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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 احساس من یمرد بنام رمان : 
 رمان فوریو انکاربر یکار گروهنویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 , Roman4u @Romankhone@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 احساس من یمرد ب
 

 یکار گروه

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 احساس من یمرد ب

 یباسمه تعال
 

  برگشتم ترس با ینیماش ممتمد بوق یصدا با که بودم افکارم در غرق
 :  پسر پر یمشک بلند یشاست هی

  ؟ یباش تنها ابونیخ تو شب ساعت نیا سین تو فیح_ 
شتن سرکار از ساعت نیا برام گهید بود ۱2:۳۰ کردم نگاه ساعتم به  یعاد برگ

  بود
 . میاشب خدمتت در خونتون تا بزار یباش ورا و دور نیا مال خورهینم پتیت به_ 

  شد جمع نفرت ار صورتم
  گمشو برو یالش اشغال باش ننت خدمت در_ 

  جلوم دیچیپ نیماش دفعه نیا کردم شتریب سرعتمو
  شد ادهیپ پسره همون

  دیلرزیم ترس از بدنم ومدیم هم دوستاش ی خنده یصدا
  زدینم پر پرنده ابونیخ تو
 :  گفت یطونیش ی خنده با
  ؟ چطوره میگمش باهم میتونیم

  شدینم یول گشتمیم فرار راه دنبال
  کرد بغلم محکم و دهنم رو گذاشت دستشو که بکشم غیج خواستم

  کردینم ولم یول کردم یم تقال
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  خر مث سدداعت نیا تا که بودم زایچ نیا دنبال اگه من زدم صدددا خدارو دلم تو
  کردمینم کار
  جلومون دیچیپ ینیماش که دینکش یطول
  شد روشن دلم تو یدیام یسو کور

  اومدن سمتمون به مرد تا دو
 نجایهم یبزن یادیز زر:  گفت گوشددم در و برداشددت دهنم یجلو از دسددتشددو

  ارمیم دخلتو
  سمتمون اومدن یکلیه مرد تا دو
  ؟ خانوم افتاده یاتفاق_ 
  ؟ سننه رو تو زنمه_  گرفت جلومو بدم جواب خواستم تا
 ازب نویماش در کهیحال در گرفت عقم باشم یمنفور موجود نیهمچ زن نکهیا از
  گفت کردیم

  میزنیم حرف باهم خونه نیماش توبرو
  بودم شده قرمز تیعصبان از هم بود گرفته خندم شییپرو از هم

  نیماش تو کرد پرتم و گرفت دهنمو یجلو که بخوام کمک کردم باز دهنمو
 و ارومم انقد چرا بودم تعجب در فقط بود کرده قفل مغزم و بودم شددده شددوکه

  ؟ کنم ینم هیگر
سره سمت به مرد دو اون ستا و بردن هجوم پ سره یدو  کمک شدن ادهیپ هم پ

  بکنن دوستشون
 رسددوندم راه چهار به خودمو بلند یها قدم با و شدددم ادهیپ نیماشدد از عیسددر

  شدم ادهیپ کوچه سر و دادم تکون یتاکس هی یبرا دستمو
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  زدیم تند تند قلبم ضربان
 کردم پاک مویشونیپ یرو سرد عرق کنم تشکر مردا اون از نکردم فرصت یحت

  کردم باز رو خونه در انداختم دیکل و
مان خت یرو ما نار یچوب ت له ک باره بود برده خوابش ها پ  دلم یتو غم دو
  سمیوا کار اضافه شب وقت نیا تا نبودم وونهید که من نشست

  میداشت ازین بودم مجبور یول
  بود کرده دید قابل بایتقر که بود افتاده خونه تو نور هاله هی یول بود خاموش برقا
 انداختم و برداشددتم پتو هی بود برده خوابش کتاباش کنار کاین شدددم اتاق وارد

نداختم   سدددالن تو هم مامان خودمو یجا روش باره و ا  تا اطیح تو رفتم دو
  کنم صداش

  مامان.....  مامان_ 
  کرد باز چشماشو اروم و دیلرز پلکاش

  کرد نگام یعصبان و هم تو دیکش اخماشو
  ؟ خونه یاین رید یریبگ ادی یخوایم یک تو_ 
ش طول کارم بخدا_  شگام که 2 ساعت تا صبح از دیک  شرکت هم بعدش دان

  برم بعد شد تموم کارام گفت انفریک یاقا بود مونده عقب کارام
 .. بخوابم بزار خستم مامان

  شد نیغمگ چشماش
  ؟ هااان کنمیمشیکار هی خودم نکن کار گفتم بهت بار چند_ 

 . دستمتو گرفتم گرمشو یدستا
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 دمش بزرگ منم یبش ضیمر خوامینم یبش تیاذ خوامینم من شم فدات اخه_ 
  گفت و زد یتلخ لبخند ؟ میبخواب میبر حاال کارکنم تونمیم

 . میبر
  کردم سالم اروم و نشستم ایال کنار

 داد جوابمو یمهربون لبخند با
  ؟ یخوب زمیعز سالم_ 
  ؟ یچطور تو یمرس_ 
 .. شهیم بهتر روز هر حالم نهیسنگ درسا انقد ماشالله ییییعال_ 
 ؟ پس یکردیم کاریچ یبود من یجا_ 
  کرد سکوت و دیکش یاه
ستیم میزندگ ی درباره یحدود تا ست  دون شتم دو  هب مویزندگ کل کامل ندا

  بگم یکس
  گفتم یبلند اخ خورد سرم به که یمحکم ی ضربه با
  سرم رو گذاشتم دستمو و

  شد بلند دیمهش ی خنده یصدا
 و راست سمت دیمهش شدن ساکت همه و اومد استاد بزنم حرف خواستم تا
 .. نشست چپ سمت ایال
 
  الین:  کرد صدام لب ریز

 یونشگین ندادم جوابشو نیهم یبرا استاد ابیغ و حضور به بودم داده حواسمو
  گرفت پهلوم از
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  نزنم غیج که گرفتم گاز لبمو
  شدم رهیخ روشنش یا قهوه یچشما به تیعصبان با

  طلبت تا دو دیمهش_ 
 در حرصمو حرکاتش نیا با شهیهم انداخت باال بار چند طنتیش با ابروهاشو

  وردیم
  گفت یبلند یا که گرفتم شکمش از یمحکم شگونین خودش مثل

 داد ماساژ بودمو گرفته که ییجا و
شم اروم ستات یاله اخ... کنمینم حاللت رمویش یروان ی دختره:  دادیم ف  د

  بخورم حلواتو روز نیهم حق به... چرخ جدهیه ریز بمونه
 ... بده بهت کچل شوهر خدا

  گفتم نییپا بودم انداخته سرمو و دمیخندیم کهیحال در
  گرفت درد سرم شو الل قهید هی!  زشته دیمهش عههه_ 

 شین اب هم کالس ی همه و ستادهیا سرمون باال استاد دمید که باال گرفتم سرمو
  کردنیم نگامون باز

  شدمیم اب خجالت از داشتم
  کردم نگاه دیمهش به یچشم ریز

  بود شده رهیخ استاد به و بود زده یا گنده لبخند
  نبود خجالت یا ذره دختر نیا وجود تو

  ؟ استاد افتاده یاتفاق_  دیمهش
  باال داد ابروشو یتا هی استاد
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  بود دیمهش سمت نگاش
 کل  التونن و اه یصدا که افتاده یاتفاق پاشا خانوم بپرسم شما از دیبا من نویا_ 

  ؟ گرفته کالسو
  شد باز شتریب دیمهش شین

 لبتها استاده چاک نهیس عشاق از خانوم نیا که دونستینم ایال منو جز یکس_ 
ش شق بار صد یروز دیمه س که بود یروز چند یول شدیم عا  نیگزیجا یک
 بود نشده استاد

 نظم خوامیم پوزش حال هر به  کنهیم درد یلیخ دلم شرمنده خدا رو تو یوا_ 
  زدم بهم کالسو

  کرد مظلوم افشویق و 
 لتونحا یلیخ اگه حال هر به_  گفت رفتیم تخته سددمت به کهیحال در اسددتاد

  رونیب نیبر نیتونیم بده
  رفتیم استاد ی صدقه قربون لب ریز داشت دیمهش

  شدم خوب زدم حرف شما با که االن استاد نه_ 
  شد بسته دیمهش دهن  که برگشت استاد چنان

  گرفت کالس در سمت به دستشو
   رینگ کالسو وقت نیا از شتریب رونیب بفرما خانوم_ 

ش شمک دیمه شه خارج کالس از نکهیا از قبل و زد ایال منو به یچ شو ب  تا زبون
  دیند و بود دیمهش به پشتش شکر خدارو داد تکون استاد به رو و اورد در اخر
  شد بلند کالس کل ی خنده یصدا

 .... بست درو زود دمیمهش که برگشت عیسر استاد
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 اطیح سمت میرفت و میکرد ترک کالسو ایال با استاد دینباش خسته با
  زدیم حرف شیگوش با داشت لکسیر یلیخ و بود نشسته مکتین رو دیمهش

 قمعش باشه.......  ؟ واقعا بگم....  که یدونینم...... برم قربونت یاله جونم_ 
 دهییزا تازه خالمم ی خونه االن راسددتش.....  گمیم یکنیم اصددرار ادیز چون
 مات ایال منو(  اورد در هقو هق یادا یالک..... )  کن گوش تو گلم نه..... 

 کنارش کرد اشددداره کردیم هم. سددر بود یچ پرتا و چرت نیا میکردیم نگاش
  مینشست هم ایال منو مینیبش

  کرد شروع دوباره
 نرو سرکار امروز خدا رو تو سین خوب حالم اصال ممد الله یکی کوره یکی_ 

 تگذاش دستشو....  اومدن ایدن به ناقص هام خاله پسر ؟ ادیم دلت....  ؟ باشه
  لهال  کهیهمون نیا شونیکی سر رو گذاشتم دستمو االن:  گفت و ایال سر رو
شم با ایال شدم ساکت ایال اخم با اما خنده ریز زدم یپوق ش برا ابرو و چ  دیمه

 .... بود صحبتش مشغول توجه یب دیمهش اما دیکشیم نشونو خط
 

 بافتیم هم به ور و شر داشت بود نشسته نجوریهم دیمهش
  بود شرکت از خورد زنگ تلفنم

  دادم جواب و شدم دور یا بچه از عیسر
  الو_

  سرکار این عصر امروز جان الین سالم_یمنش
  نشم کاریب اوضاع نیا تو شدم نگران
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 ؟ یچ یبرا_
  نیاین امروز بگم بهتون گفتن ینیحس یآقا دونمینم_یمنش

  داره باهاتون یمهم کار نیباش دفترش وقت اول صبح فردا و
  باشه_

  شدم نگران کردم یخداحافظ عیسر ها بچه از رفتم
گه وضع نیا تو اخه   یچ کنن اخراجم آ

  شمیم ووونهید دارم یییییییوا
  نه ای برم خونه دونمینم

 ....مامانم اخه
  زمیبر دور رو بد یفکرا دیبا هوووووووف

  فتادهین یاتفاق که هنوز
 که خونه برم کردم تند پا
  هوا رفتم متر سه ینیماش بوق یصدا با 

گاه   نیماش سمت رفت نگام ناخودآ
  هستن ایال و دیمهش  دمید که

  یخانم باال بپر: گفت و زد گهید بوق هی دیمهش
  دادم بهش کیرک فحش تا چهار هی
  کلش پس زدم یکی و کردم باز رو عقب در و

  یچوندیپیم مارو یداشت یرفتیم یداشت کجا_دیمهش
 ؟یندار کار تو ها؟مگه

  یکردیم کاریچ نجایا گهیم  راس_  ایال
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  گرفت غصه رو دلم دوباره
 کنن اخراجم خوانیم کنم فک ها بچه_

 ؟ییییییییییچ گفتن باهم ایال و دیمهش
 شیپ برو وقت اول فقط یایب خوادینم امروز گفت زد زنگ یمنشدد دونمینم_
گه کنم کاریچ حاال یییییییوا سیرئ   مشیم بدبخت کنه اخراجم بخواد آ

  کنه اخراجت دیبا چرا ضمن در ادینم شیپ یمشکل نباش نگران_دیمهش
  کمه من هیکاریب نیهم فقط اوضاع نیا تو نباشم نگران چطور_
باش نگران_ ایال گه الین ن فاق نکرده ییخدا فردا آ تاد یات نارت ما اف  هم با میک

  میکنیم حلش
 زمیعز آره_ دیمهش
  هوووف کنن درک و من توننیم چطور اونا اخه

 خونتون رسونمتیم من هم حاال_  دیمهش
 بدونه یزیچ مامانم فعال خوامینم نه خونه نه نه گفتم عیسر

  فتادهین یاتفاق ک هنوز یکنیم ینجوریا چرا الین_دیمهش
  خونه برم دینبا االن دونمیم فقط دونمینم_

 ؟یموافق ابونایخ تو دور دور هی با پس گفت و زد یثیخب لبخند دیمهش
  برو اره گفتم و دمیخند

س یصدا ش و بود خراش گوش یقیمو شت سرعت نیباالتر با دیمه  تحرک دا
   دیکشیم ییال نایماش نیب و کردیم

 دادیم فش دیمهش به و بود اومده در ایال غیج
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 میخورد مینشست پارک تو و گرفت شام برامون دیمهش شبم
  میدیخند و

  رو مشکالتم کردمیم فراموش دوستام کنار
  دمیترسیم کمی هنوز یول بود شده خوب حالم

  خونه رسوند و من دیمهش ۱۱ ساعت
  بود خاموش چراغا همه کردم باز که رو خونه در

 هدار و نشسته گوشه هی مامان و روشنه آشپزخونه چراغ دمید شدم ک خونه وارد
 بافهیم لباس

 دارهیب من بخاطر ساعت نیا تا مامانم که فرستادم لعنت خودم به
  دمی*ب*و*س* رو گونش و کردم بغلش و سرش پشت رفتم آروم

  خوشگلم مامان سالم_
  میبخور شام نیبش ایب  دخترم ینباش خسته ماهت یرو به سالم_مامان

باره خودم به  مدین دلم مونده گشددنه من بخاطر االن تا مامانم که دادم فش دو
 رمیس بگم

  ارمیم در رو غذا خودم نازم مامان نیبش تو_
شت و برنج و انداختم رو سفره شت خور شتم رو گو  یربط هی با سفره رو گذا

   آب
  دمیکش بو رو غذا و سفره یپا نشستم

  ما مامان نیا کرده کاریچ نیبب به به_
  بخور نیبش دختر زینر مزه_مامان

  خودش کنار انداخت رو جام مامان غذا بعد
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 بودم ممامان بغل تو یوقت دمی*ب*و*س* رو صورتش و دمیخواب بغلش تو رفتم
  موندینم برام یینگران گهید

    شدم داریب مامان یصدا با صبح
س و ابونیخ سر رفتم و شدم آماده عیسر صله گرفتم یتاک شتم حو  نتظرم ندا

  باشم س اتوبو
  داره کارمیچ بفهمم تر عیسر خواستمیم

  کردم یسرسر سالم هی بهش و یمنش سمت رفتم راست هی شرکت دمیرس یوقت
  بگم ینیحس یآقا به کن صبر سالم_یمنش

  باشه_
 یمنش هک دادمیم تکون استرس و ینگران با رو پاهام و نشستم یصندل رو رفتم

  داخل برو گفت
 یمرس باشه_

  زدم در و رفتم
  دییبفرما
 فتمگ کردمیم یباز انگشتام با که نطوریهم و ریز انداختم رو سرم و داخل رفتم

  دیداشت یکار من با:
 . بدم رو تونیانتقال خواستمیم راد خانم بله_ینیحس یاقا

  کردم نگاش یسوال و کردم بلند رو سرم
 نمم خواستیم خوب حسابدار هی دوستم شرکت راستش خب_ ینیحس یآقا

  باشه خوب کارش که شناختمینم شما جز رو یکس
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 ؟یچ نجایا پس_
 ازین اونجا هسددتن کوین خانم و یجهان یآقا و ییرضددا خانم_  ینیحسدد یآقا

  خوبه فضاشم هیخوب یجا شترهیب نجایا از هم حقوقش کارمند به دارند
گه کردم فکر کمی   نداره یمشکل پس شترهیب حقوقش آ

 ؟ اونجا برم یک فقط باشه_
 فردا_ ینیحس یآقا

شکر س یآقا از کردم ت سا رفتم و ینیح شتم شرکت تو از رو لمیو  بچه از و بردا
  کردم یخدافظ ها
  شد شل شمین رونیب اومدم شرکت از یوقت

  دادم تکون یتاکس برا رو دسم
 بگم مامانم به و خونه برم عیسر تا
 

س یوقت  خنده با کرد میمال تف یکل و شد زونیاو سروکولم از کاین خونه دمیر
  نبودم که قندهار سفر وونهید چته:  گفتم

  خوادیم دلم خودمه یابج چه تو به_  کاین
  زدم گونش رو یقیعم ی هب*و*س**

  امیب کنم عوض لباسامو برم من_ 
  اسپزخونه سمت رفت کاین

  ایب زود باشه_ 
  اشپزخونه رفتم و زدم روم و دست به یاب و کردم عوض لباسامو
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شغول کاینو مامان ش م  جوابمو یگرم به هم مامان دادم سالم بودن شام دنیک
 مشددغول و نزاشددت کاین که بشددورم هارو ظرف خواسددتم شددد تموم که غذا داد

  شست ها ظرف شستن
  یو یت یجلو سالن تو میرفت مامان با و زدم بهش یلبخند
  گفت میبزن حرف باهم که بود فرصت منتظر که مامان

  ؟ شرکت و دانشگاه از خبر چه_ 
  انداختم شیطوس یچشما به یو یت از نگامو

  که شرکتم...  سخته همونطور درسا که دانشگاه زمیعز یچیه_ 
  افتادم میانتقال ادی

  گفتم ذوق باو نشستم مبل رو زانو چهار
 رفتمگ ادرسشو بهتره یلیخ حقوقش یول تره دور راهش...  شد عوض شرکتم_ 
شگام به  ی سابقه هی هم شهیم یعال کنم کار اونجا مامان یوا کهینزد یلیخ دان

  کنم کار اخر تا اونجا تونمیم باشن یراض کارم از اگه هم شهیم خوب
  دمیفهمیم شویمعن خودم فقط که زد یتلخ لبخند

کهیا از مدیم بدش  یلیخ کنم کار من ن جازه بودم کرده اصددرار چون یول و  ا
  کنم کار دادیم

  شتمبرگ دیمهش یها فش یصدا با که رفتمیم باال دانشگاه یها پله از داشتم
  بود نزاشته دانشگاه تو برامون ابرو دختر نیا

  شد لیتبد خنده به اخمم پشیت دنید با یول  برگشتم اخم با
  دمیکش یسوت
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  ؟ هیخبر یکرد چه اووووفففف_ 
  نداد جوابموو انداخت باال طونیش ابروهاشو

 و تنگ یل هی و دیکشیم رخ به یحساب قشنگشو کلیه که قرمز تنگ یمانتو هی
  یمشک کوتاه مقنعه

  بود جذاب و میمال هم ششیارا
 السک سمت به باهم و شدم الیخیب یول هیچ داستان بدونم بودم شده کنجکاو

  میرفت
  مینشست ایال کنار

ش:  گفت نگران ایال ستاد دیمه ش ؟ نگه یزیچ ا  چیه ابانب:  گفت الیخیب دیمه
  بکنه تونهینم یغلط

 نداد ادامه و نییپا انداخت سرشو استاد اومدن با
ستاد شمش یوقت ا ش به چ ست سرجاش و زد یپوزخند افتاد دیمه ش  تا کال ن

 یم دیمهشدد از سددختو یها سددوال ی همه دیمهشدد به بود کرده کنه کالس اخر
  دیپرس

ش  یها سوال ی همه و بود کرده یخرخون یکل روزید شانس خوش هم دیمه
  دادیم جواب یمعطل بدون و تند رو استاد
 میتا یوقت هم اخر در شدددیم تر گرفته لحظه هر اسددتاد ی افهیق بود گرفته خندم

  رونیب زد یحرف چیه بدون شد تموم کالس
  گفت و زد یا قهقهه ایال

  شده عاشقت نکنم غلط_ 
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 بشددم زنش که وفتهین پام به سددگ مث و ادین نیا اگه من:  دیخند هم دیمهشدد
  ستمین دیمهش
  ولیا:  میگفت باهم هم ایال منو
   بودم شده منتقل که یشرکت رسوندن منو ها بچه دانشگاه بعد
 هیما وت هاس رمردیپ نیا از رشیمد حتما گفتم دلم تو یول داشتم استرس یکم
  ینیحس یها
 شددرکتشددون کارکنان به کردمیم فکر چون ومدینم خوشددم جوون یها ریمد از

  دارن چشم
 .... چرته دونمیم خودمم که بود من ی دهیعق نیا البته

شک بشیترک خوردم جا ساختمونش دنید با س بود سوخته یا قهوه و یم  تد
  ارمان یتجار ساختمان بود نوشته هم باالش و نداشت برج هی از یکم

  شدم خارج هشتم ی طبقه یصدا با و زدم اسانسورو ی دکمه
  کردم سالم اروم و رفتم زیم نیتر کینزد سمت
  ؟ نییبفرما:  گفت یجد یلیخ و کرد بلند سرشو یخانم

  اومدم حسابدار بعنوان ینیحس مهندس طرف از_ 
شو سه تا کن صبر لحظه چند_  گفت و داد تکون دنیفهم یمعنا به سر  ی جل

 . بشه تموم سییر
  اخلد برم تونمیم گفت بهم و گرفت سشوییر ی شماره  مرد چند شدن خارج با

  شدم اتاق  وارد کوتاه یها قدم با و زدم اتاق در به یا تقه
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تاق هی ند که بزرگ یلیخ ا  یقد ی پنجره هی  بودروبروت ما ی خونه برابر چ
 زیم نفره ده بزرگ زیم هی هم راسددت سددمت بود پات ریز شددهر کل که بود بزرگ

ست سمت هم در هی بود پنجره کنار هم خودش  یبرا دادمیم احتمال که بود را
  سمتش رفت نگام باشه کنفرانس

  کردم سالم و جلوتر رفتم بود من زوم نگاش و بود دستش گاریس هی
  کردیم جادیا رو یخوب حس عطرش و گارشیس یبو مخلوط

  بکشم هام هیر به بوشو داشتم دوست همش
  کرد نگام سکوت در و  کرد خاموش یگاریس جا یتو گارشویس

  بود تعجب برام دادنینم سالم جواب چکدومیه چرا
  نشستم

  ؟ ستنین ستونییر دیببخش_ 
  زد شخندین

  منم سییر_ 
 شرکت نیهمچ سییر خوردینم بهش اصال بود جوون یلیخ کردم نگاش مات
شه یبزرگ سرا اون از خوردیم بهش با شه پ سهیم افشیق و کلیه به فقط که با  ر

  نداشت کم جذاب پسر هی از یچیه چون
  ؟ ینیبش دادم اجازه بهت من_ 

  گفتم خودش مثل گستاخانه
  نشستم خودم ی اجازه با من یول دینداد اجازه نه

  رهیبگ برام خودشو یکس دادمینم اجازه و بودم الین من
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ما گرفت تعجب رنگ شیخی یچشددما هیثان چند یبرا  به جاشددو کم کم ا
  داد تیعصبان

  ؟ میک من یدونیم تو_ 
  نداشتمرو شما با ییاشنا سعادت هنوز نه_ 
  بود یسرخ به رو چشماش زدینم پلکم یحت
 ؟ نگفته یزیچ من یها قانون از ینیحس پس_ 

 هیک کنهیم فکر داره شرکت هی حاال ناییپا ارمیب فکشو بزنم خداااا یا
  نگفتن رینخ_ 

  جلو اورد یکم سرشو
 یب و نیتوه گونه هر 1_ 
 

 وقت از هم نیم کی اگه یحت من شددرکت به اومدن رید 2 ممنوع من به یادب
 نظر و دخالت چگونهیه حق کارمندا 3 داره همراه به ینقد مهیجر باشه گذشته

صم تو دادن ساو رفتن یاب ریز 4 ندارن رو من ماتیت  و دادگاه و تیشکا با یم
  بزنه حرف من حرف رو نداره حق چکسیه و زندانه

 !  اخراج برگرد برو یب نشه تیرعا مورد کی اگه
  ؟ شد فهم ریش دیلرز ها شهیش گفت بلند نیهمچ اخراجو

  یاوک_  گفتم چپمو یپا رو انداختم راستمو یپا
 یا هکول و  کج ی افهیق و لحمسخره با سییر چشم فقط:  شد تر ظیغل اخماش

 ؟ کنم شروع کارمو تونمیم حاال سییر چشم_  گفتم



 21 احساس من یمرد ب

 
شت زیم یرو یا برگه ضاش گفت و گذا  یول بود چرت که هه برگه اول کن ام

 ۶ واسدده ونیلیم سدده یماه اخه یالرج چقد تو شدده فدات مادرت یا شیبق
  روز تو کار ساعت

 ور برگه و کردم امضددا رمیگیم پس رو همه ایخدا دادما فش بهش چقد نیبب اخ
  زیم رو گذاشتم

  رفت پنجره سمت به
س به چون_   شتم دارم اعتماد یلیخ ینیح  یکن کار نجایا راحت نجوریهم گذا

 زیچ هیبق یرابع خانم یبر یتونیم هم االن سین یکسدد هر یجا نجایا گرنه و
  گهیم بهت هارو

  گفت که رفتمیم داشتم
  دمینشن چشمتو_ 
  سییر چشم_  گفتم اکراه با
 حسابدار مخصوص که یزیم  پشت رفتم و دمیپرس زویچ همه خانمه همون از

  نشستم بود
 فتهگ بهم که ییکارا کنه ریبخ سددقف به اعتماد یاقا با مارو عاقبت و اخر خدا
 والمیوسددا بود یادار وقت اخر بایتقر کردم نگاه سدداعت به دادم انجام رو بود

  زدم در به یا تقه و کردم جمع
  شدم اتاق وارد صداش با

  کرد گامن منتظر و کرد بلند سرشو بود پیتا مشغول و بود وتریکامپ تو سرش
  ؟ برم تونمیم شده تموم کارم من_ 
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 حق بود یک هر اون بودم متنفر نگاه نیا از انداخت بهم غرور سددر از ینگاه
 مث بودم شده متنفر زیهرچ از شتریب لحنش از کنه نگاه یکس به باال از نداشت
  بود طلبکارا

  کرد اشاره زیم یرو یها برگه به
  برو بعد کن پیتا هم زویم یرو یها برگه نیا_ 
 هپنجا پیتا شددده شددب هم االن هفته تا یکار سدداعت یول:  گفتم تعجب با

  سین من فهیوظ حسابدارتونم منم کشهیم طول ساعت دو کم کمه صفحه
  حرفام به دادینم تیاهم و بود وترشیکامپ تو سرش

  ؟ مهندس جناب_ 
  ؟ یکرد فراموش رو سوم قانون_ 

  االغ ی پسره بردن قانوناتو خودتو شور مرده
 مشغول وکرد روشن وترویکامپ عیسر دادمیم هدر وقتو دینبا برداشتم هارو برگه

  شدم پیتا
 میبود نهات شددرکت تو باهم اروی نیا منو و رفتن همه که بود نیا مینگران شددتریب

 نیا بود هم یسددیانگل یلعنت  بود مونده صددفحه ده هنوز و بود مین و نه سدداعت
 باز زور به یول شدددیم بسددته یخسددتگ از همش چشددام کردیم سددختر کارمو

  دمپاش و دادم بدنم به یقوس و کش شد تموم که پیتا بودم داشته نگهشون
 پوالم تمگرفیم هم یتاکسدد یطرف از برم س اتوبو با تونسددتمینم شددب موقع نیا

  بودم کرده یولخرج یلیخ ماه نیا شدیم تموم
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 زدم در هدوبار و بود داده بهم که یفلش تو ختمیر بودمو کرده پیتا که ییها متن
  شدم اتاقش داخل و

  بود دنیکش گاریس مشغول و بود گرفته اتاقو کل دود
شو و کردم یا سرفه تک هوووف شتم زیم یرو فل  حاال شد تموم پیتا_  گذا

  ؟ برم تونمیم
 داشددته نگه سددرپا خودمو زور به اما کنم سددقوط نیزم یرو بود مونده کم گهید

  اه دهیم طولش چقد یوا بود یبررس مشغول و زد سیک به رو فلش بودم
  رسونمتیم من میبر:  گفت و کرد خاموش وترویکامپ

  ؟ اما_  شد گشاد چشمام
  ؟یبر تنها شب وقت نیا یخوایم نکنه نداره اما_  کرد قطع حرفمو

  رفتم عقب قدم هی که گذاشت دهنم یجلو دستشو...  من_ 
  صورتم یجلو اورد سرشو

  فتیب راه خورمتینم نترس ششششیه_ 
 و شددک  کردم؟یم نانیاطم بهش دیبا چرا نجایا بودم اومده بود روز هی تازه من

  برسم بهش تا کردم پاتند و زدم کنار رو یدودل
  میشد اسانسور سوار دو هر و بست شرکتو در
 لیلد اصال بود نییپا سرش و بود هم تو اخماش کردم نگاش اسانسور ی نهیا از

شو و اخم شر نیا یسرد به ادم من دمیفهمینم تخما سور بودم دهیند ب سان  هک ا
  دنبالش منم رفت اول اون ستادیا

  شد سوار و زد ویرنگ یمشک و ام یب ریدزدگ
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 هم ناال ستمین رانندت من_  شد وحشتناک چشماش که نمیبش عقب خواستم
  جلو ایب رسونمتیم کنمیم لطف دارم

  ها پروعه چقد جلو نمیبش امیب که ستمین دخترت دوس منم ششششیا
  نشستم جلو ترسم از

  کنه روشن ضبطو نکرد مسخره کرد حرکت نیماش
  ؟ ادرس:  شکست سکوتو باالخره

 .. م دیدار نگه جا هر نه_ 
  نگفتم یزیچ گهید و دادم ادرسو شدم خفه نگاش با

  هستم منم انگار ن انگار بود جلو به نگاش فقط ریمس طول در
  شمیم ادهیپ نجایهم_  گفتم ابونمونیخ دنید با

  ؟ کوچه_ 
 وراکخ نهیبب شما با منو یکس خوامینم میدار ابرو محل نیا تو ما محترم یاقا_ 

 !  لطفا دینگهدار منه مث ییها بدبخت  یبرا اوردن در حرف محل نیا
ش شت نگه نویما شو دادو جوابمو لب ریز کردم یخداحافظ و شدم ادهیپ دا  پا

  گاز رو گذاشت
 .... گرفتم شیپ رو خونه راه
 

  ؟ ها کنم شوهر برم من شنیم تموم صاحابا یب نیا یک_  دیمهش
بالت مگه یدار عجله چقد دختر:  گفت خنده با ایال  کدوم ایثان ؟ کردن دن

 ؟ رهیبگ رو تو ادیم یخر
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 از بعدشددم رهیگیم منم رهیبگ رو تو ادیم که یخر همون_  کرد اخم دیمهشدد
شونم شه خدا ص خانواده با پولدار ٬ یکلیه خوشو ییبایز نیا به دختر با  لیتح

 ...  حاال ادیب رشونیگ کرده
  یفرنگ گوجه اندازه شد چشماش

  خورد استاد به چشممون که عقب میبرگشت میبود دیمهش یروبرو که ایال منو
 !  نیکن نگاهو نینیبش خوب:  گفت لب ریز
  بازوم به دیکوب ارنجش با ایال

  ؟ هوووم_ 
  ها برهیم هم ما یابرو رهیم وونسید نیا ؟ کنه کاریچ خوادیم_ 

  کنهیم کاریچ مینیبب کن صبر دونمینم_  
 وخودش و سرش رو گذاشت دستشو که شدیم رد استاد کنار از داشت دیمهش

  گرفتش راه وسط استاد که نیزم انداخت
ستاد شت نگران ا ش گفتیم ییزایچ هی دا شو یحال یب با هم دیمه  دادیم جواب
  دمیشن ینم بود ادیز فاصله چون
  میرفت سمتشون به و میشد بلند باهم

  گفت افتاد ما به چشمش تا استاد
  ؟ شدن نطوریا پاشا خانوم هوی چرا اخه_ 

  انداختم باال یا شونه
ش شت انگار هم دیمه شو مردیم دا شته سر ستاد ی شونه رو بود گذا  ناله و ا

  کردیم
  ؟ دارن نیماش پاشا خانوم_ 
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  شد تر بلند دیمهش یها ناله یصدا حرف نیا با
  میبود شدن منفجر حال در گهید ایال منو
  اوردهین نیماش استاد نه_ 

ستاد ش فیک ا ش با اروم یلیخ و گرفت ازمون رو دیمه ش سمت دیمه  نشیما
  کردن حرکت

  شدیم باورم داشت منم ها هیلمیف عجب دیمهش:  گفت ایال رفتن یوقت
س شام هی اوهوم_   زمیم سر رفتم بود تر شلوغ روزید از شرکت میافتاد یعرو

  نشستم
  داد قرار مخاطب منو ینازک یصدا

  ؟ بله_ 
  شدم رهیخ روشنش یاب یچشما به و کردم بلند سرمو

  ؟ نیهست دیجد حسابدار شما_ 
  بله_ 

  جلو اورد دستشو
  خوشوقتم یلیخ هستم جان ارش نامزد منم_ 

 گفتم دمویکش زود دستمو
  یمرس_ 

  شد سییر اتاق وارد و زد یلبخند
 ونریب اومد دختره هم دنبالش و ارش اول شد باز اتاق در که بودم کارم مشغول

  دادنیم خرج با احساس کمی بودن نامزد اگه اما
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  ودب نگرفته دستشم یحت پشتش هم خانومو رفتیم تند تند داشت ارش
  ؟ اخه چه من به نایا کردم یپوف
 کنم فکر تا دو اون گنگ ی رابطه به شدیم باعث دلم ته یزیچ هی اما
 
شت گهید شتن سییر جناب که شدیم تموم کارم دا شت برگ شو در دا  باز اتاق
 دهب جواب انگار حاال شد اتاقش وارد و داد تکون سرشو کردم سالم که کردیم
  رهیمیم
  خورد زنگ تلفن موقع همون برم که برداشتم فمویک

  ؟ سییر بله_ 
  ؟ شد تموم کارت_ 
  بله_ 
  برو بعد  زیم رو بزار رو مهر رانیا شرکت یها لیفا اون_ 
  ؟ برم تونمیم چشم_ 

  کرد مکث
  برو اره_ 

  دمیخواب و خوندم درس یکم شام خوردن بعد
 تنشس کردم نگاش کنجکاو شد کالس وارد طونیش و شاد شهیهم مثل دیمهش

  کمرم تو دیکوب ارنجش با و کنارم
  ؟ بچه سالمته یجا_ 
  گفتم حرص با

  ؟ یکرد شروع اتویباز یوحش ومدهین دوباره_ 
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  کرد غنچه لباشو
 ... زنهیم حرف ینجوریا استادش زن با ادم!  تیترب یب_ 

  ؟یییچ_  میگفت دو هر ایال منو
  کرد باز کتابشوو انداخت باال یا شونه دیمهش

  دینش خوندم درس مزاحم دیش خفه_ 
  گهید بگو مسخرههه_ 
  دیینفرما یریگ شماره لطفا باشدینم گو پاسخ نظر مورد مشترک_ 

  مردمیم یفضول از داشتم
سمون ستاد نیا با درسو تا دو ترم نیا هم شان شت ا شومبار افهیق روز هر و میدا  ک

  میدیدیم
  شد باز اخر تا هم دیمهش شین که زد دیمهش به یلبخند اول اومد که استاد

  شد جمع افمیق
 خورد بهم حالم شششیییا

 
  نییپا انداخت سرشو و خورد خندشو دیمهش ایال ی سرفه تک با

  شد یا قهوه رسما ایال که کرد ایال به یظیغل اخم هم استاد
  موند دیمهش اما رونیب میرفت و میگفت دینباش خسته همه درس بعد

 یور بود شلوغ بازم اوووف شدم ادهیپ شرکت یکاینزد و شدم س اتوبو سوار
  شدم کارم مشغول قبل یروزا مثل و نشستم یصندل

________________ 



 29 احساس من یمرد ب

سترس امروز شتم یادیز ا سترس وقت هر من دا شتم ا  رهمنتظ ریغ اتفاق هی دا
  نداشتم یتمرکز استاد یحرفا رو اصال و بودم گرفته درد دل استرس از افتاد یم
 ؟ الین خوبه حالت:  گفت نگران ایال

  خوبم...  اره_ 
  شد جلب بهمون توجهش صدامون با دیمهش

  ؟ یخوب ؟ دهیپر رنگت چرا:  گفت صورتم دنید با
  نکنم فکر_ 
  میریم شهیم تموم کالس گهید نیم چند کن صبر_ 

 نگفتم یچیه و دادم تکون سرمو
 

  خورد زنگ ایال یگوش که رونیب میومدیم میداشت و بود شده تموم کالس
 داد جواب و فشیک تو کرد دستشو

 االن....  ؟ چطور خوبم منم یمرسدد....  ؟ یخوب جان مونا سددالم...  الو_ 
  یبا باشه...  یایب تا مونمیم منتظرت پس باشه....  دانشگام

 کارم ونام دوستم امیب باهاتون تونمینم من ها بچه:  گفت و کرد قطع شو یگوش
  دنبالم ادیب خوادیم داره

 :  گفت و شد نیماش سوار دیمهش
 !  میبر نیبش الین پرابلم نو

  کردم یخداحافظ ایال از و شدم سوار منم
شمک ست اهنگ زد بهم یچ سرو روانیس از رویزندگ دارم دو شت رو یخ  گذا

 کرد بلند اخر تا ضبطو یصدا
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  گوشام رو گذاشتم دستامو
 !  کن کمش یکرد بلند صداشو ینجوریا یکر مگه ددددیمهش_ 

شمم ش به چ سر تا چند خورد یبغل نیما ش پ  یشکلکها و بودن یکنار نیما
  وردنیم در مختلف

  کردم مخالف سمت رومو و کردم اخم
  کردنینم ولمون اما کرد شتریب نویماش سرعت هم دیمهش
  بودن مست کنم فکر
  بزنم داد طنتاشیش نیا سر دیمهش سر تونمیم تا خواستیم دلم

  کن کمش ددددییییمهش_ 
 سدتمود و دمیکشد یبلند غیج کرد شدتریب نویماشد سدرعت و انداخت باال ابرو

  داشبورد رو گذاشتم
  شدیم شتریب هم اونا سرعت شدیم شتریب ما سرعت یچ هر

 بود ظهر چون بود خلوت ابونیخ شکر خدارو
  کن تمومش دیمهش:  زدم داد

  جلو زدیم دیمهش یه دیرسیم بهمون یه پسره
  بود اومده در کفرم

  ادیب خودش به تا گذاشتم فرمون رو دستمو
ست شو خوا ش که ترمز رو بزاره پا ست سمت رفت و شد منحرف نیما  اب و را

  کرد برخورد محکم یزیچ
  شد باز سرعت به شدیم بسته داشت که چشمام



 31 احساس من یمرد ب

  نیماش یجلو به رسوندم خودمو و کردم باز نویماش در عیسر
 رمردیپ خون در غرق جسددم به داشددت و رونیب بود اومده من مث هم دیمهشدد

  کردیم نگاه روبرومون
  گفتمو دادم قورت دهنمو اب

......... 
 

 :  گفتم دادمو قورت دهنمو اب
 . . زندس نیبب

  زدینم یحرف و بود مرد به نگاش
  نیماش تو میبزار رو مرد جسم کردند کمک و شدند جمع نفر چند کم کم
 مینیبب مینداشددت جرات یحت کردمیم نگاه بهش گشددتمیبرم همش راه طول در

  نه ای زنهیم نبضش
  مارستانیب میدیرس

  داخل مشیببر کنن کمک که میزد صدا رو مرد پرستار تا چند
  عمل اتاق عیسر:  گفت دنشید با دکتر
  بود ثابت جا هی به نگاش و زدینم حرف هنوز دیمهش

  ؟؟ دیمهش:  گرفتم دستشو
  صورتم رو دیچرخ نگاش

  بود شده تر مظلوم شهیهم از سوخت براش دلم
 ره بود سرد و یجد افشونیق اومدن سمتمون به مامور تادو که نگذشت یزیچ
  میپاشد ترس با دو
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  دیلرزیم پاهام
  ؟ کدومتونه راننده_ 

  کردیم نگاه ها مرد به فقط و بود اومده بند زبونش که دیمهش
 !  من:  گفتم قاطع

 مه یکی اون اومد یم رونیب عمل اتاق از که رفت یدکتر سددمت به شددونیکی
  کرد زن مامور خواست در و زد میسیب

  گفتم میبشنو خودمون فقط که یطور دیمهش سمت کردم رو
 ابونیخ اون به اگه نایا یگینم قتویحق یطیشددرا چیه در کن گوش خوب نیبب_ 

 نیوربد اونجا و زدینم پر پرنده ابونیخ تو چون کنن ینم دایپ یمدرک چیه برن
  نداره هم

 خوامیم ازت فقط میدونیم دومونم هر نویا بودم من اتفاق اون یاصددل مقصددر
 ازدواج یبزود و یدار هدف تیزندگ یبرا تو باشه خواهرم و مامانم به حواست

 یبختبد نیا و بوده یبدبخت میزندگ من کنهینم صدددق من مورد در یول  یکنیم
  ینگ یزیچ کردم خواهش ازت داره ادامه

 زنن حرف گهید سیییه:  دهنش یجلو گذاشتم دستمو که بزنه یحرف خواست
 ! 

  زدیم یسرخ به چشماش یدیسف و بود شده سیخ اشک از صورتش
  اومد یزن مامور که نگذشت یمدت

  کرد نگام منتظر و گذاشت ینظام احترام
  بستم چشمامو و جلو بردم دستمو
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  کردیم شتریب استرسمو داشت دستبند یسرد بود یبد حس
 مویمنف افکار کردم یسددع ؟؟یچ مردیم مرد اون اگه دمیترسددیم کارم عاقبت از

 ....... باشم نیب خوش و  بزنم کنار
 
 (آرش)
 
  ؟ سییر بله_ 
  گفتم یظیغل اخم با

 برام گفتم بار صدیس صبح از ؟ کجاس طلوع شرکت پرونده هس معلوم چیه_ 
  خانوم نیاریم در شورشو نیدار گهید ارشیب

 . راد خانوم دست سین من دست بخدا...  ب:  افتاد پته تته به
  زیم رو دستم با دمیکوب

  ؟ هیگور کدوم راد_ 
  شرکت ومدنین ندارم خبر ازشون دونمینم_ 
  باال رفت صدام تن
سو بگو بهش اومد_  ساب هیت  سین خاله خونه نجایا بود که همونجا بره کنه ح
 ادیب خواست دلش وقت هر
  داد تکون سرشو تند تند
  چشم_ 
  رونیب برو_ 
  داشتم برش زیم رو از میگوش ی برهیو احساس با
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  بود خونه از شماره
  ؟ بله_ 

  بود دار خش صداش
  ؟ پسرم جان ارش_ 
  ؟ مامان جانم_ 
  ؟ دلم زیعز یخوب_ 
 !  سین خوب حالت شما انگار یول خوبم اوهوم_ 

  ومدیم هیگر یصدا
  ؟ یزنینم حرف چرا ؟ افتاده یاتفاق مامان_ 
 .... بابات....  ارش_ 

  کرد هیگر به شروع دوباره
  بگو نکن هیگر نیم هی مامان_ 

  اومد طرف اون از ازین یصدا
  داشت بغض صداش اونم

  من به بده رو یگوش مامان_ 
  ؟ ارش الو_ 
  شده؟ شیزیچ بابا.. بگو جان_ 
ستانیب میریم میدار االن ما نیبب_  صادف بابا...  مار  رکتح االن نیهم کرده ت

 .....  مارستانیب سمت کن
  شد شتریب هقش هق یصدا
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  نمتیبیم_ 
 که بودم دهیند یریخ بابام از من ٬  زیم رو گذاشددتم رو یگوشدد و کردم یپوف

  باشم نگرانش  یروز بخوام
 ... مارستانیب سمت کردم حرکت و کردم روشن نویماش حوصله یب

 
ستمو  یدایز یها نگاه انداختم اطراف به ینگاه و کردم میخی یل بیج یتو د

  روم بود شده خیم
 ! هه رفته در بد پسرا اسم زدم یشخندین

  کرد بغلم محکم ومدیم دور از داشت که دمید رو مامان
  سرش رو گذاشتم چونمو و کردم حلقه کمرش دور دستمو

  باش اروم_ 
  ودنب ازین و مامان فقط ایدن تو ضعفم نقطه تنها زدیم شمیات هقش هق یصدا

  شمام با مامان_ 
  یا گهید وقت هر از تر خونسرد....  بودم تفاوت یب

 هی که یوقت بود سددالم ۱۷ کردم هیگر که یبار نیاخر شددناختنیم اخالقمو همه
 دهش وونهید تامیاذ و ازار دست از لیفام کل و بودم طونیش و شوخ ی بچه پسر
  بودن
سم همه شتن دو ست رو همه منم دا شتم دو  که کرد یکار...  پدرم نکهیا تا دا
  احساس یب و سخت سنگ هی شدم

 کردم خاکش ذهنم تو خودم مرد برام کرد خشددک کارش با اشددکمو ی چشددمه
سر اون گهید شد عوض درجه ۱۸۰ اخالقم  یب یتلخ بودم شده نبودم بامزه پ
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 رو یزیچ چون زدمیم شین لیفام کل به زبونم با بودم شددده بدتر تلخم از انیپا
  دمیدیم دینبا که دمید مینوجون تو

 ... میدینم چوقتیه کاش
 ..... شدینم فاش برام دیکش شیات به مویزندگ که  یقیحقا چوقتیه کاش

  اومدم رونیب افکارم یایدن از مامان حرف با
 به وبابات زده یپدرومادر یب کدوم سین معلوم...  باشددم اروم تونمینم پسددرم_ 

  زده بهش یک نیبب یکالنتر برو ٬ برو...  عمله اتاق فعال...  انداخته روز نیا
  باشه مامان به حواسش گفتم ازین به نگام با و اومدم رونیب مامان بغل از

 گردمیبرم شد تموم کارم_  
 

 کردیمن مشغول ذهنمو چکسیه چوقتیه بود بابا شیپ فکرم یکالنتر ریمس در
  کنم منحرف فکرمو تونستمینم االن اما

 ۱۷ تولد جشددن برام بود قرار کهیوقت افتاد یم ادمی گذشددته یها صددحنه همش
 اشتد مردشدنشو شوق بود شینوجون اواخر در که ینوجون هی رنیبگ مویسالگ

  شکست باباش یها یکار کثافت ی صحنه دنید با
 و شده معجزه کردم فکر سال ۱۰ نیا مثل بود خشک دمیکش چشمام به دستمو

  کنمیم هیگر دارم
 میمیقد  قیرف بود شده گهید بود عمرم تو یزیهرچ از اشناتر گلوم نیسنگ بغض

  زاشت ینم تنهام چوقتیه که
  ردک مییراهنما یاتاق سمت به و دمیپرس سرباز از یکالنتر میدیرس یوقت
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  رفت و گذاشت ینظام احترام
  نشستم یصندل یرو منم

  سالم_ 
 ....  شما پدر سالم_ 

  دادم تکون سرمو
  متاسفانه بله_ 

حال نبود یخوب شددوهر یول بود یخوب پدر مانم که بودم خوشدد  یزیچ ما
  داشت دوست شوهرشو و دونستینم
  ارمان جناب متاسفم یلیخ_ 
  ممنون_ 
  کردم نگاه اسمش به
  یمیرح مهران سروان_ 
  ؟؟ نمیبب رو زده پدرم به که ییاقا تونمیم ؟ هیچ ما فیتکل سروان جناب_ 
 دیبا ماش هرصورت در یول داره یبستگ پدرتون تیوضع به شما فیتکل اوال_ 

 !  خانومه سین مرد راننده ایثان نیبد تیرضا
 ....  داره زنارو یها هیگر ساعت سه ی حوصله یک هوووف

  ؟ ینادر..  ینادر:  کرد بلند صداشو دمیکش موهام به یدست حوصله یب
  ؟ قربان بله:  وگفت شد اتاق داخل عجله با ینادر

  اریب رو کرده تصادف ارمان یاقا با کهیخانوم اون_ 
  رفت رونیب و گفت یقربان اطاعت

 .... یصندل به دادم هیتک خودمو و نییپا انداختم سرمو
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ستبند یدختر و یچادر یزن شد باز که در ست به د  نییپا سرش شدن وارد د

  کردیم یباز انگشتاش با و بود
  کرد بلند سرشو سروان یباصدا

  کردم نگاه بهش مات
  ؟؟؟ نجاااایا ؟؟؟ راد الین

  کردیم نگام گشاد یباچشما هم اون اوردم زبون به فکرمو
 !  یعوض ی دختره نداشتم بهش یخوب حس هم اول از

  بود من به نگاش هنوز یول نشست اروم
  ؟ همو دیشناسیم شما_ 
 :  گفتم و زدم یشخندین کردمیم نگاش تمسخر با کهیحال در
  متاسفانه بله_ 

  دیلرز چونش کردم احساس نییپا انداخت سرشو الین
  کردیم هیگر داشت کردم قیدق نگامو

 یجا رو الین گردن داشددتم دوسددت دادم فشددار محکم و کردم مشددت دسددتامو
 دادمیم فشار دستام

  یرانندگ به چه رو تو جوجه اخه
 :  خورد زنگ سروان تلفن

 .. ؟ یجد ؟ یچ.....  ؟ یملک بله_ 
 ....  خداحافظ
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  زیم رو گذاشت دستشوو پاشد جاش از کالفه
  ؟ اومده شیپ یمشکل_ 

  چشام تو دوخت شویعسل یچشما
  کردن فوت شیپ قهیدق چند پدرتون ٬ گمیم تیتسل_ 

  الین سمت برگشت نگام
  کنارش یچادر خانوم بغل تو و افتاد هم رو هیگر وسط چشماش

  دیاریب قند اب هی:  زد داد سروان
 ریسم دوباره و کردم یکوتاه یخداحافظ نمیبب اومدنشو بهوش که نموندم گهید
  گرفتم شیپ مارستانویب

 ...  ها وفتهیب تونهیم یبیعج اتفاقات چه روز هی تو هوووووف
س ستانیب دمیر ش تو یکم مار شتم سرمو نیما  وبخ سردردم تا فرمون رو گذا
 .... داخل رفتم بعد بشه

 
 از شیب که چاپلوس و دورو زن هی عمو زن شدددامل که عمو ی خانواده دنید با

 هی ماا خودم مثل تفاوت یب و سدداکت و بایز دختر هی ارام بودم متنفر ازش حد
  بود پول دنبال زیچ همه تو که خال و خط خوش مار

 اما کش زحمت اریبسدد که یجوگندم یباموها الغر انسددالیم مرد هی هم عمو
  بود ( زنش)  سارا ریتاث تحت
  نشستم یصندل یرو و کردم بهشون یسرد سالم
  بودن خودشون کشتن مشغول و نبودند بند پا رو ازین و مامان
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 هم یروز هی و ادیم یروز هی یانسددان هر و خداسددت دسددت مرگ گفتم دلم تو
 مسددخره نیا و زارنیم شیر و پوشددنیم یمشددک روز چند یالک ایرانیا چرا رهیم

  نداشتم گذاشتن شیر حوصله که من....  ایباز
  احساسه یب چقد نیبگ دیشا

 ور هیگر ارزش یول بودم هم ناراحت بود کرده برام کارها یلیخ و بود پدرم اون
  ... کنهینم هیگر که مرد اصن نداشت

  عمو زن سمت رفت نگام
 کرد یم رفتار یجور ظاهر تو شهیهم اما خورهیم بهم حالش ما از بودم مطمعن

  سین اون یمهربون و یپاک به یزن انگار که
 ینم یا ءلهمسدد چیه از نبود نیب نکته و باهوش من اندازه خانواده تو چکسیه

  گذشتم
شم دهید رو یها زیچ که بود شده باعث نیا دیشا و  ابلق ریغ یادیز برام که با

  باشه فهم
  راد الین سمت رفت فکرم

  کرد یم خرد اعصابمو هم بهش کردن فکر یحت
ست شتم دو صامو تمام دا  لولس کل مغزم قلبم بدنم کنم یخال نفر هی سر حر

  انتقامه دنبال کردنه یخال دنبال زدیم ادیفر بدنم یها
 سر بود اومده شیپ فرصت دمیم انجام بابام سر دیبا شیپ وقت یلیخ که یکار

  الین از بهتر یکس چه اونم بدم انجام گهید ادم هی
  زدم یکج لبخند
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 یلو رونیب ارمتیم یکن یزندگ ارامش با زندان تو زارم ینم....  باش منتظرم
 .... یکن مرگ یارزو بار هزار یروز کنمیم یکار

 
  ؟ یکن ینم هیگر چرا تو_ 
  ؟ یکنیم دخالت سین مربوط بهت که ییزایچ تو چرا تو_ 

  خورد جا وضوح به صورتش
 و معاشقش کردیم فکر توهماتش تو ارام  یول داشتن عادت کالمم شین به همه
  نداشت هارو رفتار نیا توقع

 ....چرا مینامزد ما ارش اما_ 
  خورد حرفشو که کردم نگاش بد انقد

  ؟؟؟ هاااا مینامزد ما گفته یک_ 
  دونستیم خودش عروس منو میسالگ ۱۸ از بابات خب_ 

  شدم بلند و زدم یپوزخند
ستیم یگیم یدار خودت و مرد بابام اوال_   یابر نداره حق کس چیه ایثان دون

نه فیتکل نییتع من ثا ک قتیل یدختر چیه ثال عده نیا از هم تو نداره منو ا  قا
 لیحمت بهم خودتو و یبپلک ورم و دور ادینم خوشم هم گهید...  یستین مستثنا

 !  گمشو چشام جلو از هم حاال یکن
  کرد ترک رو مارستانیب سرعت به و شد بلند عیسر
 و نکرد ییاعتنا عمو اما دخترش دنبال رفت و انداخت بهم یتند نگاه عمو زن

  شد مامانم با صحبت مشغول
  بغلم تو انداخت خودشوو سمتم اومد ازین
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 ندچ نشد کور چشات گهید بسه:  گفتم دمویکش کمرش رو وار نوازش دستمو
 !  باش اروم نیم
 :  گفت یا گرفته یصدا با

  مزخرفه خودت مث دادنتم یدلدار
 شد قطع خندم مامان یبرزخ نگاه با که دمیخند بلند

 
  شد تموم هم بابا چهلم

  بردیم خوابش بعدش و ختیریم اشک ساعتها نیغمگ و افسرده ازین
  زدیم حرف یکس با کمتر و نداشت اون از یکم دست هم مامان

 یتفاقا انگار اصال داشتم هامو یسرگرم و رفتمیم شرکتم به شهیهم مثل من اما
  بود وفتادهین

  نبود یمهم اتفاق هم واقعا
 !  یعاد یلیخ هیعاد براش زایچ نیا باشه مرده احساسش که یادم

 ( الین)
  زانوهام رو گذاشتم کردمو قفل هم تو دستامو

 ودب نیا از تعجبم اما بود شددده برابر چند وحشددتم بودم دهید رو ارش یوقت از
شو مرگ خبر یوقت شونخو سگ مردم  نکرد هیگر هم قطره هی یحت دیشن بابا  ن

   رنیمیم یافسردگ هفته هی رهیمیم
  بود اور تعجب واقعا حرکاتش
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 اعدام منو یعنی ایخدا دیجوشدد اشددکم ی چشددمه و افتادم تمیوضددع ادی دوباره
 و دمیدیم رو دیمهشدد نگاه خواسددتن وقت یول کردم ینم قبول کاش ؟ کننیم

  ؟ یچ من اما داره دوست رو دیمهش که زدیم داد نگاش که یاستاد
  افتادم کاین و مامان ادی

مدو دادن خبر بهش که اول شدددب همون گام فقط او مه هی یحت کرد ن  هم کل
  بردن منو زود یلیخ چون دمینشن سروان با حرفاشو دینپرس یزیچ

  بود یم هم من نگران کردیم کار نکهیا بر عالوه دیبا حاال شکست دلم
  رونیب ایب عیسر راد الین:  گفت یخانم و شد باز یفلز در
  ودمب راننده من بودم گفته هم بار هر و بودن گرفته اعتراف ازم بار ده حاال تا

 پاهام دیکشددیم خودش دنبال منو بایتقر میکرد حرکت  زد دسددتم به و دسددتبند
 بهم هاشون غذا از حالم خوردم ینم غذا خوب نجایا چون نداشت جون اصن

  خوردیم
  میشد اتاق داخل

  دکر پرتم خانومه روبروش یصندل یرو ستادمیا صاف جام سر ارش دنید با
 !  پام اخ

  دادم بهش یفش لب ریز و گرفتم پام به دستمو
  کردم بلند سرمو

  دیباریم ازش نفرت نداشتم نگاهشو طاقت کردیم نگام داشت
  ؟ بزنم حرف باهاش تنها لحظه چند تونمیم سروان جناب_ 
  قهیدق پنج فقط اره_ 
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 و تدس ریز ای ؟ بکشه منو خوادیم نکنه کردم وحشت در شدن بسته یصدا با
  ؟ کنه لهم پاهاش

 دادم فشار هم رو چشمامو شدیم کینزد بهم که هاش قدم یصدا با
  کن باز چشماتو_ 

  نکردم یحرکت
 !  نترس ندارم تیکار_ 

  کردم باز اروم
شو سا که یجور بود صورتم یروبرو صورتش و بود کرده خم سر  داغش ینف

  صورتم تو خوردیم
  بود دهنم تو قلبم
 اولش یجا سددر رفتار که سین خوب حالم دیفهم صددورتم حالت از کنم فکر

  نشست
 قتو بهت روز سه مطلب اصل سر رمیم راست هی ستمین  ینیچ مقدمه دنبال_ 
 ... یکن فکر شنهادمیپ به دمیم

  ؟ یشنهادیپ چه_ 
 زدیدادم دستام لرزش از و داشتم استرس ومدیم در چاه ته از صدام

شمام و ستادیا لحظه هی یبرا قلبم زد که یحرف با  شادگ ممکن حد نیاخر تا چ
 ..... شد

 



 45 احساس من یمرد ب

 ؟ هییا شددرمانه یب شددنهادیپ چه نیا:  گفتم دادمو قورت صددددا با دهنمو اب
  ؟ یکش ینم خجالت

 ! اعدام که یشینم ای دمیم تیرضا صورت اون در که یشیم غمیص ای_ 
  بود مونده باز دهنم و بود کرده قفل مغزم

  ؟ نیدیم شنهادویپ نیا یچ یبرا_ 
 :  گفت و انداخت پا یرو پا

  بدم جواب سوالتو ستمین مجبور_ 
  نیبگ کنمیم خواهش_ 
 نومبشدد جوابتو گردمیبرم گهید روز سدده سددتمین ابروت و چشددم عاشددق قطعا_ 

  سین کارم تو یشوخ چون کن فکر خوب
  کرد ترک اتاقو اروم و محکم یها باقدم و شد بلند جاش از

  شیخال یجا سمت رفت نگام
  ؟ داد یشنهادیپ نیهمچ چرا اخه

  گرفتم گاز لبمو هدفش به کردن فکر با
  هیچ هدفش گرفتمیم داشتم تازه

  کردیم استفاده سو من بد تیموقع از داشت
 دبختب دختر هی به که باشه پست تونهیم چقد ادم هی خورد بهم ازش حالم واقعا

 !  نکنه رحم هم
  اه رهیبگ ازم ممکنو انتقام نیبدتر خواستیم
 (آرش)
  شدم میپدر یمتر هزار یالیو وارد و گرفتم شیپ رو خونه راه راحت الیخ با
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  دبو رهیخ خاموش یو یت وبه بود نشسته یو یت یروبرو کاناپه یرو ازین
  صورتش تو کردم پرت و اوردم در جذبمو شرت یت

  قلبش رو گذاشت دستشو و دیپر جاش از ترس با
 :  گفتم زدمو یا قهقهه

  ؟ خانوم نیدیترس یأخ
  هم تو رفت اخماش

  سین خوب حالم ینیب ینم ؟ یکنینم ولم چرا_ 
  االب رفت غشیج یصدا که گرفتم لپش از یمحکم گاز و کردم بغلش محکم
  سالن تو بود اومده صداهامون با که مامان

 کشب خجالت...  بچمو کن ولش:  گفت و دستش یکی اون رو دیکوب دستشو
 .. که نیستین بچه سالته 2۷

  مبلرو انداختم خودمو و نیزم رو کردم پرتش
  شونم به داد هیتک سرشو و نشست کنارم اونم

  برگشت ییچا تا سه با هم مامان
  شدم مامان نگاه ینیسنگ متوجه

  ؟ افتاده یاتفاق ؟ جانم_ 
  زد یتلخ لبخند

  بودم هنشد متوجه حاال تا یبابات هیشب یلیخ کردمیم فکر داشتم فقط نه_ 
  شد جمع صورتم

 باشم؟ کار*خ*ی*ا*ن*ت* هی هیشب دیبا من چرا
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 نزدم یحرف و کردم سکوت
 
  بزنم حرف باهات خواستمیم مامان_ 

  کرد نگام مشتاق دادو تکون سرشو
  پسرم بگو_ 

  دمیکش موهام تو یدست
  باباس قاتل درباره_ 

  رفت هم تو اخماش
  ؟ یچ بابات قاتل_ 
  بشه ازاد میبد تیرضا خوامیم_ 
  ؟ یچ:  گفتن باهم دو هر
 . کنم غشیص خوامیم_ 

 فتادا سرفه به و نیزم رو افتاد دستش از وانیل خوردیم شوییچا داشت که مامان
  زد مامان کمر به ضربه چند و شد بلند جاش از ازین

  گفت و شد بلند جاش از مامان
 یریگینم ریبگ زن گمیم بهت دارم ساله چند من ؟ یبکن یخوایم یغلط چه_ 

 نداره اقتمویل چکسیه مامان:  اورد در ادامو و کرد کلفت خودم مث صددداشددو
  ؟؟ غهیص اونم ؟ کهیزن اون سراغ یرفت من واس حاال....  یدونیم که خودت
  ؟؟ گنیم یچ مردم شنومیم دیجد یزایچ روشن چشمم

 رمیبگ یمیتصددم هی یشددناسددیم خوب که منو سین مم...  تخ به مردم یحرفا_ 
  دمیم انجامش
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 نیا و رفت شوهرم کن راحتم نایا دست از بکش منو ایخدا:  باال گرفت سرشو
  ببر منم دیند روزارو

  دستش از کن خالصم ایخدا شده وونهید..... سرش به زده پسر نیا
  زدیم زار بلند و  بود زده زانو نیزم رو
  اریب قند اب ازین:  دمیغر خشم با

  کردینم یحرکت و مامان به بود زده زل نجوریهم
 از؟ین ؟ یدینشن:  باال بردم صدامو

  رفت اشپزخونه سمت به
  نشستم کنارش و رسوندم  مامان به خودمو منم

  ؟ مامان_ 
 اورد باال سکوت یمعنا به دستشو

  کردم کینزد دهنش به و  گرفتم ازین از قندو اب
  زد پس دستمو

 ...ک گوش مامان_ 
 !  شوووو خفه_ 
  زدیم نفس نفس تیعصبان از
  رفت باال هارو پله و نیزم رو کرد پرت حرص با وانویل

  اتاقم رفتم و شدم پا منم شد دهیکوب که اتاق در
  رونیب  اومدم و گرفتم یطوالن دوش هی

  دمیکش دراز تخت یرو حولم با
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 به و!  هه کردمیم غهیصدد رو الین  من زدینم حرف من حرف رو چوقتیه مامان
 .... دمیرسیم هام خواسته

شاد لبخند ارمیب سرش خوامیم که ییبالها یاور ادی با  سر زا یلبخند زدم یگ
 ... تیرضا

 دمیخواب اروم و
 
 (الین)

 باالخره تونسددتم تا گذشددت سددالها مثل گذشددت سددال سدده مثل که یروز سدده
  رمیبگ ممویتصم

  بودم خط ته من
شتم یبهتر طیشرا اگه دیشا  رگم طرف هی االن اما کردم ینم قبول چوقتیه دا
  حالل یا رابطه طرف کی و بود

  شدیم اکو مخم تو حالل
  ؟ کننیم استفاده سو اسم نیا از ایبعض چرا ؟ حالله کجاش غهیص

  یاشغال کنه پرتم و کنه استفاده ازم دستمال هی مثل خوادیم قطعا اون
  ندمیا به زنهیم گند هم برهیم یسود هی خودش هم ازاش در
  ومدینم در کممیج و کردمیم یزندگ خراب زن هی مثل دیبا عمرم اخر تا

  وارید به دمیکوب حرص با و کردم مشت دستمو
  رونیب زد خون و شد سرخ سرخ دستام که زدم اونقدر

  کنم صدا رو خدا تونمیم تا و بزنم غیج میکس یب از خواستیم دلم
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شکالت موقع شهیهم که ییخدا شت ارامش در حاال بوده میناج و سیان م  دا
گام خت تو منو و کردیم ن حانش نیتر سدد  یفرار راه چیه که بود داده قرار امت

 .. نداشت وجود
  کرد لرزش به شروع بدنم ستون چهار اومد که در یصدا

 :  گفت و انداخت بهم یبد نگاه زن
  کنم بلندت زور با  یشینم پا_ 

 وارید به  ازادمو دسددت و کردم پنهان گشددادم یمانتو بیج تو مویخون دسددت
  پاشم تا گرفتم

  ستادیا کنارم خودشم و برد شده نینفر اتاق تا خودش دنبال منو
  بود هم جوون دختر هی و انسالیم خانوم هی ارش بر عالوه دفعه نیا

  باشن خانوادش دیبا زدم حدس
  کردیم اب وجودمو ذره ذره داشت نگاهشون ینیسنگ

  کفشم به بودم دوخته نگامو نداشتم کردن سربلند جرات
 یلبق یناراحت اون بودم مامان قلب نگران بود شددده تنگ کاین و مامان یبرا دلم

  بود سم براش یناراحت و استرس گونه هر و داشت
  ؟ نیکرد فکر شنهادمیپ رو_  ارش

  دادم تکون سرمو
  بوله.. ق...  بله_ 

 :  گفت و زد یا مندانه روزیپ لبخند
  دمیم تیرضا سروان جناب



 51 احساس من یمرد ب

  کن امضا رو نجایا ایب خانوم_ 
  کنم نگاه یزیچ به نکهیا بدون کردمیم امضا گفتیم که ییجا هر
  نشستم قبلم یسرجا منم بست دفترو شد تموم یوقت

ند خانوادش ما رفت ندل رو یهمونطور ارش ا  سددروان از بود داده لم یصدد
 ! ایب دنبالم:  گفت بهم و کرد یخداحافظ

 
 مگه یلعنت یول کنم اروم خودمو داشتم یسع دمیکشیم که یقیعم یها نفس با

  شدیم افزوده استرسم به لحظه هر شدیم اروم
  منشست جلو یصندل یرو ناچار منم شد سوار و زد باالشو مدل نیماش چییسو

  دادم قرار ازش ممکن ی فاصله نیتر دور به خودمو و کردم جمع پاهامو
  کرد حرکت و کرد روشن رو نیماش

  ؟ یبر یخوایم کجا_ 
  گرفت رو یا شماره من به توجه یب

 هن...  میرسیم گهید ساعت هی تا باشه....  ؟ یکرد هماهنگ اشکان...  ؟ الو_ 
 ... نمتیبیم
 :  کردم تر بلند صدامو دفعه نیا

  ؟یریم یدار کجا عمو یهووو
  کردم سیخ جامو کنم فکر  که انداخت بهم ینگاه هی 

  ارمین روم به کردم یسع
  یرانندگ به داد حواسشو دوباره
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شه تکرار ٬یزد حرف ینجوریا من با که بود اخرت دفعه_   دهنت تو دندوناتو ب
 !  کنمیم خرد
 ده ینیبیم خانوادتو یریم نزنه سرت به فرار فکر فقط دارمیم نگه خونتون یجلو

  اریب ننداز راه خودت دنبال هم یکس یدر دم کرده یخداحافظ نشده نیم
  رفت هم تو اخمام

  ؟یبریم کجا منو یدار ؟ یچ یعنی_ 
  زنمب یحرف دینبا گهید دمیفهم بلندش و تند ینفسا و شده منقبض فک از

  محضر:  گفت کوتاه
  شدم ادهیپ و گرفتم در رهیدستگ به دستمو

 و کردیم نگام داشددت سددشیخ یچشددماو تعجب با که مامانو در شدددن باز با
  دادم فشارش خودم به و گرفتم بغلم تو محکم
 هیگر لندب بلند داشت و بود پوشونده صورتو دستش با که خورد کاین به چشمم

  کردم *ب*و*س* سرشو و رسوندم بهش بلند قدم باچند خودمو کردیم
  نداشتم زدن حرف ییتوانا

  نداشتم فشویتوص قدرت که بود کرده باهام یکار روز چند نیا
  میرفت خونه سمت به سه هر

  کنه سقوط ممکنه لحظه هر و داره قرار پرتگاه ی لبه که داشتم رو یادم حس
 هک شدددینم چوقتیه گهید طرف و بزنم مامان به یحرف تونسددتمینم یطرف از

 . نگم بهش دلمو راز و کنم سکوت مامان یجلو
  گزاشتم کنار رو یدودل و شک
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  کردم سکوت و
 داسددتان دونمینم حرفاس نیا از تر یقو کردم بزرگ من که یدختر دونمیم_ 
 گفتنش با و یبگ بهم یخواینم که دونمیم فقط یشدددد ازاد یچجور و ؟ هیچ

  یکشیم عذاب
  یبگ بهم یداشت گفتنشو قدرت وقت هر کنمیم صبر منم

  زدم یلبخند
  تمداش شرم گفتنش از که بگم رو ییها زیچ نکرد مجبورم که بودم خوشحال

  کردم نگاه ساعتم به
  داشتم وقت نیم سه فقط

 .. اجازه کشهیم طول ساعت چند که دارم یکار هی مامان راستش_ 
  کرد قطع حرفمو

  زمیعز برو دارم اعتماد بهت من اره_  
شو و کاین یجلو رفتم شکا شو سرعت به که ا  ردمک پاک کردیم سیخ صورت

  کردم عوض لباسامو کل و گرفتم شیپ اتاق سمت رمویمس
 نداشتم گرفتن دوش وقت

 
  ٬ رونیب زدم که خونه از

  دمید کوچه سر نشویماش
 فضددول یها هیهمسددا از شددکر رو خدا انداختم اطراف به ینگاه  زد یبوق تک
  نبود یخبر

  شدم رهیخ ابونایخ به سکوت در و شدم سوار
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 شد ادهیپ و داشت نگه ساختمون هی یجلو
  شو ادهیپ بگه نداد زحمت خودش به یحت!  هه

  رفت هم تو اخمام
  نداشت یابونیخ ده..ج هی از یکم دست تمیوضع

  بود گرفته گلومو یبد بغض
  کنم باز درو متونستینم دیلرزیم دستم اما شم ادهیپ تا گرفتم رهیدستگ به دستمو
 هیگر هب شروع بلند بلند و دادم دست از طاقتمو کردن سیخ صورتمو که اشکام

  کردم
  شد باز نیماش در

  بسوزه حالم به دلش ذره هی حداقل تا التماس بود شده نگام
  ؟؟ مینکرد توافق ما مگه ؟ یاورد برام هاتو ناله_ 

 :  گفتم و کردم پاک شصتم نوک با اشکامو
خداا_   کنمیم یبگ یکار هر  خوردم یگوه چه دمیفهم االن...  کردم غلط ب

  خدااا تورو نباشم باکره نزار بشم ه*ه*ر*ز* نزار فقط
  کنه ولم خواستمیم فقط بهیغر مرد هی و سمهییر  اون نبود حواسم

  خوردینم زایچ نیا به میخون گروه من
  داد تکون سرشو

  ارین در کفرمو... شو ادهیپ_ 
  شدم ادهیپ نیماش از
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 اما کردم حرکت دنبالش ناچار سدداختمون سددمت رفت و گرفت ازم نگاهشددو
  میشد که دفتر وارد نبود خودم دست اشکام مهار
  پاشدن ارش دنید با همه

  گذاشتن احترام بهش و
  ؟ امادس یچ همه_ 

 کرد باز برامون رو یاتاق در و گفت یا بله بود جوون یزن که دار دفتر
  گرفت رو هامون شناسنامه

 اشددتمند غم رفتیم شددناسددنامم تو شیلعنت اسددم اگه حداقل بود نیا میبدبخت
  بودم مطلقه حداقل دادیم طالقم

  ؟ شدیم یچ من اسم شدینم ثبت ییجا یاسم یوقت اما
  شدمیم اون نویا ینایماش سوار ابونایخ کنار رفتمیم دیبا گهید

 راه وت میکرد امضددا جارو چند و گفتم قبلت زدم پس دهندمو ازار و یمنف افکار
  بودم ضمینق و ضد افکار ریدرگ و میبود برگشت

  شدم رهیخ رخش مین به
 ؟ رهیگب ازش دشویام و کنه بدبخت دخترو هی که باشه پست تونهیم چقد ادم هی

  ؟؟ بودم نبودم قاتل که من
 .... نداشت یریتقص چکسیه تصادف اون تو
 

  ؟ سییر_  کردم صداش
  کن صدام ارش:  گفت تفاوت یب

  ترم راحت سییر_ 
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 !  کن صدام ارش ندارم یکار تو یناراحت و یراحت با من_ 
ستمو شت د ستم کف به بلندمو یناخنا و کردم م شار د س که یجور دادم ف  تمد

  افتاد سوزش به
  گمیم سییر بهت من_ 
  سمتم برگشت یظیغل یاخما با

 دوم دفعه کنم تکرار بار صددد زویچ هی ندارم حوصددله من کوچولو خانوم نیبب_ 
 به محواسدد بزار نکن پرت حواسددمو االنم کنمیم تیحال کتک با یرینگ حرفمو
 باشه میرانندگ
 سرمو کنهیم حل یمجهول سه ی معادله داره انگار ندارم حوصله گهیم نیهمچ

  بستم چشمامو و دادم هیتک شهیش  به
  سوخت خودم یکس یب یبرا دلم
 ... بدبختم چقد من اخ

  نکرد حرکت که نیماش
  افتاد جونم به دلهره
  میبود سرسبز و بزرگ اطیح هی داخل کردم اطراف به ینگاه

  میکرد حرکت دوبلکس بزرگ ساختمون یورود سمت به و میشد ادهیپ
صال ای دیشنینم صدامو انگار اما زدمیم صدا رو خدا همش دلم تو  ینم دلش ا

  بشنوه صدامو که خواست
  رفت اپن بزرگ اشپزخونه سمت

 :  گفت که ارمیب در کفشمو خواستم
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  ایب کفش با باش راحت_ 
  بودم رهیخ حرکاتش به و بودم ستادهیا در کنار همونجور

  دیکش سر راست هی و برداشت زیم از مشروبو شهیش
  سین خودشون دست حرکاتشون چون دمیترسیم  مست یادما از
  بزنه سر ازشون ممکنه یکار هر و

  ؟ یخوریم:  گفت و کرد پاک دستش پشت با دهنشو دور
  دادم تکون یمنف ی نشونه به سرمو

  تیسالمت به پس:  گفت دیکشیم سر داشت کهیحال در و زد یپوزخند
   بودم انزجار حال در
 ودشخ به تا کنم فرار تونمیم راحت سین حواسددش االن که نیا:  گفتم دلم تو

 ... رفتم منم ادیب
  نبود حواسش انداختم بهش نگامو نیاخر

  کردم دنیدو به شروع و دمیکش یقیعم نفس
 که کنم نگاه پشددتمو اومدم اطیح یوسددطا دمیرسدد یوقت دمیدو تونسددتمیم تا

 دیچسب بهم داغ یجسم
 

  دیچسب بهم داغ یجسم
  کنهیم نگام داره سرخ یچشما با دمید که برگشتم

  زد پمچ ی گونه به یمحکم یلیس و کرد بلند دستشو که بزنم یحرف خواستم
  ودمب شده شوکه و بود شده قفل فکم بزنم غیج نتونستم یحت درد شدت از
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 قالت کنه بلندم خواسدت که ها پله از دیکشد خودش دنبال منوو دیکشد دسدتمو
ما کردم تامو دینرسدد بهش زورم کردم یکار هر ا له نیاخر تا و گرفت دسدد  پ

  زدمیم غیج همش که دیکشیم دستامو یجوری
  بشیج تو کرد پرت دویکل و کرد قفل درو اتاق میدیرس یوقت

 رو مشددد پرت پشددت از و تخت ی لبه به کرد ریگ پام که رفتم عقب قدم چند
  تخت

  بهم شد رهیخ خمارش یچشما با و زد مهیخ روم شم بلند خواستم تا
  زدمیم ضربه مردونش نهیس به مشتام با کردم مشت دستمو

  مانتوم سمت رفت گشید دست و گرفت دستامو دستش هی با اخر در
  زدن غیج و زدن زار بلند بلند کردم شروع
 :  دیغر و داد تکون سرشو کالفه

  ؟ کنم خفت ای یشیم خفه
 دلت ریز زده یخوش تو حاال دارن منو کردن بغل لحظه هی یارزو دخترا ی همه

  ؟
 :  گفتم یا گرفته یصدا با

  دخترا...  همون...  با...  برو
  کن ولم...  خدا...  تورو ستمین...  اهلش من

  زد یپوزخند
 رمیگیم ازت موییتنها یسددالها تمام انتقام اوردم دسددتت به تازه ؟؟ کنم ولت_ 

 .... نزدم دم دموید که ییها *خ*ی*ا*ن*ت* تمام انتقام.... 
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 ! کنمینم ولت  رهیبگ جلومو و نیزم ادیب خداهم اگه
  کردم نگاه بهش مات

 ؟ داشت من به یربط چه گفتیم که یینایا ؟ زدیم حرف یچ از
  افتادم نامزدش روز اون ادی تازه

 ظهلح هی یبرا کردم احسدداس لبام رو لباشددو یگرم که کنم باز دهنمو خواسددتم
   گرفتم خون خفه
  کردیم بد حالمو داشت...  یلعنت

  کردیم کیتحر و نداشت رو یا رابطه چیه ی تجربه که یدختر داشت
  بودم متضاد یها حس از پر بزنم غیج خواستیم دلم

 یب جسددم باهاش ذره ذره و کردیم منتقل بهم اون که یداغ شدددمیم داغ داشددتم
  کردیم اب جونمو
 ......... 

 
  دیدینم چشمامو یسیخ و شد بسته چشماشو

  دهیم باد به یانسان ضهیغر  هی بخاطر جسممو روحمو قلبمو داره که دیدینم
ست تقال از و شدم حرکت یب شتم د  مونوجا  بود نمونده برام یجون گهید بردا

  کرد عوض
  بود رمیز اون و روش من حاال

 .....  الکل یبو خوردیم بهم داشت حالم دهنش یبو از
  خورد زنگ شیگوش موقع همون کمرم رو گذاشت دستشو

  شیگوش سمت رفت و تخترو کرد پرتم
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  کنار دادم صورتم یجلو از موهامو و دمیکش یقیعم نفس
  متحرک ی مرده هی به شدمیم لیتبد گهید شدیم یکی باهام اگه

  مردیم سابق یالین اون گهید بودم مطمعن
ش سش یها دکمه هم در یاخما با کرد قطع که شویگو صفه که لبا  رو بود باز ن
  تخترو کرد پرت و کرد باز کامل
 ینگاه هنیا یجلو رفت بکنه خوادیم کاریچ نمیبب بودم العملش عکس منتظر

  ستادیا تخت کنار و انداخت خودش به غرور با
  نشستم روتخت و کردم جورو جمع خودمو

  نیبش کاناپه رو نییپا برو پاشو_ 
 :  گفت که  بردارم بود افتاده که نیزم رو از شالمو خواستم

  ؟ ینیبیم نجایا ینامحرم_ 
  نشستم کاناپه رو رفتم و کردم باز درو

  بود یگنگ ادم ٬ کردمینم درک رفتارشو حرکاتشو کاراشو
  بود بیعج برام حرفاشم یحت

 حرف کمتر و بود خودش تو شددهیهم چون دیکشددیم عذاب یزیچ هی از انگار
  زدیم
  رفتیم سر حوصلم داشت گهید

  انداختم خونش به ینگاه
  انداختم باال یا شونه بود زیتم هم یلیخ بود کیش و لوکس یادیز

  شد بلند فونیا یصدا موقع همون
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  زد دروو رفت فونیا سمت به
  کردمیم نگاش و بودم نشسته ماست مث نجوریهم منم

 داشت دکر روشن فندک با و اورد در پاکتش از گاریس هی اشپزخونه رفت دوباره
  شد باز در که دهنش کینزد بردیم گارویس

  داخل اومد بلند قد یدختر
  نشستم خیس
  بود ارش نامزد همون نیا

شمام شاد چ  ؟ کنهیم یفکر چه اومده االن که نامزدش و ؟ تنها ارش منو شد گ
 !!!!  خدا یوا

شت ارامش با ارش سمت رفت نگام شیم گاریس دا شت انگار ن انگار دیک  مدا
  باشه مغز سرشون تو داشتم شک ؟ نینجوریا چرا نایا شدمیم وونهید

  افتاد من به نگاهش که اشپزخونه سمت رفتیم داشت
 ..... کنه خفم بزنه بشه یعصبان هوی دمیترسیم نییپا انداختم سرمو

 
  خوند شدیم چشماش از رو یناباور

  ؟ سین حسابدارت نیا ارش_ 
 بتتمث صفات به هم یفضول دایجد:  گفت و زد گارشیس به یقیعم پک ارش

  ؟ یاومد چرا ؟ شده اضافه
 :  گفت و ستادیا اپن کنار

 !  بده جواب منو سوال اول_ 
  ؟ هیمشکل حسابدارمه اره: گفتو انداخت بهم ینگاه مین ارش
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 ؟ یلعنت گذاشددتم برات کم ؟ هااا ؟ یفروخت بهش منو که داده بهت بار چند_ 
  ؟ یخوایم یچ ؟ هیچ گهید کردم فراهم برات من یخواست یچ هر که تو

  کرد خاموش یگاریس جا یتو گارشویس و زد یصدادار پوزخند ارش
  دوختم چشم لباش به منتظر

 :  گفت شمرده شمرده
 ... خوام ینم....   ده..ج.... من_ 

  گرفتیم باال داشت بحثشون نبود من یجا گهید نجایا دمیکش مانتوم به یدست
 :  زد صدام ارش راه وسط ارمیب شالمو که باال برم شدم پا جام از
  ؟ زمیعز کجا جان الین_ 

شام به اول شمک دنید با یول کردم شک گو شم از دور که یچ  دختره همون چ
 ... برم که بردارم شالمو رمیم_   خوندم تهشو تا زد بهم
  کرد غنچه لباشو و کرد یا خنده تک

  ؟ *ب*و*س* بدون_ 
....  حالله خونم که نرم ؟ کنم کاریچ که بودم مونده ها پله وسددط ینجوریهم

  عاشقشم کنهیم فکر برمم
  سمتشون رفتم و دمیکش یقیعم نفس

  شد کینزد بهم قدم چند و زد یجذاب لبخند
  بود گونش هدفم
 ارقر هم رو لبامون که کرد کج سددرشددو موقع همون که بردم گونش کینزد لبمو

  دیکش کنار و گرفت لبم از یکیکوچ گاز ٬ گرفت



 63 احساس من یمرد ب

  دیخند بلند و زد سیل لباشو دور عقب رفت یوقت
شقتو یدونینم ارام یوا_   شنهادیپ ٬ داره یلذت چه یکن *ب*و*س* لباش از ع
  یکن تجربه حتما کنمیم
  کرد خنده به شروع دوباره و

  شدمیم اب داشتم دوشون هر نگاه ریز خجالت از
  بود شوک تو کنم فکر زدینم یحرف و بود شده رهیخ بهم سکوت در ارام

  کرد شروع باالخره
  االن تو....  آرش....  آ_ 

  گرفت سمتم دستشو
  بود افتاده پته تته به
 ؟ و.. نیا ؟ یکرد *ب*و*س*_ 
 
 ... سمنف رسونمتیم خونتون تا کن جمع التویوسا برو:  گفت بهش توجه یب

  نییپا اومدم و برداشتم فمویک و شال باال از دادم تکون یسر
 منتظر کنم فکر بود ستادهیا در کنار ارش اما بود ستادهیا اپن کنار همونجور ارام
  بود من

  گفت و زد یمصنوع لبخند دنمید با
  ؟ خانومم میبر_ 
  میبر گلم اره_ 

  مکن تشیاذ خودم کممی چسبه دختره نیا بودم دهیفهم که حاال ومدینم بدم
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ستامونو شت و میکرد قفل هم تو د  جان ارام:  تمگف راه نیب که رونیب میرفتیم میدا
 !  اخه زشته بمونم منم مونهیم اگه ؟ مونهیم نجایا

 اهر تو بارم چند کرد حرکت به شددروع ما از جلوتر و گرفت فاصددله اپن از ارام
 گذشت ریبخ که خورد چیپ پاش
  رونیب زد اطیح از سرعت نیاخر با و شد یدیسف  یایپرش سوار

  بست نقش لبم یرو یکمرنگ لبخند
 ارمیدرب رو ننه بچه و لوس یدخترا نیا حرص نمیا عاشق من اخ

 :  گفت میشد که نیماش سوار
 بار هی یا هفته سین خبرا نیا از ندهیا یروزا اومد  ارام یاورد شددانس امروزو_ 
  ساله دو مدتش که هم قمونیس یبد سیسرو بهم خوب دختر هی مثل دیبا

 و فکر هم امروز بابت ضمن در ٬ سالمت به مارو و ریبخ رو شما سال دو بعد
 شنق موقعا ایبعضدد مجبورم کننیم کنه بهم یلیخ دخترا نداره ورت االتیخ

  کنم یباز
 !  درخته خود از کرم:  گفتم لب ریز و زدم یشخندین

  یخودت کرمم:  گفت و شد نیماش سوار
  بود گرفته خندم

 ... داشت یزیت یگوشا چه
 داخل خوب هیروح با و کردم چال امویبدبخت کل در دم خونه دمیرسدد یوقت

  شدم خونه
  وردینم روم به اما بود شده میالک یها لبخند متوجه هم کاین یحت
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 که اکینو مامان به مخصددوصددا نبودم موفق مشددکالتم کردن پنهون تو چوقتیه
  بودن کینزد بهم یلیخ
شت هامون خندهو ها یشوخ با شب اخر تا ستگ یکل با هم شب و گذ  یخ

 رفتم فرو یقیعم خواب به و افتاد هم رو چشمام
 

 سییر با هم بتمیغ درباره رفتمیم دیبا بودم راحت و نداشددتم دانشددگاه امروز
  زدمیم حرف دانشگاه

 هی چرا بود سددوال یجا برام بود شددده تنگ یلیخ هم دیمهشدد و ایال یبرا دلم
  نگرفتن ازم یسراغ
  گرفتم دویمهش ی شماره و برداشتم مویگوش

  نداشت یریتاث یول گرفتم هم گهید بار چند برنداشت هم بوق نیاخر با
  گرفتم رو خونشون شماره ناچار

  ؟ بله_ 
  دمیکش یراحت نفس

  ؟ خونس دیمهش شدم مزاحم شرمنده سالم_ 
  یگوش..  سالم_ 
  کردم بغض دیمهش الو یصدا دنیشن با

  ؟ یخواهر دیمهش_ 
  کرد مکث

  ؟ یخودت الااین_ 
  خودمم زمیعز اره_ 
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  ومدیم هقش هق یصدا اما زدینم حرف
  نمتیبب نزاشتن ایلعنت یول یکالنتر اومدم بار چند ٬ شهینم باورم_ 

  ؟یزنیم زنگ کجا از ؟ ییکجا االن
   شرکتم االن_ 
  دینبا مگه..  م_ 
  شدم ازاد نه_ 
  میبزن حرف باهم شرکت امیم_ 
  منتظرم_ 

  ادیب دیمهش تا شدم کارم مشغول و زیم رو گذاشتم رو یگوش
ش کردم فکر اول در شدن باز با ستم دهیمه شم خوا   شد ظاهر ارام قامت که پا

  دادم نشون مشغول خودمو و نشستم عیسر
  شدیم کینزد بهم داشت که ومدیم بلندش پاشنه کفش یصدا

  گرفت قرار زمیم یجلو که کفشش
  باال گرفتم سرمو

  ارش اتاق سمت رفت و زد یپوزخند
 یهتوج بگم بهشددون دیکن صددبر گفتیم که هم یمنشدد یها التماس به یحت
  کردینم

  بست سرش پشت درو
 یطرف از داشددت بسددته مدار نیدورب شددرکت اما نبود کنم ول میکنجکاو حس
  سمیوا گوش تونستم ینم بود هم شیمنش
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شون هر یصدا لحظه چند ستن یصدا با رفت باال دو  به خودمو یزیچ شک
  کردم باز یمعطل یب درو و رسوندم اتاق

  سمتم برگشت نگاشون دو هر
  ؟ داخل یایم نییپا یندازیم سرتو گاو مث کرد صدا رو تو یکس_ 

 :  گفتم ارش روبه ارام یپرتا و چرت به توجه یب
  ؟ افتاده یاتفاق_ 

  گفت و زد بهم یلبخند
  کنمیم حلش من برو شما خانومم نداره رو تو یناراحت ارزش مزاحم هی_  
  زمیعز یراحت جور هر باشه_ 

  شدا تیخ دختره اومد خوشم....   باال انداختم بار چند ابروهامو و بستم درو
 اومد هم دیمهش موقع همون

 
  میزد یبلند غیج و هم بغل میدیپر دو هر
  گفتم و زدم سشیخ صورت به یلبخند رونیب اومدم که بغلش از
 یمشددکل ٬ خوشددحالم هم یلیخ قبل مثل ازادم ازاده االن من ٬ مایندار هیگر_ 

  ندارم هم
 :  گفت و داد لبخندمو جواب

ستمیم یزدینم زنگ اگه گهید شکر خدارو خب_   نمک یمعرف خودمو امیب خوا
 ؟یشد ازاد یچجور حاال

  کردم اشاره یصندل به
  مینشست دو هر
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  بودم راحت دیمهش با
  کردینم یفرق برام ادیز بود دوستم چون
  گفتم رو روز چند نیا اتفاقات همه

  شهیم تر گرفته صورتش لحظه هر که دمیدیمو
  ؟ یغشیص االنتو:  گفت تعجب با

  دادم تکون سرمو
 :  گفت رفتیم ارش اتاق سمت کهیحال در و شد پا جاش از

  دارم حرف یکل مهندس یاقا نیا با من
  کردم سد راهشو

  ؟ یکنیم یشوخ یدار مسخره_ 
  بود یجد کامال صورتش

  ؟ دارم یشوخ تو با من_ 
  دیمهش نیبش برو ایب_ 

  شد باز اتاق در موقع همون بزنه یحرف که کرد باز دهنشو دیمهش
  رونیب زد سرعت به ارش و

  عیسر اریب قند اب هی:  گفت یمنش به رو
  انداختم اتاق به یدزدک نگاه
  زیم رو بود گذاشته سرشو ارام

  دادم ارش یسادگ به یفش لب ریز
  کنهیم یباز نقش داره دختره بود معلوم شناختینمرو زنا اسکل
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 ؟ برم تونمیم من:  کردم صداش شدیم تموم داشت میکار میتا
  برو اره_ 

  اتاق رفت خودشم
  گذشت خوش یلیخ میخورد هم دور رو شام و خونه میرفت دیمهش با

 نظم داشددت میزندگ بایتقر و شددده سددابق مثل یچ همه که بودم خوشددحال
  گرفتیم

 امیب نارک خودم با تا داشتم وقت روز چند که بود هفته اخر میاساس مشکل فقط
 

  بود پنجشنبه امروز و گذشت روزم چند
 یطونیش لبخند با و رونیب ومدیم ساعت هی هر ارش شرکت بودم اومده یوقت از
  شدیم رد کنارم از
  بودم گرفته تهوع حالت ادیز استرس از

  بودن گزاشته مسابقه باهم ها قهیدق انگار
شغول خودمو یالک یول بود شده تموم کارام شون م  نهیبن کاریب  منو تا دادمیم ن

  بده ریگ بهم که
  رونیب ومدیم مختلف یها بهانه به نیم هر گندمم شانس از
  کردیم کالفم داشت گهید
  بودم نشسته فیبالتکل همونجور من یول رفتنیم داشتن همه گهید

 اومد اتاقش در یصدا
  دادم نشون مشغول خودمو نکردمو بلند سرمو

  دستم رو گذاشت دشویکش یانگشتا که بودم پیتا حال در
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  ؟ داغه شهیهم چرا یلعنت
  بودن رفته همه انداختم اطراف به ینگاه
  صورتش رو دیچرخ نگام

  میبر کن جمع التویوسا_ 
  راه اون به زدم خودمو

  رمیم خودم ؟ میبر کجا_ 
  زد یکج لبخند

 !  میبر کن جمع یخودت منم  یکنیم فکر کهیاون_ 
 شدم همراه باهاش و فمیک تو گزاشتم و برداشتم مویگوش و خودکار

 
  بودم رهیخ بهشو بودم نشسته اتاقش تو ینجوریهم

  اورد در لباسشو
  بود چشم تو یحساب مردونش یها عضله و نداشت یچیه لباسش ریز از

  نشم کیتحر نیا از شتریب تا کردم عوض نگامو ریمس
  افتاد سرم از موهام کش
شو که دارم برش شدم خم ستا  مگردن یگود تو سرشو و کرد حلقه کمرم دور د
  برد فرو

  موندم شوکه حالت همون تو
  نداشتم ازش ویکار نیهمچ توقع

  زد مهیخ روم و تخت رو کرد پرت دومونو هر
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شو هی ست شت شکمم یرو د ست گذا شمید د شت سرم ریز گ   هب شروع و گذا
  کرد لبام دنی*ب*و*س*

نهیم کاریچ دونسددتمیم چون کردم ینم هم تقال یول کردم ینم شیهمراه  ک
  بود شوهرمم گفت شهیم البته

  کنمیم خسته خودمو یالک ٬برمینم شیپ یکار هم یزار و هیگر با دونستمیم
  شدیم یجور ی داشت حالم و شمیم داغتر لحظه هر دارم کردم احساس

  شدم کیتحر بودم مطمعن اما نداشتم تجربه
  بود متفاوت هیبق با برام ارش نکهیا مخصوصا

  رفتاراش ٬ کاراش ٬ تشیشخص
  برد فرو گردنم تو سرشو و برداشت لبام سر از دست

 .... نبود عشق از هاش هب*و*س**
 ... بود هوس

  ندازهینم روم تو تفم بشه تموم باهام کارش نکهیا بعد بودم مطمعن
 دهیند ازش تاحاال که یخاصدد لحن با و چشددام تو دوخت خمارشددو یچشددما

 :  گفت بودم
 ..... یا خوشمزه یلیخ!  یا معرکه دختر...  اوممم_ 
  نمک هیگر خودم حال به یها یها صبح تا ای بشم خوشحال دیبا دونستمینم

 بودم شدن نابود حال در درون از اما بودم گذاشته ارشیاخت در خودمو
  شدیم جدا جسمم از روحم داشت کردمیم احساس

  مداد فشار دستم تو رو مالفه و زدم یبلند غیج دیچیپ دلم ریز که یدرد با
  بود گردش در چشمام نیب و دیلرزیم چشماش مردمک
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  شهیم تر صیحر داره لحظه هر که دمیدیم
  بود گرفته سرد عرق شویشونیپ

  بست چشماشو و افتاد کنارم حال یب بعد نیم چند
 بودم مردن حال در درد از
  کنم صداش دمیکشیم خجالت یطرف از

  گرفت مسخرشو انتقام باالخره اخ...  افتاد یخون ی مالفه به نگام
  سین خوب حالم ؟ یکرد کاریچ باهام:   گفتم لب ریز

ض حرف بخواب هم حاال کردمیم دیبا که یکار:  گفت یحرکت چیه بدون  افها
  نزن

شتو حرص با شو کردم پرت بال ض:  گفتم سمت  ٬ سین خوب حالم گمیم یعو
  کنهیم درد دلم

  کرد باز چشماشو
  بخوابم خوامیم سین خوب حالت که جهنم به_ 

سامو شتم تخت کنار از لبا ساس رو یبد درد که بردا سمام کردم اح  یهایس چ
 شدم هوشیب دمویکش یغیج رفت

 
شمامو شممو نور کردم باز که چ ستمو زد چ  سوزش که صورتم یجلو گرفتم د

   کردم حس رو یسوزن
 ....  سرم اه

  بودم خونه که من ؟؟ کنمیم کاریچ نجایا من انداختم اطرافم به ینگاه
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  گرفت قرار چارچوب تو ارش قامت شد باز که در
  کردم مخالف سمت سرمو

  نبود کار در یخجالت
  بود شیالیخیب از تمیعصبان تمام
  بود خودش فکر فقط یلعنت
  ؟ بود یچ دردش گهید بودم گذاشته ارشیاخت در خودمو که من
 ؟ بود نامرد انقد چرا

  چرخوند خودش سمت و گرفت دستش با چونمو
  نهینب شویسیخ تا بستم چشمامو

  نداشتم رو شکستنم شتریب طاقت بود شده له یکاف اندازه به غرورم
 ؟ یچ ارش یول شددهیم تر میمال خرده هی حداقل داره رابطه یزن با که یمرد هر
  ؟ بود بلد هم یکار کردن ریتحقو زدن سرکوفت جز

  خوردیم بهم شتریب لجنم یزندگ از حالم
 فرو شتو شددتریب زدمیم پا و دسددت یچ هر و بودم کرده ریگ باتالق هی ته انگار

  رفتمیم
  ؟ یطلبکار ازم نکنه_ 
  رونیب برو_ 

  گونم رو دیکش ناخنشو
 زدم پس دستشوو کردم باز چشمامو

  گفت و گرفت هوا تو دستمو
  ؟ یشد خل ؟ هیچ ایباز مسخره نیا_ 
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  رفت هم تو اخمام
  گفتم رونیب برو_ 

  انداخت باال یا شونه
  رمینم نخوام تا_ 

  بستم چشمامو دوباره و ندادم جوابشو
 رفتینم کنار هم بسته یچشما با نحصش ختیر
 
  ؟ الین_ 
 کردیم صدام صبح تا کاش بود نکرده صدام ینجوریا چکسیه  حاال تا

  الااین_ 
 نگفتم یچیه و کرد غلبه احساسم بر عقلم اما جانم گفتم دلم تو

  اومد که اتاق در یصدا
  دادم دنیبار ی اجازه اشکام به و دیترک بغضم

 یکل و شددده وارد فشددار بهم یلیخ گفت و زد حرف باهام یکم اومد که دکتر
  کرد مرخصم و گفت هم گهید پرت و چرت
  ؟ میبر کجا:  گفت و بست کمربندشو میشد نیماش سوار

  نمینب رو تو که جا هر:  گفتم تفاوت یب
  گاز رو گذاشت پاشو و نگفت یزیچ اما رفت هم تو اخماش

  داشت نگه خونمون در دم
 :  گفت که شدمیم ادهیپ داشتم
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 !  تویخداحافظ دمینشن
  دمینشن منم_ 

  کردم باز رو خونه در انداختم دیکل و دمیکوب درو
  کردم نگاه ساعت به بود برده خوابشون هم کنار کاین و مامان
  بود صبح چهار

  دمیخواب اروم و دمیکش دراز کنارشون خودمم
 
 هی بخاطر که داشددتم بتیغ  مین و ماه هی گفتم و زدم حرف دانشددگاه سییر با

 تکون یسر کالفه بخونم دوباره دیبا ترمو نیا گفت اونم بوده یخانوادگ مشکل
  دانشگاه از رونیب اومدم و دادم

 زیم رو گذاشتم سرمو و کردم پرت یصندل یرو خودمو
 

  خورد زنگ تلفنم
  بود ارش شماره

  ؟ سییر بله_ 
  دارم کارت اتاقم ایب_ 

  کردم باز درو و زدم در به یا تقه
  بود بهم پشتش و بود ستادهیا پنجره کنار

  ؟ یبهتر_ 
  یبهتر پرسهیم تازه هه
  بود کلمه نیا محبتش تینها
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  ستمین بد_ 
  باشه نداشته یمشکل کن چک بردار زویم یرو پرونده_ 

  داشتم برش و پرونده سمت رفتم
  روم کرد زوم جذابشو یچشما و سمتم برگشت

  ؟ یخورد قرص_ 
  گرفتم منظورشو

  دیپرسیم حالمو خودش بخاطر فقط یلعنت
  رونیب اومدم و دادم تکون یسر

  رونیب زدم شرکت از یمعطل چیه بدون شد تموم که کارم
  زدیم بهم حالمو شیشلوغ نداشتم هم س اتوبو ی حوصله یحت
  نشستم مکتین هی یرو و کردم یرو ادهیپ پارک یکاینزد تا

 پدرو یصددددا و بودن یباز مشددغول ذوق با که یها بچه سددمت رفت نگام
  بود اومده در مادرشون

  بود خوش میزندگ به دلم منم!  هه
  مسخره ی رابطه هی

  اشهنب شیزندگ تو ازم یا نشونه چیه تا بخورم قرص گفتیم بهم که یکس
  ارمیم شانس شوهرم از حتما وردمین شانس میزندگ از اگه گفتمیم شهیهم قبال
 !  یباطل الیخ چه

  بود تموم دوسال بعد که یشوهر
  شدیم ختم ها پنجشنبه به فقط که یا رابطه
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  یعشق هر از یعار....  هوس
 ...  نفرت...  انتقام

  بود من یزندگ یمحتوا نایا
 . دونستم ینم خودمم بود خوش میزندگ یچ به دلم

  بود هیبق مال یخوشبخت
شبخت ش امثال ماله یخو شون یغلط هر که بود ها دیمه ستیم دل  کردنیم خوا

  دنیدینمرو یمشکل چیه رنگ اخر تا و کردنیم ازدواج عشقشون با اخرشم
  ؟ کجاس جهنمت اااایخدا
  دمیرس تهش به من
 و ردمک پاک نمیاسددت با اشددکامو بود سیخ سیخ صددورتم اومدم خودم به یوقت
 گرفتم شیپ رو خونه ریمس

 
  خوندیم درس داشت هم کاین بود یاشپز مشغول مامان دمیرس که خونه
  کردم پرت مبل یرو خودمو و دادم یبلند سالم

  گفت و زد روم به یلبخند کاین
  ؟ یومدین چرا شبید

  ؟ یخوب یچطور_  
  نشست کنارم

  ؟ ینگفت ٬ یمرس_ 
  کردیم نگاه بهم منتظر و رونیب بود اومده اشپزخونه از هم مامان

  ؟ یخوب شما مامان_ 
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  بده بچمو جواب اول_ 
 ...شا اول شهینم گشنمه اخه_ 

 کرد قطع حرفمو
  ؟ الین یبود کجا_ 

  چوندیپ نارویا شدینم هوووف
ش طول کارام_   ترشیب مجبورم شلوغه سرمون یلیخ رفتم زود اومدم رید دیک

  بمونم
 همش و کردمینم نگاه چشماش تو اصال نیهم یبرا نداشتم گفتنو دروغ طاقت

  بود وارید درو به نگام
  دمیکش دراز تخت یرو و اتاقم رفتم منم اشپزخونه برگشت یوقت
شنم و دادیم صدا همش دلم خونه راه تو س یوقت یول  بود گ شتهام دمیر  رکو ا

  شد
  برد خوابم و شد گرم چشمام کم کم

 اما مگرفتیم هیروح یکل و دانشگاه رفتمیم روز هر گذشتیم هم سر پشت روزا
  ختیریم بهم اعصابم پلکهیم ارش بر و دور همش ارام میدیم یوقت توشرکت

س هی شتم بهش یح ستمینم که دا ش ؟ هیچ دون شقش گفتیم دیمه  یشد عا
  کردمیم انکار خودم

  گذاشته شیپ پا نفرت بخاطر که بشه یمرد عاشق ادم شهیم مگه
  رهیبگ ازم باباشو انتقام خواستیم اون
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شتم ینفرت ازش که من ؟ یچ من یول  شدمیم جذبش شتریب برخورد هر با ندا
 ... اون اما
 ...  گرفتیم فاصله ازم
 مونیمال تیوضع یطرف از....  میتونستینم هم باز داشت هم عالقه بهم اگه اون
  بود اسمون تا نیزم از که
 و ادشخانو نفرت گهید یطرف از دمیشنیم سرکوفت یکل بودم مطمعن ها بعد و

  گرفتینم سر چوقتیه ما نیب یازدواج بود بهم نسبت خودش
  شکست دلم حرفم نیا با

  کمتر دمیشا...  شتریب نه داشتم و دستمال هی حکم فقط من
شتم که یا برگه شتمیم توش دا ستم تو و نو  سطل وت کردم پرت و کردم مچاله د

  اشغال
 .... یزندگ نیا به لعنت

 
  آرش

 
  ومدیم یپچ پچ یصدا

 صدا سمت رفتم ناخوادگاه
   زدیم حرف تلفنش با داشت بود الین
  کارم سر وقت رید تا امشب جان مامان_الین

 
 (باال دیپر هام ابرو) سگه سمیرئ نیا من مادر خب_الین
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 رونیب کنهیم پرتم ندم انجام رو کارا اگه
 
 کنم کار شتریب دیبا هفتس اخر چون خب من مادر اع_الین

 
  مامان اخه_الین

  کرد شیگوش صفحه به ینگاه
 سددرم تو یخاک چه حاال خدا یا آرش کنه چت بگم خدا هووووووووف_ الین

  باشم زونشیآو هفته چند تا دیبا و کنهیم قهر مامانم مطمئنم برم رید اگه زمیبر
 نشد متوجم بود شیگوش تو سرش چون سمتم برگشت
  ستادمیا نهیس به دست همونجا
  افتاد دستش از شیگوش که بهم خورد محکم

  اخ_الین
  کشوند باال به رو نگاهش و سرش رو گذاشت رو دستش

  خورد جا دنمید با
 !؟یکنیم کاریچ نجایا_الین

 ؟!بدم اطالع تو به دیبا شرکتمم تو رفتن راه یبرا_ 
 : گفتم و گرفتم رو دستش مچ که بره خواست

  یایب حتما دیبا امشب نرفته که ادتی
  حتما کن دقت حتما،:  گفتم گوشش کنار و شدم خم
 !؟ امین امشب شهیم: گفت و کرد ِمن و ِمن یکم
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  نکن فکرشم یحت_
 ...اخه_الین

  میندار اما و اخه: گفتم و کردم اخم
  ششیپ برم دیبا امروز داره کارم دونهینم مامانم اخه: گفت خواهش با الین

 است غهیص دخترش که دونهینم مامانش پس زدم یپوزخند
  کردم یتفاوت یب نگاه

  ؟! بگم مامانت به خودم یخوایم_
 کرد نگام زده بهت یها چشم با الین
  ندهیا هفته از قراره حال هر به:  گفتم و زدم یشخندین

  بدونه مامانت باشه بهتر گفتم من ی خونه یایب شهیهم یبرا
  گمیم بهش رمیم خودم یبگ یتونینم اگه

 تو ی خونه ایب دیبا چرا من ؟! یگیم یچ هست معلوم_ الین
  کردم نگاه بهش باال از
  غهیص انیپا تا خونم یایم گفتم، واضح_

  یبر یتونیم خواست دلت جا هر بعدش گمیم من چون
  یا گهید روز چیه نه امروز نه امینم خونت من: گفت و کرد اخم الین

  گرفتم محکم رو دستش مچ که بشه رد کنارم از خواست
  بکن رو گفتم که یکار جوجه نشو شاخ من واسه_

  کنمیم فیتعر مامانت یبرا گهید جوری رو هیقض رمیم وگرنه
 کردم نگاش چشم گوشه از
 !خب؟ نزن زر پس یمن ونیمد رو یکشیم نفس یدار االن که نیهم_
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  الین

 
  کردم زمزمه آهسته بغض با و نییپا انداختم رو سرم

  رمیبم نیزاشتیم کاش
 
 انداخت بهم تفاوت یب نگاه هی

  خونم یایب دیبا فردا از یول شمیم الیخیب رو امروز_آرش
 
 :  گفتم و بستم رو چشمام که بره خواست و گفت نویا
  دیکن رد یمرخص برام خونمون برم االن از خوامیم
 

  باشه_آرش
 

  خونه تا گرفتم یتاکس هی و کردم جمع رو لمیوسا
  دادم هیتک نیماش شهیش به رو سرم

  نداشتم زشیر یبرا هم یاشک یحت گهید
 بغض بودو بغض فقط

  افتاد چشمم از ستین گهید االن یول بود متفاوت برام االن تا دیشا
  باشه احساس یب و پست تونهیم چقدر آدم هی اخه
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  بگم مامانم به یچجور من اخه
 کنم دشیام نا خودم از یچطور

 میداشت مشکالت کم خودمون 
 شد اضافه مشکالتمون موزه به مشکلم نیا 

  کردم دایپ نجات راننده یصدا با که الیخ و فکر یتو بودم شده غرق
  کردم باز رو در و در یتو انداختم رو دیکل
  بود دهیچیپ خونه کِل  یتو غذا یبو

  زدیم برق یزیتم از خونه
 چرخوندم خونه دور تا دور رو نگاهم

  نشدم خونه یزیتم متوجه وقت چیه چرا
  نشدم غذا خوش عطر نیا متوجه وقت چیه چرا
  نشدم شدم اتو و زیتم یلباسا متوجه وقت چیه چرا
 دمینفهم رو خونه نیا قدر وقت چیه چرا

  داشت تیمیصم داشت صفا شیکیکوچ ی همه با
  کردن باز رو خودشون راه سردم یها اشک
  بخوام نکهیا بدون و نشستم خونه وسط
  شکست رو خونه سکوت هقم هق یصدا

  سمتم اومد نگران و مضطرب که دمید رو مامان
  مامان دنید با

  دنیبار به کرد شروع یشتریب شدت با چشمام
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  شم فدات شده یزیچ یکنیم هیگر چرا زدلمیعز چته دخترم هیچ_مامان
 
 یشد بدبخت من مادر بشه یخواستیم یچ

  منه ی بچه نیا یگفتیم افتخار با که یدختر
  بشه قراره خجالتت باعث االن
  بگم بهت یچجور اخه

  گرفت آغوش در رو سرم مامان
  کرد نوازش رو سرم و
  کردیم دعوت آرامش به رو من و
 

  چشه؟ بگه خوادینم نازم دختره_مامان
 گمیم: گفتم یا گرفته یصدا با و دادم تکون رو سرم

 
  دیببخش مامان: گفتم لرزون یصدا با

 ؟! یکرد کاریچ مگه میترسونیم یدار ؟!دخترم شده یچ_ مامان
 مامان دمینال بغض با

  دخترم جونم_  مامان
  شدم مجبور بخدا کردم غلط مامان_

  کرد نگاه صورتم به و گرفت فاصله ازم کمی مامان
  گرفت قاب رو صورتم بود دهیکش رو زحمتم باهاش که یدستا با و
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  شد رهیخ بهم چشماش لرزون یها مردمک با مامان
 ؟! الین یکرد کاریچ_ مامان

 ! گفتم؟ یم دیبا
  دیفهمیم که آخرش بود نمونده یراه گهید آره
  بفهمه خودم از که بهتر چه

 : گفتم یلرزون یصدا با و ریز انداختم رو سرم
  من من

  گهید بگو یکرد لبم به جون الین یچ تو_  مامان
  کردم غهیص من: دمینال هیگر با
  شد بلند هقم هق یصدا و

   بود شوک تو لحظه چند تا مامان
  صورتم تو زدم محکم و کرد بلند رو دستش بعد یول

  گرفت شدت میگر
  دیکش پس رو دستش که م*ب*و*س*ب خواستم و گرفتم رو مامان دست

 ارزش داشت؟آنقدر رو ارزشش پول واقعا چرا؟:  گفت لرزون یصدا با مامان 
  ؟ یبفروش رو آبرومون بخاطرش که یبفروش رو خودت که داشت

 ...ماما_
  الین نگو یچیه نگو، یچیه سیه_ مامان

  نگفتم مگه کنمیم کار خودم نگفتم من مگه: زد داد
  میوردخیم میداشت رو تو یها یفروش تن پول ما یکردیم واسمون پول ینجوریا
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گه:  گفت یزار و هیگر با مامان    بهم دیبا یاریب در پول ینجوریا یخواسددتیم آ
  یکلفت برم تا یگفتیم یگفتیم
  هیگر ریز زد و
  ستین یکنیم فکر تو که نجوریا من مادر مامان_

 : گفت لرزون یصدا با بود گرفته رو گلوش بغض
  هیچجور پس

  دمی*ب*و*س* رو سرش و کردم بغلش عیسر که خودش سر تو زد
  نکن بغض نزن و خودت یول بکش و من بزن منو مامان
 الین شو خفه:  گفت بغض با مامان
  مبکن غلطا نیا از پول بخاطر بکنم غلط من: وگفتم کردم نوارش رو سرش
مان ما با ما گام ترش یچشدد خاطر پس: گفت و کرد ن کاریا یچ ب  من با و ن

 ؟یکرد ندتیآ و آبروت ،خودت،
 تنگف به شددروع یا گرفته یصدددا با و کردم پاک اشددکاشددو لرزونم یدسددتا با 

 کردم قتیحق
  شد یجار هاش گونه یرو اشک
 رو زیچ همه یدار دوسددت چرا ؟ ینگفت بهم ؟چرا ام بهیغر آنقدر من_ مامان

 ؟یخواینم کمک ما از چرا ؟ یکن حل ییتنها
 

  نییپا انداختم سرمو
  بودم مجبور غمبریپ به ریپ به ٬ دونمیم بخدا ٬ دونمیم_ 
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  رفت هم تو اخماش
  ؟ زدیم حرف سروان با داشت و بود اتاق تو که یهمون پسر اون_   

  دادم تکون سرمو
  اومد در یصدا موقع همون

 ....  اوم عشقتوننننن سالااااااممممم_  کاین
 :  گفت و ستادیا سرجاش مات مامان منو ی افهیق دنید با

  ؟ دیکنیم هیگر چرا ؟ شدهیچ_ 
 بغل دکر پرت خودشو کردو استفاده فرصت از هم کاین کرد باز دستاشو مامان
  مامان

  برهن  نداشتمو یابرو نیا از شتریب و نزنه کاین به یحرف کردمیم دعا دلم تو
 : گفت و کنارم نشست زانو چهار کاین
  شده؟یچ نیگیم یاج الین

 
  کردم تر زبون با لبمو

  بود یدلتنگ از زمیعز یچیه_ 
  اتاق رفت و گفت لب ریز یا باشه

 
  گرفت دستش تو دستامو مامان

  ؟ خونش یبر یخوایم_ 
 
  هنگم ٬ دونمینم_ 
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  ؟؟ ارهین سرت ییبال_ 
 
 اعتماده قابل سین هم یاونجور نه_ 

  اشپزخونه رفت غذا ی بهونه به و زد میسادگ  به یپوزخند
 

 نبود یخبر گندم حال اون از بودم شده سبک سبک که بودم خوشحال
 

  نداشت زدن حرف دماغ و دل چکسیه انگار خوردم سکوت تو رو شام
  اوردینم ما یرو به اما بود دهیفهم هم کاین یحت

  بردینم خوابم کردمیم یکار هر اما بخوابم تا رفتم شام بعد
  سرم به بود زده یخوابیب

  کنار زدم رو پرده و ستادمیا پنجره کنار
سط حوض و  کمونیکوچ ی باغچه ی منظره  تو رو یادیز لذت حس  اطیح و

  کردیم جادیا بدنم یها سلول تک تک
  اطیح تو برم شدم وسوسه و مینیب به زد ها گل عطر پنجره کردن باز با
 

  بود یعال هوا و بود بهار اواسط
  دیلرز بمیج تو میگوش که بودم نشسته ها پله یرو تازه

  اسمش رو خورد سر نگام
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  من احساس یب مرد
  کردم جکتیر و زدم اسمش به یلبخند

  بمیج تو کردم پرت مویگوش و ندادم جوابشو یول خورد زنگ هم گهید بار چند
  دیلرز دوباره موقع همون
  اوردم درش کالفه

  بود داده اس
  کردم لمس اپنو

 ام؟؟یب شهر ته امیب بندازم راهو همه نیا شمیم مجبور یند ج_ 
  زدم یشخندین

  زدیم موج هاش کلمه از تمسخر
شراف مزخرف یزندگ تا صد به  رانمویفق یزندگ نیا من  پول فقط یک هر که یا

  کنمینم عوض  سنجهیم اتیماد با هارو ادم و داره ارزش براش
  کردم لمس شمارشو

  دیچیپ بمش یصدا که کردمیم قطع داشتم گهید
  ؟ دییبفرما_ 
  ؟ باهام نیداشت یکار_ 
  جمعس فردا_ 
  ؟ یچ که_ 
 ؟یزنیم تیخر به خودتو ای یخر_ 
  لطفا دیکن صحبت درست محترم یاقا_ 
  ؟ که قولتو نرفته ادتی_ 
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  ؟ باشم اونجا دیبا یساعت چه_ 
 ۹ قبل حایترج_ 
  خدافظ...  باشه_ 

 کردم خاموش مویگوش باشم جوابش منتظر نکهیا بدون
  گرفتم بغل تو بازوهامو 
 .. ارمیب بدست رفتمو دست از ارامش از یکم تا بستم چشمامو و
 

  بودم ستادهیا اتاقم نهیا یجلو
  بودم رهیخ پژمردم ی چهره به و

  بود نهیا یجلو ساله کی و ستیب دختر هی که انگار ن انگار
  بودم شده ریپ سالها ی اندازه به
  بود یالغر روبه صورتم و بود افتاده گود چشمام ریز

  بود  اومده در موهام یال هم دیسف یمو تار چند یحت
  انداختم سرم مویمشک شال و دمیکش یاه
ستمو رونیب زدم که خونه از س هی یبرا د  هیراک  خونش یجلوو دادم تکون یتاک
  شدم ادهیپو کردم حساب رو

 ..... کجا من امثال خونه و کجا روبروم قصر
  گذاشتم زنگ یرو دستمو

  کرد باز درو یحرف چیه بدون
  و دمیکوب سرم پشت درو
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  شد زنده چشام جلو روز اون خاطرات اطیح دنید با
 . دمیمال یکمو گرفتم دستم تو هامو قهیشق

  کردم باز درو
  شد انینما دور از قامتش برداشتم که قدمو نیاول

  داشتیبرم قدم محکمو اروم
 ...نداختنیم مخمصه تو ادمو و کردیم عمل تکشون تک به که حرفاش مثل

 :  گفت و انداخت بهم یکل ینگاه
 خورنتینم نترس!  سین بد یبمال  کم هی_ 

 :  گفتم کالمش شین به توجه یب
 ؟یسیوا جلوروم یخوایم صبح تا_ 

  زد یخند زهر
  ؟ یدار عجله نکنه_ 

  شد کج لبام
  پا سر شدم خسته!  یینچا_ 
 اپن به زده هیتک ٬ اورد نسددکافه اشددپزخونه از خودش یبرا و رفت کنار جلوم از

  شد خوردن مشغول
  بره در میخستگ از یکم تا نشستم مبل یرو رفتم منم

  ستنش روبروم رومبل و ییظرفشو تو گذاشت وانشویل خورد که نسکافشو
  ؟ کو چمدونت_ 
  ؟ یکنیم فیتکل نییتع واسم که زنتم من مگه_ 

  باال رفت ابروهاش
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  یشیم حساب منم زن یمن محرم یوقت ؟یستین_ 
  دمیخند کالفه

ست_  شنبه من....  بردار سرم از د  جامان برات یگفت که و یکارو امیم ها پنج
  بمونم نجایا تونمینم یول دمیم

 گفت یقاطع لحن با و شد پا جاش از
  ؟ یدار دوست بشه پخش لمتیف که یندار دوست_ 

  شد گشاد چشمام
  ؟ یچ لمیف_ 
 ...و اتاق ٬ قبل ی پنجشنبه_ 

  زد یپوزخند
 دادم فشار محکم و بستم چشمامو

  یزندگ نیا به لعنت
  بود کرده جاشو همه فکر

  نداشتم فرار یبرا یراه چیه
  ؟ کردینم ولم چرا ؟ تر پولدار و خوشگلتر دختر همه نیا ؟؟ من چرا

  اوردم زبون به سوالمو
  رفت باال ها پله از و نداد بهم یجواب

  ودمب رهیخ شیخال یجا به و بودم نشسته مبلرو حالت همون تو قهیدق چند تا
  مردمیم اخرش اخر گهید ومدینم شیپ طیشرا نیا میزدیم که کس هر به
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 موندمیم تو اون شدددهیهم یبرا کاش ٬ رونیب امیب کردمینم قبول چوقتیه کاش
 کردمینم تحمل و مزخرف یزندگ نیا

 
 بود یدختر هر یارزو ارش

 ... نداشت کم یچیه
  کردینم اعتنا چوقتیه اما بودم روش دخترا رهیخ نگاه متوجه ها بار
  گرفتیم شهیر همون از شیادیز غرور دیشا

  مبل رو گذاشتم مانتومو و شال و انداختم باال یا شونه
  اتاق سمت رفتم و دمیکش یقیعم نفس

************* 
  شدیم شتریب بهش میوابستگ داشتم باهاش که یا رابطه هر با

  بود جذاب برام حرکتش هر یلعنت
ستنم حس روز به روز  ازم ترشیب اون من برعکس کهیحال در شدیم شتریب خوا

  ومدیم بدش
 هک بود ارش جذاب رخ مین دمید که یزیچ نیاول شدم داریب خواب از که صبح

 لمث که صددورتش تو بود ختهیر موهاش بود دهیخواب اروم بسددته یچشددما با
  کردیم تخسش یپسرا

 دمیمنفه کنم نگاش کینزد از تا جلو بردم صددورتمو زدمو افشیق به یلبخند
 تا نشددوندم روش یقیعم ه*ب*و*س* و لباش رو گذاشددتم لبمو که شدددیچ

  لبام ادند یباز به کرد شروع یمعطل یب و شد باز پلکاش عقب بکشم خواستم
  بودم من کننده شروع که بودم ناراحت نیا  از اما داد دست بهم یحس هی
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  ییودستش سمت رفت و شد پا میافتاد نفس نفس به دو هر که بعد نیم چند
  دمیکش موهام به یا شونه و نهیا یجلو رفتم منم

 یصددندل یرو دسددت به حوله که کردمیم حاضددر رو صددبحانه لیوسددا داشددتم
  نبود روش رمیخ نگاه به حواسش و بود شیگوش تو نشست

 دمیچ زویم قهیسل یکل با و دمیکش لب ریز یاه
 

 ؟ شرکت میبر باهم:  گفت شدیم پا کهیحال در شد تموم که صبحانه
  دادم تکون یمنف ی نشونه به سرمو

  دارم دانشگاه نه_ 
 :  گفت و داد تکون یسر
  شم حاضر رمیم_ 
 از هم مقنعمو مانتوم یها دکمه بسددتن به کردم وشددروع کردم تشددکر لب ریز
  کردم سرم و برداشتم فمیک

  نکیس تو گذاشتم رو یچ همه و کردم جمع تند تندرو صبحانه زیم هم اخر در
  نییپا اومد ها پله از اماده و حاضر اونم موقع همون

  بود داده باال یا خامه موهاشم یمشک جذب یل و تنگ کت هی
  باال رفت ابروهام

  مینشست دو هر و نیماش سمت میرفت
  گفتم که میبود دانشگاه یکاینزد
 شمیم ادهیپ نجایهم من زحمت یب_ 
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  نمیبینم یدانشگاه نجایا_ 
 
  کنم کل کل باهاش ساعت سه دیبا دوباره خدا یوا
  ممنون شمیم ادهیپ نجایهم من_ 

  داشت نگه دانشگاه یجلو قایدق و کرد شتریب رو نیماش سرعت
  دادم فشار حرص با لبمو
لد یا گهید غلط چیه یلجباز  جز  کرد فیتعر ازش نیم دو شددددینم ٬ نبود ب
  شدم ادهیپ و دمیکش یاه

  کرد پارک ما نیماش پشت دیمهش نیماش موقع همون
 !  شانس بد انقد ادمم اخه
  دیچیپ پام ساق تو یبد درد که نیزم به دمیکوب محکم پامو
  کرد اشاره ارش نیماش به و زد یشخندین دنمید با دیمهش

  اطیح داخل بردمش کشون کشون و گرفتم دستشو
 :  گفتم درهم یاخما با

  ؟ یاریم در یباز بچه چرا ؟یببر منو یابرو یخوایم تو_ 
  زدیم حرف خودش با داشت انگار

شو دیبا چرا ثروت و مقام همه اون با ارمان ارش_  سونه کارمند شگاه بر  ؟ دان
 ش...  اممممم داره مهم یلیخ لیدل هی حتما
  خورد سر دیمهش سر پشت به نگام

 سمتمون ومدیم داشت خنده با ایال
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 هم بغل از کرد میمال تف که یکل کرد بغلم محکم و زد یبلند غیج دنمید با
  رونیب میاومد

  ؟ نه ای دونهیم یزیچ ایال که کردم اشاره دیمهش به
 بودم مجبور و نبود باهم گهید کالسددامون داد تکون یمنف عالمت به سددرشددو

  کنم سر ییتنها
 رفتن ایال با و شرکت رسوند منو قبل مثل دیمهش شد  تموم که کالسا

 
 (آرش)

شتم  نکهیا از شد وارد خنده با ارام و شد باز اتاق در که زدمیم حرف تلفن با دا
  بودم متنفر شدت به بزاره پا ریز هامو قانون نفر هی

  گفتم یبلند یصدا با و کردم قطع تلفنو عیسر
  ؟ یایم نییپا یندازیم سرتو ینجوریهم لسیطو نجایا مگه_ 

 گفت تفاوت یب و یصندل رو نشست
  زنمیم در بعد به نیا از_ 
  ایب یادگرفتی زدن در وقت هر رونیب برو_ 
  کارمنداته مال ایباز مسخره نیا نکنا شروع دوباره ارش_ 

  زدم یپوزخند
 داشت یتوقع ازت شهینم نداده ادی ادب بهت مامانت سین تو ریتقص_ 
  زدم بهش یقیعم پک و کردم روشنش برداشتم زیم رو از گارمویس
  کردیم میروان داشت گهید  ٬ کرد اتاق داخل زدن قدم به وشروع شد پا جاش از
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  سمتم برگشت ترس با که زیم رو دمیکوب دستمو محکم
  کن کم شرتو بگو کارتو ؟یکنیم یغلط چه هس معلوم_ 

  نشست قبلش یجا سر
  بود شده تنگ برات دلم نمتیبب بودم اومده_ 
  رونیب بفرما شد رفع تیدلتنگ_ 
 یارگیجاسدد یتو گارمویسدد و دمیکشدد یراحت نفس دیکوب محکم که اتاقو در

  کردم خاموش
 ممن بود پول فقط ارام و عمو زن ریگ دونسددتمیم خوب رو ارام دنیچسددب لیدل

  نفهمم نارویا نبودم بچه
  شد باز در و خورد در به یا تقه

  گذاشت زیم یرو یا پرونده و داد سالم اروم الین
  کردم اشاره پرونده به
  نداشت یمشکل بود درست کامال کنم چک نیبود گفته که یا پرونده_  

  ممنون باشه_ 
 

  نداشتم تمرکز کارام رو و بود مشغول همش دایجد فکرم
 برده خودش سددمت ذهنمو کل یلعنت یالین نیا بودم بر از رو پرونده نیا من
  بود

 یحس هی...  تونستمینم یول بدم عذابش ممکن شکل نیبدتر به داشتم دوست
  شدیم مانعم که بود
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 اموانج بدم انجام بخوام و یکار که نبودم یادم من شدیم کمرنگ داشت نفرتم
  ندم

  گذشتم ینم چوقتیه هم الین از
  کنه دور انتقامم از منو یحس چیه زاشتمینم

  شدیم من ی گذشته یقربان دیبا یول نداشت یریتقص الین
 هر انتقامه و نفرت ذهنش و فکر کل که یادم اما ادین در جور عقل با دیشدددا

 ادیم بر ازش یکار
 

  بود گذشته روز چند
  کردم باز درو و انداختم دیکل و شدم ادهیپ نیماش از خسته
  بود کیتار خونه انداختم خونه به ینگاه

  شد روشن خونه کل زدم برقو دیکل
  ؟ الین_ 

  ومدین یجواب یول کردم صدا بار چند
سامو اتاق رفتم شک شلوارک و دیسف شرت یت هی با لبا  یرو و کردم عوض یم
  دمیکش دراز مبل

  کردم روشن رو یو یت
  کردمیم عوض هارو کانال حوصله یب
 ....  بدتر یکی از یکی
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 فلق تو دیکل چرخش یصدا موقع همون کردم کینزد لبم به گارمویس نیاخر
  شد باز در و

  11:57 ساعت رو خورد سر نگام
  شدم زیخ مین جام تو

شت الین شو دا شتیبرم سرش از شال ستاش عربدم یصدا با که دا  فمتوق د
  شدن

 
  شب؟ موقع نیا تا یبود یگور کدوم_ 
 

  کنارم مبل رو کرد پرت و کند مانتوشو و شالشو
  میخورد باهم رو شام کردن اصرار ها بچه ببخش_ 

شت سوندم بهش خودمو حرکت هی با که اتاق سمت رفتیم دا شو و ر  سد راه
  کردم

 
  ؟ نیهم فقط_ 
 

  شد کج لباش
  ؟یچ پس_ 
  شده سرخ صورتم بودم مطمعن و زدمیم نفس نفس تیعصبان از
 
  ؟؟ نیهم فقط یکردیم یولگرد شب موقع نیا تا_ 
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  دیلرزیم چشماش مردمک

  یکنیم اشتباه یدار ارش_ 
  کرد صورتش سپر دستشو و بست چشماشو دمید که ٬ باال رفت دستم

  کنارم نیتریو به دمیکوب محکم و کردم مشت دستمو
  کرد پر نویزم سرعت به که یخون و شهیش شکستن یصدا

  نیزم به دوخت نگاهشو شده گشاد یچشما و ترس با
  بود چرخش حال در نیزم و دستم نیب نگاهش

  اورد.... و دستمال و نیبتاد و اشپزخونه سمت رفت عیسر
  گفت یلرزون یصدا با

  کنم پانسمانش نیبش_ 
 رو و اتاق رفتم و دادم هلش بود یخون که دستم همون با و زدم  یعصب پوزخند

 دمیکش دراز تخت
 

 از..شددد دهیکوب بهم در یصدددا با چشددمام بسددت محکم درو اتاقو تو رفت
صم لجاجتش  اتاقو در رفتم دنبالش. نبود بلد یچیه یلجباز جز بود گرفته حر

  خونه غرق دستش و افتاده تخت رو دمید و کردم باز
 ... توام با...کنهیم عفونت دستت نکن یلجباز انقدر_
 رونیب برو الین_
 رمینم جا جیه نکنم پانسمان دستتو یوقت تا_
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 گفت و ادد فشار دستمو بود دهیبر که دستش با سمتم اومد حرص با و شد بلند
  رونیب برو خوامینم یلعنت

گاه    کردم نوازشش شصتم با و گرفتم دستشو ناخودآ
  نشست تخت ی لبه رفت و دیکش محکم دستشو

  زد پس رو دستم که گرفتم رو دستش و سمتش رفتم
گه   ترم لجباز من یلجباز تو آ

  گرفتم محکم رو دستش دوباره
  دستش پانسمان به کردم شروع برداشتم لویوسا

 مارشوخ نگاه و باال اورد چونمو گشید دست با که بودم دستش بستن مشغول
شام تو دوخت شت  چ شو دا  و چرخوندم سرمو که کردیم کینزد بهم صورت

 گفتم
 ستین وقتش امشب لطفا آرش_
 کن شتموم زودتر االنم!؟یکنینم نییتع تو وقتشو یدینفهم هنوز کنم فکر_

 که تمرف اتاق در سمت و گذاشتم جعبه داخل لویوسا شد تموم که پانسمان کار
 گفت

 !کجا؟_
 ..کاناپه رو دستت بخاطر امشب من_
 یا گهید قبرسددتون هر ای کاناپه رو یبریم فیتشددر گفتم من هروقت خوادینم_

 خوابم جیگ کن خاموش االنم
 دسددت من از اعتنا یب دمیکشدد دراز تخت یرو رفتم و کردم خاموش رو المپ

 دیخواب و چشماش یرو گذاشت شدشو پانسمان
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 (آرش)
 
  خوندمیم اهنگ لب ریز داشتم و بودم ستادهیا نهییآ جلو 
   اوردمین خودم یرو به اما شدم الین نگاه متوجه 
 بهش هک بستمیم ساعتمو داشتم گرفت خندم دلم تو بود زده خواب به خودشو 

 گفتم
  یبزن سر  خواهرت و مادرت به یبر یتونیم_ 

 رونیب زدم اتاق از اعتنا یب بود خواب مثال چون نگرفتم ازش یجواب
  باشه رتنف دیبا که یحس هی بود بیعج حس هی  داشتم الین به نسبت یحس هی

 ... یول
 یلیخ مکار دونسددتمیم رمیبگ انتقام ازش خواسددتمیم فقط من بودم متنفر ازش

 ؟ رمیبگ و یچ انتقام خواستمیم من ٬ بچگانس
شکر ازش دیبا تازه   میندگز از فیکث موجود هی بود شده باعث که کردمیم هم ت

  بشه محو
  کردیم مسر کار نیا انجام به منو وجودم اعماق تو یزیچ هی
  کنم یخال خودمو خواستمیم

  تونستمینم یول
  بودن جنگ حال در باهم هام حس
 بود برده غمای به خودش با رو ها اون سرنوشت یروز که ییها حس



 103 احساس من یمرد ب

  بودم کالفه یریدرگ نیا از
  کردمیم نابود رو ها حس ی همه دیبا
  کردمیم یخال خودمو و
 رونیب زدم خونه از 
  گرفتم شیپ شرکتو راه و 

  دیکش طول کارم شب یها مهین تا
ستمیم صرف ساعت دنید با یول خونه برگردم خوا سب وقت شدم من  یراب یمنا

  بودم هم خسته یطرف از نبود برگشتن
 دمیخواب شرکت تو تینها در 

 
 (الین)
 .بامداد ۰2:۳۰. کردم نگاه خونه بزرگ ساعت به هزارم بار یبرا 

سترس از شن ی صفحه به نگام. بودم خورده هامو ناخن تمام ا  دافتا یو یت رو
 .کردم نییپا باال هارو کانال هدف یب دوباره و برداشتم رو کنترل.

  ۰2:۳۳.انداختم ساعت به ینگاه دوباره
 پس؟ ومدینم چرا

 ودب گرفته درد ادیز نور از چشمام. بودم گذاشته روشن رو خونه یها چراغ تمام
 . بزرگ ی خونه نیا یتو ییتنها از. دمیترسیم ییتنها از یول. بودن شده خسته و

ستیم اگه  خوادیم انقدر چرا ؟ امیب کرد مجبور منو چرا پس خونه ادین شبا خوا
 کنه؟ینم توجه من به چوقتیه چرا بده؟ عذاب منو
 .کردم پاک اشکامو و دمیکش صورتم به یدست
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 محکمتر دورمو یپتو. دمیکشدد غیج ترس از اومد اطیح یتو از که ییباصدددا
 .شدم رهیخ بودن اطیح روبه که یبلند یها پنجره به استرس و اشک با و گرفتم

 کردنیم خوفناک رو فضا و دنی*ر*ق*ص*یم یکیتار اون یتو ها درخت
  بود گرفته رو وجودم کل ترس

  موندمینم تنها خودمون کیکوچ ی خونه یتو یحت من
  خونه نیا به برسه چه

 .کردیم بهتر حالمو و بود نجایا کاین االن کاش. بودم مامان شیپ کاش
  دمیلرز صبح تا ترس از

 ...شد روشن یکم هوا که یوقت تا ومدین چشمام به خواب
********* 

 مانداخت اطراف به ینگاه. بودم جیگ لحظه چند تا ، کردم باز چشددمامو یوقت
 . بودم اتاق یتو.

ستم تعجب با ش شت که ییصداها با. برد خوابم کاناپه یرو شبید منکه. ن  دا
مدیم مده ارش دمی،فهم و ما پس. او جایا اورده منو اون حت  گرفتم میتصددم. ن

 . نزنم حرف باهاش
 . گذشت بهم سخت چقدر شبید دیفهمیم کاش

شدم جام از یکرخت با شو سمت به و پا ست ستن از بعد. رفتم یید س ش  و تد
 .رفتم خونه اشپز سمت به لباسام کردن عوض و صورتم

 
  رفتم اشپزخونه سمت به
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  کردیم درد شبمید یداریب بخاطر سرم
  ارش رو خورد سر نگام

  خوردیم ییچا داشت و بود بهم پشتش
  دادم فشار هم رو حرص با لبامو

 کرد صدام که اتاق گشتمیبرم داشتم
  اوردمین خودم یرو به یول کردم تعجب

  ؟ یگیم یچ ؟ هیچ_ 
  دارم کارت نیبش برگرد_ 

  نشست لبم یرو یپوزخند
 :  گفتم یا مسخره لحن با

  ؟ یدار باهام هم یا گهید کاره شبا جز مگه_ 
  کرد مکث

  ؟ مادرت خونه برو نگفتم_ 
_ ...... 

  میزنیم حرف اومدم  ٬ شرکت رمیم من _
  سمتش  برگشتم

  رونیب ورفت کرد باز درو و برداشت یصندل رو از کتشو
  وارید سمت کردم پرت برداشتمو زیم رو از وانشویل

  شدمیم وونهید داشتم
ستام با شب هی من  خودش حاال بود شده قلمبه رتشیغ رگ رونیب بودم رفته دو

  کرده یغلط چه و بوده یک با  نبود معلوم صبح تا



wWw.Roman4u.iR  106 

 

  داشتم خونه نیا تو و کلفت هی حکم فقط منم
 خوردم سر نیزم یرو همونجا

  شد یم تر بزرگ لحظه به لحظه گلوم داخل یسرطان ی غده
    فروغم یب یها چشم یسیخ شد اثرش و

شغاال همتون به لعنت ٬ ارش بهت لعنت شدم جام از!  ا ضر زارم باحال و پا  حا
  کاینو مامان شیپ رفتم یتاکس با و شدم

 کردینم ارومم خانوادم جز چکسیه
شم منبع شو بار هزاران ارش که بود یا خونه همون ارام  و بود زده بهم سرکوفت
  بود کرده رمیتحق

  بودم بدبخت من اره
  بود میتی که یدختر هی

 یلیخ که بود یمرد به دشیام ٬ داشددت دیام بازم اما نداشددت یا پشددتوانه چیه
 داور یم فرود صورتش رو سخاوتمندانه دستشو و شکستیم غرورشو راحت

 
 (آرش)

  کردم باز دیکل با رو خونه در
  بود قبرستون یکیتار مثل خونه یفضا یکیتار

  کردم روشن رو ها چراغ
  نبود الین از یخبر یول زدم سر آشپزخونه به

  نبود الین از یاثر چیه یول گشتم رو ها اتاق تک تک
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 زدم زنگ بهش و برداشتم رو تلفنم
  دمیشن اتاق داخل از رو تلفنش یصدا
  رفت توهم اخمام و شدم یعصب

 ؟ رفته کجا یعنی
  بود خونشون دیرس ذهنم به که ییجا نیاول
گه الین یوا   کشمتیم ینباش خونتون آ

 سمت به ودب توانش در نیماش که یسرعت نیشتریب با و شدم نیماش سوار رفتم
  روندم خونشون

  خونشون در دمیرس یوقت
  گذاشتم زنگ یرو رو دستم

 دمیشن رو الین یعصب یصدا نکهیا تا
  دمیکش یا آسوده نفس و شد راحت المیخ یول چرا دونمینم
  کرد باز شدت به و در
  خورد جا دنمید با که بزنه حرف خواست شده سرخ یصورت با و

  کردم پاش تا سر به ینگاه
  بود گذاشته باز رو موهاش

  بود دهیپوش یمشک ساپورت هی و سرخ بلوز هی و
گاه   دادم هولش خونه داخل به ناخودآ

  خونه داخل اومدم خودمم و
  ؟یکنیم یغلط چه نجایا_

  هم تو رفت اخماش
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  خانوادم دنید اومدم ؟ ستین معلوم_ الین
  ؟!نبودن خانوادت برو گفتم بهت که روز اون اع_
 رمیم بخواد دلم وقتم هر امیم بخواد دلم وقت هر من_ الین

  کن جمع رو لباسات برو کرد، غلط دلت_ 
  کرد سکوت یزن هی یصدا با که بزنه یحرف خواست

 ؟! هیک مامان جان الین
   بود شده سرخ صورتم تیعصبان از مطمئنم و بود هم تو اخمام

  آرشه نیا مامان_ الین
  ردهک لیتحص خانم گنیم درخت به نیا: گفتم بشنوه خودش فقط که یجور

 کرد نگاه بهم اخم با
  داخل دییبفرما سالم_ الین مامان

 الین دنبال اومدم ممنون سالم،نه_ 
 
 ازم باشددده یچ هر. دادم رد جواب مادرش تعارف به و کردم نگاه بهش اخم با

 .  ششونیپ برم من ادینم خوشش درصد صد و داره پر دل
شما ته سبت نفرت مادرش یچ  هم کمی دلم ته دیشا و کردم حس خودمو به ن

 . دادم حق بهش
 :گفت دوباره مادرش
 .ارش اقا نکن تعارف
 :گفتم و اومد کش لبم یها گوشه
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 الین قطف. اومده شیپ یمشکل هی....ببرم رو الین شهیم اگه فقط.ممنونم خانوم نه
 . کنه حلش تونهیم جان

 هی ردک باز دهنشو تا. شد گرد چشماش و رفت باال یجالب طرز به الین یابروها
 :گفت کنان غیج غیج و رونیب اومد خونه از دو با ساله ۱۵-۱۴ ی بچه دختر

  اومده؟ یک
 :دیتوپ بهش مادرش. کرد نگاه من به تعجب با و شد ساکت من دنید با
 درست؟ سر نیبش مگفتم مگه ؟یکنیم کاریچ نجایا... کاااین

 افتاد ازین ادی لحظه هی.  کرد یخواه معذرت لب ریز و انداخت نییپا سددرشددو
 .شد تنگ طنتاشیش یبرا کمی فقط دلم و خونه بودم نرفته بود یمدت.

 : گفتم و الین به کردم رو
 . منتظرتم نیماش تو
 . رفتم در سمت به و اجازه با گفتم مامانش روبه و

 یمهم کار چه گفتیم که مادرش یصدددا که بودم نبسددته رو خونه در از هنوز
 .دمیشن رو داره باهات

 . گرفت خندم شونیسادگ از دلم یتو
 و دیکوب بهم درو کرده بغ افهیق با و شد باز نیماش در بود نگذشته قهیدق ده هنوز

 .پنجره سمت کرد روشو
 :دمیپرس. افتادم راه

 ؟ یخورد شام
 :گفتم و دمیکش هم تو اخمامو. نداد جواب
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 به نکهیا بدون گهید باری اگه حالت به یوا.  داشددته برت هوا کردم ولت روز دو
ته که ادتی. یبر ییجا یبگ یزیچ من خاب خودت نرف نه.  یکرد انت  وگر

 . یباش مرده االن یتونستیم
 :زدم داد و دادم فشار هم یرو دندونامو.  بود اعصابم یرو اش هیگر یصدا
 کنم؟ خفت ای یشیم خفه

 . زدم شیات و برداشتم یگاریس. بردم داشبورد یتو دست. دمیکش یقیعم نفس
 .رونیب دادم دودشو و دمیکش یقیعم پک

 . ومدین در صداش تاخونه گهید
 .دادمیم نشونش امشب دیبا. بودم یعصب هنوز

 : گفتم خشن میدیرس یوقت
 .امیب منم تا باال برو شو ادهیپ

 یعصددب رشددتیب. نکردم یحرکت و بود انداخته نییپا سددرشددو. شددد ادهیپ مکث با
 .شدم

 :زدم ادیفر
  من؟؟؟ ستمین تو با مگه

 : زدم داد. گفت یاخ درد از. گرفتم دستم یتو محکم بازوشو
 ؟؟؟یدیفهم.نشنونم صداتو
 . کرد نییپا باال سرشو و داد فشار هم یرو لباشو

 .تخت یرو کردم پرتش و اتاق یتو بردمش. دمشیکش ساختمون سمت به
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 مبه وحشت با و دیکش عقب تخت یرو خودشو. کردم باز لباسمو یها دگمه
 :گفتم. یزد یپوزخند.  شد رهیخ
 ارررره؟ یریم یبخوا جا هر یدار دوست وقت هر یگفت که

 .زدم بهش یمحکم یلیس و رفتم سمتش به. گرفت شیگر دوباره
 
  دمیپر خواب از میگوش زنگ یصدا با

  دیچیپ بدنم تو یبد درد که بردارم مویگوش کردم دراز دستمو
  برداشتم زحمت یکل با مویگوش و دمیگز دندون با لبمو
  بود دیمهش

  بله؟_ 
  شد میگوش نیطن غشیج یصدا

ست یگور کدوم هس معلوم...  بال_  شر شد سبز چغندر پامون ریز یه  فیت
  ؟ نیارینم
  ؟ چنده ساعت مگه_

  چنده ساعت پرسهیم خانوم تازه...  یاهک_ 
 ؟ چنده ساعت!  نگو چرت دیمهش_ 
 ۱۱ قیدق....  بزا اممم_ 

  افتاد م*ل*خ*ت* یپاها و شکمم به نگام که شدمیپام جام از داشتم
  بود کبود کبود

  هوا رفت غمیج که گذاشتم روش دستمو
  دیپرس عیسر دیمهش
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  ؟ شدیچ_ 
  زنمیم زنگ بعدا من_ 

  حموم به رسوندم خودمو و تخترو کردم پرت مویگوش
  کردم باز داغو اب و حموم وان تو انداختم جونمو یب جسم

  تنم یها زخم مرحم شد داغ اب و شد حس یب جسمم کم کم
  نبود یزیچ برام دردا نیا

  شدیم تر قیعم ارش ی انهیوحش حرکت هر با که بود قلبم نیچرک یزخما مهم
  کردم تکرار لب ریز بار چند اسمشو
  داشتم دوسش
 ره و بود گرفته وجودمو کل روسیو هی مث یلعنت حس نیا.....  بودم مطمعن

  شدیم قبل از تر یقو روز
  بود اومده بدم خودمم از

  کنمب خودم رام ارشو خواستمیم وقت اون بشم خودم فیحر تونستمینم یحت
  گرفتم مویینها میتصم رونیب زدم که حموم از

  کردمیم رامش من
  تهوفیب پام به ارمان ارش که کردمیم یکار میزنانگ تمام با!  راد الین....  من

  کردم خشک سشوار با موهامو و زدم نهیا یجلو روحم یب ی چهره به  یلبخند
  کردم زیتمرو خونه کل شب تا
  گشتیبرم دیبا گهید
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 یوقت مدیچ قهیسل یکل با زویم بودم کرده درست کوفته و مرغ پلو زرشک شام
به  یچ همه دمید  نیهترب امشددب تا گرفتم کار به موییتوانا کل و اتاق رفتم خو

  باشم
  خوادیم ارش که بشم یهمون تا
  بکنمش خودم میتسل که کنم یکار خواستمیم

  ودب اوردنش در زانو به فقط قصدم و بودم کرده فراموش تنمو یها یکبود فعال
 .... ادیب تا نشستم یو یت یجلو منتظر شد تموم که شمیارا
 

به قه هم با انگار و گرفتنیم یشددیپ هم از ها عقر ته مسددداب  که بودن گذاشدد
  برسونه صبح به زمانو زودتر کدومشون

 ردس غذا. انداختم غذا زیم به ینگاه. شدم رهیخ ساعت به فقط شب طول تمام
 ۴:۱۳. کردم نگاه ساعت به دوباره و  برگردوندم سرمو. بود شده افتاده دهن از و

 .صبح
 و ردمک هیتک هام زانو یرو دستامو. ختمشونیر بهم و دمیکش موهام یتو یدست

 .دادم فشار دستام با سرمو
 . بود دنیترک حال در و کردیم درد سرم

 هخون دیخورشدد یها پرتو نیاول کم کم یول بودم حالت اون تو چقدر دونمینم
  کرد روشن رو

 دنمب یها یکبود و بود شده خشک  بود مونده ثابت یادیز مدت نکهیا از بدنم
  سوختیم و ومدیم چشم به شتریب
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 موبود کرده درست که ییغذاها تمام. رفتم یغذاخور زیم سمت به و شدم بلند
  زدم یپوزخند داشتم که یذوق و دمیکش که یزحمت به. ختمیر دور

  و کردم پاک رو بود شده پخش صورتم یرو که یشیارا شدم اتاق داخل
 یل با یمشددک مقنعه و مانتو. انداختم طرف هی هرکدومو و اوردم در هامو لباس

 . افتادم راه شرکت سمت به و برداشتم فمویک. کردم تنم کهنمو
 : دمیپرس و رفتم یمنش سمت به. کردم باز رو شرکت در

 ومدن؟ین مهندس
 : گفت بود مقابلش توریمان یتو سرش که همونجور یمنش

 .بگم بهش اومد یوقت تا بگو یدار یکار. نه
 دونمیمن. کردم مشددغول کار با خودمو.  رفتم اتاقم سددمت به و گفتم یلب ریز نه

 یزیچ االن تا روزید از افتاد ادمی. شد بلند شکمم یصدا که بود گذشته چقدر
 . نخوردم

 ختمیر ییچا خودم یبرا. رفتم خونه ابدار سمت به و دمیکش ام مقنعه به یدست
شغول همونجا و ستانه یها قهقهه یصدا که شدم خوردن م  دمیشن زنو هی م
 .دادم فشار دستم یتو  قدرت با وانویل.

 . هارش شیپ بودم مطمئن. شدم بلند تیعصبان با. بود ارام یها خنده یصدا
  کردم باز اتاقو در ییصدا چیه بدون

 ارش و کردیم فیتعر یزیچ جانیه با داشت و ارش زیم به بود داده شویتک ارام
 و برگشددتن هردوشددون من ورود با. کردیم نگاه تورشیمان به داشددت اخم با هم

 .کردن نگاهم
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  رونیب یبر یتونیم آرام:  گفت آرش که
  کرد اشاره در به آرش  که بزنه  یحرف خواست آرام

 هبشدد رد کنارم از خواسددتیم یوقت و دیکوب نیزم به رو هاش پا حرص با اونم
  زد یا تنه بهم

 :گفت ارش یحرف هر گفتن از قبل 
 ورود اجازه شما به من. دیکرد فراموش رو نجایا یها قانون نکهیا مثل راد خانم
 ؟ دادم

  کردم نگاش بهت با
شک نم  شمام یتو ا ست چ ش  ؟خودت با یکرد فکر یچ تو گفتم خودم با و ن

سبه تو به و کنه ول اونو ادیم مگه ارش سم ارش یصدا با. بچ  جمع بهش حوا
 :شد
 گم؟یم یچ یشنوینم ؟ یکر
 :گفتم. گرفت وجودمو تمام تیعصبان دفعهی. کردم نگاش تعجب با
 خونه؟ یاینم که ییکجا هست معلوم تو

  ؟ یومدین شبید چرا
 :گفت و زد  یپوزخند

 ؟یکرد کتک هوس بازم نکنه
 و ها یکبود بخاطر. گرفت دسددت یتو بازومو و اومد سددمتم به. کردم بغض

 .نشست چشمم تو یاشک ی قطره ناخوداگاه ضعفم
 برت هوا بودم خوب باهات دوروز.  نزن یمردگ موش به خودتو من واسه:ارش

  ؟یدیفهم.  یمن ی غهیص فقط تو کن فرو گوشت تو نویا. داشته
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 :زدم داد سرش
 یکنینم درک برت و دور از یچیه که یخودخواه ادم هی. تو... فهممینم نه

 .متنفرم ازت.
  دمیکوب هم به محکم رو اتاقش در و رونیب دمیکش دستش از حرص با دستمو

  دادم انجام داشتم  یتوان و سرعت تمام با رو هام کار
 .رونیب زدم شرکت از و برداشتم فمویک بعدم 

 . بود پوشونده صورتمو تمام اشک
  دونستمیم اما رمیم کجا دارم دونستمینم

  باشم االن خوادیم دلم که ییجا تنها
 ... خودمونه ی خونه

  مادرم گرم آغوش یتو
  دیپر سرم از الیخ و فکر  ینیماش بوق یصدا با

  کردم بلند رو سرم
  بودن نیماش تو پسر تا سه

  گرفت رو وجودم کل ترس
  دمیلرز خودم به و

 : گفت راننده کمک
 . کنم ارومت بغلم ایب دراورده؟ اشکتو یک خانوم خوشگل

 . کردم تند پا و انداختم نییپا سرمو
 :گفت پسره همون دوباره
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  ؟یاین ادیم دلت... گهید نکن ناز
ش هوی سر شد متوقف نیما شت اون که یوپ سته پ ش  با منم سمتم اومد بود ن

  داشت توان چقدر من جسم  مگه یول دمیدو توانم تموم
  بود گرفته رو نفسم  درد بدوم تونستمیم کجا تا

  بودم خسته و بود درد بدنم کل آنقدر
 دمید رو شار و برگشتم اومد ینیماش  مز تر ییصدا دفعهی نداشتم ستادنیا توان

 شد ادهیپ نشیماش از که
  کرد بود افتاده دنبالم که یپسر زدن کتک  به شروع و 

 . شد ادهیپ نشیماش از راننده کمک
   کنه کمک دوستش به خواست و

  نیزم افتاد زد دهنش یتو آرش که  یمشت با که
  کرد دنیچرخ به شروع سرم دور ایدن

 ... افتادم و رفت یاهیس چشمام
 

  کردم باز اروم چشمامو
شمامو اتاق داخل نور ست زدیم چ شتم چپمو د شمم رو گذا  عادت نور به تا چ
  کنم
  ؟ کردمیم کاریچ نجایا من

 ونا با شیریدرگ و ارش نیماش ترمز یصدا ومدیم ادمی که ییها صحنه نیاخر
  ومدینم  ادمی یچیه گهید ٬ بود پسرا

  بود میناج که یمرد قامت رو دیچرخ نگام اتاق در یصدا با
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 حواسددم دیدیم نکهیا از ٬ بود اشیتوجه یب از میناراحت...  بودم دلخور ازش
 دختر منم..  دادینم تیاهم اما داره فرق اون به نگام رنگ که دیدیم هس بهش
  داشتم دل ٬ بودم

  کردیم غیدر ازم محبتشو اون اما داشتم محبت به ازین
  شکنهن غرورم نیا از شتریب و نهینب...  نهینب نگامو یتو غم تا بستم چشمامو

  دمکر حس بود وصل بهش سرم که یدست کنار دستشو و خورد تکون تخت
  ؟! الین_ 
_ 

  ؟؟ یبزن یحرف یخواینم_ 
_  
  ؟ برم _

 .... نزار تنهام!   نه زدنیم ادیفر بدنم یها سلول تک تک
  عاشقشم که کنم اعتراف تونستمینم شدیم مانعم عقلم اما
  شدم احساسم یب مرد عاشق من
 سددراغ رفتیم هرکس اون بعد مردمه دوسددال فقط که شدددم یمرد عاشددق من

  خودش یزندگ
  اومد درد به قلبم فکر نیا با

  دادم فشار بالش به سرمو و کردمو خفه گلومو بغض
  زدمیم غیج تونستمیم تا بودمو پرتگاه هی یباال خواستیم دلم

  کردمیم صدا خدامو زدمویم غیج
 .....ختمیریم رونیب دردامو زدمویم غیج
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  دادیم نیتسک دردامو و دیشنیم صدامو یکی دیشا
 ات دمیمال بالش به سددرمو و کردم دایپ نجات پراکندم افکار از در یصددددا با

  بشه خشک سمیخ صورت
 :  زدوگفت بهم یلبخند دکتر

  ؟ خوبه حالت_ 
  دادم تکون سرمو

 ؟یکرد هیگر چرا پس_ 
  بهتره یجواب هر از سکوت وقتا یگاه ٬ کنم سکوت دادم حیترج
  گفت و کرد نمیمعا
شکل_  شارت کمی فقط یندار یم  به ترشیب یشد فیضع یلیخ بود افتاده ف

  برس خودت
  ؟ برسم خودم به شتریب که مهمم یکس یبرا مگه کردم فکر خودم با

  شد رنگ پر جلوچشام مامان زحمتکش و کاین خندون ی چهره
 میزندگ یها یبلند و پست تو و باشن زخمام مرحم که داشتم رو ییکسا هنوز

  باشن پناهم و پشت
 ... و زدم یتلخ لبخند

 
 (آرش)

 بهتر حالش اول ی هفته همون. گذشتیم الین شدن مرخص از دوهفته حدودا
 . شد بهتر شیجسم حال و شد
 . شدم مونیپش فقط بعد یول نشد باورم اولش دمید کبودشو بدن یوقت
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 تا دادم اجازه هم یمدت و کنم بحث باهاش کمتر کردم یسع کاملش یبهبود تا
 .بود بهتر هم شیروح یبرا خانوادش شیپ بره
شغول دفترم یتو س م  فترمد رونیب از خنده یصدا که بودم پرونده یسری یبرر
 . دمیشن

ش هم تو اخمامو سخره و خنده یجا کار موقع اونم شرکت یتو. دمیک  یباز م
 .نبود
 دمیکش نییپا محکم رو رهیدستگ. رفتم در سمت به و دمیکش موهام یتو یدست

 . کردم باز درو و
 رو یزیچ تاب و اب با و بود سدتادهیا یمشدتاق کنار ارام. انداختم رونیب ینگاه

 . کردیم فیتعر
 . کردنیم نگاه من به و بودن برگشته هردو در یصدا با

 ینحوریا. کردیم نگاه منو داشت کامل یخونسرد با ارام و بود دهیترس یمشتاق
 . ارهیب در یباز شلوغ و یباز مسخره بخواد دختر نیا قایدق هر که شدینم

 :گفتم و دمیکش هم تو شتریب اخمتمو
   خبره؟ چه نجایا هست معلوم_

 :گفت خودش مخصوص یلوند با ارام
 .امیم هم تو شیپ حاال.  جون نایم به بدم دعوت کارت بودم اومده
 . شد شتریب تمیعصبان

سخره حق یکار میتا نگفتم مگه_   رانگا د؟یندار صدا و سر و خنده و یباز م
  ن؟یشد خسته کارتون از
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 . شهینم تکرار گهید سیرئ دیببخش: یمشتاق
 کردم رو.  گفت یشددیا لب ریز ارام. گفت دیلرزیم صددداش که یحال در نویا

 :بهش
 . اتاقم ایب

 . ادیم پشتم داره گفتیم کفشش ها پاشنه یصدا
 . نشست اومد و بست درو ارام. نشستم زمیم پشت
 دادم؟ نشستن ی اجازه بهت من:ارش

  ه؟ن مگه. دارم فرق من. اریب در یباز سیرئ هیبق واسه. نکن تیاذ اااارش: ارام
 . زد یچشمک حرف نیا گفتن با همزمان و

 . بود اورده در شورشو واقعا گهید. کردم تعجب دختر نیا ییپررو و وقاحت از
 ماالنشدد تا. نداره وجود یبعد دفعه گهید ؟یدیفهم.بود بارت نیاخر نیا: ارش
 . داشتم نگهت عمو بخاط فقط
 :زد داد و شد بلند تیعصبان با ارام

 هک نرفته ادتی ضددمن در. نجایا یبرا کردم تالش همه نیا من بابااام؟ بخاطر
 . یبکن یتونینم یغلط یچیه تو پس. منه نام به نجایا سهام درصد۵
 . ستین موندت یبرا یلیدل گهید اونوقت.  خرمیم سهامتو_ 
 کنه ازب درو نکهیا از قبل. رفت در سددمت به و داد تکون دسددتشددو تیعصددبان با

 :گفتم
 . رونیب برو بعد بردار هاتو کارت ایب اول

 وننشددیب از. برداشددت رو رنگ یگلبه کارت چندتا زیم یرو از کرد گرد عقب
 .زمیم یرو انداخت. رونیب دیکش شویکی
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 . رفت یحرف چیه بدون بعد و
 !تولد جشن.  کردم نگاه و برداشتم رو کارت

 . اوووووووف
 . انداختم ساعت به ینگاه

 
 .دمز الین به یاس ام اس و برداشتم رویگوش. بود یادار میتا یاخرا بایتقر

 «منتظرتم نیماش یتو...ایب کن جمع لتویوسا»
ش یتو هردو بعدش ساعت مین صم. میبود نیما شتم میت سونمش دا  نهخو بر

 . نایا مامان شیپ برم خودم و خودش
 . نزد یحرف یول انداخت تعجب با ینگاه اطراف یابونایخ دنید با
 : گفت دفعهی
 . داد ارام نویا
 . کرد اشاره دستش یتو کارت به و

 ؟یبر خوادیم دلت_ 
 :گفت عیسر یلیخ
  نه
 .برم دیبا من یول_ 

_... 
 .یایب باهام دیبا هم تو_ 

 :گفت معترضانه
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 . امیب خوادینم دلم من یول
 ؟یدیفهم. یایب دیبا یعنی یایب دیبا گمیم من یوقت_ 

 نگفت یزیچ گهید و پنجره سمت کرد روشو
 

 : گفتم بشه ادهیپ نکهیا از قبل ستادمیا کوچشون سر یوقت
 . میبخر لباس میریم شرکت بعد عصر فردا

 : گفتم که بشه ادهیپ خواست و گفت یا باشه لب ریز
 .کن صبر

 تعجب با. دادم بهش اوردم در رو یا شددده چیپ کادو بسددته داشددبورد یتو از و
 :دیپرس. کرد نگاه

  ه؟یچ نیا
 . گرفتم اون یبرا. خواهرته ماله_ 
 خونشددون سددمت به و. شددد ادهیپ و ممنون گفت لب ریز و. کرد نگام تعجب با

 . رفت
 . رفتم خونه سمت به و گذاشتم گاز یرو پامو بست رو خونه در تا
 
  ؟ یخوایم یزیچ:  گفت و انداخت بهم یمشکوک نگاه دنمید با ازین

 گفتم اوردمیم در کفشامو کهیحال در
  ؟ بخوام دیبا یزیچ!  نه_ 

 :  گفت و کرد تر بلند صداشو
 ... برگشته شازدت مامان_ 
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  داد قرار مخاطب منو بعد
  میکشتیم برات یمرغ شتر یمرغ یگوسفند یگاو یگفتیم زمیعز_ 

  ازین سمت بردم هجوم و کردم پرتش همونجا و شدم کفشم یبندا الیخیب
  کرد دنیدو به شروع و زد یبنفش غیج

 بازم نمیبب دمیم شوهرت روزا نیهم ؟؟! ها شده دراز زبونت نبودم مدت هی_  
  یکن یزبون بلبل یتونیم

 النسددد بزرگ کتابخونه کنار زدیم نفس نفس کهیحال در و زد یبلند ی قهقهه
 . نشست

  کردم بلندش باموهاش و کردم استفاده فرصت از
 .... نکن...  ارش...  اخ...  اخ_ 
 کشتن دخترتو....  ماماااان.....  اخ
 شددد پرت که کردم ول موهاشددو رونیب ومدیم اتاق از داشددت که مامان دنید با

 . نیزم
 ... خانوم میکرد ارتیز شمارو عجب چه_ 

  اومد لبش یرو یلبخند
  زنهینم مادرش به زنگم هی سال تا سال ٬ سرم ریخ کردم بزرگ پسر_ 

  انداختم مبل یرو خودمو
 !  گهید مهیسعادت کم از_ 

  برگشت شربت تا سه با و اشپزخونه رفت
  بسه یدراز زبون خوبه خوبه_ 
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 . گزاشتم اطاعت یمعن به سرم یرو دستمو
له و اه با ازین تاقش برگشدددت نا عدا که داد بهم لب ریز هم فش یکل و ا  هب ب

 . دمیرسیم خدمتش
  گرفته یمهمون ارام دمیشن_ 

  گفتم خوردمو شربتم از قلوپ هی
  ؟ چطور...  اره_ 

  گفت و کرد زیر چشماشو
  ؟ یبر یخوایم_  
  ؟ نرم چرا معلومه خب_ 
  ؟؟ دختره همون با_ 
  ؟ نبرمش گهید زنمه مامان اره!  هووووف_ 

  رفت هم تو اخماش
  کرده باز دلت تو جا زود چه بابات قاتل!  خوبه_ 

  یزدینم حرفو نیا چوقتیه پسته چقد بابا یدونستیم اگه مامان
  ؟ کرده باز جا دلم تو گفته یک_ 
  چهیپیم زود خبرا...  سین گفتن به الزم_ 

 شیپ رو اشددپزخونه ریمسدد دسددت  به ینیسدد و زد متعجبم ی افهیق به یپوزخند
  گرفت

  بشنوه تا کردم بلند صدامو
  ؟ شما نیایم مامان_ 

  گفت دادو هیتک اپن کنار
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  ؟ ینشناخت عنترتو یعمو زن ؟! امین تونمیم_ 
  خوردم خندمو مامان یجد ی افهیق دنید با یول گرفت خندم

 دیکن صدام شام وقت بخوابم رمیم من..  باشه!  باشه_ 
 
 (الین)
  زد آرش ک یزنگ تک با

  کردم یخدافظ و دمی*ب*و*س* رو کاین و مامان
  دمید کوچه سر رو نشیماش
  کردم یسرسر سالم هی و شدم نیماش سوار رفتم
  داشبورد تو خورد سرم که ببندم رو کفشم بند شدم خم

  آخ_
  پروند مزه آرش موقع همون
  یشد که کورم
  نذاشتم محل بهش

  کردم محکم رو کفشم بند و
  کردم فیرد ذهنم تو رو خواستمیم که ییزایچ پاساژ به میبرس یوقت تا

  کردمیم رد رو ها مغازه تند تند
  اومد خوشم یمجلس لباس هی از 

  چطوره؟_
  زشته یلیخ_  آرش
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  داد ادامه راهش به  بعدم
 نیزم دمیکوب رو پام و گرفت حرصم

  رفتم دنبالش و
  زاشتیم روش یرادیا هی ومدیم خوشم یلباس هر از

 شدیم رد و گفتینم یچیه اوقات یبعض یحت
  بود نداشته واسم اعصاب گهید

  رفتمیم آرش دنبال نجوریهم داشتم
  نداشتم جون  گهید

  کردمینم نگاه هم لباسا  به گهید یحت
  رفتمیم آرش دنبال اردک جوجه مثل داشتم که نجوریهم

  خورد یمجلس لباس هی به چشمم
   بود خوشگل یلیخ
  ایب یخواست داخل رفتم من آرش_

  مغازه داخل میرفت
  ارنیب گفتم رو خواستمیم  که  یلباس

  هم تو رفت اخماش لباس دنید با آرش
  فروشنده دست از دمیقاپ رو لباس عیسر منم

  پرو اتاق رفتم و
  شدم خودم عاشق خودم دمید نهیآ تو رو خودم  یوقت
  اومد آرش یصدا بعد و خورد در به یا تقه

 !؟ یدیپوش_ آرش



wWw.Roman4u.iR  128 

 

  کن آره،صبر_
   کردم باز آروم رو در

  هم تو رفت اخماش بعد کرد نگام مات یالحظه چند هی آرش
 اصددال اریب درش ؟!کوتاهه انقد چرا ؟! اخه  هیچ نیا ، زشددته چقدر آه_ آرش
  یشد تر زشت یبود ،زشت ادینم بهت

  نیزم دمیکوب رو پام
  ادیم خوشم نیا از من  خوبه میلیخ_

  تو نه بپوشم خوامیم من ضمن در
صب آرش  ادیب باال یدونیم خودت ارین باال و من سگ یرو اون الین: گفت یع

 ادیم سرت ییبال  چه
  باالست سگت یرو اون شهیهم که شما_

  زدم رو قفلش عیسر هی و بستم و پرو اتاق در
  رمیبگ رو زبونم یجلو تونستمینم یول دمیترسیم ازش نکهیا با

  کردم عوض رو لباسم
  دادم فروشنده به  رو لباس و
  رفتم آرش دنبال و

  گرفتیم حرصم میدیم رو افشیق اصال
  کردم تند پا
  زدم بهش هم تنه هی تازه شدم رد کنارش از و

  شد دهیکش مانتوم قهی پشت از که رفتمیم تند تند داشتم نجوریهم
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  گرفتتم آرش که شم پا کله بود کینزد و
  شدم متوجه عطرش یبو از

  گرفت رو چشمم  یرنگ کرم لباس که بهش بزنم یحرف خواستم
  زدم کنارش حرف بدون

  رفتم مغازه سمت به شدن زیپنوتیه که ییآدمها مثل و
گه گفت فروشنده به رو آرش بزنم حرف خواستم تا  یسمجل لباس اون شهیم آ

  دیبد رو یمشک
  دیپر حسم

  کن پرو برو: گفت که بزنم یحرف خواستم
  گرفت لجم

 دمیکش دستش از رو لباس
  داشتم دوست رو لباسه اون من یول ومدیم بهم یلیخ پرو اتاق رفتم و

  دمیشن رو آرش یصدا
 ؟یدیپوش_آرش

  اومدم در پرو اتاق از و  کردم عوض رو لباسم عیسر
  نمیبب ینداشت چرا_ آرش

  زدیم زار تنم رو اخه_
 یخودت منم یکنیم فکر که یزیچ اون_  آرش

 ششششششیا_
  کردم اشاره هیکرم لباس به و فروشنده سمت رفتم

  دیاریب نویا شهیم_
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  بله_ فروشنده
  کردم پروش رفتم و گرفتم رو لباس

  شدم یعال یییییییییییییییییییییییوا
  خودمم اس نهیآ تو که ینیا یعنی

  زد در  به یا تقه آرش
  درو نیا کن باز_ آرش
   کردم باز و در آروم
  شد شوکه دنمید از لحظه هی داخل اومد

 الاااااااااااین  یییییییییییییییییییییییوا:  گفت و
  کنه چه چه و به به یکل که االنه گفتم شدم خوشحال

 ازهت آه  لباسه نیا تو یشد زشت  چقدر زشته اندامت انقدر چرا تو الین_  آرش
ضش زود آه آه شده تر اهیس بود اهیس صورتتم رنگ س تا کنم عو  لب دهیند یک
  دادم فشار هم به رو هام

  شد سیسرو دهنم نداشتم یحرف گهید واقعا
  نیزم دمیکوب رو پام و گرفت  لجم

  ستین مهم برام اصال نظرت خوامیم و نیهم من_
  دادم ادامه و دادم نشونش رو زبونم

  امینم اصال من ای  نیا ای_
  رفت و دیکش یا کالفه پوف

  اهیس گهیم من به شوریب
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  قشنگه آرام البد قیال چه هر قیخال آه آه
  شد کوله و کج دهنم آرام یادآوری با

  کردم عوض رو لباسام
  رونیب زدم آرش به توجه بدون و کردم تشکر فروشنده از توهم یاخما با

  اومد دنبالم زشت اردک جوجه مثل آرشم
  میگرفت کفش و فیک میرفت

  دیخر الک و یشیآرا لوازم یکل برام بعدم
  کرد نگات بشه دیشا کن استفاده نایا از کمی_ آرش

  خونه میبر: گفتم و دمیساب هم یرو رو هام دندون
  رمیبگ یزیچ هی برم کن صبر_ آرش

  امیب منم تا نیماش تو برو تو چییسو نمیا ایب
  دمیکش دستش از رو چییسو

 نیماش سمت رفتم و
  گذاشتم گوشم یتو رو هام یهنسفر نشستم که نیماش تو
 داشتم آرامش به ازین گذاشتم آروم آهنگ هی و

  بود داده حرصم آرش امروز بسکه
  کردمیم یریپ احساس
 ...بستم رو چشمام

 
  شدیم گرم چشمام داشت

  اومد خوشمزه یبو هی که
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  نشسته کنارم آرش دمید کردم باز رو چشمام
  کرد روشن و نیماش

 ؟ هیچ یبو نیا_
  گرفتم ناهار_ آرش

 آها_
  نشد بدل و رد نمونیب یحرف خونه به دنیرس تا

  داد دستم رو ها غذا کیپالست
  ارمیم هارو دیخر من یکن آماده رو زیم یبر تو تا گفت 

 خونه داخل رفتم و دادم تکون یسر
  آشپزخونه رفتم و کردم عوض رو لباسام عیسر
  آوردم در کیپالست  یتو از رو ها غذا

  دمیچ زیم یرو قهیسل با
  خواب اتاق تو برد هارو دیخر آرش موقع همون

  آشپزخونه تو اومد و
  میخورد غذا مینشست
  میبخند کمی بپوش رو لباسا برو_ آرش
  کردم نگاش چپ چپ

  گرفتم شیپ رو اتاق راه و
  ختمیر دورم و آوردم در رو همه بود دهیخر برام آرش که  یلیوسا

  دمیچ توالت زیم یرو  قهیسل وبا برداشتم هارو  یشیآرا لوازم
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  دمید عطر جعبه هی  که دمیچیم داشتم نجوریهم
 توئه واسه:  اومد آرش یصدا  که هیعطر چه نمیبب خواستم

  دیپر باال هام ابرو
  روش انداخت رو خودش و تخت سمت رفت
  یبپوش خودم برا یدار حق فقط رو لباسا_ آرش

 ؟!لباس ؟کدوم!ها_
  بخوابم خوامیم یزنیم حرف چقد_آرش

 نگفتم یزیچ گهید
  کردم تعجب  کاور تا چند دنید با

 کاوارا سمت رفتم
سها سپرت لباس تا چند هی با بودم کرده پرو که ییلبا  تا چند هی دبو دهیخر برام ا

شگلم خواب لباس شونیب خو ستمینم قایدق بود ن شون یالعمل عکس چه دون  ن
  بودم خوشحال یول بدم

 دمیچ کمد یتو رو لباسا
 باال مگردن تا رو پتو و دمیکشدد دراز تخت ی گوشدده هی رفتم بود خسددتم یلیخ

  دمیکش
  گرفت خوابم کم کم

 رفتم فرو یقیعم خواب به و
 
 (آرش)
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  کردم باز که چشم
   بود الین خواب در غرق صورت دمید که یزیچ نیاول

  داد قلقلکم یحس هی
  برداشتم یکاغذ دستمال  دونهی و شدم بلند تخت رو از آروم
  دمیکش صورتش یرو رو دستمال و الین یرو شدم خم

 دیکش صورتش به یدست و کرد کج رو صورتش
  دهخن از دمیترکیم داشتم خاروند رو صورتش که کردم تکرار رو کارم دوباره

  بود شده باحال  یلیخ افشیق
  صورتش به دمیکش دوباره

  شد بلند عیسر و دیکش یبنفش غیج که
  میشونیپ تو خورد سرش که
  آخ_
  یآ_الین
 گذاشت شیشونیپ یرو رو دستش الین

  ستین توش میچیه ،خوبه سفته سرت انقد چرا تو آه_
  دیکش غیج هی
  دیکش و گرفت دست تو رو موهام و

  حرکتش از شدم شوکه
  سمتش بپرم خواستم اومدم در شوک از یوقت
 کرد فرار که
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  یشد پرو دایجد نمیبب سایوا_ 
  داد نشونم و زبونش گرفتم ادی تو از_ الین 

  مبل پشت رفت و زد یبلند غیج سمتش دمیدو گرفت خندم
  ایب در یمرد آگه_
  الیگودز یاقا خوامینم_ الین

 ؟! نه  الیگودز من که_
  آره آره_  الین
  دنبالش دمیدو داد نشونم دوباره رو زبونش و
  میدیدویم مبل دور 

  کنارش کردم پرت رو خودم مبل  رو انداختمش و دمیکش رو دستش اخرم اگه
 آره؟ المیگودز من که_
  شدم مانع لباش یرو لبام گذاشتن با  که بزنه یحرف خواست الین

 ... کردم فرو مواجش و بلند یموها یتو رو دستم
 
  کردم زدن غر به شروع لب ریز

  رفت سر حوصلم گهید ایب! ارششششش_ 
  کردم حرکت دنبالش منم رفت نیماش سمت به و دیپوش کفششو

  میشد نیماش سوار
  کردیم یلبخون اهنگ با خودشم گذاشت یشاد اهنگ و کرد روشن ضبطو

  باال دیپر ابروهام
  بودمش دهیند سرخوش انقد تاحاال
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ش و میشد یبزرگ اطیح داخل ش کنار نویما  پارک اطراف یباال مدل یها نیما
  کرد

  انداختم اطرافم به ینگاه و شدم ادهیپ نیماش از
 زا بود خراش گوش هم اطیح از اهنگ بلند یصددددا و بود یبزرگ بایتقر خونه

  کردمیم تحمل هم رو ارام نحص افهیق چندساعت دیبا یطرف
 از هوش هم بغل تو پسددر و دختر همه اون دنید با میشددد که سدداختمون داخل

  دیپر سرم
  ستمین تنها و هست همراهم ارش که بودم خوشحال

  کرد اشاره یاتاق به
  منتظرتم کن عوض لباستو اونجا برو_ 

 شدم اتاق داخل و دادم تکون سرمو
  کنم وضع لباسامو راحت الیباخ تونستمیم نبودو اتاق داخل یکس خوشبختانه

س شم خودم که یلبا شم از دور و بود اومده خو شته ارش چ  یبرا که بودم بردا
  فمیک تو انداختم شالمو مانتو و کردم تنم و برداشتم بپوشمو امشب

  کردم دیتجد نهیا یجلو و برداشتم چشممو خط و لب رژ
 .... رونیب رفتم اتاق از و زدم خودم به یچشمک

 
  انداختم اطراف به ینگاه
  بود باهاش بش و خوش مشغول و بود ستادهیا یمرد کنار ارش
  کنارشون رفتم
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  کردند قطع حرفشونو و برگشت سمتم نگاهاشون دو هر
  انداخت بهم یکنجکاو نگاه مرد

  ؟ یکنینم یمعرف جان مهندس_ 
 :  گفت ظیغ با و انداخت م*ل*خ*ت* یپاها به ینگاه ارش

  امشب یبرا من پارتنر و شرکتم حسابدار_ 
  دادم فشار دستم کف به حرص با بلندمو یناخنا

 پارتنرش منو زدم حرف ادم مث باهاش و کردم خدمت بهش همه نیا یعوضدد
 !  هه کنهیم یمعرف
  سمتم کرد دراز دستشو مرد
  دادم فشار یگرم به و کردم دراز دستمو بدم عذابش نکهیا یبرا منم

  بایز خانوم خوشوقتم هستم مقدم ماهان منم_ 
  گفتم و کردم دیتجد لبخندمو

 .  هستم راد الین ٬ نیهمچن_ 
  کرد خنک دلمو ارش یها دندون دنییسا یصدا
 ....دادم نشون تفاوت یب خودمو و نشستم کنار مبل رو رفتم

 
  دمشییپا یم یچشم ریز هاش صحبت طول تمام در
 م*ل*خ*ت* یپا یور دستشو و نشست کنارم و اومد هم ارش رفت مرد یوقت

  داد فشار محکم و گذاشت
  بودم من مخاطبش اما بود جلو به نگاش

  ؟ نه یپوش ینم گفتمو من که یلباس که_ 
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  داد ادامه باشه جواب منتظر نکهیا بدون
  کندم گورتو بشه تموم امشب....  واسم یشد شاخ  دمیخند بهت مدت هی_ 

  خوردن وهیم به دادم حواسمو و ندادم جوابشو
  کرد تعارف یدنینوش بهمون و ستادیا روبرومون یخدمتکار

  برداشت یکی و کرد یتشکر ارش
  دمیکش پس دستمو اخمش با که بردارم خواستمیم

  گفت رفت خدمتکار یوقت
  لیتعط نجایا یدنینوش هرگونه خوردن_ 
  کردیم استفاده سوء میصبور از داشت گهید

  ؟! داره یربط چه تو به اصن ٬ ایاریدرم شورشو یدار گهید_ 
  شهیم کینزد بهمون دور از داره ارام دمید که دوختم چشم لباش به منتظر

  گفت و گرفت دستمو مچ که پاشم خواستم و گفتم لب ریز یلعنت
 !  جات سر نیبش_ 
  نزدم یحرف و نشستم هم در یها اخم با

 : گفت و پاشد جاش از ارش شد کمونینزد که ارام
  مبارک تولدت....  سالم

  بود یجد و یرسم حد از شیب لحنش
  ممنونم .. عشقم سالم_ 

  زد گونش به یقیعم ه*ب*و*س* و برد ارش سر کینزد سرشو
  دادم فشار روهم محکم لبامو
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 . نجاسیا زنش خودش قول به نبود شیحال یحت
  خورد من به چشمش تازه عقب برد سرشو یوقت
 !  نجاسیا که جونم الین عههه_ 
 . میاومد باهم اره_ 

 :  گفت زدو یگشاد لبخند
  کنم؟ تیمعرف دوستام به میبر ارش_ 
 ...  البته!  اره_ 

 :  گفت و انداخت بهم یسرد نگاه ارش اخر لحظه
  برگردم تا ینیشیم نجایهم

  بدم جوابشو نتونستم یحت که بود قیعم اونقد گلوم بغض
ستم کردمیم فکر ش هی حداقل تون ش سبت ارش تو یک  یول نمک جادیا خودم به ن
  بودم دهیرس یا جهینت نیهمچ به افکارم تو فقط
  دمیکش لباسم به یدست
 ... بودم کرده داغ

نگ مه شدددد عوض که اه ند تمیر با و وسددط ختنیر ه نگ ت  مشددغول اه
  شدن دنی*ر*ق*ص*

  نه که *ر*ق*ص* البته
  زدیم داد توش یمست که یا مسخره حرکات

  سین مسخره حرکات نیا اهل و سین نشونیب حداقل ارش که بودم خوشحال
  گرفت قرار شونم یرو یدست که بودم غرق افکارم تو
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 برخورد باهاش یمهمون اول که یهمون دمید که چرخوندم سددرمو تعجب با
  میکرد

  رفت ادمی اسمشم هووووف
 : گفت یگرم لحن با و نشست کنارم

  ؟ نینشست تنها چرا_ 
  نداشتم حوصلشو اصال

  کنم استراحت یکم گفتم کردیم درد سرم_ 
  شد کنه بدتر یول کنه کم شرشو منظورمو بفهمه دیشا گفتم نویا

  دیکن استراحت اتاق نییبفرما خب_ 
 !  شهینم پره اتاقا همه_ 

  نبود بهم حواسش و کردیم فکر داشت
  گفت که پاشم خواستم و کردم استفاده فرصت از منم

  ؟ میبزن قدم یکم اطیح میبر چطوره_ 
 :گفتم ارمیدرب رو آرش لج نکهیا یبرا
  میبرگرد زود فقط اوووووووم،باشه_ 
  میگردیبرم میزنیم قدم کمی_ 

  دمیترسددیم ارش العمل عکس از یول کنم صددحبت باهاش یکم ومدینم بدمم
  حقشه یول  کنه  یقاط ماشیس دوباره دمیترسیم

  بود یکار مشغول یهرکس چرخوندم اطراف نگاهمو
  گرفت لجم بود پسر دوتا و دختر تا چند نیب  که آرش دنید با
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 اطیح داخل رفتم اروی نیا دنبال و بهش دادم دار آب فحش هی دلم تو
 

 دنیفهم یمعنا به یالک سددرمو منم و زدیم حرف اون فقط اطیح راه طول در
  بود ارش شیپ حواسم تمام اصل در یول دادمیم تکون
  ختیریم بهم یچ همه ومدیم ارام وقت یول بود خوب ارش

شتم  ست که دادمیم ارام به نبودمو و بودمو بلد فش یچ هر دا ش یجلو ید  امچ
  کرد حرکت

 .. بله..  بله:  گفتم عیسر
  کرد زیر چشماشو

  ؟! منه به حواست_ 
  نیگفتیم نیداشت بله_ 
  ؟ گفتمیم یچ_ 

  ها رهیگ چقد هووووف
  رفت ادمی نیبگ دوباره شهیم_ 
 ریغ اصال بود سرد یلیخ ٬ دمید رو ارش که گفتمیم یروز از داشتم...  بله اه_ 

 ازش  یول بسددتمیم داد قرار شددرکتمون یبرا باهاش دیبا منم ٬ بود تحمل قابل
  دمیترسیم

  گرفت خندم
  ؟ گفتمیم یچ دیبا گهید من دیترسیم ارش از گنده مرد

 :  داد ادامه میدیرس که اطیح یانتها به
  ؟ نیشد اشنا باهاش یچجور شما سواله یجا برام راستش_ 
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  نداشتم ساختن پرت و چرت ساعت سه حوصله
  کردم عوض بحثو نیهم یبرا
  پزمیم دارم!  ها شده گرم هوا چقد_ 
  زدن باد دستم با خودمو کردم شروع و

  شدم هم زشیانال مشغول حالت همون در
 هم شیعسل یموها بود فرم خوش لباش و ینیب و بود یعسل بایتقر هاش چشم
  بود داده باال یا خامه

  بود خوب کلشمیه
 هی ارشددم طرف هی نیزم کره یمردا ی همه اصددال بود گهید زیچ هی ارش یول

  طرف
 ... سگش اخالق جز بود نامبروان یچ همه تو المصب

  بود یعال گرفتمیم فاکتور هم ارام اگه و
 :  گفت اروی همون که میبود حالت همون تو

  موهاتونه تو یزیچ هی یول دینترس خانوم الین
 :  گفتم تعجب با
  ؟ یچ

 بود موهام به نگاش
  ؟ دارم برش هس اجازه حشرس ی دونمینم_ 
  عیسر اره اره_ 
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شو ست شمم موقع همون داره برش که موهام داخل برد د  با که خورد ارش به چ
  شدیم کینزد بهمون داشت دور از درهم یها اخم

 شدم بدبخت:  گفتم لب ریز و هزار رو رفت قلبم ضربان
 

Arash: 
ستا سمت به ارام با ضخرف یدو  که کردیم رفتار یجور ارام. رفتم جلفش و م

 .دارم ازین بهش و محتاجشم من انگار
 . زدم پوزخند هاش یعقل یب و یباز بچه همه نیا از

 داشددتن عمو زن با که کردم دایپ رو ازین و مامان و انداختم اطراف به ینگاه
 .رفتم سمتشون به و کردم یپوف. زدندیم حرف

 :گفت و اومد سمتم به یخوشحال با دنمید با ازین
 ؟یآر یچطور

 :گفتم دمیکش لباسشو بند و کردم یاخم
 .یزین بگو اسممو درست

 :گفت حرفامونو وسط دیپر عمو زن
 موقع نیا تا سین خوب. یشددیم تر کلیه خوش روز به روز جان ارش ماشدداال

 .زمیعز باش فکر به. ایموند مجرد
 :گفتم و زدم پوزخند پوچش یحرفا به

 بر وجار همه داره شیدگیگند یبو گهید که نیباشدد دخترتون فکر به اول شددما
 .دارهیم

 :گفت مامان که بگه یزیچ خواست و کرد یاخم عمو زن
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 خرابش حرفا نیا با سین خوب جانه ارام تولد امشدددب ه؟یحرف چه نیا حاال
 . میکن

 :گفتم نفس به و دادم تکون یسر
 .بدم نشونت نفرو هی خوامیم ایب
 . تاداف راه دنبالم یحرف بدون و انداخت بهم ینگاه دهیپر باال یها ابرو با ازین
 . نره سر حوصلش اونم تا کنم اشناش الین با خواستمیم

مت به مام دنشیند با یول رفتم بود الین که ییجا سدد  پس. هم تو رفت اخ
جاسدددت؟ گاه بر و دور به ک نداختم ین گاه دنید با ازین. دمشیند یول ا  ن

 :گفت جستجوگرم
 .یگردیم یکس دنبال
 :گفتم

 .گردمیم بر بمون نجایهم
 هرورا و سالن اشپزخانه، ، باال طبقه. شدم جدا ازش که کنه یاعتراض خواست

شتم هارو صب. دمشیند یول گ  واونجار تا رفتم اطیح سمت به.  شدم تر یع
ته یقدم چند هنوز.  بگردم هم  شدددده خم الین یرو ماهان دمید که بودم نرف

 . موهاشه به دستش
 .رفتم نسمتشو به بلند یقدما با و کردم مشت دستامو. رونیب زد میشونیپ رگ

 
 :گفتم ماهان حضور به توجه یب. دیکش عقب خودشو دنمید با الین

 بمون؟ جات سر نگفتم مگه
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 :گفت ماهان که بگه یزیچ خواست. داد قورت دهنشو اب
 فیح گفتم نشددسددتن تنها دمید. انیب خواسددتم ازشددون من. بابا اروم جان ارش
 . باشن تنها ییبایز یدیل نیهمچ

 .زاشتمینم اش زنده زدیم حرف گهید کلمه کی ماهان اگه
شمام از انگار ست. نگفت یزیچ و شد خفه که دیفهم چ ش رو الین د  و دمیک
 :گفتم گرفتمش که نیزم بخوره بود کینزد. کشوندم خودم دنبال

 یپاچلفت و دست
 انمهم اتاق در. رفتم باال طبقه سمت به. شدم خونه وارد. کشوندمش دوباره و

 . نیزم بخوره بود کینزد که اتاق تو کردم پرت رو الین.  کردم باز رو
 . بستم سرم پشت درو و شدم اتاق وارد

ستمو. کرد نگام ترس با . ردمک شل یکم کراواتمو گره و بردم ام قهی سمت به د
 کمد هب تا رفت عقب عقب ترس از.  رفتم سددمتش به و دمیکشدد یقیعم نفس

 . دیرس
 . زدم پوزخند
 .دمیکش بود ماهان یدستا که ییهمونجا قایدق موهاش یرو دستمو

 . کرد جمع خودشو و بس محکم وچشماش
 وهمشدد کبارهی و گرفتم دسددتم یتو موهاشددو تمام. سددرش پشددت بردم دسددتمو
 : گفتم گوشش دم. دمیکش محکم
 ؟یدیفهم. ادین در صدات
 . افتاد چشماش از یاشک قطره همزمان. کرد نییپا باال تند سرشو
 !بهش لعنت
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 .شد باز کبارهی در که بزنم یحرف خواستم
 :گفتم خشن. دمید رو ارام که برگشتم در سمت به خشم با

 ؟یبزن در ندادن ادی بهت
 :گفت پوزخند با

ستمو کف که من ضمن در بزنم؟ در دیبا خودم خونه تو جالبه  ودمب نکرده بو د
 .یترکونیم الو نجایا نیا با یدار که
 :گفتم و رفتم یا غره چشم. زد الین به یا اشاره چشماش با و
 ته؟یحال زنمه. نداره یربط چیه تو به
 :گفت حانهیوق

 ؟یکنینم اعالم همه به نوییپا یاینم چرا. کن اثبات واقعا؟
 :گفت که بگم یزیچ خواستم

 نیا دونمیم من. کنمیم اعالم خودتو خودمو ینامزد ینگ اگه امشدددب اخر تا
 !داماد یاقا است اماده شام ضمن در. برات است همخوابه هی فقط

 . شدم مات حرفاش با. شد خارج اتاق از و زد یا قهقهه
 
 . گرفتم دستام یتو سرمو. نشستم تخت لبه رفتم الین به توجه یب

 . مورد هی نیا جز بودم کرده فکر یچ همه به
 تمانداخ الین به ینگاه.  ومدین بدم هم یلیخ ارام شددنهادیپ از چرا دونسددتمینم

سته نیزم  یرو. ش شت و بود ن ضوع. کردیم هیگر صدا یب دا  از رو ماهان مو
 :گفتم تیعصبان با.  زدم کنار ذهنم
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 .منم باشه ناراحت دیبا که یاون چته؟ گهید تو
 :گفت و کرد بلند سرشو
 ارام با یتونیم گهید و یشددیم راحت شددرم از گهید حاال.  منه ریتقصدد همش
 .  یکن ازدواج

ند دلم یتو هاش یحسددود به نهیم فکر که حاال. زدم لبخ  ارام با قراره من ک
 . کنم تشیاذ کمی بهتره کنم ازدواج

 :گفتم
 من غهیص سال2 تا قراره نرفته که ادتی. نداره یربط تو به کنم ازدواج هم ارام با

  ؟یباش
 :دادم ادامه. گرفت شدت اش هیگر
سابتو نکن فک ضمن در سمینم ح س بعدا. حرفم به ندادن گوش بابت ر  ابتوح
 . شام میبر تا بشور صورتتو برو پاشو هم حاال. رسمیم

 :گفتم دادم تکون یسر کالفه. نخورد تکون جاش از
 . جاست نیهم ییدستشو. امه گرسنه. گهید پاشو. گفتم یچ یدینشن

 . رفت اتاق داخل ییدستشو سمت به. شد بلند یحال یب با
 با راما.  میرفت یغذاخور زیم سددمت به و میرفت نییپا باهم اومد رونیب یوقت

 . بهش کردم اخم. زد یچشمک و زد یپوزخند دنمونید
ش غذا خودم و الین یبرا سته مامان و ازین که ییجا سمت به و دمیک ش  نبود ن
 . میرفت

 :گفتم که بشه بلند خواست و کرد یاخم الین دنید با مامان
 . مامان نیبش



wWw.Roman4u.iR  148 

 

 . کرد گرم غذاش با سرشو و نشست کرده بغض مامان
 : گفتم گوشش در اروم. خوردینم یزیچ الین

 پس؟ یخورینم چرا
 :زد لب

 . شدم ریس
 .دارم کارت شو بلند کردم اشاره ازین به

 .گفتم بهش ممیتصم از و میرفت راهرو یتو.  اومد دنبالم شد بلند اونم
 :گفت اخرش. شدیم تر یعصب لحظه هر
 .کنهیم سکته بفهمه مامان یگینم. درک به بابامم روح. درک به من

عد. نجایا ایب گفتم نیهم یبرا_  نیبر مامان با و کن جور بهونه هی شدددام از ب
 .خونه

 .فهمهیم ؟یچ که اخرش_
 . کنمیم شیکاری موقع اون_

 :گفتم که بره خواست و انداخت باال شونه
 خب؟ باشه حواست ازین

 .رفت و داد تکون یسر. کرد نگاهم نیغمگ
 

  بود نشسته ییجا هی وهرکس بود  شده تموم بایتقر شام
  بود متفاوت باهم ها نگاه

 .... نگران الین
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 ... دهنده حرص ارام
 ............ یعصب ازین و

ستمخ ازش و رفتم خواننده سمت به رفتن یوقت برن مامان و ازین کردم صبر  وا
  کنه قطع اهنگو چندلحظه

  دستم گرفتم کروفونویم
  زدم هیبق منتظر و مشتاق نگاه به یلبخند و

 ....  رمیبگ خوامیم وقتتونو لحظه چند دوستان خب_ 
  هیخوب شب یلیخ من یبرا امشب

  عمومه دختر تولد یطرف از
  کنم اعالم همتون به رو راد الین با خودمو ینامزد خوامیم گهید طرف و

 نمم رفت باال سوت و دست یصدا کم کم کرد زدن دست به شروع نفر نیاول
  الین سمت رفتم
 :  گفتن باهم همه
  ؛ االی *ب*و*س*ب رو الین ارش

 خودمو یول بود گرفته خندم
 . دادم نشون یجد 

  ستادمیا روبروش و کردم یط رو فاصله قدم چند خداخواسته از
  بود متعجب چهرش

  حرفامو شدینم باورش انگار
  ؟ باشه بشه ثابت همه به تا کنم ت*ب*و*س* خوامیم_ 
  زدینم پلکم یحت
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 و اومد خودش به کم کم یول بود حرکت یب اول دادم قرار لباش یرو که لبامو
  نشوند لبام یرو یقیعم ی ه*ب*و*س*

  رفت باال سوت و دست یصدا دوباره میشد جدا که هم از
  بود شده رهیخ بهمون سرخ صورت با که ارام سمت رفت نگام

 شیپ هارو پله راه و زد بهم یعصددب پوزخند کرد احسدداس که نگاهمو ینیسددنگ
  گرفت
 گرنه و کنم یمعرف نامزدم رو الین یالک بودم مجبور ارام ریاخ یکارها سددر
  نبود کار تو یعشق
  بودم شده یباز خوب وارد

ستمیم ستمیم کنم نابود باهم ویچ همه خوا شته انتقام خوا  زن ونا از تلخمو گذ
  رمیبگ بود نکرده بهش هم کیکوچ شک هی یحت چکسیه که فطرت پست
 بود کرده کورم انتقام اتش

 
  بود یدنید ایلیخ افهیق شد تموم که مراسم

  نکرد هم یخداحافظ یحت انداخت بهم زشویانگ نفرت نگاه!  هه عمو زن
  نبود ادم البته نرفتم سمتش نکردمو حسابش ادم منم
  ودب شده پست وونیح هی به لیتبد و بود گذاشته پا ریز تویانسان سارا

  نداشت خبر شوم ی صحنه اون از من جز چکسیه
  مینشست و میکرد حرکت نیماش سمت به الین با
  گذشت سکوت به خونه تا
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  کنم کرف خونه تا و ببرم رو استفاده تینها اومده بوجود فرصت از تونستم من و
  دیرس ذهنم به یزیچ چیه یول بودم توپ نقشه هی دنبال

 دیانب من دمیترسددیم حس نیا از شدددم یخال الین به نفرتم از کردمیم احسدداس
  کشتمیم خودم تو نفرتمو

  گرفتمیم همه از انتقاممو دیبا من
 هدف نیا به منو ناخداگاهم تو یزیچ هی بودن من یها یبدبخت مسددبب همه

  کردیم کینزد بزرگم
 .... الین درمورد یحت گذرهینم اهدافش از چوقتیه ارمان ارش
  شدیم له پام ریز دیبا اونم
  بود قیدق و شده حساب حرکاتم همه

 الین به دادمیم احتمال که بود یزیچ هی یول رهیتقص یب الین دیکن فکر همه دیشا
  بودم کشفش دنبال و باشه داشته ربط هم

 وچشمام یجلو خون و افتادم اطیح داخل اتفاقات ادی تازه میشد که خونه وارد
  گرفت

  بود شده کلفت و دورگه صدام خشمم بخاطر ، کردم صداش
  کرد نگام یسوال

س ییجا به کارت_  ست دهیم اجازه خودش به بهیغر مرد که دهیر  موهات تو د
  ارهدددد؟ کنه

  دیپریم چشماش مردمک
 !  یکنیم اشتباه یدار زمیعز ارش_ 

  زدم یعصب لبخند
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  ؟ بشم اروم تا یبد حیتوض برام قتویحق شهیم زمیعز الین_ 
 شروع دید انفجارمو حال در چهره یوقت یول کرد نگام تعجب با همونطور اول

  کرد کردن فرار به
  کردن حرکت دنبالش کردم شروع و مبل رو کردم پرت کتمو

  نبود کارم تو یشوخ چیه
 بودم تر یجد و تر یعصب شهیهم از
  رسوندیم جنون به  منو خ*ی*ا*ن*ت**

  بودم متنفر هم شیلعنت اسم از یحت
  زاشتمینم چوقتیه من بود یکاف شد *خ*ی*ا*ن*ت* مادرم به
مدیم بدم ها زن از که بود نیهم یبرا مه چون و  اطرافم یها زن ی ه

 .... بودن کار*خ*ی*ا*ن*ت*
 سمت ادمد هلش و گرفتمش پشت از که نییپا بکشه اتاقو رهیدستگ خواستیم
 وارید
 
  کرد صدام التماس با

 کردم غلط ارشدددد_ 
  دادم فشار روهم دندونامو

 هل پاهام ریز همتونو من ؟یشددد ادم کردم تیمعرف نامزدم بعنوان یکرد فکر_ 
  کنمیم

  بود لبام به رهیخ ترس با و ساکت
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 دستشو یزاریم ؟ یدیم دست ماهان با ؟ یکنیم *خ*ی*ا*ن*ت* من به که_ 
  ؟ ارهدددددد صاحابت یب یموها تو بکنه

  بود افتاده پته تته به
 !!  سین... یکنیم ر.. فکد... تو...  که...  یاونجور....  نه...  ند_ 

  دمیکش محکم و موهاش یال کردم دستمو
  هوا رفت غشیج

  بود بلندش یموها پر اوردم رونیب که دستمو
  شدیم تر رهیت لحظه هر سشیخ یچشما
  نداشتم نگاهشو طاقت

  نداشتم زنو هی نگاه طاقت بار نیاول یبرا
 !  یلعنت

شمامو ستم چ شیم که یبلند یها نفس با و ب  کردن خاموش در یسع و دمیک
 : گفتم داشتم خشمم اتش

  شو دور چشام جلو از_ 
 بلند و گرفته دسددتاش تو سددرشددو و اتاق داخل رفته دمید کردم باز که چشددمامو

  کنهیم هیگر داره بلند
 . بخوابم خوامیم ادین در کتیج!  ببر صداتو_ 

  دمیکش دراز تخت رو و یبغل اتاق سمت رفتم
صبان شدت از سمو بودم عرق سیخ تیع  یرو دوباره سرمو و کندم تنم از لبا

  گذاشتم بالش
  کردم روشنش فندک با و برداشتم گاریس هی زیم یرو از نبرد خوابم کردم کار هر
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  زدم گارمیس به یقیعم پک و کردم باز بالکنو در
 . صافتر هم اسمون و بود گهید یشبا از تر اروم شهر

  بود شده الود غبار که بود من دل فقط انگار
  بود گرفته ادماش و ایدن نیا از دلم

  بود گرفته دربر انتقام و نفرت سرتاسر منو یزندگ
 چکسیه که ییجا هی برم و بشددم کس همه زویچ همه الیخیب خواسددتیم دلم
  نندازه زمیانگ نفرت گذشته ادی منو

 ....  شدیم کاش
 ........ کاش یا
  تنساخیم هم اخرتشون سازنیم اشونویدن نیا که همونطور ادماش نویسرزم نیا
 دما از حرفا نیا دادنینم قرار لوحشون سر رو یوانیح رو ضهیغر تا چند فقط و

 دیناام و کار*گ*ن*ا*ه* ی بنده هی تهش ته منم یول بود دیبع من مثل یا الوده
 بودم خدا

 
  کردنیم درد و بودنو گرفته هام عضله کل شدم داریب که صبح

  اشپزخونه رفتم حوله با و گرفتم گرم اب دوش هی
  دیپر سرم از برق صبحانه اماده زیم دنید با

  بکنه یکار نیهمچ تونسته چطور شبید اتفاقات با کردمینم درک
  شدم حاضر خوردمو ییچا هی هم اخر در خوردم لقمه چند و نشستم

  کردم حرکت قبرستون سمت به و
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 کم هم خودش گرچه باشددم عذابش ی ملکه و قبرش سددر برم خواسددتیم دلم
  دیکشینم عذاب

 :  گفتم و سرم رو گذاشتم مویدود نکیع ستادمیا که قبرش سر
  پدر اصحالح به سالم_ 

ستمیم یوقت سالها نیا ی همه تو کاش شمب پدرم مثل رمویبگ الگو ازت خوا  ا
  یبود یخوب یالگو

  یبود کنارم میزندگ یها یبلند و یپست ی همه تو کاش
  داشتن ارزش شرکتت و پول از شتریب برات فرزندات  کاش
ست یبرا دینبا که یدیفهمیم کاش ش دینبا عالقت مورد زن اوردن بد  وشوهر
 !!!!  یکن نابود

  ؟ گذاشت روت رو یلقب نیهمچ شهیم واقعا!  بابا
  یپست یلیخ....  ادیم بدم ازت

  مرده روحم گهید من ، ام خورده زخم من ، یکرد داغون منو تو
  بابا شیکشت تو

 دمتید بهیغر زن هی با یباز عشق درحال ی،وقت بود سالم ۱۷ یوقت
س کجا به االن بگو بهم شبخت االن ؟ یدیر  ارموافتخ بهت تونمیم االن ؟ یخو

  پدرمه نیا بگم رمویبگ باال سرمو کنمو
 ... یستین گهید که شکر خدارو

  کنهینم دایپ ادامه کارات و یستین
  کنه یدور ازم کنهیم یسع و شناسهیم منو زن اون که دونمیم

  زمیبر جفتتونو یابرو دیبا من یول
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  دمیرس گشتمیم دنبالش ها مدت که یزن به منم ؟ گرده نیزم گنیم یدیشن
  بده پس دیبا تورو یها یکار کثافت تاوان که یزن
  رفتم نیماش سمت به و گذاشتم چشمم رو نکمویع

  بود خودش کار مشغول هرکس شرکت دمیرس یوقت
  شد شروع کاتیتبر لیس  ورودم با

  ندادم هم چکسیه جواب و دادم تکون سرمو فقط
 شدم اتاقم داخل شدمو رد تفاوت یب هم الین کنار از
 
 (الین)

 بلق مثل دوباره دفعهی چرا دونمینم. شددد بدتر ارش رفتار یمهمون شددب از بعد
 .قبل از بدتر یحت و شد
 نبدو شام از بعد خونه ومدیم یوقت  شبا و. کردمیم کارهامو شهیهم مثل اما من

 . دیخوابیم اونجا و رفتیم مهمان اتاق سمت به یحرف چیه
شت باهم یا رابطه چیه گهید که بود یمدت شت و میندا سرده منو دا  ردهدلم و اف

 . کردیم
 . بود شتریب هم من یغمزدگ حس شدیم تموم داشت گهید هم دانشگاه چون و

 .بود دهیرس حداقل به ایال و دیمهش با ارتباطم مدت نیا یتو
 نم از یالعمل عکس یوقت یول زد یم یزنگ کباری روز چند هر دیمهشدد قبلش

 ازم که کیکوچ اس ام اس کی دیشدددا یگاه. زدینم هم زنگ گهید دیدینم
 . دیپرسیم حالمو
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 .کنند ازدواج هم با یک قراره و  دندیرس کجا به استادمون با دمینفهم گهید
 یتو یناراحت لیدل ازم مدام مامان.  زدمیم سددر کاین و مامان به یگاه از هر

 . ودب سکوت کردیم افتیدر من جانب از که یجواب تنها یول دیپرسیم چشمامو
 . بردیم لذت تابستونش از داشت جا همه از فارغ هم کاین

 .نره سر حوصلش تا بودمش گذاشته ینقاش کالس
 من با کردیم یسددع هم شددرکت یتو ارش یول.  بود اروم اوضدداع شددرکت یتو

شته یبرخورد کمتر شه دا  ومدیم شرکت به یکار یبرا ماهان که یمواقع مگر با
. 

 زما گفتیم شددرکت یمنشدد نایم به خواسددتیم من از یا پرونده اگه یحت ارش
 . بده لیتحو بهش و رهیبگ
 شحرف به چرا که کرد دعوا یکل ناروی،م بردم براش خودم باری یوقت یحت و

 !کنه اخراجش خواست یم و نداده گوش
 ارشو ای من که یگاه و.  بودند برده بو ارش منو نیب سرد ی رابطه از بایتقر همه

 . کردنیم پچ پچ به شروع دنیدیم سردش یها بانگاه
 . بود ،ارام بود یراض اومده وجود به تیموقع از که یکس تنها وسط نیا

 دهینم محل بهش یلیخ ارش دونسددتمیم. رفتیم ارش اتاق به یا بهانه هر به
 . رونیب ومدیم دفترش از لب بر لبخند و یخوشحال با من حرص از یول
 

 خوردیم غذاشو داشت ارش یوقت شب دانشگاه اتمام از بعد هفته چند حدودا
 : گفت مقدمه بدون دفعهی

 .سفر میریم. کن اماده فردا پس برا لتویوسا
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 :گفتم منه به منتظرش نگاه دمید یول. زنهینم حرف من با کردم فکر اولش
 ؟یمن با

 :زد یپوزخند
 .وارمید رو یتابلو با نه
 کجا؟ ؟یچ سفر_
 ؟یپرسیم سوال انقدر چرا_
 .روز چند واسه بردارم یچ بدونم دیبا خب_
 . میریم اونا با کرده دعوت عمو. شمال میریم هفته هی واسه_

 :داد ادامه و کرد یمکث
 . اریب هم رو خواهرت

.  کردیم عوض هم مویروح سددفر نیا دیشددا. شدددم خوشددحال شددنهادشیپ از
 . شهیم خوشحال یلیخ هم کاین بودم مطمئن

 نماو. گفتم مامان یبرا انویجر و.  زدم زنگ خونه به و رفتم عیسددر نیهم یبرا
  داره امتحان و ادیب تونهینم کاین گف یول. شد خوشحال

  کرد نگام کنجکاو ارش کردم قطع که تلفتنو
 دیدزدیم ازم نگاشو که بود وقت یلیخ بود شده تنگ نگاش یبرا دلم

  رفت و چرخوند مخالف سمت سرشو که جلو بردم سرمو
  دمیشن دلمو شکستن یصدا

 نشستم مبل کنار و کردم مهار دستم با اشکامو
 



 159 احساس من یمرد ب

 (آرش)
 

  اتاق تو رفتم
  کردم پرت تخت یرو رو خودم

  کنم فکر یچیه به خواستمینم
  نباشم خسته یرانندگ موقع تا بستم رو چشمام

  خورد زنگ میکوش زدم چرت یساعت مین هی
  بود آرام

  شدم حاضر رفتم زدم تماس رد
  میبر میخوایم شو آماده الین_

  دمیکش یا کالفه پوف مدین ازش ییصدا
  دادم جا صندوق تو و برداشتم رو لیوسا رفتم

  گذاشتم فرمون یرو  رو سرم نشستم نیماش تو
  کردم بلند سرمو شد باز که نیماش در
  زدم استارت و

  انداختم الین به ینگاه
  انداختم بهش یبد نگاه و توهم رفت اخمام ناخوادگاه

  بود زده یغیج الک و  رژ
  بود دهیپوش  هم یمشک شال با یگریج کت هی

  کردم سکوت ارام خونه تا و دادم فشار گاز پدال یرو رو پام
 میکن تصادف بار سه بود کینزد بود بد حالم انقد عمو ی خونه تا
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   زدم یبوق تک و دمیکش یراحت نفس میدیرس یوقت
 بود باز شهیهم مثل ششمین و بود ستادهیا خونشون در آرام

  کنارش فرد به خورد سر نگام
 ! ؟ بود اومده یچ یبرا نیا یلعنت ماهان

 اه
  نمیماش شهیش زد اومد آرام

  نییپا دمیکش رو شهیش
  میایم شما با ماهان و من  خرابه من نیماش نیبب_  آرام

  زد صدا رو ماهان  باشه من جواب منتظر نکهیا بدون بعدم
  نیماش تو اومدن و
  شکستیم سکوتو اهنگ نیغمگ یصدا فقط راه کل 
  بود زدن چرت حال در همش بود الین به حواسم یچشم ریز

ش تو سرش هم آرام بود خواب خرس مث اومدنمون قبل انگار ن انگار  شیگو
  زدیم لبخند مدام و بود

  بودم الین به ماهان گاه یب و گاه یها نگاه متوجه
 کردیم یرو ادهیپ اعصابم یرو نگاش با
  دادمیم دست از کنترلمو داشتم گهید
  باشه بهش شتریب حواسم تا کردم میتنظ ماهان صورت یرو رو نهیا

 ... نییپا انداخت سرشو شد اخمام متوجه یوقت
 :  گفتم اروم که میبود الیو یکاینزد
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گاه هی ها یکینزد نیا_   تو منم دیبخر نیبر نیخوایم یچ هر بزرگه فروشدد
 ....منتظرم نیماش
  گفت بود شیتوگوش که همونطور ارام
  باشه....  جون اخ_ 

  داشتم نگه فروشگاه یجلو
 الین دادم مویبانک کارت و
 
 (الین)
 

  نکهیا بدون گرفت سمتم  رو شیبانک کارت
ستم رمیبگ ازش ستش  که شم ادهیپ خوا شت پام رون یرو رو د  هب وادارم و گذا

  کرد نشستن
  یریبگ دیبا یعنی ریبگ گمیم یوقت_آرش
  منه حرف حرف نجایا ینگرفت هنوز انگار

  دمیکش دستش از رو کارت
  شدم ادهیپ و دمیکوب محکم رو در بهش توجه بدون و

  ارهیم در رو شورش داره گهید هیک کرده فکر
  داره یحد یزیچ هر

  اومدم در افکارم از آرام یصدا با
  میکرد دیخر خونه یبرا میرفت

  ستمین بلد من گفت اول همون که آرام
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 ه*ب*و*س*یم رو خودت دست کنم درست غذا
 نگم یزیچ بهش تا دادم فشار بهم رو هام لب

  آشپزخونه تو رفتم
  ومدیم ارام یها خنده یصدا

  زنهیم حرف آرش با داره بودم متوجه
 آراِم  با زدنش حرف گهید آره

  من یبرا هم شدنش سگ
  زدمیم پا و دست افکار یتو
  باال دمیپر متر دو ماهان یصدا با که

 بترسونمتون خواستمینم دیببخش_ ماهان
  نداره ی،اشکال نه_
  شدم کردن خرد ازیپ مشغول و گفتم نویا

  نداشتم رو آرش یایریگ پاچه ی حوصله
  اشپزخونه اومدن هم آرام  و آرش یصدا موقع همون

 آشپزخونه تو اومده نجاستیا ماهان نکهیا بخاطر مطمئنم  
  روغن تو ختمیر شدرو حلقه یها ازیپ و زدم یشخندین

  رونیب الیو از رنیم دارن دمید برگشتم که بودم غذا زدن هم مشغول
  کنم خفه بغضمو نتونستم اما کردم کارم مشغول خودمو

  کردمیم بودن اضافه احساس
  ومدمینم کاش
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  امیب کردیم مجبورم بازم ارش البته
  بودم متنفر حرکاتش نیا از
س چیه و بود داده میباز مدت همه نیا نکهیا از شت بهم یح شتم ندا  یروان دا
  شدمیم

 !؟ خواستمیم یچ من مگه
  ؟ خواستمیم یچ ازش محبت جز من

  ؟؟ هیبزرگ زیچ یلیخ محبت
 ی تشددنه نیهم یبرا بودم دهینچشدد مرد هی از رو محبت طعم چوقتیه من

  بودم محبت
 ردمک بلند دستم با همونطور رو تابهیماه اومدم خودم به ها ازیپ سوخته یبو با

 تو وبارهد کردم باز  رو اب و ییظرفشو کردم پرت رو تابهیماه و گفتم یبلند اخ
  شدم غرق افکارم
  کرد عبور ذهنم از خواب هی مثل گذشته
سم شام جلو که پدرش خون در غرق ج ستامو اومد چ شتم د شام رو گذا  و گو
  زدن غیج کردم شروع

   نداشتم رفتارم یرو یکنترل چیه
  زدمیم غیج فقط توجه یب من اما شد باز شدت به خونه در

  شدیم خشک داشت گلوم
  بود یخاموش به رو بایتقر صدام و

  گرفت قرار بدنم یرو یدست
  کنم باز چشامو تونستمینم یحت
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  دیلرزیم داشت بدنم
 :  گفت وار زمزمه یصدا

  نجامیا من...  باش اروم!!  سیه_ 
 .. اروم زمیعز
  شد خفه غمیج کم کم
 حاال بغلم ایب....  ارومتر_ 

  کردم هیگر به شروع بلند بلند و گرمش اغوش تو کردم پرت خودمو
  کردیم ارومم خوردیم گوشم به که نفساش

  دادیم بهم یخاص ارامش هی اغوشش یول چرا دونمینم
 دبلن کرد کمکم ماهان و ارام کنجکاو یها نگاه به توجه یب شدددم که اروم یکم
  برد اتاق سمت اغوشش تو منو کشون کشون اتاق سمت به و شم
ست میشد که تخت کینزد شه جدا ازم خوا شمام و کردم بغض دوباره که ب  چ
  شد پر

 :  بود التماس از پر لحنم
 ... ترسمیم!  نزار تنهام ارش_ 

  کرد زیر چشماشو
  ؟؟ یچ از_ 

  بود من به نگاش اما دیکش دراز کنارم خودشم و تخت رو گذاشتم
  ؟ یچ از ینگفت_ 
 .... زیچ همه از همه از_ 
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  کردم تکرار دوباره حرفمو لب ریز

 :  گفت و  چرخوند مخالف سمت روشو و گرفت ازم نگاهشو
  یشیم خوب بخواب_ 

 :  گفتم و کردم خم شونش سمت سرمو
 !  ارش_ 

   نداد جوابمو
 ییتنها یلیخ من نزار تنهام ؟ باشدده بمون باهام!  یکنیم ارومم تو فقط ارش_ 
  ؟؟ باشه ازش ترسمیم کردم تجربه  رو
  نکرد یحرکت چیه

  دادم تکون شونشو
  ؟ ارش باشه ؟ باشه_ 
  بست سرش پشت محکم اتاقم در و شد پا تخت از

 رمت افسددرده که یدیجد زخم شددد کشیت هر و شددد لیتبد کهیت هزار به قلبم
  کردیم

   کردم لمس شویخال یجا و کردم دراز دستمو
 بود؟ نامرد من احساس یب مرد چرا

 اه بدبخت نیا مث من حاال وفتهعیب پام به اون گذاشددتم قرار خودم با روز هی
 !  باشه باهام تا کردمیم التماسش دیبا

  خوندم مینوجون تو که ییها رمان مثل هم یزندگ کردمیم فکر
 !  هدددده
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جه چیه یعاد ی،زندگ بودم داده پرورش سددرم تو رو یباطل االتیخ چه  و
  نداشت من عالقه مورد یها داستان به یتشابه

 .. بشم بهتر یکم تا بستم چشمامو شدیم منفجر درد از داشت سرم
 

 کمر یرو تا یمانتو هی با لباسددامو بود کیتار جا همه کردم باز که چشددمامو
شک دامن و یکرم شمام پف تا کردم هم یمیمال شیارا و کردم عوض یم  از چ

  بره نیب
 . کردم باز اتاقو در و کردم رهاشون ازادانه دورم موهامم

 و بود شده رهیخ ینامعلوم یجا به که خورد ارش به نگام شدم که سالن داخل
  بود فکر تو

 . نبودن هم ماهان و ارام
  نشستم فاصله یکم با

  نبود خوب حالم دیببخش_ 
  گفت تفاوت یب

 !  دمیبخش باشه_ 
  دمیکش موهام به یدست

  کنم باز صحبتو سر که بودم موضوع هی دنبال
  ؟ ستنین ارام و ماهان_ 
 !  نع_ 
  زدمیم حرف وارید با داشتم انگار کردینم نگامم یحت
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  ؟ کجان_ 
 !  دونمینم_ 

  نکنه نگام صحبت هنگام یکس ومدیم بدم
 ؟ نه ندارم کردنم نگاه ارزش یحت_ 

  نگفت یچیه  و داد تکون سرشو کالفه
   ؟؟ رفتاراتم نیا به محکوم *گ*ن*ا*ه* کدوم جرم به_ 
_  
  بده منو جواب!  ارش_ 

  کرد نگام باالخره و چرخوند سرشو
  ؟؟ کنهیم وونمید *خ*ی*ا*ن*ت* یدونستیم_ 
 :  گفتم تعجب با

  ؟؟ *خ*ی*ا*ن*ت* کدوم ، خودت واسه یگیم یدار یچ_ 
  نشست لبش یرو یپوزخند

 !  نیشیم هار زود نیندار رو ادیز محبت ی جنبه زنا شما_ 
 رفت هم تو اخمام

 
 بفهمم تا دیکش طول هیثان چند

 .گهیم یچ 
 ؟یکرد *خ*ی*ا*ن*ت* گفتیم من به
 تونستمینم تعجب و بهت  از

 . بگم یزیچ 
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 حرفاشو؟ یمعن کنه درک تونستینم. کردینم کار مغزم
 گفت؟ نویا زدیم موهام به دست داشت ماهان نکهیا بخاطر
 ن؟یییییییا بخاطر

 . دیکشیم سوت داشت مغزم
 :گفت افتاد ماتم افهیق به که نگاهش

 . دیبزن راه اون به کامال خودتون.... ترفنداتونه از نمیا
 :زدم ادیفر که بره الیو در سمت به خواست و بلند جاش از

 !کن صبر
 .برنگشت یول ستادیا جاش سر
 :دمینال

 سدداختم؟ اخالقات همه با مدت نیا یتو که یمن کارم؟*خ*ی*ا*ن*ت* من
 منننننن؟؟؟ برم؟ ییجا تنها نداشتم اجازه یحت که یمن

 .بود شده خشک هام ادیفر از گلوم
 :دادم ادامه. دمیکش گلوم به یدست
  انگار که ییتو اتو؟؟؟ی کارم*خ*ی*ا*ن*ت* من
 .ندارم وجود برات من

 و یگیم ارام با شهیهم که ییتو 
 . زنتم من انگار نه انگار و یخندیم 

 متوجه تو اصددن ؟؟؟؟یزنیم بهم یکار*خ*ی*ا*ن*ت* انگ ماهان بخاطر
 .ینش یعصبان وقتی که. تو بخاطر ؟یشد ماهان با من سرد یرفتارا
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 اررررررره؟؟؟ کارم؟؟؟؟؟؟*خ*ی*ا*ن*ت* یگیم بهم و یایم تو اونوقت 
 . کردم کیستریه یا خنده

 . دمیکش و گرفتم دست تو موهامو
 .کرد بهم ینگاه مین دمید فقط

 . شد کوبونده بهم که الیو در یصدا بعدش و زد یپوزخند 
 ... افتادم الیو کف سرد یکایسرام یرو همونجا

 
 تمام.  دمب قورت دهنمو اب تونستمینم یحت و سوختیم گلوم. بودم جیگ جهیگ

 .دیلرزیم تیعصبان و خشم از بدنم
شپزخونه سمت به و شدم بلند جام از یسخت به  یاب نوایل خودم یبرا.  رفتم ا
 . دمیکش سر الجرعه و ختمیر

 جیگ داشت سرم ضعف شدت از. نشستم اشپزخونه یتو یها یصندل پشت
 .رفتیم

 . کردم خوردن به شروع و اوردم در یخوراک کمی. رفتم خچالی سمت به
 .شد بهتر حالم یکم
 . افتادم ارش یحرفا فکر به باز

 . کردیم نابودم مسخرش یحرفا
 .نداشت دهیفا دادن ادامه ینجوریا گهید

 . تیعصبان و  یتوجه یب همش
 .بشم لیم یب بهش نسبت. بشم سرد خودش مثل منم گرفتم میتصم
  شد؟یم مگه اخه
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 کن کمکم ایخدااااا
 .شهیم مگه باشم؟ لیم یب دارم دوسش که یمرد به نسبت تونمیم مگه

 . بشه دیبا گفتم خودم با و شدم بلند جام از. دادم تکون یسر کالفه
 . کنم درست غذا گرفتم میتصم
 . بودن نخورده یزیچ اونا حتما هم داشتم ضعف خودم هم چون
 . رونیب اومدم حرفاش و ارش فکر از و کردم یاشپز گرم سر خودمو یساعت
 . بود شب۸. انداختم ساعت به ینگاه

 . بودن ومدهین هنوز کدومشون چیه یول
 . رنیم و زارنیم تنها ادمو بعد مسافرت انیم

 . دمیشن رو نیماش یصدا که بزنم قدم رونیب برم یکم خواستم
 . کردم نگاه رونیب به پنجره از

 . اومدن الیو سمت به و شدند ادهیپ نیماش از ماهان و ارام
 کجاست؟ ارش پس

 :گفت ماهان شد باز که در
 ...ادیم یخوب یبو چه یواااااا

 :گفت افتاد من به که نگاهش
 ؟ نیپخت غذا چرا گرفتم غذا من ن؟یبهتر خانم الین

 .انداختم نییپا سرمو ممنون بهترم گفتن با
 .رفت اتاقش سمت به و گفت یشیا ارام

 :گفتم. گذاشت اشپزخونه زیم یرو اورد رو غذا یها سهیک ماهان
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 . میخوریم بعدا نارویا.  نداره اشکال
 . اومد ارش و شد باز در که بزنه یحرف خواست و داد تکون یسر

شغول خودمو بندازم بهش ینگاه نکهیا بدون  غذا یها سهیک کردن جا جابه م
 . کردم
 :گفت که بعدش و دمیشن رو شیعصب یها نفس یصدا

 ن؟یاومد یک شماها ماهان
 . میدیرس تازه ما_

 اشپزخونه از و دیترس وحشتناکش  یهانگاه از. انداخت ارش به ینگاه ماهان
 .رفت رونیب

 
  گرفت قرار شونم یرو یدست
  بود داغ شهیهم یلعنت

 کرد بغلم پشت از محکم که برم خواستم بهش توجه یب
  داد قرار گوشم کنار دهنشو و

  کردیم عوض حالمو داشت گرمش ینفسا
  باشه پرت دم خوادینم دلم_ 

  دونستیم خوب ضعفمو ،نقطه گرفتیم فاصله ازم کاش
  ؟ یدیشن الین_ 

  گذاشتم هم رو چشمامو
  شد جدا ازم و زد گوشم به یزیر هب*و*س**

  بود غوغا درونم یول دادینم نشون ظاهرم دیشا
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  النا فیضع یالین ،نه خواستیم سابقو یقو یالین دلم بودم متنفر خودم از
 شدم رهیخ پشت از رفتنش راه به

  خواستیم اغوششو یگرما دلم
  فرستادم لعنت خودم به صدبار دلم تو
  فرستادم لعنت طرفه هی عشق نیا به
  ارش به ، ندمیا به ، میزندگ به
  کنم نشینفر چوقتیه خواستینم دلم!  نه ارش نه

 من داشددتن دوسددت هزارم کی اگه...  داشددتم دوسددش شددتریب خودمم از یحت
  بود تموم یچ همه داشت دوسم
  انداختم رو سفره و دمیکش یقیعم نفس
  سید تو ختمیر بودمو کرده درست که ییغذا و دمیچ هارو ظرف تمام

  بود دهیچیپ خونه کل تو یماکارون خوب یبو
  کردم صداشون و اتاقا سمت رفتم
  نداره لیم گفت ارام

  انیب تا نشستم نیزم رو منتظر و گفتم بهش لب ریز یدرک به
  میبخور شام نیزم رو بودم کرده هوس
  اومد سرش پشت ارش هم موقع همون اومد که ماهان
  گرفت خندم

  زدیم ریت با ماهانو ی هیسا
  کردیم جمیگ یدشمن همه نیا
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 . گرفت سمتم بشقابشو نشست روبروم ماهان و کنارم ارش
  باال دیپر ابروهام

  دمیکش غذا براش یخوشحال با و کردم استفاده فرصت از
  گفت که بکشم بازم خواستمیم

 !  هیکاف_ 
 ..کد کمه یلیخ_ 

 زد یزورک لبخند و کرد قطع حرفمو
  زمیعز بسه گفتم_ 
 ینجوریا داره ماهان بخاطر دمیفهم یوقت اما کردم ذوق اخرش کلمه گفتن با

  دیپر میخوشحال کل زنهیم حرف
 . شدم غذام با کردن یباز مشغول و نییپا انداختم سرمو

  بود شده کور اشتهام
  ؟ نیخورینم خانوم الین_ 

  نشست لبم یرو یپوزخند
  کردیم توجه بهم شوهرم از شتریب بهیغر مرد

  ندارم لیم ممنون_ 
  گفت تعجب با

  نینخورد یزیچ که شما_ 
  خوردم شد گشنم اومدنتون قبل_ 

 داد تکون دنیفهم یمعنا به سرشو
  افتاد ارش ظرف به نگام
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  کردیم یباز غذاش با داشت بایتقر اونم
 گفت کرد حس که نگامو ینیسنگ

  میبخواب میبر کن جمع رو سفره_ 
 مشددیپ بود مجبور شددب چند خوشددبختانه دادیم ارامش بهم کنارش دنیخواب

  کنم نگاش خواب تو تونستمیم یکل و بخوابه
  گفت کردو لب ریز یتشکر ماهان

  شوهرتون حال به خوش هیعال دستپختتون_ 
  خوابته وقت بسه یباز نیریش جان ماهان_ 

  شد گرد چشمام
س با بودم دهیند تاحاال زدیم حرف من یجلو ماهان با ینجوریا چرا  نیا در یک
  باشه بد حد

  اتاقش سمت رفت و زد ارش به یار در حرص لبخند ماهان
 : گفت که کنم جمع رو سفره اومدم

باره ماهان هیکاف... ایب زود هم تو رمیم من_   اهمب جفتتونو شدددتیپ برگرده دو
 !  کشمیم

   بود تر یجد شهیهم از لحنش
  دادم تکون یسر و کردم اخم

  شستم رو همه و کردم جمع عجله با هارو ظرف
  کردم کارامو یچجور دمینفهم که داشتم عجله انقد
  نشه داریب خوابه اگه که کردم باز اروم اتاقو در و کردم خاموش هارو برق
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 قفهس به نگاش و شهیشونیپ رو دستش دمید افتاد بهش چشمم یوقت یول
 

  دمیکش دوتامون رو پتورو و گذاشتم بالش یرو سرمو
  بودم کنارش منم انگار ن انگار 
  داشت یحد هم یصبور شدمیم کالفه اشیمحل یب از داشتم گهید

  کنم خرد غرورمو شدینم یطرف از
  داشتم تیشخص منم

  بودم کرده ریگ یراه دو نیب
  شدم ساکت و شد رهیچ احساسم بر عقلم که شدیم باز دهنم داشت

  کردم مخالفش سمت رومو و بستم چشمامو
  بود هگرفت بر در اتاقو کل دیخورش نور و بود شده صبح کردم باز که چشمامو

  بود یخال هم تخت
  شد پا زود بازم!  یلعنت

  زدم صورتم و دست به یاب و بستم ساده کش با موهامو
  بود گشنم یحساب و بود شده بلند معدمم یصدا

  دمید یو یت لمیف یتماشا در غرق رو ارام و ماهان کردم باز که رو اتاق در
 کردم یاروم سالم و سمتشون رفتم

  ؟ جان الین ی،خوب ریبخ صبح سالم_  ماهان
  بود حالل خونم گرنه و نبود اطراف نیا ارش اوردم شانس

  ؟ نیدیند رو ارش ، ممنون_ 
  رونیب رفته شهیم یساعت هی_ 
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  شدم پنچر
  ؟ کجا نگفت_ 

 !؟ یپرسیم ما از یزنش تو_   ارام
  گفت یا مسخره لحن با رو یزنش

  اتاق برگشتم دوباره و ندادم محل بهش
 رو داختمان دیسف یمشک شال و یمشک داسیاد شلوار با دیسف کوتاه یمانتو هی

  تخت
  ساحل برم خواستمیم

  ونریب زدم خونه از و برداشتم مویدود نکیع مویگوش دمیپوش که لباسارو
  کنم یرو ادهیپ ادیز نبود الزم و بود ایدر کنار الیو خوشبختانه

شمامو شدم که ایدر کینزد ستم چ  دادم گوش امواج یصدا به نیم چند تا و ب
 ... تینها یب لذتش و بود وصف قابل ریغ ارامشش... 

  شدم رهیخ روبروم منظره به و نشستم ها صخره از یکی کنار
  کنم یتن اب یکم  و ایدر داخل برم که دادیم قلقلکم یحس هی

  نبودم بلد شنا که بود نیا میاساس مشکل اما
  باال زدم شلوارمو یها پاچه و سپردم خدا به خودمو

  گرفت زانومو تا اب جلو رفتم که قدم چند
  شدیم تر یقو داشت حسم

 ...... تر جلو رفتم بازم
  بود یعال یوا
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  کمرم به دیرس اب
 ..... جلوتر و
  دیرسیم نمیس تا گهید

  شدیم خطرناک داشت رفتمیم شتریب دینبا یول
 اب ریز رفتم ته تا و اومد سمتم یبزرگ موج که برگردم خواستم

 
  بردینم ییجا به راه کردمیم تقال یچ هر و ومدیم بند داشت نفسم

  بودم افتاده سرفه به و حلقم تو بود رفته اب یکم
  دیکش خودش سمت به منو یزیچ که هم رو وفتادیم چشمام داشت

  دمیلرزیم خودم به داشتم ترس از
  نمیبب مویناج تونستم تازه رونیب شدم دهیکش که اب از
  شد گشاد چشمام ماهان دنید با
  حلقمه تو هنوز اب کردمیم احساس و بودم افتاده سرفه به

  نمشیبب تونستم بهتر و  شد کمتر هام سرفه کم کم
 زدینم یحرف و بهم بود شده رهیخ

  ترسوندمتون خوامیم معذرت_  
  رفت هم تو اخماش

  ؟؟ یکردیم کاریچ اب تو ؟ یشد وونهید_ 
  نییپا انداختم سرمو

  شرمندم که گفتم_ 
  افتاد سمونیخ یلباسا به نگام
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  بچسبه بهم لباس ومدیم بدم اه
  ؟؟ یکردیم کاریچ ایدر نخواستم تویشرمندگ من_ 

 !  بود کنه چقد
  کرد رو ایدر هوس دلم_ 
  گفت یبد لحن با

  شتریب بود کرده مرگ هوس دلت_ 
سخرتونو رفتار لیدل سالمم که حاال محترم یاقا_   النا یطرف از ، فهممینم م
  اجازه با ، ندارم کردنم میج میس حوصله سمیخ
  گرفتم شیپ رو الیو راه

  ومدیم پشتم داشت که ومدیم هاش قدم یصدا
  شدیم ادهیپ نشیماش از داشت که دمید ارشو کردم باز که اطویح در
  بود دهید منو و بود شده رید یول برگردم اومدرو راه خواستمیم

  خوندم فاتحمو افتاد سرم پشت به که نگاش
  الیو رفت و شد رد کنارم از ماهان

  شدش مشت یدستا و سرخ ی افهیق موندمو من
  شد کمینزد بلند و اروم یها قدم با و دیکوب محکم نویماش درو

  دیلرزیم صدام
 ..... دمیم...  حیتوض.. تو...  ت...برا... بخدا...  آرش...آ_ 

  بودم سقوط حال در و نداشتن وزنمو ییتوانا پاهام
  ستادیا روبروم
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  بود شده گشاد مردمکش و بود یسرخ به رو چشماش یدیسف
  برم عقب به قدم چند ناخواسته شد باعث عربدش یصدا

ض ؟ کنهیم یغلط چه رونیب بهیغر مرد با من زن_   دمکریم فکر ه*ه*ر*ز* یعو
 ! خراب... الین یکرد خراب...  یکرد نابود اعتمادمو!  یادم
 ...آ_ 

  اورد باال سکوت یمعنا به دستشو
!  نیهم متاسددفم برات بگم تونمیم فقط یبود یماهر شددناگر یدینم اب تو_ 
 ... یندار زدنم کتک اقتیل یحت

  شد سیخ صورتم و دیجوش اشکم ی چشمه
 ؟ دارم دوسش شدینم شیحال چرا
  تپهیم اون یبرا فقط قلب نیا دیفهمینم نگاهم از چرا
 !!!! خدا چرا

  کجا تا یبدبخت
ساس یب مرد ستینم منو گهید من اح ستینم منو اولم از یحت!  خوا  نیا خوا
  کردمیم تصور چاکم نهیس عاشق اونو گانم بچه افکار با که بودم من
!   بود نجایا من ی قصه اخر ؟؟ رسنیم بهم اخر در ها قصه یها تیشخص چرا
  ؟ نبود
  رفت رونیب در از و زد پسم

  نکن نابودم نیا از شتریب!  ارش نرو_ 
  دمینشن خودمم که بود اروم اونقد حرفام

  گرفتم دستام تو سرمو و افتادم پله یرو
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  الیو رمینم ادین تا کردم عهد خودم با
  منتظرشم که نهیبب خواستیم دلم

  بزارم الیو تو پامو اون بدون ارهینم طاقت قلبم که نهیبب
  ردنک قبل از تر سیخ لباسامو و کردن دنیبار به شروع باران قطرات کم کم

 بر رد صورتمو سخاوتمندانه و گرفتن شدت منم یاشکا گرفت شدت که بارون
  گرفتن

 انجیهم گشتیبرنم ارش تا نبود میحال من یول دیچک یم اب موهامم از یحت
 ... موندمیم
 

 و خسددته هیگر بخاطر که یچشددما و شددد باز اطیح در که بود صددبح یدما دم
  شدن باز مهابا یب  بودن دردناک

  دیچکیم اب لباساش از و بود نییپا سرش
  وفتمین تا گرفتم وارید به دستمو و شدم پا جام از
  کرد بلند سرشو سرفم یصدا با

  شد تفاوت  یب و یخی زود یلیخ یول گرفت تعجب رنگ نگاش
  گرفت سرفم دوباره
  بود شده دار خش صدام

 !  ارش دارم دوست_ 
  بست نقش لبش یرو یپوزخند
  بودم افتاده التماس به گرفتم دستشو که شدیم رد کنارم از داشت
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  خواستمینم بخدا_ 
  گرفت سرفم دوباره

 :  دادم ادامه
  خوامتیم من...  خواستمینم_ 

  نبودم متوجه اما گفتمیم ونیهز داشتم
  خواستمینم بخددددددددددا_ 

  شدم هوشیب بغلش تو و افتاد هم رو چشمام سمتم که برگشت
********* 
  بودم الیو اتاق یتو  انداختم اطرافم به ینگاه کردم باز که چشمامو

  سرم رو گذاشتم دستمو
  بود میشونیپ رو سردم دستمال هی کردیم درد یلیخ

  تخت کنار یعسل رو کردم پرتش و برداشتم دستمالو
 ترم فهکال تازه نبرد خوابم سددرم درد بخاطر یول بخوابم بازم تا بسددتم چشددمامو

  شدم
 شدددب اون  خاطرات یاور ادی با ؟ بود سددداکت خونه چرا ؟؟ بود کجا ارش
  داد دست بهم انزجار حس یبارون

  گرفتمیم شیات داشتم
 ؟ دارم دوسش گفتم بهش چرا
 ندارم؟ صاحابمو یب زبون کنترل چرا

 . یستین بلد یکار چیه دردسر جز که الین بهت لعنت
 ؟ کنم نگاه توروش یچجور گهید
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  بود شده نابود دخترونم غرور
  سرم رو گذاشتم و کردم مشت دستمو

 مونیپش سگ مثل ؟ کردمیم یزندگ یچجور گهید دیبا!!  خدددددددددددددا اخ
  بودم

  شد باز سرعت به چشمام شد باز که در
  بست پاش با درم و شد اتاق داخل دست به ینیس  ارش

  تخت رو گذاشت رو ینیس
  کرد نگام منتظر و

 ! یشد فیضع یلیخ بخورش_ 
  ببرش خورمینم_ 

  خورد گره هم تو ابروهاش
  ؟یدیفهم گمیم من چون یبخور دیبا_ 

  ندادم جوابشو و صورتم رو دمیکش پتورو
  پهلوم سمت داد هل سوپو و کنار کرد پرت پتورو

  بخوابم بزار برو...  کن ولم ارش_ 
 نکنه ؟؟ شددددم أخ حاال بمونم باهات یکردیم التماس که شیپ روز چند_ 

 ؟ روزه دو شد خاموش عشقت
  ارهیب روم به کردمینم فکر شد جمع خشم از صورتم

  بودم کرده اشتباه شهیهم مثل بازم
  دستش بودم داده اتو که بدبختم سر تو خاک
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  کنهب باهام تونهیم یکار هر و عاشقشم گهید یدخترا مثل منم کردیم فکر حاال
 :  گفت ییصدا
 ؟؟ باشه نکرده مونده هم یکار

  کرد دهنم کینزد و کرد سوپ پر رو قاشق 
  خوردم سوپو و کردمو باز دهنمو ناخواسته

  کردمیم ضعف احساس شتریب زاشتیم دهنم که یقاشق هر
  کردم پاک دستم با دهنمو و کردم ازش لب ریز یتشکر شد تموم که سوپ
  رونیب رفت اتاق از و زد تیرضا سر از یلبخند

سم سا سبت اح شت بهش ن شت گهید که یجور شدیم تر قیعم دا  کنترل دا
 شدیم خارج دستم از رفتارام
  بود نیریش بودم دهینچش طعمشو چوقتیه که من یبرا عشق

 ریگ باتالق هی یتو که داشددتم رو یادم حس طرفس هی وفتادیم ادمی یوقت یول
 رهیم فرو داخلش شتریب یول زدنه پا و دست حال در و افتاده

شتیم که یروز هر منم شو شتریب گذ شق  ستشواب شتریب و کردمیم تجربه ع
 شدمیم
 
 (آرش)
 

 . بستم اتاقو در
 .بردم اشپزخونه طرف به رو غذا ینیس

 :دمیشن پشتم از ارامو یصدا
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  بهمون شمال میبود اومده یعنی
  خانوم اونوقت ، بگذره خوش
 .اه.  بده حالش ای ضهیمر ای همش

 . هم تو دمیکش اخمامو
 .انداختم سمتش به ینگاه مین

 .کردیم نگاهم یطلبکار با داشت
 :شد بلند ماهان یصدا
 . بده حالش ارام خب
 خودشه؟ دست مگه

 :گفت لب ریز که دمیشن
 . زده یمردگ موش به خودشو عمرااا

 :گفتم بلند
 ارام؟ یکنیم بس

 .نگفتم یزیچ منکه_
 کردم نگاش یجور و برگشتم

 !یخودت یعنی که 
 :گفتم
  بشه، بهتر حالش کن صبر

 .رونیب میریم عصر تا
 :گفت ماهان به رو و گفت یعجب چه
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 اب؟ تو میبر کمی یایم ماهان
 :گفت و انداخت باال یا شونه ماهان

 . موندنه نجایا از بهتر. ادینم بدم اره
 ارش؟ یاینم تو
 نه_

 :گفت ارام
 . خوابه که زنت. گهید ایب

 .شهیم عوض حالت کمی هم تو
 : گفتم و رفتم یا غره چشم

 .فعال نیبر شماها. اومدم دیشا
شون. گفت یشیا شون سمت به دوتا سا با بعد یمدت.  رفتن اتاقا شیو  از ونل
 .رونیب زدن الیو
 .رفتم اتاق طرف به
 . کردم باز اروم رو در یال
 .  رفتم سرش یباال. دهیخواب بود معلوم هاش نفس یصدا از

 . بود معصوم خواب یتو چقدر
 . دمیکش صورتم به یدست کالفه

 .زدم موهاش یرو یا ه*ب*و*س* و شدم خم روش ناخوداگاه
 . شد تند قلبم دنیتپ تمیر چرا دمینفهم

 برداشتم حوله و لباس عیسر
 .رونیب زدم اتاق واز 
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 . اوردم در شرتمو یت رفتمیم ساحل سمت به که همونجور

 :گفت دید منو تا.  زدیم کرم بدنش به داشت ارام
 ؟یبزن کمرم یرو نویا یایم جان ارش

 متونسددتینم. داشددتم کار نیا با حاالها حاال من.  دادم رونیب شدددت با نفسددمو
 . رفتم سمتش به. بکشم کنار
 من هب شتریب خودشو کردیم یسع قصد از. زدم کمرش یرو رو افتاب ضد کرم
 . کنه کینزد
 . زدم پوزخند حماقتش به
 :گفت که شدم بلند کنارش از

 .زمیعز یمرس
 اب سددمت به و دمیکشدد کنار خودمو که ه*ب*و*س*ب صددورتمو خواسددت و

 . رفتم
 :دمیپرس

 کجاست؟ ماهان
 . نبود بهش حواسم. دونمینم_ 

 . داد دست بهم یخوب رخوت حس.  زدم اب به تنمو
 :گفت ارام.  کردم قیعم قسمت سمت به شنا به شروع
 !زمیعز نرو جلو ارش
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 خواسددتم.  شدددیم خورد داشددت اعصددابم حدش از شیب ییپررو همه نیا از
 . دمید دور از ماهانو که بگم یزیچ
 :گفتم و زدم قهقهه ناخوداگاه دستشه که یزیچ دنید با

 ؟یشد بچه
 : گفت
 . هیک بچه مینیبیم ینکرد ولش گهید یوقت حاال

 سددمت هب توپو.  بود گرفته خندم.  اب تو اومد یکیپالسددت بزرگ توپ اون با و
 :گفت و کرد پرت سرم

 . یبخند اب رو
 رفتم تشسم به.  نهیبش روش بره داره یسع دمید که.  کردم پرت طرفش به توپو

 :گفتم و  دمیکش بدنش ریز از توپو و
 !یستین بلد من بده 

********** 
 داشددت هوا که میاومد خودمون به یوقت. گذشددت یچجور سدداعت دمینفهم

 . شدیم کیتار
 .میرفت الیو سمت به گرسنه و خسته سه هر

 !الین یوااااا
 دنید اب. رفتم اتاق به عیسددر الیو میرفت تا.  بود شددده پرت ازش کامال حواسددم

 هک هیگر رد شدددم کشینزد که یکم. دمیکشدد یراحت نفس خوابش غرق چهره
 . دمید بودو شده خشک صورتش یرو
 ...یلعنت اه
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 . گرفتم دوش و رفتم حمام سمت به
 از نگرفت انتقام از مانع وجودم یتو یزیچ هی چرا دونمینم.  کردم فکر خودم با
 . شدیم الین

هان با فتیم ما هاش و اب یتو ر حت با مام.  زدیم حرف را  داشددتن چشدد
 .... دنیدیم شو*خ*ی*ا*ن*ت*

 . کردمینم باور وجودم یتو اما
 . زدیم ادیفر تشویمعصوم و بودنشو پاک چشماش

 .کنم باور خواستمینم یول
سانی خاک با مویزندگ که بهتون لعنت. همه به لعنت. بابا بهت لعنت  نیکرد ک

. 
 . کنهیم گرم غذا داره ماهان دمید رونیب اومدم که حمام از

 . کنم داریب هم رو الین تا رفتم
 :گفتم و نشستم کنارش

  ؟یبش داریب یخواینم
 . نشدن باز یول خوردند یتکون پلکاش

 .  پاشو... گهید پاشو_
 . دادم دستاش به یتکون و

 :زد لب. شد باز پلکاش
 شده؟یچ
 . یشد فیضع بخور غذا ایب پاشو یچیه_
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 . افتاد هم رو دوباره پلکاش و گفت یا باشه
 . گرفت خندم

  نه؟ یشینم پا خانم الین_
 . سرش رو دیکش رو پتو و گفت ینچ

 و گذاشددتم شددکمش یرو پتو یرو از دسددتامو و.  زدم شیلجباز به یلبخند
 . کردم دادنش قلقلک به شروع

 !شدمیم نرم مقابلش در داشتم چرا دونمینم
 

شت نجوریهم  ته اش خنده یوقت شدم هاش خنده محو لحظه هی دیخند یم دا
  دیکش
  شد من ی رهیخ نگاه متوجه تازه

  دیلغز چشماش به لباش از چشمام
  زدیم حرف باهام چشماش

 راستن هاش حرف تمام گفتیم بهم
  بود عاشق هی مثل نگاش

گاه   شدم خم ناخودآ
 گذاشتم چشماش یرو رو لبام بخوام خودم  نکهیا یب
  دی*ب*و*س* دیبا رو چشما نیا
  زدیم حرف صداقت با من با که ییها چشم نیا

   دی*ب*و*س* دیبا رو
 داد نشون رو ها زیچ یلیخ بهم سرنوشت دست
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  بود الین معصوم یچشما شیکی
  باشم دهید رو ها *خ*ی*ا*ن*ت* هم چقدرم هر
  نبود خائن الین دونستمیم یول

  گفتیم چشماش نویا
 پاکش یچشما

  بود چرخش حال در صورتش یتو چشمام مردمک
   بود چرخش در لباش و خمار یچشما نیب چشمم مردمک 

  گذاشتم لباش یرو  رو لبام و بستم رو چشمام
 من سمت از شدن دهیپرست یبرا شد یبت اون و

  کردم خوابش در غرق چهره به ینگاه
 گوشش پشت بردم و کردم نوازش رو موهاش

  داشتم یحس هی
  نیریش حس هی

 کنم فکر احساس نیا به خوادینم دلم یول
  شد رو چشمام یجلو از نوار کی مثل گذشته لحظه هی
  احساسم ی همه یرو زد خط و

  شدم بلند یعصب
  خی آب دوش ریز رفتم 

 کنه خی وجودم یتو یها حس ی همه خوادیم دلم
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  بود شده تر منتقلب قبل از حالم اومدم در که حموم از
شت گرم حس هی س گرفتیم بر در وجودمو کل دا ست که یح  وت و نبود من د

  بود ناخداگاهم
 ... خواستمینم ارشو نیا

  موندمیم سرد شهیهم دیبا من
  کردیم اب وجودمو یها خی ذره ذره داشت گرما نیا رسوخ

  افتادم پشتم پر یموها جون به حرص با و ستادمیا نهیا یجلو
  کنم یخال بدبختا نیا سر رومو یها فشار تمام خواستمیم

  نداشتم دنیپوش لباس ی حوصله
  رونیب زدم اتاق از و دمیپوش دیسف شلوارک هی

  بود تحمل قابل ریغ برام بود توش الین که ییفضا تحمل
  چلونمشب به تونمیم تا و رمیبگ اغوشش تو خواستیم دلم بودم ششیپ یوقت

  بود اور عذاب و سخت برام واقعا بودم شده سرد باهاش که هم یروز چند اون
  بود شده قبرستون مثل خونه و نبود چکسیه رفتم نییپا که ها پله از

 ... االن یول دادیم ارامش بهم سکوت و ییتنها قبال دیشا
  نبودم سابق ارش من

 دنید با یول شدددمیم موفق هم یحدود تا بشددم قبل مثل کردمیم تالشددمو تمام
  زدمیم پا و دست حسم تو بدتر و شدیم نابود تالشم تمام الین

  اومد ها پله یصدا که بود نگذشته یادیز مدت
  باشه زن هی دیبا زدم حدس هاش قدم یصدا از

  افتاد مبل رو که الین هیسا
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  دیرس اوج به قلبم یلعنت تپش
  نشست مبل رو کنارم

  میشد هم یتماشا در غرق زمان به توجه یب دو هر
  کن تمومش زدم بینه خودم به
  بکش حسو نیا

  عشددددق نه یانتقام دنبال تو
 ؟؟ یکرد فراموش هدفتو
  خاموش یو یت به دوختم و  گرفتم ازش نگامو

  کردمیم کنترل خودمو دیبا
 زیچ همه به زدمیم گند داشتم

 
 ..زیچ همه به زدمیم گند داشتم

  رفتمیم دیبا
  کشتمیم حسو نیا و کردمویم خلوت خودم با دیبا

  شد بدنم حصار دستاش که پاشدم
  شهب رفتنم مانع خواستیم توان تمام با که افتاد فشیظر یدستا به نگام

  زدم پس دستاشو
  کرد متوقفم صداش که در سمت رفتمیم داشتم

 ! بمون!!  ارش_
 ؟؟ بود شده چم
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 . بودم استوار و یقو شهیهم که من ؟ رفتمیم داشتم چرا
  بودم سرد شهیهم ها زن برابر در که من
باسدددا با جلوم ارام ها بار  یحت بود دهی*ر*ق*ص* *ل*خ*ت* مهین یل

  بودم نخواسته من یول بود کرده باهام رابطه درخواست
  بشه که بودم نخواسته یول ، شدیم

  بودم مرد من
 ... داشتم شهوت... داشتم ازین

 ! نبودم یالش یول
  کنم یباز عشق داشتم دوسش که یکس با خواستیم دلم

 .... الین یول
  داشتم بهش یکشش هی اولم از

  کردیم ارومم باهاش بودن
 !! نفرت

 !؟ نبودم انتقام  فکر به چرا نبود؟ ینفرت چرا
  شن تموم میلعنت افکار تا دادم تکون سرمو

  کردم باز رو خونه در
 وارد خنده با ماهان و ارام و شد باز اطیح در که کردمیم روشن نمویماش داشتم
  شدن

  گرفتم عقب دنده و زدم بزرگو در موتیر
شت ارام ش سمت دا شار گاز پدال رو پامو که ومدیم نمیما  سرعت با و دادم ف

  گرفتم فاصله الیو از ادیز
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  کردمیم یخال نیماش سر داشتمو حرص یچ هر
  گرفتمیم سبقت فقط ها نیماش به توجه یب

  رمیم کجا دارم دونستمینم یحت
  بود رفتن فقط هدفم

 ..... بود مجهول مقصدم
  داشتم برش کنارم یصندل از میگوش لرزش یصدا با

  بود ارام شماره
 حکمم سرم و کرد برخورد یسخت جسم با نیماش که کردمیم جکتشیر داشتم
  فرمون به خورد

 نیا از شددتریب تا و روش گذاشددتم دسددتمو شددد ریسددراز سددرم از که خون یگرم
  نکنه یزیخونر

  بودم جیگ جیگ
 ونفرم یرو سرم و افتاد هم رو چشمام که کنم روشن دوباره نویماش خواستمیم

 اومد فرود
 
 (الین)

  موند ثابت شیخال  یجا یرو نگام و گذاشتم زانوهام یرو سرمو
  اومدن ماهان و ارام بندش پشت و در یصدا موقع همون
  پاشدم جام از  نداشتم اعصابشونو اصال

 : گفت یزشت لحن با و گرفت جلومو ارام که
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 ؟ بود نیسنگ قدممون ؟؟ خانوم عروس کجا_ 
  داد فشارش و گرفت مچمو که برم خواستم
  نییپا اورد صداشو

 ییها ارهچیب ریفق با نداره حق ارش...  گمیم یچ نیبب کن باز گوشداتو خوب_ 
  بگرده تو مثل

  کرد مکث
  زارمینم من باش مطمعن...  گرفته پولش،چشمتو دونمیم که من_ 

  توعه از باالتر یلیخ اقتشیل
 : گفتم و زدم یار در حرص پوزخند

 ؟ییتو اقتشیل نکنه!  جاندددددددددددم یا_ 
  ختهیر ابونایخ تو که تو امثال

 من... یدیرسدد نجایا به که یگرفت چند یشددب دونمینم فقط!  یپولدار دونمیم
ضرم  مویگ*ه*ر*ز* نون چوقتیه چوقتیه یول بمونم گرسنه  عمرم اخر تا حا

  نخورم
  زدیم نفس نفس تیعصبان از

  وارید به کوبوندمش و گرفتم هوا تو دستشو که باال رفت دستش
  دیکش یفیخف غیج
 !  یوحش کن ولم_ 

  شد بلند اخش که دادم فشار قدرت با دستم تو دستشو
 و رونیب بکش شددوهرم منو یزندگ از پاتو ؛ هیکاف بودم صددبور یچ هر االن تا_ 

  ینیبیم بد گرنه
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  رفتمگ شیپ اتاقو راه و رونیب دمیکش دستش از دستمو یگینم یچیه دمید
شمم ها پله تو  گامن کنجکاو و بود ستادهیا اتاقش در کنار که خورد ماهان به چ
  کردیم

  دمیکوب محکم اتاقو در
 بودم کرده داغ یحساب امشب

  میگوش به  کردم وصل مویریهنزف و دمیکش دراز تخت یرو
 : کردم یپل رو یاذر نیافش از تو ای من اهنگ

 ....  تدددددو ای من
 ؟ نامرده یک بگو
 .... تددددددو ای من
 ؟ زرده تو یک بگو
 ..... تدددددو ای من

  درده یب و غم یب
 ..... تددددو ای من
 ..... تددددو ای من
 ؟ نامرده یک بگو
 ..... تددددو ای من
  سرده نگاهاش اون
 .... تدددو ای من

  کرده حرفاش به پشت



 197 احساس من یمرد ب

 ... تدددو ای من
  یجداش من از... ینباش کن فکر
  بمونم تو یب من...  بتونم کن فکر
  نباره چشمام...  ینباش کن فکر
  بزاره غم کن فکر...  بتونم کن فکر

 وت ی واسدده نداره یفرق سین چشددام به حواسددت که یگرفت یشددوخ عشددقمو تو
  دونمیم
 سین هام لحظه تو تو ی اندازه یچکیه

  تدددددو ای من
 نامرده؟ یک بگو
 .... تدو ای من

  دادم جواب و داشتم برش تخت رو از دیلرز که میگوش
 بله؟_ 
 ؟؟ نیدار ارمان ارش یاقا با ینسبت شما خانوم سالم_ 

  دیکوب نمیس ی قفسه به خودشو تند تند قلبم و باال رفت قلبم ضربان
 نامزدشم!  بله_ 
 ...مارستانیب دیبرسون خودتونو تر عیسر چه هر مارستاننیب شونیا_ 
 ... اقا الو ؟؟ خوبه حالش اصن مارستان؟؟یب چرا_ 
 یسددرسددر شددالمو و مانتو و تخت رو انداختم مویگوشدد ممتمد بوق یصدددا با

  دمیپوش
 گفتم ذکر و کردم دعا تونستمیم تا مارستانیب تا و گرفتم اژانسو شماره عجله با
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   کردم پرواز مارستانیب تا نیماش از و انداختم بایتقر رو هیکرا

  گفتم ارشو اسم و رشیپذ به رسوندم خودمو
  کردم یکوتاه تشکر گفت که اتاقشو شماره
 و تمگرف شیپ هارو پله راه شددهینم باز دمید یوقت زدم بار چند اسددانسددورو دکمه

  دمیدو اتاقش به دنیرس تا هارو پله کل
  کردم باز درو و گفتم لب ریز یالله بسم دمیرس که اتاقش به

  دیرسیم گوش به خواب تو ارومش ینفسا یصدا
  سوخت براش دلم لحظه هی یبرا

  نداشتم تویموقع نیا تو دنشید طاقت
  موندیم یقو شهیهم دیبا اون

  نداشت ییمعنا فیضع ارش
  نشستم تخت یرو کنارش دمویکش یاه دمید که سرشو کنار یچیپ باند

شتا ش یانگ شو و دهیک ستم تو مردون شونب کردن یباز به شروع و گرفتم د  اها
  کردم

  شد گشاد چشمام حلقش دنید با
  ؟؟ بودم نکرده دقت حلقش به حال به تا چرا

  بودم نکرده حس چوقتیه من یول بود من به تعهدش ی نشونه حلقش نیا
  دیلرز دلم

  خواستمیم گرمشو اغوش
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  بمونم گرمش اغوش تو ابد تا و کنم فراموش رو زمانو خواستمیم
  کجاست نبود معلوم هم دکترش

  کردمیم نگاش داشتم بودمو نشسته اتاقش تو ینجوریهم
  گفت شد اتاق داخل که پرستار

 وسددرت کرهیپ درو یب مارسددتانیب ؟مگه دیکنیم کاریچ نجایا شددما خانوم_ 
 ؟؟اتاق داخل یاومد نییپا یانداخت

  اومد بدم لحنش از
  شوهرمه_ 
  رونیب دییبفرما...  داره استراحت به اجیاحت ماری،ب هس که هس_ 
  شده چش دیبگ حداقل خب_ 

 ؟؟ تخته رو چرا
 : گفت کردیم عوض سرمشو کهیحال در
  کرده تصادف دونمیم فقط من_ 

  شهیجسم حال انیجر در دکترش
 ... رونیب برو
  یپرستار سمت رفتم و دمیکوب بایتقر بازو مهین در
سالیم بایتقر یزن شت ان صال و زدیم حرف تلفن با دا سش ا  هر و ودنب بهم حوا
  زدمیم حرف وارید با داشتم انگار کردمیم صداش یچ

  گفتم داد با اخرش
 ... شماما با خانوم_ 

  هم تو دیکش اخماشو و کرد بلند سرشو
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  زنمیم حرف تلفن با دارم ینیبینم مگه_
  زنمیم حرف شما با دارم ؛منم یزنیم حرف یخر هر با_ 

  شد صحبتش مشغول دوباره من به توجه یب
 بود خونه وونهید که نبود مارستانیب

 اورد درم یسردرگم از و گفت بهم دکترشو اتاق که شد دایپ پرستار هی باالخره
 
 (آرش)
 

  شدن باز اروم اروم پلکام
  بودن تنم که بودن ییلباسا کرد جلب خودش به توجهمو که یزیچ نیاول
  نبود تنم لباس اصن که من

  بودن مارستانیب یلباسا شک یب
  بود شدن منفجر حال در سرم

  شده بسته دمیفهم که روش گذاشتم دستمو
 !  سرم اخ

ش شدن خاموش ومدیم ادمی که ییزایچ نیاخر  اومد سرم از که یخون و نیما
  بود

  افتاد هم رو پلکام دوباره که بودم نشده اریهوش کامل هنوز
********* 

  بود نمیمعا مشغول و  بود سرم یباال دکتر اومدم بهوش که دوباره
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  بود کنارش هم الین
 ؟؟ کرده خبر نویا یک

 وونهید مارو ؟؟نامزدت یبهتر:  گفت و   زد متعجبم ی افهیق به یلبخند دکتر
  دیپرس حالتو بس از کرد

  زدم یکمرنگ لبخند
 . خوبم_ 

  یمرخص گهید ساعت مین تا_  دکتر
  نداشتم کردنم تشکر قدرت یحت شد خشک دهنم
  نشست کنارم و اومد جلوتر الین رفت که دکتر

 ؟؟ یبد...  اب...  شهیم_ 
  بهم داد و برداشت زیم رو از رو یمعدن اب

  بردم دهنم کینزد ابو و کردم دراز دستمو
  گذاشتم بالش یرو سرمو دوباره و بهش دادم ابو خوردم که یکم

  بودم خسته بازم اما بودم دهیخواب نکهیا با
  نشستم تخت رو

  تخت رو انداخت شلوار و لباس هی هم الین
 ؟ بود اورده کجا از منو یلباسا
  گفت که خوند فکرمو انگار

  اوردم لباس برات خونه برگشتم دوباره یول مارستانیب اومدم شبید_ 
 

 ؟ ارنیم سرت ییبال هی ینگفت_  
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  گذشت ریخ به که فعال نه_ 
  داشتم براش اشیفکر یب نیا سر

  کرد مخالف سمت روشو کنم تنم خواستم که لباسامو
  کردم خنده به شروع بلند بلند

 کردینم نگام که بودم بهیغر من انگار
 ؟! الینددددددد_ 

  برنگشت
 یدید حرفا نیا از شتریب که تو_ 
 ییایح یب یلیییییخ_

 . شد پرت بغلم تو که دمیکش دستشو
 .لبش رو گذاشتم لبمو که دیکش یغیج
  شد باز شدت به در

  رفت و بست درو عیسر حالت اون تو دنمونید با پرستار
  خنده از بودم دهیترک گهید

  برگشت و گفت لب ریز یزهرمار
 بود هم تو اخماش

  ینزاشت برامون ابرو ؟؟ یکشینم خجالت تو_ 
  باال انداختم شونمو الیخیب

  رونیب میزد مارستانیب از و کردم عوض لباسامو
  خونه میبرگشت یتاکس با و
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 بود دهیند بیاس جام چیه گهید و بودم خوب میریبگ فاکتور سرمو اگه
 
  مدیکش دراز تخت یرو شدمو اتاق داخل کرد باز رو الیو در و انداخت و دیکل

  زیم رو انداخت شالشو و مانتو و بست سرش پشت درو اومد که الین
  گفتم که رونیب بره خواستیم

  ؟؟ کجا_ 
 ؟ ستمین مزاحم_ 
 ! یستین نه_ 

  داد تکون سرشو
  کردمینم درک لشویدل بود نیغمگ نگاش
  کرد جمع خودشو دیکش دراز که کنارم
  بود روش هنوز نگام

  افتاد بالش یرو و خورد سر چشمش از اشک قطره هی
  شد شتریب تعجبم

  نمشیبب بهتر تا شدم خم روش و دمیکش سمتش خودمو یکم
  کردیم هیگر داشت بسته یچشما با بودم دهید درست

  گذاشتم همونجا لبمو و دمی*ب*و*س* اشکشو یجا
 ...بر نکن وابستم...  برو ارش_ 

  نده ادامه تا گذاشتم لبش یرو لبمو دفعه نیا
  شد شتریب اشکاش شدت برداشتم که لبمو

 ! ؟ یلعنت مرگته چه د_ 
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 : گفت کردو پاک دستش با اشکاشو
  نکن وابستم نیا از شتریب فقط"  یچیه_ 

  گفتم کالفه
 ؟ نه ای چته یگیم الین_ 

   کرد باز سشویخ یچشما
  بود تر نیغمگ شهیهم از نگاش

  ؟؟ نه ندارم اقتتویل من_ 
  کردم سکوت

  بدم که نداشتم یجواب
  کردمیم خوش دلشو دینبا
  مینبود هم مال ما

 !  نبودم یزندگ مرد من
 !! نه من با یول شدیم خوشبخت و کردیم ازدواج دیبا الین

  بود نفرت وجودم کل من چون
  بودم دهید *خ*ی*ا*ن*ت* من
  بودم دهید گهید زن با پدرمو نامشروع ی رابطه خودم یچشما با من
 !! تونستمینم
 !! شدینم
 !!نه

  نییپا اومدم تخت از و دادم فشار بهم محکم لبامو
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  رونیب دادم دودشو و کردم روشن یگاریس
 کردیم بدتر حالمو بالکن سرد یهوا
  بودم داده لم تخت کنار نیهم یبرا
  شدیم تر قیعم بغضم زدمیم که یپک هر

  شدمیم خفه داشتم
  کردیم ینیسنگ دوشم رو مشکل همه نیا تحمل
  وارید تو کردم پرت شدت با و گرفتم دستم تو خوابو چراغ
  لرزوندیم هارو وارید داشت دادم یصدا

 !  یلعنددددددددددددددت_ 
 ! یعوض لجن!!  کثافت اشغال

  وونیح ادیم بدم ازت
  داشتم جنون

 ؟ نزدم صدات وقته چند!!!  خدا اخ
  ؟ کنمینم فراموش چرا
 ؟؟؟ چرااااا ؟یلعنت زن اون جز شهیم فراموش یچ هر چرا
  بابا یکنیم وونمید یدار
 !ام؟یدرب یاشفتگ نیا از کنم کاریچ

  کنه ارومم ادیب کردینم جرات چکسیه که بودم یعصبان انقد
  سوختیم قلبم

 !! قلبم اخ
 . دادم فشار و گذاشتم نمیس یرو دستمو



wWw.Roman4u.iR  206 

 

  نشست کنارم و اومد نییپا تخت از الین
  کرد نگام نگران

  ؟؟ خوبه حالت_ 
  نبود خودم دست حرفام کنترل

 !!  ستمین خوب نه_ 
 !! الین کن خوبم تو...  کن خوبم
 : گفت ناباور

   ؟ کنم خوبت تونمیم یچجور ؟؟ من_ 
  دادم فشار قلبم رو شتریب دستمو و بستم چشمامو

  بود چم نبود معلوم
 !! شکسته قلبم دونستمیم فقط

 
 (الین)
 

 .کردم نگاه بهش مات
 . دادیم فشار قلبش یرو رو دستش

 . گرفتم کمرشو دور. رفتم سمتش به
 .کردم تشیهدا تخت سمت به

 . بود نشسته یسرد عرق بدنشیرو
 . رفتم حمام سمت به هراسون
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 .رفتم سمتش به هام شال از یکی با همراه. کردم اب یتشت
 .دمیکش بدنش به و کردم سیخ رو شال

 . کرد جمع اب یسرد از خودشو اولش
 .شد کم لرزشش بعد یول

 .گذاشتم کنار شالمو بهتره حالش کردم حس یوقت
 .داشت اخم هم خواب یتو یحت.  بود رفته خواب به و بود بسته چشماشو

 .کردم باز اخمشو و گذاشتم ابروش یرو دستمو
 یا ه*ب*و*س* و شدم خم.  زدم کنار صورتش یرو از رو شونشیپر یموها

 .زدم موهاش یرو
 . شدم جذابش رخ مین محو.  دمیکش دراز کنارش و دمیکش روش رو پتو

 . نشست چشمم یتو یاشک ناخوداگاه
 کنم؟ کاریچ من بره ارش اگه
 یجلو شددهیم باعث یچ یول. سددتین لیم یب من به نسددبت اونم دونمیم من

  ره؟یبگ خودشو
 احساسه؟ یب انقدر چرا نفرته؟ از سرشار من احساس یب مرد وجود چرا

 .  کردمینم دایپ براشون یجواب چیه که ییچراها و
 . دمیکش موهام به یدست یکالف

 .کنم درست ییغذا تا رفتم اشپزخونه سمت به
 ...ارامم و  بود برده خوابش یو یت یجلو کاناپه یرو ماهان

 !مزخرف یپررو ی دختره نداشتم حوصلشو بهتر.  دونمینم
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شغول یساعت چند ست سوپ ارش یبرا. بود اماده ها غذا گهید.  شدم م  در
 . یسبز قرمه نطوریهم و بودم کرده

 ترس از. شدددد حلقه کمرم دور یدسددت که کردمیم خاموش گازو ریز داشددتم
 :گفت گوشم دم ییصدا که بکشم غیج خواستم

 !منم! سسسیه
 :گفتم و برگشتم

 .میترسوند وونهید
 : گفت که کردم یا خنده ناخوداگاه. افتاد الودش خواب افهیق به نگام که
 !گرسنمه من... ؟یخندیم یچ به ؟ هیچ

 :گفت که انداختم باال ییابرو
 .خوامیم یسبز قرمه من... یخوابونیم یخال شکم با ادمو خب

 . دمی*ب*و*س* لباشو و شدم بلند پا پنجه یرو ناخوداگاه
 : گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 !شدم منصرف
 !بودم دهیند رو ارش یرو نیا تاحاال
 .بود ینجوریا شهیهم کاش
 :گفتم

 . ارمیم سوپ برات االن.  زیم سر نیبش
 ! خوامیم یسبز قرمه من_
 . سوپ از بعد_
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 دنیکش مشغول و زدم یلبخند.  کردیم غرغر داشت لب ریز که دمیشن صداشو
 . شدم غذا

 
 :گفت و گرفت دستمو که برم خواستم گذاشتم جلوش که غذارو
 کجا؟

 .هستن گرسنه حتما هم اونا. بخورن انیب کنم صدا ماهانو و ارام برم_
 .بخور خودت نیبش گهید انیم بشن گرسنه خودشون... درک به_
 :گفتم تعجب با

 .رمیس من. دارن *گ*ن*ا*ه* خب
 .ینخورد یچیه تو. بخور نیبش...ندارن_
 عشرو و نشستم ارش کنار و دمیکش غذا خودم یبرا و زدم یلبخند توجهش از
 . کردم خوردن به

 . خوردم مدت نیا یتو که بود ییغذا نیتر خوشمزه
 :گفتم غذا از بعد

 . میبر را اب  لب میبر ایب ارش
 :گفت و انداخت باال یا شونه

 .میبر
شتم مانتومو و شال و رفتم اتاق سمت به شو هم ارش. بردا س  و دکر عوض لبا

 . میرفت ساحل سمت به باهم
ش شت دیخور شنگ منظره و کردیم غروب دا ست رو ق شمامو.  بود کرده در  چ

 . دمیکش یقیعم نفس و بستم
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 : گفت و گرفت دستمو ارش
 .ایب

 .  افتادم راه دنبالش
 تسکو که بود ییصدا تنها ایدر امواج یصدا. میرفتیم راه هم کنار حرف یب
 .  شکستیم نمونویب

 .کردم بود خورده گره هم یتو که دستامو به ینگاه
 .بجنگم ایدن تمام با بودم حاضر مرد نیا داشتن یبرا من

 ؟یکنیم فکر یچ به_
 .زایچ یلیخ به_
 مثال؟_
  میودب استرس تحت همش یول میکن استراحت میبود اومده یعنی نکهیا مثال_

 . گفت یهوووم ارش
  ؟یکنیم فکر یچ به تو_
 .زایچ یلیخ به منم_
 مثال؟_
ستم. نداد جوابمو و کرد سکوت فقط یول  تصحب یصدا که بگم یزیچ خوا

 . دمیشن نفرو دو کردن
 :گفتم ارش به رو

 ست؟ین ارام یصدا نیا
 :دادم ادامه.  داد تکون یسر
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  زنه؟یم حرف یک با داره
 .دونمینم خودمم_
 ارام یصدا بزرگ سنگ کی پشت. میافتاد راه ومدیم صدا که ییجا سمت به و
 . ومدیم گهید مرد هی

 :شد واضح ارام یصدا
 . کن صبر گهید کمی زمیعز
 .یکنیم فردا امروز ماهه چند ارام؟ چقدر_
سبهیم ارش به یلیخ دختره نیا ریام_ . نمک خودم جذب ارشو تا مونده کمی. چ

 .ارمیم دست به اموالشو و مال تمام اونوقت
 .کرد دور اونجا از منو و نشست دهنم یرو ارش دست یچجور دمینفهم گهید

 .بزنم یحرف تونستمینم شوک شدت از
 .بود شده قفل مغزم
 .بود شده قرمز چشماش بود یعصبان شدت به ارش

 .بود زده رونیب گردنش رگ
 :دمینال دلم یتو

 ببره؟ نیب از مارو یها یخوش بخواد که هست یکی شهیهم چرا
 
 (آرش)
 

  دیچیپیم گوشم تو آرام یصدا
  دمیساب بهم رو هام دندون
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  بود گرفته رو چشمام جلو خون
 براش دارم برسم رو حسابش که زوده فعال یول

 کردم ثبت مغزم تو رو مارمولک نیا یها نقشه و ها حرف ی همه
  رمیبگ رو حالش بعد تا

  شد تموم که وراش و شر
  گرفتم رو الین دست

  کشوندمش خودم دنبال و
  الیو میدیرس یوقت
  میبر کن جمع:دمیغر

  اتاق سمت رفت حرف بدون
    گذاشتم لبم گوشه و زدم شیآت رو گارمیس

  بود یعصب حالتام همه
  اومد در یصدا

 چشمم جلو اومد آرام  شاد افهیق دنبالش به 
  خوردیم رو خونم خون

 خوشحاله کرده فرض خر و من نکهیا از
  کردم مشت رو دستم

  نمینب رو آرام نحس افهیق تا رونیب دادم  رو گارمیس دود و
  میبر میخوایم کن جمع_
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 م،هومیبمون شددتریب دارم دوسددت ؟منیچ یعنی واااااااااااا:گفت عشددوه با آرام
 ؟؟؟یآرش آرش؟؟؟باشه

  کرد زونیآو بهم مونیم مثل رو خودش نجوریهم و
 نچسددبون،اگه بهم رو خودت گفتم بهت بار صددد: زدم داد و دادم هلش محکم

 ؟!؟!؟یدیفهم دارم کار ستمین کاریب تو مثل که من بمون یبمون خوادیم دلت
  اتاقش سمت رفت قهر حالت با آرام

 !اخه؟ یدار کارشیچ_ماهان
  لطفا نزن حرف یکی تو_ 

 کنم جمع رو المیوسا برم من:  گفت و دیکش یبلند هووووف
  اومد یک ماهانه نیا نشدم متوجه که بودم یعصبان آنقدر

  نییپا ومدیم ها پله از داشت الین
 کشوند یم خودش دنبال بزور رو چمدون

  گرفتم ازش رو چمدونا و سمتش رفتم
 نیماش صندوق گذاشتم و
 

 .کردم نگاش کالفه
 بود؟ ناراحت انقدر هنوز چرا

  شده خبر با ارام قصد از که حاال
 .شدیم خوشحال دیبا که بود

 .رهیبگ جلوشو تونهیم که شدیم خوشحال
 .کنه اب بر نقشه هاشو نقشه نکهیا از
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 ....یول
 داره؟ ارام به یحس نکنه

 .نشست بدنم تمام یتو یلرز فکر نیا از
 .کنم حیتوج خودمو کردم یسع

 ؟یشد وونهید الین نه
 کرد؟ رفتار باهاش یچجور یدید. نداره یحس که معلومه

 .ادیب گهید نیماش هی با گفتینم بهشون که داشت یحس بهش  اگه
 .دادم تکون سرمو

 .است مسخره حامیتوج دونستمیم خودمم
 .داره ارام به یحس هی ارش که دونستمیم

 .افتاد چشمم از یاشک قطره ناخوداگاه
 .کردم نگاه جذابش رخ مین به

 .من نه بود گهید نفر هی ماله احساساتش من احساس یب مرد
 :گفت درونم ییصدا
 خودت؟ با یکرد فکر یچ پس
 شه؟یم تو عاشق ادیم و کنهیم ول رو ،ارام ارش یکرد فکر

 .یستین اسیق قابل ارام با تو
  پولدار هم خوشگله هم اون
 ؟یچ تو اما

 ؟یچ تو اما لهیاص خانواده هی از ارام
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 ؟یچ تو اما کنن تیحما ازش که داره رو ییکسا ارام 
 .گرفت نفسم

 . نییپا دمیکش رو شهیش یکم
 .دمیبلع هوارو

 ...اما
 .نبود نفسم از مشکل

 . بود گرفته یچ همه از دلم. بود دلم از
 .بود گرفته هم خدا از دلم
 گرفتم؟ گردن تصادفو من چرا ایخدا
 نه؟ من اما داره خودش یبرا نفرو هی دیمهش چرا
 نداره؟ ارزش یکس یبرا وجودم چرا
 م؟یکردیم تصادف ارش پدر با دیبا چرا
  فرستادن؟ ارش یبرا منو حسابدار همه اون نیب از چرا
  باشه؟ متنفر من از دیبا ارش چرا

 ره؟یبگ خوادیم ویک انتقام
 ببره؟ کجا تا منو قراره سرنوشت

 
 (الین)
  نیماش تو نشستم 

  کنم نگاش نداشتم جرات
  خورد زنگ میگوش موقع همون
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شمم مردمک سم دنید با نییپا انداختم رو چ گاه مامان ا شحال از ناخودآ  یخو
 گرفت بغضم

  الو:گفتم یلرزون یصدا با
  مامان هق هق یصدا دنیشن با

  نشست چشمام یتو اشک ناخوادگاه
  لرزوندیم دلمو مامانم لرزون یصدا دنیشن

 بودم بد آنقدر یریگینم رو مامانت سراغ گهید چرا_ مامان
 ...مامان_

_... 
  من بخدا. کردم غلط مامان_
 .ستمین ینجوریا

  ؟یریگینم یخبر گهید چرا پس_
  پول بخاطر فقط نه؟ میزد دلتو ماها

 ؟یدلسوز سر از بود؟ ما به حواست
 یپا به بذار مامانم...کاین جونه به نه_

 ؟یمامان.  بودنم بچه
 برات مامان دل یگینم اخه جانم؟_

 معرفت؟ یب رهیم راه هزار
 .دیببخش_
 ؟ییکجا_
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 .تهران میگردیم بر میدار_
 ؟یخوب خودت_

 .نهیشیم گلوم یتو بغص
 چطوره؟ کاین ؟یخوب تو.... مامان اره_
 .میخوب هم ما_
 ن؟یندار ازین یزیچ_
 .زمیعز نه_
 .بزنم بهتون سر هی امیب کنمیم یسع_
 . نکن تیاذ خودتو. باشه_
 .چشم_
 .باش خودت مراقب. دخترم خدافظ_
 ... نطوریهم هم شما_
 . کنم قطع تماسو و

 بود؟ شده پرت مامان از حواسم چطور. دمیکش یقیعم نفس
 .من به لعنت من به لعنت

 . کردم نگاه ارش به یچشم ریز
 .یعصبان نطوریهم و ومدیم ناراحت هنوز نظر به

 .زدیم حرف لب ریز داشت و بود جاده به نگاهش
 .شدمینم متوجه که اهسته انقدر یول
 
 .کردم نگاهش یچشم ریز
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 .کردیم هیگر داشت
 .نداشت یتموم هاش هیگر وقت چیه دختر نیا

 . دمیکش موهام نیب یدست
 . بود داغ هنوز سرم

 . بشه کم التهابم از دیشا تا دمیکش یقیعم نفس
 .نداشت یریتاث یول

 وابج لیم یب.  بود ماهان. انداختم صفحه به ینگاه. شد بلند میگوش یصدا
 .دادم

 ماهان؟ بله_
  شماها؟ نییکجا ارش_
  ؟ نیدیرس شماها. تهران کینزد_
 .االن نیهم.  اره_

 :دمیپرس و دمیکش یقیعم نفس
 ؟ ارام

 .رسوندم اونو اول_
 ...بابت_
 گهید خب. باش سرتم مراقب.یبش بهتر دوارمیام. ادیم شیپ ارش ستین مهم_

 ؟یندار یکار
 .خدافظ. ممنون نه_
 .خدافظ_
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 . کردم قطع تماسو
 .شدم هول. بود کرده خم پاهاش یرو تا کامال سرش. کردم نگاه الین به
 شده؟یچ الین_

 . داشتم نگه نویماش و زدم راهنما
 و گذاشدتم کمرش یرو دسدتمو. دمیچرخ الین سدمت به و کردم باز کمربندمو

 :گفتم
 ؟یخوب ؟ شده چت الین

 . دهیپر رنگش دمید کرد بلند که سرشو
  افتاده؟ فشارت_

 :گفت و کرد تر لباشو
 .کنهیم درد دلم کمی.  ستین یزیچ
 .مانگاه در میریم تهران میرسیم االن بزار_
 .شمیم خوب بخورم مسکن هی. ستین یازین ارش نه_
 ... دفعهی اخه_

 . نبود حواسم اصال.  اوه
 . داشتم نگه داروخونه یجلو تهران به دنیرس محض به

 . گرفتم قرص و پد براش
ش سوار شو.  شدم نیما شت به سر ستش و بود داده هیتک یصندل یپ  یرو د

 . بود شکمش
 . گذاشتم پاهاش یرو رو لونین

 . کرد باز چشماشو



wWw.Roman4u.iR  220 

 

 ؟ هیچ نیا_
 ریز سرشو.  شد قرمز ، اتشیمحتو دنید با کرد باز رو لونینا در.  ندادم یجواب

 . انداخت
 :دمیپرس. ستادمیا یفروشگاه یجلو

 ؟یندار الزم یزیچ
 . گفت یا نه لب ریز
 .کردم دیخر یکم خونه یبرا و شدم ادهیپ

 سددمت به.  اوردم در یا وهیابم گذاشددتم عقب یصددندل یرو هارو دیخر یوقت
 :گفتم و گرفتم الین

 . خوبه برات. بخورش
 .شد خوردن مشغول و کرد یتشکر

 
 : گفت که میبود خونه یکاینزد
 !؟ مامانم ی خونه میبر شهیم_ 
 ؟ چرا_ 
 
 ... سین خوب حالم ادمیز"  شده تنگ براشون دلم_ 
 : گفتم و زدم دور دونویم

  دنبالت امیم شب ،فقط باشه_ 
  بود سکوت خونشون به دنیرس تا و نزد یحرف گهید
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  گذاشتم که رو الین
  گذشته سمت رفت فکرم برگشت راه تو

  وفتادمیم که ها صحنه اون ادی
  گرفتیم نفسم

  نبود لحظم اون حال یبرا یقیدق فیتوص هم نفس یحت
  رسوندیم انزجار به منو بابام به کردن فکر
  ؟؟ زن اون
ستینم دلم شه فاش ازین و مامان شیپ قتیحق خوا ش تیاذ جز چون ب  ونکردن

 نداشت یسود چیه
  بود گنگ برام زنه ی افهیق یول رفتینم کنار ذهنم از رابطه اون

  ومدیم ادمی افشیق از یکمرنگ یزایچ
   بود هشیشب یلیخ الین مادر

  یلیخ از شتریب یلیخ
  افتادم دخترش از انتقام فکر به دمید مادرشو یکالنتر روز اون  یوقت

 ؟؟ دادیم پس تقاص دیبا بود زن اون هیشب چون فقط
  بود کرده کورم انتقام حس

  ؟ یچجور یول هیک زن اون دمیفهمیم دیبا من
  ؟؟ یچجور سال ده  بعد

  زد یا جرقه ذهنم
 !!  عمو زن
  دیکشیم سرک کارا ی همه تو عمو زن
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  دونهیم ییزایچ هی هم بابا از بودم مطمعن
  دادم فشار گاز پدال یرو پامو و کردم عوض خونشون سمت رمویمس
  زنگ رو گذاشتم دستمو میدیرس یوقت
  شد باز یکیت یصدا با در

 شدم ساختمون وارد  و دادم هل درو
  کردم نگاه خودم به نهیا تو شدم که اسانسور داخل
  دمیرسیم نظر به یعصب و خسته

  کردم باز درو و دمیکش موهام به یدست
  بود ستادهیا گرفته صورت با در کنار ارام
  خورده؟؟ موش زبونتو ؟؟ کو سالمت_ 

  شد تر ظیغل اخماش
  ؟؟ میسیوا نجایا دیبا صبح تا ای اونور یریم_ 

  کنار دیکش خودشو
 :  گفتم و بستم سرم پشت درو شدم که خونه داخل

  ؟؟ سین خونه مامانت_ 
 : گفت زدو کمرش به دستشو

  ؟ یدار کاریچ مامانم با_ 
  نشستم مبل رو رفتم

  اومدم نجایا تا که دارم یکار هی البد_ 
  انداخت باال یا شونه تفاوت یب
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  ادیم االن دیخر رفته_ 
  ادیب تا کنمیم صبر باشه_ 

 کردمیم احساس نگاهشو ینیسنگ
 !! دونستیم خدا بودم متنفر دختر نیا از من چقد

 ردب خوابم و شد نیسنگ چشام یچجور دمینفهم که گزاشتم مبل یرو سرمو
 
 ؟ نجایا اومده یک_ 
  شهیم یساعت هی_ 
 ؟؟ اومده یچ یبرا یدونینم_ 
  نگفت یزیچ!  نه_ 
  کردم باز چشامو پچشون پچ یصدا با
 . شدم پا جام از

  ومدیم اتاق از صدا
  کردم بلند صدامو

 "  عمو زن_ "
  کرد بغلم محکم و اومد سمتم لب رو لبخند عمو زن شد باز که در

 : گفتم و زدم یظاهر لبخند منم
 ؟ نیرینگ یسراغ ؟ نیخوب_ 

  نشست مییروبرو مبل رو و گرفت فاصله ازم
  میدار انتظار تو از ما زمیعز_ 
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 اب سرت و یستین خونه شما یول زنمیسرم خواهرت و مادرت به هفته هر منم
 !  گرمه نامزدت

  داد ادامه دید که  سکوتمو
 ..  غتهیص دمیشن یراست_ 
 ! ؟؟ یکن عقدش یخواینم

ش سقف هی ریز ینجوریهم نداره تیخوب اخه شون که مردمم ، نیبا  چفت دهن
 !  پشتته حرف نجوریهم نداره بست و

  دادیم ادامه صبح تا یکردیم ولش نداشت یتموم چوقتیه زبوناش زخم
 ! کردن پر مردمو یجا برامون الیفام که فعال_ 

  اوردین خودش یرو به یول شد شمین متوجه
  ش؟یاوردین چرا ؟ چطوره زنت خب_  
   ، عالے حسوداش چشم یکور ب زنمم_ 
  شکر خدارو خب_ 

  بود گرفته خندم
  نداشت یدوم ایدن تو چیه که لیفام تو زن نیا

  دمیترسیم ازش وقتا یگاه منم یحت بود استیس با و زرنگ بس از
  ؟! ،نسکافه شربت ، ییچا_ 

  گفتم که پاشه خواست
  برم خوامیم دارم یکار هی ، نکش زحمت_ 

  کرد نگام مشتاق
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  زمیعز بگو_ 
  بابامه درباره_ 

  کرد زیر چشماشو
 ؟؟ یچ بابات_ 
  ؟ بوده یزن با بابام بدونم خوامیم ، گذشته_ 

  کرد نگام یسوال
  ؟؟ داشته رابطه یکس با ؟ داشته دوست مادرم جز رو یکس نهیا منظورم_ 

  ؟؟ بدونم دیبا من نارویا_  
  ؟ یبدون دینبا_ 
 دونمینم یگیم تو ک ییزایچ نیا زمیعز نه_ 
  یگیم دروغ یدار که خودت هم دونمیم من هم_ 
  ؟ پسرم یگیم یچ جان ارش!   اواااا_ 

  رفت هم تو اخمام
  چوندیپیم داشت یلعنت

 ... کهیزن کرد داغون اعصابمو
  نبود خودم دست حرفام کنترل گهید

  بهم زینر اعصابمو بگو عمو زن_ 
 . شد جا جابه یکم جاش تو
  یگیم یچ دونمینم بخدا_ 

  نییپا انداخت سرشو که انداختم بهش یترسناک نگاه
  بود دهیند منو یرو اون هنوز
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  دمیکشیم شیات به رو نجایا من
 :  دمیغر بود شده دورگه تیعصبان از که ییصدا با

 ! زد حرف شما با شهینم احترام با_ 
  نزارم براتون ابرو و پا ریز بزارم یکتریکوچ یبزرگتر نکن یکار
 .. داشت رابطه یمادر پدرو یب کدوم با سگ پدر اون بگو!  بگو
ست بود اومده رونیب ادمیفر یصدا با که ارام  فتگ عمو زن که بزنه یحرف خوا

: 
 !!  ارام شو خفه 

  ارام سمت رفت نگام
  دونستیم یزیچ هی حتما اون

  ارام سمت رفتم و شدم پا جام از
  باال رفت ابرومو یتا هی

  ؟؟ نه یدونیم یزیچ تو_ 
  بود افتاده پته تته به
 .... ندددد! .... ؟ مددن..  مددد_ 
 
 !  تو...  اره..  اره_ 

  داد تکون یمنف ی نشونه به سرشو
  عموعه زن ب نگاش که دمیدیم

  نییپا انداخت سرشو عیسر دمید که عمو زن سمت برگشتم
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  زدمیم نفس نفس تیعصبان از
  ؟؟ نه دیگینم_  

  زدینم یحرف چکسیه
  ؟؟ دیکن باز دهنتونو تا بشه خراب سرتون رو خونه نیا دیبا_ 

  گفت یخونسرد با عمو زن
 درباره یاومد سدددال ده بعد چرا ؟ میدونیم یزیچ ما گفته بهت یک اصددال_ 

  ؟  یبپرس پدرت گذشته
  نیبد منو جواب نداره یربط شما به نایا_ 

  انداخت باال یا شونه
  نداره یربط تو به اونم پس_  
  خوردم جا

  بزنه حرف ینجوریا باهام نداشتم توقع
  نداشت یجرات نیهمچ لیفام تو چکسیه

  دیشد بودم کرده داغ
  شم بهتر یکم تا کردم باز رهنمویپ ی دکمه چند
  گفتم عمو زن روبه

  هوا رفته شده دود تیزندگ کل کنم اراده ؟ میک من رفته ادتی_ 
  زد یعصب ی قهقهه

  مهندس جناب نه_ 
 . یهست یک نرفته ادمی

  سین بشو باز دهن نیا نخوام یوقت تا یول
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  دونستیم پس
  دونستیم اره
 ؟، هیچ منظورت ؟ یدونیم یچ_ 

  نزد یحرف دادو لمیتحو یعصب لبخند
  ؟؟ پول ؟ یخوایم یچ گمیم_ 
  شرکتت نصف_ 

   فکر تو رفتم
  ؟؟ گذشته ای من یاردیلیم شرکت  ؟؟ داشت ارزششو

  بود مهمتر یزیهرچ از برام زن اون
  انتقام فقط و فقط انتقام فقط
صه میزندگ شش زیانگ نفرت ی کلمه نیهم تو شدیم خال  امرگ تو رو خون جو

  کردمیم احساس
  گرفتمیم دوباره جون داشتم انگار

  شدمیم کینزد هدفم به داشتم!! اره
  کشتمیم ارشو نیا از دیبا
  شدیم کشته برام دیبا الین

  بودم ریدرگ  خودم با
  بود جدال احساسم و عقلم نیب

  خواستمیم رو الین یطرف از
  بودم متنفر ازش گهید طرف و
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  مرگمه چه دمیفهمینم
  ؟ بودم کجا

 ؟ خواستمیم یچ
 ؟ بود یچ دردم

 
 !  هه شرکتم ؟ یزرنگ یلیخ یکنیم فکر_ 

 . ینیبب خواب تو نصفشو
  باال دیپر ابروهاش

  ینیبب خواب تو پدرتو ی گذشته هم تو پس_ 
  کردمیم نگاش مستاصل

  دادینم قد ییجا به فکرم
  بودم کرده ریگ گل تو خر مثل االن  شدیم میزرنگ یادعا جا همه که یمن

  دمش رهیخ عمو زن زیانگ نفرت صورت به و کردم پرپشتم یموها یتو دستمو
  ارام رو دیچرخ نگام

 !  ارام اره
  بردمینم شیپ ییجا به کار عمو زن با
  کردمیم یباز ارام با دیبا

  نشست لبم یرو یلبخند
  نمیماش سمت رفتم و کردم باز درو
  خونه دمیرس یوقت

  کردم پر گاریس با هامو هیر
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  مارمیب روح یغذا شد گارامیس و
  در رو دیچرخ نگام شد باز ک در

  شد ظاهر الین قامت
 ؟ دنبالت امیب نبود قرار مگه_ 
 صدا سمت برگشت ترس با

  صورتش تو بود افتاده رونیب نور و بود کیتار خونه
  نبود دید تو من صورت اما
  اومد سمتم و زد رو برق دیکل
  اومدم خودم گهید_ 
  کرد اشاره گارایس  به
  ؟؟ یریبم یخوایم_ 

  گرفتم ازش نگاهمو و ندادم جوابشو
  کنه دخالت کارام تو یکس ومدینم خوشم

 نخوردم یچیه!  کن درست شام برو_ 
 
 (الین)

  باباشم نوکر من انگار
 هوووف

  کردم عوض یمشک شلوارک تاپ هی با رو لباسام اتاق یتو رفتم
   نباشه معلوم صورتم یدگیپر رنگ که کردم هم میمال شیآرا هی
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  اشپزخونه سمت رفتم
 دیکش یم گاریس داشت و بود نشسته همونجا هنوز آرش

  اوردم در زریریف یتو از رو مرغ ناگت
  زیم یرو گذاشتم

  اوردم در هم رو نوشابه و یسبز
  کردم سرخ رو ها ناگت

 دمیچیم زیم یرو رو ها ظرف 
  اوردم در خچالی یتو از رو ارشوریخ و گوجه بعدم

 کردنشون خورد به کردم شروع و
  کردمیم خوردشون داشتم که نجوریهم

  دیمهش سمت رفت ذهنم
  دمشید خونه در یوقت کردم تعجب واقعا

  سوخت براش دلم
  کرد یم وونشید داشت وجدان عذاب

  بود دوستم باشه یچ هر
  کرد هق هق بغلم تو اونجور یوقت

  اومد درد به دلم
  اومدم در الیخ و فکر از دستم سوزش با
  گفتم یبلند اخ ناخوداگاه و

   ومدیم خون نجوریهم انگشتم از
 گرفت آب ریش ریز رو انگشتم و شدم بلند
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  اومد بند خونش بعد یکم
  داشت ادامه سوزشش یول

  گرفت بغضم
  بودم شده حساس یلیخ ایتازگ

  کردمیم ترک مسخرمو اخالق نیا دیبا
  گرفتیم میگر قهید به دم
  نبود خودمم دست یول

  برداشتم زخم چسب هی رفتم
  بار چند زدم صداش و
  داد جواب و دیکش لشیم اقا بالخره تا
  حاضره شام ایب_

  بودم خورده حرص بس از بود شده کور اشتهام
  زیم پشت نشست اومد

  نبود بهم حواسش یول
  نشست لبم یرو یپوزخند

  هیلعنت ارام اون فکر انقد
  کنمیم شویحمال دارم کزت مث انگار ن انگار
  یصندل یرو نشست و  اشپزخونه داخل اومد

  خوردن به کرد شروع  و
 ؟یریگیم استخاره گهید نیبش_آرش
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  دادم قورت رو بغضم
  رمیس_
نه از و تاق یتو رفتم رونیب زدم  آشددپزخو هام کش خواب ا  و اوردم در رو مو

  ختمیر دورم رو بلندم یموها
  انداختم تخت یرو رو خودم
  دمیکش یبلند نفس

  الیخ و فکر بود شده میزندگ کل
  ندهیا به فکر
  حال به فکر
  گذشته به فکر

  انتظارته در یچ یندون و یباش معلق که بده یلیخ
  بود نیهم منم یزندگ
  بود شکسته قلبم

  بود شده نابود غرورم
  دمشیدیم یوقت یول باشم سرد ارش با گرفتمیم میتصم لحظه هر
  گرفتیم قاب صورتمو جذابش نگاه یوقت
  بودم عاشقش یوقت

  ؟ شدم عاشقش یک اصن
  ؟ شدم عاشقش که شدیچ کردمیم خودمو یزندگ که من

  دادم فشار محکم و گذاشتم هام قهیشق یرو دستمو
  بود ها رمان مثل یقیحق یزندگ شدیم یچ
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  ها قصه مثل
  ؟ شنینم هم عاشق طرف دو ها قصه ی همه اخر مگه

  عاشقشم که من خب
 ...  اون مونهیم

  ؟؟ داره..  نداره دهیفا که طرفه هی عشق
  بود دنیترک حال در سرم یول بخوابم کردم یسع و زدم پس افکارمو

  کردم دهنم کینزد و برداشتم کشو از هاشو گاریس از یکی و شدم پا جام از
  ؟ دیکشیم گاریس داشت مشکل کس هر چرا
  شدم اروم دیشا بکشم شده که بارم هی یبرا خواستیم دلم
 ... دنیپر سرم از مسخره یفکرا نیا دیشا
 

  کردم روشن گارویس و برداشتم فندکشو
  بردم دهنم کینزد

 ؟ نه ای بکشم که داشتم شک هنوز
  بشم معتاد دمیترسیم

 ؟؟ شهیم...  شهینم معتاد ادم که گاریس هی با یول
  افتادم سرفه به و گرفت نفسم که زدم بهش یپک

  بکشم تونمینم گارمیس هی که بدبختم سر تو خاک
  کردم کینزد دهنم به دوباره

  شد بهتر یکم
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  دید زودتر ارش که کنم میقا پشتم گارویس خواستم شد باز که در
  شد گشاد چشماش

 ! یکنیم یغلط چه یدار_ 
  دیکش دستم از گارویس و رسوند تخت به خودشو بلند قدم دو با
  کرد خاموشش شوفاژ کنار گلدون تو و

  رفت هم تو چهرم
  کردیم برخورد ینجوریا باهام داشت که دونستیم من یدردا از یچ اون
  گرفت دستش تو چونمو و نشست تخت یرو
  گفت شدش قفل یدندونا نیب از
 ؟ ها یکشیم گاریس گهید که_ 

  گفتم تفاوت یب
  یکشیم گاریس خودتم_ 
  دارم فرق تو با من_ 

  خطرناکه برات یبش دار بچه یبخوا یروز فردا ، مردم من
  نشست لبم یرو یکمرنگ لبخند

 ؟ نه گهید داشت دوسم یعنی اوردیم رو بچه اسم یوقت
 شکست دوباره قلبم جملش ادامه با

  خوادینم یگاریس زن قطعا  ندتیا شوهر_ 
  شدیم تر قیعم داشت لحظه هر بغضم

  چزوندیم منو همش چرا
  شکستیم روز هر قلبمو چرا
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 ؟ داره توان چقد زن هی مگه
 . نزنم دم بشنومو تونستمیم چقد مگه

  گفتم دیلرزیم بغض بخاطر که یصدا با
س ، رهیبگ رو یا غهیص زن هی ادیم یاحمق کدوم_   ندازهینم صورتم تو تفم یک

 ..بخواد بچه ازم برسه چه
  رفت هم تو اخماش

 خب؟ نکن تکرار رو جمله نیا گهید_ 
  بود شده تار دمید و بود سیخ چشمام
  کرد پاک اشکامو و صورتم سمت اورد دستشو

  گرفت شدت بدتر میگر یول
  زد مهیخ روم و تخت رو داد هلم

  گذاشت لبام یرو لباشو
 و بود شددده یقاط خون یتلخ با اشددکام یشددور که خوردیم محکم اونقد لبامو

  گرفتیم عقم داشت
  اوردمینم در اشیباز یوحش نیا از سر
 رفت مغیج که گرفت یمحکم گاز و گردنم سراغ رفت گرفت فاصله که لبام از

  هوا
  کردیم کاریچ داشت یلعنت
  شدیم تر یوحش داشت لحظه هر

 :  گفتم و گذاشتم دستش رو دستمو که لباسم سمت رفت دستش
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  میطیشرا چه تو یدونیم خودت...  کن تمومش بسه!  بسه_ 
  رونیب زد اتاق از و داد فشار هم رو چشماشو

  کردم خفه بالش تو غامویج و دادم فشار بالش به سرمو
  نبود خوب حالم یطرف از
  بودم شوکه ارش یرفتارا بخاطر گهید طرف و

  کردمینم درک رفتارشو لیدل
 ؟ شدیم یوحش هوی دیبا چرا

 بودمش دهیند ینجوریا چوقتیه حاال تا
 
 (آرش)

  کردم جمع هم تو پاهامو دادمو لم مبل به
  نشست لبم یرو یتلخ لبخند
  کردمیم یخال الین  سر هامو عقده داشتم

 !  هه
  بودم شده داغونترم بود نشده بهتر حالم نکهیا بر عالوه

  افتادم زن اون ادی کنهیم هیگر داره دمید که لحظه هی
  رفتیم صدقش قربون مدام بابام و کردیم هیگر داشت یوقت

 دشی*ب*و*س*یم بابا کردویم هیگر اون
  شدیم نرمتر حرکاتش بابام کردویم هیگر اون
  افتادم ها لحظه همون ادی منم
  شدم اما بشم یوحش خواستینم دلم
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  اوردم در یول ارمیب در شویگر خواستینم دلم
  کردم مشت دستمو

  نداشتم یفرق وونهید ادم هی با
 بودم شده یروان
  بودن کرده میروان
  زن اون ، بابا ، عمو ،زن ارام
  خواستیم اروم یزندگ هی دلم

  اور خوف اتفاقات از دور به
********* 

  دمیخند
  یترس چیه بدون و بلند

  شکستیم شهیهم رو خونه سکوت که بود خندم نیا و
 . دمیدیم مادرم نگاه تو عشقو

  دیخندیم هم بابا
  نه عشق یرو از اما

  دمیفهمیم هارو زیچ یلیخ یمعن یول بودم بچه
  نبود خونه چوقتیه چون نداشتم دوسش

 . بود مسخرش یدادا قرار و شرکتش ریدرگ شهیهم چون
  تگشیبرم کادو پولو یکل با رفتیم یخارج یها سفر بهونه به که بار هر

  بودم بچه چون شدمیم خوشحال
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  دمیفهمینم محبتو یمعن چون
  دمیدینم مادرمو یچشما غم چون

  بحثاشونو جرو دمیشنینم
  کالشونو کل

  دعواشونو
  زدمیم دنینشن به خودمو ای دمیشنینم سین ادمی قیدق

 . ادمهی یگنگ یها زیچ فقط
  پول تو شدیم خالصه پدرم یتایحما کل که ادمهی
  پول فقط کلمه هی

  خوردنیم ایلیخ مویزندگ حسرت
  خوردمیم ارویلیخ همون یزندگ حسرت دلم تو منم
  داشت باد یکل کلم و بودم شده رستانیدب وارد تازه

 بودم طونیش
  دمیخندیم

 . زاشتمیم کار سر دخترارو هم وقتا یگاه
  دونستمینم ادماش و ایدن نیا از یزیچ
  کشوندن لجن به من یبابا امثال رو ایدن نیا دونستمینم
  رحمه یب یزندگ یباز که دونستمینم
  شدیم خالصه خانوادم خودمو تو امیدن

  بودم درسخون و کنجکاو
  بود لیفام زد زبون هوشم
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  ندسیا دکتر گفتنیم همه
  بودم یتجرب عاشق
  بود یتجرب فقط اخرم حرف
  داشت دوس یلیخ بابامم

  داشت دوست شتریب رو یمهندس مادرم یول
  دمیرسیم هم طنتامیش به درسم کنار

  نبود کار در یا عالقه یول بودم شده دوست نفر چند با
  بس و بود یدوست فقط قانومم

 مرفتیم کردمویم ولشددون مدت هی بعد بدم یباز دخترارو ومدینم خوشددم ادمیز
  گهید یکی سراغ
  داشتم خانوادمم و درس کنارش در داشتن برام رو یباز اسباب هی حکم
  بود خوب یزندگ

  کرد دایپ دیجد دوست هی بابام نکهیا تا
 سین ادمی اسمش

  داشت مغازه ادمهی فقط
  شهر مرکز تو یفروش عطر هی

  دیرسیم بنظر یخوب مرد
  خونمون ومدیم ادیز خودش یول مینداشت امد و رفت خانوادش با

  داره دختر تا دو بودم دهیشن فقط
 !! نیهم
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 (الین)
  دمیپر خواب از تلفن زنگ یصدا با

  بود اعصابم رو صداش اما بخوابم خواستیم دلم
  برداشتم تلفنو و یعسل سمت شدم خم

  بود ختهیر صورتم تو موهام و بود الود خواب صدام
 !؟ بله_ 
 ؟ یخوب دلم زیعز سالم_ 

  گفتم و گوشم پشت دادم موهامو
 زدنه؟ زنگ وقت االن سالم و درد_ 

  شد بلند خندش یصدا
  نباشن خواب خانوم بزنم زنگ دیبا یک ۱2 ساعت_ 

  دمیخواب چقد هوووف
  شیفرما خب_ 
 ؟ خونت امیب شهیم الین_ 
 ؟ یدار ادرس!  نه که چرا اره_ 
 ؟؟ امیب دارم اره_ 
  منتظرتم_ 

  نییپا دمیپر تخت از و گزاشتم تلفنو
  اشپزخونه رفتم و زدم روم و دست به یاب

  بودم کرده فسنجون هوس
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  میبخور ارش با شام یبرا تا کردم اماده بساطشو
  کردم اخم اسمش اوردن با
  کنم خفش خواستیم دلم وفتادمیم که شبشید یکارا ادی

  خوردم یحاضر ناهار هی و زدم پس فکرامو
  شد بلند فونیا یصدا که بود شده تموم ناهارم تازه

  کردم باز درو و زدم یلبخند دیمهش چهره دنید  با
  دینال و انداخت بغلم تو خودشو اونم کردم باز دستامو شد که خونه داخل

 ! یلیخ بود شده تنگ برات دلم_ 
 کردم شییراهنما سالن سمت به و شدم جدا ازش

  میدید همو تازه که ما وونهید_ 
  گفت و نشست مبل یرو
 ؟! شهیحال زمان یدلتنگ مگه ؟ یچ که خب_

 دادم تکون یمنف ی نشونه به سرمو
  توعه با حق!  یاوک_ 

  چشام تو دوخت نشویغمگ نگاه
  نداشتم دوست دویمهش نیا

  باشه نیغمگ دوستم خواستینم دلم
  دیخندیم شهیهم دیبا دیمهش
  داشتم دوسش خواهرم مثل و بودم دوستم چون

  بود جفتمون ریتقص چون کردم قبول من هم قتل اون اگه
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 کنم یمعرف خودمو برم زده سرم به ، رمیمیم وجدان عذاب از دارم بخدا  الین_ 
 ؟؟ باشه بگم ارش ب زمیچ همه ،

  میبرس هم به ارش منو شد باعث اتفاق نیا ، یکنیم غلط یلیخ تو_ 
  گهیم شهیهم نویا ارشم
 !  میخوشبخت باهم االنم

 ! هه
 !  ینیریش دروغ چه
 ؟ گهید یگیم دروغ یدار ؟ شهیم خوشبخت باباش قاتل با ادم_ 

  دادم لشیتحو یمطمعن لبخند
  ؟ بگم بهت دروغ یدید حاال تا_ 

  داد تکون یمنف ی نشونه به سرشو
  کن اعتماد دوستت به و باش مطمعن پس_ 

  کرد نگام ناباور
  گفتم گذاشتمو هم رو چشمامو

 میبخور ارمیب یزیچ  هی رفت ادمی اخ_ 
  اشپزخونه سمت رفتم  

  برم خوامیم نکش زحمت نه_ 
 :  گفتم ختمیریم ییچا کهیحال در
 !  اه گهید نزن زر_ 

  شد بلند خندش یصدا
 دمیچ زیم یرو هموشونو و برگشتم ینیریش و ییچا و وهیم با
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 . اومد کش لبش
  یشد که هم کدبانو ماشالله_ 

 ؟ خوبه یچ همه
  ؟ شوهر ، یزندگ ، خونه

  ینکن ازدواج چوقتیه کنمیم شنهادیپ بهت اوووف_ 
  شد نگران نگاش

 ؟ چرا_ 
  سخته یلیخ بوده دنیخواب و خوردن کارم عمر هی که من واسه_ 

  بخدا شمیم نابود دارم
  گفت کردو دیتجد لبخندشو

  بگه خوادیم یچ حاال گفتم دمیترس وونهید_ 
 باشه؟ راحت تیزندگ از المیخ پس_ 
  ارهددددددددده بابااااا یا_ 

  بود فکر تو اما خورد ینیریش از کهیت
  دیمهش هووو_ 
  کنم یمعرف خودمو دیبا یول_ 

  رفت هم تو اخمام
  بزن منم دیق یکرد یغلط نیهمچ وقت هر تو_ 

  شد باز خونه در که بزنه حرف اومد
  زدیم حرف شیگوش با داشت درهم یاخما با ارش
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  میپاشد دو هر
  باال رفت ابروهاش دیمهش دنید با
  کرد قطع و گفت شیگوش تو یزیچ هی لب ریز

 :  گفت یلرزون یصدا با دیمهش
 ؟ نیخوب سالم_ 
  ستادیا دیمهش روبه و اومد سمتمون به
  نکنه یزیر ابرو دکردمیم خداخدا دلم تو

  گفت کردو دراز دیمهش سمت دستشو
  یزد دوستت به یسر هی عجب چه سالم_ 

  بود افتاده پته تته به دیمهش
  وسطشون دمیپر
  دارم کارت اتاق میبر ایب ارش_ 

  بود دیمهش به هنوز نگاش
  دمشیکش اتاق سمت به و گرفتم دستشو

  گفتم اخم با و بستم اتاقو در
 ؟ یطلبکار ؟  یزد حرف یاونجور دوستم با چرا_ 

  دیکش دستم از دستشو
  بدهکارتونم نه_ 
 گفت کردیم باز کمدو در کهیحال در
 تونجفت گرنه و رونیب گمشدده من خونه از یگیم بهش نییپا یریم االن نیهم_ 
  نینیبیم بد
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  رونیب دادم حرص با نفسمو
  رونیب اومدم که اتاق از

  موند ثابت دیمهش یخال یجا رو نگام
  زیچ همه به زد گند یلعنت

  اشپزخونه وسط کردم پرت فسنجونو قابلمه و اشپزخونه رفتم
  کرد فیکث نویزم کل محتواش

  بود کرده خنک دلمو یکم یول هیباز بچه دونستمیم
 . ستادمیا همونجا و

  شد باز که اتاق در
  اومد لبم یرو یقیعم لبخند

  کنه کوفت شامش یجا برداره نویا حاال
  کرد روشن رو یو یت و نشست مبل یرو رفت

  بود بهش حواسم یچشم ریز
 ؟ نه یکرد کتک هوس_ 

  ندادم جوابشو
  ینیبیم بد گرنه و کنار بزار اتویباز بچه نیا_ 
 !  کنهیم دیتهد منو هه
 ؟ سییر جناب یکنیم کاریچ مثال_ 

  شد پا جاش از و مبل رو گذاشت رو یو یت کنترل
  رفتیم باالتر منم قلب ضربان شدیم کترینزد بهم یچ هر
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  ستادیا روبروم
  کرد  اشاره نیزم به
 ! کن زشیتم االن نیهم_ 

  زدم یدرار حرص لبخند
 ؟ گهید امر_ 

  زد کمرش به دستشو
 ؟ نه گهید یکنینم زیتم_ 
  گفتم یکشدار نه

شما که بود نیا از تعجبم  شیشگیهم یاخما از و بود شده طونیش اونم یچ
  نبود یخبر

 ؟ یخوایم *ب*و*س*_ 
  ؟ یچددددددددد_ 

  نشست لبش رو یپوزخند
  اومده خوشت یلیخ کنم فکر... هیشبید همون مثل_ 

 ب رمیبگ کلشو خواستیم دلم
 

  فسنجون قابلمه همون تو کوبونم
  دیرسینم بهش زورم که فیح

  کرد نگام منتظر
  رونیب برو_ 

  اورد جلو یکم صورتشو
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 ؟ ادامش رونیب برم_ 
  گفتم حرص با

 . کنمیم زیتم خبرت رونیب برو_ 
  نشست قبلش یجا رفت و زد یبلند ی قهقهه

 شدم قرمز تیعصبان از بودم مطمعن
  نیزم جون به افتادم و برداشتم دستمالو

  بدبختم سر تو خاک
  دادمیم فش خودم به لب ریز

 رسوندم اتاق به خودمو و ییظرفشو کردم پرت دستمالو شد تموم که کارم
 
 (آرش)
 .انداختم در به ینگاه و برگشتم در شدن دهیکوب یصدا با

 !رفت ختیر رو ها فسنجون وانهید ی دختره
 .ونریب زدم و برداشتم نویماش چییسو و لیموبا.  انداختم ساعت به ینگاه

 .دمیخر غذا دست دو و روندم رستوران هی سمت به
 . گذاشتم زیم یرو  غذاهارو خونه رفتم

 :زدم صداش
 !شام ایب پاشو.... الاااااین

 .زدم صداش دوباره مدین یول.  موندم منتظر.  مدین ییصدا
 . یزیچ نه دادیم یجواب نه یول
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 برده؟ خوابش نکنه
 . رفتم اتاق سمت به

 بود هبست چشماش.  سرش باال رفتم.  بود دهیکش دراز تخت رو.  کردم باز درو
 :زدم صداش. سین خواب بود معلوم یول
 .بخور شام ایب گمینم مگه الین

 .نداد نشون خودش از یالعمل عکس چیه
 . ستمین باتو مگه_
 .دمیکش روش از رو پتو و

 :گفت و دیکش خودش یرو دوباره پتورو نشست کالفه
 .خوامینم رمیس
 .نمیبب پاشو ؟یریس یچ یعنی_

 :زد داد.  شد بلند یعصب
 !!!!خوام یم ِن  ؟ یفهمیم
 ! درک به_
 . کوبوندم بهم اتاقو در داغون یاعصاب با و
 . رفتم اشپزخونه سمت به

 .  بود شده کور خودمم یاشتها
 . دمیکش موهام تو یدست
 .نشستم یو یت یجلو

 ؟یاروم نا انقدر چرا پسر؟ شده مرگت چه ارش اه
 .ها شبکه کردن نییپا باال به کردم شروع فکرم کردن منحرف یبرا
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 !ودب دهیخواب اتاق در پشت که یکس سراغ رفتیم فکرم کردمیم یهرکار اما
 . دمیکش یا کالفه پوف
 .شدم رهیخ روم به رو مطلق یاهیس به و ستادمیا پنجره پشت شدم بلند

 .اوردم در بمیج از گارمویس پاکت
 . کردم روشن یگاریس

 .زدم بهش یقیعم پک
 !نبود قبل مثل زیچ چیه گهید
 

  شدم بلند مبل یرو از خسته
  گرفتم عیسر دوش هی

  انداختم تخت یرو رو خودم بعدم
  شدم غرق یخبر یب یایدن یتو و

  شدم داریب خواب از میگوش زنگخور یصدا با صبح
  کردم کنارم به یتگاه

  نبود کنارم الین
  وندیم اب دوش یصدا

  شدم آماده تا
  بود اومده در حموم از هم الین

 .شده رمید ایب زود مونمیم منتظر نیماش تو_
 .  رفتم یخروج در سمت به.   گفت یا باشه
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 .اوردم درش نگیپارک از و کردم روشن نویماش
 . انداختم ساعت به ینگاه

 . ادیم در سمت به دو با دمید که رمیبگ شمارشو خواستم
 مقنعه درز و بود شده بسته نییپا باال مانتوش یها دکمه. زدم یلبخند افشیق به

 . بود باز هم کفشاش بند. بود کج اش
 :  گفت و نشست عیسر و کرد باز نویماش در
 !میبر
 .کردیم مرتب هاشو دکمه داشت. انداختم بهش ینگاه یچشم ریز
 .یخوریم نیزم....  ببند کفشتم بند_

 .نکرد درستشون م،یدیرس شرکت به که یوقت تا یول. گفت یا باشه
 

 .دفترم ادیب بگه ارام به خواستم یمنش از جلسه اتمام از بعد
 و دونهیم دونسددتمیم کردنیم اقدام ارام قیطر از زن اون کردن دایپ یبرا دیبا

 منو کار نیا و کنه جمع حواسددشددو گفته بهش یحسدداب مامانش بودم مطمئن
 . کردیم تر مشکل

 .ندازمیم بهش بارمو نفرت نگاه در شدن باز با
 .بزنه در رهیگینم ادی وقت چیه

 : گفت سرد
 ؟یداشت باهام یکار

 اشقع کرده فکر. کردیم استفاده داشت هیرو نیا از پس. گرفت خندم لحنش از
 . ابروشم و چشم
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 زدمینم صدات که نداشتم یکار اگه_
 شنومیم خب_
 . انماه با همراه. بفرستم ندهینما عنوان به تورو خوامیم اصفهان پروژه یبرا_
 من؟ چرا اونوقت_
 :گفتم یطوالن نسبتا یمکث با

 برسه؟ بهت شرکت نصف ستین قرار مگه باالخره
 :گفت جانیه با. زد یبرق طمع از چشماش

 ...که خوشحالم. دونستمیم ؟یکرد قبول پس
 :دمیپر حرفش وسط

 رد....  یبگ دیبا یدونیم که رو یهرچ هم بعدش!یبفروشدد سددهامتو دیبا اول
 .زنمیم نامت به شرکتو نصف که صورته اون

 . رفت فرو فکر تو
 رو انیجر بهش و بزنه زنگ مامانش به زودتر هرچه خواسددتیم دلش مطمئنم

 .بگه
 !کن خبرم یکرد فکرتو_
 

  بودم نشده زمان متوجه که بودم رفته فرو فکر تو انقد
  دیکش سوت سرم ساعت دنید با
  بستم اتاقو در و کردمو جمع المویوسا فمویک
  بود پیتا مشغول و بود توریمان تو سرش هم الین
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  بود شده یخال شرکت بایتقر
 حرکت یب صدام با که رفتیم داشت اومد رونیب اتاقش از هم ارام موقع همون

  ستادیا سرجاش
 ؟ یدار نیماش_ 
  گردمیبرم اژانس با نه_ 
  میبر باهم کن صبر نکرده الزم_ 

  دادم ادامه الین روبه
  شرکت یایب خوادینم گهید هم تو_ 

  تهیکار روز نیاخر امروز
  نگفت یچیه نوییپا انداخت سرشو
  نگیپارک سمت کردم حرکت همه از جلوتر

  نشستم و زدم رو نیماش چییسو
  گرفتم ضرب انگشتم با و گذاشتم فرمون یرو دستمو

  کردم روشن نویماش نشستن یوقت
  نداشتم ضبطو و اهنگ ی حوصله

  میداشت اجیاحت شتریب سکوت به
  کردم نگاش وسط نهیا از منتظر و داشتم نگه خونشون دم
  گفت  خدافظ لب ریز و کرد باز نویماش در
  روندم سرعت با خونه تا و گرفتم نویماش گاز بست درو تا

  کردمیم یطراح نقشمو داشتم راه یط در
  شرکتم نصف برسه چه دادمینم چکسیه به شرکتمو سانت هی من



wWw.Roman4u.iR  254 

 

 بخاطرش اموالمو من شددددینم لیدل بود کرده گذشددتش تو یغلط هر من پدر
  کنم نابود
  صبر با یول دمیفهمیم رو یچ همه
  نمیبب دمویفهمیم زویچ همه یوقت عمو زن ی افهیق خواستیم دلم

  بودم شده ارومتر قبل به نسبت یحدود تا
  بودم مصمم بازم یول

 ادم هی لمث تونسددتمیم و رفتیم نیب از نفرتم کل هیک اون دمیفهمیم اگه دیشددا
  کنم یزندگ یعاد
  کردمیم شلوغش داشتم دیشا

  زاشتیم من یزندگ یرو یریتاث چیه دینبا من پدر کار
  دادیم پس خودش تاوانشو بود کرده یکار هر من پدر

 ؟ یچ من ینوجوان یول
  بود شده خراب صحنه اون دنید با که یذهن
  ببخش گفتیم دلم

 کن فکر تیزندگ به و ببخش گفتیم
  زدیم بینه عقلم یول

  دمیکشیم کنار دینبا من
  بودم اومده نجایا تا که حاال نه
 !!  نه

 ! ایخدا
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 ؟؟ شدم وونهید نکنه
 ؟ مرگمه چه
 ؟ ندارن یهمخون فکرام چرا

 ؟ خوامیم یچ
 ؟ یکرد مینجوریا چرا
  کردمیم مویزندگ داشتم که من
  رمییتغ حال در لحظه هر چرا
 ؟؟؟ چرا چرا چرا

 ! یوا
  کردمیم یمعرف مارستانیت به خودمو دیبا

  داشتم نگه ساختمون یجلو نویماش و دادم فشار دستم تو سرمو
  داشتم ازین یرو ادهیپ یکم به

 ومدیم بند داشت نفسم
 ... خونه بره گفتم بهش

  بود شدن گرم به رو هوا
  کردیم رسوخ منم وجود یسرما به داشت گرما نیا و

  کردم اروم رفتنمو راه سرعت و گرفتم بغل بازوهامو
 کردیم ارومم اون زدمویم زار بغلش تو ساعتها تا بود یکی کاش

 کردیم نوازشم اون زدمویم زار من
  کردیم بغلم اون زدمویم زار من

 ... کاش
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 .... بود
 ؟ بودم نکرده هیگر بود سال چند
  خواستیم هیگر دلم
  کردم بغض یچ هر بود بس

 حد نیاخر تا و نییپا بود انداخته سددرشددو که یریفق و خلوت ابونیخ به نگام
  موند ثابت بود شده خم ممکن

  نایا  درد از دمیفهمیم یچ من اخ
 ؟ شدیم میچ یادعا

  گذاشتم کنارش و شدم خم و برداشتم بمیج از تراول هی
  نهینب افمویق که شدم رد کنارش از عیسر 

  نمیبب ویکس یشرمندگ خواستینم دلم
 ؟ خواستیم یچ دلم
  خواستیم ارامش جنس از یزندگ هی دلم

  *خ*ی*ا*ن*ت* از دور به
  نفرت از دور به

 ؟ بود یبزرگ ی خواسته
 

 ؟ بود یبزرگ ی خواسته
  محبت یبرا بود زده پر دلم
  گرم اغوش هی یبرا
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  بودم دهینچش طعمشو بود وقت یلیخ که زایچ یلیخ یبرا
 
  زدمیم پرسه االتمیخ تو شتریب و شدمیم رد ها نیماش کنار از

  داشت یحد هم یریدرگ خود
  شدمیم لیتبد یروان ادم هی به داشتم الیخ فکر و همه نیا از

  دیفهمیم منو یزندگ کس هر
  کردیم یتلق وونهید منو دیبا اول نگاه تو

 ... داشت حقم البته
  انداختم اسمون به ینگاه
  دنیکشیم رخ به خودشونو و بودن تر رنگ پر یوقت هر از ها ستاره
  خاطراتم سمت دیکش پر فکرم

 
************** 

 !  نیهم داره دختر تا دو بودم دهیشن فقط
  گرفتیم گرم باهاش شتریب بابا روز هر

  کردمینم درک اصال
 عطر مرد هی با دیبا چرا  داشددت شددهرت جا همه غرور و یسددرد به که یمرد

 ؟ کرد یم برخاست و نشست فروش
  دمیرس جوابش به بعدها که بود یسوال نیا

  بود خوب مامانم با مرد اون قبل
 !  نه که خوب
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  داشتن دعوا روز هر چون
  بود تحمل قابل یول

  کرد رییتغ یچ همه اومد اون یوقت اما
  مشیدیدیم کمتر

 !  کم یلیخ یلیخ
  نبود کنش ول مامان اما موندیم خونه کمتر نکهیا با
 خونش کرد دعوت شام یبرا رو ما و زد زنگ  مامانم عمه شب هی

  بود قاعل احترام براش یکل و داشت یسیرودروا عمش با مامانم
  گفت بابام به زد زنگ هم مامانم
  ادیب تونهینم و رونهیب دوستش همون با گفت باباهم

  کرد بابام که کارو نیا
  کرد رییتغ درجه 180 مامانم

 کرد جهنم  مونویزندگ فرداش از 
  بچه تا دو بودن شده

   نداشتن اومدن کوتاه قصد چکدومیه که
  میکردیم نگاشون و میستادیمیوا گوشه هی فقط ازین منو

  بود مسخره واقعا دعواهاشون
  داشت ادامه نیا کردنویم بحث خودیب زیچ هر سر

 صددالا بابا یول کنه رابطه قطع مرد اون با بابا که بود نیا مادرم اخر و اول حرف
  رفتیپذ ینم
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  رفت کرد قهر مامان اخرشم
  خواهرم منو موندن غذا یب روز سه  شد جشینت و

  شد خرابتر قبل از رابطشون یول برگشت ما یها اصرار با مامان اخر در
 شده ما الیخیب و دیخوابیم شرکت تو شبا بابا که رفت شیپ ییجا تا یخراب نیا

  بود
  بزنه کتکت تا یبنداز بهش نگاه هی بود یکاف مامانم
 ..... باالخره تا داشت ادامه نطوریهم اعصاب جنگ

 
 است داستان سر یك نیایي تو اینکه

 دیگري داستان ماند خواهم منتظرت کي تا من اینکه و
 میداني؛

 هرچیزي از میکندم دل سخت همیشه من
 شکالتهایم از
 مدرسه میگذاشت مرا وقتي مامان از
 میشد برگشتن موقع وقتي پارك از

  خانه از حتي
 مسافرت میرفتم وقتي
 ماند نخواهم منتظر زیاد من اینبار
 منرو راه دارم خاطره تو با که خیابانهایي توي وقت هیچ دیگر که آنقدر مثال

 بخورم نتوانم را داشتي دوست تو که غذایي آن یا
 کند ام هوایي خیابان توي آدمها عطر بوي یا
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 میمانم منتظرت کافي اندازه به درست من
قدر قت فقط آن از بیشددتر شددوم مطمئن که آن مه دو بین ي شدددده تلف و  نی

 است سرنوشتمان
 میدارم نگه قلبم توي را تو برسد زمانش وقتي و
 میکنم بیرون سینه از را قلبم و
 میشوم عاشق ام منطق با فقط آن از بعد و

 میشدي عاشق تو که همانجور
 نشد اگر هم بعد و

 میکنم ولش منطقي خیلي
 کجا و کي بگیرند یاد شهر مردم تمام بگذار

 ...بردارند انتظار از دست باید
 ؟؟ رفتمیم دیبا منم 

 ؟ داشتم شویدور طاقت من
 ؟ کنم یزندگ ارش بدون شهیم مگه اخ

  بپرن سرم از مزخرفم افکار تا دادم تکون بار چند سرمو
  افتاد نخواهد چوقتیه اتفاق نیا

  کردم مشغول ظرفها شستن با خودمو بشه پرت حواسم نکهیا یبرا
ستکش فونیا یصدا با ستم از رو ها د ش  د ستا و رونیب دمیک  با سمویخ ید

  کردم پاک لباسم
  در سمت رفتم
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  بود گنگ برام افهیق
  برداشتم فونویا

 ؟ بله_ 
  ارش خواهر هستم ازین من سالم_ 

 . کردم باز درو
  مانداخت یکوتاه نگاه خودم به و رسوندم سالن بزرگ ی نهیا به خودمو عیسر

  بود خوب میچ همه
  بود شده سیخ یکم که لباسم جز

  داشت کردنشو عوض حوصله یک هوووف
 ؟ کردیم کاریچ نجایا ارش خواهر اصن یطرف از

  ستادمیا در کنار دوباره
  رفتم کنار یکم شدن باز با
  گفت ارامش با

 ؟؟ یخوب سالم_ 
 ؟ یخوب شما ممنون سالم_ 

  داد تکون اروم سرشو
 . انداخت خونه به ییگذرا نگاه و

 ؟ داخل امیب تونمیم_ 
  البته_ 

  کردم شییراهنما و گرفتم مبال سمت  دستمو
  نشستم روبروش منم
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  میبود معذب دو هر
  بود شهود قابل حرکاتمون از نیا

  گفت که پاشم خواستم
 ؟ سین خونه ارش_ 
 !  ادیم االن چرا_ 
 ادیب کنمیم صبر!  باشه_ 
 
 (آرش)
 

  شدم ک خونه وارد
  زدم صدا رو الین
  بله_الین

  کردم تعجب ازین دنید از سالن تو امدم
  یکرد داداشت از یادی عجب چه سالم_

  بهم رفت یا غره چشم
  آشپزخونه رفت شد بلند الین

  مبل رو انداختم رو خودم
 ؟یاومد یچ واس بگو راستشو_
  کرد اخم ازین
 ؟؟یشناخت ینجوریا منو آرش که واقعا_ازین
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  شناسمیم رو مامان نشناختم ینجوریا رو تو نه_
 باال دیپر ابروهاش

  زدن غر تند تند کرد شروع بعدم
  خنده ریز زدم بلند
  دمیکش رو لپش دمیخندیم داشتم که نجوریهم

  یاله ینینب ریخ یکند رو ،لپم اخ_ ازین
 خورد زنگ میگوش که کردمیم تیاذ رو ازین داشتم

  اتاق تو رفتم شدم بلند
  بود شرکت یمنش از تماس

 بله_
 کنسل ور قرارداد گفتن گرفتن تماس سیپرد شرکت از آرمان یآقا سالم_یمنش

  دیکن
 دادن جواب حق گرفتن تماس دوباره  م؟اگهیمسددخرشددون ما ؟مگهیچ یعنی_

 کنمینم یهمکار باهاشون یا پروژه چیه تو گهید یندار رو بهشون
  کردم قطع تیعصبان با رو تلفن

  کنم کاریچ حاال اه
 زمیبر نقشه دوباره دیبا حاال یلعنت

 
صفهان برنامه که حاال.  کردمیم فکر و رفتمیم راه راهرو یتو سل ا  دیاب  شد کن

 . کردمیم گهید فکر
 !دمیفهم اها
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 :گفت و اومد الین که دادمیم اس ام اس ماهان به داشتم
 .بره خوادیم ازین ؟یینجایا چرا

 . امیم االن منم برو تو باشه_
 .رفتم سالن سمت به اس ام اس فرستادن از بعد

سته معذب ازین ش شت الین و بود ن .  شهب کینزد بهش یجوری کردیم یسع دا
 . شناختمیم ازوین یول

 .زنهینم رشیز بزنه یحرف مامان یوقت
 . نشستم کنارش.  رفتم ازین سمت به

 :گفتم
 خبر؟ چه گهید
 .بزنم بهت سر هی بودم اومده یچیه_
 خوبه؟ مامان_
 ؟یبزن سر هی یاینم خودت چرا_
 حاال امیم_
 ...گهیم. رهیدلگ ازت مامان_
 .انداخت الین به ینگاه یچشم ریز و

 .دیکش یاه
 . ازین شهیم درست یچ همه_
 :گفت ازین. رفت اشپزخونه داخل و پاشد الین
 ...داره دوست و نگرانته دونمی،م هیخوب دختر دونمیم
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 :داد ادامه من به توجه یب. زدم حرفش به یپوزخند
 .  کنهینم باورش هم مامان ینکن باورش تو تا ارش

 .گذاشت شونم یرو ودستشو
 :داد ادامه. شد بلند همراهم ازین. شدم بلند کالفه
 ..کنمیم درکت ارش

 :دمیکش ادیفر
 ...که یدونینم تو. یدونینم یچیه تو. یکنینم درک رو یچیه تو نه

 .دمیکش موهام نیب دستمو
  اخه؟ شدهیچ دونم؟ینم ویچ من ارش_
 باشه؟ نااروم انقدر داداشم شده باعث یچ
 . کن فراموشش ازین یچیه_
ست ازین .  فتر مبل سمت به ازین.  اومد یچا ینیس با الین که بزنه یحرف خوا

 : گفت و برداشت فشویک
 . برم گهید من

 د؟یمونینم شام یبرا_ الین
 .منتظرمه مامان جان الین نه_
 .دیبخور تونویچا حداقل. دیاوردیم هم شونویا کاش خب_
 ؟یندار من با یکار ارش.... خورمینم یچا من ممنون نه_

 .رسونمتیم کن صبر_ ارش
 .اوردم نیماش. ستین الزم_

 :گفتم الین به رو ازین رفتن از بعد
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 .رمیبگ یمهمون هی خوامیم
 :گفت و کرد نگاهم تعجب با الین

 ؟یمناسبت چه به ؟یمهمون
 !یفهمیم ها بعده_
 

شو از چکدومیه که من ستا ش چیه بدون درو نیهم یبرا شناختمینم دو  یپرس
 ومدنیم کم کم داشتن همه مهمونا   کردم باز

  
  پیت خوش و خوشگل ام همه

  پولدارن همشون بود معلوم
 بودم خوشحال گفت شهیم نبود آرام از یخبر

  بودم رت راحت باهاش و بودم شده بهتر ازین با قبل به نسبت بود اومده ازمین 
 میبود یدنینوش زیم دور آرش یهمکارا و دوستان از گهید نفر چند و ازین با
 گشتم آرش دنبال چشم با 

  خورد بهش چشمم  نکهیا تا
 ..بود در به نگاهش   

  آرام شیپ رفت فکرم
  ارامه منتظر نکنه

 شد یخال سرم یتو ایدن کل لحظه کی یتو
  دیلرز دلم و 



 267 احساس من یمرد ب

  بود ومدهین ارامش من به
 کردمیم فکر نیا به دیبا همش

  هیک شیپ ذهنش و فکر االن 
  کنهیم فکر یچ به داره و
 گفت بهم ازین هوی که بودم فکر یتو  
 
 ؟؟یخوب جان الین 

 کنهیم درد سرم کمی فقط خوبم زمیعز آره_
 داشتم بغض یلیخ گلوم یتو 
  آرش سمت برم آروم آروم گرفتم میتصم 

 
 ؟یخوب آرش_
  آره_

  خواستمیم همش کنه توجه بهم خواستیم دلم بودم شده ها بچه مثل
شحالش رفتارام و کارام با  هشد رهیخ دمید خودم سمت کنم جذبش و کنم خو
  سرم پشت به

 ارام قامت دنید با برگشتم
 شد جمع نفرت از افمیق
 بود ماهان با 

 شد بلند جاش از  عیسر آرش
 رفت در سمت به و 
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 (آرش)
 
  رفتم سمتش به و زدم یشخندین آرام دنید با

  براش امشب داشتم ها نقشه
 زم؟یعز یخوب یآرش سالم_آرام

 میعال نه که ،خوب سالم:گفتم زدمو یپوزخند
  عشقم باش نجوریهم شهیهم_آرام

 کرد حلقه بازوم دور رو دستش
  بودم متنفر ازش

 بشه کینزد بهم دمیم اجازه که هیبار نیآخر نیا و
  کردم حس رو ینگاه ینیسنگ
  هیک نمیبب خواستینم دلم

 نمیبب رو الین نگاه و کنم بلند رو سرم ترسمیم
 شهیم آب بر نقش هام نقشه کل اونوقت

  مینشست زیم هی یرو میرفت ماهان و آرام با
 ارهیب مشروب برامون که کردم اشاره خدمه از یکی به

  میکردیم نگاه خم به و میبود نشسته نجوریهم دقه چند
 کجا؟؟؟: گفتم عیسر که و شه بلند خواست ماهان
  رفت سر حوصلم اطراف و دور نیهم برم_ماهان
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شت به شده رهیخ دمید که کردم نگاهش  به مدیرس گرفتم رو نگاهش رد سرم پ
  الین

  نمیبب رو چشماش خواستینم دلم برگشتم عیسر
  دمیساب هم یرو رو دندونام

 ارمیم در کاسه از رو ماهان یچشما اخر من
  میکن یباز قتیحفگق جرات نیبش خوادینم_

 ...آخه: کرد زمزمه بود سرم پشت هنوز نگاهش که همونجور ماهان
  گهید نیبش اه: گفتم شدم دیکل یها دندون نیب از

  کنم یباز دارم دوست من مممیکن یباز نیبش ماهان یوا_آرام
  انداخت سرم پشت به آخر در و آرام به بعدم من به ینگاه

  باشه گفت لیم یب و
 کردم مشت رو هام دست

 ممممیکن شروووووع خب گفت جانیه با آرام
 دیکوب هم به رو هاش دست و
  میکرد یباز دور چند هی

 داد نشون رو آرام و من یبطر ته و سر  که نیا تا
 قت؟یحق ای جرات_

  جرات_ آرام
  زدم یبدجنس لبخند

  گرفتم خودم به متفکر حالت و
  یبخور دیبا رو مشروب نیا ی همه خب اوووووم_
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  هبد نشون من به رو خودش خوادیم دلش شهیهم چون کنهیم قبول دونستمیم
  سین سخت نکهیا باشه_آرام

 شد کردمیم فکر که همونجور قایدق
  نداشت رو حرفاش و خودش کنترل گهید که انقد خورد رو همش
  خورد یلیخ_  ماهان

 کنه استراحت مهمان اتاق تو برمشیم االن نداره اشکال_
  باال طبقه بردم و گرفتم رو دستش

 نداشت رفتارش و خودش یرو یکنترل چیه
 
  گفتیم ونیهز همش و نداشت  رفتارش و خودش یرو یکنترل چیه

  نده لمیتحو پرت و چرت کردمیم خدا خدا
  اوردیم صورتم کینزد سرشو مدام و من رو بود انداخته شوینیسنگ کل

  گرفتمیم تهوع حالت داشتم دهنش الکل یبو از
  دادم هل درو پام با خورد باز مهین در هی به که چشمم

  بستم اتاقو در عیسر و تخت رو انداختمش
  کرد غنچه لباشو

  دددددددمی...  زندگددددددد عشق.....  ارش_ 
 ....  بغلم ایب...  جدددددددددددددددونم یا

  کردمیم یبند طبقه ذهنم تو هامو جمله داشتم
  کردیم پرت حواسمو همش مزخرفاتش با نمیا
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 !  ام تو با یلعنتدددددددد...  داغدددددددددم_ 
 . گرفتم دهنشو یجلو و رسوندم تخت به خودمو ادشیفر یصدا با

  بود ادیز اهنگ یصدا
  بود الزم اطمیاحت یول

  زد دستم به یکوتاه سیل و چشام تو دوخت خمارشو نگاه
  شد جمع نفرت از صورتم

 ... فیکث اشغال ی دختره
  زدم مهیخ روش و تخت رو خوابوندمش

  کردیم باز دهنشو تا کردمیم کشیتحر دیبا
  شدیم چندشم واقعا کنم ش*ب*و*س* لباش از ومدینم خوشم

  گفتم و زدم شیشونیپ به یا هب*و*س**
 ؟ نفسم باشه یبگ عشقت به رو ییزایچ هی دیبا_ 

  داد تکون تند تند سرشو
  کردم فوت صورتش تو نفسمو
  دمیکش ۻیفر خط تا چند و دمیکش بازوش رو دستمو

  یدونیم گذشته از یچ هر_ 
  بدونم خوامیم گفته بهت مامانت یچ هر

  زد یبلند ی قهقهه
  ادینم ادمی یزیچ_ 

  کردینم اعتراف هم یمست تو یلعنت
  اوردیم باال سگمو یرو داشت گهید
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  یدونیم خوب که مطمعنم  من_ 
  کرد غنچه لباشو

 . گمیم یکن م*ب*و*س*_ 
  گرفتیم اور خفقان یهوا اون تو داشت نفسم

  بود گرم یلیخ
  دمیکش لباسم به یدست

  کردمیم تموم یچ همه امشب دیبا
  کردمیم خراب دینبا رو نقشه همه نیا

  گذاشتم لباش رو لبامو و بستم چشمامو
  شدینم لبام الیخیب یول بکشم عقب خواستمیم

  عقب دمیکش و گذاشتم شونش یرو دستمو اخر در
  بگو حاال_ 

  انداخت بهم ییگذرا نگاه
  ادینم ادمی یزیچ_ 

 خودت یپا با ینکن باز دهنتو اگه بقران_  تخت به دمیکوب شدمو مشت دست
  یرینم رونیب خونه نیا از

  زد یبلند ی قهقهه دوباره
  شد خفه ادمیفر با

  کن باز صاحابتو یب دهن اون ؟ نه ای یریگیم خون خفه_ 
 ؟یباشددددد باهددددام یدددددیمدد قددددول بددددگم اگددددده_ 
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  کردم کنترل خندمو یول گرفت خندم شیسادگ به
  بگو حاال مونمیم اوهوم_ 
  شد جا جابه جاش تو
 ... تدددددشنمه بخورم اب خوامیم_ 
  داد قورت صدا با دهنشو اب ترسناکم ی افهیق دنید با

 ؟ بگددددددددم یچ_ 
 . گفته بهت مادرت که یچ هر_ 
 ... افتاده که یهراتفاق از بوده باهاش که یزن از پدرم از
  داد ادامه دشیکش لحن همون با

 .  شدمیم اغترد و دیکوبیم نمیس ی قفسه به تر تند قلبم گفتیم شتریب یچ هر
  دیشنینم صداشو گهید گوشم
 ......بود  مونده ثابت روبروم وارید رو ونگام

 
 (الین)
 

  خوردیم سر اتاق به همش نگام
  کننیم یغلط چه دارن اتاق تو دختره اون و ارش بفهمم خواستیم دلم
  کردینم ولم کنه ماهان اما
  خدا اه

  ستون به دمیکوبیم سرمو دادیم ادامه گهید کمی اگه
  زدیم فک چقد یوا
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  دیچسبیم بهم شتریب برداره سرم از دست کردمیم کار هر
  دادم تکون براش دستمو و اومد لبم رو یلبخند ازین دنید با

  اومد سمتمون و داد لبخندمو جواب
 ال؟ین شدهیچ_ 
 
  کردم اشاره ماهان به
 
  گردمیبرم االن دارم یکار هی باال من ؛ باش داشته ماهانو اقا یهوا_ 

  داد تکون سرشو
 
  برو باشه_ 

  مرفت باال هارو پله کوتاه و لرزون یها قدم با و زدمو ماهان به یمصنوع  لبخند
  خوندمیم لب ریز یذکر هی شدمیم که اتاق هر کینزد

 نداشته بودو ذهنم تو که یزیچ دنید طاقت
 

ستگ ستمیم رو رهید شم خوا ست یاروم یصداها دنیشن با که نییپا بک  روش مد
  شد متوقف

  ادیز یلیخ...  خواستشیم بابات+ 
 !  نداشت خبر چکسیه

  دونهینم بابامم االن یحت



 275 احساس من یمرد ب

  کرد سکوت
  شد شتریب میکنجکاو حس

 ؟ خوادیم باباش ویک
  چسبوندم در به شتریب سرمو

  داد ادامه یارومتر یصدا با
  کردمیم تالشمو بازم یول دمیفهمینم یزیچ ادیز بود دهیکش حد از شیب لحنش

  شد متوجه یاتفاق مامانم+ 
شته که بار ی  چه ونمدینم رو الین یبابا....  شده متوجه زدهیم حرف تلفن با دا

  کجاس االن و اومده شیپ براش یاتفاق
  سین دونمیم فقط

  رفت باال قلبم ضربان اسمم دنیشن با
 ؟ داشت ربط بابام منو به که زدنیم حرف یچ از
  خارج رفته باباش گهیم مامانم+ 
 ... کنمینم یفکر نیهمچ من یول

 ؟ گفتنیم یچ نایا من یخدا
 ؟ زد ینم یحرف ارش چرا
  زدیم بینه عقلم یول کنم باز درو گفتیم دلم
  نده ادامه بود ممکن کردمیم باز درو اگه

  دادینم ادامه قطعا هیچ ممکن اصن
 ، بودم دعواهاشون شاهد ها بار....  نداشت دوست مامانتو چوقتیه بابات+ 

سش چون ادیب کوتاه لیاوا کردیم یسع عمو زن شت دو  وعم دید یوقت یول دا
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 خودتم مدت هی ادمهی شددد دیشددد دعواهاشددون ومدوین کوتاه اونم ادینم کوتاه
  شد رمت افتضاح چیه که نشد سابق مثل یچیه اما یبد شونیاشت یداشت یسع

  کرد مکث
 زن هی عاشددق چرا دونمینم....  داشددت دوسددت یلیخ رو الین مامان بابات+ 

  داشت دوسش دونمیم فقط بود شده دار شوهر
  دیلرزیم پاهام و  بود شده گشاد حد نیاخر تا چشمام

  گرفتم بغل لرزونمو یپاها و خوردم سر اروم اروم
 ...  من مامان
  بدم ادامه نزاشت گلوم نیسنگ بغض

  حرفاش ی ادامه دنیشن یبرا شد گوش تنم کل
  بود کرده کورش عشق اما داشت شوهر اونم داشت زن خودش+  
 یها زن مثل الین مامان ، نکردم درک عشددقشددو چوقتیه ، دیدینم رو یچیه
  نداشت یزیمتما یژگیو چیه..  گهید

  بود شده یبارون چشمام
 کردم پاکشون انگشتم با تند تند
 فرصت زا هم تو یبابا...  برنگشت گهید و رفت هوی شد بیغ باباش نکهیا تا+ 

  مادرش یخواستگار رفت و کرد استفاده
  شد تر بلند هقم هق اومد که ارش بم یصدا

 ؟ کرد عقدش_ 
 دادم فشار محکم و گذاشتم دهنم یجلو دستمو
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  دادم فشار محکم و گذاشتم دهنم یجلو دستمو
  ومدیم بند داشت نفسم

 ...  دینکش اونجا به کار!  نه+ 
 .... که شده مجبور...  نداشت هم پول ، نداشت چکسویه باباش بعد مامانش
 ... بده ادامه یلعنت ؟ یچ که شده مجبور

  شکافتیم نمویس داشت قلبم
 ؟ یچ که شده مجبور من مامان

  خدا یوا
  یبدبخت چقد یوا
  بشه غشیص که شده مجبور+ 

  کرده عوض شویزندگ محل و کرد تمومش مامانش تا داشتن رابطه مدت هی
 کرد؟ کاریچ بابام_ 

  داشت بغض ارش یصدا
 .... داشت بغض اونم اخ
  نکرد داشونیپ یول گذاشت پاش ریز شهرو کل نکرد داشیپ بابات_ 

  شد ریپ بابات اتفاق اون بعد
 ؟ ادتهی شد شکسته یلیخ

  ومدین ییصدا
  رفتیم یاهیس چشمام

  شدیمن باز نفسم راه کردمیم کار هر زدم چنگ وارید به بود شده بسته گلوم راه
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  هبکش نفس تا کنهیم تقال و یخشک تو افتاده که یماه هی مثل بودم شده
  ژنیاکس یکم از غیدر اما
  شد باز شدت به اتاق در

 ____________________ 
ARASH  

 
  در به دوختم گرفتمو ارام تمسخر غرق ی افهیق از نگاهمو

  رنیبگ مسخره به منو اون امثال بود مونده نمیهم
  بود درست حدسم پس

  بود زن اون دختر الین
 گرفتیم جون چشام یجلو داشت دوباره شب اون چهره اون

 
  شد خوب بابا باالخره تا داشت ادامه نطوریهم اعصاب جنگ

  بود شده خوب یلیخ مدت هی
  دیخندیم و گفتیم

  زاشتیم رونیب برنامه شب هر
  کردیم خرج یکل و

  بود خوب چرا دمیفهمیم تازه
  بود دهیرس عشقش به چون  بود شده نمونه پدر هی مثل تازه چرا
 !  هه

  کردیم محبت بهمون و بود شده مهربون دوباره هم مامان
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  برگشت خونمون به ارامش باالخره که کردمیم شکر خدارو
 . بودم کالس نمونه یشاگردا از و خوندمیم درسمو
  بود لیفام زد زبون هوشم

  کردمیم رشته انتخاب دیبا و بود سال یاخرا
 .بود یتجرب اخرم و اول حرف

  بزنم تهران دانشگاه یپزشک خواستمیم
  شد تموم که ها مدرسه

  مشهد میبر گرفته مایهواپ تیبل ازین و مامان منو  یبرا گفت بابا
  ومدین ادیب بابا کرد اصرار یچ هر مامان
 ات هزار و میدار حیتفر حق هم ما میبشدد اون پاسددوز دینبا ما و داره کار گفت
  گهید چرت

  میکرد قبول و میشد حرفاش خام هم ما
  خورد زنگ  میگوش که میبود شده فرودگاه داخل تازه

   بود یعل دوستم
  تو نه من نه یبر اگه گفت و بود تولدش

  میبود یمیصم یلیخ
ست یطرف از شتم دو  خوش بهم سال هر واقعا چون کنم شرکت تولدش تو دا
  گذشتیم

  بود گرفته تر جلو یکم امسالم
  گفتم بهش و مامان سمت رفتم
 : گفت کردو قبول تفکراتم برخالف کنه قبول کردمینم فکر
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  پسرم بگذره خوش بهت
  گشتمیبرنم و شکستیم پام قلم کاش یا

 هشددیهم یبرا بابام و دمیدینم هم یلعنت ی صددحنه اون مسددافرت رفتمیم اگه
  شدینم خراب چشمام یجلو
  دمیکش موهام به یدست
  شدم مکان و زمان متوجه تازه
  بود برده خوابش تخت یرو ارام
 ..... کردم باز اتاقو در
 
 (آرش)
 چم یگهد پس میدونستم حقیقتو که لعنتي من. کردم باز رو در لرزون دستاي با

 نمیکردن؟ تحمل وزنمو پاهام چرا نمیومد؟ باال نفسم چرا بود؟ شده
 . دیدم دیوار کنار زمین نقش رو نیال که بودم نزاشته بیرون اتاق از پامو
 نبودم؟ متنفر ازش چرا
 نمیخورد؟ بهم ازش حالم چرا

 شد؟ بدبختیام تمام باعث مادرش اینکه از
  همه از بشم متنفر شد باعث ازاینکه

 نرفتم؟ لعنتي مسافرت اون به چرا
 شدم؟ داغون انقدر چرا خداااااا

 .رفتم نیال سمت
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 باشه؟ شنیده نکنه خدا واي
شماش شدم متوجه تازه. زدم زانو کنارش ست بسته چ ستمو. ا  سرشونه روي د

 .کردم صداش و گذاشتم ش*ل*خ*ت*
 . شدم بدنش پایین دماي متوجه تازه

 .بردمش اتاقمون به و کردم بلندش جوني چه با نفهمیدم
 .  کشیدم اش اشفته موهاي به دستي

 :گفت بلندي نسبتا صداي با نیاز. شد باز شدت به در
 ....همه ارش کجایي

شو بود خوابیده افتاده تخت روي که نیال دیدن با که ست  شتگذا دهنش روي د
 :گفت اروم خیلي و

 خوبه؟ حالش چیشده
 . برات میگم  بیرون بریم_

ستم در و انداختم نیال سمت به نگاهو اخرین شتم نیاز سمت به.  ب  یهو هک برگ
 :گفت

 شده؟ قرمز چشمات چرا ؟ شده چت ارش واااااااي
 .برن بفرس رو مهمونا یجوري نیاز. نیست چیزي_
  داداش زشته اخه_
 . برن بفرستشون.  درك به_

 . شد سالن راهي و انداخت پایین سرشو ناراحت
 :داشت بر بوق دوتا با. زدم زنگ ماهان به

 ارش؟ بله
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 .برات دارم زحمتي یه باال بیا_
 .میام االن_ 
 .دادم دیوار به تکیمو اتاق در جلوي و رفتم بود ارام که اتاقي سمت به
 :کردم بلند سرمو ماهان صداي با

 شده؟ چیزي
 :گفتم و کردم اشاره بود خواب در غرق که ارامي به کردم باز اتاقو در

 خونش؟ ببریش میشه ، کرده مست
 . رفت حرفي هیچ بي و کرد بلند ارامو و داد تکون سري
 .کردم تشکر دلم توي ماجرا نپرسیدن بابت ازش

شپزخو توي.   بودن رفته مهمونا اکثر. رفتم سالن به. کردم شل کراواتمو  اب نها
 .رفتم اتاق سمت به و کردم درست قندي

 
 اصددوات فقط.  نکرد باز چشددماشددو ولي زدم، صددورتش به ارومي هاي سددیلي

 مک خیلي و کردم نزدیك لباش به رو قند اب.  میشد شنیده گلوش از نامفهومي
 .  دادم خوردش به

 .  انداخت بهم ماتي نگاه.  شد باز پلکاش الي بعد یکم
ند کرد  تقال نداختم هاش شددونه دور دسددتمو.  بشددده بل .  کردم کمکش و ا

ست شینه صاف نمیتون شو.  ب  لندب هقش هق چجوري نفهمیدم.  داد من به تکی
 . کنم چیکار باید نمیدونستم.  شد

 .  نبود اون بهتر وضعم خودم



 283 احساس من یمرد ب

گاري میزد هق توبغلم که همونجور  پك. زدم اتیش و اوردم در جیبم از سددی
 .  کشیدم عمیقي
 .  افتادم سرفه به که کردم حبس سینه تو نفسمو
 .شد بلند نیال لرزون صداي

قت بگو ارش غه همش که بگو.... نداره حقی  و میبینم خواب دارم بگو.  درو
 . میشه اولش مثل چي همه شدم بیدار وقتي صبح فردا

 . زدم سیگارم به اي دیگه پك و کشیدم بازوش روي دستمو وار نوازش
 . هم از نمیشد باز هام لب قفل.  نبود خودم دست

 .  شد ریش ریش صداش از من دل و شد تر بلند هقش هق صداي
 :داد ادامه تر بلند

 وقت هیچ ، بود بابام عاشق من مامان. میدونم من..... نکرده اینکارو من مامان
 ....همیشه مثل میگفت دروغ داشت. نکرده کاري همچین

  میگفتم؟ چي
 ارتکر بار صددد جزئیات تمام با ذهنم تو ها صددحنه که بگم میتونسددتم چطور
 .  نمیشد پاك ذهنم از ها صورت که بگم چطور. شدن

 :زد فریاد.  کوبید سینم به و کرد مشت دستاشو
 . بگو همش دروغه بگو.  بگو چیزي یه  چرااااا؟ نمیگي؟ چیزي چرا

 . کشیدمش اغوش به و گرفتم دستام تو هاشو مشت
 .کشیدم وار نواز موهاش بین دستمو

 .کردم موهاش روي اي هب*و*س**
 .  بود کرده کش فرو هقش هق صداي



wWw.Roman4u.iR  284 

 

 لباش به نگاهم.  گرفتم قاب صددورتش دور دسددتامو.  کردم جداش خودم از
 . افتاد
 حرارت با موهام توي دسددتاش شدددن قفل با. گذاشددتم لباش روي لبامو اروم

 .  یدمش*ب*و*س* بیشتري
 . کردم بدنش حصار خودمو و خوابوندم تخت روي

 .  یدمکش پایین و گرفتم لباسو بنداي و گذاشتم هاش سرشونه روي دستامو
 .  میکردم اینکارو داشتم چرا نمیدونستم

 .  میشد تر پررنگ ذهنم توي هاي صحنه اي ه*ب*و*س* هر با
 !میکنه ناله داره درد از نیال که نفهمیدم و شدم عصبي

 
 دست از کنترلمو گرفت قرار دستم یرو که دستاش یول کنار بکشم خواستمیم

  دادم
  بود غوغا درونم

  بودم داغ داغ
  گرفتمیم شیات داشتم

  بودم کرده تب بود زده حرفارو اون ارام یوقت از
  کردم پر السویگ و رسوندم کمد به خودمو

  خوردم تونستمیم تا
  باشم مست مست و کنم فراموش رو زیچ همه که بودم خورده یحد در گهید

  نباشم خودم خواستمیم امشب یول خوردمیم تمیظرف حد در شهیهم
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  بشم گهید ارش هی خواستمیم
  احساسم به بدم خودمو و شم منکر عقلو
  افتاد الین به خمارم نگام

  نبود من متوجه و کردیم هیگر داشت هنوزم
  نیزم رو کردم پرت و کندم تنم از لباسمو
  خودم ریز دمشیکش و انداختم تخت رو خودمو

  گرفتم دندون به لباشو و افتادمو لباش جون به
 ... و کردمیم خودمو کار هاش ناله یصدا به توجه یب

  بالش رو گذاشتم سرمو و افتادم کنارش حال یب دمیرس که لذت اوج به
  برد خوابم لحظه همون که بودم جیگ انقد

NILA 
  نبرد خوابم درد از صبح تا
  و کردیم یخال من سر هم بار هر که اشیباز یوحش و کردناش مست یطرف از

  مامانم گهید یطرف
  جونم از تر زیعز مامان

  دنمیکش نفس لیدل
  بده یلیخ بشه خراب مقابلت یسازیم بت ازش تیزندگ تو کهیکس یوقت

  بود شده نابود من یزندگ ی اسطوره
  خدا اخ

 ؟ کنم اعتماد یک به تونمیم گهید
 ؟ مادرم از تر نیام یکس چه
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 مادرم؟ از مهربونتر یکس چه
  هوا رفت غمیج درد از که شم پا گرفتم تخت به دستمو

  کردیم درد یعیفج طرز به کمرم
  نبودن یوحش انقد هم ها وونیح

  یمست تو برسه چه بود بد اخالقش و رفتار شیعاد حالت تو ارش
  گرفتم وارید به دستمو

  بشه اروم جونم یب تن که گرفتم دوش هی همه از اول و
  اتاق تلفن سمت رفتم و دمیپوش رو حوله رونیب اومدم که حموم از
  زدمیم حرف مامان با دیبا
  برداشت بوق نیاخر با
 ؟ الو+ 
 ؟ خونس مامان کاین سالم_ 

 ..دلددد ؟ یخواهر یخوب الین سالم_  
  گذاشتم نصفه حرفشو

  خونس مامان دمیپرس_ 
  شد نیغمگ صداش

  داره کارت الین مامان....  یگوش اره_ 
 دادم فشار دستم تو رو یگوش

 
 ؟ دخترم جانم_ 
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  بستیم گلومو راه میلعنت بغض بزنم حرف خواستمیم وقت هر چرا
 ؟ مامان_ 
 ؟ نفسم دلم جون_ 

  دادم دنیبار ی اجازه میبارون یچشما به و بستم چشمامو
  ؟! چرا ؟ مامان چرا_ 

  کرد مکث
  ؟ یچ چرا ؟یگیم یچ_ 
  ا.... چر...  چد_ 

  کردم قطع تلفنو و گرفتم دندون به لبامو
  گفتم لب ریز

 ... احمدددددددددددق
 ..... احمدددددددددددددددق

  گرفتیم اوج کم کم صدام
 .... احمدددددددددددددددق

 ؟ حماقت چقد
  ؟ بگم بهش خواستمیم یچ

 ؟ یبود غهیص دخترت مثل که بگم
 ؟ میبش ارش امثال غهیص دیبا جد در جد بگم
 ؟ میبدبخت انقد چرا مامان بگم
 ؟ بشه یک غهیص قراره کاین بگم

  گذاشتم دهنم یجلو دستمو
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  زدم زار بلند بلند و
  بود یکیتار به رو هوا اومدم که خودم به

  کردیم درد یگرسنگ از دلم
  بود دنیترک حال در سرم و

  خوردم اب بدون و برداشتم بخش ارام قرص هی ، اشپزخونه رفتم
  بود خشک خشک گلوم
  دادم قورتش بزور
  شدم رهیخ نمیغمگ ی چهره به و ستادمیا سالن بزرگ نهیا یجلو

  بودم شده ریپ سال چند ساعت چند عرض در
  بود کرده باد و کبود لبام و چشام ریز

  کردم احساس رو یبد سوزش که دمیکش لبام رو دستمو
  شد جمع صورتم

  رفتم فرو فکر تو و نشستم همونجا
  ؟ بود یچ داستان ادامه

 ؟ دمی*ر*ق*ص*یم ایدن نیا ساز به دیبا یک تا
 ؟ بستمیم صاحابمو یب دهن و کردمویم صبر دیبا یک تا

  بزنم غیج تونمیم تا خواستیم دلم
  شم اروم و بزنم غیج

  برم و شم اروم
 ... برم
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  برم شهیهم یبرا
  نرسه بهم چکسیه دست که دور یجا هی برم
  بردینم ییجا به راه من یادایفر یول

  میشونیپ به بچسبونن یوونگید مهر نکهیا جز
 ؟ ینیبیم منم ایخدا

 ؟ یکن نگاش شهیم شرمت هم تو یحت که بدبخته بندت اونقد ای
  احساسم یب مرد قامت رو خورد سر نگام در یصدا با

  بود داده انجام روم حرکاتو نیتر انهیوحش شبید که مردم
 بود نشده متوجهم هنوز و  بود نییپا سرش

 
  بود نشده متوجهم هنوز و بود نییپا سرش

  رفت هم تو اخماش نهیا کنار دنمید با
 ؟ یکنیم یغلط چه اونجا تو+ 
 !  هه
 ... یگرم استقبال چه

  رفت جیگ دوباره سرم که پاشم خواستم
  گرفت شونمو ریز و رسوند بهم عیسر خودشو

  نشستم مبل یرو کرد کمکم
  بستم چشامو
  ومدیم اشپزخونه از ییصداها

  کنهیم کاریچ داره نمیبب تونستمینم یحت که بود خراب حالم اونقد
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  خورد تکون که مبل
  شدن باز پلکام

  کرد باز مصرفو بار هی ظرف هی در
  خورد مینیب به که کباب یبو

  کرد ضعف دلم
 . اورد دهنم کینزد توهمش یاخما همون با و کرد غذا یمحتوا پر قاشقو

 
  کردم نگاش مستاصل

 
 ؟ حلقت تو بکنم زور به ای یخوریم_   

 
  نبود ادم مثل محبتاشم یحت

  خوردم و کردم باز دهنمو ناچار
 

  شدمیم میگرسنگ متوجه شتریب خوردمیم که یقاشق هر
  رفت ، پاشد و زد تیرضا سر از یلبخند شد تموم که غذا

 
  دادم هیتک مبل به سرمو

  ومدیم دور از صداش
  بخواب تخت رو برو پاشو_ 



 291 احساس من یمرد ب

  گفتم حالت همون در
 ؟ یخورد شام خودت_ 
  بخواب راحت برو ، بعدا خورمیم نه_ 

 یمومت که اشیباز یوحشدد...  دمیترسددیم ازش که گفتمیم بهش دیبا یچجور
  نداشت

  مردمیم واقعا کردیم دایپ ادامه دوباره اگه
  نداشتم رو ضربه همه نیا طاقت من

  بهش دوختم نگاهمو
  بود ظرفها کردن جا جابه مشغول اشپزخونه تو

  دیرسیم بنظر اروم
 
  دمیکش دراز تخت رو و رفتم اتاق سمت به
  شد باز در که نگذشت یلیخ

  کنهیم کاریچ داره نمیبب تونستمینم بود بسته چشمام چون
 

  اومد بالکن در شدن باز یصدا بندش پشت و در شدن بسته یصدا
 کردم باز چشممو هی

  بود واضح شهیش از رشیتصو
  بود گرفته دورشو گارشیس دود هی و نرده به بود داده هیتک دستشو

 !  دیکشیم گاریس چقد
  داشت؟ درد انقد یعنی
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 ؟ بود شتریب منم از درداش
  کرد بابامو یهوا دلم

 
  دخترشو کردیم تمیحما و کردیم باز برام اغوششو دیبا االن که یپدر

 ؟ بود کجا االن
 خاک؟ خروار هی ریز

 ؟ یچ بخاطر
 ؟ شیلعنت مواد

 ! مونیزندگ به زد شیات که یادیاعت
 !  کرد بد خوبمو یبابا

  بود یچ ادشیاعت شهیر دمیفهمیم االن
 

  باشه ارش پدر کار زدمیم حدس
  داشتم نیقی نه که حدس
 گرده نیزم گنیم که راسته

 
  گرده نیزم گنیم که راسته
 ؟ اون ای من گرفتیم انتقام دیبا یک حاال

  نبودم هم پدرش قتل یاصل مقصر یحت که یمن
  دیکن قضاوت
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 ؟ بود یک مقصر
 ؟ یک ؟ ارش ؟ من
 .... ارش اخ

 ؟ یلعنت یکرد عاشقم چرا
  بودم کرده ریگ یراه دو وسط

 ؟ رفتن ای موندن
 

 ...بیفتد بود قرار اتفاقي چه که نداشت فرقي هیج
 آمد مي سرم بر چه و آمد مي پیش چه بعدش که

 نداشددته جا شددهر این جاي هیج هیج که دلم جاي هیج در تو بود قرا که وقتي
  میرفتم شهر این از باید باشي
شیدي نفس را آن تو که هوایي از باید کم دس شدم دور میک  ردو جایي به... می

 ....بودن تو به شبیه موهایش مدل و...نمیزد را تو عطر کسي که جایي...  میرفتم
  انداخت ینم احساسم یب مرد ادی  مرا شیسرما که ییجا

 ...هستي تویي که انداخت نمي یادم که جایي
 !...کند نمي فرقي هیج گمشدنش فراري یك براي و کردم فرار تو از من

شت و بروي اینکه... میخواهد هنر  هم کردم فرار..  شرط نکني نگاه را سرت پ
 ...است رفتن
 ار رفتن شرط نیاوري چشمهایت جلوي را سرت پشت ادمهاي خودت با وقتي

 ...کردي رعایت
 همیشه براي بروي بار یك که این
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 ...برگردي دوباره که نشود هوایي دلت پنجره کنار باراني شبهاي و 
 قمشتا هم بعد و دهي نشأن بیخیال را خودت نکني سعي اسمش شنیدن با و.

 .....شوي دار خبر او از تا بدهند ادامه را او درباره بحث که باشي
 ...برگردي و ببازي را بازي آخر دست و

 هک اي شددکسددته دل آنقدر که...برنمیگردي باز که کند مطمئنت باید رفتن
 ...نمیکنند تردید پاهایت

  نداشتم من که میخواست جرئت رفتن
 .... حاال

 مرا تو ماس وقتي باشم رفتن فکر به کنم فکر رفتنم بعد روزهاي به هم چقدر هر
 !ندارد سودي کردن فکر آینده روزهاي به برمیگرداند، گذشته به

  بود رفتن فکر نیبهتر
 ... اما
 ؟ داشتم طاقتشو اما

  کردیم نابود منو شیدور روز هی
 ... رفتن برسه چه
 .... شهیهم یبرا
  نبود اسون تمیوضع نیا تحمل یجهت از

  کردمیم یزندگ میناتن برادر با داشتم من
  بوده باباش محرم مامانم یروز هی باالخره
 ؟  نه گهید شهیم حساب برادرم
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  دادم فشار محکم پلکامو
 ؟ شدیم تمام جدال نیا یک

  عقلم و قلب نیب جدال
  برو گفتیم عقلم

 .... قلبم یول کن شروع رو دیجد یزندگ هی و برو گفتیم
 
 ...  قلبم یول

  دیکشیم یدرد چه که اخ
 :کوچکم قلب یبرا سوزدیم دلم یگاه
 کندیم قش شیها خنده یبرا که یقلب
 لرزدیم نگاهش بخاطر که یقلب
 شکندیم اش یسرد از که یقلب
 شودیم خون غمش با که یقلب
 دهدیم جان اش یمهربان یبرا که یقلب
 کشدیم پر شیصدا دنیشن یبرا که یقلب
 کوبدیم وار وانهید دنشید یبرا که یقلب
 شودیم پرت یبلند از دیگویم را نامم یوقت که یقلب
 

 ندک آرام را قرارمیب قلب آغوشش با دیایب تا داندیداند،نمینم او که افسوس
  بود مغازه هی کاش

 رفتیم آدم
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 گفتیم
 خوامیم" خوش الیخ" کم هی زحمت یب
  

  چندن؟" دل ته از ها خنده" نیا دیببخش
 

 !آقا
 چند؟ یا لحظه" آرامشا" نیا

 
 چند؟ یمشت یزندگ رو پاشنیم که"  ایالیخ یب"نیا

 
 ن؟یدار" بغضن یب که ییروزا" نیاز
 
 !ن؟یدار ما دل اندازه" رنج یب ِی ساال" نیاز
 
 !دارن؟ دوام" ایشاد" نیا

 
 ...نه

  خوامیم" یزندگ" هی آقا یبگ و رفت شدیم بود ییجا هی کاش
 ... خوبش جنس زحمت یب

 .... بود کاش
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  ختیر بالش یرو و خورد سر چشمم از یاشک قطره
  بود شده نیغمگ میزندگ چقد

  شدمیم افسرده داشتم کم کم
  نباره تا دادم فشار شتریب چشمامو شد بسته که در
  دادمیم نشون فیضع خودمو دینبا
  داشت یحد هم هیگر
  کردمیم ترک مسخرمو عادت نیا دیبا

 ... تالش یکم از غیدر اما
  افتادیم که یاتفاق هر

 ... بد ای خوب
 دنیباریم یلعنت یاشکا نیا

 
  دیکش دراز کنارم

  دمیکش هام هیر به عطرشو تلخ یبو
  کنهیم یحرکت هی ای کنهیم صدام ای حتما کردمیم فکر

 ابخو از خبر ارومش ینفسا و بسته چشماشو دمید کردم باز که چشمامو یول
  دهیم قشیعم

 بخوابم منم کردم یسع و دادم قورت گلومو تو بغض
 بسددتم چشددمامو نشددد کنم فراموش زویچ همه تا کردم یسددع قدر چه هر اما

 یجلو از برق مثل زیچ همه که نکنم فکر گذشددته از یزیچ چیه به خواسددتم
 نشه داریب خواب از آرش نکهیا یبرا شکست میلعنت بغض بازم گذشت چشمام
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 ورط نیهم صددبح تا بودم تنها قدر چه بزنم داد خواسددتیم دلم اطیح تو رفتم
 نزاشتم هم یرو پلک زدمو ذل باغچه یگلها و درختا به اطیح یتو

Arash: 
 نروخو کل شدم نگران یلیخ دمیند کنارم الروین اما شدم داریب خواب از صبح

 لباسامو و اتاق تو رفتم عیسر نبود یخبر ازش اما گشتم دنبالش
س ذهنم به ییجا الین مادر خونه جز کردم عوض  شتمو و چیسو دینر  تمرف بردا

  نیماش سمت
 باغچه هب و بود نشسته جا کی خورد چشمم به الین کبود و رفته گود یچشما که
 انگار رفتم که تر جلو اما شدددم شددکه هم دمیترسدد هم اولش بود شددده رهیخ

 دنیبار از شدن خسته میگفتن بهم انگار زدیم حرف باهام چشماش
 ؟؟یخوب ال؟؟ین_
 خوبم+
  دکتر میبر پشو ینکرد استراحت یچ یبرا یبود نجایا شبید از چرا_
  ومدینم خوابم فقط خوبم نه+

   پاشه که کردم دراز سمتش دستمو زدمیم حرف باهاش که طور نیهم
  شدم دراز دست به توجه یب

  گرفت شیپ رو خونه راه و شد پا خودش
 نشستم همونجا و بمیج تو گذاشتم دستمو

 
 (الین)
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  بود ریدرگ فکرمم کردمیم حاضر رو صبحانه داشتم کهیحال در
 
 

  نداشت یسود چیه موندن
  داشت دوسم یارش نه
  بود من یجا نجایا نه
  ارش نه بدونه مامان نه که رفتمیم ییجا دیبا

 ؟ یکن یزندگ تنها یخوایم اخر تا یچ که اخرش: گفت ییصدا
 ؟ یچ پول

  بود رفته ادمی پول یوا
  بانک زاشتمیم دادیم پول بهم ارش یهرچ مدت نیا ، داشتم انداز پس یکم

  دبو خوب شروع یبرا یول بود کم هم باز  شدیم یونیلیم ده حدود کنم فکر
  کنم کار ییجا تونستمیم و داشتم هم سانسیل باالخره

 ؟ یچ ارش_ 
  شدن متوقف دستام که ختمیریم ییچا داشتم
 !  ارش

 ؟ کنم یزندگ اون بدون تونستمیم
 
 

 ..... بودم فیضع من
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  مردمیم اون بدون من  بشکنم نبودنش با که فیضع اونقدر
 ... یول

  بود ممکن کار نیبهتر رفتن
  کردمیم انتخاب بدو بدتر و بد نیب دیبا

 نه؟ مگه رفتیم بود من یجا کس هر
 نه داره یا عالقه بهم خودش نه که کنم یزندگ یمرد با تونسددتمیم یچجور

 ؟! خانوادش
 ؟ شدیم یچ بوده باباش با من مامان دیفهمیم مادرش اگه تازه

 ؟ شدیم یچ نظرتون به
  بود واجب برام مرگ

 بود؟ اروم ارش چرا بودم تعجب در
 ؟ زدینم ازش یحرف چرا
  سرم تو بکوبه و کنه بهونه زویچ هر داشت عادت که اون
 ؟ گفتینم یزیچ چرا پس

 
  گرفتم خودم یبرا ریپن لقمه هی و زیم رو گذاشتم رو ییچا یها وانیل

  رفتینم نییپا گلوم از لقمه
  دادم قورتش زور به ییچا با

  نشست مقابلم یصندل رو و اومد هم ارش موقع همون
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  میخوردیم صبحانه سکوت در
  یا صبحانه چه اونم
 ... بود مار زهر

  افتادنیم هم رو مدام چشمام
 زیم رو فتهیب سرم بود مونده کم
 
  رسوندم اتاق به  خودمو حرف بدون و شدم پا جام از

  برد خوابم نرفته بالش یرو سرم
 دراز متشس دستمو بازم مهین یچشما با و گفتم لب ریز یلعنت تلفن یصدا با

  کردم
 ؟ ها_ 
  سالم کیعل_ 
  شد شروع منم یها فش لیس دیمهش یصدا دنیشن با

  شد بلند قهقهش یصدا
 مرگته؟ چه دوباره!  یعوض زهرمار_ 
ص یشوریب یلیخ_  س یبرا زدم زنگ منه ریتق ستمو نیبهتر میعرو  عوتد دو

  کنم
 ؟ یندار یکار درک به_ 

  افتاد بکار مغزم تازه
 ؟ یعروس

 ؟ کنه ازدواج خواستیم دیمهش
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 ؟؟ تهیعروس_ 
  میخواستگار اومد استاد اره_ 

  اومد در ممکن شکل نیتر گشاد به و شد باز کامل بازم مهین یچشما
 ؟؟؟؟ استددددددداد_ 
 ؟ وفتهین پام به تا سمین کنش ول نگفتم مگه اره_ 
  بابا گرم دمت_ 
 ؟ میابج یعروس هس یک حاال_ 
 : گفت جانیه با

  فردا_ 
 ؟ یگیم من به االن تو فرداس ، کنن سرت تو خاک_ 
 ارش اقا اب نره ادتی پس...  گفتمیم زودتر که یکن یغلط چه یخواستیم مثال_ 

  برات ارمیب نشد شرمنده هم یعروس کارت ، نیایب
 ؟ تاالر کدوم یاوک ، شرمنده دشمنت_  
 ... تاالر_ 

  بود کینزد خب
  دمیخواب و بالش رو گذاشتم سرمو دوباره کردم قطع که تلفنو

 
  بود شده شب دوباره پاشدم که خواب از
  کنهیم نگاه ماهواره داره و داده لم مبل رو ارش دمید که رونیب رفتم اتاق از

  کنم نگاش و نمیبش ساعتها خواستیم دلم
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 ؟ بود یچ واکنشش رفتمیم اگه
  کردیم فراموشم و شدیم ناراحت روز چند فوقش فوق
 . شکست فکر نیا از دلم

 :  گفت و باال گرفت سرشو
 ؟ هیچ ها_ 

  نشستم روبروش رفتم  کرد خوش جا لبام یرو یتلخ لبخند
  دهیمهش یعروس فردا_ 

  گفت تفاوت یب
 ؟ یچ که خب_ 
 ؟ باشه میبر_ 

  داد تکون یسر
  نه ای ادیم االن دمینفهم

 ؟ گهید میریم ؟ یچ یعنی_ 
  میریم اره_ 

  کردم نگاش دوباره و دمیکش یراحت نفس
  بود جذاب واقعا سشیف

  فرم خوش یلبا و دهیکش ینیب و نافذ یمشکل یچشما
  بود نزاشته کم یچیه خلقتش تو خدا
  بود من مال کاش فقط

 ... کاش
  دلم تو ختیر ایدن غم دوباره
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  بود واجب برام مردن
  بکنمش خودم عاشق یزندگ مدت همه نیا بعد نداشتم نویا ی عرضه یحت

  ارهیب در زانو به رو طرف بود تونسته دیمهش
 .... من وقت اون

 ! بدبختم سر تو خاک
 

  گذشت سرعت به زمان
 در ور منتظرم نگاه و بودم نشددسددته ارش کنار باغ تو که اومدم خودم به یوقت و

 انیب داماد و عروس تا بود مونده
 

  دبو گذاشته تموم سنگ برام اونم که شناختمینم رو یکس دیمهش مادر جز
 بود مهربون یلیخ
 داشت دوسم هم یلیخ و
 

  
 دختر ی رهیخ نگاه چرخوندم که سددرمو  بودم رومون ینگاه ینیسددنگ متوجه
  دمید ارش یرو رو یجوون

  بود وهیم کندن پوست مشغول و نبود حواسش اصال ارش یول
 

 : گفتم بهش خطاب
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 ؟ زمیعز بکنم پوست من یخوایم_ 
  شنوهیم صدامونو بودم مطمعن

  کرد  زیر چشماشو
 ؟ یچ_ 

  گرفتم ازش رو چاقو و زدم یمهربون لبخند
  کندم پوست رو ها وهیم

 . دهنش سمت بردم و شده خرد اریخ به زدم رو  چاقو
 
  بود زوم روش نگاها از یلیخ
  منه مال کنم ثابت خواستمیم

  موندیم من مال دیبا اخر تا ارش
 ... بمونم من چه برم من چه

 
 

  بودم خودخواه من
 ؟ بود یادیز انتظار باشه خودم مال فقط شوهرم خواستیم دلم

  هیچ شیمعن دیفهمینم یول داره یمعن کارام دونستیم خودشم
 

 : گفت  که دهنش سمت بردم که رو چاقو
  شدم ریس_ 

  رفت هم تو اخمام
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  ک ینخورد یزیچ_ 
  شهیهم مثل شد یجد لحنش

  کن تمومش خاهشا ، ستمین بچه من الین_ 
 

 . زیم به دوختم رو میعصب نگاه و ظرف تو کردم پرت رو چاقو
 

  خواستنشیم همه که بهش لعنت
 " من جز بود همه مال اون
 ... خدا اخ

 . نداشتم اشکامم کنترل کرد،یم خفم داشت بغضم
  گرفتم دستم با چشمامو نم
  انداختم پا یرو پا و

 . رفت باال ها زن ِکل و عروس نیماش یصدا
 :  گفت که پاشدم جام از
  جات سر نیبش_ 

  سمتش چرخوندم سرمو
 ؟ نمیبش چرا_ 

  م*ل*خ*ت* یپاها سمت رفت نگاهش
  پام رون رو گذاشت دستشو و

 !  گمیم بهت نیبش_ 
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 . جام سر کردم سقوط و شدم سست اراده یب و کرد داغ تنمو کل دستش یداغ

 .سمتمون انیب داماد عروس تا شدم منتظر و زیم به دادم هیتک دستمو
 

  کرد نگاهم مات لحظه چند یبرا شد کمونینزد که دیمهش
 

  سمتم اورد هجوم شوهرش به توجه یب هم بعد
 

  دمشیکش بغلم تو محکم و کنار دمیکش رو یصندل
  ختیر گونم یرو و خورد سر چشمم اشک

 
  شده عروس باالخره هم دیمهش شدینم باورم
  دمیدیم خواب داشتم انگار

 
  نشوندم گونش یرو یا هب*و*س**

  میگرفت فاصله هم از
  هیبارون من مثل هم دیمهش یچشما که دمید و

 ؟یکنیم هیگر چرا وونهید ، دیمهش_ 
  گفت و دیکش چشماش به یدست

 !  یمیزندگ تو ادم نیبهتر تو_ 
  کنم جبران تونمینم چوقتیه تویفداکار
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 :  گفتم کنم عوض رو حرف نکهیا یبرا
 ازش؟ سین یخبر ؟چرا کجاس ایال_ 
  کرد یخواه معذرت یکل شیک رفتن پدرش با ادیب نتونست_ 
 

  دادم تکون یسر
 شد کینزد بهمون لبخند با دور از استادم موقع همون

  
 . نجاسیا یک نیبب به به_ 

  شد قیعم لبخندم
  استاد سالم_ 

  باال رفت یجالب طرز به ابروهاش
 ؟ گهید یخودت خانوم الین ؟ نمیبیم خواب_ 
  گهید نینکن یلطف کم استاد عه_ 

  افتاد ارش به استاد نگاه
 ؟ یکنینم یمعرف الین_ 

 :  گفت و شد پا جاش از ارش
  خانووووم الین شوهر  هستم ارش_ 

  دیکش رو خانوم الین
  گرفت خندم

 . گردنیبرم دوباره گفت دیمهش و دادن دست بهم دو هر
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 :  گفت و دیکش هم تو ابروهاشو مینشست یوقت 

 ؟ الین گفت بهت چرا کهیمرت نیا_ 
 

  شد گشاد چشمام
  بود شده حساس دایجد چقد

 
 ... گهید استادمه ؟ گفتیم دیبا یچ پس_ 
 
 ؟ یریگیم گرم انقد استادات تمام با یجنابعال_ 
 

  نییپا انداختم سرمو و ندادم جوابشو
 

  کرد بلند سرمو و داد فشار دستش تو چونمو
 " زنمیم حرف دارم تو با_ 
 ؟ بگم یچ_ 
 

 کرد ول چونمو و زد یعصب پوزخند
 
 . میکردم دنبال رو علیرضا استادمون و مهشید نگاهم با

 . میخندید همراهش و میکرد نگاهش عاشقانه وقتي
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ستشو وقتي ست سمت به و گرفت د  یميمال اهنگ با و کشوند *ر*ق*ص* پی
 . یدند*ر*ق*ص*مي میشد پخش که

 .کرد بیشتر بغضمو بود گوشي در هاي زمزمه از نشون که لباهاشون حرکت
 . نمیپوشم عروس لباس وقت هیچ من

 م،*ر*ق*ص*نمي دارم دوسش که کسي بغل توي وقت هیچ
 ، نمیزارم دهنش عسل وقت هیچ
 ... نمیرم راه دستش در دست وقت هیچ

  ، میشد بیشتر داشت لحظه هر بغضم
شید لبهاي روي که ارومي ه*ب*و*س* با ست مه ش شکي ،قطره ن شمم از ا  چ

 . افتاد
 .  شدم دور اونجا از سریع و دستشویي، میرم گفتم ارش به کوتاه خیلي

شت به خودمو شستم صندلي ،روي رسوندم بود بازي محوطه که تاالر پ  از و ن
 ...کردم گریه دل ته
 . بردم باال سرمو ،هراسون دستم شدن کشیده با

 .  نداشت اخمي هیچ که بود باري اولین شاید. میکرد نگاهم داشت ارش
 . بشم بلند کرد مجبورم و کشید دستمو
 .  میشد شنیده هنوز مالیم موزیك صداي

 اهنگ ریتم با و گرفت کمرمو راسددتش دسدددت با کرد، نزدیك خودش به منو
 داد، تکون خودش

  بود، شده حبس سینم توي نفس
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  م،*ر*ق*ص*مي دارم ارش بغل توي االن که نمیشد باورم
 .  شد بیشتر اشکام شدت

 :گفت.  گرفت باال سرمو شصتش و اشاره انگشت با
یه داري هنوز که تو گه میکني، گر  اینم ؟ ي*ر*ق*ص*ب نمیخواسددتي م

 میکني؟ گریه داري چي واسه دیگه.   *ر*ق*ص*
 ، هیچي زدم لب اروم

 . کردم پنهان سینش توي سرمو و
 تو یبرا
 تیچشمها یبرا
 من یبرا
 میدردها یبرا
 ما یبرا
 ییتنها نهمهیا یبرا

 ...کند یکار خدا کاش یا
 
 (آرش)
 

 زا باالتر بدنم دماي کردم حس و  بود شددده عادیش حد از باالتر قلبم ضددربان
 .عادیشه حد

 به بود دهدا تکیه سرشو و بود گذاشته سینم روي دستشو.  انداختم بهش نگاهي
 . سینم
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 .  کشوندمش خودم سمت بیشتر ناخوداگاه
 .  کردم فرو ایش قهوه موهاي بین سرمو

 .نشوندم موهاش بین اي هب*و*س**
 کنم انکار نمیتونستم دیگه

  بگم دروغ نمیتونم خودم به که اینه حداقل
  زندگیم و فکر تمام بود شده نیال

  بشم بیخیالش  نمیتونستم مادرش از نفرتم تمام وجود با
  بره زندگیم از بزارم نمیتونستم

  میداشتم نگهش شده که هم زور به باید
 :گفتم بهش رو اهنگ شدم تموم با

 تو؟ بریم
 داد، تکون سري
 . میداشت بر قدم اروم داشت کنارم

 .رفتم ودیمب نشسته که جایي سمت به نگاهي بدون و گرفتم دستام بین دستاشو
 بگم بهش کارمو دلیل نمیتونستم کنم، نگاهش نمیتونستم
 کرده تغییر وجودم توي چي که بدن لو چشمام میترسیدم

 ، نمیزد حرفي و بود پایین سرش مدت تمام نیال ، برگشتیم وقتي
 :گفتم گوشش دم

 دوستت؟ پیش بري نمیخواي
 :  پرسید. کرد نگاهم تعجب با و کرد بلند سرشو
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 میتونم؟
 . برو و بپوش شلواریتو جوراب_ 

شیدنش از بعد و داد تکون سري ستش سمت به پو شید دو  اهجایگ توي که مه
 . رفت بود نشسته

 بودم، نکرده دقت رفتنش راه به حاال تا
 . یدادم بدنش به خاصي تاب رفتنش راه با همراه و میداشت بر کوتاه هاشو گام

 . نمیکنه اینکارو عمد از میدونستم
شته مدتي هنوز شیده عقب کنارم صندلي که بود نگذ  دختري همزمان و شد ک
 نشست کنارم

 النی معطوف نگاهمو حضددورش به توجه بي دوباره و انداختم بهش نگاهي نیم
 . کردم

 :شد بلند دختر نازك صداي
 دخترته؟ دوست
 :گفت و کشید دستمو که بشم بلند خواستم.  ندادم بهش جوابي
 ! جدیدي کیس یه دنبال اگه بشیم اشنا هم با میتونیم

 : گفتم ممکن لحن ترین خشن با.  زد هم چشمکي همزمان و
 . نکرده الزم

 !زده ذل بهم نگران نگاهي با دیدم که رفتم نیال طرف به
 
 (الین)

  میبود خونه برگشت راه تو و میبود نشسته نیماش تو
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  بود برقرار سکوت شهیهم مثل

ستش نکهیا تا  اهنگ هی رو اهنگ چند کردن عوض بعد و ضبط سمت رفت د
  کرد یپل
 
  پنجره کنار شبه سه دو_ 
 .. برهینم خوابم گهید

  که حرفه عالم هی دلم یتو
 .. بهتره بمونه دلم یتو

  سین خوش حالم من
  قلبمه تو یکی

  وابسته  شهینم که
  مرحمه هی مثل

  دسته هم زخمام به که
  قلبمه تو یکی

 
  دادم هیتک شهیش به سرمو

  دوختم پنجره به نگاهمو و
 . بود نیریش برام بازم نداشت اهنگ نیا گذاشتن از هم یمنظور اگه یحت
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  سین خوش حالم من
  همه با یخودیب

  خندمیم عکسام یتو
  قلبمه تو یکی

  پابندم عشقش به که
 .. قلبمه تو یکی

 
  کردیم مضاعف نمویریش حس داشت روم نگاهش ینیسنگ
  بدم دست از کنترلمو ترسمیم یول کنم نگاهش منم خواستیم دلم

 
  خوامیم اونو هنوزم یعنی هام خنده وسط من یاشکا

  شدم گم یعاشق تو یجور هی
  کجام دونمینم هنوزم که

  سین خوش حالم من
  قلبمه تو یکی

  وابسته شهینم که
  مرحمه هی مثل

  دسته هم زخمام به که
 .... قلبمه تو یکی

 
  رفتمیم دیبا من
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 ... امشب یول
  بودم دهید رو گهید ارش هی امشب

  دادیم نشون بهم شویاصل خود داشت تازه انگار
 ؟ االن چرا

 .. نبود موندن میتصم که االن
 ؟ دادیم ارور  مغزم چرا

 ؟ بود درست یچ
 
  انداختم قفل تو رو دیکل و شدم ادهیپ ، نیماش توقف با
  بود غوغا دلم تو
 

  دمیکش دراز لباسا همون با و رسوندم اتاق به خودمو
 

ست ستمو د شتم را  و فکر شده که هم شب هی یبرا کردم یسع و سرم رو گذا
 کنار بزارم رو الیخ
   و بخوابم اروم و

 . برد خوابم که دینکش یطول
 

  پاشدم که صبح
  بودم یانرژ پر و سرحال شهیهم برعکس
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  زدم صورتم و دست به یاب اول
 نهیا یجلو رفتم بعد و

  زدم دارم موج یموها به یا شونه
 . بستمشون ساده و
 

  باشه اشپزخونه ارش کردمیم فکر
 نبود نییپا رفتم یوقت اما

  
  نکیس تو گذاشتم رو همه و کردم جمع صبحانشو لیوسا

  کردم درست هم خوشمزه ناهار هی ، شستم که رو ها ظرف
 
  کردم ماهواره یتماشا مشغول خودمو و
  کردمیم عوض رو ها کانال حوصله یب

 
  بود گرفته خندم گهید
  دادنیم طول چقد رو مسخره الیسر هی

  کردم سرگرم خودمو ینجوریهم شب تا
  اومد قفل تو دیکل چرخش یصدا یوقت
  ستادمیا در کنار عیسر و شدم بلند جام از
 
  شد  محو زود یلیخ که اومد لبش یرو  یکمدنگ لبخند دنمید با



wWw.Roman4u.iR  318 

 

 ...عدز ینباش خسته سالم_ 
  کردم قطع حرفمو

  کردم محبت من یچ هر بسه
  دمینشن خودش زبون از زیام محبت کلمه هی بار هی

 
  سالم_ 
 

  کردم زونیاو یلباس چوب رو و گرفتم ازش کتشو
  بود متعجب افشیق

  کردیم تعجب دمیبا
  بودم نکرده کارا نیا از تاحاال

 . نبودم بلد کردن هیگر جز یکار چیه کال
  گفتم که اتاق سمت رفتیم داشت

 ؟ یخوریم ییچا_ 
 
  خورمیم اره_ 
 

  زیم رو گذاشتم و ختمیر ییچا تا دو
 نشستم و کنار دمیکش هم یوصندل

  نشست روبروم و اومد اونم بعد یکم
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  میبزن حرف خواستیم دلم
 شدیم دلم ی خواسته مانع خستش ی افهیق اما

  
  خوردم مییچا از یا جرعه و نییپا انداختم سرمو ناراحت

 
 ؟ الین_ 
 

 . دیکش ریت گردنم یها استخون کل که کردم بلند سرمو تند اونقد
 .کردم نگاش یسوال

 
 ؟ افتاده یاتفاق_ 
 
 ؟ یاتفاق چه_ 
 
  یبزن یخوایم یحرف کنمیم احساس..  دونمینم_ 
 

  انداختم باال شونمو
 ندارم یحرف نه_ 
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صمیمم که حاال ست دل ، بود رفتن به ت شو، تمام میخوا شو، حرکات  گاهن حرفا
 .کنم ثبت ذهنم تو هاشو

 .کنم زندگي یادش با بتونم حداقل تا
شتاي به شیده و بلند انگ شه. کردم نگاه اش ک شت عادت همی شو دا ستا  ورد د

 . کنه قفل لیوان
 .میخورد قند دوتا با همیشه چاییشو
 .  افتاد لباسش به نگاهم

 برشست سینه از قسمتي همیشه و ، بست نمي لباساشو اول دکمه دو وقت هیچ
 .میکرد خودنمایي

ستخوني فك ، دوختم اش چهره به نگاهمو شیده، ا شماي تیز، قلمي دماغ ک  چ
 ...بلندش پیشوني ، پرش ابروهاي ، مشکي نافذ

 . بکشم بینشون انگشتامو تا میکرد ام وسوسه شلخت موهاي
 . بود ریخته پیشونیش توي تارش تا چند همیشه که موهایي

 :اومد خودم به اش کالفه صداي با
 !منو خوردي میکني؟ نگاه اینجوري چرا

 . کردم سکوت جوابش در و زدم لبخندي ناخوداگاه
 !  من احساس بي مرد میدوني چه تو
 !وجودمي دلیل تو! مني جسم و روح کامل غذاي تو

 .نمیشم سیر بهت نگاه از که معلومه
 . کرد نگاهم رفته باال هاي ابرو با ارش
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 . میفتاد پیشونیش روي خط میداد باال ابروهاشو وقتي
 . رفت بیرون خونه اشپز از و کشید عقب رو صندلي کالفه

 .بود پیدا غرورش هم رفتنش راه از حتي ، کردم نگاه رفتنش راه به
 . میدونست قبل از هاشو قدم تمام جاي انگار ، میداشت بر قدم محکم

 !!!کردي؟ چه دلم با تو ، من احساس بي مرد
 

  دادم تکون یسر
  کردمیم ثبت ذهنم تو دیبا رو ساعتها و ها روز ها، هفته نیا ی همه

 
  ردکیم ینیسنگ گلوم تو میلعنت بغض همش یول کنم هیگر خواستمینم
 
  برمیم لذت دیبا
 احساسم یب مرد با یزندگ از
  باهاش زدن حرف از
  بودنم باهاش لحظه لحظه از
 ... یزیچ هر از
 
  باشم فیضع خواستمینم
  بودم فیضع یول
  باشم تلخ خواستمینم
  بودم تلخ یول



wWw.Roman4u.iR  322 

 

 
  نخواستن ایدن هی بود شده میزندگ کل

 
  بود محال همش که خواستن یکل کنارش در و
 

 خواستمیم ارشو من
  خواستمیم ارامشو من
  خواستمیم رو یخوشبخت من

 
  دادم فشار هم رو محکم لبامو

 
 .  کردیم ینیسنگ دوشم رو یبدبخت همه نیا

  دمیکش  یبلند یاه
 

شش یصدا با که بودم رهیخ نیزم به همونجور ش باال اروم اروم نگامو کف  دمیک
  دمیرس لبش یرو جذاب لبخند به تا
 
  برم باالتر خواستمینم گهید

  بارش ی یسال یلبخندا تو شدیم خالصه من یزندگ
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  اوردم لبم به یمجدد فشار
 !  سین هیگر وقت االن!  نه
  یبشکن دینبا تو
 . یبش خار نیا از شتریب دینبا
 

  کردم نگاش یسوال
 ؟ بره خواستیم کجا
  بود کرده هم پیخوشت چه

 
 :  گفت یا بامزه لحن با و داد هیتک اپن به
 
 ؟ شن حاضر خوانینم خانوم_ 
 

  کنم تمومش نداشتم قصد و بهش شدم رهیخ تشنه هی مثل
  چشم بود شده وجودم کل
 . بردارم ازش چشم تونستمینم
 

 . کردمیم حس خونو شور طعم که بودم اورده فشار لبم به اونقدر
 

  برداشت سمتم به  یقدم و دیکش پرپشتش یموها به یدست کالفه
  ستادیا پام یجلو
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  نییپا انداختم سرمو

 
 :  گفت شمرده شمرده و اورد باال سمت به سرمو اشارش انگشت با
 
 ؟ چته قایدق یبگ یخواینم_ 

 ؟ هیچ رفتارات نیا یمعن
 ؟ الین یدیم عذابم چرا

 
  ؟ دیکشیم عذاب داشت من احساس یب مرد
  ؟ باشه مهم براش هم رفتارام که بودم مهم براش مگه

 ؟ ؟نه گهید بودم مهم حتما
  کردیم وونمید داشت عشق

  بودم بهونه دنبال کارش و حرف هر یبرا 
  داره دوسم که بهونه
  خادیم منو اونم که بهونه
  سین طرفه هی حسم که بهونه

 
  نبود ثابت نگاهش

 شدیم ضیتعو چشمام نیب  مدام
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 ؟ مبود یمستثن قدرتم نیا از من یعنی زننیم دلو یحرفا چشما گنینم مگه 
 
  کنم باز دهنمو قفل خواستمیم
  بگم رو ها ناگفته از یلیخ و

  ستمین قاتل من که بگم
  پرستمتیم عاشقانه که بگم
  یباش باهام کنم کاریچ بگم

 
  بود یسخت یتقاضا یلیخ یاخر نه
  تونستمینم

  شکستیم شتریب دینبا من ی شکسته غرور
  داشتم ارزش منم

  بود کرده کورم عشق یول
 دمیدینم رو چکسیه ارش جز

  
 :  داد ادامه

 
 ! یزیبر بهم ینجوریا شده باعث یچ بدونم خوامیم!  بگو بهم_ 

  کردم سکوت
  بزنم که نداشتم یحرف
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  بود یسرخ به رو چشماش
 زدیم موج توش یسرخ از یها رگه

  سابق ارش همون شدیم داشت
   دمیترسیم ازش که یهمون

 
  باال رفت صداش

 
 . یستین سابق یالین تو ؟ یکرد نگاه نهیا تو خودت به یلعنت د_ 

  بزن حرف باهام کن باز صاحابتو یب دهن اون!  یشد عوض
 ؟ اورده سرت رو بال نیا یک
 

 "  تو زدنیم ادیفر بدنم یها سلول تک تک
  یکرد مینجوریا تو 

  ؛ یکرد عاشقم تو
 یکنیم میروان یدار تو
 
 :  افتادم جمله نیا ادی

 باشد یسخت کار دارم دوستت گفتن نکهیا نه
 .بخواهد جگر یلیخ عشق ابراز نکهیا نه
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 یا تهگرف را روزم و شب لحظات تمام بعد به ییجا کی از,یفالن ییبگو نکهیا
 .دستت

 .ستین یسخت کار یبزن را حرفت مالحظه یوب پروا یب نکهیا
 شودیم سخت یوقت کار
 ؛ یکنیم فکر اش ادامه به که
 شد من عاشق هم او و میآمد نکهیا به

 ، یتیسیبا تیها حرف یپا و نشود ییهوا دلت خواهدیم جگر حاال
 ، یگفت که یدارم دوستت یپا
 ، یستیبا تان ینفر دو لحظات یپا
 ..دیکن مرورشان ینفر دو که یستیبا
 !ینفر کی یها غروب یبرا شود یا خاطره نه
 

  رفتمیم دیبا که من
 
 !  نه ای بگم بهش دردمو کردیم یفرق چه گهید
 

  کردیم دور هم از مارو که بود مشکل تا هزار
 .. عشق نیا ادامه مانع بود شده
 کنمن مقاومت و بشم میتسل نکهیا جز!  بدم انجام تونستمیم یکار چه  من حاال

. 
  رفت در سمت به و زد یعصب پوزخند دید که دوبارمو سکوت
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  بست سرش پشت ضرب با درو و نییپا دیکش محکم رو رهیدستگ
 
  گرفتم شیپ اتاقو راه لرزونم یباپاها و پاشدم جام از
 

  افتاد تخت یرو لباس به تارم نگاه
  بردم مینیب کینزد و کردم مچاله دستم تو لباسو و تخت یرو کردم پرت خودمو

  کرد شتریب عطشمو عطرش یبو
 

  دادم فشار دستم تو شتریب لباسو و زدم زار بلند بلند
 بود سیخ سیخ لباسش اومدم که خودم به

  بستم چشمامو و کندم سرم از کشمو
  بود بغلم تو هنوز لباس

 
 دورش خودم از هم نیم هی نبودم حاضر یحت بودن  مهم برام هم لباساش یحت

 . کنم
 

 !دمیکش دراز تخت رو و کردم بغل لباسشو
 !دمیکش قیعم نفس چنتا و بالشتش تو کردم فرو سرمو
 !شدیم تنگ گرمش اغوش یبرا دلم چقد

 !رونیب امیب ارش فکر از و کنم کنترل مویلعنت دل نیا تونستمیم یکاشک
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 تنش نهمهیا از بعد دیشددا تا گذاشددتم هم رو چشددمامو و شدددم مچاله خودم تو
 !ارامش یال شدیم دایپ وجودم تو زیچ همه یول... کنم دایپ ارامش یکم

 .... ارش منتظر و بودم داریب 2 ساعت هیکاینزد تا
 !باشه کنارم اخر یساعتا نیا خاستینم من مرده انگار اما
 !بخابم کردم یسع دمویکش یحسرت پر اه

 !شدم داریب خاب از ظرف خوردن بهم هیصدا با صبح
  مومدیم اشپزخونه از صدا
 !  بود برگشته ارش پس

 روسدد ییدسددشددو رفتم بعدشددم کردم مرتب تختو و اومدم رونیب رختخوابم از
 !شستم صورتمو

 !شدم محوش دوباره و دادم هیتک اشپزخونه اپن ب
 !کردنش کار محو
 .... کردیم قیتز وجودم به ارامشو که مردونش هیدستا محو

 !!کردم؟؟یم چکار ارش بدون من
کار نار مزاحممو اف هاشددم ک یاخر روز از گرفتم میتصددم زدمو ک ها با  تهین

 !باشم داشته رو استفاده
 ! بود نشده من متوجه هنوز ارش
 ! برگشتم اتاق ب دوباره دزدا مثل اروم اروم
 !کردم تنم و اوردم در ییالبالو شلوارک تاپ کی لباسامو سراغ رفتم اول

شم ستم بعد ش  در یدگیپر رنگ و یحالیب اون از صورتمو شمویارا زیم جلو ن
 ! اوردم
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 فتمر اشپزخونه سمت ب شدمو بلند جام از زدمو یتلخ لبخند خودم به نهیا تو
! 

 !بود من منتظر و بود دهیچ زویم ارش
 داد جوابمو شهیهم از تر مهربون که دادم سالم بهش

 ریبخ صبحت یخانوم  سالم_
 
 ! شدم خوردن مشغول کردمو یتشکر لب ریز

 !نداشت نگاهشو دنید طاقت دلم یول کردمیم حس خودم یرو رشویخ نگاه
 ؟؟؟ یا اشفته انقد روز چند نیا چرا یگینم بهم_
 
 ....کردم بلند سرمو ارش التماس پر یصدا با
 گید یتح و رفتیم شدیم بلند اونم بزارم؟ تنهات خامیم گفتمیگفتم؟میم یچ

 ... دادمیم دست از ممیخوشبخت روزه نیاخر اونموقع! کردینم نگاهمم
 :گفتم و زدم یلبخند زور به 
  

 !نیهم شده تنگ نایا مامان برا دلم کمی یچیه_
 
 !ششونیپ برمتیم امروز_
 
  باشه_
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ضر گفت کردو صدام ارش شد تموم ک کارم! کردم جمع زویم شدمو بلند  حا
 ! نایا مامان خونه میبر تا شم

 هشددد تنگ خواهرم برا دلم یول نداشددتم مامان دنید به یا عالقه ادیز نکهیا با
 !بود
 ...میشد خونشون یراه ارش همراه ب شدمو حاضر عیسر

 
 ... دنبالم ادیب گید ساعت کی بودم گفته ارش به
 ... کردم پر  میابج با وقتمو شتریب بودمو شهیهم از تر سرد مامان با

قد قل که دمشی*ب*و*س* کردمو بغلش ان  دنشددوید حسددرت کمتر حدا
 ...بخورم

 ! خنده لبام رو و بود غم از پر دلم
 ! کردنه بودن شاد به تظاهر از تر راحت مردن ها موقع یبعض

 خانوادمم با شدمو اماده.... شدیم داشیپ ارش گید االن. کردم نگاه ساعتمو
 زدگوشدد بهش و دادم کاین به پول مقدار کی و کردم یخدافظ بار نیاخر هیبرا

شک!  نفهمه یزیچ مامان که کردم شما تو که یا شون زدیم سو سو مادرم یچ  ن
 ؟یچ من یول!  نداشددت ویسددرد نهمهیا توقع من از اونم اره!  بود شیدلخور از

 سددمت ب برگشددتم اخر لحظه!  نداشددتم *خ*ی*ا*ن*ت* توقع مادرم از منم
 زنهب حرفشو نکهیا از قبل اما بگه یزیچ که زد لب مامانم کردم نگاشون و خونه

 مامانمو سددمت از یحرف چیه دنیشددن توان!  بسددتم درم و اومدم رونیب خونه از
 .نداشتم
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 .زدم رونیب خونه از ارش نیماش بوق هیصدا با
 دادم سالم بهش شدمو نیماش سوار

 
 م؟؟؟یبر کجا خب_
 
 !باشه دوسداشته مادمازل هرچا_
 
 !خاستیم لواسون دلم. زد برق چشمام!  بود نهار وقت!  کردم نگاه ساعت به

 : گفتم دمویکوب هم به دستامو بچها مثله
 لواسون میبر_
 
 بچشم یا_
 

 ! لواسون سمت ب رفت دادو فشار گاز یرو پاشو
ستوران کی هیجلو ضا. کرد توقف کیش ر ستوران هیف  حیترج یول بود  معرکه ر

 .... کنم نگاه ارشو چهره رستوران هیتماشا هیبجا دادمیم
 ...میکرد انتخاب رونیب به رو زیم هی

 ! میداد سفارش جوجه هردو
 یب مرد هیتماشددا مشددغول منم بودو شیگوشدد تو سددرش  ارش ارنیب غذارو تا

 !احساسم
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 ...میکرد دور دور یکم ارش شنهادیپ ب غذا سرو از بعد
 ...کرد جلب نظرمو یسوار دوچرخه ستیپ کی که میگشتیبرم میداشت

 
 ؟یسوار دوچرخه میبر ارش_

 ! ستیپ سمت به میرفت کردو پارک نویماش! کرد قبول خداخاسته از اونم
 !میافتاد راه و میکرد هیکرا دوچرخه دوتا

 !بود ریدرگ یلیخ فکرم
 !!!بود؟؟؟؟ شده راه به رو زیچ همه بود من رفتن به میتصم که حاال چرا

 
 ال؟ین_
 
 بله؟_
 
 ؟یشینم ناراحت بگم زیچی اممم_
 
 !بگو نه_

 :گفت و کرد مکث یکم
 ه؟یچ من ب نسبت حست_
 

 ! شد اکو مغزم تو ها بار و بارها جملش
 عشق؟ جز باشه تونستیم یچ ارش ب نسبت من حسه
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 !پرستمشیم عاشقانه بگم بهش تونستمینم اما
 !کردمینم عوض زیچ چیه با غرورمو من

 :تمگف بود دنمیکش نفس مانع جور بد که یبغض با بزور کردمو تر لبامو
 
 !ندارم بهت نسبت یحس_
 

 یا مسددخره لیدل و توهم فقط نیا اما!  شددد گرفته حالش یکم کردم احسدداس
 !طاقتم یب دل کردنه یراض هیبرا بود
 !ندارم اقتشویل منم و نداره من به یحس چیه ارش ک دونستمیم خوب من

 برگردوندمو چهرم به خندونمو نقاب دوباره اخره روز امروز نکیا اوردن ادی به با
 و باهم میدیخند گذاشددتمو ارش سددر به سددر یکل سددتیپ اوله به دنیرسدد تا

 ! بودن ارزش با من یبرا خندها نیا چقدررر
 مویداد لیتحو هارو دوچرخه کوفته و خسددته هردو باالخره سدداعت 2 از بعد

 ! میرفت نیماش سمت ب باهم
عت هنوز نه و بود عصددر ۷ سدددا ما  روزه نیاخر از بردن لذت هیبرا یادیز ز

 !داشتم میخوشبخت
 ... کرد یپل شاد اهنگ هی بردمو ظبط سمت به دستمو
 ... دنی*ر*ق*ص* دادانو قر باهاش کردم شروع
 یعاد طیشرا در نشدمو وونهید هنوز دید یوقت اما کرد تعجب کارم از اول ارش

 ! کرد میهمراه دویخند اونم خوشحالم



 335 احساس من یمرد ب

 ! بود گرفته منو دسته گشید دسته با بودو فرمون به دستشی
 !میکردیم نییپا باال دستامونو مویدادیم تکون خودمونو باهم

 !میا وونهید کردیم فکر شدیم رد ازبقلمون که ینیماش هر دیشا
 ! بودم ارشم وونهید من اره

 !بودم احساسم یب مرده وونهید
 

 ! جام سر نشستم ادم مثل و کردم کم کم ظبطو هیصدا شهر کینزد
 !روندیم نویماش ارامش با ارشم

 !شدم رهیخ رخش مین به
 شد؟؟؟ینم تنگ براش دلم

 کنم؟ فراموشش تونستمیم
 کنم؟؟ یزندگ ییتنها تونستمیم

  ؟ بود انتظارم در یچ
 ... اومدم خودم ب نیماش توقف با

 بود؟ کجا نجایا خونه؟ بود نرفته چرا پس
 کجاست؟ نجایا ارش_
  تهران بام_
 

 ! شدم اطراف هیتماشا مشغول گفتمو یلب ریز اوهوم
 !شدم ادهیپ نیماش از ارش با بعد قهید چند
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 بخندل و رفتنیم راه هم تودسته دست همه ک بودن اونجا یادیز هیپسرا و دخترا
 ! بود لباشون رو

 ! نموند دور ارش چشم از ک دمیکش یاه ناخوداگاه
 ! اوردین خودش یرو به اما

 ! ستادمیا پرتگاه لبه و رفتم
 :کردم زمزمه گرفتمو اسمون سمت ب سرمو

 ... من مال نفری نیا بندهات مال اتیدن همه ایخدا
 دایپ ازم یاثر چیه چکسیه گید رفتمویم فردا من نبود من مال اونکه اما... اما
 !کردینم

 .شد فشرده نمیس تو قلبم
 .من سرنوشت بود یشوم سرنوشت چه
 !نمشو رو گذاشت رو سرش کردو بغلم پشت از یکی که بودم خودم افکار تو

 با بستمو چشمامو خورد مشامم ب ارش عطر تلخ هیبو یوقت یول دمیترس اول
 ...سپردم خاطر ب گرمارو نیا وجودمو تموم

 ... شد بلند شکمم قاروقور یصدا که میبود خودمون هیهوا حالو تو
 !دنیخند بلند بلند کرد شروع بعد انداخت بهم یتعجب پر نگاه اول ارش

 انداختم سددرمو خجالت از اما نشددسددت لبم رو یلبخند مردونش هیخندها از
 ... نییپا

 ... میرفت رستوران سمت به و گرفت دستمو ارش
 ... میداد سفارش فیب رست ینیزم بیس  هردومون نبارمیا
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 نگاه مینداشددت قصددد چکدومیه و میبود هم محو هردومون شدده اماده غذا تا
 !میبردار هم رو از رمونویخ

 !بود شده مهربون انقدر ک دارهید نیاخر نیا دونستیم ارشم انگار
 ! گذاشت زیم رو اوردو غذارو گارسون

 !شدم خوردن مشغول و غذا ب کردم حمله یگرسنگ از
 !میرفت نیماش سمت ب باهم و میاومد رونیب رستوران از کردن حساب از بعد

 ... رفتمیم راه جدول هیرو ساله ۳.۴ یبچها دختر مثل بودم کرده باز دستامو
 ... کردیم نگام لبخند با ک افتاد ارش ب چشمم

 . گرفتم دستشو سمتشو رفتم
 ! ومدیم دنبالم حرف یب اونم
شم! میرفتیم راه جدول رو ییدوتا شت بودو شده قدم هم باهم ار  دومیم سرم پ

 . وفتادمیم داشتم و دادم دست از تعادلم. دیپر جلوم از گربه کی ییهوی که
 ! داد دست از تعادلشو خودشم ک کنه اومدکمکم ارش
 !روش افتادم منم رویز افتاد ارش

  نبود یکس ابونیخ تو شکر خدارو
 لبام ور لباشدو گرفتو دسدتمو ک شدم بلند خاسدتمیم کردمو بدنم سدپر دسدتمو

 !گذاشت
 ک افسوس اما کردم حس ویخوشبخت تعم بار نیاول یبرا!  کردم شیهمراه منم
 ! بود اخر روز

 ! میشد نیماش سوار مویشد جدا هم از باالخره
 .کرد حرکت خونه سمت ب
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 ! کردم باز چشمامو نیماش توقف با و زدم چرت یکم خونه ب دنیرس تا
 ... کردم باز درو گرفتمو رهیدستگ ب دستمو

 ...ک بودم نشده ادهیپ نیماش از هنوز
 
 ال؟؟؟ین_

 .... نکن وونمید.  نکن صدام ینجوریا ارش اخخخ
 
  جانم؟_
 

 : گفت و شد مونیپش انگار بعدم کردو مکث لحظه چند
 یچیه_
 
 
 ... ارش بگو گفتم خودم با

 ....اما زمیبر پات ب امویدن تا یدار دوسم بگو
 . کردم باز رو خونه در شدمو ادهیپ نیماش از
 !نبود یکاف اما میپاشت یخوب روز بودمو ارش با صبح از نکهیا با

 .....خاستمیم احساسمو یب مرده حرارت پر اغوش بار نیاخر هیبرا من
 

  کردم باز اتاقو در
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  تخت رو کردم پرت و کندم لباسامو
  دمیپوشیم شرتمو یت داشتم

  شدم ارش ورود متوجه که
  شد متوقف همونجا دستم

 
  برد فرو گردنم یگود تو سرشو و کرد بغلم محکم پشت از

  خورد گردنم به که نفسش
   دیلرز تنم کل
 .... خدا اخ

 ؟ باشه من مال اغوش نیا نبود قرار گهید
 باشه؟ داشته ادامه امونیباز عشق و طنتامونیش نبود قرار گهید
 .... نبود قرار گهید
 
  برگشت دوباره و رفت تنم از روح لحظه هی یبرا

  کرد یلعنت یزندگ نیا به مجبور منو برگشتو دوباره
 

  رمیبم شدیم کاش برم بود قرار اگه
  بشه برداشته ایلیخ یزندگ از نحصم هیسا شهیهم یبرا و رمیبم

 ! ؟ بودم هم مهم یکس یبرا مگه
 

  تخت رو کرد پرت دومونو هر
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  لبم رو گذاشت سرعت به لباشو و
قدر  نفس به و میاورد کم نفس دو هر که بود قیعم هامون ه*ب*و*س* اون

  میافتاد نفس
 

 . میدیخند بلند بلند دو هر افتاد بهم که نگاهمون
 

  باال انداخت طونیش ابروهاشو
 ... و
 

  آرش
 

  کردم صورتش قاب دستامو
  شدم رهیخ لهیت تا دو تو و

 و کردیم ینیسددنگ دلم تو بود وقت یلیخ که ییحرفا از یلیخ که شددد باز دهنم
  شد مانعم غرورم یول بگم
 کردمیم باز صاحابمو یب دهن حتما دمیدیم رو ندهیا اگه

 ... نداره خبر ندهیا از چکسیه که افسوس
  کردم اکتفا لبخند هی به تنها

  داد یگرم لبخند با جوابمو
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 از هامو ه*ب*و*س* دوباره خواستمیم  چشماش تو دوختم خمارمو یچشما
 .. که رمیبگ سر
  نشست چشماش تو که اشک نم
 

  رفت هم تو ابروهام
 ؟ کنم یمعن یچ شویبارون یچشما
 ؟ بهم نفرتش

 ؟ دهیم یمعن چه هیگر پس داره دوسم بود گفته که اون
 ؟ دهیم یمعن چه دلخورش نگاه

 ؟ دهیم یمعن چه شیلعنت سکوت
  ششیپ ساعت چند حرف تو شدیم خالصه همش یمعن
 .من به شیحس یب تو شدیم یمعن

  گرفتم فاصله تخت از و زدم پسش
 

  بود سخت برام
  باشه باهاش نخواد زنش که سخته مرد هی یبرا
 وتسک مدت کل و نزنه حرف باهاش زنش که باشه بهیغر اونقدر زنش یبرا که

 . تمام و باشه نگاه هی فقط و کنه
  سخته نایا ی همه مرد هی یبرا
 !  گارشیس بشه همدمش و خودش تو زهیبر نارویا ی همه دیبا مرد اون یول
 . سخته یلیخ
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  کرد صدام یا گرفته یصدا با
 
  بشنوم خوامینم یچیه!   سیه_ 

 . خواستیم ها زیچ یلیخ دلم حرفم برخالف
 .. بگه خواستیم دلم
  داره دوسم هنوزم که بگه
  مهمم براش هنوزم که بگه
  کردیم التماسم ها پله تو کهیوقت  مثل
  نداره بهم یحس چیه گفت و دمیپرس ازش امشب یوقت اما

  دیلرز دلم مدتها بعد
  شد القا بهم یتلخ حس و دیلرز

  نخواستن تلخ حس
 

  خواستیم منو دیبا اون
  بود مجبور

 .. خواستیم منو دیبا نکنم اعتراف عشقم به عمر اخر تا اگه یحت
  بزنه حرف من حرف رو نداشت حق یکس
  بودم زورگو من

 کردنیم رفتار من ی خواسته طبق همه دیبا
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  سوختیم کردم خفه توش شبید که ییها بغض بخاطر گلوم

 
  شدم رهیخ اتاق بزرگ ساعت به و کردم بلند سرمو
۵:۳۰  

 
 ردخویم چشددم به که دیخورشدد از یکیکوچ یها پرتو یول بود کیتار هنوز هوا

  دادیم صبح اومدن از نشونه
 

  پاشدم و دادم خودم به یتکون
 .  شستم صورتمو و دست

 
  چمدون تو کردمیم پرت و کندمیم یلباس چوب از تند تند لباسامو

 . چمدون تو گذاشتم هم مویبانک کارت و مدارک کل
 

  دمیکش هام هیر به عطرشو یبو و کردم باز ارشو کمد در
 . بود نیدلنش برام هم مردونش تلخ عطر یحت
 

  چمدون تو گذاشتم تاشونو چند
  دمیپوش ساده یل و مانتو هی و 

  دمیکش خودم دنبال اروم چمدونو و سرم رو انداختم شالمم
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  بودم ریدلگ ازش

   زد پسم و کرد ولم هوی شبید
  سابق ارش همون شد
 بود انتقام دنبال که کهیهمون شد
  خواستمیم رو دیجد ارش من
  داشتم تیاهم براش که یارش

 .. بزنه پسم نه
  شد تر یجد رفتن یبرا ممیتصم زد پسم یوقت
  برد خودش با هم دلمو رونیب رفت اتاق از یوقت

  بدم شیهد یمرد به که نداشتم یدل گهید
 کس یب یتنها بودم شده گهید
  

  گذاشتم همونجا رو چمدون و رفتم نییپا شمرده یها قدم با ها پله از
  افتاد کاناپه رو ارش به که چشمم
  شد روان صورتم  رو اشکام

 
  نره باال هقم هق یصدا که گذاشتم دهنم یجلو دستمو

 
 . ادین بوجود ییصدا که رفتمیم راه یجور
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  ستادمیا که جلوش

  خورد تکون پلکاش که کنم ش*ب*و*س* شدم خم
  رسوندم چمدون به خودمو تند یها قدم با و عقب دمیکش عیسر سرمو

  انداختم خونه به یکل نگاه اخر بار یبرا
  کردم مرور ذهنم تو خاطراتو کل و

  داشتم دوست بدشو و خوب اتفاقات کل
  کردمینم فراموش رو کدوم چیه
 

  شدم خارج خونه از و دمیکش دنبالم چمدونو
 
  بود شده تار اشک بخاطر دمید ابونیخ سر تا
 

  شدم سوار و دادم تکون یتاکس نیاول یبرا دستمو
 

  بغض از کنم سبک خودمو و کنم رها خودمو تونستم تازه
 

 :  گفت و انداخت بهم نهیا از ینگاه تعجب با راننده
 
 ؟ خوبه حالتون خانوم_ 
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  کردم پاک مانتوم نیاست با اشکامو و دادم تکون یسر
  رفتینم کنار چشام جلو از ارش صورت

  نمشیبینم گهید که شدینم باورم
  خوابه همش کردم فکر
 ؟ ارمیب طاقت عشقم بدون شدیم مگه

 
 !  مردمیم من
 !  شدمیم وونهید ارش بدون من

 ..بودم مطمعن
 
  بره شهر مرکز تو بنگاه هی سمت به گفتم راننده به

 ...شدم ادهیپ چمدون با و کردم حساب رو هیکرا میدیرس یوقت
 یییلیییخ ای ها خونه یول گذاشددتم پا ریز اطرافو اون یها بنگاه همه بایتقر
 ! بود فیکث ویمیقد

 !دادنینم تنها دختر کی به ای
 !بود بد طشیمح ای
 ...دیرسینم پولم ای

 .داشت یمشکل کی هرکدوم خالصه
 !کردیم تمیاذ جور بد ظهر دم افتاب بودم شده خسته واقعا
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 از یکم تا خوردم و دمیخر وهیابم کویک اطراف اون یسددوپر کی از و رفتم
 !بشه رفع میگرسنگ

 تر نییاپ یها منطقه سمت به یتاکس با دوباره و نشستم یصندل کی رو کممی
 !رفتم

 
 ونهخ تو االن اگ بود؟ یچ کردنت فرار بود؟ کم ابت ؟ بود کم نونت الین اخه
 ...یبود دهیخاب راحت و روهم یبود انداخته پاهاتو کولر ریز یبود

 
 !هه. بودم دهیخاب راحت ارههه

 اومده؟ من ب ارامش مگ
 
 ! ادافت ابونیخ اونور بنگاه کی به چششمم ک بودم ریدرگ وجدانم عقلمو با
 ! گردمیم بر ادین رمیگ خونه هم نجایا اگ بچم تا ۴ جون به گفتم خودم با

 !شدم بنگاه وارد گفتمو یلب ریز الله بسم
 ! بود نشسته زیم پشت ساله ۵۰. ۴۰ مرد ریپ

 دارم جلهع که کردم اضافه نمیا و گفتم براش طمویشرا نشستمو یصندل کی رو
! 

 !بده نشونم هارو خونه تا میرفت باهم و کرد یمعرف بهم خونه چنتا
 حیتسددب بودو داده هیتک وارید ب التا نیا از پسددره کی میشدددد که کوچه وارد

سرد خونه از اول همون چرخوندیم  خونه سراغ میبر گفتم اقا حاج ب شدمو دل
 !یبعد
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 ! بود خابه کی یمتر ۴۵ تییسو کی یبعد خونه
 خواب اتاق کنارشم و اپن خونه اشپز کی یشدیم وارد ک در از

 ! بود حموم ویبهداشت سیسرو اتاقم هیرو روب
 ! نداشتم گشتن حوصله گید

 !نبود یچیه گید حالو وسط داشت فرش کی فقط خونه
 مینوشت رو قلنامه موینشست همونجا

 !بزنم حرف هم خونه صاحب با تا بنگاه برم فردا شد قرار
 ریز گذاشددتم اوردم در چمدون تو از هامو مانتو از یکی منم رفت که اقا حاج

 ....دمیخاب ارشم ادی با سرمو
 

  کردم امضا رو قولنانه و میبست دادو قرار
 

  داشتم ازین واقعا چون دمیخر خونه یبرا هم یضرور و ساده لهیوس تا چند
  دادم خونه به هم یسامون و سر و

 . ودب اور تهوع و فیکث بس از نبود توش چکسیه بود سال ده انگار یلعنت
 

 . دادن بهم رو ایدن انگار شد زیتم یوقت
  بود شدن نصف حال در کمرم بودم دهیکش جارو بس از

 !  هووف
  گذاشتم چونم ریز دستمو دادمو هیتک یپشت به شد تموم ک ها کار
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شتم  کرف کارهام به کردم یسع کردمو منحرفش که ارش سمت رفتیم فکرم دا
   کنم

 
  کردمیم دایپ کار دمویخریم هم روزنامه هی دیبا

  کرد یزندگ ینجوریا که شدینم
 .. ییتنها یطرف از
 .. یپول یب گهید طرف و
 
 . یپشت به دادم هیتک سرمو دمویکش یاه
 
 د کردم شام یبرا یفکر و اومدم خودم به باالخره تا گذشت همونطور شب تا
 

 . نیزم کردم پهن روزنامه هی و  کردم مروین مرغ تخم تا دو
 . انداختم پنجره کنار جامو و خوردم روش غذارو

 
  ارهیب سرم ییبال بخواد و تنهام نجایا بفهمه یکس دمیترسیم
  بودن ساکنش مطمعنا معتاد و کاریب  تا هزار و نبود امن هم محله نیا

 
 . دمیخواب صبح تا اروم و کردم قفل درو و گفتم لب ریز یذکر

 
  آرش
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 .گشتم دنبالش بسته چشم و دمویپر خواب از میگوش نحص یصدا با
 

 .  شدینم دایپ برمیم جلو عقب دستمو یچ هر
 
 . زیم کنار افتاده دمید کردمو باز چشممو هی

 
 . کردم نگاه شماره به و شدم خم

 ! شرکت
 
 ؟ خانوم بله_ 
 
 ؟ احوالتون ارمان جناب سالم_ 
 
 ؟ شیفرما سالم_ 
 
 ؟ شرکت نیارینم فیتشر_ 
 

 سالن تو ساعت رو خورد سر نگام
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۹:۵۴ 
 . زیم رو کردم پرت و کردم قطع ویگوش هم در یها اخم با
 ! اه. بود نکرده صدام که بود یگور کدوم الین

 
  رونیب زدم خونه از و زدمو یرسم پیت هی و رسوندم اتاق به خودمو

 . رسوندم شرکت به خودمو ۱۸۰ سرعت با
 

س یوقت  نفراسک اتاق به خودمو کارمندا سالم به توجه یب تند یها قدم با دمیر
 . نشستم سرجام رسوندمو

 
 . گذاشتم زیم رو سرمو خسته جلسه شدن تموم بعد

 
 . بود انفجار حال در سرم صبح از دموینخواب خوب صبح تا شبید
 

 . کردمینم داشیپ اما کردمیم جستجو پرونده هی دنبال رو کمد
 

 . ستادمیا یمنش زیم یجلو
 
 ؟؟ کجاس مهرگستر شرکت پرونده خانوم_ 
 
 . پاشد سرعت به جاش از
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 . سییر دونمینم من_ 
 

 . رفت عقب قدم چند ترس از که زیم به محکم دمیکوب دستمو
 
 :گفتم شدم قفل یها دندون نیب از
 
 !  اخراج  ه،یتسو  ،یحسابدار االن نیهم_ 
 

  کردیم نگاه بهم مات همونجور
 
 !  اخراج ؟؟ یدینشن_ 
 

 . رونیب ختنیر شرکت یکارکنا کل که گفتم بلند اونقدر رو اخراج
 

 :  گفتم سمتشونو برگشتم
 

گاه لمیف هیچ_    تا سددرکارتون دیبر ؟ دمیم بهتون مفت ای نون ؟؟ نیکنیم ن
 . نکردم اخراج شماهم
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 . اتاقم رفتم و نموندم منتظر
 

 . رونیب زدم شرکت از برداشتمو زیم رو از کتمو
 

 . بود داغون واقعا حالم امروز
 ...و یجاکفش کنار کردم پرت فمویک خونه که دمیرس
 
  خونه تو رفتم انداختمو یجاکفش کنار فمویک
 
  الین_
 

 ؟ییکجا الین._
 

 ! نبود که اشپزخونه
 ! نبود هم اونجا کردم باز اتاقو در رفتم

  اه شدمیم وونهید داشتم واقعا گید
 ...زاشتمینم زندش کردمیم داشیپ اگ قران به

 زاشتم؟؟ینم زندش
 بزنم؟ بیاس الین به تونستمیم من

 . نیماش سراغ رفتم زدمو کنار مزخرفمو افکار
 . بود مامانش خونه بره تونستیم که ییجا تنها
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 !شدیم شتریب استرسم شدمیم کینزد خونه به شتریب یهرچ
 ...بودم یعصبان دستش از هم و بود شده تنگ براش دلم هم
 ! بود گرفته درد سرم تیعصبان شدت از

 ...شدم ادهیپ نیماش از کردمو پارک و نیماش
 !کردم کسرهی زنگو و زنگ رو گذاشتم دستمو

 !د؟ییبفرما بله گفت حول با و در دم اومد یصورت یگلگل چادر هی با شیابج
 : گفتم بهش انداختمو سرش پشت ب چشمامو

 
 در دم ادیب بگو الین ب برو_
 
 !ستین نجایا ک الین...لین یول...ول_
 
 : دمیکش ادیفر و باال بردم صدامو نبود خودم دست ارمیاخت گید
 
 ؟ ه*ه*ر*ز* دختره نیا کجاست پس د_ 
 

س من به که نیهم ومدیم من سمت ب بدو بدو مامانش شو اونم دیر  باال صدا
 :زد داد بردو

 
  ه؟*ه*ر*ز* یگیم من دختر به_
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 ! اومد فرود صورتم رو دستش بعدش و

 ! مردمیم داشتم تیعصبان از
 ! کبوندم سرم پشت درم و خونه تو رفتم و گرفتم گلوشو

 : گفتم گوشش دم حرص با و وارید به کبوندمش
 
مه یب کهیزن تو_ ند زیچ ه مهی هنوز ک  دهنتو بب بام ریز یچجور اد له با  نا
 ! یکردیم
 
 !شد گرد چشماش حرفم نیا با

 .... رونیب زدم خونه از کردمو ولش واروید ب کبوندمش دوباره
 

 . بود گاز پدال رو پام خونه تا و کردم روشن نویماش
 

 . دیلرزیم دستام و زدمیم نفس نفس خشم از هنوزم
 

 . خوردم سر در  کنار همونجا و خونه به دمیرس
 

 . شکست بغضم سال ده بعد
 . شکست رو خونه سکوت میگر یصدا و شکست بغضم

 . کنم هیگر تونستم و شکست اشکام طلسم باالخره
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 . کنم هیتخل خودمو تونستمیم راحت و نبود یکس
 

 . بودم رفتنش شوک تو هنوز
 

 ؟؟ داشت ، نداشت رو جا چیه مادرش خونه جز که اون
 ؟ کنم داشیپ تا رفتمیم کجا دیبا گهید

 ؟ ها گشتیبرم داشت و ییجا بود رفته دیشا اصال
 ! نهیهم اره
 
 ؟؟ یچ نباشه نیا اگه یول
 

 . دمیکش  پرپشتم یموها تو دستمو کالفه
 . شدمیم وونهید داشتم

 
 . نداشتم هم دوستاش ی شماره یحت
 

 .. رفته که شدینم باورم
 

 ؟ داره دوسم نگفت مگه
 ؟ بمونم باهاش نگفت مگه
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 ؟ نبود باهام خودش چرا پس
 

 .. بود خدام از که یلعنت منه
 

 . کردم دراز پاهامو و دادم هیتک پشتم سرد وارید به سرمو
 

ست شد بلند که خونه تلفن یصدا شام به ید ش چ  تلفن به خودمو دو با و دمیک
 . رسوندم

 
  نکردم نگاه هم شماره به یحت
 
 ؟ بله_ 
 ؟ یداداش!  ارش_ 
 
 ؟ جونم_ 
 
 جاسک سرتق ی دختره اون ؟اصال فقط بزنم زنگ دیبا من یمعرفت یب یلیخ_ 
 ؟
 
 ؟؟ دختره_ 
  الین بده ویگوش..  یخنگ چقد اه_ 
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  دمیکش یاه
 !  هه

 .. الین
 . دارم کارش الین بده ؟ ام تو با ارش_ 
 
 ؟ ؟نه نیشد یمیصم زود چه_ 
 

  شد بلند خندش یصدا
 
 ؟ گفتم یدار خنده زیچ_ 
 
 ! بدون قدرشو اومده رتیگ یزن خوب واقعا هیباحال دختر_ 
 

 . نشست لبم یرو یتلخ پوزخند
 . بدونم قدرشو که نبود ییالین گهید

 . دمیفهمیم خودم رو رشویخ یها نگاه یمعنا تازه
 . چشماشو اشک نم اون یمعن دمیفهمیم تازه
 .بود شده تلخ چرا دمیفهمیم تازه
 .. کردیم سکوت چرا
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 .. بود نیغمگ چرا
  بود رید دونستنش یبرا االن که دمیفهمیم هارو زیچ یلیخ یمعن تازه

 .. رید یلیخ
 ؟ ییکجا ارش_ 
 
 ! بگو_ 
 
 . بهش بده ویگوش..  ستاین خوب حالت_ 
 
 .بزنه زنگ گمیم اومد.  سین خونه_ 
 

 . دمیکش یقیعم نفس و کردم قطع تلفنو
 

 ! شدم داریب خواب از یبد درد کمر با صبح
 !بود شده کرخت دمیخواب نیزم رو نکهیا بخاطر بدنم

 .شدم بلند جام از باالخره و کردم اونور نوریا خودمو یکم
 . شستم صورتمو دستو و رفتم ییدستشو سمت به
چالی تو از  دهیخر روزید ک یا نفره 2 یکتر ریز و اوردم در و ریپن و نون خ

 !کردم روشن بودمم
 ! نداشتم کردن کار حوصله اصال

 ! خستم روح یرو شدیم سوهان میکس یب و ییتنها احساس همش
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صاب با  جلوم رو یابیکار روزنامه دوباره و خوردم صبحانمو اروم چندان نه یع
 عالمت کردیم جلب نظرمو که هرکدوم و شدددم گشددتن مشددغول و کردم پهن

 !زدمیم
 ! حسابدار ای بود یمنش ای همه
قد مه یرو بودم کرده خم کمرمو ان عد بایتقر گید بودم شدددده خم روزنا  از ب

 !شکستیم داشت کلمه یواقع یمعنا به گردنم کمرو دوساعت
 
 ! ختمیر خودم برا ییچا کی شدمو بلند جام از

 کردم شددروع مویگوشدد تو انداختم بودمو دهیخر روزید ک یدیجد مکارتیسدد
 مالقات قرار ظهر از بعد یبرا جا چنت و روزنامه یتو یها شماره ب زدن زنگ

 ! گذاشتم
 .  بود ازظهر بعد ۱ ساعت

 . کردم درست یماکاران خودم برا و اشپزخونه تو رفتم
 !شدم لباسام کردن جا ب جا شغول بمشه دم تا
 ....سوخت غذام بلهههه دمید ک شدم بلند جام از قابلمه بلز جلزو یصدا با

 . نبودم نجایا االن ک داشتم شانس اگ من
 . خوردم ازش یکم کردمو جدا بودو نسوخته هنوز ک ییقسمتا اون

 !کرد ارشو یها دلم ییهوی
 !میخوردیم غذا باهم شهیهم 
 کرد؟یم چکار من مرد االن ینی
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 بود؟ کرده حس نبودمو
 بود؟ نگرانم

 ؟یکرد چکار من با تو ارش یوا
 ام؟یب رونیب فکرت از یچجور

شت سرم شو سمت ب شدیم منفجر الیخ فکرو از دا س  ب یاب رفتمو یید
  شه یخال مغزم تا زدم صورتم

 
 
 

 !باشم سرحال ظهر از بعد یبرا تا دمیخاب کمی بعدشم
 ! شرکت نیاول سمت ب رفتم رونویب زدم خونه از ۵ ساعت

 ! رفتم سییر دفتر سمت به یمنش اطالع با
 در ک یحقوق گفتم بهش یوقت ک بود زیم پشت ییغرغرو و اخالق بد مرد ریپ

 ! کرد رونیب منو یادب یب با کمه یلیخ دارن نظر
شون ک رفتم گمید جا چند ش دنبال هم ش بودنو یمن  رفط بر فهیوظ شونیمن

 .... انگار داشت شونمیجنس یها ازین کردن
 بخورم یزیچ نکیا بدون بخونه برگشددتم ۱۰ سدداعت گینزد جا همه از دیام نا

 .... دمیخاب
  ارومو

 دقدفه یب
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 میکردم نگاه درودیوارو هدف بی که بود ساعت چند نمیدونم
 

 .بودن معلق حس داشتم بدی حس.آینده تو بودم شده پرت ازگذشته انگار
 
 

ثل داشدددت سدددوال یه که.میکرد نابودم خوره م  داشدددت االن آرش این
 شده؟ رفتم؟نگرانم من بود شده چکارمیکرد؟متوجه

 
 

ندی قدراحمقم من.زدم فکرم طرز به پوزخ ندگی تو من نبود بودو.چ  اون ز
 میشه؟ حس اصال نبودنم.نداره تاثیری

 
 

 میکنه؟ چکار داره االن آرش یعنی میشم دیوونه دارم خدا واااای
 
 

 بیرون بره سرم از مزخرف خیال فکرو این تا دادم تکون محکم سرمو
 
 

 نکرد؟ فکر بهش میشه مگه آخه
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یای آرش یه رو چاره من واسددده قشددنگ هایی های شدددب تو که بی  از نمیرم تن
 ...!دلتنگی

 
 

قدر کاش ای... نمیشددددم عاشددقش کاش ای  بی کاش ای...نبود مغرور این
 ...کاش ای...نبود احساس

 
 

 ...!من احساس بی مرد نمیشدم عاشقت کاش ای:گفتم زیرلب
 
 
 دستشویي سمت دویدم و شدم بلند سریع دهنم به معدم محتویات باهجوم 

 
 

 میزدم تند تند قلبم آوردم باال بودم نخورده و خورده هرچی
 
 

 باز رو پنجره میکردم شدددیدی گرمای احسدداس توحال رفتم و شددسددتم دهنمو
  کردم
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 چم معدم رو دسددتموگذاشددتم بهترکرد حالمو که خورد صددورتم به مالیمی باد
 بود؟ شده

 
 

 جمع  توشددکمم جنین پاهامومثل و زمین رو خوابیدم و کردم ای کالفه پوف
 شدم بیهوش و کردم

 
 . نمیبب اطرافمو تونستم و شد باز چشمام کم کم
 
 . نمیبب تونستم کامل تا زدم پلک بار چند بود شده تار یکم دمید
 . خونس که نجایا

 نجا؟یا چرا یول بود برده خوابم منم
 

 ؟ دمینخواب اتاق تو چرا
 . بودم جیگ
 

 راه فمیک با همراه و دمیپوشدد مقنعه و شددلوار و مانتو هی نهیا تو ینگاه چیه بدون
 .گرفتم شیپ رو بودم زده زنگ کار یبرا که یشرکت تا چند
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صاحبه که کدوم هر با شون یال البه کردمیم م  که دمیفهمیم رو ییها زیچ حرفا

 . افزود یم تمیعصبان به لحظه هر
 
 . خوردیم بهم مرده یهرچ از حالم داشت گهید
 . شدینم ارشم مثل چکسیه

شونیغر انگار همه شون شتریب ض شت ارزش برا  دنیدیم یوقت نطوریهم و دا
شگل ستم هم خو شونیانگ ه  براندازم شونفیکث نگاه با شتریب و شدیم شتریب ز

 . کردنیم
 

 . رونیب زدم شرکت نیپنجم از و نییپا انداختم سرمو ناراحت
 
 . بودم زده زنگ که بود یشرکت نیاخر نیا گهید
 

  داخل برم تونمیم گفت یمنش
 . شدم داخل و زدم در به یا تقه دیناام

 
 . نیبش گفت و انداخت بهم یتفاوت یب نگاه ریمد
 

 . بود تر بینج زیه رمردیپ تا هزار از نگاهش یول بود یجوون مرد
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 ؟ لطفا دیکن شروع خب_ 
 

 : گفتم کردمو قفل هم  تو استرس با دستامو
 
ستم راد الین_  سابدار سانسیل تازه ، ه  چند ابقهس شرکت هی تو و گرفتم مویح

 . دارم کار ماه
 

 : گفت و انداخت پروندم تو ینگاه
 
 ؟ نیستین کار مشغول اونجا گهید چرا_ 
 
 . کردم دایپ مشکل سمییر با_ 
 

 :  گفت و داد تکون یسر
 
 ؟؟ نیهست که نجایا حقوق و یکار ساعات انیجر در_ 
 
 . هستم انیجر در..  بله_ 
 
 : گفت و نوشت کاغذ تو یزیچ خودکارش با
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 . میریگیم تماس باهاتون یمنش به نیبد شمارتونو ، خب اریبس_ 
 

 . بستم رو اتاق در و گفتم لب ریز یممنون
ش به شماره دادن از پس س دوباره و شدم خارج شرکت از یمن  همون به دمیر

 هیبشدد شددتریب و ختیریم خاک قسددمتش هر از که شددهر نییپا تو یمیقد خونه
 . بود ها مخروبه

  بودم مجبور یول
 کرده یگزند تهران ی منطقه نیبهتر تو خونه نیبهتر یتو ماه چند که یکس یبرا

  کنه یزندگ یا شده خراب نیهمچ تو نبود اسون
 .. شدینم اما

 .. نبود من یجا گهید خونه اون
 .. خواستینم منو یکس اونجا

 
 . مرسوند ییدستشو به خودمو و گرفت عقم دوباره که خونه بودم دهیرس تازه

 !  اه دادیم اهن طعم دهنم
 
 . بودم هم کالفه یطرف از و

 . کردم پرت مبل یرو رو خودم و شستم دهنمو
 

 ؟ خوردم یمسموم زیچ نکنه



wWw.Roman4u.iR  368 

 

 ؟؟ شدم ضیمر ای
 ؟... ای

 
 . اومد در ممکن شکل نیتر گشاد به چشمام

 
 ؟؟ یچ ای

 !!!  خدااا یوا
 

 : گفتم و گذاشتم شکمم رو دستمو
 
  ممکن ریغ..  ممکنه ریغ نیا..  نه_ 
 

 . نبود ها کار نیا یجا نجایا یول بزنم غیج خواستیم دلم
 . بود یبغل خونه صداش داشتمیبرم قدم هی

 .میشونیپ به بچسبونن هم یوونگید تهمت که بزنم غیج برسه چه
 

 . بودم گذاشته پا ریز هارو سردخونه و ها مارستانیب کل
 . نبود جا چیه یلعنت

 . نیزم تو بود رفته بود رو شده اب انگار
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 .بودم سپرده هم ها یکالنتر به یحت
 

 . نداشتم رو شرکت ی حوصله
 .گهید یها شرکت سییر ای کارمندام با دعوا بود شده کارم روز هر
 

 اروید به شدددمیم رهیخ اوقات شددتریب و بودم کرده کنسددل هم مهم قرار تا چند
 . روبروم

 
 .خوردمیم حسرت شتریب و کردمیم مرور ذهنم تو رو خاطرات کل
 . خوردیم بهم خودم از حالم شتریب افتادم یم باهاش سگم اخالق ادی یوقت
 

 . کردم پرت یجاکفش کنار کفشمو و شدم خونه داخل
 
 . بستم درو و برگشتم عیسر  نبستم سرم پشت درو که اومد ادمی

 !  هه
 
 . بود شده اضافه مرزام هم یفراموش بودم فکر تو بس از گهید
 

  کنم عوض لباسامو تا اتاق رفتم
 . اششیارا لوازم به دوختم نگامو و نشستم نهیا یجلو لباسام ضیتعو از پس
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 . زدیم شهیهم که یلب رژ رو موند ثابت نگام
 

  زد تلنگر بهم یحس که صورتم سمت ارمیب خواستم و دمیکش روش دستمو
 

 . خورد سر نهیا تو رمیتصو و در سمت کردم پرتش
 

 ؟! بود کجا قبل غرور و یسرد اون
 

 نبودم تفاوت یب چرا حاال بودم معروف زیچ همه به نسبت یتفاوت یب به که من
 ؟؟
 ؟؟ نبودم سابق ارش چرا

 
 . بودمشون کشته قلبم تو و بودم خونده هارو زن کل ی فاتحه که من

 
 ؟ ها حرف اون کو حاال

 ؟ کو
 ؟ کجاست سابق ارش

 
 الین

 .. بودن نزده زنگ بهم هنوز و بود گذشته روز چند
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 . دمیکش یانگشتا به دوختم نگاهمو دیناام
 ؟؟ کردمیم کاریچ دیبا من زدنینم زنگ نایا اگه

 
 . بود کمتر یلیخ حقوقش یول بود هم گهید شرکت تا چند

 
 . بود مک بازم یول بودم تنها نکهیا با کنم یزندگ تونستمینم ها پول نیا با من

 . داشتم برش کنارم از و شدم خم شد بلند که میگوش زنگ یصدا
 . بود ناشناس

 
 ؟؟ بله_ 
 
 ؟؟ راد الین خانوم سالم_ 
 
 ؟؟ شما..  خودمم بله_ 
 
سابدار بعنوان رمیگیم  تماس...  شرکت از_   ۸ ساعت فردا نیشد انتخاب ح

 . نیباش شرکت
 

 نشست لبم یرو یقیعم لبخند
 
 .. ریبخ شب چشم بله_ 
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  ریبخ شب_ 
 

 . کردم شکر خدارو و کنارم گذاشتم مویگوش
 . بودم خوشحال واقعا
 ؟؟ نبود خوشحال شدیم مگه اصن

 .. بودم کار نگران چقد یوا
 .. شکرت خداجونم

  
 . زدم عق تونستم تا و ییدستشو سمت رفتم عیسر گرفت عقم دوباره
 . دادم هیتک یپشت به و برگشتم دوباره شستم که دهنمو
 .شدیم پرت مگه یلعنت یول کنم پرت حواسمو که بودم نیا دنبال همش

 ..  ارهینم باال انقد که غذا هی بخاطر ادم چون نشدم مسموم که بودم مطمعن
 . داشت گهید لیدل هی حتما

 . یزندگ اون به برگشتن شدیم لشمیدل
 .. عشقم شیپ برگشتن

 . باشم بارش سر خواستمینم من
 . بشم شیزندگ مزاحم خواستمینم

 . بشه خوشبخت خواستیم دلم
 . یا گهید زن با نه یول
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 ! منم زنش تنها
 .. منم
 .. منم
 .. من

 
 . بود شده تنگ ها چشم اون یبرا دلم
 . خواستیم رو یسرد اون دلم
 . بود بخش لذت برام وجودشم یسرد یحت

  دارم ازش عکس هی افتاد ادمی
سارو کل و چمدون سمت رفتم عیسر شوعک باالخره تا رونیب کردم پرت لبا  س

 . کردم دایپ
 د دادم فشار دستم تو و برداشتم عکسشو
 . زدم لباش به یقیعم ه*ب*و*س* و دهنم سمت اوردمش

 . بود نجایا االن کاش
 . شدمینم دور ازش مسخرم میتصم با احمق منه کاش

 . کردمینم فرار بودم هم اضافه اگه یحت
 ..ارش اخ

 ؟ احساسم یب مرد ییکجا االن
 . خوبم یها حس کل تو دیکش سوهان ارام ادی

 .. یعوض ارام
 . شد جمع نفرت از صورتم
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 . ارش به چسبوندیم  خودشو داشت نبودم من که االن حتما
 ۵؟ ادین بدش ارشم نکنه یوا

 ؟ یچ باشن باهم االن نیهم اگه
 !  ندددددده

 !  منه مال فقط ارش
 !  منه مال گرمش اغوش

 !  منه مال داغش یها لب
 !  منه مرد اون
 ؛ رهیبگ اونو من از نداره حق یکس
 !  عاشقتم احساسم یب مرد

 . بستم اروم چشمامو و قلبم به چسبوندم عکسو
 

  آرش
 

 . اومد در صدا به خونه زنگ که بودم دهیکش دراز تازه مبل رو
 .فونیا سمت رفتم و پاشدم جام از
 . رفت هم تو اخمام ازین دنید با

  ستادمیا در کنار و کردم باز درو
 : گفت و زد بهم یلبخند
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 داداش سالم_ 
 
 . سالم_ 
 

 . نشستم قبلم یسرجا رفتم
 .نشست کنارم اومد  و بست درو اونم
 :گفت و انداخت خونه به ینگاه

 
 ؟؟ انقد کهیتار چرا نجایا_ 
 
 . نکن روشنش کردیم درد سرم_ 
 

 . داد تکون یسر
 . بود کرده دید قابل رو فضا بایتقر و خوردیم صورتامون تو اتاق نور

 . بستم چشمامو و مبل به دادم هیتک سرمو
 
 ؟؟ خوابه الین_ 
 .  شدیم بد حالم ومدیم که اسمشم یحت

 .. شدیم بد حالم
 .. ندارمش که شدیم بد حالم
 .. سین من مال یول هس که شدیم بد حالم
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 .. ستمین خوشبخت اصال پول و ثروت همه نیا با که شدیم بد حالم
  شدیم بدتر و بود بد واقعا حالم

 
 ؟ کجاس الین یگینم ارش_ 
 
 !  سین_ 
 
 ؟ کجاس ؟ سین یچ یعنی_ 
 

 یجلو هن..  نداشتم شکستنشو قصد یول ، داشتم بغض ، بود شده دورگه صدام
 .ازین

 
  نهیبب مویگر یکس خواستمینم بود شده شکسته میگر طلسم که حاال

 . نهیبب ضعفمو یکس
 . بود الین ضعفم

 .. نبود که
 
 .گذاشت تنهام شهیهم یبرا! رفت_ 
 

  شهیهم یبرا نداشتم باور خودمم
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 بود  مونده عمرم انیپا به هم روز هی اگه یحت بود هم نیزم ی کره یهرجا اون
 . کردمیم داشیپ
 : افتادم اشوان اهنگ ادی

 
  خودم با شبا تو شدم تنها و رفت+ 

  خودم یب خودم از دارمو دلهره
  نشست قلبم به زود و اومد رید که اون

  شکست رو من قلب رفتنش با و رفت
  هستمو فاصله قسمت یانگار

 دستمو نکن ول برو یریجام هر
  حقمه رفتنت کنم باور نزار
 همه از خدا از خودم از شم دور نزار

 
 : گفت و داد بهم یمحکم تکون

 
 ؟ مزخرفته یها یشوخ همون از نمیا ؟ یگیم یدار یچ ارش_ 
 
 :  کردم زمزمه لب ریز

  دویلرز دلم انگار دمید تورو_ 
  دویخند دل ته از بار نیاول واسه

 تمومه ها ییتنها گهید گفتم خودم با
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  همونه  من  یخدا  اره گفتم خودم با
  کنه عوض حالمو که وونهید همون
 تولده اون وجود من واسه که همون

 
 ؟یگیم یدار یچ چته ام تو با ارش_ 
 
  هستمو فاصله قسمت یانگار_ 
  دستمو نکن ول برو یریم جا هر

  حقمه رفتنت کنم باور نزار
 همه از خدا از خودم از شم دور نزار

 
  دمیپر جام از ها گرفته برق مثل که زد صورتم به یمحکم یلیس

 . شد اشک از سیخ صورتم
  شد سمیخ صورت مات

  بود دهیند مویگر چکسیه حاال تا
  کردمیم خفه گلوم تو بغضمو خوردمویم کتک مدرسه تو یوقت یحت
ستیم نوازش دلم وقتا یگاه بودمو بچه یوقت یحت سیم یشاد دلم خوا  تخوا
  ییتنها و هیگر هی و ارزو ایدن هی بودمو خودم یول

  دمید چشم به بابامو  *خ*ی*ا*ن*ت* یوقت یحت
  دیند یکس مویگر چوقتیه چوقتیه
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 . کردیم فوران داشت االن که یسرطان ی غده هی شد نایا ی همه
 
 . گرفت اغوشم تو و کرد دراز سمتم دستاشو ازین

  المین اغوش تو االن کردم فکر لحظه هی یبرا
 گذاشتم شیشونیپ یرو لبمو ازین یاور ادی به با که بزارم لباش رو لبامو خواستم

 د گرفتم فاصله ازش و
  باشه شمیپ چکسیه خواستینم دلم

  کردم قفل سرم پشت درم و اتاق تو رفتم
 متمسد نه کرد صددام نه که دارم اجیاحت شدتریب ییتنها به دیفهم خودشدم انگار
 . اومد
 . خوردم سر تخت کنار

 . گذشتنیم چشام جلو از لمیف هی مثل خاطرات
 .. امونیباز عشق

 .. طنتاشیش
 .. شیواشکی یها هب*و*س**

  گرفتمیم ارامش توشون کردمیم دستمو یوقت که ییموها
 ! لعدددنتددے

 ؟ یهست یگور کدوم االن
 !! برگرد خدا رو  تو یکرد وونمید الین

 . پاشدم جام از خشم با
 . شدمیم وونهید موندمیم خونه امشب اگه
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 کردم یط در تا رو ها پله ریمس بلند یها قدم با و کردم باز رو اتاق در
 . رونیب زدم خونه از و
  شد گوشمد نیطن شعر نیا

 . بودن گرفته ازم ارامشو که بودن مختلف یشعرا و اهنگا همش امشب
 

 ریبگ آرام یزندگ ......
 ...ام کرده گم را عشق
 ...ام کرده لمس را مرگ

  ست؟؟یچ مانند من احوال نیا یدان چیه
  عبور یب ییها جاده

  سرور یب ییها جشن
 غرور یب ییمردها

 خروش یب ییها ابر
 ...ام کرده گم را عشق

 ...ییا کرده گم را نیا است بد بخت از ندیگو
 ...ییا کرده لمس را مرگ

 ...ییا کرده تر را چشم
  فالن؟؟ یا مشیگو نمناک ییصدا با
 ...ام کرده گم آنرا بدست بخت از یآر
 ... ام کرده خشک را شهیر
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 ...اند رهیت هم ها ابر من حال نیا بر اما
 .. ستین پرواز بر لیم چرنده تا پرنده از
 ستین باران از یلیم معشوقم از
 آه
 آمد ادمی

  ستین آن از یخبر
 است رفته نمیریش ایگو

  ام کرده گم را عشق
 ام کرده خشک را شهیر

 خبر با بود ها شب من احوال از آنکه
 عبور هم قرارش از
  غرور هم نگاهش از
 ...ختیر یم

 من حال نیا بر دیبار هم رهیت آسمان
 اس گفته ایگو هم خبر یب فالن آن

  است کرده گم را عشق
 است کرده لمس را مرگ

 
ش در صبان با و نیما سته ات کبوندمش شدم سوار نکهیا از بعد کردمو باز تیع  ب
 !شه
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 ...کردم یخال گاز پدال و نیماش سر حرصمو تمام
 ...شد کنده جا از ادیز سرعت با نیماش

 
 ! روندم تهذان بام سمت به اریاخت یب

 ...زترهیعز برام جونم از نگفتم بهش ک کردم تیخر شب اون چقد
 
 . بخورم رو گذشته حسرت همش نکهیا از بودم شده خسته گید

 موقته؟ امیخوش دل همه چرا شده؟ طلسم ینجوریا من یزندگ چرا
 ؟؟؟ییکجا من برا ییخدا همه واسه ایخدا
 نمت؟یبینم چرا
 ؟یزد پسم کردم دراز سمتت ب و دستم هردفعه چرا
 سم؟ین تو بنده من مگ
 ...کن کمکم خودت ایخدا

 !نداااااارم رو گید ضربه هی طاقت
 

 !شدم ادهیپ کردمو پارک گوشه هی و نیماش
 !کردم روشنش اوردمو در و گارمیس
 

 ... زدم گاریس ب یقیعم پک
 ...سوزوند بودمم خورده پدرم از ک یزخم ک قیعم انقد
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قدر فت شیات قلبم ک قیعم ان  خوب یروزا نهیع....احسددداسددم نهیع...گر
 ...مینوجون

 
 ...کنه ارومم اون گارمیس یبجا تا بود نجایا االن الین خاستیم دلم چقد

 
 ...مگینم بهش گل از نازکتر خدا ب برشگردون قسم تیبزرگ ب تورو ایخدا
 ...ارمیب در دلش از دمیم قول. کردم تشیاذ اگ ببخش منو

 
  شد؟یم مگ اما

 ینی گذاشت تنهام کردو درحقم ک یظلم نیا از بعد ک زد بینه دلم ب عقلم
 بده؟ پس تاوان دینبا
 ارم؟یب در دلش از ویچ
 دارم روز چند نیا تو منم بود گذشته سخت اون ب ک مدت نیا تمام اندازه به

 .....کشمیم زجر
 
 الین

 
 صورتمو و دست و شدم بلند ازجام بیدارشدم ازخواب گوشیم آالرم باصدای

ستم صر ای صبحونه خوردن از بعد ش شیدم لباس مخت  رونبی زدم ازخونه و پو
شتم دیگه.کردم ای کالفه پوف. ضعیت این از دا شدم خسته و  شب ات صبح می

شتم همش صبح تا شب بودم کار دنبال اونور اینورو  و ممیکرد درودیوارنگاه دا
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یال فکرو.میکردم فکر آرش به ثل آرش خ تاده خوره م که جونم بود اف  االن این
 شددده من بیخیال و زندگیش تو اومده یکی چیکارمیکنه؟نکنه کجاسددت؟داره

 یصددلوات زیرلب رسددیدم که درشددرکت به.میبره جنون تامرز منو فکرشددم حتی
 سالم:منشی سمت رفتم داخل ورفتم فرستادم

 بفرمایید سالم:وگفت باال آورد سرشو
  قرارداد بستن واسه بودین گرفته تماس باهام هستم راد نیال_

 میکنم هماهنگ االن آهان__
شت رو تلفن شکر بری میتونی گفت من به رو و داد واطالع بردا  رفتم و کردم ت

 المس و سمتش رفتم.بستم آروم درو و شدم وارد و زدم در به ای تقه اتاق سمت
 صددندلی ترین نزدیك روی بشددینم کرد اشدداره بادسددت و داد جوابمو که کردم

 لیخی بادقت اینکه و مهمه خیلی بودن تایم آن من واسه:کرد شروع که نشستم
سابارو باال شی صمیمی مرد کارمندای با میکنی چك ح سب بالباس نمی  منا

 نداری؟ مسکلی کنی کارتوشروع میتونی هم امروز از میای
شت ای برگه که گفتم آرومی نه زیرلب ضا بیا گفت و میز رو گذا  از عدب کن ام

 گفتم چشمی. میده نشون بهت میزکارتو منشي بری میتونی گفت قرارداد امضا
 .بیرون زدم ازاتاق و
 

  کردم دراز سمتم به رو دستش  یمنش شیپ رفتم
  هستم یپناه میمر من سالم:گفت
  کردم ازدواج که هست سالم 2: گفت داد نشونم رو چپش دست لبخند با بعدم
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  موند ثابت دستش یرو نگام
شمم مردمک شتا یرو از رو چ ش یانگ شوندم آرومش ی چهره به دشیک  و ک

 : گفتم و فشردم رو دستش زدمو یلبخند
  هستم راد الین منم

  یراست فکر تو رفتم
  متاهلم من

  مجرد ای
 ...دونمینم
 نکنه یکنجکاو دوارمیام

  بدم نشون رو اتاقت میبر ایب خوشبختم: گفت و زد یلبخند
  میرفت یاتاق سمت به و شدم همراه یمنش با
  کارته اتاق نجایا: گفت میدیرس یاتاق در به

  میشد وارد باهم و زد در اروم
  شد دهیکش سمتمون به ها نگاه
  انداختم اتاق به یکل نگاه

  بود زیم تا ۵ اتاق داخل
 یخال زیم هی و بودن اتاق تو خانم تا 2 با اقا تا 2

 کردن یمعرف به کرد شروع میمر
 دمونیجد حسابدار راد الین: گفت و کرد من به اشاره
شاره بعدم سر دختر به کرد ا شونیم که یپ ش از طنتیش و بود هم کنار ز  مچ

 دیبادیم جفتشون
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  ماندگار ایآر و یریام ایپر حسابدارمون زوج وگفت
  خنده ریز زد یپق ایپر گفت رو پسره لیفام میمر  یوقت
 کرد نگاش چپ چپ ایآر که
  جون الین خوشبختم_ ایپر

  زدم یلبخند
  نطوریهم منم_

 عادتس ماندانا:گفت و بود یخال زیم کنار زشیم که یدختر به کرد اشاره میمر
  کردم نگاه بهش
  شدیم اروم ناخوداگاه کردیم نگاش یوقت ادم و داشت یحیمل ی چهره

  دادم رو لبخندش جواب منم بهم زد یلبخند ماندانا
 دادهن زحمت یحت و بود گذاشته اتاق گوشه زشیم که یمرد به کرد اشاره بعدم

   کنه بلند و سرش بود
 ادد ادامه گوشم در اروم بعدم یموسو سپهر یآقا ارشده حسابداره نمیا:گفت و

  نداره اخالقم
 شد مشغول دوباره و داد تکون یسر و کرد بلند  سرشو سپهر

 
  شدم اشنا همه با نکهیا از بعد
 :گفت و یخال زیم به کرد اشاره میمر
  توئه کار زیم اونجا زمیعز

  نشستم جام سر رفتم
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  دمیشن رو سپهر یصدا که
  دیبد رو الزم حاتیتوض راد خانم به سعادت خانم_

  باشه_ماندانا
   داد حاتیتوض یسر هی و کرد نگام لبخند با ماندانا

 و کنهیم کار نجایهم نامزدش  و داره نامزد که گفت بعد میزد حرف هم با کمی
  نامزدش  هیپناه خانم شوهر همکاره

  ؟ متاهل ای یمجرد یچ شما
  که بگم بهش یچ که بودم فکر تو بگم یچ دونستمینم

   باال بپرم متر دو شد باعث ایپر غیج یصدا
   کنهیم نگاه ایار به سرخ صورت با داره دمید که کردم نگاش

  خندهیم داره هم ایآر
  خورد بهم حالم لحطه هی

  رونیب زدم اتاق از عیسر
 اوردم باال بود معدم تو یچ هر و یبهداشت سیسرو رفتم

  دادمیم شیآزما هی رفتمیم دیبا
  دمیترسیم یول
  دمیترسیم یلیخ
  اتاق داخل برگشتم دهیپر یرنگ با

   شدم رو روبه کنجکاوشون نگاه با که
  جام سر اومدم و ریز انداختم رو سرم

 !؟یخوب گفتن باهم زمان هم ماندانا و ایپر
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   کردم سرگرم کارم با رو خودم و دادم تکون یسر
  رفتیم جیگ سرم که چند هر

 و کردم یخداحافظ ها بچه از شد تموم کارم نکهیا از بعد
س هی رفتم صال بدم شیآزما  که گرفتم یتاک صله ا شتمن رو س اتوبو ی حو  دا

  بود بد خودش حالم
  کنم فکر یچیه به خواستمینم

  دادم خون نکهیا از بعد
  شد تر بد بدم حال

 دیچرخیم سرم دور ایدن
  مخورد و اوردم در فمیک از شکالت  هی و نشستم ها مکتین از یکی  رو رفتم

  بود بد حالم
 برسونم خونه به شده جور هر رو خودم دیبا
 

  خونه برگشتم
  شدم مچاله خودم یتو و انداختم سرد نیزم یرو رو جونم یب تن
  شدم خواب دامن به دست الیخ و فکر از

  شدم داریب خواب از یوقت
   داد دست بهم تهوع حالت

  دمیدو ییدستشو سمت به
  زدم عق تونستمیم تا و
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  نداشتم اوردن باال یبرا یزیچ و بود یخال معدم
  زدمیم عق فقط

  رسوندم اشپزخونه به رو خودم خراب یحال با و شستم رو دهنم
  مرغ تخم دونهی با داشتم سیسوس و ینیزم بیس فقط

س و ینیزم بیس ضافه بهش هم مرغ تخم سرخ بعدم کردم خورد رو سیسو  ا
  زدم هم و کردم

  رفتیم صعف داشت دلم
  شد حاضر غذام یوقت

  گشتم نون دنبال
  اومد در نهادم از اه

  نبود نون
  دادن بهم رو ایدن انگار نون دنید با  که بردارم سس که خچالی سمت رفتم
  خوردن اشتها با کردم شروع و اوردم در رو زده خی نون
  خوردم کامل نکهیا از بعد

  دادم هیتک یپشت به حال یب
  بودم سرگردون خونه تو
  بدم انجام نداشتم یکار چیه

  وردمیم باال فقط
 بودم افتاده جا هی گوشت کهیت هی مثل ای

  بودم شهیهم از تر کسل شدم داریب که صبح
  گرفتمیم رو شیازما جواب دیبا
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  برم یکار ساعت نیب خواستمینم یول
  بدم دست از رو کارم خواستینم دلم

  سرکار رفتم و شدم حاضر
  کردم سالم ها بچه با
  کردم سرگرم کارم با رو خودم و
  گرفتمینم گرم باهاشون ادیز

 راجبم کنن یکنجکاو خواستینم دلم
 

  ایپر و ایآر یکردنا کل کل
  ماندانا یها خنده

  سپهر یزدنا تشر
  بشن پر گوشام بودن شده باعث همه و همه

  کرد چرخش به شروع سرم دور ایدن
  شدن یم  محو داشتن کم کم ها صدا
  گذاشتم زیم یرو رو سرم

  دمینفهم یچیه گهید و
  نگام ینگران با ماندانا و ایپر کردم باز که رو چشمام

  اتاق داخل اومد شربت وانیل هی با میمر
  زمیعز بخور: گفت و داد دستم رو وانیل

  ؟ هوی شد چت
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 دونمینم_
 ؟یریبگ یمرخص یخوایم_میمر

  خوبم من نه: گفتم عیسر
  زدم بهش یمطمئن لبخند که بگه یزیچ خواست

  ستین روت به رنگ بخور نویا ایب_میمر
 کردم تشکر و گرفتم ازش رو وانیل

  کردم مزه مزه رو شربت
 نخوره بهم حالم کنه خدا

 کردم سرگرم کارم با رو خودم دوباره شد بهتر که حالم
  کردم یخداحافط ها بچه از شد تموم که کارم

 گرفتم رو شیآزما جواب رفتم و
 خونه رفتم هیچ جواب نمیبب نکهیا بدون

  گوشه هی نشستم رفتم و اوردم در رو لباسام
  دادم قدرت رو دهنم آب

  اومد در ممکن شکل نیتر گشاد به چشمام شیآزما جواب دنید با
  دونستمیم خودم

 . داشت سوال یجا برام بازم انگار یول
 داشتم یدیام سو کور هی بازم  و

  بچه نیا با کنم کاریچ من حاال
  باشم نداشته دوس رو بچم که نکه

  بودم عاشقش نه
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  بود آرش از  که یا بچه مخصوصا
  داشت وجود مشکل تا هزار یول
  بود دمیسف شناسنامه شیکی
  بود متنفر من از که بود یشوهر شیکی

 دمیترسیم نیهم واسه
  کردمیم یغلط چه دیسف شناسنامه هی با من اخه
 هیک من یبابا  گهینم بچم فردا

  کردن حضور اعالم من از اجازه یب اشکام
  پوشوندم رو صورتم دستام با

  بگذرم بچم از تونستمینم
  تونمینم نه

  کنمیم بزرگ رو بچم ییتنها خودم
   خودمو هم کشهیم رو بچم گم،همینم هم آرش به

 خواستینم شهیهم واسه و من که اون
 

 آرش
 

شت شرکت یمال ریمد یزمان شت نطوریهم دا ض دا  کهنیا با منم ، دادیم حیتو
  بود گهید یجا فکرم یول بود زوم روش چشمام

 : گفت و دیکش یقیعم نفس
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 ؟ نیدیفهم کامل افتادین قلم از یزیچ و سییر دادم حیتوض کامل کنم فکر_ 
 
 . دادم تکون یسر بودم دهینفهم حرفاش از یچیه نکهیا با
 
 .یبر یتونیم ؛ درسته یچ همه اره_ 
 

 . کردم اشاره در به که بگه یزیچ خواستیم بازم
 . رفت و کرد جمع الشویوسا

 
 . برداشتم یصندل رو از کتمو و کردمو خاموش رو روشن توریمان

 . خونه رفتمیم بعد و شرکت ومدمیم ساعت سه دو یروز
 . نداشتم رو توش موندن شتریب ی حوصله

  کردمیم الیخ فکرو شتریب موندمیم شتریب یچ هر
 . داشتم تویوضع نیهم هم خونه گرچه

 
 . مبل رو نشستم و ختمیر خودم یبرا ییچا هی دمیرس که خونه به
 . بودم شده خسته هم ییتنها از
 از تر تلخ بود شده حاال ، بود یزیچ هر از تر نیریش برام ییتنها نیهم موقع هی

 . زهر
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مام باهاش هم ارام  پاشددو قلم بشددده رد میلومتریک هی از بودم کرده حجت ات
 . شکنمیم

 (؟ درسته.) نور یعل نور بود شده گهید که الین مامان
 . زدیم زنگ هرروز چون بود دهیفهم ییزایچ هی انگار

 . ندادم جوابشو که در دم اومد هم بار هی یحت
 . بودن شده اضافه نامیا دمیکشیم کم خودم

 . بجوام خرخرشو برسه الین به دستم خواستیم دلم
 . بود رفته راحت خودشم بود انداخته ریگ یتیوضع بد تو منو

 
 . بودم رتیغ یب من اره ، رتمیغ یب یلیخ کردمیم فکر وقتا یگاه
ست مثل و بره کنه ول ، محرمش ، زنش که یمرد ش ما  نهک نگاه واروید درو نهیب

 . رتهیغ یب واقعا
 ؟ بکنم تونستمیم یغلط چه دیرسینم ییجا به دستم یوقت یول

 بودم سپرده اه یکالنتر به یوقت ، بودم گذاشته پا ریز هارو مارستانیب کل یوقت 
 ؟ کردمیم دیبا کاریچ گهید
 

 .. بشه راحت شرم از خواستهیم و نداره دوسم که نیا به رفتیم فکرم
 . رسوندیم جنون به منو فکر نیا و
کهیا ای ندنیم من شیر به دارن االن و کردن ازدواج گهید مرد هی با ن  نیا ، خ
 . بود مرد هی یبدبخت تینها گهید
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 .. *خ*ی*ا*ن*ت* از بودم متنفر
  کشتمشیم همونجا دمشیدیم گهید مرد هی با اگه دیشا
 !  قطعا هیچ دیشا
 

 . کنم تحمل نتونم که بودم خر کله اونقدر
 

 .... بعد ماه هفت
  گذشت ماه هفت
 ...  غم..  حسرت...  یدلتنگ بود شده شبش و روز که ماه هفت

شتمیبرم یوقت و کردمیم کار روزا ماه هفت نیا کل  زدمیم حرف بچم با خونه گ
 .. من یزندگ دیجد عشق بود شده که یا بچه. 
 

  ی بچه نیا افتادیم ادمی یوقت
 .. ومدیم چشمم به ارش یدور کمتر کردمویم ذوق احساسمه یب مرد همون

  
سم یوقت شت دو سبونم بهش خودمو شدیم ؟ کرد اجبارش شدیم ندا  گمب بچ

  ؟ حاملم ازت من چون یکن عقد منو دیبا
 !  شدینم نه

 .. داشتم غرور منم
سمو غرورمو قلبمو ها بار ارش سا  باز هک بودم بدبخت انقد ، بود کرده نابود اح

  ؟ کنم یزندگ باهات خوامیم بگم برگردمو هم
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 ..  کنم فدا خودمو که حد اون در نه یول داشتم دوسش
 

 .  شدم کارم مشغول و دادم تکون یسر
 . شهیم بد داره حالم کمی کردم احساس که بود یادار وقت اخر

 یکن تیاذ یخایم مامانو دخترم:  گفتم و گذاشتمو برجستم شکم یرو دستمو
  ؟؟
 جواب که یروز و بشه دختر بچم شدم دار بچه وقت هر داشتم دوست اولم از

 . شدم مرگ ذوق یکل گرفتم رو یسونوگراف
 

 : گفت و زد ینیریش لبخند دنمید با که ومدیم دور از داشت میمر
 
 . کردن خلوت باهم خوب بچه مادرو که نمیبیم_ 
 

 : گفتم فمویک تو گذاشتم المویوسا
 
 .. بزن حرف کم خونه برسون منو ایب_ 
 

 شرکت نگیپارک سمت میرفت دو هر و سرش یباال برد اطاعت یمعنا به دستشو
. 
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 . داشت نگه نویماش کوچه سر بود کیبار و تنگ کوچه چون
 . شدم ادهیپ و کردم تشکر

 
 رارق جلوم یا مردونه کفش که کنم باز رو خونه در تا  اوردم در بمیج از دمویکل

 . گرفت
 . بود صاحبخونه مرد ، دمیکش باال صورتش تا کفشش از نگاهمو

 !  خرفت رمردیپ
 . نشست لبم یرو یپوزخند

 . داشت چشم هم ماه پابه زن هی به یحت
  شدن انینما فشیکث و زرد ییدندونا که اومد کش لباش

 : گفتم دمویکش عقب یکم خودمو
 
 ؟؟ شیفرما_ 
 

 که هاش چشم و اومده کش یها لب همون با و کنار وارید به چسبوند دستشو
 :  گفت خوردنمیم درسته داشتن

 
 شکمت یوقت از..   دادم اجاره خونمو دختر هی به کردم فکر اول من ، فهیضع_ 

 یدیم یحساب درست جواب هی نه ، هیگور کدوم شوهرت گمیم دارم اومده باال
 ؟؟ هااااا نمیبب شوهرتو خوامیم بگم زبون چه به.. ادمه مثل رفتارت نه

 .. شد جمع نفرت از صورتم
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 .. بزنه حرف ینجوریا ساله 22 زن هی با تونستیم راحت چه
 
ش دهیپرس قرارداد وقت ادینم ادمی_   وطمرب بهت گرچه ؟ متاهل ای یمجرد یبا

 . شم رد خوامیم کنار بکش حاال  سین رانیا شوهرم یول سین
  خورد بهم دهنش یبو از حالم که اورد تر کینزد یکم صورتشو

 . رفتم عقب قدم هی دوباره
 و کننینم یکار چیه چرا شنیم رد کنارمون از که ادم همه نیا بودم تعجب در

 .دنینم نجات کهیمرت نیا شر از منو
 
 هات امد و رفت ؟؟ ها نباشدده حروم(  کرد اشدداره شددکمم به)  معلوم کجا از_ 

. . سددربزنه بهت ادینم چکسددمیه یلیفام و فک یا خانواده هی..  مشددکوکن هم
 !  بماسه ما به هم یزیچ هی بگو یاهلش اگه

 نیهمچ تونستیم یچجور ، بود شده سرخ تیعصبان خشم شدت از صورتم
 .. فطرت پست وونیح ؟ بده بهم یا حانهیوق شنهادیپ

  بزنم حرف تونستمینم یحت که باال بود رفته فشارم اونقدر
 . روش بود نشسته سرد عرق دمیکش سمیخ یشونیپ به یدست

 
 :  گفتم  یمقطع کلمات و اروم یصدا با
 
 ! برو حاال..  کنمیم یخال..  خ..  شدتو..  صاحاب یب...  هفته..  اخر تا_ 
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 . بستم سرم پشت و کردم باز لرزونم یدستا با درو

 
 . نیزم افتادم خوردمو سر کم کم و زده زنگ یاهن در به دمیچسب پشت از
 
 . نکنم هیگر بود ومدهین من به
 . بخندم بود ومدهین من به
 .باشم الیخیب بود ومدهین من به
 
شدم دوباره جام از ستن بخاطر شلوارم و مانتو ، پا ش  شده یخاک نیزم یرو ن

 .. بودن
 . رفت خاکش تا دمیکش مانتوم به بار چند دستمو

 
 . گرفتم شیپ اطویح کنار کیکوچ اتاق ریمس

سامو شدنم وارد با شپزخونه رفتم و کردم عوض لبا  میرسنگگ یبرا یفکر هی تا ا
 . بکنم

  خوردن تکون یبرا تنم تو جون کمی از غیدر یول
 . بود شده لمس بدنم

  ومدینم باال نفسمم یطرف از
  دمیکش لباسم ی قهی به یدست
 ؟ شدم ینجوریا چرا
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  باز منفس راه تا بردم جلو یکم سرمو و کردم باز رو اشپزخونه کیکوچ ی پنجره
 . بشه

 
 آرش

 
 ... زیم رو کردم پرت اوردمو در تنم از لباسمو

  بزار؟ دست رو دست ینجوریهم من ک بود درست نیا ینی
 ؟ کردمیم دیبا چکا

 !رفت و گذاشت منو یوقت
 !متنفرم ازت من بگه خاستیم کارش نیا با یوقت

 کردم؟یم چکار دیبا
 عاشقتم؟ من گفتمیم بهش بعدم... کردمیم داشیپ و دنبالش رفتمیم

 !نداره امکان نیا نه
 !داره خود یجا ک الین...نشکستم مادرم بخاطر غرورمو من

 دهنمو تموم بودنش داغ بخاطر ک دمیکش سر نفس هی موییچا مشغول یفکر با
 ! سوزوند

 ...برام نبود مهم یول
 !نبود مهم یچیه گید

 ...زد خنجر پشت از بهش داشتم اعتماد و کردم محبت یهرک ب میزندگ تو
 ...ندارم اعتماد گید



 401 احساس من یمرد ب

 !کس چیه ب
 ... خودم یحت
 ! شد عاشق اجازه بدون ک میلعنت قلبه خودمو ب اره
 ...نکرد مهار قلبمو ک صاحابمیب عقل ب
 ... الین یوا
 ؟یاورد من سر یچ

 !هیخال دمید ک کردم باز درشو و برداشتم گارمویس بسته
 !ندادن جواب گرفتم رو مغازه شماره یهرچ و رفتم تلفن سمت ب
 ...ک سبست یلعنت اه...مغازه برم خودم تا رفتم دمویپوش لباسامو یبدخلق با

 یوپرسدد هی برم تا اوردم رونیب نگیپارک از و نیماشدد برگشددتمو خونه سددمت ب
 ..ک کنم دایپ گید
 
 کرد؟یم چکار نجایا کهیزن نیا
 ...نیماش جلو دیپر ک دادم فشار گاز پدال رو پامو بهش توجه یب

سش خونه شک بدون بودم گرفته ترمز تر رید هیثان کی اگ  گردن ودب افتاده نج
 ...من

 !شدم ادهیپ نیماش از فرمونو ب کبوندم دستمو
 
 من؟؟ خونه دم یاومد ییرو چ با ؟یکنیم یغلط چ نجایا_
 
 !نمیبب دخترمو بزار خدا رو تو_



wWw.Roman4u.iR  402 

 

 
 !کرده فرار  دخترت هه_
 .گمشو هم حاال... سینجانیا وقته یلیخ

  
 ک دادم ماشداژش کمی و هام قهیشدق رو گذاشدتم دسدتمو. بود گرفته درد سدرم

 روقلبشو گذاشت دستشو الین مادر دمید
 !نیزم افتاد
 ...رفتم طرفش ب عیسر

 :کرد زمزمه لب ریز
 

 ...نبودم من....ارش  نبودم من
 . باش الین مواظب

 
 ...شد بسته چشماش بعدم
 .ستادمیا جام سر شوکه

شتم هم خوردن تکون قدرت یحت  به کردم یسع و دادم قورت دهنمو اب.  ندا
 . بدم حرکت پاهام

 
  آرش

 



 403 احساس من یمرد ب

 !کنم چکار دیبا دونستمینم
 ...بودم گم در سر کامال

 اما ومدیم کوچه سر از خانومه کی مال زدمیم حدس ک ینامفهموم یصداها
 ...نداشتم هم هیک نمیبب کنمو بلند سرمو نکهیا توان یخت
 
 شدخص اون ب اومدمو خودم ب اومد فرود صددورتم رو ک یمحکم ضددربه با

 .کردم نگاه
 
 رفته؟؟؟ حال از ینیبینم مگ گید پاشو د_ 
 

 . شدم بلند جام از درنگ یا لخظه بدون
 ... مشیخابوند عقب یصندل رو ازین کمک ب

 ....کردم روشن نویماش نشستمو فرمون پشت
 
 .بودم جیگ

 !برم کجا دیبا دونستمینم
 ... بودم دهیترس انگار
 ...شدیم کنده جا از داشت قلبم

 : دمیپرس ازین از و فرستادم یصلوات لب ریز
 
 برم؟..ب... یور کدوم... کدوم...ازین....ین_
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 ...گفت بهم ادرسو ترس و سوال از پر ینگاه با

 : دیپرس ترس با بعد قهید چند
 

 ه؟یک خانوم نیا داداش_,
 

 ...رفتم اشتباه رو کوچه شدو پرت حواسم ک بدم رو ازین جواب اومدم
 :زدم داد ازین سر خوداگاه نا داغون یعصاب با
 
 ه؟یک نیا توچه ب ؟یش خفه شهیم
 
 !نییپا انداخت سرشو یدلخور با

 وردخ سرش و جلو سمت ب شد پرت ازین ک کردم ترمز شدت با مارستایب دم
 ...شهیش ب

 !کرد ناله روسرشو گذاشت دستشو
 ...برداشتم سرش رو از دستشو و سمتش برگشتم نگران

 . شکر خدارو بود نشده یزیچ
 ... کردم یخاه عذر ازش و زدم شیشونیپ رو یا هب*و*س**

 ...رشیپذ سمت رفتم و نییپا دمیپر نیماش از
 خانوم_



 405 احساس من یمرد ب

 
_..... 

 
 !شمام با خانوم_
 

_..... 
 
 شددتپ وارید سددمت کردم پرت و گرفتم دسددتش از تلفنو شدددم یعصددبان گید

 .  سرش
 !زدم ادیفر
 
 ....جات از شو بلند دارم حال بد ضیمر یلعنت_ 
 

 اروپرسددت و دکتر عالمه کی و اتاق تو بودنش برده ک بود سدداعت کی کینزد
 ...دورش بودن ختهیر انترن
 شده؟یچ دمیپرسیم دکتر از میهرچ

 !نیکن دعا براش گفیم
 کردم؟یم چکار دیبا ومدیم سرش ییبال اگ

 حاال؟ کنم دایپ یا دره جهنم کدوم از رو الین
 

 ! مردمیم داشتم درد سر از ک بود مغزم تو الیخ فکرو انقد
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 اد؟یب افتاده تخت رو جون یب ک یزن نیا سر بود قرار یچ
 ... اومد رونیب اتاق از دکتر

 .رفتم بطرفش عجله با
 
 دکتر؟ چطوره حالش_
 
 !سین بودنش زنده ب یدیام_
 

 ! شدم خشک جام سر
 ....ستین بودنش زنده ب یدیام
 ....ستین بودنش زنده ب یدیام
 ....ستین موندنش زنده ب یدیام

 ! شد تکرار ذهنم تو بارها و بارها دکتر یصدا
 ! بود شده اوار سرم رو ایدن

 !نبودم خودم حال تو اصال
 کنم؟؟؟ چکار دیبا حاال

 !ادمد هیتک وارید ب سرمو و نشستم سالن کنار یایصندل یرو داغون یحال با
 ... بودم خسته

  بود خسته جسمم هم
 ...روحم هم



 407 احساس من یمرد ب

 ب ک پرستار بلند پاشنه یکفشا یصدا با یول برد خابم ک شد یچ دونمینم
 !دمیپر خاب از دیدویم الین مادر اتاق سمت

 !رسوندم اتاق شهیش پشت ب خودمو
 !نمشیبب تونستمینم بودنو دورش ادم یکل
 ... بودم رهیخ بروم رو ب ینگران با
  کردن یخال دورشو همه هوی

 !جونش یب بدنه رو انداخت دویسف پارچه پرستار ی
 ... کند هارو دستگاه دکتر

 ...شدینم باورم
 مرد؟؟

 شد؟ تموم ادم کی یزندگ یسادگ نیهم به
 رفت؟

 شد؟ مادر یب من یالین
 ...گذاشت تنهاش پدرش

 رفت؟ مامانشم
 شد؟یم یحال چ دیفهمیم اگ

 ...کردم جمع کممیش تو پاهامو خوردمو سر وارید کنار
 
 ... کردم هیگر ترس بدون سال ۱2 از بعد بدون بار نیاول یبرا

 !عشقم بخاطر
 ...شهیم داغون خبر نیا دنیفهم با دونستیم ک یدختر بخاطر
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 ....کردم هیگر
 ... کردم هیگر راحت

 ...بده ازارم ک نموند گلوم تو یبغض گید
 ....مکرد هیگر الین مادر یبرا حاال... بودم نکرده هیگر پدرم فوت یبرا ک یمن
 
 از صددورتم..شدددم بلند جام از و اومدم خودم به که گذشددت چقدر دونمینم

 .بود سیخ بودم نداده دنیبار اجازه بهشون چوقتیه که ییاشکا
 به نگاه بهم دیرسدد یوقت دوعه،یم من سددمته به عجله با داره که دمید ازوین

 :کرد زمزمه شد، صورتم مات و کرد سمیخ صورت
 ارش؟؟ شدیچ -
 !مرد -
 :گفت گشاد یچشما با زده وحشت بعد و گفت ددددددددددعیه هی

 مددددددددددرد؟؟؟؟ -
 :گفت و انداخت ریز به سرشو غمزده که دادم تکون سرمو

 
 شه؟یم یچ الین حاال -
 

ده د د د د د د د د د  بشه؟؟جواب یچ خوادیم هیگور کدوم سین معلوم اصال الین ه
 :گفتم و دستش تو یگوش به دوختم نگاهمو عوض در و ندادم سوالشو

 ه؟؟یچ نیا -



 409 احساس من یمرد ب

 داره همش شددماره هی موقع اون از بابا...یانداخت ادمی شددد خوب:گفت هول با
 . سمج دادم تماس زد بسکه کرده وونمید زنگه،یم

 خورد، زنگ دوباره که گرفتم دسددتش از ویگوشدد و زدم لبخند زونشیاو افهیق به
سم سش با کاین ا ش صفحه رو عک سمو کرد؛یم ییخودنما یگو  دادم رونیب نف
ش رنگو سبز کنم؟؟نوار کاریچ نویا حاال  شغیج با هقش هق یصدا که دمیک

 :گفت که شد همزمان
 ؟؟؟ییکجددددددددددا مامان -
 الو؟ -
 :گفت نیف نیف با
 اقا؟؟ نیهست یک شما گرفتم، تماس مادرم یگوش با من -
 .ارشم من -
 گه؟؟ید هیک ارش -
 . مامانت شیپ برمتیم دنبالت امیم شو اماده -
 :گفت غم با ازین کردم، قطع روش رو یگوش گفتناش اقا اقا به توجه یب و
 بود؟؟ یک -

 :گفتم و کردم خفه نمیس تو اهمو
 .الین خواهر -
 :گفت افسوس با و دیکش اه
 .ها چارهیب -

 :گفتم و دادم تکون یسر
 .بهش بگو تو بگم نتونستم منکه دنبالش رمیم من ازین -
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 .تونمینم سخته یلیخ ارش؟بخدا بگم یچ من اخه -
بالش رمیم من فعال گه،ید میبگ بهش یجور هی دیبا -  اشددوکار نجایا توام دن

 .بده انجام
 خدافس برو باشه -
 خدافس -
 .رفتم نمیماش سمته به و
 
 اگه کهنیا و بود خواهد یچ کاین العمل عکس که کردمیم فکر نیا به فقط راه تو

 .کنمیم چارشیب حتما کنم دایپ الروین
 

شون سره شتمو نگه کوچ ش از دا شون سمته به و شدم ادهیپ نیما  در و رفتم خون
 :گفت هول با و شد خارج در از هول با و هراسون کاین زدم؛

 .ام اماده من. میبر خوب -
 
 یاقاتف چه بفهمه داشددت یسددع و پشددتم اونم و رفتم نیماشدد تا بهش توجه یب

 ؟؟چارهیب دختره به بگم یچ اخه بگم، یزیچ تونستمینم واقعا اما افتاده،
 :گفت و طرفم برگشت وحشت با داشتم نگه مارستانیب یجلو یوقت

 کجاس؟؟ من مارستان؟؟؟مامانیب یاومد چرا ارش اقا -
 :گفت و کرد بلند صداشو دمینم جوابشو دید یوقت



 411 احساس من یمرد ب

 میاومد کجددددددددددددددداس؟؟چرا من مامان گمیم زنمااااا،یم حرف باتو دارم -
 نجددددددا؟؟یا
 :زدم داد و شد تموم صبرم کردیم یاسک مخم رو داشت یادیز بچه دختر نیا 

 .یشیم متوجه شو ادهیپ بسکن، -
 شددد، ادهیپ اروم و نگفت یزیچ گهید چون دیترسدد دادم یصدددا از کنم فک 

 دسددتمو حرص با.داد جولون ذهنم تو بازم یلعنت یالین خواهرشددده، برعکس
 .شدم ادهیپ و فرمون رو دمیکوب چندبار

 و لوج رفتم که رفتیم یاصل ساختمان سمته به داشت لرزون یها قدم با کاین
 عدب به نیا از دختر نیا سددوخت، حالش به دلم لحظه هی گرفتم، بازوشددو ریز
 .نداره چکسویه
 
سته دوریکر یها یصندل رو که شدم ازین متوجه بخش تو ش  متوجه یوقت بود ن
 :گفت کاین روبه پته تته با و سمتمون اومد شد ما
 .زم..یعز..م..سال..س -

 :گفت من روبه دید که کاروین دهیپر رنگ
 کنم فکر ریبگ نیریش زیچ هی براش برو یصندل هیرو بنشون کاروین جان ارش -

 .افتاده فشارش
 زیچ هی براش تا رفتم یصددندل هیرو کاین نشددوندن بعد و کردم عمل حرفش به 

 .رمیبگ نیریش
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 یسددع ازین و بود دهیچیپ دوریکر تو کاین ونیشدد و هیگر یصدددا برگشددتم یوقت
 . سوخت بدجور سوخت حالش به دلم کنه، ارومش داشت

 .شهیم اروم کنه، هیگر بزار: گفتم اروم ازین به و سمتشون رفتم
 یاشددکا که حرفاس نیا از تر نازک دل من خواهر کرد،یم هیگر خودشددم ازین

 .رهینگ اش هیگر و نهیبب مادرش یبرا رو بچه دختر هی مظلومانه
 

 . کشیدم موهام تو ودستی بازکردم مشکیمو پیراهنمو اول دکمه
 

 بود مبهم همه واسه نیال خالی جای مراسم تو امروز
 .بود گنگ همشون واسه نبودن واین داره دوست چقدرمادرشو میدونستن 

 
شی دل بااینکه شتم مادرنیال از خو شکوه کردم سعی ولی ندا  نمک برگزارش با

  بیرون دادم محکم نفسمو نددددیال خاطر به فقط
 

 بود افتاده گود زیرچشمش میکرد گریه داشت هنوز نیکا به افتاد نگاهدم
 .شباهتدددد همه این به لعددددنتدددددد کردم نگاه چشماش به.

 مامان نه هست نیال چیکارکنم؟نه من حاال:گفت هق باهق
 .ترشد شدید وگریش

  بهتره بمونی نیاز و مامان بیادپیش نیال وقتی تا__
 نیاد اگه_ 



 413 احساس من یمرد ب

شاردادم هم رو محکم دندونامو شو حاالم...باش مطمئن میاد:کردم اخم و ف  پا
 خونه ببرمت کن جمع وسایلتاو

 
 نمیاین شما:گفت که کردم پیادش خونه جلو. ورفت گفت و آرومی باشه

 خودم خونه میرم من نه__
 

شین.شد کردوپیاده خدافظی داد تکون سری شین و کردم پارك رو ما  ادهپی ازما
 .شدم

 ...داخل رفتم و دروبازکردم 
 

 .وکوره سوت نیال بدون تاوابد خونه این.میکرد اذیتم خونه سکوت
 
 

 نهدددد کددرد تدرکدش بددشدهد ندهد کدده کددسی داشددتدندد دوسدتدد
 جدهدنددمددهدد خددود کدرد عددوضددشدد بدددشددهددد

 
 جانهی و ترس ازشدت سینم قفسه.بود شده عرق خیس صورتم پریدم ازخواب

 میشد پایین  و باال
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 نیماشدد سددوار زدم چنگ چویسددو سدداعت به توجه یب شدددم بلند مبل رو از
 ادهیپ نیماشدد از.کردم خاموش نویماشدد.الین یپدر خونه یجلو دمیرسدد.شدددم

 .شدم
 
شت با ستمیم.کننینم باز درو یلعنت.در به زدمیم م شت با باز خوا  که کوبمب م

 کرد باز درو خوابالو کاین شد باز در
 
 دمیکش یراحت نفس دمید رو الین مادر داخل رفتم باعجله بهش توجه بدون.
د یه خداروشکرهمش  د د د د د د د  دیگه بفهمم چیزو همه امروز باید.بود خواب

 پابزنم دستو برزخ این تو نمیتونم
 

 . زدیم موج وجودم کل تو استرس
  بود زوري هر با ،ولي رفت طفره گفتن از اولش

 . کنه تعریف رو ماجرا کردم مجبورش
 حواسمو. مبمون باقي زندگیم توي سردرگم من و بیفته اتفاق خوابم نمیخواستم

 :بهش دادم
 یکسال، سني اختالف با بودیم خواهر دوتا
قدر ولي بود بزرگتر من از مژده عت بهم ان با  مارو هرمي که داشددتیم شدد

 .هستیم دوقلو میکرد ،فکر نمیشناخت



 415 احساس من یمرد ب

 خوب هم با انقدر. میدونسددتیم همو رازاي تمام و بود نزدیك خیلي رابطمون
 .کنیم ازدواج هم با شب یه توي گزاشتیم قرار حتي که بودیم

 :داد ادامه. گرفت انگشت با چشمشو گوشه اشك و زد لبخندي
. شدددم حامله که بود نگذشددته چیزي ،منم میشدددن دار بچه زود همه زمان اون

 .بود نشده دار بچه هنوز مژده ولي بود شده دوساله من نیالي
 . کدومشونه از عیب بفهمن که بود نکرده پیشرفت علم انقدر هنوز زمان اون

شوهرش  هدیگ زنه یه بره میگفت شوهرش به و میزد سرکوفت مدام بهش مادر
 .کنه زندگي بچه بدون حاضره و دوسداره رو مژده میگفت اما بگیره،

شي عطر شوهرش شت، فرو  طمعش همین. بود طماع ولي بود خوبي مرد دا
 ...شد باعث

 : کرد هقي هق. میشد بیشتر تعجبم لحظه هر
 . کرد بدبخت خواهرمو

 :پرسیدم. کرد سکوت
 شد؟ چي بعدش ، خب

 :گفت لب زیر و کرد بهم نگاهي
 . شد باز زندگیشون خونه به بابات پاي

 شدمی البته.  شدن صمیمي باهم بابات و مژده شوهر یدفعه چجوري نفهمیدیم
 .شده نزدیك بهش مژده شوهر بابات هاي وعید وعده و پول بخاطر فهمید

 خونه همش و شده نزدیك شوهرم به یارو این انقدر چرا که مینالید همش مژده
 .است ما ي
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 مادر شددهرسددتان، بریم بودیم ومجبور نمیدونسددتیم دقیق هنوز ما زمان اون
 . بود بد حالش شوهرم

 بود سددختمون باالخره و بود بچه چون. رفتیم و خواهرم پیش گذاشددتیم رو نیال
 . ببریمش

 ...برگشتیم وقتي
 :گرفت شدت اش گریه

 که گفت بهم خودش بعدا. بود باردار هم مژده خود و نبود مژده شوهر از خبري
بات و اورد باال بدهي شددوهرش بال در با  شددوهرش هاي بدهي پرداخت ق

 .بشه اش صیغه بود خواسته
 من پس.  کردم صیغه رو نیال منم. ایستاد حرکت از هام رگ تو خون کردم حس

 ! من به لعنت. نشست چشمام تو اشك. داشتم بابام با فرقي چه
 !فطرت پست منه به لعنت

 :اومدم خودم به صداش با
 کرده اش حامله فهمید هم اینکه از بعد.  داشدددت رابطه باهاش زور به بابات
 . زد غیبش

 از تر زود بچش که بود بد حالش انقدر بیچاره اما خودم پیش اوردم خواهرمو
 . رفت زا سر خودش و اومد دنیا به موعود

 .کردم بزرگش خودم بچه مثل و خودمون پیش اوردیم رو نیکا
 طلعم شوهرم منو فقط ماجرا ابن از.  کرد فرار و زد مژده به ماشین گفتیم همه به

 .اومد خواهرم سر بالیي چه بفهمه احدي نزاشتیم. بودیم



 417 احساس من یمرد ب

 :پرسیدم بهت با.گرفت اروم هاش گریه
 منه؟ خواهر نیکا یعني

 .داد تکون اروم سرشو
 : داد ادامه
تت به رو تو ارش یدا رو نیال مقدسدددا ثل اونم کنم فکر. کن پ  نهمیک فکر تو م

 !کن پیدا دخترمو میکنم خواهش.رفته حتما همینم براي. راجبم
 ، کنم کم وجدانش عذاب از تا اون نه رفته من بخاطر بگم بهش میشددد کاش

 . نتونستم اما
 .روندم خونه تا سختي به و بیرون اومدم سرسري خداحافظي با
 
 الین

 
شو یب شنهادیپ که بود یبار نیدوم   شمخ شدت از منو و کردیم تکرار شرمان

 . کردیم سرخ
 . دیکشینم خجالت هم سنش از یحت
 . بودن پالس خونش تو قهید به دم که قدش مین قدو یها نوه از
 
 ؟ باشه حیوق تونستیم  چقد ادم کی

 ؟ باشه پست تونستیم چقد
 

 .نشد کردم هرکار یول شم مسلط خودم به کردم یسع



wWw.Roman4u.iR  418 

 

 .. نشد که نشد 
 

 دادیم ادامه هنوز داشت
 . دمیشن ینم زیچ چیه من یول

 . بشنوم که خواستینم دلم اصال
 

 .. داشتم تهوع حالت
 . افزود یم حالم نیا به ومدیم زدن حرف موقع دهنش از که یگاریس یبو و

 . گرفتیم نفسمو داشت اور خفقان یهوا اون
 

 اهنگ متوجه اما دادمیم گوش پرتاش و چرت به سددکوت تو و بود نییپا سددرم
 . بودم وجودم بند بند رو فشیکث
 
 ؟ ها!  میبد انجام رو تیمحرم یکارها میتونیم یدار قبول حرفامو اگه_ 
 

 . اومدم خودم به تازه
 .. هشینم که ییها شنهادیپ چه حاملت زن به ینیبب یبود کجا من مرد..  ارشم

 !  هه
 ! شکر تویبزرگ ایخدا
 .. شهوتشونن ی برده  من یزندگ یها مرد کل
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 .. نفسشونن یهوا رویپ کلشون
 ؟ من چون ییها زن گاه هیتک بود نیا

 یک به گهید..  خواسددتیم ازشین ارضددا یبرا منو هم من یزندگ عشددق یحت
 ؟ کنم اعتماد تونمیم

 ؟؟ مادرم به
ست یبرا که یمادر ؟ شد غهیص که یمادر ش تن شتریب پول اوردن بد  به وخود

 ؟ گذاشت حراج
 ؟ اتیدن ته نهیا
 ؟ ادمات نهیا

 !  خدا تو یصبور چقد
 !  صبور چقد

 
  نشست دستم رو که دستش
ست از خودمو کنترل ستم با محکم انچنان و دادم د ست که دمیکوب د  خودم د

 .. افتاد گز گز به
 
 عمرم روز نیاخر تا اگه یحت..  باشدده من مرد ارش جز نداشددت حق چکسیه

 . کردمینم عوضش یاحد چیه با موندمیم تنها
 . افتادم غمونیص ادی

 . بود گذشته ازش سال هی یکاینزد
 . نبودم محرمش شتریب گهید سال هی و
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 .. شیزندگ و کار یپ بره هرکس اون بعد بود گفته بهم خودش
 ؟ یزندگ و کار کدوم
 .. بود ارش من یزندگ
 .. یلیخ بود شده تنگ براش دلم
 : باال بردم صدامو و نگاهم تو ختمیر نفرتمو کل

 
 ، شتگذا اسم روت که وونیح فیح..  یستین ادمم یحت تو!   یستین مرد تو_ 

 نخواهم و سددتمین و نبودم ه*ه*ر*ز*..  سددتمین ه*ه*ر*ز* من یبفهم تا زدم نویا
 .. سین *خ*ی*ا*ن*ت* من مرام تو.. بود
 .. باشه کار*خ*ی*ا*ن*ت* مادرم اگه یحت
 .. باشه رتیغ یب پدرم اگه یحت
 ... شوهرم اگه یحت

  بدم ادامه نزاشت گلوم تو نیسنگ بغض
 . نشد دادم فشار گلوم رو دستمو یچ هر یول بدم ادامه خواستیم دلم
 .. زدم زار بلند و بستم ماتش صورت یجلو محکم درو

 . شد کباب دلم میگر از خودمم
  بود نجایا مردم کاش
 .. زنمیم پا و دست دارم یلجن چه تو دیدیم بودو نجایا کاش
 .... بود کاش
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 رابخ حالمو و گرفت جلومو وونیح اشغال نیا که بودم برگشته شرکت از تازه
 .کرد

 
 .. شدینم درست جوره چیه که یحال

 .. مادرم ی گذشته
 .. ارش پدر ی گذشته

 . داشتن من خوب حال بیتخر تو شهیر ها نیا ی همه
 

  آرش
 

 تو دارو دیتول یها شرکت نیبزرگتر از یکی سییر با مهم یلیخ جلسه هی امروز
 . داشتم رانیا

 . بود خوب واقعا شرکتم ی ندهیا یبرا چون بود مهم یلیخ برام
 . بود یعال تیمز هی ببندم قرارداد باهاش تونستمیم اگه

 که داد خبر یمنشدد که کردمیم چک رو یگانیبا یها پرونده از یکی داشددتم
 .اومدن

 شقدمیپ و گرفتم فاصله زمیم از در شدن باز با همزمان و شدم بلند جام از عیسر
 . شدم دادن دست یبرا

 . شدم کردنش زیانال مشغول
 .بود یمیصم لحنش و گرم برام چهرش یلیخ یول دمشیدیم بود بار نیاول

 . مینشست هم یروبرو و کردم دعوتش نشستن به و
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 . میدیرس یخوب یها جهینت به و افتی انیپا یخوب به بایتقر جلسه
  شدینم واقعا االن رسوندمیم شرکت به یشتریب سود بودم سابق ارش اگه گرچه

 .. بود ریدرگ ذهنم من بود قوت نقطه بودم براومده پسش از که نمیهم
 . بودن مجهول و گنگ واقعا یول اشکار که ها زیچ یلیخ ریدرگ

 .. نمیبب رو کاین و برم شرکت بعد خواستمیم
 .. الین خواهر
 ؟ من خواهر

 ؟ من خواهر الین ی خاله دختر
 ؟ الین ی خاله شوهر من یبابا

 .. بودن گنگ نایا ی همه
 .. شدیم اور عذاب و مسخره شتریب رفتیم جلو شتریب یهرچ من یزندگ
 . خونشون سمت رفتم شرکت بعد

  بزنم رو زنگ تا کردنینم یاری دستام کردمیم هرکار
 . شد باز در که بودم شک دوبه در پشت همونجور

 : گفتم و زدم یمصنوع لبخند مادرش دنید با
 بزنم؟؟ حرف باهاش ساعت چند تونمیم_ 
 

 : گفت و داد لمیتحو خودم مثل یلبخند اونم
 .. پسرم کن صبر!  نه که چرا_ 

 . رفت باال رو اطیح کوتاه پله چند و کرد تر سفت چادرشو هم بعد
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 . گذاشتم جوب کنار جدول یرو پامو هی و گرفتم فاصله یکم در از
 . ادیم داره کاین دمیفهم..  اومد کفش یصدا
  اومد که در شدن بسته یصدا
 . زدم بهش یکوتاه و جذاب لبخند و برگشتم اروم

 . چرخوند مخالف سمت سرشو و کرد هم تو اخماشو
 . کردمیم درکش هم یکم دیبا اما نداشتم هارو یباز بچه نیا ی حوصله

 کردهیم یزندک باهاشددون که یپدر مادر فرزند بود دهیفهم تازه که بچه دختر هی
 ...مهمتر از و و سین

 ... یا غهیص یا رابطه ی ی بچه
 . افتادم الین ادی

 ؟ میدادیم بهش دیبا یحیتوض چه گرنه و سین کار در یا بچه شد خوب
 . کرد پنهون رابطمونو شدینم هم باز میکردیم عقدم اگه
 گفتم ادیب بنظر مهربون کردمیم یسع که یلحن با و دادم تکون یناراحت از یسر

: 
 ؟ هوم میکن حیتفر کمی خامیم_ 
 

 : دیپرس کنه نگام نکهیا بدون
 ؟ یحیتفر چه_ 
 
 . میبزن حرف دربارش نیماش تو میبر ، بگم شهینم که نجایا...  اوممممم_ 

 . نکرد یحرکت
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 ؟؟ کاین_ 
 : گفت یعصب

 . خانوم کاین_ 
  اوردیم باال سگمو یرو داشت گهید

 ؟؟ کنم تیحال  گهید زبون با ای نیماش تو ینیشیم_ 
 . بست سرش پشت محکم درهم نشست جلو و نیماش سمت رفت
 .نشستم سرجام و دمیکش یقیعم نفس
 . شد کترینزد در به یکم کردم احساس دراومد حرکت به که نیماش

 .. دادم فشار فرمون رو دستمو
 ؟ دیترسیم من از چرا دختر نیا

 
 چرخوندم سددرمو ارامش با و داشددتم نگه هیطریق تو کیشدد رسددتوران هی یجلو

 . سمتش
 :گفت و  کرد نگام طلبکار و نهیس به دست

 ؟ ها یاورد منو کجاس نجایا_ 
 . اوردیدرم شورشو داشت گهید

هام یندار حق برادرتم هم..  بزرگترم ازت هم من_   یبزن حرف ادب یب با
  ؟؟یدیفهم

 . داد لمیتحو یا مسخره پوزخند
 . رفت  هم تو ابروهام
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  کردم باز رو کاین سمت در و شدم ادهیپ نیماش از
 !  تو برو شو ادهیپ_ 

 . کردینم اعتنا حرفام به که بود گرفته لجش انگار
  بسازم باهاش که نبودم مادرش من

 . بودم بدتر خراب کله ادم تا هزار از سرم به زدیم
  رونیب دمشیکش محکم و گرفتم دستشو

  پاش سمت شد خم و گفت لب ریز یاخ
 . کنه فروکش خشمم تا دمیکش یقیعم نفس دوباره

 : دمیغر
 !  بچه نکن سگ منو رستوران تو برو گمشو کاین_ 
 . مینشست خلوت یجا هی و میرفت رستوران سمت به دو هر

 ندلبخ با و سمتش شدم خم یکم رفت و گرفت هارو سفارش که خدمت شیپ
 : گفتم

 ؟؟ زمیعز یخوب_ 
 ! ادیم بدم تدددددددددو  از..  ادیم بدم ازت ، ستمین خوب یکنارم تو یوقت نه_  

  تو!   یکرد بدبخت خواهرمو تو
 !  یلیخ..  ینامرد یلیخ...  تو

 . گذاشتم هم رو چشمامو
 . گفتیم راست"  اره
 . کردم بدبخت خواهرشو من
 . کردم لجن شونویزندگ من
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 .. من
 .. من
 .. من
 . شدیم اکو ذهنم تو یادیز یها من

 . دادم فشار یکم و  قمیشق رو گذاشتم دستمو
 ؟ یکنیم قضاوتم ناعادالنه که یدونیم یچ ؟ یدونیم یچ من از تو_ 
 : گفت یبلند بایتقر یصدا با

 .. شمیم نابود شتریب فهممیم شتریب یچ هر خانوادت و تو از من_  
 من یشد باعث تو ، بدونم دربارت یزیچ خوادینم دلم ، نمتیبب خوادینم دلم

 که یینایا.  منه یبابا بابات ، مرده مامانم بفهمم ام غهیصدد رابطه از من بفهمم
 از دسددت ؛ یشددد باعث تو کشددونهیم یوونگید مرز به منو شددتریب لحظه هر

 شه؟یم بردار سرمون
 . یخواهرم تو یول_ 
 . خوشبختم مامانم و الین با من یندار کاین اسم به یخواهر کن فکر_ 

 ؟ یبد یفرار منم یخایم یداد یفرار خواهرمو
 . نییپا انداخت سرشو و بست دهنشو غذا اوردن با

 . میخورد ینم یزیچ و میکردیم یباز غذامون با دو هر
 . بود شده کور کامال اشتهام

 . الین یحت بزنه حرف نطوریا باهام یاحد چیه دادمینم اجازه چوقتیه
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 و خودش یبرا یزیچ شددر جز من دادمیم حق بهش ، داشدددت فرق کاین یول
 . نداشتم خانوادش

  بود من االن یمشکال کل مسبب پدرم
 .اون ی اندازه به نه اما بودم کار*گ*ن*ا*ه* منم

 
ست بدون ساب و شدم بلند جام از غذا به زدن د شتم هم کاین کردم ح  دبلن پ

 بود دهیچسب شدم، سوار راننده سمته منم و شد سوار که زدم نویماش ریدزدگ شد
 د؟؟؟یترسیم من از در به

 چرا؟؟
 کنم؟؟ کارشیچ خوامیم من مگه

 :گفتم یاروم یصدا با
 مینک برخورد ینجوریا هردوتامون که شهینم اما شدم، شوکه منم باورکن نیبب -

 .مییایب کنار باهم دیبا م،یبرادر خواهر ما زم،یعز
 
 نیشما تو کاین مظلومانه هق هق بعد و دمیکش قیعم نفس حرفام شدن تموم با
ش سرعت دیچیپ ستمو ترمز، رو زدم جاده کنار و کردم کم نویما شتم د  ور پذا

ستم و شونش شت که خودم سمته گردونم برش خوا شو و برگ  وت انداخت خود
 طفق نگفتم یچیه و کردم بغلش منم کرد، حلقه کمرم دور دسددتاشددو و بغلم

شتم شه، اروم گذا شت فقط گفتینم یچیه ب  نیب شفینح تن کرد،یم هیگر دا
هام  ارامش وجودم تو بود، خوب یلیخ بود، یقشددنگ یلیخ حس بود، بازو
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شو و شد جدا ازم کرد هیگر که کمی...کرد قیتزر شکا شت با ا ستش پ  اکپ د
 :گفتم و زدم لبخند گونش بچه حرکت به کرد،

 م؟؟یبزن حرف ییجا هی میبر -
 

 تم،رف تهران بام سمته به خونشون یجا به دفعه نیا من و داد تکون سرشو اروم
جا جا رفتم رونیب الین با که یبار نیاخر و دهیم ارامش بهم شدددهیهم اون  اون

 دهیم ارامش بهم اونجور تنش عطر دنیکشدد بو و وجودش کهیزن تنها الین...بود
 چشم تو اشک شین هامون خاطره اوردن ادی به با کرده، غیدر ازم خودشو اون و

ست ش ستمینم یول ن شکنم کاین یجلو خوا شت نیهم یبرا ب ش سد پ  مامچ
 .بهش ندادم دنیبار اجازه و کردم شیزندون

 
 :گفتم و روبروش سادمیوا بود، نییپا سرش کاین و میرفتیم راه هم کنار

 ؟یندار یحرف -
 :گفت و بهم زد زل و کرد بلند سرشو

 ..زهیچ..یدونیم...اما دارم، ادیز گفتن یبرا که حرف چرا -
 :گفتم و جلوش گرفتم استپ حالت به دستامو

 .بگو یکرد دایپ یامادگ خروقت ،یکن تییاذ خودتو ستین الزم زمیعز یاوک -
 

نده ند مین لبخ مه راهش به و زد روم به یب تهین هیرو جلوتر کمی داد، ادا  مک
 :زدن حرف به کرد شروع اه هی با نشستم کنارش منم نشست
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 ادیز خالمو شوهر نه بابامو، باشم، داشته پدر خواستیم دلم شهیهم یدونیم -
 اشه،ب خواستیم دلم شهیهم رفت، شمونیپ از که بودم بچه یلیخ ستین ادمی

 من ام، یشددداک ادم و عالم از داشددتم پدر من که دمیفهم یوقت از نبود، یول
شتن طعم چوقتیه ش پدرو دا  با هک شدم متنفر المین از یحت یدونیم دم،ینچ
 یدونیم ره،یبم من پدر شد باعث و نشسته نیماش پشت نداره نامه یگواه نکهیا

سم شده عقده س به بار هی وا  و نس هم یوقت دمینفهم چوفتیه بابا، بگم یک
 هب جا همه شه،یهم نداشتم، بابا چون هیحس چه مدرسه انیم پدرشون با ساالم
 ورتشص یرو از اشکاشو)نداشتم و داشتم بابا چون کردن نگاه بهم میتی چشم

 ایدن به موقع بد نکهیا خاطر به من مقصددره، یک دونمینم( داد ادامه و زد کنار
 یطلبا خواستیم چون بود؟؟مژده هوسش و هوا دنبال چون تو یاومدم؟؟بابا

 فقط دونم،ینم واقعا دونم،ی؟؟نمیال؟؟کیبشددده؟؟ن وصددول شیفرار شددوهر
 هشب بشدده که یکسدد خواد،یم محکم و قرص گاه هیتک هی فقط االن دلم دونمیم

 .باشه گاهت هیتک منت یب اون و کرد هیتک
 

 شکشا قطرات که زد پلک کرد، نگام بود اشک از پر که ییچشما با و برگشت
 بغض با زد، چنگ قلبمو یکی کردم حس چرا دونمینم و دیچک صددورتش یرو
 :گفت لرزون و
 ؟یباش گاهم هیتک...شهیم..یم -
 

 فینح موجود نیا بعد یا هیثان و دییتا یمعنا به کردم بسددته و باز چشددمامو
 .زدیم زار بغلم تو داشت
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شاورامالک همه ازصبح. زدمیم قدم ابونایتوخ هدف یب شتم پا ریز رو ها م  گذا
. 

 
ها زن هی به جا چیه به تن پا نه ماه و  شدددد منقبض شددکمم ریز.دادنینم خو

 . گرفتم یدیودردشد
 :سمتم اومد یمهربون زن. روشکمم دستموگذاشتم شدم خم و گفتم یاخ
 .زمیعز  یخوب__

 خوبم یمرس_
 .رفت یاهیس چشمام یجلو دمیکش یغیج ازدرد کمرم تو دیچیپ یدیشد درد

....... 
 .مارستانمیتوب شدم متوجه که کردم اطرافم به ینگاه بازکردم چشمامو

 
سم که یاتفاق یاداوری با ستمو افتاد وا شتم د  یکتحر چیه یول شکمم رو گذا

 ودادزدم دمیکش غیج نکردم احساس
 بچمممممم__

 دمیکوب وبامشدت زدم یکیریهسدت غیج...شدد اتاق وارد مهیسدراسد یپرسدتار
 :گرفت دستامو و سمتم اومد دو با که روشکمم

 ...باش اروم__
 ...شد رون روگونم کم کم اشکم زدم غیج دوباره بودم شده کر انگار
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 دناوم چندتاپرسددتار.رینگ ازم مویدلخوشدد بچس نیا من یدلخوشدد تنها ایخدا
 ...کردنیم دعوت ارامش به ومنو سرم یباال

 ..زدمیم غیج ومن
 ...ستین گهید بچم یوقت بود اروم شهیم مگه
 :زدم داد
 رینگ ازم ارشمو یادگاری تنها رینگ ازم ابچمویخدا__

 .هیرگریز زدم وبلند
 سالمه بچت...زمیعز باش اروم__

 
 :کردم نگاش بابهت روم کردن یخال خی اب انگارپارچ باحرفش

 ؟؟؟یچ_
 :کرد نگاهم مطمئن یبالبخند

 هیعاد دردا نیا یاخر یها توماه چون سالمه بچت__
 :گفتم بابغض

 خوره؟ینم چراتکون پس_
 خورهینم تکون که شهیهم بچه خب__

 رلبیز دادم رونیب نفسمو
 .خداروشکرکردم 

 
 الین
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شتم شهیهم مثل سابا به دا س شرکت  یح  دلم ریز ویبد درد که کردمیم یدگیر
 ها ماه نیاخر تو چون هیعاد دردا نیا گفته دکترم ندادم، تیاهم کردم، حس

 مومت که یادار میتا دادم، ادامه کارم به توجه یب و دمیگز لبمو دردش از. هستم
 قیعم نفس بود، عصر از شتریب بود دلم ریز که یدرد یول شدم بلند جام از شد

 ردو زیم از و بردارم یقدم خواسدتم کردم، جا به جا شدونم رو فمویک و دمیکشد
 یرو و دمیکش که یغیج شد حاصلش و دیچیپ وجودم تمام تو درد اون که شم
 رس نتونستم گهید شد، جمع من به حواسشون ام هیبق من غیج با شدم، خم دلم

 . بود پشتم که میصندل رو افتادم و بمونم پا
 
 دستم با بود، نشسته سرد عرق کمرم غهیت و لبم پشت و زدمیم نفس نفس درد از
 م،دیشددنیم گنگ اطرافمو و دور یصددداها کردم،یم ناله و بودم گرفته دلمو ریز

 اورژانس نیبزن زنگ: گفت که دمیشن صدارو هی فقط
 

 شه؟؟یم یچ بچم فیتکل رمیبم اگه ا،یخدا
 

 .اشکام شد شتریب مزخرف افکار نیا با و بود کرده سیخ صورتمو اشک
 

 هیگر و ها غیج زدم، غیج و نگرفتم خودمو یجلو گهید که بود یجور دردش
 .کردیم اب سنگم دل هام
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مدن تا کارد رو ه،یگر و داد و غیج بود نیهم تمیوضددع امبوالنس او  که بران
 . کرد شتریب دردمو که کردن یخال سرمم تو امپول هی خوابوندنم

 سددلول سددلول تو دردش رم،یمیم دارم االن کردمیم فکر که داشددتم درد انقدرد
 بچم که خواسددتمیم خدا از و دمیچیپیم خودم به مار هی نیع بود، دهیچیپ بدنم
 .باشه سالم

 
  آرش

 
شتم و بود تاپ لپ یتو سرم س شرکت یکارا به دا  یادار میتا کردم،یم یدگیر

 ادی...مکردیم یدگیرسد کارام به دیبا من یول بود شدده تموم که بود وقت یلیخ
 ارا،ک انجام یبرا داشددتمیم نگه شددرکت تو زور به رو الین که افتادم ییروزا اون
 شمب توجه یب کردم یسع و دادم تکون یسر کرد، تلخ وجودمو پوزخندم ِی تلخ

 .نجامیا رتیغ یب مِن  و کجاس زنم ستین معلوم نکهیا به
 هدیند تاحاال بود، ناشددناس شددماره خورد، زنگ میگوشدد که بودم کارم سددرگرم

 تهداش واجب کار یکس ممکنه که فکر نیا با یول ندم جواب خواستم بودمش،
 :دمیکش رنگو سبز نوار باشه

 بله؟؟ -
 ن؟؟یدار ینسبت چه راد الین خانم با شما..ارمان یاقا سالم -
 برومرو وارید به زده شوک کامال و شد برعکس رگام تو خون انیجر الین اسم با 

 :گفتم زده هول و تند خانم اون توسط اسمم دنیشن با که زدم زل
 افتاده؟؟ یاتفاق هستم همسرشون -
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 :گفت و کرد فوت یگوش تو نفسشو
 )......( مارستانیب نییایب محترم یاقا -
 :گفتم پته تته با و کردم هنگ کامل گهید که مارستانیب دنیشن با
 ؟ی..چ...یبرا...ب   -
 .نیشیم متوجه نیاریب فیتشر زودتر لطفا کننیم مانیزا دارن خانمتون -
 وارید به زده مات د،یچیپ گوشددم تو بوق که بپرسددم سددوال دوباره خواسددتم یم

 .روبرو
 مان؟؟یزا
 ال؟؟ین
 و ودب بسددته خی رگام تو خون بود، وحشددتناک فکرشددم یحت..نه... الین ینی

ستمینم شون یالعمل عکس چیه تون  خودم هب لمیموبا یصدا دنیشن با بدم، ن
 ونما که بود باشیز لبخند اون با کاین عکس و اسددم که اش صددفحه به و اومدم

 .کردم نگاه بود من هیشب
 

 نگچ لمویموبا و  بچیسو و کت شدم بلند جام از میگوش به دادن جواب بدون
 ریز یفوش حرص با ومد،ین یول اد،یب اسانسور تا سادمیوا رون،یب دمیدوو و زدم

 .رفتم نییپا همرو دو با و رفتم ها پله سمته به و دادم یلب
 
 .خوردیم چرخ مغزم تو کلمه هی فقط راه یتو
 ..خ*ی*ا*ن*ت**
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 کرده؟؟ *خ*ی*ا*ن*ت* من به الین ینی
 .فتادیم رعشه به بدنم یحت اسمشم با

 ...که یکس خودشو سر تا کرده *خ*ی*ا*ن*ت* بهم الین بدونم هیکاف فقط
 ستانماریب عشقت حروم بچه یبرا یبر سخته چقدر مرد، هی یبرا سخته چقدر

 .شوهرشم من که یصورت در
 
شک شین شمم تو ا شکام ندادم اجازه یول کرد، دایپ سوزش و اومد چ  نییپا ا

شونش کار، *خ*ی*ا*ن*ت* ادم هی یبرا زهیبر ش دمیم ن  ویزندگ که شمیم یار
 .کنه مرگ یارزو بار هزار یروز کنه،یم جهنم براش

 
 .دادم فشار گاز رو شتریب پامو و دادم فشار مشتم تو فرمون

 
  ، کردم پارك ماشینو چجوري نفهمیدم

 نه، یا کردم قفل ماشینو در نفهمیدم اصال
 .رسوندم پذیرش به خودمو

 :گفتم بود پایین سرش که پرستاري روبه
 اینجا؟ اوردن منو خانم

  پایین دوباره ،سرشو انداخت بهم نگاهي
 :گفت و انداخت

 هستن؟ کي شما خانم
  شدم، عصبي خیالیش بي همه این از
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 :گفتم و کوبیدم روبروش محکم مشتمو
 کجاااس؟ حاملس، ،خانمم راااد نیال

 :گفت و کرد نگاهم عصبي
 ! بیمارستانه اینجا ،  پایین بیار صداتو اقا؟ خبرته چه

  انداخت روش روبه مانیتور به نگاهي
 :گفت. میزد حرف داشت لب زیر و

  است، زایشگاه اوردنش، پیش ساعت یك
 . دارن زودرس زایمان کنم فکر
 بزنم، حرفي نمیتونستم بود شده خشك لبام

 بود، نشسته پیشونیم روي سردي عرق
 ...من نیالي خدا وااااي

 :گفتم انرژیم ي مونده ته با
 کجاست؟ زایمان بخش

 .سه طبقه_
 سه طبقه دگمه و رسوندم اسانسور به خودمو

 بود، سرم تو مختلف فکر جور هزار. زدم رو
 !باشم خوشحال باشم، ناراحت ، باشم عصبي باید نمیدونستم

 ...مثل اونم نکنه خدا واي بود؟ حامله نیال
 افتاد، رعشه به بدنم هم فکرش از

 :پرسیدم اطالعات از و شدم بخش وارد



 437 احساس من یمرد ب

 .راده نیال اسمش داشته، زودرس زایمان ،گفتن اینجا اوردن منو همسر خانم
 :گفت خوشرویي با پرستاره

 گویا یادز کار و روحي فشار بخاطر گفتن دکترشون عمل، اتاق بردن ایشونو بله
 هستن؟ کي خودشون دکتر شده، اینطور

ستم چطور کردم، نگاهش درماندگي با شقمو زنمو بگم میتون سمو ع ش نف  ته
  ندیدم؟ که ماهه

 خونه؟ از کرده فرار زنم بگم میتونستم چطور
 میاره؟ دنیا به کیو بچه داره نیست معلوم زنم بگم میتونستم چطور

 !افتاد چشمم از اشکي قطره چجوري نفهمیدم
 
 . رفتم عمل اتاق سمت به
 بودند، ایستاده در پشت جوون پسر و دختر یه
  ایستادند، ناخوداگاه من دیدن با

 :پرسید اروم دختره
 درسته؟ هستید ارمان اقاي شما

 :،پرسیدم دادم تکون سري
 شما؟ و

 :گفت و کرد پیشدستي پسره
  راد، خانم هستیم، خانومتون همکار ما

 .سعادت ماندانا ایشونم هستم موسوي سپهر بنده
 کردم، نگاه بهشون شك با
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 ...که همونیه پسره این نکنه
 .  دادم تکون شدت به سرمو

 :پرسیدم
 افتاد؟ اتفاقي چه

 ماندانا اسمش بودم فهمیده حاال که دختره
 :گفت است

شیش توي شما شماره.  شد شروع درداش اداري تایم اخراي  اولین جزوه گو
 کانتکت

 .سپهر زد زنگ شما به همین براي بود، مهم هاي 
 کرده، ترك منو نیال نمیدونستن پس

 :گفتم
 .ببرید تشریف میتونید شما ، کمکتون از ممنون
 :گفت سپهر

 .بشه خبري تا میمونیم نگرانیم، شما مثله ماهم ارمان اقاي نه
 : گفت حرفاش تایید در ماندانا
 .ارمان اقاي میگه راست سپهر

  میخواست دلم. دوختم چشم عصبي سپهر به
 . فکش توي بزنم محکم مشت یه
 :گفتم بود بهش شکم از ناشي کمیش که عصبیت و خشم با
 .میرسونم اطالعتون به خودم شد خبري هستم، خودم متشکرم، نه
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 .برن که فرستادمشون بود اجباري و زور هر به و
 دسددتام بین سددرمو و دادم تکیه هام زانو به دسددتامو. نشددسددتم ها صددندلي روي

 .گرفتم
 باشه؟ دیگه مرد یه با تا رفت رفت؟ چرا نیال
 بوده؟ مهمش هاي شماره جزوه من شماره چرا پس
 نیست؟ اینجا اب دیگه کس چرا
 کیه؟ بچه این
 !من نیالي اخ

 ؟ رفتي پیشم از چرا
 باشه؟ من بچه نکنه که گذشت فکرم از اي لحظه

 !شد لذت از پر بدنم سرتاسر فکرش از و
  بودم نشسته ها صندلي روي چقدر نمیدونم

 .شنیدم ها در اون پشت از رو اي بچه گریه صداي
 .بیرون اومدن پرستار دو با همراه زني بعد کمي

 :پرسیدم. رفتم سمتشون به
 چطوره؟ خانمم حال دکتر خانم

 شماست؟ همسر راد نیال_
 بله_
 !بچه هم خوبه مادر حال هم شکر خدارو االن ولي ، بود سختي زایمان_
 !دکتر خانم ممنونم_
 بمونه، دستگاه توي مدتي باید فعال دخترتون_
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 .داشتند زودرس زایمان  خانمتون میدونید که همونطور چون
 !"دخترم" کردم زمزمه لب زیر

 !شدم خودم دنیاي غرق و
 
 (الین)
 

 غمیج شکمم سمت رفت  که نگام.  بود زمزمه هیشب شتریب که گفتم یاروم اخ
 . هوا رفت

 ؟ کو بچدددم!  بچددم_ 
  ؟ کجاس بچم ؟ نییکجا ایلعنت

 به خون قرمز عیما و شد کنده دستم از سرم سوزن که تخت رو دمیکوب دستمو
 .شد خارج ازش سرعت

 تو اشدددک یوقت اما انداخت بهم ینیخشددمگ نگاه و کرد باز درو پرسددتار هی
 :  گفت یاروم لحن با و گرفت یدلسوز رنگ نگاش دید چشممو

 ! ؟ ییکجا رفته ادتی ؟ یکنیم داد و غیج یالک چرا_ 
 ؟ ایعوض  نیکرد کارشیچ!  ؟ سین چرا ؟ ها کجاس بچم_ 
 :  گفت کردیم دستم وارد رو سرم سوزن کهیحال در
ستگاه تو سالم و حیصح بچت_  شت از دیبا هم فعال.  دهیخواب د  شهیش پ
 ! کنه رشد کامل تا شینیبب

 . شد لیتبد قهقهه به و نشست لبم یرو کم کم یقیعم لبخند
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 !  من یخدا یوا
 .. اومد ایبدن دخترم

 !  احساسم یب مرد از ادگارمی تنها
 : گفتم و کردمو پاک رو بودن کرده تار دموید ک ییاشکا

 ؟؟ نمشیبب تونمیم یک..  یک_ 
 : گفت و کرد درست سرممو

 .. ختهیر بهم مارستانویب کل ساعته چند نیبب  شوهرتو قبلش_ 
 . کرد رها سوال ایدن هی با منو رفتو که ؟ یک بپرسم خواستم

 . شد باز اروم در
 نیغمگ و خسدته ی چهره با که برگردوندم سدرمو ، پرسدتارس همون کردم فکر

 . شدم روبرو ارش
 . شد کمینزد یتلخ پوزخند با و بست سرش پشت درو
 . دیکوبیم نمیس ی قفسه به خودشو شدت با قلبم
 . بود شده عوض چقد

 . نداشتن ثابتو برق اون چشماش
 .. سین خوب که دونستمیم من اما دیخندیم ظاهر به لباش

 .. داغونه که دمیفهمیم
 : گفتم لب ریز

  سالم_ 
 . دیکش یقیعم نفس و داد ارومتر خودم از جوابمو
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  دمیدیم خواب داشتم انگار
  ارشه نجاسیا االن ک ینیا شدینم باورم

 ؟ کردیم کاریچ نجایا اصال اون
 ؟ بود دهیفهم کجا از

 . پررنگترشد پوزخندش دید که متعجبمو نگاه
 ؟ هن نکنه داتیپ چکسیه و یش گور و گم عمرت اخر تا یداشت توقع هیچ_ 

 . گوش شد تنم کل
 . نبوده بودمو دلتنگش ماه هشت که ییصدا بشنوم تا گوش
 . بود وجودم بخش ارام بمش یصدا

 !؟ ارش_ 
 ..کرد نگام منتظر و نشست یصندل رو کنارم
 ! جانم بگه داشتم توقع

 . بودم شده توقع پر چقد..  هددده
 .. بودن پوچ همشون من یارزوها

 .بودن یافتنین دست اما کیکوچ همه
  شدیم مانعم غرورم اما کنم اعتراف دوباره خواستمیم

 ؟ کردیم قبولم معلوم کجا از اصال
 ! شکستمیم زدیم پسم اگه

 . شکستیم الین واقعا
 . هوا رفتیم شدیم دود احساسمم خرده ی نیهم
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 . رونیب اومدم الیخ و فکر از شیناگهان سوال با
 ؟ کجاس بچت پدر_  

 . دمیفهمینم منظورشو
 ؟ هیچ گهید مسخره سوال نیا ؟ سین بچم پدر اون مگه ؟ یچ یعنی

 ؟ هیچ منظورت_  
 منتظر دمیپرسدد ازت سدداده سددوال ی ؟ شددده هم پوک مخت مدت نیا تو_ 

 جوابمم
 . برد هجوم صورتم سمت اشک لیس دوباره

 . کردیم قضاوتم ناعادالنه هم هنوز
 . کردیم تلخ وجودمو کالمش شین هم هنوز
 . اومد درد ب غم همه نیا از دلم

 . شد بسته دهنم دکتر و پرستار اومدن با که بزنم یحرف خواستم
 . میسال بچم هم خودم هم که داد نانیاطم بهم و کرد نمیمعا دکتر

 .بست نقش لبم یرو ناخوداگاه یلبخند
 . بود شده رهیخ دکتر صورت به فکر در غرق که ارش یرو خورد سر نگام
 .دوخت بهم منتظرشو نگاه رفت که دکتر

 ؟ یکنیم فکر یچ تو_ 
 .سین دیبع ازت زیچ چیه خانوادت درخشان ی سابقه با_  

 : داد ادامه یبلندتر لحن با
 ؟ گمینم درست_
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قد  ؟ سدددهیبنو من یپا مادرمو *گ*ن*ا*ه* تونسدددتیم چطور بود، ظالم چ
  بود؟ یچ من *گ*ن*ا*ه*

 . رفت و بست سرش پشت محکم درو دمینم جوابشو دید یوقت
 . دیرسیم گوش به مارستانیب تو تندش یها قدم یصدا

 
  نمیبب رو بچه برم گرفتم میتصم

 شدم یجوری شهیش درون یکیکوچ جسم دنید با
 داد دست بهم یحس هی

   شدم قیدق صورتش یرو
  بود نگرفته شکل صورتش هنوز نکهیا با
 الستین هیکپ بود معلوم یول

  چشماش مخصوصا
 ومدیم نظر به درشت یلیخ بستش یچشما

  شدم بچه محو جوریهم دمید اومدم که خودم به
  بود  نشسته دلم به مهرش 

 فتهیب آدم دل به حروم ی بچه هی مهر شهیم مگه اخه
  نداره امکان نه
   باشه من مال بچه نیا اگه یحت یول
   منه مال مطمئنم که
  بشه هیتنب الین دیبا
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  باشه نجوریا بچم و خودش وضع االن که بره نداشت حق اون
  شدم یحال هی بچم لفظ اوردن از

  نشست لبم یرو نرمک نرم لبخند
  کردم نگاش لذت با و
  بود کوچولو خال هی روش که دستش دنید با

  شدم مرگ ذوق
 بود من دست رو خال همون نیع قایدق
 کنم کاریچ ذوق از دونستمینم

  دهیکش یسخت یلیخ الین دست از مدت نیا تو بچم
  رو بچه نیا هم کردیم نابود داشت رو خودش هم شیخودخواه با الین

  امیب کنار رفتنش هیقض با تونمینم مطمئنم
  رهیگینم آروم دلم نکنم شهیش تو رو خودش و خودم خون تا و

  دارم رتیغ مردم من
  بوده کجا مدت نیا تو زنم دونستمینم من
  کردهیم کاریچ

 دهیخوابیم کجا شب
  شد سست پاهام مغزم به یمنف افکار نیا حمله با

 وردنیم در پا از و من و دنی*ر*ق*ص*یم ذهنم یتو مختلف افکار
 
 الین
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 ...شکست ارش یانصاف یب نهمهیا از قلبم
 ... نبود سرد باهام انقدر کاش

 !ناراحته من دنید از ارش انگار یول بود شده تنگ براش دلم من
 

 ... دمیشک دراز اتاق در ب پشت  دمویکش سرم یرو تا تختو نییپا دیسف مالفه
 
 ...کنمیم خاهش ارش!  منه دیام تنها اون! رینگ ازم  بچمو خدا رو تو ارش_
 
 ... حرومه بچه ی بچه نیا!  یندار بودنو مادر اقتیل تو_
 ...رهیبم دیبا
 ...رهیبم دیبا
 ... رهیبم دیبا
 
 !دمیپر خاب از خودم غیج کننده کر یصدا با

 ...بود عرق از سیخ بدم کل
 

 ...داشت اظطراب کم خودم یزندگ
 ...نمیبب *ب*و*س*کا دیبا خابممیم یوقت
 

 !رهیبگ ازم بچمو ارش نکنه... نکنه
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 !ارهیب سرش ییبال نکنه
 

 ؟؟؟یدیم عذابم نهمهیا چرا ایخدا
 
 ...تمنشس و دادم هیتک تخت یپشت ب دمویکش باال خودمو یبدبخت هزار با
 ....شکست و اتاق سکوت هقم هق یصدا و شکست بغضم خوداگاه نا
 

 ... همه از بود گرفته دلم
 ...کرد قضاوتم یانصاف یب با ک ارش از
 ...کرد تباه مویزندگ اشتباهش با ک مادرم از
 .... نموند شمیپ ک پدرم از
 ...کشمیم عذاب دارم دیدیم ک خداااا از
 ... کردم دراز سمتش ب دستمو دیدیم

 ...کردینم توجه بهم اما
 

 آرش
 دارم بهش که یحس چرا دونمینم خوبه، حس از پر وجودم دمید بچرو یوقت از

 داشتم تعلل و بودم سادهیوا الین اتاق دره پشت ست،ین حروم بچه هی مثل اصال
  نه؟ ای تو برم که

 یها نفس یصدددا که شدددم، وارد زدن در بدون و گذاشددتم کنار تعللو باالخره
 حسدداس اشددکاش رو کرد،یم هیگر داشددت کنم فک دم،یشددن رو الین ی دهیبر
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 اب شدم، اش هیگر متوجه هاش نفس یصدا از من و بود پتو ریز سرش بودم،
 یوقت زهتا زدم، کنار صورتش از پتورو و رسوندم تختش به خودمو بلند قدم چند

 .زد چنگ رو دلم انگار یمی دمید رو بود اشک پره که صورتش
ست که شدیچ دونمینم ستم د ست و رفت جلو را ش خوا  هک صورتش رو نهیب

ش عقب سرشو ستم، ریز زد و دیک شماش تو د شم برق چ  راحت رو نفرت و خ
شماش تو نفرت نیا و دید شدیم ستم ره،یبگ دلم شد باعث چ  گمب یزیچ خوا

 داد بایتقر بود دار بغض و گرفته که ییصدددا با و اومد حرف به من از زودتر که
 :زد
 
قد که یبزن دسدددت یزن به یخوایم چرا نزن، دسدددت من به -  بچش یمعت

ست از کهیا بچه یگیم حرومه؟؟که شت و پو  گهید مرده مال خودته خون و گو
ست چطور..ارش توام زنه اس؟؟من  ؟تورت؟؟یغ یب یبزن من به حرفو نیا یتون

 ..ردددددیغ ه؟؟اگهیچ یدونیم رتیغ اخه
 

 و تتخ رو شد پرت که دهنش تو زدم دست پشت با که بود نشده تموم حرفش
 خودم هیرحم یب ار دلم نکهیا با نکردم یتوجه یول اومد خون لبش گوسددده از

 تریغ رو گذاشت، دست یزیبدچ رو الین شدم، خم روش و جلو رفتم گرفت،
 دمیکش چونش یرو تا قشیشق یرو از کمویکوچ انگشت گذاشت، دست من

س که چونش به و ستم تو گرفتم حکم دیر  شمخ از شده دیکل یدوندونا با و د
 :دمیغر
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 دارم ونچ نه مه،یرتیغ یب خاطر به یبمون زنده گذاشتم که االن نکن فکر الین -

 یب یشددد مرخص شددده خراب نیا از نکهیا محض به کنم،یم حالتو مالحظه
 .دمیم نشونت رتویغ
 

شو بعدم شت و کردم پرت عقب به چونش با همراه سر شارمو انگ  حالت به ا
 :گفتم و سمتش گرفتم دیتهد

 
 ونستمدیم)زادتو حروم بچه اون گهید بار کی فقط گه،ید بار کی خوامیم فقط -

 نسبت من به( نویا گفتم خودم کردن یخال و کردن تییاذ یبرا یول گهیم راست
 ؟؟؟یگرفت...تو با دونمیم من یبد
 

 .اومدم رونیب اتاق از و زدم شخندین کرد،یم نگام ناباور
 

 .رو ارمان ارش یرو اون بدم نشونش تا حاال مونده
 

 .الین داره یعواقب چه من چوندنیپ فهمونمیم بهت
 
 ول رو یزندگ و خونه ماه ۸ که هیا حامله و دار شددوهر زن عواقب همش نایا

 رفته و کرده
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  الین
 
 .... غرورمو ارش دوم بار یبرا

 ...احساسمو
 ... گلومو تو بغض

 ... کرد لهم پاش ریز شهیهم مثل و گذاشت پا ریز رو همه و همه
 

 ..مردمیم غصه از داشتم
 ...نمیبب بچمو خاستیم دلم

 انمیاطراف مثل من کردن ترک منو ایدن همه اگ بدم نانیاطم بهش کنمو بغلش
 ...کنمینم ترک گوشمو گریج
 

 چشددمام اسددمون کردو باز گونم رو خودشددو راه اشددک چندماه نیا کل مثل باز
 ...کرد دنیبار ب شروع شهر اسمون مثل

 ...بود گرفته بندهاش یمهر یب نهمهیا از خداهم دل انگار
 

 !بود سوخته من یبرا دلش دمیشا
 !کنه اب هم و سنگ تونستیم دمیکش وجودم عمق از ک یاه
 

 ... بود خون دلم
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 زا خاسددتمیم ک بود یاخر روز میخوشددبخت روز تنها میزندگ سددال چن نیا تو
 ...برم ارش خوبه

 
 ...شد رد چشمام جلو از لمیف مثل اونروز خاطرات

 ...مامانم التماس پر نگاه
 !کاین یچشا اشک

 !ارش با مونیسوار دوچرخه
 ...میخورد سکوت تو ک ینهار

 ...لبام رو نشست لبخند ناخاسته اوردنشون ادی ب با
 
 الین

 
 ...یول دارم دوست و آرش

 .ادیب بدم ازش که کردیم یکار داشت حرکاتش با اون
 

 !نداره بهم یحس چیه که کنه ثابت بهم خوادیم انگار
 
 ...رهیبگ ازم مامانمو انتقام خوادیم دمیشا ای

 
 خترد با پرسددتار و شددد باز اتاق در که کردم،یم فکر ام گنگ ندهیآ به داشددتم

تاق  وارد کوچولوم  یبیغر بیعج حس هی دم،یدیم دخترمو که بود بار نیاول ا
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 بود، نم هیشب چقدر بود، پرز پر صورتش کردم نگاه قرمزش صورت به داشتم،
 : گفت بهم ییخوشرو با پرستار اون که صورتش به بودم شده رهیخ
 
 .  خوامیم ریش گشنمه یمامان -
 قابل ریغ یحسدد شدددن، مادر بود یقشددنگ حس چه بغلم، تو گذاشددت بچرو و

 و بود بسددته چشددماش بود، شدددده گم بغلم تو کوچولو موجود اون وصددف
 یم لبم هب لبخند ناخوداگاه صددورتش به کردن نگاه یول نمش،یبب تونسددتمینم

 .اورد
  

 گشتم آرش از ینشون دنبال صورتش تو باشه، آرش هیشب داشتم دوست یلیخ
 . نبود ازش ینشون چیه یول
 

 نیع دستشه رو که یخال به خورد نگاهم دمی*ب*و*س* آروم و گرفتم دستشو
 .داره ام آرش خالو نیهم

 
ست لبخند ش شحال و لبم رو ن ستار کمک با شدم، خو  دم،دا ریش بچه به پر

 تمام وت یحس دنیمک به کرد شروع و گرفت کشیکوچ دهن اون با نمویس یوقت
 به مادر هی حس داشددتم تازه. وصددف قابل ریغ اش لذت که شددد قیتزر وجودم

 .کردمیم درک رو فرزند
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 .ام بچه بود اش گشنه یلیخ انگار رمیبم یاله خوردیم ولع با داشت
 
 ام؟؟ یمادر چه گهید من گرفت خندم خودم از خودمم لحظه هی

 
 .نکردم انتخاب بچم برا اسم هی ماه چند نیا تو
 

 بزنم؟؟؟ صداش ام بچه ای دخترم آخر تا بود قرار
سم هی دیبا شنگ ا شنگ یمعن با و ق سنامه یول کنم، دایپ براش ق  ؟یچ اش شنا

 بهش دیبا یچجور حرومه گهیم نداره، اش قبول خودش بچه عنوان به که آرش
 کنم؟ ثابت

 
 مانیزا من که یروز ارش که کردم یکار فرارم با من گرفت، بغضددم لحظه هی

 بغضددم بشددده، دهیدر نمونیب یها حرمت که کردم یکار دهنم، تو بزنه کردم
 . کردیم تار دموید که بود اشک و شدیم تر نیسنگ لحظه به لحظه

 .اوردم باال سرمو اسمم دنیشن با
 

 . دادم سر ارش یاخمالو صورت به و اوردم باال بچم صورت از رو نگام
 . بود نشده عوض باهام ارش رفتار هنوز اما بود گذشته روز چند

 .  کردیم نگاه بچمون به داشت و نبود من به نگاش
 .  شد وارد لبخند با پرستار و شد باز یاروم به در

 . شدم جا جابه جام تو یکم و کردم درست لباسمو و دادم بهش رو بچه
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 . خونه میبر بپوش لباس..  کرده مرخصت دکتر_  
 . اوردم زبون به رو بود کرده مشغول ذهنمو بود وقت یلیخ که یفکر
 .. شناسد_  

 . کرد قطع حرفمو
ما_  مد که جوابش میداد یا ان ید شیاز بال میریم او قد یکارا دن  و ع

 .شناسنامه
 . نشست گلوم یتو ینیسنگ بغض

 کردم؟ *خ*ی*ا*ن*ت* بهش کردیم فکر خودش شیپ
 . داره حق احمق خب

 .  میکار*خ*ی*ا*ن*ت* یخانوادگ ما
 !  هددددددددده

 : گفتم لرزونم یصدا با
 فسق مه غهیص تیزندگ دنبال برو  سین تو ی بچه نیا ، سین شیازما به الزم_ 

 .  کن
 . بود شده ترسناکتر شهیهم از نشستش خون به یچشما

 نیهم دادمیم احتمال که شدش دیکل یها دندون نیب و اورد جلو یکم سرشو
 : گفت بشکنه االن

ستانیب سقف تا یکن تکرار حرفتو گهید بار هی خوادیم دلم_   سرت یور رو مار
 .  ان خونه همه زدم زنگ شو حاضر پاشو هم االن..  کنم خراب
 . داشتم درد یکم هنوزم
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 . رونیب رفت اتاق از و کنارم انداخت هارو لباس ، شدم زیخ مین تخت رو
 . سرم رو انداختم شل رو شال و تنم رو انداختم مانتومو

 . بودم برنداشته بچم یبرا لباس هی یحت
 . کردم باز رو اتاق در و گرفتم وارید به دستمو

 لبخند با داشدددت و بود کرده بغل بچمونو ارش که خورد راهرو ته به چشددمم
 . رفت اسانسور سمت به و خورد لبخندشو من دنید با کردیم نگاش

 
 . کرد حرکت نیماش و بغلم گذاشتش میشد که نیماش سوار
ش بهم تازه خدا که ینعمت به و کنم دور خودم از ویمنف افکار کردم یسع  دهیبخ
 .  کنم فکر بود

 .  داشت نگه خونه یجلو
 . کردم باز رو نیماش در و اومد لبم به لبخند ازین و کاین و مادرم دنید با

 هب دسددتشددو و سددمتش بردم هجوم بودم کاین و مامان دلتنگ چقد دمیفهم تازه
 . ادین بغلم تو نوزاد به یفشار که یجور دیچیپ دورم ینرم

 یپرسدد احوال ازین با و کردم بغل اونم خورد کاین به تارم نگاه  مامان پشددت از
 . کردم یکوتاه

 فندگوس سمت رو چاقو داشت و بود دستش چاقو که افتاد یمرد به چشمم تازه
 . بردیم

شوید طاقت شتم دن شمامو اروم ندا ستم چ  ونخ تا رفتم عقب به قدم چند و ب
 . نپاچه بهم
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سفند یقربون سفند مامان شد تموم که گو  خونه وارد و چرخوند سرم یرو رو ا
 . میشد

 بهم شگذشددت با یلیخ درسددته بزنم حرف باهاش بتونم که بودم فرصددت دنبال
 .. تونستمینم بود مادرم اما بود کرده ظلم

 . کنم سکوت دربرابرش تونستمینم نیا از شتریب گهید
 . گفتمیم بهش رو زیچ همه دیبا

 . مهمم نفر چند یبرا ایدن نیا تو حداقل که بودم خوشحال
 . نشستم کنارش و تخت رو گذاشتمش دادم که رشویش 

 .  شد اتاق داخل یکاچ کاسه هی با مامان که بودم فکر تو بغل زانو
 به وادار و گرفتم مچشددو که برگرده خواسددت و یعسددل رو گذاشددت رو ظرف

 . کردم نشستنش
 . نشست ، نییپا انداخت سرشو

 :کردم صداش و کردم تر زبونم با لبمو
 ؟ مامان_ 

  دادم یاروم فشار و دستش رو گذاشتم دستمو
 .  دونمیم رو زیچ همه من_ 
 مه باور هنوز یحت ، نزنم حرف باهات ندارم  طاقتشو ، ببخشمت خوامیم یول

 .  نکردم
 : دادم ادامه یتر اروم لحن با

 ! کن فراموشش ، سین مهم_ 
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 ...کرد مکث یکم
 !دمیدیم چشاش تو اشکو برق برگشت من سمت ب یوقت

 ...نییپا انداختم سرمو یشرمندگ با نداشتم، مادرمو نگاه نیا تحمل
 ...کنم بلند سرمو نداشتم جرعت اما کردمیم حس خودم رو نشویسنگ نگاه

 
 ...دیکش اغوش تو منو زدو زانو روپاش بعد قهید چند

 
 : کرد زمزمه گوشم ریز بغضه از پر بود معلوم ک ییباصدا

 
هت ک یاون .. نکردم *خ*ی*ا*ن*ت* پدرت ب من الین_  نبودم من گفتن ب

 !  دخترم
 
 ...چشاش تو انداختم نگاهمو گرفتمو فاصله ازش تعجب با
 
 بوده؟  یک پس_
 
 ...خواهرم_
 
 ... شدمیم قبل از تر شکه لحظه حر مامان یحرفا دنیشن از

 !داشته دوقلو خاهر هی نگفت ما ب چوقتیه مامان چرا
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 نبود؟ من خاهر کاین االن
 

 ...بود خورده گره باهم زیچ همه
ش خودش سمت نگاهمو یزیچ تنها کردم بلند سرمو یوقت  تو ک بود کاین دیک

 ...بود واستاده در چوب چار
 نشد؟ شکه حرفا نیا دنیشن از چرا ، کردمینم درکش

 
 ...کردم بغلش محکم رفتمو سمتش ب اریاخت یب

 !کنن جدا ازم خاهرمو خوانیم کردمیم حس
 ..بود سخت برام منه خاله دختر فقط کاین نکهیا باور

 ...ارش یها یسرد تحمل از تر سخت
 !یبدبخت مدت نهمهیا از تر سخت
 ....گلوم تو بغض تحمل از تر سخت
 ....بود سخت

 ...سخت یلیخ
 
 الین
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 لقف ازین اشک غرق و زده بهت چهره و اتاق باز در به کاین شونه یرو از نگاهم
 عقب زده بهت همونجور و دهنش یجلو گرفت دستشو د،یلرزیم چونش شد،

 .رفت عقب
 

ستم و کردم جدا خودم از کاروین دم،یترس حالتش از دم،یترس  تشسم برم خوا
 .خورد ارش به پشت از که
 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 آرش

 
 هک کردم، نگاه بهش گرد یچشددما با و متعجب دم،ید حال اون با رو ازین یوقت

 :گفت لرزون چونه و بغض با
 
 ا..کین..نایا.. یا...ارش...ار..ا -
 
 
 رمشیبگ خواستم شد، یجار صورتش یرو اشکاش و بده ادامه نتونست گهید

 باساشول دنبالش، رفتم منم ن،ییپا رفت ها پله از و شد رد کنارم از دو با که بغلم
 از رون،یب رفتیم و دیپوشیم کردیم هیگر بلند یصدا با که همونجور و برداشت

 شتگیبرنم یول زدمشیم صدا همش و رفتم دنبالش منم که رونیب زد اطیح در
 .رفتیم و نییپا بود انداخته سرشو ینجوریهم و
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 نگهش و دمیکش پشت از دستشو و رسوندم بهش خودمو تند و بلند قدم چند با

 .میک دونستیم کنه، نگاهم برنگشت داشتم،
 

 :گفت و کرد نگاهم یبارون یچشما با و برگشت که زدم صدا اسمشو اروم
 بگو دونم؟؟؟دینم من که مونده یچ گهیمونده؟؟؟هااا؟؟د یچ گهید ارش، -
بام قاتل ال؟؟خواهرین کا؟؟خواهریگه؟؟نید  هب توجه یب) منه؟؟؟؟ خواهر با
 شدددده قتیحق متوجه بد یلیخ داشدددت حق زد،یم داد میابونیخ وسددط نکهیا
 ...مامان.. اااایخدا یوااااا..یواااا(
 

 تامکین از یکی رو بود کیکوچ پارک هی ابونیخ اونور از و دمیکشدد دسددتشددو
 .مینشست

 
ستمو شتم د ش گربه بچه هی نیع که بزنم یحرف اومدم و شونش رو گذا  وخود

له چا لم تو کرد م غ قط زد، هق بازم و ب لرو هی ف م کرار ج : کردیم ت
 "کرده *خ*ی*ا*ن*ت*..بابا"

 
 ...یزیانگ نفرت ی کلمه چه ،خ*ی*ا*ن*ت**
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 احسدداس و غرور و قلب شددکسددت باعث که یا کلمه اس، کلمه نیتر منفور
 ...شهیم
 
 . نیسنگ یادیز کلمه نیا نظرم به
 
 و فتمگر قاب صورتشو دستم با و کردم جداش خودم از گرفت، اروم که بغلم تو

 :کردم زمزمه
 . دارم یخواهش هی ازت ازین -
 

شم بهم منتظر ش با لبامو که دوخت چ  هزمزم و کردم سشیخ و دهنم تو دمیک
 :کردم

 
 ؟؟ینگ یزیچ مامان به شهیم -

  
 :کرد زمزمه بغض با و گرفت یناراحت و غم رنگ نگاهش بازم

 
سش همه نیا که یمرد اخه؟؟بگم بگم یچ - شت دو  زشیچ همه یپا به و یدا

 کرده؟؟ *خ*ی*ا*ن*ت* مادرم به پدرِم  که یمرد ،یموند
 :گفت قبل از تر نیسنگ بغض با
  

 . گمینم یزیچ باش مطمئن -
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ستمو و شدم بلند مکتین رو از و زدم یلبخند روش به  دم،کر دراز طرفش به د

 .میرفت ادهیپ خونه تا و شد بلند مکتین از و گذاشت دستم تو دستشو
 

 ... برگشته دوباره الین نکهیا از بودم خوشحال
 ...خودمه وجود از ک یا بچه وجود از بودم خوشحال

 
 د...بودم خوشحال یلیخ

 شیازما اون جواب ترس بازم وسط نیا اما گرفتیم سروسامون داشت میزندگ
 ...داشتینم بر سرم از دست یلعنت  یا ان ید

 ...دمیکش ماهم تو یدست شیازما یاور ادیب از کالفه
 

 ...ندهیا یایرو تو شدم غرق انداختمو نیزم ب نگامو
 !دخترمون و الین با ندمیا

 (ییبایز الهه)مهرسا بزارم امشو دوسداشتم
 ...بود خوشگل یلیخ چون

 ...مادرش ییبایز ب درست
 
 ...کرد خوش جا لبم لبخندرو بامزش و کوچولو صورت یاور ادی ب با
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ش عذاب سال نهمهیا بعد انگار شتیزندگ دنیک شبخت دا  دادیم هیهد بهم ویخو
 !رفتمیپذیم رو هیهد نیا وجود تموم با منم و
 

 وارد همسددرم یپاک ب یدختر شددد باعث ک بود مرگش پدرم دهیفا تنها هه،
 ..بشه میزندگ
 !کنم اقدام داعم عقد برا و کنم باطل رو غهیص دیبا ک اومد ادمی تازه

 
 ...شهیم خودم مال الین شهیهم شهیهم گید

 ....چوقتیرش،هیبگ ازم یکس زارمینم
 
 
 .کردم باز درو و انداختم قفل تو و دیکل

 .بود رفته فرو یقیعم یکیتار تو خونه
 روها پله کوتاه و محکم یها قدم با و سدددالن تو بزرگ زیم رو کرد پرت دویکل

 . رفتم باال
  کردم باز که رو اتاق در

 . زد چشممو نور ، گذاشتم برق زیپر یرو دستمو
 . شدم رهیخ خواب در غرق یالین به گذاشتم صورتم یجلو دستمو

 
 . دادیم قشیعم خواب از خبر ارومش یها نفس و بود ختهیر دورش موهاش
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 . کردم جستجو دخترم دنبال اتاقو
 . اومد بوجود هام سلول تک تک تو ینیریش حس
  من دختر
  الین دختر

 .. بچمون
 

 . بود شده ما ی رابطه ی ثمره که یادم
 . شد تر قیعم لبخندم

 .  دیمکیم  شصتشو داشت ، بود باز چشماش و بود الین کنار
 

 . دادم فشارش بغلم تو و داشتم ورش اروم
 . دمی*ب*و*س* و اوردم دهنم کینزد شصتشو
 . کنم نگاه بهش ساعتها تا خواستیم دلم بود  مزه با چهرش

 
 : گفتم لب ریز

 !  ییبابا ، مهرسا_ 
 . شد بلند هوی شیگر یصدا

 . رونیب بردمش و کردم باز رو اتاق در سرعت به کنم داریب رو الین خواستمینم
 
 . چشام تو دوخت خمارشو نگاه و شد اروم دادم تکونش که کمی
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 . ومدیم خوابش یاخ
 . کردم روشن رو ماهواره و نشستم یو یت یجلو مبل  رو رفتم

 . ببره خوابش تا دادمیم تکون پام رو دخترمم
 

 . کردم ش*ب*و*س* دوباره برد که خوابش
 . بودم نکرده تجربه حاال تا حسو نیا

 . بود ینیریش حس یلیخ
 . اومد ها پله یصدا که کردمیم نگاش هنوز داشتم

 
 . الین رو دادم سر رو نگام
 . کردیم نگام کنجکاو و بود ستادهیا ها پله وسط مات

 . کردم اشاره دخترم به
 
 . جاش تو بزارش ، دیخواب_ 
 

 . اتاق سمت رفت و گرفت ازم
 . نشست کنارم برگشت یوقت
 .  بودم رهیخ ماهواره به سکوت تو
 

 .کردمیم حس روم نگاهشو ینیسنگ اما
  سمتش چرخوندم سرمو
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  ؟ هیچ_ 
 !  یچیه_ 
 . بخواب برو پس_ 
 

 نیا از شددتریب یلیخ قیال کنهیم ترک شددوهرشددو که یزن ، بودم دلخور ازش
 . زاستیچ
 
 . نکنه نگاه سرشم پشت و بره دوباره که کنم هم یکار خواستینم دلم یول
 
  ؟ نه ینیبب منو یخواینم_ 

 . نبود خودم دست حرفام کنترل
 ! تنها فقط ، یبود که ییهمونجا برگرد ، نمتیبب خوادینم دلم ، اره_ 

 : گفت و بست سشویخ یچشما
 . رمینم جا چیه بچم بدون من ؟ تنها_ 
 

 . نشست لبم یرو یتلخ پوزخند
 . شد میحسود بچمون به

 . داشت ارزش براش من از شتریب اون
 .. نه اونو اما کنه ول منو تونستیم

 ! هه
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 ! نکن بد حالمو بخواب برو پاشو الین_  
 . زدن زار بلند کرد شروع و گرفت بغل هاشو زانو

 
 .کردیم داغون داشت رو اعصابم

 . دیپر بودم گرفته شیپ لحظه چند تا که یخوب یها حس تمام
 
سش یطرف از شتم دو صم گهید طرف از و دا  و رفته مدت نیا که گرفتیم حر
 . نکردم باهاش یبرخورد چیه
 
 . گذاشتم چونم ریز سرشو و کردم بغلش هوی که شدیچ دونمینم
 

 . نداشتم شویگر طاقت
 . کردیم وونمید هقش هق یصدا

  کنم اعتراف زاشتینم مردونم غرور
 .. دارم دوسش نکهیا به اعتراف
 .. باشه من مال اخر تا خوامیم نکهیا به اعتراف
 .. پرستمشیم عاشقانه نکهیا به اعتراف

 
 . کردیم هیگر داشت هنوز

 :گفتم باالو دادم سرشو شصتم انگشت با
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 ! ؟ باشه یکن هیگر یندار حق_ 
 

 . بود شده شهیهم از تر مظلوم شیاشک یچشما
 
  ؟! ارش..  ا_ 
 

 : گفتم اما ارش جون بگم اومد زبونم
 

 . بود یا مسخره روز یلیخ امروز بخواب برو_  
 

 . نییپا انداخت ناراحت سرشو
 ! رمیم باشه_ 
 . اتاق سمت رفت سست یها قدم با
 

 . دمیکش موهام تو کالفه یدست
 . بود جدال قلبم و عقل نیب

 . بزنه دلشو حرف نتونه غرورش بخاطر ادم هی بده یلیخ
 .برد خوابم  و دمیکش  دراز مبل رو همونجا

 
  کردم باز چشم مهرسا ی هیگر یصدا با



 469 احساس من یمرد ب

  بودم شده کوفته بدنم
  خواب اتاق سمت رفتم

  کنه آروم رو مهرسا داشت یسع الین
 کردیم هیگر شدت به مهرسا یول

  نشستم تخت رو رفتم
  شد شتریب لحظه به لحظه اش هیگر شدت

  ادیم الین ی هیگر یصدا دمید هوی
 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 چته؟
 کنهیم هیگر داره:گفت بغض با الین

  شدم بلند و گرفتم دستش از رو بچه و کردم نگاش تعجب با
 شد کم اش هیگر شدت از بغلم تو یکم

  رفت خواب به بغلم تو و شد آروم کم کم نکهیا تا
  اش بسته یچشما دنید با
شحال از تنم ی ،پاره ،دخترم بچم خواب در غرق یبایز صورت و  ابرا رو یخو

  بودم
  گرفته آروم بغلم تو دخترم که بودم خوشحال

  بود شده رهیخ بهم سیخ یچشما با که الین به خورد چشمم
 !؟ بخوابونم تورم دی،با گهید بخواب_ 

 
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 
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Nila  
  بود آروم آرش بغل تو هم بچم یحت 

  ؟!نکنه اروم رو یکس آرشم آعوش شهیم مگه
 ! شهینم نه
  بودم غرق خودم الیخ و فکر تو
  اومدم در فکر از آرش یصدا با که
  کردم نگاش بدم رو جوابش نکهیا بدون و

 رو پتو و تخت یرو خوابوند منم و تخت یرو گذاشددتش و تخت سددمت اومد
  روم دیکش

شما از نگام ش حرفش از پر یچ شعه که پنجره سمت به شد دهیک  نور یها ا
 بدن نشون اتاق یتو یخود تا بودن جدال در باهم
 گهید بخواب_آرش

  کرد ساعت به ینگاه و گفت نویا
  ساعت به دوختم رو چشمام

  سرکار بره االن دیبا االن
  سوخت براش دلم

  کمد سمت رفت
 تخت رو از شدم بلند آروم

 اتاق در سمت رفتم و
 کجا؟؟؟_آرش
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 کنم حاضر صبحونه برات برم_
  اومد کش یکم فقط یکم هاش لب

 بود شده جون یب یخواب یب شدت از پاهام
  دمیچ براش شاهانه صبحونه هی رفتم

 از که بود نیریشدد شدددد آروم آغوشددش تو بچه که یا لحظه دنید برام انقدر
 بکنم براش خوادیم یکار هر خواستیم دلم  یخوشحال

 
 آرش

 
 داشدددت شیفکر یب جبران در یسددع کردویم یمونیپشدد احسددداس نکهیا از

 ...کردم جمش عیسر یول لبم رو نشست لبخند شدمو خوشحال
 

 زدم شیشونیپ ب یا ه*ب*و*س*بابا، یمهرسا سمت رفتم کردمو تنم لباسمو
 ...دیخاب باز یول خورد تکون یکم و کرد تیاذ پوستشو شمیر ته ک
 
 ...کردم کف افتاد صبحانه زیم ب ک ،چشمم اومدم رونیب اتاق از
 
 رهیخ اهنگ یبودم،ول خوردن مشغول زویم پشت نشستم کردمو یتشکر لب ریز
 ...کردمیم حس رو الین

 
 : گفتم کردمو بلند سرمو کالفه
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 شده؟؟ یزیچ_ 
 
 !رفتم خودت بخاطر بخدا ، دیببخش_
 

 ... نداشتم نگاهشم تو غم طاقت یول بود کرده میعصبان
 !رونیب زدم خونه از یخدافظ بدون شدمو بلند ازجام

 
 ..نبود یکی دلم عقلمو یول دمیدیم ویمونیپش چشماش تو
 

 !داره *گ*ن*ا*ه* گفتیم دلم ، بده تاوان دیبا گفتیم عقلم
 !شرکت نگیپارک تو بردم و نیماش

 .داشتم کار یکل امروز
 !کردمیم تموم رو معامله امروز کردمویم کامل شرکتو داد قرار دیبا
 .بود افتاده عقب کارام یلیخ نبود الین ک مدت نیا تو
 

 !شدم رو ب رو ها پرونده از یادیز حجم با زمیم پشت نشستم یوقت تازه
 ...شدم کار مشغول و دمیکش یناچار سر از یاه

 ! شد تموم کارم ک بود ظهر از بعد۳ ساعت حدود
 !رونیب زدم شرکت از یمنش ب اطالع از بعد کردمو جمع لمویوسا
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 ....داشتم خونه ب دنیرس یبرا یخاص ذوق
 !نبود دلم تو دل دنشونید یبرا بودو شده تنگ نازم دختر زنمو برا دلم

 
 الین

 
 مین رو دخترم داد،یم ارش دنیرسدد از خبر اومد نگیپارک از که نیماشدد یصدددا
 .بود دهیخواب و  بود خورد رو رشیش که بود یساعت

 
سام به ست لبا ش ید شتم درد کمی هنوزم نکهیا با دم،یک  قبل از ترکم گهید یول دا

ستمیم و بود  نم به مامان کهیا یکاچ همه اون با بدم، انجام رو خونم یکارا تون
 .شدمیم خوب زود معلومه خوروند

 
 رو، نبودم مدت نیا کنم جبران دیبا اد،یب تا شدددم منتظر و در یجلو رفتم زود

 به داشت که ارش یها قدم یصدا نظرم، به کنه برخورد سرد که داره حق ارش
 دم،کر باز درو و موهام به یدست و دمیکش قیعم نفس اومد که شدیم کینزد در

 هب یلبخند شددد، مواجه من با که کنه باز درو خواسددتیم دسددت به دیکل ارش
شو کردم کمک شد که داخل اد،یب داخل و رفتم کنار در یجلو از زدم روش  کت

 :گفتم یهمونجور و ارهیب در تنش از
 
 . ینباش خسته زم،یعز سالم -
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شک سالم هی فقط  صهق نیا:"گفتم و زدم پوزخند دلم تو بود، جوابم یخال و خ
 "دارد دراز سر

 
 زهر هم کام به ویزندگ غرورمون حغظ و یلجباز و لج با ارش منو قراره یک تا
 م؟؟یکن

 ...میزندگ تو که یسرد نیا از شدم خسته
 ...بینش و فراز و نییپا باال همه نیا از شدم خسته

 نیا از شدم خسته خواد،یم دخترم و همسر کنار رو گرم یزندگ هی دلم ادمم منم
 . نداره یتموم و مهیزندگ تو که تنش همه

شت شو و اتاق تو رفت رفتم، باال ها پله از ارش سر پ سا  تو نمم کرد، عوض لبا
 و شددد تموم طاقتش سددر اخر که زدم، زل بهش و بودم سددادهیوا در چهارچوب

 :گفت کردیم تنش شرتشویت که همونجور
 ؟؟یکنیم نگاه ینجوریا چرا هیچ -

 :داد ادامه طعنه با بعد
 که یقبل روز ست د بود، شیپ ماه ۸ یزدیم زل بهم ینجوریا که یبار نیاخر -

 . یبر و یکن ول تویزندگ خونه
 

ست گلوم تو بغض ش  برام سمتنف راه یحن که گلو تو نیسنگ بغض همون با و ن
 :گفتم جوابش در زدن حرف به برسه چه بود کرده سخت

 . خوامیم اروم یزندگ هی من خواهشا، بسه ارش -
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شو بلند قدم چند با سوند، بهم خود شت ر شارش انگ سه به زد رو ا  و منیس قف
 :گفت

 نیا یدار االن چرا پس ،یرفت یگذاشددت خودت تو ،ینخواسددت خودت تو -
 . یگرفت هردومون از رو ارامش خودت ؟؟تویزنیم رو حرف

 
 تو همونجا و گوشددم به گرفتم دسددتامو شدددد،یم تر بلند هرلحظه صدددداش

ستم، و خوردم سر در چهارچوب ش شکام ن  بود، یجار صورتم رو بارون مثل ا
 :گفتم وار ونیهذ و هق هق با
 .بود خودت خاطر به بود، خودت خاطر به خدا به -
 

 .نگفت یچیه و نشست در چهارچوب تو روبروم
 

 که ادماس سکوت نیا یگاه کنه،یم اروم رو ادم که ستین زدن حرف شهیهم
 .داشتم ازین ارش سکوت به لحظه اون واقعا من و بخشه ارامش

 
ستامو و شکمم تو کردم جمع زانوهامو شتم رو سرم و کردم حلقه دورش د  گذا

 . زانوم رو
 . رفتم خواب به و شد گرم چشمام یک دمینفهم که موندم حالت اون تو انقدر

 
 آرش

  نیزم یرو شده مچاله جسم یرو سرخورد چشمام
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 .روتخت گذاشتمش وآروم.کردم وبغلش سمتش رفتم
 

 رو ماه8 نیا یدلتنگ بهش کردن بانگاه خواستمیم انگارکه.کردم نگاهش قیوعم
 .کنم یتالف

ش وکنارش زدم شیشونیپ یرو یکوتاه هب*و*س** ست.دمیدرازک شتم دو  دا
 میبش حل توهم که محکم نقدریا بدم وفشارش کنم بغلش

 .دادم فشار روهم محکم ذاشت،دندوناموینم رتمیوغ غرور یول
 ...کاش.بشه بدتمام حس نیا کاش

 
 گونه نوازش دسددتمو.کردم نگاهش مهرسدداوباعشددق سددمت ورفتم بلندشدددم

 کوچولوش یدستا پشت دمیکش
 

 دیخواب گرفت ودوباره بازکرد پلکشو یال وآروم خورد تکون که
 

 ازمهرساگرفتم بالبخندنگاهمو...من یآلو خواب جان یا...زدم یقیلبخندعم
 

 .ترشد قیعم ولبخندم درخواب غرق الین به ودوختم
 .ستمب رو وچشمام دادم هیتک بهش وسرمو روکاناپه ونشستم رونیب زدم ازاتاق

 
 . دبو کرده دایپ سابقو روال بایتقر میزندگ گذشتیم هم سر پشت ها روز



 477 احساس من یمرد ب

 
 . کنم تیاذ رو الین کمی خواستیم دلم یول هیچ ان ید جواب دونستمیم
 
 . ستادمیا مارستانیب یجلو نیماش با
 . گرفتمیم مارستانیب شگاهیازما از دیبا

 . زدم رو سوم ی طبقه ی دکمه و شدم اسانسور سوار
 

سته یصندل یرو که شگاهیازما مسءول سمت رفتم ش شت و بود ن  ییچا دا
 .  خوردیم
 

 داشددت اونم که بود رمردیپ هی فقط نبود بخش اون تو چکسیه شددکر خدارو
 . رفتیم
 
 ؟ خانوم_ 
 

 . برد باال سرشو
 
 ؟ امرتون_ 
 
 . میبود داده یا ان ید شیازما_ 
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 ؟ اسمتون_ 
 
  ارمان ارش_ 
 

 .اورد در رو اسمامون و  کرد رو و ریز رو برگه تا چند
 . نشست لبام یرو یقیعم لبخند ویپازت جواب دنید با

 . رونیب زدم اونجا از و  کردم حساب رو پول
 

 . کردم باز درو و کردم پارک خونه یجلو نویماش
 . برد سرم از هوش غذا یبو شدم که خونه وارد

  یسبز قورمه یبو
 ... اومممممم

 
 . بود نشده متوجهم هنوز و بود ظرفها شستن مشغول الین

 
 . زدم یطونیش لبخند

 . کردمیم تشیاذ کمی دیبا
 . بود اومده جاش ثیخب ارش اون و بود رفته اخمو ارش اون

 . اشپزخونه اپن رو دمیکوب محکم فمویک و کردم یمصنوع اخم
 ... برگشت ترس با
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 ... دارد ادامه
 
  قلبش رو گذاشت دستشو و برگشت ترس با
 : گفت پته تته با
 
 ..تدد...  چدد..  مد_ 
 

 : گفتم و کردم تر رنگ پر اخممو اما بود گرفته خندم
 
  ؟ یدیترس هیچ هاااا_ 
 

 . داد قورت صدا با دهنشو اب
 
 ؟ ارش شدهیچ_ 
 

 . زدم یعصب پوزخند
 
 ؟ ارمیب روت به حتما دیبا ؟یکرد یغلط چه یدونینم خودت_ 
 
 ؟ کردم یغلط چه..  چدد_ 
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 . دیلرزیم دستاش و بود دهیپر رنگش
 . نهینب خندمو تا چرخوندم مخالف سمت سرمو

 . ستادمیا جلوش و برداشتم سمتش به قدم چند
 ! شیازما جواب_ 

 . دیرسیم گوش به هم فاصله نیا از قلبش ضربان یصدا
 : دیپرس یلرزون یصدا با و شد پر چشماش تو اشک

 وراستش من مامانم مرگ به..  شده اشتباه..  گمینم دروغ بخدااا..  ب ؟ هیمنف_ 
 . گمیم
 

 . کردم زیر چشمامو
 . باال بردم چپمو دست

  ، بزنمش خامیم کرد فکر
 . شد جمع خودش تو یکم و کرد بدنش حصار دستشو

 
 . زدم موهاش به یقیعم ی ه*ب*و*س* و کردم حلقه کمرش دور دستامو

 
 .کرد نگام و باال اورد سرشو مات

 . شدم زدنش حرف مانع لباش رو لبام گذاشتن با که بزنه یحرف کرد باز دهنشو
 
 الین



 481 احساس من یمرد ب

 
جب عدش...شدددد یعصددب اولش چرا...بودم کرده تع  منو ولع با ینجوریا ب

 دستشم ی موهاش تو بردم دستمو ی بود شده گرمم کم کم...ه*ب*و*س*یم
قه گردنش دور  وهم یریگ نفس بدون قهیدق پنچ...کردم شیهمراه و کردم حل

ست ارش...میدی*ب*و*س*یم ش دنی*ب*و*س* از د صله ازم یکم دیک  فا
شیم یقیعم نفس که یدرحال...گرفت شو...دمیک ش لبم یرو زبون  اروم...دیک
 ...گفت

 ...بودم لبات طعم تشنه ماه نه-
 
 اب...شددددیم اب دلم تو قند لویک لویک من و...لبام رو زد یکوتاه هب*و*س**

 ...گفت کرد نگام خمار یچشماها
 ...اتاق داخل میبر-

 ...بودم خمار اون از بدتر که منم
 ؟؟ یچ بچه-
 خوابه که اون-
 
 ...اما-

شت شو ی کرد خفم لباش با بزنم حرفمو نذا ست شت د  ستد ی زانوم ریز گذا
شنید شت گ س فتادمین نکهیا یبرا منم...کردینم ول لبامو...گردنم پ  دور تامود

 اروم منو...داد هل اتاقو در پاش با...رفت باال پلهها از....کردم حلقه گردنش
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 ممن و...اورد درش و برد زمیبل سمت دستشو...زد مهیخ روم تخت رو گذاشت
 دمیچش اغوشش طعم ماه نه از بعد باز و...کردمیم باز هاشو دکمه دونه دونه

 
 . شدم داریب خواب از ومدیم حموم از که اب یصدا با

 . بست نقش لبم یرو یپررنگ لبخند و دمیکش یقیعم نفس
 .کرد،یم کمرنگ ذهنم تو رو یتلخ ی خاطره هر امونیباز عشق و شبید ادی

 
  ، بودم ناراحت زیچ هی از
  داره دوسم بود نگفته بهم چوقتیه
 .. چوقتیه

 .. بودم زن منم
 

 . بشنوم رو جمله نیا شوهرم از خواستیم دلم
 

 . اومد تلفن زنگ یصدا که داشتمیبرم لباس کمد از داشتم
 . تلفن سمت بردم هجوم و کردم تنم سرعت به مویمشک تاپ

 
 ؟ بله_ 
 
 !  ارش بده رو یگوش_ 



 483 احساس من یمرد ب

 
 . یزندگ نیا به لعنت

 . گرفتیم رو ارامشم یعوض ارام نیا بکشم راحت نفس به ومدمیم تا
 

 . شد بلند دخترمم ی هیگر یصدا موقع همون دمیکوب محکم تلفنو
 داشص دخترم اخر تا شدینم دیرس ینم ذهنم به  یزیچ یول بودم اسم فکر تو

 .. که کنم
 . کردم بغلش و گرفتم دستام تو کوچولوشو یدستا ، سمتش رفتم

 . شدم عطرش یبو مست
 . رونیب اومد حموم از ارش که بودم دخترم سرگرم همونطور

 
 :گفت و انداخت باال ابروهاشو ما دنید با
 
 . شده زیخ سحر خانومم به به_ 
 
 . کرد پر وجودمو یناب حس نیریش لفظ نیا دنیشن با

  تر جلو یکم اومد
 ؟ چطوره بابا یمهرسا_ 
 : دمیپرس تعجب با

 ؟ مهرسا_ 
 . داد سر سمتم به نگاهشو و دیکش اروم لپاشو
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 . پسرمونو اسم هم تو  کردم انتخاب نویا اسم من ؟ یچ پس_ 
 . شد بلند خندم یصدا

 . گرفت ازم رو مهرسا و گفت لب ریز یزهرمار
 : گفتم اعتراض با
 
  گرسنشه ارش_ 
 

 : گفت و کرد یکمرنگ اخم
 
 . نییپا ارمشیم کن حاضر رو صبحانه برو_ 
 .  دمیچ کامل رو صبحانه زیم و رونیب رفتم اتاق از ناچار به

 . اومد ها پله یصدا که ختمیریم هارو ییچا داشتم
 . نشستم خودمم و گذاشتم زیم یرو رو ییچا یحاو یها وانیل

 . نشست روبروم و دستم داد رو مهرسا
 . خورد زنگ دوباره تلفن که میبود کرده شروع تازه

 . گرفت دستمو مچ که برم خواستم
 
 ! بخور صبحانتو تو رمیم من بده اجازه_ 
 

  خطه پشت یک بفهمم تا گوش بود شده تنم کل
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 . زنهیم حرف باهاش داره یعوض ارام بودم مطمعن
 بشنوم نزاشت مهرسا یصدا اولشو یها حرف

 . شد بلند غشیج یصدا که بشنوم بهتر تا دهنش یجلو گذاشتم دستمو
 : گفتم لب ریز

 !شوووو خفه یلعنت_ 
 . رفت باالتر شیگر یصدا
  امیم االن باشه:  گفت که دمیشن نویا فقط
 . دادم فشار مشتم تو محکم رو یزیروم

 . نداشتم رو مهرسا کردن ساکت ییتوانا و بودم کرده بغض
 . شد اشپزخونه داخل تعجب با
 . انداخت مهرسا به نگاه هی و من به نگاه هی

 . شد صدقش قربون و نوازش مشغول و گرفتش سستم یدستا نیب از
 

 : گفتم و سمتم اورد داد تکونش یکم یوقت
 
 امیم دارم یخواینم یزیچ!  بده ریشدد بهش گرسددنشدده مهرسددا ، برم دیبا من_ 

 ؟ براش بخرم
 

 :  گفتم و گرفتم ازش رو مهرسا
 
 ! برو نه_ 



wWw.Roman4u.iR  486 

 

 
 توجه بهم اما شمیم داغون دارم درون از دونستیم سین خوب حالم دونستیم

 . کردینم
 . کنم خوش دل عشقش به که گفت ینم زیام محبت ی کلمه هی یحت
سته که در شما اون با دخترم به دوختم نگامو ، شد ب شنگش یچ  دهش رهیخ ق

 . زدیم غر لب ریز و بهم بود
 

 . دادم فشار و گذاشتم تپلش و سرخ یلپا رو لبمو
 . کردینم ارومم مهرسا جز ارش بعد زیچ چیه و چکسیه
 
 . بودم شده وابستش یکل کم مدت نیهم تو
 .برد خوابش دادم که رو رشیش

 . تخت رو گذاشتمش
 
 . افتادم خونم ادی

 . بودم کرده فراموشش کامال یوا
 مگرفت رو همکارم ی شماره و میگوش سمت رفتم و زدم سرم به یاروم ی ضربه

. 
 
 ؟ جانم_ 
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 ؟ زمیعز  یخوب جون ماندانا سالم_ 
 
 ما یسددتین که خونتم ؟ یاینم شددرکت چرا ؟ یخوب معرفت یب خانوم به به_ 

 ؟ میکن داتیپ دیبا یچجور
 
 . میدار خونه خودمون  ، اونجا برگردم تونمینم گهید من ، زمیعز شرمنده_ 
 

 . کرد مکث
  ؟ نمتیبب یاینم یعنی_ 
 
 . مببر خونه اون از لممیوسا و رمیبگ شرکت از مدارکمو امیب دیبا امیم چرا_ 
 . منتظرتم باشه_ 
 

 . کردم قطع تلفنو
 . کردم مهرسا تن لباس هی عیسر
 .نشه داریب تا بدم تکونش کمتر کردم یسع

 
 . رونیب اومدم خونه از و اژانس زدم زنگ

 
 !شدم ادهیپ نیماش از و کردم حساب رو اژانس هیکرا
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 ... کردم میتنظ سرم رو شالمو دمویکش مانتوم ب دسته

 
 !گذشت چشمام جلو از نحص یروزا اون تمام طیمح اون ب ورودم با
 
 یوتاهک یخدافظ با نامم استفا دادن بعد و شدم سییر اتاق وارد یمنش اطالع با

 !رفتم سابقم کار اتاق سمت ب و کردم ترک اتاق
 

 !بودن اتاق تو سپهر و ماندانا فقط
 

 ...اومد سمتم ب شدو بلند جاش از من دنید با ماندانا
 ...میدیکش اغوش ب گرویهمد

 و میرفت ماندانا با انداختمو( سددپهر) کنارم پررو و اخمو مرد ب یلب ریز سددالم
 !مینشست اتاق اونور

 
 کوش؟ دخترت پس یبد یلیخ الین_
 
 !شدیم تیاذ هوا نیا تو نکهیا هم ارمش،یب بود سختم هم راستش_ 
 
 ه؟ریم شیپ خوب یچخبر؟همچ خب خودته، هیشب یلیخ ، کنه حفظش خدا_
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 اون خونه سمت ب من شنهادیپ به بعدم م،یزد حرف ماندانا با و نشستم یکمی

 ...بدم لیتحو خونرو هم کنم جمع لمویوسا من تاهم میافتاد راه مرده
 

 !خونه سمت میرفت و میشد ماندانا نیماش سوار باهم
 کیانداختم، صددفحش ب ینگاه اوردمو در فمیک تو از مویگوشدد نیماشدد تو

 !بود شیپ قهید ستیب مال ک داشتم ارش از پاسخ یب تماس
 !حتما زدیم زنگ دوباره داش یمهم کار اگ

 .فمیک تو انداختم مویگوش شدمو الیخیب
 ...شدم ادهیپ کردمو باز درو نیماش توقف با
 

 زرگب نسبتا چمدون کی ک لمیوسا کردن جمع از حاصل یخستگ یکل از بعد
 !رونیب میاومد خونه از ماندانا با کردمو حساب هیتصف رو خونه پول ، بود

 
 !برسونمت ؟بگویریم کجا جان الین خب_
 
 !رمیم خودم گلم شهیم زحمتت_
 
 !رسونمتیم زمیعز بگو هیچ زحمت عه_
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شو بوق تک کی از بعد کردو ادهیپ مامان خونه در دم منو ماندانا شت پا  ور گذا
 ....رفت گازو

 
 آرش

 
  زدم زنگ بهش  دوباره و دوباره

  بده رو تلفنم جواب نکهیا ار غیدر یول
 کردم موهام یتو دست یعصب

  شم اماده رفتم و 
  ندارم طاقت گهید

  ندارم رو الین رفتار نیا تحمل
  رفته گداشته کجا ینی

 خداااااا یا زدم داد بلند
 نهییآ تو زدم رو الین عطر ی شهیش و
  یچ همه به زنهیم گند کاراش با داره الین

  رفته کجا ستین معلوم
  برده کجا هوا نیا تو خودش با دخترمو ستین معلوم

  یکنیم کاریچ من با یدار الین یوا
  اعصابم با
  احساسم با
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  یکنیم کاریچ یدار
  چشمیم رو داشتن خانواده نیریش طعم دارم که حاال

  آرامشم به  زنهیم گند داره الین
  نباشه مامانش خونه اگه حالش به یوا

  خوندمیم یکر نجوریهم داشتم
  کردم رد اشون خونه از دمید اومدم خودم به

  ترمز رو زدم
  نیماش توقف با گرفتم عقب دنده

  رونیب اومد  الین
  افتاد راه نمیماش به توجه بدون

 افتاد بغلش یتو کیکوچ جسم به نگاهم
  بود انداخته کوچولوم مهرسا صورت یرو یدیسف پارچه 

  نکرد بلند رو سرش زدم بوق یچ هر
  نشست دلم تو یقشنگ حس

  زدم صدا رو اسمش و نییپا دمیکش رو شهیش
 کرد نگام و کرد بلند رو سرش طرفم از اسمش دنیشن با

  کردم باز داخل از براش و در
  نشست نیماش داخل اومد

  ؟یکنیم کاریچ نجایسالم،ا_الین
  الین نگو یچیه: زدم داد بلند
  خونه میبرس بزار: گفتم و گذاشتم گاز یرو و پام
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 کردمیم حس خودم یرو رو دشیترس نگاه ینیسنگ
 
  الین

 
 و بامل جون به بودم افتاده اسددترس از جونم، به بود افتاده اسددترس چرا دونمینم

 بلق ارامش از خبر دلم تو یحس هی یول بود، اروم اما ارش کندم،یم رو پوستش
 از که یحرصدد و فرمون دور اش شددده مشددت یها دسددت و دادیم طوفان از

 .بود حسم صدق د،یباریم اش حرکات
 
شتم دلم تو سمیم ازش که یزیچ که خوندمیم دعا دا  اروم ارش و فتهین اتفاق تر

 ارش و بکنه برام دیبا خدا که اس معجزه هی نیا دونسددتمیم خودمم یول باشدده
 .باشه نداشته میکار

 
 سددر اب حتما بودم، نبسددته کمربند اگه که ترمز رو زد یجور خونمون ابونیخ تا
 اومد و شددد ادهیپ نیماشدد از ارش کردم،یم تموم جا جابه و شددهیشدد تو رفتمیم

 :گفت و سادیوا طلبکار و کرد باز درو من، طرف در سمت
 .شو ادهیپ -
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 بغلم تو که رو مهرسدددا ارش شددددم، ادهیپ و خوندم خودم برا دلم تو فاتحه هی
ش رو بود خواب سم خونه، سمته رفت و رونیب دیک  رشا لحظه، هی شد قطع نف

 گرفت؟؟ ازم رو بچه چرا
 

شو و سمتش رفتم ش بازو شت که خودم سمته دمیک ش با و سمتم برگ  به یماچ
: گددفددتددم تددرس و پددتدده تددتدده بددا کددرد، نددگدداهددم نشدددسددددتدده خددون

 ....خواد..ز...یچ...سا...مهر...ه..بچ..ارش...ار
 

 داد، ادامه راهش به و رونیب دیکشدد دسددتم از رو بازوش و بدم ادامه نذاشددت
 یاصددد با و نشددسددتم نیزم رو همونجا و هیگر ریز زدم و ارمیب طاقت نتونسددتم

 :گفتم یبلند
 
 .کشمیم خودمو یکن جدا ازم مهرسارو یبخوا اگه بخدا ارش، -
 

شت شماش سمتم برگ شم از چ سارو سمتم اومد بود، شده تنگ خ  هی با مهر
  نیخشمگ همونجور و کرد و بلندم و گرفت دست هیبا منم یبازو گرفت، دست

 :گفت شدش دیکل یدندونا یال از
 
 .خونه میبر ایه؟؟؟بیچ ایباز مسخره نیا -

 :گفتم هق هق با  و رونیب دمیکش دستش از ضرب با بازومو
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 .خونه امیم بغلم بده مو بچه -
 :گفت و شد کج هم از پوزخند با لباش کرد، زیر چشاشو

 
 بچت؟؟؟ -
 :گفتم هق هق با 

 .بده بچمو بچم، اره -
 

 که همونجور و مخالفم سددمته به کرد کج راهشددو و شددد تر پررنگ پوزخندش
 :کردگفتیم یط رو ابونیخ طول

 
 .منه بچه نیا بگم دیبا اطالعت اره؟؟محض بچت -

 . بودم ستادهیا سرجام هنوز من اما ستادیا خونه یجلو
 
 یچ و ابونمیخ تو که نبود مهم برام لحظه اون شددد، اوار سددرم رو ایدن حرفش با

ش غیج شده، ستم و دمیک  ازش بچمو و ارش سمته برم شم رد ابونیخ از خوا
 یصدددا و کننده کر بوق نور اون با همزمان و خورد چشددمم تو ینور که رمیبگ
 :دیچیپ گوشم تو ارش  داد
 
 بااااااش مواظب الااآاااایییند -
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عد و  نیزم به شددددت با و هوا رو شددددم معلق و دیچیپ بدنم تو که یدرد ب
 .برخوردم

 
 رو، خون تو یلزج و کرد برخورد ابونیخ کنار جدول به سرم ضربه شدت از
 .کردم حس سرم یرو
 

 ارم،د نگه باز رو چشمام تونستمینم دم،یشنیم اطرافم و دور رو یگنگ یصداها
 .رفتم فرو سکوت و یکیتار تو بعد و دمیشن که بود یزیچ نیاخر مهرسا هیگر
 

 آرش
 

 . بودم رهیخ روبروم صحنه به شوکه
 . کنم کنترل دستامو لرزش تونستمینم یحت

 .. شکستم
 .. شکست کمرم بار نیاول یبرا

 . نداشتم رو شدن بلند کنترل من یول بودن شده جمع دورش یادیز تیجمع
 . بودم دهیچسب نیزم به انگار

 . شدم خونش در غرق صورت مات و رسوندم بهش خودمو بود یزور هر با
 ؟ بود من یالین نیا

 ؟ خوردینم تکون چرا
 ؟ بود یجار سرش از خون چرا
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 ؟ کردینم هیگر گهید چرا
 ؟ دیخند ینم چرا
 ؟ کردینم صدام چرا

 ؟ چراااااااا
 : زدم داد
  الااااااااااین_ 

  لعنتددددددددددددے پاشوووو
  الااااااااین!  کنم دورت بچت از خوامینم!  نجامیا من پاشو

 : زدم داد و شکستم گلومو تو بغض 
 ن؟یکنیم نگام نیدار چرا اشغاالااااا_ 

 . گرفت صدام...  مگد
 : دادم ادامه و کردم یا سرفه تک
 !رهیم خون ازش داره نینیب ینم مگه_  
 : زدم هق
  الاااااااین_  

 . دیرس گوش به هم امبوالنس یصدا موقع همون
 سددرمو جدول به دادم مویتک گذاشددتن برانکارد یرو که رو جونش یب جسددم

 . سستم یها زانو رو گذاشتم
 . دمیشن ینم هم سیپل یها مامور و راننده التماس یصدا گهید یحت
 . بودم شده کر
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 . بود گوشم نیطن حرفاش نیاخر فقط
 

 من زن که انگار نه انگار ، بود یعاد زیچ همه ، شددددم که مارسددتانیب وارد
 . افتاده تخت یرو جون یب من یالین که انگار نه انگار ، کرده تصادف

 . دادم تکون یناراحت از یسر
 

 . مشیبود گذاشته خونه یتو که افتادم مهرسا ادی تازه
 . نیماش سمت دمیدو و دمیکوب میشونیپ یرو دستمو تیعصبان  با
 
 ییبال که کردمیم دعا و دادمیم فشددارش مدام و بود گاز پدال یرو پام خونه تا

 . باشه ومدهین مهرسا سر
 

 . ترمز رو زدم در دم
 . دیچیپ کوچه کل تو کایالست یصدا که یجور

 . شدم وارد و گذاشتم رهیدستگ یرو دستمو و دمیدو خونه تا
 

 . دیرسیم گوش به سالن از شیگر یصدا
 . نیزم شدمیم پرت داشتم و خورد چیپ پام دوبار راه وسط

 
س که بهش شما و سیخ صورت ، دمیر  جلب نظرمو زیچ نیاول سرخش یچ

 . کرد
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 . فشردمش اغوشم تو کردمو بغلش

 . دادیم رو الین یبو
 . شدم دخترم یبو مست

 
 . صورتم به زدیم کشویکوچ یدستا مدام و ومدینم بند شیگر

 . شده یزیچ هی که بود دهیفهم اونم انگار
 . گرفتیم مادرشو ی بهونه
 . بود الین دلتنگ من مث اونم

 . چطوره حالش دونستمینم یحت
 . نداشتم هم دنشیپرس طاقت

 یباال و گوشم کنار ویگوش و گرفتم رو ازین ی شماره ، رفتمیم شده جور هر دیبا
 . بستم هم رو خونه در حال همون در گذاشتم شونم

 
 ...داد جواب که کنم قطع خواستم...یلعنت بردار اه
 
 داداش جانم-
 
 ...گرفت شدت شیگر مهرسا که...گفتم داد با
 ؟یبود یگور کدوم-
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 شده یچ...داداش ییدستشو-
 
 تسددیاونجان یکسدد تنهاس مهرسددا...مارسددتانیب بردنش کرده تصددادف الین-
 ارمش؟یب

 
 ...گفت غیج با
 چطوره؟ الین حال یوا-
 
 ...اونجا ارمیم رو مهرسا...مارستانیب برم دیبا...دونمینم-
 
 ...مننظرم داداش باشه-
 

 یدلصن گذاشتم برداشتم عقب یصندل از رو مهرسا ریکر...شدم نیماش سوار
سا...جلو شتمش...دمی*ب*و*س* شویشونیپ...کردیم هق هق اروم مهر  گذا

 روشددن نویماشدد...راننده سددمت رفتم عیسددر...بسددتم اروم درو...ریکر یتو
 دمیرسدد عیسددر...بود فرمون به دسددتم ی بود مهرسددا یجلو دسددتم ی...کردم
 ادمی...بود دهیخواب شددم فداش...دراوردم ریکر از رو مهرسددا...خونمون یجلو
شتم برش...بود عقب یصندل ساکش اومد شتر درو زنگ...دا  عیسر...دادم ف

 ...بود شونیپر ازین داخل رفتم...شد باز
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  داداش سالم-
 ...مهرسا به افتاد نگاش

 ...رو یلینگیج نیا من بدش بره قربونت عمه اخ-
 
 ...گرفتش بغلم از
 
 کجاست؟ مامان-
 
 ...دیخر رفته-
 
س اگه- ستم بچه بگو...هیک بچه نیا دیپر شت کار ییجا...دو سه دا  اعتس دو

 ...من به سپردش
 
 ...مارستانهیب الین برو...راحت التیخ داداش باشه-
 

 روندم...کردم گرد عقب زدم مهرسددا یشددونیپ یرو یا ه*ب*و*س* عیسددر
 رو الین اتاق رشیپذ از...دمیرسدد سددالم کرد رحم خدا...مارسددتانیب سددمت

 ...دمیپرس
 
 ...خانم-
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 دییبفرما-
 کرده تصادف...اتاقه کدوم راد الین-
 اوردنش یک-

 ...دمیکش موهام یتو یدست کالفه
 ...شیپ دوساعت-
 ۵۶اتاق-

 تمرف...رونیب اومد اتاق از  پرسددتار چندتا و دکتر...اتاق سددمت رفتم عیسددر
 ...سمتش

 دکتر-
 ...زد یارامشبخش لبخند...سمتم برگشت

 دییبفرما-
 شده؟ یچ همسرم-
 ...اوردن که یخانم نیهم-
 ...بله بله-
ته سددرش...سین یخاصدد زیچ- خاطر...شددکسدد  هوشیب شیخون کم ب

 ...ادیم بهوش بعد چندساعت...شده
 ...دمیکش یا اسوده نفس

 نمش؟یبب تونمیم...دکتر ممنون-
 ...البته-

 رنگ شددهیهم از چهرش داخل رفتم کردم باز اروم درو...الین اتاق سددمت رفتم
 ...الین به شدم رهیخ و...نشستم تخت کنار یصندل...بود شده تر دهیپر
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شمامو دیچیپ سرم تو که یبد درد با ستمیم انگار کردم باز چ  نیرت سخت خوا

 .کردم باز جونمو یب یچشما بود که یسخت هر به بکنم رو ایدن کار
 !کنه عادت نور به تا چشمم جلو گرفتم دستمو چشمم تو زد اتاق نور
 ...بود دهیخواب تخت رو بود گذاشته سرشو بود آرش دمید که یزیچ نیاول
 :گفت من به خطاب و شد اتاق وارد سرم هی با پرستار و بازشد اتاق در

 ؟یشد داریب باالخره خوابالو خانوم به به–
 :گفتم و کردم نگاش گنگ

 !دم؟یخواب ساعته چند مگه+
 !هست یساعت 2/۳–

 ...آهان+
 رونیب رفت اتاق از کرد عوض سرممو نکهیا از بعد پرستاره

 دلخور کو؟ االن پس نبود؟ آرش بغل مگه کجاسدددت؟ االن افتادم دخترم ادی
 :زدم صداش

 آرش؟؟؟...آرش...آرش+
 دیپر خواب از هوی
 ؟یخوب شده؟یچ هیچ –

 کو؟؟؟ دخترم کو؟ مهرسا+ 
 بودم نشسته سرجام و زدمیم حرف داشتم هیگر دادو با بایتقر
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 از رو بچه هی که سددمین پسددت اونقدر...خوبه حالش مهرسددا... الین باش آروم–
 !باش آروم تو خوبه مهرسا حال کنم جدا مادرش

 نمش؟یبینم چرا پس کجاست؟ االن پس+
 ا؟؟؟نجیا ارمیب ذارنیم رو مهرسددا نظرت به! بزن حرف بعد کن فکر کمی الین –

 هست حواسش ازین شیپ گذاشتمش
 هست؟؟؟ دخترم به حواسش که یمطمئن+ 

 لدددداین –
 !باشه+ 

 .رونیب رفت اتاق از و خورد زنگ شیگوش
 !داشتم یبیعج استرس هی زدیم شور دخترم واسه دلم

 
Arash: 

  
 بود ازین رونیب رفتم اتاق از میگوش زنگد با
 از؟ین جانم+ 

  کردیم هق هق داشت
ظه هی خدا..ب...  دیبخشدد...ب...داداش–  دونمینم...ارمیب آب رفتم لح

 !دیببخش...شدیچ
 ؟یزنیم حرف یچ راجبه ازین شدهیچ+
 داشت کار مامان با نجایا بود اومده آرام–

 خب؟+ 
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 شهیم شده گرم یلیخ هوا گفت بهم آرام. بود دهیخواب اتاق تو... دید رو مهرسا–
 هیچ اش نقشه دونستمینم بخدا آرش ؟یاریب آب وانیل هی واسم

 بعدش؟؟؟ خب+
 آرش! امهرسدد نه آرام نه نبودن چکدومیه اتاق تو رفتم یوقت یول ارمیب آب رفتم–

 ...!نبود من ریتقص بخدا
 رو ه*ه*ر*ز* دختره کشمشیم!یلعنت+

صابم ش شد خورد اع  شیپ برام یکار هی که دادم خبر الین به و کردم قطع ویگو
 .گردمیبرم زود و اومده

 .روندم ه*ه*ر*ز* آرام خونه سمت تونستمیم که یسرعت همه با
 !کنمیم اهیس تویزندگ دزدهیم منو دختره که دهیرس ییجا به کارش

 
 سمت به بود نیماش توان در  که یسرعت نیشتریب با و گذاشتم گاز یرو رو پام

  رفتم ارام ی خونه
 !! یعوض ی دختره

 .دزدنب منو ی بچه بودن کرده جرات ارام امثال که بود دهیرس کجا به کارم نیبب
 افتاد خونش در به چشمم یوقت
  گذاشتم ترمز یرو رو پام

  گذاشتم خونه زنگ یرو رو دستم
 . دمیکش نیزم یرو منتظر پامو و

 ! ه؟یک_ عمو زن
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 !خونس؟ آرام_
 ! باال؟ ایب یخوایست،مین نه_  عمو زن
 !؟ کجاس_ 

 . بزنه سر مامانت به خاستیم کنم فکر ، دونمینم_   عمو زن
 ؟ شدهیچ ارش
 عمو زن یصدا به توجه بدون
 . نیماش سمت رفتم
  و برداشتم مویگوش

  گرفتم رو  ارام ی شماره
 داد جواب بوق نیاول با

  دیخراش رو قلبم دخترم ی هیگر یصدا
  دمیکش موهام تو کالفه یدست و فرمون یرو دمیکوب رو دستم
 دیچیپ یگوش یتو یعوض آرام یصدا
 ؟ نیخوب مهندس جناب دارم ویک با زدن حرف سعادت نیبب به به_ آرام

 . دمیکش یقیعم نفس
 . تمومه  گهید یبد وا جلوش هیکاف فقط ییهرجا ی دختره نیا 

 هاااان؟ یبرد منو ی بچه یجرات چه به_  
 . زدیم نبض قمیشق کنار و بودم کرده داغ یحساب

 ! ها شهیم خشک رتیش ، زمیعز نخور حرص اوه_ 
 . کرد یبلند ی خنده

 . دادم فشار دستم تو ویگوش حرص با
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 شیات ابادتو و جد کل نباشدده شددمیپ مهرسددا ۱۱ سدداعت تا یهسددت یگور هر_ 
 . دمیم فرصت بهت دارم ؛ زنمیم

 ؟؟ یدیفهم بکشه تیشکا و سیپل به کار خوادینم دلم
 کردم قطع تلفنو گفتمو نویا

  انداختم ساعت به ینگاه
  بود مین و نه ساعت

  کردمیم کم میزندگ از رو مادرش و آرام شر دیبا
  روندم خونه سمت به

 دیچیپ خونه یتو در زنگ یصدا که بود ۱۰ ساعت سر نشستم خونه داخل
 
 چهره دنید با کردم باز که رو در.  رفتم در سددمت به اروم و محکم یها قدم با

 .نشست لبم یرو یعصب پوزخند ارام ی
ست شم که یجور بود باال یادیز صدام تن نبود خودم د شت خودم گو  کر دا

 .شدیم
 ؟؟ یبزن بچم به دست یکن جرات یعوض هیتو که شدم بدبخت اونقد_ 

 ؟ یکرد یفکر چه خودت شیپ
 ؟؟ کرده یادیز علفت ؟ یشد هار

 . بود شده رهیخ بهم سکوت در و اروم
 . کردم مشتش ادیب فرود صورتش یرو نکهیا قبل یول باال رفت دستم

 : گفتم رفتم لیتحل یصدا با و
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 ... نکردم یکار تا ارشیب االن نیهم ؟ کجاست مهرسا_ 
 . بست لبم به رو سکوت مهر و گذاشت دهنم یجلو دستشو
 . دمیلرزیم خشم از داشتم.  بود کرده پر چشمامو یخون یها رگه مطمعنا

 ! مهندس جناب باش اروم_ 
 !؟ یشد سگ چرا چته
 !  نیهم میبزن حرف عاقالنه  باهم اومدم..  که میندار دعوا

 : گفتم و زدم پس نفرت با دستشو
 . شنومیم_ 
 . کرد اشاره نیزم به
 ؟ نجایا_ 

 ! یلعنت کنم خفش خواستیم دلم
 . سرم پشت وارید به دادم هیتک
 "  برو یریم یگور هر_ "
 . نشست مبل یرو رفت و داد تکون یسر

 : گفت و انداخت پاروپا
 .. که ینجوریهم..  یشربت و ییچا هی_ 

 . وارید به دمیکوب محکم مشتمو
 . کرد نگام یدرار حرص لبخند با و بست دهنشو
 . اوردیم باال سگمو یرو اون داشت
 . داشت یحد هم ارامش
 . ستادمیا روبروش ، سمتش بردم هجوم
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 : گفت قهقهه با که قشی سمت بردمیم داشتم دستامو
 ! یدید بچتم یدید گوشتو پشت بخوره بهم دستت_ 
 

  آرش
ست بود کرده ام کالفه شتم دو سانشی خاک با بزنم دا  هز**ه*ر* دختره کنم ک

 :گفتم کالفه رو
 ؟ یخوایم یچ+ 

 شرکتتو کل –
 : کردم یبلند ی خنده

 ! یدییچا+ 
 ؟یخواینم دخترتو پس–

 .خوامیم وقت ساعت دو+ 
 : انداخت بهم یمشکوک نگاه

 کلک؟ و سیپل بدون –
  قبول+ 

  بزن زنگ یکرد فکراتو برم من آژانس بزن زنگ پس باشه –
 ! باشه هه+ 

 !شد؟ رفهمیش یریگیم لیتحو دخترتو جنازه قهیدقی و دوساعت بشه –
 دختر دهینرسدد جونت مامان دسددت زودتر خودت جنازه تا رونیب برو گمشددو+ 

 !عمو
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 گفتم ؟یکر مگه ضددمن در یخوایم دخترتو اگه بزن حرف درسددت یه یه –
 آژانس بزن زنگ

 بزنم تا نرو ورتمهی اعصابم رو شو خفه قهیدق دو+ 
 یبا منتظرم در دم یاوک –

 یهددددر+ 
ساعتت ضمن در – ست شد شروع االن از دو  هب مثبتتو جواب یبد خبر یخوا

 بدم قرارو آدرس بهت تا بزن زنگ میگوش
 برنشب انیب تا آژانس زدم زنگ منم کرد گم گورشو دختره اون دادمو تکون یسر

 !قبرستون
 رمیگب آدرسددو تونمیم پس نرفته؟؟؟ آژانس با مگه افتادم فکر نیا به لحظه هی

 هب زدم زنگ بعدش برسدده مقصدددش به تا بگذره ییا قهیدق چند هی گذاشددتم
 :آژانس

 اننگر بود خواهرم خواستم اورانین واسه نیماش هی زدم زنگ االن قربان سالم+ 
 !دن؟یرس مقصد به نمیبب خواستم شدم

 !شدن ادهیپ ابونیخ سر چون بود شده عوض خواهرتون مقصد نکهیا مثل–
 !باشه یلعنت+ 

 هی ودب دخترم طرف هی از کردمیم یحسدداب درسددت فکر هی دیبا کردم قطع تلفنو
 چکدومیه از دمیکشدد زحمت همه نیا واسددش که یشددرکت شددرکتم طرفم

 .بگذرم ساده تونستمینم
گاه تو افتادم آرتان ادی هوی  کنه مکمک تونستیم دیشا بود دوستم کردیم کار یآ
 !تونستیم دیبا یعنی
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نگ یمعطل بدون فت کردم فیتعر براش موضددوعو و بهش زدم ز گه که گ  ا
شن تلفنش شه رو س یبرا اونجا برم که گفت و کرد شیابیرد شهیم با  به یدگیر

 !کارا
 

 ومحکمش یصدا....زدم در به تقه...گرفتم رو ارتان اتاق سراغ...یاگاه دمیرس
 ...دمیشن
  دییبفرما-

 ...شد بلند خنده با...افتاد بهم که نگاش...تو رفتم
 ...معرفت یب ارش اقا به به-
 

 ...گفتم حوصله یب...دادم دست باهاش
 شد؟ یچ ارتان-

 ...شد یجد
 ...کننیم شیابیرد دارن بچهها-
 

 ...گذاشت ینظام احترام داخل اومد یسرباز خورد در به تقه
 
 ...نیکرد داشیپ...یشرف شد یچ...ازاد-
 ...گذاشت زیم یرو رو برگه....ادرس نمیا...سرگرد جناب بله-
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 ...گفت یشرف به رو تیجد با انداخت زشیم یرو برگه به ینگاه ارتان
 رفتهگ گروگان کیکوچ بچه دیباشدد مواظب...ادرس نیا به نیکن اعذام میت ی-

 ...شده
 ....ارتان سمت کردم رو یخوشحال با...رونیب رفت و گذاشت ینظام احترام

 
 ن؟یکرد داشیپ-
 
 ....میاریب دخترتو میبر پاشو مرد اره-
 

 ...شدم بلند عیسر
 ...میبر-

سه دلم  دهآور سرش ییبال چه دختره نیا سین معلوم بود شده ذره هی دخترم وا
 .نه ای داده ریش بهش

 .میدیرس یک که دمینفهم کردم فکر مهرسا به نقدریا
 . کرد دعوتم ارامش به نگاهش با و سمتم برگشت

 هییا ساده کار یلیخ که باشه تنها اگه_ 
  ، مشکله کار باشن شتریب اما
 . دادم تکون یسر

 : داد ادامه
 ؟ باشه نشو ادهیپ نیماش از_ 
 . بغلته تو بچه گهید ساعت مین تا
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 . دادم تکون سر بازم
 . برد دهنش کینزد رو مشیسیب و شد ادهیپ نیماش از

 .بود باال شهیش چون دمیشن ینم صداشو
 . باال رفتن در از ها روین از تا چند و اومدن هم گهید نیماش تا دو بعد نیم چند

 
  الین

 
 ! بود شونیپر یلیخ یول شد چش ییهوی ارش دونمینم

 ... بود شده تنگ مهرسا برا دلم
 

 ...نبود ازش یخبر اما ادیب ارش زودتر ک بود ساعت ب چشمم فقط
ستم تو سرم بخاطر  کردیم درد سرم هم بودن داده خوردم ب ک ییداروها و د

 ...شدیم دنمیخاب از مانع بود وجودم تو ک یاسترس اما ومدیم خابم یلیخ هم
 

شه ک نیا فکر با من خورد در ب یا تقه  یصدا ک برگردوندم گردنو عیسر ار
سته شو شدن شک ستخونا ضوح ب ا ستار دنید با بعدش دمویشن و  چار وت پر

 ...نزنم داد ک بستم دهنمو اما رفتم انفجار مرز تا در چوب
 
 ...کرد عوض سرممو تختو سمت اومد قش قرو یکل با
 !!!گرفت عقم ک انداختم صورتش ب نگاه هی
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ستف مکرر بار سه مختلف یمارکا با یشیارا لوازم نوع هر از بندمیم شرط  ادها
 ! بود کرده

 
 یب و دنبو خودم دسددت پلکام اریاخت واقعا گید رونیب رفت اتاق از ک پرسددتار

 !برد خابم اریاخت
 
 ...میدیم *ب*و*س*کا
 ...خاب ب برسه چ دادیم سکتم هم یداریب تو ک ی*ب*و*س*کا

 !بودن گرفته ازم بچمو
 ...زدمیم داد
 ...کردمیم هیگر

 ..کردمیم التماس
 ...کردیم دورتر ازم بچمو لحظه ب لحظه اهپوشیس مرد اون اما

 ...بود کرده دراز سمتم ب دستشو کردویم هیگر مهرسا
 اهیس دمر و مهرسا نکهیا تا دمیرسینم بهشون اما دمیدوویم دنبالشون داشتم منم

 !!!شدن محو غبار از یا حاله تو پوش
 

  آرش
 

 . بودم گرفته ضرب ، پام یرو دمیکوبیم دستمو یعصب
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 داخل رفتمیم منم دیبا شدینم ینجوریا
 . شدم ادهیپ و گذاشتم در ی رهیدستگ یرو دستمو

 . بود باز خونه در
 

 زده وحشت دستش مهرسا و بوم پشت یرو ارام دنید با شدم که اطیح داخل
 . گذاشتم قلبم یرو دستمو

 
 . کردیم کاریچ داشت ارام شدینم باورم

 : زدم ادیفر
 .  نییپا ایب یکنیم یغلط چه یدار یلعنت_ 

 . افزود قلبم ضربان به لبش یرو طونیش لبخند
 شد رفتهگ یکس توسط دستم که خونه سمت بدوم خواستم شد کترینزد قدم هی
. 

 . دوختم ارتان به مویعصب نگاه
 . کرد دعوتم ارامش به و گذاشت شونم یرو دستشو

 !  باش اروم ، ارش_ 
 
 : گفتم یبلند یصدا با

 چه دارن مامورات اون ؟ باشددم اروم یچجور ؟ هاااا ؟ باشددم اروم یچجور_ 
 ؟ پس کننیم یغلط
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 . رفت هم تو اخماش
 
دشیه_  د د د د د  ، نییپا بندازه بچتو که میکن یکار میخواینم..  داخلن مامورا!  د

 . باش صبور
 
 قدرت روبروم ی صحنه ، بردم باال سرعت به سرمو یغیج یصدا دنیشن با

 . گرفت ازم رو یکار هرگونه
 

 . بود کرده شوکم ارام خون در غرق جسم
 . گشتمیم مهرسا دنبال نگام با

 . نبود که نبود
 
  سایپل از یکی دست دخترم دنید با
 دیدینم دخترم جز رو یچیه چشمم گهید
  رو مرگ لبه آرام یحت 

  افکارم یرو دیکش حط آمبوالنس یصدا
  مهرسام سمته دمیدو
  رونیب دمشیکش سیپل بغل یتو از

  بود حال یب من خواره ریش دختر
  نمیماش سمته دمیدو
  فتهیم هیبق یبرا یاتفاق چه نبود مهم برام گهید
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  گذاشتم مخصوصش یصندل یرو
  گذاشتم گاز پدال یرو پامو

  مارستانیب رفتم سرعت نیشتریب با
 دمیرس آمبوالنس از زودتر

 . بود داغون مرگ حد در اعصابم
 . بود کرده اشفته ذهنمو  اشیباز بچه با یلعنت ارام نیا

 
 الین

 
  اومد در شدن باز یصدا

  هیک نمیبب نچرخوندم سرمو یحت
 . بزنه بهم یزهرمار هی خواستیم که بود گهید پرستار هی مطمعنا

 ؟ ومدینم ارش چرا ، کردم غنچه لبامو
   رفته و کرده ول و من کجاست ستین معلوم
 !!!ارزشم یب نقدریا واقعا
  داد نوازش رو گوشم ییآشنا یصدا

  لرزوند رو قلبم و
 . کردم شک گوشام به

  ، صدا سمت چرخوندم سر عیسر
 . ودب دهیچیپ مارستانیب کل تو شیگر یصدا و بود آرش بغل یتو دخترم
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  شدن باز هم از اراده یب دستام
 .گذاشت آغوشم یتو رو مهرسا آرش

 .   گرفت ازم خستشو نگاه و
 .دمی*ب*و*س* رو دخترم

  فشردم آغوشم یتو رو تنم ی پاره
 دمیبلع رو تنش عطر

  اومدم خودم به آرش یصدا با
  اس گشنه بچه الین بسه_ آرش

 . دادم ریش دخترم به عیسر و دادم تکون یسر
 .بود شده کباب براش دلم که خوردیم ولع با نیهمچ دخترم چارهیب

 . ارش به دوختم دلخورمو نگاه
 ش؟یاورد یچجور سین ممنوع مگه_  

 . انداخت شیگوش ساعت به ینگاه
 . بده رشویش عیسر ببرمش زود دیبا_ 

 . خورد سر دخترم رو نگام
 . نداشت کردنم ول قصد خوردیم ولع با نیهمچ

 ؟ ینداد یزیچ بهش_ 
 . هوا رفت غشیج یصدا که گرفت ازم رو مهرسا
 : گفت رفتیم در سمت به کهیدرحال

 . ریبخ شب فعال دنبالت امیم فردا_ 
 . سرم رو گذاشتم دستمو و دادم تکون یسر
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  آرش

 
شویترخ یکارا ضر تا بودم منتظر اتاق در یجلو و بودم داده انجام ص  شهب حا

 . خونه میبرگرد
 . دیلرز بمیج تو میگوش موقع همون

 . نبود رانیا مال کردم نگاه شماره به
 ؟ بله_ 
 . ارش اقا سالم_ 
 ؟ شما ، کیعل_ 
 ! الین دوست ، هستم دیمهش_ 

 . دونستمینم لشمیدل ومدیم بدم دختر نیا از ناخوداگاه ، شد جمع صورتم
 ؟ خب_ 
 .. نمتونیبب دیبا ، رانیا برگردم خوامیم ، دارم پرواز بعدازظهر امروز_ 
 ؟ ینیبب منو دیبا چرا_ 

 : کرد مکث
 . دیکن قبول کنمیم خواهش مهم یلیخ کار هی_ 

 . رونیب اومد اتاق از الین و شد باز اتاق در موقع همون
 ؛ گفتم و چسبوندم گوشم به شتریب مویگوش

 !؟ کجا ؟ یک_ 
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 . خداحافظ فعال کنمیم اس ام اس_ 
 ؛ دیپرس یمشکوک لحن با الین میشد که نیماش سوار

 ؟ بود یک_ 
 . دوستام از یکی ؟ ها_ 

 ، نزد یحرف و داد تکون یسر
 . فکره تو بود معلوم یول

 . کردم یپل شاد اهنگ هی رو و ضبط سمت بردم دستمو
 . باال بردم صداشو

 . کنه فکر ادیز خواستمینم
 . ارهیب رو مهرسا ازین تا ستادمیا منتظر و داشتم نگه خونه یجلو
 . شد باز در که بود نییپا سرم

 . رفتم عقب به قدم هی مامان دنید با
 .زدیم موج نگاهش تو خشم و یناراحت و بود گرفته صورتش

 ...ما_ 
 . گذاشت دهنم یرو دستشو

 . دیکش پس دستشو که زدم دستش به یقیعم ی هب*و*س**
  ؟ بدونم دینبا دارم نوه من _ 

 . کردمیم بحث و جر مامان با دیبا ساعتم سه حاال داشتم کم نویهم
 . ستادیا در کنار مهرسا با ازین

 : گفت پته تته با کرد احساس خودش یرو که نمویخشمگ نگاه
 .. تقدد ن مددد..  مددد_ 
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 : گفتم مامان روبه ازین به توجه یب
  دارم کار بدم حیتوض تونمینم االن_ 

 . میزنیم حرف گردمیبرم شب
 . نشستم نیماش داخل و گرفتم ازین از رو بچه

 
س نیب یول خونه سمت رفتم سم همش ریم ش به حوا  کاریچ من با که بود دیمه

 .داشت
 هب لحظه هی رفتیم اش صدددقه قربون یه و کردیم یباز داشددت مهرسددا با الین

 !شد میحسود دخترم
 که مبود کنجکاو یلیخ نداشددتم وقت شددتریب سدداعت هی کردم نگاه سدداعت به

 .بگه بهم خوادیم یچ دیمهش
 !رونیب زدم خونه از عقبه شرکت یکارا نکهیا بهونه به و گرفتم دوش هی

نه! نبود دیمهشدد از یخبر یول بودم منتظر ییا قهیدق 5 حدودا  سددرکارم نک
 گذاشته؟؟؟

 !!!سالم–
 !!!(دیمهش نیا زادس حالل چه)

 ن؟یخوب سالم+ 
 !کردم رید دیببخش ممنون؛ یمرس–

  کنمیم خواهش+ 
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سون موقع همون ستش – میداد قهوه سفارش هردوتامون و اومد گار سه را  هی وا
 !بزنم حرف باهاتون خواستم یمهم یلیخ موضوع

 ه؟یچ راجبه+
 پدرتون و الین...ن–

 !؟!؟!بابام؟ و الین+
 !!!!بودم من نکرده تصادف پدرتون با الین راستش... آره–

 !د؟یبد حیتوض شتریب شمینم منظورتون ؟؟؟؟؟؟متوجهیچ+
 نیماش هی با راه تو خونه رسونمشیم من که گفتم الین به شد تموم که کالسمون–

س الین شدیم شتریب سرعتم یه افتادم کل  یول برو آروم گفتیم یه بود دهیتر
 دش پرت حواسم زد غیج الین هوی کردمیم خودمو کار نبود بدهکار اصال گوشم

 حیضددتو دوباره و بشدده آروم تا گذاشددتم! هیگر ریز زد و بده ادامه نتونسددت گهید
 ...بده

شتم–  رو نییپا اومدم کردم برخورد یزیچ هی به که شدهیچ نمیبب الین سمت برگ
 وارسدد... کنم کاریچ دونسددتمینم بودم دهیترسدد بود خون در غرق مرد هی روم به

ش ستانیب میبرد میکرد نشیما ستانیب تو مار  گفت بهم الین اومدن سایپل که مار
شم آروم که شت یک دنیپرس که یوقت شمهیپ شهیهم که گفت با  بود؟ مونفر پ

 گفت الین دفعهی که دمیشنینم رو ییصدا چیه گهید انگار بود شده قفل دهنم
مدم تا بود زده خشددکم! بودم فرمون پشدددت من  بردن رو الین بزنم یحرف او

 !!بردن چشمام یجلو دوستمو
 کنه سکوت گفتم که بده ادامه خواستیم بود گرفته شدت اش هیگر 

 !یبگ سین یازین دونمیم داستانو ادامه+
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 الین به خونتون اومدم یکرد غهیص الین با انتقام بخاطر دمیفهم که یوقت بخدا –
 همب یول بشده تموم مسدخره شدرط نیا که بگم آرش به موضدوعو خوامیم گفتم
 !هیراض شیزندگ از که گفت

 
 الین

 
! دمشبو دهیند که مدت نیا بود شده تنگ واسش دلم کردم یباز دخترم با کمی

 !بود نخورده یچیه مدت نیا انگار که بود شده الغر نقدریا ام بچه
 .اومد در شدن باز یصدا که کردمیم نگاه بود خواب غرق که دخترم به داشتم

سش و آرش شوازیپ رفتم ستم و ختمیر ییچا هی وا ش  یلیخ صورتش کنارش ن
ضوع هی از انگار بود پکر ستمیم یه ناراحته یمو سم ازش خوا  شدهیچ که بپر

 :دمیپرس و ایدر به زدم دلو آخرش دادینم اجازه غرورم یول
 آرش؟+
 ؟ هوم_
 شده؟ یزیچ+
 !نییپا انداخت سرشو کردو نگاه چشام تو
 ال؟ین–

 ؟ جونم+
 ؟ ینگفت بهم چرا –

 : دمیپرس تعجب با
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 ؟ ویچ+
 . گفت بهم زویچ همه دیمهش–

 ؟ زده حرف ارش با یچجور.  سین رانیا  که دیمهش ، شد گرد چشام
 ؟ گفته بهش یچ اصن

 . اوردم زبون به فکرمو
 گفت؟ بهت یچ د؟؟؟؟یمهش+ 

 . روم کرد زوم نشویخشمگ یچشما
 ؟ بفهمم االن دیبا چرا یلعنت_  

 ؟ یکنیم یفداکار بهیغر هی یبرا چرا
 ؟؟؟ هاااا

 
+... 

 ! الین ام تو با –
  گذاشت چونم ریز دستشو

 ! یعوض بزن حرف د –
 .بود رخوردنشیش وقت دخترم شیپ رفتم و اومد مهرسا هیگر یصدا

 !ستادیا در چارچوب تو و اتاق تو اومد آرش که دادمیم ریش بهش داشتم
 
 . کرد صدام لب ریز

  کردم نگاش و گرفتم باال سرمو
  داشت حرف یکل  شهیهم مثل چشماش
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  شدیم ترجمه دیبا که ییها حرف
  نبود من توان در ترجمشون که ییها حرف
  و اورد در آعوشم از رو بچه و سمتم اومد آرش

ضر ؟چرایکنیم یفداکار نقدریا چرا:گفت یآروم یصدا با  خودتو یشد حا
 !دار؟چرا؟ چوبه باال یبر یشد حاضر چرا ؟یکن بدبخت
  دمیکش باال رو چشمام مردمک

  ماورد زبون به رو کردیم ینیسنگ قلبم یرو بود وقت یلیخ که ییها حرف
  بغض با
  حسرت با
  غم با
ظت خانوادم از که نداشددتم یچیه من_ حاف  یزندگ چجور نمیبب که.کنم م
شون یخواب چه ندهیآ نمیبب که.کننیم س من.دهید برا شتم رو یک شقم که ندا  عا

 ... دیمهش یول باشه
  دادم ادامه و کردم مکث یکم

 ها آرزو براش اش خانواده داشدت دوسدش عشدقش بود عاشدق دیمهشد یول_
  داشتن

  نداشتم رو ها نیا از کدوم چیه من، یول. کنه تیحما ازش که داشت پدر هی
  کنه تیحما ازم که یپدر نه

 .کردنیم برام کار هر بودن عاشقمم داشتم خواهر مادرو
 ... یول
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 حبتم یبرا یوقت گهید که ارمیب در رو خرجشون که بودم کردن کار غرق انقدر
  موندینم کردن

  نبود کردن یزندگ یبرا یوقت
  نبود کردن کار همه اون توانم در بودم دختر من

  سپردم دیمهش به رو خانوادم
  بشن خوشبخت من یجا به اونا نبودم من اگه که گرفتم قول ازش

  کنن یزندگ منم یبجا اونا
  کنم یخال شونه تیمسئول بار ریز از خواستمیم بودم خسته من

   بود راه نیاخر من مرگ
  بشن خوشبخت خانوادم هم که راه نیاخر
  بشم راحت من هم
  بجشم پدرو محبت طعم نتونستم که یمن

   بچشم خوردن خانواده همراه رو ناهار طعم نتونستم یحت
 ... یوقت یحت که یمن

  ندادم ادامه  و کردم سکوت
 حس بهم که اش مردونه یها دسددت یتو رو دسددتم و شددد کینزد بهم آرش

  کرد نگام یسوال و گرفت رو دادیم تیامن
  دیچک چشمم از اشک قطره هی و شدم رهیخ چشماش به

  بودن احساسم بارش پاکن شهیش آرش یها انگشت
  کنهیم وونمید نکن،اشکات هیگر:  کرد زمزمه آرش

  کنه ات وونهید اشکام که میک من مگه:گفتم پروا یب
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  هستم تو یا غهیص زن فقط من
  افتاد ات پاچه تو ازش هم بچه هی یبدشانس از که

  ندارم همخوابه هی جز ینقش چیه من
 !آرش؟ تمیزندگ یکجا من

 کجاشم؟؟؟ قایدق بگو:دادم ادامه بغض با
 بود شده یعصب

  داشت غم نگاهش 
  حرف از پر  شهیهم مثل چشماش

  خشم از پر والبته
  دیکش ستبرش یها نهیس سمت به و گرفت رو دستم

  گذاشت چپش سمت درست رو دستم 
شم با آرش شت لرزش یکم که یا شده کنترل یصدا و خ  یخوایم:گفت دا
 ؟؟؟یمیزندگ یکجا یبدون

 یسر ونستمت فقط و بود شده کوتاه زبونم  که بودم دهیترس تشیعصبان از انقدر
  بدم تکون
 فشار اش نهیس چپ سمت به رو بود شده یمخف بزرگش یدستا یتو که دستم

 : گفت و داد
 نجایهم.سددتین کوچولومون دختر تو جز به یشددکیه که نجاینجا،همیهم قایدق
   بشکافه رو نمیس خوادیم تو حضور بخاطر که
 . یقلبم تو قایدق تو



 527 احساس من یمرد ب

   عاشقتم من ، من من، الین
  زد خشکم اش جمله نیهم با
  رفت تنم از روح لحظه هی

  بود گرفته شدت قلبم ضربان
 بده نشون یخود تا دیکوبیم نمیس وارید و در به رو خودش قلبم

  شدینم باورم
 شنبده اشتباه گوشام انگار
 ؟ گفت یچ االن...  االن

  بدم تکون رو چشمام مردمک تونستم فقط خورد تخت که یتکون با
 اومد جلوتر
  دیکش یقیعم نفس و کرد خوش جا قشنگش  صورت یرو نرمک نرم لبخند
  گفتم بالخره_آرش
 شدینم باورش خودشم یشد،حتینم باورم اصال

 . کنه اعتراف عشقش به کردمینم فکر چوقتیه 
 . کنم یمعن چشاش تو رو عشق تونستم تازه من و شد قفل هم تو نگاهمون

 : گفتم دیلرزیم ادیز جانیه بخاطر که یباصدا
  یگفت بالخره آره_ 

  ؟یبگ یخواینم یزیچ تو_ آرش
  بزنم رو دلم حرف منم خوامیم چرا_

  کرد نگام منتظر آرش
  ندارم دوست رو تو من یول_
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   زد خشکش آرش حرفم نیا با
  کشهینم هم نفس کردم حس من و

  کردم زمزمه گوشش در و شدم کینزد بهش
 تو یبرا جونمم.ندارم،عاشقتم دوست من_
  دمیم دخترمون و

شار خودش به منو محکم شد تموم حرفم یوقت  هی مزارینم گهید:  گفت و داد ف
شک قطره ش صورتت یرو ا  مکنیم یکار خودم کنمیم تیحما ازت خودم نهیب
  یبکش یسخت زارمینم گهید یبچش رو خانواده طعم

  شدم خوب حس از پر ها حرف نیا دنیشن با چقدر من و
 .داشتن پناه حس.آرامش حس

  و شدم رهیخ بهش نمناک یها چشم و بغض با
 کردم ثبت شیشونیپ یرو رو عشق مهر لبام با
 ...یلیمن،خ مرد دارم دوست یلیخ_
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