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 جديدم سال ومن بود آخرسال روزاي  ميکردم نگاه ميباريد که بارون هاي قطره به داشتم بودم وايستاده پنجره کنار

 تو رفتم بهمن اين فاطمم من. شومم سرنوشت اين خاطر به  !گرفته دلم يکم  مکن شروع جديدم زندگي با بايد رو

 برام تولدم با پيش سال16اما درسمه وذکرم فکر تمام عاديه زندگي يه زندگيمم .دارم متوسطي خانواده سالگي16

 خاندان پسر،  ميترسيدم بچگي همون از ازش که کسي با بايد !شد خراب من زندگي فکرا اون وبا کردن فکرایی

 خوب باش زندگيم شايد دعوا اون از قبل تا. کنم ازدواج باهاش بايد ولي ميترسم ازش  ميرزائي کيارش ميرزائي

 خوش زندگي با بايد عزيزش عموي هم بود دوستش هم که عموش شدن کشته و کوچک جنگ يه با ولي ميشد

 به برام جهنم خونش تو بزارم که پامو شخود قول به سازه نمي برام خوش زندگي گفت ،خودش کنم خداحافظي

 ... منه منتظر انتقام فکر با دوساله که گري شکنجه از و انتظارمه در که جهنمي اين از ميترسم. ميکنه راه

 ؟! عزيزم ميخوابي چقد  ديگه بيدارشو دختر فاطمه  فاطمه：کيميا

 !نبرد خوابم ديشب خستم خدايش بخوابم بزار کيميا واي_

 قرقي عين شدم بيدار جوري چه نفهميدم    !!!يا نکني گله من از سراغت اومد داداشم  وقتي ولي بخواب باش_

 .  نشستم سيخ سرجام

 !  عزيزم  ميکردم بيدارت تر زود داري ارادت انقد داداشم به ميدونستم اگه اخي _ عزيزم شدم بيدار که من_

  ؟؟!؟؟؟ها ميدي حرص منو انقد چرا تو دست از کيميا واي_

 که آرايشگاه بريم بايد ،پاشو پاشو حاال.. دارين تشريف عروس هم شما! ،خواهرشوهر شوهرما خواهر عزيزم خب_

 . دختر شو بلند هستيم روزي همچين منتظر همه کنن آمادت

  گفتم لب زير آروم ای باشه_

 از اما داشتين ليحا چه ميدونه خدا که بودم عادي عروس اگه حاليد خوش انقد هستم بس خون عروس خوبه

 ! شنيد کيميا بدم شانس

 يه و کنيد ازدواج شماها زودتر که نميکرد اصرار انقد بابا بود اگه نيست مهم چيزا اين ومادرم وپدر من براي عزيزم_

 ... کارداري عالمه يه تو که بيوفتيم راه بخوريم صبحونه شو اماده پاشو حاال نميگرفتن هم عروسي،باشکوه

 مامان پيش و بيرون اومدم زدن ،مسواک صورت و دست شستن و مربوط عمليات از پس دستشوي مرفت شدم بلند

 آقاي بيرون رفتم و شدم آماده .رفتم نشه بد حالم که خوردم يکم ولي نداشتم اشتها بود کرده درست صبحونه که گلم

 ! دمخور حقشو انگار کرده اخم همچين بيام تا بود واستاده منتظر در دم اخالق خوش

 .نداد جواب ادب بي پسر که دادم سالم يه لب زير

 ! نداشتم عجله من مياوردين تشريف ديگه ساعت دوسه يه_

 ! بودم خواب چه من به خب_

 ؟ خوابه ،وقت يازده ساعت_

 . موندم خواب همون واس بودم بيدار صبح تا ديشب_

   دارم عجله من که بتمرگ گفت و کرد نگام چپکي 
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 جعبه چندتا اخه نشستم جلو ناچاري از منم ميزد من به مليح لبخند يه و بود نشسته خانم کيميا که تپش  بشينم رفتم

 !خل پسر کرد حرکت ماشين که بودم نبسته درو هنوز نشستم که توماشين کنارش نبود جا بود گذاشته خودش کنار

 بستم درو شدم پياده .ایستاد اهآرايشگ در  دم نميرسيد گوش به چيزي موزيک  صداي جز بود سکوت تو ماشين

 دونه هم رو ها جعبه اومد کيميا دقيقه ده بعد ميزدن حرف باهم داشتن نخورد تکون خانم کيميا شدم منتظر هرچي

 .برداشت خودش چهارتارو من دست داد تا سه ورداشت دونه

 چين؟؟ اينا کيميا_

   ديگه ومخلفات فشک منو ولباس ديگه ومخلفات وتوره تاج کفش با شما عروس لباس_

 .... استقبال وآرايشگر،اومد آرايشگاه تو رفتيم

 

 .  ببيني خودتا بري شي بلند ميتوني عزيزم شد تموم خب_

  بود شده عوض کل به قيافم باشم من اين نميشد باورم واستادم که آينه جلوي 

 مرسي_

  !شدي ناز خيلي عزيزم ميکنم خواهش_

  اومد ولش ول با کيميا

 ؟؟ کجاست  نميدونيد داشتم زشت داداش زن يه من (آرايشگر خانم) خانم شيدا  همگي به سالم به به_

  ببينش نازي به عروس دختر نکن اذيتش_

 واس ميسازه هلو يه لولو يه از آرايش که ميگن درست يعني  نميکنم باور که من  ملوسکه همين عروسمون واي اي_

 .پس همونه

 شيري رنگ به عروس لباس شدم شکلي چه ببينم درست که قدي آينه جلو رفتم منداشت رو شوخياش حوصله اصال

 اين با من نه وگر داشت را بخوره بهش که کتي خانم شيدا خداراشکر اما بود لختي طرح نقش عالمه يه با بود تنم

 ياد بايد اما سملبا حتي نبود خودم سليقه به کدوم هيچ ولي بود خوب موهامم صورت آرايش نميرفتم مجلس تو لباس

 !بگيرن تصميم برام بقيه کنم تحمل که بگيرم

 .بود کيميا اومدم بيرون فکر از گرفتم قرار شونم روي که دستي با

 . اومد داماد شاه که بپوش شنلتو خانم عروس پاشو_

 .اومدم باشه_

 بشه پياده نداد زحمت خودش به که ماشنينش سمت رفتيم بيرون رفتيم آرايشگاه از بريم که شدم اماده کيميا باکمک

   ماشين تو  نشستم من کرد باز درو کيميا

  سالمت به بريد خب_

 نميايي؟ ما با تو مگه_
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 باشه؟؟؟؟ برسيم اول ما که بري آروم  داداش فقط  بريد، شما ميام بابا با من عزيزم نه_

 

  وروجک باشه_کيارش

 .  فعال رفتم من_

    باش خودت  مراقب سالمت به_

 همه از کنارمه که آدمي اين از شدم قفس تو که گنجيشکي عين کرد حرکت که ماشين گفتم خداحافظي يه آروم منم

 ! داشتم ترس ازش اول همون از نيست االن بحث  ميترسم بيشتر عالم

  بيرون اومدم از،فکر صداش با

 ؟؟ بس خون چيه حکايتش نميزني جيک ميرسي که من به ولي درازه زبونت بقيه جلوي_

  بس خون ميگه بهم هميشه نميکنه صدا رو اسمم بس خون شدم من که دوساله گفت، باز

  ساکتم هميشه من هيچي_

  ميري باال راست ديوار از ميگفتن يادمه من که جايي تا ولي_

  نيستم ديگه اما بودم شلوغ خيلي خيلي بود جوري همين چون نداشتم جوابي چون نگفتم چيزي

 جمع دروبرمون ادم قوشون قوشون که تاالر سمت رفتم کيارش همراه به و  کشيدم راحت سنف ایستاد که ماشين

 شدن

 _ کيارش

 بشينه روز شب که ديدم براش خوابايی يه کن صبر اما  ميکنه بازي رو مظلوما دختر نقش خوب انقد که ميگيره خندم

   پاپتي دختر کنه گريه

 مختلط عروسي نميدادن واجازه بودن تعصبي خانوادش چون شدن عجم دورمون آدم گله يه نگهداشتم تاالر در دم

 بابام شهرشونو تاالر بهترين زنانه قسمت تو رفتيم گرفتم رو دستش ناچار به کنيم زنونه مردونه شديم مجبور باشه

 تو نبودم حاضر حتي نبود بابا اجبار اگه نداره کدوما هيچ لياقت دختره اين ولي گرفت رو عروسي بهترين کرد کرايه

 داد جون دستام رو امير ميوفته يادم وقتي کنم خالي سرش هامو عقده ميتونم که خوبه اينم ولي کنم نگاه روش

 کنم شروع ميخوام امشبم همين از نرسه فکرشون به که ميدم زجر همشونو جوري يه  ميگيره چشمامو جلو خون

 شوهر خونه کنن راهيش و بگيرن پاتختي مراسم مسو روز و بمونه پدرش خونه تو روز سه عروس دارن رسم اونا

 !  خودم خونه ببرم خودم با رو عروس تاالر از که ميده حالي چه ولي

 ! نميبيننش حتي ولي ميشن کور ديدنش حسرت تو همشون ميکنم فکر وقتي ميده حالي چه که آخ

 ... طرف يه يکي اين رفط يه ميدمش که زجراي خانوادش ديدن حسرت تو ميکشه زجر چقد کوچولو بس خون

  کنم باال عاشقا عين تورشو شدم مجبور  نشستيم وقتي داماد عروس جايگاه به رسيديم تا کشيد طول دوساعت

  بود شده قشنگ قيافش نگذريم ازحق
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 بودن جمع دورمون همه نبينمش تا کردم طرف اون صورتمو  ميکشيد خجالت مثال نميکرد نگا من به بود پايين سرش

 ! هه خوشبختي چه اونم میکردن، خوشبختي وآرزوي ميگفتن کتبري و

 

 بود ديگه جاي فکرش ولي  ميکرد نگاه آينه تو داشت اونم  کردم نگاش رو روبه آينه تو از

  دورکردم خودم از فکرشو اما سوخت براش دلم لحظه يه برای فقط بودن مظلوم ولي چشاش

 خوشحالي؟:کيارش

 ؟!ظرتونن به باشم خوشحال بايد：فاطمه

 اگه عمرأ پاپتيا شما  نميديدي عروسي همچين خوابم تو اومده گيرت خوشتيپي اين به پسر ديگه اره： کيارش

 نه؟؟ مگه بگيرين بتونين عروسي همچين

 تو وبرادرمم خواهرم عروسي بگم اينم البته هستيم پاپتي وخانوادم من کن فکر：گفت کرد نگام شد اشکي چشاش

 کوفتيت عروسي اين از تر باشکوه خيليم بود تاالر همين

： گفتم عادي خيلي جاش به ولي نمونه توش سالم دندون که دهنش تو بکوبم چنان دست پشت با ميخواست دلم

 . ميوفتيم راه مراسم بعد ميبينيشون که شبيه آخرين امشب چون کن نگاه خوب همشونو پس

 مردا پیش برم شدم بلند نبود مهم برام اما کرد نگام شد اشکي چشاش

 _ فاطمه

 ! ببره منو قرار امشب همين يعني من خداي واي گفت چي که بودم هنگ تو

 ديگه خونش ببره منو آدم اين مطمئنم ميکردم نگاه سير خانوادمو اعضاي دونه دونه نشست گلوم تو بدي بغض

 نميده بهم ديدنشونو دوباره اجازه

 ! ميکرد ديونم ازشون شدن دور فکر ميکردم اهنگ رو نازشون صورته بودن جمع دورم هام برادرزاده

 بابا اونو جون به جونم واي شد بدتر حالم بود باروني نازش چشاي ميکرد نگام بغض با بود نشسته صندلي رو مامانم

 !بده صبر بهمون خودت خدايا رو دوريشون بيارم طاقت جوري چه حاال ميشدم ديونه نميديدمشون روز يه بود وصل

 ! بياد سرم بالي چه قراره ميدونن همشون مطمئنن بودن غمگين ناراحت خانوادم عضايا دونه دونه

 کند هاش عقربه بره دير ساعت ميکردم دعا دعا اما بودم شده خسته بود کوفته بدنم تمام بودم نشسته چندساعت

 پدرش با داشت فتنه؟ر وقت يعني خدا اي شدن تاالر وارد وپدرش کيارش  بود دوازده ساعت بود ديرشده اما  بشن

 خيلي پدرش ، ميزنن حرف ميريم داريم امشب که اين درمورد کنم فکر بود روپيشونيش هم گنده اخم يه ميکرد بحث

 فاميالي شدن سالن وارد برادرام پدرو ميبرد ارث به رو خوبشون اخالق از يکم کاش اي طور همين مادرشم مهربونه

 همين بود سخت برام مرد اين از کندن دل بابا بغل تو رفتم شدم بلند موندن نزديک هاي خانواده فقط بودن رفته دور

 ماشين تو کردن بدرقم ميريختن گوله گوله اشکام بودم کرده بغض ميسوخت مامانم اشکاي واسه دلم داداشام طور

 کم کم که نشهرمو به داشتم بوديم نشسته ماشينش تو  کنم خداحافظي بادوستام خونه برم نتونستم حتي نشستيم

  ميريختم اشک بيصدا  ميکردم نگاه ميشم دور ازش دارم

 خوردي مغزمو شو خفه_
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 صداش با دوباره که شدن وخشک ترسيدن اشکامم حتی انداختم پايين سرما شدم ساکت کردم سکته زد که دادي با

 : کردم نگاه بهش

 ! جهنم تو ببرمت امميخو تازه کني گريه خون بزني زار بايد دربيارم گريتو مونده هنوز_

  .کرد نگاه رو روبه به دوباره و زد وپوزخند کرد نگام برگردوند روشو که ميکردم نگاش داشتم ترسيده

 ميترسونه منو همينش احساسي هر از خالي يخيش چشاي کن کمک خودت خدايا  شد بدتر االن داشتم ترس ازش

 . ردب خوابم شد بسته چشام که ميکردم فکر بدبختيم به داشتم

 به بود خواب غرق و بود خوابونده صندليا .بود خواب وخودشم بود کرده پارک گوشه يه کردم باز چشمامو که دوباره_

  کردم نگاه صورتش

 که بستم چشمامو دوباره  بود وميش گرگ هوا .ميترسيد آدم که  بود اخمو انقد خوابم تو اما داشت جذابي صورت

 . برسيم تا مونده زيادي راه ببره خوابم

 انگار داشت اخم بازم بود کم باهام فاصلش ميکرد نگام داشت کيارش کردم باز چشمامو خوردم که تکونايی با

  پرو پسر بيرون کشيدم حلقومش از حقشو

 ! ميخوابيدي ديگه ساعت چند يه کردين ازنو بچشاتو عجب چه_

  نه؟ بزني طعنتو بايد حالت درهمه_

 .ندارم را تو وضعفه قش حوصله کن کوفت چي يه پايين بيا شو بلند ميشه باز داره زبونت کم کم آفرين_

  صبرکن ميام االن_

 بگيرم کجاشو نميدونم که پفکيه بلندو انقد دامنش ميکنن ديونم لباسام واي شدم پياده سرش پشت منم پايين رفت

  طرفم تبرگش کيارش واستادم ماشين دم رستورانه تو برم وضعم سرو اين با ميکشم خجالت

 .  ديگه بيا ؟د واستادي چرا_

 !آدمه از پر جا اون بيام نميتونم لباسام اين با_

  کردم نگا خودم سمت کشيدم را جلو آينه بياد که ماشين تو نشستم دوباره .  بيارم غذا برات بشين برو فاو_

 . بودند شده وقرمز بود کرده باد چشام ولي آبن ضد گفت زنه نريخته هم به چيزي خداراشکر

 !   بود زياد خيلي سرعتش افتاديم راه دوباره غذا خوردن بعد  بخورم که بهم ادو دغذار اومد دوباره کيارش

 دفعه اين  خوردم ماشين تو دوباره  را غذا  رسيديم توراهي رستوران يه به دوباره وهفت شيش ساعت نزديکاي

 چشام ميکردم نگاه جاده به بودمو نشسته يلکسر خيلي سرعتم عاشق من  ولي شده بيشتر خيلي خيلي سرعتش

  ...بودند شده گرم دوباره

 عين منم پايين رفت کرد پارک ماشينو  پارکينگ تو رفتيم ديدم ساختمون يه که کردم نگاه دوروبر به ماشين توقف با

  آسانسور توقف با بود آخر طبقه کنم فکر زد را16 طبقه دکمه بوديم آسانسور تو ميرفتم راه سرش پشت اردک جوجه

 بيرون اومديم ازش

 تو برو： گفت و کرد باز درا
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 . تو ورفتم گفتم هللا بسم زيرلب

  !کن کمکم خودت خدايا

  کرده قفل درو يعني اومد  کليد چرخيدن صداي

 اتاق يه رفتم سرش پشت منم توش رفت کرد باز اتاقارو از دريکي  ميرفتم سرش پشت منم  افتاد راه من از جلوتر

 يه با طرف يه توالت ميز بود اتاق طرف يه تختم يه باشه بهداشتي سرويس کنم فکر بود راه سر در يه که شيک خيلي

 پرده که بود شده کار شيشه با فقط ديوارشم يه بود قشنگ خيلي بود سفيد اتاق پا تا سر بود شده گذاشته  قدي آينه

  بود خوبي اتاق سرجمع ميخوردن تکون سفيدش حرير هاي

 من سمت برگشت کيارش ميميرم خستگي از دارم واي

 مجبورم که االن پس مجبورم االن ولي کنم زندگي باهات که مشتاقم نه دارم عالقه بهت نه که ميدوني خوب خودت_

 ! ميکنم استفاده ميخواد دلم که طوري ازت ميکنم بخواد دلم کاري هر منم کنم تحملت کردن

 تيپ هم من نميخوره من به هيچيت که ميبيني . کن نگاه پاتو تا سر：گفت دوباره و زد چرخ يه دورم شد ساکت يکم

 ؟؟!چي؟ تو اما باالن سطح خانوادم هم وقيافم

 .داري تحملي قابل نگي بگي قيافت فقط اها نداري هيچي： وگفت زد پوزخند يه

 اومدم فکر از صداش با دوباره هميکن تحقير راه رحمانه بي چه گرفت دلم بودم کرده مشت دستامو بودو پايين سرم

 بيرون

 ؟؟؟ ؟؟ميدوني ؟ها!!؟؟ کنم چيکار باهات ميخوام ميدوني اما_

 نه؟؟؟.مگه  کني سياه زندگيمو کني اذيتم بدي عذابم ميتوني تا ميخواي آره_

 .. بدون اينم تره باال خيلي عادي عذاب يه از ولي زدي حدس درست اره هستي زرنگم پس آفرين_

 کردي فکر اگه شوهرتم که منه به دادن سرويس وظيفت مهمترين االن تو ديگه چيز ويه:گفت ودوباره کرد سکوت

 .رفتم عقب کمي منم نزديکم اومد کورخوندي باشي راحت ميزارم

 دوروبرمو نرم چيز يه رو خوردم کوپ خوردمو ليز دارم پاشنه کفشاي وبخاطره کرد گير پام زير عروسم لباس دامن

 لباساتو تمام ميشمرم پنج تا：گفت زدو پوزخند ميکرد نگام بود واستاده بالسرم کيارش  افتادم وتختر کردم نگاه

 .. کرد شروع رو شمارش که ميکردم نگاش داشتم  منگولي جور ؟همين ،فهميدي ميکني

 يک_

 دو_

 سه_

 چهار_

  سمتم به و پنج：گفت وآروم کرد نگام که ميکردم نگاش واستادم شدم بلند

 چه حاال بست؟ کي اينو واي اي بود بسته ولي کنم باز درکه سمت رفتم رفتم در و زدم جيغ يه منم اشتورد خيز

  واستاده سرم وباال دستشه کمربندش ديدم که کردم نگاش برگشتم بکنم؟ غلطي
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 نم بود وحشي انقد اين واي رفت نفسم که کمرم رو يکي،زد کمربند با گرفتم گاز مولبا انداختم پايين سرما

  !نميدونستم

 ؟؟ها؟؟؟ ميکني فرار من دست از_

 بلند دربيار لباستو آدم بچه مثل برو پس باشم داشته رابطه باهات زخمي تن با نميخواد دلم： گفت که کردم نگاش

  شو

 از ولي ميبودم روي همچين منتظر بايد ولي ميلرزيد پام دست طرف اون رفتم داد هل تخت سمت منو و گرفت بازومو

 ! ميترسم دمآ اين

 زد داد دوباره نميکنم کاري ديد وقتي ميکرد نگام و بود ایستاده سرم باال بود دستش کمربندش جورکه همون

 !سري!، بکن لباساتو_

  ميريخت صورتم رو گوله گوله اشکام درمياوردم عروسمو لباس گريه با

 انداختم پايين موسر  خجالت از مردم ينروزم افتاد يهو لباس کشيدم که لباسمو زيپ بگذرون خير به خودت خدايا

 ميريخت  چشام از جور همين اشکام . کرد  شروع و تخت روي کرد پرتم که بستم چشامو سمتم برداشت خيز

 . .ميرم فرو تاريکي وتو ميشن تار چشام و کنم تحمل نميتونم ديگه

 _کيارش

  !نشده خاموش درونم آتيش بازم اما ميشه اذيت ميدونم سوخت براش دلم شد هوش بي وقتي

  دوستام از يکي به زدم زنگ تخت رو بردمش

 ؟ چطوره  کيارش آقا جونم داشي الو؟：ميالد

 .. داشتم کار باهات ،خوبي؟ ميالد سالم الو：کيارش

 ..بگو جونم نميزنگي بهم باشي نداشته کار تا تو ميدونم که اون مرسي خوبم:ميالد

 ؟ شد خوب زخمام ؟جاي اوردي بود شده زخمي که بازوم برا دارويی يه يادته：کيارش

 خب؟؟؟ .بود گياهي دارو اره اره：ميالد

 افتاد؟ مياريش ديگه ساعت يک تا سري فقط بياري برام ميخوام اونا از：کيارش

 ..اونجام سوت سه داشي بله：ميالد

 .فعال باش：کيارش

   کردم تميز زخماشو بياد ميالد تا بودن بد خيلي زخماش اتاق تو رفتم

 . بيرون اومدم گرفتم دوش يه رفتم خودم

 بعد کنم درست رو دختر اين زخماي بياد ميثم کنم صبر بايد ولي ميشدم ديونه خوابي بي از داشتم بود صبح ده ساعت

  بخوابم



 دختر خون بس  

 

P a g e  9 | 219 

 

  ميالده ديدم برداشتم خورد زنگ گوشيم

 ؟ ميالد اومدي الو：کيارش

 . کن باز درو بيا بدو داشي اره ：ميالد

  دماوم：کيارش

 . کردم باز درو رفتم

 .  برم بايد نکن تعارفم دارو اينم خان کيارش بفرما： ميالد

 !نکنه درد دستت：کيارش

 اتاق تو رفتم دادم بهش پولشو

   کردم جمع صورتمو بوش از دماغم تو پيچيد بد بوي يه کردم باز که پالستيکشو گره بردم خودم با استريلم گاز باند 

 ...برد خوابم زني هم به چشم يه که کشيدم دراز دستش ،بغل سمانشوپان دارو گذاشتن بعد

 _ فاطمه

 تو بد درد يه که بيرون برم شدم بلند بود خواب خواب دستم بغل کيارش کردم نگاه برو رو دو کردم باز چشمامو وقتي

 بکشم دراز دوباره شدم مجبور که پيچيد شکمم وزير شکمم و کمرم

  بود شده چيپي باند شکمم کردم که نگاه

  نشستم حال بي دوباره و شد سست پاهام قدم اولين با  حموم برم ميخواستم   شدم بلند ضرب و زور  هزار با

  ميکرد درد جام همه  بنالم دردم ازکدوم نميدونستم

  کارکنم چي حاال خدا اي ندارم لباس که من اومد يادم االن واي اي

 لباساش از ناچار به بودن کيارش لباسای کردم باز که رو دوتا هر کمد تسم رفتم شدم بلند کردم استراحت که يکم

 مثل من برا که شلوارک ميزدن زار تنم به کردم تنم وقتي  سفيد دار دکمه پيرهن يه و مشکي شلوارک يه برداشتم

 از تا بزنم گره بهم گوششو دوتا شدم مجبور پيرهنم  باال ميکشيدمش بايد من باز پايين میرفت همش بود شلوار

  بشه کم وگشاديش بلنديش

 من بود ظهر بعد چهار ساعت بيارم در شاخ بود نزديک ديدم ساعتو وقتي  خونه اشپز تو رفتم وضرب زور هزار به

 شدم هوش بي کنم فک هفت يا شيش ساعت

 !داشتم که دردم  بودم موت به رو گرسنگي از او خوابيدم ساعت ده يعني

 برام که برسه چه بپرسه حالمو نيست يکي ، ديشب بود زفاف شب مثال االن تنهام چقد ميگيره خندم خودم حال به

 !کنه درست رنگ رنگا غذاهاي

 کنم درست چيزي شب برای که بيرون گذاشتم برداشتم گوشت بسته يه بود چيز همه يخچال تو

 دل جلو خودم پنير نون يه خودمم کنم درست شکسته پا دست غذاي يه ميتونم بلدم پختنو غذا ولي هست کم سنم

 . بگيره ضعفمو
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  جان اي پرتقال آب از شد پر بزرگ ليوان يه کردم درست پرتقال آب خودم براي بعدم

 بهم داره خالي پرتقال آب ليوان ديدم کردم بلند سرمو وقتي که ميرفتم ور شلوارم با داشتم کرد ديونم شلوارم اين اه

 ! ميکنه کجي دهن

 ميکنه نگام داره مرموز قيافه يه با شکيار آقا کردم نگاه

  رسيد ذهنم به فکر يه ميخوردم حرص که حالي همون در !خوردم حرص آي خوردم حرص آي

  من هم دفعه يه کرد اذيتم آقا اين همه اين

 ! ميشدي تقويت بايد دادي دست از زيادي خون ديشب نکه بيارم برات ميخواستم عزيزم جونت نوش：من

  نيوفته بگير شلوارتا جاش به بخور آبشو کوزه در بزار هاتم طعنه عروسک مرسي：گفتو خنديد موزيانه

 ؟ ميخوري ليز تو چرا اين جلوي اخه رفت آبروم واي اي

 . کن ويش در چشاتو：من

 منو لباساي داد اجازه بهت کي بعدشم ميکني قايمشون من از  کردم مالحظه شونو همه ديشب خوبه： کيارش

 ها؟؟  بپوشي

  ميشه بد ميگيره گازش سگ باز ميشه خوب که بار يه کرد اخم اين باز

 بريد بفرمايد دوما گشت نميشه لخت باش مطمئن پس بيارم پيرهن يه بابام خونه از نداديد اجازه بهم شما اوال：من

 بايد خوردي کردمو درست خودم برای که پرتقالي سوما ! بشيا شريک لباساتو باهام مجبوري نه وگر بگيرين لباس

 ..چهارما ديگه روزاي واسه آقا بشم تقويت بايد بياري و بخري برام بري

 بودي کردي قايم کجا زبونتو اين !ميکنه تحديدمم انداخته راه ودومن اولن من برا بچه وجب نيم بسه بسه： کيارش

  ?تو

 به ندارم کسيم رفت ازم خون ديشب نکه اخه تقويتم برا ميخوام پرتقالم آب !ميخوام لباس من چه من به خب：من

 نه؟ يا باشم داشته جوني بايد ديگه هاي دفعه براي بعدشم باشه فکرم

 ! حياييم بي از کرده تعجب بود معلوم قيافش از قشنگ

 ! رکيم دختر من خب ميکني نگاه جور اين چرا： من

 ..شدي زن ديشب نيستي دختر ديگه نره يادت اينم رک خانم： کيارش

 کردم تحمل ولي  حرفش از اومد زورم که آخ

  شه خيط که کردم وکوله کج قيافمو که بيرون ميرفت داشت

 ! ميشي زشت که نکن جور اون قيافتو：کيارش

 ؟ اوردم در ادا که ديده کجا از داره چشم سرشم پشت هللا بسم

 ؟ کنم چيکار ديگه حاال پريد که پرتقالمم آب وللش پوف
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 ..  کنم درست بايد چي يه غذام وقت سر رفتم

 ؟؟ ميدوني سايزتو بخرم لباس برات ميرم دارم من：کيارش

   بيام خودم کن صبر نوچ：من

 ..ميخرم چيز يه خودم  نکرده الزم：کيارش

 !بگيرم اندازمو بيام خب وا：من

 ! نداري خونه از رفتن بيرون حق بگردونمت که نياوردمت：کيارش

 ... زمخت اخالق بد：من

  نشو پرو ميزنم فحر خوب باهات دارم امروز：کيارش

 ! آدم برجک تو بزني بايد：من

 . فعال رفتم من：کيارش

   کردم  آماده را  ساالد بعدم  غذا کردن درست کردم شروع کيارش رفتن بعد

 . برم نميشه که حمومم  کشيدم دراز مبل روي بشينم نميشه حتي سالن تو  رفتم بعدشم

 !  برم نميشه که کترمد  اوردن، در پدرمو  زخمامم دارم درد خيلي  اوف

  اومد کيارش کنم فکر  اومد در صداي

 سالم：من

 زمين رو گذاشت وسايال ي همه ، داد تکون سرشو بود پر کامل دستش کيارش

 ؟ خوبن ببين بردار： کيارش

 ! بودن کوتاه دامن و وشلوارک تاپ همشون  اوردم در رو  لباسارا

 ! بود خوب ميخريدي مانتو يا شلوارم يه：من

 ..  اينجا نمياد کسيم  بپوشي که نميري بيرون ميگردي خودم جلوي نکرده الزم：ارشکي

 ؟ چي بعد بياد کسي شايد خب：من

   لباس بيارن برات گفتم مامانينا به بعدم اتاق تو ميري اومد：کيارش

  باشه اها： من

 .....کردم باز که ديگرو پاکتاي

 زمين تو برم بود نزديک خجالت از ديدم که را اينا زير لباس از يکيم  لختي خواباي لباس از بود پر پاکت يه

 ؟؟؟ اندازته  ببين بپوش برو  ：کيارش
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  نيست اي عجله  ميرم حاال： من

  ميوفته پات از االن من شلوارک اون ولي نيست عجله نخير：کيارش

 تو روم بقيه پوشيدم برداشتم ينفت آبي شلوارک با قرمز تاپ يه اتاق تو رفتم  برداشتم سري پاکتارو خجالت از مردم

 تاپم زير پانسمان ،فقط  خالصه اورد؟ منو ي اندازه کجا از اين اخه بهتره نگم ازشون که زيرامم لباس دادم جا کمد

  بود چشم تو خيلي

 ريشه از کردم نزديک موهام به شونرو وقتي که آخ کنم شونهمو موها تا آينه جلو رفتم بيرون اومدم فکرا اين از

 ...ختمسو

 آقا بودن تناب من موهاي انگار ميکنه درد سرم ريشه  کردي نابودم کل به زدي که کنه چيکارت کيارش بگم خدا

 ! ميکشيدشون همش

 .گرسنم من بکش شامو بيا بزن غر کم： کيارش

 ؟؟؟ اومدي کي تو  هي：من

 .ميکردين نفرينم داشتين سرکار که وقتي از：کيارش

 . کن صبر ميکشم شامو ميام االن خب اها：من

 ! ميکرد کيف ميديد هرکي که کردم درست خوشملم ميز يه کشيدم شامو رفتم

 حلق تو سقفت به اعتماد( شممي حيف تو دست زير دارم و ميريزه هنر يه انگشتم هر از که کيارش بشم کوفتت اي

 )کيارش

 . بکش غذارو! بميره بذاره سرشو رهب بايد ،هنر هنر ميگن اينا به اگه کن باز خودت برا گالبي کمپوت کم：کيارش

 خدا اي شنيد که بازم اين ايش

 حلقم تو بپره غذام کنم ناقص سکته بود نزديک حرفش با که ميخورديم غذا داشتيم

 بپوشي امشب سفيدتو خواب لباس：کيارش

 . کردم نگاه چشاش تو و دادم قورت رو لقمه  زحمت زور هزار با

 ها؟؟؟ کنم تماشات بشينم که اينجا اوردمت کردي فکر نکنه  کردي وزق مثل چشماتو چرا：کيارش

 کم رابطه تا سه صبح تا ديشب  باش داشته انصاف انگشت سر اندازه اما  اوردي چي برای رو من ميدونم نه：من

  کردي رد که وحشيم حيون از ماشالله نبود

  بهش دميدا شارف و بود گرفته دستش  تو محکم فکما سمتم اومد و شود کفري حرفم اين با

 در دم برام که باشه جور همين هميشه نميشه دليل بودم مهربون باهات امروز باش زدنت حرف مواظب：کيارش

 !!بياري

  بيرون کشيدم دستاش بين از فکمو زحمت زورو هزار با
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 پشت يميگ که خوب چيز يه همونه گندت اخالق کردي گلستون دنيارو  انگار بودم مهربون ميگي داري طوري：من

 !ميکني بارم طعنه تا پنجاه سرش

 گدا بچه  نداري گنجايش اون از بيشتر اندازست همون در لياقتت د：کيارش

 ؟؟؟؟ گدام بچه من：من

  ميپوشيديم ميخورديمو کافي اندازه به نبوده دراز خري هيچ پيش دستمون وقت هيچ خداراشکر

  دارن زياد عقده ها رسيده دوران به تازه

 . کنم خيس موخود بود نزديک که کرد نگام بد خيلي ردونبرگ سري سرشو

 آدم ديشب کنم بلند روت دست دوباره نميخواد که دلت  ميکنه سنگيني تنت و سرت که اين مثل شو خفه：کيارش

  ميکنم تيکت تيکه نبود تنت لباس خونه ؟امدم! نشدي

  کنه ناقسم هبزن نبود شکي اين از نکرد گوش حرفشو نميشد زد حرفا اين خشن خيلي

  کشيدم راحت نفس يه بيرون رفت خونه اشپز از وقتي

 دور دور االن کرد ميشه چه اما ميسوخت خودم روز حال براي دلم بپوشم لباس تا اتاق تو رفتم ظرفا شستن بعد

 !!اونه

 ! تره سنگين نپوشمش نداره بيشتر پارچه وجب يه که اين من خداي واي

 گرم داشت چشامم بودمو کشيده دراز بود ساعت نيم يه  باال کشيدمش خره خر تا پتو زير خزيدم گذاشتم باز موهامو

  کنار رفت يهوي روم از پتو که ميشد

 ! ميکنه نگاه داره  کيارش ديدم کردم بازمو چشا وقتي

  خوابيد گذاشت سرشوو   کشيد دراز کنارم اومد ديدم 

 ميکردم نگاش کيارش سمت برگشتم نميبرد خوابم 

 ترين وحشتناک بيداره وقتي اما ميشينه ادم دل به که ميشه قشنگ انقد ميخوابه وقتي قيافش چرا مرد اين داخ اي

 ميشه؟ دنيا مرد

 ....برد خوابم که بودم زندگي اين آخر فکر به و  ميکردم فک کيارش خودمو زندگي به داشتم طور همين

 _کيارش

 !سرش ميارم بال نده گوش حرفما اگه فهميده ديدم يافشق تو ترسا کردم تهديدش وخشک خشن جوري اون وقتي

 ،تنها  بود پات زير تهران  طرف هر از بودم جا اين عاشق بوم، پشت رو باال رفتم ها پله از بيرون اومدم که واحد در از

 ! بود قشنگ خيلي شباش  مطلق سکوت بود جا همين ميداد آرامش بهم که جايي

  بارون ستاره مهتابي آسمونش

  رمانتيک قشنگ جاي يه بود پات زير چراغوني شهر  ميکردي نگاه رو پايين وقتي
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  نميومد جا اين کسي بود خودم مال آخر طبقه واحداي تمام چون

  ميبردم لذت جا اين خر سر بي همون واسه

   روفتم فر فکر به و نشستم ديوار لبه روي

 تمام نامردي با  چقد ميوفته يادم وقتي ميگيره آتيش دلم! مميمردي وحال عشق دونفره جا اين امير من که روزاي چه

 ! کشتنش

 ! نکنه فرو طايفه مشکالت تو باباخودشو مثل گفتم بهش چقد

 .... نکرد که نکرد قبول کنه زندگي چيزا اين از دور  من مثل گفتم بهش چقد

 !  کنم يکهت تيکه وبانيشو باعث ميخواست چقد دلم که اخ بود خاک خروار يه زير حاالم

  ميره رژه چشمم زير همش خاطرامون تمام

 به بدن بهمون را قاتال اون نتونستن سفيداشون ريش فاميل مرداي وقتي بده پس  دختره اون بايد رو تاوانا اين همه

 ! وسط انداختن را دختر اين جاش

 به هاي بال خانم فاطمه ینبب و کن صبر کنم شروع رو ای بازی باهاش ميخوام تازه بسوزونم؟ دل براش چرا من

 !کنند گريه خون حالت به آسمون مرغاي که بيارم سرت

 .  آمادست االن تا کنم فک ميگذره جا اين اومدم وقتي از ساعت يه

  بود خاموش چراغا تمام تو رفتم کردم باز که واحدا در پايين رفتم

  ميخورد تکون همش يرشمحر ي پرده بود باز بالکن در  کردم باز اتاقا در  اتاق سمت رفتم

 . برداشتم روش از مالفرو  سرش باال رفتم  بود خوابيده راحت خانومام خانوم

 کشيدم دراز کنارش

 ...برد خوابم سه بشمار و  بستم چشامو

 _فاطمه

 . نبود کيارش کردم باز چشمامو وقتي

  نداشتم کردنو پانسمان دوباره حس خودمم نميزاشت  پانسمان اما بگيرم دوش يه  ميخواستم  اتاق تو حموم رفتم

 . بود کرده خالي روسرم تافت يه آرايشگر اخه بشورم موهامو که کردم باز آبو شير فقط همون براي

 . پيچوندم هنديا مثل حوله با موهامو  بيرون اومدم موهام شستن بعد  بود شده وز ديگه موهام

  کرمي دامن با کرمي تاپ يه برداشتم خودم برای لباس

  کردم سشوار موهامو  زدم برق به سشوارو پوشيدمشون وقتي

   .بود زن يه قهقه صداي کردم خاموش که سشوارو

 .بود زن يه بلند وخندهاي قهقه صداي بود درست ولي باشم کرده اشتباه من شايد که کردم گوش خوب
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 . ميزد سينم قفسه به خودشا تند تند قلب افتاد دستم از سشوار بودن شده سست پام دست

 . باشه خيانت ديدن گفته درنظر برام که هاي شکنجه از يکي قرار يعني

 فکر که طور  اون که ميکردم خدا خدا ميومد خونه آشپز از صدا  کردم باز که را ،در در سمت رفتم سست پاي دست با

 نباشه ميکنم

 ميزدن حرف باهم داشتن  رسيدم که خونه آشپز در به

 ؟؟؟؟ خريديش عاشقتم کيارش واي：دختر

 نميدمش نگيرم تحويل را يکي اون جناز تا االن اما  خريدم وروجک اره：کيارش

 خوبه؟؟؟؟ بهت ميدم درميارم رو سيمکارتا االن همين باش باشه：دختر

 صفحش شد خراب بگه بيايي نبينم فهميدي تو ميدونم   اومدي بد هفته ولي خوب دختر آفرين： کيارش

 ؟؟!شکست؟؟افتاد

 !مرسي افتاد خوبم افتاد بله بله：دختر

 ؟؟؟؟ کيه نميومد يادم ميکردم فکر هرچي ولي بود آشنا خيلي  برام صداش

  بودن ديدم تو کامل که تر جلو رفتم نياوردم طاقت ديگه

 ...برگشت دختره اون سرشم پشت ديد را من کرد بلند سرشو کيارش

 ! کيارشه کوچيکه خواهر کتايون که اين

 !نشناختمش که بودم خنگ دانق يعني خدا وای

 ؟ مطوري طوري چه خودم جون داداش زن سالم：کتي

 ؟ کردي سوپرايزم !اومدي خوش عزيزم سالم：من

 . کرديم وروبوسي کرديم بغل ديگرا هم سمتم اومد

 !قزميت پسره شد چندشش ،مثال کرد جمع کارمون اين از صورتشو کيارش

 کتي؟ اومدي تنها：من

 .ببريم چاي براشون که نشستن پذيراي  تو هستن ياموکيم مامان بابا نه：کتي

 ... زديم وحرف نشستيم  مربوطه هاي عمليات و وموچ وماچ پرسي واحوال سالم بعد و پذيرايی تو رفتم

 بيايين بايد شب تحويل سال بعد که  باشيد اماده فردا شمام راستي بريم که بشين آماده کم کم دخترا خب：مامانش

 !ما خونه

 ؟ ميموندين ديگه  يکم ميريد زود انقد چرا：من

 .ميبينيم همو هللاانشا فردا دارم کار کمي که برم عزيزم نه：مامان
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 . برسونمتون کنم عوض لباس کنين صبر خب：کيارش

 وردار هست سينم هفت سفره وسايل و برداري توش از اتاق يکی اون تو گذاشتم اوردم تورو لباساي فاطمه：کيميا

 . بچين خودت برا

  نکنه درد دستتون مرسي واي：من

  بود يفهظو عزيزم شخواه：کتي

 !برو زبون بروچرب：مامان

  سفره چيدن کردم شروع مهمونا رفتن بعد

 ! شدم سينم هفت سفره عاشق بود شده قشنگ خيلي شده اماده که بعد برد کار ساعتي يه

 

 !بودن گرفته کمدارو جايي همه خان کيارش لباساي ون گذاشتم ديگه اتاق تو لباسامو تمام رفتم

 کنم درست سبزي قرمه که برداشتم گوشت يخچال از

 ...میومد خوابم خيلي کشيدم دراز کاناپه رو راحت باخيال رفتم کشيد طول کارام ساعت سه یا دو  حدود

 . بود اومده کيارش کردم باز موچشما در باصداي

 ؟؟؟ ميخوري شام چيزي سالم：من

 .کن حاضر ميزو گيرمب دوش تا اره سالم：کيارش

  ديد را سين هفت سفره پذيرايی گوشه ميشد رد داشت وقتي

 !ميشه پهن خونه اين تو که سينيه هفت سفره یناول اين ميکنم زندگي مستقل وقتي از：کيارش

 .اتاق توي دوباره رفت خورد شام اومد چيدم رو ميز شدم بلند اتاق توي رفت شد رد و گفت

 فيلم شدن تموم بعد کشيد طول دوساعتي حدود کردم نگاه سينمايي فيلم يه تلوزيون يپا نشستم ظرفا شستن بعد

 اتاق رفتم

 داشت ، بود کامپوترش تو سرش واستادم در دم رفتم بود باز در بود کارش اتاق تو بيرون اومدم اتاق از نبود کيارش

  ميداد انجام کار باهاش

 . ميداد نتکو سرشو وگردنش شونه رو ميکشيد دست هم گاهي

 هاشو شونه بدم ماساژ ميخواستم  واستادم سرش پشت رفتم

  نه؟ يا بدم ماساژ هاشو شونه نميدونستم واستادم سرش باال خشک جور همون ميکنه کار کوب به ساعت دوسه 

  بشه عصباني ميترسيدم

 نميکرد حس را من وجود بود کارش گرم سر انقد اونم بود سرش باال دستام
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 .دادن ماساژ به کردم وشروع شونش رو گذاشتم دستامو شدم خودم با بعصا جنگ ولکن

 ! زد خشکش سرجاش کشيد کار از دست لحظه يه

 !؟ باشم من که نميشد باورش شايد

 ! نميگفت چيزي که بود اومده خوشش کنم فکر  ميدادم ومالش مشت داشتم اي حرفه فوق صورت به منم

 : گفت که ميدادم مالش مشت داشتم ميشد ساعت نيم حدود  ميدادم شومال مشت منم بود داده لم ريلکس خيلي

 !طال دستت مرسي بسه：کيارش

 .بره در خستگيت از يکم  خواستم نداري تمرکز روکارت اي خسته ديدم ميکنم خواهش：من

 ؟؟؟؟ ميکني خوبي بهم  بازم ميکنم اذيتت انقد وقتي جوري چه：کيارش

 بکني؟؟؟ خودت شيفته را من جوري اين ميخواي

 ميتوني؟؟ خودت نظر به

 ؟؟ دارم فکري همچين من گفته کي：من

 !کنم شيفتت نميشه  کارها اين با نخواي را من خودت وقتي

 . ميدونم خودم از را کينت اوج  من نباش نگران پس

 ..باشم شاد يا بخندم من نيست قرار خونه اين تو که ميفهمونه بهم خشمت سراسر چشماي ميکني نگام وقتي

 .خودمون خواب اتاق توي رفتم بيرون زدم اتاق واز گفتم اينا

  .کردن پيدا خودشونو راه که بود واشکام پتو زير خزيدم گرفت رو گلوم بغض بازم

  !ميريزم واشک ميکنم بغض چرا کوچيکي  سرهرچيز ميارم کجا از اشک همه اين که هستم تعجب در

 !ميکنم درک االن کسيو بي اوج که اين خاطر به شايد شدم نازک دل خيلي

 !ندارم کسيو تو جز االن کن کمکم خودت خدايا

 . نداشتم چيزيو هيچ حوصله اصال شدم بيدار خواب از که صبح

 . بودن شده کننده کسل ديگه روزا نداشتم شوقي هيچ نو سال براي

 . هبرد خوابش و نشسته کامپوترش ميز روي کيارش ديدم که خونه آشپز توي ميرفتم داشتم

 . ميفته يادم زد بهم ديشب که حرفاي که بکشم روش بيارم چيزي يه خواستم

 .خوردم خودم و ميکنم آماده را صبحانه خونه آشپز توي ورفتم شدم پشيمون بکنم ميخواستم که کاري از

  خونه آشپز تو اومد کيارش که ميکردم جمع رو ميزا داشتم

 جمع پذيراي،يکم تو رفتم خودمم جلوش گذاشتم کردم دم چايي ش،برا نشست اومد کيارشم چيدم را ميز دوباره

 . کردم پهن تلوزيون جلوي رو سفره رفتم و کردمش وجور
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 ؟ گذاشتي پذيراي وسط بود بهتر جا اون اينجا آورديش چرا：کيارش

  جاش سر ميبرمش دوباره امشب باشه جا اين ميشه تحول سال که امروز:من

  ؟اريد حافظ ديوان يا قرآن اينجا

 . بردار برو هست کارم اتاق توي اره： کيارش

 باش：من

 گشتم انقد رفتم دوباره سفره سر گذاشتم بردمش بود گذاشته ريل وير قرآن کتاب قفسه توي کارش اتاق تو رفتم 

 .کردم پيدا رو حافظ ديوان تا

 چسپيده شکمم رو بو بد سبزه ماده يه که کردم باز شکممو روي باند رفتم کارام شد تموم بعد سفره رو گذاشتمش

 . بود شده خشک کامل و بود

 گرفتم دوش يه شد پاک اثرش که سابيدم شکممو انقد حموم، رفتم بود شده جمع شکمم وضعيت ديدن از صورتم

 سفيد شيک ودامن کت يه بود آورده برام کيميا که لباساي بين از رفتم حموم رفت کيارش من سر پشت ، بيرون اومدم

 .کردم پخش دورم وآزاد کردم سشوار موهامو پوشيدم اشتمبرد مشکي

 .بود نمونده تحويل سال به بيشتر ساعت نيم کردم ماليمم آرايش يه

 . ميکشيد سشوار موهاشو داشت بيرون بود اومده حموم از هم کيارش

 روشن را یزيونتلو منم سفره سر نشست اومد پوشيد مشکي کتون شلوار و سفيد پيرهن يه اونم شد تموم که کارش

 روش به رو نشستم رفتم کردم

 ميخوني؟： گفتم گرفتم سمتش را حافظ ديوان

 ...خوندن کرد شروع کرد وبازش بست چشماشو و گرفت دستم از ديوانو

 آرد بار به دل کام که بنشان دوستي درخت_

 آرد بيشمار رنج که کن بر دشمني نهال_

 زنداني بار باش عزت به خراباني چومهمان_

 آرد خمار مستي گرت جانا سرکش درد هک_

 روزگارما از بعد که دان غنيمت صحبت شب_

 آرد ونهار ليل بسي  گردون کند گردش بسي_

 است حکم در ماه مهد که را ليلي دار عماري_

 آرد گذار مجنون بر که اندازش دل در را خدا_

  لساهر چمن اين وگرنه دل اي خواه عمر بهار_

  آرد هزار بلبل وچون بار آرد گل صد نسرين چون_
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  زلفت با بست قراري ريشم دل چون خدارا_

 آرد باقرار زودش که را نوشين لعل بفرما_

 حافظ پيرانه دگر خواهد  خدا از  باغ دراين_

  آرد کنار در وسروي جوبي برلب نشيند_

 گرفتم دستش از ، دوخت چشم بهم و بست ديوانو

 ! مرسي خوندي قشنگ： من

 . خواهش：کيارش

 خودت خدايا کيارش خودمو زندگي واسه کردم دعا بستم چشمامو  فاصله بال شد تحويل سال ،يعني  ترکيد بم بوم

 .کن کمکمون

 نه؟ ، باشيم داشته هم کنار در خوشي خوب زندگي و بشم عاشقت من که کردي دعا که ميبندم شرط：کيارش

 !بشه خوب آخرش زندگيمون کردم دعا ولي بشي عاشقم که نکردم دعا：من

 ميشه؟ نظرت به：کيارش

 ... خيره که انشاهللا  ميشه چي آخرش ميدونه خدا ولي نميدونم：من

 !بدو اينا، مامان خونه برينم شو  اماده برو خب  اهوم： کيارش

 برداشتم اي فيروزه روسري سفيد ، شلوار با اي فيروزه مجلسي مانتو يه بود اورده کيميا که لباسايی از رفتم شدم بلند

  کردم سرم

 بود گوشيش تو سرش کيارش بيرون اومدم کردم هم ساده خيلي آرايش يه

 آمادم من：من

 کرد نگام باالکردو متعجب سرشا

 ! شدي آماده زود چه：کيارش

 ! ميشم اماده سري جوري همين هميشه من：من

 .بريم باش：کيارش

 کرديم رکتح خونشون سمت به  شديم ماشين سوار بيرون رفتم افتادم راه سرش پشت

  تو رفتيم شد باز در کردم نگاه جلو به ماشين توقف با

  وگياه گل از بود پر که قشنگ و شيک خيلي وياليي خونه يه

  کرديم پرسي احوال سالم خواهراش و کيارش ومادر پدر با تو رفتيم کيارش با

  بوديم زدن حرف مشغول همه هم کنار نشستيم
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  بزنه حرف باهام تا  خودش کنار نشوند را من کيارش مادر که 

 !باشه بگو راست بهم طوره؟ چه زندگيتون فاطمه：مامان

 گفتم حقيقتو ميفتم سر درد تو خاطرش به هميشم که رکيم خيلي آدم من که اونجايي از

 !ميشيم اذيت داريم دوتامون  مامان نداريم خوبي خيلي زندگي：من

  ميشه خوب خدا اميد به نباش نگران تو عزيزم ميدونم：مامان

 ؟ميزنه کتکتم کيارش :فاطمه 

 ! نه وقتا بقیه ولي ميکنه اذيتم خيلي اره  خب：من

 ! شدي اذيت خيلي پس من خداي واي واقعا： مامان

  نيست مهم：من

 ! نباش نگران  ميکنم درستش کن صبر：مامان

 .ميکنه نگام کنجکاو کيارش ديدم که کردم بلند سرمو شد بلند که مامان بود پايين سرم جور همون و نگفتم چيزي

 دلم تو افتاد دلشوره يه پريد باره يک به رنگم

 ! دارم کارت بيا کيارش：مامان

 !ميکشيد ونشون خط برام چشماش با ميشد بلند که جور همون

 ! ميکنه چال زنده زنده را من گفتم چي من که بگه بش مامان اگه من خداي واي

 نگه چيزي مامان که ميکردم دعا دعا ميلرزيد و شد سست باره يک به پام دست

 کيمياو نميديد مارو بود تلوزيون سمت صورتش بابا نشست من کنار اومد عصبي کيارش که گذشت ساعت نيم حدودن

 نذاشت کيارش که برم منم خواستم  مامان کمک رفتن هم کتي

 ....جواکردن گوشم ريز و داد خفيفي فشار و کليم رو گذاشت دستشو يه و بغلش تو کشيد منو

 ميزني؟ها؟ مامانم جلو را من آب زير رسيده جاي به کارت حاال：کيارش

 ...خدا به کيارش：من

 !شو خفه：کيارش

 ! ميکنم چيکار بعد به اين از وببين کن صبر ميکنم اذيتت من که

 ....ببين کيارش：من

 شو؟ خفه نگفتم بهت مگه： کيارش

 ! ميکنم چيکارت ببين بعد به اين از کردم تا باهات خوب االن تا تو و ميدونم من خونه مبرسي نگو هيچي

 . ميکوبيد سينه ديواره به خودشا تند تند قلبم
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   شمال بريم هم با که نريزيد برنامه سوم واسه کيارش：بابا

 ؟ روزه ،چند چشم：کيارش

 . ميشه چه ميبينيم بعد ميريم：بابا

 شام نتونستم اصال شامم ميز سر همش بودنم کرده بغض نگذشت خوش بهم اصال شد مزخرف برام روز تمام

 .ميکردم بازي غذا با فقط بخورم

 :گفت گوشم زير آروم کيارش

 !خوبه برات امشب  بخوري غذا ميکنم توصيه من

 ..بدوزم چشم غذا به و برگردم دوباره شدم مجبور که داد وفشار پام روي گذاشت دستشو که کردم نگاه بهش

 .گذاشتن مسابقه باهم ها عقربه بگذره نميخوام  که امشب شب، يازده شد ساعت !گذشت طور چه نفهميدم اصال

 . کنيم هماهنگ ميزنم زنگ سفره روز واسه جان بابا بريم ديگه ما خب：کيارش

 .پسرم باشه： بابا

 .شديم رفتن آماده و شدم بلند سرش پشت کردن ونادل دل هزار با منم بلندشد کيارش

 از شکست شيشه کردم فکر که کوبيد چنان رو در شدم که سوار ماشين سمت داد لمه بيرون زديم که خونه از

 ! بود کرد عرق دستمام زياد استرس

  شد رانندگي مشغول شديد اخم يه با کردم نگاش کوبيد هم به رو ودر شد سوار خودشم

 . منشست سرجام و گرفتم خون خفه همين برای بکنه کلکمو ماشين تو که بگم چيزي ميترسيدم

  ميشد رد ماشينا ازکنار ويژ که بود باال سرعتش انقد

 واحد در داره ديدم اومدم بخودم تا رسيديم طور چه نفهميدم داشتم استرس که بس ميکردم دعا دعا همش راه توي

 .ميکنه باز را

  خونه تو داد هلم کرد باز که رو در

 ؟ بده رو من جواب توام با ها؟ ميزني خانوادم پيش رو من آب زير که رسيده جاي به کارت که：کيارش

  گذاشتم هام گوش روي هامو دست که ميزد داد بلند انقد

 !بگم دروغ نميتونم من گفتم بهش منم پرسيد ازم نزن داد ：من

 ؟ اره بگي دروغ نميتوني که： کيارش

 خوردم شدت به که ددا هلم محکم اومد واستادم جام سر پس ميشه تر جري کنم فرار ميدونستم برداشت خيز سمتم

  مبل دسته به

 ! ميشه وحشي حيون يه ميرسه که من به خوبه همه جلوي جوريه اين چرا آدم اين شد تيکه دو کمرم کردم حس

  نميزدم جيک اما ميکشيد تير کمرم ميريختن گوله گوله اشکام



 دختر خون بس  

 

P a g e  22 | 219 

 

 بندازي من جون به را همهو خودت تيم تو ببري مادرم پدر ميخواي جوري اين نميفهمم خرم من کردي فکر：کيارش

 ؟؟!هان

 ! نيست جوري اين خدا به نه： من

 کنم کاري ميتونم روغنه تو نونم اووف گفتي دلت تو ميکنن محبت بهت دارن ،ديدي  عوضي دختري شو خفه：کيارش

 نه؟؟؟؟؟ منم قصه اين مظلوم فکر،کن همه

 دادم تکون راست چپ به سرما

 ؟یيتونم کني سياه نميتوني که رو من： کيارش

 !ها؟ کري مگه توام با： زد داد که نگفتم چيزي

 !همين فقط ميخوام راحت زندگي يه فقط من نميکني باور چرا ندارم قصدي همچين من：من

 !ميکنم اجرا عزيزم بگو نداري اي ديگه امر!؟ همين فقط ميخواي راحت زندگي که：کيارش

 ! گفتم جدي نکن مسخره：من

 نميگذره ازم ديگه و ميشه  عاشقم بگذره ماه چند يه که خودت با کردي فکر چي اصال گفتي که گفتي جدي：کيارش

 ؟؟؟ اره ميکنيم زندگي هم کنار خوشبخت عاشق دوتا ها قصه مثل

 ! باشم عاشقت که اين به برسه چه نميکنم حسابت خونم در کلفت را تو حتي من بخت بد

 باشم وحشي توي محبت تشنه که نشدم بدبخت انقد خداراشکر ：من

  داد فشار و گرفت مشتش تو گلومو شدو سرخ يکباره به

 اين کردن التماس به داره شرف مرگ چون نکنم التماس آدم اين به ولي بميرم بودم حاضر اما ميشدم خفه داشتم

 آدم

 . شد آزاد دستش که بستم چشمامو بود آخرم هاي نفس ديگه

 چشاش تو و کردم بلند سرما ميريختن چشمام از سيل مثل اشکام ميکردم سرفه هم سر پشت  و زمين روي افتادم

  ميکرد نگام داشت و بود شده خشک کردم نگاه

 !نباشه دوشت رو وناکس کس هر منت تا نکني تجربه را کسي بي  من مثل وقت هيچ ميکنم دعا：من

 شد يخي چشماش دوباره لحظه چند بعد ولي شد پشيمون کردم فکر شد عوض چشماش رنگ

 . کرد وبلندم گرفت بازومو

 ! برم باهات خشن ه*ط*ب*ا*ر يه کردم هوس بد امشب نکن بازي غريبم من ننه من واسه پاشو پاشو：کيارش

 ...... اتاق سمت داد هلم را من و گفت رو اينا

  تخت روي سررفتم با که اتاق توي داد هلم

 ! شدي پرو کردم تا خوب باهات االن تا：کيارش
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  کرد وبلندم گرفت موهامو روم به رو اومد

  داد وفشار گرفت دستش تو رو فکم

 نميکنم ولت نيوفتي التماسبه  تا：کيارش

 !کنم التماس  وحشي توي به باش خيال همين به：من

 . افتادم که کرد پرتم

 !بکشم نازتو  نداري لياقت：کيارش

 !بکشي ناز بخواي برسه چه بزني حرف نميتوني بامحبت تو کن مسخره خودتا：من

  !کني جمع نميتوني تا دومتر زبون همينه واسه نداري لياقت ميگم د：شکيار

 .ريخت هم سر پشت قطراشک چند که بستم چشماما شد قطع لحظه يه واسه نفسم ديوار به کوبندتم کردو بلندم

 ! نداشتم ارزش براش ذره يه حتي مرد اين بود ظالم چقد

 نميدونست نوازش ناز مرد اين اما  ميکرد کارا اين نوازش ناز هزار با ميکردم ازدواج خاستگارام از يکي با اگه االن

 ! چيه

 ظالمي؟ انقدر چرا گفتم لب زير کردم نگاه روحش بي چشماي تو و کردم بلند سرمو

  ميکردم وناله گريه بلند صداي با و زيرگريه زدم

 ...  ميکرد نگام مبهوت بود کشيده کارش از دست کيارش

  افتادم مي فاصلهبال نميداشت نگهم اگه

  نزن بهم دست طرف اون گمشو برو：من

 کنار ورفت کرد گوش حرفمو اما بود عجيب برام

   ميکرد درد بدي حالت به سرمم داشتم سرگيجه کردم باز رو چشم وقتي

 . اومد يادم به چيز همه کرد عادت چشمام تا ميديدم تار را جا همه بود وصل سرم دستمم به

  نبود خوش اصال حالم  بودن بسته باند روش کشيدم دست کشيد تير  سرم

  کشيد تير وکمرم شکمم زير که شم بلند ميخواستم

  نميتونستم که شم بلند ميخواستم بود دورم مالفه نبود تنم هيچي

 ! ميومد بدم وبدنم تن از ميومد بدم خودم از

 .بود ديگه خانم يه و کيارش مادر صداي اتاق تو اومد يکي که کشيدم دراز جام سر دوباره

 کرده اذيت انقد رو دختره نميبينمش هيچ انگار گفت  ندارم تمرکز خودم رو موقع اون اصال ميگه ميدونم چه：مامان

 ...طفلکيو بود زده کتکشم کنم فک تخت لبه به بود خورده سرشم بود خوني اتاق اومدم که بود
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 رو امير که بيشتره همه از پدرش و من دل باشه کينه هاگ حاال کنه جور اين نبايد بياد بدش ازش هرچقد：خانمه

 . شد بزرگ ما دستاي

 ! کنم خالي دختر اين سر رو هامو عقده بيام ميخواد دلم که ميشه بد انقد ها وقت بعضي دلم داداش زن خدا به 

  !ميکنه محبت بهش هدار همين واسه  ميترسم دختر اين آه از ميگه اما داره رو عقده همين  برادرتم ميدونم,：مامان

 ! کرده رو کوچيکم داداش هواي دلم  ريخته هم به چيز همه واال نميدونم：خانمه

 . پيشم نمياد اصال شده بسته کيارشم پاي بعد به وقت اون از نگو که کوره سوت انقد االن خونه

 .نباش نگران  انشاهللا ميشه درست：مامان

 ها؟؟؟ ميگرده بر اداشمد  ميگرده بر امير ميشه درست جور چه：خانمه

 !داداش زن ها؟؟؟بگو ميشه درست چي  دادنمون عذاب وسيله شده که دختر اين جز

 ! ميشنوه هيس：مامان

 !خانواده کل عذاب ملکه  شده حقيقته بشنوه خب：خانمه

 ميشن تر بد وگرنه بدم جوابشونو بايد اما کردم بغض دوباره

 . تکميلم حدش اين تا ندارم رو بقيه يهوکنا نيش شنيدن تحمل بسه ميده عذابم کيارش

 نشستم شدم بلند بدبختي با

 ؟ نبودم صحيم توش اصال که چيزي نداشتم خبر ازش اصال که چيزي بدم پس چيو تقاص بايد ：من

 ! بيرون بذارم خونه از پامو نميتونم حتي االن اما شدم بزرگ ونعمت ناز تو که بودم دختري

 ؟ ميکنن نگاه ميشينن نظرتون به مياد سرم داره اه بال اين بفهمن خانوادم اگه

 ؟!ميفته زندان سال چند کاراش اين خاطر به ميدونين کنم شکايت کيارش از بخوام اگه

 شدم دار خبر اومدم مدرسه از من داشتم خبر اصال من چه من به چي که کنيد خالي من سر ميخوايد هاتونو عقده

 ! بود شده تموم چيز همه که وقتي

 ها؟؟؟ بيارين سرم بالي چه کنيد چيکار ميخواييد شما ناال

  سمتم اومد شوهرم مادر

 ! بشيني نبايد بکش دراز：مامان

  .ميخورد هم به فانتزي هاي محبت اين از حالم بود وامري دستوري حرفاشون همه

 ؟ ميدن جلوه خودشونو  جوري اين دارن چرا  ميخورد هم به زندگي اين از حالم

 ... زدم زار خودم روز حال به و گذاشتم چشمام رو دستمو بالشت رو کوبوندم خودمو که بودم نشسته

   کردم گريه تونستم تا کسيم بي واسه
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 بايد جوري اين که دارم سال چند من مگه! بياره تر زود مرگمو خدا کاش اي دارين بر سرم از دست خدا را تو：من

 ؟ بکشم درد

 ؟ ببينين را ها خون ولي بود رابطم دومين داريد ار هاي رابطه همچين تحمل کدومتون 

 .  داريد را وکنايه نيش و عذاب و تحقيرشدن  تحمل شما  ميکردين چيکار ميومد سرتون بال اين اگه

 هم خدا عرش ميرسه آسمون هفتمين به صدام بکشم آه اگه ميدونم چون ! کيارش حتي نميکنم نفرين را کسي

 ! ميلرزه

  همه از ميگيره قاصت خدا که وقته اون

 !نکردم بدتري احترامي بي بهتون تا بيرون بريد خدا را تو

  ...میکردم گریه بلند صدای با گریه زیر زدم صدا با رفتنشون بعد

 !هستن مهربونی آدمای ومادرش پدر میکردم فکر بود  خون ازشون دلم

 ! میسوخت برام دلشون االن تا نگو

 ... میومد  بدم چیز همه از بودم زار بی زندگی این از اونا از خودم از

 .... برد خوابم که کردم فکر شومم  زندگی به و  کشیدم دراز

  کیارشه میدونستم بود کشیده دراز دستم بغل یکی و بود تاریک هوا شدم بیدار وقتی

 شدی؟ بیدار:کیارش

 !بیداری به زدم خودمو خوابم نه :من

 . دبرگردون سمتم روشو طعنم به توجه بدون

 داری؟ دردم :کیارش

 ؟میکنی فکر چی خودت :من

 !نشده چیزی که ،حاالم  نیست خودم دست هیچی نیست حالیم چیزی لحظه اون توی میدونی خوب خودت :کیارش

 اوردی من سر بالی چه نمیفهمی اصال بگی راحت انقد میتونی جوری ؟؟؟چه ها  نظرت به نشده چیزی کیارش : من

 ها؟

 !ندارم ارزش ارزن یه اندازه من تو برای اما بردی می  دکتر  یه منو که میفهمیدی اگه نه

 ! میزنی حرف جور این من با باشه آخرتم دفعه  سرت باال آوردم که دکتر ولی نبردم دکتر نرو تند انقد :کیارش

 بیرون ببرن هخون این از جنازمو که میکشم رو روزی انتظار فقط زنم نمی حرف شما با  اصال دیگه چشم بله :من

 ! همین فقط

 از من که نه باشی ای دیگه کس یه دنبال باید دیگه االن اما سراغم میای داری نیاز بهم که وقتای تو کردی دقت فقط

 ! نمیخورم دردت به  افتادم کار



 دختر خون بس  

 

P a g e  26 | 219 

 

 .ریختم اشک صدا بی و سرم رو کشیدم رو پتو

   میدونه خدا که  بودم گرسنه انقد منم بود رابید کیارش شب های نیمه تا 

 ...برد خوابم صبح نزدیکای دوباره وهمین برای شم بلند  نمیتونستم اما

 ... میشدم تر وافسرده افسرده هرروز ومن میگذشتن سرهم پشت روزا

 ! نبودم قباچلی آدم دیگه من اما بود شده بهتر بهم نسبت کیارش رفتار

 میکردم اتو و میشستم لباساشو میکردم رووجا جمع را خونه میکردم درست غذا رباط یه مثل بودم شده

 کلفت بود شده خونه دونه یه یکی داداشاش دنده یه غدو  پدرومادرش نازپرورده فاطمه که نبود مهم دیگه برام

  !نمونده غروری برام که نبود مهم مغرور خان کیارش

 ! برام نبود مهم هیچی هیچیه دیگه ندارم وهیچی دیگه نبود مهم باشم آزاد نمیتونم دیگه که نبود مهم

  تفریح بود رفته  خانوادش با کیارش و زندانی خونه تو من و بود بدر سیزده امروز

 ..... میگردن دارن اوناهم حتما  تفریح رفت منم خانواده االن حتما

 خوشحالن؟؟؟ االن

 شادن؟؟؟؟؟ االن

 نمیکنن؟ حس رو من نبود االن

 شدم؟ تموم براشون من

 ؟ رفتم یادشون از االن  براشون نیستم دیگه

 ؟ برام نمونده کس هیچ دیگه ندارم رو کس هیچ االن

  کنم تحمل جوری چه  بیارم دوم جوری چه بگیرم یاد باید واستم خودم پای رو تنــــها که بگیرم یاد باید

  باشه قرص دلم تا باش پشتم تو میکنم خواهش نذار تنهام تو خداجونم  دارم را تو فقط خدایا

 بیارم دوم منم بمونم منم تا باش تو

 مباش منم تا توباش

  صدا که  برم اینترنت تو میتونستم راحت من و داشت فا وای خونه چون میکردم کار داد بهم نگار که گوشی با  داشتم

 کردم قایم  مبل کوسن زیر گوشیو شنیدم رو در زنگ

  بود کیمیا   که کردم باز درو رفتم

 معرفت بی شدادا زن سالم  :کیمیا

 خوبی؟ عزیزم سالم :زدم جونی کم لبخند

 خانما؟ خانم چطوری شما خوبیم که ما :کیمیا
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 . واستادی چرا در دم تو بیا نیستم بدک خوبم: من

 ؟!کنه صدا عمه را ما یکی برسونی دلمون مراد به مارو نداری راه تو مینی نی نی:کیمیا

 بشه؟ اضافه دردام رو دردی یه هک بیارم بچه اضافم خودم خدانکنه بابا نه :من

 !میشه بهتر و تر شیرین زندگیتون جوری این داداش زن حرفیه چه این :کیمیا

 بشه بدبخت من مثل اونم که بیارم بچه ندارن قبول شما های خانواده تو منو که میدونی خوب خودت جان کیمیا :من

 کنه؟ قبولش خودت برادر معلوم کجا از تازشم بیفته روش بس خون بچه اسم

 !بخوای کافیه بیاری دست به کیارشو میتونی راحت بخوای اگه تو میکنی فکر چیزای چه به دختر فاطمه وای :کیمیا

 ؟ میشه مگه جوری چه وقت اون :من

 .میکنم کمکت من خود میشه که اره :کیمیا

 بزرگش؟ مادر تازه میکنی کار چی رو بقیه بشه اون اگرم :من

 کنم؟ چیکار من وقت اون میان تازه عموهات و بزرگتون مادر تازه میکنی کار چی رو یهبق بشه اون اگرم :من

 .بیاری دست به کیارشو دل که باش این فکر به فقط تو نیستن عددی بقیه باشه پشتت که کیارش :کیمیا

 اومدی؟ کی با تو کیارش؟ االن کجاست  :من

 . میزد حرف باش داشت اون اومدم من گرفت جلوشو آقا یه که باال میومدیم داشتیم : کیمیا

 ؟ بیارم برات میخوری چی اها :من

 .بعدا نمیخورم چیزی االن نه :کیمیا

 . بود کیارش اومد در صدای

 داداش؟ موندی کجا :کیمیا

 . خورد مغزمو بهم داد گیر هامون همسایه از یکی موالیی :کیارش

  اها :کیمیا

 اتاق تو رفت کیارش

 کرد نگام کیمیا که اومد گوشیم صدای

  داشت برش که بود مبل کوسن زیر کنارش

 داری؟ گوشی تو فاطمه چیه این :کیمیا

 کیمیا :من

 بود برق به که فا وای به افتاد چشمش بیرون اومد اتاق از کیارش

 بیارم درش برق از رفت یادم وای ای
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 زدش؟؟؟ برق به کی کشیدم برق از من  دیشب را فا وای این :کیارش

 دارم گوشی که میگه بهش کیمیا االن وای یدپر رنگم

 همیکش منو

 میکردن  نگاه من به دوتاشون کیارش و کیمیا

 دهنم تو میومد داشت قلبم

 ..داداش :کیمیا

 خوندم خودمو فاتحه دیگه قرارداد مخاطب را کیارش کیمیا وقتی

 جانم؟ :کیارش

 !برق به مشزد همون واس میکردم دانلود اینترنت از چیزی یه باید :کیمیا

 . کتی دنبال برم من کردی خوب اها :کیارش

 .داداش کن تهیه کبابم بساط فقط باشه :کیمیا

 !فعال وروجک باشه :کیارش

 باش خودت مراقب سالمت به : کیمیا

 من سمت کرد رو کیمیا کیارش رفتن بعد

 ؟ها؟ میکنه چیکارت میدونی بفهمه کیارش چیه این فاطمه :کیمیا

 !کردم بزرگی جرم چه انگار میزنی حرف همچین تر آروم کیمیا :من

 درسته؟ کارت این مگه : کیمیا

 ؟ میشه چی میدونی ارتباطی در خانوادت با بفهمه اگه میشناسی کیارشو خوبه

 چی؟ یعنی خانواده از دوری میدونی نمیکردی کارو این بودی من جایی تو کن بس کیمیا : من

 ندارم؟ بپرسم ازشون حالی یه با یه روز چند که دارم حق

 بعدشم بذار روسایلنت را گوشی این حاال ندی سوتی دوباره کن سعی ولی میدونی خودتت بگم چی نمیدونم : کیمیا

 !ندی سوتی ای دیگه کسی جلو  کن قایم

 ...بیان وکتی کیارش تا بودیم تنها وکیمیا من ساعتی یک نزدیکای

  چیدیم زومی کردیمو دم برنج باهم کتی و من اومدن وقتی

  کردن درست کباب بالکن تو هم کیمیا کیارش

  که میز سر میزاشتم را لیوانا داشتم

 خوبه؟ حال چه در زندگیتون  فاطمه :کتی
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 زده دلمو که هست شیرین خوب انقد اره :من

 بده؟؟ خیلی زندگیتون یعنی چیه منظورت :کتی

 ! نمیزنیم حرف هم با کلمه یه حتی ما که میبینی :من

 خونمو معروف قول به میشه اخالق بد اخم میبینه منو تا ولی میخنده میگه شاده کیارش خونه این اسیر مشد من

 !شیشه تو کرده

 !میکنن رفتار باهات خوب چقد مامانم بابا ببین نیستن بد باهات بقیه که باشی حال خوش باید خب :کتی

 !! بیزارم این از  میکنید ترحم فقط اما اید نهتش خونم به نمیومد زورم انقد بودن بد باهام اگه که آخ :من

  رسیدن سر کیمیا کیارش که کنه اعتراض میخواست کتی

 ! میخورید باهاش انگوشتاتونو ساختم کبابی عجب براتون که ببینین بیاین :کیمیا

 نمیکنید؟؟؟ اشتباه که مطمئنید میگم اینا ببخشید خانم عجوبه  :کیارش

 !کردم درست امدست همین با خودم  :کیمیا

 ببینم واستا :گفت و زد کمرش به شودستا کیمیا

 ! کنین بحث موردش در شام بعد گشنگی از مردیم ما بسه وای :گفت و پرید حرفش تو کتی

 باشه خواهری روی گل خاطر به :کیارش

 !میکنم تار تار موهاشو میکنم رو بزرگه داداش چشای بعدا من چشم بزرگه آبجی چشم :کیمیا

 فرمودین؟ چیزی شما بله :کیارش

 گفته؟ کی کجا کی من :کیمیا

 .ارمبیرا ها نوشابه برم من داداش زن

  رفت در :کتی

  خوردن غذا کردیم شروع میز سر نشستیم

 :کیمیاپرسید که میخوردیم غذا داشتیم

 ؟ میاد که میزدین حرف کی مورد در ظهر داشتید بابا تو داداش :کیمیا

 ! بیاد هقرار بزرگ مامان : کیارش

 میکردن نگام پریده رنگایی با کتی و کیمیا

  نیست خوب  من برای بزرگشون مادر اومدن میدونستم

  میشه بدتر هست که اینی از زندگیم که میدونستم

  میدونستم را وکتی کیمیا نگران های نگاه معنی
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  اتاق توی رفتم شدم بلند میز سر از ببخشید بایه

  نکردم شنرو برقا بود شده تاریک هوا

  نشستم بود که صندلی روی کردم باز  را تراس ودر پنجره لب رفتم

  میسوزوندم آتیشی چه بودیم مدرسه تو پیش روز ۲۰ سمت رفت ذهنم

  بشه تعطیل زودتر مدرسه که بودیم تالش در همش روزا اون

  میخورم را میخوندیم درس باید همش که سخت روزای همون حسرت االن اما

 برام نمونه حسرت جز  چیزی که برسه روزی همچین نمیکردم فکر  اصال روزا اون

 شد اضافه هم وکینه خشم سراسر بزرگ مادر که بود کم کیارش کنم چیکار ما ها بختی بد این حاال

  نیاد جا این کیارش بابای خونه بره جا این نیاد خداکنه

  میترسم زن اون امدن از خیلی

 ! کن کمکم خودت بعدم بعد این از کردی کمکم تو االن تا خداجون اوف

  نمیمونه ازم دیگه هیچی کنی خالی را پشتم تو اگه اما باشه پشتم ندارم تو جز کسیو خدا

 اومدم بیرون فکر از کیارش صدای با که بودم کرده خلوت خودم با که بود ساعت چند نمیدونم

 ! رفتن کنی بدرقشون که این بدونه بعدم شستن وناتمهم رو ظرفا نیستی نوازی مهمون آدم که میشه معلوم :کیارش

 ؟ نکردی صدام چرا :من

  داری گناه باشی تنها بذارم میگفت نذاشت کتی :کیارش

 !!!حقته بیاد سرت بالی هر کنمینم فکر جور این من اما

 حقمه؟؟ میکنی فکر چرا :من

 !میشه خاموش نمدرو آتیش این انگار بخشه لذت برام کشیدنت زجر ولی نمیدونم :کیارش

  میشه کشته طرف اون ناخواه خواه میشه دعوات بایکی روزی یه کن فکر :من

 کنی تحمل میتونی بهشون بدی خواهراتو از یکی میشید مجبور شمام میکنن طرفا اون بس خون طلب خانوادش

 ؟ بخوابه وگریه اه و اشک با شب هر دردونت عزیز ببینی میتونی بکشه؟ زجر خواهرت

 بشن بس خون خواهرام نمیزارم اما میدم جونمو :کیارش

 من االن نه وگر میشه صلح بس خون با نمیشه صلح تو خون با میخوان صلح اونا نیست تو جون اصل جا اون  :من

  میخوندم درس اتاقم تو نبودم تو جلوی اینجا

 ! عزیزات غم با ازا لباس با اما اره هه :کیارش
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 چون نیاره چشمت جلو روزیا همچین میخوام خدا از دیدم خمیدشونو کمر دیدم رو غمشون عروسیمون روز من :من

 !میشکنه کمرت

 ؟؟ بسوزه برات دلم  بشه چی که میگی را اینا االن :کیارش

 !نسوزه برام تو مثل آدمی دل اما بمیرم حاضرم :من

 بزرگم مامان دست زیر باید قتو اون بگیرتت اردالن عمو که شستی می باید نمیگرفتمت من اگه بدبخت اخه :کیارش

 حکم چارش خواهانته هنوز اردالن چون ندارم مشکلی من نیستی راضی اگه االنم اردالن لگد مشت زیر و بودی می

 اردالن میشه شوهرت که تفاوت این با دیگه عقد یه و طالقه

  میکردم نگاه چشاش تو داشتم بودم واستاده روش روبه

 حرفش این داشت دردی چه که آخ زد مسر رو که بود پوتک مثل حرفش

  گرفتم دستام بین سرما زمین رو افتادم زانو رو حرفش شدن تموم با

 گرفت دستمو و نشست کنارم

 شد؟ چت :کیارش

 پایین میریختن چشمام از سیل عین اشکام کردم نگاه چشماش تو کردم بلند سرمو

  نشست زمین و شد سست که دید چشمام تو چی نمیدونم

  خوردم نردها به که رفتم عقب عقب کشیدم عقب خودمو که پام رو گذاشت ودستش

 !بشی راحت تو که پایین میکردم پرت اینجا از خودمو االن همین نبود اگه که نبود کبیره گناه خودکشی کاش ای : من

 ..ببین :کیارش

  داشت درد حرفت این که نداشت درد انقد آزارات اذیت همه هیس :من

  نمیزی حرفی همچین شوهر توی اما بودم ولگدش مشت زیر روز هر میکردم ازدواج اردالن با موقع نومه کاش ای

  !گفتم چیز یه عصبانیت سر از من:کیارش

 مرگم روز حتی نمیره یادم حرفت  دنیاس دنیا تا که اینه مهم ای دیگه چیزی یا گفتی عصبانیت روی از نیست مهم :من

 !نمیکنم موشفرا حرفتو قبر تو بزارنم که

 گریه زیر زدم صدا با روپام گذاشتم سرما و کردم جمع بغلم تو پاهامو

  بزنه بهم حرفیا همچین روز یه که نمیکردم  فکر حتی

 حرف این داره درد چقدر  سخته چقدر که آخ

  بود برده خوابم ها نرده کنار جا همون شدم بلند وقتی

 مالفه یه اتاق توی رفتم شدم بلند داشت سوز یکم و بود ومیش گرگ هوا بود برده خوابش نشسته روم به رو کیارشم

  انداختم روش و آوردم کیارش برای
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 برگشتم میاد سرم پشت هم ای دیگه کس کردم حس که اتاق تو دوباره میومدم داشتم

  میکنه نگام واستاده  شرک گربه مثل کیارش دیدم

 ؟؟ نبودی خواب تو مگه :من

 .بودم هبست چشمامو نه :کیارش

 اها :من

  کشید دراز کنارم امد یارشم  که کشیدم دراز تخت رو رفتم 

 فاطمه؟ :رشکیا

  میکرد صدا اسممو که بود باری اولین شدم یجوری

 ؟ بله :من

 بود عصبانیت روی از  بزنم حرفا اون نمیخواستم :کیارش

  میکنی صدا اسممو که باریه اولین کردی دقت ولی نیست مهم  :من

 واقعا؟ :کیارش

 کیارش؟ ، آره :من

 بله؟؟؟ :کیارش

 میاد؟ کی بزرگت مادر :من

 خاک سر بره که بیاد بزرگم پدر تولد روز یا  مرد روز بار دو سال هر بزرگم مادر بیاد بیستم شاید نمیدونم دقیق :کیارش

 ؟ میاد هم جا این بیاد بعد اها :من

 میکنی؟؟؟ را سواال این چرا :کیارش

 الکی ورج همین هیچی :من

  کردم باور منم باشه اها :کیارش

 ؟؟؟؟ میاد عموتم :من

 میترسی؟؟؟؟ بیاد شاید نمیدونم :کیارش

  خیلی اره :من

 چرا؟ :کیارش

 داشته ای کینه چه ازم دادن دست از برادرشونو پسر که اونا بکن فکرشو داری کینه انقد بود عموت که تو خب :من

 !باشن

  بخواب نباش نگران :کیارش
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 خوابیدم و خدا به کردم توکل همیشه مثل زمبا

  میگذره شب اون از روز چند

 شدن تکراری برام واقعا دیگه روزا

  بخونم درس بده اجازه بهم بگم کیارش به گرفتم تصمیم خونم تو وشب صبح

  چیدم مجلل میز یه و کردم درست براش را داره دوست که غذایی

  میخوابه میره و میخوره شام وفقط میاد دیر شبا چون

  بیام کنار باش باید که  دارم استرس یکم بگم بهش امشب همین باید

  کیارشه  اومد در صدای

 میخوری؟ شام سالم :من

 ؟ کردی درست ماهی :کیارش

 ! کبابپز هم کردم سرخ هم اره :من

 . کن آماده میام االن :کیارش

  باشه:من

  گفتم و دریا به زدم دلما که هن یا بگم بودم دودل میخورد غذا داشت نشست اومد

 ؟ کیارش :من

  شد بیشتر استرسم که کرد نگام کرد بلند سرشا

  مدرسه میرن دارن آموزا دانش تمام شدن باز ها مدرسه چیزه :من

 خب؟ :کیارش

 ؟ شده سخت خیلی مون درس داریم رشته انتخاب امسال اخه برم دوباره منم میشه :من

  شد خوردن غذا مشغول کردو نپایی سرشو دوباره کردو نگام

 لوس عوضی نامرده خیلی نه یعنی نداد جواب

  لوس پسر گفتم بهش دلم تو اومد در دهنم از هرچی

 !میره جاسر این حوصلم خب :من

 ! کن سرگرم خودتو بخون کتاب ببین فیلم برو :کیارش

  گوشیم یا درس یا نمیشم گرم سر چیزا این با من خب :بشنوه که گفتم لب زیر

  باش خیال همین به :کیارش
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 وا :من

  شدم خفه که رفت بهم قره چش یه

  گلوت تو کنه گیر کردم درست که غذاهای کاش ای

 میذاشتم داس چندتا چه کاش ای بکنم هم تیکه تیکه براش باید نگیره بو دستاش که نمیزنه دست ها ماهی به آقا

  گلوت تو کنه گیر که توش

 (شما برای نوشتن مخفیانه)برای پذیرای تو رفتم شستم را ظرفا نمم اتاق تو رفت خورد غذاشو

 بخوابم که رفتم شدم خسته

 !نیستم که حیف حیف میخریدم توپ کادوی یه بابام برای بودم اگه که اخ بود پدر روز نزدیکای

  خونه بیاد روز وقت این نداشت امکان کردم تعجب اومد که میکردم اتو کیارشو لباسای داشتم

 ؟ اومدی روز وقت این که شده چیزی سالم :من

  بیاد قراره بزرگم مامان خونشون بریم که زد زنگ بابا :کیارش

 میان؟ االن اها :من

  بریم که شو اماده تو اره کنم فکر :کیارش

 حموم رفت کیارشم کنم اتوشون امشب که گذاشتم اتاق گوشه راهم بقیه کمدو تو گذاشتم کردمو اتو که لباسایی

  کردم سادم آرایش یه کردم سرم شالم یه پوشیدم برداشتم شلوار مانتو یه منم

 نشستم کیارش منتظر حال تو رفتم  بودم آماده

  اوردن تشریف آقا بعد ساعت نیم

 ؟ ای آماده :کیارش

 منتظرم وقته خیلی اره :من

  بریم پس :کیارش

 کیارش پدری خونه سمت رفتیم شدیم ماشین سوار باهم

  نیست اجازش که کنم چه ولی بینم شهرا این سیر دل یه تمیخواس دلم

  میشدم تر نگران میشدم خونشون به نزدیکتر هرچی

  بود گرفته وجودمو سراسر استرس بودم مادربزرگش برخورد نگران

  استقبالمون اومدن ومامان کتی خونه تو رفتم ونادل دل باهزار رسیدیم

 نیومده؟ بزرگ مامان :کیارش

 دنبالش رفته رتپد : مامان
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 تنهاست؟ :کیارش

 باهاشونه اردالنم عموت نه :مامان

  میلرزید شدید دستام نشستیم رفتیم

 کردیم بوسی رو باهم اومد کیمیا

 ؟ میلرزی انقد چرا :کیمیا

 دارم استرس نمیدونم :من

 اومدن کنم فکر باباس ماشین صدای :کتی

  !شد چندان دو استرسم زد که حرفو این 

 بودم چسپیده صندلی به من اما پشوازشون بیرون رفت کیارش وایستادن نبلندشد همه

  شو بلند فاطمه :کتی

 شد باز که بود سالن در به هم چشم شدیم بلند باهم گرفت دستمو

  شد وارد زیبا خیلیم قد بلند و استوار  با زن یه که میکردم نگاه در به دلواپسی و دلشوره با داشتم

  باشه وزیبا جون انقد بزرگشون درما نمیکردم فکرشم حتی

  اومد داشت شباهت زن اون به هم خیلی که بلند وقد جوان مرد یه و بابا سرش پشت

  بوسید دستشو و کرد وبغلش سمتش رفت مامان  اول

  بوسیدن دستشو روبوسی وبعد بغلش رفتن هم وکیمیا کتی

  لوج رفتم قدم یه همون برای بکنم کارا این باید منم میدونستم

 !اومدین خوش سالم :من

 که این میداد تکون صاحابش بی سر العقل ولی ادبی بی تو بود رفته این به کیارش پس ادب بی نداد جوابی  هیچ

 نمیداد زحمت همونم

  ببوسم که گرفت سمتم دستشو جاش به ولی

 بوسیدم دستشو و  کردم کج دماغما بیارم در حرصشا که این برای

  بود دوعل بینمون انگار خودش مثل کردم زوم شچشا تو و کشیدم عقب

 !  برام میزاره کالسیم چه خرفت پیرزن ایش شد رد کرد کوله کج قیافشو

 باهاش کردن روبوسی و بغلش رفتن وکتی کیمیا که اومد جوان مرد اون سرش پشت

  بود یقش به چشمم نکردم نگاه اصال صورتش به واستاد جلوم اومد

 ! اومدین خوش سالم :من
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 خوشبختم ممنون سالم :اون

 باش بدم دست که کرد دراز سمتم دستشو و 

 همچنین :وگفتم کردم خم کمی براش سرما منم

  کردم ضایش شد آسفالت همه جلوی یعنی

 !!!که اوموالس این از زنت کیارش  :اردالن

 !داره ودشوخ عقاید فرد هر اما باشه اومول نمیده دست نامحرم با که کسی شما نظر به شاید :من

 به برسه چه نداره کاریا هیچ حق اون و دیگرانه دست اختیارش بس خون یه میدونستم که جای تا من ولی او :اردالن

 ! بده شعار دیگران برای عقایدشو که این

  کنه تخریب منو میخواست مثال

 ضرب زور با نمیتونه را رهدا قبول و شده بزرگ باهاش بچگی از که چیزی کسی وقتی اما درسته شما حرف بله : من

  باشه آزاد دختر یه کتی مثل چه باشه بس خون من مثل چه کنه عوض

  منتظرن همه بریم بهتره :کیارش

  شدیم سالن وارد هم با

 بیار ترک قهوه برام دختره ای : مادربزرگ

  نبود من جز کسی منظورش دیدم کردم نگاه برمو و دور

  بده نشون بهم یادب که کردم صدا کیمیارو همین برای

 !کمکش بره نداره حق کسی  نمیگفتم تو به که بکشه زحمت نوم میخواستم اگه من :بزرگ مادر

 بچرخیم تا بچرخ پس کنی بازی میخوای بامن زن پیر باشه گفتم دلم تو و کردم زوم چشاش تو

  پذیرای تو بره اشصد که میکوبیدم هم به چیو همه همش گشتم یکم و خونه آشپز تو رفتم سرد خون خیلی

  بردم و کردم دم چای همه برای  گشتم مثال که این بعد

  کردن سکوت همه شدم پذیرای وارد وقتی

  گرفتم سمتش را چایی حاوی سینیه (بزرگه مادر) جون عجوبه سمت رفتم ریلکس خیلی

 بیاری ترک قهوه برام گفتم من گفتم چی که نشنیدی بودی کر که این مثل :خانم عجوبه

 گشتم هرچی همین برای ندارم آشنایی خونه این تو من و  نکنه کمکم کسی  گفتین شما اما شنیدم نبودم کر نه :من

 پیدانکردم قهوه

 بیرون میزد کلش از دود انگار شد کفری خیلی

  بسوز خرفت پیر بسوز گفتم دلم تو
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 !   میبردم لذت کردنش اذیت از خیلی ولی چرا نمیدونم

  کنه کوفت که بیاره چایی عجوبه برای بره کیمیا گفت مامان که میکرد گامن آتیشی جور همین

 که این قبل اونم(اردالنه همون منظورم )خان اردنگ برای بردم برداشت که این بعد بابا سمت بردم را ها چایی منم

  برداره

   باش مواظب پیره کبری مار یه اون  میکنی بازی من مامان با داری :اردالن

 ؟؟؟؟ تره کاری کدممون نیش نظرتون به جونم کبری مار یه منم پیره کبری مار یه شما مادر هاگ :من

  بیشتره تجربش چون تره کاری پیر مار نیش من نظر به :اردالن

  زخمیه مار یه و خورده نیش خیلیا از مارجون نیستم موافق من اما :من

  میکشید ونشون خط برام چشاش با شتدا عصبانیت با که میکردم نگاه کیارش به حرفم این بعد

  گرفته کالممو طعنه مطمئنم

 تگف شده کلید دندونای بین از که گرفتم کیارش سمت چایو و  بگه ای دیگه چیز اردالن  نذاشتم

  نمیخورم :کیارش

  خونه اشپز تو رفتم و گذاشتم هم کتی و مامان برای چای

 گفت دید منو که فنجون تو میریخت را ه قهو داشت کیمیا

 !میکنی باز دهن داری خودت تو دست از :کیمیا

 ؟  بگیرن انتقام میخوان دارن نقشه من برای وپسر مادر این نمیدونی یعنی تو من گل :من

 . ببرم را قهوه این من ، باش مواظب ولی بگم چی نمیدونم :کیمیا

 که شستم می دستامو داشتم  کیمیا رفتن بعد

  گرفت قرار کمرم روی دستی

 آورد فشار پهلوهام به و

 کرد نجوا گوشم زیر کردو نزدیک گوشم به صورتشو بعدشم

 ! میره آبروت وقت اون ، نکنم کوتاه همه جلوی زبونتو این باش مواظب خانما خانم :کیارش

 تو گها بستن رو از شمشیرا اول همین از اونا کن فکر عموت و بزرگت مادر رفتار به بکنی تحدیدا این که این قبل :من

 بارم داره دوست هرچی میرسه راه از کی هر نمیشه دلیلی نمیگم چیزی شوهرمی چون میزنی طعنه یا میکنی اذیتم

 ! کنه

 ...خو یه تو که رفته یادت مگه :کیارش

  .هستم بس خون یه من ، یادمه بله  : من
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  کردم نگاه بهش و چرخیدم بدن هام پهلو رو دستاش که جور همین

 را بقیه اما نمیکنه فرقی برام  بشم تحقیر تو توسط هرچقد من  میکنم فرق زمان اون های بس خون اب من  اما :من

  !کنم تحمل نمیتونم

  شد خونه آشپز وارد مگس خر اردنگ لحظه همین تو

 جوری این جلوش که باختی بس خون این به دلتو که این مثل عمو کیارش، ، ای عاشقانه صحنه چه او :اردالن

 ! سستی

 ! عمو نیست طور این :کیارش

 ؟ کنید من با دعوا به تحریک کیارشو جوری این میخواید شما :من

 بکنم؟ کاری همچین باید چرا نه :اردالن

  میدونین خوب خودتون دلیلشو :من

 . میرم االنم  دیدم را شما عاشقانه های صحنه که  بخورم آب یکم اومدم من : اردالن

  میرید تشنه چرا بخورین آب اومدین اگه :گفتم که میرفت داشت

  رفت و زد زشت پوزخند یه کردو نگام

  اوف! کردم قانعش که شکر خدارو بیرون رفت کیارش سرشم پشت

  چیدیم شامو میز کیمیا و کتی کمک با و بود شده تاریک دیگه هوا

  میز سر بیان که کرد دعوت را همه کیمیا

 گفت و کرد من به نگاه یه بعد کردو نگاه یه همه به مادربزرگش که منشست کیارش کنار منم نشستن اومدن وقتی

  داده؟ ای اجازه همچین بهت کی بشینی جا یه ما با میز سر قرار تو :مادربزرگ

 ؟ نه یا بشینم سرمیز که بده اجازه بهم کسی باید مگه :من

 بخوریش تو که بمونه ماها غذای از باشی منتظر بشینی زمین روی باید بسی خون یه تو :مادربزرگ

  زدم خند پوز و برگردوندم مخالفش سمت صورتمو و کردم نگاش

 ! بخوریم غذا ما تا  بشین زمین رو اینجا بیا نیستم تو با مگه :وگفت کرد ترش کفری که

 ! بدیم تو به موند ای مونده ته واگه گفت زدو پوزخند یه

  بشینم پاش کنار میخوام ردک فکر که روش به رو رفتم و شدم بلند صندلی روی از

 وگفتم صورتش رو شدم خم

 کردم نجوا صورتش تو و
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 مونده ته که این به برسه چه نزنم لب خورده بهش شماها دست که غذای به اما بمیرم گرسنگی از حاضرم :من

  بخورم غذاهاتونو

  !نمیسوزه براش دلتون شماهام بزنی غذا به  دست نداری حق پس :گفت که کرد کفریش خیلی خیلی حرفم

 !بشی چاقتر که بخور تو درک به :من

  کرد صدام آمیز تذکر کیارش

  گفتم و کردم نگاه بهش نبود مهم شدنش عصبی برام که بوذم عصبی انقد لحظه اون

  کردش نصبم خدا که بودم ندیده تاحاال تو غیرتی بی به شوهری :من

  حرفمون وسط افتاد خرفت پیر اون باز که  که بگه چیزی میخواست

  میکنه عوض پاپتی توی با منو نوم کردی فکر ببینم وایستا :مادربزرگه

 نمیدونستم من ببخشید  او :من

  حرفم وسط پرید کیارش

 دیگه شو خفه :کیارش

  بریم بیفت راه

  !نخوردین؟ غذا که شما مادر کجا :مامان

  بخورید شام قلاال میگه راست :بابا

  بیان تا موندم منتظر در دم برداشتم کیفمو فتمر و نکردم گوش حرفاشون به

  بیرون بذارم جا اون از پامو نمیخواد دیگه دلم میفهمم االن خودمو خونه قدر

  بهتره خیلی جا این از ولی داره سختی طور هر اگه

  اومدن  کتی و کیمیا که بودم منتظر طور همین

  کرد راضی کیارشو بابا بشینیم بریم بیار فاطمه :کتی

 ؟ چجوری برگردم دوباره باز کردن تحقیرم االن همین :من

 ! خب کنی کلکل باهاش نباید هم تو فاطمه :کیمیا

 ؟ بکنه میخواد دلش غلطی هر کنم نگاه بشینم کنم چیکار :من

  دیگه بریم بیا  ولکن تو میشنون هیش :کتی

 .بیا بگو کرد جان نوش شامشو وقت هر نممیشی کیارش منتظر حیاط تو بیرون میرم من نمیام دیگه بمیرم کتی :من

 فاطمه؟ :کتی

 حیاط تو رفتم شدم بیرون سالن از و ندادم گوش حرفش به
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 نشستم تاب روی بعد و رفتم راه حیاط تو یکم

  میکردم زمزمه را  همایون حامد شعر لب زیر و میخوردم تاب داشتم

  شنیدم سر شتپ از صدای که میخوندمش داشتم جور همین نبودم خودم حال تو

  باشی داشته قشنگی این به صدایی نمیکردم فکر :بابا

 دبیر فالن چطورن هاش شعر یانه بیرون داده جدید آلبم خواننده فالن که بود این هام دغدغه تمام زمانی یه :من

 ؟ ندارم دارم یاد میپرسه درس

  نمونده ای دیگه چیز برام روزا همون حسرت جز االن اما

 !بکنی درازی زبون اون جلوی نباید ولی خب شدی ناراحت میدونم :بابا

  نکردم دازی زبون من :من

 !موافقین باهاش خیلی شمام نه دیدم که بزنین حرف شماها از یکی که  بودم منتظر

 !بشی اذیت تو که نبودیم راضی ماها نیست طور این :بابا

 !همه جوی نهبشک را من غرور مادرتون نمیذاشتین که بود طور این اگه :من

 دیدس داغ اون بدی حق بهش باید :بابا

 عزیزه؟ دادن دست از فقط دیدن داغ مگه :من

  شدم ساله۴۰ زن یه قد ولی نشده سالم۱۷ وزهن کنید نگاه من به بار یه دیدم داغ منم

  من جای خودتونا میزنم پا دست منجالب این تو االن اینجا آوردین کشوندین منو بودم بچگیم دنیایی توی

  بزنم حرفما ادامه بتونم نداد اجازه هق هق

 ؟ انصافه این نمیدونم ازش هیچی که انتقام تو  شدم کشیده که نمیدونستم هیچی زندگی از هنوز :من

 ! بشم خورد مودب کوچکترینشون که جمع یه تو که انصافه

  میکردن زندگی شاهانه که بودن زیادی های بس خون خودم طایفه تو

 ؟؟ نیستم جور این من چرا

  !نزنید زخم العقل نمیخوام شاهانه زندگی

 ! بدی حق بهمون باید دادیم دست از عزیزمونو ما نیست ما تقصیر اما بگم چی نمیدونم :بابا

 بکنید دارید دوست کاری هر بده حق من به نیست کسی بدم حق همه به باید من بله :من

  بریم :کیارش

 !بود یدهشن حرفامونو معلومه بود عصبانی
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 به و چسبوندم شیشه به سرمو نشستیم که ماشین تو کرد بدرقمون در دم تا بابا ، افتادم راه و کردم پاک اشکامو

 ! میکردم نگاه بیرون

  بکنه کاری نمیخواست االن که این مثل ولی دهنم تو بزنه االن که بودم منتظر

 ! دیگه نههمی طوفان از قبل آرامش !میکنه وپوستمو خونه برسیم یعنی

  میکرد رانندگی داشت هم تو بس اخم یه با کردم نگاش

 !میخورن رو من حق همش اونا که خوبه خوردم حقشو من انگار کرده هم تو اخماشو همچین

 زندگی برای االن تهران، بیاییم تفریح و گردش واسه داشتم دوست خیلی ها موقع اون یادمه میکردم نگاه بیرون به

 ! ببینم دیدنیشو جایی یه نتونستم حتی نمیخوره دردی هیچ به ولی اومدم

  خیال فکرو از بود پر سرم

 هتوج هیچی به

 رو شدم پرت ماشین از شدو کشیده دستم دفعه یه که بودم نحس زندگی این فکر به و بودم  بسته چشمامو نمیکردم،

  زمین

  شد بارونی مامچش دوباره بود واستاده سرم باال اخم با کیارش کردم بلند که سرمو

  اومد سرم پشت اونم که شدم آسانسور سوار کردم حرکت اون از جلوتر و پایین انداختم سرما

 میکردم نگاه کفشاش به داشتم نمیکردم نگاه بهش

 که توخونه داد هلم تمام نامردی با کیارش که  ایستادم همین واسه و خونه تو برم ترسیدم لحظه یه خونه در جلوی

 کرد گیر بود رو راه کنار که مبلی به دستم و زمین رو شدم پرت

  میکرد درد خیلی که آوردم درش بود مبل دسته تو دستم پیچید دستم تو بد درد یه

  گرفت موهام از بازم سراغم اومد و هم به کوبید محکم درو کیارش

 ! میدادی جولون خوب بقیه جلو کجاس االن مترت شیش زبون اون :کیارش

 گرفت دستش تو رو فکم و شد کفری که زدم پوزخند یه و کردم نگاش

  بده جواب نزن ملیح لبخند من واسه  :کیارش

  ترشد بد که ندادم جواب بازم

 ؟ پسندیدیش دیدیش چیه میکردی بازی زبون خوب اردالن جلو اما میکنی سکوت من جلوی :کیارش

  میکردم نگاش باور نا نشستم زمین رو و شدن سست پاهام ریخت دلم تو چیز یه

 تو رفتم لباس دنآو در  بدون اتاق توی رفتم  خمیده کمر با و شدم بلند چیزی گفتن بدون داره شک بهم انقد یعنی

  کردم باز رو سرد آب دوش حموم

  زدم زار خودم حال به تونستم تا و گرفتم بغل زانوهاما نشستم حموم کف
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 میشکنه دلمو جور این که  بارشه دومین این میداد آزارم بهش کردن فکر حتی

 دوش زیر خمیده باسر جور همون نمیکردم بلند سرما زدم زار چقد کردم گریه چقدر بودم دوش زیر چقد نمیدونم

 بودم

 نبود مهم هیچی  دستم درد نبودم ،مهم بشه نگرانم نیست کسی بخورم، سرما نبود ،مهم سردن ها آب نبود مهم

  شه دور ازم حال این شه دور وجودم از آتیش این که  بود این االن مهم

 زدم هق و انداختم پایین سرما ریختم اشک و گذاشتم زمین رو دستامو  باال رفت دوباره هقهقم صدای

  کیه دادم تشخیص شلوارش از شد بسته شیر یهو

  گفتم آخ یه که گرفت درد اما  بشم بلند که گذاشتم زانوم رو دستمو و انداختم پایین سرما

  کنه کمکم که نشست زانو رو کیارش

  رفتم شدم بلند کنارش از و کردم نگاش یخی چشمایی با

  پوشیدم  برداشتم ای حلقه آستین پیرهن یه و راحتی  شلوارک یه  ، میکنه چیکه ازم داره آب نبود مهم  برام اتاق توی

 کردم پرت رختکن تو حموم تو برد خیسمو لباسای

   صورتم رو کشیدم خر خر تا را پتو و کشیدم داز تروتخ و اتاق تو اومدم  دوباره

 ! بود کرده کپ کامل اون و میدادم انجام کیارش چشمای  جلوی کارارو این تمام که بود این جالب

  برد خوابم نرسیده سه وبه بستم موچشما

  اینجا بیاد میخواد کیارش بزرگ مادر میگذره نحس و بلند شب اون از روز چند

 ! نمیگم هیچی گرفتم سکوت روزه نگارا روز چند این

  بیاد مهمونمون که نشستم منتظر و کردم عوض را خونه دکور رسیدم خوب خونه به کردم درست غذا مدل دو

  کنم کل کل نمیخوام بعد دفع مثل دفع این

  سکوت فقط کنم سکوت فقط میخوام بار این

  نشستن رفتن وکیارشم اردالن نشست فتر من به توجه بدون بودن خودشون کردم نگاه اومد در صدای

  براشون برم بودم کرده درست وپرتقال آلبالو شربت منم

 گذاشت آورد لیوانار کیارش که بودم ساالد کردن درست ومشغول  خونه آشپز تو برگشتم دوباره ساکت خیلی بعدم

  شد بلند زن اون نحث صدای باز که  توسینک

 ؟؟؟؟ میکنی قفل درو بیرون بری که تو کیارش :اون

 چی؟؟ برای بله  :کیارش

  اتاقته تو جات دیگه یکی ببینی بیایی روز یه میگم میدونی چه نیستی خونه تو که این نه اخه  خوبه :اون



 دختر خون بس  

 

P a g e  43 | 219 

 

 کنه دفاع ازم بودم منتظر کردم نگاه کیارش به و شد اشکی چشمام افتاد دستم از چاقو

 بود انیعصب خیلی قیافش میداد فشار بود کرد مشت شودستا

  نه یا میکنه دفاع ببینم که منتظر منم سالن تو رفت

 توهین بهش انقد ندارم دوست منه زن ولی باشه بس خون یه شما چشم به چقد هر دختر اون  بزرگ مامان :کیارش

  کنید

 ! دادم تذکر یه بهت فقط من عزیزم :مادربزرگ

 ! دارم تماداع بهش چشمام اندازه من ولی دادین تونو تذکر شما :کیارش

  خوشه دلت هه داری اعتماد اون به :بزرگ مامان

 چرا؟ :کیارش

  میکنم ثابت بهت روز یه :بزرگ مامان

  منتظرتونم منم :کیارش

  بود شده وخشن میلرزید عصبانیت از صداش

 ناراحت بزرگش مادر زدن حرف مدل از یا کرد دفاع ازم کیارش که این از نه یا باشم شاد نمیدونستم

  بود کرده دفاع ازم که داشتم خوب حس یه ولی

  بودم  کارام مشغول بالبخند و کردم درست را ساالد راحت خیال با

 چیدم سلیقه با را میز بودم شده خسته خیلی تنها دست

  پیشم اومد کیارش

 شده؟ تموم کارا فاطمه :کیارش

  دادم تکون آره معنی به سرما

 ؟ نمیزنی حرف باهام کردی تحریم رو من االن :کیارش

  میز سر گذاشتم را سوخاری مرغ و نگفتم چیزی

  کرد صدا را اونا که کردم نگاه کیارش به

  برم که اومدم شدم   مطمئن میز بودن تکمیل از و کردم میز به نگاه یه نشستن میز سر

  نبود دور وعموش بزرگش مادر چشم از که بشینم کرد مجبورم و گرفت دستمو کیارش

  کرد مزمهز گوشم تو

 !!!!ها بذاره تنها مهموناشو میزبان نیست خوب :کیارش

  نشست کنارم خودش که میکردم نگاه داشتم جور همین



 دختر خون بس  

 

P a g e  44 | 219 

 

  بودم شده ذوق خر بچه یه عین گذاشت کشید غذا منم برای

 میکرد نگاه اونا و من چپ چپ وعموش بزرگش مادر اما

  بود  داشتن دوست از بود برابر هزاران برام کارش این لذت اما نبود مهم برام

   کردم نگاه بزرگش مادر به غرور و خوشحالی با

  میکنه جنگ داره انگار میزد هم به چنگاال قاشق همچین  میخورد غذا عصبانیت و حرص با داشت اونم

  عصبانیت از بود شده سرخ قیافش بود گرفته خندم خیلی

 میدونه خدا که چسپید بهم شام اون انقد

  کردم جمع تنهایی به بازم میزا امش خوردن بعد

 !بود خوب خیلی کیارش ،کار بودم خوشحال خیلی خیلی اما

  کرد دفاع ازم قلاال که شدم خوشحال

  شد بلند نحسش صدای بازم که میکردم جا جابه ظرفارو داشتم بودم شده خسته خیلی

  کجاش نمیدونی یا نمیاری در بازی چلفت وپا دست بازم اگه بیار قهوه برام دختر ای  :مادربزرگ

 ؟! خدا ای اخه چرا نمیدونم کنه تا درست من با نمیخواد این اوف

  بردم تاشون سه برای و کردم درست قهوه رفتم

 باشه نداشته ای دیگه بهونه که سینی تو گذاشتم شکرم

 توش ریخت شکر قاشق چهارتا سه که ورداشت اون  اول بردم وقتی

 !؟ شد شکر همش که اون میخوای قهوه که داری مرض مگه بخوری ینمیتون که تو کاریه چه خب

  انگله پر بدنش کنم فکر

 ببینه اون شد باعث که لبم رو او لبخند فکر این از

 ها؟ میخندی داری چی به :مادربزرگ

  دادم تکون وراست چپ به وسرما نگفتم چیزی

  خودش برا ریخت شکر قاشق یه فقط و برداشت قهوه اردالنم

 ! شکرش برای نه میخوری خودش برای را قهوه یکی تو که این مثل آفرین نخور اصالشکر که رشمکیا

  داد قرار مخاطب را من و شد بلند نحسش صدای که میرفتم داشتم

 !بترسونیش؟ بلدی خوب معلومه شده الل که کردی چیکارش کیارش ادبی بی انقد چرا تو کن صبر :بزرگ مادر

 ازم کنه دفاع جور این که میومد خوشم ولی چرا نمیدونم کنه دفاع زما بازم که بودم منتظر
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  ببره حساب ازم باید جوری یه :کیارش

 کردنش دفاع بود لحظه یه همون فقط نگو شده حامیم میکردم فکر که باش منو شد خالی کل به بادم

  باهام نمیزنه حرف چرا نمیدونم اما :داد ادامه که

  کنه تنبیهت یخوادم جوری این شاید :اردالن

 ! شدیم کار بده بهش ما چیزی یه انگار سفید چشم دختر میکنه غلط :بزرگ مامان

  نیست مربوط ما به شوهریه زن دعوا جان مامان :اردالن

 ! بهتره نکنیم دخالت

  بگیر یاد تو از مادرت مگه جون اردنگ شعورت نیمچه این به بنازم

 ! ببینه خواب تو مگه کنه خراب نومم زندگی بذارم هیچ کردن خراب زندگیمونو :مادربزرگ

  بندازه هم جون به مارا ک میکنه دخالت همش ما زندگی تو خودش انصافیه بی دیگه این

 نکردم توجهی کرد صدام بار چند سرم پشت که خونه آشپز تو رفتم بدم جواب بازم که این بدون

  مگرفت دستام بین سرمو و صندلی روی نشستم عصبانیت با

 !پرو انقد آدم حد چه تا وقاعت من خدای اوف

  میاره در بازی ورو و میکنه نگاه چشام تو راست راست

 !؟ چه من به شده کشته پسرت خوردم باباشو ننه حق من انگار

 ! دیگه بوده فعال وبرادرش مادر  مثل اونم درون کرم حتما نگیره کس هر با خودشو که میکردی آدم پسرتو

  شد دبل صداش بازم که بشورمشون که کردم تمیز را اظرف شدم بلند

  خدا ای گریه زیر بزنم بلند صدای با میخواست دلم

 دستش از بده نجاتم خدا ای

  .کنم جمع قهوشونا فنجونای گفت که پذیرای تو رفتم

  اومد سرم پشت  هم کیارش که خونه آشپز تو رفتم و کردم جمع را همه

  خودمون اتاق تو وعمو من  بخوابین مهمان اتاق تو بزرگ مادر تو فاطمه :کیارش

  .خندید فهمیدو که دادم تکون راست و چپ به سرما وحشت با فاصله بال

 ! نزن ناقص سکته تو اتاق اون توی بره میگم عمو به باشه  بخوره را تو قرار مگه چیه :کیارش

 پرو رهپس بده  سکته منو میخواست فقط بخندی آب رو بیرون رفت و خندید

 . نبود مشکلی بود تخت دوتا اتاق اون تو چون بخوابن رفتن پسر مادر
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  نبود انداختن سوزن جای توش اصال که کیارشم کار اتاق

  بود داده لم مبلع روی کیارش که کنم جمع را بود پذیرای تو که ظرفای تمام رفتم

  میکرد نگاه داشت را دختر یه عکس شدم رد کنارش از وقتی  میکرد کار گوشیش با داشت

 ! ندارم خبر من و دارن تشریف عاشق ایشونم پس او

 خونه آشپز تو رفتم و کردم جمع ظرفارو

 ! میشدم هالک داشتم دیگه راشستم ظرفا تمام

  نبود جا اون کیارش که پذیرایی تو رفتم کردنشون جا وجابه کردن خشک بعد

   بود شب نصف یک نزدیکایی ساعت

 . دادم سامون رس پذیرایی به یکم 

  میکرد نگاه توش داشت و بود دستش گوشی بازم بود جا همون کیارش که اتاق تو رفتم

 یه داشت که کردم نگاه آباژور کنار از برداشتن برای چیزی یه بهانه به تخت کنار رفتم که میشد پخش داشت آهنگم یه

  میکرد نگاه دختر همون عکسایی از میکس

  بود شده جدا ازش من خاطر به یعنی اومد دمب خودم از لحظه یه واسه

  افتاد دستم از بردارم میخواستم که خودکاری من خدای شد آشکی چشام آره حتما

 : کرد نگاهم برزخی کیارش که

 هاا؟ میکنی غلطی چه اینجا :کیارش

 .  بخشید ب :من

 بود شده باز زبونت بالخره :کیارش

 ؟ بود شده بسته زبونم مگه :من

 . بود اومده بند هن :کیارش

  بزنم حرف باهاتون  نمیخواستم خودم نبود طور این اصالنم :من

 وقت؟ اون چرا عه :کیارش

 ؟ رفته یادت حتما :من

 ! نیستی ،مهم درک به بیاد اگرم نمیاد یادم که چیزی :کیارش

 عمر  آخر تا میشکنه شدل که اونی ولی میره یادشون از زود میشکنن کسیا دل وقتی آدما  میگی درست تو اره :من

 ! نمیره یادشون حرفا اون

 ه؟چی منظورت :کیارش
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 نزنجوش  بهش نیست مهم :من

  بده و من جواب توم با :کیارش

 !زدی من به حرفا این از خیلی تو نیست مهم که گفتم :من

 !نزنی حرف کلمم یه روز چند که بود نشده جور این رفتارت وقت هیچ اما :کیارش

  شکست دلم بدجور که زدی سرم تو یاچیز دودفعه :من

 بعضیا قول به رفت یادم از کل به اتحر اون کردی دفاع ازم بزرگت مادر جلوی امروز وقتی که نمیشم این منکر اما

 ! شدم لذت غرق

  ندارم اعتماد بهت خودمم نه وگر نره سوال زیر غیرتم که گفتم این برای فقط حرفا اون من اما :کیارش

  نمیاوردی روم به بود واقعیت هرچقدرم  نمیزدی حرفا این کاش ای :گفتم بهش بغض با شد یاشک باز چشام

 و اتاق تو رفتم  زدن مسواک وبعد کردم عوض حموم رفتم و برداشتم خواب لباس یه کمد تو از و ردشدم بغلش از

 پتو زیر خزیدم

  اومد سمتم به که

  بوسیدتم  طوالنی و نشست پیشونیم رو لباش که م بس چشمامو

 ..... گاه تکیه یعنی حامی یعنی حمایت یعنی پیشونی رو بوسه لبم رو اومد محوی لبخند

 کردم باز چشمامو گرفت فاصله ازم وقتی شد تر پررنگ ترو پررنگ لبخندم و بستم موچشما

  زد محو لبخند یه زدم زل توچشماش

 نه بهت دارم خنثی حس یه االن اما بودم متنفر ازت لاوای بگم نمیخوام دروغ نه دارم ودوست عاشقتم نمیگم :کیارش

 . میاد بدم ازت نه عاشقتم

 ...داد ادامه که میکردم نگاش داشتم جور همین

  پشتشم آخرش تا بکنم اعتماد وقتی ولی میکنم اعتماد آدما به دیر من :کیارش

  بود بسته روت خونه در االن نمیکردم اگه اعتمادکردم تو به و

  میکنی قفلش که تو اما :من

 ؟ نه یا قفله ببینی که کردی باز درو رفتی تاحاال تو :کیارش

 نه :من

  دارم کامل اعتماد بهت االن ولی  نکردم قفل تو روی را خونه در وقت هیچ من میگم االن پس :کیارش

  که بودم بهانه دنبال اوایل چرا

 داد ادامه و خندید و نگفت چیزی
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 باالی بگه بهت من جز کسی نمیدم اجازه  بدم آزارت هرچقد کنم اذیتت چقد هر بگم بهت هک زدم را حرفا این :کیارش

  پشتتم همیشه کنه توهین بهت بزرگم مادر حتی نمیدم اجازه  آبرو چشمت

 ؟؟؟؟ میدی قول :من

 !! مردونه قول میدم قول :کیارش

  شد اشکی چشام ناخداگاه  ممنون :من

  کنی گریه تا منتظری فقط گریه زیر میزنی همش وقیپ  سستی چقدر دخترتو اه :کیارش

 ! نازکم دل کنم چیکار خب :من

 قو باشه قوی باید من زن بیزارم نازک دل زنایی از من اما :کیارش

  میمونم قوی باش مطمئن باشی پشتم همیشه میگی که جور این اگه :من

 من چون نداره تو بودن قوی به نیاز هستم من وقتی چون باشی قوی نیستم که وقتایی میخوای من اما :کیارش

  هستم

  زدیم لبخند دوتامون

 ؟؟؟؟؟ کنم خواهش یه ازت میتونم کیارش :من

 بگو :کیارش

 اعتمادیت بی با اما نمیگم دروغ بهت هرگز باش مطمئن نکن شک بهم وقت هیچ نباش اعتماد بی بهم وقت هیچ :من

  میشم نابود خودم به

  بود دل ته از  مه بود روزام این لبخند اولین این خندیدم دل ته از منم باشه یعنی کرد وباز بست چشماشو و زد لبخند

  بزنی کله سر بزرگ مادر با باید صبح فرا که بخوابیم باید خوابه وقت االن خب :کیارش

 ! تنده حد از شیب کمی بود یجور نیهم اول همون از رینگ دل به :ارشیکبده؟ باهام انقد چرا :من

  داره شین یلیخ زبونش گذشته بودن تند از :نم

 جلوشون یبتون دیبا دارن شین تو جون به همه روزا نیا یبساز همه زبون شین با یمجبور االن تو :ارشیک

  !یسیوا

  امیدرن پا از خداکنه :من

 ؟؟یداد وا طور نیا اومدن پسر مادر نیا فقط که تازه :ارشیک

 ؟ موندن هم یا گهید ییکسا مگه :من

 ! باش منتظر اوف :ارشیک
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 ! گهید بگو خب :من

  آدم بچه مثل بخوابم منم بزار  بخواب سیه :ارشیک

 شیا :من

 برد خوابم سه بشمار برگردوندم سرما  قهر یمعن به

  کنهیم نگاه رو به رو به و شده زیخ مین لخت تنه مین با ارشیک دمید که شدم بلند در شدن دهیکوب یصدا با

  العقل یزدیم در سه مارو یترسوند بزرگ مامان :ارشیک

 بره در که االنه کنهیم فکر نهینب یکس یگرفت بغلت تو دختررو نیهمچ :مادربزرگ

  گرسنگ از میمرد بکنه درست صبحانه برامون کن بلندش

  وارید به یدیکوب درو نیهم یبرا یلیوک خدا :ارشیک

  !کن دارشیب نکن دو به یکی من با :بزرگ مامان

  شدم بلند گرفتم ارشایک یبازو و ختمیر بهم لباسمو ارمیب در لجشو که نیا یبرا

  شدم داریب تازه انگار مثال

 ارش؟؟؟یک شدهیچ :من

  پرنسس نیکردیم استراحت شتریب خواب ساعت :مادربزرگ

  هیکفر بود معلوم صداش از

 زد مرموز لبخند کردو نگام هم ارشیک

  دمیخند زیر و  نییپا انداختم سرمو کردم نگاش منم

  گهید شو بلند وارمید با انگار : بزرگ مادر

  کردیم نگاه بهم که دمید سرش پشت و اردالن که بگم بهش زیچ هی خواستمیم

  صورتم و بدن رو دمیکش را پتو و زدم غیج هی بود برهنه مهین بدنم که منم

 شد؟؟؟؟؟یچ :ارشیک

  رونیب بره بگو اون به :من

  باال ایب رفت :ارشیک

 . کردیم نگام بد اخم هی با مادربزرگ زدم کنار خودم یرو از را پتو یوقت
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 ! یریکبیا خوردم باباشو حق انگار هیچ

  ارین در اصوال و ادا نیا از من واسه پاشو پاشو :مادربزرگ

  دید ارشیک که آوردم در ادا سرش پشت رفت یوقت

 ؟؟ یچ یعنی کارا نیا :ارشیک

 کارا؟ کدوم :من

 ! ینخورد کتک تا شو بلند یچیه :ارشیک

 شستم صورتمو رفتم بلندشدم

 مادر و ارشیک زیم سر ننیبش انیب که کردم صداشون شد حاضر یچ همه دمیچ زایم کردم دم براشون ییچا

  اومد که اردالن  اومدن بزرگش

 شد؟ باز زبونت  شد وارد بهت شک امروز یبود الل : گفت گوشم تو

  مزه یب شیا رفت و دیخند کرکر

  نشستم که ششیپ رفتم مردیم نگام داشت کنجکاو ارشیک

 ؟خندهیم چرا نیا :ارشیک

 !خندهیم همون واس گفت مسخره یچ هی :من

 مگه؟؟؟ گفت یچ :ارشیک

  شد باز زبونت شد وارد شک بهت امروز یبود الل گفت بهم :من

 . کردینم توجه یگرید به یکس و میبود صبحانه مشغول هممون نییپا انداخت سرش و کرد نگاش بد یلیخ

 کردم جمع را زیم منم و  ییرایپذ تو رفتن اونا  میخورد که صبحانه

  نشستم ارشیک شیپ  ییرایپذ تو رفتم  ظرفا شستن بعد

 پچ باش گوشش ریز و شدم کینزد ارشیک به بسوزونمش که نیا یبرا منم کردیم نگام  یچشم ریز  بزرگه مادر

  کردم پچ

 کار؟ سر یبر ییخواینم امروز :من

  بکنن کتیت کهیت پسر مادر نیا که برم :ارشیک

 برن؟ خوانینم مگه :من
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 مگه؟؟ کردن  تنگ جاتو:ارشیک

 .... یول نه :من

 . کن ولش :ارشیک

  کردیم پخش داشت مرخرف یلیخ لمیف هی ونیتلوز

  

 رونیب زد چشامم  شدن کج کامشاخ زد بزرگش مادر یحرف با که کردمیم نگاه برهیم خوابشون داره که یینایا نیع

 ؟ تو یکن ازدواج یخوایم یک ارشیک :بزرگ مادر

 نیا تو خدا  زد پشتش شد بلند اردالن که بودم حرفش شک تو منم گلوش تو دیپر  که زدیم گاز بیس داشت ارشیک

  بده رشیخ مورد هی

 ؟ میریبگ جشن بار چند قرار مگه  هیچ منظورتون :ارشیک

 !  گهیم جور نیا که داره سرش تو ییفکرا هی هتیعفر نیا دونستمیم

 : گفت ارشیک به کردو کج دماغشو کردو نگاه بهم

 ! که یباش خودتم فکر به دیبا یکن سر بس خون هی با ییخوایم یک تا :بزرگ مادر

   میکردیم نگاش دهیورقلمب یچشا با  میداشت تامون سه هر

   باشه پرو تونهیم انقدر آدم شیخدا

  گهیم یچ مینیبب که ارشیک سمت دیچرخ هامون کله اردالن و من باطار نیا نیع

   هیغیص چه گهید گرفتن زن  کمه آبم کمه نونم بزرگ مامان  :ارشیک

  ؟!یبمون جور نیهم آخر تا ییخوایم نکنه :بزرگ مامان

 خدا یا نکرد حساب آدما جزو منو قشنگ یلیخ یعنی

  گهید یکی به برسه چه موندم رفتمگ که یکی نیهم تو من بزرگ مامان :ارشیک

 به گهید یکی دهیم چالقه نکه رینخ ها ارهیب بچه تونهیم مگه باشه یزندگ زن تونهیم بس خون هی مگه :بزرگ مامان

 پرو کهیزن ارهیب ایدن

  خدا یا زنهیم حرف کنهیم نگاه پرو  پرو چه رو و چشم یب  خوردم حرص که آخ خوردم حرص که یا دستش از

  دیباش نداشته یکار من با نیکن دوماد اردالنا دیبر بزرگ مامان :ارشیک
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  بده جواب پرسمیم تو از دارم من نباش اون نگران تو :بزرگ مامان

  میکرد زوم ارشیک رو و میبرگشت واردالن من دوباره بار نیا

  ومدیم در اشکم داشت کم کم نگه و مردمیم فکر که یحرف کردمیم خدا خدا

 کنهیم کنفم نایا ییجلو االن

 ؟؟؟ دیگیم جور نیا که دیدار نظر در ویکس شما :ارشیک

 ؟؟؟؟ هیراض خودشم یعنی بگه یجور نیا شدینم باورم ختیر دلم ته زیچ هی

  گهیم جور نیا که کمم براش بس خون من حتما

  هست یکی ریگ دلش حتما

 !! چه من به رهیبگ زن صدتا بره درک به اصال اه

 پس بسم خون هی جماعت نیا یجلو االن من کنهینم یفرق که من یبرا باشه نداشته زن چه باشه داشته زن چه

 ! بکنن خوادیم دلشون یهرکار بزار  باشم زایچ نیا نگران چرا

 هرکدوم  کنمیم فیرد برات شهرو ییدخترا نیبهتر بکن موافقت فقط تو یهست یراض خودتم پس :مادربزرگ

 ! کنمیم خالص برات رو یکرد قبول

 یکار چیه تو اما زننیم حرف شوهرت گرفتن زن از دارن جلوت هیبد حس چه کردم سکوت  نییپا انداختم سرما

 ....بس خون فقط یبس خون هی چون یبکن یتونینم

   باشم گفته نویا بزرگ مامان کنمینم قبول  ویهرکس من : گفت کردو یا خنده تک ارشیک

  زدیم را حرفا نیا زنش یجلو راحت چه زدیم حرف ینجوریا راحت چه

  بود اومده بند برام دنیکش نفس راه زدیم چنگ نمیس به یکی انگار

   بود نییپا سرم ها خورده شکست نیع

 چنان خدا بعد روز شادم که روز هی هه نباشه یاشک چشمامم شهینم انگار کرده هیگر یهوا چقدر دلم که اخ

   رسهیم هفتم آسمون به شکستنم یصدا که نیزم به کوبتمیم

  کنم یزندگ نجوریا من بود قرار یعنی یخوشبخت بود نیا  من یزندگ بود نیا

  جوشش درحال وچشمامم بود نییپا سرم فقط  دمیشنینم یچیه  وخندهاشون حرفا از بود شده کر گوشام

   زمین به زد منو راحت انقد  یعنی راحت چه برد اون ومادربزرگ د مننبر نیب

  خونه آشپز تو رفت و کردم جمع را ظرفا  نداشتم را فضا اون تحمل گهید

   ختمیر اشک صدا یب و گرفتم دستام نیب سرما ها زده غم نیع
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  من یزندگ نهیا هه بکنتشون پسند خوادیم جلوم من شوهر رنیگیم زن انهیمخف مردم یشوهرا

  ختمیریم اشک داشتم روزم حال به بود دستام نیب سرم

 شه؟؟؟یم درست یزیچ کردن هیباگر یکنیم فکر :اردالن

 شده رهیخ رو روبه به و نیزم رو نشسته اونم کنارم دمید که کردم بلند سرما

 !!! رهیگیم آروم که دلم :من

 ! یبجنگ دیبا یکن یزندگ ییخوایم اگه :اردالن

 بس خون بار کی یحت که ییکسا خاطر به ده؟ینم ارزش سرانگشت اندازه بهم که یکس ؟؟؟؟ یک خاطر به :من

 ها؟؟ فته؟؟ینم زبونشون از بس خون

 من اما بودن یراض هم همه ارنشیدرب من عقد به بود قرار  ارنیب بس خون هی که گرفتن  میتصم یوقت : اردالن

 ! دمیدیم مامانم یچشا تو رو نهیک

 ما با که  مادرم شیپ اوردمیم زنمو دیبا و بودم من کنه تحمل مادرشو تند قالاخ تونستیم که یپسر تنها که اونجا از

  یشیم داغون مادرم دست ریز تو دمیفهم کنه یزندگ

  بس خون عروس به برسه چه کردینم سر شیمعمول ییعروسا با من مادر

  سوخت حالت به دلم

 ییوقتا یول بکنه یکار تونهینم هستم که ییوقتا  یباش داشته یخوش یزندگ یتونینم من خونه تو دونستمیم

 خونه امین شب که نیا امکان که هیطور من کار اخه نمونه برات یجون که ارهیم سرت ییهابال بودم مطمئن ستمین

  هست هم

 رضا دلم آورد ارشیک اونم که ارهیب در پسراش از یکی عقد به را تو گفتم بهش و داداشم شیپ رفتم نیهم یبرا

  ذاشتینم راحتت مادرم منم با اما یکن ازدواج ارشیک با نبود

   کنه تتیاذ دیبا بشه طور هر  دمیفهم نجایا ادیب افتاد راه ادرمم  یوقت یول

 !یندار یخوب یزندگ  ارشمیک با دمیفهم بود معلوم یفرسخ هفت از چشمات تو غم دمتید یوقت

 ! شترهیب مادرت از ارشیک نهیک هه :من

 برادرم با  بابام مرگ عدب یعنی یسالگ پانزده از ریام بزرگترم ازشون من یول بودن سن هم ریام اون :اردالن

 ! ومدینم خوشش ازما یعنی  ومدینم دنید یحت کردیم یزندگ ارشیک ییبابا

 چرا؟ :من

  داشت نهیک من از ارشیک نهیک خاطر به دمیشا ای دونمینم  : اردالن
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 ؟؟؟؟؟یا نهیک چه :من

  یندون باره نیا در یزیچ که بهتر االن گمیم بهت گهید وقت هی  هیطوالن : اردالن

  کنمینم اصرار نیراحت طور هر :من

 ندارم یا نهیک چیه ازت من ستمین ارشیک و مامانم مثل من کن باور ینزن حرف من با یرسم انقدر شهیم :اردالن

  ینداشت  یریتقص ماجرا نیا یتو  تو بفهمم که کشهیم انقد عقلم من

 ؟؟؟ یکردیم رفتار یجور اون اول چرا پس :من

 همه که یکردیم رفتار یطور یول نبودن خوب باهات اونا که نیا با یبود نیغمگ که نیباا ومدیم خوشم :اردالن

 ! یداشت که یمتر شیش زبون اون با مخصوصا خوبه زیچ

  گفتم زده خجالت و دمیخند

 ؟؟ چه من به پسر و  مادر نیبست رو از رایشمش نیاومد اول همون که شما خب :من

  حالم خوش یکن دفاع حقت از یتونیم که نیا از من  نداره اشکال :اردالن

 ...که کرد یکار شهینم مادرت یجلو اما یمرس :من

 شهیم خوبشم شهیم  یکن دفاع تیزندگ از یبخوا اگه :اردالن

 ؟ کنم کاریچ ستین یراض طرفم  یوقت :من

 کن تالش یاریب دست به دلشو یبتون دیبا تو بازنیم دلشونو زود یلیخ مردا  بشه دیبا یبتون دیبا یزن تو مثال :اردالن

 پشتت کوه هی مثل منم دمیم قول   یستیوا جلوشون دیبا تو کنن خراب تویزندگ مادرم امسال و مادرمن نزار فاطمه

  بکنه تتیاذ یکس زارمینم  یواقع  برادر هی مثل باشم

 یمرس گفتم لب ریز زدم لبخند گهینم دروغ گفتیم بهم یحس هی کردم نگاه بهش

 :وگفت  دیخند اونم

 یباش محکم کوه مثل که باشه ادتی فقط میبر که شو بلند االن خب :اردالن

  بکنم درست نارهار من برو تو :من

  کن ولش :اردالن

 ! آخه کنم درست شام واسه یچ هی دیبا که شهینم :من
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 بدتر فوش صدتا زا که کرد نگاه منو اخم با بودو ما یدستا رو ارشیک چشم که  ییرایپذ تو کشوندم گرفت دستمو

  بود

 : گفت و مبل یرو  نشوند زور به منو اردالن

  نکن دخالت تو من با امروز ناهار بابا :اردالن

  یبزار بار آبگوشت گید سر یبر  یببند شبندیپ یکن کاریچ ییخوایم االن مثال :من

 . بهت دمیم جوجه کباب  جقجقه نه :اردالن

 ! داره هنرشو  یهنر یب هر که اونو :من

  یکنیم نیتوه ما حرفه به یدار گهید :اردالن

 ؟؟ هیچ حرفتون دیببخش :من

  گهید یهنر یب :اردالن

  بکنه استراحت یکم که اتاق تو رفت بزرگم مادر  بکنه دیخر که رونیب رفت اردالن  خنده ریز میزد هم با همه

  اتاق تو داد هولم و اتاق تو برد منو و من جون به اومد ارشیک

 ؟ یکند دستمو یوحش چته  آخ :من

  دیغر دندوناش نیب از ارشیک

 شو خفه :ارشیک

  شدم خفه کلمه یواقع یمعنا به و دمیترس وحشتناکش افهیق اون با

  کردم نگاه بهش شرک گربه نیع و  کردم مظلوم افمویق

  ؟یشد شیش اردالن با ساعته مین شد یچ :ارشیک

  دمیم جوابتو  پرسب خودم از ینکن شک بهم شد قرار ارشیک :من

 بگو خب :ارشیک

  گفتم بهش  (بود ریوام ارشیک به مربوط که ییجاها) سانسور یکم با خونه آشپز تو  اردالنا و خودم ییحرفا

  !برادر خواهر دیشد شما االن :ارشیک

  خوبه نه نمیبیم االن یول هیبد آدم کردمیم فکر اول بله اوهوم :من
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  برادر خواهر دیباش خوش باشه  اها  :ارشیک

  کنهیم کلتو داداشم یکن نگاه بهم چپ  بعد به نیا از :من

  آوردم در براش وزبونم بعدم

  رفتم در که سمتم برداشت زیخ بعدم  توله کن جمع زبونتو :ارشیک

 تو اومد اردالن و شد باز در که سرم پشت ارشمیک رونیب اتاق از میدیدو یوقت 

  !دیکرد ارفر جنگل از  خبرتونه چه :اردالن

 دادا بزنه منو خوادیم نیبب نویا :من

  امیب منم رشیبگ ارشیک کمکش امیب کن صبر :اردالن

 نویا نیبب  ارشیک نامرد اه : من

  یزنیم که دومونو هر آب ریز کوفت:ارشیک

 سانسور و بزرگ مادر تخم اخم اگه  بودن شده شوخ اردالن هم ارشیک هم شد تموم خوب یلیخ روز اون خالصه

 .میکن

 ارشیک یبابا خونه رفتن اونا ظهر بعد و

  شده اول مثل دوباره ارشیک اخالق گذرهیم روز اون از هفته هی

 روزم حال نشه نیا که میکردیم یزندگ ارشیک خانواده با العقل کاش یا ومدیم بدم خونه از واقعا گهید

  کاریچ خوانیم خوابه ۳ خونه آدم دونفر بگه ستین یکی یکن زشیتم ادیم در پدرت که بزرگه انقدر المصب خونه نیا

  کنم زشیتم تا فتمیم وکول کت از خدا به شنیم جا توش نفر صدشیش که ییرایپذ حال نیا با اونم

  پاشهیم طرف اون طرف نیا فقط لستیطو نجایا انگار که هم خان ارشیک

 !ییتنها از شده یمتالش خدا به مغزم کنمیم غر غر همش زنا ریپ نیا نیع شدم االن

  اومد ارشیک که کردمیم یریگ گرد را خونه داشتم

 ؟ شده یچ سالم : من

 ینیبیم منو که بشه یزیچ دیبا حتما :ارشیک

 ! یدار بد خبر هی خونه ییایم زود تو وقت هر آخه :من

 ! سفر میبر دیبا روز چهار سه برا شو آماده ولکن را نایا  حاال یآخ :ارشیک
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 کجا؟ واقعا :من

  لواسون :ارشیک

  دهیم فیک واقعا یخبر نیهمچ مزخرف روز هی تو جون آخ :من

 خوشحال انیم خودشونم اتفاقا که ریام نامزد پدر ییالیو میبر قرار   دمیم بهت بهتر خبر هی حاال واقعا :ارشیک

 ؟؟؟ نه یشد

  دش دایپ نامزدشم که شد کمگ بزر مادر یچارگیب و یبخت بد اوج یعنی نیا شد محو لبخندم

 ؟ داشت نامزد اون مگه واقعا :من

 ! نیزاشتیم زندش شما اگه اما اره :ارشیک

 ! بدتره مادرش از برخوردش اون مطمئنم کنم کاریچ نامزدش با من االن شد یخال کل به بادم

 .نیبر خودتون شما !!! امینم من :من

 ؟ دیکنیم جایب یلیخ شما :ارشیک

 .... اونا ارشیک :من

 خفه : گفت بلند یصدا اب و حرفم تو دیپر

 کردمیم نگاش داشتم مظلوم

 ! بشه تموم که ینیبب االن نیهم بهتره پس یشیم رو روبه باهاشون ینخوا چه یبخوا چه :ارشیک

  بگم بهش تونستم زور به گلوم تو بغض و گرفته یصدا با

 !ندارم شدنو ریتحق دوباره شیگنجا االن :من

 ! کنهینم رییتغ تو با رفتارشون بگذره که سالم ده شهیم عوض یزیچ بگذره وقت چند یکنیم فکر :ارشیک

 ! ندارم تحمل پرم پر گهید اما  :من

 ! ینالیم یجور نیا یستین شوهر وخواهر مادرشوهر دست ریز تو که خوبه :ارشیک

  بدتره شوهر وخواهر مادرشوهر تا صد از شوهرم آخه :من

 :گفت گوشمم ریز شد رد  کنارم از و زد پوزخند

  میبر همه دیبا مادربزرگه حرف میبر دیبا ینخوا چه یبخوا چه :ارشیک
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  خواست کمک بکنه کشم زجر تونهینم ییتنها به خودش دید شونهیا کار پس اها :من

 .گفت بلند و رفت بهم توپ غره چشم هی رفتیم داشت که جور نیهم ارشیک

  بردار اسپرت چندتا و یراحت لباس دست ندچ منم برا ببند رو چمدونا امیب تا رمیبگ دوش رمیم :اشیک

 کنه؟؟؟؟یم رفتار یجور چه نامزدش کرد رفتار یجور اون مادرش ایخدا  بکن کارتو برو شو خفه یعنی نیا

  یبش مونیپش که رمیبگ حالتو چنان کن صبر گفت خدام تنهام چرا که کردم گله خدا از

 چنتام و خودم یبرا  یراحت لباس دست چند و برداشتم متوسط چمدون هی و اتاق تو ،رفتم دمیکشیم زور به پاهامو

 .ارشیک یبرا اسپرت لباس و شلوار مانتو با برداشتم ارشیک  یبرا

 . بپوشه که گذاشتم ارشیک یبرا هم اهیس شلوار رهنی،پ  خودم یبرا اهیس شلوار مانتو هی و بستم چمدونپ

  بود دهیپوش یمشک شلوار و دیسف راهنیپ هی ارشیک ن رویب اومدم یوقت بود سالن تو که یحموم رفتم خودمم

  دیونپوش گذاستم براش که ییلباسا یعنی

   پخشن بر دور گذاشتم چمدون تو که لباسام و نهیزم رو پاکت تا چند که راتاق یتو رفتم

 توش خودم که بزرگه انقدر گمید چمدون اون بذارم یچ یتو لباساما من خب ؟یچ یعنی کارت نیا ارشیک :من

  شمیم جا

  گفت آروم گوشم ریز و دیچسپ بهم پشت از اومد

 یبرینم را نایا یفهم که رونیب گذاشتم را نایا کن یا گهید چمدون تو نگفتم که من :ارشیک

  بپوشم یچ بعد نانیهم منم ییلباسا تنها :من

 ؟؟؟ یکور ینیبینم دایخر ییپاکتا نیا تو توله :ارشیک

  بود هم مانتو چندتا شده دهیچ توش لباس دست چند که کردم باز چمدونا در رفتم

  کردن تشکر کردم شروع شدم زونیآو ارشیک کردن از زده ذوق

  یاریب کم اونا یجلو خوادینم دلم یول ادینم هوشم ازت  درسته یکرد خفم بسه :ارشیک

 ؟ مبپوش یچ من حاال : وگفتم کردم نگاه برمو دور نبود مهم یول داشت شین حرفش درسته

 .موند باز دهنم که کردم نگاه کرد اشاره که یسمت   اونا :ارشیک

 خودش مدل یروسر هی با داره ینوشتن دامنش گوشه هی ارشیک خود لباس مثل که اهیس کیش شلوار مانتو هی

 بود قشنگ یلیخ

  بود فتهر ادمی  سفر کل به که بودم خوشحال ارشیک کار نیا از انقدر  بودم کرده ذوق ها بچه نیا نیع
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  کمد تو گذاشتم کردم جمع را شده ختهیر ییلباسا

  شدم وآماده کردم شیآرا کمی و دمیپوش خودم یلباسا بعدم

  گذاشتم فمیک یمخف بیج تو و کردم خاموشش و برداشتم آخرش نه ای بردارم مویگوش که بودم دل دو

 کرد نگام بیعج جوری دید نوم یوقت بود واستاده من منتظر آماده ارشیک که اتاق از رونیب رفتم

 یشیم یزیچ هی ینخور یترش یول مایخودمون :ارشیک

  کرده کور چشمتو مییبایز بگو نکش خجالت :من

  یشیم پرو کنم فیتعر ازت که کمی بابا مینیب نیبش :ارشیک

  یعوض دراکوال زمخت شیا :من

 ؟؟؟یشد آماده رمیبگ حالتو ستین وقت اما یگفت یچ دمیشن :ارشیک

  بزن حال ضد همش بله :من

  وفتیب راه هست که نهیهم :ارشیک

  میافتاد راه نگرفتمش یجد یول داشتم استرس کوچولو هی میشد نیماش سوار میرفت باهم

 بشم رو به رو باهاشون بتونم کن کمکم خودت دیام به ایخدا

 ارش؟یک :من

 هوم :ارشیک

 ؟بابا؟ خونه میریم ای لواسون میریم راست هی االن : من

 !! یراه نیب کافه هی تو میگذاشت قرار همه :ارشیک

 اها :من

  میدیرس رستوران اون به بالخره که میبود راه تو قهیدق ۴۰ کینزد

 . میدیرس همه از زودتر که نیا مثل :ارشیک

  مینیبش جا هی میبر حاال :من

  میبر باش :ارشیک

  دیشد بودم شده درد سر  مینشست بزرگ تخت هی رو میرفت
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 تلفنش با داشت دیپر سرم از خواب ارشیک ییصدا با که بردیم خوابم کم کم داشت و بودم داده هیتک یپشت به

 زدیم حرف

  مییشما منتظر تو میاومد ما آره  سالم لوا :ارشیک

 زره فوالد بزرگ مادر و اردالن ایمیک و یکت بابا  مامان اومدن همه قهیدق ده بعد

  لواسون سمت میافتاد راه  نخوردم یزیچ نمیماش بد چون من اما خوردن ناهار نااو حرفا نیا و یپرس احوال بعد

 .....برد خوابم من که بود نیسنگ یلیخ نیماش ییفضا میبود راه تو که قهیدق پانزده ده

  شدم بلند ارشیک یتکونا با که میبود راه تو چقدر دونمینم

 یستین یبخو  همراه اصال میرسیم میدار کم کم شو بلند :ارشیک

 که آهنگاتم میبش گرم سر  میبخور یکم یدینخر تخمه کمی ینزد حرف کلمه هی یهست یبد همسفر تو اخه :من

 هآ چه من به خوبن فقط خواب یبرا که کالمه یب یقیموس فقط

 ! وقت هی یارین کم :ارشیک

 .نباش نگران رمیگیم تو از یهست که تو آوردم کم اگرم نه :من

 . میدیرس که ادشویپ پرو :ارشیک

 دمید روم به رو قشنگ یلیخ ییالیو هی که کردم نگاه برمو دورو

  کنم فکر الیو نیا به رفتن عاقبت به تونستمینم یحت  گرفت وجودمو سراسر استرس یول

 . میبود آخر نفرات ارشیک منو الیو تو رفتنیم داشتن همه

 .خوردم ینم تکون بودم واستاده در دم

 ؟ یواستاد چرا گهید ایب :ارشیک

 ؟ یکنیم کاریچ نهیبب منو اگه :من

 . شمیم هالک یخستگ از دارم من گهید میبر ایب کنهینم یکار نترس دونمینم  :ارشیک

 . گفتم هللا بسم لب ریز و بستم چشمامو تو میرفت  ونادل دل هزار با

  یخونیم اشهدتو بکشنت که یرینم :ارشیک

 ! ادیم بر یهرچ شما فهیطا رویت از :من

  تو رفتم سرش پشت شد شتریب استرسم تو رفت من از جلوتر کردو نگام یچپک
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 چشم تا ستیب از شیب رس دید تو و برگشت سمتمون سرها ما ورود با که بودن باهم وبش خوش مشغول اونا

  کرد شروع دوباره دستوپام  میبود

  بهشون بکنم سالم تونستم زور به بکشم نفس راحت تونستمینم یحت

 دختر؟؟؟ همون نهیا :گفت اونا نیب از ترهدخ هی

 کردن خراب مونویزندگ که ییهمونا از یکی  نهیهم بسه خون زمیعز اره :بزرگ مادر 

  کنه خورد منو جا همه که بسته کمر زن نیا انگار

 یحت من نه اونن پشته همه گهید نجایا چون نکنم بحث باهاش دوباره و باشم داشته تمرکز تا بستم چشمامو

 شاریوک ردالنا

 کنهیم نگام داره دخترم اون دمید کردم باز چشمامو یوقت

  هیگر ریز میبزن تا بگه زیچ هی یکی که میبود منتظر دوتامون بود یاشک چشمامون دوتامون 

 بتونم تا انداختم نییپا سرما ها پله سمت رفت شدو بلند بعد من مثل اونم  ختیر اشکام و اوردمین دوم من 

  کنم مهار بغضمو

  بود سال انیم زن هی  کردم نگاه یوقت گرفت قرار شونم رو یدست

 ! زهیبر اشک عروس تازه نداره شعون ایب نکن هیگر نیبش زمیعز ایب :اون

  بزنه حرف باهام ینجوریا شدینم باورم کردمیم نگاش تعجب با

  ارشیک دست بغل مبل رو نشوندم و دیخند کنمشیم نگاه ینجوریا دید یوقت

  نیبش خوشبخت انشالله  دییایم گهید هم به ماشاهللا :اون

 ! گرفت جلوشو خانم اون که بگه یزیچ خواست بزرگ مادر

  ینگهدار مهمونمو حرمت دیبا من خونه تو یآبج :اون

 ! طرفه من با بگه یزیچ دختر نیا به یکس هستم باشمام :گفت و کرد گمید نفر چند اون سمت صورتشو

  کرد رفتار باهام خوب انقدر برام بود بیعج ارمیب در شاخ تعجب از ای اشمب خوشحال دونستمینم

 ..... دختر اون اما

 خدا یا  سوزهیم اون یبرا دلم من بسوزه من حال به دلش دیبا یکی هه سوخت براش دلم

  گفتمینم یزیچ بودو نییپا سرم من اما میبود نشسته ساعت مین کینزد

  کنم یباز انگشتام با بود نیا کارم تنها

 شام زمان تا میکن استراحت کمی میبر گفت و اومد خانمه اون تا



 دختر خون بس  

 

P a g e  62 | 219 

 

 . دمیشن را دختر اون یصدا که باال رفتم منم ارهیب چمدونا رفت ارشیک

 کینزد اتاق اون به کمی کرد جلب همو توجه شیگر هق هق یصدا یول بدم گوش یکس حرف به ندارم عادت

 شد واضح صداشون که شدم

 ! باش خودت فکر به یکنیم ینجوریا یدار چرا مادر حانیر :خانم

 ؟! بده زجر اونو هم منو  هم که آورده رو دختره اون کرده فکر یچ خودش با خاله مامان اخه :حانهیر

 دیب نیع شیدیند مگه سوزهیم دختر همون یبرا دلم منم  کن تحمل اما برات سخته زمیعز دونمیم :مامانش

 ! دیترسیم طور نیا یطفل اون که کننیم یاونجور کننیم ینجوریا اونو که گفتن بهش چقدر اونا دونهیم خدا دیلرزیم

 ! امیب کنار باهاش تونمینم اما مامان دونمیم منم :حانهیر

 ؟ بود کارهیچ یطفل اون مادر هیانصاف یب حرفت :مامانش

 ...اخه مامان :حانهیر

 .... دیبا یبکن یاحترام یب بهش نجاسیا که یروز چند نیا تو نمینب حانیر سیه :مامانش

 بشنوم حرفشو ادامه نذاشت و اومد ارشیک یصدا که کردمیم گوش داشتم

 ؟؟ گناهه و هیبد کار ستادنیا گوش فال که ندادن ادی بهت بابات مامان اون :ارشیک

 عوض حرفو نیهم یبرا بدم کش را موضوع نیا خواستم ینم  کردم نگاش برگشتم بود شده یاشک چشمام

  کردم

 ؟؟؟ کدومه اتاقمون :من

  کرد اشاره بود حانهیر اتاق بغل که یاتاق سمت و کرد رونیب صدا با نفسشو کردو نگام ارشیک

  اومد سرم پشت ارشمیک اتاق یتو رفتم

  نشم معطل دوساعت فردا من که کن اتو برام لباس و کمد تو نیبچ لباسارو االن نیهم از :ارشیک

  باشه :من

 خوابه ارشیک دمید برگشتم یوقت  کارم شدن تموم بعد کمد تو لباسا دنیچ کردم شروع

 و شد تموم کارم ساعت دو  بعد رفتم ور میگوش با و تراس تو رفتم بخوابم خواستم ینم یول بودم خسته خودمم

  کانال تو برن پارتا که داشتم اجیاحت نترنتیا به فقط

  بود خواب هنوز ارشیک که اتاق تو رفتم

 دارشدیب بستم که اسوتر در
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 ؟؟؟ چنده ساعت :ارشیک

  کردم روشن بود شارژ به که شیگوش صفحه

  قهیدق ده و هشت :من

 ؟ نییپا یرفت تو :ارشیک

  یبش داریب تو که بودم منتظر نه :من

  میبر که امیم بشورم صورتمو برم من کن صبر :ارشیک

  کنم دایپ نترنتیا یجور چه االن رونیب اومد اتاق از

 نییپا میرفت باهم اومد ارشیک

  کردنیم پهن را سفر داشتن اونا 

 . بکنم صداتون امیب االن خواستمیم :حانهیر مامان

 ؟ دیدینخواب ادیز نظرتون به :بابا

 بابا بودم خسته یلیخ :ارشیک

 ؟ دیخواب  انقدر چرا فاطمه یبود خسته تو :بابا

 دادیم کیکش من سر باال بود داریب دینخواب که اون :ارشیک

 ؟ نییپا یومدین چرا فاطمه آره :بابا

  زارمیب هاشون ترحم نیا از اه کردن نگام یجور هی همه که زدم لبخند هی فقط و کردم نگاش

 غذا بشقاب  هی تو و  مینشست باهم  حانیر مامان اصرار به ارشیک منو که مینشست و میدیچ را سفر خانما کمک با

 داشته بغض وقت هر عادتمه بخورمم غذا تونستمینم  خوردم لقمه چند زور به منداشت اشتها اصال من که میخورد

  بودم کرده بغض جور بد امروزم بخورم آب وانیل هی یحت  تونمینم باشم

 ؟ یندار دوست ها غذا نیا از زمیعز یخورینم چرا :حانهیر مامان

 .ندارم اشتها اصال میبود راه تو چون یول یمرس نه :من

 ؟ شهیم بد حالت یخورینم االنم طور چه ینخورد یزیچ ظهرم رستوران وت تو :مامان

 . بخورم نیکن باور تونمینم جان مامان نه :من

  بگو بهم خواست دلت یزیچ اگه یول زمیعز یراحت طور هر : حانیر مامان
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  چشم ممنون :من

  کنم کمک ندادن اجازه کردم اصرار یچ هر شام خوردن بعد

 . کردم صدا رو ایمیک

 ؟ یدار یکار جانم : ایمیک

  ایمیک یدار نت :من

 ؟؟؟ طور چه اره :ایمیک

  دارم کار کن روشن تا فا یوا قهیدق پنج :من

  کنهیم کاریچ دونهیم بفهمه یکی اگه فاطمه یآورد تایگوش یعنی :ایمیک

  یکن روشن شهیم ستین مهم :من

  کنم وصلش برات اریب باشه :ایمیک

 گذاشتم فمیک تو و کردم خاموش دوباره ایگوش کارم شدن تموم بعد

  نمیبش ششیپ برم که کرد صدام حانیر مادر بودن نشسته همه که سالن یتو رفتم

  ندارم ترحم یقبول جز یا چاره اما کننیم بهم که ییترحما از ادیم بدم

  بودم معذب یجور هی بود نشسته حانهیر کنارم مبل نشستم ششیپ رفتم

 و بودم من فقط جمع اون یتو حرفشون دییتا برا دادمیم تکون سرمو ای بود نییپا رمس من زدنیم حرف اونا

 . میبود ساکت که حانهیر

 قول به و بود کرده عقد گهید یکی بود ملهح و بود کرده ازدواج یکی بودن تر بزرگ خودش از حانهیر خواهر دوتا

  .رنیبگ را سشیعرو که فرداست امروز خودشون

 .ومدنیم یخوب ییمردا بودن نشسته اونجا شوهراشونم

 . بود خنده خوش و شوخ خودش مثل حانهیر بزرگ خواهر ایرو شوهر 

 نیهم ،زنشم شکفتیم گلش از گل خوردیم حانهیر مادر به چشمش تا اما دیرسیم نظر به اخمو یکم که پدرشونم

 . بود فتادهین سرشون از عشق که نیا مثل طور

 بود اعصابم یرو حانهیر نزدن حرف و سکوت اما  دنیرسیم نظر به یخوب خانواده

   نداشتم را جمع اون تحمل  شدمیم آب داشتم کم کم که بودم جمع اون یتو انقدر

  کردم نگاه ارشیک به مظلوم و کردم بلند سرمو  بود گذشته دوازده از ساعت
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 . داد تکون هیچ یمعن به سرشو کنمیم نگاش یجور اون دید یوقت باال میبر که بشه متوجه که

  برات کنهیم واشاره مایا اونجا از دیبزن حرف باهم شوهرت شیپ برو زمیعز :حانهیر مادر 

 .دید ارشویک اشاره و مایا فقط خداراشکر

  راحتم نجایهم ممنون نه :من

  شد پر پر مردم پسر دخترم گهید برو شو بلند :حانهیر مامان

  نمیبش ششیپ کرد اشاره کرد نگام چپ چپ ارشیک که دنیخند همه

  فشار محکم و گذاشت پام یرو دستشو که نشستم ششیپ رفتم کردن مسخرش و دنید نمیا بدش شانس از که

 داد

 ؟ یبرد جلوشون آبرومو که بود مرگت چه :ارشیک

 . شدم خسته گفتم  یاریم در یباز عیضا تو که چه من به :من

 !بره در تیخستگ که کنم نازت ییخوایم چه من به  :ارشیک

  شدم خسته اتاق تو میبر رینخ :من

 ؟ میکن کاریچ مییبر اتاق یتو  :ارشیک 

  میبر خو شدم خسته گمیم ییوا :من

 ! ستمین خسته االنم خانما خانم شدم داریب ۸ ساعت من :ارشیک

 ارش؟یک : من

  کوفت :ارشیک

 شمیم ذوب دارم نجایا  گهید میبر :من

  هگید شو بلند روحت اون تو یا :ارشیک

  گشترب اونا سمت ارشیک میبر که میبلندشد

  دیندار یکار باال میریم ما :ارشیک

 باال میرفت باهم وما نکرد مخالفت یکس

  دمیکش راحت نفس هی میشد اتاق وارد یوقت
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 ! شدم راحت یآخ :من

 تخت رو کردم پرت خودما

 ! بود دهید را ونهید هی انگار کردیم نگام تعجب با ارشیک

 ؟ یکنیم رفتار یجور نیا که کردنیم کارتیچ اونجا مگه :ارشیک

  کردن ترحم از ذارمیب منم بود ترحم کردنیم که یکار ،تنها ترحم :من

  باشه اها :ارشیک

 ؟ بودن نامزد باهم وقته چند عموت و حانهیر ارش،یک :من

  مرگش قبل ماه شیش کینزد :ارشیک

 ؟ داشتن دوست گروید هم یلیخ :من

  نه ای همو داشتن دوست بدونم که نبودم شونیزندگ تو :ارشیک

  بخوابم که نیزم رو کردم پرت را یروسر و تخت رو گذاشتم پاهامو باشه :من

 ؟ یکنیم یدار کاریچ :ارشیک

  شمیم آماده خواب واسه دارم ستین معلوم :من

 ؟ ینجوریا :ارشیک

 ؟ یجور چه پس :من

 بپوش خواب لباس برو :ارشیک

 ! اوردمین ارشیک خدا به :من

 !بپوش برو گمیم :ارشیک

 . اوردمین گمیم منم خو :من

 . بود توش خوابم لباس دوتا گرفتم برات که رو خوابا لباس :ارشیک

 ! دمیند یزیچ دمیچ کمد تو لباسارو من :من

  گذاشتم کشیکوچ پیز تو یبود کور چون :ارشیک
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 ؟ نیچ گهید نایا یوا یا برداشتم را  لباسا رفتم

 ! کنم فکر ترم نیسنگ یلیخ نپوشم وناریا :من

  ایب لخت نپوش ندارم یمشکل که من :ارشیک

  رو و چشم یب :من

  کنه کاریچ قراره انگار گهید باش زود :ارشیک

  کرد قفل درم و کرد عوض لباساشو راحت رفت خودش

  کردم عوض را لباسا شدن دیسف و سرخ هزار با  هللا بسم با

  بود زانو یباال وجب دو چیه دیرسینم زانو تا خوبش خوب هون که

  یاریم در یباز یکول جور نیا که دمید همرو خوبه :ارشیک

  یدینپوش خواب لباس االن تا انگار

 ! کردیم فرق اونا :من

 ؟ کردیم یفرق چه :ارشیک

  بابا یا :من

  جا نیا ایب کوفت :ارشیک

 ششیپ رفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ؟ یستادوا چرا گهید نیبش :ارشیک

  دیلرزیم زیچ مثل وپاهام دست ششیپ نشستم

  نکردم بلند و انداختن نییپا سرمو

  ؟یا گهید زیازچ ای یترسیم من از :ارشیک

 ... از یول ترسمینم تو از :من

 ؟؟؟یچ واسه :ارشیک

 ! شهیم داریب تیوحش ییخو ییجورا هی یشیم عوض میدار ه*طر*ا*ب* که ییوقتا :من

 ؟؟؟ یمطمئن :ارشیک
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  رهینم ادمی هرگز من یول بره ادتی تو دیشا اره :من

 ؟؟ بودم شده یوحش کردم تتیاذ یلیخ  من یگیم یعنی :ارشیک

 زد پوزخند اون که دادم تکون آره یمعن به سرما

 ؟؟؟؟؟ کنم کاریچ یگیم ارشیک :ارشیک

  نیهم فقط باش میمال کمی :من

 دختر با چرا کنن دورم همه فردا خوادینم دلم بخواب المحا یکن تحمل دیبا یینخوا ییبخوا همونم من :ارشیک

 !میدیم انجام  وقتش به یکرد کارا نیا بدبخت

  کردیم نگاه داشت  بود نشسته سرم باال ارشیک  شدم داریب خواب از که صبح

 شده؟؟ یزیچ ریبخ صبح :من

  کردمیم تماشو و کردن قالب بهم که یبونجل جنس داشتم یچیه :ارشیک

 ! شهیم خراب آخرش معلومه بشه شروع تو ییها طعنه با که یروز :من

 ! بمونه ادتی عمر آخر تا که یطور کنم زهرت روزا چند نیا خوامیم  یزنیم حدس درست :ارشیک

 ؟ ایلیخ جلو بشم خورد قرار هینحس روز امروز نکهیا یعنی نیا :من

  شدم اماده اقات اومدم و  گرفتم یسر سر دوش رفتم  شدم بلند منم نگفت یزیچ

 ییرایتوپذ بودن نشسته همه  نییپا میرفت باهم

 .  شد نهار وقت گذشت کننده کسل یلیخ صبح

  اسمش دمیفهم االن که حانهیر مامان میخورد غذا بشقاب هی تو باهم ارشیک منو هم دفعه نیا سفره سر میرفت

 . بهمون داد کرد پر بشقاب هی هستش صنم

  گرفتم قرار سرزنش مورد دوباره که مدیکش عقب و خوردم لقمه چند

  گرفت دستمو ارشیک که شم بلند خواستمیم

 !یریم بعد یخوریم غذاتو تمام ینیشیم :ارشیک

 شد بلند گهید لقمه چند خوردن بعد کردو نگام مغرورانه بعدم

  بود مونده نصفش که پر بشقاب هی و موندم من حاال

 نییپا رفتنیم آب و بهنوشا زور به خوردمیم غذارو داشتم زور به
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  کردیم نگام داشت و بود نشسته من یرو به رو ارشیک که  ییرایپذ تو بودن رفته همه مردا

 ! کنهیم ضتیمر که آب زور با نخور یتونینم اگه زمیعز :خانم صنم

  بخورم آخرشو تا گفت ارشیک :من

  بعدشم شدم زنده و مردم غذا شدن تموم تا

  داشتم دوست هوارو نیا ودب گرفته هوا اطیح تو رفتم

  میدیدیم باال از  میبود باال طبقه کی تو چون ماهم بود درخت دارو پر اطشیح

 !!! بودن راحت چقدر کردم نگاه ها درخت به واستادم ها نرده کنار رفتم

  نیبچ نارنج من و خودت برا یوفتین باش مراقب فقط کینزد یببر کمی دستتو یتونیم یدار دوست اگه :حانهیر

 ترسمیم ارتفاع از من چون

 دستش دادم و دمیچ بزرگ نارنج هی

 ؟ینیچینم خودت برا :حانهیر

 ادینم خوشم نارنج از :من

 ؟ سخته :حانهیر

 ؟یچ :من

 برات؟ سخته ؟یدار االن که یزندگ نیا :حانهیر

  خودت عمر ای بشه تموم یزندگ نیا ای یکنیم آرزو روز هر که یطور آوره عذاب لحظشه هی یبرا سخت :من

 ؟ آوردم دووم طور چه من تعجبم در اما رهیمیم مجنون یب یلیل دارم را حس نیهم منم :حانهیر

 ! کرد خراب نفرو چند یزندگ نیبب اشتباه هی :من

 ! کشمیم عذاب دنتید با بکنم تحملت تونمینم ادینم خوشم ازت اصال گمیم بهت رک یزیچ هی :حانهیر

  بگم تونستمیم یچ انداختم نییپا سرمو شدن یاشک باز چشمامم

 شهینم فیح یول نکنه رفتار سگش با آدم که کردمیم رفتار باهات یطور بستینم پامو و دست مامانم اگه :حانهیر

 چون حقت گمیم خودم با بعد اما میریبگ انتقام مییایب ازتو یدار گناه ،یندار یریتقص تو گمیم خودم با وقتا یبعض

 یشد بس خون خودت

 رمیتحق شکل نیبدتر به اون یول بهتر هیبق از حانهیر کردمیم فکر  بدم قورت بعضمو تونستمینم یحت بستم وچشام

 ! کرد
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  ختنیریم چشمام از لیس نیع اشکام وفتمین که گرفتم ها نرده به دستمو

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو حانیر خبره چه نجایا :خانم صنم

  اطیح تو دناوم همه که زدیم داد بلند بلند انقدر

  برام بود سخت نگاهاشون چقدر کردنیم نگام تاسف با همه

 ییبال هی خدا به بمونه نجایا نیا اگه ها نیبد عذابم نییخوایم چقدر نییببر نیدار ور نجایا از آشغالو نیا :حانهیر

 ! ارمیم سرش

  یبش ریتحق آدم همه نیا یجلو سخته چقدر آخ کردنیم نگاه بود واستاده  همه

 حانهیر گهید شو خفه :دالنار

  شدم مانع و گرفتم جلوش دستمو اما بکنه کمکم که من سمت اومد اردالن

  کردمیم نگاش و ختنیریم اشکام دوختم چشم ارشیک به و شدم بلند زور به

 !بکنه کمکم که سمتم ومدیم اون اردالن یجا به کاش یا دیکشیم داد حانهیر سر اون اردالن یجا به کاش یا

  رفتم نییپا ازشون تند و برگشتم دمیرس که ها پله به بودم ارشیک چشم تو چشم و رفتمیم عقب عقب

 الیو اون از شدن دور فقط اما برم خوامیم کجا دونستمینم کردم باز که اطویح در نکردم توجه زدناشون صدا به

  بود مهم برام

 روزم حال به یها یها بود کردن هیگر بکنم متونستیم که یکار تنها کجاست دونستمینم قیدق که رفتم یسمت هی

  کردمیم هیگر

  ستمیوا تونستمینم انگار اما زدیم بوق سرم پشت نیماش هی ومدیم بوق هی ییصدا

 اشکام ختنیر و زدن پلک با اما بود شده تار دمید گرفتم که یکس سمت برگشتم یوقت شد گرفته پشت از دستم

  دمشید

 بود ارشیک اون یجا کاش یا  هیگر ریز زدم بدتر و شد بدتر حالم اردالن دنید با نبود دیبا که یاون اما  بود آشنا

 ! دنبالم ومدین که بودم ارزش یب انقدر یعنی

  نمیبش کرد مجبورم و کرد باز عقب در و گرفت دستمو کن تمومش یکنیم هیگر انقدر چرا بسه سیه :اردالن

 شه ادهیپ  نداد زحمت خودش به که براش بودم ارزش یب انقدر یعنی هه .نشسته جلو ارشیک دمید نشستم یوقت

 نشیماش از

 ! واستاد ییکذا ییالیو همون جلوب نیماش  ختمیر اشک و دادم هیتک شهیش به سرمو

  جا اون گردمینم بر دوباره رممیبم نه
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 . ناومد بود ما مال یکی که چمدون دوتا با یکت و ایمیک دمید که میبود جا همون قهیدق چند

  شمیپ گذاشت منو فیک و کرد باز درو ایمیک صندق تو گذاشت را چمدونا و شد ادهیپ ارشیک

 ؟! فاطمه یخوب :ایمیک

  دادم هیتک شهیش به سرمو و نگفتم یزیچ

 که بستم چشمامو من اما اومدن باباهم مامان سرشون پشت نییپا اومدن بزرگش دختر با شوهرش و خانم صنم

 شمیپ انین

  شدم داریب خواب از خورد نیماش که یدب تکون با

 ؟ شد یچ :اردالن

 ' شد پنچر کنم فکر :ارشیک

  شدن سوار کردنش درست بعد برداشتن زاپاسو  صندوق واز شدن ادهیپ باهم

 تو میرفت نیماش با و کرد باز رشویزنج رفت اردالن الیو هی میدیرس بعد قهیدق پانزده حدود که میکرد حرکت

  اطشیح

  کردم حرکت ایدر سمت و شدم ادهیپ یا کلمه گفتن بدون داشت راه ایدر به اطشیح

 باال میکی نشست کنارم یکی که بودم اونجا چقدر دونمینم  دوختم چشم ایدر به و نشستم نیزم رو ایدر کینزد

  ستادیا سرم

  ایدر تو بزرگه چاله چندتا نجایا نیبش طرف اون برو ایدر دل تو یاومد چرا :اردالن

 ! کشمینم خودمو  نترس :من

 . گذشت بود یهرچ میبر ایب شو بلند پس خب :اردالن

  نهیسنگ برام حرفاشون چقدر آخ ببرم ادمی از تونمینم من اما بگذره شما یبرا دیشا :من

 ! یندار تحملش جز یا چاره اما سخته دونمیم :اردالن

 نیسنگ روز هر که ینیسنگ بار نیا از شکست کمرم شدم ریپ انقدر ینوجون سن تو همون واسه دونمیم اره :من

  شهیم تر نیسنگ

  دمیکشیم سرم پشت زور به پاهامو الیو سمت رفتم بلندشدم

  بستم سرم پشت درم تو رفتم بود جا همون چمدونمونم بود باز اتاق هی در

  دمیکش دراز روش بود توش رفته در زبار تخت هی

 دمیخواب ضرب زور به و دادم قورتش یسخت به اام گرفت بغضم بازم بعد اوردم در مویروسر
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  بود بسته گلومو راه بغض داشتم بد حال هی بود خواب ارشیک  شدم داریب که صبح

  گرفته گرفته بود من حال مثل درست منطقه نیا  گرفته ییهوا

  نشستم بود یکینزد همون که یا صخره رو اطیح یتو رفتم و شستم صورتمو دست

 .. کردم فکر یهرچ و همه به  مکرد فکر کردم فکر

 . بشم خسته تا بکشم داد انقدر بزنم غیج انقدر خواستیم دلم

 وبس یباش سربار هی وفقط فقط که یزندگ مدل نیا بده چقدر کنم تحمل شهینم اصال گهید دمیبر واقعا گهید

  ونمش رو انداخت یمسافرت پتو هی و سرمه پشت ارشیک دمید برگشتم افتاد شونم رو زیچ هی

 ؟؟؟ کرده جذبت ینجوریا که داره یچ ایدر نیا یکنیم نگاه بروت رو به یدار ساعته هی ینشد خسته :ارشیک

  شهیم مد جذر میگدار گه هیطوفان من یزندگ مثل شهیهم اما نداره یخاص زیچ :من

 ه؟؟یجور چه مونیزندگ که یزد طعنه بهم قیدق االن :ارشیک

  تلخ قتیحق هی قتهیحق هی طفق ستین زایچ نیا و طعنه نه :من

 را قشنگ عاشقانه یزندگ هی ی وعده ای کنم خوشبختت تونمینم من اما بگم بهت که یشیم ناراحت دونمیم :ارشیک

  بدم بهت

  شهیم که بالخره اما سخته امیم کنار باهاش دارم من تلخه قتیحق نیا از یجزو نمیا یدید :من

 محکم جور همون بازم مییایم را باهات بد هرچقدر میکنیم رفتار بد هاتبا هرچقدر بودنتم صبور تعجب در :ارشیک

 یستیمیوا

  داده یصبر هم ها بس خون به خدا گهید بسم خون خودتون قول به :من

 ؟؟؟ یبس خون که یدار قبول خودت :ارشیک

 کردم شک گهید االن خودمم دونمینم :من

  ه؟یخبر نیکرد خلوت یصبح سر :اردالن

  میگینم که تو یجلو االن بود یخبر اگرم یآورد فیتشر جان مزاحم :ارشیک

 ! عموتم مثال بچه، نگهدار احترام رمایبگ حاالتو خوادیم یلیخ دلت که نیا مثل نه : اردالن

 ! بهت گفت شهینم زویچ ؟همه یچ که باش خو : ارشیک

  دیکن هاستفاد دیبا تجربم کوه از کردم پاره شماها از شتریب رهنیپ چندتا :اردالن
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 ؟ سراغش برم من کجاست قایدق االن تجربت کوه اوف :ارشیک

  یا بهره یب ازش تو که جانم خوادیم رتیبص چشم :اردالن

  نداشت شونمیالک یدعوا و جنگ کشش من مغز یول زدنیم حرف خنده و یشوخ با باهم داشتن

  نیکنیم بهترش فاتونحر نیا با شمامم هیعال که نه حالم خودم گهید بسه اه :من

 ...ال :ارشیک

 بزنه حرف نذاشت حرفشو تو دیپر اردالن

  میرسیم جنگمون ادامه به خونه تو میبر گهیم راس ارشیک سیه :اردالن

  دیکشیم نشون و خط برام چشماش با و کردیم نگام داشت بد یلیخ ارشیک

  کن درست صبحانه تو میبر شو بلند :ارشیک

  ..میتونیم که وتو من االن ارشیک :اردالن

 میکن درست صبحانه خونه آشپز تو میبر کلیه قد نیا با تو و من که شهینم بده انجام دیبا که هیکار نیا :ارشیک

 کنن لیم انیب فیتشر خانم

  گهید امیم االن من دیبر شما :من

   خونه  سمت دادیم هولم بود گرفته بازومو که جور همون بعدم بشم بلند کرد مجبورم گرفت بازومو

  الیو تو دمیدو و رونیب دمیکش دستش تو از بازومو کردیم نگام بار تعصب اردالن

  سراغم اومد بیعج حال اون بازم  آه اشک بازم خراب حال بازم بغض بازم

  ختنیریم یجور نیهم اشکام کردم دم ییچا و کردم درست را صبحانه

 داده انجام یا خوارقالده کار چه انگار غرور با ارشیک و کردیم نگام یناراحت با اردالن رمیبگ جلوشونو تونستمینم

 ش.به کنهیم افتخار اره داده

  سمتش شدم خم و شونش رو گذاشتم دستمو سمتش رفتم کردم پاک اشکامو

 نه؟؟؟؟ یکنیم خورد یهرک یجلو ناموستو زنتو که یکنیم غرور احساس :من

  کردیم نگام چپ چپ و چرخوند من سمت شدت به سرشا

 گم؟؟یم دروغ مگه هیچ :من

 ! رونیب برو شو خفه :ارشیک

  نشستم ییرایپذ تو رونیب رفتم خونه آشپز واز شدم رد بغلش از و زدم پوزخند
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 ! شدمیم ونهید واقعا داشتم دوتا نیا دست از بود یا کننده کسل روز اومدن اونام رب هی بعد

  کردنیم گهید بارهم رونیب ومدیم دهنشون از یهرچ و فتادنیم هم جون به وگربه سگ نیع

 ! کردن دعوا االن نیهم انگار نه انگار شدنیم خوب باهم دوباره بعدم

 . بکنم موهامو خوادیم دلم دستشون از دارن یریدرگ خود کنم کارشونیچ خب

 ناراحت یگاه میبود خندون خوشحال تامون سه یگاه گذشتیم روال نیهم به روز سه دو نذاشتن برام اعصاب

  نیغمگ و

  اومدن وخواهراش مامان بارم هی اومد ارشیک یبابا بار چند هی

  برم باهاشون نداشتم اجازه من یول گشتنیم رفتنیم باهم دوتا اون

  کنم تحمل دیبا نبود یا چاره اما سوختیم دلم

 یول بودم سرگرم یگوش با اول گذشت ازدهی و ده از ساعت  بودم اونا اومدن منتظر و بودم نشسته ییرایپذ تو

  ترسمیم دارم کم کم االن

 یکم چون ترسناکه میهست توش ما که الیو نیا کممی

   دورتره هستن نجایا که یها خونه و الهایو از

 بازم بزنم داد غیج هرچقدر شهینم دار خبر یکس بکشه بزنه منو نجایا ادیب دزد اگه یعنی ادینم طرفا نیا هم یکس

 شهینم یچیه

  نکردن فکر هم درصد کی گذاشتن تنها انجیا منو شق کله آدم دوتا

 رفتم ادشونی از من که هستن یغلط چه مشغول االن دونهیم خدا

  ومدنین هنوز اونا بود گذشته کی از ساعت رفتیم جیگ داشت گهید سرم  که زدم قدم ییرایپذ تو انقدر

  دارم یگوش دیفهمیم رشایک زد زنگ شدینم داشتم اگرم ندارم ازشون میا شماره  کنم کاریچ االن خدا یا

  دمیکش سرک هی اطیح تو رونیب اومدم خونه از شمیم ونهید دارم اوف

  که کرهیپ درو یب انقدر نجایا

  شد بسته در که در تر طرف نیا اومدم یوقت زنهینم پر مگس

  شهینم باز دیکل بدون رونیب از در من یشانس خر از که برگشتم

  .چنده ساعت دونستمینم ومدیم در اشکم داشت هگید  خدا یا کنم کاریچ گهید االن

   بردارم قدم از قدم ندارم ترس ستنین اونا که االن ایدر لب برم تنها تونستمیم نداشتم ترس العقل بودن که ییوقتا

  دنیرس سر یآور سام سر سرعت با اونم نشونیباماش ونیآقا که بودم منتظرشون در دم چقدر دونمینم
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 ...وللش اوف انگار ندادیم راژیو نیهمچ

  بودن یجور هی نبود یعاد وضعشون ایدر سمت رفتن دوتاشون رونیب اومدن که نیماش از

  دنمیدینم بودم ستادهیا یکیتار تو و بودم دور ازشون چون

  اونا سمت دمیدو و زدم غیج خورد تکون سرم پشت زیچ هی کردنیم بحث باهم داشتن

  شده یعصب ای کرده هیگر انگار بود شده سرخ رخس  ارشیک ییچشما بهشون دمیرس یوقت

  ؟یکرد فرار و یزد غیج چرا شده تیزی؟چ یخوب :اردالن

  کنم کنترل خودمو تونستمینم که بودم یکفر انقدر دستشون از وداد غیج کردم شروع

 تنهام خونه نیا تو من انگار نه انگار بود خوب نیبودیم من فکر به کمی نیهست یگور کدوم هست معلوم چیه :من

  نجایا یومدیم ییتنها تو  میبود خونه تو ما روز همه نیا نشده یزیچ که حاال :اردالن

 کردیم فرق اونا :من

 ؟! یفرق چه :اردالن

  ستمین تنها دیهست العقل که بود خوش دلم :من

  ندارم را یکی تو با کل کل خوصله خونه تو برو نشده یزیچ که حاال بسه :ارشیک

  میاضاف فقط من بهخو هه :من

 برو حاال قأیدق :ارشیک

 .......در اخه :من

  گهید گمشو برو :ارشیک

  گرفتستشو د اردالن که برداشت زیخ سمتم

 ؟ یدار کارشیچ خبرته چه ارشیک آروم :اردالن

 ... بذار خب :من

 مویودل دق تا نکن بدترم تو هستم یاعصبان یکاف اندازه به کنمیم خورد دندوناتو یبزن حرف گهید کلمه هی :ارشیک

 ! ی،سر گمشو برو نکنم یخال سرت

 ! کنم کارشیچ شده بسته در بگم کنم کامل وحرفم ذاشتینم



 دختر خون بس  

 

P a g e  76 | 219 

 

 روشون گذاشتم سرمم و کردم جمع بغلم تو هامو زانو و نشستم الیو در دم رفتم

  بودن واستاده سرم باال دوشون هر شدم بلند زدنشون حرف یصدا با

 ؟ یدیخواب نجایا چرا تو :ارشیک

  هه دیگزینم ککشم  نداشت یفرق که اون یبرا اما بودم ریدلگ ازش

  دادم جوابشو بغض از هم بود یآلودگ خواب از هم که گرفته یصدا با

  شد قفل در که رونیب اومدم دمیترس خونه تو شبید :من

 ها؟ میکن باز درا برات که ینگفت بهمون پس چرا :اردالن

 یدید یبود که خودت نذاشت ارشیک یول بگم خواستمیم :من

 ! تو میبر شو بلند حاال خب :ارشیک

  .بود گذشته اذان از کردم نگاه که ساعتو  اتاق یتو رفتم اونا از جلوتر شدم بلند

  خوندن نماز برا رفتم و گرفتم وضو یسر

  گرفت نمازمو چادر یکی بشم بلند خواستمیم یوقت کردم تموم که نمازم

  زدم یدبلن غیج و دمیترس

     منم نترس سیه :ارشیک

 !؟ منو یترسوند ینشست سرم پشت جور نیا چرا یوا : من

 ؟ بودم دهیند من االن تا چرا یخوندیم نماز آرامش و یخونسرد با چه :ارشیک

  دونمینم :من

 ؟ یآورد کجا از را دیچادرسف نیا یاوردین یزیچ تیپدر خونه از که تو :ارشیک

  بردارم را یعروس دیسف چادر شدم مجبور بخونم نماز باهاش نبود یزیچ بودم دهاوم که اول یروزا :من

 ! شنل هی جز نگرفتم چادر میگرفت عروس لباس فقط ما ادمهی ییجا تا کرد؟ چادر برات یک یعروس چادر :ارشیک

 . گرفت یعروس روز برام مادرم نمیبب جلومو شدینم گرفتیم صورتمو تمام شنله یول اره :من

 ناشینگ مخصوصا خوشگله یول :شاریک

 . شمیم تیاذ یلیخ بخونم نماز تا نهیسنگ یول :من



 دختر خون بس  

 

P a g e  77 | 219 

 

  بخرم نماز چادر برات میریم باهم فردا خب :ارشیک

  یمرس یوا واقعا :من

 ! یکنیم ذوق انقدر یکیکوچ زیهرچ یبرا خوبه چقدر :ارشیک

 لهفعا یلیخ درونم کودک :من

 ؟ یبخر برام هم گهید زیچ هی شهیم 

 ؟؟ یچ :رشایک

  یمشک چادر هی :من

 ؟یهست  یچادر تو مگه : ارشیک

 یعرب ای یمل چادر برام شهیهم مامانم شلختم یکم که نیا خاطر به یول کردمیم سرم چادر شهیهم من اره :من

  دارم نگهش بتونم که دیخریم

  دونمینم تو مورد در که هست زایچ یلیخ من پس :ارشیک

  کنجکاوم یلیخ یلیخ االنم طور نیهم منم آره :من

 ؟ یچ مورد در :ارشیک

  دوتاتون نیبود ینجوریا چرا امروز نکهیا :من

 که یزیچ سر داشتم دل به نهیک اردالن از عادالنه نا و نداشتم خبر ازش دوساله که دمیفهم ویزیچ امروز :ارشیک

 مینداشت خبر ازش دوتامون

 ؟ یچ :من

  شدن فعال خب رادارات :ارشیک

  گهید بگو بدونم کنجکاوم یلیخ اره خب :من

 اومد سالن تو از یزیچ شکستن یصدا که بزنه حرف خواستیم ارشیک

 بود؟ یچ یصدا  :من

  .بود یچ نمیبب رمیم االن نترس :ارشیک

  نباشن مسلحه بردار یزیچ یچوب هی نباشه دزد باش مراقب :من
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 !ینیبیم ادیز لمیف :ارشیک

 ! یباش مراقب دیبا داره یربط چه :من

 . بود یچ نمیبب برم من رونیب این تو حاال خب :ارشیک

 . ومدیم یکی با زدنش حرف یصدا بعد لحظه چند رفت ارشیک

 شده یچ نمیبب رفتم بود شده فعال امشب میکنجاو

  بود اردالن و ارشیک یصدا تر کینزد رفتم کمی بود روشن خونه آشپز المپ سالن تو رفتم یوقت

 ! کنه سکته بود کینزد دختر  گهید گمیم نیهم واسه :ارشیک

  واستادم خونه آشپز در دم و کینزد رفتم

 ؟ خب کردم کاریچ انگار :اردالن

  شد پاره ارشیک منو گوش یها پرده که دیکش داد هی دید ومن یوقت که بده ادامه حرفشو خواستیم

 !شد پاره گوشم پرده تر آروم خبرته چه :ارشیک

 من کرده فکر کنم فکر نبود معلوم صورتم بودم واستاده یکیتار تو چون منم دبو دراز من سمت دستش اردالن

  روحم

  یصندل رو نشست بعدم قلبش رو گذاشت دستشو و دید منو که خونه آشپز تو اومدم

 ! دمید روح گفتم دمیترس مدلشه چه نیا دختر نکشتت خدا :ناردال

 ؟!روحه هیشب من یکجا شدیم یزیچ یپر یحور یگفتیم اگه حاال وا :من

 ؟ اخه یدیپوش یچادر نیهمچ چرا ترسهیم باشه یهرک براق دیسف چادر اون با :اردالن

 ؟؟؟؟ یاومد چرا خونه آشپز تو االن تو نماز یبرا :من

  گشنمه من  وپنجه چهار ساعت االن داد شام ما به خان ارشیک نه ساعت :اردالن

  سوخته دستمم

 ؟ یبکن درست یخوایم یچ نمیبب طرف نیا ایب یناز یآخ :من

 ! گرسنمه منم :ارشیک

 بدون توش انداختم مرغ تخم چندتا کردم سرخ را ها گوجه که نیبعدا کردم حلقه حلقه تابه یماه یتو گوجه یکم

  بشن بخارپز مرغا تخم تا بستم درشو بدمشون تکون که اون
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  میبزن حرف تا مینشست باهم کردن که ییفایتعر و میخورد غذا که نیا بعد

 ! نیکرد جور نیا نیاومد که بعدم نیومدین وقت در تا چرا بود چتون امروز دیکن فیتعر خب :من

 .... داد جواب من من با اردالن کردن نگاه را گهید هم

 !نفهمه یکس که میگیم بهت یشرط به خب :اردالن

 . دیکن فیتعر حاال قبول باشه :من

 خودم شهیهم بود دوم کالس یوقت گه،ید بود خالم ،دختر داشتم تشدوس یبچگ از من یدید که رو حانهیر :اردالن

 به عالقم گذشتیم شتریب روز هر هامون خونه بود کوچه هی تو ،آخه خونه اوردمشیم و دنبالش مدرسه رفتمیم

 داشتم دوسش چشمام اندازه که کمیکوچ برادر شیپ سال سه تر عاشق من و شدیم بزرگ اون شدیم شتریب حانهیر

 ازدواج حانهیر با ریام که رفتینم کتم تو حانهیر عاشق !من عشق عاشق اونم شده عاشق گفت بهم و شمیپ اومد

 که گفت بهم تا حرفا نیا و بزرگتر ازت سال هی بهمانه فالنه که اوردمیم یلیاسرائ یبن یها بهانه همون واسه کنه

 شدینم یکار اما شد خراب سرم رو ایدن زننیم حرف گهید باهم یتلفن ارتباطن، در باهم و داره دوسش هم حانهیر

 و یخاستگار رفتن ریام و ارشیک یبابا با .یخاستگار بره کردم شیراض مامانم یپا ریز نشستم کردم قبول کردش

 نگفتم بهش یزیچ  داره دوست را حانهیر که کرد اعتراف اونم و شمیپ اومد ارشیک شب همون گرفتن هم را بله

 از من کردیم فکر زدینم حرف باهام یحت گرفت دل به نهیک ازم ارشیک بعد به روز اون از دیفهم خونشون رفت که

 اون شدم حانهیر باخته دل من خود که دونستینم اما نرسه حانهیر به اون که رسوندم هم به را حانهیر و ریام عمد

 هم دست تو دست تر مهم همه از البته و نشیک پر نگاه و ارشیک یها یمحل یب و خونه اون وتحمل شیگنجا روزا

 لندن تو رفتم رانیا از  همون واسه کنم تحمل تونستمینم بود سخت برام  وحالشون عشق و ریوام حانهیر بودن

 با شمیپ اونجا اومدن ومامانمم ارسیک که رونیب اومدم ارشیک و ریام و حانهیر ذکر و فکر از و کردم کار جا همون

 ماه شیش و بود دوتا ما شیپ ماه شش سال هر مامان شد خوب خوب عمونوض و میزد بزرگ شرکت هی ارسیک

 ! شد زار نجوریا حالش همون برا و دیفهم را قتیحق ارشیک شبمید یدونیم خودت که راهم هیبق بود نجایا

 .اومد شیپ برام سوال چندتا :من

 .بپرس خب :اردالن

 ه؟یک ارسیک :من

  اردالنه سن هم من بزرگ برادر :ارشیک

 ؟ یدار هم یا گهید برادر مگه تو واقعا :من

 . کهیکوچ دختر امیمی،ک منم اونم بعد ونهیکتا اون بعد خانوادس ارشد پسر ارسیک اره :ارشیک

 . کنه شتریب خدا پس خوب اها :من

  خنده از رفتن سهیر و خنده ریز زدن دوشون هر
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 ؟؟ هیچ تیبعد سوال :اردالن

 . میبخواب میبر دیبلندبش حاال پرسمیم ازت گهید روز هی کن ولش ادینم ادمی اون :من

 .....برد خوابم دهینرس سه  به ، بستم چشمامو و اتاق تو رفتم شدم بلند ازشون زودتر خودم

  کردم آماده را صبحانه و کردم دارشیب بود خواب هنوز ارشیک شدم داریب که صبح

 الیو اون از و نیماش تو گذاشتن اردالن و ارشیک را چمدونا تهران، سمت میکن حرکت که میشد آماده صبحانه بعد

  گذشتن یول بودن یادیز خوب و بد یروزا میشد دور

 میرفت سرش پشت اردالنم و من میبش ادهیپ گفت و واستاد پاساژ هی دم ارشیک که میبود نشده خارج شهر از هنوز

  پاساژ تو

  داشت چادر مانتو که مغاز هی تو میرفت بعد

  کردم پروش من و کرد انتخاب برام چادر مدل هی خودش قهیسل به ارشیک

  بودن شده یطراح اهیس یها مهره با همش و بودن شده یدوز مهره دستاش رو بود یقشنگ یلیخ چادر

  کردنیم نگام لبخند با اردالن هم ارشیک هم که رونیب اومدم پرو اتاق از چادر با

  رونیب میمداو مغازه اون از  چادر پول کردن حساب بعد 

  بود قشنگ یلیخ نرم ناز یلیخ چادر هی میکرد دایپ نماز چادر تا میگشت راهم گهید مغازه چندتا

 و میشد نیماش سوار رونیب میاومد چادرها دیخر بعد دوختنش تا میشد معطل ساعت مین هی نبود دوخته چون

  تهران سمت گاز تخته

 تو میرفت مویبود خودمون خونه در اومدم خودم به ات و دمینفهم زمانو گذر اصال گذشت خوش بهم بس

 . کردن نگام یجور هی دوشون هر که گفتم شیآخ هی و شدم ولو کاناپه نیاول یرو

 ؟ نیکنیم نگام ینجوریا چرا هیچ :من

  کردمیم یرانندگ من یبود نشسته راحت خوبه :ارشیک

 کالج هی فقط یبود نشسته ما مثل هم تو یدادیم انجام یشاق کار چه انگار کردمیم یرانندگ من گهیم نیهمچ :من

 یکردیم عوض دنده و

 ! نبودم ولو که پشت ایبعض مثل خوبه همونم بله :ارشیک

 ؟ ایآ بودم ولو من :من

 !شد شروع دعواتون خونتون دیدینرس بابا بسه :اردالن
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 ! رهیگیم من با نیا چه من به :من

 ؟؟؟ آخه دارم تو کار به کاریچ من :ارشیک

  دیکن دعوا آروم یصدا با فقط کنم استراحت رمیم منم نیکن دعوا خودتون اتاق تو دیبر جان آقا :ردالنا

 تخت رو کرد پرت خودشو اومد سرم پشت ارشیک که اتاق تو  رفتم منم اردالن رفتن بعد

 . داد صدا تخت بخت بد تر آروم :من

  شده دراز بدجور زبونت دمیم رو بهت روزه چند خفه :ارشیک

  برجکم تو یزدیم االن دیبا :من

 ! شمیم هالک یخستگ از دارم که بده مالم مشت کمی ایب گهید شو خفه :ارشیک

  اهیس غالم بابات نوکر :من

 جونت به ومدمین خودم تا ایب باش زود پس زنمه فعال من نوکر :ارشیک

 ؟؟؟ ها یکنیم کاریچ جونم به ییایب اگه :من

  بزنم کتکت ریس دل هی کرده هوس بدجور روزه چند دلم :ارشیک

  کردم شروع کارمو و نشستم کمرش رو منم دیخواب شکم رو که ششیپ رفتم و آوردم در براش زبونمو پشت از

 !کنم فکر  دادمیم مالش مشت ینجوریا من که کردیم فیک یلیخ یانگار

 ارش؟یک :من

 ؟...ها :ارشیک

 ؟یکنیم کرف بهش هنوز یعنی یدار دوست را حانهیر هنوز :من

 ؟ یپرسیم یچ یبرا :ارشیک

 . شده سوال واسم :من

 ! نه :ارشیک

 ؟ یخوابینم ینینب عکساشو تا هرشب چرا :من

   نییپا افتادم  کوپ بودم نشسته کمرش رو چون من و شد بلند هوی

  نیزم خوردم کوپ  کنم حفظ تعادلمو نتونستم میبود تخت لبه چون گندم شانس از و
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 ! شکست کمرم یدکر رم چته آخ :من

 زده؟ یحرف نیهمچ یک :ارشیک

  دمید تیگوش تو خودم نزده یکس:من

 ؟؟ من یگوش سراغ یرفت تو :ارشیک

  نیهم زدمیم دید منم کوچولو هی ینیبیم پاشویکل که وقت هر نه :من

 . گرفت گردنمو اوردو ورشی سمتم به

 ! کنمیم خورد گردنتو یبکن ایفضول نیا از یبخوا گهید دفعه دوما ستین حانهیر دختر اون اوال :ارشیک

 ... کردن سرفه کردم شروع برداشت گردنم رو از دستشو یوقت

 ؟ هیک پس :من

 ؟ نه یبخور مفصل کتک هی خوادیم یلیخ دلت که نیا مثل نه :ارشیک

   نخواستم ازت که یادیز زیچ فقط نیهم هیک پرسمیم خب :من

 ! ومدهین تو به ایفوضول نیا یبپرس دینبا همونم :ارشیک

  شترهیب یلیخ یلیخ تو از ارزشش باشه  که یچ هر 

  یکن خورد منو که یکرد دایپ بهانه هی باز :من

 ! ندارم بهانه به ازین کنم خوردت بخوام من بدبخت آخه :ارشیک

 ؟ یزدیم یحرف نیهمچ  بود دختر اون منم ییجا اگه هه :من

  یبپوش کهنشو یلباسا که یستین حدش در یحت تو یکنیم سهیمقا اون با تا یپاپت خود تو نه که معلومه :ارشیک

  بپوشم شوهرمو یها معشوقه یها کهنه لباس امیب مونده نمیهم من یخدا یوا :من

 شو خفه :ارشیک

 ؟ نشم اگه :من

 کنمیم خفت خودم :ارشیک

 .... معشوقت بخاطر یکن خفم ییایب منتظرم :من
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 اشتبرد زیخ سمتم که بود نشده کامل حرفم

  شدم مچاله خودم تو و گذاشتم سرم رو دستامو و زدم غیج

  نشد که نشد یچیه بودم یزیچ یا ضربه منتظر یهرچ

  بود لبش رو پوزخند هی و بود واستاده مسر باال کردم نگاه بهش و برداشتم سرم رو از دستمو

 ها؟ یزنیم یالک حرف چرا یترسیم انقدر که تو بدبخت :ارشیک 

  دادم قورت بغضمو فالکت هزار با و گذاشتم زانوهام رو موسر نگفتم یزیچ

  همون یبرا بخوابم تونستمینم من اما بخوابه رفت اون

  کردن جور و جمع کردم شروع و رونیب اومدم اتاق از

  گهید بوده باز تراس در گرفته خاک جارا همه قبرستون شده خونه مینبود روز هشت هفت

  فردا نشد ، امشب شد هم اونارو که اتاقا مونده فقط برد وقت خونه کردن زیتم تر دوساعت کینزد

  کنم درست یچ شب برا حاال خونه آشپز تو رفتم

  که کردمیم فکر تمداش بودم واستاده آشپزخونه وسط جور نیهم

 پخ

  دیخندیم داشت اردالن برگشتم و زدم غیج هی 

  دمیترس کوفت یا :من

 رونایب پروندمت کرف از ایبود فکر تو قشنگ :اردالن

 ! کردم سکته لوس :من

 ؟ یکردیم فکر یچ به حاال حقته :اردالن

  کنم درست یچ غذا  دونمینم :من

 تزایپ :اردالن

 ؟؟؟ دیندار یا گهید امر :من

 . موافقم تزایپ با منم :ارشیک

 ! جان زاده برادر ولیا :اردالن

  دیخر دیبر پس :من
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  سمیبنو تا بگو ستیل :وگفت آورد در شویگوش اردالن

 تزایپ ریپن :من

 یا گهید زیچ اوم یفرنگ گوجه ،سوس یا دلمه ،فلفل ،گوجه کالباس مرغ، گوشت ، تزا،قارچیپ ری،خم تزایپ ریپن :من

  خوادینم

 ؟ داره مخلفات همه نیتزاایپ هی یلیوک خدا :اردالن

 . گهید مخلوطه گهید بله :من

  هست یچ انگار مخلوط گهیم نیهمچ  جهیهو تزایپ کردمیم فکر االن تا من بله بله :اردالن

 . گهید دیبخر دیبر حاال باشه :من

 ؟ یندار الزم یا گهید زیچ :ارشیک

  شنیم کهنه یبخر االن یبخر تازشو دیبا که میندار  یوماه  گوشت فقط نه :من

 ؟ اردالن ییایم  باشه :ارشیک

 خداحافظ فعال میبر اره :اردالن

 .دیباش مواظب سالمت به :من

  اومدنشون تا شستم که بود ظرف کمی اونا رفتن بعد

  میکرد  خورد ها یخوراک کمکش با و اردالن خنده یشوخ با اومدن یوقت

 ! کن درست تزاتویپ ایب الاقل نینکرد کمک که کردنشون خورد تو خان ارشیک :ادالن

 . کنهیم درست منم برا فاطمه :ارشیک

 . کنمیم درست من دوتا کن درست تو دوتا جان فاطمه  تیخاص یب تنبل :اردالن

 ؟ چهارتا چرا مینفر سه :من

 ! بودم خواب ساعت سه  امروز نکه شمیم گرسنه آخرشب من زاپاس یکی حاال :اردالن

  باشه اها :من

 . بود دارشده خنده انقدر اردالن مال اما بود شده خوب من مال میکرد درست باهم

  بود شده دار خنده بود گذاشته دراز زبون هی و ابرو و چشم براش سوسم با
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  کلک کرد میقا ماکروفر تو میکی ارشیک به داد برد همونو

  خورمینم سوس من یدونیم که خوبه چندشه چقدر زبونش هیچ نیا اه :ارشیک

 ! یبخور دیبا حاال :اردالن

  کرد نگاه بهمون اخم با و زیم رو گذاشتش ارشیک

  خورمینم یسوس منم میخورب باهم نایا ارشیک ایب :من

  شدم بلند نخوردم بیشتر قاچ دوسه من میخورد باهم و شیپ نشستم

 دور انداختن راه مسابقه انگار هم ارشیک و اون وسط گذاشت آورد تخمه پر پاکت هی بعد اردالن خوردن که اونام

  بود تخمه پوست پر برشون و

 ؟ هیچ واسه جلوتونه که بشقابا ها شلخته :من

 ! میکنیم جعمش خودمون جونم فاطمه نخور غصه :ناردال

 کردم روشن مویگوش و اتاق تو رفتم  خودتون جون اره :من

  زنهیم سر بهمون ادیم بار هی روز چند اردالن گذرهیم شب اون از روز چند

  برام هست یواقع برادر هی مثل اردالن که برمیم یپ نیا به دارم االن واقعا

  گذرهیم سخت برام واقعا شده نندهک کسل یلیخ برام روزا

  شدم خسته یزندگ از کل به گهید سابه به بشور کارم تنها خونه هی تو ییتنها

  خوادیم یبستن چقدر دلم که آخ بگذرونم ،خوش بگردم کمی رونیب برم خوادیم یلیخ دلم

  رونیب ببرتم دیشا بکنم التماسش کمی ادیب که بودم ارشیک منتظر

 یچ هر حسرت تو االن شدیم فراهم برام زدن هم به چشم هی تو خواستیم دلم یهرچ که یمن گهید کنم کاریچ

 بشم دیام نا آخرش که بمونم انقدر دیبا

  بشه انجام برام تا بکنم ارشیک التماس انقدر ای

  شمیم آسفالت کامل برمتینم نه بگه اگه بگم بهش یجور چه دونستمینم

   بکنم درست دیبا مفصل شام هی همون یبرا بکنم یکار هی دیبا کردنش خر یبرا

 رونیب ببرتم و ادیب خوشش دیشا  پلو یماه با کردم درست یسبز قورمه

  کردم کار قهیسل با یلیخ روش دمیچ غذاهارو و کردم درست خوشمل زیم هی

 ! دار خونه زن هی خونه خانم بشم زود انقدر کردمینم فکر وقت چیه اصال
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 رو کارا نیا من ریبگ ادی زایچ اون ریبگ ادی زایچ نیا  گفتنیم بهم داداشام زن و نمماما یهرچ ها موقع اون

  کردمینم

  شهینم سرم یادیز زیچ میدار خونه از کردم شوهر االن من کردن شوهر تا مونده اوو گفتمیم

 .... االن اما زدمینم دیسف و اهیس به دست کردمینم کمک باهاشون وقت چیه

  گذشتن زود چقدر کردمیم فکر میزندگ نیریش یها گذشته به داشتم و بودم نشسته زیم سر

  خانوادم یبرا مدرسه یها بچه یبرا تنگه یلیخ دلم کرده را روزا اون یهوا یلیخ دلم

 ! شونیدور بده چقدر شونیدور سخته چقدر مادرم و پدر برادرام یبرا

 !!!فاطمه :ارشیک

   رونیب دمیپر فکر از ارشیک داد یصدا با

 ؟ یاومد یک یزنیم داد چرا چته  :من

 ! نینشد ومتوجه نیبود هپروت تو شما  وقته یلیخ :ارشیک

 ؟؟؟ ؟نه ؟من یک :من

 ؟ یفکر تو چته تو اره :ارشیک

 ! نیهم کردمیم فکر ها گذشته به یچیه :من

 چرا؟؟؟؟ وقت اون :ارشیک

 ؟ نکنم فکر بهش شهیم مگه مهیزندگ از یبخش نداره چرا :من

  .باشه ادتی گذشتت، یزندگ :ارشیک

  یبگ نبود الزم  گذشتمه یزندگ  دونمیم هه :من

  نیهم فقط کردم کوچولو یآور ادی هی منم  بله وا :ارشیک

  بخور شام ایب  تیآور ادی از ممنون یمرس:من

 ؟ میدار یچ :ارشیک

 پلو یماه و یسبز قورمه :من

 ؟ دارم ازت فاطمه سوال هی :ارشیک
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 ؟یچ : من

 ؟ یستین بلد یا گهید زیچ یتکرار یغذاها نیا ریغ :ارشیک

  ستمین بلد یا گهید زیچ نه :من

 ؟ چرا وقت اون :ارشیک

  که منم نداره ادی را زیچ همه و کنهینم فکر یآشپز به درسشه ذکرش فکر تمام که ساله ۱۶ دختر هی چون :من

 گرفتم ادی کردم شاهکار را غذا مدل چند نیهم

 ! خب ریبگ ادی بعد به نیا از بولق حرفت باشه :ارشیک

 . بعد تا دیبخور هارو غذا نیا نیبد افتخار دیکن لطف حاال  برام، بخر یآشپز کتاب هی باشه :من

  شد خوردن مشغول و یصندل رو نشست درآرش حرص پوزخنده با

  بکنه نوازشم زشیت زبون با رونیب ببرتم بگم بهش ترسمیم کرد یخال بادمو کامل

  بگم بهش رفتم و اوردمین طاقت گهید شستم که رو رفاظ شام بعد

 ارش؟یک :من

  بشم طیخ نه بگه دمیمترس راستش گرفتم استرس که کرد نگام یسوال

 ! رفته سر خونه تو حوصلم میبگرد کمی رونیب میبر شهیم :من

 ؟؟؟؟ یبر خوادیم دلت کجا مثال :ارشیک

  نیهم میبگرد کمی بعدم میبخور یبستن میبر اول خب :من

 ؟ ستین یا گهید امر نیهم فقط :ارشیک

  خونه آشپز تو رفتم ها خورده شکست نیع و نییپا انداختم سرمو نگفتم یزیچ 

  دادم قورت بغضمو و کردم تحمل اما کنم هیگر خواستیم دلم بود گرفته بغضم

 هیگر ریز بزنم یکیکوچ زیهرچ سر و باشم سست انقدر دینبا

  امیب کنار رفتاراش نیا با بتونم دیبا عمر هی ستین روز دو روز هی کار کنم تحمل بتونم دیبا

  ادینم رحم به که ارشیک دل چون هیخودیب هم ها هیگر نیا و اشکا نیا ندم وا زود انقدر و باشم محکم بهتره پس

 ومدیم حموم ریش یصدا اتاق تو رفتم  ستین دمید که ییرایپذ تو رفتم

 ! خوشه دلش درچق اوف حموم رفته که نیا مثل
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  برد خوابم یجور چه دونمینم کردم فکر کمی و دمیکش دراز تخت رو

  شدم داریب ارشیک یصدا با که

  ؟یدیخواب یداد لم راحت انقدر گردش رونیب یبر یخواستیم مثال :ارشیک

 شدن فعال  دمیشن حرفشو تا کردینم کار رادارام  اول

 ؟یگفت یچ : من

 ؟ رونیب یبر یخواستینم مگه گفتم یزنیم غیج چرا چته اه :ارشیک

 !یزارینم که تو اما برم خواستمیم چرا :من

 ها؟ زارمینم گفتم من :ارشیک

 ! برم یزاریم کنم فکر که ینزد هم یا گهید حرف اما ینگفت :من

 آماده بلندشو یسر تند زود یبش آماده یدار وقت قهیدق ۱۰فقط حاالم یبگرد برمتیم اما یبر زارمتینم :ارشیک

  شو

  شستم صورتمو رفتم و تخت از نییپا دمیپر یقرق نیع منم رونیب رفت

 که کردیم نگاه ونیزیتلو داشت و بود داده لم مبل رو ارشیک رونیب رفتم شدم آماده و دمیپوش لباس هیثان کیج تو

  سمتم برگشت  صدام با

  میبر آمادم من :من

 ! یشد آماده زود چقدر :ارشیک

  گهید میبر خب  ادهیز متسرع من گهید :من

  میبر :ارشیک

   رونیب رفتم کردم خاموش را ها المپ و کردم چک گازو منم رونیب رفت من از جلوتر و برداشت نشویماش چیسو

  میشد نیماش سوار نگیپارک میرفت بود منتظرم آسانسور دم

 ؟ خانما خانم میبر کجا خب :ارشیک

 . ربخ برام  یبستن اول یول یگیم تو هرجا :من

 !!!! بچه :ارشیک

  پرو بچته :من
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  یخودت پرو دوما ندارم اوال :ارشیک

  یبگ تو یهرچ باشه باشه :من

 ! باش کن گوش حرف نجوریا شهیهم نیآفر نیآفر :ارشیک

  شاپ یکاف هی سمت میرفت و میشد ادهیپ   کرد توقف نیماش که یوقت تا نگفتم یزیچ 

 یبستن ارشیک مینشست یوقت باال طبقه میرفت بعد تو میرفت نبالشد اردک جوجه هی نیع منم بود جلو ارشیک

  داد سفارش

  دارم دوس یبستن چه بپرسه ازم بود خوب ادب یب

 ! برام بگو خودت از :ارشیک

 من؟ یک :من

  آره :ارشیک

   .یدونیم که من مورد در خب :من

 بود؟ طور چه درست یخوند چندم تا یراست خودت از بگو یزیچ هی خب :ارشیک

 نشد نوروز بعد که رستانیدب دوم یعنی خوندمیم را نهم داشتم تا بود باال به ۱۸ از معدلم یعنی بود خوب درسم :من

 !برم

  !یدیم تیاهم درست به پس اها :شرایک

 ! بوده درسم ذکرم و فکر همه بودم خوندنم درس عاشق من ساده دادن تیاهم هی از شتریب یلیخ:من

  باشه اها :ارشیک

   دیچسپ من به یلیخ که مونیبستن خوردن بعد ارشیک و من و آوردن را ها یتنبس

  میشد نیماش سوار میرفت میافتاد راه

 ؟؟؟؟؟ میبر کجا االن مادمازل خب :ارشیک

  میبر بهتره یکنیم فکر هرجا خودت ییآشنا نجایا با تو دونمینم :من

  میبر بگو رسهیم فکرت به هرجا یتو شب امشب خب :ارشیک

  قشنگه یلیخ اونجا شب دمیشن تهران بام میبر خب :من
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 که اونجا میریم  آخرشب بعد میبگرد میبر چندجا بزار شلوغه یلیخ یول قشنگه یلیخ شباش اونجا اره  :ارشیک

  باشه بشه خلوت

  میبر االن خب باشه :من

  تهران بام میرفت که بود دو کینزد ساعت بعد  میگشت میرفت ییچندجا

  بود یقشنگ یییجا بودن هم گهید پسر دختر هی ما جز

 داد دختره سر بلند یصدا با بود یعصبان هم پسره کردیم هیگر همش دختره بود اونا شیپ همش حواسم من

  دیکشیم

 ! هیبق تو یکن یفوضول ستین یخوب کار :ارشیک

 . کنمیم نگاه فقط هیچ خب :من

  نکن نگاه همونم : ارشیک

  شدیم کترینزد کینزد همش شون صدا که روم به رو منظر سمت برگشتم  چشم باشه :من

  نکن نگاشون انقدر بابا : گفت گوشم تو و گرفت بازومو ارشیک کموننینزد دمید برگشتم

  کردیم نایم نایم یه و شد بلند پسر داد یصدا که بدم جوابشو خواستمیم

  نیزم رو افتاده کرده قش دختره دمید برگشتم

 ! اریب نیماش تو یردا آب ارشیک :من

  صورتش رو زدم ضربه چندتا و گرفتم بغلم تو دختررو سر ششونیپ رفتم خودمم

  شهاب :گفت و شد باز چشماش که صورتش رو دمیپاش کمی آورد آب که ارشیک

 ؟ تو یخوب جانم خانمم جانم : پسره

  ندازمینم ندازمینم بچمو من :نایم

 ' شو بلند فقط تو میداریم نگهش نفسم باش آروم یبگ تو یهرچ باشه :شهاب

 ؟ یگیم راست نایم جون :وگفت ارشدیهوش کمی دختره

  بلندشو حاال کنمیم یراض خودم جونم خانوم گمیم راست نایم جون به گمیم راست اره اره :شهاب

 رفتن و کردن تشکر ما از شد بلند پسره کمک با دختره

 ! کردن یآشت باهم راحت چقدر :ارشیک
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 ! شدیم تموم راحت انقدر  یوشوهر زن ییدعواها ی همه کاش یا اهوم :من

 . دارم کار فردا من وقته رید میبر خب :ارشیک

 . رونیب میآورد یگذاشت وقت که یمرس میبر :من

 . کنمیم خواهش :ارشیک

  برد خوابمون تخت به دهینرس دوتامون یخستگ فرت از خونه میرفت

  بودم خونه تو کاریب شب تا کردم کارامو میدیرس وبرمون دور هب کمی نبود  ارشیک شدم بلند صبح یوقت

  کنارم نشست اومد  بود دستش  پاکت چندتا اومد ارشیک تا

 . دینباش خسته سالم :من

  !طوره چه نیبب بردار نارویا  یمرس سالم :ارشیک

 بود نوشته روش  نهم هیپا یاضیر کتاب برداشتم کتابو هی بود توش کتاب که کردم باز را پاکتا یکنجکاو با

  بود امسالم ییکتابا کردم نگاه که راهم هیبق

 منن؟ یکتابا نایا ارشیک :من

  یفتیب جلو که یبخون یطور دیبا شنیم شروع امتحانات شنبه از تهیامتحان برنامه برگم نیا بله :ارشیک

 ادیب در اشکم بود کینزد  را زدیم ارشیک که ییحرفا شدینم باورم

 ! بشم حاضر امتحان جلسه سر دیبا شنبه از االن شهینم باورم ارشیک ممنون :من

  شهیم حیتصح برگت اونجا زاهدان فرستنیم یدیم امتحان نجایا اره :ارشیک

 ؟ شهینم نجایا او :من

 .ارمشیب برم تونمینم پره وقتم من نجایا میاریب پروندتو دیبا باشه یاونجور اگه نه :ارشیک

  یمرس باشه :من

 . رمیبگ دوش رمیم من  خوردم یتکرار یغذاها از بس شدم خسته هست میآشپز کتاب هی کتابات یتو خب :ارشیک

  .باشه :من

  هستن نو همشون یکن حل اول از کتاباتو دیبا یراست :ارشیک

  شهیم سخت کارم که نجوریا نه یوا :من
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   کشت هندوستان جور خواهد طاووس هرکه :ارشیک

 یبکش جورشم دیبا یخواست خودت

  گهید بتونم دیبا دونمیم  :من

 . یکن هآماد شامو حموم رمیم من :ارشیک

 ؟یایم زود فقط باشه :من

 . بپوشم یبذار برام لباس رمیگیم یا قهیدق ده دوش هی :ارشیک

  باشه باشه :من

  رونیب اومدم و  گذاشتم براش یطوس شرتیت هی یطوس یراحت شلوار هی و اتاق یتو رفتم

  اومد که نشستم ارشیک منتظر دمیکش را غذا و مدیچ شام زیم

  کردم یا خنده تک کردیم نگاش دقت با و برد بشقاب تو سرشو زیم پشت نشست اومد

 ؟ شده خوب یلیخ ای توش یرفت سر با که توشون یدید مو :من

  یکرد درست را هندسه یها شکل چرا نیچ نایا :ارشیک

 ! خوبن میلیخ تنکتل کردم درستشون یقشنگ نیا به  وا :من

  باشن هم خوشمزه دوارمیام بانمکن بدن نگفتم من :ارشیک

  نیبب بخور هستن :من

 صیتشخ موادشو یها مزه دونه دونه داره  انگار خوردیم نهیتمان با نیهمچ خورد و  دهنش تو گذاشت لقمه هی

 دهیم

  ستین بدک خوبه :ارشیک

 رو  کتابارا و نشستم نیزم رو منم بود نشسته مبل رو ارشیک سالن تو رفتم و شستم را ظرفا شام خوردن بعد 

  رفتم ور باهاشون و ختمیر دورم

  ندارم یچیه خودکار نه مداد نه من ارشیک :من

 کشوراهم کنارشونه هم پاکن بردار خودت برا خورهیم دردت به نیبب مداده مدل چند زیم رو کارم اتاق تو :ارشیک

 یکنیم دایپ رمیگ غلط برا و دور همون یبگرد هست یومشک یآب خودکار بسته هی یکن باز که

  یدار هم یزیچ یدفتر یمجهز مجهز نیآفر  :من
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 رمیگیم برات فردا بردار اونا از فعال ادنیز اونجا برگه :ارشیک

   باشه :من

  برداشتم هم برگه چندتا برداشتم  پاکن و مداد هی و کارش اتاق تو رفتم

  برداشتم را یاضیر وکتاب منشست نیزم رو کنارش رفتم

  کنم کاریچ و دادن بعد که ییدرسا اما دارم ادی و دادن نوروز از قبل تا که ییدرسا :من

 شویآموزش ویدیو نترنتیا از برات نداشتم ادی که ییجا از رمیگیم برات داشتم ادی ییجا تا من به بده : ارشیک

  رمیگیم

  قرآنه امتحانم نیاول که کنم حل را قرآن فعال من پس خب :من

  نبود ساعت به اصال حواسم کردم کتابام کردن حل به شروع

  شو بلند کن حل فردا را هیبق میبخواب میبر فاطمه :ارشیک

  میدیخواب اومد خوابمون تا میزد حرف ساعت مین هی اتاق تو میرفت باهم

  بودم تهنشس کتابام رو فقط نداشتم کردن کار حال و حس اصال  شدم بلند که صبحش

  بود کتابا رو فقط حواسم کردمیم حلش همش

 یسر ادیم گهید مین و ساعت هی ساعت هی ارشمیک و شبه ۹ ساعت دمید اومدم خودم به تا گذشت طور چه دونمینم

  شدم بلند

  بود یسر کردنش درست که بود ییغذا تنها یماکارون

  شد تموم زیچ همه و شدن درست نااو اومد ارشیک تا خداراشکر کردم درست یماکارون همون برا

  داد ادمی و کرد کار را ها مسئله از یبعض باهام ارشیک کمی شام بعد

  بدم توضح برات دوباره نه ای یتونیم نیبب کن کار نیبش خودت خب :ارشیک

  کنمیم کار یاضیر امیم انشالله شد تموم دادم امتحانشو که فردا پس فردا تا خونمیم قرآن االن :من

  بخون درستو شو داریب زود فردا بخواب برو هم تو بخوابم رمیم داره خوابم االن من باشه هیحرف نمیا :ارشیک

 باشه :من

  ارشیک سر باال رفتم و کردم درست صبحانه  رفتم بعد و خوندم درس کمی  شدم داریب زود صبح

 دارم امتحان هشت ساعت هفته ساعت شو بلند ارشیک ارشیک :من

 دردسر هزار خوندنش دردسر هی نخوندنت درس فاطمه روحت تو یا :ارشیک
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 بخواب ایب دوباره  بدم امتحانمو  ببر منو بخور صبحانه شو بلند االن خب :من

  برام کن آماده اسپرتم لباس دست هی  حموم تو بذار زیتم حوله هی باشه :ارشیک

  ک؟یکوچ کار هی واسه یریگیم باج پرو :من

 ؟؟؟یتگف یچ دمینشن :ارشیک

  گهید شو بلند بابا یچیه : من

  بود کرده باز زور به را گهید یکی بود بسته چشمش هی و بودن دهیژول موهاش نشست بلندشود

  کردمیم نگاش داشتم لبخند با بود شده قشنگ یلیخ افشیق

  ؟بازه چرا پتیز مرگ :ارشیک

  ها بچه پسر نیع شده برو دل وتو بانمک یلیخ افتیق آخه :من

 .واقعأ : گفت مسخره و کرد کوله و کج فشوایق

  گهید شو بلند  ناواقعأ نه :من

 ؟  یبرد حوله :ارشیک

 شو بلند تو هست زیتم حوله دوتا حموم تو : من

 ییرایپذ تو رفتم و گذاشتم براش یمشک اسپرت لباس هی منم حموم تو رفت شد بلند

  خوندنش کردم وشروع کردم باز کتابمو

  گهید نخون آخر لحظات شد آک مغذت بسه :ارشیک

  آخرم لحظات نیا ونیمد هامو نمره شتریب من :من

  میبر بلندشو درست بله او :ارشیک

  کنم درستش اتاق تو برم خواستمیم کردم سرم مو مقنعه برداشتم  چادرمو و برداشتم خودکار هی و کتابمو رفتم

 ا؟یدار وقت قهیدق ستیب یریم کجا :ارشیک

  کنم درست درموچا و مقنعه :من

  کنم درستش برات من ایب اوف :ارشیک

 تو؟ :من
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 ؟ هیچ مگه آره :ارشیک

 ؟یبلد مگه :من

 ای بود کج ای شهیهم بود تو مث  مقنعشم مدرسه بردمشیم من بود کیکوچ که ایمیک خوادیم یبلد مگه :ارشیک

 کردمیم درست شبرا من  خراب

 ! یکنیم رستد طور چه نمیبب من کن درست منو مال حاال :من

 دستم داد خودکارا و کتاب و گرفت دستمو بعدم کرد میتنظ چادرما بعد کرد درست مو مقنعه اول و کشینزد رفتم

 سرش پشت دمیکش و

 ! کشمتیم من مینرس اگه قهیدق پانزده تو :ارشیک

 ! یزدینم خواب از دل تو میکن رید خواستمیم من مگه چه من به :من

  رونیب اومدم حموم از شیپ ساعت مین که من بچه آخه :ارشیک

  دیببخش دیکش طول قهیدق ده  خوردنت صبحانه :من

  وقت هی یارین کم :ارشیک

 رمیگیم تو از آوردم کم زمیعز نباش نگران :من

 ؟ بزنمت : ارشیک

  کن باز نویماش در نه :من

  بود کتاب تو سرم همش نمیماش تو میشد سوار باهم دویخند

  رونیب زد حلقم از رودم و دل که رفتیم تند نیهمچ کردن دنبالش گاران ماشاهللا ارشمیک

 ! بود گفتن من از پرهیم مغذت از یهمچ االن نخون انقدر بسه :ارشیک

 ؟ کنم کاریچ خب اه :من

  میبرس که االناس بخون یچیه  :ارشیک

  باشه :من

  برداشتم خودکارمو و گذاشتم کتابو  رونیب اومد کتاب از حواسم نیماش توقف با

  مدرسه اطیح تو رفتم ارشیک سر پشت

  کردیم ابیغ حضور داشت و بود ما به پشتش یخانوم هی
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  و نشستم یخال یصندل به رو راه سر رفتم و دستم داد کارتمو میدیرس بهش ما تو رفتن همه ها بچه

  ومدین در درست کردم یهرکار جمله دوتا یول بودن آسون سواال نوشتن کردم شروع

  بذارمش یخال شدم مجبور نداشتم ادی ویدوم .نوشتم یول داشتم شک توش ویکی

  رونیب اومدم و دادم لیتحو برگمو

 سمتش رفتم بود داده هیتک نشیماش به  ارشیک رونیب زدم که اطیح از

  سالم :من

 امتحان؟؟ بود طور چه خانوما خانم سالم کیعل :ارشیک

 یعال هیعال :من

 یانرژ پر چه اوو :ارشیک

  بود شده تنگ یلیخ یلیخ مدرسه برا دلم بود خوب یلیخ :من

  دور دور میبر شو سوار باشه :ارشیک

 ؟ میبخور تزایپ میبر :من

 شو سوار پرو بچه :ارشیک

 ؟؟؟؟ یبریم :من

 شو سوار : ارشیک

 ؟؟؟ یبرینم :من

 ! سر رهیخ ی دختره شو سوار گمیم :گفت و گرد یا خنده تک

  کردم نگاش و کردم کج ردنموگ و کردم مظلوم چشامو

 م؟؟؟یبرینم یعنی :من

  یکرد یشکل نیا افتویق چرا فاطمه زنمتیم :ارشیک

  نیماش تو نشستم و بگردوندمو قهر حالت به صورتمو

 ؟ یکرد قهر االن مثال :ارشیک

  زنمینم حرفم باهات قهرم بله :من
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 ؟یجد یجد :ارشیک

  بله :من

  من سمت برگشت فراوان خنده از بعد خندو ریز زد بلند یصدا با

  خب یزنیم حرف بازم زنمینم خرف یگیم یقهر االن :ارشیک

  کردمیم نگاه رونیب به و برگردوندم شهیش سمت صورتمو

 حرف باهاش رفتیم ادمی وقتا یبعض بزنم حرف که کردیم تمیاذ همش ارشیک راه تو کرد حرکت نیماش که

 کردیم مسخرم و نداختمیم دست که زدمیم

  بود یفروش تزایپ هی کردم نگاه رو به رو به واستاد نیماش یقتو

  یمرس یمرس یمرس ارشیک عاشقتم یوا :من

  گفتم یچ که کردم دقت تازه کرد نگام یجور هی ارشیک شد تموم که جملم

  خنده ریز زد ارشیک که بکنم شیالپوشون یجور چه  موندم

 شدمیم محو داشتم نییپا انداختم سرمو خجالت از منم

 ؟یگفت یچ بکن تکرار گهید بار هی :ارشیک

 ! نگفتم یچیه  من :من

  یخودت منم یکرد فکر که یاون :گفت و دیخند

  نزن تحمت نکردم یفکر من نه :من

  بچه شو ادهیپ  :ارشیک

 !بچته بچه :من

 ! بچس هی زنم که حاال :ارشیک

  مینشست یصندل هی رو و ییتزایپ تو میرفت باهم

  داد سفارش ارشیک

 ؟؟؟؟ یبزرگتر ازم سال چهار سه از مگه :من

  شتریب دمیشا باشه  باال به سال پنج  کنم فک اوو : ارشیک

 زنه؟؟؟یم کیکوچ انقدر افتیق چرا پس واقعا؟؟ :من
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  زنهیم کیکوچ افمیق چرا دونمینم من گهید اونشو :ارشیک

   خونه میرفت تزایپ خوردن بعد نگفتم یزیچ

   داره سمیساد بشر نیا اولش روز مثل شد ارشیک اخالق گذشت ساعت چند باز

  یروان ستین معلوم اصال بودنش بد و بودن خوب

  هوا دمیپر متر هی دادش با که کردمیم درست شام داشتم

 !فاطمه :ارشیک

 ؟ یکشیم داد چرا ارشیک یوا :من

 ؟ کجاس بود اتاق گوشه پاکت تو بودم دهیخر که نو لباس :ارشیک

  ارمیب برات کن صبر  گذاشتم  کمد یکشو تو ارمیب برات یگفتیم آروم داره دادیدوبدا نیا :من

  یگذاشت جا اون که کمه خرابه نیا تو جا آخه :ارشیک

  توشن تو یلباسا اتاق دوتا هر کمه جا بله :من

  ندارم حوصلتو رونیب برو من بده رو لباسا :ارشیک

 و دیپوش کفشاشو اومد ارشیک دمید که بود شده قشنگ یلیخ دنیچ زایم کردم شروع رونیب اومدم نگفتم یزیچ

 .. در سمت رفت

 ارش؟یک :من

 ه؟؟؟؟یچ :ارشیک

 ؟ یخورینم شام یریم کجا :من

 ! امین امشب دیشا رونیب رمیم دارم بدم پس جواب توهم به دیبا :ارشیک

 ؟ ترسمیم ییتنها از من یدونیم که تو ارشیک یچ :من

 تت!خورینم یکس کن قفل تو از درو :ارشیک

  ...اما :من

 هم به دیکوب سرش پشت درم رونیب رفت و بدم ادامه فموحر نذاشت

 ؟ کنم کاریچ درندش خونه نیا تو من االن یوا
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 ! نیخال کامل که هستن طبقه نیا تو که یواحدا هیبق

  کنار دمیکش پردهاشو راهم ها پنجره کردم قفل درو رفتم بود در رو دیکل

  باشه ایخارج لمیف نیا مثل که نیا مگر ادیب تونهینم یکس که باال نیا به

  باشه یانکبوت مرد ای ای ادیب  را طبقه همه نیا  بتونه که

 ! کنمیم فکر بهش من که هیچ نایا رفت شدم خل کامل اه

  کردم روشن ونویتلوز و ییرایپذ تو نشستم کردم درست که را غذا

  شدم جمع خودم تو مبل رو  کردم ادیز تونستم تا صداشم

  دیکشیم سوت داشت گهید مغزم کردم فکر کرد بشه فکرشو که یزیهرچ به

  ومدینم من ییچشما به خواب یول بود دو کینزد ساعت

 داشتم وحشت و دمیترسیم ییتنها از شهیهم

  برد خوابم مبل رو که گذشت چقدر دونمینم

  بود گذشته ده از ساعت شدم داریب یوقت

 بودم حوصله یب یلیخ

  نگهدارم باز چشمامو تونستمینم اصال و کردیم درد سرم

 ! زدمشیم خوردیم تا باشه جلوم ارشیک فقط خواستیم دلم

  بکنم یکار تونمینم باشه جلومم فیح اما

  نشستم تراس تو یکم  رفتم بعدم و دمیرس خونه روز و حال به کمی

  مکردیم نگاه بر دورو به و بودم نشسته تراس تو یساعت هی

  خوردم و کردم گرم گرم شبوید یها غذا رفتم شد بلند شکمم قور قارو یصدا که

  نکیس تا گذاشتم را همه نیهم واسه نداشتم ظرفارو شستن حوصله غذا خوردن بعد

 بخونم که برداشتم مویاضیر کتاب همونجا و تراس تو دوباره ورفتم

   بخونم دیبا داشتم یاضیر امتحان فردا

  کردیم صدام  بلند بلند که ارشیک یصدا سرشم پشت داوم در یباصدا

  کرد صدام دوباره و دیند منو و بود من به پشتش سالن تو رفتم

   نجامیا آروم :من

 ؟ خونه ادیم روز وقت نیا و گذاشت تنهام  شبید چرا که کردن گله کنم شروع خواستمیم
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 دمید که یزیچ از شد بسته دهنم سمتم برگشت یوقت یول

  بود یجور هی حالتش یلیخ بود شده قرمز قرمزه چشماش

  بودش بیعج جور هی افشیق اون از بودم دهیترس

 وارید به خوردم که عقب رفتم قدم چند ناخواسته که برداشت سمتم به قدم هی که سمتش برم خواستمیم

 : گفتم هپ ته ته با گفتم همون یبرا بودم شده پاچه دست

 ؟ بهخو حااالت حا اااررشیک ک :من

 ! خرابه هم یلیخ خرابه حالم ستمین خوب اصال نه :ارشیک

 ؟ یکن استراحت یبر ییخوایم خب :من

 ؟یترسیم ازم یدار االن تو نه :ارشیک

 ! ستین طور نیا بابا نه من یک :من

 ؟! یگیم دروغ یدار :ارشیک

 کنهیم خوف ادم که یشد یجور هی قرمزه چشات شده دهیژول موهات همه شده یشکل چه افتیق نیبب خب :من

 !ازت

 ؟ یکنیم یجور نیا چرا تو یبترس ازم دینبا که تو یزنم که تو :ارشیک

 ؟ افتاده یاتفاق ستین خوب حالت ارشیک شده یزیچ :من

 ! ستین خوب اصال حالم افتاده ها اتفاق یلیخ اره:ارشیک

 !شده یچ بگو خب یکرد لبم به جون :من

  وارید به مچسبوند شتریب خودمو که کمینزد اومد

 رفت  برگشت رفت عقب عقب و کرد مشت دستشو  کردم کارو نیا دید  یوقت که سمتم کنه دراز خواستیم دستشو

  اتاق تو

  کنم کاریچ بودم دل دو که دنبالش  برم خواستمیم

  ومدیم آب دوش یصدا و بود باز حموم در دنبالش رفتم و زدم ایدر به دلمو آخرش

  وارید به داده هیوتک دوش ریز رفته باسل با دمید که توش رفتم

  رونیب برم و گرفتم ودستشو بستم رآبویش  بود سرد سرد آب سمتش رفتم
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  نیزم  رو ختیریم صورتش سر از آب ومدیم سرم پشت داشت مظلوم ییها بچه نیع

  برداشتم براش وحوله  یراحت لباس هی و یصندل رو نشوندمش

  کنم خشک موهاشا تا گذاشتم موهاش رو ار حوله و کردم پرت تخت رو لباسا

 !کننیم کارشونو دارن و شدن یکفر بچشون دست از که مامانا نیا نیع یشدب :ارشیک

  گذاشت دستم رو دستشو که کردم باز پرهنشو ییها دکمه دمویخند

 ! بده آرامش بهم دارم ازین بهت شده تموم طاقتم فاطمه :ارشیک

  اوردم در تنش از رهنشویپ شدم کارم مشغول دوباره و دمینفهم منظورشو اول

 خودم با حرفشو کردم نگاه توچشماش و دمیکش کار از دست  بود خاص جور هی کردیم نگام یجور همون اون

  کردم مرور

  بده آرامش بهم دارم ازین بهت شده تموم طاقتم فاطمه

  .بده آرامش  رماد ازین بهت

 ارش؟؟؟یک هیچ منظورت :من

  یبکن دیبا درکم  مینداشت یا ه*ط*ب*ا*ر چیه ماه هی کینزد :ارشیک

  نیزم رو افتاد دستم از  سشیخ رهنیپ شد سست دستام

 !! گهید ه*ط*ب*ا*ر هی یعنی :من

 ! هست یبیعج زیچ چه انگار  یگیم نیهمچ :ارشیک

 ...آخه اما :من

 ! فاطمه :ارشیک

  کنهینم خورد هم تره من حرف یوبرا نهزیم خودشو حرف اون نخوام چه بخوام چه من بگم تونستمیم یچ

   روتخت بردتم و گرفت دستمو

*** 

  دیکش دراز کنارم 

 شد تموم یعنی نیا

  بدم سفارش یخوریم یچ شام فاطمه :ارشیک
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 ! ترکهیم داره سرم اریب برام مسکن هی فقط یچیه :من

 ! ینکرد گوش رینگ دوش سرد آب با برات ستین خوب گفتم بهت که من :ارشیک

  باشم اماده امتحان یبرا که کرد دارمیب ارشیک صبح برد خوابم طور چه دمینفهم قرص خوردن بعد

    نبودم یراض خودم اما دادم خوب نسبتا امتحانمو

 کنم درست نهار ظهر یبرا دیبا بودم مجبور یول بکنم یکار تونستمینم بودم خسته واقعا گهید خونه میرفت ارشیک با

 ؟ کنم درست یخوریم یچ رناها برا ارشیک :من

 بشه گرم ماکروفر تو بذار همونو خچالهی تو نداشتم اشتها خودمم ینخورد تو گرفتم جوجه پرس دو شبید :ارشیک

  اریب

 بخونم درس ییرایپذ تو نشستم منم کارش اتاق تو رفت ارشیک ناهار خوردن بعد

  رونیب زدم سالن از و مراقب به دادم برگمو و بلندشدم تیرضا لبخنده با کردم که کامل موگبر

  سمتش رفتم لبخند با بود منتظرم در دم که هم ارشیک

  برگته روشاخ۲۰ معلومه که لبخندت نیا از :ارشیک

 ! دادم جواب را یاجبار ییسواال همه  باشه طور نیهم کنم فکر :من

 ! یکت توله دنبال برم دیبا خودم که برسونمت میبر بزن پس نیآفر : ارشیک

 ؟؟؟یچ :من

  نشستم منم نیماش تو نشست ارشیک

  داره عمل باباش مهمونمونه روز چند هی یکت ی توله دنبال میبر دیبا نداره یچ :ارشیک

 ؟؟ کرده ازدواج یکت مگه :من

 بود تنها یکت نایا بابا خونه میرفتیم که هروقت چرا پس  ینگفت بهم جلوتر چرا

 خواستیم یوقت ستین ادتی بود مونمیعروس  داره ساله سه بچه هی کرده ازدواج بله  ، یکی یکی بابا :ارشیک

 نشوند؟؟ بغلت تو آورد رهیبگ عکس ازمون

   قهیدق ده هی نشستن بغلم تو مجلس اون یها بچه تمام شب اون ستین ادمی نه :من

 ? نبود نایا بابا خونه تو چرا پس

 مادرش از شتریب باباش به بود باباش شیپ خودشون خونه ای  بوده بزرگش پدر بزرگ مادر اون خونه حتما :ارشیک

 وابستس
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 ؟؟؟؟ بزرگتره ازت سال چند مگه اها :من

 ؟؟؟ مگه طور چه  سال سه ای دو :ارشیک

  بزرگتر ازت چندسال اون یچ داداشت یکی اون نجوریهم :من

  سال سه ای دو اونم :ارشیک

 ؟؟؟؟ دوقلوان مگه :من

  بزرگتره ونیکتا زا قهیدق سه ارسیک فقط اره :ارشیک

 ؟؟؟ سالشونه چند االن یعنی اها :من

  شهیم سال۲۷ :ارشیک

 تریبزرگ سال ۷ ازم االن تو یعنی :من

  بده مگه اره کنم فکر :ارشیک

 ؟ سالشه چند ایمیک عد... یسن اختالف سال ۷ ستین بد:من

  سالشه۲۱یعنی کترهیکوچ من از سال سه :ارشیک

  دهیم نشون کتریکوچ ناتونس از هاتون افهیق شما چرا :من

 !!!! که خوبه یول دونمینم :ارشیک

 ؟؟ نه ؟؟ خونهیم درس ونیکتا یول  هیعال بله :من

 دو کردن ازدواج جور نیهم استادشم باخت استادش به دلشو که بود دانشگاه آخر سال یوقت اره :ارشیک

 دانشگاه ادیب نتونست اصال و اومد ایدن هب وروجک اون که بعدم .کنه تمو درسشو نشد و شد حامله بعدشم ماه سه

 کنه تموم که اومد امسال

 باحال چه اها :من

  یکی به زد زنگ و برداشت شویگوش داشت نگه کیش ساختمون هی کنار

 . دییایب درم دم من بگو مامان به بدو باشه.....  ؟ یداد جواب مامانتو یگوش باز تو ییدا گریج سالم  :ارشیک

  من یپاها رو نشست کردواومد باز شاگردو سمت در اومد و رونیب دیپر کوچولو پسر هی شد باز در بعد قهیدق ده

  باال رفت ارشیک قهقه ییصدا که بودم کارش شوک تو
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  یدادیم یزیچ یسالم هی کرد هنگ تییدا زن یپدرسلوات :ارشیک

 !ژونم ییدا زن سالم :اون

 ؟ تو یخوب دلم زیعز سالم :من

 ؟ خبر چه نیبخو شما خوبم :اون

 بود شده سرخ خنده از که کردم نگاه ارشیک به

  میزبون چرب یبچگ از یا فهیطا ما یکن عادت دیبا داداشم زن :یکت

  ؟یخوب سالم :من

 ؟ یچطور تو خوبم یمرس سالم :یکت

 ؟ هیچ اسمش  خوبم خداروشکر :من

 ! مامانم از نه دیبپرس دیبا خودم از :اون

  !مستر یکن یمعرف وناخودت شهیم دیببخش آخ :من

  بانو ونیوکتا عباس ریام فرزند محمدم ریام من مادماژل بله :اون

 . نیآفر نیآفر شده حساب و قیدق چه جان یا :من

 رو ها بچه ای یرسونیم منو اول داداش :یکت

  شهینم تنها دست امیب تو با خوامیم خودمم میرسونیم را نایا فاطمه اول :ارشیک

 !ستین حساس انقدر عملشم هستم خودم اشداد خوادینم :یکت

 . باش نداشته کار ساکت :ارشیک

  تو میرفت میشد ادهیپ محمد ریام من و داشت نگه در دم

  مارستانیب رفتن اونام

 .ششیپ رفتم اتاق تو گذاشتم لشویوسا منم خونه آشپز تو رفت محمد ریام میشد خونه وارد یوقت

  .کن درست برام ارهیب حال گرمویج که خنک ژیچ هی ییییدا ژن : محمد ریام

  زمیعز برات کنمیم درست االن چشم :من

 بودم سرگرم باهاش بود یباحال بچه یلیخ خورد و بردم شربت براش
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 ! بود بانمک بودم سرگرم یلیخ باهاش بود یبانمک و برو دل تو پسر

  کنم یباز هوا به گرگم و باشک میقا باهاش تا کرد مجبورم آخرشم کردیم طنتیش و دیخندیم و گفتیم همش

  بستم چشمامو و کردم پرت کاناپه رو خودمو افتادم کول و کت از

  .کردیم یباز تبلتش با و نشست مبل رو رفت آروم محمدم ریام

 ؟؟؟؟ یشد خسته یشد ساکت انقدر چرا ییدا زن جان ریام :من

  خستست یلیخ بود معلوم تو اومد ارشیک و شد باز در که بگه یزیچ اومد

  ینباش خسته سالم :من

 یمرس :ارشیک

 ارشیک یرو روبه رفت شد بلند ریام

 بمونم نجایا خوامینم  بابام شیپ ببر منو رهیم سر حوصلم نجایا ییدا :محمد ریام

  .خب دنبالت انیم بشه مرخص وقت هر مارستانهیب االن بابات ییدا :ارشیک

  کردیم تماشام اخم با تمگفیم یهرچ زدینم حرف بود کرده قهر که منم با

 که یاتاق تو رفت برداشت تبلتشو و نیزم دیکوب پاشو اما کنه قانعش تونست ارشیک بالخره گرفتیم ازم روشو

  بودم کرده اماده براش

  کرد یجور نیا هوی خودش نگفتم یزیچ بهش من کن باور ارشیک :من

 . کنهیم جور نیا نیهم واسه وابستست یلیخ باباش به ستین مهم دونمیم :ارشیک

 طوره؟ چه باباش حال اها :من

 . صبح فردا پس ای شهیم مرخص ظهر از بعد فردا ای نبود یمهم عمل خوبه :ارشیک

 ؟ یخوریم شام تو  خداروشکر اها :من

 ؟ خورد شام ریام نه، :ارشیک

 . خورد اره :من

  اتاق تو رفتم سرش پشت منم منک استراحت رمیم من :ارشیک

  بود گرفته تختا کامل کرد باز دستاشو و تخت رو کرد پرت تپش به خودشو

  دمیخواب و کردم باز جا خودم یبرا بغلش کنارو دمشیکش ضرب زور با  برد خوابش دهینکش سه به
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  کرد ونمید کاراش با بردش اومد یکت تا تخس و اخالق بد بود شده عوض کامل محمد ریام بعد روز

  بودم شده یعاص دستش از واقعا دکریم یزن خود و کردیم قهر همش

 ! زهیریم هم به زمانو و نیزم نهینب باباشو مامان روز دو بچه نیا دمیکش راحت نفس به بردش که یکت

  میخورد شام که نیا بعد کردم آماده شامو میبش داریب سحر واسه دیبا امشب جمعس امروز

  دمیکش دراز ارشیک دست بغل راحت الیخ با شد اماده که غذاهام شدم، یسحر کردن درست مشغول

 ؟ درسته یدار زبان امتحان فردا :ارشیک

 ! بخونم نتونستم اصال اره :من

 .کنم کار باهات اریب کتابتو برو :ارشیک

 ! مینمون خواب سحر واسه میبخواب دیبا دوازده ساعت که االن ؟؟؟ االن : من

  بخوابم سحرا مندار عادت من سحر تا کنمیم کار باهات درس االن :ارشیک

  ندارم زبانو مثل یمزخرف درس  اونم کردن کار ساعت سه حوصله اصال من نه ارشیک یوا :من

 ؟؟؟یندار عالقه زبان به مگه :ارشیک

  ؟!  هیچ عالقه زارمیب یاضیر و زبان از :من

  کرد کار باهام گذاشت وقت برام دوساعت نشد که نشد منصرف کردم یکار هر

  میکرد شروع ماهم  میکرد آماده ویسحر و شد سحر بعد

  برد خوابم که شد یچ دمینفهم نماز بعد

 امتحان واسه برم شدم آماده و شدم بلند ارشیک کردن صدا با

  کرد امیپ در دم ارشیک تا که داشت خوابم انقدر خونه میرفت ارش،یک شیپ  رونیب رفتم و دادم مراقب لیتحو برگمو

  دمیخواب شلوار مانتو و چادر با تخت رو دمکر پرت خودمو و خونه تو رفتم

  داشتم جهیگ سر کمی نیهم واسه  تشنه هم بودم گرسنه هم بود ظهر بعد ۳ ساعت شدم داریب یوقت

  کردم سرگرم کتابم با خودمو و خوندم نمازمو

  حلوا کردن درست کردم شروع همون برا کردم حلوا هوس یلیخ بود شده پنج ساعت

 ختمیر شده سرخ ردآ یتو که وشکر آب

  خونه تو اومد ارشیک 
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  فاطمه؟ یکنیم یدار کاریچ :ارشیک

 . کنمیم درست حلوا دارم یافطار واسه :من

 ؟ یکن درست یبلد زردم شوله نیآفر :ارشیک

 ! کردنش درست آسونه اره کنم فکر :من

  میدعوت افطار واسه نایبابا خونه امروز اما باشه :ارشیک

 . باشن نکرده درست اونا اگه  جا اون میبریم رو حلواها خب :من

 گهید که خورد قسم سوخت کامل دستش  کرد درست مامان ادمهی سال هی نکردن درست باش مطمئن :ارشیک

  کرد اعتماد پختاشون دست رو شهینم اصال که هم یکت اویمیک کنهینم درست

 دمیپوش حولمو زور به  شد سست پاهام که شد یجور هی دلم رفت جیگ سرم که بودم دوش ریز گرفتم دوش رفتم

  اتاق تو رفتم و دورم

  نیزم رو نشستم و اوردمین طاقت گهید و رفت ضعف دلم بود بهم پشتش ارشیک

 ؟ شد یچ :ارشیک

 !  ستین یزیچ شد بد حالم کمی :من

 یبش بهتر کمی بکش دراز تخت رو ایب شده باال نییپا فشارت حتما : ارشیک

 پسته مغز با و  ختمیر سید تو هارو حلوا و خونه آشپز تو رفتم شده آماده و کردم عوض اسلب استراحت کمی بعد

 روش ختمیر قهیسل با وبادومم

  میدیرس دیکش طول که رب هی بعد رونیب میرفت و دمیکش مخصوص کیپالست روش سوید بود شده اماده ارشمیک

  خونشون در دم

  جام سر نشستم و رفت جیگ رمس دوباره که نیماش از بشم ادهیپ خواستمیم

 شد؟ یچ باز : ارشیک

  نیهم دوباره  گرفتم جهیسرگ : من

 تو میرفت و بهش دادم را حلواها سید استقبال اومد که بود ینفر نیاول ایمیک خونه تو میرفت ارشیک باکمک

  شدمیم نیزم پخش گرفتمینم ارشیک اگه که شدم جور همون دوباره  میشد وارد که نیهم

  مبل رو نشوندنم بردنم و کمکم اومدن ایمیوک نماما

 ؟؟؟ یشد یجور نیا چرا فاطمه یخوب :مامان
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  شدیم یجور نیا و کردیم ضعف چندبار امروز :ارشیک

 ؟ دکتر شینبرد چرا نمونده  روشم به رنگ :مامان

 .  ستین یخاص زیچ هیعاد جهیسرگ هی مامان ستین الزم :من

 ؟ یشد ینجوریا شمیپ یساال رمضون ماه مگه :مامان

 ! بودم نشده یجور نیا تاحاال بارمه نیاول نه :من

 یسالم نه اوردن فیتشر باال طبقه از بزرگ مامان دمید  کردن بابا و مامان که جواب سوال خواست باز کمی بعد

 ... کرد شروع یکار اول یکیعل نه

  شهیم پرو نیدکر دورش که ینجوریا نیکن ولش کنهیم لوس خودشو داره :بزرگ مامان

 !!!!آخه  الله گهیم بهش یکس نزنه حرف یریپ نیا اگه خدا یا

 و بلندشدم  ارمیم باال دارم کردم حس که بودم نخورده شتریب لقمه چند افطار واسه میرفت که کرد صدامون ایمیک

  سوختیم داشت معدم آوردم باال رو نخورده و خورده و رسونم سیسرو  نیاول به خودمو

  کردنیم نگام یمهربون و بالبخند همه رونیب اومدم که سیسرو از

 ؟ گفت یچ االن نیا رونیب زد حدقه از چشمام شمیم پدربزرگ دارم من یعنی خدا یوا :اردالن

 ! باحال چقدر شمیم عمه دارم منم :ایمیک

 . نیهم ضعفمه خاطر به فقط ستین طور نیا نه :من

 ! میختم ماخودمون نده یباز ومار  ستین ضعف مال نیا زمیعز نه :اردالن

  کردیم نگاه منو داشت جیگ اونم که .کردم نگاه ارشیک به

  سوزندیم شیآت داشت همش اردالنم

 رفتن اونا تا خوردم غذا لقمه چند بابا و مامان اجبار به شدنینم قانعه اونا اما ستمین حامله که بودم مطمئن من

 .بخونن نماز

  میبود تنها ارشیک و من

 ....حا نکنه فاطمه :شاریک

 !بود ساده ضعف هی فقط  مطمئنم ارشیک نه :من

 ؟ بار چند االن تا صبح از نکه دوبار بار هی ساده ضعف :ارشیک
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 ! ستین یمشکل که مطمئنم من گمیم نکن شروع یکی تو خدا تورا ارشیک یوا :من

  باشه :ارشیک

 ! نیکرد خلوت خوب مادروپدر  :اردالن

 گفتم یعصب و دادم فشار بهم مودندونا حرص زور از

   !ندارم حوصلتو اصال چون ینگ وپرت چرت انقدر شهیم داداشم اردالن :من

  رفت قره چشم وبهم کرد صدا اسمو تشر با ارشیک

 همشون من نوبت انگار حرفاشون نیا اوردیم فشار داشت روم واقعا  رفتم ور انگشتام با و نییپا انداختم سرمو

  بودن شده دکتر

  بودم شده یعصب یلیخ نشستم ییرایپذ تو مبل رو رفتم قهر حالت هب

  اومد بزرگ مادر ییصدا بعدم شد گرفته جلوم وانیل هی که کردمیم نگاه ونیتلوز داشتم

 ! خوبه برات بخور نویا:مادربزرگ

 ! فکرمه به االن بود تشنه من خون به که یمادربزرگ شدینم باورم رونیب بود زده کاسه از چشام

  گرفتم ازش وانایل بود بسته چشماشو بود آورده برام وانویل که یدختر

  کنم دور خودم از اونا شده باعث که دیچیپ دماغم تو بشیعج یبو دهنم سمت بردم وانویل یوقت

  بهتره یکن وضعف قش همش که نیا از شیبخور بهتره :مادربزرگ

 سمتش ترس با زد صدا را اسمم که اردالن داد با که مبخور خواستمیم دوباره نبود بد مزش خوردم ازش قلپ هی

 برگشتم

 ازش؟؟؟ یخورد :اردالن

 ؟؟؟یچ از :من

 کرد اشاره وانیل اون سمت و یکوفت نیا از :اردالن

 ازش خوردم کمی :من

 ارشیب باال برو :اردالن

 ؟؟یچ :من

  برو خدا را تو اریب باال ویخورد یهرچ کن دهنت تو دستتو ارشیب باال برو گمیم :اردالن
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  گمیم رمدا  خودت برا

  آوردم باال ونخوردرو خورده زدم عق سرش پشت و کردم دهنم تو دستمو ناچار به سیسرو تو رفتم

  شدن جمع دورم که بود آدم هجوم رونیب اومدم که سیسرو از

 ؟؟؟ یبود خورده ازش یلیخ فاطمه :دیپرس ازم ارشیک کنار مبل رو نشستم یوقت

  آوردم باال همشو اونم که نخوردم شتریب قلپ هی :من

 امیمیک و مامان نیزم به دیکوبیم همش پاشو ارشمیک  کردیم یط سالونو عرض طول یعصب صورت به اردالن

  نبودن ومادربزرگ بابا یول بودن نشسته دوروبرم

 ؟ خبره چه بگه نجایا یکی شهیم :من

  اردالن سمت اومد و رونیب اومد نویگر آورد برام وانویل که یدختر اون شد باز اتاق در

 اگه کنه رونیب منو برادرتون نینذار خدا را تو گفتم شما به اومدم لحظه همون ویچ همه که من اردالن آقا :دختره

 ! دنینم کار بهم گهید کنهیم رونمیب هم شرکت از شهیم ثبت پروندم تو بشم اخراج نجایا از

 ؟ توش یختیر را زعفران  چرا یستدونیم که تو کنم کاریچ االن من :اردالن

 . گفتم شما به اومدم بالفاصله دادم بهش که بعدم خواست ازم نایا چرا خانم اون دونستمینم که من :دختره

 ؟ برو نجایا از کن جمع لتویوسا نگفتم بهت من مگه :وگفت رونیب اومد بابا

  بده تقاص اون که دیانب بوده مادرمون از اشتباه ه؟یچ دختر نیا ریتقص داداش :اردالن

 ؟ داداشم گفت که بگه زیچ هی که اومد بابا کارت سر برو تو وگفت دختره سمت کرد روشو

 ومدینم که ومدینم رونیب اتاق اون از که بزرگم مادر نگفت یزیچ هم بابا که

 یا گهید زیچ کنه دست زعفران با را یدنینوش اون برام گفته دختره اون به بزرگه مادر که دمیفهم فقط االن

 ! دمینفهم

 ؟ شدن یعصبان انقدر اردالن ارشویک که داشت یاشکال چه زعفران یعنی

 ! میبر شو آماده فاطمه :ارشیک

  نیبمون سحر واسه ارشیک :مامان

 ! بشه راحت دستش از یدفع هی که زهیبر زهر غذا تو دفعه نیا بزرگ مادر ترسمیم جان مامان نه :ارشیک

 ارش؟یک هیحرف چه نیا :بابا
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 ... فاطمه گهید زودباش    باباجان گمیم دروغ مگه :ارشیک

  خون کاسه هی بود شده چشماش رونیب اومدم ارشیباک آماده و کردم سرم چادرمو رفتم

  دمیترسیم کوچولو هی که بپرسم ازش سوالمو خواستیم دلم همش بود نییپا وسرم زدم ینم کیج ازترس

  دمیپرس ازش سوالمو ونادل دل با و ایدر به زدم دلمو آخرش

 ؟ نیشد یعصبان شما که بده شیچ مگه زعفران ارشیک :من

 ! ندارم حوصله که نگو یچیه االن یفهمیم وقتش به سیه :ارشیک

 یعصبان هنوزم نخورد شتریب لقمه سه دو ارشیک سحر اما کردم درست غذا سحر برا تند تند  من و خونه میدیرس

 بود

 ! کنه یخال من رو مبادا شویدل دقو که مبگ تونمینم یچیه که منم

 یبرا زعفران که دمیفهم نفر چند از پرسش و قیتحق با شدن تموم منم یامتحانا گذرویم ماجرا اون از روز چند

  ؟بده یچ

 ! بکشه بچشو خواستهیم بزرگش مادر که بوده سخت براش نگو شد داغون انقدر ارشیک چرا فهممیم حاال

 ؟ مردیم بچه اون یعنی یچ بودمیم حامله اگه االن واقعا

 و ارهیم جوش بپرسم ازش اگه االن دونستمیم بخوره شامشو خوب گذاشتم اومد ارشیک دمیکش شام که سحر

  خورهینم یچیه

  نشستم کنارش  براش بردم و کردم دم ییچا ییرایپذ تو رفت خورد که شام

 ؟ بود یچ بزرگت مامان کار اون لیدل یبگ یخواینم ارشیک :من

 ... بارگفتم صد فاطمه :ارشیک

 که یبگ تو بشم مطمئن خوامیم فقط زعفران خوردن داشت یمشکل چه دونمیم خوب خودم : حرفش تو دمیپر

 !بشم مطمئن

 ؟یدیفهم کجا از :ارشیک

 ! شدیم سقط بچم بودمیم حامله من ٱفرض اگه که بودم نکرده دقت فقط دونستمیم خودم :من

 !نکرد کارو نیا بچه سقط خاطره به فقط بزرگ مامان :ارشیک

 ؟یچ پس :من

 !یبش نازا تو خواستیم بزرگ مادر که بود نیا موضوع اصل :ارشیک
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 ...یعنی شهیم یینازا باعث زعفران خوردن یعنی یچ :من

 !برسه اهدافش به تر راحت بتونه که بذاره روت بیع هی خواستهیم یعنی :ارشیک

 ؟یاهداف چه :من

  باش نداشته کار نشیا به :ارشیک

 ...که بدونم دیبا یچ یعنی :من

 !!!! بسه فاطمه :ارشیک

 اون از قلپ هی همون خوردن با اگه یچ بودمیم حامله واقعا اگه نبوده یا ساده زیچ نیا ارشیک یچ یعنی :من

 ؟ یچ شدیم سقط بچم ایکوفت

  !نه ای یتهس حامله مینیبب بده شیآزما میریم فردا ینگران یلیخ کن تمومش بسه :ارشیک

 .......ییبال چه خواستیم مادربزرگت که  ستین مهم اصال تو یبرا یعنی :من

 ! ادیب بچه اون ای تو سر بود قرار ییبال چه نبود مهم برام اصال نه نه نه :ارشیک

 . زهینر اشکام که انداختم نییپا سرمو بستمو چشمامو کرد لونه گلوم تو دوباره بغض شکست دلم

 ! یریبگ گهید زن هی یبر شدمینم حامله من چون یتونستیم شدیم تو نفع به ینجوراو خب اره :من

 ! رمیبگ گهید زن هی تونمیم بخوام اگه االنم نیهم  :ارشیک

  گفت آروم آروم و شمره شمره گوشم ریز طرفمو شد خم

 !اقتهیل یب بس خون هی مادرش که باش یا پدربچه ستمیحاظرن من   چون :ارشیک

  ستین مهم اصال برام انگار که دادمیم جلوه یطور خودمو اما شکست بد حرفش نیا از دلم

 ! یباش من ی بچه پدر یستین حاضر که  نیوصافل اسفل درک به :من

  بسوزه جاش همه کامل تا بگم زیچ هی گرفت کرمم اما برم که بلندشدم

  اقتیل یب پولدار بچه یدونینم ویدار من کنار که یزندگ قدر که اقتیل یب یتو اقتمیل یب من گفته یک بعدشم :من

 قفلش یسر همون برا روشونن دارو دیکل شهیهم خداراشکر اتاق تو رفتم دمیدو یسر منم که سمتم برداشت زیخ

 !کردم

  شد بلند ارشیک داد یصدا که
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 ! بدبخت یپاپت دختره  بدم نشون اقتویل یب بهت تا کن باز ویلعنت در نیا :ارشیک

  باشم سست جلوش خواستمینم گهید اما ومدیم درد به دلم اشفحر از

 ! ینگفت برعکس جاهامونو خان ارشیک یمطمئن ؟ میپاپت دختر من اووو اوو :من

 ! کن باز درو یدار جرعت یکشیم من برا زبون متر دو در پشت از یبست درو بدبخت :ارشیک

 بهم شماها کمی منتظرم نیدار ادیز نکه دهیرس دوران به تازه یپولدارا شما ندارم جرعت اصال من زمیعز نه :من

 !نیبد

   زد در به محکم لگد هی

 ؟یآورد در ویمتر چند زبون نیا من واسه پدر سگ نمیبب بازکن درو آشغال دختر : ارشیک

 . بدم کیرک فوش آبادت جد به تونمیم منم باشه جور اون اگه ؟یکرد رم چته !هوشع :من

 ! یبخور یگوه نیچهم یبخوا یکنیم غلط تو :ارشیک

 ! یخوریم یدار تو فعال که اونا :من

  در جون به افتاد لگد بامشت دوباره

 !نشکستمش تا کن باز درو نیا :ارشیک

 ! اقتیل یب پولداره بچه  یرسونیم ضرر خودت به  کنهینم یفرق که من برا بشکنش :من

 !؟ کنم کاریچ هاتبا دونمیم من رونیب ییایم که اتاق نیا از تو یعوض اشغال :ارشیک

 ! کن کم شرتو االن بکن خوادیم دلت یغلط هر وقت اون :من

  .گهید یزاینم  نگم یچیه خوامیم یهرچ :ارشیک

 ؟؟؟ یگیم یچ یبگ یزیچ یبخوا مثال حاال :من

 ! ستین یشک ونهید خل اون از  بشکنه درو ارهیب زیچ هی رفت نکنم غلط ومدین ازش یصدا

 ؟ بکنم یغلط چه االن من خدا ی؟وا یچ ارهیب سرم ییبال اگه

 ! نهیهم گهید کنمینم نجاشویا فکر ارمیم در براش زبون دومتر که اونجا

 کردمیم دعا دعا زدم برق به رو فا یوا و  برداشتم مویگوش  اردالنه رهیبگ را ونهید نیا یجلو تونهیم که یکس تنها

  .باشه نیانال اردالن که
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 یکس نجایا برسونه خودشو یسر گفتم بهش داد جواب واتساپ تو که فرستادم امیپ براش تل تو هم وات تو هم

 ! نشه دار خبر هم

 اون از نبود در رو دیکل چون اومد دیکل یصدا که ستادمیا در بغل رفتم و کردم  میقا جاش سر را یگوش دوباره

  !کنه باز درا تونستیم راحت طرف

 و توشو رفتم کنه باز درا که نیا یقبل  بود سیسرو راهم تنها ؟ یتبرداش دویکل چرا احمق بگه بهم ستین یکی اخه

  بستم درشو

  یکس کنه بازش شدینم رونیب از شدیم قفل که داخل از نیا خداراشکر

 نه؟؟ رونیب ییایم که بالخره یچ که یشد میقا اونجا یرفت بدبخت :گفت بلندشد ارشیک یصدا گذشت که کمی

  شد بلند ارشیک یصدا هوی برسه زود اردالن کردمیم دعا دعا نشستم وان رو نگفتم یچیه

 داره؟ هم یا گهید در هی حموم نیا که ینکرد فکر نیا به خانم فاطمه :ارشیک

 واستاد قلبم  بود ستادهیوا وان طرف اون ارشیک برگشتم یوقت

 ! رسهینم گهید االن اردالنم کنم یکار شدینم اما بود اومده بند زبونم

 !توم ؟با خورد زبونتو موش ای ها اومد بند شد یچ تیدومتر زبون ونا هیچ :ارشیک

 ! سرجاشه هنوزم ومدهین بند نه :من

 ؟ بود یک اقتیل یب پولدار بچه یراست یگفتیم یداشت خب :ارشیک

 تو :من

 اشتند حق دمیشا فهممیم گرفتم زن خودم که االن اما زارمیب زننیم کتک زناشونو که ییآدما از باشه اه :ارشیک

 ! یبد صدا سگ مثل که بزنمت انقدر بکنم همونارو کار خوامیم االنم باشن بوده  تو مثل زنشون اگه

 ! دمیمال تنم به زویچ همه ی په واستادم تو یرو یتو بار نیاول یبرا که یمن باش مطمئن :من

 ! کن چرب خوب تنتو خوبه په اه :ارشیک

 . بودم ستادیا اتاق وسط  اومد سرم پشت اونم تاقما تو و رونیب رفتم در نیا از که سمتم اومد

  کردیم نگام بود لباش رو که پوزخند با بود داد هیتک وارید به نهیس به دست هم ارشیک

 ؟ییاینم چرا خب هیچ :من

 ؟ یکنیم یدراز زبون چرا  یترسیم که تو یرفت در یبود تو امیب خواستمیم که من :ارشیک
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 کردمیم نگاش و دادم قورت دهنمو آب

 نه؟؟ گه،ید اقتیل یب پولدار بچه خب :ارشیک

 ؟ گمیم دروغ مگه  اره :من

  سمتم اومد تیعصبان با

 ؟ خنگ یدختر یریمیم ینگ چرت اگه د :ارشیک

 . دیوکش گرفت دستش تو و انداخت چنگ پشت از موهامو

 زدم زل خودش مثل منم کرد زوم چشمام تو  داد وفشار گرفت مشتش تو فکمو و خودشو سمت گردوند برم

 شتوچشما

  شد دهیکش موهامم  برگشت مخالف سمت به سرم که صورتم تو زد محکم یلیس هی و شد تر یجر که

 !نکن نگام یجور نیا وقت چیه وقت چیه :ارشیک

  زد صورتم طرف اون گهید یلیس هی که زدم پوزخند و کردم نگاش

 درد سرم  شدیم دهیکش بودن مشتش تو که موموها گشتیبرم  مخالف سمت صورتم زدیم یلیس بهم یوقت

 کارش نیا با گرفتیم

  بستم چشمامو بود دهیچیپ هام قهیوشق سرم تو که درد زور از

  بود بد یلیخ دردش واقعا که دیکش موهامو بدتر ارشیک

  تخت به خورد کتفم بودم تخت کینزد نیزم رو افتادم که کرد پرتم

  سمتم اومد و برداشت یکی جورش وا جور یکمربندا نیب واز کمد سمت رفت

 یسر کن باز هم از پاهاتو :ارشیک

  نه گفتم و دادم تکون راست و چپ سمت سرمو

  ومدیم دردم یلیخ  شونم رو زد کمربند باو  فتگر هامو وشونه شد یکفر که

 !شدیم یچ زدیم که پاهام نیب  ومدیم دردم جور نیا که شونم رو

 . کرد باز هم از پاهامو یسرد خون با دوباره ارشیک بگم یزیچ متتونسینم اما کردیم درد یلیخ دستم

 ؟! یدیفهم ارمیم سرت ییبال چه ببند پاهاتو تو فقط :ارشیک

 سرم پشت ودرم رونیب زدم اتاق از فرار به گذاشتم پا کردمو استفاده فرصت از برداره کمربندو شد دور که ازم

  بستم
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 اتاق یکی اون تو برم خواستم نکردم توجه .شد بلند دادش ییصدا که در به دخور بود در پشت کنم فکر ارشیک که

  اومد در یصدا که

 گرفتمو پشت از ارشیک که بود نخورده رهیدستگ به دستم هنوز که کرد پرواز در سمت به دادن بهم ارویدن انگار

 ' گفتم آروم آخ به میدیشن کمرمو ترق یصدا که وارید به کوبوندتم محکم

  داد تکون جلوم دیتحد حالت به انگشتشو و نگهداشت شکمم یرو ودستش

 ! یبر راه ینتون گهید که کنمیم یکار خدا یخداوند به یبزن کیج تو فقط :ارشیک

 نزدم کیوج شدم خفه واقعا که بود وترسناک خشن و تند و بد انقدر لحنش

 بدتر که کنار بکشم دستشو خواستم دستمام دوتا ومدبایم دردم بدجور دادیم فشار و بود روشکمم که دستش اما

  داد فشار شکمم یرو دستشو

 کرد نگاه در یازچشم یوقت که کنه باز خواستیم دستش یکی اون با درو بود شکمم رو دستش که جور همون

 ! دید صورتش تو از شدیم تعجبو

  بازکرد درو بود شده یشکل نیا که اومده اردالن خداراشکر که دمیفهم

  د؟یکنیم کاریچ نجایا شما المس :ارشیک

 ؟ برگردم ییخوایم هیاشتباه کار پسرم خونه به اومدن وا :مامان

  کرد شتریب شکمم رو دستشو فشار ارشیک که شدم خم نمشیبب که کنجکاوشدم مامان ییصدا دنیباشن

 کردیم ولم ارشیک اگه شک یب که شد سست پاهام  شدمو یجور هی رفتن فرو هام هیکل تو انگشتاش کردم حس

 . شدمیم نیزم پخش

 داره رودم و دل کردمیم حس شدن زونیآو شل خودم ییدستا بزنم پس شکمم رو از دستشو نداشتم توان گهید

  کردیم یخال بود روشکمم که دستش رو عقدهاشو تمام تیعصبان زور از ارشمیک رونیب ادیم دهنم تو از

  دمیشنیم صداشونو فقط مردمیم بودیم جور نیا گهید قهیدق کی نییپا افتاد سرم

 ! بود بیعج برام کمی نجایا نیاومد صبح ۵و۴ ساعت کردم تعجب :ارشیک

 منو گفتم اردالن به یسحر بعد شدم نگرانت که میخوریم یسحر میداشت مادرم چون ستین بیعج اصالنم :مامان

 . نیهم نجایا ارهیب

 ؟ کجاست االن :ارشیک

  تو امیب یبزار ییخواینم رونهیب :مامان

  نبود حواسم دیببخش چرا چرا :ارشیک
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 ؟ کجاست فاطمه :مامان

  دره پشت ناهاشیا :ارشیک

 خودمو تونستمینم بود بد حالم چون منم برداشت روشکمم از دستشو ارشیک بالفاصله که کرد نگام برگشت مامان

 ! نیزم افتادم خوردم زیل لحظه همون نگهدارم

 ... کردیم صدام همش سرم باال اومد و دیکش بلند نیه هی مامان کنم باز چشمامو متونستینم اما دمیشنیم رو صداها

 ! اریب آب وانیل هی برو ؟ هان شد؟ ینجوریا که یکرد کارشیچ :مامان

 زمیعز کن باز چشماتو مادر فاطمه

 . بست درو و اومد اردالن نمشونیبب تونستمینم درست کردم باز چشمامو آروم

 ؟ فاطمه ؟ کرده قش چرا هفاطم شد یچ :اردالن

 ! شد نیزم پخش ینجوریا کرد ولش تا که آورد ییبال چه مردم دختر سر ستین معلوم :مامان

 ختیر صورتم رو مامان که ییآبا با که بکشم نفس  تونمینم کردمیم حس واقعا ومدینم باال ارشیک از ییصدا چیه

 . شدم بهتر

 ! گرفتم تازه جون هی انگار بخورم تا داد بهم که یآب با که حال یب بودم افتاده مامان بغل تو ینجوریهم

  بود داشته نگه بغلش تو منو که مامانم کردیم نگام بود نشسته شمیپ اردالن کردم نگاه برمو دورو

 . زدیم قدم کالفه و بود کرده موهاش تو دستاشو دوتا و بود واستاده روم روبه اردالن پشت ارشیک

 بند کمر و بود شده ختهیر بهم کامل تخت بود ختهیر هم به شدت به که اتاق تو رفتم نماما و اردالن کمک با

  بود افتاده روش ارشیک

 خوابوندن تخت رو ،منو اومد سرمون پشت ارشیک  کردیم نگاه بر دورو به مشکوک مامان

  برگشت ارشیک سمت و برداشت کمربندو مامان کردیم نگامون نهیس به دست و بود داده هیتک در یورود به ارشیک

 ؟ یزد را فاطمه نکنه ختسیر بهم بیعج  تختم ! تخته رو کمربندت :ارشیک

  بگم تونستمیم اردالن به فقط بشن دار خبر زایچ نیا از خانوادش خواستینم دلم اما بود اختالف نمونیب یهرچ

  خورد بهم مامان نگاه که بگم زیچ هی که اومدم نیهم برا

 !  دستن یانگشتا ییجا دوطرف هر دهش یچ صورتت :مامان

  ارمیب در رهنمویپ کرد مجبورم بعدم رونیب بره که گفت اردالن به بشم منکر تونستمینم گهید
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 دستش وکف انگشتش تا پنج ییجا قشنگ شکمم بود شده مورده خون و کبود کلش بود خورده تخت به که کتفم

  نمیبش یحت سرجام تونستمینم که بودم حال بد انقدر  کردیم درد هم یلیخ و بودن شده لین و سبز

  روم دیکش را پتو مامان که دمیکش دراز ریز لباس کهیت هی همون با همون برا

 تونستمینم که بودم حال یب انقدر اما رونیب ومدیم صدا سر رفت سرش پشت بره که کرد صدا ارشمیک رونویب رفت

  رونیب برم

 ! بود آورد بدنم سر ییبال چه نیبب یعوض ی پسره بود حقش اما کننیم ششسرزن دارن اردالن و مامان دونستمیم

 شد بسته کیمات اتو چشمام شد یچ که دمینفهم اصال

  بود شده بهتر کم هی شکمم و کردنیم درد یلیخ پهلوهام شدم داریب که صبح

 ! بود شده زقرم کمربندشم یجا یکبود دوتا اون عالوه به کردمیم نگاه لختم بدن به نشستم سرجام

 به ییحرفا نیهمچ شهینم باورم اصال کردم فکر میکرد شبید که یکارا و حرفا به و تخت تاج به چسبوندم سرمو

  !باشم زده ارشیک

 یول کردیم دعوا باهام که شهیهم گرفت بغضم اومد ادمی زنندش تندو لحن اون حرفاش اون کرد ینامرد اونم اما

  زدینم ییحرفا نیهمچ

 ! زد سرم تو بودنمو بس خون اونم بار نیاول یبرا هه  اقتیل یب بس خون ،  بس خون

  شدمینم تیاذ انقدر بس خون گفتیم بهم یهرک کنه خوردت ینجوریا شوهرت که داره درد چقدر سخته چقدر

 ! برام بود سخت  دادم نشون واکنشو اون گفت بهم ارشیک یوقت چرا دونمینم یول

  رونیب رفتم و کردم تنم رهنیپ هی گرسنم اومد ادمی معدم زشسو با که بودم فکر تو انقدر

 هوشیب یوقت شبید اما  روزم اومد ادمی خوردم ازش که کمی بخورم برداشتم آب وانیل هی خونه آشپز تو رفتم

 داد آب بهم مامان شدم

  رونیب زدم هک خونه آشپز از نخوردم یا گهید زیچ کردم اطیاحت همون یبرا نه ای شکسته روزم دونستمینم

 مبل رو ارشیک اما بود دورش هم مالفه و بود دهیکش دراز نفره سه مبل رو اردالن ییرایپذ تو برگشتم لحظه هی

  بود برده خوابش نشسته نفره تک

 و گفتم حقشه هی لب ریز کرد باهم شبید که یکارا ادی یوقت اما  خوابه تیوضع نیا تو که سوخت براش دلم

  اتاق تو برگشتم

 که دمیکش سرک مهمان اتاق تو اتاق از رونیب اومدم همون برا بودن نشده داریب یکس یول بود ده یکاینزد عتسا

  بکنم دارشیب نخواستم خوابه مامان دمید

 واقعا نه دمید کردم دقت که خب ستین ارشیک دمید دمیکش سرک هم یرایپذ تو لحظه هی که اتاقم به برم برگشتم

 ! ستشین
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  دمیشن صداشو که برم که نییپا انداختم سرمو رونیب زد اتاق از ارشیک که اتاقم هب برم برگشتم

 !  امیم گهید دوساعت یکی تا بگو نایا مامان به رونیب رمیم من : ارشیک

  توش برم که کردم باز اتاقو در منم بره کرد باز درو ارشیک که ندادم یجواب

 ؟؟ نجایا شما سالم :ارشیک

 تو دیشد اخماش بست سرش پشت درم و خونه تو اومد اخالق بد دمید رو بابا که داد سالم یک به نمیبب برگشتم

 !بودن هم

 ارشیک سمت کرد روشو اخم با داد تکون سرشو که کردم سالم بهش منم

 !دارم کار باهات ایب  :بابا

 ارشیک کار اتاق تو رفتن شدن رد بغلم از باهم 

 برم کردن اصرار یاومدهرچ سرش پشت باباهم که اتاق تو اومد مامان  اعتس مین بعد اتاقم تو رفتم الیخیب منم

 . نکردم قبول دکتر

 !باشه دهیرس بیآس شکمت به دیشا  !باشه رفته در کتفت دیشا ییاینم که جان بابا هیچ لتیدل خب :بابا

  شهیم خوب گهید وقت چند اونم که کبوده فقط خوبه شکمم شده کوفته کمی فقط سالمه ستین یزیچ :من

 نمیبب ترحمشونو خواستینم دلم یول دنیکشیم ریت پهلوهامم بود دهیبر امونمو شکمم درد گفتمیم دروغ داشتم

 ! بودن گرفته وجدان عذاب پسرشون بخاطر حتما

 . شمیپ اومد اردالن رفتمینم رونیب اتاقم از منم رفتنشون بعد

 ! جون یفاط سالم :اردالن

  !یاریب اونارم که نه ییایب گفتم تو به فقط من ها یگفت انیا مامان به چرا کوفت :من

 امیب خواستمیم که بعدم دید بود کنارم داداش زن کردم باز امتویپ که نیهم ستین من ریتقص تو جون به :اردالن

 . اریب تویگوش کن ولش حاال اومد باهام

 . زدیم من یگوش تو و کردیم نگاه خودش یگوش تو از رو شماره چندتا که دستش دادم مویگوش

 ؟یکنیم کاریچ :من

 ! میبش راحت الاقل ماهه سه گرفتم برات نترنتیا بسته هی یچیه :اردالن

 ؟ یکنیم کارو نیا چرا نبود الزم :من
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  کرده داغ مشیس ای روشنه ای فا یوا خونه رمیم وقت هر چرا دونمینم گهیم ارشیک روز اون آخه الزمه :اردالن

 ! فهمهیم خرشآ باشه یا پپه هر خب

   یشینم وصل خونه یفا یوا به نشده الزم الزم تا بعد به نیا از ایب : اردالن

  باشه :من

  کردم میقا  را یگوش منم ششیپ رفت اردالن که اومد ارشیک

 آورده غذا رونیب از ارشیک بخورن شام اونو که دمیچ اردالن کمک با زویم رفتم شام یبرا برم کرد صدام اردالن

  بود

 ؟؟؟ کنم درست یچ یسحر :من

  میبخور غذا ایب وللش االن :اردالن

 ؟ کنم درست یچ خب نیبخور شما ندارم  اشتها :من

 ! بلوچاست مخصوص غذا هی ؟؟؟ هیچ یدونیم یگید کباب :اردالن

  کنم درست بلدم اره :من

  اره هات پنجه قربون آخ :اردالن

  اشهب تازه اونم یبخر مرغ گوشت یبر دیبا فقط :من

 چشم به یا : اردالن

  بود نخورده شتریب قاشق چند  رونیب رفت خونه آشپز از شد بلند ارشیک

  نداره اشتها گفت که خورهینم چرا که دیپرس ازش اردالن

 اتاق تو رفتم کردم درست غذا آورد برام و خواستم که یمواد اردالنم

  سوختیم معدم کردمیم یدیشد  یگرسنگ احساس شمیم داریب خواب از که صبح

 سرکار رفتیم یساعت دو هی رید ای بود شده رمضان ماه یوقت از که هم ارشیک  شستم سحرو ییظرفا شدم داریب

 رفتینم اصال ای

  تنها خونه هم من بود همونجا وقت رید تا رونیب رفتنیم واردالن دوستاش با ها شب فقط

  دمیشن را ارشیک یصدا که دمیچیم سرجاشون داشتم شد تموم شستم رو ظرفا یوقت

 ها؟ یکرد خبر ومامانو اردالن یچجور :ارشیک

 بود دهیفهم یعنی شدینم باورم کردم هنگ کامل دیپرس که یسوال از
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 . اومده شده نگران گفت که مامان دونمینم :من

 ! ادیب خبر یب راست هی که نیا نه ومدیم بعد زدیم زنگ سه شدیم نگران اگه مامان  ،یکرد باور تو یعنی : ارشیک

 . اومدن یچجور دونمینم گهید من :من

  گفت گوشم ریوز کرد خم سرشو ستادیا کنارم و پشتم اومد ارشیک

  شهیم رو برام دستت که بالخره شناسمیم تورو من فاطمه یخودت منم یکرد فکر که یاون :ارشیک

 فهمم؟ینم منظورتا که من ایجیگ ارشیک یگیم یدار یچ :من

  زد پوزخند هی و کرد نگاه چشمام تو بود شونم رو دستاش خودشو سمت گردوند برم

  بکنه ولم که گفتم کیکوچ آخ هی امیب در تیوضع اون از که نیا ییبرا کردیم درد یلیخ بود کتفم رو دستش

  کردم تعجب ارمیدرب لباسامو گفت بهم اتاق تو بردم گرفت دستمو

  کرد جمع صورتشو و کرد نگاه خوب زخمامو هک آوردم در رهنمویپ ارمیدرب گفت بهم باتشر که

 !دکتر ببرمت یریم :ارشیک

 ! زده منو شوهرم بگم بگم چه نیچ نایا بپرسن ازم که امیب :من

 ! شهیم بدتر داره اتیکبود بگن گفتن یهرچ بدرک :ارشیک

 ؟؟؟ آخه چرا یشیم مونیپش بعد یکنیم کاراتو :من

 .میبر که شدم آماده ناچار از بشم اماده دیبا گفت و کردیم نگام نگفت یچیه

  شوازمونیپ اومد مامان که تو رفتم کرد باز را خونه در ارشیک

 ؟ شماها نیبود کجا سالم :مامان

  سالم :من

  دکتر میرفت سالم :ارشیک

  حاال شده یچ :مامان

 زیچ شد معلوم چکاب بعد ادهیز یداخل یزیر خون احتمال گفت نوشت برام شیآزما هی بود نشده یخاص زیچ :من

 ستین یخاص

 ! دارم کار باهات من اتاق ایب مادر فاطمه شکر خدارو خب :مامان
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  نشستم مامان کنار  کردمو عوض لباسامو من اتاق میرفت مامان با

 ؟ نکرد بلند روت دست دوباره که ارشیک زمیعز فاطمه :مامان

 زخم هی نوبت بعد نمونه ازشون یآثار بشن خوب خوب یقبل ییزخما زارهیم  بلده خوب کارشو اون نه :من

 ! گستید

  برده ارث به باباش از کاراشو نیا  زمیعز شرمندم :مامان

 ؟ بابا :من

 تو نوبت کنه پر شوهرمو بود یکی من نوبت یول دمیچش من رو همه تورو یایسخت نیا تمام  زمیعز اره :مامان

 ! آخه کنه پر رو ارشیک ادیم یک گهید

 ؟ کردیم رپ را بابا یک :من

  مادرش :مامان

 ؟؟؟ بزرگه مادر نیهم :من

 نوش عروس به یحت باشن دهینچش زنو نیا دست ضربه که نبودن شیپسر ییعروسا از کدوم چیه اره :مامان

  نکرد رحم

 ؟ کردیم بلند شما رو دست بزرگ مادر بخاطر بابا یعنی :من

 سوت خودم مغز که زدیم ییحرفا درموردم درشما ومدیم میوقت ادیز نبود خونه که بود یطور کارش :مامان

 !  دیکشیم

 ؟ بده  کتک به عروسشو که باشه پست انقدر تونهیم آدم یعنی :من

 ! کرد نابود اردالنو زن یول میخوردیم کتک فقط ماها بود خوب که ماها :مامان

 ؟ داشته زن اردالن مگه :من

 خبر یب شد نابود طفلک  اون که کرد یکار زن ریپ نیهم اما بود فرشته اسمش مثل که زن هی زمیعز اره :مامان

  رفت گذاشت

 شد؟؟ نابود یچ یعنی کرد کاریچ :من

 ! کرد هاش هوو تمام با که یکار کرد بودن خطر براش که ییکسا تمام با که یکار :مامان
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 حامله زنش اون تا گرفتیم گهید زن هی نیهم یبرا نداشن عالقه بهش یول بود عموش دختر بود خان پدرشوهرم

 !کرد هم فرشته با کارو همون  غذاش تو ختیریم زعفرون زن ریپ نیا شدیم

 اونم ارهیب سرش بالهارو نیا نتونست شونویکی فقط اما کرد کارو نیهم هاش هوو از دوتا با کنم فکر :مامان

 با الناز یول موند پدرش ودب بزرگ ریام کرد فوت شد سالش پنج الناز یوقت که والناز ریام مامان بود فرشته خاله

 دادینم اجازه داشت نهیک فرشته از اون پدرشوهرم مرگ بعد مامان گهیم االن همونم به کرد یزندگ زنا از یکی

 یوقت چند شد میتسل بالخره  کس چیه ای فرشته ای که کرد کفش هی تو پاشو اردالن کنه ازدواج فرشته با اردالن

 یبرا اردالنم نشد یخبر ازش گهید  رفت گذاشت هم فرشته آورد شونیزندگ سر را بال اون و کرد یزندگ باهاشون

 ! نشد کینزد یدختر چیه به گهید خود شکست دوم بار

 ؟ ختیر من یبرا شربته اون تو که بود یا حرفه هیبق به خورندن زعفران تو پس :من

 ؟؟یبود حامله تو یراست :مامان

 ! کردم ضعف کمی بود رمضون ماه اول روز اون ستمین حامله گفتم که من جان مامان نه :من

 ؟ باشه بگو قتیحق بهم پرسمیم زیچ هی ازت زهیچ :مامان

  باشه :من

 ؟ اولتون رابطه همون ای نیدار رابطه باهم ارشیوک تو :مامان

  میداشت اونم بعد جان مامان نه :گفتم و حرفش تو دمیپر

 ؟ بار چند :مامان

 . بگم بهش بشمرم هامونو رابطه تعداد بخوام که مدیکشیم خجالت داشتم واقعا

 ! بود یبار هشت هفت :من

 ؟یچ رمضون ماه تو :مامان

  بار هی :من

 ؟ یشیم تمیاذ :مامان

  بدم حیتوض نارویا دیبا چرا آخه شدمیم محو واقعا داشتم گهید

 چندان بره شیپ بخواد نم لیم باب اگه کنهیم خودش خاص خشونت با کاراشو بگم یجور چه.... ارشیک خب :من

 ! برهینم یلذت

 ؟یکرد ینکرد یزیر خون که ؟دوباره کنه نابود را تو خودش لذت یبرا یعنی یچ که خب :مامان
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  نکردم نه :من

 .... که زنمیم حرف خودش با من شکر خدارو خب :مامان

 ! نه رهدوبا شد یعصبان گفتم بهتون که دفعه اون نینگ بهش یزیچ مامان خدا را تو نه :من

 ! کنه اصالح خودشو دینبا یچ که آخرش :مامان

 .نگه ارشیک به یزیچ کردم یراض مامانو ضرب زور هزار با

 زدمینم حرف باهاش نیهم برا بود شده دعوام کمی اردالن با گذرهیم ماجراها اون از روز چند

  بزنم حرف تونمیم دالنار با االن نه زدمیم حرف ارشیک با نه خونه نیا تو شدمیم ونهید داشتم گهید

 نگاه رو به رو به ها زده ماتم مثل بودم نشسته مبل رو شمیم افسرده دارم که رسمیم جهینت نیا به دارم کم کم

  کردمیم

  تیخاص یب یتایترب یب تو اومدن انداختن نییپا سرشونو زیچ نیع دوتاشون بودن اردالن و ارشیک اومد در ییصدا

! 

 !هستن مقصر اونا طیدوشرا هر تو خوبه قهرم من  مثال الحا بدن توننینم سالم هی

 چیه ساعت نیا بود شب نصف دو ساعت د،یبکن فیک که رمیبگ دوتاتون از یحال هی سحر امشب دیکن صبر حاال 

 فکر کننیم یاحترام یب بهم یوقت گهید خودشونه ریتقص  بشن روزه گرسنه دیبا ایطفل آخه ستین باز یرستوران

 ! نبکن نجاشمیا

  برن بشن بلند  یتشکر چیه بدون بعدم  بکنن کوفت که جلوشون بذارم غذا انیم تا کلفتشونم من مگه

 که کردمیم نگام ونیتلوز داشتم  رمیگیم حالشونا بگم زیچ هی من به فقط نایا دستشون ادیم کار حساب کمی حاال

  شمیپ نشستن اومدن

 ؟؟؟ یکن اماده را غذا ییخواینم سحره کینزد :ارشیک

  نه :من

 ؟؟؟ یچ واسه وا إ :اردالن

 ! شناسنیم منو شکمشونه نوبت که االن دارن فیتشر  پرو چقدر دوتا نیا خدا یوا

 ! دیکن لیم شما کنم آماده که میندار یزیچ چون :من

 ؟ ینکرد درست یزیچ چرا وقت اون یچ یعنی :ارشیک

 !حیوق آدم قدران کردم نگاه دوتاشون به ظیغل اهم هی با سمتشون برگشتم
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 یوقت دیکن هیته که میدار کم یچ بگم بهتون که نیدینم منو جواب یحت و دیشیم داریب خواب از ظهر لنگ یوقت :من

 !نیایم ونیم در روز هی اونم نییایم یافطا واسه فقط

 ؟! خونه میندار یزیچ یبگ تو که نبود وقت اصال یعنی :ارشیک

  بدم؟ انجام تونم کارا که تونمیصشخ کلفت من مگه بود اگرم نبود نه :من

 !یندار ارزش کلفتم هی قد بدبخت آخه :ارشیک

 ! باشم داشته نما شوهر مرد نیا از حرفارو نیا انتظار دیبا کرد شهیم چه یول شکست حرفش نیا با دلم

 . کرد صدا اسمشو تشر با ارشیک حرف نیا دیشن اما زدینم یوحرف بود ساکت لحظه اون تا اردالن

  تو با امشب یسحر گهید برو دیزنیم سرم به یگل چه نمیبب شتریب کلفت هی از ارزشتون که شماها باشه اه :من

 کردیم نگاه بهم کنن حمله بهت منتظرن که ییرایش نیا نیع

 زارمیچ نیا انتظار تنهام خونه تو من نیرونیب وسه دو ساعت تا شب یوقت گهید نهیهم ؟؟ یتونینم شد یچ :من

  !دیبش روزه گرسنه امروز حاال دیباش داشته

 ! تنهاست خونه تو ترسهیم یطفل پره کجا از دلش خانم پس بگو اه :ارشیک

 بندازه خودشو دزد هی اگه نترسم بعدم باشم تنها شب نصف تا خونه تو یدار انتظار ترسمیم که معلومه خوب :من

 ؟ یچ خونه تو

  !واحده چهارتا  هم طبقه هر تو طبقست ۱۷ ساختمون هی نجایا که دیببخش یکنیم شیجنا یدار گهید :ارشیک

 ! نیخال یخال کنارمون واحد تا سه میآخر طبقه ما یدیند یبود کور شما  که شرمنده :من

 ؟ییایم در من یجلو انقدر که گرمه یک به پشتت شد دراز متر چند زبونتم اون یشد پرو یلیخ روزه چند :ارشیک

 ! سرجاشه شتیپ چندروز شاهکار آثار هنوز یایدرنم خجالتم از تو نکه :من

 ! آخه شهینم کنترل زبونت نگم یزیچ بهت اگه گهید خودته ریتقص :ارشیک

 ! دستمه خوب دمیچش ادیز بازوتونا زور مزه نکه هستم ارادتمند بهتون که من بله :من

  گمب بهت زیچ هی که ییریم راه من نرو رو انقدر یکنیم روشن شویآت خودت آخه :ارشیک

 .....که بدم جوابشو اومد

 ! دیبزن خودتونو مونده کم مهمونم خونتون االن من مثال نیکن مراعات کمی گهید بسه :اردالن
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 ! ستین یکار برام که بزنم نویا بخوام من اگه جان اردالن :ارشیک

 گفت که دادمیم تکون یا مسخره حالت به سرمو کردمویم نگاش پوزخند با

  بشه آدم بلکه تا زدمشیم خوراک اتاق تو بردمشیم :ارشیک

  یندار کوچولوشم هی تو که خوادیم عرضه : گفتم یزبون ریز آروم 

 ؟ کن تکرار گهید بار هی یدار جرعت یگفت یچ : ارشیک

 ! نیبد قرض بهم کمی نیدار که شما ندارم ادیز جرعت من نه :من

 ! اتاق تو برو خوارهیم تنت فاطمه بسه یوا :اردالن

  بود من رو چشماشون دوتاشون که خوردم آب وانیل هی و خونه آشپز تو رفتم لکسیر

  کردم نگاه ساعتو شدمو خم اپن رو از کردیم نگام یکفر داشت کمی کردیم نگام تیعصبان با یکی

 کمتر الاقل دیشیم ادیز که گرسنه فردا اذان کینزد چهاره ساعت دیبخور آب وانیل کی کنمیم هیتوص بهتون :من

  دیشیم هتشن

 شدم اذان منتظر و گرفتم وضو سیسرو تو و اتاق تو رفتم  نهیتمان با بعد

 کنار گذاشتمش گذشت که کمی خوندم کردمو  باز قرآن کردم جمع جانمازمو خوندم نمازمو اذان بعد

   قرآن کنار زیم رو گذاشتم چادرم با و کردم جمع جانمازو و آوردمو در چادرمو

  بود واستاده میقدم هی سرم پشت ارشیک که تخت رو برم برگشتم

  کردیم نگام داشت نهیس به دست

 نیا تا عقب رفتم بازم کمینزد اومد دوباره عقب رفتم من که کمینزد اومد کرد کاوش پامو تا سر از ظیغل آخم هی با

 ..... که

  نشستم مسرجا و دادم قورت دهنمو آب کردیم نگام داشت اخم با همچنان ارشیک تخت رو شدم پرت

 ؟ یریگینم صاحابتو یب زبون اون یجلو چرا یترسیم من از انقدر که تو :ارشیک

 ! یکن خورد منو یمنتظر همش تو چون :من

 من ییجلو گهید بار هی فقط گهید بار هی اگه گمیم بهت دارم بار نیآخر و نیاول یبرا نایا فاطمه اوف :ارشیک

 نمونه برات ییآبرو هم یاریب باال خون هم که زنمتیم انقدر همه ییوجل خدا یخداوند به یکن یداز زبون ینجوریا

 ! بود هشدارم نیآخر نیا

  بودم نشسته سرجام حرکت یب یجور همون منم دیکش دراز و اورد در رهنشویپ طرف اون رفت
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  کردم مرور ذهنم تو ماهمو سه یزندگ تمام کردیم ینیسنگ دلم رو یبدجور حرفاش

  بوده من کردن بیتخر حال در ارشیک شتریب مینداشت ادیز وشخ روز وقت چند نیا 

  ارشیک مثل یآدم کنار یزندگ  یزندگ نیا بود شده سخت برام واقعا نداشتم حوصله کردیم درد سرم

  بود شده روشن کامل هوا اومدم خودم به که بودم نشسته حالت همون تو چقدر دونمینم

  بخوابم کنارش که نیا از تمداش یبد حس هی بود دهیخواب آروم ارشیک

  کردیم آب وجودمو ذره ذره که بود روحم سوهان فقط فقط گاه هیتک برام نه بود پناه برام نه آدم نیا

 روز بار نیآخر نیاول بود میمجرد دوران مثل افمیق کردم نگاه خودمو نهیآ تو بزنم صورتم به یآب کی رفتم

  نکردم گهید اون بعد کردم اسالح صورتمو که بود میعروس

 روح نظر از بلکه افهیوق صورت نظر از نه شدم ریپ انگار که دمیدیم خودمو کردمیم دقت خودم صورت تو یوقت اما

  وروان

  گهید آدم هی بودم شده انگار نبود یخبر بودن یآس دستم از خونه اهل همه که طونمیش ییچشما اون از گهید

 آخه؟؟؟ چرا کردمیم ازدواج آدم نیا با دیبا من چرا بود دهیخواب راحت جور همون ارشیک اتاق تو رفتم

  کنم عادت تیوضع نیا به دیبا شدم جمع خودم تو دمویکش دراز تخت گوشه رفتم

  باشم تفاوت یب یزندگ نیا به منم که بهتر همون بشه خوادیونم  شهینم یچیه من یبرا مرد نیا

 ...برد خوابم یطور چه دونمینم که کردم الیخ فکر انقدر

  گرفتن روزه یسحر یب گهید نهیهم بودم گرسنه یلیخ بود دو ساعت دارشدمیب یوقت

 گهید بسه بسه گهید دمیکش دستشون از یکاف اندازه به واقعا نداشتم را دوتا اون حوصله ومدمین نییپا تخت از

  کنم تحمل تونمینم

 منم دهینم نشون بهم خوش یرو یزندگ نیا یوقت بزنم لبخند خوادینم دلم یحت گهید آدم هی شمیم امروز از

  کنمیم مدارا باهاش

  متحرک مرده هی شمیم ستین مهم براش گهید یچیه که یکی یسنگ آدم هی شمیم

 از نماز و گرفتن وضو یبرا فقط خوردمینم تکون جام از خوادیم ارشیک که یزیچ همون  فرمان به گوش برده هی

  دمیکشیم دراز رجامس ومدمیم دوباره و شدمیم بلند روتخت

  اتاق از رونیب رفتم شدم بلند دمیشن کردنیم صدام که صداشونو که زدم غلط ور اون به ور نیا از انقدر

  رباط هی مثل منم  خونه آشپز زیم رو گذاشتن را همه بود دستشون پرت و خرت عالمه هی

 شستم مرغا یگوشتا بعدم کردم کهیت کهیت بودن آورده که گوشتارو نشستم بعدم جاشون سر دمیچ را الیوسا همه

 رزیریف تو گذاشتم کردم یبند بسته را همه و

  کنم درست امشب تا گذاشتم مویل آب تو شستم بودنم گرفته که یها یماه
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 کردم دم که ییچا کردم درست شربت بعدم و کردن درست حلوا کردم شروع یسر یسر  بود هفت کینزد ساعت

  گذاشتم بشقابا تو هم رو ها ینیریش زیم رو دمیچ زویچ همه دمیچ زویم

  بودم کرده تعجب خودم زدمینم حرف کلمه هی یحت دادمیم انجام کارامو رباط نیع

 نماز یبرا رفتم دهنمو تو گذاشتم خرما هی منم کردن باز روزشو نشستن زیم دور اومد اونا شد که اذان ییصدا

  نداشتم اشتها

 درست به کردم شروع نیهم یبرا بودمشون گذاشته آب تو بودم شسته که ییرنجاب  خونه آشپز تو رفتم نماز بعد

  ها یماه کردن

  میخوریم شام همونجا رونیب میریم ما نکن درست شام :ارشیک

 اومد اردالن زیم کردن جمع کردم شروع شهیم تر آسون من کار سحر واسه زارمیم هارم یماه بهتر نگفتم یزیچ

  شمیپ

 ؟؟ ارشیک نه مگه یشد یجوری امروز خوبه التح فاطمه :اردالن

 ! گرفته سکوت روزه اهوم :ارشیک

  رفتن دمیفهم در ییصدا با که شدم کارم مشغول نییپا انداختم سرمو دوباره کردمو نگاه دوتاشون به فقط

 بالخره یزآشپ کتاب تو جستجو کردم شروع بودم نخورده بود وقته یلیخ کرد کوفته هوس هوی دلم کردم که کارامو

 . کردم داشیپ

  کردم دم برنجم کردم درست همون یبرا میداشت خواستویم که یمواد تمام

 دمیکش دراز مبل رو ییرایپذ تو رفتم و

 مواقع تو تنها نجایا اومدم من یوقت از کردم هنگ دمید را بابا کردم باز که درو هیک نمیبب رفتم اومد در یصدا

 ! خونمون ومدیم یضرور

 !!!تو دییبفرما نیاومد خوش بابا مسال :من

 تو؟ یخوب جان بابا سالم :بابا

 ا؟یمیک بود؟ خوب مامان دیچطور شما ستمیبدن شکر خدارو :من

 ؟ کجان ها بچه کردنیم سالم بودن خوب همه :بابا

 ! چسپهیم گرمه هوا ارمیب شربت براتون برم من روننیب :من

 ششیپ رفتم  کردم درست بابا یبرا آلبالو شربط و خونه آشپز تو رفتم تند

 !!! دییبفرما :من
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  ومدن؟ین موقع نیا تا که رفتن کجا حاال جان بابا نکنه درد گلت دست :بابا

  انیب که االناست  رنیم کجا گنینم بهم دونمینم :من

 ؟ رنیم شب هر :بابا

  انیم بعد روننیب سحر کینزد تا رنیم افطار بعد انیم زود برن اگه ای رونیب رنینم روزا بله :من

 ! ندارن گهید ندارن وعقل رتیغ یولگرد رنیم و زارنیم تنها تورا یعنی :بابا

 ؟ یکرد ما از یادی جان بابا شد یچ خب :من

 گهید گذاشته تنهام دست که ارشمیک شتیپ امیب تونمینم ادنیز کارام فقط جان بابا ادتمی به شهیهم که من :بابا

 ! منه پا یچ همه

  بگم که دمیکشیم خجالت همش یول هیچ کارتون بپرسم ازش بودم کنجکاو یلیخ

 ؟ یکرد درست غذا هیچ یبو :بابا

  .کوفته با یماه بله :من

 ! نیآفر خودت برا یهست یکدبانو پس به به :بابا

  !نیکنیم امتحان امشب حاال ستمین یفیتعر انقدارم :من

  رمیم بعد دارم کوچولو کار هی باهاش ادیب ارشیک جان بابا نه :بابا

 . رونیب دیبر خونه از زارمینم نینخور یسحر تا زارمیم من مگه :من

  ....فردا من باباجان :بابا

  رونیب نیبر یسحر یب زارمینم هستم حرفم سر من نینگ که فردام تا دندم هی غد من بابا اه :حرفش تو دمیپر

 ! زاشتینم دونستینم شما شأن در منو ناو اما نجایا نییایب کنه دعوتتون گفتم ارشیک به دفعه چند

 !جان بابا یاشک چشماتو نمینب کرده تیاذ منو عروسک تونسته تا بکشم پسررو نیا گوش یحساب دیبا من :بابا

 اومد دوتا اون زدن حرف یصدا سرش پشت و در یصدا که میزدیم حرف جور نیهم میداشت

 نیومدیم صبح نیکردیم یسحر نیبود االن تا که ییجا مونه نیرفتیم نیاومد چرا االن شمشادا شاخ به به :بابا

  استراحت واسه

 ؟یخوب داداش سالم :اردالن
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 ... نجایا شما بابا سالم :ارشیک

 برم؟ یناراحت هیچ :بابا

  چشم رو قدمتون  نیاومد خوش جان بابا هیحرف چه نیا نه نه :ارشیک

 ؟؟ طرفا نیا از

  دارم کار دوتاتون اب نجایا نییایب اول کن ول اونو :بابا

  کردیم نگاشون داشت اخم با بابا نشستن اومدن

 ؟ نیستین خونه موقع نیا تا هرشب چرا نیبود کجا شب وقت نیا تا :بابا

  چشماش با دیکشیم ونشون خط وبرام کردیم نگاه منو داشت اخم با ارشیک

 ! نیستیاهانشم نجایا امیم هم سرم پشت شبه سه نده قورت منو عروس باچشمات :بابا

 نجا؟؟؟یا ادیم هرشب بابا که ینگفت بهمون چرا :ارشیک

 !دیع بعد تا من خونه ییایم یکنیم جمع لباساتو تمام فاطمه نگه یزیچ بهتون گفتم بهش من :بابا

 ؟ ادیب دیبا چرا بابا؟ چرا :ارشیک

 هی تیمسئول یتونینم تو باشه تنها خونه تو شب نصف سه ساعت تا دختر هی نداره تیخوب چون گمیم من چون :بابا

 ! خونه تو باشه تنها شب وقت نیا تا دینبا زنت که یکردیم فکر نیا به یتتونسیم اگه یکن قبول را یزندگ

 ! یدورهم میدار قرار دوستامون با زارمیم تنهاش که رمضونه ماه امیا فقط بابا :ارشیک

 نیایب دیتونیم دییبخوا اگه دوتام شما ما خونه تو ودمخ پش برمیم را فاطمه امیا نیا شدن تموم تا منم خب :بابا

 گند به را چارهیب دختر نیا خونه نیکن درست خودتون واسه زیچ هی نیتونینم نیریبم یگرسنگ از مطمئنم چون

 ! دیکشیم

 ...بابا :ارشیک

 الیخ  نیبرس تونحاتیتفر به راحت الیخ با شمام یاونجور ستین شتریب روز ستیب جان بابا نگو یزیچ سیه :بابا

  !ستین تنها خودشم راحته فاطمه بابت از منم

 . مییایم فردا چشم بگم یچ :ارشیک

 شده دایپ مستجر واحد تا سه نیا واسه رفت ادمی کل به بودم اومده براش که یموضوع یراست پس خوبه :بابا

 ! نعفتونه به الاقل یبد هیکرا خورنیم خاک دارن خاک یالک
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 بکنم گرم را ها غذا که خونه آشپز تو رفتم نکردم گوش رفاشونح یباق به نموندم

 . کرد گوش دیبا ستین یا چاره اما بودم ناراحت هم خوشحال بابا خونه به رفتن از هم یجور هی

 . اومدن که بودم غذا دنیچ مشغول و دمیچ زویم

 ! باباجان یدیچ یقشنگ زیم چه آباده شکمش نگو شهیم تر چاق چاق هرروز ارشیک چرا گمیم من به به :بابا

 جز داره راه به یا وخوشمزه خوشگل زیم نیهمچ شب هر داداش :داد جواب من یجا اردالن که زدم لبخند

  میکن سانسورش اگه که شبید

 گهید ارشیک منو خوردیم حرص که بود یک کرد فیتعر بابا برا ازیپ تا ریس از ماجرارو بعد دیخند زیر زیر گفت نایا

  کرد جمع خودشو که کرد صدا تشر با اسمشو و شد یکفر ارشیک

  یعال بود یعال باباجان نکنه درد دستت :بابا

  جان نوش :من

 !تیترب یب یادبا یب!  بشه کوفتتون یا رونیب رفتن نییپا انداختن زیچ نیع سرشونو گمید بزغاله دوتا اون

  اونجا برم خواستینم دلم بستم وچمدونم رفتم بعدم دمیرس خونه وضع سر به کمی دارشدمیب که صبح

 قبول بودم مجبور بزنم حرف بابا حرف رو دمیکشیم خجالت اما نداشتم ارشیک مادربزرگ تخم اخم حوصله اصال

  !کنم

 .افتادم گذاشتم باخودم که قرار ادی رمیبگ حالشو خواستمیم و کردم نگاش اخم با ببند منم چمدون :ارشیک

  چشم :گفتم بشنوه دشخو که یطور  لب ریز براهمون 

 خودم برا که ییلباسا تمام برداشتم بزرگ چمدون بود نییپا سرم و نگفتم یزیچ اما کردمیم حس را نشیسنگ نگاه

  توش گذاشتم دمیچ چمدون یکی اون تو

 . دارم ادیز زایچ نجوریا وشلوار کت اونجا  بردار یراحت لباس دست چند فقط :ارشیک

 . بستم چمدونا پیز چمدون تو گذاشتنشون حموم تو از ومسواکا هامون حوله شتنبردا با و چشم گفتم دوباره

  رفتن بابا یسحر بعد شبید همون اردالن در دم برد کرد بلندش ارشیک

 رونیب رفتم شیآرا لوازم کمیو وشارژرش میگوش برداشتن با و کردم عوض لباسامو منم

  برق و گاز کردن باچک دار خونه یخانوما مثل منم در دم رفت شد بلند دید که منو بود نشسته مبل رو ارشیک

  رونیب رفتم برق کردن خاموش

 ! کنهینم رفتار خوب باهام مطمئنم بودم یجوری مادربزرگش جانب از فقط داشتم دلهره کمی



 دختر خون بس  

 

P a g e  132 | 219 

 

 نیهست ینجوریا چرا دخترا شما !لبارا اون یکرد نابود بابا؟ چته :ارشیک

 لباتون؟؟ جون به نیوفتیم زارت دیشیم یعصبان ای ناراحت و نیریگیم استرس تا

  ناخونام دنیجو کردم بعدشروع و گردم نگاه بهش

  ناخوناش بجون افتاد کرد ول لبارا ایب :ارشیک

 !!! مینر :گفتم ارشیک وبه ایدر به زدم دل و گرفتم دستم تو سرمو

 ؟؟ یچ :ارشیک

 !! مینر تیپدر خونه مینر:من

 شد؟؟؟یچ االن ییتنها خونه تو شبا که یبود ناراحت که تو وقت اون چرا :ارشیک

 ! ستین ولکن ارهین سرم ییبال هی تا دونمیم اونجاس مادربزرگت :من

 ! خورتتینم نباش نگران کرده برخورد باهاش بابا قبل دفعه کنهینم یکار نترس :ارشیک

 الیخیب جلد همون تو بهتر پس نهکیم خودشو کار اون بگم بهش که فردام تا نییپا انداختم سرمو و نگفتم یزیچ

  باشم خودم

 کردم نگاه ارشیک ییچشما تو کردن دنیلرز به شروع وپام دست ستادیاو نیماش که در دم

 اطیح تو رفت داد گاز پدال رو گذاشت پاشو الیخیب اون اما بخونه توچشمام التماسمو دیشا که داشتم دیام

  نبود مهم براش زایچ نیا ارشیک اما نبود ندیخوشا چیه من برا مجلل خونه نیا به رفتن

 نیا به اومدن نداره یخوب عاقبت دونمیم شدم ادهیپ لرزون ییپاها با منم شد ادهیپ ازش و داشت نگه نویماش

 ! خونه

  رفتم سرش پشت ناچار به منم کرد حرکت من از جلوتر برداشت چمدونو ارشیک

 ! داشتینم بر سرم از دست داشتم که یدلهر بودم سالن در دم

 تو رفتم هللا بسم با و انداختم نییپا سرمو

  خوردنیم قهوه داشتن و سالن تو بودن نشسته دوتاشون بزرگ مادر و مامان

 خوش بهمون بود معلوم دور از که یمصنوع وبالبخند بلندشد مامان سمتمون برگشت سردوتاشون ارشیک سالم با

  گفت آمد

 خوششون من از خونواده نیا یاعضا از یکی کدوم خوب معلومه ششیپ میاومد ما که نشده خوشحال بود معلوم

 ؟  باشه شیدوم مامان که ادیم

  نییپا انداختم سرمو کردم بغض زدم ینیگمغ لبخند
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 ؟ هیخال که خودم اتاق  مامان :ارشیک

  جا اون دیبر مینزد دست شیچیه به پسرم اره :مامان

 پشت اردک جوجه نیع منم اتاق هی تو رفت ارشیک باال رفتم ها پله از شاریک سر پشت و نییپا بودم انداخته سرمو

  .رفتم سرش

 تخت رو کرد پرت خودشو بعد گوشه هی گذاشت چمدونو ارشیک

  بودم اتاق نیا تو مویکودک تمام بود شده تنگ یلیخ اتاقم برا دلم یآخ:ارشیک

 ؟ نیکردیم یزندگ نجایا اول از مگه :من

 اتاق نیبزرگتر و کفش هی تو کردم پامو بود سالم ده من میساخت دوباره میدیکوب نجایا یوقت فقط اره :ارشیک

 توش برو کن باز درو ،اون خودم یبرا برداشتم نجارویا

 نگاه بغلمو یوقت بود رو به رو زیم هی با بزرگ کاناپه هی تو رفتم کردم بازش کردم نگاه بود گفته که یاتاق در به

 بود نصب وارید به گبزر ید یس ال هی کردم

  بودن دیچرخیم که یجالباس هی تو لباس عالمه هی بود تنشون شلوار کت که بود مانکن تا چند اتاقم بغل

 رفتمینم نییپا ادیز چون دادم رشییتغ بعد بود خونم کتاب لیاوا دادم نجارویا بیترت شد که سالم جدهیه :ارشیک

  کردم درست یسرگرم اتاق هی

  بودن دهیچسپ وارید به باالش تارمیگ دوتا بود شده گذاشته وارید گوشه انویپ بود دستگاه دم با اقات گوشه پخشم هی

  یلیخ بود خوب یلیخ امکاناتش تمام با اتاق هی بود باحال یلیخ

 ؟ خونه یاوردین چرا وناریا :من

 ! اونجا برمشونیم بشه اماده که خودم خونه :ارشیک

 خودت؟ خونه :من

 رونیب اومدم منم اتاق زدن دید قشنگ بعد تیخاص یب ادب یب یا رونیب ترف نداد یجواب

 نبود خودم دست دمیکشیم خجالت یلیخ ییجورا هی بودم اتاق تو بودم اومده یوقت از

 امیب کنار دیبا نبود یا چاره یول دمیکشینم خجالت یجور نیا مطمئنن کردمیم یزندگ ارشیک خانواده با اول از اگه

  کمد تو ارشیک خودمو ییلباسا دنیچ کردم شروع بود رفته سر قاتا تو حوصلم

  نکردم که نکردم داشیپ کردم رو ریز چمدونو یهرچ من یوا یا

  آخه؟ زمیبر رمی تو یخاک چه من االن :من
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 ! زهیتم یبهداشت رس خاک :ارشیک

 ؟ اوف ختیر قبلم یشیم ظاهر جن مثل چرا!!ییه :من

 ؟ سرت تو یزیبر خاک یخوایم چرا خب :ارشیک

 ! کن ولش ستین مهم اصال ستین یخاص زیچ :من

 بگو؟ یسر شده یچ :ارشیک

 خب ایدیم ریگ  :من

  بگم خوامینم هیخصوص

  گفتم یسر همون یبرا افتادم کردن غلط که کرد نگام نیهمچ

  ارمیب یببر منو شهیم موندن همونا بردارم رفت ادمی زیچ چندتا هی زهینخورچ منو باشه باشه :من

  نوچ :ارشیک

  شهینم اونا بدون اند یضرور یلیخ آخه :من

 حاال؟؟ هستن یچ :ارشیک

 ! ریز لباس  خب :من

  ارمشونیم برات خودم :ارشیک

  یبر تو که شهینم دارمیبرم امیم من خوب :من

 نده بهونه ضعفن نقطه دنبال ینجوریهم نباش تواتاق انقدر نییپا برو االنم  کن تمومش ارمیم گفتم :ارشیک

  باشم داشته اعصاب جنگ باهاشون تو برا ندارم کشش گهید دستشون

 !!! چشم :گفتم لبخند با بازم اما خورد بر بهم ییجورا هی

  خوندیم کتاب بود نشسته باباهم زدیم حرف تلفن با مامان نییپا اومد سرم پشت ارشیک نییپا رفتم

 نگاشون داشت اخم با مادربزرگم رهیبگ ازش تلفونو کردیم یسع و بود نشسته مامان شیپ اقیاشت با هم ایمیک

  رفتیم ور شیگوش با داشت  اردالنم کرد نگاه ما به پاهامون ییصدا با که کردیم

  دادن جواب و کردن نگام همه سالم گفتم ییرسا ییباصدا و نییپا میدیرس

 بودمش ندهخو بار هی بود آشنا رمانش دستشه رمان کتاب هی دمید  نشستم بابا شیپ رفتم

  دیباش رمان اهل کردمینم فکر هیقشنگ رمان :من
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  ش؟؟؟یخوند مگه :بابا

 ت؟؟؟یرمان اهل شما نینداد جواب خب قشنگه یلیخ بله :من

 دارم دوست را کنن جذبم که ییرمانا یول نه ادیز :بابا

  بابا ولیا اها :من

 شد پاره افکارم رشته بزرگ مادر یصدا با که نییپا انداختم سرمو باخجالت بود ما یرو همه نگاه که دیخند بابا

 !کنند یدلبر شوهر پدر واسه که حد نیا در کردمینم فکر یول شده خراب ایدن که بودم دهیشن : مادربزرگ

  رفتیورم شیگوش با یجور همون نکرد بلند سرشو یحت اما بگه زیچ هی  حداقل که کردم نگاه ارشیک به

 به داد را یوگوش کرد یخداحافظ یخط پشت با که بود زده خشکش بود شدست یگوش جورکه همون هم مامان

  رونیب رفت  اونم ایمیک

  بگم زیچ هی من بود منتظر بود گردش در مادرش و من نیب همش سرش اردالنم 

  گرفتم جلوشو کنه باز دهن خواست تا بابا

 نیا ما ییایدن تو اما سراغش رفته یدلبر واسه باشه یمیصم پدرشوهرش با که یدختر شما ییایدن تو اگه :من

 ! ستین خراب ما ذات چون ستین یجور

 ؟ یزنیم حرف یجور نیا من با یدار یجرعت چه به گستاخ دختره :مادربزرگ

 ! کنمیم شیهمراه منم پس بندازه را دعوا هی  بهونست دنبال االن که دونمیم

 ! نیزد من به را حرفا اون شما که یجرعت همون به :من

  باال برو بلندشو فاطمه :رشایک

  شدم بلند یسر همون اب باشم خفه ییفضا اون تو خواستم ینم اصال خودمم

  داده قرار مخاطب مادربزرگو که دمیشن را بابا یصدا

 ؟ نیباش نداشته کارش به یکار نبود قرار مگه مادر :بابا

  بستم سرم پشت درم اتاق تو کردم پرت خودمو باال رفتم و نکردم حرفاشون به توجه

  بشم مسلط اعصابم به تا نشه ریسراز اشکم دوباره تا دمیکش قیعم نفس چندتا و دادم هیتک در به

  بده صبر بهم نجامیا که وقت چند نیا خدا یوا گرفتم دستام نیب سرمو و نشستم تخت کنار رفتم

  کنه معاخزه منو خوادیوم ارشیک دونستمیم اومد در شدن بسته باز یصدا
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 ؟ خب دیکن یاسک من  رو فقط نه؟؟ باشم داشته آرامش من نیزارینم اصال دوتا شما :رشایک

  ببنده بابا به منو که بود مونده نمیهم کرد شروع اون یدید یبود که خودت :من

  نگفت راهم یب :ارشیک

 ؟؟؟یچ :من

 .ها یبش یمیصم انقدر روز هی تو پدرشوهرت با دیبا چرا :ارشیک

 !!!! ارشیک :من

 !! دروغه مگه هیچ :ارشیک

 ! دیترس دیبا تو از من یبابا از نمیا اردالن با تتیصمم از اون

  بکنه یفکر نیهمچ موردم در کردمینم فکرشم یحت شدم داغون شدم خورد یواقع یمعن به

  شدینم که شدینم رونیب ازش یزیچ اما شدیم بسته باز دهنم یه یماه هی نیع

  دنیبار چشمام هردوتا همزمان نشدم موفق اما زهینر اشکم که کردم تالش هرچقدر

  کردیم نگام یسرد خون با اون اما نهیبب خرابمو حال چشمام از که کردم نگاه چشماش تو

  رونیب زدم اتاق از کنم تحمل را فضار اون نتونستم گهید شمیم خفه دارم کردمیم حس

  نبود مهم برام یول کرنیم نگام جور هی بودو نشسته زیم دور همه نییپا رفتم که ها پله از

  زدم هق بلند یصدا با خونه پشت رفتم رسوندم اطیح به خودمو رونیب زدم سالن از

 خدااااا یوا باشه اعتماد یب بهم انقدر شوهرم بود سخت یلیخ یلیخ بود سخت برام یلیخ

 خونه تو برم بشم بلند نداشتم حوصله یحت کردمیم نگاه بروم رو به و بودم نشسته مکتین یرو

  بود خوب یلیخ خونه از قسمت نیا بود اومده خوشم یلیخ نجایا سکوت از

 ارشیک یصدا با که بودم خودم خلصه تو  بود گرفته وجودمو سراسر لذت داشت خاصت آرامش هی

 ادیم جن نیع یوحش دمیجاپر از متر هی

  !یدار مهمون تو ایب بلندشو :ارشیک

 !!! خالق جلل دارم مهمون من

   شدم خونه وارد یوقت خونه سمت رفتم و افتادم راه سرش پشت منم رفت زد رفشوح

 برگردوندم صورتمو قهر باحالت کردم نگاش بود ستادهیوا در دم ارشیک تو رفتمیم وداشتم بود نییپا سرم
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  شدینم باورم  کردمیم نگاش زده بودشک ستادهیوا روم روبه که یکس دنید با که

  بغلش تو کردم پرت خودمو و سمتش رسوندم خودمو دو با سمتش کشوند منو یروین هی هوی انگار

  بود بند جونش به جونم که یمرد بود وپناهم پشت همه که یمرد بغل تو

  بمونم نجایا دادینم اجازه قهیدق هی شهیم تیاذ دوردونش چقدر نجایا بدونه اگه که خودم ییبابا بابام بغل تو

  غم از ای بود شوق از اشکام دونمینم کردیم هیرگ بغلش  تو بلند ییصدا با

 ! شمیپ بود اومده بود بند جونش به جونم که یکس بود نیا مهم  بود شمیپ نمینازن یبابا بود نیا مهم اما

 ؟ ییبابا :من

 ؟ بابا دردونه ییبابا جان :بابا

  بباره که تلنگر هی منتظر بود قرمز چشماش گرفت قاب دستاش تو صورتمو

  بودم شده الل انگار بگم یچ لحظه اون تو نستمدوینم

  دمیخندیم هیگر نیب و کردمیم نگاه را بابا فقط

  بود شده گود چشماش ریز بود شده الغرتر بود کرده عوض رنگ  قشیشق ییموها مییبابا واسه رمیبم یاله

 بشم تر آروم تا دیبوس سرمو و دیکش بغلش تو منو دوباره

  نازدونم بشین بابا بشین کنه گریه دردونم نبینم هیس :بابا

 ؟ خوبه حالش بود طور چه مامان :من

 ! دیدنت واسه میکنه بیتابی مامانتم دلتنگتیم همه نیست خوب کدوممون هیچ حال نه : بابا

  دلتنگشم چقدر شد سرازیر اشکام مامان یادآوری با دوباره

 ! سخته نبودت به کنیم عادت تا سن این تو نماو بود نشده جدا ازش دوردونش حاال تا داره حقم خب :بابا

 !باش آروم میکنی نارحتش همش کنی گریه اینجوری بخوایی توکه دیدنت اومده بابات جان بابا  فاطمه :کیارش بابای

  زدم لبخند و کردم پاک اشکامو

 ! دیدنم باشه اومده باباییم که نمیشه باورم اخه :من

  دیدنت؟ میام باشی دنیام سر اون بگذرم خترمد دونه یه از میتونم من مگه :بابا

 ! میاوردی مامانو کاش ای :من

 به میبینی همشونو انشاهللا اومدم صدا سر بی همون واسه بیان میخواستن همه بندش پشت میاوردم مامانتو اگه :بابا

  باشه؟ مردخت نباش  ناگرون دل زودی

 ؟ اومدین شما نمیدونه کسی :من
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  پیشت بیاد میخواد خودشم یدونهم فقط عرشیا  :بابا

 ؟؟؟ اومده اونم مگه :من

  کرج میان انشاهللا انتقالیشه کارایی دنبال اونم بیاد شده دعوت واسش اینجا از نه :بابا

  میاد؟ فرزان با خوب چقدر واقعا :من

 میبینیشون میان اره :بابا

  نمیخوردم جم پیشش از بودم نشسته بابا پیش آخر تا اول از گذشت ساعت جوری چه نفهمیدم اصال

  بودم کرده زوم چشماش تو من میزد حرف اون کنه فرار پیشم از قرار انگار

  بخوریم سحری میز سر بیایین :مامان

  میخوردیم غذا داشتیم میز سر رفتیم

 ؟ یادگرفتی چیزایی یه نه یا تنبلی جور همون هنوزم بابا فاطمه :بابا

 ؟ دمبو تنبل کجا من بابایی اه :من

 خانم واسه شب یه ماها کوچیکم عروس باالسری بیمارستان بودن رفته عروسم و مامانش یادمه دفعه یه بله :بابا

 ... مهمونامون پیش پذیرایی تو رفتیم ما اومد برامون مرد مهمون چندتا کنه تسدر غذا برامون بود قرار موندیم

  داد ادامه بابا که میخندیدم داشتم خاطر اون آوری یاد از

 خوردیم ماهاهم گذاشت پیتزا هممونم جلوی بخوریم غذا اومدیم ماهاهم رفتن شدن راهی مهمونا دیگه هیچی :بابا

  خونه آشپز تو مابریم نزاشت بانو فاطمه کردیم هرکاری شام بعد انداختیم را چه چه به به

 دادین کم رو پیتزاها پول میگه مردس یه اباب گفت اومد کرد باز درو رفت کوچیکم پسر زدن در که ببینیم فیلم رفتیم

 پیتزاهارا اومد خانم دختر یه نه میگفت اون پولش بیاد وکم زیاد که نخواستیم ماپیتزایی آقاجان گفتم در دم رفتم منم

 زود و سوزونده غذاهارو بانو فاطمه بله فهمیدم تا چقدر نگفت دروبست و دستم تو گذاشت پوالرو زودم گرفت ازم

 ! داده کم تومن ده که داشته عجله انقدرم بیارن پیتزا برامون زده زنگ

  بود نشسته زهرمار برج عین مادربزرگ فقط اما کیارش حتی خندیدن همه خاطر این کردن تعریف با

  خودش واسه شده سرآشپزی خدا به میخورید باهاش انگشتاتونم که میپزه غذاهایی یه ببینین باید االن اما :اردالن

   کنه درست غذا برامون شد الزم پس :بابا

 !بود عالی چشیدم را فاطمه هایی غذا مزه منم سحر دیشب خالی جاتون : کیارش بابای

 ! میرسه بهش داداش زن نگو شده چاق داداشم پوست زیر رفته آب که همینه واسه پس :کیمیا

 ها؟؟؟ چاقه کجام من وروره :کیارش

 ! شده چاق اردالن عمو اصال میزنی  میخوای چراتو داداش  چاقم من :کیمیا

 ! شدم چاق واقعا بودم کیارش خونه که روز ده این تو من :اردالن
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 بگیریم فاکتور کیارش خودمو دعوایی اگه بود عالی شب

  نمیرفت کنار من لبای روی از لبخند بود عالی روزایی واقعا بود پیشمون بابا که بود روز دو

  بشه دور ازم نمیخواد دلم اصال ناراحتم خیلی بره قرار و داره بلیط افطار بعد امشب

 میکردم نگاه را بابا ناراحتی و بغض با همش کردیم افطار که این بعد از

 بودم تنها بابا با بود توش بابا که مهمان اتاق تو 

 ؟ شده طوری شدی اینجوری چرا بابا چیه :بابایی

 ! بری االن وادنمیخ دلم بمونی هم دیگه روز چند بابا میشه :من

 نباش نگران میام بامامانتم بابا دوباره میام نیام دیگه که میرم من مگه :بابا

 ؟ کنم چیکار من بعد بری اگه :من

 ؟ بشه چی قرار مگه :بابا

  همین نشده رفع دلتنگیم فقط هیچی :من

 ؟ نمیکنن اذیتت که شوهرت خانواده بابا فاطمه :بابا

 عید بعد اینجا اومدیم خونه تو تنهام شبا که این بخاطر هست روزی سه دو فقط نمیکنم زندگی باهاشون نه :من

  .خونمون میریم دوباره

 ؟ نمیکنه اذیتت نداره باهات کاری اونم چی شوهرت :بابا

  بگم نما شوهر آدم این از میتونم چی پایین انداختم سرمو

 ؟ میکنه اذیتت بابایی فاطمه :بابا

  !نداریم هم رکا به کاری نه نه چی :من

 ؟ هستین اینجوری همیشه اون هم تو هم میکردین برخورد باهم بد خیلی بودم اینجا من که روز چند این :بابا

 ! همین شده بحثمون باهم یکم فقط  نیست اینجوری نه نه :من

  نمیکنم باور که من :بابا

 ؟ میکنین ناراحت خودتونو چرا شما نیست چیزی بابا نه :من

 گذاشته در دم من گذاشتی کجا  چمدونمو بابا برم منم خب انشاهللا کنه خیر به خدا خیره هرچی واال ونمنمید :بابا

 ؟ بودم

  بود راه سر گذاشتم بغل این ایناهاش :من

 کردم گریه و بابا بغل تو کردم پرت خودمو و کردم بغض دوباره

 ؟ میاریی کجا از اشکا همه این تو بابایی بسه :بابا
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 ! میموندین شکا ای :من

 ! دارم کوچولو کار یه باهات بیا جان داماد :بابا

 بابایی؟ چیکار :من

 ! بزنیم حرف دامادی پدرزن میخوام مردونس  نکن فضولی شما :بابا

 تو کردم گریه و نیاوردم طاقت دوباره که کرد خداحافظی باهامون و بیرون اومد بابا بعد دقیقه ده و اتاق تو رفتن

  تو اومدیم اردالن من بعد رفت و شد سوار که ماشین تو بابا رفت در دم تا بغلش

  بود عصبانی انگار بود گرفته دستاش تو سرشو کیارش بودن نشسته پذیرای تو ومادربزرگش کیارش

  بود گفته چیز چه بهش بابا حتما بود کرده کالفه را همه میزد ضربه زمین رو پاش با هی

 ؟ گفته بهش چی بابا یعنی شد عوض یهو بعد بود بخو اتاق تو برن که این قبل تا

  بیرون میریم شو آماده برو فاطمه :کیارش

  میرین؟ کجا موقع این شبه ده ساعت جان مامان :مامان

 ! دیگه شو بلند نباشین نگران خودمون خونه میریم دیرشد اگه میگردیم یکم :کیارش

  بیرون رفتیم کردم سرم ادرموچ پوشیدم مو مانتو و شال و اتاق تو رفتم استرس با

  شد منفجر یهو بیرون زد که خونه از کیارش شدیم که ماشین سوار

 ؟؟؟؟ میزد حرف من با جوری اون که گفتی چی ها گفتی بابات به چی :کیارش

 ؟؟؟؟؟ گفت چی بابام مگه شده اینجوری چرا تو نگفتم هیچی من :من

  کن صبر کنم رفتار بد باهات حقته شدی پرو یگهد دادم رو کنم چیکار باهات میدونم هه :کیارش

 چیگفت؟ مگه بابام مگه شده چی کیارش :من

 ! نداری لیاقت اما نداره را رابطه تحمل میشه روزه رمضونه ماه میگفتم میسوزندم دل برات بگو منو شو خفه :کیارش

 ؟ شده چی بگو درست خب ندارم خبر هیچی از من :من

  باشم داشته باهات طوالنی ه*ط*ب*ا*ر یه امشب میخوام داغم یکم امروز فقط هیچی :کیارش کنار زد

 ! کیارش نه:من

  اومد در حرکت به ماشین یهو که بود بسته چشمام جور همون

 ماشینا بین که ویراژایی و ماشین سرعت شدن تر تند تند با که موندم خودم حالت تو جور همون و نکردم توجهی

 کردم باز چشم میگرفت

 برو تر آروم یکم میگیرن فیلم دوربینا :من

  شو خفه :کیارش
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 ! کنی رانندگی دست یه با نتونستی که  بود خودت  عرضگی بی از نبود که من تقصیر :من

 :وگفت داد فشار هم رو هاشو دندون کرد نگاه چشمام تو کینه با برگشت

 نمیکردی التماس وپام دست زیر صبح نزدیکی تا وت اگه  نه یا میکنی گریه صبح تا امشب ببین کن صبر کن صبر :کیارش

 نیستم کیارش

 ! همونه که دردش نه وگر میشه تر طوالنی رابطه مدت دفعه هر فقط نکنی تحدید بهتر کردم عادت که من :من

  ببین و کن صبر کنم چیکار باهات میدونم که امشب هه : کیارش

  باشم آروم االن الاقل بزار پس بشم اذیت صبح تا شب یه شده عادت که یکی من برای نکردم توجه حرفاش به

  نکردم فکر بچشم قرار که دردی به نکردم توجه ماشین سرعت به و بستم چشمامو

  دقه دق از دور وخیال فکر از دور  باشم آروم میخواستم لحظه چند برای فقط

  آسانسور کنار رفتم و شدم پیاده اشینم از ریلکس خیلی رسیدیم فهمیدم پارکینگ تو پیچیدنش بعد ماشین توقف با

  شدم آسانسور سوار و 

 هاا میده کیف آسانسورم تو :کیارش

 جلو واومد زد شیطون لبخند یه  اون که عقب رفتم قدم یه منظورش فهمیدن با که کردم نگاش تعجب با

 بود لبش رو هم مسخرش لبخند اون من به چسپید هم کیارش آسانسور در به چسپیدم

 ! میرسیم االن چون بیرون بکن سرت از را سرته تو که فکری اون میزنی شیطانی لبخند چرا یهچ :من

  میرسیم کارمون به باز فضایی تو میرم بوم پشت میزنیم نیست مشکلی برسیم خب :کیارش

 ! میره آبروت بیاد یکی :من

 .باش مطمئن نمیاد بوم پشت کس هیچ :کیارش

  زمین رو شدم پرت بودم داده تکیه آسانسور در به چون منم و شد باز آسانسور در گمب چیزی کنم باز دهنمو تا اومدم

 آییی داری هم نگه نمیتونستی کیارش نبینی خیر الهی آخ :من

 بیرونذ بدنم نصفم بود آسانسور تو بدنم نصفم منم خنده از بود رفته ریسه آسانسور تو کیارش

  میخنده واستاده بیشعورم اون میکرد جق جق کفشش که بچه پایی صدای با اومد پا جفت چند صدایی

  شد تیکه دو کمرم افتادم تو خاطر به بلندشم کن کمکم بیا بخند آب رو ای :من

 کوچولوهم بچه پسر یه بود جون آقایی یه بغلشم بود جون خانم یه کردم نگاه کرد بلندم و گرفت هامو شونه یکی یهو

 بود واستاده کنارشون

 مرسی :من

 ؟ خوبه حالت میکنم خواهش :مهخان
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  کردین کمک که ممنون بله :من

  بیرون اومد آسانسور تو از کرد فلط خان کیارش که زد شیرین لبخند یه

 ! کردین چلفتیم پا دست همسر به که کمکتون از مرسی :کیارش

  ؟؟ چلفتیم پا و دست من :من

 .... که اونی یا

 معرفی خودشو اونم کرد معرفی خودشو و کرد دراز آقاهه اون متس دستشو و بدم ادامه حرفمو نزاشت کیارش

  کرد

  اومدن جدید های همسایه که بودن گفته پدرم بله :کیارش

 شدیم وارد باهم خونه سمت رفتم درد کمر با منم رفتن اونا زدن حرف یکم بعد

 همیشگی هایی اذیت همون شد تکرار آور زجر  های شب همون دوباره

  بود شده خیس  اشکام از صورتم  نشست کنارم شد متمو کارش وقتی

 ! کردی التماس وپام دست زیر تاصبح کردی گریه صبح تا کردم عملی حرفمو دیدی :کیارش

  پیچیدم می خودم به درد از شد بیشتر هقم هق حرفش این با

  بخور آب لیوان یه بیا میگیری  روزی اگه چهاره ساعت وای ای :کیارش

  زد سرم به دفعه یه خوند نماز اومد بعد گرفت دوش رفت کیارش

   خدا ای بود ریلکس  چقدر بشم راحت دستش از بمیره سرش تو بزنم بردارم سنگین چیز یه

  داد ماساژ رو شکمم و داد جا بغلش تو منو و کشید دراز کنارم اومد کیارش

 میکنه خوبشون خودشم و آورد  برام رو دردها این خودش هه

 .....برد خوابم شد سنگین چشمام و شد تربه یکم دردم

  میکرد درد و بود کوفته بدنم تمام هوف نداره خواب بشر این  بلندشدم کیارش صدای با صبح

 . بریم شو آماده باش زود شو بلند :کیارش

 !درمیاد تحمتا از قطاری سرم پشت میزنم حرف یکی با هم تا معذبم اونجا من اونجا نریم میشه :من

 . دیگه بلندشو کن تحمل روز دوازده ده یه حاال میبینه من چشم به بابام نریم اگه االن :کیارش

  نکردم توجه بهش اما میکرد درد هم خیلی میزد لنگ راستم پای شدم بلند وقتی

 . بریم شو آماده دیگه زودباش :کیارش

 . بردارم نیازمو مورد وسایالی از تا چند من کن صبر داری عجله تو چقدر :من

  خوردم آب لیوان یه و خونه آشپز تو رفتم بیرون زدم اتاق از توش گذاشتم هامو وسایل برداشتم کیف یه



 دختر خون بس  

 

P a g e  143 | 219 

 

 ؟ نگرفتی روزه مگه :کیارش

 جلز ورودم دل میاد در پدرم بشم روزه که مدلی اون دارم ضعف جوری همین خوردم چیزی نه خوندم نماز نه :من

 گرسنم میزنه ولز

 . بخور چیز یه اونجا بریم : کیارش

  بخورم چیزی نمیتونم میکشم خجالت اونجا :من

  بخور همونجا میگیرم برات چیز یه سرراه بریم بیا :کیارش

  بودم گرسنه شدت به منم  نداشتن غذا یا بود بسته رفتیم جا چند که رفتم باهاش ناچار به

  میکنن درست ای دقیقه یه اونجا برو جیگرکیا :من

  هی برم روتو :کیارش

  ?ندارین ای دیگه امر

  االن گرسنم کردم باز روزمو آب با فقط دیروز گرسنگی از کردم ضعف کیارش دیگه برو :من

 ؟ نه یا دارن چیزی ببینم همونجا بریم  هست جیگرکی یه کرج راه تو :کیارش

  بیرون اومد و مغازه تو رفت کیارش بود مغازه یه گفت کیارش که همونجا رسیدیم

 ؟ اشتد شد چی :من

  .کنی صبر باید بود نکرده تیکه تیکه هنوز بودن آورده براش تازه اره :کیارش

 پدر خونه سمت افتادیم راه بعد خوردم همونجا تو رو رفتیم شده درست که زد صدامون تا کشید طول دقیق بیست  یه

 کیارش

 از چقدر میدونه خدا اما نبود مهم براشون ظاهر به انگار نه انگار که بقیه کردیم دیر انقدر چرا پرسید کیارش پدر فقط

  بودن ناراحت من اومدن

  پایین رفتم پوشیدم مناسب لباس یه بعدم حموم رفتم باال رفتیم

  دستشون ندم ای دیگه ای بهانه که نشستم کیارش پیش رفتم دفعه این

  یگهد همینه بکشم باید االن نمیدونستم خودمو خونه قدر بود ای کننده کسل روز خیلی

  میکردن شوخی نه میزدن حرفی نه بودن رباط آدما این انگار

  میکردن پچ پچ وکیمیا مامان یا میزد حرف بابا با مادربزرگ گداری گه فقط

 نمیومدن که نمیومدن بیرون گوشیاشون تو از سرشون دقیقه دو اردالنم و کیارش

  بزرگ ومادر من کوچیک های بحث با البته میگذشت روال همین به روز سه دو

 نه میکردم توجهی نه میگفت چیزی اگه نداشتمو کارش به کاری کیارش تذکرای با اما شدم شاخ به شاخ باهاش بار یه

 میدادم جواب



 دختر خون بس  

 

P a g e  144 | 219 

 

 ؟ بشنوم حرف باز بشه چی که برم نرفتم که پایین نرفتم شدم بیدار وقتی از که امروز

  اومد باز که رفتمن اما پایین بیا بلندشو که زد غر اومد دفعه چند کیارش

  پاشو میبرمت زور به وگرنه پایین بریم بیا بلندشو :کیارش

 ! بدم جوابشو نمیزاری که هم تو باشم اون پش نمیاد خوشم میگه وبیراه بد من به همش مادربزرگت که میبینی :من

 بیشتر برابر ده منم بیزاری ازش تو که اندازه همون فاطمه نیفت در باهاش  میشناسم اونو چون نمیزارم :کیارش

 . بریم بیا هم حاال بفهم نگهداریم خودمونو احترام باید مهمونیم هستیم اون پسر و من پدری خونه تو االن اما بیزارم

 هه بیزاره پیرزن اون از اون اما بیاد بدش بزرگش مادر از هم کیارش نمیکردم فکر کشید سرش پشت و گرفت دستمو

 ! کن صبر بدونم را ارشکی تنفر دلیل باید شده جالب

  اومد باز زیپ با کیمیا که نشستیم رفتیم

 ! براتون دارم اول دست خبر سری بدین گونی مژده داداشی بابا :کیمیا

 ؟ یانه داره را مژدگونی ارزش ببینم بگو خبرت هست چی :کیارش

 ! میان دارن اینا کیارس داداش :کیمیا

 . سرجات بشین بود دوم دست :کیارش

 ! جلوتر افتاده کردن رزو هاشونو بلیط جدیدتر چیز یه نخیرشم :کیمیا

 . میان عید به باشه مونده روز یه گفت که من به چندم :اردالن

  گفت همینو منم به :کیارش

 . گرفتن بلیط ژوئن ۲۲ برا بود اول دست خبرم دیدین :کیمیا

  شنبه پنج همین یعنی :کیارش

 . میگفت بزرگتر یه میکردی رصب رسوندی خبرو اومدی وروره :مامان

  داره شوق برادرش اومدن برای دخترم خانم داری چیکارش :بابا

 تو اومد کیارش و شد باز یهو در که میکردم کار باهاش داشتم بود دستم گوشی  اتاق تو اومدم وبعد نشستم دیگه یکم

 :گفت بهم و یدکش دراز تخت رو اومد کرد نگام موشکافانه دید  دستم تو گوشیو وای ای

  من به بدش بیار :کیارش

  بهش دارم بردم ولرز ترس با

 اینجا بشین :کیارش

 نشیتم تخت رو کنارش رفتم 

  یادته؟ ها میارم در روزگارت از دمار بعد میگیرم مچتو گفتم بهت یادته کردی؟ مخفی و داشتی گوشی :کیارش
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 صداش با ترسیدم واقعا دمپری جام از دومتر دادشد با که بود پایین وسرم نگفتم چیزی

 ها؟؟ نیستم تو با مگه :کیارش

  یادمه ره آ :من

 کیمیا به آرایشگاه میبردمتون داشتم وقتی ؟مگه آوردیش کجا از بگو من به اینو اصال کردی مخفیش چرا پس :کیارش

 ؟ آوردی کجا از اینو پس مونده جا گوشیت نگفتی

 عصبانی ترسیدم اما بگم بهت میخواستم اول داد بهم میکردیم خداحافظی وقتی نگاره عمم دختر گوشی خب :من

 ! بشی

 ؟؟ میزنی حرف  کی با باهاش :کیارش

  کنی نگاه میتونی کن باور نگار عمم دختر و خانوادم فقط :من

  رمز :کیارش

 ۲۴ ، ۱۵ :من

  نده بهم دیگه میترسیدم میجویدم لبمو پوست استرس از منم میرفت ور گوشی با داشت

 که این یعنی این شد خالی بادم بیرون رفت برداشت من گوشی با خودشو گوشی شدم بلند باهاش منم که دبلندش

 ! نمیده بهم دیگه

  !بود شانس اینم خدا ای بشه نگران چقدر بعد میدونه خدا بزنم حرف باهاش بزنه زنگ مامان بود قرار امروز وای

 دل به غذاها اصال طور همین هم سحری نداد که نداد هبد بسوزه دلش بلکه میکردم نگاش هرچقدر افطار سر

  نمیزد وجونم

  سرجاش گذاشت دوباره بعدم کرد نگاه برداشت بودم نشسته کنارش منم خورد زنگ گوشیم بعد روز

 :گفتم بهش بغض با

  خودت جون بزنم حرف باهاش دقیقه پنج فقط بده خدا تورو میشه نگران ندم جوابشو مامانمه:من

  نوچ :کیارش

  کرد ردتماس خورد زنگ که سوم بار برا نداد جواب که خورد زنگ گوشی دوباره

  حساسه خیلی اخه میکنه گریه میشنه االن مامانم میدونم میریختن سیل مثل منم اشکایی

 بزنم حرف باهاشون نمیزاره وقت هیچ دیگه که میشه معلوم کارش این با

  نزاشت بزنم حرف باهاشون دقیقه پنج یه بزاره الاقل که کردم اصرارش هرچی افطار نزدیک تا صبح از

  ندام جوابشو بزنه زنگ بود نشده بود مامان نگران گریه و وگریه گریه فقط بود شده کارم

 . بزن زنگ بعدأ بزنم حرف االن نمیتونم میگفتم میفرستادم پیام براش الاقل بدم جواب نمیتونستم اگه همیشه

 کن کمکم خودت خدا ای  میکنه تماس رد کیارش میزنه زنگ هرچی ناال تا که دیروز از اما
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  کردم باز روزمو خرما یه با فقط نمیتونستم بخور چیزی میگفتن کیمیا و بابا هرچی بودیم افطار سر

  بزنم حرف مامان با بزار که کردم دعا انقدر و خوندم نماز  اتاق تو شدم بلند میز سر از بعدم

  بودم مامان نگران فقط نمیسوخت گوشی واسه اصال دلم بود مامان نگرانیم تنها

 باال رفتم بخورم چیزی نتونستم دوباره من خوردیم که هم سحری

  میزد حرف من گوشی با داشت کیارش که بخونم نماز میخواستم 

 ! بگم بهش بزنم زنگ نبودم شرایطی تو منم بود من با فاطمه گوشی بود شده جا جابه دیگه بله بله :کیارش

  خدانگهدار فعال خب اینجاس االن آره میدونم :کیارش

  دادم جواب وقتی بهم داد را گوشی

   زدم حرف باهاش ساعت یک نزدیک مامانه دیدم

   خوندم نماز و کیارش گوشی کنار گذاشتم بردم را گوشی بعد

  بزنم حرف مامانم با گذاشتی که مرسی کیارش :من

 خوردی وزر دو این تو که مغزمو :کیارش

 .نکنی مخفی چیزی ازم هدی که بکنمت تنبیه خواستم فقط برمیداری گوشیتم 

 ؟ فهمیدی دستت میدم میکنم تیکش دو باشه دستت گوشی من جلویی بحالت وای ولی 

 ؟ دارم برش یعنی اهوم :من

 ! خالص میشکنمش که نباشه من چشم جلو فقط بردار :کیارش

 نشیمن اتاق تو تمرف و برداشتم را گوشی باز نیش با

 اونجا از و بودم اتاقم تو همش چون میزدمشون رقم داشتم بد من خود شایدم یا بودن شده باری کسالت هایی روز

 نمیخوردم تکون

 اولین برای بزرگمو شوهر برادر قرار که ندارم حسی هیچ بیاد بزرگش برادر قرار امروز بود اومده زود امشب کیارش

 ! ببینم بار

  عزیزه خیلی براشون معلومه اند خوشحال خیلی دهخانوا این

  دنبالش رفتن وکیارش بابا اومدن شوهر برادر آقای اینکه مثل پایین رفتم بود سحر نزدیک

  میومد آباد ناکجا تا شیرینش عطر بودی بود رسیده خودش به مادربزرگ حتی بودن کرده خوشگل همه

  میومدم کش سرش پشت سکوت با ممن اتاق تو برد کشوند منو گرفت دستمو کیمیا

 ؟؟ دختر میکنی اینجوری چرا کیمیا شد چی :من

 ! برس خودت به یکم میاد داره جاریت مثال آخه بخورم حرص تو دست از من کی تا :کیمیا
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 ؟؟ میاد؟؟جاری داره چیم :من

 ؟ کرده ازدواج برادرت مگه

 ! خانم خوشه دلت نفهمیدی تااالن تو خانم کجایی به :کیمیا

 ؟ بشم دار خبر یا بفهمم من که زدین حرف من با االن تا شما یکدوم آخه :من

 ! بدو باش پایین دیگه ساعت نیم تا بپوش خوشگلم لباس یه باش زود بیا بزن خوب تیپ یه کن ولش حاال :کیمیا

 . رفت نفست بکش عمیق نفس چندتا تو باشه باشه :من

  بوس بوس بیا کن خوشگل رفتم من :کیمیا

  دختر نمیدونستم من بودی لوس چقدر تو بوس بوس کوفت :من

  پایین رفتم و کردم کوچولو آرایش یه زدم توپ تیپ یه و شدم آماده منم رفت زد چشمک یه

  در دم رفتن مادرش و کیمیا که اومد ماشین صدایی که بود ۲:۵۰ ساعت بودن نیومده هنوز

  تو اومدن دقیقه چند بعد سالن تو موندیم واردالن بزرگ مادر منو

  بود شبیه خیلی دور از نمیزد مو کیارش با که وایستاده مامان دست بغل جوان مرد یه

 چمدونو دوتا که اومدن بابا و کیارش بندشونم پشت میزد حرف کیمیا با نازم خیلی خیلی قیافه با و میزه ریزه دختر یه

 گذاشت در دم

  کردن گرمی پرسی احوال گمادربزر و اردالن با هردوشون نزدیکمون اومد

 ! خودم ی بزرگه کوچیک جاری به به :گفت خنده وبا من سمت اومد هم دختر همون

 باز جا دلم تو کاری اول همین کردیم بوسی رو وباهم کرد بغل منو بزرگه کوچیک جاری چی یعنی کردم هنگ خودم

 خودش واسه کرد

 ؟ میکنی نمیکنی که متخی بدم که دست)گفت چشمک یه با( کوچیکه داداش زن سالم :کیارس

  دادم جوابشو لبخند با منم

 بمونیم خوب باهم تا ندیم دست بهتره :من

 ؟ خودم فراری یار چطوری تو موافقم  منکه : کیارس

 ! کارات این با کردی درم دربه که کیارس بگیری درد ای :اردالن

  دارهن ربطی من به مادرته سر زیر همش نخور حرص نخور حرص : کیارس

  میشه اماده سحری میز تا بشینیم برین میکنین شروع دارین نیومده :مامان

 . بودم وسط منم که نشستیم یجا نمیدونستم اسمشو هنوز که جاری اون و کیمیا منو که نشستیم رفتیم همه

 ؟ چیه من جاری این اسم کیمیا :من
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  نمیدونستی؟ االن تا تو بمیری ای :کیمیا

 ! نمیپرسیدم که میدونستم اگه :من

  آیدا :کیمیا

 ؟ چطوری بزرگه کوچیک جاری ها کنین می پچ پچ شما دارین چرا :آیدا

 !!!بزرگه کوچیک جاری وپیچیده طوالنی انقد چرا اما مرسی خوبم :من

 !کردیم ازدواج ما شما بعد کردی ازدواج تر زود اما کوچیکی عروس بیمعرفت تو آخه :آیدا

 ؟؟؟ کردیم اجازدو زودتر ما یعنی :من

 هنوزه که هنوز منم عروسی نیومدی معرفت بی توی که کردیم ازدواج شما بعد وقت چند ما نمیدونستی مگه اره :آیدا

 ! دلگیرم ازت

 نمیدونستم من که کردین ازدواج ما بعد جوری چه بعد کرده ازدواج کیارش بزرگ برادر که فهمیدم امشب تازه من :من

 ؟؟؟ نمیدونستی تو چی :آیدا

 ؟ چی یعنی شد نمی باورم شد جلب ما به همه توجه که گفت بلند انقدر

 جان؟ آیدا شد چی :کیارس

 ؟ بودین نکرده خبر را فاطمه مگه کیارس :آیدا

 ! نمیام گفته گفتن من به اما چرا : کیارس

 بعضیا ظاهرأ ولی میومدم شوهر برادر دونه یه عروسی مطمئنن داشتم خبر اگه :گفتم بهش زدمو تلخ لبخند یه

  نگفتن بهم که باشم من که نمیخواست دلشون

  میکنید تمومش االن همین بحثم این نگفتم که  داشتم دلیلی حتما :کیارش

 ! کنی شرکت برادرش عروسی تا نکرد حسابت آدم شوهرت که داشت درد چقدر بود گرفته بغضم

  ردک دعوت خوردن غذا به رو همه قائله خطم برای خدام بند مامان

  نگفتم که داشتم دلیلی حتما گفت راحت چقدر

  نمیگفتم اگه نمیگرفت آروم دلم نشستیم هم بغل

  دیگه چیز نه بود من بودن بس خون فقط فقط دلیلت که میگیره آتیش این از دلم :من

 هک بدن نشون انگشت با زنمو عروسی اون تو نمیخواست دلم نیست کوچیکی دلیل بودن بس خون همون :کیارش

  شدم نما انگشت خودم کافی اندازه به بسه خون همون این

 به اومدن شدم دار خبر االن که نمیگرفت آتیش جوری این دلم برادرته عروسی میگفتی فقط بهم اگه اما آره :من

  پیشکش عروسی

 ...موقع اون آخه :کیارش
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 . اذانه نزدیک که کنین سحری االن دبع برای بزارین حرفاتونو ها بچه :گفت و زد بشقاب به قاشوقشو یهو بابا

  شدیم خوردن غذا مشغول و برگردوندم صورتمو قهر حالت با

  وسط گذاشتن آوردن چمدون یه اردالن و کیارس  که بودیم هم دور خوردیم چایی غذا بعد

  کرد باز چمدونو در آیدا و دورش رفتن ها زده ذوق بچه این مثل هم آیدا و کیمیا

  میدادن نشون بچه خیلی اما بودن بزرگتر من از هردوتاشون هه

 ! دادن سوغاتیشونو هرکی به بودن زنده سر و شاد انقدر که حالشون به خوش

 . دادن بود کاور تو که مجلسی لباس یه و شیک شلوار مانتو یه من برای

 نکنن قاطی که نبود نوشته اسمامونو کاوراشون رو فقط بودن آورده رو چیزا همین خانوما تمام برای البته

 شنیدم رو صداش شد تموم که نمازم   دمبو دلگیر ازش جورایی یه اتاق تو اومد کیارش که میخوندم نماز داشتم

 !میشد بد خودت برا وآیدا کیارس عروسی میبردمت اگه من فاطمه ببین :کیارش

 بهم فقط کنم شرکت توش دیب اجازه نمیخواستم برادرته عروسی که میگفتی فقط بهم کاش ای اما نیست مهم :من

  نمیخوردم شوک همش امروز که میگفتی

 شوک؟؟؟ :کیارش

 ! بود ما عروسی بعد عروسیشم که این به برسه چه داره زن برادرت نمیدونستم اصال االن تا من اره :من

 ؟ بکنی چیکار میخوایی شده وارد شوک بهت هم خودت قول به نگفتم که االن :کیارش

  سکوت یشههم ،مثل هیچی :من

 نداره امکان همیشه مثل اونم سکوت تو ، من خدایی وای :کیارش

  کشیدم دراز روتخت و کنار گذاشتم چادرو جانماز

 !بخیر شب کنیمم دعوا فردا میاد خوابم من اما ای بهونه دنبال میدونم بخواب :من

  برد خوابش دقیقه چند بعد و کشید دراز خواسته خدا از اونم

  هیکلی و بزرگ کیارس نمیخورن هم به قیافه لحاظ از صالا وکیارس آیدا

 ! داشتن دوست خیلی رو دیگه هم بود معلوم اما جسته کوچیک میزه ریزه آیدا اما

  ! میزدن حرف دیگه باهم وچشمک بوس و اشاره ایما با نیست بقیه حواس میدی تا

 . بحالشون وشخ معلومه وذوقشون شوق انقدر دومادن عروس تازه هنوز انگار یعنی

  !است سرزنده و شوخ چقدر میفهمی میزنه حرف باهات وقتی اما داره جدی و اخمو قیافه کیارش مثل هم کیارس

 ! میشه جدی و اخالق بد میرسه من به وقتی اما میکنه رفتار اینجوری بقیه با نه من با اما جوریه همین هم کیارش البته

 .ماست شانس اینم دیگه کنم چیکار
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 . میرفت ور گوشیش با داشت و بود نشسته کیارش شدم بیدار هک صبح

 ! خدا به میکنم شاهکار میکنه چیکار دقیقه به دم گوشیش با این بفهمم اگه من

 ! میکنم چیکار ببین کنم پیدا رو گوشیت رمز من فقط لوس ایش  بدبخت بدید ندید دستشه همش معتادها این عین

  نیست بدی فکر پرو و شیطون دختر یه بشم وبارهد میخواد دلم امروز چرا نمیدونم

 میخندم روشون به من بخندن روم به نمیخوان وآدماش زندگی که حاال

  ببین و کن صبر دربیارم من تو از پدری یه باش منتظر کیارش آقا

  کردم نگاه گوشی تو و گذاشتم شونش رو و کردم کج سرمو کنم شروع میخوام االن همین از

 عوضی کرد خاموش را گوشی صفحه که بخونم طرفو اسم میخواستم میزد حرف دیگه یکی با وایم تو داشت

 ؟ راحتین شما : کیارش

 . میشم تر راحت کنی روشن و ماسک ماس اون ی صفحه اگه بله :من

  پرو بچه پاشو :کیارش

 داشتم مثال کنم نگاه دماغمو سر کردم سعی و کردم کج گردنمو و لبم رو گذاشتم انگوشتمو و روش به رو نشستم

  خنده زیر زد یهو کیارش میکردم فکر

  نوموخوام دندون بی شوهر من میاد خاستگار دندونات واسه نخند :گفتم مصنوعی اخم یه با

  میشکنه هامون روزه وقت اون ها خوابموندمت دیدی نیستم نرمال من امروز نریز زبون بچه برو :کیارش

 ! بکش خودتو سن خجالت نمیکشی منو سن خجالت تلبیت بی هی :من

 دل یه که میکردم اینجوری اول از وگرنه میاد خوشش رفتارا مدل این از نمیدونستم هوا رفت قهقهش صدایی دوباره

  بشه عاشقم دل صد نه

 !بگردم دورت الهی میخنده ناز چه ببین بشن آقامون قربون آخ :من

 ! میارم سرت بالیی یه برو وش بلند فاطمه :کیارش

  میارم سرت بالیی یه میام خودم دسوویی برم من کن صبر کن صبر میگی الس اه :من

 دستشویی تو پریدم من که هوا رفت بلندش خنده صدایی دوباره

 ؟ نکردی رو اول از چرا داشتی چنته تو چیزا این از که تو خنگ دختره بگه نیست یکی اخه عالیه اهوم

  کیارش آقا واس فقط اونم طونوشی تخس دختر یه میشم بعد به این از

 ! وببین کن صبر فقط تو کنی کیف بگیرم تو از حالی یه من کیارش آخه

 میخوام که گرفت جدی آقامون که این مثل نشد یافت کیارشی کردم نگاه اتاق تو بیرون رفتم و کردم خشک صورتمو

  رفت در همین واس بیارم بالیی سرش
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  داشت تشریف اونجا هم ترسو خان کیارش بودن جمع سالن تو همه بیرون ورفتم کردم عوض لباس

 نشسته روش مادربزرگ فقط که نفره سه مبل رو رفت ذهنم تو زد جرقه یه یهو اما بشینم کنارش برم میخواستم اول

  نشستم بود

 که من یبرا اما برگردوند روشو وافاده فیس با بزرگ مادر درسته هستم کیارش روی روبه کامل االن شد خوب حاال

  نیست مهم

  دادم تکون نوچ نوچ حالت به سرمو افتاد بهم نگاش وقتی کنه نگام کیارش که شدم منتظر اول

  رفتی در : زدم لب بعدم

 رفت بهم اساسی غره چشم یه کردو ریز چشماشو اونم

  شد تر وحشتناک بدتر قیافش که آوردم پایین سرت تو خاک حالت به و کردم بلند دستمو

  دادم انجام و خندید کیارش کردم صبح که حرکتی همون همون برای خوندس فاتحم نکنم ریکا دیدم

  کردم قنچه لبامو فقط بزارم لبام رو دستمو جمع جلو نشد که فرق این با

  برگشتم اولم حالت به بالفاصله منم کیارش رو رفت نگاها همه شد کیارش خنده باعث بازم

 همه که نکنم کنف همه جلو خدارو بنده این انقدر که دونستم صالح منم کرد جمع ندشوخ زور به کیارش انگار نه انگار

 !کنن نگاش اونجوری

  آیدا پدری خونه رفتن افتادن راه ساعتم یه بعد میگفتن برامون هاشون خاطره مورد در کیارس و آیدا

  ممیکرد اذیت رو کیارش همش  شب تا نیومدن وشامم افطار واسه اونا دیدن برای

 بشه سست انقدر گونه بچه صدا و شکلک چندتا یه رو کیارش نمیکردم فکر وقت هیچ

  میترسیدم جورایی یه نمیشدم تنها دقیقه ده از بیشتر کیارش با ازترسمم

  میکردم فرار ازش همش سحر بعد تا میرفتم در من باز سراغم میومد میشدم تنها اتاق تو هروقت

 برداشتم گوشیمو بعدم ببینمش اومد وقت هر تا و گذاشتم باز درو خوندم که نماز

  خودم رو کشیدم را پتو گذاشتم گوشیو اومد برادرش با زدنش حرف صدایی که همین

 خوابید گذاشت سرشو خودشم بعد کرد نگام و برداشت صورتم رو از رو اومدپتو خوابم مثال حاال

  نیست اینجا بود ما خونه تو هرسال که شوقی شورو اما عیده فردا

 میرسم نتیجه این به دارم واقعا اتاق تو پرید چیز عین آیدا که میکردم اتو رو بود چروک که کیارش عید پیرهن داشتم

  بزرگتر سال ۸ نه کوچیکتره سال۸ من از بشر این

 ! بده کیف چقدر خرید میریم باهم همه که شو آماده بودو فاطی :آیدا

 اونم دیگه گردشه یه خودش واسه خریدم میخواست اساسی گردش یه مدل واقعا گفتم دروغ نشدم خوشحال بگم

 عید خرید
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 ! میبرمش من داشت اگرم بخره نداره الزم چیزی نمیاد جایی فاطمه بعدشم فاطمه و نه طی:فا کیارش

  همراه؟ عنوان به بیاد ما با نداره عیب نمیخره چیزی خدا به خونه این تو پوسید مردم دختر نشو لوس کیارش اه :آیدا

  ،خب؟ نیست من زن به نیازی دارید همراه زیاد اندازه به شما گلم داداش زن :کیارش

 ! میاد فاطی میگم بزرگترم ازت من ای مسخره خیلی کیارش اه :آیدا

 . شد تموم نمیاد فاطمه میگم شوهرشم منم :کیارش

 . بدم انجام باید موافتاد عقب کارای االنم مرسی عزیزم ندارم الزم چیزی من جان آیدا :من

 دیدم وتوچشمات بریم شو آماده گفتم بهت وقتی خوشحالی برق وگرنه نمیزارتت بیابونی قول این میدونم که من :آیدا

 ! نده رو زیاد بهش نصیحت تو به من از ولی میدونی صالح خودت هرطور اما

 بلند بلند میزد غر باخودش بیرون رفتمی داشت که همینجوری هم آیدا که شدم کارم مشغول و زدم جونی کم لبخند

 ....بشنوه کیارش که

  خدا کردی خلق که موجودیه چه دیگه این خودم عشق به رحمت صد بداخالقه کیارسم میکردم فکر :آیدا

  جان آیدا نمیزاره تاثیری روم حرفا این :کیارش

  رفت آورد در شکلک یه کیارش سمت کرد من به پشتشو  وایستاد در دم آیدا

 ..... ی پسره مالجش تو بزنم را اتو همین میگه شیطونه برم نتونستم که سوخت خیلی دلم

  پیشش رفتم و چیدم کمد تو لباساشو میبره بگم بهش اگه پس میبرمش خودم داشت الزم چیزی اگه گفت آیدا به

 ؟ کیارش :من

 ؟ میکنی صدا اینجوری منو که میخوایی چی :کیارش

 خرید میبریم دارم الزم کفش یه لباسام رنگ هم ندارم بیشتر جفت یه اینجام خونن همه هام کفش ببین چیزه :من

 !نگفتم نگی گفتی آیدا به خودت بخریم که

 رو جوجه اون که زدم حرفا اون من دوما خب نباشه یا باشه لباسات ست که بریی جایی نیست قرار شما اوال : کیارش

 !کنم باز سرم از

 ؟ برم جایی نباید که باشم زندانی من قرار مگه چی یعنی :من

 ! من خونه بریم که بیرون میری وقتی فقط بیرون بزاری خونه این از پاتو نمیزارم چون زندانی کن فکر :کیارش

 !تو خونه بریم نشستیم مردم باالسر اومدیم چرا بریم تو؟؟؟پس خونه :من

 خب برم نمیخوام حاالها حاال که بگم باید من کنی امر که نیست تو دست نریم یا بریم اصال بریم کی که این :کیارش

 ؟ فهمیدی

  گفتم و کردم گونه بچه صدامو بهتره باشم بیخیال پس بودم داده قول خودم به من اما گریه زیر بزنم میخواست دلم

 ! شما امل امل بگه آقامون هرچی چشم باش :من
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 ؟ خبریه شدی زبون چرب خیلی روزه چند یه :کیارش

 آقایی بکنم کی واسه نکنم زبونی چرب شوهرم واسه خب نه :من

 خانومی نده دستت کار شبا نصف زبونیت چرب این باش مواظب :وگفت زد ملیح لبخند یه کیارش

 مراقبم خیلی بله که اون :من

 ! خونه موندیم کیارش من فقط بود رفته هم مادربزرگ حتی کردم تعجب اومدن همه که بود ۱۲:۵۰  ساعت

  آخری روز بودم گرسنه خیلی یکم بودن کرده خرید پاکت چند نفری کدوم هر

  من اال بودن خوشحال همه جمع این تو بود گرفته دلم هم جورایی یه بشینم نداشتم وحال حس اصال

 ! من رفتن آرایشگاه سر بار این کرد راه به کیارش با اساسی بحث یه و اتاق تو اومد آیدا دوباره شب 

 . ورفت کرد قهر باهاش آیدا باهاشون برم نداد اجازه من به و شد یروزپ کیارش باز که

 ؟ چی بعد کرد خالی من سر دلیشو و دق میدیدی یهو بود شده عصبانی خیلی بار این چون بودم صدا و سر بی منم

  بود افتاده دلم به بد بغض یه نداشتم رو کردن گریه حتی وحال حس اصال سرم به بود زده خوابی بی شب

  میکردم نگاه نقطه یه به فقط و کردم پلی رو غمگینم آهنگایی تراس تو رفتم

  چنده ساعت نمیدونستم اصال که کردم فکر انقدر کردم فکر هرکس و هرچیز به

  بود شده خشک پلهام نمیکردم هم گریه دیگه

 نمیخوابی؟ چرا اذانه نزدیک :کیارش

 ! پریده خوابم  سرم به زده خوابی بی :من

  داری؟ شوق عید واسه :رشکیا

 ه عید ندارم شوق براش که تنهاچیزی :من

 چی؟؟ برای :کیارش

 ؟؟ چی واسه تو نظر به :من

 ! اداست باز پس اها :کیارش

  !نکنم کلکل باهات بهتر همون میدی جواب تو بگم هرچی کنم چیکارت :من

 . بشیم بیدار زود باید فردا بخوابیم بریم بیا :کیارش

  داری؟ چیکار من به بخواب برو تو :من

 ! بریم بیا شو بلند گفتم :کیارش

 زورگو :من
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 برد خوابم بالشت به نرسیده سرم تو رفتیم باهم

 ! عجیبه باشن جوری این نمیکردم فکر آفرین عید نماز بودن رفته مردا شدم بیدار که صبح

  نیست من عید عید، این من اال است همه ،عید عید این پوشیدم معمولیمو لباسای از یکی حموم رفتم خودم

  مالیدن بس شده تموم هاشون آرایش لوازم ماشاهللا بودن نشسته بودن کرده پک و شیک همه پایین رفتم وقتی

  نشستم کیمیا کنار رفتم منم

 ؟ شدی بیدار که دیریم کردی تخم اخم عیدی روز خواب ساعت :آیدا

 !خوابیدم صبح اذان بعد خوابیدنمه دیر خاطر به شدنمم داربی دیر کالفه و سردردم فقط نکردم تخم اخم :من

 ؟ بوده شوق از اها :آیدا

 ! بوده دلتنگی از نه :من

 !ببرتت کیارش تا دیدنشون برای بشی کور مگه :مادربزرگ

  !حسودام بشه کور بلکه که باشوهرم میرم بینا باچشم بشم کور چرا :من

  رو؟ و چشم بی منم منظورت :مادربزرگ

 ؟ دارین شک خودتون به خیلی که این مثل  :من

 ! نکن خراب عیدمونو روز کن بس فاطمه خدا تورو :مادر

  من نه کرد شروع که بود شما شوهر من؟؟؟مادر :من

 بگو گفت هرچی میگی راس تو اگه بزرگتر اون باشی داشته مادر با دعوا دست یه باید پایین میایی وقت توهر : مادر

  چشم

 ! خونتونه تو  موندنم از تون نارضایتی مال زدنتون حرف نوع این کنم می حس  اما چرا نمیدونم :من

  اومد میکردن بحث باهم داشتن که اردالن و کیارس صدای شد باز در نداشت انتظار خورد جا یهو

 کیارس و آیدا کردن بغل همو اردالن کیمیا پشواز رفتن همه از زودتر آیدا و کیمیا

  کشیدم خجالت  جاشون به من آدم همه این ویجل نمیشد باورم 

 بقیه بودم من کرد کارا این که کسی تنها البته بوسیدم هم را بابا دست گفتم ساده عید تبریک یه کیارس و اردالن با

  بوس بغل

  بشینیم بریم که  نمیشه تموم اونا بش خوش انگار بود پایین سرم بود مادرش پیش هم کیارش

  گرفت دستش تو هم چپمو دست کرد نگاه صورتم تو کرد خم سرشو و جلوم اومد کیارش

 ؟؟ افتاده اتفاقی میلرزی داری چرا فاطمه شده چی :کیارش

  شنیدن رو کیارش صدایی همه انگار میکردن نگامون و برگشتن همه 
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  قبول روزهات نمازو مبارک عیدت نیست چیزی :من

 ؟ باز  کردی دعوا مادربزرگ با :کیارش

 ! میخواست ما از شو بابا ارث انگار میداد قورت مادرتو داشت  مادرت با هم بامن هم :زرگمادرب

 . میداد فشار داشت رو بود دستش تو که من دست و بود بسته چشماشو کیارش کردم نگاش اشکی چشمایی با

 .. داشتیم باورکن کیارش :من

  شکستی که بود مونده مادرم احترام فقط شو دور چشمام جلوی از نشدم عصبانی تا برو باال برو  هیس :کیارش

 ؟ بود مونده مادرت فقط حاالشکستم تا کیو احترام : من

 . باال بریم بیا فاطمه :کیمیا

 بودین جا همین شماها آیدا کیمیا اما نشکستم بیشتری احترامایی تا برم من برسین عیدتون به باشید شماها نه :من

 .دیدین خودتون

 !فاطمه بدبختی تو چقدر  شد خراب باز امروزم میریختن اشکام ردمب پناه اتاق به

  من زندگی این شده سخت چقدر زدم زار کردم پنهان دستام بین سرمو و نشستم تخت بغل

   میکرد اذیتم داشت واقعا میکرد درد خیلی قلبم دادم تکیه تخت به سرمو جا همون

  کردم نگاش و کردم بلند تخت از سرمو حال بی تو اومد آیدا اومد در صدایی یهو 

 بود کرده گریه انگار بود قرمز چشماش

 !کرد شروع اونا نداشتی کاری تو گفتیم گفتیم چیزو همه خدا به خوبی تو فاطی :آیدا

 ! برسین عیدتون به برو برو پایین برو باال اومدی چرا :من

 ؟ پریده روت و رنگ چرا میزنی حرف اینجوری چرا :آیدا

  ..باش خوش برو تو نیست چیزی :من

  دردش بشه تر آروم بلکه تا دادم فشارش و گذاشتم قلبم رو دستمو رفت سیاهی چشمام کشید تیر قلبم یهو

 ؟ داری قلبی بیماری :آیدا

 ! پیوند نه :من

 ؟ میکنی مصرف چیزی ای اسپره قرصی اینجوریی االن چرا پس  داشتی قلب پیوند :آیدا

 ؟ نمیگی کسی به آیدا  کوچولو مریم میکنه ریناسازگا یکم فقط نه  :من

 ؟ نمیدونن اونا مگه :آیدا

 باشه؟ :من

 ! دختر نمونده روت به رنگ بزنیم صورتت دست به آبی یه شو بلند نمیگم کیارس جون نمیگم باشه باشه :آیدا
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  بود نشده آروم هنوز کنم گریه میخواست هنوز دلم اما کشیدم دراز تخت رو و شستم صورتمو

 ! شوهرت پیش برو دارم عادت شوهرم رفتارای این به من پایین برو تو :من

 زندگی دادین هم دست به دست همه چرا میگفت بود عصبانی انقدر کرد دعوا انقدر  مادربزرگش و مادر با بابا :آیدا

 !گفت بهشون بکنی فکرشو که هرچی کنین تلخ دختر این واسه رو

 من اومدن از بمونم اینجا نمیخوام ببره منو بگه بهش بگو بابا به تو نمیده گوش منو فحر کیارش آیدا نداره فایده :من

 ! کردم تنگ جا انگار نشد خوشحال کسی

 ! میگم شد آروم هروقت باباهم به پایین میرم من باش آروم نکن گریه تو عزیزم باشه :آیدا

 ابم برد.شب هم کیارش اومد و بدون توجه به من خوابید ، بعدش هم منم خو

  شدم می اذیت داشتم واقعا خورد نمی جوم کیارش میکردم هرکاری اما شدم بیدار بار چند صبح تا

 کردنش اذیت و کیارش کردن صدا کردم شروع دیگه بود شده روشن روشن اتاق شدم بیدار که آخر دفعه

  شو بلند کیارش بلندشو وش بلنو شو بلند کیارش کیارش کیارش کیارش کیارش کیارش کیارش کیارش کیارش :من

  بگیرم حالتو بزنم جیغ میزنمت میام نشی بلند

 ؟ میکنی قوقو قوقولی خروس عین چرا دیگه شو خفه فاطمه اه :کیارش

 ! بده پرورش رو لغتت فرهنگ یکم کنم می تکرار دارم طوطی مثل چیه خروس مثل ادب بی :من

 . بخوابم من بزار باش ساکت االن تو باشه :کیارش

 ن:بابا دستشویی دارم!م

  باش راحت جا همین :کیارش

 من:میام روت کارمو تموم میکنما !

 کیارش:هر کاری میخوای بکنی بکن!

  پرید جا از فنر عین خورد کمرش به پام وقتی که روش برم که میکردم تالش داشتم

  باشم؟ راحت نگفتی مگه دیگه اینجا بیا رفتی کجا :من

 ! کنی نابود منو نیست شکی تو از دستشویی برو بیا :کیارش

 . پایین پریدم فنر مثل کرد باز که دستامو

** 

  تو اومد کرد باز درو کیارش که بودم وان تو دقیقه بیست پانزده نزدیک توش رفتم و کردم گرم آب پر رو وان

 

  بود بهتر اونجور ببام میکردی صدا منم میرسی خودتم به چه :کیارش
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 پیچید کمرش دور حوله یه و گرفت دوش جا همون هم کیارش بیرون رفتم پیچیدم خودم دور را حوله و شدم بلند 

  بیرون اومد

 ! تنهان دست میرن و میان مهمونا کمک پایین بیایی گفت بهت آیدا راستی :کیارش

  بودن هال تو نفر چند پایین رفتم کردم هم ملیح آرایش یه و پوشیدم شیک لباس یه

  خونه آشپز تو رفتم بخوره بهم چشمشون که این قبل

  میکردیم را کارا باهم بودن خونه آشپز تو وکیمیا آیدا و مستخدم دونفر

  بود نمونده برام عصاب خودش واسه بود وضعی میومد دیگه یکی میرفت یکی

 با گذرونی خوش از که خودشم بخور بخش آرام برو میگفت فقط میگفتم که کیارشم به بدتر دیگه داشتم که دردم

  عالف  نمیشد بیشتر فامیل یپسرا دختر

 بپرس مادر از برو میگفتن دارین چیزی قرصی میپرسیدم که هرکیم از

  بود مهمتر دردم االن نبود مهم اما کرد سکوت الکی که بودم دلگیر ازش پیشش رفتم ناچار به

  نبود که نبود هیچی اما بردارم برم که داد آدرس جا چند بهم

  بودیم کم هنوز نفری پنج ما که بود زیاد ها مهمون امد رفت انقدرم شدم می هالک زیاد درد از شتمدا واقعا دیگه

 ! میکردم تحمل باید اما بودم خراب حال که منم واقعا شد بدتر باباش خونه رفت آیدا که وقیم

** 

  انگار نه انگار بریم بیا نگفت نیومد بارم یه کیارش اما گذشته عید از روز پنج

  نشستم آیدا پیش بودم پایین اردالن و آیدا پایین رفتم بودم شده کالفه یگهد

 ؟ گذشته روزه پنج نگفتی مگه بابا به آیدا :من

 جشنی این گفته نزاشته بابا میبرم زنمو من گفته عید روز خودش کیارش گفت بابا گفتم بود شاهد اردالن اینهاش :آیدا

 ! برید بعد ببینن ور تو فامیل همه کنین صبر میگیرنو که

 داداش اما میبرم زنمو ندارم را دعواها این کشش دیگه گفت داداش به کیارش که بودم منم میگه راست : اردالن

 ! نزاشت

 ؟؟ هست کی  جشنی؟؟ چه :من

  فامیالشون به تو منو معرفی مناسبت به جشن یه : آیدا

  براتون دارم بزرگ سوپراز به منم :اردالن

 ؟ نمیگی پرازتسو هست چی :من

  !میاره رو فرشته بابا :آیدا

 .... مادرت اما خوبه چه واقعا :من
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 ! ودشمن دوست جلو اونم بگه چیزی نمیتونه میگیره قرار  شده انجام عمل تو :اردالن

 ؟ جشن هست کی خوبه :من

  فرداشب :آیدا

 ! باشه جشن االن نمیخواد دلم اصال بد چه وای :من

 ؟ آورد برات لباس کیارش :آیدا

  نه :من

 فرستاد برام رو بگیره من برای قراره که لباسی عکس کیارس کنن انتخاب لباسامونو قراره خودشون تا سه این :آیدا

  ببین بیا قشنگه خیلی

 آیدا خود اما میزد ذوق تو کوتاش دامن اما بودن مهره بنداشم شده کاری ملیله طرفش یه که شیک آبی لباس یه

 . داشت دوست

  اردالن؟ فرشته برای گرفتی چی تو :من

  شده دوزی مهر شینش رو که مشکی بلند لباس یه :اردالن

  خوبه اهوم :من

  گرفته تو برای چی کیارش ببینیم : آیدا

 خیلی دوتاشون ولی نداشت آستین یکی بود پوشیده کامل یکی بودن قشنگ خیلی گرفت عکس لباس دوتا از :اردالن

  بودن عالی

 چیزهای کیارش اما توچشمن و گرون چیزهای دنبال دوتا این  تره سلیقه خوش کیارس اردالن روی از کیارش :آیدا

 وزیبا شیک اما ساده

  داره هایی اخالق چه که گفت برامون اردالن فرشته از زدیم حرف باهم یکم

 بکم مامان منو بعد به وزر اون از اومدن مامان و کیمیا که گفت خودش از یکم آیدا زدیم حرف ور اون و ور این از

  بود گرفته خیلی ازش دلم شدیم سنگین سر باهم

  کردم پیدا کفشو  لباسمو ست تا شدم هالک وای : کیمیا

 ؟ حاال گرفتی لباسی مدل چه :من

  عالیه ولی چرک صورتی کاریه مهره و دوزی ملیله پر : کیمیا

 ! بود قشنگ خیلی واقعا داد نشون بهمون رو لباس

 خودمو دکراسیون تغییر یا گیری وگرد باآشپزی الاقل خودم خونه بودم شده کالفه امروز واقعا اتاقم تو رفتم بلندشدم

  نمیشه اینجا اما میکردم سرگرم

 و من شب تا دیروز برم جایی نزاشت منو کیارش اما رفتن گردش دیدنی عید بقیه میشم هالک دارم حوصلگی بی از

 !نزاشت کیارش که من جز دیدنی عید بودن رفته همه دیمبو تنها خونه تو مستخدم دوتا
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  گرفته برام لباسی چه بده نشون بهم که کردم کار مغزش رو کمی رفتم اومد که شب کیارش

  میدونه خدا که خوردم حرص دستش از انقدر نزد حرف کام تا الم اون اما

 ! بدونم کنجکاوم گرفتی برام لباسی جور چه بگو خب :من

 ! میپوشی میبینی فردا گرفتم هرچی تو خوردی مغزمو فاو :کیارش

  بکنم انتخاب رو یکی بده نشون بهم خوالعقل گرفتی عکس لباس دوتا از گفت اردالن :من

  کردم انتخاب رو یکی خودم میبردمت کنی انتخاب تو بود قرار اگه :کیارش

  آقایییی؟ بدی نشونم نمیخوایی االن :من

 . هست توگالری بردار گوشیمو نکن جوری اون قیافتو :کیارش

  کردم نگاش   دستم داد  کرد باز رمزشو برداشتم رو گوشی بالفاصله

 ناز خیلی میخورد تیره نارنجی به رنگشم بود عالی بود شده کاری نگین و دوزی مهره بود دکلته یه بود قشنگی لباس

 بود

  کرد پنچرم همونش بود باز اما

  توره هاشم سینه جایی دارهن آستین اما قشنگه خیلی :من

  نباش اونش نگران میدن پارچه بشه معلوم اگه جارمناو میدن براش آستین :کیارش

  گرفت برات رنگشم هم  مجلسی دوسانتی پاشنه کفش و  روسری یه

 ! خوبی خیلی مرسی وای :من

 ! فاطمه موندم تو تو :کیارش

 ؟ چمه من مگه چرا :من

 ؟ نمیکنی ناز چرا دیگه دخترایی مثل چندساعته فقط قهرت میشی اذیت که یکنمم کاری یه باهات وقتی :کیارش

 ! نیستم مهم کسی واسه نداره خریدار نازم اینجا اما میکشیدن همه نازمو پدریم خونه میکردم ناز خیلی من  :من

 نباید باشه نداشته خریدار نازت که هرچقدرم ای دیگه آدم یه انگار بشی عوض اینجوری که نمیشه بازم اما :کیارش

 !منو هایی بدی بره یادت زود انقدر

 تو خودم تو میریزم فقط  نمیکنم ناز االن میمونن ذهنم تو زخم یه عین کارات این کیارش نمیره یادم وقت هیچ :من

  میکنم تلنبار دلم

  میشی ای عقده جوری اون :کیارش

 . بریزم توخودم باید پس نیست هم پدری و  هابرادر نمیکشه نازمو شوهرم نیست ای چاره اما میدونم :من

 بشی؟ ای عقده نکشن نازتو اگه که بودی دختری همچین یعنی :کیارش
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 کسی تنها بودم وننر لوس خیلی بود بند جونم به همه جون بودم خانوادم کوچیک بچه بودم دختر دونه یه من اره :من

 چیزارو این تحمل اصال میکرد لوسم اونم اگه داد شکل مادرم وشخصیتم این البته بود مامانم نمیداد بها بهم زیاد که

 ! مامانمم مدیون اینو نداشتم

 گرفتم و فرستادم خودم برای رو بود گرفته برام که لباسی عکس  منم خوابید گذاشت سرشو بود شده قانعه انگار

 مخوابید

 سالن تو از داشتن را ها وصندلی میز تمام نمیکرد کار داشتن زن مردو چندتا  پایین رفتیم کرد بیدارم رشاکی صبح

  میکردن جمع

 . بخورین صبحانه آشپزخونه تو برین شماهم ها بچه :مامان

  میخندیدن کرکر دیگه دوتایی اون و بود خامه پر دماغش کیارس بودن کیارس و کیمیا و آیدا آشپزخونه تو

 ؟ عجوبه دوتا شما ینآورد بیچارم داداش سر بالیی چه ببین اینجا خبره چه :کیارش

  !چیه من به بودن درگیر باهم وشوهر زن بودم تماشاگر من داداش :کیمیا

 ! میکنم درستش االن خودمم کردم خوب خودمه مال آقاجان :آیدا

 . بوسیدن همو سیر دل یه بعدم خورد دماغشو رو هایی خامه نشست کیارس پای رو رفت بلندشد

 ! بکشیم خجالت ندیده چیزایی همچین تاحاال کوچیکم آبجی داریم مجرد اینجا ما بابا :کیارش

 خجالت این لب یه از بعد  نداره قبولش باشه نداشته حساسشو تاجاهایی فیلم ما عتیقه خواهر این برادرمن : کیارس

 ! کشید خجالت اون از بیشتر تو زن میگم که من میکشه

 ؟ خانم فاطمه نه مگه  میاد بدشون بازی ازعشق ایشون بله که اون :کیارش

  گفتم گوشش زیر نفهمن بقیه که طوری آروم همین برای چیه منظورش میدونستم 

 ! بازی هوس نه بازی عشق :من

  نکردم ی توجه اما میکردم حس خودم روی و کیارش سنگین نگاه شدم صبحانه خوردن مشغول بعدم

  میکرد آرایش هردوشونو داشت آرایشگر و پوشیدن لباشاشونو آیدا و کیمیا نیاورد لباسمو کیارش اما شد ظهر بعد

  بده عذاب میخواد فقط کنم شرکت جشنم این تو نمیزاره دیگه میدونم میدونه خدا که بودم عصبانی انقدر منم

 ؟ گفتم دروغ مگه خوچیه نمیزنه حرف باهام میکنه اخم گفتم بهش حرفا اون صبح وقتی از که مخصوصا

 کرد آرایش صورتمو نشستم ناچار به من اتاق تو اومد آرایشگر که داد لفت انقدر

  کنم درست موهاتم بپوش لباساتو بلندشو عزیزم :آرایشگر

 رو بقیه باشه توصورتم بزارید ساده  موهامو از تیکه یه میکنم سرم روسری من و نشده حاضر هنوز لباسم من :من

  نشه معلوم روسری زیر از که کنین جمع جوری یه بعدم و ببندین اسبی دم

  بودم شده وشیک ساده موم مدل و آرایشم مدل از اومد خوشم خیلی کرد درست موهامو خواستم که طوری همون



 دختر خون بس  

 

P a g e  161 | 219 

 

 بودن تنش فیت لباساش بود شده ناز خیلی پیشم اومد آیدا نیومد کیارش بودم منتظر هرچقدر بازم آرایشگر رفتن بعد

 بود عالی

  باز؟ کردین دعوا نکنه نیاورده لباساتو چی یعنی پایینه که کیارش :آیدا

 اینجا؟ بیاد بگی بهش میشه نه :من

 . میگم میرم االن عزیزم باشه :آیدا

  نداد جواب کردم که صداشم  حموم تو رفت کنه توجه بهم که این بدون اومد ریلکس خیلی کیارش

  گرفتم جلوشو بیرون رهب که اومد و زد عطر پوشید لباساشو و کشید سشوار موهاشو بیرون اومد که حموم از

 ؟ بینی نمی منو اصال انگار :من

  میگیرمت ندید اما نبینمت درشتی این به میشه مگه :کیارش

 ؟ کوش پس میارن لباسامو صبح فردا نگفتی دیشب مگه نیست مهم زدنت طعنه االن :من

 ! نیستی ماها حد در چون مهمونی تو بیایی نمیخواد دلم االن :کیارش

 خوردم دوباره میخواستی فقط بسوزونی دلمو اینجوری میخواستی فقط نگفتی اول از چرا فکرت طرز این اگه :من

 کنی؟

 ! میخوری بازی هوس نه عشق درد به فقط نمیخوری هایی مهمونی همچین درد به اصال تو ببین :کیارش

 ؟ میگم دروغ مگه صبحه حرف خاطر به پره کجا از دلت بگو پس اها :من

  !بشین همینجا همین برای پس نه :کیارش

 کنم گریه نباید نه و گرفتم رو جلوشون  بادستام بودن جوشش درحال اشکام بیرون رفت و گذشت بغلم از

  تو اومد لباسا کاور یا آیدا نشستم اتاق تو که یکم

 بدو بدو میان کم کم دارن ها مهمون بپوش لباسارو این بدو فاطمه :آیدا

 ؟ کین مال اینا :من

  بوده ماشینش تو برات بیارم گفت بهم کیارش  توه مال خب وا :آیدا

 حد در چون نیومد کیارش زن بگین بهشون نمیپرسه میدونم که پرسید کسی اگرم پایین برو تو نمیام من فایده چه :من

  نیست شماها

 ! برات بیارم داد بهم دکر صدام خودش بود داشته نگه توماشینش رو لباسا طفلک ببین کن ولش بابا کردین دعوا  :آیدا

 بپوشم؟ رو آورده که لباسایی داره انتظار بعد کرد بارم خواست دلش هرچی کرد غلط :من

 با خواست که بار هر که دستش میدی آتو اینجوری نکنی خراب را مهمونی حرفا این با میکنم پیشنهاد من ولی : آیدا

 ! نده محلم بهش پایین بیا شبپو لباسارو بهش بدی رو میخواد که چیزی حرفا جور این

 ! نمیکنم تنم بمیرم رو آورده که لباسایی :من
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 یقش فقط نیست معلوم جاش هیچ خوبه اونم اندازست ببین بپوش و آوردم من که لباسی بلندشو خب باشه :آیدا

 روش بندازی روسری باید اونم که بازه

  اومد خوشم ازش  بود کاری ملیله دوزی رهمه بدون بود شیک خیلی بود ومشکی تیر قرمز آوردرنگش لباسرو

 انداختم روسری از موهم تیکه یه اون کردم سرم آورد مشکی گالیی با قرمز روسری یه رفت آیدا پوشیدم آیدا باکمک

 شد پوشیده روشری با لباسم باز یقه بیرون

  پایین رفتیم همبا و پوشیدم بود پام سایز که آورد برام آیدا هم مشکی مخمل کفش یه بود خوب خیلی

  بود خوشگل خیلی دیدم رو اردالن زن فرشته  بودم شده معذب خیلی که میکرد نگام جوری یه میدید منو هرکی

 منو چندساله انگار کرد رفتار مهربون خیلی باهام بود باحال خیلی میشد قرمز میخندید وقتی داشت سفیدی پوشت

 . اومد خوشم خیلی ازش میشناسه

 من وسمت کیارش بازوی رو زد بازوش با کیارس بودن پیشش واردالنم کیارس میزد حرف نفر چند با داشت کیارش

  برگردوندم دیگه طرف یه صورتمو کنه نگام برگشت که کیارش کرد اشاره

 حرفایی همچین وقتی نبود مهم اما داشتم ترس برخوردش از کوچولو یه کردم فرشته با زدن حرف مشغول خودمو

  میداشت روهم کارایی همچین نتظارا باید زد بهم

  جلو پرید فشنگ عین آیدا بردارم خواستم تا آوردن شربت برامون

  !نه نه نه فاطی :آیدا

 ؟ شدی موجی چرا شد چی :من

 میخوری؟؟ نمیخوری توکه مشروبن فکرکنم اینا : آیدا

 و خندید بود کیارش دایی پسر نامزده کنم فکر که بود بینمون که دخترایی از یکی که دادم تکون نه  عالمت به سرمو

  نبود مهم کرد بارم متلک

 نیم من پیش اومدن دخترا بازم نکرد حساب آدم منو یعنی کرد آشناشون نفر چند با برد رو فرشته و آیدا و اومد مامان

  کرد معرفی را هردوشون کردو صدا  دوتارا اون مامان باز که اومد جدید مهمون  بعد ساعت

  شدن پر دوباره چشمام شدی بد باهام توهم چرا عروستم منم المصب بگم بزنم داد استمیخو دلم

  اونا پیش برد کشید خودش سر پشت گرفت منو دست و شد عصبانی گرفت نگامو رد وقتی بود نشسته کنارم کتایون

 ! خانم فاطمه کوچیکمون عروس اینم کنی معرفی رو تقاریمون ته رفت یادت جان مامان :کتایون

 کردیم فکر نیستی تو میشه هرمهمونی اخه نیومدی اینجام فکرکردم عزیزم تویی کیارش همسر پس وای :خانومه

  !کنی وآمد رفت شوهرت فامیل با نداری دوست

 ! خدامه از حرفیه چه این :من

 مختلط همه که  ماهاهم های مهمونی بیاد نمیزارتش مهمونیا تو که حساسه زنش رو انقدر داداشم :کتایون

 ! آوردتش مجهز االنم که میبینین میکنه حساسترش
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 حرف جرعت که ماهم شماها میدونم من بخورید جوم خانمم کنار از گفته شده شروع مهمونی که وقتیم از بله :آیدا

  نداریم حرفشو رو زدن

 !ببینتت کسی نمیده اجازه کیارش که گلی خیلی معلومه دیدیمت که ما سعادت به خوشا :خانومه

 لطفتونه نظر :من

 . خندمیاوردن به ماهارم بود باال بخندشون بگو کتایون و آیدا میدونه خدا که گذشت خوش مهمونی بهم انقدر

  میسوزوندن آتیش داشتن بقیه بود شنونده من از بدتر فقط نمیزد حرف زیاد بود آروم خیلی که فرشته

 آروم  زیر سربه اونم بود بینشون کتایونم شوهر اومدن یونآقا که این تا نمیزدیم حرفی بودیم نشسته آروم ماهاهم

  د.بو

  کرده بغلم انگار شونم دور انداخت دستشو طوری  نشست پیشم وقتی کیارش نشستن زناشون پیش هرکدوم

 دستش رو گذاشتم دستمو گرفت دردم خیلی بکنه سوراخش میخواد انگار داد فشار چنان گذاشتو پهلوم رو دستشو اما

 زد حرف گوشم زیر نشد که نشد اما بشه دور ازم کردم تالش یکم و

 ! ببین و کن صبر نمیپوشی گرفتمو که لباسی میزاری باال طاقچه من برای االن بگیرم تو از حالی یه من :کیارش

 بمیرم لباشه اون از بیشتر ارزشش کفن بپوشم رو لباس کردی بارم که حرف همه اون بعد داشتی انتظار :من

 .مشنمیپوش

 ریتم با آهنگ یه ساعت نیم بعد میرقصیدن وست رفتن همه پسر دختر مجردا که گذاشتن تند ریتم با آهنگ یه اول

  گذاشتن آروم

  کیارس و آیدا

 رشهوشو کتایون

  اردالن و فرشته

 و ها پهلو رو دستاشونو پسرام و گذاشتن پسرا هایی شونه رو دستاشونو دخترا میرقصیدن عاشقانه وسطو رفتن

  شدم معذب جاشون من میزاشتن اونا لخت کمرای

 رقص پیشنهاد میده ویراژ باهاش همش من جلویی تااالن مهمونی اول از که دختره یه به رفت شد بلند هم کیارش

  داشت

  نیست مهم که من برا کنه تحریک منو میخواد هست چی انگار  سرم فدایی به ای

 زیاد بازی چندش و میخوردن غذا بشقاب یه تو هاهم زوج یدمیکش غذا خودش برای رفت هرکی شمام وقت

  درمیاوردن

 ؟ بخوریم عاشقونه بقیه  مثل باید میخوری غذا هم تو :کیارش

  !تنهاس طفلک ببین بخور عذا معشوقت با برو تو بخورم غذا ندارم اشتها :من

 ؟ نکردم حساب آدم را تو و رقصیدم باهاش که این برای میکنی حسودی :کیارش
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 ! نیست مهم که من برا برقص دیگه صدتایی با برو سرم فدای :من

 مثل میارم غذا حاالهم  نیستم کیارش نیوفتادی راه دنبالم خودت اگه کنم چیکار باهات میدونم امشب من :کیارش

  کنم چیکار باهات میدونم خودم نه وگر میخوری میشینی آدم بچه

 که شد چی نمیدونم من اما بود راه به بخند بگو بازار شامم بعد خوردم ناچار به منم اومد غذا با دقیقه چند بعد رفت

 بودم تخت تو لخت شدم بیدار صبح وقتی

 ! نیومدم اتاق تو اصال دیشب که من ببینم وایستا گرفت درد شکمم زیر و کمرم یکم نشستم سرجام بلندشدم

  شد یاینجور که شد چی ببینم کردم بیدارش بود خواب کنارم کیارش

 ! خبره چه اینجا ببینم دیگه بلندشو اه شو بلند کیارش کیارش :من

 ! شد باز گوش بنا تا نیشش دید که منو کرد نگاه برشو دور شد بلند که اول

 ؟ رفته یادت ونوازش ناز کردنه بیدار طرز چه این دلبرخانم بخیر صبح : کیارش

 ؟؟چرا چرا وضعیت این با اینم اتاقم تو االنم اتاق تو یومدمن که ،من بودم خوب دیشب که من تو میگی داری چی :من

 ؟؟ نمیاد یادم چیزی

 ! بکش نفسی یه نخوردی که طوطی تخم کردی باز زبونی چه ماشاهللا :کیارش

 ؟ نمیاد یادم که کردی چیکار وضعیتیم این تو ما چرا اصال  بده منو جواب :من

 با  شب بهترین  نگو که بودی شده خوردنی چی یه میکردی دلبریایی چه میومد یادت اگه آخ :وگفت زد مرموز لبخند یه

  !بود بودن تو

 دادی مشروب بهم کیارش اره دادی مشروب بهم نکنه نکنه نمیاد یادم چیزی من چرا وقت اون میگی داری چی :من

 ؟؟

 ؟! میکنی رم یهو خبرته چه  آروم آروم :کیارش

 باهم میفهمی ناپاکم روز شبانه چهل نمیشه قبول عبادتم نمازو روز شبانه چهل داره عواقبی چه میدونی تو اصال :من

  ؟کردی چیکار

 هایی مشروب بعدشم درمیاری بازی کولی اینجوری که خوردی مشروب بگم من شنیدی تو خبرته چه آروم :کیارش

 ! بره یادت چیز همه که نمیشی حالی نداشتن الکل درصد سی بیست شد سرو دیشب که

 ؟ کردی چیکار پس :من

 . پاشو حموم بریم بلندشو بلندشو :کیارش

 !پیشکش حموم نمیام جهنمم تو با من :من

 . ببینم بلندشو میکنی توغلط :کیارش

  گفتم کوچیک آخ یه کشید تیر کمرم بلندشدم وقتی

 ؟ آخه کنم چیکارت من بعد افتادی ازکار زندگی اول همین بیا :کیارش
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 ! افتاده کار از میگی من به بعد آوردی من سر تو هارابال این همه پرو بچه :من

 ! بریم بیا دارم قبولت باشه هرطوری صاحابشه ریش بیخ بد مال بریم بیا بیا :کیارش

 . میومد زیادی وصدای سر بیرون اومدیم حموم از وقتی حموم رفتیم

 که شد چی ببینم رفتم و کردم ضعو لباس منم بیرون رفت پوشید شلوار کنه خشک بدنشو تن که این بدون کیارش

 میزد نفس نفس وایستاد پشتش خودشم بست ودرو اتاق تو پرید کیارس شد باز در یهو

 ؟ چیه صدایی کردی اینجوری چرا شده چی : من

 ؟؟ نرمالی خوبی تو :کیارس

 ؟؟؟ نیست خوش اصال حالت اما تو خوبم من وا :من

 ! رسوزوندیآمپ دیگه دوتایی اون مثل کردم فکر نه :کیارس

 ؟؟؟ دوتا کدوم :من

  وفرشته آیدا :کیارس

  کردم فرار آیدا دست از منم زدش خوراک آورد گیر و اردالن نقشواتا تو که فرشته

  آوردن؟ جوش زناتون که کردین چیکار وقت اون :من

 ! کردین شماها که کاری همون :کیارس

  کردم نگاش سوالی گرفت جلوم گوشیشو توش برم من کنه باز دهن زمین میخواست دلم فهمیدم منظورشو وقتی

 ها نمیاره منو اسم دیگه وقت اون آیدا دست ندیش کست عزیزترین جون کن قایمش :کیارس

 .گذاشتم کتش جیب تو کیارش لباسایی تو بردمش باشه :من

  خوب توه دست که بهش نگی :کیارس

  در به زد می هی بود آیدا کنم فکر که ام یکی میومد زیادی سرصدایی صدای در پشت از 

 بلندشد کیارش صدایی که این تا

  نیست تنم چیزی شلوار جز اومد حموم از تازه من دیگه کن باز درو کیارس :کیارش

 ؟ طرفاس اون آیدا :کیارس

 دادت به نیست کسی آورد گیرت اتاق تو بعد بگیریم جلوشو میتونیم ما که االن میخوری کتک ازش که آخرش :کیارش

 ! هبرس

 کرکر اونم کیارس سمت برداشت خیز آیدا تو اومدن آیدا همراه کیارش و کرد باز درو ونادل دل هزار با کیارس

 خیس خیس بود شده  کشیده آب موش یه عین اردالن اومدن هم فرشته و اردالن میدوید اتاق دور دورتا و میخندید

  بود زده حرف باهاش آب با فرشته که ونا مثل
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 انگار نه انگار کرد بلندش و گرفت بغلش تو اونو کیارس که زد بهش مشت چندتا و آورد گیر رو یارسک آیدا آخرش

  همینه نباشه که حیا شرم بود برشون دورو آدم نفر چهار

  بیرون رفتن همشون

 ؟ نه آوردین بالیی یه سرماها کشیدین نقشه باهم تا سه شما :من

 ! رفت گرفت رو اومدگوشیش کیارس بعدم رونبی رفت شد آماده نگفت چیزی خندید کیارش

 خور چیز رو تا ماسه ها زاده برادر و عمو این بود گرفته فیلم دیشبش حال از آیدا از خان کیارس بله که فهمیدم بعد

 ! میدونه خدا کردیم هایی غلط چه ما دیشب و کردن

 میزنه ولز جلز داره فیلمه اون خاطر به آیدا که بوده بد حالمون خیلی بوده هرچی

 دارنرو   وت وضعیت کنم فکر دیگم دوتایی اون عوضی میندازه دست منو همش که کیارش

 ! دستشون دادیم سوژه بریزیم سرمون تو خاکی چه االن:آیدا

  توسرت بریز خاک خودت فقط پس ندادیم که مادوتا دادی سوژه تو آیداجان :فرشته

 ؟ باشن نگرفته فیلم هم ماهاازش معلوم کجا از اصال مادرت جان ولکن :آیدا

 !مناسب فرصت یه واسه میزارن نمیدن نشون بهمون  کردن کارا اون شایدم نیست شکی دوتا اون از :من

 ! نداره هایی جرعت همچین من اردالن بابا نه :فرشته

  داره خوبشم داره که من کیارش جان فرشته نداره هایی جرعت همچین تو اردالن :من

 بکنه کاری همچین داشت جرعت  مگه کیارس نیست مهم مرحتم جرعت میکنن خوب بکنن بخوان نکنین بحث :آیدا

 ! کردن اونام پس  کرد که دیدید

 میکنن هم کارایی همچین کشیدن ای نقشه همچین باهم وقتی آره :من

 رو بال اون نداشت دلیل بخوان خودمون از میتونستن خب بکنن کاری همچین چراباید نمیکنم درک من خب :فرشته

 ! نیاد یادمون چیزی که بیارن سرمون

  ها عوضی اون دل تب باشیم میخوان اونا که جوری همون ما که کردن کارا این  د ن د :آیدا

 ؟؟؟؟ ماها دادیم انجام و گفتن که هرکاری یعنی :من

 ! شدم آب التخج از دیدم رو فیلم نمیکردم که ای احمقانه کارای چه من ببینین نبودین  صددرصد :آیدا

  میکنم و اردالن موهای میرم من من خدایی وای دادیم انجام رو گفتن که هرچی یعنی  :فرشته

 ! میشه چندشم بزن ساک گفته بهم و کرده سواستفاده حال اون از کیارش که میکنم فکر این به وقتی

  ٱییی :من

 شد؟؟؟ چی :آیدا

  ندارم خبر ودموخ کردم کارایی چه که این به کردم فکر هیچی :من
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  نپوشیدی بودو آورده کیارش که های لباس که این مخصوصا بوده ما از بدتر وضعیتت که تو :آیدا

 بهت چیزی که کرد نصیحتش و زد حرف باهاش انقدر اردالن شام قبل یادمه بود عصبانی خیلی کیارش آره :فرشته

 ! بود آورده جوش خیلی نمیداد گوش اون کردی کار یه بود عصبانی نگه

 ! میگیره آتیش وداره عصبانیه خیلی بود معلوم درون از اما بود خونسرد ظاهرش :آیدا

  نه یا گرفتن فیلم ازمون بفهمیم بتونیم که دارم فکری یه من :فرشته

 ؟؟؟؟ فکری چه :من

   بقاپیم جلوشون از هارا گوشی  :فرشته

 همچین که کیارس میفهمن دیگه دوتای برداریم رو یکی مال بعدشم میاری کجا از رمزشو  نباشید خسته : آیدا

  میدزدن جلوش از ودارن بچش انگار چسپیده گوشیشو

 من به بسپاریت چیزو همه  کردم  من هم اونجاهاشون فکر :فرشته

 بودم گرفته گندیده ماهی بو خودمم باال رفتم و گوشه یه گذاشتم رو  لباساشون

 پول گوشیو آرایش میز رو آیدا و کیارس اتاق تو رفتم بود حموم کیارش کشیدم سرک خودمون اتاق تو رفتم 

   برداشتم رو گوشی بود ومدارکش

  بود تخت رو اون گوشی فرشته و اردالن اتاق تو رفتم بعدم

  بودن جا همون دوتاشون بود گفته آیدا که اتاقی همون تو رفتم و برداشتم

 ؟ آوردی :آیدا

 ؟ کنین باز رو رمزاشون میخواین چجوری االن ایناهاشن :من

 . باشه نکرده عوض اگه بلدم رو کیارس مال که من :آیدا

 میخواستن رمز گوشی تا سه هر

   شد باز دقیقه چند بعد تابش لب به  کرد وصل کابل با رو اردالن گوشی فرشته

 . نبود میکردیم فکر که فیلمی عکسو هیچ گالری تو رفت

  نبود توش چیزی اونم کردیم کارا همین هم کیارس از

  کلکا گذاشتن دیگه جایی فلیمارو :آیدا

  سرجاشون بزاریم ببریم بعد کنیم نگاه هم کیارش مال : فرشته

  بشه باز رمزش تا رفت ور بااونم یکم تابش لب به کرد وصل هم رو کیارش گوشی

   باشه داشته این کنین دعا کنین دعا :آیدا

 ! میگی داری چی  باشه تهداش فیلم من از کنیم دعا آیدا وا :من



 دختر خون بس  

 

P a g e  168 | 219 

 

  کنیم نگاه بیاین بسه :فرشته

  نبود کردیم نگاه رو پوشه چندتا بود پوشه پوشه و گالری تو رفت

  کردم نگاه خودم و گرفتم فرشته دست از رو گوشی بود وفیلم عکس کردیم نگاه که بعدی  پوشه تو

 دمیوم درد به بیشتر قلبم ها عکس از کدوم هر کردن رد با

  ببینم درست  هارو عکس نمیتونستم و شدن اشک پر چشمام میچرخید سرم دور دنیا

  بگیره ازم میخواست رو گوشی فرشته باریدن چشمام دوتا هر که بستم چشمامو

  کردم پلی را ها فیلم از یکی و نذاشتم که

 شد وخرابتر خراب حالم دیگه فیلمه اون دیدن با

 تو عکسایی اینجور باید چرا نمیکردم درک عکسارو این خرابه حالم که میدونستن نمیزدن حرف کدومشون هیچ

  نگهداره گوشیش

 دیوار به بکوبم گوشیشو میخواست دلم بیرون زدم اتاق از آویزون کمر و خراب خیلی حال با

 کنم تیکش هکتی میخواست دلم

  دادم یهتک دیوار به رفت گیج سرم میدیدم تار جلومو میباریدن چشمام از سیل مثل اشکام 

  بیرون اومده حموم از پس خودمه شماره شبیه شماره کردم پاک اشکامو کردم بلندش لرزید دستم تو گوشی

  آخه بریزه اشکام باید چرا اصال کنم گریه من باید چرا لعنتی اه جوشیدن دوباره اشکام

  دستش میدم آتو اینجوری اره کنم گریه نباید کنم پاک اشکامو میخواستم رسیدم اتاق در به 

  کرد نگام تعجب با شدو شوکه من دیدن با اول دید منو و کرد باز درو کیارش که بودم نکرده پاک اشکامو هنوز

  ریدغ عصبانیت با و کرد هم تو اخماشو بود من دست تو که گوشیش دیدن با اما

 ؟ میکنه چیکار تو دست من گوشی :کیارش

 کشید پشت از دستمو اومد کوبیدو هم به محکم درو سرم تپش اتاق تو رفتم و زدمش کنار نگفتم هیچی

 ؟ میکنه چیکار تو دست من گوشی نیستم تو با مگه :کیارش

  نیست که نیست مهم دیگه اصال درک به کنه دادوفریاد میخواد دلش هرچقدر نبود مهم برام وفریادش داد دیگه

 بیشتر اخماش دید رو گوشی باز ی صفحه قتیو وگرفت انداخت چنگ دستم از رو گوشی که گرفتم سمتش گوشیشو

  رفت هم تو

 ؟ میدونستی کجا از رمزشو بود قفل صفحش کردی باز رمزشو جوریچ  :کیارش

 . بگم بهش میاد بیرون دهنم از هرچی میخواست دلم پرسید دوباره که ندادم جواب

     بدم واکنش ریاینجو نباید  کنم تحمل شده که یکمم باید اما کنم بارش میشه که حرفی هر
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 ..یهو که میکردم فکر خودم با داشتم

  کرد وارد فشار بهم که وقتی شکستن هاش شیشه کمد به کوبوند منو کیارش

    کرد بیشتر دردمو بدنم تو رفتن فرو شکسته های شیشه های لبه که کمد تو رفت کمرم

  میکردن تماذی بیشتر هم شکسته های شیشه شدن خورد کمرم هایی مهره میکردم حس

 ؟   داد رو ای اجازه همچین بهت کی گالری، تو بودی رفته :کیارش

 شد می بدتر میدادوکه فشارم بیشتر کیارش که کنم دور کمد از خودمو کردم می سعی

 ؟ گالری تو رفتی چرا اصال گوشیم به زدی دست حقی چه به نیستم تو با مگه بده منو جواب شدی الل چرا :کیارش

 ! وبرهنه لخت بود داده لم بغلت تو طور چه که دیدم معشوقتو هایی عکس که این برای آوردی جوش چرا :من

  شدن جا جابه مغزام  گوشم تو زد محکم هوا بی و شد سرخ حرفم این با

  باشم ساکت نمیتونم کرد اینجوری که حاال بود سنگین خیلی دستش  میکرد ذوق ذوق دستش جایی شد کج سرم

 ! زیاده بازوت زور فقط نداری رو ای دیگه کار ی عرضه :من

  فاطمه ببند دهنتو :کیارش

 ! کنم بازش میخوام دفعه این بستس دهنم که همیشه چرا :من

  عصبانیم دستت از کافی اندازه به فاطمه نکن عصبانی منو :کیارش

 فیلم یه کنار به این  دیگه دختر یه عکسایی از پر گوشیت باشم عصبانی باید که منم اون هستی عصبانی تو چرا :من

 ؟ چی یعنی این روتخت اونم تو بغل تو لخت دختر کناره به اینم هست گوشیت تو اون تو از دونفره

 ! نیست مربوط تو به :کیارش

 داشته تعهد بهم سوزن سر یه قد الاقل  درک به نیست وسط این ای وعالقه عشق مربوطه من به خیلیم برعکس :من

 !  باش

 کرد نگاه صورتم تو اخم با کشوند خودش سمت و گرفت مومانتو یقه

 ها؟؟ باشم داشته تعهد بهت که هستی من حد در تو اصال باشم داشته تعهد باید تو به :کیارش

 !میبینن پر جیب و خالی خونه با را تو که  اند خراب دخترایی همون وفقط فقط تو درحد میگی راست بله :من

  باشه مسلط خودش به میکنه سعی داره   آورده جوش بود معلوم میلرزید یتعصبان از فکش ، بست چشماشو

 نه؟؟؟ کنی سگ منو میخواد دلت خیلی که این مثل :کیارش

 ! بکنم کاری من نیست الزم هستی سگ خدا همیشه تو :من

 دهنت اون وت از چی بفهم بدون خودتو حد :غرید دندوناش الیی از بود معلوم صورتش از بود شده عصبانی خیلی 

 ! میاد بیرون
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  بزنم حرف باهات که نداری لیاقت این از بهتر چون  میزنم حرف باهات بخواد دلم هرطور بعد به این از :من

 رو افتادم کنم حفظ تعادلمو نتونستم و کشیدن سوت گوشام عوضی صورتم تو کوبید دوباره و کرد دورم خودش از

  زمین

 میکرد ذوق ذوق صورتم طرف یه شنوده نمی دیگه گوشم کردم می حس قبلی جایی بود زده دوباره

  زد قدم کردوکمی موهاش تو دستشو کالفه میلرزید دستاش بود وایستاده سرم باال

 که روزه نمازو همون حیف کارات این به نه روزت و نماز اون به نه دورویی آدمایی همون از تو !چیه میدونی :من 

  !کردی حرومش

 بشی؟ خفه نمیخوایی زامرو تو :کیارش

 شده سرخ سرخ چپم سمت گونه کردم نگاه آینه تو شدم بلند برنگردی دیگه که ،بری بیرون زد  اتاق از که نگفتم چیزی

 بشکنه دستت ایشاهللا بود

  رفتم کلنجار باخودم کشیدم دراز تخت رو رفتم شنید نمی گوشم واقعا میسوخت گونم

  نکنم گریه تا

  باشم حرفا این از تر قویی باید پس کردم تحمل اینارو از بدتر که من کنم گریه نباید نه

  کرد خیانت بهم که درک به بود دختر  عکس گوشیش تو که درک به

 ! باشه مهم نباید هم چیزا این  ندارم ای عالقه بهش وقتی

  ببینتم تصور این با کسی نمیخواستم کردم پنهون صورتمو خودمو رو کشیدم رو مالفه اومد در صدای

 ؟ فاطی فاطی :آیدا

  برد خوابم که کردم ور اون ور این خودمو یکم بیرون رفت که ندادم جواب

  بیام در کسلی حالت از که گرفتم دوش یه رفتم شدم بلند بود  تاریک هوا شدم بیدار وقتی

  بیرون دماوم حموم از  کنم خشک خودمو که این بدون و پیچیدم خودم دور رو حوله بود تاریک اتاق

  میداد بهم خوب حس یه اتاق تاریکی نشستم آرایش میز صندلی رو رفتم

  داشت درد و میکرد ذوق ذوق گونم هنوز اما میگذره که ساعته چند

 یادم هزتا گفت درد کمرم کردم کج که کمرو بستم چشمامو و گذاشتم میز رو سرمو کالفه باشه قرمز هنوز کنم فکر

 .افتاد

  بستم حولمو دوباره بود شده مرده خون و قرمز آوردم در حولمو کردم وشنر برقو بلندشدم

 نشستم جام سر دوبار کردم خاموش رو برقا

  اومد در صدای که بودم اتاق تو چقدر نمیدونم  میکرد درد سرم

  نکبت ببینمش نمیخواست دلم حتی کیارشه فهمیدم شدن روشن برقا که نخوردم تکون
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  برق به زدم گوشیمو شدم بلند باشم آروم باید نه بودم عصبانی خیلی دستش از

  موهام کردن شونه کردم شروع و صندلی رو نشستم رفتم میکرد  نگام جوری همون کیارش

 لجش آوردن در برای نمیاد خوشش بافته موی از کیارش میدونستم بافتم موهامو خودم راحتی برای شد که تموم

  کردم کارو این

  خان کیارش میگیرم حالتو امشب پوشیدم برداشتم نازک خیلی قرمز خواب لباس هی کمد تو از بعدم

  میشدم رد جلوش از مختلف هایی بهانه به هی بعدم پرو بچه بشه کمتر غرورت این از شاید تا

  بود زیاد خیلی دوتامون غرور  میزد حرف کیارش نه میزدم حرف من نه

  میگردونه بر صورتشو میکنم نگاه که من بعد روم میکنه زوم خودش روپ بچه برمیگردوند صورتشو میکردم نگاش تا

 ! اون نه باشم دلگیر ازش باید من خوبه  آقا قهر مثال

  تخت رو رفتم باخستگی نمیشد باز چشمام خوابی بی از دیگه

  خوابیدم آزادانه جور وهمون شدم پشیمون که خودم رو بندازم رو مالفه میخواستم کشیدم دراز

  میکرد حس و بود بدنم رو که کیارش اییچشم

 مردک نکنی اذیت منو باشی تو تا بسوز بسوز

 جمع رو وکیارش خودم هایی وسایل زود شوق از منم میریم امروز  کنم جمع وسایالمونو گفت کیارش صبح امروز

 .کردم

  بهتره جااین از هست که هرچیزی اما میشه بیشتر کیارش منو ودعوای جنگ باز اونجا که میدونم

  کرد سوال من از بلند صدای با کیارش که بودن همه بودیم شام میز سر

 کردی؟ جمع رو وسایال :کیارش

 ؟؟ چی وسایل :بابا

 . خودم خونه بریم میخوام خودمونو وسایالی :کیارش

 خونتونین؟ طاقت بی که بدمیگذره بهتون اینجا مگه :مامان

   بهتره دمونخو خونه بریم اما  جان مامان نه :کیارش

 ؟ مونده چقدر هاتون خونه از مگه بشه چی که میری :بابا

  آمادن آماده مونده  ونماشون گچ فقط تاشون هرسه :کیارس

 . مونده کامل دکوراسیونش ونماش گچ عالوه به نیست آماده من خونه :کیارش

  بکنی میتونی آمادش دوروز تو خودته کار نیست کاری که اون :بابا

  میمونیم آپارتمان همون تو فعال توش برم نمیخوام اصال من اما باباجان لهب : کیارش
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 برین باهم بعدم کنید تموم باهم که کردین شروع باهم کشتین و خودتون ؟؟شماها توش بری نمیخوایی چرا :مامان

 توش؟

 ! االن نه بود زنده امیر که بود وقتی مال اون :کیارش

 . میکردن نگاه منو همه برگشت من سمت نگاها همه ولی چرا نمیدونم

 ؟ هاتون خونه تو برین نمیخواین شماها نیست زنده امیر که االن :مادربزرگ

 دادیم پولشو و فروخت  داداش امیرم زمین هامون خونه تو میریم دیگه ماه یه تا اینا کیارش و ما مامان چرا :اردالن

  کار های بچه سرپرست بی کودکان به

 بستو خون نمیخوایی بهانس امیر نبود نکنه تو بری نمیخوایی چرا تو رفت خوبی مسیر تو که ونا خب :بزرگ مامان

 نه؟؟ خونه اون تو ببری

 عمیق نفس چندتا و گرفتم جلوشو که جوشید اشکم دوباره شد کور اشتهام زد طعنشو و شد تموم صبرش بالخره آخ

  باشم خونسرد باید اشمب  آروم باید نه نه کشیدم

 نظر اون از دکورش برای برگرده طراحش میخواد حتما بزنه زندگیش خونه از نمیشه دلیل مامان داره ربطی چه :بابا

 ؟؟ کیارش نه مگه بخواد

  دیگه بگو طراحی منتظر بگو بزن حرف آره بگو لعنتی میرفت ور غذاش با داشت و بود ساکت کیارش

  درسته بزرگش مادر حرف یعنی این نگفت چیزی کردیم نگاش انتظار با بابا منو هرچی

  بودم بین ذره زیره میکردن نگام جوری یه داشتن همه  میوفته کار از داره قلبم میکردم حس

 نکنین نگام خدا تورا نکنین نگاه منو برگردین لعنتیا میکردن نگام اینجوری همه چرا میلرزید داشت بیخود وپام دست

  بود بسته گلومو راه بغض

  میکرد خراب حالمو بدتر کیارش سکوت کنم فرار خفه فضایی اون از و بشم دبلن میخواست همش

 نشم جمع این سوژه  جوری این که میاورد کوچیک بهانه یه الاقل

 !خونش تو ببره عشقشو بزارین باشه راحت بزارین پس گفتم دیدیدن :مادربزرگ

 باید بودن زندگیم هایی حقیقت ترین تلخ احرف این بگم میتونستم چی بود افتاده شماره به نفسام حرفش این با

 .کرد نمیشه ای دیگه کار وبسازم بسوزمو باهاشون

  .کنه رهن میخواد یکی رو هردوشون هم دیگه دوتایی اون اجاره دادم و آپارتمان اون واحدایی از دوتا :بابا

 از یکی  خودم من  نخواستن اگه واحدم یدونه اون خونه همون تو میریم ماهم بدین رو یکی خواستن اگه :کیارش

 . توش میارم دوستامو

 ! نمیری اینجا از تو نکن بحث من با کیارش :بابا

 . ترم راحت خودم خونه تو من اما جان بابا واجبه احترامت :کیارش

 خونه اون تو برید بگیر زنتو دست بعد بشه آماده خونت تا کن صبر خب :بابا
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 ؟؟؟ مشکلیه خونه اون توی ببرم مخود با اینو نمیخوام اصال من :کیارش

 میکردم حس کرد خوردم همه جلویی میکردم حس نداشتم طاقت دیگه باال رفت قلبم تپش اومد درد به واقعا دلم

 میکنن نگام تاسف با دارن همه

  کیارش سمت برگشتم بشه خورد غرورم بیشتر بمونم میترسیدم برم که شدم بلند جام از

  بشم آماده بگو بهم خونت بری خواستی اگه  دمکر جمع رو وسایال من :من

  شکست بغضم رسیدم اتاق به تا ها پله سمت رفتم سرعت بیشتربن با زدم حرفمو

 آب صورتم به همش کردن باز رو خودشون راه انگاری اشکام و کردم باز رو آب شیر و حموم به رسوندم خودمو

 بشه قرمز چشکام مبادا تا میزدم

    بیرون اومدم حموم از و کشیدم عمیق نفس تاچند نکنن رسوام تا

  گرفتم خودمو جلویی که کنم گریه میخواست دلم دوباره گرفتم دستام بین سرمو نشستم تخت رو

 کیارش دست بدم بهانه نباید باشم قویی یکم باید باشم ضعیف انقدر نباید کنم گریه نباید نه نه نه

 بده قوت بهم یکم کن دور ازم ضعفو این و بده صبر بهم ودتخ خدایا بده خیلی خیلی بده خیلی ضعف این

  بودن شده قرمز عصبانیت فرت از چشماش کوبید بهم محکم در و اتاق تو اومد عصبانی کیارش

  بریم بلندشو :کیارش

  نبیرو رفتم کردم سر چادرمو سرش پشت منم بیرون زد اتاق از روبرداشت ها چمدون خودش

  خداحافظی برای اومد و ماشین تو برد هارو مدونچ من از تر سریع کیارش

  کرد خداحافظی هم بابا شد بلند و بوسید صورتشو بعد زد حرف گوشش تو نشست کنارش کیارش بود نشسته مامان

  برگردوند صورتشو دید منو وقتی و بود نشسته عصبانی اون اما کنم خداحافظی ازش تا مامان پیش رفتم

  میکرد نگاه ماهارو و بود نشسته صندلی همون رو بکنم خداحافطی باهاش تا بابا پیش رفتم

 شماها میکردم فکر بشم آماده گفت بهم کیارش صبح نداشتم خبر اصال من نبود من تقصیر کنین باور بابا :من

  !میدونین

 سر بهت بار یه روز چند بروخودم تو تونیست تقصیر میشناسم پسرمو اخالق خودم میدونم دخترم نداره عیب :بابا

 . میزنم

  خداحافظ ممنون :من

 زدیم کوچه اون از و کرد گاز تخته کیارش شدیم که ماشین سوار بیرون زدیم اونجا از و کردیم خداحافظی هم بقیه با

  بیرون

   میشد بیشتر سرعتش دقیقه هر اما بستم بندمو کمر بود زیاد خیلی سرعتش

 . برو تر آروم یکم کیارش :من
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  نکرد که نکرد کم سرعتشو بودم منتظر هرچی

  ببند کمربندتو الاقل خب :من

  .میشی آزاد تو که وقته اون میمیرم من میکنیم تصادف بهتر که نبندم :کیارش

  خدانکنه بگیر گاز رو زبونت :من

 کرد نگاه بهم و زد پوزخند

 ؟ میشی راحت که جوری اون میشی ناراحت من دنرم از که کنم باور یعنی :کیارش

 من اما نمیکنی حساب آدم منو تو که هرچند سرمی باال سایه شوهرمی تو اما نیست ای وعالقه عشق درسته :نم

 !میشه سخت برام زندگی تو بدون

 ؟؟ میشه سخت برام زندگی چی یعنی :کیارش

 خون مثل کدوم هیچ هاشون طعنه از جدا ابره چشمت باال نمیگن بهم حتی شده که هم تو ترس از همه االن :من

  نمیکنن رفتار باهم ها قصه تو های بس

  داد تکون درسته معنی به سرشو

  میاد من سر باالیی چه نباشی اگه کردی فکر این به :من

 ! بقیه وآزارای اذیت تا راضیم آقام کارای این به من :گفتم و کردم گونه بچه صدامو کردنش خر برای یکمم

  شد تر آروم و شد کمتر سرعتش یکم و زد محو لبخند یه

  نگرانتم من آقایی ببند کمربندتو حاال :من

 ببندش بیا خودت :کیارش

 ؟؟؟ جوری چه من :من

 پاهام رو بیا :کیارش

 !میکنیم تصادف کیارش میگی داری چی :من

 خلوته خلوت جاده که میبینی نباش کردن تصادف نگران تو :کیارش

  .آوردم در کفشامو همین برای پس میکنه حانمامت داره میگفت بهم درونی حس یه و لبش گوشه لبخند

 و کمربند و کشیدم دراز پاهاش رو همون واسه بگیرم رو کمربند نمیتونستم کردم هرچی اونجا از صندلی رو رفتم

 بستم براش و کشیدم

  پوشیدم کفشامو خودمو جایی سر رفتم دوباره

  اونجا بریم بازه موقعه این گرفتیم جیگر ازش اومدیم روز اون که جیگرکی همون کیارش :من

  !کردیم رد اونو خانم تو کجایی :کیارش
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 ! بودم گرسنه بد چه :من

  بخورم چیزی گذاشت بابا مگه گرسنم منم :کیارش

 ! کاری اول که نه بگی شام بعد رو موضوع این میتونستی بخورن چیزی بقیه گذاشتی تو مگه :من

  نگهداشت جیگرکی یه جلوی کیارش بعدش چنددقیقه و شهر تو رسیدیم بعد ساعت نیم نزدیک که نگفتم ای دیگه چیز

  دستم رو کوبید که بزنم ناخونک میخواستم ماشین تو اومد  دوتاپالستیک با بعد میدونه خدا که شدم ذوق خر انقدر

 ؟ ناملد میزنی چرا دستم آخ :من

 باز فضایی تو بخوریم اونجا باحال جایی یه ببرمت میخوام نزن ناخونک :کیارش

 !کیارش میشن سرد که موقع اون تا اوو :من

  نباش نگران تو نمیشن :کیارش

  باال رفتیم هارو پالستیک منم و برداشت رو ها چمدون کیارش و خونه رفتیم

  توش گذاشت رو چمدونا و کرد باز رو خونه در کیارش  بیرون اومدیم که آسانسور از

  کرد گب سنگ قلبم  واقعی معنی به دیدم که چیزی با که تو رفتم منم سرش پشت

 خبره؟ چه اینجا کیارش :گفتم جیغ با

 !ریختست بهم اینجا یکم فقط نیست خاصی خبر  کن حفظ خودتو خونسردی :کیارش

 ؟؟ رختست بهم یکم این :من

 پله راه سمت بیرون زدیم خونه از گرفت منم دست وبرداشت بود تراس تو همیشه که کوچک فرشی رو یه و زد لبخند

 ها

 ؟ باال میریی راحت خیال با االن ترکوندی بم خونه تو تو میری کجا :من

  میکنیم درستش بعدٱ بریم بیا تو :کیارش

  پیچید وجودم تو بخش لذت ی لرزه یه شدم فضا اون وارد وقتی کرد روباز بوم پشت در باال رفتیم

  نشست خودشم گذاشت رفشط واون طرف این شکسته  کاشی چندتا و کرد پهن رو روفرشی

  بشین بیا خو وایستادی سیخ مثل بازم کردم من که رو کارها همه :کیارش

  گذاشتم  هم رو سنگک نون و نوشابه  چیدم کوچیکه سفر رو  آوردم در رو جیگرها و نشستم

  داشت لذت خیلی چسپید انقدر بهم که بود غذایی اولین این بودم کرده ازدواج که وقتی از

 میگفت نمک با چیز یه یا میکرد مسخره منو یا همش  بودن شده زنده سر و شوخ انقدر کیارش که امخصوص

  بود رفت یادم ریخته هم به خونه کل به زدیم حرف کردیم نگاه شهرو وایستادیم بعدم

  دلم رو ریخت عالم غم دیدم رو خونه و کرد باز کیارش که رو در پایین رفتیم که بعد



 دختر خون بس  

 

P a g e  176 | 219 

 

 کیارش؟ کنم چیکار االن :من

 چیو؟ :کیارش

  ببین رو خونه :من

  زدنو غر کن شروع بعد ببندم درو تو بیا االن باشه اها :کیارش

 استفاده  تزیئنی ظرفایی از حتی  کثیف ها کابینت تو ظرفایی تمام خونه آشپز کف شکسته ظرف خونه آشپز تو رفتم

  میکشید سوت داشت مغزم بودن کرده

 ! کنم تحمل رو خونه این نمیتونستمم بود گرفته خوابم شدیدم

  اینجا کردن تمیز داره کار دوروز کردین چیکار ببین نمیزنم خونه این به دست اصال من :من

 بکن کارتو  نزن غر فاطمه : کیارش

 ؟ کنم درستش من بزنین گند شما  کلفتتم من مگه :من

 !افتاد کار به دوباره زبونت باشم خوب باهات میخواستم مثال امروز دیگه نیومده خوبی بهت :کیارش

  گفتم الکی بغض با کردم مظلوم قیافمو همون برای نکنم درازی زبون دیگه بود قرار زدم گند دوباره اوخ

 !!!داره خوابم االن من کردنش تمیز میکشه طول صبح تا داره وضعی چه خونه ببین خو :من

  !بفرستن رو هاشمی خانم شرکت میزنم زنگ فردا بخوابیم بریم خب :کیارش

 هاشمی؟؟؟ خانم :من

  میکرد تمیز رو خونه اینجا میومد همیشه تو اومدن قبل باباس شرکت آبدارچی زن هاشمی خانم اره :کیارش

  کنم تحمل اینجارو نمیتونم صبح تا من اما خب اها :من

  نداز راه کشی جارو من برای شب نصف اتاق تو برو بیا :کیارش

  برد خوابم نرسیده  بالشت به سرم اتاق تو رفتیم

 می رو ظرفا داشت  مپل تپل میزه ریزه خانم یه که بیرون رفتم  شدم بلند بود حموم تو کیارش شدم بیدار که صبح

 تمشس

  سالم :من

 ؟ دیگه تویی کیارش خانم  گلم دختر سالم : هاشمی خانم

  هستین هاشمی خانم شما خودمم  بله :من

 . ریزست خاله همین هاشمی خانم اره :کیارش

 ! کردی چیکار خونه این با ببین بریزی زبون اومدی تو باز  :هاشمی

  دیگه همینه داشتن هنر بی زن :کیارش
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 کنم تمیز  اینجارو  نذاشت خودش بعدم اومدم دیشب خودم من  خدا به نه :من

 ! میشناسم من پسررو این دخترم میدونم :هاشمی خانم

  بود خوب بود خوب کیارش رفت و خدا بند ردجورک و جمع رو خونه همه  

  کردم رفتار باهاش  مالیمت با و مهربون جور همون منم اما شد اخالق سگ دوباره باز ولی

 میشد هاپو دوباره باز ولی میکردم خرش و میشد خوب جاهایی یه

  میگرفت پاچمو و میکرد داغ هاپو میگفتم بهش که هم وقتی

 دیگه ننره اخالق بد گیرهمی پاچمو هی دیگه هاپو خب

  بگیری دستت اینو نداری حق دیگه گفت گرفت ازم گوشیمو هم کیارش شدو دعوامون باز دیشب

 بیدار هشت ساعت امروز میشدم بیدار دیر من همه که صبح نمیبرد خوابم پریده سرم از خواب گوشی ی وغصه غم از

  بودم کالفه شدم

  شد شروع حساسش های صحنه گذشت فیلم از که یکم بود گذاشته خارجی فیلم یه کردم روشن رو تلوزیون رفتم 

 در بازی لوس من که های وقت اینجور کیارش زد سرم به فکر یه یهو که کنم عوض رو کانال خواستم شد چندشم

 شه می سست خیلی بیارم

 رو رفتم مرموزی لبخند با و زدم عطر خودم به یکم سرش باال اتاق تو رفتم شدم بلند کنم خرش اینجوری باید اینه

   تخت

 من المصب  دماغش و گوشش پشت دادن قلقلک کردم شرو  نداختم روش کامل وزنمو البته کشیدم دراز روش کامل

  نخورد تکون کیارش دراز شرو

  کردم صداش بشه پخش گوشش پشت نفسم که طوری ناز با گوشش زیر

 ؟ نمیشی بیدار آقایي  ،  کیارشی :من

 بودگفت شده تر کلفت معلوم حد از که گرفته و آلود خواب وباصدایی کرد نگام چشم یه ناخدا عین کرد باز چشماشو

 ؟ سواری من رو چرا تو :کیارش

  دالم دوش :من

 بخوابم بزار توله شو بلند :کیارش

 ! نوموخوام   نوچ :من

 نمی تکون میکردم ورجه ورجه شرو و میدادم تکونش که هرچقدرم خوابیده و بست چشماشو راحت خیال با دوباره

 !خورد نمی که خورد

 میکردم هرکار بود خواب متحرک مرده عین  بدتره منم از که این خیزه سحر بشر این میکردم فکر که باش منو اوف

 نمیگفت هم آخ یه
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  نمیخورد تکون اون ولی میدادم تکونش و میکردم صداش هی داشتم جور همین

 ؟ بردارم گوشیمو کیارشی :من

 ! نمیدم نه، اومده که میخواد گوشیشو نگو شده مهربون صبحی سر طور چه خانم بگو پس اها :کیارش

 ؟ میاد دلت :من

  !خیلی اره :کیارش

 .سرگرمم باهاش میشم تنها خونه تو من دیگه بده :من

 !!! شرط یه به :گفت و زد مزخرفش پوزخندایی اون از بعد و کرد نگام اول

 ؟؟؟؟ شرطی چه :من

 . باشیم داشته طوالنی شب یه امشب :ارشکی

  زدم صدا اسمشو حال بی شدم پنچر فهمیدم منظورشو

 ! باهام کنی همراهی آدم عین میخواد دلم اما میدم انجام کارمو زور به بخوام اگه که میدونی چیه :کیارش

  نمیده تاهمی منم به میکنه خودشو کار اون نکنم چه کنم قبول چه بود مهمتر گوشی برام االن

  بده گوشیمو االن باشه :من

 ؟ رفتارت باراین آدم برجک تو میزنی  کردیا قبول گوشیت برا فقط :کیارش

 چی؟؟؟ واسه :من

  ندارم حوصلتو روم از  بلندشو  دار برش کشو تو از هیچی :کیارش

 ! شدی هاپوکومار باز :من

  خفه :کیارش

 شو :من

  تشوفعالی کرد شروع زبونت باز توله :کیارش

 سر اومد هم کیارش کردم دم چایی و چیدم رو صبحانه میز رفتم حموم رفت هم کیارش برداشتم رو گوشی بلندشدم

 میز

  برگشت دوباره که بیرون بره میخواست برداشت بنر برگه چندتا و کارش اتاق تو رفت صبحانه بعد 

 بخچه خودتو دیگه چیز یه و  کنی کیف که میارم سرت بالیی  یه آوردی بهانه یا بودی نشد آماده اومدم امشب :کیارش

  !میپوشی خواب لباس نکنی پیچ

  قربان؟ ندارین ای دیگه امر :من

  فعال  میکنم هماهنگ میزنم زنگ تمشدا اگرم  توله نه فعال :کیارش
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  خدانگهدارت :من

 خدا ای بزارم دلم کجای  دیگه و امشب اوف

 ! شدم می دیونه داشتم استرس ،از اشتمند استرس گفت شه نمی کردم کارامو تاشب

 میخواد جدید مدل یه با دفعه هر بینیه پیش قابل غیر کیارش داشتم زیادی ترس اما نبود اولمون بار که صورتی در

  کنه سوپرایزم

  کشیده طول کیارش که این مثل نشد خبری کیارش از بودم منتظر هرچی ده ساعت تا شب

 باید ده ساعت فردا تا گفت که دادم جواب باشه خودش کنم فکر زد زنگ بهم ناشناس شمار یه که بود دوازده نزدیک

  بود مونده کامل خونه آشپز اف دی ام بدن تحویل شده کامل باید رو گرفتن تحویل که ای خونه

 ؟ میره تفریح و گردش برای فقط و خونه تو عالفه همش چرا که پرسیدم کیارش  از رمضان ماه بعد یادمه

  نه یا باشه داشته کیارش کی که داره  بستگی دکوراسیونه طراحی کارش گفت که

 شعبه یه همونجا خارج میرن اونا که وقتیم  دارن کشی نقشه و مهندسی شرکت یه باهم بابا و اردالن و کیارس اما

 کننمی شروع رو کاراشون وبابا اینجا میان میفروشن رو شرکت و نمیکنه پیشرفت خیلی که میزنن دیگه

  بود گرفته کارشم این مدرک پارسال خودش گفته به البته که کیارش اال بودن خونده کشی نقشه یا مهندسی اونا همه

 دارن همکاری باهم شرکتاشون معموالنم

 مدرک و خوندن درس به میکنه شروع دوباره بابا اصرار به بعدم میگیره رو دکوراسیون طراحی مدرک اول کیارش

  گرفته کنم فکر رو سیمهند و کشی نقشه

 میبنده خالی داره میکردم فکر خونده مدرک دوتا سالگی ۲۳ سن تو جوری چه که بود تعجب برام اول

  گوشیم با بازی کردم شروع بعدم و خوندم نماز  شد اذان رفت کردن صداش کیارش که زدیم حرف باهم دیگه یکم

  شارژ به زدمش که بود خاموشیش  به نزدیک خورد هشدارش زنگ

   خوابید نمیشه بابا نه دیدم که ببره خوابم بلکه بکشم دراز که تخت رو رفتم شدم بیکار بیکار دیگه بعد

  شد باز در  که میکردم نگاه دیوارارو و سقف به و کشیدم دارز مبل رو سالن تو رفتم

  سوخت براش دلم  میبارید خستگی قیافش از  تو اومد کوفته و خسته کیارش بلندشدم

 !نباشی خسته سالم :من

 ؟ بیداری که هنوز تو مرسی سالم :کیارش

  نبرد خوابم کردم هرکاری :من

 ! بیار برام  مسکن یه میشم هالک دارم :کیارش

  بود داده تکیه مبل به خورد براش بردم آب روبا مسکن و بلندشدم

  سوخت براش خیلی دلم تخت ور کرد پرت خودشو شکم رو باال همون از رفتم سرش پشت منم که اتاق تو رفت
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  میکنه درد هنوز استخونام بدی ماساژ یکم برام میشه فاطمه افتادم کول و کت از :کیارش

  دادنش ماساژ کردم شروع و  نشستم کمرش رو رفتم

 !حال این با میکنی کار اینجوری که ها موقعه این به نه نداشتی کاری که وقتایی به نه :من

 ماه مال میکردم فکر منم بود زده و ماه همین تاریخ  طرف داد قرار این توی نیست نجوریای همیشه اهوم :کیارش

 روزی شبانه روز چند تو شدیم مجبور کردم نگاه رو داد قرار رفتم شده تموم گفت زد زنگ پیش روز چند که دیگس

 .کنیم کار

 ؟ کارت تو میشی خسته انقدر همیشه :من

 کار نفری شیش شدیم مجبور رفتن گذاشتن  کارم اف دی ام از یکی با نفرشون جپن کارگرا چون امروز نه :کیارش

 . کردم کار باهاشون منم کنیم

 ؟ میکردی سخت بودکار بارت اولین پس اخی :من

  خونه آشپز های اف دی ام نصب مخصوصا اهوم :کیارش

  نزدیم حرفی ماهاهم  گذشت که دیگه یکم

 ؟ شرکت یه یا داری کارگاه کیارش :من

  کردم نگاش نداد جواب بازم که کردم صداش بار چند دوباره نداد جواب

 خدا امید به بگرده دورت زشتت معشوقه خوابیده خشن دراکوالیی بچه یه عین طفلکی اخی

  زدم مسواک رفتم بعدم و روشستم بود مونده که ظرف یکم و خونه آشپز رفتم

 ناز خیلی قیافش خواب تو اما خشنه که درصورتی میگفتن که دمخودن رمانا تو کشیدم دراز کیارش دست بغل رفتم

  معصومه ها بچه عین یا شده

 دراکوال  بچه به قیافش هنوز خوابیده اخمو جور همون نیست میگن اونا که مدلی اون کیارش قیافه چرا نمیدونم اما

 ! آدمیزاد بچه تا  شبیه بیشتر

  خدا به واال

 برد خوابم که دمکر نگاش بدیدا ندید عین انقدر

 بود صورتم رو کامل نور و بود رفته کنار پرده شدم داریب یوقت

 هی رونیب اومدم یسر کردمیم ضعف داشتم و شد سست پاهام که  گرفتم دوش هی و حموم رفتم و  شدم بلند

  خوردم و کردم درست یسر سر یچ هی و خونه آشپز تو اومدم و دمیپوش  آزاد  یلیخ یلیخ لباس

 !یندار احساس کمی که ارشیک نده رتیخ خدا یگرسنگ از کردم ضعف شیآخ :من

  اومد پرو خان ارشیک و شد باز در که کردمیم نگاه لمیف داشتم ونیتلوز جلو رفتم

 ؟ یشد داریب یک :ارشیک
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  دارشدمیب تازه :من

  بده منو کرمه رهنیپ نیا ایب  :ارشیک

 کرد بغلم پشت از که گشتمیم کمد وت داشتم رهنشیپ دنبال و اتاق تو رفتم سرش پشت

 ؟ ارشیک یکنیم کاریچ :من

 ! خدا به ندارم تحمل گهید :من

  !کن صبر دهیم تحمل بهت خدا :ارشیک

 !ارشیک :من

 ...... و کرد باز کمربندشو و آورد در شو کت و تخت رو کرد پرتم

  سوختیم انقدر بود دهیرب انگار شکمم ریز داشت درد یلیخ دادم ماساژ شکمو انداختم روتخت خودمو

  کنه تحمل نتونه زنم دیشا که کنهینم کار عقلش کمی نادون  عقل یب یعوض کردم ارشیک بار بود راهیب و بد یهرچ

 گهید یکی بود کباب جوجه یکی کردم باز رو هردوشون بود خونه آشپز زیم رو غذا پرس دو رونیب رفتم و شدم بلند

  بود بیعج زهیچ هی

  میمجرد دوران تو  داشتم دوس یکاچ یلیخ من جون آخ  هیکاچ دمیفهم مکرد بوش یوقت

 تو ختمشیر بود سرد خوردم برداشتم قاشق هی داشتم دوس که بس کنه درست برام کردمیم مجبور مامانمو

  کنم گرمش تا و تابه یماه

  خورد کبابمو جوجه نشستم بعدم

 ! یخوریم ها هزد یقحط نیع یدار که یا گرسنه یلیخ معلومه :ارشیک

  درآد تاچشت جونم نوش :من

 ! یخورد تویکاچ  گرفتم برات خودم خوبه :ارشیک

  خورمیم االن نه :من

  کرد دایپ برام اون بگم یهاشم خانم به مجبورشدم کردینم درست یکس گشتم شهرو تمام :ارشیک

  ؟یشد مهربون انقدر هوی تو شد یچ :من

 !سوخت برات دلم :ارشیک

 ؟؟ یکرد تجربه یعنی واقعا :من
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 داشتم نگهش سالح عنوان به و برداشتم هارو یکاچ تو قاشق که سمتم برداشت زیخ

 آوردم در پدرشونو و زیم رو گذاشتم هارو یکاچ راحت الیخ با منم سرجاش برگشت  نشه فیکث که نیا یبرا اونم

 مجون نوش

 امیب کنار تونستمینم اصال شاریک یدوگانگ نیا با  شدم یم خسته یزندگ از کم کم داشتم گهید

 بزنن سر بهم بودن اومده وفرشته دایآ و ارسیوک اردالن داشتم مهمون امروز

 اوردنین فیتشر هنوز که خان ارشیک داشتم نگهشون شام یبرا زدن سر بهم اومدن الاقل معرفتشون بازم

  ارهیب خودش با کنه هیته که شتمنو باال بلند ستیل هی و فرستادم براش امیپ هی منم نداد جواب بهش زدم زنگ

 نه؟؟ مگه شد عوض باز دکورش خونه داداش زن :ارسیک

 !زرده هنوز سقف بود دهیترک بمب خونه تو انگار کردمیم عوضش دمیبا دار تفنگ سه شما باشاهکار بله :من

  مینداشت یریتقص که ما کرد خودش نداره یربط ما به بود خودت شوهر ریتقص سقف :اردالن

 ؟ مگه کرد کاریچ :تهفرش

 سرد نه میماگفت سقف به چسپهیم میبنداز تزاهارویپ گفت اون که میشد ریدرگ ماهم شد مردونه بحث هی :اردالن

  چسپهینم شده

 ؟ خب :دایآ

  باال انداخت تزارویپ شلپ بعدم کرد یبند شرط دوتا ما با ماهم داداش آق من گل جمالت به خب :ارسیک

 د؟؟؟یچسپ :دایآ

  کرد ییتزایپ لباسشو و اردالن بغل تو افتاد بعد قهیدق ده اما دیچسپ :ارسیک

 ؟؟؟ یکرد پاکش طور چه حاال :اردالن

  کرد رییتغ سقف رنگ دیکن دقت اما شد پاک که دمیساب انقدر باال رفتم میکرد دایپ نردبون هی میمجبورشد :من

  !شده پاک رنگش شهیم معلوم اره :فرشته

  اهوم :من

 بکنم سرگرمشون تا میزد حرق باهم کمی  و بردم ربتش براشون

 نداد جواب زدم زنگ که هم گهید چندبار نشد ارشیک از یاماخبر شد شش ساعت

  دادینم جواب دادمیم امیپ دادینم جواب زدمیم زنگ رفتمیم رژه و بود دستم یگوش خونه آشپز تو
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  خونه آشپز تو اومدن دایوآ فرشته

 ؟ یفاط شده یچ :دایآ

 ! زنمیم زنگ یوقت نه امامویپ نه دهینم جواب ارشیک :من

  گه؟ید ادیم باشه هروقت چرا :فرشته

 . رهیبگ بره دیبا الزمه موادم چندتا رهیم سر حوصلشون تنهان ها پسر :من

 نباش نگرانشون کنن گرم رو سرشون یجور چه بلدن پسرا نیا :دایآ

  ارنیب زیچ هی رستوران میزنیم گزن نشد اگرم کن درست یسر سر زیچ هی شامم :فرشته

  کردم اماده رو ها لهیوس  رفتم اونا رفتن بعد

  بود مونده لویک کی از کمتر برنجم  آوردم رونیب رو خی یوماه مرغ خچالی تو از

 آخه خورنیم ادیز برنجن عاشق همشون نایا بکنه کارتیچ خدا بگم ارشیک یا

 گفتمیم راهیوب بد و دادمیم فوش رو ارشیک لب ریز همشم دمغذاش کردن درست مشغول گذاشتم شستم همونارو

  دستشه یگوش وچهارساعته ستیب که یآدم اونم نهیبینم رو وزنگ امیپ همه اون یعنی ونهید فکر یب ی پسره

 ارشیک شده شب هشت ساعت کنار به نایا اوف ببرم براشون ستین خونه تو که هم یا وهیم شد آماده غذاها

  برد وموآبر یعنی ومدین

  رفته سر حوصلشون بود معلوم پسرا یها افهیق از دمیکشیم خجالت ازشون ها بچه شیپ سالن تو رفتم

  نداد که نداد جواب اما بده جواب و بشه یفرج بلکه زدم زنگ ارشیک به بازم میزد حرف باهم نشستم

 داداچ؟ زن یکنیم کاریچ :ارسیک

  دهینم جواب زنمیم زنگ ارشیک به ها :من

  همونه ریدرگ پستش به خورده کار هی دیشا :ارسیک

  که نشیشناسیم کنهینم دور خودش از رو یگوش وقت چیه باشه یهرچ :من

  زنمیم زنگ شرکت یپسرا از یکی به نشد اگه بزنم زنگ من کن صبر :اردالن

 ارشیک به زد زنگ و برداشت رو یگوش

 باشه......یگیم یدار یچ یچ یعنی........ یدینم جواب زنهیم زنگ فاطمه یهرچ چرا...... تو ییکجا الو :اردالن

 تو خود یجا اون..... ها تو خونه میاومد آدم نفر چهار ما شعور یب.....ییایم یک حاال...... میزنیم حرف بعدأ باشه
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 بهتر همون یگیم خوادیم دلت یهرچ یآورد جوش.... یا ونهید....... آخه چرا اونجا.... ییکجا االن ...... خود یجا

 فعال شهینم االن میزنیم حرف راجبش ....ییاین

 احمق شعوریب دادینم منو جواب فقط بود کرده ریگ گلوم تو بد بغض هی کرد قطع رو یگوش

  کردمیم یباز انگشتام با و انداختم نییپا سرمو  شده یزیچ هی شهیم معلوم اردالنم ییحرفا از

 ! بکش شام ایادبینم حاالها االح هم شوهرت نیا گشنمه من فاطمه :اردالن

  نداشتم رو یزیچ خوردن یاشتها اصال  دمیچ زویم دخترا کمک با و شدم وبلند گفتم یا باشه

 گفت؟؟؟یم اردالن به داشت یچ داد رو اردالن مال اما دادینم منو یها تلفن جواب یچ یعنی

  دنکر رفتن عزم ها بچه بعدم میخورد یچا و مینشست دورهم کمی شام بعد

 بود ومدهین هنوز ارشیک اما بود ۱۱:۲۰ ساعت

  بست سرش پشت درم تو .بوداومد ارشیک اومد در یصدا که کردمیم خاموش داشتم هارو برق

  بود ینجوریا که بود شده شیطور هی انگار دیدینم منو کنم فکر داد هیتک در به

 ارش؟یک :من

  دیغر خشن دید منو یوقت تگش من دنبال برش رو دو کرد باز چشماشو دیترس انگار

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا تو :ارشیک

 ؟؟؟ باشم کجا خب :من

  نگفت یزیچ و کرد موهاش تو کالفه صورت به و گذاشت چشماش رو دستشو

 ها؟؟؟ ینداد جواب چرا زدم زنگ دادم امیپ بهت انقدر :من

  ندارم حوصله بردار سرم از دست :ارشیک

 یب  بهشون محترمانه یلیخ آقا بعد بودن تو یوعمو برادر تو، خونه بودن دهاوم مهمونا ارشیک یچ یعنی :من

  ومدین و کرد یاحترام

 ؟ یا کارهیچ تو وسط نیا ومدمین کردم خب :ارشیک

  وناراحت رنیدلگ تو دست از گذاشتم حترامم بهشون کردم یرایپذ مهمونام از که من  درک به :من

  داد تکون سرشو و دیخند یعصب صورت به

  نخور اونارو یریودلگ یناراحت غصه بخور خودتو غصه نیبش تو :ارشیک
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 ستین مهم برام اصال یزندگ نیا چون خورمینم خودمم غصه خورمینم رو اونا غصه اصال من :من

 ! کنم کاریچ دونمیم باشه ستین همم برات یزندگ نیا من یخدا او :ارشیک

 ؟یکنیم دیتحد منو یدار االن :من

  آره اقیدق :ارشیک

 یزنیم کتک باهاش منو دفعه سه دفعه دو دفعه هی روز یریگیم دستت کمربند هی فوقش فوق ستین مهم بکن :من

  ستین یرنگ که یاهیس از باالتر

  دمیکش قیعم نفس چندتا و نشستم کاناپه رو رفتم شدم یعصب رفت شد رد بغلم از زد پوزخند

 بدجور منو پوزخندش داره برام یا نقشه چه گهید االن ایداخ اوف شمیم ونهید دارم بده صبر بهم خدا یوا

  ترسونهیم

  میکن بحث دوباره خوادینم دلم بخوابم برم دیخواب یوقت که موندم سالن تو کمی

  بستم چشمامو و دمیکش دراز اون به پشت منم بود دهیکش دراز در به پشت اتاق تو مترف یوقت

 شدم یم کالفه داشتم گهید شد یم پهلو اون به پهلو نیا از همش ارشیک خوردیم تکون یه تخت

 ؟ یخوابینم چرا شده یزیچ :من

  گرسنمه کن درست من یبرا زیچ هی بلندشو :ارشیک

  کردم دم یچا براش کرد مجبورم بعدم خورد بهش دادم و کردم گرم براش شام بلندشدم

 رفتم دمیرس تخت به که نیمه بودم خواب جیگ بخوابم که گذاشتم سرمو رفتم شد که بردارم دست

  صبحانه بعد کردم صداش کردم آماده رو صبحانه بود نشسته سالن تو بود داریب ارشیک  دارشدمیب که صبح

 ! نشدم داریب خودم تا ینکن دارمیب بخوابم رمیم من :ارشیک

 ؟ یدینخواب شبید مگه :من

 . بخوابم نتونستم بود مشغول ذهنم نه :ارشیک

  شد داریب خواب از که میون دو دو ساعته تا کردم مشغول خودمو منم ابهبخو رفت که ارشیک

 رو همونا نیهم یبرا هست  هم اصراف کنم درست یزیچ نداشتم هم حوصله بودن مونده یلیخ شبید ییغذا

  کردم گرم

  کردیم کاوش داشت زویم شد زیر یچشما و باشک زیم سر نشست اومد کردم صدا رو ارشیک

  توهم رفت باز اخماش شبهید مونده ی غذاها دیفهم دشونید آوردم در ماکروفر تو از وهار یماه یوقت
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 ؟؟؟ نیچ نایا :ارشیک

  غذا معلومه خب : من

 ؟؟؟ نه گهید شبهید مونده یغذاها :ارشیک

  زمیبر رو غذا همه نیا هست هم یالک اصراف بعدشم کنم درست یزیچ نداشتم حوصله خب :من

 یکنیم درست مختلف یها زیچ شب ظهر صبح بعد به نیا از خورمینم زیچ هی وقت چیه ور وعده دو من : ارشیک

  تو دونمیم من نه وگر برام

 !ارش؟یک :من

 !!! خب برام ینیچ یم هم یمجلل یلیخ زیم گهید زیچ هی و کوفت :ارشیک

 ! وبشورم بپزم دیبا همش من که ینجوریا هیانصاف یب که نیا :من

 حالت به یوا هفته هی واسه قیدق کنم هیته که یدیم یکنیم ستیل هم رو هفته هی دیخر است که نهیهم :ارشیک

 . بشه اکمتری شتریب

  دور زمیبر شدم مجبور هم رو گهید یغذاها تمام بهش دادم کردم درست ستیل هی ظهر بعد

 خان یبرا تا گرفتم نظر در شب یبرا غذا مدل هی یآشپز کتاب از بعدم  بهش دادمیم که ستین نجایا هم یا گربه

 کنم درست الیگودز ی زاده

  کنم دعوت را نایا ومامان رمیبگ یمهمون هی دیبا بود گفته فرشته بود کارش اتاق تو ارشیک

  بزنم حرف ارشیک با تا رفتم همون یرای خورهیم بر بهشون و شنیم ناراحت نه وگر

  اتاق تو نبرد سرمو و کردم باز آروم درو ومدین ازش یصدا زدم در یهرچ

  کردیم نگاه دقت با رو یزیچ هی داشت و بود گذاشته کارش زیم دوطرف رو دستاش

  کردمیم تماشا رو ارشیک داشتم بودم زونیآو در از کج  یهمونجور من

  زد آرش در حرص یها لبخند اون از یکی دید منو و کرد بلند سرشو ارشیک هوی

 ؟ یشد زونیآو چرا توله :ارشیک

 ! موکونه کالیچ داله آقامون نمیبب اومدم :من

 ! رونیب برو نداره رو تو ییکارا نیریش حوصله مونده یزیچ هی تو شلوغه سرش آقاتون :ارشیک

  نوموخوام :من
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  رونیب برو دارم کار توله :ارشیک

  بشه تموم کارت تا مونمیم نجایهم رونیب رمینم اصال شد نجوریا که حاال اصال :من

  ازنمتیم امیم :ارشیک

  !شود چه اوم بخورم تورو مغز منم یبزن منو تو که امیم خودم کشهیم طول یبزن و یریبگ منو و یایب تو تا اوو :من

  نکن یجور اون افتویق :گفت و دیخند بلند یصدا با

 ؟ یجور چه :من

  یکرد االن که یمدل نیهم :ارشیک

  یکنیم کاریچ یدار حاال خب باشه :من

 !؟ ندارم حوصله  بچه رونیب برو ییایم یدار کجا :ارشیک

  هیمشکل ارمیم شاسرج رو حوصلت من زمیعز خب :من

 شکشیپ آوردن جا سر حوصله نخور منو مغز تو :ارشیک

 !!!! الشیک :من

  کردنه صدا مدل چه نیا کوفت یا  :ارشیک

 ؟؟؟ هیمشک دالمیم دوش :من

  بله :ارشیک

  کن حلش نیبش پس :من

  نخنده که نیا کنترل یبرا من نظر به داد تکون سرشو و زد محو لبخند هی

  زینر خودت یتو خندهاتو اصال بخند گلم بخند :من

  رفتم ودر دمیفهم آخر لحظه که رهیبگ منو خواست و دیخند

 ؟ یبکن کالمیچ ییموخوا :من

  ینکن ینیریش خود انقدر که برسم حسابتو خوامیم :ارشیک

 !!هیچ یدونیم :من
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 ه؟یچ :ارشیک

  کنم یزبون نیریش یکار نیریش برات همش خوادیم دلم من یشیم یداشتن ودوس مهربون تو یوقت هآخ :من

  زدم رو خالص ریت جملم ادامه با که کردیم نگام تعجب با و شدو مح لبخندش

 ! کنم باز جا دلت تو کوچولو هی دیتاشا :من

  کارش زیم سراغ دوباره رفت و رفت هم تو اخماش هوی

  بدم انجام دیبا کارامو من بگو زود یارد یکار :ارشیک

 ! شد اخمو آقامون :من

 ؟ نه ای یگیم :ارشیک

  شد یاشک چشمام خود به خود و دیلرز بدنم ستون چهار زد که یداد با

 که رونیب برم اتاق از تا برگشتم بگم بهش که رفت ادمی اصال

 ؟   فاطمه :ارشیک

  دادمن جواب بازم کرد صدام دوباره که ندادم جواب

 ؟ ستمین باتو مگه :ارشیک

 ه؟؟یچ ها :من

 ؟ زنه حرف مدل چه نیا :ارشیک

  هست که نهیهم :من

 باشه است؟ که نهیهم :ارشیک

   میبره داره وخوابم خستم کن دم یچا برام

  خوردیم داشت شویچا براش بردم کردم دم یچا براش رفتم

 م؟؟یکن دعوت نارویا مامان فرداشب :من

 ؟؟یکن دعوتشون یخوایم اونا به نسبت شد قلمبه محبتت هوی تو که دهش یچ خب :ارشیک

 ؟ بده مگه :من

  نه؟؟؟ یکن جا اونام دل تو رو خودت ییخوایم حتما ستین بده نه :ارشیک
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  هیمشکل کنم کارو نیهم خوامیم  فکرام نیهم تو آره :من

  یندار جا ومن من خانواده یاعضا از کدوم چیه دل یتو  تو چون نکن خود یب یسع نصحت تو به من از :ارشیک

  گذاشتم روهم لحظه چند واسه هامو وچشمام کردم مشت دستمو لرزدنیم دستام عصبانت شدت از

 داد ادامه ارشیک که

 وفقط فقط اونا نه  یزیعز وبراشون دارن دوست نکن فکر کننیم محبت بهت هاشون یبعض ینیبیم اگرم :ارشیک

  کننیم ترحم بهت

 ؟؟ نه گهید یزنیم یدست هی یدار :من

 نیهم قتهیحق همشون نایا یستین زدنم یدست هی حد در آخه :ارشیک

 ؟ نه ای یکنیم دعوتشون االن درست قتیحق همشون نایا قبول باشه :من

   دونمینم :ارشیک

  کن دعوتشون بزن  بابا به زنگ هی فقط ندون تو باشه :من

 ؟ چنده اعتس  باشه :ارشیک

  میون هشت :من

  گهید فرداشب واسه : ارشیک

  آره :من

 ششیپ رفتم من شدن تموم بعد زدیم حرف بابا داشت بابا به زد زنگ برداشت شویگوش و اتاق از رونیب رفت

 ؟؟ شد یچ :من

  یزیچ هی فقط انیم گفتن گفتم :ارشیک

 ؟؟ یچ :من

 ییبال خدا به یداد رو جوابشون مهکل هی فقط فقط تو گفتن بهت یهرچ اگه ادیم مادربزرگمم ادیم مامانم :ارشیک

  یاریب باال خون که ارمیب سرت به

 ! کنم ونگاشون نمیبش ساکت من گفتن بهم یهرچ یعنی :من

  وتو دونمیم من وقت اون بشن ناراحت که بزن کیکوچ حرف هی ای کن یاحترام یب بهشون فقط تو آره : ارشیک
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  گرفت بدجور دلم شدم یحال هی اما اتاق تو رفتم برگشتم و زدم تلخ لبخند هی نگفتم یزیچ

 کردیم ینیسنگ دلم رو حرفاش زدینم حرفارو نیا کاش یا

 زنهیم حرفارو نیا چرا پس نبودم مقصر من دونستیم که خودش 

 میمعمول خورشت هی کنم درست یماه و یسبز قرمه خواستمیم کردم آماده رو الیوسا تمام شدم داریب که صبح

  کنمیم درست

 ظهر بعد از رو کردنشون درست فقط کرد هامو کار تمام  کنمیم درست یزعفرون و پلو دیشو مدل ود برنجم

  کنمیم شروع

 وتمام زدمیم میج من ومدیم مهمون هروقت بابام خونه ادمهی کنم عادت دیبا اما سخته برام یلیخ کردن کار ییتنها

  دادنیم انجام داداشام وزن مامانم کارو

 ییزایچ هی شکسته وپا دست شکر خدارو اما نبود سخت انقدر برام کردن کار االن دیشا کردمینم فرار اونجا اگه

  بلدم

  رهیبگ ونوشابه دوغ فرستادم فقط رو ارشیک بودن آماده  هم غذاها بودم کرده آماده رو ها زیچ تمام

 ! دیخر برو یگیم بهش یوقت ادیم زورش چقدر

  میبود آماده مونهردو مهمونا اومدن کینزد شد هشت ساعت

  کنه باز درو رفت ارشیک زنگ یصدا با

 من بازهم ای کنمیم هیوگر زمیریم اشک فقط من امشب ای بشه تموم خوش خوب امشب ستین قرار دونستمیم

  شمیم تیاذ و شمیم ریتحق

  یا گهید کسه نه نمیبیم صدمه که منم نیا دوصورت هر در

  بچش وشوهرشو ونیکتا یحت بودن همه شونیپ رفتم منم  شونیسپر واحوال سالم و ها مهمون شدن وارد با

 نره آبروم گهید نایا یجلو کن ریخ به خودت خدا یوا

 من ولکن نکنه خراب امشبمو تا دارم حتم که کردیم نگام چنان مادربزرگ بردم یچا براشون بودن نشسته همه

 شهینم

 میتنظ ما یرو رو نشیب ذره سر نفس به اعتماد با اونم بودم مادربزرگ یرو به رو که نشستم مبل رو ارشیک کنار

  بود کرده

  نبودم ها باغ نیا تو اصال من اما کردیم فیتعر خاطره زدیم حرف بابا

  همه جلو اونم کرد باز من با حرفو سر ونیکتا بار نیا که شدن ساکت همه باز

 ه؟شد کوتاه قدتم انگار  یشد الغر یلیخ حاال تا دیع از فاطمه :یکت

 !کرد آب گوشتاشو کمی فقط بشه کوتاه قدش شهیم مگه .مادر یگیم یچ هی :مامان
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  رفتم آب به حتما :من

  یشد همونا مثل رنیم آب به نباشن اصل که  یها پارچه مثل آره :دایآ

  خورهینم جمع نیا به اصال نیکن نگاه اگه ستین اصل   که معلومه قایدق :مادربزرگ

 تر مسخره لبخند هی خودش از بدتر منم مسخرش لبخند نیا با زدن حرف کرد شروع نیا کن ریخ به خودت ایخدا

  کرد شروع دوباره که زدم

 ! ستنین جمع نیا مناسب اصال که هستن نفر چند جمع نیا تو :مادربزرگ

 تادو ما فقط منظورش چون کردنیم نگاه فرشته منو به همه  باشه سر خون تا بست تیعصبان با چشماشو فرشته

 . میبود

  رونیب میایب خفه ییفضا اون از تا داد قرار مخاطب منو فرشته

 ؟ دمیند رو خانوادت من رفته یک به تو افهیق فاطمه :فرشته

 رفته مادربزرگم ای بابام به دیشا کمی باستیز یلیخ خاصه یلیخ مامانم افهیق چون نرفته مامانم به افمیق :من

  مامانمه مثل  چشمام رنگ فقط باشم

 یلیخ قهوه دمید که کینزد از اما هیمشک ای یا قهوه چشماش رنگ کردم فکر دمید مامانتو که اول من آره :ایمیک

  داشت یمشک یخطا بود روشن

 ! گذاشته لنز هی انگار روشن کینزد از رستیت دور از هینجوریهم هم فاطمه آره :فرشته

 ! میردا نایا یچشما رنگ از هم یتر مهم یها بحث :مادربزرگ

  کنهیم نگام داره جالد نیع ارشیک شهینم اما کنم بارش گنده کهیت هی خواستیم دلم همش

 ودوباره انداخت بهم نگاه هی فقط اون اما  رهیگیم من با همش مادربزرگش نهیبب که کردم نگاه ارشیک به

 یعوض برگردوند صورتشو

 ستین مهم اصال بگن خوانیم یبزارهرچ کن لشونو اوف خونه آشپز تو رفتم کردم جمع رو ها استکان شدم بلند

  کرد باز که درشو خچالی سمت رفت ایمیک  خونه آشپز تو اومدن دخترا که کردمیم درست ساالدهارو داشتم

 ؟ نیکرد دیخر چندسالتون واسه خبره چه نجایا فاطمه اوف :ایمیک

 گفت بهم بعدم میباش داشته متنوع یغذاها دیاب شب ظهر صبح بعد به نیا از گفته کرده لج من با داداشته کار :من

  سیبنو ستیل هفته هی واسه

 ! کنم کاریچ موندم میکن تموم دیبا هفته خرا  تا گهیم حاالهم آورده کرده بار ونیکام رفته دستش دادم نوشتم

 . نیکن تموم کشهیم طول ماه هی کم کم  نمیبیم من که ینایا :ونیکتا
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 ؟ بشه تموم که بخوره همش فاطمه مگه :دایآ

 ! بشه تپلو دیشا بعد :فرشته

  کنم؟ کاریچ نشن تموم هفته هی تو نایا :من

  !توچه به خودشه مقصر گرفته ادیز یوقت نکن یکار : ونیکتا

  کنهیم پوستمو دهیکش نقشه من یبرا اما :من

  بده ها هیهمسا به کن شتریب کمی یکنیم درست که یغذاها خب :ایمیک

 ؟؟ آخه ما یها هیهمسا :من

  افتاده خونه تو شده نخاء قطح پدرشون   دارن بساط خونشون در دم هستن بچه پسر دوتا کوچه نیهم تو :ایمیک

  گسید جا هی خونشون صاحبخونه اند ییالیو خونه هی داریسرا کنه کار تونهینم داره یماریب مادرشونم

 ؟ یدونیم کجا از نارویا تو :من

 . دمیشن گفتیم اباب به داشت که ارشیک :ایمیک

 ؟ شناسهیم کجا از رو سرکوچس که یا هیهمسا دهیند هارو هیهمسا از یکی تاحاال طفلک نیا :دایآ

 مخافت نکنم فکر ارشمیک داره ثوابم  یبد بهشون غذا ها وشب ظهرا انیب یبگ پسراش به یتونیم حاال :ونیکتا

 .بده بهشون یاضاف یموادها از ای کنه

 ؟  کنم خبرشون یجور چه رونیب برم تونمینم که من :من

 که یشرط به فقط دمیم نشون بهشون روهم خونه انیب گمیم بهشون رمیم فردا مونمیم نجایا امشب من :ایمیک

 !یکن درست ادیز غذا حتما

 فقط برام کنهینم فرق که ادشیز و کم کنم درست غذا وعده سه هر دیبا من ندارم مشکل که اون یبرا نه :من

 !ارشیک

 . ادیم خوشش میلیخ کارا نیا از زنمیم حرف ارشیک با خودم من :ایمیک

 ؟ خورهینم که ورفتاراش خودش به بلده یکارا نیهمچ ارشیک یعنی :من

 ! تر رحم ودل تر سوز دل همه از ارشیک برادرا خواهر ما تو برعکس نه :ونیکتا

 ؟ نیهست یچ گهید شماها رحمتونه دل سوز دل نیا اگه کنمینم باور اصال :من
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 . ستین ینجوریا یول دهیم نشون هاشو یبد فقط تو یجلو دیشا :ایمیک

 !نداده نشون نرمش اصال مدت نیا تو رهیدرگ یزنش که باتو چرا دونمینم :ونیکتا

 ! شهیم سگ دوباره رتشیگیم برق انگار هوی شهیم خوب که قهیدق هی نه :من

  بداخالق بگو الاقل هیچ سگ :ونیکتا

 ! نیکنینم باور نیهم سهاو نیدید اشویخوب شماها داداشتون نیا کنهیم رد هم بداخالق از اخه :من

 رد امکانات نیا با رو خونه نیا بود بد اگه باشه یگیم ارشیک از تو که یزایچ نیا کنمینم باور که من اما دیشا :ایمیک

 انقدر بده باهاش یگیم تو که یزن به و کنه دیخر ینجوریا هفته هی یبرا یدید و یمرد کدوم  زاشتینم ارتیاخت

  برسه

 ....که اشماهایمیک :من

 تا کنه نگات بد که نهیا تشیعصبان اوج اوج ستین یگیم تو که ینجوریا  میشناسیم رو برادرمون ماها  فاطمه :ایمیک

  کنه بلند یکس رو دست ادینم دلش یحت نه وگر نزنه حرف باهات وقت چند

 !عمرش تو نکرده دعوا یکی با بار هی یحت اما بود یوغشل یپسر دانشگاش تو :ونیکتا

  باشه بوده اجبار سراسر که یزندگ نیا اونم کنهیم فرق شونیمتاهل یزندگ با شونیمجرد یزندگ آدما :من

  نشده یگیم تو که نجوریا ارشیک خورمیم قسم من باشه که هرجورم :ونیکتا

  گذاشت گهید روهم چشماشو نگو یچیه یمعن به و مزانو رو گذاشت دستشو دایآ که بزنم حرف خواستمیم

  نگم یزیچ کرد اشاره بهم هم فرشته

  قبول هیبیع یب گل شماها برادر باشه :من

 .کردن حمله من سمت گهید یدوتا اون  رفتن ونیکتا و ایمیک یوقت  شدم ها ساالد نهیتزئ مشغول و نگفتم یزیچ

 ؟ یدینم صیتشخ هم رواز شمنتد و دوست اصال تو دست از  فاطمه یوا :دایآ

 ! دادنیم نشون یواکنش نیچن معلومه  نکنه دفاع برادرش از یدید رو یک تاحاال خوب دختر آخه :فرشته

 ! شنیم چپ باهات بعد به نیا از یگفتیم بهشون یزیچ دینبا اصال :دایآ

 . گفته اونو گفته نویا زنت بگن ارشیک به برن بترس باشن چپ فقط خداکنه :فرشته

 ! بگن دیشا ستین هم یشک :دایآ

  .بخورم نارمیا غصه درک به بگن بزار :من
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  خوب دختر شنونیم صداتو آروم سیه :فرشته

 بهت یزیچ ومادربزرگم مادر اگه گهیم برگشته امروز آورده من سر یبالها چه اون نیدونینم که شماها آخه :من

 هی نیدید که مادربزرگشم کنمیم وبهمان کنمیم نفال وتو دونمیم من یآورد حرف روحرفشون کلمه هی گفتن

 ! سوزهیم آبادت ناکجا تا که زنهیم ییحرفا

  رونیب رهیم صدات واشی سیه :دایآ

 . ینگ یزیچ حرفاشون رو ادیم زورش آدم واقعا گهیم راست :فرشته

 ! کن آماده غذاهارو ادیوفر داد یجا به فاطمه :ارشیک

 . میشد شکه اومدنش هوی با تامون سه هر رفت رو گفت نویا

  برسه دادت به خدا چارهیب یوا :دایآ

 ! دنیشن رو حرفامون آخر تا اول از کنم فکر :فرشته

 . میپرسیم ارسیوک اردالن از بازم بود یکینزد نیهم کنم فکر ارشیک نه :دایآ

 ! مطمئنم کنهیم پوستمو اومد دستش امشبم بهانه :من

  انیم دوباره االن که میبکش غذاهارو نیبلندش باشه دهیشن یزیچ نکنم فکر بابا نه :فرشته

 . ستین یزیچ نخور غصه  بلندشو یفاط بلندشو :دایآ

 . قهیسل قهیسل با اون دمیچ شامو زیم رفتم منم کمک اومدن هم ونیکتا و ایمیک که بود یکار مشغول یهرک

 زد فاشحر اون از باز من روح سوهان مادربزرگ شام زیم سر اومدن همه یوقت

 ؟ یکرد درست رو غذاها خودت :مادربزرگ

 چرا؟؟ کردم درست خودم بله :گفتم یزور لبخند هی با

 ! یدار نهیک ادیز که من از  ینکن خورمون زیچ ترسمیم :مادربزرگ

 بدم شکن دندون جواب هی خواستم باشه من مخ رو خوادیم فقط نیبب نکن کم صبرمو  خدا یوا خدا یوا

  دیکشیم نشون و خط برام چشماش با کردویم نگام داشت اخم با ارشیک که 

 نشده تاحاال ستمین یا نهیک آدم اصال من بعدشم بکنم یکار نیهمچ بخوام که نیکرد کاریچ من با شما مگه   :من

 هی میکرد یآشت باز دینکش ساعت هی به اما میکرد دعوا بار چند شاهده هم ارشیک   نگهدارم دلم رو رو یکس نهیک

 ! میندار همو قهر تحمل ییاجور



 دختر خون بس  

 

P a g e  195 | 219 

 

 فرشته و ایمیک کنار رو خورشت  جاش سر ونشست شد یعصبان مادربزرگش که زدم رو یخالص ریت حرفم نیا با 

 .گذاشتم

 حرف با که بگه یزیچ خواستیم گرفت پام از محکم نسبتن شگونیو هی ارشیک که نشستم ارشیک کنار خودمم 

  شد ساکت بابا

 رو بحث و دعوا نیا یجور چه که نهیا مهم  ستین  بحث و دعوا یب یزندگ چیه باشه یجور نیهم دیبا یزندگ :بابا

 . نیبد خاتمه

 ! دیکشیم ماه چند و روز چند به ما یدعواها آره :مامان

 ؟ ادیز انقدر چرا :من

 . میکن قبول رو میکرد که یاشتباه مینبود حاضر میبود مغرور دوتامون :بابا

 . میکنینم کمیکوچ بحث هی اصال که االن میکردیم دعوا کمتر کمی میشد بهتر ها دوقلو اومد ایدن هب با بعد آره :مامان

 ؟ ارسیک نه مگه عسل مثل نیریش ما یزندگ نیع خوبه جور نیهم :دایآ

 ؟ زنهیم دلمو همش ها عسل نیا ینیریش چرا دونمینم فقط اهوم :ارسیک

 ؟ ارسیک :دایآ

 ! خودم مرگ به کردم یشوخ عشقم جونم :ارسیک

  نخور قسم خودتو مرگ انقدر گفتم بار صد :دایآ

  چشم :ارسیک

  کنم لوس خودمو خواستم کمی نیهم برا دوتا نیا رفتن صدقه قربون نیا از ومدیم زورم داشت

 شونیا مال بوده ادیز غرورش ریاکس دوتاش شیپدر مادر ژن نگو مغروره انقدر آقامون نیا چرا گمیم من :من

  شده ادیز دیشد

 کردیم نگاه منو یعصب خنده هیبار هم ارشیک دنیخند همه حرفم نیا با

 آقا اگه یحت میکنیم دعوا که بار هر  نیکنیم باور شما نگفتم، که دروغ یکنیم نگاه جور نیا چرا هیچ خب :من

 ! رمیم صدقش قربون و یکش منت رمیم بنده باشه مقصر

 ! عمت ارواح آره :ارشیک

 ؟ گمیم دروغ مگه :من
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  شیوب کم : ارشیک

 ؟ یبگ رو شونیکی شهیم :من

  ؟ بشم فدات یگفت  بهم تاحاال  :ارشیک

 نه :من

  ؟ بگردم دورت یگفت بهم تاحاال :ارشیک

 نه :من

  ؟ بشم قربونت یگفت بهم تاحاال :شاریک

  نه :من

  یریم صدقم قربون که یگفت دروغ پس نیبب :ارشیک

 ! کنمیم که یکش منت :من

  نه اوم  :ارشیک

 ارش؟یک :من

 ؟یکنیم یکش منت  ها، :ارشیک

  آره :من

 ؟ ادینم ادمی من چرا کجا یک :ارشیک

  !یموافق بگم حرفارو ای برم چشمشو هی یخوایم باشه نه ادینم ادتی :من

  برو باحاله یلیخ آره آره :اردالن

   کردنیم نگاه ما بحث به داشتن اقیاشت با همه اردالن عالوه به برگشتم

 سرت تو خاک یا اون سمت وبرگشتم نشستم صاف کمر به دست ومنم  من سمت برگشته نهیس به دست ارشیک

  خودتو یکرد سوژه نیبب فاطمه

 ! کن کنترل خودتو االن بزنش ریس دل هی بعد میرفت که ما بزار باباجان فاطمه :بابا

  دیکنیم دعوا باهم بانمک چقدر دوتا شما بود باحال چقدر :دایآ

 ! بود بحث نبود دعوا نیا :من
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  گفت آروم گوشم ریز و داد وفشارش پام رو گذاشت دستشو ارشیک

  بزارمت سالم دمینم قول یبزن حرف گهید کلمه هی خدا به :ارشیک

  کردم زونشیاو کممیو کردم غنچه لبامو گرفتم آروم و شدم مونیپش بگم خواستمیم که یحرف از

 و بودن فرشته و اردالن روم به رو دمیکش غذا خودم برا و کردمیم نگاه رو ارشیک یخجالت یها بچه نیا نیع 

 دایوآ ارسیک ترشون طرف اون کمی

  کردمیم نگاشون تعجب با من خنده ریز زدن  چهارتاشون هوی

 ! یکرد ینجوریا یشد ناز چقدر فاطمه یوا :اردالن

  دادیم قورتت درسته االن نیهم بود روت به رو ارشیک اگه :ارسیک

 ! بدونه قدر که هیک واقعا :من

  نشستم خیس جام سر ها یجن نیا نیع اما نزدم غیج من که گرفت محکم یلیخ یلیخ شگونیو هی پهلوم از ارشیک

  درد از بزنم غیج خواستیم دلم  برداره دستشو گفتم بهش چشمام تو التماس وبا کردم نگاش تیمظلوم با

  بزرگ مادر جز نبود ماها به شحواس یچکیه شدن خوردن مشغول همه هیبق

 ! کن صبر کنم کاریچ باهات دونمیم من :گفت گوشم ریز ارشیک

  ارمیب در حرصشو که نیا یبرا کردمیم حس رو مادربزرگ نگاه ینیسنگ شد خوردن غذا مشغول برگشت بعد

 گفته بهم ونهعاشق یحرفا ارشیک کنه فکر و بسوزه آبادش ناکجا تا فرستادم بوس ارشیک برا و زدم لبخند

 هارو وهیم بعدم کردم زیتم رو زیم خودمم بشورن رو ظرفا اونا گذاشتم ایمیک و دایآ و فرشته اصرار به شام بعد

 یا وهیم جا تو  دمیچ

 لیاوا یها بحث و دعوا از بابا مامان مینشست دورهم میبر هارو وهیم باهم شستن رو ها ظرف دخترا که نیا بعد

  کردنیم فیتعر برامون ازدواجشون

  میکردیم نگاش میداشت تعجب با همه اپن رو رفت بلندشد اردالن 

  میبود کرده کپ همه نییپا دیپر و آورد در پاکت هی وارید تو ینیتز یها یکار گچ یتو از

  ختیر پسته کمی  کس هر دست تو و نییپا اومد لبخند با

 ؟یبود کرده میقا نجایا نارویا تو نامرد یا :ارشیک

  دادتشون جا وارید تو نگو گشتمیم رو روشون و ها کابنت ریز باش منو :ارسیک

 ؟؟ هیچ هیقض :بابا
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 گرفتم پسته لویک هی رفتم منم تنهاخوردن ندادن من به دونه هی گرفتن تخمه نامردا نیا رمضون ماه داداش :اردالن

  کردم مشونیقا  بعدم ندادم بهشون دونه هی

 ! مچسپه بهشون مفت مال  خورن مفت یلیخ دوتا نیا یکرد خوب :بابا

  برن خواستن نایا بابا بود دو ساعت میاومد خودمون به تا که بود باال بخندمون بگو خالصه

 بمونن شب میکرد مجبورشون والتماس زور با برن مینزاشت ارشیک منو

  اتاق تو کردم صدا رو ارشیک بخوابن یرایپذ تو  همه مردها شد قرار

 ! میبنداز ریز یچ دمید پتو و مالفه چندتا یباال کمد تو مهمان اتاق تو فقط من ادیم ادمی تا: من

 هنوز یکنیم یزندگ خونه نیا تو ماه پنج تو هستن من کار اتاق تو یباد یها تخت با ومالفه پتو چندتا :ارشیک

 ! میندار یوچ میدار یچ یدونینم

 !گهید ادیم برامون باره نیاول مهمون همه نیا بعدشم نکردم یفضول تاحاال چه من به :من

 . کردم صداش که رونیب بره خواستیم ارشیک

 ؟ هیچ باز :ارشیک

 چندتان؟  حال یرایپذ تو ببر رو ایباد تخت :من

  تان شیش : ارشیک

 خواد؟؟یم تخت چندتا سالن تو مردا اتاقان تو خانوما :من

  خوابهیم جفتش با یهرک  رینخ :ارشیک

  الن؟س تو همه شهیم مگه :من

 که داره مشکل کمی هم فرشته  خوابنیم مهمان اتاق تو وشوهرش ونیکتا بازم ندارن یمشکل ما خانواده :ارشیک

  ما اتاق انیم اونا

  خوابمینم سالن تو من ارشیک :من

  میخوابیم اونجا تو منو زارمیم کارم اتاق تو تخت هی :ارشیک

  باشه :من

 واردالن ارشیک گوشه هی بودن مامان و بابا سالن گوشه هی  میگذاشت یادب تخت هی زوج هر یبرا میرفت ارشیک با

  بود تراس در کنار که بودن
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  میگذاشت ایمیک و مادربزرگ واسه تختم دوتا

  میبود کرده جمع زهارویم و ها مبل تمام

 . بخوابه کجا یک کردنیم بحث داشتن اردالنم و ارشیک مهمان اتاق تو رفتن بچش وشوهر ونیکتا

  میبزار براشون رو تخت ارشیک کار اتاق تو کردن مجبومون و بخوابن ما اتاق تو شدنینم یراض وفرشته اردالن

  تخت رو میکرد پرت خودمونو دوتامون اتاق به دیرس پامون که نیهم

 ؟ یکرد غش چرا تو دمیکش زحمت و پختم غذا همه نیا من :من

 ! شدن حس یب دستام ؟ نه ای یشیم خسته دهب تکون صاحابو یب تلنبه اون تو شیخدا :ارشیک

 . داره خوابم یلیخ من میبخواب حاال اها :من

 ! ارمیدرب من تو از یپدر هی فردا میبخواب آره : ارشیک

 ؟ چرا :من

  زنمیم کتکت ریس دل هی االن نیهم که ننداز ادمی شو خفه :ارشیک

 ؟ خب چرا اه :من

 برد خوابم دهینرس سه به و بستم چشمامو منم دیوخواب ردک من به پشتشو و برگشت تیوعصبان اخم با

  موند ایمیک اما رفتن ازدهی ساعت نایا بابا صبح

 . بود همونجور رفتن مهمونا یوقت تا بود کرده تخم و اخم ارشیک میشد داریب که صبح همون از گندم شانس از

 . میگذاشت رجاشونوس میکرد جمع ایمیک باکمک رو ها ومالفه مسخره یها تخت اون تمام

 . رفتیم ور شیگوش وبا مبل رو بود نشسته مار زهر برج نیع ارشیک

 ! نگه یزیچ هست ایمیک تا کنه خدا جاش سر میبذار رو مبل که بلندشو نجایا از نگفتم بهش یحت ترس از

  کردمیم سکته داشتم واقعا دمیکش قیعم نفس هی منم رفت و شد آماده قهیدق چند بعد و  زد زنگ بهش یکی

  بودن مظلوم هم یلیخ داشتن یناز یها افهیق یلیخ خودش با آورد و پسر دوتا اون رفت هم ایمیک

 نذاشت ایمیک که بدم  خواستمیم هارو غذا همه

  نکرد قبول نزاره که کردم اصرار یهرچ برداشت غذا ظهر یبرا و 

  کنهیم یخال من سر شویتالف ارشیک نمیمطم  بود دهیند رو اژدها خشم تاحاال  چون  نداشت یمشکل اون
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 بهشون و پسر دوتا اون دادبه رو غذاها هیبق ایمیک شهیم بدترهم ایمیک کار نیا با هست یعصبان یکاف اندازه به

  ببرن غذا خودشون یبرا دوباره و ارنیب رو ظرفا موقع نیا فردا گفت

  !ببرم براش مونده غذا ادیم بدش کشهیم منو ارشیک ایمیک :من

  باش مطمئن گهینم یچیه :ایمیک

  میکرد صدا رو ارشیک کرد گرم رو ها غذا و خونه آشپز  تو برد منو ایمیک اومد یوقت ارشیک

 غذاها دنید با خونه آشپز تو اومد یوقت

 ینم چون نکن گرم من واسه مونده یغذا بودم نگفته بهت مگه :گفت شده دیکل یها دندون وبا کرد اخم باز

 ؟ خورم

  دیکش ادیفر تیعصبان با ارشیک نبود من ریتقص بگم و کنم باز دهن واستمخ یم تا

   باشه تازه برنجشم یکنیم درست مهیق و دور یزیر یم رو همه االن نیهم نزن حرف شو خفه :ارشیک

 ... طول چقدر یدون یم :من

  کن درست هم تزایپ هی یزن یم حرف ادیز که حاال  :گفت و حرفم تو دیپر

  کردم سکوت نیهم یبرا خوادیم دیجد زیچ هی کنم احتراض شتریب اگه دونستم یم چون  نگفتم یزیچ

 بند برادرش داد با که کردمیم نگاه رو ایمیک داشتم کردیم نگاه بهمون یصندل رو بود نشسته آروم و ساکت ایمیک

 دیپر دومتر خدا

 ! یسر دور یزیریم رو همه :ارشیک

  ختمیر رید ور ها غذا تمام بودم یعصبان خودمم

  شمیپ اومد ایمیک دیجد یغذاها  کردن درست کردم شروع منم رونیب رفت ارشیک

 !شهیم یعصبان انقدر دونستمینم دیببخش فاطمه :ایمیک

 قبول کنهیم فرق زمانش اون یمجرد یزندگ با شیمتاهل یزندگ ارشیک گمیم بهتون یوقت ایمیک نگو یچیه :من

  ؟رفتارشو یدید حاال  نیکردینم

 ! بده نشون واکنش یجور نیا یکیکوچ زیچ نیهمچ خاطر به  دونستم ینم بگم یچ دونمینم :ایمیک

  کن کمکم کمی یتونست اگه فقط کن ولش :من

 . رونیب برو ایمیک یبکن خودتو یکارا دیبا خودت :ارشیک

 ؟ داداش :ایمیک
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 رونیب :وگفت زد داد ایمیک سر کرد یم نگاه منو که جور همون

  کردیم نگاه منو نهیس به ودست یصندل رو نشست خودش  رونیب رفت که ایمیک

 ! بود یروز حالو دنیبر سوختن دستام  منو کشت دادم وبهشون کردم اماده غذارو تا

 که و زیم دیلرزیم بدنم تمام یناراحت و تیعصبان شدت از سوزونه یم رو سنگ دل داره خود یجا که هاشم طعنه

  کردم صدا رو ایمیک دمیچ

  رونیب برم خونه آشپز از خواستمیم هاش طعنه و حرفاش نیا با کرد کور کال که منو یاشتها

 ؟ کجا :ارشیک

  ندارم اشتها اتاق تو برم خوامیم :من

 یم بعد یشور یم هم رو ظرفات یکن یم جمع رو زیم بعد میبخور رو غذامون ما یکن یم صبر پس  :ارشیک

 ! اتاق تو یبر یتون

  زهیبر اشکم مبادا که گرفتم یم خودمو ییجلو یول کنم هیگر خواستم یم و دیجوش یم اشکم چشمه یه

  غذاها بشه کوفتش تا  کردم یم نگاه  خوردنش غذا به و نشستم ارشیک یرو به رو رفتم

 لقمه تمام دارم من انگار نه انگار خورد یم غذا اشتها با انقدر هم ارشیک رفت شد وبلند خورد لقمه چند ایمیک

 ! شمارم یم هاشو

 باز رونیب برم خواستمیم یوقت شستم هم رو ظرفا کردم جمع رو زیم منم دیکش عقب خورد غذا که نیا بعد

 شد بلند صداش

 ! خوام یم ایالزان امشب پنجه کینزد ساعت :ارشیک

  ستمین بلد من :من

 . هست یآشپز کتاب :ارشیک

  دمیکش یم قیعم نفس وهمش اتاق تو رفتم بود شده خورد اعصابم

 اومد رید شب خودشم خونشون برد ارویمیک ارشیک شام بعد شب همون کردم درست ایالزان مکافات با شب 

 زیم سر ارشیک من بودن هم کنار تنها یخوش نه داشت یتیجذاب نه مونیزندگ بودن شده هم نیع همه روزها

  نیهم شامه نهار صبحانه

 ش*ز*ا*ی*ن رفع ی لهیوس شدم یم هم ها شب یبعض نیهم میدیخواب یم هم کنار تخت هی رو ها شب ای

  شه یم تر خشن و بدتر چیه که شه ینم مهربون هم ها شب  اون منم یشانس بد از هه  

  کنم هیگر زار زار و نمیبش جا هی خواد یم دلم همش گرفته دلم شدم داریب که صبح از امروز
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  رمیبگ ور جلوشون ندارم نویا قدرت یحت زنیر یم اشکام همش

 تو رفتم کردم باال یلیخ صداشم گذاشتم نیغمگ یلیخ آهنگ هی کردم روشن رو پخش رفتم  کردم آماده نهارو

  تراس

  نییپا کنم پرت خودمو زد سرم به دفعه هی  کردمیم نگاه شهرو یها برج و ها ساختمون

  میداشت صلهفا نیزم از یلیخ دمیترس یلیخ کردم نگاه رو نییوپا تر جلو رفتم یوقت اما

  ندارم رو یکش خود شجاعت من اما رمیم یم درصد صد و مونم ینم زنده نییپا بندازم خودمو اگه قطعا

   کنم خراب امویدن اون چرا کنه بهتر امویدن نیا یزندگ ستین قرار خدا که حاال  ترسم یم مرگ بعد عذاب از

  دمیپر جا از ارشیک یاصدای هوی که بودم زونیآو تراس یها نرده از یجور نیهم

 !کنار؟ ایب یکن یم کار یچ اونجا تو :ارشیک

 ؟ رهیم یم  نییپا کنه پرت رو خودش نجایا از یکی اگه ارشیک :من

 ! کنار ایب تو حاال رهیم یم که معلومه خب رهیم یبند شه یم بلند نه : ارشیک

  !شمیم خالص خودمم  یشیم راحت دستم از تو خوبه که رمیبم اگه بکشم خودمو من یترسیم نکنه هیچ هه:من

 ؟! ندارم بعدشو یدردسرها حوصله من اما شمیم راحت خودت قول به ترسمینم که تو مردن از :ارشیک

  داشتم ازش رو حرفا نیا انتظار باال رفت هقهقم

 !بگه بهت حرفارو نیا شوهرت سخته چقدر  یدونینم آخ داره درد حرفات چقدر :من

 نکن بدترش تو خورده عصابم خونه وت برو ایب فاطمه :ارشیک

 ! کنم خالص یزندگ نیا دست از خودم خوامیم من یدار کاریچ من با تو :من

  طوره چه نییپا میبپر هم با میکن خالص رو خودمون باهم ایب باشه یکن خالص رو خودت یخوا یم اه :ارشیک

 ! کنم تموم رو یزندگ نیا خوامیم شدم خسته منم

 و گرفتم اونم یباز دمیکش کنار خودمو زدم غیج برد ها نرده سمت گرفت هم منو یازوب کینزد اومد یوقت

 خودم سمت دمشیکش

 ؟ میبش خالص دوتامون  میریبم هم با ایب یریبم یخواست ینم مگه یدیترس چرا شد یچ :ارشیک

  اومد یزیچ شکستن یصدا هوی سالن تو رفت و کرد ولم که باال رفت هقهقم

 دمید که سالن سمت رفتم دهیترس

  بودن شده نیزم پخش هاشونم وهیم شدن کهیت کهیت و افتادن نیزم رو همه ها یدست شیپ و یا وهیم جا
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 سمت کرد پرت رو هردوتا برداشت بود روش که یوانیول پارچ و اپن سمت برگشت زدیم نفس نفس هم ارشیک

  من

 پرت که وانویل بعدم شکست و تراس در به خورد پارچ

  شکست و نیروزم افتار و خورد امپ به  کرد

 که یهرچ کردیم پرت من سمت رو ومدیم دستش ریز یهرچ بود شده ونهید ارشیک نیزم رو نشستم اومد دردم

 ! شدم خسته یکیپالست یزندگ نیا از شدم خسته منم : زدیم داد بلند وبلند ونبود بود

  شدم خسته ونهمت دست از یکرد ونمید یگینم یزیچ چرا  یا خفه چرا :ارشیک

 اما کنه خراب سرم رو بار هی گذاشت رو چندماه نیا عقده اون اما کنه بس زدمیم داد همش و بودم گرفته گوشامو

  برخورد بهم یلیخ آخرش حرف

 ؟ خوامینم بگم یجور چه خوامتینم برو میزندگ از برو بلندشو :ارشیک

  کردم نگاش جسارت با و بلندشدم برخورد بهم یلیخ

  خودم روش به اما رمیم منم یکرد رونمبی تیزندگ از خودت که حاال دوطرفس حس هی نیا خوامتینم منم :من

 نیا به ارزه یم بازم باشه عذاب یهرچ دمیکش یوخار خفت هرچقدر گهید بسه تراس سمت برداشتم زیخ

  بکشم خودمو خواستمیم  یزندگ

  بست و هم به دیکوب تراسم در سالن کردتو پرتم و گرفت موهامو پشت از هوی که بودم دهینرس تراس به هنوز

  گرفت دستش تو قموی نشست جلوم من سمت اومد

 !  ترسم ینم ها یراحت نیا به چون نترسون زایچ نیا با منو :ارشیک

 ؟ یا کارهیچ تو باشم زنده خوامینم خودمه جون چه تو به :من

  صاحبتم من چون داره ربط من به زتیچ همه مردنت موندنت زنده دنیکش نفس جونت کارت همه :ارشیک

 ! یریم یم نخوام یمونیم زنده بخوام منه دست زتیچ همه ارهیاخت

 تونمینم گهید قرآن به تونمینم کنم خالص خودمو بزار خدا را تو یگیم یچ پس منو یخواینم یگفت خودت :من

 !کنم تحمل

 بگه بزنه زنگ پدرت ؟یکردیم کاریچ یبود نم یجا خوشحالم یلیخ االن من نظرت به تونمیم من مگه :ارشیک

  تا من یندون رو عروست اسم یحت که یصورت در تهیعروس گهید روز چند بگن یبر جا فالن ایب بلندشو االن نیهم

 ! دونستمینم رو اسمت  هنوز ازدواج بعد روز چند
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 کنهیم هیگر مامانم هیعصب امباب شلوغه خونمون اومدم مدرسه از من نبوده تو یبرا فقط تیوضع نیا ارشیک :من

 منم حال بس خون یشد بهیغر پشت هفت هیک طرف یشد عروس گنیم شده یچ بپرس اون از بپرس نیا از

 ! تو مثل نبود خوب

  داد هیتک وارید به خودم مثل من یرو به رو رفت زدیم قدم سالن تو داشت

  گهید شده خراب من مثل اونم یدگزن سوخت یم اونم یبرا دلم بست چشماشو و وارید به چسپوند سرشو

 ؟ کنه یعروس طرف وشناختن دنید بدون یدید رو یپسر کدوم زمونه دوره نیا تو

  !داره دوست  مرگ حد سر تا هم رو گهید یکی که ارشیک خصوص به

 یزندگ یکن ازدواج دوباره یتونیم یکن یزندگ یدار دوست که یاون با یبر یتونیم خوبه که تو یبرا هنوز :من

 . یبش خوشبت یبد لیتشک مشترک

 کنم؟ کاریچ رو تو اونوقت :ارشیک

  'رمیبگ گهید زنه هی برم یبنداز لجم سر خدا به نرو من اعصاب رو فاطمه :ارشیک

 گمید یها مشکل به مشکل هی شهیم یچ مگه سرم ادیب هوو یترسونیم زایچ نیا از منو ریبگ برو برو خب :من

  شهیم اضافه

 .ستین مشکل هی فقط بعد شبا مطمئن :ارشیک

 ! ارباب هی شهیم کنه حکومت تو مثل خوادیم و تو مثل یکی شهیم حتما خب :من

 . یکرد فکر زشمیچ همه به نیآفر نیآفر :ارشیک

 من گفت شد بلند بندونمون حنا شب بود تشنه خونم به ادینم خوشش اصال من از بزرگم یعمو زن یدونیم :من

 اما یبش بس خون کرد  بتینص خدا یکردیم ناز که پسرمن سر گفت نشست شمیپ داوم دستش حنابزارم خوامیم

  یکن تحمل رو یکی نیا دیبا توهم اومده هوو ها بس خون تمام سر

 مامانت  نداشتن حنا دستام نیهم واسه بزاره حنا نزاشتن مامانت و مامانم بزار حنا دستم رو خواستیم تین نیا به

  ومدیم هوو سرم زاشتیم حنا اگه گفتیم

 ! ادیب هوو سرت یخوایم خودت دونستینم : ارشیک

 ادیب هوو سرم بهتر همون باشم نداشته عالقه شوهرم به خودم یوقت باشه نداشته یحس بهم شوهرم یوقت :من

 میشیم خوشبخت کدوممونی الاقل

 ! یکنیم درستش یدار که یا خونه همون ببر رو زنت توهم کنمیم یزندگ قبل مثل خونه نیهم تو منم :من

 ؟ راحته جور نیهم مگه :ارشیک 
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 ! رنشیبگ دهیناد دیبا اونو که هست شناسنامت تو اضافه اسم هی فقط یندار کم یچیه آره اهوم :من

 ؟ یکن تحمل بعد یتونیم یاریم هوو خودت یبرا یدار راحت چه :ارشیک

 !چند ریس فاطمه وگرنه کنه تحمل دیبا اون توه عشق مهم ستمین مهم که من :من

 ! یکنیم یباف الیخ خودت واسه ها خوشه دلت :ارشیک

 ! ه*ت*ز*ا*ی*ن رفعه یبرا لهیوس هی حد در تو شیپ ارزشم فقط من  بده مگه :من

 ! کن بس :ارشیک

 شدنم تیاذ به اصال که کمیکوچ انقدر اونم ینیبیم ها موقعه همون فقط منو ستین ینجوریا گمیم دروغ مگه :من

 .... خودت قطف  یندار توجه

 ! ندارم حوصله کن تمومش فاطمه : ارشیک

 خونت؟ خانم تیسوگل شهیم اون نه ای یکنیم رفتار ینجوریهم اونم با ارشیک :من

 صد دارم اون با که یرفتار سرم تاج خونم خانم شهیم میسوگل شهیم اون باشه یخوایم خودت که حاال :ارشیک

 ! ییاجبار تو اما خودمه انتخاب اون چون کنهیم فرق دارم تو با که یرفتار با درصد

 یعصبان که زدم پوزخند ارمیب در و لجش شتریب که نیا یبرا منم زنهیم رو حرفا نیا داره حرص سر از بود معلوم

  شد

 !  گمیم یجد دارم کنمینم یشوخ باهات چون خودت یبرا بزار هاتو پوزخند :ارشیک

 رو بابا روحرف زدن حرف جرعت یندار رو یزایچ نیهمچ عرضه تو میدونیم خودت هم من هم ارشیک :من

 !زارهینم بابا چون یندار

 تو لج از وحاال  خاستگار ادیم اون بگم بود پسندم خودم هرجا گفته بابا گمیم اطالت جهت ٱصرف یآخ اه :ارشیک

 ! خوامیم که یکس یخاستگار رمیم روزا نیهم

 حرف قدرت یحت بودم شک تو کامال افتاد یانگار دلم ته یزیچ هی هوی بود مسمم و یجد کامال افشیق شدم شکه

  نداشتم رو زدن

 واقعا؟؟؟؟ :من

 اون خوامیم فقط زنمیم حرف بابا فردا نیهم شد نابود داشتم دیام که هم یدرصد هی اون امروز اهوم :ارشیک

 ! نمیبب رو افتیق وقت

  بود راحت اشبر انقدر یعنی ختیر اشکام کردمیم نگاش داشتم که جور نیهم
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 ارشیک هوی شد یچ دونمینم که دادمیم یدار دل خودمو داشتم جور نیهم ستین که راحت انقدر نداره امکان نه نه

 . رفت گذاشت

 حرف اون از بزنه رو یحرف هی یوقت ارشیک بکنم تونستمیم کاریچ ختمیریم اشک صدایب بودم نشسته جا همون

  گردهیبرنم

 نیزم روهمون بود برد خوابم اومدم دمخو به تا که شد یچ دونمینم

   کردم روشن برقارو بود یکیتار به رو هوا دارشدمیب یوقت

 شدن خشک اشکام یجاها دمید بشورم صورتمو سیسرو تو رفتم .کردنیم گز گز هام گونه بود شهیش پر نیزم

  بود نیهم خاطره به گزشونم گز

 یکار یدار مواجب رهیج یب نوکر هی نیع خانم فاطمه نیبب هه  دادم وسامون سر رو خونه و شستم صورتمو

  گهید یبکن خانومشم ینوکر دیبا حتما یکنیم رو خونش

  دیخواب گرفت و اتاق تو رفت من به توجه بدون اومد هم یوقت  ومدین ارشیک شب تا

  ختمیر شکا صدا یب و گذاشتم هامو آهنگ نیتر نیغمگ تراس تو رفتم برداشتم رو ارشیک یگوش یها یهندزفر

 یزیچ نیتر کوچک سر که یمن ادینم سر به صبرم چرا باشه سخت انقدر دیبا چرا بشه ینجوریا من یزندگ دیبا چرا

 ! شدم حرف یب و صبور انقدر چزا االن نبودم صبور

 ایوعرش بابا مثل یکی گهید االن که نهیا خاطره به دیشا کنم تیشکا یسخت هی از ها موقعه اون مثل تونمینم چرا

 باشه گرم بهشون دلم کنن دفاع ازم باشن  پشتم که ستنین

 دقم دق  نیبزرگتر که میزندگ نیریش دروران همون تو عقب به برگشت شدیم که داشت دکمه هی یزندگ کاش یا

  بود زبانم امتحان گرفتن کم

  نزدن داد یحت سرم کدومشون چیه وقت چیه که یا خانواده خانوادم کنار برگشت دوباره شد یم کاش یا

 ! ندونستم قدرشو من بودو یخوشبخت کنارشون بودن که یا خانواده

 کنن؟یم کاریچ ادینم که ایچ داره دخترش دونه هی سر بفهمه بابا اگه

  بودم گفته بهشون  تاحاال وگرنه نهیهم وفقط فقط مینگران تنها شهیم دردسر اونا یبرا اما برنیم انیم منو قطعا

 من رو بزار پا خوادیم راحت انقدر یعنی رهیبگ گهید زن هی خواد یم راحت چقدر بود رشایک حرف یپ همش فکرم

   ماهمون پنج یزندگ و

  میستین مهم اصال میوزندگ من اون یبرا آره معلوم هه

  بود ارشیک صورت تو نورش کردم روشن رو آباژوز اتاق تو رفتم شدم خسته

   کردمیم نگاش

 برد خوابم یجور چه ونمدینم که بودم زوم روش انقدر
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 کرد صدام که بشورم هارو ظرف تا رفتم منم سالن تو رفت خورد صبحانشو که نیا بعد صبح

 گفت یپرس احوال و سالم بعد بابا به زد زنگ نمیبش دستش بغل گفت بهم بود دستش تو یگوش

 باباشما نیکن ولش اونو...بکنم وکار همون خوامیم االن خب ... رمیگیم زن دوباره من گفتم بهت ادتهی بابا :ارشیک

 کنمیم کاریچ نیدونیم خودتون نییاین شما اگه... دارم درنظر خودم... دیکن یم کاریچ حاال خب... نیداد قول من به

 دیبا که است هم گهید زیچ هی آخه... دمیم بهتون پدرشو تلفن وشماره آدرس و شرکت امیم امروز من خب ...

  خدانگهدار... خونه امیم یعصر من پس چشم باشه... مریبگ مشورت ازتون درموردش

  بابا به زد زنگ واقعا یعنی کردمیم نگاش داشتم شکه 

 سرت ادیب گریج هوو هی قرار نوچ کردمیم یشوخ باهات دارم یکرد فکر هیچ :ارشیک

  !! گریج هوو :من

 خودش واسه هیزیچ هی گرهیج یلیخ  اره :ارشیک

  ستین انصاف نیا بکشم داد بزنم غیج خواستیم دلم  شدم یم ونهید  داشتم

 کنن رسوام اشکام مبادا که بلندشدم بکنم تونستمینم یکار اما بود شده یاشک چشمام داشتم بغض

  رسوندم خونه آشپز به خودمو یجور چه دونمینم کردیم تر خراب حالمو ارشیک اماپوزخند

  باشم سست دینبا کنم هیگر دینبا تمصور به زدم آب وهمش کردم باز رو آب ریش ختنیر اشکام

  کنم خراب خودمو حال دیبا من چرا ستین ونیدرم یحس یوقت

  کنم تحمل خودم دیبا  حاالهم دادم رو شنهادشیپ خودم

 دارم خودمو یزندگ من رهیگیم زن که درک به اصال

 ! داشت ذوق چقدر آورد رو شوشلوار کت یوقت روزید گلومه تو بغض حاال تا صبح از یخواستگار برن قراره امروز

 ؟ رهیگیم خودش به رو آرامش رنگ اون یزندگ بشه خوشبخت قراره یعنی

 زیل کم کم و دادم هیتک وارید به  بودم گرفته جهیسرگ گهید  رفتمیم رژه سالن تو ها ونهید نیع بود خورد اعصابم 

  خوردم

  بکشم هوار کنم هیگر بزنم داد دبلن بلند خواست یم دلم گرفتم دستام نیب سرمو نیزم رو نشستم

  کنم کاریچ خدا یا ادیم هوو سرم داره راحت چقدر

 سرم باال ارشیک برگشتم اومد در یصدا که بودم حالت همون تو کمی روشون گذاشتم سرمو کردمو بغل زانوهامو

  کردیم نگاه منو داشت و بود ستادهیوا

  موندم سرجام ارشیک حرف با که خونه آشپز تو برم که شدم بلند نداشتم روهم کردن سالم وحال حس  یحت
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 ؟  یچ که یگرفت بغل غم یزانو االن ینداشت ینگهدار تویزندگ دیبا که ییاونجا :ارشیک

  بود لبش رو یمرموز یلیخ لبخند و کردیم نگام داشت نهیس به دست که طرفش برگشتم

 هی دلت ای باشه داریپا یزندگ نیا نخواد دلت تو یوقت اما کردم کارها یلیخ یزندگ نیا نگهداشتن یبرا من :من

 ! بکنم تونمیم کاریچ من باشه ریگ گهید یجا

 ! یداشتیم نگه رو یزندگ دندون و چنگ با دیبا ینکرد یسع تو :ارشیک

 اشکام االن وگرنه نمونم اونجا نیا از شتریب بود بهتر کنم سکوت بودم مجبور بگم که نداشتم یزیچ نگفتم یزیچ

  برنیم وآبروم

 شده مرگم چه پس نبود مهم برام یزندگ نیا که من آخه شدم ینجوریا من چرا اه

  رونیب ادیب ارشیک که بودم در به چشم منتظر و بودم نشسته سالن تو

 منم بپوشه شویخاستگار لباس رفته شوهرم هه

  ادیم بهش یداماد رخت نمیبب منتظرشم نجایا 

  بکنم یکار تونستمینم فیح نبود خوب اصال حالم اوردیم فشار روم داشت واقعا بود گلوم تو که یبغض

 پیخوشت یلیخ مینگذر حق از واقعا اومد خودش از جلوتر بود زده که یعطر یبو رونیب اومد ارشیوک شد باز در

  بود شده جذاب و

  رهیبگ گهید زن هی بره بخواد شوهرت باشه سخت انقدر  کردمینم فکر واقعا شد یم میحسود یلیخ

 ؟؟ شدم طور چه : ارشیک

  ادتهی دمتید مونیعروس روز خوب انقدر بار نیآخر و نیاول :من

  آره :ارشیک

   یرو وخوش خوشحال االن یبود واخمو یعصبان موقع اون که نهیا فرقش تنها  فقط : من

 دنمون دور ارشیک چشم از نیوا پرشدن کم کم وچشمام شکست یم داشت کم کم بغضم

 ؟ شده یاشک چشمات ینجوریا که یکنیم یحسود یدار االن :ارشیک

 ! نکنم یحسود نظرت به رهیگیم زن داره شوهرم  :من

 ؟ هیچ واسه کردنت یحسود پس یندار یحس من به که تو :ارشیک

 ! نداره یربط عالقه عشق به نیا ،یکن تحمل یتونیم بزار من یجا رو خودت تو :من

 ؟؟ داره ربط یچ به پس :ارشیک
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 یجا که شوهر بشم کیشر گهید یکی با رو  ارزش یب زیچ هی که نداشتم نویا تحمل یبچگ از من که نیا به :من

 ! دارد خود

  من عشق یعنی بتیرق به یکنیم مشیتقد کال اونا  یش ینم کیشر یا گهید یکس با رو شوهرت تو اووم : ارشیک

  دمیپرس ازش بالکنت دمینفهم درست اصال رو منظورش شدم شوکه

 ...ط یخوایم یعنی یعنی یکن ولم قراره یعنی :نم

 اون ارزش چون خودت و یمون یم تو وقت اون  گذرونمیم اون با رو وقتم شتریب یول عمرا که طالق نه :ارشیک

  شترهیب یلیخ

  زارمیب خودم بودن سست از میبگر مویگر وآه اشک یجبو تونمینم اصال که منم شد یم پرو داشت یلیخ

 ؟ دنیم مثبت جواب که یمطمئن رانقد چرا :من

  گفت و کرد بلند سرشو غرور با و شد نهیس به دست

 !بدن بهم رد جواب که رمینم یجا من چون :ارشیک

 ! بودم گرفته تهو حالت یونگران استرس از بود ومدین بود رفته که یوقت از

  شدمیم ونهید گهید داشتم بود شده شب ازدهی ساعت داشتم یخوب حال نه بخورم یزیچ تونستمیم نه

  انینما ارشیک قامت و شد باز در قهیدق وچهل ازدهی ساعت  شمردم یم داشتم هارو قهیدق

   رسوندم بهش خودمو فالکت با بودم افتاده لکنت به بزنم حرف تونستمینم یحت دیلرز یم وپام دست

 یخنث یخنث  یالخوشح افهیق نه داشت یناراحت افهیق نه گفتینم یچیه بود یمعمول اونم حالت

 ؟؟؟؟ شد یچ :من

 !عقدکنونمه شب شنبه سه :ارشیک

 برم راهش سر از که نداشتم نویا توان یحت کردیم نگام ترحم با هم ارشیک ختیر اریاخت یب اشکام شدم سست

  کنار

   یراحت نیهم به اتاق تو رفت و شد رد کنارم از ارشیک

  چشماش یرو بود گذاشته و ستشد بود دهیکش دراز تخت رو اتاق تو رفتم سرش پشت

 دادم هیتک بهش بعد بستم درو

 ؟؟؟ شد تموم یعنی : من

  کرد نگام تعجب با و برداشت چشماش یرو از رو دستش
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 ؟؟ یچ :ارشیک

 ! شد تموم راحت چقدر هه : و کردم یعصب خنده هی

 خوبه؟؟ حالت فاطمه :ارشیک

 ؟ باشم خوشحال دیبا منم گرفته زن فتهر شوهرم میعال هه خوبم؟؟ :من

  !یگفت ینم بود خودت ریتقص  یداد شنهادیپ خودت :ارشیک

 ! نیهم  یبود بهانه هی منتظر فقط بود خدات از تو یگرفت ینم زن تو گفتم ینم من اگه یعنی :من

 !  شو ولکن مادرت جان ندارم عصاب اصال من االن :ارشیک

 ؟ شهیم مگه بشم لکنو یگیم میزندگ به نیزد گند یجور چه بشم ولکن یچ :من

 ! ندارم حوصله اصال نزن داد فاطمه :ارشیک

 ؟ چرا آخه شهینم تموم چرا ندارم حوصله منم خدا به ندارم منم :من

   گرفت چشماشو و تخت رو کرد پرت خودشو

 زهاندا به امیم سرت ییبال هی فاطمه خدا به وگرنه خوابیم یگریم یزنینم کیج تخت رو ییایم االن نیهم :ارشیک

  یسر  یخورد مغزمو یکاف

  ختمیریم اشک صدا یب کردم هیگر و دمیکش دراز اون به پشت تخت رو رفتم

 بود گرفته دلم

  !نباشه گهید یصبح فردا کاش یا :من

 .کن بس خدا به تورا :ارشیک

 هی که نه اگرم خوردمیم بود یزیچ اگه خونه توآشپز رمیم غروب تا غروب فقط نکردم یکار چیه روز چند نیا تو

  خوردمیم یخال نون ای ریپن نون

  کنمینم درست یزیچ چرا که کرد اعتراض اومد که دفعه چند هی زدینم حرف باهام اصال که هم ارشیک

 یحت که شدم یعصب و اخالق بد هفته هی نیا تو انقدر دادم شیفرار که رو یونگید و یباز یکول کردم شروع

 ! ادینم سمتمم ارشیک

  بکنم تونم ینم یکار یچیه منم شوهرمه عقد مراسم امشب  شنبس سه امروز

  رونیب نرفت خونه از رو امروز اصال ارشیک ادینم بر دستم از یکار گهید

  کردمینم نگاه بهش یحت اصال بودم آروم و ساکت شدم داریب که صبح از امروز
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  شهبپو رو ها نیا خوادیم یعنی تخت رو بود گذاشته رو مونیعروس  وشلوار کت

  بود گذاشته شلوارو و کت فقط بکنه کشم زجر خوادیم ینجوریا

  کردم اتوش هم بعد و شستمش و کردم دایپ هم رو بود دهیپوش که یرهنیپ همون گشتم رفتم منم

   نشستم رو لباساش از یکی  یحت هفته هی نیا تو کنه تعجب دمیبا کرد نگام تعجب با اتاق تو اومد که ارشیک

  کنه عوض هاشو لباس تا نشستم  بعد  کردم اتو رو رهنیپ  کنمیم اتو دارم برداشتم خودم  لباسشو االن

 رو معروفش بند کمر همون و شدم قدم شیپ که برداره کمربند تا کمد سمت رفت دیپوش هاشو لباس یوقت

  گرفتم جلوش

 !پوشم ینم نویا :ارشیک کردیم نگام داشت تعجب با

 رو شب اون خاطرات تمام که حاال  یکرد نوازش باهاش منو اول شب که هیمربندک همون نیا  شیبپوش دیبا :من

 نباشه یکی نیا فهیح یکرد زنده

 ؟ بکنم شب اون مثل شب هی و امشب قرار مگه :ارشیک

 .یکن لشیتکم کمربند نیا با دیبا یکرد استفاده رو شب همون وکفش ها  لباس یحت یوقت اما نه که معلومه :من

 به وکار کس یب من مثل اون چون یتونینم البته .یند نشون اونم  به رو کمربند نیا یدست خوش خواهشا فقط

 ! فتهینم دستت

  کردن رسوام و ختیر اشکام هم باز  بستم براش رو وکمربند شدم خم خودم

  شدینم اما بره نزارم رمیبگ رو جلوش خواستیم دلم بزنم زار خواستیم دلم

  کردم یزندون حموم تو خودمو  ارمیب طاقت متونستینم شد اماده کم کم

  نمیبب تونستمینم نمشیبب یاونجور نداشتم طاقت کردم فرار دستش از حموم بهانه به

  بودم حموم تو ساعت سه دو حدودا رشیز رفتم لباس با و کردم باز رو دوش

  بودم شده کیتار هوا  رونیب اومدم حموم از یوقت

  دنیبار بس  شدن خسته هم اونا شدن خشک اشکام گهید

 ینم کنه درکم تونه ینم نباشه من یجا یکس تا  خرابه دیشد حالم ومدهین ارشیک هنوز مهیون ازدهی ساعت االن

 گذرن یم رید سال مثل برام ها هیثان االن  تیوضع یا برام سخته  چقدر بدونه تونه

  بود شده روشن هم هوا  دبو دهیکش دراز کنارم تخت رو  شدم داریب خواب از ارشیک یصدا با

 ؟ یاومد االن:من

 ؟؟ یشد یشکل نیا چرا اهوم :ارشیک
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 ؟؟ چنده ساعت یچیه :من

 ؟ چطور ۱۱:۲۰ :ارشیک

 . ارمیب زبون به تونستم ینم بود گرفته بغضم

 ؟؟ یموند اونا خونه شبید :من

 طور؟ چه آره :ارشیک

 ...به برسه چه سخته برام بوده گهید یکی کنار شبید که نیا تصور

 ها؟ نوروز؟ واسه بزارم ای رمیبگ قربان دیع بعد و میعروس نظرت به :ارشیک

  گرفتمیم شیآشت داشتم درون از

 ؟یپرسیم من از ییایم که هیزیچ نمیا یکن کش زجر منو یخوا یم ارشیک :من

 ! پرسمیم نظر دارم ازت  بود کجا کش زجر :ارشیک

 !ینخوا نظر ازمن تزن اون مورد در کنم خواهش ازت شه یم :من

 :گفت که برم که شدم بلند

 ؟! خب باشه اون با من یزندگ دنبال دینبا چشمت بود گفتن من از ستاین خوب کردنم یحسود انقدر فاطمه :ارشیک

 . باشه ارشیک آقا باشه :من

 دارم ییخدا خودم واسه منم باشه ادتی یول  بچزون و بتازون پس تو دور دور االن

  کنم فرار نجایا از خواستیم دلم کردیم خفم داشت خونه یفضا  رونیب زدم اتاق از

  نییپا کنم پرت خودمو که داشتم شجاعت کمی فقط کمی الاقل کاش یا تراس تو رفتم

   شدینم  تونستمینم گرفتیم جلومو یزیچ هی اما بگم خانوادم به زد سرم به بار چند

 تحمل نمیا روش هم یکی نیا کردم تحمل انقدر کنم تحمل شده طور هر دیبا نگم یزیچ که داشتم نگه خودمو

 کنمیم

 ! دارن خود یجا که هیبق سوخت خودم یبرا خودم دل دمید خودمو یوقت بشورم صورتمو تا حموم تو رفتم

 بشه ینجوریا دینبا نبودم فیضع انقدر من  بشه ینجوریا دینبا نه نه

  بشه ینجوریا دینبا اصال

  کنمیم کارو نیهم باهاش منم  کنهیم تا بد من با داره ارشیک که حاال



 دختر خون بس  

 

P a g e  213 | 219 

 

  کردم کیش یلیخ شیآرا هی  شیآرا کردم شروع  خوردن صبحانه بعد

  کردم درست هم خوب شام هی رفتم بود شده یعال  کردم اتو یشالق هم موهامو دمیپوش وشک بایز لباس هی

  بود باحال یلیخ پنگ نگیپ توپ بودن شده چشماش  گرفتم ازش رو کتش و  استقبالش رفتم اومد ارشیک یوقت

 ! یا خسته تو ایب  زمیعز یشد ینجوریا چرا :من

  بردم و کردم درست شربت براش منم نشست کاناپه رو شالن تو رفت

 ! بکشم رو  تاشام گلم بخور رو شربت نیا فعال :من

 ؟ یندار یمشکل یخوب تو فاطمه :ارشیک

 ؟ یمشکل یچ خوبم نه :من

 ؟ یندار یزیچ یرفشا یتب :ارشیک

  نرمالم نرمال من نه :من

 ؟؟ یمطمئن :ارشیک

 ! ستین خوب حالت کنم فکر تو  خوبم گمیم بابا آره :من

  بود شده یعال دمیچ نهیوتمان قهیسل با رو زیم خونه آشپز تو رفتم

 وارد یوقتدمآور شانس نکنه سکته اگه بود گرفته خندم یلیخ حالتش از شام واسه ادیب تا کردم صدا رو ارشیک

  کرد نگاه زویم کرد نگاه منو دوباره کرد نگاه زویم کرد نگاه منو  شد خونه اشپز

  نشستم کنارش منم  یصندل رو نشت اومد رباط هی نیع اونم و دمیکش یصندل هی براش رفتم منم

  بود من رفتار و زیم هنگ هنوز اون  دمیکش براش برداشتم رو بشقابش

  بکنم تیحال به یحال تا مونده هنوز آقا کنمیم کاریچ تباها من نیوبب کن صبر 

  بود دهیند ینجچریا منو حاال تا طفلک شد وزنده مرد ارشیک  شد تموم شام تا

  وارید به بکوبه رو سرش  من دست از بود مونده نیهم عرق از بود پر شیشونیپ رو

  رونیب زد خونه اشپز از یجور چه دونمینم دیپر جا از خورد شامو که نیهم بود باحال یلیخ یلیخ برام افشیق

  بردم کردم دم یچا براش شستم رو ظرفا بود گرفته خندم

  ارشیک به زدم رو خالص ریت و مطلب اصل سر رفتم متفرقه حرف کمی بعد

 یگردش یجا هی ببر رو دوتامون ای نجایا اریب زنتو اون بده یبیترت هی فردا  :من

 ؟؟؟ کنم کاریچ :ارشیک
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  مگه گفتم یبیعج زیچ  نمشیبب خوامیم  معلومه خب او :من

  شهینم :ارشیک

  نکن لج من با انقدرم  شهیم خوبشم شهیم :من

 !نیهم شینیبب خوامینم من :ارشیک

 ! نیهم نمشیبب خوامیم من اما :من

  شینیبب خوامینم  نکن دو به یکی من با انقدرم کنار بزار رو یباز مسخره فاطمه :ارشیک

 از یخوایم فقط ینگرفت زن اصال  یگفت دروغ رمیگیم جهینت پس :گفتم و دادم هیتک مبل به و شدم نهیس به دست

  یریبگ چشم زهر من

 ؟ گفته یها وپرت چرت نیهمچ یک :ارشیک

 . تو رفتار :من

 ؟؟؟ نه یبکن کمیتحر یخوایم ینجوریا :ارشیک

 کنم باور تا نمشیبب خوامیم  بکنم یکار نیهمچ دیبا راچ  اصال نه :من

 ؟ نهیا خاطره به دنیرس خودت به و کردن گولیژ و ها رفتار نیا پس :ارشیک

 نه :من

  ؟یچ پس :ارشیک

  هیعاد زیچ هی نیا ینیبیم ینجوریا منو شهیهم بعد به نیا از :من

  باشه اها :ارشیک

  گهید یجا هی میبر ای نجایا شیاریم شد یچ حاال :من

  !یزنیم مشکوک یلیخ چون  یکنینم استفاده سو  باشه استوح فقط  رونیب برمتونیم :ارشیک

 یعنی چی؟  وا :من

 ! بگم اونم به یباش آماده ازدهی ساعت فردا باشه حواصت دیبا خودت ستین مربوط من به یهرچ حاال :ارشیک

  بود نمونده من یبرا عصاب ارمیم در و پوشمیم لباس یه ها یوسواس نیا نیع شدم داریب که صبح از

  یا روزهیف  بلند یروس هی با دمیپوس یل ست مانتو هی سرم خرآ 
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 بود آورده کادو برام دایآ که یدست کیکوچ فیک کردم سر چادرمو که نیا بعد کردم هم ساده و تیال شیآرا هی

  انداختم هام شونه رو برداشتم

  رونیب زدم اتاق از و دمیپوش مویمشک یعروسک ییکفشا

  رونیب میرفت هم با شد بلند دید که منو  بود نشسته اتاق در یرو روبه ارشیک

   شدم ادهیپ منم ارشیک شدن ادهیپ و نیماش توقف با  میکرد یط رو ریمس یجور چه دمینفهم استرس از

 جالبه خودم یهوو با دارید نیاول اوف  میشد رستوران وارد باهم

 استرس ، تنفر ، حسادت بود یچ دونمیمن داشتم یبد حال هی بگم دروغ چرا سرش پشت منم بود جلو ارشیک

  بود یبد حس بود یهرچ

  ستادمیوا منم ارشیک ستادنیوا با دادمیم نشون رو خودم سرد خون نباختم  رو ظاهرم اما

 دراز من سمت رو دستش بعد و داد دست ارشیک با شد بلند احتراممون به ما دنید با بود نشسته زیم پشت دختر هی

 میکرد یپرس احوال و دادم دست باهاش تراماح کمال با منم کرد

 خواستمیم رو گربه ییجورا هی ستمین پپه که بدم نشون خواستمیم کنم شروع یجور چه دونستمینم نشستنمون بعد

  بکشم حجله دم

 نه؟؟ مگه باشه کرده یمعرف بهت منو ارشیک کنم فکر :من

  گفته بهم ازتون بله : اون

 یکن یمعرف رو خودت شهیم تهنگف من به یچیه تو از اما :من

   سالمه ۲۲ قهیشقا اسمم :اون

 ن؟؟؟یهم فقط :من

 ؟؟ یچ پس :قیشقا

 ؟؟ یدونستیم یبزرگتر من از سال پنج یچیه :من

  ینگفت بهم چرا ارشیک تیوسال سن کم انقدر دونستمینم  واقعا نه :قیشقا

  بدم سفارش دیخوریم یچ گهید نشد :ارشیک

 لپرتقا آب هی فقط من :من

 دهب سفارش منم واسه خودت یهرچ :قیشقا

 داد رو ها سفارش و کرد صدا رو گارسون ارشیک لوس یدختر شیا
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 کردم شروع من دوباره بعد آوردن هارو سفارش یوقت که میبود ساکت کمی

 ؟یکرد تموم ای یخونیم هم درس : من

  طراحاشم از یکی کنمیم کار ارشیک شرکت تو  کردم تموم :قیشقا

  نتشیبیم روز هر اون یعنی سوختن استخونام مغز نگفت که نویا یوقت

  نیشناسیم همو وقته چند دیهمکار باهم شهیم شروع اونجا از تونیآشنا پس اها :من

  میون ماه سه ماه سه کینزد :قیشقا

  نینداشت ییآشنا چیه اون قبل یعنی :من

 ؟یچ شما  بود شرکت یتو دارمونید  نیاول نه :قیشقا

  دنبالم اومد شگاهیآرا که بود یوقت دارمید نیاول : من

  میبود دهیند رو کهید هم اصال قبال ما بود بس خون فاطمه بودم گفته که بهت زمیعز :ارشیک

  بود کرده فیتعر براش رو زیچ همه مطمئنن یلعنت  بسم خون من که بود گفته اونم به

 ! ینبود نجایا هم تو االن نبودم بس خون من اگه اهوم :من

 ؟؟یچ : قیشقا

 هی هوس من با یلجباز سر االن بود یعاد گهید یهاج ازدوا مثل ارشیک منو ازدواج نبودم بس خون من اگه :من

 ! کردینم رو گهید زن

  زدیم جیگ ییجورا هی بود  یجور هی یول چرا دونمینم بود گرفته لکنت واقعا گهید 

  دیشد داره وزبون سر نمیا شهیم معلوم بود شده باز اونم زبون کم کم میزد حرف باهم مینشست گهید کمی

 بهش رو بود دلم رو که یحرف و زدم رو یخالص ریت منم کنه حساب رفت که ارشیک میبر که شد بلند ارشیک یوقت

 گفتم

 مطمئن یکن ازدواج دار زن مرد هی با یشد حاضر که تو یزیچ هی اما ندارم کار هیچ گاهمونیجا االن که نیا به :من

 شهیم دایپ هم گهید یکی روز فردا ، من هوو ، من سر یاومد االن تو بکنن کارو نیا حاضرن هم  گهید یکسا اشب

  تو هوو  تو سر ادیم و

 گفتم من اما بگم بهش رک انقدر  رو یزیچ نیهمچ کردینم فکر کردیم نگاه منو تعجب با داشت

  دادم ادامه و زدم پوزخند

  کنهینم وفا هم دوم زن به باش مطمئن آورد هوو سرش لیدل یب و نکرد وفا اولش زن به که یمرد :من
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  نگفت یزیچ اما کرد تعجب یلیخ  میبر گفتم بهش اخم با ارشیک سمت رفتم بگه یزیچ اون که نشدم منتظر

  رونیب میزد اونجا از هم با بعدم داد تکون براش ودستشو کرد  قیشقا  به رو 

  یقبل فاطمه ونمه شدم دوباره رفت دیپر صالبت و غرور اون هوی انگار مینشست که نیماش تو

  کنه باز سر بغضم که بودم کوچولو زیچ هی منتظر فقط سراغم اومد یلعنت بغض همون دوباره

  زدم حرف یاونجور خانومش با خورد بر بهش هه شده یعصبان بود معلوم دادنش گاز و ارشیک یرانندگ از

 میعصبان یلیخ منم چون ستین مهم طوفانشم قبل آرامش نیا ستین مهم اصال

  کرد شروع که بودم نبسته رو آپارتمان در هنوز

 وخانم مجرمه اون انگار کردیم ماخزش نیهمچ بود گرفته رو بازجوها ژست من یبرا قد وجب مین با :ارشیک

  سیپل

  کنم سکوت مجبورم گفت یزیچ شهینم که جلوش کنه یخال رو خودش بزار کردم نگاش و دادم هیتک در به

  دیتوپ بهم تیعصبان با منو سمت برگشت

 نگاه منو یدار ها مظلوم بچه نیع االن کردیم کار زبونت بدجور که شیپ ساعت مین تا ینجوریا چرا هیچ :ارشیک

  ؟یکن حیتوج یجور چه ییخوایم رو امروزت رفتار یکنیم

  اومد صداش که نشدم اتاق وارد هنوز اتاق سمت رفتم  شدم رد بغلش از و نگفتم یزیچ

   اتاق تو یبر یندار حق ینداد منو جواب تا :ارشیک

 ؟؟ ها بگم یخوایم یچ :من

 تیحسود انقدر یعنی یشوهرش مادر انگار یزیم حرف باهاش نیهمچ  یکردیم ینجوریا امروز چرا :ارشیک

 ؟! شدیم

 یکار نیهمچ که داشتم یبیع چه من نبود سرتر ازم دست کف اندازه چون چرا یدونیم شدیم میحسود آره :من

  یکرد باهام

 روزش حال به زدم خند پوز نگفت هم گهید کلمه هی یحت کردیم نگام همونجور گرفت آروم

 از من مال یبدون یخواستیم رفتارمو لیدل بود یعصبان یلیخ که تو بده منو جواب یشد سست چرا هیچ هه :من

 هاا بود یچ تو کار نیا لیدل  بود یحسود

 شهینم من مثل وقت چیه برات اون  دمیم قول بهت نمیا ینداشت یلیدل چون یشد ساکت یجور چه نیبب :من

 سازهینم تو گند اخالق نیا با چکسیه شهینم من مثل برات یزن  چیه

 بستم محکم درو و اتاق تو رفتم گفتم حرفمو

  برگردم قبل زمان به شد یم کاش یا ختنیر اشکام چشمام بستن با ستادمیوا پشتش و بستم رو در
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 زدمینم رو احمقانه حرف اون ارشیک دادن حرص یلجباز سر از لجوج و خنگ یدخترا نیا نیع وقت اون

  کشه ینم گهید مغزم یوا دادم فشار و گرفتم دستمام نیب سرمو افتادم ینم پام و دست به ینجوریا االن که

 وارید تو رفتم در شدن باز با منم و شد باز در هوی که بودم حالت همون تو

  کنهیم باز درو آدم مثل آدم ارشیک نده رتیخ خدا آخه :من

 ؟؟؟؟ کنهیم باز درو آدم مثل آدم :ارشیک

  یکرد باز و در هوی نجوریا چرا رینگ منو یها یسوت حاال خب :من

  یکنیم هیگر یدار در پشت شما نداشتم خبر دیببخش :ارشیک

  رمیبگ محکم خودمو جناب یجبو بود قرار مثال اوف نشستم تخت رو رفتم خجالت با

  عرضه یب سست دختر هی شدم ول و شل منه گور تو خاک

  اوف پاهام رو گذاشتم دستامو و گرفتم دستام نیب سرمو

 ? شه یم تموم یک ارشیک :من

 ؟؟؟ یچ :ارشیک

 شه ینم یخبر توش ادیب خوب روز هی منتظرم یهرچ شمیم ونهید دارم شه یم تموم یک یکوفت یزندگ نیا :من

 ؟؟ چرا آخه شه ینم که

 داره منو روز حال اونم که نیا مثل نداره یحرف اونم وارید به چسپوند رو سرش و داد هیتک وارید به

  نشد اما کردم یم رو فکر نیهم منم :ارشیک

 چرا؟؟ خب :من

  ستین تو منو ریتقص :ارشیک

  شد ینم ینجوریا نبود یلجباز و لج اگه میخواستیم تو منو اگه ماست ریتقص هست هست :من

  نشد بود فکرامون که یزیچ اون میکن کاریچ یخوایم حاال :ارشیک

  شه یم مییبخوا اگه :من

 ؟؟ هیچ منظورت :ارشیک

 که دوستانه یول شه ینم عاشقانه میکن یزندگ باهم آدم دوتا نیع بشه تموم روز حال نیا خوامیم  معلومه :من

  شه یم
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  شد یم یچ یزیم شیپ هفته دو اگه رو حرف نیا هه :ارشیک

   یخواستینم که نیا مثل اما یبگ تو بودم ظرتمن :من

 اومد یم آب شر شر یصدا بعد کمی حموم سمت رفت گفت اوف هی و کرد نگاه منو کمی

   حموم تو رفته بده منو جواب که نیا یجا به تیخاص یب احمق یپسر :من

  کرده لیتحص خانم یکن تیرعا دیبا رو ادب :گفت که اومد حموم تو از صداش

  اوف سرت تو بکوبم بردارم زیچ هی خوادیم دلم ها وقت یبعض کنم لیتحص من یگذاشت تو مگه :من

 خوادیم یها زیچ نیهمچ کنهیم غلط یلیخ دلت :ارشیک

  نرفتم کرد صدام یهرچ بعد قهیدق چند رونیب اومد اتاق از و ندادم رو جوابش

  بود کرده هنگ کال کردم کپ روم به رو شخص دنید با کردم  باز درو رفتم شد در یصدا

  مهیزندگ مغرور مرد همون نیا نداشتم رو یکار چیه قدرت کردمیم نگاش فقط

  یدینم جواب کنمیم صدات یهرچ چرا سرت تو بکوبم بردارم زیچ هی من حقشه االن : ارشیک

  بدم رو ارشیک جواب برگردم تونستم ینم یحت

 ه؟؟یک زده خشکت چرا :ارشیک

 .........یوا ننیبب همو نفر دو نیا اگه اگه دلم تو افتاد بد ترس هی هوی
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