مدیبا. بزننشنقدری اتونستنیچطورم
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   اومدمرونی دورشدن از پشت درخت بی حسابیوقت. قلبم تندشده بودضربان

 
  انبار بزرگ وصدالبتههی. رفتنالیبه پشت و. دنبالشون رفتمآروم

 
 چوقتیه.کردیاشواونجامی گنده کارشهی همرجی بودکه اترسناك

 
 . اونجابرهیومدکسی بدش میلی خرجیا. ردشمشی نکردم از صدفرصخجرات

 
  بودیدمشکی وسفینماش سنگ. بودنيمتر400-300 ساختمون هی ي درخت کاج جلوچندتا

 
 
 

  بودی خونه بود که البته خالي جلومیوض آب حهی. بودی وحشتناکيکلن جا. بودیرونی شسقفشم
 

 دیکاکوبی به کف موزائروسیفرهادس. شدمکشونی نزدي آهسته اي هاباقدم
 

 . شدنی براش نمونده بود پخش زمی که جوناونم
 

  بودی چه آدم گرگ صفترجیا. وداشتي بازی همه وحشنی ذره پول ارزش اهی مگه
 

 .ارهیسرشوباال ب. ووادارش کرددی پشت کشروسوازی سی مشکي موهافرهاد
 

  خونسرد بودشهیآراد مثل هم.کردمی بودموفقط تماشامستادهی از درختا ایکی پشت
 
  جون نداشت که آخ بگهی حتروسی رحم آراد سیچقدرب.دی به شکمش کوبي شدولگدکی نزدروسی سبه
 
 : قبض روح شدم گفتروسی سي وحشتناکش که من جايبااون صدا. شدکی زدوبهش نزدي لبخندرجیا

 
  نمک به حروميدزدی منومي پوالکه—
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  که از دردتوخودش جم شددی به پهلوش کوبي بندش لگدپشت
 

  دست پاك کردنشوبای خون بروسیس. شدشی ردلم
 
 

 .دیغلط کردم آقا،منوببخش: گفتیفی ضعيباصدا
 

 : زدي پوزخندرجیا. بودستادهی انهی دست به سرجی تفاوت کنارایآرادب
 

 .يکردینجاشومی فکرادی بايخوردی پول منومی که داشتاونوقت—
 
  حروزادهيذاریپاتو  توکارمن کج م: وگرفت وبلندش کردروسی سقهی

 
  دادبزنمخواستیدلم م. توصورتشدی کوبی محکممشت

 
  دهنم گرفتميدستموجلو.شی شرف بس کن کشتی برجیا

 
 
 

 .میبر: گفتی خشکيآرادباصدا
 

 .به سمت ساختمون رفتم.رونی بانی بنکهیقبل ازا.به اطراف نگاه کردم. به خودم اومدمتازه
 

 .زدمی که نفس نفس مدمی دونقدریا. وبازکردم وخودموبه داخل پرت کردمدرسالن
 
 . وآراد اومدن انگار فرهاد رفته بودرجی اقهیبعدچند دق. باتعجب نگام کردهیسا
 

  روبرومجمری ازناهارنشستی حرف پشت می بآراد
 
 .سالم آقا_
 

 . بودن جفتشونتی شخصی جواب ندادن بس که بچکدومی معمول هطبق
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 .به رفتاراش عادت کرده بودم.زبلندشدی چندتا قاشق غدا خورد واز پشت مآراد
 

 . کردم بخوابمیبه اتاقم رفتم وسع.دادی نمتی اهمانبودنمی به بودن کلن
 
  شدی ومگه مروسیدلم شور س!شد؟ی مگه میول
 
 

 .امکان نداشت زنده بذارنش. وآراد داشتمرجی که ازای کتک خورده بود با شناختدرحدمرگ
 .رونیازاتاق اومدم ب.غروب بود5. ساعت نگاه کردمبه
 

  کجاست؟رجی ايشاد: اومدمنیی از پله ها پاعیسر
 

 .گهی خانه درجیمنظورت ا: باال انداختییابرو
 

 .آره همون: کردمیپوف
 

 رونی برفت—
 
  مونده؟يزی ظهرچي ازغذايشاد— گفتم خدا روشکررلبیز
 

 ..ری برو ازنرگس بگآره—
 

  گذاشتمینی شربتم کنارش توسوانی لهی. بوديقورمه سبز. بشقاب غذا گرفتمهی ازنرگس
 

 ؟يبری مفی تشرییجا: جلوم ظاهرشدهیسا. سالن شدموارد
 

 به توچه؟:دمی هم کشاخماموتو
 
  کمک کردمروسی سدبهیفهمی مرجیاگه ا. شدم وبه اطراف نگاه کردماطی توجه به پوزخندش وارد حیب
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 کردی چارم میب
 
 
 
  رومحکمینیس. بودنستادهیهمه پشت به من ا. نگهبانا نگاه کردمبه
 
 . بودنیی سرش  پاروسیس. دروباز کردميآروم ال. رفتمی پشتاطی وبه حدمیچسب 

 . به حالش سوختیلیدلم خ. صورتش خشک شده بودي روخون
 تارا: زمزمه کردشناختمشیم.چشمش به من خورد. با وحشت سربلند کرددی دروشني صدایوقت
 

 غذاروجلوش گذاشتم. شدمکی نزدشتربهشیساله باشه ب40خوردی مبهش
 . گرسنتهدونمی مومدهی نرجی انوبخورتای اروسیس—

 
 ؟یکنی گفت چرا کمکم می آروميباصدا

 
 .کردمی چارم می بدیرسی برسه اگه مرجی ادمیترسیم. درس اخالق نداشتمي کردم حوصله یپوف
 

 .کنهی زنده زنده خاکم مکهیانیدرجر. برسهرجیزودبخور اگه ا.سوزهی دلم به حالت مچون—
 

 دی طول کشی ربعهیخوردنش . چاره جون بلند کردن قاشقم نداشتیب.خوردی معیتندوسر
 
 . چندروز گرسنش گذاشتهدهیرندی فرهادخنی استیدلم به حالش سوخت معلوم ن. زده های قحطنهیع
 

 .ممنونم تارا: بهم نگاه کردروسی برسه سرجی ش استرس داشتم که اهمه
 

  خارج شدمی پشتاطی ازحعی روبرداشتم وسریظرف خال. زدميلبخند
 

  بودرغضبی مشهی مثال همرجیا. وآرادبرگشتنرجیشب ا. وارد عمارت شدمری شصت تمثل
 

 .دی دلسترشوسرکشوانی لآراد
 .می کارکنی چروسیباس: گفترجیا
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 .بکشش: تفاوت گفتیآرادب

 
  زدی نگاش کردم چه راحت راجب مرگ آدما حرف مباوحشت

 
 
 

 . مبل نشستمي رفتم ورونییازپله ها پا.دارشدمی بازخواب
 
 . آرادهي نتونست آرادوتورکنه االن دنبال باباچارهیب. رفترجی که به طرف اتاق ادمی رو دهیسا
 

 .صبوحنموکه خوردم دوباره به سالن برگشتم.انداختم باال ي اشونه
 
 .دی دروبه هم کوبای وحشنیع. بازشدرجی اهودراتاقی

 
 . اومدرونی هم پشت سرش بهیسا.دمی پرازجام

 
 . قورت دادمیآب دهنموبه سخت. رومن ثابت موندرجی ازی تيچشما

 
 .سالم آقا...س...س: مبل بلندشدمي از روآروم

 
 کردی نگام مينجوری ارجیچرا ا. نشستي پوزخندهی ساي لب هايرو
 

  خوردمواریبه د.چندقدم عقب رفتم. تندوبلند به طرفم اومدي هاباقدم
 

 آخ:دیوارکوبیگردنموگرفت وسرموبه د. نگاش کردموحشتزده
 

 .دیکوبی  م منهی محکم به سدقلبمیچی توکل سرم پيدردبد
 
 یکنی من دخالت مي هرزه توکارايدختره :دادزد. نفس بکشمتونستمینم
 
 شدمیداشتم خفه م. دستش چنگ انداختم ولم کنهبه
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 ؟ي کمک کردروسی به سیبه چه جرئت: دادزددوباره

 
 
  بودم که کل بدنم رعشه گرفته بوددهینقدرترسیا

 
 

 دی سمت خودش کشقموبهی.چندتا سرفه پشت سرِهم کردم. ول کردگردنمو
 

 کردمیفقط نگاهش م. بوددهی ازکجافهمیعنی.دی لرزی مدندونام
 

 ؟ی کمک کنروسی بهت اجازه دادبه سی؟کیمگه الل:دادزد
 
 .ختیری صورتم مي بودم که اشکام دونه دونه رودهینقدرترسیا

 
 . تحمل کنمدی وبایزنی که میی گندای سگ تا کپدر—

 
 .دستش به کمربندش رفت وبازش کرد. قدم ازم فاصله گرفتهی

 
 دیانگار اصلن نشن.آقا غلط کردم.....آ....آ: گفتمی لرزونيباصدا

 
 آقا توروخدا.آقا اشتباه کردم: شدت گرفتمیگر.دیچی دستاش پکمربندودور

 
  زدشی اوورد وآترونی ببشی ازتوجيگاریس.کردی ولم نمگهی دزدمی آراد نبود اگه ماالن

 
 
 
 

 دسرکارتونیگم ش: دادزدرجیا.کردنی با بهت نگاش ميشاد  ي ومهرنرگس
 

  شدکی دوباره بهم نزدرجیا. شون به طرف آشپزخونه رفتنهمه
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  منوبسوزونه؟خواستیم.وارفشردمیخودموبه د. کردکی روشنشوبهم نزدگاریس
 

 . آراد زودتربرسهکردمی دعامروس؟فقطی بخاطره غذا دادن به سفقط
 
  صبرکردمهیچندثان.ازترس بستمشون. چشام اووردکیگارونزدیس
 

  تو هم بودرجی اياخما.چشم هاموباز کردم.فتادی نیاتفاق
 به هی تا آخرعمر با گرکنمی مي کارهی: وحشتناك زمزمه کردي افهیکنارگردنم با همون ق. لباسموگرفت وکنارزدي قهی 

 .ی نگاه کننهیخودت تو آ
 
 

  ي قهیبدون توجه به التماسام .         کردم،غلط کردمآقااشتباه—
 

   گردنمگارشوبهیس.خودموتکون دادم تا ولم کنه. کنارزدلباسموکامل
 
 

  اصال تحمل درد نداشتم به شدت خودموتکون. کردکینزد
 
 .دمی کشغیازدرد ج. گردنم گذاشتنیی استخون پايگاررویس.دادمیم
 

 . کل ساختمون و برداشته بودمی وگرغی جيصدا. دادشترفشارشی وهمون جابگارشوبرداشتی سکثافط
 
پوستم به شدت .گاروبرداشتی سهیثان5-4بعد.به لباسش چنگ انداختم.سمی واتونستمی ضعف کردم که نمنقدریا
 سوختیم
 
 . دمی لرزی مدیازترس مثه ب. صورتم اووردکی وروشن کرد ونزديگاربعدیس.ولم کن:دمی کشغیج.

 
 
 

 .           یکنی کارمیچ—
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 دیچی توگوشم پی آراد مثه ناقوس خوشبختيصدا
 
 .دی منوطرف خودش کشيبازو.دی کشگاروازدستشیس. اومدرجی تند سمت ايباقدم ها.

 
             باش؟ي کار کردیچ: گفتی حال توبغلش افتادم عصبیب

 
 کنهی توکارام دخالت ميادیحقش بود ز: گفتلکسی ررجیا 
 

  کارکرده؟یمگه چ: گفتي خشداريآرادباصدا
 

 .دتشی دروسیذادادن به س خودش موقع غهیسا. کمک کردهروسی سبه—
 
 وگرنه حاالحاال ها باش يدی که رسفیح.کردمی مدادبشیبا. درازترکردهمشی ازگلیلی حرومزاد پاشوخنیا: کردزنگامیت

 .کار داشتم
 

 . افتادمنی زمي حال بودم که روینقدربیا. دستشواز پشت کمرم ول کردآراد
 

 کردنی توگوشتم فرو مخی درد داشت انگار میلیخ.ختمیری ابربهاراشک ممثل
 
 . رمی سوخت که حاضربودم ازدردش بمینقدرمیا

 
 
 
 کردمیآروم ناله م. رفترونی برجیا 
 
.               ی ازجات بلندشی هفته نتونهی که زدمتی وگرنه خودم چنان مي که درد دارفیح:اخماش تو هم بود.آراد روبروم زانوزد.

 
 زانوم بغلم کردو ری زگشوی گردنم گذاشت دست دری دستشو زهی.      کمکم کن.....اتروخد...... درد دارهیلیخ.....آراد—

  رفت تواتاق
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 تنم می ازنیگردنموکم. لباسمو کامل کنار زدي قهی. برگشتی بعد پماد سوختگقهیچند دق. آروم گذاشتم روتختخودم
   بود پماددیدرمعرض د

 
 
   داغش بعديدستا.کردی آروم ناله مدی گردنم مالي دستش زد و روبه
 

  دنی انگار قصدعقب کشکردی همچنان روپوستم حرکت مقهیچنددق
 

 .دی کشنیی پاشتریلباسموب.خوردی صورتم مي اوورد نفساش توکیصورتشونزد.نداشت
 

  زخم گذاشت وحرکت داديلباشورو.سرشوفرو کرد توگردنم. دورکمرم وبلندم کرددستشوگذاشت
 

 آراد:دم حس کردم وآروم ناله کري بدسوزش
 

تنم داغ کرده .زدی قلبم تندمدی کشیقیبا دست داغش چونمومحکم گرفت نفس عم.دی رولبم لغزنگاهش
 . لبم گذاشت وفشارداديلباشو محکم رو.بودچشماشوبستو

 
   کردکنم،چشماشوبازیآراد خواهش م: ببوسم سرمو برگردوندم وآهسته گفتمنکهیقبل ازا. شدی دلم خالته
 
 
 

 ..........یآراد ممنونم که نذاشت:آب دهنموقورت دادم.بلند شدوبه طرف در رفت. به چشمام نگاه کردهی ثانچند
 

 دی رفت ودر ومحکم به هم کوبرونی حرفموبگم بي ادامه نذاشت
 

  من بودي جاي اگهی اگه هر دختر ددیشا. داشتم وروتخت ولوشدمضعف
 
 افشمیبود ق جذاب یلیآراد خ. که آراد ببوسشکردی کله قبول مبا
 

 . داشترای خاص وگي افهی قهی دخترونه نبود خوشگل
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 !کردم؟ی کارمی آراد بود چياگه اون جا. شددهی کشالی سمت دانذهنم
 
 . بودم که مثل خودم باشهیمن دنبال کس. من خاص بودي براالیدان
 
  ضعف نداشتم،سوزشم پوستمم کمترشده بودگهید.دمی خوابی سه ساعتدو
 

 . اومدم خواستم برم اتاق آراد ومثل آدم ازش تشکر کنمرونی بازاتاقم
 

 خواستم برم تو. آشغال صورتمو داغون کرده بودرجیاالن ا.کردی کمکم نماگه
 

 خوردی بهم مهیحالم از سا.چندقدم عقب رفتم. ازاتاقشرونی اومد بهیهوسای که
 
  آراد زده بودشنکهیمثل ا. اشکسی ور صورتش قرمز بود وچشماش خهی

 
  ؟ي ازعشقت کتک خوردهیچ: زدميخندپوز
 
 
 

 کارت آراد عاشق زارت نی با اي بدبخت فک کردسوزهی دلم به حالت میآخ: بهم نگاه کرد ادامه دادمبانفرت
 . به درك نازلت کنهگمی به آراد می کنی چغلگهی بار دهی اگه ی ولرسهی نمرجیخوب گوشاتو وا کن من زورم به ا!شه؟یم
 
 

  بهم زد و رفتيتنه ا.بدبخت حال نداشت جواب بده. نگام کردفقط
 

 . اعصابه جرات نکردم برم تواتاقشی بدنی که آراد شدهی از اون مواقعمعلومه
 
 ومدی بدم مرجیازا. اتاقم برگشتمبه
 

 .دمیترسی ازش مدمشیدی هروقت می بچگازهمون
 

  جرات نداشت رو حرفش حرف بزنهچوقتی هبابام



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 120 

  مردی لعنترجیآخرشم بخاطره اون ا.
 
  ترکم کردمی دوران زندگنیبابام تو بدتر. نذاشت کنکور بدمی حترجیا

 
 سمی خودم واي پول درارم ورو پاتونستمی خودم مدیرسیاگه حداقل پام به دانشگاه م. بودمرستانی سوم دبیوقت
 

 .خوندمی م نمونه درسي مدرسه رستانیدب. کنمی زندگرجی ارمنتی زمجبورنبودم
 

 ......فی حی جزو زرنگا بودم ولشهیهم
 

   رفتالی دنبال طرف داناری اختی بذهنم
 
 
 

  چنار؟يچطور: برداشتم وبراش نوشتملمویموبا
 

 ؟ي منو از کجا اوورديتوشماره :نوشت
 

 ؟ی شمارتو داده به من تشکرکنکهی از اونيخوای مهیچ: زدم ونوشتميلبخند
 

 ؟يداری چرا دست ازسر من برنمتو—
 

  حرف بزنمیکی چون دوست داشتم با دی شاداشتمی چرا دست ازسرش برنمواقعن
 
 . وحوصله سربر بودن نباشهی اطرافم که همه قاچاقچي که مثل آدمایکی با
 
   درستهی اوللیهمون دل....نه ... چون ازش خوشم اومده بود دمیشا
 
 
 

 يدادیاممونمیکه جواب پ. دست از سرت بر دارمیخواستی ماگه—
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 یشی مزاحم نمگهی خودت اگه جواب ندم دمرگ—
 

 ي جواب بدی که مجبورشزنمی زنگ منقدری اي قراراولمون بود االن اگه جواب ندنیبعدشم ا. مرگ خودتاوال—
 

 کنمی خطموعوض می اگه مزاحم شی هستي کنه اعجب—
 

  خطتوعوض کني داریشم،مشکلی مزاحم ممن—
 

 برو مزاحم اونا شو.دمی چندتاشونوبت مياتفاقن مثل خودت پر رو ان شماره . دارمادی پسرزي من شماره نیبب—
 

 نوشتم. امیی دختر هرجاهی فک کنه خواستیدلم نم. شدمناراحت
 

 خوامینم—
 

 ؟ي نکنه عاشقم شدهیچ: جواب دادهیبعدچندثان
 

  بهم گفته بودرجی انویا.......من فقط حق دارم عاشق آراد شم.....نه......عشق.....دی رو لبم ماسخنده
 
 

 . اخالق،نه پولکل،نهی ه،نهي دارافهینه ق! شدم؟تیبرو بابا عاشق چ:نوشتم
 

درضمن من . همزاد خرشرکهافتمی قنی زمری قدت که کلن رفته زیستی نی مالنی خودتم همچی خداروشکر ولخب—
  مزاحمم نشوادیاالن خوابم م

 
درسته قدم بلند . مثلن آلن دلونایفکرکرده خودش تام کروزه ! من همزاد خرشرکه؟ي افهیق. گذاشتملموکنارمتکامیموبا

 ستمی خب کوتاهم نی ولستین
 

 نمشیاالن دوست دارم بب. دربرابر اون غول چراغ جادو کوتاهمالبته
 
 !دنه؟یغروب وقت خواب5آخه ساعت.دی گرفت کپاَه
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 کنم؟ با آراد ازدواج دیمثال با.شهی می آخر عاقبت من چیعنی
 

 .شی برم خواستگاردی از آراد دارم خودم باکهی با شناختالبته
 
  اعصابهی بشهیاون هم.ترسمیمن ازش م! زن آراد شم؟دی بایعنی

 
 ادی کم حرف خوشم نمي من از آدمازنهی کم حرف میلیخ. عالم آدم بهش بدهکارنانگار

 
  بودميوعاشق پسر. نبودمیمن اگه قاچاقچ. احساسم هستی بتازه

 
  آراد منو دوست داره وبعد هفتیول.ي خواستگاررفتمی مفرداش

 
  آراد منو دوست داره؟یعنی. باهام مهربون ترم نشدهی حتسال

 
 
 
 
 . منوببوسهخواستی مشی مثلن چندساعت پای کنه،تمی اذرجی اذارهی نمیول.ستی حرفاش که معلوم ناز
 

 ! منو دوست داره؟الیدان. هوامو دارهیلیآراد خ.معلومه که دوسش دارم. دوسش دارم؟منمیمن چ. منو دوست دارهپس
 

 گرفتی ازم خوشش اومده بود اون روز شمارمومی که نداره اگه حتمعلومه
 
 
  دست ازسرم بردارکنهگفتی بم نماحداقلی.ذاشتی باهام قرارمای

 
 من چه مرگم شده؟. کردمیپوف. دوسم داشته باشهالی کاش دانیول
 
 رمی بگمی تصمدیبا.دمی امروز از مخم کارنکشي به اندازه چوقتیه
 

 . اتاق خودم خوردميشامو تو. بهش فکرنکنمگهیامروزد
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 دارشدمی از خواب بیوقت.نمی کثافط وببرجی اخواستی دلم نماصلن
 

 :دمینرگس برام صبحانه اوورد ازش پرس. هشت صبح بودساعت
 
  نرگس؟ خونه سترجیا

 
 رونی رفت بزمی عزنه—

 
 ؟ی چآراد—

 
 . تواتاقشهآقا—

 
  بخوراینرگس جون ب: پرتغالو جلوش گرفتمشربت

 
  من روزه امزمی عزممنون—
 ي بخوریتونی می وقتی ازصبح تاشب گرسنه بمونی چیعنی.هی چای مسخره بازنی کردم ایپوف
 

 .ستی کفتارخونه نرجیخوبه ا. تحمل کنمتونمی ساعتم نمهی ی حتمن
 

   بوددهیآخ که چقد دلم براش تنگ.دمی ودنی فرديری تصوفنی زنگ اومد از آيصدا. رفتمنیی راهرو پاي هاازپله
 
 
 
  داخل اومد لبخند زدمو دستمو تکون دادمنی بعد فردقهی مبل نشستم چند ديرو 

 يسالم فر_
 
 

 سالم تارا: د زي تاپامو نگاه کرد رو مبل رو به رو نشست اونم لبخندسر
 نجا؟ی اي اومدي داريکار_
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  می بدلی دارو هارو به منصور تحودیآره امشب با_
 د؟یری میک_
 
 
   شهی صبح تموم مي کشه طرفای طول میدونصفه شب قرارمونه سه چهار ساعت_
 
 
   کوتاه جذبنی اومد آستی منیی راه پله ها نگاه کردم آراد داشت پابه
 

   مبل دوي نگاهم کنه رونکهی بود بدون ادهی پوشدی با شلوار سفیمشک
 مرز می رفتی دوباره مدی ماه بعد باکی از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم حدود دی حالمم نپرسی شعور حتی نشست بنفره

  می گرفتیودارو م
 
 
 یعنیدامه  ها حکمشون اعی بودم قاچاقچدهی بود؟ شنی بشه؟در اون صورت حکم جری دستگرجی روز اکی شد ی میعنی

   کردمی مرمونی شه؟من دوست نداشتم اون اعدام بشه اگه دستگیآرادم اعدام م
 رجی که ادوارمی نبودم به هر حال امي کاره ارجی رفتم زندان؟البته من که تو دم و دستگاه ای مای شدم؟ی اعدام ممنم

   نشه چون دراون صورتری وقت دستگچیه
 
 
 
   کردمی مشی راضدی نبود بای ازم عصبانگهی درجی ارهی آرادم گيپا
 
 

   فراتر ازاجاتمی احتی دخترم و گاههی بده به هر حال من حقوقمو
 
 

  کردمی که جرات نمرجی تموم شده بود به خود اگهی و غذا است پسنداز هامم که دیخوراک
 
   زدی وقت در نمچیم ه ادب نبودی گفتم در اتاقش رفتم و در زدم من که مثل خودش بی به آراد مدیبگم با 

 ه؟یک_
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 منم_
 
 ؟ي کار داریچ_
 
 
 دیی بفرمای گی شعور حداقل نمیب

 
 
    کردی نفره نشسته بود و داشت حساب و کتاب دارو هارو مهی مبل ي تووارد اتاق شدم روایبگو ب 
 
 
 
   که نذاشتميسالم آراد ،،،نه جواب داد نه سرشو تکون داد از اون روز_
 
 

   کردی کرد نه بهم توجه می نه نگاهم مببوسم
   نگام کن باهات کار دارمقهی دهیآراد _
 
 

   شنومیم:  طور که چشمش به لبتاپ بود گفت همون
 
 
   تونم به شما بگمی دارم که نماجی احتزای چي سرهی به می دخترم تو زندگهی من نیبب_
 
 
 

 نی به اي خدا من چجوري داد ای تکون مدیرو صفحه کل نگاهش کردم به صفحه لب تاب زل زده بود دستشو دوباره
   خوامینفهم بفهمونم که پول م

 
 
   گم؟ی می چي شنویآراد م_



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 126 

  آرااااد:  بده بلند گفتمي صدابا
 
 
  رونی پس خفه شو و برو بی به من بگی تونیاگه نم_
 
 

   بگو بهم پول بدهرجی دارم به ااجی به پول احتزای چي سرهی دی خري آراد من برانیبب:  گفتمتند
 
 
 

  خودت بهش بگو:  زديپوزخند
 
   فهم و االغ وی شعور و بی بشر بنی نگاهش کردم چقدر اي حالت زاربا
 

   شعورو دو بار گفتمیاه ب...  شعوری گاو و احمق و بیعوض
 
 
   جرات ندارم بهش بگم پس خودت بهش بگوی دونیتو که م_

   ندادجوابمو
 
 
 ی حساب کتاباتو بکنی زنم نتونی فک منقدری ای آراد اگه بهش نگنیبب_
 
 
   کنمی کارت می چنیامتحان کن بب_
 

  شدم وبه سمت در رفتم.    مظلوم کردم بلندافموی کردم و قی پوفتی شخصی شعور بی بکثافت
 
 
  رمی گی پول منی رم از فردیباشه پس م_
 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 127 

  داش متوقف شدم بود که با صدهی نرسرهی هنوز به دستگدستم
 
 بردار لبخند زدمو به سمت کشو رفتم درشو باز کردم کلش پول بود همش دسته دسته ي خوای میبرو تو کشو هر چ_

  چک پول پنجاه
 
 
 

   بود چهار دستشو برداشتم و به اتاقم رفتم کاغذشونو پاره کردميهزار
 
   بودن تو کشو گذاشتمش پنجاه تومنشوونی شمردمشون پنج ملو
 

  ي خواستم برم شهر بازی رفتم مرونی و از دربدمی لباس پوشبرداشتم
 
 

   شدم ساعتادهی پي گرفتم در شهر بازی عاشقش بودم تاکسشهیهم
 
 

  شهی مثل همي نگاه کردم شهر بازي بازلی بعد از ظهر بود به وساپنج
 

  تنها اومدهشهی بود و من مثل همشلوغ
 
  رجمی اومد ای خوشش نم جور جاهانیبودم آراد که کال از ا 
 

 ؟ي شهر بازامی من بخوام با اون بطونیلعنت خدا بر ش....که
 
 

   گذشتی خوش مشتری بیلی بود با اون خشمی االن پالی دانکاش
 
  لوم نده وسای چقدر التماسش کردم که به پلدمشی افتادم که دی دفعه اولادی آد؟ی بدم مامی االن اگه بهش پیعنی

 
   شعور هم چقدریاون ب 
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   مسخرم کردي و اون طوردی هامو دی دو تا هزار تومنی ترسوند وقتمنو
 

  داشتمی ازش کش رفتم وقتلموی مبای داشتم خفش کنم وقتدوست
 
 
 

 ازش ی کنم وقتی کار زشتشو تالفنی ادی بای آشغال عوضدی کردم چقدر محکم توپو به شکمم کوبی مي بازیوسط
  دعوت کردم باهام

 
 
 

   نشستم اونی آهنی صندلي تفاوت رد کرد روی بخوره چه بقهوه
 
  هی ی خواستم برم تونل وحشت ولی کرد متی منو اذشتری بیلیخ
 

  دادمامی ده بهش پی حال نمگهی خوب االن دی داد ها ولی داد قبال حال می که حال نمينفر
 ؟ي آی ام تو نميمن شهرباز_
 
   اومدنی می همه جفتي دختر پسرا نگاه کردم ماشااهللا تو شهر بازبه
 
  اومدلمی موباامی پي باشه صداشمی پالی االن دوست داشتم دانی اومد ولی بودن خوشم نمی وقت از جفتچیه
 
 

   آمی نمگهی دیی تو هم اونجادمی حاال که فهمی ولي شهر بازامی خواستم بیاتفاقا امروز م__
   کنهتی خواد منو اذی فقط مزنهیستم زر م دونی مکثافت

 
 

 ینی دلتم بخواد منو ببي آیبه جهنم که نم: نوشتم
 

  اومدی کرده بود و می باهام شوخدی گذشت حاال شاي اقهی دقچند
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 ؟ي آی نمیعنی:  نوشتمدوباره

 
 
   آمی من نمدستی فایالتماس کردن ب_
 
 
 
 

 پسی تموم شد رفتم چی رفتم تونل وحشت وقتیی پرت کردم خودم تنهافمی تو کلوی موباتی شخصی احمق  بپسره
  هی می کناری صندلدمیخر
 

   و تپل چقدر ناز بوددی دختر سفهی و مرد با بچشون نشسته بودن زن
 

  نی همچهی روز هی داشتم برم بغلش کنم و ببوسمش کاش منم دوست
 

  الیدان آد ی بدش میلی داشته باشم آراد که از بچه ها خيدختر
 
 
  ی چقدر بهش فکر مدای آد  لعنت به من جدی خوشش م؟معلومهیچ
 

  ی حتنی منه همهی آد چون شبینه من فقط ازش خوشم م.... نکنهکنم
 

   فکر کنم از جام بلند شدمنی از اری غيزی به چي کنم لحظه ای نمجرات
 

   شدم دو تا سمبوسه گرفتم تا تهشو خوردميری دور سوار تاب زنجچند
 
  بر گشتمرجی ايالی به وی شده بود با تاکسکی به ساعت نگاه کردم نه شب بود هوا تاردی چسبی میلی سس قرمز خبا
 
  

  آشپزخونه رفتمبه
 د؟ینرگس شام خورد_
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   کنمی االن برات حاضر مزی پشت منی خان و آقا خوردن بشرجیا:  زديلبخند
 هنوز تنم رونی بي کرد لباسای جرات نمی بهم بگه وليزی خواست چی دست و اون دست کرد فکر کنم منی ایکم

 بودشالمو درآوردم
 ؟ی بگي خوای ميزینرگس چ_

   ونشستدی کشرونی بمویی روبه رویصندل
 ی از تو تجربه دارم از حرفم ناراحت نشو ولشتری بیلی من چهلو پنج سالمه خزمی عزی ندارم ولیتارا خانم قصد فضول_
 باش تو نی بشه برگرد خونه مطمکی که هوا تارنی قبل از ای نداره تارا جان تو هم مثل دختر خودمتی شهر امننیا

 ی خان و حترجی دوم ای من مفتهی بستی شدن هوا قرار نکی تارز دختر جوون اونم بعد اهی ي برای خوبي اتفاقاابونیخ
   گزهی ککشونم نمفتهی بی و اگرم برات اتفاقستنیآراد اصال به فکر تو ن

   توجه به حرفاش گفتمی نداشتم بحتی اطراف نگاه کردم پووووف حوصله نصبه
   مونهی مادمیچشم _

 گشتم ی شدن هوا برمکی از شبا موقع تاریلی خدی زد و برام شام کشي گرفت چون لبخندي جدیلی خدا انگار خبنده
  رم؟ی مرم؟چرای می رم با کی کجا مدنی پرسی و آراد اصال نمرجی ایول

  بودم دوستری گذشته بود کال با خودم درگي از خوردن شام به اتاقم رفتم چند روزبعد
 خودمو ي جلویلی دوست داشتم باهاش ارتباط داشته باشم  خی دونم ولی نملشوی بدم دلامی پسره پنیداشتم به ا 

 که شمارش حذف کنم شمارش نی بود که قبل از انجای ای بد بختی حذف کردم ولمی شمارشو از تو گوشیگرفتم حت
 حفظ کرده بودم

 ی صندلي شده بود روی از دستم روانگهی دچارهی دادم بی مامی موقع بهش پنی همشهی پنج بود هميساعت طرفا  
  نشستم

 
 
 

   نوشتمبراش
ر  که دختر پسنهی اي بود که خانواده ها دختر پسرو بهم نشون بدن االن برانی اي براي مراسم خواستگارمایقد_

  شده وااليخانواده هاشونو بهم نشون بدن عجب دور و زمونه ا
 به پسر مردم انی مشنی االن پا مدنی پوشی مي باباشون روسري داشتن که جلوای شرم و حنقدری دخترا امایقد: نوشت

  واال.. شدهي دن چه دوره زمونه ی قهوه خوردن مشنهادیپ
    پروندی مکهی داشت تشعوریب
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 در ضمن دلتم بخواد با دختر خوشگل و با نمک و ي کردی خوب قبول نمی خواستی ها نمیی پر رویلیتو خ_
 ي مثل من قهوه بخوری و باحالپیخوشت

  کجا برن؟دی خوشگال بایاگه تو خوشگل_
 دختر خوشگل هی دونستم همه پسرا عقلشون به چشمشونه تا ی کنه؟ اه اه می دار محهی غرور منو جرنقدری چرا انیا
 زشتم ی هم خوشگل نباشم ولیلی حاال خدی شاستمی پره در ضمن من که زشت نی هوش و حواسشون مننی بیم
  اقتی لی بی خوشگلنی دلشم بخواد چشم به استمین

   تر از مغز اوستافتهی که چشم مرد تکامل دهی کند چون خوب فهمیزن خودش را خوشگل م_
  ؟ي داری چرا دست از سر کچلم بر نمیذهن مونده افته؟،عقبیبابا اصال تو خوشگل منم تکامل ن_

 گه ی دوباره می که تو دوسش داشته باشنی اي گه برای م؟خدايدی آفربای گه چرا زن ها رو زیمرد به خدا م: نوشتم
   که تورو دوست داشته باشهنی گه واسه ایپس چرا ناقص العقله؟خدا هم در جواب م

 گم دلتو صابون نزن من دوست ندارم ی بهت ممی منم مستق؟پسي دوسم داری گی مي دارمی مستقریاالن غ: نوشت
  رونی رم بیاالنم دارم م

 مرز دارو ها رو می بردی باز باگهی کرد اه اه دو روز دی بود ها به کل احساسات منو مچاله میتی شخصی آدم بیلی خنیا
 حرفاست من ازش نی بخار تر از ای انگار بی ولرونی بمی پسره ازم بخواد برنی همش منتظر بودم امیری بگلیتحو

 اگه من ای بودنمو کنار گذاشتم آی قاچاقچي لحظه جنبه هی ه؟ کنی ام چه کار می اگه بفهمه قاچاقچیخوشم اومده ول
 ام بهش گهی دستمی افتادم نه من اونو دوست ندارم عاشقشم نرجی اادی کردم باز ی نبودم دوسش داشتم؟پوفیقاچاقچ

 تم به صوری قبرستونه دستي نهی بفهمه جام سرجی ا و از همه مهم تر اگه ایاقتی لی دم چرا؟چون آدم بی نمامیپ
 نکرده چشمم بهش نخوره و وسوسه شم یی متکا که خداری گذاشتم زلموی دختر خوب موباي تارا حاال شدنی آفردمیکش

 نداشتم رجوی نحس اختی ردنی دي اصال حوصله  مبل نشسته بودني رورجی  فرهاد و آراد و انی به به فردنییرفتم پا
 اپن نشستم ي رفتم خدا رو شکر رفته بودن رونیی دوباره پابعد  به اتاقم برگشتم چند ساعتننی که منو ببنیقبل از ا

اذان مغرب به افق تهران :  مرد اومدهی ي هم کنارشون روشن بود صداوی نشسته بودن رادزی پشت مينرگس و مهر
   اهللا و اکبريبعدم صدا

 با ي مهري و سبزری شربت و نون و پنوانی و دو لیی بودن دو تا چادهی چي ساده اي خاموش کرد سفره وروی رادنرگس
  لبخند نگاهم کرد

   بخورای هو هم بي خوایتارا جان اگه م_
   من چرا بخورمنینه ممنون شما روزه بود:  باال انداختمي اشونه

 نور شد صبح که مشغول جمع کردن ی نور علگهی که اومدم درجمی به نماز و روزه نداشتم خونه اي هم اعتقادی بچگاز
 ی کم خوراکهی خورد ی حالم داشت بهم می بود که من با اون همه پوست کلفتختهی بهم رنقدری شدم اتاقم المیوسا

 هم نداشتم که بخوام وقت آزادمو باهاش پر کنم یدوست  کار گشتمی گذاشتم کل روزو عالف و بفمیواسه فردا تو ک
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 شد طرفشون ی داشته باشم خودشونم که قوم تاتار بودن نمي از خودشون رابطه اری غی اومد با کسی بدش مرجیا
 هی نی اونا فردنی بی آراد وحشای کفتار رجی اون اای شدم؟اون فرهاد اختاپوس؟یرفت مثال من با کدومشون دوست م

 ساعته کی شدم ی آماده مدی باگهی شدم دداری هفت صبح بود که از خواب بکی بود ساعت نزدهی آدم شب بهترشیذره ب
 سفر رهی می داد وقتی وقت اجازه نمچی راحت بشم؟آراد هی لعنتي سفرانی از دست اشدی می کمی کردی حرکت مگهید

 به خودم نگاه کردم شلوار و شال نهیتو آ!!! ارهیب  سرمیی بالرجی ارموی آب بگي گندهی دی ترسی مدیمن خونه بمونم شا
 ي که موهانی اومد مخصوصا به خاطر ای هه بهم می بودم چقدر شال زرشکدهی پوشی مشکي با مانتویزرشک
 گوشه سالن نشسته بود و داشت تفنگشو ی صندلهی ي آراد رونیی بودم الك قرمز زدمو رفتم پاختهی ررونی بموییطال

  من اخم کرد وگفتدنی بود بادستادهی بود فرهاد کنار آراد ادهی و اسپرت پوشی دست آبکیاس  لبرد کیپر از گلوله م
 اد؟یتارا هم با ما م_

   نگاه گذرا بهم انداخت و گفت آرههی آراد
 دینگفته بود_

 رم؟ی از تو اجازه بگدیبا:  بلند شدآراد
  نه آقا:  نگاهم کردي ترظی با اخم غلفرهاد
 مندانه زدم و به روزی لبخند پي اطی من دوسش داشتم آراد رفت تو حی به دل داشت ولنهی که هنوز از من کنی امثل

 ؟ي بشنونوی خواست همیدلت م: فرهاد گفتم
  تنه زد و از کنارم رد شدبهم

 برام گرفته  که نرگسي شامپانزه به آشپزخونه رفتم تند تند چند تا لقمه انهوی هم داشت عیکلی شعور چه هیکثافت ب 
 . بودوخودم

 
 
  

 کولرو عی آراد شدم سري دفعه تعدادمون کمتر بود سوار پورشه نی کردن ای رفتم بچه ها داشتن عزم رفتن ماطی حبه
 باز کردم فموی در کدمی کشي اازهی سوار شد  حرکت کرد خمرجی فک زدن با اقهیروشن کردم خودشم بعد چند د

 فی از داخل کی جاست که حتنی جالب ای ولستم بفموی در کعی سرطونیدا بر ش لعنت خي خورد المیچشمم به موبا
 باز فموی نتونستم مقاومت کنم و در کگهی دیچی زنه هی داره نور باال مدمی زد بعد چند لحظه دیهم بهم چشمک م

 اونو با دقت خوندم چقدر دلم براش تنگ شده بود ي که بهش داده بودمو و جواباییامای در آوردم پلمویکردم و موبا
 بود به شهر کی ي رفتم به ساعت نگاه کردم طرفای ور ممی با گوشنطوری همنمشی ببگهی بار دهی  شدیکاش م

 عجله یلی آورد انگار خنی پرس غذا گرفت و برام تو ماشهی ما رو رستورانم نبرد فقط ی آراد حتمی بوددهیگرمسار رس
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 منو به رستوران خوب ی تونیآراد نم: فتم خوردم گی برسه همون طور که داشتم با ولع جوجه کبابو مکانریداشت به س
   غذا مو قورت دادمدی کشی دلسترشو سر مي توجه به من داشت بطری بي بهم غدا بدطی شرانی تو ادی با؟يببر
  با تو ام آراد_
  که گفتمرونی و خواست از پنجره پرتش کنه بدی هوا ظرف غذا رو از دستم کشیب

  آراد غلط کردم بدش گرسنمه_
  گفتمي اخم کردم و جدرونی توجه به حرفم انداختش ببدون

   خورمی مختومرکانی تا خود سي کارو کردنیباشه آقا آراد حاال که ا_
 ی کنیغلط م_
  دی دمیخواه_
 ی پرس غذا برگشت و بهم دادش آخهیکنه؟چند لحظه بعد با  کار ی خواست چی میعنی خدا ای رفت رونی بنی ماشاز
 کرد آراد حرکت کرد منم از ی آورد و باهام لج می کم نمرکانی بود تا خود سالی آراد چقدر مظلوم بودهه اگه داننیا

 رفتم چقدر برام لذت بخش ی مالی خسته کننه رو با دانسفر نی کردم اگه ای وخوردم داشتم فکر میخدا خواسته غذا م
 سر دمشی من دی آراد از وقتی بود که بخواد دارو قاچاق کنه ولنی دست  پا تر از ای عرضه تر و بیبود البته اون ب

 رستانیدب  اومده بود اون موقع دومرجی با ادمشی خودمون دي تو خونه دمی افتادم که آرادو دي بارنی اولادیبزرگ بود 
 خر اومد خونمون اتراق کرد بابامم منو مجبور کرد براشون غذا درست کنم هر رجیندسه داشتم ابودم فرداش امتحان ه

 رجوی اي که رفتم چشمم به آراد خورد قبلش چند باررونی گفتم پدر من؟،من فردا امتحان دارم به رجش نرفت بیچ
   شده بودمرهی بز بهش خنی عقهی د خوشگل بود که تا چندنقدری اصب بودم اون موقع آراد نوزده سالش بود المدهید

 ی و نگاهش مدمی کشی از آشپزخونه سرك می رفتم آشپزخونه هعی زد ك تازه به خودم اومدم و سري پوزخندبهم
 گفتم زودتر تموم شه برم اون پسر خوشگله یکردم ال مصب بس که خوشگل بود خالصه شامو درست کرم همش م

 ی آراد خالي رو رویی چاینیجبران، س ي عود کرد برامی دوباره فکرم رفت سمت امتحان هندسه کله خر بازنمیرو بب
 ی نگفت منم هیچی هی ذره ترسناك بودآراد بد بخت سوخت ولهی که نی کردم نه ای که جرات نمرجی ايکردم رو

  بودی کی چشم غره بهم رفت ولهی کردم بابام ی می معذرت خواهیالک
 ی موقع شام قابلمه خورشتو با جا روم خالی بهم نگفت ولیچی کارآراد که هنی تعجب کردم از ایلیوجه کنه خکه ت 

 کردم رون پام سوخته بود آخه خورشته ی مهی رفت مثل ابر بهار گررونی از آشپزخونه بیکرد بعدم بدون معذرت خواه
 اومد نه ی ازش خوشم می کار زشتش ولنی با اری بخشادیم ی با برنج خوردمروی داغ بود شام هم به لطف آراد نیلیخ
 اومدم به اطرافم نگاه کردم از شهر انارك و خور اصفهان رونی شد از فکر بی ناز بود کال آدم محوش میلی که خنیا

 میگذشته بود
 تند گذاشتم و سرمو ي گرم بود کولرو رویلی هوا خدمی پوشی نمی مشکي کاش مانتوي امی بودزدی بهار آباد کیو نزد 

 آفتاب سوخته شده دشی مانتوم بود به آراد نگاه کردم پوست سفری زدی سفشرتی تهی خنک شدم یییییجلوش گرفتم آخ
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 ی مسافرخونه درب و داغون گرفته بود نمهی برامون شهیم شد آرادمثل هی تر و خنک تر مکیبود رفته رفته هوا تار
 به زدی صبح ساعت هفت از دمی اتاقمو خوابي که شاممو خوردم رفتم تونی بعد از ا کردی مدای جاهارو از کجا پنیدونم ا

 کم از سه ساعت گذشته هی رمی دوش آب سرد بگهی آشفته بودم دوست داشتم یلی خمیسمت نهرج کرمان حرکت کرد
 در لموی برد موبای جز با اون بودن حوصلمو سر مي هر کارگهی دالی پسره داننی لعنت به امیدی که به کرمان رسودب

 سالم: نوشتم دیآوردم و با ترد
  اومدامی پي فرستادم بعد چند لحظه صداالی دانيبرا
 ؟ي دست از سر من برداري خوای می تو ککیعل_

  ي کردی بدم خططو عوض مامی بت پی خواستیاگه واقعا نم:  زدم و نوشتم لبخند
  منو دارني شماره نی تونم همه ملت اینم_
 ؟يری گی منای چنار تو روزه و ایراست_
 رمی گیآره م_
 ؟يری گیواقعا روزه م_
  رمی گیآره واقعا روزه م_
   چون من نامحرممگهی شه دی روزت باطل می زنی با من حرف ميپس االن که دار_
  ی کنی مزاحمم نشو چون روزمو باطل مگهیآره پس لطف کن د_
 ؟ی خونی م؟نمازمینماز چ_
 جوابتو گهی دم حاالم دی هم خمس و زکات مرمی گی خونم هم روزه می آره هم نماز م؟ی پرسی منیچرا اصول د_
   دمینم

   باشهنی خورد اهل اصول دی نمافشی جالب اصال به قچه
 
 
  

  آراد زنگ خوردلیموبا
....... 

 باشه_
...... 
  اونجامگهی دقهیچند د_

....... 
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 ادهیپ:  باز کرد وگفت نویدر ماش!!! رستوران نگه داشت چه عجبهی يو ساعت نگاه کردم از دو گذشته بود آراد جلبه
 شو
 نشسته و لبخند رو لباشه ي چهار نفره ازی کنار می صندلهی ي که رودمی دنوی ذوق و شوق وارد رستوران شدم فردبا

   بود رفتم جلولشی موباي صفحه ي بود و نگاهش روستادهیفرهادم که طبق معمول با اخم اون طرف تر ا
 يسالم فر_

نگاشون کن چقدر :  گفتم نی به فردی جوابمو داد فرهاد با فاصله از من کنار آراد نشست در گوشنی نشست فردآراد
   شنی می آن گفتم زن و شوهر خوبیبهم م

  چرت و پرت نگو تارانقدریا:   وگفتدی خندنیفرد
  ی شی زن آراد ميای بنیی پايتو باال بر:  که فقط من بشنوم گفتي آروم طوربعدم

 دی خوابنشی ساعت تو ماشمی نهی حساب کرد زوی حرف که قراره زن آراد بشم بعد از غذا آراد منی از ادی ماسلبخندم
   شد گفتمداری از خواب بی کرده بود وقتی رانندگادی زچارهیب

   کنمی من رانندگي خوایآراد م_
 هم نبود تا خود ی خوبه بچم اصال تعارفدی عقب دراز کشی صندلي شد و رفت روادهی پنی از ماشی حرفچی هبدون

 من يآراد توخودتم جر بد:  رو به آراد گفتممیدی دارو ها رسلی به محل تحوی کردم وقتی کله خودم رانندگهی رکانیس
  مونم اصال حوصله ندارمی منی تو ماشنجای همامیبا تو نم

 
 ی خسته بودم چند ساعت رانندگیلی هم گذاشتم خي بم نداشت چشمامو رويرو شکر کار شد خدا ادهی پنی از ماشآراد

 بار گندم جا ي دفعه دارو ها رو تونی بود به اطراف نگاه کردم آراد اشی چشمامو باز کردم هوا گرگ ومیکرده بودم وقت
 کردم در ی نگاه مونی اتاقم نشسته بودم داشتم تلوزيتو می کرده بود چند ساعت بعد سمت تهران حرکت کرديساز

  کرد داد زدمی داشت خودمم کر مونی تلوزي صدادیبهم کوب
   توایب_
 دی اخمامو تو هم کشدی از برق کشمشوی و سونی راست رفت سمت تلوزهی باز شد فرهاد داخل اومددر
 ؟ي کار داری چونی تلوز؟بهیضیمگه مر_
  آدی تا اتاق آرادم می کوفتنی اي صدارمی دکتر برات سمعک بگمی برای بي دارياگه مشکل کر:  نگاهم کردزیت

 تو اتاق يای به تو اجازه داد بیاوالآراد نه وآقا آراد فقط من حق دارم آراد صداش کنم دوما ک:  نازك کردمی چشمپشت
 من؟

 آقااااا آرااادت:  گفتي زد و با لحن کش داريپوزخند
 ای تر بود کلی خوش هالی دانافشی شلنگ با اون قي بود ها پسره ی رفت وا روانرونی و بدی در اتاقو بهم کوببعدم

 سگ داره با حسرت شی عسلي تره اصال اون چشماکلی خوش هالی چونم زدم خوب معلومه که دانریفرهاد؟دستمو ز
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 به هی ثاندمی ترسی دلم مي قراری از بدمی ترسیم  از اعتراف به عشقمدمی ترسیبه شمارش نگاه کردم از اعتراف م
 بغلش کنم المصب رمی بار دستشو بگهی شه اونم منو بخواد؟چقدر دوست دارم ی میعنی خدا ي تو فکرم بود اهیثان
 يلمای فنی تو روحت تارا باز من اي که من بغلش کنم انی نبود انگار خدا فقط ساخته بودش واسه اکلی که هکلشمیه

 من شهی دادن بود همامی وقت پگهی ساعت دمی بود نمی شدم به ساعت نگاه کردم چهار و نری جو گدمی درو ماهواره
 بودم تی من که با شخصی بود ها اشکال نداره ولتی شخصی بییییلی کرد خی ممی دادم اونم ضای مامیبهش پ
 ی زندگی مشت قاچاقچهی شیکه پ نی زدم من واقعا دوسش داشتم واقعا عاشقش بودم بدون در نظر گرفتن ايلبخند

 آراد ییبای و زتی همه جذابنی که ای من عاشق شدم مناااای جرمشون حساب شم خدااااکی شردی کنم وخودم شایم
 که بهش بگم دوست دارم ستی نی مشکلچی من هيچشممو نگرفت عاشق اون شدم زبونمو سقف دهنم چسبوندم برا

 نسلت رجی خدا لعنتت کنه اي زارن من مغرور باشم ای مرجی آراد و اگه اصال مستمی از دخترا مغرور نیلیمثل خ
   نداشتمی دادم حوصله شوخامی بهش پنمشی تا ببادی بگم بالی به داندی بارمی خودمو بگي جلوتونمی نمگهیبخشکه د

  الیسالم دان_
   چند لحظه جواب اومدبعد
 کیعل_
 ؟ییکجا_
 به تو چه_
 
 
  
  واالااسی که اصن آدم ننی عاشق خودم کنم؟ انوی خواستم ای فرهنگ من می بتی خاصیب

   دوست دخترت ولت کرده؟؟يری گیچرا پاچه م _
  تو دوست شمي باشم که با هم جنسادهی من به گور خودم خندی ولدی منزونی آوشهیشما ها که هم _
 ؟ي دوست دختر ندارینی نیآها ا _
  که دوست دختر ندارم؟ی شی ذوق مرگ مياالن دار _
  خوار رو دادمونجهی بدقواره لی شلغم گورنی شل شد باز من به اشمین

   مشت لوس ننر مزخرفن مث خودت که فقط برا سرکار رفتن خوبنهی آد ی من از دخترا خوشم نمیرابی سنیبب _
 ربرقی تتی خاصی بلی عمته گوریرابیس:  نوشتمیرابی سگهی به من مچی شعور کرگدن قیب

  درختيکاکتوس بوته تنه  _
  من بوته ام؟یکلی خوش هنی درخت؟ من به اي تنه گهیتو چشمام حلقه زد به من م. اشک

   شامپانزهلیدارکوب گور _
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 بوقلمون بز شاخدار گوجه سبز _
  نوشتممی بهم فوش بدمی خوای بره تا فردا مشی پي طورنی ادمید
  قهوه باهات بخورمهی از من حاضرم بهت افتخار بدم یبه عنوان معذرت خواه _
  برم کارامو انجام بدمدی االن باگهی دي افتخاراتت بزا واس پسرانینه بابا؟ از ا _

 خداا چرا ي کنه ای بش بگم که طبق معمول مسخرم منوی تنگ شده بود اگه ایلی درخواستمو رد کرد دلم براش خبازم
 نای صد وهشتاد وهفت و اي بود قدش طرفای خوردنیلی خکلشی هیلی خداوکی دوس دارم ولنقدی آدمو انیمن ا

   لباس تنگ بپوشهد بویفقط کاف.  که تو چشم بزنهي نه اونقدیبودالغر بود و توپر ول
 
 
  
 امی بهش پگهی دی جنبه شدم ولی بنقدری تا حاال ای از کزتی خاك تو سر هي دادم ای چشمامو از دست ماری اختگهید

 زنه ی بارم که شده بهم زنگ مهی درصد براش مهم باشم خودش هی کردم اگه من ي روادهی زنجاشمی دم تا اینم
   به درخوردي رو تخت پرت کردم ساعت نه شب بودتقه الویمبا

  دی شام بخوردیایتارا خانم ب:  بودي شاديصدا
 نگا کردم داشت غذا رجویگ تنم بود موهامم باال بسته بودم ا کمرنی شلوار گشاد صورتکی تونهی رفتم نیی پله ها پااز

 یچی چلغوز هرجی ای رفتم آروم سالم کردم آراد سرشو تکون داد ولزی بپره گلوش خفه شه کنار می کرد الهیزهرمار م
 بود آب دهنمو قورت دادم دو دهی پوشی شلوار گرمکن مشکبا ی جذبی کوتاه مشکنینگفت به آراد نگاه کردم آست

 به ختنی کرم ري حوصله گهی ددنای بلند شدم جدزی بود ها از پشت می نرگسم عالنیبشقاب غذا خوردم دست پخت ا
 داد شهال و ی ملی دارو ها رو بهش تحورجی اگهی دو روز دیکی انبار بود فک کنم ي منصور تويجنسا. آرادو نداشتم

 خواست سه روز بره خونه ی شهال مدنی رسی اه گوربه گور شده ها فردا میب خبرمرگشون رفته بودن دوانیک
 به هر حال ی ره ولی مي نداشت کدوم خراب شده ای رفت؟البته اصن به من ربطیخواهرش چرا خونه خودشون نم

 می بودوری گرفتم اواخر ماه شهررد دوش آب سهی راست رفتم حموم هی شدم داری صبح که از خواب بگهی دهیکنجکاو
 به سرعت از دمی پوشدی شلوار سفهی با یلی کوتاه ننی رو موهام انداختم آستکی کوچي حوله هی هوا هنوزم گرم بود یول

 ي عمو فريچطور:  رفتمنی زدم و سمت فردي تنها رو مبل نشسته بودن لبخندنی اومدم فرهاد و فردی منییپله ها پا
 
 
  

 نی ونه سالش بود دستمو به طرف فرهاد گرفتم عستی بای وهشت ستی هم نداشت بی دست دادم بنده خدا سنبهش
   کردی نگاهم مرغضبیم
  ی کنی نگام مينطوری نکردم اتتیهاااااا حاال که اذ_
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   دست دادن به تو هم خطرناکهی به نظر من حتیول:  به خودش گرفتي متفکرحالت
 ی بوشون می داد هی می خوبيبرداشتم آخ موهام چه بو نشستم حوله رو از سرم نی باال انداختم و کنار فردي اشونه

 هم ی مشکی انگشتیی بود دمپادهی پوشي قهوه ازی بلهی کتان با ی شلوار مشکهیکردم آراد از در اومد نگاهش کردم 
ساعت چند دارو هارو به منصور :  گفتنی نشست فردفرهاد  از جاشون بلند شدن آراد کنارنیپاش بود فرهاد و فرد

  می بدلیتحو
   کشهی احتماال تا سه و چهار طول ممی ریساعت دوازده م_
 م؟یای بدیکجا با_

  پاك دشت:  پاشو رو پاش انداختآراد
 می ساعت باهاش فاصله داشتمی تهران بود حدود ني از شهرستانهایکی کی پرت نزدي جاهی شناختم ی دشت رو مپاك

 رفتم بعد از ناهار ی دادن امشب باهاشون می دارو منی به فردی مختلفي جاهااطی احتي آراد برانیالبته با سرعت ماش
 مزخرف نگاه کردم بعدم آماده شدم تا الی دو سه تا سربود  شدم ساعت هشت شبداری بی وقتدمیبه اتاقم رفتم و خواب

 اومده نایز شهال ا آورد امروی هفت تا آدم مشی بردن منصورم شی و آراد برم هر دفعه پنج نفرو با خودشون مرجیبا ا
 دادم نامی پالی شد امروز به دانی رفت حتما شهال ذوق مرگ می نرفت فرودگاه استقبال اگه مرجی بود ابیبودن عج

 دهی چون نصفه شب بود الزم نبود لباس پوشدمی کشی من دلتنگشم؟آهدی فهمی نمیعنی نداد امی پشهیاونم مثل هم
   کشکهی تهی نشیی پادمی باسن پوشي تا روی کوتاه مشکیلی خي مانتوهیبپوشم 

 آراد داشت نیی رو موهام انداختم رفتم پای رو الکی نازکی مشکدشالی کتان پوشی مشکي شلوار دم پاهی خورد یم
 ي با غضب نگاهم کرد وا من که االن کاررجی آوردن ای اسلحه ماطی کرد هر بار محض احتیکلتشو پر از گلوله م

 ي حوصله دیای دختره هم خودتون بنی رم توو ایخودم م نیمن با ماش:  بود ها رو به آراد گفتوونهی دنمینکرده بودم ا
  تحمل کردنشو ندارم

 منو نداشت آخه مگه منه بدبخت چقدر آزار دارم فرهاد که به خونم تشنست آراد که ي حوصله یچکی خدا چرا هيا
 ی تحملش مي کردنمو نداره بدبخت زنش چطور تحملي که حوصله رجمی؟ایستی؟نی هست؟ی گه تو آدمیاصال نم

 واال اصال به نظر من زنش از دست نداره  که اخالقرجی باهاش ازدواج کرده و گرنه اشیکرده حتما به خاطر خوشگل
  زدمي آرادو باز کردم و نشستم لبخندنی دق کرده ومرده در ماشنیا

  آراد؟یخوب_
  ندادجواب

 ؟ی چیعنی دنی خندی دونیآراد م_
 ی شی می چه شکلنمی بار بخند ببهی ی ها ولی گفتم آراد تو خوشگلطنتی جواب نداد با شبازم
 چونم ری زدم دستمو زی حرف گنده تر مهی دی حرفا بود که جوابمو بده بانی آراد خونسرد تر از انی جواب نداد نه ابازم
 ؟يری گیآراد تو چرا زن نم: زدم
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 رون؟ی پرتت کنم بنی با لگد از ماشای؟یفه ش خی تونیتارا م:  و نگاهم کرد برگشت
  رونی بی با لگد پرتم کنی تونی شم میمن ساکت نم:  گفتمی تخصبا

 زنم ی دارکوب به مخ همه نوك منی عن،منی شده بود به قول فردی نزد و پاشو رو گاز فشرد بچم از دستم روانیحرف
 ی بود منصورم کنارش بود نمستادهی جنسا اونی کنار کامرجی بود ای پرتي الحق که جامیدیباالخره به پاکدشت رس

 بردن تو ی مونی کارتون دارو ها رو از پشت کامتن ره تو دهنش اه اه شش نفر داشی نمالشیبی وسشیدونم اون ر
  متر اونطرف تر پارك کردستی دونشویآراد ماش. منصورسانین

 
 
  

   بودنونی کنار کامرجی افراد ادی ترسی کوچه پس کوچه بود شبم بود و آدم واقعا مپر
 سی بود معلوم نومدهی کردم آراد هنوز نی بودم و نگاه مسادهی کردن همون جا وای کمک منایچندتاشونم به منصور ا 

 به اطراف نگاه دمی شنفی ضعي صداهی آد ی گذشته بود پس چرا آراد نمی ربهی کنه ها ی می چه غلطنیداره تو ماش
 نگاه هی به بقستی ناالتی دهنمو قورت دادم انگار خآب  تر شدي صدا قودمی شنری آژي لحظه حس کردم صداهیکردم 

 فرار سسی  پلس،یییپل:  داد زدیکی هوی شده بود افراد منصور جعبه هارو ول کردن ي قویلی خسی پلری آژيکردم صدا
 سسی پلدیکن
 و رجی رفت افراد ای منصورم داشت در مدی دوی منشیش نگاه کردم بدون توجه به من به سرعت سمت مارجی ابه

 شد تازه به خودم اومدم بدنم از ترس ابونی وارد خسی پلنی رفتن سه تا ماشی میمنصور پراکنده شدن و هر کدوم طرف
 دنی شروع کردم به دورومی بود با ته مونده نت خلویلی وحشت کردم به اطراف نگاه کردم خیلی حس شده بود خیب

   اومدی مسی پلي بلندگوي صدادمی دویمث باد م
  سهی پلي مکان در محاصره نی استی استیا _

 ی نمی دونستم چقدر طول داره حتی از کوچه ها شدم نمیکی وارد دمی دوی بود از نفس افتاده بودم فقط مکی تارهوا
 قمر ای که شالم از سرم رو شونه هام افتاده بود به جلو نگاه کردم دمی دوی تند منقدریا***s دونستم کوچست  بنبسته

  سایوا:  د داد زشونیکی هاشم دو تا سرباز جلوم سبز شدن یبن
 دمی کشی نفس مدهی بردهی بودم بردهی ترسیلی خدی کوبی منمی محکم به سقلبم

 ی ازش ماهی سي حاله هی شد فقط کی نزدآروم دستمو باال بردم با اسلحه بهم.  سرتي داد زد دستتو ببر باالسهیپل
 لحظه از درد تو خودش جمع شد و هی دمی شکمش کوبری که دستمو لمس کرد با پا محکم زنیبه محض ا. دمید

با تمام قدرت .  بودستادهی که پشت اسرباز  دستشو چرخوندم سمت اونياسلحه از دستش شل شد به سرعت اسلحه تو
 رو به روم سی دونم کجاشو زدم پلی نمی افتاد حتنی زميسرباز بلند داد زد و رو.  اومدکی شلي صدادمیماشه رو کش

 که اسلحه داشتو گاز ی دستشو گرفتم و سالح زنانه رو بکار بردم و با تمام قدرت ساعد دستی ولدی کشعیاسلحه رو سر
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 عیلحه دوباره تو دستش شل شد سر اسدی کشي دندونم اومد دادری فشار دادم که احساس کردم گوشتش زقدرنیگرفتم ا
 افتاد نی زمي کرد و روي ناله ادمی با پشت اسلحه محکم به سرش کوبادیتاخواست به خودش ب. دمشیاز دستش کش

 اسلحه رو تو دستم محکم گرفتم دیز لری اشک شده بود هول شده بودم دستام مسی صورتم خادی و ترس زجانیاز ه
 که دی خزی منی متر اونور تر افتاده بود داشت رو زمکیر پاشو زده بودم اسلحش  سرباز رفتم انگایکیبه سمت اون 

 شدم کی با پا تفنگو کنار زدم بهش نزدعیاسلحشو برداره فقط چند سانت مونده بود که دستش به تفنگ برسه سر
 کرد و از ي فشار دادم که ناله انقدری خورده بودو محکم با پشت اسلحه فشار دادم اری ته کیی بودم جادی ترسیحساب

  دستپاچه شده بودمیلیحال رفت خ
 
 
  

 کردم که ی اشکامو پاك منمی تند تند با آستدمی کوچه دوي انداختم و به سمت انتهانی اسلحه تو دستمو رو زمعیسر
 خوردم یسفت زی که محکم به چسی دنبالم نی کسنمی به عقب برگشتم ببدمی دوی همون طور که مرهی نگدموی ديجلو
 رو به روم با اسلحه ی پوشاهی بست شخص سخی ام پرت شدم با وحشت به جلوم نگاه کردم خون تو رگنی زميو رو

 درد دمی کوبیمانی سواری بلندم کرد و محکم به دنی واز رو زمدی کشقموی بود روم خم شد ستادهی که طرف من بود ايا
 تو ي بود و فقط قد بلندکی تاریلی شده بود نفسام خدهی بردهی وحشت کرده بودم که برنقدری ادیچی تو کمرم پيبد

:  سرم نگه داشت داد زدي دستش محکم گرفت و باالهی مچ دوتادستامو با دادمی مصی رو تشخی مشکراسرلباس س
 ی عوضی زارم فرار کنی ميفک کرد
 شدم پاهام سست شده ی که توهمدمی ترسنقدریاره حتما ا ممکنه امکان ندری نه نه غیی آشناي گرد شد چه صداچشمام

  دی لرزیبود و دندونام م
   کشمتی خودم مي شون شده باشه با دستاياگه اون دو تا طور:  دی غردوباره

 به خون نشسته ینگاهم تو دو تا چشم عسل. نیری شي بونی قد بلند انی ابی لحن عجنی آشنا اي صدانی من ايخدا
 گرفت ی سست شده بودم که اگه کمرمو نمنقدری انجا؟یاون؟ ا.  رو داشت ثابت موندشهی همییرایکه هنوزم اون گ

 کردم مسخ شده بود ی به چشماش نگاه مقط خوردن فی نداشتم اشکام گوله گوله از صورتم سر مستادنیقدرت ا
  زمزمه کرد

 ؟يتو دختر _
 شتری داغش محکم گرفته بودم و من بي دستا؟يور قدرت نداشتم زبونمو بچرخونم و مث دفه اول بگم مگه کیحت

 به خودش هوی بود دهی ام آره حتما فهمی بود کدهی رنگ نگاهش عوض شد فهمهوی شد قیسست شدم تو صورتم دق
 افتادم چند لحظه فقط با بهت بهم نی زمي با زانو رودیچی گرمش لرز تو بدنم پي دستاي جادی عقب کشعیو سر. اومد

   احمقی کنی می چه غلطنجایتو ا: داد زد هویزل زده بود 
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 سمتم اومد دی لرزی وو فقط لبام مدی چرخی ترسوندم زبونم نمی مبتشی لباس هنی قد بلندش نگاه کردم که تو ابه
 ي شدم و دستاشو کنار صورتم حصار کرد نفسادهی کوبواری بلندم کرد دوباره به دنی حرکت از رو زمهی گرفت و با قموی

 لرزون من کجا ي دستای چنگ زدم تا به عقب هلش بدم ولش پهننهی به ساری اختی خورد بیداغ و تندش تو صورتم م
   اون کجاکلیو ه
 ؟يهمون دختره ا...  تو... تو:  شدرهی چشمام و صورتم ختو

زود : و هلم داد  دستاشو دور بازوم حلقه کرد و به جلهوی نگاهش کردم فقط نگاهش کردم به اطراف نگاه کرد فقط
  باش برو

 خواست برم تو بغل گرمش و تا ی دلم مبی داد؟ از جام تکون نخوردم عجی مي نگاهش کردم داشت منو فراررهیخ
   بدون شالم شديلرزش بدنم تموم شه تازه متوجه موها

 
 
  

 زده هی دست محکم بازومو گرفت بهش تکهی کرد و به اطراف نگاه کرد شالو از رو شونه هام برداشت با یظی غلاخم
 بود ی عصبانیلی خدی موهام کشي دستش شالمو رویکی شد و با اون رهی بهم خهیبودم و سرم کنار بازوش بود چن ثان

 شد دوباره مونی بگه که پشيزی چهی چنگ زدم اومد ود به بازوش که کنار صورتم باری اختی بدمی ترسیو من فقط م
   جا برونیمشو از اگ: به جلو هلم داد 

 من... الیدان:  گفتمي خفه اي به حرف اومدم اشکامو با پشت دست پاك کردم و با صداباالخره
  دادش خفه شدمي صدابا
  نجایخفه شو فقط گمشو از ا _

 به سرتاپام نگاه کرد با خشونت دستش ی کردم عصبی دونم چه مرگم شده بود هق هق می شد نمری سرازاشکام
 گرفت و به جلو پرتم کرد قموی دی کوچه به انتها رسدی کشی جونم پنجه کرد و منو دنبال خودش می بيداغشو تو دستا

 خودم اومدم جونم مهم تر بود از کوچه زدم به دمی به خون نشستشو دي تو صورتش خورد که تازه چشماینور کمرنگ
 کار ی اونجا چالی دا د؟ داني گرفت منو فراری همه اتفاق تو مخم جا نمنی شد ای هنوزم باورم نمدمی دوی تند مرونیب
 کرد چشمش به ی کوچه هارورد مي شم چشمم خورد به آراد که با تندی مونهی خدا دارم دي بود؟ واسی کرد؟ پلیم

 می بردیبا:  دی دستش بود با حالت دو طرفم اومد دستمو کشتفنگش من خورد
   شدی سرم داشت منفجر مدمی چسبی شدم آراد پاشو رو گاز گذاشت به صندلنی سوار ماشمیدی دوی سرعت مبه
 
 
  

   آوردرونی بلشوی موباعی سرآراد
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  بابا... الو_
_..... 
 حالت خوبه؟_

......... 
   کردمی مدای تارا رو پدی بایگی مي داریچ _

........ 
  منصور کجاس؟امیآره دارم م_

......... 
 خوبه _

 که من چند ی اون آدمیعنی اشکام بند اومده بود گهی ددمی ترسی گذاشتم هنوزم مشهی قطع کرد سرمو رو شتلفونو
 داد؟ می اون کمرمو گرفته بود؟  چرا فرارد؟ی داد؟ اون شالمو رو موهام کشي بود؟ اون منو فرارالی داندمی دشیلحظه پ

 قی دقانی بودم وگر نه بهتردهی ترسیلی کمرمو گرفت خیت داشت وقی داغيستا زدم چه دي دوسم داره؟ لبخندیعنی
 الی خی بشه؟ بی شده بودم حاال قراره چدی وچش سفای شرم و حی چقدر بدای جددمی کشمیشونیعمرم بود دستمو به پ

 نهی داد مهم اي داد حتما دوسم داشت که منو فراري شدم اون منو فرارشیبق
 
 
  

 قهی نی بد اخم و از اسای کردم پلی مالی خشهی باشه همسی ملسی خورد پلی نمپشی و تافشی اصال به قیلی خداوکیول
 ی خواستنالی از دانی کی هم خشکه مذهب و حال بهم زنن ولیلی و خشکن تازه خي بودم جددهیخفه کنا هستن شن

 گردن یکه شب و روز با دوستاشون ول م هی یابونیخ ي عالفانی کردم از ایفکر م.  و خشکم نبوديتر بود؟  تازه جد
 ی قاچاقچدی برد حاال که فهمی آدمو تو ابرا مشمی عادپی جذاب و دختر کش شده بود البته تیچقدر تو اون لباس مشک

 اد کنم؟  اونم تنها؟ اگه به آری تونستم دو تا سربازو افقي به دستام نگاه کردم من چطورنیبا تحس.  بشهیام قراره چ
 شدم آراد وارد ی ميزی چيگاردی رفتم بادی نبود مالغوزی رجی انی خوبه اگه ایلی کنه زور بازوم خیبگم که باور نم

 خانواده شی امروز پنجشنبه بود و خدمتکارا رفته بودن پمی وارد سالن شددمی پررونی بنی از ماشعی شد سرالی واطیح
  رفتی سالن راه مي توی کالفه و عصبرجیهاشون ا

  کردن؟دای ما رو پي چطورسایپل _
 ؟ي خون سردنقدریچرا ا:  داد زدرجی مبل نشست اي سرشو تکون دادو روآراد
 ي باشه آراد با صدالکسی رنقدری تونست ای نبرده بود چطور مزادی بشر اصن به آدمنی خدا اي فقط نگاهش کرد اآراد
 منصور کجاست؟:  دی پرسیآروم
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 وانوی سر اونه شهال و کری آورده حتما زدی نگهبان جدهی گفت ی اونجا هم باشن مسایخونه نرفته گفت احتماال پل _
  برداشت ورفت مسافرخونه

 کدوم مسافرخونه؟ _
  به من نگفتيزی چدونمینم _

 دی پرش کشي به موهای پاشو رو پاش انداخت دستآراد
  سای  قبل از پلمشون،ی بکشدیبا _
   دونم کدوم مسافر خونه رفتهینم:  فقط نگاهش کردرجیا

 گهی کفتاروشناخته درجی انی معلومه منصور جنس اخب
 
 
  
 ازش سایاگه پل:  ادامه دادي با خونسردرجی ره ای واس کشتنش بش نگفته کجا مشهی مجی دونه اول همه بسیم

 می افتی مری گی ما هم به راحترنیاعتراف بگ
 یلی مبل نشستن هردوشون خي و فرهادم وارد سالن شدن و رونی آراد نشست همون موقع فردي کالفه رو به رورجیا

   آقامی کارکنیچ: نگران بودن فرهاد گفت
  دی کشششی به ری کالفه دسترجیا

 ستی نگهباناشم باهاشن کشتنش راحت نمی کنداشی اگه پی حتمی کندای از کجا منصورو پی ولمشونی بکشدیبا _
   دونهیاون م. می به رامبد زنگ بزندیبا: د ادامه داآراد
  به منصور داشت آراد ادامه دادی رامبد چه ربطمی گشاد نگاهش کردي با چشاهمه

 دردسر از مرز رد شه ی خواد بی می سمت ما از طرفادی که بسی پس احمق نمشی بکشمیخوای دونه میمنصور م _
 شناسه که ی رونمی رفتن،  اون جز رامبد کسی مونه قاچاقی از مرز رد شه فقط می تونه قانونی پس نمبهیتحت تعق

 می قبل منصور به رامبد خبر بددی ردش کنه پس بایقاچاق
 درست مث من شهی عقلت کمتر می حرف بزنشتری بی هر چگنی داشت می آراد چه مخنی دهن باز نگاهش کردم ابا

  رو گذاشت رو بلندگوین شماره رامبدوگرفت گوش به آراد نگاه کردنی با تحسرجی و انیفرد
 سالم آقا رامبد _
  شناسمیسالم نم _
  رجیآرادم پسر ا _

  بابات خوبه؟ي شده به من زنگ زدی ورا چنیبه به آراد خان از ا:  خنده اومديصدا
  یشناسیمنصورو که م:  توجه به سوالش گفتی بآراد
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 آره چطور مگه:  شدي رامبد جديصدا
 
 
  

 من دو برابر اون دهی پول مشنهادی بهت پی از مرز ردش کنی خواد قاچاقی زنه و می بهت زنگ مگهی ساعت دمیتا ن _
 ي ما بدلی که تو جاده تهران منصورو تحودمی داد بهت مشنهادیپولو که بهت پ

   منصور که با بابات کله توکله بودياری دخل منصورو بي خوای شده که میباشه حاال چ _
   نهای ی کنی نداشته باش قبول مي کارناشیما به اش _

   آراد جانادی از پول بدش می کنم کیخوب معلومه که قبول م: دی بلند خندرامبد
  ریباشه پس باهام تماس بگ _

 بود برام مطمئنم فردا ینیری چه کابوس شالی داندنی ددمی آروم شده بود رو تخت دراز کشگهی درجی قطع کرد ابعدم
 ازش بپرسم دی بارونی بادی امکان نداره باهام بگهی پس دمی من کدهی االن زنگ بزنه حاال فهمدمی زنه شایبهم زنگ م
 الوی دانی دم کسی پهنش افتادم هرگز اجازه نمي شونه هاادی م بهش بگم که چقدر دوسش داردی داد بامیکه چرا فرار

 نگاه که توش دعوا نباشه به من هی نگاه عاشقانه که چه عرض کنم هی ی حتالی داندمیصاحب شه بعد فکر خودم خند
 کردم لو پهلو و اون پهنی انقدری بشه ای برد همش توفکر بودم که فردا قراره چی خوابم نمیننداخته چشمامو بستم ول

  لی زنگ موبايکه باالخره خوابم برد با صدا
 کنه ی توجه چشمامو رو هم فشردم خودش قطع میله صب وقت زنگ زدنه؟ ب تو روحت آخه کي شدم ااری کم هشهی

 باالخره
 اون ماسماسک نمی ببدمی خدا لعنتت کنه همون طور که چشمامو بسته بودم دستمو رو تخت کشيبازم زنگ خورد ا 

 و به زور چشمامو باز کردم به صفه که نگاه کردم مث برق گرفته ها دمی کشيازهایکجاست دستم بهش خورد خم
 دی کال خواب از سرم پرالهی هاشم شماره دانی قمر بنای نشستم خیس
 کنه آب دهنمو رمی خواد دستگی شده و ممونی خواد بگه نکنه از کارش پشی می جواب بدم؟جواب ندم؟ چدی بایعنی

 ي کنار گوشم گرفتم همون صدالوی لرزون دکمه اتصالو لمس کردم موباي صاف کردم با دستانمویقورت دادم و س
 دیچی خشنش توگوشم پشهی برعکس همیمردونه و بم با اون لحن خاص ول

 .....الو_
  گفتهی بودم بعد چن ثانساکت

 ؟ی خودتیه _
  دیچی دادم صداش تو گوشم پی مشت کرده بودم و فشار مدستامو

  جواب بده؟ي مگه کریه _
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   وگفتمدمی کشیقی عمنفس
 ي کار داریبا مکث گفتم چ.  سالم آره خودمم_
  ؟گهی دي خودت بودیشبیاون دختر د_
  آره من بودم _
  نمتی ببدی بارونی باری بفی تشرشهیخب خدا روشکر اگه زحمتت نم:  گفتي پر حرص و تمسخري صدابا
 کجا _

  منتظرمنیتو ماش:  گفت بعدم گفتآدرسو
 وقت نخواد هی خواد بگه استرس افتاده بود به جونم ی می چیعنی گذاشتم زی رو رو میطع کرد گوش قی خداحافظیب

 و ستمی ني کاره ارجی که من تو دم و دستگاه انی بهش بگم اییزای چهی دی رم بای برم؟ آره مدی بایعنی کنه رمیدستگ
 ي وقت فکر نکنه نقشه اهی دونستمی راجبش نمیچی هش و من قبلمیدی رو دگهی همدی بگم اتفاقدی بازای چیلیخ
 ازعقلم استفاده کردم ی من کدهی نديزایبه حق چ...  گفت برم عقلم کهی خراب بود قلبم مدی داشتم فکرم شديزیچ

 کوتاه با شال و شلوار ی مشکي مانتوهی عدم بپوشم نی لباس عهی دفه نی ادی دفه دومم باشه رفتم تو کمد بانیکه ا
 دس می مش رحي اومدم آراد خونه نبود خدا رو شکر برارونی بعی برداشتم و سرفموی نکردم کشی آرامدیپوش یمشک

  زدمرونیتکون دادم و ب
 
 
  
 ی کوتاه آبنیلباس آست.دمینشودیماش.کف دستام عرق کرده بود. به اون آدرس رفتمیبا تاکس. استرس داشتمیلیخ

آب دهنموقورت . که روچشماش بود نفساموتندکردی مشکي دودنکیع. بودسادهی وانیکنار ماش.  تنش بودنیباشلوارج
البته .من دوست نداشتم مثل آراد باشه.خواستمیدونوم خنالیچرا مثل آراد اخم کرده بود من دان.اخماش تو هم بود.دادم

 يباقدم ها!انه؟ی  وگرفتنی اصلن کسدمی هول بودم که نفهمشبی دنقدریا. بودیی جای انتظار بشبیبا توجه به اتفاق د
 بهم نگاه.دمی نشون بدم که ترسدینبا. آروم باشمدیبا. مشت شدشووباز کرديدستا.ستادمیآروم سمتش رفتم وروبروش ا

 ستادهی انهیدست به س.دمی نگاهمودزدعینکشوکنارزد،سریع.نمی خوشگلشوببي چشاتونستمی نمي دودنکی پشت عکرد،از
 .سالم: دادمرونینفسموب.کردیبود ونگام م

 .نی توماشنیبش: جواب سالمموبده گفتنکهی ابدون
 ؟يکردی کارمی اونجا چشبید:گفت.دیخودشم سوارشد ودر ومحکم بهم کوب.جلونشستم
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 که يکر: گفتی خشکيباصدا. شدمرهیبه دستاش خ!گفتم؟ی می چدیبا. نداشتم که بدمی جوابچیه. شدمساکت
 ؟ي جواب بدیتونی که نمی اللای يدیسوالمونشن
 ؟ي دادمیچرا فرار: اووردمو بهش نگاه کردمسرموباال

 .سوال منوبا سوال جواب نده: وقفه گفتیب
 دنشیفهم:سرموتکون دادم. باشهسی اون پلدیآخه چرا با. شده بودي جدنقدریچرا ا. بودسای پلهی خدا حاال واقعن شبيا
 .ستی سخت نادیز

 .کنمی من درست فکرمپس—
 .ی باشسی پلادی نمافتیاصال به ق: زدميپوزخند. روشروع کنهری خواست تحقیم

 ی باشی قاچاقچادی تو مي افهی به قیول:تندگفت
 ای کجام به قاچاقچی مظلومنیمن به ا! باشم؟ی قاچاقچادی من مي افهیبه ق. احساسش دوختمی بيدموتوچشای رنجنگاه

 ؟یکنی کارمیبراشون چ:دیدوباره پرس. نبود نگاه کردمطونی ششهی که مثل همییساکت شدموفقط به چشما. آخهادیم
 .ی ازم بپرسییاتاق باز جو  سواالرو تونی وای کنرمی دستگشبی دیتونستیم—
 . جواب بدهنکارونکردمی تا اپس—

 یکنیرنمیتومنودستگ:دمی کج خندانهی دوستم داره دمیفهمی مدیبا
 .کنمی باش ممطمئن—

 . من دوست دارمالیدان: دادمهی در تکریدستموبه دستگ. هم فشردميچشمامورو
 پس برام مهم ي شدمیتو با نقشه وارد زندگ: گفتي خودشوبه اخم دادوجدي جاعی سری با تعجب نگام کرد ولاول

 .ستین
    واقعن دوست دارم برات مهمه؟ی اگه بدونیعنی: به گلوم چنگ انداخت آروم گفتمبغض

 
 

 نه: جواب دادمحکم
 
 

  نی برام سنگرجمی ايرای از تحقی حرف حتنی شکست ادلم
 
 

   دوسمالی دانیعنی...... دوسم ندارهیعنی نیا.....گفت نه....تربود
 

  من.دی لرزیلبام از زور بغض م. داشته باشهدمینبا.......نداره
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  شتری بدینبا. کردموگفتم دوسش دارمکیخودموکوچ

 
   اوني چشمای نگاش کردم ولنی غمگيباچشما.کردمیخودموخوردم

 
 ؟ي دادمی شدم پس چرا فرارتی با نقشه وارد زندگیدونیتوکه م: گوشه لبم ظاهرشديپوزخند. بودیخنث
 
 

 .کنمی مرتی موقش دستگبه—
 
 

 .ی کاروبکننی ایتونی االنم منی جلوتو نگرفته همچکسیه—
 
 

  هستن؟یپدر ومادرت قاچاقچ:دی توموهاش دست کشکالفه
 
 

 . باندمون بودمسی رئشی پیسالگ17پدر ومادر ندارم از: بودي پدر ومادری بنی از ادمیکشی می دادم هر چرونینفسموب
 
 

  کار اوورد؟نی تورو توااون—
 
 

 . من توباندشون باشمخوادی اصلن دلش نماون—
 
 

 ؟ی چرا هست پس—
 
 
 .رمی حالشوبگدی غرورنداشتموخورد کرده بودباالیدان
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  پسرش بهم عالقه داره مجبوره بخاطره اون نگهم دارهچون—
 
 

 ؟ی هستی چه آدمفهممی مشتری برهی مشی پشتری بیهرچ: زدیپوزخندعصب. فرمون فشارداديدستشورو
  هستمیچه آدم: باال دادمییابرو
 

   گناهی وبپاك—
 
 
  

 . پاك ترمیلیمطمئن باش از توخ: هم فشاردادميدندونامورو
 
 

 .مشخصه—
 
 

  اونم از توپاك ترهیحت: گفتي نسبتا بلنديباصدا
 
 
 ؟يتاحاال چندبار هم خوابش شد: زديشخندین

 
 
   راجب من کردهي چه فکری عوضنیا. شدمرهی بهت بهش خبا
 
 

  حقش بود بزنم. بزنهی حرفنی همچنونستیچطورم!بود؟
 

  حق: زدن نداشتن دادزدمیلی دستام قدرت سی حتیول.تودهنش
 

 یلی نشده مثه خکی من دوسش ندارم تا حاال بهم نزددونهی منکهیآراد بخاطره ا.ی با من حرف بزنينجوری ايندار
  گهی ديازپسرا
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 .دهی دختر خوشگل وا نمهی دنیباد
 
 

 . شوادهی پنمی از اون پسرا هستم،حاال از ماشقنی من دقآره—
  من دوست دارمالیدان: گفتمي زارباحالت

 
 

 . من ندارمیول:دادزد
 .کنمیباور نم: گفتمیفی ضعيباصدا

 
 

  شوادهی پستیمهم ن:کردی نگاهم نمگهی کرددنوروشنیماش
 
 
 

 لحظه به عقب هی. کوتاه ازش فاصله گرفتميباقدم ها.آروم در وبستم. اومدمرونی بنیاز ماش. زدمي مسخره البخند
  باسرعت.برگشتم

 
 ي بهش گفتم دوست دارم طوریوقت.کردمیمنه احمق اشتباه م. مطمئنم دوسم ندارهگهیحاال د. از کنارم ردشديادیز

  که انگار.نگاهم کرد
 
 

   خدا آخهيا. کردرمیچقد امروز تحق.دهی حرفوشننی اگهی ديهزارجا
 
 
 

 آراد ياصلن حال راه رفتن نداشتم شماره . اطرافم خالفکارباشني تمام آدمادیچرا با. بدبخت باشمنقدری ادی من باچرا
 . وگرفتم بعد چندتا بوق برداشت

 
 
  

 الو—
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  آرادییکجا—
 
 

 کارخونه—
 
 

  دنبالم؟يای معصرمی اول  ولمن—
 
 

 امی جا باش تا بهمون—
  ابونی آسفالت کنارخي حال خودمورویب. قطع کردی خداحافظبدون

 
 

  نشیسوار ماش. گذشت که آراد اومدي اقهی دستیب.رهاکردم
 
 

 آدم گهیساعت د3—2انگار نه انگار قراره.کردی می درکمال آرامش داشت رانندگیول.امروز قراربود منصور وبکشه.شدم
  هه.بکشه

 
 
 

  نباری ایول. بودیعی وطبي کارعادهی آدم کشتن براش گهی دالبته
 
 

  اون منصور وشهال. قراربود آدم بکشه خوشحال بودمنکهی از ااستثنا
 
  منصور.شدنی می افقنای زودترازایلی خدیبا. گوربه گورشدهوانیوک
 

   جونهی ترکرهی مکنهی حتمن االن با خودش فکرماحمق
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 واقعن یعنی.رنشی بگسای پلدهیحتمن احتمال م.کنهی نمسکی رچوقتی هرجی ادونهینم.دهی مخودوخانوادشونجات

  دونستینم
 
 
   از مرزیرامبد قراربود قاچاقچ.کنهی سوخته رو نابودمي مهره هارجیا

 
 
 

 که پشت سرشونن منصور نی ونگه داره وآراد وفردنی امن رامبد ماشي جاهیاما قراربود وسط راه تو . کنهردشون
 . داشتمي چرا استرس بددونمینم.وخانوادشوبکشن

 
 
  

 خواست ی خاك برسرشهال رومرجی انی حاال چرا ایول.امی کناربتونمی مرجی توسط اوانی با کشتن منصور وکحاال
 !بکشه؟

 
 . بودرجی شهالم کشته مرده انیا. باهاش ازدواج کنهتونستیم
 

 افکارم نی وساعت ها به اشستمی سابق بودم مياگه همون تارا! کن مثال آراد به به شهال بگه مامان جونفک
 کنهی شادم نمیچی هگهی دی ولدمیخندیم
 

 !کنه؟ی اونم به من فکرمیعنی. وحرفاشهالی دانری حرفم درگي همه
 

 يصدا. منهیری دستگتشی عمر عاشق شدم که اونم مامورهیبعد. باشهسی پلالی دانشهی که هنوزه باورم نمهنوزم
 دی کشرونمی آراد از افکارم بلیموبا

 
  شده؟یچ—

 
 باشه—
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 . اونجامگهی ربع دهی کم کن سرعتتو—
 

 .نفهمن. باشهحواست—
 
  شده آراد؟یچ: به آراد نگاه کردمي کنجکاوبا
 

 .نوگرفتیشماره فرد. معمول واسه من کروالل بودطبق
 

  باششی سرتجرگهی دقهیچندد.رامبد گفت منصور بش گفته زودتر حرکت کنه.نیالوفرد—
 

 .رنکنید—
 

  انگار قراربود زودتر ازموعد کاروتموم کنن. افتادهی چه اتفاقدمی کرد حاال فهملشوقطعیموبا
 
 
  

 .لشی استومدیواقعن به آدم کشا م. خفن بودپشی تیلیخ. بوددهی جذب سبزپوششرتی با تي خاکسترنی شلوار جآراد
 

  شدنی اومد وسوار ماشنی بعد فردقهیچند دق. نگه داشتشی تجرابونیسرخ
 

 . جلونشستنیفرد. اومد من رفتم عقب نشستمنی فردنکهیبعدا
 

  تارا؟ياومدتوچرا : بهم نگاه کردنهی از توآنیفرد.کردی می رانندگيادی با سرعت زآراد
 

 به تو چه؟: وحوصله جواب دادن نداشتم کوتاه گفتمحال
 
 . دور افتاده ترهمیری ممی دارکهیی جاکردمی حس مرفتی مشی پشتری بیهرچ. نگام کردی لبخند کجبا
 
  رامبد باشهنیحدس زدم ماش.رفتی ازما داشت ميادی زي ال نود با فاصله نی ماشهی. نگاه کردمرونی پنجره به باز
 

 . کردنومتوقفیآراد ماش.میدی بهشون رسقهیبعداز چند دق.آراد پاشو روگازفشرد. متوسط بودسرعتش
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 . شدنادهی پنیخودشوفرد.دیآراد تفنگشوازتو داشبورد دراوورد خشابشوکش.سادی نودم چند مترجلوتر واال
 

 با اسلحه نیسه تاشون دور تا دور ماش. شدادهی پنیرامبدم از ماش.هیدنی االن دافشونی قرونی بدمی پرنی از ماشمنم
  بودنستادهیا

 
 دی شادهیپ: گفتی کرد وبالحن خشننوبازی در ماشآراد
 

 زدم يپوزخند. ازاون بدتروانمیشهال وک. بودوارشدهیرنگ منصور مثه گچ د.آب دهنموقورت دادم. قدم جلوتر رفتمچند
  سوختیدلم به حالشون نم

 
 .  خودم خفه کنمي که دوست داشتم بادستاوانویک
 
 
  

 . االن دخترنبودمدیرسی آشغال از من اون شب سواستفاده کرد واگه آراد نماون
 
 

  چه خبره؟نجای؟ای چيبرا: ترس وتوش حس کردگفتشدی که به وضوح میی باصدامنصور
 

 . ورامبد تفنگاشون رو به شهال ومنصوربودنیفرد.رونی بدشی کشنی وگرفت وازماشوانی کقهی آراد
 
 ؟ی کارکنی چيخوایآراد م: گفتی لرزونيباصدا. افتادنی زمي رووانیک. زدوانی کي به زانوي لگدادآر
 

 . بودوانیتفنگش روسر ک.آراد سرپا بود. بودمستادهی از آراد ای کمي بافاصله
 

 دستش رفت روماشه ضربان قلبم تندشد. خونسرد بودشهی هممثل
 
  بهش فرصت التماسم ندادیحت.دی پاشونیخون از سر ک. کردکیشل
 

 دمیشنی نفس نفس زدن منصور وميصدا.دی کشي بلندغیشهال ج. شد وسرموبرگردوندمچندشم
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 . نقطهکی به رهی بازش خي بود وچشانی زمي دراز به دراز رووانیک. دهنموقورت دادم ونگاش کردمآب
 
  هرزهوانی اون کي برایحت. سوختمی دل لعنتنیچشماموبه شهال دوختم،باز ا. اومدی ودهنش خون مینیازب
 

 . شدادهی پنیشهال به سرعت ازماش. به طرف شهال گرفترشویآراد هفت ت.کردی مهی گرشهال
 
 که دست کنمیخودموگم وگورم. منونکشکنمیآراد تروخدا بهت التماس م: آراد وگرفت وگفتي نشست پاهانی زميرو
 . بهم نرسه تروخدا منونکشسیپل
 

 بود یخی شهیبه آراد نگاه کردم مثل هم.دادی لحظه به حالش سوخت تاوان خالفکاربودن شوهرشو داشت پس مهی دلم
 شهال رو بالگد از خودش دورکرد

 
 نبود آراد بیعج.چشماموبستم.دی مجسمه خشکش زده بودآراد ماشه روکشنهیمنصورم ع.کردی والتماس مزدی زارمشهال

 ادیالتماس به رحم ب حرفابود که دلش بانی رحم ترازایب
 

 یاگه منوبکش: شد اسلحشوطرف من گرفت وگفتادهی پنی ومرگ شهال منصور به سرعت رعد وبرق ازماشکیبعدشل
 ...... رهیمیاونم م

 
 
  
 ... کارکنهی خواست چیمنصور م.دی کوبی منمیقبلم به س. شدمرهی وحشت به منصور خبا
 

  نگاه به من بعد به منصورکردوگفتهی نیفرد.اسلحش روبه منصوربود. چرخوندموبه آراد نگاه کردمی سختسرموبه
 

 .ی مرگ راحت داشته باشهی خوادی بذارالبته اگه دلت منی اسلحتورو زمي خودتو نجات بدیتونی نمنکاری ابا—
 

 . حس بودیوب بودانگشتام سرد دهی به تمام بدنم چسبسیترس مثل لباس خ. دهنموقورت دادمآب
 
 : زديمنصورپوزخند. اون نگاهش رومنصوربودی آراد نگاه کردم ولبه
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شماهم .شهی منی تارا با من سوارماشدبعدشیذاری من منی ماشيتو.   حاال تفنگاتونونی من خرم؟همي کردفک—
  مفهوم شد؟دیریگی ملی هر وقت خواستم از مرز ردبشم تارا رو تحودیایدنبال من م

 
 که تنم به لرزه افتاد. بلند وقاطع گفتي مفهوم شد وباصداي جمله

 
 خوامیمن نم. بدمموپسی تاوان فضولدی باشهیهم. شدمادهی پنیلعنت به من که ازماش. بدبختمنقدری خدا چرا من ايا

 رمیبم
 

 منو یعنی. شدم هنوز اسلحش طرف منصور بودرهیچهرمومظلوم کردموبه آراد خ. آرزو دارمیسالمه کل24 فقط من
 !اکارشو؟ی کنهیانتخاب م

 هی حداقل دی باستی به دادم برس االن وقت مردن نایخدا! وقت خودش منوبکشه؟هی نکنه ستیدنی بعیچی آراد هنی ااز
 رمی بمينطوری اخوامی ،نمنمی ببالوی دانگهیبارد

 
  آراد انتخاب کن: دهنموقورت دادم وگفتمآب
 
 
  

 چی اون فقط به فکرمنافعه خودشه جون توهی آدم دل بستنی که به ای احمقیلیخ: زدوروبه من گفتيمنصورپوزخند
 . براش نداره بدبختیارزش

 
 ي که آرزودمی عذابت منقدری ايریمی مطمئن باش تونمرهیاگه تارا بم: گفتي تفنگشوتودستش فشردبا لحن مرددآراد

  وبذار کناری پس اون لعنتیمرگ کن
 

 .شمرمیتاسه م: زديمنصورپوزخند
 
 آراد: خدا لعنتتون کنه دادزدميا

 . به آراد نگاه کردنیفرد
 

 . به آراد التماس کنمزمی اشک برتونستمی نمیحت.پاهام سست شده بود. ترشدعی خون توبدنم سرانیجر
 

 .......دو.......کی: گفتی خشنيمنصورباصدا
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  قطع کردنمی سينفس تو. کردمکث
 
 گفتم ی آخرمونه هزاربهت مداری اون ددونستمیاگه م......اگه.نمتی بارببنی آخري نتونستم برای حتالی تمومه دانگهید

  نبودمی خواستی که تومي اون دخترنکهیومتاسفم ازا. دوست دارمیلیکه عاشقتم که خ
 

  منوببخشایخدا.چشماموبستم
 

 ......سه—
 

 .باشه صبرکن:دیچی آراد توگوشم پادی فريصدا
 

 ستی احساس نی اونقدرام بنکهینه مثل ا.نفس حبس شدمورها کردم. چشاموباز کردمي الآروم
 

 . نگاه کردمی خوننیبه زم.خدا لعنتتون کنه.منصور کثافط پوزخندزد.دمی کشیقی عمنفس
 

  تفنگاشونو تو ال نود گذاشتننیرامبد وفرد. اشاره کردنی به رامبد وفردآراد
 

 . سرشوبرگردوندوبه آراد نگاه کردیمنصور تفنگش به سمت من بودول. رفتنهیش نگاه بهم انداخت به طرف ماهی آراد
 

  منصور خوردي نهیگلوله صاف توس.دیماشه روکش. چشم به هم زدنهی تو آراد
 
  دمی کشي بلندغیج. تفنگشو چکوندي ماشه فتهی بنکهی قبل از ااما
 
 
  

 کل بدنم زدی مرونی که ازبازوم بی خوندنیباد.با وحشت به دستم نگاه کردم. توکل بازوم حس کردمي بدسوزش
 سست شد

 
 .زدمیکه بلند دادم.سوختی گلوله مي جانقدریا. افتادمنی زميرو
 

 کردمیبلند بلند هق هق م.شده بود  پراز اشکچشام
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 . زانو زدنی زميبه دستم نگاه کردوکنارم رو. به سرعت خودشو بهم رسوندآراد
 

 . برم خونهیمن تارا رو م.دی کنستی سه تارو سربه ننیشما جنازه ا: ورامبد برگشتنیآراد به سمت فرد. داشتمجهیسرگ
 

 .چشم آقا: بهم نگاه کردی با نگراننیفرد
 

 توبود.....ریتقص...همش: گفتمدهی بردهی برکردمی هق هق مکهیدرحال
 
 . دستميآاااا:دمینال
 

 .به من دست نزن: گفتمرومی نيآراد خواست بلندم کنه که باته مونده . اشک بودسی صورتم ختمام
 

 . بلندم کردنی زمي دستموگرفت واز رویکیاون . توجه به حرفمیب. آراد تو هم بودياخما
 

 . بود سوارشدمیبه هربدبخت.نوبازکردیدرماش.. دستشو دور کمرم حلقه کردیکی اون
 
 . گازبوديپاش رو.رد وروشن کنیماش.دی وبهم کوبدر
 

  لحظه درد دستموفراموش کردمهی بود که ادی زنقدری اسرعتش
 
  گرفتلشیآراد با موبا. ان حالم خوب نبوددمی چسبی صندلبه
 

 آرادم....ای کالو—
 

  ماي برسون خونه عی خودتو سرنه—
 

 رخوردهی تیکی نه—
 

 . بده عجله کنحالش—
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  باشه—
 
 
  
  مطبش باطل بودي بخاطره تخلف پروانه یپزشک بود ول.شناختمی ماروی کنیا

 
 ؟ي شدادهی پنیچرا از ماش.ی لعنتي من دردسرسازي براشهیهم: لحظه به عقب برگشت ودادزدهی آراد
 

 . داشتتیچقدرم که جون من برات اهم: انداختمدموبهشی رنجنگاه
 

 ذاشت؟ی زندت مکردمی اگه به حرفش گوش ميفکر کرد.من زن وپسرشوکشتم.یی احمق به تمام معناهی: گفتباحرص
 
 .دهی جاها قدنمنی عقل ناقص من به اگفتی داشت راست مچارهی لحظه به حرفاش فک کردم بهی

 
 .رفتی مهی وبه ترککشتیرحرفشومنومی ززدی منصور ممطمئنم

 
 درسمت منوباز کرد. اومدرونی بنیاز ماش. نگه داشتالی وي جلوآراد
 
 کردی برام باز منی بود که آراد در ماشي بارنی اولدهی نديزای حق چبه
 
  داشتمي بدي جهیسرگ.دمیدیدر خونه رو تار م. شدمادهی پنی ماشاز
 

 بدنم شل شد. لحظه ضعف کردموپاهام سست شدهی.زدی دو دو مچشام
 

 دی لرزیدستاش م. آراد دور کمرم حلقه شدي دستافتمی بنکهی از اقبل
 

   فقط ممکنه در اثرسرما بلرزهکردمی فکرمشهی بود که همي آدم محکم وبا اراده انقدری اآراد
 
 
  

 . افتادم وسرموبرداشتمالی دانادی. رخش نگاه کردممی شونش گذاشتم وبه نسرمورو
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 !انه؟ی دارم تی براش اهمدمیفهمیتا م. آراد بودي جاالیکاش االن دان.  زدمیلبخندتلخ
 
  فقط حفظ ظاهربوددیقرار امروزمون شا.شدیاونم نگرانم م که گفتی ته دلم ميزی چهی

 
  شده؟یچ:باتعجب بهم نگاه کرد. مبل نشسته بودي رورجیا. کمک آراد به سالن رفتمبا
 

 .يری تودرگرخوردی اون سه تارو کشتم تارام تیوقت—
 

 .خوردیکاش گلوله تومخش م: زدي پوزخندکثافط
 

 . عمر خرحمالش بودههی که بابام نهی اریغ. بامن دارهی چه دشمندونمی نکبت نمکهیمرت
 

 .دراتاقموبا لگدباز کرد. توجه به حرف باباش منوبه سمت پله هابردی بآراد
 

  کردی دردميدستم بدجور.دمیروتخت دراز کش.کنهی وا ملهی داره در توانگار
 
 
  

  توایب:آراد گفت. به در خوردي اتقه
 
 رخورده؟یدستش ت:دی پرسشدی مکیهمونطور که به تخت نزد.دبودی سفلی وسبشی با ریمرد قدکوتاه. داخل اومدایک
 

  کهینیبیم—
 

  از توش دراووردیچی قهی. کردشوبازی مشکفیک. نشستکنارتختم
 

  مانتوموپاره کردنی آستیچیساعد دستموگرفت وبا ق. نگاه کردمبهش
 

 رونی تو برو بستی نی مهمزیچ: گفتایک. دهنموقورت دادموبه آراد نگاه کردمآب
 

 مونمینجامیهم: داده بودآروم گفتهی تکواری همونطورکه سرشوبه دآراد
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 . آمپول بزنمخوامی خدا لعنتت کنه آراد من نميا. دراووردفشی از توکی کرد وسرنگی پوفمرده
 
 . آمپول بزنمشدمی به زور بابام حاضرمفتادمی به حال مرگ مکهی فقط وقتی بچگاز
 

 . کردقشی بود بهم تزری حسیآمپول ب.نگاهمو از سرنگ گرفتم. گوربه گور کنه مخترعشوخدا
 
 .به دست مرده نگاه کردم. بودی به آراد نگاکردم حالتش خنثیرچشمیز
 
 ؟ی کارکنی چيخوایم: نگاه کردم وگفتمنیبا وحشت به موچ. داغ گرفتي شعله ي رونی موچهی شبلهی وسهی ایک
 

 .آراد به طرفم اومد. نه انگار که باهاش حرف زدمانگار
 
 بازش کن:آراد انگشتشوطرف دهن بستم اوورد! کارکنن؟ی منوچخوانی منای خدا ايا

 
 .دهنمووا کردم. بازش کنگهی دهنتو ببند االن مگفتی مشهی همهه
 

  داغ بودیلی چشماموگرفت دستاش خي دستشم جلویکیبا اون . تودهنم کرددستشو
 
 . دیچی توکل بازوم پي سوزش همراه با دردبد لحظههی

 
 
  
 . انگشت آراد فشار دادمي ازشدت درد دندونامو محکم رواری اختیب

 
 چاره چقد دردش ی دندونام قشنگ رو دستش مونده بود بيجا.آراد دوتا دستاشو برداشت. رو از تو بازوم دراووردگلوله

  بودشیشونی رو پکی اخم کوچهی فقط یگرفته ول
 
 
بعدم .چشام پره اشک بود. سوختمي که بدجورختی بازوم ري مقدار باروت روهی ادی بندبمیزی خونرنکهی ايراب

  کردیچیدستموباندپ
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 .خوامی مقی مقدار آب نمک رقهی: که کارش تموم شد روبه آراد گفتقهی چند دقبعد
 

 . آب نمک برگشتوانی لهی بعد با قهیچنددق. رفترونی بهم نگاه کرد واز اتاق بآراد
 
 
 . کردقی دستشو پرآب نمک کرد وبهم تزري تواسرنگیک
 

 ؟یکنی مقیچرا آب نمک بهش تزر: با تعجب نگاش کردآراد
 

 . کردنی راهه واسه ضدعفوننیبهتر—
 
 گهیواستراحت کنه،چندروز د.  بخورهادی خون ساز زي غذا هادیبا. ازش رفتهيادیخون ز: بست واز جاش بلندشدفشویک
 . کشمی هاشومهیبخ امیم
 
 

 . بهش دادو ردش کرد برهیتا تراول صدهزارتومن20—15 آراد
 
 آراد: دستم نگاه کردموگفتمبه
 

 برات دردسر چوقتی هگهی االن مرده بودمو ديکردی منوبکشه؟اگه دخالت نمیچرا نذاشت: نگاه کرد ادامه دادمبهم
 کردمیدرست نم

 
 .يریمی نمیتو تا منو کفن نکن: زديپوزخند

 
  رفترونی بودن کرد واز اتاق بختهی نگاه به موهام که آشفته توصورتم رهی

 
  
  کردرمیکه امروز تحق. بودمی به فکراون لعنتطمی شرانیچرا تو ا.دادی ته گلومو فشار می بغضهی

 
 . در اومدي فکرا بودم که صدانیتوهم. بده که فراموشش کنمی به من قدرتایخدا
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  توایب:دمی کشي اازهیخم
 

 . بهم نگاه کردرتیبا ح.اومد تو.یدنی پراز غذا ونوشینی با سنرگس
 

 ! تو دختر؟يچه شد. مرگم بدهخدا—
 
  کهینیبیم: حوصله گفتم یب

 
 .ارمی براتون غذا بنیرخوردیآقا گفتن ت: رو کنارم گذاشتینیس
 
 

  به آقانیآفر: زدميلبخند
 

  کامل خوردم نرگس رفتنکهیبعد ا.دادیبهم لقمه لقمه غذا م. زدي لبخندنرگسم
 

 . خوابم بردیتوچشم به هم زدن.دمی تخت درازکشي خسته رومنم
 

  رفتمي به سالن غذا خوررجی گشنم بود که زودتر از آراد وانقدیموقع ناهار ا. با کمک نرگس لباساموعوض کردمصبح
 

 درست کرده بود.گری وجگوینرگس بخاطره من م. اومدرجمی اقهی آراد بعد چند دقاول
 

  بهش غذا بدهایب: اشاره کردي به شادآراد
 

  بودرخوردهی چپ دست بودمو از شانسم همون دستم تمن
 

 . کنارم نشست وکمکم کرديشاد
 
 ؟ي وبا خودت بردی دست وپا چلفتنیچرا ا: بهم انداخت و روبه آراد گفتي نگاه تاسف باررجیا

 
 .ختیبرنامه هام بهم ر.مجبورشدم: کم دلسترخوردهی آراد
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 ؟ي نکردادمیچرا تو راه پ: زدميزدن،پوزخندی راجبم حرف مينجوری ارزش بودم که ای بچقدر
 
 ی که جون بی از پسر من ممنون باشدی باي طلبکارشدمیزی چهی نکهینه مثل ا: گفتتیباعصبان. توچشام براق شدرجیا

 .ارزشتو بهت برگردوند
 

  گردوندی ارزشمو بهم بر نمی کاش جون بيا:زدمیوداد مکاش جرئت داشتم . انداختم چشام پره اشک شدنیی پاسرمو
 

 بس کن بابا: گفتآراد
 
 نی تا آخر عمرت به فکر انجوریهم: گفترفتی که به سمت در منطوریهم. روشن کردگارشویزبلندشدسی ازپشت مرجیا
  ابلهي سرو پا باش پسره یب

 
 .کنهی بارم مادی درمفشی از دهن کثی هر چی عوضکهی سروپا جد وآبته مرتیب

 
 د؟شمایکنی مهیخانوم چرا گر: بهم نگاکردی با ناراحتي شد شادياشک از چشمام جار. کرد واز سالن خارج شدی پوفآراد

 دی خان عادت کرده باشرجی اي به حرفادی باگهید
 

 ؟يکردی کار می چي من بودي اگه توجايشاد: زدمیلبخند تلخ. دل نازك شده بودمدنی جدگفتی مراست
 

 رفتمی خونه منی از اکردمویآقا آراد ازدواج م با—
 
 گستی دیکی دنمی نفس کشلی االن دلدونستی داشت چمي چه دل خجسته اي شادنی ادمی کشیآه
 
   شدکیبهم نزد.دیکشی مگاری خبرمرگش داشت سدمی درجویا. رفتمرونی سالن باز
 
  زخمش روگلوم بودي افتادمو لرزه به تنم افتادهنوز جای اون روز لعنتادی

 
 یکنیخوب خودتو براش لوس م: زديپوزخند

 
 ....... آقا مننه—
  چشامي شو از جلوگم—
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 نی اي مثه تو خرابه های صاحابی دختر باقتیل: ازش پنهان کردمو سمت پله ها رفتم که گفتزموی نفرت انگنگاه

 ي بدسیحواست باشه توله اووردمت که به پسرم سرو.يریگی آراد من ميپس بار آخرت باشه خودتو برا.ستیشهرم ن
  شد؟رفهمی  شسشی کاسه لیشی فردا مز داره اي آراد چه غروردونمیمن خوب م.یکنی براش ناز ميخوریگه م

 
  آقابله—

 دمشیدی حتمن مدی رفت بای ذهنم سمت اون لعنتشهیمثل هم.نهی گفتم صاحاب ندارم که وضعم اتودلم
 
 
  

 الو: قورت دادم گفتیآب دهنموبه سخت. وگرفتمالی دانيشماره .بعداز ظهربود5 بنی تقرساعت
 

 .دوست داشتم صداشو بشنوم. حرف بزنهالیفقط دوست داشتم دان.دی چرخی نمزبونم
 

 ؟يمگه کر:دیچی خشکش توگوشم پيصدا
 
 .گذره حق نداره از من بالیدان. کنمدکاروتمومیبا. دادم وزبونموچرخوندمرونی نفسموبی سختبه
 

 نمتیبب... خوامیم...یم—
 

 .خوامی نممن—
 

 دیتوبا.کنمی خواهش مالیدان: گفتمي پرعجزيشدباصدایقلبم فشرده م. رومحکم ترگرفتمیگوش.دی لرزی ملبام
 .يحرفاموبشنو

 
 .شنومیبگوم—

 
  رو در رو باهات حرف بزنمدیبا.شهی نمينطوریا—

 
 نمتی ببخوامیگفتم که نم: گفتی معطلیب
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 ی که حاضرنبودحتزبودمی براش نفرت انگنقدری ایعنی غرورمولگدمال کنم؟دیمن تا کجابا. از دستم سرخوردیگوش
 نه؟یمنوبب

 
 نمتی ببگهی بار دهی انصاف حداقل بذار یب—

 
 ام؟یکجا ب: گفتیبا مکث طوالن.دمیشنی خودمومي دهی بردهی بري نفس هايفقط صدا. شدسکوت

 
 یشگی پارك همهمون—

 
 .  رفتمیرکنی اونجام دگهی ربع دهی—

 
 
  

 .دمیسمت کمدپر. شدی راضاباالخرهیخدا.دی لرزیدستام م. روتخت انداختملمویموبا
 
 
 .شالمو روسرم انداختم.دمی زانوم باشلوار کتان پوشنیی تا پای مشکي مانتوهی

 
 . اومدمرونی بازاتاقم

 
 

  بود ضرب گرفتهنی زمي نشسته بود وپاش روونی تلوزي توسالن جلوآراد
 
 
 
  رفته بودادمیدرد وحشتناك دستم به کل .

 
 ....نه....نه...کنمی بگم؟التماس؟آره التماسش مالی به داندی بایچ.رونی زدم بازخونه

 
 .کنمی می اگه ولم کنه خودکشگمی مبهش

 
   بخاطرش بجنگمدی چون دوسش دارم باکنمیهرچقدر بخواد التماسش م.فتمی به پاش ماصال
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 .دنشی دوباره دي برارفتیدلم داشت ضعف م.چشمموچرخوندم. اطراف نگاه کردمبه
 

  زدمي لبخنداری اختیواقعن اومده بود ب. روش استپ کردچشمام
 

 که با رنگ ي قهوه انی کرم بود با شلوار جي قهوه ای شطرنجرهنشیپ.نشی داده بود به ماشهی تکنهی به سدست
 موهاش ست بود

 
 . بودرهی خنی بود وبه زمشیشونی روپی کم رنگاخم

 
 .تمام بدنم ضعف داشت! عاشق باشه؟نقدعاشقی نفر اهی شهی مگه مایخدا!کنه؟ی ناراحتش منقدی من ادنی دیعنی

 
 . عاشقتمای دنشترازتمومی من بالیوبگم دان.دستمو دور کمرش حلقه کنم. داشتم از پشت بغلش کنمدوست

 
 . ژسنی شده بود با اون قدبلند تو اون لباس با ای خواستنچقدر

 
 تمام بدنم پراز ترس بود. شدمکی بهش نزدي آهسته اي هاباقدم

 
 سالم:دمی کشیقی عمنفس

 
 . روح بودی بشی عسليچشما.آب دهانموقورت دادم ونگاش گردم. سمتم برگشتبه
 

 ؟ي کارم داریچ: گفتیشک خيباصدا...... مثه آراد باشهدی نباالیدان....نه. آرادي چشمامثل
 
 

 دلم برات تنگ شده بود: قورت دادمیبغض گلوموبه سخت. رو دارهی چشما برام حکم زندگنی شدم،ارهی ختوچشماش
 

 ؟ي کشوندنجای حرف مسخره منو تاانیبخاطره ا: زديپوزخند
 
  اشک رو صورتم حس کردمیگرم. رو سرم خراب شدای دنهی جملش انگار نی ابا
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 کنه؟ی خوردم منقدری احساسه؟چرا ای بنقدری االی دانچرا
 
 پس چرا ي توام بهم عالقه داردونمی باور کن من دوست دارم مالیدان:کنمیالتماسش م. ترکم کنهذارمی من نمیول
 ؟ي سردنقدریا

 
 دیبری تو توهم دوست داشتن پسرا به مشهیشما دخترا هم: باال انداختییابرو
 

  قشنگه ی دوسم داشته باشنکهی توهم ایحت—
 
 
  

 .دمی مزخرفاتتوشنی کافي قبل به اندازه يدفعه : کردیظی غلاخم
 
  نداشتم وندارم؟؟ي بهت ثابت کنم نقشه ايچطور: قدم به طرفش برداشتمکی

 
 دفعه آخره که نی اي واقعن دوسم دارای ي شدمی که با نقشه وارد زندگستیاصلن برام مهم ن: کردبشیدستشوتوج

 نمتیحاضرشدم بب
 

 الیدان: کرده بوددموتاری دي جلواشک
 
 ی بنمتی ببگهی بار دهیواگه .  بهت ندارمی حسچی من هی ولي با خودت کردي توچه فکردونمینم: گفتی معطلیب

 کنمی مرتی دستگیمعطل
 

 . کثافط کشوندنی بابام بزور منو به انکهی جرم ا؟بهی چه جرمکنه؟بهی مرمیدستگ
 

  خوشحالم؟من مثه تو حق انتخاب نداشتمکنمی می زندگیی آدمانی با همچنکهی من ازايفکر کرد:دادزدم
 

   بهت ندارم دست از سرم برداری حسچی که محکومت کنم اومدم بگم هنجای اومدمی امروز نمن—
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 دست کشمی که به عشق اون نفس می از کسي؟چطوريمن دست ازسرش بردارم؟چطور. وپاهام سست شددست
 بکشم

 
 خواستم ی شدم وممی نداشتم تسلي عالقه اچی به آراد هنکهیمن با ا.ي من شدی توخودت وارد زندگیلعنت:دادزدم

 بار توعمرم نی اولي من براي باعث شدی توئه لعنتیول.......یول. تموم شهمی نکبتی زندگنیباهاش ازدواج کنم تا زودتر ا
 .....تو...بود بشم غرورم ناستن بار از شکنی اولي که من برايعاشق بشم تو باعث شد

 
 . گهیبس کن د:دادزد

 
 
  

  نه. شده بودرهیبهم خ.زدمی که داشتم حرف می مدتتمام
 
 .......رمیمی نباشه من مالیاگه دان......تونمینم.......ذارمینم
 
 ی حرفات نظرمنوعوض کننی نکن با ایسع: تمام گفتی سنگدلبا
 

 .شمیمن به گناه نکرده دارم مجازات م...... آخرخطهنی ایعنی..... نه؟یعنی.... زدخشکم
 

 . پراز تنفربودشی عسليچشما. اشک بودسیتمام صورتم خ. برام سخت بوددنی کشنفس
 
 ....... اونیول. شدی من سنگم دلش آب مي التماسااز
 
  تفاوت خواست از کنارم رد بشهیب.شدی نمدهی توصورتش دی از ناراحتي اثرچیه
 
 

  مال من بشهدی دستا بانیا.گرم بود. محکم گرفتمدستشو
 
 کردمی خودموحس مشهیتنها تر ازهم. آشغالهی زندگنی دستا تنها سهم من از انیا
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 رمیمیمن بدون توم......تروخدا....الیدان: گفتمدهی بردهی هق هق وبربا
 

که به سرعت از کنارم رد . بودنشی ماشيکای الستي صدادمی شنکهیزیتنها چ.دی کشرونی کرد ودستشو از تو دستم باخم
 شد
 
 دانمی و خوب مي رفته اتو
  خاطراتت هم نخواهم بوددر
 ........ فراموشت کنم امادیبا

 .  ستیمرگ راحت ن:می بگوراحت
 
 
  
 . غرور دخترونشو حفظ کنهدی دختر باگفتی مشهیبابام هم.....کهیتار..... محضههیاهی سیهمه چ.نمیبی نميزی چگهید
 

   بستامی التماسام وبدبختي همه يچشمشو رو. رفتالی غرور؟دانغرور؟کدوم
 

 ! جرم منه؟نیا! جرمه؟ای قاچاقچنیبزرگ شدن ب.الی دانی بست چقد سنگدلامیی روتمام تنهاچشمشو
 
 . بودمستادهی به خودم اومدم توسالن ایوقت.دمیکشی کشون دنبال خودم مفموکشونیک
 

  تارا خانوم؟یکنی مهیچرا گر. مرگم بدهخدا—
 

 احساساتمو آلت دستش یهرچ..... التماس کردم بسهیهرچ.... تمومش کنمدی باگهید. فشردمنمی رو جناق سدستمو
 ...... کردم بسههی گریهرچ......کردم بسه

 
 اون پسم کردمی بودم که بهش فکرمکرد،منی می محلی اون بدادمی مامی پالی اون روزا من بودم که به دانتمام

 ی حسچی من هستی مهم نگفتی دوست دارم اون مگفتمی کَنه،من مگفتی اون بهم مکردمی مهی براش گرزد،منیم
 ندارم

 
 

 .رپاشیمن دستاشوگرفتم اون لهم کرد ز. نابود کردغرورمو
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 ؟ي بودده؟کجای خانوم چرا رنگت پرتارا—

 
 . مبل گرفتملی استيدستموبه لبه . حال وحوصله جواب دادن نداشتماصلن

 
  آراد روبرو شدمی برزخيباچهره .دیرکشیقلبم ت. شددهی موقع درسالن به هم کوبهمون

 
 .....، توچشمش رفتهيزی چهیحتمن .....محاله....هیهه آراد وگر....ختهیانگار اشک ر. بودرهی سرخ بهم خيباچشما

 
 . خودموبه نرده ها رسوندمیبه سخت. جنگ ودعوا نداشتمياصلن حال وحوصله . دعواش شدهی باز باکستی نمعلوم

 
 اون نامرد وتوذهنم مرور ي حرفانی کنم وآخرهی گرری دل سهی خواست یدلم م. توسالن بودني ونرگس وشادهیسا

 .کنم
 

 ؟؟؟يتا االن کجا بود:دمی شنیکی نزدي آراد واز پشت بافاصله ي اول گذاشتم که صداي پله ي روپامو
 
 
  

  بودمرونیب:آروم گفتم. وندارمیکی نی جواب پس دادن به اي حوصله هووووف
 
 ابون؟ی کدوم خقنیدق: باال رفتم که باصداش متوقف شدمگهی پله دهی

 
 ولم کن بابا. آي دادریگ: برگشتم ودادزدمتیباعصبان

 
 ی وحشتناکيکنارم گوشم باصدا. پهنشي نهیتعادلمو از دست دادم وبا سر رفتم توس.دی خودش کشقموسمتی لحظه هی

 ؟يکردی می اون پارك چه غلطيتو:گفت
 

 پارك يتو: گفتمیآب دهنموقورت دادم وبا آرامش ساختگ. هول شده بودمیحساب.  یچ...چ:گفتم. قلبم باال رفتضربان
  به نظرت؟رفتم قدم بزنمکننی کارمیچ
 

 ؟یباک—



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 171 

 
 دی لرزیدستام م. کنمقموآزادی. کردمیباال اووردموسع. حرکت کنار بدنم افتاده بودی بدستم

 
 ییخب تنها...خُ—

 
 دمی دوی چ؟همهيمنوخر فرض کرد:دادزد

 
 رو یهمه چ..... اونیعنی..... کرده بودبمی بود وتعقدهیمطمئنم آراد صدامو امروز شن. با وحشت نگاش کردمدی برنفسم

  چشام ردشدي از جلولمی مثل فیهمه چ....گرفتن دستش..الیابراز عالقم به دان.....التماسام! بود؟دهید
 

همتون گم : داد آراد متوقف شدي طرفم که باصداادینرگس خواست ب.کایپرت شدم رو سرام. وهلم داد توسالنبرگردوند
 رونی بدیش
 
 دیچی هق هقم توکل سالن پيصدا.رمی خودموبگي نتوتستم جلوگهید
 

  بودنستادهی بهم ارهی خنطوریچشمموچرخوندم خدمتکارا هم. سرجاش خشک شدنرگس
 

 ستمیمگه باشماهان: گوشم پاره شديد حس کردم پرده  داد آرايباصدا
 

 . لحظه برگشت وبا ترحم نگام کردهینرگس . رفتن به سمت درعیسر
 

آراد ترسناك تر . رفترونی بعیدوسری نکشهی ثانهی نگاهش به یول..... تروخدا نروکشهیآراد منوم..... تروخدا نرونرگس
  حرفابودنیازا
 

 رهیبه پاهاش خ. اومدی داشت سمتم می آروميباقدم ها.دی لرزی هم ميدندونام رو. نگاه کردن بهشو نداشتمجرئت
  شدم

 
 
  

 ستادی سرم ايباال.دمیشنی خودمو مي دهی بردهی بري نفساي صدافقط
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 انگار داغ کرده بود. کردرهنشوبازی پیی بااليدکمه .
 

  بود؟یاون پسره ک: سرخش نگام کرديباچشما
 
 رگ گردنش متورم شده بود. چشمموچرخوندم ونگاش کردمی سختبه
 

 . قفل کرده بودنری زبونمو با زنجانگار
 

 ستمی با تونمگه—
 
 زدی مرونی م بنهیقلبم داشت از س.دمیاز جام پر. شدکی قدم بهم نزدهی

 
 . خوردمواریبه د. اومدی واون جلو مرفتمی آروم عقب مآروم

 
 .یکنیاِشتباه م...اِشتب....اِش: اومد گفتمی که ازته چاه در مییباصدا.وحشت کرده بودم.ستادی امی قدمهی

 
 با بهت دستمو رو گونم گذاشتم. طرف صورتم به شدت سوختهی دستش ازفشار

 
 ! بار رو من دست بلندکرد؟نی اوليآراد برا...... زد؟یلیآراد منوس....آراد
 

 دمی لرزی مدیمثه ب.گاش کردم پراز اشک نيبا چشما.کردی گز گزمصورتم
 

  یگیمثه سگ دروغ م: مردمو زنده شدمادشی فريباصدا
 
  
      

 درست دمی شنکی نزدیلیصداشو از فاصله خ. فشردم جرئت نداشتم بهش نگاه کنمواری به دشتری بند رفت خودموبزبونم
 ؟يریمیکه بدون اون م:خوردی داغش توگوشم مينفسا.رگوشمیز
 
 

  سرمو برگردوندم.کردمیهق هق م.دی توچشام جوشاشک
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       کشمتیخودم م: سمت خودش ودادزددی بازوموکشهوی

 
 
  حرف هقم هقم بلندترشدنی ادنی بودم با شندهی ترسیلیخ
 

 دستاشو دو طرف صورتم گذاشت فقط چندسانت ددوتایچی درد توکمرم پواری به ددمی مو کوبنهی تخت سدستشوگذاشت
 ؟ی دستشوگرفتی کيبا اجازه :باهام فاصله داشت 

 
 

 اووردم تا شددستموباالی محکمش چونموگرفت طرف خودشوفشاردادفکم داشت خورد مي برگردوندبادستاصورتمو
من فکر کردم :آروم گفتم رلبی سرم زي دستش دوتا دستامو قفل کرد وبردباالیکیدستشو از چونم جدا کنم با اون 

  ........که
 
 

 .ي بهش فکر کرديغلط کرد:دادزد
 
 

 .ستیفکر کردم برات مهم ن: باالصداموبردم
 
 

 به جزمن به بودن ي توحق ندارستیانی نداره که برام مهم هست یبه تو ربط:پس افتاد. از روچونم سر خورددستش
 .ی فکرکنیباکس

 
 
 يریگی منو ازم میعی حق طبيتودار: گفتمیه بادرماندگ خودخواه باشتونهی آدم تا چه حدمهی

 
 

 .ياری تاخون باالبنقدربزنمتی که انهی توایعیحق طب: خون بودي کاسه چشاش
 

انگشتاش روچونم .کردمی با آراد احساس گناه میکی همه نزدنی بکشم از ارونی ملتهبش بي کردم دستامو از دستایسع
 محکم ترشد
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 هی آدم مرده کارمسخره اهی کتک زدن یبزن،ول: زدمی تلخپوزخند
 
 

 .     ي مردیهنوز زوده که فکرکن: داغ بودیلی چسبوند خخودشوبهم
 
  وقته که مردمیلیخ: کارکنهی چخواستیحرفش لرزه به بدنم انداخت م 
 
  

 . من بمونهشی تاابد پدی جنازه بانی نداره ابیع—
 
 

  تنهاميتنها.نهی منوببستی حاضر نی حتالی رفتن،داني هم نداشتم براي اگهی دي نگاش کردم البته جافقط
 

 ی باهاشیاز ک: گفتزدی که خشم توش موج می آروميباصدا
 

 بلندش به حرف وادارم ادی ترشدفردی شدمی حرفش فقط گرنیدرجواب ا. خون حس کردمي بودم شوردهی لبمو جوازبس
 :کرد

 
 
 ؟یییمگه کر _
 
 
  ستی نادیز....ز:  لکنت گفتمبا
 
 

 ؟ي هم کردی مدت غلطنی اتو—
 
 

 يزیتحمل هرچ. کردمینی فنیف. بودنالی آراد تحمت با دانزدی تهمت با آراد بودنو بهم مالی چقدبدبخت بودم که دانمن
 : زدي توچشاش براق شدم پوزخندی حرفچی حرف بدون هنیرو داشتم جزا
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 ؟ي تا حاال هم خوابش نشدی بگي خوای نکنه مهیچ — 
 
 

   خوام بگمینه نم: شدم وبدون فکر گفتم يجر
 
 

 ؟ي کردی چه غلطیگفت:  سمتم حمله کرد گردنموگرفت ودادزدهوبهی با تعجب نگام کرداول
 
 

 ي چه زردمی تازه فهمدی کشی رفت و منو دنبال خودش می و طرف پله ها رفت تند ازشون باال مدی محکم کشبازومو
   به بازوم آورديولم کن فشار بد: دمیکش بازومو دی لرزیزدم از ترس همه بدنم م

 
  زدمغی جدمی طرف خودش کشومحکم

 
 
 یولم کن عوض _
 
 
  ولم کن آشغال: دمی اتاقشو با لگد باز کرد دوباره خودمو عقب کشدر
 
 

   گذاشت موهامو ازبشی تو جدشوی داد داخل درو قفل کرد و کلهلم
 

 آشغالم نی با ای طعم هم خوابستیبد ن:  الله گوشم گرفت ازی و سرشو کنار گوشم آورد و گاز محکمدی کشپشت
   گرفت و هلم داد روتختقموی...  خواستمیآراد به خدا دروغ گفتم م:  گفتمهی با گریبچش

 
  

 ؟ی کارکنی چيخوایم: گفتمی لرزونيباصدا
 

 کردمی مشی وقت پیلی خدی که باي کارهمون—
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  تموم شهينطوری اخوامی آخر کاره؟نه نمنیا.دنی لرزی عرق کرده بودن ومدستام

 
 . تنفر تمام وجودمو گرفته بود،حسیی حقارت وتنهاحس

 
 تنفراز اون که ساده ولم کرد. از خودم که به اون دل بستمتنفر

 
  لحظه نفس بکشمهی خوامی نمی حتگهید. آراد خودخواهتنفراز

 
 . که هستم نشمینی کمکم کن بدبخت تر ازاایخدا
 
 ....... کهيتو حق ندار: گفتمرلبی تمام توانم زبا
 

  ودارميمن حق هرکار: دادي دستامو فشاربددوتا
 

 به من دست نزن: داد زدمدمی کشی مخودموعقب
 

 هیتو که برات عاد: زديپوزخند
 
 دروغ گفتم،دروغ بود: زدمغیج
 

 ستی نيشتری بيزای بنظرت حق من چرهی اون حق داره دستاتو بگاگه—
 
 اون تاحاال به من دست نزده: وحشت نگاش کردم وزمزمه کردمبا
 

 . دستشو از پشت توموهام کرددمیخودموعقب کش. کردکی به گردنم نزدصورتشو
 
 :کنارگوشم گفت.از درد توخودم جمع شدم.دی کشنیی طرف پابه
 

 . ي بررونی اتاق بنی سالم از اذارمی ونمستمی نی بده که من مثل اون پسرخوبچقدر—
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 کشمیاگه دستت بهم بخوره خودمو م: گفتمدی لرزی که مییباصدا

 
 رونی بکنمیمثل آشغال پرتت م. کارم باهات تموم شهنکهیبه محض ا.ستی مهم نبرام—

 
  خواست؟ی خودش مي ارضاي آراد منو فقط برایعنی بردمی می خودم پيای به بدبختشتری برفتی مشی پشتری بیهرچ

 
  بودختهی بودکه هزارتا خوشگل تراز من براش رنطوریاگه ا!نه؟ی ارزشم براش فقط همیعنی

 
 : گفتمی پر ازبغضيباصدا...... باور کنمتونمینم.......نه
 

بهم .ي تا حاال هزاربار منوکرده بودی خواستی هوس مياگه منواز رو.ستی حرف دلت ننایا.دونمی من خوب مآراد—
 ین کنمی داغون ترازايخوایبگو آراد بهم بگو که نم

 
  اثربودی حرفام بنکهیمثل ا. توحالتش حس نکردميریی شدم تغرهی چشماش خبه
 
 . دارم از دست بدممی که توزندگيزی تنهاچدینبا. کار وکنهنی امکان نداشت بذارم انه
 

 خوردی نامرد وآراد خودخواه بهم مالیحالم از دان. کردکیصورتشو به صورتم نزد. اووردمسرموباال
 

 یولم کن لعنت: به گونم چسبوندگونشو
 

  ودوباره روتخت هلم دادقموگرفتی.دی بوسی گوشموبا مکث طوالني الله
 

 .کردی باز میکی یکیرهنشوی پيدکمه ها. بودرهی بهم خکهیدرحال
 
  زدمهیروم خ. تخت بلندشميتا خواستم از رو.اومدطرفم.رهنشودراووردیپ

 
 ی کاروکننی اگه اکنمیآراد التماست م: گفتمهیستاشومحکم گرفتم وباگردوتا د.دستشوبرد طرف مانتوم.زدمی وپامدست
 .شمینابودم
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  کنمیآراد خواهش م:  گفتمهیباتمام زورم دستاشوگرفتم وبا گر......ذارمینه نم...... توجه به حرفم دستمو پس زدیب
 
 
  

  ولم کنکنمیالتماست م: گفتمي بلنديباصدا
 

 . سرم قفل کرديدوتا دستامو محکم گرفت وباال. اووردم تا پسش بزنمدستاموباال
 

 دیکشیرمی تي بدجوررمی وزنش نفسموگرفت زخم تینیسنگ.دی درازکشروم
 

  کردکیصورتشوبهم نزد. به لبام بودرهی خماروخچشماش
 

 . دستش محکم چونموگرفت ونگه داشتیکیبا اون .روموبرگردوندم
 

  من بودفی ضعکلی کل هفی دستشم حرهی با یحت.دیرسی بهش نمزورم
 

 . لباشوحس کردمیگرم.آراد چشماشوبست.شدی فاصلمون کمترمهرلحظه
 

 .چونمومحکم ترفشار داد. تا ولم کنهدادمی تکون مخودموتکون
 

 .دی بوسی بودو با ولع لبامومدهی روم درازکشزیآراد فارغ از هرچ. بوددهی فای هام بتقال
 

 شنیمطمئن بودم کبودم. زدیلبامو محکم مک م.. اووردمی باال مداشتم
 

 . اومدی نفسم باال نمگهید. گرفته بودي گذشت همچنان با خشونت لبامو به بازقهی دقچند
 
 یولم کن لعنت:زدمینفس نفس م. و سرشوبلندکرددی لبام زبون کشيرو
 

  بودرکردهیبا پاهاش پاهامو اس. سرم قفل بودي تودستاش باالدستام
 
 . بود که اونم کنار زدرشی نازك زشرتییفقط ت. مانتوموباز کرديچندتا از دکمه ها. بکنمتونستمی نمي کارچیه
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 آراد غلط کردم،آراد دروغ گفتم:کردمی مهی بلند گربلند
 

  ستی نمهم—
 
 
  

 دی لرزی داغش ميازشدت استرس دستام تودستا. اشک بودسیتمام صورتم خ. منهی کرد توسسرشوفرو
 

  بودکردمی تر از اونچه که فکرشومیعصب.گرفتی وگاز مدیبوسی مانهیوحش
 

 کردی مي هام بازنهی تر با سانهی آراد وحشو کردمی مهی بلند تر گرمن
 

  قطع شدنمی سينفس تو. شلوار شو بازکردپیز.دستشو ازچونم جدا کرد.زدی نفس منفس
 
 ری دارم وازم نگکهیزیتروخدا تنهاچ....ی زمان دوسم داشتهیاگه ......آراد ترو خدا: هق هق گفتمبا
 

  شدرهی تبدارش بهم خيبا چشما. شلوارم ثابت موندپی رو زدستش
 

 ی لعنتیتو دستاشوگرفت:دییدندوناشو روهم سا.ختیری رو صورتم ملی مثل ساشکام
 
 . که هستم بشمینیآراد تروخدا نذار بدبخت تر ازا: شلوارمو باز کردپیز
 

 يبخدا اگه کار......ي توبخوایهرچ.....ی توبگیآراد هرچ.اراد ترو ارواح خاك مادرت: زار زدمرومی گردوند باتمام نبرم
 کشمی خودمومیکن
 
 .کشمیبخدا خودمو م: زدمغیج
 
 روتخت عیسر. واز روم بلندشد دی کشرونیدستشو ازتو دستم ب.که دستام دردگرفت. دستاشو محکم گرفته بودمنقدریا

 نشستم
 

 .دمی کشیقی نفس عماری اختیب.دی باال کشنشوی شلوارجپی وزدیرهنشوپوشی پآراد
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  وگوشه تخت کز کردمدمیترس.به طرفم برگشت.دی توموهاش دست کشکالفه

 
  بدهلتویموبا: گرفتدستشوطرفم

 
 .به طرفش گرفتم. دراووردمبمی از توجلموی لرزون موبايبادستا

 
 خدا حاال يوا.......خونهی و مالی منو دانيامای من نکنه داره پي خدايوا. بودرهی خلمی موبايبه صفحه .دشی کشازدستم
  کنمیچه غلط

 
 . نگام کردی گرفت وباخشم وحشتناکلمی موباي از صفحه نگاهشو

 
  نداشته باشمیآراد گه خوردم،ترو خدا کار: تخت جمع کردمي خودموگوشه

 
 شهی شنی از بلمویخم شد موبا. شکستيند بلي باصدانهی آي شهیش.دمی کشغیج.نهی پرت کرد طرف آلمومحکمیموبا

 ي رفت وبادستارونیازاتاق ب. نشستشیشونی رو پیاخم کمرنگ. رفت تو دستششهی شکهی تهی.خورده ها برداشت
  دی در ومحکم بهم کوبشیخون
 
 
  

 فتهی برا من بدبخت بدیچرا همه اتفاقا با.  نکبتم نکبت تر شدی شد زندگينطوری شد که ای شدم چرهی خی رو تختبه
 هه از دمشی   که دی هام دفه اولی افتادم مسبب همه بدبختالی دانادی بخندم یچقدر ساکت باشم چقدر به همه چ
 ری کار من فقط التماس کردن بود و اون تحقدادمیم امی که بش پیی کردم روزایاول من احمق بودم که التماسش م

 بار عاشق شدم حقم نبود لعنت خدابهت هی دمی کشی همه بدبختنیت؟ا هسیی بالها سرم اومد خدانیکردن چرا ا
 هفت سال رو من دست بلند کرد اگه زجه ها و نی بار تو انی هام آراد برا اوليداری ها و شب بهی مسبب همه گرالیدان

 تنهام گذاشت الی بودبه زوردانومدهی وقت طرفم نچیآراد ه. دادم مسبب همش اون بودی از دست مموی نبود پاکمالتماسا
 ی تفاوت خورد کرد بی بتموی گاهم باشه ولم کرد غرورمو شخصهی زدم تکی له له می تنها تر از همه بودم وقتیوقت
 دی دختر باهی التماس کنه دی دختر نباهی زارمی ازش بمیزندگ  اندازه همهزارمی بزارمی کرد ازش بی خوردم مشی لعنتایمحل

 من هر شب ي متکای کنی متوی راحت زنذگي کنم تو داری دارم هق هق منجایمن ا غرور دخترونه داشته باشه هی
 که با من ادی نمالتمی خنی تو عی بهم تجاوز کنه ولخواستی میکی نجای اي گذری تفاوت می بشهی تو مث همسهیخ
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 گهی بار لمس دستتو نداشته باشم کاش بشه دهی عطش گهی کاش بشه فراموشت کنم کاش بشه دي کردکارو نیا
   نگاهت له له نزنمهیواسه 

 
  هجوم خاطره هاستی گاهجنگ
  کبود برلب منی طرحمثل

  تربچکانعی ات را سرماشه
  هرشب مني شو از خواب هاگم

 .......کردمی را مرور مرفتنت
 يکردی جهنم سالم مبه

 يدادی فرمان حمله مبعد
 يکردی را قتل عام معشق
  اوج جنگ در من بودرفتنت

  والتماس از دشمنخواهش
 دمی ومن به چشم خود دیرفت

 ..... تر ازمردني قوییدردها
 
 
  

  نداره از روز تولدم هم بدبخت بودمی من تموميای چند که بدبختهر
 
 
 ی می کارس وقتی ازم بابات چدنی پرسی تو مدرسه می بابام که از اول خالفکار بود وقتدمی وقت ندچیمادرمو که ه 

 . فالن جلسهانیگفتن مادراتون فردا ب
 
 
 بار بابام هی دمی رو ندي بار محبت پدرهی کرد ی داد و کارا خونه رو می پرستار داشتم که بهم غذا مهی یتا نه سالگ 

 بغلم نکرد فقط عشقم درس و مدرسه بود
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ل تابستون بود و امتحان ترمم تازه تموم شده بود تنها  بابامو کشتن اون وقتا ماه اوسای پلرجی اي از معامله هایکیتو  
 که اسم پدرو نی همی کرد ولی وقت بهم توجه نمچی تنهام گذاشت درسته هی هم تو هفده سالگمی زندگیدلخوش

  بودی بود کافمی باال سر زندگشیداشت و سا
 
 
 کردم ی کردم که در زدن فکر می صب بود تو خونه داشتم غذا درست مادمهی هام شروع شد ی مرد تازه بدبختی وقتاز

   جمع کنلتوی بود بدون تعارف گفت که بابام مرده بعدم گفت که وسارجی ایبابامه ول
 
 
تو . دمی ترسی میلی نگاه کردم تنها بود ازش خرجی پا و اون پا کردم به انی اادی سرم بیی دونستم قراره چه بالیم

 مث کاج بود نماش سنگ رجی کردم زد روترمز سر بلند کردم و به دور و برم نگاه کردم خونه ای مهیر همش گنیماش
   داشت که سه برابر در خونه ما بوديدی بود در سفدیسف
 
 

.  نه امکان نداره بابام مرده باشهگه؟ی راس مرجی زده اخی اشک بود و تنم سی خورد در باز شد صورتم خی ملهی مباالش
   شدشتری بمش ترسم بي ترسناك بود با صدایلی خافشی ترسم بهم نگاه کرد قی مرجیامن از 

 
 
  

  برو تو _
 
 
 اومد داخل آب دهنمو قورت دادم رجی دو تازن بود ادمی که دیی کسانی جا کجا بود اولنیا.  لرزون داخل رفتمي پاهابا

 بابام کجاست:  گفتمی لرزوني برگشتم با صدارجیوطرف ا
 
 
 
  بار گفتم مردههی:  روحش گفتی بافهی قبا
 
 
   مردمی جوابمو نداد داشتم می گی دروغ ميار.. دا.. د _
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 جنازش کجاس...  اگه مرده پس... ا _
 
 
 سایدست پل _
 ي از اتاقهایکی ببر نوینرگس ا:  تفاوت گفتی بودم برهی خرجی؟ بابام مرده؟ به ا.   حرفش پاهام سست شد بابامنی ابا

 باال
 
 
 ریزدم ز. زمی عزي افتادم باالم بابانی رو زمی اتاقهی ي بلندم کرد و بردم تونی زمي بغلم گرفت واز روری زن اومد از زهی

 دخترم آروم باش:  زدم زنه بغلم کردی بلند بلند هق مهیگر
 
 
 
 ری همش تقصرجهی اری همش تقصرجی همه کسم مرده آروم باشم امیبابام بابام مرده آروم باشم؟تنها حام:  زدم غیج

   بابامو کشتنسایاونه که پل
 
 
  هاشهی می خان صداتو بشنوه عصبانرجیاروم تر اگه ا:  صورتش زدتو
 
 

 تا سی نادمی.  رفترونی بقهی اون زن بعد چند دادی هم ترسناکه من ازش بدم میلی ترسناکه خرجی تو تنم اختی رترس
 نم؟ی بی بابامو نمگهی رو ندارم؟  دی کسگهی تنهام؟ دای دننی تو اگهی دینی شد ی باز نمگهی چشام دی کردم ولهی گریک

..........،، 
 تا دو روز کال ادمهی.  بد بود االنم مث اون موقع ها داغونمیلی اون موقع ها درست مثل حاالخرونیفکر اومدم ب. از

 نیی اومدم از پله ها پارونی از اتاق بيادی خوردم بعد مدت زی نمی آورد ولی بود نرگس به زور برام غذا مهیخوراکم گر
  دمی دی آرادو مرجی اي بود که توخونه ی بار اولنی بود ادهی ندوزمنو رو مبل بودن آراد هنوز هنرجیرفتم آراد و ا

 
 
 
  گذشتهالیدان
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غ کرده  از جاش کنده شد دانی ماشدیچی و التماسش تو سرم پغی جي و پامو رو گاز گذاشتم صدادمی بهم کوبنوی ماشدر
 دمی و رو فرمون کوبدمی کشنیی رو پاشهیبودم ش

 یلعنت _
 شد چشمامو فشار ی و لباسامو کندم رو تخت ولو شدم سرم داشت منفجر مدمی خونه نگه داشتم در اتاقو بهم کوبيجلو

 مسخرش تو گوشم بود هنوز عشق؟ ي باال سرم نگاه کردم حرفاعی تارا از جلو چشمام رد شد سری اشکيدادم چشما
 دادم رونی بودن نفسمو بزونمی وقتا آویلیداد دخترا خی مری نبود که بهم گی کسنی مسخرس اولدن؟یاونم با چن بار د

 ختیصداش اعصابمو خورد بهم ر
  رمیمی می ترو خدا من بدون تو مالیدان

 حوصله چشم چرخوندم یخوابم که در باز شد ب رفت تو موهام چنگ زدم خواستم بی نمرونی از سرم بشی لعنتيصدا
  با لبخند و ساك به دست داخل اومدایدن
 
 سالم عشقم _
 دمی سرم شني کرد صداشو درست باالی متمی صداها اذي سالم دادم همه ی لبریز
   جون؟ی هات غرق شده دنی کشتهیچ _

  گذاشتممیشونی رو پساعدمو
 رونی خستم برو بایدن _
 نکنه فروزان جونت ولت اوخت کرده _
   امروز رو مخم نروایدن:  نگاهش کردم زیت

 شونشو گرفتم و دی حرف بزنم گونمو بوسی خواست با کسی لحظه اصال دلم نمنی انداخت دور گردنم و من تو ادست
 هلش دادم

 ی کنی می تف مالادی صد دفه گفتم بدم مایدن _
  برسونم جون عشقتایها دانشگاه قرار دارم ب جون با بچه یدن:  شد زونی آولباش

  امروز خودت برو باشه واسه بعد _
  ننتی ببيای دفه بام بهی دادن ری گدنی دوستام عکستو دگهیداداش جونم ترو خدا د:  گوشم لب زدکنار
  دی عقب کشعی سرای کردم که دنی بزرگاخم

  مزخرف نگونقدری اایدن _
   جون منیدن:  شدزونی آوازم
  شدی کردم از رو تخت بلند شدم سرم داشت منفجر میپوف
  شهی می بشم چی عصبانی دونی مایدن _
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 تارا ي دستااری اختی نبود رو تخت افتادم و به ساعدم نگاه کردم و بای خوردم برگشتم دنی بلند شدم قرص مسکنعیسر
 به پر و یکیگته پسر مگه دفه اول  کرد دستمو مشت کردم چه مری ولم نمسشی خی لعنتيجلوچشمم اومد اون چشما

 دونم ی کردم از فکرش درام نمی خرشو بگذرونه سعواد خی با دو قطره اشک و آه مهی مث بقیکی اونم چهی پیپات م
  شدم فرزاد بوداری هشی ممتد گوشي مسکن چشمام گرم شد با صداراتیچقدر گذشت که از تاث

 قیسالم رف _
 يسالم چطور _
  باشگاه؟می بری هستمی کنی سر ميا _
 ستمیبزا واسه بعد امروز خوش ن _
  ؟يای ی نمبهیعج _
 نه_

   ندادم وقطع کردم چن تا کتاب برداشتم برگ زدمفرصت
  خواستم باهاش ازدواج کنمی شده بودم و ممیمن تسل _

  بود پا شدم بهتر بود برم باشگاهي پرت کردم و دستم مشت شد جمله بدزی رو مکتابو
 
  
  مزخرف رها شم دوباره تلفنو برداشتمي فکرانی از اتا
  الو فرزاد _
  ورانیبه به از ا _
   باشگاهامیم _
 ایفک کنم کارداشت _
 کجا:  حوصله گفتمیب
 و سی خي چشم هازدمی گرفتم و هر بار که ضربه می و نشونه ماردیلی پا کردم توپ بي سرمه ای و شلوار لی آبرهنیپ
 بی داشتم و عجی قدم برمابونی هدف تو خی فکر رها شم بنی از استیانگار امروز قرار ن شد و ی پر رنگ مشتری پیآب

 ی کرد چشمم می مثل آراد نفسمو تنگ می اسماری اختی کنه و بی تنم درد مای تشنمه دمی کردم خستم شایحس م
 رو که هر روز ساعت پنج ییامای باز کردم و دستم رفت رو اسم مزاحم و پاماموی هدف پی نشستم و بنیسوخت تو ماش

 رو رو ی شد اخم کردم و دستم رو حذف رفت گوشی مشتری بنمی تو سبی درد عجنی اومد خوندم و هر لحظه ایم
  بهم دادي و صداش تلنگر بدره؟یمی گفت می گفت از عشق راست می و سرمو تو دست گرفتم راست مختمداشبرد اندا

 يتو منو دوست دار _
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 سرمو ختهی عذاب وجدانه که بهم رشتری بزی همش عذاب وجدانه نه چنای زارم ایه و گفتنش ب جملنی از ابی من عجو
 ییپس اون دخترا.  عذاب وجدان بودنی اي دونم کجای آراد و مشت شدن دستام و داغ کردن تنم نمیو اون اسم لعنت

 چرا عذاب شدی تموم مری قهقهه و تحقهی همشون با کار  گفتن و اخری تو گوشم مزوی جمله نفرت انگنیکه گه گاه ا
  مادرم اومديوجدان نداشت چشممو فشردم صدا

  جان شام حاضرهالیدان _
   کردمی ميری احساس سبی نشسته بودم و عجزی مپشت

  پلو درس کردمی به خاطر تو باقالی کنی نگاه می جان به چالیدان _
 اشتهامو بی عجیدم و اون التماسا اون چشما اون اسم لعنت حوصله لبخند به ظاهرم نداشتم به زور چند قاشق خوریحت

 کور کرده بود بلند شدم
 .  دستتون درد نکنهمی خورديزی چهی با فرزاد رمیمن س _
 تو سرم اومد فرزاد وارد گروهشون یی فهمم چه مرگم شده و اون روز کذای خودم نمی بودم و حترهی خکی اتاق تاربه

 سه محموله اتی عملهی ی و شد جز نگهبان خونش و ما اون شب طیمیشد و تو چند ماه نفوذ کرد تو خونه منصور کر
 که از دو سرباز رد شد و ی جز اون بن بست و کسبود  طبق برنامه منی و همه چمی کردری رو دستگيبزرگ و تعداد

 ی و نمدمی دی اون موهارو مدی و اون شب فقط من بادشی نگاه ترسسشی خي چشمااون شال افتاده رو شونش و
  بود زمزمه کردمی بدم چي رو فراریکی که باعث شد رو درجم تف بندازم و ی لعنتهیرویدونم اون ن

 سالم در شینی ببگهی دفه دهی بره و اگه ی گذاشتشی شناختی و اون شب فقط چون مشیدیبسه تو فقط چن دفه د _
 .  ره وینم

  کردی کالفم می بازم اون اسم لعنتنی بنی طوره چشم رو هم گذاشتم و انی همحتما
 

 ：تارا
 سال کی بودمش دهی که دي بارنی سالش بود آخرستیاون موقع ب.دمیدی بودکه ارادوخونه خودشون مي بارنی اولنیا

   صداشون سر جام خشک شدمدنی با شنیی خواستم برم دستشویقبلش بود م
 چن تاشون مردن:  گفتآراد
   شدداشونی از کجا پسای دونم پلی نممی بار شانس آوردنی فرار کردن اهیسه تا بق _

   برگشترجی شد بعد طرف ارهی بهم خهی دست و پامو گم کردم چند ثاندمی موقع آراد سربرگردوند و دهمون
  جانیا. ي دخترو آوردنیچرا ا _
   دنی بابتش می هست پول خوبادی زيمشتر _
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 رفت چهار ادمی مگه من صاحاب ندارم؟نه ؟ی اجازه کزدن؟بای  داشتن راجب فروش من حرف م؟یشد چ.  سستپاهام
 بود دهی رسي سنم به حددیچی کثافت کشته شده بود با فکر کردن به حرفش لرز تو بدنم پرجی بابام به خاطر اشیروز پ

  ادیسرشون م هی شن چه بالی که فروخته مییکه بفهمم کسا
 خوام هرزه ی بهم برسه نمی خوام دست کسینم.  نه من فقط هفده سالمهی لعنتي مث عروسک تودست مرداشنیم

 نگهش دار:  گفت رجی کرد رو به ایبشم به آراد نگاه کردم داشت نگاهم م
  با تعجب گفت چرارجیا

  زنگ خوردلشیموبا
 ش؟یآورد... الو_
 برداشت و گاز زد رفتم زی از رومیبیفت آب دهانمو قورت دادم و به آراد نگاه کردم س ررونی جاش بلند شد از سالن باز

 ی بد بخت بي خوام ناپاك بشم هه دخترای کار کنم نمی چدی زندان بود چرا آراد اون حرفو زد باهیتو همون اتاق شب
   عروسک دست مردا بشن؟دیخانواده مث من با

 
  

 نشستم با خی در سي شده بود نفسم تنگ بود با صداسی بودم موهام تو صورتم بود و با اشکام خدهی دراز کشروتخت
: دی پرسی خشکي زد با صداهی تکواری به دنهی بسته بود دست به سخی آراد گوشه تخت رفتم انگار که چشماش دنید

  ي باش آشنا شديچطور
  یت داشتن لعنت به من و اون روز لعنی دست از سرم برنمچرا

   تصادف ساده بودهی:  کردمبغض
  لب بزنهدمی دی دفه بود منی اولی بکشگاری سي زد جا خوردم بعد اون روز که گفتم حق ندارشی آتيگاریس

  دونه؟ی مهاتویپرونده گند کار:  زدی محکمپک
 کدوم چی کردم من تو هی کار می زد انگار منه بدبخت چی مشمی آتی عسلي اون چشماادی تو چشمام جمع شد اشک

  سوزوندی تا ته حلقمو مگارشی چشم بستم دود سی نبودم حتي کاره اچی هرجی ها آراد و اياز کثافت کار
   ها سر و کارمه ولم کردی با قاچاقچدی فهمسهیپل: گفتم

 زیچه غم انگ:  شدرهی زد وتوچشمام خپوزخند
 ستی ني تازه ازی من چیتو زندگ:  دمی خندتلخ

  معلوم بودلمی موبازی نگاه کردم آوبشی به جدمیه طرفم برداشت از رو تخت پر قدم بهی
   اشارشو جلوم تکون دادانگشت
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  وقتچی هشینی ببيحق ندار _

   زارهی محل سگ بهت نمشینی ببمیهر چند اگه بخوا:  زد يشخندی نگاهش کردم نفقط
  نه؟ي بری لذت مهی کردن بقریاز تحق:  روهم فشردم دندونامو

  ي شدنم ندارری تحقاقتی لی خائن حتيتو:  زدپک
   وقتجیمن ه:  چشماش براق شدمتو
  نکردمانتی هم باشم به تو خگهی دیکی تو نگفتم دوست دارم پس اگه با به
   جمله ازت باشمنی همچدنی که محتاج شنی ارزش تر از اونیب _

  رونیبرو ب:  کردی داشت خفم مي بدبغض
  رفتی سمت در مزدی کام مگارشی طور که به سهمون

 ي بررونی از خونه بيدر ضمن حق ندار _
  ندارهی ربطچی رم به تو ام هیهر وقت که بخوام م _
 پات برسه اون طرف در قلمش کردم _
 
 
  

 نه دیچی لرز تو بدنم پی بهم برسه با فکر خودکشی زارم دست کسی نمی کشم ولی کشم آره خودمو می خودمو مشده
 ی کار کنم همش می کردم چی داشتم فکر مرجی کارو ندارم من فقط هفده سالمه تا سه روز بعد حرف انیمن جرات ا

 به رجی شد که ای راحت مالمی کم داشت خکم یکس.  خوام بشم معشوقهی خوام فروخته شم نمی نه من نمدمیترس
 نهی خدمتکار باشم بهتر از اهی رجی ايکردم تو خونه  ی داره داشتم با خودم فکر میخاطر حرف آرادم که شده نگهم م

 ....که
   زن اومد توهی به در خورد و ي اتقه
   آقا کارت دارهنیی پاایب _
 دیضربان قلبم تند شد زنه دستمو کش...  کار داشت نکنهی با من چینی

 نیی نشده برو پای هنوز؟ تا عصبانیچرا نشست _
 لحظه حس هی دمی رسی به سالن لعنتی کردم وقتی سرد حس مي سست قدم برداشتم لرزش دستامو رو نرده ي پاهابا

 من يبود نگاهش رو.  نشستهرجی اي خورد روبه روی مرده که سنش حدودا به چهل مهی قطع شد نمیکردم نفس تو س
 حال به هم زن تر افشوی ش قيهوه ا قيفرفر ي شد موهاانی زردش نماي زد که دندونايثابت موند لبخند چندش آور
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 بهم زل زده بود که حس ي کرد کثافت طوری کار کنه همه تنمو سست می خواست چی مرجی انکهیکرده بود فکر ا
  خوبهنیهم:  نگاه کرد و گفت رجی آب دهنمو قورت دادم به اسادمی کردم لخت جلوش وایم
 ؟ي دیچقدر بابتش م:  روشن کرد و گفتگارشوی سرجیا

_ ............. 
 ....  دس نخوردس ونی شبه  اهی متی قی که گفتيزی چنی ای کنی میهه شوخ _
 
 
  
خدا لعنتت ....  خواست منو بفروشه؟ که بشمی بود مفی چقدر کثرجی بدنم به رعشه افتاده بود ادمی شنی نمیچی هگهید

  دمی نمشتریب.......  شد بهم نگاه کرد و گفتریکنه اشکم سراز
 نی زارم ای نمی کشم ولی زارم دستش بهم بخوره شده خودمو می احمقه اگه فک کنه میلی نفرت نگاهش کردم خبا

  پک زدگارشی به سرجیکثافت بدن لجنش به من بخوره ا
 شی ببری تونیم _
 تو نشدی به عقب برگشتم ددی در سالن بهم کوبارمی بود همون جا باال بکی خنده هاش چندش آور بود که نزدنقدریا

 ی کنی کار می چيدار:  گفترجی بهم انداخت رو به ایی بود نگاه گذرایاون لحظه حکم زندگ
  زدی پک محکمگارشی به سرجی شدم ارشی خی اشکي کردم و با چشماسربلند

  اومدهي دختره مشترنی چه خبر باشه برا ای خواستیم _
  به مرده انداختی نگاه وحشتناکآراد
 يداری جا نگهش منیمگه نگفتم هم _
  قراره با پول ردش کنم چرا نگهش دارم تو دخالت نکنیوقت _

  مونهی جا منیتارا هم:  گفتی عصبی آروم ولي با صداآراد
 ستی به تو مربوط نهی قضنیا _

  دختره کس و کار ندارهنی ای خان مگه نگفترجیا:  و گفتدی کششی قهوه اشی به ری دستمرده
 پسرم آراد هست:  به آراد اشاره کردرجیا

  ی زنی منهی چنان سنگشو به سی فک کردم شوهرشییماشااهللا بزنم به تخته چه جوون رعنا _
 
 
  

  ببرشادی ازدر بی که هر لجنستی صاحاب نی دختره بنیا:  چن قدم سمت مرده برداشت و با حرص گفتآراد
   به آراد نگاه کردتی مرده خشک شد با عصباني لباي از رولبخند
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  بچهی زنی بزرگتر از دهنت حرف ميدار _
  رونیگم گمشو ب. یبا زبون خوش بت م:  زدي پوزخندآراد

  نداره تمومش کنیآراد گفتم به تو ربط:  گفت ي جدي با صدارجیا
   برگشترجی طرف ای سرخ و برزخي با چشماآراد
 م دی من بهت دو برابر اون پولو می کنی کارومنی به خاطر پول اياگه دار _

  تو خودم جمع شدماری اختی بهم نگاه کرد که بمرده
  گذرمی دختره نمنی معامله تموم شدست من از انیا _

  رونیبرو ب:  گفتي جدي با صداآراد
 راه گرفت مرده سرشو طرف نی مردرو بقهی قدم بلند اومد طرفم هی قدم عقب رفتم آراد با هی اومد طرفم با ترس مرده

 ی منریامشب ز.  باشنی دختر جون مطمی کنیچرا فرار م:  زد و گفت يشخندیمن چرخوند ن
 ي تو صورت مرده کوبوند مرده چند قدم عقب اول با چشمای هوا مشت محکمی شد بی وحشهوی آراد دی لرزی ملبام

   کنمی آدمت می وحشيپسره :  داد زدهویگرد به آراد نگاه کرد 
  ت لبه گوره پاهی حروم زاده تو کهیمرت:  داد زدآرادم

 معامله نی خوام بهتره ایعذر م:  رفت و رو به مرده گفت ی به آراد چشم غره وحشتناکنشونی اومد بعی سررجیا
  رهیسرنگ
   گذرمیفقط به خا طر رفاقتمون از پسرت م:  گفت رجی رو به اتی با عصبانمرده
  قی هر چه القیخال:  آراد برگشتطرف

 
 
  
   با خشم به طرف آراد برگشترجی رفت به محظ خارج شدنه مرده از سالن ارونی در سالن باز
  ي بود که کردي چه کارنی احمق ايپسره  _

  دی ابروهاشو تو هم کشآراد
  مگه نگفتم نگهش دار _
   ببرشی چرا نزاشتی کنی دخالت میچرا تو همه چ _
   آورد؟ی سرش میی شرف چه بالهای بردش اون بی اگه می دونی تو نمینی _
 مگه برات مهمه؟ _

  آره برام مهمه:  بهم نگاه کردآراد
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 داره ينطوری شدم براش مهم بود؟ من براش مهم بودم؟سر من ارهی دهنمو قورت دادم نگاهش داغم کرد به آراد خآب
  کنهی دعوا موونی حرجیبا ا

 رفت به آراد نگاه رونی از سالن بتی با تاسف تکون داد و با عصباني چند لحظه با فک منقبض نگاهش کرد سررجیا 
 نی بود آستدهی پوشی مشکنی با شلوار جي ارهی سبز ترهنی داشت داده بودشون باال پي و پری مشکيکردم موها

 نی سردرگم شدم چرا آراد ایلی باز گذاشته بود خشو باال داده بود کامال جذب بدنش بود و دو تا دکمه باالرهنشویپ
  بدون فکر زبونمو چرخوندمدمی کشیقیکاروکرد؟ نفس عم

 ؟يچرا کمکم کرد _
  االن بفرستمتی ناراحتیلیخ:  باال دادابروشو

   بفروشمرجی ایممنون که نذاشت _
 ***** رفترونی داد و بعدم از سالن بسرتکون

  در رشته افکارمو پاره کرد از رو تخت بلند شدميصدا
 هیک _
 تارا خانم منم نرگس _

   صاف کردمنموی پاك کردم و ساشکامو
  ي کار داریچ _
 
 
  

 غدا آوردم براتون _
 ره؟ی منیی حالم غذا از گلوم پانی کرد با ای غذا؟ واقعا فکر مهه
  خورم ببرشینم _
  یشی مضی نکرده مریی خداي دو روزه غذا نخوردزمیتارا جان باز کن عز _
 خواست ی که اون روزانزاشت دست خورده بشم االن مي همون آرادرمی االن بمنی کاش همرمی  کاش بمض؟یمر

 ی مي حس بدهی خودمو بدبخت کردم ينطوری و االیتجاوز کنه بهم لعنت بهم که از همون دفه اول رفتم دنبال دان
 ....  کردم وی داشتم تکرارش مالنم ادمی کنم شای همون حماقتو تکرار ممیگفت دوباره به اون روزا برگرد

 ی خواست که دلم می رو ميزی دلم چبی شبه سرد عجنی و تو ادمی شب بود روتخت دراز کش هشتي طرفاساعت
 خواست ی بخوابم دلم مدی کنم از جام پا شدم باالی تونم فکر و خی نمگهی نه ددمیخواست سربه تنش نباشه شا

 که تو یید درست مثل کسا بدنم سست بودم قرص خوابام تموم بوددر اتاقوباز کریبخوابم رو دراورو نگاه کردم لعنت
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 قرص خوردم و خواستم برم اتاقم خچالی رفتم تو دمی کشی رن دستمو به نرده ها گرفتم و پامو دنبالم میخواب راه م
  توجهمو جلب کردرجی آراد و ايکه صدا

 فردا بفرستش _
   کارخونه ببرشادی دم بیبه فرهاد خبر م _
  نمشی بی تارا چه مرگش شده چن روزه نمنی ایراست _
 یی خواست چه بالی خبر نداره پسرش مرجی هه ادمی دی آرادو ممرخی در باز بود ني شدم الکی در اتاق آراد نزدبه

   بهتر از خودم آمارمو داره و خبر ندارم؟رجی انی اارهیسرم ب
  نگه؟يزی چرجی وقت به اهی اومد تو ذهنم با ترس به آراد نگاه کردم يزی چهی 

 شده دعواش هیبا سا _
  دی نپرسی سوالگهی نگاه کردم درجی ابه

 ی کنن مثل اون موقع ها بازم اتفاقی و دوباره دارن راجب من صحبت مستادمی من مث جاسوسا کنار اتاق آراد ابازم
 خواست ی آراد با اون مرده که مي آورد چن روز بعد دعواادمی شوی هفت سال پي حرفا اتفاقانی شنوم ایدارم م

 بزارم به حساب انسان دوست نوی تو نستم ایبفروشه نم  منورجی ابن بود چرا آراد نزاشت اریمنوبخره فکرم همش درگ
 ...دمی دوسم داره؟ شاینی آد ی داشتن بهش نمتیبودنش چون اصن انسان

 روز هی کردم ی مهیر گادی گذشت هنوزم زی فکر کنم دو هفته از مرگ بابام مدی شانی خواست به ای اصن دلم نمنه
  دمی شدم صداشونو شنی داشتم از کنار اتاق آراد رد می رفتم وقترونی رفتن از اتاق بیی دسشوي برایوقت
  بمونه؟نجای تارا اي خوایچرا م _
 ؟ی پرسیچرا م _

  موندنش منو کنجکاوکردهي همه اصرار تو برانیچون ا. _ دمی شنرجوی نکره اي به در صداسرموچسبوندم
  خواست بخرشیارومی که اون یلیفک کن به همون دل _
  گفت؟ پاهام سست شدی چدی خندرجیا

 
 
 

 به ی پشتي اشپزخونه رفتم توراه رو روي رفتم از پنجره نیی از پله ها پاعی توراهرونبود سری رفتم کسیرونی بازاتاق
   جاستنیاطراف نگاه کردم هم

 دربازشد دوچرخوندمی لرزون کلي بادستااری اختی بدیلرزی ماری اختیدستام ب طرف در دمی لبخند رولبم اومد دواری اختبس
 از دی بود بامانی نگاه کردم باالش سواری نداشتم به دنی ادی داشت در کلگهی در دهی ي وای پشتاطی رفتم توحعیسر

   برم باال اگه برگردموارید
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 اجر شکسته گرفتم داشتم هی پام دستم به ری اومد چندتااجر داغون جمع کردم گذاشتم زی نمیتی موقعنی همچگهید
 کمی سرم نگاه کردم دومتر ارتفاع بود پاهام توهوا معلق بود  فقط ي به باالی به سختزدمی نفس نفس مشدمیداغون م

   گرفتمواری ديلبه  دستمو به ی بدبدبختزار ازترس به همردمی تحمل کن داشتم می مونده بود لعنتگهید
 
 
  

 ؟یکنیکارمی چيدار∶دی برق از سرم پرییباصدا
 بدون توجه به نیی پاای تقال کردم که خودمو باال بکشم داد زد ـبشتری  آراد بود،ضربان قلبم شدت گرفت،بيصدا

 بهم تی به خودم اومدم تو بغل آراد بودم با عصباندم،تای کشي بلندغی جدی منو از پشت کشهویحرفاش خواستم برم که 
دستامو محکم گرفته بود داد .یولم کن برم عوض∶ گفتم  عقب ودمی شد بوددستاش دوره کمرم بود ،خودمو کشرهیخ

  وبه سمت خونه رفتدیولم کن آشغال،به پشت سرش نگاه کرد دستمو کش∶زدم 
 بردم داخل اتاقش،درو از پشت شتربود،بزوری  بیلیزورش خ خب اون ی جون کندم ولیهرچ. برمخوامی ولم کن مـ

 ،؟ی فرار کنیخواستیچرا م∶ زد د،دادیمحکم بهم کوب
 ، دونه چرا؟ با پوزخند نگاش کردمی احمق نمنی ایعنی
 ،کشتتی که مدتیدی اگه بابام مـ
 ...نکهی بهتره از ارمی بغض گفتم ـ بمبا

 !ه؟ی ـ بهتر از چ تو دستاش بود فشاردستاشو کمتر کردبازوهام
   منو ببرنی چرا اونروز نذاشتدمیحاال فهم∶ چشاش براق شدم  گفتمتو
 
 
  
  چرا نذاشتم؟ـ

 رجی حرفاتو با اي همه ی زرنگیلیفکر نکن خ∶ گفتم ی پوزخند تلخزنه،بای خوب خودشو به اون راه مچقدر
 ی مردخرفت کسااونی ی داره اون آدم تو باشی من چه فرقيبرا∶گفتم. شده بودرهی ول کرده بود بهم خدم،دستامویشن

 .حق نداره به من دست بزنه،حاال هرکس باشه
 .یستی هم ني تحفه انیحاال همچ∶ زد يپوزخند

 ؟!ي زدرجی پس چرا اون حرفو به اـ
 .دارهی نگه نموی کسلی دلی برجی اـ
 ؟یکنی کمکم مي چرا دارـ
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 . بهت ندارمين من کار فرار نکگهید∶ نگام کرد دراتاقو باز کردو گفت فقط
 يادی زي دختراادی مادمی یچون تا وقت. بودی حرفاش به نظرم منطقیامااز طرف!انهی بهش اعتماد کنم دی دونستم باینم

   ،اما چرا اصرار داشت که من بمونمزونشیاطرافش بودن واو
 
 
  
   فکرا بودم که آرادنیتوهم،

 
  رونیو از در ب. روشن کردگارشویس
 
 

   اومدمرونی خاطرات برفت،از
 

   ها چهره آراد بچهاونموقع
 

  پشمی باال،تدادی متربود،موهاشو
 

  سالش20نکهی تر از حاال بود،با اجلف
 

   با توجهد،هرچندیکشی مگاری سبود
 
 
   قاتل و معتاد بودنمی بودن و حتيگاریرج،سی مثل اي داشتن پدربه
 
 
   که خوردهی نبود،قرص خوابدیبع
 
 

  شد تا مثل سنگ باعث بودم
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 به رفت،دستموی میاهیچشمام س. تخت بلندشدمي ظهربود،واقعا ضعف کرده بودم،از روي طرفادارشدمی بیفتم،وقتیب
  تخت گرفتم،هه

 
 
 
   رفتمنیی پله ها پاشم،ازی راحت مرمیمی مندهی برم تاچند روز اشی پينطوریا

 
 
  
  نرگس متوقف شدمي مبل نششته بود وپاشو روپاش انداخته بودصداي به صورتم بزنم آراد توسالن روی ابهی خوامیم

 قربونت برم لج نکن ي رنگ به رونداري نخورديزی دوروزه چزمی نگاهم کرد عزی ؟ به طرفش برگشتم بانگرانتاراجان
   بهت غذا بدمایب

  بخورميزی چخوامینم: گفتمی حالیباب
 ارینرگس براش غذاب: گفتي جدي نگاهم کنه باصدانکهی بدونه اآراد

  نرگس به خودم اومدمي خشکم زد باصداسرجام
 ی بابختیری خورشتو رو برنج می مبل نشوند باخوشحالي گذاشت دستم گرفت وروزی مي روروینی سابخوری بتاراجان

 شی کوفتی تفاوت بااون گوشی قاشق تو دهنم گذاشتم سه چهارتا قاشق خوردم اراد طبق معمول داشت بیلیم
  زدمي پوزخندگشتیبرم
  ؟ی پس چرا به فکرمیخواستی خودت مي ارضايتوکه منو فقط برا_

 نیتاحاال چند بارکردمت که ا:  شده بود گفترهی که تو چشمام خی گذاشت درحالزی مي رولشوی باال اورد موباسرشو
 ؟یزنیحرفو م

 نی که اودی ی لعنتالی دانیاشت مقصر اصل باهام ندي کارچی هفت سال هنی تو اگفتی نگفتم اراد راست ميزی چگهید
 اماموی لحظه خواستم برم پهی من بدبخت به وجوداومد اراد اخماش توهم بود غذاموخوردم رفتم تو اتاقم ياتفاقارو برا

   باهام خوب بودشهیاراد هم... اراده ست دمی افتادم که گوشنی اادی مرور  کنم که الیبادان
 
  

 کردی نمتمی وقت اذچی باهام خوب بود هشهی همآراد
 
   افتادم چند ماه از مرگ بابام گذشته بودشیسال پ.7,8 ادی 
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  بودمي شروع کرده بودم ذاتا ادم شادمی قبلي خوب شده بود کاراحالم
 
 کنهی آراد داره با اسلحش کارمدمی که دزدمی قدم ماتی روز داشتم توحهی 
 
 ؟ي کارام بلدنینه بابا ازا: زدم و گفتميشخندیادم و ن دکهی فعال شد درخت تسممیکرمول 

  که نگاهش به روبه رو بودنطوریهم
 
 يکردی مهی که همش تو اتاقت گرشی تادوروز پيزبون بازکرد:گفت 

   مثل منو درك کنهي دختريای بدبختتونستی ادم خوشبخت بودکه نمهی خودش
 

 : زدميشخندی اوردم نی حالش به جا مدی بامردمی داشتم مشیخی سخی سي خر بااون موهاشعوری بي پسره
 
 
  ده؟؟ی برات خری دستت کيحاال اون اسباب باز_
 
 
  

 نی پرروترازای ولدمی ترسذرهی نداره نکارروی جرات ادونستمی وبه طرفم برگشت و اسحله رو به طرفم گرفت مدی خندکج
 ي بلندغی جاری اختی بسادی لحظه احساس کردم قبلم واهی کی شلي تو چشماش نگاه کردم باصدارهیحرفا بودم خ

 کرد باخشم ي من ارادقهقه بلندغی جيباصدا.. خورد  کرد درست باال سرم  به تنه درختکی که شلي گلوله ادمیکش
 ی کثافت وقتدی حرفم بلندترخندنیزهرمارخنده داشت؟ باا: و بلند گفتمدمی  اخمام توهم کشينگاهش کردم روآب بخند

 دلم شهی همگرفتمی کارزشتش بعدا حالش منی داشت بخاطر ايری عجب دست به تشدی هزاربرابر خوشگلتر مدیدخنیم
 دراتاق ي روش حساس بودباصدایلی به تفنگ بابام دست بزنم چون خکردمی کار کنم اماجرات نمااسلحه بخواستیم

  اومدمرونیازفکرب
  هیک_
  ام برات قرص اعصاب اوردمهیسا_

 اگر دونستمی برو دست ازسرم بردار مرمی برم بمدی بای ك تو نگران من باشياونروز:اشتم دادزدم  اش ندحوصله
   ندارم بدون اجازه درو بازکردنوی اشی گنجاگهی کنه انقدربال سرم اومده که دتمیی اذخوادیدروبازکنم م

 ي داراجی قرصا احتنی به اي جورهی نمایلج نکن دختر مطم_
 رونیبرو ب: گفتمتیبااعصبان
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  نکنیتاراعقده هات سرمن خال:شخندگفتیبان
  تو؟؟ای منم يعقده ا_

    خودش ازت استفاده کنهي ارضاي  برانکهی نخوادت بهتر ازی  کسنکهی ای ولمیاره من عقده ا: زديپوزخند
 
 
  

 دمیته شدن درکه شن بسي صداهی گرری نتونستم تحمل کنم همون لحظه زدم زگهی درونی دادزدم گمشو بتیباعصبان
 رو ی حرف کسشی گنجاگهی بشنوم دکهی نکبتم تي دختره نی ازادی شد من چقدر بدبختم که باشتری بمی گريصدا

 ی نکردم ولهی و گردمی خندمی اتفاقات بد زندگمه هنی بودم که باای من همون ادموفتمی مهی به گريندارم باهر جرقه ا
 بازم حماقتام کنمی گذشته حاال که خوب فکرمزی ندارم  سه هفته گذشته سه هفته ازاون روز نفرت انگشی گنجاگهید

 احی نفر احتهی ي محبتاي دلم براکنمی نفر تنگ شده چراکه باز حس مهی ي دلم براکنمیتموم نشده  چراکه بازم فکرم
 نه لعنت به ی عقدم باتنفر پرکنم ولخواستمی نگاه عاشقانه مهی ي شدم عقده ي نفر محتاجم عقده اهی اغوش به داره

 نگاه هی بار فقط هی فقط ای که سرم اومده هنوزم حسرت دارم خدایی همه بالهانی بعدازازارمی بزمیمن ازوجود تنفرانگ
 بشنوم دوستت  باراززبونشهیفقط ...رمیمی لمس بکنم بعد متاش بار دسهیفقط  ..رمیمی بعد مخوامی مالیعاشقانه ازدان

 دی اورد بامی بال سر زندگنی بدترالی متنفر بشه؟؟ دانالی از داندی که بایمن همونم ؟؟همون ادم... رمیمیدارم بعدم
 از بعد   هنوزم تشنه امکنهی تشنه ات مشتری حسرت داشتن و نداشتنش بی محلی عقده عشق و بیمتنفرباشم ازش ول

  اشقمهنوزم ع... همه اتفاق هنوزم احمقم نیا
 
 
  

 :الیدان
  به در خوردي اومد تقه ای تو ذهنم مادی زدی که نبایی روزا فکرانی گذاشتم ازی رومسرمو

 دییبفرما _
 زی رو مي اداره پرونده اي کسو نداشتم چه برسه به سر و صداهاچی هي داخل اومد و من دو روز بود که حوصله فرزاد

 گذاشت
 رو که ي سه نفرروزمی دي هستن و پرونده دزدیی شده بودن تو اتاق بازجوری که دستگيجناب سرگرد شش نفر _

  شدنیی شناسامی کني چهره نگاردیگفت
   وسر تکون دادم و پرونده رو برداشتمدمی حوصله دست تو موهام کشیب
 باشه _ 

 دمی گذشت دوباره صداشو شنقهی دچن
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 دی کنی کار میسرگرد چ _
   منتظر شمانیی بازجوگفتم تواتاق:  گفتعی کردم سراخم

 امروز توبرو _
  نه منی کارو بکننی ادی توبا؟ی چینی _
 گم تو ی می وقتمی کجاس و من کنجای ایستی گم؟ انگار متوجه نی می چی فهمینم:  دمی کوبزی مي روتی عصبانبا

 رونی بگو چشم و برو بینیبرو 
  رفت از جام بلند شدمرونی بی کدمی گرفته نگاهم کرد و نفهمفرزاد

 یلعنت _
 ی بدونن چند ساعتییزای خواستن راجب اون شب چی مياری روزا پدرم و سرهنگ اسفندنی دونم چه مرگم شده اینم

 بهتر بود نی چهار بود که خونه برگشتم مادرم هنوز مدرسه بود و اي طرفامی کردیتو اتاق سرهنگ بودم و صحبت م
 از جلو نگاهم رد شد و ی آبسی خي چشماره دوباشهی کردم مخم داره منفجر می آب گرفتم حس مری شریسرمو ز
 سمونیی مونده پسر رادمی زی چهی تارا ي کردم از حرفای و فقط حس می شد فکر نکرد به اون اسم لعنتیکاش م

   خواستم با آراد ازدواج کنمی شده بودم وممیعاشقمه من تسل
   بودمکالفه

  
 و دهنشون می کردری قاچاق دستگي مرگمه اون شب شش نفرو عالوه بر اون محموله ها چهدمی فهمی نمقای دقو

  بودياری اومد سرهنگ اسفندمی گوشيصدا.  حرفا بود نیقرص تر از ا
  جانالیسالم دان _
  افتاده؟یسالم جناب سرهنگ اتفاق _
  هنوز نشده؟یمی از منصور کريخبر _
 خوب ممکن هم هست از ی ولمی مشخصاتشم بخش کردشهی شدت مراقبت م بهناالی فرودگاه ها و ترمبهیتحت تعق _

 رهی گشونمی بقي شه پاری نباشه اگه اون دستگی خودش خالصش کرده باشن هر چيکایشر
  هم حساب کردهی رو اعتراف بقدی نباداسی طور که پنیا _
  دنی مکان مریی صد در صد هر جا که باشن تغمی کردری شونو دسگیی دونن ما چن تایاونا م _
.... 

 طرف هی اداره از ي های طرف بدبختهی از دی کشی سرم داشت سوت مدمی  رو اپن گذاشتم و رو تخت دراز کشلویموبا
 خواست تو فکرم ی دلم نمی سرم بود که حتنی تو ايزی چهی که به جونم افتاده بود و از اون طرف اون اسم يخوره ا

 ی دادم و کاش اون روز نمی نماموی کاش جواب اون پدم شی نمادهی پنی ماش وقت از چی هیباشه کاش اون روز لعنت
 رو یامی لحظه دلم پهی لحظه فقط هی تو دستم فشرده شد و انگار ی گوشاری اختی رو ساعت پنج بود و بیرسوندم کس
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 شتری وقت مادرم هم بی وقت و بي خوردم وسواالیی اشتهای بود شامو با بی موقع ها رو صفحه گوشنیخواست که هم
  مادرم اومدي کرد در اتاقو که بستم صدایم تمیاذ
 
 
  

  زاشتن تو حال خودم باشمی دو روز مکاش
  جان اجازه هست؟الیدان _
  نشستم و پا رو پا انداختمی صندلرو
 دییبفرما _
  رو به روم نشستیشگی لبخند همبا
 ال؟ی دانیخوب _

  سوال مشخص بود نبود؟نی اجواب
  ونممن _
 م؟ی حرف بزنالیدان _
 خواست ی روزا اصال دلم نمنی که ای بود جز فروزانيزی مادرم چي حرف نبود و حرفاي برای االن اصال وقت خوبو

 راجبش فکر کنم
 دییبفرما _
 ؟ی نگاه به خودت انداختهی نهی اصال تو آيری میی نه جاي خوری چن روزه چت شده نه غذا مالیدان _

   زدم به موهامچنگ
  ادارمي کاراریخوبم من درگ _
  بگهدی روکه نبايزی کنه اون چی دونستم داره دس دس میم
  با فروزان حرف زدهای دنالیدان _
  خوامیمادر من من چن دفه بگم بابا من اصن فروزانونم _
  که حرف همه جا هست ادب و خانوادم که دارهشی مگه خوشگلی شناسیبهتر از فروزان م _
  ومدهیخب قحط دختر که ن _
 ي سر دارری بهتر زیکی البد ی کنی مث فروزانو رد می کسی وقتي خوای مویپس ک _
  مسخره رو ندارميزای چنیاالن گرفتارم وقت فکر کردن به ا_
 رهی نفر نتونسته چشمتو بگهی و هشت سال سن ستی بعد بینی _
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 ی اتاق خالی دونم کینم!!هه! نگرفته بود؟ی خودمم اعتماد نداشتم چشممو کسي به حرفاگهی گفتم نه هر چند ددی قیب
 اماموی وبرداشتم پمی گوشي بود و نه فکریی و فردا نه تارادمی خوابی تارا تو فکرم اومد و کاش امشب میشد و از ک

 خوامیدوباره م.خوامیصداشو م.خواستم شمارشو حذف کنم اما نتونستم چندبار. لبخند زدماری اختیدوباره از اول خوندم وب
 .  امشبنیهم. بهش زنگ بزنمدیبا. دستم مشت شداری اختی عاشقشه بي اگهی گفت کس دنکهیاز فکرا. صداشو بشنوم

 
 
  

 .شمی موونهیدارم د. کنارزی وپرت کردم روملی وموبادمی کشینفس. طرف شماره رفتدستم
 فروزان
 الوی خواست دانی طرف دلم نمهی از دمی فهمی آقا محسن و خانوادش خونمون دعوت بودن و حال خودمو نمامشب

 تو خونه که ی گرفتم گشتی خودمو مي واز اول جلودی رسی نمنجای زاشت و کاش وضع به ای دلم نمی و از طرفنمیبب
 دادی مالوی داني من بوي برادی بود و شادهی پوشیکیش  روشن وی مانتوشلوار آبدمیزدم مهمونا اومدن و عاطفه خانم بوس

   که نشستم دست دور گردنم انداختای شکل صورتش کنار دنی وحتشویی خرماي و موهاشی عسليچشما
 ؟ی جان خوبایدن _
  ستمی بدك نيا _ 

 چرا بدك _
  زاره آدم خوب باشهی درس ودانشگاه منیمگه ا _

  گذره به نظرمیدانشگاه که خوبه خوش م:  زدميلبخند
  خواد بگهی می باز شد و کامال متوجه شدم چششی نایدن
  گذرهی باشه معلومه که خوش مالی دانی آدم همدانشگاهی وقتگهیخوب بعله د _

 رمی گی مدهیحرفتو نشن:  باال انداختمییابرو
 ری نگدهینشن:  وا ترشدششین

  کنم چون کال ذهنت انحراف دارهیمن با تو بحث نم _
 دونم چش بود به ی بودم نمالی از سر شب متوجه دانمی مبل ته سالن نشسته بوديباشه بابا اصن ما منحرف رو _

 کرد اصال ی می وقت آروم نبود وبا عالم و آدم شوخچی که هیالی زد دانیدسته مبل زل زده بود و الم تا کام حرف نم
 اونقدر می وقت تو زندگچی کرد و انگار هي ازم خواستگارالی افتادم که دانی اون روز لعنتادی بودمش دهی ندي طورنیا

 ی دونه اون روز چی رو آورد و خدا می لعنتيرضای که اسم اون علدی نکشی خوب طولی بود ولومدهی نیبهم فشار روح
  هاوونهی مث دی که از هجده سالگی کرد مني خواستگاررضای علي منو براالی خی اون طور بالیبهم گذشت که دان

 بد غرورمو یلی خالی کردم که تهش به اون برسه دانی انتخاب مي جورهی رومو شی پي و همه راه هادمشی پرستیم
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 نگاهمم ی که حتی رو باختم به کسی دونستم همه چی خودمم می کردم ولی رو انکار مای دنيخورد کرد هر چند حرفا
 پوزخند نبود و من هی از شتری بودن باطرافش  کهیی کساي وقت براچی که هی کنه غرور تو چشماش و احساسینم

 نخورد فقط یچی که امشب هی و کسمیدی نگاهش سفره رو چی تفاوتی و بی همه سرخوشنی زار بودم از ایچقدر ب
 نشستم تو گوشم ای سر بلند نکرد کنار دنی حتدمی لب شنری تشکر زهی بردم و ازش فقط یی اون چادیمن بودم و شا

 گفت
   برج زهر مارنهوی چه مرگش شده دوروزه شده عالی داننی دونم اینم _
 چرا _
 می ادامه بدنی از اشی خواست بی شونه باال انداخت دلم نمایدن
  مزاحمت نشد؟گهیچه خبر از دانشگاه اون پسره د _
 ی می قاطی وقتالی رد شه دانمی کنه از صد فرسخی جرات نمگهی چپ و راستش کرد دالی داننی اینه بابا از وقت _

  شهی ترسناك میلیکنه خ
  گهی دهی ي طورنی ايخوب هر برادر _
 نی که آدمو زهرترك کنه خوبه حاال الغره فک کن با اهی همون قدش کافستنی همشون که مث داش ما نیآره ول _

 والی ههی شد ی مگهیقدش چاقم بود د
   پشت سر برادرت حرف نزن بچهنقدریا _
 سره هی داداش ما نگاه نکن که نی به هر حال خواستم بهت بگم به ای نشستنجایا حواسم نبود شما دیچشم ببخش _
 شهی آدم قبض روح مشهی می عصبانی وقتارهی در مي واا و خل بازششین

 تی تربیب:  لب گفتمری انگار ول کن نبود زای مشت بود و دندستم
  ی خودتو بزن اون راه منم گوشام مخملیباشه بابا تو ه _

   بودبی عجی امشب همه چدی کرد شای درد می چرت و پرت نگه سرم کمای دننی از اشی شدم تا ببلند
 
 
  

 الیدان
  دمی رودی علگشتمی اداره برماز
 ؟يووردی ننیماش _
 رگاهی ببرمش تعمدی بود بادهی خوابشیباطر _
  رسونمتی منیباشه بش _

   رو فرمون فشار دادمدستمو
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  بودي کدوم گورروزی فرزاد دنیا _
  لب گفتم با من بودریز
  خانم فرهمند راستشالیدان _

  خودت؟یبش گفت:  برگشتمطرفش
  بهش گفتهی پکرشد دور از انتظار نبود فروزان مغرور چافشیق

  شدن داره؟ی عصباننقدری اي خواستگارهی دونم ی حالت ممکن نمنیردم کرد اونم با بدتر _
  بشی نگفت بدش اومده خودت از اولدیشا _

  شمی نمالی خی ها بي زودنیمن به ا:  باال انداختشونه
 ي شدی تا بنا گوش سرخ مومدی که تا اسمش مماینه خوشم اومد قد:  تعجب طرفش برگشتم با
 زی رو مموی خونه نبود گوشی رو دست بندازم رو مبل نشستم کسی روزا حوصله نداشتم کسنی نگفت ومنم ایچیه

 از هر شتری کردم به اون روز فکر نکنم و دلم بی نمی سعی حتگهی زد دی داشت حالمو بهم مگهی وضع دنیگذاشتم ا
 که بوق بخوره به خودم نی زدم قبل از اشو رو برداشتم و شماریگوش.... دی خواست و شای صداشو مدنی شنیوقت

   روتو مشتم فشار دادم لعنت به منیاومدم و گوش
 خواد ی فقط االن دلم مدم؟ی کنم عذاب وجدان دارم شای درك نمی با خودم حتومدمی کنار مدی تو دست گرفتم باسرمو

 کنم ری تونم با دست خودم دستگی کنم و من می مری همشونو دست گشمی موونهیمحکم بغلش کنم و قطعا دارم د
 جاشم فرار نیا هم کردنش کار من نبود؟ تری دستگرا دادم؟ و چشی تونم و من چرا اون شب فراری نمگهیاونو؟ قطعا د

 درجم ی حس و حتنی اشهی مشتری بدی خواد و ساعت پنج شای رو می وقته دلم کسیلی خنکهی ای حتیکردم از همه چ
 اون لحظه دی و نبانمی رو ببی حاال کسنی خوادهمی تونه باعث انکارم بشه که من دلم می نمیچی هگهیو خانوادم و د

 دی زانو زد نبانی کردم ؟ اون لحظه که رو زمی و محکم بغلش مگشتمی بند نبود برمی کرد و رو پاش حتی مماسکه الت
  گشتم؟یبرم
 
 
  

 الیدان
 مونه و اون لحظه ی جز من حق داشت بهش فکر کنه؟ گفته بود بدون من زنده نمی عاشقش بود و کسسشونیی رپسر

 شتری بزی چهی وسط نی خوام و ای مزی چهی خوام؟ حاال فقط ی می به موهام چنگ زدم چدم؟ی شنی ميزیمن اصال چ
  به تارا دست بزنه؟اشت جز من حق دی کرد آراد تارا گفت عاشقشه و کسی متمی اذیاز همه چ

 هی زارم ی نمگهی تارا کجاست  ددمی فهمی مدی کردم بای چه غلطدمی فهمی حمله کردم تازه داشتم ملمیسمت موبا 
 هم تماس گرفتم بوق آزاد گهی چند بار ددیچی هم اونجاست بلند شدم بوق آزاد تو گوشم پاروی باشه که اون یی جاهیثان
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 دنی کرد شنی که آرومم ميزی لحظه تنها چنیکردم تو ا ی مداشی پدیدکمه لباسمو باز کردم با. رو تخت نشستم
   خواست جواب بده؟ی شدم نمی موونهیداشتم د. صداش بود تا شب صد دفه زنگ زدم

   کنه نخوادیمغلط  _
  ی لعنتگهی بوق اشغال بود بردار دمدام

 شده دی ناامگهی حرفام افتادم با همه حرفام حق نداشت جواب نده دادی خوام بگم؟ ی می لحظه فکر کردم برداره چهی
   برداشتیکی رو قطع کنم که یبودم خواستم گوش

 
 
 
 دمی جا پراز
  خوام بات حرف بزنمیالو تارا قطع نکن م _

 دیچی پی تو گوشي مردي صداهی چند ثانبعد
  شماره زنگ نزننی به اگهید... الیاها دان....  بود؟ی چتیاسم کوفت.... ن،یبب _

  گفتمی آروم و عصبي گرفت با صداشی لحظه آتهی تموم تنم تو دمیی رو هم سادندونامو
  کنهی کار می تارا دست تو چیگوش... ی آراد باشدیبا _
  شماره زنگ نزننی به اگهیه د نداریربط. به تو _

 به بعد همه نی تارا به من ربط داشت از ازی زدمش همه چی مردن مي خواست کنارم بود و برای مشت شد دلم مدستام
  گفتمتی و با عصباندمیی تارا فقط به من ربط داشت دندونامو رو هم سازیچ
  بده تاراویگوش _
  خواد با تو حرف بزنهیتارا نم _

   رو تو مشتم فشردميزی شده بود رو مدهی بردهی برنفسام
  بده خودشوی گوشی گی چرت ميدار _

   خواد با تو حرف بزنهی گفتم نميمگه کر:  بلندش اومدادی فريصدا
 تارا کجاست؟:  جلو چشمامو گرفت خون
  زدشمی تفاوتش آتی بيصدا

 به تو چه _
   گردنم به شدت نبض گرفته بودرگ

 ي کار کردی ناموس باش چیب _
   ندارهیبه تو ربط _
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 رمشی مشت و لگد بگری خواست زی مدلم
   زارمی مو از سرش کم شده باشه زندت نمهی اگه ی عوضنیبب _

  رو مخم رفتشتری بشی پوزخند لعنتيصدا
   کنم باشی هم بخوام مي تارا دست منه هر کارياجازه  _

  داد زدمدی لرزی بود فک کنم طرفش رفته همه بدنم از خشم می گرفت فقط کافنفسم
 کنمت تو ی کنم و خودم می مداتی سنگم شده الشه پری کرتو وا کن فقط دستت بش بخوره از زيخوب اون گوشا _

 قبر
 لعنت به من لعنت به من واری به ددمی کشمت کثافت مشت کوبی مدمی کوبواری طرف دروی گوشدیچی بوق آزاد پيصدا

 کنم اگه فقط نوك انگشتت تارا ی خودم خفت مي با دستادمی خونه نبود درو به هم کوبیکه اون روز گذاشتم بره کس
  لمس کنه

 
 
  

 به خودم لعنت فرستادم که اون روز گذاشتم ی اون عوضي حرفايادآوری کنم با دای تارا رو پدی روم بود بايادی زفشار
 زد ی مشمی آتشتری بنی و ادونهی رو می معلوم بود همه چاروی اون ي و تنم داغ بود از حرفادی کشی مریتارا بره سرم ت

  دستام مشت شد.... نکنه به تارا دست
  کنمی بخوام باش ميهر کار _

 دی که بايزی کردم تنها چی دور می تارا از اون عوضدی کنم باکشی تکهی خودم تي خواست کنارم بود تا بادستای مدلم
 ی رفتم کلی اداره مدی وقت بود و صبم باری دفه رسوندمش االن که دهی افتادم که یی جاادی باشمش اونه داشته
 تو ابونی و رفتم تو همون خدمی شه لباس پوشی نمرد سرهنگم سربسته ازم گله کی بود حتختهی رو سرم ریبدبخت

 ي مغازم باز نبود با اعصاب خورد برگشتم خونه صب به فرزاد گفتم کارهی ی بود وحتکی منتظر بودم هوا تارنیماش
 ای دونستم کوچه ی نمی باز کردم حتنوی کنه هوا خنک شده بود در ماشستی و کارارو راست و رامی مری دیدارم کم

   سوپرمارکت  رفتمنی کجاست سراغ اولشونابونیخ
  سالم آقا _
 رمای بي خوای می چریسالم جوون صبت بخ _
  تونم چند تا سوال بپرسم؟ی مدیممنون ببخش _
 بفرما _
   و سه چهار سالهستی دختر جوون بهی د؟یشناسی محل منی رو به اسم تارا توایشما کس _

  به سر تا پام نگاه کردمرده
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 ؟یچکارش _
  شما فکر کن نامزدشم:  گفتمعی سرشناسه؟ی مینی نیا

 هی چشینام خانوادگ _
  صاف کردمنموی شانس سنیدم لعنت به ا تو دهنم جمع کرلبمو

  دونمی نمقیدق... راستش... خب _
  زدي پورخندمرده

 دوما خجالت بکش پسر جان به هر حال من تازه ی دونی زنتو نمی که نام خانوادگی هستياوال تو چجور شوهر _
  شناسمی رونمی سوپر مارکت زدم کسنجایا

 کلمه کالفه بودم کی ازغی دری ولدمی هم پرسگهی دي اومدم از چن جارونی کردم و بی جواب دادنم نداشتم پوفحوصله
 شدی می اسم چهی با قایدستم رو فرمون مشت شد دق. دمی بهم کوبنوی برگردم در ماشادهیفرزاد چن دفه زنگ زد کارا ز

وفکر رفتم اگه  ترمی هم بگی عوضي کنم و حال اون پسره شدای پدی بای زارم ولی کرد؟ شده صب تا شب بپا مدایپ
 شهی می بفهمه چيزی کلمه چهی کنم اگه پدرم ی من باشه کامال درك مي برادی ازدواج؟ تارا با؟ی کنم بعدش چداشیپ

   کنمدای مهمه که اونو پنیاالن فقط ا
 
 
  

 ： شخص آرادسوم
 نی نشسته بود و به زممکتی ني شد چشمش به تارا خورد که رورهی خاطی آهسته کنار پنجره رفت به حي قدم هابا
 ي که تارا به خاطر مردنی بود فکراختهی صورتش ري آشفته توشی بود موهاشهی روح تر از همی بود چهره اش برهیخ

 نقدری تارا ای کرد افسردگیاصال فکرنم.  شدشت مشی کرد دست های اش موانهی روزافتاده بود دنیجز خودش به ا
 ی زودگذر است اما با گذشت دو ماه تارا هنوز هم مثل ساابق نبود نفسش را عصبزی همه چکردیطول بکشد فکر م

  و زمزمه کرد.  دادرونیب
  ی عوضي قبرستون پسره نهی فرستمت سیم _
 
 

 شی کرده بود نفس هارهی ذخکزادی جان نالی اش دانی گوشهی توالی تارا اسم داننکهیدازفکرای کششی در موهایدست
  شدیتند وعصب
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 شماره فرهاد را گرفتو  
 سالم آقا _
  باش کار دارم باتنجای اگهی دقهیفرهاد ده د _
 چشم آقا _

   تخت انداخت افکارش را در ذهنش مرور کردي را رولیموبا
 فرهادم _
   توایب _
 سالم آقا _
  ي نفرو برام درارهی خوام آمار یم _

 ادامه داد. جره رفت آهسته سمت پني طور که پشتش به فرهاد بود با قدم هاهمان
 دی منصور باهی که پررونده قاچاق دارو تحت نظرشه بعد قضی سرگرد اداره آگاهکزادی نالی دانالهیاسمش دان _

   دستشریسروان ز. کنهی که توش کار مي اداره اشیحواسمون بش باشه راجب خودش خانوادش محل زندگ
  آقادمیفهم _

  به آراد نگاه کردی چشمری زدی که خواسته بود فهمیی هازایفرهاد چ.  روزکی از کمتر
 ری مدي مادرش عاطفه محمدکزادی اومده پدرش سرهنگ محسن نی تو آگاهی و هشت سالشه از هجده سالگستیب _

 خونه ابونیخ....  کنه توی متی ساله داره رو پرونده قاچاق دارو فعالکی دانشجو هست کزادی نای خواهر داره دنهیمدرسه 
 ....دارن و

  دادرونی را بگارشی دستش را باال برد دود سآراد
  بودی اسم خواهرش چیگفت _

 ：فرهاد
  کزادی نایدن _

  پک زدگاری تکان داد و به سي سرآراد
  ي بری تونیم _
 
 
  

   رفترونی از اتاق بفرهاد
 چی گذاشت سوشی را رولشی در کمد گذاشت وساي را گوشه لی اورد موبارونی تارارو بلی در کمد را باز کردموباآراد
  داشتی را برمي قدم بعددی حاال بادی کشیقی هم کنارش نفس عمنیماش
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 به ي تندي تفاوت باقدم های به اراد  نگاه کرد اراد بی چشمری بود زدهی مبل دراز کشي رفت تارا رونیی پله ها پااز
 ه تلفن سالن راگرفت بعداز چند لحظه تارا جواب داد اورد شماررونی ببشی را از جلشی رفت موبااطیسمت ج

 بله_
  ارشی بعی تو اتاق رودراور جامونده سرچمیتارا سو_
   ببرشایبه من چه خودت ب_

  عجله دارم بجنب: گفتی عصباني باصدااراد
 دیشنی تارا رو می نفس عصبانيصدا

   براتارمی لحظه صبر کن االن مهی خب یلیخ_
   را قطع کردتلفن
  چی رو به سمت اراد گرفت اراد سوچیی دستپاچه سو دیای منیی که از  پله پادی تارارو ددی طول کشنیم10 حدود

 ي جورهی شده بود به سرعت به طرف پله ها رفت اراد چندبعد از ثاندهی رنگ پری تارا حسابي چهره دیراازدستش کش
  شدکی اهسته  به در نزددیشن  تارا را از پشت در اتاقشيکه متوجه نشود دنبالش رفت صدا

  کردمدای پلمی موبای االن رفتم تو اتاقش به هزار بدبختدونهی موی دست اراد بود همه چلمیموبا_
 
  دمی اراد شني  از پشت در اتاق حرفاياونروز که زنگ زد 
 

  رامشت کرده بودشی دست هااراد
 
 
 ...ابونیخ:دی لرزان تارا رو شني از خشم قرمز شده بود صداشی مشکيچشما 
 
 

    بفهمهی کساگه
 داور گذاشت و ي را گوشه لشی لرزان موباي زد تارا بادست هارونی سرعت از کنار در فاصله گرفت و از خونه ببه

 ...  رفترونی  از  اتاق بعی بود سرسیاسلحه راهمانطور که بود دوباره گذاشت صورتش از عرق خ
 
 
  

  گذشتهالیدان
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 به اسم رامبد ی گفت منصور سراغ آدمشونیکی تا نوچه منصور سر وکله زدم تا شی با اون شی کلیی تواتاق بازجورفتم
 ری شری دو بود که خونه اومدم سرمو زي تونه از مرز ردش کنه ساعت طرفای ره و مشخص بود که طرف فقط میم

 ای لحظه بمونه دنهی هس تارا ی که اون عوضیی جارم زای نمی ولشهی می چسی برم دنبالش مهم ندیگرفتم بعد ظهر با
 گرفته ی مرخصي دو هفته رفته بودن مشهد و ذهن من آروم تر بود پدرم از اداره دو هفته ایکی يو پدر و مادرم برا

  برش داشتم اتصالو لمس کردمعی شماره تارا سردنی زنگ خورد با دمی در اتاقو که باز کردم گوشیطیبود البته باشرا
   گر گرفته بودتنم
 ....الو _

   خودش بوديصدا
 ؟ی گفتم تارا خودتاری اختیب

  تلخش اومد و دست من تو موهام چنگ انداختپوزخند
  ی کردم صدامو بشناسیفکر نم _

  ي با تلفنت زنگ زدي کنه؟ چطوری متتی اذی االن؟ حالت خوبه؟ اون عوضییکجا:  تند شدنفسم
که ...  کردم اون روزدای پلموی موبایفتم تو اتاقش به هزار بدبخت دونه االن ری موی ی دست آراد بود همه چلمیموبا _

  دمی شنوی پشت در بودم همه چيزنگ زد
 خواست به احتماالت ی دلم نمی دونه حتی موی آراد همه چدمی رو شنیکی جمله هاش فقط نی منقبض شد و بفکم

 دمیفکر کنم اروم پرس
  ؟یخوب_
  کارتو بگوالی وقت ندارم دانادیز _

  دی لرزی مصداش
 نمتی ببدیبا _

  تندش نفسمو گرفتي نفسايصدا
 ؟یکجا ک _

   داشتم حداقل به خاطر اون روز راحت قبول نکنهانتظار
 يای بی تونیکجا م _
 ....ابونیخ _
 ساعت چهار _

  بفهمه؟یاگه کس:  گفتنگران
 ..... زارمی نمگهی من هستم دی برسی مواظب باش وقتيای ميدار:  دمی خندتلخ
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 باشه خدافظ:  ساکت موند و آروم گفتهی شدم تارا چن ثانساکت
  اومد شماره خودش بودامی پي دونم چقدر گذشت که صدای کردم بغض کرده نمی حس مدیشا
 شهی خونه اگه نباشم قشقرق به پا مانی و آراد زودتر مرجی ا؟يای ساعت زودتر بکی ی تونی مالیدان _
 باشه سه اونجام _

 بود رشی زی مشکشرتی تدمی پوشرهی تی آبی با شلوار لی طوسدی داشت سوشرت سفي بود و هوا سوز سردزیی پااواخر
 بود ی خلوتي جادمی باالخره رسشسی تر از همی طوالنری کردم مسی پامو رو گاز گذاشتم حس مدمی بهم کوبنویدر ماش

 نمی از سه رد شده بود سقهی نگاه کردم چن دمی مشکی شلوارم گذاشتم به ساعت مچبی تو جچویی شدم سوادهی پعیسر
 یی صدادنی رد شه با شنی اون عوضی زارم از صد فرسخی نمگهی برسه دنجای فقط پاش به اشدی منیی باال پايبه تند

   به عقب برگشتمعیسر
 از جات تکون نخور _
 
 
  

  گذشتهالیدان
 جا چه خبره دست باال نی گرد بهش نگاه کردم ايا مرد با تفنگ روبه روم بود با چشمهی به جلوم نگاه کردم عیسر

 گلوله کی شلي با لگد تو شکمش زدم که صداعی حرکت سرهی شد تا خواست دستمو لمس کنه با کیگذاشتم بهم نزد
 به دست دورم بودن به کوچه بن بست پشت سرم نگاه ه افتاد چهار تا مرد اسلحنیاومد نفسم تند شده بود مرده رو زم

 د؟ی هستیک:  آروم گفتمی خالی بود آب دهنمو قورت دادم و اطرافو نگاه کردم خالنی تو ماشکردم اسلحم
   قدم سمتم برداشتشونیکی

  کنمی گلوله حرومت مهی فکر فرارسرت بزنه فتی سروصدا راه بیدستاتو ببر باال و ب _
 دی رسی به نظر نمی صحنه فرار االن راه خوبنی رو داشتم جز ايزی هر چدنی انتظار دقای شده بودم دقجی گیحساب

 اومد اخمام تو هم رفت دستمو بلند ی از دستم برنميکار.  با چهار نفر تفنگ داریکوچه بن بست بود و من دست خال
 شکست دستمو مکارتموی برداشت و همون جا سموی گشت و گوشباموی جشونیکیسه نفر تفنگ سمتم گرفتن . کردم

 دمی باز پرسی برام سخت نبود ولیلی خنی که کنی ادنیفهممحکم با طناب بستن 
  ؟ی از طرف کدی هستیک _
  جناب سرگردی فهمیخودت م _
 رو سرم ای آخر اومد برام دنقی که دقایامی نشستم پس افتاده بودم پس تارا دروغ گفت؟  همدستشونه؟ پنی ماشهی تو

  لواسون در عقب باز شدشناختمی منطقه رو خوب منیا. سادی عمارت واهی خوردم کنار ي بازی از کدمیخراب شد فهم
 نیی پاای باالی _
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   شخصسوم
 دی غرتی با عصباننیفرد
  فتیراه ب _

 اطی فشرد و به سمت حالی داني قهی شقي شده بود فرهاد اسلحه را روری دگری ندارد ددهی دانست تقال فای مخوب
 که کرده بود به ی چند قدم عقب رفت از حماقتالی را به جلو هل داد دانلای هل داد در را با لگد باز کرد دانیپشت

  تارا بود چرا شک نکرد ؟لیوبا که از میامی فرستاد فکرش سمت تارا بود پیخودش لعنت م
 خانه را ی نشانی حتی دانست چه در انتظارش است وقتی می هم فشرد به خوبي را روشی ؟ دندان هادیچرا نفهم 

 توانست اجازه دهد تارا ی کرد می اش موانهی بود فکر تارا ددهی به آخر خط رسیعنی فاش کرده بودند سی پلکی يبرا
 اش ی مشکنی شلوار جبی آراد در هم بود دستش در جي رفت  اخمارونی زد و از اتاق بي پوزخندنی باشد؟ فردنجایا

  آمدرونی بنی شد فردیفشرده م
  شد انجامنی روکه خواسته بوديآقا کار _
 ش؟یآورد _
  ی پشتاطیبله تو ح _
 ؟ي کار کردی چنشویماش _
 الی وارنشیبه بچه ها گفتم ب _
 دیاری در بشوی گوشمیس _
 چشم آقا _

  تکان دادي سرآراد
 اراد ثابت ي چشم باز کرد چمش روعی سردی قفل در را که شني در هم بود صداشی زد اخم هاهی تکواری به دالیدان

 همه مدت نی که تارا انی آراد را نگاه کرد فکر اي تر شد سر تا پاظی غلشی آرام داخل آمد اخم هايماند که با قدم ها
 حس شده بود ی نگاه کرد دستش آنقدر محکم بسته بود که باد به آرزی کرد تی اش موانهی بوده دي مردنیکنار همچ
  فشرده شد و آرام لب زدشیدندان ها

  ی آراد باشدیتو با _
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 زد با نفرت ی لبش گذاشت پک محکمي در آورد و گوشه یی از جعبه طاليگاری انداخت سالی به دانیوتاه نگاه کآراد
 لی تبدنیقی بود شکش به واری اش به دهی بود و تکستادهی سر پا االی در هم گره خورد دانشی شد ابروهارهی خالیبه دان

   گفتی خشکي با صداکرد ی ترش می که کرده بود عصبیشد فکر کردن به حمافت
 ي دادامی تارا پيپس تو به جا _

  راگارشی فرو برد و دود سبی دستش را در جکی سکوت کرده بود آراد
 
 
  
 
   ضرب گرفتنی زمي روشی داد پارونیب

  را باال داد گوشه لبش کج شدشی خشمش را پنهان کرد و ابروالیدان
 ؟ی بد بختنقدری ایعنی _

 قهی برد و ورشی شعله ور شد به سمتش الی حرف داننی له کرد با اشی پاری را زگارشی سي ته مانده تی با عصبانآراد
 تر قی شد پوزخندش عمرهی تر بود خنیی بدون ترس به آراد که چند سانت از خودش پاالیاش را در مشت فشرد دان

 بسته يم بود به دست ها آدنی ترزی نفرت انگشیبود برا شی که رو به روی فشرده شد کسشتری آراد بيشد و دندان ها
 افکار نفسش را به هزار نی افتاد که تارا دستش را فشرد و داد زد عاشقش است همي آن لحظه اادی شد و رهی خالیدان

   کردی دست ها را خورد منیرساند قطعا ا
 هی بد بخت کی فهمی کردم از درد جنازتم تو قبر چار نعل بتازه اون وقت مي کارهی یوقت _
  دست آراد بود با تمسخر گفتي اش توقهی همان طور که الیدان
  شهی تارا عاشقت نمیبد بخت، منم بکش _

 رشی خواهد تحقی مالی بود داندهی کرد خوب فهمی خالالی داني قهی ي داد حرصش را رورونی بی نفسش را عصبآراد
  گفتی بميکند باصدا

  کشمت شک نکنی که منیدر ا _
 ...،یی با تارا چکار کرد نکنه بالدی فهمی وقتدانستی را مزی آراد همه چدیچیپ ی سرش مي مدام توافکارش

   در هم فرو رفتشی زد اخم های گردنش به شدت منبض
 تارا کجاست؟ _

 الی کرد و پوزخند زد نقطه ضعف دانبشی جي برداشت و او را به جلو هل داد دستش را توالی دانقهی دستش را از آراد
 خوب دستش آمده بود
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   دانستی که اورا مال خود می کسي رورتیغ
  ستیبه تو مربوط ن _
 سرش آمده باشد یی که ممکن است چه بالنی رفت فکر تارا و ای منیی از خشم به شدت باال و پاالی داني نهیس
   زديشخندی هم فشرد قصد آراد را متوجه شد ني سرخش را محکم روي کرد چشم های ترش موانهید
  حاال بگو کجاست؟شهی که تارا تا سرحد مرگ عاشق منه به من مربوط مییاز اونجا _

 و ری مشت و لگد بگری را زالی خواست دانی داد چقدر دلش می هم فشار مي مشت شده اش را روي دست هاآراد
   کردی ترش می عصبنی و ا خواهدی را مالی وار دانوانهی دانست تارا هنوز دی شود میآنقدر بزند که حرصش خال

  ندازهی تفم جلوت نمگهی دي که زدییبا اون حرفا _
 داد ی اجازه نمنایقی و دی دی اورا مدی انداخت افکارش را پس زد بارونی بنی رفت که تارا را از ماشي سمت روزفکرش
 ی خواست گردنش را بشکند به خوبی آمد دلش می زبان آراد مي اسم تارا روی جهنم باشد وقتنی در ايلحظه ا
  پوزخند زداره دوبدی شنی آراد را مدهی بردهی بري نفس هاي و صداتیعصبان

   افتاد تا فقط نگاش کنمی کردم بازم به پام می مرشی تحقنامیمطمئن باش اگه بد تر از ا _
 بود که تک تکش را از حفظ بود الی داني زد حرفهای مششی که بد تر از همه آتيزی وجودش پر از نفرت بود و چتمام

  سرش را تکون داد
  فتهی که بخواد باز به پات بي ری نمرونی خونه زنده بنیاز ا _
  گفتی برد با آرامش ساختگی آراد لذت می برزخي که از چهره الیدان
  که نفسش به نفسم بستس نباشم مردهی دونی کنه  می می تارا هم صد درصد خودکشیمنو بکش _
 
 
  
 

  دی کوبالی صورت داني دست مشت شده اش رو با تمام قدرت تودوی کشادی وار فروانهی شد دزی لبرصبرش
 لحظه چشمانش را کی ي شد براي قدم عقب رفت  خون از گوشه لبش جارکی الی بود که دانادی دستش آنقدر زفشار

 نظر گرفت  آراد با ری آراد را زیصب باز کرد دوباره سمت آراد برگشت و بدون ترس حرکات ععی هم فشرد و سريرو
 ي داد چشم های و با تمام قدرت فشار مت را محکم در چنگ گرفشی تر شد و گلوی عصبالی داني خونسرددنید

   زمزمه کردالی و نگاهش به آراد برنده تر کنار گوش دانشدی هر لحظه سرخ تر مالیدان
 الی برداشت او را  به عقب هل داد دانالی داني گلوي دستش را از روقهی کنم بعد از چند دقینفس دو تا تونو قطع م _

  گفتیبه شدت به سرفه افتاد به سخت
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   که دستش بستستی زنن به کسی مشت و لگد مارنی کم می مث تو وقتی بد بختيآدما _
   به خون نشسته به او نگاه کردي با چشم هاآراد
   تونن بکننی هم مي اگهی دي بدبخت چه کاراي آدمای فهمیالشخورا م جنازتو انداختم جلو ی موقع وقتنیفردا ا _
   را نگاه کردشی برد با تمسخر سرتا پای لذت می کردن آراد حسابی که از عصبالیدان
 ؟ي دختربچرو دارهی عقده محبت نقدی اینی _

 را دوست شی وار شخص رو به رووانهی طرفش هم نرفته بود حاال دی همه سال به خاطر غرورش حتنی که اییتارا
 جز خودش شود همه روح و جسم ظرافت تارا را تمام و کمال يگریداشت امکان نداشت اجازه دهد تارا مال کسه د

 غرورش را ی حسابالیراهنش را باز کرد دانی پي باالي دانست همه بدنش گر گرفته بود دکمه یجزو اموال خودش م
   گفتيزیآم گرفته بود با لحن تحکم يبه باز

   ندارهی ارزشچی من هياون دختر برا _
 ی زد ميشخندی نالی حرف داننی کرد که چرا گذاشته تارا برگردد با ای که تمام آن لحظات خودش را لعنت مالیدان

   آوردهنیی تا چه حد غرور آراد را پادیفهم
  ی من باشي لحظه جاهی تا ي بدزتوی همه چي بندم حاضریشرط م _

  تو باشم ؟ي بخوام جادیچرا با:  زدي پوزخندآراد
   ادامه دادی شود ولی موانهی خواهد بزند آراد تا چه حد دی که می دانست با حرفی مخوب

   بدهارمی اشاره من خودشو کامل در اختهیچون تارا حاضر بود فقط با  _
 با ی ولختی رشی چشم هاي بود نفرتش را تودهی به اوج رستشی فشرده شد عصبانشتری آراد بي گره خورده مشت

   گفتيخونسرد
   من بودنو تحمل کنهری هر شب زدی منه و بااریفعال که در اخت _

 حاال آراد را نی زد اگر دستش باز بود همی اش به شدت میشانی لحظه کبود شد رگ گردن و پکی در الی داني چهره
 ارا خورده باشد با همه وجودش داد زد به تی که انگشت کسنی کرد از فکر ایتکه تکه م

 کثافت حروم زاده _
 
 
  

  حرفش افسار پاره کرد و به طرفش هجوم بردنی با اآراد
 هم رفت آراد به جنون ي از درد توالی داني شد چهره ي اش جارینی خون از بدی کوبالی به صورت دانیمشت محکم 

 شی چشم هاالی زد دانالی داني به پهلوی لگد محکمدی کوبالی دانی صورت خوني توی در پی بود چند مشت پدهیرس
 وانهی افتاد و مثل دالی داني محکم گاز گرفت آراد روا افتاد و از شدت درد لبش رنی زمي هم فشرد و با زانو رويرارو
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 عقب ی قدم زد وي زد آراد پوزخندادی بار از شدت درد فرنی االی مشت و لگد گرفت دانریها او راکه دستش بسته بود ز
  گفتی کرد به سختی که به شدت سرفه می در حالالیرفت دان

   خورهی فهمم چرا تارا حالش ازت به هم میحاال م _
 را محکم شی از درد صورتش جمع شد دندان هاالی فشرد دانالی داني نهی سي کفشش  را روي با حرص پاشنه آراد
 گری دالی شد پوزخند آراد پررنگ تر شد و فاصله گرفت دانی آراد مانع مي بزند اما پاادی خواست فری هم فشرد ميرو

 عقده هاتو ينجوری اي چون دوست نداره داردمیشا:  گفتدهی بردهی شد و بررهیتوان بلند شدن نداشت به سقف خ
  ی کنی میخال

 ادی من وقت زيا کردن عقده هیواسه خال:  شده بود گفت ی از حرصش خالی از آن همه مشت و لگد کمآرادکه
   کنمی تونم برم باال تو اتاقش ، رو تختش عقده هامو خالی االن منیهست هم

 شود با تمام کی قدم به تارا نزدکی ی که کسنی به خون نشسته به آراد نگاه کرد از فکر کردن به اي با چشم هاالیدان
   زدادی فر اش به شدت نبض گرفته بودیشانیقدرت طناب دور دستش را فشار داد رگ پ

  شرفی بي خوریتو گه م _
   برداشتالی سمت دانی اورا آزار دهد چن قدمشتری که بنی اي براآراد
  کنم بهش خوش بگذرهی مي کارهینگران نباش  _

  خشمشی شده بود به سختدهی بردهی از درد و خشم برالی داني هانفس
 
  
 که به آراد نگاه نی بدون االی پک زد دانگارشی انداخت و به سالی دانی خوني به چشم های نگاهمی فرو خورد آراد نرا

  کند گفت
 ي بوددهی تو  تو آب نمک خوابدی بوسی منو مي با عشق لبای بهش خوش گذشته وقتیقبال با من حساب _

 کرده وانهی دانست چه قدر آراد را دی می به خوبالی رفت دانالی حرف  رنگ عوض کردبه طرف داننی ادنی  از شنآراد
 دی کوبواری بلند کرد و به دنی زمياورا از رو

  بهشت زهراادی عشق  هر پنج شنبه با دسته گل بدبای به بعد بانیاز ا _
  البته اگه بدون من زنده بمونه:  سرفه کردالیدان

 حمله ور شد الی نزند آراد دوباره سمت دانادی را محکم فشرد تا فرشی چشم هادی کوبالی به شکم دانی لگد محکمآراد
   راه متوقف شودنی باعث شد بلی موبايکه صدا

 الو فرهاد _
  نمتونی ببدی اومده باشی پي کار فورهیسالم آقا  _
 ییکجا _
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  اونجاامیدارم م _
   منتظر باشرونیب _
 چشم آقا _
 شی آشفته بود چشم هاشی زد موهای بود از درد نفس نفس می زد تمام صورتش خونهی تکواری حال به دی بالیدان

 الی به دانی نگاهمی حس شده آراد نی آراد بي مشت و لگد هاری کرد تمام بدنش زی بود حس مشهیسرخ تر از هم
  دادهی تکواریو سرش را به د  لب صدا کردری اسم تارا را زالی رفت دانرونیانداخت و از اتاق ب

 تارا
 
 
  

 جانی تمام تنم از هنه؟ی خواست منوببی دفه منی االینامرد تنگ شده دان اون ي خدا چقدر دلم براي تو دلم نبود وادل
 کردم ی داشتم که حس مدنشوی ضعف دنقدری انه؟ی داره بخواد منوببیلی دوسم داره وگر نه چه دلالی حتما داندی لرزیم

 وقت نخواد هی خوادبگه؟ ی می چینی نه؟ی خواد منو ببی مالی داندت همه منیهر لحظه امکان داره از حال برم بعد ا
 اگه دمی کرد شالمو جلوتر کشی کارو کنه خب همون دفه اول منی خواست ای اگه موونسی کنه؟ اه مگه درمیدستگ

هر   بخوادي افتم اصالهر کاری کنم دوباره به پاش می زارم التماسش می نمگهی نه د؟یبخواد دوباره پسم بزنه چ
 ي برارهی پسم نزنه دلم ضعف مگهی دی کنه ولرمی التماسش کنم و اون تحقاین کنم حاضرم اندازه همه دی بگه ميکار

  که فک نکردم لباس بوديزی اصن به تنها چیعنی داغون اومدم پی دفه با تنی مردونش اي صدادنی شنگهی بار دهی
 جذابشو ي داشت تو خودم جمع شدم همه وجودم چشماي بود و هوا سوز بدزیی اواخر پاي مانتو شلوار ساده خاکسترهی 

 خواستم فراموشش کنم و ازش  ی هه خبر مرگم مثال مرمی می مگهی نه د؟ی کنه چتمی کرد اگه بخواد باز اذیالتماس م
 هی تونم به ساعت نگاه کردم ی من بدون اون چشما نمرمی می مالی تونم خدا من بدون دانی به خدا نمیمتنفر شم ول

  کنهتمی اذشتری دراره وبي خواد سرم سرکار بازی نکنه باز ماد؟یگذشته بود چرا نم یرب
 خواس از پشت دستامو دور کمرش حلقه کنم و سرمو بزارم رو ی چقد دلم مرهی بگينه امکان نداره بخواد منو باز 

 ي گرفتم؟ بازم منه احمقو باز باز سرکارم گذاشته؟ باز مسخرهینی ومدیشونه پهنش دوباره ساعتو نگاه کردم پس چرا نم
 ادی بدیداده؟ سرمو تو دستام گرفتم نه نهه با

 ؟ی کنتمی اذي خوای بازم میی کجاالیدان _
 بی که سرم آورد بازم مث سیی زدم خاك بر سر من که بعد اون همه بالی گذشته بود لبخند تلخقهی و پنج دچهل

 نکردن از جام بلند شدم دای کوتاه تر از من پيواری دای بازم سر کارم گذاشت انگار همه دننمی پا شدم اومدم اونو ببینیزم
 نی کس اچی رفتم هابونیو سمت باجه تلفن اون طرف خ
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 مث من ی داد آخه از آزار آدم بدبختمی خواستم ازش بپرسم چرا بازی فقط مدمی کشی دنبال خودم مفمویمحل نبود ک
 اشک تو چشمام حلقه شد بس که بدبخت و نی همستی گرفتم خاموش در دسترس نشویگوش شماره ادی مرشی گیچ
 کشتم  باز خوبه یاگه آراد بفهمه کجا بودم م  برگردم خونه؟ي دم حاال چطوری ارادم به همه اجازه سو استفاده میب
 گرفته بود هر یلیالم خ هفته شرشو از تهران کم کرده حهی خبر مرگش ی معامله کوفتي براسی نکبت تهران نرجیا

 تشنش شتری کنه بی سگ محلم مشتری هر چقد بی دونم چه بدبختی اونور تره نميزی چهی بگم بازم شی از نامردیچ
 رو نداشتم برم سر بلند کردم به در خونه نگاه یی جاینی رجمی سر کوچه خونه ادمی اومدم دخودم  بهی شم وقتیم

 اهسته سمت در رفتم اصال حوصله نداشتم متوجهم شد آروم سر تکون ي زده بود با قدم هاهی تکواریکردم فرهاد به د
 دادم با تعجب نگاهم کرد خواستم از کنارش بگذرم که با حالت مسخره گفت

 
  هات غرق شده؟ی کشتهیچ _

   حوصله گفتم به توچهی دادم و برونی بنفسمو
   گفتیج جلو تر و با لبخند کدیشوکشیی دراکوالکلی هاون
 ی بده که با بزرگترت چجور حرف بزنادتی کنم ياداوری به صاحبت دیبا _

  دادمرونی بنفسمو
   خوام رد شمی بکش کنار متویی دراکوالکلیاون ه _
 آورد داخل رفتم به سالن نگاه ی گذشته رو در مي کرمای احمق انگار داشت تالفي تنه بس زدم و رفتم تو اه پسره هی

  هر دو لبخند زدندنی کشی مشروب بوفه رو دسمال مي داشتن جام هاي مهرویکردم همه جا آروم بود شاد
 سالم تارا جان _
 ی اخمام تو هم بود بالی لب سالم دادم و رفتم تو اتاقم لعنت به تو دانریز
 
 

 پام کردم و ی مانتوم بود  شلوار راسته مشکری زدی سفي تاپ بندهی در کمدو وا کردم لباسمو انداختم رو تخت حوصله
  نرگس با محبت نگاهم کردرفتی دلم به شدت ضعف منییرفتم پا

  سالم تارا خانم _
  بخورم؟ي دی ميزی چهینرگس  _

  زمی زد؛ باشه عزيلبخند
  ده؟ی دم در د وقت فرهاد بهش نگه منوهی آراد افتادم ادی کره مربا آورد چن لقمه خوردم برام
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 ی چاخانهی برم دی بادهی منو دگهی فرهاد نکبت دارم حتما به آراد منی که از ای کشم با شناختی بودم مرونی بفهمه باگه
  دمی نرگسو شني از جام بلند شدم صداعیبراش سر هم کنم سر

  ي خوری تنت کن سرما ميزی چهیتارا جان هوا سرده  _
 رفتم سمت اتاق آراد درو باز کردم و تو اتاق سرك دمی همون تاپ پوشي پشممو رودی تکون دادم سوشرت سفيسر
 آمار آرادو شهی همنی رفت ای ور مزی داشت با مدمی رو دهی نبود اه پس کجا بود رفتم سمت پله ها که سای کسدمیکش
 داره

 هیسا _
 که یی بود از اون جاي چه موجودنی کنه ای سرما خر لرز منی کوتاه تنش بود تو انی بلند کرد و نگاهم کرد آستسرشو

  دمیاعصاب جنگ و دعوا نداشتم مث آدم پرس
 ؟يدی آرادو ندهیسا _

  زدپوزخند
   رفتی می پشتاطی که داشت سمت حدمشی دشیدو ساعت پ _

 با اتفاقا ی ولشهی ته نامردنی اکنمی فک می بگم ؟ گاهی با اون پوزخند مسخرش حاالبه آراد چيریکبی دختره امرگ
  فهمم نامرد تر ای ميبعد

  
  تونه باشهی منمی

 جون ینی تفاوت از کنارم گذشت ی بشهی اون مث همی کردم ولدشی تهدی به خودکشی تو پارك حتی روز لعنتاون
 خواد ی ملی دلی بهوی راشی هم واسش مهم نبود چطور منه احمق باور کردم بعد اون تحقي آدم عادهیمن به عنوان 

 منم دمی کشیقی احساسشو نگاه کنم  آه عمی بیعسل ي اون چشماگهی بار دهی خواد ی همه فقط دلم منی با انهیبمنو ب
 رو یکی ی معموال وقتکنهی کار می آراد اونجا چنی اسی رفتم معلوم نی پشتاطی سمت حی بافالی روزا کارم شده خنیا

 مث شکنجه گاه یی جوراهی کردن هه ی زدن و جسدش می خر کتکش منی عرجی خودش و ابردنی می پشتاطیح
 ي مشت و لگدا و شکنجه هاری وقتا زیلی کرد خی کارا رو منی رحمانه تری بشدی می عصبانیوقت ساواك بود اراد که

   بش نگفته باشهيزی باز کردم کاش فرهاد چشوی اومد در آهنی نمرونی زنده بی کسانشیوحش
 .... بهتيزی چهی دیبا... آراد ... آراد _

  حبس شدنمی شدم نفس تو سرهی گشاد به رو به روم خي با چشمادی تو دهنم ماسحرف
 
 
  
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 218 

 ي بود موهای نگاه کردم همه لباساش خاکشی من اون؟ به صورت خوني امکان نداره سر جام خشک شده بودم خدانه
 ي شد چشمارهیز کرد با تعجب بهم خ چشماشو باي من آروم الي صدادنی آشفتش نفسام تند شده بود با شنییخرما
  زمزمه کردمی سرخ شده بود به سختباشی زیعسل

 ی کنی کار می چنجای تو االیدان... د_
 دی توجه به سوالم پرسی اخم بهم نگاه کرد ببا
 ؟ي گردی وضع جلوش منی با اشهیهم _
 و ی صورت خوندنی رو موهام دست گذاشتم با داری اختی بی سوشرت با شلوار راسته مشکهی لباسام نگاه کردم به

 افتادم پس شی دو روز پي اتفاقاادی اری اختی بال رو سرش آورده بنی ایک.  به گلوم چنگ انداختي بغض بدشیزخم
 بسته ي دستای رو پاهاش زانو زده بود بالی دان؟یختیر  آراد بود؟ لعنت به تو آراد باالخره زهرتوي همه نقشه نایا

 باعث شد اشک توچشمام جمع شه شی کارو کرده بود؟ صورت خوننی منقبض کرد آراد با دسته بسته اشدش فکمو
   روز افتاده بودنی به خاطر من به االیدان
  بال رو سرت آورده؟نی ایک _

 آرااد؟:  اومد گفتمی که از ته چاه در مییسوالم جواب نداشت؟با صدا: نگاهم کرد فقط
 جاس؟ پاهامو نی به خاطر حماقت من االی سو استفاده کرد دانمی احمقم آراد بازم از ساده لوحنقدری به من که العنت

  شدمکی قدم بهش نزدهی و دمیدنبال خودم کش
 
  
 

  زدم و زمزمه کردمی به سر تا پام نگاه کرد پوزخند تلخظی بود با همون اخم غلی خوندشی سفسوشرت
   تو کلشهيا نقشه هی زدم ی همون اول حدس مدازیبا _

 ده سانت زانو ي قورت دادم و جلو تر رفتم درست رو به روش با فاصله ی کرد به سختی گلومو که داشت خفم مبغض
 داشتم نگاه دنشوی که شب و روز دو ماه حسرت دیی تو چشماش غرق شدم چشمادی لرزیزدم لبام از شدت بغض م
 که همه وجودم حسرت ی سرد نباش با منرنقدیهم نکن ا نگاي طورنی ای تار کنه لعنتدمویسردش باعث شد اشک د

 خورد کردناش،، روز آخر که با تمام اشی محلی لحظه پاك شد غرور له شدم، بهی از ذهنم تویهمه چ.  نگاهتو دارههی
 بود اونقدر ی کرد گوشه لبش پاره شده بود صورتش زخمی صدا نگاهم می رهام کرد و رفت بي اون طوری رحمیب

 رشی آوردم زنشودری آستهی سوشرتمو در آوردم تا صورتشو پاك کنم نی به دور و برم آستوجهآشفته بودم که بدون ت
   داد زدتی سرشو برگردوند و با عصبانهوی لختم نگاه کرد ي به بازوهارتی با حالی بود دانيهمون تاپ بند

 ی کنی کار می چيدار _
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  گفتمی آروميشدم با صدا شکه ادشی فري صدااز
   خوام زخمتو پاك کنمیم _

   جمع کن خودتودی بود غرواری به درهی طور که نگاهش خهمون
  گفتي با لحن بدادی بدش بنقدری کردم ای تنم کردم فکر نمشرتموی سونی آستعیسر
   حالشو ببره وبرهنهی ببادی تا هر کس بي بزارشی بدنتوبه نماي طورنی همه ايجلو...  کههی يانگار برات عاد _
   بهت زمزمه کردمبا
 ااالیدان _
 حفظ ي که برای گفت هرزه؟ به منی داشت به من مالی دانهی گرری و بلند زدم زرمی خودمو بگي نتونستم جلوگهید

 نی تونه ای رحم باشه چطور می بنقدی تونه ای کردم چطور می اون همه زجه و التماس زدم بلند بلند هق هق ممیپاک
 آشفته ي با چشماالی نگاهت کنه سربلند کردم دانسین  حاضری که حتیحرفارو به من بزنه درد داره دوست داشتن کس

 تر کی بار لمس دستش بهش نزدهی ي رفت برای بدنم ضعف مرمی خودمو بگي نتونستم جلوگهی شده بود درهیبهم خ
 کرد آروم دستمو به سمت صورتش بردم آهسته ی تب دار مسخ نگاهم مي صورتش با چشمايدرست رو به رو. شدم

  زمزمه کرد
 تارا _

 آروم چشماشوباز کرد و دمی چشماش بسته شد دستم گرگرفت بعد چن لحظه دستمو کشدمی صورتش کشي رودستمو
 زمزمه کرد

  بروعقب _
ن و مکان خم  توجه به زمای تونم؟ بی مگه م؟ي زد اعتقاد نداشت برم عقب؟ چطوری که می خودشم به حرفانگار

 دمی کشیقی نفس عماری اختی حبس شد چشمام بسته شد بنشی گرمش گذاشتم نفس تو سي نهیشدم وسرمو رو س
 باال آوردم و دور کمرش ی به سختدمو زخی يحرارت بدنش تن منم داغ کرد دستا. عطر تنش تا مغز استخونمو سوزوند

 حلقه کردم
 
 
  
 

 دوست داشتم مکان و زمان متوقف بشه دمی شنی مدشوی بردهی بري نفساي صداختی ری رو صورتم ملی مث ساشکام
 برهنش گذاشتم ضربان نهی لبمو رو ساری اختی اومده بود و بنیی پای لباسش کمپی پهنش فشردم و زنهیسرمو رو س
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 دوست ختی ری منشی سر هم رو سپشت  زد اشکامشی داغش همه وجودمو آتنهی من بود سيایقلب کرکنندش دن
  زمزمه کردمی لرزونيداشتم تا ابد همون جا بمونم با صدا

  نامرد... تنگ شده بود... برات...  دلم _
  دمی شنکی مردونشو از فاصله نزديصدا

 تاراا _
  گرفته گفتمیی هق هق و صدابا
 یزم بهم م اشهی دونم حالت همی می خواد بگی نمي دونم ازم متنفری باشه م؟ی پسم بزني خوای بازم مهیچ _

 ترو خدا بزار ؟ی خوردم کننی از اشتری منه بدبختو بي خوای دست از سرت بردارم؟ می بگي خوای مگهیخورده نگو د
 هی ي لحظه فک کنم دوسم دارهی بزار فقط زدم ی بغلم کرده که هر لحظه براش له له می لحظه فک کنم کسهیفقط 

 ... لحظههی گاه دارم بزار هی تکهی ای لحظه فک کنم از همه دنهی زنه بزار ی حالتو بهم نمدنمیلحظه فک کنم د
 ی مشهی از همشتری شد و االن من بی منیی به شدت باال پانشی نتونستم ادامه بدم و هق هقم بلند شد سگهید

  گفتمدهی بردهیخواستمش بر
 دوست دارم آدم حسابم یول.... يردمث همه خوردم ک...  دوست دارم،یول...  یپا روم گذاشت.... دوست دارم.... یلعنت _
   به خدا دوست دارمیول...  ستمی دونم مهم مهم نی م؟ی فهمی نمی کنینم

 دمیتلخ خند.  فشردمنشی دستامو محکم تر کردم و سرمو رو سحلقه
 
 
 ـّّ
 
  من چقد احمقم؟ینی بیم _

  خوردی گرمش تو گوشم مي بلند کردم چشماش بسته بود و اخماش تو هم سرمو رو شونه پهنش گذاشتم نفساسر
 کاش دستام باز بود _

 ؟یچ:  کردمزمزمه
 یچیه:  گفتآروم

 که دی سفشرتی دونم چقدر گذشته بود که آروم سر بلند کردم چشماشو باز کرد به سر و وضعش نگاه کردم سوینم
   بودشهی به تنش و انگار الغر تر از هم بوددهیحاال چسب

 شیی خرماي قسمت از موهاهی رفته بود نیی پای سوشرتش کمپی پاش بود زی شلوار لشی پهن و استخوني هاشونه
 کم یلی کرد چشماشو باز کرد تو چشماش غرق شدم فاصلمون خی و رو مری قلبمو زشتری بود و بختهی رشیشونیرو پ

 قدرت حرکت نداشتم قدرت حرکت نداشتم رد خوی تو صورتم مالی نفس دانيده بود گرما شدهی بردهیبود نفسام بر
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 ی بگه بيزی خمارش حسو از تنم گرفته بود چن بار خواست چی عسلي رفت چشمای منیی به شدت باال پانشیس
 خورد یفی دستم سمت صورتش رفت حرکت دستمو با چشماش دنبال کرد خون گوشه لبشو پاك کردم تکون خفاریاخت

 منو شهی حالت خاص داشت مهی خمارش ي تو چشمام قفل شده بود چشماالیدان  نگاهدی کوبی منمیقلبم محکم به س
 نی چرا االی دانگذرهی می داره چرونی اون بمیی حالم کرده بود فراموش کرده بودم کجای بی تنش حسابيبخواد؟ گرما

 سر خورد بام دم نگاهش از چشمام رو لیه نفسمو براش م کی من نشسته کسيجاس فقط مهم بود که اون رو به رو
 به رهی جاس کنار من همون طور که خنی االی که داننهی که االن تو سرمه ايزی تنم گر گرفت تنها چجانیاز شدت ه

  زمزمه کردیلبام بود به سخت
  برو عقب.... تارااا _

   لباسشو تو مشت گرفتماری اختی دونم چه مرگم شده بی تونم نمی تونم نمی پسم زد نمشهی هممث
  گفتي جدی آروم ولي صدابا
 تارا حالم بده برو عقب _
 نفس نفس زدن ي صدادمی کشی کنار گوشش نفس مختی تو صورتش رمیی طالي تونم جلو تر رفتم تمام موهاینم
 خمار شده بودم دستمو دور یش حساب پرستمیبا تمام پس زدناش منه احمق بازم م. دمی شنی به وضوح مالویدان

  لب زدیگردنش حرکت دادم به سخت
   چقد برام سختهی فهمی چرا نمیلعنت _

 شدم با بغض تو رهی دست سرشو طرف خودم برگردوندم به چشماش خهی با ارمی نتونستم طاقت بگهی کرد دی نمنگام
 گلوم آروم گفتم

 ؟ی که با من باشنیا -
 
 
  
 

  به لبام بودرهی خچشماش
 .....نکهیا _

 قطع شد نمی لباشو رو لبم گذاشت و محکم به هم فشردشون نفس تو سهی از ثاني جملشو نگفت فقط تو کسري ادامه
 داد ی منم بسته شد لبشو رو لبم حرکت مي چشمادی کششی بسته شد حرارت لباش وجودمو به آتالی دانيچشما
شد و لبمو به دندون گرفت و دستم رو   تري چنگ زدم که جرنشی به ساری اختی خورد بی تندش تو صورتم مينفسا

 دونم چقد ی بدنم ضعف رفت که تو بغل داغش افتادم نمنقدری زد ای و زبون مدی مکی مشت شد لبامو محکم منشیس
 نداشتم ی قدرت همراهی حتدیگذشت که نفس کم آوردم خواستم عقب بکشم که نزاشت و محکم لبشو رو لبم کش
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 خون تو صورتم دی زد عقب کشی که محکم نفس نفس می و در حالدیرو لبم کش ه هاش پر از عشق بود زبونشوبوس
 ی داشتم می بودم تمام تنم داغ بود تازه به خودم اومدم چه غلطرهی خنی و به زمدمی کشقی چن تا نفس عمدیدو

 بودم به هری خنی مردم به زمی کردم داشتم از خجالت مکشی هر چند خودم بودم که تحرد؟ی منو بوسالیکردم؟ دان
 کردم قمی که افتاد سرمو تو ی اتفاقي آورادی ارادم با ی بنقدی خاك بر سرم کنن که ادمی کم خودمو عقب کشهی یسخت

 ی بودم به سختنی به زمرهی نگا کنم همون طور که خالوی هم خورده بودم جرات نداشتم دانای ذره شرم و حهیهمون 
  زمزمه کردم

 کنم.. زی زخماتو تمارمیب.. ،يزی چهیبرم ... من _
 آراد شدم خون تو نهی به سنهی از جام بلند شدم و به عقب برگشتم که سی به سختی که حس از تنم رفته بود ولنی ابا

  لحظه حس از تنم رفتهی نفسام به شماره افتاد تو دمی کشي خفه اغی جاری اختی بست بخیرگام 
 
 
  
 

 يجلو...  دمی بغل کردم بوسالوی چشممام رد شد من داني از جلوزیهمه چ...  جا،نی کردم سر بلند کنم آراد ای نمجرات
  دمی کردو کنار گوشم شنی آروم و وحشتناکش که ترسمو صد برابر مي صدادمی لرزی مدیآراد؟ از ترس مث ب

 ؟ی چگهید _
 خفه ي بودن با صداختهی آراد ري خون تو چشماتری کردم انگار دو ل سر بلندی قدم عقب برداشتم به سختهی اری اختیب
  زمزمه کردميا

  ؟ی کارو کننی ایچطور تونست _
  تو مشت گرفت وقموی برداشت با خشونت زی به سمتم خهوی

 خودمو جمع کردم با بدن لرزون بهش عی سردی کوبی قلبم محکم منشی با سر رفتم تو سدی سمت خودش کشمحکم
 دمی بود که لرزالی که حس کردم داد بلند دانيزی بود تنها چشیشونی رو پینگا کردم اخم وحشتناک

  شرفیبش دست نزن ب _
 
  
 

 زد شی دلمو آتشی خوني چشمادی لرزی برگشتم از خشم مالی سمت دانهی تو دست آراد بود با گرقمی طور که همون
 فشار دمی کشغی سمتم برگشت و با تمام قدرتش تو صورتم کوبوندجهوی کوتاه نگا کرد الی زد به دانيآراد پوزخند

 ور صورتم لمس شد اشک تو هی کردم ی حس مد شي جارمینی بود که چند قدم عقب رفتم خون از بيدستش به قدر
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 زدم الی داني که جلونی از ا تو چشمام بودرهی خنشی خشمگي دستم رو صورتم رفت چشمااری اختیچشمام جمع شد ب
 دی نگاه کردم طناب دور دستشو کشالی داني به فکه منقبض شده اری اختی برمی خواست بمیدلم م

   زدادی فرروشی و انگار با همه ندی سرخ اشک جمع شده طناب دور دستشو کشي کردم تو چشمایحس م 
   صاحابتو خورد کنمی بي دستامو باز کن تا خودم اون انگشتاي مرداگه
 وحشتناك يبا صدا.  برگشت به طرفش رفت هنوز چند قدم برنداشته بود که طرفم برگشتالیدان.  آروم سمتآراد

  گفت
   کنمی کار می با عشقت چنیخوب چشماتو باز کن بب _

 شد آب دهنمو به رهی به خون نشسته به آراد خي سر بلند کرد با چشماالی زد دانی قلبم تند مستادی االی داني پايجلو
 خوب نبود الی کار کنه دانی خواد چی دونستم دوباره می پاك کردم نمنی با پشت آستموینی قورت دادم خون بیسخت

   لرزون گفتمي از ذهنم گذشت سمت آراد رفتم با صداسرعت  بهي گذاشت فکرالی کرد و پا رو دست دانزیچشماشو ر
 ؟ی کنی کار می چيآراد دار _
 
   همه قدرت پاشنه کفششو روبا
 

   ازالی فشرد چهره دانالی داندست
 

 ختی ری تو هم رفت بدنم ضعف رفت اشکام رو گونم مدرد
 نکن آراد _

  غی فشرد جالی پاشو با همه قدرت رو دست داندی شنی صدامو نمانگار
 

 دمیکش
 
 
  
 
  نی گرفت و ازرو زمالوی داني قهی

 
   کردمید بلند هق هق م کرد بلنبلند

 
   تو صورتی مشت محکمآراد
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   دوباره خون ازدی کوبالی دانیخون
 
   شد تو دلم آشوبي جارشینی و بلبا

  آراد ترو خدا:  زدم غی جبود
 

  دی کوبالی داني به پهلوی محکملگد
 
 نی ادنی از شدت درد دندونشو رو هم فشرد دالی دانرمی خواست بمی خورد دلم منی با زانو رو رو زمالیدان
 

  ها از توان من خارجه دوبارهصحنه
 
  آراد ترو خدا ولش کن:  زدمغیج
 

  دی کوبالی داننهی با لگد به سدوباره
 

   محکم رو هم فشرد بدنمچشماشو
 
  کهنی دونم به خاطر ای مدی لرزیم
 

  خودشوي جلویلی ناراحت نشم خمن
 
 شی عسلي تو چشمازدیشدت درد نفس نفس م گرفت داد نزنه از یم
 
   زدی که از درد نفس نفس مالی داني و خودمو جلودمی شدم چشماش خمار بود سمت آراد دورهیخ
 
   افتاده بود انداختم بانی رو زمو
 
  به دستش چنگ زدمغی و جهیگر
 
  آراد ترو خدا ترو ارواح خاك مادرت من غلط کردم بسه ترو خدا _
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  حمله کردالی دوباره به داندمی کوبواری شد و محکم هلم داد به دي جرآراد
 
 
  
 

 رونی سرفه کرد و خون از دهنش بالی من شد به لباسش چنگ زدم دانبی نسنی زد چند تا مشتم اون بی مانهیوحش
 ی مدم؟ی کرد ندی مالی تا نگاهش کردم سرشو برگردوند خمردمی شد کاش من می منیی محکم باال و پانشیاومد س

  خواستم همون جا جون بدم
 
  افتادمنی هلم داد رو زمواری گرفت و به طرف دقمویآراد  
 

  دی لگد کوبالی بسته تو شکم داني بازم با دستااراد
 
   که تای گوش خراشادی بار داد زد فرنیا

 
  بودی زد تمام صورتش خونشی قلبمو آتته
 
   کردم ازی بلند هق هق مي صدابا
 
  طاقتگهی بلند شدم دنی زمرو
 

  بزنه و نفس منوي طورنی انداشتم
 

  ي کنه به سمتش رفتم با دستاتنگ
 

  دست ارادو محکم گرفتملرزون
 
  نزنگهی کنم دیآراد ترو خدا التماست م _
 

   طاق باز روالی مردم دانی مداشتم
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 الی توجه سمت دانی افتاد آراد بنیزم
 

 تم با تمام قدرت دو تا دستاشو گرفرفت
 
  ي تو بخوای هر چی تو بگي کنم هر کاریآراد التماست م:  گفتمدهی بردهیبر
 
  سرد نگاهم کردي سمتم برگشت با چشمابه
 
 
  
 
   نگاهش کردمی به سرفه افتاده بود با نگرانی به سختالیدان
 

   زدي لعنتت کنه آراد آراد پوزخندخدا
 
  مگاه کردالی به دانو
 

 ... ری زی حت؟ي هر کارینی:  کرد زمزمه
  بوددهی بردهی که برالی داد درناك دانيصدا

 
 ییی کنی تارا غلططط می کنیتو غلط م _
 
  خشم ؟ای سرخش نگاه کردم درد  بود ي چشمابه
 
   دوبارهی ولادی بلند شد و خواست طرفم بی سختبه
 
  منو بکشای افتاد خدانی زانو رو زمبا
 

   انداختم به خاطر زندهنیی پاسرمو
 

  ی که نفسمو براش می کسدنمون
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  بودنی حاضرم هر کار بکنم حتدم
 

   پرالی داني عالم چشماي مرداهمه
 

 دم؟ی دی من مای بود؟ آب
 

  سمتش برم که آراد فرصت ندادخواستم
 

   درو قفل کردتی هلم داد با عصبانرونی و بدی محکم کشدستمو
 
  به طرفم برگشتی چهره برزخبا
 
 
  

  درو قفل کردتی با عصبانآراد
 
  تو هم بودیعی آراد به طرز فجي وجودمو گرفته بود اخماي ترس همه تونمی به اون کارتن بدم؟ نه نمدی بایعنی 
 
 
   چشماميگم شو از جلو:داد زد 

  دی صداش شنالی داننمی شکر انقد بلند داد زد که مطمخدارو
 
 
 

  کار رو انجام بدهنی حرفا بود که بزور انیر تر از ا رفتم آراد مغروالی دهنم قورت دادم و با دو به سمت وآب
 
 
  عرق بود در اتاقم باز کردم خودم پرت کردمسی خدمیدستمو به صورتم کش 
 
  بودومدهی وقت به اندازه امروز بهم فشار نچی تخت نشستم هي رودیلرزی اتاق هنوز بدنم متو
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 نزنه و ادی کرد که فري خود داریلی به خاطر من خالی دانی دستت بشکنه الهوفتمی آراد مانهی وحشي کتک هاادی 
  حرفاش افتادادی دهی چقدر درد کشدونمیم
 
 وضعش خنده از ي آورادی برام لذت بخش بود اما با رتشی نه دلم قنج رفت غکردی مي اون طورشرفمی اون بيجلو 

  لبام محو شد
 
 

  بوسه گرمش افتادمادی گذاشتم زی مي آوردم و رورونی بی شال آبهی باز کردم درکمد
 
 هنوزم الی پس دانکردنی قند آب ملوی کلوی تو دلم کدی منو بوسالی واقعاً داندمیدوباره داغ کردم دستم به لبام کش 

 .  حالش اصال خوب نبود نکنه کهدمی کشقیدوسم داره؟ نفس عم
 
 

  ده ششیزی چهی پا گذاشت حتما ی که آراد وحشنجوری شکسته باشه اانگشتش
 
 
  

   کنهکاری چخوادی مآراد
 
  ارهی بالی سر دانیی چه بالخوادیم
 

   زنده بمونهالی امکان نداره بذاره دانی اون عوضدونستمی مخوب
 
 
   اجازه ندارهی کنم؟ لعنتکاری چدیبا
 
  ستی حالش اصال خوب نالی داندمییجوی لبام مادی شدت استرس زاز
 

   بودمدهی چشیلی دسته آراد خضربه
 

   داشتمدی تو دستام گرفتم تاحاال حداقل امسرمو
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  فتهی براش بی اگه اتفاقکنهی می داره زندگیی جاهی الیدان
 
 
   بدمشی فراردی تو موهام چنگ زدم بایچ
 

 ؟ي دادم آخه چطوررونی  بدم حتماً نفسمو بشی فراردی بااره
 
 ارمی بتونمی هم دووم نمهی ثانهی الیمن بدون دان!

 
  بدم؟؟؟شی فراري خوردم چجوری اتفاقات هم خود احمقم که گول آراد لعنتنیمقصر همه ا 
 
  
   جام بلند شدم داشتماز
 
 
 فتهی بی اتفاقالی داني نکنه براشدمی موونهید
 
 

 دیچی جذاب مردونش تو گوشم پي صدادوباره
 
 
   صاحابتو خورد کنمی بي دستامو باز کن تا خودم انگشتاياگه مرد_
 
 
 
  دمیبخند زدم دستم رو لبام کش لاری اختیب

 
  ي روکردمی حس مالی دانهی لباي گرماهنوزم

 
  دمی بوسدی اش پا گذاشت منو بوسدهی غرور سر به فلک کشاون
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   زدمي کنارشم پوزخندي که اون طورهی بارنی آخرکردی فکر مچون
 

    دادمرونی مغروره نفسم بیلی خی لعنتاون
 

  آراد پنچر شدمي آورادی با دمی مشی فراری اره از در پشتی از در پشتدمی به سرعت از مغزم گذشت از جا پري فکرکه
 
 

   بشم؟کی نزدی پشتاطی من اصال به حذارهی اون ممگه
 
 
  

  شدمی موونهی داشتم دایخدا
 
  ذاشتی لحظه نمهی کثافت گور به گور رفته وگرنه رجی انی خوبه اباز
 

   نفس بکشه رو تخت ولو شدماون
 

 ستی اه اون که خر نچونمی آراد بپتونستمی ميچطور
 
 
   بادمی در به شدت باز شد از جا پرهوی فکرا بودم که نی همتو
 

  کنمی شدم نه امکان نداره دارم اشتباه مرهی به شخص رو به روم خوحشت
 
 

  بار لب به مشروب زدهنی امکان نداره آراد برا اولنی شده بود آراد مست کرده ارهی بهم خرشی خي با چشماآراد
 
 

 صی تشخی دور به خوبهی تند مشروب از اون ناحي به عقب برداشتم آراد تلو تلو خوران به طرفم اومد بوی قدمباترس
  دادمیم
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 ومدی واون جلو مرفتمی اروم عقب عقب مي شده بود با قدم هادهی بردهی برنفسام
 
 
 واری دي دستام دو طرف صورتم روشدمی بود داشتم از ترس قبضه روح مستادهی ای قدمکید در  خوردم آراواریبه د 

 گذاشت
 
 
   با عجز به چشماش نگاه کردمدیلرزی دستاش بودم تمام بدنم منیمن ب 
 
 

 کی فاصله نزدنی بدنش از اي خمار بود گرمای حسابشی مشکدهی کشيچشما
 
 
  
  حالم بهم زدی مشروب حسابي بدتر از اون بوو
 
 
   توجه به حرفمی بی زمزمه کردم آراد مستومدی که از ته چاه در میی با صداارمیدوس داشتم باال ب 
 
 

   زمزمه کردی حالی بي با صدادمی کرد خودمو عقب کشکی بهم نزدصورتش
 ؟یستیمستم؟معلومه که مستم تو چرا مست ن_
 
 
 وجبم تکون نخورد کی ی پهنش گذاشتم به عقب هولش دادم ولي هانهی دستم رو سومدی اشکم داشت در مگهید 

 :گفت
  ی شونه من باشه بغل من باشي فقط سرت فقط روخوامیامشب م_
 
 
 

   زدي گرفته زمزمه کردم آراد برو کنار پوزخند گشادي کرده بود با صداسی صورتم خاشکام
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  تعادلم از دست دادم پرت شدم تو بغلشدی قدم عقب رفتم تا خواستم حرکت بکنم دستم به شدت کشهی

 
 
   ملتهبش دور بدنم حلقه کردي زدم آراد ولم کن دستاغی جدمیخودم عقب کش 
 
 
  خواستم عق بزنمی مشروب دهنش مي بدنش بوي گرمااز

 ,سنگ
  

  خواستمی آغوش گرم نمنی من اخواستمی چشمارو نمنی امن
 
 

  خواستمی از دخترا نفس بر بود نمیلی خي که براياراد
 
 

  دیلرزی تموم بدنم مخواستمی نفر مهی ی عسلي من فقط چشماخواستمی نفر مهی فقط آغوش من
 

 :  زدمغی کردم به تقال کردن و جشروع
 
 
  تروخدا ولم کن تا خرخره مشروب خورده بود انگار کر شده بود_
 
 

   دی منو دي تقالهای آراد وقتترسوندمی مشتری بدنش بيگرما
 

   بادمیکوبی منشی جونم به سی بي دستاشو محکم تر کرد دستاحلقه
 
 

 :  گفتم ولم کن ترو ارواح خاك مادرت ولم کن گفتبغض
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   قابل تحمل ترمری از اون پسره غیعنی هیچ_
 

 زدم ولم کن کثافت غی جدمی سرش تو گردنم فرو برد خودم عقب کشدیچی تو بدنم پي کوبوند درد بدواری منو به دبعد
  به من نزنفتی کثيادست

  کردمی از پشت تو موهام فرو کرد هق هق مدستش
 
 
  

 : کردزمزمه
 
 
  ختیری تو صورتم ملی تورو لمس کنه از ترس الل شدم اشکام مثل سدی بافی کثي دستانیامشب فقط ا_
 

   شروع کردم به دسث پا زدندوباره
 

    سرمي دست دوتا دستام محکم گرفت و برد باالهی با آراد
 
   کردکی دستش چونم محکم گرفت صورتش بهم نزدیکی اون با
 

   امکان نداره بذارمایخدا
 

   قدم عقب رفتهی حال شده بود ی بی به هدفش نرسه حسابدادمی تکون تکون مخودمو
 

   با تموم توان هلش دادم تلو تلو خوردادی دوباره سمتم بخواست
 

   رفتمی به اتاق بغلعی افتاد با دو به سمت در اتاق رفتم سرنیروزم
 

   لرزون درو قفل کردم پشت در نشستمي با دستازدی نفس منفس
 
 
  

   صورتم از اشک عرق پر بودتمام
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  دمی کشی در پی پقی نفس عمچندتا

 
   چقد بهش فشار اومده بوددونهی نشده بود خدا موونهی دادم اراد دهی به در تکسرم

 
  ی چاوردی سرم مییاگه بال بار لب به مشروب زده بود نی اوليبرا
 

   با وحشت به قفل در نگاه کردمنجای اادی وقت ارادنهی کشتمی خودم منایقی دادم رونی بنفسم
 

 روز هی رو تو ی همه فشار عصبنی واقعا تاحاالادمی تخت دراز کشي از جام بلند شدم روی به سختدیلرزی هنوز مبدنم
 آراد ي بعدش کتک هاتی تو تون وضعالی داندنی بعد دالی از اول صبح قرارم با داندمینداشتم دستم به صورتم کش

   ندارهی من تمامي های چرا بدبختایمست کردنش خدا
 
   کنمی به خودکشدی کنم شده خودم تهدیی کاراهی دی فردا باکشهی افتادم حتما االن داره درد مالی دانادی

 
 کنم هی دوس داشتم بهش تکبی عجکردی مکاری چدیدی امشب مي ماجراالی اگه دانارهی بیی بالالی آراد دانذارمی نمیول

   بودامی که همه دنیبه کس
 
   از خوابیی شد با صدانی فکرا بودم کم کم پلکام سنگنی همتو
 
 با دقت به دمویچشمامومال. قفل باز کردمعی به سمت در رفتم و سردمی ازجام پرعی تند سرشبی دي آورادی شدم با داریب

  شدمرهی روبروم خيصحنه 
 
 
  

  ومدی آراد مي اومدم صدارونی آهسته آهسته بي هاباقدم
 
  بودستادهی انی فردي رو به رودمی پله ها سرك کشي باالاز
 
  تو چهرش نبودی از مستي افتادم اثرشبی اتفاقات وحشتناك دادی آراد دنیبا د 
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  را تا مچ دست باال زده بودنهاشی بود و آستدهی پوشی مشکرهنی با پی کتان مشکي اخمو شلواري جدشهیمث هم 
 
 : بود گفتبشی دستش تو جهی داشت کاری چنی آراد با فردیعنی 
 
 
 يداری حواست رو جمع کن چشم از اون در بر نمنیفرد_
 
 

 : گفتنیفرد
 دمیچشم آقا فهم_
 
 

   صداش کردنی خواست سمت در بره که فردآراد
 
 
  نیگردی برمیآقا ک_

   با اخم نگاش کرداراد
 
 

 : گفتعی سرنیفرد
  می خان جور کنرجی معامله ایی کارهامی با فرهاد بردی بادیدونیآخه م_
 
 
  

 . حواست بهش باشهی چهار چشمسهی طرف  پلکشهی طول می سه چهار ساعتدونمینم_
 
 
 چشم اقا_
 
 

  به سرعت از ذهنم گذشتي باشه فرار نکنه فکرالی فرستاده بود مراقب داننیفرد
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 شی پی فرصتنی همچگهی بدم دشی فراری پشتاطی امروز از دره حنی بدم اره همي فرارالی داندی فرصته بانی بهترنیا 
 ادینم
 
 
   جمعهیلی اگه اون باشه امکان نداره بذاره آراد حواسش خرفتی مدی داشت که حتما باي کارهیانگار آراد  
 
 

   سمت اتاق آراد رفتم در کمدش باز کردمعی در سالن اومد سريصدا
 
 
   بودمدهی ترسیلی گذاشتم خبمی برداشتم تو جعی کجاست سری در پشتدی کلدونستمیم
 
 
  کنهی کنه زنده زنده چالم  مدای آراد پستی جام ننجای اگهی بدم دي فرارالی اگه دانی بدم بعدش چي فرارالیدان
 

  ی پشتاطی  رفتم سمت حذارنی زندم نمرجی برم وگرنه آرادوادی خودمم بااره
 
 
  

   زدههی تکواری و به دستادهی که دم در ادمی دنیفرد
 

 چقد دونستمی منتمی بدون شال ببالی دوست نداشتم دانگهی دی اه لعنتدمی افتاد شال نپوشادمی جلو برم که خواستم
   سرم نباشهيزی چی کسي جلوادیبدش م

 
 

  ختمی ررونی کمد بي لباس هاعی از پله ها باال رفتم در اتاق باز گذاشتم سردوباره
 
 
 گذاشتم و شناسنامم رو اگه قرار بمی تو جی و چند تا پنجاه توماندمی پوشی و شلوار لی باال زانو شال آبی آبي مانتوهی

   برمشهیبود برا هم
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 بود دستام ستادهی که باال سر غذا ادمیشپزخانه رفتم نرگس د ساعت نگاه کردم نه صبح بود به آگرفتمی شناسنامم مدیبا
   داشتیفیلرزش خف

 
 
  ارمی برات صبحانه بنی بشایسالم تارا جان ب_
 
 
 ي بشقاب غذا هست بهم بدهی ینه مرس_
 
 
  
  تعجب سر تکون دادبا
 
 
 خورهی غذا مي احمق کله صبح کدوم خري بپرسم دختره خواستیانگار م 
 
  دی کشروزی دي نگفت برام از غذايزی مظلومم چافهی قدنیاما با د 
 

 دمی کشقی نفس عمدمی اون هنوز نددمی دنیفرد
 
  کنهی آراد بدبختم مرهی لو میچ  همهي استرس دارنهیتارا اروم باش آرامش خودت حفظ کن اگه بب 
 
 

   هست وگرنه امکان نداشت بتونم خرش کنميزی چالی منو داننی خبر نداره بنی خوبه فردحاال
 
 

   که بشه خرش کردهی تر از اونی فرهاد عوضومدی شکر فرهاد جاش نخدارو
 

  ادی مگهی سه ساعت دگهی می آخه احمق وقتی چادی کردم استرسم پنهان کنم اگه آراد بی زدم سعی مصنوعلبخند
 

   رفتمنی اروم به سمت فردي با قدم هاادی داره االن بلی دلچه
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   چشمام باز کردمدمی رسشی متوجهم شد به دوقدمنیفرد
 
  

 نی فرديچطور_
 خوبم_
 
 
  سرو وضعم نگاه کردبه
 يکردی مفی تشرییجا_
 
 
 نه: گفتم عی هول شدم سرکمی

  شالم اشاره کردبه
 
 
  ي سرت کردهی چنیپس ا_

 ذارنی نمهی مث آدم باشم بقخوامی باال انداختم حاال من مي اشونه
 
 
  تو فکر کن توبه کردم_

  دستم شد ابرو باال انداختي متوجه غذاتازه
 هی چنیاها اونوقت ا_
  

  دمی کشقی عمینفس
 
   مگه غذاههيکور_

  دی فرش کشي تو موهایدست
 
 
 هی احمق واسه کدونمیم
  که اون تویواسه بدبخت_
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   به کمرش زددستاشو

 
 
  دارهی که اون تو به تو چه ربطیاون بدبخت_
 
 
 بعد مث خر زدش رهی اعتراف بگخواستی ماروی از اون روزی آراد دی ولرهی تو انتظار نمی از مغز کاهگلدمی فهمنیبب_

  بعد درو بست رفت
 
  رهی اعتراف بگدی نداره از زندش باي اگه غذا نخوره آراد با مردش کاررهیمی بدبخت االن منیا

  ي تاحاال تو انقد انسان دوست شدیاز ک_
 
  وارهی سر به ددنی مثل کوبنی خدا سرو کله زدن با ايا_

   کردمپوف
  بده به فکر تو اونم چلنغوز_
 
 
 ي کرده بودسی بود که االن از ترس خودت خرجی درست صحبت کن اگه االن ایه_
 
 
  بعد درو شش قفله کندمی دروباز کن غذا رو بهش منی فردنیبب_

   باال انداخت گفتيسر
  نوان درو باز نکنم عچی گفته به هآراد
 
 ـّّ
 یدونی مکنهی آراد ضرر می کلرهی ومث مرده افتاده کجاش خطرناکه اگه بماروی انقد زدش ارویکجاش خطر ناکه بابا _

  دونهی مزیآراد چقد چ
  کنمیبهرحال من درو باز نم_
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   رواروی بخورم خوامیاه من که نم_
 
 
 
 ستی ندی بعزی چچی نگام کرد از تو هيشخندیبان
  کمی فقط نی فرددمیهر هر هر خند_
 
 

 ي کارهی بهش غذا بده اما خواستی آراد مینی خودت ببی درو باز کنیتونی راه بره متونهی اون اصال نمدمی بهش مغذا
   اومد مجبور شد برهشیبراش پ

  نوچ_
 
 
 .رفتی مورتمهی داشت رو اعصابم گهی ساعته دهی نوچ زهرمار مرض يا

 ای اصال ب؟؟یترسی جنازه هم مهی از ینی جنازس، هی اون بدبخت ي تو اسلحه دارست،ی نتی چرا زبون آدم حالنیفرد_
 . غذا رو خودت ببر بهش بدهنیا

 شدی نگاهم کرد به گمونم داشت خر مدی با تردنیفرد
  هارونی بییای زود بی خب برو تو ولیلیخ_
 باشه_

 امی بزن مغینه فقط ج کي درو باز کرد؛ تارا اگه خواست کارقفل
 دلم ضعف رفت، سرشو به الی داندنیوارد اتاق شدم با د.  تکون دادم درو باز کردم رفتم تو و درو از پشت بستمسر

 آشفته و یچشماش بسته بود، موهاش حساب.  رو صورتش کبود شده بودی آراد وحشي مشتاي داده بود جاهی تکوارید
 کردی نگاهم مشت دارتی در چشم باز کرد، با حي صدادنی بود با شنختهیبهم ر

 
 
 
 
   قدم سمتش برداشتمهی

  می بردی باالی دانرونیآراد رفته ب_
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   امکان نداره زندمون بذارهادی باگه
  سمت کمدعی نگفت سريزیچ
 
 
 

   رفتمالیسمت داندوباره .  گذاشتمواری لباس شکسته بود برش داشته  و کنار درهی گهی گوشه اتاق رفتم توش داغون
 
 
 
   دست به سرش کنمدی بارونی اون بیکی چشماتو ببند الیدان_

   گفتمنی آشفته رو به فردي سمت در رفتم با چهره اعی کارو کرد سرنیهم
 هی چشماش بسته بود تکالی نشست دانالی داني داخل اومد جلوعی منو کنار زد سرنی فردکشهی نفس نماروی نیفرد_

   پشتش به من بودنی بود فردواریاش به د
 
  

  که زندسنیتارا ا_
 
 
  ی از درد بدمی کوبنی لباس باال بردم و با تمام قدرت به کمر فردرهیگ

   افتادنی رو زمهوش
 
 
   هوشهی وقت نمرده باشه نه بابا بهی نگاهش کردم ی نگرانبا

   چشم باز کردالیدان
 

   حرکت بدهتونستیاز دستاش نم چکدومی کنارش و طناب  دستشو باز کردم هرفتم
 

   که آراد پا روش گذاشته بودهمون
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 کنهی گفتم درد می نگرانبا
 
 
 ...نه_

    ازی به سختگفتی که نمراست
 

   تنش بود بای مشکدی سفوشرتی بلند شد هنوز همون سجاش
 

   سرش اروم تکون دادي راه  بریتونی مالی داندمی پرسینگران
    کجاست؟نمیماش_
 
 
  

 السی واطیتوح_
 
 
 می ببرنشوی ماشدیبا
 
 
  نجای اسای لحظه واهی الیدان_

  ي بلندي در رفتم باصداسمت
 

 ایک:گفت
 
 
  ی پشتاطی حارمی بدی بانتویماش_
   رفتم سمت نگهبانارونی بمیبر
 
  گفتمشونیکی صاف کردم وبه نمویس
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 نی ماشخوادی نمادینجابی مواد اياز طرف معامله ها یکی پارك کنم ی پشتاطی رو ببرم حسهی اپن پلنیاراد گفته ماش_
 نهی رو بباروی نیا

 
 
 

   بردم پشتنی سوارشدم ماشعی داد سرچیی بدون حرف سونگهبان
 

   هرلحظهدمیترسی ممردمی رفتم تو اتاق داشتم ازترس می پشتاطیدرح
 
 

   نگاه کردمدشی کشکلیمتر جلوترپارك بود به ه100  نی کنارم ماشالی برسه قفل درو باز کردم داناراد
 
 
  

  داشتی قدم برمی سختبه
 
 

  الیدان: گفتمی زل بزنم بهش بانگرانزاشتی المصبش نمی عسلي نگاهم کرد اون چشماستادمی ادی دیوقت
 
 

  اگه اراد برسهادی زودترراه بکمیتوروخدا
  بکنهتونهی نمی غلطچیه: گفتبااخم

 
 
   بهش بخندم اروميادی زشدی لبخندم گرفتم پررو مي حس خوب همه وجودم گرفت جلوهی نگفتم يزیچ
 

 بود نگاه به مینی عطرگرمش توبي  بودادی نشون می قشنگش حسابکلی جذب بدنش بود هشرتشی سوداشتی برمقدم
   اصالکردیمن نم

 
  نی اونم عردمکی نگاهش می چشمری قدم تاسرشونش بودزکارکردی چروزی اورد دی خودش نمي روبه
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  رفتی ادمو دوست دارم،،، سمت جلو راه منی چقد اشیکردخدای داشت رو برو نگاه مبوقلمون
 

   کمکش کنم دست سالمشو گرفتم بالمس دستخواستمی دستمو سمت دستش بردم مبدون
 

  دبابهتی چند لحظه نگاهم کردبعدبااخم دستشو کشستادی پنجه کردم تودستش ااری لختی تواون سرما بملتهبش
  یلینگاهش کردم خ

 
 زدم ی پوزخندتلخاشی محلی منو خورد کردبابالی بازدانی ارادو بدبختینقدربی برخورد لعنت بهت تارا که ابهم

  فقط:وگفتم
 
   قدم ازشهی کمکت کنم خواستمیم
 

  تونستمی منم توهم رفت کاش مي دوباره خوردت کنه اخمای گرفتم خاك برسرت که گذاشتفاصله
 
 
  

  نداشته باشمدوسش
 
   تفاوت به جلو قدمی بالی وجبران کنم داناشی محلی بيوهمه  
 

   چطورغرورموخوردکردهرچندکهشی انگارنه انگارکه چندلحظه پداشتیبرم
 

   هم به من ننداختی نگاهمی نی درجلوروبازکردم حتنی به ماشمیدی رسکردی  خوردم مشهی هماون
 
  يهه نازو عشوه برا.. ناز و عشوه سوارشدمی منم بانهی شمی سوارمانهی اصال من اومدم نهیبب
 
 بهم برخورده بود ساکت بودم باالخره یلی خکردمی داشته باشه  نگاهش نمداری نازکن که نازت خریی جاگنی مال؟یدان

  رجی اییالیاز و
 

  کشتن دوتامون به نهی دادم حالش بد بودمطمئن بودم پشت فرمون بشرونی نفسمو بمی گرفتفاصله
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   نگفت وسوارشديزی بهم انداخن چی بازکردم خودم پشت فرمون نشستم نگاه کوتاهنی درماشدهیم
 
 
  

  شدمادهی نگاهش کنم پنکهی زدم روترمزبدون امارستانی سمت برفتمی مداشتم
 
 
  شعوری بانهی نجاادممی من اگفتی باچندتافاصله پشتش بود اصال نمرفتیداشت از پله ها باال م 
 
 
 ي نشسته بودم بادکمه مانتوم بازی روصندلمی شدمارستانی عقب برگشت ونگاهم کردبااخم روموبرگردوندم وارد ببه
  ي موهاکردمیم
 

 کنهی خوردم مي اونطورمی کنارم نشسته بودکالازاون موقع باهم حرف نزده بودالمی بودودانختهی ام توصورتم راشفته
 میستادی من احمق دکتراومد ايایتازه طلبکارم هست انگارعادت کرده به منت کش

  داخلییای بیتونیسالم پسرجان  م_
 ولو شدم انگار داره به نوکر ی صندلي تابرگردم وارد اتاق پزشک شد رونیبش: به سمتم برگشت باتحکم گفتالیدان

   " تابرگردمنیبش"دهیباباش م
 
 
  

  دهی ولو شدم انگارداره به نوکرباباش دستورمی صندليرو اتاق پزشک شدم وارد
  تا برگردمنی بشـ

 خوادکنه مثال اون همه وجودمو خورد کرد بخاطر گناه ی می چه غلطنمی ول کنم برم ببگهی مطونهی احمق شي پسره
 ،غرور سربه ی و منت کشالی فکرشم خنده داره دانالمی کنه؟هه چه خوش خی خواد معذرت خواهی بار نمکینکرده 

 دهیفلک کش
  منیول

  احمقانی خوام مثل ای نمگهی چکارکنم؟ ددی بارونی اومد بی چونم وقتریدستمو زدم ز. دم مشکم بود  اشکم
 

 ی به پاش افتادم و التماس کردم که که نره و اون بابونی رو که تو خي نرفته اون روزادمی کنه بهش بچسبم،هنوز مث
 کنمی می نرفته گفتم خودکشادمیز  رفت هنودویتفاوت دستشو کش
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 برم شی چطور خوردم کرد و سرم داد زد که از زندگالی نرفته دانادمی نکرد دی لحظه هم تردکی ی حتی بره ولاگه

 زونیب
 

 بی خوام مثل سی نمگهی د؟ی تفاوت گفت ـ خب که چی بزنمی بهش گفتم دوسش دارم و دارم براش له له میوقت
  باشمینیزم
 
   تونه کم کنهی درصد از عشقم  نمکی ای محلی بنی ای که انقدر دوسش دارم که حتنجاستی ای بدبختیول
 
 
  
 خوردم و رفتم تو اتاق ،رو تخت وهی و آبمکی کهی رون،ی دو ساعت گذشته بود که در اتاق باز شد و دکتره اومد بیکی

 مانتوم ور يچند قدم سمتش رفتم با دکمه . کردی هم سرخ ماروی حی نگاها که منه ب نشسته بود نگاهم کرد از اون
تا چند !  نداره ی تعادل رواننمیا. کردی با لبخند نگاهم متداش  چونش بود وری صاف کردم ، دستش زنموی ، سرفتمیم

 تارا کردی ممی به حالی جذابش داشت حالی بازه، اون لبخند کوفتششی بود حاال هم که ناهای مافسی رئنی عشی پقهیدق
 :گفتم آروم. يریآروم باش قرار بود حالشو بگ

 ؟يبهتر-
 اوهوم:  بست و گفتششوی چونش بود نری که دستش زهمونطور

 ..!ستمی خوردن نندازم تارا نزیمن اگه تو رو به چ.  و مرضاوهوم
 یترسی مهیچ:  گفتمي شدم و با پوزخند بدرهی اشاره کردم بهش خوهی رو به طرفش گرفتم ، نگاهم کرد ، به آبموهیآبم

 دستم بهت بخوره؟؟
 بس کن تارا حوصله ندارم:  گفتکالفه

   زدمو سمت در رفتميپوزخند
 کجا： گفتي جدبالحن

 کجا؟انگار من نوکر حقله به گهی و مکنهی وخوردم مکنهی می محلی راه به راه بیه!!  برگشتم چقدر پرروعهبالحنش
 ستادیگوششم جلوم وا

 ادیت سرجاش ب تاحوصلرمیم: زدمپوزخند
 دیترسی ادم مکلشی قدم عقب رفتم المصب بااون ههی بلند شد ازجاش

 دی مانتومو باخشونت کشنی قدم بلند خودش بهم رسوند استهی کردم سمت دررفتم بااخم
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 :   گفتيزی لحن تحکم آمبا
 
 !يری نمجایتو ه-
 
  شده بود مثل آرادی وحشالمی داننیا

 
  زورشم برام لذت بخش بودی حتیول
 

   باز نشهشمی جمع کردم تا نخودمو
 
  گهی شد دی رو مپر
 

   ساکت بشمزاشتی سرکشم نمي خواون
 

  دی مانتمو کشنیآست
  کنمی که دلم بخواد ميمن هر کار:  گفتمی لوسي صدابا
 
   شدکی قدم بهم نزدهی الیدان
 
  باز بودراهنشمی پي باالي رفته بود دکمه هانیی پاشرتشی سوپیز
 
   نگاهم کردي پوزخند بدبا
 

    چشاش پر از خشم بودکردمی باال بودو نگاهش مسرم
 

   رو تکون دادسرش
 
 ی گشتی ناموس می اون پسره بي با اون سر و وضع جلونی دونم ، برا همیآره م_
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  کردنی دلم داشتن کله قند آب متو
 

  ساسه رو آراد حیعی به طرز فجالی داندونستمی مخوب
 
 :  گفتمي کش داري و صدادی زل زدم و با تأکشی عصبي و تو چشمادمی لجش با تمسخر خنداز
 
  گردمی هر کس که دلم بخواد ميمن هروقت که دلم بخواد هر جور که دلم بخواد جلو_
 
  

 عقب رفتم مثل اری اختی برگشت سمتم بهوی به شعورم بود  نیپوزخندش قشنگ توه... برگردوند و پوزخند زدسرشو
 یکنی غلط میلیتوخ: گفتي بلندي که باصداکردیادم خورا نگاه م

 
 

 زارمی من ميفکرکرد
   داشته باشهرتی روم غکمی اونروز که التماسش کردم ادی دمیخند

 
 

  ینی زمبی سنی عي برزارمی وبگه نمرهی حضور آراد جلومو بگوبخاطر
 

  افتادم که راست راست تو چشمام زلاداونروزای شده رتی کرد حاال خوش غی نگاهم مپخته
 
 
 ؟؟؟يتاحاال چندبارهم خواب اراد شد:  گفتیزدمیم

 یحی بالبخند ملدی انتظار داشتم بگه ببخشقای دقيکردی که ادمم حسابم نمشیتاچند وقت پ:  دادم و گفتمرونی بنفسمو
  ي برام مهم بودشهیبگه توهم

 
 
  

  کنم؟؟ی هات گوسفند جلوت قربوني کارنیری بااون شینکنه انتظار داشت: زد وگفتبشی دست توجلکسی ریول
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   دخالترجی ايای تو گند کاری کرده بود؟من حتکاری ناراحت شدم مگه من بدبخت چیلیخ
 
 

  نقدرمغرورهی که دست من نبوده چرااییزای چکنه؟؟بخاطری خوردم مينجوری چرااالیدان...نداشتم
 
 

 منو پست ستی مغرور ندمی کنه؟شای بار معذرت خواههی سرم اورده یی بخاطراون همه بالستی حاضر نی حتکه
  که!!کنهیحساب م

 
 
 
 .. شدمکی نکنم بهش نزدهی خودم گرفتم که گري جلویلی گفتن ندارم براش خدی ببخشهی ارزش یحت
 
 
 
   مشت خالفکار بزرگ شدم؟ها؟؟ کدومش؟؟؟هی نی بنکهیاای پدرم خالفکاره؟؟ نکهی بود، ایگناه من چ_
 
 
  

  بهت  چشم دارهیدونی که می کسي که دست خودته اونم جلودنتیلباس پوش: گفتتیباعصبان
  دهیرمی گينطوری بازنبود اادی اونروزم زي حاال خوبه لباساهیچی پری گعجب

 .. خودم دوسش داشته باشمخواستی رو به من اجبار نکرده ميزی چچیاون ه: گفتمرمی بگشترحالشی بنکهی ايبرا
  داشتمقای دقدیی رو هم سادندوناشو

  ؟یینجای خوبه چرا االن انقدریحاال که اون ا: مشت شده گفتي با دست ها خورهی می چه حرصدمیدیم 
 .دمی نگاه کردم و شالمو که به عقب رفته بود جلوتر کشبهش

 اونم من رو دوست کردمی رو دوست داشتم فکر مگهی نفر دهی نکهی ايبرا: گفتمی سمت دستم رفت با تخسنگاهش
 داره

 ؟! ندارهیدونیاز کجا م_
 ستی مهم نگهید: تفاوت گفتمی باال انداختم و بي اشونه
  چهارتا انگشت رو تو اون دهنش خورد کنمنی البته با تمسخر که دوست داشتم ادیخند

 يزدی نمشی خودت و بخاطر من به آب و آتياگه مهم نبود اون طور_
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 از حرص ، منم دست گذاشتم رو نقطه ضعفش يری بمرمیگی حالتو مي جورهی دست گذاشت رو نقطه ضعف من باز
 . گشتمی آراد نمي جلوياگه مهم بود اونجور:  و با همون لحن خودش گفتمدمیدرست مثل خودش خند

 تی خداا چشاش سرخ شد از عصبانای
 
  کردمیفکر نم. دمی شنی مشت شدشو مي چرق چرق دستايصدا ،

 
 
   شدکی عقب رفتم ، به صورتم نزددیکوبی منمیقلبم محکم به س. دی سمتم پرهوی بشه ی عصباننقدریا

 
 

 نجای که افیتارا ح:  ، انگشت اشارشو به سمتم نشونه گرفتدمیشنی منشوی خشمگي نفساي صدادمی عقب کشخودمو
 . ی از جات بلند شی تا دو هفته نتونزدمتی مي جورهی وگرنه ستیجاش ن

 
 
  

 خوردی توصورتم می عصبي بودم صدام بردم باال نفسادهی ترسنکهیباا
 
 
  خورم؟؟؟؟ي توسري  من ازاون دخترايتوفکرکرد_
 
 
 

 میکردداری فکرکنم داشت فکر ماخدای انداخته بود نیی برگشت عقب دکترسرشو پاعی سرالی اهم اهم اومد دانيصدا
  الیاخه دان!میکنی مي خاك برسريازاون کارا
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 دمیکشی بود که اصال خجالت نمی چه مرضدونمی  ازم فاصله گرفت نمعی بود و پشتش به دربودسرکی بهم نزدیلیخ
 بهم حمله کنه ازدکتره تشکر خواستی ها می زامبنی شده تااالن که عری انداخت بچه سربه زنیی سرش پاالیدان

 ردکردباهاش دست داد به سمتم برگشت و اشاره ک
 !! میبر_
 
 
  
 

   تازه بهکنهی که برگردم آراد جنازم مرجی چکار کنم؟ خونه ادی االن باخب
 
 

  الی با داندی بایعنی از اونجا فرار کردم مرض که ندارم دوباره برگردم زور
 

   خونهی کس و بدبخت و بی که تو بزارهی کجا؟ حتماً باز سرم منت مبرم؟
 

   زدمگم؟یچرا چرند م!! بزرگت کردم؟-.  من آوردم بزرگت کردمی وليبود
 
 
   االنم دارم براش ضعفنی ول کنم همتونمی نمالوی من که دانمیشونی پبه
 
  مگه.  دنبالش برمفتمی بچه ها راه بنی مثل اشهی نملی دلنی ایول.رمیم
 
   ببرم؟؟ادی ولم کرد و از ابونی تو خدوی که دستشو کشي اون روزشهیم
 
  هی ی ببخشمش؟؟ اون حتتونمی مگه می دوسش داشته باشم ولدیشا
 

   و دست ازفتهی خوردن نزی ام نکرد بخاطر اون روزا تا به چیعذرخواه
 

  کردموی همه منت کشنیا. دارمی برنداره، دست برنمشی غرور کوفتاون
 
   ازنکهی نگفت که دوسم داره از فکر ای اون حتدمی کنه بهش چسبنیع
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   بهی آدمنیمگه ممکنه همچ.  باز شدشمین `عاشقتم` بشنومالی دانزبون
 

 نشمی کنار ماشدمی به خودم اومدم دی کردم وقتالی فکروخنقدری بگه دوستت دارم؟؟ ایکس
]Forwarded from ↯✐شِّکَّست دآّهّـّ خّـّومه ّنّگس 
 
   اول منزنهیعارف نم تهی شعور ی بي درو باز کرد و سوار شد،پسره الیدان
 
 

 بلند از ي شونه ام محکم کردم و با قدم هاي رو روفمی نگاه کنم کنشی به ماشنکهی نکردم بدون ايمنم نامرد.سوارشم
  رد شدمنشیکنار ماش

 
 
 
 
 دی جلو اومد تا بهم رسکمی داد و نیی جلو رو پاي شهیش
 !؟يریکجا م_
 
 
 
 شونه باال انداختم  برگشتم طرفش ولکسیر
 
 
 
 . برگردم تو هم که الحمداهللا حالت بهترهخوامیم_
 
 

  رو فرمون بوددستش
 
 
 . سوار شواری در نيمسخره باز_
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 .رونی پرتم کرد بشی کوفتنی رفته اون روز چطور از ماشادشی داره یی برگشتم طرفش عجب روتی عصبانبا
 
 

 ! رفتهادتیتو انگار حرف هات !  که کدومه؟يمسخره باز: گفتمیعصب
 
 
 
 .می کنیسوار شو راجع بهش صحبت م: توش نبود گفتینرمش چی که هیی صدابا
 
 

 به خودم اشاره کردم  وستادمی فکر کرده من خرم،با پوزخند نگاهش کردم از حرکت اهه
 
 
 
 !ي با تو ندارم،توهم که قبال حرف هات رو خوب زدیمنکه حرف_
 
 
 
 .يبری حوصلمو سر مي دارگهی دیعنی داد، رونی حرص نفسشو ببا
 
 
  نکن، سوار شوي لج بازستادمی اییتارا بد جا_

 . خداحافظ: برگردوندم و بلند گفتم رومو
 

 . شدادهی خدا پای دمی شدن درو شندهی کوبيصدا.  قدمامو تند کردمبعدم
 
  شدی حرصشتریکارم ب نی ،از اکردمی توجه داشتم اطرافو نگاه میب. با دو قدم بلند خودشو بهم رسوند وراهمو سد کرد 
 
 مثل آدم اری درنيتارا مسخره باز:با حرص گفت.  و راهمو سد کردسادیخواستم از کنارش رد بشم که اومد روبروم وا 

 .سوار شو
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  و نگاهش کردمدمی تو هم کشاخمامو
 . انتظار نداشته باش مثل آدم رفتار کنمیکنیتو که منو جزو آدم حساب نم_

  طوس:  بودي کامالً جدصداش
 
  سوار شوستی قهرکردن و ناز کردن ني جاابونیخ
 
 
 حال نیبا ا.  شده بودنرهی ها بهمون خدهی بود، مردمم مثل آدم ندی اصلابونی خنجای به اطراف نگاه کردم ،ااری اختیب

 . کنار زدم و دستمو تکون دادمالویدان
 
  
  کنار زدم و دستمو تکون دادمالوی حال داننی ابا
 
 
 
 
 برو بابا_
 دستمو تو دستش الیدان.  شد پرت شدم طرفش خودمو جمع کردمدهی قدم به جلو بردارم دستم محکم کشهی خواستم تا

 فتهی المصبش بي نگاهم تو اون چشانکهیبدون ا. ولت بهم وصل کرده بودن220انگار برق . دادیگرفته بود و فشار م
 شدی داغ بود، انگشتام داشت داغون مبی دستش عجما سرنیخواستم دستمو بکشم که محکم تر دستمو فشار داد، تو ا

 دمیخودمو عقب کش
 ولم کن-
 
 

 افسار پاره یحساب.  کشوندی توجه به حرفم برگشت عقب و منم دنبال خودش می بمی فاصله داشتنی از ماشی قدمچند
 انگار دمیدویکنارش م داشتم باًیتقر.  رفت، طول هر قدمش سه برابر من بودی مثل آدم که راه نمیکرده بود بدبخت

 کردنی داشتن نگامون می چنی عهیبق, شهی منده دستم داره ککردمیحس م.  کشهی مينطوریافسار خر دستشه ا
 
 
  
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 255 

 تو مسائل دی نداری بهشون بگه مگه کار و زندگستی نیکی نبود شی که آمپر چسبونده بود اصالً حالالمی داننیا
 . بودیلی خودش گورنی دستاشم عی بدبختد،ی کنی مردم دخالت میخصوص

 
در جلو رو باز کرد و با خشونت هولم داد داخل، بعدم درو محکم به هم . شهی انگشتام داره پودر مکردمیاحساس م 

 . احمقي حقشه پسره ی رفتم ولورتمهی رو اعصابش يادی زگهیفکر کنم د.  دیکوب
 : زدمداد
- 
 

 ی وحشچته
 : روشن کردنویماش. خودشو باز کردو سوار شد توجه در سمت یب.  داغون کردکمرمو

 . زور باال سرت باشهدی بايدی حرف گوش نمیوقت-
.  بود ختهی رو صورتش رشیی خرماي کم از موهاهی رخ جذابش نگاه کردم میبه ن.  زورشم برام لذت بخش بودیبدبخت

 ... به سمتم برگشتهوی
 
 
  
 
 ام؟ی داره من با تو بیلیاصال چه دل-
 ؟يای داره که نیلیچه دل:  گفتکردی دنده رو عوض مکهی حالدر
 
 
  زبونمو چرخوندم.  بهش انداختمی نگاهمین

  آرادشیاول-
 
 
 . خونه برگردمادی بنکهی قبل از اخوامیم:  چونه م زدمری پنجره نگاه کردم دستمو زبه

   انقدر از آرادیعنی. زدمی داشتم زر مکامالً
 
 به خوامی مقاًیدق.  بودی روش خوبالی کردن دانتی اذي برایمنته.  برنگردمی که حاضرم کنار جوب بخوابم ولترسمیم

   وادارش کنمیمنت کش
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  به طرفم برگشت از اون وقتا بود که جرأت.  بودنی سنگيادی کنم حرفم زفکر
 
 : گفتي بلنديبا صدا. دمی شنی تندشو مي نفسايصدا.  نگاهش کنمکردمینم
 يامکان نداره بزارم به اون جهنم برگرد. ي کردغلط تو
 
 
  

  صاف کردمنمویس, کردی نگاهم می منم طرفش برگشتم مثل ببر زخمی دلم قنج رفت ولتو
 
 
 يجهنم نبود تو برام جهنمش کرد-
 .اون پسره برام جهنمش کرده بود:  گفتی تخسبا
 
 

 يتازه هر وقتم بخاطر گندکار.  به کارم نداشتيال کارآراد بدبخت اص. دادی حس لذت بهم مبی عجالی دانحسادت
 ها یاون حداقل مثل بعض:  گفتمارمی حالشو جا بشتری که بنی ايبرا. دادی خواست بکشم آراد نجاتم می مرجیهام ا

 .کرد یاحساساتمو خورد نم
 . وادار شدمیی به چه دروغاالی بخاطر اعتراف داننیبب, کردی ممی افتادم که آراد ضایی وقتاادی

 
 
 به دست ی که باهاش ازدواج نکننی که بخاطر اروزیتا د:  بدتر از اون پوزخندش گفتی زد و با لحني پوزخند بدالیدان

  پاك و معصومياالن شده فرشته ,  ي من افتاده بوديو پا
 
 
  

 اون روز که ی مو حتی که بهش داشتم و منت کشی عشقالی دانی بهم برخورد وقتیلیخ. دمیی رو هم سادندونامو
 .آورد ی شرمانه به روم می بينطوری التماسش کردمو اياونطور

اتفاقا :  شدم و شمرده شمرده گفتمرهیتو چشماش که قرمز بود خ,  با همون پوزخند جوابشو دادمدمی تو هم کشابروهامو
,  نشی ماشزیزل زدم به آو, مز زد رو ترالی دانهوی.  منو خوشبخت کنهتونهیآراد م,  باهاش ازدواج کنمخوامیمن م
 داشتم سنکوب ی واقعي به معنادی باریاز چشماش خشم م,  دی محکم کشقموی.  اومدی قلبم داشت تو دهنم میمنته

اضافه ...تو ... آراد غلط کرده با تو: روم خم شد و داد زد, خوردی گرفته بود که دستش اصال بهم نمقموی يطور. کردمیم
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 نیه با ای چه آدم پررو و خودخواهگهی دنیا, دیکوبی منمیقلبم محکم به س.  عقب دیکش. ی به اون فکر کنی حتيخورد
 .... يرومو برگردوندم که نگاهم به اون چشما,  خودمو جمع وجور کردم ی بودم ولدهی ترسیلیکه خ

 
 
  

 :  گفتملکسی نخوره رشیشیآت....
 
 

 . حرفو زدمنی ای با چه جرأتدونمینم.  شمادهی خوام پینگه دار م, ندارهدهی کردن با تو فابحث
 . فراموش کنویاون روز لعنت: کالفه گفت 

 .کنهی راحت خودشو تبرئه منقدری ای وقترهیگی حرصم مواقعا
 
 
 سراغ ی رفتي بعدم راحت ولم کردي خورد کردتمویتمام شخص,  ی غرورم گذاشتي که انقدر راحت پا روییواسه تو-

 ,  تیزندگ
 

 که خوامی کدوم از اون حرفا و کارات نه فراموشم شده نه مچیه,  من نهي برای که گذشته ها گذشته ولمعلومه
 .فراموشم بشه

   روبروش نگاه کرد و سردبه
 

  ندارهدهی که گذشته فايزیبه هر حال فکر کردن به چ: گفت
 
 
  

 .ه به گذشته به تو فکر کنم و نخوامی نه منی همي نداره برادهیفا: دمی خندتلخ
 
 

 حقم در مقابل حرفاش بود ارزش نی که کمتری عذرخواههی به اندازه الی داني برای کرد، حتسی صورتمو خاشک
 .ندارم
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 ... من فکر کردم،یکنی بزرگش مي داریلی خگهید: گفتی آرومي صدابا
 
 
  حرفشنی بدمیپر
 ،ي نزديزدی حرفارو میلی خدی اون زمان که با،ي نکرديکردی فکر مدی اون زمان که با،یالزم نکرده االن فکر کن -

 دی بازای چیلی اون موقع خ،ي که نکرديکردی به بعد فکر مدی مثل تو بایکی پناه آوردم به ایاون زمان که من از همه دن
 اون زمان که گفتم ،ي کردکاری با روح من چیفهمی االنم نمیحت ی ولالی داني تو منو خورد کرد،ی که نگفتیگفتیم

 تا حاال چند ی برگردم گفتي نزارنکهی اي جاخوادمی مسمونی اون زمان که گفتم پسر رئست،ی مهم نیدوست دارم گفت
  يبار هم خوابش شد

 
 
  
 شی فکر که پنیهم.  شبم خواب راحت نداشتم هی یاز اون روز به بعد حت,  يدی کشیفکر نکن فقط خودت سخت-

 خواستمیم. ولت کردم. آره من پست زدم.  بودی کردنم کافوونهی دي کنم براداتی پتونمینم و ی لعنتياون پسره 
 . نشدیخواستم ول,  نشدی که به تو ربط داره  وليزیفراموش کنم هرچ

 . ام و خودشو کشته تا آدم حسابم نکنهی زنه انگار من اضافی حرف مي طورهی
 کردم تار کرده بود پاك دموی دي دست اشکمو که جلوبا
 امی با تو بهشتم نمگهی چون من دي به بعدم بخوانیپس بهتره از ا-
 ی برمت چون تو فقط مال منی هم به زور مياین-
, ستی من به تو مربوط نیزندگ:  بلند و هق هق گفتمي حرفش کنترلمو از دست دادم سمتش برگشتم و با صدانی ابا

 ی نگاهت و تو بهی ي برازدمی منه احمق له له مستی به تو مربوط نیعنی,ی رفتي بودم ولم کردی تو اوج بدبختیوقت
 به یعنی ی تو رفتی به پات افتادم و التماست کردم وله اون همی وقتستی به تو مربوط نیعنی ی رفتيتفاوت ولم کرد

 خم یحت تو ی ولکردی اون همه التماس من دل سنگم آب می لعنتي نبودی اون وقت که خواستم باشستیتو مربوط ن
 تو موهاش دی کشی و دست مدی کشی مقیمدام نفس عم,  شدی هرلحظه کالفه تر مالیبا حرفام دان, ياوردیبه ابرو ن

 . سخت بودیلی من خيبرا:  گفتی آرومي صداابازم ب
  کردم و آب دهنمو قورت دادم و اشکامو پاك کردمینی فنیف
  ی گشتی من ول ول نمالی خیاگه سخت بود دو ماه تموم ب-
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 که تو فکرم بود یحرف,  رفتم شی مال تو شدم که خبر ندارم؟ از نقشه شماره دو پیمن ک! نی داره ایی روعجب
 دمیترسی صاف کردم هرچند منمویس.  نهای بگم دونستمینم
 
 
 . باشم اون آرادهیاگه قرار باشه من مال کس:  گفتمیول 

 ؟ي زديچه زر:  دادش خشکم زدي با صداکه
 
 
 دیجرأت نداشتم بگم ببخش.  نفسم بند رفتی واقعي معنابه
 . تکرار کن تا گردنتو بشکنمي که زدياون زر:  زدداد
 
 

 کاراش شده بود ی که امروز قاطیبا تحکم.  خوردی داغش تو صورتم مينفسا.  تر شدکی زد تو چشمام و بهم نزدزل
 .یفکر کن... جز من... یبه بودن با کس... يندار... حق...تو : شمرده شمرده گفت

   روشن کرد و پاشو رو گاز گذاشتنوی و دوباره ماشي کناری هولم داد رو صندلبعدم
 
 
  
 يدیفهم-

,  دسته موجودات خودخواهن نی حرف اون روز آراد افتادم چقدر اادی, زدی قلبم مثل گنجشک مدمی کشقمی به یدست
 قفل دمی در کشرهیدستگ,  رومو برگردوندم ی کردم ولی غش می داشتم از خوشالی حرف داننی خب بماند که با ایول

 . رو زده بوديمرکز
 . شمادهی خوام پی درو منیباز کن ا-

 . نکني لجبازنقدریا,  ياری بدون من دووم نمیدونیبس کن تارا خودتم م:  گفتکالفه
  خودمو زدم به اون راهگهی بگو دی بگو عاشقمي بگو دوسم داری لعنتاه
 . هست که منو بخوادیکیاونجا الاقل  , رجی برگردم خونه اخوامی کدومه ميلجباز-
 ....  هست کهیکیاالنم -
 ؟ی هست که چیکی:  گفتمعیسر! گهی شدم بگو درهی دهانش خبه

 یچیه:  گفتيجد
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 هیکتارا ازش نترس مگه اون . دمی کشي ادهی بردهینفس بر. دی باریاز چشماش خون م,  لباسشو باز کردي باالدکمه
 ای يداری نگه منوی ماشای:  گفتمي بلندي و صداتیبا اخم رومو برگردوندم با عصبان. زنهی حرف مي طورنیکه با تو ا

 .ي وقت دارهیسه ثان. کنمیگفتم عمل م  کهيزی به چوونمی که دیدونی مرونی بکنمیخودمو پرت م
 بس کن تارا:  حوصله گفتی و بدی به فرمون کوبدستشو

 کی:  تر شدم داد زدمی کارش عصباننی ااز
 ؟؟؟ياری درميآخه تو چرا  انقدر بچه باز:  طرفم برگشت کالفه گفتبه
   دادمرونینفسمو پر صدا ب.  کردی مشتری اش خشممو بی غرور لعنتنیا

 
 
  
 . اومدنی رفت و درو باز کردم موج باد تو ماشرهی قرمزش دستم به دستگي توجه به چشایب

 دو-
 . باشموونهی حد دنی تا اکنهی گرد نگاهم کرد، هه البد فکر نمي با چشماالیدان
 وونهی خطرناکه دنویببند ماش:  زدداد

 سه: شدم و داد زدمخم رونی قلبم اوج گرفته بود به طرف بضربان
 :کرد  خشکمالی دانادی فري شد و همزمان صدادهی بازوم بشدت کشهوی
  من دوست دارمیاحمق روان -
 ی االن چنیا.  شدمرهی اومده به چشماش خرونی از حدقه بي بستم و مثل آدم نشستم با چشمانوی در ماشاری اختیب

 لذت نی به اي جمله امی تمام زندگيگفت؟ آب دهنمو با صدا قورت دادم به گوشام اعتماد نداشتم، لبخند زدم انگار تو
 . بودمدهی نشنیبخش

 که تو ی االن به من گفت دوسم داره؟ همون؟یخواستی منوی همیعنیشد،  رهی و به جلو خدی تو موهاش کشی دستالیدان
 کنارم هی ثانهی بدم تا فقط زموی که حاضر بودم همه چی نداره؟ همونیتیاهم چی بود و نبودت هگفتی و مزدیچشام زل م

 باشه؟
   ؟یچ:  باز گفتمشی نبا
 
 
  

 .يدی که شننیهم:  نگاهم کنه گفتنکهی ابدون
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 :   گفتمیطانی دوباره تکرار کنه، با لبخند شدیکشی خجالت مبچم
 
 

 . دوباره تکرار کن،ی گفتی چدمینشن
 
 

  ي جدی باز شده بود، ولاخماش
 
 

 .کنمی منم دوباره تکرار نمي بلند بود که بشنویصدام به اندازه کاف:گفت
 
 

  هه مگه دست خودته؟هه
 
 
 : چونم زدم و لبامو جلو آوردمریدستمو ز.  تارا عاشقتمی تو خوابم بگکنمی مي کارهی ندازمت،ی مزخوردنیبه چ 
 
 
 .... پس بهترهدم،ی منم که نشنی کنی تو که حرفتو دوباره تکرار نمنیبب -
 
 

 : صورتم گرفتي جلوي اشارشو جدانگشت
 
 
 .... يدی که قبالً بهت گفته بودمو مو به مو شنیی دونم با تو، چطور حرفای نگه دار من می بگگهی بار دهیاگه  -
 
  

   باال انداختمییابرو
 

  خوامی ملمی حرفتو انگار عزرائی بگگهی بار دهی يری می محاال
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   احمقي کنه پسره ی جون منقدی که ارمی بگجونشو
 
 
  بخاطر همونهي که چند دفعه تکرار کردستین-
 
 
  رو دستمختی رو ری آب پاکی و با لحن آرومابونی خهی تو دیچیپ

 
 
 بحث مزخرفو تمومش کن نی هم اگهی کنم دی تکرارش نمگهی منم ديدی شنقیبه هرحال تو حرفمو واضح و دق-

 حوصله ندارم
  باشه غلط کردمباشه： گفت عی در رفت که سري رهی طرف دستگدستم

 
 
  شدمرهی خابونی کرد؟ هه رومو برگردوندم طرف پنجره و به خی تکرار نمگهید
 

   دوستت دارم؟ی دو بار بگي دخترنی به همچدهی غرورت اجازه نمه؟یچ:  زدمی تلخپوزخند
 
 

 دی کشیمدام دستاشو تو موهاش م, رونی داد بی عصبنفسشو
 
 
  ذره منو درك کنههیکاش اون دختر -
 
 
  

  تر شدقی عمپوزخندم
 
 . جناب سرگردو درك کنهتونهی خانواده  نمی بی دختر بدبخت قاچاقچهی دیببخش:  گفتمیبا تخس 
 
 
   نگاهم نکني اون طوری چشمام زل زد لعنتبه
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 .کردی که حاال خمار و قرمزم شده بود دل سنگم آب مشی لعنتی عسلي چشمااون
 
 
 . حرفو تکرار نکننی اچوقتی هگهید-
 
 

 ؟يدی تلخو چندبار تو سرم کوبقتی حقنی رفته خودت اادتی:  زدمداد
 
 

 . و روم کردری بم و مردونش صدبار زياون صدا. مو هدف گرفت چشماشی لعنتي کمتر کرد بازم چشمانوی ماشسرعت
 
  دوست دارم تارایلیمن خ,  تلخقتی حقنیبا وجود ا-
 
 

 . دمیشن ی قلبمو ميصدا,  شدم بشرهی جام خشک شدم وخسر
 
 .  خودمو گرفتم که بغلش نکنم و دستامو دور کمرش حلقه نکنمي چطور جلودونم ینم
 
 . بعد چند لحظه خودمو جمع کردم,  شدمرهی رخ جذابش خمی نبه
 
 

 .  نباش و انقدر زود وا ندهینی زمبی سنطوری و ااری بادتی رو يکردی که التماس میی باش تارا اون روزاآدم
 
  کردی سگ محلم منقدری االی دانی بود که من وقتنی ای بدبختیول
 
 

 .  گفت دوستت دارمی مشی جذاب و دوست داشتني مردم چه برسه به حاال که کنارم نشسته بود و با صدای مبراش
 
 

 ...هیلی کنم خی نمي که االن مثل آدم روبروش نشستم و کارنیهم
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 یحت,  دختر هم تراز خودم ازدواج کنمهی جا ولت کنم و به قول خودت با نی دارم اگه انیقی:  گفتی آرومي صدابا

 تونم ینم,  به اسم تارا رو از ذهنم خط بزنمي تونم دختری که نوه دار بشم نمي تا روزیحت,  که بچه دار بشميتاروز
  تارا
 
 
  

 ,  دهانمو قورت دادمآب
 
 
  افتادمالی حرف اون روز دانادی.  که شل شده بود بستمشموین... محالهی همه خوشبختنی من و ایعنی

 
 
  راه من و تو از هم جداستیول:  با لحن همون روز خودش گفتمقایدق
 
 

   زدميشخندین.  به سمت دنده رفت و همزمان نگاهم کردالی داندست
 
 
 . گفتمیداشتم حرف خودش رو به خودش م,

 
 
 ست؟ی نادتی شی حرفم برات آشنا بود؟ نه؟ خودت گفتنی اه؟یچ-

 ی عصبانالی داندمیبود از جا پر رمنتظرهی حرکتش غنیچون ا, دی داد و با دستش به فرمون کوبرونی کالفه ب؛نفسشو
 :شد
 
 
 شکنه ی اون حرف زجرآوره و غرورشو مدنی دختر شنهی ي اگه برا؟يدی فقط خودت عذاب کشیکنیتارا چرا فکر م-
 شکنهی عشقش با اون وضع زجراوره وغرورشو مدنی مردم دهی يبرا
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 : قصد گفتماز
 
 
  آرادنیبب-
 
 
  منه؟هی شرف شبی اون بيآخه کجا-
 
 
 برق، اون ری تنی،ای مو مشک،اونیی مو خرمانیا. ی مشک،اونی چشم عسلنیا!!  گفتمیچ,  نگاهش کردمی چشمریز

 نه
 
 
 
 .ستی تو نهی آراد اصال شب،یگیآره راست م:  گفتملکسیر
 
 
 ...... ياری ناموسو رو زبونت بی اسم اون پسر بگهی دفعه دهیاگه :  گفتيزی آمدی لحن تهدبا
 
 
 :  تو حرفشدمی بکنه پرتونهی نمی غلطچی بهش ثابت کنم هنکهی ايبرا.  باز شدشمین

 
 
 آراد...آراد...آراد-
 
 
 ببند دهنتو-
 
 
 ؟يری مي بحث وعوض کنم گفتم کجا دارنکهی اي وبرادمی تو جام لرزاری اختیب
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   ندادجواب
 
 
  
  مگه نه؟،ي فرار مراکز دختراننی اي ببريخوایالبد منو م:  گفتمتیبا عصبان.  پسره احمق مغروراه
 
 

 . مجبور شدمی سخت بود ولیلی من خي برای بگبعدشم
 
 
 .اوردمی خودشو درمي آخر داشتم اداکهی تنیا

 
 
 ..... نقدری رو که اي دخترشهیمگه م. نه  -
 
 
 بازش رو اعصابم شی واقعاً داشت با اون نگهی داشت دی مرض ذاتيکردیجون به جونش م.  خفه خون گرفتباز
 .رفتیم
 
 
 ؟ی چنقدریا:  حرص گفتمبا
 
 
 یچیه -
 
 
 ی کنیی ادارتون ازم بازجوي منو ببريخوایآها پس البد م -
 

 گهی داجی باندقاچاق دارواز من  احتنی  راجب احی به جز توضفکرنکنم： فوت کرد بدجنس  وتلخ گفتمی عصبنفسشو
   ی به من داشته باشيا

 
  ازت خواهش کنم گذشتتو با اونا چال کنتونمیم: گفتيدوباتندی توموهاش کشی نگاهم کرددستکالفه
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 ی بش فکرنکنگهیود
 
 

  یتوفقط مال من:بامکث گفت.... 
 
 
   ادمه توخرکردنهنی ماهرترالی داننیا

 
 اراد هم ی اونا بزرگ شدم حتنی عمر بهیمگه کشکه که فراموش کنم - رولبام بودروجمع کردماری اختی که بيلبخند

  تونمینم
 
 

 ی نکنه قبال اون عوضنمیبب: فاصله گرفتم تند نگاهم کرد وگفت کمی دازشیی کنم دندوناشو روهم سافراموش
  قورت دادمی اب دهنمو به سختدمی چسبی قفل شده بود به صندل؟دهنمیرودوست داشت

 
 
 کردی فکرمالی که داني نه اونطوری دوست داشتم ولشهیمن ارادو هم 
 
 
 !ی فراموشش کنیتونی که نمي وابسته ایلی بهش خ؟حتماي چراالل شدهیچ: زد ترشدودادي جردی سکوتمو دیوقت 
 

بدبخت ! ي نکردي  اه خودتو جمع کن تو که کارزدی دستم به سمت گوشم رفت قلبم تند ماری اختی دادش بيازصدا
 !ترسو

 
 
 
 

 !رهیگی عشقه عقم می ازهرچگهی که دي به من زدي ضربه ای ولي عشق من بودنیتواول: گفتمباپوزخند
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 ي کردي کارهی دنبال من،ي که افتادي توبودنی داشتم؟؟ اي  توکاریمن فقط به تو ضربه زدم؟؟؟ تارا من بازندگ_

  که تامرگ مهم بود براميزی بخاطر تو روقلبم پاگذاشتم چیعاشقت بشم من به خاطرتو حت
 
 

  نگذشتمیچی دستم مشت کرده بودم انگار من بخاطر اون از هازعصبانت
 
 
  

 فتی به وظیتونی االنم منی جلو تو نگرفته همیکس: بلند گفتمي مهم تره باصداشی از همه زندگشی کوفتي فهیوظ
 سی پلي اداره ي ومنو ببریعمل کن

 
 
  پس مزخرف نگوتونمی که نمیدونیم: حوصله گفت ی رو کش دار گفتم نفسشو فوت کرد بفهیوظ 
 
 
  یی بخاطر خودته باپروی گذاشترپاتی زفتوی که وظسیپس توهم سر من منت نزاربخاطر من ن-
 
 
 

  ي از من بگذریتونیچون نم:گفتم
 
 

  مهم تر از همونی حتی من مهمي چقدر برايدیخوبه که بالخره فهم: گفتدوی خندکج
 

 ! کردمیپوف
 
 
 
  گذشتمزای چیلی منم بخاطر تو از خالی نکن ، دانفهی وظفهی من وظي برانقدریا_
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 چند سال که نی ساال واسه من حکم فرشته نجاتو داشت تو انی تموم ای باشه ولزی از نظرت نفرت انگیلی خدیاراد شا 
 پشه ماده هی از ستندی حاضر نی که حتیی مرداکردنی ادم توش رفت وامد منی ترفی کثکردمی  میخونشون زندگ

  نفرفروخته بود منم بخاطر توهزار  تاحاال منو بهرجیبگذرند چه برسه به من اگه  اراد نبود ا
 !!  گذشتمازآراد

 
 

  ي ازحسودریبم... فکرکرده ی چدمیدی حسادتو توچشماش مبرق
 
 

 يزی ازتو چاشی قهرمان بازنیاهااان اونوقت درقبال تمام ا:  گفتي باحالت بددمیشنی دندوناشو مدنیی سايصدا
 خواست؟؟؟ینم
 
 

 ؟؟؟؟یمثال چ: گفتمیجی نگاهش کرد و باگمشکوك
 
 

 !! یمثال هرچ: گفتبااخم
 
 
  

 !!! شدی ممی از حرفاش داشت حالییزای چهی تازه
 
 

  کردی منی بهم توهيادی داشت زگهی فکرکرده من هرزم دشعوری بزدمی  نفس نفس متیازعصبان
 
 

 ه؟؟؟یمنظورت چ: گفتمباخشونت
 
 

   دهنشو قورت داد و دستش رو فرمون ثابت موندآب
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   نگاهم کنهنکهی من من کرد و بعد تند بدون اکمی اول
 
 

 ...  اراد تاحاال به تونکهیمنظورم واضحه منظورم ا:گفت
 
 
 
  ؟؟؟یکنی سرم اورده باشه دوباره ولم ممیی اگه بال؟؟؟مثالیبه من چ_
 
 

 !!! ختی ری گونم مي رواری اختی بمی لعنتياشکا
 

  نی قدر راحت همچنی اتونستی تا عمق قلبمو سوزوندچطور محرفش
 
 

 ی بودم که بی عصباننقدری ایی هم سرم اورده باشه مقصرش فقط توییاگر بال: بزنه باهق هق ادامه دادمیحرف
   اززدمی مدی که نبایارحرفیاخت
 
 

 دنی لحظه سر بلند کردم وبا دهیاون ... به من تجاوز بکنه خواستی می لعنتي باربخاطر تونی اوليآراد برا:دی پردهنم
   تازهدی حرف تودهنم ماسشی برزخي افهیق
 
 
 

 جرات نداشتم ی حتزدمی نفس نفس مزدی به شدت مشیشونی سرخ شده بودرگ گردنو پالی کردم دانی چه غلطدمیفهم
  شدی هرلحظه سرخ تر مشی عسلي بودمش چشادهی ندی شکلنی وقت به عمرا اچیآب دهنمو قورت بدم ه

 
 
 

  دمی دادش از جام پري از حد تصورم بودباصداشی بتشی بودم عصباندهی چسبی لعنتت کنه تارا از ترس به صندلخدا
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   هم خودشوکشهی االن هم منو مکردمی کرده؟دهنم قفل کرده بوداحساس می حروم زاده چه غلطاون

 
  

  نی تر از اشی بنکهی اي کردم اروم باشم وصدام نلرزه برای سعزدمی از ترس نفس نفس منکهیباا
 
 
 
 

 وقت به من چی آراد هی چقدر جون کندم اونم به خاطر تولعنتمی حفظ پاکي من برایدونیم: گفتمعی نکنم سرشیعصبان
  الیدان. دی من و توروفهمهی که قضي نشدتاروزکینزد
 
 
 

   کرده بودمزدداغی ميدی  دستشو روفرمون فشردکه انگشتاش به سفنقدری کرداسکوت
 
 

   شده بود بهی عصبانیلی خالی لرزون پنجررو باز کردم دانيبادستا
 
 
 

 ی ولم کردرفت چه بدبختی حقشه بزار بدونه وقتی ولکردمی که ارومش مزدمی می حرفهی دیزدبای نفس نفس ميتند
  دمیکش
 
 
 

  االن برونی همی ولم کنيزی چنی اگه قرار باشه بخاطر همچی زنم که بامن بمونی حرفارونمنیا: گفتمی اروميباصدا
 
   کرده بودری تو گلوم گي تو چشمام اشک جمع شد بغض بداری اختیب
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  مجوز دختربودنم بودیعنی بودنش شرط
 
 
   اشکمو قبل ازدمی شنالی نفس بلند داني صدایبه طور نامحسوس 
 
 
 !! پاك کردمنمی باگوشه استادی بنیی پانکهیا

 
 
 
 ! که؟یفهمی  منم مدباشهی تو ذهنت  باکهی تنها مردیکنیگذشتتو با اون ادم چال م_
 
 
 

 !! حرفش کال پرزد و جاشو لبخند گرفتنی باامیناراحت
 
 
 
 منو ی وقتیعنی از روبرو شدن باهاشون دمیترسیواقعا م! هستن ي چطورالی داني خانواده یعنی لحظه توفکر رفتم هی 
  دارم؟ي دارن ؟هه چه انتظاري  بامن چه رفتارننیبب
 
 
 
  وبهم خوش آمد بگن؟رنی بگلمی که تحونیا

 
 

   ترسمی من از برخورد خانوادت واقعا مالیدان- نگاه کردم الی به داننگران
 
 
 
  ي غم نداريتامنو دار- 
  ان؟ي نکردم اصال خانوادت چطوری شوخالیإدان-
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   به طرفم برگشتنهیپارك کرد و دست به س گوشه هی نشیماش
  هم دارم که دانشجو20ِ خواهر هی و رستانی دبری مادرم مدهی اگاهيبابام سرهنگ اداره _
 
 
 

   درشت شده به دهانش چشم دوختميباچشما
 
 
 
 ؟؟یی جانی همچامی من همرات بي توکه انتظار ندارالیدان_
 
 
 يای که ني نداریلیدل: گفتلکسیر

 کاری چنهی بودم ببای قاچاقچشی پی منو که ازاول زندگیکی ؟؟؟ تو بابات سرهنگ به نظرت اگه ی چیعنی: گفتمباداد
 امی بیی جانی امکان نداره من همچزنه؟ی بادم مکنه؟؟؟یم
 

 ستی من آدم خوار که نيبابا: گفتباخنده
 
 
   نگران نباش من پشتتمگمی مونزوبهشی برگشتن همه چی که مسافرتن وقتفعلن： بستششوی باش ني جدالیدان- 
 
 
  

   سکوت کردمالی بخاطر دانی نبود برم ولی اصال دلم راضنکهیباا
 
 

  سپارمی خودم به خودت مای خداشدمی پرازلذت مالی گاهم دانهی تککردمی حس میوقت
 
 
 

 : بعد چندلحظه گفتزدی شده بودم اونم پلک نمرهی ختوچشماش
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 ... نگاهم نکن وگرنهيخب حاال اونجور_
 
 

 ؟؟یوگرنه چ: باال رفتم گفتم يباابرو
 
 
 ..یچیه_
 
 
 

  شدی میی و منم شاسکول باور کردم بچمون هوای توگفتیچی هاره
 
 
 ؟؟ي کردتمی اذمی چقدر سرگوشادتهی الیدان_
 
 
 اوهوم_
 
 
 ادته؟؟ی مینی المبرگهیاون قض_
 
 
 
 ي نگاه جذاب من شدری اس اوليتوهمون هفته : تمام گفتم ییاوهوم با پرو-
 
 
 
 باخنده به دورو برنگاه کرد کوش؟کجاس ؟ 
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  يپس چرابعدش باهام کافه اومد-إمرض -
 
 
  پروگهی می به کی  کیی که چقدر پروکردمیاون روز فقط به اون فکر م-
 
 
 زدی مشخندی نيخوردی منو می وبااون چشمات داشتيکردی فکر منیخوبه حاال به ا- 
 
 
   گشاد نگاهش کردمي هست باچشاادیحاال وقت واسه خوردن ز-
 
 

  هرچند کهرهیگی حاال روزه ام مخوبه
 
 
 
    شدمدی مثال سرخ و سفی والکنیی سرمو انداختم پای ولدمیمن اصال خجالت نکش 
 
 
  

   بغل کرده بودمفموی بود کدی اومد نماش سنگ سفی ميمتر300،400 به نظر نیی پادمی ترمز پرزدرو
 
 
   انداخت  بهم اشاره کرد ، ابرو باال انداختمدی خوب راه بره کلتونستی شد نمادهی پالیدان
 
 
 
  ؟؟ی خونه باشهی پسر جوون تنها تو هی باستیبنظرت خطرناك ن_
 
  ی اتاق تنها باشهی پسر جوون تو هی بانکهیخطرناك تر ا: زدي پوزخندالیدان
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    مثل جن زده ها به عقب برگشتمی زني چهارتاازاون قشنگا بارش کنم که باصداخواستم
 
 
 سالم سرگرد_
 
 
  نگاهم کرد اب دهنم قورت دادمشخندی کرد زنه برگشت با نی هم برگشت احوال پرسالیدان
 
 سالم_

 ! جانالی داندیانگار مهمون دار: گفتالی داد و روبه دانسرتکون
   داد بدبخت فقط سرتکونالیدان
 انگار پدر و مادرم مسافرتن؟: دوباره گفتزنه
 ؟؟؟ی بگه اخه به تو چه برو غذاتو درست کن مفتش محلستی نیکی اخه
 ! برم اداره ، روز خوشدی من عجله دارم بادیببخش: درو باز و کرد وروبه زنه گفتالیدان
 ! هم دهنش بسته شد و رفتزنه
  بود؟؟ی کنی االیدان_

  بودهیهمسا:دیخند
 گه؟؟ی نميزی چی به کسنیا_
 !! ستیبگه هم مهم ن _
 
 
  

   گوشه سالن نگاه کردمي ساختمون دوطبقه بودبه مبالهی می رفتداخل
 
 
 
   به من نگاه کنهنکهی رومبل ولو شد وبدون االی وضعشون بد نبودادانسامی پلنیا

 
 

 تنش بودالمصب ادمو  شرتی تکی شدم فقط رهی خشی عضالني به بازوهااری اختی بود دراورد بی خونشرتشوکهیسوئ
   انداختیبه هوس م
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  الی تف توروحم داني کردم ایپوف
 
 
- رفتمکی شده بود نزدیچی دستش که آراد روش پاگذاشته بودباند پهی موهاش چنگ زد وسرشو تودستش گرفت به
 ؟ی خوبالیدان
 
 

 نه: گفتی بمي باصدااروم
 کنه؟یکجات درد م:رومبل کنارش نشستم  
 
 

 اری مسکن برام بهی خچالی تارا از تویچیه: گفت افمی قدنی کردو بادسربلند
 
   يشدی مي بستري بهتر بود چند روزدیشا-
 
 

  نه: گفت اروم
 
 

 زهی بررونی هرلحظه امکان داره بکردمی پر بود که حس منقدری اخچالی مسکن اوردم وبهش دادم خچالی ي از تورفتم
   هواشو دارنیلیانگار مامان باباش خ

 
 
 

   بخوابکمی الیدان- داد هی خورد وسرشو به مبل تکقرصو
 
 
  باز شدشمی نالی عکس داندنی اتاقو باز کردم که بادهیصورتش کبود بود بلند شدم در  
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 از موهاش توصورتش کمی به چشماش بود وي دودنکی بودعدهی پوشی باشلوار لدی لباس جذب سفهی رفتم داخل
 ...  که خواب بودفی بودحختهیر
 
 
   تفنگ بودروی تا بنر فوتبال وتی سستی بواری پرکتاب بود رو دزی رومشدی جا خر بابارش گم منیرفتم جلو تر ماشاال ا 
 
 
 

   داشتمدادی مالوی عطر داني گوشه اتاق نشستم سرمو رومتکا گزاشتم بوروتخت
 
 
  

 زدمی مدی اطرافمو دداشتم
 
 
   بلند شدمسادمیرد بلند شدم جلوش وا قاب عکس خوکیکه چشمم به  
 
 

سالش 17,18 خوردی بود بهش مسادهی واالی دختر بانمک قد بلند کنار دانهی توشون شناختم الوی فقط دانسادمی واجلوش
 باشه

 
 خوشگل یلی قد بلند هم که خی دختر چشم و ابرو مشکهی داشت ي جدافهی قسادهیساله وا50 مرد حدود هی کنارشم

 بود
 
 
     شدمقیکنار مرده بود بهش دق 
 
 

   درکمدشو باز کردمهی کنی بپرسم االی بعدا از داندی سرش بود باچادر
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 کردمی وارشدم داشتم فکر مدی خورده بهتره بهش امهی جا نی وضع اخوبه
 
 
  بشهتونهی می وضع دورو برش بچمون چنی بااالی و دانی همه شلختگنیمن باا 
 
 
  خواستمسوزهیم دلم براش شیشاپیپ 
 
 
 نداره ها لبام ی پسر جوون اصال عواقب خوبهی لی کردن تووسایفضول-  دمی از جام پریی روکنم که باصدارویلباساشو ز 

 براش شام درست کردم مسکن خورد نکهی بدبود بعدایلی خشیحال جسم.کش اومد ودره کمد و بستم رو تخت نشستم
   بودموونشی ددیوخواب

 
  
االن . بدبختیکنی ذره ذره خودتو آب مي اون هرزه داربخاطره： به آراد انداخت وگفتي  نگاه پراز خشم ودردرجیا

 زی توخودت برنجای انی توبشهی کدوم رجاله اری رفته و زي کدوم گورستیمعلوم ن
 

 کنمی ودرست می همه چخودم： را خورد وانی لي تویسکی از وی کمآراد
 
 کنم ی مجبورشدم اون کاخ وخالیی بخاطره اون هرجای درست کنيخوای ومیچ：ت گفيشتری بتی باعصبانرجیا

  تخم حرومسهی چقداز اطالعات ما لوداده به اون پلستیوجاعوض کنم تمام دارو هارو توانبار بفرستم االنم معلوم ن
 

 جنده： فروکش کردی کمرجی ايصدا
 

 . تراس رفتي روشن کرد و تويگاری سآراد
 

 دیکشی به جزخودش تارا را لمس کند به جنونش مي مردنکهیفکرا
 
 تخم بابام نمی اون مادر جنده رو ببگهی بار دهی بار فقط هی منتظرم ی بدونخوامیآرادم： گفتستادوی پشت سرش ارجیا
 . نفهميپسره .دمی نمتی توام اهمي سالم توبدنش بذارم به زر زراي جاهی اگه ستمین
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 پک زد گارشی به سيشتری باخشونت بآراد
 
 .....نه؟قحط بود که.گهی برات قحط بود ددختر： با طعنه گفترجیا

 
 و خودم ارمی مرشیمطمئن باش گ. تارا به من مربوطهي هیقض：دی برگشت و وسط حرفش پررجی سمت اآراد

 .کنمی و خودم مثه اولش مزی جنسام به من بسپر همه چهی قضکنمیدرستش م
 
 . برام مهمهی چیفهمی  نمچوقتیه： زدي پوزخندبدرجیا

 
 من کارمو بلدم. فکر من نباشبه： رافوت کردگارشی و دود سسادی ارجی پشت به ااراد
 
 داغون ي خودتو داری کي اخرش برارفتنی همه دختر برات ضعف منی ای باشی عاشق کیستیبلدن.يکارتو بلد_
 یکنیم
 
 کنمی ممونشونی پشي اراد وداغون کنه من بدجورتونهی نمچکسیه_
 يبدجور：گفت لب ریز
 
 
فکر .زدی مگارشی به سي پک محکم ترکردی فکرمالی که به تارا وداني به داخل خانه برگشت و اراد با هرلحظه ارجیا

 . را از او گرفته بود ذهنش را حصار کرددنشی هفت سال نفس کشي بهانه کهیانتقام از مرد
 
  

 رفتم در اتاق رونی بدمی زنگ تلفن از جا پري چقدر گذشت که با صدادونمینم. و چشمامو بستمدمی دراز کشرومبل
  زدمالویدان
 
 
 
 نگاه کردم بلندشد ختشی قشنگو بهم ريبه موها.  ازجاش پاشد و رو تخت نشستخوره،اونمی تلفنتون زنگ مالی دانـ

 رفت
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  دوباره رو مبل ولو شدمالی خی کردو برداشت بی شماره اخم کمرنگدنی با درونیب 
  سالم فروزانـ
 
 

   نگاه کردمالی به دانی چشمری فعال شد و زشاخکام
 
 
 !ممنون حالم خوبه_
_... 
 
 
 !امی نشده حالم خوب نبود نتونستم بيزیچ_
_... 
 
 
 گفتم نبودم_
 
 
 

   ؟پرسهی داره احوالشو می کردم کزی رچشمامو
 
 

   نگاه کردافمی تابه قالی دانابودی خواهرش فکرکنم دناسم
 
 

  میزنیبعداحرف م...االن نه :گفتت
 
 
  
 ! زد بعدای حرف می اخم نگاهش کردم با کبا

   که آب دهنمونهیمبل بش  روخواست
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  بود؟یک:دمیپرس  قورت دادم وعیسر
 
 
 ؟یک: واشدششین

 
 

 !ي زدی باهاش حرف می که داشتنیهم: چلغوز برم چپ و راستش کنما،بهش چشم غره رفتمي پسره
 
 
 . دستمریسروان ز_
 
 
  ؟؟یکنیبا اسم صدا م  دستت وریتو سروان ز_
 
 

 !یبه به حسودم که هست:  باال انداختابرو
 
 

  ارمیاز کاسه در ب  خوشگلش روي اون چشم ها  خواست برم وی مدلم
 
 .  زدمي حرص لبخندبا
 : زدم و گفتمیی لبخند مکش مرگ مای منو مسخره نکنگهی که دارمی سرت بیی بالهی
 کنمی ودلم بخواد با اسم صدا می نداره خب منم هرکبیع
 
 
  ی نکني مرد بازهی رتیبهتره باغ:اخماش توهم رفت  
 
 
 گوش طونی به حرف شی که من از بچگفی حفی حی بکنيخوای می کنم چه غلطي بهش بگم مثال بازگهی مطونهیش
 دادمینم
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 بخوابم دی من شبا کجا باکشهی برام کمر بند می باز بود حاال ولش کنششی نشی پقهی دقهی نداره تای تعادل رواننمیا 
 ؟بهش نگاه کردم

 
 
 ی که من دوست داشته باشم تو دوست نداشته باشیی جادیشا: واشد شمی نيهرجا دوست دار- 
 شدی بلند نمي بخارنی از اتاقا مال منه برو اونجا نه انگار از ایکیطبقه باال :بلند شد  
 
 
  کنمی طراحدی نقشه جدهی دیبا 
 
  

 الیدان_
 
 
 !هوم_
 
 

 ! باشهفی لطکمی تونه ی مشنگ نمي پسره
 
 
  جانمی بگدی باکنمی من صدات میوقت_
 
 
 ...دیاگه بخوام به حرف تو گوش بدم که با_
 
 
 ؟؟ی چدیبا_
 
 
 ...یچیه_
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  من گرسنمهالیدان: گفتمالی خیب
 
 
 ارنی بيزی چهی زنمیباشه زنگ م_

 !ستمی تنها نکردمی بار بود تو عمرم که حس منی اولدی خوردم شاالی  داني های با شوخ  روشام
 
 
 . ازش بترسمهی نبود که هر ثانی مثل آراد وحشالیدان
 
 

 !ي مترستی اتاق بکی دمی باال خوابي رفتم همون طبقه شب
 . قبال اتاقش بودهگفتی مالیدان
 
 
 
   چند تا پوستر بودوارید  رو  داشت  وی قشنگيواری کاغذ دوارهاشی ددمی تخت دراز کشرو
 
  

 ...دمی سرم کشيپتو رو رو... کمد بودکی اتاق گوشه
 
 
   چشم باز کردم بلند شدمخوردی که تو صورتم ميدی نور شدبا
 
 

 ... خالص شدمرجی اي شد از اون همه کابوس خونه ی هنوز باورم نمنیی پارفتم
 
 

 . کردی ور اون ور بود منم همراه خودش منی قاچاق اي معامله ای به زور تو هر کار خالف آراد
 
 
 
 !! کجا رفتهیعنی بود سرم رو خاروندم ی و باز کردم خالالی اتاق داندر
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 ... چند دفعه تماس گرفتم که باألخره برداشتدونمی زنگ زدم نمشیدی به خط جدی گوشبا
 
 
 
 !؟! تو ؟یی کجاالیسالم دان_

  بم و مردونه اش تو گوشم اومديصدا
 
 
 !امی مریسالم ادارم د_

 ! زل بزنم؟واری که صبح تا شب به درو دنجای ايمنو آورد: کردماخم
  خسته اش اومديصدا

 
 
 
 ...ي ندارمویطاقت دور بگو!؟يدیچرا کشش م_

  جماعت رو داد هانی به ادی نباگنی مرهیگی ملی خودش رو تحوچه
 
 
 
  رجی خونه ارمیم  منمسای واتونیبه درك اصال تا شب تو اون اداره کوفت_
 
 
  
 .امی سرجات االن منی بشـ
 
 

 . شددهی رب نشده درسالن بهم کوبکی اصال اروم نبود صداش
 
 

  چه مرگم بود اخم کردمقای دقدونمی بود نمدهی پوشلباس
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  مبل انداختم خودشم کنارم نشستيخواستم از کنارش رد شم که بازومو محکم تو دست داغش گرفت رو 
 
 
 ؟ي بريخوای بگو کجا مگهی دباریـ  
 
 
 

  قهی تا چند دقدمی کشی چقدر بدبختیدونی مياری درمي کرد و آروم  گفت ـ تارا چرا بچه بازی گفتم ،پوفی که نمقطعا
  ستمیه و چهار ن ؟من روزا تا سرونی بامیب
  انی تحمل کن تا پدرو مادرم بخوردهی

 
 
  حله؟ی همه چانی پدرو مادرت بـ
 شهی نه تازه شروع مـ
 
 
  گهی بدبخت داره راست مدمی کم که فکرکردم دهی

  نداره های از حد عواقب خوبشی بی دلتنگی جذابم ولدونستمیم:دی نره خندتونستی که نمسرکارش
 
 
  باز من به تورو دادم: از تودستشدمیدستمو کش 
 
 

  شمی میاون حرفتو تکرار نکن چون دفعه بعد عصبان: کج شدو بلند شد لبش
 

  ؟یکنی چکار می بشی مثال عصباندی نگو چهار ستون بدنم لرزيوا: به کمر زدمدست
 
 
 به لبم ییگاه گزرا نکردمی گشاد نگاه مي عقب رفتم روصورتم خم شد باچشمای کماری اختی قدم سمتم اومد بهی

   شدمرهی خشی عسلي توچشماخوردی نفسش توصورتم مزدیانداخت قلبم تند م
 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 287 

  شهی می چنیامتحان کن بب: دمی چسبوندم نفس داغشو کنار گوشم شنواری اورد خودمو به دنیی پاسرشو
 
 
  

  عقب رفتعی حال بشم سری بنکهی از اقبل
 
 
 دمی بسته شد دستمو به لبام کشی از کدمیاصال نفهم 
 
 
   رو کردمروی زالوی دانلی کم ول گشتم وساهی دادم رونی بیقینفس عم 
 
 

   سرم بودشال
 
 

   رو کردمروی زنتاروی اوردم رفتم تواشپزخونه کابدرش
 
 
 
  داکردمی جذاب از توش پي غذاهی بازش کردم وافتمی ي کتاب اشپزکیو
 
 

  قابلمه ور رفتمگوی چند ساعت  با ددونمی موادشو اوردم نمخچالی از تورفتم
 
 
  دلم براش تنگ شده بودونی تلوزيبعدش رفتم پا 
 
 
 تااخرش نشستم وهمراه ي هندلمی عاشقانه داشت منم که هالك فلمی فهی چقدر بهش وابستم دونمی مقایدق 
  به مشامم خوردی سوختگي  بویانیتراژپایت
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  اما افسوس غذا که چه عرض کنم که قابلمه هم جزغاله شده بوددمیمثل جن زده ها پر 
 
 
 الی غروب بود اگه دانشیبه ساعت نگاه کردم ش 
 
   اب جوش باال فواره زدهوی بس که هول شده بودم ختمی گالن اب توگاز رهی عی سری چدی رسیم
 
 

   خوردمی سفتزی که به چدمی وطرف در دودمی کشی بنفشغی جمنم
 
 

 هوی لرزهی شونش داره مدمی که بهش دقت کردم دکمی هی رو برو شدم عصبانالی ب کبود دانهیافی کردم که باقسربلند
  منفجر شد

 
 
 
   طرف گاز رفتلکسی بکن ري کارهی گرفته شی روهواقابلمه اترفتی خنده اشپز خونه داشت ماز
 
 

   من نبودری نگام نکن تقصياونجور: کردی باال رفته نگاهم مي کرد صورتم عرق کرده بود باابرووخاموشش
 

   نگرانمندمونی ايبرا-- 
  من گرسنمه: کش اومد لبم
 
 
  

  قرمزش نگاه کردمي چشمابه
 
 
 رونی بمیحاضر شو بر: خسته بود اروم گفت یلیانگار خ 
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  ي گفتم ولش کن خسته اعیسر 
 

  دم درمنتظرم: حرف بزنمنذاشت
 
   تموم شدي گندنی همچی راحتنی شل شد به همشمین

 
 

 اصال لباس نداشتم که بخوام حاضر شم درجلو باز کردم یعنی من که حاضر بودم رفتی براش غش و ضعف مدلم
  ونشستم

 
 
 
   برم دوتا ماچ ابدار ازش بکنمخواستی نگاه کردم دلم مالی به دانی چشمریز
 
 

 باال نشی تنش بود استی جذب مشکرهنی باپی مشکنی نگاه کردم شلوار جدشی کشي باال داده بود به ابرو هاموهاشو
  تموم شدم بچه- داده بود دنده رو عوض کرد 

 
 

  ی نگاه کنينطوری ای به کسيحق ندار: دی نازك کردم خندی چشمپشت
 
 

  ی زشتیلیخ: کردم زی رچشمامو
 

 باشه: زد قهقهه
 
  کنهی چشاش چند درجه کارمنی ادونمینم
 
 

  بستخی روبه روم خون تو رگام نی ماشدنی بگم که با ديزی رفتم خواستم چرونیب ترمز زد الی داننهیبی مزوی چهمه
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 !کردمی آراد بودحس ميچشمم روش ثابت موند کپ پورشه .

 
 
  وحشت دارمنشمی از ماشیحت
 
 
  نگفت فقط انگشتامو محکميزیاونم چ. پنجه کردمالی داغ داني دستمو تو دستااری اختیب،

  تند شده بودفشاردادنفسام
 
 
 اراد نی ماشدوارمی بودفقط امخی تونه کنه نوك انگشتام ی نمي اگه اونم باشه کاری کنارته حتالی دانیاروم باش لعنت 

  نباشه
 
 
  
 دی چسبیلی خمیدو پرس جوجه خورد.. دمی کشیقی اومد نفس عمنیی پسر جوون ازش پاکی بود خینوك انگشتام  
 الی دانـ

 ؟ی بگيخوای میبه پدرو مادرت چ∶ چشام نگاه کرد تو
 اومد به ی مي بارون تندمی لبخند زدم بعد از شام برگشتکنمی مشکل خودمه ،خودمم درستش منی تو بهش فکرنکن اـ

 . فعال شده بودبی نگاه کردم کرمم عجالیدان
 . تو اتاق طبقه باال بخوابای شب بالیدان_

 .یی توگنی که مطانیوسوسه ش:  باال انداختابرو
 هی منظورم دمی بره در ضمن منکه تو اتاقم رات نمی طبقه خوابم نمکی عمته من شب ها تنها تو طانیوسوسه ش_

 . هستگهیاتاق د
 بهت نشون ي وسوسه اهی کردم زی بود چشمهامو ررشی سه ربع تنگ زنی لباس آستهی داد مانتومو در آوردم سرتکون

 .بدم
 .  اتاقیکی در اومد ،رفته بود تو اون يصدا
 ! ام چه حرف گوش کن شدهبچه

 .برق هارو خاموش کردم  درآوردم وشالمو
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 .دمی بلند کشغی جهی  گذشت که از عمد موهامو در هم کردم وی ساعتمی نهی
  دادصی و تشخالی قد بلند دانیکیتو تار  در باز شد وهوی
  

   اومد طرفمعیسر
 
 
 
  چته تارا؟ـ

  ی رو دراوردم به بدبختهی گريادا
 
 
 
 

   صاف کردنشویس. ستی دستامو گرفت انگار تازه متوجه شده بود شال سرم ندمیخواب بد د∶ومدی نماشکمم
 
 
 
 
  ،نجامی نترس من اـ

  یکی دراوردم ـ هی گري صداباز
 
 
 
  بدزدتمخواستیم
   کنارم نشست موهاش آشفته بود والیدزدتت،دانی نمیچکی هی بگه تو التماسم کنستی نیکی

 
 
 
 

  ي احدذارمی که زندم نميقشنگ ترـ اروم باش تا روز هزاربرابر
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 .... که نقشم بود وگرنهفیح.ادی بطرفت
 به خاطر من کامال متوجه رونی بچم نرفت بسادی بخواب کنار در واری بگستی جز من نچکسی هنجایا∶ گفتاروم

 ترسمی منمتیبی نمي اون جا دورالیدان- گذشت دوباره بلند شدم و صدامو مظلوم کردم قهی چند دقهی بودم شیآشفتگ
 چشماش شدم ی متوجه سرخخوردی متوچشماش ی به لباسم نگاه کرد نور کمسادی سرم واي تر اومد وباالکینزد

 کالفه شده بود به سمتم برگشت اروم گفت گهی دترسمیپشتتو نکن م- قاه قاه بخندم خواستیپشتشو بهم کرد دلم م
 تونمی جلوم سرپاست نمیکی یوقت: دوباره نگاش کردم قهیچشمامو بستم بعد چند دق یباشه تارا بخواب حالم بده الک:

  نگاهم نکنهکردی می گوشه تخت نشست سعدمیشنی تندشو مي نفساي باز بود صدای حسابسم لباي قهیبخوابم 
 .... منمي بخواب دارریتارا بگ _

 یچرا نگام نم:  گفتمی لوسي با صدادمی خوابالی از قصد رو به داندمی گفت که نشنيزی چهی جملشو نگفت آروم ادامه
 یکن

 دی تو موهاش دست کشکالفه
 ...من.... تارا _
 یچ _
  بخوابیچیه _
 سردمه _

 بازم خورد و دستش رو پتو ثابت موند تو ي قهی برداشت و خم شد باال سرم بندازه که چشمش به نوی زمي روي پتو
  خوردی داغش تو صورتم مي شدم نفسارهی صورتم بودتوچشماش خیفاصله چند ثانت

 
 
 بودم دستم مونی بود و حاال مث سگ پشختنیقصدم فقط کرم ر.  صورتم خم شدي شدم رورهی براقش خي چشماتو

  وسط راه مچمو محکم گرفتالی رفت که دانقمیسمت 
  
  دشی منیی پهن و داغش گذاشتم به شدت باال و پانهی دستمو رو سهی

 
 
 

 : رو صورتم خم شد لرزون گفتمشدی مکی بهم نزدشتری کوتاه تنش بود هرلحظه بنیآست
 برو عقب... ب... ب_
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 شهینم: گفتاروم
 
 
 
 

   شد رو صورتمرهی به لبام خهی پاهاش پاهامو قفل کرد مچ هردو دستم گرفت چند ثاندی دراز کشروم
 
 
 

   لبش به گوشم چسبوند و الله گوشمو تو دهنش کردختمی شد خدالعنتم کنه خدالعنتم کنه که انقدر کرم رخم
 
 
  ی نکن بي مرد بازهی بایکی تاريتو: دمی بمش شنيفقط صدا 
 
 
 
 
 

  ی نفسام تند شده بود حس مدی دسته داغشو رو لبم کشدمی لرزاریاخت
 
 
 
 

   گذشت چشم بازهی نفسم بند اومده روم خم شد چن ثانرشی زکردم
 
 

   ازرومی چشم به هم زدني شدم تورهی جذابش خي و تو چشماکردم
 
 

  دمی کشیقی نفس عمدمی بسته شدن دروشني فقط صدابلندشد
 

   کهنیصورتم عرق کرده بود  باا!  نکرد ي کارالی دانشدی نمباورم
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  ی حتی بکنه ولتونستی مي کارهمه

 
  کارش چقدر برام ارزش داشتنی که ادونهی و خدا مدمینبوس

 
 
  
   چشمامی دونم کی نمدمی کشیقیسرمو رو متکا فشار دادم و نفس عم-
 
 
 

   روی شدم بهش نگاه کردم لبخند جذاباری هشالی داني شد باصداگرم
 
 
 
 

  دمی افتادم و نگامو دزدشبی دادی اری اختی کرد که بی نگاهم می حالتهی بود و با لبش
  جذاب و مردونش گفتي همون صدابا
 
 
 
 
  پاشوبچه صبحونه درست کردم_
 
   ازجام بلندشدم اولدموی کشي اارهی کارام بلد بود؟ خمنی وا شد از اشمین

 
  ای به صورتم زدم که بچم وحشت نکنه شال بپوشم؟ ی ابیی دستشورفتم

 
   پوشم  موهام دور شونم ازادی کردم قطعا که نمزی چشمامو رنپوشم؟

 
  خوردی می توت فرنگي اماده  کرده بود خودشم داشت نون تست بامربای مفصلي نشستم صبحونه زی ورفتم دورمکردم
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 ! ؟! می زن وشوهر بشي جدي جدشهیم؟؟می روزمنو وتومال هم بشهی  شهی مالیدان: وگفتمدمی کشیاه

  باال انداختییابرو
  ؟؟می بزاریسم بچمون چ االیدان: گفتمباذوق

 
 

  ي عجله داریلیانگار خ:  باال رفته نگام کرد ي کرد و با ابروهاسربلند
 
  نگام نکن پر رو ام خودتينطوریا _
 
  

  امی مری برم ددیتارا من با:  دی خندکج
 
 
 
 

 شد؟ی پر رو مشهی گفتم دلم تنگ می شدم اگه بش مپنچر
 
 
 
 شهی من دلم تنگ مي نرشهیخب نم _
 
 
  نگفت و بلند شديزیچ
 
 
 

  الی دانی احساسی بیلیخ: نگاهش کردميبادلخور
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  نفرههیفکر االنم فقط _ 
 ؟؟؟؟؟یواقعن: خندون گفتمي ضعف رفت باچشمادلم
 
 
 
 
 

 یاره واقعن: گفتدوی توموهام کشیدست
  کار دارمیلی برم امروزخدی باگهیمن د: سمت در رفتبه
 
 
 
 
 
 
 

 ؟؟یی قاچاق داروي توهنوز مسئول پرونده الیدان: وگفتمدمی جوی کملبمو
 اره چطور؟؟: وگفتدی پوشکفششو

 
 
  

 ؟؟يکارکردی بدونم چخوامیم_
 
 
 
   اومدی بهش منمی نگاه کردم اشی لباس رسمبه
 
 
 
 
 
 
  یلیخ... ازخودشون ي ردچی کردن بدون هی خونه رو خالرجیارادوا_
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 می ناصر خسرو بهشون برسي خورده فروشانی باامیتونی مامی عمل کردن اما حتي احرفه
 
 

   دربه درالی بودم که دانیی کسانیساله ب7 االن شدمنی مي جورهی دلم
 
 

   کرد و رفتی خداحافظالی کنه دانرشونی بودکه دستگدنبالشون
 
 
 

   برم حمومخواستمیم. يکاری خوردم وظرفارو شستم از سر بصبحانمو
 
 
 
 
 6 ي برگرده ساعت طرفاالی منتظر موندم تا دان قدرنی لباس نداشتم ااما
 
 
 
 

  دی خون تو صورتم دودنشی درو باز کردم با دعی در اومد با لبخند سري بود که صدابعدظهر
 
 
 
  ي اومدری دنقدیچرا ا _
 
 
 

  ي داخل به سر و وضعم نگا کرد و آروم گفت کار داشتم  از چشمااومد
 
 
 

   داده بود بههی رومبل ولو شده بودو سرشو تکدی شد فهمی مسرخش
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سالم جناب سرگرددست داغشو  دور کمرم حلقه کردو منو : دمی  رفتم روپاش نشستم و عطر خوش بوشو بو کشتاجش
  به خودش فشار داد

 
 
   بهميریمیم: نگاش کردمیسالم کاکتوس بااخم مصنوع: دمی بوسنشویس
 
  عشقمیبگ
 
 ادیشم نم خوای لوس بازنیاز ا-
   از دستش حرص نخورمشتری بنکهی ايبرا 
 
 
 

 ي خودتو بهم بدي لباساشهی برم حموم لباس ندارم مخوامی من مالی وعوض کردم دانبحث
 
 
  سه برابر من بودی حتای دو برابر الی گرفت دانیاز فکرشم خندم م 
 دست لباس به دچندی خرمی دستش توموهام به گردش دراومد لباساتو بپوش تا بردمی باز نگام کرد که خنديشای نبا

 سوار می اومدرونی خرذوق کردم از خونه بی باشدهی خرزهی که براشون جایی خودم برات بخرم مثل بچه هاقهیسل
   شدم توراه پدرش بهش زنگ زد وباهم حرف زدن منم همشنشیماش
 
 
 
 
 دنی بادمی شدادهی پاساژنگه داشت پهی يجلو. کردمیکنن؟پوفی مي چه برخوردننی واقعن اگه خانوادش منو ببدمیترسیم

   رنگارنگيلباسا
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   لباس مثل ادمهی دی داشت بافی تشریرتی غدنیاز اونجا که اقا شد. شل شد شمی پاساژنخوشگل

 
 
 
 
 

 بود ی اسمونی اشاره کردم رنگش ابخوردی بند ساتن مهی دکمه بود وفقط ی که بی کتي مانتوهی به کردمی مانتخاب
  نظرت؟الیدان
 
 
  

  شلوغ بودیلیخ. می مغازه رفتداخل
 
 
  زدمی مدی دواروی منم داشتم درو درهی رفت تا لباسه رو از فروشنده بگالیدان 
 
 
  کرد و تکونمی خر داشت نگام منی ده عی پسره داره نور باال مهیکه متوجه شدم  
 
 
   حواسشی رو به فروشندس ولدمی نگا کردم که دالیخورد طرف دان ینم 
 
 
  من ونی اخم کرد و با لباس اومد طرفم کنارم بعی که سردی دی دونم چی منه نمبه
 
 
 
  هم نکرد پسره بعدم بازومو محکم گرفت  نفسموي رفت حاال بدبخت کاراروی به ی چشم غره اساسهی و سادیپسره وا 
 
   دستمالیدان:  دادم و آروم تو گوشش گفتمرونیب 

   دستشو کم کرد و لباسو دستم دادفشار
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  بپوشنویبرو ا _

   درو باز کرد و نگاهم کردالی تنم بود  دانتی وا شد فشمی به خودم نگا کردم و ننهی تو آدمی تو اتاق پرو پوشلباسو
  واسم؟يریگی شال هم رنگشم مالیدان _

اوهوم  اوهوم و درد اوهوم و : نگاه کردرهی بهم خهی ؟چند ثانادی بهم مالیدان: نگاش کردم طنتیشبا.  تکون داد  سر
 حال که نی در عدی خودش برام خري قهی به سلگهی دي احساس چند تا مانتوی بيکوفت اوهوم و مرض پسره 

 دی گرون برام خري لباسا کردمی خالچارهیب بی برداشتم جمی قشنگ بودن چند دست لباس خونگکوی بودن شدهیپوش
  میزدی تو پاساژقدم ممی داشتنجوریهم
 
 
  

 دی نکشهی حس کردم به ثانالوی نگاه دانینی صورتم گرفتمش و ها کردم که سنگي کرده بود جلوخی سرد بود دستم هوا
   مردونش قفلي تودستافمی ظريکه انگشتا

 
 
 
 
  قشنگ بودیلی و برنزش خدهی تو دست کشدمی سفيشد دست داغش منم گرم کرد انگشتا 
 
 
 

   نگاش کردمیجیباگ.  به اصل مطلب میدیحاال رس: گفت ستادوی مغازه اهی يجلو
 
 
 
 
 

بااخم .  بود ی فروشریمغازه لباس ز.  صحنه روبروم وارفتم دنی به مغازه روبرو اشاره کرد سرمو چرخوندم با دباابرو
   نگاش کردم که قهقهه زدیمصنوع
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 .   ادبیب

  ی از همه واجب تره حاال خود داننی ای ها ولدمی ندیچیمن ه _
 
 
 
  شدي جدافشی که قدمیو محکم به بازوش کوب. دمی بلند خندشیی همه پرونی  واز ارمی خندمو بگي نتونستم جلوگهید
 
 
 به ناموسم یکی ادی من   اون شالتم درس کن بدم مي فقط برانجای نه اي بخندي طورنی اي من حق داريفقط برا _

 زل بزنه
 ناموس تو شدم که خودم خبر ندارم که خودش روم خم شد و شالمو محکم جلو ی گشاد شد خواستم بگم من کچشام

  دیکش
 
 
 
 
 
 
   دادو پشت کرد بهمرونینفسشو ب 

 سادمیبرو تو من جلوتر وا _
 
 

 ی اومد ولی ها خوشم نميباز سوسول نی وقت از اچی داشت هر چند هی جذابي مغازه شدم عجب لباس خواباوارد
   ناز بودیلی برداشتم خشویکی
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 دم پاساژ الی اومدم دانرونی وبدمی خرری خورد  چند دست لباس زی می قشنگي و قرمز بود و و باالش توردی سفریحر
 بود دستش نیی زده بود و سرش پاهی پاساژ تکواری شدم به دکی تو دستم فشار دادم و بهش نزدکویپالست. منتظرم بود

  شدکی بود بهم نزددهی پوشی بود شلوار لبشیتو ج
   دم ها بچهی دستت مي کارهی ی کنی نگام مياونطور _
  دی شدم اونم درو بهم کوبنی زد بر عکس اتاقش سوار ماشی برق منشی خدا رو شکر ماشمی رفتنیطرف ماش. دمیخند 
  

  دادی مراژی وابونای نگا کردم پاشو رو گاز گذاشت تو خبهش
 
 
 
 ؟؟يدی خریچه رنگ: نگام  کرد.   تمامطنتیش
 
 
 
 
 
 

 ! الیدان: گشاد گفتميباچشما
 ه؟؟ی حق ندارم بدونم چه رنگندتی به عنوان شوهرایزنم: و گفتدیخند

 
 

 ...  بزنمش کهنی گه همچی مطونهی پرو شي پسره
 
 
  توچهبه
  خودت جوابمو بدههیمجبورم نکن توتن خودت بفهمم چه رنگ_
  بچه پررودمینم_

 غی قرمز باشه قرمز جدمی محی ترجی وليدی خری چه رنگدونمیمن نم:  گفتباخنده
 ــــــاااالیدان: زدمغیج

   زدقهقهه
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 هیی چه رنگفهممی امشب ممیباشه من تسل: باال اورد دستشو
  قرمز برداشته بودماتفاقارنگ

 
 
 
 
 هیموی دلتو صابون نزن رنگش ليخودی جان بالیدان: ازلجش گفتمیول 

  ان؟.  شرم و پروی بنقدی اسای همه پلینی کردم زی چشامو ردیخند
 ؟ی کشی تو خجالت نمالیدان _
 
 
   وا شدششین

 
 
  

  بهانه اسری لباس زسی اصلزی نداره مهم اون چبیع: کرد یپوف
   دهنم واموندشیی همه پررونی ااز
 
 
 

 عقبه فکرکنم مال ی رو صندليزی  چهی: خندشو جمع کردالیخش شدم دان پنی که از خنده کف ماشدی نکشیطول
 !!توعه

 ي حلقه هی باشووق وذوق برش داشتم وبازش کردم ی بود رو صندلکی جعبه قرمز کوچهی. عقب نگاه کردمی صندلبه
 شدم زونی ازش آورمی بمخواستمینوشته شده بود ازذوقش م"LOVE " طرفش  روش کلمهکی ساده بود دیطال سف

  که با دست هلم داددمیو چونشو محکم بوس
 ای اون دنمی کنم جفتمون بری مي کارهی کنم االن ی میبچه دارم رانندگ -
 
 
 
  قشنگهیلی چنار خالیدان :
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  دی خندکج
  قابل تورو نداره کاکتوس_
   بودمرهی حلقه خبه
   ؟ی دستت کني خواینم _
 
 
  

   بهش نگا کردملکسی باال دادم و رابرو
 
  شی دستم کندی توبارینخ _
   کنم های نمی واسه کسی رو مجانيمن کار _ باال رفته نگاهم کردي ابروهابا
 
 

   دمی کردم قطعا منظورشو فهمزی رچشمامو
  کنم حاال بعدایباشه دستم کن تشکر م _
 
 
  من گشنمهالیدان _
  دست بلند کردعیسر.  به خون نشسته نگاش کردمي خونه  با چشمامی تشنمه  بزار برسیلیمنم خ _ وا شدششین

  ستی اصن من تشنم ني خوری میباشه باشه چ _
 
 
 رهی خالی گاز زدم به دانتزایبه پ.  بودو تنم کردمدهی برام خرالی که دانییلباسا.  می وخونه رفتمیدی خرتزای اصرار من پبه

 ی همه خوشنی شدم من توان اکی کم بهش نزدهی هم دستش تزای پ بود وونی کرد حواسش به تلوزیشدم نگاهم نم
 خوش حالتش ي تو موهادنی هاش به دست کشی جذابش به شوخي به چشماالی به داننقدیا.  و باهم نداشتمیبدبخت

  دمی انداختم  شالمو در آوردم و تو موهام دست کشی لحظه فک کردن به نبودنش به وحشت مهیوابسته شده بودم که 
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 رفتی بود وداشت بالباساش ور مسادهی وانهی اي جلوالی بودو اوردم داندهی که اون برام خري شام رفتم حلقه ابعد
 ي دوستم داریلی دستم کن وبگو که خنویبالبخند حلقه رو طرفش گرفتم زود باش ا

 
 
 

   زنم های می کنم نه حرفی مي نه کاریمن مجان:  دیخند
 
 
    حلقه رو دستم کردعیدستمو تو دست داغش گرفت و سر  
 
 نهی تو سدی محکم بازومو طرف خودش کشالی دانامی به دستم نگاه کردم تا به خودم بهی ثانهی شدم و رهی چشماش ختو

 ی بود بنشی دستشو دورم حلقه کردو محکم کمرمو فشار داد سرم که رو سعیپهنش رفتم خواستم تکون بخورم که سر
  باز بودقهی گذاشتم لباسش نشی لبمو رو پوست ساریختا

 
 
  
از آراد و . دمی ترسی چنگ انداختم من ازشون مالی داني به بازواری اختی وحشت کردم و برجی آراد و ايادآوری با

 دمی ترسی میلی سرد و وحشتناکش خيچشما
 
 
 
 دمی ترسی مختی رالی داننهی شد و رو سری اشکم سرازاری اختیب

 
 
  رهی بگی گاهم بود و ازم کسهی آغوش گرم که تکنی که اي از روزدمی ترسیم
 
  اخم کردسمی صورت خدنی سرمو بلند کرد و و با دالیدان 
 
 
  ی کنی مهیچرا گر _
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   لباسش چنگ زدم و هق هق کردمبه
 
 ترسمی  میلی من خالیدان-
 
 

   تو هم رفتشتری داغش گرفت و اخماش بي تو دستاچونمو
 یازچ- 
 
 
 
 ی کسنکهی از االیدان....  رهی ازم بگی لحظه هارو کسنی اترسمی ممهی زندگي لحظه هانی لحظه ها بهترنی االیدان-

 ترسمی میلی من خالی دانترسمی دوباره وارد جهنم بشم منکهی من باتو بهشتو تجربه کردم از اترسمی مرهیتورو ازم بگ
   ترسمی تونم ازش می لحظه نمهی بدون تو ن مالی ترسم دانی میلی من ازش خهیآراد باهوشه وحش

 
 
 کنم اگه ی رو خودم تو قبر می ترسم؟ اون عوضی می از کسيفک کرد. اروم باش: با خشونت به خودش فشارم داد  

 کنه خودمو ازش تی لحظه ناموس منو اذهی ي برای حتدمی کس اجازه نمچی من به هادی قدم طرفت بهیفقط بخواد 
  من ناموستم؟:جداکردم وباخنده گفتم 

 
 
  

 و همه یتارا خوب گوش کن من اون عوض.  ی سرخ شده بود اشکامو باپشت دست پاك کرد اره تو ناموسمچشماش
 دستم بوده ری پرونده ها زنی ده تا از اادی طرفت بی زارم کسی نمهی ثانهی کنم ی خاك مریدم و دسگاشو با خودش ز

 هم دارم ی حساب شخصهی ناموس یاون ب  نابودم کنه؟ به خصوص که بای زارم کسی می راحتنی به ايردفک ک
 ی بترسيحق ندار
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 نگاه کردم صورتمو طرف شیشونی سرخش و اخم رو پي  به چشماادی سرآراد بیی بالخواستمی شد من نمی دلم خالتو
 دیخودش کش

   به ناموسم نگاه بد کنهی رو که حتی زارم کسیزنده نم _
 
 
 
 

  رو شونش گذاشتمدستمو
 دوستتـ یلیخ:  کرد و لبامو رو لباش گذاشتم ی نفسمو تند مشتری بدنش بی رفت داغیدلم براش ضعف م.  کردمقدبلند
  وونهـیدارم د
 و دستشو دور چونم محکم فشار دمی کوبواری نداد ازش جداشم  و محکم دست داغشو به کمرم فشار داد و به دفرصت

 حال شدم تو ی ثابت کنه بتشوی خواست مالکی انگار مدی مکیو م. دیبوسیداد  ولبامو به دندون گرفت باخشونت م
 وآراد تو ذهنم نقش دمی ترساری اختی دوباره بنفکریازا وونسیآراد د. دمی ترسی پشتمه مالیبغلش محکم گرفته بودم دان

  بست
 
 
 
 
 

****** 
  زنگ خوردلشی امدموبارونی از مغازه بدی مونت کارلوخرگاری سهبست
   الو_
 
 
  

..... 
  باهاش مهران؟؟؟يهماهنگ کرد_
.... 
 ... خبلهیخ_
... 

  دی را بهم کوبنی را قطع کرد و در ماشیگوش
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 در دستش لی موبااری اختیو ب.  شدرهی بود خشی گوشنهی پس زمي روي صفحه نگاه کرد چندلحظه به عکس دختربه

  فشرده شد
 
 
 
   جز خودش آن را لمس کندی که کسنی بدن تارا و اي اورادیبا .  را روشن کردگارشی سو
 ي خواست تمام گلوله های را که کنار تارا بود دلش می کرد کسی براقش چشمش فشرده شد قطعا خورد ميچشم ها 

 که اش کند چشم تارا تکه تيو بعد جلو.  کندی خالالیتفنگ را در قلب دان
 
 

  و قطعا.  برسدالیبه دان. توانستی که مي نقشه اکردی می عملي اش رابزودنقشه
 
 
 
 

   کردی جهنم مگری دی خوب تارا را کنار کسي هالحظه
 
  
 لواسون ي بود که مجبور به کشتن منصور شد و حاال خانه الی پدال گاز فشرد عامل همه مشکالتش داني را روشیپا

  بودیخال
 
 
 

 دی کشششی در ری آراد لبخند زد و دستدنی مهران با ددی مهران ترمز کرد و در را بهم کوبي خانه يجلو
 
 
   توای بدمتی ندشهی میبه به آراد خان چند وقت _
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 ی دانست کی بود اما هنوز نمدهی شنییزهای به آراد نگاه کرد راجب مرگ منصور چی چشمری مبل نشست مهران زيرو
  ماجرا استنیپشت ا

 
 
 
 دی کنییرایپذ _ خدمتکارها اشاره کردبه
 نی از ادی خوای بهم خبر داد که مرجی پدرت منصور بوده و اي طرف معامله يادی زي دونم سال هایم _ به آراد کردرو

 دیبه بعد با ما معامله کن
 
 

 ی تونستن بفهمن محله معامله رو مسای اشتباه منصور بود که پلنیدرسته ا:  دادرونی سر بلند کرد و نفسش را بآراد
  افتهی اتفاق نمنی اگهیخوام مطمئن شم د

 
 

 ساله تو ی شه من سی اتفاق تکرار نمنی اگهیمنصور از اول هم مراقب نبود نگران نباش د:  مهران کج شدي هالب
   معامله هامنیا

 
 
  
 

  سر تکان دادآراد
 نی منصور بردارن اما اولزی و گربی دست از تعقسای بگذره تا پلی مدتدی بامیاری جنس بمی تونی نمگهی ماهه دکیتا  _

   خان گفته بهتونرجی راجب مقدارشم امیاریجنس از پاکستان م
   گذاشتزی مي را رووهی جام مشروب و ظرف مخدمتکار

 
 دی سر کشی شد و کمرهی به جام خآراد
 
 
  

 ،دمی سرم کشي و پتورو رودمی تخت دراز کشيرو
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   زدمي لبخنداری اختی تو دستم نگاه کردم بي حلقه به
 
   چشمامو باز کردمی گلوم به سختدی چشمام گرم شد،با سوزش شدی کدونمینم
 
 

 . داشتميدی شدیاز جام بلندشدم احساس کرخت.خوردی تو چشمام ميدینورشد
 
 

  ررفته بود بود انگادهی صبحونه چزی رفتم منیی و باز کردم نبود پاالی در اتاق دانرفتم
 
 

 . دمی رو صورتم کشیدست
 
 

   مبل نشستمي اصال اشتها نداشتم روی نشستم چند لقمه خوردم ولزی کردم داغم پشت محس
 
 

 .  سرد بودیلی خروزی ديهوا.  شده بودشتری  بود سوزش گلوم بشمی پالی دانکاش
 
 
   دادمهیسرمو تک.  زل زدم حس کردم پشت پلکام بخار گرفتهونیزی صفحه تلوبه
 
 
 گرفته الی و اسلحه رو سمت دانزدی اومد که قهقه می چشمام مي آراد جلوی هدمیدی  می وحشتناکي مبل ،کابوسابه

 .  به خودش بسته بودریبودو منو با زنج
 
 

 دستشو اری اختی بالی داني چشادنی باز کردم با دنموی سنگي بزور پلکايدی شدي دهنم خشک شده بود با تکوناآب
 .تمسفت گرف
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  سرم...  الیدان_
 
 

 ؟؟؟؟یچرا انقدر داغ: روصورتم گذاشت که اخماش توهم رفتدستشو
 
 

   بستم صداها ناواضح بودچشمامو
 
 
   بخوابمخوامیولم کن م_
 
 
  الی که دانمیدی موی دخترهیمدام _
 

 و سی شد ودست خدهی ، دوباره دستم کشگفتمی مونی هذشهی همشدمی مضی مری وقتزدی کرده ودخترم قهقه مبغلش
   وبلندم کرددی بازوم و کشالی روصورتم قرار گرفت دانیخی

 
 

 ؟؟؟يچرابهم زنگ نزد: بودیعصبان
 ؟؟يکردی بود بغلش میاون ک: وگفتمدمی خنداری اختیب

 
 
   و مانتوموتنم کردی داده بودم رفت طرف چوپ لباسهیبهش تک!! بلندم کرد عی دادو سررونی نفسشو بالیدان
 

   و سمت در رفتدیروسرم انداخت دستمو کش شالمو
 
 
  

  بخوابمخوامیولم کن م:دمی عقب کشخودمو
 
 

   بازومو توچنگ گرفتبااخم
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 !!  کجاالی شدم زور من کجا و داندهی کشوسمتش

 
 
  ؟؟ی بخوابيخوای ميسوزی تو تب ميدار_
 
 

 ؟؟يکردیچرابغلش م...ادیازت بدم م: حال لب زدم ی شده بود بنی بد سنگسرم
 
 

  دستش و پشت کمرم ورو دست بلندم کردهی زانوم انداخت وری دستش و زد زهی امی کرد و تا بخودم بیپوف
 
 
 .یی و لب زدم چقد خوش بودمی پهنش گذاشتم بو کشنهی سرم و رو ساری اختی اعتراض نداشتم بي نایحت
 
 

  بهت ساختهیضیبچه انگار مر: رفت توگوشم گفتی منی که به سمت ماشنطوریهم
 
 

 ی مراجی وابونای تو خيادی حلقه کردم دروبار کرد و عقب خوابوندم باسرعت زالی بود دستمو محکم دور گردن دانسرد
 رفت

 
 
 شدمی منی ماشدی شدي حالم بد بود متوجه تکونانکهیباا 
 
 

 ؟؟؟يداریتارا ب:دادزد
 
 
 ـّّ

   تکون دادمسرمو
  سرم زدم و دوتا امپول حالم بهتر شده بودهی  مارستانی بمیدی رسیوقت
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   بود بهش نگاه کردم کهستادهی کنارم االی  دانکردی سرم درد نمگهید
 

  بگه کهيزی چهی و سرتکون داد اومد دیخند
 

  ی کنه مرخصنهی دکترم معاي اقاي بهتره ضعف کرده بودیلی حالت که خزمیخب عز: بالبخند نگاهم کرد پرستاره
 
 
   دی روم خم شد و شالمو محکم جلوکشالی دختره نگاه کردم دانبه
 

  اوردی خودش ني نگاهش کردم که اصال به رویروان
 
   زنگ خوردشی بگه گوشيزی واشد خواست چششین

 
 
  سالم فروزان_
   سربلندکردم و نگاهش کردمدمی اسم شننیتاا
 
 
 کردی پنجره رو نگاه مرونی داشت بالی خیب

 
 
 اره ممنون_
_... 

 مارستانمی نه باالن
...... 

 
 
  

  گمیباشه بعدا م_
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   زدی راه به راه زنگ می بود که هی دختره کنی نگاهش کردم ابااخم

 
    کردو سرمو دراوردنهی دکترمعازد؟ی باش حرف مينطوری االیودان
 
   رفت و دارو هام گرفتالی  دانمی شدنی و سوار ماشمی رفترونیب

 
  دی بازومو کشالی خونه خواستم برم باال که دانمی رفتبعدش

 
 
  یخوابی امشب وتواتاق من مي باال برخوادینم_
 
 

 ... هاشهی جذاب تر میلی حرفات خیشی مضی مریوقت: باال رفته نگاهش کردم که دراتاقشو باز کرديباابروها
 
 
   و روتخت ولو شدم وشالمو دراوردمدمی بازوش کوببه
 
 
  بودمرهی اورد منم بهش خی در مرهنشی سر پابود و داشت پالیدان
 
 
 ؟؟يچرابهم زنگ نزد_
 
 

   شدم  و گفتمرهی کنارتخت انداخت به شونه پهنش خرهنشی پشت کرد و پبهم
  

   چه مرگم شده بوددونمی کارات مهم تر از منه نمچون
 
 

  محکم بغلم کنه وبگه دوست دارمادوی داشتم طرفم بدوست
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   داد ورفترونی بگه که تلفن خونه زنگ خوردنفسشو بيزی چخواست

 
 
   موهاموکنار زدم  و ازروتخت بلند شدماری اختی برونیب

 
 

   آروم تلفنو برداشتم وکنار گوشم گذاشتمي بود باقدم های کینی رونی چرا رفت بدمی نفهمقای تلفن بود و دقهی تواتاقش
 
 

 دمی دخترجوون شنهی ي صداکه
 ؟ی خوبالیسالم دان-
 
 

 رون؟ی رفت بنی مشت شد بخاطره همدستام
 
 

  دمی دی نمنوی لحظه من انی توای بود ولشهی صداش سردتر از همدی اومد شاالی دانيصدا
 
 
 ؟ي داريکار... سالم ممنون-
 
 

  مشت شدشتری من بي نازك دختره اومد ودستايصدا
 
 
  زودتر بهت بگمدی هست که باییزای چهیراستش راجب پرونده -
   ادارهمی کنیباشه فردا صحبت م-
 
 
)  

  افتاده؟ی اتفاقالیدان: نگران دختره اومديصدا
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 چطور؟...نه-
 
 
  خوبه؟حالتیمارستانی بیگفت-
 
 
   همکارهیآب دهنمو قورت دادم -
 

  نبودبی عجد؟یپرسی مدی منو باالی حال دانساد
 
 
 فروزان من عجله دارم.. رفتم ی کسادتی نشه عيزینه چ_
 
 
 ...  باشه خدافظ_

   چشمام گرفته بودي به دستگاه خون جلودمی رو کوبیگوش
 

   بازشددراتاق
  نگاهش کردمزیت

 
 
  بود؟یک_
 
 
   از همکارامیکیآروم گفت -
 
 

  شدمکتری نزدبهش
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  دختره که عکسش اتاقته؟ه؟همونیفروزان ک-
 
 

 .ستای نی کار خوبسادنیفالگوش وا: کج شدلبش
 
 
  

 ه؟ی فروزان کگمیم: زدمغی طاقت شده بودم جکم
 
 
  چته:دستمو گرفت باخنده گفت-
 
 

   دستمهری قبال که گفتم فقط سروان زتارا؟
 
 

 ؟یکنی تو با اسم صدا مردستیسروان ز: عقب رفتمدمی محکم کشدستمو
تارا چرا : شدشتریدستشو باال برد وحرص من ب! ی احوال پرسزنهی دستت دو روز زنگ مری زنی که فقط اهی چرابطش
 ؟ياری درميبچه باز

 
 
  گفتمدهی بردهی شد وبرری اشکم سرازاری اختی بشی احساسی همه بنی ااز
 
 
 ؟!ي عاشقش بوددی شاي مجبورت کرده منو خونت راه بدیآره من بچم ک-
 
 
 
 

 ؟یکنی مهی آشناست حاال چرا گرکیتارا اون فقط ∶. سمتم اومدی کردم قدمیپوف
  چرا اون همکارته؟کنه؟اصالی اسمتو صدا مپرسه؟چرایچرا حالتو م∶ بودسی خصورتم

  تختي شد رودهیبازوم کش. نشستمنی زمي هق هق روبا
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 ∶ دادو با اخم گفتهلم

 .یگی چرت مي تارا حالت بده دارـ
 
 

 که همه ازش میابونی بدبخت خکی و خانواده داره من فقط سهی اون پلاد؟ی خوشت بدیاصن چرا نبا∶ دمی خندتلخ
 ...یاستفاده م

  سرخش ساکت شدم چونمو محکم تو دستش گرفتي چشادنیبا د 
 کنمی تارا دارم مراعات حالتو مـ

 . مثل اراد بزنو بکشمایمراعات حالمو نکن توهم ب∶. زدمغی پس زدمو جدستشو
  بخوابرید پس بس کن بگ راحت شالتی اگه خستمیمن عاشق اون نبودمو ن∶ هم قرار دادي روچشاشو

 فروزان خوانی وازدست بدم خانوادش قطعن مالی دانخوامی کمکم کن من نمای خداانی بگهی قراربود چند روز دخانوادش
 وازمن الی که داندهی داره دست ب دست همه می همه چشهی اراد ساکت نمیعروسشون بشه نه منه بدبخت از طرف

 رنیبگ
  

 یگی دروغ ميدار: و تار کرددمی دي جلواشک
 
 

  یکنی توهم خوردم می خانوادم  که حتی بدخت بهی من فقط ی عاشقش باشي حق داراصال
 
 

   ازروتخت بلندشم کهخواستم
 

  به من دست نزن: زدم غی جدی محکم کشدستم
 
 

 کجا؟؟: دیی روهم سادندوناشو
 
 
 

 ...ری و زابونی خانواده فقط تو خی بدبخت بهی ي جاابونی برم تو خخامیبه توچه م: باپشت دست پاك کردم اشکام
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   گذاشت و محکم هلم داد رو تخت ونمی محکم تخت سدستش
 

  قدم بردارهی ي جرات داريخوری توگه میکنیتوغلط م:دادزد
 
 
   برمخوامیولم کن به من دست نزن م_
 
 
  
 دی لباسموکشي قهی

 
 

   به سمت لبم هجوم آورد دستشو گذاشت رو گلوم  گذاشت  وهلم دادای وحشمثل
 
   ودستشو توموهام فرو کرددی لختش چنگ زدم که لبامو محکم مکي نهی به سدی تخت وروم دراز کشرو
 
   حال شده بودم صورتمو برگردوندم که نذاشت وچونمو گرفت لبشو محکم رو لبم فشار داد و گاز گرفتیب

 
 

 ی نفس نفس مدی که عقب کشدی گذشت که زبونش رولبم کشقهی دونم چند دی داغ وپرموش بود نمي نهی رو سدستم
 زدم
 
 
  تکون بخورم که پاهاش پاهامو قفل کرده بود لبشو به گوشم چسبوندخواستمی همه بدنم داغ بود مدیکه دهنمو بوس 
 
 
 
 بخواد بهت توبگه ی فقط من وهرکیمال من... ي وتو،توصاحاب داردونی من می حرفارو بخودت بزننی اگهی ددفعهی_

  کنمیخوردش م
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 " دوستت دارم": ممکن گفتي صدانی گوشمو تودهنش کرد وبااروم ترالله
 ..... که بودم برنگردم کاشی به جهنمچوقتی بود کاش هیشگی کنارتوهمي لحظه هانی کاش االیدان
 
 
 

  شدمداری از خواب بالی دانيباصدا
 
 پاشو قرصاتو بخور_
 

 . بلندشدمازجام
 

 سالم: وگفتمدمی کشي اازهیخم
 

 ي قبل صبحونه بخوردی قرصتو بانیا:دی اشفتم کشي توموهایدست
 
 

 دمی آب سرکشوانی رو از دستش گرفتم وبالقرص
 

  الیدان:دمی کشیقی عمنفس
 
 هوم_
 

   زنگ خوردلشی نثارش کنم که موبای هوم گفتنش فحشنی بخاطره اخواستم
 
 
 ؟ي رو بلند گو بذارشهی گفتم معی اسم عاطفه حدس زدم مامانش باشه سردنی دبا
 
 

  تکون دادسرشو
 
 ي ازما کرديادیچه عجب .سالم عاطفه خانوم_
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  پسرم چه خبر؟ادتمی به شهی جان من همالیسالم دان_
 
  وبابا خوبن؟ایدن.یسالمت_
 
  نگرانت بودن اونامرسوننیاره پسرم سالم م_
 
 
 نگران من چرا؟: با تعجب گفتالیدان
 
  چند روز قبلشم حالت بد بودهي بودمارستانی گفتش بزدمی داشتم داشتم با فروزان حرف مشبیاخه د_
 
 
  داشتالی کار حال دانی چطهی دختره عفرنی ارمی بمخواستمی حرص ماز
 
 
  

  از دوستام رفته بودنیکی ادتی عمارستانیب.به خود فروزانم گفتم.بهنه مادر جان حال من خو: گفتیالی خی با بالیدان
 
 

 باال نی برات استدی بامیدی رسی وقتشاالی ادیرسی نگران میلیجدن؟فروزان که بنظر خ: مادرش اومدي خنده يصدا
  بزنم

 
 حتمن: نگام کردطنتی با شالیدان
 

  نگاش کردمیظی غلبااخم
 
 ی با فروزان ازدواج کنيخوای ومی برداشتي که دست از لجبازنمیبیم_
 

 رفتی تو قلبم فرو مخی سنی مادرش عيحرفا
 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 322 

 ! فروزانو دوست دارن؟نقدری ایعنی
 
 

 ! که دوسش دارنمعلمومه
 

 ی داره من چی عصاقورت داده همه چي دختره اون
 

  ونذاشت بازومو گرفتالی خواستم ازجام بلند شم که دانتی درونم شعله ور شد باعصبانحسادتم
 
 

  مامانمیزنیبعدن باهم حرف م: گفتهمزمان
 
 زمیباشه پسرم خداحافظ مراقب خودت باش عز-
 

  گفتی و قطع کرد وعصبی گوشالیدان. گلوموگرفته بودبغض
 
  يباز که رم کرد_
 
 
  

  ولم کن: قورت دادم وگفتمبغضمو
 
  سرمو چرخوندماری اختیب. بهم نگاه کرددمی که ترسي اخم بدبا
 

  ندادمحی وبرات توضی نه؟مگه همه چيریمی مي روز رو اعصابم راه نرهیاگه : بلند شدازجاش
 
  که مدام رو مخشه حرف زد دوباره بفض گلوموگرفتی از من به عنوان کسنکهیازا
 
  نی ازاشتری وفروزان خانوم و بتونی کوفتي اصن زودتر برو اون اداره یگیباشه تو راس م_

  نذارمنتظر
 

 دی رفت و در ومحکم بهم کوبرونی از خونه بی حرفچی هبدون
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 ختمی راحت اشک  رالی رفت با خرونی بنکهی محض ابه
 
 
 ارهی منو دوست داره وگرنه محال بود منو باخودش بالی داندونستمیم
 
 
   محال بود بهم دست بزنهدونستی که اگه منومال خودش نمدونستمی منمیا

 
 
 شدمی موونهی داری اختی از من سره ببمی رقنکهی با فکر کردن به ااما
 

  بهتربودافشی هم قی لعنتاون
 

  داشتیشغل درست حساب! بودسی پلهم
 

  نه مثل منه بدبختی درست وحسابي خانواده هم
 

  درس نخوندمشتری برستانمیهه تاسوم دب...... خانواده وی و بخالفکار
 
 

 .گرفتمی مشی اتکردمی فکر منای به ایوقت
 

  خانوادش دوست دارن اون عروسشون شهحتما
 

  و عوض کننالی نظر داننکنه
 
   منو نخوادالی اگه دانرمیمی خدا من ميوا
 
 

 شدمی می افکار رواننی اونه داشتم از امی زندگدی امتمام
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  زدمرونی خوردم و از خونه بری شوانی لهی شدم بلند

 
 ..... شمی هوا بخورم دارم منفجر می کمدیبا
 
 
  

   شده بودمدی که نبای عاشق کسزدمی قدم مابونی تو خاروم
 

 دونمیامی اعصاب خوردنی اي باهمه دمی دارم تاوانشو محاال
 
 
 ستمی که عاشقشم نی در حد کسنکهی له نشده بود انقدی غرورم اچوقتیه
 
 
 ومدمی مای بزرگ شده بودبه دنی که اون فروزان لعنتيمن اگه تو خانواده ا. بودی اخه گناه من چیول
 
 
 

  بودمی زندگیی تنها روشناالی دانیاهی همه سنی انیب. بدبخت نبودمنقدری ااالن
 

 رنی وازم بگالی دنذارمی وجه نمچیمن به ه.دمی کشیقی عمنفس
 
 

  هوا نشدمیکی با خودم فکرکردم وراه رفتم که متوجه تارنقدریا. تازه بدست اووردمشمن
 
 

   بودادی از خونه هم زفاصلم
 
 
 رمی بگی تاکسارمی نکردم با خودم حداقل پول بیت لعناه
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  به سمت خونه راه افتادمعیسر......ادی بالی اگه دانيوا
 
 
  عروسک؟يریکجا م: پشتم راه افتاده بودنی ماشهی

 
 .رفتمی توجه بهش سمت خونه میب

 
 ي دوس پسرت اوفت کرده اخم کردی عشقيدیچرا محل نم_
 
 یگم شو عوض_
 
 
  

   نهایاونجاتم مثه  صدات نازه . جووون از صداتيا_
 
 
 . دهنم وا موندشی گری همه الشنی ااز
 

 مثه مال ننت نازه: گفتمباحرص
 

  شدادهی پنی خونه بشم که ازماشکی نزدخواستم
 
 

 ي زديچه زر: شده جلومو گرفته گفتی عصبی بود حسابمعلوم
 

 یبذار برم عوض:اب دهنمو قورت دادم!دمیترس
 

   شددهی که به عقب کشرهی بگقموی خواست
 
  روبرو شدم ونفسم بند رفتالی دانی برزخي چهره با
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 خانوم بود وگرنه نی خود اری کردم تغصجایجناب سرگرد من ب: تنش با ترس گفتسی لباس فرم پلالی داندی که دپسره

 ...من
 
 
  حرفشو بگهي نذاشت ادامه الیدان
 

 گم شو تو خونه: رو به من گفتی با اخم وحشتناکواری به ددشی کوبمحکم
 
 
  الیدان_
 
 

 يمگه کر: دمی لرزاری اختی دادش کرشدم وبيباصدا
 

  اسطوره امی تو بدشانسیعنی. پرنفرت به پسره انداختمو تو خونه رفتمنگاه
 

  کار کردی با پسره چالی داندمی گذشت نفهمي اقهی دقچند
 
 
 . اومد توخونهتی عصبانبا
 
 ؟ي بودیتا االن کدوم گورستون: مبل بلندم کردي گرفت و از روقمویاومد طرفم .دم جمع شدم خوتو
 

  بخداالیدان: رشدنی سرازاشکام
 

 ؟ي بودي بسه فقط بنال کدوم گورزیاشک تمساحم نر. نخوریقسم الک: زدداد
 

   قدبزنم حالم خوب بشهیبخدا اعصابم خورد بود رفتم کم: سرعت گرفتناشکام
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 مثه ادم رفتار یواسه چ!؟ی رفترونی اجازه از خونه بی بی؟واسه چ! اعصابت خورد بودیواسه چ:دیی رو هم سادندوناشو
  فتهی دنبالت بشرفی بهی که یکنینم
 

 ها؟: داد زدبلند
 
 داره که دنبالم افتاد بعدشم من کجارو ی به من چه ربطزدمی قدم مابونی داشتم تو خي ادما عادهیمن فقط مثه بق_

  دارمنجارویفقط ا! دارم که برم؟نجایجزا
 
 دونمیدلتو زدم خودم م. که خستت کردمییفقط تو رو دارم تو: شدت گرفتمیگر
 
 

  فوت کرد دستشو توموهام فرو کردی عصبنفسشو
 

 ؟ی هواتو داشته مگه نگفتید حساب آرای خوب بوده؟مگه نگفترجی اي خونه یمگه نگفت: هقم بلند ترشد که گفتهق
 

 واشی سرم ترو خدا الیاخ دان: توموهام مشت کرد از درد توخودم جمع شدمدستشو
 
 

  باز کردمشتشو
 
 .... فقطکهیی من فقط تو رو دارم توشعوری بیعوض: داد زدمتی عصبانبا
 
  تاراخورهی نوك انگشتمم بهت نمگهی اره؟دکنمی فقط ازت استفاده مکهیمن: تو حرفمدیپر
 
 ؟یکنی االن بغلم نمیعنی: شدمرهی بغض بهش خبا
 
 

 ی ارومم کنيخوای االن نمیعنی: اتاقش رفت که باصدام متوقف شدسمت
 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 328 

 خسته ت نیشترازای بگهی که دشمی تا رو اعصابت نباشم الل مشمی الل مگهیباشه برو من د: نکرد ادامه دادمیحرکت
  ندارمالتی و خانواده و تحصافهی از عشاقت قیم نگه دارم من که مثه بعض ندارم تو رو واسه خوديزینکنم من ك چ

 
 
 

  ندارمیچیمن ه:زازغمی اشک بود وصدام لبرسی خصورتم
 
 
  و رو مبل نشستدی طرفم بر گشت با خشونت منو تو بغلش کشبه
 
 
 تارا:کردیاروم نوازشم م. بغلش گم شدمتو
 
 

 قشنگ ومردونش منو صدا بزنه  ترس از دست دادنش لذت ي صدانی تا اخر عمرتو بغلش باشم و اونم با اکاش
 گرفتیبودنشو داشت ازم م

 
  هقم هقم جوابش بودفقط

 
   عذاب نده منونقدی ایلعنت: تو گردنم کردسرشو

 
  تلخهقتیحق_
 
 چرت و نیا هر روز ي اگه تا اون روز بخوای حترهی تو رو ازم بگی کسذارمی تا زنده ام نمی فقط مال منشعوریتوئه ب_

 یپرتاتو بگ
 
 دمی بوسنشوی لباسشو اروم باز کردمو سي اغوش داغش اروم شدم دکمه تو
 
 

 يقرصاتو خورد: با پشت دستش پاك کرداشکامو
 
  الی محلم نکن دانی بچوقتی هکنهیفقط بغل تو ارومم م_
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 می غذا بخوررونی بمیپاشو صورتتو بشور بر_
 
 يخسته ا_
 
 ستمین_
 

   باشه:دمی کشیقی عمنفس
 

  دی زد و موهامو بوسيلبخند
 
 
  

   نشسته بودی صندلي روآراد
  دهانشي گوشه يگاری وسزبودی مي روشیپاها

 
 

   رابسته بودچشمانش
 

 فرهادم اقا: به در خوردي اتقه
 

  توـایب: درحاتش بدهد گفتي ریی تغنکهی بدون اآراد
 

 سالم اقا: داخل اتاق اومدفرهاد
 

 شنومیم: زدگاری به سی پکآراد
 

 هنوز خانوادش برنگشتن آقا: ادامه دادفرهاد
 
 ان؟ی می چه زمانقای دقیدونینم_
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 دمی نفهمنوینه آقا ا_
 

  زدگارشی به سيگری پک دآراد
 

    که واسه خونه طرف گذاشتمییآقا بِپا: وبعد گفتدی راجوشی حرفای کمفرهاد
 .... بعدي دفعه دی اگه بخوادمی فهمری رفته متاسفانه من درونی که ازخونه بدهی امروز تارا و دگفت

 
 

  ستی احمق ننقدرامی وجود نداره اون پسره اي بعديدفعه :دی حرفش پري تواراد
 گردنی خانوادش برمی کي تو فقط حواست باشه بهم خبر بدذارهی به بعد مامور دم خونه منی از احتمن

 
 چشم اقا_
 
 ي بریتونیم_
 

   تنها گذاشتـیی و تنهاگاری رفت وآراد را با دود سرونیب از اتاق فرهاد
 
 
  

   بلند شدمعی سرهیاخداکی ولو بودم که تلفن زنگ خوردرومبل
 
 
  چنگ زدمی دادم بالبخند به گوشرونی نفسمو بالی شماره داندنیباد
 
 سالم عشقم- 
 
  تارایخوب-
 
  ذره شدهی واشد دلم واسش شمین

 
  ؟ی توخوبیمرس_
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   انگار هنوز اداره بودومدی مدی شدسروصدا
  درخونه امگهی ساعت دمی االن عجله دارم نرونی بمیتارا آماده باش بر:

 
  باشه خداحافظ- 
 

  کردممی بلد نبودم درست می درستو حسابي قطع کردم من که غذاویگوش
 

  گفی نمیچیخوردوهی حرف می بالی دانبچم
 

 وشال ی باشلوار لی مانتو کرمنهی رفتم جلو ازنمیدادم از اونور مخشو م رونی نفسمو بي لک زده واسه شهر بازدلم
  دمی پوشیکرم

 
  یکن. اومدمنم که ذاتن دختر خوب وحرف گوش ی بدش می خان بسالی که استغفراهللا دانشمیارا
 
 
  

 .. زنگ در اومدي که صدادمی دی میونیزی مزخرف تلويلمایداشتم ف..بودم
  دونمی در ظاهر شد نمي وا کردم قد بلندش که جلوعیسر
 
 
 .. سفتشو بغل کردمي زده ها غش رفتم و شونه های مثله قحطییروی چه نبا
 
 
 :ختی با خنده موهامو بهم رالیدان
 .. شمضی مستفشتری تا بامی برتری باشه هرشب دادمی-
 
 
 :دمی شونش کوببه
 ..می من، برفیح-

 : سمت اتاقشرفت
 ..امیلباس عوض کنم االن م-
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 . اتاق بسته شددر
 
 
 ..زدمی مثله ارواح سرگردان تو خونه قدم مقهیپنج دق.

 
  شدم وکی باز به اتاقش نزدشی فکر جذاب اومد به سرم و با نهی که
 
 . ها درو وا کردمی داخلش بدون مقدمه مثله وحشياز فکر اتفاقا 
 
 باال انداخته سر تا يبا ابروها.. شدمرهی خشی سفت و عضالني هانهی به ساری اختیب.. جنبه شدمیب.. پاش بودیشلوار ل.

 پامو نگاه کرد
 ..  خواد؟ی دلت میلی خهیچ _
 
 
  

 :  نازك کردمی کردم وپشت چشمزی رچشمامو
 ینی ببزارمی نمي و پرووتوی تربی بیلی خودم   خوشگل ترشو دارم چون خرمینخ_

  بافک منقبض نگاهم کردچندلحظه
 
   ازرو تخت برداشترهنشویعدم پب 
 
 
 نمیبی مامیهووووف بخوام م_

 : دی ازکلم بلند شد خواستم دهن وا کنم که بلندخنددود
 
 

  نکنم بچهی شوخي ندارجنبشو
  اومدورونی از چارچوب درببعدم

 
 من گشنمه به من غذابده الیدان: گفتمی و بالحن لوسدمی لباسش کشمی نشستنی توماشدی منم دنبال خودش کشدست

 خورمی غذا ميوگرنه خودت و جا
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   روگاز گذاشتپاشو
 
 
 

 خوادی ميزی چهی دلم یلی بخور گردن مااز مونازکتر اتفاقا منم خایب:کردیی جلورو نگاه مداشت
  خوردزیدل تو چ_

  دمی دزی بودتاکباب رو مکی سفارش غذا دادشالی ودانمی رفتکهیرستوران
 

   افتادمي پسر اونروزادی که چپوندمیتند قاشق تو دهنم م زده شدم تند ذوق
  

   به زور نوشابه غذامو قورت دادمافتادم
 
 
 الیدان_

 هوووم: بودنیی پاسرش
 ؟ي کردکارشیاون پسررو چ_

 : کردوسربلندکردزی رچشماش
 
 

  پسره؟؟کدوم
  همون که اونروز مزاحمم شد: گفتمعی کم هول شدموسرهی ازنگاهش

  نداشته باشي کارزای چنیتو به ا: کرداخم
 : غنچه کردملبامو

 
 

   حاال سرمن دادنزنخب
  به ناموس من بدوزهزشوی جرات نکنه نگاه هگهی سرش اوردم که دیی بالهی: کردیپوف

  رفتالی غذامو  تا ته خوردم دانکردنی قند آب ملویلوکی داشتن کتودلم
 
 

 می رفترومی حساب کرد وباهم بپولو
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 پنجه کردم و کنار الی دستمو تو دست داناری اختیب..دمی لرزیداشتم م.. سرد بودیلیهوا خ.. ده شب بودي طرفاساعت
 :گوشش گفتم

 .. جونمیدن-
 : مظلوم کردمافمویق.. گوشه چشم نگاهم کرداز
 ؟ي شهر بازمی بريایم-

 : اول اندازه گردو شدچشماش
 !ي شهربازرهی سرما نمنی تو ایتارا سگو با ترکه بزن-
 : شدزونی لبام آواز
 .. حوصلم سر رفته جون منگهی دمی برایب..ی خوبنیهوا به ا-

 : دادرونی بنفسشو
 ..نی تو ماشنیبش-

 ي تنديبا قدما!! سردمهالی جرات نداشتم بگم دانیول.. بستی ملی دماغم داشت قندیعنی..می شدادهی پهردومون
 :دمیی دویداشتم کنارش م..رفتیداشت راه م

 ! تر سردمهواشی الیدان-
 : برگشتطرفم

 ..  بودي بهارمی که هوا نسشی پقهی شد تا ده دقیچ-
 
 
  

 :  باال انداختم و خودم و زدم اون راهشونمو
 

 ستی سرد نادمی حاال زخوب
   و دراوردشرتشی سوئدویخند

 
 ...شهینه خودت سردت م: گفتمعیسر

   ادامه بدم و بزو لباسشو تنم کردنذاشت
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  زدی تنم زار متو
  ازتو نظر نخواستم بچه_

  هنوز گرم بود وسوئشرتش
 
 
  اخم کردماری اختی وبي اونروز افتادم که تنهااومدم شهربازادی که می  باهم داخل رفتدادی عطرشو ميبو 

 يشعوری بیلی خالیدان_
 چرا؟؟: باالرفته کفتيباابروها

 : گفتمزونی ولوچه اوبالب
 
 
 

   اصال بهم خوش  نگذشتیی نامرد تنهاياز شهربيومدی نچرااونشب
  نگفتيزی و چدیخند

 
 
 
 يخوایزود باش بگو ازم معذرت م:
  اخم کردومچ دستمو گرفت که چشمام گشاد شدهوی

 
 
 
 ؟؟يکردی می چه غلطي توشهربازییتودوازده شب تنها:

 
 
  
 . و ساکت شدمدمی ترسکمی

 
 
   بزنه بکشتمدمی ترسی بودم ولیی جاییدوازده شب تنها.. اولم نبودهي بگم دفعه خواستمیم.
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  حساس بودزای چنی رو ایعی طرز فجبه
 
 
.. 

 : فشار داددستمو
 دونه؟ی اسم خودشو مرد مرتی غی بياون پسره -
 !الیا ا ا دان-

 : تو صورتم فوت کردنفسشو
 !يری نمیی من جاي به بعد بدون اجازه نیاز ا-

 : گفتممظلوم
 ..باشه-
 .. رفتادمی پشمک کال حرفاش دنی دبا
 
 
 .. دادم توهم بخور گوش نکردری گالی به دانیهرچ..دمی خودم خري پشمک براهی

 
  

   شده بودمرهی نقطه خهی به
 

 خواد؟؟؟یدلت م: دمی و شنالی داني صداکه
   نگاه کردمجلومو

 
 ی بترسم ها اصال از صندلنکهی باترن نداشتم نه ای رابطه خوبی بخور دلم بخوادازبچگزی متوجه ترن شدم من چکه

  ومدیهاش خوشم نم
 
 

   دهنمو قورت دادماب
 ستیبه نظرمن برا سنت مناسب ن: توگوشم گفتالیدان

   کردمی دهن کجستمی کم نکنم که تاراننوی اي اگه رومن
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  فقط به من بگو کوچولويدیترس:

   رفتمطی باجه بلطرف
 
 

 توکجا؟؟؟:دی دستمو کشالی دانکه
 گهی بخرم دطیبل_
  خرمیالزم نکرد خودم م_

   پشمک دندان زدمکهی تنی بودااا  باترس به ترن نگاه کردم  ادم باش تارا اصال ترس نداره اصالاا آخریواروان
 
 

 گه؟؟؟ی دیترسی نمیمطمئن: نگاهم کردطنتی اومد باشطی بابلالمی دانکه
   زدميشخندی نبراش

 
   کنارم نشستالمیوکمربندشو بستم دان نشستم ی روصندلورفتم

 
  لکسی رخ رمی نگاه کردم به ننیی که ترن راه افتاد به مردم اون پافرستادمی تو دلم صلوات مداشتم

 
 
  

  نگاه کردمالیدان
 

  ترسناك نبود کهادمی کردم که تا االن زی فکر مداشتم
 
 .   شدی اوج گرفت و تو دلم خالهوی

 
   به فنا رفتارمی کم نالی داني که جلونمی تمري همه دمی که دارتفاعو

 
 دی زد و دستشو کشيشخندی ندمی به بازوش چسبی بنفشغی جبا
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  زیبچه تمرکزمو بهم نر _
 

   شستن به لباسش چنگ زدمی تو دلم داشتن رخت مانگار
 
   نگاهم کردی چشمری خورد زی به شدت تو صورتم مباد
 
  يدی ترسی تو که نمدهی چرا رنگت پرهیچ _
 

   اومدی اشکمم در نمدای در اوردم جدهی گريصدا
 
  سهی کنم بگو وای غلط کردم دارن سکته مالیدان _
 
   وا شدششی زدم نی اومد داشتم داد می ميادی زباد
 
   بلند تر بگوی گفتی چدمینشن -
 

  سهیغلط کردم بگووا:  زدم غی و جختی رفت دلم رنیی به شدت پاترن
 
  سهیمگه دسته منه که بگم وا _
   افتمی کن دارم مي کارهی _

  خواهش کن ازم: دی خندبلند
 
 
  
  ارمی خوشگلشو از کاسه دربي چشاخواستیم
 
 
 ي شعوری بیلیخ-
 
 :  گفتمعیلبش کج شد وخواست دستشو بکشه که سر 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 339 

   توروخدا جون امواتتباشه
  زدشخندی ندوباره

 ؟ي بودی شعورو باکیخب حاال ب _
 
 باخودم،،،، باجدو ابادم-
 
  دنی کشغیترن دوباره اوج گرفت همه ملت ج 
 

   فرو کردمنشی دست انداخت دور شونم وبه خودش فشارم داد چشامو محکم بستم وسرمو تو سباخنده
 

   شد دستاش دورم محکم شديزی چه ابرو ردونمی مقایودق
 

   ازش گرفتمیشگونی نستایگفتم برات مناسب ن: کنار گوشم اوردسرشو
 
 

  ارمی باال بخوامی مکردمی حس می ولسادی وای کی ترن کوفتدونمی قهقه زد نمکه
 

  دیخندی شعور فقط می بالی رفت دانجی گسرم
 
 
  

  بافاصله نشستدوکنارمی خروهی برام دوتا ابمالی نشستم دانمکتی نيرو
 
   خانم شجاعيخب چطور-
 

  خوردم حالت تهوع داشتمادی فقط زدمیاصال نترس: چشم غره رفتمبهش
 
  یگیتوکه راس م_
 
 :  باپا برم تودهنشگهی مطونهیش
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 خوامی من سمبوسه مالیدان
 
  ي بخوري حق نداریابونی خي آتااشغاالنیا- 
 
   بچه نشسته بودهی دی شعور برام نخری بی مخشو خوردم ولنقدریا

 
   برم بچلونمشخواستی ناز بوددلم میلی بود خي پسره دوسه ساله خپل لپ قرمزهیروبرو

 
   چقدر خوشگلهنی ببالیدان_
 

 ي عجله داریلیانگار خ:  گفتتوگوشم
 یلی توجه گفتم خیب 
 
   زارم تو دامنتی سمتش برگشتم شونه باال انداخت دلت بخواد چند تا خوشگلشو مهوی 
 
 
  
 میباشه پاشو بر: بهش حمله کنم ك بلند شدخواستمیم

   شدمرهی خالی جذاب دانمرخی دادم و به نهی تکنی ماشي شهی ب شسرمو
  جلوم باشه؟؟نی هرروز اشدی میعنیخدا  

 .... اون روززی از همه چدمیترسی میلی خگردنی برمگهی زنگ زده بود و گفت دو سه روز دي چند بارمامانش
 ...ترسمی واقعا ازش مکردمی داشت  و حس می و خشني جدیلی خافهی قدمی باباشو تو اتاقش دعکس
 .. باهام داشته باشنتونستی مي چه برخورددونستمی سرهنگ بود و مباباش

 ....  کجامن
 ..... دختره کجااون

 ... دادمرونی بنفسمو
 .. ادم کشتانهی بودم وحشدهی نکنه دي و کارنهی نبود ك ساکت بشیادم.... از همهشتری بدیشا...دمیترسی آراد هم ماز

 ...زدمی ب قصد کشت مدمیدی برم اگه آراد مرونی از خونه بی حتدمیترسی مدیشا
 ... لحظه نبودخودشو آغوش امنش وحشت داشتمهی از یوحت... بودالیدان... وحشتم نبودنی بزرگترنی بنیو ا 
  پسر جوون عواقب داره هاهی بگم تنها بودن بادی بای چیکنی نگام مياونطور-
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 ... بود لمس کردمی ترمز دستي ك رودستشو
 ترسمی من از پدر مادرت مالیدان:

  اومدی ب پوست برنزش مبی شدم ك عجرهی خشی مشکی ساعت مچب
 ی بترسيزی از چيتامن هستم حق ندار-

 شدمی تخت افتادم داشتم از خواب تلف مي و رودمی کشیقی عمنفس
 رفتم نیی پاعی ده بود سريساعت طرفا...دمی کشیقیو رو تخت نشستم و نفس عم... شدمداری تو صورتم بيدی شدبانور

 نگاه ب خودم انداختم  وحشت کردم چشام پف کرده بود و قرمزبود موهام ك هی خونه ي قدنهیو صبحونه خوردمو و ا
  زردیی ظرفشومی سنیشده بود ع

 ... ك طبق معمول خر تو خر بودالی تو اتاق دانرفتم
 کنم لباساشو چپوندم تو کمدش کتاباشم گذاشتم سر زی تمندمویشوهر آ دختر خوب و خانوم اتاق هی گرفتم مث میتصم

 شدهای مدای شاه هم توش پنی عهد ناصر الدی تومنهی سکه یعنی رو هم جارو زدم نیکمدش و کف زم
 ... یی لباس شونی رفتم انداختم تو ماشنجای اذاشتی ها رو مفی سبدش بود ك فکر کنم لباس کثي تا لباس توچند

 ی خورد کردم باتخم مرغم قاطازوی و پنیی زمبی گرفتم کوکو درست کنم سمی رو کردم باالخره تصمروی رو زانتیدرکاب
   ك خر ذوق شدمافتمی چندتاآلبوم الی تخت دانری رفتم زدادی سوخته مازی بوپکلمی کل هیعنیکردم 

 
 
  
 بورتر بود یلی موهاش توعکس خدی بود تپل و سفی دنی بچگي عکس هایکی ك شده بود برگشون زدم يکاری باز

 ... بودهشی شبیلیهمه رو برگ زدم مادرش خ
 وقت ادم چی هی روز رو داشتم ك بابام کنارم باشه ولهی منه بدبخت حسرت دمی اه کششونی عکس خانوادگدنیباد

 ...کردیحسابم نم
 شی منکر خوشگلستمتونی بازم نمی عکسها چادرش سرش بود ولي ب اون دختره خودخواه خورد ك توهمه چشمم

 ...کردمی ازش متنفرم دروغ چرا بهش حسادت مکردمیبشم حس م
  بودي جدیلی بود خسادهی واالی عکس کنار دانهیتو

 ... آلبوم رو بستمبااخم
 ... اومدی پنج مای چهار شهی ك همالی بود دانکی ب ساعت نگاه کردم دادمی حموم بو روغن سوخته مرفتمی مدیبا

  توحموم اتاقشدمی راحت پرالی باخپس
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 ... آبو باز کردم و نشستم تووانو
 ...اوردمی حوله ام نی بدبختشهی حس کردم از کلم داره دود بلند می ولدمیی چقدر خودمو سادونمینم
   دور خودمدمشیچی بود ك پزونی حموم آوي رهی حوله ب گهی

 
 
  

 .. پام بودنییتا پا.. بودالی انگار مال دانهه
  رونی اومدم و خواستم برم برونی از حموم بی سرخوشبا
 

 . زدمغی جاری اختی بالی داندنیسر بلند کردم و با د.. سفت خوردمزی چهی که حس کردم به اتاق
 
 ...دی کوبیقلبم محکم م.. بودرهی گشاد به صورتم خياونم با چشما.

 
 :ه گفتم و با تته پتدمی تر کشنیی حوله رو پااری اختی تا پامو نگاه کرد بسر
 
 
 ..حموم بودم.. برمخواستمیم..داشتم..د-
 .. شدطونی شافشیق
 
 

 . که فعال گورمو گم کنمنهیخب مصلحت خدا ا.. دهنمو قورت دادمآب
 
 
 .. شددهیخواستم سمت در برم که مچ دستم کش.

 
 .. با خنده به سمتم اومدالیدان
 .. باشهتیعاف..به به-

  عقب رفتمیقدم
 
 
 : گفتمدهی بردهیبر..خدا لعنتم کنه..
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 ..شهی مخی..ارمیمن برم ناهارو ب-
 : زدشخندین

 ..ستیمن اصال گرسنم ن-
 : شدکی بهم نزدگهی قدم دهی
 ..فقط تشنمه-
 
  

 .. شدمرهی براقش خي چشمابه
 
 

 . انداختي و خوش فرمم نگاه کشداردی سفيبه پاها.. بودمی قدمکیتو .. اومدی داشت تو دهنم مقلبم
 
 : بهش رفتميچشم غره ا.

 .. کنشی چشماتو دروياو-
 ..شهی که آخرش مال من منایا-

 : کردم که  با خنده گفتاخم
 ..اهی ها بادمجون سیستی هم ني آش دهن سوزنیحاال همچ-
 : لختمو جلوش گرفتمي دستااری اختیب

 !دمی سفمیلی عمته من خاهیس-
   بلند کردم وسرمو

 
 
  لختمو گرفتي داغش بازويخواستم دستمو عقب بکشم که دستا.. بندو آب دادمدمی چشماش فهمدنی دبا
 
 
  
  منه هاي که تنته حوله نیا:  باز گفتشی نبا

   حولهری زدی و دستمو کشدمی گزلب
  دمشی شورم بت میباشه برو اونور لباس عوض کنم م _

   شعوری کنم بی دونست دارم سکته می کرد قشنگ مزی رچشماشو



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 344 

 االن بم بدش نیهم _
   خوردی نفسش تو صورتم می دهنمو با صدا قورت دادم داغآب
  تو دهنتامی با پا مي نرگهی دهیاگه تا دو ثان _

   عقب رفتعی زد وسرقهقمه
 باشه برو _

 ستمی که نغمبری پسر پسای من واني سر و شکل جلونیبا ا:  نگاش کردم که اخم کرد مشکوك
 رنگش دمی لباس داغون گشاد پوشهی رفتم باال عی سرالی تو روحت دانيکردم ا اومدم و نفسمو فوت رونی بعیسر

 خودشو ینی زد ی بهم دست می بود وقتيبندی آدم پاالی کردم لبخند زدم دانیکی کوچي بود موهامم تو حوله یصورت
 ی صدا زدم نمالوی داندمی ناهارو چزی منیی پاتم مث االن موقت نباشه رفی همه چشهی می کای دونست خدایشوهرم م

  شده بودبیدونم کجا غ
 ... اصالیفضول:  دستشه با خنده گفتم می گوشدمی نبود رفتم طبقه باال در اتاقمو که باز کردم دتواتاقش
   عقب رفتماری اختی بکلشی هدنی بلند شد با ددی خفه شدم تا منو دشی صورت برزخدنی ادامه بدم که بادخواستم

 ... چتالیدان _
 هی چنیا:  زد داد
 به زور گرفته نوی نگاه کردم که روح از تنم رفت عکس من و آراد بود پارسال ای دهنمو قورت دادم و به صفه گوشآب
 نقدی خودم به زور گرفتم انوی زده بودم و از پشت براش شاخ گذاشته بودم اهی کوتاه تنم بود و با خنده به آراد تکنیآست

 هست که بخوام حذفش کنم با خشم طرفم اومد و يزی چنی بود همچه رفتادمیه اصن مخ آرادو خوردم خدا لعنتم کن
  هه؟ی چنای گم ایم:  تو مشت گرفتقموی

  دیببخش... ب:  لب زدمی هفت تا عکس بود به سختشی شدی لرزی مدستم
 ي کردی غلطنی همچیبا اجازه ک:  زدداد
 فش کنم رفته بود حذادمی مال گذشته هاس نی به خدا االیدان _

 یی کنی داد زد غلط مي گردی شرف می اون بي کوتاه جلونی با آستی کنی احمقم؟ تو غلط ميفک کرد:  زدپوزخند
  شدی دستم داشت خورد مدمی کوبواری به دمحکم

  شد داد زدی منیی باال پاي به تندنشی سرخ بود و سچشماش
  ي گردی مينطوری جز من ای کسي جلوی کنی تو غلط منمی شرف ببی زنمو با اون بي عکسادیچرا من با _

 ي اندازی دعوا راه ميزی سر هر چي شورشو درآوردگهیسر من داد نزن د _ داد زدماری اختی اومد بی داشت در ماشکم
 یستیبعدشم تو هنوز شوهرم ن

 ی سمت لبام هجوم آورد محکم لبامو فشار داد و گاز محکمی گفتم محکم چونمو تو چنگ گرفت و مث وحشنوی اتا
 دی عقب کشعیگرفت که آخم دراومد بعدم سر
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   نره فقط من شوهرتمادتی که نی برا انمیا _
 ی رو تخت انداخت بی زد همه عکسا رو حذف کرد و گوشی که نفس نفس می خمارش نگاه کردم در حاليتو چشما. 

  سادمی جلوش واعیحرف سمت در رفت سر
 ي ریکجا م _

  ؟ی عوضي ریکجا م:  لباسشو گرفتم داد زدم؟عی رفت سررونی زد و با دست کنارم زد و بپوزخند
 در نی از اشتری رم که شورش بی دارم مي شورشو در آوردی گیمگه نم:  گفتي سردي که نگام کنه با صدانی ابدون

  ادین
 التماس کنم؟ باشه التماس ي خوایاشه اصن من غلط کردم مب:  دستشو محکم تو بغلم گرفتمهی نداشتم با گرطاقت

  محلم نکنی ترو خدا بسی ننی از اشتری مث من ارزشش بي خانواده ای کنم بدبخت بیم
 ...من

 دونم و تو خودم خانوادت ی من می حرفا رو بزننی اگهی دفه دهیتارا :  دهنم گرفتي ادامه بدم و دستشو جلونذاشت
 سی نی مشکلشترشمی بي کنم اگه تو بخوای نفرم به خانوادمون اضافه مشی شم شیم
   منی حتی کنهی گری به خاطر کسيحق ندار:  اشکامو پاك کرددمی خندهی گرونیم

  بدجور گرفتدلم
   سر خاك بابام؟می بری گفتم مآروم

 
 
  

  تکون داد آماده باش دم درمسرشو
  دادمرونی در اورد نفسمو با حسرت بشوی دودنکی عالیدم دان شرهی به سنگ قبر خمی هم بهشت زهرا رفتبا
  کاش فقط بودی وقت برام پدر نبود ولچی که هنیبا ا _
  جلو اومد فاتحه دادالیدان
 پدرت چطور فوت کرد؟ _
 يراندازی کردن بابام تو تری رو دستگیی چن تاختنی رسای معامله پلهی بود تو رجی کشتنش تو گروه اسایفوت نکرد پل _

 ها کشته شد
   دادرونی بنفسشو

  خواست منم بفروشهی می بود که حتوونی حنقدی کرد ااهی سموی زندگی لعنترجیا _
   رو هم فشرده شددندوناش

 الیدان_
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 ی کنی کار می تو چشهی می روز قانون بخواد باهام برخورد کنه چهیاگه :  کرد گفتمنگاهم
   بهت برسهی زارم دست کسی نمفتهی بیهر اتفاق:  دادرونی بنفسشو

 ...پس _
 ؟ي کردی کار میتو اونجا چ:  گفتعیسر
   کردمی نمي کارچی هی ولبردمی کردم آراد تو سفراش به زور می میفقط زندگ _
 ؟ی نگفتيزی چسیچرا به پل _
 چی هرجیا کرد آراد و ی باور نمی گفتم هم کسی می دونستم حتی نميزی چی کردم ولی میچون من اونجا زندگ _

   کردی نمدای پيزی چختی ری اونجا مسمی پلی دن حتی لواسون ربط نمي رو به خونه يمعامله ا
  برهنیی پای اون عوضي زارم آب خوش از گلوی نمرمی گی همشونو ميبه زود _
 ی چادیاگه اسم از من ب... منالیدان _
  فتهی بی زارم اتفاقی من نمی هم کرده باشي اگه کاری افته حتی نمی اتفاقادی اسمتم بی کاره باشچیاگه ه _
   بودنمی من حکم نفس تو سي براالی لبخند زدم و دستشو محکم گرفتم داناری اختیب

 
  

 نی ای محل دانشگاه و سنشو محل رفت وامد وساعتش  همه چکزادی نایدن: گذاشت وگفتزی مي برگه هارو روفرهاد
 توهست اقا

 
 

  سرش راتکان داداراد
 
  اقا پسره دوتامامور گذاشته اون طرفادیدس زددرست ح_
 

 هنوز خانوادش برنگشتن؟: دراوردگارشی سي ازجعبه يگاری ساراد
 
  دمی اطالع مانی بنکهینه اقا به محض ا_
 
 

 ي بریتونیخوبه م: گرفتی کامگارشی ازساراد
 

  سوال بپرسمهی ازتون تونمیم: دست واون دست کردنی ای کمفرهاد



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 347 

 
 شنومیم: گفتیالی خی با بآراد
 
 نیخوایچرا اطالعات خواهرشو م_
 

  نه؟گهی ناموسشه ددنی به گند کشي ناموس دزديسزا: را فوت کردگارشی زد و دود سي پوزخندآراد
 

   باوررقابلی انتقام آراد سخت بود و غي رفت نقشه رونی تکان داد  واز اتاق بي سرفرهاد
 
 
  

  الیدان
   سمتم اومدني پر از آدم بود چند نفرشهی اومدم اداره مثل همرونی بیی اتاق بازجواز
 
   ها بودنی زنداني خانواده هااز
 

   خوادی مي جلسه فورياریسالم سرگرد سرهنگ اسفند:  سمتم اومد رضای که علدمی کشیقی عمنفس
   تکون دادميسر
 

  ها پشتش بودنیلی خدی قاچاق بود که شاي پرونده راجب
 
 دستم سرهنگ ری زي من بودن و سروان هاي رهی و فرزاد تو دارضای زدم وداخل شدم همه بلند شدن فروزان و علدر

  هم کهياریاسفند
 

   نشستمی صندلي بود رودی بازدمسئول
 

   فقط در حد سالم بودی پرساحوال
  شدرتونی دستگروزی از دیچ:  گذاشت زی دستشو رو مسرهنگ

 
   دادمشی رو چهار روز پي محمودرجی اي از خونه دی بازد بهم نگاه کرد حکمفرزاد
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  نبوديزی چي عادلی جز وسامی گشتی حواسشون جمع بوده خونه رو وجبیلیجناب سرهنگ خ:  گفتفرزاد
 

  زدم سروان فرهمندم به حرف اومدپوزخند
  قاچاقتی ما فعالي و سه سال تو مرزاستی که بی که موقع فرار آثار جرمو پاك کنن کسیعیطب _
 
  کنه و با وجود مرزبانا ویم 
 
   حرفاستنی از اشتری قطعا حواسش بیدبانید 

 دمی فهمی ساکت بود و مرضایعل
 
  دادم و گفتمرونیچشه نفسمو ب 

 می کنادی زرانوی مرز پاکستان و اي مرزبانادیبا _
 

  هیک عراق تري کنن مرزای کجا معامله می دونیچطور؟ مگه م:  طرفم برگشتعی سرسرهنگ
 

  دستورو دادنی اشهی احتمال نمهی افغان بازه با پاکستان
 

  دمی معاملشونو فهمي من جاستیاحتمال ن:  گفتمعیسر
 
  بودی هم که خالیمی منصور کري نبود خونه و لونه هايزیاز کجا؟  تو خونه چ:  دی پرسعی سررضایعل
 

   خودم نکشمي ناموسو با دستای بي ندازم رو درجم اگه اون پسره ی تو موهام فرو کردم تف مدست
 

  گذاشتمزی کردم رو مدای لواسون پي خونه ي آشپزخونه لی رو که اونروز تو وسای قرصبسته
 
 بود نوفنی و استامی مث سرماخوردگي عادي قرصاي هی بقی آشپزخونه خونه لواسون قاطينتای بسته تو کابنیا _

 ری خوام چند بستشو چطور گی قرص منی ناصرخسرو گفتم از ايقرص آساکول با لباس مبدل رفتم سراغ دست فروشا
   که اسم پاکستانو آوردشهی و از کجا وارد مارمیب

 
 
   اتاق ساکت بود دندونامو رو هم فشردم نابودهی چند ثانتا
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   شهکی رو که بخواد به تارا نزدی کنم کسیم
 

  صورت زدي به پهناي لبخندسرهنگ
 
  کنمی معامله صحبت می مرز و روز احتمالي توا مراقب باش من براي پرونده فقط برانیا _
  ظهر بودي اومدم طرفارونی اتاق باز
 
   زدمرونی در اداره باز
 
 
  

 الیدان
 می با هم بودرستانی چرا گرفتس از دبدمی فهمی بود منیی و سرش پاداشتی خورد که داشت قدم برمرضای به علنگاهم

 دخالت کنم ی علي خواستم تو کارایش فروزان اهل خورد کردن بود و فقط نم شناختمی از خودش مشتریو ب
 شهی جلو بردم شنوی ماشدی دیروزاشو اونم م نی بسته بود و غم ارضای به علشی بود و زندگضیمادربزرگش به شدت مر

 دمی کشنییرو پا
 یعل _

 ؟ی هنوز نرفتالیدان:  برگشت طرفم
  باالاینه ب:  زدمترمز
  خوبه؟زتیچه خبر مجنون کارا چطوره حال عز:  زدمشخندی شد نسوار

 
  کردمی کالفه بود حس مدی دست کششیی طالي داد و تو موهارونی بنفسشو

  کار کنمی دونم چی نمدمی برگهی به خدادالیخوبه دان _
 
 دمی پرسی ولهی منظورش به کدمی فهمیم
 
 چرا _
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 بد غرور یلی حاضر نشد باهام حرف بزنه خی حتالیدان.  به خودم جرات دادم برم از خانم فرهمند بخوامیبه بدخت  _
  جلو انداختمي بدش اومده تو رو واس خواستگاریلی کنم خی دونم چرا حس می کنه نمیخورد م

 
 ستی باشه فقط فروزان نزتمی حواست به عزیعل:  فروزان ي همه لوس بازنی زدم از اپوزخند

 
   حرف اضافهی به خدا خواب و خوراك حرومم شده ردم کرد بالی کردم ازش داني خواستگارشیدو روز پ _

  خوادی رو مگهی دیکی دیشا:  رو گاز فشار دادمپامو
 
  دی سرتکون دادو تلخ خندرضایعل
   بخشمشی هست نمیهر ک _
  ارهی جا کم مهی اونم ی سرده وليادی پس نکش فروزان زیعل _

   به شونش زدمدیخند
 
  برهادتی اسم فروزانم گهی کنم که دی مدای خوشگلشو برات پهیغصه نخور خودم  _
 

 که هر روز حالش زی طرف عزهی از الی رومه دانيادی فشار زسی نتی حاليزیتو که از عشق چ:  غره بهم رفتچشم
  طرفم وضع خودمهی ترسم از ی مگهی می من بمون هشی نرو اداره پرهی گی بهانه مدای جدشهیبدتر م

 
  بود من پشتتمی مشکلقی رفشهیدرست م _
 
 ی نمقای دوباره با فروزان حرف بزنم دقدی بادی شانمای سمی که حال و هواش عوض شه رفتنی اي نگفت برايزیچ

   لبخند زدماری اختی اون شبه ترن بهی گرفتم از تجرلمی رفتاراشو بعد چند ساعت رفتم کلوپ چن تا فلی دلدمیفهم
 ي خوای ميآقا چه ژانر _
  ترسناك:  زدمشخندین

 
  

 تارا
   بوددهی خری همه چالی خوردم بچم دانی مبی مبل ولو بودم و داشتم سرو
  بودالی داني های قاب عکس از بچگهی خونه نگاه کردم يوارای چپوند تو حلقم به دی میه
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   خوشگل بود خدایلی خالمصب

 
   بشه؟ی شکلنیا دخترمنم شهی مینی

 
   عکس خواهریکی وا شد اون شمین

 
  الی برعکس دانافشی بود قالیدان
 

   بودی کال چشم و ابرو مشکبود
 
 پپه ها باشه که با نی خورد از ای داشت بش می معصوم و مظلومیلی خي افهی قی داشت ولی معمولي چهره و

 شنیشکالتم خر م
 
  ترسمی میلی کردم از باباش خی وسط فقط حس منیا

 
   زدم ازی بود حدس مي جدافشیق
 
   پدرودی ها باشه شای سنتنیا

 
  کردی مشتری ترسمو بنی و اانی بي به زودمادرش

 
   شلوارکی تونهی تو آشپزخونه رفتم

 
   آدی نمالی تنم بود چرا دانیاسی

 
   تاب شده بودی بازم براش بدلم
 
   ساعت نبودشم واسمکی دیشا
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 قدبلندش و دنی با ددمی پررونی لبخند زدم وباری اختی بدمی درو شني درست کرده بودم صدای نبود استنبلراحت
   زدهینگاهش مث قحط

   سمتش پرواز کردم و محکمها
 

   کردم و عطرخوشبوشو بوبغلش
 

 ي اومدریچرا د: دمیکش
 ی گی که هر شب منویا _
 
 

  شهیچون هر شب دلم برات تنگ م:  جمع کردملبامو
 
 
 
 
   امشبییزای چهی:  وا شد ششین

 
   دلت برام تنگ شهشتری دم که بی منشونت

 
 

   نبوددی بعي کارچی پرروکه هنی کردم از ازی رچشمامو
 
 
  یامشب دره اتاقمو سه قفله م _
 

  در نظر گرفتی همه چی عوارض جانبدی به هرحال باکنم
 
 
 
 

   نگاهم کردمرموز
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  بخوابم بهترهنییباشه اتفاقا منم امشب پا _

 ی گرفتیبخواب بهتر حاال چ:  نازك کردمی چشمپشت
  لمیچن تا ف _

 بجون نی برن زمدی باهی بقنهی گرفته تورو خدا سرگرد مملکت که سه نقطه ببي منشوري صحنه دارانی کردم از افک
   پرروام را افتاده بودالی داننیا

 حاضرم افتخار بدم باهات ی کنی التماس میلی چون خی ام وليگفته باشم من ذاتن دختره چشم و گوش بسته ا _
 ی هاشو رد کني منشوردی بای ولنمیبب

 گند ي بود از بوی بود چند وقتنیی سرش پاالمی حرف گوش کن سرتکون داد قاشوقو تو دهنم کردم داني بچه هامث
  آرادای دی کشی خودش مای مدام رجی اي خالص بودم خونه گاریس
 
 
  

  قورت دادمغذامو
 الیدان _
 هوم _

 ؟يدی کشگاریتا حاال س:  باال انداختم ابرو
 

  نه:  زدپوزخند
 
 یپس بچه مثبت _
  ادیخوشم نم _

 هی بار امتحان کن عالهینه بابا :  خندمو گرفتميجلو
 
  ی گی که ميدیمگه تو کش:  و اخم کرددی کوبزی رو مهوی

  ادی قلمو منم بدم مهی نیم اباشه بابا حمله نکن به جون خود: دمی خندبلند
 ؟يدی تا حاال رقصیرقص چ: دمی پرسطنتی که با شدی رو سرکشنوشابه

 
 نه:  کردیپوف
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 چرا _
  دخترنه؟ي هاي خاله بازنیا. ادی من مافهیبه ق _

 دخترونه کدومه االن همه مردا بلدن برقصن:  نازك کردمی چشمپشت
 
 اگه مرد بودن بلد نبودن _
  دارهیوا چه ربط _
 ادی ها بدم مي سوسول بازنیاز ا _
 
 ؟ی رقصی نممونمی روز عروسینی:  گفتم طنتی شبا
 

 تو به روزش فک نکن به شبش فک کن:  انداختابروباال
 
  غذاشو کوفت کردهی بقالی خی دهن باز نگاش کردم که ببا
 
   گذاشت و باویدیرو تو وCD الیدان
 

   مرموز رو مبل نشست بايلبخند
 

   رفتم کنارش نشستم و بهشلبخند
 
   دادمهیتک
 عاشقانس؟ _
 
 
 
 
 
 

   برا سنتدیشا:  انداختابروباال
 

  نباشه هامناسب
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  من خودم ختم:  کردمی کجدهن
 
  کارامنیا

   پررو خجالتمالی داد دانسرتکون
 

  لمی دختر و فهی کنار هیزی چخوب
 

   کم که جلو رفتهی اولشو که داد دود از کلم بلند شد تراژی ت؟يمنشور
 

   و ترسناکه آب دهنمو قورتستی اصال عاشقانه نلمهی بعله فدمیفهم
 

  ازم فاصله گرفتالی که داندادم
 
 
  هاارهی مي شب ادراردنشیبرا بچه ها د _
 بود و صحنه ی خون آشاملمهی بردم فی که گذشت تازه به عمق فاجعه پقهی نگفتم ده ديزی نگاش کردم و چیشیآت
 شااهللای شکوند ای شعورم ازم فاصله گرفته بود برقا خاموش بود و داشت تخمه می بالیو حال به هم زن دان عی فجيها

 دمی دوختم که صداشو شننیبپره تو حلقت نگامو به زم
  کرده؟ صفه روبه روست هادایچشات انحراف پ _
  ارمی خواستم باال بی زل زدم المصب مونیزی حرص به صفحه تلوبا
 دهیچرا رنگت پر _
  نهی بی رنگ منو از کجا میکی دونم تو تارینم
 
 
  

   بهش کردمیاخم
 ؟ی کنی امروزو نقاشعتی طبارمی بی برم برات دفتر نقاشي خوایم _
   برم با لقد تو دهنشگهی مطونهیش
  شدی بفهمم چي زاری چون نمدیالزم نکرده شما بهتره فکتونو ببند _
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 از دی سفي و چشماي خنجري سره قرمز با دندانهاهی هوی رفت که ی راه میکیداشت تو تار نگاهم کرد دختره مرموز

  دوباره اومدالی داني که صدادمی تو جام لرزاری اختیب. ی گوش خراشغی جيجلوش در اومد و صدا
 ؟ی ترسی نکنه مهیچ _
 
  ترسناکملمی من عاشق فرینه خ _
 جدن؟ _
  دمی پرالی و سمت داندمی کشغی اومد که منم جگهی دعی فجي صحنه هی شد ی حالم داشت بد مگهید
 ادیاه بسه خاموشش کن خوابم م _
   آدی من خوابم نمیکنار رفت ؛ ول 

 می بخوابمی برایخاموش کن ب _
 م؟یبر: دیخند

  باالمی که با هم برنهی شعور منظورم ایب _
  برو باال بخوابادیت م تو هم خوابگه؟ی دی قراره بخوابم خودت گفتنییمن که امشب پا _
 ی بشم شب تنها نممی هم تقسي مساوي گاز بزنم خدا لعنتم کنه من که به صد قطعه نوی خواست زمی دلم مینی

صورتمو شستم مدام عکس .  گرفته بودرفتممیی بودم که دسشودهی ترسنقدی ترسم ایخوابم جرات نداشتم بگم م
 بود دستمو رو قلبم لمی فهی فقط ارا آروم باش تدمی شنی مغی جي و صداومدیوحشتناك اون خوناشاما جلو چشم م

 دی جلوم پريزی درو که باز کردم چدمی کشیقیگذاشتم و نفس عم
 پخخخخخخخ _

 ي شعوری بیلیخ:  شعور قهقهه زد محکم با مشت زدمشی بالی زدم دانغی جبلند
 از ی جمش کنن ولانیش که با کاردك ب بزنمنی خواست همچی افتاد دلم منی و مسخرم کرد که کف زمدی خندنقدیا

  کنارش نشستمی با مهربونعی خوام تنها باال بخوابم سری که شب منیفکر ا
  رم بخوابم شب خوشی من مگهیخب د:  بلند شدشخندی با نکه
 ی شی مضی اتاقت سرده مرینی نخواب نجاینه ا:  دستشو گرفتمعیسر

   دارهيبخار:  گفتلکسیر 
  باال بخوابمامی بچه و خواهش کن لطف کنم بيدیبگو ترس:  دهنمو قورت دادم که گفتآب

  می زنگ خورد جفتمون برگشتشی کردم که گوشزی رچشمامو
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  از تو اتاق آوردشوی نگاه کردم رفت گوشالی باشه به دانتونهی می کی شبنصفه

 
  رفتم تو اتاقشعی استرس گرفتم سراری اختیب

 هی کالیدان _
 مامانمه _

 رو بلندگو ی دکمه اتصالو لمس کرد و گوشالی دانانی کردم حاال حاال ها نی دعا مان؟ی خوان بی نکنه مدمیترس
 گذاشت

  جانالیسالم دان _
  قبولارتی زد؟یسالم مامان جان خوب _
 ؟ی زنی دلت تنگ نشده که زنگ نمزمیممنون عز _
  نگاهم کرد نفسمو تو دادمالیدان
  داشتمادی چند وقت کار زنی ادیببخش _
 
  خواد بات حرف بزنهی مایدن _

  دختر اومدهی يصدا
  الیسالم دان _
  مغزی تهيبه به چطور: دی خندالیدان
  گذرهی خوش مییدلم برات تنگ شده نامرد تنها _
  یلیخ:  نگاهم کردطنتی با شالیدان

 دی گردی برمیک:  دی بااکراه پرسالی داد دست مامانش دانی وگوشدوباره
 فردا اگه خدا بخواد _

  رفتم اونم اخماش تو هم رفت و دست داغشو محکم تو دستم پنجه کردالی قطع شد فردا ؟ کنار داننفسم
 بابا خوبه؟ _
   رسونهیسالم م _
   فرودگاهامی بدی خبر بددیدیرس _
   شب خوشزمیباشه عز _

 الی کردن؟ دانی کار می چدنی دیرش فردا منو م مردم پدر مادی داشتم می واقعي گذاشت به معنازی رو میگوش
  دی کششیدستشو محکم تو موها
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  کنن؟رونمی کنن؟ نکنه بی کار می چننی پدر مادرت منو ببالیدان _
   روی کنم همه چی رگم؟تو نترس خودم درس می بنقدی ايفک کرد:  کرداخم

 
 
  

  قدم طرفش رفتمهی رفت ادمی ترس کال
 الیدان-

  تکون داديسر
  میزنیتارا فعال برو بخواب فردا حرف م-
 ترسمیم-

 ؟یاز چ:  کج شدلبش
 ... و آراد از اون دخترهرجی از پدر و مادرت از المی از اون فیاز همه چ-

  چشمم پر اشک شداری اختی مث منو قبول کنن بی پدر و مادرش با وجود اون دختره آدمشهی بود مگه منیی پاسرم
 
 
  ي منو نخواگهی برسه که دي روزترسمی از اون دختره، مترسمی مالیدان: 

   هوا سمتم اومد و محکم بغلم کرد که نفسم بند رفتی و بدیخند
 
 
   گذاشتمنشی سي تو آغوش گرمش فرورفتم، دستمو روو

  به گوشم چسبوندلبشو
 
  کنه؟رییمگه من بچم با دو کلوم حرف نظرم تغ: 

 من هستم ی تا وقتگم،ی منوی اگهیتارا هزار بار د! ی تو مال منوفتهی که بی اتفاقهر: دی گوشمو تو دهن کرد و بوسالله
 ی بترسيزی از چيحق ندار

  دمی کشیقی عمنفس
 
 

 ... دستمو محکم دور کمرش حلقه کردم و نذاشتماری اختی عقب بکشه که بخواست
  تو موهام رها کردنفسشو
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  یسی خانوادت واي جلویتونیمگه تو م:  گفتم آروم
 نه-
 ...پس-
 کنمی مشونیراض-
 ...اگه نشدن-
   بشندیبا-
 الیدان-

  حرف بزنم ونذاشت
 
  محکم به خودش فشارم داد 
 

  استخونام بلند شد؛ موهامو تو مشت گرفتي که صدايطور
 
  ي قدم از کنارم جم بخورهی ذارمی که بشه نمی مشکل منه هرچنیبرو بخواب ا: 

  و عقب رفتمدمیخند
 گهیبرو د:  باال انداختابرو

 ...ایتوام ب:  خجالت گفتمبا
  نگفت در اتاقمو بستم ويزیچ
 
   اما نتونستم بخوابمدمیرو تخت دراز کش 
 
 

 ... مجهول فرداي بود هم اتفاقای کوفتلمی اون فری تاثهم
 
 
  

   سالم کردمي دو رگه اي تنش بود با صدارونی درو باز کرد لباس بالی شدم، بلند شدم داناری در هوشيباصدا
 ؟يریکجا م-
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  فرودگاهنگهی ساعت دمی ني زنگ زد گفت براایدن-
 ال؟ی کنم دانکاریمن چ:  تو بدنم افتاد آب دهنمو قورت دادم و بلند شدملرز
 ي برادونمی بترسم مدی بایعنی بود ي جدی باشه وقتي جدومدی مشی کم پالی بود داني تر اومد صورتش جدکینزد

 دادی نشون نميزین نشم چ نگرانکهیا
 ای ننمیی بمون و پانجایتارا هم-
 چرا؟-

 ...ننتی ببخوامی با پدر و مادرم حرف بزنم تا اون موقع نمخوامیچون م: دی داد و دستشو تو موهاش کشرونی بنفسشو
  بهشون؟یگی میچ:  از کنار تخت برداشتمشالمو

 
 ... نداشته باش فقطي کارزای چنیتو به ا -

 ؟یفقط چ: دمی گزلبمو
   نگويزی زد چی وقت حرفهی تارا اگه مامانم شن،ی تر میبهشون بگم قطعا عصب-
  گفتنيزی اگه چی طرفت ولانی بذارمینم

 باشه:  گفتمعیسر
 کثافت هر روز و هرساعت رجی اشمی ناراحت مکردی مالی خالی داندمیشنی حرف مشهی منکه از همه عالم همدمیخند

 شدی له ماشی بازی حرفاش و وحشری زتمیشخص
 از همه از باباش شتری رفت رفتم شالمو سر کردم و با استرس رو تخت نشستم برونی تکون داد و بي سرالیدان
  دمیترسیم
 
 "الیدان"

 با دادی خورد که داشت دست تکون مای شلوغ بود چشم چرخوندم که نگاهم به دنیلی فرودگاه خدمی تو موهام کشیدست
   به سمتم اومديشون رفتم بابام با لبخند به سمتي بلنديقدم ها

  شد و محکم بغلم کردزونی ازم اوای اول از همه دندمی رستا
  ذره شده بودهی جونم دلم واست یسالم دن-
 
  

  نکنمی تف مالگهیبسه د:  بوسم کرد که با خنده هولش دادمآبدار
 دمتی چند روزه ندیدونی احساس میب:  شدزونی اولباش
  گرفتاروی با لبخند دست دنمادرم
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  جانالی دانیخوب-
   قبولارتی زدیهمتون خوش اومد-
 دیی اوردم بفرمانیماش:  اشاره کردمرونی بابام دست دادم و به ببا

 بفهمن سرم يزی از تارا چدونستمی رو مخم بود دستمو رو فرمون فشار دادم مشهی برعکس همای دني و صداهاسر
  سمی خانوادم واي جلوخواستی دلم نمکننیفوران م

 ؟ي خوردی هفت روز و چنیا:  لبخند زدمادرم
 غذا:  زدمشخندین

 رون؟ی بي آت و آشغاالنیاز ا-
 

  تکون دادمسر
 کشش بدم خواستمی پدرم نشستم نمي در خونه رو باز کرد تارا طبقه باال بود رو مبل نشستن منم با تعلل رو به روپدرم

   نشون بدنیی خونه ممکنه چه واکنش هاي بفهمن هفت روز با تارا تنها بودم تودونمیم
  کنارم نشست و سرشو تو گردنم فرو بردای در راهه دنی بزرگي دعواکردمی محس

  داداش؟یخوب-
 ؟یی کجاالیدان:  مادرم اومدي تکون دادم قطعا خوب نبودم صداسر
 ...استیامروز مجبور شده بخاطر ماها اداره نره دلتنگ بعض: دی خندایدن

 الیدان:  بهش رفتم، بابام کتشو در اوردي غره اچشم
   بلند کردمسر
 ... بزننی بهش حرفخواستی دلم نمننی که پدر و مادرم رو قانع کنم تارا رو ببی تا وقتخواستمینم
 
 
  
  میبزن باال نی برات آستدی باگهی خدا کم کم ددیبه ام-

   دادم، پدرم بلند شدرونی بنفسمو
   برم ادارهدی کن باداری منو بگهی ساعت دکی حرفا باشه واسه بعد نیعاطفه جان ا-

  باهاتون صحبت کنمدیبا:  گفتمي بلند شدم و جدعیسر
 
 "تارا"
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 که دمی رو دیی زن مانتوهی راه پله ي رفتم جلوعی در اومد سري که صدادمیجوی تخت نشسته بودم و ناخونامو ميرو
  الی قدش بلند بود درست مثل داندمی دختر جوون و پدرشو دهیفک کنم مامانش بود آب دهنمو قورت دادم بعدم 

  ترسمی ازش مشتری عکس بي توي افهی از اون قی حتفهممی داشت و حاال می مشکی جوگندميموها
 'گه؟ی بهشون می االن چینی' نشستم  باالي در خونه رو باز کرد و رفتن داخل رو پله هاالیدان
 کردمی نشستم و داشتم فکر مقهی چند دقدونمینم!  باال و رو سرم آوار شنانی هر لحظه بدمیترسیم
 
 سادمی در واي جلودیلرزی رفتم دستام منیی از پله ها پای آرومي بلند شدم و با قدم هااری اختیب...نیی پاامی گفت نالیدان

 ...در بسته بود
 دمی مامانشو شني در گذاشتم که صداي روسرمو

 می باال بزننی برات آستدی باگهی خدا ددیبه ام-
  خانوادش قائلهي برايادی احترام زالی دانکردمی حس مگهی منوی داره ادهی دستم مشت شد هنوز از راه نرساری اختیب
  ' رو انتخاب کنه؟یکی من و اونا نیاگه بخواد ب'

  باهاتون حرف بزنمدیبا:  اومدالی دانيصدا
 گشاد ي دختر جوون خورد که با چشماهی در با شدت باز شد با وحشت عقب رفتم که نگام به هوی برگردم که خواستم

  بودرمیخ
 !خدا خودش بود...زنمی نفس منفس

 خدا لعنتم کنه... سر تا پام نگاه کردبه
 ؟ی هستیتو ک-
 

 به سمت در هجوم هی از ثاني من تو کسردنی مامان و باباش چشم چرخوندن و با دعی سرای دني رفت با صدازبونم
 بلند شد مامانش تا دمی تا دالی اومدم داننیی پدرش حس کردم روح از تنم رفت خدا لعنتم کنه که پادنیاوردن با د

 ه؟ی کنی االیدان:  برگشتالی اروم طرف دانکردمی بود و من داشتم سکته مرمی خهیچندثان
   االن برو باالنیهم:  هم اخم کردالیدان

 کنه؟ی مکاری من چي و تو خونه هی دختر کنی بره باال ای چینی:  پدرش اومديصدا
 ؟ينکنه دزد:  گفتی با نگاه وحشتناکدمی عقب کشاری اختی بلند سمتم اومد که بي با قدم هاباباش

   نگاه کردمالی وحشت به دانبا
 ... نه با فروزانی ازدواج کنم ولخوامینه من م:  گفتی محکمي صدابا
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 دختر جوون با تو تنها هی ی ازدواج کني خوای که می چیعنی هی دختر کنی گم ای دارم مالیدان- مادرش نگاه کردمبه

  کردهی می خونه چه غلطنیتو  ا
 دی کنی که فکر ميبه خدا اونجور: زبون چرخوندمی سختبه

  زنمی دارم با پسرم حرف می باشیی خوره کجایبا تو صحبت نکردم به سر و شکلت م: داد زدسرم
  خوام باش ازدواج کنمیمن م: دستشو باال بردالی بهم بر خورد دانیلیخ
 دمی کشي خفه اغی جاری اختی گرفت بقشوی باباش هوی اون جو متشنج آروم شد هی تا چند ثانشی حرف ناگهاننی ااز
 ؟ي کار کردی دختر،تنها تو خونه چهیبا :   داد زدي کردی کار می هفت روز چه چنی ا؟تویگی میمعلومه چ-

 راجب من نطوری و هشت سال استی خوام حرف بزنم بعد بیبابا گفتم م: دستشو رو دست پدرش گذاشتالی داندمیلرز
 د؟ی کنیفکر م

 
 

  خونهارمی ام که تو نبودتون دختر بی انقد الشنی کنی مفک
 ی کنی کار می چي بگو دارالیدان:دی ناباور خندمامانش

 غالب الینکنه خودتو به دان: کردزی قدش ازم بلندتر بود ناخونامو تو دستم فرو کردم چشماشو رسادی جلوم وادمیترس
خانم :دی اخم کردم و از دهنم پراری اختی بدبختم بنطوری خدا من چرا اي تا آبروش نره ارتی بگي کرددی حاال تهديکرد

 دیمحترم حرف دهنتونو بفهم
  خوام ازدواج کنمی و نبودم حاال مستمیمن عاشق فروزان ن: به حرف اومدالی نگاهم کرد دانزی تباباش

 
 
  
 کنم ي کارنی نشدم که هچوونی حي هنوز اونقدستی ندیکنی که فکر مي اونجورزی چچی که دوسش دارم هی کسبا

  باهاش ازدواج کنمخوامی مدی باشی عاشقشم و اگه راضدینیبی هم که میکس
 هی دختره کنیا!ی ؟ازدواج کني کردکاری هفت روز چنیتو ا!!!؟؟؟یگی می معلوم هست چچی هالیدان: دی خندمامانش

 ن؟یخانوادش ک
 تارا برو باال زود: با اخم گفت الیدان

 رهی جا نمچی دختره هنی معلوم نشه ایتا همه چ: گفتی محکمي با صدامامانش
   کالفه بود لب باز کردمدی تو موهاش دست کشالیدان
  دی شده بود باباش با تعلل پرسرهی فوت کردن خواهرش ساکت بود و بهم خشی وقته پیلیاسمم تاراست خانوادم خ-
 ش؟یشناسی کرده ؟از کجا مي کارالیدان—
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   بهم نگاه کردالی زدن دانی حرف مينطوری بودن کجا بودم ادهی نفهمهنوز
  گمی رو میمه چ هدینیبش—

  گفت االن بگوعی سرمامانش
 شناختمشی ممیری قاچاقو بگي که دوتا محموله دارویتی از اون مامورقبل
 دمشی ها دی شب جز قاچاقچاون

 چی هاش کرد به خدا من هي کثافت کاری به زور منو برد تو خونه اش و قاطرجی مرد ایپدرم وقت: ادامه دادمخودم
 یلی بکشش  بخدا من خخواستی گرفت و مالوی دانرجی پسر اشی هم ندارم و ندارم هفت روز پي نکردم نقشه ايکار

  رو نداشتم باهاش اومدمیی دادم و چون جاشیفرار  چکارس عاشقش بودم و اون روزمالی بدونم داننکهیقبلتر از ا
 الیباباش نگاه کنم به دان ی برزخي کردم به چهره ی ساکت شدم جرأت نمشدی تر می هاشون عصبانافهی لحظه قهر

 نگاه کرد
 
 
  

 الی باباش نگاه کنم به دانی برزخيساکت شدم جرئت نداشتم به چهره .  شدی تر می هاشون عصبانافهی لحظه قهر
 نگاه کرد

 دته؟ی جدی شوخنمیا-
  نبودهيتارا اونجا کاره ا:  سر تکون دادالیدان

 ؟ي نکردي کاری بگيخوای م،ي خونه بودهیو  هفت روز تی آدمنیبا همچ: دی تو صورتش کوبمامانش
  نکردهي کارالیدان: فشار دادم و بلند گفتم مشتمو
  بهت نزدمی حرفهی احترام خودتو نگه دار تا یشما بهتره ساکت باش: با اخم نگام کردباباش

  نبودهي اون کاره اگمی پدر من دارم میچه حرف:  دندوناشو رو هم فشردالیدان
 
 

   رو لباس و درجمکردمی تو بودم تف ميمن جا: زدداد
 رتمی تو غنداختمیتف م: زدداد
 .ادی حد در برابر پدر و مادرش کوتاه بنی تا اکردمی فکر نمدیلرزی ازخشم می نگفت وليزی چالیدان

   تو مشت گرفتالوی دانقهی باباش



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 365 

 قسم ؟مگهیستی نسی پل؟مگهی ازدواج کننی با ايخوایم: زد؟دادي دختر بچه شدهی خام ؟بدبختی ازواج کنيخوایم-
 نجای باشه نه ایی تو اتاق بازجودی االن بانی ا؟ينخورد

کجا : گفتی ارومي دستشو گرفتو با صداعی سرالیسمت در رفت ، دان. بهم انداخت که لرزه به تنم افتادی وحشتناکنگاه
 د؟یریم
  بدملی دختره رو تحونی ارمیم-
 بابا-
 
 
 

  وستادی جلوم محکم االی فشردم دانواری خودمو به داری اختی بادی خواست به سمتم ببابا
 
 زارمینم:گفت 
 

 ... زدمغی جاری اختی بدمی شنی محکمیلی سيصدا
 

  سوم شخصآراد
 
 در سالن.  زد یقی پک عمگارشی در هم بود به سشهی مثل همشی مبل نشست اخم هايرو
 
 . شدکیفرهادداخل امد و به آراد نزد. نگاهش به فرهاد افتاد . بازشد 
 
 سالم اقا-
 
  شدهیچ-
 
  خبر اوردمسهیآقا راجع به اون پل-
 

 بگو: دادرونی نفس را بآراد
 
 خونوادش برگشتن-
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  زد و سرتکان داديپوزخند
 
 
 
 ه؟ی به آراد نگاه کرد نقشت چی چشمری زرجیا

  مبل بلند شدي از روشدی مکی را که به تارا نزدی کسدیکشیبه گند م.  داد رونی را بگاریدودس
 
 
  
 بهم اطالع بده بعدشم چند نفرو بفرست مزاحمش خوامیخوبه ساعت ومکان رفت آمدشو م: مبل بلند شد وگفتي رواز

 بشن
 

 ...... ای بدزدنش یعنی:فرهاد
 

 نیهم. مزاحمت سادههینه فقط :دی حرفش پري تو آراد
 
 با اجازه.چشم اقا_
 
  تو سرته؟یچ:دی مشکوك پرسرجیا

 
 نگران نباش_
 
 هزار تا از اون بهتر یدونیآراد خودتم م.ستی البته االن صد در صد دخترنوییول کن اون دختره هرجا: کردی پوفرجیا

   نکنرشی خودتو در گنقدی اختهیبرات ر
 

 کنمیم کار ی دارم چدونمیمن م: انداخترجی به ای نگاهمی نآراد
 
   آراد محال بود از تارا بگذرددانستی داد بحث را ادامه ندهد خوب محی ترجرجیا

 
 دانستی خودش را مالک او مکهی کساز
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  گذردی نمداندی که متعلق به خودش ميزی آراد از هرچدانستی مخوب
 
 ن؟ی کار کردیبا مهران چ_
 
  خونه لواسونگردمی بر مگهیچند روز د_
 

  حتمن در خونه مامور گذاشتني شدوونهیمگه د.اونجا چرا: نشسترجی اي تعجب در چشم هارنگ
 
 می خطر انجام بدی راحت وبالی رو باخي بعدي تا معامله می کنی رد گم کندی باستیمهم ن_
 
 ی مراقب باشدی بایلی خیاره ول_
 

   نگفت وبه سمت اتاقش رفتيزی چآراد
 
 
 

 بودم تا رهی صحنه خنی گشاد به اي منم با چشمادی کشي بلندنی و مامانش هدیب تو گوشش کوی محکمیلی سباباش
 انداخت نیی و سرشو پادی تلخ خندهی شد بعد از چند ثانرهی با بهت به باباش خالی فرو رفت دانی خونه تو سکوتهیچند ثان

 یکنی مکاریمحسن چ:  گفتي خفه ايمامانش با صدا
 خوب نی آفریسی تو روم واچوقتی هکردمیفکر نم:  تکون دادي چشاش سرخ سرخ بود اونم سرزدی نفس نفس مباباش

 يخودتو نشون داد
   کنهکاری چخوادی مدونستمی حرف داخل خونه رفت نمی ببعدم

 وسط خواهرش ساکت بود انگار نی نگاه وحشتناك بهم انداخت و داخل رفت اهی دنبالش رفت مادرش عی سرالیدان
 ستمی حاضر نزهی به هم براهمی اگه کل دنی حتی همه آشوب بشم ولنی باعث اکردمیرفته بود فک نمزبونش بند 

  ول کنمالویدان
  زده بودهی تکواری اروم و ساکت به دالی داخل رفتم دانی لرزوني قدم هابا

  باباش رو صورتش بودي پنجه هايجا
  به سمتش رفتعی سرالی محسن به تلفن چنگ زد که نگاهم رو دستش ثابت موند و دانآقا
 
  بابادیکنی مکاریچ-
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  بشهدهی به کثافت کشتی زندگنی از اشتری بذارمینم-
 ؟ی چینی:  اخم کردالیدان
 برمشی وگرنه به زور مسی اداره پلادی با من بدی حاال بانی خانم همنی اینی-
 ذارمیگفتم که نم:  تکرار کردی محکمي با صداالیدان

 ي خام خودت کردالوی دانيچطور:  رو به من گفتی شده بود با تلخسی مامانش خيچشما
 به خدا من:  مشت شددستام
 ي من حق صحبت نداريشما ساکت باش تو خونه :  با خشم گفتباباش

   بهم نگاه کردهی نگاه کردم ابروهاش توهم فرو رفت و چند ثانالی به داناری اختی بدیلرزی ملبام
 
 
  

   بمونهنجای اگهی ساعت دکی دختره نی اگه بذارم ارتمیتف بنداز رو غ:  دوباره گفتباباش
 يریکجا م:  زمزمه کردمی و به سمت در رفت به سختدی محکم دستمو کشامی شد تا به خودم بی بار برزخنی االیدان
 الیدان

   کنهنی حق نداره به تارا توهی کسنجای کنم اما ای احترامی بی به کسخوامینم: دمی دندوناشو شندنیی سايصدا
   منه بدبختم که همرو به دعوا انداختمنجای آدم بده اکردمی محس

  زنگ بزنم به زور ببرنتشمی وگرنه مجبور مایخودت با من ب:  رو به من گفتی بلند شد و با اخم وحشتناکباباش
 
 ازم گذشته و گول ی سنگهی من دی ولي خام خودت کردي پسر منو چجوردونمیست،نمی ننجای تو ايدختر جان جا 
 رو هی قضنی من ای ولی هستی و از طرف کی برسی به چيخوای مدونمیخورم،نمی و بچگانه رو نمنی آتشي عشقانیا

 .کنمی جا عوض منیهم
 ...زدی محکم دستمو فشار داد نفس نفس مالیدان

 رو به گردن ی خودم همه چدی همتون مطمئن باشی االن ولنی همدیری با اداره تماس بگدیخوایبابا اگر م: گفتبلند
 ی به کسيزی جا چنی نفر از اکی خالفشون بودم،اگر ی دادم من بودم که قاطشی من بودم که فرارگمی و مرمیگیم

 نی همدینی و دادگاه ببییپسر خودتونم تو اتاق بازجو دیواخی از سر تا تهش؛اگر مرمیگی رو گردن میبگه خودم همه چ
 .دی زنگ بزندیاالن بر
 که دست منو الوی با فک منقبض نگاهش کرد منم به شدت جا خوردم مامانش نگاهم کرد و همون دست دانباباش

 .گرفته بود با نرمش گرفت
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 ؟یستی ای پدرت مي دختر تو روهیبه خاطر !ی کنکاری چيخوای بگو مالیدان_
 .ادی طرفش بی کسدمی باهاش ازدواج کنم چون دوستش دارم و اجازه نمخوامیمن م: گفتي شمرده اي با صداالیدان

 و بهت اعتماد دارم شناسمتی می تو پسرمالیدان: و با آرامش گفتاوردی خودش ني به روی ناراحت شد ولیلی خمامانش
 بگو شده دهنشو با پول پر یسی پاش وايخوای و حاال مي کردياده و کار دتی دختره بازنی اگر اکنمیحرفتم باور م

 ی راه منطقهی میکنی کمکت مي دختره باعث شده کج برنیا ی اگر بگ،یستی نای کصافط بازنی که اهل ادونمی ممیکنیم
 . شهی دخترم راضنی که امیکنی مدایپ

 کننی باهام رفتار میابونی خي بدم؟چرا همه جا مثل هرزه هاي بازالوی چشمام پر اشک شد،من دانرمی بمخواستی مدلم
 . برمخوامشی که ميزی بار خواستم دنبال چهی نکهیجز ا! کردمکاریمگه منه بدبخت چ

 ... قصد من فقطستی در کار نيباز: گفتعی سرالی دهن باز کنم که دانخواستم
 
 
  

 نی فروزان از اي شدشی بگم جذب خوشکلتونمی نمی حت؟ي دادحی به فروزان ترجنوی اینی:  بهم کردي نگاه بدمامانش
  چت شده؟؟الیدان!! شهی فروزان نمهی چچی دختره هنی قشنگ تر؟ ايچشم و ابرو!  کمتر دارهیدختره چ

 که قراره ی با کسخوادی اون؟ دلم نمای من بچتونم ن؟یزنی منهی سنگ فروزانو به سنقدریچرا ا:  دستاشو مشت کردالیدان
 دی صحبت کنينطوریباهاش ازدواج کنم ا

  برم؟ی انقدر بچه و پپه ام که بخاطر چشم و ابرو به طرف کسدیکنی شما فکر مینی مامان
 !دینیبی وقت فروزانو کنار من نمچیییه... وقتچیشما ه! رمی بگمی بار خودم تصمنی ادیبذار

 مسخرتو تمومش ي بازنیا!!  دخترهنی اای ما ای!  نفرههی ي جانجای االیدان:  مبل بلند شد و داد زدي کالفه از روباباش
 ! ی ازدواج کنی کسنی که بذارم با همچی جنازه من رد شي از رودیبا! کن
 
 
  

 قانون شما ي توه؟ی کردم و جرمم چکاری چدی وسط به من بگنی اشهیم:  نداشتمناشونوی تحمل توهگهی باز کردم ددهن
 نطوری رو بخاطر خانواده ای کسنکهی اون دختر خانم قشنگ تر از منه جرمه؟ انکهی اای جرمه؟ دختر به خالفکار بودن

 ؟ینی به نظر شما درسته دیخورد کن
 !يدیخوب خودتو مظلوم نشون م:  کردی بهم دهن کجمامانش
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 د؟ی منو مقابل خودتون قرار بددیخوای بابا چرا مدیبس کن:  کالفه گفتالیدان
 که کنارمه رو مال خودم ی و مدرك بهتون ثابت کنم من کسلی با دلدیکنی نکرده اگه باور نمي گفتم تارا کارچندبار

 ! بدملی تحویی و جای اونو به کسستمی حاضر نیطی شراچی و تحت هدونمیم
 دیزنگ بزن به اداره دیتونی احمقم که هنوز قدرت انتخاب ندارم مدیکنی و فکر مدی اعتماد هستی انقد به من باگه

 !رونی برو ب،یستی بگم پسرم نتونستمیکاش م:  بلند شد و گفتباباش
 ...  رفترونی و از خونه بدی دستمو کشتی برخورد با عصبانیلی خالی کردم به دانحس

 
 
  

 :ایدن
  اومدمرونی و از کتابخونه بدمی و سرکشی اب معدنيبطر.کشهی مغزم نمگهی دهوووف

 
 برسونمت خوشگله: جلوم ترمز کردي  سمندنیماش. نبودیتاکس. به اطراف کردمینگاه

 
  اقادیلطفن مزاحم نش: گفتمي وحشتناك و چندش بود باتندافشیق
 

  سوار شو ناز نکن: به سمت جلو رفتم که دوباره دنبالم اومدیکم
 

 شمی من سوار نمدیاقا لطفن بر:با عجز گفتم.هیاه عجب کنه ا. فوت کردمنفسمو
 
 اب دهنمو قورت دادم. شد و به سمتم اومدادهی پنی ماشاز
 

  قدرت فرار نداشتمی حتدی لرزی پاهام از ترس مکی نزدبهم
 
 ومدیاشکم داشت در م. کار کنمی خدا حاال چيا

 
  به زور سوارت کنمای یشیسوار م: زدی مزخرفلبخند

 
 دیاقا ترو خدا ولم کن:باعجزگفتم

 
  شددهی گرفت خواستم پسش بزنم که به عقب کشبازومو
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 ؟يکردی می داشتیچه غلط: کوبوندشنی گرفت و به ماشقشوی یکلی مرد ههی

 
 .....کهیبه تو چه مرت: بود گفتدهی ترسیپسره که انگار کم.دمی کشیقی نفس عماری اختیب

 
  بهت بفهمونمشتری ربطشو بيخوایم:دی امون نداد و با مشت تو دهنش کوبهیکلی همرد
 

  بزور جدا کردقشوی شد ير مزاحمه جاینی از دماغ وبخون
 
 

  نثار مرده کردی شد و فحشنی ماشسوار
 

  فتهی بی برام اتفاقی ازت ممنونم که نذاشتایخدا
 

 ؟یخوب: طرفم اومد وگفتمرده
 

  و خوشگل بودـپی چقد خوش تکنمی قبل از ترس اصلن بهش توجه نکردم اما حاالکه دقت مهی ثانچند
 
   شدم چهرش جذاب و خفن بودرهی بهش خدی بددی ندي دخترانیع
 

  ازتون ممنونمیلیخ: انداختم نیی سرمو پاعیسر
 

 سوارشو برسونمت: رفتنشی ماشطرف
 

 رمیممنون خودم م...یعنی.....نه : گفتمبالکنت
 
  خلوت وخطرناکه سوارشونجایکله شق نباش دختر ا: زديشخندین

 
  و دست اون دست کردم شک داشتمنی ایکم
 

   شدمنشی سوار ماشدی بودباتردیک مشي پورشه نشیماش
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  داده بودهی به پنجره تکگشوی دستش رو فرمون بود دست دهی. روگاز گذاشتپاشو

 
 دمی که من رسي شانس اووردیلیخ.ي بوددهی ترسیلیانگار خ_
 

 شهی مدای شما کم پهی شبیی روزا آدمانیا.آره شانس اووردم: بهش انداختمو آروم گفتمیی گذرانگاه
 

  ادم قهرمانه؟هیمنظورت : کردی جذابي خنده تک
 
 آره: نگاه کردمرونی ببه
 
 ستی نی شغل من قهرمانیول_
 

 ی مدليگری حتمن بازافهی وقپی تنی شمابودم با اي اگه جای ولهی شغل شما چدونمیمن نم: نگاهمو بهش دوختمدوباره
 شدمیم
 

  بخوام معروف شمنکهی دردسر درست کرده چه برسه ب ای برام کلافهی وقپی تنی االنشم انیهم: تمام گفتباغرور
 
 ی نشوهی اب ميریگی خودتو منقدریا: گفتميزی آمهی همه تکبرش حرصم گرفت باحالت کنانیازا
 

  اندازه شما اعتماد به نفس ندارمافمی قنیمن با ا: کردم چشماش سرشار از غرور وبودیپوف
 

 یستی بد نمیری فاکتور بگفی ولب دهن ظردهیوکش درشت ي وچشماکیاگه از دماغ کوچ: زديپوزخند
 
 دی اقهی تو انتخاب دختر چه خوش سلنیآفر: دهن باز نگاش کردمبا
 
  نبودهمی تو زندگيتا حاال دختر_
 

 محاله: نگاش کردممشکوك
 
  در قلبمو زدن من باز نکردمایلیخ_
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 ؟یکنیچرا حرکت نم: در گرفتم وگفتمي رهیدستمو به دستگ. متوقف شدنشیماش
 
 
 

 تارا
  

 ؟یکنی مکاری چالیدان:  و اروم گفتمدمی گزلبمو
 

   بزرگش فشرده شدي محکم تو دستافمی ظردست
 

  قدمي که آخم در اومد به تنديطور
 
 دیکشی و منم دنبال خودش مداشتیبرم 
 
 دی مامانش توجه نکرد و محکم درو به هم کوبي صدا کردن هابه
 

  سمت من برگشتتی نرفته بود که با عصبانی دوقدمزدی نفس منفس
 
  درهم وي عقب رفتم با اخمااری اختیب

 
 !زودباش، شالتو درست کن:  گفتدهی بردهیبر
  
 دمی دست بردم و شالو جلوتر کشعی تر شه سری عصبدمیترسیم
 

   شد منم جلو نشستمنی ماشسوار
 

  به سرعت از جا کنده شدنی که بستم ماشدرو
 
   نگاه کردم وشی رخ عصبمی به ندادی مراجی وابونای ختو
 

 يدی برو االن جفتمونو به کشتن مواشی توروخدا الیدان:  گفتمآروم
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  کم کردنوی نگام کنه سرعت ماشنکهی ابدون

 
  اومدی مشی کم پدمی کشي نفس آسوده اکه
 

  بودی اساسي دعوانی اولدی بشه شای عصبانقدر
 

 کردی با پدر و مادرش مکه
 
   و گرد خواهرشرهی خيها نگاه از
 
  وفتهی اتفاقا منی بار اوله از ادی فهمشدیم
 
 
  

   داشتم منه بدبختي بدیلی خحس
 

  اونطوررجی جا سربار بودم؛ خونه اهمه
 

 ختمی خانوادشو بهم رنطوری االمی دانخونه
 

  پنج و شش بعد از ظهر بودي طرفاساعت
 
 کردی می هدف داشت رانندگی بالیدان
 

 کردی و اصال توجه نمخوردی مدام زنگ مشیگوش
 

   رو از رو داشبرد برداشتم اسمیگوش
 

 شدی بود که قطع و وصل ممادر
 

  گوشه پارك کرد و آروم سرشوهی باالخره
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 ... فرمون گذاشترو
 

  بود، حال منم بدتر شدي بدسکوت
 
 ال؟یدان-
 

  تر کردمدموی نداد، لب خشکجواب
 
  باتوامالیدان-
 

 بله: گفتي گرفته ايباصدا
 

 ؟یخوب: گفتمآهسته
 
 !نه-
 
 ی فروشوهی آب مهی نگاه کردم رونی ببه
 

   بودابونی خگوشه
 
 
  

   گذاشتم و درو بازرهی رو دستگدستمو
 

  سرشو بلند کردعی که سرکردم
 
 کجا؟-
 
 ی بخرم آروم شوهیبرم دوتا آبم-
 

  شددهی که دستم کشرونی برم بخواستم
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  اومدشی و عصب بمي پشت بندش صداو
 
  رمی خودم ميالزم نکرده تو بر-
 
  شهی سرمو رو شدی بهم کوبنوی ماشدر
 

  سر به سرش گذاشتشدی االن اصال نمگذاشتم
 
  به اون خونه برگردمگهی دخواستی دلم نمیول
 

  هم بدترنرجی پدر و مادرش از اکردمی محس
 
   حرومزادهگفتی بهم مرجی ادیشا
 
  خانواده امی بگفتنی اونا بهم ماما
 
   انگارزدنی حرف مي بدتر از همه طورو
 
  کردمیی هواالوی دختر هرزه و خرابم که دانهی

 
  خودمو غالب کنمخوامی و حاال مدمی باهاش خوابو
 

   زنگ خورد، خواهرش بودشیگوش
 

  شدی چدونمی بردارم اما نمخواستمی نماول
 
 
  

  که دکمه اتصالو لمس کردمشدی چدونمینم
 
  رو کنار گوشم گذاشتم؛ی گوشو



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 377 

 
  اومدی ارومش ميصدا

 
 توروخدا جواب بده، توروخدا...الیدان...الو-
 

 کردی کج شد، مثل من التماس ملبم
 

  ستمی نالیمن دان:  گفتمآروم
 
  کجاست؟الیپس دان...پ: لکنت گفتبا
 

  رو بهش بده به خدای گوشتوروخدا
 

  بهش بگميزی چهی خوامی مفقط
 

 رونهی بستشین:  گفتمآروم
 

 الی داندنی حرف بزنه که با دخواست
 

  رو قطع کردم و رو داشبرد گذاشتمی گوشعیسر
 

  آب آلبالو دستم دادیوانی نگاهم کنه لنکهی ابدون
 
  سردم شدشتری سرما بنی تو اد؛ی خودشم سر کشو
 
 ... سردهالیدان-
 

 : و زمزمه کرددی کشیقی روشن کرد؛ نفس عميبخار
 
 ... تارا-
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 کردی بود که دل سنگم آب میی اون لحنااز
 
 جانم؟:  گفتماری اختیب

 
 ؟؟يناراحت شد:  گفتی حس و بمی بي صدابا
 

  بهم زدنی کج شد، مامان و باباش همه حرفلبم
 
  نبودیبی عجزی مثل من چی واسه کساما
 

 نشم؟؟ هرچند:  دادمرونی بنفسمو
 
  واسه من ندارهی حرفا تازگنیا

 
   نگفت  به دست فشرده شدشيزیچ
 
  فرمون نگاه کردم انقد انگشتاشو فشردرو
 

   دستشوزدی ميدی ناخوناش به سفکه
 

 ؟ی کنکاری چيخوای مالیدان:  کردملمس
 

 يایهرجا من برم توام م:  گفتمحکم
 
 ؟ی چینی-
 
   به پدر و مادرمتونمی نمرم؛یخونه نم-
 
   و اجازهنی از اشتری کنم بی حرمتیب
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 ي اگهی هرکس دادی طرف تو بی کسدمی نمهم
 

 ...ی ولزدمی مششی آتزدی حرفارو بهت ماون
 

  زنگ خوردشی لبخند نزنم؛ دوباره گوشنتونستم
 

  ؟يدیجواب نم: گفتم
 
 
  
 !نه-
 
 ! منو لو بدهترسمی مخورهی حالش از من بهم مقای بابات دقالیدان-
 

  هی بابام کنهی کارو نمنیا:  زدپوزخند
 

 دهی محی داره که منو به قانون ترجاخالق
 

 ذارهی پسرش وسط باشه پا رو شغلش مي پایوقت
 
 ذارمی کارم بکنه من نمنی اگه ایحت
 

   به تو برسهی کسدست
 
 
 
 
  
 
  از برخورد امروز بابا و مامانت-
 

   دلشون با من صافچوقتی همعلومه
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  نبود توهمقهی دقهی تو چی که هشهینم
 
   لحظه اونجا باشم ازدواجهی ذارنینم
 

  بشنی راضچوقتی فک نکنم هچی هکه
 
 ! با من حرف بزننیحت
 

  یشی اون دختره افتادم و آتادی دوباره
 

   مامانش چند بار اوندونمی نمشدم؛
 

 دی رو تو سرم کوبدختره
 
 
  
 کنمی مشونی بشن، راضی راضدیبا -
 
 ..امشب-
 
 !رمیخونه نم-
 
 : آخر زده بود با خنده گفتممی به سالیدان
 

  ي خونه نر؟؟یی چینی يری نمخونه
 
   راجبمونیی ممکنه چه فکرایدونیم
 

 !بکنن؟؟
 
   راجبم کردنییاالنشم همه فکرا-
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 ! رو بفهمنيزای چهی دیبا
 
 م؟یریپس کجا م-
 
 ...هتل، مسافر خونه، خونه! دونمیچم-
 

 شهی مدای پی گورستونهی باالخره
 

  تونستی نمالی مشت شد داندستام
 

  بودن از خانوادشو تحمل کنهدور
 
  کالفه شدهدی بازدی که میی حرفااز
 

 ! من بوددنی نترسي برافقط
 
 دمیترسی مشهی از همشتری االن بو
 

 !... و پس بکشهارهی نطاقت
 
 
  

  شوادهیپ:  پارك نگه داشتهی يجلو
 

  می قدم زدقهی قفل کرد؛ چند دقنویماش
 
  سرد بود داشتم ازیلی پارك هوا ختو
 

  کردمی جرأت نمی ولدمیلرزی مسرما
 
  بگم دستمو مشت کردهالی به دانيزیچ
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   کنمبمی که گرم شه خواستم تو جبودم

 
   و تودی بازومو کشالی دست دانکه
 

 نکهی از گرما فرورفتم بدون ایحجم
 

  کنه دستشو دور کمرم حلقه کردنگاهم
 
   منو به خودش چسبوند دستمو توو
 

  پنجه کردم تو اون سرما گرمم بوددستش
 

   تحملمرقابلی غیلیخ:  گوشم گفتکنار
 

  سردته؟ی بگیکنی جرأت نمکه
 

 یلیخ:  گفتمباخنده
 

 خوادینم:  و دستمو فشار داددی خنداونم
 

 ی تو مال منوفتهی بی هر اتفاقیبترس
 

 ! منفقط
 
 : رفت لبمو فشار دادمیلی ویلی دلم قته
 

 ی بترسدی بترسم تو بادی که نبامن
 سی تشنم نشهیاالن برعکس هم _
 ی چینی _
  فقط گرسنمه _
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 رستوران اون طرف پارك هست:  کردمزی رچشمامو
 
   بعد از رستوران با منچونیمنو نپ-
 
   هتليایم
 
  نگفتميزی و چدمی کرد خنددی من تاکرو
 

  گرمم بودیلی خمی نشستزی پشت ممیرفت
 
  ي ساعت طرفامی پرس جوجه خورددو
 
  زنگشی شب بود هزار بار گوشازدهی

 
   کهنی برنداشت تو ماشی ولخورد

 
  باز زنگ خورد اسم مادرش بودمینشست

 
 بذار رو بلندگو:  داد و گفتمرونی بنفسشو

 
  جانالیدان:  مادرش اومديصدا... دادجواب

 
  سالم:  گفتآروم

 
 
  
  شبهازدهی ساعت ییمعلومه کجا-
 

 ؟؟ی رفتکجا
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  رونمیب-
 
  محسنیدونی م؟ی چیعنی یرونیب-
 

  دخترهی ینی ناراحته از دستت چقدر
 
 دیمامان بس کن:  گفتعی سرالیدان
 

 : کرد انگار کالفه بودی پوفمامانش
 
  برگرد خونهروقتهی جان دالیدان
 

 من بچم؟:  کج شدالی لب دانگوشه
 
 اون دختره کنارته؟؟-
 
 اره کنارمه-
 
 میزنی خونه باهم حرف مای جان بالیدان-
 
 امیشب خونه نم-
 

 !ااالیدان: دی کشینی همامانش
 

 رونمی من شب بدی توروخدا بس کنمامان
 

  ازشتری بدی نذارادی هرجا من بگم متارام
 
   کردرونمی که خود بابا بدیدی خراب بشه دنیا
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  خورهی بود االن داره خودشو میعصبان-
 
  خونهای بالیدان
 
 نه-
 
 اری خب اون دختره هم با خودت بیلیخ-
 

 میزنی حرف میمنطق!  که؟ي نشدبچه
 
  مثل امروز باشهناتونیاگر حرفا و توه-
 

 ياز من چه انتظار:  گفتعی سرمامانش
 

   همه اتفاقنی روز اومدم خونه اهی يدار
 

 ي چه برخوردی افتاد انتظار داشتبیعج
 
  هی خونه با می هفته اومدهی بعد م؟؟یکن
 

   تو؛ گفتمي و حرفامی روبه رو شددختر
 

 میزنی حرف می خونه منطقای بکه
 
   گفت و قطع کردي چشم اهسته االیدان
 
 
  
  نگاه کردمالی به دانی چشمریز
 

   سمت خونه کج کرد آبراهشو
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  ی قورت دادم دلم نمدهنمو

 
   با پدر و مادرش روبهگهی دخواست

 
   ازالی نگفتم دانيزی چی شم ولرو
 
 

  نی خواستم منم سر ای بود نمی به شدت کالفه و عصبخودش
 

 پشتمه الی داندمی کشیقی تو جونم افتاد نفس عمی خونه ترمز کرد دوباره اون ترس لعنتي جلوارمی بهش فشار بهیقض
   بگهيزی چی کسذارمیتارا من هستم نم:   گفتعی خوند که سری دونم از تو چشمام چیبهم نگاه کرد و نم

 
   کهنی قبل از ادمی کشیقی عمنفس

 
   دري جلوای بزنه در باز شد و دندر
 

   به خواهرش نداشتمي حس بداومد
 

  دی ترسی مالی کرد و آروم سالم کرد انگار از دانی نگاه کوتاهبهم
 
 دمی نگاهمو دزداری اختی بدمی در دي کوتاه نگاهش کرد و دستمو محکم تو دست گرفت و داخل برد مادرشو جلوالیدان
 بمتر از ي نگفت و به مامانش نگاه کرد و با صدايزی فرو رفت چالی آروم بود ناخونام محکم تو دست دانافشی قیول

   گفتشهیهم
  سالم _

 پدرشو نداشتم مامانش بهم دنی داشت خودشو آروم نشون بده جرات دی سعدمی بود شای مامانش خنثي چهره حالت
  اشاره کرد

   داخلایب _
  تارا تو برو باال:  گفتعی سرالیدان
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 بشم الی خی سرشو تکون داد و همراه مامانش داخل رفت نتونستم بالی با باباش رو به رو نشم داندادمی محیترج
  نداشتتوی اون عصبانگهی پدرش اومد دهی جديوسرمو به در چسبوندم صدا

  ی کار کنی چي خوای مالیدان _
 اطی احتی من اونقدرام احمق و بستی ننطوری ادی ماجرا هستنیگفتم که قصدم فقط ازدواجه اگه نگران نقشه بودن ا _
 پدر فقط رهی اونو ازم بگی دم کسی اجازه نمیطی شراچی کرده حاال هم در هی می تارا از اول به زور اونجا زندگستمین

  دیکن ی که فکر مسی نيزی تارا چدیظاهر امرو نگاه نکن
  مادرش اومديصدا

 يزی چی ولکردهی می زندگی مشت قاچاقچهی شی مدت پنی که انی دختره همنی ایاخرش چ. الی خب دانیلیخ _
 تونه برات بد ی پرونده چقد منی سرگرد اي توعه توخونه شی بفهمه اون پی اگه کسی فهمی جرم مینینگفته خودش 

 بشه؟
 تارا به ي پایطی شراچی درهذارمی من نمکارمی که من چنیهمه نه ا بودن شما فقط می بشه راضی چسیمهم ن _

 که تارا باشه یی جایطی شراچی خوام در هی نمگهی دزهی چهی امکان نداره بزارم و فتهی هم بیقانون باز شه هر اتفاق
  دی از فروزان ببریاسم
 ی اخرش که چالیدان _
   بدملی تحوی کسای یی اونو به جاستمی حاضر نیطی شراچیمامان گفتم در ه _
 

 من در ی ولمیسی هم واني تو رونی از اشتری بهتره بنهی امتی اگه تصمالی دونم چت شده دانینم:  باباش اومديصدا
 شتری بحث بنی کنم اما اگه بحثت احساسه بهتره ای رو به عنوان همسر پسرم قبول نمی کسنی همچیطی شراجیه

 ادامه دار نشه
  مادرش اومدي نگفت صدايزی چالی مشت کردم داندستمو

  می شوك ها بهتره شام بخوري امشب بسه همه يبرا _
 تارا _

   برمیتو نه خودم براش م:  گفت عی سرمامانش
  نگفتيزی چالیدان
   از پله ها باال رفتم وخودمو تويادی سرعت زبا

 باهاشون حرف دمی کشی خجالت میت حالی بدون داندی شد شادهی کشنیی در پارهی که دستگدی نکشی انداختم طولاتاق
  بزنم
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  به در خوردي لبامو روهم فشردم تقه ادمی شنی قدماشو مي تو سالن بود صداهنوز

  عاطفه ام _
 دییبفرما:  شدمبلند

 زدم ي داشتم پوزخندي کنارم بود بدون خودش حس بدالی غذا دستش بود کاش دانینی نگاهش کردم سیرچشمیز
 هی تويبرا:  رو تخت گذاشت و آروم گفت ینی دونم غذا بهانس سیم
 رمیممنون س _

  تکون داديسر
 م؟ی حرف بزنمی تونیم _

 رو ی بشنوم اروم گفتم بله رو تخت نشستم اونم روصندلی خوبزهی چسی کردم قرار نی آروم بود حس ميادی زلحنش
 به روم نشست

   اسمت تاراسیگفت _
  اتفاقا بودنی که انتظارشو نداشتم ايزی منم حق بده تنها چ ظهر متاسفم بهيبابت حرفا:  دادم سرتکون

   بودومدهی دعوا ني نگفتم به نظر برايزی و چدمیخند
 ؟ی شناسی مالویچند وقته دان _
 شهی می هفت ماهشیش _
   خوانی که نمشنی مییزای آدما مجبور به انتخاب چی خورم گاهی تاسف متی زندگيبابت اتفاقا _
   زد سرتکون دادمی حرف می تا االن که منطقی حرفا ولنی برسه با ای خواست به چی دونم مینم 

 که افتاده مقصر ی که تو اتفاقاتنی تونه دردناك باشه به خصوص ای عشق ممنوعه چقد مهی کنم که یمن درکت م _
 پدرت چند ی هستدهی کشی گفت معلومه که سختزوی برام همه چالی و اونا هفت سال به زور نگهت داشتن دانیستین

  فوت شدتیسالگ
  الهی کردم لحن حرف زدنش مثل دانی محس

  هفده سالم بود -
 ی که به خاطرش پشت به همه داشته ها کني تونه سخت باشه طوری عشق چقد مهی فهمم که ی تارا جان منیبب _
 می خوای رو می کسمی گی می هست وقتی واقعشهی مادرانه از من تو خاطرت باشه عشق ما زنا همحتی نصهی یول
 مردا ی ولمیشی زود عاشق میلی خمیبند ی زود دل میلی وخمی مونی و تا آخر عاشق مسی برامون مهم نیطی شراچیه

 هست بزار ی دارن عشق مردا سرد شدننی عشق آتشهی یعنی کنن ی می پشت به همه چی هستن وقتی خطرناکيآدما
 ی قانون ميجلو. ستهی ای پدرش مي جلوستهی ای من ميطرت جلو االن مغزش داغه به خاالی بهت بگم دانيزیچ
  شنی که بدون منطق عاشق میی مرداي نه فقط پسر من همه ی کنه ولیتو جنگ م  سرای الزم باشه با همه دنستهیا
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 شهی و پول و خالصه همه کمبودا شروع مافهی به خاطر خانواده و قری اونوقته که تحقشهیبعد ازدواج عشقشون سرد م 
 المی اگه با دانی حتننی بی رو مقتای و تازه حقشهی سرد می باشه عشق مردا بعد مدتادی ازدواج زهی ی تفاوت فرهنگیوقت

 قتی که عشق و حالو استفادشو ازت کرد تازه چشمش به حقی مدتعد بالمی دانی بعدشوتحمل کنی تونی نمیازدواج کن
  فهمهی می زندگنی اي و تازه مشکالشهیباز م

 ی محلی بهم بسی دوست دارم اصال مهم نالوی وار دانوونهیمن د:  ترسونه؟ با پوزخند گفتمی منای زدم منو از ازخندپو
 نی بدترالیبا دان.  اگه منی نه حتای دوسم داشته باشه سی خانودادموبه رخم بکشه اصال مهم نسیکنه اصال مهم ن

 برام ی عاشقشم که فقط بودنش کنارم کافنقدری کنم ای مانتخاب الوی من فقط و فقط دانی در انتظارم باشه ولیزندگ
  ستمی جوره حاضر نچیمن ه

 شهی می چسی تونم مهم نی نمالی خودم از عشقم بگذرم من بدون دانندهی خاطر آبه
  که تو راه خالف هدرفهی مثل توحي دختررمی گی خونه و امکاناتو منی بگم برات بهترالی که به داننیمن بدون ا _

 شتری تونه بی میلی مثل فروزان خی اون با کسرونی برو بالی دانیاز زندگ. ی کنم ولی برات فراهم مي بخوایبره هر چ
 ینی بی مار عشقت دردسره و خودتم آزيخوشبخت باشه بودن تو برا

 رم فقط ی کنم می ول مزوی بهم بزنه همه چالی حرفو داننی مادرانتون اگه فقط ايحتای از نصیمرس:  جام بلند شدماز
   باشهالیاگه حرف دان

 حرف آخرته؟ _ ؛
 بله _
 اس ام اس ي زد چشمامو محکم فشردم که صدای مشی رفت روتخت افتادم حرفاش تا عمق قلبمو آترونی اتاق باز

   رفتمی جا بود و بغلش منی خواست االن ای چقد دلم مالی از طرف دانامی اومد پمیگوش
  ؟یخوب _

 یمرس. نوشتم
   نگفت؟يزیامانم که چم _
  نه _
 شن بخوان تو فی ردای تارا خوب گوشاتو وا کن کل دنی خواد به خاطر من پنهون کنی بهت گفته نمی دونم چیم _

  ی زارم تو فقط مال منی من نمرنیرو بگ
   نگفتميزی و چدمیخند

 
 
  

 ایدن
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 ؟یکنیچرا حرکت نم_
 
 ا

 چراغ قرمزه_
 

 دمی شدم صداشو شنرهی حواسم به اطراف نبود به چراغ خاصال
 
 ه؟ی اسمت چی نگفتیراست_
 
  بگم؟دیچرا با: گفتمی معطلیب

 
 شدمی نگاهش داشتم ذوب مری شد زرهی خبهم

 
 استیاسم من دن: انداختمنیی پاسرمو

 
 ه؟یاسم توچ: کرد سرمو بلند کردمحرکت

 
  بگم؟دیچرا با_
 
 ستینگو اصال مهم ن_
 

 شهاب: دراومدنشی به نمادشی سفيدندونا. زديلبخند
 

  کنم؟یاخودکشی بزنم غی جی از خوشحالدی االن بادمی که اسمتونو فهمی چه افتخار بزرگيوا:تندگفتم
 

  شدرهی بهش خنهی از تو آاری اختیدوباره نگاهم ب. سکوت بودجوابش
 

 چیلطفا سمت چپ بپ: کردمیپوف
 

 شمی مادهی من پدیلطفن نگه دار: گفتمآروم
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  ممنونمزیبابت همه چ: کردمدروباز

 
  همراه منهي شماره نیا: دراووردبشی جي از تویکارت. برم که مانع شدرونی بخواستم

 
 ..... راجب منیشما چ:شیی همه پر رونی شدم از ایعصب

 
 هرچند تو منو شناسمتی وقته میلی شم بعد کات کنم خقی که باهات رفستمی نیپسر الش!سیه:دیتو حرفم پر_
  بعدن بندازش دوری اگه خواستری کارت و بگنی ایشناسینم
 
 !شناسه؟ی که منو می چیعنی گفتی می چنیا

 
  شمارتونو داشته باشمنمیبی نمیلی دلچی هی ممنونم ولیلی من بابت امروز خدینیبب_
 

   باهات دارمیونک منتظرتم کارمهم. شاپ اللهیفردا کاف: زديپوزخند
 
 
  

  شددی انداخت و به سرعت نور نا پدفمی کي و روکارت
 
 شناخت؟ی واقعا منو میعنی

 
 ! بود؟ی کاروی نی ااصال

 
 ! کار داشت؟ی من چبا
 

  انهی بود که برم نی اریتمام شب فکرم درگ. کردم و وارد خونه شدمیپوف
 
 ! من توجهشو جلب کردم؟پی و سروتنی با اون ماشیعنی

 
   به خودم انداختمي نگه کش دارنهی آيجلو
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  حواسش به من نبودادی زگهی دالی دختره تارا اومده بود خونمون داننی ای کردم از وقتیمی مالشیآرا
 
   وکالفه بودمجی گیلیخ
 

 دیرسی بنظر میبی چقد ادم عجدمشی بارتا االن دهی وفقط شناسمشی نه مکهی مالقات مردرفتمی داشتم مچرا
 
  بشمتشی وجه منکر جذابچی به هتونمی نمیول
 

  در کافه بوديروزی گرفتم و به محل قرار رفتم همون پورشه دآژانس
 

   نشسته بود آب دهنموقورت دادم و به سمتش رفتمی کافه با ژس خاصينگاهم بهش خورد گوشه . تورفتم
 
 سالم_
 
 سالم: سخت نگام کردروی نفوذ نا پذي همون چشابا
 

 نشی ربع تو ماشهی کهی کسدنی دي اومدم برانجای چرا امروز ادونمیواقعن من نم: روبروش با خجالت گفتمنشستم
 نینشستم هم

 
  هستمنجای چرا ادونمی من میول: نگاهش عوض شدرنگ

 
 نی منکر اتونستمی انداختم نمنیی سرمو پاعی غرق نگاهش شدمو سردی درخشی مي اشهی شي مثل مهره هاچشماش
  تنش بودی بشم شلوار وکت اسپرت لتیهمه جذاب

 
 ؟ی به من نگاه کنزنمی باهات حرف می وقتشهیم: بمش گفتيباصدا

 
 .  نتونستم نفس نفس زدنمو پنهان کنمکهی قلبم شدت گرفت طورضربان

 
 
  

 ؟يکردی فکر میبه چ: گفتعیسر
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  پر رو باشهتونهی آدم تا چه حد مهی نکهیبه ا_
 

  دلم ضعف رفت. زدینیری شلبخند
 
 ایدن: گفتیمی اهنگ مالبا
 
 دی صدا بزنکزادی منوخانوم ندیتونیم: گفتمی لحن قاطعبا
 
 ییای من دني صدات کنن براکزادیبه برادرات بگو ن_
 ایتمام دن: زديشخندین

 
  اومدمنجای باهام حرف نزده بود اصال لعنت به من که اينطوری اي پسرچی سرخ شدم تا حاال هازخجالت

 
 دی نداری فرقچی ههی من با بقيشما برا_
 
  گذاشتزی رومی شکالتکی خدمته دوتا قهوه و دوتا کشیپ

 
 .یینجایحتمن فرق دارم که االن ا: از قهوه ش خوردی کمشهاب

 
 من فرق ي توام برانیبش: خواستم بلند شم که قاطع گفتتی با عصبانبرمی نمی پچوقتی هشیی به عمق پر رویعنی

 یینجای ا که االنيدار
 

  من براش فرق دارم؟گفتی داشت مدی لرزیدستام م. ضربان قلبم باال رفتدوباره
 
  من پاشم؟ای ینیشیم_
 

 بخور:با چشاش به فنجون اشاره کرد. نشستمباحرص
 
 .... و نصف کنم کهکی قلپ از قهوم خوردم خواستم کهی
  سفت وسطش بودزی چهی
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  گشاد نگاش کردمي بود با چشاکهی کي توي  قرمزي جعبه

 
 ؟یکنیبازش نم: گفتشهاب

 
  طالبودي حلقه هی بازش کردم توش جانی هبا
 

  کردی میی سرخ وسطش خود نمانی نگچندتا
 

 کردی بهش زل زدم و قلبم تاالپ تلوپ ماری اختی دوباره بدمیفهمی نمموی فرد ناشناس تو زندگنی اي رفتارایمعن
 
 ی چیعنی_
 
  دوست دارمیلی خیعنی_
 

  دمیشنی ومی اعترافنی بود که همچي بارنی اولنی ادی بدنم لرزتمام
 

 !شناسه؟یاصال مگه منو م! عاشق من باشه؟وونسی مگه دمحاله
 

 شناسمیمن اصال شمارو نم: کردماخم
 
 از هم یکی قی  تو دانشگاهتون رفشناسمی خوب میلی من تو رو خیول.یشناسیعجله نکن کم کم م: زديشخندین

 اون روزم دم کردمی فقط به داشتن تو فکر مي شدمی بودم که شناختمت از اون روز تا االن تمام زندگاتیکالس
 کردمی مبتی تعقدمتی ندیکتابخونه اتفاق

 
 .شدمی من هاج و واج ترمگفتی که مي هر کلمه ابا

  زدی از عشقش حرف مي اون چقد عاددمیکشی بهش خجالت ممی از نگاه کردن مستقی حتمن
 
 .  رد و بدل شدنمونی فقط سکوت بمی اومدرونی شاپ بی واز کافمی که قهومونو خوردی وقتتا
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  کنیتو رانندگ: اشاره کردنشی ماشبه
 

 دمیکشی  خجالت میول. بودمی خفننی ماشنی با همچی رانندگعاشق
 

 !؟ي چقد سرعت دارنمی ببخوامیبجم دختر م: گفت که
 

   زدمو پشت فرمون نشستميلبخند
 
 میرسی تا شبم نمی حرکت کنينطوریا: کردیکه اخم مصنوع.کردمی می آرامش ولذت رانندگبا
 
  خوبهينطوریهم_
 
 بگو جراتشوندارم_
 

 تا به خودم اومدم به چهار کردمی سرعت ممکن حرکت منیبا آخر. گاز گذاشتمي بهش انداختمو پامو روی پر حرصنگاه
  وچراغ قرمز بود ترمز کردمدمیراه رس

 
  به پادرل جلو برخورد کردنی باال بودماشيادی زنی ماشسرعت

 
 دمی فهمکهیزی چتنها

  خون رو سرمیسیخ
 کای الستغی جيصدا

 .... رفتیاهی که سوچشمام
 
 ستادهی که روبروم ادمی شهاب و ددیدی شدم هنوز چشام تار مداری بدیچی که تو سرم پیفی درد خفبا
 

 آقاشهاب: بود اشک تو چشام حلقه زدچییسر اونم باندپ. بودممارستانی بروتخت
 

  زديلبخند
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  خواستمی شد؟ بخدا من نمی چنتونیماش: گفتمهیباگر
 یشیبهش فکرنکن سرمت تموم شه مرخص م: توحرفم زد
 

 ؟ی بفهمه چالی خدا اگه داني واومدی منیی اشک آروم آروم از چشام پاي هاقطره
 
  تاوان پس بدمتونمی کردم که تا آخر عمرم نمي کارهی_
 

 ستی نکن مهم نهی گرگمیم: شدکی نزدبهم
 
 آخه_
 آخه نداره_
 
  مرخص شدممارستانی خوردم وسرمم تموم شد از بنکهی بهم دادبعد اي اوهی و آب مکیک
 

 د؟یخوای نمنتونویواقعا خسارت ماش: داغونش شدم و گفتم نی ماشسوار
 
  خسارتیگی تو مامی بي خواستگارخوامی دوست دارم مگمیمن دارم م_
 

 دیواقعا به من عالقه دار: نگاه پر جذبش شدم وگفتمغرق
 ی هرچه زودتر مال خودم شتوی خواستگارامی بخوامیمن فقط م_
 

 ستی خانوادم خوب نطی شراشهیآخه االن که نم: گفتمبالکنت
 چرا_

 دهی دختر خوابهی هفته با هیجدن برادرت سرگرده و : کردم که گفتفی تارا رو کامل براش تعري هیقض
 

  کرده باشهي کارنی محاله همچالین بابا دان: گفتمعیسر
  دی لرزی چرا دلم مدونمی نگام کرد نمنهی آازتو
  کردی و گذاشت وخدا حافظي بعدقرار
 : شخصسوم
   لواسون برسدي که به خانه دی طول کشی ساعتمین. کردای نثار دنی فحشرلبی انداخت و زنی به ماشی نگاهآراد
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   هستي مامورنی خانه حدس زد ماشکی درنزدیی پژونی ماشدنیباد
 
  زنگ زدواطالع دادالی امد و به دانرونی بنی آراد از ماشدنی بادرضایعل
 

 کی شلی گرفت در چشم به هم زدنرضانشانهی آورد وبه طرف علرونی بنی تفنگ را از داشبورد ماشی معطلیآرادب
 شوند سوار پورشه شد ونا دای ها پهی برسد و همساالی داننکهیآراد قبل ازا. اش خفه شد نهی درسرضای داد عليصدا.کرد
  با تارا بوداومعاوضهی گروگان گرفتن دني بعدي  ونقشهالی دوست داننی ترکی اول کشتن نزدينقشه . شددیپد

 .....  رنگ خشونت گرفتنگاهش
 
 
  

 الیدان
 

 ... اومدی  بر مي هرکاری کردم از اون عوضشتری بنوی ماشسرعت
 

 ...یلعنت...دمیدستمو رو فرمون کوب... بودي بدکیتراف
 

 ... رو گرفتم چند تا بوق خورد که چراغ سبز شدرضای علي شماره
 

 ... اداره رو گرفتمي شماره
 
 سالم جناب سرگرد-
 
 .... به لواسون کوچهدی بفرستروی و دوتا نسی پلنی حاال دوتا ماشنیهم-
 
 چشم-
 

 ...دمی کشی میی النای ماشنیاز ب...کردم قطع
 

 ...اسلحه رو از تو داشبورد در اوردم و تو مشت گرفتم...  صورتم داغ کرده بودتمام
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 ... کوچه خارج شدي به سرعت از انتهاینیماش... کوچه شدموارد

 
 ... بستخی روبه رو خون تو رگام ي صحنه دنی که از ددمی پررونی ترمز کردم و بعیسر
 
 ...دمیو سمتش دو...  خداااااااای:  زدمادیفر...  افتاده بودنی رو زمی بود که خونرضایعل
 
 ...به اطرافم نگاه کردم... دیخون تو صورتم دو...  افتاده بودنی پهلو رو زمبه
 

 ... افتادمرضای با زانو کنار علعیسر...  کسچی نبود هیکس
 

 زدمیمنفس نفس ...زدی بود و نفس نفس می دستش خونتمام
 
 ... بهت دستشو گرفتمبا
 
 !یخوب...یعل-
 
 ...رونی بزدیخون م... ثابت موندنشیچشمام رو س...زدی نفس نفس می سختبه
 

 !!ي کردکاریچ...داداش: دستشو محکم فشردم...  جمع شدنمردم
 

 ... چشمام تار شدي جلوکردمیحس م...  بودی خونلباش
 

 د؟؟یمگه کر... زنگ بزنه اورژانسیکی:  کنارمون جمع شدن داد زدممردم
 
 ... افتاده بودنی دوستم بودم که غرق خون جلوم رو زمنیمن فقط متوجه بهتر...  شلوغ بودیلیخ
 
 !یچت شده عل-
 
  جلوایب....الیدان:  لب زدی سختبه
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 الیدان...دارم....درد...یلیخ... درد دارمالیدان:  جلو بردمسرمو
 

 ... حرف نزنیعل: دادمیجون مداشتم ... روهم فشردمدندونمو
 
 ...دهید...الین...دا-
 

 ...کشمیهمشونو م...یحرف نزننن لعنت: زدمداد
 

 ...کمکش کن...ارهیدووم نم....بدون من....زیعز... الیدان:  فشردقمی رو شوی خوندست
 

 ...کردی مینی سال قورتش دادم رو گلوم سنگنهمهی که ایبغض...کردی داشت خفم مبغض
 
 نهی وقت نشهی...حرفمو... باشهادشیبگو ... دوستش دارم...یلیبگوخ...بگو...فروزان-
 

  بود بگوووویبگو ک:  زدمداد
 

 ... زنگ بزنه اورژانسیکی...دیکنی می چه غلطدیدار: داد زدم...  رفتی مخونش
 

 ... تو راههادیداره م: ومدی ميادی زيصداها
 

 ...به فروزان بگو...الیدان:  فشرده شدقمی رو شی و خونخی دست
 

 ... حالت بدهیبسه عل:  زدمداد
 

 ...ادیخوابم م:  زمزمه کردارومتر
 
 ... کشمتی خودم می بخوابیکنیغلط م:  زدمادیفر
 

 ... زد حس کردمی جونی بلبخند
 
 ...شهی تموم میاالن همه چ...شهیاالن تموم م...درد دارم-
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 ...روح از تنم رفت... حس شدی کردم دستاش تو دستام بحس

 
 ... بازش ثابت موندمهی و نی خوني رو چشمارمی خيچشما

 
 یعل... حرف بزن باهامیعل:  زمزمه کردمرتی حبا
 
 ییییییییییعل: دمی صورتش کوبتو
 

 ... بودم هزارباردهی حالتو دنیا...ومدی نییصدا
 

 ... گرفتمسرشو محکم تو بغلم...دی سرتقانه از گوشه چشمم چکی اشکقطره
 

 ...سرشو محکم به خودم فشردم...سوزهی تو گلوم مکردمی محس
 
   کشمتیم: داد زدم...ذارمی کدومتونو زنده نمچی خدا هي خداوندبه
 

 خــــــــــــــــــــــــــداااااااااا:دمی کشادی بلند کردم و فرسرمو
 

 ...کردی مي جارنیو رو زم شستیبارون قطره قطره خونارو م... دیهوا هم غر... شدسی خصورتم
 

 ...دادی من جون مي جلومی خاطرات جووني دوستم همه نیبهتر
 
 ...دستمو رو چشمش گذاشتم... زدمینفس نفس م... ومدی از دستم نمی غلطچیه
 

 ...دمیدی نمیچی هگهیمن د... دیآمبوالنس رس...دی لرزی بدنم مي همه
 

 ...دمیدی نمیچی هگهی و من ددی رسسی پلنیماش
 

 ...دمی دقموی رفنی باز بهترمهی نيفقط پلکا... دمیدی رو مرضای بدن غرق خون علفقط
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 ...دمیدی مشدی مدهی مردم رو آسفالت کشي پاهاری که زیی خونافقط
 
 !نبود... بودرید...کنمی مکهی تکهیهمشونو ت...کشمی خدا همشونو مي خداوندبه
 
  که تو خونه منتظر پسرشهی زنری پبه
 
  
 شدی مکی و قدماش که مدام بهم نزددمیدی مقمی جون رفی فروزانو رو جسد بي زده خی فقط نگاه دی وسط شانی او

 .  کردمی می سرش خالدینبا
 
 
 

 . دمیدی برق چشماشو می بود ولکی تارهوا
 
 
 ؟يکردی فکرشو نمهیچ: االن فرزادو هل دادم با نفرت به فروزان نگاه کردم و با پوزخند گفتم دمیفهمی نمیچیه 
 
 
 سرگرد متاسفم _
 
 
 

 مثه تورو دوس یاقتی لی گفت بی گفت؟ می می آخر چي من لحظه هاقی رفیدونی خودت ميتاسفتو بزار برا: زدم داد
 ی لعنتي آخر حسرت به دل نگاه توي لحظه قمی رفی فهمی ميدی بارم حرفاشو نشنهی باشه ادتی گفت یداره م

  بود؟ي چطورتگفی رو می لعنتي فقط اسم توی با لباس خونی وقتیدونیچشاشو بست؟ م
 
  

 دمیکشی تو بودم تا گورم خجالت ميآره خجالت بکش من جا _
 
 

  ناراحتننجای همه ای عصبدونمی تورو خدا آروم باش مالیدان:  فرزاد اومديصدا
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 لمی موباشهی سرم داره منفجر مکردمی حس مزدمی سرمو رو فرمون گذاشتم نفس نفس مدمی به هم کوبنوی ماشدره

 خوردیپشت سر هم زنگ م
 
 
 
 سر بلند ی آشنا و بمي با صدادمی شنرویغامگی پي چقدر زنگ خورد که صدادونمینم.  مهم نبود یچی هگهیمهم نبود د. 

 کردم
 
 
  مونده باشهادتی هنوز صدامو تو دیسالم جناب سرگرد با  _
 
 

 وس بود دندونام رو هم فشرده شد نامی چنگ زدم همون بلی به موبایلعنت
 
 
 يشدی من وارد ممی تو حردی خونه برده باشن نباقتوسردی رفدی باگهیتا االن د _
 
 

  ناموسی بکشمتیکثافت حروم زاده م:  زدم داد
 يری بگلی تحوقتی جسد اونم مثه رفيخوای منه اگه نمشی پای بگم خواهر ت دنزوی چهیبهتره قبل کشتن من  _

 ی بکندی باگموی ميهرکار
 
 

  ؟ي خوردی داد زدم ، تو چه گهای بست دنخی تو رگام خون
 
 
 
  

  کشمی بخوره به لجن مای به دنفتی کثي ناموس نوك انگشای بيترسو
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 اری نفتی خوب گوشاتو وا کن اسم زن منو به زبون کثفتوی کثی و زندگخودتو
 
 
 ندازمی خواهرتو جلوت مي وگرنه جنازه يدی ملیتارا رو تحو _
 
 

  خفه شو:  زدم داد
  بوق آزاد اومديصدا

 
 ادی بخوره بلند فرای به دنی دست کسنکهی اون حروم زاده بود از فکر اشی پای دنشمی دارم منفجر مکردمیحس م 

  دمیکش
 
 

  ذارمی آخر نمي هی  تارا تارا مال منه تا روز آخر تا ثاندیچی تو سرم پحرفش
 
 

  کشمتونیم:  زدم  شرف بهش برسه دادی اون بدست
 
 
 
  
 
 :اگذشتهیدن
 

 دمی به لبم مالی رفتم و رژ لب صورتنهی ايجلو. بستمدرواروم
 

 ! درست بود؟داری دنی اواقعن
 

 !شناسمشی نمکهیکس
 

 !دونمی ازش فقد اسمشومکهیکس
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  که منو دوست دارهکنهی اون اظهار ماما
 

 ؟! بهم نگفتیچی داغون کردم هنشوی ماشی دروغ بود چرا وقتاگه
 

  مثه منو بزنهي که نخواد مخ دخترادی بنظر پولدارمينقدری اتازه
 
 !شهی ضربان قلبم تندماری اختی ببندهی تو ذهنم نقش مرشی تصوی چرا وقتدونمینم
 

 ! منو دوست داشته باشهی آدمنی ممکنه همچواقعا
 

 ....... یول.هیخی یلی که خچشماش
 

 دمیمانتوقرمزمو پوش. کردمیپوف
 
   تنم کنمدادی اجازه نمالی دانکهیمونه
 
  منمستی حواسش نکهی االن به تنها کسیول
 

 دمی رو ناخونم کشانهی و الك قرمز وناشدمی وپوشنی جشلوار
 
    تخت ورداشتمری بودم از زدهی کفش پاشنه بلند قرمز که از مشهد خرهی

 
 رسمی پاشنه هام بهش نمنی با ای حتمطمئنم

 
  زدمي لبخنداری اختی و قد بلند بود بکلی هخوش

 
 
  

  گرفتمنی دربست تا محل قرار ماشابونی زدم سر خرونی بفهمه از خونه بی کسنکهی از اقبل
 
  حس گنگهی مبهم یلی داشتم خیحس مبهم 
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  ازش ندارمی شناختچی هکهی پسرداربای مطمئنم بودم کارم اشتباهه دی طرفاز
 
 کردی مدنشی حس ناشناس تو وجودم منو وادار به دهی ی طرفاز
 

 شدی افتادم ضربان قلبم تند می که مادشی.دی لرزی مدلم
 

  منو دوست دارهی آدمنی همچهی که کنمی فکر منی به ایوقت
 
 کشمـی من ازش خجالت میول
 هی کدونمی چون نمترسمی مدمیشا
 
  آقاشمی مادهیپ:دمی افکارم دست کشاز
 

  شدمادهی و به راننده دادم و پپول
 

   نکرده بودم که نگاهم به قامتش افتادی طروی از مسی کمهنوز
 
 سالم آقاشهاب: لبش اروم گفتمي گوشه يگاریس. پارك نشسته بودمکتی نرو
 

 سالم.:شدی معتری خون تو بدنم سرانی انگار جرختیری دلم فرو مکردی که نگاهم ممیمستق. زل زدتوچشام
 

 یشی جذاب تر میپوشیقرمز که م: زدیلبخندکج
 
  نتونستم نفس نفس زدنمو پنهان کنمگهید

 ! بامن بودواقعا
 
  

 کردی مخی که مو به تنم سيهمون لبخند. زديلبخند
 

 ذاشتی مشی به نمادشوی و سففی ردي که دندونايلبخند
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 شدمی نمری سدنشی که از ديلبخند
 
 ؟یشنینم_
 
 . فاصله کنارش نشستمبا
 

  عجله دارمي خواستگارياوضاع خانوادت خوب نشد من برا: گفتی بميباصدا
 

 ؟ی هستیشهاب تو ک:دمی کشیقی عمنفس
 

 يدیپرسیرترمی ذره دهیاالن زوده : زديپوزخند
 
 شمی ازدستت ناراحت می نگگهیبگو د_
 

 از پام چطور: زدی کجلبخند
 

 ي بدونم چطور عاشقم شدخوامی من مگهیعه بگو د: زدمغی دختر بچه ها جمثل
 
 شهاب: گشت خشکم زدنی ماشدنی روبرو اشاره کرد رد دستشو گرفتم که با دبه
 
 می برنجاینترس پاشو از ا_
 

 سوار شو: اشاره کردمیدی رسنشی با ترس دنبال شهاب راه افتادم تا به ماشکردی زنده زنده چالم مدی فهمی مالی داناگه
 
 پورشه ش سالم بود به عقب نگاه کردم وگفتم. سرعت سوار شدمبه
 
 
   برات خرج برداشتهی کل؟حتمايدرستش کرد_
 

 .ستیمهم ن: گفتخونسرد
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 م؟یری کجا ممیدار: باال انداختمییابرو
 
  مني سوارنی ماشستیپ: نگام کردنهی تو ااز
 
 واقعا: ذوق گفتمبا
 

  و سرعت بودمنی عشق ماشی جوابم بود دلم گر گرفت از بچگرنشی شسکوت
 

 . مثل شهابی با کسی با کاونم
 

  نگه داشتي سوارنی ماشستیدرپ
 
 .....نجایشهاب چرا ا: مسابقه با تعجب گفتم نی پراز ماشستی نبود و پچکسیه. میداخل رفت. شدمادهی پورشه پاز
   ونگاهم تارشددیچی تو سرم پي که تو سرم خورد درد بدی محکميبا ضربه .

 
  
 زمان حال:راتا
 

 . کالفه بودميکاری همه بنیوازا. نشسته بودمروتخت
 
  بنظرت کجا رفتهدارهی ور نمزنمی زنگ میمحسن هرچ:دمیشنی ومالی نگران مامان داني اتاق باز بود مدام صدادر
 
  بچه رونی دوستاش راحتش بذار اشهیحتمن پ!کجا رفته؟_
 

 دهی رسنجای راحت گذاشتم که کارش به االمیدان: پر حرص عاطفه اومديصدا
 

 .  شعله ور شدمدوباره
 

 ؟ی خونه کنری اساروی دنيخوای کرده می غلطنی همچالیچون دان: گفتباباش
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 گذشته نی نده تازه ازاشوجوابی باشه وگوشرونی زمان بنی تا اای سابقه نداشته دنچوقتیشبه ه10 کدومه؟ساعت ریاس_
 .کنهی خونه ب پا مستشیانی دننهی ببادی بالیاالن دان
 . دارهی چه اخالقیدونی که مخودت

 
 

  حال و روزم نبودنی اشناختمیاگه پسرمو م: گفتتلخ
 

 .کردی مشتری وبشتری بتموی هرلحظه عصبانحرفاشون
 

 دی کشرونمی زنگ از افکار بيصدا
 

 . خوردالی داغون دانينگاهم به چهره . رفتمرونی بعیسر
 

 ؟ی جان خوبالیدان: گفتی با نگرانعاطفه
 
 . داشتمي بدي چرا دلشوره دونمی بهم انداخت نمی نگاه کوتاهالیدان
 

 نفسم به شماره افتاد. چشماش کاملن سرخ بوديدیسف
 

 . بهم انداختيزی نگاه تباباش
 
 : که بر فضاحاکم بود گفتمینی توجه به جو سنگیب

 
 ؟ی چرا ساکتالیدان
 

  هرجا باشهگردهی نباش مطمئنم االن برمی عصباسی اگه بخاطره دنزمی عزالیدان: گفتمامانش
 
 گردهیبرنم: گفتي خشداري باصداالیدان
 
  

 می بهش نگاه کردی باتعجب و نگرانهرسه
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 یلعنت: من دردم گرفتکهی طوردی کوبواری مشتشومحکم به دالیدان
 
 ستادمی رفتم کنارش اعی توجه به پدر ومادرش سریب

 
 

  شده؟ی بگو چالیدان: ثابت بودواری هنوز رو دمشتش
 

 يالل شد: داد زدمحسن
 
 .... پس فطرتیآراد رادمنش اون عوض.آراد: به خون نشستشو بستي چشماالیدان
 

   حرفشو نگفتي ادامه
 

   کردستی قلبم اانگار
 

 ؟یآراد چ: چرخوندمی به سختزبونمو
 

  شدهی من چيای شما؟چه خبره؟دندیگی میچ: لرزونش گفتي باصداعاطفه
 
   افتاده سخت نبودی چه اتفاقنکهی حدس زدن اگهید
 
  ادی ازش برمي و همه کارهی که آراد چه ادم خطرناکدی منه احمق چطور به ذهنم نرسآخ
 
 
  

  شدهی دختر من چنمیبنال بب: و گرفت وگفتالی داني قهی با خشونت ازجاش بلند شد محسن
 
 : بهم انداختیی نگاه گذراالیدان
 

  زدیلخ تپوزخند
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 رمی پس بگاروی هفته بهم وقت داد که تاراو بهش بدم دنهی حرومزاده فقد اون
 

 ؟ی؟چیک: وا رفتمحسن
 
  حرف زدن زجر بکشهشتری وضع بنی با االی نخواستم دانگهید
 
 . که من توش بودمي باندسیپسر رئ: گفتمی بغض واضحبا
 

  الشهدادی سای: افتادنی زمي روعاطفه
 
 مامان: گفتی بانگرانالیدان
 

 زدمیاب قند وهم م. تو اشپزخونه رفتمدمشونوی خشک بود اما بزور دنبال خودم کشپاهام
 
 
  اووردی به دستش مدی باخواستی وميزی که هرچيآراد.کردمی آراد فکرمبه
 

 . محال بود از من بگذرهکهیآراد
 
 !گذشت؟ی از من مالیدان!؟ی چالیدان
 

  وحس کردمالی داننی سنگي هی ساختیری ماشکام
 
 . بهش نگاه کردم بازوم تو دستش بودسی خي چشابا
 

 اروی دنذارمی که خورده زندش نمی بخاطره گهکنمی صفته نامرد و تو گور میتارا مطمئن باش اون ب:زدی مشمی آتصداش
 .. توی ولرمیگیهم ازش م

 یمن چ: قورت دادمبغضمو
 
  باشه؟؟يسپری و به من می همه چي تکون بخورنجای ازايحق ندار_
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   اب قند و واسه مادرت ببروانی لنی اایب: بستمچشمامو
 
 
  

 ایدن
 
  چشم باز کردمی شدم و به سختاری تو سرم هشي با احساس دردسوختی مي گلوم بد جورته
 
همه جا ... چشمامو به هم فشردم و سرمو چرخوندمیبه سخت..  بوداهی کجام تا چند لحظه همه دور و برم سدونمینم 
 بود اهیس
 

 نجام؟؟؟ی چرا من اشهی دوباره پلک زدم که احساس کردم کم کم اطرافم داره روشن مدیدی نمچشمام
 

 بسته ی گشاد به دستام نگاه کردم از پشت محکم به ستوني شد با چشمادهی بلند شم که دستم به شدت کشخواستم
 بود
 

 ... نداشتدهی فای ولدادمی داشتم دستمو محکم تکون می وحشتناکاحساس
  شدسیچشمام از ترس خ.. بودم ی و بزرگکی به نسبت تاري انبارهی تو
 

 :   کردم داد زدمدای صدامو پیوقت
 نجاااستی ایک... ی کمک کنه هیکی نجاست؟؟؟ی ایک -
 

 ...  رد شدندمی دي اتفاقا از جلونجام؟یچرا ا.. شد ری اشکم سرازومدی نییصدا
 

 ..انگار شب بود... دی بدنم لرزدیچی تو سرم پیدرد وحشتناک...ير سوانی ماششتیپ... با شهابقرارم
 

 ؟ی چالیدان...الیدان... نگران شدنیلی خنای مامانم ااالن
 

 ...کشتمی بودم که مرونی پسر بهی کنه و بفهمه با دامی پاگه
 

 دمی محکم کشدستمو
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  کمک کنهیکی -
 
و چشمامو باال تر بردم که خون ... قورت دادمی ظاهر شد آب دهانمو به سختی در به شدت باز شد و قامت بلند کسهوی

 .... بستخیتو رگام 
 
 

 شهههههههاب؟
 
 
  
  لبخند زدماری اختیب!!  به من اخم کرده؟؟خواد؟؟؟ی می چنجایا

 
 ....دایشما از کجا منو پ... دست منو بستهیکی دیاقا شهاب توروخدا کمکم کن -
 
 تر کی آروم  بهم نزدي و با قدم هادیدرو محکم به هم کوب... تو دستش روح از تنم رفت و الل شدمي اسلحه دنی دبا

 شد
 

 .. زدمی نفس نفس مسادی سرم واي چخبره؟ باالنجایا...دیلرزی ملبام
 
 ..  طرز استفاده شوی بودم حتدهی و بابا دالیهزار بار دست دان...هی چدونستمیم
 

 زدی برق مبی عجیکی تارنی شدم که تو ارهی خشک شده بود به چشماش خدهنم
 کنهیدستم درد م...دستم...شهاب -
 
 تنش بود بهم نگاه ی شدم لباس مشکرهی پا انداخت بهش خي روبه روم نشست و پا روی صندلي نگفت و رويزیچ

 خواد؟؟ی می چنجای کنار بره شهاب ادمی دي اشک از جلويکرد چشمامو فشردم تا تار
 

 ... نگفت چرامی خواستگارادی بخوادی و مادی گفت از من خوشش مده؟ی جوابمو نمچرا
 و همه رو کردی بود دستامو باز منجایاگه اون ا.. تنگ شدالی داني دلم برااری اختی بدمیترسی مرشی تي بار از چشمانیا
  زدیم
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 413 

 دمی پرساروم
  نجا؟ی منو آورده ایک -
   گفتی بمي صدابا
 من -
 

  دستشهی اسلحه چنی اما چرا؟ انجایشهاب منو آورده ا.. گشاد شد چند لحظه الل شدمچشمام
 ... کمکم کن دستامو باز کنمای تورو خدا بکشتمی کنه مدامی پالی اگه دانشنیشهاب پدرو مادرم نگران م -
 

  دمیترس.. قدر از نگاش از پوزخندشنی چرا ادونمی زد و سرشو برگردوند و نمپوزخند
 شنی از دستت ناراحت میلی اگه پدرو مادرم بفهمن خنجا؟ی اي منو آوردیشهاب برا چ -
 

  گفتآروم
  ستمیمن شهاب ن..یی کجاسی نتیتو انگار حال -

 ...ختهیبهم تجاوز کنه؟؟ خوشگلتر از من براش ر... بهمخوادی نکنه مست؟ی افتادم شهاب نی پس مشتری بهرلحظه
 
 تو دلم بود یترس وحشتناک!  جذاب تر شده؟؟ی اسلحه و لباس مشکنی با اکردمی نگاهش کردم چرا حس می چشمریز
 ... نگران شدنیلیبابا مامانم خ..
 

 دمی شغل برادر و پدرم افتادم با تعلل پرسادی ه؟؟؟ی روبه روم کشخص
 م؟ی خواستگاريای بيخوای موی دوسم داری مگه نگقت؟؟؟ی هستیتو ک...شهاب -
 
 
  

 ! چیزي نبود جز پوزخندجوابش
 !جیغ زدم! سرازیرشداشکم

 کی هستی عوضی؟تورو خدا دستمو ول کن چی میخواي از من-
 
 

  وحشتناکی کرد و بی هوا از رو صندلی بلند شداخم
 ! و خودم رو عقب کشیدمترسیدم
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 !اك بوددستاي داغش عجیب دردن. محکم تو دستش گرفت و فشرد که از درد صورتم تو هم رفتچونمو
 
 
 !بهتره خفه شی و امید وار باشی برادرت کاري که من میخوامو بکنه،من همیشه انقد آروم نیستم-
 

 چیکار؟تو کی هستی؟:تو اون تاریکی ناباور نگاش کردم و لب زدم... برادرم
 !زیاد حرف می زنی اگر به چیزي که میخوام نرسم زنده نمیمونی-
 
 

 .تو اتاق پخش می شد نمی کرد،صداي نفساي تندم نگاهم
  اعتماد کردم به کسی که نمی شناسمش؟چرا

  کی بود؟شهاب
 ...دانیال

 ! دلم برادرمو می خواست،نکنه بخواد بالیی سر برادرم بیارهچقد
 
 اگه بفهمه با من چیکار کردي زنده ات نمیذاره_

 !به خدا قسم این شهاب نبودشاید فقط شبیهش بود! با همون پوزخند وحشتناكدوباره
 
 

 : از تو جیبش در اورد و شماره گرفت و رو بلند گو گذاشتگوشیشو
 چی شدتصمیمتو گرفتی؟-

 ،حتی صداشم دلم گرم می کرد! دانیال بودصداي
 
 دنیا کجاست؟!عوضی حرومزاده-
 !فعال زنده است-

 دست کثیفت بهش نمی خوره:ه فریاد دانیال تنمو لرزوند فعال تاکید کرد کروي
 
 
 تجاوز قتل!نظرم عوض شد تا چهار روز دیگه تارا تحویلم ندي ممکنه هر اتفاقی بیفته-
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   هاي بریده بریده ي دانیالنفس
  زده ب شهاب نگاه کردموحشت

 
 
  
 یی ناموس بالی بنی ببکنمی مداتی پدهیروز نکش دو...ی زن من رد بشی از صد فرسخذارمیخفه شو مطمئن باش نم -

 ... خواهر من بخورهي اگه فقط دستت به روسری خودتم نشناسگهی که دارمیسرت م
 
 

 شد و من رهی شهاب تي چشما؟یاز ک...شناختشی اون دختره افتادم شهاب مادی بردمی می داشتم به عمق فاجعه پتازه
 دمی ترسشتریب

 
 
 ... ساعت از چهار روز بگذرههی اگه فقط کنمی که گفتمو ميکار-
 نی سالست؟ ببستی دختر بهی که طرفت ی بدبختنقدری ای که با من روبه رو شي تو وجودت نداری جو مردونگهی-

 کنمی ماهی فقط نوك انگشتت خواهر منو لمس کنه روزگارتو سکنمیتکرار م
 يچهار روز مهلت دار-
 
 

 .. چقدر بدبخت شدمدمیفهمی رو قطع کرد و من تازه داشتم می گوششهاب
 
 

***** 
 تارا
 

 یعی اخماش به طرز فجدی کالفه تو موهاش دست کشالی داننهیشی آراد ساکت نمدونستمی مدیترکی داشت از درد مسرم
  تو هم بود

 
  شده بوددهی بردهی باباشم بري و نفسهاکردی مهی داشت گرمامانش

 
 ... ازم متنفرنکردمی مبل بلند شدم حس مي رواز
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 !کجا بابا؟؟-
  به اداره خبر بدمدیبا-
  محکم گفتالیدان
 ..ادی تارا وسط بي پاخوامی نمکنمی مدای رو پاینه خودم دن -
 
 

  زدغی جهی صبرش بود با گري که انگار آستانه مامانش
 
 
 پاش تو یتاز وق.. ي دختره انی بعد تو به فکر اادی تمومش کن هر لحظه ممکنه هزار تا بال سر دختر من بالیدان -

 رن؟؟؟ی ازم بگاموی دختره دننی به خاطر اذارمی مي فکر کردمیدی کشی همه بدبختنی من باز شد ايخونه 
 
 
  

  باباش اومدي جديصدا...خدا لعنتت کنه آراد.. رمی بمخوامی کردم محس
 
  شهی درست نميزی چی با مقصر کردن کسمی فکر کنی منطقدیعاطفه آروم باش با-
 
  دادرونی کالفه نفسشو بالیدان
 برم چرا قمی رفنی ختم بهترتونمی نمیحت..رضاستی امروز ختم علارمی هم در می پدر اون عوضکنمی مدای رو پایدن گفتم-
 ... دیکنی درکم نمکمی

 
 

 من چه دی فهمیچرا نم...هم زمان خواهرمو گرفتن...دی که شما روم اورديفشار.... دوستم جلو چشام جون دادنیبهتر
 کنمی درست مزوی خودم همه چگمیمرگمه دارم م

 
 

 رمی بمخوامی مکردمیو حس م...ادی چقدر داره بهش فشار مدادی وحشتناك سرخش نشون ميچشما
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  گفتهی با گرمامانش
 
 
 ...ارنی سر دخترم بییاگه بال... بده لشی دختره رو تحونی اادی بر مياز اونا هر کار... توروخدا الیدان -
 
   داد زدالیدان
  بگهنوی اگهی حق نداره دیکس... ناموسی بدم به اون بلشی رگ نشدم که تحوی بنقدری دختره زنه منه انیا -
 کنمی مدای پارویخودم دن.. 
 
 

 .. مامانش بلند شدغرغر
 
 ... کالفه تر شدالی دانو
 
 
 ...ي جور؟؟؟چهیکنی مداشی پيآخه چجور -
 
 
  
 تارا بدون دی همتون گوش کنخوامی مکنمی مداشی سنگم شده پریاز ز...کنمیخطشو کنترل م...دمیبه اداره گزارش م -

 ... برهیی من حق نداره جاياجازه 
 
 یوقت... تجاوزیحت...ادی ازش بر مي هر کارشناختمی میمن آراد و بهتر از هر کس... شددهی دستم کشامی به خودم بتا
 ...ي اگهی دزی از آدم کشتن تا هر چکنهی مي بشه هر کاروونهید
 
 ...می باال رفتدی دستمو کشالیدان

   محکم رو هم فشردچشماشو
 
   گفتی بمي صدابا
  راه هارو کنترل کنمدیبا... فعال کنم اباروی رد دیبا.. برم ادارهدیبا-
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 ... بهترهدی شاکنهی مي اراد هر کارترسمی من مالیدان... لب زدمآروم

 
 
  دمی کشي خفه اغی جاری اختیان کرد ب سرم فورهوی

 
  و داد زددوی محکم کشقموی

 
 
  بهتره تو رو بفرستم؟؟؟؟؟؟یبهتره چ..ياری رو زبونت بيچند دفعه گفتم اسم اونو حق ندار -
 
 
  ؟؟ي قدم از کنار من جنب بخورهی ي رو شه حق ندارروی زای دنادی بنی تارا گوشاتو باز کن اگه آسمون به زمنیبب

   زدداد
 
 
  ؟؟؟ییییدیفهم-
 

   و آروم سر تکون دادمدمیلرز
 ...يدار.... آرومالیدان-
 
 

  دمیبا خشونت به در کوب.کالفه بود... ادامشو بگمنذاشت
 
 
 خوردی داغش تو گوشم مي نفسادی اومدم پسش بزنم عقب کشتا
 ... ازشی حرف بزني کشم اون ناموس دزدو حق نداریم...یتارا تو مال من -
 
 

 ...منکه جرات نداشتم برم سمت آراد... نشستمنی و درو به شدت باز کرد رو زمدی عقب کشعی تکون دادم سرسر
 

 ... نفس بکشمهی ثانهی تونمی نباشه نمالی اگه دانی بود ولی خواهخود
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  کنه؟؟؟کاری چخواستیآراد م...دمی محی ترجزی به همه چالوی با دانبودن
 
  

 الیدان
 
 ؟؟؟ی مشکيلباسا  خرما ونی بود ارضایبخاطر عل... نگاه کردمتی به اوج جمعدمی بهم کوبنوی ماشدر
 
 
 دستمو جلو یحت...چشمامو بهم فشردم فرزاد اومد سمتم..  باشهشی عروسي تاالر برانی اکردمی که فکر می کسيبرا

 ..نبردم
 
 

 .... بود؟؟خواهرمم اضافه شدي دوستم کم دردنی مرگ بهتردرد
 
 ...دیچی پی قران تو فضا ميصدا... سوخت ی مي گلوم بدجورته
 
 

 دمی فرزادو شنيصدا
 الیسالم دان-
 
  اومدی به سمتم مایلی بودم که رو دوش خی به تابوترهیخ... نتونستم سر تکون بدمیحت
 
 ...دهی از از همه آزارم مشتری اهللا و اکبر بي چرا صداو
 

 ...دمی فرزادو شنيصدا
 اهرت چخبر؟؟؟ از خويای بی بتونکردمیفکر نم-
 
  کرده بود اما قورتش دادم و گفتمری تو گلوم گي بدزیچ
 
 ... کنمی برم اداره اما قبلش اومدم از دوستم خدافظخوامیم-
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 ... فرزاد رو شونم اومددست
 ...رضای مادر بزرگ علالیدان -
 

 مثل رضامیمن نبودم که روز اول بهش گفتم تا آخر مراقب عل...دمیکشی خجالت مدنشی از ددیشا... مشت شددستام
  نکردمی غلطچی حاال که جلو چشمام جون داد هکمه؟ویبرادر کوچ

 
  اومده بودنتی تسلي اداره براي بچه هاي شدم همه کی نزدی آهسته به اون حفره خالي قدم هابا
 
 
  

 نبود شونشو بماله و بگه ی کسی حتدیتش بود و شا محکم دسی نشسته بود و عکس علی با چادرخاکی وسط زناون
 ... بودیفقط عل....شتی پمی که رفت ما هستیعل
 
 
 ... سوزوندی ته قلبمو می روشن عليچشما... قاب عکس کنار تاج گل نگاه کردم به
 
 
 رزنی به اون پگهیچند قدم د... از ذهنم رد شدکردی پخش مابونی اون صحنه که بارون خونها رو رو آسفالت خاری اختیب

 .. شدمکینزد
 
 

  اد؟؟؟ی بستی وقت قرار نچی هگهی که دی پسرت باشدنی شب منتظر دمهی بود تا نانصاف
 
 

 ... تونست راه برهی نمی حتدمی زجه شو شني صدای فشرده شد وقتدستم
 
 
 

 ...فشردی اش که قاب عکسو مدهی چروکياز دستا..دمیاز چشماش خجالت کش.. بلند کردم سر
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  صحنه نشکست؟؟؟نی ادنی از دشدیم
 ...دمیشنی نمزی عزي جز صدايزی چگهی نشکست ؟؟؟ دزنیری و هفت سالت مستی پسر بي دارن خاك روی وقتشدیم
 
 
 
  ي چشم به راهم نذاريمگه قول نداد... من زنده استيرضای تورو خدا بگو علالیدان-
 
 
  

 زن؟؟؟یری جوون من دارن خاك ميرو
 انصافه من عزادار پسرم باشم؟؟... نمی بشی کدیبگو شبها به ام... جون داد جلوت پسرمي چجوربگو
 
 
 خجالت دنشی از دگهیعقب رفتم د...ي برم واسه پسرم خواستگارخواستمی هفته براش کت و شلوار دوختم منی االیدان
 ...دمی کشیم
 
 

 ...کنمیو تو خاك مبه خدا که خودم اون حروم زاده ر... محکم رو هم فشردم دندونامو
 
 
 اون کثافط دور برداره نی از اشتری بگهی دذارمینم... خواهرم...چشمامو بهم فشردم...رونی زدم بی با چه حالدونمینم

   تا چشمام تار نشهزدمیپشت سر هم پلک م...دستامو بهم فشرم
 
 

**** 
 السا

 
 

  فوت کرد و به بابام نگاه کردمهران نفسشو... بابا نشستمي مبل روبه روي دادمو رورونی بنفسمو
 
 
  آماده اس مهرداد؟زیهمه چ -
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 يبه خاطر جوش خوردن معامله ...پدرمو عمو مهران گرفته بودنش ..می داشتی مهمونهیامشب ... سر تکون داد بابام
 ...  و پسرشرجیپدرم با ا

 
 
 

  مهران بهم نگاه کردعمو
 ...به گمونم اسمش آراد بود... و پسرش هستنرجیا-
 
 

  تفاوت گفتمیسر تکون دادمو ب...شناختمی مثل اونو خوب مي مغروريمن جنس پسرا... زدمپوزخند
 
 
 ... بودنیاره هم-
 
 
 ...انگار از تو خوشش اومده بود-
 
 

 ..دمی خندمحو
 ...نی دقت داریلیخ-
 به دوباره برگشتن یلی از آلمان برگشته بودم و مشدی میشش هفت ماه... مبل بلند شدم و در اتاقو باز کردمي رواز

 ...نداشتم
 
 
 
 خرده گپ ها جلو نیمعامالت پدرو عموم هم تو ا... بودی بود و فقط برا خوش گذرونادی زای مهموننیاز
 ي خونه یاز وقت.. و نرگسيمهر... بودننجای هم ارجی ايدو تا از خدمتکار ها...دنیچیخدمتکارا داشتن سالنو م...رفتیم
 ...کردنی موقتا کار منجای لو رفته بود ارجیا
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 اهلش ادیز... فرستادمرونیدودشو ب.. زدمشی اوردم و آترونی رنگ بیی طالي از جعبه يگاری پنجره رفتم و سيجلو
  کردمی استفاده می گهگاهی گذرونخوش ي برا فقط...نبودم 

 
 
 
 
  
 زانو ي تاباالی شکالترهنی پهی کمدو جا ب جا کردم باالخره ي لباساانی همه بگهی االن ددی شب بود شايطرفا 

 دمیپوش
 کردم خط یمی مالشی وآراختمی طرف تو صورتم رهی موی شرابي تنگ بود موهانیی وپاخوردی تور منشی آستيباال 

  سبزموي چشمادمی کشیچشم
 

 رونی تو فضا پخش بود ازاتاق بکی موزي زدم صدای تخت نشستم الك مشکي روکردی تر مدهی سبزمو کشيچشما
 رقص ستی پي سالن جمع بودن جوون ترا توي همه توشناختمی اون صورت نمهی رو ی شلوغ بود کسيادیاومدم ز

 موهام ستادمی که ازی ميدادم جلو صی و آرادو تشخرجی پدرم رفتم که ازی آروم وشمرده به سمت ميبودن باقدم ها
صدام بلند شد و سرتاپامو نگاه کرد  دنی که سخت مشغول گپ زدن بود با شنرجیپشت گوشم زدم وبلند سالم دادم  ا

 پدرم بهم اشاره کرد
  جانرجیالسا دخترم ا_
   داشتمباروی خانم زنی بااییقبال افتخار اشنا:  بالبخند دستش فشرد رجیا

 دیلطف دار: کش اومدلبم
 باال داده بود شوی مشکي بودموهادهی پوشی نفتی باکت اسپرت آبی خوش دوختی به آراد کردم شلوار مشکیی گذرانگاه

 ازقبل چهرش سردترشده دستمو جلوش کردمی حس مزدی توچشم مبی باز بود وبرق گردنبند صلی کمقشی نییپا
 گرفتم

  آراد... سالم _
 
 
 
 دی دستشو کشعی تفاوت باهام دست داد و سریب
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 آراد به اون دختر ياه هااون بار متوجه نگ... گشتمیدنبال تارا م...به اطرافم نگاه کردم... بهش چشم غره رفترجیا
 ...شدم

 
 
 

  بزنمشی تفاوتی همه بنی تو برجک ای کمومدیبدم نم... لبم کج شدي گوشه ستی مطمئن شدم نیوقت
 
 
 نمی بیدوست دخترتونو نم-
 
 

  دادمرونینفسمو ب... تو هم رفت اخماش
 
 
 ومد؟؟؟ی خودش نای نشیاوردیشما ن-
 
 
 ...دی خندرجیا

 ...ستی نی مهموننیر حد احد و حدود اون دختره د-
 
 
 

  کنار آراد اشاره کردیاما به صندل... نگفتم يزی و چدمیخند.. هم رفتي توشتری آراد بياخمها
 ... السا جاننیبش -
 
 
  به آراد نگاه کردمی چشمری نشستم زی صندليرو
 ...دی ناراحتيزیشما انگار از چ-
 
 

  دادرونی نفسشو بآروم
  نه-
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 ی منصور مهموني قبل افتادم خونه ي دفعه ادی...دمی و سر کشختمی تو جام رزی رو منی از شامپای نگفتم کميزیچ

 ...رفتی سمت فرد کنارم مبیحسم عج.. پشت قتلش بودهیهنوز معلوم نشده ک...بود
 
 

 ... مشت شده بوددستش
 

 دمی پسر جوونو دهی ي گربه اي شدم سربرگردوندم وچشمای کسنی نگاه سنگمتوجه
   که روبه روم ظاهرشددی نکشی دادم طولرونی زدم نفسمو بيپوزخند

  تنها باشهنجای که افهی مثل شماحییبایخانم ز_
  باشما داشته باشم؟؟؟ی افتخار رقصتونمیم: جلوم گرفتدستشو

  ادنی زنجای ابای زي خانماستیحسش ن:دمی بشنوم خندرجی بحث بابام و اي ادامه خواستمی هام باال رفت مابرو
  زد و سرتکون داديشخندی نپسر
  شدن معاملسی بخاطر اوکی مهموننی عمو مهران اومد ايصدا
 ؟؟ی جان چرا انقدر ساکتآراد
 
  ساکتن باباشهیآرادجان هم: نگاهش کردم ی چشمریز
  اومدرجی اي رقص صداستی زنه اومد به زور عمورو بلند کرد رفت پهی

 !! رقص به پسرمنم بدههیالساجان افتخار _
 شدی پخش می پهنش گذاشتم آهنگ آرومي دستمو رو شونه دی بلندشد ومردونه رقصی بلندشدم آرادم بعد مکثازجام

  داشت دست داغشو دور کمرم بودی از سرخي شدم که رگه هارهی خشی مشکي چشمايتو
  بودکی تاری کمفضا

 دی ماشماهستي به بعد طرف معامله نیپس ازا_
 درسته_
 
 

 اومد فشاردستش روشونم ی چوانی وسط سر منصور و کنی ادمی من نفهمیراست:دمی وسط بودم باتعلل پرسی جفتهمه
 ی شمابفهمستی نیاجیاحت: ادشدیز

 يازدفعه قبل اخمو ترشد:دمیخند
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 رقص بودن آراد ستی و مهران وسط پرجی امی وبعد دوباره برگشتمیدی رقصقهی نگفت چنددقيزی نگاهم کرد وچزیت
 روشن کرد يگاری آراد سدادی بروز نمیبی داشت  حرص خوردنشو به طور عجی جالبتی مرموز بود  و شخصبیعج

   دادرونیودودشو ب
 ماه هی ي معاملشون برانی تو کار معامالت بود قراراولرجی اشترازی گپ وگفت زدن انگارخودش بی معامله کلي براباپدرم

  ت شدبعد بودکم کم سالن خلو
 
 
  

 :ایدن
 

  سفت بسته شده بود که مچم کبوده االننقدریا. که دور دستام بودیمی ضخطناب
 

 .دمیترسی میکی از تاری بود از بچگکی سرد وتارهیانبار
 

 . بود که کردمی حماقتری تقصنای اي همه
 
 در باز شدو نور چشمامو زد. کردمینی فنیف
 

 . سرم احساس کردمي نفر وباالهی ي هیسا.  بستمپلکامو
 

 . بودستادهی غذا اینی سهی سرم با ي  باالدونمیاسمشو نم......شهاب. بازشدچشمام
 
 .نجامی ایمن تا ک: بغض گفتمبا
 
 . برسمخوامی مکهیزی که من به چیتا هروقت: گذاشتنی رو جلوم رو زمینیس
 

 .گهی تاراس ديخوای مکهیزیچ:دی تو چشام جوشاشک
 

 یکنی میی آدم ربا؟بخاطرشي دوسش دارنقدی ایعنی: گفتمتلخ
 
 . جاش بلندشداز
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  ترسم ترو خدا بذار برمی منجایمن از ا:: گفتمباترس

 
 جا نی همنکهیاای يری ومیمونی زنده مایانتخاب با داداشته . گهیسه روز د: دراووردبشی از تو جي ضامن داريچاقو

 .کنمیجسدتو چال م
 

  اومدی نفسم باال نمدی به تمام بدنم چسبسی مثل لباس خترس
 
  رفترونی چاقو طناب دور دستمو پاره کرد وببا
 

  بودیکیتمام روزم ترس وتار. بد بودیلیحالم خ. قورت دادمبغضمو
 
 .دادنی داشتن خودشونوجرمی عوضنی واالی داشت که بخاطرش دانی دختره چنیا

 
 . قاشق از برنجه خوردمهی. لرزون برداشتمي با دستاقاشقو

 
 ی دختره رو پس نده چنی االی اگه دانمیبه حال بدبخت.ختمیری اشک مخوردمی که می هر قاشقبا
 

 ادی سرم میی بالچه
 !؟

 نه
  محاله

 
 دهی نجاتم مالی دانحتمن

 
  
 . گذشت غذامو کامل خوردمی ساعتمین

 
  رفته ببندشادشینکنه . همچنان باز بوددر
 

  رفتهادشی حتمن
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 . رفته باشهستمی تا االن از پدیشا
 

  از جام بلند شدمآروم
 
  لرزون سمت در رفتمي قدم هابا
 

 . نگاه کردمرونیبه ب. کردمدروباز
 

  از آدم بودی وخالنی پراز ماشستیپ.زدمی نفس منفس
 

 . تر کردمعی قدمامو سرستی نی کچی هدمی دیوقت. قدم به طرف جلو رفتمچند
 
 دی به شدت منو عقب کشیکه دست.دمی دوی داشتم مبای تقرگهید
 
 دمی کشغیج
 
 کردی که ترسمو صدبرابر مي خونسردي که با چهره دمیپسره رو د. به خودم اومدتا
 

 . نگاه کردبهم
 
 ی به من چه ربطی حساب کنهی تسويخوای مالی تو با دانکنمیخواهش م....تروخدا بذار برم....تُرو.....ت: لکنت گفتمبا

 داره
 

 .ختمیری وقفه اشک می سرهم و بپشت
 

  زديپوزخند
 
 دیکشی گرفت و دنبال خودش مقموی

 
 ؟ی کار کنی چيخوای زدم مغی جهی گربا
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 دی و درو به هم کوبي کرد تو انبارپرتم

 
  ترس نفسمو گرفته بود.  جمع وجور کردمخودمو

 غَلط کردم...غَ_
 
 گهی درشدهید_
 

 . اووردرونی ببشی از تو جچاقوشو
 
 غلط کردم بخدا: شدت گرفتمیگر.دمی عقب خزبه
 

 . بودمدهی نترسنقدری امی تو زندگچوقتی تار کرده بود هدموی دي جلواشکام
 

 ومدی و اون جلو مرفتمیمن به عقب م. عرضم کننی تو سر بخاك
  

 دی چاقو رو کشضامن
 

 ؟ي پس بددی و باي که کردی تاوان غلطیکنیفک نم:ستادی سرم ايباال
 

   غلط کردم ترو خدای پس بدم ولدیآره با...آره...آ: دهنمو قورت دادمآب
 

 زتیترو به جون عز:ختیری گونم مي رويشماری باسرعت باشکام
 

 ینیبی بشم بدمی عصبنیشترازای ساکت شو بسیه: گفتی بم وخشکيباصدا
 
 
 یم نداشته باش باهاي کار کنم که کاریچ.ی تو بگیباشه اصن هرچ: شدمرهی خشی سرخ وخوني چشابا
 
 شالتو بنداز کنار: شدکی نزدگهی قدم دهی
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 ؟یچ: صدام از فرط ترس بزور دراومددی کوبی منمی سي وارهی به دقلبم
 

 دی کشرونی جلو اوورد باخشونت شالمو ازسرم بدستشو
 
  نه؟گهی دشهیتکرار نم: تو دستش رو گلوم گذاشتي جلوم زانو زد چاقوزدمی زار می واقعي داشتم به معناگهید
 
  نکنتمی تروخدا اذدمینه بخدا من به قبر خودم خند.نه: زدمغیج
 

 . رو فشار داد تو گلوم از درد دستامو محکم مشت کردمچاقو
 

  با پاهاش قفلم  کردی کردم هلش بدم ولیسع
 

  خون وحس کردمیسی رو همون جا محکم ترفشار داد خچاقو
 
  دبزنم نتونستم دای بودم که حتادی دردش زنقدریا

 
 رمیحاضر بودم از دردش بم.  رو روگلوم محکم حرکت دادچاقو

 
 

 کردی دلخراشم گوش فلک وکرميغای و من جدادی حرکت ماون
 

  گلومو پوشونده بودي خون همه جایسی خکردمی تو تمام گردنم حس مي بدسوزش
 
 
 .رمیمی دارم مینکن وحش:رمی از درد بمخواستمیم.  حرف زدن نداشتمينا 
 

  رو برداشتچاقو
  

  نشم جواب سوالمو درست بدهی وحشنی ازاشتری بيخوایاگه م: محکم تو دستش گرفت چونمو
 
   نداشتمدنی دردکشي برای جونگهید. حال نگاش کردمیب
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 یچه سوال: گفتمومدی که از ته چاه درمییباصدا
 

 ..... گهی فقط ترو خدا دگمی مي بخوایهرچ: اشک بودسی صورتم ختمام
 
 خفه شو فقط مثه آدم جوابمو بدم:رفم تو حزد
 

  سرمو تکون دادمباترس
 

 داداشت یدونی بود؟از کجا مید؟باکیخوابی تارا خونتون بود کجا مکهی مدتنیتوا: شدرهی تبدارش به چشمام خيباچشا
 .یباهاش رابطه نداشته لعنت

 
 
  کهستی نی آدمنیبخدا داداش من همچ: گفتمهی گربا
 

 نی بهم بدم تارا ای جواب درست وحسابهی نکنم ی صورتتو خط خطيخوای اگه مستی جواب من ننیببند دهنتوا:دادزد
 انه؟ی کرده یمدت غلط

 
 

 کردیدرد گلوم داشت خفم م.کردی می قطعن رو صورت من خالتشوی آره تمام عصبانگفتمی ماگه
 

 دمینه من مطمئنم چون خودم د: گفتمزدی که ترس توش موج می لرزونيباصدا
 

 ؟يدی دیچ: گفتمشکوك
 
 الی دانی بخوابه ولالی دانشی پخواستی تارا منکهیا: کردم بغضم نشکنهی مجبور بودم سعی ترس دروغ گفتم ولي رواز

 .....می محرم نشیگفت تا وقت
 

 گفت هردوشو رلبی زتی از عصبانزدی دهنم گذاشت به وضوح نفس نفس مي حرفمو بزنم دستشو جلوي ادامه نذاشت
 . توقبرکنمیم
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 . دراووردلشوی جاش بلند شد موبااز
 

  باالریسرتو بگ: وکالفه گفتیعصب
 

 یچ: همه تشنج و درد لب  زدمنی رعشه داشت از ابدنم
 
 

 ری سرتو باال بگگمی؟ميمگه کر: تو خودم جمع شدماری اختی دادش بيباصدا
 

  باالشدی مکهی به عقب برگردوندم تا جاسرمو
 
 ی نقاشي تابلوکنمیصورتتو م.کار امروزت تکرارشه: گرفت وسمت در در رفتمی زخمياز گلو چند تا عکس شی گوشبا

 .حواستو جمع کن
 
 . نبودي راه فرارگهید. دروقفل کردنباریا

 
 .آروم دست بردم سمت گلوم. بوددهی بردهی برنفسام

 
  کنار استخوون گلوم انداخته بودي خط بلندی عوضنامرد

 
 
 .کردمی فقط ناخونمو تو گوشت دستم فرو مادشیاز سوزش ز. بودمدهی درد نکشنقدری توعمرم اچوقتیه
 
 

 .....لعنت. منو خانوادم بوجود اووردي برای بدبختنقدریلعنت به اون دختره که ا. به من که حماقت کردملعنت
 

  داره؟تیاش اهم اندازه برنی عشقش تا ایعنی.کنهی و تحمل میی خواهرش داره چه زجرادونهی کجاست؟مالی داناالن
 
 ..... جهنمنی نجاتم بده ازاالی فقط دانکردمی دعا مرلبیز
 

 :تارا
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 . مدتنی بودم تو ادهی بود که نخوابیساعت30 بای تقردمی در اتاق از خواب پريباصدا
 
 

 . تعجب نکردمی وا رفتم ولالی دانی وضع برزخنیبا ا. دمی رو چشمام کشدستمو
 
 مدام خانوادش باهاش ي طرف،دعواهاهی شدن خواهرش دهیدزد. طرفهی قشی مدت داغون بود اوضاش مرگ رفنیا
  طرفهی

 
 

 . به جنون بکشهتونهی مرد ومهی نای اي همه
 
  جام بلند شدم و به طرفش رفتماز
 

  سرخه شرخ بودچشاش
 
  داده بودهی تکواری دبه
 
  

 ی خوبالیدان: دهنمو قورت دادمآب
 

 .شهی نمنیبهتر از ا: گفتتلخ
 

  الیدان: گلومو گرفتبغض
 
  توش نفسم ب شماره افتادي عکسادنی سمتم گرفت بازش کردم باددی پاکت سفهی

 
 . بودای دنی گردن زخميعکسا

 
 . آشفته ونگرانینگاه. نگاه کردمالی دانبه
 

 . دراومدلشی موباي بگم صدايزی چتاخواستم
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 الو: بهم انداخت و جواب دادیی گذرانگاه
 

 فک کنم تا:دیچی بم آراد توگوشم پيصدا
 .شهی خواهرت بد مي برایلیخ.ي موقع تارا رو به من ندنی اگهیاگه سه روز د. دهیاالن عکسا به دستت رس 
 
 کشمتی میخفه شو عوض:دی کشادی با تمام وجودش فرالیدان
 

  خورهیمردش به دردم نم: خونسرد گفتآراد
 .کنمی دختر استفاده منی تارا از اي تا آخرعمر جايگه  زندشم بذارم وتارا رو بهم ند ایول

 بودنو تحمل رمنی هرشب زشهی خواهرتم مجبورنمينطوری؟اي از اول مال من بوده رو بهم پس بدکهی کسستی نبهتر
 .کنه
 
 فی کثي حرومزاده خورهیدستت بهش نم:زدی نفس نفس متی از شدت عصبانالیدان
 
 ی هستی الشیلیخ: داد زدمهی باگراروی اختی قلبم فشرده شد بالی وخشم دانی همه ناراحتنی ااز
 

 .دمی وبهش نشون می واقعهی برگرده الشی هم بگو وقتسادهی کنارت واکهیبه اون کس: آراد دوباره اومديصدا
 
 ؟ی کارکنی چيخوای مالیدان: گفتمهیبا گر. گفت وقطع کردنویا

 
 .رمی شرف نگی اگه خواهرمو ازاون بستمی مرد نکنمیتش مدرس: کردی پوفالیدان
  

 ...... که عاشقم بودیمن. من خوب بودي آراد فقط براانگار
 
 .ستی در کار نی قطعن خوب بودنگهی بود البته اگه دستش بهم برسه دنی فقط وحشت آفرهی بقيبرا
 
 .شدمی موونهی افکارم داشتم داز
 
  

  تارا
  نی اداره بود کالفه بودم از االی تختو تو مشتم فشردم داني دسته
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 ...   کردی مدامی اگه پدمیترسی از آراد می از هر وقتشتری و حاال بوضع

 
 چینجاهیا. دونستمی خوب مزدیم. دورادور حرفاشو بهمالی خوام بش فکر کنم مامان دانی نمیفشردم حت. روهمچشمامو

  کس چشم
 
  ي برای بود و دنبال راهرونیصب تا شب ب الی نداره داندنموید
 

   مثلی انداختن کسری کنه گي نتونه کاردمی ترسی خواهرش منجات
 

   از من شروع شده مرگی کردم همه چی راحت نبود حس مآراد
 

  من بودمختشی شدن خواهرش و خانواده بهم ردهی دزددوستش
 

   تو دلم بودي بدیلی انداختم حس خشی آرادو به جون زندگکه
 
   چشماش سرخه و داغونهشهی واسه خاطره منه که همالی که داننیا

 
 حوصله شالمو ی شدم بی حس بد منفجر منی از جام پا شدم داشتم از گرما واارنی خانوادش مدام بهش فشار مکه

  روموهام انداختم
 

 . راهم سبز شد آب دهانموي رفتم که مادرش جلونیی پله ها پاواز
 

 لب زدم. نگاه کردم و آرومشی اشکيادم و تو چشما دقورت
 ستی باال نالیدان. _

 ش؟یدید _ دی خندتلخ
 الو؟یدان:  کردم گفتمی مي انگشتام بازبا
  حرفاشو؟يدی شنیچ.  صداشو؟يدی چشماشو دشهیداره خورد م _
 
   هوا دستموی آهسته سر تکون دادم بهی دونستم منظورش به چیم
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 ؟یشی میالتماست کنم راض _ خوردمکهی دست سردش گرفت تو
 

   که راه خودشودی نکشی روهم فشردم اشک توچشماش طوللبامو
 
  ی بوده ولی چالی تو و داننی دونم بیتارا نم:  شد ری کرد وسرازدایپ

 
   اگهرنیازم بگ. روای کنم نزار دنی مادر التماست مهی به عنوان فقط

 
 ؟ي دوست دارالوی دانیگی مگه نمزیبهم نر. جارونی انی از اشتری بزتیجون عز. مونم تروی زنده نمادی سر دخترم بییبال

 ی گیمگه نم
 

 ه؟ی به خاطر چی کنی فک مکشه؟ی می داره چنی بب؟یعاشقش
 

  ی تونی که مهی ی چجور دوست داشتني که اومدیی برگرد به جاتارا
 

   کنه همی داره نابودمالی دان؟ینی حال وروز ببنی تو اعشقتو
 

   توی کنی فکر مادی من بيای سره دنیی هم ما رو اگه بالخودشو
 

  ي عالقه هی که به خاطر سی نی خود خواه؟یشی مخوشبخت
 
 

 ؟ی عشقتو نابود کنی زندگي همه احمقانه
 

  ی اگه باال تر از خودخواهی زبونمو محکم گاز گرفتم حتدمی کشدستمو
 

  نداشتمالمیدان. لحظه فکر کردن به نبودکی من جرات برگشتن سمت آرادو نداشتم و جرات بود،
 
  

   شدمرهی خشی عسلي چشماتو
   افتهی نمیواسه دخترتون اتفاق _
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 دخترم برام عکس ي دهی بري کنه از گلوی تجاوز مای کنه به دنی مدی آدم داره تهدهی افته؟ ی نمیاتفاق:  زدپوزخند
   بکنهي اگهی کار ددی نبافرستاده چرا

 ...ارویعکس لخت دن. همگهی روز دچهار
 

   که بخواد انجامي کنه اگه کاری مي آرادهر کاردمی شد لبمو گزساکت
 

   دختر منوفتمیبه پات ب:  کنه دوباره مچمو گرفتی مي هر کارنشه
 

  ي پای کشه وقتی می مادر چهی ی فهمی تارا تو نم؟يدی منجات
 

  نی ای تونی که میی کنم فقط توی بچش وسطه التماست مجون
 

  ی آروم کناوضاع
 
  ی مدی کنی کنه فکر مدامی رم اگه آراد پی نمیی نگه من جاالیتا دان _
 

 .  بره؟ مننیی آب خوش از گلوم پازاره
   دونمی دوست دارم مالویدان
 
 

 تا تونستم از اونجا خالص دمی کشی چقد بدبختدی دونی نکردم می منم راحت زندگی اوضاع به خاطر منه ولنی اهمه
  بشم؟ حاال چرا

 
 

   کنهی مدای دخترتونو پالیبرگردم دان. خودمي با پادی دارانتظار
 

 دی بهش اعتماد کندی خوای دفه نمهی چرا
 
 . ونمی بشی نکرد چدای اگه پيخام کرد.اونم تو:  گفتي لحن بدبا
 

  ای دننم؟ی دخترمو فقط به خاطر دو تا عشق احمقانه ببينابود
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  ي شده که تو کردي کارپاسوز

 
  اری اختی گفت بی بلند مي کرد و با صدای داشت هق هق مگهید
 

  یب. دارمابونایخ. تودمیتا به خودم اومدم د. تار شد وجلوچشمام
 

   اومدی مي کنم بارون تندی چه غلطدی دونم بای رم نمی راه مهدف
 

  خوردی حالم داشت بهم مگهی بود دستامو بغل کردم دینی سنگغروب
 

 دپاسوزی باگهی دیکی کردم که همه جا مقصرم که ی من چه غلطمگه
 

 کار؟ منه بدبخت فقط عاشق شدم. بشه که من کردم کدوميکار
 

   انداخت به تنمیرعشه م. اسمشمی به جز آراد حتی کسعاشق
 

   کردی واقعاآدمو الل مشدی می عصبی وقتشی سرخ مشکيچشما
 

 الوی دانگهی دشهی واسه همینی ستی در کار نی برگشتگهی برم داگه
 
 یی وقت بالهی کنه اگه،دایپ. نتونه آرادوالی داندمی ترسی منمی بینم
 

   پدرمادرش دلشون باهامای قطعا تا آخر دن؟ی چارهی خواهرش بسر
 

  دهی موش آب کشداشتمی قدم ورمابونایخ. هدف توی بشهی نمصاف
 

   کردمبمیدست تو ج. داشتمي بودم احساس عذاب وجدانه بدشده
 

   دونمیسمت باجه تلفن رفتم نم. ودمی کشی جا گذاشتم پوفلمویموبا
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   ولای کنم دنشی بتونم راضدی به آراد زنگ بزنم شادی مرگم شد باچه
 

  کمتر امکانش هست رفتم تو باجه تلفن. درصدمهی هر چند کنه
 

 یسرم م. بوق تودمی ترسی از صداشم می زد حتی قلبم تند ماری اختیتو دستم فشردم وشمارشو گرفتم ب. رویگوش
  آب دهنمودیچیپ

 
  اری اختی بدیچی که پیگوش. محکمش توي دار قورت دادم صداصدا

 
  بند رفت.زبونم

  الو _
  زبونت از ترس بند رفتهای ؟يکر _ سرد و خشنش اومدي رفته بود زبونمو گاز گرفتم که صداصدام

 
  ضعف نشوندی برا آراد سخت نبود نفسمو فوت کردم نبامی کدیفهم

 
  سالم... س _ دمی بفهمه ترسدینبا.بدم
 
 ي خوای میچ:  گفتی خشکي صدابا
 
  بزار برهالویآراد خواهر دان.. آ _
 

  یمنتظر بودم تو بگ _ پوزخندش اومديصدا
 

   نکردهيآراد ترو خدا اون بدبخت که کار _ دادمرونی بدهی بردهی برنفسمو
 

   کنه تورویخودش نتونست غلط _دمی پوزخندشو شني صدادوباره
 

   روضه هاتو بزار واسه عشقتنی التماس؟  افرستاد
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  یحالم ازت بهم م _ صدام باال رفت یفشردم عوض.هم.رو.دندونامو

 
 ی کنی ساله استفاده مستی دختر بهی که ازی هستی عوضیلی خخوره

  یفتی مي پام به گوه خوري روجلوی عوضی معنی  بفهمارمی سرت میی بالهی نکنم وگرنه داتی باش پدواریبرو ام _
 

  ی مث چقای دادم دقرونی بوق آزاد اومد نفس حبس شدمو بيصدا
 

 دمیترس
 
  

  ی درصد مهی کنم اگه ی چه غلطاینشستم خدا. پاركیصندل.رو
 

 وونهی آراد دی رم وقتیکنه نم. مجبورمالمی دانگهیبرگردم د. خواستم
 
   کردم کهالی دونم چقد فکر وخی نمدی مث سگ ازش،ترسدی باشهیم
 

 ی واقعيشده بود به معنا.کی افتادم هوا تارالی حرف دانادی تازه،
 
 

   االن خونهالی از جام بلند شدم اگه دانعی بدبخت شدم سردمیفهم
 

 ابونی بودم سر خرونی کنه بفهمه تا االن بی باشه جنازم ماومده
 

  ته. دو قرون پولمی بدبخترمی دربست بگهیکه . دادمی تکون مدست
 
  بام. همی شده بود گوشدی هم نبود بارون شدی تاکسهی نبود بمیج
 

ساعت نگاه کردم تازه به عمق  به ی اومد وقتینباشه قلبم داشت تو دهنم م.فقط خونه.دوارمیام.. ادی بالی اگه داننبود
 فاجعه
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   دستمو توابونمیخ.نه شب بود چهار ساعته تو.  بردم ساعتیپ
 

   کرده بود ازخی.پام. و آب صورتمو پاك کردم دست ودمی کشصورتم
 

  به راننده نگاه کنمنکهیا.بدون.  شددای پنی ماشهیباالخره .... دمی ترسشتریحالت چشماش ب. والی دانفکره
 

 آقا تروخدا تند تر برو _ سوار شدم عیسر
 
  الیدان
   شد فقط منتظر بودمی زدم همه راها و خطا کنترل مرونی اداره باز
 

  لباسمبیج.تو. تفنگ کلتمرهی تماس بگگهی دفه دهی یعوض.اون
 

   جلو خونه نگه داشتم وکنمی مداشی تا چهار روز فرصت هست پبود
 
  
 
 

 اومده بود.بابام زودتر از من. داخل که رفتمدمیکوب.بهم.درو
   سالم کردم به چهره آشفته مامان نگاه کردم داشت با دکمهآروم

 
 

  داشت اخم کردمدی بگه و ترديزی خواست چی رفت بهم نگاه کرد انگارمی ور ملباسش
 
  شدهای از دني شده خبریچ _
 

 نشست.به روم.مبل رو. بلند شد و اومد رومادرم
 
  

  بلند شدگفی نميزی شو باال انداخت پدرم سرشو تو دست گرفته بود و چسر
   باالرمیباشه من م_
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 سادی جلوم واعی خواستم درو باز کنم مامانم سرتا
 ؟ی کنکاری باال چي بريخوایم_

 کنمی بخوام بکنم اون نمي هرکاردینترس)دی فکر کنزای چنی به ادی باطی شرانی اتو： کردمیپوف
 ستیاون دختره ن_

   عقب برگشتمعی در ثابت موند سري رهی تر شد دستم رو دستگظی غلاخمام
 تارا کجاست!ی چیعنی_

  دست پاچه شدمامانم
 رونی رفت بدونمینم_

 ： گفتمي بلندي شدم و با صدایعصب
  بگهيزی حق نداره به اون چی خونه کسنی نگفتم تو اد؟مگهی بهش گفتی ؟ باز چرونی رفت بی چیعنی_

 ： سمتم اومدی از رو مبل بلند شد عصببابام
 ؟یزنی سر مامانت داد میکشیخجالت نم_

 )گرفتی خون جلو چشممو می اون عوضشی تارا رفته باشه پنکهیاز فکر ا( دمیی هم ساي رودندونامو
 ..واری اون شیتارا کجاست ؟به خدا اگه رفته باشه پ.  زهیری به هم می همه چستمی ساعت که نهی ؟ دی بهش گفتیچ_

 به ناموست تجاوز يخوای داشته باش مرتی غکمی بدبخت ي شورشو درآوردگهی باشه که رفته باشه درفته： داد زدبابام
 یکنن بعد تو فکر عشق و عاشق

 نی رو زموی گوشتی گرفتم خاموش بود با عصبانشوی گوشي توجه به صورت سرخ بابام سمت تلفن رفتم و شماره یب
 دمیکوب

  بهش نگفتميزی به خدا من چالیدان_： دستمو گرفتعی سرمامانم
 
  

 د؟ی طرفش بردی کجاست؟چند دفعه گفتم حق ندارد؟پسی بهش نگفتيزیچ： منقبض شد داد زدمفکم
  برا من باال نبرصداتو： تو دستش گرفتقموی پدرم

 م جدا کردم دستمو جلوشون تکون دادقمی کم اورده بودم محکم دستشو از گهی فشار دنهمهی ااز
  برگردهدیفقط دعا کن_

 گهی دارمی سرت بیی بالهی فقط اگه دستم بهت برسه زدمی محکم نفس نفس مکردمی مداشی پدی در رفتم باسمت
  زنگ اومدي تا خواستم در رو باز کنم صدايای برونی از در اتاقتم بیجرعت نکن

 تارا
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 در دی نکشهی کند و دستمو رو زنگ فشردم به ثانری بست خدا خودش بخخی خون تو رگام دمی در دي جلوالوی داننیماش
  عقب رفتم سرمو باالتر اوردم و با صورتی کماری اختیبه شدت باز شد ب

 
 بود ناخونامو تو دستم فشردم اومدم شیشونی رو پي رو به رو شدم چشماش وحشتناك سرخ بود و اخم بدالی دانیبرزخ

 بزرگش فشرد و يفسار پاره کرده بود مچ دستمو محکم تو دستا االی شد داندهیدهن باز کنم که دستم به شدت کش
 نور ی نور علگهی داد دریی راشو سمت باال تغی ولش پدر مادرشی بره پخوادی اول فکر کردم مدمیکشیدنبال خودش م

 ： تنها بودن آروم گفتمی عصبالیبود با دان
 ...به خدا...الیدان_

 ： تو گوشم گفتی بمي به دستم وارد کرد و با صداي بدفشار
 فقط خفه شو_

 و قفلش کرد دی ولو شدم درو محکم به هم کوبنی منتظره بود رو زمری باز کرد و هلم داد تو سالن چون حرکتش غدرو
 هی قضنی ادی بلند شدم شانی به خون نشسته به طرفم برگشت آروم از رو زمي اومد با چشایقلبم داشت تو حلقم م

 باز کرد انگار رهنشوی پي بااليمسئله ساز بود دکمه ها یلی ختی همه عصباننی با االی واسه دانی مهم نبود ولیلیخ
 داغ کرده بود

 ： گفتی بم و عصبي صدابا
 ؟؟؟يکردی می چه غلطرونیتا نه شب ب_
 
  

  بگمی چدونمی خشکمو تر کردم نميلبا
 
 
 بزنم... کم قدم هی...خوب رفتم...خ_
 ：دمی زد که به خودم لرزي دادهوی 
 
 
 
 ی کيبا اجازه _
  قموی دمی کشي خفه اغی جاری اختی برداشت بزی به طرفم خهوی نگفتم يزیچ
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  خوردواری تر مشت گرفت و به عقب هلم داد پشتم به دمحکم

 
 
  چرا خواموش بود؟تی کوفتی تا االن؟ اون گوشي بودي کدوم گورگمیم_
 
 
 ： مادرش بوديدا صدی محکم به در کوبیکی نگران بوده خب حقم داشت دونمیم
 میزنی نکن درو باز کن حرف می سر اون بدبخت خالی االن عصبان؟تویکنی مکاری چيدار...الیدان_
 
 
 ： محکم گفتي با صداالیدان
  من و تاراسنی بهی قضنی انیی پادی حاال برنیمامان هم_
  بود که برمنی درستش ادی آراد رفته باشم شاشی که من پدیترسیم
 
  
 دیترسی کرده بود که مامانشم ازش می انگار انقدر قاطومدی نیی صداگهید
 
 
  شدی منیی باال و پاي به تندنشی خورد سی تو صورتم مشی تند و عصبي بود نفساکی بهم نزديادیز
 

 ： بم گفتي گوشم با صداکنار
  ؟من اجازه دادم؟رونی بي بهت اجازه داد بری ک؟گفتميالل شد_
 
 
  بودکی هوا تاردمی به خدا فقط ناراحت بودم رفتم قدم بزنم حواسم پرت شد به خودم اومدم دالیدان_
 
 

 من دونستمی نگاهم کرد مزی وجب تکون تهی از غی دری داغش گذاشتم و به عقب هلش دادم ولي نهی رو سدستمو
 دیاشتباه کردم کالفه دستشو تو موهام فرو برد و کش
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 سراغت ومدی با چاقو م؟اگهی جا پا گذاشته بود چنی ای اون عوض؟اگهیکنی کم درکم نمهی  تارا ؟چراسی نتیچرا حال_
  دارمی بدبختی کافي خودم به اندازه ؟منیچ
 
  

 می پدرم کالفست زندگکنهی مهی مامانم مدام گرفتهی ناموسه ممکنه هرلحظه هزارتا اتفاق براش بی دست اون بخواهرم
 ی کنادی هامو زی که بدبختیکنی مي کارهی وسط چرا تو نی؟ایکنی درکم نمکمی چرا ستمیرو هواست من که از سنگ ن

 کردم؟ی کار می چگرفتتید آخه اگه اون کثافت م
 ： زدداد
 
 
 هاااااا؟_
 
 

 ：دمی گزلبمو
 
 
 ی نگران شخواستمی غلط کردم به خدا نمالی داندیببخش_

   هم فشرد و عقب رفتي روچشماشو
 

 کردی داشت خودشو نابود مالی اشک تو چشمام جمع شد داندی کشقی تو موهاش فرو کرد و چندبار نفس عمدستشو
 کردی داغش پنجه کردم نگاهم نمي سر منه احمقه آروم دستمو تو دستاری زیهمش به خاطر منه احمق بود همه چ

 
 
 ... فقطی ناراحت شخواستمی به خدا نمدی؟ببخشی خوبالیدان_

 ： باال برددستشو
 
 
 يزاری مرونی اجازه از من پاتو بی که بي دفعه آخری هسترونی موقع شب بنی که تا اي آخريتارا دفعه _
  ورفت منم با افکار زجراورم به خواب رفتمنوگفتیا
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 . خشک و وحشتناكابونی بهی.رفتمی راه مابونی بکی داخل
 
 
  ومدی به سمتم ميد بلني پشت سرم نگاه کردم آراد بود که با قدم هابه
 
   بزنم نتونستمغی جخواستمی متونستمی فرار کنم اما نمخواستمیم
 
 

   سرجام قفلم کرده بودنانگار
 دمی و از خواب پردمی کشي خفه اغی از پشت گردنمو گرفت ،جآراد
 
 

  دمی کشیقی عرق کرده بود نفس عمي  صورتم بدجورزدموی نفس منفس
  به دست و صورتم بزنمی برم و آبیی جام بلند شدم که به دستشواز
 
 
 

 . عاطفه سرجام متوقف شدمي صدادنی بود اما با شنی وحشتناککابوس
 
  محسنم وضعش داغونه.دمی خسته شدم بخدا برگهیفروزان جان د_
  اطالع بدهیی آدم ربارهی به داستی حاضر نی دختره حتنی به خاطره االیدان
 
  
  چشمم خونهی چشمم اشکه هی ازم گرفتن اموی که دني روزاز
 
  

 !  کنار عاطفه نشسته بود خودش بودسی با لباس فرم پلیاهی جلوتر رفتم و سرمو خم کردم دختر چادر سیکم
 
 

 زدی که برق می درشت مشکي با اون چشمايهمون دختر با چهره خشک و جد!  بودفروزان
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  اب دهنمو قورت دادم.
 

 شما هم دعا کن زنمی حرف مالیکه شدم اما نگران نباش عاطفه جون من با دانمن واقعا از حرفاتون ش: دمی شنصداشو
  درست شهیهمه چ

 
 .  فشار  دادمزی رومانگشتامو

 
 

 ... کهیدونی هم  باهاش حرف زد  مي جمله عادهی شهی نمی حتهی عصبیلی خالی دانزمیفقط عز: ادامه دادعاطفه
 
 
 کنمی من تمام تالشمو مدیناراحت نباش_
 
  

 !شهی نمنی بهتر از اگهی قورت دادم دبغضمو
 
 

   حرف بزنه و نظرشو عوض کنهالی با دانخوادی می عوضي دختره
 
 

   و درو بستمدمی اتاق دوي توعی و سرتند
 
 
 . گذشت که دختره رفتی ساعتمین

 
  صدا بزنهکی و با اسم کوچالی دانکردیاصال غلط م.خوردی ازش بهم محالم

 
 

   حقارت و خشم تمام وجودم و گرفتحس
 
 

  اومدالیبود که دان6/5 ي طرفاساعت
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   تختم نشستي حوصله روی و بکالفه
 

 !؟ي کردکاری چالیدان: گفتمی آرومي کنارش نشستم با صدامنم
 
 

   ؛ در باز شدمی به در خورد هردو به در نگاه کردي دادم الل بشم تقه احی کرد ترجیپوف
 
 
  وبه روم  به نفس نفس افتادم ري صحنه دنی دبا
 
 

   که ازش متنفر بودمي و مغروربای زي چهره همون
 
 

   از جاش  بلند شدالمی داد دانی شد از جام بلند شدم سالم کوتاهرهی بهم خهی ثانچند
 
 
 

 ؟؟یکنی مکاری چنجای تو اسالم
 
 

 !گفت؟؟یپس مادرت راست م:  با تاسف نگام کردو گفتفروزان
 
 
 و؟یچ: اخم کردالیدان
 
 

 ي دادحی دخترو به خانواده و کارت ترجهی نکهیا: گفتکردی نگام مزی همچنان که تفروزان
 
 

  کردم نفرت تو چشامو پنهان کنمیسع
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  شهی به من مربوط مهی قضنیا:  گفتي جدالیدان
 
 

 دست ما ری هستم که زي که نرفته من سروان اون پرونده اادتی شهیاتفاقا به منم مربوط م: قدم جلو اومدهی فروزان
 ي اون باند توي از اعضایکی پرونده نی اونوقت سرگرد هممی کنی که اون باندو متالشمیکنی ساعت ها تالش منیداد

 ! واقعا خجالت آورهکنهی میخونش زندگ
 
 
   خودشو دست باال گرفتهیلی خی عوضي دختره دنیلرزی شدت خشم دستام ماز
 به ی ربطهی قضنی ای ولکنمی می باندو متالشنی باند خودم انی کاره بوده تو اچیتارا ه:دی تو موهاش کشی دستالیدان

 تارا نداره
 
  

 منطق به همه ی بي عشق احمقانه هی به خاطر ي عشق چشاتو کور کرده دارالیدان:  تاسف بار سرشو تکون دادفروزان
 یزنی پشت پا میچ
 يدی از دست مزتوی همه چي نداره دارشی تو زندگیچی که هی خاطر کسبه
 
 

 جدو زی همه چی بز،ی همه چی بگفتی آشغال داشت به من منی نگاش کردم بغضمو قورت دادم  ای خونيباچشما
 آبادشه

 
 
 
 ی کي فکر کرددهی تازه به دوران رسيحرف دهنتو بفهم دختره :  کردم ی دستشی بگه که من پيزی خواست چالیدان

 ؟یکنی منی که به من و عشقم توهیهست
 
 
 

 من دهی محل سگ بهت نمالی تا اونجات سوخته که داندونمی و بهانه نکن من که مالیکارو خانواده دان: زدم يپوزخند
 به خاطر من الین دای گرفتشی آتهی که آدم حسابت کنه چي موس موس کردالی واسه دانتی تمام زندگدونمیخوب م

  کنهی مي عشقش هر کاریعنی
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   منقبض شدفکش
 
 

 من و الی داننی با وجود ای ولمیی دختر هرجاهی خانواده ام اصن ی ،بزمی همه چی اصن من بهی چیدونیم: دادمادامه
 خوادیم
 

 ی عوضی گم کنمی تا چه حد عاشق منه پس بهتره گورتو از زندگنی کورتو وا کن ببيچشما
 

   کردنی و فروزان هاج و واج نگام مالی و دانزدمی با حرص حرف ممن
 
 
 

  کنمنی بهت توهخواستمی باور کن نمخوامیمعذرت م:  فروزان بغض کرده چشماش پر اشک شدکردمی محس
 
 
 ...دروغ نگو تو از قصد: سرش آوار بشم داد زدمخواستمی بودم میاون لحظه عصبان 
 

 گهی تارا درست حرف بزن دگهیبس کن د:دی تو دهنم ماسالی حرفم با داد داني ادامه
 
  
  کردمی نگاه مالی به دانسی خي چشمابا
 
 

 کردی که از فروزان دفاع مشدی نمباورم
 
 

  ازم متنفر شهدمی بودم بااشی حقم داشت من مسبب تمام بدبختالبته
 

   رفتمرونی نگاش کردمو از اتاق بهی ثانچند
 
 
 ي اتاق بعديرفتم تو 
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   و از ته دل زار زدمدمی سرم کشي رو روپتو
 
 

  کردم که در اتاق باز شدهی چقد گذشت و چقد گردونمی نمامی به حال بدبختکردمی مهی بلند گربلند
 

تارا : بم و مردونش گفتي انداختم و چشمام و بستم آروم اومد کنارم رو تخت نشست و با صداالی به دانیی گذرانگاه
  زنهی مشمیاشکات آت ی نکن لعنتهی گرنقدریا

 
 
 
 
  نگوي که برات بوجود اوردم بازم دوستم داری همه مشکلنی نگو با االیدان_
 
  مشکالتمو اون حرومزاده بوجود اوردهیگیبازم که مزخرف م_
  اگه زندش بزارمستمی مرد نرمیگی انتقام تک تکشونو میول
 
 
 

  دمی کشیقی عمنفس
 
 

 کنمی االن که فکرش و می شدم و به فروزان فحش دادم ولی من عصبالیدان:دی خوردو لرزنشی داغم به سنفس
  بشمری تحقنی از اشتری بخوامی من و به آراد بده و خواهرتو نجات بده نمگفتی راست منمیبیم
 

   شدی وحشدوباره
 
 
 
 ي زد حرف ونی اگهی بار دهیتارا اگه : شد رهی سرخش به چشام خي با چشمادی خشونت  سرم  و به عقب کشبا

 کنمیدندونات و دونه دونه تو دهنت خورد م
 

  بدمی اون عوضلی تحوی نشدم که ناموسمو دو دسترتی غی بي اونقدرهنوز
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  به شرفم قسمکنمی درست موی خواهرم بشم همه چالی خی که بستمی نرتی غی باونقدرم
 
 
 

 کدوم ناموس؟؟منظورت از ناموس منم؟؟: زدميپوزخند
 ... دوست و آشنا بردمي که آبروتو جلویمن
 
  

  بهترهی پس خفه بشی مثه ادم حرف بزنیتونی نمیوقت:  دهنم گرفتي جلودستشو
   پس زدمدستشو

 
 

 .يدی از دست مزتوی همه چيفروزان درست گفت تو بخاطر من دار: صورتش گذاشتم و گفتم ي خودم و رودست
 
 
 

   غلط کردیلی فروزان خ،دومندشیی توزمیاولندش همه چ: دستاش گرفت و گفتي توفموی ظريدستا
 یتو که خودت طرفش و گرفت_
 
 
 

 ی بود بهش گفتی آخه اون حرفا چي بد حرف زدیلی قبول کن که خیطرفشو  نگرفتم ول:  فوت کردی و عصبنفسش
  منياونم جلو

 
 
 

 رهی تورو ازم بگخوادیچون م: شدم،لوس شدمبچه
 .ی نکنه مال اون بشالیدان
 
 
  پس کم زر مفت بزنییزن من فقط تو: جاش بلند شداز
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 الی کرد منو اروم کنه دانی همه مشکل بازم سعنی با وجوداالی دانشهیباورم نم. رفترونی و گفت و از اتاق بنیا

 ؟یمنه احمق چ.عاشق بودم .مرد بود.کردی ميبخاطره من همه کار
 
 

  شدم از ترس آرادمی گوشه قانی ترسو امثه
 

  کارم کنهی چنهی تصور کنم که منو ببهی ثانهی تونمی نمیراد واقعا وحشتناك بود حت آالبته
 
  ونداشتمالی داندنی همه رنج کشنی تحمل اگهی داما
 

 ؟ی چفتهی خواهرش بي برای اتفاقاگه
 
 

  خودمو ببخشمتونستمی داشتم تا آخر عمر نمرتشی ازغکهی به شناختباتوجه
 
 

 کردی میعنی کنهی ومي کارگفتی می وقتآراد
 
 شهی داره جلوم آب مالی داننمی ببتونستمی نمگهید
 
  خانوادشم نداشتميرای تحمل تحقگهید
 
 

  شب بودنصف
 
 
  آراد وگرفتمي و برداشتمو شماره ی لرزون گوشي دستابا
 

  چند تا بوق ممتد جواب دادبعد
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 الو،آراد:دی لرزی به وضوح مصدام

 
 ........دیچی بمش تو گوشم پيصدا

 
  

 ：دیچی گوشم پي بمش تويصدا
 .شنومیم_
 

 کشهی واسه خاطر من داره زجر مالی داننمی ببتونستمی نمنی ازشتری بگهی ددمی گزلبمو
 

  ازم دور بشهالی دانی به خاطر کسستمی حاضر نچوقتمی آرادم نداشتم و هشی رفتن پجرأت
 
   رو فقط واسه خاطر خودم تحمل کنمالی داندنی درد کشتونمی نمنی از اشتری بی اگه اون آدم خواهرش باشه ولیحت
 
  نجات بدمی خواهرشو از چنگ آراد عوضی به روشدیبا
 
 ： لب زدمی لرزوني صدابا
 الم...س_

 ：دمی نشنیجواب
 ...آراد....نیب..ب_
  حرفم زدتو
 
  ندارم برو سره اصله حرفتفتویوقت اراج_
 
  ترو خدا بزار اون برهالی نکرده طرف تو منم و داني بره تو رو خدا اونکه کارالیبزار خواهر دان_
 

 ： زدپوزخند
  بود؟نیحرفات هم_
 

 ： گفتمعیسر
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  برهي کنم که خواهرشو بزارکاریتو رو خدا قطع نکن چ_
 
 خوامی می نتونست بکنه تو رو فرستاد التماس؟گفته بودم چیخودش غلط_
 

  ذهنم بود مطمئن نبودمي که تويزی آراد اهل کوتاه اومدن نبود به چدمی گززبونمو
 
 نمتی ببخوامیباشه م_
 

 دیخند
  حد بدبخت باشه که نجاتشوبسپره دست تونی در اکردمی نم؟فکريمنو خر فرض کرد_
 
 آوردن تو از من استفاده کنه مطمئن باش اگه االن بفهمه ری که واسه گسی نرتی غی انقدر بالیمطمئن باش دان_

 کنهی شر به پا مزنمیدارم با تو حرف م
 

 همه ي تو دارنمی ببتونمی نمنی از اشتری بی ولزنمی براش له له مهی به ثانهی و ثانالمی نکن که من هنوز عاشق دانشک
 یکنی متی گری و وحشی خودخواهی قربانزانشوی عزي
 
  
 الهی فقط واسه خاطر دانامی بخوامی اگه االنم منمی رو ببدنشی زجر کشتونمی نمنی از اشتریب

 
 شکوندی مطمئنم اگه االن دمه دستش بود گردنمو مدمیشنی مدشوی بردهی تند و بري نفسايصدا

 
 برگردم خوامی مادی بدم مالی آراد من از دانگفتمی و قطعا مزدمی شجاعانه حرف نمينجوری واقعا برگردم اخواستمی ماگه

  توشهیپ
 
 به کنمی مي کارهی عشقت مثه سگ جلو پام افتاد که زندش بزارم اون موقع ی وقتینیبی منی از اشتری بدنشویزجر کش_

 یفتی بيگوه خور
 

 ： بکنه آهسته گفتمی غلطنی عرضه نبود که آراد همچی بي اونقدرالی نگفتم دانيزی رو تو دستم فشردم و چناخونم
 
 امی بره من بات می ول کنالوی خواهر داندی بانمتیکجا بب_
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 شتساعت چهار پاکد_
 
 ： گفتمعی خلوت سریلی خي منطقه هی

  ؟از کجا معلومامی بیی جانی انقدر احمقم که همچيفکر کرد_
 
  
  شلوغ باشهي جاهی دی باي و ول نکردی اومدم و جفتمونو گرفتدی باشه؟اصال شامکاستی نری زي کاسه اهی

 
 ي بزاردی و نبادی که برام بانمتیبی نميدرحد_
 

 از تو هر ی بکنم ولي غرور و عرضه ندارم که بخوام کاري من اونقدریدونی آراد خودت منیبب： فوت کردمنفسمو
 ادی بر ميکار
 
 دونه؟ی نمیچی هتی از فداکارارویباور کنم اون _
 
 بدونه از حرفام زندم يزی اگه چارمی اسمتو به زبون بزارهی نمی بفهمه حتالی اگه داني فکر کرددونهیمعلومه که نم_
  زارهینم

  ندارمي اعتمادچی شلوغ باشه چون من به تو و نقشه هات هي جاهی دی باگفتم
 

   بزار برهيدی اونو دی وقتامی رو بزار بره منم باهات مای پاساژ تو دنيجلو....پاساژ
 

  نگفتيزی چی برا به دام انداختنش ولالهی نقشه دانگمی که دارم منای اکنهی االن فکر مکردمی مفکر
 
 هی سی پلنی ماشهی اگر بر حسب اتفاق سی مهم نيزیه پاساژم تارا خوب گوشاتو وا کن واسه من چباشه چهار در_
 کشمی بشنوم همونجا خواهرش رو مسی پلریآژ
 
 ... پاساژم کنار مغازهيتو... آروم گفتم باشه ساعت چهار پاساژادی و ازش بر مکنهی مي همه کاردونسمیم
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 حاضر رهی بمی هرکسفتهی بی دادم و رو تخت نشستم من که هر اتفاقرونی حرف اضافه قطع کردم نفسمو ببدون
  نقشمو تو ذهنم مرور کردمی ولدمیترسی میلی خنکهی از دست بدم چون نفسم به نفسش بنده با االوی  دانستمین
  
 یازه لباس فروش مغهی ي کنه برم تودامی مردم بشم و تا آراد بخواد پی رو ول کرد قاطای دره پاساژ که دنخواستمیم_6

 پاساژ چون ی داشت مطمعن بودم آراد روحشم خبر نداره از دره پشتی پاساژ دره پشتنی نفر عوض کنم اهیو لباسامو با 
  اوردنی خاص لباس مي جاهی و دار و دستش از رجیا  پاساژ نه  خودش ونی رفتم ای وقت نه من مچیه
 ی  آراد کار راحتچووندنی پدمی ترسی هر چند بازم مرونی بزنم ب پاساژی خواستم لباسامو عوض کنم و از دره پشتیم 

 واقعا امی ازپس آراد بربدوارمی فقط امی رفته بودولالی  رفتم خدا رو شکر دانرونینبود، لباسامو عوض کردم ب
 تونستم؟؟؟؟یم

 الیدان
  لپبتاب بلند شدمي بار کجا بوده از جلونی اون خط اخري منطقه حدودمی سرگرد متوجه شدجناب

  شد و سرم و جلوتر بردمبلند
 يدی فهمیچ_
  صفحه نگاه کردمي قرمز روي نقطه به
 کارتو شکسته می و فکر کنم که سدی ممکن که خطشو کنترل کندونستهیمتاسفانه زمان مکالمه کم بوده انگار م_

 کرد هزارتا خونه مغازه ساختمون اونجاس ي کارشهی نممی اگه به اونجا بری حتیول....ابونی خنی اي تويمنطقه ا
  همرو گشتشهینم
 

 ... پرت و خلوت مثلي جاهی دنبال دی اونجا شلوغ بايساختمونا: فرزاد اومديصدا
 ی خونه خالي شک نکنه مثل انباری که کسیی خلوت جاي موهام فرو بردم جاي تودستمو

 
  

  می تر شدکیجناب سرگرد نزد_
 
  لبخند زدماری اختی بمی کرددای و کوچشو پابونی صفه زل زدم اسم خبه
 
  کوچه چندتا ساختمون دارهنیا_
 
 داشت ی متروك و بزرگي منطقه انبارنی تو اقای دقابونهی خنی متروکه افتادم تو همي سوارنی ماشستی اون پادی
  بلند شدمعیسر پلمپ بود دوباره باز شد ی مدتمی اوردرونی کراك قاچاق بيادی از توش مقدار زشی پکسالی
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 دمیفهم_
 

  بلند شدفرزاد
 
 نجای درست همنجاستی همي سوارنی ماشستیپ_
 
 از کجا معلوم_
 
  خبر کنسی پلنی سه تا ماشعی ارزه سری نباشه هم امتحانش میمطمعنم حت_
 
  

  اون منطقهمیری االن منیهم
 

  برداشتمزی از رو ماسلحمو
********** 

 تارا
 

 ی نقشم فکر کرده بودم ولزی درسته به همه چزدی شلوغ بود نفسم تند میلی شدم خادهی پاساژ پي گرفتم و جلونیماش
  کردمی ضرب گرفته بود و با دقت اطرافو نگاه منی پام رو زمدمیترسی میلیبازم خ

 
   سرد و ترسناکش نفسم حبس شدي افهی آراد و اون قي دوباره دنی از فکر دکنمی محض رفتن خواهرش فرار مبه

 ادی زیلی خدمیترسی ازش ممن
 
  تنگ شدالی داني دلم برااری اختی باهاش برگردم بکنمی فکر کرده که جرأت مي چطوردونمینم
 

 با اون دمیترسی ساعت زودتر اومده بودم بس که ممی گاه بود نهی تکنی تري برام قوالی وجود داندمیترسی بود نماگه
  بودیپشت دره پشتمغازه هم که 

 هماهنگ کرده بودم 
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 دمیترسی میلی خشدی مداشی پدی  االنا باگهی دکردمی دقت اطرافمو نگاه مبا
 
 
 

 نباری با اخم که اشهی خودش بود مثل همدمی از جام پردمشی دادی فشردم سرم و که بلند کردم با فاصله زنی رو زمپامو
 فاصله هم مشخص نی از ازشی و تی مشکي بود آب دهنمو قورت دادم چشمارمی وحشتناك تر شده خکردمیحس م

  بود
 
 
 

  بوددهی پوشنی با شلوار جی جذبی مشکلباس
 
 
 
 
 دمی لب گزدمی ترسشتری حرفام افتادم و بادی اری اختیب

 
 
 

 بود و رهی که با بغض بهم خدمی و دالی دوباره نقشمو مرور کردم به کنارش نگاه کردم خواهر دانی باش لعنتآروم
 دیلرزیم
 
 
 

   ساعد دستشو محکم گرفته بودآراد
   ول کنهاروی قدم جلو تر رفتم و با چشم بهش اشاره کردم دنهی

 
 

 با ترس دیلرزی بشم پاهام مکی نزدادی زتونستمی آراد ولش نکرد نمی ولدی دستشو محکم کشای دنداشتی ازم بر نمچشم
  به طرفش برداشتمگهی قدم دهی
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 دیکوبی منمی محکم تو سقلبم
  داشتدنی مرد خشن و ترسناك اونم بعد اون اتفاقا و فرارم واقعا لرزنی ادنید
 
 
 

  و ول کنه حاال فاصلمون فقط به اندازه چند قدم بودالی بهش اشاره کردم خواهر داندوباره
  

  شلوغ بود و پر از سرو صدا و من فقط چشممیلی خپاساژ
  ادی قدم سمتم بهی بود ی نگاه کردم حاال فقط کافالی مرد روبروم بود به خواهر دانبه
 
 
   و ول کرد محکم هلش دادالی آروم دست خواهر دانرمی  بگتا
 
 
 
 که محکم به چند نفر برخورد کرد به ي طوردی پاساژ دورونی نگام کرد و بعد با تمام سرعتش به سمت بي اهی ثانایدن

                       دمی پاساژ دوي عقب و به سمت انتهادمیمحظ خارج شدن دستش پر
 
 
 زدمی گم شدم نفس نفس متی تو جمعو
   مغازه انداختمهی خودمو تو ومدی بلند به سمتم مي که آراد با قدم هادمی لحظه عقب و دهی

 دیلرزی بدنم مهمه
 
 
 
 

 رو تو دستم گرفتم و دی جدي و لباس هازگذاشتمی مي روی سمت فروشنده رفتم سه تا چک پول پنجاه هزارتومانعیسر
  اومدمرونی سرعت تو اتاق پرو عوض کردم و بنیبا اخر
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  برم؟ی از دره پشتتونمی ممنون خانوم میلیخ_
 
 )]حوصله ندارمPVاین (

  اون در قفلهزمیعز:  با لبخند گفتفروشنده
 
 
 
  تونستی االنم می مطمئن بودم که اسلحه باهاشه حتادی که آراد نکردمی نگاش کردم مدام به در نگاه مي حالت زاربا
 
 
 
        برسه بدزدمسی بزاره و تا پلقمی راحت  اسلحه رو روشقی شلوغنی اتو
 
 
 
  نفر دنبالمه تروخدا بازش کنهیتورو خدا خانوم _

  دختر جوون اشاره کردهی به دی حال و روزم و دیوقت
 
 
 
  بدهدوی جان اون دسته کلنینگ_

  گرفت و درو باز کرددویلی باالخره زنه ککردمی به دره مغازه نگاه ممدام
 
 
 
  دمی کشیقی که نگاه کردم نفس عمرونی بي زدم به فضارونی تشکرم نکردم و بی لبخند زدم حتاری اختیب

   درو دوباره قفل کردزنه
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 سمت ي بلندي مطمئنم آراد روحشم خبر نداره داشتم با قدم هادمیترسی خلوت بود اما بازم میلیساژ خ برعکس پانجایا
   رفتمی مابونیخ

 خوش حال یلی خی ولشهی می عصبی کردم مطمعنم اولش کلکاری چدیفهمی تنگ شده بود اگه مالی واسه دانیلی خدلم
 شهیم
 
 
 

  صورت زدمي به پهنايلبخند
 
  

   و تا به عقب برگشتمدمی کشیفی خفغی شد جدهی دستم از پشت محکم کشهوی که
 
 
 
 

 دی لحظه نفسم برهی شد تو خی مو به تنم سدنشی آراد شدم از دنهی سهم
   شده بودرهی بهم خی وحشتناك برزخافهی قبا
  مغزم از کار افتاده بودهی چند ثانتا
   وارد کرد که دلم ضعف رفتي آراد به دستم فشار بددمی محکم خودم و عقب کشاری اختیب

   شالمری تر شدو دستش و زکی نزدبهم
 
 
 

   کس نبود بشنوهچی زدم هغی محکم به موهام چنگ زد جکردو
  زمزمه کردی وحشتناکي گوشم چسبوندو با صدابه
 ؟ی زرنگیلی خيفکر کرد_

   بودی فراتر از ترسناك و عصبشدی منیی باال و پاي  به تندنشی زده بود سخی دستام
 ولم کن...و: گفتمدهی بردهی فشردم و برنشی دستم و رو سی سختبه
 
 
  وحشتناك سرخش الل شدم  خشن بازومو به جلو هل دادي چشمادنی داز
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 ؟ی منو دور بزنيخوای مفتی راه باالی_
 
 
 
 
 ی عوضرنتی جا بگنی تا همندازمی راه مادیولم کن کثافت وگرنه داد و فر_
  کردمی گردنم حس مي چاقورو رويزی ساعدش محکم دور گردنم حلقه شد و تامی به خودم بتا

  دهنم و گرفت از پشت به خودش فشارم دادي داغ و بزرگش جلوي با دستادیلرزی مدندونام
 
 
 
 
 شهی بد تموم میلی واست ختی دو هفته گه خورنی افتیالل شو و راه ب_

  پاهام سست شده بوددیلزی رو گردنم فشرد لبام مشتری چاقو رو بي داد و جلوهلم
 
 

 کشتمی آراد مدمیفهمی ترسو می تازه معندی پر کشالی دانی عسلي واسه چشمادلم
 
 
 

 ی واقعي و زد به معناي کنم قفل مرکزی و باز کردو با خشونت هلم داد داخل و سوار شد و تا اومدم غلطنی ماشدره
  بستخیخون تو رگام 

  
 زدمی شدت استراس و ترس نفس نفس ماز

  آراد وگول زد؟شهی احمق چطور فک کردم ممن
 

 ام؟ی از پس آراد بربتونمی فک کردم مچطور
 
   بگميزی چخواستمیم
 
 

  بسته بودنری زبونمو با قفل و زنجانگار
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 رونی در وباز منم وخودمو پرت کنم بي رهی دستگخواستمیم
 
  دستام فلج شده بودیول
 

  برگشتنرجی اي بهتر بود تا به خونه مرگ
 
 

 کنهی مکمی تکهی تآراد
 
  نگاه کردمشی برزخي به چهره نهی تو آاز
 
 

  بودشیشونی رو پي بداخم
 
 کردی می سرعت جت رانندگبه
 

 زدی مثل زالو داشت خونمو مک مترس
 

 دی کوبی منمی وار به سوانهی دقلبم
 

 ! منيخدا
 
  بهش زدم افتادمشبی که دیی حرفاادی لحظه هی

 
 

 المی عاشق دانهنوز
 

 !زنمی له له مبراش
 
 نمی ببدنشوی زجر کشتونمینم
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 ! منيخدا
 

 . حرفارو به آراد زدمنی امن
 

 دهی حرفاروشننی از زبون خود من اآراد
 

 زدمی و حرف نمشدمی الل مکاش
 

 زدمی و زنگ نمکشستی دستم مکاش
 

  مردمی از ترس مداشتم
 

 ي نجاتم بدیتونی فقط تو مایخدا
 

 کنمی التماست مایخدا
 

  برات نبودمچوقتی هی خوبي بنده من
 
  تو خوب باشاما
 

 رمیمی دارم مایخدا
 

 زنهی مشمی زنده زنده آتآراد
 

 . خشک خشک بوددهنم
 
  شده بودواری به خودم نگاه کردم رنگم مثل گچ دنهی تو ااز
 

  بهم انداختيزی نگاه کوتاه تآراد
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 دی نکشهی به ثاننگاهش
 
 دی همون نگاه کوتاه بند دلمو بریول
 

  منو بکشای نجاتم بده ای ایخدا
 

  برنگردمرجی اي من به خونه فقط
 . نگه داشتي خونه اي جلوآراد
 
  خونه تمام بدنم به رعشه افتاددنی دبا
 

  شوادهیپ: کمربندشو باز کرد وگفتآراد
 
 

  رفته بودلی تحلصدام
 
 دی لرزیم
 
  شده بوددهی بردهیبر
 
 آراد....آ...آ_
 
 
 . شدادهی پنی ماشاز
 
  بشمادهی زد و اشاره کردپنی ماشي شهی شبه
 
 

  به گلوم چنگ انداختي بدبغض
 
  تکون دادمی منفي سرمو به نشانه اری اختیب
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 ادی تو گوشت دستم فرو کردم تا اشکم درنناخونمو

 
 ستمیمگه با تون: باز کردهتی و باعصباننی ماشدر
 

  خشن بودصداش
 

  بودخشک
 

  بوديجد
 

 ترو خدا....تُرو....بذار برم...بِذ....آراد...آ:دی لرزی ملبام
 
 رونی بدمی کشنی گرفت و ازماشقموی

 
 دی ومحکم بهم کوبنی ماشدر
 
 
 دمی لرزاری اختیب

 
  سر شده بودپاهام

 
  بود همچنانقمی مشت شدش رو يدستا

 
 
 . جلو هلم دادبه
 
 

 آراد:رشدی سرازاشکام
 زدی صداش خشونت موج متو
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  مردمی که از ترسش داشتم میخشونت
 
 

  عاشق بودنشي با همه آراد
 
 

  از کارم بگذرهمحاله
 

   از فرارم بگذرهمحاله
 
 

  بگذرهالی از عشقم به دانمحاله
 

 رهیگی همشومانتقام
 

  التماس کردن بودومدی ازدستم برمکهی کارتنها
 
 
 شنوهی صدامو نمگهی خدام دیحت
 
  و ندارمچکسی هگهید
 

  بودشهی تر از همی وحشکهی و آرادی خالي خونه هی و منم
 
 

  بودم و خودممن
 

 ي اگهیبدبخت از هر زمان د.شهیتنهاترازهم
 
 

  تو تک سلوالم نفوذ کرده بودترس
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 کشهی می داره چالی داناالن
 

  احمقمچقد
 

  فکرمی بچقد
 
  غم بوجود اووردمشهی همه و هميبرا
 
  من....مـَ....مـَ...آراد: آراد شدمیخی ي به چشمارهی خسمی خي چشمابا
 
  ساکت شوسییییییه: گوشم زمزمه کردخیب

  لحظه ام تارانی وقته منتظر ایلیخ
  حرفش نفسم قطع شدنیباا
 

  هوا نبودانگار
 

 دیکشی جونمو دنبال خودش می جسم بآراد
 
 
  دستمو بکشمرومی ني کردم با ته مونده یسع. قدرت مقاومت نداشتمیحت
 
 

  منتظره بود چند لحظه ازش جدا شدمری کارم غچون
 
 دی خواستم فرار کنم لباسمو از پشت کشتا
 
 یولم کن عوض: زدمغیج
 
  پرت شدمنی زمي فشار دستش روبا
 
 کردی ور صورتم گز گز مهی
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 آراد ترو خدا بذار برم: گفتمهی رو گونم گذاشتمو با گردستمو

 
 هی کنمی بشم تارا تک تک استخوناتو خورد منی ترازای  نذار عصبهی تخمياعصابم بد جور: نگام کردی وحشي چشمابا

 ته؟ی حالي برگردشرفی اون بشی که پی التماس کنگهیبار د
 
 

  شدت گرفتاشکام
 

 ته؟یحال: دادش کرشدميباصدا
 

 ره..آ...آ: قورت دادمبغضمو
 
 
 ی گفتی چدمینشن: شد وگفتکی قدم بهم نزدهی

 
  ومزاحمی لعنتي اشکاوبارهد
 

  بغضدوباره
 

 .مهیاره حال:شدمی خفه مداشتم
 

  گمشو توخونهاالی: وخشن بودی عصبصداش
 

 ؟ی کارکنی با من چيخوایم: گفتمباعجز
 
  بلندم کردنی زمي گرفت و از روقموی توجه به سوالم یب

 
 دی لرزی مدی بدنم مثل بتمام

 
 . داد به جلوهلم
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  دقت نکردم منو کجا اووردی حالم بد بود که حتنقدریا
 

 . سالن هلم دادي توباخشونت
 

 ی نداشته باشمی بگم که کاری کار کنم؟چی چدیبا:دی لرزی مچونم
 
 
 با ترس عقب عقب راه رفتم. اتاقو باز کرددر
 

  انداختبشی و تو جدی قفل کرد و کلدرو
 
 

  شهی نمنی ازابدتر
 
  افتادمی اون روز لعنتادی

 
  شدخی تنم سيموها

 
  که بهم زد رو تخت پرت شدمی وحشتناکیلی سبا
 
 

 کردی وحشتناك درد مصورتم
 

  زدمحکم
 

  قدرتش زدباتمام
 

 کردمی احساسش به نفع خودم استفاده مي از ته مونده دی باکردی گز گز مصورتم
 
 
  که بهم ترحم کنهکردمی مي کاردیبا
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  کشتمی دخترونم تجاوز کنه قطعا خودمو ممی بخواد به حراگه
 
 
  تروخداترسمیآراد من م: که سرشار از ترس و دلهره بود لب زدمیی صدابا
 

 سرگرد رخوابی از دوهفته ز؟چطوريدی نترسيچطور اون زمان که با عشقت فرار کرد: باز کردرهنشوی اول پي دکمه
  ؟يدیشدن نترس

 
 ی بترسیاالن وقتشه حساب: زدداد
 

 آراد گه خوردم ترو خدا ولم کن:ختیری وقفه رو گونم می بماشکا
 
 ی پاك کنیتوتی گه خوردم گفتن االن نمهی با تویدو هفته گه خور_
 
  نکردمي کارچیییییییمن ه: زدمغیج
 
 

  بهم فرصت بده از جام بلند شمنکهی ازاقبل
 
 

  وز نشو رو خودم احساس کردمینیسنگ
 . از گلوم گرفتی محکمگاز
 
 

 کردی موونمی گناه و حقارت داشت داحساس
 
 
  ولم کن: زدمغیج
 

  زدمی دلخراشغی جادشی از درد زدی تو مشتش گرفت و به عقب کشموهامو
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 ؟؟؟یزنی اره؟؟که براش له له میکه عاشقش: پرازخشونت بودصداش
 
 

 ؟یزنی دادن به اون حرومزاد له له مسی سروي برایلعنت: زدداد
 
 
  نشستنمیس ي ومردونش روي قويدستا 
 
 

  گرفت وفشار داد از درد نفسم بند رفتنموی سمحکم
 
 . زبونمو بچرخونمو التماس کنمتونستمی نمیحت
 

 دمی کشي وحشتناك بود آه بلنددردش
 
   ترشدی کارش وحشنی ابا
 

  يدیکشی آه مينجوری واسه اونم همی لعنتيهرزه : دادش تمام بدنمو لرزونديصدا
 
 نه آراد بخدا نه:ومدیصدام از ته چاه درم 
 
  که از لبام گرفت خفه شدمی گاز محکمبا
 

   االنه ك خون از لبا م فوران کنهکردمی محس
 

  خوردمیفی شد از درد تکون خفشتری دندوناش رو لبم بفشار
 
 

  بود دوباره فشار اووردننمی سي که رودستاش
 

 دیچی پنمی تو سي بددرد
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 م شدمی فشارشون نده تسلشتری بنکهی ايبرا
 

 زدینفس نفس م. ازلبام جدا کردلباشو
 
 
 رمیمیترو خدا نکن دارم از درد م.آراد نکن: باعجز گفتمختمیری نمی چشام خشک شده بود واشکی حتگهید
 
 

 که ي بودرشی ساعت ز؟چندی درد بکشادی زذاشتی بود نه؟؟نممی باهات مالتیاون فاسق عوض: زدی تلخپوزخند
 شد؟یرمیس
 

 چند ساعت؟: زدداد
 
  یکنیاشتبا م...اش...ير..دا ....دا _
 
 
 تونستمی نمادی حرف بزنم از ترس واسترس زي عادخواستمیم

 .زدی لبامو مک ممحکم
 
  مرز خفه شدن رفتم که ازجاش بلند شدتا
 
 

  بندشو باز کردکمر
 

 دمی تخت خزي گوشه
 
 رمیمی بخدا دارم مکنمیآراد نزن خواهش م: خودم جمع شدمتو
 
 

   تو مشتش گرفتکمربندشو
 

  به دستش بودم گفتم آراد ترو خدا نزن  من غلط کردمرهی که خنطوریهم
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 . نکردميبخدا من کار: بوددهی بردهی برنفسام
 

  رو گونم خشک شده بوداشک
 

  بد وشور خون تمام دهنمو پر کرده بودطعم
 
  شدکی قدم بهم نزدهی

 
 

  کتک خوردن و نداشتم اونم با کمربندتوان
 

  رحم آرادی خشن و بي دستااونم
 
 
  کردمی مکی احساساتشو تحردیبا
 
 
 ؟ی معشوقتو بزنیتونی چطور م؟یآراد تو عاشق: گفتمی درماندگبا
 

 ینی سگ منو ببيوقتشه اون رو. ستی درکارنیعشق: لبش نشستي رويپوزخند
   حرفشنی ابا
 

 . دی پرکشدمی امتمام
 
 
  به قصد کشت منو بزنهخوادی مطمئنم مگهید
 
 

  اتاق پرت کردي گوشه کمربندشو
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 . شدمرهی بهت بهش خبا
 

 برگرد: گفتی وحشتناکي شلوارشو باز کرد و باصداي دکمه
 
 

 ی رحمی بنقدریآراد چرا ا: بستمچشامو
 

  دی کوبی منمی محکم به سقلبم
 

  ي کردي تا چه حد گه خورنمی ببخوامیم: وحشتناکش گفتي صداباهمون
 
 
  نکردميمن کار: زدمغیج
 

 کنمی به شرفم قسم دونه دونه استخوناتو خورد می ب حالت اگه دختر نباشيتارا وا: تو مشتش گرفتموهامو
 
 

  ولم کنی نکردم عوضیمن هرزگ: تو چشام حلقه زداشک
 
 

  چاکتنهی عاشق سای میمن عوض: وگفتدی کشموهامو
 

 آراد ولم کن: شدی کنده مشهی داشت  از رموهام
 
 ااونی میمن عوض: و داد زددی کششتریب

 
 رمیمیآراد دارم از درد م: مزاحم تمام صورتمو پوشوندنياشکا

 
 هی عوضیجواب بده ک-
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  آخ سرم: زدمغیج
 
 

  هق هقم بلندشدغمی بعد جبالفاصله
 
 رمی بمخواستمی درد سرم ماز
 

 . رها کرددستشو
 
 
 . گفتمي بلندآخ
 

  آره؟يگه؟دختری دی گناهیب: گفتی خونيو باچشما. تو دستش گرفتچونمو
 

  ولرز سرمو به نشانه مثبت تکون دادمباترس
 

 بهم ثابت کن: اووردکی نزدصورتشو
 

 .....شی ازماتونمیم: دهنمو قورت دادمآب
 

 ی گناهی جا بهم ثابت کن بنی حاال همنینه هم: زدتوحرفم
 

 يآخه چطور: و عجز گفتمهیباگر
 
  سادسیلیخ: شلوارم نگاه کرد وگفتبه
 ایدن

 دی لرزی بدنم ميهمه .رونی از پاساژ زدم بزدمی نفس نفس ممحکم
 
  چشمامي تا جلودمی کشی محکم رو چشمام منی پشت آستبا
 
  نی اولي سوخت جلوی نشه دستم هنوزم از فشار دستاش متار



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 478 

 
   پول نداشتم مرده بایچی بود هی تاکسدمی پردمی که دینیماش
 

  ساکت شددی دموافی تا قی اومد ولرونی داغون باعصاب
 چت شده دختر جون _
 
  ترو خداادی االن میخدا کمکم کن ترو خدا برسونم خونه اون عوض.آقا ترو:  هق هق گفتمبا
 
 چی انگار متوجه هدی کشششی تو ریمرده به اطراف نگاه کرد و دست 
 
 

  سر تکون دادی از حرفام نشد ولکدوم
 
 سوار شو دختر جان _
 
   حس شده بودی بدنم بي لرزون دره عقبو باز کردم همه ي دستابا
 
 

 هی و با گردهی بردهی زنه بری داره به گلوم چنگ میکی کردم ی محس
 

 نشست. لبامي روي لبخنداری اختی خونه که نگه داشت بي دادم جلوآدرس
 

 از جلوم رد شد انقد. نزاشت ویول. بگميزی چيبه راننده .اومدم
 

   زنگو که فشردمارمی پول بسای نداشتم بگم وابد بود که حال.حالم
 
 

  آغوش بابام فرو. توی دونم با چه قدرتی در باز شد و نمبالفاصله
 
 

  يو به معنا.دستمو دور شونش حلقه کردم. محکماری اختی برفتم
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 جان؟ حالت ایدن یخوب _ بابا کمرمو فشرد و آروم تو گوشم گفتی از خوشحالای دونم از ترس بود ینم.  زار زدمیواقع
 خوبه بابا؟

 
  گهی شد دی هق هق مادرم قاطي تر شد و با صدادی شدمی گرفقط

 
  آدم.و از اون. بود که از اون جهنمنینبود فقط مهم ا.مهم.گلوم.زخم

 
 مامان.خالص شدم. کردی مخیس.به تنم. مو روافشمی که قوحشتناك

 
 

   تر شدسیخ. و از اشکش صورتمدیبوس. صورتمومحکم
 
 اون خدا نشناس.اوردی که سرت نییبال _
 

 مبل کنار خودش نشوندم.رو. کم هق هقم آروم شدبابا بازومو گرفت وهی باال انداختم تازه سرمو
 
   رنگ به روش نموندهاری شربت بوانی لهیعاطفه  _به مامان گفت. روو
 

 دی آشفتم کشي به موهایمامان دست. محکم نفس نفس زدمدمی شربتو سرکشیوقت
 

  مامان بابا تازه به خودشون اومدنانگار
 
 .... نگفته بودی مگه اون عوضی برگشتي چطورایدن _
 

  یواسه چ. کردمیلحظه اصال فکر نم.اون.دختره افتادم. اونادی تازه
 

  فقط مهم بود که اون شهاب منو ول کرد اروم گفتماومده
 
 رونیفقط از پاساژ زدم ب.دمی نفهميزی چگهیهمون دختره اومد شهابم منو ول کرد د _
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  از جاش بلند شدعیسر. ودی مامان پري از رورنگ
 تاراس؟.منظورت همون _
 

   دادمسرتکون
 
  بفهمهالی خدا اگه دانای _
  کنهی به پا مامتیق
 

 دختره واس. شده اونی چدمیتازه فهم.من. بابا در هم شد وياخما
 

  شناختمیم. خوب برادرموالی واس خاطر داندمی من اومده بود شاخاطر
 
  شد.بابا بلند...  شدهی چدی فهمی دونستم اگه مینقطه ضعفشم م.و
 
  برگشتهایدن....  خونهای بالیدان.... سالم: گرفت.الویشماره دان.و
 
 آهسته گفت. ماماندمی شد که بابا قطع کرد لبمو جویچ. دونمینم
 

  کنهری به خخدا
 
  الی بلند شدم دانعیشد سر نشد دره خونه به شدت باز قهی دده
 

 حالت خوبه؟ _کرد . بغلممحکم
 

 برا برادرم. همه دلمشترازی باری اختی ذره شده بود بهی براش دلم
 

  ازش جدا شدمی دسته شهاب وحشری عشقش رفته زدی فهمی اگه مسوخت
 

 ی برگشتيچطور. بود آروم گفتي بدیلی خجو
 

  گوشه ابروش نشستیکی فرو رفت اخم کوچي خونه توسکوت بدهمه
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 تارا کجاس _
 رفته: مامان آهسته گفت  
 

 بود.شک.هم رفت انگار هنوز تو. توشتری بالی دانياخما
 
  ی چیعنیرفته؟  _
 
 

   برگردهای اون پسره تا دنشیرفته پ:  لرزون گفتيبا صدا.مامان
 

   شدیبرزخ. چهرش
  دیدی مگه نددی رفته مگه شما نبودیچ. یعنی _
  لرزوند. رو خونهادشیفر 
 
 . دیمگه نبود  _
 
 دست گذاشتم.گوشام. رواری اختیب

 
 داد زد. ودمیشد لب گز. کبودالی داني لحظه چهره هی. توو
 
  تارا کجاسس _
 

  برگردهای گفتم رفته تا دنالیاروم باش دان:  اهسته گفتبابا
 
   مگهدیگه خورده اروم باشم؟ مگه نگفتم حق نداره بره داد زد شما مجبورش کرد:  دی باری چشماش خون ماز
 

   لمس کردالویدان. شد دست لرزون از خشمری مامان سرازاشک
 
  مامیدی به خدا ندالیدان _
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 دی گی مدیدار.چرا االن:  زد ی نفس نفس ممحکم
 
 میدیفهم.االن.به خدا خودمون _
 
  گهی میچ. ماماندی فهمی که انگار اصن نمالیدان
 
 االن کجاس داد زد کجااااا. زن مندی گید دروغ م _
 

   شدیم.نییپا. باالوي به تندنشی کرد سسی صورتمو خاشک
 

  شدیبه خاطر حماقت من داشت نابود م.برادرم
 
 
  کجااای دنی اون عوضشیدیکجا د _گرفت. محکم چونموالیدان
 
 وحشتناك در. شدندهیکوب. ودمیشن.فقط جمله اخرشو.و. اوردم.پاساژو.اسم. لرزوني صدابا
  زنم اون ناموس دزدوی مشی آتشویزندگ. زنمی مشیآت _

   حد فاصلهنیتا آخر.بلند شدم و.  با وحشت از رو تختدی برنفسم
 

 ی بود به سخترمی آراد ساکت موند و با همون اخم وحشتناك خگرفتم
 

  بهم دستالیخدا دانب... ب:  زدملب
 
 
  ودستمو جلو.دمی کشغی جاری اختی بلند سمتم اومد بيها. قدمبا
 

 محکم به بازوم چنگ زد از فشار انگشتاش نفسم. آوردمصورتم
 
 ي شد صداریگاز گرفت اشکم سراز. ودیگرفت و محکم مک. و الله گوشمو به دندوندمی کوبواری محکم به ددیبر

 دمیوحشتناکشو تو گوشم شن
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  ینشناس. خودتمگهی که درمتی گی مشت و لگد مری زي جورهی جا نیفقط خفه شو وگرنه هم _
 
 
   هر کدوم ازدی تا دستشو دو طرف مانتوم گذاشت و محکم کشدو
 
 

   مردمی داشتم می واقعي طرف پرت شدن به معناهی هاش دکمه
 

  ي جز من بگردی کسي جلوي ندار حقي طورنیا:  تو سرم اومدالی داني تنم بود صداي تاپ بندهی فقط
 
 ی کار کنم ولم کنیغلط کردم آراد گه خوردم چ:  گفتمی سختبه
 

  درارش:  گفتیبم. ي زد با صدای نفس نفس ممحکم
 

 خدا.. ترو... ت:  زد خی بدنم
 
 

  تا سگ نشدماریالل شو درش ب:  زدداد
 

  رهی هنوز دستم به دستگدمی از ترس قفل کرده بود سمت در دومغزم
 
 

  کرد.  شد و رو تخت پرتمری قدرتمندش اسي لختم محکم تو دستاي بود بازوهادهینرس
 
 من آرادم نه اون عشق پپت: دی که نازتو بکشم داد کشستمی نتیمن مثه اون عشق،عوض _
 

   که بادمی کشي بلندغی و موهامو تو چنگ گرفت جدی دراز کشروم
 
 

 گرفته بود و اشک ي داغش همه بدنمو به بازي دستادی تاپم رفت و لبامو محکم مکری خفم کرد دست داغش زلباش
  همه صورتمو پر
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   شدمرهی وحشتناك سرخ و خمارش خي گاز گرفت و سر بلند کرد تو چشماانهی بود لبامو وحشکرده
 
   بهم دست نزدهالیخدا به ارواح خاك بابام من دخترم به خدا دان...  به _
 
  البديکردی مي خاله بازيدو هفته با اون حروم زاده تنها بود. خفه شو تا استخوناتو خورد نکردم:  زدادیفر
   دم ترو خدای مشیاصن آزما _
 
  فههممیخودم م _
 
 

  حرکت درش آوردهی گذاشتم و هلش دادم همون طور که روم بود دکمه لباسشو باز کرد و با نشی رو سدستمو
 
 
  اومدم تکون بخورم که با پاهاش پاهامو قفل کرددمی لختش مرگو به چشمام دنهیس.دنی دبا
 
 

   تاپم کرد و با خشونت باال دادشری دستشو زدوباره
  ترو خدا ولم کن کثافت ولم کن _
 
  از دهنم خارج شددی که نبای حرفاری اختیکه ب.  بودمدهی ترسنقدیا

 
 ااالی دانالیدان _
 
  افسار پاره کرد و گلومو محکم فشرددی تو صورتم کوبی محکمیلیس
 
  داده؟ی آراااد  خوب بهت حال مدی من آرادم داد کشیدلت برا عشقت تنگ شده؟ ول  _
 

   گرفتی و گاز مدی کی بهم هجوم آورد محکم گردنمو می وحشمث
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  هامنهی داغش رو سي تاپمو باال داده بود دستادمی کشغی دردش جاز
 
 

   شدی من قاطي و التماساغی با جشی زنگ گوشيداد صدا ی و محکم فشارشون مبود
 
 

  شد از شدت شهوت چشماشرهی خدمی نکرد به بدن سفی توجهآراد
 
 
 

  ی واقعي زد به معنای و زبون مدی مکیبود محکم لبامو م.  شدهسرخ
 
 

   اومد و آراد کر شده بودی مشی ممتد گوشي آوردم صدای باال مداشتم
 
  کثافت ولم کن آشغال درد داره همه بدنم درد داره ترو خدا ولم کن _
 

   بازومو گرفت و به عقبدی شنی نمیچی تو هم بود و انگار هاخماش
 

  و دستش،سمت دکمه شلوارم رفت.برگردوندم
 
  ترو خدا آراد گه خوردم _
 

   تاراکشمتی اون شده متی همه زندگیکنی شرف شده که اسمشو صدا میتمام فکر وذکرت اون ب:  زدداد
 

 دیچی پنی فردي رفت و صداریغامگیپ. زنگ خورد که رونقدی ایگوش
 
 از کجا ی دونم اون عوضی جاس آقا نمنی سرگرده ااروی ،اوني سوارنی ماشستی پدیآقا  زودتر خودتونو برسون _

 دیردمونو گرفته زود خودتونو برسون
 

  جمع. و تو خودمدمی آراد از رو بدنم کنار رفت لرزون عقب کشدست
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  بود؟الی تارشد داندمی دي جلوای دادم دنرونی بدهی نفمسمو بردی بهم انداخت  و درو محکم بهم کوبي نگاه بدشدم
 
  رتش،قسمی زدم خدالعنتم کنه به غغی آرادو جي کرده بود جادایپ

 
 
 

  ری بود و منه خاك تو سر اسردهداکی؟ پ! کنهیدامی آرادو پنخورد
 
 

   کشه از حماقتم؟ خدا لعنتم کنهی می چالیشدم؟ االن دان.حماقتم
 
 
 الی آخ داندمی نجسم دست کشکلی هي رو لبام و همه هی نفرت و گربا
 
 

 کشه؟.ی میچ. من االن تواز غلط منرتی کار کردم با تو مرد با غی کردم چی چه غلطمن
 
 خدا لعنتم کنه.  آراد نجاتم دادری بارم از زنی منو نجات داد؟ االیدان
 

 زنشم؟. گفت منی نمالی کثافت فرو رفته دانری کردم همه بدنم زی محس
 
  شه خدا بکشمکمی نزدی کسذارهی نمگفتی گفت من ناموسشم؟ مینم
 

   خونه رورهی در رفتم همه بدنم خورد بود بازش کردم دستگسمت
 
 

 .دمیکش
 رمی االن بمنی کنار در سر خوردم پنجره حفاظ داشت کاش همی حالی شد قفل بود ناله کردم با بی نمباز
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 هی برم تکالی برم پشت دانی باز شه و از دست آراد وحشی خواست دره لعنتیتنگ شده بود دلم م.  واسه دستاشدلم
  امنشيبه شونه ها.بدم
 
 

   خواستیم.شوی عسلي بکشم دلم چشمای بدبختدی بانقدی کردم که ای من چه غلطخدا
 
 

 رفتم اگه بود یتو بغلش فرو م.محکم. کس بهم بخوره اگه بودچی دست هذاشتی خواست اگه بود نمی مرتشوی غدلم
  آرادي به پانطوریا

 
 
 بهم بخوره. دست آرادذاشتی باهام رفته اگه بود نموونیکه مث ح. افتادمینم
 

  خدا بکشماروی دني کرد جادای پسادی واشیونگ مردي پاالی بودم دانمونی سگ پشمث
 

 دونست یاموال سند خوردش م.جزو.منو.آراد.وقت نبود.چی هی هفت سال لعنتنی کاش ادی کشی برا چشماش پر مدلم
 کرد ی فرار کنم ولم میاز دره پشت. خواستمی همون روز اول که میلعنت.اون.هفت سال؟ اگه.نی اتیفقط به خاطر حما

  بود؟یهفت سال
 
 

 بود که به زور پابندم کرد ی کردم آراد لعنتی جهنم به خدا فرار منی کردم از ایکرد فرار م.یم. ولمیلعنت. اون روزاگه
 که به زور نگهم داشت

 
  از دست بدممویاونم الل باشه که همه درس وزندگ. کثافت حرف بشنوم ورجیاز ا. مثه سگکه
 

   خوندمی درسمومیستیتوبهز. رفتمی درکار نبود می هفت سال لعنتگهی کرد دیم. اون روز ولماگه
 
 

   جانیاشتباه به ا. االنم نبود؟ من به خاطر کدومی سگیاز زندگ.بهتر
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 از ی بلند شدم همه چعی سردمیکه شن. قفل درويصدا.  خواستم خودم انتخاب کنممیزندگ. بار توهی بار هی فقط دمیرس
   شدیخال.ذهنم

 
 
  کردمخی ی واقعي به معنارجی ادنیکه رفت با د.د بود آرایک

صد برابر .دمی ترسی مرد منی تو همش وحشتناك تر شد چقد من از اي واخمادمی در ثابت موند تا درهی رو دستگدستش
بود همه بدنم به رعشه . تنمییهمون تاپ کذا.کردینگاه م. شده سر تا پاموزی ري با چشماهی چند ثاندیآراد زبونم بر

  اومد  سمتمزی تيبا همون چشما.بست و.افتاده بود آروم درو
   پدرو مادری بي خوری میجا چه گه.نیا.تو _

از پشت . بردارم محکم گردنمویقدم.تا اومدم. ودمی کشي بلندغی جدی تو ذهنش اومده بود سمتم پريزی چهی تازه انگار
 گرفت

   به دستش چنگ زدمشدمیداشتم خفه م دور گلوم فشار داد دستشو
  ولم کن _
 ی بی کشی؟ حاال واسه من شاخو شونه م: حس شد داد زدی ور صورتم بهی حس کردم دیکه محکم تو صورتم کوب 

 پدر و مادر هرزه؟
 ولم کن:  زدم غیج

 مشت رجی زد ای مغی شه بلند جی کردم پوست سرم داره کنده می حس مدی کشی مانهی تو چنگ گرفت و وحشموهامو
  دیوحشت کردم هم زمان با لگد تو پهلوم کوب. وختی خون رو دستم ردی تو صورتم کوبیمحکم

 
 ياریکثافت تخم حروم حاال واس من سرگرد م _
  ضعف رفتمدیچیدلم پ. که توی از درد وحشتناکدی شکمم کوبتو
  ارمی  پدرتو در مزی همه چی بيدیم.لو.؟منوياری مسیخونه من پل.تو _
  صورتم آوردم.جلو. دستمودمی کوبواریبه د. چنگ زد وقمی به حکمم
 اقا غلط کردم گه خوردم _

 جنده؟من اگه خونه یکشیکارا من سرك م. تویشی معشوقه سرگرد ميری هرزه واسه من مارمیدر م.پدرتو _ زدداد
  ستمی نرجی ازمینر.تو

 شد ضربه اولو ی مدهیچی که دور دستاش پي شدم به کمربندرهی سر خوردم و خوارید. رودیچیدور دستش پ.کمربندشو
 یولم کن عوض _که زد حس کردم پوست تنم کنده شد 
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  دمی کشی دلخراشغی جدی محکم کمربندو باال برد و تو صورتم کوبدیشن.نوی تا ارجیا
 ؟. ی کنی ميخونه من گه خور.تو. _

  رو زبونم اومدالیاسم دان. زدم وی مغی جیاز بدبخت. ودی کوبی ممحکم
  شدنهکهی تکهیت. تواقتهی داد زد لی باشیکی ری هر شب زنهیفقط ا. تواقتی لسی پسره من ناقتتیل. تخم حروم _
 کمربندش روبدنم فرود اومد باهرضربه از درد ي بعديضربه .خودم جمع شده بودم. توواریگوشه د. سوختم وی درد ماز

 کامل ی قبلي ضربه يهنوز جا. رد خون تمام کمرمو گرفتهکردی سگک کمربندش پوستمو پاره مدمیچیپیتو خودم م
 رم؟ی جا بمنی همالن انی همشهی مای خدادادی و فحشم مزدی بعد وميحس نکرده ضربه 

  خشن آراد اومد داد زدي رو هم خواست تو صورتم بزنه که صداي بعدي ضربه
  ی کنی کار می چيدار _

 ی دو هفته بغل خواب اون سرگرده بطهی سلنیبدبخت ا:  پوزخند زدرجی اسادی من واي گرفت و جلورجوی مشت اعیسر
   بودهزیهمه چ

 بسه بابا:  آراد مشت شد داد زديدستا
 جنده نی اسین. بدبخت معلومرتتی غیتو سره ب. خاكشهی مکهی تکهی جنده امروز با دست من تنیا: دی بلند خندرجیا

  اون بودهریو ز.چن دفه زن شده و
   شدی آراد خوننگاه

  جز منی نه از کسی ول ولدهی مشویمطمئن باش جواب گه خور_
 معلوم ؟ی پلکی جنده دس خورده منی که دم پره اي خوارنقدی چاره ای بدبخت برهیمی جا مث سگ منی همنیا _
  نگهش داشتهاروکهی داده به سی چقد سروسین

   کز کرده بودمواری من بود گوشه دي که آراد محکم بازوشو گرفت و جلوادی سمتم بخواست
  تارا مال منه و همه کاراشم فقط به من مربوطه فقط منزارم؟ی من ميفک کرد:  داد زدآراد

   نگامو بخار گرفته بوديکثافت جلو.رجیخودش بعدم ا. ي هاي بازی خورد بود اول که وحشبدنم
 زانوم ری آروم دستشو زدی رد خون رو بدنم دی انداختم وقتنیی سرمو پادمی ترسیفم برگشت ازش م داد زد طرآخرشو

 ي حق ندارچوقتی هگهید: نگاه کرد وداد زدسمی خي ب چشاهی ثانهی. گردنم و بلندم کردری زگشویانداخت دست د
  یبهش دست بزن

 چوقتیه: بلند تر شددادش
 درد یلی تو هم بود با لگد دره اتاقو باز کرد  خی  اخماش حسابرمیبم.واستم خی سوخت از دردش میبدنم وحشتناك م 

 دیکوب.داشتم اروم منو روتخت گذاشت درو به هم
 . وپنبه اووردنی و توحموم و بتادرفت
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  هقم بلند شدهق
 
  نشهیشترعصبی آراد الل شدم تا بدنی با دیول
 

  کرد بلندشمکمکم
 

  تو دست اراد فرو کردماری اختی فقط ناخونمو بادشی از سوزش زدی از زخمام مالیکی ي کرد و روینی رو بتادپنبه
 
 سوزهی میلیآراد بسه بخدا خ: گفتمهی کرد باگری نگفت وفقد اخم کم رنگیچیه
 
 
  بشنومخوامی نمیچی فقط هادیصدات درن_
 
 

 دی کشرونی تاپمو از تنم آروم بشستی منی آروم نرم زخمامو با بتاددستاش
 
 زخمامو پاسمان کرد 
 
 

  نهکنمیخواهش م...آراد نه: شد که دوباره زجه زدمرهی خدمی ب بدن سفهی ثانچند
 
 

  دراووردی ربد وشامبر مشکيواریاز تو کمد د. از بدنم گرفتنگاهشو
 
 

  وشامبر وتنم کردربد
 
 

  گره زدکمربندشو
 

 ! بودنی با زخمام بر خورد نداشت تنها حسنش اادی وشامبره نازك بود وزربد
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 يمهر: بلند شدصداش

 
 

  انداختمنیی ازخجالت سرمو پاداشدی سروکلش پهی ثانچند
 

 بله اقا: گفتيمهر
 
  باشه فقط با قرص مسکننیری شاری برام بيزی چیبروشربت_
 
 

 چشم آقا: باترحم نگام کرديمهر
 
 .آراد بخدا من دخترم باور کن: بغض گفتمبا
 
 

 . نگویچیبسه ه: فوت کردی عصبنفسشو
 د؟؟ی کار کردیآراد امروز با من چ. درد دارمیلیخ: پاك کردماشکمو

 
 

  دو هفته؟نی تو اي کار کردیتو با من چ: زديپوزخند
 
  توایب: خوردي درتقه ابه
 
 

  تو دستش اومدتوینی سهی با يمهر
 
 

  دلش برام سوختیلی به من بود انگار خرهی خنگاهش
 
 د؟ی نداري اگهیامر د: تخت گذاشتي رو روینیس
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 ي بریتونیم_
 

 بخور: اشاره کردینی به سآراد
 
 
 دمی شربت و با قرص مسکن سرکشوانیل

 
 
  دراوورد و روشن کرديگاریس
 

   از درد بدنمکردمی ناله ماروم
 

  زخماازسوزش
 
  جرئت نداشتم بلند ناله کنمیول
 
 

  دادو بهم نگا کردرونی بگارشوی سدود
 
 
 .شدمی نگاهش داشتم ذوب مریز
 
 
 دی که رنگش به وضوح پردی تو صورتم دی چدونمینم
 
 
  وضع صورتم داغون بود؟نقدی ایعنی

 
 

 . رو صورتم گذاشتماری اختی بدستمو
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  پراز خشونت بودنگاهش
 

 لعنت به تو: از صورتم گرفت و گفتنگاهشو
 

 نهیشی به دلت نمگهی دينجوری شدم نه؟اختی ریب: زدمی تلخپوزخند
 
 فقط من. صاحبت منمی بدوندی بای که باشیختیهر ر _
 
 !یکنیداغون م!یکنی ميدست دراز!یزنی هر وقت دلت بخواد منهیواسه هم: گفتمی بغض تلخبا
 
 

  برات برنامه داشتمیلیاز اون دوتا س شتری بیلیخ: زدگارشی به سی محکمپک
 
 

  کرد ناراحت نباشیبرنامه هاتو بابات عمل: نگاهمو تار کرد قلبم فشرده شداشک
 
 

 دی باخشونت منو سمت خودش بکشه که چشمش به ربد وشامبر افتاد ودستشو پس کشخواست
 

 . بدنم داغونهدونستی مخودشم
 
 
  نجاتم دادرجی اي دست کتکاری آراد از زنبارمیا

 
   من تلخ بودمیول
 

  زدوجواب دادي اسم روش پوزخنددنی زنگ خورد با دلشیموبا
  چرا رو بلند گو گذاشتدونمینم
 
 ه؟ی کیعنی

 
 .....دیچی آشناش تو گوشم پيصدا
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 .....آشغال حرومزاده:دیچی آشناش تو گوشم پشهی هميصدا
 

 دی تو حرفش پرعی سرآراد
 
 مرگ يدی دجشوی نتي من وارد شدمی بار به حرهی نخون خوب گوشاتو وا کن آقا پسر ي ساکت واسه من کرسیه_
 انه؟ی تهی حالیشی گم ممونیتارا خط قرمز منه از زندگ. خانوادتی خواهرت،نگرانیبدبخت.قتیرف
 
 

 نی نزنم فقط منتظر باش و ببشتی اگه زنده زنده آتستمیمرد ن: وحشتناك شدي اگهی از هروقت دشتری بالی دانيصدا
  حرومزادهی عوضکنمی کارت میچ
 
 

 ي االن زن شده البته زن من پس گورتو گم کن هرگهیتارا د: زدي پوزخندآراد
 
  گفت و قطع کردنویا

 
 

  تو قلبم داغونم کردکردنی فرو مخی انگار سگفتی که آراد مي اهرکلمه
 
 
 شمی موونهی دتی دارم از دورالیدان
 
 

 شمی آغوشت تلف مي دور ازدارم
 

  پراشک شدچشام
 
 

 وگرنه یکنی لحظه تو قلبت، تو ذهنت چالش منی جا همنی هميدی عشقتو شني باره که صدانیاخر: دادهی به در تکآراد
 ذارهی عمل نمی که آراد حرفشو بیدونی مکنمی ش مکهی تکهی چشات تيجلو
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 بذار تنها باشم.رونی بیلعنت: بغض گفتمبا
 
 
 شد امشب و بخاطره انتتی هفت سال سکوت و تحملم خي جهیحرف آخرم نت: و باحرص روشن کردي بعديگاریس

 نیاز ا.ینیبی سگ منو تازه مي از فردا اون روی بهم لذت بده ولتونهی نمی تن زخمهی چون گذرمی تنت ازت ميزخما
 ی چیعنی دور زدن آراد یم تا بفهشهی مدیزی آخرت تی زندگي ساده اي معشوقه هیب بعد فقط برام 

 
 
  رفترونی حرفاش به نفس نفس افتادم تا زبون وا کردم التماس کنم ببا
 
 

 کردمی فک مالی به دانمی آراد و عشق وصف نشدني صبح به حرفاتاخود
 
  حال خرابش که مسببش من بودمبه
 
 .....ی همه چبه
 . یاتاق لعنت.تخت همون. درد روبا
 
 

 . تمام همه بدنم داغون بودنشستم
 
 
  يگازا. وي گری وحشيجا. هامنهیس
 

  تنگیلی خالی شد دلم واسه دانری سرازمیآراد بود اشک لعنت.محکم
 

 . مهمیچی هگهی دیبود ول.چرا سردم. بود چرا منه احمق اومدمشده
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   حال حرف زدنم نداشتمگهیبغل کرده بودم د. محکم زانوهامونبود
 

با .ارمیدووم نم. ساعتمهی الی دانیب. نه منگه؟ید. افتادمری گینی کثافت بود رجیلگد وکمربند ا. بدنم رد مشت وتمام
  بغض به پنجره

 
 
 الی دانيازش صد برابر مامان بابا. کثافت متنفرمنی ادمی شنیحرف م.سگ. مثدی جا بانی شدم ارهی خی حفاظ آهنيا

  ی جا بنیوره سرمو رو دستام گذاشتم ا خیبهم م.ازش حالم.و. ترسمیم.رجیاز ا
 
 
 
 با وحشت سر بلند دیکوب. در به شدت به همهوی کردم ی میبی احساس غرتاشی عطر خوش بوش وحماي هوای بالیدان

  آراد بود.کردم
 
 
 
 
 غذا دستش بود ینیشد س.کی نزدیقدم.هم بود. اخماش تودمی ترسیسگ ازش م.جمع شدم مث.خودم. تواری اختیب

  الی دانیمگه ب
 
 
 
 
 

عقب . قدمهیروتخت گذاشت و . روینیکه س.که نگام.نی ره بدون ایم.نییحلق وا مونده پا.نی لقمه از اهی اشی یوشوخ
  یرفت با لحن

 
 
 

  بخور:  توش نبود گفتینرمش.چی هکه
  آروم. ازشدت بغض کج شده بود.گذاشتم لبام.رو گلوم.دستمو
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  خوادینم.رمیس..س.: گفتم

  ازددرد.  گرفتشی قويدستا.تو. چونمویمث وحش.امیب.خودم. بهتا
 
 

 دی غردشیچسب.بهمی دندونايجمع شد از ال.صورتم
  شتریب. ره؟ تارا اعصابموی نمنییغذا از گلوت پا.اون. بدونهیچ _
 ..... امشبنی باشه همي طورنیظرف ا.نی انجای اامی بگهی ساعت دهیتا . نکنی سگنیازا
 
 
 

 باشه. گفتمعیسر
  به.دمیکش. رفت دستمو به چشمامرونی بيبد. نگفت با اخميزیچ
 
 

رو . تخت گذاشتم وي روینیآشوب بود س.تو دلم. چند تا قاشق خوردمی رفت به بد بختی نمنییپا. که از حلقمخدا
  دمیتخت دراز کش.رو
 
 
 
 

  هی دنی واسه شنزدی برد دلم له له می خوابم نمدمیکش. رو سرمپتو
 
 
 
 گذشت و یم.نگاهم. از جلوالی دانيدندون گرفتم مدام چشما. به.پتو رو.خفه کردم.گلوم. صداش هق هقمو توي حظهل

 .من با دندون
 
 .  کردم االنیاگه منه احمق حماقت نم. آوردمیفشار م. رو پتوشتریب
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 و آراد.رجی و لگد ارمشتیز. فتمی بوونینه مثه ح. بودمالیبغل دان.تو
 گرم. چشمامیخستگ. از شدت درد ویک. دونمیکه نم. زار زدمنقدیا

 
باز . چشمیبه سخت. بوددهیچیپ.پهلوم. که تويصبح با درد بد...   در کار نبودی شدنداری بگهی کاش دشد

  کوفته بود آه.تنم.همه.کردم
 
 

  الی االن داننکهیاز فکر ا. بودمارنشدهیهنوز هش.دمی کشیدردناک
 
 
 .دستمو. بلند شدمعی شد و سرخیبه تنم س. موسین. االن کنارمسین

 
 
 
 کبود شده ی آراد وحشیلی سيجا.نگاه کردم. صورتميبه کبود.بلند شدم. از سر جامیبه سخت.و. دادمهی لبه تخت تکبه

  يبود به لباسا
 
 
 

 جز ی کسي اومد جلوی افتادم بدش مالی دانادی. زد دوبارهیزار م.میزخم.کوفته و.بدن.نگاه کردم ربدوشامبر تو.تنم
 .نیخودش ا

 
 
 

  شده بود کاش. تنگرتشیواسه خودش وغ. بگردم چقد دلميطور
 
 
 
  چهارچوب در.قد بلندش تو.بشکنه و.االن.نی همی دره لعنتنی شدایم
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  تراومد. بداعصاب داغونروزید.آراد. محالميایبه رو. دمی کشی شه آهظاهر
االن حماقت . کردمیعجله نم.شده بود اگه.تموم. گرونیلی کرده بود واسشون خدای پستوی اون پالیدان.که.نیا.نمیمطم

 شدیم.  تمومکردمینم
 
 
 

هفته .دو.واسه خاطر اون. دونستمیم. حسود بودیبه طررز وحشتناک.کنه آراد.خواهرشو خدا لعنتم. گرف همیم.آرادو.هم
   دونست نقطهی خودش مارهیدر م.پدرمو.کنه و.ینم.حاال حاال ها ولم

 
 
 
 

 .هیچ.ضعفم
 ی کرده بود انگار مشی جریلیهفته خ. دونی خواستم خودمو بکشم ایبخوره اون لحظه م. بود دستش بهمیکاف

   منفی نحکلی کردن با هيباز. وانهی وحشيبوسه ها.نیبا ا.خواست
 
 
 

  دستي لهیوس.ثابت کنه منه بد بخت شده بودم.تشویمالک. کنه ویهفته خال. دونی اعقده
   آبذارهیآراد نم.مطمئنم.نجامی که ايتا روز 
 
کمد .تو. خودمزی چنددست لباس هم سایول. بودبیعج.کردم.رو. وریلباساشو ز.و.کمدو.بره رفتم تو.نییپا.خوش از گلوم!

  هیبود 
 
 

 خواست جز خودش ینم.  دلمالیانداختم به خاطر حرف دان.موهام.رو.پی کیو شال مشک.دمیگشاد پوش.بلند و.سارافن
  یکس
 

خواس .ی داشتم دلم نمیی زودبود دستشویلیخورد بودصبحه خ.همه گردنم. به ساعت نگا کردمنهی ببموهامو
 . زنداننیا.تو.رونیب.برم
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 يگاریس. آراد تنها رومبل ودنیبا د.  رفتمرونیب.و.دمی کشنیی پارهی بود آروم دستگریواسم نفسگ. نفسمی لحظش بهر

  که گوشه لبش بود
 
 
 

 يها. کرد نفسم گرفت با قدمگارشوفوتی انداختم دود سگهی ديجا.زدمو.نگاه ماتم.دام. قورتی دهانمو به سختآب
  ییآهسته دستشو

 
 
 

آراد بود .دمی کشي خفه اغی شد جدهیکش.بازوم.امیب.رونیب.تا خواستم.باز کردم.و درو.آب زدم. بعد به صورت داغونمرفتم
 .دمیترس

 
 
 
 
.  کوتاه نگاه کردمشی وحشيچشما.تو.و.فشردم. پشتمواری نکردم خودموبه دیغلط. خدا منه بدبخت که االنيا

  گره.هم.ابروهاش تو
 

 فشرد. بود دندونشو رو همخورده
  ي سرت کردهیچ.نیا _
 
 

 ...شال سردم..  شیچیه.. ه: آروم گفتم.دی لرزیم.لبام
 کنار گوشم آورد.سرشو.چنگش و.گلوموگرفت تو.و. ادامه بدمنزاشت

 
  نه؟یبب. موتوی کسادی عشقت بدش مهیچ _
 

 دمی زدم نگاه سردشو دغیچنگ کرد ج.توموهام.محکم دستشو. ودیکش.از روسرم. شالویوحش.مث
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 بره ادتیعشقتم .م اوناس. زنمت کهی منقدی جلو من سرته تارا اای گوننی انمی ببگهی دفه دهیفقط منم .صاحب تو _
  ته؟یحال
 

 دی دوباره موهامو کشدی لرزی مدندونام
   من صاحبتمته؟یحال _

 یم. من بگميهر جور:  انداخت نیچشمام از وسط جر داد و رو زم.جلو. که دردم گرفت شالودی بوسرگلوموی زيجور
 ی می قاطی کنی مهی گراروی فقط واسه اون نمی تارا ببی کنی من بگم مي هر کاری پوشیم. من بخوامی هر چيگرد

 ته؟یکنم داد زد حال
چقد . دونمی و هق هقام شروع شد نمیتو اون اتاق لعنت. رفتمدیکوب.بهم.و درو.  سرتکون دادم هلم داد تو خونهعیسر

داره بهم ببرش حالم :  اومد داخل گفتمینی س،بايآب نداره در باز شد و مهر. گلومگهید. کردمیحس م.گذشته بود که
 ببرش.وی یکوفت.  اوني خوره مهریم
  شهی متیزی چهیبخور .نوی اایتارا جان حالت بده ب _

   خوب بودیلیکه خ. مردمیم.االن.نیاگه هم:  زدمپوزخند
  زنهی مشیآت.با هم.خونه رو.نیا. آقا آراد ما وفتهی بی واسه شما اتفاقزمینگو عز _

 هی که هر ثانی به اونذاشتیداشت نم.کاراش اگه دوسم. ويگری که پدرمنو درآورده بود با وحشی عشقنی به العنت
  خوردمی خاليچا.وانی زنم برسم؟ نصف لیواسش،له له م

 
 
 رونی بای بی خواستستنی و آراد نرجیتا آقا ا _

گوشه مبل نشستم . رفتم و.رونیرف ب حی افتادم بیبا آراد م.هامیکثافت کار. وروزی دادی خورد یم. اتاق بهمنیاز ا.حالم
که . اتاق برم. بلند شدم و خواستم توعی ممتد زنگ اومد سري شده بودم که صدارهی نقطه خهیجا به .نیمث قفس بود ا

 یکیچرا دوباره رفتم . دونمی آراد کثافت پاره کرد نمیشال لعنت  نگفتم و دوباره نشستم اونيزی چنی فرددنیبا د
 خورده ازش شرمنده هیاتفاق اخر .به خاطر اون. بودمدهیند.نوی وقت بود فردیلیاومدم خ.رونیب. سر کردم وگهید

 کردم.آروم سالم.بودم
   آراد بوديکارا. همه  انی نکرد انگار که کامل در جرتعجب
 دصورتش نگاه کردم لبخند ز. ورچشمی زي هاي بلند تر شده،بود به کبودشاشی بود موها و ردهی پوشي سرمه الباس

 
 
  دمتی تارا؟ ندیخوب _
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 ام؟یبه نظر خوب م:  زدمپوزخند
  آدی نمرونی دست آراد سالم بریز.  ازیکس: شد. کجلبش

 
 

  شدهیصورتت چ: دی پرسعیسر
  ساکت شد. ودیکبودم؟انگار که خودش فهم.کردم وصورت. ورمي نگفتم مشخص نبود از لبايزیچ
 
 
  نی فردي شدی شکلنیچرا ا.تو _

 یآراد وقت.سرم بعدم.تو. اول که چوبه تویبه سره ما کاشت.گالس که تو. از اوننیضرب دسته آقاست ا: دیخند
 که دیکوب. مشت و لگد بهمنقدیکال کجم کرد بعد دو هفته هنوز هست جاش ا. روگرفت افتاد به جونمهیقض.اومد
  دی فهمو فرار تو رهی قضی کرد وقتی قاطیلی کنم خی داخليزیر.خون. بودکینزد

 بودم. قبرستوننهیمنه بد بخد س. توي کارنیریبه خاطر ش. االندی رسیخالصه اگه فرهاد نم 
  دیببخش:  گفتم آروم

 
 
  کنهی نکنه منو تو قبر مداتی کرد پی مدمی تهدیکل.تازه هر روزم _
   شدیخنده وا نم. لبم بهیحت
  توبت قرار گرفتمانیدرجر: شالم اشاره کرد.به
 
 
  بهترهرمیبم _

  آخه مگهي شدوونهید:  به موهاش زدیدست
 مثه یکی يکرد.مرگته فک.کار بود چه.نی باباتم همه عمرش تو ايبود.رجی ها اي همه سال وسط کثافت کارنیتارا ا 

 گهی مزخرفات مال قصه هاس آراد که دوست داره دنیا. عشق و؟یآدم.نیهمچ. بچسبه؟ اونمسی پلهی تونه به یم.تو
 هیدردت چ

 
 

 کار ی خوام آراد چیم.الوی خوامش من دانینم. کنه؟ منیحمله م.بهم.وونیح.داره و مث.دوسم: شار دادم فدستمو
  انداختمیزندگ.از درس و.و.کشوند.کثافت.یزندگ.نیکه منو به ا.نیمگه جز ا.کرد
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 کار می نخوایکن. باش ازدواجدیبا. ويتو مال آراد.نیی پايای بي از اول تا  آخرش باال بری کنیتارا خودتو نابود م _

  کنهیخودشوم
 
 
 
 کشم.یم.خودمو _

 سالم آقا: شد وگفتي جددنگاهشینگفت وفقط خند.يزی چنیفرد
 
 

 ......برهی منو تامرز مرگ ممی همه شُک تو زندگنی بست اخی تو رگام خون
  اومدی نفسم باالنمازترس

 
  سرمو چرخوندمی سختبه
 
 سی نشکهی هدمید
 

 يشعوری بیلیخ: برگشتمنی سمت فردتی گردشد با عصبانچشام
 

 ي ترفند چقد منو ترسوندنی باهمي روزهی ادتهیحقته :دیخندی بلند مبلند
 
 
 سادی قلبم واشوریب: کردمزنگاشیت

 
  صورتش غم تو چشام نشستدنیباد
 
 نیفرد_
 

 جانم: کم کردخندشو
 
  حق نداشته تو رو بزنهشعوری آراد بي شدتی اذیلی بخاطره من خدیببخش_
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  دارهي حق هرکارگهی دسهیپسر رئ: کردی کوتاهي خنده
 

  که هست حق نداشته تورو بزنهيپسرهرخر: کردماخم
 
 
 شوهرت ي انهی وحشي بلکم خواری بچه هم براش بهی باش ازدواج کن کنمی مشنهادی پي تارا دنبال دردسرالیخیب_

 بخوابه
 
  کنمهی گرای حرفش بخندم نی با ادونستمینم
 
 

 خوامی ومالی داني فقط بچه من
 
  کردمی ازش خداحافظی آرامش ساختگبا
 
 

  داشتمی خفگاحساس
 

 ؟يخوای جون کمک نميمهر: تو آشپزخونه تاخودمو سر گرم کار کنمرفتم
 

 . تو برو استراحت کنزمینه عز: زديلبخند
 
  بهم بده حوصلم سر رفتهگهی کاردهی کنمیازبس استراحت کردم خسته شدم خواهش م: اعتراض گفتمبا
 

  کردیپوف
 

  زحمتی خورد کن بناروی ازمی عزایب: گوجه رو بهم دادظرف
  خودمو از افکار زجر آورم راحت کنمخواستمیم
 

 کردمی آروم گوجه هارو خورد مآروم
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 دمی لرزاری اختی شد ودوباره بدای آراد پقامت

 
 

  کردم خونسرد باشمی دهنمو قورت دادم و سعآب
 

  اومد تو آشپزخونهآراد
 

  قلبم شدت گرفتضربان
 

 سانت باهام فاصله داشت50 فقد
 

 سالم آقا: گفتيمهر
 

 .دی آب و سرکشوانی سرشو تکون داد لآرادفقط
 

 ستادی اکنارم
 
 

  ب چاقو متوقف شددستم
 

  گسی دزی چهیکار تو : فقط خودم بشنوم گفتکهی توگوشم طوراروم
 
 
  کنمي کارهیخسته شدم خواستم .من حوصلم سر رفته بود_
 
 

  که؟یفهمی خسته ام میلیمنم خ: ترسناك بود لحنش
 
 

  نفهممشدی ممگه
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  سادش بودمي ب قول خودش فقط معشوقه  گهی دمن
 
 خواستی من فقط جسممو ماز
 

  بودالی من که متعلق به دانروح
 

 کار دارم..االن..من من ال: گفتمآروم
 
 

 امی برو اتاقت االن می تو بگیباشه باشه هرچ: بشه گفتمی دوباره وحشنکهی رنگ خون گرفت قبل اچشاش
 
 
  خودمو گرفتم که بغض نکنمي جلویلیخ
 
   خدايا

 
 ؟يشنوی مصدامو

 
  زد و رفت تو اتاقشيپوزخند

 
 

  شستمدستامو
 

  انداختسمی خي به چشماي نگاه ترحم اندازيمهر
 

 دی لرزیدستام م. شستمو رفتم در اتاقشصورتمو
 
 

  کبود بوداشی گری هنوز از وحشصورتم
 
  باز کردمی وبه سختدر
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 ؟یکنی درد دارم چرا درك نمهیآراد بخدا تن من زخم: گفتمی تلخبا
 
 
 ي مجبورت کنم انجام بدای يدی انجام مخوامی که ميکار: گفتکلسی وردی دراوورد رو تخت درازکشرهنشویپ

 
 ؟يچه کار: انداختمنیی سرمو پادی امنا

 سیحالم خوش ن: گفتیعصب
 
 

  فوت کردمنفسمو
 

  کنارش رو تخت نشستمرفتم
 

  نشستشی بدن عضله اي جونم روی و بفی ظريدستا.برگشت
 
 
 دادمی توان داشتم ماساژ مکهیی جاتا
 

 خوردی از خودم بهم محالم
 

 بردی چشماشو بسته بود واز کارم لذت ميزی فارغ از هرچآراد
 

  دستام خسته شدقهی سفت بود بعد چند دقبدنش
 
 برو وان و برام حاضر  کن: جاش بلند شداز
 
  حوصله از جام بلندشدم وان و پر آب کردمیب

 
 

 دی تو حموم ظاهر شد و تو وان درازکشقامتش
 

   چطور تو اوندونمینم. داغ بودی کمآبش
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 ووردی دووم مآب
 
 

  دوباره رو بدنش نشستدستم
 

  دادمی ماساژش مآروم
 

 زمی اشک نرکردمی می سعفقط
 
  و لمس کنهـالی داندی دستا فقط بانیا

 
 .... دستمبشکنه

 
 شدمی تو بخار حموم خفه مداشتم

 
 کردمی فک مالی دانبه
 
  نبود که بهش فک نکنمي اهیثان
 

 درارش: افکارم پاره شدي آراد رشته يباصدا
 
 ها؟: گفتمجیگ
 
  درارشگمیم: لباسم نگاکردبه

  بدنم منقبض شداری اختی بارمی تو گلوم خفه شد درش بصدا
 
 

  لب زدمیسفتش کنار رفت به سخت. وي بدن عضله اي از رودستم
 
 
  ترو خدا.. آراد ت _
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 ی هستی جا کنی رفته اادتی گفتم درارش انگار ؟يکر _
 

   شدمیخفه م. حمومي کرد داشتم از گرمای بدنم خورد بود و درد متمام
 
 

 تار بود. چشمامجلو
 
  گفتدمی ترسی مشتری که ازش بی خمار شده و عصبي صدابا
 
گوش . وتوی شیبا معشوقم باشم خفه م. خوامی بت دور دادم امشب ميادی زی کنیفک م.اروی به اون يالبد دار _

  تو تنت بکن لباستو. تا پارش نکردمی زنی نمیمن زر اضاف
 
 

  شد خدالعنتم کنهری سرازاشکم
 خدا.آراد غلط کردم گه خوردم ترو _
 
 
  لختم نشست مقاومت کردمي دفه دستش روبازوهی

 
  تر شديجر.دی مقاومتمو دی دستاش وحشتناك داغ بود وقتدمیخودمو عقب کش.و
 
 ی باهام باشدیهر وقت بخوام با. و. براميه ا سادي معشوقه هی به بعد فقط نیگفته بودم از ا _
 
 

  لختش نشستنهی روسدستم
 
  کارت کردم مگه آراد تنم خورده ترو خدایآخه منه بدبخت چ _
 

  تاپمو چنگ زدنییمحکم پا. نکرد ویتوجه
 
 ترو قرآن بزار برم.آراد _
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   زور من کجا و اون کجای کنه ولي سفت گرفتم که نتونه کارلباسمو

 
 چسبوند.محکم به گوشم.لبشو

   ؟يدی لرزی مينطوریا. برا اونميلرزی دستم مری چرا زي لرزی چرا م؟ي کردی التماس مينطوریا.به اونم _
  کردرییرنگ نگاهش تغ 

 دستشوگرفتم.محکم. جونمی بي شد با دستاریسراز.روگونم.اشکم
 
   آخهیباشه باشه غلط کردم گه خوردم آراد همه بدنم داغونه عوض _
 
 دیگذاشت. ازمی چرجی و ای وحشتو
 
 نهی اانتکاری خي تواقتی دم لی نشونت می واقعي گریالل شو وحش _
 

   فقط زنه منیشیم. تو دست من زننهی ببدی باتیعشق عوض. مشت و لگدم لهت کنم اونری زکه
 
 

   سرخش روحمو برديچشما. نگاه کردمبهش
 
  ختی ری از درد و ترس اشکام تند تند مدی تاپمو باال کشنیی از درد محکم پادمینال
 
 

 موهام. قدم نرفته بودم کههی دمی سمت دره حموم دوعیو سر. از دستش گرفتميگاز.  مقاومت کردمدی دی نمیعوض
 
 
 
   کردمیم. لباسمو باال زد مقاومتي گریوحش.و با خشونت و. سرد حمومواری به ددمی دستش شد کوبریاس
 
 
 

  با.نگه داشت و. سرميوباال.گرفت.تا دستامو. دستش دوهیبا .که
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  دمی کشیفی خفغی جرونی بدی تاپو از تنم کشانهی دستش وحشیکی اون

 
 

  سرخ.ضعفه وجودم چشماش از شهوت.همه.نیا.به.لعنت
 
 

  دمی لرزیباز کردم م. بستمويچشما.داغون بود.بود بدنم.شده
 
  شدی تر مظی اخماش لحظه به لحظه غلرمیبم. خواستمیخمار م. قرمز وي بود به تنه لختم با چشمارهیخ
 
 
  خودشانهی وحشيبوسه ها. و کمربند وي کبودي از جاپر
 
 
   بودنمیس.رو
 

   بهم کردي شد اخم بدشتری دستش رو بازوم بفشار
 س؟ی نیهوست کاف. کنه؟ برا اونی نمنتی کنه؟ تمکی نمکتیتحر.داغونم. بدنهیچ _ گفتم هیبا گر. زدم وپوزخند

 
 داد.هلم. به سمت جلوهوی

 
 چشمام نباش.جلو.گمشو.الل شو  _
 
 کشون کشون. وی به سختدیخودشم ترس.اومدم هه از تن داغونم.رونیب.سرعت.به
 

 بود. تنگیلی دلم دلم واسش خدمیاتاق کشوندم ورو تخت دراز کش.همون.تو.خودمو
 
 

   باهام تا کنهوونی مث حينطوری آراد اذاشتینم. بود وکاش
 

  خوردیم. حالم از خودم بهمادیب. طرفمی زاشت کسینم. بود وکاش
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 خفت و حقارتو نشونم بده.چجور اون.بلد بود چجور آزارم بده.آراد
 

  بودمدهیچیداغونو لختم پ. دور تنمالفه
  کردینم.ولم. به حماقتام آرادلعنت

 
 
 .نی گرون بود به ایلی واسش خالیبه دان.عشقم. دونمیم
 
 

  حسود بودیلی داشت آراد خی دست از سرم بر نمیراحت
 
  کنهی ميخودخواه واسه خاطره تصاحبه من همه کار.و
 

 جزو اموالش بودم.از اولم. ثابت کنه منالیبه دان. فقطکه
 

 المی خیتجاوز کرده؟ نکنه ب. باور کرده باشه که آراد بهمالی داننکنه
 
 

 سوخت.تا ته حلقم. شدریسراز.گوشم. اشکام توشه؟
 

   هفت سالنی آراد عقده داشت عقده استمی نی موندننجایا.من
 
  نداشت برامدهی التماس فاگهی ددی کشی کرد پس نمی نمی سرم خالتا
 
 دیکوب. در بهمهویکه .فکرا بودم.نیهم.تو
 
 دمیچیپ. دورمشتریب.مالفه رو.نشستم و.تو جام. وحشتبا
 
 

  انداخت. بهميترسناکش نگاه بد.وحشتناکش صورت سرخ و.ياخما
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   کردمیدنبال م. با چشمشویحرکات عصب. کمد رفت داشتمسمت

 
  شلوار تو صورتم پرت کرد. مانتوهی. خودم که اومدمبه
 بپوش _
 
  لب زدمارهیب. سرمییبال. خواست چهی مباز
 یبرا چ.. ب _
 
 تارا.شم ی می وحشی باشدهی نپوشگهی دقهیتا پنج د _
 
 می ببري خوایکجا م _
 

  و بپوش صداتو نشنوم.خفه شو _ اومدسمتم
 
 رونیبرو ب.باشه ت تتو: گفتم. لرزوني صدابا
 

  دیکش.مالفه رو.جمع شدم.خودم. جاش متوقف شد و دوباره سمتم اومد توسر
 
  ومثه پره کاه بلندم کرددیکش.دستمو.کرد و. زور تنمبه
 

  ی از حد وحششی با لگد باز کرد جرات مقاومت نداشتم آراد بدرو
 
 

  بودشده
 
 
 . کردمیم.با پشت دست پاك. کار کنه اشکاموی خواد چی دونستم مینم
 
 

 یصندل.هلم داد رو. باز کرد ونویدره ماش.دی کشیمنودنبال خودش م.تند.تند
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 جونم. از جا کنده شد ترس بد تونی ماشدیکوب. سوار شد و درو بهمعیسر
 

 لب بزنم. بود جرات نداشتمافتاده
  منه بدبختو کجادمی لرزیداشتم م. دمیچیپ.هم. تودستامو

 
 
 
 گاز فشرد.لب باز کنم پاشو رو. خواست ببره جرات نداشتمیم
 
 
 
  می ناری اختیفرمون نگاه کردم ب. دسته فشرده شدش روبه
 
 

 رفته بود.فرو.هم.هاش تو. انداختم و ابرونهی به آینگاه
 
 .. به خدا منمی بری کجا ميترو خدا بگو دار..  تر... آراد _ دمینال
 
 

 ي نکردمی عصبشتریتا ب. الل شو: دی برصدامو
 

  منقبض شدیرو صندل. بدنماری اختی بدیچی پی فرعابونی خهی تو دی برصدام
 
  دیدکتر؟ شا. دادم هه آورده بودمرونی اسم مطب نفسمو بدنی دبا
 
 
   دره سمت منو باز کرد ودی درو به هم کوبرمی بمدی ترسیم
 
 
  شوادهیپ:  گفتی خشني صدابا
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 داشتمیبرم. شدم کنارش قدمادهی پی خورد بود به سختبدنم
 

  دی محکم کشفموی بهم بکنه دست ظرینگاه.می که ننیا.بدون
 

   بودم آرادسادهیطب وا رو شکر مطبه خلوت بود گوشه مخدا
 
 
   در اتاق دکتره رو زدعی گفت اونم سريزی هه چیمنش.به
 
 
   داخل شد آرادم سمت من اومدو
 فتیراه ب _
 
 

   بودانسالی زنه مهی سرش وارد اتاق پزشک شدم دکتره پشت
 
 
   رو اون تختنی برو بشزمیسالم عز:  نگاهم کرد یی خوش روبا
 
  نشستم آراد از همون اول با اخم بهدی آهسته رو تخت سفي قدم هابا
 
 
  کردی نگاهم ممی زده بود و داشت مستقهی تو اتاق تکوارید
 
 

   اومد کنار تختمدکتره
  کنهیخب خوشگل خانم کجا درد م _
 
 
 همه جام. گفتمي گرفته اي بغض به آراد نگاه کردم وبا صدابا

 کرد بعدم آروم تر گفت نگام هی متعجب به لحنم چند ثاندکتره
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  کنم؟نهی معازمیاجازه هست عز _
 

 سر تکون دادم.آروم
 

  شدقیصورتم دق.دوباره برگشت رو. سمت مانتوم رفت ودستش
 
 

 ؟يودیپر _ دمی واضح داخمشو
  گفتم نهعیسر
 
 
  و دستمو آروم نوازش کرد. به آراد اخمو انداخت وینگاه.مین

 
 .رونیبرو ب. گفتی داشت ممی مستقریغ.کنم.فک. آراد نگاه کردبه
 

 دکتره باالخره گفت. بود کهرهیخ. تفاوت هنوز به منی بآرادم
 
 
 د؟یآقا شما همراهشون  _
 

  به تکون دادن سر اکتفا کرد دکتره دوباره گفتآراد
 
 د؟ی منتظر باشرونی لطفا چند لحظه بشهیم _
 

  نه: سرد گفت . تعلل وی بآراد
 

 آهسته.بهم نگاهکرد و. که جا خورده بود ساکت شد ودکتره
 
 

 شوهرته؟: گفت
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 شوهرشم.آره _چشم غره رفت و بلند گفت. منقبض شد آراد بهمفکم
 

 يبا چشما.چند لحظه. حرف دکمه مانتومو باز کرد وی بدکتره
 

 ينگاه تاسف بار.برگشت و.به سمت آراد. بودمی به تن زخمرهی خگشاد
 
 

 . بودرهی خمیزخم. توجه رو تنیکه ب. انداخت اونمبهش
 

 دمیشن. دکترهيصدا.بسته شد و.از درد.چشمام
   بکشقی نفس عمزمیعز _
 

  شکمم فشرد که نالم دراومد بلند گفتيچند جا. آروم دستشودکتره
 
 ؟يقبل از پزشک احتماال باغ وحش نبود.زمیعز _
 

 نکشوی نگفت سمت آراد برگشت عيزی خنک شد آراد چدلم
 
  ؟ی شما شوهرشیمطمئن _جا کرد. بهجا
 

 گذاشت. بدنميجا. چندی دستگاههی توجه ی کرد دکتره بی بهش اخمآراد
 
   دادی رفت چون احتمال مینگاه کرد آراد نم. ترحم تو چشمامبا
 
  گفتم اسلحه همراش بودی بگم هر چند اگه هم ميزی دکتره چبه
 
  دونهیو خدا م. بردمی زنگ بزنه به زورمسیبخواد به پل. تا زنهو
 
 
  آوردی به سرم می چگهید
   کتکت زدهينطوری ایک _
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   شد و به آراد نگاه کردمشتری ببغضم
  رو بدنتی هر خطي به ازای تونی آورده ميدی جدي قانونای پزشک قانونزمیعز
 
  ی قصاص کنای يری مصوبش پول بگاز
 
   کرداداشتی ییزای نگفتم رو دفترچه چيزیچ
 ستین. تر از خودشونفی به کتک زدن ضعرتی غدنی فهمی روزا منیکاش مردا ا _
 

   رورنی بگهی تونن حقشونو از بقی عده هم چون نمهی چند هر
  کننی عقده مهی تخلزن
 

  بود زنه دفترچه رو طرف آراد گرفتتی اهمی همچنان بآراد
 
 ی متشونیاذ. وستی نزیجا. خانمي بار رابطه براهی از شتریتو شب ب. دیتسی به مسائل سالمت آگاه نادیآقا انگار شما ز _

  ندارن و بعد از هر رابطه دوبارهيری مردا هستن بالنسبت شما سي سرهیکنه البته 
 
 
 
   بغله داروخونهنی همدی کنهی تهی مصنوعیآلت تناسل. از دارو خونهدی تونیکه در اون صورت م. طلبنی مدیجد 
  افتهی اوضاع نمنی طور خانمم به انیا

 ی پماد که شبکی التهاب بدنشون نوشتم و ي ضمن چن تا دارو برادر
 
 
 
   ماساژ داده بشه رودیدوبار با 
 
 

  بدنش به شدت.  خون هم نوشتم براشونشی آزماهی و بدنش
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  ممکنه کم خون باشهفهیضع
 دکمه مانتومو بستم.تخت بلند شدم و.رو.از.آروم

 
 شی آزماهی.چن تا مسکن با آمپول شل کننده عضله واسم نوشت و.دکتره

 
 

 در رفت.سمت.بلندم کرد و.اومد و دستمو گرفت و. سمتمآراد
 

  هستابونی خنی سره همشگاهی آزمادیاری برام بشویجواب آزما _ دکتره اومديصدا
 

  شدی مکی هوا داشت تارمیکه اومد.رونی بدی کشی مریت.بدنم
 
  بودابونی کوچه خيجا. چشمم به همهاری اختی دونم چرا بینم
 

 جدام کنه. از آرادادیب. ونمی ببالوی ضد االن دانی مکاش
 
  شه. آرومی درده لعنتنیآغوش امنش حل بشم و ا.تو
 

  شدمی داشتم واسه عطر تنش تلف مدمشیشب ند. دوشهینم.باورم
 

  شلوغ بودیلی خمی نگه داشت داخل رفتشگاهی آزماي جلوآراد
 
 دمی ترسی ماری اختیب. دادمی مییشای آزمانیهمچ. بار بودنیاول
 

  زنه اومد دفترچه رو گرفت نگاه کرد و به اتاق اشاره کردهی گذشت قهی دچند
 
 ببرش اون اتاق:  رو به آراد گفتو
 

 وحشتناك آراد بهش شدم.آراد و اخم. رورشی خينگاها.متوجه
 

  نبود.واسم مهم.دمی کشی خواست آهی منای از همیکی کاش
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  سرنگ تو دسته زنه نگاه کردم آب دهانمو قورت دادمبه
 

  مثه دختر بچههادمی ترسی مطیشرا.نیکار ممکن تو ا.نی تراحمقانه
 

  اشاره کردی از ترسم نشون بدم به صندليزیچ. نداشتم به آرادجرات
 

   گفتمهوی اری اختیکرد که ب. نگامزیت.خشک شده بودم.سرجام
 
  درد داره..د
 الی داني های به شوخبیمنقبض نگام کرد عج. با فکهی چند ثانتا
 

  ههیانداختم رو صندل. حرف بازومو گرفت وی لحظه بنیا.تو. بودممعتاد
 
  اومدکیپرستاره نزد. شدمرهی استرس به سرنگه خبا
 
  باال بزننتوی آستزمیعز.خب:  لبخند گفتبا
 

  باال زد به دست الغرمنموی کنم خودش آستی نمي کاردی دی وقتآراد
 
 

  لب گفت و دوباره اخم مهمون ابروهاش شدری زيزیکرد و چ.نگاه
 

  دادیشونم بود و فشار م. تو دستم حس کردم دست آراد رويزی که تدمیگز.لبمو
 
 چشمم اومد. جلوی اشکاری اختی شدم برهیخ.سرنگ.خونه تو.به
 

  جا بزارنیا.فت تموم شد دستتوگ.رو به آراد. لبخند زد وپرستاره
 
 چسب زد. جاشوعیاشاره کرد آراد دستش داغشو رو بازوم فشرد که پرستاره سر. دستمبه
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   حاالی کنی مهی تموم شد چرا گرزمی دل نازکه عزيادیخانمت ز _
 

 رهیگی ممی گری که از هر چدمی کشی فهمه منه بدبخت چی با بچه طرفه نمانگار
 
 

 شهی نکن شوهرت ببوسش حتما خوب مهیحاال گر:  گفتدوباره
 
  به. خواست بگمی شدم دلم مرهی خیی همه پررونی دهن باز به ابا
 
 
   نداشتممی يباز.حوصله لج.گهی دفیح.چه آخه.تو
 

 گفت.نگاه بهم.بدون. شدم که آراد بازومو گرفت وبلند
 يای راه بی تونی ره؟ می نمجیسرت گ _
 

 زدم.پوزخند
  نه؟ای مونه ی می تخت امشبت خالینی ببي خوای مهیچ _
 

 یهلم داد رو صندل. شد وی وحشدوباره
 تو دهنت. کوبمی جا منی از ايبخور.تارا تکون.خفه شو _
 

   برگشتوهیآب م. وکی با کدی نکشقهی نداشتم بلند شم به دو دجرات
 

  نداشتی نرمشچی که هیی و با همون صدایصندل. روانداخت
 بخور _گفت

 رمیس..س _
   دونم و توی قطره ازش بمونه من مهی _
 
   بود جرات نداشتم به آرادنی ماششهیش.رو. اجبار خوردم سرمبه
 

 شب. که اونمی رد شدی کنم بزاره برم از دره رستورانالتماس
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 شدی مکهی تکهی داشت براش تمیگرفت دل لعنت.قلبم. اومدمالی دانبا
 

 افتاد.ی نمیاتفاقا لعنت.نی شد کنارم باشه حاال کاش ای تنشو داشتم کاش مضعف
  لحظههی ی حتخواستمینم
 

 کشهی می چالی االن داننکهی لحظه به اهی فقط
 

  کنمفک
 

  به صورت کبودم نگاکردمنهی اازتو
 

  عضالتم پماد نوشتی واسه گرفتگدکتره
 
  کنهي آراد نخواد کاردوارمیام
 

  بهم نداشته باشهي داغون بمونه تاکارنجوری  بدنم همکاش
 

  عاشق من نباشهکاش
 
 سال و فراموش کرد7 احساس شهی مگه میول
 
 

  و فراموش کنم؟الی من دانشهی ممگه
 
  من زن شدمکنهی االن حتما باخودش فکرمالیدان
 

 !یقی گره عمچه
 

 من
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  الیدان
 

 آراد
 

 امونی بخاطره احساسمون بخاطره خودخواهمی بخوانکهی ابدون
 

 میدی عذاب بهم مچقد
 

 کشهی هم داره عذاب می سنگآراد
 
  فراموش کنه منودی شاگهی که دالمیدان
 
  بره باهمون فروزاندیشا
 
  محاله از من بگذرهالی دانگهی ته قلبم ميزی چهی یول
 
 ! بگذرهدونستی مال خودش مکهی محاله از زنالیدان
 

 آراد:دی از چشمم چکی اشکقطره
 
  منو نگاه کردنهی تو آاز
 

 رهی داده بودمو به جاده خهی تکنی ماشي شهی که سرمو به شهمچنان
 
 

 ي تو برنده ای ثابت کنالی به دانيخوای مای يدوسم دار: گفتماروم
 
 

  اریچند دفعه گفتم اسم اون حرومزاده رو زبونت ن: رو فرمون فشار داددستشو
 

 چند دفعه؟؟: زدداد
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 آراد:دی چکنی ماشي شهی شي قطره اشکم روچند
 
 

 می برم رستوران امشب شام بخورشهیم؟می برگردشهی؟میزنیدور م: قورت دادمبغضمو
 
  حالم بدهیلیآراد خ:ختی رشهی شي رويشتریاشکام باشدت ب 
 

 تونمی با بالشت بزنم توسرت نمتونمینم. کنمی باهات شوخیحت. بخندمی حتتونمی نمگهی؟دیفهمیم: شدمرهی خبهش
 ، کنمادیلتوززیسرعت تردم

 
 خراب کنم من اردتویلی بزی متونمی بچه بشم آراد بزرگ شدم نمتونمی باهات لج کنم نمتونمینم: شددهی بردهی برصدام

 یلی بزرگ شده خیلی خطونی شي دختر بچه نیا.... خراب کنمنتوی ماشتونمی نمیحت...من ..
 

  سرخ سرخ شد اگه نبودمچشماش
 

  غرورش نبوداگه
 
 !ختیری اشک منجای همدیشا
 
  آراد سنگهیول
 !شکنهینم

 شدی نمينجوری اچوقتیبه قبل به روزاول کاش ه. به عقبمیآراد کاش برگرد: از صورت سرخش گرفتمنگاهمو
 برگرد

  رودی نمی جز فراموشیی جاده به جانیا
 ي ادهیند

  انددهی که به آخر رسآنان
  ابتدا هستند؟دلتنگ

 
  برگرد

  غروبیرگی از تو
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 میای روی بزن به ساده گیرنگ
 می دوباره ابتدا باشتا
 می دوباره بوسه باشتا
 ...می دوباره طلوع باشتا
 
  آه

   جادهنی اباورکن
  تر از سراب استوحشتناك

  تر از رفتن استزی انگغم
 ...برگرد

   امدهی از انسان دی ها را مشکوکهی سامن
  از رفتنی جاده ها را مشکوکو
 یدانی رفتن را خوب متو
   همان ابتدااز

 ي بودرفتن
 ي بودمشکوك

  ي بودجاده
 می زندگری مسنی دورتردر
 

 برگرد
 ي هم بگذرمانی که از ابتداآنقدر

  که نباشمی بمانییجا
  در شروع جادهی که نباشی بمانییجا
 

  سخت است برگشتنباورکن
  به قبل از ابتدایحت
  قبل از آمدنبه
 . قبل از دوست داشتنبه
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  رفته ازم نخواه فراموشش کنم نخواهی دل لعنتنی حاال که شده حاال که ای ولشدی مينجوری ادینبا: دادم ادامه

 
 

 بسه: زدداد
 

 یفهمی آش کشکه خالته مچکسی های امنی یتو ازحاال تا آخر عمرت فقط مال من: بودي جدی فروکش کرد ولصداش
 که؟

 
 

 . گذاشتی آهنگدمی کشیقی عمنفس
 من قلب تمام با تو

 شدي یکی نیومده
 اومدي کشتن قصد به

 شدي زندگی تمام
 عاشقم قلب به بیا

 بده جنون بهونهي
 عاشقی من مث اگه
 بده نشون من به هم تو

 همه از بریدم که من
 بودنت اعتماد به

 کنم کار چی باید دیگه
 ؟آوردنت دست به واسه

 دیدمت که لحظهاي از
 خودم از نمیرم بیرون
 بشه چی قراره دیگه

 ؟شدم عاشقت بفهمی
 میفهمی کی منو درد

 بیرحمی چون عاشقتم
 شی رؤیا تا ازم دوري
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 باشی هرچی عاشقتم
 میفهمی کی منو درد

 بیرحمی چون عاشقتم
 شی رؤیا تا ازم دوري

 باشی هرچی عاشقتم
 نمیرسیم هم به اگه
 برو من تمام با تو

 بسه من براي همین
 رو تو کنم آرزو که

 بسه من براي همین
 میکنی فکر که من به
 شدم یکی از میشم پر

 بسه من براي همین
 من به میکنی فکر که
 میفهمی کی منو درد

 بیرحمی چون عاشقتم
 شی رؤیا تا ازم دوري

 باشی چی هر عاشقتم
 میفهمی کی منو درد

 بیرحمی چون عاشقتم
 شی رؤیا تا ازم دوري

 باشی چی هر عاشقتم
 
 

 ی مدلنی اونم ادادی گوش مکی آرادم موزهه
 
 
  به خودم اومدم در رستوران نگه داشتتا
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  برام زنده بشهالی خاطراتم با دانخواستمی مفقط
 
  جلو چشامرهی جون بگالی دانخواستمیم
 

 . داد به گارسونچیی کتو وسوآراد
 

 کهیی آراد قدم برداشتمو جاجلوتراز
  نشستممی بودالی با دانقبال

 
  روبروم نشستآراد
 

 امخویمن جوجه م: گفتعیسر
 الی داني مورد عالقه ي غذاهه
 
  هاش افتادمی شوخادی

  هاشخنده
 غرزدناش

 ردادناشیگ
 
 
 میتمام شام در سکوت خورد. مرد بودم نی اي وونهید
 

 ی سکوتچه
 

 زدمی حرف مالی مدام با دانتوذهنم
 !کردمی دوره محرفامونو

 
  تو درحال صحبتمالی با خهرلحظه

 ... همه مکالمه لکنت گرفته امنیازا
 

  گرفتچشویی کت وسوآراد
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  سمت خونه راه افتادمی شدنی ماشسوار

 
  آخرشب بودگهید

 می شدواردخونه
 
  بودکیتار
 

  اتاقمو زدم وروتخت ولو شدمالمپ
 

  و دنبالم تو اتاق اومددی اب سرکشوانی لهی آراد
 

 بمالمبِکَن لباستو پمادتو : وگفتزی هامو گذاشت رومدارو
 

 ي مهردمیالزم نکرده فردا م: زديپوزخند
 
 

 ؟یکنی مي چرا لجبازي درد داریوقت: فوت کردنفسشو
 

 !هی انگار باش رفتم رستوران فک کرده خبرهه
 
 اله؟ی عشق من فقط داندونهینم
 
  فقط با خاطرات اونه که زنده ام؟دونهینم
 

  نکن آرادتمی برو بخواب اذیخرخودت: گفتمیعصب
 
 

  برگشتانشی وحشي حرفم خونی اانگاربا
 

  طرفماومد
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  چشمیگی مي حرف اضافه اچی گفتم بدون هی هرچیعنی صاحبتم گمی میوقت: تومشتش گرفتچونمو
 
 

 ؟ي واسه هوسبازی دکتر تا بهونه داشته باشيامروز منو برد: تلخ شدپوزخندم
 
 

 کنمی بخوام ميرکار هخوامیمن اگه بخوام ازت استفاده کنم بهانه نم:شترشدی دستش بفشار
 
  نفرت بهش نگاه کردم ادامه دادبا
 
  باشم بِکَن لباستو تا تو تنت جرش ندادممی بات مالي نداراقتی لیتو حت_
 
 
  به ستوه اومدمشی همه خودخواهنیازا
 

  دارهي حدخواربودنم
 
 رونیبرو ب: جام بلند شدماز
 
 س؟هست؟ی از من که سرترنافشی دادن قسی به هرشب سروی عادت کرده باشدی باگهید_
 

 زدی می راحت تهمت هرزگچقد
 
  دخترونم غرق بودميای تو دنکهی منبه
 
 ....... توگوشش خوابوندمی محکمیلی رم کردم باحرفش وسهوی

 
 
  محکم زدم که دست خودم درد گرفتنقدریا

 
 زدمی نفس منفس
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 دی لرزی بدنم متمام
 

  کردم؟ی غلطچه
 
  شدممونی سگ پشنی عشی برزخي چهره دنیباد
 

  بودمدهی ازش شنناروی که بدترازامن
 

  خوردمی گوهنی همچچرا
 

 دی لرزی به وضوح مدستام
 

  عرق بودسی خصورتم
 

  به سمت چپ برگشته بودسرش
 

  لحظه بستهی تو چشماشو
 

   برگردوندسرشو
 

  بودیشی آتنگاهش
 

 ؟ي کردیچه غلط: داغش  گلومو لمس کرديدستا
 
   گه خوردمگهید

  کردمغلط
 خوردی به دردم نمچکدومیه
 

  شده بودکردمی که فک ميزی تر از اون چوحشتناك
 

 .دمیآراد من به گور خودم خند: دهنمو قورت دادمآب
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  محکم ترفشار دادگلومو

 
 شدمی خفه مداشتم

 
   توام بزن فقط ترو خدا بعدش ولم کنایب: برگردوندم و لب زدمی سرمو کمی سختبه
 

  بودم تا حدمرگ ازش کتک بخورمحاضر
 
  رو واسه رابطه بهونه نکنهیلی سنی ایول
 
 

  آراد عادت نداشت کتک بزنهچون
 

  رو نقطه ضعفمذاشتی دست مفقط
 
  نداشته باشمی ترو به روح مادرت کاری بزن وليخوای میهرچ: بغض گفتمبا
 

 ؟ی جز عشقت نباشی  همخواب  کسی ولي کتک بخوريپس حاضر: زديپوزخند
 

  هیباگر
 باعجز
 تتراد: که درتوان داشته زجه زدمیباهرچ

 
  ندارهیاز نظرمن مشکل: پرازخشونت و حرص بودصداش

 
 دمی کشیقی نفس عماری اختیب

 
 
 .نی گرفت وپرتم کرد رو زمقموی
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 خورمی سگ ازش کتک منی امشب عدونستمیم
 
  مهم نبودیول
 

  دخترونم بودمی حرمهم
 

  بستمچشمامو
 

 ی کنای گه خورنی از ایتونی نمگهی دينجوری بشکنمش؟اهینظرت چ: گذاشت رو مچ دستمو گفتپاشو
 
 
  که استخون دستمو بشکنهدمیترسی طرف مهیاز
 
 

  تا جوش بخورهدیکشی طول ميادی کم بود مدت زومشی چقد درد داره وبدن منم کلسدونستمی مچون
 
 
  کنهی با شکستن دستم خالشتوی عصباندادمی محی طرفم ترجهی از
 
  با خورد کردن احساسات دخترونمنه
 
 

  منقبض شداربدنمی اختیب.دمی کشیقی عمنفس
 

  بکنخوادی دلت ميهرکار: بستم وگفتمچشمامو
 

  زد وپاشو فشار داديپوزخند
 
  درد نفسم بند رفتاز
 

  برداشتپاشو
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  بلند کردمنی زميدستمو از رو. باز کردمچشمامو
 

   ونرم تکونش دادماروم
 

 دیچی تو مچم پي بددرد
 
 
  خدارو شکر نشکسته بوداما
 
 
 . نبود بشکنشدی بعی آراد وحشنیازا
 
  نگاش کردمي دلخوربا
 

  رفتی عسلزی مسمت
 

  برداشتگارشوی سپاکت
 
  تحمل کنمدی و بای لعنتگاری سي بازم بواه
 
 
  روشن کرديگاریس
 

 کجا؟هنوز کارم باهات تموم نشده: ازجام بلند شم که باصداش متوقف شدمخواستم
 

  به گلوم چنگ انداختي بدبغض
 

  بودانگاربردش
 

 کردی باهام مخواستی مي دستش بودم هرکارری زي برده نهیرازای نه مگه غانگار
 

  ولو بودم و لرزون ازترسـنی رو زممن
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 دیکشیگارمی داد بود سهی تکواری خونسرد به دآراد
 
  جون من بکنهی وبفی با تن نحخواستی کار می چگهی ددونمینم
 

  بسته بودخی استرس دستام ازشدت
 

 . خدارو صدا بزنمتونستمی تو اون لحظه ها مفقط
 
  که تموم شدگارشیس
 

  قدم به طرفم برداشتچند
 

  کبود بشهنیشترازای صورتم بخواستمی نمییبای دختر بودم وعاشق زمن
 

 نهی نببی صورتم گرفتم تا آسي جلودستمو
 
  رفترونی و روشن کرد وازاتاق بي اگهی دگاریس
 

 .....یترسونی منو منقدری لعنتت کنه که اخدا
 . بلند شدمازجام

 
  و رو تخت ولودمی به موهام کشیدست

 
  وندارمی جهنمی زندگنی تحمل اگهید
 

 کردی کنارم موهامو نوازش مالی االن دانکاش
 

  ومردونش تنگ شده بودي قوي واسه دستادلم
 
 کنه؟ی اونم االن داره به من فکرمیعنی
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  که من دلتنگشم اونم دلتنگ منه؟نقدریهم
 

  رفتیاهی فکرا بودم که چشمام سنیتوهم
 
 تارا خانوم،تارا جان: شدمداری از خواب بي مهري صدابا
 

 دمی کشي اازهیخم
 

 وقت قرص خوردنته:زمی عزپاشو
 
 سالم: شدم وگفتمزی خمین

 
  ماه نشستتيسالم به رو: زديلبخند

 
  زدملبخند

 
  آبتو کامل بخور معدت زخم نشهوانیل: گذاشت تو دهنم و گفتقرص

 
  ی مدلنی قرص بخورم ؟اونم ادی با10 ساعت یدونیتو ازکجا م: باال انداختمییابرو
 
 

 آقا بهم گفتن:دی نوازش رو موهام کشدست
 
 
 . لب چند تافحش نثار آقا کردمریز
 

  به فکرتهیلی خمایخودمون: وگفتدی خنديمهر
 

 یلیخ: زدمی تلخپوزخند
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 ازاون کتکت االنم همش به خوب شتری خان برجی که نذاشت ايدینمک نشناس نباش دختر د: کردی مصنوعاخم
 کنهیشدنت فکر م

 
 کنهیبه خوب بودنم بخاطره لذت خودش فک م:دمیی رو هم سادوندونامو

 
 

 تا پمادتم برات ری دوش بگهیزده به سرت؟پاشو پاشو برو حموم . دختریزنی مهی چه حرفنیا: گفترتی وباحدی گزلب
 بمالم تنت  کوفته س

 
 

 . گفتمو از جام بلندشدمی آرومچشم
 
  حوصله صبخونه خوردن نداشتمی گرسنم بود ولیلیخ
 

 . برداشتمو خوردمخچالی تا کالباس از توچند
 
  چرا ترش بودناه
 
  تفاوت سمت حموم رفتم و دوش آب گرم گرفتمیب

 
  تنم کردمدهی پوشی سوشرت مشکهی

 
  نه بهانه داشت که دعوام کنهدیدی نه آراد موهامو مينطوری داشت اکاله

 
  اومدمرونی و بدمی پوشي گشادی مشکشلوار

 
 

  بودنومدهیه ن خونرجی آراد واهنوز
 

 .کردمی از نبودنشون احساس ارامش مبیعج
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 .دمی پماد وکامل به بدنم زد وماساژ داد سوشرتمو دوباره پوشي مهریوقت
  نگران شدی کمنگاهش

 . نگاش کردمی گنگبا
  دراوورديواری از توکمد دی بلند شد ولباسازجاش

 
  رفتموا
 
 .دمی لرزیازترس تو تخت م   
 
 

 گفتن آقا： به طرفم گرفت و گفتذاشتی مشی به نمايزی لباس ساتن نازك که کل اندام به طرز شهوت انگهی يمهر
 دی لباس و بپوشنیا

 
 
 
  کارکنمیچ.. تونمیبخدا نم.....تونمی نممن： نگاه کردمي بغض به مهربا
 
 
 

فقط .ي کتک بخورخوادیلت نم باهاش لج نکن تو که دای با آقا آراد را بزمی جان عزتارا： گفتینی بالحن غمگيمهر
 . نکنی بذار وچموشارشیخودتو در اخت. کنشیراض. بخاطره خودتهکنمی محتتیتارا دارم نص.چند ساعت تحمل کن

 
 

 ؟ي چجوراخه： شدری سرازاشکام
 
 
 

 . لباس وبپوشنی زود اشکاتو پاك کن وای کنهی گرادی بدش میدونی نممگه： گزنده ادامه داديمهر.زدی تند مقلبم
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 توان نیشترازایتنت ب. براش باشی عروسک خوبتارا： نگاه کرد وگفتنمی سيبه کبود. نه تکون دادمي نشانه سرموبه
 کتک خوردن نداره

 . بگه که آراد اومدتويزی خواست چدوباره
 
 
 

 بود رهی تبدارش بهم خي وبا چشم هاکردی لباسشو باز مي دکمه هاکهیآراد درحال. کارکنمی حاال چایخدا. بند رفتنفسم
  برو وان حموم و حاضر کنيمهر：گفت

 
 چشم آقا_
 
 

 . باشمالی عروسک دانخواستمیمن فقط م. دهنمو قورت دادمآب
 گمی می نکن دست روت بلندکنم هرچمجبورم： گفتیبا لحن وحشتناک. تخت کز کردمي شد ومن گوشه کی نزدبهم

  ترنشدمی ازتنت درار تا عصبویاون لباس کوفت. آدم بگوچشميمثه بچه 
 
 رفت حموم. نکردمی حرکتچیه
 
 دمی کشیقی نفس عماری اختیب

 
 

   اومد دوباره ترس تو وجودم رخنه کردرونی دوش گرفتنش تموم شدو بنکهی ابعد
 
  فرق داشتگهی دفعه دنیا

 
  استرس حالت تهوع گرفتمازشدت

 
 يهنوز که آماده نشد: شد وگفتکمی بدن برهنه نزدباهمون

 
 دمی دویی به سرعت سمت دستشو تحمل نکردموگهید
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  کردمی معدمو خالاتی محتوتمام
 
  نگاه کردمـدمی رنگ پري به چهره نهی تو آاز
  اومدمرونی به دست و روم زدمو بیآب
 
  ودراد مواجه شدمی خوني چشابا

  تو شکمته؟ي پس زدنات اون حرومزاده نی الیدل: گفتی وعصبدی کوبواری منو به دمحکم
 
 
 ها: بهت گفتمبا
 
 

  نه؟يازش حامله ا:دی از پشت گرفت ومحکم کشموهامو
 
 ستی درکارنمی نبوده بچه اي رابطه ایچرت نگو آرادو قت: درد صورتم تو هم جمع شداز
 

 به ي به حالت تارا واي واي کردي تا چه حد گه خورشهی معلوم مي بدشی آزمایوقت: پرتم کرد وگفتنی رو زممحکم
 کنمی وله می لعنتي دست وپام اون حرومزاده ری زیمله باشحالت اگه ازش حا

 
 ؟ی رحمی بنقدری ایعنیش؟یکشی درکارباشه ممی اگه بچه ایعنی: بغض گفتمبا
 بلندم کرد.به زور. شد و از موهام گرفت وی وحشهوی حرفم نی ابا
 
 

   کشم بچه؟ توی مشت و لگد مری و اون حروم زاده تو شکمتو زخودتو
 

 ی جز من بچه داشته باشی از کسي ندارحق
 
 نمی کردم سی بغضم گرفت حس مشی همه خود خواهنی ااز
 
 

  کنه اومدم لب باز کنم که با صداش خفم کردی مدرد
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  الل شو _

  تو صورتم پرت کردلباس
 

 کجا:  کردم بغض
 
  کنمیگورتو م. خودمیاگه دست اون حروم زاده زن شده باش _
 

   اگهی زدم طال که پاکه چه منتش به خاکه من حتپوزخند
 
 ذاشتی نمتی باشم اون بدون ازدواج و محرمالمی خواستم با دانیم
 
  زی تي ناموس نشده بود آراد با چشمای بنقدیقول خودش ا.به
 
  کرد جرات نکردم بگمیم. وحشتناك داش نگامي اخماو
 

 نشیگاه سنگ نری تا لباس عوض کنم رفتم گوشه اتاق زرونی ببرو
 

  سرم انداختميرو رفته ا.شال رنگ و.  ودمی مانتو پوشهی رو لباسم فقط
 
 دیمحکم دستمو کش.زدنم نداشتم سمتم اومد و.پی حوصله تگهید
 

  خواسی مدی کشی مریت. نشستم سرم بد جورنی ماشيجلو
 

 دستش رو فرمون. اعصابش داغون بودرهی بگشیآزما.مارستانیب.ببرم
 
  ي باردارشی بار استرس نداشتم آزمانی اوليبرا. از خشمدی لرزیم
 
 آروم لب زدم.  که دختر بودمی مناز
 
   کارات با زورهشهی حرف بزنم چرا هميذاریآراد چرا نم _
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  اومد خودمی جوابه اون کوفتی وقتی زنیخفه شو حرف م _
 

   اون تو شکمت باشهي کنم اگه توله ی تو گورت مزنده
 
 اتوی گری وحشنی عشق اسم ايذاریاسمشو م _
 

   نگاتم کنمي نداراقتی خائن ليهه عشق؟ تو _ پوزخند زدیعصب
 

  کردم منه بدبختانتی خی من به کانت؟ی خدمی گززبونمو
 
  کنمیانتی به آراد پا ندادم که بعدش بخوام خی وقت حتجیه
 

  بشنومی تهمت هرزگدی که کنار عشقم باشم بانی اي کردم که االن جای غلطچه
 

 یکس. وقت بهچی جرات ندارم به آراد بگم من هی بدبخت که حتمنه
 

   نکردمانتیدوسش نداشتم خ. وقتچی هکه
 آراد به خدا من دخترم _
 

 فرمون فشرد. رودستشو
  در کار باشه تاراي اگه بچه اشهیمعلوم م _ 
 

 . زارمی نمزندت
 
  که بخوادسی نی آدمنی همچالیآراد بس کن به خدا دان _
 

  دادش خفه شدميباصدا
 
  ؟یستی نی آدمنی هرزه ام همچي تویتوچ _
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 آراد به خدا _
 
   و اونی گفت تو خواستیخواهرش م: کرد . نگاهمزی تنهی تو آاز
 
  و اون پست زده جفتتونوي پا دادی هرزه به اون عوضي نداده توپا
 
  کنم تارا اگه حروم زادش تو شکمت باشهی مکهی تکهی کشم اون عشقتو جلو چشات تیم
 
 
  همه ضعف خودم بهنی حالم داشت از اگهی کنم دهی خواستم گرینم
 

  برا خون دادنمی رفتمی شدمارستانی خورد وارد بیم.هم
 

  یشیچه آزما:  با لبخند نگاهم کردپرستاره
 
 يباردار:  دمیتلخ خند 
 
  زمی مثبته عزشااالیا _
 

  حس کردم آراد همچنان با اخم باال سرم بود هه سوزش سرنگومثبت؟
 
  فردا آمادس جوابي برازمیعز _
 

  و سرخ آراد نگاه کردمی وحشي زدم و تو چشمانیی پانموی آستآروم
 
 

  همهنی شد از ای مگه مدی کشیخط و نشون م. با چشماش برامداشت
 

  بوددهی بدن برهنمم ندی حتالی دانچارهی بدی تو نگاهش نترسجذبه
 
 

  خواسی مالمی ها هر چند اگه داني کثافت کارنی برسه به اچه
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  گرفتمی کارو کنه جلوشو نمنیا

  ی شدم برف قشنگرهی خرونی گذاشتم و به بشهیش. روسرمو
 
 
  بدنه داغوننی اي کنارم بود به جاالی اگه االن داندی شااومد یم
 
  سرمانی تو اي برف بازمی رفتی حال و روزم منی او
 

  به آراد نگاه کردمی چشمری داشت بغل کردنش زی لذتچه
 

 يزی چهی کشتم کاش ی گفت می سرخ بود راس نمصورتش
 

  در کار بود.می ي اگه بچه ای حتی شد ولم کنه ولی مباعث
 

  کردی ولم نمی زدم ولی تا حد مردن مدیشا. کردی نمولم
 

 ی گی تو راس مسی در کار ني بچه اهیجواب منف _ گفتمآروم
 
   نبود کهی الشنقدی اون ادادمی پا مالی اگه منم به دانیت حیول
 

  ابزاره هوسش کنه.منو.بخواد
 
   که روشی شد تو مشت آراد همون دستدهی دستم محکم کشهوی

 
  عضله. با همه قدرت تو دست بزرگ وفمویدست ظر. گذاشته بودپا
 
 دمی دستمو عقب کشاری اختی گفتم و بي دردم اومد که آخ بلندنقدیا. فشردشیا

 
  یولم کن وحش _
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  ؟يدادیکه بش پا م:  محکم گرفتچونمو
 

 چرت نگو:  گفتمعیسر
 

   کهیگی دادی بیفقط منتظرم جواب اون کوفت: ی داد رو صندلهلم
 

   گم باشه فقطیم.که من.ی باال اوردنت اونلیسره سگ توش بجوشه اگه دل. خوامینجوشه م. منواسه
 
 سیبه خدا ن سین _گفتم. هی گربا
  درو بست. اتاق هلم داد داخل اومد وتو
 ی کنی اشتباه ميآراد به خدا دار _
  خفه شو صداتو نشنوم _

 دی کشی مگاری دادم تند تند سی مصیتشخ.نوی شد ای داشت کالفه مدیموهاش دست کش. پنجره رفت محکم توگوشه
   کردی گرفت داشت خودشو نابود منمی داد سرونیب. زد و دودشویقیعم.پک
 در کار بود می ي کرده بودم اگه بچه امی خورد من اگه کاری بهم مي گری و وحشیی همه زورگونی از احالم
  داشته.و دوسم. بودم که دوسش داشتمیاشتباه نبود با کس.کارم

  سی نيدوس داشتن زور _
  شی خوایم هنوز م ندازم اگه بفهمیالل شو برام مطمئن باش سرشو جلوت م _

  بت دست زده باشهی تارا اگه اون عوضیاگه دختر نباش:  پک زدگارشی به سدوباره
مثبت بشه تو اون وقته که اون . وی خورده باشی کرده باشه اگه گهي که ماله منه رو بش دس درازيزیتارا اگه چ 

 خواب بودنه اونم فقط ریقط معشوقه و ز فاقتتی که بخوام احساس خرجت کنم لي ارزش ندارياون قد. ینی بیرومو م
   کشمشی پام مری تارا زی داشته باشازش ي فقط اگه بچه ازتمی روز عمرت من صاحب همه چنیمن تا اخر

 باال رفته بود به شهی به همیوحش. حس وی توقعم از آراد بدی بگه بهم شانطوری اذاشتینم. بود والی گرفت کاش داندلم
 کالفه نطوریموقع ا.چی هدی شایبود ول. تو همیلیاخماش خ.  روشن کردي اگهی دگاری و سدی کشیپشت گردنش دست

   بودمشدهیند
 از آراد يشکر خبر. صبح که پا شدم خدا رودمی کرد به زور قرص خوابی بدنم هنوز درد مدمی تخت دراز کشگوشه

  نبودرجیا.و
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  نشستميتو آشپزخونه کنار مهر.رفتم
 
   تارا جان؟یخوب _
 
  کنهینه بدنم درد م _
  خوادی خاطرتو میلی به خدا خنقدی سر به سره آقا نزار ازمیتارا عز _
 

 شهی اونم نرم میکن.که بش محبت. کمهی نیی پاای بطونی از خره شي اتفاقا هنوز زنده انی با اکه
 

 ترو خدا يوقت نداشتم خب منه بدبختم دل دارم مهر.چی دوسش ندارم هي حرفا تکرارنی با ادیخستم کرد _شدم.بلند
   شمی تلف مشیکمکم کن به خدا دارم از دور

 
 یچه کمک _ نگاهم کردمشکوك

 
 کمکم کن فرار کنم _
 
 هاش تو ي کنه بعدم درا هر روز قفله آقا با همه تندیتارا جان اگه من کمکت کنم آقا زنده زنده چالم م: دی کشیآه
   کشتمی کنم ميکار. اگه من بخوامی نداره ولتیدوس داره کار.رو
 

  دمیپر. وحشتناك در اومد از جامدنی کوبي صداهوی کردم یپوف
 
  شدی منیی به شدت باال پانشیشدم س.شدم قبض روح. سرخ آراد رو به رويبا چشما.رفتم.رونی از آشپز خونه بتا
 
  کنهیم. داره نگاهمنطوریشده ا.ی چبا
 ؟ي نشدتی و هم خوابه اون عشقه عوضیکه پاک _
 ؟يکه هنوز دختر _ قدم سمتم اومد هی
 صورتم. پرت کرد توشوی برگه آزماهی

  هههی جواب مثبت چنیپس ا _
  گرد شد به سمتم حمله کردچشمام

   کشم خودتو و اون حروم زاده تو شکمتوی جز من تو شکمته؟  میبچه کس_
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 عقب رفتم. زدم وغی مثبت؟ ججواب
 

  جواب مثبت؟؟ی چیعنی شد ی من هر لحظه گشاد تر مي چشمادی لرزی از خشم مدندوناش
 

 ..نای که هنوز دختر بودم چه برسه به بچه و امن
 
 ؟ی چیعنیآراد من هنوز دخترم بچه _
 

 !ي فهمم چرا مثل سگ به پام افتاده بودی محاال： و داد زددی تو صورتم کوببرگه
 
 ...ی همخواب من نشی ولي کتک بخوري شکمته که حاضر که توي خاطر حروم زاده ابه
 
  از دستت بره؟تی تخم حروم اون عشق عوضی ترسیم： زدادیفر
 
 گوشه لبم کج اری اختیب,,,  تعجب پس افتاده بودم به برگه چنگ زدم و با تعجب نگاه صفحش کردم جواب مثبت بوداز

  مثبته؟می که هنوز دخترم جواب بارداریشد من
 
 ..شمی که حس کردم دارم خفه مدمی محو خنداری اختیب

 
  لبخندم خشک شد,,,  گلوم نفسمو بند بردي آراد روي چفت نشده دسته

 
   خوردی وقفش به صورتم می تند و بي کرده بودن نفسای خون خالتری تو چشماش دو لانگار

 
 نی از اشتری بیبدبخت

 
 تو شکمته تی اون فاسق عوضي که تخم تره نی از ايخند یم： گفتدهی بردهی کنار گوشم برشتری بنی از ایبدبخت
 ؟؟ییروابرا

 
  دمی دی وحشتناکشو مافهی داشتم قکی نزداز
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 به گلوم داد و دست داغشو از ي فشار بدهی به دستش چنگ زدم بعد از چند ثاناری اختی کم بود نفسم کم اومد بهوا
  دیگلوم عقب کش

 
  دمی کوبنشیتخت س,,,  به سرفه افتادمی سختبه
 
  گم من هنوز دخترمیم. دارمستی نتیرو ابرا باشم؟؟ چرا حال _
 

   کردی بدبخت هاج واج داشت نگامون مي قدم برداشت مهرهی ی گردنشو مالش داد عصبپشت
 

   به کارت برسبرو： تشر آراد در اومدي صداکه
 

  رفت آشپزخونهعی سريمهر
 
 

  خرم؟؟ مني دهنتو فکر کردببند：دی کشي نفس تندآراد
 

  ستی در کار ني بچه اگمیم： باال رفتصدام
 

   که از من نباشهي بچه اذارمی بودم زنده نمگفته：دی زد که چهار ستون بدنم لرزداد
 
   آورد و به موهام چنگ زدورشی نبود دوباره سمتم شی بود که حرفام اصن حالی عصباننقدریا

 
   گوشمو محکم گاز گرفتي الله دمی کشي خفه اغیج
 
  که برات بچه پس انداخته؟؟يچند دفه هم تختش بود _
 
 الی بخدا دانآراد： دمی درد نالاز
 

 جز ی کسی اون حرومزاده تو شکمته ولي بچه ستی شو مهم نخفه： و سرشو تو گردنم فرو کرددی کششتری بموهامو
  من حق نداره لمست کنه فقط من
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 ست؟ی نمهم： لب زدم ی به دوران افتاده بود به سختسرم
 
 

   بوددهی کشت آراد به جنون رسی مهم نبود پس چرا داشت منو ماگه
 
 
 !ی با من ازدواج کندی تو شکمت زنده بمونه باي بچه ي خوای ماگه： توجه به حرفم گفتیب 
 

   حرف مسخرش پوزخند بزنمنی شد تا به ای مانع مشی برزخافهی روهم فشردم قلبامو
 
  مقدسم که بدون رابطه بچه پس بندازم؟میچرت نگو مگه من مر _
 

 ؟ي باش؟ همبسترش نشدی نداشترابطه： تو موهام مشت کرد از درد اشک تو چشمام جمع شددستشو
 

 ؟ي و همبسترش نشدي هرزه باهاش بودي هفته تودو： زدداد
 

   کمهرانتکای خي مردن واسه توی تو و تخم و ترکه عشقتو ولرمی مشت و لگد بگری خواد زی دلم متارا
 

   هات بشمي بازای سنی که خره استمی اون عشق احمقت نمن
 

 خواست ی هوسش مي اگه منو براالی دراومد ولم کن دانشهی موهام از ریوحش ： پهنشو به عقب هل دادمي شونه
  ذاشتی خواستم اون نمی منم میفهمی رفتم چرا نمی اول باش ميهمون روزا

 
  زنده بمونه تا بذارم اون تولتی زنم بشدیبا _
 
 
  از نهادم بلند شد آخه چطور ممکن بود جواب مثبت باشه؟آه
 

  آراد؟یییفهمی  میی اگهی خره دچی توله ندارم نه از عشقم نه از تو و نه از هی کسچی از همن： زدملب
 
 ...... ازدواج کنم چونالی جز دانی  با کسستمی اگرم داشته باشم حاضر نیول
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 ي خوردم اونم جلوی چه گهدمی وار قطع شد و تازه فهمکی رنگ صورتش صدام اتوماتدنی زدم با دی تند حرف متند
  یآراد وحش

 
  زنگ خوردشیگوش. در کاره خواست بهم حمله کنه کهي حرفم انگار مطمئن شد واقعا بچه انی ابا
 
 داد جواب عی که سردی دی چشیگوش. رو صفحهدونمی شد نمی منیی به شدت باال و پانمیس
 
  قدم عقب رفتهی دی چشماش برام خط و نشون  کشبا
 
 دییبفرما_
 
  رفتی توهم مشتری گفت که هر لحظه اخماش بی طرف بهش چدونمینم
 
 ： بلند داد زدهوی

 
  که اشتباهه؟ی چیعنیاشتباهه؟؟ _
 
 

   اشتباهشمی بود و جواب آزمامارستانی نفس آسودم انگار از بي بود برای جمله کافهی نیهم
 

 همه جا ساکت بود هی رو قطع کرد چند ثانی گوشعی صورتمو پاك کردم و با اخم به آراد نگاه کردم سري سرد روعرق
   کردینگام نم

 
  پس ننداخته؟ی کسي هنوز دختره و توله براشییخوای که مي هرزه ايدی شد؟ فهمیچ： خند زدمزهر

 
 . به ازدواجی کندمی که باش تهدسی نيزی حاال چالبد

 
 داد ی که مثال عاشقشی حال به هم  زنو تو گوش کسي کلمه نی انقدری اي اصال خسته نشدتو： شد ری سرازاشکم

 ؟يزد
 

      هرزه؟   هرزه؟هرزه؟



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 551 

 
  که مثه سگ ازت بترسم؟ی کنی مي کارهی هی به ثانهی که ثانی اصال عاشقتو
 

   نگاه نکردنم ندارماقتی لانتکاری منه خی بگي خوای االنم مالبد
 

 . که دوسش دارمی کسشی اگه ندارم بذار برم پخب
 
 

   شدی به سرعت باز و بسته مشینی بي هاپره
 

   گفتن ندارهي برای دونستم حرفی سمتم اومد مهی چند ثانبعد
 

 ： وار جلوم گرفتدی تهددستشو
 
 روز عمرت نی بچه تو تا آخری بای کرتو هم وا کن با بچه ي که بخوام احساس خرجت کنم گوشایستی نيدر حد _
   فقط ماله مممممنی دست منریاس
 
 . شدن در اتاق اومددهی کوبي گفت و پشت بندش صدانویا

 
   لباسم پاك کردمنی شده از چشمامو محکم با آستری سرازياشکا

 
   که باهاش حرف بزنم درد و دل کنمخواستی نفر مهی دلم فقط یی هر دعوابعد
 
  کشمی می منه بدبخت چنهی نفر نبود که ببهی,,,  بدون ترس باهاش حرف بزنم نفر نبود کههی نجایا

 
  شینی ببی نتونی حتی ولي نفر جون بدهی ي که برانهی اای درد دننی تروحشتناك

 
  شی از زندگرونی تفاله پرتت کرده باشه بهی مثه ای خوادت ی بازم می ندونیوقت
 
  نمی نبالی دانگهی امکان نداره دنه
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  گاهم نبودهی وقت تکجی پدرا  هي که مثه همه ي سر قبر پدرهیگر,,,  خواستی مهی دلم گراری اختیب
 
   حال زار  دره اتاق آراد و باز کردم سرشو تو دستاش گرفته بودبا
 
 
   کردی سرشو بلند کرد و بهم اخمعی بسته شدن در سري صدابا
 

  نمیامو ببتورو خدا بذار باب,,, آراد دلم گرفته ： هق زدم که
 

   کنم ازت منو ببر تورو خدایفقط خواهش م,,, کن و منو ببررمی قفل و زنجاصن
 

 ：دمی خشکشو شنشهی همي سمت در رفتم که صدادی نا امدهی جواب نمدمی دیوقت
 
   در منتظرميلباس بپوش جلو _
 

 ... قبرستونمیرفت
 

  می اومدنجای االی ساعت با داننی روز و همنی درست همشی هفته پهی هه
 

   نکردمهی کردم بخاطر گناهاهی گرری دل سهی قبر بابام نشستم و کنار
 

 وقت چی هکردی کار نمرجی دست اری اگه بابام کارش خالف نبود اگه زدی شادمی کشی که هر روز مییای بدبختبخاطر
   شدی نمنیاوضام ا

 
   باشمگهی دیکی به زور تو مشت ی رو بخوام ولگهی دیکی که
 

  کردی نگاهم میشگی ساکت با همون اخم همآراد
 

   نقطه ثابت موند و چند لحظه بعد چشمام گرد شدهی چرخوندم که نگاهم به چشم
 

   شدمرهی گشاد به روبه روم خي تند شد و با چشمانفسم
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   بود ؟؟الیدان
 

  عشقم بود ؟؟الی داناره
 
   براق و لختیی خرمايبا همون موها,,, سی با لباس فرم پلي بلند و چهار شونه اقد
 

 دمشی دینم,,,,  تنگ شدنفسم
 
   سست شده بلند شدمي پاهابا
 

   که عاشقشون بودمشیی خرمايهمون موها,,, باهمون قد بلندش,,, عشقم بود,,,   پشتشو کرده بودبهم
 
  اومدم جلو برم دست آرادمانع شدتا
 
  برگشتم سمت اراددی نا امسهی پلي افهی قدنی دبا
 
 

  کردمیپوف
 

   رو لبش نشست انگار دستمو خونديپوزخند
 

 .نهی منو ببنجای االی خوش شانسم که داننقدری باخودم فکر کردم اچرا
 
 

  وجود ندارهگهی دی نجاتي فرشته
 
 .می شدنی هم سوار ماشبا
 
  خونه سکوت کردمی برگشتی وقتتا
 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 554 

 دمی حوصله رو تخت دراز کشی و بخسته
 
  افکارم پاره شدي رشته ي مهري که با صداکردمی فک مری اتفاقات اخبه
 
 
 تارا خانوم شام و آماده کردم_
 
 
  بودی کم اشتها شدنم کافي برارجی اختی ردنی جام بلند شدم حالم خرابم درك داز
 

 . دادم و نشستمی آرومسالم
 

   بودی پلو با ماهی باقالغذا
 

 دی قرصتونو بخوردیقبل شام باخانوم : گفتي بخورم که مهرخواستم
 
 

  گرفتم وخوردمي و از دست مهرقرص
 
 
 پوشاکت محل خوابت همه ؟خوراکتی هستی مرتبه؟قشنگ راضیاالن همه چ: بهم انداختيزی نگا خصوت آمرجیا

  خوبه؟یچ
 
 
  حرص دستامو مشت کردماز
 

  فقط بلده منو مسخره کنهشرفی بیعوض
  من خواستم برگردمانگار

 
 
   رفتهادشی
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  چطور برگشتممن
 
 ی زور کبا
 
 ی اجبار کبه
 

  باشم؟ی راضدی چرا بانجای بزور منو اووردن ایوقت:دمیی رو هم سادندونامو
 
 

 : بشه در کمال تعجب خونسرد گفتی عصبنکهی ابدون
 
 
   عادت کردن کردنی ترن تا تو ناز ونعمت چون به سگ خور بودن وتو لجن زندگی تو خرابه ها راضیابونی خيدخترا_
 

 : گفتبامکث
 
 ! که راحت ترنیدونیم_
 
  داشتم جواب بدم به جز سکوتیچ
 
  جز بغضبه
 
 ی جز خفگبه
 

 : از جام بلند شم که اراد مانع شدخواستم
 
  بحثارو ندارمنی من اعصاب اگهیبسه د_
 
  خوردم و رفتم تو اتاقمرجی ازی آمری تحقي هارنگاهی اجبار چند قاشق غذا زبه
 دمیچی رو به خودم پپتو
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  بودم؟یابونی خمن
 
 کرد؟ی کار می چدیشنی حرفا رو منی بود وانجای اگه االیدان
 
 

 !کنه؟ی کار می داره چاالن
 

  شدمعاشق
   عشقولحن

  درد
 بود
 
 
  شدمرهی پنجره خبه
 

 ومدی می قشنگبرف
 

 خواستی می حسابي برف بازهی دلم
 

 ..... کنار عشقماونم
  یک بمب دستی افتاديمثل
  از آنجا عبور میکردممن

  که بی صدا رخ دادانفجاري
  پی تکه هام میگردممن
 

   سر خاطرات مبهمی ازپشت
  که در سرم پخش اندروزهایی

  ها را یکی یکی کشتملحظه
  هایم تو را نمیبخشندلحظه
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   صدایت به جان من افتادتا
   حس زوزه هایت رامیمکم

 کندم تمام مسیر جان در
   خونین جاي پایت رارد
 

   از جفت خود جدا میشدگرگی
  داشت در تنم میسوختبودنت

   می آمد و کسی انگارباد
  ها را به شاخه ها میدوختبرگ

 
   هی تند و تندتر باریدبرف

   پاهات غیبشان میزدرد
  هاي قدیمی ام میسوختزخم
  سرما به استخوان میزدسوز

 
 
 

  رفتمرونی شب بود که از تختم دل کندمو بنصف
 

  یی برم دستشوخواستم
 

  متوقف شدمرجی اي باصداکه
 نداختی بود که منو به وحشت می لحنلحنش

 
 

 کردی مخی مو ب تنم سکهیلحن
 

 نداختی لرزه به تنم مکهیلحن
 
 
  گدا گشنه؟ي سروپای بیکنی ميحاال واسه من زبون دراز_



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 558 

 
  که ازت دارمي انهی و تو و کمونمی اونوخت من مرهی واسه کارش داره از تهران مفردا شب آراد: زديپوزخند

 
 

  فوت کردآب دهنمو قورت دادمگارشوی سدود
 
  ندازمی آراد برگرده جنازتو جلوش میوقت_
 
 
 دمی نشون بدم ترسخواستمینم
 
  ضعف نشون بدمخواستمینم
 

 یی رفتم دستشوعیسر
 
 رمی بمرجی بهتر باشه به دست ادیشا
 
 .....ی خالص شم ولی زندگنی از دست اتا
 المی داندنی دي من هنوز تشنه یول
 
 

  آغوششممشتاق
 
 رمی بمدنشی بدون دخوامینم
 
 نمشی ببگهی بار دهی فقط گهی بار دهی حداقل خوامیم
 
  افکار به خواب رفتمنی همبا
 
 دارشدمی از خواب بی جارو برقي صدابا
 

 ؟ی چه خبرته اوله صبحيمهر: وگفتمدمی بهم مالچشمامو
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 شدمی زود دست به کار مدی دارن بای آقا امشب مهمون مهمی خانوم ولدیببخش: وگفتدی لب گزيمهر
 
 ؟یک_
 
 ادیآقا مهران وبرادرشون فک کنم برادرزادشونم ب_
 
 

  ی شب مهمونادی فشار به مغزم ی با کمی ولومدی نادمی اولش
 

  وعموش افتادمالسا
 

 .نجای اانی بخواستنی چرا ماونا
  دمی از تختم پرعیسر
 
 

  رفتمنهی آجلو
 

  نداشتی همچنان حال و روز خوبصورتم
 

  بشمعی دختر مغرور ضانی اي جلوخواستمی نمی زدن نداشتم ولپی و دماغ تدل
 

  مغرور بشهدمی باالبته
 

 ی کن خانواده توپ داشته باشفکر
 ی کنلی آلمان تحصتو

 ی باشپزشک
 ....ی باشبایز
 

  کردمیپوف
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  لباس درست تنم کنمهی دی بااول
 

  صورتمو خفه کنمشی با لوازم آرابعدش
 
 

 ارهی دختره کم بنی اي جلوخواستمی نمی به آراد نداشتم ولي عالقه اچی ههوف
 
 

  کم نبودمییبای از زمنم
 

 ذاشتنمی می وحشرجی آراد وانی ااگه
 
 

 دمی روش پوشی قرمز با کت مشکي بندتاپ
 
 

 دمی چرم ستشو هم پوششلوار
 
 

  نبود که صورتمو درست کنمشی آرالوازم
 
 

 رهی صورتمو بگي کبودي بپوشم که جلوي کردم شالمو جوریسع
 
 
 شدی اول تا آخر مشخص میول
 
 
 رشمی عنتر خانوم تحقنی به دست اخواستمی نمگهید
 

  بودنی برام کافرجی واآراد
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  الل بشم؟رجی بخاطره اای بندازه جواب بدم کهی امشب بخواد بهم تاگه
 
 
 ومدی دختره خوششون منی از ایلی خرجیا

  عروسش باشهنی اخوادی دلش محتما
 

 .. زنگ در به صدا در اومديصدا
 الیدان
   که تارای تخت نشستم از وقترو
 
 
 
 
   گذره مشتامیم.چهار روز.رفت 
 
 
 

  کنم بهی مدایتارا رو پ.  چزونمی رو بدجور می خورد اون عوضگره
 
 
 

  ناموس افتادمی حرف اون بادهی. کنمی مداشی قسم پشرفم
 
 

   آبه خوش ازذارمی نمدی زن شده خون تو صورتم دوگهی االن دتارا
 
 
 

   بره اگه فقط به تارا دست،زده باشه بلند شدمنیی پاگلوش
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  زد مدام تو اتاق بودی حرف نمی اومده بود با کسی از وقتایدن
 
  رفتمرونی بودم که وقت اونو نداشتم بی روزا عصبنی اي حدبه
 

  کجاالیدان:  طرف در برم که مادرم جلومو گرفتخواستم
  ادارهرمیم _
 ي ندارفتیامروز که ش: دو دل گفت  

 رمی میچ. وی کي برادی دونیم.بهتر از من _ زدمپوزخند
 
 
 نم کی مداشی رو پی روز به آخره عمرم مونده باشه اون عوضهی شدم ی عصبدی کشیآه
 
 
  شرف بمونهیب.زارم ناموسم تو دسته اون.ینم
 
 ...دی بعی از اون پسره عوضستی دخترم نگهی اون دخترو اصال اون حتما تا االن دی کنی جان چرا تمومش نمالیدان _
 
 

 ام ی خوام اتفاقیم. کشمش اگه دستش به تارا خورده باشه تارا روی کنم می مداشیبس کن مامان پ:  تو حرفشزدم
  افتاده باشه مقصرش منم تارا مال منه

 
 
 
  هست تو رفتنشی صالحهی حتما زمیعز _
 

  جلو پامدیی به واهللا بخوادیی مقصر شماسیبسه اگه تارا ن:  کج شدلبم
 

  گهی می چی کسی برام مهم نگهی کنم دی مداشی پی ولشمی از رو همه رد مدی بندازسنگ
 
  خواهرم بودای زدم دنیحرف م.روزان اول با فدی اومدم بارونی سرعت ببه
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  درآوردم و شمارشو گرفتمموی از دور گوشیحت
 
 الیسالم دان:  بوق خورد که صداش اومددو
 
 سالم _
 
  شده؟يزیچ _

 یی کجانمتی ببدیآره با _ کردمیپوف
 
  خونم _
  دمه خونتونامیم _
 

   کردی اومد سرم درد مرونی پارك کردم با چادر بنویماش
 

  بود بعد از اتفاقي جدشهی اومد تو مثه همنهی کردم بشاشاره
 
  يجد. منمشی جدي صدانمشی خواست ببی دلم نمی حترضایعل
 
  شدهیسالم چ:  کردتر
 
 ایراجب دن _

  شده؟شیزی چایدن:  گفتعیسر
 
 ختستی نداره اعصاب منم بهم ری خوبينه از اون موقع اصال اوضا _

   ترسوندش خواهرمويادی زی عوضاون
 دی توجهی بای به دنيادیشما ز _

  زنم باهاتی فروزان به خاطر خواهرمه که حرف ماری اسمه توجهو نیکیبسه بسه تو :  شدمتلخ
 

  گرفتی وقت نمچی چشم منو هشی خوشگلدمی سرخشو ديچشما
 
 دینی که بشنی اي در ضمن جادیمن التماستون نکردم بام حرف بزن _
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 ...کنه.ی حال می داره با کسیمعلوم ن. که االندی دختره رهگذر فکرکنهی به
  طرفش برگشتم و دستموعی حرفش سرنی از دست رفت با اکنترلم

 
 

   لحظه کوتاه بست داغ کردم دستم از خشمهیکردم چشمشو .بلند
 
 
 ی بگينطوری ازش اگهی بار دهی ی گی میبفهم چ _دی لرزیم
 
  کوبم تو دهنت مراقب باشی می در نظر گرفتنه رابطه خانوادگیب

 
  ی کننی به اون توهنمی شی ساکت نمی کنی بلغور می چهر
 

  دی رو کشرهی و دستگدیی رو هم سادندوناشو
  قی هر چه القیبله خال _
 
 ي نبودرضای علقیال _
 
 ی چچی هر چند شما هی فهمی دوسش نداشتم مالیبس کن دان _
 
  بمونه بهترهیگفته ها باق نای دونی از من نممیچی جز اون هی فهمینم
 

 و دستمو رو فرمون فشردم. دادمرونی بنفسمو
 باشه من ای االن نه فروزان حواست به دنی بمونه ولادتی ره تو هم ی نمادمی و رضای علی دعوا ولي بودم براومدهین _
  روزانیا

  وضع خواهرمو بفهممدی بکش بارونی زبونش بری گه از زی رو نمییزای چهی ای دنرمیدرگ
 
 ...ناتونوی هست شمام توهایباشه حواسم به دن _
 

  فراموش شهدی شاي بری تونیباشه م:  بلند کردمدست
  خدافظامی راحت من کنار دنالتونمی خیدونیاز من نم.زای چیلیشما خ _
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  کنمیازدره پاسگاه داخل رفتم ولت نم. گاز گذاشتم. روپامو

 
  سرباز اومديباز کردم صدا. اتاقودره
 
 جناب سرگرد.سالم _
 
  بفرس اتاقمعیسالم سروان فرهانو سر _
 چشم _

  نهی بعد فرزاد داخل اومد اشاره کردم بشقهی دچن
 دیسرگرد با من کار داشت _
 ي دی گم مو به مو انجام می بهت می چنیفرزاد خوب گوش کن بب _
 
 

  نکنمداشی اگه پستمی رو مرد نیعوض.کردم اون.ی نمولش
 دییبفرما _
 
 تونم چون ی خودم نمی گی حرفامو دونه دونه می زنی بهش زنگ می دم از تلفن کارتی شماره بهت مهیفرزاد  _

  شناسهیطرف صدامو م
 باشه _
 به شدت دنبالتن اسمه شخصه سای پلی گی و پول الزم بهش می مواد فروش هستیگی ميای در میاول از دره دوست _

 ی از ما و حرکتامون بهش بگییزای چي رو شل کنه تو هم حاضرسهی پول بده و دره ک اگهی گی بش مياریمنم م
 ... فکر نکنمالیاما دان _

 و ی کنی مینی بشی ما براش پي تو از حرکتاشهی تماس ختم نمهی به ی کنه همه چیآره باور نم:  تو حرفشزدم
 رنی خوان بگیم.جا رو. فالن روز فالنسای پلی گی مثال ممی دی همون روز اون حرکتو انجام مقایمادق

 
 رخواهی خی گی و می گی مناروی چند تماس مشکوك ای حواست باشه طمی کنی کارو منی همون روز اقای ما دقو
 ؟يدی فهمي خوای و در قبال حرفات پول میستین
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 کلمه مو به هیختن جا اندا. گم بدونی که هر دفعه بهت میهر چ:  ناموسو طرفش گرفتمی داد شماره اون بسرتکون
 ی گیموشو و بهش م

 
 
 دمیچشم فهم _ _
 

  شدم براش نقشه ها داشتمبلند
   در و باز کرديمهر

 
 دمی کشیقی عمنفس

 
 

 .شب بود9 بای تقرساعت
 

  شدانی دختره و پدرشو عموش نماقامت
 

  به استقبالشون رفتنرجی واآراد
 
 
  پسر کوش بودیلی السا خپیت

 
  و با شلوار ستی لکت

 
  گذاشته بودشی کوتاه تنگ که کل اندامشو به نمامانتو

 
  داشتی اندام قشنگچقدر

 
  بود و رنگ موهاش مشی چشماش آبرنگ

 
 

   رنگ مو داشتهی لنز و هی دفعه هر
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 .یخی که دختر بودم محوش شدم و آراد همچنان من
 
 

  بهشون دادمی آرومسالم
 
 

 زمی عزیسالم تارا جان  خوب: دستمو فشردی به گرمالسا
 
 

 یمرس: زدمی تصنعلبخند
 

  لبخند زداونم
 
  دی بشندییبفرما: گفتي سابقه ای بیی با خوش رورجیا

 
 

 می رو مبل نشستهممون
 
 

   آخر از همه کنار من رو مبل نشستآراد
 
 

  شدمچارهی چرخ تو جاده بریامروز بدون زنج: به محض نشستن شالشو در اووردالسا
 
 

 شه؟ی مچارهی بنز بنی آدم با ماشآخه
 

 .زدی داشت زر مقشنگ
 
 ی هستي فوق العاده اي راننده دمیالسا جان شن: بهش نگاه کردرجیا
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 .عمو مهران به من لطف دارن: با لبخند روبه عموش گفتالسا
 
 

 .تهی نهای سرعتش بلرزهی السام چار ستون بدنم منی سوار ماشیمن که وقت: باال دادیی ابرومهرداد
 
 

 دنی جز منوآراد خندهمه
 دمیفردا آراد و توجاده سکته م:دی تو موهاش کشی روشن کرد ودستيگاری سالسا

 
 

 . تفاوت نگاش کردی بآراد
 
  يری چک کردن دارو ها ميتو با آراد برا: گفتزدی که تعجب توش موج  میی باصدارجیا

 
 

  دخترمو بفرستمخوامی من می نداشته باشیآره اگه شما مشکل: گفتمهرداد
 
 ی عاللمیلی؟خیچه مشکل:دی خندرجیا

 
 

 آرادم از خداشه: زديپوزخند
 
 
 ! نه اونم آرادیچکیه

  اعصاب خودشم ندارهآراد
  نبودی السا دختر رومخالبته

 
  زدي پوزخندآراد

 . به لبخند اکتفا کردالساهم
 
 
 ها؟: به خودم اومدمرجی اي صدابا
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 ی نشستکاری چرا باری بيگاری سری واسه السا جان زگمی؟ميکر_
 

  تو چشام حلقه زداشک
 

 .ی عوضرجی کنه اری منو تحقنای اي جلوخواستی مفقط
 
 
  غرور منو به عنوان نوکر خورد کنهخواستیم
 
 

   ونداشتمی عوضنی وحوصله دعوا با احال
 
 

 رفتم تو آشپزخونه. بلندشدمازجام
 
 
 . و برداشتمگاری سری و وا کردم و زنتی کابدر
 
 

   کردمیپوف
 
 
 
  گذاشتمی عسلزی مي ورويگاری سری رفتم و زییرای پذتو
 

 دهی پرزم؟رنگتیحالت خوبه عز: شدرهی صورتم خي به کبودالسا
 
 

 .خوبم: گفتم آروم
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 یمرس: خاموش کرد وگفتگارشویس
 
 

 . نشستمسرجام
 

 تونهی کنه و دوباره هم مدای بار موفق شده محل قرار و پهی سی پلی وقتمی مراقب باشدی بایلی خنباریا:مهردادگفت
 
 
  غم تو نگاهم نشستالی دانياداوری با
 
 

 ادی نمشی پی که من کردم مشکلییبا فکرا: گفتآراد
 
 

 فقط نجای السا بفهمونه من اي به بابانهی اشاره کرد برم کمکش حتما قصدش ارجیا.زی مدنی که شروع کرد به چيمهر
 ام پس رو داماد شدن آراد واسه خودش حساب کنه کلفت ساده هی

   انداختشی به گوشی نگاهآراد
 
 

 کردمی السا رو روش حس مي هانگاه
 
  رفتمي جام بلند شدم و کمک مهراز
 
 

  از جاش بلند وشدواومد کمکمونالسام
 
 

 تو چرا السا جان: دراومد رجی ايصدا
 
 
  لبخند اکتفا کردبه
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 خنک اگه به يزای بذار رو پوستت چاری و خبیپوست س: وگفتسادی که کنارم واختمیری ها مالهی وداشتم تو پساالد

  وحساسهدی پوست سفنکهی مخصوصا امونهی منجوری تا آخر همیصورتت نرس
 
 

 یمرس: گفتمآروم
 
 

  آراد خوش سفرهیراست: زد وگفتیچشمک
 
 یلیخ: سفرامون گفتمي اورادی با
 
  دوس پسر خشنتنیا اخدا بم رحم کنه ب: وگفتدیدیخن
 
 دمی انجام منجای فقط کاراشونو اسیدوس پسرم ن: حرص گفتمبا
 
 

  کنمانتی به عشقم خالی حرفا به داننی ارشی بود که با پذنی بهترازارشدنیتحق
 
 نداره؟!باالخره که دوست داره: گفتی اخم مصنوعبا
 

 نداره:دمیی رو هم سادوندونامو
 
 
 . برنج و برداشت ورفتسید
 
 
 زدنی شامم از کارحرف مي موقع یحت
 

 . بهم زدنحالمو
 

 .سی خوب نادی من برم استراحت کنم حالم زدی  خسته ام اگه اجازه بدیلی من خدیببخش: چند قاشق گفتمبعد
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  نگام کردزی ترجیا

 
 خواهش خانوم: گفتمهران

 
 يقرصاتو خورد: بهم نگاکرد واروم گفتآراد
 
 

  بهش نگا کردالسا
 
 . بهم داديآره مهر:شدمی داشتم ذوب م نگاهشونریز
 

  رفتم تو اتاق رو تخت ولو شدمعیسر
 
 
 .. بخوابمذاشتی نمگارشونی سيبو
 
 

 .رفتی شدم که آراد داشت از خونه مداری بیوقت
 
 

   شمالرفتنی السا انبار دارو هارو چک کنه منکهی اي واقعا داشت با السا براانگار
 

  هستمیتی تو چه موقعدمی فهمتازه
 
 
 زنهی مشمی زنده زنده آتارهیربی آراد گی منو برجیا

 
 ...کردمی مي کارهی دی و سمت آراد رفتم بادمی از رو تخت پرسر

 فروزان
  ادی کردم اعصابم هنوز خورد بود ی کتابامو جا به جا مداشتم
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  وقت بود که شکستمیلی سوختم خی افتادم از داخل محرفاش
 
  همهالی بشکنه دانالی دانيم هم جلو خواست غروری دلم نمیول
 
  که براش مهم بودنیی کساي فقط براالی کرد دانی له مرو
 

  تفاوتی شد کامال بی رو که دوست نداشت از روش رد می بود کسخوب
 
  شهی جا تموم نمنی ماجرا همنی گفت ای بهم می حسهی یول
 

  ناخواستهالی که دانی تاوانهی ی به بزرگی وقت اشتباهچی همن
 
  گردهی برمی روز همه چهی کردم ی گرفت نکردم حس می من ماز
 

  حالش از من بهمگهی درضای علهی بود سره قضزاری ازم بالی دانهه
 

 ی عاشقمه به خدا نمرضای علدمی شنالی که از زبون داني روزدمی کشی منه بدبخت چدی فهمی وقت نمچی هخورد
  نگاه کنمیتونستم به کس

 
 با ی نداشتن مسخرس ولیتی وقت برام اهمچی که هدمی دی هم جزوه اون فوجه خواستگارام مرضای مهم نبود علاصال

 يهر خواستگار
 
 

  که فقط ظاهرشیالی دانرهی گی به دل مالوی عقده دانشتری من بدله
 

   با اون غروري شدی اگه دل باخشتش،می مشرب بود ولخوش
 
  دم و هم زمان بازم کرد ازش متنفر بوی حدش خودت میب
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 ی زجر اوره ولالی دانی توجهی کردم بی مالی خیی روزاهی لبم کج شد اری اختی خواست بی نفرو مهی فقط می لعنتدله
  ینی عشقش ببي سرخه عشقتو برايس،چشمای ننی زجرآور تر از ایچی فهمم هیحاال م

 
 ي و بري بند کفشتو ببنددی باشهی غرورت خورد می دونی که میی دادم و بلند شدم افکارمو پس زدم جارونی بنفسمو

 
 
 

  الی کالفه بود از دانیلی خونمون دعوت بودن عاطفه خانم خامشب
 
   که اوضام خراب تر از همه بودی کرد منی من درد و دل مشهی پومدیم
 
 
 

   رفتمرونی و بدمی پوشی و شلوار لفی کثی شدم لباس صورتبلند
 

   در که قامته بلندش،ظاهر شدياز همون جلو. بعد اومدنقهی دچند
 

  روزا کالفه بودنی عطرشم تو دماغم بود ای حتی بستم ولچشم
 
   خوبسی نکنه دست بردار ندای اونو پی دونستم تا وقتیم
 

 هیرتی غيادی که دوسشون داره زیی رو کساالی بودم داندهیفهم
 
  مبل نشست حال و روزش دستمي کرد و روی پدرم احوال پرسبا
 

  زدی سرخش موج مهی ی عسلي تو چشمای بازم همون غروره لعنتی ولبود
  کردیگرفتم و براشون بردم عاطفه خانم به سر تاپام نگاه. رو از مامانمییچا
 

 یشی فروزان جان ماشاله دخترم هر روز قشنگ تر میخوب:  زدینیری شلبخند
 

  دیلطف دار. یمرس:  گفتمآروم
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 575 

   کاري کجای نفر قشنگهی ي برامی قشنگ نبودم همه قشنگکاش
 

  نشستم و بغلش کردمای حرف برداشت کنار دنی بالمی دانبود
 
  شده بود بهم گفته بود دوسش داشتهی اون عوضچهی وسط بازنی اایدن
 

  الی نگفتم دانالی به دانيزی خب چی آراد رو ولدی و شاشهابو
 

 ای هر چند دنشدی موانهی ناموس وسط بود کامال دي پایوقت
 
  وسطنی بازم ای کرد عشق رو ولی ساده بود و هنوز درك نميادیز
 
   شدت بهش لطمه خورده بودبه
  جان حالت خوبه؟ چه خبر از دانشگاهایدن _
 

  ؟یخوبه تو خوب _ دیخند
 اوهوم _
 رونهی بشهی همنمشی بی فروزان اصن نمسی که اصن خوب نالیدان _
 

 ..... کردمی تاراس چون عاشقشه فک مدنباله
 

  ناسی کنه برادرت باهوش تر از ای مداشیپ:  تو حرفشزدم
 
  خودتو ناراحت نکنتو
 
 فروزان سخته؟ _

 ؟یچ: دمی گزلبمو
 
  ی حتي مغروريادی تو زی بشچهی و نخوادت و بازي و بخوایکی _
 

  ی از همون اول داداشمو مدونمی من می زنه ولی داد مقدمات
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  منه احمق اونم ندارم توي قبله تارا تو غرورتو داریلی از خیخواست
 

  اوننوی دسته اچهی مونده شدم بازادمی افشی منه بدبخت اونم ندارم هنوز قي دارتویخوشگل
 

  کنمی مموی سعیعنی ادی بود ازش بدم مترسناك
 

  که حس نکنه تنهاس دستشو گرفتم و گفتمنی مزخرف برا اي روزانی به العنت
 
  ی فک کننای سالتم نشده حاال زوده به استی تو هنوز بایدن _
 

   بهم گفتالی تونست باشه دانی اوضا بدترم می که االن سالمخداروشکر
 

 یستی من ني برو خداشکر کن جاای دوست داره دنیلی بهت باشه خحواسم
 

  دونهی نمی رو کسندهی آالهی رو چون دانی کنه همه چی برادرتم نباش درس منگران
 
 
 
 
 

  نگاهشهی بهم افتاد مثه همالی شام ساکت بودم نگاه دانزهی مسره
 

  شهی عوض مي کردم اوضا به زودی حس مبی عجدمیندزد
 

  تفاوتی بهم کرد هر چقد ببی نگاه عجهی آروم بود چند ثاننگاهش
 
 

   انداختگهی دياوت نگاشو جا تفی بازم داغ کردم بعد بی ولبودم
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  بود بحثه مامانم و عاطفه خانممی در کل روزه مزخرفامروز
 

  کشوندنی بحثاشون منهی منو بمی مدرسه و درس بود گاهسره
 
  ي کرد کامال عادی با بابا صحبت مالمیدان
 

  بودي عادشهی مثه همی که همه چانگار
 :تارا

 آراد..آ..آ:ستادمی جلوش اعی که سررفتی در داشت مسمت
 
 

  نگام کردفقط
 

 ؟يری ميدار: دهنمو قورت دادمآب
 
 

  گذشتازکنارم
 

 منم باخودت ببر:زدمی نفس منفس
 

   متوقف شدسرجاش
 
 

 ...رجیا... کهی دونیم...یم: لب زدماروم
 
 
  هستي آرادفتهی مادتی یکنی احساس خطر میفقط وقت: تو حرفمزد
 

 خالص شم می نکبتی زندگنی و از دست ارمی از خدامه بمترسمیمن از مرگ نم: مشت کردم و با نفرت گفتمدستامو
 .ترسمیفقط از زجرکش شدن م
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  ندارهتینترس کار: زديپوزخند

 
 زد؟ی حرف منانی با اطمنقدی اچطور

 
 . نبوددی بعیچی هی عوضرجی انی ااز
 
 
 . شدمرهی رفتنش خری مسبه
 
  حوصله و کالفه رفتم تو اتاقمیب

 
  آب گرم گرفتمدوش

 
 

 .خوردمی مکهیی بهتر شده بود مخصوصا با وجود قرصابدنم
 
 
 .دمیترسی انکار کنم که چقدر متونمینم
 

  بهم صدمه بزنهرجی اذاشتی نمکردی ممی هرکارآراد
 

 ! جز خودش بهم صدمه بزنهچکسی  هدادی نماجازه
 
 
  تنفرداشتتی نهای بخاطره آراد ازم برجیا

 
 
 . نداشته باشهمی کاردونمی مدیبع
 
 

 .دی لرزی مدستام
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  در اومدم ولباسامو تنم کردمازحموم
 
 
 .دمیچی حوله پسمی خي موهابه
 
  بلند شده بودنیلیخ
 

  دقت نکردم؟چرا
 

 . اومدمرونی کردمو از اتاق بیپوف
 
 
 يمهر_
 
 .... ضربان قلبم تند شدوزبونم اللرجی ادنیباد

 :السا
 
 سالم: زدي لبخنددنشیباد. داده بودمهی تکنی ماشبه
 
 

  شدنی داد و سوار ماشی کوتاهسالم
 

 .می من برنی بود با ماشقرار
 

 . فرمون نشستم وحرکت کردمپشت
 
 

 دونه؟ی آراد ماالن
 
  چند روز کنارش بودنهي چک کردن دارو ها فقط برادونهیم
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 دنهی روز کنارش نفس کشچند
 
 

 !دونهی که نممعلومه
 

 . که اعتراف کنمدادی منم اجازه نمغرور
 
 

  تمامي که باسردمن
 
 

 زدمی اطرافمو پس مي مرداي همه
 
 

  وا دادمحاال
 

  نفس بر آراد وا نداد؟تی مقابل جذابشهی ممگه
 
 

  عاشقش نبود؟شهی ممگه
 
 
  کرد و اول آراد و عاشق خودش کردی وسط تارا زرنگنیا

 
 

 کردمی مي نگه داشتنش هرکاري تارا بودم براي اگه جامن
 
 

 ! تفاوت بود؟ی بنقدری تارا اچرا
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 ! اون باشمي به جاهی ثانهی مسخرش کردم االن آرزو دارم ی شب تو مهمونهی کهیدختر
 
 

 کنهی که آراد بهش فکرمی به حال کسخوش
 

 . گاه محکمهی تکهی هی مرد واقعهی آراد
 

  از جمله خودم بودي هر دختري ارزوکهیمرد
 
 
 ؟ي نداري اگهیآراد تو جز تارا دوس دختر د: نگاه کردمو گفتمشیخی ي به چشمانهی تو آاز
 
 

 . تکون دادی به عالمت منفسرشو
 
 

 ! نفرباشههی مثه تو فقط مال يمرد!بهیعج: ازش گرفتمدموی سبزو کشيچشما
 
 

  نفر باشههی مال رسهیمسواکم شعورش م: کردیپوف
 

 .دمیخند
  می راه غذا خوردنی بنکهی ابعد
 
 
 

 . دوميسر. کردی رانندگآراد
 

 . کردمی من رانندگالیتا خود و.النی گمیدی رسیوقت
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 نجای اامی روز بهی با آراد کردمی وقت فکر نمچیه. مال پدرم بودالیو
 
 
 

  خسته رو مبل ولو شدآراد
 
 

  انجام بدمخوامی که مهی زمان واسه کارنی بهتراالن
 
 

 . بودخسته
 

  تو اتاقو لباسامو کندمرفتم
 
 

 . کردمدی دوباره تمدرژلبمو
 
 

 .اهی چرم جذب به رنگ ستاپ
 .دمی ستشو پوشباشلوارك

 
 

 . رو شونه هامختمی فرمو باز ريموها
 
 

 ارهی و ظرافت کم مییبای همه زنی اي مطمئنم جلوآرادم
 
 

  اومدمرونی و که به انگشتام زدم از اتاق باهی سالك
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 ؟يخوریقهوه م: گفتمستادموی آراد ايجلو
 نه: بهم انداخت و گفتی کوتاهنگاه

 
 

 . از اتاقا رفتیکیاز جاش بلند شد و سمت . باال دادمییابرو
 
  وفرار کرددی ترسای

 
 
  بودی تفاوتی واقعا آدم سرد و بای

 
 

   که آماده شدبراش بردم تو اتاققهوه
 
 
 . گذاشته بودشیشونی بودساعدشو رو پدهی تخت درازکشرو
 

   خسته امیلی بخوابم خیمن رفتم کم: رو کنارش گذاشتمقهوه
 
 

 . روشن کرديگاری جواب بده سنکهی ابدون
 
 .میرفتی سراغ انبار مدی اومدم فردا بارونی اتاق باز
 
 
 
 ي که دوستش نداری از وانمود کردن به دوست داشتن کسي که دوستش داریوانمود کردن به دوست نداشتن کس 

 !سختره
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  ستی برام مهم ناشی محلیود وانمود کنم ب سخت بچقد
 
 

  بودکهیدرحال
 
 .دهی اعتراف نمي اجازه ی غرور لعنتنی ااما
 

 .میدی شام خوابی بهردو
 
 
 . شدمداری صورتم افتاد از خواب بي روکهی نوربا
 
 

  خوردی میی نشسته بود وداشت چازی که پشت مدمی و دآراد
 
 

 سالم: زدملبخند
 

  روبروش نشستم. تکون دادسرشو
 
 

 . من ناتوان از بهش نگاه نکردني پر از جذبه بود و چشماشهی مثل همچشماش
 
  من عجله ندارممی فردا بريآراد اگه خسته ا:رخوردمی قلپ شهی

 
 
  من دارمیول_
 

 می و به محل انبار رفتدمی لباسمو پوشمی صبحونمونو خوردنکهی ابعد
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  بودي اسب سوارستیپ
 

  بودیی مکان هانی انباراشون همچمتما
 
 

 .گهی آراد بود ديفکرا
 
  رو لبم نشستي لبخنددادنی مي و سواردنیچرخی مدونی که تو میی اسب هادنیباد
 
 
 

 .  بودمي اسب سوارعاشق
 
 

 ؟ي اسب سوارمیآراد بر: اراد کردمروبه
 
 
 نه_
 
 خوامی من میول_
 
 حوصله ندارم_
  اصرار نکردمنی ازاشتریب

 
 

  تا از نوچه هاش در انبارو باز کردنچند
 
 

  بودنی نداشت همتی که برام اهميزی چتنها
 
 حله: انداختم و گفتمي حوصله و کالفه نگاه سر سریب
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 ادی نشی پیدرست نگا کن بعدن مشکل: دادهی در تکبه
 
 

 .ادینم: دراووردم فمی و ازتو کگاری سجعبه
 

  مسابقه؟میحاال بر: کردم وگفتمروشنش
 
 گفتم که حوصله ندارم_
 

 .یترسیبگو م: زدمیچشمک
 
 
  بترسم؟دی باشه چرا باتینسواری مثل ماشتمیاگه اسب سوار: گفترفتیرومی بکهی حالدر
 

 .هیامتحانش مجان: جلوش ظاهرشدم وگفتمعیسر
 
 

 . ندارماروی بچه بازنی خودت برو من حال وحوصله ايخوایم:دی تو موهاش دست کشکالفه
 
 
  خبلهیخ: اومدمرونی پک زدم وبگارمی سبه
 
 

  باشههی اونم پاخواستی تو ذوقم خورد چقدر دلم میاساس
 
 . همشکردی معی  ضایول
 
 

  نبودم که التماس کنمی آدممنم
 

 ... شدفی حدادمی مونت کارلو اصل بهت مگاری بسته سهی يبردیاگه منو م: ازاسباشدم وگفتمیکی سوار
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   شدنی بده سوار ماشی جوابنکهی ابدون
 
 
  حرصمو دراوورده بودگهید
 
 
 ....خواستهی دلم مي و دور زدم که بگم من فقط اسب سواردونی چند بارمارمی درني تابلو بازنکهی ايبرا
 
 

 .خواستی کنار آراد دلم مي سواراسب
 
 
  شدمي همه سرد بودنش کالفه وکفرنی از اگهید
 
 

 . وبه خواب رفتمدمی الکل دار کشگاری تادونه سچند
 
 

 . بودکی تارکی چشامو باز کردم هوا تارکهیوقت
 
 
  جام بلند شدماز
 

 .دمی و تو خونه ندآراد
 
 
  روشن کرده بودشی تو پنجره نگاهم بهش افتاد کنار ساحل نشسته بود وآتاز
 
 

 کنهی االن داره به عشقش فکر مالبد
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 . زدمی تلخلبخند
 
 

  بودمو گرد وغبار روشو پوشوند بودومدهی وقت بود سراغش نیلی از اتاق برداشتم ختارموی گساز
 
 

 . برداشتمییپتو
 . رفتمنیی و پادمی پوششنلمو
 ستیسردت ن: پتو رو انداختم رو دوشش وگفتمازپشت

  تشکر کردرلبیز
 هی من بلدم ساز بزنم؟صدامم عالیدونی مچیتو ه: دستم چرخوندمسازوتو
  زديپوزخند

 .کنمیاالن بهث ثابت م_
  نشستـمای رو سدستام

 .ارمی کردم متنارو ب خاطر بیسع
 .... مورد عالقم کردمي ب خوندن ترانه شروع

 پناهم بی من
 گناهی بی تو 
 ،  دادم تو به دل - 

 اشتباهی چه
  کشیدم تو از 

  -  کبوتر شکل
  بگذر و بگذار رو ام نقاشی

 ،  نبودي این تو
  کشیدم بد من
 ندیدم اباخودر دلتهرگز  -

 ي نبودعاشق
  پربهانهيا
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 ي ندارییجا
  ترانهنیدرا

 - پناهم بی من،  گناهی بی تو 
 آهم و اشک از بمانی ایمن

 - پناهم بی من،  گناهی بی تو 
 آهم و اشک از بمانی ایمن
  مدت آراد مسخ شده بودتمام
 کردمی وبه آراد فک مخوندمی ممن
  به تاراآراد

 االن خودم ی  وحالشو بپرسی زنگ بزندهی غرورت اجازه نمی دلت واسه تارا تنگ شده ولیلی خدونمیم: زدمي بدپوزخند
  رو بلند گوذارمی ومزنمیزنگ م

 الزم نکرده: خشن شد وگفتنگاهش
 . توجه به حرفش شماره خونشونو گرفتمیب

 . حرف زدم وقطع کردمي  با مهرنی مچند
  بودشی به آترهی خنگاهش

 آراد: گفتمآروم
  کرد بلندسرشو
  افتاده گوش خونهضی حرف بزنه مرتونهی بده اصال نمیلی گفت حال تارا خيمهر: گفتمنگران

  شده؟؟چشیواسه چ:شدی نگاهش گر گرفته تر مگفتمی و که مي اهرکلمه
 دونمینم: گفتمآروم
  تارا چش شدهگمی م؟دارمیدونی که نمی چیعنی: زدداد

  کردم پرده گوشم پاره شداحساس
  از جاش بلند شدیعصب
 .دهی گفت خوابي مهرسی نشیچی کردم تارا هی شوخزمیرم نکن عز: گفتمدمی خندتلخ
  رفتالی بهم انداخت و سمت ويزی تنگاه
  ضعف آراد فقط و فقط تارا بودنقطه

 ......کردمی نقطه ضعف استفاده منی از ادیبا
 :تارا
  ضربان قلبم تند شد وزبونم اللرجی ادنیباد
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 سالم آقا..س..س..س_
 . تو اتاقم کارت دارمایب: بهم انداخت وگفتیی گذرانگاه
 . تمام بدنم رعشه گرفترجی لعنتت کنه اخدا

  لرزون تو اتاقش رفتمي گام هابا
 ببندش: در اشاره کردله

 . بستمشیو به سخت. در افتادي رهی دستگي لرزونم رويدستا
 یوقت. دختر تومحلمون شدمهی خاطرخواه کتری نمه کوچهی هم سن وسال آراد بودم یوقت: دراوورد وروشن کرديگاریس

 شیوثمفنگی دي باباشیرفتم خواستگار
 تا وارد باند دمی کشی چقد سختنکهی ازهی شد واسم انگنی آه در بساط ندارم و ردم کرد همدی پول بود دیکه فقط پ 

 ننشو به بای زي خواستگاررفتی دوسالم هرکه منیبا قاچاق تو ا باال دمیقاچاق دارو شدم بماند تو دوسال خودمو کش
 باروی زرسهی دستم به دهنم مدی دی پول بودوقتی فقط پشی گَرتي باباي دوباره رفتم خواستگارنکهی تا اشوندمیعزاش م

  من نبودشی دلش پبایبه زور به من داد خود ز
 شی دلش پی ولنی وماشی خونه زندگنی زدم بهترشی خودمو به آب و آتارمی دلشو به دست بنکهی ايبرا: زديپوزخند

   وار عاشقش بودموانهی دی ولزدمی از حرص کتکش میمن نبود منم بد غرور داشتم گاه
  جاش بلند شداز
 . خوردمواریآروم آروم عقب رفتم تا به د. له کرد و اومد طرفمرپاشی وزگاریس

 دمی وکشی عشقنیمن درد همچ: گفتی شدم که بالحن وحشتناکرهیش خ دور سرم حصار کرد با ترس بهدستاشو
 براش يخوری عشق، من تو گه اضافه مادگاریپسر من، آراد من، تنها .ي دردو به پسرم بدنی سروپا ای بي توذارمینم

 یکنیناز م
 زدمی نفس منفس
 تهی عذاب بده حالينجوری عشق منو اادگاری مثه تو ی توله سگذارمی نمکشهی داره می االن آراد چدونمیمن م: دادادامه

 436#که؟؟؟
 

   شدی به سرعت باز و بسته مشینی بي هاپره
 

   گفتن ندارهي برای دونستم حرفی سمتم اومد مهی چند ثانبعد
 

 ： وار جلوم گرفتدی تهددستشو
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 روز عمرت نی آخر بچه تو تای بای کرتو هم وا کن با بچه ي که بخوام احساس خرجت کنم گوشایستی نيدر حد _
   فقط ماله مممممنی دست منریاس
 
 . شدن در اتاق اومددهی کوبي گفت و پشت بندش صدانویا

 
   لباسم پاك کردمنی شده از چشمامو محکم با آستری سرازياشکا

 
   که باهاش حرف بزنم درد و دل کنمخواستی نفر مهی دلم فقط یی هر دعوابعد
 
  کشمی می منه بدبخت چنهی نفر نبود که ببهی,,,  نفر نبود که بدون ترس باهاش حرف بزنمهی نجایا

 
  شینی ببی نتونی حتی ولي نفر جون بدهی ي که برانهی اای درد دننی تروحشتناك

 
  شی از زندگرونی تفاله پرتت کرده باشه بهی مثه ای خوادت ی بازم می ندونیوقت
 
  نمی نبالی دانگهی امکان نداره دنه
 
  گاهم نبودهی وقت تکجی پدرا  هي که مثه همه ي سر قبر پدرهیگر,,,  خواستی مهی دلم گراری اختیب

 
   حال زار  دره اتاق آراد و باز کردم سرشو تو دستاش گرفته بودبا
 
 . سرشو بلند کردعی بسته شدن در سري صدابا
 
#437 
 
   کردیخم سرشو بلند کرد و بهم اعی بسته شدن در سري صدابا
 

  نمیتورو خدا بذار بابامو بب,,, آراد دلم گرفته ： هق زدم که
 

   کنم ازت منو ببر تورو خدایفقط خواهش م,,, کن و منو ببررمی قفل و زنجاصن
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 ：دمی خشکشو شنشهی همي سمت در رفتم که صدادی نا امدهی جواب نمدمی دیوقت
 
   در منتظرميلباس بپوش جلو _
 

 ... قبرستونمیرفت
 

  می اومدنجای االی ساعت با داننی روز و همنی درست همشی هفته پهی هه
 

   نکردمهی کردم بخاطر گناهاهی گرری دل سهی قبر بابام نشستم و کنار
 

 وقت چی هکردی کار نمرجی دست اری اگه بابام کارش خالف نبود اگه زدی شادمی کشی که هر روز مییای بدبختبخاطر
   شدی نمنیاوضام ا

 
   باشمگهی دیکی به زور تو مشت ی رو بخوام ولگهی دیکی که
 

  کردی نگاهم میشگی ساکت با همون اخم همآراد
 

   نقطه ثابت موند و چند لحظه بعد چشمام گرد شدهی چرخوندم که نگاهم به چشم
 

   شدمرهی گشاد به روبه روم خي تند شد و با چشمانفسم
 
   بود ؟؟الیدان
 

  عشقم بود ؟؟الی داناره
 
   براق و لختیی خرمايبا همون موها,,, سی با لباس فرم پلي بلند و چهار شونه اقد
 

 دمشی دینم,,,,  تنگ شدنفسم
 
   سست شده بلند شدمي پاهابا
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   که عاشقشون بودمشیی خرمايهمون موها,,, باهمون قد بلندش,,, عشقم بود,,,   پشتشو کرده بودبهم
 
  اومدم جلو برم دست آرادتا
 
 استم برم دست اراد مانع شد خوتا
 
  سمت اراد برگشتمدی نا امسهی پلي افهی قدنی دبا
 
 

  کردمیپوف
 

   رو لبش نشست انگار دستمو خونديپوزخند
 

 .نهی منو ببنجای االی خوش شانسم که داننقدری باخودم فکر کردم اچرا
 
 

  وجود ندارهگهی دی نجاتي فرشته
 
 .می شدنی هم سوار ماشبا
 
  خونه سکوت کردمی برگشتی وقتتا
 
 

 دمی حوصله رو تخت دراز کشی و بخسته
 
  افکارم پاره شدي رشته ي مهري که با صداکردمی فک مری اتفاقات اخبه
 
 
 تارا خانوم شام و آماده کردم_
 
 
  بودی کم اشتاه شدنم کافي برارجی اختی ردنی جام بلند شدم حالم خرابم درك داز
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 . دادم و نشستمی آرومسالم

 
   بودی پلو با ماهی باقالغذا
 

 دی قرصتونو بخوردیخانوم قبل شام با: گفتي بخورم که مهرخواستم
 
 

  گرفتم وخوردمي و از دست مهرقرص
 
 
 پوشاکت محل خوابت همه ؟خوراکتی هستی مرتبه؟قشنگ راضیاالن همه چ: بهم انداختيزی نگا خصوت امرجیا

  خوبه؟یچ
 
 
  حرص دستامو مشت کردماز
 

  فقط بلده منو مسخره کنهشرفی بیعوض
#438 
 

  من خواستم برگردمانگار
 
 
   رفتهادشی

 
  چطور برگشتممن
 
 ی زور کبا
 
 ی اجبار کبه
 

  باشم؟ی راضدی چرا بانجای بزور منو اووردن ایوقت:دمیی رو هم سادندونامو
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 : بشه در کمال تعجب خونسرد گفتی عصبنکهی ابدون
 
 
   کردن عادت کردنی ترن تا تو ناز ونعمت چون به سگ خور بوذن وتو لجن زندگی تو خرابه ها راضیابونی خيدخترا_
 

 : گفتبامکث
 
 ! که راحت ترنیدونیم_
 
  داشتم جواب بدم به جز سکوتیچ
 
  جز بغضبه
 
 ی جز خفگبه
 

 : از جام بلند شم که اراد مانع شدخواستم
 
  بحثارو ندارمنی من اعصاب اگهیبسه د_
 
  خوردم و رفتم تو اتاقمرجی ازی امری تحقي هارنگاهیجبار چند قاشق غذا ز ابه
#439 
 

 دمیچی رو به خودم پپتو
 
 

  بودم؟یابونی خمن
 
 کرد؟ی کار می چدیشنی حرفا رو منی بود وانجای اگه االیدان
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 !کنه؟ی کار می داره چاالن
 

  شدمعاشق
   عشقولحن

  درد
 بود
 
 
  شدمرهی پنجره خبه
 

 ومدی می قشنگبرف
 

 خواستی می حسابي برف بازهی دلم
 

 ..... کنار عشقماونم
#440 
 

  یک بمب دستی افتاديمثل
  از آنجا عبور میکردممن

  که بی صدا رخ دادانفجاري
  پی تکه هام میگردممن
 

   سر خاطرات مبهمی ازپشت
  که در سرم پخش اندروزهایی

  ها را یکی یکی کشتملحظه
 د هایم تو را نمیبخشنلحظه

 
   صدایت به جان من افتادتا

   حس زوزه هایت رامیمکم
  تمام مسیر جان کندمدر



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 597 

   خونین جاي پایت رارد
 

   از جفت خود جدا میشدگرگی
  داشت در تنم میسوختبودنت

   می آمد و کسی انگارباد
  ها را به شاخه ها میدوختبرگ

 
   هی تند و تندتر باریدبرف

   پاهات غیبشان میزدرد
  هاي قدیمی ام میسوختزخم
  سرما به استخوان میزدسوز

________________ 
 
 
 

  شب بود که ازنصف
 

  رفتمرونی دل کندمو بتختم
 

  یی برم دستشوخواستم
 

  متوقف شدمرجی اي باصداکه
#441 
 

 نداختی بود که منو به وحشت می لحنلحنش
 
 

 کردی مخی مو ب تنم سکهیلحن
 

 نداختی لرزه به تنم مکهیلحن
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  گدا گشنه؟ي سروپای بیکنی ميحاال واسه من زبون دراز_
 

  که ازت دارمي انهی و تو و کمونمی اونوخت من مرهیفردا شب اراد واسه کارش داره از تهران م: زديپوزخند
 
 

  فوت کرداب دهنمو قورت دادمگارشوی سدود
 
  ندازمی اراد برگرده جنازتو جلوش میوقت_
 
 
 مدی نشون بدم ترسخواستمینم
 
  ضعف نشون بدمخواستمینم
 

 یی رفتم دستشوعیسر
 
 رمی بمرجی بهتر باشه به دست ادیشا
 
 .....ی خالص شم ولی زندگنی از دست اتا
#442 
 
 المی داندنی دي من هنوز تشنه یول
 
 

  آغوششممشتاق
 
 رمی بمدنشی بدون دخوامینم
 
 نمشی ببگهی بار دهی فقط گهی بار دهی حداقل خوامیم
 
  افکار به خواب رفتمنی همبا
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 دارشدمی از خواب بی جارو برقي صدابا
 

 ؟ی چه خبرته اوله صبيمهر: وگفتمدمی بهم مالچشمامو
 
 

 شدمی زود دست به کار مدی دارن بای آقا امشب مهمون مهمی خانوم ولدیببخش: وگفتدی لب گزيمهر
 
 ؟یک_
 
 ادیآقا مهران وبرادرشون فک کنم برادرزادشونم ب_
 
 

  ی شب مهمونادی فشار به مغزم ی با کمی ولومدی نادمی اولش
 

  وعموش افتادمالسا
 

 .نجای اانی بخواستنی چرا ماونا
#443 
 

  دمی از تختم پرعیسر
 
 

  رفتمنهی اجلو
 

  نداشتی همچنان حال و روز خوبصورتم
 

  بشمعی دختر مغرور ضانی اي جلوخواستمی نمی زدن نداشتم ولپی و دماغ تدل
 

  مغرور بشهدمی باالبته
 

 ی کن خانواده توپ داشته باشفکر
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 ی کنلی آلمان تحصتو
 ی باشپزشک

 ....ی باشبایز
 

  کردمیپوف
 

  لباس درست تنم کنمهی دی بااول
 

  صورتمو خفه کنمشی با لوازم ارابعدش
 
 

 ارهی دختره کم بنی اي جلوخواستمی نمی به اراد نداشتم ولي عالقه اچی ههوف
 
 

  کم نبودمییبای از زمنم
 

 ذاشتنمی می وحشرجی اراد وانی ااگه
 
 

 دمی روش پوشی قرمز با کت مشکي بندتاپ
 
 

 دمی چرم ستشو هم پوششلوار
 
 

  نبود که صورتمو درست کنمشی ارالوازم
 
 

 رهی صورتمو بگي کبودي بپوشم که جلوي کردم شالمو جوریسع
 
 
 شدی اول تا اخر مشخص میول
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 رشمی عنتر خانوم تحقنی به دست اخواستمی نمگهید
 

  بودنی برام کافرجی وااراد
 

  الل بشم؟رجی بخاطره اای بندازه جواب بدم کهی امشب بخواد بهم تاگه
 
 
 ومدی دختره خوششون منی از ایلی خرجیا

  عروسش باشهنی اخوادی دلش محتما
 

 .. زنگ در به صدا در اومديصدا
#444 
 
 الیدان
   که تارای تخت نشستم از وقترو
 
 
 
 
   گذره مشتامیم.چهار روز.رفت 
 
 
 

  کنم بهی مدایتارا رو پ.  چزونمی رو بدجور می خورد اون عوضگره
 
 
 

  ناموس افتادمی حرف اون بادهی. کنمی مداشی قسم پشرفم
 
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 602 

   زارم آبه خوش ازی نمدی زن شده خون تو صورتم دوگهی االن دتارا
 
 
 

   بره اگه فقط به تارا دست،زده باشه بلند شدمبنی پاگلوش
 
 
  زد مدام تو اتاق بودی حرف نمی اومده بود با کسی از وقتایدن
 
  رفتمرونی بودم که وقت اونو نداشتم بی روزا عصبنی اي حدبه
 

  کجاالیدان:  طرف در برم که مادرم جلومو گرفتخواستم
 رم اداره.یم _
 ير ندافتیامروز که ش: دو دل گفت  

 رمی میچ. وی کي برادی دونیم.بهتر از من _ زدمپوزخند
 
 
  کنمی مداشی رو پی روز به آخره عمرم مونده باشه اون عوضهی شدم ی عصبدی کشیآه
 
 
  شرف بمونهیب.زارم ناموسم تو دسته اون.ینم
 
 ...دی بعی از اون پسره عوضستی دخترم نگهی اون دخترو اصال اون حتما تا االن دی کنی جان چرا تمومش نمالیدان _
 
 

 ام ی خوام اتفاقیم. کشمش اگه دستش به تارا خورده باشه تارا روی کنم می مداشیبس کن مامان پ:  تو حرفشزدم
  افتاده باشه مقصرش منم تارا مال منه

 
 
 
  هست تو رفتنشی صالحهی حتما زمیعز _
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  جلو پامدی به واهللا بخوادیی مقصر شماسیبسه اگه تارا ن:  کج شدلبم
 

  گهی می چی کسی برام مهم نگهی کنم دی مداشی پی ولشمی از رو همه رد مدی بندازسنگ
 
  خواهرم بودای زدم دنیحرف م. اول با فروزاندی اومدم بارونی سرعت ببه
 
 
  درآوردم و شمارشو گرفتمموی از دور گوشیحت
 
 الیسالم دان:  بوق خورد که صداش اومددو
 
 سالم _
 
  شده؟يزیچ _

 یی کجانمتی ببدیآره با _ کردمیپوف
 
  خونم _
  دمه خونتونامیم _
 

   کردی اومد سرم درد مرونی پارك کردم با چادر بنویماش
 

  بود بعد از اتفاقي جدشهی اومد تو مثه همنهی کردم بشاشاره
 
  يجد. منمشی جدي صدانمشی خواست ببی دلم نمی حترضایعل
 
  شدهیسالم چ:  کردتر
 
 ای دنراجب _

  شده؟شیزی چایدن:  گفتعیسر
 
 ختستی نداره اعصاب منم بهم ری خوبينه از اون موقع اصال اوضا _
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   ترسوندش خواهرمويادی زی عوضاون
 دی توجهی بای به دنيادیشما ز _

  زنم باهاتی فروزان به خاطر خواهرمه که حرف ماری اسمه توجهو نیکیبسه بسه تو :  شدمتلخ
 

  گرفتی وقت نمچی چشم منو هشی خوشگلدمی سرخشو ديچشما
 
 دینی که بشنی اي در ضمن جادیمن التماستون نکردم بام حرف بزن _
 ...کنه.ی حال می داره با کسیمعلوم ن. که االندی دختره رهگذر فکرکنهی به
#445 
 

  طرفش برگشتم و دستموعی حرفش سرنی از دست رفت با اکنترلم
 
 

   لحظه کوتاه بست داغ کردم دستم از خشمهیکردم چشمشو .بلند
 
 
 ی بگينطوری ازش اگهی بار دهی ی گی میبفهم چ _دی لرزیم
 
  کوبم تو دهنت مراقبی می در نظر گرفتنه رابطه خانوادگیب

 
 باش

 
  ی کننی به اون توهنمی شی ساکت نمی کنی بلغور میچ
 

  دی رو کشرهی و دستگدیی رو هم سادندوناشو
  قی هر چه القیبله خال _
 
 ي نبودرضای علقیال _
 
 ی چچی هر چند شما هی فهمی دوسش نداشتم مالیبس کن دان _
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  بمونه بهترهی دونه ناگفته ها باقی از من نممی یچی جز اون هی فهمینم
 

 و دستمو رو فرمون فشردم. دادمرونی بنفسمو
 باشه من ای االن نه فروزان حواست به دنی بمونه ولادتی ره تو هم ی نمادمی و رضای علی دعوا ولي بودم براومدهین _
  روزانیا

  وضع خواهرمو بفهممدی بکش بارونی زبونش بری گه از زی رو نمییزای چهی ای دنرمیدرگ
 
 ...ناتونوی هست شمام توهایباشه حواسم به دن _
 

  فراموش شهدی شاي بری تونیباشه م:  بلند کردمدست
  خدافظامی راحت من کنار دنالتونمی خیدونیاز من نم.زای چیلیشما خ _
 

  کنمیازدره پاسگاه داخل رفتم ولت نم. گاز گذاشتم. روپامو
 

  سرباز اومديباز کردم صدا. اتاقودره
 
 جناب سرگرد.سالم _
 
  بفرس اتاقمعیسالم سروان فرهانو سر _
 چشم _

  نهی بعد فرزاد داخل اومد اشاره کردم بشقهی دچن
 دیسرگرد با من کار داشت _
 ي دی گم مو به مو انجام می بهت می چنیفرزاد خوب گوش کن بب _
 
 

  نکنمداشی اگه پستمی رو مرد نیعوض.کردم اون.ی نمولش
 دییبفرما _
 
 تونم چون ی خودم نمی گی حرفامو دونه دونه می زنی بهش زنگ می دم از تلفن کارتی شماره بهت مهیفرزاد  _

  شناسهیطرف صدامو م
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 باشه _
 به شدت دنبالتن اسمه شخصه سای پلی گی و پول الزم بهش می مواد فروش هستیگی ميای در میاول از دره دوست _

 ی از ما و حرکتامون بهش بگییزای چي رو شل کنه تو هم حاضرسهی اگه پول بده و دره کی گی بش مياریمنم م
 ... فکر نکنمالیاما دان _

 و ی کنی مینی بشی ما براش پي تو از حرکتاشهی تماس ختم نمهی به ی کنه همه چینمآره باور :  تو حرفشزدم
 رنیمب خوان بگ.جا رو. فالن روز فالنسای پلی گی مثال ممی دی همون روز اون حرکتو انجام مقایمادق

 
 رخواهی خی گی و می گی مناروی چند تماس مشکوك ای حواست باشه طمی کنی کارو منی همون روز اقای ما دقو
 ؟يدی فهمي خوای و در قبال حرفات پول میستین

 
 ی گی و بهش مهیجا انداختن . گم بدونی که هر دفه بت میهر چ:  ناموسو طرفش گرفتمی داد شماره اون بسرتکون

 
 
 دمیچشم فهم _ _
 

  شدم براش نقشه ها داشتمبلند
#446 
 

   در و باز کرديمهر
 

 دمی کشیقی عمنفس
 
 

 .شب بود9 بای تقرساعت
 

  شدانی دختره و پدرشو عموش نماقامت
 

  به استقبالشون رفتنرجی وااراد
 
 
  پسر کوش بودیلی السا خپیت
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  و با شلوار ستی کلکت

 
  گذاشته بودشی کوتاه تنگ که کل اندامشو به نمامانتو

 
  داشتی اندام قشنگچقد

 
  بود و رنگ موهاش مشی چشماش آبرنگ

 
 

  نگ مو داشت رهی لنز و هی دفعه هر
 

 .یخی که دختر بودم محوش شدم و اراد همچنان من
 
 

  بهشون دادمی ارومسالم
 
 

 زمی عزیسالم تارا جان  خوب: دستمو فشردی به گرمالسا
 
 

 یمرس: زدمی تصنعلبخند
 

  لبخند زداونم
 
  دی بشندییبفرما: گفتي سابقه ای بیی با خوش رورجیا

 
 

 می رو مبل نشستهممون
 
 

   آخر از همه کنار من رو مبل نشستاراد
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  شدمچارهی چرخ تو جاده بریامروز بدون زنج: به محض نشستن شالشو در اووردالسا
 
 

 شه؟ی مچارهی بنز بنی آدم با ماشآخه
 

 .زدی داشت زر مقشنگ
 
 ی هستي فوق العاده اي راننده دمیالسا جان شن: بهش نگاه کردرجیا

 
 

 .عمو مهران به من لطف دارن: با لبخند روبه عموش گفتالسا
 
 

 .تهی نهای سرعتش بلرزهی السام چار ستون بدنم منی سوار ماشیمن که وقت: باال دادیی ابرومهرداد
 
 

 دنی جز منوآراد خندهمه
#447 
 

 دمیفردا آراد و توجاده سکته م:دی تو موهاش کشی روشن کرد ودستيگاری سالسا
 
 

 . تفاوت نگاش کردی بآراد
 
  يری چک کردن دارو ها ميتو با آراد برا: گفتزدی که تعجب توش موج  میی باصدارجیا

 
 

  دخترمو بفرستمخوامی من می نداشته باشیآره اگه شما مشکل: گفتمهرداد
 
 ی عاللمیلی؟خیچه مشکل:دی خندرجیا
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 ارادم از خداشه: زديپوزخند
 
 
 ! نه اونم آرادیچکیه

  اعصاب خودشم ندارهآراد
  نبودی السا دختر رومخالبته

 
  زدي پوزخنداراد

 . به لبخند اکتفا کردالساهم
 
 
 ها؟: به خودم اومدمرجی اي صدابا
 
 
 ی نشستکاری چرا باری بيگاری سری واسه السا جان زگمی؟ميکر_
 

  تو چشام حلقه زداشک
 

 .ی عوضرجی کنه اری منو تحقنای اي جلوخواستی مفقط
 
 
  غرور منو به عنوان نوکر خورد کنهخواستیم
 
 

   ونداشتمی عوضنی وحوصله دعوا با احال
 
 

 رفتم تو آشپزخونه. بلندشدمازجام
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 . و برداشتمگاری سری و وا کردم و زنتی کابدر
 
 

   کردمیپوف
 
 
 
  گذاشتمی عسلزی مي ورويگاری سری رفتم و زییرای پذتو
 

 دهی پرزم؟رنگتیحالت خوبه عز: شدرهی صورتم خي به کبودالسا
 
 

 .خوبم: گفتم اروم
 
 یمرس: خاموش کرد وگفتگارشویس
 
 

 . نشستمسرجام
 

 تونهی کنه و دوباره هم مدای بار موفق شده محل قرار و پهی سی پلی وقتمی مراقب باشدی بایلی خنباریا:مهردادگفت
 
 
  غم تو نگاهم نشستالی دانياداوری با
 
 

 ادی نمشی پی که من کردم مشکلییبا فکرا: گفتاراد
 
 

 نجای السا بفهمونه من من اي به بابانهی اشاره کرد برم کمکش حتما قصدش ارجیا.زی مدنی که شروع کرد به چيمهر
  کلفت ساده ام پس رو داماد شدن اراد واسه خودش حساب کنههیفقط 

#448 
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   انداختشی به گوشی نگاهاراد
 
 

  هنگاه
 
 کردمی السا رو روش حس ميا

 
  رفتمي جام بلند شدم و کمک مهراز
 
 

  از جاش بلند وشدواومد کمکمونالسام
 
 

 تو چرا السا جان: دراومد رجی ايصدا
 
 
  لبخند اکتفا کردبه
 
 

 خنک اگه به يزای بذار رو پوستت چاری و خبیپوست س: وگفتسادی که کنارم واختمیری ها مالهی وداشتم تو پساالد
  وحساسهدی پوست سفنکهی مخصوصا امونهی منجوری تا آخر همیصورتت نرس

 
 

 یمرس: گفتماروم
 
 

  اراد خوش سفرهیراست: زد وگفتیچشمک
 
 ـیلیخ: سفرامون گفتمي اورادی با
 
  دوس پسر خشنتنیخدا بم رحم کنه با ا: وگفتدیدیخن
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 دمی انجام منجای فقط کاراشونو اسیدوس پسرم ن: حرص گفتمبا
 
 

  کنمانتی به عشقم خالی حرفا به داننی ارشی بود که با پذنی بهترازارشدنیتحق
 
 نداره؟!باالخره که دوست داره: گفتی اخم مصنوعبا
 

 نداره:دمیی رو هم سادوندونامو
 
 
 . برنج و برداشت ورفتسید
 
 
 زدنی شامم از کارحرف مي موقع یحت
 

 . بهم زدنحالمو
 

 .سی خوب نادی من برم استراحت کنم حالم زدی  خسته ام اگه اجازه بدیلی من خدیببخش: چند قاشق گفتمبغد
 
 
  نگام کردزی ترجیا

 
 خواهش خانوم: گفتمهران

 
 يقرصاتو خورد: بهم نگاکرد واروم گفتاراد
 
 

  بهش نگا کردالسا
 
 . بهم دادياره مهر:شدمی نگاهشون داشتم ذوب مریز
 

  رفتم تو اتاق رو تخت ولو شدمعیسر
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 .. بخوابمذاشتی نمگارشونی سيبو
 
 

 .رفتی شدم که اراد داشت از خونه مداری بیوقت
 
 

   شمالرفتنی السا انبار دارو هارو چک کنه منکهی اي واقعا داشت با السا براانگار
 

  هستمیتی تو چه موقعدمی فهمتازه
 
 
 زنهی مشمی زنده زنده اتارهیربی اراد گی منو برجیا

 
 ...کردمی مي کارهی دی و سمت اراد رفتم بادمی از رو تخت پرسر
#449 
 

 فروزان
  ادی کردم اعصابم هنوز خورد بود ی کتابامو جا به جا مداشتم

 
 

  وقت بود که شکستمیلی سوختم خی افتادم از داخل محرفاش
 
  همهالی بشکنه دانالی داني خواست غرورم هم جلوی دلم نمیول
 
  که براش مهم بودنیی کساي فقط براالی کرد دانی له مرو
 

  تفاوتی شد کامال بی رو که دوست نداشت از روش رد می بود کسخوب
 
  شهی جا تموم نمنی ماجرا همنی گفت ای بهم می حسهی یول
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 614 

  ناخواستهالی که دانی تاوانهی ی به بزرگی وقت اشتباهچی همن
 
  گردهی برمی روز همه چهی کردم ی گرفت نکردم حس می من ماز
 

  حالش از من بهمگهی درضای علهی بود سره قضزاری ازم بالی دانهه
 

 ی عاشقمه به خدا نمرضای علدمی شنالی که از زبون داني روزدمی کشی منه بدبخت چدی فهمی وقت نمچی هخورد
  نگاه کنمیتونستم به کس

 
 با ی نداشتن مسخرس ولیتی وقت برام اهمچی که هدمی دی هم جزوه اون فوجه خواستگارام مرضای مهم نبود علاصال

 يهر خواستگار
 
 

  که فقط ظاهرشیالی دانرهی گی به دل مالوی عقده دانشتری من بدله
 

   با اون غروري شدی اگه دل باخشتش،می مشرب بود ولخوش
 
   کرد ازش متنفر بودم و هم زمان بازمی حدش خودت میب

 
 ی زجر اوره ولالی دانی توجهی کردم بی مالی خییروزا هی لبم کج شد اری اختی خواست بی نفرو مهی فقط می لعنتدله

  ینی عشقش ببي سرخه عشقتو برايس،چشمای ننی زجراور تر از ایچی فهمم هیحاال م
 

 ي و بري بند کفشتو ببنددی باشهی غرورت خورد می دونی که میی دادم و بلند شدم افکارمو پس زدم جارونی بنفسمو
 
 
 

  الی کالفه بود از دانیلی خونمون دعوت بودن عاطفه خانم خامشب
 
   که اوضام خراب تر از عمع بودی کرد منی من درد و دل مشهی پومدیم
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   رفتمرونی و بدمی پوشی و شلوار لفی کثی شدم لباس صورتبلند
 

   در که قامته بلندش،ظاهر شدياز همون جلو. بعد اومدنقهی دچند
 

  روزا کالفه بودنی عطرشم تو دماغم بود ای حتی بستم ولچشم
 
   خوبسی نکنه دست بردار ندای اونو پی دونستم تا وقتیم
 

 هی یرتی غيادی که دوسشون داره زیی رو کساالی بودم داندهیفهم
 
  مبل نشست حال و روزش دستمي کرد و روی پدرم احوال پرسبا
 

  زدی سرخش موج مهی ی عسلي تو چشمای بازم همون غروره لعنتی ولبود
#450 
 
  کردیگرفتم و براشون بردم عاطفه خانم به سر تاپام نگاه. رو از مامانمییچا
 

 یشی فروزان جان ماشاله دخترم هر روز قشنگ تر میخوب:  زدینیری شلبخند
 

  دیلطف دار. یمرس:  گفتمآروم
 

   کاري کجای نفر قشنگهی ي برامی قشنگ نبودم همه قشنگکاش
 

  نشستم و بغلش کردمای حرف برداشت کنار دنی بالمی دانبود
 
  شده بود بهم گفته بود دوسش داشتهی اون عوضچهی وسط بازنی اایدن
 

  الی نگفتم دانالی به دانيزی خب چی آراد رو ولدی و شاشهابو
 

 ای هر چند دنشدی موانهی ناموس وسط بود کامال دي پایوقت
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  وسطنی بازم ای کرد عشق رو ولی ساده بود و هنوز درك نميادیز
 
   شدت بهش لطمه خورده بودبه
  جان حالت خوبه؟ چه خبر از دانشگاهایدن _
 

  ؟یخوبه تو خوب _ دیخند
 اوهوم _
 رونهی بشهی همنمشی بی فروزان اصن نمسی که اصن خوب نالیدان _
 

 ..... کردمی تاراس چون عاشقشه فک مدنباله
 

  ناسیرادرت باهوش تر از ا کنه بی مداشیپ:  تو حرفشزدم
 
  خودتو ناراحت نکنتو
 
 فروزان سخته؟ _

 ؟یچ: دمی گزلبمو
 
  ی حتي مغروريادی تو زی بشچهی و نخوادت و بازي و بخوایکی _
 

  ی از همون اول داداشمو مدونمی من می زنه ولی داد مقدمات
 
 
 

  منه احمق اونم ندارم توي قبله تارا تو غرورتو داریلی از خیخواست
 

 ادی افشی منه بدبخت اونم ندارم هنوز قي دارتویخوشگل
 
  اوننوی دسته اچهی مونده شدم بازم
 

  کنمی مموی سعینی ادی بود ازش بدم مترسناك
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  که حس نکنه تنهاس دستشو گرفتم و گفتمنی مزخرف برا اي روزانی به العنت

 
  ی فک کننای زوده به ا سالتم نشده حاالستی تو هنوز بایدن _
 

   بهمالی تونست باشه دانی اوضا بدترم می که االن سالمخداروشکر
 

 یستی من ني برو خداشکر کن جاای دوست داره دنیلی بهت باشه خحواسم
 

  دونهی نمی رو کسندهی االهی رو چون دانی کنه همه چی برادرتم نباش درس منگران
 
 
 
 
 

  نگاهشهی بهم افتاد مثه همالی شام ساکت بودم نگاه دانزهی مسره
 

  شهی عوض مي کردم اوضا به زودی حس مبی عجدمیندزد
 

  تفاوتی بهم کرد هر چقد ببی نگاه عجهی آروم بود چند ثاننگاهش
 
 

   انداختگهی دي تفاوت نگاشو جای بازم داغ کردم بعد بی ولبودم
 

  بود بحثه مامانم و عاطفه خانممی در کل روزه مزخرفامروز
 

  کشوندنی بحثاشون منهی منو بمی مدرسه و درس بود گاهسره
 
  ي کرد کامال عادی با بابا صحبت مالمیدان
 

  بودي عادشهی مثه همی که همه چانگار
#451 
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 :تارا

 آراد..آ..آ:ستادمی جلوش اعی که سررفتی در داشت مسمت
 
 

  نگام کردفقط
 

 ؟يری ميدار: دهنمو قورت دادمآب
 
 

  گذشتازکنارم
 

 منم باخودت ببر:زدمی نفس منفس
 

   متوقف شدسرجاش
 
 

 ...رجیا... کهی دونیم...یم: لب زدماروم
 
 
  هستي آرادفتهی مادتی یکنی احساس خطر میفقط وقت: تو حرفمزد
 

 خالص شم می نکبتی زندگنی و از دست ارمی از خدامه بمترسمیمن از مرگ نم: مشت کردم و با نفرت گفتمدستامو
 .ترسمیفقط از زجرکش شدن م

 
 
 

  ندارهتینترس کار: زديپوزخند
 

 زد؟ی حرف منانی با اطمنقدی اچطور
 
 . نبوددی بعیچی هی عوضرجی انی ااز
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 . شدمرهی رفتنش خری مسبه
 
  حوصله و کالفه رفتم تو اتاقمیب

 
  آب گرم گرفتمدوش

 
 

 .خوردمی مکهیی بهتر شده بود مخصوصا با وجود قرصابدنم
 
 
 .دمیترسی انکار کنم که چقدر متونمینم
 

  بهم صدمه بزنهرجی اذاشتی نمکردی ممی هرکارآراد
 

 ! جز خودش بهم صدمه بزنهچکسی  هدادی نماجازه
 
 
  تنفرداشتتی نهای بخاطره آراد ازم برجیا

 
 
 . نداشته باشهمی کاردونمی مدیبع
 
 

 .دی لرزی مدستام
 
 

  در اومدم ولباسامو تنم کردمازحموم
 
 
 .دمیچی حوله پسمی خي موهابه
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  بلند شده بودنیلیخ
 

  دقت نکردم؟چرا
 

 . اومدمرونی کردمو از اتاق بیپوف
 
 
 يمهر_
 
 .... ضربان قلبم تند شدوزبونم اللرجی ادنیباد
#452 
 

 :السا
 
 سالم: زدي لبخنددنشیباد. داده بودمهی تکنی ماشبه
 
 

  شدنی داد و سوار ماشی کوتاهسالم
 

 .می من برنی بود با ماشقرار
 

 . فرمون نشستم وحرکت کردمپشت
 
 

 دونه؟ی اراد ماالن
 
  چند روز کنارش بودنهي چک کردن دارو ها فقط برادونهیم
 
 
 

 دنهی روز کنارش نفس کشچند
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 !دونهی که نممعلومه
 

 . که اعتراف کنمدادی منم اجازه نمغرور
 
 

  تمامي که باسردمن
 
 

 زدمی اطرافمو پس مي مرداي همه
 
 

  وا دادمحاال
 

  نفس بر آراد وا نداد؟تی مقابل جذابشهی ممگه
 
 

  عاشقش نبود؟شهی ممگه
 
 
  کرد و اول آراد و عاشق خودش کردی وسط تارا زرنگنیا

 
 

 کردمی مي نگه داشتنش هرکاري تارا بودنم براي اگه جامن
 
 

 ! تفاوت بود؟ی بنقدری تارا اچرا
 
 

 ! اون باشمي به جاهی ثانهی مسخرش کردم االن ارزو دارم ی شب تو مهمونهی کهیدختر
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 کنهی که اراد بهش فکرمی به حال کسخوش

 
 . گاه محکمهی تکهی هی مرد واقعهی اراد
 

  از جمله خودم بودي هر دختري ارزوکهیمرد
 
 
 ؟ي نداري اگهیاراد تو جز تارا دوس دختر د: نگاه کردمو گفتمشیخی ي به چشمانهی تو آاز
 
 

 . تکون دادی به عالمت منفسرشو
 
 

 ! نفرباشههی مثه تو فقط مال يمرد!بهیعج: ازش گرفتمدموی سبزو کشيچشما
 
 

  نفر باشههی مال رسهیمسواکم شعورش م: کردیپوف
 

 .دمیخند
#453 
 

  می راه غذا خوردنی بنکهی ابعد
 
 
 

 . دوميسر. کردیانندگ راراد
 

 . کردمی من رانندگالیتا خود و.النی گمیدی رسیوقت
 
 
 نجای اامی روز بهی با اراد کردمی وقت فکر نمچیه. مال پدرم بودالیو
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  خسته رو مبل ولو شداراد
 
 

  انجام بدمخوامی که مهی زمان واسه کارنی بهتراالن
 
 

 . بودخسته
 

  تو اتاقو لباسامو کندمرفتم
 
 

 . کردمدی دوباره تمدرژلبمو
 
 

 .اهی چرم جذب به رنگ ستاپ
 .دمی ستشو پوشباشلوارك

 
 

 . رو شونه هامختمی فرمو باز ريموها
 
 

 ارهی و ظرافت کم مییبای همه زنی اي مطمئنم جلوآرادم
 
 

  اومدمرونی و که به انگشتام زدم از اتاق باهی سالك
 
 
 

 ؟يخوریقهوه م: گفتمستادموی آراد ايجلو
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#454 
 

 نه: بهم انداخت و گفتی کوتاهنگاه
 
 

 . از اتاقا رفتیکیاز جاش بلند شد و سمت . باال دادمییابرو
 
  وفرار کرددی ترسای

 
 
  بودی تفاوتی واقعا ادم سرد و بای

 
 

   که آماده شدبراش بردم تو اتاققهوه
 
 
 . گذاشته بودشیشونی بودساعدشو رو پدهی تخت درازکشرو
 

   خسته امیلی بخوابم خیمن رفتم کم:ذاشتم رو کنارش گقهوه
 
 

 . روشن کرديگاری جواب بده سنکهی ابدون
 
 .میرفتی سراغ انبار مدی اومدم فردا بارونی اتاق باز
 
 
 
 ي که دوستش نداری از وانمود کردن به دوست داشتن کسي که دوستش داریوانمود کردن به دوست نداشتن کس 

 !سختره
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  ستی برام مهم ناشی محلی سخت بود وانمود کنم بچقد
 
 

  بودکهیدرحال
 
 .دهی اعتراف نمي اجازه ی غرور لعنتنی ااما
 

 .میدی شام خوابی بهردو
 
 
 . شدمداری صورتم افتاد از خواب بي روکهی نوربا
 
 

 دمی و داراد
 

  خوردی میی نشسته بود وداشت چازی پشت مکه
 
 

 سالم: زدملبخند
 

  روبروش نشستم. تکون دادسرشو
 
 

 . من ناتوان از بهش نگاه نکردني پر از جذبه بود و چشماشهی مثل همچشماش
 
  من عجله ندارممی فردا بريآراد اگه خسته ا:رخوردمی قلپ شهی

 
 
  من دارمیول_
 

 می و به محل انبار رفتدمی لباسمو پوشمی صبحونمونو خوردنکهی ابعد
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  بودي اسب سوارستیپ

 
  بودیی مکان هانی انباراشون همچتمام

 
 

 .گهی آراد بود ديفکرا
 
  رو لبم نشستي لبخنددادنی مي و سواردنیچرخی مدونی که تو میی اسب هادنیباد
 
 
 

 .  بودمي اسب سوارعاشق
 
 

 ؟ي اسب سوارمیآراد بر: اراد کردمروبه
 
 
 نه_
 
 خوامی من میول_
 
 حوصله ندارم_
#455 
 
  اصرار نکردمنی ازاشتریب

 
 

  تا از نوچه هاش در انبارو باز کردنچند
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  بودنی نداشت همتی که برام اهميزی چتنها
 
 حله: انداختم و گفتمي حوصله و کالفه نگاه سر سریب

 
 
 ادی نشی پیدرست نگا کن بعدن مشکل: دادهی در تکبه
 
 

 .ادینم: دراووردم فمی و ازتو کگاری سجعبه
 

  مسابقه؟میحاال بر: کردم وگفتمروشنش
 
 گفتم که حوصله ندارم_
 

 .یترسیبگو م: زدمیچشمک
 
 
  بترسم؟دی باشه چرا باتینسواری مثل ماشتمیاگه اسب سوار: گفترفتیرومی بکهی حالدر
 

 .هیامتحانش مجان: جلوش ظاهرشدم وگفتمعیسر
 
 

 . ندارماروی بچه بازنی خودت برو من حال وحوصله ايخوایم:دی تو موهاش دست کشکالفه
 
 
  خبلهیخ: اومدمرونی پک زدم وبگارمی سبه
 
 

  باشههی اونم پاخواستی تو ذوقم خورد چقدر دلم میاساس
 
 . همشکردی معی  ضایول
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  نبودم که التماس کنمی ادممنم

 
 ... شدفی حدادمی مونت کارلو اصل بهت مگاری بسته سهی يبردیاگه منو م: ازاسباشدم وگفتمیکی سوار

 
 

   شدنی بده سوار ماشی جوابنکهی ابدون
 
 
  حرصمو دراوورده بودگهید
 
 
 ....خواستهی دلم مي و دور زدم که بگم من فقط اسب سواردونی چند بارمارمی درني تابلو بازنکهی ايبرا
 
 

 .خواستی کنار اراد دلم مي سواراسب
 
 
  شدمي همه سرد بودنش کالفه وکفرنی از اگهید
 
 

 . وبه خواب رفتمدمی الکل دار کشگاری تادونه سچند
 
 

 . بودکی تارکی چشامو باز کردم هوا تارکهیوقت
 
 
  جام بلند شدماز
 

 .دمی و تو خونه نداراد
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  روشن کرده بودشی تو پنجره نگاهم بهش افتاد کنار ساحل نشسته بود واتاز
 
 

 کنهی االن داره به عشقش فکر مالبد
 
 

 . زدمی تلخلبخند
 
 

  بودمو گرد وغبار روشو پوشوند بودومدهی وقت بود سراغش نیلی از اتاق برداشتم ختارموی گساز
 
 

 . برداشتمییپتو
 
 

 . رفتمنیی و پادمی پوششنلمو
 
 
 

 سـیسردت ن: پتو رو انداختم رو دوشش وگفتمازپشت
 
  تشکر کردرلبیز
 
 ـ
 

 هی من بلدم ساز بزنم؟صدامم عالیدونی مچیتو ه: دستم چرخوندمسازوتو
 

  زديپوزخند
 
 .کنمیاالن بهث ثابت م_
 

  نشستـمای رو سدستام
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 .ارمی کردم نتارو ب خاطر بیسع
 .... مورد عالقم کردمي ب خوندن ترانه شروع

#456 
 

 پناهم بی من
 گناهی بی تو 
 ،  دادم تو به دل - 

 اشتباهی چه
  کشیدم تو از 

  -  کبوتر شکل
  بگذر و بگذار رو ام نقاشی

 ،  نبودي این تو
  کشیدم بد من
 
 
 ندیدم اباخودر دلتهرگز  -
 

 ي نبودعاشق
  پربهانهيا

 ي ندارییجا
  ترانهنیدرا

 - پناهم بی من،  گناهی بی تو 
 آهم و اشک از بمانی ایمن

 - پناهم بی من،  گناهی بی تو 
 آهم و اشک از بمانی ایمن

 
  مدت اراد مسخ شده بودتمام
 کردمی وبه اراد فک مخوندمی ممن
  به تارااراد
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 االن خودم ی  وحالشو بپرسی زنگ بزندهی غرورت اجازه نمی دلت واسه تارا تنگ شده ولیلی خدونمیم: زدمي بدپوزخند
  رو بلند گوذارمی ومزنمیزنگ م

 
 الزم نکرده: خشن شد وگفتنگاهش

 
 
 . توجه به حرفش شماره خونشونو گرفتمیب

 . حرف زدم وقطع کردمي  با مهرنی مچند
 
 

  بودشی به اترهی خنگاهش
 
 

 آراد: گفتمآروم
  بلند کردسرشو

 
 

  افتاده گوش خونهضی حرف بزنه مرتونهی بده اصال نمیلی گفت حال تارا خيمهر: گفتمنگران
 
 

  شده؟؟چشیواسه چ:شدی نگاهش گر گرفته تر مگفتمی و که مي اهرکلمه
 

 دونمینم: گفتماروم
 

  تارا چش شدهگمی م؟دارمیدونی که نمی چیعنی: زدداد
 

  کردم پرده گوشم پاره شداحساس
 

  از جاش بلند شدیعصب
 

 .دهی گفت خوابي مهرسی نشیچی کردم تارا هی شوخزمیرم نکن عز: گفتمدمی خندتلخ
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  رفتالی بهم انداخت و سمت ويزی تنگاه

 
  ضعف اراد فقط و فقط تارا بودنقطه

 
 ......کردمیفاده م نقطه ضعف استنی از ادیبا
#457 
 

 :تارا
  ضربان قلبم تند شد وزبونم اللرجی ادنیباد
 
 
 سالم آقا..س..س..س_
 
 

 . تو اتاقم کارت دارمایب: بهم انداخت وگفتیی گذرانگاه
 
 

 . تمام بدنم رعشه گرفترجی لعنتت کنه اخدا
 
 
  لرزون تو اتاقش رفتمي گام هابا
 
 ببندش: در اشاره کردله
 

 . بستمشیو به سخت. در افتادي رهی دستگي لرزونم رويدستا
 
 
 یوقت. دختر تومحلمون شدمهی خاطرخواه کتری نمه کوچهی هم سن وسال آراد بودم یوقت: دراوورد وروشن کرديگاریس

 شد واسم نی آه در بساط ندارم و ردم کرد همدی پول بود دی که فقط پشی مفنگوصی دي باباشیرفتم خواستگار
 نی باال با قاچاق تو ادمی تو دوسال خودمو کشند تا وارد باند قاچاق دارو شدم بمادمی کشی چقد سختنکهی ازهیانگ
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 ی فقط پشی گَرتي باباي دوباره رفتم خواستگارنکهی تا اشوندمی ننشو به عزاش مبای زي خواستگاررفتیدوسالم هرکه م
 بای به زور به من داد خود زباروی زرسهی دستم به دهنم مدی دیپول بودوقت

 
  من نبودشی پدلش

 
 

 شی دلش پی ولنی وماشی خونه زندگنی زدم بهترشی خودمو به اب و اتارمی دلشو به دست بنکهی ايبرا: زديپوزخند
   وار عاشقش بودموانهی دی ولزدمی از حرص کتکش میمن نبود منم بد غرور داشتم گاه

 
  جاش بلند شداز
 . خوردمواریاروم اروم عقب رفتم تا به د. له کرد و اومد طرفمرپاشی وزگاریس
 
 

 دمی وکشی عشقنیمن درد همچ: گفتی شدم که بالحن وحشتناکرهی دور سرم حصار کرد با ترس بهش خدستاشو
 براش ناز يخوری عشق، من تو گه اضافه مادگاریپسر من، اراد من، تنها .ي دردو به پسرم بدنی سروپا ای بي توذارمینم
 یکنیم

 زدمی نفس منفس
 تهی عذاب بده حالينجوری عشق منو اادگاری مثه تو ی توله سگذارمی نمکشهی داره می االن آراد چدونمیمن م: دادادامه

 که؟؟؟
.. 
#458 
 
#459 
 تهیحال: گرفت وداد زدقموی

   سرمو تکون دادمباترس
 به حالت تارا اگه ازش ي واارهی پسرم بی تو زندگدمی کشمی که من تو زندگي مثه تو دردي خانواده ای بدمیاجازه نم_

  سشی کاسه لیشی برگشت می وقتی ازش فاصله گرفتنمی ببزنمتی مثه سگ می کنيدور
 ي همه سال نگهت داشتم صدقه سر پسرم بوده اگه زنده انی اگمی دارم بهت می ولگهی نمیچی غرور داره و هاون
 ندارم فقط تی اگه االن کارکنمی دست وپام له مری من تو مثه آب خوردن زي آرادونی مدی هستی هر گهي آرادونیمد

 ؟یبخاطره آراده گرفت
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 بله اقا: گفتماروم

 
  خوبه: زديپوزخند

 رونی هلم داد بباخشونت
 

 السا
 
  شدمرهی خرونی و به بدمی کشیقی نفس عماری اختی داخل اومد بی خنکمی پنجره رو باز کردم نسيال
 
 
   بودکی هوا تاردیچی پمینی بي بارون تو نمهيبو
 
  نگاه کردمزی مي روگاری سي جعبه به
 

  حسشو نداشتم از جام بلند شمی حتهه
 

  رفتار و باهام داشتنی تفاوت تری بمی که اومدي از روزقای اتاق بود دقیکی اون ي توآراد
 
 . مقابل تارا هم سرد بودی چشماش حتي همه سردنی گرفت از ای کم حرصم مهی دیشا
 

  نجای کنار آراد بودن اومدم تا اي بارم فقط برانی کردم ای بابا و عمو دخالت نمي وقت تو کاراجی چونم زدم هری زدستمو
 

 . هم نبودی حس فضولی حتارمی که سر از کار عمو مهران دربنی اي نداشتم برای چندانلی موگرنه
 
   گرفتمی مرخصمارستانی سفر دو هفته هم از بنی خاطر ابه
 
   خوندمی می آلمان پزشکي سال گذشته توشیش
 

 ي چند آراد با مرداهر
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   فرق داشتیلی اونجا خي چشم گربه اي آراد با مرداهرچند
 
 . به التماس کردن نداشتمي عالقه ای ولدادی بود جلوش وا مي هر دختردیشا
 
  دمی سرم کشي و پتو رو رودمی تخت دراز کشيرو
 

  می رفتی آخر بازم با آراد مي جنسا و فرماتیفی کی برسي برادی بافردا
 

 .. گرم شدچشمام
 

   شدمداری از خواب بمی ساعت گوشي با صداصبح
 

  سادمی وانهی آي و اومدم جلودمیچیحوله رو دور موهام پ,,,  دوش آب گرم گرفتمهی رفتم حموم اول
 
   رفتمرونی  و از اتاق بدمی پوشی شلوار تنگ مشکهی باز بود همراه قهی که ی سه ربع گلبهرهنی پهی

 
   ساعت هفت صبح بوديطرفا

 
   آراد جا خوردمدنهی آشپزخونه که رفتم از دتو
 

   ساعت خواب باشهنی کردم ای مفکر
 

  ریسالم صبح بخ ： زدم لبخند
 

   داده بودهی تکخچالی واری تکون داد به دسر
 

  ده بود آشفته شدنشی بخاطر خوابشی مشکيموها
 

  کاناپه نشستي رفت و رورونی بهم بندازه از آشپزخونه بی نگاهمی که ننی بدون حرف و اقهی از دو دقبعد
#460 
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   ساز رفتمییگوشم دادم و سمته چا. پشتموهامو
 
   درست کنمیی چاای ي خوریآراد قهوه م _
 

 دمی شنصداشو
 
   منتظرمرونی حاضر شو برهید _
 

   قدم سمت اپن برداشتم لبم و جمع کردمهی رفتم ی نمیی صبحانه جای کش اومد قطعا بلبم
 
  رهی نمرونی االن بی   هفت صبح ؟؟  سگو با ترکه بزنره؟؟؟ید _
 

   نگفتيزی بهم رفت و چي غره اچشم
 
  یی چاای اری قهوه بای برام یعنی نیا

 
   گذاشتمزی رو به روش نشستم و فنجونو رو مییرای دو فنجون قهوه بردم و رفتم تو پذمنم

 
   حرف قهوشو خوردی تلخمو مزه مزه کردم اونم بي از قهوه یکم
 

  دمی پوشی مشکي و شلوار راسته یخی ي مانتوهی رفتم تو اتاق بعدم
 

   هم رو موهام انداختمي نقره اشال
 
 
  قرمز همراه رژگونه هم زدمرژ
 

  رفتمرونی و بختمی رمیشونی پي سرمو روي جلوي فرشده يموها
#461 
 
  دی کشنیی رو پاشهی رفتم که آراد شنمی سمت ماشبه
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  نی ماشهیبا _
 
   حرف در جلو رو باز کردم و نشستمیب

 
   بودی رو لبام اومد هوا عاللبخند

 
  هی آخه امروز هوا عالم؟ی بخوريزی چهی رونی بمی جنسا بردنی بعد از دشهیآراد م _
 

   مرتبش گره خوردشي رو عوض کرد ابروهادنده
 
   به جلو بودمی بود نگاهش مستقدمی دتو
 
  نه _
 

  فقط بودن تارادیشا,,,, دادی بشر لذت منی به ای چدونمی باال دادم نمابرومو
 
 پس تنها برم؟؟ _
 
 میومدی ني هواخوري براستی نیمشکل _
#462 
 

  نفوذ بودرقابلی غيادی شدم آراد زساکت
 
   بودمدهی ندي طورنی اوی کسچی همه سال هنی اتو
 

  دی شد دی نمي مردچی تو چشماش بود که تو هیتیجذاب
 
   کردمی نگاه مابونای خبه
 

   زدترمز
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   شد نه حوصلشو داشتمی سرم ميزی داروها من که کال نه چی بررسي برامیرفت
 

   فهممی به اون صورت ازشون نميزی دونست چی شد من به جاش برم و گرنه می فقط به خاطر بودنه آراد راضبابام
 

  کردی با دقت همه جنسا رو نگاه مآراد
 
 ي محوطه هی تو
 
   خلوتی ولمی بودباز
 

   بودنسادهی مرد هم رو به رومون بودن و چند نفرم کنار کارتون داروها وادوتا
 
   خلوت نبودنقدری بود و گرنه ای ملک خصوصهی نجایا

 
   نکردمی از اون مردا شدم توجهیکی زی اول متوجه نگاه هاز
 
  شده بودي برام عادگهی سال ها دنی اتو
 

   از کارتونا باز کرد و چند تا قرصو ازش خارج کردیکی در آراد
 
  متی قنیاندازه رو بگو و همچن,,, به مهران زنگ بزن _
 
 تشونیفی از کدیبا
#463 
 
   مشکالت بعدشو ندارمي مطمئن باشه حوصله تشونیفی از کدیبا _
 

   اومده بودمی برخورد انگار من فقط محض پشه پرونبهم
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 نداره سه سال ی کنم که از نظرم مشکلدیی تادیمن با,,,  خودش فرستادهي من رو به جاعمو： کردمی کمرنگاخم
  از همه با داروها آشناترمشتری جا بنیا,,, خوندمیگذشته رو دارو شناس

 
   نگفتيزی چ تکون داد وي سرآراد
 
 

   زدملبخند
 

   کردمی نگاه همون مرد رو خودم حس مبازم
 

  ارشونی فرستم خورده خورده بی هفته بعد فرهاد رو مهی تا دی انبارشون کنهیکاف ： به مرده دست تکون دادآراد
 
  ؟رمی بگی معدنای نجا؟ی هست اي خورآب： از اون دوتا گفتم یکی تشنم بود رو به یلیخ
 
  ： زدشخندی و هشت ساله باشه نستی خورد بی پسره که بهش مهی

 
 هست خانوم پشت اون فلکه آب سرد کن هست _
#464 
 

   آب خوردم و برگشتم آراد نبودرفتم
 

   و منتظر منهرونی رفته بحتما
 

 ： که پسره جلوم سبز شد سر بلند کردمرونی برم بخواستم
 
 
  هست؟یمشکل _
 

  داد تکون ی به عالمت منفسرشو
 

   به آراد بگوي داری کنم معامله تموم شده مشکلفکر： باال انداختمشونه
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   قدم برداشتم که دوباره جلوم اومدهی

 
  ازت خوشم اومده _
 

   کش اومدلبم
 

 ي آرادي کردم از آدمای مفکر： بودمی حرفنی همچمنتظر
 

   االن حوصله مزاحم نداشتمدمی به موهام کشیدست
 
 ي لونديادیز _
 

 جدن؟： باال اومدابروهام
 

  جدا از معاملسنیا： تکون داد سر
#465 
 
  ادی شد چون من ازت خوشم نمفیح _
 

   دوست پسرتشی من خوب گرمت نکردم برگرد پشی پای شب بهی： گرفتدستمو
 

   گفت دندونامو روهم فشردمی آراد مداشت
 
  دمی چشم به هم زدن محکم تو صورتش کوبهی تو
 

   گشاد شدچشماش
 
   به سر تا پاش نگاه کردمهی چند ثانتا
 
  ی زدم که گنده تر از دهنت حرف نزننویا _
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   کم صورتش کبود شدکم
 

   کنهورشی بهش برخورد خواست سمتم يادی زهه
 

  دمی اون طرف صورتش کوبي محکم تر از اون سریلی سکه
 
 بگو گرمت کنن حدت دم خور شدن با تی برو به سگا خونگی دختر مهرداد شاخ و شونه نکشي زدم که برانویا _

  هموناس
 
   از پشت سر اومدیی کنه صداي خواست کارتا
 
  چه خبره؟نجای اایک _
 

  طرفم اومدعی هول کرده بود سرمرده
#466 
 

 ؟ی داشتی شده با داروها مشکلی جان چالسا
 

   بودشیشونی نگاهش به ما بود و اخم رو پدمی آراد و دبرگشتم
 

   خوردی بهم میابونی خي های الشنی خورد شد حالم از ایلی اعصابم خومدی نجلو
 
  ي نکردتی خوب تربتولتو： به مرده گفتمرو
 

 ： سرخ شده بود داد زدتی از عصبانپسره
   دختر جونی شی منی بهت بزنم پهن زمیلی سهیتو  _
 

 بکشه خوره شلوارتم ننت باال یبه سر و شکلت م ： ترسمی کرده مالی زدم خپوزخند
 

 ： که گفتمارهی مرده رو از شونش هل داد و دوباره خواست سمتم هجوم بیکی شد دست اون یبرزخ
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  ی خودتم نشناسارمی سرت میی بالهی نوك انگشتت به من بخوره يهو _
 

  برادر زاده مهرانهشونی بسه اایک： دی دسته پسره رو عقب کشانسالهی ممرد
#467 
 

   خشن آراد خفه شدي نگام کرد دهن باز کرد که با صداهی چند ثانپسره
 
  بسسسه _
 

   کردمی مسی نگاه انداخت که اگه من بودم خودمو خهی اومد به پسره جلو
 
  پرهابونی تو خی کني کثافت کاري خوای معامله اگه مي برامیاومد _
 

   نگفتيزی چپسره
 

  دی کشششی به ری کرد و دستی بهم نگاهانسالهی ممرد
 
  ي دونست که شما دختر مهردادی نمای السا جان کدیببخش _
 

   آراد شدمنی اومدم سوار ماشرونی تکون دادم و بسر
 
 ي برای بود که مشکلنی اي که آراد به پسره زد فقط برای زدم اون حرفی بهم نگفت هنوز داغ بودم لبخند تلخيزیچ

   نشهی که پدرم شاکنی اي برادی شاای ادی نشیمعامله پ
 

  مهم بودن من نبودلی که دلدونستمی بود میهرچ
#468 
 

   کردی رو اوکی در اورد و با پدرم حرف زد و همه چشوی کاناپه نشستم آرادم گوشي حوصله روی بالی ومیبرگشت
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   بلند شد رفت تو اتاقشبعد
 

   دادم و چشمامو بستمهی بود به پشت کاناپه تکی صندلي هنوز روشیگوش
 

   شدممونی پشی دوباره زنگ خورد به صفحه نگاه کردم ناشناس بود خواستم سمتش برم ولی گوشکه
 
   کردی برداشتم سمتم حمله مهوی آراد که اعصاب نداره ادی مشنوهی داشت خودش می من چه ربطبه
 

  دمیخند
 
   رفت و هم زمان آراد در و باز کردری گغامی زنگ خورد که رو پنقدریا

 
 

  دی بالخره شازده صداشو شنخوبه
 

  دیچی پي مردي برداره که صداخواست
 

  بهت بگميزای چهیزنگ زدم ... ی دونم خودتیم...... آراد رادمنش...... سالمم
#469 
 

  کردندایپ. محل داروها روسای بهت بگم که پلخواستم
 
  دت مربوطه جناب نکردنش به خوای با در کردن ی خود دانگهی کنن دی مری همتون دستگي زودبه
 

  زی برداشت از رو می گوشعی گشاد شد آراد سرچشمام
 
  جواب بده........ یه........ الو _
 

   قطع کرده بودی تند شد طرف گوشنفسش
 

  رویگوش
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   گذاشت و رو مبل نشستزیم
 

  کردن؟دای پسای پلی چیعنی نبود ي مرده اصال عاديصدا
 
  حرف زد؟ينطوری مثل آراد ای بود که با کسیک
 
   گفت؟ی راست میعنی

 
   نگران شدمیلیخ
 

 ؟ی گفت چیم. راستاگه
 

  ؟ی گرفتن چی آراد ماگه
 
 ادی سر آراد بیی تونستم بذارم بالینم
 

 ： شدزی رچشام
 
  بود؟یآراد ک_
 

  بودی از کارتدونمینم： دی به پشت گردنش کشیدست
 

  گه؟ی مراست： دهنمو قورت دادمآب
 

 ستی نمهم：گفت. سردي همون صدا تو هم رفت و بااخماش
#470 
 

   کننری لحظه تصور کنم آراد دستگهی تونم ی نمی به دلم چنگ انداخت حتترس
 
  ؟ی ؟ اگه راست بگه چستیچطور مهم ن _
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  شناشه آراد؟ی ناشناس تورو از کجا مهی

 
   دونمینم _
 

   خوام حرف بزنمی نشو مبلند： گفتمعی بلند شه که سرخواست
 

   کرد و نشستیپوف
 

  ستی مشخص بود اصال براش مهم ندوباره
 
   ؟ی کنکاری چي خوایم.واقعا راست بگه.اگه _
 
  چوندتتی نفر پهی دیشا
 

  جرأتشو ندارهیکس： زدپوزخند
 

  اولي از همون لحظه ادی زیلی خدی دوسش داشتم شادمی ترسی فوت کردم منفسمو
 

   شدی سخت م برامدنی تفاوت بود نفس کشی بينطوری ایوقت
 

   و قطع کنهرهی بگی تماسنی همچيخودی بی شد کسی ممگه
 
  بعد چند سالیی جاهی ي روزهی بالخره ستی خر نسیآراد من نگرانم پل _
#471 
 

   کنهی مداتی چندسال پبعد
 

   تونهی بازم میعنی کارو کرده نی بار اهی یوقت
 

  ؟يدی کار که جونت در هر لحظه خطره ادامه منی به اچرا
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  ی باشاجی احتی که تا آخر عمر بي داري چون اون قدرستی که پول نمشکل

 
 ؟ي بهش فکر کردرانی حاال راجب رفتن از اتا
 

  نه：کرد . موهاش فروي تودستشو
 

  م؟ی بررانی از ايای با من نمچرا： مشت شد دستام
 
 

  وفتهی بی خوام برات اتفاقی نمستیمهم ن. مني برای جونت هر لحظه در خطره کسآراد
 
  گهی دي هرجاای آلمان می بررانی از امی تونیم
 
   فکر کنشنهادمی پبه
 
  شهی می چستیمهم ن......امی نمییمن جا _
 

   راه رفتنتی مهمه حتیلی من خي براستی تو مهم ني برایلعنت
 

  دمی گزلبمو
 
 
  می بریخب اونم م... اگه مشکلت تاراست _
 

 می ری مرانی از ایی تاسه
#472 
 

  وفتهی خوام جونت به خطر بی ندارم فقط نمي بهتون کارمن
 

  اری مشکلت دوست دخترته اونم همراهت باگه
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  ستی نبودن تارا مهم نای بودن امی نمیی که جاگفتم： گفتی بم و محکمي شد و با صدابلند
 
   نگفتميزیچ
 

   مهم بودی از هر چشتری بود قطعا بمهم
 
   برمشیپ خوام ی نمنی از اشتریب

 
   حرفا بودنی دنده تر از اهی دلم آشوب بود آراد تو
 

   شه خوب باشهی کار مگه منی عاقبت اآخر
 

   شدمبلند
 
   بود فقط محظ کمکشنهادی پهی نیا _
 
  وفتهی بی آراد اتفاقي ذاشتم برای اتاق رفتم نمتو
 

   دارهانی پای روز همه چهی ی جمع بود ولیلی جوابش خهرچند
 

   اصرار کنمادی خواست زی نمدلم
 
 
 وفتهی بی اگه بذارم براش اتفاقستمی السا ناما

  تاراشدهشی که تمام زندگستی نمهم
  اراد شدهمی منم که تمام زندگمهم

 ..... تاراسشی اراد محاله منوبخواد وتمام زندگنکهی باوحودایحت
#473 
 

 فروزان
  فتی دو بود و شي سرم مرتب کردم ساعت طرفاي روچادرمو
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  خواستم برم خونه آقا محسنی شد از اون ور می داشت تموم ممیادار
 
 
   رو به حال خودش بزارم اوضاش بدعی خواستم دنی مدت نمنیا

 
 

  نداشتمهی نداشتم عادت به گری هر چند خودمم اصال حال خوشبود
 
  روگلوم بود که هر روزي بغض بدهی تو دلم پر احساس بد بود اما
 

  هفتنی من مث دنبا ساده نبودم هر چند تو ای شد ولی تر منیسنگ
 

  کم عقدهدمی نکشی باختم از روز اولش کم سختالی که به دانسال
 
 الی بازم ساده نبودم و غرورمو داشتم دانی دلم جمع نشد ولتو
 
  هفتدی دی مد؟ی دی دونم خدا می سابقه بود نمی بی رحمی بتو
 

  کردم عشقش ازی سعیلی کشم خیم. روز دارم درد. شب وسال
 

  بودمیشگی نقطه ضعف همالی شد دانی به خدا که نمی بره ولسرم
 

  نگاهش جون بدمهی ي زخم کهنه حق بود هفت سال براهی مث
 

  باشه اون دختره چن وقت بود که دوسشگهی دیکی روز عاشق هی تو بعد
 

   من هفتنم؟ی بود؟ حق بود که راحت ببشتری ماه بشی  شداشت؟
 

  روز عاشقهی بند بود که تو ی بود که نفسم به نفس اون لعنتسال
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  من و چند ماه اوندنی شد خدا حق بود هفت سال درد کشگهی دیکی
 

   هدر رفت والی با فکر و غم دانمی اون روزا که تموم نوجوندختر؟
 

 ی به عقده شد اون دختر کجا بود؟ اونم مثه من از هجده سالگلیتبد
 

 د؟ی لرزی مدام دست و پاش میت؟ تو هر مهمون نگاه داشهی عقده
 

  خوردم کردمهیی تنها دارای همه بدبختنی که بعد اي غرورنیهم
 
   کرد؟ به خدا که فقط خوردمی نگاهم مالی شکستم دانی غرور مینی

 
  دختر براش مهم بود؟هی کجا غرور الی رفت دانی کرد و میم
 

  که هفت سال مث بدبختای گفت از من متنفره از منی مراحت
 

  نی با ادمی دالمی نفرت دانی که حتی از مندمی دی خوابشو مشبا
 

  بود؟ی شدني شب از دست بدهی بود؟ فکر و ذکر هفت سالتو تو ی تونم از سرم بندازمش خدا شدنی هنوز نمحال
 
  سی که هرشب گوشه متکام خدی فهمی درده منو می وسط کنیا

 
  انصاف بود من به خودمای خدادمشی ندی که خودمم حتیی اشکابود
 

 نی چشم ببندم رو اولدی بعد هفت سال درد هر روزه حاال بابفهمونم
 

 زامی چیلی از خالی من به خاطر عالقه احمقانم به دانمی زندگعشق
 

 گذشتم
 
  بهامی به چشم بدی شغل شانی اومدم تو االی خاطر دانبه
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  با روح و جسممگهی چادرو سر کردم هر چند دنی همالی دانخاطر

 
  کار کرد اصال اون روزای شده اون دختر به خاطرش چنیعج
 

  خواستمی بود اون کجا بود؟ چشممو فشردم،نمنمی تو سالی درد دانکه
 
 
  بودمووردهی ننی برم خودمم ماشالی داننی ماشبا
#474 
 
   داشتم قدمتمنی کردم که فقط نبی زدم خدا خدا مرونی اداره باز
 

  لحن حرفی که حتشویی جادوي که از شانس بدم صداداشتمیبرم
 

 دمی کرد شنی متمی اذزدنشم
 
 سالم خانم فرهمند _
 

  بهش کردمی برگشتم نگاه کوتاهعقب
 
  شده؟يزیسالم سرگرد چ _
 
  رسومتی مي اون جا بخوايای بي خوای گفت مایدن _
 

   رمینه ممنون خودم م:  زدمی روحی بلبخند
 

  که نگاهم کنه گفت سوار شونی ای کرد و بیپوف
 
 
   بودي بدي خواستم خورد شم هوای نمگهید
 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 651 

 شترهی بتونی رم شمام آرامش فکری دم خودم میگفتم که زحمت نم _
 
 

   دهی نمي به من آرامش فکرزی چچی هطی شرانیتو ا:  زد پوزخند
 

  ادهی اطراف الوات زنی اادی نمریگ.نیماش
 

  کش بدم در جلو باز کردم و سوار شدمنی از اشینداشتم ب حوصله
 
  الی بود خوب معلومه دانرونی بارم نگاهم نکرد منم چشمم به بکی

 
   روزا کال عوض شده بود حوصله خودشم نداشت دورادورنیا

 
  گشتیمدام ادارست داشت دنبال اون دختر م. دونستمیم
 
  تجربهالی دانستی دونستم دست بردار نی زده بود مي هر دربه
 
  تونست سرگرد بشهی میکمتر کس. سننی داشت تو ايادیز
 
 

 نی اگه خدا از اشدی می دونم اخر چی جمع بود نمحواسش
 

  کردم تا واردی به عدالتش شک می کمدی گذشت شای سال مهفت
 

  دی عاطفه خانم با لبخند بغلم کرد و صورتمو بوسمی شدخونه
 
 ییدای دخترم کم پيخوش اومد_
 
   مدتنی اختهی کار سرم ریلیشرمنده عاطفه جون خ _
 
  و اونم مدام قربون صدقم رفت بعدم رفتممی خورده حرف زدهی
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  نقطههی رو تخت نشسته بود و سرش رو متکا بود وچشمش رو ای دناتاق
#475 
 

  بلند شد لبخند زدمعی در اوردم تا درو باز کردم سرچادرمو
 
 ي چطورزمیسالم عز _
 
  فروزان دلم برات تنگ شده بودیسالم خوب _
 
  پف کردش نظرمو جلبي نگفتم رفتم کنارش نشستم چشمايزیچ
 

  نیداشت ا. جا آروم و قرار نهی و دی خندی مشهی که همییای دنکرد
 

 فی حای گرفت فروزان نبودم نفهمم چرا اخم کردم دنی گوشه مطور
 

 ؟ي کردهی گری باز نشستایدن _بود
 
  دلم گرفتتشی همه مظلومنی شد و تو بغلم افتاد از اریفتم اشکش سراز گنوی اتا
 
 ی برا اون پسره شهاب؟؟ همون عوضی کنی مهی جان چرا گرایدن _
 

 ؟ي بودلهی وسهی براش فقط که
 
  الی روز انداخت داننی زارم اون برادرمو به ایفروزان ازش ب _
 

  حالت چشماشی باشم ولزاری خوام بی فروزان مستی خوب ناصن
 
 شهی من هممی خواستگارادی خواد بی گفت دوسم داره می مادمهی

 
 
  چمی احمقه بازهی
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 یستی دونم عاشقش نی میفی تو حایدن:  بازوشو فشردمدمی گزلبمو

 
   ساختچهی بازهی اون فقط از تو ای دنسی الکب ننقدی که ایعاشق

 
   کردی نمي کارالی به عشقه خودش برسه مطمئن باش اگه دانکه
 

   عاقلایدن.  کشتتی وقفه می بی اومد اون عوضی اون دختر نماگه
 

  هی ي بودن حس بدچهی دونم بازی سالته مستی تو فقط بباش
 
  نشدهيزی االن که خدا رو شکر چی بش فکر کندی تو نبایول
 

  ناهار حاضرهدیایفروزان جان ب _ در اومد عاطفه خانم بوديصدا
 

  تنم بود آقا محسن نگاهم کردیاسی کی تونهی دمی سفره چکمکش
 
  خوبه؟دی فروزان جان؟ حمیخوب _
 
  دست بوسنیمرس _
 
  درست روبه روم بودالیقاشق خوردم دان. نداشتم به زور چندلیم
 
  کرد حضوری می سعی همی خورده با عاطفه خانم صحبت کردهی

 
 شی زندگری تاثی که تنها عضوه بیالی شه دانادآوری الی داني برامنو
 

  گفتالی بودم عاطفه خانم با لبخند نگاهم کرد و رو به دانمن
 
 ي چن مدت اصال خونه نبودنی اشهی حال و هواتم عوض مرونی بای جان عصر همراه ما بالیدان _
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  گفتی بمي بود با صدانیی سرش پاالیدان
 
  برم اداره کار دارمدیمامان با.نه _
 

 ییجا. صب تا شب اونگهی بس کن دالیدان:  خانم اخم کردعاطفه
 

 ی مصلحتهی دی شای کنی خودتو نابود مي دارزمی خاطر اون عزواس
 

  فروزان جانشهی حال خودتم عوض مای امروز ول کن با ما بهست
 
  کنهی حساب مچی باش صحبت کن حرف ما رو که به هتو
 

  نشست بلند شدالی داني ابروهانی بی پر رنگاخم
 
 ممنون خدافظ _
 

  شوالی خی امروز بهی جان الی دانی چینی:  خانم بلند شدعاظفه
 
 یی جای پارکمی بريعصر. گمی خانم هم مبای فربه
 
 کشهی می دونم ناموسم کجاست و چی نمیوقت:  شدی برزخالیدان
 
  رگم؟ی بنقدی ا؟ي هوا خورامیب

 
 ی رحم بود؟ کسی بنقدیخدا ا.  مسخ شدمهی به سرم اومد چنث ثانی جمله چنی دونه با ای سمت در رفت و خدا معیسر
  خبر نداشتندهیاز،آ
 

  فشردم و بلند شدمچشممو
#476 
 

 :السا
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 دمی کشیقی عمنفس
 
 ؟ي سوارقی قامی بري اهیپا: آراد نگاه کردم وگفتمبه
 
 

 ؟ي کردای در؟نگایگیجک م: بار نگام کردتاسف
 
 

 امواجش مثه توخشنه: زدميپوزخند
 

  بزنه رفت تو اتاقشی حرفنکهی ابدون
 
 

  نبودمی وموج خشن حالیکی تارمن
 

 خواستی مای دردلم
 
 ي سوارقیقا
 
  تازهي هواهی

 
  گرفته بودي اراد بدجوريای محلی همه بنی از ادلم
 
 

 شکنهی طرفه سنگ وهم مهی عشق
 
 

 رفتمی نمی تو مهمونی اون شب لعنتکاش
 
 

 ك
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 دمیدی آراد ونمچوقتی هاش
 
 

 کنهی محل می وار عاشقشه رو هم بوانهی دکهیی تارای حتآراد
 

  خود دارمي جامنکه
 
  غرورموبشکنمچوقتی هخوامی ازسنگم ونمکهیمن
 
  کم اووردمنجایا

 
  رفتنیی پله ها پااز
 
  بودیمی قدیلی خیلی خقمیقا
 
  کردنهالی بهتر از تو خونه موندن و مدام فکر وخاما
 

 . کنمدای ارامش پی شم وکمقی سوار قادمی محیترج
 
 
 . امشب چقد خشن شده بودایدر
 
 
   وکه به ساحل اووردمقیقا
 
  انبار برگشتم و پارو هارو هم برداشتمبه
 
 

  بد نبودمیپاروزن
 
 

  شدم و پارو زدمقی قاسوار
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 دادی بودن رو اب بهم ارامش ممعلق
 

 دنشی کشگاری سمثه
 

  کنهی ارومم نمگارمی سدای جدالبته
 ندازهی اراد مادی شتری منو بفقط

 
  به جز اسمتزیهرچ

 
  حافظه ام تف شداز
 
 دندی حال مرا دتا
 
 ..... تعارف شدگاریس
#477 
 
 ....بالی والای ی اسکای ي سوارکارای آلمان مدام تو
 
 

  ندارمچکدومشونوی االن حوصله هکردمی ورزش ممدام
 
 

  همه هنر و پزشک بودن و ثروتمند بودمنی اي بجاکاش
 
 
 
 . رو که تارا تو وجودش داره رو داشتميزیچ
 
 
 کنهی عشقم منو ادم حساب نمیعنی یقی ثروت حقی وقتخورمی همه ثروت به چه دردم منیا
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  حال خودم از همه خراب ترهی وقتخورهی ممی بودن به چه دردپزشک
 
 
 فتهی بی استرس داشته باشم که مبادا واسه اراد اتفاقدی امروز مدام بااز
 
 

 رنشیگ بمبادا
 

 نهی صدمه ببمبادا
 

  افکارم پاره شدي که خوردم رشته ی محکمباتکون
 
 
 
   موجا معلق بودمرو
 
 
  امواج تند بودنادی زگهید
 
  گشتمی برمدیبا
 
 

  زدمپارو
 

  قدرتم پارو زدمباتمام
 
 
  امواج محکم کجانی زور من کجا و ااما
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  زدنخی نه از سرما ازشدت ترس دستام

 
 

  بودکی تارکی تارهوا
 

  دهنمو قورت دادماب
 
 

 پاهام خشک شده بود.دنی رو پارو لرزدستام
 
 
 خوردی پارو زدنم به دردم  نمی حتگهید
 
 

 ابودی دراری در اختقی سطح قاتمام
 
 
 

 پوشوندنی و مقی پشت سر هم قاامواج
 
 
  برگردمکردمی می لرزون سعي زدن نداشتم فقط با دستاغی توان جیحت
 
 
 
  شدهری دیلی خیول
 
 

 ومدی  و اب پوشونده بوده و سطحش مدام باالتر مقی قاتمام
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   بودخی ای دراب
 
  که انگار تازه اب شدهیخی

 
 .دی لرزی ترس وسرما دندونام مازشدت

 
 

  بودای دری خشن وطوفاني موجااری تنم در اختتمام
 
 

   اب و رو لبم حس کردميسرد
 
 

 ارمی برونی بکردمی می که تو اب فرو رفته بود سعسرم
 
 . حرفا بودنی ازاشتری بیلی سطح اب خیول
 
 

 زدمی نفس منفس
 
 

  بودقی عمیلی نبودم اما اب خي مو اب گرفته بود شناگر بدهی رتمام
 
 
 

  سرماوترس بودکردمی که حس ميزی چتنها
 
 

 .دمی نفهميزی چگهی رفت و دیاهی سچشمام
#478 
 
   که زدمی چند تا عقبا
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 . باز شدچشمام
 
 

  اومدی باال نمنفسم
 
 

  زدرونی اب از گلوم بی عق زدم و کلدوباره
 
 

  فشرده شدنمی رو سی محکميدستا
 
  قبلي عق زدم اما نه به شدت دفعه نبارمیا

 
 
  تر شددی سرم بود ضربان قلبم شدي آراد که باالدنیباد
 
 
 گرفتی ماری داشت تو وجودش که قلب منو به اختیچ
 
 

 سردمه:  به گلوم چنگ انداختي بدبغض
 
  کنارش بودی پتو مسافرتهی

 
  داشت ومنو بلند کردورش

 
 

 .دیچی دور تنم پپتو
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  خشونتش بودمنی کارش باخشونت بود اما من عاشق همتمام
 
 

 ...... اونم از زبون ارادزمی محبت آمي کلمه هی محتاح تی وضعنی االن تو اچقد
 
 
 . تو خونهایپاشو ب:ند کرد بلبشی جاش بلند شد دست تو جاز
 
 
 
 . بغضمو قورت دادمنی واسه همنهی ضعفمو ببخواستمینم
 
 
  بودخی حالم بد نبود که نتونم راه برم فقط مثه مرده ها تنم نقدرمیا

 
 
 امی راه بتونمینم: اونجا که سخت محتاج اغوش گرمش بودم گفتماز
 
 

 . قدم به طرفم برداشتهی نفسشو فوت کردم یعصب
 
 

 مونمی جا منی شب و همستمی محبتت نيگدا: کردمیظی غلاخم
 
 

 رهی رو دست بگفی موجود کثهی کردهبود انگار قراره ی اخمچنان
 
 

 می ادمنی ام که عاشق همچچارهی بچقد
 
 
  زانومری دستشو زهی دستشو دور گردنم انداخت هی. توجه به حرفمیب
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  اغوشش حل شدمتو
 

  بودتی همه جذابنی و با ای محکمنی به اي داشت تو بغل مردی لذتچه
 
 

  لحظه ها تموم نشهنی اکاش
 

  باشمنجای تا ابد همکاش
 

 دانمی گاه ومهی تکنی اغوشو انی قدر امن
 
 ستی که مال من نی گاههی تکاما
 

 ستی مال من نکهیاغوش
 

 ستی که مال من نيمرد
 

  پهن وستبر بخوابه بغض کردمي نهی سنی تارا قراره رو انکهی کردن به ابافکر
 
  ضعف االن چم شده بودي ونشانه دونستمی رو ننگ مهی گرکهیمن
 
 هی عشق هی تلف بشن نه برعکس االن داشتم تو دی مردان که واسه زنا بانی ازشهی غرور زن همه چگفتمی مکهیمن

 شدمیطرفه تلف م
 
 

  بودستادهی زمان برام اانگار
 
 

  در اتاق و بالگد باز کرد ومنو رو تخت گذاشت چند تا لباس از تو کمد دراوورد وبرام پرت کرداراد
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   و جواب دادن به باباتو ندارمی غلطا نکن خب؟حوصله نعش کشنی از اگهیدفعه د: بودی عصبصداش

  ندارماتوی اعصاب جمع کردن گند کارمن
 
 

  احساس وپست باشهی بنقدری اشهی مگه مآخه
 

 نهی برگردوندم که اشک تو چشمامو نبعی سرسرمو
 
 

   لعنتت کنهخدا
 

  بود که تو آغوشش بودمی من وقتی زندگي لحظه هانیبهتر
 

  ندارمی حوصاه نعش کشگهی می عوضنی ااونوقت
 
 

 ی من بود که تااالن چندتا سکته ناقص زده بود از نگراني تارا جااگه
 
 
  روشن کرديگاریس
 

  زنگ خوردتلفنش
 
 

 دیچی رو تخت و به خودم پي پتو
 
 م
 

 د؟یگردی برمیآراد ک: باباش اومدیصدل
 
 فردا_
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 کارا درست شد_
 
  حلهیآره همه چ_
 
 خوبه_
 
  بدهي و به مهریگوش_
 
 
 نی نباش ا؟نگرانی حال تارا رو ازش بپرسيخوای من خرم؟ميفک کرد: شددای ازخشونت پیی رگه هارجی اي صداتو
 که کنارتو ی کسی توله باشنی نگران استیالزم ن.خوابهی خرس منی عخورهی خرمنی حالش ازمنو تو بهتره عکهیزن
 ابیدر
 

  زدمی تلخپوزخند
 

 . باباگهیبسه د: گفتی عصباراد
 
  باش نکردمي کارچینگران نباش سالمه ه_
 
 

 ذاشتمی تنهاش نمیکنی متشی اذدادمی درصد احتمال مهیاگه : از فرط حسادتدی اراد منو به مرز جنون کشيصدا
 خدافظ

 
  لباس عوض کنمخوامی مرونیبرو ب: بستم وگفتمچشمامو

 
  رفترونی حرف بیب

 
  ازش تشکرم نکردم بابت نجاتمیحت
 
 فتهی اتفاق منی ادهی چطور فهمدمی نپرسیحت
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  نبودمهم

 
 گسی دیکی جهنم که تمام فکرش به
 

 کردی نمرمی تحقينطوری و اشدمی همونجا غرق مکاش
 

 .دمی محی مرگ و به حقارت ترجمن
 
 
 
  فردا قرار بود ازش جدا شماز
 
 ي آخه چطوریول
 

  دو سه روز بهش وابسته شدم هزار برابر عاشق ترنی من تو همشدی ممگه
 
  من نبودشی که کنارم بود پمی زمانی اراد حتیول
 

  من نبودـشی فکرش پچون
 یستی نتو
 

 ......کنمی و من به نبودنت عادت نمیستیتون
#479 
 

  شدمداری آراد از خواب بيباصدا
 
  شدهرمونیپاشو د_
 

   کردمعطسه
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  سوختی مگلوم
 
   سرما خوردمي بد جورشبی بخاطره اتفاقات ددونمیم
 
 
  امشب قراره از اراد جدا بشم روح از تنم رفتنکهی ايادواوری با
 
 
 دمی حوصله لباس پوشی جام بلند شدم و باز
 
 

 شدی تموم نمچوقتی روزا هنی اکاش
 
 

   کردمشی اراییبای به زصورتمو
 
 . اووردمی کم مدینبا
 
 شکستمی مدینبا
 
 

  پخش کردممیشونی طرفه رو پهی موهامو
 
 

 اطی خورده ونخورده رفتم تو حصبونه
 

  منتظرم بوداراد
 
 
  و باز کردم وسوار شدمنی ماشدر
 

 ومدی خوابم مهنوز
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 ـ. برام بودی شب افتضاحشبید
 

  که کنارم نشستاراد
 

  ضربان قلبم باال رفتاری اختی بدوباره
 

  تنگ شدنفسم
 

 سوختی گلوم بد تر مدادمی دهنمو که قورت ماب
 
  چشماشو بستشویشونیساعدشو کذاشت رو پ.  حرکت کردمنکهی محض ابه
 

 ی از گشنگشمیاهاره من که دارم تلف ماراد پاشو وقت ن: نگه داشتمي غذا خورهی که کنار می تو راه بودی ساعتچند
 
 گهی بار دهی خواستمیم

  غذا بخورم و لذت ببرم از بودنشکنارش
 
 

  شدادهی و پدی مالچشماشو
 
 
  رستورانه نشستمی تخت سنترو
 

  دو پرس چلو کباب سفارش داداراد
 
 

  مرد جذاب لذت داشتنی خوردنش کنار ايزی چهر
 
 ؟ی فک کنشنهادمی به پشتری بيخواینم: قاشق از غذام خوردم وگفتمهی

 
 نه_
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 ي دنده و لجبازهی نقدریچرا ا: گفتمباحرص

 
 
  که هستنهیهم_
 
  فتهی واسه تو بی اتفاقخوامیمن فقط نم_
 

 .فتهینم: اونم کالفه شد انگار
 
   پام گذاشتمری غرورمو زی االن بهاندازه کافتا
 
 . اصرار نکردمنی ازاشتری بگهید
#480 
 

 .می استراحت دوباره حرکت کردیم ناهار وکبعد
 

  الو: اراد زنگ خوردیگوش
 
 شنومیم_
 
با .....الیدان.....آها.... بودی سرگرده اسم چکهی کردن اون مرتدای محل دارو هارو پسای پلگمی می چستی نتی حالکهیمث_

  اون دختره
 
 
 

  یزنی مي داريکدوم دختره چه زر: کردریی اراد به وضوح تغلحن
 
 
 خدافظ_
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  جواب منو بدهیعوض: دادش کر شدميباصدا
 
 

 نگه دار: خش دار گفتي سرخ و صداي دهنمو قورت دادم اراد با چشااب
 
 ؟یواسه چ_
 

  نگه دارگمی ميکر,: زدي بلندترداد
 

  یزنی سرمن داد مستمی حرف دهنتو بفهم من نوکرت نیه: تر ازخودش گفتمیعصب
 
 
  شدمادهی گفتم و پنویا

 
  فرمون نشست من پشتي جااراد
 

 کردی ترش می عصبنی و اداشتی بر نمی کسی ولگرفتی ومدام شماره خونشو مکردی می جت رانندگمثل
 

  سرخ وکبودشصورت
 

 .زدی همه دم از اعصاب خوردش مشی رانندگسرعت
 
  ختیری واعصابشو بهم مزدی بود که مدام بهش زنگ می کنیا

 
 

   جواب دادنباالخره
 

 الو: اومد ي مهريصدا
 
   و بده به تارایگوش_
 
 .....  االن کهدیسالم اقا ببخش_
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 ...؟یاالن چ:زدی نفس نفس ماراد
#481 
 
 رنی باتون تماس بگگمی اومدن مرونی اقا خانوم االن حموم هستن بیچیه_
 

 گهی دیمطمئن:دی کشی نفساراد
 
 .....دیبله اقا اگه بخوا_
 
  بزنهستی نيازیزنگم ن.خوامینم_
 

  گفت واراد قطع کردی چشميمهر
 
 
  راحته؟التی خگهیاالن د: شدمرهی خرونی ببه
 
 

 . سکوت بودجوابش
 

  بود خدافظیسفر خوب: تامفصد سکوت کردم رسوندمش دم خونهمنم
 
 

  تکون داد خواستم برم که پدرش از دور دست تکون دادسرشو
 
 
  خانرجیسالم ا: رفتمکشی شدم و نزدادهی پنی ماشاز
 
 

 ری بخدنی رسزمیسالم عز: نگام کردنیباتحس
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 ممنون: زدملبخند
 
 شمی مزاحمتون نمگهی وسالم دحی از شازدتون صحنمیا: کردمی اراد نگاهبه
 
 

 یی ناهار مهمون ماي درصد فک کن بذارم برهی:دیخند
 
 ....آخه_
 
 آخه نداره بفرما داخل_
 
 
  کنار اراد بودن از خدام بودشتری ساعت بهی

 
 اخل رفتم زدم وديلبخند

#482 
 

 :تارا
 

  اومدمرونی و از حموم بدمیچی به موهام پشالو
 
  السا وارفتمدنیباد
 
 

 سالم: زود برگشتن چه
 

  جوابمو دادیی که طبق معمچل خفه بود السا باخوش رواراد
 
 
  اومدی ازش بدم نمگهید
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  خوب شده بودبایصورتم تقر. رو مبل نشستماروم
 

   نگام کرد تا نگاهمو بهش دوختمهی چند ثاناراد
 
 

 دی دزدنگاهشو
 

  اویاز آرادم بدم نم!ی مغرور ِوحشکهیمرت
 
 . بودالی اما عشق احساسم فقط به دانمد
 
 
 . فکر کنمچکسی به هتونستمی نمالمی از دانری غبه
 
 
  نکردتتیالسا جان اراد که اذ: روشن کرديگاری سرجیا

 
 

   کردمتشی اذشتریمن ب: زديشخندی نالسا
 

 زدنی مي مزخرف و حوصله سربري چه حرفااوووف
 
 

   روشن کردگارشوی سارادم
 
 
 . نکشنگاری روز سهی رنیمیم
 
 

  ناهاردییبفرما: اماده کردزوی ميمهر
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  بهم چشم غره رفترجی که انمی جام بلند شدم خواستم کنار السا بشاز
 
 

 . وکنار اراد نشستمدمی وعقب کشیصندل
 
 

 دادی به خودش نمی زحمتچی که انگار دستاش قطع بود هاراد
 
 

 .دمی غذا کشبراش
 
 

  نگاهمون کرد و به غذا خوردن مشغول شدهی چند ثانالسا
 
 
   خستت کردهیلی سفر خنیحتما ا: قاشق خورد وگفتهی رجیا

 
 

 . بودینه سفرخوب: گفتی با لحن معمولالسا
 
 

 ! کردهفی کی با آراد حسابحتما
 

 . داشتمی دختره بود من چه غمنی اصال به من چه؟اگه اراد عاشق اهوف
 
 

 رمی که تو دستاش اسفعال
 
 

   السا که رفتلمی فدنی دنی حدنیکشی مگاری نگاه کردن وفقط سیی جنالمی فهی ناهار بعد
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  سابق شدي اعصاب سگ روی همون برجمیا
 
 
 !رممکنهی غدونستی طرف مهی السا عروسش بشه از خواستی طرف دلش مهی از
 

  شده؟يزیچ: گفترجی بود که ارهی خشی به گوشاراد
#483 
 

 امی االنم پگهی چرت وپرت مسای و راجب جنسا وپلزنهی ناشناس بهم زنگ مهیچند روزه : گفتی با لحن گنگاراد
 مالقات داده

 
 
 
  برو استراحت کنيفرهاد وبفرست سرقرار تو خسته ا: زدگارشی به سی پوکرجیا

 
 
 کنمی کارومنیدارم هم_
 
 

  و رو اپن انداخت ورفت حمومشیگوش
 
 

  وعالف بودمکاری که بمنم
 
 شدمی داشتم تلف می حوصلگی از شدت بگهید
 
 

 . شدمرهی روبرو خي نشستم به صحنه ونی تلوزيجلو
 
 

 کجا: دراومدرجی اي چقد گذشت که صدادونمی با حوله سمت اتاق اراد رفت نميمهر
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  ببرمواسه آقا حوله_
 
 
 الزم نکرده بدش تارا_
 
 
 . تن وبدن منو بلرزونهخوادی فقط دلش میعنی

 
 

  گرفتمي دعوا نداشتم حوله رو از مهرحوصله
 
 

 . تو اتاق آرادرفتم
 
  اراد: حموم و زدمدر
 
  در اومدشی خوش فرمش به نماکلی و باز کرد وهدر
 
 

  حوله رو به سمتش گرفتماروم
 
 
 شدمی داشتم ذوب منشی نگاه سنگریز
 
  بدترمیلی داره ومن خی االن چه حالدونمیم
 

 . که رفتم تو اتاق خودمو در و بستمدی نکشهی رو که بهش دادم به ثانحوله
#484 
 
#482 

 رجی سر قرار رفت تو حال برگشتم اراد در جواب افرهاد
   تکون داد و سمت در رفتيسر 
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  کی بوده که فرهاد رفته سراغش؟؟یعنی دلم آشوب بود تو
 

  چه خبره؟دمی فهمی مدی بادمی ترسی ملیی که آرادو بذاره سر کار خکنهی جرات مکی
 
  لرزون دنبالش رفتمي پاهابا
 
  خونه رو باز کرددر
 

  دهانمو قورت دادمآب
 
 اد..آر......آ _
 

   پا کردو توجهی به من نکردشوی مشکیکتون
 

   جلوتر بره که به لباسش چنگ زدمخواست
 
 کی بود....ك _
 
 :  کرد و گفتظیی اخم غلهی

 
 به تو ربطی نداره _
 

  اومدي بدي موقع صداهمون
 

  نگاه کردم که چشمام گرد شداطی و به در حدمی کشنیی هاری اختبی
 

  از رو لباس آراد سر خورددستم
 
  دی کشی داشت خودش از در باال مکیی
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  افتادالی عسلی داني تو چشمانگاهم
 

 دی برنفسم
 
  چشم بهم زدنهی تو
#485 
 
 دی پراطی در به حي چشم بهم زدن از باالهی تو
 

  اتفاق افتادهی کمتر از چند ثاني چی توهمه
 

  که آرادم خشکش زدطوري
 
 نمیبی دارم منیری خواب شهی بلندش که جلوم ظاهر شد حس کردم تو قد
 

 : رو به من داد زدعی اخم وحشتناکی کرد و سرآراد
 
 گمشــــــــــــــــــــو برو خونه _
 

   سست شده بودپاهام
 

  نگاهم کردهی ثانکی بود که کمتر از الی داني فقط رو چشمانگاهم
 

  دیکش  دستمو آراد
 

  بزرگ آراد خورد سرخ شدي که به دست قفل شدم تو دستاالی داننگاه
 

  برهبشید خواست سمت تفنگ تو ج آراي گهی ددست
 

 :دی بود و هم زمان داد کشورشی سمتش الی دانکه
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   نامــــــــــــــــــــوسی کشــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــت بیم
 

  و زبونم از ترس بند رفتدمی خودمو عقب کشعیسر
 

   تو صورت آراد فرود اومدالی بلند من مشت محکم دانغی زمان با جهم
 
 ؟ی زنیدست نجستو به ناموس من م _
#486 
 
#487 
 

   سرخ شدآراد
 
 : و داد زددی کوبالی که مشتی محکم تو شکم داندی نکشهی ثانبه
 
 خــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــو _
 

  دی لرزی و پاهام مدست
 

 : زدادی من فر رو بهآراد
 
  گمشــــــــــــــــــــــــــــــو برو تو خونهگمیم _
 

   اومدی داشت تو دهنم مقلبم
 

 : گفتماری و بی اختدمی بلندي کشغی قدم بلند سمتم اومد که از ترس جهی با آراد
 
 ــــــــــــــــــــالیدان _
 
  و محکم هلش داددی وسط راه کشقشوی الیدان
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  مردم از خوشحالیی کرده بود داشتم مدامی پالیدان
 

   به جون هم افتادنییدوتا
 

  دی کوبالی مشت محکمی تو صورت دانآراد
 
   زد تو شکم آرادي پشت بندش لگدالمیدان
 

   خونی شده بودالی دانصورت
 

  لحظه چشماشو فشرد و دستشو رو شکمش گرفتهی آراد
 
  شده بودری ترس اشکام سرازاز
 

   رفتمی م براش ضعفداشتم
 
  بودمدهی هفته بود که عشقمو نددو
 
#489 
 

  کردهدامی آخر اون روز آراد پي کرده با وجود حرفادامی شد که پی نمباورم
 
  با دست پاك کردشوینی خون بالیدان
 

  زدی نفس نفس مآراد
 
  وحشتناکش گي صدابا
 

 :فت
 
 يــــــــــــــــــــــــــــــری نمرونی بنجایزنده از ا _



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 681 

 
  بودختهی رو صورتش رالی داني از موهاي اتره
 

   کردنگاهم
 

 دی کردم خون تو صورتم دوحس
 

  کردمدای گاهم پهی می کردم تکحس
 
 : هق هق گفتمبا
 
 کشهیم..منو ...کمکم کن...خدا .... تروالیدان_
 
  تارا زود باشرونیبرو ب  _
 
   قدم بردارمهی تونستم ینم
 

  گرفتقشوی سمتش هجوم برد و آراد
 
 گور خودتو کندي _
 
 کسی ك دستش ب زن من خورده باشه رو زنده نمی ذارم_
 

 : پوزخند زدآراد
 
 ..... چند شب چند بار هم تخت مندونییپس نم....... هه زن تو_
 
#490 
 

 دی مشت محکمی تو پهلوي آراد کوبهی ثانهی خونی شد تو کمتر از الی دانچشماي
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  شــــــــــرفیخــــــــــفــــــــــه شــــــــــو ب_
 

   وحشی شدآرادم
 
 دی کوبالی تو شکم دانباز
 

  افتادننی رو زمدوتاشون
 

  سرخ شدالی دانصورت
 

  زدی محکم نفس نفس مآرادم
 
 : زدادی فری بمي نگاهم کرد و با صداالیدان
 
  بــــــــــــــــــــروگمیم....... دِ _
 

  آراد به پهلوش بخورهنی سنگي غفلت باعث شد پانیهم
 

  افتادالی داني روعی سرآراد
 
 : زدمغیج
 
 ولش کن آشغال _
 

   نمی کردم جلو برمتٵجر
 

  رو هوا دستشو گرفتالی خواست مشت بزنه که دانآراد
 

    تار شده بوددمی دجلوي
 

   گرفتالی گلوي دانآراد
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 دی برنفسم

 
  سمتش برم که جاهاشون عوض شدخواستم

 
  می گفتراهی فحش و بد بمدام

 
  گلوي آراد و فشردالیدان
 

 دی می لرزلبام
 
  رو جهنم می فرستمرهیکسی که بخواد تارا از من بگ:  گفتالیدان
 

  وحشی آراد رو من بودچشماي
 
#491 
 

  شدی هر لحظه سرخ تر مصورتش
 
   تر می شدي جرالی دانو
 

  هفته رو خالی کنههی نی اي می خواست عقده انگار
 

   محکم آراد تو صورتش خوردمشت
 
  لحظه دستش شل شد ولی گلوشو ول نکرده بودهی

 
  نداشتم سمت در برمجرأت

 
  کردمی هق مهق
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 دی با زانو تو پهلوش کوبآراد
 

   شدشتری رو گلوش بالی دست دانفشار
 
  از درد لبشو محکم فشردالیدان
 

   رو گلوم حس کردميزیع سردي چ موقهمون
 

  دی لحظه برهی هقم تو هق
 
   دادمصی چاقو رو گلوم تشخزيیت

 
   از تنم رفتروح

 
 : زدمغی کسی دور گلوم محکم شد و جآرنج

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــالیدانــــــــــــــــــــــــــــــ _
 
   به عقب برگشتعی سرالیدان
 

 ومدی گوشم مخی از برجی وحشتناك ايصدا
 
  باهوش باشینقدریبه به جناب سرگرد فکر نمی کردم ا _
 

 : به در نگاه کرد و با پوزخند گفتدمی لرزمی
 
#492 
 
 ورديی هم با خودت نسیی پلچی که بخاطر عشقت هنمیمی ب _
 
  متوقف شدرجی که با داد اادی بلند شد خواست سمتم بعی سرالیدان
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  جا جلوت گلوشو می برمنیتکون بخوري هم _
 
  می شدنیی باال و پاي به تندالی داني نهیس
 

  بلند شدآرادم
 
 :دی می بارشی آتالی چشماي داناز
 
 د؟ی شی نمفمی که دو نفري حرتیدستتو بکش عوضی اونقدر بدبخت _
 

  ول کناونو
 
  گرفترجی اسلحه رو طرف االی که داندی نکشهیثان
 
  ف می شدم واسه آغوشش نگاهم کرد داشتم تلهی ثانهی

 
   لباس سراسر مشکی تو تنش نگاه کردمبه
 

 : رو ماشه بوددستش
 
 ولش کن بره کثافت طرف تو منم_
 
#493 
 
 دی خندرجیا

 
  بودالی آراد سمت دانکلت

 
  که هرجوري حساب کنی عشقت جون سالم به در نمی برهنییمی ب _
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 : قدم جلو برداشت و داد زدهی الیدان
 
  بکشفتوی دستت کثگمیم _
 

  رو گلوم فشار اوردرجی ايچاقو
 
  دمی کشي بلندغی درد جاز
 
 ستادی دوباره االیدان
 

  هر لحظه سرخ تر می شدالی رو شکمم بود و دانرجی ادست
 
  رو انتخاب کنیکیی فتی عشقتو وظنی بدیبا _
 
  نیی از خشم هنوز باال پاالی داني نهیس
 
 
 
   اسلحه هنوز تو دستش محکم شدهشدیم
 

  دمی شنرجوی اي زمزمه بود
 
 .عاقل باش_

  دمی دالویب وضوح مشت شدن دست دان.  گفتمی اخازدرد
 
 
 
  فمی حري ناموس دونفریولش کن بره ب_
 
 
 ؟.دیشینم
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  تو وجودش نداشتي جور جوون مردهی کثافت که رجیا

 
 
  دیلرزی از ترس لبام مکردی استفاده ماشی کثافت کاري برايزیاز هرچ. 
 
  یاراد ب. الونداشتمی داني طاقت دورگهید
 
 

 . بودالی اسلحش ب سمت دانتفاوت
 

  پوزخند زدرجیا. رو ماشه بودمی مستقالی داندست
#494 
 
 ب فرض که.  نکنيباجون عشقت باز_
 
 
  آراددهی نکشهی ب منم خورد ب ثانرتیت 
 
 کنهیعشقتو غرق خون م 
 

  مشت شدالی دانيدستا
 
  خفه شو_
 
 
  سرگرد احساست کار دستت دادینیبیم_
 
  عشقت جلوی ولی مارم بکشیتونیم 
 
 
  دهیچشمت جون م 
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  چاقو رو گلوم محکم شد اشکمدوباره

 
 
 گهی دسمی برم پشتش واخواستیدلم م. خواستیبدجور آغوششو م.رشدیسراز 
 
 . نمی کثافتو نبرجیا 
 
  ازکشتندیبری گلومو مرجی قطعا اومدی به شدت تحت فشار بود اگه جلو مالیدان
 
 ی ولکشتمی صد درصد مشداالنیمن مطمعنم شاد م 
 
 
 
 
 . داشتناجی به من احتالی فرار کردن از دست دانيبرا
 
 نی اراد کثافتم که ازازارهی زندش نمالی دانارهی سرم بیی اگه بالدونستیم
 
 کوت کرده بود و فقط بود سیاوضاع کامال راض 

#495 
 

 رتی جو غهی_ بود شیشونی رو پي بداخم
 
 ستی نفتونی تو ذات کثی مردونگو
 
 
 
 
 
  سرگرد دو راهمونهی معشوقت زنده می عاقل باشیتا وقت_ دی بازم خندرجیا
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  ومدی خوشم نمارهی پتي دختره نی از اچوقتی که من هیدونی ميدار 
 
 
 
 
  روي دستش جوردی دوباره خندرجیدهنتو اب بکش کثافت ا_ داد زدالیدان
 
 
 گلوم بود که 
 

  شمی دارم خفه مکردمی محس
 
 
 
 ی اگه مارم بکشیانتخاب با خودته حت. جلوت جون بده يخوای پس صد درصد نمي داررتی که روش غنمیبیم_

 عشقت
 
 
 
  ازادی بدم نمبرمی وگرنه جلوت گلوشو ممی تا ما بري عقب بریتونی مرهیمیم 
 
 
  دختره خالص شمنیشر ا 

#496 
 

    نشونالی مشت شده دانيدستا
 
 
 ..هی که چقدر عصباندادیم
 
 : زدمغی چاقورو گلوم  فشرد جرجیا
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  تروخدا کمکم کنالیدان
 
  ندارمی که شوخینیبیبرو عقب م: داد زدرجیا

 
  شدسی گلوم خری کردم زحس

 
 دی صحنه رو دنی که االیدان
 
  قدم عقب رفتهی

 
   زنده ازکنمی مداتیمطمئن باش پ_
 
 يری نمرونی دستم بریز
 

  اوردنیی زد تفنگشو پاي پوزخنداراد
 

 رجی در رفت درو باز کرد  اسمت
 

  بودالی باز کرد نگام فقط بع داندرو
 

   خداختیری توصورتم ماشکم
 
 

  بهمي اراد نگاه بدرجوی کنه العنتش
 

   رفترونی از در بانداخت
 
  به سمتم برداشت کهقدمی الیدان
 
  ي کار احمقانه ايبخا: داد زدرجیا
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 کشمشی مهی ثانهی تو یکن
 
 ـــــالی لب زمزمه کردم دانریز
 
 دیباری چشاش خون ماز
 
 : رو به اراد داد زدالیدن
 
  ترســــوی عوضکنمی مداتیپ

#497 
 
 ب.کنمی مداتی بازم پي که برایتا اخر دن_
 
 تارا: من نگاه کرده

  زدملب
 
  ترسمیم_ 
 
 

  هردورجی نداشت ارادو ای شوخرجی اکردی نمي ازخشم فشرده شد کارچشماش
 
 
  اسلحه داشتن 
 

  ترازهمه من گروگانشون بودممهم
 
 
 دی خندرجیا. تو گوراگه دستت بهش بخورهکنمتیم_ 
 
  باشه_ 
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 هی و گرمیشدی دورترمالی از دانهرلحظه
 
 
 شوی طاقت دورگهی دشدی ترمدیمن شد 
 
   هلم داد هنوز چاقوش روگلوم بودنی درو باز کردو تو ماشرجینداشتم ا 
 

 يصدا.  پاشو رو گاز گذاشتعی سراراد
 
  سرجیا. پر کردنوی ماشيهق هقم فضا 

   شدگ
 
 ریخفه خون بگ_
#498 
 

  مردمی کاش مسوختی به شدت مگلوم
 
  من نتونستی کرده بود ولدامی پالیدان.

 
  به طرفم پرتیاراد دستمال. باهاش برمم
 
   زدي پوزخندرجیا. کرد 
 
  کهنهی تخم حروم انی ااقتیبدبخت ل_
 
 
 اراد اخم کرد. مثل سگ بکشمش نجایهم 
 
 بسه بابا_
  بخاطر اون دختره هرزهگهید_
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 ي احمق؟ فک کرديری گی تو باز طرفشو ممی به اون خونه برگردتونمی نمگهید 
 
 
 
  کنهدایجا پ. جون کنده تا اوننقدی چرا اارویاون  
 
 اراد. کرده رشی شی عوضنیعشق ا 
 
 
  نتونستم بهش بگم چقدر دلمیحت.  تار کرده بوددموی دي نگفت اشک جلويزیچ 
 
  براش تنگ شده بود 
 
 
 

 ي حرفافهممیحاالم.کردی موونمی که نگاهم کرد داشت دي چشماش لحظه اخرحالت
 
 
 . بودیآرادو فرهاد چ 
 
  بود بعدم فرهاد رفت سر قرارختهی مشکوك فکر ارادو بهم ري با اون تلفناالیدان
 
 
  دنبالش کرد تاالیودان 

#499 
 
 ی رو با خودش می بخاطر من تنها اومده اگ کسدونستمی من برسه زبونمو گاز گرفتم مبه
 
 ي ب اندازه یچکی کثافتو بکشم از هرجی اخواستی بود دلم مری منم گياورد اون وقت پا 
 
 دمی شنرجوی نحس اي تنفر نداشتم صدارجیا 
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 می بکني فکري مهرداد تا يفعال برو خونه  _
 
 

  رفتم خواستم قدم بردارم ك دستم ب شدتنیی خونه نگه داشت با حال داغون پاي ي جلواراد
 
  دستمالو رو گلومدمیستری اراد روبرو شدم مث سگ ازش مهی خوني شد و با چشادهیکش 
 

   السا بمی داخل رفتخوردی حالم از همشون بهم می داد و دوباره ب جلو هلم داد وحشفشار
 

  بش اشاره کردرجی اومد ااستقبالمون
 
 بابات کجاست_ 
 
 

   گفتاونم
 
  رفتهرونی از شهر بيدوروز_
 
 

   زدي لبخندبهم
 
 
  تارا؟یخوب_
#500 
 
   تکون دادم متوجه دستمال شدچشاش نگران شدي سرحالیب

 
 ه؟یگلوت زخم_
 
   گفتمیی گرفته اي صدابا
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 ستی نيزیچ_
 
   تا چند لحظه چشاش گردمی خوني گلودنی ول نکرد جلو اومد و دستمالو ازم گرفت با دیول
 

 شد
 
  افتاده؟ی خان اتفاقرجیا_
 
  اونوردی نباي فقط تا چند روز کرددامونی پسای از پلیکی دم اپارتمان ستی مهم نیلیخ_
 
 می بشیافتاب 
 
   مبل اشاره کردب
 
  دینی بشدییبفرما_
 

  ك دستمو گرفتنمی بشخواستم
 
  زخمت ممکنه عفونت کنه بزار برات پانسمان کنم_
 
  نگرانهیلی نگفتم زخممو پانسمان کرد معلوم بود خيزی مهم نبود چیچی هطی شرانی اتو
#501 
 
  کرد ؟داتونی پي چجورسیپل_
 
   حوصله گفتمیب

 
  دونمینم_
 

   بخش سالن نشستم السانی تریی مبل تو گوشه اي نگفت رويزی چگی حالم بده ددی دیوقت
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   گفترجی ب ارو
 
   رفتن ممکنه خطرناك باشهرونی خان برجی ادی بموننجای ایفعال چند شب_
 
   ب غذا نداشتم السایلی مچیه غذا سفارش داد رد کردم رونی تکون داد السا از بي سررجیا

 
 یی معامله وایی کم باهم صحبت کردن واي و اراد داد رجی رو ب ای خالي از اتاقادوتا

 
  بمی اراد نشست نگاه کوتاهي بلند شد رفت تو اتاق السا روبرورجیمضخرفات بعدم ا 
 
 انداخت بلند شدم 
 
  کجاست؟تونییدستشو_
#502 
 
   سالن اشاره کردي انتهاب
 
  زمیاونجاست عز_
 
   درو ك بازذاشتی زندم نمرجی ب صورتم زدم هنوز هم ضعف داشتم قطعا اگ اراد نبود ایاب
 

  دمی السا رو شني صداکردم
 
  کرد اونجارو ؟دای پي چطورسیپل_
 

   دستشو تو موهاش مشت کرداراد
 
  ب اون تماسا ربط داشت_
 

   نگران السا رو از نظر گذروندمي چهره
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  اراد؟ی چگرفتنتونی مسای خطرناکه برات اگ امروز پلیلیخدا تهران موندن خاراد ب_
 
  بایکنی گوشه ادمه چرا بحرفم گوش نمخی خطر بی ولزی و تیهرچقدرم باهوش باش 
 

  من
 
  افتهی بی برات اتفاقنجای اخوامی المان نمایب

 
   دادرونی زد و دودشو بیقی روشن کرد پک عميگاری ساراد
 
  دارمادی تموم زری غي کارانجای ارمی نمییگفتم ك من جا_
#503 
 
  ی تنش بود دستی مشکي و شلوار برمودای باز سرخابقهی رهنی لباس السا نگاه کردم پب
 
  وی نگراننهمهی الی دلدمی فهمی نمدی کششی شرابي موهاب
 
   فکر کنهی قضنی اراد لطفا عاقالنه ب اادی بشی پي هر دفعه ممکنه اتفاق بدی باشنجایاگ ا_
 

 ی کنم ك راحت و بي و طورطی شراتونمی مرمیگی المان مي خودت و تارا توي خونه براي من
 
 ....   اگاری تارا هم با خودت بی خارج بشرانیدردسر از ا 
 

  بلند شداراد
 
   فرار بکنمي نقشه سی ترسو نشدم ك بخاطر دوتا پلي اونقدرامی نمییگفتم ك جا_
 

   جا اشاره کردي ب گی نگفت ديزی چالسا
 
   اون اتاقي بریتونی مکنمی اصرار نمنی از اشتریباشه ب_
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   اوردی خودش نمي ب روی حالش گرفته بود ولیلی خدمی اومدم درونی ك رفت منم باراد
 
  بخوابم ؟تونمیکجا م_
 
  ی بخوابي بریتونی تو و اراد گذاشتم مياون اتاق برا_
 
   ارادشی فکر کرده من شبا پ؟نکنهی چینی منو اراد ي رد شد اتاق براعی گفت و سرنویا

 
   اتاق افتادي گوشه ي درو ك باز کردم نگاهم ب تخت دونفره دیچی لرز تو بدنم پخوابم؟یم
 

   تخت درازي بود بدنم خورد بود جلو رفتم اراد روکی سرامنی قلبم تند شد کف زمضربان
 

  کنم ؟ی چ غلطدی سرد بود حاال بایلی گذاشته بود هوا خشیشونی بود ساعدشو رو پدهیکش
 
  نی تریی خواب نداشت هوا هم بشدت سرد بود ب ناچار گوشه اي بود جاکی ك سرامنیزم
 

 ي کردم و پی پتو رفتم شالمو تو سرم کری اراد منظم بود زي تخت نشستم نفساقسمت
 
  و تو خودم جمع شدم و چشام گرم شد دمیگوشه دور از اراد دراز کش 

#504 
 

 اخم شبی دياداوری افتاد که روم بود با یی خورد چشم باز کردم نگاهم به پتویم.صورتم. که تويدی با نور شدصبح
 کردم

 
 
  آراد نباشم مجبور شدم گوشه تخت وکی که نزدنی خاطر ابه
 

 دمی السا رو شنيبخوابم بلند شدم درو که باز کردم صدا.پتو.بدون
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   به راهشونی  کوفتيگارای باز س،کردی صحبت مرجی با اداشت
 

  خان تا خطر برطرف نشدهرجیا:  گفت رجی السا رو به ابود
 

  به اوندی گرده االن نبای برمي پدرمم به زوددی جا بموننیهم
 

  اتاق هستی جا که به اندازه کافنی رو داره اي امکان هر خطردی بشکی نزدخونه
 
   حالم ازششتری زد که بي و لبخنددیشش،کشی به ته ری دسترجیا

 
  خوام مزاحمینه السا جان نم:  من سگ بود ي براشهی خورد همبهم

 
   چون مجبورشبمی دی دونیم - اخالق آرادو كمی و پدرت شتو
 

  ادی بنجای شد ای راضبود
 

  کرد نشون ندهی می سعی السا به وضوح گرفته شد ولي چهره
 

   تکون داديسر
 
  هی من دی کنم پس حداقل اجازه بدی اصرار نمنی از اشیباشه ب _
 
 
   کنمدای امن براتون پيجا
 
   مبل نشسته بودي حرف روی تکون داد آراد بي سررجیا

 
  انتظار داشتم.  انداختمنیی سرمو پاعی به من افتاد سرنگاهش

 
 
  کنه مثه سگ،ازش،بترسمي کنه و کارتمی ازی حسابروزی دي اتفاقابا
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  ی تالف،برای وقت خوبدمی انگار دلش به رحم اومده بود شایول
 

 از جاش بلند شد. نکرده بود السا لبخند زد ودای پکردن
#505 
 
   جلو اومد و بهم دست داددی برگشت منو دتا
 
 زم؟ی عزيدیسالم تارا جان خوب خواب _
 

  شدی سوخت هنوز باورم نمی مشبی دي هاهی چشمام به خاطر گرهنوز
 
 یمرس _ اروم گفتمرجی لعنت به ادمی دالویدان
 
  زهیم. تو آشپزخونه صبحونه روای بزمیعز _
 
   ندارملیممنون م _
 
  بعد تو سالن برگشتقهی رفت چن دیسمت گوش. نگفت ويزیچ
 
  گرفتشرجیسمت ا.  دستش بودیاداشتی

 
  ازیکی آدرس جاش امنه هماهنگ کردم با نی ادی خان بررجیا _
 

  دیبمون.  اونجای تا هر وقت خواستدی تونی بابا ميدوستا
 

   از السا تشکر کرد بهمی کلرجمی تکون داد و بلند شد اي سرآراد
 

 یظی رفت و سمت در رفت آراد سمتم اومد اخم غلي غره اچشم
 
   بودشیشانیپ.رو
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 میبر.حاضر شو _
 

  امیباشه تو برو االن م..ب: ادم  دهانمو قورت دآب
 

 اراد به در. که اومدمرونی تن کردم بروزموی دياتاق پالتو. تورفتم
 
   جرات مخالفتدی حرف دستمو طرف خودش کشی زده بود بهیتک
 

   لحظه نگاهش روهی که السا دم در اومد میتو راهرو بود. نداشتم
 

  نگاهشوری مسعی،سریمن و اراد ثابت موند ول. ي قفل شده دسته
 
  کردرجی رو به ای داد با لبخند ساختگرییتغ
 
  فردا دعوتتون کنمي رفت براادمی یراست _
 
 به چه مناسبت:  زد شخندی نرجیا

 
  دی شما و آراد هم باششمی به مناسبت تولدم هست  خوش حال می مهمونهی. فردا _
 
  حتما:  دستشو گرفتیی با خوشرورجیا

 
 می اومدرونی در باز
#506 
 

 گذشتی السا برامون گرفته مکهی از اومدن به آپارتمانیچندساعت
 

 ! تو ذهنم جرقه زدي بود فکررهی خنهی که به آنطوریهم
 

 مونا
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 . داشتشگاهی که آرامیمی مونا دوست صماره
 
 . تولدالسای به بهانه مهمونتونستمیم
 
 !رمی ازش بگلشوی برم وموباشگاهشی ارابه
 

 .کردی دوست بودو کمکم ممونا
 
  اتاق خارج شداز
 

 دیکشی مگاری بودو سدهی رو مبل درازکشاراد
 

 آراد: رفتم واروم گفتمباالسرش
 

  نگاه کردبهم
 
 دختر کم نی اي جلوخوامی نمشگاهی منو ببر اراکنمیخواهش م. منم داغونهي افهیامشب جشنه ق: گفتمي لحن عاجزبا
 ارمیب

 
 زی چتنها

 
 . و پز دادن به السا بودییبای که تو اون لحظات برام مهم نبود زي
 
 
 ووردمی بهانه واسه اراد مهی دی خب بایول
 
 
 اماده شو دم در منتظرم: خاموش کرديگاری سری تو زگارشویس
 
 
  خوشحال نگاش کردمي چشابا
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 .زدی موج مدی دلم امتو
 
 ا؟ی خداشهی میعنی

 
 
 م؟ی باهم باشالی منو دانشهیم
 

 م؟ی هم باشکنار
 

  استرس داشتم هم خوشحال بودمهم
 
 
  رفتمرونیلباسامو تنم کردمو از خونه ب.دمی گنجی پوست خودم نمتو
 
 
 

 . اراد شدمنی ماشسوار
#507 
 

  کالم گذاشته بودی بکی موزهی کرد حرکت
 
 

  تو اهنگه بودی غم خاصچه
 

 گرفت خاص بغض گلومو ي اون صدادنی و شنالی کردن به دانبافکر
 
 
  نبودي زارهی االن وقت گراما
 

 .کردمی فکر مالی به تماس با داندی فقط بااالن
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 . آراد به خودم اومدمي شدم باصدارهی خرونی به بدموی کشینفس
 
 
 اون روز_
 
 
 ؟یاون روز چ: طرفشم برگشتم ونگاش کردمبه
 
 
 

 ولش کن آشغال... اومد صدات هنوز تو گوشمهکهی اون مرتیاون روز وقت: به خشم و تمسخر بودختهی املحنش
 
 

  به تنم افتادلرزه
 

  عرق کرددستام
 

 موندی مادشی زی خوب همه چچه
 

 سوال هام ازت ممنونم تو از نظر من نه تنها اشغال نی بخاطره تمام اادیاراد بخدا من از تو بدم نم: گفتمی لرزونيباصدا
 ...... امای خوبمیلی خیستین

 
 
 ؟یاما چ:کرد اخم نگام با
 
 
 از بابات ندارم اما بحث تو ی برگردم محاله تو رو لو بدم دل خوشالمی دانشیمن اگه پ: تمام جراتمو جمع کردم وگفتمبا

 جداس
 
 

  فشار دادنی رو فرمون ماشدستشو
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 چه ادی چه نادی چه خوشت بیتو تا ابد مال من.ي اون حروم زاده برگردشی پینیتو خواب بب: کرد وگفتشتری بسرعتشو

 یاشغال باشم چه نباشم فقط مال من
 
 

 ماااال من: اوج گرفتصداش
 
 
 دونمیم: نگاش کردمدی امنا
 
 
 . مونا رو دادمشگاهی گفت کجا برم منم ادرس ارادی که رسی اصلابونی خبه
#508 
 
 رونی کشمت بی اون تو مامی خودم مي ساعت طولش بدمی از نشتریب: نگه داشت وگفتشگاهی ارادر
 
 
 
 کشهی ساعت طول ممی از نشتری بند انداختن ساده ام بهیاراد : گشاد نگاش کردمي چشابا
 
 
 

  که گفتمنیهم: خود خواه گفتشهی هممثل
 
 

   دادمرونی بی حرصنفسمو
 
 
  بوددهی فای موجود بنی کردن با الج
 

 شدی انجام مدی همون باگفتی و ميزی چهی یوقت
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  شدمشگاهی وارد ارانی سنگي گام هابا
 
 

  شدرهی زنه گرفت و باتعجب بهم خهی ي نگاهشو از موهامونا
 
 

 دنمی دنی از اارهی که شاخ درباالنه
 

 .... اواخرنی اما اشگاشی هر روز پالس بودم اراقبلنا
 
 
 تارا: نگاه خندونش گفتبا
 
 

 جان تارا؟: کردم مثه خودش شاد باشمیسع
 
 

 اومد زنو جدا کرد و به طرفم ي از موهادستشو
 

  نامرد؟ییکجا:دی منو تو بغلش کشمحکم
 
 
  دلم آشوب بودتو
 

  نداشتميادی زوقت
 

 کنمی فقط خواهش مدمی محی و برات توضزیمونا بعدا همه چ: گفتمشونی ازش جدا کردم و باهمون لحن پرخودمو
 .رمی بگدی تماس واجب باهی بهم بده تویگوش

 
  گلمزهیرو م: رنگ دادریی تغنگاهش

#509 
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 . برداشتملشوی زدم و موبالبخند

 
 

  و حفظ بودمالی داني شماره
 

 . بهش اس ام اس داده بودم قبالازبس
 
 

   قلبم تند شده بودضربان
 

  شهی می که زنگ بزنم بهش چاالن
 
 نجا؟ی اادیم
 

 شه؟ی مری با آراد درگدوباره
 

 .ادی بنجای ساعته به امی ندی جا باشه باهر
 

  نشستلشی موبای لمسي لرزونم رو صفحه يدستا
 

  شده اونمداتی پعوی ماه شی بعد شی معرفتی بیلیخ: گفتکردی زنه رو کوتاه مي همچنان که موهامونا
 
 

 یلی خشی قضگمی طرف بعدا همه رو بهت مهی ماه شی شنی طرف اهی می کل ژتدگیدونیتوکه نم: تو حرفشزدم
 مفصله

 
  باال انداختییابرو
 
  آ پدر سوختهيخوشگل تر شد: نگام کردنهی تو ااز
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 دمی دلم خندتو
 

  داشتي دل خجسته اچه
 
 
 
 

 . داشتمی چه حالدونهی مخدا
 
  امروز روز نجاتم باشهشهیم
 
 نم؟ی و ببالی و انتظار دوباره دانی همه سختنی بعد اشهی میعنی

 
  اما
 اراد

 ... دم در بود وهمچنان
#510 
 

 گهی ور دار دیلعنت
 

   خاموش بودهمچنان
 

 ومدی داشت تو دهنم مقلبم
 

 ... باشدی مشترك مورد نظر خاموش مدستگاه
 

 گرفتمی و مدام مالی لرزون شماره داني با دستافقط
 

  ندارهدهی فادونستمی که مهرچند
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   که اراد بهم زمان داده بودی ساعتمی از نقهیدق15
 .... اماداشت

 
 . دادمرونی بدی نا امنفسمو

 
 . کردمشی نشستمو صورتمو ارانهی اي بکنه خودم جلوتونستی نمی ربع مونا کار خاصهی تو
 
 
 . اومدی به صورتم می کم رنگ وقشنگ که حسابشی اراهی

 
 دارم بعدا همه اجی احتیلی حاال بخدا خنی به من بفروش همتوی گوشکنمیمونا خواهش م: با مونا نگاه کردمی درماندگبا
 .کنمی مفی و واست تعرزیچ
 

 زمیباشه عز: نگاهم کردیجی و گیبانگران
 
 

 رمیبذار برم پولشو برات بگ: وگفتمدمی بوسگونشو
 
 

 . فدا سرتستیالزم ن: موهام ور رفتي با جلویکم
 

   زدمنشی ماشي شهی اومدم به شرونی بشگاهی زدم واز ارايلبخند
 

 دی کشنیی رو پاشهی شاراد
 
 رمی رفت ازت پول بگادمیاراد _
 
  بهم دادیتومن100تا چک پول  8_7
 

  پول و گرفتمعیسر
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  ممنونمیمونا بابت  همه چ: و گفتمشگاهی تو ارارفتم
 
 هی چه کارنیا: به پوال نگاه کردی اخم مصنوعبا
 

  برم خدافظدیبا:دمی گزلب
 
  بده خط واگذار شدهامی پنمیبه همه مخاطب_
 

  افتیمخصوصا به ب: وگفتمدمیخند
 
 یگم شو روان_
 

  بهم نگاه کرد و پونهیاز تو ا. اراد شدمنی ماشسوار
 

  زدزخند
 

  بگه عوض نشدمخوادی ممثال
 

 شدم؟ی و ور رفتن باموهام عوض مشی رب اراهی مگه با اصال
 

  مهم نبودهوف
 

  خاموش بودالی دانی شانس گندم بود که گوشمهم
 
 

 . گذاشتمنمی مونا رو خاموش کرده بودمو تو سوتیگوش
#511 
 

 . حرکت کرداراد
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  نگه داشتی مغازه طالفروشهی يجلو
 

  تولد بخرهي کادوخواستی منکهی امثل
 

 می شدادهی پباهم
 

 می رفتی طالفروشداخل
 

 .کردی گنگ به طالها نگاه ماراد
 
  ماهر بودي گری و وحشتی کارا که سر رشته نداشت فقط تو جنانی اتو
 
 . شدمرهی خدی طالسففی گردنبندظرهی به
 

 .دیدرخشی مي اروزهی فنی نگهی طرح ستاره بود وسطشم پالکش
 
 

  شدمرهی بش خهی قشنگ بود چند ثانازبس
 

 نیبرو توماش: بهم انداختیی نگاه گذرااراد
 
 . شدمنی اومدم و سوار ماشرونی کوتاه بي قدم هابا
 

  اومد وبه راه افتادرونی بعد بقهی چند دقارادم
 

 دهی خری بودم چکنجکاو
 
 !هی چه مدلقشیسل
 

 ؟! اصال به من چهاوف
#512 



 ته شراگیم وزاهده                                       نوش         رمان سنگ هم خواهدشکست

 712 

 
 . نگه داشتنای السا اي خونه يارادجلو

 
 يخوریامشب از کنار من تکون نم: گفتي  خشک و جدمیشدی مادهی پنکهی انی حدر
 
 گه؟یچشم امر د_
 
 گه؟ی خونه دمیری میبعد مهمون_
 
 

 .ذاشتی فقط رو نقطه ضعف من دست می عوضاشغال
 
 
  خونهمیریاره م: اروم گفتمرلبیز
 
 

  خونشون شدموارد
 
 

 دنیرقصی میحی پسرا وسط سالن با وضع فجدختر
 
 
 .خوردنی میسکی وخوش وبش وفی تعرنی هم که سن باال تر بودن درحهیبق
 
 

   سبز و خمار السا رو اراد ثابت مونديچشا
 
 
  بوددهی سوخته با شلوار ستشو پوشيکت اسپرت قهوه ا. اراد نگا کردمبا
 
  بوددی برهنه ش در معرض دي نهیس
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  نفس بر تر شده بودتشی جذابپی تنی ابا
 
 ؟؟؟. من چرا دقت نکردماما
 
 کردمی فکر ودقت نمیشکی جز اون فرد همچکسی به هگهید
 

 . شدنرهی به اراد خگمی بود چند تا دختر درهی همچنان به ارادخالسا
 

 کردمی رو اراد حس منشونوی سنگي هانگاه
 

   بودفی تو دستاش ظرفمی ظريتادس
  از مبال نشستیکی سالن روي گوشه اراد
 

 . کنارش نشستممنم
 
 . تحمل کنمتوتستمی ونمگاری دود سگهی دی ومستی همه شلوغنی دراوورد تو اگارشوی نشست جعبه ستا
 
 ؟ی نکشگاری ازت خواهش کنم ستونمیم: رخش نگا کردممی نبه
 

 کردی جذب بود و توجه همه رو جلب میلی خی باز نبود ولادی که السا جلو اومد لباساش زگهی يزی چخواست
 
 

 دی جذب سفشلوار
 
  نافش بودي روشن که تا باالی تاپ اببا
 
  روش بودی ابدی کت نازك سفهی

 
  گرمش جواب سرد اراد وهمراه داشتسالم

 
  زی منم که ادم هکردی ادمو جذب مبی عجچشماش
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 یساله بش100 شاالی السا جان اگمی مکیتبر: وگفتمدمیودم خند افکا ر خبه
 
 . گلمیمرس_
 
 ارم؟ی برات بيگاری سریز: تو دست اراد نگاه کردگاری سي جعبه به
 

  خوامینه نم: به مبل داد و دستشو دور من گذاشت شوی تکاراد
 
 

 ! ونداشتیچی بشر تشکر بلد نبوداعصاب هنی اکال
#513 
 
 . بکشهگاری سخواستی شکر که نمیاله
 

  زنگ بزنمالی بود دوباره به دانوقتش
 
 

 یی برم دستشوخوامیاراد م: و گفتمدمی جوکلماتمو
 

  از رو شونم برداشتدستشو
 

  و درو بستمیی رفتم تو دست شوعیسر
 

  و گرفتمالی داني دراووردم و شماره نمی و از تو سوتلی موبایگوش
 
 دم شدی صدا دوباره نا امنی ادنی شنبا
 

 .... باشدی مشترك مورد نظر خاموش مدستگاه
 
 
 دادی خدا چرا جواب نميا
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   بد شانس بودمنقدری اچرا
  خاموش باشهشی گوشدی االن باچرا
 
 

  اومدرونی کردم و بمی و دوباره قایگوش
 
 
 دمی کشي خفه اغی جاری اختی بي پسردنی دهوی با
 

 ییجون چه صدا: زدی کجلبخند
 
 
 

  گورتو گم کن: کردمیاخم
 

   شدکی نزدبهم
 

  برخورد کردم عقب رفتمواری به دکهییتاجا
 
 ؟یاگه گور مو گم نکنم چ: زدواری دستشو کنارم رو دهی

 
  کنهسی دست دوست پسرم تا دهنتو سرودمتی میچیه: زدمپوزخند

 
 
 
  کردمسی نگو شلوارمو خيوا_
 
 دی گفت وخندنویا

 
 
  حوصلتو ندارمیگم شو عوض_
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 م؟یبرقص_
 
  بستخی فرد پشت سرش خون تو رگام دنیباد
 
  شده بودرهی بهم خی با اخم وحشتناکرجیا

 
  دهنمو قورت دادماب
 

 دی کوبی منمی تند به سقلبم
 

  و اون ابهت گورشو گم کردرجی اخم وحشتناك ادنی بادپسره
 
 ه؟ی مشکلت با اراد چيدیتو که به همه پام: شد وگفتکی بهم نزدرجیا

 
 
 آقا بخدا مزاحمم شده بود...آ_
 
 شن؟یچطوره که همه مزاحم تو م_
 
 دادمیمن داشتم بهش فحش م_
 
  بزن بگنجه خب؟ي زرهیهه  _
 
 .... آخه_
 

  مفهومه؟یرقصی با اراد ميریاالنم م.بسه کم ور ور کن : گفتي خشداري نداد حرف بزنم و با صدااجازه
 
 
 گفتم و از ی حساسه چشم ارومزای چنجوری رو ایعی به طرز فجالی دانونستمدیم! با اراد برقصمکهی گور باشم  زمانتو

 کنارش رد شدم
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  سالن رفتمتو
 

  رومبل نشستمکناراراد
 
  جلوش نصفه بودیسکی ووانیل

 
 !زدی نمی اراد اصال لب به مشروبات الکادمهی کهیی جاتا
 

  داشت بزنه اصالیتی اهمچه
 

 ادی سمت من نفقط
 هی برام کافنیهم
#514 
 

 . و اووردنکی شام کبعد
 
  اصرار همه قرار شد اول کادو ها باز بشهبا
 
 

  بودندهی خفن خري داشت همه براش کادو هایی چه دوستاییخدا
 

  جلب توجه السا سنگ تموم گذاشته بودني مجلس همشون برايپسرا
 

  بوددهی ام و خری براش بباباش
 

 .ی خفنی به حالش چه زندگخوش
 
   براش گرفته بوداقوتی سی سروهی رجیا

 
 دی اراد رسي به کادونوبت
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 دمی السا دي ذوقو تو چشارنگ

 
  و با حوصله جعبه رو بازاروم

 
 کرد

 
  بوددهی من انتخاب کردم نخرکهی اونقهی سلی بي پسره شیا

 
 بود بایتارزی گهی بودن پالکشم یقی موسي شکل نتارشی بود که زنجدی گردنبند طالسفهی. قشنگ بودنمی انصافا احاال

 دهی براش خرنوی چون السا نوازنده بود ادیشا
 

  ارادی قشنگه مرسیلیخ: زدي لبخندالسا
 

 کنمیخواهش م: گفتیخی با لحن ارادم
 
  اراد؟بنداز گردنشی هستیمنتظر چ: زديشخندی نرجیا

 
 

  لبخند زدالسا
 

 شهی قند اب ملوی کلوی تو دلش کاالن
 
 

 . حوصله از جاش بلند شد وگردنبند وانداخت گردن السای باراد
 
 

 . چشماشو بستالسا
 
 

   مني کسل کنندشون البته فقط برایمهمون
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  شدتموم

 
 می اراد بودنی وسوار ماشمی برگشتیی برگشتن سه تاموقع

 
  بودی شاکدمی با اراد نرقصنکهی همچنان از ارجیا

 
 
 
 .یی خونه رفتم دستشومیدی رستا
 
 

 صورتموشستم
 

  کنارتخت توجه مو جلب کردزی رومي تو اتاقم جعبه رفتم
 

  باز کردمدرشو
 

 هه
 

  که امروز تو جه موجلب کردي گردنبندهمون
 

 شدمی بود ذوق مرگ مالی از طرف دانهی هدنی ااگه
 
 

 .بردی داشتم و خوابم نميادی زاسترس
 

  وگرفتمالی داني ودوباره دراووردم و شمارع یگوش
#515 
 

 دیچی که توگوشم پصداش
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  به بدنم افتادلرزه
 
  خاصجانی جور ههی

 
  صداشدنی جور ذوق دوباره شنهی

 
 دمی کشیقی عمنفس

 
 الو_
 
  الو...اَ...اَ_
 
 یتارا خودت..تارا...صدات_
 
 
 ادی زیلیدلم برات تنگ شده خ:رمی اشکامو بگي نتونستم جلوگهید
 
 
 ن که نکردتتی تو االن؟حالت خوبه؟اذییکجا_
 

 .خوبم: اشفتش حالمو اشفته کرد اروم گفتميصدا
 

 نی تودباشم همشی پخوامیم: قورت دادمبغضمو
 

  ممکن حرف بزنمي صدانی با اروم ترکردمی میسع
 

 یی رهاي من براگمی می چنیتارا خوب گوشاتو واکن بب: شدي به خودش مسلط شد چون صداش جدی کمالی دانانگار
 ي انجام بدقی دقگمی که ميزی هرچی دارم کافی خوبي نقشه تی وضعنیاز ا
 
 

 ؟يچه کار: به شماره افتادنفسم
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 ی و از هوش رفتدهی دبی بنداز و وانمود کن سرت اسینی نببی که اسیی جاي بلندي فردا خودتو از پله انیفردا هم_
 ی گرفتی که به اونا بگن تو فراموشکنمی با پرسنل هماهنگ مکنمی مدای اونطرفا رو پمارستانی بنی ترکیمن ادرس نزد

 ی به ادرسای برونی بعدش از خونه بزن بیدونی نمیچی هچون شهی اعتمادشون جلب مينطوری ایخودتو بزن به فراموش
 خب؟.دمیکه من بهت م

 
 

 ؟ي بلدنجارویتومگه ا: گفتماروم
 
 زنمی ردشو ممی سنینه اما با ا_
 
 

 ؟يای نمنجای اسای پلتو بخاطره من با همه: دهنمو قورت دادماب
 
 ؟یفهمی می جمع کندی حواستو بایلی تارا خستی حرفا ننیوقت ا_
 
 
 فهممیاره م:اشکاموپاك کردم و گفتم_
 
  فردانیهم_
 

  دوست دارمیلیخ: گرفته شدصدام
 
 دمیتارا به شرفم قسم نجاتت م_
 
 شهی همنمتی نبچوقتی اگه هی حتفتهی که برام بی بدون هر اتفاقنوی بشن اما اداری بترسمی مکنمی قطع مدی باالیدان_

 الی بدون داننوی ایتو قلب و ذهنم
 
  مزخرف نگو باشهگهید_
 

 ی فراموشم نکنچوقتیقول بده ه:زدی به گلوم چنگ مبغض
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 .... فک کننیتارا کم چرت بگو به ا_
 

 ي قول بددیتو با: تو حرفشزدم
 
 
  حاال اروم بخواب و فردا درست کارتو انجام بدهدمیباشه باشه قول م_
 
 
  خداحافظالی دانی از اونچه فکرشو کنشتریدوست دارم ب_
 
 
 ....ری بشنوم طاقتم طاق شد و اشکام سرازگهی کلمه دهی تونستمی نمگهید
 
  از تو نوشتن هوا کم استي برانجایا

  از تو نوشتن مرا کم استي براایدن
 

 ستی که مرا شعر تازه ننی من نه اریاکس
  کم استایمی کنی و اسمینو ی از تو ممن
 

 ستی کفاف ننی ای ولال،ی از خسرشارم
  ماجرا کم استکی قتی شعر من حقدر
 
  من شوديها  غزلهی غزل شبنی اتا
  عطر حضور شما کم استهی شبيزیچ
 

 کنم ی تو را کنار خود احساس میگاه
 ها کم است  خوابیخوش  چقدر دلاما
 

  توستي هر آن غزل که نگفتم به پاخون
  هنوز آمدنت را بها کم است؟ایآ
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   فردا موفق نشمنکهی هم از ادمیترسی از ارتفاع مهم
 
 

 شدی تموم می لعنتی شب طوالننی امگه
 
  به قول قرارمونکردمی فک مالی حرفام به دانبه

  رفتیاهی کم چشمامم سکم
 
 

 رونی شدم از اتاق اومدم بداری از خواب بونی تلوزيباصدا
 
 نی رفته خوردم زمجی سرم گی در اثر خواب الودگکردمی وانمود مدیبا
 
 

 زدی تند مقلبم
 
 دیکشی مگاری اراد سکردی نگاه مونی داشت تلوزرجیا

 
 دی لرزی مپاهام

 
 ... که خودمو رها کردمدی نکشهی ثانبه
 
 دمی کشي بلندغی جاری اختی لغزش زانو هام ببا
 
 . بدنمو گرفتي تمام استخونای پرت شدم و درد وحشتناکنی رو زمهی از ثاني کسرتو
 
 

   پله خوردي محکم به لبه کمرم
 

  به نرده هاوسرم
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 دیدی از درد بند رفت چشام تار منفسم
 
 

  پام خورد شدني تمام اسخوناانگار
 
 
 اراد بود که به سمتم باقدم دمی د کهيزی چنی رفت اخریاهی حس کردم و چشمام کم کم سمیشونی خون و رو پیسیخ
 .....تــارا: بمش بودي صدادمی شنکهیی صدانی اخرومدی بلند ميها
 

  چند نفر چشمامو اروم باز کردمي صدادنیباشن
 

  شده بودنی سنگپلکام
 

 ... فقط ناله کردمدیچی که تو بدنم پيدی از جام تکون بخورم که با درد شدی کمخواستم
 
 
  چقد گذشته بوددونمینم
 

 . قالب سفت ومحکم فرو رفته بودهی تمام بدنم تو انگار
 
 

 . تکون دادن خودمو نداشتمتوان
 
 

 دمی درازکشمارستانی رو تخت بدمی که فهمدی نکشیطول
 
 
  روحالی اتفاق امروز صبح و نقشم با دانياداوری با
 
  تنم رفتاز
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 .ادی نمادمی یچی مثال من االن هیعنی
 

 .کردی کنار تختم داشت با دکتر صحبت ماراد
  
 

  کرده بودنشیچی سرم شکسته بود چون باند پانگار
 
 

   انداختی سرخش بهم نگاهي باچشااراد
 
 ؟یشناسیتارا منو م_
 
 
  انداختمی جا خوردم به دکتره نگاه نگرانشییهوی سوال نی ااز
 

 ؟یچ:دمی جوی تو دهنم کمکلماتمو
 

  فکر کن؟اراد؟خوبیشناسیتارا منو نم: لحظه وا رفتهی انگار
 
 
 
 من کجام: گفتمي حالت زاربا
 

 . حد سخت باشهنی کردن تا اي نقش بازکردمی من فکر نميخدا
 

 دهی که سرشون ديبا توجه به ضربه ا.من که به شما گفتم: هماهنگ کرده بودالی زد انگاربا داني لبخنددکتره
 حافظشونو دی بهشون کمک کنیمی قديزی عکسا و هرچدنی دای جدول حل کردن ادی زدیحافظشونو از دست دادن با

 ارنیبدست ب
 
 

 اره؟ی  حافظشو بدست نچوقتیممکنه ه: نفسشو فوت کرداراد
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 دهی جواب منو نمشکهیچرا ه: گفتمي و بالحن بدعی بگه که شريزی خواست چدکتره

 
  کجاستنجای امیمن ک: اوج گرفتصدام

 
 

 .اروم باش دخترم: گفتی با لحن مسلطدکتره
 
 
  گرفته بودمیی دست شوری و وری اون هتو
 
 

 امی بنیی از رو تخت پاخواستم
 
 

 .... اماانی دربي پاهام سر شده بود خواستم تکونشون بدم که از حالت سری لعنتهوف
 
 شدی نماما

  قلبم باال رفتضربان
 

 دی لرزی مدستام
 

 . تکونشون بدمتونستمی من نمیعنی خوردنی تکون نمیلعنت
 

 پاهام: گفتمزدی توش موج می شدن با لحن که اشفتگری سرازاشکام
 

 خورنیپاهام تکون نم: زدمداد
 

  پاهامیلعنت:دمی پام کوبي روبامشت
 
 

  ولم کن: زدمغی سر بمونه جنقدری سابقه نداشت ای دستمو گرفت ولپرستاره
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 که پاهات ی محکمي داد در اثر ضربه حیدخترم من به همسرتونم توض: اومد وگفتکمی بود نزدیانسالی که مرد مدکتره
 وتالش حس پاهاتو ی با سعدی مدام بانی با ورزش و تمردی باي راه بریتونی حس شده و نمی پات بيرگایخورده مو

 یبرگردون
 
 

 . برق سه فاز بهم وصل کردنانگار
 
 
 سم؟ی رو پاهام  واتونمی نمگهی من دیعنی؟یچ_
 
 

 دی کالفه تو موهاش دست کشاراد
 
 

 یشی زود خوب می اگه تالش کني مدام انجام بددمی بهت مکهیینای تمردی فقطبازمی عزیتونیم: لبخند زددکتره
 
 

  دکتره به پرستاره اشاره کردشدنی مي جارشتری من بي و اشکازدی حرف مدکتره
 

 . رفتنرونی بهردو
 
 .پاهام: زدمغی جهی گربا
 
 
  دمی کوبی مشت رو پاهام مبا
 

 یاروم باش لعنت: دستمو محکم گرفت وگفتاراد
 

  افتادمي من به چه روزای خودش اشفته تر از من بود خدالحن
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 رمی بمخوامی ولم کن می هستي تو کدوم خریولم کن عوض: سرم اومده بودیی بالچه
 

  و نالم کل اتاقو گرفت بودهی گريصدا
 

 ن شوهرتمم: گفتی با لحن قاطعاراد
 

  فکر کنمی به چاالن
 ال؟ی با داننقشم

 ...... حس شده بود؟ی بکهیی پاهاای
  ممکنه خوب بشم؟یعنی

  پاسخهی بي پرازسواالذهنم
 

 ختی ری گونم مي تند تند رواشکم
 
   حسم توی بي رفت فقط فکر پاهاادمی از یهمه چ. لحظه نقشه وهی

 
  کردی سرم به شدت درد مدیبود آراد کالفه تو موهاش دست کش.سرم

 
  زنمغی اومد جکمینزد
   پام چرا حس ندارهایپام خدا _
 

   دوباره هق هقم اوج گرفت پام مثه،شدی بلند شم نمخواستم
 
 دمی با مشت محکم به پام کوب،حسی حسه بی سنگ بود بکهی تهی

 
  کردم ی نم،حسیچی هفتمی بود ازتخت بکینزد
 
 رمی خوام بمی فلج شدم مایخدا _
 

  آراد محکم رو کمرم نشست کارام دسته خودم نبوددست
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  پس،زدم. حسو نداشتم محکم دستشونی وقت اچیه
 
  رمی خوام بمیولم کن م _
 
  داغش گرفتي خودم که اومدم فکمو محکم تو دستهابه
 
  کنمیدهنتو ببند تارا و گرنه خودم فکتو خورد م _
 
 
 
 تارا؟:  گفتمیبی لحن عجبا

  اومدلچری وهی پرستار با هی موقع در اتاق باز شد و همون
 
  جا فعالنی انهیبش.کمکش کن _رو به آراد گفت.  اتاق نفسم گرفتتو
 

 شهی شروع مشیوتراپیزی في از فردا جلسه هامرخصه
 
  نگاه بهم انداخت محکم مشتشوهی نفسام تند شد آراد اری اختیب

 
  زدمغی فرو کرد جتوموهاش

  ستمیناقص ن...  منی عوضستمیفلج ن.من _
 
 
 
 

  رونیزود باش اونو ببر ب:  چشمشو فشرد وداد زدآراد
 

  رفت تا اومدم تکون بخورمرونی بعی هول شد و سرپرستاره
 

  دستش پشت کمرمهی. زانوم اومد وری آراد زدست
 
  وحشتناکمي حسه گناهم به اون حساهی دست بلندم کرد حاال يرو
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  شداضافه

#521 
 
  وفتمی به بازوش چنگ زدم تا ناری اختیب

 
  رویرنگ. جرات نداشتم لب باز کنم اخم کمی بد بود ولحالم

 
   آراد بود دست داغش دورم محکم ترشدیشونیپ

 
  گذاشتمیصندل.رو. باز کرد و آرومنوی در ماشدمی گزلبمو

 
  خوردههی کم گذشت هی دمی کشیقی که حرکت کرد نفس عمنیماش
 
  داغون مجبورمتی وضعنی تو اینیاومدم . خودمبه
 

   تو دلم اومدي کنم؟ اونم نقش زنه آراد؟  استرس بدي بازنقش
 

   حرفامودی کردم بای شکاکش مدی باهوش بود نبايادی زآراد
 

  شهی دکتره گفت خوب م؟ی پاهام چی کردم ولی ممرور
 

  ی افتادم حسالی دانادی بدم يدلدار. کردم به خودمیسع
 

  کنارمالی بتونم تا داندی بتونم بادی گرفت باشی دوباره آتتودلم
 

 ستی نيزی بدم پا که چموی به خاطرش حاضرم کله زندگباشه
 

  اشک تو چشمم جمع شد پاهام حس نداشت مثه گوشتدوباره
 

   کنمی تونم زندگی باشه من نمينجوری تونست ای نه نماضافه
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 یمموهاش دست .تو. کرد وی نگاهم منهی مدام از تو آآراد
 

 دیکش
 
 شدی دستش تو موهاش چنگ مشتری هق هق آرامم ببا
 

   رفتم در سمت منو باز کردی تو نقشم مدی در نگه داشت بايجلو
 
   گفتمی مدی نباینی نگفتم يزی دوباره بغلم کرد چو
 
  لرزون گفتمي درنگاه کردم و با صدابه
 
  جا کجاسنیا _
 
  خونه من:  بم گفتي همون صدابا

   نگفتم تو بغلشيزی ساکتم و چدی دیوقت
 
  فشار دستش. بدنم رو محکم به خودش فشرد وی طور نامحسوسبه
 
  بود که بغلش آروم بودمی شد انگار بار اولشتریکمرم ب.رو
 

  کردم به خودمی سعی نفسم گرفت ولرجی ادنی رفت با دداخل
 

  جا خونه توا؟نی ایمگه نگفت _ باشممسلط
 

  دختره بازنیا:  گفتعی سررجیگه ا بيزی که آراد چنی اقبل
 

  سیبسه بابا تارا حالش خوب ن:  نزاشت ادامه بدهآراد
 
  برات خوبهی چی فهمی وقت نمچیآراد ه:  وحشتناك نگاهم کردرجیا
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  منتظر نعشتیی حرفانی سگ جون تر از اي که افتادیوضع. اونبا
 

 .بودم
 

   نگفتميزیتخت چ.رفت تو اتاق خودش گذاشتم رو.اراد
 
 هی جا اتاق کنیا _
 ما _
#522 
 

  کردمی می چه غلطدی بادمی کشیقی رفت نفس عمرونی از اتاق بآراد
 
  اوضا تحمل کنمنی ایمدت. مجبور بودمالی خاطر دانبه
 
 غذا و دارو. ینی دره اتاق دوباره باز شد آراد با سدی نکشقهی دو دبه
 

 شتگذا. کنارمینیهم چنان اخم داشت س. اومدداخل
 
 ؟يبخور.ی تونیم _
 
  زد؟ی حرف منطوری لحظه چشمام گشاد شد آراد بود داشت اهی

 
  دونستم چقد عاشقمه بایاز سنگ نبود که خوف م. اونمخب

 
 خشونتش بغض کردم. غرور وهمه

 
   خوام ببرشینم: 
 

 نی از اشتریب.بخور تارا اعصابمو:  عود کردشی وحشي خودوباره
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 .زنم دهنتو پر.ی تموم نشه مگهی ساعت دمی تا ننی اگه ازی نربهم
 

   کنمیم.خون
   مثهیبدبخت. بزن بکشم زنه فلج وایب:  کردمی میی مظلوم نمادیبا
 

  بزن دهنمو پر خون کنای خوره بی به چه درد ممن
 

 دی دستمو محکم طرف خودش کشدی نکشهی تند شد به ثاننفسش
 
 تکون بخورم که دست دور کمرم انداخت. بغلش افتادم اومدمتو
 
  تنگ تو آغوشم گرفت لبشو به گوشم چسبوندو
 
   کنهی اعصابمو خورد می از اون عوضشتری بتی لعنتياون اشکا _
 

 ه؟یاون ک:  صفت و محکمش چنگ زدمنهی گفت به سی مالوی دانهه
 
  به گردش در اومدمی توجه به حرفم دستش خشن تو موهایب

 
   تای مال منی که باشی فلج ناقص سالم هر چی که باشیهر چ _
 

  خب؟ی مونی عمر مال من ماخر
 
  لحنش جا خوردم آراد چش بود کمرمو فشار داداز
 ؟يدیفهم _
 
  چونم زدریز. رفتم دستشویتو نقشم م.دیبا
 
 اد؟ی نمادتی يزیچ _
 

  یییچینه ه: ختمی اشک ری تر کردم و الکلب
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  ی هستیتو ک:  گفتمدمی نفسشو شننامحسوس

 
  گفتم شوهرت:  تو هم رفت محکم تر از قبل گفتابروش

 
  شم؟ی تا اخر عمر فلج مینی _
  حسهه فلجههی بی لعنتشهینم.  خوام پا شمیم:  پام مشت زدم به
 

  طور رو تخت هلم داد.همون
  بشهدی باشهیخوب م _
 
  ی از کجا بفهمم شوهرمهیچ.اسمم _
 

  شدرهی آروم توچشمام خي گری نه با وحشی زد ولمهی خروم
 
 ؟؟.از کجا _
 

  دی گرفت لبامو محکم بوسشی که فرصت فکر بده لبم آتنی اقبل
 
   همهدی نبای خواستم هلش بدم ولومدیقلبم داشت تو دهنم م/
 
  بوددمی مدام جلو دالی تونستم نگاه دانی شد نمی خراب میچ
 

   تندش محکمي نفسادیآروم لبمو مک خشک شد نشیس. رودستم
 
 که فشار لبش. آوردمنشیس. بهیفی خورد فشار خفیصورتم م.تو
 
 گفت. و تو گوشمدیلبم کش.زبونشو رو.  شد خدالعنتم کنهشتریب

  ی مونی فقط تو بغل من مشهی فقط من همی که االن تو بغل مننیاز ا _
 میدیچرا بوس _
 چون شوهرتم _
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 ی کار می چدی کار کنه بایخواست چ.ی شد می گفت و حالم لحظه لحطه بدتر می بميبا صدا.همشو.گرفت آراد.نفسم
  زدم قصد داشت چ کار کنهیرفت اگه نم.ی از دستم می زدم همه چیکردم اگه پسش م

#523 
 
 گهید رمی بمدادمی محی بش اضافه شده بودترجی همزمان باهم االنم که جسمی همه فشار روحنی ااز
 

 که نهی ادونمی مکهیزی اتفاق برام افتاد تنها چنی هستم چرا ای خودم کی هستی کجام تو کدونمیمن نم: گفتماروم
 نی تنها باشم همخوامیم
 
 

 دی تو چشام جوشاشک
 

 . اراد سرخ و خمار بوديچشما
 
 .کنمی درست مزویمن همه چ. فکر نکنیچیبه ه_
 
 

 ؟يذاریتنهام م: که دستشو پس زدمارهی خواست سمت صورتم بدستشو
 
 

  نگام کردفقط
 
 . کنمی داشتم حاال چه غلطیی رفته بود هنوز دسشوادمی ازتمی بوسش حالمو خراب کرده بود که وضعنقدریا

 
 
  جاش بلند شدو سمت در رفتاز
 
 

 ...من: فکر صداش زدمی  وبعیسر
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  سمتم برگشتبه
 

 ردمیمی از خجالت مداشتم
 
 

 ..من: بودی حقارتچه
 

 ؟یتو چ: باال رفتصداش
 

 . انداختمنیی باخجالت پاسرمو
 

 . بود که من گرفتارش شدمی چه سرنوشتنی آخه اایخدا
 
 

  چه مرگهدی خودش فهمانگار
 
 ... کردم بغض تو صدا و اشک تو چشمامو پنهان کنمی سمتم واومد ومن سعبه
 

 .....االن داشت.دادی بهش مدی بایکی کتشو بداره حتما شدی خم نمکهی مغروراراد
 

  تا کاراتو انجام بدهگردونمی وبرميمهر: گفتی ارومي کارش تموم شد باصدایوقت
 

 ه؟ی کيمهر: شدنارمشتی اختی بدستام
 
 
 خدمتکار سابق_
 
 ... کهخواستمیمن نم...من_
 
 
 ارمی و بي مهرخوامی میستی چون بامن راحت نفمهی وظی نگو زن منیچیه: چشام نگاه کردتو
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 . تکون دادمسرمو

 
 
 . همه حس حقارت و تجربه نکرده بودمنی اچوقتیه
#524 
 

  مگه خی و خاموش کرد ولالمپ
 

 بردی موابم
 
 

  دی خوابتی وضعنی تو اشدی ممگه
 
 

  کرده بودالی داني هوادلم
 
  به آغوشش محتاج بودمي اگهی از هر زمان دشتریب

 
 ... مردونشي دستابه
 

  چاك زده بودمری از زبالشتمو
 

  وگرفتمالی داني از توش دراووردم و شماره لمویموبا
 

  تو؟ییکجا....یخوب....الو تارا:دیچی اشفته و بمش تو گوشم پيصدا
 
 
 . دلم برات تنگ شدهالیدان:رشدنی که اشکام سرازدی نکشهی ثانبه
 
 

  گفتم؟ی به تو چ؟مني کار کردی با خودت چیلعنت: اوج گرفتصداش
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 .الی دوست دارم دانیلی خیلیخ: تند ترشدناشکام

 
 
 .چرت نگو جواب منو بده_
 

 .يخوایبگو هنوزم منو م.الیبهم بگو دان: کردم تن صدامو اروم تر کنمیسع
 

  با خودت؟ي کردی اخه تو چه غلطی نخوامت روانشهیمگه م: خشن شدصداش
 
 

 ی منو فراموش نکنيقول داد: و بابغض گفتماروم
 

  رو پاهام فشاردادم و قطع کردمدستمو
 
 

 . وافکار زجر اور به صبح رسوندمهی و با گرشب
 

 .پاشو قرصاتو بخور: شدمداری اراد از خواب بيباصدا
 

  شدمزی خمی و ندمی مالچشمامو
 
 
 . پاهام دوباره غم تو وجودم لونه زدتی وضعي اورادی با
#525 
 
  قرص و صبحونه دستش بودینی سهی

 
  رو تخت نشستکنارم

 
  قرصامو بهم داد بعدشم برام لقمه گرفتـاول
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 اد؟ی نمادتی ازگذشته یچیتو ه: گفتدی چرخی مری نون و مربا و شنی که نگاهش بنطوریهم
 
 

 اد؟ی بادمی دیبا: موقورت دادملقمه
 
 
 الیاسمه دان...اسم: بهم دادگهی لقمه دهی

 
 ستیبرات اشنا ن: نگام کردمشکوك

 
 چطور؟: سرمو تکون دادمیجی با گی برام بود ولی از هر اسماشناتر

 
 یچیه_
 

  نه؟ای ادی مادمی والی بدونه من دانخواستی واقعا ماراد
 
  و شروع کنميدی جدي منم بازستی نبد
 
 

 ...  عاشقت بودم ویعنیمن به توعالقه داشتم؟: وگفتمرخوردمی شیکم
 

 .... کردم ومنتظر جوابسکوت
 

 گهی دیخواستی البد منو می زنم بشي قبول کردیوقت: زديپوزخند
 
 

  قصد داشت منو خرکنهاراد
 
 

 ؟ي منو دوست دار؟توامیتو چ: بشکنمشوی اون غرور لعنتخواستی مدلم
#526 
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  شدرهی چشمام خبه
 
 شدمی نگاهش داشتم ذوب مریز
 

 ؟ي چرا باهام ازدواج کرد؟پسي دوسم نداریعنی نیا: گفتماروم
 
 

  ازم گرفتنگاهشو
 
  قصد شکستن غرورشو نداشترینخ
 

 .ادی نمادمی یچیمن ه.ی باهام ازدواج کنيبگو چرا مجبورشد: دست و اون دست کردمنی ایکم
 
 
 .می شروع کنناتوی تمردیخوب استراحت کن از فردا با: جاش بلند شد و گفتاز
 
 ....  اسمتیگفت_
 
 .آراد_
 
 
 . رفترونی اتاق باز
 

  غرورشو بشکنهستی حاضر ناراد
 
 . براش مهم ترهزی غرورش از همه چی ادم سنگنیا

 
 .رمی بهتره تالش نکنم ازش اعتراف بگشکنهی نمسنگ

 
  فقط به خوب شدن پاهام فکر کنمدیبا
 
 . که بتونم مثل سابق راه برمنهی مهم تر ازایچ
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 ندهی فکر کردن به ابا
 
  برگردمالی دانشی پاهام خوب بشه و دوباره پنکهی ابه
 
  باهاش ازدواج کنمنکهی ابه
 

 .... داشته باشمبچه
 

 . به خواب رفتمنیری شي کردن به فکرابافکر
#527 
 

  شدمداری از خواب بي مهري زود با صداصبح
 
 خانوم_
 
 
 . شدمزی خمین

 
 .....ییچه بال: بهم نگاه کردی نگرانبا
 
 

 . زدمی تلخپوزخند
 

  بال رو سرتون اوورده؟نی خان ارجیا: کنار تختم گذاشتزی صبحانه رو مینی نشست سکنارم
 
 
 .استثنا نه:دمی وار خندوانهید
 
 .دیستی نتونیآخه خانوم چرا به فکر سالمت_
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 . زدمیخی لبخند
 

 نمی بشلچریکمکم کرد رو و. صبحونه بهم دادنکهی ابعد
 

 کردمی نشستن نگا ملچری  رو وکهیی با ترحم به ادمامی تو زندگشهیهم
 
 

  از اونا شدمیکی خودم حاال
 
 .زی ترحم برانگي از اون ادمایکی

 
 
 . چرخدار تمام وجودم پر از حقارت شدی صندلنی اي نشستن روبا
 

 . و رها کرد و داخل رفتی صندلمیدی که رساطی تو حيمهر
 
 

  تنش بوداهی سی دست لباس ورزشهی اراد
 
 
 . گذاشته بودشی به نماي  اگهی از هروقت دشتری خوش فرمشو بکلی لباسا هنیا

 
 . انداخت به طرفم اومدی نگاه کوتاهبهم

 
 . پشت گوشم زدموهامو

 
 ی بعدش کم کم بلندشي انجام بددی ورزشا رو باي سرهیاول از همه : زانو زد وگفتروبروم

 
 

 . سرمو تکون دادماروم
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  حسم نشستی بي رو زانوهادستش
 
 

  کردی عقب و جلو مپاهامو
 
 

 .دادی و تکونشون مرفتی باهاشون ور ممدام
 
 

 کردی داشت کالفه مکاراش
 
 
 .کردنی و حس نمیچی هی لعنتي پاهانیا

 
 

 . بغلم و بلندم کردری رب ورزش دادن پاهام دستشو انداخت زهی بعد
 
 

 . تنش داغم کردیداغ
 
 
 . داده بودمهی اراد تکبه
 
 

 .فتمی کمرمو گرفت بود تا ناراد
 
 
 . راه برمتونمی نمشدیم خدا باورم نيوا
 

 .شدمی موونهی دداشتم
 
 . راه برمخوامیولم کن خودم م: دست اراد چنگ انداختم  و داد زدمبه
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  لحظه دستش ول شدهی منتظره بود ری کارم غچون
 
 

 نیبا سرخوردم زم. با رها کردن کمرمهمزمان
 
 .دمی کشي بلندغیج
 

 . شور خون کل دهنمو گرفتی باغچه خورد و طعمزی به گوشه تلب
 
 

 ی لعنتیکنی کار میچ: بلندم کرد وداد زدنی از رو زمعی سراراد
 
 
 . بلند شمتونمیولم کن خودم م: زدمغیج
 
 

 . خاك صورتم نقش بستني رواشکام
 
 

 . نشوندمی صندلي صورتمو پاك کرد و رواراد
 
 
 .ی بهم دست بزنيحق ندار: گفتمهی گربا
 
 .تونمیخودم م: زدمغیج
 

 .اروم باش: فشار داد وگفتنشی به سسرمو
 
 
 ی بهم کمک کني من فقط سرشدن حق نداريپاها:دمی کوبنشی مشت به سبا
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 .ی عوضيحق ندار: زدمغیج
 

 ـــسیه: تر به خودش فشارم دادمحکم
 
 

  بلبلند
 
 .کردمی مهی گرند
 

 .زمیری بخاطره کدوم مشکلم دارم اشک مدونمی نمی حتایخدا
 

 .کردمی هق مهق
 

 .دی به دندون گرفت وبوسموی خوني لبااراد
#529 
 
 .هیواسه امروز کاف_
 
 

 .کردی از تو پنجره نگام مهی هم باگري اشک بود مهرسی صورتم ختمام
 
 

  مثل پرکاه منو رو دست گرفت وتو اتاقم برداراد
 
 . لگد در و باز کردبا
 

 . گذاشت رو تختمنو
 

 . رفتارش نرم و اروم بودچقد
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 . راه برمتونمی نداره من تا آخر عمرم نمدهی فاگهید
 

 . رفترونی دارو هامو داد از اتاق بنکهی بعد ااراد
 

  برداشتموی از رفتنش مطمئن شدم گوشنکهی ابعد
 
 
 کنمی امشب کاروتموم مگهید
 

 یفهمی اندازشو نمچوقتی که هادهی حجم دوست داشتنم زنقدریا:نوشتم.ستمی نخوادی مالی دانکهی اونگهی دمن
 دوسش کهیی سابق باشم تاراي تاراتونمی نمگهی دکنمی فقط حس مکنمی که فر اموشت مستی ننیرفتنم نشون ا.زمیعز

 دوست دارم تارا. بودروزی دنی بگم همشهی تاهمشمرمی که ازت دورمو هرگز نمیی روزاالیدان.یداشت
 .....شهی همي نگه دار براخدا
 

 . تمام گلومو گرفتبغض
 

  وارسال کردمامی بستم و پچشمامو
 می و بگذرازمن،بگذار بگذربگذار

 ..ستمی انکه باب دلت بود نگری دمن
 
 .ی کسي قدم هاي صدادنی کردم باشنمی و قای گوشعی سریول. جواب دادالیدان
 
 

  شددای اراد پقامت
 

  من بخوابهشی پخوادی مالبد
 

 ! شوهرمهگهی نممگه
 
 .ستی مهم نگهید
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 ...... که دوست داره انجام بدهي هرکارستی برام مهم نگهید
#530 
 

  بودکی تاراتاق
 
 

  گذاشته بودشی رخشو به نمامی نی کمرنگنور
 

  دهنمو قورت دادماب
 

 .کردی لباسشو دونه دونه داشت باز مي هادکمه
 
 

  از دست دادمپاهامو
 
 

  کسمونیزتریعز
 

 عشقمو
 

  نباشهالی دانی داره وقتتی اهمیچ. دادمازدست
 

  مرگ آماده امي براگهیدختر بودنمم از دست بدم د.ذارمی مارشی خودمو دراختامشب
 
 

  بهت داد؟يقرصتو مهر: رو تخت درازبکشه که گفتخواست
 
 
 . رفتادشیفک کنم _
 

  رفترونی و از اتاق بدی کشینفس
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 هی چالی دانامی کنجکاو بودم که پبیعج
 
  اووردمرونی تخت بری و از زی لرزون گوشي دستابا
 
 ..... وا رفتمامشی پدنیباد

531 
 
 فقط و يری نمی گورستونچی تو هي بررونی بمی از زندگيخوای که مي غلط کردی منودبزندی که قيخوری گه میلی ختو

 ته؟ی حالیفقط مال من
 
 

 .خورهی خانواده به چه دردت می زن فلج خالفکار بهی یاخه روان. نگاهمو تار کرداشک
 

  کردمیو مخف ی از اومدن اراد گوشقبل
 
 

  بعد اراد اومد تو اتاققهی دقچند
 

 دیکنارم درازکش. بهم دادقرصموکه
 
 

  شده بوددی دچار تردالی دانامی وجودم باخوندن پتمام
 

  کار کنم؟ی چدی باحاال
 
 شدی مانع می لعنتي پاهانی ای ولرمی ازش فاصله بگخواستمیم
 

 . بغلم کنه که دستشو پس زدمخواست
 
 . لطفا درکم کن االن نهستمی خوب نی نه جسمیاراد من واقعا نه از لحاظ روح_
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 .کردمی حس میکی تو تارنششوی سنگنگاه
 

 . رو ساعدش گذاشتدستشو
 

  گذاشتیکی برداشت وموزلشویموبا
#532 
 

 نداره رفتن یاري پا قوزك این دیگه
 نداره گفتن واسه حرفی خشکیدم لباي

 نداره تنشس آخه گریون همیشه چشاي
 نداره خفتن برا جایی دیگه سردم تن

 نداره رفتن یاري پا قوزك این دیگه
 نداره گفتن واسه حرفی خشکیدم لباي

 بکشم فریاد پنجره از تو دست از میخوام
 بچشم سردت لب از ُ بودن تو بی طعم
 بکشم سینم توي رو دیدنت باز ي نطفه
 نکشم همرام رو تو من پام به پا سایه مث

 نداره رفتن یاري پا قوزك این دیگه
 نداره گفتن واسه حرفی خشکیدم لباي

 بمیرم تنها که میخوام باشم تنها من بذا
 بگیرم غربت و تنهایی ي گوشه و برم
 غمت زنجیره زیر اسیرم که عمریست یه من

 موندنت بسه دیگه شد خون به غرق پام و دست
 نداره رفتن یاري پا قوزك این دیگه
 نداره گفتن واسه حرفی خشکیدم لباي

 
  خوابم بردهی چقد گذشت که باگردونمینم
 
 

 می شروع کنناتوی تمردیپاشو با: شدمداری اراد از خواب بيباصدا
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 نه: گفتم ی قاطعيباصدا

 
  نه؟ی چینی_
 
  شرط دارمهی من یعنی: چشاش زل زمتو
#533 
 
  شرط دارمهی من یعنی: چشاش زل زدمتو
 

 ؟یچه شرط: نگام کردمشکوك
 

 خوردن،مدام نی تالش کردن،مدام زمی الکيحوصله .ی قبولم کندی که هستم بامینیمن هم: ازش گرفتمنگاهمو
 تالش يخودی گم شه بتی از زندگخورهی به دردت نمگهی که دی ندارم بذار زن فلجچکدوموی هي حوصله رشدنیحق

 نکن
 
 

 .شدی نگاه اراد گر گرفته تر مگفتمی که مي اهرکلمه
 
 

  به سمتم اومدباخشونت
 

 ؟یگی مهی زرت وپرتا چنیا: کردیظی غلاخم
 
 : گفتمیی رساي صدابا
 
 . گم وگور شهی قبرستونهی ول کن تا برم ای قبولم کن ينجوری همای که هستم نمی من همگمیدارم م_
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 راه برو تالش کن گمیاگه م.ی همه جوره مال منیتو زن من: گفتی گوشم عصبخی سرم از جام بلندم کردوبي باالاومد
حاال هم .نی بشینی بشی صندلنی تا اخر عمرت رو ايخوایباشه م.ي از پله ها افتاديبخاطره خود احمقته که دراثر کور

  رومخم راه نرونی ازاشتریخفه شو ب
 
 
 

 . رفترونی در اوورد واز اتاق بگارشوی سپاکت
 
 
  نه
 

 شهی نمالیخی جوره بچی هاراد
 
 .ه نکردم استفادی ترفند درستاز
 
 

  هوا بخورمی وکمرونی برم بخواستی مدلم
 

 کردی خونه داشت خفم منی ايهوا
 

 ي مهريمهر: بلند صدا زدمي و باصدايمهر
 

  به در خوردي اتقه
 
 جانم خانوم_
 
 
 . کمکم کناطی برم تو حخوامیم_
 

  کمکم كي مهرنکهی ابعد
 
  نمی بشلچری رو ورد
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  رفتماطیتوح
 
  من گند زدم گندی بهم داد وليشنهادی پنی داشت که همچی ذهن باهوشالیدان
 
 

 دادی چرخم ماطی تو حيمهر
 
 . شدمرینگی و زمفی چقد ضعرفتمی راست باال مواری از دکهیمن
 
 دی تنم لرزاری اختی برجی قامت ادنی دبا
 
 
  لبش بودي گوشه يگاریس
 

 . خوش فرم ترشهی تنش بود وازهمي و شلوار خاکسترکت
 
 

 . بودوالی ههی من ي که براهرچند
 

  که فلج شدنم به حسنات اضافه شدنمیبیحالت چطوره دختر؟هه م: شد با پوزخند نگام کردکی بهم نزدی قدمچند
 
 

   انداختمنییسرموپا
 
 . نفرت تو چشام لو برهنی ازاشتری بخواستمینم
 
 ی پدر اراد باشدیشما با_
 
 ي پدرشو دراووردکهیاره همون_
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 من؟؟:رهی کردم چشام رنگ تعجب بگی بلند کردم سعسرمو
 
 
 ي پسرمم نداري نوکراقتی لی حتگهی از کار افتاده دي پاهانیبا ا: وگفترپاشی انداخت زگارشویس
 
 .پسرتون که فرمودن من زنش هستم:دامی داشتم حرص قورت ملوی کلویک
 
 

 ؟ی وضعت تنها زنش باشنی که با اي انتظار نداریاره خب ول: تکون داد وگفتيسر
 
 
 یچ_
 
 
 ت؟ی به خریزنی ماخودتوی يخر_
 

 .ادی نمادمی یچیمن ه: گفتمعاجزانه
 

   ترشدکی نزدبهم
 

  رو گلوم گذاشتدستشو
 
  سوزونده بودشگاری باسشی دفعه پکهیی جاقایدق
 
 
  هنوز مونده بوددمی رو پوست سفشی سوختگيجا
 
 
 یلی شاهکار منه خنی ای نداشتت خراب شده بهتره بدونيحاال که حافظه : پوزخند به زخم رو گلوم نگاه کرده وگفتبا

 ی رفتار نکنخوامی مکهی اگه امشب جورادی سرت منامیبدتر ازا
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 . دوباره تو تک تک سلوالم رخنه کردی لعنتترس

 
 

 . نداشتندنی که حس لرزپاهام
 
 
  کار کنم؟ی چدیمن امشب با: به ارتعاش دراومدی صندلي دستام رو دسته هایول
 
 

 پسرم ي نوکرقی الی دختر جون من تو رو حتنی ببيکاش زودتر مخت ضربه خورده بود عاقل شد: وگفتدیخند
 قبول ی بدبختیلی چطور شد که با تو ازسر اجبار ازدواج کرد بماند چون خنکهی اهی هر دخترياراد من ارزو.نمیبینم
  مثل خودش تک باشهدی زن اراد بایول. و ابتو بدم نونکنمیم
 
 
 . که سرم اومده بود دست بردار نبودمیی همه بالنی کثافط بعد ارجی انیا

 
 
 بردی میبی کردن من لذت عجری تحقاز
 
 

دخالت . اراد هستقهی خانواده رو دعوت کردم که دخترشون الهیامشب : از رو گلوم باال اومد وچونموگرفتدستش
 خرج نون وابت با من ی اگه موش ندوونرهی بگی زن درست حسابهی دی امشب کار و تموم کنم اراد باخوامی میکنینم
 . واسه از دست دادن نداشتمیچی هگهیگم؟دی می چتهیحال
 
 

  تر از پاهام مهمتر از عشقممهم
 
  بود؟یچ
 

 . رو از دست دادمهمه
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 روزم بدون من هی ی فکر نکنم پسرتون حتی ندارم ولی من دخالتنی انجام بددیلی که مايهرکار: چشاش براق شدمتو

 ارهیدووم ب
 
 
 

اراد از سر . ي هم برام نداری ارزشچیه.یستی ني خرچیتو ه: گفتدی خندی از سرتمسخر منکهی انی و در حدی خندبلند
   بدونیدونیاجبار باهات ازدواج کرد نم

 .خورهی فلج به دردش نمرخوابی زگهیاالن د.نی همي بودرخوابشی زتو
 
 
 .رمی بگموی گري کردم جلوی سعیلیخ
 

 . تو دستم فرو کردمناخونمو
 

 . زد و گورشو گم کرديپوزخند
 
 
 .نهی حال زار ببنی امشب السا من و با اخواستمینم
 
 . کردشدی کار نمیول
 
 يمهر_
 
 جانم خانوم_
 
  تنها باشمخوامیم_
 

 .سوختی دلش به حال من میلیاونم خ. گفت و رفت توخونهی چشم اروميمهر
 
 
 . کنمهی گرخواستمی نمگهید
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  بودمرهی نقطه خهی به فقط
 
 
  دادمریی نگاهمو تغری درمسي صدادنی چقد گذشت که باشندونمینم
 
 
 . اراد نگاهمو از در گرفتمدنیباد
 
 

 یکنی کارمی چنجای سرما انیتو ا: به طرفم برداشتی قدمچند
 
 
 ستیسردم ن_
 

 . کنمی داشتم  سر اراد خالرجی از اکهیی عقده هاخواستمی لحظه اونقدر حالم بد بود که ماون
 
 
 مبارك باشه: گفتمهی کنابه
 

 ؟یچ: متعجب شدلحنش
 
 .. گهی دارنی مفیامشب عروس خانوم تشر.ازدواجت_
 
  حد ضربه خورده باشهنی مخت تا اکردمیفک نم_
 
 

 کنار ای یستی برم بهزدمی محیترج.رهی واسه تو زن بگخوادیم.خوادیبابات گفت عروس فلج نم: فوت کردمی عصبنفسمو
 .....ای ابونیخ
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 .ببند دهنتو: و برداشتاطی دادش کل حيصدا
 
 م؟ی جدابشسیبهتر ن.يری منو بگي بودم بزور مجبورشدرخوابتیگفت من ز_
 
 

   اشفتم فرو کردیی طالي دستشو تو موهادی از سرم کششالو
 
 

  ستینه بهتر ن: چسبوند و گفتمیشونی به پلبشو
 
 

 حرفات بخاطره عذاب وجدانته؟: برگردوندمسرمو
 
 

  فک کني طرف خودش چرخوند هرطور دوست دارسرمو
 
 

  اره؟يپس حتما دوسم دار: زدمپوزخند
 
 
  جاش بلند شداز
 

 . و از پشت گرفت ومنو داخل خونه بردیصندل
 
 

 . نگه داشتنهی و کنار شومیصندل
 
 

 . زنگ در به صدا دراومديصدا
 
 

 . زدفونوی ااراد
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 . و السا داخل اومدنرجی بعد ابالفاصله
 
 

 میدی صحنه هارو نمنی اکاش
 

  کور بودمکاش
 

 . دختروتحمل کنمنی ازی امری تحقي نگاه هادی باحاال
 

 . من السا هستمزمیسالم عز: طرفم اومدیی باخوش روالسا
 

 . گفتمی ارومسالم
 

 ادی نمادتی معرفت منو ی؟بيچطور: زدوگفتيلبخند
 

  حوصله نگاشون کردی باراد
 

  کردی مثال داشت وانمود مالسا
 

  به به سالم:دهی وتازه داراد
 

 . اروم تر از من جوابشو دادارادم
 

  حلش کرد؟شهی می مشکله که به راحتهی بخاطره ی ناراحتنی ايهمه : کردی جذابي تک خنده السا
 
 
 . هرگز نتونه راه برهگهی دادی تارا احتمال ززمینه عز: زدگارشی به سی پوکرجیا

 
  اشغال از خداش بود فلج باشمیعوض
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  پسرکش السا شدمپی متوجه تتازه

 
  ییموی چرم ليپالتو

 
  شال و شلوار ست سبزبا
 

 .ومدی به صورتش موحشتناك
 

 دوباره حسشو شهی حس شده می پاش بي هارگی دکترش موينه اگه به گفته : بهم انداخت وگفتی نگاهالسا
 . مدام ودرستناتیبرگردوند با تمر

 
 
  ول کن السا جان از خودت بگونارویا_
 

 . و خفه کنمرجی اخواستی مدلم
 

 . شلوغهیلی روزا سرم خنیخودم که ا: بهم انداختی نگاه کوتاهالسا
 
 

  استراحت کنم شب خوشرمی خسته م میلیمن امشب خ:لند شد از جاش باراد
 
 
 .....اراد جان: نگاش کرد وگفتزی ترجیا

 
 

  وجودندارهي اگهی مشکل دمیامروز با مهرداد محل و زمان معامله رو مشخص کرد:دی وسط حرفش پرعی سراراد
 
 

 .ریشب بخ: نگاش کردوگفتهی چند ثانالسا
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 چارهیب
 

 . که اراد رفتدی نکشقهی به ده دنجای وهلک بخاطره اراد اومده اهلک
 
  کالفه شده بودرجمیا

 
 . کنمنهی تارا رو خودم معايبهتره پا: جو عوض بشه گفتنکهی اي براالسا

 
 
 ـ. بهش زدی لبخند مصنوعرجیا

 
 .ي نداری حسنیاالن کوچک تر: از جاش بلند شدوبه طرفم اومد مچ پامو گرفت وفشار دادالسا

 
 . تکون دادمی به عالمت منفسرمو

 
 زمی عزیشی که خوب مکشهی  به چند روز نمکنمی منیاز فردا خودم باهات تمر: کردي با پاهام بازیکم
 
 .ممنون: شدمرهی سبزش خي چشاتو
 

   به من کمک کرد روتخت دراز بکشممیمهر. چند ساعت بعد خوردن شام رفتالسا
 

  خوابم بردالین هرشب با فک کردن به دامثل
 

 ... داده بودامی زنگ زده بود و پچقد
 
 ... حد نگرانمه؟نی تا ایعنی

 
 : هفته بعدکی

 
 

 تونمی ول کن بخدا مکنمیخواهش م: گفتي بلندي بلند کردمو وباصدادستامو
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 . دستمو ول کردالسا

 
 . چند قدم اهسته و کوتاه به طرف جلو برداشتمفتادمی اما ندنی لرزی جونم  می بيپاها

 
 
  تونستميدید: درخت گرفتمي دستمو به تنه عی که سرفتمی با کله بخواستمیم
 
 

 نیافر: وگفتدی خندالسا
 
 دمی گنجی تو پوست خودم نمی خوشحالاز
 

 ختمی قطره اشک رچند
 

 . راه برمتونمی دوباره مشدی نمباورم
 
 .دادی منی و ساعت ها پاهامو تمررجی اي خونه ومدیروز م اون روز به بعد السا هر از
 
 

  بودمونشی مدچقد
 

   کرده بودمدی که خودم کامال قطع اممن
 
 

  برداشتمگهی در خت جدا کردم و چند قدم دي از تنه دستمو
 

  اخمو طرف السا اومدـشهی و مثل همبی دست به جاراد
 زیممنونم بابت همه چ: به من انداخت و گفتینگاه
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  نکردم تارا خودش تالش کردي من کارکنمیخواهش م: با لبخند نگام کردالسا
 
 
  به من کمک کردم خوب بشمارهی برونی اراد و از اون حالت بد بنکهی بخاطره ادونمینم
 
 
 .نهی و اراد و ببنجای اادی هر روز بنکهی اي برادمیشا
 
  دونشونروی تهی دمیاشای

 
 ی با تارا خوشبخت باشدوارمیام: دوختنی از اراد گرفت و به زمرشوی نگاه خالسا

 
  چرا دلم به حالش سوختدونمینم
 
  اراد حقش نبودی محلی همه بنیا

 
  رفترونی من از خونه بای ی و روبوسی خداحافظبعد
 
 
 
 

  توی جدا افتاده و بتختت
 
  خونه قبرستون متروکهنیا

 
  کهي بهم وابسته بودانقد

 
 !  تو مشکوکهي ب پاهاایدن
 
 
 نهی شومشی پی رفتی وقتاز
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  تب کردمي بدجورافتادمو
 

  عکسنی با ادونهی خدا متنها
 
 ! رو شب کردمیی تو چه روزایب

 
 
 
 

  بدون تويای ب دنلعنت
 
 ارومه "باتو" ی موج وحشنیا

 
  خلوتش داعمي لحظه توهر
 

 !خونهی مهی گري  توشعراتو
 
 
 

  تو تنها پناهم بوداغوش
 

   کم کمکنمی متی وصدارم
 

   دور گردنم بندازدستاتو
 

 !  محکمی شال مشکهی مثه
 
 
 
 ؟ی بگم واست تا اروم شی چاز
 
 ! ماه و پنجا روزه که مردمکی
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 گاری همش سی ك رفتي روزاز
 
 !خوردمی غذا هم غصه ميجا
 
 
 

  کن غرورم له شدش برگردبس
 

 ؟يدی می نفس هاتو به کيدار
 

 !تمی مشکي تو کف چشمامن
 
 !يدی حسو نفهمنی تو ااما
 
 
 
  توي چشاشی جهان پچهیه
 
  خاصهی مخملي اون صدابا
 

  زننی تا ابد ای تو باشیوقت
 

 ! کوه پابرجاستهی شبمحکم
 
 
 

  کنم جز شعرتونمی نميکار
 
 !خوابهی عشق تو نمشیات
 

 !فهمهی ب دکتر که نملعنت
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 ....! تو واسم قرص اعصابهچشم

 
 
 
 

  دکتر که دارو هاشنی ب العنت
 
 شمی کنار خنده هات پچهیه
 

  احمقنی اشی پرمی که مهربار
 
 !شمی تر موونهی بدتر و دیه
 
 
 
  روي  چ سوزفهمهی نمیشکیه
 
 ي زمستونت به پا کردنی اتو
 

  چشمات کهي توخونمی مدارم
 
 !!يگردیبرنم, یفتی پا باز
 
 
 
  اغوشتي اخر تورمیمیم
 

  تلخ و سردي شب هانی ازخستم
 

  از دورنی زن و ببنی اياشکا
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 "جون دوتامون زودتر برگرد"
 
 

 زنگ بزنم و قرار بذارم باهاشدرو الی گرفتم وقتش بود به دانی وجلب کرده بودم واقعا باور کرده بود فراموشاعتماداراد
 چقد ال؟یکنار دان.رمی مینی شه؟یتموم م. همه کابوسامگهی دقهی تا چند دینی زدیمحکم م.قلبم. اومدمرونیب.و.باز کردم
 لرزون چند يشده بود با پاها. تنگرتشی غي براتاشیما حي عطر تنش براي بغل کردنش برايدلم برا

 باشه که چشمم ي بارنیاخر.دوارمینگاه کر دم ام.رجی اي  شده نی نفريدوباره برگشتم و به اون خونه .رفتم.جلو.قدم
جلورفتم که . دونستم کجاست هر چنداصال مهم نبود واسم چند قدمی خوره آراد نبود نمی می ساختمونه لعنتنیبه ا

 دمی ترسی قطع کردم معی بود سرالی به شماره نگاه کردم داندمی زنگ خورد ترسمیوشگ
و سوار شدم سره ظهر . گرفتمی تاکسهی عیوقت شانس نداشتم سر.چیکه ه.  وقت منه بدبختهی نهی ببیکس
 بود نفس الیخورد دان.زنگ.میرو شماره بره گوش. که دستمنی رو برداشتم قبل ای گوشعی خلوت بوذ سرمابونایخ.و.بود
 دیچیپ.گوشم. توشی عصبي و اتصالو زدم صدادمی کشیقیعم
 یتارا خودت.تارا الو _

  تمومه؟ینی امیدارم م... دالیدان _ فشردم چشممو
  وفتهی بی اتفاقچی زارم هی نمگهی جا دنیتارا حواست به اطرافت باشه پات برسه ا _
  باشه _
  که نبود؟یعوض.اون _

  برات تنگ شدهیلی دلم خالیدان:  توجه گفتمی بدمی شدنه دندوناشو شندهیی سايصدا
  تارا مراقب باش:  فوت کردنفسشو

 .باشه _
  مثه آراد وحشتناکهیکی کردن اونم برا ي مدت چه قد سخت بود نقش،بازنی دونه ایخدا م.گذاشتم.فمیتو ک. رویگوش

***** 
  شخص آراد.سوم

  بلند شد دکمه را لمس کرد فرهاد پشت خط بودی گوشي کرد صداشتری را بنی زد وسرعت ماشیقی پک عمگاری سبه
 امی کردم به مهرانم خبر دادم راجب ساعت و مکان دارم مفیرد. همه کارا روگهی دو روز دي معامله يسالم آقا برا _

 ...کارخونه تا
  ادی بشی،پی خوام مشکلی خبر کن نمنمی اونجا فردای رم خونه بیفعال نه دارم م _دی حرفش پرانی مآراد
  چشم آقا _
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 بود شی اتفاق برانی رفت از دست دادن حافظه بهتری راه م،گذشتهی شد با کمک السا به راحتدهی سمته تارا کشفکرش
   خواستی اگر او نمی حتدانستیهر چند که تارا را مال خود م

 بود شی رفت آراد که هنوز نگران وضع پای راه مي بدست به تندفی تارا جا خورد  کدنی کوچه که شد از دوارد
 رفت؟  آن ی شد تارا ناگفته کجا مری تارا نگه داشت فکرش درگي،پاي جلویخواست جلو برود اما همان موقع تاکس

   نا آشنا بودشی که همه جا برایهم موقع
  را دنبال کردی هدف تاکسیب

 
 تارا

 ی همه مدت و بدبختنی اونم بعده االی داندنی دجانیافتاده بود ه.جونم. استرس مثه خوره تودمی،جوی لبمو مداشتم
  من عجله دارمدی تر برعی کم سرهی شهیآقا م:  کرد با استرس به راننده گفتم ی موونمیداشت د

 شهر خطرناکه. شه دخترم توینم _
  شدمادهی پعی رو دادم و سرهی نگفتم کرايزیچ
 
1 
  دلم براش تنگ شده بودد،چقدریلرزیپاهام م... شدمادهی پی تاکساز
 
 نمشیچشم چرخوندم بب. خلوت بودابونی تموم شد؟خي اون همه دوریعنی

 
  بودالیدان...دمی از جا پرمی زنگ گوشي با صداکه
 
 الو_
 پشت سرت_
 

 یچی های از دنگهی افتاد،حس کردم که دشی نگاه عسليه توچشمم ک.. محکم فشردم و به عقب برگشتمچشمامو
 خوامینم
 

 ؟!!! کوتاهنی سرد و استي هوانی ايتو.. بوددهی پوشدی سفشرتی همراه ترهی تی ابی لشلوار
 
  شدمرهی اغواگرش خي چشمايتو... به لرزه افتادجانی بدنم از هاری اختیب
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  نبودی مدت،کم عذابنیعطش اغوشش تو ا... پرشو پراکنده کرده بودي موهاباد
 

  نقش بسته بودشیشونی پي رویاخم کمرنگ.. لحظه مات نگاهش کردمچند
 
 
  اغوش گرمش فشرده شدمي بعد محکم توهی سرعت ممکن به طرفش پرواز کردم و  چند ثاننیشتری ببا
 

  فشردنشیدستشو محکم دور تنم حلقه کرد و سرمو به س. چه مرگم شده بوددونمینم. شدری سرازاشکام
 

 داغش نهی سي و سرمو محکم رودمی بوسنشوی ساری اختیب..شدی منیی باال و پاي اونم به تندنهیس...زدمی نفس منفس
 فشار دادم

 
2 

  تارا؟یخوب: حالم کردی داغش بينفسا. به گوشم چسبوندسرشو
 

  تنگ شده بودیلیدلم برات خ: محکمتر دور کمرش فشردمدستمو
 
 
  باشه و اون عذاب نکشه؟گهی مرد دهی شی ناموسش پشدیمگه م...دهی کشی مدت چنی اي تودونستمیم
 
 
 استخونام کردمی داغش اون قدر دورم محکم شد که حس مي تنم تو تنش فشرده شد و دستاهوی شد که ی چدونمینم

 شهیداره خورد م
 
 

 !!يخوریاز جات تکون نم: گفتي با لحن جدوشمدرگ
 
 دمیمنظورشو نفهم... از اغوشش جدا شدم و به سمتم هجوم اوردامی به خودم بتا
 
 

  لحظه گردش خون تو رگام متوقف شدنی سرمو نگا کردم که چشمام گرد شد و تو پشت
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 به تته پته افتادم... به خون نشسته بهم زل زده بودي بود،با چشمااراد
 
3 
 دمی نگاهمو دزدعی ترسناك بود که سرنقدریچشاش ا...دیلرزی اراد از خشم ميدندونا...دمی کشي بلندنی هاری اختیب

 
 
  چنگ زدمالی دانيبه بازو... بودمدهی گفت به شدت ترسی لب عوضریز
 
 

  به تو بخورهفشی من رد شه تا دست کثي جنازه ي از رودی باینترس اون عوض:دیچی تو گوشم پالی بمه دانيصدا
 
 

 زدمینفس نفس م...ستادی من اي جلوعی سرالی به جلو برداشت که دانی قدماراد
 
 

 زارهی زندم نمگهی دفعه دنی دست اراد بهم برسه اشتر؟اگهی بنی از ایبدبخت
 
 
  کم اروم شدمهی کنارمه الی مثل دانی گاه محکمهی تکنکهی فکر کردن به ابا
 
 

 ... بهم انداختیاراد با فک منقبض شده نگاه کوتاه و وحشتناک...سرمو کنار اوردم...دمیدی ارادو نمگهی دستادی که اجلوم
 
 
 پس همش نقشه بود؟_
 
 

 !!!ختمی خونتو نرنجایگورتو گم کن تا هم: اومدالی دانی عصبيصدا
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 خفه شووو: داد زداراد
 
4 
 ...ختیری داغم پشت سر هم از گونم مياشکا... که بجون هم افتادندی نکشهی ثانبه
 

 قدم به سمتشون برداشتم و لب هی هیبا گر...زدمیمحکم نفس نفس م...الی اول رو اراد و پشت بندش دانمشت
 الیدان:زدم

 
 اایجلووو ن: داد زدهوی

 
 

 !زنه من! االن زن شده؟اوني بخوری هرگوهزارمی ميفکر کرد: داد زداراد
 
 
  قدم عقب رفتهی توشکم اراد زد که اراد ی تر شد و لگد محکمي جردی که شننوی االیدان
 
 
  اب بکشفتویدهن کث_
 
 

 کشمتیتارا م: من اومدي وحشتناك اراد رونگاه
 
 
 ی به ناموس من بزنفتوی دست کثيخوای میتو ک_
 
 

  شدی که گوشه لبش خوندی کوبالی به صورت دانی شد و مشت محکمی وحشاراد
 

 دیلرزی بدنم از ترس مهمه
 
5 
 ی غلط کني که بخوایمونیزنده نم_
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  اراد زد که اراد از درد تو خودش جمع شدي به پهلوی لگد محکمالیدان... به جون هم افتادندوباره

 
 ... دهنم فشردميشالمو محکم رو... اسلحه نداشتخداروشکر

 
 تارا برو_ لحظه سمتم برگشتهی

 
  افتادننی زمي که هر دو رودی کوبالی شکم داني بار اراد با زاتو تونیا

 
 اراد با اخم وحشتناك به طرفم اومد.. لحظه فشرده شدهی الی دانيچشما

 
 االیدان: زدمغی عقب رفتم و جکه
 
 ی مگه تو گور باشم بزارم بهش دست بزنیکجا عوض:دی محکم کشغشوی وسط راه الیدان
 
  گورستونتشهی منجایا..تارا مال من بوده و هست_
 

  صورتش اومدي توالی دانی در پی پمشت
 
6 
  خوردالی دانيپشتش لگد اراد به زانو...شدی موونهی حرف دنیاز ا... شدی صورت اراد خونو
 
 
 اری نفتیاسمشو رو زبون کث_
 
 
 برو تارا زود باش: سمتم پرت کردچوی ارادو به جلو هل داد و سمتم برگشت و سوی با لگد محکمالیدان
 
 
 رمینه نم: گفتمهیبا گر... برمتونستمینم
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  برو زودگمی میکنیغلط م: زدداد
 
 

 زارمی وقت نمچیه: و داد زددی شکمش کوبي موقع اراد توهمون
 
 
 ... افتادننی زمي هلش داد و دوتاشون رونی و محکم رو زمادی نزاشت سمتم بالیدان
 
7 
 برووو:  داد زدالیدان
 
 

 دیوب شکمش کي پشت بندش توالمیاراد مشت زد و دان..دمیلرز
 
 
  که نجاتت بده بدبختستی بابات نگهی دفعه دنیا_
 
 
 خفه شوو_
 
 
  داد زدی به اراد بود ولرهی خالیدان
 
 
 بروووو:تارا برو زود باش داد زد_
 الیدان_
  زودباش بروامیم_
 
 
  شددهی کشالی نگاهم به سمت دانی لرزون دور شدم ولي   با قدم هاادی نزاشت اراد سمتم بالیدان... قدم عقب رفتمهی
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  شکمش زدياراد تو... اراد افتاده بود و گلوشو گرفته بودي روالیدان... بودی هردوشون خونصورت
 
 
 دیجوشی و سرکه مری دلم مث سی به عقب برگشم ولرجی اون روز اي اورادی با
 
 

  شدمنی ماشسوار
 
8 

  گاز گذاشتمي صورتمو پاك کردم و پامو روياشکا...وفتهی بی اتفاقنکنه
 
 
 ...وفتادی می اگه اتفاقیحت...ارهی همراه خودش بسی پلتونستی بخاطر من نمالیدان
 
 

  شخصسوم
 
 ان روز اراد که تارا زنش شده ي چند روز گذشته و حرفهاي اورادیبا ... انداختنی زمي اراد رو روی با گلد محکمالیدان

 دی صورتش دوياست خون تو
 
 
 کشمتی ناموس می بیعوض_
 
 

 دی مشت کوبالی شکم داني بلند شد و با همه توان تواراد
 
 
 شیری ازم بگزارمینم...گفته بودم تارا خط قرمزه منه_
 
 
  شکمش محکم شديدست اراد رو...دی به شکم اراد کوبي در وی شد و چند مشت پوانهی دالیدان
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 تارا ناموسه منه کشمی مشی به اتتوی خودتو زندگي قدم طرفش بردارهی...ي که بهش دادی بخاطر عذابزارمتیزنده نم_

  کشمی به گند متوی زندگيای طرفش بيبخوا
 

   افتادندنی زمي را زدند که هر دو روگری قدر همدآن
 
 
   شده بودی وحشالی آراد را محکم فشرد آراد لگد زد تا خودش را خالص کند اما داني گلوالیدان
 
 

 دیلرزی آراد داد آراد از درد و خشم مي به به گلوی ان چند روز فشار محکمي آورادی کرد با شتری دستش را بفشار
   بودیصورت خودش هم خون

 
 
 

  دی عقب کشالی زد که دانالی به دانی وقت کشتن آراد نبود آراد مشت محکمفعال
 
 
 

   افتادنی زمي روي شد آراد با حال بدي جارالی دانینی خون از بزدی از درد نفس نفس مآراد
 
 
 
   اش را پاك کردینی و بلند شد خون بدی کشیقی نفس عمالیدان
 
 
  یمونی زنده نمنمتیدفعه بعد که بب_
 
 
 

  کشمتی روز مث سگ مهی: گفتزدی که به خاطر درد شکمش نفس نفس مآراد
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  رفتی تارا مشی پدی گرفت بای رفت و تاکسابانی سمت خي بلندي از کنارش رد شد با قدم هاالیدان
 
 
 
 
 
 )از زبان تارا(

 ي نکنه برادیلرزی بکنم دست و پام می چه غلطدی بادونمی نمقای دقکردمی می رانندگداشتم
 
 شماره آراد خون تو رمان دنی زنگ خورد با دمی گوشکشهی پا پس نمی راحتنی به ای اراده وحشفتهی بی اتفاقالیدان

  منجمد شد
 
 
 
 و بمش روح از تنم جدا کرد وحشتناك ي لرزون جوابشو دادم مه صداي دستابا
 
 
 
   اسلحه رو سر عشقتهيدی متویتاوان گه خور_
 

 ی آراد وحشذارمی دور زدم نه نمعی مردم و زنده شم سرالی قطع شد همه بدنم به لرزه افتاد با فکر کردن به دانتلفن
  ارهی بالی سره دانییبال
 
 
 

  ترمز کردمعی سمت همون منطقه رفتم سري با سرعت سر سام اورمونمی ساعتم زنده نمهی من فتهی براش بی اتفاقاگه
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 لحظه از هی نبود مغزم ی کسی که دعوا کردن ولدمی کنار کنار همون حا رسختیری صورتم مي گلوله گلوله تواشکام
  کار افتاد

 
 

  د سرخ و ترسناك نگام کري و چشمای با آراد شدم با صورت خوننهی به عقب برگشتم که هم سعیسر
 
 
 
 
 
 هی اسوننی به هميفکر کرد_
 
 
  آراد...آ: ترس لب زدمبا
 
 

 1 نگویچیه: گفتی عصبي سرخش دهنم رو بست با صدايچشما
تازه ..ي بود نه اسلحه االی از داني از ترس به رعشه افتاده بود حس کردم گردش خون تو  تنم متوقف شد نه خبربدنم

 سرخش ي تو چشماکردمیجرات نم... بغل کردمالویارادو گول زدم،جلوش دان... کردمی چه غلطوفتادیداشت برام جا م
 ..کردیم شتری لرزش تنمو بشی تند و عصبي نفسايصدا...نگاه کنم

 محکم اراد رو صورتم فرود یلی سامیتا به خودم ب... بار پاهام قدرت تکون خوردن نداشتنیا..کشتمی مرفتم،ارادی مدیبا
 دمیکش ي خفه اغیج..اومد

 انتکاریخ_
 
2 
 که با دست دمی کشغی جنباری طرف صورتم لمس شد؛اهی کردمیحس م.. که اونطرف صورتم سوختدی نکشهی ثانبه

 میگوش...می زندگيگند زدم؛دوباره گند زدم به همه ... شدری سرازمینی خون از بدی تو صورتم کوبگهی دیکیمحکمش 
 يصدا..دی اسفالت کوبي محکم رووی و گوشکشمتیم:زد اراد بلند داد. بودالیخدا لعنتم کنه دان...خوردی زنگ می در پیپ

 ومدی که از ته گلو در مییبا صدا.دیکشیاراد منو دنبال خودش م.. شددهی مخلوط شد دستم محکم کشغیهق هقم با ج
 ولم کن:زمزمه کردم
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تو ... نگاه کردم که مردم و زنده شدمشی وحشي لحظه کوتاه تو چشماهی...ختمی خونتو نرنجایدهنتو ببند تا هم: زدداد
  هق هقيفقط صدا. هلم دادنیماش
 
3 

 لحظه نگاهم کرد و هی..جرات نداشتم سر بلند کنم..کشتمی اراد مگهی بار دنیا.دستمو جلو دهانم گذاشتم...ومدی مآهستم
 بود؟بخاطر اون خودتو ی به اون عوضدنیهمش نقشه بود؟همش واسه رس: داد زدهوی دیکالفه تو موهاش دست کش

 ؟يشدی فلج می اون داشتن؟بخاطریی پایانداخت
 تنها مرد تی روز زندگنی کرتو باز کن تارا؛تا اخري اون گوشاز؛خوبیبرا من اشک تمساح نر:داد زد. تر شددی شدمیگر

  فقط منم داد زد فقط منتیزندگ
 رجیاگه ا... کشهی می که من زدم چي از گندکرد؟االنی مي چه فکرالیاالن دان... شدمخفه

 
4 

 دتری هر لحظه شدمیگر.. نگاه کردی پارتم عصبي صورتم و لباساياراد به خون رو...کنهی زنده زنده چالم مبفهمه
 یببند لعنت:داد زد...شدیم
 کنهی مکمی تکی دفعه تنی ارجیا...اراد تروخدا نبرم خونه_

  فقط مردنهاقتتیل:شدی مشتری فرمون بي دستش هر لحظه روفشار
  شوادهیپ:دیغر.با وحشت به ساختمون نگاه کردم. خونه نگه داشتيکشتم؟جلوی میعنی نگفتم؛يزیچ
 طرفم که ادیخواست ب.. و داخل خونه هلم داد فاتحمو خونده بودمدیلباسمو کش. شدمادهی پعی بودم که سردهی ترسنقدریا

 چقدر از اومدنش دونهیخدا م...دمی کرد السا رو پشت در ددرو که باز.دمی کشیقی نفس عماری اختیب. زنگ در اومديصدا
 خوشحال شدم

 
5 

 لباسش از بغل پاره شده بود؛اما ي جاش،چندی وحشتناك سرخش،سروصورت خونيچشما. اراد که داغون بودحال
 کرد  قدم داخل اومد و با لبخند نگاهمهیالسا ... بودشیشونی رو پیاخم وحشتناک.هنوزم زورش چند برابر من بود

 دی کشي بلندنیچشمش که به اراد خورد ه
 هی چه وضعنیاراد حالت خوبه؟ا_

  شده؟یخوبم بگو چ: تر شدظی اراد غلاخم
 یستینه خوب ن: السا نگران شدصورت

 گفتم خوبم: داد زدبای تقراراد
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 اومدم راجب معامله بابا: گفتعی و اشکارا ناراحت شد اما سردی لحظه به خودش لرزهی السا
 

 : آراد توهم رفتي بزنم ابروهاحرف
 می با مهران قرار گذاشتقبال

 
 
 
   کرد مهران گفتریی معامله تغيجا_
 
 
  و خلوت و بازیابونی بي جاهی بار تو نی بودن جنسا بهتره اادی خاطر زبه
 
 
  دی بدلیجنسا رو تحو 

   توعی ادامه حرفاشونوش ندادم سربه
 
 

   زخمشوي آرادو  شستوشو داد و جای رفتم السا به زور صورت خوناتاق
 
 

   بخت بدم زاري زانوم گذاشتم براي آخر خطه سرمو روگهی کردو رفت دپانسمان
 
 

   باهام رفتار کرد حالم از خودشووونی که آدمه بازم مثل حرجی ازدم
 

  خوردی بهم مشی سگیزندگ
  کنمی خودم فرار مخواستی مدلم
 
 

   بود ههی واسم بدتر از جهنم بود آراد به شدت عصبالی بدونه دانیزندگ
 
   که خورده بود پس افتاده بود فردا قرار بود جنسا رو جابهي از بازدیشا
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   کننجا

  سرم بلندم کردي اومد باالي زود مهرصبح
 
 
  کنمدارتونیتارا خانم آقا گفتن ب_
 
 
  ي گرفته اي با صداسوختی کرده بودم که همه چشمام مهی قدر گرنیا

 
 

 چرا:گفتم
  خانم گفت بلندتون کنمدونمینم_
 
 
  خوامینم_
   کنم که در بهرونشی بخواستمیم
  
 

  نشستمخی سعی آراد سردنی باز شد با دشدت
 

   بازم اونرنی کجا دارن مدونستمی مدی نترسشدی مگه مومدی در نصدام
 
 

  شی بازم برم پدیترسی تنها بمونم مزاشتی آراد قطعا نمی کوفتي معامله
 
 
   رفتم آراد داشترونی و بدمی پوشي باحال داغون مانتو شلوار ساده االیدان
 
 

   نگاهم کردزی ترجی زده بود ای مشکپی تکردی پر مکلتشو
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  فلج بود بهتر بودی اعصابشو ندارم تو دستو پاست وقتادی بخوادی کجا منیا_
 
 

  مفت خورنی نه به امیدی ملوی گفت نون و آب به علشدی محداقل
 
 
  می زندگي های کثافت مصوب تمام بدبخترجی نفرت نگاش کردم ابا
 
 

   نگفتيزی آراد چبود
 
 
 ادی بدی بایعنی ادی بگمی میوقت_
 

   آراد باکردی زنده به گورم مرجی اون روزو نگفته بود وگرنه اهی قضرجی به اآراد
 
 

   ودی عقب رفتم محکم دستمو کشاری اختی بلند سمتم اومد بي هاقدم
 
 
 میدی رفت به محل قرار رسرونیب

   بهمنجای داشت از خودمو احالم
 
 
   مهران  در حال پر شدن بوديونای پرت و درند دشت بود کامي جاهی خوردیم
 
 

  رجی معاملشون بود انی بزرگ ترنی ادی بود شاستادهی کنار پدرش واالسا
 
 
  ی قدر جنس باهم بار نکرده بود انگار قصد داشت مدتنی وقت اچیه
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   و مهران بودن نگهبانارجی افراد اي همه بای رو کنار بزاره تقری چهمه
 
 

   سرشون بودي باالیشگی آرادم با اخم همبردنی کارتون جنسا رو مکارتون
 
 
  ي لحظه صداهی کار کرده خدا رحم کنه ی چند روز چنی تو االی دانیعنی

 
 
  هه حتما بازدمی شنری آژفیفخ
 
   چشمام گشاد شد کم کماری اختی تر شد بي شدم صدا که قووونهید
 
 

   مهران کهادی جعبه ها رو ول کردن هم زمان با فرسهی شدم نگهبانا کمتوجه
 
 

  سای پلرجیا:زدی مداد
   لحظههی شد دای پسی پلری آژنور
 
 

   لحظه از همه باهی قفل کرد افراد مهران همه پراکنده شدم تو مغزم
 
 

  بلند گوي و صدادیچی پسی پلری آژي صداکردنی مورد مد فرار ممثله
 
 
   هستسی محاصره کامل پلنجارتحتی ادی بشمیتسل_
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   لحظه انگار فول باشه به پا شدهی تو
  و مهرانرجی وحشتناك گلوله ايصدا

 
   اومدرجی داد اي صدانیرفتن پشت ماش السا سنگر گيبابا
 
 
 
  شدداشونی از کجا پای عوضنیا_
 
 
 
 
 

 بود که همه وحشت کرده ينقدری تعدادشون اختی ررونی با لباش فرم بسی پلی کرد کلستی اسی پلنی تا ما شچند
  بودن

 
 
 
   بودمدهی ترسیلی جنگ خدونی شده بود مثل مکردنی داشتن فرار مسای توجه به پلی از ترس جونشون بو
 
 

  افتادالی داني لحظه نگاهم تو  چشماهی و فرهاد نی فردال؟ی بود دانی ککار
 
 
 

  شددهی نگاهم کرد خواستم سمتش برم که دستم به شدت کشهی ثانهی تند شد تفنگ دستش بود نفسم
 

  دمی زدم و خودمو عقب کشغی جدی شده بود منو محکم دنبال خودش کشی آراد وحششد
 
 
 
 تروخدا ولم کن_
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 رجی ادوتمی با دو طرفمون اومد که نمالی شدم داندهی داد زد خفه شو و محکم دنبال خودش کشدیلرزی متی عصباناز

   شدداشیکثافت از کجا پ
 
 
 
 

   اومدکی شلي داد که صداي به دستم فشار بدنمی رو به روش آراد نذاشت ببدرست
 
 
 
  زدم و به عقب برگشتم نفسم تند شدغیج
 
 
 
 
   بودرجی هنوز سمت االی داني لحظه چشام گرد شد اسلحه هی افتاد نی زمي روی خونرجیا

 
 
 
 

   بودرجی دعوا با اری درگمی دور شده بودالی از دانیلی آراد منقبض شد خفک
 
 
 
 

  شدمونی پشسای موج پلدنی لحظه خواست برگرده که با دهی آراد از خشم به لرزه افتاد بدن
 
   کثافت رو به درك فرستادهرجی االی داندمی آخر کار بود مهرانو دست بند به دست دگهید
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  دادی منو لو می شده به شهادت دروغ ولی اون عوضگرفتی مرجوی کرد چون اگه انکاروی خاطر من ابه
 
 
 
 
 
 
 
 

  شددهیی هم ساي بد شد دندوناش رویلی لحظه خهی آراد تو حال
 
 
 
 
 
  کشمتی میعوض_
 
 
 

  امی نمیتروخدا ولم کن ولم کن عوض: زدمغی فرار کنم که محکم به دستم چنگ زد جخواستم
 
 
 
 
   اون اطراف نبود همه جلوتر بودنیسی بودم که پلدهی دونقدری بده اي منو خودشو فرارخواستیم
 
 
 
 
  کشمتی می بگگهی کلمه دکیدهنتو ببند تارا _
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 : دمی خودمو عقب کشباز
 
 
 
 
 الی دانشی ولم کن آراد بذار برم پرنیگی همه رو گرفتن تو رو هم مسایپل_
 
 بهت ی دست اون عوضذارمی اگه بکشمت نمی  حتاریخفه شو اسمشو به زبونت ن: دی تو صورتم کوبی محکمیلیس

  برسه
 
 
 
 
 

 فرار سی به خاطر من داشت از پلترسهی نمیچی از هدونستمی بود مدهی جلو چشماش درجوی شده بود مرگ اوونهی دآراد
  کردیم
 
 
 
 
 
  دمی بده شدت به عقب کشی کرده بودم که دستدی قطع امگهید
 
 
 
 
 
 
 
   رو بهم دادمای رو به ذو شدم انگار دنالی وحشت برگشتم که با دانبا
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  شرفیدستتو بکش ب_
 

  کشمتیم: بود داد زد شهی آراد سرخ تر از همصورت
 
 
 
 
   بودالی تو تن دانسی پلی شد لباس فرم مشکری شدن اشکام سرازری و بازهم درگدتمی به شدت به عقب کشالیدان
 
 
 
 

 ومدی هم مي محکمشون تو سرو صورت هاي و لگد هامشت
 
 
 
 
  زدمغی جدمیلرزی مدی ترس مثل باز
 
 
 
 
  الیدان_
 
 
 

  ایجلو ن: زد داد
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 مردمی  برداشت داشتم مزی خالی سمت داندمی کشي بلندغی جدمی ارادو دي برق چاقوهی ثانهی تو
 
 
 
 
 
  ی هرجا بگامیآراد تروخدا آراد گه خوردم تروخدا بذارش کنار غلط کردم م_
 
 
 
 

  هردودی با زانو تو شکمش کوبالمی لگد زد دانالی که انگار کر شده بود محکم به دانآراد
 
   زدمغی آراد افتاد جي روالی افتادن چاقو دست آراد بود داننی زمرو
 
 
 
 تروخدا نه_
 
 
 
   تاراایجلو ن: داد زدالیدان
 
 
 
 
 .... بشهشیزی چالی بهتر بود اما اگه دانمردمی و لرزون جلو رفتم من مهی با گرشدینم
 
 
 
   شدی به عقب پرت شدم صورتم خونالی برم با لگد محکم دانکی خواستم نزدتا
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  ی لعنتای نکی نزدگمیم_
 
 
 
 
 

  به لحظه به ارادشدی مکی نزدالی لحظه به دانهی گفتنی و به هم ناسزا ماوردنی هردو رو چاقو بود و فشار مدست
 

  الیدان: زدم غی رو گلوم گذاشتم جدستمو
 
 
 
   حرکت دست هردوشون متوقف شد روح از تنم جدا شدهوی

 
 
 
  الی وحشت لب زدم دانبا
 
 
 
 
 ی چاقو خونخوردمی منی برداشتم داشتم زمگهی قدم دهی شدن رهی هم خيو چشما با نفرت تای چاقو خورده بود خدایک

 بود
 
 
 
 
   تروخداالیدان_
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 دی عقب کشالی نگاه کردم نفسم گرفت شکمش پره خون بود دانی آراد بلند شد وحشت زده به آراد خوني از روالیدان

 زدیمحکم نفس نفس م
 
 
 
 
 آراد.....آ_
 

 تو چشماش آب جمع شده بود خواستم برم سمتش که ي بود حس کردم از شدت قرمزرهی بهم خی خوني با چشماآراد
  شددهیدستم به شدت کش

 
 
 
 
 
  می بردیبا_
 
 
 
 

  رهیمیم...  آرادالیدان: شد ری سرازاشکم
 
 
 

  کشمشیاالن خودم م: زد داد
 
 
 
 

 :  ارادو دوست داشتمشهی محکم گرفتم من همدستشو
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 الی دانکنمینه تروخدا التماست م_
 
 
 
 
 
   نذاشت محکم به جلو هلم دادی التماسش کردم طرفش برم ولنقدریا

 
 
 
 ي سمتش بريحق ندار_
 

 :  دادنوی ماشچیی بهم سوالی افتاد داننی زمي دوباره روی قفل شد خواست بلند شه ولشی آراد رو شکم خوندست
 
 
 
  نتتی ببنجای ای کسخوامیزود باش برو نم_
 
 
 
 
 یپس تو چ_
 
 
 
 
 
  برونجای االن نه زود از ای ولامیمن م_
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  فاصله گرفتمالی تو صورتم خورد تا از داني بدي دور شدم سوزي بلندي قدم هابا
 
 
 

  به السا زنگ زدمعیسر
 
  رهیمی فرهاده تروخدا برو کمکش کن وگرنه منی کنار ماشیالسا اذاد زخم_
 
 
 
 
 
 کجا: زدغیج
 
 
 
 
 
   فرهادنیکنار ماش_
 
 
 

  نحس دور شدمي شدم و با شدت پامو رو گاز گذاشتم و از اون جاالی داننی قطع کردم و سوار ماشعیسر
 
 

 :السا
 ی لشکام بی متنفر بودم ولهی از گرشهی شدمو پامو رو گاز فشار دادم همنمیسوار ماش.زدی وقفه می قلبم تند و بضربان

 اشکام سرعت گرفتن. افتاده بودنی اراد که کنار ماشی تن زخمدنیبا د.ختیری صورتم ميوقفه رو
 آ آ اراد: شدمادهی پنی از ماشتند

  بشهنی کردم سوتر ماشکمکش
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    اراد نفس بکشکشمی حتما خودمو مادی سرش بییاگه باال. رو فرمون قفل شده بوددستام
  زدم باتوام ارادغیج
 

  بود خدا لعنتشون کنهشی روهم بسته بود دستش ب شکم زخمچشمامو
 کردمی می سرعت جت رانندگبا
 هی و به کار گرفتم و شکمشو بخی داخل اووردم تمام مهارتم تو پزشکی دروباز کردم اراد وبه سختدمی خونه که رسبه

 .زدم
 
 دی لرزی کار دستم مي بار بود موقع نیاول
 

  کارم تموم شدنکهیبعد ا. عشقهریتقص
 

 رهیجون بگ کم هی غذا گرفتم تا براش
 . چند ساعت چشماشو باز کردبعد
 

 ؟یاراد خوب: شدمرهی بهش خنگران
 

  بهتر شده بودی کمانگار
 

  بخاطره مرگ پدرش حالش داغون بودزدی تو صورتش موج میاشفتگ
 

 کردی مهی من نبودم حتما گراگه
 

 ؟يچرا کمکم کرد: گفتي خشداريباصدا
 

 يدی وقت منو ندچی که هیی رو دوست دارم توی عوضيچون تو: انداختمنیی پاسرمو
 

 .  کارمي باعث مرگ پدرم شد باعث نابوددمشیسال د8 که یکس: زدپوزخند
 

 ي هنوزم دوسش داریول: من تلخ ترشدپوزخند
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  که دارم تنفرهیتنها حس_
 

 . برق زدچشام
 
 ؟يواقعا از تارا متنفر: قاشق سوپ تو دهنش گذاشتمهی

 
  باشم؟دیانب: قرمز قرمز بودچشاش

 
  بعدم ازیشی رد می از مرز قاچاقهی ترکفرستمی مدمی متیاراد من فرار_
 

  فقط تو خوب باشکنمی و برات فراهم می زندگنی المان بهتريری مهیترک
 

 میریمن تنها نه باهم م: مردونش زمزمه کردي بود باصداری سخت ونفوذ ناپذشهی مثل همنگاهش
 
  من اراد بودی حرفش جون تازه گرفتم تمام عشق و زندگنی ابا

 . شدمرهیبا لبخند بهش خ. قبول کردهشنهادموی پشدی نمباورم
 .کنمی عوض نمای زن مغرور عاشق اراد و با دنمن
 کنمـی عشقمو خوشبخت مینی مرد و نی امن
  کنار من ارامش داشته باشهکنمی ميکار
  تا االن نداشتهکهیزیچ

 . سبز من بودي به چشمارهی ارادم خنگاه
   بارعاشقش شدمنی آخري بود که برای کسنی اولاراد
 

 :تارا
 الو السا حال اراد خوبه؟: که کردم شماره السارو گرفتمي کارنی به خونشون برگشتم اولالی با داننکهی ابعد
 اره به لطف تو_
  بگو زندسکنمیخواهش م_
  وقت مزاحمش نشو ازتو متنفرهچی هگهیاره د_
 

 . و قطع کردملی وموبادمی کشیقی عمنفس
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  شونم نشستي رویدست
  وا رفتمالی داندنی ترس به عقب برگشتم با دبا
  نه؟ی نگرانشیلیخ_
 الیدان_
 ؟يدوسش دار_
 
  سال ها نگرانم بوده االنم خدا رو شکر با عشق تازش خوشبختهنی نگرانشم چون تمام اونمیچرت نگو من بهش مد_

  بودنی سنگالی داننگاه
 ؟یکنیحرفمو باور نم_

 ی عروسدی خرمی برای بامادرم و دننیی پامیزود باش بر. قصه تا ابد تمومهنیبسه ا: فوت کردی عصبنفسشو
 

  زدملبخند
 . من بودی تما عشق و زندگالیدان
 
  لبخند زدماری اختی بالی دانيادآوری تموم شد با ی همه چشدی بودم هنوز باورم نمشگاهی آرايتو
 
 
 
   باغمی بعدشم برمی محضر عقد کنمی برشگاهی قرار بود بعد آرارفتی داشت با موهام ور مشگریآرا 
 
 
 
 
   تو گوشمهی لعنتي اون گلوله ها و اون روزاکی شلي هنوز صداکنمی ازدواج مالی منم که دارم با دانیعنی

 
 )سنگ هم خواهد شکست( ستمی بفصل

 
 کنارم نشسته بود و الی اومد خواهر دانی داشت از سرم در مشی آتگهی دیرفت ول چقدر با موهام ور شگرهی آرادونمینم 

  کردیبهم نگاه م
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 ی نکردن وقتی مخالفتچی بار هنی افتادم هرچند ای پدر و مادرش مي حرفاادی ی باهاش راحت نبودم وقتي اونقدرهنوز
   با من ازدواج کنهخوادی گفت مالیدان
 
 
 
 
   و دست زددی عقب کششگرهی عذاب بدن  آرانی از اشتری بالوی دانخواستنی نداره نمدهی فاگهی ددونستنی مدیشا
 
 
 
 
 ماشاهللا دخترم مبارکه_
 

  یمرس: شدمبلند
 
 
 
 
 ینی اونجا خودتو ببیتونیگلم م_
 
 
 

  لحظه چشمام گرد شدهی خودم دنی از دستادمی اشگاهی آراي قدنهی ايجلو
 
 
 
 
 تو صورتم بود تو ییبای سرخ و زشی سرم جمع شده بود  آراي باالیشی بود بقختهی از موهام فر شده تو صورتم ریکم 
   سرخم نگاه کردم و لبخند زدمي به لبانهیآ
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   جلو اومد و با لبخند گفتایدن
 
 
 
 
  ارهی تا شب دووم بخوادی مي داداشم چجورچارهی زن داداش بي خوشگل شدیلیخ_
 
 
 
   باشهیمی باهام صمخواستی مدی شادمی خندیظه چشمام گشاد شد ول لحهی

 
 
 الی و به داني سر دارری رو زی خوشگل نر از من کردب نکنه کسی تو واسه کی خوشگل کردم ولالیمن که واسه دان_
  یگی نميزیچ
 
 
 
 

 صورتم ي جلوی موهام بود تا کميرو.  بشم توریمی قدر زود باهاش صمنی انتظار نداشت ادی نگفت شايزی و چدیخند
  ودمیاپوشی شنلمو به کمک دننیآوردمش و آست

 
   با لبخند طرفمون اومدشگرهی شوند انداختمش که همون موقع آرارو
 
 
 
 
  آقا داماد دم دره_
 
 
 
   داخلادیبگو ب: زد ی چشمکایدن
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  اروم سمت در رفتي با قدم هاخودشم
 
 
 
   وسط بپرهدی کالغ نباهی رسنیم م دو تا کفتر عاشق بهیخوب وقت_
 
 
 

 چشمم به شخص رو زدی لخت رو پوشونده بود قلبم محکم مي بازوهاي شنلم روکردی متمی اذی و بلندم کمدی سفلباس
 پشیبه رو ثابت موند نفسم گرفت از ت

 
 
 
 
  بلندش که جلوم ظاهر شدرشقدی کرم زرهنی تنش بود همراه پی خوش دوختیکت و شلوار مشک 
 
 
 
 ي کرده بود موهاغهی موهام بود صورتشو هفت تي صورتم روي شدم اونم ماتم شد هر چند تور جلورشی خاری اختیب

  پرو خوش حالتش رو باال داده بود
 
 
 
  دفعهي چرا برادونمی اومد نمکمی نزدی ارومي شدم با قدم هارهی گل سرخ تو دستش خي اومدنیی دست گل پابه
 

 . انداختمنیی وسرمو پادنشی ازددمی خجالت کشمی توزندگاول
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 . زدی به سرتاپام نگاه کردو سوتی جذاببالبخند
 !ي شدی که خجالتنمیبیبه به م_
 
 
 

 . وسالم کردمدمیخند
 .دمی عقب کشعی خواست سمت تور صورتم بره که سردستش

 . کشهی دوتامونو منهی ببادیاگه مامانت ب_
 
 
 
 

  یخالف شهر که نکردم زنم: کردی کم رنگاخم
 
 
 
 
 .ي زشت تر شدیلینشناختمت خ: گفتهوی

 
 
 
 

 ازهمه خوشگل ترشدم  بعداشم نجای من ايخودت زشت شد:   گفتمدهی ورچیی ازکار افتادو تورو باال دادم و بالبامغزم
 ...یتونیاگه زشت شدم م

 
 
 
 

  تورو رو صورتم انداختمعی ازچه قراره ،سرهی قضدمی که رو صورتم حس کردم تازه فهمرشوی خمارو خنگاه
 الی دانيزی هیلیخ_
 

  دونم به خصوص امشبیم: باال رفته گفتي وباابرو هادیخند
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 دمی و دسته گلو  ازدستش کشدمی شعور ،خندی کرد بدی تاکروامشب
 .ي نکردي کارهی تارونی بمیبر_
 
 
 

  جا کار دستت ندمنی بپا همي شدي خطریلیخ: گفتکنارگوشم
 
 
 
 

 پرونشو:دمی گل به شونش کوببادست
 
 
 

 دارهی  که تا امشب نازت خري نداریباشه بابا جنبه شوخ: باال برددستشو
 
 
 
 

 .نمیبی نمویچی ،کاله شنل ننداز هگهی موهام بسه دي تور روالیدان: شنلم رو رو موهام بندازه که گفتمخواست
 
 
 
 
  اخم کردو به طرفم اومدهوی
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  بزنن؟دی صورت زنمو دگهی دي رگم که بذارم مردای بنقدری ایعنی ، ینیالزم نکردم بب: عقب رفتمعیسر
 
 
 
 
  باز  کردنوی و درماشدی سرم کشي خشونت کاله شنلمو روبا
 

 . کم استرس داشتمهی محضر می شدم رفتسوار
 
 
   کنارم نشسته بودی صندلي روالیدان.  لحظه به دورم نگاه کردم هی

 
 
 

 .  وخالش به اضافه فروزان اونجا بودن ، باپدرو مادرشیی و داعمو
 
 
 
 . بهم دست دادي بدیلی من تنها بودم ، حس خیول
 
 
 

 ،خودم ی ناراحتنمینب: گفت ی بمي کوتاه نگاهم کرد وکنار گوشم باصداالی بودم ،داندهی عقب کشی کمکالهمو
 .شمیخانوادت م

 
 
 

 هی کافیتوباش:  زدملبخند
 برام زای چنی بود،من که اهی سرم بودن ،هفتصد سکه وهزار شاخه گل رز مهري باالالی وخاله دانای شد، دني جارغهیص

 .مهم نبود
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  شدی رو پاش فشرده مالی شد، دست داني دفعه سوم جاري براغهیص
 
 
 
 
  خی می لفظریعروس ز: بالبخند گفتایدن
 

 . واد
 
 
 
 . بودي کارنی رو که روش نگییبای زدی دست بند طال سفالیدان
 

 بله: گفتمرومی ني دستم انداخت و من فقط با ته مونده دور
 

باالخره : بهم دادن دادن تو گوشم گفتاروی داغش دستم رو لمس کرد انگار دني ،دستادمی رو شنالی فوت شده داننفس
 .يمال من شد

 
 

 هی قشنگشو ي داد باد موهانیی شد ، پنجره رو پای پخش مییبای باز کرد برام ،دستش رو فرمون بود آهنگ زنویدرماش
  دست بکشم توشخواستیکم پراکنده کرد چه قدر دلم م

 
 . زن و مرد ازهم جدا بودن وفقط موقع شام باهم بودنالی اجبار دانبه
 

  کردمی رقصنده ها نگاه متی به جمعتنها
 

 . زدمیو جمع و جور کردم ولبخند ساختگ خودمی کنارم نشست، کمالی رفت، مادر دانی براش ضعف مدلم
 
  تاراجان؟یخوب_
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 ممنون:   گفتمآروم

 
  ،دلت برا شازده پسر ماتنگه؟زمیچرااخمات تو همه عز_
 
 .  تنگ بودیلی نگفتم دلم خيزی و چدمیخند_
 
 
  فرستم دنبالشیاالن م_
 
 
 

 ...دیعاطفه خانوم من با: گفتمآروم
 
 
 

 ی ناراحت می به بعد مامان صدام نکننی شه،ازای نممی خوای که ميزیشهچیتارا گذشته ها گذشته هم:دی پرتوحرفم
 و الی ،دانی فکر کني که باهاشون بودیی به بعد به گذشته و آدمانی خوام ازای حکم دخترمو داره نمالیشم ، زن دان

 ،دیدی مدت کم عذاب نکشنی تو  تو ایماو حت
 
 
 
 از ي به بعد توهم عضونی تارا ازای گذشته هم فراموش کني حرفای خوام حتی درست شد مزی باالخره همه چاما

 . نکنیبی غری هستکزادیخانواده ن
 
 
 

 چشم ممنون: رو لبام نشستلبخند
 

 .  فشردو بلند شد ازجاشدستمو
 و باغ نگاه کردم تیروشن کرده بود به حوض آب                          فضارو فکناانور می بودی باغ بزرگيتو
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    ازدر سالن وارد شد، لبخند زدمالی دانکه
 

  انداخته بودنیی سرشو پابچم
 

  شد، لبم کج شدرهی گرفت و به صورتم خدستمو
 
  میخورد_
 
 ي شدیخوردن_
 
  بودنیی معذب بود سرش پایلی خد،ی آوردم که خندی دستش فشار آرومبه

 ی کشن، زشن کنارشه و نگاش می کردم ، به چند تاشون چشم غره رفتم خجالتم نمی دخترارو روش حس منگاه
 ؟یکن
 
 الیدان_
 

 جونم: لحن خاص صداش زمزمه کردباهمون
 

 .  دادی جوابمو مي طورنی دفه ود انی از تعجب گشاد شد ،اولچشمام
 

 دمیخند
 يمهربون شد_
 
 شمیامشب مهربون تر م:  ابروشو باال داديتا
 
 
 ی تو خطرناکشم،ی پادی بگمیخواهرت مامشب به _
 
 

 یلیخ:  شدکمینزد
 ،  کوتاه به فروزانِ بغ کرده نگاه کردمي لحظه هی دادمو رونی بنفسمو
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 ... که آرادیی اون روزا،ی تموم شد اون همه بدبختی همه چشهی نمباورم
 
 
 .ی کنادی روزشم هی يحق ندار:  دادی و به دستم فشار محکمدی حرفم پرتو

 ياری بارت باشه که رو زبونت منی رو هم آخری اون عوضاسم
 
 

 تار مومم هی کالشو سرم گذاشت که ي به زور شنلو تنم کرد و جورالمی دانمی شدیموقع شام قاط.  گفتم باشهمظلوم
 معلوم نبود

 
 

   بودیی به جارهی نگاه کردم که خای به دنمی باهم خوردشامو
 دمی دالوی چرخوندم که دوست دانچشم
   کنم اسمش فرزاد بودفک

 
 

 . نگاه کردای باز به دنشی باال داد و با نیی ابرودی رو دای نگاه دنیوقت
 
 

  انداختنیی سرشو پاعی سر،ی که خجالتاونم
 
 

  بار آروم تو گوششهی چندلحظه ومدی که کنارم مای شل شد، دنشمی نمنم
 

 کردیا خوشگل کیابر فهمیدم: گفتم
 

 نگفت چیزي خندیدو
 
 
 
 
 .کرد کف دهنم دیگه که کردیم تشکرو  گفتن تبریک بهمون ینقدرا
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 .شد تموم خوب تفاقايا باهمه شبم ونا

 
 

  شتاگذ قالشون وکشید الیی ماشینا زبینا بود شده دیوونه که نیالماد میومدن دنبالمون بوق با بقیه
 
 
 

 .کرد شارها خلاد کردوبه نگام بالبخند بازکردو ودورو شتاد نگه زیبایی آپارتمان جلوي
 

  خونه شدموارد
  شده بودنی بود قشنگ تزئکی شیلیخ

  قشنگهیلی خالیدان: بودندی و سفاهی دکور ستمام
 
  اتاق بچه ها رو بهت نشون بدممی برایب_
 
 . جناب سرگردی عجولیلیبچه ها؟خ: بهت نگاش کردمبا
 

  باشم؟دینبا: وگفتدیخند
 

  تموم شد؟شهی باورت می ولمیدی کشی سختیلی هردومون خالی سخت بود دانیلیخ: زدمی تلخلبخند
 
 . سرنوشتمون بهم گره بخورهينطوری عاشقت بشم و اکردمی فک نمچوقتی هدمتیروز اول که د_
 
 من فقط کنار تو الی کنه دانریی همه تغنی اتفاق اهی سرنوشتم با اون کردمی فک نمدمتی که دیمنم روز اول_

 خوشبختم
 
 شهی همي مال منه برازتیهمه چ.یتو فقط مال من: شده وگفترهی چشام خبه
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 وونهی دوست دارم دیلیخ_
 

  دختره خلشتریمن ب: زدی دخترکشلبخند
 
  همشو اعتراف کنوی کوی بگو چخوامی نمنوی اشترینگو من ب_
 

 عاشقتم تارا: شدي و بعد جددی خنداول
 ی که فرصت بده لبشو محکم رو لبم فشرد و مثه قحطنی قبل ادی دور گردنم حلقه کرد و به طرف خودش کشدستشو

   کردی دستشو پشت گردنم زد واخم کمرنگی و به عقب هلش دادم ولدمی خنددمی بوسیزده ها م
  تکون نخور بچه امشب تشنمه _
 پررو _

   شده بودي زد جری و زبون مدی مکی داغش دور کمرم محکم شد و لبامو محکم مدست
  ياریو ب اسم اونگهی دنمینب _
 الیدان _
 ... که هر لحظهمیدی می سخت بود اون روزا که ناموسمو تو دست اون عوضیلیخ _

 ی داغش محکم تو گوشم مي نفساشدی تر مي جرافتادی اون موقع مادی شد و محکم لبمو گاز گرفت انگار که ساکت
 زد ی و زبون مدی بوسی داغشو رو گردنم گذاشت آروم مي و لباسمو باال داد لبادیخورد هلم داد رو کاناپه و روم دراز کش

 از صد ی زارم کسی نمگهی تمومه دگهید:  گفتگوشم  خمارش نگاه کردنکردم محکم بغلم کرد و تويتو چشما
  زنم رد شهیفرسخ

 زنت؟: دمیخند
 اره:  تو دهن گرفتلبامو

 
 ي من مقدر کرده بودخوشحالم که کناريخدا برا یبی برام بود چه سرنوشت عجای دني حرفانی ترنیری شالی داناعتراف

اراد وهرگز . خودشونو شروع کردنیخوشحالم که اراد والسا باهم به المان رفتن و زندگ. وار عاشقشموانهی که دمیمرد
 مثل السا ازدواج کرد وخوشبخت ی جذاب وخوب وعاشقرخوشحالم با دخت.ونمیچون بهش مد. فراموش کنمتونمینم

 به کل شیساله که بعد مرگ پدرش زندگ17 يتارا. زن جهان باشمنی خوشبخت ترتونمی مالینمنم کنار دا.شد
 ... کنار عشقش خوشبخت شدنکهی با تفاوت اشی کرد زندگگهی بزرگ دریی تغهی یسالگ25 االن تو رکردییتغ
  تر از شکر قندمنیری شي بهانه يو ا 

  بندمی جز تو دل نمی عشق پاك کسبه
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 ی احتغمبری همه پنی انی دبه


