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 شعورویپسره ب نیشب گردن ا هیچرا  کنمیبا خودم فکر م شهیهم

 تا رمیگیدستام نم نیمحکم با ا

کنارش  کنمیهربار که فکر م یکنم از شرش خلص بشم ول خفش

 ممیاز تصم کنمیم فیچه قدر ک

 شمیم مونیپش

سرم زده  یجرقه بزرگ تو هی زنمیم یتخت جست یاز رو کهوی

 شده بود

 

فقط  رهیکه نم کنمیکارو م نیا یطور هیچرا که نه؟ نمیبب سایوا_

 ....بدتر مثل تونمیاصل م ایزجر بکشه 

 میگفتم:آقا آرسام بچرخ تا بچرخ یکردمو با تخس یمرموزانه ا خنده

 خوشگل منو نیماش کیالست

 برات ؟دارمیکنیم پنچر

 یکردن نقشم راه یعمل یرو تختمو کنار زدم و برا یپتو جانیه با

 ...شدم و



 ...غرورم

 ...دوست داشتن من است یژگیو نیتر یلعنت

 ...اش بنا شده هیبر پا میزندگ

 ...زمهیچ همه

 ...ریمنو نشونه نگ غرور

 ...چون

 ...کشمیم شیبه آت تویهست

 ...جنگمینم یزیهرچ یبرا من

 ...غرورم اما

 ...کنهیم فرق

 ...مردم هی من

 مرده مغرور سرد... هی

 

 ...کارو کرد نیو مغرور نبودم اما زمانه باهام ا سرد

 ...چون تنهام مغرورم دیتنهام شا نیبه خاطر هم مغرورم

 ...دمیرس نجایبه ا اکنون

 ...یتو آمد یوقت اما



 کردن یخلصه شد در حرص خوردن و عاشق میزندگ

 ...مجدد من یبود نقطه آغاز زندگ نیا و

 :(..........................زهرمار برج

 :(.................................و

 :(.........بل طونیدخترش

 کنمینگاه م نهییآ یبار خودمو تو نیآخر یبرا

 گرفتنیحالت م یکه به راحت یمشک یقد بلند با موها یپسر

 کننده بامژه رهیپررنگ خ یآب یچشما

به دست  یکه برا یپر و ورزشکار یکلیه ینسبتا بلند مشک یها

 کرده بودم یادیآوردنش تلش ز

فراموش کرده  مویوقت بود خوده واقع یلیکنم خ یخودم نگاه م به

 فرو رفته تیشخص نیا یبودمو تو

نمونده بود کل  یباق شیاز اون آرسام نه سال پ یزیچ گهید بودم

 یا گهیاون ارسام مرده بودو ارسام د

و اضافه کنم  گاهمیجا جاش متولد شده بود شهرت و مقام و به

 باالتر از قبل رفته بود یلیثروتم خ

و سرد و  هامیمزه پرون یبودنم جا یجد طنتامیش یجا غرورم

 محبت کردن به یخشک بودنم جا



بود به اسم  یاتفاقات دختر نیا هیتمام ینشسته بودو مبان انمیاطراف

 تایآرم

 

حالم بد  فشیو اسمه کث ادیاوردنه  ادیبا فکر کردن بهش و به  یحت

 از یبود جزئ یاما چاره چ شدیم

 گذشته ام بود خاطرات

که بهم کرد باعث شد که اعتمادم نسبت به همه دخترها  یانتیخ با

 شکسته بشه و از همشون متنفر

دارن  یکه اطرافمن و سع ییدخترها دنهیحس تنفرم با د نیا بشم

 افزونو زوننیآو ایباهام باشن 

 شهیتر م افزون

 یسالم بود که تو ستیمتولد شده بودم ب یدر خانواده ثروتمند من

 که یدختر تایبا آرم یمهمون کی

 داشت آشنا شدم یکننده ا رهیخ ییبایز

 هیاز  کردیبود و سبک وارانه رفتار نم نیخودم بود سنگ مثل

 خانواده پولدار بود و از همه مهمتر

وشش و نبود اما طرز پ زونیآو یبود دختر یدنیپرست غرورش

 هیکردنش مثل بق شیآرا یحت



 یبهش م ییبایز نیبود و ا بایاطرافم بود جلف بود اما ز یدخترها

 اومد

قبل  یاز روزها شتریهر روز ب تمونیمیو صم میباهم بود دوسال

 یچه از نظر ماد یزیچ چیازه شدیم

و کم کم احساس کردم که دارم  ذاشتمیبراش کم نم یمعنو چه

 و دو سالم بود ستیب شمیعاشقش م

کرده  ریسرد شده و رفتارش نسبت به قبل تغ یمتوجه شدم کم که

 ای دهیازم د یکم محل دیگفتم شا

از  شتریب نیشده به خاطر هم ینطوریکردم که ا یبدرفتار باهاش

 دمیقبل بهش محبت کردم عشق ورز

تا با  زدمیشرکت م یاز کارها یحت گذروندمیوقتمو م شتریب باهاش

 ...اون باشم اما

نقشه  یسر هیشرکت نشسته بودمو داشتم به  یروز که تو هی

 هیبسته که توش  هی کردمیم یدگیرس

بازش کردم  ینامه بود برام آوردن که وقت هیعکس همراهه  یسر

 تاسیمتوجه شدم که از طرفه آرم

بودو اونو عشقش  ییپسر بور مو طل هیهمه عکسها کناره  داخله

 ده بود داخل نامه گفته بودکر یمعرف

باهات وقت  یوقت تورو نخواستم و فقط خواستم که کم چیمن ه که

 بگذرونم از اون روز به بعد ازش



چون  گهید یبه دل گرفتم نه تنها از اون بلکه از همه دخترها نفرت

 نمیبیچشم م هیهمشونو به 

 احساس یاحساسه ب یشدم ب خیاون روز به بعد از  از

 تایکه نه سال از اون ماجرا گذشته بود نفرتمو نسبت به آرم یاالن تا

 از دست ندادم و نخواهم داد

و  دونستمیماجرا نشدم چون غرورمو خورد شده م ریگ یپ

 خورد بشه دو روز نیاز ا شتریب خواستمینم

براش کم گذاشتم  یمگه چ کردمیفکر م نیخودم بودم و به ا یتو

 یتو رویبودم که همه چ یمن آدم

 

نبودم که براش خرج  یطور نیکردم به خاطر هم یخلصه نم پول

 کنمو بهش محبت نکنم هرچند

اما بازهم  خوندمیم دیبا بمویفاتحه ج میرفتیم رونیکه باهم ب هربار

 خوشحال بودم که پول دارم و

که دوسش دارم برطرف کنم بعد از دو روز  رویکس یازهاین تونمیم

 که االنم یآدم هیشدم 

روز به روز  گهیارسام د هیکردم و شدم  ریتا اسمون تغ نیزم

 موفق تر از قبل و سردتر از گذشته شدم

زنگ خورد نگامو از  لمیموبا کهویفکرها بودم که  نیا یتو

 گرفتمو به سمت نهییآ یخودم تو ریتصو



 :گفتم یبالحن خشک شهیتماس مثل هم یرفتم بعد از برقرار میگوش

 دییبفرما_

 سلم آقا_

 ؟یداشت یکار_

 افتاده؟ یاتفاق هی تشی_راسیفرخ

 شنومی...مستیکه ن یخب خبر تازه ا_

به تته پته کردن  یطور نیکرده که ا یچه غلط ستیمعلوم ن باز

 :گفتم میمحکم و جد یافتاده با صدا

 ؟یبه آب داد یباز چه دست گل_

طبق  امرزتونهیکانادا که به اسم مادر خدا ب ی_شعبه تویفرخ

 و پنج ستیاطلعاتم امروز صبح دو

 ازش برداشت شده ونیلیم

پول  ونیلیم ونیلیمن م یشده که شده هرروز از حساب ها_

 ییایکه تو ب شهینم شهیبرداشت م

بهت نگفته که اخر هرماه  یلیاحمق مگه وک یبه من خبر بد همشو

 برداشت هارو نیگزارش ا دیبا

 وقتشه؟ ؟االنیبد



شده  یزیپول به کجا رفته وصرف چه چ نیا ستی_معلوم نیفرخ

 بهتون خبر دادم نیبه خاطر هم

 دیخودتون برداشت کرد دیشا گفتم

 توهم رفت شتریب اخمام

 

 دویبرس یمهمتر یبه کارها دیشما ها با گمیصدبار گفتم بازهم م_

 اونو بسپار دیقرار بد تیاونارو الو

 بود یاون پسره اسمش چ به

 ؟ی_ناظمیفرخ

 دمیبهش بگو هرچه قدر پول الزم داشته باشه بهش مآره همون..._

 برداشت کرده مهم یفقط بفهمه ک

هم که الزم داره  ییزهایچ تونهینه بهش بگو م ایپوله برگرده  ستین

 یرو هک بکنه توام به کارها

صدبار براتون  نویا میدار گهیهدف د هیکن ما  یدگیرس گتید

 تکرار کردم

 _ چشم آقایفرخ

تخت  یپرت کردم رو ویتماسو قطع کردمو گوش یخداحافظ بدون

 داشت از کنترلم زهایچ یسر هی

 ینم ینطوریا کردمیم یکار هی دیبا شدیم خارج



 شد

............................. 

رفتن  رونیگفتنم همه بلند شدن و از اتاق کنفرانس ب دیخسته نباش با

 و رینکردم به ام یاما من حرکت

 ینگ یبگ ینگاه کردم هر دوشون خوشحال بودن من هم ا اشاری

 یبرا دمیدینم یخوشحال بودم لزوم

 افتاد یاتفاق م نیا دیبا یعنیخوشحال باشم  ادیز یامرعاد هی

 میباالخره موفق شد شهیخوشحالم باورم نم یلی_خریام

 طورمبارک باشه داداش نی_منم هماشاری

 زدم ینگاه کردمو پوزخند بهشون

از  ریغ د؟مگهیخوشحال دنیکه براش پفک خر یبچه ا نیعچتونه _

 د؟یداشت یا گهیهم انتظار د نیا

قرارداد  یتونست یبا چه شرکت بزرگ یدونی_آرسام مریام

 یشرکت دست همه شرکتها نی؟ایببند

 از پشت بسته ارویاسترال

از شرکتهارو از  یلیدسته خ ؟مامینکنه خودتو دست کم گرفت_

 دیدید دیا ونهویواقعا د میپشت بست

چه قدر خوشحال بود همه  کردیداشت قرار داد و امضا م یوقت

 افتخارشونه با ما وارد هیشرکتها ما



 

 کنهیبا کله قبول م میبذار یما دست روهر شرکت یعنیبشن  معامله

 ینیچن نیا یمعامله ها یپس تو

 صدبار بهتون گفتم نویا دیخوشحال بش نقدریا دینبا

 :کردو گفت ینوچ نوچ ریام

 یزنیم ینطوریکه ا ینیمارو بب یخوشحال یریمی_ضد حال مریام

 یتو ذوقمون؟چشم که ندار

گرفت بعد رو به من  ریکردو نگاهشو از ام یتک خنده ا اشاری

 :گفت

 یها تیموفق هیبره که تمام ادتی دینبا یپسر ول میدونیم نوی_ااشاری

 ....برنامه و ریمد ونیشرکتو مد

 اشاروگرفتیبه خودش اشاره کردو دنباله حرف  ریام

 گلم یهست تیمال ری_مدریام

مثله  ییخوب و گل و آقا یها یرمالیبرنامه و مد ری_اگه مداشاری

 االن هنوز یخان نداشت ریمنو ام

 یزدیسرجات درجا م یداشت

 به هردوشون رفتم یخنده که چشم غره ا ریزدن ز اشاری رویام

 دیریخب بابا بم یلیخ_

 م؟یگی_خب مگه دروغ مریام



به نشونه  یخنده سر ریچپ نگاشون کردم که دوباره زدن ز چپ

 تاسف براشون تکون دادمو از سرجام

 شنیوقت آدم نم چیدوتا ه نیشدم ا بلند

 کنفرانسو ترک کردمو به اتاقم رفتم اتاق

 :وارد اتاق شد مینشستم منش استمیر یصندل یرو نکهیهم

 د؟یداشت یبا من امر_

 و تخته هوشمندو خاموش کن زیجلسه تموم شد م_

 چشم_

 

 درضمن_

 سیبله رئ_

 رو هم حتما قطع کن یسه بعد زیبرق م_

 کنمیچشم همشونو چک م_

 یبر یتونیم_

 با اجازه_

برداشتمو  مویگوش نیبه کلم زد به خاطرهم یفکر هی میرفتن منش با

 انداختم که چند ریام یتک برا هی



 ینبرد که بدون در زدن و کسب اجازه وارد اتاقم شد اخم قهیدق

 کردم

 تو؟ ییایو م نییپا یندازیخر سرتو م نهیچراع_

که موهات هم  یتو تا وقت میحرفارو با هم ندار نی_منو تو که اریام

 یرنگ دندونهات بشن به من بگ

من...دردت به جونم...اول در  زی...پسرمن...خوشگل من...عزآقا

 تو بدون اجازه وارد اتاقه ایبزن بعد ب

 شمیم همسرم

 "دوباره به من گفت "همسرم نیا یییییا

 افته؟ یکلمه از زبونش ب نیکار کنم ا یخدا چ یا

 درسته؟ یاعتراف کرد تیپس به زبون نفهم_

بحث خاتمه بده  نیکه انگار بخواد به ا یطور یبا حالت لودگ ریام

 :گفت

سرورم من فقط  یا یارکار د ی_درسته!حاال بگو با من چریام

 شما را یآرزو از آرزوها کی تونمیم

 :دستو بالم تنگه البته بگم تشیکنم راس برآورده

شونم گذاشتو انگشت اشارشو به  یرفتو دستشو رو میصندل پشت

 گردنم یرو دیکشتن کش یمعنا

 ...ی_کشتن کسریام



 

ها دستاشو باز کردو با اون دکوپزش تو هوا تکون  والیه نهیع

 :تکون دادو گفت

دزد هارو درآوردو ادامه داد( بردن  ی_خوردنو )بعد اداریام

 نهار ی...اخراج کردن و بگم رفتن برایکس

و برج  هیزعفران یتو یو سر زدن به ساختمانها یبازرس دنویخر

 داخله سیکرجو و سفارش سرو یتو

براتون برآورده کنم سرورم  تونمیو هال ساختمانو متاسفانه نم اتاق

 نیاصرار نکن چون ازعهده من ا

 خارجه کارها

 :ادامه داد یبا لحن بامزه ا بعد

رفتم به  شیاز شما چه پنهون هفته پ ستی_از خدا که پنهون نریام

 برجها و ساختمون ها سر زدم و

 دای(قربان جداشاریبرنامتونه) ریمنظورم مد گسید یکینوبته  االن

 ارنیدرم یتنبل باز یادیدارن ز

که بره برامون غذا بخره مادر  اشارهیامروز نوبته  درضمن

 وقت چیماشاءهللا هزار ماشاءهللا شما که ه

 خورهیبه کلستون بر م دیریبرامون غذا بگ دیرینم

 سادیشدو راست وا یباال انداختم که جد ییابرو



 د؟یخواهیاز من چه م_حاال ارباب ریام

 ...خب برده میا_

 رهیتا خندم نگ دمیبهم رفت که دستمو به لبام کش یغره ا چشم

 اتاقم عوض بشه یتا فضا یاون دکمه رو بزن ییایگفتم ب_

 گرد شده بهم نگاه کرد یبا چشما کهوی

 ؟یگفت ی_چریام

که  یدادمو با ابروهام به دکمه کنار آب سردکن هیتک میصندل به

 :اقم بود اشاره کردمو گفتمگوشه ات

اتاقم دگرگون بشه  طیرو فشار بده تا محه امر کردم اون دکم_

 دوباره برات تکرار کنم؟ ای یدیفهم

 :گفت یعصب یباصدا

 هیسرت منو به خاطره فشردن  یبخوره تو یدگرگون ی_اریام

 !!!؟؟یکشوند نجایدکمه از اتاقم تا ا

 

 :باال انداختمو گفتم ییابرو یطونیباش

 شده؟ بتینص یچه سعادت بزرگ یدونیم_

 ینطوریرو فشار داد که همه پرده ها کنار رفتن اه دکم باحرص

 که دورادور اتاقم وجود یا شهیوارشید



گذاشتو به سمتم  زیم یجلو اومد دستشو رو ریشد ام انینما داشت

 که دمیخم شد خودمو عقب کش

 :کرد و گفت یخنده جذاب تک

 کنم عشقم یکار خوامی_نترس نمریام

 :خم تر شد و ادامه داد گهید کمی

 مینوکرت اشاریبکنو بخند به خدا منو  یطونی_تو فقط شریام

 دیزدم که مردونه خند یکوچک لبخند

تنگ شده  شیاون آرسام چند سال پ یچه قدر دلم برا یدونی_نمریام

 دوست دارم تتمیشخص نیالبته ا

 بود گهید زیچ هی یکیاون  اما

نوشت و  یزیچ هی کیدستم با ماژ یبرگه جلو یاومد و رو جلو

 به برگه نگاه رونیاز اتاقم زد ب عیسر

 کردم

 "دوست دارم عشقم"

به  یزدمو سر یلبخند مچهیبود ن دهیعلمت لبخند بزرگ هم کش هی

 نینشونه تاسف تکون دادم ا

 نهیکارش هم شهیهم شهیآدم نم پسره

قرار داشت  یبزرگ یها شهیدورتادور اتاق ش دمیپشت سر چرخ به

 ریکه کامل شهر غبار آلود تهران ز



 بودن پاهام

 کردنیتلش م زیچ هیهدف و  هی یشهر نگاه کردم همه آدمها برا به

 به پله دنیرس یو من فقط برا

 باالتر و انتقام... یها

 

دور  نویباز کرد نشستم که درو بست ماش نمویدر عقب ماش رانندم

 زد و خودشم سوار شد

 لیبرو و_

 چشم_

که  دمیدیرو م ییدخترها و پسرها کردمینگاه م رونیپنجره به ب از

 دمید رویمرد رفتنیکناره هم راه م

 دنیخندیم رفتنویدسته دختر کوچولوشو گرفته بود و باهم راه م که

 زدم که یناخواسته لبخند محو

 یدختر کوچولو هیروز  هیمنم  شهیم یعنیپاکش کردم  عیسر

 خوشگل داشته باشم؟

افته چون من هرگز ازدواج  یاتفاق هرگز نم نیزدم ا یپوزخند

 یکیبرام  ریام نکهینخواهم کرد مگر ا

 یدلم کل یشکمش باال اومده باشه تو ریام نکهی!!!!!!!با تصور ابزاد

 لبخند هیاما عکس العملم  دمیخند



 شدیلبم ظاهر شد چه قدر باحال م یکه رو بود

 ریمنم تاث یرو هاشیو شوخ ریام یحرفها نیکردم ا یاخم کهوی

 باورم شده یجد یگذاشته نکنه جد

 تیدوتا به من هم سرا نیا یخنگ ایزنمه؟!؟!!! پوف خدا ریام که

 کرد

کوچه افتاد  هیچشمم به  کهویبودم که  ریطور با خودم درگ نیهم

 یدختر و سه مرد قو هیکه داخلش 

 ینگاه کردم ول یا گهیتفاوت به سمت د یوجود داشتن ب کلیه

 دختر تنها...سه تا نمیبب سایوا

 کننیم تشیکه دارن اذ نیا یعنی نی...امرد

به خودم گرفتم اصل به من چه بذار باشه اما  یخالیچهره ب کهوی

 اون قدر سنگدل نبودم که نسبت به

 باشم تفاوتیماجرا ب نیا

 

 :پر از تحکمم گفتم یصدا با

 سایوا_

 وبه سمتم برگشت سادیوا رانندم

 اومده آقا؟ شیپ یمشکل_



برن  کننیم تیدخترو اذ هیاون کوچه دارن  یبه بچه ها بگو تو_

 و کمکش کنن هیمشکل چ ننیبب

 عیفرو رفتن اخمام تو هم سر شتریاولش تعجب کرد اما با ب رانندم

 :گفت

 االن نیچشم آقا هم_

رنگ پشت سرمون که  یمشک یام و یشدو به سمت ب ادهیپ رانندم

 به قول ایآدمام توش بودن رفت 

 گاردیباد اشاری رویام

شدم دونفر از بچه ها با اون سه تا مرده  ادهیپ نیاز ماش خودمم

 شدن به دختره نگاه کردم زیگلو

 باشه یفرار یحت ایشهر  نییاهل پا خوردینم بهش

از افراد من بکوبه  یکیاز اون پسرا خواست چوپ و تو سره  یکی

 پا بوکس پرتش کرد هیکه دختره با 

با چاقو خواست بره جلو  گهید یکیبا تعجب بهش نگاه کردم  اونور

 ریاز محافظام محکم زد ز یکیکه 

شکمش دخله اون سه تا توسط  یو دختره هم محکم زد تو چونش

 دختره اومد زیادمام و کمک ناچ

به دختره نگاه  میهم من و هم افرادم با تعجب داشت ییخدا یول

 میکردیم



 :زد و گفت یلبخند خجوالنه ا دختره

 ونیآقا دیممنون که جونمو نجات داد_

 دیکنیبود ماشاءهللا شمام خوب مبارزه م فهی_وظثمیم

 رفتم و با... یرزم ی_خب من خودم چند ساله کلس هادختره

 

 خواستمی" نممیزدمو به رانندم با سر اشاره کردم که "بر یپوزخند

 از شتریدخترو ب هی فیحرف ها و اراج

 یتعجبه چه طور هیشدم هنوز هم برام جا نیاشبشنوم سوار م نیا

 تونست پا بکسشو با اون قدرت

 فته؟یکه مرده ب بزنه

 یبود تموم شد فکر کردن به افکار ب یبه من چه هرچ الیخیب

 ...هودهیب هیارزش کار

......................... 

 حاال نوبته منه گهی_خب دریام

 ه؟ینوبته توهه مگه نوبت رویچ ی_چاشاری

 ...حاالم برو کنار تا پرتت نکردم اون ورهی_ن.پ پولریام

 ینکردمو گوش بندو رو یاون دوتا توجه یجرو بحث ها به

 گوشام گذاشتم اسلحرو برداشتم به سمته



 ...به وسط هدف خوردکینشونه گرفتمو بعد شل هدفم

 بهم نگاه کردن اشاری رویام

 (هی_براوو)عالریام

 دی_حاال منو نگاه کناشاری

مونده به وسط  رهیدا هیکرد که به  کیهم ژست گرفتو شل اشاری

 هدف خورد

 :گفت یبا لودگ ریام

 _گود)خوب(ریام

 بگو گود انه؟بعدی یتونیم نمیبزن بب ای_خودت باشاری

من  دیذاریآقا آرسام نم نی_خب بدش به من بابا تو و اریام

 استعدادامو شکوفا کنمو به رختون

 تا چشاتون دراد بکشونم

 داره یچه استعداد مینیبده بهش بب اسلحتو_

 

 ینکن یفقط مواظب باش خودتو باهاش زخم ریپسرم بگ ای_باشاری

 هیواقع ستین یچون اسباب باز

 زمیعز یشور چه قدر خوشمزه ا اری_بابا خریام



 ییاز اونجا میریکه فقط دو کوپه بگ میشلوغ بود تونسته بود چون

 ریبود ام شتریب اشاریکه زور منو 

 خودش نداشت یو کوپه جدا برا اسلحه

کرد نگاه  کیحرفا شل نیدکو پزو ا یژست گرفت و با کل ریام

 به کهویکردم که  کشیبه شل ییگذرا

برگشتم به هدف خورده  کشیبه سمته محل برخورد شل سرعت

 !!بود

 ــــــــنی_آفراشاری

که  یدهانه اسلحشو فوت کردو با حالت غرور یشینما ریام

 :سرتاپاشو گرفته بود گفت

شما بود که اومدم  ریهمش تقص شدمیم راندازیتک ت دی_من باریام

 رشته به به به دست و نیا یتو

 بنازم من نشانم

آپولو که  یکرد کیشل هیخب بابا حاال قمپز در نکن  یلی_خاشاری

 یهوا نکرد

گرفتو روبه سمت  ریام یمتعجب و حرص ینگاشو از چشما اشاری

 :من گفت

 م؟ی_آرسام برگرداشاری

 میآره بهتره برگرد_



رفتاراشون  یسالشونه ول کیو  یسرشون س ریخ ووننید نایا واقعا

 پسره چهار سالس هی نهیع

 م؟یبچه ها کورس بزار ی_راستریام

 می_پااشاری

 من حوصلشو ندارم_

 _اه آرسام ضد حالریام

 گهید دیخودتون بر_

 

 دهیعشقمون حال نم_بدون اشاری

 اون عشقه منه نه تو ینه بازتو حرف زد ی_بازتو حرف زدریام

 خودت هیخب ارزون یلی_خاشاری

 خنده ریکه زد ز ریزدم پسه کله ام یپس کله ا هی

شدم به سمته خونه  نمیکردمو سوار ماش یبچه ها خداحافظ از

 کورس شدن و فکر الیخیروندم اونام ب

کنم  یاومد که خودم رانندگ یم شیر پخونه کمت گردنیکه برم کنم

 بودم یاما عاشق رانندگ

 ریمس یاومد با سرعت تو یخوابم م یخسته بودم و حساب یلیخ

 به ییصدا کهویخونه بودم که 



 دیرس گوشم

 ؟یکار به من دار یآخه تو چ یولم کن عوض_

 دهیکوچه د یهمون دختره که اون روز تو دمیکم کردم د سرعتمو

 زد تو صورت فشیبودمش با ک

 فرار کرد عیو سر پسره

 کردمو زدم جلوش با ترس بهم نگاه کرد ادیز سرعتمو

 سوار شو_

دنبالشن دره جلورو باز کرد  دید یپشت سرش نگاه کرد که وقت به

 سوار شد عیو سر

 برو...برو_

از جاش کنده  کافیت هیبا  نیپدال گاز فشار دادمو ماش یرو پامو

 شدو از اونجا دور شدم پوووف

کرده که دوباره دنبالش کردن آخه  یچه غلط ستیمعلوم ن نبارمیا

 یساعت نیهمچ یتو دیدختر با

 باشه؟؟؟ رونیب

دادم  ینم یتیکردم اما اهم یخودم حس م یرو نشویسنگ نگاهه

 یبرام عاد گرانید نیچون نگاه سنگ

از طرف جنس مونث و چه  بود چه میاز زندگ یبود کل بخش شده

 از طرف جنس مذکر اما رنگ نگاهه



سوظن بهم نگاه  هیفرق داشت انگار داشت با  هیبا بق یکی نیا

 ستیمهم ن نمیکه خب ا کردیم

 

تو کوچه  شیکه هفته پ یستیتو همون پسره ن نمیبب سای_وادختره

 به من کمک گهیهمراهه چندتا د

 کرد؟

 اونا آدمام بودن_

فقط  دیزدینم دیو سف اهیبود چون شما که دست به س_معلوم دختره

 بااخم به منو اون نهیدست به س

که به طور زنده مقابلتون درحاله  یاکشن یینمایس لمیو به ف بدبختها

 دیکردیاجرا بود نگاه م

تشکر کردنش  یداشت چه قدر پروو بود جا ییعجب رو ییخدا

 بود

 ه؟ی_اسمت چدختره

 بود گهید یمثل همه اون دخترها نمیزدم ا یپوزخند

 زبونتو موش خورده آقا غوله؟ یدی_چرا جواب نمدختره

 :چپ نگاش کردمو گفتم چپ

 آقا غوله االن شمارو نجات داد نیهم_



 میحاال دار گمی...ممیحاال...ا یبر منکرش لعنت ول دونمی_مدختر

 م؟یریکجا م

 ...نهویدختره ع نیکل ا گهید

 کنمیداغون م نیودمو بابت اچرا دارم اعصاب خ الیخیب

 منو برسون اونجا دمی_آدرس خونمونو مدختر

 فیبشر چه قدر پرو تشر نیگرد شده نگاش کردم ا یچشمها با

 یخاکستر یداشت با چشما

نگام به نگاش  یبه سمتم برگشت و بهم نگاه کرد وقت شیوحش

 ته دلم یزیچ هیلحظه انگار  هیخورد 

 ندادمو به روبه رو نگاه کردم یتیاما اهم دیلرز

 یدیپروام اما خب حق بده تو که ازم نپرس یلیخ دونمی_مدختره

 منم یخونمون کجاست تا منو برسون

 خودم دست به کار بشم آقا پسر دیکه با دمید

 خب بده ادرسو یلیخ_

 

 نیدختره تو همچ نیآدرس خونشون چشمام گرد شد ا دنهیشن با

 نهیچرا ع کرد؟پسیم یزندگ ییجا

 همش درحاله فراره؟ رونویها شب زده ب یفرار دختر

 ه؟ی_اسم من آرامه اسمه تو چدختره



 ؟یمطمئن_

 ؟ی_به چآرام

 ستیاسمت آرامه و طوفان ن نکهیبه ا_

_خب محظه اطلعتون طوفان اسمه پسره نه دختر دوما اتفاقا آرام

 که اسمم اصل گنیبهم م نویهمه ا

 طونیدختره شر و ش هیضده خودمه چون  قایدرواقع دق ادینم بهم

 یآرام ناآرام حاال نگفت هیهستم 

 ه؟یتو چ اسم

 باال دادم ییابرو

 بگم؟ دیبا_

 یداشته باش یکه اسمه قشنگ ادیبهت م یچرا نگ گهی_آره دآرام

 نیتفاوت تر یوجود با ب نیزدم حدسم درست بود با ا یپوزخند

 :لحن ممکن گفتم

 آرسام_

 ادیپس حدسم درست بود بهت م هیگاسمه قشن می_اآرام

 خواستمیدخترن اما نم نیکه دنباله ا نیک نایبودم بدونم ا کنجکاو

 ازش کنهیکنم حتما فکر م یفضول



بار  یباقال ارویب ریبهشو دارمو بعد ام یکیقصد نزد ایاومده  خوشم

 !!!کن

 :گفتم دمویچیکوچشون پ یتو

 کدوم خونه؟_

 سایجاست وا نی_همآرام

 

بهم دستور بده مخصوصا  ینطوریکه ا یکیخدا متنفر بودم از  یا

 اگه دختر باشه

باهام حرف  ینطوریکه ا ستمیبردت ن ایدختر کوچولو راننده _

 یزنیم

که بهم  ینیبینم یبزرگ نیمنو به ا یکور ی_اوال کوچولو خودتآرام

 با ییخوایکوچولو؟دوما م یگیم

 ؟یشیپرو نم یادیاون وقت تو ز یستیگلمو عشقم بگم وا زمویعز

 :زدو ادامه داد یپوزخند

 _همه مردها لنگه همن همشونآرام

کف  یتو یکردم تا حدود ینگاه م شییدهن باز داشتم به پرو با

 گنگ و یحرفش بودم که با صدا

 :گفتم یمتعجب



 من کوچولوام؟_

شد؟پوف  تیحال نویکه زدم فقط ا ییهمه اون حرفا نهی_از بآرام

 اصل به ااایهست یعجب مارمولک

 نه ای ییکوچولو یفهمیحاالم برو خونه بهش فکر کن م ادینم افتیق

شدو درو بست زنگ  ادهیپ نیحرص بهش نگاه کردم که از ماش با

 باز کیت یفشردو در با صدا فونویآ

رفت داخل دستام از شدت خشم و حرص مشت شدن تا حاال  شدو

 نقدریجرات نکرده بود ا یکس

باهام رفتار کنه البته اگه  یطور نیو ا ارهیدرب یپرو باز جلوم

 نیا میگرفتیرو ازش فاکتور م اشاریو  ریام

 د؟باحرصیدیجوجه منو کوچولو م نیا یعنیچه قدر پرو بود  دختره

 به سمته در خونشون برگشتم به

 گهیبه من م کنهیچه طور جرات م رمیحالشو بگ دیبا موقعش

 من دونهیکوچولو هنوز منو نشناخته نم

 کرد ینم یغلط نیوگرنه همچ میک

 نیحرص خوردنمم خندمم گرفته بود تا حاال دختر به ا نیا نیب

 بودم که شکر خدا االن دهیند ییپرو

دختره تخس  نیا یبودن ول زونیاطرافه من آو یهمه دخترها دمید

 بود



 ...ینطوریا دیبا کنهیم یباال شهر زندگ یکه تو یدختر چرا

اونم  یعنیکه زد افتادم "همه مردها لنگه همن"  یحرف ادی کهوی

 مثله من طرز فکرش نسبت به قایدق

 بود؟ نیمخالف ا جنس

 

 ستیکه ن یموضوع مهم کنمیچرا دارم بهش فکر م الیخیب پووف

دوتا  نیخسته شدم امروز روز استراحتم بود که به لطف ا یحساب

 شدمو داریاز کله سحر ب وونهید

 تا االن که نصفه شبه میبود رونیب

 (آرام)

 ؟یکجا بود_

وقته که حرمت ها  یلینکردم در واقع خ یحرفش اصل توجه به

 خونه شکسته شده بود نیا یتو

 شدم خکوبیپله ها باال رفتم که با دادش سره جام م از

 بود؟ یپسره ک ؟اونیگفتم کجا بود_

پسر منو  هیبودن که لبام نشست پس بهش خبر داده  یرو یپوزخند

 نجات داده و همون پسر منو

 پوزخند گوشه لبم به سمتش برگشتم هیبود با  رسونده



 :از سرم برداشتمو گفتم شالمو

 مگه برات مهمه؟_

 درست حرف بزن احمق_

 رفتمو گفتم: نییپله پا هی

 

 چرا؟_

 ...گهیپله د هی

 آره؟ یچون بابام_

 ...گهیپله د هی

 انتکارینامرده خ یبابا هی_

 گهیپله د هی

 مادرمو ازم گرفت یکه از سه سالگ ییبابا هی_

 گهیپله د هی

آزاد باشه و آدم  ذارهیو سه سالشه اما نم ستیکه دخترش ب ییبابا_

 تا مراقبش فرستهیدنبالش م

 کنن؟ تشیاذ یحت ای باشن

 ...گهیپله د هی



ذره بهش  هیدختر به اسم آرام رستگار داره اما  هیکه تنها  ییبابا_

 محبت هم نکرده؟

برات کم گذاشتم  ی؟چیسفر خارج رفت ختم؟کمیکم پول به پات ر_

 سال تو هی هید؟تویدختره چشم سف

 یتا خوش بگذرون یریکشور و اون کشور م نیبار به ا ستیب

 تو ی؟برایچ یعنی یمانعت شدم؟آزاد

 !کلمه برات کم گذاشتم؟هااااان؟؟ نیاز ا ی؟چیچ یعنیکلمه  نیا

...سفر ؟طلیدی؟ورزیچ ؟عشقی؟کردیمحبت چ_

 کار یچ خوامی...پول...کوفت...میخارج...مهمون

 میذره بهم محبت بکن اما تو اون اتاق زندون هیدخترم  هـــان؟من

 ذره بهم عشق بورز از همه هیکن 

 نه؟ ای نویبابا ا یفهمیم ستیپول ن یمحرومم کن همه چ زیچ

 :لحن طعنه دار ادامه داد هیزدمو با  یپوزخند

 اسم بابارو رو تو بزارم فهیح_

 

صورتم زد سرمو چرخوندمو بهش نگاه  یتو یلیس هیاومدو  جلو

 یبود اما تو یکه عصبان نیکردم باا

توجه به اون غم  یپنهون شده بود ب یغم خاص و بزرگ هی چشاش

 زدم یچشاش زهرخند یتو



رو بهت بگم ازت  یزیچ هیبذار  یول مونهیم ادمیبود  یخوب یلیس_

 تمامه وجودم ؟بایفهمیمتنفرم م

 به سمتش برگشتم ستادمیا کهویپله ها باال رفتم که  از

نجات  یجنابعال یبوده که دوبار منو از دست آدما یاون پسره کس_

 بهیداشت غر رتیکه غ یداد پسر

اما بازهم نسبت به  شناختینه اون منو م شناختمینه من اونو م بود

 یدختر تو هیکه به عنوان  یمن

 یکردو منو از دست آدما یبه خرج داد مردونگ رتیجامعم غ نیا

 به اصطلح بابام نجات داد واقعا

 ...متاسفم بابا واقعا براتون

غرورم  نیاز ا شتریشده بودن رومو ازش گرفتم تا ب یجار اشکام

 نشکنه به سمت پله ها راه افتادم که

 :سادمیوا نشیصداش و لحن غمگ دنهیشن با

 ؟یخونه بر نیازا خوادی_چرا دلت مبابا

 یتوش زندگ یچون کس رهیگیتوش نفسم م نکهیا یتو بذار پا_

 که قاتله مادرمه کنهیم

 ستمیدخترم من قاتل مادرت ن یکنیاشتباه م ی_داربابا

 یکنیفکر م یدقش داد یکه باال آورد یکه با اون گند یتو بود_

 یچیچون اون موقع سنم کم بود ه



باشه دختره خودتونم  یهرچ یکنینبود؟نه پدره من اشتباه م میحال

 هیبا  یریمنو دست کم بگ دینبا

 یکتمان کن تویدروغ واقع ذارمیحرف که من اسمشو م یسر

 ؟یخونه بر نیاز ا خوادی_دلت مبابا

چه قدر  ینیبیدلمه نم نیا یاز آرزوها یکی...خوامیاز بن جانم م_

 و همش فرار کنمیدارم تلش م

 دوستامم؟ شهیو پ ستمیوقتها خونه ن یلیخ ینیبیکنم؟نمیم

 _ازدواج کنبابا

 :زدمو گفتم یپوزخند

 ؟بگوییخوایهم نم ؟نوهینوه چ گهیاالن...امره د نیحتما...هم_

 تعارف نکن

 

 _مودب باشبابا

 ؟یبه زور شوهرم بد ییایبشه؟ب یمودب باشم؟که چ_

اگه دلت  گمیدارم م کنمینم یازدواج تو اصرار ی_من روبابا

 از ادویکه نفست باال ب ییجا یبر خوادیم

 ازدواج کن یدور باش نجایا

 و اگه نخوام؟_



 یموندن مشکل دار نجایمشکله توهه...تو با ا گهید نشی_ابابا

 چیبا ه خوادیاصل دلم نم یعنیمن فعل قصد ازدواج ندارم  یول_

 وصلت کنم یمرد

زود داره  ای ریحاال د یکنیباشه باالخره ازدواج که م ی_هر چبابا

 اما سوخت و ساز نداره

 نیاز همه مردها متنفرم شما چهره همه مردهارو برام خراب کرد_

 به مردها اعتماد کنم تونمینم

 :بهم نگاه کرد که ادامه دادم باخشم

 نیزندان شوهر کردن راه چاره باشه ا نیاز ا یخلص یاگه برا_

 که خودم یالبته اون طور کنمیکارو م

 دییخوایکه شما م ینه اون طور خوامیم

 :زدمو گفتم یزد که منم درجوابه پوزخندش زهرخند یپوزخند

 شب خوش پدر_

با طعنه گفتمو رومو ازش گرفتم به سمته اتاقم رفتم درشو باز  پدرو

 کردمو واردش شدم بلفاصله درو

شدن به سمته عکس  یقفلش کردم اشکام جار شهیمثل هم بستمو

 رفتمو بوسش کردم میمامان

 یذاشتیکاش تنهام نم یرفتینم یکاشک یمامان_



خسته بودم  یلیتخت انداختم خ یعوض کردمو خودمو رو لباسامو

 ذهنم ولم یتو یزیچ هیاما 

 کردینم

 ...آرسام

 

حس نفرت  هیمردها که  هیچرا نسبت به بق دونمیبود نم یجذاب پسره

 بهشون یاعتماد یب هی ای

 هیشدم  نشیسوار ماش نیحسو نداشتم به خاطر هم نیبه اون ا داشتم

 بهم تیحس امن ییطورا

 دادیم

 بود المصب کلیچه قدرم خوش ه پف

 (آرسام)

 ببندم برات؟ ای یبندیدهنتو م_

 شودیم نی_اوه اوه اوه اوه آرسام خشمگریام

 لطفا ساکت یکیشما _

 _نچشمریام

دادو بهش  یبرداشتمو به سمتش پرت کردم که جاخال خودکارمو

 خنده که باعث شد ریزد ز رینخورد ام



 هامو مالش بدم قهیشق کلفه

 ییایحتما ب دیآرسام تو با نی_بباشاری

 نم؟یرو بب یک دیبا امیاگه نخوام ب_

 گل منو ی_روریام

 

 خوانیم نایا یبش یعصب دیباش آرسام...آروم باش تو نبا آروم

 کنن...پس به اعصابت مصلت تیعصب

 تونـــــــــــــــــــــــــــمی...نمتونمینم یول باش

بلند شدو از اتاق زد  عیبردم که با خنده سر زیخ ریسمت ام به

 هم از اشاریفرار کرد  میبهتر بگ ای رونیب

کردم  یسرجام نشستمو خنده مردونه ا زدیداشت مبلو گاز م اونور

 باز شد بادوباره  ریکه در توسط ام

 :گفت خنده

 امدنین ایآمدن  شهیتو ماجرا داره جالب م امی_تورو خدا بزار بریام

 کیاست کدام نیآرسام...مسئله ا

 دوسر)آرسام( وید ای( اشاریمظلوم) شوندیم برنده

 کنمیو کبودت م اهیس یچه طور نیبذار بب نجایتو پاتو ا_

 ؟زنجیر_با ریام



 :لحن بامزه گفت هیبا  دویبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 یشلوارت از پات م یکنیتو باز مزنجیر یگی_خب عشقم نمریام

 م؟یشیم تیثیح یافته ب

درو بست قندون  عیبرداشتم و به سمتش پرت کردم که سر قندونو

 خورد یبلند یبه در خوردو با صدا

شکستنه قندون خندش قطع شدو  یصدا دنهیلحظه با شن هی اشاری شد

 چارمیاز گاز گرفتن مبل ب

 دویو د تیموقع یبا بهت و تعجب بهم نگاه کرد وقت دیکش دست

 افتاده دوباره یکه چه اتفاق دیفهم

 گاز زدن مبل ادامه داد بدبخت چه قدرم گشنش بود به

بار  نیدوباره درو باز کرد که باعث شد به سمتش برگردم ا ریام

 :گفت یناراحت افهیبالحن تاسف و ق

مرد  ینینب ریخ یاله ی!!اشکونهیم مویزیجه یچه طور نی_ببریام

 خودت بود پرتش هیزیاگه جه

تو اگه اون ظرف  امیاوضاع اروم بشه ب کمی سای؟وایکردیم

 توهه رو هیزیکه جه یخور ینیریش

 نشکوندم

 یباس حاال خوبه االن ساعت کار دمیتو موهام کش یدست یکلفگ با

 مگرنه آبرومون ستیشرکت ن



وگرنه تا  ستیزنه من ن نیشکرت که ا ایشرکت رفته بود خدا یتو

 !!االن دقم داده بود

 ...فقط ساعت چند؟امی...مامیباشه م نیکرد وونمید یواااااا_

 

"و زدن قد هم ـــــنهیبلند گفتن "ا اشاریاومدتو وهمراهه  ریام کهوی

 ریپ نگاشون کردم که امچپ چ

 :گفت دویخند

 زم؟یعز ییایب میکنیمجبورت م ییاز چه روش ها ینیبی_مریام

بدم  ریبه ام خواستمیکه م ییاز فحش ها یریجلوگ یبرا اشاری

 :صاف نشست و گفت عیسر

 مییما هفت خونه توا شهیشروع م ی_ساعت هشت مهموناشاری

 برهیساعت م هیفقط  یجنابعال

 میفتیو راه ب دیآماده کن خودتونو

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ؟یگیتا خودمو اماده کنم؟!چرا دروغ م برهیساعت م هی یمن ک_

 :گفت یبا لحن مسخره ا ریبزنه که ام یخواست حرف اشاری

برادر من؟خجالت  یزنیچرا تهمت م ستی_اون که آرسام نریام

 یکل دیبکش تو روز روشن؟اون منم با



سه ساعت با ادکلن  دیبه موهام بزنم و موهامو خوشگل بکنم با ژل

 لباسهامو باهم ست رمویدوش بگ

 رمیبگ میبا خودم ببرم تصم دیکه با ینیدر انتخاب ماش کنمو

حرفاش عادت داشتم  نیکردم به ا یبهش داشتم نگاه م نهیبه س دست

 حرص بخورم دیچرا با گهید

 کنمیکارت م یچ نیخونه بب میبذار بر ریام یآ_

بچه مچه تو  ییخوایاگه م نی؟ببیکار کن یچ ییخوای_وا مگه مریام

 بهت بگم من دیبا یدامنم بذار

شو بچرو  هیقض نیا الیخیندارم پس لطفا ب دنیدامن پوش حوصله

 بذار تو شلوارم اونم از اون شلوار

چون  ادیبار ب دهیرنج کش یتنگ...بذار بچه از همون نوزاد ینایج

 و در ارهیشلوارم بهش فشار م یتنگ

اگه پسر باشه مرد  کنهیروزگار سر خم نم یها یمقابله سخت ندهیآ

 و اگه دختر باشه زن بار ادیبار م

 نمیاز پزشک مامام بپرسم بب دیبا دونمیو اگه دوجنسه باشه نم ادیم

 بار یچ ندهیبچه دوجنسه در ا

 اد؟یم

مو به گوشه لبام زد دست یبهم چشمک ریخنده که ام ریزد ز اشاری

 تا خندمو پنهون کنم از دست دمیکش



 بود یقدر پر انرژ نیهم شهیهم ریام نیا

 

 :از دستشون گفتم یخلص یبرا

 خب هفت منتظرتونم یلیخ_

 :پاشو رو هم انداختو گفت یالیخیبا ب ریام

 !!مییاونجا شی_باشه تو هفت منتظر باش ما شریام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریام_

................... 

 یمشک یها قهیبا  دیبه خودم نگاه کردم کت و شلوار سف نهییا یتو

 یبه همراه لباس مردونه مشک

پام کردمو با حرص به موهام  مویمردونه مشک یورن یها کفش

 باال زدمو کجش شهیژل زدم مثل هم

که گفت  ریطبق گفته خوده ام بردیداشت مغزه منو م ریام نیا کردم

 شیهفت منتظر باش ما ش

 فونیزنگ آ شیسره ساعت ش یعنیکارو کردن  نیهم مییاونجا

 مغزم یرو یخورد االنم داره بدجور

 رهیم یاسک



 دمیآرسام دل بکن از اون اتاق خودم قول م ی_به خدا خوشگلریام

 امشب باهات برقصم فقط جونه

تو آشپزخونه داره چه  ستیگور به گور شده که معلوم ن اشاری نیا

 سرو صدا نقدریکه ا کنهیم یغلط

 شــــــــــــــــد ریبابا د نییپا ایب کنهیم

 :داد زد کهوی بعد

 سرم رفت یکنیسروصدا م نقدریچرا ا اشاری_اه ریام

 نییاون پا ریکه ام ییدادن به جوش ها تیبدون اهم لکسیر یلیخ

 یساعتمو دستم کردمو کم زدیم

پله  نییکه با حرص پا رویزدم ام رونیبه خودم زدم از اتاق ب عطر

 که یدرحال دمیبود د سادهیها وا

 لکسیر رفتمیم نییاز پله ها پا کردمیلباسمو درست م نیآست داشتم

 از ریبودم انگار نه انگار که ام

 سرخ شده بود حرص

 

فعل تا  دیموندیم گهید کمی نیآورد فی_پوف چه عجب تشرریام

 مایآخر شب وقت دار

 :زدو گفت یطونیکرد لبخند ش ریلحن و حالت چهرش تغ کهوی

 یشد پی_اوله له چه خوشتریام



 :به خودش گرفت و گفت یمیژست عاقل اندر سه بعد

چون من از تو  یندار یتو در برابر من شانس فیح ی_ولریام

 خوش شانسترم

 !کو؟ اشاری نی...پس اریام زیمزه نر نقدریا_

 اشپزخونس یگشنمه تو کنمی_گفت املت درست مریام

 ؟االن؟یچـــــــــــــ_

 :گفت یواشکیآروم و  یباصدا ریام

 نیمام از ا شهیهم موهاش فر نم گهیساعت د هی_گفت آرسام تا ریام

 هی مویاستفاده کن تیموقع

 !!میتو رگ بعد بر میبزن املت

 :حرص گفتم با

 آره؟!؟؟ شهیفر م ریکه موهام د_

 :باال انداختو گفت یالیخیبا ب یا شونه

 ؟یشیم ی_من که نگفتم اون گفته چرا از دست من عصبانریام

 شدیزده نم اشاریحرفا اصل از زبون  نیبهش نگاه کردم ا مشکوک

 قطعا کار کار خودشه

کردم اون  فینگام نکن خودمو کث یطور نیخب بابا ا یلی_خریام

 قسمتو خودم بهش اضافه کردم اون



 نگفت

 

و حرف خودش بوده به سمته  ستین اشاریحرف  نیدونستم که ا یم

 آقا با دمیآشپزخونه رفتم که د

مردو که با  هی!!!شما خورهینشسته داره املت م افشیو ق پیت اون

 پشیدکو پز به خودشو ت یکل

 دیباشه در حال املت خوردن تجسم کن دهیرس

بهش رفتم و از  یکه چشم غره ا دیخندیم زیر زیپشت سرم ر ریام

 بشر کل از رو نیکه ا ییاون جا

سرشو باال اوردو بهمون  اشاریخنده  ریبلند زد ز یبا صدا رفتینم

 با تعجب نگاه کرد

آرسام امشب هم کله دخترا و زنها  یشد پی_به سلم چه خوشتاشاری

 ها وهیها ب رزنیها و پ مهیو ند

 شهیکل خوش به حالت م شنیبه صف م برات

 :زدم تو سرشو گفتم یکی

 گذره؟ینکرده که تلخ بهت نم ییخدا ایرسیخوب به خودت م ریبم_

توش  کمینکردم  دایسس و پ نیگشتم ا ی_نه بابا فقط هرچاشاری

 ینداره خال یخب اشکال یول زمیبر

 گهیخورد د شهیم هم



......................... 

 ایخدا میسادیاونجا برگزار بشه وا یکه قرار بود مهمون ییلیو یجلو

 چه قدر برام آشناس لیو نیا

 ادینم ادمی کنمیفکر م یاما هرچ دمشیقبل هم د کنمیم احساس

 ریهمش تقص میدیرس ریشروع شده مام د یمهمون نی_ببریام

 شماست

 زمیکن عز هیگر کمی_اشاری

 گمید یکی زیعز ستمیتو ن زی_من عزریام

 زد یبهم چشمک بعد

مام از دستت  یآدم بش یریزن بگ شهیم یخدا از دست تو ک یا_

 میخلص بش

اون همه  فیح یتا منو بشناس یستی_من آدمم فقط تو ادم نریام

 حرومت زمیریکه به پات م یعشق

 رنویگیگردنتو م ایگفتم اون دن یک نیکنم بب یحللت نم رمویش باشه

 رویام ریچرا به زور ش گنیم

 

کوچتون  یاز سره سوپر یبر یمگه خودت پول نداشت یخورد

 اون که حللت نکرده پس یبخر ریش

 یمجازات بش دیبا



کردمو  یو من هم تک خنده ا دیخند اشاریشد  ادهیپ نیبعد از ماش و

 میشد ادهیپ نیهمزمان از ماش

 بود وونهیپسره د نیا

که  میداشتیمون کناره هم شونه به شونه هم محکم قدم بر م هرسه

 جو دادن یبرا یبالحن باحال ریام

 :گفت

 شونیتفنگ وارد م ی_سه تفنگدار بریام

 با دهنش در آورد لمویف یصدا بعد

 :ادامه داد یبا لحن باحال ریام

قشنگ و  یبزرگ پر از دخترها یمهمان کی_سه تفنگدار در ریام

 تیمامور هیرنگارنگ در حاله انجام 

 ...لحظه هاست که نیاما درهم هستن

 :بهش زدمو گفتم یپس کله ا هی کهوی دیحرفش که رس ینجایا به

 ببندم؟ ای یبندیم_

 :گفت یلحن اعتراض مانند با

 بابا ی...اکردمیم فی_چته داشتم داستانو تعرریام

...دوباره قینفس عم هیحفظ کن...آرامش... توی_خونسرداشاری

 ...خوبهگهید قینفس عم هیتکرار کن...



 ...گـید یکیطور ادامه بده...اها  نی...همگهید یکی

 شدم از دست شما دوتـــــــا وونهید یوااااا_

 تو حس یبابا کل زد ی_ااشاری

 نهیرفت نوبته ا ریحرص بهش نگاه کردم حاال ام با

همه  نیا یمن تورو تو شهیرفتم عشقم؟مگه م ی_من کریام

 تنها بذارم یمنکرات

 

 ...نی_بازهم ااشاری

 :ادامه داد ریام

 _بلند فکر کردریام

 :حرص گفتم با

 دیدیوشما دو احمق هم شن_

............... 

وارد  مویبه خودمون گرفت یجد افهیق میسه تامون بهم نگاه کرد هر

 دنیبا وارد شدنمون و د میشد

 رفتم اشاریبه  یچشم غره ا فضا

 سادس آره یمهمون هیکه _

 هیسادس نگفت پارت یمهمون هی_به جانه خودت گفت اشاری



سمته رستگار رفتم که اونام پشت سرم راه افتادن باهاش دست  به

 دادم

 نیآورد فی_خوشحالم که تشررستگار

 ممنونم_

 نیا یهمراه دوستاشون تو یتهران یافتخارمه که اقا هی_مارستگار

 کردن دایحضور پ یمهمون

 :گفت یاکتفا کردم که با لبخند یتکون دادنه سر به

 دیکن ییرای_از خودتون پذرستگار

 :آروم تو گوشم گفت ریام

 کنه ییرایچرا خودش از خودش پذ کنمیم ییرای_خودم ازش پذریام

..................... 

 

بهم  یادیز یدخترها شهیاز مبل ها نشسته بودم مثل هم یکی یرو

 یدوست یرقص وحت شنهادیپ

جمع به  نیا یتو یکدوم محل نذاشتم همه دخترها چیاما به ه دادن

 بگم لباسشون تونمیجرات م

بود  بشونیمتر پارچه هم نبرده بود به نفع ج میاز ن شتریب

 فی...لباس کوتاه تر پول کمتر کگهید

 !!!شتریب



و  پوشنیم ییلباسها نیهمچ کشنیخودشون واقعا خجالت نم دونمینم

 نامحرم رژه یمردها یجلو

 رن؟یم

 یچه جمع یرفته تو ادمی نکهیلبام نشست مثل ا یرو یپوزخند

 نه دختر نه پسر یعنی یهستم پارت

نبودم که بگم  یآدم معتقد ادیخودمم ز شناسنیو نامحرم نم محرم

 شهیکامل سرم م یمحرمو نامحرم

 نیکه براشون ا نایداشتم و دارم اما نه مثله ا یی...منم خطاهانه

 همه پسر و نیا یطرز پوشش جلو

 باشه و اصل ککشونم نگزه یعاد یمرد براشون امر یحت

 پووووف

 شدن بیغ یرفتن انگار یکدوم گور اشاریو  ریام نیا ستین معلوم

 ریشده بود ام ریام زونیآو یادیدختره ز هی یمهمون هی یتو ادمهی

 هم با رفتارش داشت بهش

 ادیخواد باهاش حرف بزنه و ازش خوشش نم یکه نم فهموندیم

 شدیم شیدختره حال نیمگه ا یول

دونه دونه  نمیبش گهیم طونهیگوشم گفت:ش یتو ریشب ام اون

 نکردم یموهاشو بکنم اما من توجه



دختره  غیج یصدا کهویکه گذشت  نیچند ما کردمیکاش م یا که

 بلند شد که باعث شد با تعجب به

هم لبخند  ریاز خنده سرخ شده و ام اشاری دمیبرگردم که د سمتشون

 ریلباشه ام یرو یا روزمندانهیپ

شربت  وانهیل چیکرده بود ه یختره خاللباسه د یشربتشو رو وانهیل

 رو هم پاشونده بود تو اشاری

 یچه مسخره باز اشاریو  ریام میبرگشت یوقت دونهیخدا م صورتش

 در آوردن منم از مرحله لبخند ییها

 !کردم شرفتیفراتر رفتمو پ کمی کج

نگاه  نیکه ا کردمیخودم حس م یرو رو یادیز نهیسنگ ینگاها

 هم مطعلق به مرد و زن نیسنگ یها

 هم دختر و پسر شدیم

 !که ستمین یکس کم

شرکت  یتکرار یمهمون نیهمچ یبهشون افتخار دادم که تو میلیخ

 کردم

 

به قول  ای کردمیخودم حس م یرو شتریرو ب یکی نینگاه سنگ اما

 دادیآزارم م یادیمعروف داشت ز



فکر کنم قصد نداره نگاشو از روم برداره به سمته نگاه  نوچ

 روم زوم شده نقدریکه ا هیک نمیبرگشتم تا بب

 یوحش یغرق شدم دوتا چشم خاکستر یتو دوتا چشم خاکستر که

 حاال کردیکه داشتن بهم نگاه م

معلوم نبود  یا گهید زیهرچ ای دهی...ترسی...متعجب...عادمشکوک

 فقط نگاهش روم بود و نگاه من

 !!اون یاالن رو هم

 کرد؟یکار م یچ نجایا نیا

زد و سرشو  یبلفاصله لبخند جذاب میکنیبهم نگاه م میدار دید یوقت

 سلم تکون داد که یبه معنا

 تیداره که بهش اهم یتیزدمو نگامو ازش گرفتم!!چه اهم یپوزخند

 بدم

 هیبار از حرص خوردن  نیلاو یو برا دمیخوردنشو د حرص

 یچرا تو دونمیدختر لذت بردم!!!نم

 ...اون چشما یغرق شدم ول نگاهش

با تعجب و اخم به  یازم گرفته شد دردم نگرفت ول یشگونین کهوی

 کارو کرده بود نیکه ا یسمت کس

با اخم  دمیبود آها آرامو د یکه همون دختره اسمش چ برگشتم

 که داشت یبهش درحال یوحشتناک



 نگاه کردم دیمالیبلندو الک خوردشو م یها ناخن

بود دردش گرفته خب با اون ناخن ها اونم از من آخه تو  معلوم

 ریام یریبگ شگونین یتونیمگه م

 کارو کرده بود؟ نیا یبه چه جرات نیا نمیبب سایوا ی!؟!!ولدوم

 :گفت زدیکه توش حرص موج م ییصدا با

 بود؟ یچ ی_پوزخندت براآرام

گفتن جواب ابلهان و  مینکردمو رومو ازش گرفتم از قد یتوجه

 اسم نی!!!به خاطر استیخاموش ریام

 موجود ناشناختس هیکل  ستیاوردم چون عضو ابلها ن رویام

تعجب بود چرا بلند نشدمو گردنشو خورد نکردم؟من  یبرام جا یول

 ییواکنشها نیکه دربرابر همچ

 ...پس چرا االن شدمیم یعصبان یلیدختر خ هیاز طرف  اونم

 ای یبهم سلم کن خوردیبهت بر م یعنیغول تشن با توام  یی_هوآرام

 یآقا یاون کله گندتو تکون بد

 فته؟یخودش

 

سمت بود اما چاره  نیاطراف نگاه کردم نگاه اکثر دخترها به ا به

 نسبت به یواکنش هی دینبود با یا



مچ دستشو محکم  دادمیکارها و حرفاش از خودم نشون م نیا

 دیدختره با نیگرفتمو فشار دادم ا

 بشن کیبهم نزد خوانیکه م ییاون دخترها یدرس ادب برا بشه

تا  یستیبرام ن یمواظب حرف زدنت باش دختر کوچولو آدم مهم_

 سلم یحت ایسرمو برات تکون بدم 

 ؟یدیفهم کنم

زورش به من  تونست؟مگهیداشت دستشو آزاد کنه اما مگه م یسع

 ایبا اون جثه آ د؟اونیرسیم

 !در برابر جثه من مقابله کنه؟مصلما نه تونستیم

 ...کوچولو ستمی_گفته بودم من کوچولو نآرام

 :وسط حرفشو جملشو ادامه دادم دمیپر

 کلمیه نیمن با ا ادیخودمم درسته!!!؟؟به نظرت با عقل جور در م_

 کوچولو باشم؟

انداختش ناخواسته فشار  گل یلپا دنیلپاش گل انداختن که با د کهوی

 دستمو کم کردم

 یسوزن پنچر بش هیباد باشه با  دیشا دونمی_نمآرام

کردم با  شتریاومدمو فشار دستمو ب رونیاز اون فضا ب کهوی

 :دمیحرص غر

 ه؟یچه شکل یبادکنک کلیه یدونیتو نم یعنی_



پسره از خود  یکن یبا من جروبحث م کلتیسره ه ی_دارآرام

 ؟یراض

 احمقاس؟ هیمن شب افهیق_

 ینگ یبگ ی_اآرام

حرفاش حرص بده  نیخواست منو با ا یبود م ریلنگه دوم ام نمیا

 شدیموفق م یکه داشت بدجور

 :ول کردم که با حرص گفت دستشو

 کنمیکارت م یچ نیآرام نه برگه چغندر حاال بب گنی_به من مآرام

 یآقا رمیگیانتقام دستمو ازت م

 سانسور دار ختیریب

 

کردن  ینکردم مورچه رو چه به تلف یزدمو بهش توجه یپوزخند

 !!با غول

غول بامزه بود  گمیبهم گفت غول خودمم به خودم م نقدریا نیا پوف

 ترسوندیداشت منو از مورچه م

 یسانسور دار هــــــــه قشنگ معلوم بود از رو ختیریب یآقا

 زنهیحرفارو م نیحرص داره ا

.......................... 



 ینشده بود خبر ریو ام اشاریاز  یهنوز خبر یگذشت ول نیما چند

 هم از اون دختره زبون دراز هم

 نبود

 کهویفکرا بودم که  نیهم یآرامش داشته باشم تو کمی تونمی...مبهتر

 سیاحساس کردم شلوارم خ

ارم آوردمو به شلو نییگرد شده سرمو پا ی!!!با تعجب و چشماشد

 بود و االن دینگاه کردم شلوارم سف

 ...با هم

کارو کرده بود نگاه  نیکه ا یخشم سرمو باال آوردمو به کس با

 کردم

 اصل حواسم نبود خوامیمعذرت م یوا_

 :ادامه داد یآروم یشدو با صدا خم

 ؟نوشهیخورد یدست منو فشار ند یحقته برج زهرمار تا تو باش_

 جونت؟گوشت بشه به تنت

اومد با  یخونم در نم یزدیکبود کبود شده بودم؟کارد م یگفتیم منو

 لحظه ترسو هی یبرا افمیق دنهید

نبودن  نجایهمه آدم ا نیبه قرآن اگه االن ا دمیچشماش د یتو

 مرده هاش شیپ فرستادمشیم



 ریکه فکر کنم استخوناش ز یمحکم گرفتمو فشار دادم طور مچشو

 انگشتام خورد شدن

 دارم؟ یدختره احمق؟من باتو شوخ یبود کرد یچه کار نیا_

 یابونیغول ب شی_ول کن دستمو شکستآرام

دندوناتو تو  یچه طور نیبب یابونیبهم بگو غول ب گهیبار د هی_

 دختره احمق کنمیدهنت خورد م

 دمیجوابتو م ای...فردا بشهیم یچ نمیبب ی...ولدمی_بهت قول نمآرام

 

درد  نیب یبودم حتمتعجب  شیو حاظر جواب یسر رهیخ از

 جوابه کردویاون زبونش کار م دنشمیکش

 دمم گذاشته بود یپا رو یبدجور یوجب مین نیا دادیم منو

 :دمیحرص غر با

با زبون  ای یدیفهم یدیشلوار بهم م هیطبقه باال  میریاالن م نیهم_

 بهت بفهمونم؟ یا گهید

...دامن ی... کالباسی...قرمز...نارنج؟زردییخوایم ی_چه رنگآرام

 شلوارک؟ ای ییخوایم

 ؟یکنیمسخرم م یدار_

از گور شوهرم  وونهیمغزتو اره د آخه د ی_تورو که نه ولآرام

 !!؟؟؟ارم؟یبرات شلوار مردونه ب



 !!یبهم بد یکی دیبا گشید یهرجا ایاز گورش _

 حاالم دستمو ول کن شهیم یچ نمی_ببآرام

 میندار شهیم یچ نمیبب_

 م؟یدار ی_خب چآرام

 چشم_

 ...بل پسرم ی_چشمت بآرام

دختره حاظر جواب زبون  یهمه زبونو از کجا آورد نیتو ا_

 درازه پرو

 یبرادره من چه قدرم حرف خوب خوب بلد رینفس بگ هی_آرام

 یحرفا بلد باش نیاز ا ادیبهتم نم یبزن

 ....جواب سوالتم از تو یعصا قورت داده برا یآقا

 یلحظه چشاش گرد شد منم پوزخند هی یحرفشو خورد و برا هیبق

 بگه یچ خواستیم دونستمیزدم م

 دیفرمود یخب م_

 ینم ایحیدختره ب نیکه اصل به ا یگل انداختن که با خجالت لپاش

 :اومد گفت

 خواستم بگم یم یچ ایخدا یی_وووآرام

 



 توهم دیکش اخماشو

 نگفتم شما فکرت مسمومه یزی_منکه چآرام

 یگیخب تو راست م یلیخ_

کار  یچ نمی...حاالم بلند شو ببگمی_معلومه که من راست مآرام

 برات بکنم تونمیم

ول کردم و با تعجب بهش نگاه کردم بلند شدمو دنبالش راه  دستشو

 رفتیمن راه م یافتادم آرام جلو

 معلوم نباشه یمارستانیمن هم پشت سرش تا دسته گل خانوم ت و

 ختیری_عصا قورت داده بآرام

 :اخم گفتم با

عصا قورت داده مگه من چندبار با تو  یگیبه من م یتو چرا ه_

 پرو نقدریبودمو باهات حرف زدم که ا

 یدار فیتشر

 ؟یتو قبل عصا داشت گمی_مآرام

 به حرفم داشت؟با من بود؟ یتعجب بهش نگاه کردم چه ربط با

 ؟یبا من_

 گهی_نه با عمم خو با توام دآرام

 کردم یاخم



 رینخ_

 یو خودت خبر نداشت یداشت یکنیاشتباه م ی_دارآرام

 چه طور؟_

 یاز دست اون عصا چون خسته شده بود نکهی_به خاطر اآرام

 عصا یآقا یو شد یقورتش داد کهوی

 یعصا قورت داده اصل ربط گمیبهت م نیداده به خاطر هم قورت

 به اخلقات نداره

 

 نکردم یتوجه

باهاش حرف زده بودم امکان داره پرو بشه نزده داره برام  یلیخ

 براش نکهیحاال چه برسه به ا رقصهیم

 !!!بزنم

منو  یوقت زدیحرف م شییخورد که داشت با دختر دا ریبه ام نگاهم

 گرد شده بهم یبا چشمها دید

اشاره کرد  رفتیزد به آرام که جلوم راه م یکردو بعد چشمک نگاه

 بهش رفتم یکه چشم غره ا

 :/ منحرف پسره

 :آروم در گوشم گفت ریاز پله ها باال برم که ام خواستم

 !!!؟؟؟؟یشد ضی_داداش مرریام



 :و گفت دیغضب بهش نگاه کردم که خند با

کردم حاالم  سینگام نکن شلوارمو خ ینطوریخب بابا ا یلی_خریام

 یریم یتو که دار گمیمگه دروغ م

دخترها  نیا نهیکه ع ینیبیبکن م نهیینگاه به خودت تو آ هی باال

 یشد ضیمر

فرار کرد با  دویبردم که خند زیبه سمتش خ رغضبیم نهویع

 و غضب از پله ها باال رفتم یاعصاب خورد

 دیو شلوار سف یو پارت یمارستانیشربت آلبالو و دختره ت یهرچ از

 متنفرم رهیکه اسمش ام یو هرکس

درشو باز کرد به سمتش  اتاق رفت و هیکه به سمته  دمید آرامو

 ونیاتاق با دکوراس هیرفتمو وارد 

بود به سمتش  یعال نییزایبا د بایو قرمز شدم اتاق ز یمشک

 به سمت کمدش رفت و دمیبرگشتم که د

 :گفت کلفه

 کنمیم دایبرات پ یزیچ نمیبب نیبش نجایا ای_اون درو ببند بآرام

 انه؟ی یبپوش

 :پوزخند کنجه لبم گفتم هیکردمو با  بمیتو ج یدست

 باهوش؟ یکن دایمن پ یبرا یچ یدختر انتظار دار هیتو کمده _

 :بهم نگاه کردوگفت یطونیباش



 ییزهایچ هی_آرام

 

 کرد و مشغول گشتن شد یبهش رفتم که خنده ا یغره ا چشم

فراموش کرده بود در همون  نشوییپا یسوت یقدرم زود ماجرا چه

 که اون داشت دنبال شلوار ینیح

عکس از  هیگشت به اطرافم نگاه کردم که باعث شد  یمن م یبرا

 اتاقش زده وارید یخودش که رو

بار توجهم به سمت قاب  نیاول یمنو مجذوب خودش کنه برا بود

 هی؟یدختر رفت اونم ک هیعکسه 

 یمارستانیت دختره

دسته راستش خم  یبود و پاشو سمت چپش انداخته بود و رو نشسته

 دستشو یکیشده بود و اون 

چه قدر  کردیرو فوت م یزیچونش گذاشته بود و مثل داشت چ ریز

 خودم از حرفم جا کهویبود  بایز

 نمییپا یاز حرفا و نگاه ها نیچه خبره؟ ا نجایمعلومه ا چیه خوردم

 که االن زدم یاز حرف نمیا

 :گفتم دمویتو موهام کش یدست کلفه

 گفتم؟ یاالن چ یمن لعنت_

 ...یسالمه ول کیو  یس درسته



 زد غیآرام ج کهوی

جون...اوخ  یب یکردم...اوخ جون ب داشیکردم...پ داشی_پآرام

 آقا غوله منو گهیجون...د یب یجون ب

 بدم ینذر هی دی...باخورهینم خورهینم خورهینم

به تمام معنا  وانهید هیدختره کل  نیکردم ا یتعجب بهش نگاه م با

 بودم که به دهیند وونهیبود د

 دختره پرو تخس هیاونم در غالب  دمیاالن د شونیا لطف

 ...خودمون ریدوم ام لنگه

 )آرام(

 

رفتم با هزار  سهیبپوشه از خنده ر نویپسره ا نیا نکهیا باتصور

 یکردم اون ته مها دایپ نویا یبدبخت

 دمیخوب خندمو کردم به سمتش برگشتم که د نکهیبود بعد از ا کمدم

 کنهیداره با تعجب بهم نگاه م

 :براش در آوردمو گفتم یزبون

 یخودت یگیم یهرچ_

 :به سمتش پرت کردمو گفتم زرویچ

 بپوشش برو تا از شرت خلص بشم نویگمشو ا ایب_



همون طور که  دمیخند زیر زیر یپنهون سادمویپشت بهش وا خودمم

 کهویبودم  سادهیپشت بهش وا

از پشت گرفتو محکم فشارش داد برد پشت سرم از درد  دستمو

 فقط چشمامو از یول مردمیداشتم م

 شدیکه باعث لذتم م شیحرص ینگفتم صدا یزیدرد بستمو چ زور

 میریالبته اگه درد دستمو فاکتور بگ

 داشت ینره غول عجب زور نیالمصب ا دیگوشم رس به

 پوشم آره؟ب یدی_حاال به من دامن مآرسام

 یدستا یرفتمو بدونه توجه به درده بازوم که تو سهیحرفش ر از

 نشستمو نیزم یقدرتمندش بود رو

ول کرد  یخنده که دستش کم کم شل شد و دستمو به سلمت ریز زدم

 نهویباال سرم ع نهیدست به س

 کردیبود وبهم نگاه م سادهیزهرمار وا برجه

 ؟یدونه ا هی یکی_آرسام

 ایچه قدر دردونم کل لنگم تو دن ینیبیدونه همم نم هی یکیآره _

 و تخس و بایدختره ز هی ستین

 یکن دایپ ایدن نیا یمثله من تو یکی یو مهربون اگه تونست طونیش

 دمیم زهیبهت جا



اصل...اما  یکه گفت یاون موارد یآره ول یوونگی_از نظر دآرسام

 بود گهید زهیچ هیمنظور من 

و بازهم  یحسود ای ینیبینم یعمته دوما کور وونهیاوال د_

 منو طرفدارهامو به یتونی!!چون نمیکور

 بود؟ یسوما مثل منظورت چ ینیبب یخوب

بود که تک  نیچشم شما عمه ندارم منظورم ا ی_به کورآرسام

 ؟یفرزند

 ؟یخواهر برادر دار ای یتک فرزند ؟تویخب پس خالته!!!تو چ_

 

 !!جواب نده درضمن بنده خاله هم ندارم_سواله منو با سوال آرسام

خب شوهر  یعمه ندار یگفتم وقت یخب شوهر عمته!...!نه...چ_

 !!!کل ولش کنگهید یعمه هم ندار

 م؟یه یهست گهیخودت که د یخودت پس

مثل  یبودم اما دختره پرو وزبون دراز دهید زونی_دختره آوآرسام

 تو نه

 ابیدر یبه خوب اون چشماتو خوب باز کن منو نیخب حاال بب_

 _جواب سوال منو بدهآرسام

 :باال انداختمو گفتم ییابرو



 برات مهمه؟ نقدریچرا ا_

 :زدو گفت یاعصاب خوردکن پوزخند

بدونم خواهر برادر  نکهیچه برسه به ا یستی_خودت مهم نآرسام

 انهی یدار

 هیبگم تا  یزیچ هی خوامیچون نم رمیگیم دهیخب حرفتو نشن_

 بسوزه تییجاها

زدم خوب دارم  یمشت شدش لبخند حرصدار یدستا دنهید با

 فقط سه روز نه نیا دمااااایحرصش م

 کنهیآب م کلویه نیمن بمونه ا شهیو نه کمتر پ شتریب

بعد آبمو که گرفت  کنهیذهنش اول منو له م یکنم االن داره تو فکر

 با نهیشیو بعد م کنهیسرخم م

 از پس که خوشمزم من خورهیم لذت

 :بحث گفتم نیاومدن از ا رونیب یبرا

 خب تو اول بگو_

 داره؟ ی_به شما ربطآرسام

بذار حدس  ینه ول ایداره من تک فرزندم  یخب به تو چه ربط_

 درسته؟ یبزنم تک فرزند

 گفت: یزد و با لحن مسخره ا یپوزخند



 

 درسته؟ یدیاز کجا فهم یبگم واااا ی_حتما االن انتظار دارآرسام

 :گفتم یذوق بچگونه ا با

 درسته_

 یلحظه رنگ تعجب و رنگ خنده رو تو هی یچرا برا دونمینم

 یصورتش کامل جد یول دمیچشماش د

 بود که نام برده بودم ییحس ها نیاز هرگونه ا یو عار یخنث و

 ندارها یفرق چیه تتیمتعجبت با جد افهی؟قیاالن مثل تعجب کرد_

 نکن جوابه منو بده ی_فضولآرسام

غرور و  یخوب معلومه از رو ستین یشما فضولنکه کاره االن _

 گهید دمیاعتماد به سقفت فهم

 :گفتم یزد با تخس یپوزخند

 تیوونگیو د_

 یسگ دارش بهم نگاه کرد شونه ا یسمتم برگشت و با چشما به

 :باال انداختمو گفتم

 گهید ووننیدونه ها خولو د هی یکی_

 مثله تو قای_دقآرسام

 یبا تخس ختهیو ام طونمیش یادیز یکم ستمین وونهیمن خل و د_



 درسته؟ هیطونیش یوونگی_آها اسمه دومه دآرسام

 یباهوش باش نقدریا ادیبهت نم یپسرم چه قدر زود گرفت نیآفر_

 محضه اطلعتون بنده از اون

 نیخدا رحم کنه ا گهیم طونیش شهیصبح بلند م یکه وقت مییدخترا

 و باهم ادیشد بعد م داریباز ب

تو  یوقت یول میبسوزون یشیکه امروز چه ات میکشینقشه م مینیشیم

 زنهیغرور م یشیاز خواب بلند م

برج زهر ماره کوه غرور دوباره  نیخدا ا یا گهیسر خودشو م تو

 یشد کل تو بازار غرورو حساب داریب

من هستم تو  یتا وقت یباش یتو ک یزک یبه غرور گفت یکرد کسات

 من فعل جات یبرو مرخص

 ستمیمیوا

 

 خنده ریز زدم

 وونهیدختره د دمیتو رو خدا دلم درد گرفت از پس خند ی_واآرسام

 هرهر یبه چ ارشوریمزخرف خ

 ؟یخندیم

پسره  نیاز ا یحرفو جمله ا نیلحظه از تعجب خشکم زد همچ کی

 بود به خصوص کل کل دیبع



 کردمیداشتم حال م کردناش

 غرغرو؟ یآقا یزنیغر م ویکنیم هیشرشر گر یتو به چ_

 کنم؟یم هی_من گرآرسام

ذره  هیشده  فیشلوارت کث یدید یوقت یدیخودتو ند افهیآره ق_

 رهیبگ تیمونده بود گر

 ...دختره بـ نی_ببآرسام

 دختره اسم داره اسمشم آرامه_

 خانوم محترم نی_ببآرسام

 نیبه خانوم محترم آفر یدیاز دختر کوچولو رس یشرفتیاوه چه پ_

 نیپسرم آفر

 انهیحرفمو بزنم  یشی_خفه مآرسام

 یکنم راحتم بذار دایشلوار برات پ هیمن  یشیخفه م ؟تویتو چ_

 انه؟ی

 گرد شده بهم نگاه کرد یچشمها با

حرف بزنه  ینطوریجرات نکرده بود باهام ا ی_تاحاال کسآرسام

 ...تو الـ یول

 یدیفهم یجنس مذکر چینه از تو و نه از ه ترسمیمن ازت نم نیبب_

 ...هم انه؟حاالی



دعوت  یمهمون نیتورو به ا یکدوم آدم عاقل ایخدا ی_واآرسام

 کنمیکنم فلجش م داشیکرده؟پ

عصا قورت  هیتو  یک میمهمون نیمحترم من خودم صاحب ا یآقا_

 داد رو دعوت کرده؟

 جا خورد یحساب دیحرفمو شن نیا یچرا اما وقت دونمینم

 

 ی_تو...تو...دختره رستگارآرسام

 متاسفانهبله _

 بهم نگاه کرد مشکوکانه

 _چرا متاسفانه؟آرسام

 یمادر دلم خونه ماجراها داره که تو برا ریبگ دهینشن الیخیب_

 یهنوز بچه ا دنشیو فهم دنیشن

" شیو رفتنه من به مرز "د گهیچشم غره خفن د هی شهیهم مثل

 !!!کردن

تنشو اسکن کردمو  یبه باال به خوب نییو از پا نییباال به پا از

 به نییاز پا نییبازهم دوباره از باال به پا

 !!باال

 زدنت تموم شد دی_دآرسام

 گفتم یشیا



 یبزنم پسره از خود راض دید هیضا نقدریا رویعجبـــا!!مثل چ_

 نیا یستیهم ن یتحفه ا نیهمچ نیبب

 دادنیخنگ امشب داشتن برات جون م یدخترها

 یی_توچه قدر پروآرسام

 رفتم جناببه تو _

 ایحی_و اضافه کنم بآرسام

 که صد در صد به تو رفتم رویکی نیا_

 :زدمو گفتم دید گهیبار د هیلجش  از

گنده تره شلوار بابام به  کلتمینوچ قد تو درازتره...درضمن ه_

 شهیاندازه تو نم

 دیتو موهاش کش یدست کلفه

 ...یزیچ هی نمیبب سایحاال حرص نخور وا_

 

 :زدمو گفتم یبشکن کهوی

 شادمهر یراست_

 ؟ی_کآرسام

 تا برگردم سایجا وا نیهم_

 زود باش ی_باشه ولآرسام



باش برگشتم  یتا برگردم پسر خوب ینکن یطونیخب ش یلیخ_

 البته پفک خرمیم لیبرات پفک و پاست

 خودم یبرا لیتو پاست یبرا

رفتم پوف حاال  نییاز پله ها پا ختمیچپ نگام کرد که کل گر چپ

 همه نیا نیمن شادمهرو از کجا ب

 کنم دایپ آدم

به  دمیدختر د هیشادمهرو کناره  کهویهمه جا نگاه کردم که  به

 سمتشون رفتم

 خودم طونهی_سلم آرام ششادمهر

 جون یسلم شاد_

اسم صدا  نیو زهرمار صدبار نگفتم منو به ا یشاد یی_اشادمهر

 نکن

ازت کمک  ایب شهیخشک م رتیخب بابا حرص نخور ش یلیخ_

 ...خوامیم

 خواد؟بازمیکه آرام تخس از من کمک م هی_اوه چه کارشادمهر

 سوزوندنه؟ شیآت اتیعمل

 :زدمو گفتم یچشمک یطونیباش

 االن در مرحله خاموش کردنشم ینیتا بب یسوزوندم نبود شویآت_

 :کرد و گفت یا خنده



 ؟یشی_چه اتشادمهر

 مغرور یتهران یخراب کردنه شلوار آقا_

 

 :با دهنه باز گفت شادمهر

 _نــــــــــــــــهشادمهر

 :مثل خودش گفتم منم

 آرررررررره_

 :و آرسام همزمان با هم گفتن شادمهر

 !!!!؟؟؟؟؟؟یچـــــــــــــــــــــــــــــــــــ_

 یآرومتر دست دخترارو از پشت بستن اه مگه چ کمیبابا  یا_

 که هیزیکار تعجب برانگ یلیگفتم؟خ

 ن؟یتعجب کرد ینطوریا

 :چشم غره گفت هیبا  شادمهر

 _نه واالشادمهر

 آره؟ گهید یدیپس انجامش م_

 ری_نخشادمهر

سمتش آروم گام برداشتم که اونم آروم عقب رفت آرسام با  به

 گرد شده داشت بهمون نگاه یچشمها



 کرد یم

 گفتم: یزیآم دیلحن تهد با

 

آرسام  یاالن جلو نیهم نکهیا ای یدیانجامش م ایشادمهر  نیبب_

 تا آبروت بره کف ارمیخودم درش م

 پات کهیکوچ ناخن

 :با تعجب گفت شادمهر

بدمش به  ارمویمن شلوارمو در ب ییخوایآرام؟م یگیم ی_چشادمهر

 !!!ن؟ییخودم با ساپورت برم پا نویا

 دهیکه تو اون شب پوش هیاون شلوار هیساپورتم شب وونهید نیبب_

 ساپورتم اصل گمیدارم م یبود

مثله همونه مگه االن پسرا هم ساپورت  قایزنونس دق ستین معلوم

 که تو چشماتو برام پوشنینم

 !؟؟یکنیم یوزغ

 :ادامه دادم دمویکش یپوف

 ستیکلفته کلفته از دور معلوم ن_

 کنمیکارو نم نی_من اشادمهر



 هیرفتم از تو کمد پدرم  رونیخشم بهش نگاه کردمو از اتاق ب با

 شلوار برداشتمو به اتاقم برگشتم

 نیاون شلوار منو شادمهر از خنده پخش زم یآرسام تو دنهید با

 میشد

 ادیخدا چه قدر بهت م یواااا_

 پوشمینم نوی_زهر مار منو اآرسام

 ستیمن که گفتم شلواره بابام به اندازه تون_

که با ترس به هر دومون نگاه  میبه سمته شادمهر برگشت هردومون

 کرد

 

 !!ه؟؟ی_چ...چشادمهر

 :مرموزانه گفتم میمنو آرسام همزمان به سمته هم برگشت کهوی

 ؟یکنیفکر م کنمیبه اونچه که من فکر م یتو هم دار_

 :تکون داد و گفت یسر

 می...مجبورستین ی_چاره اآرسام

 (آرسام)

 نیکه دارم ا دونمیم یزیچ هی هیمارستانیدختره ت نیا گمیم یوقت

 لمیف نیفکر کردم مثل ا زنمیحرفو م



 یکنیفکرم یزیبه اون چ یتوهم دار گهیم یکیبه اون  نیکه ا ها

 یکیاون  کنم؟بعدیکه من دارم فکرم

هم بوده چون  هیآره...چرا؟چون فکرشون شب گهیدر جوابش م هم

 نامرو خوندنو کارگردان لمیاز قبل ف

نامه  لمیکه ف وونهیدختره د نیبگن اما منو ا نویا دیگفته که با بهشون

 من که کف دستمو بو مینداشت

 یفکرها نیو ا کنهیفکر م یداره به چ نیبودم تا بفهمم ا نکرده

 اونم کردمیسرشه فکر م یاحمقانه تو

 ...دیکه ما با کنهیفکر م نیبه ا داره

 یکنیفس فس م نقدریچرا ا گهی_اه برو جلو دآرام

 سایوا_

 ؟یترسی_مآرام

 بترسم؟ یمثل از چ یساکت ش شهیم_

 ننیاالن تورو بب سیچه قدر ضا یدونیم یلو بر نکهی_ازاآرام

 

 ...خـ شهیدختره وراج م_

 فتیراه ب شمیعصاقورت داده خفه م ی_باشه باشه آقاآرام

 دهیکارم به کجا رس ایخدا دمیتو موهام کش یدست یعصب



صحنه روبه روم حالم بهم  دنهیاتاقو آروم باز کردم اه اه اه با د دره

 خورد

 :تو که با اخم به سمتش برگشتمو گفتم ادیخواست ب یطونیباش آرام

 کجا؟_

 :گفت یباتخس

 گهیتو د امیب خوامی_خب منم مآرام

 تو ییایالزم نکرده تو ب سایجا وا نیهم خودیب_

 یکنیچرا ناز م گهیتو د امی_اه آرسام بذار منم بآرام

 هیمگرنه با  یمونیجا م نیدوما هم یتهران یاوال آرسام نه آقا_

 کنمیم تیحال گهیزبون د

 نکردم یدرآورد که بهش توجه ادامو

اونقدر مشغول بودن که متوجه  یعنیبه شلواره پسره افتاد  چشمم

 نکهیا ایوارد اتاق شده  یکینشدن 

تا االن ترجبش  نکهی!!!!!نه بابا...با اداره؟یشلوارشو بر م داره

 حواست نقدریاون موقع ا دینکردم اما نبا

 !!!دزدهیداره شلوارتو م یکی یباشه که نفهم پرت

 !میدیدو یو با آرام تا بگ رونیاتاق زدم ب از



درو قفل کردو به پشت در  عیتو اتاق که آرام سر میانداخت خودمونو

 داد رونیو نفسشو ب دیچسب

افتاد آرام زد  گهیون به همدکه چشمم میزدینفس نفس م هردومون

 یخنده که منم تک خنده ا ریز

 کردم

 طرزه فکرت نیکوفت باا_

 

 یتشکرته آقا اگه من نبودم که تو االن شلوار نداشت ی_جاآرام

 ت؟یاون وضع یتو ؟اونمیبا دزد_

 :گفت یلحن بامزه ا با

 _حالــــاآرام

پسره دنباله شلوارش بگرده  نیاالن اگه کارشون تموم بشه ا گمیم_

 کنه؟یکار م ینکنه چ داشیو پ

 کردیغلطا نم نیاز ا خواستیم ستیبه منو تو مربوط ن نشی_اآرام

 !میدیدزدیتا شلوارشو نم

 واقعا قانع شدم_

 _خوبهآرام

 خب بسه یلیخ_



 _حرف نزن بپوششآرام

 :باال انداختمو گفتم ییابرو

 ؟یپشت کن ییخواینم_

 غر زد یپشت کرد و ه دیکش یپوف

 کردمینگاش م کردمویمن پشت نم گفتی_حاال نمآرام

 

 (آرام)

که  کردمیمضاعفش م بایز یهایطور داشتم از جملت و تشب نیهم

 زد که گوشم کر شد و یداد کهوی

 رید یما یکردو گفت:گودبا یبا یاز تنم جدا شد و ازم با روحم

 _آرررررررااااااااااامآرسام

 بستمو به سمتش برگشتم چشمامو

 عیپس سر نمیبد بد بب یصحنه ها خوامیمن مجردم نم نی_ببآرام

 بپوشش و داد نزن اون فحش

 مونیبه خودم که نه به پسره همسا یعنی دادمیبه خودم م هارو

 یبه خدا اگه صحنه ا نیبب دادمیم

 ندازمتیم برمویم نیاز ب تتویحث کنمیم ییکارا هی امیم نمیبب یزیچ

 ننه بابات تا آخره عمرت یجلو



چون من  یازدواج کن یتونینم تویشونیتو پ خورهیم وهیب مهره

 ...یحساب

 :دیبا خشم غر کهوی

 یبرا هیچرتو پرتا چ نیا وونهی_چشماتو بازکن دختره دآرسام

 ؟یبافیخودت م

بابا چشمامو آروم باز کردم که با  یا وونهیبه من گفت د نیا باز

 چشمام گرد صحنه مقابلم رسما دنهید

 و دهنم باز شد شد

 (آرسام)

 گمیچون من بهت م یریم_

 

 رمینم یگیم یکه چون تو دار نهی_د اخه مشکله منم اآرام

 حرف نزن برو کارتو بکن نقدریا_

 کردم فیکردمو شلوار تورو کث یخدا من عجب غلط ی_اآرام

 غلطام نکن نیاز ا گهیبروووو د_

 ییخوایم یشلواره دختر رو برداشت ی_بابا به من چه تو اشتباهآرام

 !!!!!...که من بـ



 یتو و صحنه ا ییایبود اونقدر هواسم به تو بود که ن رتویتقص_

 شلواره دختر رو یاشتباه ینینب یزیچ

 برداشتم

 به اونا پسره تخس ای_حواست به من بود آرام

 زدو رفت اون ور تخت یغیبردم که ج زیسمتش خ به

شلوار مردونه و زنونه رو  نیفرق ب یکودن نقدریتو ا یعنی_آرام

 ؟یفهمینم

شلوارمو برداشت و رفت  عیبهش نگاه کردم که سر یخشم طور با

 غرغرهاش دنهیحموم با رفتن و شن

 کردم یبودم نگاه دهیچیخودم که پتورو دورم پ به

بود امشب واقعا برام  یافتادم عجب شب یبه چه روز نیخدا بب تورو

 سامه امشبسوال بود که آر یجا

 یاز کلمات و جملت کردویم یهمه حاظر جواب نیبودم که ا من

 که درحد آرسام نبودو کردمیاستفاده م

 االن اصل ازشون استفاده نکرده بود؟ تا

قبول  زدمویسرو کله م وونهیدختره د هیمن بودم که داشتم با  واقعا

 از یکیشلوار  میکردم که بر

که دربرابر حرکات و جملت و !واقعا من بودم م؟یبدزد نهارویهم

 یواکنش چیدختره ه نیا یکارها



 !تا لهش کنم؟ رفتمیجلو نم دادموینم نشون

خندم گرفته بود با اون  افشیق دنهیاومدنش از حموم و د رونیب با

 لباسو دکو پزش شلواره منو شسته

 با غرغر مشغول خشک کردنش شد بود

برج زهرمار  نیاون وقت ا شورمی_من جورابه خودمم نمآرام

 شلوارشو داده من بشورم انگار خودش

و  اهیگنده کرده دست به س کلیکه ه نهینداره بشورتش هم عرضه

 من دخترم زنهیهم نم دیسف

 

داره  کلینره غول به اندازه هشت دراکوال ه نیندارم اما ا محافظ

 کشهیم یمحافظ داره زنش چ یول

 نیدسته ا از

 ن ندارممحض اطلعتون بنده به شکر خدا ز_

 نیمنو باال برد یکه اطلعات عموم نیلطف کرد یلی_اوه خآرام

 مگرنه یجناب...همون بهتر که ندار

...اعتماد ستیخونده شده بود بدبخت اخلق صفر...غرور ب فاتحش

 دل تیبه سقف صد زنت به چ

 کنه آخه خوش



زدم شلوارمو  یغر زدنو تخس شدنش لبخند محو نیبه ا ناخواسته

 که خشک کرده بود آورد و با

 :تخت افتاد بهش نگاه کردم که گفت یکنارم رو یخستگ

مثله  قایدق یهست یپسره خوشگل میاز حق نگذر شییخدا ی_ولآرام

 چه قدر هلوام کل نیخودم بب

 مــــاه ماهم

 اعتماد به سقف گهینکن بعد به من م یوراج نقدریبدش به من ا_

سمت بالحن  هیدرازش افتادن  یکه موها سرشو کج کرد کهوی

 :گفت یمظلومانه ا

 ستم؟ی_مگه من خوشگل نآرام

سوال بود که چرا نزدم از اول  یشده بودم برام جا رهیخ بهش

 گردنشو خورد کنم؟!واقعا چرا!؟

 ...دخترخانوم نیبب_

 _آآآآآآآرررررررااااااااااامـــــــــــــــــآرام

 ریتاث گهید یپسرها یرو دیحرکاتت شا نیخب همون...ا یلیخ_

 گفتم نویاثره ا یمن ب یبذاره اما رو

 باالتر از قبل بره تونیاطلعات عموم تا

 :زد و گفت یتعجب چشمک درکمال



...حاال تو فکر کن رهیهم انتظار نم نایاز ا شتریازت ب نی_آفرآرام

 هیتهمتت  نیحرفت و ا نیمن بابته ا

 زدن ندارم یلیبهت زدم چون به جونه تو اصل حاله س یلیس

 

تخت افتاد و چشماشو بست پاهاش  یرو دمیدر کمال تعجب د و

 یبودنو باال تنش رو نیزم یرو

 :بسته گفت یبا چشمها تخت

 بود یشب باحال ییخدا یول ی_باور کن مردم از خستگآرام

 :ادامه داد یخواب آلود یصدا با

 هات آشنا شدم آرسام شبت ستاره بارون_خوشحال شدم که باآرام

 ینطوریاعتماد داره که ا بمیپسره غر هیبه من که  نقدریا یعنی

 ترسهینم نیا یعنیکنارم خوابش برد؟!

شلوارمو عوض کردم  دمویکش ی!!!پوفارم؟؟یسرش ب ییمن بل که

 انداختم که یناخواسته بهش نگاه

 شدیخواب مظلوم م یخوابش برده بود چه قدر تو مظلومانه

 ...رونیاتاقشو خاموش کردمو از اتاق زدم ب المپ

************ 

 دیکردیم یچه غلط نیآرسام اون باال داشت کنمی_حللت نمریام

 هیمن مودب  یتو نبود یهان؟وقت



اماتو...تو  نداختمینشسته بودمو اصل به مرده نامحرم نگاه نم گوشه

 یکرد انتیپست فطرت بهم خ

 روهم یختیر گهید یکی درسته؟با

 یلیدره اون گاراجتو ببند به خدا خ یدوست دار یجانه هرک ریام_

 زنمیخستم حالو حوصلتو ندارم م

 کنمیم شلوپلت

 یشد ضیگفت که تو مر وونهید ریام نیآرسام ا ی_راستاشاری

 بود داداش یماجراش چ

 :زدم پس کلش و با حرص گفتم یکی

 اون شربت بود_

 نهیسنگ _آخ دستت چه قدراشاری

"آخ"  گمیو م زنهیمنو م ینطوریکه ا ییوقتا اشاری_بخور آقا ریام

 بچه سوسول حاال ینگ یتا تو باش

 ؟یکن فیمام تعر یماجراشو برا ییخواینم آرسام

 

 گهیوقت د هیخستم بذار  یلیحوصلشو ندارم خ_

 شدیشده قربان حاال نم تونیباعث خستگ اریبس تی_اوه بله فعالریام

 تا دیکردیم تیکمتر فعال کمی

 !؟یکردنشم داشته باش فیتعر یبرا یانرژ



 کردمیم شتیر شیخستم مگرنه ر یلیکه خ فیح فیح_

 باهات موافقم یدرست گفت نوی_ااشاری

و حرفه درستو از  دینیمنو بب یها تیموفق دی_شما چشم ندارریام

 نیا نهیبه خاطر هم دیمن بشنو

 مرده لیذل یحسودها دیزنیم حرفارو

 یکامل صحنه احساسات یکن هیگر کمیمامان جون... ی_اوخاشاری

 شهیم

فعالن!اگه صحنه  ستین یجنبن صحنه احساسات یها ب ی_بعضریام

 بشه که هردومون یاحساسات

 !میشیم بدبخت

 :گفت یلحن بامزه ا هیبا  اشاری

 یجنبه تو بود یمنظورش از ب قایآرسام جان؟دق ی_توجه کرداشاری

 یشو تا من کم یحاال عصب

 !!!بخندم

سر به  هیتو سرش که کل بدبخت  میزد یکیباهم  ریمنو ام همزمان

 امواتش زد و برگشت

..................... 

فکر  شبید یبودمو به ماجراها دهیتختم دراز کش یرو

 من شبیواقعا آرسامه د یعنی...کردمیم



 ی...حتزدمی...حرف مکردمیبودم که باهاش کل کل م بودم؟من

 ...من بودم که چند باردمیباهاش خند

 کردم؟ فیدلم ازش تعر تو

بودم فرق داشت شر و تخس  دهیکه د ییزدم آرام با دخترها یغلت

 نبود کل زونیبود از همه مهمتر آو

بود که بعد از نه سال باهاش کل کل  یدختر نیتر بود اول متفاوت

 حرف زدم در ینطوریکرده بودم و ا

بود که بهش  یدختر نینشون ندادم اول یکارهاش عکس العمل برابر

 باهام ینطوریا دادمیاجازه م

 رفتار کنه یحت ایبزنه و  حرف

 

 کنم؟اونایمن چرا دارم بهش فکر م دمیتخت طاق باز خواب یرو

 سانحه بود که اتفاق افتاد و هیفقط 

مهمتر  یبه فکر کردن نداره من کارها یهم تموم شد و لزوم االن

 انجامشون بدمو از دیدارم که با نایازا

 )...(ینقشه نابود یمهمتر رو همه

 (آرام)

 ؟یزنی_خب چرا باهاش حرف نمانایک

 بهش بگم؟ یبرم چ ؟مثلیشد وونهید_



 ..._بگو کهانایک

 نیکه اول نی...همشیشناسی...نمشیدی...تو ندزمیعز شهینم گمیم_

 کسانمی واریجملرو بگم زده با د

 یبادم کن میببر یبا کاردک منو جمع کن ییایب دیبعد با کرده

 قمپز در نکن دختر نقدری_اانایک

 یکار نیکه همچ دونستیم شناختیمنو خوب م انایکردم ک یا خنده

 جواب نخواهد یازجانب من ب

 موند

 :ناز موهامو پشت گوشم انداختمو گفتم با

جذاب  ونیجون اون وقت اونم دکوراس انایک یگیراست م_

 مونهیم نمصورتش سال

 هیپسره خوشگلو جذاب ییخدا یول میهی_اانایک

 :گفتم یلودگ با

 اره_

 

 ندشی_خوش به حاله زنه آانایک

 خنده ریبه بازوش زدم که زد ز یمشت

 ؟یکار کن یچ ییخوای_خب حاال مانایک



 سکهیر دونمینم_

 سکی_و تو هم اهل رانایک

 به خال یزد_

 ؟یدی_پس انجامش مانایک

 آماده کن دیجد اتیعمل هی یبراچه جورم...خودتو _

 ...که آقا مـ یقراره فقط بگ وونه؟توید هیچ اتی_عملانایک

هم  یلیاون باهوشه و خ گهیو نقشه داره د اتیبه عمل ازیخب ن_

 هی...نوچ...کار سخترینفوذ ناپذ

آرام  کنمیخودمو آماده م گهید یسخت ی_خب توهم عشقه کارهاانایک

 م؟یشروع کن یک

 ...فردا نیاز هم_

 (آرسام)

 خانوم اومدن با شما کار دارن هی سیجناب رئ_

 

 باال آوردمو بهش نگاه کردم سرمو

 خانوم؟ هی_

 دارن و از اشناها هستن یبله...گفتن وقت قبل_



اونم با  یوقت قبل یدختر نداشتم تازه با کس یکه دوروبرم اشنا من

 ه؟یک یعنیخانوم نداشتم پس  هی

 داخل ادیبگو ب_

 داخل دییچشم...بفرما_

 دنهیانداختمو خودمو مشغوله کارهام نشون دادم با شن نییپا سرمو

 پاشنه بلندش یکفشها یصدا

 نیکه با وارد شدنش چشمام گرد شد ا هیک نمیباال آوردم تا بب سرمو

 کرد؟یکار م یچ نجایا

 یتهران یآقا یشد ریغافلگ_

 ؟یکرد دایاز کجا پ نجارویآدرس ا_

کردنه  دایبلد بودم به بابام گفتم آدرس داد پ تویلیفام _راحت بودآرام

 ستاین یسخت ادیشرکتتون کار ز

 یجناب تهران نیکه خودتونو دست کم گرفت معلومه

 کرد یبهش نگاه کردم که خنده ناز مشکوکانه

 ؟یکنیم ینطوریچرا چشماتو ا گمی_به خدا دارم راست مآرام

 دونهیزنه؟نمیلحن داره حرف م نیچرا با ا دمیتو موهام کش یدست

 ...که من

وسط اتاقتون  یطور نیهم دیبا ای نمیبش یکنی_تعارف نمآرام

 ستم؟یوا



 باال انداختم ییابرو

 دییاوه بله بفرما_

و رفتارش  ستین یناز نشست قشنگ معلوم بود نازهاش خرک با

 چه قدر مودبم شده هیطور نیهم

 !بود

 

برج  نیدو ساعت مودب باشم ا خوامیم نی_تو رو خدا ببآرام

 ذارهیزهرمار مگه م

 نهیع قای!دقزد؟یبهش نگاه کردم داشت با خودش حرف م باتعجب

 کردیخودم بود بلند فکر م

 :حرص بهم نگاه کردوگفت با

بلند شو  زیاز پشت اون م یشرکت نیا سیرئ دمی_خب بابا فهمآرام

 کارت دارم نیبش نجایا ایب

 مثل؟_

 قدر کوتاه و رساس؟ نیجملتت ا شهی_همآرام

 :دادمو گفتم هیتک استمیر یبه صندل نهیبه س دست

 حرف بزنم خانوم رستگار یباهات طوالن نمیبیالزم نم_

 هیفقط متاسفانه  ستمیباهاتون ن ادی_منم مشتاق حرف زدن زآرام

 دارم که حلش به دستانه یمشکل



 !توهه گنده

 دختر پرو بود نیکردم دوباره پرو شده بود کل ا یاخم

 شنوم یمودب باش...خب م_

 انه؟ی یکنی_اولش بهم بگو کمکم مآرام

 نه ایکه کمکتون کنم  رمیگیم میبعد تصم هیبفهمم که چ دیبا_

 :گفت دویکش یپوف

 امیمن م ای نیبش نجایا ایب ای شمیم تیاذ ینطوریمن ا نی_ببآرام

 اونجا

 زدم یپوزخند

 نجا؟یا ییایم یمثل چه طور_

به دلت صابون  یخودیپس ب نمیپاهات بش یرو امی_مسلما نمآرام

 هی ای نمیشیم زیم یرو اینزن حاال 

 نمیشیکنارت م ارمویم یصندل

 

دختر کل تخس و لجباز بود  نیزدم ا یلبخند کج هاشیگستاخ به

 خسته کننده نبود!بلند شدمو با

 زمیم یبه جلو نهیرفتم دست به س زمیم یمحکم به جلو یقدمها

 هیدادمو بهش نگاه کردم با  هیتک



 :گفتم یمحکم و مردونه ا یصدا

 شنومیم_

 :گفت یخاص یباال انداخت و با تخس ییابرو آرام

 ؟یترسی_ازم مآرام

 بردم توهم اخمامو

 ازت بترسم؟ دیدختر؟من؟چرا با هیاز _

بهت قول  خورمتیخدا نم ؟بهینیکنارم بش ییای_پس چرا نمآرام

 دمیم

 روزمندانهینشستم که لبخند پ شیکلفه رفتم مبل کنار دمویکش یپوف

 سمت دیزد و خودشو کش یا

 یدادمو پا هیمبل تک یمبل و دستشو روش گذاشت به پشت دسته

 هیچپم انداختم  یپا یراستمو رو

 پام گذاشتم یرو رو یکیدسته مبل و اون  یرو دستمو

 ؟یحرف بزن ییخواینم_

 دمیچشماش د یبار استرسو تو نیاول یبرا

 بدم حیبهت بگم...بهتر بگم...توض یزیچ هی خوامیم نی_ببآرام

 شنومیم_

 هیطوالن ؟چونی_وقت دارآرام



 بذارم حرفتو بزن ارتیدر اخت تونمیاستراحتمه م مهیتا_

 آرسام من...من...اولش نی_ببآرام

 ینطوریا دمیمن د شیکه چند شب پ یشده که دختره تخس یزیچ_

 درست تونهیاسترس داره و نم

 یحرفه دلتو بزن ینتون ای یباش یکه خجالت ادیبزنه؟بهت نم حرفشو

 

سرشو باال آورد و چشماشو بست و تند تند شروع کرد به  کهوی

 :گفتن

به هدفم  نکهیبعد از ا یباهام ازدواج کن خوامیازت م نی_ببآرام

 !!یطلقم بد دمیرس

 یچ قایاالن دق نیگرد شده و متعجب بهش نگاه کردم ا یچشمها با

 فرمود!!!؟؟؟؟چشماشو با ترس باز

 متعجب و جاخورده من نگاه کرد افهیبه ق کردو

 :گفتم گنگ

 ؟یگفت یتو...تو...االن...تو االن...چ_

 یچه طرزه خاستگار نی_اوف گند زدم د آخه دختره احمق اآرام

 یمشکل هیآرسام من  نیپسره!بب هیاز 

حاال مشکلم و چند ساله داره که  نیچند شهیمشکل من ر نیا دارم

 یبهم گفته ازدواج کن تا خلص ش



دختر  کردمیزدم اشتباه فکر م یاومدمو پوزخند رونیشوک ب از

 از دونستینبود اما خوب م یزونیآو

دختره با  نیا لهیوارد عمل بشه و به هدفش برسه ح یراه چه

 متفاوت تر بود یلیخ گهید یدخترها

 خواستیوم کردیمثله اسمش آرام آرام کار م قایبه هوشش دق نیآفر

 که به هدفش برسه

 یخودیرفتم از اولشم ب زمیزدمو بلند شدم به سمته م یپوزخند

 دختره با نیکه ا کردمیدربارش فکر م

 یلیدخترها متفاوت تره...متفاوت بود اما خاص بود نقشش خ هیبق

 گرانه و صد البته لهیماهرانه و ح

نقشش فکر کرده  نیا یبرا یچند شب هید حتما بو هیتر از بق متفاوت

 بود

 یبر یتونیاگه کارت تموم شده م_

 :شد و گفت بلند

 ؟یکنیکمکم نم یعنی_آرام

 بهش نگاه کردم نشستمو

 ؟یشناسیتو منو م_

 ؟یشناسیمنو م ؟توی_تو چآرام

 زدم: داد



 

 نه؟ ای یشناسیمنو م پرسم؟گفتمیمنم سوال م نجایا_

 نییسرشو پا رهیگیاالن جبهه م کردمیانتظارم که فکر م برخلف

 :انداخت و گفت

که تورو  هیک شناسمتیم ینگ ینه اماخب بگ ادیز یلی_خآرام

 نشناسه

 شدمو آروم به سمتش رفتم که اونم آروم آروم عقب رفت بلند

که نه از  یمرد هیکه روبه روته اسمش آرسامه تهران یمرد_

 حبت نهنه م شهیحال یزیاحساسات چ

...به قوله خودت برج زهرمارم...اعتماد به سقف دارم چون عشق

 خودت چند ادتهیداشته باشم... دیبا

بدبخت زنم حاال  یگفت ؟بهمیبهم گفت یاتاقت چ یتو شیپ شب

 و یباهام ازدواج کن ییخوایم

 ؟یزنم بش خودت

 ستیکه ن یدائم هیازدواج ما سور نیا نی_ببآرام

تو گوشات فرو کن که آرسام  نویا نی...ببیهرچ یدائم ای یسور_

 من کنهیوقت ازدواج نم چیه یتهران

 میدخترو وارد زندگ هیاز سنگه و دوست ندارم و نخواهم داشت  دلم

 مثل تو یکنم اونم دختر



 :از کوره در رفت و باخشم گفت کهوی

چه قدر خاستگار و  یدونیدلت بخواد م میلی_مگه من چمه؟خآرام

 کشنه مرده دارم؟

از  یکیبا  یریخب چرا نم یگیاگه راست م خوادیحاال که دلم نم_

 یهمون کشنه مردهات ازدواج سور

 ؟یبکن

 :زد داد

 !!اعتماد ندارم اال تـــــو یمرد چی_چون من به هآرام

 !!!گفت؟ یدختره االن چ نیبهش نگاه کردم ا یناباور با

 ؟آرهیله کن شتریآره؟غرورمو ب یبشنو نویهم یخواستی_مآرام

 جزتو یمرد چیمن به ه یدیدرست شن

منو با  یتونستیم نیچرا؟چون اون شب توماش یدونیندارم م اعتماد

 و هرگونه سوء یخودت ببر

 د؟نهیفهمیم ی...کیو بعد به درک منو ول کن یازم بکن ویا استفاده

 نه تو منو شناختمویمن تورو م

اثبات  به تونستمیبازهم نم کردمیم داتیاگرم پ یحت یشناختیم

 مرد مغرور هیبرسونمش چون تو 

 



کس  چیپس ه دونستنیهمه م نویو ا یاز دخترها فرار ویبود

 ...چون توکردیحرفامو باور نم

تو اون اتاق هزار بل سرم  یاون شب تو اون مهمون یتونستیم

 چون یکارو نکرد نیاما بازهم ا یاریب

تو جام امنه  شهیپ دونمیم ینامرد رفتار نکرد هی نهیع یبود مرد

 باهات ازدواج کنم بعد از یوقت دونمیم

ازت سر  ییخطا ویکنیطبق قرارمون ولم م دمیبه هدفم رس نکهیا

 که باعث هییهایژگیاز و یکی...زنهینم

 زتریپسرا برام متما هیکار انتخاب کنمو از بق نیا یتورو برا شد

 مونیکه با ازدواج سور دونمی...میباش

 ستمیقولو قرارمون مطمئن ن ریز یزنیبه هدفم تو نم دنیاز رس بعد

 یدارم که تو کار مانیچون ا

 بشم و هم تو مونیپش ممیکه هم من ازتصم یکنینم

 :بهم کردو به سمت در رفت و همزمان گفت پشت

دخترو که از  هیو  یبهم کمک کن یتونیم نی_فکراتو بکن...ببآرام

 نجات کشهیداره عذاب م یسه سالگ

 گهیفکر د هیبود زودتر بهم جواب بده تا  یجوابت منف انه؟اگهی یبد

 تونمینم یا گهیبکنم پسره د یا

انتخاب کنم چون گفتم که...فقط به تو اعتماد دارمو  یحت ایکنم  دایپ

 یتهران یبس...روز خوش آقا



 زل زدم شیخال یرفت با بهت به جا رونیاتاق ب از

 "تـــــو اعتماد ندارم اال یمرد چیچون من به ه"

 "تو"

 "تو"

 ؟چهیها؟چه عذاب لیبه من اعتماد داشت؟فقط به خاطر اون دل فقط

 به من؟ دیفقط با ؟چرایدرد

 دمیتو موهام کش یدست کلفه

 ...بهش کمک کنم چون...چون تونمینم من

 نیو ا یپسر مرد نیمغرور تر یتو آرسام تهران دونمیچون م "

 که باعث شد تورو هییهایژگیاز و یکی

 "یباش زتریپسرا برام متما هیکار انتخاب کنمو از بق نیانجام ا یبرا

منم  زهیمتما گهید یهمون طور که اون برام نسبت به دخترها یعنی

 زم؟یبراش متما

.............................. 

 

 میکه هنوز تصم ییهفته از اون روز گذشته از اون ماجرا هی

 نکنم ایبراش نگرفتم قبول کنم  یقاطعانه ا



بهش کمک کنم اما  دیبه من گفت چون مردم پس با اون

 تونمیمن...آرسامم نم

گولتونو  نباریزدم خوب تونسته بود باحرفاش خامم کنه ا یپوزخند

 هیآرام کوچولو تو با بق خورمینم

و نقشت قابله  لهی...رفتارت... و صد البته نقشت حیدار فرق

 یمنم آرسامم کس یول شهیستا

 یسخت در اشتباه نیبه خاطر هم شیختهنوز نشنا که

 (آرام)

بهش زنگ بزنم  تونمینداده نم یهفته گذشته اما هنوز بهم جواب هی

 ستیحاال ن کشمیچون خجالت م

 زنهیم ییعجب حرفا وونهیشمارشو دارم!دختره د یلیخ

بزنه روش  یاگه حرف دونمیقراره بهم بده؟من م یچه جواب یعنی

 مونهیم

احمقانه باشه مثل چشمام  دیچرا اما شا دونمیاعتماد داشتم نم بهش

 بهش اعتماد دارم...کنارش

   

 یبد ای...پسره چشم چرون هوس باز ستمی...نگران نترسمینم

 مغروره و شمینم تی...کنارش اذستین

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki


 ایبگم دوسش دارم  خوامینم هیغروره مردونش برام ستودن نیا

 هیکنارشم انگار  یعاشقشم نه اما وقت

اگه جوابش  کنمیو پناهگاه م نتیکنارمه کنارش احساس ام یحام

 کار کنم؟اگه نخواد یباشه چ یمنف

 نجایفرار از ا یبرا یکمک کنه و منو نجات بده از چه راه بهم

 وارد عمل بشم؟

 ...دمیکش یپوف کلفه

 خوامینه؟اون طور که م ای کنهیم فته؟قبولیقراره ب یچه اتفاق یعنی

 انه؟یخواهد رفت  شیپ

 است! نی...مشکل اکندینم ای کندیم قبول

 

 (آرسام)

 کن دایشماره خانوم رستگار و برام پ_

 سیچشم جناب رئ_

 دیشمارشو نداشتم با دمیتو موهام کش یکلفه دست میرفتنه منش با

 حیباهاش حرف بزنمو ازش توض

 ...دیکه برام آورد نتونستن منو قانع کنه پس با یلیاون دال بخوام

 یفکر و حواسمو نابود کرد یکه زد ریتو گورت ام یا



از  یکیبدون در زدن وارد اتاق شدو به سمت  شهیمثل هم ریام

 مبلها رفتو روش نشست

 ؟یگرفت متویشد؟باالخره تصم ی_سلم به عشق خودم...چریام

 فکر کنم_

 _خب؟ریام

 نکهیبفهمم ا زهارویچ یلیخ دیبا ریبهت جواب بدم ام تونمیفعل نم_

 هست یتضمان ه؟چهیهدفش چ

داره چه  یکلک نباشه؟از سه سالگ هیباشه و  یازدواج سور نیا که

 از خونه باباش کشه؟چرایم یعذاب

اون  یدونیو نکته مهمتر چرا از باباش متنفره؟چون که م هیفرار

 نقشه نیدختره رستگاره و امکان داره ا

 نیرو جمع بکنه تا شرکت منو زم یباشه تا بتونه اطلعات پدرش

 بزنه

گل کرده  تیهمه راهو کارآگاه باز نیا رهیم ی_اوووو کریام

 زم؟یعز

 بفهمم نهارویهمه ا دیبا_

که نجابتتو لکه دار  کنمیآرسام من ضمانتشو م نیبب گمی_مریام

 یازدواج سور هیازدواج  نیو ا کنهینم



 هیتورو خدا  یجد یول یدار تیبود و تو در کنارش امن خواهد

 سگ نشو باشه یبگم ول خوامیم یزیچ

 چپ نگاش کردم چپ

 

 بنال_

 هیآرسام آرام دختره قشنگو پولدار نی_ممنونم بابت ادبت...ببریام

 نه زونهیمثله خودت مغروره نه آو

 یلیبهت برگردونه چون خ طنتتویش تونهیکه م هیاون تنها کس یزیچ

 وبه ایب یپسر شد ریتخسه پ

 سرو سامون بده پسره من تیزندگ

 :دمیپرس مشکوکانه

 منظور؟_

 اریکن دلشو به دست ب یو باهاش زندگ ای_بریام

 یشدمو آروم به سمتش رفتم و همون طور با لحن آروم ول بلند

 :گفتم زانهیآم دیتهد

 بشه؟ یکه چ_

 ی!خب زندگری!مواظب خودت باش امشهی_پوف داره سگ مریام

 ...گهید دیکن



 بشه؟ یچ یک_

مثل من چه  ؟حاالیکرد ریجمله گ نیا یبابا تو االن رو ی_اریام

 آرسام نی؟ببیبدم که منو نخور یجواب

 ...دو تا کناره هم شما

 خشم خواستم فحشش بدم که در اتاقم زده شد با

 :دادو گفت رونیب ینفس راحت ریام

که هست  یقربونت برم هر ک یاله یفرشته نجاتم...ا ییی_ووریام

 دوتاماچه آب دارش رمویاالن م

 کنمیم

کرد و راهه  یشیا ریوارد شد که ام میز شد و منشدراتاقم با کهوی

 شد مونیرفترو برگشت بدبخت پش

 ؟یداشت یکار_

 کردم دایبله قربان...گفتم بهتون خبر بدم شمارشونو پ_

 

 زیم یبذارش رو_

 چشم_

رفت با  رونیرفتو شماررو گذاشتو از اتاق ب زمیبه سمت م میمنش

 که معلوم بود ریبسته شدن در ام



 :گفت عیگل کرده سر شیفوضول

 ؟ی_شماره کریام

 نداره یبه بچه ربط_

 :گفت یطونیباش ریام

 ته؟یلی_آها شماره لریام

 ببرتت ادیزنگ بزنم بهش بگم ب لهینه شماره عزرائ_

 :از سره جاش بلند شدو گفت ریام

جمع  لمویمن برم وسا یزنیبده خب تا تو زنگ م رتی_خدا خریام

 لیعزرائ یکنم چون قراره با آقا

لباس  دیافتاده راحت بشم با لیبزنمو از دست تو از دماغ ف یدور

 ها ولوازم الزمو با خودم بردارم تا

 نفسم یبر نخورم فعل من برم با یبا مشکل اونجا

پسره کل  نیشد ا داریکنج لبم پد یکرد که لبخند کج یخنده ا تک

 به شماره نگاه ریخل بود با رفتنه ام

 ...وقتشه کردم

بشم به خصوص که اون دختر...دختره  زهایچ یلیمتوجه خ دیبا

 ...رستگاره و اون هم

 (آرام)



نفهم...دو هفتس که  شعوریتو موهام زدم پسره ب یچنگ یعصب

 نداده آخه بگو یگذشته اما بهم جواب

 ؟اونیاز اون برج زهرمار کمک خواست یاحمق چرا رفت دختره

 مغرور عصا قورت داده عمرا بهم تهیعفر

 

باشم فقط  گهینقشه د هیبه فکر  دیکمکت کنه با نکهیا ایبزنه  گزن

 که بره زنمشیچنان م نمشیاگه بب

 سلم کنه و برگرده لیعزرائ به

رفتم شماره ناشناس  میزنگ خورد که با خشم به سمت گوش لمیموبا

 جواب دادم تیبود با عصبان

 ه؟یک_

 فکر کنم اشتباه گرفتم خوامیمعذرت م_

 محترم یآقا یکار دار یبا ک_

 با خانومه آرام رستگار_

 خودم هستم_

 بور هستم نگیچه جالب منم ک_

 چه خوشمزه...امرتون_



شدم چه  یطور هی دنشیاز پشت خط اومد که با شن ییصدا کهوی

 قدرم صداش اشنا بود

 ر؟یام یکنیم یچه غلط یدار_

 زنمیدختره حرف م نیدارم با ا سایوا_

 با کدوم دختره_

 نمیبب رونیچه...برو ببه تو _

پسره برام آشنا بود  یچه قدر صدا دادمیبه مشاجرشون گوش م کلفه

 خشم نداخت؟بایم یک ادهیمنو 

خب کجا بودم؟آها  شنیم دایپ ییقطع کردم عجب مزاحم ها لمویموبا

 فش ترویداشتم اون عفر

 دادمیم

 

 (آرسام)

 ؟یدختره زنگ زد نیاحمق تو چرا به ا_

کنمو بهش بگم با چه عجوبه  مونشیپش خواستمی_به تو چه مریام

 سقف هی ریقراره بره ز یا

 :گفتم دمویتو موهام کش یدست کلفه

 شناختت؟_



 بود یعصبان یلیبهش نگفتم اما خ یچی_فکر نکنم هریام

 ؟یخودت زنگ زد لهیبا موبا_

 ؟یبهش زنگ بزن ییخوای_آره بابا...نمریام

 ؟یبر ییخوایتو نم زنمیچرا االن زنگ م_

 رون؟یب یکنیمنو پرت م ی_دارریام

 معلوم نبود؟_

 ..._چه قدر مودبانه...خداحافظ...اما قبلشریام

 :شونم گذاشت و دوستانه گفت یسمتم اومدو دستشو رو به

 ذارمیبهش احترام م یریکه بگ یمی_هر تصمریام

حرفو داشتم از زبونش  نیزدم خوشحال بودم که ا یکج لبخند

 ل شده بودعاق کمیباالخره  دمیشنیم

اما  یکنار تا تو کناره اون خوشبخت بش رمیم تی_من از زندگریام

 بدون من حاملمو هفت ماهمه نویا

بابات مرده  گمیبهش م ارمویم ایبه دن بیشهر غر هی یتو بچمونو

 طوفان چون حتما زارمیو اسمشو م

 خودش یبرا شهیم یو مثل تو طوفان رهیپدرش م به

 

 خنده ریبهش زدم که زد ز یپس کله ا هی



 نمی...گورتو گم کن ببیفکر کردم آدم شد_

دوتا  خچالتیبگم از تو  نمیا یبابا ول یزنیخب چرا م یلی_خریام

 برمیو باخودم م دارمیتخم مرغ بر م

خونه  ادیاگه شوهره دومم ب میندار یچینهار درست کنم ه دیبا خونه

 و کبودم اهیس مینهار ندار نهیو بب

 کنهیم

 بردار_

 دهیمزه نم یآخه تخم مرغ خال دارمیهم برم سیسوس گمی_مریام

 جونه تو تازه شکم دوتا مرده گندرو

 کنهینم ریس

 خب یلیخ_

اونم  میرب و روغن هم ندار کنمیحاال که فکرشو م می_خب اریام

 رب دوست یلیخ اشاریبردارم آخه 

 داره؟

 :گفتم یکردمو با کلفگ یا خنده

 رووووونیبردار فقط گمشو بروووو ب ییخوایم یهرچ_

 (آرام)



نامرد که دست  هینامرد بود  هی یکردم که بهش گفتم مرد اشتباه

 کار کنم؟چه یچ ایرد کرد خدا ازموین

 کنم دایجهنم دره نجات پ نیاز ا یطور

 بهیزنگ خورد که کلفه بهش نگاه کردم دوباره شماره غر لمیموبا

 بابا یبود ا

 

 بله_

 :اسممو به زبون اورد لیپشت موبا یبم و محکم یصدا

 خانوم رستگار؟_

 اومد یبدم م میلیفام نیچه قدر من از ا اه

 خودم هستم امرتون؟_

 یپشت تلفن چه قدر مودب_

کار دارم مگرنه  دیمحترم زودتر کارتونو بگ یاعصابم خورده آقا_

 حقتو ادیبه شوهرم ب دمیم مویگوش

 کفه دستت بذاره

به کمک من  یازین گهیپس د یشوهر کرداوه پس _

 ...خدافسستین

 هول شدم کهوی



 سایوا سایوا_

 بله_

 ؟یتو...تو...آرسام_

 ه؟یتهران یمنظورت همون آقا_

 گفتم:بله منظورم خوده نامردشه یمسخرگ با

 رهیجملرو آروم گفتما فعل کارم بهش گ نیا البته

 بله خودم هستم_

 :زدمو آروم گفتم یلبخند ناخواسته

 درسته؟ یکه زنگ زد یکنی_پس کمکم مآرام

 

 رمیبگ میبعد تصم یبد حیموضوعو برام توض یسر هیقبلش  دیبا_

 و بهت جواب بدم

چه  یهمه مدت داشت نیا ؟پسینگرفت متویپوف تو هنوز تصم_

 ؟یکردیم یغلط

 مودب باش خانوم رستگار_

 امیرسما ب ینیریبا گلو ش ییخوای؟میکنیبابا چرا ناز م_

 ت؟یخاستگار



 ارشوریخ نقدرمیدخترخانوم...ا رهیگفتم مودب باش...کارت بهم گ_

 اریدر ن یباز

 اووووه

 صدرو ببنده یدهانه غار عل نیا ادیب یکیاالن آرسامه؟نه بابا  نیا

 ...فعل دور دوره توههیتو بگ یخب...هرچ یلی...خایپوف خدا_

به خونه  ینباش یزینگران چ ویراحت باش نکهی_به خاطر اآرسام

 نیبه خاطر هم کنمیخودم دعوتت نم

 دمیم شنهادیشام پ ی)(...رو برارستوران

 زدم یمحو لبخند

چون بهت اعتماد  شدمیخونمون نگران نم ایب یگفتیاگه م یحت_

 ندارم پس برام یدارمو کنارت ترس

 ستین ینگران یجا

 :گفت یآروم یباصدا

 ؟یدیترسیذره هم نم هی یعنی_آرسام

 اصل_

 ؟یشدی...نگران هم نم؟یچنگران _

 هم بستم یچشمامو رو یزدمو به آروم یمحو لبخند



 یتو بهم ثابت کرد یکنیوجه....ممنونم آرسام که کمکم م چیبه ه_

 ستنیکه همه مردها لنگه هم ن

 ...ساعت هشت اونجام آقا پسر خدافسشهیم دایتوشون پ مردهم

 

 :گفت یآروم یصدا با

 _خدافسآرسام

و از  نمیچسبوندم به س مویزدم گوش یقطع کردمو لبخند تماسو

 بالش فرو کردمو یسرمو تو یخوشحال

 زدم غیج

 شکــــــــــــــــــــــرت ایخدا

 (آرسام)

چون بهت اعتماد  شدمیخونمون نگران نم ایب یگفتیاگه م ی_حتآرام

 ندارم پس یدارمو کنارت ترس

 ستین ینگران یجا برام

 دیته دلم لرز یزیچ هی

 :گفتم یآروم یباصدا

 ؟یدیترسیذره هم نم هی یعنی_

 _اصلآرام



سوال  یشده بودم حسو حالم و حت یطور هیچرا اما  دونمینم

 دست خودم نبود ناخواسته دنامیپرس

 دمیپرس

 ؟یشدیهم نم ؟نگرانینگران چ_

 یتو بهم ثابت کرد یکنیوجه....ممنونم آرسام که کمکم م چیبه ه_

 ستنیکه همه مردها لنگه هم ن

 ساعت هشت اونجام آقا پسر خدافس شهیم دایتوشون پ مردهم

 

 گفتم:خدافس یآروم یصدا با

بار جواب  نیاول یآوردم برا نییپا ویگوش واریبه د رهیو خ آروم

 جوابه یدادم حت رویکی یخداحافظ

 ......اما...اما...آرامدادمیرو هم نم اشاریو  ریام یخداحافظ

 د؟یلرز کمیتنم گر گرفته؟چرا داغ شدم؟چرا ته دلم  چرا

و قرار گذاشتن قرار بود  کیسلم و عل هیکه مکالمه هام در حد  من

 باشه پس چرا اون سوالهارو هم

 کنه؟یم تیآرام کنارم احساس امن دم؟چرایپرس ازش

کارش نقشه  نیا نکهیدارم ا نانیزدم منم بهش اطم یمحو لبخند

 جنبه داره و نکهیا ستین یشوم



دخترها با اون حرف  نیکه من فقط االن ب دونهیآرام م ستین جنبهیب

 ذره سوءاستفاده هیاما  زنمیم

 یپوف میرینقششو فاکتور بگ نیالبته اگه کار االنش منظورم ا نکرد

 و به ساعت نگاه کردم دمیکش

 خودمو آماده کنم عتریسر دیساعت وقت داشتم با هیهفت بود  ساعت

قرمز رنگم شدمو به سمته رستوران حرکت کردم بعد  یفرار سوار

 دختر هیقرارم با  نیاول نیاز نه سال ا

 استرس داشتم کمیچرا  دونمیو نم بود

 (آرام)

خوب و  پیچرا دوست داشتم ت دونمیبه خودم نگاه کردم نم باذوق

 یرو مویبزنم رژه صورت یخوشگل

کوتاه نبود  ادیپام کردم قدم ز مویپاشنه هشت سانت یزدمو کفشا لبام

 بلند بود یلیآرسام خ نیاما ا

درواقع عادتمم بود که کفش پاشنه بلند  ارمیازش کم ب خواستمینم

 به خودم نهییبپوشم از تو آ

 بخورمت گریزدم اوف ج یچشمک

رفتمو به سرعت از پله ها با  رونیاز اتاق ب لمیبرداشتن موبا با

 رفتم نییذوق پا

 ؟یریکجا م یدار_



 

 کردم یاخم

 ...قرار دارم_

 ؟یبا ک_

 یزدمو گفتم:با آرسام تهران یپوزخند

گرد شده بهم نگاه کرد که منم راه افتادمو همون طور تو  یچشما با

 نیشوک تنهاش گذاشتم بذار هم

تا به االن  یبمونه همون طور که من از بچگ یشوک باق یتو طور

 از کارهاش موندم یلیشوکه خ یتو

خوشگلم شدمو به سمت رستوران حرکت  یسوناتا نهیماش سوار

 روشن کردمو تا نمویکردم پخش ماش

صداشو باال بردم عاشق شکست خورده نبودم اما عاشق  تونستم

 ارشاد بودم یآهنگ ها و صدا

 یلــــــیدستت افتاده فاصله خ یانگشتامو انگشتا نیب

 یلــــــیعاشق ل شدیبرو اگه راحت بود مجنون نم یگفت

 یلــــــــــــــیعذابم دمه اون ساحل خ دهیم طراتخا

 یبــــــیب ادتهی

 چشمم به در وا موند یبیب یرفت



 تنــــــــم نیکردمو سرما موند تو ا خی

 ختهیخوابم بهم ر یبیب یرفت

 فهمـــــم ینم فترویمغرور خودش توهه

 چشمم به در وا موند یبیو ب یرفت

 تنــــــــم نیکردمو سرما موند تو ا خی

 ختهیخوابم بهم ر یبیب یرفت

 

 فهمـــــــم ینم فترویمغرور خودش توهه

 (یبیب ادتهیارشاد...)

 (آرسام)

نشده پوووف  داشیخانوم هنوز پ یول گذرهیاز اومدنم م قهیدق چند

 متنفر بودم یو بدقول ینظم یاز ب

چه قدر منتظر موندم که در رستوران باز شد و آرام وارد  دونمینم

 قهیشد به ساعتم نگاه کردم ده دق

 ...ریتاخ

شده بود  بایچه قدر ز دیدوباره ته دلم لرز دنشیچرا اما با د دونمینم

 با چشم اطرافو نگاه کرد که با



کفشاش بلند بودن اما  نکهیزد و به سمتم اومد با ا یلبخند دنمید

 رفتیون راه مخوب باهاش

آرسام؟اونم برات مثل  یگیم یچ یدار دمیتو موهام کش یدست کلفه

 کوچولو با هیدختراس فقط  هیبق

 نباش جنبهیب نقدریفرق داره ا اونا

 سلم کرد یقشنگ بالبخند

 دینیلطفا بش_

 نشستیم ذاشتویم زیم یرو فشویکه ک یبهم نگاه کرد در حال باذوق

 :گفت

 شدمیم دیآرسام...داشتم از کمک کردنت ناام_بازم ازت ممنونم آرام

 یکه زنگ زد

 که چرا قبول کردم دونمیخودمم نم_

 زد یقشنگ لبخند

 

 یسواالم جواب بد یسر هیبه  دیاما قبلش با_

 ...بپرسدمیباشه جواب م ی_چشم...هرچآرام

 یمردها ک ؟اونیفرار کن ییخوایم ؟چرایچرا از بابات متنفر_

 بودن که دنبالت بودن؟



تو زد  شتریب یحالت خاص کم هیموهاشو با  دیرو لبش ماس لبخند

 که با اون شیخاکستر یبا چشما

 جذاب تر شده بود بهم نگاه کرد یکه کرده بود حساب یشیآرا

سوال ازت بپرسم تو  هی خوامیاما قبلش م یکی یکی_چه خبرته آرام

 ؟ینیبیم یمنو به چ

 ؟یچ یعنی_

 ایدنباله پول  یو دادم فکر کرد شنهادیبهت اون پ ی_وقتآرام

 منم مثل یفکر کرد دهمیشا ایتتم؟یجذاب

 م؟یه گمید یاون دخترها همه

 من داشت؟ یبه سوالها یچه ربط_

 نیهم هستم ا نیاما سنگ میدرسته من دختره شر هیچ یدونی_مآرام

 که من به تو دادم یشنهادیپ

که  یچه قدر باعث خورد شدنه غرور دخترونم شد اما االن یدونینم

 خوشحالم چون غرور یجلوم نشست

مرده گنده  هیفکر کردم  دمتید یارزششو داشت اول وقت شکستم

 یرفتارها یاما وقت یدماغ هست

 یستین یکه تو پسره بد دمیفهم دمید مختلفتو

و خودشو باهاش  داشتیمنورو برم کهیزدو در حال یپوزخند

 :تا بهم نگاه نکنه ادامه داد کردیرگرم مس



 نیخنده دار بود چون پدرم چهره ا یلیمن خ ی_کلمه مرد براآرام

 اسمو برام خراب کرده بود به

کار پست فطرت  انتیمرده خ هیبه همه مردها به چشم  نیخاطرهم

 که تورو یاما تا زمان کردمینگاه م

 یعنی کردمیم تیناخواسته کنارت احساس امن ی...تو فرق داشتدمید

 اون شب یحت دمیترسیازت نم

که  گفتیبهم م یحس هیداشتم  نانیبهت اطم میبود نیماش یتو که

 یپسره قابله اعتماده و بود نیا

 داد لمیتحو یزدم که لبخند قشنگ یمحو لبخند

 نی...آفری_پس تو لبخند زدنم بلدآرام

 پاک کردمو راست نشستم لبخندمو

 

 یجواب سواالمو نداد_

اما  کنمیم فیامشب همشو برات تعر نیهم گمی_همشو برات مآرام

 یبهم بد یقول هی خوامیم

 ؟یچه قول_

آرسام  نیکه...بب نهی...منظورم اینکن انتیبه اعتمادم خ نکهی_اآرام

 من باهات راحتم پس رک حرفمو

 ...ای فتهیب نمونیب یاتفاق میازدواج کرد یوقت خوامی...نمزنمیم



 هـــــان یفکر کرد یتو درباره من چ_

من  میزنیباهم حرف م مینشو باشه؟ما دار یعصبان نی_ببآرام

 یستین یمرد نیکه تو همچ دونمیم

 یحرفا ایها  یشوخ نیا خوامیمقداره جنبت هم باالس پس نم دونمیم

 گهید زیاالن و بعدا منو به چ

 تیبهت اعتماد دارم و کنارت احساس امن گمیم نکهیا یکن ریتعب یا

 عاشقه یفکر کن خوامینم کنمیم

 !!چاکت شدم نهیس

 داد لمیتحو یبهش رفتم که خنده ناز یغره ا چشم

 کنمینم ریتعب یا گهید زیرفتاراتو به چ نی_منم اآرام

 یکنیم یکار خوب_

 پامو لگد کرد که با اخم بهش نگاه کردم کهوی

 چته؟_

رفتاراتو کنار بذار...از  نیا میکه باهم یمدت نی_خواهشا اآرام

 ایب رونیب یخشک

 خشک باشم یطور نیهم خوامیمن م_

 نگران نباش کنمیم ستی_خودم خآرام

 یاوه چه خانوم شجاع_



 ندم رتیاگه تغ ستمیهان؟آرام ن یفکر کرد ی_پس چآرام

 

 پنبه دانه ندیشتر در خواب ب_

و  شعورهیب یادیز نیا دمیپنبه دانه د ندیبگم آرام در خواب ب خواستم

 ادیمنم که ز دهیزود جوابمو م

 کم آوردم کنهیکل کل کردن ندارم فکر م حوصله

چرا  نیخونسرد از سره جاش بلند شد ا یلینگاه کردم که خ بهش

 کار کنه؟ یچ خوادیبلند شد؟م

شونه هام گذاشت باتعجب  یدستشو رو سادویپشت سرم وا آروم

 ازم یشگونیبهش نگاه کردم که ن

 که اخمام تو هم رفت گرفت

 :حرص گفت با

 کردمیمگرنه کچلت م ستیجاش ن نجای_من شترم؟اآرام

 :گوشم آروم ادامه داد کناره

 ویبترس ای یوقت نگرانم نش هی گردمیبرم ییدستشو رمی_مآرام

 یبکن هیگر

 کردو رفت یبه نشونه تاسف تکون دادم که خنده ا یسر

هاشو در نظر  طنتیالبته اگه ش میباهم بساز میتونیپس م خوبه

 داره نیکه ا ییحرفا نیبا ا رمینگ



رفتارامو  نیکه ا دونهیم هیا دهیتحملش کنم دختره فهم تونمیم زنهیم

 کنه ریتعب یا گهید زیبه چ دینبا

و دو  زنمیحرف م نیهمه دخترها فقط دارم با ا نیباشه ب یهرچ

 خدا یهم قراره بشه زنم ه گهیروز د

 منو چه به زن گرفتن کنمیخودمو بدبخت م یدست یدست دارم

بهم  یحس هیچرا  دونمینشد نم یگذشت اما از آرام خبر قهیدق چند

 یکه برم دنبالش پوف گفتیم

 دم؟یم تیبهش اهم نقدریاصل چرا دارم ا دمیکش

بلند شدمو  نیاز کل کل کردن با خودم برداشتم به خاطر هم دست

 رفتم حاال من ییبه سمته دستشو

 !زنونه؟ ییبرم تو دستشو یطور چه

 سایمردونه به گوشم خورد وا ییآشنا از تو دستشو ییصدا کهوی

 آرامه!!اما اون تو یصدا نکهیا نمیبب

 ییتوهمم وارد دستشو ی!با اخماکنه؟یکار م یمردونه چ ییدستشو

 پسر که معلوم هی دمیشدم که د

 کردیم تشیهفت خطه داشت اذ یاز اون پسرها بود

 

گم شو برو اونور پسره  دم؟اهیخدا کور بودم اون علمتو ند ی_اآرام

 چندش



 ؟یکنیچرا مقاومت م گری_جپسره

 یگریعمته البته نه اون ج گریج کنمایناکارت م زنمی_به خدا مآرام

 بدنه گاو و گوسفنده اون یکه تو

 ...حاالم گمشو برو کنارهیکله قرمز یکه تو یگریج

چه قدر زبون  یخشن و خوشمزه ا ی_اوه چه آبنبات کوچولوپسره

 یگوگول یدراز

...به یننته دهنتو ببند پسره عوض ی_حرفه دهنتو بفهم...گوگولآرام

 ادیداداشم ب زنمیم غیخدا ج

 بکشتت

 ؟یرستوران نیهمچ ی_اوه با داداشت اومدپسره

 خب منظورم با شوهرم بود می_اآرام

 :دسته آرامو باال اورد و گفت پسره

 کوچولو؟ ستی_پس چرا حلقه دستت نپسره

شدم جلو رفتمو از  یرتیغ کهویچرا  دونمیمشت شدن نم دستام

 پشت گردنه پسررو گرفتم محکم

 :دمیدادمو با حرص غر فشارش

 آشغال یکنیم یچه غلط یدار_

 گرد شده بهم نگاه کرد یبا چشما آرام



 ولم کن لندهور به توچه اصل یآ یآ ی_آپسره

 هان؟ یچرا مزاحمه خانوم شده بود_

 ؟یکارش ی_به توچه چپسره

 :گفت یجلو اومدو با اعتماد به نفس خاص آرام

 _شوهرم هستن...معرف حضورتونآرام

 

زد نگامو از آرام گرفتمو همون  یبهم انداخت و چشمک ینگاه

 دادمیم چیر که محکم دسته پسررو پطو

 :گفتم

 روبه خانوم بگو غلط کردم_

 غلط کردم ولم کن یدستمو شکوند ی_آپسره

 :گفتم کردیداشت بهم نگاه م یبه آرام که با لبخند محو رو

 ش؟یدیبخش_

 :باال انداخت و گفت ییابرو آرام

 _نهآرام

 گل کرده بود شیگرفته بود تخس باز خندم

 شوهرت بگو ولم کنه نی_بابا به اپسره



زانو زد  ییمحکم تر فشار دادم که تو سالن دستشو گردنشو

 زدم یپوزخند

بگو غلط کردم خانوم تا خانوم ببخشتت مگرنه خونتو  گهیبار د هی_

 زمیریجا م نیهم

 دیشوهرتون بگ نیتوروخدا به ا دی_غلط کردم خانوم منو ببخشپسره

 ولم کنه

چه مرگم شده بود  دونمیخودمم نم کردیبهم نگاه م یبا ناباور آرام

 نبودم به رتیغ یبود ب یاما هرچ

و  یکنم کامل سور دیکه قرار بود زنم بشه البته تاک خصوص

 !یضمانت

 !ش؟یکشیمن االن نبخشمش تو م یعنی_آرام

 شک نداشته باش_

 !!گردنشو ول کن یی!آقارفتمیخب غلطشو پذ یلی_خآرام

از  گهیاز کجا در اومد؟آها حتما اگه االن بپرسم م گهید ییآقا نیا

 الیخیتو...ب

ول کردم که پسره در رفت کتمو درست کردم که آرام جلو  گردنشو

 زد یاومد و بهم لبخند

 

 _ممنونم آرسامآرام



 دنیدرخشیم یاز خوشحال چشماش

 کردم چون جنبت باالس نیکارو فقط به خاطر ا نیا_

 کنم؟ رشیتعب یا گهید زیبه چ دیبان نکهیا یعنیحرفت  نی_اآرام

 زد ادامه داد یزد و چشمک نمیبه س یآروم مشت

 دونمی_خودم مآرام

 م؟یشام بخور میبر_

 م؟یقدم بزن میقبلش بر شهی_خب مآرام

 ...ی...راستمیخب بر یلیخ_

 :سمتم برگشت و گفت به

 _جانم؟آرام

 بهم زد یتعجب بهش نگاه کردم که چشمک با

 آقا پسر یخیهردوش باالس پس ب_جنبه منو تو آرام

 زدم یکج لبخند

 ؟یناکارش کن ینزد شونیزدیکه م ییپسرها هیچرا مثل بق_

 انهیکردم  ریکه چرا د ییایدنبالم م نمیبب خواستمی_مآرام

 اومدم؟ یاون وقت اگه نم_

 آرسام میقدم بزن میبر ایکه...ولش کن ب دونستمی...مگهید یچی_هآرام



........................ 

 

کارو تو  نیا نکهیچرا اما از ا دونمینم میزدیقدم م میهم داشت کناره

 با اون پسره کرده بودم ییدستشو

 !دوسش دارم کنهیآرام فکر م کنمیم احساس

پسر...با  الیخیب هیطور نیامکان نداره اون اخلقش هم نینه ا یول

 اما یکنیمصرف نم یزیچ نکهیا

 !!!یزنیتوهم م ادیز

 کنم که چرا از بابام متنفرم؟ فیبرات تعر ییخوای_مآرام

رستگار  زیکردم االن وقتش بود از همه چ یا ثانهیدلم خنده خب یتو

 کار یبدونم که چ دیبا ارمیسر در ب

نقشم بهم  یاجرا یتو دیازش متنفره شا ینطوریکه دخترش ا کرده

 کمک کنه

 میاه_

 هیبودم پدرم عاشقه  ومدهین ایهنوز به دن یوقت شی_سالها پآرام

 وار عاشقش بود وونهید شهیدختر م

 رهیگیم شویجد مهیپدرم تصم نکهیچند سال باهمن تا ا خواستشیم و

 بحثو وسط یپا خوادیو م



با  خوادیکرده و م ریجا گ هیو به پدرو مادرش بگه که دلش  بکشه

 قایدختره ازدواج کنه اما دق نیا

بحثو وسط بکشه اون شب قراره  یپا خوادیکه پدرم م یشب همون

 ...مادره من یبرن خاستگار

زدو همون طور به روبه روش نگاه  ینگاه کردم که پوزخند بهش

 کردو آروم راه رفت باهاش هم قدم

 دادیم یغم و ناراحت یکلمات و حرفاش بو هیتمام شدم

علقه داره اما آقا جونم قبول  یا گهی_بابام گفت که به دختر دآرام

 از ارث ایمادر من  ایگفت  نکرد و

بابامم به پولو ارث  یاریب یاسمه منو مادرتم حق ندار ویمحروم

 میلیوابسته بودو خ یلیآقاجونم خ

بود و پدرمم عاشقه مالو ثروت  یبود آقا جونمم مرده پولدار یپولک

 قبول کرد که با نیبه خاطر هم

که پدرم ادعاشو  یمن ازدواج کنه...تموم شد...اون همه عشق مادره

 حرف "محروم شدن هیداشت با 

پدرم با مادرم  یوقت زیهمه چ ریارث" فراموش کرد و زد ز از

 ایازدواج کرد بعد از دوسال من به دن

ظاهرش بود نه باطنش...ظاهره  نیو ا میداشت یخوب یزندگ اومدم

 مویبود خوشبخت بود نیا یزندگ



بود چون پدرم  یختتر از خوشب اهیباطنش س ینازو نعمت ول یتو

 سه سالم شد یمرد نبود چون وقت

 

و بابام چون  گردهیکه از اول پدرم عاشقش بوده برم یدختر همون

 عاشقش بوده و نتونسته

 ادیگند کارش در م یوقت کنهیم انتیکنه به مامانم خ فراموشش

 یو جالب رهیمیو م کنهیمامانم سکته م

تنش بود و بعد از  اهیبود که بابام فقط تا دو روزه مادرم س نجایا

 نیعوض کرد و با ا اشویاون لباس س

 

آورد و قسمت لذت بخشش  یازدواج کرد و سره من نامادر دختره

 سال هیبود که سره  نیمن ا یبرا

 زد و ترکش کرد غیت یحساب پدرمو

 هی شدیحاکم شد باورم نم نمونیب ینیزد سکوت سنگ یپوزخند

 افتاده شیزندگ یتو ییاتفاقا نیهمچ

 باشه

از همه مردها متنفرم همه مردها زناشونو  نی_به خاطرهمآرام

 شونییبایز یبرا خوانیلذت م یبرا

https://t.me/romanbooki
https://www.instagram.com/romanbookir/


 خودشون ینه برا ازهاشونیرفع ن یبرا خوانیم

 دییخوایهمون طور که شما دخترها پسرهارو به خاطر پول م_

 زد یتلخ پوزخند

من اصل  یکه برا یزیتنها چ یول دونمینم گروید ی_دختراآرام

 پوله آرسام من فقط دنباله ستیمهم ن

 ستنین ینطوریهمه دخترها ا نیآرامش و محبت ام هم یا ذره

که تو ازشون حرف  ستنین یطور نیهمه پسرها و مردها هم ا_

 یزنیم

 دونستمی...اون موقعها نمدمیفهم یتو اومد یوقت نوی_اآرام

نگاه کردم که  ییبه چشما میهردومون به سمته هم برگشت همزمان

 اشک تو چشماش جمع شده بود

 هیشب شیاشک یچرا اما چشمها دونمیشده بود نم یطور هی قلبم

 که یمادرم بود مادر یاشک یچشما

 دور بود یلیبودم اما ازم خ عاشقش

 :گفت یبغضدار یصدا با

 یلیکردن پدرم خ _کمکم کن آرسام که از اون خونه برم تحملآرام

 سخته

 یجلو رفتمو آروم اشکاشو پاک کردم که با اون چشما ناخواسته

 با تعجب بهم نگاه کرد سشیخ



 نکن هیآرام...گر کنمیکمکت م_

 بنیعج یگذشته ها ادیبهم نگاه کرد اما من در مقابلش به  بابغض

 یشده با گذشته آرام با ناراحت

 نیبه خاطر هم نداختیمادرم م ادهینگاه کردم چشماش منو  بهش

 اشکاش برام عذاب آور بود دنهید

 

 ..._آرسام تو...توآرام

 :گفتم دمویتوموهام کش یدست کلفه

 نکن آرام هیگر_

 پاک کرد و بهم نگاه کرد عیسر اشکاشو

 ریتعب یا گهید زیبه چ تمویحما خوادیتا آخرش پشتتم اما دلم نم_

 یکن

 دمی_نه به خدا...قول مآرام

 زد یاشکاش لبخند نیزدم که اونم ب یلبخند ناخواسته

 م؟یخاستگار ییایم ی_کآرام

نقشه ها دارم بذار به اونا  یسر هیفعل زوده آرام...من خودم _

 امیبرسم م

 بهم نگاه کرد باذوق



 آرسام یزنی_چه قدر قشنگ صدام مآرام

 :نگاه کردم که آروم گفت بهش

 صدام بزن باشه یطور نیهم شهی_همآرام

 چونش بردمو سرشو باال آوردم ریز دستمو

 نکن هیکوچولو گر_

فقط...فقط خوشحالم که خدا تورو سر راهم قرار  کنمینم هی_گرآرام

 نیداده هم

با غم به  دیازم جدا شد و دو عیم کرد و سرحصارآروم  بابغض

 حصاررفتنش نگاه کردم اون االن منو  ریمس

بود امشب  دیکار از آرام بع نیکه حالش بد بود مگرنه ا دونمیکرد؟م

 گهیشده بود د یچه قدر احساسات

 بل نبود طونیاز اون آرام ش یخبر

 

 هیباشه اون  یهرچ دونستمیرفتم م نمیبه سمته ماش دمویکش یپوف

 دختره هرچه قدرم که انکار کنه

 ییحس ها نیب نیو امکان داره در ا شهیهام م تیحما دلبسته

 وبشه  جادیدرونش نسبت به من ا

 من یاون بد بود نه برا یبرا نیا



 یطور هیافتادم  یم شیاشک یچشما ادهیچرا  دونمینم

 مثله قایعذاب...دق نیع ی...حسشدمیم

 مامانم یچشما

 زدم یپوزخند

انجام دادم که  ییمعتاد باشم امشب رفتارها شتریرفتارام ب یتو دیبا

 بود و دیکامل بع یاز آرسام تهران

 دور از انتظار به

............. 

ازدواج  هی_آخه به تو چه؟هان؟تو قرار بود فقط باهاش اشاری

 ...نکهینه ا یبکن یسور

داره  یدختره از سه سالگ نیبفهم ا اشاریعذابش بدم  خوامینه م_

 کشهیعذاب م

 پتروس فداکار؟ یداره آقا یموضوع به تو چه ربط نی_آخه ااشاری

 دونهیم یزیچ هیحتما  یکنیم شیعصب یساکت شو دار اشاری_ریام

 گرفته مگه تو مویتصم نیکه ا

 شیشناسینم

 :به سمتم برگشتو ادامه داد ریام

 آرسام کنمی_من بهت کمک مریام



ساز  اشاری نهیع ریام نیتکون دادم خوشحال بودم حداقل ا یسر

 مخالف نزد

 :ادامه داد اشاریروشو از من گرفتو رو به  دید دموییتا یوقت ریام

آرسام  یبرا نکهیا یعنی؟یچ یعنی نیشوهر آرام بشه ا_قراره ریام

 و یمهمه که گذشته اون دختره چ

 بوده یطور چه

 یآدم باشه گند زد تو همه چ کمیتا اومد  ایب

 

که من دوسش  نهیبه خاطره ا ممیتصم نیکه ا دینکنه شما فکر کرد_

 دارم؟

 دهینشون م نوی_رفتارت ااشاری

 خودیب_

 یزی...انتقام...هر چرتیداشتن...عشق...غرور...غ_دوست ریام

 نویا یاسمشو بذار ول ییخوایکه م

نفرته خودتو  شیچون نه تنها آت یکنیم یخوب یلیکار خ بدون

 به اون دختره هم کمک یکنیخاموش م

 نفره هیچون دشمن هردوتون  یکنیم

 ؟یتوهم هست اشاری_

 _جهنمو ظرر باشه منم هستماشاری



 نیبد بیترتخوبه کارهارو _

 :باشهاشاریو  ریام

 دمیمنم به آرام خبر م_

 ی_اوکاشاری

 ست؟یکار زود ن نیا یکه هنوز برا ی_مطمئنریام

 االن موقشه قایهستم و دق یروز نیساله منتظر همچ زدهینه س_

................ 

شد  انیدر نما یدر اتاق باز شدو آرام با تعجب و هول تو کهوی

 با عیمکث کنه سر یذره ا نکهیبدون ا

 :گفت یهول

 ؟یبود که پشت تلفن زد یحرفا چ نی_اآرام

 باترس همراهه آرام وارد اتاق شد یمنش

 به خدا من مانعشون شدم اما خودشون... سی_رئیمنش

 

 کردم یاخم

 درم پشت سرت ببند رونیبرو ب ستین یمشکل_

 چشم_



 :آرام با چشم غره گفتم روبه

 ؟یاریدرم یباز وونهیمحله کارمه چرا د نجایا_

 :که زده بودم گفت یسمتم اومد و بدون توجه به حرف به

 ای یداشت یشوخ ؟قصدیبود که گفت ی_توروخدا بگو اونا چآرام

 مزاح؟

 داره؟ یچه فرق یمزاح با شوخ دیببخش_

چرا اون  گمیول کن...دارم م ناروی...ایشوخ نی_اون مزاحه اآرام

 یمنو بکشون یخواستی؟میحرفارو زد

 نجا؟یا

 دادم هیتک میصندل به

انتقام  ییخوایاون حرفارو زدم که بدونم م ینه مزاح بود نه شوخ_

 انه؟ی یریبگ

 _اسم کاره من انتقامه؟آرام

 یریاز بابات انتقام بگ ییبرسه که بخوا یاگه روز ی...ولدونمینم_

 ؟یکنیکارو م نیا

 کنمیکارو م نی_خب معلومه که اآرام

 طور نیمنم هم_

 گرد شده بهم نگاه کرد یباچشمها



 چرا؟ یبدون ییخوایم_

 ؟یریانتقام بگ ییخوایمن م ی_از باباآرام

 

تو جناب رستگار مادره منو ازم گرفت منم دنباله  یبابا میهیا_

 ...بودم که تو یمناسب تیموقع

من به مادره تو  ؟پدرهیگیم یدار ی؟چیطور ؟چهیچ یعنی_آرام

 داره؟ یچه ربط

از  یبدم ترس حیبراش توض زویوقتش بود که همه چ گهیکنم د فکر

 بذاره کف رویبره همه چ نکهیا

کارو بکنه چون  نیا دونستمیم دیباباش نداشتم هرچند بع دست

 چشماش پر بردیهربار اسم باباشو م

 شدینفرت و حرص م از

که از قبل  ییزایکه توش بودو چ ییمن نگه داشتم با سرنخا نامرو

 رویشده بود کم کم همه چ رمیدستگ

 دمیبه پدر تو رس نکهیهم گذاشتم تا ا کنار

 بهم نگاه کرد یباناباور

 یطور آدم نیمن ا یامکان نداره...نه نه...بابا نی_اآرام

 من هیبابا یدونی...تو...تو...ازکجا مستین

 بوده؟



 میتیموقع نیساله که منتظر همچ زدهیالزم...س قاتیبا تحق_

 مشت شد دستام

که انتقامه مامانمو ازش گرفتم و االن  دمیدیم نویشبها خواب ا_

 به کمک تو تهیموقع نیبهتر

 شدو به سمتم اومد بلند

 منه؟ یکه باشه بابا یاون مرد هرچ یفهم یم چی_هآرام

نامرده  هیآرزوهاتو همرو اون  هاتویاون مامانتو ازت گرفت خوش_

 تو ؟اگهیفهمیبه تمام معناست م

 ندارم یازیهرچند به کمک تو ن کنمیکارو م نیا خودم ینکن کمکم

 ؟یکنی_اگه کمکت نکنم تو هم به من کمک نمآرام

 

من  ییایتو ب نکهیبحث تو جداس بحث منم جداست قبل از ا_

 نقشه بودم که با ختنیدرحاله ر

خواستم تورو هم وارد نقشم بکنم فقط  شنهادتیپ دنهیو شن اومدنت

 نیهم

 _آرسام اون پدرمهآرام

 یتونینداره...کارم باهات تموم شد م ی...اشکالیکنیپس کمک نم_

 یبر

 انداخت نییپا سرشو



 کنمیتخت کنم که کمکش م الشویخ دیزدم با یپوزخند

نداشتم فقط خواستم تو هم  یازیناراحت نشدم چون به کمکت ن_

 فقط یانتقامو بچش نیریمزه ش

 نیهم

 ....نهی_قرارمون...منظورم اآرام

 قرارمون هنوزهم پا برجاست نگران نباشآره آره _

شرمندش بهم نگاه کرد تا حاال گفته  یباال آورد و با چشما سرشو

 یبودم چشاش سگ داره؟جاذبه ا

 ...من شدینازش بود که باعث م یاون چشما یتو

 فیتعر نیبابا من چه قدر از ا یا دمیتو موهام کش یدست کلفه

 !کنمیم

 ران کنم آرساملطفتو جب یچه طور دونمی_نمآرام

منو تو باهم ازدواج  ی...وقتیزیچ هیفقط  ستیالزم به جبران ن_

 یبه من دار ینه تو کار میکرد یسور

 ؟یدیمن به تو فهم نه

 :زد و گفت یچشمک یطونیباش

 ندمیآ یسور ی_چشم آقاآرام



چشمش بهم  یکنم آرام وقت یریتا ازخندم جلوگ دمیبه لبام کش یدست

 دور زویافتاد به سمتم اومد و م

 به کنارم اومد زد

 

بهش نگاه کردم که آروم خم شد و در کمال تعجب آروم و  باتعجب

 نامحسوس گونمو بوس کرد و آروم

 :گوشم گفت یتو

 _خداحافظآرام

 منو با بهت تنها گذاشت و

راه  دادیداد و ب ومد؟چرایبدم ن ستم؟چراین یعصبان موضوع

 ننداختمو مرده هاشو جلو چشمش

 اوردم؟ین

چند  نویانگار چند یعنی...شهیم یدختره داره برام عاد نیا ایخدا

 دختر که از هیساله باهاشم...

 شمینم یعصبان کارهاش

کارش  نیکه ا دونمینبود و من م یانداختم آرام دختر بد نییپا سرمو

 و اون حرفش طبقه گفته

 میمدت باهم هیمنو آرام فقط  یا گهید زیخواهرانه بوده نه چ خودش

 از ریبه هدفمون غ دنیرس یبرا



 رخ بده نمونیب ستیقرار ن یاتفاق ای یزیچ نیا

 دمیکش یاما من از جانب خودم کامل مطمئنم پوف دونمیاون نم یبرا

 یانتقام وقت نیریحسه ش یاز دست داد رویخانوم لذت بزرگ آرام

 ...باباتو

 دیخر باز وارد اتاقم شد و پر نهیع ریدر اتاقم باز شد و ام کهوی

 فکرهام یتو

 _بـــه خان داداشریام

 ...نهیبازم تو ع_

 :تو حرفمو گفت دیقاشق نشسته پر نهیرعیام

آهو خوشگل دوان دوان وارد اتاقت  هی نهی_آره آره بازم من عریام

 زمیشدم عز

 سرطان زمویعز یا_

 نهیی_آریام

 

 دیکردم که خودشم خند یحرفش تک خنده ا نیا دنهیشن با

 د؟یگفتیم ایچ نیداشت یلی_حاال بگو با لریام

 ه؟یا غهیچه ص یلیل_

 گهید یعاشق غهی_صریام



 نیهم یداد تو یو جاخال دیبه سمتش پرت کردم که خند خودکارمو

 وارد اتاقم اشاریلحظه ها بود که 

 اعتراضش باال رفت یصورتش و صدا یخودکار خورد تو شدو

 ...حاال هردوتون یزدیتو که قبل در م_

خبر داده که بارها هنوز  یول کن فرخ نارویآرسام ا نی_بباشاری

 دهینرس

 کردم یاخم

 دهیکردم گفت رس یریگ یاالن خودم پ نی؟همیچ یعنی_

اون حرفو بهت زد االن هم  نیبود به خاطر هم دهی_اون ترساشاری

 به خودت زنگ بزنه به من دیترسیم

 زد زنگ

 یکنیاالن اخراجش م نیهم_

 _تند نرو آرسامریام

 کنمیم شویریگ یمن خودم پ یهست یاالن عصب گهی_راست ماشاری

که کارهاشو درست انجام نده و بهم دروغ  یتند نرم؟کس یچ یعنی_

 برام کار کنه چون به خوامیبگه نم

 خورهیخودمو شرکتم نم درده

بهش  کنمویم شویریگیکرده...خودم پ یاشتباه هی نی_حاال ااشاری

 دمیتذکر م



 یخب فقط بهم گزارش بد یلیخ_

 _اطاعتاشاری

 

 :بلند شد و گفت ریام

 امی_منم باهات مریام

 :سمتم برگشت و گفت به

نهارو با  خوادیخونه بچه هامون دلشون م ی_آرسام زود برگردریام

 باباشون بخورن

 من درامان موند یاز فحش ها رونویرفت ب عیسر

 پوووووف

 یپسره...بچه؟چه مزخرفات نیدست ا از

.................... 

 دمیتو موهام کش یدست کلفه

 تو یهست یعصب نقدری_چرا اریام

 ؟یفهمیامروز برسه م دیاون بارها با_

 ...مـ ؟مگهیزنیخب چرا سر من داد م یلی_خریام

 حرص نخور نقدریپسر...ا رسهی_ماشاری



اون وقت بچه هامون  شهیخشک م رتیش گهید گهی_راست مریام

 موننیغذا م یب

با  نشیبرداشتمو به سمتش پرت کردم که خورد تو قفسه س بیس هی

 و اخش دیخند یبلند یصدا

 شد بلند

 پسره الدنگ_

 _پسره االکنگریام

 ؟یشیتو خفه نم یا_

 

 ؟ی_نه خفه کن دارریام

 بابا یا_

 مامان ی_اریام

 رقانی ی_ااشاری

 دیحرص بهش نگاه کردم که خند با

 ؟یزبون دراز نقدریا یکشیخجالت نم افتیقد و ق کلویه نیتو با ا_

 تا چشاتم دراد مهی_چرا خجالت بکشم؟فعل اوله جوونریام

 ته؟یسالته...اوله جوون کیو  یس_

 سالشه کیو  ستیخودش ب ستی_نریام



 عیراست شدو سر ریمنو ام نیخاتمه دادن به بحث ب یبرا اشاری

 :گفت

 م؟ینیترسناک بب یکائیآمر لمیف هی دیا هی_بچه ها پااشاری

 سی...شوهرمم پامی_من پاریام

فکر کنم منظورشو از شوهر  دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 حتما علت چشم ه؟نه؟پسیک دیگرفت

 یبه سلمت دیدیکه خوردمو هم فهم یکه بهش رفتمو حرص یا غره

منظورش از  فهیضع ریمثله ام وشونیکیکه آ ییاونا یبرا گمیم خب

 شوهر من

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

................... 

 رینبود ام الممیخ نهیاصل هم ع میکردیترسناک نگاه م لمیف میداشت

 نگاه لمویهمون طور که داشت ف

 :گفت دهیترس کردیم

 !؟یدار یاضاف یشلوار ریآرسام تو ز ی_راستریام

 

 :تعجب بهش نگاه کردم که گفت با

 کردم سیاز شما چه پنهون خودمو خ ستی_از خدا که پنهون نریام



به نشونه تاسف  یخنده و سر ریزد ز ریحرف ام دنهیبا شن اشاری

 تکون داد

 نداره برعکس پات کن ی_اشکالاشاری

 شهی_نه آخه نمریام

 ریامـــــــــــــــ_

 یشلوار ریز ینگفت ؟یزنید م_جانم عشقم...کنار دستتم چرا داریام

 انه؟ی یدار یاضاف

 نه مردک پرو_

خودش پاش  یه؟انگارییپرو نی...اخوامی_وا خب شلوارک مریام

 ستین

 زدم پس کلش که خفه خون گرفت یکی

 انتخاب کردنتون لمیف نیخاک بر سرتون با ا_

 بود نه من ری_وهللا نظره اماشاری

االن آرسام هم شلوارک الزم  میدیخریرو م یکی_خب اگه اون ریام

 شدیم

 :چپ نگاش کردم که به سمتم برگشتو ادامه داد چپ

ندارم اون  یچون االن گفت کردمیکه عوضش م ه؟نگوی_خب چریام

 که دروغ شدیوقت دستت رو م



کشو پر از  هیهرچند من االن خودمو زدم به اون راه که تو  یگفت

 یاونا دار

زنگ خورد با حرص رومو ازش  لمیجوابشو بدم که موبا خواستم

 نگاه کردمو لمیگرفتمو به صفحه موبا

 شدم بلند

 بود؟ یک زنهیداره مشکوک م نیا اشاری_ریام

 دونمی_نماشاری

 

 ..._احتماال االنریام

 وارد اتاقم شدم تماسو برقرار کردم دمویصداشو نشن گهید

 دییبله بفرما_

 سلم آرسام_

 خانومه رستگار؟_

 :دیحرص غر با

 _آرررامآرام

 د؟ییبله...شما_

که شما  نمی_نه روحشم زنگ زدم خواستم ازتون بپرسم ببآرام

 بهش دیشب اول قبر و ندار یسواال



 چاره؟یافتاده ب ریگ یبدجور دیبرسون

 نیا شتریزدم اول بسم هللا شروع کرده بود ب یمحو لبخند

 یدوست داشتم تا احساسات تشویشخص

 بودنشو

 دادمیاگر داشتم بهتون م_

شد...درس نخونده بود فکر کنم رفوزه بشه برگرده  فی_حآرام

 خودمون شهیپ

 !ارزششو نداره دیبش الشیخینداره ب یاشکال_

 نیخندمو نشنوه درهمون ح یخندمو به زور گرفتم تا صدا یجلو

 :مغموم و گرفته گفت یآرام با لحن

 االن کنارت بودم آرسام ی_کاشکآرام

که واقعا کنترلش از دستم در رفته  ییگرد شده و صدا یچشما با

 :بود گفتم

 !!؟؟یچــــ_

 تیتوجه یب نیبه خاطر ا کردمیگردنتو خورد م زدمی_تا مآرام

 

 آها از اون لحاظ_

 :گفت یبا حالت تهاجم کهوی



 منحرف؟ یآقا ی_پس از چه لحاظآرام

 شد دهیکش یا گهید ینه تخس خانوم ذهنم به جا_

فرار  نجایاز ا خوامیمن عاشقت شدمو م نکهی؟ایی_مثل چه جاآرام

 کنمو در کناره تو به اوج آرزوها و

 !!ها برسم؟آره شاهزاده سوار بر خر سبز؟؟ خواسته

 کرد ریصداش تغ کهویکردم که  یا خنده

 یخندت چه قدر قشنگه گوگول ی_آرسام صداآرام

 نیا ایزدم خدا یخندش لبخند یصدا دنهیخنده با شن ریزد ز وبعد

 !!کنه؟یکار م یدختر داره با من چ

 حرصم بده خواستیمعلوم بود م قشنگ

 یحرفم قش کرد نیا دنهیآقا بزرگ به خاطر شن یی_هوآرام

 کردمیم اد؟فکریصدات نم گهید زم؟چرایعز

 یجنبه ا یپس بگو تو هم ب یجنبه دار یلیخ

 کننیآره دارن برام آبقند درست م_

 ارشوری_بابا خآرام

 میدیدرس پس م میدار ستمیشما ن یبه شور_

 یافتاد که داشتن با دهن باز و چشما اشاریو  ریچشمم به ام کهوی

 کردنیگرد شده بهم نگاه م



 :دمیپرس یکردمو جد یاخم کهوی

 خانوم رستگار؟ نیداشت یکار_

 ؟یدیترس یدیکرد؟مامانو باباتو د ری_وا چرا صدات تغآرام

 ...امرتونرینخ_

 

کردنو  یاشاره کردم گمشن که خنده ا رقانیهمزمان به اون دوتا  و

 یشد سوت نمیرفتن پوف ا

حرفا جروبحث  نیباهاشون سره ا دیحاال تا عمر دارم با دستشون

 کنم

 ؟یآرس ی_از حرفام ناراحت شدآرام

 آرسام_

 _بله همونآرام

 منو در آورد ی...اداشعوریب

 ینمک یاز اون لبخندها یحت ای یکنیم یشوخ ینطوریا ی_وقتآرام

 تر یدوست داشتن یلیخ یزنیم

 یشیبهتر م یلیافتاده خ لیاز اون برج زهرمار از دماغ ف یشیم

 القاب من بودن؟ نایاالن همه ا_

 _درستهآرام



 خوشمزه_

 بدمزم کلک؟ ایخوشمزم  یبفهم یدی_مگه منو چشآرام

 فیگفتم؟حیم یاخه االن بهش چ دمیکش یآوردمو پوف نییپا لمویموبا

 دختره

 :گفتم یباال آوردمو با لحن خسته ا لمویموبا دوباره

 ؟یچرا زنگ زد یبگ شهیم_

 _آرام جانآرام

 !یچ_

 یجا انداخت نوی_ادامه جملت...اآرام

 :گفتم یزدمو باحالت مسخره ا یپوزخند

 یانداخت ادمیآره...ممنون که _

 

 نداشت برج زهرمار ی_قابلآرام

 !نهییآ_

 گفتم یمن چ یچشمام گرد شد وا کهوی

 :گفت یمتعجب یبا صدا آرام

 نه؟یی؟آیگفت ی_تو...االن چآرام



 :گفتم کلفه

 ...من برم کار دارمریبگ دهینشن_

 ...بگم خواستمی...مخواستمی_نه نه نرو...مآرام

 ؟یبگ یچ یخواستیم_

 ه؟یآرسام نقشه چ کنمیبگم کمکت م خواستمی_مآرام

 !؟یکنیکمکم م_

منم انتقامه مامانمو ازش  خوامیم کنمی...حاال که فکر ممی_اهآرام

 رمیبگ

 باشه_

 ه؟ینقشه چ یگوگول ی_نگفتآرام

 یاسم صدام بزن نیبه ا گهید خوامینم_

 ای شهی!هم؟یاسم صدات زدم پسره توهم نی_وا مگه من با اآرام

 نیا یتهران یگفتم آقا ایگفتم آرسام 

 لقبه هی یگوگول

 دییفرمایبله شما درست م_

 ه؟ینقشه چ ینگفت یول ستین ی_شکآرام

 

 خوامیدختر تخس م هیمن _



 ارهی_خب بگو به زنت برات بآرام

 :گفتم باحرص

 آرررام_

منم گفتم بگو  خوامیدختر تخس م هی یتو گفت زم؟خبی_جانم عزآرام

 تونمیمن نم ارهیبه زنت برات ب

روشنتر  ایموضوعو  یمورد کمکت کنم...ناتوانم...گرفت نیا یتو

 بدم؟ حیتوض

 ایح یب_

بود...برات بگم که  یتخس باز هی نمیا یدی...دیگوگول ی_خودتآرام

 میواقعا پا گهید رویکی نیمن ا

 کل بارهیاز سرو روم م یهنرمه...تخس چون

 میاه_

 نه؟یفقط نقش من هم ی_حاال جدا از شوخآرام

 دمیم حیتوض زوی...بعدا برات همه چنهیفعل که هم_

اومد و پشت سرش تماس قطع شد  یغیج یاز اون ور صدا کهوی

 ینگاه کردم چ لمیبابهت به موبا

 آرام بود؟ یشد؟صدا

....................... 



 ...ساعت گذشته مین

و کلفه تو  کردمیهمش طول و عرض خونرو متر م یبانگران

 دمیکشیموهام دست م

 نقدریاصل من چرا ا ایافتاد مگه؟خدا یزد؟چه اتفاق غیج چرا

 دلشوره دارم؟چرا نقدرینگرانشم؟چرا ا

 اتفاق ندارم؟ نیبه ا یخوب حس

 

 (آرام)

 ؟یدیکشینقشه م یداشت یگفتم با ک_

 :گوشه لبمو پاک کردمو گفتم خونه

 نداره یبه تو ربط_

 :جلو اومد و گفت دیتهد با

 با من درست حرف بزن نیبب_

 ؟بهیزنیهان؟دوباره م یکنیکار م یاگه درست حرف نزنم مثل چ_

 نما ؟خوابیتو چه اصل...نقشه چ

 ؟یشد

 :زد و گفت نعره

 یبا من درست حرف بزن لعنت_



تخت افتادم با  یتو گوشم زد که از رو یمحکم یلیس وهمزمان

 نفرت بهش نگاه کردم

 میلیخونه...از فام نیرستگار...از خودت...از ا یازت متنفرم آقا_

 که به تو مربوط بشه یزیاز هرچ

 متنفرم

 قدر نشناس یدختره عوضبدرک _

 رونیاز اتاقم برو ب_

 ؟یزدیحرف م یبا ک یگفتم داشت_

 گل کرده آره رتتیغ_

 :آررامدیخشم غر با

 

داشته  دی...تو اتاقه خودمم آرامش نبااریاسمه منو به زبونت ن_

 باشم؟

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه_

 بهتر از توام بلــــــدم یلیبزنم...خسره من داد نزن...منم بلدم داد _

 :باز کردو گفت یاز خدمتکارا دره اتاقمو با هول یکی کهوی

 اومدن یتهران یرستگار آقا یآقا دیبخش_

 :میگرد شده گفت یمن هم جناب رستگار با چشما هم



 !!؟؟یچـــــــــــــــ_

 (آرسام)

 ...رونیاز خونه زدم ب ارموینتونستم طاقت ب گهید

دست خودش نبود نکنه  شیبود و تعادل روان یپدرش روان اون

 بزنه ناکارش کنه اصل از کجا معلوم

 بوده باشه گهید یکی دیبوده شا باباش

چرا نگرانشم؟چرا االن  ایسرعت به سمته خونشون روندم خدا با

 ساعت اونم نیا یراه افتادم؟اونم تو

مرد پشتم  هی نهیع گهیکه م نهیبه خاطر ا دیخونه رستگار! شا کجا

 گذاشته ریحرفش روم تاث نیباش ا

فشار دادم که  فونویذره هم بهش حس ندارم زنگ آ هیمن  وگرنه

 خدمتکارشون جواب دادو درو برام

اومد و پشت سرش  نییکرد وارد خونشون شدم که رستگار پا باز

 که یکبود شده و لب یآرام با صورت

 اومد با تعجب ظاهر شد یازش خون م داشت

 هی یحت ایدختر  هی یکه رو یدستام مشت شدن از مرد ناخواسته

 زن دست بلند کنه متنفر بودم

 افتاده؟ یآرسام؟اتفاق یکنیکار م یچ نجای_تو ارستگار

 



از آرام گرفتمو با حرص به اون پست فطرت ظالم نگاه کردم  چشم

 چه طور دلش اومده بود

اما  زدیج ممو یشده بودن تو چشماش قدردان یاشکاش جار آرام

 نکرده بودم یمن که هنوز کار

 زنهیکه م یهر حرف دیمرد پشتتم آرام مرد با هی نهیبودم ع گفته

 حرفمو نیثابتش کنه و من امشب ا

 کنمیم ثابت

خشم به سمته رستگار برگشتم که داشت مشکوک بهم نگاه  با

 گاین خوادی...بدرک...بذار هرجور مکردیم

 کنه

 :گفتم مسممانه

 کنم یاز آرام خاستگارمن اومدم _

با لبخند  یرستگار چشماش گرد شد و آرام هم باتعجب ول کهوی

 یخاستگار یبهم نگاه کرد حت یمحو

 یچه طرزه خاستگار نیبود پوووووف اخه ا یعاد ریغ کردنمم

 کردنه

 !!!دختره من؟االن؟؟ ؟ازیگفت ی_تو...تو...االن چرستگار

باهاش  خوامیو م خوامیبد موقعس اما من آرامو م دونمیبله...م_

 ازدواج کنم



 :ادامه دادم دیتهد با

آرام  دیاگر نذار دیآرام ماله منه و مطمئن باش نشیچه ند نشیچه بد_

 تیماله من بشه موقع

 خورمیافته قسم م یبه خطر م شرکتهاتون

استفاده  دیمورد هم دارم از زور و تهد نیا یتو یحت نیخدا بب تورو

 !کنمیم

نقطه  یکرد پا رو یگرد شده داشت بهم نگاه م ییبا چشما رستگار

 ضعفش گذاشته بودم

 :روبهش گفتم یآرام نگاه کردمو با لحن محکم و مصممانه ا به

 جرات کرده روت دست بلند کنه؟ یچه کس_

 نگفت یزیانداخت و چ نییسرشو پا آرام

 

خدمتکارها  ستنیخونه ن نیجز تو و بابات و خدمتکارها تو ا یکس_

 روت دست بلند کنن توننیکه نم

 ...بابات که مونهیم

 :سمته رستگار برگشتمو گفتم به

 زد؟یداشت بامن حرف م نکهیبه خاطر ا ؟فقطیچرا کتکش زد_



هرچند حدس  خوندمیجا خورد از چشماش تعجبو م یحساب رستگار

 کردیفکر م یداشت به چ زدمیم

 زد؟ی_داشت باتو حرف مرستگار

 !مگه بهتون نگفت؟_

 نگفت یزی_نه چرستگار

به خاطر من مقاومت کرده بود و کتک خورده  یعنی پس

 یبود!؟اخمامو توهم بردم و با لحن محکم

 :گفتم

هم که  ی...خاستگارشهیاز االن آرام زنه من محسوب م_

 و دیخر شویآزما یبرا میریکردم...فردا هم م

خونه بمونه  نیا یتو نهایازا شتریآرام ب ذارمی... نمزهایجور چ نیا

 و عذاب بکشه

 در اومدو اخماشو برد توهم یجیکم کم از حالت گ رستگار

 ه؟یالک یطور نیهم ؟مگهیگیخودت م یبرا یدار ی_چرستگار

 یتر اومد و با نگران نییسمت رستگار رفتم که آرام چند پله پا به

 بهم نگاه کرد

دخترت  یاجازه داد رو رتتیچه طور غ یول یبرام قابله احترام_

 یمرد چیبه ه ؟منیدست بلند کن



 نمیبب د؟اگهیدیروش دست بلند کنن فهم دمیپدرش هم اجازه نم یحت

 عذاب نجایا نهایازا شتریب

 نایو عقد و ا تیمحرم غهیقبل از خوندن ص شمیمجبور م کشهیم

 ببرمش خونه خودم

 کردیبا اخم داشت بهم نگاه م رستگار

مهمه پس  یلیوتتون براتون خشرکتها و ثر تیموقع دونمیمن که م_

 افتن یبه خطر ب دینکن یکار

 قدرتشم دارم یکه بدجور دیدونیم خودتون

 

 یاشک ینرده ها نشسته بود و با چشما یآرام نگاه کردم که پا به

 صدبار گفته کردیداشت بهم نگاه م

 کننینکن کلفم م یهارو بارون یاون لعنت بودم

 شرکت ایفردا ب_

 :با بغض گفت دیکش یباال م شوینیب کهیدرحال آرام

 _باشهآرام

 سمت پدرش برگشتم به

خودتون  دینیبیجناب رستگار اگر نه بد م نیبهتره مراقبش باش_

 که به من ییزهایچ یکه رو دیدونیم

 ستیقاعده مستسنا ن نیحساسم و آرام هم از ا شنیم مربوط



 هی یپناه و حام نکهیداشتم ازا یاحساس خوب رونیخونه زدم ب از

 دختر بودم

داشتم که پناهش شده بودم فکر کنم اونم االن  یقدر حس خوب چه

 که من ازش کنهیذوق م یداره کل

 کردم تیحما ینطوریا

 نسیگ یتو دیبود من کردما با یعجب خاستگار میخودمون یدل

 ثبتش کنن ییخدا

 (آرام)

شدن ضربان قلبم به صورت  یجار شتریرفتنه آرسام اشکام ب با

 کند شده بودو داشتم دق یعیفج

 افهیبا اون ق کردیبابا با بهت به رفتنه آرسام داشت نگاه م کردمیم

 بهت زدش به سمتم برگشت و

 :گفت

 همون آرسام بود؟ نیا_

 

 هیافتم  یکه م تشیحما ادهیهم فشار دادم  یبستمو رو چشمامو

 چه قدر قشنگ شمیم یطور

 کرد تمیحما



مردو از  نیا خوامیمن نم لرزهیدلم م یاون ته مه ها ییزهایچ هی

 ییخصلت ها هیدست بدم آرسام 

 کردمیمرد بود که فکر م هی یمن برا دییمورد تا قایکه دق داشت

 با رویمرد نیهمچ تونمیوقت نم چیه

 کرده بودم داشیکنم اما االن پ دایها پ یژگیو نیا

 ...ازدواجـ یازدواج سور یبه جا شدیم کاش

 نیهمچ دینه نه من نبا دمیپاک کردمو به سمته اتاقم دو اشکامو

 هیکه تمام دونمیبزنم من م یحرف

مردونش بود من  رتهیامشبش از سره علقه نبوده و فقط غ یکارها

 گهید یفکرا دیبهش قول دادم نبا

 بکنم یا

 "نکن هیپس گر کنمیم تیمرد ازت حما هی نهیتا آخرش ع"

 دیبود که کارها و رفتارهاشو نبا شدن اون گفته یجار شتریب اشکام

 کنم پس ریتعب یا گهید زیبه چ

 کنمیکارو م نیهم منم

 ...من اما

مرد به تمام معنا بود  هیگفت عاشقشم اما دوسش دارم چون  شهینم

 مرد مغرور هیبرج زهرمار  هی

 مییایزدم "آرسام و آرام"چه قدرهم بهم م یمحو لبخند



 میشیم یخخخ عجب زوج طونیاون مغروره و من ش اما

 :عکسه مامانم نگاه کردم و با بغض گفتم به

کار موفق بشم برام دعا کن که  نیا یبرام دعا کن که تو یمامان_

 اگه واقعا قراره آرسام ماله خودم

 نشه منم وابسطش نشم کامل

 میتو زندگ یبودم که همه چ یبالشم گذاشتم من دختر یرو سرمو

 تیبودم اال محبت اال حما دهید

بهم  رویزیبابام اما آرسام االن داشت چ یخودم بودمو پوال شهیهم

 کیو  ستیب نیا یکه تو دادیم

 بود پناه بود که االن صاحبش شده بودم تینداشتمش اونم حما سال

 

...کل کل هامون...اخماش...قد میکه باهم بود ییصحنه ها ناخواسته

 تیاو ازهمه مهمتر حم هاشیباز

 رد شدنو به خواب رفتم لمیف هی نهیچشمام ع یجلو امشبش

 (آرسام)

 یشیمرغها م یقاط یجانم پس دار ی_اریام

 ریاعصاب ندارم ام_

 کنهیکه شب از خونه پرتت م یحرفها نزن نی_وا...به آرام از اریام

 همه مثل من یکنیفکر م رونیب



 رنیسر به ز مظلومو

 !!ش؟یخاستگار یرفت شبیتو د ی_جداشاری

 آره_

درآورده و از زور و قدرتش استفاده  یقد باز شهی_مثله همریام

 به دست آوردنه دختر یبرا یکرده حت

از  یزیچ ؟اصلیآخه تو بشر کنهیهم از زور استفاده م مردم

 رفته معامله بکنه ؟انگاریدونیم یخاستگار

 خودمم خندم گرفته بود دیخند اشاری

 مورد باهاش موافقم هی نیا ی_تواشاری

 م؟یکنیباهم ازدواج م میرفته منو آرام چرا دار ادتینکنه _

 نیهم ساخته شد یشما برا شیینرفته اما آرسام خدا ادمونی_اشاری

 نییایبهم م یلیخ

روبه  یا زانهیام دیبا اخم از روبه روم گرفتمو با لحن تهد نگامو

 گفتم: اشاری

 

...احمق من اصل اینزد یبه بعد زد نیحرفها ازا نی_از ااشاری

 بکنم میدخترو وارد زندگ هی خوامینم

 ش؟یشونیبه پ خورهیم وهیمهر ب یاگه اونو طلق بد یدونستی_مریام

 :گفتم یالیخ یباال انداختمو با ب یا شونه



 خودش بود نه من دهینظر و ا شهیبه من مربوط نم نشیا_

ازش خوشت  دی؟شایدیبه خودت نم گهیفرصت د هی_چرا اشاری

 اومد

 ؟یکه چ_

 جمع یو بش ییایب رونیب ی_که از منفردریام

 خودیب_

که همه دخترهارو به چشم  یکن یکار دیآرسام تو نبا نی_بباشاری

 ینیبب یاون دختره عوض

 همه مثله همن_

 آرام؟ ی_حتاشاری

دوسم دارن و دارن  دونستمیباال آوردمو بهش نگاه کردم م سرمو

 که با آرام بمونم اما کننیمنو قانع م

شده  اهیممکن بود دل من نسبت به دخترها س ریغ یکار امر نیا

 باهاشون کنار تونستمیبود تازه نم

 :گفتم یبه آروم نیبه خاطرهم امیب

 آرام یحت_

 گنیم گهید زیچ هی_اما چشمات اشاری

 گفت؟یم یداشت چ میلعنت یمثل چشما دمیتو موهام کش یدست کلفه



 یاطرافم کم یآرام نسبت به دخترها نکهی؟ایبشنو رویچ ییخوایم_

 اگه هر نیبرام متفاوت تره؟بب

دهنش اما آرام فرق  یتو زدمیم کردمویبود قبول نم یا گهید دختر

 خوادیچرا؟چون نم یدونیم کنهیم

باشه  زونیآو ستین یدختر یعنی...ارهیراه منو به دست ب نیا از

 فهممیاز حرکات و رفتارش م نویمن ا

 زونینه خودشو آو کنهینه صداشو نازک م زنهیباهام حرف م یوقت

 نه حرکاته سبکانه از خودش کنهیم

 

مرد  هی نهیکمکش کنم من تا آخرع خوامیکه م نهیهم دهیم انجام

 تو نویپشتشم نه به عنوان شوهر ا

 دیپوکتون فرو کن یمغزها

 :گفت یبا لحن خونسرد دادیم هیکه به مبل تک یدر حال ریام

 شهیآرسام حاال نم یمغزم اضافه شد ول یه اطلعات تو_بریام

 شوهر تا آخر هی نهیو ع یصرفه نظر کن

 یکن تشیحما عمرت

 نـــــــــــه_

با  دمیدیبود که اخماشو م یبار نیاول نیاخماشو توهم برد ا ریام

 :گفت یو عصب یجد یلحن



گندتم  یاخلق ها نی_به داد زدنات عادت کردم آرسام به اریام

 یعادت کردم اما بدون من هرکار

 چون دوست دارم یاگه منو بکش یحت یکه تو با آرام بمون کنمیم

 رفت رونیمکث از اتاق ب یحرف بدون ذره ا نیبا زدن ا ریام

 :با بهت گفت اشاری

 بود؟ ریام نی_ااشاری

 :باال انداختمو گفتم یا شونه

 گذاشته ریروش تاث دهید ادیز یهند لمیف شبیحتما د_

 هم بلند شد که باعث شد بهش نگاه کنم اشاری

بهت کمک کنه  تونهیموافقم آرسام اون دختره م ری_منم با اماشاری

 و توهم به اون من مطمئنم اون

 یبکنه...فعل گود با یتورو مثل آرسام قبل تونهیم

 خداااا گنیم یچ نایا دمیتو موهام کش یدست کلفه

........................ 

 در زد میکه منش کردمیامضا م درویقرارداد جد یسر هی داشتم

 

 آوردن فیخانومه رستگار تشر سیجناب رئ_

 داخل دیکن شونییراهنما_



 تو دییچشم...بفرما_

سرمو باال آوردمو بهش نگاه  دمیکفش پاشنه بلندشو که شن یصدا

 یکفش زنونه ا یصدا نیکردم اول

 دادیمخم نبودو ازارم نم یکه رو بود

 صورتش ناخواسته دستام مشت شدن دنهیچرا با د دونمینم

 :گفت یانداخت و با لحن آروم نییپا سرشو

 _سلمآرام

 چه قدر صداش معصومانه شده بود دیلرز قلبم

 :ادامه داد یخاص تیمظلوم با

 نم؟یبش یذاری_مآرام

 دییبفرما_

مبل نشست بلند شدمو به سمته مبل روبه روش رفتمو  یرو آروم

 نشستم

 الت خوبه؟ح_

تا االن  دمیپرس رویکیبار...بعد از نه سال...من حاله  نیاول یبرا

 دهیحاله اون دوتا خنگ روهم نپرس

 شدمیم یا گهیآرسامه د هیآرام  یچرا جلو دونمیاما نم بودم

 ؟یداشت ی_بامن کارآرام



 ؟یاریچرا سرتو باال نم_

 ینیاشکامو بب خوامی_نمآرام

 ؟یکنیم هیچرا گر_

 

 مواجه شدم شیاشک یباال آورد و با چشمها صورتشو

 ...چشماش ایخدا

 دادیمردو م هی یبو تهاتیحما شبی_دآرام

 انداختم نییپا سرمو

در  یقدباز ستادویا یمرد که داشت در برابر دشمن من م هی_آرام

 بار بعد از نیاول یبرا شبید اوردیم

همه  شبیکرد...د تمیحما یکیپشتمو گرفت... یکیو سه سال  ستیب

 هی شبیبهم ثابت شد...د یچ

 هی یآرسام تهران یایکه تو دن یموجود هی...یبود یا گهید مرده

 ارزشه و فکر کنم لطف یموجوده ب

رفتار  اتیارزش دن یموجودات ب هیکه با من مثل بق خداست

 فعل نقشه یگفت یوقت شبید یکنینم

 دادیو منم اسمه نقشه رو بردم پدرم وارد اتاق شدو داد و ب نهیهم

 راه انداخت اما من همون لحظه تو



نقشه  خوامینگم چون نم یزیاگه منو بکشه چ یقسم خوردم حت دلم

 هات به خاطر من خراب بشن

 هیمونده دخترونم نشکنه منم  یتا غرور باق ینیاشکامو بب خوامینم

 دخترم دوست دارم اول طرف

 شبیکنه نه من برم جلو و تو د یجلو و ازم خاستگار ادیب بلممقا

 بابام با یکه من جلو یکرد یکار

که  ذارهینم یدارم و اون حام یحام هیبه بعد  نیبگم از ا افتخار

 آرسام مطمئن باش تا یکن تمیاذ

 تهاتویحرکات و حما نیا هیو هم تمام کنمیکه بتونم کمکت م ییجا

 تیشناس فهیحس وظ یبه پا

نفرتم از پدرم صدبرابر شد و توان دوست داشته  شبی...دذارمیم

 که ییشدن تو باال تر رفت تاجا

 نقشه جونمم بدم نیا وستنیبه وقوع پ یبرا حاظرم

 کردمیغم داشتم بهش نگاه م با

دستمال بهش دادمو کنارش نشستم  هیمبل آروم بلند شدم  یرو از

 ناخواسته دستمو بردم پشتش اما

 یچ یدار دمیش کنم نتونستمو دستمو عقب کشحصارخواستم  تا

 یاحمق؟چرا دار یکنیکار م

 ؟یفهمیم یاحساس یآرسام مغرور و ب هی ؟تویشیم یاحساسات



 باال آورد و بهم نگاه کرد سرشو

 نییپاک کرده بود آروم به باالتنم نگاه کرد و بعد سرشو پا اشکاشو

 انداخت

 ادیهم بهت م یکربن ی_آبآرام

 

 

 

 هیچرا  دونمیدوست نداشتم اما نم ادیرنگو ز نیزدم ا یمحو لبخند

 رنگ نیباتریلحظه احساس کردم ز

 یکه تنمه به کتم نگاه ینیهم یعنی هیکربن یجهان آب نیا یتو

 یکیبگم  ریباشه به ام ادمیانداختم 

 رنگ برام بخره نیاز ا گهید

 :سرشو به سمتم برگردوند و گفت آرام

 ؟یکارم داشت ی_چآرام

که آرام هم از اون فاز غمش  کردمیشدم چون احساس م یجد

 اومده رونیب

 داره یخوش انیاما پا هیبدم طوالن حینقشرو برات توض خوامیم_

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki


 دمیلرز فیخف یلیدستم گذاشت که خ یرو دستشو

 _تا آخرش کنارتمآرام

 یادیکه ز دیقلبم لرز یته مه ها یزیچ هیشدم  رهیچشماش خ یتو

 ندادم بدون توجه تیبهش اهم

شروع کردم به  کردیم تمیدستم بودو داشت اذ یدستاش که رو به

 دادن نقشه حیتوض

 ...دیکم کم با گهیآرام تو د نیبب_

 (آرام)

 بدم بیمراسم بزرگ ترت هی خوامیبابا من م_

 ؟ی_به چه مناسبتبابا

 به مناسبت ازدواجم_

 

 ست؟ینظرمن برات مهم ن یعنی...ییپرو یلیخ_

که من قراره با آرسام  دیخوشحال یلیشما االن خ دونمیممن که _

 ازدواج کنم پس جوابتون مثبته

 بهم نگاه کرد پدرم

 :ادامه دادم آروم

 ...فقط لهیالزم ندارم چون خونه خودش تکم هیزیجه گهیآرسام م_



 ؟یفقط چ_

 زودتر زنش بشم خوادیفقط م_

 زد یپوزخند

 ؟یگیآرسام مغرور خودمونو م_

 ستین ینطوریمن ا یمن و جلو یاما برا اون مغروره_

 :گفت یزیبا لحن طعنه آم پدرم

 دیگیبله شما راست م_

 آرسام؟ اخونهی رمیبگ نجایپس مراسمو ا_

 ریجا بگ نیهم_

همه مهمونهارو هم خودم  دمیبهش خبر م رمویخوبه پس من م_

 کنمیدعوت م

 :شدمو با پوزخند ادامه دادم بلند

روهم  خیتار گردهیم یمراسم عروس یآرسام دنباله تاالر برا_

 میمشخص کرد

به نگاه  تیسرشو باال آورد و بهم نگاه کرد که من بدون اهم پدرم

 به سمت اتاقم رفتم چرا نشیغمگ

به  دیتوجه کنم که مادرمو ازم گرفته بود چرا با ییبه چشما دیبا

 توجه کنم که پدرم نبود؟اسم پدر یکس



 

که آرسام امروز برام  ییزهایبا چ فهیروش بذارم واقعا ح فهیح

 برام روشن شد زهایچ یلیکرد خ فیتعر

 ارمیکدومو به روش ب چیه خوامیفعل نم اما

 یمهمون هیبهانه  نیبا ا خواستمیبهانه بود درواقع م یعروس مراسم

 مهمو دعوت یبدمو آدمها بیترت

مناسبتش  یمهمون نیپدرم مخالفت نکرد که ا یچه طور دونمینم کنم

 در واقع اصل مونهیجشن عروس

 نمیگفتم بب یطور نیهم نوینه ا ایآرسام دنباله تاالر گشته  دونستمینم

 چرا ویمهمون نیگه پس ا یم

 دیریگیم دیدار

آرسام اس فرستادم قرار بود همه خبرها از  یبرداشتمو برا مویگوش

 از یاس دادن باشه تا کس قیطر

 نبره ییبو ماجرا

 آرسام پدرم قبول کرد_

 بلند شد میگوش سکالیم یبعد صدا قهیدق چند

 رو؟یچ_

به  ندهیهفته آ دیشد فقط تو با دییتا گمیمنظورم نقشه خودمه م_

 ییایب یشیکه دعوت م یجشن



 ؟یریجشن بگ ییخوایم_

 یمعن دونستمیکردم م یهمراه شکلک آدم خسته ناخواسته خنده ا به

 هیخسته چ یموجیا نیا

 که ذوق کرده بود( یموجی)امیهیا_

 چرا_

 زنمیبعد بهت زنگ م قهیشدم بذار چند دق ونهید یوا_

 نه امکان داره بابات حرفاتو بشنوه_

 نگران نباش رونیب رمیم_

 

خودمو  عیسر نینشد به خاطر هم یخبر دمینشستم که د قهیدق چند

 رونیآماده کردمو از خونه زدم ب

 کهویدو بوق نخورده بود که  دمیدر آوردمو به آرسام زنگ مویگوش

 باز کیجواب داد بدون سلم عل

 کرد شروع

 ؟یکنیکار م یچ یدار یفهمیم چی_هآرسام

 آقا آرسام یتو هنوز منو نشناخت دمیکش یپوف

 بهم اعتماد داشته باش فهممیآره م_

 شه؟یم یچه طور یمهمون ی_آخه توآرسام



 ...نگران نباشسازمیفضارو ما م نیا_

 !_ما؟آرسام

 پمونی...اکمیاه_

 ؟یهم حساب کرد ریو ام اشاری ی_نکنه روآرسام

 درسته_

 نه ریام نیهست اما ا یدیکه ام اشاری ی_روآرسام

 طونهیخودم ش نهیع ادیبه کارم م ریاتفاقا ام_

 ؟ییخوب االن کجا یلی_پوف خآرسام

 زنمیخودم دور م یشدم دارم برا نمیسوار ماش_

 خب یلی_خآرسام

 آرسام_

 _بلهآرسام

که قراره  یاون شب از اتفاقات دیشالطفا بهم اعتماد داشته باش _

 یتعجب کن فتهیب

 

 ؟یکار کن یچ ییخوای_مگه مآرسام

 انیهم در جر اشاریو  ریام ی...فعل خداحافـ...راستییکارا هی_

 هستن؟



اونا از کجا  ییخوایم ستمینقشه تو ن نیا انی_وهللا من درجرآرسام

 بدونن

 نمونهیمنظورم اتفاقاته ب_

 _آها آرهآرسام

 از اونا هم استفاده کنم تونمیخوبه مپس _

 یکنیاز اونهاهم استفاده م یاالن گفت نی؟همیشد وونهی_دآرسام

 گهیکار د هی یبود برا گهید زیچ هینه منظورم _

 ؟یکار کن یچ ییخوای_ آرام بگو مآرسام

 خوبه؟ میامشب از طرف تو به رستوران..)(.دعوت_

 ییپرو یلی_خآرسام

سه تا مرد  ییخوایم رتیخوش غ یخب آقا میچاکر شمام هست_

 گنده همراهم باشنو من دست تو

 کنم؟ بمیج

 دمیخب پس من به اون دوتا خبر م یلی_خآرسام

 یگوگول یفعل با یاوک_

 به گوشم خورد که خندم گرفت شیعصب یصدا

 _خدافسآرسام

 



 (آرسام)

که  یکار کنه هرچ یچ خوادیم ستیداره؟معلوم ن یچه نقشه ا یعنی

 هیباز وونهیبا د ختهیباشه آم

 هم اجرا کنندش ریخودش طراحشه و ام چون

............................ 

 ...میهممون نشسته بود زیم دور

 :به آرام نگاه کرد و گفت طنتیبا ش ریام

 بیرو ترت یافتیض نیکه همچ دیکار دار ی_آرام خانوم با ما چریام

 ن؟یداد

 د؟یهست ری_شما آقا امآرام

 نه...من داداشه دوقلوشم دییبخوا تشوی_خب راسریام

 من با خودشون کار داشتم یگاد...ول ی_اوماآرام

 :کرد و گفت یخنده ا رتکیام

 گمیجملتتونو بهش م نیا نهی_خب به من بگو منم عریام

 _نوچآرام

 بابا ی_اریام

 مامان ی_اآرام

 بهشون نگاه کردم باتعجب



 منو آرسام هم اتفاق افتاده نهیاتفاق ب نیا نهیع قای_دقریام

 

 _خوبه پس من انتقامه آقا آرسامو ازتون گرفتمآرام

 داد لشیتحو یلبخند مردونه ا ریزد که ام ریبه ام یچشمک و

 :برگشت و گفت اشاریبه سمته  آرام

 د؟یهم شما هست اشاری_و حتما آقا آرام

 ـــسی_اشاری

آقا  هایباز سوسول نیمن به آرسام هم گفتم من از ا دینی_ببآرام

 به خاطر ادیخوشم نم ریو آقا ام اشاری

 زنمیبه اسم خودتون صداتون م نیهم

 بهم زد یبهش رفتم که چشمک قشنگ یغره ا چشم

جملت  نیاز ا نقدریدختره حرفه دله منو زد منم ا نیا ی_آریام

 ادیبدم م یسوسول

 خورهیبهم م مونی_پس خوبه گروه خونآرام

بهم  دیبا مونیکه گروه خون یکار کن یچ ییخوای_وا مگه مریام

 بخوره؟

 :گفت شدیکه باعث حرص خوردن من م یخاص طنتیبا ش آرام

 ییکارا هی_آرام



ادامه  خوامیندارم فعل م وییکارا نی_من فعل قصد انجام همچریام

 بدم لیتحص

کشه  یخنده خجالتم نم ریلگد کردم که زد ز زیم ریاز ز رویام یپا

 انگار نه انگار من نشستم

قابله  تونیو اضافه کنم منحرف باز تونیو تخس باز طنتی_شآرام

 شهیستا

 نداره یریمن تاث یحرفا رو نیا ی_ممنون...ولریام

بهش  یزد و منم چشم غره ا یحرص صداش زدم که چشمک با

 خودم ی...جلوایح یرفتم...پسره ب

 ...با داشت

داره باورم  یجد ی!جددارمایبرم رتیغ پیریمنم دارم ت پووووف

 که آرام قراه بشه زنم شهیم

 

 کتونیآرام منم به اسم کوچ دی...شما بهم بگگفتمی_داشتم مآرام

 زنمیصداتون م

 ...نیآرام خانوم ا گمی...مستین ی_مشکلاشاری

 آقا پسر خانومشو حذف کن یآ ی_آآرام

 :کرد و گفت یخنده ا اشاری

 _چشماشاری



که از  نهیمنظورم ا ه؟یچ دیگیکه شما م ینقشه ا نیا گمی_ماشاری

 اد؟یبرم یچ ریدست منو ام

کارها بکنم که به کمکتون  یسر هی یشب مهمون خوامی_من مآرام

 یها طنتیش یسر هیدارم  اجیاحت

 نقشه یاجرا یبرا الزم

 طنت؟یش_

 میهی_اآرام

 طنتمی_اوخ جون من عاشقه شریام

 :زد و گفت ریبه ام یچشمک آرام

 ریاون شب منو ام دینیهامونه بب یانرژ هی_و اون شب وقت تخلآرام

 ...با هم

........... 

 دختر خوشم اومد هی_بروووووو عجب نقشه اریام

 دیا وونهیشما واقعا د_

 میکنیتازه حالم م دهیاما خب جواب م هیوونگی_به نظر منم داشاری

 میتونی_آرسام بهم اعتماد داشته باش مطمئن باش مآرام

 رنتیگیم وونهید_

 



توهه و صدالبته افرادم نقشه از من و  فهی_محافظت از من وظآرام

 محافظت از تو

 ازتون مراقبت کنم؟ تونمیم یمثل چه طور_

 یخواست به آرام حمله کنه تو با کف گرگ یکیمثل  نی_ببریام

 سوپرمنها نیا نهیع یکنیلهش م یزنیم

لحظه از چند نفر مراقبت  کیدر  یعنی یکنیمراقبت م ازهممون

 یکنیم

 یقراره چه کاره خطرناک یدونیبردار م یدست از شوخ ریام_

 د؟یبکن

 میدونی_مآرام

 _و ماهم عشقه خطرریام

 درسته؟ ووننیتک دونه ها د یگفت ادمهی_آرام

 د؟ی_شماهم تک فرزندریام

 ــــسی_آرام

 _خوشبختمریام

 درسته؟ ی_پس توهم تکآرام

 ـــسی_بازهم ریام

 یکه چه طور دوننیم ارنیدرب یباز وونهید یها وقت وونهی_دآرام

 میتونیهم م ریجمعش کنن و منو ام



 شویبق دیتحت کنترل داشته باش زویهمه چ دیبا اشاریتو و  فعل

 ریدسته منو ام دیبسپار

 میا هی:پاریو ام اشاری

 کنمیمن جمعش نم دیاگه گند بزن ی...ولمیخب منم پا یلیخ_

چون قراره من  یمن...نگران نباش ول هیپا ی_قبوله...همه چآرام

 خودت دیبا تیزنت بشم درنها

 یکن جمعش

 :دمیحرص غر با

 

 ...من االن گفتم که_

 گهید یخودت گفت یمن برا زهی_خب عزآرام

 حرف زد پس فقط بگو چشم دیروزا رو حرف زنا نبا نی_اریام

 :گفتم یبه هر سه تاشون نگاه کردمو عصب دمویکش یپوف

 میخب پا یلیخ_

 (آرام)

رو  یمهمون نیکه بخوان ا یافراد ایامکان داره جاسوس ها  دینیبب_

 بهم بزنن وجود داشته باشه پس

 در یو سامان تو و افرادت جلو یتو و گروهت ضلع غرب اریشه



 سالن؟ ی_خانوم پس تواریشه

 ذارمیافراد م یسر هیاونارو خودم _

 _چشم خانومسامان

 سرکارتون دیبر دیتونیم_

بود و  یامشب شب مهمون دمیکش یافراد پدرم نفس راحت بارفتنه

 داشتم افراده آرسام جانیه یکل

بود که آرسام  یتیفقط به خاطره امن نیافرادها هستن و ا نهیب هم

 یتیگرش بود چه بشه امن نیتام

راحته  المیکنه کل از هفت دولت خ اشیبرامون مه ندمونیا یآقا که

 به تمونیکننده امن نیچون تظم

 ارسام بود عهده

 

 به سمتم اومد ریام کردمینظارت م یطور که داشتم به همه چ نیهم

 ام؟ی_آرام من ساعت چند بریام

البته  می...فقط منو آرسام باهمایب ادیم اشاریکه  یتو همون ساعت_

 مرور و گهیبار د هیلطفا نقشرو 

 دیتا گند نزن دیکن نیتمر

 دردنکنه_دست شما ریام



 سرشما سلمت_

 کرد و رفت یتک خنده ا ریام

..................... 

 پراز مهمون شده بود سالن

 یقراره چه اتفاقات دونستنیکدومشون نم چیکه ه ییاز مهمونها پر

 ادیسرشون ب ییو چه بلها فتهیب

که  یمیسیب میکردیکارو م نیا نجایا دیبود با نجایاول هم هدفم ا از

 گوشم بود و نامعلوم بود یتو

 خورد زنگ

 هستم ریام نگید نگی_دریام

 وونهید یگوشمو کر کرد هیچ نگید نگید ریام ییوو_

 دنیرس کای...خواستم بگم کخوامی_معذرت مریام

 به تعداد؟_

_وهللا به تعداد بود اما من االن دوتاشو خوردم دوتا ازمهمونها ریام

 برنیجونه سالم به در م

 :صداش زدم باحرص

 ریام_



و هشتاد تا  ستیکردم به تعداده فکر کنم دو ی_جانم...شوخریام

 باشه!!

 

 خوبه_

 تمام نگید نگی_دریام

 ...ریام یا

 پوووف

 ولش کن الیخیب

 شیخالینشسته بود از ب الیخیسالن چشمم به آرسام افتاد که ب داخله

 یخوشم اومده بود نه استرس

 بشر نیبود ا لکـــــــــــــــسیکل ر یزینه چ داشت

دسته  یدستش رو هیهم انداخته بود و  یبا ابهت پاشو رو یلیخ

 پاهاش یرو یکیمبل بودو اون 

 یهـــــــــــــ

آرسام  کردمیاطرافمو چک م تیطور که نشسته بودمو موقع همون

 دییبا سر بهم علمت داد که منم تا

 ممویسیشاره کردم ببه افرادم نگاه کردمو با سر بهشون ا کردم

 روشن کردم

 ریام_



 _جانم؟ریام

 ؟یزنیحرف م ینطوریچرا ا_

 _دهنم پرهریام

 ــــــریام_

از همونا  ایب گمیخوشمزس م یلیخ کاشی_به جانه خودم کریام

 یبذار برا کارویک نیا میاستفاده کن

 خودم

 تونمیآدمت کنم اما نم خوادیدلم م یکرد وونمید ریام یوا_

آدم کردنه من شو گنده تر از تو نتونست منو آدم  الیخی_کل بریام

 یدیکنه بگو چرا زنگ

 

 وقتشه_

 من زهی_اوخ جون خب زودتر بگو عزریام

کردمو  یگوشم پخش شد خنده ا ی)جنتلمن(توییسایآهنگ پ کهوی

 :گفتم

 صداشو کم کن ریام_

 گذاشتم جانیه یبرا نوی_باشه...اریام

 یکرد یکاره خوب_



 رونیکردنو رفتن ب دییتا اونام

 میبزن یاول به گوشم خورد باعث شد منو آرسام لبخند ریت یصدا

 دیدوم که به گوشمون رس ریت یصدا

 کردنیداشتن بهم نگاه م ینوبته من بود همه با نگران گهید

 :گفتم یبلند یصاف کردمو باصدا گلومو

 تحت کنترله...مانوروه زیهمه چ دینباش یزینگران چ_

تکون دادن و مشغوله کارشون شدن اما هنوز  یهم سر مهمونها

 ها معلوم بود یلیتو چشم خ ینگران

پدرم  یهراسون ازجلو اشاریشدمو به سمت آشپزخونه رفتم که  بلند

 رد شد و به سمتم اومد

 خوردن ری_چندتا از بچه ها تاشاری

 بهش نگاه کردم یشینما باتعجب

 اشاریکه جزو نقشه نبود  نیا_

 اما به شدت مجروح شدن دونمی_نماشاری

 :وارد آشپزخونه شد و گفت پدرم

مگرنه  دهیازمهمونا ند یکیتا  رونیب دیسروصدا همشونو ببر یب_

 سوال ریز رهیخونه من م تیامن

 االن نی_چشم هماشاری



 

 به پدرم نگاه کردم یبا نگران اشاریرفتنه  با

 بابا؟ هیکاره ک یعنی_

 :و گفت دیتوموهاش کش یکلفه دست پدرم

 دونمینم_

.............................. 

نشسته بودن داشتن شام سرو  زیشام شده بود همه دور م وقت

 از خدمتکارها نگاه یکیبه  کردنیم

 میسر به سر آرسام هم بذار کمیبود بذار  طنتیش کمیوقت  کردم

آرسام شدم  کینزد زدمیباهاشون حرف م زدمویمهمونها سر م به

 ماست ینامعلوم مقدار یلیکه خ

 ختمیر شیصندل کناره

 د؟یالزم ندار یزیچ یتهران یآقا_

 :و خشک گفت یجد شهیهم مثل

 _نه ممنونآرسام

 :از خدمتکارها اشاره کردمو گفتم یکی به

 دیکن ییرایپذ یبه خوب یتهران یاز آقا_

 _چشم خانومخدمتکار



 ریو ام اشاریزدم و ازش فاصله گرفتم که  یمخف یطانیش لبخند

 یمرموزانه بهم نگاه کردن که چشمک

به  طنتیبا ش ریبه نشونه تاسف و ام یسر اشاریزدم که  بهشون

 برگشت که الیخیسمته آرسامه ب

 ....کهوی

از همون خدمتکارها بلند شد با شک به  یکی غیج یصدا کهوی که

 برگشتم دختره غیج یسمته صدا

آرسام و آرسام هم از سر و روش نوشابه  یبود رو پا افتاده

 نیهمه با شوک داشتن به ا ختیریم

 

داشت  یکه با اخم وحشتناک دمیپدرمو د کردنینگاه م صحنه

 به کردیرو نگاه م چارهیخدمتکاره ب

 شعوریآرسام برش داشتم دختره ب یپا یدختره رفتمو از رو سمته

 یچه خوش خوشانشم هست رو

 !!!شوورم افتاده هیپا

 :گفتم یگر خیلحن توب با

 یآقا خوامیاحمق من واقعا معذرت م یکنیچرا حواستو جمع نم_

 یتهران



 تونمیپاهاش مشت کرد و باخشم بهم نگاه کرد م یدستاش رو آرسام

 بود کاره دهیقسم بخورم که فهم

 :با خشم بلندشد و به دختره نگاه کرد روبه پدرم گفت خودمه

سرتا پامو  یدست و پاچلفت د؟دخترهیخدمتکاره شما دار نی_اآرسام

 دیبه گند کش

 انداخته بود نییسرشو پا پدرم

 ...واقعا متاسفمیتهران یآقا خوامی_معذرت مپدرم

خورد و  زیاز خدمتکارها پاش ل یکی کهویلحظه بود که  همون

 شربت بود از دستش یکه حاو ینیس

پس  دیخند زیر زیر ریشد که ام یخودش خال یو همش رو افتاد

 بوده همه متعجب به ریکاره ام نمیا

خنده بلنده  یصدا دنهیشده بودن که با شن رهیروبه رو خ صحنه

 خنده و فقط پدر ریهمه زدن ز ریام

 بود که درحاله حرص خوردن بود من

شد و همه  یاز خوردن و صرف شام داخل سالن نور افکن بعد

 المپ ها خاموش شد و دختر پسرها

سرهمه  یرو لهیت یکل کهویشته بود که نگذ قهیوسط چند دق ختنیر

 شد که همه ختهیاز طبقه باال ر



ترکوندنه  یزدن کردن وپشت سرش صدا غیشروع به ج مهمونها

 که دمید رویمهمونا ام نهیترقه ب

و پشتش  کردینوع ترقه(روشن م هی)اسم یشکلت هیهر دختر  پشت

 و اونام دیترکیکه م نداختیم

خودش  یبود برا یا وانهی!!!ددیخندیم یواشکیهم  ریام زدنویم غیج

 زنگ خورد ممیسیب

 کنمیم فیک یدارم کل هیعجب نقشه ا گمی_مریام

 هنوز اولشه یدیکجاشو د_

که از طبقه  ییها لهیگرد شده داشت به ت یکه با چشما دمید پدرمو

 شدیم ختهیباال بر سر مهمونها ر

 کردیم نگاه

 

 بگو به بچه ها از پنجره طبقه باال فرار کنن...بسه ریام_

خودت جمعشون  دیبا نارویس همه ا لهیچه قدر ت یدونیم گمی_مریام

 یو بهم برشون گردوند یکن

 ؟یچه قدر سفارش داده بود_

 سفارش داده بودم لهی_وهللا حولوحوشه ده هزار تریام

 مگه من نگفته بودم صدهزارتا_

 ستیهمه الزم ن نیخان بود...گفت ا _وهللا دستور آرسامریام



 ؟یکنیمنو خراب م یحرص دنباله آرسام گشتم حاال نقشه ها با

از بچه ها شروع به  گهیو چند تا د ریلحظه بود که منو ام همون

 به سمت مهمونها بیپرتاپ کردن س

 مییو بگم چون همه المپ ها خاموش بود مشخص نبود که ما میشد

 که مقصر بود معلوم یو کس

 نبود

تموم شد  بمونیس اشاریبه  ریاز ام اشاریبه  ری_از امریام

 دیپرتقالهارو به منطقه اعزام کن

 دیو به پشتم چسب سادیپشتم وا ریخنده ام رینگاه کردمو زدم ز بهش

 _من مواظبه پشته توام تو هم مواظبه پشت من باشریام

 :کردمو گفتم یا خنده

 یاوک_

بهم  ریگوشم پخش شد که ام یفلوپز تو یجن یاز آهنگها یکی

 زد و همراهه هم مشغوله یچشمک

 میشد یخرابکار

 یشما خالــــــــــــــــــــــــــ یجا آقا

زدمو  یطانیچشمم به آرسام خورد لبخند ش کهویها  طنتیش نیا نیب

 برداشتمو به سمتش بیس کی



کارو  نیکه ا یکردم که خورد به سرش با خشم دنباله کس پرت

 داشتم یگیمنو م گشتیکرده بود م

خودم حس کردم اما به تخمه  ینگاه مشکوکشو رو فروختمیم تخمه

 هی کهویفروختنم ادامه دادم که 

 

کردمو به اطراف نگاه کردم  یخورد تو سرم از درد ناله ا پرتقال

 و لبخند طونیش یکه آرسام و با چشما

دونه پرتقال  هیم با حرص بهش نگاه کردم خواست دمید یمعنادار

 برام یچیه دمیبزنم توسرش که د

دوتا پرتقال که تو دستاش بودو بهم نشون داد  یطونیآرسام ش نمونده

 با ترس بهش نگاه کردم که

خورد توشکمم و اون  یکیباال انداختو به سمتم پرت کرد  ییابرو

 از میشونیهم محکم خورد به پ یکی

برداشتمو محکم به  نیزم یاز رو بیس هیفوران کردمو  خشم

 سمتش پرت کردم که خورد به شکمش

خطا  یبرداشتمو به سمتش پرت کردم ول گهیدونه د هیبلفاصله  و

 رفتو بهش نخورد

 برج زهرمار درد داشت؟_

 نیشد؟چرا ا یچ یدرد بهم نگاه کرد چشماش سرخ شده بودن وا با

 شه؟نکنهیم یطور نیداره ا



 رهیبم فتهینکرده ب ییشده باشه خدا شیزیچ

 :به سمتش رفتمو گفتم ینگران با

 آرسام؟ یشد یچ_

شونش گذاشتمو  یبود و از درد خم شده بود دستمو رو زیم کناره

 :گفتم

کارخودتو  یخب تلف یبودا ول یعنیحواسم نبود  خوامیمعذرت م_

 ایانجام دادم آرسام حالت خوبه 

 یبگو دقم داد یزیچ هید  ییایم لمیف یدار

که آرسام کرد کپ کردم کل رفتم تو شوک به  یلحظه با کار هی

 یها کهیلباسم نگاه کردم که از صورتم ت

 نیزم یو دسر افتاد رو ژله

خنده که با تعجب بهم نگاه کرد  ریزدم ز طونشیش افهیق دنهید با

 فکر کنم االن انتظار داشت غرش

 هیکنم خب بله درست فکر کرده بود اما با  یسرش خال شویتلف کنمو

 اون خنده هام نیتفاوت ب

 تو صورتش دمیلحظه دسرو برداشتمو مال همون

 بخور آقا آرسام_

شد  شتریب کردنیکه از داخله سالن فرار م ییمهمونها غهیج کهوی

 منو آرسام هردو به اون سمت نگاه



 رونیکه ب یپس بچه ها وارد عمل شده بودن هر مهمون میکرد

 به سمتش پرتاپ کیک کی رفتیم

 

 طنتیش نیا رفتیم رونیب یلباس شربت ای یکیبا صورت ک و شدیم

 خب یبردار بودااا ول نهیواقعا هز

 یگرون الیخیب گهیپول کنارمه د یخدا یوقت

 خخخخ

................. 

 کنم؟یساقطش م یتیبوده از گ یاگه بفهمم کار ک_

نگاه کردم  گفتیم راهیبدوب رفتویپدرم که با خشم داشت راه م به

 و بیو س لهیکف سالن پربود از ت

نشسته  یژله ا یمنو آرسام هردو با صورتها کیو ک پرتقال

 انایهم همراه ک اشاریو  ریام مویبود

 گوشه نشسته بودن هی مظلومانه

 رفت تمی_آبرو و حثبابا

 حضور داشتن؟ یمهمون نیا یتو یمهم یچه آدمها دیدونیم_

 _بدبخت شدم...بدبختبابا

 یا روزمندانهیلباش نشست لبخند پ یرو یلبخند موزمارانه ا آرسام

 که من بلند شدم میزد



 کنمو بخوابم زیصورتمو تم رمیمن م_

 خونه میبچه هاهم بلند شدنو گفتن:مام بهتره برگرد آرسامو

 ن؟ی_آرسام جان کاراتونو انجام دادبابا

 :زد و گفت یپوزخند آرسام

 گردمیتاالر م_بله...دارم دنباله آرسام

 یخب...خسته نباش یلی_خبابا

 

 (آرسام)

از  یکیجواب داده بود  ینقشش به خوب شدیباورم نم واقعا

 دیافرادمون هم لو نرفته بود البته با

 یادیز نهیهز نکهیباشن که من فراهمش کرده بودم باا یتیامن ونیمد

 دستمون گذاشت اما یرو رو

 یزینهصد چ ونویلیداشت هرچند به نظره من دوازده م ارزششو

 رستگار رفت تی!! آبرو و حثستین

به  نجایرستگار بود از ا یو اعتبار شرکت ها ازاتینوبته امت حاال

 بعدش نوبته وارد شدنه منو شرکتمو

 بود کارکنانانم

 نیا یتو شوینه ساله پ یطنتهایامشب بهم خوش گذشت ش اما

 که ریبودم به امتکرار کرده  یمهمون



کاناپه افتاده بود و به خواب رفته بود نگاه کردم خدا  یرو خسته

 کارش کنه فقط شش تا یبگم چ

پشت سرهم به سمتم پرت کرد که کل مخم جابه جا شد االن  پرتقال

 هم کپه مرگشو گذاشته و

 !دهیخواب

 (آرام)

 تنها برم تونمیمن که خودم نم گهیاه بس کن آرسام د_

 لباس عروس بخرم امویباهات ب تونمیکار دارم نم_من آرسام

 ؟ییاینم یعنی_

 

 ستیبه من ن یاجی_نه خودت برو...احتآرسام

نقشم لو نره  نکهیآبو برداشتم و به سمتش رفتم و به خاطر ا وانهیل

 کردم که مثل کیبه لبام نزد وانویل

تو  دمیآب بخورم مشکوک بهم نگاه کرد که همون لحظه پاش خوامیم

 با بهت بهم نگاه کرد کم صورتش

عجب  گنیموقعهاس که م نیصورتش کبود شد اوه اوه اوه ا کم

 ییکردم اما خودمو نباختم ابرو یغلط

 :باال انداختمو گفتم طنتیباش



 آره؟ امینم یکه گفت_

 حرص بلند شد و پارچ آب و برداشت با ترس بهش نگاه کردم با

 ؟یکار کن ی...چی...چییخوا ی...میم_

 واریزد و جلو اومد هولم داد که خوردم به د یطانیش پوزخند

 آره؟ یکنیم سی_که منو خآرسام

 بود وانیل هیآرسام ماله من فقط  ادهیاون اون ز_

برگه افتاد آروم دستمو به سمتشون  یسر هیزد چشمم به  یپوزخند

 بردم تا نفهمه برش داشتم که

 شیکمیسرم  یسرم برگه هارو گذاشتم رو یرو زهیبر تاخواست

 دمیکش یفیخف غیرفت تو شالم که ج

برگه ها  دنهیدستم نگاه کرد با د یتو یبا بهت به برگه ها آرسام

 فاتحه خودمو خوندمو خودمو زنده

 چال کرده فرض کردم زنده

........................ 

 یریبم یاله ی...اینینب تیاز جوون ریخ یاله یـــــــــــــــــــــیآ_

 یسر قبرت پارت امیب

 ی... ارونیب فتهیخشتکت پاره بشه دارو ندارت ب یاله ی...ارمیبگ

 ...یاله



 به حرف اومد یبا لحن کلفه ا آرسام

 ...سرم رفتیدلت بکن یتو نهاتوینفر شهی_مآرسام

 سیخودت بنو شویبق ایآرسام به خدا خسته شدم ب_

 

 که گفتم نیهم یکنیزود تمومش م خودی_بآرسام

 برگه ها مهمن آخه؟ نیا دونستمیم دیبابا من از کجا با_

 یکردیبه عواقبشم فکر م یکردیاون کارو م یوقت دی_باآرسام

 شده آرسام سیشالم خ_

 کنم؟ کاری_من چآرسام

 ...بـ رونیب نایبا ا تونمیمن که نم یول دونمیتورو نم_

به سرم زد و شالمو از سرم برداشتم آرسام سرش  یفکر کهوی

 :همون حالت گفت یبود و تو نییپا

 تو ادیم یکی_سرت کن االن آرسام

 باال انداختم ییابرو

که  لهی...درضمن طوسهیکار کنم به من چه...شالم خ یخب چ_

 بخواد در یهرک سهی...اتاقه رئستین

 تو ادیبعد م زنهیم

 ها ستیبد ن یبگ یزیچ یدور ازجون هی_آرسام



 خب دور ازجونه من...اما تو نه یلیخ_

 :نگاهش کلفه گفتم الیخ یچپ چپ نگام کرد که ب کهوی

 یچ خوامیاومدنه من...آخه تو برج زهرمارو م نیاه لعنت به ا_

 یخلص...وااااا رفتمویکار خودم م

آرسام فردا جشنه اون وقت من هنوز لباس عروس  یراست

 ......من...منیینجای...تو ادمینخر

با  موردغر نزن در  نقدریتحت کنترلمه آرام ا زی_همه چآرسام

 ستیبه من مربوط ن گهیلباست د

 بکن دتویکن بعد برو خر تمومشون

 :گفتم آروم

 خدا لعنتت کنه یا_

 

 دمی_شنآرسام

 خنگ یآقا یگفتم که تو بشنو یخب منم طور_

باتعجب بهم نگاه کرد  دنمیوارد اتاق شد با د ریاتاق باز شد و ام در

 ها یها و مهمون یپارت یمن تو

من نبود  یموها دنهیبه خاطر د ریو تعجبه االن ام نداختمینم شال

 بود که چرا نیتعجبش به خاطر ا



 اتاقه آرسام شالمو از سرم برداشتم؟ یتو نجایا من

 _تو...توریام

بلند شد و به سمتم اومد شالمو برداشت و انداخت رو سرمو  آرسام

 :آروم گفت

شرکت  نیا یخر تو یسر هی_بچه حرف گوش نکن تخس...آرسام

 تو انیهست که بدونه در زدن م

 که گفتم من

 شنومی_آقا آرسام دارم مریام

 یکه تو بشنو گمیدارم م ی_خب منم طورآرسام

که  یکه خودش از جواب میبا تعجب بهش نگاه کرد ریمنو ام کهوی

 لبخند هیبا  ریداده بود جا خورد ام

بهش زدم خوبه پس داره کم  یبهم نگاه کرد که چشمک یدار یمعن

 افته یکم راه م

 :عوض کردن جو با حرص گفت یبرا آرسام

 _شالتارسام

 به حرف اومد رینگاه کردم که همون لحظه ام بهش

 دیبهتره من برم شما راحت باش گمیم می_اریام

 :گفت عیخواست بره که آرسام سر ریام



شالش  خانوم نیا یمنحرف قبل از رفتن بهتره بدون یی_هوآرسام

 شده بود برش داشت سیخ

برش داشت چون  یبرش داشت ول یچ یبرا دونمینم قای...دقو

 به من... نیبود و ا سیشالش خ

 

با تعجب به دست پاچه شدنش  میکه داشت ریآرسام به منو ام کهوی

 رینگاه کرد منو ام میکردینگاه م

برج  شهیخنده و مثل هم ریز میهمزمان زد مویکرد ینگاه بهم

 چشم غره هردومونو خفه هیزهرمار با 

 کرد

..................... 

 به آرسام نگاه کردم یناراحت با

 من لباسه عروس ندارم...عروسه بدون لباس عروس_

 با خشم بهش نگاه کردم بلند شدمو به سمتش رفتم کهوی

 برم آره؟ بدون لباس من فردا _

 لحظه احساس کردم دستاش مشت شدن کی

 _خفه شوآرسام

 :کوره در رفتمو داد زدم از



بودن که تااالن طول برد  ادیبرگه ها اونقدر ز نیا یخفه شم؟لعنت_

 انهی یفهم یاالن همه جا بستس م

 داد زدم زویم یمحکم زدم رو یکی

 توهه ریهمش تقص نایو ا_

خشم بهم نگاه کرد مثل من بلند شد و دستش باال رفت که بزنه که  با

 زدم یپوزخند

 یتوهم دست بزن دارپس _

 :با حرص گفت آرسام

 _خفه شوآرسام

 :به بازوش زدمو گفتم یمشت

 برات متاسفم_

 

 بازوهام و محکم بازوهامو گرفت یرفت رو دستش

 میالمپو خاموش کنم که بر خواستمی_من دست بزن ندارم...مآرسام

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ؟یچ_

 خونه رسونمتی_مآرسام

 ؟یپس لباسم چ_



 میکنیبراش م ی_فکرآرسام

 ؟یفهمیمراسمه م ؟فردایکنیم یرو فکر یچ یچ_

من کارامو بلدم به انتظار تو  میکنیبراش م یگفتم فکر نی_ببآرسام

 که ننشستم

 نییسر خوردم پا واریگوشه د یناراحت با

که  یحس و علقه...بدون لباس چگونهیازدواجم...بدون ه نیاول_

 آرزوم بود بپوشمش...بدونه شهیهم

 ...یچی...ههیزیجه دیخر جانیخونم...بدون داشتن ه دنهید

که  یبا مرد شاءهللایا هینره ازدواجمون سور ادتی_آرام...آرسام

 آرزوهاتو نیهمه ا یقراره ازدواج کن

 کنهیم برآورده

 داشتن منو نداره اقتیکس ل چیاعتماد ندارمو ه یمرد چیمن به ه_

قطره اشک از  هیچرا  دونمیشدمو تو صورتش زل زدم نم بلند

 گوشه چشمم سر خورد که متوجه مشت

 آرسام شدم یدستا شدن

به بابام بدم که لباس عروس  یمن...من...االن رفتم خونه چه جواب_

 میدینخر

 :گفتم تیبا مظلوم دمویباال کش موینیب



 میدیحلقه هم نخر یحت_

 

 میفتی_بهتره که راه بآرسام

پس  الهیخیب نقدریا نیا یحرص تمام وجودمو فرا گرفت وقت کهوی

 نینباشم چرا ا الیخیمن چرا ب

 خورم؟یدارم حرص م همه

......................... 

خدمتکارم بود نگاه کردم نه نه  یدستا یکه تو یزیشوک به چ با

 اصل امکان نداره نیا

 فرستاده؟ یک نوی...انویا یتو...تو...االن گفت_

 نیتو ماش نویفرستادن گفتن که شما ا یتهران ی_خب آقاخدمتکار

 نیجا گذاشت

 رونیگفت و ب یتخت گذاشت و با اجازه ا یجعبرو رو خدمتکار

 لرزون به سمت جعبه یرفت باقدمها

 ریاشکام سراز دیلباس عروس سف دنهیدرشو باز کردمو با د رفتم

 ممکنه؟اون یآخه چه جور یشدن...ول

 ...که

 یچشم از اون لباس قشنگ تونستمیبلند شد نم میگوش سکالیم یصدا

 یلباس رمیجعبه بود بگ یکه تو



امکان داره  نکهیداشت با فکر ا دنشویپوش یآرزو یهر دختر که

 رفتمو میکه آرسام باشه به سمته گوش

بازش کردم اشکامو پاک کردم تا بتونم  جمویلرزون مس یبادستا

 جملتشو بخونم درست حدس زده

 ازطرف آرسام بود بودم

به انتظار تو  دیو نبا یلباسه عروسم ندار دهیعرضه خر ستمدونیم"

 ینیشبیرو پ یروز نینشست همچ

حلقه هاهم  یکردم برا شیاز قبل خودم ته نیکردم به خاطر هم یم

 شهیپ یول دمشینگران نباش خر

 امیخودم م شگاتهیمرتبه فردا ساعت نه وقت آرا یهمه چ خودمه

 "دنبالت

اشکام لبخند  زشیر نهیتخت گذاشتم ناخواسته ب یرو مویگوش

 زدم من آرسامو از ته دلم یمحو

 یلیساده خ قیرف هیاما از حس دوست داشتن  دونمیدارم نم دوست

 مافوق و ضد یزیچ قایفراتره دق

 اون

............................... 

 بسته گفتم: یآلود با چشما خواب

 



کردم بذار کپه مرگمو  هیگر یکل شبینکن بذار بخوابم بابا د ییآقا_

 اه گهیبذارم د

شوهر کردمو خودم خبر  یچشمامو به شدت باز کردم من ک کهوی

 نداشتم؟؟؟!!!!!سرمو باال گرفتم

برج  نیخوده خدا ا ایکه تو صورتم اومده بودن کنار زدم  موهامو

 کنه؟درستهیکار م یچ نجایزهرمار ا

 یالن چه طور ممکنه تواما ا کردمیهمش داشتم بهش فکر م شبید

 آرسام دنهیاتاق من باشه با د

 یول دنیخندیتا آخر حد ممکن گرد شده بود چشماش داشت م چشمام

 صورتش یرو یکوچکاخم 

افزود آره بخند...بخند...دور دوره  یم شتریب تشیکه به جذاب بود

 توهه

 یییکرد؟ایاالن داشت منو مسخره م یعنیحرص بهش نگاه کردم  با

 خودت رمیبگ لیاز تو زگ یمن حال

 یخودت حز کن به

 یدار شگاهیسرت وقت آرا ری؟خیبلند ش ییخوای_نمآرسام

جوابمو  یچه طور نمیسوال ازش بپرسم بب هیجانه من  سایوا یول

 دهیم

 ؟یکنیکار م یچ نجایتو االن ا_



 بهم رفت یغره ا چشم

نگو  شنیم داری_فکر کردم خانوم از ساعت هفت صبح بآرسام

 یتا لنگه ظهر بخوابن هرچ خوانیم

دنبالت حدس زدم که خواب مونده  امیب یزنگ نزد منتظرموندم

 خودم اومدم نیبه خاطر هم یباش

زنگ خونتونو زدم  یکه جواب نداد تیزنگ زدم به گوش دنبالت

 که خدمتکارتون درو باز کرد و پدرت

اومدم تو  یقبول کردم وقت یدعوت کرد داخل منم از سر ناچار منو

 امیپدرت ازم خواست خودم ب

 کنم دارتیب

 ادامه داد یمسخره ا وبالحن

 کنم زتی_و مسلما سوپراآرسام

 یداشت بدجور مییجاها هی خوردمیداشتم حرص م یدیدیم منو

 سوختیم

 یروز نیاونم تو همچ یکنیم زیعشقم چه قدر منو سوپرا ییوا_

 یدونیقلبمو بکن مگه نم تیرعا کمی

 زمیخوره عز یباتر

 

 ادامه دادم یبا لحن آروم وبعد



 یرقانیپسره _

 :با حرص گفت آرسام

 ؟یدیبه من نسبتش م یکه ه هیچ رقانی یدونی_مآرسام

با  شودیسرکار خانوم آرام رستگار وارد م طنتیاوه اوه ش اوه

 باال انداختمو ییابرو یخاص طنتیش

 :گفتم

قرمز  یگلبول ها هیبه تجز رقانی...زمیعز هیرشتم تجرب یناسلمت_

 صفرا رخ سهیکه درون ک گنیخون م

 رقانی یماریب اهمونی یباعث زرد شهیوارد خون م یو وقت دهیم

 شهیم

 ...ادامه دادم یتخس وبا

 رویچه قدر اسم بزرگ ینیبی...مشهیشدن مدفوع م یوباعث رنگ_

 بهت نسبت دادم

دلم  یزدم اوخ یلبخند حرص دار زدیم یخشم داشت به قرمز از

 ادیداره م یسوختن یخنک شد بو

 سوزهیم شییجاها هیداره  کنمیم فکر

 خخخخخخخخ

 یشیم مونیپش یکه زد یحرف نی_مطمئن باش از اآرسام



 ارتیکه در اخت یاطلعات نیهمچ دونمیچون م مونمیاالنشم پش_

 ازشون استفاده یتونیگذاشتمو نم

خودمو خوشگل  رونیآق مهندس حاالم گمشو ب یدینفهم یحت یکن

 شگاهیآرا میکنم بر

به  عیلباسم سرخ شدمو سر دنهیکنار زدم تا بلند شم که با د پتورو

 که ییپتو رفتم بهش که با چشما ریز

 نگاه کردم زدیبرق م طنتهیمنظورم همون ش یزیاز شدت ه داشتن

 رونیکن و گمشو برو ب شیمردک چشم چرون اون چشاتو درو_

گرد شده بهش نگاه کردم  یروم خم شد باترس و چشما آرسام

 عطرش چه قدر خوش بو بود دستشو

 برداره که همزمان گفت: یزیچ هی دونمیکرد تا نم دراز

 

 زهی_مراقبه حرف زدنت باش خانوم رآرسام

 یتختم تو یباال وانهیل یآب تو ختنهیحرفش همزمان شد با ر نیوا

 صورتم

 :زد و گفت یپوزخند

 مونمیمعطل نم ادیمن ز عتریسر _فقطآرسام

 رمیازتو بگ یحال هیرفتنش از خشم فوران کردم من  رونیباب

 زدم غیباتمام حرصم ج کهوی



 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــانیپسره _

..................... 

 بابا...تموم نشد؟ یا_

بابا آخه  یسرمونو برد یدیبود پرس ستمیبار ب نیا ی_واانایک

 وراج نقدریعروسم ا

 دمیدختره پرس نیاز ا دمویاوال من از تو نپرس_

 احمق جان گهید یریرو مخه منم م گهید شنومی_خب منم مانایک

 زنگ خورد لمیجوابشو بدم که موبا خواستم

 ه؟یک نیگور به گور شده بب انایک_

 دنهیرفت که با د میچپ چپ نگام کرد و بلند شد به سمته گوش انایک

 که روش افتاده یشماره و اسم

جونو  رغضبیم هیحدس بزنم ک تونستمیم دیچشماش درخش بود

 روحه آرسام بود خودتون حدس

 هیک دیبزن

رنگ چشماش و حالت صورتش  انایبهش نگاه کردم ک یطونیباش

 کرد ریتغ

 رهی_آقا امانایک

 جوابشو بدم تونمیمن که نم گهیم یچ نیخب باشه...جوابشو بده بب_



 

 _وا من چرا جواب بدم؟به تو زنگ زدهانایک

 نیدست ا ریجوابشو بده و بگو که من ز کریاسپ یبزن رو_

 زنمیباهاش حرف م ینطوریا شگرمیآرا

 :سرخ شده گفت یو با لپا کریاسپ یزد رو انایک

 ری_الو آقا امانایک

فکر کنم  خوامی_وا من فکر کردم شماره آرامو گرفتم معذرت مریام

 اشتباه گرفتم

 یخطه آرامه ول نیا انامیمن ک دیدرست گرفت دی_نه نه قطع نکنانایک

 نیا ریز یعنی رهیدستش گ

 !!!!جوابتونو بده تونهیو نم رسهیداره بهش م دخترس

متعجب  یصدا میبرگشت انایبا تعجب به سمت ک شگرهیمنو آرا کهوی

 باعث خندم شد ریام

 ؟یچ یعنی_ریام

 یاز شدت حرص و خجالت سرخ شده بود و بالحن حرص انایک

 :گفت

 ...که نهی_منظورم اانایک

 :گفت ینیخشمگ یبا صدا انایک کهوی



 ن؟ی_اه کار داره جناب...چرا زنگ زدانایک

 دمیحتما کار داشتم بهش زنگ دیشیم ی_وا خب چرا عصبانریام

 هیگفتم بهش بگم که االن از  گهید

 نیه دوست داشتن بشن ساقدوش ااومدم هم رونیبزرگ ب یدعوا

 پولو رشوه همرو دک یدوتا... با کل

که شمام  دیو دوست دار میساقدوششون اشاریرفتن االن منو  مویکرد

 دیهمراهه ما بش

ساقدوش آرام و  نیکه دوست دار نهیمنظورم ا ساقدوش؟منظورم

 انه؟ید؟یآرسام بش

 زد یلبخند محو انایک

 قبوله مییایهم م ذهیآرام که اسمش پان یاز دوستا یکی_منو انایک

 

خانوم کراواته ما قرمزه همراهه  انایک یمادمازل ول ی_اوکریام

 کامل دیو لباس سف یکت و شلوار مشک

باهم سته و عرضم به حضورتون که  نمونییاز باال تا پا یعنی ست

 ساقدوش دیبردار با لمیطبقه گفته ف

 ه؟یلباساشون باهم ست باشه...لباس شما چه رنگ ها

 قرمزه دییبخوا تشوی_خب راسانایک

 ...گود فقط یشانس ور ی_اوماریام



 دیحرف نزن نقدریا شهیم_

مرده هان؟آها  لیذل ینزد یپه حرف ؟چرای_ا آرام توهم هستریام

 آرسام راه افتاده یزیچ هی یراست

 دنبالت ادیب

صبر بکنه  تونهیمن فعل کار دارم اون نم ادیبهش بگو ن یوا_

 کارم طول بکشه و خودش تنها ترسمیم

 خودش یبرا هیتیزمیق هیاون  بره

 خنده ریزد ز ریام

 تخمتو بخور نیدنبالش بش ینر گهی_آرسام عروستون مریام

 آرسام به گوشم خورد یحرص یصدا کهوی

 دمیخودم شن ستمی_کر نآرسام

 :خجالت گفتم با

 ادیبود که فعل ن نیمنظورم ادر واقع خب _

 !!یدادم اول زندگ یخفن یعجب سوت ایخدا اوف

................ 

 زدم یلبخند نهییآ یخودم تو دنهیباد

بهتر بگم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز کردم بله کل اعتماد به  ای

 خودم یبرا میسقف



خوشگلم کرده بودن البته هرچند من  یلیطرح موهام خ شویآرا

 خودم خوشگل بودم خوشگلتر شده

 

حرف  قشیلباسه دکلته خوشگل واقعا سل هیبه خصوص لباسم  بودم

 زدمو با ینداشت لبخند محو

 دهیکه آرسام رس یبه سمته در خروج دمویشنلمو پوش انایک کمک

 بود رفتم

و  دیو لباس مردونه سف یاون کت و شلوار مشک یتو دنشید با

 اینفسم بند اومد خدا یکراوات مشک

شده بود چه قدر ابهت...چه قدر جذبه  پیقدر جذاب و خوشت چه

 چه قدرم به خودش گاین

 شده اما..و رهیحس کنم که آرسام هم بهم خ تونستمیم دهیرس

شدم  نیدسته گلو به دستم داد درو برام باز کرد و سوار ماش آرسام

 آرسام ماله خودم شدیم یچ ایخدا

نبود؟!آرسام سوار  یازدواج سور هیازدواج  نیو االن ا شدیم

 دیکش یپوف یشد و عصب نیماش

 :زدمو گفتم یلبخند

 ؟یبگ یزیچ ییخواینم_

 :کرد و گفت ینگاه بهم



 بگم؟ ی_مثل چآرسام

 :نلرزه گفتم کردمیم یکه سع ییصدا با

حداقل تظاهر کن که خوشت  یخب مثل بگو چه قدر خوشگل شد_

 اومده

 ..._آرام منآرسام

...معذرت یبگ یزیچ خوادیآرسام...نم دونمیم دونمیم_

 الیخی...بخوامیم

 یبگم خوشگل شد خواستمی_مآرسام

انداخته بود  نییسمتش برگشتم که سرشو پا به

 یتو ازویکم ن هی دونمیو نم ی...عجز...کلفگیناراحت

 از؟هرچندیآرسامو ن خوندمیاما خب داشتم اشتباه م خوندمیم چشماش

 مرد بود اما فکر کنم اون از

 نیکلس خوندن چشم برم ا هی دیمستسناء بود با ازیم ازیقاعده ن نیا

 شهینم یطور

که به  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیآوردنه حرفش  ادیبه  با

 سمتم برگشت

 ؟آرامیفهمیچرا نم یلعنت زیمن اشک نر ی_صدبار گفتم جلوآرسام

 نبود نیقرارمون ا

 



 کار کردم آرسام؟ یمگه من چ_

 کرد ادیبا حرص سرعتشو ز آرسام

 یشد شتریب یول یالبته بود یآرسام تو هم خوشگل شد_

 :انداخت با لحن آروم گفت ینگاه بهم

 خانوم کوچولو ی_تو هم ناز شدآرسام

زدم به سمته پنجره برگشتم خانوم  یزور لبخند به

 استفاده کنه گهیکلمه د هیاز  تونستیلو؟نمکوچو

تحملش واقعا برام سخته  ایخدا یتر بشه؟وا یاحساسات کمی حداقل

 یدارم چه غلط شهیهنوز باورم نم

 کنمیم

...................... 

 لمیبنده وک ایسرکار خانوم آرام رستگار فرزند آرتان رستگار آ_

 یآرسام تهران یشما را به عقده دائم آقا

سفر حج  کیپونصد سکه طل و  هیبا مهر یآرمان تهران فرزنده

 اورم؟یشاخه گل رز درب ستیعمره و دو

 سهی_عروس رفته مشقاشو بنوآتاناز

 حرص به اتاناز گوربه گور شده نگاه کردم با

 لم؟یبنده وک ایعروس خانوم آ پرسمیبار دوم م یبرا_



 بزنه یگفت که باعث شد چشماش برق انایتو گوشه ک یزیچ ریام

 :بلند گفت انایک

 _عروس رفته بچشو بذادانایک

 یگیکنه منو م یریتا از خندش جلو گ دیبه لباش کش یدست آرسام

 نایاز حرص سرخ شده بودم حاال ا

من کل خجالت مجالت  دوننینم دمیمن خجالت کش کردنیم فکر

 فقط دارم حرص شهیسرم نم

 حرص یفهمیم خورمیم

 لم؟یبنده وک ای...آپرسمیبار سوم م یبرا_

 

 خوادیم یلفظ ری_عروس زانایک

آخ  ولیافتادم ا یزیچ هی ادهی کهویدلم فحشش بدم که  یتو خواستم

 ریز نیمن حال کردم االن ا

اوخ جون چه  خندمیو من هم بهش م شهیم هیو ضا دهینخر یلفظ

 کنم من یحال

به آرسام نگاه کردم که لبخند  یطونیباال رفته و ش یابروها با

 از آدماش اشاره کرد که یکیزد به  یمحو

برگشت جلو اومدو  هیتکون داد و بعد از چند ثان یسر اونم

 سیدره سرو یمقابلمون با احترام خاص



 :باز کرد آرسام هم با سر بهش اشاره کردو گفت طلرو

 یلفظ ریاز ز نمی_اآرسام

 کل ته گرفته بود یاز شدت سوختگ مییجاها هیقشنگ  یعنی

 لم؟یبنده وک ای...آپرسمیبار آخر م یبرا_

که  یلحظه کوتاه بستم به کس هی یحاال نوبته منه چشمامو برا خب

 داشتم اما نانیکنار دستم بود اطم

 نه کمیکه گرفته بودم  یاحمقانه ا میتصم به

مدت راحت  هیحداقل  دادمیجواب م دیاالن وقت جا زدن نبود با یول

 کشمینفس م کنمویم یزندگ

 رفتنم یافتم دنبال کارا یم بعد

نمه  هیمنتظر با  دمیباز کردمو به سمت آرسام برگشتم که د چشمامو

 دونمینم کنهیاخم داره بهم نگاه م

 کهیضعف بکنه درحال کمیکه باعث شد ته دلم  دمید یچشماش چ تو

 از شدت استرس انگشت

 کهوی دونمیکه نم یفشار دادم با لحن آرومو خانومانه ا کمی دستمو

 :کجا سبز شد گفتم از

 با اجازه پدرم و روح مادرم بلـــه_

 دست زدنو پسرهاهم سوت زدن همه



نگامو ازش  کنهیداره بهم نگاه م دمیسمته آرسام برگشتم که د به

 گرفتم با گفتنه بله آرسامو امضا کردن

 یامضا گرفتن نفس راحت صدیس کیکه ازمنو آرسام نزد یدفتر

 مگه یکردیامضا م یهرچ دمیکش

 شدیم تموم

 

 یدست کردن حلقه ها شد حلقه آرسامو برداشتمو با دستا وقت

 لرزون دستش کردم که اونم حلقمو

حسه  کردیدستامو گرفته بود و حلقرو دستم م یکرد وقت دستم

 شدیم ریبه تمامه وجودم سراز ینیریش

 چشماشو ازم گرفت یباال آورد کلفه بهم نگاه کرد و عصب سرشو

اه کردم آروم لبامو بردم جلو از چشمام نگ شیانگشت عسل به

 دیباریم طنتیش

 :آروم گفت آرسام

 کنمیم چارتیب یری_گاز بگآرسام

انداخت و چشماشو بست  نییازش گرفتم که سرشو پا یمحکم گاز

 رونیدسته نفله شدشو از دهنم ب

 اوردم

 :گفتم یلبخند حرص دار با



 مزه داد یلیخ_

کوچولو  هی یحس چیداخله دهنش کردم که بدون ه مویعسل انگشت

 ملق زد و ولش کرد

 ...نیهم

شوهره که ما  نی!!!!!آخه ایزینه چ ینه انتقام یگاز نه

 یم؟هـــــــــــــــــــــــــــیکرد

بهش زدم که از چشمش پنهون نموند بچه ها دستمو  یپوزخند

 میوسط بترکون میرفت دنویکش

.................................. 

باهام برقصه نگاه  کمیمرده روبه روم که با زور بلند شده بود تا  به

 شونش بود و یکه رو یکردم دست

 :فشار دادمو گفتم آروم

 بگم؟ یزیچ هی شهیآرسام م_

 

 :انداختمو آروم گفتم نییاخم منتظر بهم نگاه کرد سرمو پا با

 شب حداقل بهم خوش بگذرهکه ام یکن یکار یتونستیم_

 کار کنم؟ ی_مثل چآرسام



که  کنمینم نیبودن چشمات تضم یاشک دنهیبا د گهی_دفعه دآرسام

 سالم بمونن

 ؟یشدنشون حساس یاشک یچرا رو_

که االن روبه  یدختر تخس ازدواج کردم نه دختر هی_من باآرسام

 رومه

 :گفتم یتخس با

 یمن بشم که خودت حز کن یتخس هی_

که  رویرقص موینرم با آهنگ در حاله تکون دادنه خودمون بود نرم

 در حاله مویکرده بود نیتمر یحساب

 میبود اجراش

 جونم زهیعز عشقم

 عشق مهربونم یا

 رمیت بگحصار تو

 بمونم شتیپ خوامیم

 مهربون کن دستاتو

 آسمون کن چشماتو

 تو چشمات کشمیم پر

 



 خونمیعشق برات م از

 رمیمیم نمیچشماتو نب اگه

 رمیدلگ رمیدستاتو نگ اگه

 رمیگیمن آروم م یبمون شمیپ اگه

 من تو باد نمیموهاتو بب اگه

 خوادیقلبت بگه منو م اگه

 ادینم یمن اشک یاز چشما گهید

.................................... 

آرسام رفتم  هیه داحصار یتو چشمام جمع شده بود تو اشک

 که من ییبو دادیمادرو م یش بوحصار

 یمحروم بودم ازهمون بچگ ازش

آرسام  زکمینکن عز هیگر دیخوشبخت بش شاءهللایآرسام_ا هیدا

 اینکن تیدخترمو اذ

 :رو بوس کرد و گفت هیسر دا آرسام

 دی_چشم شما نگران نباشآرسام

کرد آروم خم شد و  یآرسام به سمتمون اومد که آرسام اخم پدر

 :گوشم گفت کینزد

 یش کنحصار یحق ندار یدی_فقط دست مآرسام



که از  دونستمی!مگفت؟یم یداشت چ نیتعجب بهش نگاه کردم ا با

 اما ادیباباش خوشش نم

 حد نیتا ا دونستمینم

 دی_خوشبخت بشپدرآرسام

م کنه که چنان مچ دستمو فشار حصاردست دادم که خواست  باهاش

 به سرفه کردن دیداد که باور کن

 تو گلوم! دیب دهنم پرکارو کرد آ نیا ییهویناکس  افتادم

 

 کردیآرسام با تعجب بهم نگاه م پدر

 شد دخترم؟حالت خوبه؟ ی_چپدرش

 نشده...فقط سرفش گرفته یزی_چآرسام

مو تکون بدمو شونهجنازت  یرو امیچرخ ب جدهیه ریز یبر یا

 شعوریبرقصم مردک ب

حوالم کرد نگا طلبکارم  یچپ به آرسام نگاه کردم که اخم چپ

 اعصاب مصاب نداره الیخیب میشد

 نیبا کاردک جمعم کنن واال از ا انیب دیبعد با کنهیلهم م زنهیم

 ستین دیبع یچیه

 فعل عمو بشم خوامیمن نم اینکن تیفعال ادی_داداش زریام

 ریخفه شو ام_



 دنی_از من گفتن بود و از تو نشنریام

 :زد و ادامه داد یبهم چشمک ریام

 بسوزون باشه شی_امشب هم آتریام

 ــــــــــــــری_امآرسام

 :ازمون فاصله گرفت و گفت ریام

 ریازش بگ یحال هی_آرام تو رو خدا امشب ریام

صورتش خندم گرفت  دنهیبا حرص بهش نگاه کرد که باد آرسام

 یشیات هی دیقسم داد با ریام نیا

 بسوزونم حتما

................................ 

بردم  رونیدادمو دسته گلمو از پنجره ب نییذوق پنجره رو پا با

 نیماش گهیعروس کشون بود د

 یهام کنارمون بودن به سهند که پشت فرمون بود چشمک ییپسردا

 زدم

 برام یدسته گلتو بنداز یتونی_مسهند

 

 ادینه...دلم نم_

 بهش زدم یکرد که منم لبخند ناز یخنده ا سهند



 بدم عشقم مواظب جلوت باش دوست ندارم از دستت یسهند_

 با تعجب بهم نگاه کرد آرسام

 :ها گفت یهند نیمثل ا سهند

همواره  رومیگاه از دستانت نم چیالو من بدونه تو ه ی_اوه ماسهند

 نفسم مانمیم یدر دستان تو باق

 زد یخنده که بهم چشمک ریز زدم

 رو بده باال شهی_شآرسام

 گهیآرسام ضد حال نشو د_

 یصندل یرو شیتا بنداز دمینخر_عقل شنلتو بپوش اونو آرسام

 عقب

 !شده بود؟ یرتیاالن غ نیا یعنینگاه کردم  بهش

 :ادامه داد یآروم یصدا با

 یخوری_سرما مارسام

 یرو یشد پوزخند یروم خال خیآب  یحرفش انگار نیا دنهیشن با

 نشده بود یرتیلبام نشست پس غ

که هزاران آرزو براش داشتم  یرو باال دادم تموم شد شب پنجره

 ...یراحت نینابود شد به هم

...................... 



تختم سقوط کردم اشک  یرو برداشتمو به لباسم نگاه کردم رو چاقو

 دمویتو چشمام جمع شده بودنو د

که توسط عشقش با عشق لباس  نهیآرزوش ا یهردختر کردنیم تار

 االن من یول ارهیدرب شویعروس

 ...چاقو نیبا ا خواستمیم

 پاک کردم اشکامو

 

 شهیدختر...صبور باش...مثله هم الیخیب

اتاق  نیا یداشت من تو یو دکور قشنگ نیزایاتاقم نگاه کردم د به

 یحصاراتاق  یو آرسام هم تو

با آرسام  یچ یرفته چرا و برا ادمی نکهیزدم مثل ا یپوزخند

 ازدواج کردم

 ریباال انداختم ام یینه ابروبه خودم نگاه کردم مرموزا نهییآ یتو

 بسوزونم و ازهمه شیگفته بود آت

تخس باشم نه  دیقسمم داده بود تازه خودشم گفته بود که با مهمتر

 ...پس ونیگر

 شهیمن آغاز م یامشب تخس گر نیتختم بلند شدم ازهم یرو از

.............................. 



در و باز کرد و باتعجب  قهیاتاقه آرسامو زدم که بعد از چند دق در

 بهم نگاه کرد

 ؟ی_چرا هنوز لباساتو عوض نکردآرسام

 حذف شده میتو گوش ؟شمارشیدار رویتو شماره ام گمیم_

 :با اخم جذابش گفت آرسام

 کار؟یچ ییخوایوقت شب شماره اونو م نی_االن اآرسام

 :ناز لباسمو تکون دادمو گفتم با

 کنهیبخورم بهم کمک م بر یبهم گفته بود اگه به مشکل ریام_

 :گفت نهیبه س دسته

 ه؟یبپرسم مشکله االن تو چ تونمی_مآرسام

 ست؟یمشخص ن یعنی...گهید ارمیلباسمو در ب تونمیخب نم_

 نیآخه ا دمیتعجب کردم خجالت هم کش چیکه زدم ه یاز حرف خودم

 مرده لیذل یحرف بود تو زد

 یشوهرت؟! دستاش از هم باز شدنو با اخم وحشتناک یجلو اونم

 جلو اومد

 ؟ییخوایم یانجام چه کار یبرا رویام قای_و شما االن دقآرسام

 

 بهم کمک کنه خوامیم_



 ؟ی_تو چه کارآرسام

 دیجوابشو بدم که با خشم غر خواستم

 هان؟ هینیزم بیس هیمن شب ی_کجاآرسام

 گفتم؟ یزیمن چ ؟مگهیبه خودت شک دار_

 :زد داد

 یکمکت کنه لباستو عوض کن ریبه ام یزنگ بزن ییخوای_مآرسام

 دختره...؟

 حرفشو خورد هیبق

 دونمیبشه خودمم نم یعصبان دادمیانداختم بهش حق م نییپا سرمو

 به زبون ویجمله ا نیچرا همچ

 آوردم

 یباز رتمیداشته باشم اما با غ یباهات کار دیدرسته نبا نی_ببآرسام

 یول ستمینکن آرام عاشقت ن

هم گمشو برو تو اتاقم تا  ؟االنیدیفهم ستمین رتیغ یبهت ب نسبت

 خودم کمکت کنم

شد لبخند  میبردم فقط جمله آخرش باعث خوشحال ادیاز  لحنشو

 زدمو بهش نگاه کردم که یمحو

 دنهیچشماش درحاله فوران بود با د یکه تو یکردم خشم احساس

 با ناز وارد رفت نیاون لبخند از ب



 زدم یاتاقش نشستم به سمتم اومد که لبخند یصندل یشدمو رو اتاق

 شونیکار هی_من حوصله باز کردنه موهاتو ندارم خودت آرسام

 بکن

 :گفتم یمظلوم کردمو با لحن ناز و مظلوم چشمامو

 بازشون کنم تونمی...من نمییآقا کنمیخواهش م_

 :و گفت دیتو موهاش کش یدست کلفه

 خب بچرخ تا برات بازش کنم یلی_خآرسام

 

 شویزدمو پشت کردم تا موهامو باز کنه کلفگ یا روزمندانهیپ لبخند

 ایو  نمیبب تونستمیم نهییا یتو

 از رفتارهاش حسش کنم یاز بعض یحت

 نهمهیلعنت کنه آخه مگه مجبور بود ا شگرویآرا نی_خدا اآرسام

 به موهات بزنه؟ رهیگ

 الزم بودموهام خودشون بلنده آقا _

 یول دمیکش رونیاز تو موهات ب رهیتا من گ صدیس قای_دقآرسام

 هنوز تموم نشده

 چیمردو ه نیا ایزدم خدا یحرص خوردنش نگاه کردمو لبخند به

 ریوقت ازم نگ

........................ 



 زدم یافتادنه آبشار موهام لبخند با

 :کلفه گفت آرسام

 ستین یا گهی_امره دآرسام

 نشیس یشدمو آروم به سمتش رفتم که بهم نگاه کرد دستمو رو بلند

 :گذاشتمو آروم گفتم

گوربه  انایک نیا شگرویآرا نیا ؟آخهیلباسمو باز کن یبندها شهیم_

 محکم بند پشتمو یلیگور شده خ

 بازشون کنم تونمیخودمم نم بستن

 _پشت کن تا برات بازش کنمآرسام

 عیسر یلیاشو برام باز کرد خکردمو موهامو باال دادم که بند پشت

 :موهامو ول کردمو گفتم

 هیقدر کاف نیممنون هم_

 _تموم شد؟آرسام

 بله اوامرم تموم شد_

 خنده ریچپ نگام کرد که زدم ز چپ

 

 یدستا ستادمیکج کرد و بهم نگاه کرد روبه روش ا سرشو

 آروم یشونم گذاشت و باصدا یمردونشو رو



 :گفت یمغموم و

 سالمه؟ کیو  یمن س یدونی_مآرسام

 سوال بود؟ نیا دنیتعجب بهش نگاه کردم االن چه وقت پرس با

 دونمیم میاه_

االن  فتهیب یبرات اتفاق خوامیکارو باهام نکن نم نی_پس اآرسام

 چون مرده رونیاز اتاقم برو ب عتریسر

 ...سن نیا یتو

 دمیانداختمو لبمو گز نییمنظورشو گرفتمو با خجالت سرمو پا کهوی

 یکنینم یکار نیوقت همچ چیکه تو...تو ه دونمیمن...من...م_

 یول ازیتو اوج ن میسالمه و مرد کیو  یآرام من س نی_ببآرسام

 مردونمو سرکوب ازین نیا شهیهم

آدمه  گمینم شهیسخت م هیقض کمی یکه همسرم شد یاالن یول کردم

 خودم یاتفاقا رو میفیضع

پس خواهشا زودتر ازاتاقم  کنهیامشب فرق م هی یدارم ول تسلط

 فتهین یتا اتفاق رونیبرو ب

 برو بخواب آرسام_

 تا من بخوابم رونیب یریتو م نمی_ببآرسام

 نجابتتو لکه دار نکنم دمیبخواب قول م ریبرو بگ_



 شعوریب ییا یی_اآرسام

بود  یآرسام مرده خوددار دمینگاه کردمو خند طونشیش افهیق به

 مانیبهش ا دونستمویمن م نویا

االن  یکردم حت یم تیکنارش احساس امن نیبه خاطر هم داشتم

 !!!لباس نیا یتو

 خودم پتو رو روت بندازم خوامیدراز بکش م_

 بخواب ریبود...ممنون...حاال هم بگ یشبه خوب_

 چشماشو باز کرد آروم

 ؟یکنیکارهارو م نیا ی_چرا دارآرسام

 آرسام کنمینم یکار چیمن ه_

کم کم دنباله  دیکه با طونیش یبدون دختر کوچولو نوی_اآرسام

 ازدواج نیباشه ا ادتی یکارات باش

 طول بکشه نهایاز ا شتریب ستین قرار

 امشب شروع شده نی!ازهمده؟یمگه چه قدر طول کش_

 کرده باشم یادآوری_گفتم آرسام

 :شدمو به سمت در رفتمو همزمان گفتم راست

...شبت کابوس بارون دونمیکن...خودم م یادآوریبرو به عمت _

 ...عشقم



 کرد که درو بستم یخنده مردونه جذاب تک

............................. 

 _آرررررررررررااااامآرسام

اومد به سمتش  نییکه آرسام با حرص از پله ها پا دمیخند زیزریر

 نشیخشمگ افهیبرگشتم که با ق

 رو شدم خب حاال مرحله دوم روبه

 :اومد و با حرص گفت جلو

 ؟یبود که کرد یچه کار نی_اآرسام

 

 :گفتم یطونیش با

 ؟یچه کار_

تو صورتش با شک بهم نگاه کرد  دمیبرد که آبو پاش زیسمتم خ به

 زدمو فرار کردم که یغیهمزمان ج

 یزد و افتاد دنبالم از پله ها به سمت سالن ورزش یداد آرسام

 پشت عیبود رفتمو سر نییآرسام که پا

 :شدم آرسام وارد سالن شد و داد زد میقا در

 ؟یشد میقا ی_کدوم گورآرسام



آروم  یلیخ شدیم کیندادم که جلوتر رفت داشت به هدفم نزد یجواب

 به نکهیپشتش رفتم که هم

که جاخورد و به سمتم برگشت  دمیکش یبلند غیشد ج کینزد استخر

 که محکم هولش دادم افتاد تو

 خنده ریشکممو گرفته بودمو زدم ز آب

 :آب و گفتم یرو برداشتمو انداختم تو یصندل یرو حوله

 هینداره گر یشد اشکال سیحولتم خ یخودتو خشک کن اوخ ریبگ_

 ارمیبرات م گهید یکینکن 

 :نعره زد آرسام

 _آآآآآآآآآآرررررررررررراااااااااااااااامآرسام

فقط وحشت کردمو شلوار الزم  دمیترس دیاگه فکر کن دیباش ونیمد

 یلیو خ رونیشدم از سالن زدم ب

محافظم به سمتم اومد در واقع  نیشدم که شاه اطیوارد ح عیسر

 شیوقت پ یلیاز خ نویشاه

 یباهاش دفاع شخص شهیباهاش راحت بودم درواقع هم شناختمیم

 بود میاون مرب کردمویکار م

 شده خانوم؟ یزی_چنیشاه

بدبخت عادت  دیزدم که خودش ماجرارو گرفت و خند یچشمک

 !کرده بود



 فتهیب ابی...من رفتم تا آبا از آسشهیمثله هم_

 :و گفت دیخند نیشاه

 کجا هستن؟ نباری_انیشاه

 

 هاشون افتادن یبچگ ادهی کننیم یتو استخرشون دارن آب باز_

 نمیکردمو سوار ماش یخداحافظ نیخنده و همزمان از شاه ریز زدم

 دست مانتو هی شهیشدم مثله هم

الزم  یمواقع نیهمچ هی یداشتم!برا نیماش یخودم تو یبرا وشال

 شدیم

............................ 

بود  نیمنظورم ا دادیزنگ خورد برج زهرمار داشت نور م میگوش

 داشت خاموش و میگوش یاسمش رو

 شدیم روشن

 :دیبه گوشم رس شیحرص یبرقرار کردم که صدا تماسو

 ؟ی_چرا فرار کردآرسام

 ییتا خدا رونیهستن زدم ب یآقامون عصبان ییبخوا تشویخب راس_

 به پا نکنن ینکرده خون

 ؟یهست ی_کدوم گورآرسام



سنگ قبرمم  ستمیتو...دست چپ...قطعه ب ییایکه م نیهم_

 یسر راسته...به راحت یلی...خدهیسف

 گلم یکنیم داشیپ

 کنمیکارت م یچ نیبرگرد خونه بب ی_اگه جرات دارآرسام

زنتو از خونه  یمسخره نشو آرسام...جنبه داشته باش دار_

 رون؟یب یندازیم

 ..._صد بار گفتم توآرسام

من کجا برم؟دوست پسرم رفته  ییخوایخب االن م یلیبابا خ یا_

 هم امروز رفت شمال انایمسافرت ک

 کجا برم؟ من

 برو ییخوایم ی_هر قبرستونآرسام

برم دو  یهر قبرستون یخودت گفت رتیخوش غ یخب آقا یلیخ_

 با شکم باال اومده برگشتم گهیروز د

 دنیاتاق بهم نم یکه مفت یدونیچون خودت م ینکن هیازم گل خونه

 

نعرشو نشنوم اربعده  یاز گوشم فاصله دادم تا صدا رویگوش

 شده یعصبان یلیخ دونستمیم دیکشیم

 دمیترسیهم م بردمیهم لذت م یول



حاال با شکم باال اومده  دیدختره چشم سف کشمی_من تورو مآرسام

 یچ نیخونه؟تو برگرد بب یگردیبرم

 یمرگتو کن یصد بار آرزو یکه روز کنمیم کارت

و  ریام شهیپ رمیکردم م ینکنو جنبه داشته باش شوخ دیتهد نقدریا_

 اشاری

 تماسو قطع کردم عیسر یلیخ

 خخخخخخ

 خورهیداره حرص م االن

کار بد  هی ی...وقتگهی...بله دزدمیخودم چرخ م یبرا ابونایخ تو

 اونم یدیو شوهرتو حرص م یکنیم

من  خوادیاون وقت م رونیب ندازهیو تورو از خونش م کنهیم لطف

 با شکم باال اومده نرم خونش

 یخودم ه یشده بودمو برا وونهید یکاریطور که از سر ب نیهم

 دختر هیچشمم به  کهوی زدمیچرخ م

 هینشسته بودنو داشتن گر ابونیپسر کوچولو افتاد که کناره خ و

 نیترمز و از ماش یزدم رو کردنیم

 کردم حصارشدم به سمتشون رفتمو آروم دختر رو  ادهیپ

 ؟یکنیم هیشده خاله چرا گر یچ_

 :گفت هیبا گر دختره



 عروسکم پاره شده نیخاله بب_

 :گفتم دمویکش یپوف

 ؟یکنیم هیگر یدار نیا ی...برانیفقط هم_

تموم محل  شدیم شیزیچ هیعروسک خودت  ینکه وقت حاال

 !!!دونستنینم

تازه بابت خراب  خرنیبرام عروسک نم گهی_اخه...اخه...ددختر

 زننیشدنشم کتکم م

 حصارتو چشمام جمع شد به سمته پسره برگشتمو اونم آروم  اشک

 کردم

 

 کوشولو خودم یکنیم هیگر یتو چرا دار_

 کنهیم هیداره گر_عروسکم پسره

کرد و  حصارتعجب بهش نگاه کردم که ازم جدا شدو دختررو  با

 :گفت

 ذارمینم خرمیبهترشو برات م یکینکن خودم بزرگ شدم  هیگر_

 مرد ازت هی نهیکتکت بزنه خودم ع

 کنمیم دفاع

 :گفت هیبا گر ختهیبچگونه و آم یبا صدا دیباال کش شوینیب دختره



 ؟یگیراست م_

 :گفت یکوچولوهه هم با غرور خاص پسر

 ؟یواس خودم منو دست کم گرفت می...من مردمیهیا_

مملکت از  یاز پسر کوچولو نمیتعجب به پسره نگاه کردم ا با

 یوجب می؟نیدار یچه انتظار گهیبزرگها د

زبون دراز  کنه؟چهیم هیعروسکم داره گر زنهیم ییچه حرفا نیبب

 شهیم یبزرگ بشه چ نیا

 :نو گرفتمو گفتمهردوشو دست

 ببرمتون خونه خودم خوامیم_

 میبرگرد مویگلهارو بفروش نیا دی_نه خاله بادختره

 دینگرانش نباش خرمیخودم همه گلتونو م_

نگاه انداختن بعد پسره مشکوک بهم نگاه کرد و  هی گهیبهم د اول

 که پسره دست دختررو یبعد درحال

بازار و چند دست  میهر دوشون دنبالم راه افتادن اول رفت گرفت

 بعد از دمویهردوشون خر یلباس برا

 ...یشهرباز میرستوران رفت یشام تو صرف

........................ 



 اسیبودم اسمش در دهیدختره که االن فهم مینشسته بود نیماش یتو

 گفت:

 

 هی_خاله ممنون عروسک قشنگایدر

 :زدمو گفتم یلبخند

 قابله تورو نداره ناناز خانوم_

زنگ  لمیموبا کهویکه  کردمیداشتم به هردوشون نگاه م نهییتو آ از

 خورد برش داشتمو تماسو برقرار

 کردم

 جانم آرسام_

 ؟یی_کجاآرسام

 میگردیبا بچه ها برم می؟داریقربون محبت شوهرم بشم نگران شد_

 خونه

 ه؟یخاک برسرم بچه چ یا

 بهشون زنگ زدم گفتن که اشاره؟االنیو  ری_منظورت امآرسام

 یاونجا نرفت

 گرفته بود خندم

 دمیم حیبرگشتم برات توض نیبب_



 یکار هینکن به خدا  میعصب نقدری_ساعت نه شبه آرام اآرسام

 ادامه شویدختره.)..بق دمیدستت م

 برگرد خونه عی(سرنداد

 خونه آرسام گردمیچشم االن دارم برم_

 خب یلی_خآرسام

 خودم یگوگول یبا یبا_

با حرص  کردمیکل من حال م دمیخند زیر زیقطع کردمو ر تماسو

 دادنو حرص خوردنش فکر کنم اخر

 رو دستم فتهیسکته کنه ب سر

 بود گفت: لی" گفتم که پسره که اسمش دنینکرده ا یی"خدا آروم

 

 د؟یبری_مارو کجا ملیدن

 گهیخب خونه خودم د_

 کننیخاله آرام به خدا دعوامون م میبرگرد دی_اما ما باایدر

 :زدمو گفتم یلبخند

 کنه تتونیاذ ایکس حق نداره دعوا  چیه دینگران نباش_

 هی نیشدم به خاطر هم یطور هیکه بچه کارن  دمیفهم یوقت

 آرسام قبول نیا نمیدارم بب یماتیتصم



 ...که فکر نکنم قبول کنه....واالانهی کنهیم

هم هشت ساله بود هردو باهم دوست  لیپنج سالش بود و دن ایدر

 بودن و پدرو مادرشونو از دست

 گهیعده بچه کار د هیمردو زن ظالم همراهه  هی شهیبودن و پ داده

 کردنیم یزندگ

......................... 

 !!!؟؟ی_چـــــــــــــــــــــآرسام

 تر واشیصداتو بشنون آرسام توروخدا  خوامینم ـــــــــــــــــسیه_

تا  ستیاحمق منو تو که قرار ن یگیم یچ یمعلومه دار چی_هآرسام

 اون وقت میابد باهم باش

 ...نارویا ییخوایم

 میقبولشون کن یبه اسم تو برن نگفتم به فرزند گمیدارم م نیبب_

 چرا اسم من؟ خودیب یلی_خآرسام

 آرسام نگاه کن چه قدر مظلومن به خدا گناه دارن کنمیخواهش م_

با  یاگه فکر کرد نیبب یمهربون تر از مادر نش هی_بهتره داآرسام

 تا اخر عمر خودتو یتونیکارها م نیا

 کنم برات؟ تیپیدوباره ر ای یدیفهم یبهم کور خوند یبنداز

 



چشمامو بستمو دستمو باال بردمو محکم تو صورت  ناخواسته

 که عاشقش بودمو دمیکوب یمرد

ماه کامل عاشقش  هی نیا یداشتم نفسم بهش بند بود و تو دوسش

 حرفش برام نیشده بودم اما ا

 یلرزون یبهم نگاه کرد باصدا یسخت بود با ناباور نویسنگ یلیخ

 :گفتم

براشون  یفکر هی...خودم ییخوایحرف دهنتو بفهم...بدرک که نم_

 کنمیم

 خشم مچ دستمو محکم گرفت و فشارش داد با

 ؟یکنیشجاعانه م یکارها نمیبی؟میکرد ی_االن چه غلطآرسام

 یکارها شهیبرم...بچه ها تنهان...من هم خوامیدستمو ول کن م_

 لذا شما چشم دمیشجاعانه انجام م

 ینیتا بب ینداشت رتیبص

من  یرو ی_بدرک که تنهان...جوابه منو بده...به چه جراتآرسام

 آرسام یکه رو ی؟دستیدست بلند کرد

 کنمیبلند بشه فلجش م یتهران

 :زدم غیج

از  یتا همون دستتو فلج کنم پسره الدنگ فکر کرد یکردغلط _

 چه عرض لیگور هیکه اندازه  کلتیه



باشه دستمو  ریخ یدیآقا خواب د ریترسم؟نخیغوله م هیاندازه  کنم

 نمیول کن بب

 :هولش دادمو ادامه دادم محکم

به  یاجیاحت چیه کنمیبراشون م یکار هیچشمت خودم  یبه کور_

 ستیتو هم ن

رفتمو به سمته بچه ها که مظلومانه و ساکت  نییتند پله هارو پا تند

 مبل نشسته بودن رفتم یرو

 کردم یزدمو تا آخر شب باهاشون باز یزورک لبخند

.............................. 

بودن  نشسته به دلم یلیتختم به خواب رفته بودن خ یهردوشون رو

قبولشون کنم احساس  یبه فرزند ییخودم به تنها تونستمیاما خب نم

 کردم به یتشنگ

 رونیآب بخورم از اتاق ب کمی نییبلند شدم تا برم پا نیخاطرهم

 کهویرفتم و به سمت پله ها رفتم که 

 اومد که باعث شد لرز کنم یباد

 

به  خوردنیتراس به خاطر باز بودن در داشتن تکون م یها پرده

 به سمت تراس رفتم تا نیخاطر هم



تراس نشسته بود و به  یببندم که چشمم به آرسام افتاد که تو درشو

 خوش به کردیآسمون نگاه م

 شهیهم کردیم گایهم منو ن یطور نیا یآسمون کاشک حال

 ژستهاش ابهت داشت و االن هم با اون

شده بود  شتریانداخته بود ابهت مردم ب یکیاون  یکه رو ییپا

 زدمو به سمتش رفتم آدم یلبخند

 نبودم اون ماجرارو هم فراموش کرده بودم یا نهیک

 ؟یدیچرا نخواب_

تعجبو  یرگه ها تونستمیبهم انداخت م یسمتم برگشت و نگاه به

 دونمیچشماش بخونم اما نم یتو

 نگاشو ازم گرفت چرا

 افتاده ی_انگار نه انگار اتفاقآرسام

پس بذار باهم  میجلو رفتم منو آرسام که قرار بود ازهم جدابش آروم

 و ازم ناراحت نباشه میب باشخو

 دیبا یلوس و حت ای میا نهیک یمن دختر کنهیپسره فکر م نیا االن

 منتمو بکشه ادیب یآشت یبرا

 ...باشه اون کمکم کرده بود و من هم یهرچ

 :گفتم



بودم توهم  یعصبان یلیکه اون کارو کردم خ خوامیمعذرت م_

 قبول کن که حرفت اشتباه بود

بود گذاشتو  نشیس یگردنشو باال نییدستم که پا یدستشو رو آروم

 :گفت

 ازدستت آرامش دارم ویمدت باهام قهر هیتا کردمی_فکر مآرسام

 کردم یخنده ا تک

 دمیهرچند شن یگوگول یمنتمو بکش ییایقهر کنم بعد ب ییخوایم_

 ستین بیآرزو بر جوانان ع گنیم

 کنهیتو صدق نم یحرف برا نیپس ا یریتو که پ یول

 :چپ نگام کردو گفت چپ

 ره؟یساله پ کیو  ی_مرده سآرسام

 ینگ یبگ یا_

 

ازم باال  یقشنگ یلیکه حس خ کردمیدستم آروم بازوشو نوازش م با

 رفتیم

 ؟یکار کن یباهاشون چ ییخوای_مآرسام

اونجا جز  خورنیبرگردن اونجا چون کتک م دینبا یول دونمینم_

 شهینم بشونینص یا گهید زیعذاب چ



 از دوستام یکیبه  سپارمشونی_مآرسام

بهش نگاه کردمو ازش جداشدم رفتمو روبه روش  یخوشحال با

 بهم نگاه کرد دلم داشت براش ستادمیا

 یاشک تو چشمام جمع شده بود که حالت چشما رفتیم ضعف

 کرد ریش تغگیجنافذ و  یمشک

 ...شحصارمحکم انداختم تو  خودمو

سرمو  دادینم یا گهید زیکه جز آرامش بهم چ یمرد حصار یتو

 یلرزون یگردنش گذاشتمو باصدا نیب

 :گفتم

 ...ممنونمیممنونم آرسام دمیبود که شن یخبر نیبهتر_

 یکه کم شیشونیچسبوندم به پ مویشونیپ میاشک یذوق و چشما با

 فکر کنم عادت یتعجب کرد ول

کمتر شده بود  شیتعجبش نسبت به چندماه پ زانهیبود چون م کرده

 یتو اشیبه رنگ در یچشما

 نوسان بودن یتو چشمام

 ییباز منتظرته آقا حصارفردا فسنجون با _

اون  نیآروم دستشو باال اورد و ب کردیطور داشت بهم نگاه م نیهم

 فاصله کم دستشو به چشمام

 آروم اشکامو پاک کرد رسوندو



 دختره تخس زیمن اشک نر ی_جلوآرسام

صورتم گذاشت و بالحن  زدم که آروم دستشو اطراف یمحو لبخند

 :گفت یآروم

اما اگه بفهمم  گمیبهت م یزیچ هینکن  ی_چشماتو اشکآرسام

 یگرفت یا گهیمنظور د هیحرفمو به 

 ذارمینم زندت

م گذاشتم شونهگذاشتم و خودم دستشو دور  نشیس یسرمو رو آروم

 کرد یکه تک خنده ا

 

خودم  دیم بذاره باشونهخودش که عرضه نداره دستشو دور  واال

 اقدام کنم

 نه بگو_

 نمیشدن چشماتو بب ی_دوست ندارم اشکآرسام

 چونمو سرمو باال آورد ریز گشویسرم گذاشتو دسته د یرو دستشو

به  ارویشدنشون حاظرم دن یاز بارون یریجلوگ ی_و براآرسام

 اون المصبارو زیبکشم...پس نر شیآت

 خدااااااا دیلرز قلبم

قطره  هیطور محو صورت و چشماش شده بودم ناخواسته  نیهم

 که دیاشک از گوشه چشمم چک



 هم فشارشون داد یبست و رو چشماشو

 ؟یکشونیم شیمن به ات ینشدن چشما یاشک یبرا ارویدن_

 باز کردو بهم نگاه کرد چشماشو

 :دادم ادامه

آرسام مطمئن  زمیریآرامش تو اشکامو نم ختنیبهم نر یمنم برا_

 برسه که تو از دست یاگه روزباش 

 یباش یناراض یزیاز دست چ ای یباش یعصب ایکلفه  یزیچ

 شیبه آبو آت ارویمطمئن باش دن

 تصورشم برات سخته یحت یزیعز یلیچون برام خ کشونمیم

 :و گفتم جداشدم ازش

شامل اون بچه هاهم شده همون طور که  تتیممنون که حما_

 شامله حاله منم شد تو مرد تتیحما

...)صورتمو به سمتش یهست یو عصا قورت داده ا مغرور

 برگردوندمو ادامه دادم(اما قلب مهربون و

 قدرشو بدون آرسام یدار یبزرگ

 خواستمیشده بودنو نم ریاشکام تندتند سراز دمیسمته پله ها دو به

 تا عذاب بکشه نهیاشکامو بب

به  تونمینم یمرده به تمام معنا بود حت هیکنم اون  تشیاذ خواستمینم

 فکر کنم که قراره چندماه نیا



کنم  یزندگ تونمیبدونه اون نم کنمیازش جدا بشم احساس م بعد

 خواهش ستیاگه ماله من ن ایخدا

 شتریحسم ب نیبکن که ا یبکن که وابستش نشم کار یکار کنمیم

 نشه نیازا

 

 نگاه کردم لیو دن ایکاناپه اتاقم نشستمو به در یاتاقم شدمو رو وارد

 یزندگ نیبه ا یحت ایبدونه اون تحمل کنم  تونمیمن م یعنی ایخدا

 داخل گوشم مویادامه بدم؟هندزفر

 شتریاشکام ب یلیسامان جل یصدا دنهیچشمامو بستم با شن گذاشتمو

 :جون گرفتن

 قرارمیدل ب از

 ناسازگارم

 ...گله ها که دارم اخ

 ...شب کیشده که  حصرت

 ...تب یب آرومو

 ...رو بالش بزارم سر

 ...یکاریدل تو ب مگه

 ...یمردم آزار واسه



 ...قرارمیدله ب نیا

 ...بهانس یپ

 ...چه عاشقانس طالعش

 ...که بس کن گمیم یهرچ

 ...احمقانس نیا

 ...وانسیدل د یانگار

 ...یکاریدل تو ب مگه

 

 ...یمردم آزار واسه

 ...دونه دلم باش هی یکی

 ...عاشقم کاش یبش یروز هی

 ...یازم دور ینکن

 ...ینجوریا ینذار تنهام

 مثل خودم باش وونهید هی

 ...دلم کاش وونهید یبش

 ...یمگه مجبور یگیم

 ...یزور ستیعشق که ن اخه



 ...یزور ستیعشق که ن آخه

 (قرارمی...از دل بیلیسامان جل)

.............................. 

 دمیفسنجونمو چش یخوشحال با

درواقع  دهیغذا جون م نیا یخوشمزه شده آرسام برا یلی...خمییا

 غذا بود و االن نیآرسام عاشقه ا

 یبا عشق براش درست کرده بودم که متاسفانه از عشقش خبر من

 کاش داشت و اونم ینداشت که ا

 !!!!میدو تا بچه هم داشت یکیاالن  مویکل هردومون داشت داشتو

 خخخخخخ

اومدنش بود به  کیزدم به ساعت نگاه کردم نزد یلبخند

 دیتاپ و دامن کوتاه سف هی نیخاطرهم

رفتم که آرسام در خونرو  نییرژ زدمو پا یکم دمویپوش یعروسک

 اومدم با نییبست اوه چه به وقت پا

صورتش بود  یکه رو یبا اخم شهیبهش نگاه کردم که مثل هم ذوق

 کرد یبهم نگاه کرد به لباسام نگاه

 

 نیکه ا شدمیم مونیاوقات پش یتوهم رفت بعض شتریاخماشو ب و

 دمیپوشیجلوش لباس م یطور



 بدتر گهیسالشم بود و د کیو  یس مخصوصا

 :از دستش گرفتمو گفتم فشویک

 برو لباساتو عوض بکن غذا مورد علقتم آمادس یخسته نباش_

تکون داد از پله ها باال رفت دلم  یکرد و سر یآشپزخونه نگاه به

 برج زهر مار چرا سلم نیگرفت ا

 یزینه چ ینه حرف یسلم نکرد؟نه

 ...شدمو بس ریبدم پ ریتغ نویتامن ا پوووف

.................. 

 ...نگاه کردم بهش

 مشغوله خوردنه فسنجون بود یو جد آروم

 :تو هوا تکون دادمو گفتم قاشقو

 دیخر رمیم انایامروز من با ک_

 :و خشک گفت یجد یلیخ

 _بروارسام

 یبه رو یباال انداختمو به دستش نگاه کردم دلم گرفت ول ییابرو

 اوردمیخودم ن

 حلقت کو؟_



زد و  یباال اورد و باهمون اخمش بهم نگاه کرد پوزخند سرشو

 مشغوله خوردنه غذاش شد از سره جام

 :شدمو گفتم بلند

الزم به درآوردن اون  هیازدواج سور نیا ویدوسم ندار دونمیم_

 حلقه نبود اقل آبرو خودتو حفظ

 یحلقتو دراورد دهیکه سره سه ماه نکش یکردیم

 

مثل با در اوردن اون حلقه  رونیخشم از آشپزخونه زدم ب با

 دوسم نکهیاثبات کنه ا رویچ خواستیم

 چرا حلقشو دراورده بود گهیکه کامل واضح بود د نینداره؟ا

...................... 

 به جانه مادرم خسته شدم بسه توروخدا یوا_

 میریبعد م میپاساژ و هم بگرد نیا ای_بانایک

 ؟یتو خسته نشد انایک یوا_

 خو یزنی_اه چه قدر نق مانایک

 کرد یچپ نگاش کردم که خنده ا چپ

 _خب احواالت آقاتون؟انایک

 مردن_



 _هنوز هم رابطتون مثله قبله؟انایک

 یآر_

 آرام یشی_خب چرا دست به کار نمانایک

 هی نهیبرجه زهرماره ع هی نهیع شهیکار کنم؟اون هم یمثل چ_

 افتاده باشه اصل لیکه از دماغه ف یکس

من که هدفم  یول کنهینم یاز حرکاتم توجه یلیبه لباسامو خ هم

 راه این قیعاشق کردنه آرسام از طر

 یدیخودش عاشقم بشه فهم خوامیم ستین

 !ست؟یخب حاال اون لباسه قشنگ ن یلی_خانایک

باهام  نکهیا یحت ایباهام حرف نزد  یکم یشدم...حت ناراحت

 نیکنه فکر کنم ا یاحساس همدرد

 ...هم خانوم

................. 

 

 :رفتمو صدامو انداختم پس کلم نییپله ها پا از

آرســــــــــــــــــــــام...آرســــــــــــــــــــــــــــام پسره گور به گور _

 یشده کدوم گور

 تو؟ یهست



ندارن پوووف  فیهال تشر یآقا تو دمیکه د دمیپله ها رس نییپا به

 ییخوایحتما باز سالنه اخه بگو م

 آخه؟ یبرس یبه چ یاز مرحله غول ییخوای؟میقدر گنده بش چه

 دمیآقا شدم که د یرفتم و وارد سالن ورزش نییز پله ها پاا باغرغر

 :گفت دنمیبا د کنهیداره ورزش م

 ؟یکنیکار م یچ نجای_اآرسام

 :گفتم یحالت تهاجم با

خونرو  یفا یاز دستت خلص بشم چرا رمزه وا یریبم یا_

 !!!؟یعوض کرد

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 _عوض نکردم همونهآرسام

 آق پسر هیگوشام مخمل_

با  یول انهی هیمخمل نینگاه کن بب نهییبرو از تو آ دونمی_نمآرسام

 لمسشون نکردم احساس نکهیا

 هیمخمل کنمیم

 یطور هیحرف که "لمسشون نکردم"  نیا دنهیچرا با شن دونمینم

 شدم

 خدااااا ییییوووو



الزم نکرده رمزه  خرمیبدبخت خودم بسته م سیخب خس یلیخ_

 یبهم بگ دویجد

 :حالت تاسف بهش نگاه کردمو برگشتم که برم که با اخم گفت با

 فقط دو رقم آخرش شده دوازده هی_رمزش همون رمزه قبلآرسام

 باال انداخت یتعجب به سمتش برگشتم که شونه ا با

 

 بود ی_اتفاقآرسام

 اما...اما...اون که روز تولده منه_

 نکن یباف الیخودت خ یبود برا ی_گفتم اتفاقآرسام

 دیبکنم با یاالتیآخه بگو چه خ خورنیم ییزایها عجب چ یبعض_

 فوت بازکنم یسیو هی

 بهم نگاه کرد که شلوار الزم شدم یخشم طور با

گورشون  ینگام نکن تمامه جدم تو ینطوریخب حاال...ا یلیخ_

 دنیلرز

 :ادامه دادم یبا لحن آرومتر بعد

 جنبه یب_

 :فتگ یو خشن یکردم برم که با لحن دستور پشت

 م؟یها دار کی_هنوز از اون کآرسام



 یول خواستیم کیپسره تخس بود ک نیزدم چه قدر ا یمحو لبخند

 هم یبا چه لحن گایتوروخدا ن

 انگار طلب کاره خواست

 ...چه طور مگه؟میآره دار_

 اری_خب دوتا برام بآرسام

 از طرز لحنش خندم گرفته بود شتریبشر چه قدر پرو بود ب نیا

 اهیغلم س نوکره بابات_

 :گفتم دمویرفت توهم که خند اخماش

 ارمیهمراهه شکلت داغ برات م یحموم کرد_

.................. 

 

 خدالعنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ی_ اآرسام

 کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 دلم خنک شد یاوخ دمیخند زیر زیر

 االن مرده فرض نی_خودتــــــــــــــــــــــــــــــــــــو از همآرسام

 کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

دهنه مبارکم گذاشتم انگار نه  یشکلت باز کردمو تو هی یالیخیب با

 دهیانگار آقامون داره حنجرشو جر م



 نمکیشلوارم شکوفه م یمنم همش دارم تو و

 ستیبودم...اونم بگو چندتا... ب ختهیشامپوش تخم مرغ ر یتو

 تــــــــــــــــــــــــــا...حاال

 ریو ام اشاری نیتا بود البته نظره ا شیگاف ندم فقط ش یلیخ بذار

 من یبود نه من بله نقشه ها

 ترن یطانیش

 پسره نشده بود فکر کنم مرده باشه نیاز ا یگذشت خبر یساعت هی

 هیکه اون نعره زد فکر کنم تمامه آدماش و تمامه همسا یطور اون

 که حموم رفته دنیها فهم

 الیخیب

 دونمینم کردمینگاه م شدینم میهم ازش حال یچیکه ه لممیبه ف داشتم

 شیحال یچ نیآرسام ازا

 نیبود خو منم که فوله فول بودم به خاطر هم یزبان فرانسو شدیم

 واقعا به شدیم میحال یعال یلیخ

 کردمیدلم داشتم غرغر م یطور تو نیهم رهاشویتصو خصوص

 شدن دهیموهام از پشت کش کهویکه 

 وونهیکن د ؟ولمیرم کرد کهویچته؟چرا  ینکن وحش یا یا_

 کن ؟ولمیچرا افسار پاره کرد یآمازون

 یکند موهامو



 :گفت زدیکه توش حرص موج م یبا لحن آرسام

 ؟یزیریمرغ ممن تخم  ی_حاال تو شامپوآرسام

 کاره خودت بود ینکن آرسام فقط تلف_

 اون وقت؟ یچه کار ی_تلفآرسام

 

 یخوشگلم تا نرم مهمون نیماش یپنچر کردن چرخا_

 :گفت ینیو خشمگ یبا لحن عصب آرسام

 ه؟یاسمش مهمون یکه قرار بود بر ی_اون خراب شده اآرسام

 ؟یگیچرت و پرت م یموهامو ول کن چرا دار_

 دیخشم غر با

 بود؟ ی_گفتم اون خراب شده مهمونآرسام

شدنتم  یرتیغ یخب باشه باشه ولم کن آرسام حت یلیخب خ یلیخ_

 !!!ولم کن هیخرک

هارو برداشت  کیاز ک یکیمبل نشست و  یول کرد و رو موهامو

 داشت به قرآن ییو خورد عجب رو

 :باال انداخت و گفت ییچپ نگاش کردم که ابرو چپ

 ه؟ی_چآرسام

 پوفه یچ_



زن جماعت  یدست بزن اونم رو فیح فی_اوه نه بابا حآرسام

 مارستانیندارم مگرنه تا االن صدبار ب

 یاعضا شده بود وندیصدبار پ ویشده بود یبستر

 پنبه دانه ندیچه غلطا آرسام در خواب ب_

 از دستش فرار کردم شهیبرد و مثل هم زیسمتم خ به

............... 

نگاه کردم خوبه خوشگل شده بودم مانتو و  نهییآ یخودم تو به

 همراهه شال و دیسف نیشلوار ج

 یهم رو یمیمل شیست آرا فیپاشنه بلند با ک یمشک یها کفش

 نازم کرده شتریصورتم بود که ب

 یآرسام حصاب رفتمیفراتر م یمیمل نیذره از ا هیهربار که  بود

 زهارویچ یلیخ دیامروز با شدیسگ م

 شرکت آقــــارو!!! میبترکون میداشته باش میسامون بدم!!بر سرو

 

............................... 

 خواستیدلم م کردیم مینگاه کردم داشت عصبان تهیعفر نیا به

 فرو مویکفشه دوازده سانت نیپاژنه ا

چرا منتظر دستور تو  دیحلقش آخه بگو کشمش من با یتو کنم

 نهویبمونم که اون دهنه گشادتو که ع



 یتکون بد یکرد قیشتره از پس بهش تزر یلبا

 :دمیخشم غر با

 شد؟ یچ_

 :گفت یناز خرک با

 فعل کار دارن_

اصل بهش خبر نداده آخه بگو دختره  دونستمیخوبه من م حاال

 از دیسانسور دار اتاقه شوهرمه با

گذاشتمو  زیم یتو عبور کنم؟با خشم بلند شدم دستمو رو هیعوارض

 به سمتش خم شدم

 ایکار داشته  ینداره که وقت یلزوم ستم؟پسیمن زنه رئ یدونستیم_

 نداشته باشه من از تو اجازه

 راه نرو تا نگم اخراجت کنه نقدریمخم ا یبرم تو رو رمیبگ

 :زدمو ادامه دادم یپوزخند بهش

نرو  یخرک ینپلک و براش عشوه ها نقدریدورو بره شوهره من ا_

 نینداره زنه به ا یریچون روش تاث

بار  هیپس اگه  دهیم تیاهم یک یداره به تو دختره منش یخوشگل

 طرز شویآرا نمیبب امیب گهید

 کنمیکارت م یچ نیاون وقت بب هینطوریشوهرم ا یجلو پوششت

 به دمتیاول م ذارمیآبرو برات نم



 رونیب ندازمتیها چپ و راستت بکنن بعد م بچه

 انو؟یطرز ب نیکرد حال

 شکارش کردم یبا بدخت اوردمیشوهر که از سره راه ن واال

 واااااانهید خخخخخخخخخخ

خراب شده رفتمو بازش کردم که با  نیا سیسمت دره اتاق رئ به

 پنجره یآرسام روبه رو دمیتعجب د

و از فضا لذت  کردینگاه م رونیبودو داشت به ب ستادهیاتاق ا یقد

 بردیم

من  یعنیبهم دروغ گفته بود؟! یعنیدختره  نیاالن کار داشت؟ا نیا

 کشمشو خورده هیگوله 

کشمش رو  هیآرام خانوم از  ریخاک برسرت برو بم ی!!!ابودم؟

 یدست خورد

 

 

 یکجا گهید نویجا خورد ا کهویبا اخم به سمتم برگشت که  آرسام

 دلم بذارم

 ؟یبدون اجازه وارد اتاقم شد ؟چرایکنیکار م یچ نجای_اآرسام

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki


 :گفتم دمویکش یپوف یعصب

...نه تورو نمیشیجا م نیجا راحتم هم نیواقعا ممنونم...نه هم یوا_

 حاال شهیخدا نگو آخه زحمت م

 خورمیم کیشکلت داغ همراهه ک یاسرار دار ادیز که

 :دمیخشم غر با

داشته باشم  یازیورود به اتاقه همسرم فکر نکنم به اجازه ن یبرا_

 که گفت کار تتیعفر یمنش نیا

 ؟یبریاز منظره لذت م یو دار یکاریچه طور ب یدار

 توهم رفت شتریب اخماش

 یشرکت اضاف نیا یبه جمع خرها ؟توهمی_چرا در نزدآرسام

 ؟یشد

 البته به اضافه شما_

کوشولو تو شلوارم جوونه  هیذره فقط  هیکرد که  یقرچه ا دندون

 که ییکردم که نسبت به جوونه ها

 بود چیه کردمیم قبل

 :نشستمو گفتم زهایاز م یکی یرو

تکرارش نکن خب  نقدریاون سوال جوابتو دادم پس ا یبار برا هی_

 احواالت آقامون چه طوره؟



 هستاا ادیاتاق ز نیتو ا یمبل و صندل ی_بگردآرسام

 زمیاما حوصله گشتن ندارم عز دونمیم_

انداخت و بعد نگاشو گرفت که بره سمته  ینگاه میبهم ن آرسام

 متمسرشو به س عیکه سر زشیم

 برگردوند

 

 هوشمنده... حساسه زی...اون موونهید نییپا ای_بآرسام

 :اومدمو گفتم نییپا زیم یرو از

 یروشنش کن کم ایحاال ب یحساسه نه بابا چه نازک نارنج ییوااا_

 بکشم سرگرم باشم ینقشه سه بعد

 خورهیبهم م یکن شیشده دست کار رهی_اون برنامه توش ذخآرسام

 یباش یطور نیا ادیآرسام بهت نم یسیاه تو چه قدر خس_

 _آررررااامآرسام

بودنو  زیم یکه رو ییبهش گفتمو به سمته شکلت ها ییبابا برو

 رفتم زدنیداشتن بهم چشمک م

پام گذاشتمو  ینشست و منم ظرفه شکلتو رو زشیپشت م آرسام

 بهشون نگاه کردم

 زهیاون م یرو گردونمیبعد برتون م خورمیدونه م هیخب فقط _



................... 

آرسام شکلت خوردم آخ شکمم داره  هیاوف مادر به اندازه _

 که االن اتاق نیریهاتونو بگ ینیب ترکهیم

 ینیب یو تا شعاع سوراخ ها شهیمنفجر م ییایمیبمب ش توسط

 پس مراقب رهیآرسام خودمون م

 دیوقت از دستش ند هیکه  دیخودتون باش یآبرو

مبل پهن کرده بودم  یرو یکه خودمو حساب یدر حال دمویکش یپوف

 :ادامه دادم

اگه بابت خوشبو و معطر شدن اتاقت ازم  یباش ونیآرسام مد_

 چون یاریبه روم ب یحت ای یتشکر کن

 فسیوظ کامل

دستش که بلندش کرده بود  یچشم از برگه تو کهیدر حال آرسام

 بهم رفت و یچشم غره ا گرفتیم

 :گفت

وقتم  هی گاستیشرمت...کل در حده الل ...اتی_ادبت...حآرسام

 یخجالت نکش

 :کاکائوها اشاره کردو ادامه داد یظرف خال به

 یوقت جا نمون هی_آرسام

 



 دنیشده بودم که اصل حالو حوضله خند نیخورده بودمو سنگ انقدر

 هم نداشتم

حاال آق  مونمیمن جا نم ایدن نیا یتو یزیچ چیمطمئن باش از ه_

 گهید کمی یندار نایمهندس از ا

 ؟یبد بهم

 ریس ی_بلندشو برگرد خونه آرام اون همه شکلت خوردآرسام

 من رحم بهیج ؟بهییخوایبازم م ینشد

 خودت رحم کن یبه دندونها یکنینم

که سهله با  ونیلیم صدیس ستیدو یخان برا سیخب خس یلیخ_

 اون کنهیم سکیر اردیلیچند م

 ارهیدرم یباز سیشکلت ها خس نیا دنیصد تومن خر یبرا وقت

 دمیاصل خودم پولشو م اریتو ب

 اون خونه هم هست یتو نایغر نزن ازهم نقدری_اآرسام

 خوشمزه ترن نایخب اخه ا_

 یهمونه برا گمیدارم م یزنیم خودیآرام چرا حرفه ب ی_واآرسام

 هم سفارش دادم ازهموناس نجایا

 باهم ندارن یفرق چیه

 نایکردم اما از ا دایرو پ ینکردم؟اون سر داشونیخب چرا من پ_

 دمیاون خونه تاحاال ند یتو



 سفارش بده ییخوایاگه م یکنیم داشونی_خوب بگرد پآرسام

 شما بیاز ج یباشه...ول_

من سفارش بده آدرسو شمارشونو برات  بیخب از ج یلی_خآرسام

 ستیشماره اشتراکمونم ب سمینویم

 سه و

 کرد زیر یکردو چشماشو کم یمکث

 ؟یاومد نجایچرا ا ینگفت_حاال آرسام

 نمتیاومدم بب_

 یعنی یستیول کن ن نجاهمیا یدیدقمم م ینیبی_توخونه کم مآرسام

 آرامش داشته نجاهمیا دیمن نبا

 باشم

 

به دلت صابون  یزم؟ولیکار عز یچ ییخوایخب نه تو آرامش م_

 نمینزن چون اومدم اون دوتا رو بب

رو ه دکم هیبود  یاخمش چ نیا یمعن دمیکرد که اصل نفهم یاخم

 وارد اتاق شد تیفشار داد که قزم

 ن؟یداشت یبا من کار_

 :گفتم آروم



 آره برو جوراباشو بشور_

 تا نخنده دیچون دستشو به لباش کش دیکنم آرسام شن فکر

 کارشون دارم دیراد و حق پناه بگ ونی_به آقاآرسام

 _چشمتیقزم

 :صداش زدم ناخواسته

 تیقزم گمیم_

جا  یگرد شده به سمتم برگشت بدبخت حساب یبا چشما یمنش کهوی

 خورده بود با لحن بامزه و

 :گفتم یا مسخره

به سمتم  عیکه صداش زدم سر نیچه قدرم خوب اسمشو بلده هم_

 برگشت بهت هشداره داده بودم

 یبگ یتونیهم م یمعمول ییایشوهره من ن یبرا یخرک ینازها که

 چشم

 رونیاز اتاق ب یحرف چیبدون هبا حرص بهم نگاه کرد و  تیقزم

 :کرد و گفت یرفت آرسام اخم

 چه طرزه حرف زدنه نی_اآرسام

 رفتارش به ستوه اومده بودم نیاز ا_



کارهارو  نیا یداره آرام چرا دار ی_به تو چه ربطآرسام

 ؟زشتهیکنیم

 وارد اتاق شدن اشاریو ریبهش زدم که ام یپوزخند

 ملکه شفتالوها ی_جانم سرور جانم اریام

 

به  کهویچشمش به من افتاد  یخنده که وقت ریهرهر زد ز وبعد

 سرفه کردن افتاد

 ؟یینجای_ا توهم ااشاری

 دهینصفمه که رس نیا دمیفعل کامل نرس_

آرسام  یجمع شده روبه رو یکردو با صورت یفیپ فیپ کهوی ریام

 :گفت

 ارهیمعدش به مثانش فشار م یخرس گندس وقت هی_به اندازه ریام

 ترکونهیتو اتاق م ییایمیبمب ش

 :آروم غر زد بعد

خجالت  کلشیسالشه از قدو ه کیو  ی_انگار نه انگار سریام

 لیتبد ییبه دستشو نجارویا کشهینم

حاال  سیتا اتاق رئ سهیرئ هییدستشو هیشب شتریاتاق ب نیاالن ا کرده

 به کشهیما خجالت نم یجلو



خدا مرگت  میخجالتم بکشه ا مچهین هی دیزنش با یآدم جلو هرحال

 بده

افتادو با  زیم یرو یشکلت ها یچشمش به ظرف خال ریام کهوی

 :گرد شده گفت یچشما

بوهه خوب  نقدریاتاق ا نی!!پس بگو چرا ا؟ی_همشو خوردریام

 دهیم

که داشتم جلوشو  یاز خجالت سرخ شده بودم هم از شدت خنده ا هم

 که کردیفکر م ریام گرفتمیم

کارو کرده آرسام از شدت خشمو حرص داشت رنگش  نیا آرسام

 کردو یدندون قرچه ا زدیم یبه کبود

خنده شکمامونو گرفته  ریز میزد اشاریمنو  کهوینگاه کرد  بهم

 میدیخندیهمش م مویبود

 یکشیخجالت نم کلتیقدو ه نیآرسام تو با ا گهیخب راست م_

 خنده ریبعد هرهر زدم ز و

 :دیبا خشم غر آرسام

 رسمی_حسابتو مآرسام

 دیباریکه داشت ازشون شرارت م یینگاه کردم که با چشما بهش

 بهم نگاه کرد آرسام خواست دهنشو



بنفش دهنشو گرفتم آروم  یغیزدمو همراه با ج یکنه که جهش باز

 :گوشش گفتم یتو

 میدوتا بفهمن که کاره من بوده ه نیکه ا دهیاجازه نم رتتیمسلما غ_

 

لباش برداشتمو خانومانه  یهم رفت آروم دستمو از رو یتو اخماش

 کهویرفتم که  میبه سمت صندل

 :زد پشتم و گفت یکیگور به گور شده  ریام نیا

 مایدار یقیرف هی یبگ یدینپرس یاحوال وی_خوب رفتریام

 نهیبشه چه قدر سنگ جیاخ دستت افل_

 :به دستش نگاه کردو گفت ریام

 هوشیبزنم تو سره آرسام امکان داره ب نیبا ا یعنی_جانه من؟ریام

 یبه ارزو قهیچند دق یبشه برا

 استیبرسمو خودم ر یاون صندل ینشستن رو یعنی میبچگ

 !!!کنم؟؟

 کرد ینگاه م ریبه ام نهیبا اخم و غضب دست به س آرسام

 :نشستمو گفتم زیم یرو

 شد دی...شاهیامتحان کن...مجان_

 حساسه زیاون م نییپا ایب زیاون م ی_گفتم از روآرسام



 مویحرصشو دراورد یدر آوردمو همراهه اون دوتا کل اداشو

 میدیخند

..................... 

 یتختم ه یکه رو شدیم یگفت حدود سه ساعت شهیاتاقم بودم م یتو

 خوابم دیتا شا زدمیغلت م

پوف از  دمیتا االن خواب چهارتا پادشاه هم د یجاتون خال ببره

 خوابم کردمیم یهرکار میبگذر یشوخ

 ادیز کردمیم یداشتم که سع یدلشوره خاص هیچرا  دونمینم بردینم

 وونهیندم داشتم د تیبهش اهم

رومو کنار زدم بلند شدمو لبه تختم  یپتو نیبه خاطر هم شدمیم

 سر به آرسام هینشستم بهتره برم 

سر به  یکم انهی گرفته یخوابیاونم مثله من مرضه ب نمیبب بزنم

 خسته دیاون وقت شا ذارمیسرش م

سرمو باال گرفتم با  نکهیخوابم گرفت دراتاقمو باز کردم هم شدمو

 لحظه چشمام هیصحنه مقابلم  دنهید

 یاهیچشمام س کهوی دمویکش یفرا بنفش غیشد پشت سرش ج گرد

 رفت و تمام

 

 (آرسام)



ببرمش  دیفکر کنم با هیعاد ریدختره رفتارهاش غ نیا ایخدا

 مرده هیاخه بگو دختره احمق  مارستانیت

رو  یگذاشت یکیکه تو سوسک اونم پلست ترسهیاز سوسک م گنده

 !بالش من؟

 یصدا دنهیبا شن کهویکه  خوردمیفکرا بودم و حرص م نیهم یتو

 آرام با عجله و هول از اتاق غهیج

 ریکه ام دمیبا تعجب د کهویکه  دمیبه سمت اتاق آرام دو رونیب زدم

 گرد شده یبا چشما اشاریو 

 کردنیشده بود نگاه م هوشیبه آرام که ب داشتن

 کردن؟یم یچه غلط نجایا نایا

............. 

 کردنه؟ یچه طرزه شوخ نیخشم داد زدم:اخه احمق ا با

 نیبا ا میخواست یما م گمیم شه؟دارمینم تیبابا چرا حال ی_اه اریام

 نه میماسک ها تو رو بترسون

صورتمون  یدر اتاقش باز شد مام ماسک ها رو یکه وقت آرامو

 میبه سمتش برگشت نیبود به خاطر هم

 شد هوشیزدو بلفاصله ب غیو ج دید افمونویق که

 شد میقا اشاریبردم که پشت  زیخ ریسمته ام به

 خونرو به شما دادم نیا یکردم که کارت درها یمن عجب غلط_



که زنت هست کارتشو دوتا  یتو خونه ا گهید یندار رتی_غاشاری

 پسر نامحرم دارن که االن اومده

 یکنن که مچشونو گرفت یبه زنت دست دراز خواستنیم بودنو

 :با خشم داد زد کهوی

تو  یبه ما داده بود شیکارت هارو دوسال پ نی_احمق تو ااشاری

 و رفته ستیآرام خونه ن یخودت گفت

نزدمو نگفتم سر به دوستش بزنه درضمن من مگه بهت زنگ  هی

 یخوشگذرون میدنبالت بر مییقراره ببا

 یزود نیبه هم متیبریگفت که بزور م ریام ویتو مخالفت کرد که

 ؟یفراموش کرد

 

سخت  یلیحرفش برام خ نیاز شدت خشم مشت شده بودن ا دستام

 بود

 اون حرفتو تکرار کن گهیبار د هی_

حرف  یتا برات تکرارش کنم؟من کل یدی_کدوم حرفو نفهماشاری

 زدم

 یمنظورش اون کلمه ا شهیم یبه خدا داره عصب اشاری نی_ببریام

 یبود که ازش استفاده کرد



اشتباه  گهیراست م خوامیمعذرت م ؟واقعایگی_اها اونو ماشاری

 دار نشد؟ حهیکه جر رتتونیکردم غ

 :بهش رفتمو گفتم یغره ا چشم

 کار کنم یباهات چ دونستمیداشتم االن م یاگه بهش حس_

 ؟ی_وا مگه با حس داشتن به آرام قدرت مقابله و جنگ دارریام

 ...منظورش وونهی_داشاری

 هوشینکردم هنوز ب یتوجه چیآرام نگاه کردمو به اون دوتا ه به

 پام یبود کنارش نشستمو سرشو رو

 ایخدا کردنیبماند که اون دوتا باتعجب داشتن بهم نگاه م گذاشتم

 ابراش افتاده باشه؟چر ینکنه اتفاق

توش آب بود  ینگاه کردم کم زیم یرو وانهیل اد؟بهیبهوش نم پس

 کمیبرداشتمو  وانویل نیبه خاطرهم

 اومد یخورد داشت بهوش م یتو صورتش که تکون دمیآبو پاش از

 :گفت یگرفته ا یصدا با

 _آرسامآرام

که زد به زبون اوردن اسمه من بود  یحرف نیاول نکهیخاطر ا به

 زدم یلبخند محو

 آرام چشماتو باز کن نجامیمن ا_

 _اوه چه عاشقانهریام



 :زد به پهلوشو گفت یکی اشاریبهش رفتم که  یغره ا چشم

 حرف نزن نقدریرو نگاه کنو ا یهند لمی_فاشاری

 

 یبسوزه که آرام با صدا شونییجاها هیبدم که  یچنان جواب خواستم

 :گفت یعاجزانه ا

 _تورو خدا آرسام کمکم کنآرام

 ...چشماتو باز کننجامیشو آرام...من ا داریب_

پام بود  یاروم باز کرد که چشمش بهم افتاد سرش که رو چشماشو

 خودشو کهویو آروم بلند کرد که 

 نیم پاهاشو جمع کردو مچاله شد احصار یم انداختو توحصار یتو

 حرکتش مصادف شد با لرزش بدنش

بار  هی نیآرسام...توروخدا تنهام نذار...هم ترسمی_من...من...مآرام

 ت باشم بهحصار یبذار...بذار که تو

 بار هی نیهم دارهیهوا برم نم خدا

 بودن اشاریو  رینگران نباش آرام تموم شده...ام_

 باتعجب بهم نگاه کرد کهوی

 ؟یگفت ی_چآرام

 :اشاره کردمو گفتم اشاریو  ریام به



 دوتا بود نیماسک ا یدیکه د یاون صورت وحشتناک_

همون طور که به آرام نگاه  ریبا خشم بهشون نگاه کرد که ام کهوی

 :گفت اشاریبه  کردیم

بشه  یمثل شوهرش اگه عصب نمیا می_فکر کنم وقتشه که دررریام

 اون فرستهیم کنهیم یمارو هاپول

 ایدن

 میبهشون زحمت داد یلی...خمی_آره بلند شو...بهتره که براشاری

 :گفتم یلحن بامزه و طعنه دار با

 حاال دینه فعل بود_

و به  دیپر رونیم بحصارجهش از  هیزد و با  یغیآرام ج کهوی

 برد و دنبالشون کرد زیسمته اون دوتا خ

 زدمو بهشون نگاه کردم یلبخند محو ناخواسته

 

 دادیفحششون م یآرام هم دنبالشونو ه کردنویمرد گنده فرار م دوتا

 بکن یکار هیبلندشو  ینیزم بی_آرســــــــــــــــام سریام

 هندونــــــــــه یا_

داد چشمام گرد شد و آرام از خجالت سرخ  ریکه ام یبا جواب کهوی

 شد



 نویهندونه تا من ا یگیچرا م ایکنیخودت دهنمو باز م نی_ببریام

 بگم

 شهینم یطور نیبکنم ا یاقدام هی دیباال زدم با نامویشدم آست بلند

 زیگرد شده بهم نگاه کردن با خ یو آرام با چشما اشاریو  ریام

 یغیبردنم سمتشون هرسه تاشون ج

 فرار کردن دنویکش

دنباله  ؟منیکنیتو چرا فرار م وونهیگرفته بود اخه بگو آرام د خندم

 با تو ریام شتریالبته ب رمیو ام اشاری

 ندارم یکار که

 :درحاله فرار گفت آرام

 یخودتو کنترل کن آرسام من هنوز جوونم ا _توروخداآرام

 خدا بکشتت که ـــــــــــــــــریام

 یکرد شیعصبان

 شهیم یطور نیا دونستمی_من چه مریام

 :و گرفت و گفت ریمحکم ام اشاری

از دست توهه آرسام که قراره مارو بکشه  میکشیم ی_هرچاشاری

 !!!میکشیمنو آرام هم تورو م

که منم با تعجب  ریو آرام شروع کردن به زدنه ام اشاری همزمان

 بهشون نگاه سادمویباال سرشون وا



 کردم

از  یکشیاز من خجالت نم سادهی_آخ اخ نکن دختر شوهرت واریام

 خجالت تینیزم بیاون شوهره س

 هی ایمنو نگاه کن کمکم کن ب نستایاونجا وا ینیزم بیس ییهو بکش

 زنت بگو داره نیبه ا یزیچ

 زنهیبد م یلیخ

 

 بســــــــه_

خط  ریام یکه داشتن برا ییو آرام بهم نگاه کردن و با چشما اشاری

 ازش جدا شدن دنیکشیو نشون م

 بده رتیخدا خ ی_اریام

 :باال انداختمو گفتم ییابرو

 تو آب استخر مشیبلندش کن بنداز اشاری_

 :دیحرف من با آه نال نیا دنیبا شن ریام

 !!!خدا لعنتت کنه ی_اریام

.......................... 

 :با ذوق شروع کرد به شمردن آرام

 ....دو....سه...پرتــــــاپکی_آرام



محکم  اشارویکته  ریول کرد که چون ام رویام اشاری همزمان

 گرفته بود تعادلش بهم خورد آرام هم

که مثل بکشتش عقب که هرسه تاشون  رهیو بگ اشاریکته  خواست

 افتادن تو آب

 :زد یغیج آرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری_امآرام

راد اجماعا  ریروحه ام یشاد ی...براوستیپ ی_به افراد بهشتریام

 صلوات

................ 

!؟؟؟!!!!!!اه کشهینم غیج نیپس چرا ا دمیتو موهام کش یدست کلفه

 یلعنت

 با تو دونمیمن م رهیاگه نقشت نگ_

 مطمئن باش جواب... ترسنیهمه دخترها از سوسک م نی_ببریام

 

 یم نییاز پله ها پا لکسیو ر الیخیب یلیبا اومدنه آرام که خ کهوی

 با ریاومد چشمامون گرد شد که ام

 :ادامه جملشو داد یگنگ یصدا

 دهی_مریام

 :انداخت جلو پامون و گفتم رویکیسوسک پلست آرام



 ماله شما دوتا باشه دیکردم گفتم شا داشیاتاقم پ ی_توآرام

حرفش از پله هاباال رفت با دهنه باز بهش نگاه کردم  باگفتنه

 که داشت از پله ها باال ینیدرهمون ح

دارم با لحن طعنه  یحدس زده باشه چه حالت نکهیمثل ا رفتیم

 :گفت یزیآم

_دهنتو ببند مگس نره توش محظه اطلعتون من از سوسک آرام

 ونیآقا ترسمینم

نگاه کردم و به سمتش برگشتم که اونم داشت با  ریآرام به ام بارفتنه

 پله ها نگاه یدهن باز به باال

 کردیم

 آره؟ دهیکه جواب م_

 :ترس به سمتم برگشت و گفت با

 به خدا دادیجواب م شهی_معموال که نه همریام

 :نگاش کردم که گفت یطور

 رم...خدافسقرار دا اشاریمن برم...با...با... می_اریام

که از  یچ یعنیبا حرص به طبقه باال نگاه کردم  ریرفتنه ام با

 یول ترسهیم دمیترسه؟شایسوسک نم

سوسک ترس داره چون اصل  نیا دنینه د یول هیکیکه پلست دهیفهم

 هیکیکه پلست ستیمعلوم ن



 ...از سوسک نترسه پس قطعا از یوقت نمیبب سایوا

پله ها نگاه  یزدمو به باال یطانیبار لبخند ش نیاول یبرا کهوی

 کردم

 بکنم!!!! یامروز چه حال من

 

 (آرام)

 زننیمشکوک م ریآرسامو ام دمیکه اومدم د رونیب از

 سمتشون رفتم به

 دیبه بزرگترتون سلم کن دیستیشما بلد ن_

 نمیبینم ی_من بزرگترآرسام

 میکن تا بهش سلم کن یبه مام معرف ینیبیآرام تو م نمیبی_منم نمریام

 وقت ناراحت نشه و عقده هیتا 

 ادیبار ب یا

به هردوشون رفتم که آرسام همون طور که سرش  یغره ا چشم

 :لب تاپش بود گفت یتو

 _خوش گذشت؟آرسام

 بهش نگاه کردم باذوق

 ی...جات خالمیاه_



 خنده ریبهم رفت که زدم ز یغره ا چشم

 ؟ی_مگه کجا رفته بودریام

 زنونه بود ...االن ساعتیآب یشهرباز میرفت_

 _واووریام

 

 :گفتم یبلند یبلند شد و به سمته آشپزخونه رفت که با صدا ریام

 دستت طل اریواسم ب یدنینوش هیلطفا  ریآق ام_

 ؟یپپس ای یخوریکوکا م یول ی_اوکریام

 کوکا_

 ؟یعاد ای تی_داریام

 تیدا_

 شه؟یش ای ی_قوطریام

 گفت؟یم یداشت چ نیگرد شد ا چشمام

 یخب قوط_

 بزرگ؟ ای کی_کوچریام

 اریآب برام ب وانیل هی خوامیبابا اصن نم یا_

 میباهاش خودمو باد زدم آرسام ن کمیسرم برداشتمو  یاز رو شالمو

 بهم انداختو دوباره سرشو ینگاه



 لب تابش کرد یتو

 ؟یلوله کش ای ی_معدنریام

بخار  ینگاه کردم ب دیخندیم زیر زیحرص به آرسام که داشت ر با

 یبزنه تو یکیبلند بشه  دیاالن با

چه  نیاز ا یخیب ینکن هـــــــــ تشیاذ نقدریبگه ا رویام گوشه

 !؟یدار یانتظار

 یآب لوله کش_

 گرم؟ ای_سرد ریام

 اوردیچپ نگاش کردم...داشت کفرمو در م چپ

 ریام زنمتیم امیبه خدا م_

 

 :گفت یطونیبالحن ش ریام

 ؟ییدمپا ای_با چوپ ریام

 وووووونیح_

 :گفت یبا تخس ریگرد شده بهم نگاه کرد که ام یبا چشما آرسام

 سگ؟ ای_خر ریام

 ـــــــریفقط گمشو از جلو چشمام ام_

 با دو؟ ای ادهی_پریام



 نمتیفقط برو نب یبا هرچ_

 تنها برم؟ ای ییای_باهام مریام

 شدمیهم فشار دادم داشتم تنگ نفس م یحرص چشمامو رو با

 کشمتـــــــایم امیم_

 ساطور؟ ای_با چاقو ریام

 ساطور_

 که؟یت کهیت ای یزنی_گردنمو مریام

دختره مثله منو از پشت بسته  یدسته هرچ زدمینفس نفس م کلفه

 از کشهیم یچ چارهیآرسام ب نیا

 !اره؟یهمه حرفو از کجاش درم نیا دستش

 سادیخدا لعنتت کنه قلبم وا_

 نجا؟یا ارمیدکتر ب ای_ببرمت دکتر ریام

 :دمیخنده که با حرص روبهش غر ریزد ز زیر زیر آرسام

 

 خنده...خونه خودتونه ریخجالت نکش بزن ز_

 ریمنو ام یچشما یخنده که به وضوح تعجب و تو ریزد ز آرسام

 نیا یعنینه بابا  ینیبب یتونستیم

 !!!!هم بلده؟؟؟؟؟ دنیخند



 چیکه ه دمیسوسک و د هیروبه روم  کهویاتاقم شدم که  وارد

 باچندش بهش نگاه کردینم یحرکت

 ترسمیبلندش کردم!آخه من که از سوسک نم کردمو

قسم بخورم کاره اون دوتاس هــــه فکر  تونمیم هیکیپلست نکهیا ا

 ترسمیمن از سوسک م کننیم

 باطل الیخ یزه

................... 

 رمیکه داشت ز یزیبودم که با حس کردن چ دهیتختم دراز کش یرو

 کلفه تکون خوردمو خوردیوول م

 شدم بلند

چشمامو  دنشیکه باد کنهیم تمیکه داره اذ هیچ نمیکنار زدم بب پتورو

 که دمیکش یغیبستمو چنان ج

 همراهه دوتا از آدماش وارد اتاقم شدن آرسام

 ( :(!خخخخن؟یحال کرد غویج یشدت و بلند)

.................... 

 :و جلوش گذاشتمو بالخند گفتم خورشت

 زدم شتریربشو ب نباریجناب ا دییبفرما_

 _دستت درد نکنهآرسام



 نیهمچ میمن چه دختره خوب نیبب یعنیکه  یزدم به نفهم خودمو

 دنهیبماند که ازشن دمینشن رویحرف

سرمو باال  یسرم سبز شد کم یدوتا شاخ خوشگل رو حرفش

 بهش نگاه کردم اول یچشم ریآوردمو ز

 د؟آخرشیرنگو حال کرد ریتغشد...بعد قرمز...بعد هم کبود... زرد

 من با آفتاب پرست ازدواج دمینفهم

و  عیچه قدر سر ی...حاال هرچهی ایآدم  هی ایبرج زهرمار  ای کردم

 کنهیماهرانه رنگ هم عوض م

 

کبود شدش سرشو باال آورد وبهم نگاه کرد درحاله شکوفه  افهیق با

 یبه رو یشلوارم بودم ول یکردن تو

دوغ  وانیل هینگاهش سکته کامل هرو زدم  نیکه با ا اوردمین خودم

 یکم نکهیهم ختیخودش ر یبرا

کرد تو صورته  یهمشو خال جهیخورد صورتش جمع و در نت ازشو

 ییو به سمت دستشو چارهیمنه ب

 برد هجوم

نکرده بودم آخه احمق چرا تو روبه  نجاشوی...اه...اه...فکره ااه

 روبه روش دی؟نبایروش نشست

نگاه کن سرتاپامو به گند کشوند اه اه اه پسره گنده دماغ  نشستمیم

 آفتاب پرست



 _آآآآآآآآآآآآآآآررررررررررررررراااااااااامآرسام

 نقدریا یابونیغول ب نیچرا ا ایصداش اشهدمو خوندم خدا دنهیشن با

 یصداش بلند و خوف ناکه اوخ

من  ریز یکردم حقته تا تو باش هیتنب ادیبد و البته ز یلیخ بچمو

 خورشتش فقط یتو یمارمولک نذار

دوغ هم پر کردم از نمک به به  یتو ختمیفلفل ر لویک هی کینزد

 یعجب زهره مار

 :زدمو آروم با خودم گفتم یطانیش لبخند

 حقته بخور برج زهرمار_

 سای....واکهویدادم  یدلم بهش فحش م یطور که داشتم تو نیهم

 نویزم نهیمن االن چرا ب نمیبب

 یمعلقم؟!!!!؟؟؟؟با تعجب به خودم نگاه کردم آرسام منو رو آسمون

 دوشش انداخته بود و داشت به

 ...نه نه رفتیسالن م سمته

............... 

 _زود باش صد و نهآرسام

 آرسام غلط کردم...توروخدا...خسته شدم بابا یوا_

 ..._زود باش مگرنهآرسام



 دستش نگاه کردم یتو لهیباوحشت به وس کهوی

 :گفتم وحشتبا

 باشه...باشه_

 

 

 

 کیو  ستی...دوستی_دوآرسام

 یهرچ شهیکه بهم وارد م یفشار نیبابت ا تونمینم گهید یوا_

 !!!رونیب دمیخوردمو دارم از مخرج م

 اولش با تعجب بهم نگاه کرد آرسام

از پشت  رویادب؟دسته ام یتو ب شهیسرت م ایم ای_حآرسام

 شرکت یمثل اون بار تو ییخوای!!!میبست

 ؟یبکن

 کردم هنوز فراموشش نکرده بود یا خنده

 ؟یریورزشو تا هشتصد م نیا یمنم توام که روز یبابا فکر کرد_

 به سمتم اومد کلشیبا اون جذبه و ه آرسام
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 ایجلو ن رمیباشه باشه م ایتورو خدا آرسام جلو ن ایجلو ن یوا یوا_

 من برعکسمو دارم تورو برعکس

 اینداره جلو ن یاصل منظره خوب نمیبیم

 بهم رفت یغره خفن چشم

 گمیباور کن راست م_

که از شدت  دیوحشتناک و به پهلوهام مال لهیاون وس عیسر بلفاصله

 ریزدم ز دادیکه منو م یقلقلک

بلند وصل کرده بود  لهیم هیانتقام پامو به  یبرا لیآرسام گودز خنده

 نیهوا معلق بودمو ا نویزم نهیو ب

فقط دراز و نشست برم دراز و  صدیتا س خواستیازم م جناب

 ویکشیدراز م نیزم یکه رو ینشست

و برعکس و معلق در هوا  لهینه بلکه پاهات وصل شده به م یریم

 یچون برعکس بودم لباسم هم کم

وحشتناکش  لهیو آقا با اون وس شدیاومده بود و شکمم معلوم م باال

 بهتر بگم ای کردیم تمیداشت اذ

 دادیم شکنجم

 نیو آزار دهنده تر نیتر یحضورتون....پر...!!!!پر لعنت معرف

 من یشکنجه برا لهیوس



...نکن نکن ادی...نکن قلقلکم می...وایتوروخدا...وا_

 االن خودتو مرده بدون چون نی!ازهمتیقزم

 نیمنظورم پام به زم دیبرسه ا ببخش نیسرم به زم نکهیهم

 نکن ینکن...وا گمیبرسه!کشتمت د م

 ادیم قلقلکم

 

 قلقلکت بدم؟ ای یری_مآرسام

 ...نکنرمی...مرمیم_

 :ازم فاصله گرفت و گفت آرسام

 ستی_خوبه...شروع کن...دوآرسام

 دمیخشم غر با

 ستیو دو نه دو ستیدو شهیاالن م میبود کیو  ستیدو_

 نکن بکنمش صدو هشتاد یکه من بگم همونه...کار ی_هرچآرسام

آرسام من که مثل تو  یاریدرم یباز رحمینه نه تو رو خدا چرا ب_

 یریهشصدتا م یروز ستمین

 :گفت یطونیش با

 ؟یمثل من بش وی_بکنمش تا هشتصد تا تو هم برآرسام

 خوام غول بشم ینــــــــــــــــــــــــه من که نم_



 ؟یزنی_سره من داد مآرسام

نه نه من غلط بکنم سره سرورم داد بزنم من که دربرابر _

 قربان شومیمحسوب نم جوجه هم یجنابعال

 یدیروزانه خوب حرصم م ی_ولآرسام

با کودکه  دیفعال بودنه کودکه درونمه با طنتویش گهیخب اون د_

 آرسام مخم جابه دیدرونم صحبت کن

 گرفتن یپاهام کم خون دیشد تورو خدا از پس خون به مغزم رس جا

 کیو  ستی...دوستیحرف نزنو کارتو بکن...دو نقدری_اآرسام

.................... 

 که آرسام سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد هیگر ریز زدم

 

 :زدم غیو زجم ج هیهمون گر با

بهت نمکو فلفل  یکل کنمویم کتیت کهیبعد ت سوزونمتیاول م_

 امونت نکهیبعد درجا بدونه ا زنمیم

پهلوهام درد  یپسره عوضــــــــــــــــــــــ خورمتیم بدم

 گرفتــــــــــــــن

 :گفتم دمویسمتم اومد که با ترس خودمو عقب کش به



 یکنم نم یبه بعد غلط بکنم با تو شوخ نیازا ایتورو خدا جلو ن_

 هم گهید یرو هیدونستم برج زهرمار 

گفته بودن دسته  اشاریو  ریبودم ام دهیروتو ند نیتا حاال ا داره

 اما یبست مرده هزار چهره رو از پشت

 جلو ایباور نکرده بودم حاالم گمشو ن من

خارج  یکرد و از پله ها باال برد و از سالن ورزش حصار منو

 منو یکپ کرده بودم که آرسام چه طور میشد

 یکم اتفاق م یلیدونستم چون خ متیموردو غن نیکرده اما ا حصار

 افتاد به یاصل اتفاق نم یعنیافتاد 

 نشیدستمو دور گردنش انداختمو سرمو به س نیهم خاطر

 ه مردهحصارچسبوندمو چشمامو بستم 

تاپ تاپ قلبش باعث آرامشم  یپر بود از آرامش صدا مغرورم

 انگار نه انگار چندساعت در حاله شدیم

 دادیم نمیش داشت تسکحصار نیدادنم بود ا شکنجه

............................................... 

 میکردیگروه چت م یبودمو با بچه ها تو دهیتختم دراز کش یرو

 گروه فرستاد یتو ریام

 د؟یکنیکارم یچ دی_خانوما دارریام



منو آرسام و دوتا از  یو چندتا از دوستا اشاریو  ریو ام انایک منو

 عضو گروه بودن اشاریو  ریام یقایرف

 خوامیو باافتخار م میآن بود انایو ک اشاریو  ریاالن فقط منو ام اما

 :(بودم نیبگم که خودم ادم

 میذاریتخم م میدار_

 ن؟یبه عهده مردا گذاشت دنویی...پس بچه زانی_آفرریام

 _آرهانایک

 ؟ی_جوجو توهم انریام

 (یعصبان یموجی)ای_جوجو خودتانایک

 

 (دهی_)شکلک ترسریام

 ؟یدییحاال چندتا زا نمیبب_

 _فعل برام زودهریام

 ری_بماشاری

به حرفت گوش  دمیچت کنم بعد قول م یبذار کم ی_چشم ولریام

 کنم

 _خب اقدام کنانایک

 میقد یدخترا یایح امی_حریام



 گفتم؟)شکلک تعجب( ی_مگه چانایک

 اقدام کنم؟خب تو دختر بفرست تا من اقدام کنم یچ یعنی_ریام

 ری_امــــــــــــــــــــــــــــــانایک

بلند منو  یباصدا ای یزد غیج یعنی دهیکش ریام نی_االن اریام

 ؟یمخاطب قرار داد

 یریبود برو اقدام کن تا بم نی_خفه من منظورم اانایک

 سر رهیبه جونتا دختره خ فتمیمو بازکنم بزنجیرنکن  ی_کارریام

 ا نه بابا عجب غلطا_

 ؟یکنیکار م یچ نمی_تو رو خدا بازش کن ببانایک

 _)شکلک خنده(ریام

 شه؟ین نمچرا آرسام آ گمی_ماشاری

 دونمینم_

 یششی_خب ازش بپرس تو که پاشاری

 

 ...اون تو اتاقشه...حتما االن خوابهتونمینم_

که آنه  نیا کنهیکار م یداره چ نیسر بهش بزن بب هی_برو انایک

 تو گروه ادیچرا نم یول

 باشه دهیخواب دینتش روشنه شا شهی_اون همش آنه هماشاری



 گردمیسربزنم برم هیمن رفتم بهش _

 ی_زود برگردریام

نگاه  یواریتخت گذاشتم به ساعت د یخاموش کردمو رو مویگوش

 کردم دو نصفه شب بود پوووف

در  دیرسیخسته به نظر م یلیچون امروز خ دهیاالن خواب حتما

 اتاقمو بازکردمو به سمته اتاقه آرسام

 دمیدر اتاقشو آروم باز کردمو سرک کش رفتم

 الو_

بود وارد اتاق  دهیتخت خواب یاتاقش خواموش بود و رو المپ

 حالش چشمام گرد شد دنهیشدمو با د

 با وحشت بهش نگاه کردم و

 ...آ...آرسامآ

...................... 

مراقبت  نیباال بودو با ا یلیگذاشتم تبش خ شیشونیپ یرو حولرو

 !من باالتر رفته بود ژهیو یها

 نیاز ا ریتر اومده؟نخ نییپا ایکه خوب  نیبشنو نیخواستیه؟میچ

 اخه منو چه به غول ستیخبرا ن

کردم که االن بار  یغول نگهدار هیمن چند بار از  ؟مگهیدار

 دومم باشه ماشاءهللا از پس گندس



 رسهیکار کنم؟زورمم بهش نم یچ ایشدن خدا ریتند تند سراز اشکام

 مارستانیبلندش کنمو ببرمش ب

دقم  یآرسامم خوب شو...دار_زنگ بزنم هم  یبه کس تونمینم

 تبت باالست نقدری...چرا ایدیم

 

..................... 

گذاشتم هنوز داغ بود به زور بلندش کردم  شیشونیپ یرو دستمو

 کار کاره نیحاال ا ایکه نشست خدا

 نه؟ ای هیدرست

لباسشو  یفکر کردن شدمو دستمو بردم جلو و با هزار بدبخت الیخیب

 ها و چهیدر آوردم چشمم به ماه

کارها نبود  نیاالن وقت ا یهاش افتاد دلم ضعف رفت ول عضله

 افتاد یاتفاق نم نیوقت ا چیه یعنی

که باعث شد  دمیو عضله هاش کش نهیس یکردمو رو سیخ حولرو

 بزنم با یناخواسته لبخند محو

 :با لبخند گفتم یول یلرزون یصدا

خدا زودتر خوب شو برام اخم و تخم کن به قربونت برم تورو _

 ویکنارم نکهیهم میخدا به همونم راض

 فقط خوب شو آرسام هیخوبه برام کاف حالت



 نشیس یگذاشتمو اجازه دادم که اشکام رو نشیس یسرمو رو آروم

 بشه ریسراز

............... 

تر اومده بود منه خر از پس  نییخوبه خدارو شکر تبش پا پوف

 بودمو نگرانش بودم کاسروهول شده 

تبش باالتر رفته  نیآب گرم پر کرده بودم نه سرد به خاطر هم از

 !بود

 

 

به صورت خوشگلو جذابش نگاه  کردمویموهاشو نوازش م آروم

 مرد ماله من بود نیکاش ا کردمیم

 حس وجود داشت هی نمونینبود کاش ب یازدواجمون سور کاش

 دنمیآروم تکون خورد و چشماشو آروم آروم بازکرد که با د آرسام

 زد و یبرخلف انتظارم لبخند محو

 چشماشو بست دوباره

 ؟یکنیم هیگر ینطوریا ی_من مردم که دارآرسام

 :گفتم بابغض

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki


 وونهیآرسام خدا نکنه د ریزبونتو گاز بگ_

 چیمگه بهت نگفته بودم چشماتو ه یکنیم هیگر ی_چرا دارآرسام

 نکن یارونوقت ب

 

 :گفتم بابغض

 باال بود یلیآرسام تبت خ یسکتم داد_

 خانوم طونیش ی_لباسمو چرا دراوردآرسام

 توجه نکردم زشیشرارت آم طونویبه لحنه ش اصل

 درآوردم نیتبت باال بود لباستو به خاطر هم گمیدارم م_

 :گوشم گفت یآروم تو دیش کشحصارزد و منو تو  یقشنگ لبخند

من  یجلو یکن ول هیکوچولو هروقت من مردم گر_پرستار آرسام

 ینکن گفته بودم برا یچشماتو بارون

 بکشونم شیهم به آب و ات اروینشدنه چشمات حاظرم دن یبارون

االن  نیش بودم نگاه کردم احصار یو بهت بهش که تو یناباور با

 ینطوریآرسام بود؟پس چرا داره ا

 !کنه؟یو رفتار م زنهیم حرف



االن  نکهیبود ا نیریهم ش نیدست خودش نبود اما هم رفتارهاش

بار بعد از سه ماه  نیاول یبرا کناره مردم و نکهیشم احصار یتو

 تر از عسل نیریتر بود واقعا ش نیریبرام ش دمیخوابیکناره مردم م

........................ 

 ی_اه لعنتآرسام

 هیکه تب کرده بود  یباال آوردمو بهش نگاه کردم از اون شب سرمو

تعجب  یکل دیش دحصار یتو منو یصبحش وقت گذشتیهفته م

 ساکتش دمیکه کش یغیراه انداخت منم با ج دادیکرده بود و داد و ب

و تو فقط  فتادهین نمونیب یدادم که اتفاق حیبراش توض کردمو

 نجایو ا دیباریاز سرو روش م یکلفگ االنم ...و یشده بود ضیمر

 به کنه قیزن مردشو آروم کنه و بهش آرامبخش تزر هیبود که 

شونش گذاشتم که  یبه سمتش رفتمو آروم دستمو رو نیخاطر هم

 سرشو باال اورد و بهم نگاه کرد

 یشیم ضیاستراحت کن آرسام دوباره مر کمیبرو _

 

 حتما تمومش کنم دیادامشو بکشم با دی_نه باآرسام

 :گفتم

 یکشیدامشو مبعدا ا یخسته شد زمیبلند شو عز_

بهم نگاه  شدینم افتی یو خشک یسرد گهیکه توشون د ییچشما با

 گهیوقت بود که د یلیکرد خ



 روح نبود یآرسام سردو ب یچشما

 :بلند شدو گفت آروم

 کشمیم شویبق امویبعد م کنمیاستراحت م کمی_من آرسام

 کنمیجمعو جور م ناجارویباشه برو منم تا اون موقع ا_

 ی_اوکآرسام

آقا نگاه کردم  یها یکار فیآرسام به کاغذ باطله ها و کث بارفتنه

 ینقشه چ هی دنهیکش ینگاه کن برا

 زشیتم یبودن حاال چه طور ادیقدرم ز یچ دمیکش یکرده آه کارا

 کنم؟

.............. 

 اوووووف

 مردمیم یشد داشتم از خستگ تموم

 دیکاره آرسام افتاد نه اشتباه نکن مهیچشمم به نقشه ن کهوی

 کنمو خرابش کنم یطونیش خواستمینم

 یگل یلیبار ادم باشم بله من دختر خ نیاول یخواستم برا یم اتفاقا

 هستم

 افتادم به جونه نقشه هاش!!! رفتمو

 



 (آرسام)

آرام که  دنهیرفتم باد نییبلند شدمو از پله ها پا دمیکش یا ازهیخم

 طرحام خوابش برده بود کپ یرو

 نویا یشد حاال من چه طور یپـــــــــــــــه واقعا عال سادمیوا کردمو

 رشهیکنار بزنمو نقشمو که ز

 مچاله شدن رشیهامو بگو حتما االن ز بکشم؟نقشه

خواب  یسمتش رفتم به صورته نازو معصومش نگاه کردم تو به

 خوده یداریب یمظلوم بود اماتو

کاناپه  یزدم و آروم بلندش کردم رو یخند کوتاهبود لب طونیش

 گذاشتمش به سمت نقشه هام

گرد شده به آرام نگاه کردم پس  یشون با چشما دنهیکه با د برگشتم

 نقشه هام خوابش یبگو چرا رو

 برده

............... 

 کارو آرام کرده؟ نیا یعنی_واقعا ریام

 میهیا_

 روانپزشکه؟ یمگه تو نگفت یول هی_کارش عالاشاری

از  یعنیشرکت باباش هم نقشه کش بوده  یخب تو یآره...ول_

 بهش علقه نشون داده یهمون بچگ



 هیخودش روانپزشک یرشته اصل یول

 کنه؟ی_االنم کار مریام

 میندار یازیچون به پولش ن ذارمیاالن من نم گهید یقبل آره ول_

 کار بکنه خوادیدلم نم

که  یکلفت ای یکارگر کنهیعلقه خودش کار م ی_اون براریام

 آرسام کنهینم

مطب براش  هیخودش گفتم اگه دوست داره  یخب گذاشتم پا_

 خوادیفعل نم گهیخب م یول زنمیم

 ضهاشیاز مر یدوستاشو اونجام به بعض شهیپ رهیاوقاتم م یگاه

 یمنعش نکردم ول کنهیم یدگیرس

 یاگه دوست دار یول ستین یازیمن گفتم ن دینظرمو پرس یوقت

 برو

 گفت؟ ی_خب اون چاشاری

 

 یتو بگ یگفت هرچ_

 زن حرف گوش کن گنیم نیبه ا ولی_اریام

 میاه_

و  یبود عال دهیکه آرام کش یدستم نگاه کردم طرح ینقشه جلو به

 بدون نقص بود البته اگه خط



صفحش که نوشته بود "نقشه برج زهرمار" ازش  نییپا یخوردگ

 میریفاکتور بگ

 یبرا مشیبفرست دیبعد آمادش کن یگانیبا دیبفرست نویحاال ا _

 کنفرانس

 آرسام میتنش کن یچ ی_واریام

 :زدو گفت یتعجب سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که چشمک با

 یطور نیکنفرانس؟خوب هم یبرا میآمادش کن یگی_مگه نمریام

 یزیچ هی دیلخت باشه با دیکه نبا

 گهید مینقشت کن تنه

پسره عقلش هنوز کامل  نیبه نشونه تاسف براش تکون دادم ا یسر

 روشن کردم لموینشده بود موبا

 داد یبهم انرژ طونشیشادو ش یبه آرام زدم که صدا یزنگ و

 ی_سلم گوگولآرام

 دمیرو نفهم یانرژ نیواقعا علت ا یول یبه من گفت گوگول نیبازا

رفتارها و کارهاش عادت کرده بودم  نیکردناشو ا یطونیش نیا به

 کرده بود هرروز یدختره کار نیا

 یزیچ نمیشامپورو نگاه کنم بب یبرم حموم اول تو نکهیازا قبل

 شهیبعد بزنم به سرم هم ختهیتوش نر



بعد من  ختهیفلفل توش نر نمیتا بب دیچشیاول خودش از غذام م دیبا

 یوقت دیبا شهیهم خوردمیم

 سمیخ اینزنه  غیفکرم مواظب باشم که آرام خانوم تو گوشم ج یتو

 تهشو مییقبل از خوردن چا اینکنه 

 دیکه نکنه خانوم توش جک و جونور انداخته باشه با نمیبب خوب

 لب ایپدم  یهر وقت آ شهیهم

عادت کردم  کردمیم داشیآرام فضول پ شهیپ کردمیگم م تابمو

 رمیم میمستق کنمیهروقت گمشون م

پدمو روشن  یآ یوقت دیبا شهیاتاقشه هم یتو نمیبیاتاق ارام که م تو

 یباز یکل نشستمیم کردمیم

بعد به  کردمیخانومو حذف م یدخترونه دانلود یباز یچ اونم

 خانوم از نیا دمیرسیخودم م یکارا

پدم  یهم که آ یو روز کردیدانلود م یپد من همش باز یآ قیطر

 دبو دهید ریافتاده بود دست ام

 

 اشاریمسخرم کرد و همراهه  یدخترونه دارم کل یباز توش

 هی نیدرآوردن به خاطر هم یمسخره باز

 هیماله تو اپله ماله من هوآو گفتیکه م دمیخانوم خر یبرا تبلت

 نهیپد ع یآ هیرفتمو  ستیقبول ن



 دایاتاقه اون پ یپدمو تو یآ دیبا شهیاما هم دمیخودم براش خر ماله

 نکهیقبل از ا شهیهم کردمیم

هامو خودم بخونم قبلش سرکاره خانوم نشسته همشو خونده و  لیمیا

 گهید یمسائل و دردها یکل

عادت کرده  گهیبچه سه ساله فضوله د نهیع یو دو سالشه ول ستیب

 رفتارها و کارهاش نیبودمو ا

 نیچرا از ا دونمیشده بود و نم میاز برنامه و عادات زندگ یجزو

 کلفه نبودم به ای یرفتارها عصبان

 اومد یبودم...نه دوست داشتم نه بدم م یبهتر...خنث یمعن

 ای یدیالل؟باز دختر د ای یآرسام؟کر شد یزنی_چرا حرف نمآرام

 د یدیجلوته که جوابمو نم تهیاون عفر

 گهید بنال

 ...صداش به خودم اومدم دنهیشن با

 :پراز تحکمم گفتم یصدا با

 یگیخودت م یبرا یدار یچ_

 ؟یحرفتو بزن چرا زنگ زد یچی_هآرام

 شمیزنگ زدم بهت بگم که دارم وارد نقشه مرحله دوم م_

و وارد  زمیریسلم دومن اتفاقا منم دارم کشمش م کی_اوال علآرام

 مرحله ازتو هی شمیمرحله سوم م



 جلوترم

درست  کیک شهیداره مثله هم دمیبعدا فهم یتعجب کردم ول اولش

 چیهبار اول  شهی...همکنهیم

 خوردمیباشه و خودش درست کرده باشه نم دیکه جد یکیاز ک وقت

 خرابش کرده و مزه دونمیچون م

چون  خورمیازش م کنهیاما بار دوم که درست م دهیمار م زهره

 !!!بار خوشمزه شده نیا دونمیم

 میوارد نقشه مرحله دوم شد گمیآرام دارم م نیبب_

که نوشته شده بود کشمش هارو قبل  نجایخدا لعنتت کنه ا ی_اآرام

 حاال نوشته بعد دیاز آرد اضافه کن

 اد؟یبا عقل جور در م نیآرد آرسام تو روخدا ا از

 آرررررام_

 

 خودم ی_جانم آقاآرام

 نهیخانوم ژله داده به خوردم دلم ع نیپوف از پس ا دیدلم لرز ته

 لرزهیژله شده و همش م

 خداحافظ...مشغوله کارت باش الیخی...بنیبب_

 یطور نیکن بدرک هم ؟ولشیگفتیم یچ ی_نه توروخدا داشتآرام

 شیبخور دمیم



 :صداش زدم باتعجب

 آرام_

به من چه وارد  ؟خبیزنیصدام م یه هیآرامو زهرمار چ ی_اآرام

 ی...اه...کارینقشه مرحله دو شد

تا  ادیرو اماده کنم بوش ب یکوفت نیا گهیتا دوساعت د دیبا یندار

 ریدلتو ضعف بندازم و شکمتو س

 دمویشوهرم کش یکه برا یشوم ینقشه ها ؟لطفایکار دار یچ کنم

 خراب نکن اه

سرش  نقدریا یعنیشدم قطع کرد؟!! رهیخ میبه صفحه گوش باتعجب

 خدا یشلوغ بود؟نقشه شوم؟ا

بود  نجایا شیجالب یباشم ول یا گهیمنتظر چه اتفاقه د دیبار با نیا

 لو داد لبخند خودش همشو

 یغذا دله منو ضعف بندازه ول یبا اومدنه بو خواستیزدم م یمحو

 یدروغ چرا با حس کردنه بو

باال انداختمو  یشونه ا رفتیدر م شییخدا میآرام تمامه خستگ یغذا

 کنارم گذاشتم دارم مویگوش

 یعجب مزخرفات زنمیحرف م یادیز

 زنگ خورد آرام بود لمیگذشت که دوباره موبا قهیدق چند

 بله_



اعصابم داغون بود چرا زنگ زده  دیببخش ی_سلم آرسامآرام

 ؟یبود

 ؟یدرست کرد کویک_

 ؟یکی_االن تو نگرانه کآرام

 شدم هول

 نه؟ ایبه تو چه که درستش کرده  اخه

 

 شمینه نه بهت زنگ زدم بگم وارد مرحله دوم دارم م_

 ؟ی_مرحله دوم چآرام

 :گفتم باحرص

 نقشمون_

...جـــــــــــــــانم؟؟؟!!! تواالن ادتی شوینیریش ی_آها به سلمتآرام

 نقدری!چرا ا؟یگفت یچ

 ؟یچه طور یعنی یعنی!زود؟

 افتاده بود شیتازه دوهزار خوبه

 کار کنم؟ ی_حاال من چآرام

 شرکت ایخودتو آماده کن ب یچیه_



آرسام؟من هنوز نه نهارو درست کردم نه  امی_اونجا چرا بآرام

 آماده کردم کمویک

 ...نیاز دست ا ایخدا پوف

 دونستمیدارمو خودم نم ییکدبانو عجب

 میدار یمهمتر یاونارو ول کن دختر ما فعل کارها_

 کردنه شکمه توهه؟ ریمهمتر از س ی_چه کارآرام

 ...گرفته بود اما خندم

 آررراااام_

 امینشو االن م یخب عصبان یلی_پوووف خآرام

که همه اعضاش مردن  یجلسه ا هی یتو ییایآرام قراره ب نیبب_

 پس طرز پوششت درست باشه

 گفت: باحرص

 

 داره؟ یبی_مگه پوشش من چه عآرام

 ینداشته باش ظیغل شیو ارا یکه مانتو کوتاه نپوش نهیمنظورم ا_

 ؟یدیفهم

 ادیز شیآرا ایتو حلقتاااا چندبار من مانتو کوتاه  امی_جفت پا مآرام

 نویباشه؟اباره دومم  نیکردم که ا



االن  گمیاما تو نه خودم بهش م یبگ تتیعفر یبه اون منش دیبا

 چاکش نهیعاشقه س کنهیفکر م

 یدار رتیروش غ ویشد

 دادیبه خرج م تیحساس یلیخ میمنش یزدم آرام رو یمحو لبخند

 یکه من اصل به اون منش یدرحال

نفر برام مهم بود که  هیبرام مهم نبود فقط  یعنیهم نداشتم  یتوجه

 تعجب داشت یخودمم برام جا

 دادیم یخوردنش بهم انرژ حرص

 ؟یبود کار ندار نیمنظورم ا دیببخش ؟ای_کرم ندارآرام

 :کردمو گفتم یا خنده

 نه...خدافس_

 ی_خدافس گوگولآرام

 ستیکه ن ستیدختره آدم بشو ن نیحرص تماسو قطع کردم ا با

............... 

دوتا هم  نیالبته هنوز شروع نشده بود ا میجلسه نشسته بود یتو

 جور نیو ا سیمهندس و رئ پیریت

 شده بودن یبرداشته بودنو جد زهارویچ

 سیامادس جناب رئ زی_همه چریام



 ارن؟یم فی_مهندس خانومتون هم تشراشاری

 _خانومشون؟منظورتون خانومه رستگاره؟یرسول

)باحرص بهش نگاه کردم که خودشو ی_بله البته خانومه تهراناشاری

 یبرا دیبا شونمیبه اون راه زد(ا

 حضور داشته باشن نجاینقشه ا حیو توض هیتجز

 

 دن؟ینقشرو کش نی_مگه خانومشون ایرسول

و امروز جهت  دنینقشرو کش نیا یتهران ی_بله خانوم آقاریام

 ارنیم فیتشر نجایارائش به ا

موضوعو باز به  نینکنه ا دیرسیم دیکرده؟االنا با ریچرا د ایخدا

 و کارهارو خراب رهیبگ یمسخره باز

بهم  یبا نگران اشاریو  ریکه ام دمیتوموهام کش یکلفه دست بکنه

 بودن به جز دهینگاه کردن همه رس

 نیاز ا گهیبار د نیا کنمیآرام به خدا از وسط نصفت م یا آرام

 یمطمئن باش امروز برا گذرمیکارت نم

و تماشا  سایدختر بچه بلند کنم فقط وا هی یبار قراره دست رو نیاول

 به قطعات یچه طور نیکن بب

ماجرارو  نیسر فکر کنم ا رهیدختره خ کنمیم متیتقس یمساو

 یمثل کارها قاینگرفته دق یدوباره جد



 گشید

و  کهیت کهیآرام و ت خواستمیکه م ییحرص داشتم به روش ها با

 در کهویکه  کردمینابود کنم فکر م

 یلیکه آرام خ دمیکنفرانس زده شد و در کمال تعجب د اتاق

 خانومانه وارد اتاق شدو همه به

به  دیهمسره بنده هستن پس با گهیبلند شدن بله د احترامش

 اوه پس گهیاحترامش بلند بشن د

 کردنیحرکات خانومانه هم بلد بودنو رو نم نیازا شونیا

خوشرنگ همراهه شال و  یآسمون یمانتو آب هیشدم  قیدق بهش

 هم یآب یشالش رگه ها دیشلوار سف

خوشگل شده بود به کفشاش توجه کردم کفششم مثله  یلیو خ داشت

 شیپاشنه بلند بود آرا شهیهم

شده  بایجذاب و ز یلیخ یصورتش بود ول یرو یکم یلیو خ میمل

 نیبه خودم تشر زدم ا یبود عصب

 ......اهدهیاز تو بع حرفا

 :روبه همه گفت یبا لبخند جذاب آرام

 دمیبه حضورتون رس ریکه د دیببخش دینیبش دیی_لطفا بفرماآرام

 بودم کیتراف یدرواقع تو

 !!دینیبش دییبفرما یخانومه تهران ستین ی_مشکلریام



من هم با حرص به  دمیلحظه جا خوردنه آرامو به وضوح د کی

 االن اگه نیا یعنینگاه کردم  ریام

 مرد؟یم ذاشتیآرام نم یمنو رو لهیفام

..................... 

 

 یو حت حیبودم واقعا طرزه توض حاتشیجملت و توض محو

 نقشرو خوب یبهایپوشوندنه ع

لباشون بود و  یرو یکردن بود همه لبخند انیو درحاله ب دونستیم

 نیتوجهشون به آرام بود که هم

خودم  تونستمیچرا از آرام استفاده کردم م شدیباعث آزارم م امر

 نذارم مردا ینطوریبدمو ا حشیتوض

بهش لبخند بزنن!انگار نه انگار  ینطوریا یحت ایتوجه و  بهش

 دارن ینطورینشسته و ا نجایشوهرش ا

 کننیلبخند ژکوند بهش نگاه م با

که  ه؟تویچ گهید یخرک یها یباز رتیغ نی؟ایگیم یچ یدار پسر

 یدار نقدریچرا ا ینبود ینطوریا

 !؟؟؟یدیبه خرج م تیحساس روش

اومدمو به آرام  رونیب مییدست زدنشون از توهمات فضا یصدا با

 که با لبخند داشت به همه نگاه



با غرور و افتخار داشتن به آرام  اشاریو  رینگاه کردم ام کردیم

 گاین نارویپوف ا کردنینگاه م

 کنهیم یداریقشرو خرن نیا ونیلی_شرکت ما با صد میرسول

بهتر بگم هول  ایپوزخندم نگران شد  دنهیبا د ریزدم ام یپوزخند

 شد

نقشرو از شرکت شما  نیا ونیلی_شرکت ما با صد و ده میفرج

 کنهیم یداریخر

 بکنه ریتغ زهایچ یلیخ دینگاه کردم وقتش بود با بهشون

 نقشرو بفروشم؟ خوامیگفتم که م ایمن آ ونیآقا_

آخه  کردنیهم داشتن با تعجب بهم نگاه م ریو ام اشاری یحت همه

 و ریقسمت نقشه ام نیا یتو

 با خبر نبودن در واقع نقشه آرام بود اشاری

بدونم  خوامیبفروشم فقط م دنویکه همسرم کش ینقشه ا خوامیمن نم_

 نقشرو نیکدومتون ا

 نیا تونهیم ییشرکت ما به تنها شهیو وارد کار معامله م پسندهیم

 یکنه و حت ادهیپ هیترک ینقشرو تو

با شرکت  خوامینوامبر بشه اما من م ازدهیمسابقه بزرگ  وارد

 با شرکت ما توننیکه ادعا دارن م ییها



که من هرروزه  دیدونیمعامله و کار بشن کار بکنم خودتون م وارد

 یشرکتها یها و نامه ها امیپ لهیس

اما خب خودتون  کنمیم افتیوارد شدن کار با ما در یبرا مختلف

 یکه شرکت ما با هر شرکت دیدونیم

 شهیمعامله نم وارد

 زدمو ادامه دادم یبهم نگاه کردن لبخند مرموزانه ا همه

 

 اردیلیم کیدر واقع با  ادیجلو م هیسرما اردیلیم کیشرکت ما با _

 میکنیم سکیر

 :شرکت رستگار گفت ندهینما

 ادیو صد جلو م اردیلیم کیشرکت ما _

بود آرام به سمتم اومد و  دهینرس خواستمیکه م یزانیبه م نوچ

 کنارم نشست یصندل

زد و  یبخش نانیگفت که آرام لبخند اطم یزیتو گوش آرام چ ریام

 :آروم گفت

 نگران نباش کنهیکار م یداره چ دونهی_حتما مآرام

شرکت رستگار انداخت و  ندهیبه نما یزینگاه تمسخر آم یرسول

 :گفت

 مییایجلو م اردیلیما با دوم_



 !هنوز مونده گهید کمی خب

 :شرکت رستگار با حرص گفت ندهینما

 مییایو هفتصد جلو م اردیلیما با دوم_

 زدم یپوزخند

با چهار  شهیوارد معامله م یرسول یشرکت ما با شرکت آقا_

 ازما اردیاز شما و چهارمل اردیلیم

 :زدوگفت یلبخند گرم یرسول

 افتخاره جناب مهندس هیما_

 :شرکت رستگار بهم نگاه کرد و گفت ندهینما

 یرسول یاز آقا شتریشرکت ما ب یشنهادیاما مبلغ پ یتهران یآقا_

 از شرکت پدر زنتون دیبود و شما با

 یرسول ینه آقا دیوارد معامله بش دویکن تیحما

 نگو یزیچ یعنیرون پام گذاشت که  یآروم دستشو رو آرام

 

 :شرکت پدرش گفت ندهینگاه کردم که روبه نما بهش

رستم  یما وجود نداره آقا یشرکت و کارها یتو یدی_اوال باآرام

 شرکت بزرگ و هیزاده شرکت ما 



که برامون  میشیوارد معامله م یجهانه و ما با شرکت یتو مطرح

 ...شماانیسود داشته باشه نه ز

که  دونمیمن م ریخ د؟مسلمایکن سکیر اردیلیبا چهار م دیحاظر

 مقدار پول نیپدرم با ا یشرکت ها

 اردیلیبا چهار م شونیاما خب شرکت ا کنهینم سکیوقت ر چیه

 یبرا یکنه و مشکل سکیر تونهیم

 یکه حت فتهیب یچون امکان داره اتفاقات ادیطرف به وجود نم هردو

 پول هردو طرف بسوزه اما ما از

 میمطمئن هست یرسول یآقا جهت

 :زدوگفت یلبخند یرسول

 یافتخاره خانوم تهران هیما_

دختره گذاشتن به وضوح حس کردم  نیا یمنو رو یلیباز فام پوف

 که دست آرام داغ شد لبخند محو

 دختر نیزدم از دست ا یپنهون

 یشد و اما شرکت آقا نیگستر تع انی_خب حاال شرکت رااشاری

 شونهیرستگار...نوبته شرکت ا

نقششون  لیو تحل هیشرکت رستگار بلند شدو مشغوله تجز ندهینما

 شد به اندازه نقشه ما خوب نبود



بود چرا؟چون مبلغ  یتمندیها لبخند رضا یلیلبان خ یبر رو اما

 اونا ازماله ما کمتر بود

 :تو گوشم گفت یمیبا لحن مل آرام

 نیآرسام؟لبخنداشونو بب یبکن ییخوایکار م ی_چآرام

 تحته کنترله زینگران نباش همه چ_

خودش قدرتمند بود که بخواد  ینبودم شرکت ما به اندازه کاف نگران

 یتو سشیکه رئ یاون نقشه ا

 :کنه)منظورم خودمم!!( یاجرا و عمل ییبه تنها سرشه

دادن  ینگاه کردم که اونا با سرشون علمت اوک اشاریو  ریام به

 نوبت اون دوتا بود بعد از گهیحاال د

 نایگشتنو نگاهم کردن االن اهمه به سمتم بر لیو تحل هیتجز اتمام

 نقشه نیهمچ یانتظار دارن من رو

دارن بهم نگاه  یطور نیکنم که ا یگذار هیسرما یمزخرف

 !!کنن؟؟یم

 

گسترغرب )شرکت ما( وارد معامله و  انی_ما با شرکت رایفرج

 میشیکار م

 شد داریزدم نشونه اول پد یپوزخند

 رستگار ی_ما با شرکت آقایاری



که قراره  یشرکت نینگاه کردم خب اول یاریباال آوردمو به  سرمو

 البته نهیتوسط شرکت من له بشه ا

 شرکت جناب رستگار بعداز

 _چه قدر؟ریام

 ونیلیم ستی_دویاری

 ون؟یلیم ستیزدم همش دو یزیتمسخر آم پوزخند

 :کرد و بعد روبه من گفت یبه همه نگاه ریام

 _با اجازه شما جناب مهندسریام

 شروع به حرف زدن کرد ریدادم که ام دوییسر علمت تا با

االن  نیو از هم میشیوارد کار م یو رسول یفرج ونی_ما با آقاریام

 شرکت نیعامل ا ریبه عنوان مد

معامله رو قبول  یبرا یشرکت چیدرخواست ه گهیکه د کنمیم اعلم

 برج هیو محظ اطلعات  میکنینم

 س هیترک یتو یو گردشگر یحاتیتفر

 :موزمارانه ادامه داد اشاریبهم نگاه کردن که  همه

از ما و  هیگستر غرب نصف سرما انیاز شرکت را نی_زماشاری

 شما یاز شرکت ها هینصف بق

 شرکت رستگار برگشت ندهیبه سمت نما ریام



شرکت شما چه  نیزم فای_شما چه طور؟وضع داشتن و اریام

 طوره؟

 از ما نی...زممی...انیشرکت رستگار_زم ندهینما

 _در کدوم نقطه؟اشاری

 

تهران  یمنطقه خوب تو هیشرکت رستگار_خب...خب... ندهینما

 هیبرجه مسکون هیچون 

گستر غرب وارد  انی_به نظره من بهتره که با شرکت راامنشیآر

 چون به صرفه تره هم میمعامله بش

 افتخار شرکتمون هیما

 :گفتم نهیبه س دست

 شهیگذار شرکتتون هم م هیسرما انیقطعا شرکت ما از حام_

 که شرکت ما با هر دیدونیخودتون م

نشون دادنه  یفرصت برا نیو االن بهتر شهیوارد معامله نم یشرکت

 که ییخودتونه ما با شرکت ها

 یاوج ورشکست ای یسخت نهیقطعا ح شنیوارد معامله م باهامون

 از یو خطر میکنیبهشون کمک م



 

 

 

نخواهد کرد االن دور دور رقابته نه  دیشرکت ما اونارو تهد جانب

 دیدونیخودتون که بهتر م یدوست

 هول شدشون نگاه کردم یبه صورت ها یلبخند معنادار با

 م؟یه؟هیکه منظورم چ دیدونیخودتون م_

اما بودجه  میبا شرکتتون وارد معامله بش می_ما دوست داررادمنش

 اردیلیکه با چهار م ستین یما طور

 کنه سکیر بتونه

 :زدوگفت یلبخند اشاری

 نیبودجه تع زانیشرکت ما شما با م ی_هرگونه خسارت پااشاری

 دیتونیچه قدر م دییایشده جلوب

 میکنیشرکت شمارو م یوضع اقتصاد تیما رعا د؟قطعایبذار وسط

 که از اوضاع یالبته به شرط

 دینکن سوءاستفاده

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki


 شیکارها خوب پ مییایجلو م ونیلی_خب ما با چهارصد مرادمنش

 میریهم م اردیلیرفت تا مرزه دوم

 خوبه؟

 :تکون دادمو گفتم دییبه نشونه تا یسر

 شهیاالن نوشته م نیقرار دادها هم_

 ونیآقا ی_وشرکت هااشاری

 شنیما واقع م تی...تحت حمای...فرجی...رسولامنشیرادمنش...آر

 و

 و... شنیما محسوب م یشما جزو رقبا هیتمام یها شرکت

 

 :و ادامه دادم اشاریحرفه  هیبق

همتونو  یشرکت ها گذرمینم یکس چیکه از ه دیمطمئن باش_

 خودتون نیتا قبل از ا کنمیورشکست م

کس نداشتم اما از امروز به بعد  چیبه سره شرکت ه یکار دیدونیم

 که دوست ییشرکتها خوامیم

شرکت  یما و با دلو جراتن آشنا بشمو باهاشون کار بکنم ول شرکت

 دلو جرات هستن که کم هیبق یها

 ارمیتا مرز ورشکست شدن بهشون فشار م ستنین سکیاهل ر و

 یکار برا نیکه ا دیدونیخودتون م



 راحته یلیو شرکتم خ من

که قرارداد با ما  ییکردن اما شرکتها یبهم نگاه م یبا نگران همه

 یرو یمند تیبسته بودن لبخند رضا

نقشم بود مگرنه  یکارها فقط به خاطر اجرا نیبود همه ا لباشون

 ندارم نایبه شرکت ا یکار چیمن ه

 نکهیچند نفرو از نون خوردن بندازم متنفر بودم از ا ادیدلم نم چون

 جلب یها برا دیتهد نیازا

ورشکست کردنه شرکت  یبرا یول کردمیاستفاده م گهید یشرکتها

 رستگار الزم بود

 :شدمو گفتم بلند

 دیجلسه تموم شد خسته نباش_

 میشیمهندس...مام وارد کار م دیسی_وایاحمد

 طور نی_مام همیمحمد

 دی_رو شرکت مام حساب کنماهرو

 :نگاه کردمو گفتم اشاریو  ریام به

 اریشما بس یبا شرکت ها یاز همکار دیکارهارو بد بیترت_

 خرسندم

 شرکت رستگار نگاه کردم ندهینما به

 :جلو وبهش گفتم رفتم



جلسه به  نیا یگستر غرب وتو انیشرکت را تیبرو موفق_

 رستگار خبر بده و بهش بگو که نقشه ما

 ستیو داشت و نقشه و کاره شما فقط دو اردیلیچهار م ارزشه

 به بعد شرکت دومادشو نیازا ونیلیم

به چشم  شوینشونمش و بدبخت اهیدشمن بدونه چون تا به خاک س هی

 بهش بگو ستمیولکنش ن نمینب

 

 هیانتقام از خودشو تمام هیانتقامه  هیکارها  نیهمه ا که

 هیانتقام به خاطر تمام هی هاشیخوشبخت

 که منو دخترشو داده ییها عذاب

 سادویشرکت رستگار با تعجب بهم نگاه کرد آرام کنارم وا ندهینما

 به رستم زاده نگاه کرد

 :زاده به آرام نگاه کرد و گفت رستم

 د؟یبه همسرتون بگ یزیچ دییخوایشما نم_

 گذارم هیسرما هیفقط  ستمین ی_من کاره اآرام

 جلو اومد ریزد و ام یبه آرام نگاه کردم که لبخند باتعجب

 یگذارها هیخانومتون از امروز جزو سرما یتهران ی_آقاریام

 شرکت هستن

 بهم زد ینگاه کردم که لبخند قشنگ بهش



 ...اما آرام تو_

 رمیگیزن خوبو زحمت کش پشتتو م هی نهیزنتم ع ی_تا وقتآرام

 آرسامم

 "...آرسامم رمیگیزنتم پشتتو م یتا وقت"

 دیاتفاق نبا نیا شهیامکان نداره آرام داره بهم وابسته م نینه ا یوا

 . دونهیاون خودشو زنم م فتهیب

.................. 

 :وارد اتاقم شد و تندتند و باعجله گفت اشاری

 ایلحظه پاشو ب هی_تورو خدا اشاری

 شده؟ یچ_

 ای_تو بلند شو باشاری

 

قراره  یدوباره چه مسخره باز ستیبلندشدم معلوم ن دمویکش یپوف

 راه ببندازن

 ه؟یها چ_

 گای_اونجارو ناشاری

جا  یصحنه مقابلم حساب دنیکه اشاره کرد نگاه کردم با د یسمت به

 خوردم



 !!کنه؟یکار م یآرام اونجا چ_

 نزن...فقط گوش بده_حرف اشاری

 (آرام)

 زدمو ادامه دادم یلبخند

 شمیم یگذارها و به نوع هیسرپرست سرما شمیبه بعد م نیمن از ا_

 خوامیشرکت من م یمشاور مال

 هیسرما دیتونیکه م یانجام و تا حد فتونویکارها و وظا یبه خوب که

 به هدفمون میتا بتون دیکن یگذار

 میورشکست کردنه شرکت رستگاره کار کن که

 :از مردها با تعجب گفت یکی

 اما اون شرکت که ماله پدر شماست_

 زدم یپوزخند

 یشرکت پس مسلما کار نیا سیرئ میبنده االن همسره آرسام تهران_

 که به نفع همسرم و کنمیم

هم  گهید ینه تنها رستگار بلکه شرکتها انشیباشه نه به ز شرکتش

 پول اردیلیجزو اهدافمونه من ده م

 اول من بعد شماها باشه؟ ذارمیم وسط

 



که هممون  ستیبهتر ن یول یخانومه تهران ستین ی_مشکلیفرج

 نفر هیتا به  میوسط بذار یمقدار

 اد؟یفشار ن ادیز

 ونیآقا دینیبب کردمیکارو نم نیاومد ا یمسلما اگه به من فشار م_

 که دارم ییبا پولها خوامیمن م

کنه  شرفتیپ شتریکه هست ب ینیکنم که شرکت همسرم از ا یکار

 نیکه ا دیباش نیپس شما در فکر ا

 نیمصرف بشه من با معاون یبه خوب ذارمیکه وسط م یا هیسرما

 راد و حق پناه حرف ونیآقا شونیا

که حقوقه  گمیکمکتون کنن م شتریکه ب گمیبهشون م زنمویم

 باالتر بره که هست ینیکارمندها از ا

بذارن لطفا همه  هیکارها ما نیا یاز جونو دلشون برا دیبا فقط

 دیکارگرهارو جمع کن یکارمندها و حت

 بشه یصحبت هیکار دارم بهتره با اونام  باهاشون

 شهیهمه کارها داده م بی_حتما چشم ترتیفرج

 :زدمو گفتم یلبخند

 دیو به برنامه هاتون برس دیبر دیخوبه...خسته نباش_

" خوشم ی"تهران دمیجد هیلیزدم چه قدر از فام یرفتنشون لبخند با

 شکرت ایخدا ادیم



وارد اتاق شدن بلندشدمو  اشاریباز شد و آرسام به همراهه  در

 برگرو مرتب یسر هیکه داشتم  یدرحال

 :گفتم کردمیم

 د؟یکنیکار م یچ نجایشما ا_

 ایب رونیب هینقشش فرو رفته بابا کاف ی_اوه چه قدرم تواشاری

 صورتش بود یرو یکوچکآرسام نگاه کردم که اخم  به

 :همون طور که چشمش به من بود گفت آرسام

 رونیبرو ب اشاری_آرسام

 افتاده آرسام؟ ی_چرا؟اتفاقاشاری

 با آرام حرف بزنم...تنها... خوامی_مآرسام

 

 رفت رونیب اشاریآرسام نگاه کردم که  به

با  ییخوایم یازمن جدا شد یوقت ؟تویکارو کرد نی_چرا اآرسام

 تیاحمق رو مهر یکن یزندگ یچه پول

 یدیاونو هم که بهم بخش یحساب کن یتونیکه نم هم

 یآرسامو راض یکه با چه بدبخت دونستیزدم خدا م یکوتاه لبخند

 ببخشم قبول مویکردم تا مهر



فکر کنه به  خواستمیبود نم دهیو االن دوباره پاشو جلو کش کردینم

 باهاش ازدواج هیه مهرخاطر گرفتن

من هرچند آرسام از عهده دادنش بر  نیسنگ هیاونم اون مهر کردم

 که یاومد اما من به خاطر عشق یم

 دمیبهش بخش مویداشتم مهر بهش

کمک  هیزنه اما من فقط به پاس تمام هی بانهیپشت هیکه مهر دونمیم_

 کارو کردم تا تو فکر نیهات ا

زدن باهات  غیبه قوله خودت ت ای هیبه خاطر گرفتنه مهر ینکن

 ازدواج کردم درضمن نگران من نباش

 آق آرسام من آرامم نه برگه چغندر امیاز پسه خودم برم من

 یاون وقت تو شد شناسنیتورو به همسرم م نجای_همه اآرسام

 گذار شرکت؟ هیسرما

 هی...گفتم که تا اخرش پشتتم فکر نکن دونمیآرسامم...م دونمیم_

 کنم چه از یکار تونمیدخترمو نم

 ؟یچه از نظر معنو یمال نظر

 :دیمشکوکانه پرس آرسام

 از چه نظر؟ ی_معنوآرسام

 اونش به خودم مربوطه_

 _آرامآرسام



 ایبچه ها بعد ب شیپ میبر ایاالن ب کنمیبس کن آرسام خواهش م_

 بپزم کیخونه برات ک میبر

 :با حرص ادامه دادم بعد

 ن کرداعصابمو امروز داغو کهیاون ک_

 ؟ی_موفق به درست کردنش شدآرسام

 

 کنمینه وهللا...برگشتم درستش م_

 خودت یبرا یشد ییشوهر کدبانو ی_خونه آرسام

 خدا ییدلم قنج رفت ووو ته

................. 

 :حرص گفتم با

 م؟یکار کن یحاال چ_

 تااالن بوش رفته باشه دی...شادونمی_نمآرسام

 خودشونو بهمون رسوندن عیسر اشاریو  ریام

خونه و  گردمیبرم گهیم یسرکاره آقا که ه یحرفا نیا مینی_ببریام

 ه؟یچه طور ادیغذا م یبو

 اینگاه کرد خدا رویرفت و آرسام هم چپ چپ ام یلیو یلیدلم ق ته

 که یکیکار کنم؟بااون ک یحاال چ



سوزوندم هواکش ها روهم روشن نکردم اقل بوشو ببره االن  من

 یسوختگ یخونه بو یحتما کله فضا

 دهیم

................... 

 یقیوارد شد و نفس عم رینفر ام نیخونرو باز کردم که اول در

 افتاد به سرفه کردن من کهویکه  دیکش

 ریبه ام یجد افهیق یخندون ول ییخجالت و آرسام هم با چشما با

 مینگاه کرد

 هیسوختن یبو نکهیزنته آرسام؟ا یغذا یبو نهی_اه اه اه...اریام

 میشیباعث م اشاریکه منو  هییبو نیهم

بو برات  نیاگه ا میغذا بخر رونیاز ب میشیبشه بعد مجبور م جادیا

 لذت بخشه و بهت آرامش یلیخ

 یدیچرا زحمت به زنت م گهیخونه ما د ایخب هرروز ب دهیم

عاشقه  نقدریا میدونستینم یکردیقمپز در م یهمش داشت_پس اشاری

 یسوختن یغذا یکه به بو یآرام

 برهیم رونیرو از تنم ب یداره که خستگ ییغذاش بو یگیم

 ختیکل گر چارهیب اشاریبرد که  زیخ اشاریآرسام به سمته  کهوی

 



 یدوتا زده؟؟!!!وا نیحرفارو به ا نیارسام ا یعنی شدینم باورم

 من یخدا

...................... 

 ...ریام ریام ریام ریام_

...فکر کردم دمی...چته ترسیذاری_سرطان خون...اسممو مریام

 یمرد

 :گفت ریبا اخم جذابش روبه ام آرسام

 !!ری_باهاش درست حرف بزن امآرسام

آرسام بودن که بابت  شونیبهش نگاه کردم...نه بابا...االن ا باتعجب

 بهم زد آزرده ریکه ام یحرف

 شدن؟

 خدا بده شانس اوف

 ...بهم زد که یچشمک ریام

پخش  ونیزیکه داره از تلو یتوروخدا دستور اون آشپز ریام_

 سیرو برام بنو شهیم

 _خب به شوهرت بگو من کار دارمریام

 نکارویا یآرسام ک ادیبگو که با عقل جور درب یزیچ هیآخه _

 کنه؟یم



 یاون اخبار ورزش یآرسام صدا ییهو نمیخب بدش بب یلی_خریام

 خانومت یبرا نارویرو کم کن تا ا

 سمیبنو

 _خب گوش ندهآرسام

 

 نیدارم به ا یوقت تونمیکه نم وونه؟منید شهیم ی_آخه چه طورریام

 به اون گوش ندمو دمیگوش م

 نشه میحال

 ادیصداشو ز رینه تنها صداشو کم نکرد بلکه از حرص ام آرسام

 یزیبا حرص خواست چ ریکرد که ام

 :که آروم گفتم بگه

 شهیم یاالن عصب کنمیخواهش م ریبس کن ام_

 _فقط به خاطر توریام

 داد لیبهم تحو یبهش زدم که لبخند مردونه ا یلبخند

 یخانوم ندار انایاز ک یخبر گمی_مریام

 :باال انداختمو گفتم یطونیبا ش ییابرو

 ؟یدوست من افتاد ادیاون وقت چرا تو به _

 :هول شدو گفت ریام کهوی



 داشته باشه؟ یعلت دی...مگه بایطور نی...هممی_خب...اریام

 :زدوگفت یچشمک

 دی...باگهید ممونهیهم جزو ت اناخانومیک میمیت هی گهی_ما دریام

 حالشو بپرسم

 :گفتم یطونیش با

 نداره؟ یا گهید لیکه دل یمطمئن_

 :و گفت دیلپمو کش ریام

 تخس ی_نه خانوم کوچولوریام

 کردم یخنده ا تک

 

 دمیشروع شد درکمال تعجب د ونیزیتلو یپز کیبرنامه ک نکهیهم

 یبا علقه به دستورها ریکه ام

که  دونهیحتما خودش م الیخیخب ب دهیهم داره گوش م یورزش

 هردوتاشو باهم انجام بده تونهیم

همزمان دوکارو باهم انجام بدن چشمش به  توننیخب مردا که نم اما

 صفحه دستش به قلم و

گوشش به برنامه اخبار بود  یکیو اون  ونیزیبه تلو گوشش

 وشروع به نوشتن کرد

 _بفرما تموم شدریام



 یپارچ خال یازش گرفتمو همزمان که داشتم دوغو تو برگرو

 :گفتم کردمیم

 تا براتون درستش کنم نیممنون گلم برو بش_

 من رفتم یباشه مامان یجونم یی_ووریام

چشمام  کیک هیلبخند به رفتنش نگاه کردم که با خوندنه طرز ته با

 گرد شد و از خشم فوران کردم

 (آرسام)

 شیگاوم یصداشو بلند کرد نقدریا یوقت جانمون هی_ریام

 :سمتش برگشتمو گفتم به

 تموم شد؟_

 :با حرص گفت ریام

 _بلهریام

 

 برداشتمو صداشو کم کردم کنترلو

 خوبه تموم شد گوشام درد گرفتن_

 ؟یکنی_االن کمش مریام

 :گفتم یلبخند حرص دار با

 بله_



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری_امـآرام

 نگاه کردم ریآرام با خشم به ام غیج دنهیشن با

 دراومد؟ غشیکه ج یکارش کرد یباز چ_

 :با ترس گفت ریام

 یچی_به خدا هریام

 دمیشدمو به سمته آشپزخونه دو بلند

 ؟یزد غیشده آرام چرا ج یچ_

 :با حرص گفت آرام

 یفهمیبخون م نویا ری_بگآرام

برات نوشت چرا  ریکه ام هیکیبرگه دستور پخته اون ک نکهیخب ا_

 من ییخوایمن بخونمش؟نکنه م

 !کنم؟ درستش

 یفهمیم_تو بخونش آرام

شروع به خوندن کردم که  یلیم یاز دستش گرفتمو با ب برگرو

 گرد شتریچشمام ب رفتمیجلوتر م یهرچ

 شدیم

 



شانه قرار  یآرد رو الهیپ کیشکم  یدستها رو کیبه شماره _

 یبه طور دیزیکشمش بر یمقدار دیده

کرد  ریکه رنگ کشمش تغ نیهم ردیآن قرار گ یپاشنه پا رو که

 و مقدار آب را دیپا را بلند کن کی

 زیر یلیالک خ کیحاال  دیایب تانیکه تا زانو یبه طور دیکن شتریب

 شکم گذاشته پاها را جمع یرا رو

 انیو با شکمتان در م دیبه پشت بخواب دیزیو با شماره پنج بر نموده

 زرده تخم مرغ به چپ و راست

روغن  شتریبتا زرده تخم مرغ به بدن شما برسد هرچه  دیتحصار

 شتریحرکت ب نیاثر ا دیشو یمال

 تانیکه دستها دیکن یو سع دیکامل سرتان را خم کن شودیم انینما

 آتش بماند بعد به شماره سه یرو

تا سرد شود آنگاه هر دو دست را از  دیبگذار دیها را بلند کن دست

 دیبمال کیک یو رو دیندازیآرنج ب

بعد آن را به  دیچرخ بده کیآتش  یرا به طرف جلو برده رو سر

 شیعقب خم کرده سر پوش رو

و  دهیکه دم کند بعد سر را به شماره چهار قطعه قطعه بر دیبگذار

 و در بشقاب دیباحوله خشک کن

 دیبه مهمان تعارف کن دهیچ



داشت نگاه  شیریدر جلوگ یکه سع یکه از خنده ا ریبهت به ام با

 کردم که نتونست خندشو پنهون کنه

نگاه  کردیخنده به آرام که با حرص داشت نگامون م ریزد ز و

 هیبه برگه نگاه کردمو  گهیبار د هیکردم 

 کیخنده تو فرض کن آرام ک ریزدم ز کهویآرام که  افهیبه ق بارم

 درست کنه یدستور نیرو با همچ

کردن  یخندش قطع شد و همراهه آرام با تعجب بهم نگاه م ریام

 :گفت یمبهوت یباصدا ریام

 نم؟یبیدارم خواب م ای دارمی_آرام من بریام

 :گفت یهم بالحن متعجب آرام

 می_فکرکنم خوابآرام

من  ای زنهیگاز م نویآرسامه که داره زم نیاالن ا نیبب گمی_مریام

 نم؟یبیدارم اشتباه م

 م؟یکنیبهش نگاه م میکه دار مییما نیا ای_و آآرام

به تو  یکیبهم بزن و من هم  یلیس هیتو  میکن یکار هی ای_بریام

 انهی میداریب مینیبب زنمیم

 _قبولهآرام

محکم  یلیهم س ریگفت و ام یآخ ریزد که ام ریبه ام یلیس هی آرام

 زد و افتاد یغیبه آرام زد که آرام ج



 زیم یرو

 

 :گفت یعصب یبا صدا ریام

 یول ادینم زشیم زهیر کلیبه ه نهی_ناکس چه قدر دستش سنگریام

 میداریآرام واقعا ما ب

 ریکردم باخشم به سمته ام ینگاه زیم یآرام که افتاده بود رو به

 باشوک داره به آرام دمیبرگشتم که د

 فکر کنم تعجب کرده بود کنهیم نگاه

................ 

 یکار کرد یصورتشو چ نیدستت بشکنه بب ی_ااشاری

هنوز تو شوک خنده من  ریرژه رفتم ام دمویتوموهام کش یدست کلفه

 افتاده میقد ادیبود فکر کنم به 

 بود

 زدیقه قه م یچه طور ینیبب ی_به خدا نبودریام

 ؟یبلرو سرش آورد نیتو صورتش و ا یمن قه قه زدمو تو زد_

 دیکنینشده بابا چرا دعوا م یزی_حاال که چآرام

 کننیفکر م نهیبب یدستاش مونده االن هرک یصورتت جا یرو_

 من زدمت



 !له؟یمن به اندازه ب یچاخان نگو آخه دستا نقدری_اریام

 کرده بود هیتشب لیخشم بهش نگاه کردم دسته منو به ب با

 بابا ستی_مهم نآرام

بهش نگاه  یبا نگران افشیق دنهیبا خشم نگاه کردم که با د ریام به

 کردم

 اشاری_

جا  ریام دنهیاشاره کردم که اونم با د ریبهم نگاه کرد که به ام اشاری

 بلندشد و یالیخیخورد آرام با ب

و با  ریتو صورته ام دیپر از آب کرد و پاش وانویل هی لکسیر یلیخ

 کرده باشه یانگارنه انگار کار یالیخیب

 جاش نشست سره

 

 :اومد و داد زد رونیاز شوک ب ریام

شکرت آرســــــــــــــــام قه قه زد...باالخره  ـــــــــــــــای_خداریام

 دیخند

 کرده بود بدبخت ریحرف تو گلوش گ نی_زدنه اآرام

صورته آرام  دنهیبا د یبعد به آرام نگاه کردم ول ریتعجب به ام با

 دستام ناخودآگاه مشت شدن



دوکارو همزمان انجام بدن...شد  توننیگفتم مردا نم دیدی_دآرام

 ون ثابت شد؟...حاال بهتنیا

 (آرام)

از  یکنیخدا بزنه ناکارت کنه پسره الدنگ که منو مجبور م یا_

 باال و تورو از خواب امیصد پله ب نیا

 لیو اسراف لیخواب با عزرائ یتو یاله یکنم ا داریب مرگت

 جتیخدا بزنه افل یاله ی...ایبش نیهمنش

 و من بهت بخندم کنه

با خشم در اتاقشو  رفتمیاز پله ها باال م زدمیطور که غر م همون

 مظلومش افهیق دنهیباز کردم که با د

چه قدر  یبود دلم براش ضعف رفت اوخ دهیکه خواب یاون طور و

 بود پسر کوچولو دهیمظلومانه خواب

 دهیو مغرورم چه قدر خوشگل خواب قد

 :گفتم یطانیبرداشتمو با لبخند ش پارچو

مظلوم قراره توسط کاره من سگ بشه اونم  افهیق نیهرچند االن ا_

 یسگ شکار

زد  یکردم که چنان نعره ا یتمام روش خال یرحمیآبو با ب پارچه

 نعرشو نداشتم و نیکه منم انتظار ا

 !!!زدن غیکردم به ج شروع



 گرد شده بهش نگاه کردم که با بهت بهم نگاه کرد یباچشما

 

 ــــــــــــرــــــــــــــــــــــــــــــــــــیام_

برد و محکم منو گرفتو  زیکردم که آرسام هم به سمتم خ فرار

 در اتاقو با رونیاجازه نداد که از در برم ب

مردونه قدرتمندش منو  یبازوها نهیبست که چشمام گرد شد ب پاش

 خوش یفشار داد از موها

 ای قمی یقطرات آبش تو شدیکار باعث م نیو ا دیچکیآب م حالتش

 موهامو سرم بچکه یرو

 حاال نی_کجا خانوم کوچولو بودآرسام

 ...ولم کنمیچلوند رهیگینکن آرسام دردم م یوا_

 ؟یکنیم داری_حاال منو با پارچ آب بآرسام

باال...کمکم کن...نقشه با شکست  ایگمشو ب ـــــــــــــــــــریامـ_

 ایهمراه بود...ب

 بالـــــــــــــــــــــا

 نییصداست صدات پا قهیاتاق عا نیزور نزن ا یخودی_بآرسام

 آرام؟ یکارو کرد نیچرا ا رهینم

 ینشد داریب میصدات زد نییاز پا یخب بابا هرچ_

 بلند کرد و انداخت رو کولش منو



 یبش هیتنب دی_دوباره باآرسام

 نه کسینه نه بارف_

منو ول کرد  کهویپا زدم که ولم کنه اما مگه ول کن بود  دستو

 کردم بابهت به وان خیشوک زده  کهوی

 که پراز آب سرد بود نگاه کردم یحموم

 رونیب ایب یکه شد هی_تنبآرسام

 زدم غیرفت که ج رونیب یالیخیب با

 کنـــــــــــــــــمیخودم زنده به گورت م یخودم با دستا_

...................... 

 

 زدمیهم م موییچا کردمویبهش نگاه م باحرص

 ؟یکنینگام م ینطوریا یچرا دار هی_چآرسام

 زدم خی_

 یشد هی_خوبه...پس تنبآرسام

 فشار دادمو بازهم هم زدم قاشقو

 نیخورد وافتادم زم زیپام ل رونیب امیب خواستمیاز تو وان م_

 داریب یطور نیمنو ا گهیکه د یریگیم ادینداره  ی_اشکالآرسام

 ینکن



 :گفتم یلرزون یصدا با

 خورمیسرما م_

 دنشیگونم که با د یرو دیچک شیرحمیقطره اشک به خاطره ب کی

 کرد ریحالت چشماش تغ

 :بخورم که گفت موییچا خواستم

 _نه...نخورشآرسام

تو  ختیبرداشت و ر مویینگاه کردم که بلندشدو چا بهش

 !ییظرفشو

 شدم آرسام سردمه بذار بخورم تا گرمم بشه هیبه خدا تنب_

 :به سمتم اومد و گفت یناراحت با

 کاراتو کنم یتا تلف ختمی_توش فلفل رآرسام

 رفتنش نگاه کردم نه بابا رهیبابهت به مس رونیآشپزخونه زد ب از

................ 

 

آخه بگو پسره  دمیچیدوره خودم پ شتریکردمو پتورو ب یا عطسه

 چه نیاحمق تو فصل زمستون ا

 ختمیریاما کرم از خوده درخته من اگه کرم نم یبود تو کرد یکار

 اوردیسرم نم ییبل نیاون هم همچ



من هنوز تموم نشده  یها ختنیکردم اما کرم ر یا عطسه

 توبه گرگ مرگه منم هروقت گنیکه...م

 شهیفنش م ختنامیکرم ر مردم

م حصاربود و  نجایخودم جمع شدم کاش االن آرسام ا یتو شتریب

 کردیهم گرمم مش حصارو با  کردیم

 شو کرده بودمحصار یچرا هوا دونمینم دادیبهم آرامش م وهم

 (آرسام)

 وجدان داشتم حتما تا االن سرما خورده عذاب

 :گفتم کلفه

منو با پارچ آب  خواستیبود نه من م رخودشیاصل به منچه تقص_

 نکنه داریب

اتاقش رد شدم  یبرم از جلو نییاومدمو خواستم پا رونیاتاق ب از

 عطسشو بشنوم یکه باعث شد صدا

 حالش به سمتش رفتم دنهیآروم باز کردم که با د دراتاقشو

 شده؟ ی؟چیآرام...آرام...خوب_

گربه کوچولو  هی نهیمنه ع رهیبهش نگاه کردم همش تقص ینگران با

 خودش جمع شده بود و یتو

چوب  دیکار کنم؟با یچ دیبد بود االن من با یلیحالشم خ دیلرزیم

 کارمو بخورم



.............. 

 

 نیاومده بود از ا نییگذاشتم خوبه تبش پا شیشونیپ یرو حولرو

 گهیموضوع خوشحال بودم چون د

 مارستانیبه درمانگاه نداشت و الزم نبود ببرمش ب یازین

صورته مظلومش نگاه کردم دختره جذاب و صدالبته تخس و  به

 هیاز  میبود کنارش زندگ یطونیش

اتفاق در  هیماجرا و  هیهر روز  یعنیاومده بود  رونیب ینواخت

 نیبا ا یانتظاره منه بدبخت بود ول

 ستمیخوشحال هم ن ستمین یعصب یحت ایاز وجودش ناراحت  وجود

 یهستم دختر یگفتم کل خنث

اومده بود  نییاالن حکمه زنه منو داشت االن با کار من تبش پا که

 متعجب بودم که چرا یلیو خ

 خودم ازش مراقبت کنم خواستم

 :گفت یآروم یگونشو نوازش کردم که با صدا آروم

 ؟یی_آرسام توآرام

 فهمهیکه خواب بود حتما االن م نیبابا ا یدستمو برداشتم ا عیسر

 کردم یخدا عجب غلط یا

 :گفت یلرزون یصدا با



 خداه مردونه تورو حصار هی ؟سردمهیم کنحصار شهی_مآرام

تخت کنارش  یباعث شد که برمو رو افشیصدا و ق تیمظلوم

 نمیبش

که با بغض  دمشیم کشحصار یآروم تو دمویدراز کش کنارش

 زشیم پنهون کرد رحصارخودشو تو 

 نمیبکنه و به س سیکه لباسمو خ شدنیبدون صداش باعث م یاشکا

 بخوره چشمامو بستم بار اولم

 کردمیم حصارتخت آرامو  یبار دومم بود که رو نیبلکه ا نبود

 یحس چیخدا سر شاهده که ه یول

 کردیم قیبه وجودم تزر یآرامش خاص هینبود فقط  ونیدرم

 نمیبب سایآرامم چه قدر آرامش نهفته بود وا حصار یتو

 شمیم یچه قدر احساسات دایآرامم؟!!پوف جد

 االن به کار بردم؟ تیدختره حسه مالک نیبه ا چرا

سرش چسبوندم  یکردمو سرمو به باالشو نوازش شونه آروم

 یحصار یلیبود خ یحصارچشمامو بستم دختره 

م گم شده بود حصار یبزنم تو یباعث شد لبخندمحو نیخاطرهم به

 شتریبود ب ختنیو درحاله اشک ر

 چیموهاش فرو کردم ه یخودم فشارش دادمو آروم دستمو تو به

 نبود یکدوم از کارهام اراد



 نکن یچشارو بارونمگه بهت نگفتم اون _

 

 فشار داد نمیصورتشو به س شترینگفت فقط ب یزیچ

 نیو به موقعش ا یطونیتخس به موقعش ش یدختر کوچولو_

 سرم در شویکه تلف دونمی؟میطور

 یاریم

 :لحن لرزونش گفت با

 _چه جورمآرام

 فاتحه خودمو بخونم دیپس با_

 خونمی_خودم برات مآرام

تنشو به مشامم  یزدمو آروم به خودم فشارش دادم بو یلبخند

 :آروم گفتم دمویکش

 آرام_

 _بلهآرام

 نکن هیگر_

 _باشهآرام

 (آرام)

 ریخدا لعنتت کنه ام یا_



 ه؟یچه کاره سخت یدونیم وونهی_دریام

 

 دوساعت؟ یبرا_

 یسگ شد مقصر خودت ی_باشه ولریام

 کردم یا خنده

 قبوله_

 :زدمو گفتم یچشمک انایقطع کردم به ک تماسو

 حله_

 کردو با ناز موهاشو زد پشت گوشش یا خنده

 یروز کردمیحس م یبه خوب نویخوشش اومده بودو ا ریاز ام انایک

 الزم توسط کاراگاه یبا شکنجه ها

عاشقه  شونیکه اقا ا رونیزبونش بکشم ب ریموفق شدم که از ز آرام

 از یدوست شوهرمون شده ول

احساساتشو بروز  یبود ول یطونین پسره شاو دونمینم ریام جانبه

 شتریب انایاما توجهش به ک دادینم

 بود

 یآقامون بود ذوق و شوق به خصوص یو دوسالگ یتولد س امروز

 یریوصف پذ ریغ جانیداشتم ه



وجودم بود همراهه بچه ها همه جارو شرشره و بادکنک  یتو

 کرده نیهمه جارو تزئ مویچسبونده بود

دوستان و دعوت کردم که  یسر هیخانواده خودمو آرسامو  میبود

 !!!نفر صدیکل شدن س

برگرده خونه و زمانه  ریکنه که آرسام د یکار ریبود که ام قرار

 هم االن اشاریاومدنشو بهمون خبر بده و 

 بود انایبود و درحاله کمک کردن به منو ک کنارمون

......................... 

شده بود مهمونها  یعال زیبه همه جا نگاه کردم همه چ باذوق

 یبرا زیاومده بودنو همه چ شترشونیب

 !بود ایو دوساله کامل آماده و مه یمرده س هیتولد  یبرگزار

 یخانوم تهران ی_خوشگل شداشاری

 یپاشوندمو بهش چشمک یبرگشتم به روش لبخند اشاریسمته  به

 زدم

 

 رآق پس یشد پیممنون توهم خوشت_

 نهیبیم پی_نظره لطفتونه چشماتون خوشتاشاری

هول  یکم ریشماره ام دنهیزنگ خورد باد میزدم که گوش یلبخند

 شدم



 ریالو ام_

قلدشو نگه  نیاز ا شتریب تونمیشده نم یبه خدا عصب نی_ببریام

 کنم به یریجلوگ ومدنشیدارمو از ن

برم خونه  دیمن با گهیم یمشکوک شده ه کنهیام م کهیت کهیت خدا

 جور نیاون دختره تنهاس و از ا

من  رمیبم خوامیآرام تو روخدا نم کنهیداره افسار پاره م حرفا

 هیعاشق  یکنم به تازگ یزندگ خوامیم

بهونه  هیبشه توروخدا جواب بده االن به  وهیب خوامیشدم نم دختر

 رمیبگ وهیاومدم براش آبم یا

 !!!!نه؟ ای ارمشیب

 هیپسره پرو نیکردم عجب ا یا خنده

 ارشیآره گلم...ب_

 یفعل با ی_اوکریام

 یگودبا_

 سمته مهمونها رفتمو بهشون فرمانه اماده باش دادم به

 خخخخخخخ

................ 

چرا استرس داشتمو از  دونمیالمپ ها خاموش شده بودن نم همه

 االن اگه دمیترسیواکنش آرسام م



 دیفکرها بودم که کل نیهم یکار کنم؟تو یبزنه من چ یحرف ادتویب

 شد که باعث دهیدر چرخ یتو

 ضربان قلبم شد باالرفتن

آرام کجاس؟سابقه  یدونیتو م ری_چرا المپ ها خاموشه؟امآرسام

 بره یینداشت بدون اطلع من جا

 با استرس گفت: ریام

 

_خب...نه...من از کجا بدونم زنه توهه سراغشو از من ریام

 ؟یریگیم

 ؟بازیی...آررررام کجادادیبهم خبر م بره خواستی_هرکجا مآرسام

 یشــــــــیچه آت یخوایم

 ...آررررااااامیبسوزون

بهتره زودتر اقدام کنم  شهیم یاوه اوه اوه بحث داره ناموس اوه

 المپ هارو روشن کردم که همه شروع

سره آرسام  یهم رو انایبه دست زدنو تولد مبارک خوندن ک کردن

 یبرف شاد یو دو ساله کل یس

 !یآدم برف هیشد به  لیکه مردم تبد دیپاش

 کردیبا شوک و بهت داشت به مهمونها و سالنو جمع نگاه م آرسام

 فکر کنم براش قابله هضم نبود در



باالخره چشمه مبارکشون به بنده افتاد و تو نگام غرق شد  نیب اون

 زدمو به سمتش رفتم یلبخند

 تولدت مبارک آرسامم_

بودم به  دهیکه پام بود اما هنوز بهش نرس یبلند یوجود کفشا با

 پام یانگشتا یرو یکم نیخاطرهم

 نییپا ایبرو لباساتو عوض کن ب_بلندشدم

 :گوشش گفتم یتو آروم

آرسام  یوانمود کن که خوشحال کنمیحفظ ظاهر کن خواهش م_

 تخته رو بپوش یکه رو ییلباسها

 ازش جدا شدمو به سمته مهمونها رفتم یحرف چیه بدون

 :گفت یطونیبا ش ریام

 ؟یدی_مزدمو نمریام

 :زدمو گفتم یلبخند

مگرنه پدرتو  یحرصش ند یادیز یاشپزخونس ول یتو_

 !!!ارمیدرم

 به موال ی_تکریام

 زدمو به سمته بچه ها رفتم یلبخند

 



..................... 

آرسام گذاشته  یآورده شد و جلو انایبا نازو رقص توسط ک کیک

 نوبت من دمیکش یقیشد نفس عم

 دختر یتونیداشته باشم تو م دیاسترس نبا بود

آرسام  یرو دستم گرفتمو بالخند به سمتشون رفتمو روبه رو چاقو

 که نشسته بودو بهم زل زده بود

که کناره هم بودن  اشاریو  ریو ام انایبودم با استرس به ک سادهیوا

 یبخش نانینگاه کردم که لبخند اطم

 جانیحسم ترس بود...ه دونمیداد نم یعلمت اوک انایو ک زدن

 یچ دونمیبود...استرس بود...نم

از  خواستیانگار م دیکوبیم نمی...فقط قلبم به شدت به قفسه سبود

 آهنگه اشاری رونیبزنه ب نمیس

 :گفت یبلند یباصدا ریعلقمو پخش کرد و ام مورد

 _به افتخاره همسر مهندسریام

 یصدا دنهیبا شن دنیشروع کردن به دست زدنو سوت کش همه

 زدمو شروع به رقصم یاهنگ لبخند

 دادمویبود و همراهه آهنگ بدنمو تکون م یآهنگ خارج هی کردم

 یبه آرسام که با اون چشما



نگاه کردم محو حرکاتم  کردیبهم نگاه م اشیبه رنگ در خوشگله

 دمیرقصیبود که منم با ناز جلوش م

بهم زد  یکه آرسام لبخند محو ختنیسرم پول ر یرو اشاریو  ریام

 و نادرش ابیکم یاز همون خنده ها

 شدیو باعث م رفتیکه ادم دلش براش ضعف م ییخنده ها ازهمون

 انیمرتبش نما دویسف یدندونا

شد و آهنگ هم به قسمت  شتریب میلبخندش انرژ دنهیبا د بشه

 دیرس شیجانیه

بردمش عقب و  رتشیناز چاقو رو سمتش گرفتم که تاخواست بگ با

 انداختمو نییبا ناز ابرومو باال پا

و چندتا  اشاریو  ریکردم به چرخ زدنو قردادن که دوباره ام شروع

 شاواش کردن که باعث گهیپسره د

 سوت و سروصدا باالتر بره یصدا شد

درآورد و به سمتم گرفت و  بشیبلند شدو دوتا تراول از تو ج آرسام

 یکه چشمک دمیدرکمال تعجب د

گونشو بوس  بشویزد چاقورو بهش دادمو پولو گذاشتم تو ج بهم

 کردم آرسام محو شده بود و منم با

نگاه کرد کنارش نشستم که  کیاشاره کردم که به ک کیبه ک لبخند

 باز به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد



 یدستمو رو میاز آرزو کردنه آرسام باهم شمعهارو فوت کرد بعد

 کویاهم کمردونش گذاشتمو ب یدستا

 میدیبر هم

........... 

 

 :پاک کردمو گفتم مویشونیعرقه پ یخستگ با

 هم بکش نویجان زحمت ا ریام_

 برمیبه خودم برسم بعد م کمی_چشم بذار ریام

خان همش داره  ریام نیا یهارو ببر کیک نیا شهیجون م انایک_

 رسهیو به خودش م خورهیم

 :گفت انایکردو بلندشد بعد رو به ک یاخم ریام

 نی...همبرمیاونجا...خودم م ی_الزم نکرده تو با اون لباست برریام

 جا بمون

 :با حرص گفت انایک

 _لباسم مگه چشه؟انایک

جا  نینکن و هم میعصب انایک نیبب ستین شیچیواال ه یچی_هریام

 بمون

 :گفت یبا تخس انایک



 ؟یدیکه بهم دستور م یکاره من ی_تو اصل چانایک

 :با حرص گفت ریام

 دمی_نشونت مریام

مشکوک بهمون  اشاریکه  میزد یبهم چشمک انایمنو ک ریام بارفتنه

 یرتیغ هیرو نینگاه کرد تاحاال ا

 نهیبود بب دهیلباسو پوش نیاز عمد ا انایبودم ک دهیو ند ریام شدنه

 و هیچه طور ریعکس العمل ام

که اکنون  ینه که طبق اطلعات ای خوادشیاونم م ایبشه که آ متوجه

 اما یبل میگیم میدر دست دار

خانوم  انایباعث آزار ک نیحسش برادرونه باشه که ا نیا دیشا خب

 دنیبه خاطر پوش شهیگل قصه م

 دادیکنه نه اجازه م ییرایپذ انایک دادیهم نه اجازه م ریلباس ام اون

 نیبره که ا رونیب ادیاز آشپزخونه ز

 

 

 هم شده بود اشاریباعث تعجب آرسامو  یحت کار

.................... 

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki


اخم کرده و دوباره رفته تو جلد برج  دمیآرسام نشستم که د کناره

 شیزهرمار

 

که  هیتولدته امروز روز یو وا کن ناسلمتگیجامشبو اون ا هی نیهم_

 اضافه ایبرج زهرمار به دن کی

 پس خوشحال باش گلم شده

 باال اورد و بهم نگاه کرد سرشو

 یلیخ فیتکل دیکارها دارم با یلیباهات خ یمهمون _بعد ازآرسام

 روشن بشه آرام زهایچ

ترسشو  شهیکه هم یبهش نگاه کردم از موقع یو نگران باتعجب

 دهیفکر کنم فرا رس دمیترسیداشتم و م

 بود

تشکر  هی یکنارم بلند شدو رفت بغض به گلوم چنگ انداخت حت از

 هم ازم نکرد یخشک و خال

 وقتشه؟ یعنی ایخدا

..................... 

 میمبل سقوط کرد یباهم رو اشاریو  ریو ام انایمنو ک همزمان

 ننه ی_واریام

 کار نکرده بودم نقدری_تاحاال توعمرم اانایک



 رمیگیچون من خدمتکار براتون نم دیعادت کن دی_باریام

 ابروشو باال انداخت هی انایک

شما  د؟اصلیریمن بگ یگفت که شما خدمتکار برا ی_حاال کانایک

 تا خدمتکار دیبامن دار یچه نسبت

 رهیبرام بگ گمیشوهرم م د؟بهیریبگ برام

 با حرص بهش نگاه کرد ریام

 هستم آره؟ ی_که من کریام

 :گفت یبا تخس انایک

 _آرهانایک

 

 :بلندشدو گفت ریام

که  خوامیم کنمویم یبچه ها ازت خاستگار نیهمه ا ی_جلوریام

 یبگ یتونیبازهم م نمیبب یزنم بش

 نه؟ ای شمیتو م یک من

 ...تو شوک رفتم

خجالت  دونستیکل نم انایک گهیکرده بود د یاز من خاستگار انگار

 ایباشه...ذوق کنه  یبکشه...عصبان

 بکنه رویخودشو ام یبشه دونه دونه موها بلند



انداخت و گونه هاش گل انداختن که باعث شد  نییسرشو پا انایک

 بزنه یلبخند قشنگ ریام

 خانومم دیخجالت کش ی_اوخریام

انگار  کردیهنوز که هنوزه داشت بهم با همون اخمش نگاه م آرسام

 کردویفکر م یزیچ هیداشت به 

 به من بود نگاهش

 انارویاز ک ریام ینگاشو ازم نگرفته بودو فکر کنم خاستگار تاحاال

 بود دهیهم نشن

که  ییها یتاز طوفان و بدبخ نکهیبدرقه کردن بچه ها و بدون ا با

 روبه روم بود خبردار باشم درو بستم

 دمیکش یقینفس عم و

 (آرسام)

چرا  دونمیبود نگاه کردم نم دهیترس یبسته شدن در به آرام که کم با

 من که دیترسیازم م دیاالن با

روش بلند کرده  ینکرده دست یینکرده بودم نه خدا یکاره بد تاحاال

 که اصل دوست یزیچ ایبودم 

 د؟یترسیپس چرا ازم م ارمیبه زبون هم ب ندارم

 



 گرفتویم یبه نظرم ترسه االنش الزم بود چون موضوعو جد اما

 اوردیدرنم یمسخره باز ای یشوخ گهید

به من وابسته  دیروشن بشه اون نبا زهایچ یلیخ فیتکل دیبا امشب

 یحس نیب نیدر ا دیبشه و نبا

 نیازا دیاون حس بزارم و من با یپا دیکاره االنشم با ادیوجود ب به

 کنم چون به ظرر یریحس جلوگ

قطعا آرام  یول امیباهاش کنار ب تونمیمن مردم م شهیتموم م خودش

 ...نه

 :انداخت و آروم گفت نییسرشو پا آرام

 خستم یلیبرم بخوابم خ خوامیبگو م ؟زودتریبگ یچ ییخوای_مآرام

 زدم یپوزخند

و دو ساله  یمرده س هی یتولد اونم برا نیا یهدفت از برگزار_

 بود؟ یچ

 :باال آوردو گفت سرشو

 داشته باشه؟ یلیحتما دل دی_باآرام

همه مهمون...گرفتن  نیمراسم...دعوت کردن ا نی...انتیهز نیا_

 به خودت و دنیمن...رس یتولد برا

 یکه من امشب بپوشم و ست بودن باتو...لعنت یدادن به لباس تیاهم

 که یداشته باش یهدف دیبا



 یکارهارو کرد نیا

 کرد یاخم

تو  نوینداشتم ا یهدف چیهان؟من ه یبشنو یچ ییخوای_مآرام

 گوشات فرو کن

خاتمه  یلعنت یازدواج سور نیکه به ا یشیچرا دست به کار نم_

 راه به راه بهم یهان؟چرا ه یبد

به غذا خوردن  ؟چرایدیم تیبهم اهم یه ؟چرایکنیم محبت

 نقدریا دنمینخواب دنینخوردنم خواب

تو شرکت من  یهنگفت یگذار هیسرما ؟چرایدیم تیاهم

 نیآرام بهتره ا نی؟هــــــــــان؟ببیکرد

بفهم  نویا میخوریمنو تو بدرد هم نم یهارو تموم کن یباز مسخره

 با یتونیتو نم میخوریمنو تو بهم نم

که  یمرد یخیمرد  هیبرج زهرمار  هیکناره  یتونینم یسر کن من

 ستین شیاز احساسات حال یچیه

 بفهم نویا یکن یزندگ

 بهم نگاه کرد یزد با خونسرد یپوزخند

 

 نیچرا که ا ادیاز اعتماد به سقفت خوشم م هیچ یدونی_مآرام

 یکرد ریتعب یا گهید زیمنو به چ یکارها



 یا گهید زیبه چ تهامویکه حما یخوده تو بهم گفت یتهران یآقا ادتهی

 نکن منم گفتم که محبت ریتعب

معلومه که شما  ینکن ول ریتعب یا گهید زیمنو به چ یو رفتارا ها

 نیارسام از زدن ا دیدیاشتباه فهم

 یکارو فقط برا نیمطمئن باش ا یشیم مونیپش حرفهات

 اون گهید نکهیانجام دادم ازا تیخوشحال

 نکهیازا یتو جمع باش شتریو ب یو خشک بودنتو کنار بزار غرور

 اما ییایب رونیب یاز عصا قورت داده ا

 کنمیرفتار م یبه بعد اون طور نی...باشه...باشه ازای... تولعنتتو

 چیبه بعد من ه نیازا ییخوایکه تو م

 یبه سره من نداشته باش م یبه سره تو ندارمو توهم کار یکار

 میافتم دنبال کارهامونم تا جدا بش

 یتهران یخوش آقا شب

حرفا  نیزدم زدنه ا یتو موهام چنگ یرفتنش نگاه کردم عصب به

 تا به خودش دیشنیم دیالزم بود و با

کنه  یکناره من زندگ تونهیکه اون نم کردمیم یادآوریبهش  دیبا ادیب

 خوردمیچون من اصل بهش نم

آرزوها داشت که من  یلیبود و من محدود اون خ طونیش اون

 و براوردش کنم اون عشق تونستمینم



نداشتم تا براش  یمن عشق و محبت یول خواستیهمسرشو م محبت

 خرج کنم

........................... 

 گهیکرده بود د ریتغ یلیبا تعجب نگاه کردم اخلقو رفتاراش خ بهش

 هی دیبا گذروندیداشت از حد م

 دادمیبهش م یتذکر

 هم بردم یکم اخمامو تو کم

 چه طرزه حرف زدنه؟ نیا_

 گهیفکر د یحرف بزنم تا جنابعال ینطوریا دیبا نیخاطر ا_به آرام

 دارم از یو فکر نکن یدربارم نکن یا

 حاالم گمشو اونور زنمیعلقه باهات حرف م سر

 تو هم رفت بلند شدمو به سمتش رفتم شتریو ب شتریکم اخمام ب کم

به زبونه  ای یدیفهم یحرف بزن ینطوریبا من ا یحق ندار نیبب_

 کنم؟ تیحال یا گهید

 هــــــــــــــــــــان؟؟؟ ی_مثل به چه زبونآرام

دستامو مشت کرده بودم تا از هرگونه ضد  زدمیخشم نفس نفس م با

 کنم یریجلوگ یو خورد

 

 من جواب نداشت؟ ؟سوالهیدی_چرا جواب نمآرام



 خفه شو آرام از جلو چشمام گورتو گم کن_

 :زد و گفت نمیبه تخت س آرام

خودتو نگه دار تا احترامتو نگه دارم آق مهندس _احترامه آرام

 کنمیوگرنه مثل خودت رفتار م

 رفت یخشم به سمته در خروج با

 :زدم داد

وقت شب از خونه  نیا یبه ارواحه خاک مادرم اگه پاتو تو_

 کنمیقلمش م یبذار رونیب

 نفرت به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد با

 _ازت متنفرم آرسام...متنفرآرام

 ته پله ها رفت و ازشون باال رفتسم به

 ینبودم که اجازه بدم تو رتیغ یب دمیتو موهام کش یدست یعصب

 رونیساعت دوازده شب بره ب

 وونهیاز طبقه باال اومد که دستام مشت شدن د یشکستن یصدا

 ...یمارستانیت

غذا  گهیشده بود د یا گهیبه دختره د لیخورد بود آرام تبد اعصابم

 یطونی...شکردیدرست نم

اخمو  هیدختره اخمو شده بود  هیبه  لی...تبددادی...آزارم نمکردینم

 چرا به دونمیقابل تحمل نم ریغ



کردنهاش  یطونیبه ش یهاش به کارهاش به غذاهاش و حت محبت

 نیعادت کرده بودمو تحمل ا

خودم قبولشم سخته  ینداشتم...برام سخت بود...برا رفتارهاشو

 هاشکار نیا هیچون من به تمام

 یا گهید زهیکردم نه چ عادت

......................... 

اومد قبل هر  ینم ییبو چیخونرو باز کردمو وارد خونه شدم ه در

 غذاهاش یاومدم خونه بو یوقت م

 یچیاالن ه یول بردیم رونیرو از تنم ب یخستگ

 بود دنید لمیبود و درحاله ف دهیکاناپه دراز کش یرو

 

 ؟یدرست نکرد یکوفت هیچرا _

 _رستوران زنده بادآرام

خدمتکار تمام وقت  ای یکنیبه بعد غذا درست م نیاز ا ای نیبب_

 رمیگیخونه م یبرا

 یدیفهم یریخدمتکار بگ یخونم حق ندار نیا یتو کهی_تا زمانآرام

 تا اریب یکیوقت من رفتم  انه؟هری

 باشه پهلوت

 شد و به سمتم اومد بلند



عاشقت شدمو دارم از  یتا شما فکر نکن کنمی_غذا درست نمآرام

 دمیعشق انجامش م یرو

 یدیم لمیتحو نویا گمیم یکه هر چ یجمله ا نیلعنت به ا یا

بود که  نینبود منظورم ا نیاون شب ا یمنظوره من از حرفا نیبب_

 دینبا یبهم عادت کن دیتو نبا

 بشه جادیا یحس نمونیب

تو عادت کنم؟به  هیبهت عادت کنم هان؟اصل به چ دی_چرا باآرام

 اخم و تخمت؟به چوب خشک بودن

 یزیریکه به پام م ینکرده به عشقو محبت ییخدا ایبودنت  خمکی ای

 نیهــــــان؟؟!!!مادرت اول

 زتر؟حاالیکرد اوق زدن بود از مادر عز دایکه بهت پ یحس

 !کنم؟ دایمن به تو حس پ ییخوایم

 من باال نبر یدرست حرف بزن صداتو براصد بار گفتم _

 زد یغیکه آرام ج نیزم دمشیبرداشتمو محکم کوب گلدونو

 نقدریا یکنیم کمیو تحر یعصب یبدجور ینکن دار میآرام عصب_

 ینکن باز یمن باز رتیبا اعصاب و غ

خونه؟اصل کجا  یبرگشت رید شبیخطرناکه چرا د ریدمه ش با

 ؟یبود

 به خودم مربوطه نشی_اآرام



 یتو تیکه اون اسمه لعنت یتا زمان شهیبه منم مربوط م ید لعنت_

 شناسناممه هرگونه کار و رفت و آمد

 شهیبه منم مربوط م تو

 

رفته قبل از  ادتیبرداشتن  رتیغ پیری_اوه پس بگو آقا تآرام

 نه من به کارات کار دارم نه یازدواج گفت

 من کار داشته باش؟ یبه کارها تو

 :باال داد و ادامه داد ابروهاشو

 نداشته باش ی_االن هم به کارهام کارآرام

 حرص بهش نگاه کردمو با خشم از پله ها باال رفتم با

....................... 

....................... 

....................... 

کردم  یخال زیم یزدمو تمامه ادکلن ها و عطرهامو رو یا نعره

 خودم خفت یدستا نیبا هم کشمتیم

 االن خودتو مرده فرض کن نیازهم کنمیم

 یشب بود االن کدوم قبرستون میو ن کیساعت نگاه کردم... به

 کشمتیبود؟م



 کشمــــــــتی...مآرام

 (آرام)

شدم ساعت از دستم در  نمیکردمو سوار ماش یخداحافظ انایک از

 شده بود حتما میو ن کیرفته بود و 

برداشته و برم خونه داد  رتیغ پیریوباره تد شهیهم مثله هم االن

 اصل غلط کرده ندازهیو قال راه م

من دوسش دارم و خواهم  ندازمیراه م ادیبدتر از اون دادو فر منم

 نیاز ا شتریب خوامیداشت اما نم

 

اون شبش باعث خورد شدنه غرورم  یخورد بشه حرفا غرورم

 نیبه ا لیتبد نیشده بود به خاطر هم

 شده بودم آرام

پارک کردمو به سمته خونه به راه افتادم  نگیپارک یتو نویماش

 دیخونه آقا پنت هوس بودو با

 شدیتلف م دممیرسیآسانسور تا به اون باال م یهم تو قهیچنددق

درو باز کردمو وارد خونه شدم همه المپ ها خاموش  یخستگ با

 بودن خوبه خداروشکر پس خوابه از

ه سمته اتاقم رفتم تا خواستم در اتاقمو باز کنم ها باال رفتمو ب پله

 روشن شد که ییالمپ هال باال



جا خوردمو  افشیق دنهیشد به سمتش برگردم که با د باعث

 ناخواسته عقب عقب رفتم

 ؟یبود ی_تا االن تو چه خراب شده اآرسام

 آر...آر...سام...حا...لت....خ...خو...به؟_

 نیزد که چشمامو از شدت ترس بستم تا االن ا ینعره ا آرسام

 یحساب افشیبودم ق دهیروشو ند

 شده بود یبرزخ

که  یبود یوقت شب چه قبرستون نیتا ا گمی_دارم بهت مآرسام

 خونه؟چرا زحمت یاالن برگشت

 یموندیهمون جا م یبرگشت ویدیکش

 نیکار داشتم به خاطر هم نجایکارو هم داشتم اما ا نیاتفاقا قصده ا_

 برگشتم

 واریبه د دمیجلو اومد که باترس عقب عقب رفتم که چسب تندتند

 چرا االن جلوش دستو پامو دونمینم

بودم مشتش باال  دهیند افشویق نیوقت ا چیچون ه دیکرده بودم شا گم

 رفت و محکم خورد به

زدم آرسام با  یغیصداش ج دنهیکناره گوشم که از شن وارهید

 یچفت شده تو یحرص و دندونها

 :گفت صورتم



که بهت نشون بدم  کنمیم یکار یکارهاتو ادامه بد نی_اگه اآرسام

 دارم ازهاین یسر هیکه منم مردمو 

 شهیفقط توسط تو حل م که

 گفت؟یم یداشت چ نیبهت بهش نگاه کردم ا با

 آر...آرسام_

 

و  یباش رونیبه بعد اگه تا قبل از ساعت هفت ب نی_از اآرسام

 چارتیخونه قسم به معبودم ب یبرگرد

به  لینکن تبد یخورم کار یبه معبودم قسم نم یمن الک کنمیم

 بشم که تو کابوسهات هم یآرسام

 یتجسمش کن یحت ای ینیبب ینتون

االن  یکه حت دیسر خوردم رفتو ند واریزد و رفت گوشه د حرفشو

 ختهیکه به جونم ر یترس نیا یتو

 دیداشتم رفتو خم شدنه زانوهامو ند اجیه گرمش احتحصاربه  بود

 گونم به یشدنه اشکامو رو یجار

 ...فقط ایهم داره  یا گهید یآرسام رو یعنی ایخدا دیند چشم

که بهت نشون بدم که منم  کنمیم یکار یکارهاتو ادامه بد نیاگه ا"

 دارم که ازهاین یسر هیمردمو 

 "شهیتوسط تو حل م فقط



...امکان داره که یعنی...یعنیبود  یحرف چ نیاز ا منظورش

 ...آرسام هم

 زدم غیتکون دادمو ج نیبه طرف سرمو

وقت اون کـــــــارو با من  چیتو ه ینه لعنتــــــــــ_

 یکنـــــــــــــــــــــینم

 اتاقش باز شد و به سمتم اومد در

 ؟یزنیم غیچرا ج وونهی_چت شده دآرسام

اون هم  دمویکوبیم نشیبهش حمله کردمو مشتامو به س هیگر با

 بودو سادهیطور جلوم وا نیهم

 و چشماشو محکم بسته بود کردینم یمقاومت

 یکنیوقت اون کارو باهام نم چیوقت...ه چیتو ه ینه نه لعنت_

 فقط دونمیبود...م دیتهد هی دونمیم

 ...ترسوندن من بود...تو...تو هدفت

از مو گرفتو حصار ریز عیزانوهام خم شدن که آرسام سر کهوی

 کرد یریافتادنم جلوگ

 گهیخب بسه د یلی_آروم باش آرام...آروم باش...خآرسام

بود فقط افتادنه من  ادمیکه  یزیچ نیآخر شدنیداشتن بسته م چشمام

 ش بود و فشردنهحصار یتو

 بس... نویتوسط آرسام فقط هم من



 

 (آرسام)

 خوردمیقهوه مو م کردموینگاه م لمیمبل نشسته بودم داشتم ف یرو

 نداشتم یتوجه لمیاما اصل به ف

تحمل شده  رقابلهیآرام برام غ یرفتارها نمیبیم یدارم چ دونستمیونم

 یحرفه مزخرف دیشا دونمیبود نم

 ...که خواستمیاما دوست داشتم که مثله قبل رفتار کنه و م باشه

مبارزه به گوشم خورد با تعجب بلند شدم صدا از  یصدا کهوی

 اومد به سمته سالن یم نییسالن پا

ساپورت و کابشن  هیآرام با  دمیرفتم که در کماله تعجب د یورزش

 رضایو عل نیداشت با شاه یورزش

 هیباال بسته بود و دور مچ پاش  یموهاشو دم اسب کردیم مبارزه

 رشته یمحکم بسته بود که تو زیچ

 مچ بند گفتنیبهش م یورزش

چرا روش  دونمیدم نممشت شدنو از خشم سرخ ش اریاخت یب دستام

 دارم رتیحساسمو غ یلیخ

 دمیکشیهارو از جانبش نداشتمو عذاب م یتوجه یب نیا تحمله

 ایبگم که عاشقش شدم  تونمینم



فقط به خاطر اون  ایدارم فکر کنم فقط بهش عادت کردم  دوسش

 که تو شناسناممه و حس هیاسم

 که در قبالش دارم یتیمسئول

که هنگام مبارزه  ییبلند مردونه "هــــــــه")صدا یبا صدا نیشاه

 ( کرد و به سمته آرامگنیبلند م

و دستشو  دیداد و خم شد و گردنشو دزد یبرد که آرام جا خال زیخ

 گرفت و خودشو کسیبارف لهیبه م

 نیگردنه شاه یرو دیو با پاش پر دیکش باال

صحنه  نیا دنهیبا د دیخندیآرامو گرفته بود و م یهم پا ها نیشاه

 داشتم از شدت خشم فوران

 !!!!چه طرزه مبارزه کردن بود؟؟؟ نیا کردمیم

اونم از  شیشخص یمحافظ ها رضایو عل نیبود که شاه درست

 بودم دهی...شنیبودن ول یزمان بچگ

وقت تصورشو  چیاما ه کردنیسه تا همش باهم مبارزه م نیا که

 مبارزه کنن یطور نیکه ا کردمینم

صدمه  نیزم دیفتیامکان داره ب دیخانوم مواظب باش_آرام نیشاه

 دینیبب

 



در تسلط  نیزد و همون طور که گردنه شاه یطانیلبخند ش آرام

 از پشت گرفته نیپاهاش بود و شاه

 :گفت فتهیتا ن بودش

 نییپا امیب خوامیباال جام خوبه نم نی_اآرام

زد و با "هــــه" مردونه به  یگرد شده لبخند یبا چشما رضایعل

 سمتش حمله کرد که آرام از همون

و با  نیو چوب و برداشت و خودشو انداخت زم نییپا دیپر باال

 که رضایچوبه محکم زد به زانو عل

 در اومد آخش

نفر آرام  نیبه سمتشون رفتم که اول نهیدست به س یخشم ول با

 متوجه من شدو بهم نگاه کرد رنگ

 نییسرشو پا دنمیطور ترس با د نیهم دمیچشماش د یو تو تعجب

 به نیو شاه رضایانداخت عل

 اومدنو سلم کردن سمتم

 چه خبره؟ نجایا_

 شهیمام مثل هم کننیم یدفاع شخص نی_خانوم دارن تمررضایعل

 میکنیبهشون کمک م میدار

مشت شدم افتاد و با  یمشت شدن که آرام چشمش به دستا دستام

 ردبهم نگاه ک ینگران



خسته  هیامروز کاف یبرا دیبر دیتونی...شما منی...شاهرضای_علآرام

 دینباش

 :زدمو گفتم یپوزخند

 بودن حاال_

 _ن...نه...ک...کارمون...تم...تموم...ش...شدهآرام

که  یکرد ییخطا م؟کاریافتاده؟ه یاتفاق ؟مگهیدیچرا ترس هیچ_

 ؟یدیترس

و  رفتیرفتن آرام عقب عقب م رونیاز سالن ب نیو شاه رضایعل

 رفتمیمن هم آروم جلو م

 ؟یکار کن یچ ییخوای_مآرام

 ادبت کنم خوامیم_

 زدم: نعره

 

با دوتا مرده  ستویجا خونه بابات ن نیا یادبت کنم که بفهم خوامیم_

 مبارزه ینطورینامحرم با آدمات ا

 ...و با یخودتو رو گردنشون ننداز ینکن

آوردنه اون صحنه  ادیبا به  یحت دمیتو موهام دست کش یعصب

 ای ینیزم بیس دمیکشیعذاب م



 نبودم مــــــــــــــــــــــــــــــرد بودم پشمک

 ؟یدی_تو...تو...همشو دآرام

 زدم یپوزخند

سگه  یاون رو یدوست دار یلیآره؟معلومه خ نمینب یخواستیم_

 درسته؟ ینیمنو بب

 خوبته آره؟ نی_اون روت؟حتما اآرام

 :زدم داد

 آرسامه خوبس نیآرررررررره...ا_

که همون  رفتیعقب عقب م کردویبهم نگاه م یوحشت و ناباور با

 خورد منم قدمامو واریلحظه به د

شونه هاش  یو دستمو رو سادمیتر کردمو روبه روش وا تند

 گذاشتمو محکم فشار دادم که چشماش از

 بسته شدن کردمیکه به شونه هاش وارد م یدرد شدت

 آره آرام؟ ینیسگ منو بب یاون رو یداردوست _

 :شدن که داد زدم یجار اشکاش

خونه  یبرنگرد رینکن...گفته بودم شبها د هیگر ینکن لعنت هیگر_

 یساعت ده شب برگشت روزیاما د



اما  نمتیبب ادیآدمات و آدمام ز ایدوروبر مردا  خوامیبودم نم گفته

 یمبارزه کرد ییامروز باهاشون تنها

خونه آدمام رفت و آمد دارن طرزه  نیا یتو یبودم که لعنت گفته

 پوششت بهتر باشه اون وقت تو با

کت کوتاه و بدون شال جلوشون مبارزه  نیساپورت و ا هی

 یاریمنو باال م یاون رو یدار گهی؟دیکردیم

 زدم: نعره

 

 یفرض کرد یچـــــــــــــــــ منـــــــــــــــــــــــــــو

 هــــــــــــــــــــــــان فکر

نشدم  کیبهت نزد اوردمویسرت ن ییچون تا االن بل یکرد

 مــــــــــــــــــــــــرد

 !!!ستــــــــــــــــم؟؟؟ین

 :بغض گفت با

 ی_تورو خدا داد نزن آرسام گوشمو کر کردآرام

 یچون خندم م یترسیازم م ؟نگویترسیچرا داد نزنم هـــــــان؟م_

 به یدیترسیاگه م ید لعنت رهیگ

 یباز رتمیقدر با غ نیا یدیترسید اگه م یدادیگوش م حرفام

 اعصابم دراز و یرو نقدریا یکردینم



 یرفتینم نشست

 یکنیاشتباه م ینکردم آرسام دار یباز رتتی_من با غآرام

 کیداشته باشه هان؟جز تحر تونهیم یکارات چه معن نیپس ا_

 به همراه یامدیمن چه پ رتیکردن غ

 داره؟

که با  دمیکناره گوشش کوب واریبه د یباال بردمو طور مشتمو

 زد یغیصداش ج دنهیشن

دست روت بلند  ییخوای؟میکنیم یباز ریبا دمه ش یچرا دار_

 تیتو خونه زندون ییخوایکنم؟م

که  یدونیم رم؟خودتیازت بگ زهارویاز چ یلیحقه خ ییخوایکنم؟م

 بکنم تونمیکارهارو م نیمن همه ا

 شوهرتم چون

 ..._آر...آرسام...ت...توآرام

که اسمه  یخفه شو...فقط خفه شو که به خونت تشنم تا زمان_

 نیا یشناسناممه و تو یتو تیلعنت

 یگوش بد دیمن مسئولتم و به حرفام با یا خونه

 ؟یـــــــــــــــــــــدیفهم

 دمیلرزیجداشدمو از سالن خارج شدم از شدت خشم داشتم م ازش

 کردیشروع م رویداشت بد باز



 :تمام وجودم نعره زدم با

 یکنــــــــــــــــــــیم وونــــــــــــــــــــــمید یدار آررررررررام

............... 

 

 یتو دمیآشپزخونه رد شدم که با کماله تعجب د یجلو از

 آشپزخونس بهش نگاه کردم که به سمتم

 برگشت

 :گفت یا حالت تهاجمب یبا لحن طلبکارانه ا آرام

 ؟یکنیبهم نگاه م ینطوریا یچرا دار هی_چآرام

اومدم و به سمت تراس رفتم به  رونیکردمو از آشپزخونه ب یاخم

 با خودم فکر کردمویآسمون نگاه م

به محبتش تشنم!؟چرا  نقدریشدم؟چرا ا ینطوریکه چرا ا کردمیم

 کیدوست دارم االن برام از اون ک

 شمیم تیرفتارش دارم اذ یدرست کنه؟!چرا نسبت به سرد هاش

 اصل نینکنه من نه نه ا ایخدا

 اتفاق اصل امکان نداره نینداره آره من مطمئنم که ا امکان

 _آرسامآرام

 :به سمتش برگردم سرد گفتم نکهیا بدونه



 بله_

 مادرم شهیبرم پ خوامیبهم بده آرسام م نمویماش چی_سوئآرام

 کردمو به سمتش برگشتم اخم

 با راننده برو_

 خودم برم نهیبا ماش خوامیدارم م نی_خودم ماشآرام

 :باال انداختمو گفتم یا شونه

با راننده  یبر ییخوایپس اگه م دمیبهت نم نتویماش چیفعل سوئ_

 برو

 خشم به سمتم اومد با

 میبه کارهم نداشته باش ی_اصل به توچه قرار بود منو تو کارآرام

 بهم بده چمویزود باش سوئ پس

 اعصابم راه نرو یرو نقدریا دمینم_

 

مثله اونا  یا گهید ی_ازت متنفرم آرسام توهم لنگه مردهاآرام

 یخودتو نشون داد ریفقط د ینامرد

 متوجه شدم ریهم د من

 قدم عقب رفت هیبردم که  زیبه سمتش خ کهوی

 :دمیخشم غر با



چرا  رونیب یبر نتیبا ماش خوامیآره من نامردم چرا چون نم_

 یگردیبرم ریشبها د دونمیم یچون وقت

آره نامردم چون  یبرگشت ریدهنت و بگم چرا د یتو زنمینم خونه

 بهت مویچشمه از مردونگ هیهنوز 

 شهیسرم م رتیغ یندادم تا بفهم نشون

 :با نفرت بهم نگاه کرد و گفت آرام

اسمه مرده متنفرم ازتوهم  ی_از هرچآرام

 متنفرم...متنفـــــــــــــــــــــــــر

...گمشو از جلــــــــــــــــو یبدرکــــــــــــــــــــــــــــ که متنفر_

 چشمـــــــــــام

به نشونه تاسف برام تکون داد و از تراس به سمته  ینفرت سر با

 دیاتاقش دو

 تونمیدربرابر کارهاش نم داید...جدی...نبازدمیسرش داد م دینبا

 خشممو کنترل کنم ایعکس العمل 

زدمو  یبرداشتم نعره ا زیداخله تراس خ زیخشم به سمته م با

 کردم یبرعکسش کردمو خودمو خال

.................. 

 یلیخ یچشم ریجلسه بودمو آرام هم کنارم نشسته بود نگاه ز یتو

 که کردمیاز مردهارو روش حس م



بهتر شده بود فکر کنم  یفقط کم یرفتارش کم دادنیآزارم م داشت

 کارساز بود دمیاون تهد

نگاهش  دونمیکردم نم یپسر احساس م هی یآرامو رو نگاهه

 ...یاز رو ایمشکوکانه بود 

 یپسر؟اون که دختره بد هیحرفا چ نیا دمیتوموهام کش یدست کلفه

 کناره خودت باشه و به ستین

 ...یا گهید پسره

 ایخدا پوووف

 

 یاون پسره بدجور ینگاهه آرام رو دمیتو موهام کش یدست یعصب

 آروم کناره گوشش دهیداره آزارم م

 :گفتم

 کن کوچکآرام برو اون رژتو _

 زیم ریتعجب به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد دستشو آروم از ز با

 یپاش بود و گرفتمو فشار یکه رو

 تنش حس کردم یتو یکه لرزش دادم

 کن کوچکتم بلند شو برو رژتو گف_

 به سمتم برگردوند سرشو

 _آرسام حالت خوبه؟آرام



 شمیکردنه اون المصب بهتر م کوچکآره آره با _

 :پام گذاشت بهش نگاه کردم که آروم گفت یرو دستشو

 ...نذار که نیا یپا نویاما ا رمی_باشه مآرام

 ...برودونمیخب م یلیخب خ یلیخ_

 اشاریو  ریبهم انداخت و رفت ام ینگاه میبلند شد و ن آرام

 مشکوکانه و با اخم داشتن بهم نگاه

از  نویاونام متوجه سرد شدنه رفتار آرام شده بودن و ا کردنیم

 هنوز جلسه شروع دنیدیچشمه من م

 ها مونده بودن که برسن یلیبود و خ نشده

................ 

ضرب گرفته بودم هنوز آرام برنگشته بود  نیزم یبا پام رو کلفه

 کهویلفتش داده بود؟ نقدریچرا ا

نکردم اما با گرد شدنه  یخورد که توجه یزنگ ریام لیموبا

 چشماش تعجب کردم

 _جانمریام

..._ 

 _االن؟ریام

 



..._ 

 _باشه اومدمریام

..._ 

 خب باشه...اومدم یلی_خریام

..._ 

 رونیگذاشت بلند شد و از اتاق کنفرانس ب بشیج یتو لشویموبا

 دنباله آرام دیچه خبره؟با نجایرفت ا

چرا هنوز برنگشته؟بلند شدمو در اتاقو باز کردمو به سمت  برم

 یمتوجه صدا کهویرفتم که  ییدستشو

زدنه آرام شدم راهمو به سمته صدا کج کردم و چشمم به  حرف

 )محافظنیو شاه ریآرام و ام

 (افتادمیشخص

مشکوک داره و  یمن به اون پسره مشکوکم تماسها دینی_ببرامآ

 متوجه یتا کس زنهیآروم هم حرف م

کنه چون از  دیجونه آقارو تهد یخطر ترسمیاش نشه م مکالمه

 افراده شرکت پدرمه

 هست زیخانوم حواسمون به همه چ دی_نگران نباشنیشاه

 یلیمن خ یآقا برا یدارم اما سلمت مانیمن بهتون ا دونمی_مآرام

 لطفا نهیبب یبیآس خوامیمهمه نم



 نیمواظبش باش شتریب

از  تونهیگلم آرسام خودش هم م ستی_آرام جان اونکه بچه نریام

 خودش مراقبت کنه از پسه خودش

 ادیبرب

 :گفت یبا ناراحت آرام

 دیچندتا رو بذار نیچرا نگرانشم شاه دونمیاما خب نم دونمی_مآرام

 و خودتون هم نشیماش یجلو

 دیداخل جلسه حضور داشته باش دییایب

 :زدو گفت یلبخند نیشاه

تحت کنترله  زیهمه چ دی_گفتم که...آرام خانوم نگران نباشنیشاه

 دیآسوده خاطر باش

 

آرام خانوم؟چرا با  گهیچرا داره به آرام م نیمشت شد ا دستام

 من که ای!!خدازنه؟؟یصداش نم یلیفام

چرا بابت  دونمیشدم؟نم یطور نیحساس نبودم چرا ا نقدریا

 ...زدم پس هنوزهم یلبخند شینگران

 الیخیب

 دوتا مرد به سمته آرام اومدن کهوی

 د؟یهست یتهران یاول_شما همسر آقا مرد



 سادیهم پشت آرام وا نیکرد و شاه یاخم ریام

 _بله خودم هستم...امرتون؟آرام

 البته تنها دیاریب فیچند لحظه با ما تشر شهیدوم_م مرده

 :با اخم گفت ریام

درضمن جلسه  انیب ییتنها با شما جا شونیکه ا نمیبینم ی_لزومریام

 شهیشروع م گهید قهیچند دق

 حضور داشته باشن دیبا شونیا

 ...یسر هیفقط  دیاول_نگرانشون نباش مرده

 :وسط حرفشو گفت دیآرام پر کهوی

 ابیهمسرم متوجه غ خوامینم عتریسر یکم یول امی_باهاتون مآرام

 بهم مشکوک بشه نکهیا ای

 طرف نیدوم_حتما...لطفا از ا مرده

 همراهه خانوم برو نی_شاهریام

 تنها باشن دیاول_گفتم که با مرده

 یتهران یآقا دیافته فقط نذار ینم یبابا اتفاق دی_نگران نباشآرام

 ...ریکه ام یدونیمتوجه بشه خودت م

تکون داد با رفتنه آرام دستام مشت شدنو به سمته  یبا اخم سر ریام

 رفتم نیشاه رویام



 آرام کجا رفت؟_

 

 هول شد ریام

 جا چی...هچی...همی_آرام؟اریام

 :حرص گفتم با

که آرام االن همراهه دوتا مرد  دمید ر؟خودمیام یگیچرا دروغ م_

 رفت

 :برگشتم نیسمته شاه به

 درسته؟ یتوهم نرفت یتو بر دی_وچون اونا گفتن که نبانیشاه

 :انداخت و گفت نییسرشو پا نیشاه

 _شرمندم آقانیشاه

 ه؟یتو چ فهیسواله وظ یو واقعا برام جا_

که آرامو برده بودن  یحرص دستامو مشت کردمو به سمت راه با

 نقدریچرا روش ا دونمیرفتم نم

پشتشون راه رفتم  یجلبه توجه چیشده بودم آروم و بدون ه حساس

 چرا نایبردن ا نگیرکآرامو به پا

حس  کهوینکنه بخوان آرامو باخودشون ببرن؟ رن؟یاونجا م دارن

 پشت سرمه خواستم با یکیکردم 



 :گفت ریام کهویبازوم بزنم تو شکمش که  پشت

 مییآرسام ما ی_نزنریام

 دمید نویو شاه ریسمتشون برگشتم که ام به

 د؟یکنیکار م یچ نجایشما ا_

 یکنیکه تو م ی_همون کارریام

 یمن اومدم دنباله زنم توچرا اومد_

اومده دنباله زنه  نمیو ا قمی_من اومدم دنباله زنه رفریام

 آرسام ایپرسیم یی...سواالسشیرئ

صحنه مقابلم رسما  دنهیندادمو بهشون نگاه کردم که با د یتیاهم

 چشمام گرد شد

 

....................... 

 ...واریبه د دنیمحکم کوب آرامو

 :اول گفت مرده

 نکنه دیشرکت مارو تهد گهیکه د میفهمونیبا کشتنه تو به مهندس م_

 ؟یگیم یچ ی_خفه شو...دارآرام

 فهیح متیکشیبعد م میکنیازت استفاده م کمیدوم_البته قبلش  مرده

 دختره یدست نخورده تلف بش



 یهست یخوشگل

 دستمو محکم گرفت ریبه شدت مشت شدن خواستم برم که ام دستام

 یدستمو ول کن لعنت_

 یعجله کن دیآرسام...نبا سای_واریام

 !!نو؟؟؟؟؟؟یا یفهمیزنم در خطره م یلعنت_

 ...اما یدار رتیزنته غ دونمی_مریام

آرام  میاز مردها به اون سمت برگشت یکینعره  یبا صدا کهوی

 از مردها از یکیگذاشت و  نیپاشو زم

 یحرکت برا نیازا شهیزدم هم یدرد زانو زد لبخند محو شدت

 کردیناکار کردنه مردها استفاده م

 دونستینقطه ضعف هاشونو م خوب

 :آروم گفت ریام

از  یچه طور گایاون پسره باشم ن ی_اصل دوست ندارم به جاریام

 گهید هیدرد سرخ شده زنه بروسل

 زور داشته باشه نقدریا دمیبا

 :آروم گفتم دمویکش یپوف

 یزنه منه چه ربط نکهیا یول دمیرو فهم هیزنه بروسل یگفت نکهیا_

 به زورش داره؟



 

 گهید گرهی_خب از تو نشات مریام

شدن  یآره؟زنه آرسام تهران ترسمیازتون م نی_فکر کردآرام

 چه برسه به خوادیخودش دلو جرات م

قراره  یاتفاقات نیکه همچ دونمیشدمو م شیاالن وارد زندگ نکهیا

 شیوقت پ یلیخودمو خ فتهیب

 بودم اماده کرده براش

حرفش دارم حرص  نیزدم که کامل مشخص بود از ا یلبخند

 مگه من چمه که زنه من شده و خورمیم

 !!!ترسناکم؟؟؟ نقدریا یعنیکه دلو جرات داره  نهینشون دهنده ا نیا

 تا نزدم ناکارتون نکردم نی_حاالم گم شآرام

که  یبلند یخواست به سمتش حمله کنه که آرام با اون کفشا مرده

 شکمشو یزد تو یکیپاش بود 

استفاده کرد و آرامو محکم از  تیلحظه مرده دوم از موقع همون

 نتونستم تحمل گهیپشت گرفت د

 نیشاه خوردمیش بود داشتم خونه خودمو محصارزنم رسما  کنم

 زدیداشت با بچه ها حرف م

 نگیپارک نییای_بچه ها بنیشاه

 ادهی_تعدادشون زریام



 نقدریا یعنیبعد زنمو نجات بدم؟ انیتا بچه ها ب ستمیوا ییخوایم_

 منو تو کلیه نیا یعنیرتم؟یغ یب

 !م؟ییایاز پسشون برب میتونیهمش باده؟نم نیشاه و

از  یکیکه  دمیاخ آرام بلند شد به سمتشون برگشتم د یصدا کهوی

 :مردها داد زد

 سر رهیدختره خ_

خودش  یبه لبا یاومد و اون مرده هم دست یآرام خون م یلبا از

 و خونه لباشو پاک کرد به آرام دیکش

 ....خواستهیاون م یعنینگاه کرد  کردیداشت خونه لبشو پاک م که

 نیبش کیبهم نزد دمیکدومتون اجازه نم چی_به هآرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــنیـــــــــــــــــدیفهم

 باشم نتونستم نظاره گر گهیخونم به جوش اومد د کهوی

 

دستم برداشته شدو همزمان باهم بلند  یاز رو ریدست ام دمید

 که میبه سمتشون حمله کرد مویشد

لبخند بهم نگاه کرد  یگرد شده و آرام هم با ترس ول یبا چشما اونام

 رو یچشماش خوشحال یتو

 کردمیحس م یرو هم به خوب یاما ترس و نگران دمیدیم



شدنو منم به سمته اون  ریبا چند تا از بچه ها درگ نیو شاه ریام

 دوتا کثافت رفتم مشت اولو زدمو

 :زدم نعره

 کنمیم چارتیآره؟ب یحاال دنباله ناموسه من_

 نشستمو شروع کردم به مشت زدن به صورتش نشیس یرو

 کنمیکه به ناموسم چشم بد بندازه ناکارش م یکس _

 :زدم نعره

 کنــــــــــم یــارش منـــــــــــاکــــــــــ_

اومد از پشت گردنمو گرفت که با دستام مهارش کردمو  یکی کهوی

 ریمحکم مچشو فشار دادم که ام

 بهم افتاد چشمش

 _آرســــــــــــــــــــــــامریام

آرام و پشت سرش افتادنه مرده  ــــــــــــــــــــهیه یصدا کهوی

 توجهمو به خودش جلب کرد

بهم نگاه کرد و  شیاشک یتعجب بهش نگاه کردم که با چشما با

 :آروم گفت

 !؟ی_خوبآرام



برد که همون  زیاز مردها افتاد که به سمته آرام خ یکیبه  نگاهم

 بهش زدمو با یلحظه مشت محکم

 شد هوشی(که بجگاهیزدم پشت گردنش)قسمت گ بازوم

و  یو با نگران ختیریداده بود و اشک م هیتک نیماش هیبه  آرام

 با کردیبه صحنه نگاه م یاشک یچشما

آرام بره و کنارش بمونه که چند  شیخواست پ نیآدمام شاه اومدنه

 شدن زینفر اومدنو باهاش گلو

م درآوردمو به سمته شونهسمته آرام برگشتم اسلحمو از پشت  به

 آرام به راه افتادمو گفتم:

 

 کشمتینرو مگرنه م ییگفته بودم بدونه اطلعم جا_

بهم نگاه  کردیازش تراوش م یکه ناباور ییبا وحشت و چشما آرام

 کرد اسلحرو به سمتش گرفتمو یم

کردمو  کینشونه گرفتمو شل رفتمیطور که به سمتش م همون

 ...خلص

 (آرام)

 اومد یکردم داشت با اسلحه به سمتم م یوحشت به آرسام نگاه م با

 کشمتینرو مگرنه م ییم جا_گفته بودم بدونه اطلعآرسام



با  کهویکه  کردمیم سیحرفش از ترس داشتم خودمو خ دنهیباشن

 غیهمزمان ج کیشل یصدا دنهیشن

که پشت  یافتادنه پسر یحس نکردم ول یزیهم باال رفت اما چ من

 من بود و متوجه شدم با وحشت

 یعنی...کرده بود...کینگاه کردم...آر...آرسام... شل... بهش

 که چاقو یاون...اون...به سمته پسر

 کیاز پشت بهم حمله کنه و منو بکشه شل خواستیبود و م دستش

 !!کرده بود؟

بهم  شیبرزخ افهیجلو اومد و با همون اخم وحشتناکش و ق آرسام

 لیو تحل هیتجز دنوینگاه کرد با د

که بهم وارد شده بود باعث شد چشمام  یو ترس و شوک عاقبت

 فتمیبشمو ب هوشیبره و ب یاهیس

 شحصار

 

 (آرسام)

به  میداشت مویبرگشته بود مارستانیاز ب مینشسته بود نیماش یتو

 سمته خونه با سرعت سر سام

 ختیریو اشک م کردیم هیصدا گر یآرام ب کردمیم یرانندگ یآور

 کلفه بشمو شتریب شدیکه باعث م



 کنم یخال شتریپدال گاز ب یرو حرصمو

 خوامیمن م ریبرو بم یریبم ییخوایتو م وونهی_آرومتر برو دآرام

 فعل زنده بمونم

 حرفش از خشم فوران کردم نیتلنگر بودم که با زدنه ا هی منتظر

خونه به خونت  میرفت یوقت ای یریمیسرعت امروزم م نیبا ا ای_

 کشمــــــتیتشنم آرام به خدا م

شد و  شتریب دنشیداد و خشم و غضبم ترس و لرز یصدا دنهیشن با

 حاال من گفته ختیریاشک م یه

 کردیکار خودشو م یه نیالمصب اما ا زیمن اشک نر یجلو بودم

 که ییمن وقتا یچرا جلو دونمینم

دختره  هی...شدیم یا گهیبه دختره د لیتبد میعصبان ینطوریا

 دختره شکننده هی...فیضع

...ا... ی...ی...که دست روم بلند کنی_تو...تو...حق ندارآرام

 ...ی...س..سرم...د...د...دادبز...نیح...حت

حقـــــــــــو  نیحق دارم حـــــــــــــــــق دارمو خودم به خودم ا_

 خفه شو مگرنه دمیم

 خفه شو چون امروز خونت کامل حلله زمیریاالن خونتو م نیهم

 ...یکار چی_آرسام به خدا من هآرام

 الل شو تا خودم دست به کار نشدم گمیدارم م ید لعنت_



ترس و  کردینگاه م رونیو به ب ختیشد و آروم اشک ر ساکت

 کردمیوجودش حس م ین ین یتو

بود تصادف کنم که آرام با وحشت داشت به  کینزد چندبار

 نباریا گهید کردیو سرعتم نگاه م میرانندگ

 یبد یدمم گذاشته بود و داشت باز یدر کار نبود پا رو یبخشش

 که امروز خودم کردیرو شروع م

 دادمیخاتمه م بهش

 _تو...رو...خدا...سرعتتو...کم...کم...کن...آر...آر... سامآرام

 

 یچرا در برابر لحن ملتمسش نتونستم مقاومت کنمو کم دونمینم

 یلیسرعتمو کم کردم معلوم بود خ

بود که گرفته بودم  یمیاما برام مهم نبود مهم کار و تصم دهیترس

 یچشمام بود وقت یهنوز هم جلو

 ...... آشغاال اون

قابل بخشش نبود آرام  نیتازه به ناموسم دست زده بودن و ا اونا

 که از یدست خورده بود در حال

که شوهرش بودم دست نخورده بود اما امروز بهش  یمن طرف

 که منم دمیبهش نشون م فهمونمیم



کامل پر شده همشون  تمیدارمو االن هم ظرف تیظرف یتا حد مردمو

 االن توسط افرادم برده شدن به

که بدنه زنه منو  ینفر همون کیبه جز  شنیو دارن شکنجه م انبار

 یلمس کرده بود گفته بودم کار

حسابشو برسم همه صحنه  خوامینداشته باشن چون خودم م باهاش

 اوردمویم ادیبه  نارویها همه ا

خودم  یرتیغ یخاطر ببه  خوردمویخونه خودمو م گرفتمیم شیآت

 درحاله فوران بودم

بهتر بگم فرار  ای دیشد به سمته خونه دو ادهیکه پ نیاز ماش آرام

 نکردمو بلفاصله یکرد که منم نامرد

و من هم  کردیم هیو گر رفتیاز پله ها تندتند باال م دمیدو دنبالش

 کهویبه سرعت دنبالش بودم که 

 اتاقش شد و درشو بست و قفلش کرد وارد

 :به در زدمو داد زدم یمشت یعصب

 رویلعنت نیباز کن ا_

متنفر  شهیکلفه بشم هم شتریب شدیو ترسونش باعث م ونیگر یصدا

 رفتار کنم که زنم یبودم طور

ناله  یصدا ادهی ونشیو گر دهیترس یصدا دنهیبترسه با شن ازم

 خوشگل یچشما ادهیمادرم افتادم 



 ...چشمام بودن افتادم دستام مشت شدن یکه جلو شیاشک

 کردم؟یکار م یچ داشتم

باهم حرف  یآرسام بذار آروم بش یهست ی_تو االن عصبانآرام

 میزنیم

 زد یغیصداش ج دنهیبه در زدم که آرام با شن یمحکم تر مشت

 یمگه تو حرف کنهیفرو کش م تمیعصبان ختمیهروقت خونتو ر_

 خراب نیدره ا یزدن هم گذاشت یبرا

 کنمیم چارتیب شکونمویباز کن مگرنه به قران درو م شدرو

 الیخ ی_مگه مغزه خر خوردم بازش کنم توروخدا آرسام بآرام

 کنمی...دارم سکته مکنمیشو...خواهش م

 

بودمو سکوت کردمو  الیخیهمه کارها و ماجراهات ب یبرا_

 گفتمیم یاحمقا ه نهینداشتم ع تیکار

اما  دهیکارهارو انجام نم نیا گهید کنهیم ریتغ شهیدرست م خودش

 توبه گرگ رینخ

 ...مــــــــــــــــــــرگمرگــــــــــــــــــــــه

قفل هارو در اوردم رمز  یتیکردمو کارت امن بمیج یتو دستمو

 یرو فعال کردمو همه درها و حت یتیامن



که باعث شد دره  دمیها قفل شد کارتو به دستگاه کنار در کش پنجره

 از بشه وارد شدمو در اتاقواتاق ب

 بود نیهم یتیقفل امن یخوب بستم

 وحشت بهم نگاه کرد و آروم آروم عقب عقب رفت با

 ای_ن...نه...آر...آر..آرسام...جل...جلو...ن...نآرام

 آروم به سمتش رفتم یطور با قدمها همون

 نگفتــــــم ایگفتم  کشمتیم نمیبهت بب یا گهیگفته بودم حرکته د_

 بار هی نیهم دیببخش یآرسام گفت ی_گفتآرام

 چند بار ببخشم هـــان؟چند بـــــار؟تو بگو چندبار آرااااام_

 کنمیبارو ببخش التماست م هی نی_همآرام

 ستیدر کار ن یبار بخشش نیا_

 آرسام کنمی_التماست مآرام

 یدونیدم؟میاون صحنه هارو د یوقت دمیکش یامروز چ یدونیم_

 هروقت چشمم به زخمه کناره لبت

 ؟یلعنت کشــــــــــــــم؟آرهیم یچ خورهیم

 ...آرسام به خدا من فقط عا خواستمی_به خدا منم نمآرام

 یو نخواست یکه نذاشت دمید یالل شــــــــــــــــــــــو دختره عوض_

 همراهت نیشاه ای ریام



 انیب

 تنها برم آرسام دی_به خدا اونا گفته بودن که من باآرام

 

 یبد یبه من خبر نکهیو بدون ا یکردیقبول م دیوتو هم با_

 آره؟؟ یفتیهمراهشون راه ب

 :لباسمو باز کردمو همزمان گفتم یها دکمه

که  یاما حرفه من رهیتو گوشت فرو م بهیچه قدر خوب حرفه غر_

 شوهرتــــــــــم به درک آرررررررره

نامرد  هیدارمو  رتیکه من غ دمینشونت م دمیاالن نشونت م اما

 ازت نتویماش چهیچرا سوئ ستمین

 گرفتم؟

سگ داشت  هی نهیو ع دیلرزیکرد م هیانداخت و گر نییپا سرشو

 نیهم بترسه چون ا دیبا دیترسیازم م

 گذشتمیازش نم گهید بار

 ازت گرفتـــــــــم؟ نتویماش چیجوابه منو بده چرا سوئ_

 :بغض گفت با

 نرم رونی_تا...تا بآرام

 بود؟ یدرسته؟هدفم چ یو با راننده بر ینر رونیتا ب_



 دونمی_نمآرام

صورتش خم  یسرمو رو کردمیمو باز مزنجیرطور که  همون

 دشیملتمس و ترس یکردم که با چشما

 نگاه کرد بهم

 ...که یخبر داشته باشم تا فکر نکن یریتا هرجا که م_

 دستم گذاشت یرو دستشو

 _بازش نکنآرام

 :زدم که با التماس گفت یپوزخند

 باهام نداشته باش آرسام یبازش نکن کار کنمی_التماست مآرام

 اتفاقا االن وقتشه_

 

 _آرسام ببندش توروخداآرام

پا  نقدریتا ا ادیدستت ب زهایچ یلیاز امروز به بعد خ خوامینه م_

 یدمم نذار یرو

 یسر خوردنش و جمع شدنش و قرار گرفتنه دستاش باال دنهید با

 حرفمو ادامه ندادم هیسرش بق

به دستش نگاه کردم مچه دستشو محکم  دمویچیدور دستم پ موزنجیر

 گرفتمو مجبورش کردم بلند



 ستهیو با شه

 حلقت کو؟_

 

 

 

 بغض به انگشتش نگاه کرد و دستشو پشتش برد با

که  یبه کمد دمیو محکم باال بردمو کوبزنجیرزدمو  یا نعره

 یزد حت غیکنارش بود که با وحشت ج

 دادمیبه خودم اجازه نم یعنیاومد  یهم دلم نم طیشرا نیا یتو

 کتکش بزنم چون به نظرم کتک

 ظربرو زدم به کمد کنارش نیبه خاطر هم کردیدرست نم رویچیه

 گفتم حلقت کـــــــــــــــــــــــــــــــو_

 _گ...گ...گمش...ک...ک...کردمآرام

 دنهیدستم فشار دادم که با د یو توزنجیرخشم بهش نگاه کردمو  با

 دسته مشت شدم با ترس و

 :سرشو باال آورد و گفت شیاشک صورت

 خورمیبود قسم م ی_به خدا از عمد نبود اتفاقآرام
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دختر  هیبه چه درد  یدونیآره؟اصل م هیچ یحلقه برا یدونیم_

 یزیبهم چ ویگمش کرد خوره؟چرایم

 برات ارزش داشت؟ نقدریا یعنیهان؟ ینگفت

 کنم داشیپ تونمیم کردمیآرسام...فکر م دمیترسی_به خدا مآرام

 آرررررره یکرد داشیپ_

محکم خوابوندم تو صورتش که  یکیباال بردمو ناخواسته  دستمو

 نیاز شدت ضربه افتاد زم

 یکتک خوردن هم ندار اقتیل یحت_

 

 شتریاگه ب دونستمیو به سمته اتاقم رفتم م رونیخشم از اتاق زدم ب با

 اونجا بمونم ناقصش نیاز ا

 کردمیم

رو  دمشیکه روش باال برده بودمو نگاه کردمو محکم کوب یدست

 :لب گفتم رینرده روبه رومو ز

 شیاحمق قرار نبود بزن یآخرشو خراب کرد نیا_

 (آرام)

ارسام منو زده بود تازه  شدیرفتنش زجه زدم باورم نم رونیب با

 ش کتکم بزنه نه نهزنجیربا  خواستیم



 شناختمشیکه من م ستین یآرسام نیا

 اتاقم اونقدر زجه زدم که از حال رفتم گوشه

................. 

اتاقه خودم بودم همه  یباز کردمو به اطرافم نگاه کردم تو چشمامو

 بود فکر کنم کیتار کهیجا تار

که از آرسام خورده بودم  یلیس ادهی کهویهشت و نه باشه  ساعت

 حقم بود دونستمیم نکهیافتادم با ا

 یبزنه اشکام دوباره جار یلیاون حق نداشت بهم س اما

 اون یشدن...من...من...دوسش داشتم...ول

 ...کارش بهم فهموند منو...منو نیا با

 رتیروم غ نقدریبالشتم فرو کردمو زجه زدم چرا ا یتو سرمو

 نشون تیروم حساس نقدریداره؟چرا ا

 نکهیا دنهیمردونشه؟چرا با فهم رتیفقط به خاطر غ یعنی دهیم

 حلقمو گم کردم زد تو گوشم؟چرا از

چرا  اید؟خدایلرزیکبود شده بود؟چرا از شدت خشم داشت م خشم

 باشه؟چرا ینطوریا دیمن با یزندگ

 بکنه؟چرا؟چرا خدا؟ ریآرسام تغ دیبا

 

 (آرسام)



زدمو دعوا کردم  یلیگوش آرام س یکه تو یکه از اون شب دوشبه

 رونیروزه از اتاقش بدو گذرهیم

 ومدهیصداشم در ن خورهیهم نخورده و نم یچیو ه ومدهین

بار خشممو کنترل کنم  نیبودم اما نتونستم ا مونیپش یلیکارم خ از

 خواستمیفقط م زنجیربا اون 

نبودم که دستم هرز  یبزنمش چون من مرد خواستمینم بترسونمش

 ...بره اما االن

...لرزش بدن و پاهاش دشی...رنگ پردشیترس ی...چشماشیگر

 چشمام بودنو یهمه و همه جلو

 یکه برمو ازش عذرخواه دادیغرورم اجازه نم دادیعذابم م داشت

 ...من یکنم ول

بلند شد که با سرعت پتورو کنار زدمو به  غشیج یصدا کهوی

 سمته در اتاقم حمله ور شدمو به سمت

 یآرامو لرزون رو دمویکش نییرو پا ریبردم دستگ ورشی اتاقش

 دمید زدیم غیکه ج یتخت درحال

برام مهم  زیچ هیبه سمتش رفتم رفتارام دسته خودم نبود تنها  عیسر

 بود که بتونم آرامو نیبود اونم ا

 !!!!کنم آروم

ش کردم به خودم فشارش دادم حصارتخت نشستمو محکم  یرو

 موهاش فرو کردم و آروم یدستمو تو



 کردم زمزمه

خواب  هیآرام...فقط  ستین یچی...هستین یچی.هآروم باش.._

 بود...آروم باش...من کنارتم...آروم

 

 

 آرام باش

هم بازومو چنگ  یو زجه زدن بود گاه هیم درحاله گرحصار یتو

 درد نداشت فقط داشت درد زدیم

اون حالت موندمو موند تا آخرش  یاون قدر تو کردیم شتریب قلبمو

 آرومو ساکت شد فقط آروم هق

زدم تونستم آرومش کنم معلوم بود که  یلبخند محو کردیم هق

 ازم جدا بشه خوادینم

 

که اون  دمیتخت خوابوندمش و خودمم کنارش دراز کش یرو

 سیخ یوحش یخاکستر یچشما

زدم که رسما  یشوک زده بهم نگاه کرد لبخند محو خوشگلش

 که ییچشماش گرد شد آروم دستمو جا
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چشمامو بستم  دمیزده بودمو االن هم کبود شده بود کش یلیس بهش

 :گفت یکه آرام با ناراحت

 _نکن آرسام درد دارهآرام

که  دمیباز کردمو بهش نگاه کردم اروم کنارش دراز کش چشمامو

 یباتعجب بهم نگاه کرد دستمو رو

 :گذاشتمو گفتم صورتش

 هنوز هم درد داره؟_

 :گفت باتعجب

 _آ..آ...رهآرام

 :ه خودم چسبوندمشو گفتمب آروم

 کنترل کنم تموینتونستم عصبان_

 به کلت نخورده؟ یزیآرسام؟چ ی_خوبآرام

 نه خوبم آرام_

 ا؟یعوض شد یلی_خآرام

 نه من یکه عوض شد ییتو نیمن اصل عوض نشدم ا_

 :گفت یبا لحن طعنه دار آرام

و  یتو دراورده بودزنجیر نی_آره معلوم بود به خاطرهمآرام

 دونستیخدا م یمنو بزن یخواستیم



 یهم بکن یا گهید یچه کارا یخواستیم

 یمقابله صورته خودم قرار دادمو مجبورش کردم تو صورتشو

 که ییاون چشما یچشمام نگاه کنه تو

 نگاه کردم کردیمنو مجذوب خودش م شهیهم

 

 زنجیربا  خواستمیمن نم رهیبدون که من دستم هرز نم شهیهم نویا_

 نکهیا یکه به جا یدیبزنمت د

ضربه رو به تو بزنم به کمد زدم فکر نکن که نکشتمت به  اون

 بوده نه فقط به خاطر میرتیغ یخاطر ب

 یخواستیکه تو نم دونستمیبودمو م دهیحرفا شن یسر هیبود که  نیا

 مگرنه منم مردم فتهیاون اتفاقا ب

قسم به  دمیدینم تویگناه یاون صحنه ب ایباش اگه اون حرفا  مطمئن

 همون خدا دستو پاتو خورد

 بترسونمت خواستمیمن فقط م کشتمتیم کردمویم

بزنم فکرکنم  یبهم رفت که باعث شد لبخند محو یغره ا چشم

 حرفام قانعش کرده بودو دوباره

 شده بود طونیش

شلوارم از ترس همش  ی؟تویبه سرم آورد یچ یدونی_مآرام

 درحاله شکوفه کردن بودم



 :وم نوازشش کردم که آروم گفتزدمو آر یلبخند

 ؟ی_آرسام خوبآرام

 میاه_

شده که  ی_پس آرسامه مغروره برجه زهرماره ترسناک چآرام

 دهیو االن هم کنارم دراز کش نجایاومده ا

 زنه؟یداره بهم لبخند م و

 شدم کینزد شتریچسبوندمو بهش ب شتریبهش ب خودمو

 امشب هی نیهم_

 ؟یامشب چ هی نی_همآرام

 مینطوریا_

 ؟یشی_اها از فردا به بعد دوباره سگ مآرام

کرد  کیبهم نزد شتریخودشو ب دیخند زیر زیبهش دادم که ر یفشار

 بازوم گذاشت و با یو سرشو رو

 دیکش یخطوط نامفهموم نمیس یرو دشیاشاره کش انگشت

گرفتم که  میآرسام تصم ترسمیم یلیازت خ ییبخوا تشوی_راسآرام

 دمت نذارم یپارو گهید

 

 یگرفت یخوب مهیتصم_



گفته  دمیمثله قبل حرصت م امیاز حرص دادنت کوتاه نم ی_ولآرام

 باشم

کردم که آرام دستشو باال اورد و گذاشت کنار  یخنده مردونه ا تک

 صورتم

 آرسام یشیچه قدر خوشگل م یزنیلبخند م ی_وقتآرام

چشم ازم گرفت و  یچشماش گردوندم که با تخس یتو چشمامو

 بازوم بود یهمون طور که سرش رو

بود دست  نشیس یو به سقف نگاه کرد و به بازوم که رو دیچرخ

 همون نوازش خودمون از ای دیکش

و باهاشون  دیکشیموهام دست م یکارش چشمامو بستم آروم تو نیا

 خندم گرفته بود رفتیور م

برق از کلم  چیتو صورتم ه یزد یوقت نهیسنگ یلی_دستت خآرام

 راست ایاز چپ خوردم  دمینفهم دیپر

 یزد لیبا ب انگار

 بهش دادم که آخش دراومد یکه فشار دیخند زیر زیر

 ی_نکن لهم کردآرام

 بود یکار الزام نیا یزدیحرف م یادیز یداشت_

 گذاشت و آروم نوازشش کرد نشیقفسه س یدستمو رو کف



بزرگتره...هم بزرگتره _دستات چه قدر بزرگن...از ماله من آرام

 هم درشت تر

 کرد سشیکف دستم گذاشت و باهم مقا یرو کشویکوچ یدستا بعد

 آرسام نی_ببآرام

 ماله من مردونس ماله تو دخترونه س_

غول  یماله مردا به خصوص مردها دیگی_اوه بله راست مآرام

 گنده باشه نقدریا دیمانند مثل شما با

 رسما چشمام گرد شد شیحرفه بعد دنهیکردم که با شن یخنده ا تک

 

چراغ  ری...قد؟صد رحمت به تلیگور هیاندازه  گاین کلوی_کل هآرام

 هی...خب هی...هیبرق...زور به اندازه 

 ادیز یلیکه زورش خ یزیچ هیخلصه  دونمی...مثل... اه...نمزیچ

 باشه

کردنش بود از طرزه فکرشم خندم گرفته بود  تیموقعه اذ حاال

 و بردمو قلقلکش دادم کهپت ریدستمو ز

 نکن گفتیم یو ه دیخندیم

 چراغ برقم؟آره؟ ریت هیحاال که من اندازه _

 ...گمی_خ...خوب...م...مگه...د...د...دروغ...م...مآرام

 نه خانوم_



 _وهللا...حرف دلمو زدم خوآرام

پتو شروع کردم به قلقلک  ریتخت نشستم ز یبلند شدمو رو نباریا

 یتا باهاش برخورد نکن نیدادنش ا

پتو پنهون کرده بودمو قلقلکش  یسرشو تو ادیکوتاه نم یزیچ از

 شدیادب م دیدختره با نیا دادمیم

 یکارها ول نیاز حرکاتم تعجب کرده بودم اصل منو چه به ا خودمم

 یانیپا یباالخره روز یهر خوش

 داره

.......................... 

 یهار یاله یجنبه...ا یب تهیخدا ازت نگذره عفر یاله ی_اآرام

 نیبندازمت گوشه...نه...نه...هم یریبگ

 یریبگ یکچل یاله ی...ایبلرو سرم آورد نیکه ا یهار االنشم

 شاءهللایبهت بخندم...ا یزشت بش

 رمویبگ یسر قبرت پارت امیب یریبم شاءهللایحلواتو بخورم...ا خودم

 قر بدم

 صداشو آرومتر کرد و ادامه داد کهوی

که  ی...هرچگنی...اجاق کور مگنی...حامله مگنی_نازا مآرام

 یبش گنیم



 شدمیم یطور هیپرو بود خندم گرفته بود و  نقدریچرا ا نیا ایخدا

 یسیباهام رودربا دمیفهمیم یوقت

 نداره

 ؟یساکت ش ییخواینم_

 

 یصادف کنت شاءهللایمونده...ا رهامی_نه بذار فعل دعا خآرام

 ستمیبه مرگت ن ی...نه...نه...راضیریبم

 

 

 یطور نی...ایو سوراخ سوراخ بش کهیت کهیبعد ت یکشته بش یول

 بهتره و درضمن حالشم یلیخ

 شترهیب

 :گفتم دمویباال کش شتریگرفته بود جلوتر رفتم و پتو رو ب خندم

گربه کوره بارون  یبه دعا یبخواب یو کم یکن دهنتو ببند یسع_

 بارهینم

 حرص بهم نگاه کرد که خواست جوابمو بده دکتر وارد اتاق شد با

 از سرمون گذشت نباریخوبه ا پوووف
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................... 

 د؟یچه طور ی_خب خانومه تهراندکتر

 :زد و گفت یلبخند ناز آرام

 کنهیدرد م یخوبم فقط هنوز پام کم دییبخوا تشوی_خب راسآرام

 :و گفت بهم نگاه کرد یچشم ریز دکتر

 بل سرتون اومده؟ نیکه ا دیکرد یکار م ی_شما تو خونه چدکتر

 :انداختو گفت نییسرشو پا آرام

 بگم واال ی_خب چآرام

به سمت  نیاومد به خاطر هم یدکتره اصل خوشم نم نینگاهه ا از

 تخت االن یآرام رفتم که رو

 :گوشش گفتم یبود آروم تو نشسته

 یاتاق بر نیسالم از ا کنمینم نیشالتو بکش جلو مگرنه تضم_

 کنهینگات م یجور هیدکتره  نیا رونیب

 لیبه بعدهم لطفا لبخند ژکوند هم تحو نیاز ا ادیاصل خوشم نم که

 نده

که بدونه توجه به تعجب  کردیگرد شده بهم نگاه م یبا چشما آرام

 کردنش به سمت دکتره برگشتمو با

 گفتم: اخم



 

 چیاز لب استخر پاش پ شونیفقط ا میکردینم یکار بخصوص_

 خورد و افتاد تو آب نگرانش شدم

 شدم مونیاالن پش یول نجایآوردمش ا نیهم بخاطر

برگشتمو با  کردیگرد شده بهم نگاه م یسمته آرام که با چشما به

 :اخم گفتم

 ادیب تونیبه دکتر خونوادگ گمیم میبلند شو خودتو آماده کن بر_

من  یتهران یوجود اومده آقابراتون به  ی_فکر کنم سوءتفاهمدکتر

 نداشتم یمنظور خاص

کاره من با  نیا دنهیزدمو به سمتش رفتم که آرام با د یپوزخند

 :گفت ینامفهوم یصدا

 _آ...آر...سامآرام

 :دکتر که شدم آروم گفتم کینزد

و مطمئن  ادیبه زنم نگاه کنه خوشم نم ینطوریکه ا یمن از مرد_

 پس با زبون گذرمیباش ازشم نم

 ارهیسرمشو در ب ادیبرو به پرستار بگو ب گمیدارم بهت م خوش

رفت به سمتش که  رونیاخماشو برد تو هم و از اتاق ب دکتر

 مواجه شدم شیاشک یبرگشتم با چشما



 دایتوش هو یسرخ یخوشرنگش االن رگه ها یخاکستر یچشما

 نازش شتریبود که باعث شده بود ب

 کنه

ش گذاشتم با انگشت شصتم سمتش رفتمو دستمو اطراف صورت به

 :اشکاشو پاک کردمو گفتم

 نکن ینکن صدبار گفتم چشماتو بارون هیگر سیه_

 :گفت یلرزون یصدا با

 آرسام یخودم یرتی_برج زهرمار غآرام

م و شروع کرد به حصار یحرف خودشو انداخت تو نیگفتنه ا با

 یلیکردن من هم ناخواسته خ هیگر

 محکم به خودم فشارش دادم یرارادیغ

 راتیتغ نیوا میبکنه از جمله خودمو زندگ ریتغ زهایچ یلیخ وقتشه

 که االن یشامله حاله دختر

 !!شهیهم م مهحصار

 

 (آرام)

 پیکه امادش کرده بودمو تا یمتن اس یطونیبرداشتمو با ش مویگوش

 آرسام فرستادم یکردمو برا

 :کردمو با خودم گفتم یطانیش خنده



 دو سر وهیآقا د یدیم یچه جواب نمیبب_

 یهم زنگ زدمو برا اشاریو  ریآرسام به ام یبرا امکیارسال پ با

 انایزدم ک ینهار دعوتشون کردم لبخند

عقد کرده بودنو فقط مراسمه ازدواجشون مونده که اونم سه  ریام با

 گسیماهه د

 چرا جوابمو نداد نیا دمیکش یپوف

 پوووووف

اتفاق  مارستانیب یکه تو ییهمون ماجرا ادهیافتادم  شیدوماه پ ادهی

 زدم یافتاده بود لبخند محو

منو گرفت اون قدر منو  یروز با زدنه اون حرفا آرسام وقت اون

 شکستنه استخونامو یفشار داد که صدا

 دمیواضح شن یلیخ

 یلیشروع کرد به قلقلک دادنم قلقلک خ نویمنو انداخت زم ادمهی

 ش واقعا برامکه تحمل یوحشتناک

از دستش فرار کردم لب استخر  یسخت و عذاب آور بود وقت یلیخ

 بودم که لنگه کفششو به سمتم

آب  یخوردو افتادم تو چیکرد که خورد پشت گردنمو پام پ پرت

 بود تا حاال یدنیآرسام د افهیواقعا ق

 خخخخخ دمیاتفاق د نیبودم که با ا دهیند دشویترس افهیق



لبام  یرو یافتم ناخواسته لبخند محو یم شیباز رتیغ ادهی یوقت

 ریتغ میلیکرده خ ریتغ نهیشیم

 خوشحالو خرسندم رشیتغ نیو من واقعا از ا کرده

 

 (آرسام)

گذارها و دوتا از کارمندها و سه تا از نقشه کش  هیاز سرما یکی

 اتاقم بودنو به قول یشرکتم تو یها

 بلند شد میگوش برهیو یکه صدا میجلسه باهم داشت هی معروف

ام اومده از طرف آرام بود اولش  یبرام پ دمینگاه کردم که د بهش

 خواستم بازش نکنم اما با خودم

بخواد به خاطر  یزیچ ایبراش افتاده باشه  یکه نکنه اتفاق گفتم

 دنهیاسشو باز کردم که با د نیهم

 چشمام گرد شد متنش

 ...یدوسم دار یعنی یاس و بخون نیاگه ا)

 ...یعاشقم یعنی یپاکش کن اگه

 ...یوونمید یعنی یجواب بد اگه

 ...یریمیو برام م ییخوایمنو م یعنی یجواب ند اگه

 (طونیش کری)همراه با است؟یکنیکار م یچ حاال



کنارگذاشتم بعدا  مویهم فشار دادمو گوش یحرص دندونامو رو از

 دایجوابه دندون شکن براش پ هی

 نه برگه شلغم یآرسام تهران گنی...بله...به من ممینمایم

...................... 

سرش  ریبرگشتم ام ریو ام اشاریبسته شدنه در اتاقم به سمته  با

 هم داشت اشاریبودو  شیگوش یتو

 کندیپوست م بیس

 

 نهار مارو دعوت کرده یجون برا ی_آرریام

 یمن صدبار بهت نگفتم به آرام نگو آر_

 عشقم؟ ادیخوشتون نم هی_چریام

 آدم شو کمی یریگیزن م ی...دارریبم_

 انایآدم بشو باشه بدبخت ک نی_فکر نکنم ااشاری

 :و گفت اشاریزد به  یپس کله ا هی ریام

خانوم دوما تو اول آدم شو بعد من ادم  اناینه و ک انای_اوال کریام

 پسر ریپ شمیم

 شازده یپسر بود ریپ شی_خودت که تا دوماه پاشاری

 :گفتم یبا اعصاب خورد کهوی



 سرم رفت دیخفه ش شهیم ییهو_

 مویگوش عیافتادم سر یزیچ هی ادهی نمیبب سایکردم وا یمکث کهوی

 کردمو پیبرداشتمو شروع به تا

 برا آرام اس کردم متنو

 !!!!نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهیا

 )آرام(

 

 یصدا دنهیخورشت بودم!که با شن یآب غوره تو ختنیر درحاله

 بردمو رجهیبه سمتش ش سکالمیم

 باز کردم متنو

ارزش هزاران بار  زهایچ یبعض یگاه یباشد ول یتکرار دیشا)

 دوسم یلی:خکنمیتکرار را دارند تکرار م

 (یکشان یوار در نبود من خود را به آب و آتش م وانهیو د یدار

 ؟دارمیندازیدست م وونم؟منویفشار دادم من د رویحرص گوش با

 جون تیبرات قزم

................ 

و  اشاریو  ری...خوشمزه شده بود اممیمزه مزه کردم...ا خورشتمو

 آرسام برگشته بودنو صداشون کله

 برداشته بود خونرو



نهار  زیم یبرداشتمو رو تونویرفتمو از توش ز خچالیسمته  به

 گذاشتم که چشمم به آرسام افتاد یخور

 آرسام؟ ییخوایم یزیچ_

 با اخم به سرتاپام نگاه کرد آرسام

 !؟یدار ییبا کلمه نامحرم آشنا انای_تو احآرسام

 یظرف ها یتو تونویکه داشتم ز یباال انداختمو درحال یا شونه

 گفتم:ال ختمیریمخصوصش م

 یاخه؟آرسام اون دوغ هارو تو هینیسواالت د دنهیاالن وقته پرس_

 کردم یهرکارکن لطفا  یپارچ خال

 استفاده کن بازش کن تیدرشو باز کنم از اون زور غول نتونستم

گذاشت  زیم یاز دستم گرفتو رو تونویاخم جلوتر اومد و ز با

 داد تا بهش یفیبازومو گرفتو فشار خف

 کنم توجه

 نامحرمتن؟ ریو ام اشاری یدونستی_مآرسام

 ؟یشد وونهید_

 

 _جوابه منو بدهآرسام

 ؟ی...پس چمیهیا_



 !!ه؟؟یچه طرزه پوشش نی_پس اآرسام

 !!!نگو نه پوشش من چشه مگه؟؟ یشد وونهید گمیم یوقت_

 ستی_چش نآرسام

 آرسام؟ یشد یطور نیا ؟چرایدیم ریبه من گ دایجد یچرا تو ه_

 یبرا یتیکه منم حد و ظرف کنمیدارم گوشزد م دمینم ری_گآرسام

 یکار کهویخودم دارم امکان داره 

 که به ظرر هردومون تموم بشه بکنم

باز به رفتنش نگاه کردم داره  یرفت که با دهن رونیاشپزخونه ب از

 !!!شهیخطرناک م

........................ 

زد و ابروشو باال داد پشت  یا روزمندانهیلبخند پ دنمیبا د آرسام

 براش نازک کردم که لبخند یچشم

 زد یکش دختر

خاطر آقا رفتمو لباسامو عوض کردم بماند که اون دوتا بدبخت  به

 چه قدر تعجب کرده بودن

 تو گلوم دیزد غذا پر ریکه ام یکه با حرف میغذا بود زیم سره

 !!؟یمنو عمو کن ییخوای_زن داداش تو نمریام

 :با اخم سرشو باال اورد و گفت آرسام



 قدر حرفه مفت نزن غذاتو بخور نی_اآرسام

 ادب ی_مرسریام

 :آب به دستم دادو گفت وانیل هی آرسام

 _بخورشآرسام

 

 انداختم نییازش خوردمو سرمو با خجالت پا یکم

 ریام یا

فحش  اقتیل یحت یخودتو بکش دیخورد با دی...حرص نبایخ یب

 به انایک دونمیدادن هم نداره نم

 !دل خوش کرده و قراره بکنه؟ نیا هیچ

 (آرسام)

خوشحالم چون شرکت رستگارو ورشکست کردم و االن به  یلیخ

 نشسته انتقامه خودمو اهیخاک س

نشسته و  اهیکه توسط من به خاک س دیفهم یازش گرفتم وقت آرامو

 رفته سکته نیمال و اموالش از ب

که آرام اصل بچه  دمیفهم قاتمیطبق تحق لچرهیو یو االن هم رو کرد

 بهش نگفته یول ستیرستگار ن

کرده با  ریتغ یلیداغون نشه اخلق و رفتارم خ نیاز ا شتریتا ب بودم

 اوقات یو آرام گاه اشاریو  ریام



 !کردم شرفتیپ یلیاز لبخند هم فراتر رفتم و خ یحت کنمیم یشوخ

چرا اما  دونمینم دمیبه خرج م ادیز تیحساس یلیآرام خ یرو

 پسرها یدوست ندارم به مردها وحت

جلف باشه  ادیز ایتوجه بکنه و طرزه پوشش جلوشون بد باشه  ادیز

 مثل چشمام اشاری رویبه ام

 یجلو رهیبگ ادیکردم که  نیداشتم اما اون کارو به خاطر ا نانیاطم

 پوشش درست باشه یهر مرد

 اتاقمو روشن کردمو چشمامو بستم ریپل

 ...حســــــــــــــــــه

 

 ...نگار تازه اومـــــــــدهتو دلم ا یبــــــــــــــــیعج

 ...یحســـــــــــــــــ

 ...تــــــــــــو گهیم که

 ...به جونم زده شیآت عشقت

 ...قلبــــــــــــــــــــــــــم

 ...تب و تابه پر

 ...دنتیقراره از عشق د یب اون

 ...که هیجور هی حسم



 ...دمـــــــــــــــتیکه د یبگم وقت یکه چ دونمینم

 ...عاشقتم عشقم یبدجور

 ...زمیعز

 ...شمیاز پ یکه رفت یروز از

 ...ضــــــــــمیمر

 ...عاشقتم عشقم یبدجور

 ...زمیعز

 ...شمیاز پ یکه رفت یروز از

 ...ضــــــــــمیمر

 ...حســــــــــــــــــه

 تو دلم انگار تازه اومـــــــــده... یبــــــــــــــــیعج

 

 

 

 ...یحســـــــــــــــــ

 ...تــــــــــــو گهیم که
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 ...به جونم زده شیآت عشقت

 ...قلبــــــــــــــــــــــــــم

 ...تب و تابه پر

 ...دنتیقراره از عشق د یب اون

 ...که هیجور هی حسم

 ...دمـــــــــــــــتیکه د یبگم وقت یکه چ دونمینم

 ...عاشقتم عشقم یبدجور

 ...زمیعز

 ...شمیاز پ یکه رفت یروز از

 ...ضــــــــــمیمر

 ...عاشقتم عشقم یبدجور

 ...زمیعز

 ...شمیاز پ یکه رفت یروز از

 ...ضــــــــــمیمر

............................ 

 میکردینگاه م لمیف میداشت مویمبل نشسته بود یآرام رو همراهه

 که منو دیفکر کرد دیاشتباه نکن رینخ



کل  شونیا ریه؟خیکی لمیانتخاب ف یتو قمونیسل مویسازیباهم م نیا

 لنیاز نظر داشتنه باال خونه تعط

 

که من خبر دارم به اجاره داده آخه من مرده خونم  یاون طور و

 انتخاب کنم ونویزیمن کانال تلو دیبا

 ...خانوم یول

 :گفتم کلفه

 ؟یکنیم گاشین یتو دار هیمزخرف لمیچه ف نیآرام آخه ا یوا_

 غر نزن لطفا نقدریا کنمیم گاین لمیآرسام...دارم ف سی_هآرام

با  لم؟منیشد ف یشدم آخه تام و جر الیخیچپ نگاش کردمو ب چپ

 نشستم کارتون کلیسنو ه نیا

 کنمینگاه م یجر تامو

به تام  یسیپل یها لمیازف دهیکارم به کجاها کش ایخدا یهــــــــــــ

 دمیرس یو پلنگ صورت یوجر

 هیزنه من گرفتم؟حاال خوبه خدارو شکر سور نیآخه ا پوووووف

 زیبود خودمو حلقه آو یاگه دائم

 کردمیم

 :افتادم به سمتش برگشتمو گفتم یزیچ ادهی کهوی

 ؟یدیلباس خر_



 :گفت رهیبگ ونیزیکه چشمشو از تلو نیبدونه ا آرام

 _لباس؟آرام

 گهیمراسم د یلباس برا_

 _آها نه هنوز گذاشتمش باتو برم بخرمشآرام

 دمیمن هم هنوز نخر میبخر میخب پس بلند شو تا بر یلیخ_

 :تعجب گفت با

 !!م؟ی_منو تو االن باهم برآرام

 میهیا_

 

 :مبل بلند شد و گفت یاز رو یبا خوشحال آرام

 به چشم سه سوته خودمو اماده کردم ی_اآرام

 سه ساعت شهیجونه عمت سه سوتش م آره

 (آرام)

 اه_

 :که با حرص گفتم دیخند زیر زیر آرسام

 شاءهللایحلواتو بخورم ا یا_

 زهیم زهی_خدا نکنه خانوم رآرسام



 آره؟ زمیم زهیمن ر_

 ؟یستی_مگه نآرسام

 خفه_

سره  دمیبهم قرض بده قول م ی_خفه کن ندارم تا خفه شم دارآرسام

 ارمیبرج پسش ب

 نمکدون_

 شور اری_خآرسام

 بابا یا

 

بهتر  یلیخ شیهمون برج زهرمار دسیفا یکل ب نیبحث با ا جرو

 روش...دست مرده هزار نیبود تا ا

 از پشت بسته چهررو

نگاه  یلباس فروش یبه مغازه ها زدمویطور باخودم غر م نیهم

 ...که کردمیم

 چه خوشگلـــه ییوو

 آرســـام_

 :کرد و گفت یاخم

 نزن غی_جآرسام



 نیاونو بب الیخیب نارویزدم ا غیج یمن ک_

 دنشیبرگشت که با د کردمیکه بهش اشاره و نگاه م یسمته لباس به

 تو هم شتریهر لحظه اخماش ب

 ...نکهیا یعنی نیا رفتیم

 :حرص گفتم با

 آره؟ دیپر نمیا_

 :حرص جواب داد یخونسرد با چاشن شهینگاه کرد و مثل هم بهم

 دی_پرآرسام

 بود خسته شدم یستمیب نیاه آرسام ا_

 ...دیبا یخوب زیچ هیمختله پس  یمهمون نی_ببآرسام

حرفشو ادامه نداد به سمت  هیشد و بق رهیسمت خ هیبه  کهوی

 لباسه کم دنهینگاهش برگشتم که با د

 شل شد شمین کم

...................... 

نباشه  ظیغل شتیآرا کنمیبازم دارم تکرار م میدیرس ای_بآرسام

 مگرنه زنده زنده چالت کردما

 

 خب بابا فعل خدافس یلیخ_



 خدافس کارت تموم شد زنگ بزن_آرسام

 یاوک_

........................ 

که  یلبام نشست لبخند یرو ینگاه کردم لبخند نهییآ یخودم تو به

 که من یوقت بود اون طور یلیخ

 !بود ومدهیلبام ن یرو خواستمیم

بلند خوشگل تنم بود که  یکاربن یلباس آب هیلباسم نگاه کردم  به

 هاش و بازوهاش سنگ نهیس یرو

 یهم برا فشیست همراه با ک یکفش دوازده سانت هیشده بود  یکار

 یرو شیبودم آرا دهیخر رشیز

ناز شده بودم فکر  یلینبود در کل خ ظیبه فرموده آقا غل صورتمم

 کنم از عروس هم خوشگل تر شده

 باشم

درمن اثر کرد  نیکمال همنش گنیبه سقفمم مثل آرسام شده م اعتماد

 مثله یآدم نمیمن همنش یوقت

 گهید شمیم یطور نیا آرسامه

 میآقامون فرستاد یتک برا هیدرآوردمو  مویگوش

): 

): 



): 

نقصشو  یب کلهیکه ه یکاربن یاون کت و شلوار آب یتو دنشید با

 گذاشته بود دلم براش شیبه نما

...با رشینگاهه خ دنهی...با ددنشیزدم...نه با د یرفت لبخند ضعف

 دنهینگاه تب دارش با د دنهید

نگاهش داغ شده  ریمن بود و مات من شده بود ز یکه رو ینگاه

 چه عرض لویک لویدلم ک یبودمو تو

 بودم دنیتن تن در حال شکر ساب کنم

شده اس اون وقت تو  دهیگفتم...اخه احمق شکر خودش ساب یچ

 ش؟یسابیدوباره م

 منظورم همون قند بود الیخیب پوف

 

 :گفتم سادمویروش وا روبه

 آقاهه تموم شدم بسه ییهو_

تو  یجذابش توهم رفت و کلفه دست یخودش اومد کم کم اخما به

 :و گفت دیموهاش کش

 سوار شو زی_مزه نرآرسام

 باز شد شمیباال انداختمو ن ابرومو



به سمته تاالر  مویشد نیرفتاراشم سوار ماش نیعاشقه هم خخخخخ

 میبه راه افتاد

.............................. 

چه قدر خوشگل شدن...چه قدر  ریو ام انایک گایآرسام ن ییییوووو_

 انیبهم م

اون  یرفتم که تو انایاوردمو به سمته ک رونیاز دستش ب دستمو

 ها شده یخر پر نهویلباس عروس ع

 !بود

 :کردمو گفتم شحصار

 هایخر پر نهویعشقم ع یچه قدر خوشمل شد_

 :بهم رفت و گفت یچشم غره ا انایک

 !!!میبزرگ شد گهید زمی_مودب باش عزانایک

 زنهیحرفو به من م نیداره ا یاوق...ک_

 :کرد و گفت یاهم ریام

چرا  گنیبابا...بعد م یزی...چیفیتعر هی...منم هستما...میهی_اریام

 شده یدوماد اقده ا

برگشتمو بهش نگاه کردم چه قدر  ریزدمو به سمت ام یلبخند

 که سادیجذاب شده بود آرسام کنارم وا



زدمو  نشیبه س یدست دادم مشت آروم ریجلوتر رفتمو با ام منم

 بهش چشمک زدم

 یداداش یشد پیتوهم خوشت_

 

انداخته بود اشاره کرد  نییبه آرسام که سرشو پا یطونیبا ش ریام

 که منم با علمت دستم بهش

 !!!قات زده فعلهیش کن روانکه ول فهموندم

کل  کنهیبا اخم داره بهمون نگاه م یطور نیچرا ا ستیمعلوم ن واال

 نیچشمش بهم افتاده ا یاز وقت

شده مگرنه صبح مرض نداشت االن بهش مبتل شده!بله ما  یطور

 مردمون یارزش برا یطور نیا

خانومه به تمام  هیکل سرتا پا  گهید میشیدوستش قائل م یجلو

 مییمعنا

): 

به  میداشت موینشسته بود یصندل یکناره هم رو اشاریآرسام و  منو

 نگاه دنیرقصیکه م ییکسا

فکر بود و  یچون آرسام همش تو اشاریدرواقع فقط منو  میکردیم

 از ذاشتیبود که نم نجایجالب ا

 جم بخورم کنارشم



 یانگار نه انگار اومدم عروس پوووف

 :سمتش برگشتمو گفتم به

 م؟یبرقص کمی میبر یآرس_

 _نهآرسام

 ندارم یازیبه تو هم ن رمیمن خودم م ایخو تو ن_

 یاون وسط برقص یبر یکنیم خودیب یلی_تو خآرسام

آخه  یشعوریب یلیدستم فرو کردمو با حرص گفتم:خ یتو ناخنامو

 برم برقصم؟ دیخواهرمه نبا یعروس

 من بلند نشدم نیبرادر منم هست اما بب ی_نه...عروسآرسام

آرسام خسته شدم از  نو؟یا یفهمیتورو خدا بلند شو من دخترم منه _

 کناره تو برج زهرمار نجایپس ا

بودم تا برم  انایک یسالها منتظر عروس ؟منیفهمیچرا نم نشستم

 ...وسط و بترکونم اون وقت تو

 وسط حرفم دیکه نشسته باشه پر یقاشق نهویع کهوی

 ریاون وقت از ام ینکرد فیذره ازم تعر هیمن  دنهی_با دآرسام

 

 باال انداختم ییابرو



 یلیاما خ ادیم یحسود یشده گفتم بو شونیآها پس بگو آقا حسود_

 نگرفته بودم یجد

 :زدو گفت یپوزخند آرسام

 یزهایچ نیکنم به همچ یکه حسود یزی_من به هرچآرسام

 کل من به یعنی کنمینم یحسود یمزخرف

به  تونمیکه بخوامو دارم و م یچون هرچ کنمینم یحسود یچیه

 ارمیدستش ب

 کامل معلومه_

 خانوم دیببخش_

برنزه  یو صورت یگندم یپسر با موها هیسمته صدا برگشتم  به

 !ه؟یک نیمنو مخاطب قرار داده بود وا ا

 دییبفرما_

 د؟یدیدور رقصو به بنده م هی_افتخاره پسره

همه نور المپ انگار نه  نیا ریتو شب روشن ز ینیبیخدا م تورو

 انگار کناره شوهرم نشستم داره بهم

 نیشده به خاطر هم یعجب دوره و زمونه ا دهیرقص م شنهادیپ

 نقدریانتخاب لباسم ا یبود آرسام رو

 به خرج داد تیحساس



بهتر بگم  ایو  دمیشنیم یآرسامو به خوب یعصب ینفس ها یصدا

 یمعلوم بود داره عصب کردمیحس م

که  یسراغه من یهمه دختر اومد نیا وونهیآخه پسره د شهیم

 برجه زهرمار کنارم نهویشوهرم ع

 !میکن یباز لمیف کمی مییایحاال ب نشسته؟خب

 :بردم تو همو گفتم اخمامو

االن با همسرم برم وسط به  نیاما قرار بود هم خوامیمعذرت م_

 کنمیتقاضاتونو رد م نیخاطرهم

پاهاش  یتعجب به منو بعد به آرسام نگاه کرد آرسام دستاش رو با

 اون هیمشت شده بودن االن کاف

عمل  یدنبال کل میبر دیبشه با ادهیپسره پ نیا ایدهنه من  یتو مشته

 زهایجور چ نیو ا ییبایز

!خوردم نهیسنگ لیجرثق هی...به اندازه لهی...بستیدست که ن ماشاءهللا

 دیشاهد...خودتون که گمایکه م

 

 :دیبا تعجب ازم پرس پسره

 د؟یهست یتهران یشما همسره آقا_

 :گفتم یغرور خاص با

 بله_



 که مزاحمتون شدم با اجازه دیببخش خوامی_واقعا معذرت مپسره

خوردن افتاد چه قدر منو مردم جذبه  زیاوه اوه بچم به چ اوه

 !!!مایدار

لباشه و  یرو یلبخند محو دمیرفتنش به سمته آرسام برگشتم که د با

 دونهیخدا م کنهیداره بهم نگاه م

اون لبخندش خوشحال شدم باهمون لبخند جذاب و  دنهیقدر با د چه

 مردونش خم شد و آروم کناره

 :گفت گوشم

پس بلند  یبرقص یهمراهه همسرتون بر یخواستیم ادمهی_آرسام

 شو

و داغ  ادیقلقلکم ب شدیو باعث م خوردیداغش به گوشم م یها نفس

 خود بشم یبشم از خود ب

 ...نگاهش...صداش یتنش بودم...گرما یگرما نیهم عاشقه

مورد باعث نشد که ذوقمو پنهون کنم با ذوق بهش نگاه  نیا اما

 دادمو باهم بلند یکردمو علمت اوک

 میشد

.......................... 

که قراره زنش  یپهن یشونه مردونش گذاشتم شونه ها یرو دستمو

 یپهن یروشون سر بذار شونه ها



 که محل آرامش زنشه یحصارو  شهیگاه زنش م هیتک که

 نهارویمن االن زنشم اما حصرت همه ا نکهیبه حاله زنش باا خوش

 دارم

بار  کیکه  ییمردونش گذاشتم دستا یدستا یدستمو تو یکی اون

 ییکه مردها ییروم بلند شد دستا

که باهاشون در حاله انتقامه  ییآزارم داده بودنو شکنجه داد دستا که

 و انتقاممو از پدرم گرفت و از

صورتمو  یروون رو یکه اون شب اشک ها ییمهمتر دستا همه

 پناه دیپاک کرد و بهم آرامش بخش

 و دردهام شد یکس یب

 

م گذاشت که چشمامو بستمو شونه یمردونه پر حرارتشو رو یدستا

 یه سرمو خم کردمو روناخواست

 یلبخند شدیضربان تند و محکم قلبش باعث م یگذاشتم صدا نشیس

 قلب به نیا نهیلبام بش یرو

مرد  نیناخوداگاه بسته شد من عاشقه ا تپه؟چشمامیداره م یک عشقه

 بو نیو احصار نیبودم عاشقه ا

از بن جانم  ایخدا کردیکه داشت بهم آرامش منتقل م یحصار بودم

 که کنمیقلبم آرزو م میاز سه



 تونمیاما من نم گهید یکیکناره  ایکناره من  ایبشه حاال  خوشبخت

 یکیکه عشقم کناره  ارمیطاقت ب

 خوشبخت بشه تجسم کردنش واقعا برام وحشت ناک بود گهید

آروم و نرم نرم همراهه آهنگ شروع به تکون دادنه خودمون  آروم

 عشقم نگاه کردم یبه چشما یکرد

جذابش بودم  یآب یچشما رهیچشمام شده بود خ رهیاونم خ که

 من بودن هیایدن هیکه تمام ییچشما

بود و االن گرفتار تار عشق شده  طونیکه ش یدختر یایدن هیتمام

 از اونچه شتریبود گرم شده بودم ب

 در حد تصور باشه که

گذاشتم و  نشیس یبود که دوباره ناخواسته سرمو رو نیح نیهم در

 بسته شدچشمام 

Do you ever feel like a plastic bag 

 ...یمونیم کیپلست سهیک هیمثل  یحاال احساس کرد تا

Drifting through the wind 

 ...یشناور توهوا

Wanting to start again 

 یاز نو شروع کن خوادیم دلت



…Do you ever feel …feel so paper thin 

 یکاغذ نازک هیکه مثل  یکرد تاحاالاحساس

…like a house of cards 

 هزاران کارت مثل

 

…an blow from coving in 

 رهیم نیانفجار از ب هیبا که

…Do you ever feel already buried deep 

 ...یزنده زنده دفن شد یاحساس کرد تاحاال

Feet under screams but no one soems to heart a 

thing 

 ...شنوهینم یزیچ یاما کس یزنیم ادیفر که

…Do you know that theres still a chance for you 

 ...یشانس دار هیکه هنوز  یدونستیم

Cous theres a spark in you 

 ...هست ی(دیدرتوجرقه)ام چون



You just gotta igniiiiiiiiiiiiit the riiiiiiight and leeeeet 

is shiiiiin 

 بدرخشه یو بذار یدرونت رو روشن کن دنوریبا توفقط

Just own the night like the th of july 

 یو ازآن خودت کن مثل چهارم جوال شب

Cous baby youre a firework 

 یمونیم یباز شیتو مثل آت زمیعز چون

Come on show em what youre worth 

 یدار یو بهشون نشون بده که چه ارزش ایب

Make em go oh oh oh 

 

 بگن اوه اوه اوه بذار

As you shoot a cross the sky-y-y-y 

 یشیتوسراره آسمان پخش م وتو

baby youre a firework 

 یمونیم یباز شیتو مثل آت زمیعز

Come on let youre colors burst 



 وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن ایب

Make em go oh oh oh 

 اوه اوه اوه بذاربگن

Youre gonna leave em all in awe-awe-awe 

As you shoot a cross the sky-y-y-y 

 یشیتو تو سراره آسمان پخش م و

baby youre a firework 

 یمونیم یباز شیتو مثل آت زمیعز

Come on let youre colors burst 

 وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن ایب

Make em go oh oh oh 

 اوه اوه اوه بذاربگن

Youre gonna leave em all in awe-awe-awe 

 

 همشون تعجب کنن یشیباعث م تو

You don’t have to feel like a waste of space 

 یکنیبودن نم یاحساس اضاف گهید تو



Youre orginal cannot be replaced 

 یعوض بش یتونیو نم یکه هست ینیهم

If you only knew what the future holds 

 برات رقم زده یو چه سرنوشت ندهیکه آ یدونستیفقط م اگه

After a hurricane comes a rinbow 

 شهیکمان ظاهرم نیرنگ بعدازطوفان

Maybe a reason why all the door are closed 

 باشه که نیدرها بروت بسته شدن ا نکهیا لیدل دیشا

So You could open on that leads you to the perfect 

 ییراهنما ریمس نیکه تو رو به بهتر یز کنرو با یاون در یتونیم

 کندیم

Like a lighting bolt Youre heart will grow 

 درخشهیم شیتوپ آت هیمثل  قلب

And when its time You ll know 

 یفهمیکه وقتش برسه م یوقت و

Boom boom boom 

 بوم بوم بوم



 

Even brighter than the moon moon moon 

 یازماه هم درخشان تر یحت

Its always been inside of You You You 

 مونه یم یدر درونت باق شهیهم

And now its time to let in through ough ough 

 یوقتشه که آزادش کن حاال

Boom boom boom 

 بوم بوم بوم

Even brighter than the moon moon moon 

 یازماه هم درخشان تر یحت

Its always been inside of You You You 

 مونه یم یدر درونت باق شهیهم

And now its time to let in through ough ough 

 ...یوقتشه که آزادش کن حاال

(firework )....یپر یکت 



 دمیدیم یمردمو به خوب یها خاموش بودن اما من چشما المپ

 حس یتن و وجودشو به خوب یگرما

بهش نگاه کردم که آروم سرشو جلو اورد فاصله  کردمیم

 و ضربانه قلبم شدیصورتمون کم و کمتر م

 رفت و ناخواسته چشمام بسته شدن یم باالتر

...Oh my love for the first time in my life... My eyes 

are wide open 

 

...Oh my love for the first time in my life 

...My eyes can see 

...I see the wind 

...Oh I see the trees 

...Everything is clear in my heart 

I see the clouds 

...Oh I see the sky 

...Everything is ckar in our world 

...Oh my love for the first time in my life.... my mind 

is wide open 



...Oh my love for the first time in my life... my mind 

can feel 

...I feel the sorrow 

...Oh I feel dreams every thing is clear in my heart 

...I feel life oh i feel love everything is clear in our 

world 

 Oh my love) .ازجانلمن…(

 .نشده بود یخبر چیه یحرکت آخرش بودم ول منتظر

 _آرامم آرومم کنآرسام

 نیحرفش با تعجب بهش نگاه کردم ته دلم قنج رفت ا نیا دنهیشن با

 بود دیحرف از آرسام مغرور بع

به آخره اسمم اضافه کرده بود که  تیمالک میکه االن م یآرسام

 دختر عاشق مثل من هی یایتمامه دن

 

داشته باشه که آرسام  تیعشقش نسبت بهش حس مالک نکهیا بود

 عشق یاز رو دونمیداشت اما نم

 یا گهید زیچ ای بود

خودتو  دیبا رهینم شیپ ایدن خوادیاوقات اون طور که دلت م یگاه

 ...اون مردیبد قیباهاشون تطب



بود فقط  گهیبود...مرده مغرور من...اما دوامش فقط دوماه د من

 دوماه...اون مرد من بود و من

کار خودم  یپ رمیمن م قشیرف شدمیو بعد از دوماه دوباره م زنش

 کار خودش یپ رهیو اونم هم م

آروم سرمو عقب بردم که  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 اونم گونمو بوس کرد و دستمو رها

 رفت کردو

انگار  دیکوبیم نمیهام داغ شده بودنو قلبم محکم به س گونه

 نفس رونیبزنه ب نمیاز س خواستیم

 گلوم خشک خشک شده بود زدمیم نفس

 نمیبب رویزیچ نیهمچ تونستمیخواب هم نم یتو یحت ایخدا یوا

 (آرسام)

 ی_خوبآرام

 :گفتم دمویکش ینفس

 خوبم نگران نباش_

 _باشهآرام

 :بکنم گفتم یکه به دختر نازه کناره دستم نگاه نیبدونه ا کلفه

 لباساتو عوض کنو بخواب عیخونه سر یتورو خدا رفت_



 

تعجب بکنه آرسام مغرور  دمیتعجب بهم نگاه کرد درست بود با با

 ازش خواهش کرده بود و بهش

 "بود "توروخدا گفته

 حرفا نیمغرور و چه به ا آرسام

وجود  نیاما بازهم با ا کردیم دادینازش تعجب ب یاون چشما یتو

 :آروم گفت

 _باشهآرام

حدود  لیتا در و یپارک کردم فاصله در خروج لیو یجلو نویماش

 درو نیششصد متر بود به خاطر هم

در  یروندمو جلو لیباز کردمو با سرعت به سمت در و موتیر با

 عمارت ترمز کردم

 که؟ یترسینم زارمیتنهات م قهیچند دق یآرام برا_

 ؟یریم یکجا دار یبهم بگ شهیم ی_نه برو ولآرام

بهم زنگ بزن باور کن  عیافتاد سر یاتفاق ای یدیکار دارم اگه ترس_

 رفتمیاگه مجبور نبودم نم

 ؟ی_کار؟آرسام ساعت دو شبه کجا کار دارآرام

 انداخته بود نیینگاه کردم سرشو پا بهش



چون درکم کردو  ستیخوب ن ادیکنم از نگاهم خوند که حالم ز فکر

 :با لحن اروم گفت

 نکن نگران نباش...برو گامین ینطوریخب ا یلی_خآرام

 :شد و آروم گفت ادهیپ نیماش از

 _مواظب خودت باشآرام

 :گفتم آروم

 طور نیتوهم هم_

 باشه دهیشد فکر نکنم اون شن میبه زور حال خودم

 الیخ یب پوووووف

 

درو باز  موتیروندم با ر یرفتنش با سرعت به سمته در خروج با

 کردمو از خونه خارج شدم با سرعت

امشب اون اتفاق  دیبرگردم خونه نبا دیسمته بام شهر روندم نبا به

 حالو نیاگه با ا دونستمیم فتهیب

 اصل خوب نبود نیافته و ا یم فتهیب دیکه نبا یبرم خونه اتفاق روزم

من  ایبد بود خدا یلیحالم خ شدیم شتریو ب شتریهر لحظه ب سرعتم

 شم؟اونیم یطور نیچرا دارم ا

زن داشته  ستیبمونه اصل من قرار ن یزنه من باق ستیقرار ن که

 .باشم



 :به فرمون زدمو داد زدم یمشت یعصب

 یخفـــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــو لعنتــــــــــــــــــــــــــ_

............................ 

ببندم  نویدر ماش نکهیشدم بدون ا ادهیپ نیترمز و از ماش یرو زدم

 دستامو از هم ستادمویلبه پرتگاه ا

چون درو نبسته  نمیماش یکردمو سرمو باال گرفتم المپ ها باز

 باد شدیبودم خاموش و روشن م

 گرفته بود یو کت و موهامو به باز دیوزیم

 :زدم نعره

 یکار چیبده ه رمیتا تغ یفرستاد کهیاون ــــــــــــــــــــــایخدا_

 قلبه من نیبکنه...ا تونهینم

 یبشر یبن چیه یدل سنگم جا نیبمونه...ا یاز سنگ باق دیبا

 تونه باشه...اگرهم بخوام ی...نمستین

داشتن  اقتیعاشقش باشم...من ل تونمیمن نم ای...خداتونمی...نمشهینم

 اونو نداااااااااااررررررررم...چرا

 یماله تو باق ستیدل المصب؟اون قرار ن یفهمــــــــــــــــــینم

 بمونــــــــــــــه...پس چرا

 !؟یتپــــــــــــــــــــــــــیبراش م یدار

 



 (آرام)

گرفته بودم اشکام  حصار مویبودمو خرس دهیتختم دراز کش یرو

 شده بودن سرمو به شکم تپلوش یجار

بهش فشار دادم ساعت چهار صبح بود و آرسام هنوز  چسبوندمو

 ای زدمیزنگ م یبرنگشته بود هرچ

دست خودت  سپارمشیم ایخدا دهیاصل جواب نم ای کنهیم جکتیر

 خودت پشتش باش سالم برش

 گردون

............. 

 

 

 

چرا  دونمیفکره...نم یوقته تو یلیفکر بود خ ینگاه کردم تو بهش

 باهاش حرف بزنمو اونم خوامیم

برج زهرمار کنارم نشسته و الل شده  نهویحرف بزنه اما ع باهام

 نیافتاده که ا یکه اتفاق دونمیاما م

 فکره یهمش تو یطور

https://www.instagram.com/romanbookir/
https://t.me/romanbooki


فکره  یکلمه باهام حرف نزده همش تو هیاالن  نیاون شب تا هم از

 یلیخ یحت کنهیم یو ازم دور

رفتارش سر در  نیاز ا دیمن هم با خورهینهارشو تو شرکت م وقتا

 ارمیب

 یآرس_

 نداد یجواب

 :میدار یریگ جهینت یمورد برا سه

 یتو ای دینشن یزیکر بود و چ ایخودشو کر نشون داد  دویشن ای

 هرسه یفکره و کر شده خلصه تو

 !!!کر شده مورد

 آرسام_

سوم درست بود  نهیباال آورد و بهم نگاه کرد آها فکر کنم گز سرشو

 !!فکر بود و کر شده بود یتو

 شده؟ یزیچ_

مبل جا گرفتمو نسکافشو به دستش  یرفتمو آروم کنارش رو جلو

 دادم که از دستم گرفت و بهم نگاه

 دیجد یچرا اما نگاه ها دونمیضربان قلبم باالتر رفته بود نم کرد

 داغ شدیآرسام تب دار بود و باعث م

 متفاوت تر بود یلیخ شیقبل یرنگ نگاهش با نگاه ها بشم



 

 ؟یفکر یقدر تو نیشده که ا یزیخوشگل من چ یچشم آب_

 یآروم و مظلوم یازم گرفت و به نسکافش نگاه کرد با صدا روشو

 :گفت

 نشده؟ یچی_هآرسام

سمت صورتم افتاد حالت چشماش  هیبه  کج کردم که موهام سرمو

 کرد ریبه وضوح تغ

 :گفتم یناز و باحال یصدا با

 !؟یشد ینطوریدوسه روزه ا نیپس چرا ا_

پروا  یکه االن ب یینگاها ابشیکم  ینگاه کرد از اون نگاه ها بهم

 .بهم زل زده بود

 _من مرده توام آرام درسته؟آرسام

باورم  دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیحرفش  نیا دنهیشن با

 حرف از زبون نیا دنهیشن شدینم

قطره  هی گهیاشک د هیهضم بود  ریغ یباور و حت ریبرام غ آرسام

 گهید یکیو بازهم  گهید

 :گفت یلحن آروم با

 زی_نرآرسام



کارو  نیپس ا دادنیاشکا عشقمو عذاب م نیپاک کردم ا اشکامو

 رمیجلوشونو بگ دیبا کنمینم

 زمیرینم_

 :باال آورد و آروم گفت سرشو

 آرام یدوسم دار دونمی_من مآرسام

 ایخدا دونستیانداختم چه قدر سخت بود که حسمو م نییپا سرمو

 کرده؟چرا ریتغ نقدریچرا ا نیا

 روبه رومه؟ نیآرسام غمگ هی االن

چشمام  یچونم برد و سرمو باال آورد تو ریآروم دستشو ز آرسام

 حرف داشت شیآب ینگاه کرد چشما

 هم حرف داشت یلیخ

 

 !!کناره من؟ یادامه بد یزندگ نیبه ا ییخوای_مآرسام

 زد یکپ کردم لبخند جذاب یواقع یمعنا به

 نه؟ ای ییخوایاما جوابه منو بده م یتعجب کرد دونمی_مآرسام

تا  دادنیشده بودن انگار داشتن باهم مسابقه م ریتند تند سراز اشکام

 هر چه زودتر ساحل گونه هامو

 !گفت؟یم یخودم شک داشتم آرسام داشت چ یکنن به گوشا سیخ



 :گفت آرسام

 _آرامآرسام

 جا...جا...جانم_

 یبمون یآرامم باق خوامی_من مآرسام

 ...تپش هیبسته شد... چشمام

 یبمون یخانومم باق خوامی_مآرسام

 ...دو تپش..

 ا باال سرت باشمبمونمو اق یمردت باق خوامی_مآرسام

 تپش سه

پشتت باشمو  خوامی...میکن هیمشکلت بهم تک نهیح خوامی_مآرسام

 باشم...پناه دردها و غصه تیحام

 نیآرامش ا ی...مبانی...آرومم باشیخانومم باش خوامیبشم...م هات

 یکیکه االن  ی... قلبیقلبم باش

تک ستاره قلبم  گهیکه االن د یکیخودشو باز کرده... یجا توش

 طنتهاتیشده...تو سنگو با محبتو ش

تا ابد  تمیحما هیسا خوادی...دلم میتوش عشقو محبت کاشت ویکرد آب

 باال سرت بمونه به عنوان

من مردت  خوامیفرصت بده...م هی...همسرت...آرامم بهم همسر

 ...آرامهیبمونمو تو هم آرامم باش



 ...مغرور آرسام

قلبم گذاشتو  یدستشو رو دیرفت ضربان قلبم به هزار رس باالتر

 قلبه خودش گذاشت یدسته منو رو

 

 نجاستی_جات همآرسام

و اونم منو  خواستمشیباز کرد و بهم نگاه کرد م چشماشو

 عاشقش بودم از ته دلم مردم خواستیم

 یبود زندگ نیمردونش چسبوندم ا نهیو زنش بودم . سرمو به س بود

 کناره مردم تمخواسیکه من م

کناره  کردمیم تیاحساس امن ششیکه پ یعشقم کناره کس کناره

 .کوه پشتم بود هی نهیکه ع یکس

 .نوازش کرد موهامو

 .کاشت میشونیپ یرو یخم شد و بوسه ا آروم

بابت عشقه پاک  یلحظات دوست داشتن نیشکرت بابت ا ایخدا

 که به یو بابت آرامش نمونیب

 یکرد قیتزر مونیزندگ

......................... 

بزنمو آروم  یگونم باعث شد لبخند یرو ینوازش دست حس

 یطور نیهم شهیچشمامو باز کنم هم



 شدیو صبحم آغاز م کردیم داریبا نوازش منو از خواب ب بود

 ؟یش داریب ییخوای_خانوم کوچولو تنبلم نمآرسام

 دهیبهم نسبت م یاول صبح یتورو خدا چه صفات قشنگ گاین

 پام خورد شدن یاستخونها ؟بابایپاتو بردار ییخواینم ؟تویتو چ_

 زد و کوتاه گونه م رو یقشنگ لبخند

بلند شدمو به سمته  کنهیکه نم ییچه کارا گایو بلند شد ن دیبوس

 رفتم ییدستشو

 گهیکرده و د ریتغ یلیآرسام خ گذرهیکه از اون ماجرا م دوماهه

 البته هستا ستیاون آرسام مغرور ن

که دسته منو از پشت  سوزونهیم ییشایآت هی ستیخونه ن یتو اما

 از دستش به ستوه گهیبسته د

ازم التماس و خواهش  نقدریچند بار خواستم طلقش بدم اما ا اومدم

 کرده که طلقش ندم منم

 میکه من چه قدر موجود دلرحم دیدونیشدم خودتون م الیخیب

 رفتماومدمو به سمته آشپزخونه  رونیب ییدست شو از

 

 _آررراااامآرسام

 هـــــــــان_



 _هان و نکبه صد بار نگفتم بگو بلهآرسام

 ...جانم منم بـهـ یهروقت من صدات زدمو تو گفت_

 :گوشم گفت یم کرد و آروم توحصاراز پشت  یکی کهوی

 _صدام بزنآرسام

 باال انداختم ییابرو یطونیش با

 چرا؟_

 _تو بزن؟آرسام

 چارهیصورتش با تعجب بهم نگاه کرد ب یآروم زدم تو برگشتمو

 بچم کپ کرده بود

 بزن یخودت گفت هیچ_

 موهامو از پشت گرفتو جلو آورد کهوی

 نکن وونهید یآ یآ یآ_

 :گفت یمغموم شده ا یصدا با

 _خانومه خودم صدام بزنآرسام

 بستمو اروم صداش زدم چشمامو

 آرسام_

 

 _جانمآرسام



 _خانوممآرسام

 خودم یج...جانم آقا_

................. 

 میمبل نشسته بود یرو

 .گرفتم یش جاحصار یخودمو به سمتش کشوندمو تو آروم

 :گفتم یتخس با

بار داد بزنه و بگه خانوم وقته قهر  هیساعت  هیهر  دیمرد با_

 منت بکشم د خوامیکردنته قهر کن م

بابا هر  یزنیبهم نم یحرف نیکه همچ یخوریم یتو به چه درد آخه

 هفته شکشیبار پ کیساعت  هی

 یآشت امویخودم م کنمیقهر م یبه کنار وقت نایاصل ا ایبار  هی یا

 یندار یتوکه بخار کنمیم

 :کرد و گفت یتک خنده ا آرسام

 کار کنه؟ یچ دی_اون وقت زن باآرسام

 بکنه؟ یکار هیحتما  دیبا دونمینم_

 :باال آورد و بالبخند گفت سرمو

 بهش بگه که عاشقتم هیساعت  هیهر  دی_زن باآرسام

 



 (آرسام)

 هی میکنیم یبا آرامش زندگ میساله که منو آرام کناره هم دار هی

 ساله که عاشقش شدمو از ته دلم

و حرف گوش  طنتیخوشحالم اگه ش یلیاتفاق خ نیو ازا خوامشیم

 میریهاشو ازش فاکتور بگ ینکن

 !!!خورهیمشترک م یبه درد زندگ هیخوب خانومه

بود نگاه کردمو  میگوش یرو نهیزم ریتصو یش که روعکس به

 منه مرد مغرور یایزدم تمامه دن یلبخند

دختر به اسم آرام واقعا اسمش آرام بود چون بهم آرامش  هیبود  شده

 کردیارومم م شهیو هم دادیم

 یکردم فعل برا یبشه تک خنده ا یگریدختر منو آرام چه ج ایخدا

 دیبا یکیبچه دار شدن زود بود 

 کردیبزرگ م آرامو

 شدم که همون لحظه در اتاقم باز شد لمیمیا وارد

 رهیخر وارد اتاقم بشه؟همون ام نهیکه ع هیک اوردمیباال ن سرمو

 گهیخودمونه د

 _آ...آ...آرسامریام

بود  دهیشده؟رنگش پر یطور نیا افشیچرا ق نیباال اوردم ا سرمو

 بلند شدمو به سمتش یبا نگران



 رفتم

 ده؟یرنگت پر ر؟چرایشده ام یچ هیچ_

 بود دهیوارد اتاق شد اونم رنگش پر اشاری کهوی

 یآرامم اتفاق یشده نکنه برا یطور نیهاتون ا افهیشده؟چرا ق یچ_

 افتاده؟

 آرامت؟؟؟_

امکان نداره من دارم  نیممکنه ا رهیصدا...نه غ نیصدا...ا نیا

 برگشته بود یبه چه جرات نمیبیخواب م

 

 (آرام)

فر گذاشتمو مشغوله شستن ظرف هام شدم  یتو ارویذوق الزان با

 ارسام یکارهام تا وقت خواستمیم

 اون باشم شهیوقتمو پ شتریب خواستمیتموم بشه چون م ادیم

به  یلیخ دونستمیکه م یزیکه آرسام برخلف اون چ دمیفهم دایجد

 محبت و ابراز علقه...علقه داره

 یوقت یحت ای کنمیبهش محبت م ایدوست دارم  گمیبهش م یوقت

 خودمو کنمویم شیبراش آرا

 ازین نهایا هیکه به تمام شمیبه وضوح متوجه م کنمیخوشگل م براش

 داره و علقه از خودش نشون



داشت در خونه باز شد  اجیبود که به محبت و عشقم احت یمرد دهیم

 دستامو خشک کردمو به سمته

 گهید میبه استقبال آقامون بر دیآرسامه با دونستمیرفتم م در

شدم اونم  زونیش و از گردنش آوحصار دمیپر دمویدو شهیهم مثل

 م حلقه کرد اماشونهدستشو دور 

 و خسته بود کلفه

کلفه به خونه  ینجوریوقت ا چیبود چون ه زیتعجب برانگ یلیخ

 که وارد نیهم شهیهم گشتیبرنم

جور  نیو از ا یپخت ی:خانومم چگفتیو م دیکشیبو م قیعم شدیم

 حرفا

 :گفت یبا لحن خسته و کلفه ا آرسام

 استراحت کنم یکم رمی_آرام من مآرسام

 ؟یخور ینهار نم_

 تونمی_نه نمآرسام

 درست کردم ایچرا آرسام؟الزان_

 :گفت

 خانومه نازم تونمی_گفتم که خستم نمآرسام

 افتاده؟ یچه اتفاق یعنیشد  دیناپد دمیسمته پله ها رفتو از د به



 

 (آرسام)

امکان نداشت چه  نیتخت انداختم ا یهمون لباسها خودمو رو با

 شده؟اصل چرا داشیپ یطور

 برگشته؟

چشمام  یاز جلو لمیف هی نهیامروز دوباره ع یو مکالمه ها حرفا

 مرور شد

 م؟یشناخت)_

 زدم یپوزخند

 نه_

 تامیآرم_

 زدم یخند زهر

 باش یهست_

 باهات حرف بزنم خوامی_متایآرم

 یندارم بهتره که گورتو گم کن یباهات حرفمن _

 _آرسام؟تایآرم

 یبا اسم صدام بزن یپس اجازه ندار شناسمتینم_

 



 ؟یشناسی_آرسام منم عشقت...منو نمتایآرم

 :گفتم یلحن طعنه دار با

جاتو  گهید یکی یستین گهیاما االن د یقبل بود یدار ییعجب رو_

 کنهیبهتر ازتو داره برام پر م یحت

 کردیکه با اخم داشتن بهش نگاه م ریو ام اشاریبه سمته  تایآرم

 برگشت

 باهاش تنها حرف بزنم خوامی_متایآرم

 باشن دیبا نامیا میندار ییتنها_

 :سمتم برگشت و گفت به

 خوامتی_باشه من برگشتم چون متایآرم

مثل  نبارمیا یدختره آشغال فکر کرد یکنیغلط م یلی_تو خریام

 اون موقعهاست؟اگه آرسام هم

که دوباره ازمون  ذارمیم نبارمیا یفکر کرد میذاریما نم بخوادت

 یبه خاطر توهه لعنت شیریبگ

 میسنگ دوست بود هیمدت با  نیتمومه ا مویاز دست داد دوستمونو

 که جلوش هزار دلقک یسنگ

 لبخند بزنه هیتا به زور  میاوردیدر م یباز

 :گفت با غضب تایآرم کهوی

 من نبود ریاتفاقات تقص نیکدوم از ا چی_حرفه دهنتو بفهم هتایآرم



 گهیزبون د هیبرو تا با  ؟گمشویکنیم ی_اگه نفهمه چه غلطاشاری

 نکردم دختره الدنگ آرسام رونتیب

!اون به شهیبابا م گهیخودش زن داره دو روز د خوادیتورو نم گهید

 چیامثاله تو هم ه یدخترها

دختر  هیبه  دادنیدختر براش جون م ستیب ینداره روز یتوجه

 کردنیبراش قش م زدیچشمک م

 ذارمیو نم خوامینداده نم تیاز تو جلو دستش بوده و بهش اهم بهتر

 آرسامو آرامو خراب ینوپا یزندگ

 یکن

 دونمیرو م نهای_همه اتایآرم

که  یچه طور به خودت جرات داد ؟اصلیپس چرا برگشت_

 یبرگرد

 

چند سال نتونستم فراموشت  نیا یچون تو خوامتی_چون متایآرم

 که تو هم منو دونمیکنم م

 ییخوایم

 حاالم گمشو برو یباشه حرفاتو زد ریخ یدیخواب د_

 یاگه انکارش کن یآرسام؟حت هی_عشقه اول فراموش نشدنتایآرم



من که شده  یبرا یخونیم یادیرمان ز ای یهند لمیمعلومه که ف_

 هیهوس و  هیچون اون زمانها 

وقت فراموشش  چیبود اگه عشق بود ه یزود گذر جوون حس

 عشق و کناره یاما حس واقع کردمینم

اسمش  نهیو ع دهیکه بهم آرامش م یحس کردم کناره دختر آرام

 زبون هیحاالم برو تا به  کنهیارومم م

 نکردم چون به خونت تشنم تیحال گهید

 ..._آرساتایآرم

جلو اومدن تا  اشاریو  ریکه ام دمشیکوب واریمحکم به د کهوی

 :که داد زدم رنیجلومو بگ

 دیسیسره جاتون وا_

 _آرسام آروم باشریام

آرسام  یدردسر بنداز ینداره که خودتو تو نویا اقتی_اون لاشاری

 آروم باش کنمیخواهش م

 کردیبا ترس بهم نگاه م تایآرم

رومو تاحاال  نی؟ایبود دهیاون دوسال خشممو د ی؟تویترسیم هیچ_

 سرت داد زده ؟تاحاالیبود دهید

 یاز گل بهت نازک تر گفته بودم؟اما تو چه طور یحت ای بودم

 ؟بایمنو داد یجوابه محبت ها



چون  یکرد ؟فکریبرگشت ییسواله با چه رو یجا انت؟آره؟برامیخ

 اگه کنمیبلند نم فهیضع یدست رو

 کنم؟آره؟یگردنتو خورد نم یبرگرد

 :دمیدندونام غر یت شده با غضب از الچف یدندون ها با

اما  یدوباره برگشت یبا چه نقشه ا یحت ایبا چه رو  دونمینم نیبب_

 در یتو رو حت خوامتینم گهیمن د

 دیبا یندار اقتشویچون ل یکه خدمتکار زنمم بش نمیبیحدم نم نیا

 که االن یخدارو صدبار شاکر باش

که برام  ییکه االن اون دستا یشاکر باش دیبا کنمیخورد نم گردنتو

 ینامه نوشت و گفته بود که منو باز

 

دله المصبتو که  نیکه ا یخدارو شاکر باش دیبا کنمیخورد نم داده

 اما بهم تپهیمن م یبرا یکردیادعا م

 کتیت کهیکه االن ت یخدارو شاکر باش دیبا ارمیکرد درش نم انتیخ

 سگا یجلو ندازمتیو نم کنمینم

 یکه ازش اومد یکولتو برو همون جهنم دره ا یدمتو بذار رو پس

 که یبعد نهیگز ایگفتم  یچ یدیشن

 ؟یکنیرو انتخاب م کشتنته



با  اشاری رویام دیم دراوردم که رنگش پرشونهاز پشت  اسلحمو

 بهم نگاه کردن دهانه اسلحرو ینگران

 ش فشار دادم که از شدت درد چشماشو بستشونهبه  محکم

 دمتید یکلتو با خودم داشتم تا وقت نیا شهیموقع به بعد هم از اون_

 یوقت یدونیاما م ارمیدخلتو ب

 اقتتویگفت؟گفت اگه اون ل یتو با آرام حرف زدم بهم چ درباره

 دیگفت نبا موندیم شتیداشت پ

 آلوده کنم یدختر نیبه خونه همچ دستمو

فتاد زد و ا یغیگوشش زدم که ج یتو یلیس هیباال بردمو  دستمو

 نیزم

به خاطر کاره تو اون  میدوازده سال از زندگ نکهیبه خاطر ا نیا_

 نگذشت خواستمیکه م یطور

 شکمش زدم یتو یلگد

 دنهیکه اون شب آرامم به خاطر شن ییاشکا هیبه خاطر تمام نیا_

 ختیداستان منو تو ر

 فرویضع هیگفتم:عادت ندارم  دمویشدمو موهاشو محکم کش خم

 زورمو خوامیکتک بزنم چون نم

 نشون بدم بهشون

 زد یغیکه ج دمیمحکم کش موهاشو



غرورو  ؟چونیزونیاو هیچرا؟چون  یدونیم یاما تو فرق دار_

 چه یشیخودت قائل نم یارزش برا

شدم چون  التیخیاما ب دمیکشیم تینابود یبرا ییکه نقشه ها ییشبها

 شد که میوارد زندگ یکی

چه قدر حرفش  ینیبیخودش قرار داد م ریمنو تحت تاث ناخواسته

 مثل یاسم پاک فهیداره؟ح ریروم تاث

 تو گذاشت یرو رو زن

 دمیبه شدت ول کردمو با خشم غر موهاشو

 یکه روز کنمیم یبشه کار داتیزنم پ ایاگه دورو بره من _

 برات یزندگ یمرگتو بکن یصدبار آرزو

 تو شاهانه باشه یسگ نسبت به زندگ یکه زندگ سازمیم

 

 جداشدمو بهش پشت کردم ازش

 رونیبندازش ب ریام_

 :لکنت گفت با

 یاو....ن باق ی....م براذاری_آ...آ...آرسام مطمئن باش نم....تایآرم

 یتو م....اله م...ن یبم....ون...

 ......اوننه

 اومدو جلومو گرفت ریبه سمتش برگشتم که ام یخشم طور با



 (بلند کردو از جلو چشمام بردش تارویآرم اشاری

دسته خانومم  یالبته دخترونش تو نیهم نهیدستم که ع یحلقه تو به

 رو تایبود نگاه کردم من آرم

 یآرام خواستمیمن آرامو م خواستمشینم گهیکرده بودمو د فراموش

 که قراره منو بابا بکنه منو

 بکنه ایمرده دن نیدختر بکنه منو خوشبخت تر صاحب

............................ 

 بس کن آرررررااااام_

 یحرف چیاما ه یهفتس که تو خودت هیبس کنم؟هان؟ دی_چرا باآرام

 برج نهیهفتس که ع هی یزنینم

 یدینم تیو اصل به من اهم ینشست نجایا زهرمار

 یفهمیچرا نم ستین یمهم زهیچ_

آره با بچه که  یشد یطور نیا ستیکه مهم ن یزیچ هی ی_براآرام

 آرسام من زنتم یزنیحرف نم

 تونستم کمکت کنم دیپس بهم بگو شا یفهمیم

 آرام کنمیخفت م یبه خدا اگه خفه نش_

 ...تو اگـ یکنی_غلط مآرام



 شیخط خط شتریخورد هست تو ب یاعصابم به اندازه کاف نیبب_

 نکن آرام

 یکه االن داشته باش یداشت یک یاعصاب ندار شهی_تو همآرام

 

 قدم عقب رفت هیشدمو به سمتش رفتم که  بلند

من  هی دادمیدوست دارم مگرنه االن بهت نشون م فیبه قران ح_

 ماست چه قدر کره داره

شدمو  نمیسوار ماش رونیخشم به سمته در رفتمو از خونه زدم ب با

 سرعتم رونیبه سرعت از خونه زدم ب

 نیفقط هدفم ا رمیدارم کجا م دونستمیالعاده باال بود و اصل نم فوق

 یبود دور بشم دور بشم از آرام

که اعصابم داغونه و ازم انتظار  کردیدرک نم کردیدرکم نم که

 محبت داشت ازم انتظار آرامش داشت

برگشته بودو همش  تایکه آرم یچند هفته افتادم هفته ا نیا ادهی

 زهیبهم بر مویزندگ خواستیم

همش  دیمن چرا با یکه خورد اون رفتارها ییاون کتک ها دونمینم

 بکنه کنارم بمونه خودمم یسع

 شدم جیگ



دختره تا حاال چندبار  نیبرگشته اما ا تایآرام بفهمه که آرم خوامینم

 کرده بتونه با آرام حرف بزنه یسع

تا حاال چند بار به شرکت اومده  میبچه ها مانع شد ایهربار من  که

 که منو کنهیو همش ادعا م

به کاره من  گهیتازه د خورهیاما ادعاش به درد خودش م خوادیم

 موندیم دیاون موقع که با ادینم

کردو نموند  انتیبهم خ خواستمشیکه من م یاون موقع نموند

 کرده یخودش چه فکر شهیپ دونمینم

 یدوسش داشته باشم ول یذره ا یحت ایمن هنوزم عاشقش باشم  که

 خب ازش ممنونم که بهم

االن آرامو کناره  شدمویکرد وگرنه با عشق پاک آرام آشنا نم انتیخ

 خودم نداشتم

فقط هدفم  رمیکجامو دارم کجا م دونستمیشهر خارج شده بودم نم از

 تمویبود حرص و عصبان نیا

 کنم یپدال گاز خال یرو

چون  چمیراست بپ ایبه چپ  تونستمیشدم نم کینزد نیماش هی به

 نیهم ماش نیاطراف اون ماش

ترمز گذاشتم تا سرعتم کم بشه اما نگرفت  یداشت پامو رو قرار

 کینزد شتریب نیهول شدم...به ماش



هزار رفته بود ترمز  یظربان قلبم رو شدیاما سرعتم کم نم شدمیم

 نداشت یریو دوباره گرفتم اما تاث

ذهنم گذشت آرام  یکه تو یزیبه جلو نگاه کردم تنها چ دیپر رنگم

 رخوردوحشتناک ب یبود صدا

درد  دنیچیروبه رو و برخورد سرم به فرمون و پ نهیبا ماش نمیماش

 سرم و به زبون یتو یوحشتناک

 مطلق یاهیاسم آرام و س اوردنه

 

 (آرام)

 شدن یتندتر از قبل جار اشکام

 داشیآب قند و بخور آرام جونم پ نیا ای_تورو خدا بانایک

 ستی...بچه که نشهیم

 گرفتیشماره آرسامو م رفتویهمش راه م یکلفه و عصب ریام

 دهیجواب نم ی_لعنتریام

 خب ریشمارشو بگ یکی_اون اشاری

تلش بکن  گهیبار د هیآرام تو  دهی_هر دوتاشو گرفتم جواب نمریام

 جواب تورو دیو بهش زنگ بزن شا

 داد



 یبراش اتفاق ترسمیم دهیجواب نم زنمیزنگ م یهرچ دهیجواب نم_

 شور یافتاده باشه دلم بدجور

 زنهیم

حتما  رون؟خبیباهم دعواتون شد بعد زده ب یگی_مگه نماشاری

 دهیاالنشم اعصابش خورده و جواب نم

 آرام؟ یشناسیکه اخلقشو م تو

و  میکردیباهم دعوا م یوقت یحت کردینم ریقدر د نیوقت ا چیه_

 ادیز دیدیم یوقت رفتیم رونیاون ب

 ارهیدرم ب یتا از نگران دادیجواب م ای فرستادیاس م ای زنمیم زنگ

 ساعت دوازده نی...ببیچیاما االن ه

 ترسمیاما هنوز برنگشته من م شبه

............................. 

 )چهارروز بعد(

 

نشده  یآب قند خوردم چهار روزه که از آرسام خبر یزور کم به

 یحت ایزده نه جوابه اس  ینه زنگ

 رمیمیدارم از دل شوره م دهینم زنگامونو

 مارستانیب مشیکمکش کن لباساشو عوض کنه ببر انای_کریام

 ......امی...ن...نمیی...ج..ج...اچیم...من...ه...ه...ه_



 ولش کن ری_اماشاری

اون وقت  دهیچشمام جون م یولش کنم داره جلو رویچ ی_چریام

 باشم الیخیولش کنمو ب ییخوایم

 ......ار...ار...سامامینم ییمن جا_

 مطلق یاهیمنو گرفت و س ریافتادم که ام یداشتم م حالیب

 ریمبهوت به ام گفتیم یداشت چ نیا دیلحظه سرم سوت کش کی

 که چشماشون انایو ک اشاریو 

 شده بود نگاه کردم قرمز

 گه؟ی...می...د...داره...چنی...ا...اریا...ام_

 :جلو اومدو گفت ریام

 یخواهر گمیم تی_تسلریام

 

"چرا گمیم تی...تسلگمیم تیسرم اکو شد "تسل یتو ریام یصدا

 مرده؟من که یکس گه؟مگهیم تیتسل

 گهیم تیرو ندارم فقط آرسامو دارم پس چرا داره به من تسل یکس

شدن کم کم مغزم شروع کرد به  یهام داغ شدن...اشکام جار گونه

 و حرفا برام واضح عیو وقا تیفعال

 شدن



امکان  نیداشت ا در مهار کردنم یسع ریو ام زدمیم زجه

 نداره آر...آر...سام قتینداره...نه...نه...حق

و  ریام قهیامکان نداره  نی...مرده مغرور من مرده بود؟نه نه امن

 بود یگرفتم چشماش اشک

بهم بگو اون جنازه جنازه مرده من  گنیدارن دروغ م نایبهم بگو ا_

 ــــــــــــریتورو خدا ام ستین

 شونه هامو گرفت ریام

حالت  یشیم هوشی_توروخدا آروم باش آرام االن دوباره بریام

 ستیخوب ن

 رفتم سهیسمته پل به

 کنمیشما رو باور نم یاز حرفا یذره ا نمیمن تا جنازه مردمو نب_

 مرده من نمرده

 دشینیبب دیتونیسردخونس م شونی_جنازه اسیپل

 :انداخت و آروم گفت نییپا سرشو

 غم اخرتون باشه گمیم تیبهتون تسل_

....................... 

 یط شدویکه انتهاش به سردخونه ختم م یلرزون سالن یقدمها با

 ضربانه قلبم محکم و تند کردمیم



جنازه مردمو  نکهیاز ا دمیترسیم قتیبود حالم خوب نبود از حق شده

 اما من دمیترسیم نمیبب نجایا

که عشقم هنوز زندس... اون....اون...نمرده...اون  دونمیم دونمیم

 ذارهیوقت منو تنها نم چیه

کشو رو  میوارد سردخونه شد ریسردخونه باز شد همراهه ام در

 گفتنیکه م یو جنازه مرد دنیکش

با سر به مرده  ریام دیکش نییپا پشویز دنیکش رونیمنه رو ب مرده

 و تنها رونیاشاره کرد که بره ب

آروم  دمویکش یموند چشمامو بستم نفس یاتاق باق یتو خودش

 صورته دنهیچشمامو باز کردم با د

 

نبود اما حلقه  ییشد صورتش قابل شناسا یته دلم خال داغونش

 مردم همه وهمه کلیدستش ه

 دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبود  زیچ هی نشونه

 آ...آ...آر...سام_

 ...نیمنو گرفت نه نه ا ریافتادم که ام یم داشتم

 نشیس یلرزون خودمو به لبه تخت رسوندم دستمو رو یقدمها با

 یموها یتو گمویگذاشتمو دسته د

 شدن یاز قبل تندوتندتر جار شتریفرو کردم اشکام ب شیمشک



...بلند شو غلط کردم...غلط کردم یمرده من چرا تنهام گذاشت_

 خوشگلتو باز یآب یآرسامم...اون چشما

فقط باش...بلند  نیبرج زهرمار همش جلوم بش نهیبلند شو ع...کن

 بهم محبت خوامیشو مردم... نم

خونه وجود داشته باش...فقط نفس بکش...فقط  ی...فقط تویکن

 ازیکنارم باش آرسام...من بهت ن

 بلند شو آرسامم دارم

 زدم غیج

رو حرص  یک گــــهیکنم؟...د تیرو اذ یک گـــــــــــــــــهید_

 بدم...آرســـــام بلند شو...تورو

 ی...جونه همون مامانرمیمیقسم بلند شو...من بدونه تو م عشقمون

 تنهات یول یعاشقش یگفتیکه م

اگه اشکت  یگفتیکه م یخدا بلندشو...جونه من شیو رفت پ گذاشت

 کشونمیم شیبه ات ارویدن ادیدرب

دارم  نی..بب.کنمیم هیدارم گر نی... پس بلندشو...بببلندشو

 ...آرسامادیجونم داره در م نی...ببرمیمیم

نکن  همی...توروخدا تنبیفهمیندارم چرا نم تویتحمل دور من

 یلیمجازات حکمش برام خ نیآرسام...ا

 ...نامرد...تورو خدا بلندشو آرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام نهیسنگ



................ 

ولم  گمی...ولم کن...دارم بهت میلعنتــــــــــــــد ولــــــــــم کن _

 کن...تورو خدا دفنش

...تورو خدا... آقـــــــــــــــــــــــــــا تو رو خدا...بابا دینکنـــــــــــ

 ولم کن...ولم کن

 ...المصب

باز کنم  ریقدرتمند ام یدستامو از دستا کردمیم یسع زدمویم زجه

 دیرسیم نیاما مگه من زورم به ا

بشم  یجلو برمو مانع خاک کردنه کس ذاشتیجلو برم نم ذاشتینم

 که زنده بود و داشت نفس

چون مثل من عاشق نبودن  دنیفهم ینم دونستنینم نایاما ا دیکشیم

 نبودن یمثل من عاشقه مرد

 

بابت زجه ها و سرو صداهام اجازه  دادنیداشتن غسلش م یوقت که

 دادن من باال سرش باشمو منم

 بدم غسلش

ولم کن...تورو خدا...جونه آرسام ولم  ریام انایولم کن...جونه ک_

 ...کن



هم  انایو ک اشاریو ریشل شدن...چشماش قرمز شده بود...ام دستاش

 نکهیبد بود هم یلیحالشون خ

خواستن  نکهیخودمو بهش رسوندم...هم دموی...دودمیکرد دو ولم

 خاک بذارنش نذاشتمو مانع یتو

جلو اومدن  نیشاه رویکه ام رنیشدم خواستن جلومو بگ کارشون

 بهشون گفت که بذارن با مردم ریام

 سادیهم با اخم پشت سرم وا نیبزنم شاه حرف

 یحساب دیملفه سف ینقصش تو یب کلیگذاشتن ه نیزم یرو مردمو

 یشده بود کنارش رو دهیچیپ

سقوط کردم دستمو به سمت ملحفه بردم اما وسط راه  زانوهام

 ستمو مشت کردمو مانع کارم شدمد

 بایتقر کهیجونشو در حال یش کردمو زجه زدم جسم بحصار آروم

 خودمو روش انداخته بودم به خودم

 مهابا ازش التماس کردمو زجه زدم یب فشردمو

 _آروم باش دخترمعموم

 جلو اومد یبا کلفگ ریخواست مانعم بشه اما ام عموم

 دی_لطفا راحتش بذارریام

 باشه ششیپ کمی_آره بهتره اشاری

 شهینم یطور نی_آخه اعموم



 ستیرستگار؟شوهرشه دوست پسرش که ن یآقا شهی_چرا نمریام

 یداشتن اما خب خودشونو سع یحال و اوضاع بد اشاری رویام

 من محکم نشون بدن یجلو کردنیم

 شدنیموفق هم نم ادیز البته

تنهاش  تونستمیگذاشتمو زجه زدم...نم نشیس یرو سرمو

 باهاش خواستمی...منم متونستمیبذارم...نم

 ...کردنیکارو نم نیمنم باهاش دفن کنن اما ا خواستمی...مبرم

 یبا لحن نیزدن برام نمونده بود به خاطر هم غیج یبرا یینا گهید

 آروم شروع کردم به حرف زدن

 

من  میمرده زندگ ی...تو نمردیبلند شو آرسام تو نمرد_

 ا تنهام نذار...توروخدا...من...تورو خددونمیم

 نای...بلندشو بگو همه اترسمیم ایدن نیا یاون خونه تو یتو تو بدونه

 بوده که لمیف هیبوده  یباز هی

بدونم...بلندشو آرسام منو تنها نذار... توروخدا...بلند  شتریب قدرتو

 گهی...حاال د؟یشد هیشو بگو تنب

... تورو کنمینم تتیاذ گهیشدم د هیاره تنب گمی...منم م؟یکنینم تمیاذ

 یخدا...جونه همون دختر بچه ا



بلندشو...آرسام بلندشو...اقل منم با  یداشته باش یدوست داشت که

 نیا یخودت ببر...آرسام من تو

 ...تنهام...تورو خدااااااااااااا برگـــــــــــــرددددد ایدن

بودو ملحفشو  نشیس یباال گرفتمو همون طور که دستام رو سرمو

 ...زجه زدم زدمیچنگ م

معجزززززززززه...  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایخدا_

 معجززززززززه کن

بدونه  یدونی....بهم برش گردووووون... خودت مخدااااااااا

 آرســــــــام من

 ینو ببرحتما عشقه م دیهمه ادم با نی... اــــــــــــــــــــــرمیمیم

 شهیپ

 خودتـــــــــــــــــــــ

 تکونش دادمو ناله کردم محکم

خب  یلیتموم کن... خ رویمسخره باز نیبلند شو آرسام...بلندشو ا_

 گهیشدم...به خدا شدم...د هیتنب

 ... مردم بلند شــــــــــــــــــــــــــــــــــودمینم حرصت

بهشون علمت داد و  ریجلو اومدنو منو بلند کردن...ام اشاریو  انایک

 من بدون توجه به یچشما یجلو

 هام بدونه توجه به تلش ها ودست و پا زدنم هام دفنش کردن زجه



 زدم زانو

 زدم زجه

 کردم ناله

جلو اومدو منو  ریام تونستینم یآرومم کنن اما کس خواستنیم همه

 شحصار یکرد که سرمو تو حصار

 دمو با تمام توانم زار زدمکر پنهون

 :زدم غیباال گرفتمو به آسمون نگاه کردم زجه زدمو ج سرمو

 خدااااااااااااااااااااااااااااااا چـــــــــــــــــــــــــــــــرااااااا؟؟؟؟؟_

 

................... 

از مرگه عشقم گذشته چهار ماهه که کارم شده برم  چهارماهه

 هینمو گرسرخاکشو باهاش حرف بز

...شب تا صبح...صبح تا شب فقط زجه و ناله... چسبوندمش بکنم

 نمیبه س

دلم برات تنگ شده  ییحالمو؟مردم کجا ینیکه بب ییآخ آرسام کجا_

 نبود قرارمون نیآرسام قرارمون ا

 دیمن با یگفتی...توکه ممیریاون وقت بم مینوه دار شد یبود وقت نیا

 نوه هامم یعروس یتو



 نیحالمو...بب نی...ببینبود که تنهام بذار نی...آرسام قرارمون اباشم

 هنوز نیکار کردم بب یتو چ یبرا

تو گوشمو  یکه به خاطره گم کردنش زد یدستمه...حلقه ا حلقم

 هردومون یبرا گهید یکیفرداش 

...تو یتو هنوز نمرد دونمی...چرا...من می...مردم چرا رفتیگرفت

 شهی...تو همیمن زنده ا یبرا شهیهم

 ی...تویینجایا شهی...همیوجود دار شهیو هم یهست کنارم

 ...فقطاهامیرو یذهنم...تو یقلبم...تو

 ...کنارم ندارمتیستین یباش دیکه با ییجا

 نهیبیخواب تورو م هیهست که هر ثان یکی نجایا

 نهیشیتو م شهیبا نبض ساعت پ میچشمه تقو تو

 خونهیاونکه غرقه سکوته دست تورو م شهیهم

 مونهیکه منتظر م فهمهیم یلحظرو کس درد

 ...یتو رفتـــــــــــــــــــــ یوقت از

 ...ــــــــــــــــــــــدیحالمو پرس شب

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 دیهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا



 دیهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه

 

 ...تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود بعد

 ...بود خبریاز تو ب دیکه از راه رس یمسافر هر

 نهیبیخواب تورو م هیهست که هر ثان یکی نجایا

 نهیشیتو م شهیبا نبض ساعت پ میچشمه تقو تو

 خونهیاونکه غرقه سکوته دست تورو م شهیهم

 مونهیکه منتظر م فهمهیم یلحظرو کس درد

 ...یتو رفتـــــــــــــــــــــ یوقت از

 ...ــــــــــــــــــــــدیحالمو پرس شب

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 دیهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 دیهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه

 ...تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود بعد

 ...بود خبریاز تو ب دیکه از راه رس یمسافر هر

 ...(ها هی.....ثانیبان نیام)



...تحملش برام رمیمیدارم م ای...خداشدنیم یتند تر جار اشکام

 سخته...مرگشو باور

 ـــــــــای...خداندارم

.................... 

 نه یعنینه  گمیم یوقت انایک نیبب_

 

 ییایم یعنی ییایم گمیم ی_وقتانایک

 بفهم زبون نفهم نویندارم ا یمن حوصله مهمون_

کچلم  اشاری روینبرم ام یمهمون نی_من اگه تورو به اانایک

 گذرهیسال از مرگه آرسام م هی...آرام کننیم

 گردهیکارات برم نیبشه با ا یکه چ یحبس کرد نجایخودتو ا تو

 آره؟

 یندارم چه برسه به مهمون ویکار چیحوصله ه من بدونه آرسامم_

شلوغ  یادیسادس ز یمهمون هی_آرام به خاطر من...به خدا انایک

 ستین

 ...نمـ ستیحالم خوب ن_

 نه من نه تو گفته باشم گهید ییای_به خدا اگه نانایک

 رونیاز اتاق زد ب یکه عصب دمیکش یپوف کلفه



.................. 

 یشد یگری_اوف چه جانایک

چون  ندازهیم کهیداره ت دونستمیم دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 اصل هم خوشگل نشده بودم

 شیبدونه آرا یشال مشک هیساده با  یلباس مشک هیدختر با  هی آخه

 که به خودش برسه نیبدونه ا

 شه؟یم گریپوف کرده ج یچشما با

 گردمیبعد برم نمیشیم امیم کمی_

عذا چرا  یبر ییخوایحاال تو که نم متهیخودش غن ی_اوکانایک

 ؟یدیپوش یمشک

رنگ بهم آرامش  نیا امینم یبد ریگ دنمیاگه به لباس پوش گهید_

 دهیم

 روحه یب یلیخط چشم بکش آرام چشمات خ کمی_انایک

 زدم یپوزخند

 

همه و همه بدونه وجود همه کسم  نجایخونم...دلم...خودم...ا_

 ای دمیکشیخط چشم م یوقت روحهیب

 خوردیآرسام همش حرص م کردمیم میمل یحت ای ظیغل شیآرا

 االنم عذاب بکشه خوامینم



اون وقت تو  شدیداغون م ختیریاشکات بهم م دنهی_آرسام با دانایک

 هیساله همش کارت شده گر هی

 ختنیاشک ر و

که بعد از  هیزیدست بکشم چون تنها چ تونمینم ختنیاز اشک ر_

 رفتن به سرخاک آرسام بهم آرامش

 انایک دهیم

..................... 

بود...فکر کنم همش  انای...تولد دوست ککردمیاطراف نگاه م به

 پونزده نفر مهمون دمیشا ای ستیب

 خلوت تر...بهتر یخوب بود هرچ داشتن

 ییدستم ور رفتم که صدا یانداختمو با حلقه تو نییپا سرمو

 توجهمو به خودش جلب کرد

 یدوسش دار یلیمعلومه خ_

که کنارم نشسته بود نگاه کردم چهره  یباال گرفتمو به دختر سرمو

 چرا دونمیداشت اما نم ینیدلنش

 نسبت بهش نداشتم یخوب حس

 میهیا_

فراموشش  یکن یسع دیحلقه فوت شده با نی_اما صاحب ادختره

 یخودتم راحت تر یطور نیا یکن



 آرسامه من هنوز زندس گهیبهم م یحس هی تونمینم_

 ...عشقه مگرنه توکه جنازشو_اثر دختره

 حرفشو ادامه نداد هیبه سمتمون اومد که اونم بق انایک کهوی

 !دختر؟ یینجایتوهم ا تای_ ِا آرمانایک

 زد یلبخند تاسیبودم اسمش آرم دهیکه حاال فهم دختره

 می_اهتایآرم

 

 قدر اسمش برام آشناس تا؟چهیآرم

 یمارو خبردار نکرد وینامزد کرد ی_ناقل کانایک

 دیانداخت و خند نییسرشو پا تایآرم

 اون ور کارت دارم میبر ای_بانایک

دستم گذاشت و با لحن دوستانه  یکرد دستشو رو یبهم نگاه تایآرم

 :گفت یا

 یو فراموشش کن ییایباهاش کنار ب یبتون دوارمی_امتایآرم

 یدونست؟کیدرد منو م یزدمو به رفتنش نگاه کردم ک یپوزخند

 یدرک کنه که من وقت تونستیم

عشقه  هیچون اون عشقمه نه  کنمیقبر فراموشش نم یتو رممیبم

 تونمیو ساده همه وجودمه نم یخال



 وجودمو فراموش کنم که

آشنا به مشامم خورد ناخواسته بعد از دوسال لبخند  ییبو کهوی

 که ییلبام نشست بو یرو یمحو

وقت بود دلم براش تنگ  یلیکه خ ییبو دادیبهم آرامش م شهیهم

 شده بود سرمو برگردوندم تا

 گهیپسر د هیکه داشت با  یمرد دنهیکه با د نمیبو رو بب نیا صاحب

 نفسم بند اومد سرم زدیحرف م

 دمویخودم شک کردم با دستام چشمامو مال یرفت به چشما جیگ

 دوباره نگاه کردم چشمام گرد شد

 شدیتش رفتم باورم نملرزون به سم یبلند شدمو با قدمها آروم

 کلیغرور و ابهتش...حالت چهره و ه

عطرش...رنگ چشماش...حالت و طرح  ی...بومردونش

 موهاش...همه و همه مثل عشقه من

 !تشابه؟ نقدری...آخه تا ابود

 یو با چشما سادمیشدن روبه روشون وا یرفتم اشکام جار جلوتر

 بهش زل زدم هردوشون به یاشک

 دنهیبرگشتنو با تعجب بهم نگاه کردن حالت چشماش با د سمتم

 از یکرد اما رفتار ریاشکام تغ

 نشون نداد خودش



 شده خانوم؟ یزی_چپسره

 ست؟یکمکتون کنم؟انگار حالتون خوب ن تونمی_مآرسام

 شناخت؟یمرده من عشقشو نم یعنیشناخت؟یمنو نم یعنی

 

 آ...آ...آر...سام_

 ...که نیا یآرسام؟ول دیگفت_آرسام؟شما به دوسته من پسره

من اسمم آرسام  دیاشتباه گرفت گهید یکی_فکر کنم منو با آرسام

 من اشکان هستم ستین

بهش نگاه کردم اما من شک نداشتم اون آرسام بود  یناباور با

 گرفتمیکه از وجودش داشتم م یآرامش

و  کردیم وونمیکه داشت د یچهره ا کردیکه داشت آرومم م ییبو

 که داشت منو به مرزه جنون یجسم

 آرسامه نیبود که ا نیهمه و همه نشونه ا رسوندیم

 هیجا خوردو  یش انداختم که حسابحصار یخودمو تو ناخواسته

 قدم عقب رفت

 :گفتم هیگر با

نابود شدم آرسام  دمیکش یبعد از رفتنت چ یدونیخودم نم یچشم آب_

 وقت چینابود شدم مرگتو ه



بود و غصه خوردن  هیسال همش کارم گر هی نیا ینکردم تو باور

 یسرم اورد ییبا رفتنت چه بل نیبب

 همون اشکان منو از خودش جدا کردو اخماشو توهم برد ای آرسام

اشتباه  دیدار ستمی_خانوم من که بهتون گفتم من آرسام نآرسام

 دیکنیم

 خودش بود نهیو اخمشم ع تیعصبان یحت

 ؟یکنیانکار م یچرا دار یلعنت یاما تو آرسام_

آرسام جا  دنهیکه متوجه من شدن جلو اومدن که با د ریو ام انایک

 خوردن

 ؟ی_آرسام خودتریام

 کردیبا شوک بهش نگاه م انایک

اشکانم منو با  ستمیمن آرسام ن ستین تونیبابا چرا حال ی_ااشکان

 دیاشتباه گرفت گهید یکی

چرا داشت انکار  ایشدن خدا یاز قبل جار شتریب اشکام

 کرده بودم که مردم ریتغ نقدریا یعنیکرد؟یم

اسمشم  یاز دستم خسته شده بود که حت نقدریا یعنیشناخت؟ینم منو

 عوض کرده بود؟

 

 :دخترونه از پشت گفت یصدا کهوی



 شده اشکانم!؟ یزی_چتایآرم

 :دوگفتیتوموهاش کش یکلفه دست آرسام

من  گنیدارن م کننیم موونید تا؟دارنیآرم گنیم یچ نای_اآرسام

 آرسامم نه اشکان

 :کردو گفت یاخم تایآرم

اشکانن نامزد من  شونی_آرام جان آرسام که فوت شده اتایآرم

 هستن

 آرسامه نیاما ا_

 عجوزه نیاشکانن نامزد ا شونیآرام آرسام فوت شده ا ستی_نریام

 تایاخرشو اروم گفت باتعجب بهش نگاه کردم چرا به آرم جمله

 عجوزه؟ گفتیم

 یچشمش به چشما یکه آرسام زد به سمتش برگشتم وقت یحرف با

 افتاد حالت چشماش یم میاشک

 نشونه بود که خودشه نیبزرگتر نیا کردیم ریتغ

 همسرتون فوت شده دونستمینم گمیم تی_تسلاشکان

 خشم به سمتش برگشتم با

که  یمرد ؟مگهیگیم تیبه خودتم تسل یو مرض...تو دار تیتسل_

 ؟؟بهیگیم تیبه من تسل یدار



 دیگیدوباره م نمیآرسامه نه اشکان بعد بب نیکه ا کنمیثابت م همتون

 انهی گمیم تیتسل

اومدنم و سوار شدنم اشکام  رونیبا ب رونیخشم از اون جا زدم ب با

 شدن یدوباره جار شهیمثل هم

رفته  کنه؟چرایچرا داره انکار م یاون آرسامه ول دونمیمن م ایخدا

 اسمه نقدرینامزد کرده؟چرا ا تایبا ارم

 دختره برام اشناس؟ نیا

 

 (اشکان)

 بود برگشتم ریکه اسمش ام یرفتنش به سمته پسر با

 همسره شماست؟_

 :کردو گفت یکه کناره دستش بود اخم یدختر

 هیشب میلیهمسرشونو که اسمش آرسام بود و خ شونیا رینخ_

 شماست از دست داده و فوت شده

اشتباه گرفته من همسرشونم اسمم  امرزیشمارو با اون خداب حتما

 اناسیک

بود واقعا  یحرفش ناراحت شدم دختر ناز و خوشگل نیا دنیشن از

 بود که همسرشو از دست فیح



و  کشهیعذاب م یادیمعلوم بود داره ز افشیباشه چون از ق داده

 شهیم تیاذ

 هیشدم  یرطو هینازش  یاشک یاون چشما دنهیچرا با د دونمینم

 معلومه که دیته دلم لرز یزیچ

چون  ارهیدوسش داره که هنوزم نتونسته حلقشم از دستش درب یلیخ

 هنوز حلقش دستش بود اما

حلقه هم مطعلق به همسر  نیدوباره ازدواج کرده باشه و ا دیشا

 باشه دشیجد

گوشش زد جا  یتو انایکه ک یاما با حرف کردیهمش نگاهم م ریام

 نگاه کرد انایخوردو به ک

 !_واقعا؟ریام

فقط به حرفه  اوردهیسره خودش ن ییتا بل میبر ایحاالم ب می_اهانایک

 دهیتو گوش م

 به سمتم برگشت و باهام دست داد ریام

 خوشحال شدم اقا اشکان تونیی_از آشناریام

 توهمم گفتم: یاخما باهمون

 

 طور نیمنم هم_

 _خدافسریام



 دارید دیبه ام_

 دیکش یآه

 د؟یدار یبپرسم با آرسام شما چه نسبت تونمیم دیببخش_

 من دوستشم دییبخوا تشوی_خب راسریام

 نیکه هنوزهم نتونست نیدوست داشت یلیخ قتونویمعلومه که رف_

 دیفراموشش کن

 تر بود یهم تن یبرادر تن هیبرادر بود از  هینبود  قیرف هی_ریام

 گمیم تیبازم تسل_

 _ممنون من برمریام

 کردیداشت بهم نگاه م یرفتنش به سمت رضا که با ناراحت با

 برگشتم

 ؟یکنیم گامین ینطوریا یشده؟ چرا دار یچ_

 یچی_هرضا

 :دستمو گرفتو گفت تایآرم

 م؟یبرقص می_برتایآرم

 میبر_

...................... 



فکر کردم به  ریهفته اخ نیبودم به اتفاقات ا دهیتختم دراز کش یرو

 زودتر نکهیا یبرا تایآرم یاصرار ها

که  یداشت به اون روز دایکه جد ییبه ترس و هراس ها میکن عقد

 که با یاون تولد دختر یتو

 یهنوز جلو شیشده بودم چهره دوست داشتن یطور هی دنشید

 بهش داشتم که یچشمام بود حس

 

دروغ بگن به امروز که باهام  تونستنیبود اما اون چشما نم گنگ

 و نمشیبب قرار گذاشت که برم

 کردنیم وونمیداشتم داشتن د تایکه االن با آرم ییدعوا

 تایخانوم به همراهه آرم هیچشمامو باز کردم  مارستانیب یتو یوقت

 ادیرو به  یزیچ دمیو رضا د

من قرار بوده  نکهیکرد ا فیبرام تعر زویهمه چ تایاما آرم اوردمینم

 یازدواج کنم اما با تصادف تایبا آرم

رضا برادرشه و اون خانومه  نکهیکردم مراسممون عقب افتاد ا که

 یحس ها هیچرا  دونمیمادرشه نم

امروز اون دختره که اگه اشتباه نکنم  یدارم حرفا یضیضدونق

 یذهنم و جلو یاسمش آرام بود تو

 گذشت لمیف هی نهیع چشمام



 تونستمینم کردمیپروا نگاه م یب شیوحش یخاکستر یبه چشما)

 بهش یوقت رمیچشممو ازشون بگ

چشماش  شدیم قیبهم تزر یآرامش به خصوص کردمیم نگاه

 قطره اشک از گوشه هیشد و  یبارون

هم رفت اون چشما منو  یچرا اخمام تو دونمیکه نم دیچک چشمش

 که برام نداختنیم زیچ هی ادهی

 نامعلومو گنگ بود یلیخ

 :آروم گفتم ناخواسته

 خانوم دینکن هیلطفا گر_

 :پاک کرد و گفت عیسر اشکاشو

 خوامی_معذرت مآرام

 کرد یدستش باز یو با حلقه تو دیکش ینفس

 :حلقش نگاه کردمو گفتم به

 یول پرسمیم نویا خوامیهمسرتون فوت شدن معذرت م دمیمن شن_

 که نیا ای نیمجددا ازدواج کرد

 ...حلقه نیا

کردنش ضعف رفت دختره  حصار یزد که دلم برا یمحو لبخند

 تایبود تاحاال نسبت به آرم یو ناز یحصار



 حسو هم نداشتم نیا

 

 یعنیحلقه ماجراها داره اما من مجدد ازدواج نکردم  نی_خب اآرام

 وقت ازدواج چیتا اخر عمرمم ه

 تورو فراموش کنم تونمیچون نم کنمینم

 :زدوگفت یتوهم بردم که لبخند ناز اخمامو

 نیبه خاطرهم نیودشخ نهی_منظورم همسرم بود اخه شما عآرام

 حرفو زدم نیا

 وفادار؟پوف خدا بده شانس نقدریزن ا دمیکش یپوف

اگه  د؟منیحرف بزن دییخواین؟نمیقرارو گذاشت نیخب چرا ا_

 شهینامزدم متوجه بشه ناراحت م

چشمامو  دمویجوشش اشکاشو د دمیچشماش د یتو رویناراحت غمو

 ازشون گرفتم چشماش سگ

 داشت

 کنم آرسام فیبرات تعر قتویحق خوامی_مآرام

 من اشکانم_

شرکت  نیبزرگتر سیرئ یهست یتو آرسام تهران یستی_نآرام

 شوهره آرام یتو شوهره من یمهندس



 لیتو به دل میمعامله باهم ازدواج کرد هی یمنو تو از رو رستگار

 فرار از خونه بابام لیانتقام من به دل

 نیاما نشد درا یبعد تو طلقم بد میکن یبود چندماه باهم زندگ قرار

 به وجود اومد ییحس ها نیب

منو تو باهم دعوامون شد تو  یعاشقت شدمو توهم عاشقم شد من

 یو از خونه زد یشد یعصبان

 دمیجنازتو د یبه من گفتن تو مرد یو تصادف کرد رونیب

 قابله یعنیصورتت کامل نابود شده بود 

...آرسامه من ی...تو آرساممدیحلقت فهم ینبود اما از رو ییشناسا

 باور ؟چرایقبول کن ییخوایچرا نم

بازهم  ای یکشیعذاب نم ؟تویزد یخودتو به فراموش ؟چرایکنینم

 خودت؟ یتو یزیریم یچون مرد

 ادیگرفتمو گذشتمو به  یخانومه محترم من اشکانم درسته فراموش_

 ییاما اون موقع تنها کسا ارمینم

سرم بودن نامزدم به همراهه مادرو برادرش بود اگه شما  یباال که

 که من همسرتونم پس دیادعا دار

 د؟یاون موقع باال سرم نبود چرا

 یتو دمیجنازتو د گمیدارم م ی_چون خبر نداشتم تصادف کردآرام

 ...یگیسردخونه اون وقت م

 اشکاشو نداشتم دنهیچرا تحمل د دونمیهق هق افتاده بود نم به



 

 د؟یفهم یخانوم چرا نم دینکن هیگرلطفا _

گذشترو آرسام من آرامم زنه تو  اریب ادیآره؟به  یشیم تی_اذآرام

 که اون قدر عاشقته که هنوز یزن

 یگفتیم یدیکشیاشکام عذاب م دنهیبا د شهیهم اوردهیدر ن حلقشو

 چشمات منو یکنیم هیگر یوقت

 ندازهیمادرم م ادهی

 مادرم؟_

 میهی_اآرام

 االن کجاست؟_

 ده سالت بود فوت شد یانداخت و گفت:وقت نییسرشو پا آرام

که پدره  گهیمرده د هیمادره من با  نکهیکرد به گفتنه ماجرا ا شروع

گفت...از  زی...ازهمه چکنهیم یآبرو خودکش حفظ یآرام برا

 یکه پدره آرام کرده ول یانتقاممون...از سکته ا

که به سره  ییهاخودش گفت...از بل یها طنتیاز ش گزهینم ککشم

 اون آرسام بدبخت اورده بود...از

 نیاز ب یکه برا یحرف زد...از مراسم اشاریبه اسم  یو پسر ریام

 گفت هر میرفتن آبرو رستگار گرفت



 نقدریدختره ا نیا یعنیشد... یگرد م شتریمن ب یچشما لحظه

 !بود؟ طونیش

 زدم یغلت

که  یتنها از عطر ارمینم ادیکدوم از ماجراهاشو به  چی...هدونمینم

 اون برام یبو کنمیاستفاده م

 ...یچی...هادینم ادمی یچیه گهید نیفقط هم آشناس

................... 

 _خفــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــوتایآرم

 دختره... یسرش داد بزن ی_حق ندارریام

 

 اقا با نامزدم درست حرف بزن ییهو_

 مانیآرام ا ینامزده توهه؟االن به همه حرفا نی_نامزدت؟اریام

 کمیاحمق  یتو خوده آرسام نکهیاوردم ا

که تو از  اریب ادیبه  اریب ادیگذشتتو به  ارویاون مخت فشار ب به

 آرامه که زنته نه یدختره متنفر نیا

 ...نیا

 هیخانوم  نیا یادعاها د؟طبقیمنو بهم بزن یزندگ دییخوایچرا م_

 همسرشو از دست داده شیسال پ



من  دیگیم دیاون وقت دار نیمراسم براش گرفت نیکرد دفنش

 ادمیکدومتونو  چیکه ه یآرسامم درحال

 ادمیقبر دوباره زنده شدمو خودمم  یمن از تو یعنیآره؟ ادینم

 !!اد؟ینم

 _آرسامآرام

من اشکان پاکنژادم نه  دیستی...آرام خانوم شما همسره من نسیه_

 یآرسام تهران

 دیبکش رونیمن ب یو پاتونو از زندگ دی_حاالم گورتونو گم کنتایآرم

نبستم  فتویحرفه دهنتو بفهم تا نزدم تو دهنتو اون دهنه کث نی_ببریام

 یکن نیبهش توه ذارمینم

نگاه  ختیریزد به آرام که محو من بودو اشک م یپوزخند تایآرم

 ریچرا ام دیته دلم لرز یزیچ هیکردم 

 دیگزیککمم نم شدموینم یرتیغ گهید کردیم نیتوه تایبه آرم داشت

 چه نیا اید؟خدایزیچرا ته دلم لر

 ه؟یحس

 د؟یریگیپشت آرامو م نقدریچرا شما ا_

 قمهیرف نی_چون زنه بهترریام

 به آرام نگاه کردم دمیتوموهام کش یدست کلفه

 :بازومو گرفتو گفت تایآرم



 _اشکانتایآرم

 نگاه کردم بهش

 جانم_

 

م کرد که دستم دورش حلقه شد جاخورده بودم حصار کهوی تایآرم

 درون تایبه آرم یوقت علقه ا چیه

چون نامزدم بود  ادیبه وجود ب دیعلقه با نیحس نکردم اما ا خودم

 چون اسمم روش بود

جداشدم به آرام که از  تایاز آرم ریداد ام یصدا دنهیبا شن کهوی

 گرفته بودش ریهوش رفته بود و ام

 کردم نگاه

 (آرام)

...چه قدر شهینم یطور نیآخر بزنم ا میبه س دیخسته شدم با گهید

 منت؟چه قدر خواهش؟چه قدر

آرسامه  نیاگه ا گهید ستید خوب حتما ن ستین گهیم یه؟وقتیگر

 وقت فراموش چیمن باشه منو ه

 کنهینم

 خوامیگرفته بود نم یشدن اما اون فراموش یجار شتریب اشکام

 یباق یرطو نیکنم بذار هم تشیاذ



تنها بودم از اولشم آرسام  شهیمن تنها...اون با اون...من هم بمونه

 مدت باهاش هیماله من نبود فقط 

 بسه گهیاز در کنار بودنش لذت بردم د بودمو

ماجرارو تموم کنم  نیا دیبا رونیسرم کردمو از خونه زدم ب شالمو

 عشقه که یخاتمه بدم به هرچ دیبا

سره  رمیسره خاکه عشقم م رمیم زنمویدلم دارم حرفامو م یتو

 یکه االن جسمش تو یخاکه عشق

و بهت ملحق  شتیپ امیم یدر قلبه من آرسام به زود ادشیو  خاکه

 ایاون دن یتو نمیبب امیم شمیم

خاک در آرامش  یتا اقل تو امیکه کنارت نباشم م شهیمانع م یک

 عذاب نکشم نقدریباشمو ا

.......................... 

 

زدم...اشکان  یسرعت باال به سمته خونه آرسام...پوزخند با

 داشتم که خودشه اما مانیروندم...من ا

...ولش الیخیمن اشکانم پس ب گهیهمش م یوقت کنهیانکار م یوقت

 کن شش ماهه که من آرسامو

اما  ارهیب ادیگذشترو به  کنمیم یکردم شش ماهه که دارم کار دایپ

 کمتحتما ح الیخیپس ب تونهینم



 کنم یکه من با آرامش و درکناره عشقم زندگ ستین نیدر ا خدا

ترمز قدمامو تند و  یزدم رو لیدره و یپاک کردمو جلو اشکامو

 عتریسر خواستمیم داشتمیبلند برم

اون خاک بود در  ریهمه کسم که االن ز شهیبزنمو برم پ حرفامو

 درگاه یبا اخم تو تایباز شد و ارم

 شد انینما

 ...ـی...تو نمیی_بازم توتایآرم

 شدم صدامو انداختم پس کلم لیدستم پسش زدمو وارد و با

 کجـــــــــاست_

 یروان یزنیچته چرا داد م یی_هوتایآرم

 چه خبره؟ نجایا_

 ...دمی...لرزمیبه سمته صدا برگشت هردومون

ولش کنم با  تونمیفراموشش کنم نم تونمینم دمیکردم االن فهم غلط

 ضربان قلبم باال رفت با دنشید

 به بعد انکار کنم که هست و زندس نیاز ا دیعشقم که با دنهید

 ...بهتون بگم که د؟چندباری_خانوم شما بازم اومدآرسام

 سکوت باال اوردم که ساکت شد یبه معنا دستمو



خودم حرف  خوامینگو چون م یچینگو آرسام ه یچیه ـــــسیه_

 شهیهم یبزنمو برم برا

به صورته جذاب و مردونش نگاه  سادمیرفتمو روبه روش وا جلو

 خوش فرمش که فقط یکردم به لبا

خوش  یمزشو حس کرده بودم به موها دنهیبار لذت چش چند

 نقص و یب کلیحالتش نگاه کردم به ه

مردونش که  یپهن و ستبر شدش به دستا یها نهیبه س مردونش

 بود نگاه یحلقه مون خال یجا

 شدن ریاز قبل سراز شتریاشکام ب کردم

 

تو از  گهیاومدم بگم که د ینیبیمنو نم گهیاومدم بهت بگم که د_

 نه یامروز به بعد اشکان پاکنژاد

بار بهت بگم که از ته دلم تا اخره  نیاخر یاومدم برا یتهران آرسام

 به مونمیعمرم بهت وفادار م

محبت  هیبه تمام ستیحلقه که دستمه اما دسته تو ن نیبه ا عشقمون

که سره  یکه مدت زمانش فقط چهارماه بود به حرمت قرآن تو یها

 و میسفره عقد دستمونو روش گذاشت

که  ییکمک ها هیبه حرمته تمام میسوره نورو خوند فدهیه هیآ باهم

 یبهم فهموند نکهیبه ا یبهم کرد

 شهیم دایمرد هم توشون پ ستنویهمه مردها نامرد ن که



 یسیمردونش به انگل نهیس یقبلنها روباال آوردمو مثل  دستمو

 که دمیخط کش هینوشتم الو و اخرشو 

 دویخط کش هیلحظه آرسام دستشو باال اورد و کناره خط من  همون

 بهش نگاه یادامشو داد با ناباور

اونجا بمونم  نیاز ا شتریب تونستمینم گهیکه با غم بهم زل زد د کردم

 اونو با رفتمویم دیبا رفتمیم دیبا

عقب گرد کردمو به سرعت از خونه زدم  ذاشتمیتنها م عشقش

 شدمو به سرعت به نیسوار ماش رونیب

 بهشت زهرا روندم سمته

.................................. 

با گلب سنگ  دمیاسمش دست کش یسنگ قبرش زانو زدم رو کناره

 قبرشو شستمو سرمو روش

 کردن دایونم پگ یاشکام راه خودشونو رو شهیمثل هم گذاشتم

آرسامم به خدا بگو که منو بهت برسونه به خدا بگو تو بهش _

 شمیم وونهید تیدارم از دور یکترینزد

 یپناه ب یباش میحام یکنارم باش خوامیم خوامیمن تورو م آرسامم

 تنهام یلیمن خ یهام باش یکس

 ییداشتم تو مانیکه ا یتنهام امروز رفتمو با مرد یلیخ آرسامم

 کردم یخداحافظ



 زدم یلبخند

امروز اون هم ته خطه منو  یدادیته خطه منو تو ادامه م شهیهم_

 لحظه شک هیادامه داد...مثله تو...

البته با فرسنگها  میاما خب...آرسام االن فقط منو تو موند کردم

 ته نیزم یفاصله تو تو آسمون منم رو

همه  یوقت غصه نخور هیتموم شد  زیعشقمون غم انگ داستانه

 نیبب شتیپ امیم یکسم منم به زود

دفن کردن  نجایتورو ا یمنه وقت یهست که جا رهیذخ هیقبرت  کنار

 خودم نگه یو براحصار نیمنم ا

درباره بچه حرف  ایب یتو باشم راست شهیمردم پ یتا وقت داشتم

 اومدم یه؟وقتیچ م؟نظرتیه میبزن

 دختر؟ ای میپسر داشته باش یدوست دار شتیپ

 زدم یوونگیاز سره د یا خنده

 

مثل تو چشماش  قایباشه دق نیمن دوست دارم اسمه پسرمون رام_

 باشه و خوشگل بشه رهیت یآب

و اسمه  کنمیاسمه پسرمونو خودم انتخاب م گمیاالن م نیازهم

 دخترمونو تو اسمه دخترمونو به نظرت

 ......مثلمیبذار یچ



 رها_

 اشکان چشمام گرد شد دنهیبه پشت سرم نگاه کردم با د کهوی

 _آرامماشکان

 نیزم یاز رو یشد با ناباور یباز کرد که اشکام جار شوحصار

 یبلند شدمو خودمو پرت کردم تو

بازوهاشو چنگ  زدمیزجه م کردمویش هق هق محصار شحصار

 که اونم منو محکم به خودش زدمیم

کرده  میموهام قا یشالم از سرم افتاده بود و سرشو تو دادیم فشار

 بود

 می_خانومم...آرامش زندگآرسام

 آ...آ...آرسام_

 _جانم خانوممآرسام

 دوست دارم_

 یها واشک ها هیهمه گر یزد رو یکه کرد مهر خاموش یکار با

 من

 :(انیپا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپاس و درود به شما عزیزان! 


