من صاحبش هستم
به قلم  :سارا
ساخت و طراحی فرمت @annah_id_ad :
فﮑﺮش ﻧﺒاش ماﻝ ﮐﺴی ﺟﺰ تﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺩﯾﮕﺮ به فﮑﺮ هﻢ ﻧﻔﺴی ﺟﺰ تﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺸﻖ تﻮ خﻮاسﺖ با تﻮ ﻋﺠﯿﻨﻢ ﮐﻨﺪ ﮐه ﮐﺮﺩ
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وقﺘی به ﻋﻤﻖ مﻦ بﺮسی ﺟﺰ تﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
بﻌﺪ اﺯ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻃﺮﻑ و ﺁن ﻃﺮﻑ ﺯﺩن
فﻬﻤﯿﺪﻩ ام ﮐه ﺩر هﻮسی ﺟﺰ تﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﯾﮏ ﺁسﻤان اﮔﺮ ﭼه به روﯾﻢ ﮔﺸﻮﺩﻩ اﻧﺪ
مﻦ راﺿی ام ﮐه ﺩر قﻔﺴی ﺟﺰ تﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ
حاﻻ خﯿاﻟﻢ اﺯ تﻮ ﮐه راحﺖ ﺷﻮﺩ  ،ﻋﺰﯾﺰ !
ﺩﯾﮕﺮ به فﮑﺮ هﯿﭻ ﮐﺴی ﺟﺰ تﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ

پﻧﺟه هاﺷو توی موهام فرو ﮐرﺩ و محﮑم ﺩاﺩ ﺯﺩ:واسه ﺁخرﯾن بار اﺯت مﯾپرسم
اﺯ صﺩای ﺩاﺩش به خوﺩم ﻟرﺯﯾﺩم.ﻧﻔسام تﻧﺩ ﺷﺩﻩ بوﺩ.ﺩستامو ﮐه به پﺷت صﻧﺩﻟی بسته ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐمی تﮑون
ﺩاﺩم.اﺯ بس محﮑم بسته ﺷﺩﻩ بوﺩ حس مﯾﮑرﺩم ﮐامال بی حس ﺷﺩﻩ ﺟرئت ﻧمﯾﮑرﺩم سرمو باﻻ بﯾارم با
صﺩای برﯾﺩﻩ برﯾﺩﻩ به سختی ﮔﻔتم:ﻧــ..ﻧـ...ﻧمﯾﺩوﻧم
با ﺩسته ی ﺷالقش سرمو باﻻ اوورﺩ ﺩاﺷتم قبض روح مﯾﺷﺩم ﺟرئت ﻧمﯾﮑرﺩم به هﯾﮑﻝ ﻧرﻩ غوﻟش ﻧﮕاﻩ ﮐﻧم
اﻧﮕار ﮐه حرفمو ﻧﺷﻧﯾﺩﻩ باﺷه ﺩوبارﻩ ﺩاﺩ ﺯﺩ:مﻧصور ﮐﯾاﻧی ﮐﺟاست؟ﮐﺟا فرار ﮐرﺩﻩ اون ﻋوﺿی
حرومﺯاﺩﻩ؟ ﺯبوﻧتو اﺯ حلﻘومت مﯾﮑﺷم بﯾرون اﮔه ﺩوبارﻩ بخوای ﺷر و ور تحوﯾلم بﺩی
اﺷﮑام سراﺯﯾر ﺷﺩ ﮔﯾر ﻋﺟب اﺩمای ﺯبون ﻧﻔﻬمی افتاﺩم ﮐالفه ﺩاﺩ ﺯﺩم:من فﻘط وﮐﯾلش بوﺩم ﻧمﯾﺩوﻧم
ﮐﺟاست
ﺩوتا مامور ﮐه ﺩور صﻧﺩﻟﯾم بوﺩن ﻧﺯﺩﯾﮏ تر ﺷﺩن همون ﻧرﻩ غوﻝ ﺟلوم ﺷالقو ﺩور ﺩستش پﯾﭼﯾﺩ ﮐه ﻧﻔسم
بﻧﺩ رفت
_اﯾن ﺩخترﻩ پﺩرسگ اﻧﮕار ﺯبون خوش حاﻟﯾش ﻧﯾست
با وحﺷت بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم به سمتم خﯾﺯ برﺩاﺷت ﮐه ﺟﯾغ خﻔه ای اﺯ ترس ﮐﺷﯾﺩم.خوﺩمو ﮔوﺷه ی صﻧﺩﻟی
ﺟمع ﮐرﺩم.ﺩستش رفت سمت ﻟباسم.خوﺩمو سرﯾع ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم و ﺩوبارﻩ ﺟﯾغ ﺯﺩم.همه ی تﻧم مﯾلرﺯﯾﺩ.اون
ﺩوتا مامور به ﺯور ﻧﮕﻬم ﺩاﺷتن .مرﺩﻩ ﻟباسمو پاﯾﯾن ﮐﺷﯾﺩ.ﻧﻔسم برﯾﺩﻩ بوﺩ.
_بسه ﺩﯾﮕه
با صﺩای محﮑم و بم ﯾه ﻧﻔر اون ﺁﺷغاﻻ ﯾه ﮐم اﺯم فاصله ﮔرفتن.ﭼﺷممو ﭼرخوﻧﺩم.ﭼﺷام تار مﯾﺩﯾﺩ.به مرﺩ
قﺩبلﻧﺩ روبروم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم اﺯم ﯾﮏ متری فاصله ﺩاﺷت.ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ وسﯾﮕاری ﮔوﺷه ی ﻟبش بوﺩ.اﺯ
ﻧﮕاهش ترسﯾﺩم
با همون صﺩای وحﺷتﻧاک ﮔﻔت:ﮔم ﺷﯾﺩ بﯾرون
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همون ﻧرﻩ غوﻟه ﮔﻔت:ﯾاور ﺁستاﻧه (ﺩرﺟه ی سرﮔرﺩ قﺩﯾم)خوﺩم به حرفش مﯾارم اﮔه ﺿرب ﺷالقمو
بﭼﺷه.....
مرﺩقﺩ بلﻧﺩﻩ ﺩاﺩ ﺯﺩ:ﮔمﺷو بﯾرون
تو ﭼﺷم بﻬم ﺯﺩﻧی سه تا مامور اطرافم ﻧاپﺩﯾﺩ ﺷﺩن.به ﺷلوار سرمه اﯾش خﯾرﻩ ﺷﺩم
_مﻧصور ﮐﯾاﻧی ﮐﺟاست؟
ﭼرا هﯾﭼﮑﺩوم مﻌﻧی حرفامو ﻧمﯾﻔﻬمﯾﺩن؟!
به ﭼﻬرش ﮐه با ﻧور ﺯرﺩ ﻻمپ تو اون اتاق تارﯾﮏ ترسﻧاک ترﺷﺩﻩ بوﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم.ابرو هاش تو هم ﮔرﻩ
خورﺩﻩ بوﺩ.با ﭼﺷای تﯾﺯش ﭼﺷامو هﺩﻑ ﮔرفته بوﺩ با ﻟﮑﻧت ﮔﻔتم:اﺯش هﯾﭻ خبری ﻧﺩارم اخرﯾن بار تو
ﺩاﺩﮔاﻩ ﺩﯾﺩمش
پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و ﺁروم ﺟلو اومﺩ.ﮐﻧار صﻧﺩﻟﯾم اهسته ﭼﻧﺩ قﺩم برﺩاﺷت.به ﺩﯾوار تﯾرﻩ ی روبروم خﯾرﻩ بوﺩم
سﯾﮕارﺷو ﺯﯾر پاش ﻟه ﮐرﺩ.رﺩ ﻧﮕاهﺷو ﮔرفتم ﮐه به ﯾﻘه ی ﻟباسم رسﯾﺩم ﮐه پاﯾﯾن افتاﺩﻩ بوﺩ.اخمش غلﯾظ
تر ﺷﺩ ﺩستش سمت ﺷوﻧم اومﺩ ﮐه سرﯾع خوﺩمو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم .اﻧﮕار اﺯ اﯾن ﮐارم ﻋصباﻧی ﺷﺩو با ﺩستای
محﮑمش ﭼوﻧمو ﮔرفت.ﻟباسمو ﮐه پاﯾﯾن رفته بوﺩ باﻻ ﮐﺷﯾﺩ.ﺩستمو باﺯ ﮐرﺩ.ﺩستای خﺷﮏ ﺷﺩمو ﯾه ﮐم
تﮑون ﺩاﺩم.ﮐه ﺩوبارﻩ ﺷمرﺩﻩ ﺷمرﺩﻩ وﺁهسته پرسﯾﺩ:اون روﺯ مﻧصور ﮐﯾاﻧی باتو اﺯ ﺩاﺩﮔاﻩ اومﺩ بﯾرون
بﻌﺩش باهم ﮐﺟا رفتﯾﺩ و ﭼی ﺷﺩ؟
افسار پارﻩ ﮐرﺩم وبلﻧﺩ ﮔﻔتم:ﻧمﯾﺩوﻧم اون ﮐﺟاست ﻟﻌﻧتﯾا من ﻧه همﮑارﺷم ﻧه ﻧامﺯﺩش ﻧه ﺯﻧش فﻘط وﮐﯾلش
بوﺩم اون روﺯم بﻌﺩ ﺩاﺩﮔاﻩ اﺯهم ﺟﺩا ﺷﺩﯾم من خبری اﺯش ﻧﺩارم
ﯾﻬو به سمتم خﯾﺯ برﺩاﺷت و ﯾﻘمو محﮑم ﮔرفت.
اﺯ روی صﻧﺩﻟی بلﻧﺩم ﮐرﺩ.اﻧﻘﺩر ﮐارش ﻧاﮔﻬاﻧی بوﺩ ﮐه فﻘط توﻧستم ﺟﯾغ خﻔه ای بﮑﺷم.ﺩﻧﺩوﻧام رو هم قﻔﻝ
ﺷﺩﻩ بوﺩ ﯾﻘمو تو مﺷتش فﺷرﺩ به ﺩﯾوار ﮐوبوﻧﺩم تو اون ﭼﺷای ﯾخی و وحﺷﯾش ثاﻧﯾه ای ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
خواستم خوﺩمو اﺯ ﮐﻧار ﺩﯾوار سرﺩ وﺯمخت اون قتلﮕاﻩ ﮐﻧار بﮑﺷم ﮐه اون ﯾﮑی ﺩستﺷو اون طرﻑ
صورتم ﮔذاﺷت
اﺯ وحﺷت فﻘط ﺯمﯾﻧو ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم اﺯ ﺩاغی ﻧﻔساش اتﯾش ﮔرفتم و ﮐه صﺩای بمﺷو ﺷﻧﯾﺩم:ﮐه ﻧمﯾﺩوﻧی
ﮐﺟاست؟
برﯾﺩﻩ برﯾﺩﻩ ﮔﻔتم:بخﺩا من هﯾﭼی اﺯش ﻧمﯾﺩوﻧم من....
ﯾﻬو ﺩر اتاق باﺯ ﺷﺩ وپاسباﻧی(سرباﺯ)ﺩاخﻝ اومﺩ احترام ﻧظامی ﮔذاﺷت
مرﺩﻩ اﺯ ﮐﻧارم فاصله ﮔرفت وخﺷﮏ پرسﯾﺩ:ﭼی ﺷﺩﻩ؟
_پاسﯾار(سرهﻧگ)ﮔﻔتن اﯾن ﺩخترﻩ ﺁﺯاﺩﻩ
پاسباﻧه ﻧﮕاهم ﮐرﺩ وﮔﻔت:راﻩ بﯾﻔت
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اصال ﻧمﯾﺩوﻧستم ﭼه خبر بوﺩ اﯾﻧﻘﺩر ترس ﮐرﺩﻩ بوﺩم ﮐه بﺩون ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩن به اون مرﺩﻩ ﺩﻧباﻝ پاسبان راﻩ
افتاﺩم .صﺩای ﺟﯾغ ﺯﻧﺩاﻧی هاﯾی ﮐه ﺷﮑﻧﺟه مﯾﺷﺩن تو ﮔوﺷم مﯾپﯾﭼﯾﺩ اﺯ اون راﻩ روی تارﯾﮏ وﻟﻌتی خارج
ﺷﺩﯾم.اﺯ ﺩر ساﺯمان ساواک خارج ﺷﺩم
ﭼﻧﺩ تا ﻧﻔس ﻋمﯾﻖ ﮐﺷﯾﺩم و با ﻟذت به فﺿای باﺯ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم همﯾﺷه وقتی موﮐالم ﮔﯾر ساواک مﯾﻔتاﺩن
بﻬﺷون امﯾﺩواری مﯾﺩاﺩم وﻟی اﻻن خوﺩم خﯾلی ﺟلوی خوﺩمو ﮔرفتم ﮐه ﺟلوی اون غوﻻی بی ﺷاخ وﺩم
خوﺩمو خﯾس ﻧﮑﻧم .تو افﮑارم غرق بوﺩم ﮐه با صﺩای بوق ماﺷﯾﻧی اﺯ ﺟام پرﯾﺩم سرمو باﻻ اوورﺩم با
ﻧﯾش باﺯ سام روبرو ﺷﺩم ﻋﯾﻧﮏ ﺩوﺩی ﺯﺩﻩ بوﺩ باﯾﺩ حﺩس مﯾﺯﺩم ﮐی اﺯ اﯾن ﺟﻬﻧم ﺩرﻩ ﻧﺟاتم ﺩاﺩﻩ...اﺯ
ماﺷﯾن بﯾرون اومﺩ بی اختﯾار ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم ﻋﯾﻧﮏ ﺩوﺩﯾﺷو برﺩاﺷت با ﻟبخﻧﺩ سالم ﺩاﺩم.
متوﺟه ﻧﮕاﻩ ﺩقﯾﻖ و سﻧﮕﯾﻧش روی خوﺩم ﺷﺩم با قﯾافه ای مرموﺯ ﺩاﺷت ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ.
ﯾه ﻟحظه به خوﺩم ﺷﮏ ﮐرﺩم و سر و وﺿمو مرتب ﮐرﺩم.به ﭼﺷای سبﺯش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم با حاﻟت غمﺯﺩﻩ ی
تمسخر امﯾﺯی ﮔﻔت:ﭼﻘﺩ پﯾر و ﺷﮑسته ﺷﺩی اصال ﻧﺷﻧاختمت
با ﭼﺷای ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاش ﮐرﺩم با حرص ساﻋتمو ﺟلوش ﮔرفتم وﮔﻔتم:من ﮐه فﻘط ﺩو_سه ساﻋت اون تو بوﺩم
ﺟﻧاب سﻌاﺩت وﻟی ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا موهای ﺷما اﺯ ﺩوری من سﻔﯾﺩ ﺷﺩﻩ
ﻟبخﻧﺩ ﮐﺟی ﺯﺩ وبه ماﺷﯾﻧش تﮑﯾه ﺩاﺩ:ﮔﭻ ماﻟﯾﺩم به سرم تا احساس همﺩرﺩی ﮐﻧم باهات
ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ واﺩامه ﺩاﺩ:ﻧمﯾخوای اﺯم تﺷﮑر ﮐﻧی
ﺟﺩی ﺷﺩم وﮔﻔتم:واقﻌا ﻧمﯾﺩوﻧم بابت ﻧﺟاتم ﭼطوری تﺷﮑر ﮐﻧم
بﺩﺟﻧس به ﻟبم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت:مﯾتوﻧی ﻟبامو ببوسی
با بﻬت بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم مﯾﺩوﻧستم سام پسر ﺩختر باﺯﯾه اما فﮑر ﻧمﯾﮑرﺩم بخواﺩ اﺯ وﮐﯾﻝ پﺩرﺷم ﻟب بﮕﯾرﻩ
صﺩای خﻧﺩش بلﻧﺩ ﺷﺩ ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ طرﻑ خوﺩﺷو بغلم ﮐرﺩ:ﺷوخی ﮐرﺩم خب حاﻻ ﭼون پسر قاﻧﻌﯾم به بغﻝ
ﮐرﺩﻧم راﺿی مﯾﺷم
ﻧﯾﺷم باﺯ ﺷﺩ.سﻧﮕﯾﻧی ﻧﮕاﻩ ﮐسی رو روی خوﺩم احساس ﮐرﺩم تا سرمو بلﻧﺩ ﮐرﺩم با ﺩﯾﺩن قﯾافش وحﺷت
ﮐرﺩم همون مرﺩ قﺩبلﻧﺩی ﮐه ﻧذاﺷت اون ﻋوﺿﯾا بﻬم ﺩست بﺯﻧن....ﻟباس ﻧظامﯾش با اون اخمش با ابﻬت
ترش ﮐرﺩﻩ بوﺩ.ﻧاخوﺩ ﺁﮔاﻩ سرمو پاﯾﯾن اﻧﺩاختم.ﻧﮕاهش تﯾﺯ و برﻧﺩﻩ بوﺩ ومن ﻧاخواسته اﺯش
مﯾترسﯾﺩم.اﯾﻧﻘﺩر ﮐه خوﺩمو اﺯ تو بغﻝ سام بﯾرون ﮐﺷﯾﺩم
و سرﯾع ﻧﮕاهمو ﯾه ﺟای ﺩﯾﮕه اﻧﺩاختم سﯾﻧمو صاﻑ ﮐرﺩم و ﮔﻔتم  :برﯾم
قﯾافه سام ﺩوبارﻩ مرموﺯ ﺷﺩ :ﮐﺟا؟
ﺩوبارﻩ به ﻋﻘب برﮔﺷتم اما اون مرﺩﻩ ﻧبوﺩ رفته بوﺩ اﻧﮕاری ﮐﺟا؟ ﺩاﺷتم به ﺟواب اﯾن سواﻝ فﮑر مﯾﮑرﺩم
ک خوﺩش سرﯾع ﮔﻔت :برﯾم ﮐابارﻩ ی ﺷﮑوفه
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ﯾه ﻟحظه ﭼﺷمام ﮔﺷاﺩ ﺷﺩ و ترس برم ﺩاﺷت همون ﮐابارﻩ ای ﮐه ماﺩرم توش رقاص بوﺩ بﺩترﯾن حس ها
به سمتم حﺟوم ﺁورﺩ اﮔه سام مﯾﻔﻬمﯾﺩ ﮐه ماﺩرم رقاص اوﻧﺟاست ﮐه همﯾن ﺁبروی ﻧﺩاﺷتمم برباﺩ مﯾرفت
مﯾخواستم بش بﮕم اصن ﮐی ﮔﻔته من با ﺷما ﺟاﯾی مﯾام ﮐه ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ

 -خب حاﻻ ترش ﻧﮑن با اﯾن تﯾپ ﺁﺩم ﮐﺷت ﮐه مﺟلس ﻋﺯا هم رامون ﻧمﯾﺩن

با حرص ﮔﻔتم  :مﮕه ﻟباسام ﭼﺷه من حتی اﮔه ﮔوﻧی هم بپوﺷم بﻬم مﯾاﺩ
ﺩست به سﯾﻧه به ماﺷﯾﻧش تﮑﯾه ﺩاﺩﻩ بوﺩ به سرتاپام ﯾه ﻧﮕاﻩ اﻧﺩاختو با ﻟبخﻧﺩ مﺷﮑوﮐی سرﺷو تﮑون ﺩاﺩهر
ﭼﻧﺩ اﯾن ﮐارش اﺯ صﺩ تا فحش برام بﺩتر بوﺩ اﻩ پسرﻩ ی قﺯمﯾت به خوﺩم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﯾه پﯾرهن قﻬوﻩ اﯾه باﻻ
ﺯاﻧو با ﺟوراب ﺷلواری مﺷﮑی تﻧم بوﺩ موهامو اﺯ پﺷت بسته بوﺩم وﻟی ﻧصﻔش تو سر و صورتم رﯾخته
بوﺩ فﮏ ﮐﻧم تﻘرﯾبا هر ﮐی مﯾﺩﯾﺩم خﯾاﻝ مﯾﮑرﺩ اﺯ ﺟﻧگ ﺩر رفتم.حاﻻ ﻟباسام ﺿاﯾه بوﺩ وﻟی ﺩﯾﮕه ﻧه ﺩر
اﯾن حﺩ

 -خب حاﻻ به ﻋﻧوان تﺷﮑر بﻬت افتخار مﯾﺩم تا سﯾﻧما باهات بﯾام

 فﻘط اﺯ اﯾن افتخاراتتون ﻧصﯾب بﻘﯾه ﻧﮑﻧﯾﺩ مﯾترسم ﯾه وقت ﮐارﺷون به بﯾمارستان بﮑﺷه -ﻟطﻑ من ﺷامﻝ حاﻝ همه مﯾﺷه

بﻌﺩم سرتﮑون ﺩاﺩ و ﻋﯾﻧﮑﺷو به ﭼﺷماش ﺯﺩ و اﺷارﻩ ﮐرﺩ سوار ﺷم ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و تو ماﺷﯾن ﻧﺷستم
به خﯾابوﻧای ﺷلوغ ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم سام پسر ﯾﮑی اﺯ تاﺟرای بﺯرگ تﻬران بوﺩ پﺩرش تاﺟر فرش بوﺩ من
وﮐﯾﻝ پﺩرش بوﺩم برای قرارﺩاﺩ ها و مﻌامالتش سامم تو ﺩم و ﺩستﮕاﻩ پﺩرش بوﺩ اﻻﻧم تﻘرﯾبا اطمﯾﻧان ﺩارم
ﮐه باباش با پوﻝ اﺯ اون ساﺯمان ﻟﻌﻧتﯾو و اون ساواﮐﯾا ﻧﺟاتم ﺩاﺩ وﮔرﻧه اﯾن مملﮑت ﮐه قاﻧون ﻧﺩاﺷت به
سام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم خوبه ﮐه ﻋﯾﻧﮏ ﺩوﺩی ﺩارﻩ ﭼﺷماش مﻌذبم مﯾﮑرﺩ هر ﭼﻧﺩ ﮐه ﻧﮕاهاش ﮐال ﺩو حاﻟت ﺩاﺷت
ﯾا ﻋاﺩی بوﺩ ﯾا طبﻖ مﻌموﻝ قصﺩ ﺩاﺷت حاﻟمو بﮕﯾرﻩ مسخرم ﮐﻧه موهاش خرماﯾی و ﻟخت بوﺩ ﮐه مﻌموﻻ
مﯾﺩاﺩﺷون باﻻ وﻟی ﮔاهﯾم ﭼﻧﺩ تارش روی پﯾﺷوﻧﯾش مﯾرﯾخت ابرو های ﮐﺷﯾﺩﻩ ومرتبی ﺩاﺷت ﺁستﯾن
ﮐوتاﻩ سﻔﯾﺩی با ﺷلوار ﻟی تﻧش بوﺩ ﻧﻔسمو باحسرت بﯾرون ﺩاﺩم ﮐه باصﺩاش به خوﺩم اومﺩم
 خوب ﺩﯾﺩ ﺯﺩی ﯾا ﻧه؟با تﻌﺟب ﮔﻔتم  :ببخﺷﯾﺩ ﭼی رو
 ﮐسی به ﺟذابﯾه من5

خﻧﺩﯾﺩمو ﻧﮕاهمو به بﯾرون پﻧﺟرﻩ اﻧﺩاختم ﻋالوﻩ بر قﯾافه و پوﻝ رو هم ﺩاﺷت با ﺩست به مرﺩی ﮐه اون
طرﻑ خﯾابون بوﺩ اﺷارﻩ ﮐرﺩم ﺩر حاﻟی ﮐه خﻧﺩمو قورت مﯾﺩاﺩم ﮔﻔتم  :اوﻧاهاش
رﺩ ﺩست مﻧو ﮔرفتو به مرﺩی هﯾﮑلی و ﮔﻧﺩﻩ باسﯾبﯾالی خﻔن ﮐه ﻧصﻑ صورتﺷو پوﺷوﻧﺩﻩ بوﺩ رسﯾﺩ ﮐه
ﮐالﻩ ﻧمﺩی هم به سر ﺩاﺷت

 مﻧظورت اون مرﺩﯾه ﮐه افسار خر ﺩستﺷه و سﯾبﯾالش هﻧوﺯ با قﯾﭼی ﺁﺷﻧاﻧﺷﺩﻩ و باﺩ ﺷلوار ﮐرﺩﯾش ﯾه ورخﯾابوﻧو ﮔرفته؟
خﻧﺩم ﮔرفته بوﺩ وﻟی ﮔﻔتم  :خب اﺯ ﻧظر من مرﺩ بﺩون سﯾبﯾﻝ مثه ﺷلوار بﺩون ﮐش مﯾموﻧه اصن مرﺩ باﯾﺩ
ﯾه ﺟوری باﺷه ﮐه همه اﺯش بترسن ﺩﯾﮕه بﻌﺩم ﺷلوار ﮐرﺩی ﮐال ﺯﯾﻧت مرﺩﻩ
ابروهاﺷوباﻻ ﺩاﺩ و سر تﮑون ﺩاﺩ خوﺩمم ﻧﻔمﯾﺩم ﭼی ﮔﻔتم موهامو باﺯ ﮐرﺩم و ﺩوبارﻩ باﮐش بستمش

 -راستی ﺁقای سﻌاﺩت ﺷما ﻧمﯾخواﯾﺩ ﻟباس ﻋوض ﮐﻧﯾﺩ؟

همﯾن ﺟورﯾﺷم ﻧصﻑ تﻬران ﺩﻧباﻟمن اون ﻧصﻑ بﻘﯾه ام احتماﻻ هﻧوﺯ ﻧﺩﯾﺩﻧمﺯبوﻧمو تو ﺩهﻧم ﺟمع ﮐرﺩم :اﯾن همه اﻋتماﺩﺩ به ﻧﻔس اﺯ ﮐﺟا ﻧﺷﻌت مﯾﮕﯾرﻩ
ﺩﻧﺩرو ﻋوض ﮐرﺩ و با ﺩس ب بﯾرون اﺷارﻩ ﮐرﺩ

 اﺯ اون ﺩختراﯾی ﮐه اون طرﻑ خﯾابون با حسرت ﺩارن بت ﻧﮕاﻩ مﯾﮑﻧنبه ﭼﻧتا ﺩختر بﯾرون ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم هه حتما ماﺷﯾﻧﺷو ﺩﯾﺩن هوا برﺷون ﺩاﺷته

 -ﭼرا باﯾﺩ با حسرت ﻧﮕاﻩ ﮐﻧن

 ﭼون فﮏ مﯾﮑﻧن من ﻋاﺷﻘتم ﺩﯾﮕهﻋوﺿی مﯾخواس حرصمو ﺩرارﻩ خواستم ﭼﯾﺯی بﮕم ﮐه ترمﺯ ﮐرﺩ به ﺩر سﯾﻧما
رو فﮏ مﯾﮑﻧن تاﮐﯾﺩ ﮐرﺩ َ
ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم رو پسترش برباﺩ رفته ﻧوﺷته ﺷﺩﻩ بوﺩ به ﻧظرم فﯾلم خوبی مﯾومﺩ ﻋﺩﻩ ی ﺯﯾاﺩی ﺩاﺷتن ﺩاخﻝ
مﯾرفتن سام بﺩون ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩن به من راﻩ افتاﺩﺩﻧباﻟش با ﯾه قﺩم فاصله راﻩ مﯾرفتم ﮐه ﯾﻬو ﭼﻧﺩ ﻧﻔر محﮑم بﻬم
تﻧه ﺯﺩن و بلﻧﺩ ﮔﻔتن واای سام خوﺩتی؟
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با تﻌﺟب به ﭼﻧﺩ تا ﺩختری ﮐه اﺯ سام ﺁوﯾﺯون ﺷﺩﻩ بوﺩن ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
سام با ﻟبخﻧﺩ باﺷون ﺩست ﺩاﺩ ﯾه ﻟحظه حرصم ﮔرفت ﯾﮑی اﺯ ﺩخترا سرﯾع خوﺩﺷو تو بغلش اﻧﺩاخت

 سام ﺁخرﯾن بار تو وﯾالی پﺩرت ﺩﯾﺩمت حتی اﺯ اون موقع ﺟذاب تر ﺷﺩیهه مﯾﺩوﻧستم ﺁﺩم ﺩخترباﺯﯾه ﻧصﻑ ﺩخترای تﻬران بااهاش ﺩوست بوﺩن فﻘطم برای سرﮔرمی و خوش
ﮔذروﻧی مﯾرفت باﺷون هر ﭼﻧﺩ اﮔه مﻧم هم پوﻝ ﺩاﺷتم هم قﯾافه ﺩورم اﯾﻧﻘﺩ ﺷلوغ بوﺩ سام با ﻟبخﻧﺩ ساﻋﺩﺷو
رو ﺷون
ﺩخترﻩ ﮔذاﺷت :راستی اسمت ﭼی بوﺩ ؟
ﺩخترﻩ اﻧﮕار بش برخورﺩ اﻧتظار ﺩاش بﯾن اﯾن همه ﺩختر سام اﯾن ﯾﮑﯾو ﯾاﺩش موﻧﺩﻩ باﺷه وﻟی با اﻋتماﺩ به
ﻧﻔس ﮔﻔت  :قﯾافه ی من تو ﯾاﺩ همه ی مرﺩا مﯾموﻧه فﮏ ﮐﻧی ﯾاﺩت مﯾاﺩ
سام ﭼﺷماﺷو رﯾﺯ ﮐرﺩ و با حاﻟت مسخرﻩ ای ﺩخترو رو براﻧﺩاﺯ ﮐرﺩ

 سﯾمﯾن؟ﺩخترﻩ ﻟبخﻧﺩ پر حرصی ﺯﺩ

 -ﺁها مرﯾم ﮐه تو باغ پﺩرت ﺩﯾﺩمت؟

ﺩخترﻩ سرﺷو باﻻ اﻧﺩاخت ﻟبمو ﮔﺯﯾﺩم تا صﺩای خﻧﺩم ﺩرﻧﯾاﺩ ﺩخترﻩ ﮐه ﻧمﯾخواس بﯾﺷتر ﺿاﯾع بﺷه ﮔﻔت "
سﯾما هستم
سام به پﯾﺷوﻧﯾش ﮐوبﯾﺩ  :ﺁها ﯾاﺩم اومﺩ سﯾما هستی
ﺩخترﻩ بش خﯾرﻩ ﺷﺩ ﯾﻧی برو خوﺩتی مﺷخص بوﺩ سام ﻧﺷﻧاخته و ﺩارﻩ ﭼرت مﯾﮕه
ﯾﻬو ﺩستم ﮐﺷﯾﺩﻩ ﺷﺩ به ﺩستای سام ﮐه مﭻ ﺩستمو ﮔرفته بوﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﯾه
ﻟحظه ﺩاغ ﺷﺩم  :خوب ﺩﯾﮕه سﯾما ﺟون ما فﻌال باﯾﺩ برﯾم حاﻻ بﻌﺩا مﯾبﯾﻧمت

ﺩخترﻩ ﯾه ﻧﮕاﻩ تحﻘﯾر ﺁمﯾﺯ بﻬم اﻧﺩاخت  :ﺩوست ﺩخترﻩ ﺟﺩﯾﺩته؟
سام ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ
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 ﻧه وﮐﯾﻝ باباستﺩﯾﮕه سام محلت ﻧﺩاﺩ واﮐﻧش ﺩخترﻩ رو ببﯾﻧم و ﺩاخﻝ رفتﯾم روی صﻧﺩﻟی های ﺟلو ﻧﺷستﯾم هه ﭼه ﺯوﺩ
ﻧسبتم هم ﮔﻔت ﺷاﯾﺩ ﻧمﯾخواست من هوا برم ﺩارﻩ و فﮑری بﮑﻧم هر ﭼﻧﺩ ﮐال بﺩ ﺿاﯾع مﯾﮑرﺩ به خصوص
ﺩختراﯾی ﮐه ﺯﯾاﺩی ﺁوﯾﺯوﻧش بوﺩن با خاموش ﺷﺩن برقا حواسم به فﯾلم ﺟمع ﺷﺩ

ﺩاستاﻧش ﻋاﺷﻘاﻧه و غم اﻧﮕﯾﺯ بوﺩ مﻧم ﮐه احساساتی خﯾلی ﺟلو خوﺩمو ﮔرقتم ﮔرﯾم ﻧﮕﯾرﻩ وﻟی اخرش ﻧﺷﺩ
ب خصوص ﺟاﯾی ﮐه ﺩخترﻩ اﺯ ﻋﺷﻘش ﺟﺩا ﺷﺩ و پسرﻩ ﺩوسش ﻧﺩاﺷت ﺩﯾﮕه قطرات اﺷﮏ اﺯ صورتم تﻧﺩ
تﻧﺩ ﻟﯾﺯ مﯾخورﺩ سامم مﺩام مسخرم مﯾﮑرﺩ و مﯾﮕﻔت  :حاﻻ ﮔرﯾه ﻧﮑن مﯾرم با ﮐارﮔرﺩاﻧش حرﻑ مﯾﺯﻧم
ﮐه ﺩخترﻩ رو به پسرﻩ برسوﻧه
اﻩ فﮏ ﮐرﺩﻩ همه مثه خوﺩش بی احساس بی ﻋاطﻔن ﻋﯾن سﻧگ به اون صحﻧه های غماﻧﮕﯾﺯ ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩ
فﯾلم ﮐه تموم ﺷﺩ سام رسوﻧﺩم خوﻧه باﯾﺩ اﺯ پﺩرﺷم بابت امروﺯ تﺷﮑر مﯾﮑرﺩم هوا تارﯾﮏ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐش و
قوصی به بﺩﻧم ﺩاﺩم و ﺩرو باﺯ ﮐرﺩم تﻧﻬا ﺯﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩم ماﺩرم ﮐه اﺯ بﭼﮕی وﻟم ﮐرﺩﻩ بوﺩ و تو ﮐابارﻩ
رقاص بوﺩ پﺩرم هم ﮐه مﻌتاﺩ بوﺩ پﯾﺷش ﺯﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩم وﻟی وقتی  ۱۷ساﻟم بوﺩ فوت ﮐرﺩ حاﻻ ﮐی
حوصله ﺷام ﺩرست ﮐرﺩن ﺩاﺷت ﯾه ﻧﯾمرو خورﺩم و ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم راﺩﯾو ﮔوش مﯾﮑرﺩم ﮐه صﺩای ﮐوبﯾﺩﻩ
ﺷﺩن ﺩرو ﺷﻧﯾﺩم اﺯ ﺟام پرﯾﺩم ساﻋتو ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم  ۱۱ﺷب بوﺩ مﻌلوم ﻧﯾس باﺯ ﭼه بﺩبختی ﺩر اﻧتظارمه
ﺩاﺷتم ﺩﻧباﻝ ﯾه روپوش مﯾﮕﺷتم ﮐه ﺩر ﺩوبارﻩ محﮑم به هم ﮐوبﯾﺩﻩ ﺷﺩ ﺷﻧلی رو ﺷوﻧم اﻧﺩاختم و با ترس
رفتم تو حﯾاط

 -ﮐﯾه؟

صﺩای بم و ﺁﺷﻧاﯾی اومﺩ :باﺯ ﮐن ﺩرو
ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم :ﮐی هستی؟

 باﺯ ﮐن ﺩرو تا ﻧﺷﮑستمشترسﯾﺩم همساﯾه ها بﺷﻧون با ﺩستای ﻟرﺯون ﺩرو باﺯ ﮐرﺩم ﮐه با ﺩﯾﺩﻧش ﻧﻔسم حبس ﺷﺩ ﺩستﺷو به ﺩر تﮑﯾه
ﺩاﺩﻩ بوﺩ و با همون اخم ترسﻧاﮐش ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ به ﻟباس فرمش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮔوﺷه ﺷﻧلو تو ﺩستام فﺷرﺩم
ﭼﻧﺩ قﺩم بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ اﺯ ترس خﺷﮑم ﺯﺩﻩ بوﺩ وحتی ﻧمﯾتوﻧستم ﮐمی اﺯش فاصله بﮕﯾرم .اروم ﻟب ﺯﺩم:با
من ﭼی ﮐار ﺩاری؟

بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ تر ﺷﺩ
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به خوﺩم اومﺩم و ﮐمی اﺯش فاصله ﮔرفتم
_مﯾﮕم اﯾﻧﺟا ﭼی ﮐار ﺩاری؟
اخم رو پﯾﺷوﻧﯾش غلﯾظ تر ﺷﺩ:من اﯾن خوﻧه رو باﯾﺩ بﮕرﺩم.

با ﺩهن ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاش ﮐرﺩم.مﯾترسﯾﺩم اما تمام ﺟرئتمو ﺟمع ﮐرﺩم و ﮔﻔتم:اﯾن وقت ﺷب؟

بﺩون اﯾﻧﮑه حرفی بﺯﻧه فﻘط تﯾﺯ ﻧﮕام ﮐرﺩ وﺩاخﻝ خوﻧه رفت

با قﺩمای سﻧﮕﯾن ﺩﻧباﻟش رفتم
سمت ﮐمﺩم توی اتاق رفت با وحﺷی ﮔری ﺩر و باﺯ ﮐرﺩ و وسﯾله های توش و وحﺷﯾاﻧه رﯾخت بﯾرون
اﻧﮕار ﮐه اﺯ ﭼﯾﺯ ﺩﯾﮕری ﻋصبی باﺷه و بخواﺩ سر وساﯾﻝ من خاﻟی ﮐﻧه

با ﭼﺷمام حرﮐات رﯾتمﯾﮏ و خﺷﻧﺷو ﺩﻧباﻝ مﯾﮑرﺩم:ﺩاری ﭼی ﮐار مﯾﮑﻧی؟

ﻧﮕاهش رو ﮐﺷو ی ﮐمﺩ بوﺩ ﺩرﺷو باﺯ ﮐرﺩ وبا همون صﺩای بمش ﮔﻔت:ﭼﯾه؟ ﻧاراحتی مﺯاحم استراحتت
ﺷﺩم؟ ﭼﻧﺩ ساﻋت باهاش بوﺩی ﮐه اﯾﻧﻘﺩر خسته ای

اﯾن ﻋوﺿی ﻻﺷی ﺩﯾﮕه ﺯﯾاﺩی ﺩاﺷت رو اﻋصابم راﻩ مﯾرفت
حﯾﻑ
حﯾﻑ ﮐه ساواﮐی بوﺩ و ﺯورم بﻬش ﻧمﯾﭼربﯾﺩ
با حرص ﮔﻔتم:من مﻧظورتوﻧو ﻧمﯾﻔﻬمم

اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ سمت رخت خوابا رفت وﮔﻔت:بخاطرﻩ اﺯاﺩﯾت قوﻝ ﭼﻧﺩ ﺷب و بﻬش ﺩاﺩی؟

خوﻧمو به ﺟوش اوورﺩ صﺩامو برﺩم باﻻ:حرﻑ ﺩهﻧتو بﻔﻬم
9

با صﺩای خﺷن تر و ﻋصبی تر اﺯ خوﺩم ﮔﻔت:امﺷب ﭼﻧﺩ بار اﺯت ﻟب ﮔرفت توسﯾﻧما؟

حرفاش مثﻝ پتﮏ رو سرم ﮐوبﯾﺩﻩ مﯾﺷﺩ تمام تﻧم اﺯ ﻋصباﻧﯾت رﻋﺷه ﮔرفته بوﺩ ربط مﻧو سام به اﯾن ﭼی
بوﺩ؟

با صﺩای بلﻧﺩی ﮔﻔتم:اقای محترم من با ﮐسی ﻧبوﺩم قوﻝ هﯾﭼﯾم به هﯾﭼﮑس ﻧﺩرم اﺯ خوﻧه ی من برﯾﺩ
بﯾرون

ﻧﮕاهﺷو اﺯ رخت خوابا ﮔرفت و سمتم اومﺩم

ﭼﻧﺩ قﺩم ﻋﻘب رفتم ﮐه ﺷﻧلم اﺯ رو ﺷوﻧه های ﻟختم پاﯾﯾن افتاﺩ

ﺩستاﺷو ﺩورم حصار ﮐرﺩ وﮔﻔت:اﮔه بﯾرون ﻧرم ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی؟

با صﺩاﯾی ﮐه اﺯ ته ﭼاﻩ ﺩر مﯾومﺩ ﮔﻔتم:خواهش مﯾﮑﻧم برو بﯾرون

ﭼﺷماش ترسﻧاک تر ﺯ همﯾﺷه برام ﺷﺩ اروم ﻟب ﺯﺩ:مﯾخوام امﺷب اﯾﻧﺟا بموﻧم مﯾخوای ﭼه ﮔﻬی بخوری
اصال؟

اﺷﮏ تو ﭼﺷام ﺟوﺷﯾﺩ
ﭼﻧﺩ قطرﻩ اﺷﮏ روی ﮔوﻧم ﭼﮑﯾﺩ

ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه به اﺷﮑام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ وﮐمی اﺯم فاصله ﮔرفت.
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با بغض ﮔﻔتم:ﮔﺷتﻧت تموم ﺷﺩ؟

سمت ﺩر مﯾرفت ﮐه ﮔﻔت:ﻧمﯾخوای ﺯبون سه متری تو غالﻑ ﮐﻧی؟

فﻘط با حرص ﻧﮕاش ﮐرﺩم

اﺩم ﮔﯾر ﮔرگ بﯾابون بﯾﻔته ﮔﯾر اﯾن اﺩمای ساواﮐی ﻋوﺿی ﻧﯾﻔته

اﻟبته من وﮐﯾﻝ بوﺩم

ﮐارم سر وﮐله ﺯﺩن با قاﺿی و ﺩاﺩستان و رفت وامﺩ تو ساﺯمان و ﺷﻬرباﻧی بوﺩ
اما....

اما حاﻻ ﮐه به خوﺩم رسﯾﺩﻩ بوﺩ ﮔرخﯾﺩﻩ بوﺩم

صﺩای بم ومرﺩوﻧش مﻧو اﺯ افﮑارم بﯾرون ﮐﺷﯾﺩ:فرﺩام باش قرار ﺩاری؟

ترﺟﯾح ﺩاﺩم خوﺩمو به اون راﻩ بﺯﻧم:با ﮐی؟

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ سﯾﮕاری روﺷن ﮐرﺩ وﮔﻔت:همون ﮐه مﻌلوم ﻧﯾست ﭼﻧﺩ ﺷب و باهاش ﮔذروﻧﺩی ﮐه اﯾﻧﻘﺩ فﻌﻝ
فور اومﺩ ﻧﺟاتت ﺩاﺩ

اﯾن ﻋوﺿی ﭼی ﺩاﺷت بلغور مﯾﮑرﺩ ﺩاﺷت بﻬم تﻬمت هرﺯﮔی مﯾﺯﺩ

اوﻧم مﻧﯾﮑه اﯾﻧﻘﺩر سرم تو ﻻک خوﺩم بوﺩ
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ﺩﯾﮕه ﻧمﯾتوﻧستم تحمﻝ ﮐﻧم رفتم سمت ﺩر وﺩاﺩ ﺯﺩم:بﯾرون
اوﻧم خﺷن ﺩاﺩ ﺯﺩ:ﭼرا رم مﯾﮑﻧی؟ ﻧﮑﻧه اﺷتباﻩ مﯾﮑﻧم؟

خواستم ﭼﯾﺯی ﺟواب بﺩم ﮐه صﺩای ﺩر اومﺩ

ﻟرﺯش تﻧم ﺩوبرابر ﺷﺩ

ﻧﮕاهی بﻬش اﻧﺩاختم

ﺩوﺩ سﯾﮕارﺷو فوت ﮐرﺩ

سمت ﺩر رفتم:ﮐﯾه؟

_پری ﺟان مﻧم اقﺩس ﭼﯾﺯی ﺷﺩﻩ؟

با خﺷم وﮐﯾﻧه به ساواﮐﯾه ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم.اﺷارﻩ ﮐرﺩ ﺩرو باﺯ ﮐﻧم

ترسﯾﺩم فﮑر بﺩی راﺟبم ﮐﻧه ﺩر وباﺯ ﮐرﺩم تا ببﯾﻧه تو وﺿع مﻘبوﻟی هستم

همﺯمان ﮐه ﺩر و باﺯ ﮐرﺩم ﻧﻔسم بﻧﺩ رفت.

ﭼﻧﺩ تا اﺯ همساﯾه ها با بﻬت ﺩاﺷتن ﻧﮕام مﯾﮑرﺩن
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خﺩاﯾا اﯾن ﭼه بﺩبختی بوﺩ اﻻن فﮑر مﯾﮑﻧن...

سر ﺟام خﺷﮑم ﺯﺩﻩ بوﺩ

ﻧﻔﻬمﯾﺩم ساواﮐﯾه ﮐی اومﺩ ﺩم ﺩر با همون صﺩای رﻋب ﺁور ﮔﻔت:ساﻟن سﯾﻧماس ﯾا تاتر ﮐه ﻋﯾن بﺯ ﻧﮕا
مﯾﮑﻧﯾﺩ ؟ ﮔم ﺷﯾﺩ سر خوﻧه ﺯﻧﺩﮔﯾتون .

اون ﮐه اﻧﮕار اﺯ ﻟحﻧش حساب برﺩن اروم اروم ﺩم خوﻧه رو ترک ﮐرﺩن

من مثﻝ مﺟسمه همﭼﻧان سر ﺟام بوﺩم.

ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت و ﮔﻔت ﮐارم بات تموم ﻧﺷﺩﻩ.

اﯾﻧو ﮔﻔت و اﺯ خوﻧه بﯾرون ﺯﺩ.

فﻘط تو ﺩﻟم ﻟﻌﻧتش مﯾﮑرﺩم

با حاﻟت ﺯاری خوﻧه رفتم وﻧﻔﻬمﯾﺩم ﮐی خوابم برﺩ

صبح هم ﻧاﺷتا خورﺩﻩ و ﻧخورﺩﻩ ﺯ خوﻧه خارج ﺷﺩم

صﺩاﯾی اﺯ پﺷت باﻋث ﺷﺩ باﯾستم

_ای ﺟاﻧم خوﺷﮕﻝ خاﻧوما ﺷبی ﭼﻧﺩ حساب مﯾﮑﻧی؟
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با وحﺷت طرفش برﮔﺷتم با ﺩﯾﺩن ﻧﯾش باﺯش با اون ﻧﮕاﻩ ﮐثﯾﻔش حاﻟم بﺩ ﺷﺩ

بی حرﻑ برﮔﺷتم طرﻑ خﯾابون و خواستم برم ﮐه ﺩسته ﮐﯾﻔمو ﮐﺷﯾﺩ

 -ﮐﺟا مﯾری خوﺷﮕله تو ﮐه ﺷبا با بﻘﯾه مﯾپری به مام ﯾه ﻧﮕاهی اﺯ سر رحمت بﻧﺩاﺯ

ﺯبوﻧمو ﮔاﺯ ﮔرفتم ﭼن ﻧﻔر وارﺩ ﮐوﭼه ﺷﺩن اوﻧم اﻧﮕار ترسﯾﺩ و خﻔه ﺷﺩ

مﯾﺩوﻧستم همش به خاطر اون ساواﮐﯾه ﻋوﺿی بوﺩ ﻧمﯾﺩوﻧم ﺩﯾﺷب هﺩفش ﭼی بوﺩ اوﻧطوری مث وحﺷی
اومﺩ خوﻧمو ﺯﯾر و رو ﮐرﺩ

رفتم ﺩفتر وﮐاﻟتم وﻟی همش فﮑرم سمت اتﻔاق ﺩﯾﺷب بوﺩ همساﯾه ها

فﻬمﯾﺩﻩ بوﺩن مﻧم تﻧﻬا بوﺩم مﯾترسﯾﺩم برام ﺷر ﺩرست ﮐﻧن

ساﻋت طرفای ﺩو ظﻬر بوﺩ ﺩستی تو موهام ﮐﺷﯾﺩم و بلﻧﺩ ﺷﺩم
با تاﮐسی برﮔﺷتم سر ﮐوﭼه ﭼن تا اﺯ اﯾن بی ﮐارای ﻋالﻑ اوﻝ ﮐوﭼه واﯾساﺩﻩ بوﺩن تا ﺩﯾﺩﻧم سوت ﮐﺷﯾﺩن
ﻟخمامو تو هم ﮐﺷﯾﺩم تو روح اون ﯾارو
 پری ﺟون خوبی؟طرﻑ صﺩا برﮔﺷتم مرﯾم خاﻧوم همساﯾه ﮐﻧارﯾم بوﺩ اصن اﻋصاب فﺿوﻟﯾاﺷو ﻧﺩاﺷتم با ﻟبخﻧﺩ مصﻧوﯾی

طرفش برﮔﺷتم  :اﺯ سر ﮐار برمﯾﮕرﺩی ﻋﺯﯾﺯم؟

 -بله اﺯ ﺩفتر مﯾام خاﻧواﺩﻩ خوبن؛؟

 ﺁرﻩ ﻋرﯾﺯم راستی ﺩﯾﺷب ﭼه خبر بوﺩ ﻋﺯﯾﺯم اون همه سروصﺩا14

ﻧﻔسمو بﯾرون ﺩاﺩم :ﭼﯾﺯ خاصی ﻧبوﺩ ﯾه باﺯرسی مﯾخواستن اﺯ خوﻧم بﮑﻧن
با ﯾه ﻧﮕاﻩ ﮐه ﯾﻧی برو خوﺩتی ﮔﻔت :با اﯾن همه سر و صﺩا،؟

خوﺩمو ﺯﺩم اون راﻩ  :ﺷرمﻧﺩﻩ فﻌال ﻋﺟله ﺩارم
ﻋوﺿی برام ﺁبرو ﻧﺯاﺷت اﻻن
اﻩ مرتﯾﮑه َ
اﯾن همساﯾه ها ﻟﻌﻧتی فﮏ مﯾﮑﻧن ﺩاﺷتم با اون ﭼه غلطی مﯾﮑرﺩم

ﻟباسمو رو مبﻝ اﻧﺩاختم و رفتم سﯾب ﺯمﯾﻧی ﺩرس ﮐرﺩم خورﺩم
حسابی اﻋصابم خورﺩ ﺷﺩﻩ بوﺩ مطمﯾﻧم اﯾن مرﺩای ﻋوﺿی ﻻﺷﯾﯾه محله با اتﻔاق ﺩﯾﺷب ﺩس اﺯ سرم
برﻧمﯾﺩاﺷتن هر ﭼﻧﺩ مﯾترسﯾﺩم وﻟی ﻧمﯾﺷﺩ

بی خﯾاﻟش بﺷم ﯾه ﮐم خوابﯾﺩم و با اﻋصاب خورﺩ سمت ساﺯمان رفتم

ﺟلو ﺩرش خواستم ﺩاخﻝ برم ﮐه ﯾه پاسبان ﺟلومو ﮔرفت

 ﮐﺟا خاﻧوم مﮕه توﯾلست،؟ با ﮐسی ﮐار ﺩارمپوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ همﯾن ﮐه ﮐسی بات ﮐاری ﻧﺩارﻩ خﺩا رو ﺷﮑر ﮐن و برو سر ﮐارت
ﻋﺟب ﺯبون ﻧﻔﻬمی بوﺩ
 -با ﯾاور ﺁستاﻧه ﮐار ﺩارم باﯾﺩ اون ﻋوﺿﯾو اﻻن ببﯾﻧمش

ﻋصباﻧی ﺷﺩ و ﯾﻘمو ﮐﺷﯾﺩ :اﻧﮕار تﻧت مﯾخوارﻩ ﺩختر
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به ﺩستش ﭼﻧگ اﻧﺩاختم  :اﻩ وﻟم ﮐن ﻋوﺿی مﯾﮕم باش ﮐار ﺩارم

 ﭼه خبرﻩ اﯾﻧﺟاسمت صﺩا برﮔﺷتم خوﺩﻩ ﻧﮑبتش بوﺩ به سرباﺯﻩ اﺷارﻩ ﮐرﺩ وﻟم ﮐﻧه

اﺯ حرص ﺩاﺷتم ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم ﻧﮕاش ﮐرﺩم با اون ﻟباس فرمش با ابﻬت تر ﺷﺩﻩ بوﺩ

اﺯم مﯾترسﯾﺩم وﻟی با فﮏ ﮐرﺩن به مﺷﮑالﯾی ﮐه برام ﺩرست ﮐرﺩﻩ بوﺩ ﻋصبی ﮔﻔتم :به خاطر ﺷما ﺁبروم
تو ﮐﻝ محله رفته ﺟﻧاب

اخماش تو هم رفت :مﻧظورت ﭼﯾه

 اﺯ اون ﺷب ﮐوفتی ﮐه اومﺩﯾﺩ ﺩاﺩ و بﯾﺩاﺩ راﻩ اﻧﺩاختﯾﺩ تو خوﻧم ﺩس اﺯ سرم برﻧمﯾﺩارن بﺩبختﯾای خوﺩم ﮐمبوﺩ حاﻻ باﯾﺩ مﺯاحمتای مرﺩا و ﻋالفای خﯾابوﻧم تحمﻝ ﮐﻧم ﻟطﻔا ﺩست اﺯ سر من برﺩارﯾﺩ من اﺯ اون
مﻧصور ﮐﯾاﻧی ﯾا هر خرﻩ ﺩﯾﮕه خبری ﻧﺩارم ﺁبرومو ﮐه برﺩﯾﺩ ﺩﯾﮕه ﺩس اﺯ سرم ورﺩارﯾﺩ

_هﯾـــس

با اﺷﮏ تو ﭼﺷام بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم

ﻧﮕاهش ﻧﻔوذ ﻧاپذﯾر و سرﺩ بوﺩ:ﮐی مﺯاحمت ﺷﺩﻩ؟

بغض به ﮔلوم ﭼﻧگ مﯾﺯﺩ:همه ی اهاﻟی محﻝ فﮑر مﯾﮑﻧن من هرﺯﻩ ام

ﻧﮕاهش سرخ ﺷﺩ:ﮐﺩوم حرومﺯاﺩﻩ ای بت ﮔﻔته ؟
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ﻧﮕاهش سرخ ﺷﺩ:ﮐﺩوم حرومﺯاﺩﻩ ای بت ﮔﻔته؟

تلخ ﻧﮕاش ﮐرﺩم:بﻬترﻩ بپرسﯾﺩ ﮐﺩوم حرومﺯاﺩﻩ ای باﻋث ﺷﺩﻩ بﻬم بﮕن

ﯾه ﻟحظه به ﭼﺷماش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم رﮔه های سرخی اﺯ ﻋصباﻧﯾت توﺷون پﯾﺩا
بوﺩ ﮐه هر ﮐسﯾو مﯾترسوﻧﺩ ﯾه قﺩم بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ سرﯾع اﺯش فاصله ﮔرفتم:

 -با اون رفتار ﺷما اﻻن همه ی اون ﻋوﺿﯾا مﯾﮕن به به ﭼه ﻟﻘمه ی ﭼرب وﻧرمی

فﻘط ﻧﮕام ﮐرﺩ
می خواستم حرصمو سرش خاﻟی ﮐﻧم

هر ﭼﻧﺩ ساواﮐﯾا ﮐه رحم و مروت ﻧﺩاﺷتن

ﺟلوﺷون ﺁﺩم مﯾمﯾرﺩ مث مﺟسمه ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩن

بﺩون حرفی با قﺩم های تﻧﺩی اﺯش ﺩور ﺷﺩم

ﯾه استرس بﺩی ﺩاﺷتم مﯾترسﯾﺩم برام

ﯾه مﺷﮑلی ﺩرست ﮐﻧه به پﯾﺷوﻧﯾم ﮐوبﯾﺩم

اﻩ بس ﮐن احمﻖ مﮕه تو بش ﭼی ﮔﻔتی وﻟی اصن ﺁروم ﻧﺷﺩم

تو اﯾن مملﮑت همه اﺯ ساواﮐﯾا وحﺷت ﺩاﺷتن
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تو افﮑار خوﺩم غرق بوﺩم ﺁسموﻧم ﺩاﺷت تﯾرﻩ مﯾﺷﺩ

 به به خاﻧوم وﮐﯾﻝبا وحﺷت برﮔﺷتم ﻋﻘب باﺯ همون

پسرﻩ بوﺩ ﮐه صبح ﺟلومو ﮔرفت ﺩﻟم

مﯾخواس ﯾه ﭼار تا اﺯ اون قﺷﻧﮕا بارش

ﮐﻧم ﮐه ﺩهﻧش ﮔﻝ بﯾاﺩ وﻟی ﺁبرورﯾﺯی مﯾﺷﺩ

سرمو پاﯾﯾن اﻧﺩاختم و ﺁهسته ﮔﻔتم :برو ﮐﻧار

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و ﮐم ﮐم صﺩای خﻧﺩش بلﻧﺩ تر ﺷﺩ ﮐه ترس برم ﺩاﺷت ﯾه ﺩفه

ﭼن قﺩم سمتم برﺩاﺷت ﮐه ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩم

 -ﮔمﺷو ﻋوﺿی

ﮐم ﮐم ﻋﻘب مﯾرفتم اوﻧم ﺟلو مﯾومﺩ تا

پﺷتم به ﺩﯾوار خورﺩ ﺩﯾﮕه مرﮔو ﺟلو ﭼﺷمام مﯾﺩﯾﺩم ﻧﻔسای اون ﺁﺷغاﻝ ﮐه تو صورتم مﯾخورﺩ هر ﻟحظه
ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩﻧﺷو حس مﯾﮑرﺩم
 -خب حاﻻ مﯾﺷه به مﻧم ﯾه حاﻟی بﺩی؟
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سﻌی ﮐﻧم با ﺩست هوﻟش بﺩم وﻟی ﺯورم بﻬش ﻧمﯾرسﯾﺩ.

با ﻧﻔرت ﻧﮕاش ﮐرﺩم:بﯾﺷرﻑ ﺩست اﺯ سرم برﺩار
با هﯾﺯی تمام هﯾﮑلمو براﻧﺩاﺯ ﮐرﺩ

ﻟب ﭼﻧﺩش ﺁوری ﺯﺩ وخواست ﺩست بﮑﺷه روی ﻟبم ﮐه ﺩستی اﺯ پﺷت ﺩستﺷو ﮔرفت وماﻧع ﺷﺩ

سرمو بلﻧﺩﮐرﺩم

همون ساواﮐﯾه بوﺩ

ﺩهﻧم خﺷﮏ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺩست مرﺩﻩ رو پﯾﭼوﻧﺩ و با خﺷم ﺯمﺯمه ﮐرﺩ:ﺩاری ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی؟

پسرﻩ اﺯ ﺩرﺩ ﻧاﻟه ای ﮐرﺩ:وﻟم ﮐن پﺩرسگ

ساواﮐﯾه ﮐه ﻋصباﻧبتش با اﯾن فحش بﯾﺷتر ﺷﺩﻩ بوﺩ محﮑم با ﻟﮕﺩ ﺯﺩ توﺷﮑمش.

پسرﻩ پخش ﺯمﯾن ﺷﺩ.

با همون صﺩای ﮐه تن اﺩمو مﯾلرﺯوﻧﺩ ﺩر حاﻟﯾﮑه پاهاﺷو ﮔذاﺷته بوﺩ رو سﯾﻧه ی پسرﻩ و فﺷار مﯾﺩاﺩ
ﮔﻔت:ﯾه بار ﺩﯾﮕه فﻘط ﯾه بار ﺩﯾﮕه مﺯاحمش بﺷی تﮏ تﮏ استخوﻧای بﺩﻧتو مﯾﺷﮑﻧم مرتﯾﮑه بی ﻧاموس

پسرﻩ ﮐه اﺯ ﺩرﺩ طاقتش طاق ﺷﺩﻩ بوﺩ ﻧاﻟه ﮐرﺩ:باﺷه اقا من ﮔه خورﺩم
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_من صاحبﺷم .بخوای باﺯ اﺯاﯾن ﮔه خورﯾا ﮐﻧی ﺯﻧﺩت ﻧمﯾذارم.

مات و مبﻬوت بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم باورم ﻧمﯾﺷﺩ اﯾﻧطوری اﺯم ﺩفاع ﮐرﺩ

ماﺷﯾن سام وﺩﯾﺩم ﮐه وارﺩ ﮐوﭼه ﺷﺩ

هرﺩومون به سام ﮐه اﺯ ماﺷﯾن پﯾاﺩﻩ ﺷﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩﯾم
با ﻟبخﻧﺩ برام سرتﮑون ﺩاﺩ  .اﯾﻧﻘﺩر ترسﯾﺩﻩ بوﺩم ﮐه حتی ﻧمﯾتوﻧستم ﺟوابﺷو بﺩم سام سرﺷو ﭼرخوﻧﺩ ﮐه
ساواﮐی هه رو ﺩﯾﺩ ﯾه ﻟحظه ﻧﮕاهش رﻧگ تﻌﺟب ﮔرفت هرﭼﻧﺩ مﻧم بوﺩم تﻌﺟب مﯾﮑرﺩم
ﯾه ساواﮐی توی ﮐوﭼه ﮐﻧار من با قﺩم های بلﻧﺩی ﺟلو ﺁمﺩ و ﺩستﺷو ﺟلوی اون ﮔرفت و به هم ﺩست ﺩاﺩن
سام ﭼﺷماﺷو رﯾﺯ ﮐرﺩ و ﮔﻔت  :ﺁرش اﯾﻧﺟا ﭼﯾﮑار مﯾﮑﻧی ؟؟
پس اسم ﻟﻌﻧتﯾش ﺁرش بوﺩ  .به اون قﯾافه ی خﺷن و مرموﺯش مﯾومﺩ

فﻘط با همون صﺩای بمش ﮔﻔت  :ﮐارﺩاﺷتم اﯾﻧﺟا .
ﯾه ﻟحظه سمتم برﮔﺷت و ﻧﮕاﻩ تﯾﺯی بﻬم اﻧﺩاخت سرﯾع سرمو پاﯾﯾن اﻧﺩاختم اوﻧم بﺩون حرﻑ ﺩﯾﮕه ای
اﺯمون ﺩور ﺷﺩ
ﻧﻔسمو بﯾرون ﺩاﺩم ﻻمصب ﻧﮕاهش ﻧﻔس اﺩمو بﻧﺩ می اورﺩ .
ﺷﻧﯾﺩﻩ بوﺩم ساواﮐﯾا توی امرﯾﮑا اموﺯش می بﯾﻧن
احتماﻻ اﯾن ﻧﮕاهﺷم اﺯ هموﻧﺟا اموﺯش ﺩﯾﺩﻩ
طرﻑ سام برﮔﺷتم ﺷلوارﻟی ابی تﯾرﻩ با پﯾرهن سورمه ای پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ .
استﯾﻧش هم باﻻ ﺯﺩﻩ بوﺩ .

باﺷﺷﮏ بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم  :اقای سﻌاﺩت ﺷما اون ﯾارورواﺯ ﮐﺟا می ﺷﻧاسﯾﺩ ؟
با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔت  :سالم ﭼطوری ؟ مﻧم خوبم
خﻧﺩم ﮔرفت اﻧﻘﺩر ﮐه ترسﯾﺩﻩ بوﺩم ﮐال ﯾاﺩم رفت سالم بﺩم
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ﮔوﺷه ﻟبمو ﮔاﺯ ﮔرفتم و ﮔﻔتم  :سالم خوبﯾﺩ ؟

سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ  ،ارش پسرﯾﮑی اﺯ ﺩوستای پﺩرمه باتو ﭼی ﮐار ﺩاﺷت ؟
با سوءﺯن ﮔﻔتم مﮕه ﺷما با ساواﮐﯾام اﺷﻧاﯾی ﺩارﯾﺩ ؟؟
تﮏ ابروﯾی باﻻ اﻧﺩاخت و ﮔﻔت ﭼی فﮑر ﮐرﺩی همﺷون پﯾش من اموﺯش مﯾبﯾﻧن ﺟون تو..
ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩم و سرتﮑون ﺩاﺩم ﮐه ﮔﻔت  :بابا باهات ﮐار ﺩارﻩ سوارﺷو برﯾم ﮐه ﺩﯾرﻩ ..

سمت ماﺷﯾن رفتﯾم ﯾه ﺷورﻟت سﻔﯾﺩ ﺩاﺷت خﺩاروﺷﮑر به خﯾر ﮔذﺷت ﺩوبارﻩ حرﻑ اوﻝ ساواﮐﯾه تو سرم
اومﺩ (( من صاحبﺷم ))
مﻧظورش اﺯ اوﻝ حرﻑ ﭼی بوﺩ ؟
اﻟبته خوﺩﺷون و ﮐﻝ اﯾن مملﮑتﺷون فﮑر مﯾﮑﻧﻧﺩ همه مرﺩم ماﻝ اوﻧاﻧن احتماﻻ مﻧظورش همون بوﺩ  ..وﻟی
واقﻌا اﺯش مﯾترسﯾﺩم اﻟبته خﺩاروﺷﮑر ﮐه امروﺯ سام مثﻝ ﻋﺟﻝ مﻌلﻖ ظاهر ﺷﺩ وﮔرﻧه مﻌلوم ﻧبوﺩ اﯾن
ﯾارو ﭼﺟوری ابرومو مﯾبرﺩ ..

اﺯ ﮔوﺷه ﭼﺷمم به سام ﻧﮕا ﮐرﺩم بی احتﯾار ﯾه ﻟحظه مﻘاﯾسﺷون ﮐرﺩم سام ﮐه همﯾﺷه بی خﯾاﻝ ﺩﻧﯾا بوﺩ و
مﺷغوﻝ ﺷوخی با بﻘﯾه بوﺩ و مﻌموﻻ می خﻧﺩﯾﺩ هر ﭼﻧﺩ می ﺩوﻧستم پﺷت همه ی اون خﻧﺩﻩ ها ﯾه اﺩم ﻧغرور
بی احساس هست اون ساواﮐﯾه همﯾن ﺩو سه باری ﮐه ﺩﯾﺩمش بﻧظر خﯾلی مرموﺯ بوﺩ مﻌموﻻ ﯾه اخمی رو
پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ و تا اﻻن حتی ﯾه ﻟبخﻧﺩ ﮐوﭼﯾﮏ اﺯش ﻧﺩﯾﺩﻩ بوﺩم با سام هم ﮐه مثال اﺯ ﺁﺷﻧاهاش بوﺩ خﯾلی
سرﺩ برخورﺩ ﺩاﺷت ..
برﻋﮑس سام ﮐه اﺩم اصال اﺯ بوﺩﻧه باهاش خسته ﻧمﯾﺷﺩ اون خﯾلی سرﺩ بوﺩ و حس بﺩی به ﺁﺩم اﻟﻘا مﯾﮑرﺩ
..
هرﭼﻧﺩ ﺁخه ﮐﺩوم ﺁﺩمﯾه ﮐه اﺯ ساواﮐﯾه ﻧترسه ؟؟
_ غرق ﻧﺷی ..
+ﯾه ﻟحظه به خوﺩم امﺩم ﭼی ؟
_مﯾﮕم غرق ﻧﺷی تو ﻧﮕاهم .
اخم ﮐمرﻧﮕی ﮐرﺩم اﻩ اﯾن ﺩخترام اﯾﻧﻘﺩر بﻬش اﻋتماﺩ بﻧﻔس ﺩاﺩن ﮐه فﮑر مﯾﮑﻧه همه باﯾﺩ ﻋاﺷﻘش باﺷن ..
+فﮑرم حای ﺩﯾﮕه بوﺩ ..
_ ارﻩ اﺯ قﯾافت مﻌلومه ..
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ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم اوﻧم خﻧﺩﯾﺩ فﻘط ﻻمصب خﻧﺩﻩ قﯾافه ﺟذابش رو خﯾلی ﺟذاب تر مﯾﮑرﺩ
_راستی ﺁرش باهات ﭼﯾﮑار ﺩاﺷت ؟
خوبه باﻻخرﻩ ﯾاﺩش افتاﺩ اﯾن سواﻟو بپرسه هرﭼﻧﺩ مﯾﺩوﻧم اﺯ روی ﮐﻧﺟﮑاوی مﯾپرسه اما ﮔﻔتم  :ﻧمﯾﺩوﻧم
بخاطر همون ﭼﻧﺩوقت پﯾش ﮐه تو ساﺯمان بوﺩم اومﺩﻩ بوﺩ خوﻧمو باﺯرسی ﮐﻧه  ..فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ
_راستی فرﺩا خوﻧه پﺩرم ﯾه مﻬوﻧی ترتﯾب ﺩاﺩﻩ بﻬم ﮔﻔت بﻬت بﮕم توهم بﯾای ..
+باﺷه حتما مﯾام  ،ﻋوﺿی حتی ﻧمﯾﮕﻔت ﮐه خوﺩش ﺩﻋوتم مﯾﮑﻧه

ﻧﻔسمو بﯾرون ﺩاﺩم مﻌلوم ﻧﯾست ﭼم ﺷﺩﻩ باﺯ  .ﺟلوی خوﻧﺷون ﻧﮕه ﺩاﺷت خوﻧه ﮐه ﻧه ﯾﮏ ﮐاخی بوﺩ برای
خوﺩش اخه خﺩا به ملت ﺷاﻧس ﺩاﺩی ؟ ﮐاخ  ،پوﻝ  ،ماﺷﯾن خﻔن  ،قﯾافه  ،بﻌﺩ من باﯾﺩ با ﺩوﭼرخه برم
سرﮐار و خوﻧمم ﮐه ﺩور اﺯ ﺟوﻧم توﯾلست رفتﯾم ﺩاخﻝ توی حﯾاطﺷون ﯾه حوض ﺁبی پر ماهی بوﺩ ﯾه باغ
پرﮔلم تو حﯾاطﺷون بوﺩ  ..ﮐه ترتﯾب ﮔالی سﻔﯾﺩ و قرمﺯ و ﺯرﺩش فﺿای خﯾلی قﺷﻧﮕی به حﯾاطﺷون ﺩاﺩﻩ
بوﺩ ﺩوتا ﮐﻧار ﮔلﻬا بوﺩ

سه تا ماﺷﯾن تو حﯾاطﺷون پارک بوﺩ ﮐه ﺩوتاش ماﻝ سام بوﺩ ﯾﮑﯾش ماﻝ پﺩرش ارسالن  ..اﺯ پله ها رفتﯾم
و وارﺩ ساختمون ﺷﺩﯾم ﭼﻧﺩتا مﺟسمه تو تاقﭼه های ساﻟﻧﺷون بوﺩ ﮐه قﯾمت ﺯﯾاﺩی ﺩاﺷت و ﺩو ﺩست مبﻝ
هم ﺩو طرﻑ ساﻟن بوﺩ ﻟوستر ﺯﯾبای بلوری هم فﺿای اوﻧﺟا رو قﺷﻧگ تر ﮐرﺩﻩ بوﺩ  .خﺩمتﮑارش مﻬﻧاﺯ
اوﻝ همه ﺟلو اومﺩ  .با ﻟبخﻧﺩ بﻬم سالم ﮐرﺩ ..
*خوبی پرﯾﻧاﺯ ﺟون خوش امﺩی اقا مﻧتظرتوﻧه ..
پﺩرﺷو ﮐه ﺩﯾﺩم با ﻟبخﻧﺩ اﺯ ﺟاش بلﻧﺩﺷﺩ احواﻝ پرسی ﮔرمی ﮐرﺩﯾم  .پﺩرش اﺩم موﺩب و بافرهﻧﮕی بوﺩ
اﻟبته اﺩم تﯾﺯ و ﺁب ﺯﯾرﮐاهی بوﺩ قﯾافش ﺷباهت ﺯﯾاﺩی به سام ﻧﺩاﺷت سام بﯾﺷتر ﺷبه ماﺩرش بوﺩ اما باﺯ
هم قﯾافه مرﺩوﻧه ای ﺩاﺷت ..

ﺩستی به ته رﯾﺷش ﮐﺷﯾﺩ و اﺷارﻩ ﮐرﺩ بﺷﯾﻧم روی مبﻝ ﮔوﺷه ساﻟن ﻧﺷستم ..
+ﺟﻧاب سﻌاﺩت اﺯ مﻧﺷس ﺷﻧﯾﺩم ﺷرﮐت مﻬروﺯ قصﺩ ﺩارﻩ پوﻝ فرﺷاتوﻧو باﻻ بﮑﺷه .
سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ برای همﯾن به سام ﮔﻔتم :ﺩﻧباﻟت بوﺩ .
اﯾن ﺷرﮐت بﯾﺷتر اﺯ ﮐوپﻧش ﺩارﻩ ﺟلو مﯾاﺩ  .باﯾﺩ ﺩرس خوبی بﺩی بﻬﺷون .
سرمو تﮑون ﺩاﺩم ﯾﮑم راﺟب مسائﻝ به ﮐارش حرﻑ ﺯﺩﯾم ﮐه خﺩمتﮑارش ﺷربت اورﺩ .
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ارسالن خان پرسﯾﺩ  :سام ﮐﺟارفت ؟
+خاﻧومو ﮐه رسوﻧﺩن با مﻬﯾا خاﻧوم رفتن بﯾرون  ،پﺩرسام فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ .
اﻧﮕار ﯾه قﺿﯾه ﻋاﺩی بوﺩ  .بی اختﯾار ﮔوﺷه ﻟباسمو تو مﺷتم ﮔرفتم ﯾﮑم با پﺩر سام صحبت ﮐرﺩم بﻌﺩم
برﮔﺷتم خوﻧه و مثﻝ ﺟماﺯﻩ افتاﺩم ..
صبح با افتاب تﻧﺩی ﮐه تو صورتم افتاﺩﻩ بوﺩ ﭼﺷم باﺯ ﮐرﺩم.
ﯾه استﮑان ﭼای خورﺩم و رفتم ﺩفترم و با ﭼﻧﺩ ﻧﻔر سروﮐله ﺯﺩم اما خﯾلی حوصله ﻧﺩاﺷتم و ﺯوﺩ برﮔﺷتم
خوﻧه ﮐالهمو روی مبﻝ اﻧﺩاختم  .خوﻧم ﺩوتا اتاق ﺩاﺷت و به ﺩوتا فرش ﺩواﺯﺩﻩ متری مﯾخورﺩ و ﮐوﭼﯾﮏ
بوﺩ اما برای مﻧﮑه ﯾه ﻧﻔر بوﺩم ﺯﯾاﺩی ام بوﺩ ..

ﺩرﮐمﺩمو باﺯ ﮐرﺩم و ﯾﮏ ﻟباس ﮐه مخلوط سﻔﯾﺩ و طالﯾی بوﺩ بﯾرون اورﺩم .
ﺩﻟم ﻧمﯾخواست خﯾلی باﺯ بپوﺷم ﯾه پﯾرهن تا باﻻی ﺯاﻧوم بوﺩ ﮐه ﺁستﯾن هاﺷم سرربع بوﺩ و ﮐمربﻧﺩ طالﯾی
هم مﯾخورﺩ ﯾه ﺟوراب ﺷلواری سﻔﯾﺩ هم همراهش پوﺷﯾﺩم

رفتم ﺟلوش ﺁﯾﻧه ﭼﺷامم مﻌموﻟی و مﺷﮑی بوﺩ ابروهام ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و ﻟبای قلوﻩ ای ﺩاﺷتم ﺩرﮐﻝ قﯾافم مﻌموﻟی
بوﺩ وﻟی اﮔه به خوﺩم مﯾرسﯾﺩم خوب مﯾﺷﺩم

ﺁراﯾش مختصری ﮐرﺩم و موهای مﺷﮑی ﻟختمو باﻻ بستم ﮐﯾﻔمو برﺩاﺷتم و با اژاﻧس خوﺩمو به خوﻧه
پﺩرسام رسوﻧﺩم با اون همه ماﺷﯾﻧی ﮐه ﺟلو ﺩر بوﺩ مﻌلوم بوﺩ مﻬموﻧﯾه مﻬمﯾه ..
ﭼﻧﺩ ﻧﻔر ﺟلوی ﺩر برای خوﺷامﺩﮔوﯾی واﯾستاﺩﻩ بوﺩن ط ﮐالﻩ مﺷﮑی رو سرم بوﺩ  .ﺩاخﻝ ﮐه رفتم با سﯾﻝ
ﺟمﻌﯾت روبه رو ﺷﺩم ﮐه هﯾﭼﮑﺩوم رو هم ﻧمﯾﺷﻧاختم با ﭼﻧﺩتا اﺯ خﺩمتﮑارا احواﻝ پرسی ﮐرﺩم فﺿای
ساﻟن ﻧﯾمه تارﯾﮏ بوﺩ و ﭼﻧﺩ ﻧﻔر ساﺯ و ﮔﯾتار مﯾﺯپن ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم  ..ﭼﺷام روی سام ثابت موﻧﺩﻩ ﮐه ﯾه
تﯾپ ﺩخترﮐش ﺯﺩﻩ بوﺩ ﮐه ﯾه ﻟحظه حرصی ﺷﺩم  .ﮐت و ﺷلوار اسپرت سﻔﯾﺩی با ﺯﯾرپﯾراهن سورمه ای
پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و موهاﺷو باﻻ ﺩاﺩﻩ بوﺩ ..
ﯾه ﻟحظه برﮔﺷش ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﮐه اﺯ برق ﭼﺷاش به خوﺩم ﻟرﺯﯾﺩم  .ﭼﻧﺩتا ﺩختر هم ﮐﻧارش بوﺩن ﮐه مﯾﺷﺩ
حﺩس ﺯﺩ ﭼرا اﺯش اوﯾﺯوﻧن با ﻟبخﻧﺩ اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ و طرفم اومﺩ ..
+سالم خوب هستﯾﺩ ؟
_ به به پری خاﻧم اﺯ اﻧتظار اومﺩﻧت همه موهام سﻔﯾﺩ ﺷﺩ
+با حرص ﮔﻔتم  :اﺯ اون ﺩﻩ تا ﺩختری ﮐه ﺩاﺷتﯾﺩ باهاﺷون می خﻧﺩﯾﺩﯾﺩ ﮐامال مﻌلوم بوﺩ سخت ﺩارﯾﺩ
اﻧتظار مﯾﮑﺷﯾﺩ ..بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ ﮐه حرصم بﯾﺷترﺷﺩ
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_بﯾاباهام
+مﯾخواﯾﺩ با ﺩوست ﺩختراتون اﺷﻧام ﮐﻧﯾﺩ ؟
ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ
_ﻧه اﯾﻧطوری ﮐه تا اخرﺷب طوﻝ مﯾﮑﺷه
ﻟﻌﻧای ﻋوﺿی خوﺩمم خﻧﺩم ﮔرفت .
خواست حرفی بﺯﻧه ﮐه صﺩای ﯾه ﻧﻔر توﺟﻬموﻧو ﺟلب ﮐرﺩ .
..سام ﻋﺯﯾﺯم اﯾﻧﺟاﯾی ؟ ﯾه ساﻋته ﺩارم ﺩﻧباﻟت مﯾﮕرﺩم افتخار ﯾه ﺩور رقصو مﯾﺩی ؟
ﻧﮕاﻩ تﯾﺯی به ﺩخترﻩ ﮐرﺩم ﭼطور مﯾتوﻧه اﯾﻧﻘﺩر سبﮏ باﺷه
سامم باهمون سرخوﺷی باهاش همراﻩ ﺷﺩ و ﮔﻔت  :پرﯾﻧاﺯ بﻌﺩا می بﯾﻧمت ..
اﻩ مﯾخوام ﻧبﯾﻧی رفتم روی ﯾه مبﻝ ﮔوﺷه ساﻟن ﻧﺷستم ﻋﺩﻩ ﺯﯾاﺩی وسط ساﻟن بوﺩن و خﯾلی هاهم مﺷغوﻝ
ﮔپ و ﮔﻔت بوﺩن رفتم با پﺩر و ماﺩر سام احواﻟپرسی ﮐرﺩم ﯾه مرﺩ تﻘرﯾبا  50ساﻟه ﺩﯾﺩم ﮐه ﭼﺷمام روش
ثابت موﻧﺩ

قﯾافه ی خﺷﻧی ﺩاﺷت و ﺷﺩﯾﺩا به ﻧظرم ﺁﺷﻧا بوﺩ به خصوص ﭼﺷمای ﮔﯾرای مﺷﮑﯾش .

ﺩاﺷتم فﮑر مﯾﮑرﺩم ..

ﮐه با صﺩای سام توﺟﻬم ﺟلب ﺷﺩ روی مبﻝ ﻧﺷسته بوﺩم .

_خوب خاﻧم وﮐﯾﻝ افتخار ﯾه ﺩور رقص بﻬت مﯾﺩم
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با فﮏ باﺯ به اﯾن همه پروﯾی ﻧﮕا مﯾﮑرﺩم ﮐه با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت  :همﯾﺷه ﻧصﯾبت ﻧمﯾﺷه ها خﻧﺩﯾﺩم و خواستم
ﺩستﺷو بﮕﯾرم ﮐه ﻧﮕاهم با ﭼﺷمای

خﻧثی ﮐرﻩ خورﺩ ﮐه ﯾه ﻟحظه ﻧﻔسم بﻧﺩ رفت  .همون ساواﮐﯾه بوﺩ ﺁرش  .رو مبﻝ روبه روم ﻧﺷسته بوﺩ و
با اخم بﺩی ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ و ﯾﮑی ﮐﻧارش ﻧﺷسته بوﺩ و باهاش حرﻑ مﯾﺯﺩ

اما ﻧﮕاﻩ اون فﻘط رﻧگ خﺷم ﮔرفته بوﺩ و اصال به اون مرﺩ توﺟﻬی ﻧﺩاﺷت ﺩستمو با مﮑث تو ﺩست سام
ﮔذاﺷتم ﮐه ﯾﻬو اﺯ ﺟاش بلﻧﺩﺷﺩ

ﯾه ﻟحظه ﻧﮕاهم تو ﻧﮕاهش ثابت موﻧﺩ خاک تو سرم اﺯ ﺩست رفتم ﭼه ﺩﻟﯾلی ﺩارﻩ برا رقصﯾﺩن هم اﺯ اﯾن
ﯾار غوﻝ بﯾابوﻧی بترسم ﻧﮕاهمو اﺯش ﮔرفتم و ﺩستمو تو ﺩست سام ﮔذاﺷتم و با هم به پﯾست رقصﻧﺩﻩ ها
رفتﯾم

سام مثﻝ همﯾﺷه سرخوش بوﺩ هر ﭼﻧﺩ ﺩﯾﺩم ﮐه قبﻝ من با ﺩﻩ ﻧﻔر ﺩﯾﮕم

رقصﯾﺩﻩ بوﺩ ﺩستﺷو ﺩور ﺷوﻧم ﮔذاﺷت

ﯾه ﻟحظه ﺩاغ ﮐرﺩم ﺩستاش ﺩاغ بوﺩ تو

ﭼﺷمای ﻧافذش ﮐه تو اﯾن فﺿای ﻧﯾمه تارﯾﮏ روﺷن تر به ﻧظر مﯾرسﯾﺩ

خﯾرﻩ ﺷﺩم اوﻧم با ﻟبخﻧﺩ خاصی ﻧﮕاهم
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مﯾﮑرﺩ با صﺩای ﺁهسته و ﺟذابی ﮔﻔت

 ﻟپات ﮔﻝ اﻧﺩاخته خاﻧم وﮐﯾﻝﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم وﮔﻔتم  :مث ﺷما تو رقصﯾﺩن با همه تبحر ﻧﺩارم

بﻌﺩم ﯾه ﻟبخﻧﺩ ﮐوﭼﯾﮏ ﺯﺩم ﮐه اون حرفمو خﯾلی ﺟﺩی ﻧﮕﯾرﻩ

برﮔﺷتم ﻋﻘبو ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه ﻧﮕاهم رو همون مرﺩ ثابت موﻧﺩ

ﺷﯾﺷه ی مﺷروب ﺩستش بوﺩ و

ﻧﮕاهش رو ﻧﻘطه ای ثابت بوﺩ رﺩ ﻧﮕاهﺷو ﮐه ﮔرفتم به ﺩستای حلﻘه

ﺷﺩﻩ ی سام ﺩور ﺷوﻧه هام رسﯾﺩم

ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم
وقتی فﻬمﯾﺩ

ﻧﮕاهش مﯾﮑﻧم به اﻧﺩاﺯﻩ ی ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه

با همون اخم خاصش ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ترسﯾﺩمو ﺩستمو ﮐه رو سﯾﻧه ی

سام بوﺩ محﮑم فﺷار ﺩاﺩم و بی اختﯾار

به سﯾﻧش ﭼﻧگ ﺯﺩم ﯾه ﻟحظه رﻧگ ﻧﮕاﻩ سام تغﯾﯾر ﮐرﺩ ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه تو ﭼﺷمام خﯾرﻩ ﺷﺩ
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ﻟبخﻧﺩش ﮐم ﮐم محو ﺷﺩ و ﺟاﺷو به ﯾه ﻧﮕاﻩ خﯾرﻩ و مرموﺯ ﺩاﺩ ﺩﯾﺩﻩ بوﺩم

ﮐه مﺷروب خورﺩﻩ بوﺩ ﻧﻔسام تﻧﺩ ﺷﺩ

و خواستم فاصله بﮕﯾرم ﮐه ﯾﻬو ﺷوﻧمو سمت خوﺩش ﮐﺷﯾﺩ ﭼون فﺿا تارﯾﮏ

بوﺩ ﮐسی متوﺟه ﻧﺷﺩ به باﻻی سﯾﻧش ﮐه ﺩﮐمه هاش باﺯ بوﺩ خﯾرﻩ بوﺩم

و قﺩرت هﯾﭻ ﮐاری رو ﻧﺩاﺷتم سرﺷو به ﮔوﺷم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﮐرﺩ

تﻧم ﺷﻝ ﺷﺩﻩ بوﺩ اﺯ فﺷار ﺩستاش و ﻧﻔسای ﺩاغش تو ﮔوﺷم مﯾخورﺩ برخورﺩ ﻟبای ﺩاغﺷو ﻟحظه ی ﮐوتاهی

با ﮔوﺷم حس ﮐرﺩم حتی ﻧتوﻧستم تﮑون بخورم

قﺩم با اون ﮐﻔﺷا تا ﮔرﺩﻧش بوﺩ تو ﮔوﺷم ﺁهسته ﮔﻔت  :ﺩستتو رو سﯾﻧه ی هﯾﭻ مرﺩی فﺷار ﻧﺩﻩ حتی بی
مﻧظور

بﻌﺩم با همون ﻟبخﻧﺩ مرموﺯش اﺯم فاصله ﮔرفت

 همه ﮐه مثﻝ من ﭼﺷم و ﺩﻝ سﯾر ﻧﯾستناﺯ ﺟلوی ﺩﯾﺩم ﮐﻧار رفت ﻧﻔسای تﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩم
ﺩستمو تو موهام برﺩم ﻟﻌﻧتﯾه ﻋوﺿی ﺩاﺷت باهام باﺯی مﯾﮑرﺩ

مﻧظورش اﺯ اون حرﻑ اﯾن بوﺩ ﮐه تو ﻧمﯾتوﻧی مﻧو تحرﯾﮏ ﮐﻧی تالش ﻧﮑن
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ﻋوﺿی ﻧمﯾﺩوﻧست ﮐه من فﻘط اﺯ ترس اون مرﺩ ساواﮐﯾه اون ﮐارو ﮐرﺩم برﮔﺷتم ﻋﻘب وﻟی ساواﮐﯾه اون
ﺟا ﻧبوﺩ

ﻧمﯾﺩوﻧم ﮐی رفته بوﺩ سامو ﺩﯾﺩم ﮐه با خﻧﺩﻩ ﺩاﺷت با ﭼﻧﺩ ﻧﻔر تﻌرﯾﻑ مﯾﮑرﺩ ﻟﻌﻧت به اﯾن همه رﯾلﮑسﯾت

برﮔﺷتم تمرﮔﯾﺩم همون ﺟاﯾی ﮐه ﻧﺷسته بوﺩم

بﻬم مﺷروب تﻌارﻑ ﮐرﺩن وﻟی اﺯ بﭼﮕی هم اهلش ﻧبوﺩم

ﺷام ﮐه سرو ﺷﺩ اﯾﻧﻘﺩ استرس ﮔرفته بوﺩم

ﮐه فﻘط ﭼﻧﺩ قاﺷﻖ توﻧستم بخورم ماﺩر سام اومﺩ ﮐﻧارم ﻧﺷست ﯾه ﮐم باهاش

صحبت ﮐرﺩم اﺯ اﯾن ﺯﻧای ساﻧتاﻝ پاﻧتاﻝ بوﺩ ﮐه فﻘط ﻋﺷﻖ تﻔرﯾح و خوش ﮔذروﻧی هستن قﯾافه سام
ﺷباهت ﺯﯾاﺩی به ماﺩرش ﺩاﺷت ماﺩرﺷم ﭼﺷمای سبﺯو ﮐﺷﯾﺩﻩ با بﯾﻧی قلمی و پوست سﻔﯾﺩ ﺩاﺷت ﺯن
ﺯﯾباﯾی بوﺩ هر ﭼﻧﺩ ارسلالن خان ﮐال ﺯﯾبا پسﻧﺩ بوﺩ ﯾه پﯾرهن بلﻧﺩ سرخابی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و ﮐالﻩ ﮐﺟی روی
سرش بوﺩ و موهای حاﻟت ﺩار طالﯾﯾﺷو ﯾه ور ﮐالﻩ رﯾخته بوﺩ

با پﺩر سام رابطه ی تﻘرﯾبا سرﺩی ﺩاﺷت تا ﺟاﯾی ﮐه ﺩﯾﺩﻩ بوﺩم اما ﮐال ﺯن بﺩی ﻧبوﺩ

قﯾافه ی همون مرﺩﻩ ﮐه به ﻧظرم ﺁﺷﻧا اومﺩ اوﻝ مﺟلس فﮑرمو مﺷغوﻝ ﮐرﺩﻩ بوﺩ

رو به ماﺩر سام ﮔﻔت
مﻬلﻘا ﺟون اون مرﺩﻩ ﮐﯾه ﮐه ﮐﻧار ارسالن خان ﻧﺷسته
ﻧﮕاهش ﮐرﺩ :ﻋﺯﯾﺯم اون ﯾﮑی اﺯ ﺩوستاﻧه ارسالﻧه پاسﯾار ساواﮐه به ﻧظرم ﮐال ﮔرﺩش ﻧرو
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خﻧﺩﯾﺩم  :ﭼﺷم حواسم هست فﻘط خﯾلی برام ﺁﺷﻧا اومﺩ

 -ﺷاﯾﺩ ساﺯمان رفتی ﺩﯾﺩﯾش ﭼﻧﺩ بار

سرتﮑون ﺩاﺩم تﻘرﯾبا فﻬمﯾﺩم ﮐی بوﺩ پﺩر همون ﺁرش بوﺩ فﮑر ﮐﻧم ﺷباهت بی ﻧظﯾری بﻬم ﺩاﺷتن به
خصوص ﭼﺷمای مﺷﮑی و ﮔﯾراﺷون

سر تﮑون ﺩاﺩم و اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم تا پاﯾان مﻬموﻧی اون مرﺩ رو ﻧﺩﯾﺩم اﺯ پﺩرماﺩر سام خﺩافظی ﮐرﺩم

مﺟبور بوﺩم تو اﯾن ﺷبی مﻧتظر تاﮐسی بموﻧم

پﺩر سام ﭼﻧﺩ بار تﻌارﻑ ﺯﺩ برسوﻧم وﻟی قبوﻝ ﻧﮑرﺩم خوﺩﻩ سامم ﮐه بﻌﺩ اون قﺿﯾه رقص ترﺟﯾح مﯾﺩاﺩم
ﮐال ﻧبﯾﻧمش

با ترمﺯ ﮐرﺩن ﯾه ماﺷﯾن ﮐﻧارم سرﯾع سر بلﻧﺩ ﮐرﺩم ﯾه بﻧﺯ مﺷﮑی بوﺩ ﺩاخلو ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم

ﮐه با ﺩﯾﺩن ﺁرش ﭼﺷمام ﮔرﺩ ﺷﺩ بﺩون حرﻑ فﻘط باابرو های ﮔرﻩ خورﺩﻩ ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ

ﻟبای خﺷﮏ ﺷﺩمو با ﺯبون تر ﮐرﺩم و ﺁهسته ﮔﻔتم

 -سالم

فﻘط سرتﮑون ﺩاﺩ اﻧﮕار خﯾلی ﻋصبی بوﺩ ﯾاﺩ ﻧﮕاهش موقع رقصﯾﺩن با سام افتاﺩم

خواستم اهسته به مسﯾرم اﺩامه بﺩم ﮐه با صﺩای خﺷﻧش متوقﻑ ﺷﺩم
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 ﮐﺟا؟خواستم اهسته به مسﯾرم اﺩامه بﺩم ﮐه با صﺩای خﺷﻧش متوقﻑ ﺷﺩم

 -ﮐﺟا؟

 -خ...خوﻧه

 -ﻋﺷﻖ خوش غﯾرتت ﮔذاﺷته تو اﯾن ﻧصﻔه ﺷبی پرسه بﺯﻧی تو خﯾابون؟

بم برخورﺩ وﻟی حس مﯾﮑرﺩم ﻋصبﯾه ﺟرات ﻧﮑرﺩم

تﻧﺩ ﺟوابﺷو بﺩم فﻘط ﮔﻔتم

 -ﮔﻔتم ﮐه ﺩارم مﯾرم خوﻧه

 -موقع رقص حتما حسابی راﺿﯾش ﮐرﺩی ﮐه ﺩﯾﮕه ﮐار به خوﻧه اومﺩن ﻧﮑﺷﯾﺩ

اخم ﮐرﺩم :ببخﺷﯾﺩ ﺟﻧاب وﻟی فﮑر ﻧمﯾﮑﻧم به ﮐسی مربوط ...

با صﺩای محﮑم ﮐوبﯾﺩﻩ ﺷﺩن ﺩر ماﺷﯾﻧش اﺩامه حرفم ﻧﯾمه تموم موﻧﺩ
بﻬم ﺁهسته ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ ﻋﻘب رفتم ﭼسبﯾﺩﻩ بوﺩم به ﺩر ماﺷﯾﻧش

روم خم ﺷﺩ
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 -تو اﯾن مملﮑت همه ﭼی به من ربط ﺩارﻩ حتی تو

تو ﭼﺷماش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﺩﻧﺩوﻧام رو هم قﻔﻝ ﺷﺩﻩ بوﺩ خﯾلی اﺯم قﺩ بلﻧﺩ تر بوﺩ روم خم ﺷﺩ و ﺁهسته ﮔﻔت

 مﯾتوﻧم صاحب خﯾلی ﭼﯾﺯا باﺷمﻟبامو به هم فﺷرﺩم با مﮑث ﮐرﺩ

خواستی ﭼﯾﺯی بﮕه اما ﻧﮕﻔت

خواستم خوﺩمو بﮑﺷم ﮐﻧار ﮐه ﯾﻬو مﭻ ﺩستمو ﮔرفت

_سوار ﺷو

اروم سﻌی ﮐرﺩم ﺩستمو بﯾرون بﮑﺷم وﻟی ﻧﺷﺩ :خوﺩم مﯾتوﻧم برم.

توﺟﻬی به حرفام ﻧﮑرﺩ با ﻧﮕاهم ﺩاﺷتم اﻟتماسش مﯾﮑرﺩم:خواهش مﯾﮑﻧم ﻧذارﯾﺩ قﺿﯾه اون ﺷب تﮑرار ﺷه

ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه ﻧﮕام ﮐرﺩ وﺩستﺷو ﮐﺷﯾﺩ
با خوﺷحاﻟی محﻝ و ترک ﮐرﺩم

ماﺷﯾﻧی ﮔرفتم

اﺯ پﻧﺟرﻩ به بﯾرون ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم ﮐه تو اون سﯾاهی ﺷب ﭼﯾﺯی توﺟﻬمو ﺟلب ﮐرﺩ
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ﮐابارﻩ ی ﺷﮑوفه

ﻟبخﻧﺩ تلخی ﺯﺩم:ﺁقا من پﯾاﺩﻩ مﯾﺷم

ﮐراﯾه ﺷو ﺩاﺩم و پﯾاﺩﻩ ﺷﺩم
وارﺩ ﮐابارﻩ ﺷﺩم .

ماﺩرم با ﻋﺷوﻩ ی تمام مﯾرقصﯾﺩ ومﯾخوﻧﺩ
موهای ﻟخت و سﯾاهش روی ﺷوﻧه های ﻟختش اﺯاﺩ بوﺩ

ﻟباسش تﻧگ و ﮐوتاﻩ بوﺩ

ﭼﺷم تمام مرﺩای مست روی رون ﻟخت و سﻔﯾﺩش بوﺩ

روی حرﮐات پراﺯ ظرافت بﺩﻧش

روی ﮐمرش

روی سﯾﻧه هاش

روی صﻧﺩﻟی ﻧﺷستم و ﻧﮕاش ﮐرﺩم

مثﻝ همﯾﺷه بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم وﻟی ﺩﯾﮕه اﺷﮑی برای رﯾختن ﻧﺩاﺷتم
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صﺩای حرفای رﮐﯾﮏ مرﺩا تو ﮔوﺷم مﯾپﯾﭼﯾﺩ.

ساﻋتای ﺩو بوﺩ ﮐه ﺩﯾﮕه ﮐابارﻩ تﻌطﯾﻝ ﺷﺩ.

با قﺩم های اهسته ومغرور سمت سن رفتم

ماماﻧم ﺩاﺷت اراﯾﺷﺷو پاک مﯾﮑرﺩپﻧج قرون روی مﯾﺯ ﮔذاﺷتم

خواستم برم ﮐه ﮔﻔت:ﭼرا ﻧاراحتی؟

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩم

ﺩستاﺷو ﮔذاﺷت رو ﺷوﻧم:هﻧوﺯم ﺩﯾﺩن اﯾن وﺿع من ﻧاراحتت مﯾﮑﻧه؟

ﺩستاﺷو پس ﺯﺩم:اﯾﻧﮑه ﺩﯾﺩن اﯾن وﺿت برام ﻋاﺩی ﺷﺩﻩ ﻧاراحتم مﯾﮑﻧه

بغض به ﮔلوم ﭼﻧگ اﻧﺩاخت تﻧﺩ بﯾرون رفتم.

همه ﺟا ﺷﻧﯾﺩﻩ بوﺩم ماﺩر ﮐلمه ی مﻘﺩسه اﯾه

ماﺩر پاﮐه

بﻬﺷت ﺯﯾر پای ماﺩرﻩ

اما سن ﮐابارﻩ ﺯﯾر پای ماﺩر من بوﺩ
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ﻧﮕاﻩ مرﺩای هوسباﺯ ومست روی ماﺩرم بوﺩ

تو اتاق ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم با افﮑارم ﮐه ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﮐی خوابم برﺩ
با صﺩای ﻧﮑرﻩ ی خروس همساﯾه اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم

تاپ مﺷﮑی با ﺩامن مﺷﮑی پوﺷﯾﺩم

ﮐالهمو ﮔذاﺷتم رو سرم و صبحاﻧه خورﺩم

همﯾﺷه وقتی استرس ﯾه پروﻧﺩﻩ رو ﺩاﺷتم ﻧمﯾتوﻧستم ﺯﯾاﺩ صبحاﻧه بخورم

اﺯ اون ساﺯمان ﻟﻌﻧتی وحﺷت ﺩاﺷتم وﻟی امروﺯ هر ﺟور بوﺩ باﯾﺩ پروﯾن موﮐلمو مﯾﺩﯾﺩم.

سوار تاﮐسی ﺷﺩم و به ساﺯمان رفتم.

خواستم موﮐلمو ببﯾﻧم اما پاسﯾار اﺟاﺯﻩ ﻧﺩاﺩ

همون مامور و ﺩﯾﺩم

احساس ﮐرﺩم مﯾتوﻧم اﺯش ﮐمﮏ بﮕﯾرم با قﺩمای ﺷﮑاک سمتش رفتم:سالم

فﻘط ﻧﮕام ﮐرﺩ
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_ﺁقای.....

مﮑث ﮐرﺩم:مﯾﺷه فامﯾلﯾتوﻧو بﺩوﻧم؟

_ﺁستاﻧه

تو ﭼﺷمای وحﺷﯾش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم:ﺁقای ﺁستاﻧه خواهش مﯾﮑﻧم اﺟاﺯﻩ بﺩﯾﺩ من موﮐلمو ببﯾﻧم باﯾﺩ باش حرﻑ بﺯﻧم
اون ﯾه ﺯﻧه هﯾﭻ پﻧاهی ﻧﺩارﻩ بﭼه ﺩارﻩ ﺷوهر ﺩارﻩ من حتما باﯾﺩ ببﯾﻧمش

اﻧﮕار ﮐه اصال به حرفام ﮔوش ﻧمﯾﺩاﺩ ﮔﻔت:ﺩﯾﺷب تو ﮐابارﻩ بﻬت خوش ﮔذﺷت؟
تو ﭼﺷمای وحﺷﯾش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم:ﺁقای ﺁستاﻧه خواهش مﯾﮑﻧم اﺟاﺯﻩ بﺩﯾﺩ من موﮐلمو ببﯾﻧم باﯾﺩ باش حرﻑ بﺯﻧم
اون ﯾه ﺯﻧه هﯾﭻ پﻧاهی ﻧﺩارﻩ بﭼه ﺩارﻩ ﺷوهر ﺩارﻩ من حتما باﯾﺩ ببﯾﻧمش

اﻧﮕار ﮐه اصال به حرفام ﮔوش ﻧمﯾﺩاﺩ ﮔﻔت:ﺩﯾﺷب تو ﮐابارﻩ بﻬت خوش ﮔذﺷت؟

باﺯ اﯾن مرتﯾﮑه ی فﺿوﻝ سوﺯﻧش بﻬم ﮔﯾر ﮐرﺩ

ﺩﻟﯾﻝ رفتارا و حرفاﺷو ﻧمﯾﻔﻬمﯾﺩم

اﻻن وقت بحث ﻧبوﺩ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم وﮔﻔتم:ﺁقای ﺁستاﻧه فرﺩا ﻧوبت ﺩاﺩﮔاﻩ موﮐﻝ مﻧه خواهش مﯾﮑﻧم
اﺟاﺯﻩ ی مالقات بﻬم بﺩﯾﺩ
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سﯾﮕاری ﮔوﺷه ی ﻟبش ﮔذاﺷت روﺷﻧش ﮐرﺩ وﮔﻔت:هﻔته ای ﭼﻧﺩ ﺷب مﯾری ﮐابارﻩ؟

ﺩستام اﺯ ﺷﺩت ﻋصباﻧﯾت مﯾلرﺯﯾﺩ :اﮔه پروﯾن و ﻧبﯾﻧم ممﮑﻧه ﺩﯾﮕه هﯾﭼوقت ﻧتوﻧم ﻧﺟاتش بﺩم.

همﺯمان ﮐه پﮏ مﯾﺯﺩ ﮔﻔت :حتما همه ام اوﻧﺟا مﯾﺷﻧاسﻧت

ﻧتوﻧستم خﺷم صﺩامو پﻧﻬان ﮐﻧم وﻟی ﻋاﺟﺯاﻧه ﮔﻔتم:پروﯾن بی ﮔﻧاهه خواهش مﯾﮑﻧم اﺟاﺯﻩ بﺩﯾﺩ ببﯾﻧمش

سرﺩ و ﯾخی ﻧﮕام ﮐرﺩ.

ﭼﻘﺩر ﭼﺷماش بی روح بوﺩ

موهامو پﺷت ﮔوﺷم ﺯﺩم
با ﻧﮕاهم ﺩاﺷتم اﺯش خواهش مﯾﮑرﺩم

با اﺷارﻩ ی سرش پاسبان احترام ﻧظامی ﮔذاﺷت و بﻬم ﮔﻔت ﺩﻧباﻟم بﯾا

با خوﺷحاﻟی خواستم بﯾرون برم

ﮐه با صﺩای ارش متوقﻑ ﺷﺩم:ﺯوﺩ تمومش ﮐن

ﺩوﺩ سﯾﮕارﺷو بﯾرون ﺩاﺩ
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اروم ﮔﻔتم:مﭼﮑرم

وارﺩ همون راهروی ﻟﻌﻧتی ﺷﺩﯾم

صﺩای ﻋﺟﺯ وﻧاﻟه
ﺟﯾغ وﺩاﺩ متﻬما ﺁﺯارم مﯾﺩاﺩ.

رﻧگ ﺩﯾوارا طوسی و تﯾرﻩ بوﺩ

سﯾاهی حاﮐم بر فﺿا حس بﺩی و به اﺩم اﻟﻘا مﯾﮑرﺩ

پاسبان ﺩر اتاقی و باﺯ ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﺯﯾاﺩ طوﻟش ﻧﺩﻩ

وارﺩ اتاق ﺷﺩم

با ﺩﯾﺩن پروﯾن خوﻧم توی صورتم ﺩوﯾﺩ
موهاﺷم ﺁﺷﻔته روی صورتش رﯾخته بوﺩ

ﭼﻧﺩ تا تار مو با خون روی صورتش خﺷﮏ ﺷﺩﻩ بوﺩن.

سﻌی ﮐرﺩم خوﺩمو ﮐﻧترﻝ ﮐﻧم و بﻬش ارامش بﺩم

روبروش روی صﻧﺩﻟی ﻧﺷستم:سالم ﻋﺯﯾﺯم
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فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ

ﺩستای ﮐبوﺩﺷو روی ﭼﺷمش ﮐﺷﯾﺩ

اﯾن ﺷﮑﻧﺟه ﮔرای وحﺷی ﺩاغوﻧش ﮐرﺩﻩ بوﺩن

_خوبی ﻋﺯﯾﺯم؟

سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ و تو ﭼﺷمام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ:بﻧظر ﭼطور مﯾام؟

ﺩستامو ﺩراﺯ ﮐرﺩم و ﺩستﺷو ﮔرفتم:پروﯾن من ﻧﺟاتت مﯾﺩم قوﻝ مﯾﺩم

ﺩستﺷو ﮐﺷﯾﺩ وﮔﻔت:ببﯾن خاﻧوم فرهاﺩی من بابت همه ی ﮐمﮑات ممﻧوﻧم اما ﻧمﯾخوام ﻧﺟاتم بﺩی فﻘط تﻧﻬا
بذار و برو من مﯾخوام اﻋﺩام بﺷم

اﺯ اﯾن حرفاش ﺟا خورﺩم وﮔﻔتم:مﻧظورت ﭼﯾه؟پس بﭼه هات ﭼی؟ ﺷوهرت ﭼی؟ اوﻧا هﻧوﺯ امﯾﺩ ﺩارن ﮐه
تو برﮔرﺩی

با اﯾن حرفم ﭼﺷماش اﺯ اﺷﮏ ﻟبرﯾﺯ ﺷﺩ

با قاطﻌﯾت اﺩامه ﺩاﺩم:ببﯾن پروﯾن هر ﭼﯾﺯی ﮐه بﻬت مﯾﮕم فرﺩا تو ﺩاﺩﮔاﻩ بﮕو ببﯾن اﮔه قاﺿی.....

ﺯﺩ تو حرفم:بسه ﻟطﻔا ﮔﻔتم ﮐه مﯾخوام بمﯾرم فﻘط اﺯ اﯾﻧﺟا برو

با ﻋﺟﺯ ﮔﻔتم:ﺁخه ﭼرا؟
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ﻧﮕاهﺷو اﺯم ﮔرفت و به ﺯمﯾن ﺯﻝ ﺯﺩ:پرﯾﻧاﺯ من ﻧمﯾخوام پﯾش خاﻧواﺩم برﮔرﺩم حتی اﮔه بتوﻧم برو ﺩﯾﮕه با
ﮔﻔتن اﺯ اوﻧا ﻋذابم ﻧﺩﻩ

اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم ﮐالفه قﺩم ﺯﺩم وﮔﻔتم:تا ﻧﺩوﻧم ﭼرا ﺩست اﺯ اﯾن پروﻧﺩﻩ بر ﻧمﯾﺩارم.

بﻌﺩ ﭼﻧﺩ ﻟحظه سﮑوت ﮔﻔت:من...به من....

با ﮐﻧﺟﮑاوی بﻬش ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩم وﮔﻔتم:به تو ﭼی؟

بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ ﻟبﺷو ﮔاﺯ ﮔرفت و ﮔﻔت:اون پاسبان ﻟﻌﻧتی...

ﺩﯾﮕه طاقت ﻧﯾوورﺩ و بلﻧﺩ ﮔرﯾه ﮐرﺩ

اﻧﮕار ﯾه سطﻝ اب ﯾخ روم خاﻟی ﮐرﺩن:اون ﻋوﺿﯾا بﻬت ﺩست ﺩراﺯی ﮐرﺩن؟
با هﻖ هﻖ ﮔﻔت:من ﻧمﯾخوام ﺩﯾﮕه پﯾش ﺷوهرم برﮔرﺩم فﻘط مﯾخوام بمﯾرم پری اﮔه خوﺩﮐﺷی ﮔﻧاﻩ ﮐبﯾرﻩ
ﻧبوﺩ تا اﻻن خوﺩمو خالص ﮐرﺩﻩ بوﺩم

مﯾﺩوﻧستم ﺯﻧی ﮐه بﻬش تﺟاوﺯ ﺷﺩﻩ فﻘط طاﻟب مرﮔه

ﭼﻘﺩ ﻻﺷی و حرومﺯاﺩﻩ بوﺩن

ﭼطور توﻧستن به ﯾه ﺯن ﺷوهر ﺩار ﺩست ﺩراﺯی ﮐﻧن

ﭼرا ﭼﯾﺯی به اسم ﺷرافت وغﯾرت ﻧﺩاﺷتن
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با ﻋﺟﺯ واﻟتماس ﮔﻔت:پرﯾﻧاﺯ برو تﻧﻬا ﭼﯾﺯی ﮐه اﺯت مﯾخوام مواظب اﯾﻧﺩﻩ بﭼه هام باش

ﻧﺯﺩﯾﮑش ﺷﺩم سرﺷو بوسﯾﺩم وﮔﻔتم:پروﯾن

بغض بﺩی به ﮔلوم ﭼﻧگ مﯾﺯﺩ
_برو پرﯾﻧاﺯ برو

قطرﻩ اﺷﮑی ﮐه تو ﭼﺷام بوﺩ ﮐﻧار ﺯﺩم وﮔﻔتم:فﻘط بﮕو ﮐی بوﺩ

_همون پاسباﻧی ﮐه تو رو اﻻن اوورﺩ

خﺷم توام با ﻧاراحتی توی قلبم ﺷﻌله مﯾﮑﺷﯾﺩ

پروﯾن و ﺩوبارﻩ بوسﯾﺩم و اﺯ اتاق بﯾرون رفتم

با ﻋصباﻧﯾت سمت اتاق ارش رفتم

بﺩون هماهﻧﮕی ﺩر وباﺯ ﮐرﺩم

ﮐه پاسﯾارﻩ خواست ﺟلومو بﮕﯾرﻩ

ارش بﻬش ﮔﻔت بﯾرون
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با ﻧﻔرت ﻧﮕاش ﮐرﺩم وﮔﻔتم:فﮑر ﻧمﯾﮑرﺩم اﯾﻧﻘﺩر اﺩمای پست وبی ﺷرفی باﺷﯾﺩ

اخم ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﭼه مرﮔته؟

با بغض تلخی ﮔﻔتم:ﭼطور وﺟﺩاﻧتون اﺟاﺯﻩ ﺩاﺩ؟ اون ﺯن ﺷوهر ﺩارﻩ بﭼه ﺩارﻩ

اﻧﮕار ﮐه اصال اﺯ حرفام ﭼﯾﺯی ﻧمﯾﻔﻬمﯾﺩ ﮔﻔت:مثه ﺁﺩم بﻧاﻝ ﭼی ﺷﺩﻩ؟

ﺩﻧﺩوﻧامو روهم فﺷرﺩم :اون پاسبان بی ﺷرﻑ به پروﯾن تﺟاوﺯ ﮐرﺩﻩ

اوﻝ با تﻌﺟب ﻧﮕام ﮐرﺩ بﻌﺩش خﯾلی ﺟﺩی ﮔﻔت:با ﭼه مﺩرﮐی اﯾن حرفو مﯾﺯﻧی؟

ﺩستامو مﺷت ﮐرﺩم:اﻻن پﯾش پروﯾن بوﺩم خواستم بﻬش بﮕم به قاﺿی ﭼی بﮕه ﮐه ﮔﻔت مﯾخواﺩ اﻋﺩام بﺷه
ﭼون بﻬش ﺩست ﺩراﺯی ﺷﺩﻩ مﯾﻔﻬمی؟

ارش پاسبان رو صﺩا ﮐرﺩ

پاسباﻧه ﺩوبارﻩ ﺩاخﻝ اومﺩ احترام ﻧظامی ﮔذاﺷت:امری بوﺩ قربان؟

ارش با قﺩمای اروم سمتش رفت:تو پروﯾن صﺩوقی ومﯾﺷﻧاسی؟

پاسبان به وﺿوح رﻧﮕش پرﯾﺩ:بله ﯾﮑی اﺯ ﺯﻧﺩاﻧﯾاس قربان
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ارش با ارامش خاصی ﮐه توش موج خﺷم بوﺩ ﮔﻔت:تو بﻬش ﺩست ﺩراﺯی ﮐرﺩی؟

پاسباﻧه فﻘط به من ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ تا خواست ﭼﯾﺯی بﮕه مﺷت محﮑم ارش روی صورتش ﻧﺷست:بی ﺷرﻑ
حرومﺯاﺩﻩ

اﺯ مﺷت ارش احساس ﮐرﺩم ﺩﻟم خﻧﮏ ﺷﺩ وﻟی هﻧوﺯ ﺩاغ بوﺩم اﺯ ﻋصباﻧﯾت

پاسباﻧه خون بﯾﻧﯾﺷو پاک ﮐرﺩ وﮔﻔت:خوﺩﺷم مﻘاومتی ﻧﮑرﺩ قربان

ارش ﻟﮕﺩ محﮑمی بﻬش ﺯﺩ ﮐه پخش ﺯمﯾن ﺷﺩ:خﯾلی ﮔه خورﺩی بی همه ﭼﯾﺯ

طوری به پاسباﻧه ﻟﮕﺩ مﯾﺯﺩ ﮐه من ﺟای اون ﺩرﺩم مﯾﮕرفت

احساس مﯾﮑرﺩم ارش استخوﻧاﺷو خورﺩ وخاﮐﺷﯾر ﮐرﺩ

با ﺩخاﻟت ﭼﻧﺩ تا ﯾاور ارش واﺯش ﺟﺩا ﮐرﺩن

پاسباﻧه ﻧای ﻧﻔس ﮐﺷﯾﺩن ﻧﺩاﺷت

فﮑرﺷو مﯾﮑرﺩم ارش اﺩم وحﺷی وخﺷﻧی باﺷه اما فﮑر ﻧمﯾﮑرﺩم همه اﯾﻧﻘﺩر اﺯش حساب ببرن.

با تلخی ﻧﮕاش ﮐرﺩم و اﺯ اتاق خارج ﺷﺩم

ﮐالفه اﺯ اﯾن ﺷﻬر پر اﺯ اﺷوب وﮐثﯾﻔی توی ﺷﻬر قﺩم مﯾﺯﺩم
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ﻧﺯﺩﯾﮑای ﺷب بوﺩ ﮐه ﺩاﺷتم به خوﻧه ﻧﺯﺩﯾﮏ مﯾﺷﺩ

ﺩستی رو ﺩهﻧم اومﺩ خواستم ﺟﯾغ بﺯﻧم ﮐه مﻧو ﮐﺷﯾﺩ توی ﯾه ﮐوﭼه ی بن بست..
ﺩستﺷو اﺯ روی ﺩهﻧم برﺩاﺷت و محﮑم هلم ﺩاﺩ تو ﺩﯾوار با وحﺷت به روبه روم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه با ﭼﺷمای
تﯾﺯ مرﺩی رو به رو ﺷﺩم خوب ﮐه ﺩقت ﮐرﺩم فﻬمﯾﺩم همون پاسبان ﮐثافت بوﺩ ﮐه به پروﯾن تﺟاوﺯ ﮐرﺩﻩ
بوﺩ
اﺯ ﮐورﻩ ﺩر رفتم و ﺟﯾغ ﺯﺩم:اﺷغاﻝ بی پﺩر اﯾﻧﺟا ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی؟
مﺷت محﮑمی تو ﺩهﻧم ﮐوبﯾﺩ ﮐه اﺯ ﺩرﺩ ﺿﻌﻑ رفتم و اﺷﮑام سراﺯﯾر ﺷﺩ برای اﯾﻧﮑه ﺟﯾغ ﻧﺯﻧم ﺩستﺷو
محﮑم روی ﺩهن خوﻧﯾم فﺷار ﺩاﺩ
سرو صورتش ﮐبوﺩ و ﺯخمی بوﺩ به ﺩستش ﭼﻧگ ﺯﺩم
ﺩخترﻩ ی سلﯾطه بخاطر تو و اون پروﯾن بی ابرو اﯾن بال سرم اومﺩ اﯾﻧﻘﺩر مﯾﺯﻧمت تا خون باﻻبﯾاریﺩستﺷو محﮑم ﮔاﺯ ﮔرفتم ﮐه ﻧﻌرﻩ ای ﮐﺷﯾﺩ و با ﻟﮕﺩ ﮐوبﯾﺩ تو ﺷﮑمم اﺯ ﺩرﺩ ﺟﯾغ بلﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩم و رﯾﺯش
اﺷﮑام بﯾﺷتر ﺷﺩ
ﺩستمو محﮑم به ﺷﮑمم فﺷار ﺩاﺩم و با ﻧاﻟه ﮔﻔتم:حﻘت مرﺩن بوﺩ مرتﯾﮑه بی ﻧاموس
ﺩوبارﻩ ﺟری ﺷﺩ ﯾﻘمو ﮔرفت و بلﻧﺩم ﮐرﺩ و ﺩوبارﻩ تو صورتم مﺷت ﮐوبﯾﺩ
ﮔوﺷه ﻟبم پارﻩ ﺷﺩ ﺩﻟم مﯾخواست بﮑﺷمش
با ﺩﯾﺩن ﮔرﯾم ﻟبخﻧﺩ ﮐثﯾﻔی ﺯﺩ و به اطراﻑ اﺷارﻩ ﮐرﺩ
مﯾبﯾﻧی؟ اﯾﻧﺟا ﺩﯾﮕه ﯾاور ﻧﯾست ﮐه ﺟلوش بلبﻝ ﺯبوﻧی ﮐﻧی ،ﻟﯾاقت اون پروﯾﻧم فﻘط اﯾن بوﺩ ﮐه ﺯﯾر منباﺷه
اﺯ ﺩرﺩ ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم ،برﯾﺩﻩ برﯾﺩﻩ ﮔﻔتم:ﻟﯾاقت ﻧﻧت ﺯﯾرخواب حرومﺯاﺩﻩ هاﯾی مثﻝ تو
با اﯾن حرفم خون ﺟلوی ﭼﺷماﺷو ﮔرفت و به سمت ﯾورش اورﺩ و ﺯﯾر مﺷت و ﻟﮕﺩ ﮔرفتم و همﺯمان
فحش های رﮐﯾﮑی هم مﯾﺩاﺩ ﮐه مﻧاسب خوﺩش بوﺩ ﮔلومو ﮔرفته بوﺩ و فﺷار مﯾﺩاﺩ به ﺩستش ﭼﻧگ ﺯﺩم
حس خﻔﮕی بﻬم ﺩست ﺩاﺩ با ﻧور ماﺷﯾﻧی ﮐه اﺯ ﮐوﭼه ﮐﻧاری رﺩ ﺷﺩ تو ﺩﯾوار هوﻟم ﺩاﺩ و ﻧا پﺩﯾﺩ ﺷﺩ
ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم همه تﻧم مﯾسوخت ﮔوﺷه ﺩﯾوار افتاﺩم ﺩوروبرم تارﯾﮏ بوﺩ ﭼﺷمام تار مﯾﺩﯾﺩ
خون اﺯ روی بﯾﻧﯾم روی ﺩستام مﯾرﯾخت به سختی خوﺩمو اﺯ ﮐﻧار ﺩﯾوار ﺟلو ﮐﺷﯾﺩم تا خوﻧه ام فاصله ی
ﺯﯾاﺩی ﻧبوﺩ به هر بﺩبختی بوﺩ خوﺩمو به خوﻧه رسوﻧﺩم و سرﯾع سمت تلﻔن رفتم و ﺷمارﻩ ی خوﻧه سام رو
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ﮔرفتم فﻘط مﻧتظر بوﺩم ﯾﮑی برﺩارﻩ با ﺷﻧﯾﺩن صﺩای خﺩمتﮑارﺷون برﯾﺩﻩ برﯾﺩﻩ ﮔﻔتم :ﺩارم مﯾمﯾرم ﯾﮑی
ﮐمﮑم ﮐﻧه
با ترس ﮔﻔت:پرﯾﻧاﺯ خاﻧم ﺷماﯾﯾﺩ؟خﺩامرﮔم بﺩﻩ ﭼﯾﺷﺩﻩ
ﺩﯾﮕه ﻧمﯾتوﻧستم حرﻑ بﺯﻧم پلﮑام سﻧﮕﯾن ﺷﺩﻩ بوﺩ اروم اروم روی هم افتاﺩ و ﺩﯾﮕه ﭼﯾﺯی ﻧﻔﻬمﯾﺩم
با صﺩای ﭼﻧﺩﻧﻔر ﮐه باﻻی سرم حرﻑ مﯾﺯﺩن اروم ﭼﺷمامو باﺯ ﮐرﺩم ﮐه ﻧور سﻔﯾﺩی توی ﭼﺷمام خورﺩ با
ﺩﯾﺩن تخت سﻔﯾﺩ و پرستارا فﻬمﯾﺩم ﮐه توی بﯾمارستاﻧم وقتی فﻬمﯾﺩن ﭼﺷمام باﺯﺷﺩﻩ ﯾﮑﯾﺷون اومﺩ باﻻی
سرم
خوبی ﻋﺯﯾﺯم؟خواستم سرمو تﮑون بﺩم ﮐه ﯾﺩفﻌه ﺩرﺩ بﺩی توی ﮔرﺩﻧم پﯾﭼﯾﺩ و اخمام توی هم رفت
پرستار ﮐه ﯾه ﺯن مسن بوﺩ ﺩستﺷو روی موهام ﮐﺷﯾﺩ
ﭼﯾﺯی ﻧﯾست ﻋﺯﯾﺯم ﻋﺿالتت ﯾﮑم ﮔرفته فﻘط  ،ﮐه اوﻧم ﯾه مسﮑن برات مﯾﺯﻧم تو س ُرمتبا صﺩای ﮔرفته ای ﮔﻔتم :ﮐی مﻧو اورﺩ اﯾﻧﺟا؟
اون ﯾﮑی پرستار ﮐه ﺩاﺷت امپوﻟی به سرمم تﺯرﯾﻖ مﯾﮑرﺩ ﺟواب ﺩاﺩ:ﯾه مرﺩ ﺟوون
خواستم بپرسم ﮐی ﮐه با صﺩای سالم بلﻧﺩی ﻧﮕاهم سمت ﺩر ﮐﺷﯾﺩﻩ ﺷﺩ سام با ﺩﯾﺩﻧم ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩ و رو به
روی پرستار ﮔﻔت
خب حاﻝ بﯾمار ما ﭼطورﻩ؟همون ﺯن ﮔﻔت:خوبه حاﻟش ﺟﻧاب سﻌاﺩت تا ﺩو ساﻋت ﺩﯾﮕه هم ﺷﮑرخﺩا مرخصه ﯾه ﭼﻧﺩ روﺯی فﻘط ﺩرﺩ
ﺩارﻩ بخاطر ﺿربه هاﯾی ﮐه بﻬش وارﺩ ﺷﺩﻩ
سام سر تﮑون ﺩاﺩ ﻟﻌﻧتی ﭼه تﯾپ ﺩختر ﮐﺷی هم ﺯﺩﻩ بوﺩ
ﺁستﯾن ﮐوتاﻩ ﺟذب به رﻧگ سﻔﯾﺩ همراﻩ ﺷلوار ﺟﯾن مﺷﮑی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ ﯾه ﺩستﺷم توی ﺟﯾبش بوﺩ
ﯾﮑی اﺯ پرستارای ﺟوون ﮔﻔت:سام خواهرته؟
سام سرﯾع سر تﮑون ﺩاﺩ:ﻧه پرﯾﻧاﺯ اﺯ بستﮕاﻧمه
ﺩختر با ﻧﮕاﻩ مرموﺯی بﯾن هرﺩومون ﮔﻔت:بستﮕان؟
سام ﻟبخﻧﺩ ﮐﺟی ﺯﺩ و ﮔﻔت :ﺩخترخاﻟمه
اوﻧم اﻧﮕار ﮐه خﯾاﻟش راحت ﺷﺩﻩ باﺷه ﮔﻔت:اها
ﯾلحظه حرصم ﮔرفت حتی مﻧو ﺩوست خوﺩﺷم مﻌرفی ﻧمی ﮐرﺩ ﻋوﺿی
هرﭼﻧﺩ با اون همه ﺩختر خوﺷﮕﻝ ﮐه اوﯾﺯوﻧش بوﺩن براش افت ﺩاﺷت مﻧو ﺩوست خوﺩش مﻌرفی ﮐﻧه
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با صﺩای بسته ﺷﺩن ﺩر فﻬمﯾﺩم پرستارا اﺯ اتاق بﯾرون رفتن بلﻧﺩ ﺷﺩم و به ﺩﯾوار پﺷت تخت تﮑﯾه ﺩاﺩم
سام اومﺩ صﻧﺩﻟی ﮐﻧار تخت ﻧﺷست:خب خوبی؟؟
سرمو به ارومی تﮑون ﺩاﺩم ﻧتوﻧستم ﺟلوی ﺯبوﻧمو بﮕﯾرم و ﮔﻔتم:ﭼرا مﻧو ﺩخترخاﻟت مﻌرفی ﮐرﺩی؟
خﻧﺩﯾﺩ،اﺯهمون خﻧﺩﻩ های ﺟذاب مخصوص به خوﺩش ﮐه ﮐﻝ ﺩﻧﺩوﻧای ﯾﮑﺩست و سﻔﯾﺩش ﻧماﯾان می ﺷﺩ
اﻧتظار ﺩاﺷتی بﮕم ﺯﻧمی؟با ﺷﻧﯾﺩن اﯾن ﺟمله خون تو صورتم ﺩوﯾﺩ و ﯾلحظه بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم
اوﻧم بﺩون حرﻑ با ﭼﻬرﻩ مرموﺯ ﻧﮕام مﯾﮑرﺩ
هﻝ ﺷﺩم و سرﯾع ﮔﻔتم :ﻧه ﻧه وﻟی خوب ....
تو حرفم اومﺩ و ﮔﻔت:اﯾﻧﺟا بﯾمارستان ﺷخصی پﺩرمه و مﻧو ﮐامﻝ مﯾﺷﻧاسن مﺟبور ﺷﺩم بﮕم ﺩخترخاﻟمی
وﮔرﻧه ﺩوبارﻩ هﺯارﺟور حرﻑ برام ﺩرست می ﮐرﺩن .
ﯾﮑی ﻧﯾست بﻬش بﮕه ﭼﺟوری با اون همه ﺩوست ﺩخترت حرﻑ برات ﺩرست ﻧمﯾﮑﻧن؟ حاﻻ مﻧو ببﯾﻧن
برات حرﻑ ﺩرست مﯾﮑﻧن؟
فﻘط سرمو تﮑون ﺩاﺩم ﮐه ﺟﺩی ﺷﺩ و ﮔﻔت:
ﮐﺩوم بی ﺷرفی اون بالهارو سرت اورﺩﻩ بوﺩ؟با ﺩﯾﺩن حاﻟت ﺟﺩﯾش و ﻋصباﻧﯾت اﺷﮑارش حس خوبی بﻬم ﺩست ﺩاﺩ
موﺿوع رو سربسته براش تﻌرﯾﻑ ﮐرﺩم اﻟبته اﺯ ﺁرش اسمی ﻧﯾاورﺩم
ﻋصباﻧی ﺷﺩﻩ بوﺩ باحاﻟت سرﺯﻧﺷﮕری ﮔﻔت:هﺯاربار بﻬت ﮔﻔتم اﻧﻘﺩر با اون سواﮐی ها ﺩرﮔﯾری ﻧﮑن
ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم و ﮔﻔتم:توی ﺷغﻝ من اﯾﻧﭼﯾﺯا ﺯﯾاﺩﻩ و ﮐامالهم طبﯾﻌﯾه
با حرص اﺩامه ﺩاﺩم:هموﻧطور ﮐه توی ﺷغﻝ ﺷما روابط با مرﺩم به خصوص ﺩخترا ﭼﯾﺯ طبﯾﻌﯾه
سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ و خﯾرﻩ ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ
ﻟبخﻧﺩ ﻋﺟﯾبی هم روی ﻟبش بوﺩ
بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ و ﺩستش ﮐﻧار سرم بوﺩ و سرش فﻘط ﭼﻧﺩساﻧت باهام فاصله ﺩاﺷت
ﺩاغ ﮐرﺩم با صﺩای خماری ﮔﻔت:
خب خاﻧم وﮐﯾﻝ پس روابط تو ﺷغﻝ ما طبﯾﻌﯾه؟ توام ﺟﺯو همون ﺩخترا هستی ﺩﯾﮕهساﮐت بوﺩم خواستم فاصله بﮕﯾرم ﮐه با ﺩستش ماﻧﻌم ﺷﺩ  ،ﺩستش پﺷت ﮔرﺩﻧم بوﺩ
ﻧﻔسای ﺩاغش توی صورتم مﯾخورﺩ
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با همون صﺩای بم و اروم ﮔﻔت:ﻧﮕام ﮐن
بی اختﯾار توی ﭼﺷمای سبﺯ خمارش خﯾرﻩ ﺷﺩم
اﻧﮕار خﯾلی ﺩﻟت مﯾخواﺩ ﺟای اون ﺩخترا باﺷیم  ..منبا اﻧﮕﺷت ﺷصتش ﮐه روی ﻟبم اومﺩ صﺩام برﯾﺩ
به ﻟبام خﯾرﻩ ﺷﺩ وﮔﻔت:
مﯾخوام امتحان ﮐﻧم ببﯾﻧم مﯾتوﻧی ﯾا ﻧه؟فﻘط به ﭼﺷاش خﯾرﻩ بوﺩم قﺩرت حرﮐت ﻧﺩاﺷتم اﻧﮕار ﺟاﺩوم ﮐرﺩﻩ بوﺩ بی اختﯾار ﺩست ﻟرﺯوﻧمو باﻻ ﺁورﺩم
و روی سﯾﻧش ﮔذاﺷتم ﻧﻔسای ﺩاغش مستﻘﯾم به ﻟبم برخورﺩ مﯾﮑرﺩ ﻧمﯾﺩوﻧم چ مرﮔم ﺷﺩﻩ بوﺩ سرﺷو بﻬم
ﻧﺯﺩﯾﮏ تر ﮐرﺩ با ﯾﮑی اﺯ ﺩستاش محﮑم رو ﺩستم ک رو سﯾﻧش بوﺩ فﺷار اورﺩ اﺯ ﺩاغی ﺩستاش به خوﺩم
ﻟرﺯﯾﺩم تاحاﻻ هﯾﭻ مرﺩی اﯾﻧﻘﺩر بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﻧﺷﺩﻩ بوﺩ بی اختﯾار ﭼﺷمام بسته ﺷﺩ و ﻟبامو بﻬم فﺷرﺩم ﭼﻧﺩ
ثاﻧﯾه ﮔذﺷت با صﺩای خﻧﺩش ﭼﺷم باﺯ ﮐرﺩم مسخ ﺷﺩﻩ بوﺩم با ﻟبخﻧﺩ تمسخر امﯾﺯی ﺩست به سﯾﻧه ﻧﮕاهم
مﯾﮑرﺩ _ همه ی وﮐﯾال اﻧﻘﺩ ﺯوﺩ وا مﯾﺩن ؟ ﺯبوﻧمو ﮔاﺯ ﮔرفتم من به اﯾن ﻋوﺿی وا ﺩاﺩﻩ بوﺩم ؟ ﯾﻧی اون
بوﺩ ک پسم ﺯﺩ ؟ اﺯ ﺷﺩت خﺷم و حﻘارت برﯾﺩﻩ برﯾﺩﻩ ﻧﻔس مﯾﮑﺷﯾﺩم خوﺩمو ﻧباختم و ﮔﻔتم  :مﯾخواستﯾﺩ
ﭼﯾﮑار ﮐﻧﯾﺩ ؟ امتحان ﮐﻧﯾﺩ ببﯾﻧﯾﺩ من مثﻝ اون هرﺯﻩ های اطرافتون هستم ﯾا ﻧﯾستم ؟ ﺩوبارﻩ ﻟبخﻧﺩ مسخرﻩ
ای ﺯﺩ و ﯾﻬو سرﺷو به صورتم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﮐرﺩ ک سرﯾع ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم _ ﻧه خاﻧم وﮐﯾﻝ خواستم بﮕم بﻌﺿی
وقتا ترس ﭼﯾﺯ خوبﯾه برات به خوﺩش اﺷارﻩ ﮐرﺩ  :اﯾﻧﺟوری ﻧﮕام ﻧﮑن من ک باهرﮐسی ﻧمی پرم تا ﮐسﯾم
خوﺩش ﻧخواﺩ بش ﺩستم ﻧمﯾﺯﻧم حتی اﺯ ﺷﺩت حرص و خﺷم فﻘط توﻧستم ﻟبخﻧﺩ بﺯﻧم اﯾن ﻋوﺿی مﯾخواست
مﭼمو بﮕﯾرﻩ مﯾخواست بﻬم بﻔﻬموﻧه مﻧم مثله همه ی ﺩخترا ی اطرافش با ﯾه توﺟه ﮐوﭼﯾﮏ بﻬش وا مﯾﺩم

ﮔﻧﺩ ﺯﺩﻩ بوﺩم خواستم ﭼﯾﺯی بﮕم وﻟی تا ﻧﮕاهم به ساﻋت افتاﺩ اﺯ ﺟام پرﯾﺩم ﻟﻌﻧتی ﻧوبت ﺩاﺩﮔاهم بوﺩ
ﺩرمورﺩ پروﻧﺩﻩ ی پروﯾن حتی اﮔه مﯾمرﺩم هم باﯾﺩ توی اﯾن ﺩاﺩﮔاﻩ ﺷرﮐت مﯾﮑرﺩم سام ک قﯾافه ی ﻧﮕراﻧم
رو ﺩﯾﺩ سرﯾع بلﻧﺩ ﺷﺩ _ ﭼﯾﺯی ﺷﺩﻩ پری ﻧاﺯ ؟ ﻋصبی بوﺩم  :به خوﺩم مربوطه ﺟﻧاب سﻌاﺩت من باﯾﺩ برم
ﻧوبت ﺩاﺩﮔاﻩ ﺩارم بابت ﮐمﮏ ﺩﯾروﺯتوﻧم واقﻌا تﺷﮑر مﯾﮑﻧم
سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ
باﺷه می رسوﻧمت. احتﯾاﺟی به ﮐمﮏ ﺷما ﻧﯾست خوﺩم مﯾرم روپوﺷمو اﺯتخت ﮐﻧاری برﺩاﺷتم خاستم تﻧم بﮑﻧم ﮐه بﺩﻧمبﺩﺟور تﯾر ﮐﺷﯾﺩسام سرﯾع اومﺩ طرفموخواست ﻟباسو روﺩوﺷم بﻧﺩاﺯﻩ ﮐه ﺩستﺷو پس ﺯﺩم
ﺟﻧاب سﻌاﺩت ﺷماﻧباﯾﺩ به هرﮐسی ﺩست بﺯﻧﯾﺩﯾاﺩتون ﮐه ﻧرفته خﻧﺩﯾﺩ:فﮑر ﻧمﯾﮑرﺩم تااﯾن حﺩ ﺷوخﯾمو ﺟﺩیﮔرفته باﺷی
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ﻋوﺿی بااحساس بﻘﯾه باﺯی ﮐرﺩن رو می ﮔﻔت ﺷوخی هرﭼی مﯾﮕﻔتم بﺩتر می ﺷﺩ فﻘط سﮑوت ﮐرﺩم اوﻧم
توﺟﻬی به مخاﻟﻔتم ﻧﮑرﺩو بﺯور ﻟباسمو تﻧم ﮐرﺩ ﺩﻟم ﻧمی خواست باماﺷﯾن برم وﻟی اﮔه خوﺩم مﯾرفتم قطﻌا
ﺩﯾرم مﯾﺷﺩ وهمه ی ﺯحماتم به فﻧا می رفت توطوﻝ راﻩ سام مﺩام باهام ﺷوخی می ﮐرﺩ وﻟی من ﺩﯾﮕه
ساﮐت بوﺩم حاﻟم اﺯاﯾن همه غرورش به هم مﯾخورﺩﺟلوی ﺩاﺩﮔاﻩ ﻧﮕه ﺩاﺷت
خﯾلی ممﻧون بابت همه ﭼی ﺟﻧاب سﻌاﺩت خﺩاﻧﮕﻬﺩار به بﯾرون پﻧﺟرﻩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ و اﺯ ماﺷﯾن پﯾاﺩﻩ ﺷﺩ :مﻧم باهات مﯾام
ﻧه واقﻌا حاﻟم خوبهتوﺟﻬی ﻧﮑرﺩ فﻘط ﺷوﻧه ای باﻻ اﻧﺩاخت و ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ وارﺩ ساﻟن ﺩاﺩﮔاﻩ ﺷﺩﯾم سرمو ک بلﻧﺩ ﮐرﺩم باهمون
ساواﮐﯾه رو به رو ﺷﺩم همون ارش ﺩاﺷت به ﭼﻧﺩتا سرباﺯ اطرافش ﺩستور مﯾﺩاﺩ ﻟباس فرم تﻧش بوﺩ
برﮔﺷت ﻋﻘب ک ﭼﺷماش روم ثابت موﻧﺩ ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم و به سام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم

سام اون ﻋﻘب ﻧﺷست

حاﻝ و روﺯم افتﺿاح بوﺩ وﻟی باﯾﺩ حﻔظ ظاهر مﯾﮑرﺩم.

صﺩای ﺟﺩی و خﺷن قاﺿی ﺷروع ﺷﺩ:ﺩوﺷﯾﺯﻩ پروﯾن صﺩوقی اخرﯾن ﺩفاﻋﯾات خوﺩتون و امروﺯ باﯾﺩ
ارائه بﺩﯾﺩ.

اﯾن ﺩاﺩﮔاﻩ فﻘط فرماﻟﯾته بوﺩ

اوﻧا قصﺩ ﺩاﺷتن پروﯾن واﻋﺩام ﮐﻧن خوﺩﺷم با اون اتﻔاقی ﮐه براش افتاﺩﻩ بوﺩ راﺿی به مرگ بوﺩ

تو ﺟاﯾﮕاﻩ حاﺿر ﺷﺩم وﮔﻔتم:ﺟﻧاب قاﺿی موﮐﻝ من هﯾﭼﮕوﻧه ﺩخاﻟتی ﺩر امور سﯾاسی و خواستم اﺩامه بﺩم
ﮐه ﭼﺷمم تو ﭼﺷم ﺷوهرش افتاﺩ اﻧﮕار ﺩاﺷت بﻬم اﻟتماس مﯾﮑرﺩ
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اخرﯾن امﯾﺩش من بوﺩم

احساس خﻔﮕی مﯾﮑرﺩم اﻧﮕار هوا ﻧبوﺩ سرﯾع خوﺩمو ﺟمع وﺟور ﮐرﺩم :هﯾﭼﮕوﻧه ﺩخاﻟتی ﺩر امور سﯾاسی
اﺟتماﻋی ﻧﺩاﺷته وصرفا خبرﻧﮕار ﯾﮏ روﺯﻧامس ﭼرا وﺟوﺩ اون اﻋالمﯾه هارو ﯾه پاپوش تلﻘی ﻧمﯾﮑﻧﯾﺩ

ﺩاﺩستان اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ:ﺁقای قاﺿی اﯾا اﯾن خاﻧوم مﺩرﮐی ﺩارن ﮐه ثابت ﮐﻧن پروﯾن صﺩوقی براش
پاپوش ﺩرست ﺷﺩﻩ

ﭼﻧﺩ ﻟحظه سﮑوت برقرار ﺷﺩ

قاﺿی ﻋﯾﻧﮑﺷو تﮑون ﺩاﺩ وﮔﻔت:خاﻧوم فرهاﺩی اﯾا مﺩرﮐی مبتﻧی بر پاپوش ﯾا ﺩﺷمﻧی هر ﮔوﻧه قﺷر سﯾاسی
با موﮐلتون ﺩارﯾﺩ؟

ﭼﻧﺩ ﻟحظه به ﺷوهر پروﯾن ﮐه اﺿطراب تو ﻧﮕاهش موج مﯾﺯﺩ ﭼﺷم ﺩوختم واروم ﮔﻔتم:خﯾر مﺩرﮐی ﻧﺩارم

پروﯾن ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩ

خﯾسی صورتﺷو اﺯ اون فاصله مﯾﺩﯾﺩم

ﺩستای قﺷﻧﮕﺷو توی ﺩستبﻧﺩ مﯾﺩﯾﺩم

مﻧﺷی ﮐه ﮔﺯارﺷش تموم ﺷﺩ
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قاﺿی حﮑم اﻋﺩام واﻋالم ﮐرﺩ و ﮔﻔت:ختم ﺟلسه

اﺷﮑای پروﯾن سراﺯﯾر ﺷﺩ ﺷوهرش خوﺩﺷو ﺩاﺷت به اب و اتﯾش مﯾﺯﺩ تا ﯾه فرصت ﺩﯾﮕه بﮕﯾرﻩ.

اما همه ﭼی تموم ﺷﺩﻩ بوﺩ

با اﯾﻧﮑه اﯾن ﮐارم خاسته ی خوﺩ پروﯾن بوﺩ اما ﻋذاب وﺟﺩان ﺩاﺷت خﻔم مﯾﮑرﺩ

اﺯ ﺩاﺩﮔاﻩ بﯾرون اومﺩم

سامم اﻧﮕار اﺯ حاﻝ و روﺯ بﺩم خبر ﺩاﺷت ﭼون سﮑوت ﮐرﺩﻩ بوﺩ

خواستم سوار ماﺷﯾﻧش بﺷم ﮐه با صﺩای ارش متوقﻑ ﺷﺩم:خاﻧوم فرهاﺩی؟

برﮔﺷتم وﮔﻔتم:بله

سﯾﮕاری ﮔوﺷه ی ﻟبش بوﺩ.ﺩر ماﺷﯾن و باﺯ ﮐرﺩ

بﻬش اﺷارﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﮐارتون ﺩارم.

ﻟج ﮐرﺩن با اﯾن اﺩم خطرﻧاک ﭼﯾﺯی ﺟﺯ بﺩبختی ﻧﺩاﺷت اﺯ سام خﺩاحافظی ﮐرﺩم وسوار ماﺷﯾﻧش ﺷﺩم
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همﯾﻧطور ﮐه ﺩاﺷت راﻧﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩ

سﯾﮕار مﯾﮑﺷﯾﺩ

ﺩوﺩش ﺩاﺷت خﻔم مﯾﮑرﺩ.

پﻧﺟرﻩ ی ماﺷﯾن و پاﯾﯾن ﺯﺩم وﮔﻔتم:اﮔه ممﮑﻧه ﮐارتوﻧو ﺯوﺩ تر بﮕﯾﺩ.

ماﺷﯾن ومتوقﻑ ﮐرﺩ وﮔﻔت:صورتت ﭼی ﺷﺩﻩ؟

مﯾﺩوﻧستم ﮔﻔتﻧش فاﯾﺩﻩ ﻧﺩارﻩ اون ﮐه مامور خوﺩﺷو بخاطرﻩ من تﻧبﯾه ﻧمﯾﮑرﺩ صﺩ ﺩرصﺩ

اصال حوصله ی حاﺷﯾه ﻧﺩاﺷتم:خواهش مﯾﮑﻧم ﮐارتوﻧو ﺯوﺩتر بﮕﯾﺩ

با همون ﻟحن بم ومحﮑمش ﯾه ﺟمله ﮔﻔت ﮐه باﻋث ﺷﺩ سرﺟام خﺷﮑم بﺯﻧه

_مﯾخوامت.
اب ﺩهﻧم خﺷﮏ ﺷﺩﻩ بوﺩ
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ﯾه ﻟحظه حتی فﮑر ﮐرﺩم اﺷتباﻩ ﺷﻧﯾﺩم

ﻧﮕاهم به ﮐﻑ ماﺷﯾن بوﺩ:ﭼی؟

ﺩستﺷو ﺯﺩ ﺯﯾر ﭼوﻧم سرمو بلﻧﺩ ﮐرﺩ

تو ﭼﺷمام تﯾﺯ وخﯾرﻩ ﺷﺩ:مﺷﮑﻝ ﺷﻧواﯾی ﺩاری؟

با ﺩستام ﮐه اﺯ استرس ﯾخ ﺯﺩﻩ بوﺩ ﺩستﺷو ﮐﻧار ﺯﺩم:من ﻧمﯾﺩوﻧم مﻧظور ﺷما ﭼﯾه

اﺯ تو اﯾﻧه خﯾلی با ارامش ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ ورﯾلﮑس ﮔﻔت:مﻧظورم واﺿحه مﯾخوام با من باﺷی.

اﯾن ﻋوﺿی فﮑر ﮐرﺩﻩ من هرﺯﻩ ام؟ ﮐه همﭼﯾن پﯾﺷﻧﻬاﺩی بﻬم مﯾﺩﻩ

بﯾﺷتر اﺯ هر وقت ﺩﯾﮕه ای ﻋصباﻧی ﺷﺩم

تمام خﺷممو تو صﺩام رﯾختم:ببﯾﻧﯾﺩﺟﻧاب استاﻧه فﮑر ﮐﻧم رفتن ﯾه ﺷب من به ﮐابارﻩ ﺷمارو ﺩﭼار سوتﻔاهم
ﮐرﺩﻩ من ﺩختر خرابی ﻧﯾستم ﮐه به هر ﮐه اﺯ راﻩ رسﯾﺩ پا بﺩم ﺷما خﯾلی اﺷتباﻩ راﺟب من فﮑر ﮐرﺩﯾﺩ.
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تمام مﺩت با خوﻧسرﺩی ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ وبی حوصله ﮔﻔت:مﺷﮑلی ﻧﯾس مﯾتوﻧم ﻋﻘﺩ ﺩائمت ﮐﻧم

باورم ﻧمﯾﺷﺩ ﺩاﺷتم ﭼی مﯾﺷﻧﯾﺩم

اﯾن ﭼﺷما وقلب ﯾخی ﮐه قطﻌا ﻧمﯾتوﻧه ﻋاﺷﻖ بﺷه

حتما ﯾه ﺩﻟﯾلی ﺩارﻩ ﮐه مﯾﮕه مﯾخواﺩ من ﺯﻧش بﺷم

صﺩاش اﯾﻧﻘﺩر بی احساس وخﺷﮏ بوﺩ ﮐه ﻧمﯾتوﻧستم هﯾﭻ ﭼﯾﺯی رو اﺯش ﺩرک ﮐﻧم

اصال من اﯾن اﺩم سﻧﮕی وﻧمﯾتوﻧستم ﺩرک ﮐﻧم.

اروم ﻟب ﺯﺩم:مﯾﺷه ﺷﯾﺷه ی ماﺷﯾن و بﺩﯾن پاﯾﯾن من به هوا احتﯾاج ﺩارم .

همﺯمان ﮐه ﺷﯾﺷه ی ماﺷﯾن وپاﯾﯾن مﯾﺩاﺩ با ﻧﯾﺷخﻧﺩ ﮔﻔت:ﭼﯾه مﯾترسی؟

سرمو باﻻ ﮔرفتم وﮔﻔتم:اﺯ ﭼی باﯾﺩ بترسم؟من تماﯾلی به اﺯﺩواج ﻧﺩارم اقای ﺁستاﻧه

سﯾﮕاری ﺩراوورﺩ وروﺷن ﮐرﺩ:تماﯾﻝ به اﺯﺩواج با ﮐس خاصی ﺩاری؟
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بی اختﯾار سام توی ذهﻧم ﻧﻘش بست وﮔﻔتم:ﻧه هﯾﭼﮑس

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و به سﯾﮕارش خوﻧسرﺩ پﮏ ﺯﺩ

اﺯ ﺷﺩت ﮐﻧﺟﮑاوی ﺩاﺷتم ﺩﯾووﻧه مﯾﺷﺩم

ﯾﻧی ﭼه ﺩﻟﯾلی ﺩاﺷت اﯾن حرفاش

پوست ﻟبمو اﺯ بس ﮔﺯﯾﺩم احساس مﯾﮑرﺩم خون اومﺩﻩ

ﺩﯾﮕه تحمﻝ اون ﺟو سﻧﮕﯾن وﻧﺩاﺷتم

ﺩر ماﺷﯾن و باﺯ ﮐرﺩم

ﮐه سرﯾع بستﺷو ﮔﻔت:واسه اخرﯾن بار اﺯت مﯾپرسم ماﻝ من مﯾﺷی؟

اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم:ﻧه

ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه مﮑث ﮐرﺩ بﻌﺩ ﺩر ماﺷﯾن و باﺯ ﮐرﺩ وﮔﻔت:اﺯ فرﺩا اون روی سگ مﻧو مﯾبﯾﻧی
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خﺷوﻧت صﺩاش ﺷﺩت ﮔرفت:هری

با اﯾﻧﮑه اﺯ اﯾن تﻬﺩﯾﺩش ﮐﻝ بﺩﻧم به رﻋﺷه افتاﺩ اما اروم ﮔﻔتم:من اﺯ هﯾﭼﮑس ﻧمﯾترسم مﻧو تﻬﺩﯾﺩ ﻧﮑﻧﯾﺩ

به سﯾﮕارش پﮏ ﺯﺩ:ﮐاری مﯾﮑﻧم به ﺩست وپام بﯾﻔتی حاﻻهم ﮔم ﺷو بﯾرون

اﺯ ماﺷﯾﻧش پﯾاﺩﻩ ﺷﺩم

با سرﻋت اﺯ ﮐﻧارم رﺩ ﺷﺩ

من بوﺩم وهﯾاهوی وﺷﻬر وترس اﺯ تﻬﺩﯾﺩ ﺁرش.....

سوار تاﮐسی ﺷﺩم وسمت خوﻧه رفتم

تو ذهﻧم مﺩام حرفای ﺁرش مﯾﭼرخﯾﺩ

مﯾخوامت......اﺯ فرﺩا اون روی سگ مﻧو مﯾبﯾﻧی...

استرس بﺩی به ﺟوﻧم افتاﺩﻩ بوﺩ

اﺯ ساواﮐﯾا هﯾﭼی بﻌﯾﺩ ﻧبوﺩ

ﯾﻌﻧی مﯾخواست با من ﭼی ﮐار ﮐﻧه؟!
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اﯾن ﺩو_سه روﺯ خﯾلی بﻬم فﺷار اومﺩﻩ بوﺩ

ﺯخمی ﺷﺩﻧم اﺯ ﯾه طرﻑ

ﮐارای سام اﺯ ﯾه طرﻑ
بی ﮔﻧاﻩ اﻋﺩام ﺷﺩن پروﯾن

اﯾﻧم اﺯ استرسی ﮐه ارش به ﺟوﻧم اﻧﺩاخت

اﺯ ﻧظر ارش ﯾا هر ساواﮐی ﺩﯾﮕه ای مﺩﻝ اون ﭼﯾﺯی ﮐه مﯾخواستن ﯾا باﯾﺩ ماﻝ اوﻧا مﯾﺷﺩ ﯾا خاک سرﺩ....

ﮐلﯾﺩ و اﻧﺩاختم و ﺩر و باﺯ ﮐرﺩم.

اون پسرﻩ ی ﻻﺷی همﭼﻧان سر ﮐوﭼه مﻧو ﺩﯾﺩ مﯾﺯﺩ وﻟی ﺩﯾﮕه ﺟرئت هﯾﭻ حرفی وﻧﺩاﺷت.

وارﺩ خوﻧه ﺷﺩم

حاﻝ و حوصله ی ﺁﺷپﺯی ﻧﺩاﺷتم

ﭼﻧﺩ تا ﻟﻘمه ﻧون وپﻧﯾر وسبﺯی خورﺩم و با افﮑار بﺩم به خواب رفتم
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ﭼﻧﺩ روﺯی اﺯ ماﺟرای پروﯾن ﮔذﺷته بوﺩ

مﻧم ﺁرومتر ﺷﺩﻩ بوﺩم
خبری اﺯ ﺁرش ﻧبوﺩ خوﺷبختاﻧه

سام و پﺩرﺷم واسه ﯾه ﮐار تﺟاری به پارﯾس رفته بوﺩن مﻧم با ارامش به پروﻧﺩﺷون رسﯾﺩﮔی مﯾﮑرﺩم

ﺩامن ﮐوتاﻩ سرمه ای با بلوﺯ ستش پوﺷﯾﺩم

ﮐالﻩ مو سرم ﮔذاﺷتم واﺯ خوﻧه خارج ﺷﺩم.

اﯾن ﮐالهم ﺩﯾﮕه ﺯﯾاﺩی اﺯ مﺩ افتاﺩﻩ بوﺩ باﯾﺩ ﯾه تاﺯﺷو مﯾخرﯾﺩم.

وارﺩ ﺩفتر ﮐارم ﺷﺩم و به مﻧﺷی سالم ﮐرﺩم.

ﺷﮑاﯾت ﻧامه ی ﯾﮑی اﺯ موﮐالمو تﻧظﯾم ﮐرﺩم.

ﭼﻧﺩ تا اﺯ پروﻧﺩﻩ های ﯾﮑی اﺯ همﮑارامو ﮔرفتم ومطاﻟﻌه ﮐرﺩم.

راﺟب حﻘوق قﺿاﯾی ﺯمﯾن و مسﮑن

56

ﻧﺯﺩﯾﮑای ظﻬر بوﺩ ﮐه اﺯ ﺩفتر ﮐارم خارج ﺷﺩم

طبﻖ مﻌموﻝ حوصله ﺁﺷپﺯی ﻧﺩاﺷتم

ﭼﻧﺩ تا سﯾخ ﺟﯾﮕر اﺯ ﮐﻧار خﯾابون خرﯾﺩم وخورﺩم

وارﺩ ﮐوﭼمون ﺷﺩم ﮐه با ﺩﯾﺩن ﭼﻧﺩ تا ﺁژان روح اﺯ تﻧم پرﯾﺩ

با ﮐﻧﺟﮑاوی ﻧﺯﺩﯾﮏ رفتم وﮔﻔتم:ببخﺷﯾﺩ فرماﯾﺷتون؟

ﯾﮑﯾﺷون ﮐه هﯾﮑلی و مسن بوﺩ ﮔﻔت:خاﻧوم فرهاﺩی؟

_بله خوﺩم هستم

_اﯾﻧﺟا محﻝ سﮑوﻧت ﺷماس ﺩرسته؟

فﻘط سرمو تﮑون ﺩاﺩم

ﮐه ﮔﻔت:خاﻧوم اﯾن خوﻧه طبﻖ قاﻧون ماﻟه ﺩوﻟت و ظبط ﺷﺩس ﺷما اصال به ﭼه حﻘی اﯾﻧﺟا اﯾن همه ساﻝ
سﮑوﻧت ﺩاﺷتﯾﺩ؟
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با ﺩهن باﺯ ﻧﮕاش ﮐرﺩم وﮔﻔتم:ﭼه مﯾﮕﯾﺩ اقای محترم اﯾن خوﻧه ماﻟه پﺩر بﺯرگ من بوﺩﻩ ﮐه بﻬم ارث
رسﯾﺩﻩ

ﺩستﺷو ﮔذاﺷت رو تﻧﻔﻧﮕﺷو ﮔﻔت:مﺩرک ﺩاری؟ سﻧﺩ ﺩاری؟
ﻟحﻧم فروﮐش ﮐرﺩ وﮔﻔتم:پﺩر بﺯرگ من توی روستا ﺯﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩ اﯾن خوﻧه هم ماﻝ اون بوﺩﻩ ﮐه به من
ارث رسﯾﺩﻩ حاﻻ من سﻧﺩﺷو اﺯ ﮐﺩوم ﮔوری ﮔﯾر بﯾارم؟

ﮔرﺩﻧﺷو خاروﻧﺩ وﮔﻔت :اﯾن ﺩﯾﮕه مﺷﮑﻝ من ﻧﯾست طبﻖ اسﻧاﺩ رو ﺷﺩﻩ اﺯ ﺷﻬرباﻧی پﺩربﺯرگ ﺷما بﺩهی
ﺩاﺷته واﯾن خوﻧه اﻻن مصاﺩرﻩ ﺷﺩس.

خواستم بﮕم ﺷﻬر باﻧی بﻌﺩ بﯾست ساﻝ ﯾاﺩش افتاﺩﻩ ﮐه ﯾﻬو ارش تو ذهﻧم ﻧﻘش بست

قطﻌا ﻧﻘﺷه ی اون بوﺩ واسه اوارﻩ ﮐرﺩن من

واسه همﯾن اﻧرژﯾمو اﻟﮑی هﺩر ﻧﺩاﺩم

من ﺯورم به ساواﮐﯾا و ﺷﻬرباﻧی ﭼﯾا ﻧمﯾﭼربﯾﺩ

اقﺩس خاﻧوم ﮐه حاﻝ و روﺯ ﺩاغوﻧمو ﺩﯾﺩ

مﻧو به خوﻧش ﺩﻋوت ﮐرﺩ.اون ﺷب و با هﺯار تا خﺟاﻟت وتﻌارﻑ خوﻧه اقﺩس خاﻧوم ﮔذروﻧﺩم.
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صبح ﺯوﺩ ﮐه خواستم برم سرﮐار ﺁقای تﯾموری مﺩﯾر ساختمون وﮐال ﺟلومو ﮔرفت وﮔﻔت:سالم خاﻧوم
فرهاﺩی

_سالم

ﮐراواتﺷو ﺩرست ﮐرﺩ وﮔﻔت:خاﻧوم فرهاﺩی ﻟطﻑ ﮐﻧﯾﺩ وساﯾلتوﻧو ﺟمع ﮐﻧﯾﺩ واﺯ اﯾﻧﺟا برﯾﺩ اﺯ همﮑاری با
ﺷما خﯾلی خوﺷحاﻝ ﺷﺩم.

با ترس واسترس ﮔﻔتم:اخه ﭼرا؟

بﻬم پﺷت ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﻧپرسﯾﺩ

اﺷﮏ تو ﭼﺷام حلﻘه ﺯﺩ و رو پله ها افتاﺩم

باورم ﻧمﯾﺷه ارش مﻧو اﯾﻧﺟوری به خاک سﯾاﻩ بﻧﺷوﻧه

پاهام سست وبی حس ﺷﺩﻩ بوﺩ.حتی ﻧمﯾتوﻧستم اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷم

با ﮔرﯾه وساﯾلمو ﺟمع ﮐرﺩم ورفتم
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ﺟاﯾی رو هم حتی ﻧﺩاﺷتم برم.فﻘط مثه بﺩبخت بﯾﭼارﻩ ها تو خﯾابون راﻩ مﯾرفتم ﮐه ﭼﺷمم افتاﺩ به ﮐابارﻩ ی
ﺷﮑوفه

ﭼارﻩ ای ﺩﯾﮕه ﻧﺩاﺷتم با قﺩم های پر اﺯ ترﺩﯾﺩ وارﺩ ﮐابارﻩ ﺷﺩم

رئﯾس ﮐابارﻩ ﮔﻔت:اﯾﻧﺟا ﭼی ﮐار مﯾﮑﻧی ﺩختر ﺟون؟

ﯾﻧی باﯾﺩ مﯾﮕﻔتم مﯾخوام اﯾﻧﺟا پﯾش ماﺩرم ﮐار ﮐﻧم؟

ﯾﻧی من باﯾﺩ به همﭼﯾن ﮐاری تن بﺩم فﻘط واسه ﯾه ﺟای خواب

تو افﮑارم غرق بوﺩم ﮐه با ﺩﯾﺩن ﺁرش روح اﺯ تﻧم پرﯾﺩ

با ﺩقت به ﺟمﻌﯾت ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم اﻧﮕار توهم ﺯﺩﻩ بوﺩم اﺯ بس اﯾن ﻟﻌﻧتی اﺯارم ﺩاﺩﻩ بوﺩ به پﯾست رقص ﻧﮕاﻩ
ﮐرﺩم ﯾه ﺯن ﺩاﺷت مﯾرقصﯾﺩ با ﻟباسای ﺩاغون ﯾه ﻋﺩم پﺷت مﯾﺯ پاﯾﯾن پﯾست بوﺩن و همﺯمان ک مﺷروب
مﯾخورﺩن به ﺩقت اوﻧو براﻧﺩاﺯ مﯾﮑرﺩن ﮔاهﯾم با سوتو ﺩست تﺷوﯾﻘش مﯾﮑرﺩن ﻧﮕاﻩ هﯾﺯ مرﺩارو ﮐامﻝ
روی اون ﺯﻧو هﯾﮑلش حس مﯾﮑرﺩم حس بﺩی بﻬم ﺩست ﺩاﺩ اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩمو رفتم سمت اتاق
اصلﯾش ﮐه ﺯﻧا حاظر مﯾﺷﺩن ﯾه مرﺩﻩ ﺟلومو ﮔرفت _ ﮐﺟا خاﻧوم ؟ صاحب همون ﮐابارﻩ بوﺩ و اﺯ اون
مرﺩای ﮐثﯾﻑ ﮐه مﯾﺷﻧاختم با اخم ﮔﻔتم _ بافرحﻧاﺯ رستمی ﮐار ﺩاﺷتم با ﻟبخﻧﺩ ﺩست ﺯﺩ  :اها ﯾاﺩم اومﺩ تو
ﺩخترش بوﺩی خاﻧوم وﮐﯾﻝ بﻔرماﯾﯾﺩﺩاخﻝ اتاق ﺩارﻩ ﻟباس ﻋوض مﯾﮑﻧه اﺟرای بﻌﺩی ماﻟه اوﻧه
اﯾن ﻋوﺿی ها ﮐال با پﺷه ی ماﺩﻩ هم با ﺯبون ﭼربو ﻧرم صحبت مﯾﮑرﺩن سرمو تﮑون ﺩاﺩم و ﺩاخﻝ رفتم
ماماﻧم ﺟلوی ﯾه ﺁﯾﯾﻧه ی بﺯرگ ﻧﺷسته بوﺩ و ﺩاﺷت ﮔوﺷوارﻩ هاﺷو ﮔوﺷش مﯾﮑرﺩ پﯾرهن طالﯾی بﺩون
ﺁستﯾن پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ اﺯ تو ﺁﯾﯾﻧه ﻧﮕاهش به من افتاﺩ سرﯾع بلﻧﺩ ﺷﺩ _ به به سالم ﺩختر ﻋﺯﯾﺯم
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با بی حوصلﮕی سالم ﺩاﺩم ﮐه با ﺩقت ﻧﮕاهم ﮐرﺩ  :ﭼی ﺷﺩﻩ اﯾن وقت ﺷب ﯾاﺩی اﺯ ماﺩرت ﮐرﺩی ﻧﺷستم
براش قﺿﯾه رو ﮐامﻝ تﻌرﯾﻑ ﮐرﺩم هرﭼﻧﺩ ﮐه مﯾﺩوﻧستم خﯾلی واسش مﻬم ﻧﯾست
ﮐلﯾم ﮔرﯾه ﮐرﺩم به اون ﻋوﺿی ﮐه به خاک سﯾاﻩ اﻧﺩاخته بوﺩم ماﺩرم ﺩستی تو موهام ﮐﺷﯾﺩ

 ﮔرﯾه ﮐه ﮐارﯾو ﺩرست ﻧمﯾﮑﻧه پرﯾﻧاﺯ ﺟان من اﺯ اوﻟﺷم بت ﮔﻔته بوﺩم اﯾن ﮐارت واست ﺁخر ﻋاقبت ﻧﺩارﻩبﯾا پﯾش خوﺩم اﯾﻧﺟا ﮐار ﮐن هم پوﻟش خوبه هم ﺩرﺩسر ﻧﺩارﻩ هم همه ﺩوست ﺩارن

با اخم ﮔﻔتم :اسم اﯾن ﮐه همه با هوس ﻧﮕاهت ﮐﻧﻧو ﺩوست ﺩاﺷتن ﻧﺯار

 بﯾا اﯾن بحثای تﮑرارﯾو ﻧﮑﻧﯾم ﺩخترم اﻻن اومﺩی اﯾن ﺟا ﭼی ﮐار،؟ مﮕه ﻧﯾومﺩی اﺯم بخوای برات ﺟورﮐﻧم اﯾﻧﺟا بﺷی رقاص

ﻧﮕاهش ﮐرﺩم و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم ﺁخرﯾن راهم همﯾن بوﺩ سر تﮑون ﺩاﺩم هه همﯾﺷه حاﻟم بﻬم مﯾخورﺩ اﺯ ﮐار
ماماﻧم

ﭼون ابﺯار هوس مرﺩای هﯾﺯ بوﺩ اﻻن خوﺩمم باﯾﺩ به اﯾن خﻔت تن بﺩم

 -با ﮐﯾاﻧوش خان حرﻑ مﯾﺯﻧم قبوﻟت ﮐﻧه

سرمو تﮑون ﺩاﺩم همون صاحب ﮐابارﻩ رو مﯾﮕﻔت ماماﻧم ﯾه ﺩست ﻟباس برام ﺁورﺩ ﮐه بپوﺷمو برای روﺯ
اوﻝ باهاش روی

سن برم تا ﯾاﺩ بﮕﯾرم و اﺯ فرﺩا خوﺩم اﯾن ﮐارو ﮐﻧم اوﻝ ﮐلی باهم بحث ﮐرﺩﯾم سر اون ﻟباس سرخابی ﻟخت
و باﺯ وﻟی ﺁخرش تن ﺩاﺩم به پوﺷﯾﺩﻧش
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روی سن رفتﯾم و به اﻧﺩاﺯﻩ ی ﻧﯾم ساﻋت با ماماﻧم اﺟرا ﮐرﺩﯾم متﻧﻔر بوﺩم اﺯ اﯾن ﮐار ﺷبم همون ﺟا ﯾه
اتاقی ﮐﻧار ﮐابارﻩ ماماﻧم ﮔﻔت بخوابم سرمو روی باﻟﺷت ﮔذاﺷتم اﯾﻧﺟام ﺩر و پﯾﮑر ﻧﺩاﺷت اصن مﻌلوم ﻧبوﺩ
ﮐی مﯾرﻩ ﮐی مﯾاﺩ

واقﻌا مﯾترسﯾﺩم با اﯾن وﺿع بی ﺩر و پﯾﮑر اﯾﻧﺟا بخوابم باﯾﺩ فرﺩا مﯾرفتم سراغ سام ببﯾﻧم ﭼی ﮐار مﯾتوﻧه
برام بﮑﻧه ﯾاﺩ اون ساواﮐﯾه بی همه ﭼﯾﺯ افتاﺩم

ﭼﺷمامو بستم ﮐه با صﺩای خش خش ﭼﯾﺯی بﻌﺩم صﺩای بم مرﺩی ﺩرست ﮐﻧار ﮔوﺷم وحﺷت ﺯﺩﻩ اﺯ ﺟام
پرﯾﺩم و سر بلﻧﺩ ﮐرﺩم ﮐه.....
با ﺩﯾﺩن همون مرتﯾﮑه ﮐﯾاﻧوش مثﻝ ﺟت اﺯ ﺟام پرﯾﺩم و ﮔﻔتم:اﯾﻧﺟا ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی؟
با اخم ﮔﻔت :ﻧﻧت باﻻسرت ﻧبوﺩﻩ اﺩب ﯾاﺩت بﺩﻩ؟
من ﻧﻧم باﻻسرم ﻧبوﺩﻩ تو ﮐی باﻻسرت ﻧبوﺩﻩ ﮐه ﯾاﺩت بﺩﻩ اﻧﻘﺩر ﻧاموس ﺩاﺷته باﺷی ﮐه ﻧصﻑ ﺷب ﻧریباﻻ سر ﺩختر مرﺩم
ﯾﻬو ﺟری ﺷﺩ ﮔلومو محﮑم ﮔرفت
ترسﯾﺩم اما ﮐمـ ﻧﯾاورﺩم و به صورتش ﭼﻧگ اﻧﺩاختم
ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت :ﻧه خوبه اﺯ ﺩخترای ﮐه ﺟﻔتﮏ مﯾﻧﺩاﺯن بﯾﺷتر خوﺷم مﯾاﺩ
خواستم ﯾه ﭼﻬارتا فحش قﺷﻧگ ﮐه مﻧاسب حاﻟﺷه بارش ﮐﻧم وﻟی متوﺟه اطراﻑ ﺷﺩم ﮐه همه ﺟا تارﯾﮏ
بوﺩ اﮔه بالﯾی سرم مﯾومﺩ هﯾﭻ غلطی ﻧمﯾتوﻧستم بﮑﻧم
با ترش روﯾی ﮔﻔتم:ﺩستتو بﮑش مرتﯾﮑه
ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ و ﻋﻘب رفت:ﻧﻧت ﮐﺟاست؟
مﯾخواستم بﮕم سر قبر تو! وﻟی باﺯ ﺟلوی خوﺩمو ﮔرفتم
من ﭼمﯾﺩوﻧم ﺟﻧاب ﺷما امارﺷو بﻬتر ﺩاری تا منبا همون ﻧﯾﺷخﻧﺩش بلﻧﺩ ﺷﺩ :به وقتش ﺯبوﻧتم قﯾﭼی مﯾﮑﻧم خوﺷﮕله
ﺩهن ﮐﺟی ﮐرﺩم و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم اوﻧم ﮔورﺷو ﮔم ﮐرﺩ
هه مرتﯾﮑه رﯾش بﺯی با اون ﮐله ﮐﭼﻝ خﯾﮑﯾش فﮑر ﮐرﺩﻩ اﺯش مﯾترسم
پتورو روی سرم ﮐﺷﯾﺩم خﺩا اوﺿاﻋمو تا صبح بخﯾر ﮐﻧه
ﭼﺷمامو بستم ﺩﯾﮕه ﭼﯾﺯی ﻧﻔﻬمﯾﺩم
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صبح با ﺿربه پای ﯾﻧﻔر اﺯ خواب پرﯾﺩم ﯾه ﺩختر باﻻی سرم بوﺩ
سمتو بﮑش ابﺟی طوﯾله اوﻧطرفه اﺷتباﻩ اومﺩی
 ُبا اخم ﻧﮕام ﮐرﺩ :بخاطر فرحﻧاﺯ ﭼﯾﺯی بﻬت ﻧمﯾﮕما اﯾﻧﺟا ﮐه هتﻝ ﻧﯾست بخوری بخوابی ﺟمع ﮐن خوﺩتو
بﻌﺩم برو پﯾش فاطی ﺟون ﮐه بﻬت حاﻟی ﮐﻧه امﺷب ﭼﯾﮑار ﮐﻧی
فاطی رو اﺯ بﭼﮕی مﯾﺷﻧاختم همون اﺷغاﻝ بوﺩ ﮐه به ماماﻧم پﯾﺷﻧﻬاﺩ ﮐار تو ﮐابارﻩ ﺩاﺩ
هرﭼﻧﺩ ماماﻧم بﺩش ﻧﯾومﺩ
بلﻧﺩﺷﺩم اﺯ بار ﮐابارﻩ ﯾﭼﯾﺯی ﮔرفتم و خورﺩم
بﻌﺩش رفتم پﯾش همون فاطی ﻧﺷوﻧم بﺩﻩ ﺷب ﭼﯾﮑار ﮐﻧم حاﻟم اﺯ خوﺩم و اﯾن وﺿع بﻬم مﯾخورﺩ حاﻻ واس
بﺩست اورﺩن پوﻝ و ﺟای خواب باﯾﺩ مﯾﺷﺩم ﻋروسﮏ اﯾن مرﺩای هﯾﺯ و بی ﻧاموس
طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه ﺷب ﺷﺩ توی همون اتاق بوﺩم
ﭼﻧﺩتا ﺩختر ﮐه بﻌﺿﯾاﺷون مثﻝ من ﺟوون بوﺩن
و بﻌﺿﯾاﺷون هم سن و ساﻝ مامان بوﺩن همﺯمان هم اراﯾش مﯾﮑرﺩن و هم صحبت مﯾﮑرﺩن مﻧم مثﻝ واﺯﺩﻩ
ها ﯾه ﮔوﺷه بﺷون ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم اوﻝ ﺁرش ﻋوﺿی وقتی وﺿﻌم بﻬتر ﺷﺩ حتما مﯾرفتم سراغش اون ﻧامرﺩ
بوﺩ ک مﻧو به اﯾن روﺯ اﻧﺩاخت ﻧمﯾﻔﻬمﯾﺩم قصﺩو هﺩفش ﭼی بوﺩ ﻋاﺷﻘم ک قطﻌا ﻧبوﺩ حتی وقتی ک باهام
حرﻑ هم مﯾﺯﺩ ﻧﮕاهم ﻧمﯾﮑرﺩ اﻧﮕار ک اصال اﺩم ﻧﯾستم ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼه ﻧﻘﺷه ای برام ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩ وﻟی ﻧمﯾﺯاﺷتم
ﺩﯾﮕه بﯾﺷتر اﺯ اﯾن بﺩبختم ﮐﻧه تو افﮑارم غرق بوﺩم ک ماماﻧم صﺩام ﺯﺩ _ بﯾا اﯾﻧو بپوش  ,اﺟرای بﻌﺩی
ماﻟه توﻩ اﮔه ﮐارت خوب باﺷه ﭼﺷم ﮐﯾاﻧوش خاﻧو بﮕﯾرﻩ مطمﻌن باش پوﻝ خوبی بﻬت مﯾﺩﻩ با اخم ﮔﻔتم :
ﭼﺷم اون ﮐﯾاﻧوش خاﻧت ﺩراﺩ اﯾﺷاﻻ
خمﺩﯾﺩ و ﮔﻔت بپوش به ﻟباسه ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﯾه ﻟباسه ﻧﯾلی خﯾلی باﺯ بوﺩ ک پوﺷﯾﺩن ﻧپوﺷﯾﺩﻧش خﯾلی توفﯾﻘی
ﻧﺩاﺷت با اخم ﮔﻔتم  :من اﯾﻧو ﻧمﯾپوﺷم اﺩمو ﯾاﺩ ﺩختراﯾی مﯾﻧﺩاﺯﻩ ﮐه تو فرﻧگ ﮐﻧار ساحﻝ ﺷﻧا مﯾﮑﻧن
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ  :پری فﮏ ﮐرﺩی اﯾﻧﺟا ﮐﺟاست ؟ هر ﭼﻘﺩر باﺯتر بپوﺷی ک هﯾﮑلت ﭼﺷم مرﺩای بﯾﺷتری رو
بﮕﯾرﻩ به ﻧﻔﻌته پس بﺩقلﻘی ﻧﮑن ﮐﯾاﻧوش خان ک ﻋصباﻧی بﺷه ﻧمﯾﺯارﻩ ﺩختر اﺯ اﯾن ﺩر بﯾرون بری ها
ﻋاﺩت مﯾﮑﻧی ﺩﯾر ﯾا ﺯوﺩ بﺩتر اﺯ اﯾﻧام باﯾﺩ بپوﺷی
ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم ﻟباسه تا ﺯاﻧوم بوﺩ پاهام ﻟخت بوﺩ ﯾه ﮐﻔﺷه سورمه ای پاﺷﻧه بلﻧﺩم پوﺷﯾﺩم موهامو ی ﺯﻧه
اومﺩﺩرست ﮐرﺩ ﮐﻧار صورتم ﯾه وری رﯾخت صورتمم اراﯾش غلﯾظی ﮐرﺩ ﯾه ﺯﻧه اومﺩ ﺩم ﺩر فری ﻧوبت
ﺩختر توﻩ ماماﻧم ﻧﮕام ﮐرﺩ برو ببﯾﻧم ﭼﯾﮑار مﯾﮑﻧی استرس ﺩاﺷتم ﺩستام ﺩاغ ﮐرﺩﻩ بوﺩ رو باﺯ ﮐرﺩمو به
سمت سن رفتم ﺟلومو ک ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم وحﺷت ﮐرﺩم با ﺩﯾﺩن اون همه اﺩم ﯾﮑی سرش پاﯾﯾن بوﺩ ﯾﮑی با
ﮐﻧارﯾش مﺷروب مﯾخورﺩ همﺷون به من خﯾرﻩ بوﺩن با ﺩﯾﺩن ﯾه مرﺩ سﯾبﯾﻝ ﮐلﻔت ک با ﻟبخﻧﺩ ﭼﻧﺩﺷی ﻧﮕام
مﯾﮑرﺩ
بﯾﺷتر اﺯ خوﺩم بﺩم اومﺩ اما ﻧمﯾﺷﺩ ﺩﯾﮕه ﮔﻧﺩ بﺯﻧم به پوﻝ احتﯾاج ﺩاﺷتم ﭼﻧﺩﻧﻔر ساﺯ مﯾﺯﺩن اﺯ بﭼﮕی به
واسطه ی ماماﻧم خوﻧﺩﻧو خوب بلﺩ بوﺩم ﯾه تراﻧه ی ﭼرتم صبح حﻔظ ﮐرﺩﻩ بوﺩم پﺷت مﯾﮑروفن ﺷروع
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ﮐرﺩم به اواﺯ خوﻧﺩن همﺯمان بﺩﻧمم تﮑون مﯾﺩاﺩم ﭼﻧﺩبار صﺩای تﺷوﯾﻖ ﺷﻧﯾﺩم با صﺩای محﮑم ﮐوبﯾﺩﻩ ﺷﺩن
ﺩر ﮐابارﻩ به سرﻋت ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم ﮐه باﺩﯾﺩن ﺷخص رو به روم وحﺷت ﮐرﺩم ﺁرش ﮐﻧار ﺩر وروﺩی
ﮐابارﻩ اﯾستاﺩﻩ بوﺩ و بااخم ﻧاﺟوری ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ روح اﺯ تﻧم رفت اما خوﺩمو تسﮑﯾن ﺩاﺩم ﮐه ﺷاﯾﺩ اومﺩﻩ
ﮐابارﻩ رقصﻧﺩﻩ هارو ببﯾﻧه اما با قﺩم های محﮑمی ﮐه سمتم برﺩاﺷت فﻬمﯾﺩم اﺷتباﻩ فﮑر ﮐرﺩم با ﻧﺯﺩﯾﮏ
ﺷﺩﻧش بی اختﯾار ﻋﻘب رفتم باﺯومو محﮑم ﮐﺷﯾﺩ با همون صﺩای بم و ترسﻧاﮐش ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت :اﯾن ﺟا
ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی ؟ ﻧﻔسام تﻧﺩ ﺷﺩﻩ بوﺩ سﻌی ﮐرﺩم به خوﺩم مسلط باﺷم  :مﮕه ﻧمﯾبﯾﻧی ؟ اﯾن ﺟا ﮐار مﯾﮑﻧم
پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩﯾﻬو ﯾﻘمو ﮔرفت و هلم ﺩاﺩ به ﺩﯾوار و با اخم وحﺷتﻧاﮐی ﮔﻔت  :تو غلط ﮐرﺩی تو ﮐابارﻩ ﮐار
ﮐﻧی ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم حسابی ترسﯾﺩﻩ بوﺩم به سرتاپام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ حس مﯾﮑرﺩم ﻧﻔساش تﻧﺩ ﺷﺩﻩ تو
ﭼﺷمام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ با ﺩﯾﺩن ﭼﺷمای پرخوﻧش ﺯبوﻧم بﻧﺩ رفت ﺩست محﮑمﺷو ﺩور باﺯوهای برهﻧم حلﻘه ﮐرﺩ و
محﮑم فﺷار ﺩاﺩ حس مﯾﮑرﺩم استخون باﺯوم ﺩارﻩ خورﺩ مﯾﺷه بی اختﯾار ﺁخ بلﻧﺩی ﮔﻔتم تو موهام ﭼﻧگ ﺯﺩ
_تا ﺩهﻧتو پرخون ﻧﮑرﺩم راﻩ بﯾﻔت برﯾم
ﮐابارﻩ بﻬم رﯾخته بوﺩ و صﺩای ﺩاﺩ و فرﯾاﺩ مﯾومﺩ ﺁرﺷبه موج ﺟمﻌﯾت ک تو ﮐابارﻩ بوﺩن اﺷارﻩ ﮐرﺩوﺩاﺩﺯﺩ
_ به ﭼی ﻧﮕاﻩ مﯾﮑﻧﯾﺩ ﮔم ﺷﯾﺩ بﯾرون همتون مﻬموﻧی تموم ﺷﺩﻩ ﺩستامو محﮑم اﺯ ﺩو ﺩستاش بﯾرون ﮐﺷﯾﺩم
وﻟی ﻧﺯاﺷت ﺯور اون ﮐﺟا و من ﮐﺟا
ﺩستامو محﮑم اﺯ تو ﺩستای محﮑمش بﯾرون ﮐﺷﯾﺩم :بسه ترو خﺩا ﺁرش ﺁبروم رفت ﺩس اﺯ سرم برﺩار من
مﯾخوام اﯾﻧﺟا ﮐار ﮐﻧم
 ﯾه ﺩفه ﺩﯾﮕه ببﯾﻧم اﺯ اﯾن ﻟباسا پوﺷﯾﺩی ﺁخرت ﯾﺯﯾﺩو ﺟلو ﭼﺷمات مﯾارم راﻩ بﯾﻔت برﯾماﺷﮑام سراﺯﯾر ﺷﺩﻩ بوﺩ اﺯش ترسﯾﺩﻩ بوﺩم  :ﮐﺟا ؟ وﻟم ﮐن
ﮐﻧار ﮔوﺷم ﻋصبی ﮔﻔت  :خوﻧه ی من
با فﮏ ﮐرﺩن به تﻧﻬا بوﺩن با اﯾن وحﺷی ﻧﻔسام تﻧﺩ ﺷﺩ :ﮐار ﮐرﺩن تو ﮐابارﻩ ﺷرﻑ ﺩارهﮏ با ﯾه ساواﮐی
باﺷم به اﯾن ﮐه بﯾام خوﻧه ی تو و با تو باﺷم
 اﻧﮕار باﯾﺩ ﯾاﺩت بﯾارم ماﻝ ﭼﺷم ﭼروﻧای اﯾﻧﺟا ﻧﯾستی و امﺷب باﯾﺩ ﮐﺟا باﺷیﺩستمو محﮑم ﺩﻧباﻝ خوﺩش ﮐﺷﯾﺩ با فﮑر ﮐرﺩن به خوﻧه خاﻟﯾش و ﻋصباﻧﯾت اﻻﻧش ترس برم ﺩاﺷت
ﺩر ماﺷﯾﻧﺷو باﺯ ﮐرﺩ و مﻧو پرت ﮐرﺩ تو

ﺩر ومحﮑم بست.

با تمام سرﻋت راﻧﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩ.
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ﺩستام به ﺷﺩت مﯾلرﺯﯾﺩ

مﯾخواستم حرفی بﺯﻧم اما اﻧﮕار ﺯبوﻧمو با ﺯﻧﺟﯾر قﻔﻝ ﮐرﺩﻩ بوﺩن.

ترس مثﻝ ﻟباس خﯾس به ﮐﻝ بﺩﻧم ﭼسبﯾﺩﻩ بوﺩ.

وارﺩ ﯾه ﮐوﭼه ی پﻬن ﺷﺩ تارﯾﮑی هوا به ترسم ﺩامن مﯾﺯﺩ

ﯾﻌﻧی با من ﭼی ﮐار مﯾﮑرﺩ؟!

ﺩر ماﺷﯾﻧو باﺯ ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﮔمﺷو بﯾرون.

پاهام ﻧای حرﮐت ﻧﺩاﺷتن با صﺩاﯾی ﮐه خوﺩم به سختی مﯾﺷﻧﯾﺩم ﮔﻔتم:بذار من برم ﺟاﯾی ﮐه بوﺩم

با ﭼﺷای وحﺷﯾش بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت:خوﺷت مﯾاﺩ بﭼرخی تو ج....

اﺩامه حرفﺷو ﻧﺯﺩ
حتما مﯾخواست بﮕه ﺟﻧﺩﻩ خوﻧه ها.

تﻧﻔر اﺯ ارش به تﮏ تﮏ سلوﻝ هام ﻧﻔوذ ﮐرﺩﻩ بوﺩ.

ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ ﮐه ﮔﻔتم:وﻟم ﮐن ﯾابو
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بی توﺟه بی حرفم مﻧو ﺩﻧباﻝ خوﺩش ﮐﺷﯾﺩ

ﺩر حﯾاط و باﺯ ﮐرﺩ.

با ﺩﯾﺩن حﯾاط بﺯرگ وپر اﺯ ﺩار وﺩرخت روح اﺯ تﻧم رفت

اﺯ ﭼﻧﺩ تا پله باﻻ رفتﯾم تا به ﺩر وروﺩی رسﯾﺩﯾم.

با ﺩﯾﺩن خوﻧه ﭼﺷام اﺯ حﺩقه بﯾرون ﺯﺩ.

سگ صاحب خوﺩﺷو ﮔم مﯾﮑرﺩ اﯾﻧﻘﺩر بﺯرگ بوﺩ.

ساﻟن خﯾلی بﺯرﮔی ﮐه هر ﮔوﺷش ﯾه سری مبﻝ ﭼﯾﺩﻩ بوﺩن.

رﻧگ پرﺩﻩ ها ومبال ست بوﺩ

ﻋﯾن ﮐاخ بوﺩ اﯾن خوﻧه.ﯾه قسمتمش پله های سﻔﯾﺩ با سﻧگ مرمر بوﺩ ﮐه به طبﻘه ی باﻻ مﯾرفت.

رﻧگ فرﺷای وسط ساﻟن ﺁبی فﯾروﺯﻩ ای بوﺩ

اﯾﻧﻘﺩر محو خوﻧه ﺷﺩﻩ بوﺩم ﮐه ﯾه ﻟحظه ﯾاﺩم رفت ﮐﻧار ﺁرﺷم.
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ﻧﮕاهمو اﺯ خوﻧه ﮔرفتم وﮔﻔتم:بذار برم پﯾش ماﺩرم.

اﻧﮕار ﮐه اصال ﻧﺷﻧﯾﺩﻩ باﺷه ﺩر و قﻔﻝ ﮐرﺩ ورفت روی ﯾﮑی اﺯ مبال پﻬن ﺷﺩ.

مﻧم رفتم ﯾه ﮔوﺷه ﺩور اﺯ ارش رو پله ها ﻧﺷستم

ﭼﻧﺩ ﻧخ سﯾﮕار ﮐﺷﯾﺩ وسمت من اومﺩ.با ترس اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم.

ﻟباسم ﺯﯾاﺩی باﺯ بوﺩ.
بﺩون اﯾﻧﮑه ﻧﮕام ﮐﻧه ﭼﻧﺩ تا پله باﻻ رفت وﮔﻔت:ﺩﻧباﻟم بﯾا

قبال اﺯ اﯾﻧﮑه بخواﺩ به ﺯور ﮐاری اﻧﺟام بﺩﻩ ﺩﻧباﻟش رفتم.

اﻧتﻬای ساﻟن طبﻘه باﻻ ﯾه راهروی ﺩراﺯ وپﻬن بوﺩ

ﮐه وارﺩ اون راهرو ﺷﺩ به ﯾﮑی اﺯ ﺩرا اﺷارﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت:مﯾتوﻧی اﯾﻧﺟا بموﻧی

67

با ترﺩﯾﺩ ﻧﮕاش ﮐرﺩم.

ﺩر وباﺯ ﮐرﺩ.

_خﯾلﯾه خ..خب مﯾموﻧم ﺷما ﺩﯾﮕه برﯾن.

ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ورفت

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم.باورم ﻧمﯾﺷه ﮐارﯾم ﻧﺩاﺷت.

ﺩر اتاق و باﺯ ﮐرﺩم و رفتم تو.بالفاصله ﺩر وقﻔلش ﮐرﺩم.

با ﺩﯾﺩن اتاق اﺯ خوﺩم بﯾخوﺩ ﺷﺩم

ﯾه تخت بﺯرگ وسط اتاق بوﺩ ﮐه رﻧﮕش با پرﺩﻩ ی طالﯾی اتاق ست ﺷﺩﻩ بوﺩ

ﭼﻧﺩ تا ﮐمﺩ با ﺷﯾﮏ وبا ﮐالسم ﮔوﺷه ی اتاق بوﺩن.

رفتم ﺩر ﯾﮑﯾﺷوﻧو باﺯ ﮐرﺩم ﮐه پرﻩ ﻟباس بوﺩ.

ﻟباسمو ﺩر اوورﺩم و ﯾﮑﯾﺷون ﮐه اﺯ همه پوﺷﯾﺩﻩ تر بوﺩ تﻧم ﮐرﺩ
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اﻟبته اوﻧم ﺯﯾاﺩ ﺟاﻟب ﻧبوﺩ ﯾه پﯾرهن بلﻧﺩ قرمﺯ بوﺩ.

خوﺩمو روی تخت پرت ﮐرﺩم.

ﻧرم وبﺯرگ بوﺩ.بوی خﯾلی خوبی هم مﯾﺩاﺩ.

رو تخت غلت ﺯﺩم

تا حاﻻ همﭼﯾن خوﻧه ای ﻧﺩﯾﺩﻩ بوﺩم.

بﻬترﯾن خوﻧه ای ﮐه ﺩﯾﺩم ماﻝ سام وپﺩرش بوﺩ

مﻌلومه ﮐه خﯾلی ﺩم ﮐلﻔت و ثروتمﻧﺩ بوﺩ اﯾن مرﺩک

امﺷب توی ﮐابارﻩ بﺩترﯾن ﺷب ﺯﻧﺩﮔﯾم بوﺩ.

اﺯخوﺩم بﺩم مﯾومﺩ بخاطرﻩ ﮐارم.

به صبح فﮑر مﯾﮑرﺩم

با اﯾﻧﮑه قرارﻩ ﭼه اتﻔاقی بﯾﻔته
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به اﯾﻧﮑه ارش ﭼی ﮐار مﯾﮑﻧه
با همﯾن افﮑار خوابم برﺩ

تمام روﺯم با بی حوصلی ﮔذﺷت تا اﯾﻧﮑه ﺷب ﺷﺩ صﺩای ﺯﻧی اومﺩ
اقا مﯾﺯو ﭼﯾﺩم غذا حاﺿرﻩارش فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ
سام هم ﻧبوﺩ بخوام اﺯش ﮐمﮑی بﮕﯾرم اﮔه اون بوﺩ ﻋمرا اﯾن ﻋوﺿی اﯾﻧطوری بﻬم ﺯور مﯾﮕﻔت
ارش بﺩون اﯾﻧﮑه بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐﻧه به سمت ﯾﮏ ساﻟن ﺩﯾﮕه ﮐه فﮑر ﮐﻧم ساﻟن غذاخوری بوﺩ رفت
همون ﺯﻧه اومﺩ ﮐﻧارم به ﻟباسای ﻧاﺟورم ﯾه ﻧﮕاﻩ بﺩ اﻧﺩاخت ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼه فﮑری راﺟبم مﯾﮑرﺩ ﮐه با اﯾن
وﺿع و ارش اومﺩم خوﻧش
ﺩوسه تا ﺩختر ﺩﯾﮕه ام ﺩﯾﺩم ﮐه ﺩاﺷتن ظرفای غذارو مﯾبرﺩن
همون خﺩمتﮑارﻩ ﮐه اﺯ بﻘﯾه مسن تر بوﺩ با ﻟحن سرﺩی ﮔﻔت:ﻧمﯾخوای غذا بخوری خاﻧم ....
مﻧتظر بوﺩ اسممو بﮕم مﻧم با صﺩاﯾی ﮐه اﺯ ته ﭼاﻩ ﺩرمﯾومﺩ ﮔﻔتم:پرﯾﻧاﺯ
غذا ﻧمﯾخوری خاﻧم پرﯾﻧاﺯ؟سرمو باﻻ اﻧﺩاختم با اﯾﻧﮑه خﯾلی ﮔﺷﻧم بوﺩ وﻟی با اﯾن همه استرس ﭼﯾﺯی اﺯ ﮔلوم پاﯾﯾن ﻧمﯾرفت
اوﻧم پﺷت ﭼﺷمی ﻧاﺯک ﮐرﺩ و رفت ﯾﮏ ﮔوﺷه مبﻝ ﻧﺷستم ﻧمﯾﻔﻬمﯾﺩم ارش ﭼی اﺯ ﺟوﻧم مﯾخواﺩ
وﻟی من اﻻن تو خوﻧه ﯾه ساواﮐی بوﺩم اوﻧم تﻧﻬا
تو فﮑر بوﺩم ﮐه صﺩاﯾی مﻧو به خوﺩم اورﺩ
اﯾﻧو بخوربه ظرﻑ غذای ﺟلوم اﺷارﻩ ﮐرﺩ ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم ﭼﻧﺩ قاﺷﻖ خورﺩم اون ﺩخترﻩ ﮐه ﮐﻧارم بوﺩ با اخم ﻧﮕام
مﯾﮑرﺩ ﮐه اﻧﮕار ارث باباﺷو خورﺩﻩ بوﺩم
ﯾه ﺩختر ﺟوون حﺩوﺩ بﯾست و ﺩو سه ساﻟه با پﯾرهن قرمﺯ و ﺷلوار قرمﺯ قﯾافﺷم بور بوﺩ ﺩر ﮐﻝ قﯾافه
خوبی ﺩاﺷت به ﻧﮕا های بﺩش اﻋتﻧاﯾی ﻧﮑرﺩم اما اﻧﮕار خوﺩش طاقت ﻧﯾاورﺩ و ﮔﻔت :تاحاﻻ ﻧﺩﯾﺩم اقا ﺩختر
بﯾارن خوﻧه  ،راستﺷو بﮕو ﭼﻘﺩر ﺯﯾر پاش ﻧﺷستی؟ﺷاﯾﺩم براش بﭼه پس اﻧﺩاختی ﮐه مﺟبور ﺷﺩﻩ بﯾارتا
اﯾﻧﺟا هرﭼﻧﺩ اﺯ سرو وﺿﻌتم مﻌلومه ﭼﯾﮑارﻩ ای
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ﭼﺷمامو رﯾﺯ ﮐرﺩم:ﭼﯾه برای اقات ﺩﻧﺩون تﯾﺯ ﮐرﺩﻩ بوﺩی؟ مبارک خوﺩت من ﭼﺷم ﺩاﺷتی به اون مرتﯾﮑه
وحﺷی ﻧﺩارم اﻻﻧم حﺩاقﻝ مﻬموﻧﺷم ﻧه ﮐلﻔتش

با صﺩای ﺁرش ساﮐت ﺷﺩم  :برو سر ﮐارت فرﻧاﺯ
اوﻧم ﭼﺷمی ﮔﻔت و سرﯾع ﻧاپﺩﯾﺩ ﺷﺩ
ﺩرساﻟن باﺯﺷﺩ و ﯾه مرﺩﺟوون ﮐه ﮐالﻩ سرش بوﺩ اومﺩ ﺩاخﻝ
ُ
ماﺷﯾن اماﺩﻩ ﮐرﺩم براتون ...
_ﺁقا
ﯾﻬو ﻧﮕاﻩ مرﺩﻩ به من افتاﺩ ﮐه ﺁرش ﺩاﺩ ﺯﺩ :بﯾرون باش
اون بﺩبختم ﮔرخﯾﺩ مﻌذرت خواهی ﮐرﺩ و سرﯾع بﯾرون رفت ﺁرش با قﺩم های بلﻧﺩی بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ تا به
خوﺩم بﯾام باﺯومو محﮑم ﮔرفت و اﺯ روی مبﻝ بلﻧﺩم ﮐرﺩ
_برو تو ﯾﮑی اﺯ اﯾن اتاقا تا بﻌﺩا بﯾام و به حسابت رسﯾﺩﮔی ﮐﻧم ﻧبﯾﻧم با اﯾن سرووﺿع اﯾن ﺟا می ﭼرخی
...
ﻟباسم ﺯﯾاﺩم بﺩ ﻧبوﺩ فﻘط ﺯر مﯾﺯﺩ ﺁ بﻌﺩم همون ﺯﻧه رو صﺩا ﺯﺩ ﮐه ببرتم اوﻧم ﺩر ﯾﮑی اﺯ اتاقارو برام باﺯ
ﮐرﺩ و ﮔﻔت همﯾن ﺟا بموﻧم بﻌﺩم ﯾه ﺩست ﻟباس ﮐه ﻧمﯾﺩوﻧم اﺯ ﮐﺩوم قبری پﯾﺩا ﮐرﺩﻩ بوﺩ برام اورﺩ و ﮔﻔت
حتما بپوﺷمش ﯾه پﯾرهن پوﺷﯾﺩﻩ ی بﻧﻔش رﻧگ بوﺩ اَﻩ اَﻩ خﺩمتﮑاراﺷم مثﻝ خوﺩش ﻧﮑبت بوﺩن امﺷبم باﺯ
ﮐه مﺟبور بوﺩم توی همﯾن ﺟﻬﻧم بموﻧم وﻟی فرﺩا صبح ﺯوﺩ حتما می رفتم ﻟباسه رو ﻋوض ﮐرﺩم و رو
تخت ﮐرمی توی اتاقه ﻧﺷستم رﻧگ ﮔﭼش سﻔﯾﺩ بوﺩ ﯾه اتاق حﺩوﺩ بﯾست متری بوﺩ ﮐه ﯾه حموم ﮐوﭼﯾﮑم
ﺩاﺷت روی ﺯمﯾﻧم ﯾه قاﻟی ﮐوﭼﯾﮏ ﺩست بافت به رﻧگ سﻔﯾﺩ و ابی بوﺩروی تخت ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩﻩ ﯾوﺩم ﮐه با
صﺩای ﺩاﺩ و فرﯾاﺩ ﭼﻧﺩ ﻧﻔر پرﯾﺩم اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم و اﺯ پله ها پاﯾﯾن رفتم تا به ساﻟن برسم با ﺩﯾﺩن صحﻧه
ی رو به روم ﺩستمو ﺟلو ﺩهﻧم ﮔرفتم ﺁرش ﯾﻘه ی ﯾه مرﺩو ﮔرفته بوﺩ و ﺩاﺩ ﺯﺩ :فﮑر ﮐرﺩی با هاﻟو طرفی
بی پﺩر؟؟؟
_ﮔه خورﺩم ﺁقا ..
ارش ﻟﮕﺩ محﮑمی تو ﺷﮑمش ﺯﺩ و با صﺩای ﺁرومی ﮔﻔت:خﻔه ﺷو
ﺩوتا مرﺩ هرﮐﺩوم ﮐﻧار ﺁرش بوﺩن هرﭼﻧﺩ خوﺩش اﺯ همه هرﮐوﻝ تر بوﺩ ﯾﻘه ی مرﺩ رو ﮐﺷﯾﺩ و با مﺷت
تو صورتش ﮐوبﯾﺩ تمام صورتش خوﻧی بوﺩ بﻌﺩم پاﺷﻧه ﮐﻔﺷﺷو رو ﺩسته مرﺩﻩ ﮔذاﺷت وفﺷار ﺩاﺩ ...
اوﻧم اﺯ ﺩرﺩ فرﯾاﺩ می ﺯﺩ ﺩﯾﮕه ﻧتوﻧستم ﺟلوی خوﺩمو بﮕﯾرم و ﺩاﺩ ﺯﺩم :وﻟش ﮐن ﮐثافت ﮐﺷتﯾش
ﺁرش طرفم برﮔﺷت بﻬش ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩم  :ﮐﺷتﯾﻧش وﻟش ﮐﻧﯾﺩ ﯾﻬو ﮔلومو محﮑم ﮔرفت و هلم ﺩاﺩ
ﺟلو:ﮔمﺷـــــو تو اتاقت تا توروهم ﻧﮑﺷتم
وحﺷت ﮐرﺩم بﻌﺩم رو به همون مرﺩ ﮐﻧارﯾش ﮔﻔت:اﯾﻧو ببر خالصش ﮐن با ﮔرﯾه توهمون اتاقه رفتم
اﻧﻘﺩر حاﻟم بﺩ بوﺩ سرﯾع خوابم برﺩ با ﺁفتاب ﺷﺩﯾﺩی ﮐه تو صورتم افتاﺩﻩ بوﺩ ﭼﺷم باﺯ ﮐرﺩم اوﻝ ﻧﻔﻬمﯾﺩم
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ﮐﺟا اما ﯾه ﭼﻧﺩ ﻟحظه ﮔذﺷت تمام اتﻔاقات اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯﻩ مثﻝ فﯾلم اﺯ ﺟلوی ﭼﺷمام رﺩ ﺷﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩم اﺯ ﺟام
ظﻬر ﻧﺷون مﯾﺩاﺩ باورم ﻧمی ﺷﺩ اﻧﻘﺩر
و پاﯾﯾن رفتم ﭼﻧﺩتا خﺩمتﮑار مﺷغوﻝ ﻧظافت بوﺩن ساﻋت ﺩواﺯﺩﻩ
ُ
خوابﯾﺩم باﯾﺩ قبﻝ اﯾﻧﮑه اون بر می ﮔﺷت خوﺩمو اﺯ اﯾن ﺟﻬﻧم خالص مﯾﮑرﺩم ﺁروم سمت ﺩر رفتم ﮐه
صﺩای خﺩمتﮑارﻩ اﺯ پﺷت اومﺩ":ﮐﺟا ﺩختر ﺟون"
با ﻟبخﻧﺩ طرفش برﮔﺷتم :بابت پﯾذاری ﺩﯾﺷب ممﻧوﻧم ا ﺩﯾﮕه باﯾﺩ برم
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ:ﺁقا ﮔﻔته حﻖ ﻧﺩاری ﺟاﯾی بری
با اخم ﮔﻔتم :من اﺯ اون اقات ﺩستور ﻧمﯾﮕﯾرم اﯾﻧو برو به بخوﺩﺷم بﮕو اﻻﻧم باﯾﺩ برم
ﺩستﺷو ﺟلوی ﺩر ﮔذاﺷت و با قﯾافه ی ﺟﺩی ﮔﻔت :ﮔﻔتم ﮐه ﺁقا ﮔﻔته اﺟاﺯﻩ ﻧﺩاری پاتو اﺯ اﯾن ﺩر اوﻧور
بﺯاری
_من و اون مرتﯾﮑه هﯾﭻ ﻧصبتی باهم ﻧﺩارﯾم اﻻﻧم بﮑش ﮐﻧار هﯾﮑلتو مﯾخام برم اﺯاﯾن ﺟﻬﻧم
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ:موﻧا مرﯾم بﯾاﯾﺩ اﯾن ﺩخترو ببرﯾﺩ طبﻘه باﻻ
اوﻧام سمتم اومﺩن ﺩاﺩ ﺯﺩم :برﯾﺩ ﮔمﺷﯾﺩ من مﯾخوام برم به اﺟاﺯﻩ ی هﯾﭻ خرﯾم احتﯾاﺟی ﻧـــــﺩارم
با صﺩای بمی به ﻋﻘب برﮔﺷتم
_ﭼه خبرﻩ اﯾﻧﺟـــــا؟؟؟!
ﯾا خﺩا ﺁرش بوﺩ اﯾن وقت روﺯ مگ ﻧباﯾﺩ تو ساﺯمان باﺷه ﺁب ﺩهﻧمو به سختی قورت ﺩاﺩم ترسﯾﺩﻩ بوﺩم
وﻟی ﻧباﯾﺩ ﻧﺷون مﯾﺩاﺩم
خﺩمتﮑارﻩ ﮔﻔت:ﺁقا اﯾن ﺩخترﻩ سرو صﺩا راﻩ اﻧﺩاخته مﯾﮕه مﯾخوام برم
پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و با قﺩم های ﺁرومی به سمتم اومﺩ :بـری؟ با اﺟاﺯﻩ ﮐی؟؟
اب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم :با اﺟاﺯﻩ ی خوﺩم
ﯾﻬو ﯾﻘمو ﮔرفن و به ﺩر ﭼسبوﻧﺩم ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩم
خﺩمتﮑارﻩ ترسﯾﺩﻩ ﮔﻔت:ﺁقا وﻟش ﮐﻧﯾﺩ ﻧاﺩوﻧه ﯾه ...
ﺁرش ﺩاﺩ ﺯﺩ :همتـــــون ﮔمﺷـــــﯾﺩ بﯾــــــــــــــــرون همﯾن اﻻن!!!
تو ﭼﺷم به هم ﺯﺩﻧی ساﻟن خاﻟی ﺷﺩ

_وﻟم ﮐن مﯾخوام برم
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_ﮐه بامن ﻧصبتی ﻧﺩاری و مﯾخوای اﺯ اﯾن ﺟﻬﻧم بری؟؟؟
ﻻﻝ ﺷﺩﻩ بوﺩم و فﻘط توﻧستم سرمو تﮑون بﺩم محﮑم به موهام ﭼﻧﮕی ﺯﺩ و با اون ﯾﮑی ﺩستش ﭼوﻧمو ﮔرفت
و فﺷار ﺩاﺩ طوری ﮐه اﺯ ﺩرﺩش ﺿﻌﻑ ﮐرﺩم ...

_بری تو همون ﮐابارﻩ برا مرﺩا رقاصی ﮐﻧی؟؟

به سختی ﮔﻔتم :به خوﺩم مربوطه
پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ:ﮐه اﯾﻧطور ...پﯾس فﮑر می ﮐﻧی ﮐه به خوﺩت مربوطه؟؟ اﻧﮕار باﯾﺩ ﻧﺷوﻧت بﺩم تو به ﮐی
مربوطی و ﭼﺟوری مربوطی!!
تا به خوﺩم بﯾام ﺩستمو محﮑم ﮐﺷﯾﺩ و سمت اتاقای باﻻ رفت با ﮔرﯾه ﮔﻔتم :وﻟم ﮐن وحﺷی

ﺩر همون ُ
اتاق باﺯ ﮐرﺩ و هلم ﺩاﺩ ﺩاخﻝ بﻌﺩم خوﺩش اومﺩ تو ﺩرو قﻔﻝ ﮐرﺩ روح اﺯ تﻧم رفت اﺯ ﭼﺷماش
خون می بارﯾﺩ

_صـــــاحبت مﻧـم  ...صاحب همه ﭼﯾﺯت
ﯾه قﺩم به سمتم اومـﺩ ﮐـﻬـ....
ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم
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بﺩﻧم ﺩاغ ﺷﺩﻩ بوﺩ.اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم.

ﻋﻘب مﯾرفتم اون ﺟلو مﯾومﺩ تا اﯾﻧﮑه به تخت خورﺩم وﻧتوﻧستم ﻋﻘب تر برم

تو ﭼﺷماش خﯾرﻩ ﺷﺩم :برو تﻧﻬام بذار ﻟﻌﻧتی

هلم ﺩاﺩ رو تخت و روم خﯾمه ﺯﺩ.

خواستم بلﻧﺩ ﺷﺩم ﮐه ﺩستمامو با ﯾه ﺩستش قﻔﻝ ﮐرﺩ

با ﻋﺟﺯ ﮔﻔتم :وﻟم ﮐن ﻋوﺿی

ﻟباﺷو رو ﻟبام خواست بذارﻩ ﮐه سرمو برﮔرﺩوﻧﺩم

با اون ﯾﮑی ﺩستش سرمو ثابت ﻧﮕاﻩ ﺩاﺷتم

وحﺷﯾاﻧه به ﺟوﻧم ﻟبم افتاﺩ اوﻝ با ﺷﺩت بوسﯾﺩ و بﻌﺩش ﺷرو ﮐرﺩ به مﮏ ﺯﺩن

ﺩاﺷتم باﻻ می اوورﺩم

ﯾه ﻟحظه ﻧﻔس ﮐم اوورﺩ و سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ
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احساس مﯾﮑرﺩم ﻟبم پارﻩ ﺷﺩﻩ

اﺷﮑام رو ﮔوﻧم سراﺯﯾر ﺷﺩ:وﻟم ﮐن ﮐثافت ﻟﻌﻧتی

توﺟﻬی ﻧﮕرﺩ و سرﺷو تو ﮔوﺩی ﮔرﺩﻧم فرو برﺩ

ﺯﯾر ﺩست وپاش ﺩاﺷتم ﻟه مﯾﺷﺩم

وحﺷﯾاﻧه ﮔرﺩﻧمو مﯾبوسﯾﺩ ومﮏ مﯾﺯﺩ.

بﻌﺩ ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه ﮐه خسته ﺷﺩ فﻘط ﻟبﺷو روی ﮔرﺩﻧم بﺩون حرﮐت قرار ﺩاﺩ ﮐه با ﻧاﻟه ﮔﻔتم:حاﻟم اﺯت بﻬم
مﯾخورﻩ

اﺯ روم بلﻧﺩ ﺷﺩ و مﻧم سرﯾع بلﻧﺩ ﺷﺩم وﭼﻧﺩ تا سرفه ﮐرﺩم.

با غرور وﺟﺩﯾت ﮔﻔت:برام مﻬم ﻧﯾس ﭼه حسی به من ﺩاری من صاحبتم اﮔه ﯾه بار ﺩﯾﮕه بخوای غلطی
ﮐﻧی

بلﻧﺩ ﺩاﺩ ﺯﺩم:مثال ﭼه ﮔﻬی مﯾخوری؟

هﯾﭼی ﻧﮕﻔت و با اخم ﻧﮕام ﮐرﺩ

اﺷﮑامو پاک ﮐرﺩم و با صﺩای ﻧسبتا بلﻧﺩی ﮔﻔتم:خوﻧمو اﺯم ﮔرفتی ﺩفترمو اﺯم ﮔرفتی ابرومو اﺯم ﮔرفتی
تمام ﺩار وﻧﺩارم و ﻧابوﺩ ﮐرﺩی تو ﯾه ﻋوﺿی حرومﺯاﺩﻩ ای تو ﯾه هوسباﺯ ﺁﺷغاﻟی ﮐه فﻘط باﯾﺩ با ﺟﻧﺩﻩ ها
ﻻس بﺯﻧی ﻧه ﺩختر پاﮐی مثه من
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سﻔﯾﺩی ﭼﺷماش اﺯ ﺷﺩت خﺷم قرمﺯ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺩستﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ

ﭼﺷمامو بستم

مﯾﺩوﻧستم بخاطرﻩ اﯾن حرفام اﺯش ﮐتﮏ مﯾخورم اما برام مﻬم ﻧبوﺩ

ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه ای ﮔذﺷت اتﻔاقی ﻧﯾﻔتاﺩ ﭼﺷمامو باﺯ ﮐرﺩم

محﮑم ﮔلومو ﮔرفت وفﺷار ﺩاﺩ:ﮔﻔتی من با ﮐﯾا باﯾﺩ ﻻس بﺯﻧم؟
ﺩاﺷتم خﻔه مﯾﺷﺩم سﻌی ﮐرﺩم ﺩستﺷو اﺯ ﮔلوم ﺟﺩا ﮐﻧم اما قﺩرت اون ﮐﺟا ومن ﮐﺟا.....

ﺩستﺷو محﮑم تر فﺷار ﺩاﺩ:ﺩ ﯾاﻝ ﺩوبارﻩ بﻧاﻝ ﭼه ﺯری ﺯﺩی؟

ﺩﯾﮕه ﺩاﺷتم اﺯ هوش مﯾرفتم ﮐه ﺩستﺷو ﺟﺩا ﮐرﺩ

ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه پﺷت سرهم فﻘط سرفه ﮐرﺩم

ﮐه ﯾه ﻟﯾوان ﺁب ﺩستم ﺩاﺩ وﮔﻔت:حرفای امﺷبت و ﻧﺷﻧﯾﺩﻩ مﯾﮕﯾرم وﻟی اﮔه ﯾه بار ﺩﯾﮕه تﮑرارش ﮐﻧی ﺟﺩتو
ﺟلوی ﭼﺷات مﯾارم
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اﯾﻧو ﮔﻔت واﺯ اتاق بﯾرون رفت

با اﯾﻧﮑه ﺩم اتاقم ﻧﮕﻬبان ﮔذاﺷته بوﺩ اما ﺩر وهم قﻔﻝ مﯾﮑرﺩ

اﺯش به مﻌﻧای واقﻌی متﻧﻔر بوﺩم

اون ﯾه اﺩم خوﺩخواﻩ ومغرور بوﺩ ﮐه هر ﭼﯾﺯی ومﯾخواست بﺯور بﺩست می اوورﺩ.

تمام ﺷب به اﯾن فﮑر مﯾﮑرﺩم ﮐه ﭼطوری خوﺩمو اﺯ اﯾن ﺟﻬﻧم ﺩرﻩ ﻧﺟات بﺩم

ﮐه فﮑری توی ذهﻧم ﺟرقه ﺯﺩ

اﮔه ﺁرش واقﻌا ﻋاﺷﻘم باﺷه ﭼی؟

خﺩمتﮑارای خوﻧش ﮔﻔتن تا حاﻻ ﺩختر ﻧﯾوورﺩﻩ خوﻧه

ﺁرش اﺟاﺯﻩ ﻧمﯾﺩاﺩ ﮐسی ﺟﺯ خوﺩش مﻧو ﺁﺯار بﺩﻩ

اﮔه واقﻌا ﺩوستم ﺩاﺷته باﺷه مﯾتوﻧم خوﺩمو ﻧﺟات بﺩم
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ﮐافﯾه ﯾه ذرﻩ رفتارمو باهاش خوب ﮐﻧم

اوﻧوقت اﻋتماﺩش بﻬم ﺟلب مﯾﺷه وﺁﺯاﺩم مﯾذارﻩ

اوﻧوقته ﮐه مﯾتوﻧم به اﻧﺩاﺯﻩ ی ﮐﻝ پوﻻﯾی ﮐه اﺯم ﮔرفته اﺯش ﺩﺯﺩی ﮐﻧم وفرار ﮐﻧم

ارﻩ .....

باﯾﺩ اﯾن راﻩ وامتحان ﮐﻧم

اﺯ فرﺩا سﻌی مﯾﮑﻧم بﻬش پا بﺩم تا بﻬم اﻋتماﺩ ﮐﻧه

باﯾﺩ هر ﺟوری بوﺩ اﺯ اﯾن خوﻧه فرار مﯾﮑرﺩم

ﯾاﺩ سام افتاﺩم

ﭼﻘﺩر ﺩﻟم براش تﻧگ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐاش مﯾﺷﺩ اﻻن ﮐﻧارم بوﺩ و.....
تو اتاق بوﺩم روی تخت ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩم

به ﮐاری ﮐه مﯾخواستم بﮑﻧم فﮑر ﮐرﺩم
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ﯾﻧی باﯾﺩ به ﺁرش ﻧﺯﺩﯾﮏ مﯾﺷﺩم؟ تا اﻋتماﺩﺷو بﺩست بﯾارم؟

اﻧﮕار اﯾن تﻧﻬا راهم بوﺩ اﺯ خوﻧش به ﺷﺩت محافظت مﯾﺷﺩ و ﻧﮕﻬباﻧم ﺩاﺷت

ﻧمﯾتوﻧستم به فرار فﮑر ﮐﻧم سام هم تاﯾه هﻔته ﺩﯾﮕه ﻧمﯾومﺩ

ﺩرﮐمﺩو باﺯ ﮐرﺩم ﯾه ﻟباس ﮔلبﻬی تا باﻻی ﺯاﻧو و ﺟوراب ﺷلواری سﻔﯾﺩ

پﯾﺩا ﮐرﺩمو پوﺷﯾﺩم ﺁﺷتﯾﻧش بلﻧﺩ بوﺩ

مﯾﺩوﻧستم وحﺷی مﯾﺷه اﮔه ﻟباس ﮐوتاﻩ بپوﺷم

رفتم پاﯾﯾن پﯾش خﺩمتﮑارا رو به همون فرﻧاﺯ ﮔﻔتم  :ﺁقا ﮐی مﯾاﺩ؟

ﻧﮕاهم ﮐرﺩ اﻧﮕار به خوﻧم تﺷﻧه بوﺩ وﻟی ﺟلو خوﺩﺷو ﮔرفت و فﻘط ﮔﻔت :اﻻﻧا ﺩﯾﮕه باﯾﺩ بﯾاﺩ

خواستم ﭼﯾﺯی بﮕم ﮐه با صﺩای ماﺷﯾﻧی ﮐه اﺯ تو پارﮐﯾﻧگ مﯾومﺩ خﺩمتﮑارا ﮔﻔتن ﺁقا اومﺩ سرﯾع مﯾﺯ غذا
رو بﭼﯾﻧﯾﺩ

ﻧﻔسمو بﯾرون ﺩاﺩم باﯾﺩ ﮐم ﮐم ووبا سﯾاست ﻋمﻝ مﯾﮑرﺩم

ﺁرش ﺩر ساﻟﻧو محﮑم باﺯ ﮐرﺩ ﻧﮕاهش به من افتاﺩ اروم سالم ﮐرﺩم فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ

بﻌﺩ ﻟباس ﻋوض ﮐرﺩن رفت تو ساﻟن غذا
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مﻧم با قﺩم های ﺁروم به اون ﺟا ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩم و ﯾه ﮔوﺷه ی مﯾﺯ ﻧﺷستم

سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ و با تﻌﺟب ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﮐه سرﯾع ﮔﻔتم خب ﮔرسﻧمه

ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت و بﺩون توﺟه به من به غذا خورﺩﻧش اﺩامه ﺩاﺩ اﯾن واقﻌاا با اﯾن همه سرﺩﯾش مﯾتوﻧست
ﻋاﺷﻖ من باﺷه؟

غذا مرغ بوﺩ ﭼﻧﺩ قاﺷﻖ خورﺩم ﺁرش اﺯ پﺷت مﯾﺯ بلﻧﺩ ﺷﺩ ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ و بﺩون اﯾن ﮐه ﻧﮕاهم
ﮐﻧه اﺯ ساﻟن بﯾرون رفت.

خﺩمتﮑارا خواستن مﯾوﻩ وﭼاﯾی ببرن تو اتاقش ﮐه من پﯾش ﺩستی ﮐرﺩم وﮔﻔتم:من مﯾبرم

خﺩمتﮑارش بﻬم ﮔﻔت اتاقش ﮐﺩومه ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩمو ﺩر ﺯﺩم

با همون صﺩای خﺷﮑش ﮔﻔت  :ﮐﯾه

ﻟبمو ﺁروم ﮔاﺯ ﮔرفتم و ﮔﻔتم مﻧم
رفتم تو پﺷت ﯾه مﯾﺯ ﻧﺷسته بوﺩ و ﺩاﺷت ﯾه پروﻧﺩﻩ رو برگمﯾﺯﺩ

بی اختﯾار ﻧﮕاهم رو پروﻧﺩهﻬه افتاﺩ ﮐه سرﯾع بستش و ﮔﻔت ﭼی مﯾخوای

به ﺩستم اﺷارﻩ ﮐرﺩم و ﮔﻔتم خﺩمتﮑار ﮔﻔت واست بﯾارم اﯾﻧارو

با ﻧﮕاﻩ ﻋﺟﯾبی به ﭼﺷمام ﮔﻔت :اﺯ اون همﻬﺩخﺩمتﮑار به تو ﮔﻔت؟
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حس ﮐرﺩم ﯾه بوهاﯾی برﺩﻩ اون ﻋوﺿی خﯾلی تﯾﺯ بوﺩ سرﯾع ﮔﻔتم :من هﯾﭻ ﻋالقه ای ﻧﺩاﺷتم ﮐه براتون
بﯾارم اما اون ﮔﻔت خﺩمتﮑارا مﺷغوﻝ ﻧظافت ساﻟﻧن مﻧم فﻘط خواستم ﯾه ﮐمﮑی بﮑﻧم

ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ بﺩون اﯾن ﮐه ﻧﮕاهم ﮐﻧه ﮔﻔت  :بﺯارش رو مﯾﺯو برو

سﯾﻧی رو رو مﯾﺯ ﮔذاﺷتم ﭼﯾﺯﻩ ﺩﯾﮕه ای ﻧﮕﻔتم و بﯾرون اومﺩم ﭼون ممﮑن بوﺩ بﻬم ﺷﮏ ﮐﻧه

اﻩ مرتﯾﮑه ی وحﺷی اﯾن واقﻌا ﭼه هﺩفی ﺩاﺷت؟ اﮔه ﻋاﺷﻘم بوﺩ ﭼرا ﻧﮕاهمم ﻧمﯾﮑرﺩ؟

ﯾاﺩ ﺩﯾﺷب افتاﺩم ﮐه ﮔر ﮔرفتم ﻋوﺿی ﯾه ﺟوری مﯾبوسﯾﺩم ﮐه ﻧﻔسم بﻧﺩ مﯾرفت حس بﺩی بم ﺩست ﺩاﺩ و
محﮑم ﺁستﯾﻧمو به ﻟبم ﮐﺷﯾﺩم

ﯾاﺩ سام افتاﺩم حس مﯾﮑرﺩم ﺩﻟم خﯾلی براش تﻧگ ﺷﺩﻩ

رفتم تو اتاقمو خوابﯾﺩم
صبح با تﻘه ای ﮐه به ﺩر خورﺩ بﯾﺩار صﺩم و با صﺩای خﺷﺩاری ﮔﻔتم ﮐﯾه

صﺩای خﺩمتﮑارﻩ اومﺩ ﮐه ﮔﻔت بﯾا صبحوﻧه بخور
ﺁفتاب اﺯ ﮐﺩوم طرﻑ ﺩرومﺩﻩ ﮐه اﯾﻧا مﻧو ﺁﺩم حساب ﮐرﺩن ﺩﯾروﺯ رفتم باﺷون ﯾه ﮐم حرﻑ بﺯﻧم همﺷون
خﯾلی بﺩ بامحرﻑ ﺯﺩن ﺩوتاﺷوﻧم ﮐال ﺟوابمو ﻧﺩاﺩن بی ﻟﯾاقتا ﮐﻧار مﯾﺯ رفتم ﺁرش ﺩاﺷت صبحوﻧه مﯾخورﺩ
ﯾﮑی اﺯ خﺩمتﮑارا ﮔﻔت :سالم ﮐن به ﺁقا
مﯾخواستم بﮕم خوﺩتو ﺁقات باﺩهم برﯾﺩ ﺯﯾر ﮔلللﻝ حﯾﻑ ﮐه ﺩختر موﺩبی بوﺩم ﭼﺷم غرﻩ ای به خﺩمتﮑارﻩ
رفتم و رو به ﺁرش ﮔﻔتم سالم صبحتون بخﯾر
اوﻧم فﻘط سر تﮑون ﺩاﺩ مرتﯾﮑه ی بی فرهﻧگ اﻧﮕار ﻻﻟه ﺟوابمو بﺩﻩ پﺷت مﯾﺯ ﻧﺷستم ﯾه ﮐم ﻧون و پﻧﯾر
خورﺩم به ﺁرش ﺯﯾر ﭼﺷمی ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﻟباس فرم تﻧش بوﺩ ترسﻧاک بوﺩ با اﯾن ﻟباس ﻋالوﻩ بر ترسﻧاﮐی
ابﻬتم بش اﺿافه مﯾﺷﺩ
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تو فﮑر اﯾن بوﺩم ﮐه بﻬش بﮕم باهم برﯾم بﯾرون وﻟی سرﯾع مﯾﻔﻬمﯾﺩ ﯾه ﮐلﮑی تو ﮐارمه باﯾﺩ طبﯾﻌی رفتار
مﯾﮑرﺩم اﺯ پﺷت مﯾﺯ بلﻧﺩ ﺷﺩ و رفت احتماﻻ مﯾخواست سرﻩ ﮐار برﻩ رو به خﺩمتﮑار ﮔﻔتم :ﺁرش واقﻌا تا
حاﻻ ﺩختری ﻧﯾاورﺩﻩ خوﻧه؟
سرﺷو باﻻ اﻧﺩاخت  :فﮑر ﻧﮑﻧم اصن ﺁﺩم حسابﺷون ﮐﻧه اﺯ وقتی من اﯾﻧﺟا بوﺩم ﮐه ﻧﺩﯾﺩم ﺩختر بﯾارﻩ خوﻧه
حتی تو مﻬموﻧﯾا هم با اﯾن ﮐه خﯾلی اﺯ ﺩخترا بش ﭼراغ مﯾﺩن به ﮐسی توﺟﻬی ﻧﺩارﻩ

سرمو تﮑون ﺩاﺩم ظﻬر مﯾومﺩ خوﻧه رفتم تو همون اتاقه اﺯ تو ﮐمﺩ ﯾه ﻟباس سرخابی پﯾﺩا ﮐرﺩم ﺁستﯾﻧش سه
ربع بوﺩ ﯾه ﺟوراب ﺷلواری مﺷﮑﯾم پوﺷﯾﺩم باهاش موهامو باﻻ بستم و ﯾه روژ قرمﺯ ﺯﺩم طرفای ظﻬر
بوﺩ و وقت ﻋملی ﮐرﺩن ﻧﻘﺷم

رفتم بﯾرون رو به خﺩمتﮑار ﮔﻔتم من خسته ﺷﺩم مﯾخوام سه روﺯﻩ اﯾﻧﺟام و اﺯ خوﻧه بﯾرون ﻧرفتم مﯾخوام
امروﺯ برم بﯾرون
ﯾه سطﻝ ﻟباس ﺩستش بوﺩ ﮔﻔت :ﺁقا امر ﮐرﺩﻩ ﻧﺯارﯾم پاتو بﺯاری بﯾرون اﺯ اﯾﻧﺟا
ﻋصبی به سمتش حﺟوم برﺩم :ﮔﻔتم خسته ﺷﺩم اﺯﯾﻧﺟا مﯾخوام ﯾه ﮐم برم بﮕرﺩم قوﻝ مﯾﺩم برﮔرﺩم
ﯾه ﺟوری ﻧﮕام ﮐرﺩ ﮐه ﯾﻧی خر خوﺩتی صﺩای ﺁرش ﮐه اومﺩ من و خﺩمتﮑارﻩ ساﮐت ﺷﺩﯾم :ﭼه خبرﻩ اﯾﻧﺟا
ﺩاﺷتم به ﻧﻘﺷم ﻧﺯﺩﯾﮏ مﯾﺷﺩم سمت ﺁرش رفتم :ﺟﻧاب ﺁستاﻧه من ﮐه برﺩتون ﻧﯾستم خسته ﺷﺩم اﯾﻧﻘﺩ موﻧﺩم تو
خوﻧه مﯾخوام برم بﯾرون ﯾه ﮐم هوا بخورم اﮔه بم اﻋتماﺩ ﻧﺩاری ﯾﮑﯾو بام بﻔرست مثال راﻧﻧﺩت
راﻧﻧﺩش ﯾه پسرﻩ ﺟوون بوﺩ با اخم ﮔﻔت  :ﻻﺯم ﻧﮑرﺩﻩ با اون ﺟاﯾی بری
 پس ﯾﮑﯾو بام بﻔرستﯾﺩ خسته ﺷﺩم مﯾخوام برم ﮔﺷت بﺯﻧم خوﺩم مﯾام باتتو ﺩﻟم ﻋروسی بوﺩ برای اﯾن ﮐه ﺷﮏ ﻧﮑﻧه فﻘط ﺷوﻧمو باﻻ اﻧﺩاختم و سمت ﺩر رفتم :پس برﯾم
خواستم ﺩرو باﺯ ﮐﻧم ﮐه باﺯومو محﮑم ﮐﺷﯾﺩ :ﮐﺟا؟
 خوﺩتون مﮕه ﻧﮕﻔتﯾﺩ باهام مﯾاﯾﺩ بﯾرون؟با اخم هلم ﺩاﺩ ﺩاخﻝ  :ﻧه با اﯾن سر و وﺿع
با ﺩهن باﺯ به ﻟباسام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
 -ﺷما ﭼه مﺷﮑلی تو اﯾن ﻟباس مﯾبﯾﻧﯾﺩ؟
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با اخم ﮔﻔت  :باا اﯾﻧا پاتو اﺯ ﺩر بﯾرون بﺯاری قلم پاتو مﯾﺷﮑﻧم
ﺩﻟم مﯾخواس ﭼﻬار تا فحش قﺷﻧگ مﻧاسب حاﻟش بش بﺩم وﻟی فﻘط با صﺩای خﻔه ای ﮔﻔتم :ﻟباس پوﺷﯾﺩﻧم به
خوﺩم ربط ﺩارﻩ
ﯾﻘمو سمت خوﺩش ﮐﺷﯾﺩ و ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت :همه ﭼﯾﺯﻩ تو به مﻧم ربط ﺩارﻩ ﺩﯾﺷب اﯾﻧو بت ﻧﺷون ﺩاﺩم
ﺩرسته؟
ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم موهامو محﮑم ﮐﺷﯾﺩ :ﺟﺯ من ﮐسی حﻖ ﻧﺩارﻩ اﯾﻧارو ببﯾﻧه قسمت ﻟخت ﺩستمو محﮑم
تو ﺩستش ﮔرفت و فﺷار ﺩاﺩ طوری ﮐه ﺁخم ﺩرﺩمﺩ
 ﯾه بار ﺩﯾﮕه ببﯾﻧم ﺁستﯾن ﻟباست ﮐوتاس مﺟبور مﯾﺷم ﯾه ﺩرسی بت بﺩم ﮐه بﻔمی ماﻝ ﮐی هستیبﻌﺩم ﺩستمو محﮑم طرﻑ خوﺩش ﮐﺷﯾﺩ ﮐه......
بﻌﺩم ﺩستمو محﮑم طرﻑ خوﺩش ﮐﺷﯾﺩ ﮐه ﺩرﺩ بﺩی تو باﺯوم پﯾﭼﯾﺩ

ﻟباﺷو خواست روی ﻟبام خواست بذارﻩ ﮐه صﺩای ﺯﻧگ تلﻔن اومﺩ

تلﻔن و برﺩاﺷت

مثﻝ اﯾﻧﮑه اﺯ ساﺯمان بوﺩ ﭼون سرﯾع اﺯ خوﻧه رفت وﮔﻔت ﮐه ﮐار ﺩارﻩ

هﯾﭼوقت تو هﯾﭼی ﺷاﻧس ﻧﺩاﺷتم حاﻻ ﮐه قرار بوﺩ برﯾم بﯾرون اون ساﺯمان ﻟﻌﻧتی ﯾاﺩش افتاﺩ اﯾن وقت
ﺷب بش ﺯﻧگ بﺯﻧه

با اﻋصاب ﺩاغون رفتم سراغ تلوﺯﯾون
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ﺩاﺷت فﯾلم قﯾصر وپخش مﯾﮑرﺩ ﻋاﺷﻖ بﻬروﺯ وثوق بوﺩم

باﺯﯾﮕر مورﺩ ﻋالقم بوﺩ.

توی فﯾلم به خواهر بﺩبختش تﺟاوﺯ ﮐرﺩﻩ بوﺩن و اوﻧم خوﺩﮐﺷی ﮐرﺩﻩ بوﺩ

اﺯ فﮑر تﺟاوﺯ تﻧم ﻟرﺯﯾﺩ

ﻧﮑﻧه ﺁرش ﮐاری با من ﮐﻧه؟؟؟؟

اﮔه بخواﺩ ﮐاری ﮐﻧه من خوﺩمو مﯾﮑﺷم

ارﻩ....حتما خوﺩمو مﯾﮑﺷم ...

اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم وتلوﺯﯾون وخاموش ﮐرﺩم.

ﺁخر ﺷب بوﺩ ﮐه ﺁرش برﮔﺷت

خﺩمتﮑار بﻬم مﯾوﻩ وﭼاﯾی ﺩاﺩ:ببرش واسه ﺁقا

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩم:امر ﺩﯾﮕه ای ﻧبوﺩ؟مثﯾﮑه خﯾلی بﻬتون خوش ﮔذﺷته
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ﮐالفه وبی حوصله ﮔﻔت:ﺩستور ﺁقاس مﯾخوای سرپﯾﭼی ﮐﻧی با خوﺩش طرفی

_هووووووﻑ

ظرﻑ مﯾوﻩ رو اﺯش ﮔرفتم وسمت اتاق ﺁرش رفتم

ﻧﯾم خﯾﺯ رو تخت ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩ وﺩاﺷت ﯾه پروﻧﺩﻩ ی مربوط به ساواک ومﯾخوﻧﺩ

رفتم ﯾه ﮔوﺷه ﮐﻧار تختش ﻧﺷستم

ﯾﺟوری ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﯾﻧی مﯾوﻩ ام برام پوس بﮕﯾر

سﯾبی پوست ﮔرفتم وﮔﻔتم:ﺁرش

ﻧﮕاهش رﻧگ تﻌﺟب ﮔرفت

با اﮐراﻩ ﮔﻔتم:اﮔه ﺩوس ﻧﺩاری اﯾﻧطوری صﺩات ﻧﮑﻧم
رﻧگ تﻌﺟب صورتش پر رﻧگ تر ﺷﺩ.

تا حاﻻ اﯾﻧﻘﺩر خوﺩموﻧی باش حرﻑ ﻧﺯﺩﻩ بوﺩم
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طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه ﺟای خوﺩﺷو به اخم ﺩاﺩ.

_سﯾب ﻧمﯾخوری؟

فﻘط ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﮐه با حرص ﮔﻔتم:ﻻﻟی مﮕه؟

پروﻧﺩﻩ رو ﮐﻧار ﮔذاﺷت وﮔﻔت:ﭼﯾه؟ روﺯ اوﻝ ﮐه اومﺩی اﺯ ترس وا رفته بوﺩی تخم ﮐﻔتر خورﺩی ﺯبوﻧت
باﺯ ﺷﺩﻩ؟

ﺩستامو اﺯ ﺷﺩت خﺷم مﺷت ﮐرﺩم:تو ﭼته؟ روﺯ اوﻝ اﺯ خﺩات بوﺩ اﯾﻧﺟوری بات راحت باﺷم مست ﮐرﺩی
ﯾا ﭼﯾﺯی ﺯﺩی ﮐه ﯾاﺩت رفته؟

ﭼﺷماش ﮐاسه ی خون ﺷﺩﻩ بوﺩ اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ وﻟی خوﻧسرﺩ ﮔﻔت:تو فﮏ ﮐرﺩی واسم مﻬمی؟ مﯾخوای
همﯾن اﻻن بﻧﺩاﺯمت ﺟلو سﮕای اﯾن خوﻧه تا بﻔﻬمی ارﺯﺷت ﭼﻘﺩﻩ؟

ﺩستمو ﮔرفت خواست بلﻧﺩم ﮐﻧه ک ﮔﻔتم:وحﺷی با من ﮐاری ﻧﺩاﺷته باش.

ﺩستمو محﮑم فﺷار ﺩاﺩ وﮔﻔت:اوﻧﯾﮑه اﺯ توﯾله ﺩرش اوورﺩم توﯾی پس مﻧو خر فرض ﻧﮑن با اﯾن ﻋﺷوﻩ
خرﮐﯾات ﻧمﯾتوﻧی مﻧو خام ﮐﻧی

ﺯﺟه ﺯﺩم:ﺩستم خورﺩ ﺷﺩ ﻋوﺿی
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فﺷار ﺩستﺷو ﮐمتر ﮐرﺩ با بغض ﮔﻔتم:ﻟﯾاقت محبت ﻧﺩاری تو رو ساختن فﻘط واسه ﺷﮑﻧﺟه ﮐرﺩن ﺁﺩما
حاﻟﯾت ﻧﯾس ﻋﺷﻖ ومحبت ﭼﯾه حﯾوون

خوﺩمم ﻧمﯾﺩوﻧم با ﭼه ﺷﺟاﻋتی اﯾن حرفارو ﺯﺩم

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و تو ﭼﺷمام خﯾرﻩ ﺷﺩ:من حﯾووﻧم؟ اگ تو ﻋﺷﻖ ومحبت حاﻟﯾته بﻬم ثابت ﮐن.

بغﺿمو قورت ﺩاﺩم:ﭼﺟوری؟

ﺩستمو رها ﮐرﺩ:امﺷب بﻬم ثابت ﮐن ﮐه خوب بلﺩی محبت ﮐﻧی

اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم

سمت ﺩر رفتم ﮐه ﺟلوم اﯾستاﺩ.

هلم ﺩاﺩ روی تخت وﮔﻔت:امﺷب همﯾﻧﺟا مﯾخوابی
اﯾﻧﻘﺩر محﮑم هلم ﺩاﺩ ﮐه تﻧم ﺩرﺩ ﮔرفت

خوﺩش ﻻمپ و خاموش ﮐرﺩ و ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩ روی تخت
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خﺩاروﺷﮑر تختش اﯾﻧﻘﺩر بﺯرگ بوﺩ ﮐه فاصله ی بﯾﻧمون ﺯﯾاﺩ باﺷه

تا ﺟاﯾﯾﮑه توﻧستم خوﺩمو به ﻟبه ی تخت ﻧﺯﺩﯾﮏ ﮐرﺩم.

صﺩای ﻧﻔسای تﻧﺩم مﯾومﺩ

خﯾلی اﺯ اﯾن حاﻟت مﻌذب بوﺩم.

من ساﻝ ها با پﺩرم ﺯﻧﺩﮔی ﮐرﺩم و بﻌﺩﺷم تﻧﻬا بوﺩم

حاﻻ ﮐﻧار ﯾه مرﺩ غرﯾبه روی تخت....

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه مطمئن ﺷﺩم ﺁرش خوابش برﺩﻩ رفتم ﮔوﺷه ی اتاق ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم.

اﯾﻧﻘﺩر خسته بوﺩم ﮐه ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﮐی خوابم برﺩ.

ﻧور خورﺷﯾﺩ رو صورتم افتاﺩﻩ بوﺩ

خمﯾاﺯﻩ ای ﮐﺷﯾﺩم
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روی تخت بوﺩم و روم پتو ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩن.

حتما ﮐارا خﺩمتﮑارا بوﺩﻩ

اﮔرم ﻧبوﺩﻩ ﻧمﯾخوام به ﻟحظه ای فﮑر ﮐﻧم ﮐه ارش بغلم ﮐرﺩﻩ باﺷه امروﺯ باﯾﺩ تمام تالﺷمو ﮐﻧم ﮐه بﻬش
ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷم حتی اﮔه ﺷﺩﻩ....
اﺯ رو تخت بلﻧﺩ ﺷﺩم ﺩستی تو موهای به هم رﯾختم ﮐﺷﯾﺩم

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا حس مﯾﮑرﺩم ﺩﻟم برای سام خﯾلی تﻧگ ﺷﺩﻩ

به خصوص ﻧﮕاهاش هر ﭼﻧﺩ اون ﻋوﺿی برای سرﮔرمی ﯾا همه بوﺩ اگ اون ﺟای ﺁرش بوﺩ؟ اﮔه اون به
ﺟای ﺁرش مﻧو مﺟبور مﯾﮑرﺩ بﯾام خوﻧش؟

ﮐاش اﯾﻧطوری بوﺩ اﺯ فﮑر ﮐرﺩن به اﯾن قﺿﯾه توی ﺩﻟم خاﻟی ﺷﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩم رفتم حموم و برﮔﺷتم

موهامو با حوﻟه خﺷﮏ ﮐرﺩم و ﯾه ﻋطری ﮐه ﮐﻧار ﺁﯾﯾﻧه بوﺩ برﺩاﺷتم بوی خاص و ﻋﺟﯾبی ﺩاﺷت ﻟبخﻧﺩی
ﺯﺩم و ﯾه ﮐم اﺯ ﻋطرو به ﮔرﺩﻧم ﺯﺩم

ﯾه ﻟباس ﻧﻘرﻩ ای با ﺷلوار مﺷﮑی اﺯ توی ﮐمﺩ ﺩراورﺩم و پوﺷﯾﺩم ﺷلوارﻩ ﺟذب پاهام بوﺩ باﯾﺩ امروﺯ مخ
ﺁرﺷو مﯾﺯﺩم و باش بﯾرون مﯾرفتم باﯾﺩ اﻋتماﺩ اون ﻋوﺿی سﻧگ مغرورو به ﺩست مﯾاورﺩم هر ﭼﻧﺩ
مﯾﺩوﻧستم ﻋوﺿی تر اﺯ اﯾن حرفاس ﮐه به راحتی باورم ﮐﻧه بﯾرون رفتم خﺩمتﮑارا ﺩاﺷتن غذا ﺩرست
مﯾﮑرﺩن مﻧتظر ﺁرش بوﺩم طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه اومﺩ مثه همﯾﺷه اخماش تو هم بوﺩ موهاﺷو باﻻﺩاﺩﻩ بوﺩ با اون
ته رﯾش و قﺩ بلﻧﺩش ﺷاﯾﺩ توﺟه همه رو ﺟلب مﯾﮑرﺩ
سﯾﻧمو صاﻑ ﮐرﺩم و بﻬش سالم ﺩاﺩم فﻘط سرتﮑون ﺩاﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩم اﺯ ﺟام
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 من مﯾخوام برم بﯾرون مﯾﺷه ﻟطﻔا ﯾا باهام بﯾاﯾﺩ ﯾا ﯾﮑﯾو بام بﻔرستﯾﺩ؟به ﺩر اﺷارﻩ ﮐرﺩ :راﻩ بﯾﻔت برﯾم
اﻧﮕار ﺩارﻩ با ﺯﻧﺩاﻧﯾش حرﻑ مﯾﺯﻧه مرتﯾﮑه قبﻝ اﯾﻧﮑه پام به ﺩر برسه ﮔﻔت :سﻌی ﮐن ﻋصباﻧﯾم ﻧﮑﻧی ﯾه
تار اﺯون موهاتو ﮐسی ببﯾﻧه ﺁخرت ﯾﺯﯾﺩو مﯾارم ﺟلو ﭼﺷمت
سرﯾع رفتم ﯾه روسری سرم ﮐرﺩم ببﯾن به ﭼه ﮐاراﯾی واﺩارم ﮐرﺩﻩ سوار ماﺷﯾﻧش ﺷﺩم به ﺟلو ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩ
سﻌی ﮐرﺩم ﻟﻬﻧمو ﻧرم ﮐﻧم
 ﮐﺟا مﯾری؟ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت ﺩوبارﻩ ﮔﻔتم  :مﯾﺷه برﯾﺩ ﯾه رستوران ﯾه ﭼﯾﺯی بخورﯾم؟
سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ اﻩ اﻧﮕار ﻻﻟه ﯾه پﯾرهن مﺷﮑی با ﺷلوار مﺷﮑی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ اﯾن ﭼﻘﺩ ﺩﻝ مرﺩس بﺩبخت
ﺯﻧش واقﻌا
 ﺁرش ﭼﻘﺩ ساﮐتی؟ﯾه ﺟوری ﻧﮕام ﮐرﺩ ﮐه ﯾﻧی ببﻧﺩ پﺷت مﯾﺯ ﻧﺷستﯾم بﺩون توﺟه به من ﺩو پرس ﺟوﺟه سﻔارش ﺩاﺩ بش خﯾرﻩ
ﺷﺩﻩ بوﺩم ﺩستمو ﺯﯾر ﭼوﻧم ﺯﺩم
 ﯾه سواﻝ بپرسم ؟ بپرس تو مﻧو ﺩوس ﺩاری؟سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ با پوﺯخﻧﺩ سرتاپامو ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ
 ﭼی تووخوﺩت مﯾبﯾﻧی ﮐه اﯾﻧو مﯾﮕیﻋوﺿی مﮕه من ﭼم بوﺩ سﻌی ﮐرﺩم ﺁرامﺷمو حﻔظ ﮐﻧم
 خﺩمتﮑارات مﯾﮕﻔتن ﺩختر ﻧمﯾاری خوﻧهحس مﯾﮑرﺩم ﺩستپاﭼه ﺷﺩ ﯾه ﮐم وﻟی با اخم سرﯾع ﮔﻔت :ﮐارای مﻬم تری ﺩارم تا اﯾن ﮐه وقتمو برا امثاﻝ تو
هﺩر بﺩم
اﺯ قصﺩ ﮔﻔتم :ﻧمﯾﺩوﻧی سام ﮐی اﺯ مسافرت برمﯾﮕرﺩﻩ؟
خﺷن ﮔﻔت :به ﻧﻔﻌته ﺩﯾﮕه اسمﺷو رو ﺯبوﻧت ﻧﯾاری
 ﭼرا؟ ﭼون من مﯾﮕم پس ﺩوسم ﺩاری90

 اوﻧﻘﺩری ارﺯش ﻧﺩاری مﻬم ﻧﯾست ﭼی فﮑر مﯾﮑﻧی فﻘط تو مغﺯت فرو ﮐن اﯾﻧو صاحب همه ﭼﯾت فﻘطمﻧم
خواستم ﭼﯾﺯی بﮕم ﮐه غذا رو ﺁورﺩن غذا رو خورﺩﯾم حﯾن غذا خورﺩن ﻧﮕاهای ﺩخترا رو روی ﺁرش
حس مﯾﮑرﺩم هه اﮔه مﯾﺩوﻧستن اون ﯾه ساواﮐﯾه ﺁﺩم ﮐش وحﺷﯾه حتما ﺩﯾﮕه به ﻟباسﺷم ﻧظر ﻧﺩاﺷتن اومﺩﯾم
بﯾرون فﮑری به سرم ﺯﺩ با ﻧﯾﺷخﻧﺩ ﮔﻔتم ﺁرش مﯾای برﯾم ﮐابارﻩ؟
با اخم طرفم برﮔﺷت با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔتم :ﻧﮕﻔتم ﮐه برم برقصم فﻘط برﯾم ببﯾﻧﯾم خوب اومﺩم بﯾرون ﮐه بﻬم خوش
بﮕذرﻩ ﺩﯾﮕه و من..خواستم اﺩامه بﺩم ﮐه باﺯوم تو ﺩستای محﮑمش فﺷرﺩﻩ ﺷﺩ حس ﮐرﺩم استخوﻧام ﺩارﻩ
خورﺩ مﯾﺷه با حاﻟت ﺯاری ﮔﻔتم :وحﺷی وﻟم ﮐن اخخخ
 ﯾه ﺩفه ﺩﯾﮕه پاتو بﺯاری تو همﭼﯾن فاحﺷه خوﻧه هاﯾی قلم مﯾﮑﻧم پاتوﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ
برﮔﺷتﯾم خوﻧه ﺁرش ﮐه بﻌﺩ اﺯ اسم ﮐابارﻩ خﯾلی بی اﻋصاب ﺷﺩﻩ بوﺩ

فﮑر ﻧمﯾﮑرﺩم اﯾﻧﻘﺩر متاسب باﺷه واقﻌا ﺩﻟم به حاﻝ ﺯن بﺩبختش مﯾسوخت

باﯾﺩ به هر طرﯾﻘی مﯾﺷﺩ خوﺩمو اﺯ ﭼﻧﮕش ﻧﺟات مﯾﺩاﺩم اﯾن ﻋوﺿﯾه ﺁﺩم ﮐش به هﯾﭻ ﮐس رحم ﻧمﯾﮑرﺩ
رفتم خوابﯾﺩم وقتی صبح ﺷﺩ ﻋالﻑ و بی ﮐار مث همﯾﺷه تو خوﻧه مﯾﮕﺷتم تا ﺁرش برﮔرﺩﻩ و ﯾﮑی ﺩﯾﮕه اﺯ
ﻧﻘﺷه هامو ﻋملی ﮐﻧم وقتی برﮔﺷت طبﻖ مﻌموﻝ بام حرﻑ ﻧﺯﺩ فﻘط سر مﯾﺯ ﻧاهار با ﺟﺩﯾت بﻬم ﮔﻔت ﮐه
امﺷب اﺯ اتاقم بﯾرون ﻧﯾام ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﭼرا اﯾﻧو ﮔﻔت وﻟی بﻌﺩش اﺯ ﺯﯾر ﺯبون خﺩمتﮑارا ﮐﺷﯾﺩم ﮐه ﺷب ﯾه
مﻬموﻧی با ﺁﺩمای سﯾاسی ﺩارﻩ فرصت خوبی بوﺩ تا خوﺩمو ﻧﺷون بﺩم تو اتاق ﯾه پﯾرهن رسمی مﺷﮑی با
مخلوط سﻔﯾﺩ و ﺟوراب ﺷلواری مﺷﮑی پوﺷﯾﺩم ﺷاﻝ سﻔﯾﺩﯾم روی موهام اﻧﺩاختم و اﺯ ﺟلو ﯾه طرفش ﮐرﺩم
ﻟبخﻧﺩ خبﯾثی ﺯﺩم مﯾﺩوﻧستم اﮔه ﺁرش با اﯾن قﯾافه ببﯾﻧم حسابی وحﺷی مﯾﺷه رفتم پاﯾﯾن ﭼﻧﺩ ﻧﻔر روی مبﻝ
ﻧﺷسته بوﺩن و صحبت مﯾﮑرﺩن ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و بلﻧﺩ سالم ﮐرﺩم ﺁرش پﺷتش بﻬم بوﺩ سرﯾع ﻋﻘب
برﮔﺷت مﻧتﻬا ترﺟﯾح ﺩاﺩم ﻧﮕاهش ﻧﮑﻧم همﺷون مرﺩ بوﺩن فﻘط ﯾه ﺯن همراهﺷون بوﺩ ﮐه ﻧمﯾﺩوﻧستم ﮐﯾه اﺯ
روی مبﻝ بلﻧﺩ ﺷﺩن ﯾﮑﯾﺷون ﮐه خﯾلﯾم هﯾﺯ به ﻧظر مﯾومﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩ و ﺩستﺷو به طرفم ﮔرفت
 سالم باﻧو مﺷتاق ﺩﯾﺩار ﻧمﯾﺩوﻧستم ﺁرش ﺩختر مﯾارﻩ خوﻧهبا پرروﯾی ﮔﻔتم  :اما من هر ﺩختری ﻧﯾستم
ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩ و سرتاپامو ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ  :بله ﺩرسته اﯾﻧو ﮐه اﺯ همون اوﻝ فﻬمﯾﺩم
خواستم بﻬش ﺩست بﺩم ﮐه ﺁرش به طور ﻧامحسوسی باﺯومو محﮑم ﮔرفت طوری ﮐه ﺩستم ﺩاﺷت خورﺩ
مﯾﺷﺩ بم فﻬموﻧﺩ ﮐه اﮔه ﺩستﺷو بﮕﯾرم ﮔورم ﮐﻧﺩس مﻧم فﻘط رو به مرﺩﻩ ﮔﻔتم :خوﺷحاﻝ ﺷﺩم اﺯ ﺩﯾﺩﻧتون
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اﻟﮑی واﻧموﺩ ﮐرﺩم اومﺩم فﻘط ﺁب بخورم اما اون مرﺩا اسرار ﮐرﺩن ﮐه بﺷﯾﻧم ﺁرﺷم رﯾلﮑس رو مبﻝ
ﻧﺷسته بوﺩ و مثه همﯾﺷه ﺟﺩی بوﺩ اوﻧام هی سواﻝ پﯾﭼش مﯾﮑرﺩن راﺟب من خواستم بﺷﯾﻧم همون مرتﯾﮑه
هﯾﺯ با ﻟبخﻧﺩ به ﮐﻧارش اﺷارﻩ ﮐرﺩ ﮐه برم بﺷﯾﻧم و ﮔﻔت :افتخار همﻧﺷﯾﻧی باهاتوﻧو ﺩارم ماﺩماﺯﻝ؟
ﭼﻘﺩ بﺩم مﯾومﺩ اﺯﯾن ﻟﻔﺿا خواستم ﭼﯾﺯی بﮕم ﮐه ﺁرش سرﯾع ﮔﻔت :اون پﯾش من مﯾﺷﯾﻧه بﻌﺩم محﮑم رو
مبﻝ ﮐﻧار خوﺩش ﻧﺷوﻧﺩم اون مرﺩم ﻧﮕاﻩ ﻋﺟﯾبی بﻬش ﮐرﺩ ﺁرش ﺩستامو محﮑم ﮔرفت و تو ﮔوﺷم ﮔﻔت:
فﻘط بﺯار ﺷب ﺷه و اﯾﻧا برن
ترس برمﺩاﺷت
ﻋصبی تو ﮔوﺷم ﺯمﺯمه ﮐرﺩ:ﮔم مﯾﺷی تو اتاقت تا وقتی ﮔﻔتمم بﯾرون ﻧمﯾای

اصال اﻋصاب وحوصله ی ﺩرﮔﯾری ﻧﺩاﺷتم

با ﮔﻔتن با اﺟاﺯﻩ تو اتاقم رفتم.

ﭼﻘﺩ ﺩﻟم مﯾخواست با سام حرﻑ بﺯﻧم

ﯾﻌﻧی اﻻن ﺩاﺷت ﭼی ﮐار مﯾﮑرﺩ؟!

اﺯ فﮑر اﯾﻧﮑه ﺩارﻩ با ﺩخترای فراﻧسوی ﻻس مﯾﺯﻧه ﻋصبی ﺷﺩم

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼه حس ﻟﻌﻧتی بوﺩ ﮐه اﺯ روابطش با ﺩخترای ﺩﯾﮕه ﺯﺟر مﯾﮑﺷﯾﺩم.

ﯾﻌﻧی سامم به من فﮑر مﯾﮑرﺩ؟
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مﻌلومه ﮐه ﻧه اﯾﻧﻘﺩر ﺁﺩم ﺩور وبرش بوﺩ ﮐه اصال پرﯾﻧاﺯ ﻧامی ﯾاﺩش ﻧبوﺩ.

به محض اﯾﻧﮑه بﯾاﺩ اﯾران اﺯ اﯾن خوﻧه فرار مﯾﮑﻧم ومﯾرم پﯾﺷش

ﺩﯾﮕه تحمﻝ اﯾن ﺟو سﻧﮕﯾن وﻧﺩارم.

برای خورﺩن ﺷام صﺩام ﮐرﺩن

ﯾه مﯾﺯ بﺯرگ تو ساﻟن غذا خورﺩی بوﺩ ﮐه پر اﺯ اﻧواع غذاها وﻧوﺷﯾﺩﻧی ها بوﺩ

با ﻟذت به مﯾﺯ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم و ﯾه ﮔوﺷه ﻧﺷستم.

ﯾﮑی اﺯ مرﺩای خوﺷتﯾپی ﮐه با ارش اﻧﮕار ﺩوست بوﺩ ﮐﻧارم ﻧﺷست و ﮔﻔت:سالم و ﺩرﺩ بر باﻧوی ﺯﯾبا

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم:سالم

ارش اوﻧطرﻑ مﯾﺯ ﻧﺷست ﯾه ﺯﻧه هم ﮐﻧارش ﻧﺷست وبراش غذا ﮐﺷﯾﺩ

مرﺩﻩ اروم ﺩر ﮔوﺷم ﮔﻔت:اسم اﯾن باﻧوی ﺯﯾبا ﭼﯾه؟
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ﻧﮕاهی به ارش اﻧﺩاختم وﮔﻔتم:پرﯾﻧاﺯ

ﯾه قلپ اﺯ مﺷروبش خورﺩ وﮔﻔت:به سالمتی باﻧوی ﻧاﺯ

حرص خورﺩن ارش و به وﺿوح مﯾﺩﯾﺩم

اما توﺟﻬی ﻧﮑرﺩم وفﻘط غذامو خورﺩم.

مرﺩﻩ با هﯾﺯی ﮐﻝ هﯾﮑلمو براﻧﺩاﺯ ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﺩوست ﺩاری به سﯾﻧما بﯾای؟

با ﺩهن ﮔﺷاﺩ ﮔﻔتم:ﺟان؟

خوﻧسرﺩ ﮔﻔت:تو خﯾلی ﭼﻬرﻩ ی خاصی ﺩاری اﮔه فﯾلم باﺯ ﮐﻧی ومﻌروﻑ ﺷی همه ﻋاﺷﻘت مﯾﺷن من
مﯾتوﻧم ﮐمﮑت ﮐﻧم بری تو سﯾﻧما

قبﻝ اﺯ اﯾﻧﮑه ﭼﯾﺯی بﮕم ارش قاطﻌاﻧه وﺟﺩی ﮔﻔت:پرﯾﻧاﺯ هﯾﭻ ﺟا ﻧمﯾرﻩ اﻻﻧم هر ﭼه ﺯوﺩ تر باﯾﺩ برﮔرﺩﻩ
اتاقش

مثﻝ همﯾﺷه اون ﻋوﺿی بﻬم ﺯور مﯾﮕﻔت
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با ﻧاراحتی اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم و رفتم خوابﯾﺩم اﯾﻧﻘﺩر ﮐالفه بوﺩم ﮐه ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﮐی خوابم برﺩ
با صﺩای ﻧﻔسای تﻧﺩی ﮐه تو صورتم مﯾخورﺩ بﯾﺩار ﺷﺩم

با ﺩﯾﺩن مرﺩ باﻻی سرم خواستم ﺟﯾغ بﺯﻧم ﮐه سرﯾع ﺟلوی ﺩهﻧمو ﮔرفت

رو ﺩراﺯ ﺷﺩ وﮔﻔت:هﯾس ﻋروسﮏ خوﺷﮕﻝ

ﺯﯾر ﺩست وپاش ﺩاﺷتم ﻟه مﯾﺷﺩم

اروم ﻟباﺷو رو پﯾﺷوﻧﯾم ﮔذاﺷت وبوسﯾﺩ ﺯمﺯمه ﮐرﺩ:ﻋوﺿی بوی تﻧت ﺩﯾووﻧم مﯾﮑﻧه ﻋاﺷﻘتم

ﺩستش ﺟلوی ﺩهﻧم بوﺩ وماﻧع ﻧﻔس ﮐﺷﯾﺩﻧم ﺩاﺷتم خﻔه مﯾﺷﺩم

ﺩستﺷو فرو ﮐرﺩ تو ﻟباسم ﮐمی با سﯾﻧه هام باﺯی ﮐرﺩ

هر ﭼی تﻘال مﯾﮑرﺩم اﺯ ﺯﯾر ﺩست وپاش بﯾرون بﯾام ﺯورم بﻬش ﻧمﯾرسﯾﺩ.

با ﺷﻬوت به تﻧم خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ خواست ﺩستﺷو ﻻی پام ببرﻩ ﮐه با ﺯاﻧو تو ﺷﮑمش ﺯﺩم
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ﯾه ﻟحظه اخی ﮔﻔت و ﺩستﺷو اﺯ رو ﺩهﻧم بلﻧﺩ ﮐرﺩ ﮐه با تمام وﺟوﺩم ﺟﯾغ بلﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩم

اﯾﻧﻘﺩر ﺟﯾغم بلﻧﺩ بوﺩ ﮐه صﺩاش تو ﮐﻝ ﻋمارت پﯾﭼﯾﺩ

سرﯾع ﭼراغای ساﻟن روﺷن ﺷﺩ

ﮔموﻧم ﭼﻧﺩ تا باﺩﯾﮕارﺩ مرﺩ وخﺩمتﮑار ﺯن ﺩم ﺩر اومﺩن:خاﻧوم ﭼﯾﺯی ﺷﺩﻩ؟

مرﺩﻩ اﺯ روم بلﻧﺩ ﺷﺩ

مﻌلوم بوﺩ ﮐه حسابی هوﻝ ﺷﺩﻩ:پﺩرسگ مﯾﮑﺷمت اﮔه ﺯر اﺿافه بﺯﻧی

خﺩمتﮑارا ﮐه صﺩاﯾی ﻧﺷﻧﯾﺩن ﺩر وباﺯ ﮐرﺩن اﺯ ترس واﺿطراب ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم

تﻧم ﺩاغ بوﺩ

خﺩمتﮑارا ﮐه اﺯ ﺩﯾﺩن اﯾن وﺿع تﻌﺟب ﮐرﺩﻩ بوﺩن ﮔﻔتن:ﺁقا اﯾﻧﺟا ﭼه خبرﻩ؟

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه ﺁرﺷم به اتاقم اومﺩ با ﺩﯾﺩن ﺁرش روح اﺯ تﻧم پرﯾﺩ
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ﺿربان قلبم ﺩوبرابر ﺷﺩ

ﺩاﺷتم اﺯ استرس مﯾمرﺩم.

ﺁرش با ﭼﺷای سرخ اﺯ خواب وخﺷم ﮔﻔت:اﯾﻧﺟا ﭼه خبرﻩ

مرﺩﻩ ﻻﺷی با اﻋتماﺩ به ﻧﻔس وخوﻧسرﺩ ﮔﻔت:ﭼﯾﺯی ﻧﯾس اﯾن خاﻧوم اﺯ من خواست امﺷب و باهم بﮕذروﻧﯾم
وﻟی ظاهرا

ﺁرش ﺩاﺩ ﺯﺩ:خﻔه خون

اﺷﮏ تو ﭼﺷام ﺟوﺷﯾﺩ:ﺁرش بخﺩا ﺩروغه....
تمام صورتم اﺯ اﺷﮏ خﯾس ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺁرش ﯾﻘه ی اون مرﺩﻩ رو ﮔرفت

و ﮐوبوﻧﺩش به ﺩﯾوار ﺩاﺩ ﺯﺩ  :تو خوﻧه ی من ﭼه ﮔﻬی مﯾخورﺩی حﯾوون

مرﺩﻩ ﺩستی به ﯾﻘش ﮐﺷﯾﺩ و خﯾلی رﯾلﮑس ﮔﻔت :ﺁرش اون خوﺩش خواست خوﺩش ﺩﻋوتم ﮐرﺩ تو اتاقش
حاﻻ ﮐه ترو ﺩﯾﺩﻩ خوﺩﺷو ﺯﺩﻩ به موش مرﺩﮔی

ﯾﻬو ﺁرش ﮔلوﺷو ﮔرفت و ﺩاﺩ ﺯﺩ
 -خﻔه ﺷو حروم ﺯاﺩﻩ

تمام بﺩﻧم اﺯ ترس و ﮔرﯾه بی حس ﺷﺩﻩ بوﺩ
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اتاق پر ﺁﺩم بوﺩ سﻌی ﺩاﺷتن ﺁرﺷو اﺯ اون مرﺩﻩ ﺟﺩا ﮐﻧن وﻟی ﺁرش خﯾلی ﻋصبی بوﺩ

اون مرﺩﻩ ام خﯾلی رﯾلﮑس بوﺩ ﮔﻔت :فﮑر ﻧمﯾﮑرﺩم ﯾاور ﺁستاﻧه هم با هرﺯﻩ ها برو بﯾاﯾی ﺩاﺷته باﺷه

اﮔه بﻘﯾه بﻔﻬمن همﭼﯾن اﺩماﯾی تو خوﺩﻧت رفت و امﺩ ﺩارن به ﻧظرت ﭼی مﯾﺷه

ﻋوﺿی ﺩاﺷت تﻬﺩﯾﺩش مﯾﮑرﺩ ﮐه به بﻘﯾه مﯾﮕه ﺁرش با فاحﺷه ها رابطه ﺩارﻩ
ﺁرش ﺩوبارﻩ به سمتش ﯾورش برﺩ

ﮐه ﭼﻧﺩ ﻧﻔر ﺟلوﺷو ﮔرفتن وﻟی ﺯور اون وحﺷی ﮐﺟا و بﻘﯾه ﮐﺟا مﺷت محﮑمی تو صورت مرﺩﻩ ﮐوبﯾﺩ

 -حﯾوون ﮔمﺷو بﯾرون اﺯ خوﻧه ی من ﯾه ﺩفه ﺩﯾﮕه اسمﺷو رو ﺯبوﻧت بﯾاری ﮔرﺩﻧتو مﯾﺷﮑﻧم

ﺁرش برای بﺩرقه ی مﻬموﻧاش رفته بوﺩ ﺩاﺷتم مﯾمرﺩم اون همﯾﻧﺟورﯾﺷم به خوﻧم تﺷﻧه بوﺩ

اﻻن فﮑر من اﺯ اون ون مرتﯾﮑه بی ﻧاموس خواستم بام رابطه ﺩاﺷته باﺷه مﯾﮑﺷتم حتما

ﯾﻬو ﺩرﻩ اتاق به ﺷﺩت به هم ﮐوبﯾﺩﻩ ﺷﺩ اﺯ رو تخت پرﯾﺩم به ﭼﺷمای وحﺷتﻧاک و سرخش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﺩﻟم
فرو رﯾخت

بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ با ترس ﻋﻘب رفتم به ﺩﯾوار خورﺩم باهام ﺩﻩ ساﻧت فاصله ﺩاﺷت
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ﭼوﻧمو محﮑم ﮔرفت ﺩاغﯾه اﺷﮑو رو صورتم حس مﯾﮑرﺩم ﺯبوﻧت اﺯ ﻧﮕاﻩ وحﺷتﻧاﮐش ﺩاﺷت بﻧﺩ مﯾرفت به
سختی ﮔﻔتم

 -ﺁرش به خﺩا من ﮐاری ﻧﮑرﺩم من خواب بوﺩم وقتی بﯾﺩار ﺷﺩم ﺩﯾﺩم اون ﮐثافت روم خوابﯾﺩﻩ

ﯾﻬو ﺩستﺷو محﮑم ﺟلو ﺩهﻧم ﮔرفت
 -هﯾﯾسسسس خﻔه ﺷو ﭼرا باﯾﺩ مﯾومﺩ اتاقت؟ ﮔﻔت تو ﺩﻋوتش ﮐرﺩی

با ﮔرﯾه ﮔﻔتم :ب خﺩا به ارواح خاک بابام اون مﯾخواست بﻬم تﺟاوﺯ ﮐﻧه اﮔه ﻧمﯾرسﯾﺩﯾﺩ
ﺩاﺩ ﺯﺩ  :بسه
 ﮐﺟا بوﺩﯾﺩ ﮐه رسﯾﺩم ﻧﺯاﺷتم اﺩامه بﺩﯾﺩ هااهﻖ هﻖ ﻧﻔسمو بﻧﺩ ﺁورﺩﻩ بوﺩ ﯾﻘمو تو مﺷتش فﺷرﺩ
 بسه اﯾﻧﻘﺩ خوﺩتو به موش مرﺩﮔی ﻧﺯﻧﻧن بﮕو ﺩاﺷتی ﭼه غلطی مﯾﮑرﺩی تو ﮔه خورﺩی بش ﭼراغ ﺩاﺩیﺟﯾغ ﺯﺩم  :ب خﺩا من خواب بوﺩم اون ﻋوﺿﯾه ﻻﺷی ﺟلو ﺩهﻧمو ﮔرفته بوﺩ
به سرتا پام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ
 تو ﮔه خورﺩی با اﯾن ﻟباسا اومﺩی پاﯾﯾنﻟباسام خﯾلﯾم بﺩ ﻧبوﺩ هﯾﭼی ﻧﮕﻔتم فﻘط هﻖ هﻘم بلﻧﺩ تر ﺷﺩ
 غلط ﮐرﺩی ﺟلوﺷون هرهر ﮐرﮐر راﻩ اﻧﺩاختی مﮕه بت ﻧﮕﻔتم حﻖ ﻧﺩاری پاﯾﯾن بﯾای به خﺩا من ﮐاری ﻧﮑرﺩمبا ﻧﮕاﻩ وحﺷتﻧاﮐی ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت :ﯾه ﺩفه ﺩﯾﮕه اﺯﯾن ﻟباسا بپوﺷی و ﺟلو مرﺩا هروﮐر ﮐﻧی سرتو مﯾﺯارم
رو سﯾﻧت
بﻌﺩم رو تخت هلم ﺩاﺩ و با اﻋصاب ﺩاغون سمت پﻧﺟرﻩ رفت تلﻔن تو اتاقو ﮔرفت بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
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....... ماﺩرﺷو بﯾار ﺟلو ﭼﺷاش ......... خالصش ﮐنخﺩاروﺷﮑر بﻌﺩ اﯾﻧﮑه مﮑاﻟمش با اون ﯾارو تموم ﺷﺩ رفته ﮐپه مرﮔﺷو ﮔذاﺷت و هﯾﭼی بﻬم ﻧﮕﻔت

ﯾﻌﻧی بخاطرﻩ اﯾﻧﮑه اون مرﺩﻩ بﻬم ﻧظر ﺩاﺷت ﮐﺷتش؟!

اﯾﻧﻘﺩر روی من حساس بوﺩ؟!

ﮐاش مﯾتوﻧستم احساس ﺁرش و بﻔﻬمم
اﮔه ﻋاﺷﻘم بوﺩ ﻻﻋﻘﻝ ﯾه ذرﻩ محبت بﻬم مﯾﮑرﺩ اما اﯾن مﺟسمه ی ﯾخی هﯾﭻ ابراﺯ ﻋالقه ای تو ﺯﻧﺩﮔﯾش ﯾاﺩ
ﻧﮕرفته اﻧﮕار

پوفی ﮐرﺩم و رفتم خوابﯾﺩم.

اﯾﻧﻘﺩر خسته و ﺁﺷﻔته بوﺩم ﮐه ﻧﺯﺩﯾﮑای ﻧاهار بﯾﺩار ﺷﺩم

خﺩمتﮑار صﺩام ﺯﺩ ﮐه سر مﯾﺯ غذا برم

هﻧوﺯ ﯾه ذرﻩ بابت اتﻔاقات ﺩﯾﺷب اﺯش مﯾترسﯾﺩم
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با ﺩﻟﺷورﻩ صﻧﺩﻟی وﮐﺷﯾﺩم وﻧﺷستم.

ارش حتی ﻧﮕام ﻧﮑرﺩ ﺩاﺷت غذا مﯾخورﺩ

اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم:سالم

طبﻖ مﻌموﻝ اون سر بی صاحبﺷو تﮑون ﺩاﺩ وﻟی ﺯبوﻧﺷو ﻧﭼرخوﻧﺩ ﮐه بﮕه سالم.

هر ﺟور بوﺩ ﺩﯾﮕه باﯾﺩ اﻋتماﺩﺷو ﺟلب مﯾﮑرﺩم

ﭼﻧﺩ تا قاﺷﻖ غذا خورﺩم وﮔﻔتم:ﺁرش

سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ

ﺁروم ﮔﻔتم:من ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼطوری اﺯت تﺷﮑر ﮐﻧم

_بابته؟

تو ﭼﺷماش خﯾرﻩ ﺷﺩم:اﮔه تو ﻧبوﺩی مﻌلوم ﻧبوﺩ اون ﻋوﺿی باهام ﭼی ﮐار ﮐﻧه اﮔه حماﯾتم ﻧمﯾﮑرﺩی بﻬم
تﻬمت هرﺯﮔی مﯾﺯﺩ و مﻧو سﻧﮕسار مﯾﮑرﺩن من بﻬت مﺩﯾوﻧم بﮕو ﭼی ﮐار ﮐﻧم برای ﺟبران؟
101

غذاﺷو ﺟوﯾﺩ ﯾه ﮐم ﺁب خورﺩ وﮔﻔت:تو ﺟﺯو امواﻝ من محسوب مﯾﺷی مﻧم اﯾﻧﻘﺩر بی غﯾرت ﻧﯾستم ﮐه بذارم
به ﮐسﯾﮑه ماﻝ مﻧه تﻌرض بﺷه.

ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم:بابت همه ﭼﯾﺯ ممﻧوﻧم

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ:ﯾاﺩت رفته؟ من هموﻧم ﮐه خوﻧه ﺯﻧﺩﮔﯾتو اﺯت ﮔرفت

سرﯾع و با ذوق ﮔﻔتم:ارﻩ وﻟی اون مرغﺩوﻧی ﮐﺟا و اﯾن قصر ﮐﺟا اﺯ اون ﮔذﺷته اوﻧﺟا ﮐلی ﻧﮕاﻩ هرﺯ روم
بوﺩ اﯾﻧﺟا اﯾﻧﻘﺩر اﺯ تو حساب مﯾبرن ﮐه ﺟرئت ﻧمﯾﮑﻧن ﭼپ ﻧﮕام ﮐﻧن

بﻌﺩش ﻟبخﻧﺩ ﺷﯾطوﻧی ﺯﺩم اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم و رو پاش ﻧﺷستم اﺯ اﯾﻧﮑارم خﯾلی تﻌﺟب ﮐرﺩ وﮔﻔت:پاﺷو مﮕه
.....

ﻧذاﺷتم حرفﺷو بﺯﻧه ﺩستمو ﮔذاﺷتم رو ﻟباﺷو ﮔﻔتم:هﯾش فﻘط به من ﮔوش ﮐن

ﺩستمو پس ﺯﺩ :خﻔم ﮐرﺩی

با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔتم:فﮑر ﮐﻧم تو اﯾن ﮐﻝ ﺷﻬر من فﻘط ﺟرئت ﺩارم اﯾﻧﻘﺩر باتو راحت باﺷم.
پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ
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مﮕه وا مﯾﺩاﺩ مرﺩک ﻋوﺿی

ﺩستی تو صورتش ﮐﺷﯾﺩم وﮔﻔتم:ﺩوسم ﺩاری مﮕﻧه ؟

هلم ﺩاﺩ و اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ:مست ﮐرﺩی؟ﯾا خمار موﻧﺩی ﮐه اﯾﻧﻘﺩر ﺷر ور مﯾﮕی؟

تلخ ﮔﻔتم:ﯾﻧی ﺩوسم ﻧﺩاری؟

سمت پﻧﺟرﻩ رفت به بﯾرون ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت:سام اﺯ پارﯾس برﮔﺷته اﻻن طﻬراﻧه

ﻧﻔسم به ﺷمارﻩ افتاﺩ.ﺩﻟم خﯾلی براش تﻧگ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺩست وپام تو ﯾه ﻟحظه ﯾخ ﮐرﺩ.

برﮔﺷت و پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ:ﭼﯾه ﻻﻝ ﺷﺩی؟ تا ﯾه پﯾش ﮐه ﺩاﺷتی بلبﻝ ﺯبوﻧی مﯾﮑرﺩی؟

ﭼﻧﺩ قﺩم سمتش رفتم وﮔﻔتم:خب ﮐه ﭼی؟ به من ﭼه ﮐه اومﺩﻩ؟

مرموﺯ ﻧﮕام ﮐرﺩ:ﯾﻌﻧی مﯾخوای بﮕی حسی بﻬش ﻧﺩاری
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حسی به سام ﻧﺩاﺷتم؟ مﻌلومه ﻩ ﺩاﺷتم اما سﻌی ﮐرﺩم حﻔظ ظاهر ﮐﻧم:من فﻘط مﺩﯾون سامم ﭼون اﮔه ﻧﺟاتم
ﻧمﯾﺩاﺩ اﻻن سرﻧوﺷت پروﯾن ﺩﭼارم مﯾﺷﺩ

بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ

فﻘط ﭼﻧﺩ ساﻧت فاصله ﺩاﺷتﯾم ﮐه ﮔﻔت:همﯾن؟

اﯾﻧﻘﺩر ﭼﺷماش وحﺷی بوﺩ ﮐه صﺩامو به ﻟرﺯﻩ ﺩر می اوورﺩ :ﺁ..ﺁرﻩ

ﻧﮕاهش رو ﻟبم ﻟغﺯﯾﺩ.

ﺷاﯾﺩ مﯾخواست امتحاﻧم ﮐﻧه ﮐه ببﯾﻧه حرفام راسته ﯾا ﺩروغ

اروم ﭼﺷمامو بستم

ﭼارﻩ ای ﻧﺩاﺷتﯾم بﺩون اﯾﻧﮑه ﮐاری ﮐﻧه ﯾا ﭼﯾﺯی بﮕه سﯾﮕارﺷو روﺷن ﮐرﺩ و اﺯ ساﻟن بﯾرون رفت مرتﯾﮑه
رواﻧی.

ﮔرامافون تو ساﻟن و روﺷن ﮐرﺩ و رو ﯾﮑی اﺯ مبال ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩ.
تن تو ظﻬر تابستوﻧو بﯾاﺩم مﯾارﻩ
رﻧگ ﭼﺷمﻬای تو باروﻧو بﯾاﺩم مﯾارﻩ
وقتی ﻧﯾستی ﺯﻧﺩﮔی فرقی با ﺯﻧﺩون ﻧﺩارﻩ
قﻬر تو تلخی ﺯﻧﺩوﻧو بﯾاﺩم مﯾارﻩ
من ﻧﯾاﺯم تو رو هر روﺯ ﺩﯾﺩﻧه
اﺯ ﻟبت ﺩوست ﺩارم ﺷﻧﯾﺩﻧه
تو بﺯرﮔی مثﻝ اون ﻟحظه ﮐه بارون مﯾﺯﻧه
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تو همون خوﻧی ﮐه هر ﻟحظه تو رﮔﻬای مﻧه
تو مثﻝ خواب ﮔﻝ سرخی ﻟطﯾﻔی مثﻝ خواب
من هموﻧم ﮐه اﮔه بی تو باﺷه ﺟون مﯾﮑﻧه
من ﻧﯾاﺯم تو رو هر روﺯ ﺩﯾﺩﻧه
اﺯ ﻟبت ﺩوست ﺩارم ﺷﻧﯾﺩﻧه
تو مثﻝ وسوسه ﺷﮑار ﯾﮏ ﺷاپرﮐی
تو مثﻝ ﺷوق رها ﮐرﺩن ﯾﮏ باﺩباﺩﮐی
تو همﯾﺷه مثﻝ ﯾﮏ قصه پر اﺯ حاﺩثه ای
تو مثﻝ ﺷاﺩی خواب ﮐرﺩن ﯾﮏ ﻋروسﮑی
من ﻧﯾاﺯم تو رو هر روﺯ ﺩﯾﺩﻧه
اﺯ ﻟبت ﺩوست ﺩارم ﺷﻧﯾﺩﻧه
تو قﺷﻧﮕی مثﻝ ﺷﮑلﻬاﯾی ﮐه ابرها مﯾساﺯﻧﺩ
ﮔلﻬای اطلسی اﺯ ﺩﯾﺩن تو رﻧگ مﯾباﺯﻧﺩ
اﮔه مرﺩهای تو قصه بﺩوﻧن ﮐه اﯾﻧﺟاﯾی
برای برﺩن تو با اسب تﻧلﻧﺩر مﯾتاﺯﻧﺩ
من ﻧﯾاﺯم تو رو هر روﺯ ﺩﯾﺩﻧه
اﺯ ﻟبت ﺩوست ﺩارم ﺷﻧﯾﺩﻧه
ﯾه اهﻧگ قﺷﻧگ اﺯ فرﯾﺩون فروغی بوﺩ

به محض اﯾﻧﮑه اﺯ خوﻧه بﯾرون رفت به خوﻧه ی سام ﺯﻧگ ﺯﺩم
رفتم تو اتاق ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم باورم ﻧمﯾﺷه باﻻخرﻩ سام برﮔﺷته بوﺩ ﺩستام مﯾلرﺯﯾﺩ همه حسا با هم بﻬم
حﺟوم ﺁورﺩﻩ بوﺩ ﺩﻟتﻧﮕﯾو ترس و هﯾﺟان باﯾﺩ ﭼه غلطی مﯾﮑررم؟ من ﮐه هﯾﭻ ﻋالقه ای به اﯾﻧﺟا موﻧﺩن
ﻧﺩاﺷتم باﻻخرﻩ ﯾه روﺯم ﺁرش سرمو ﺯﯾرﺁب مﯾﮑرﺩ مثه اون همه ﺁﺩمی ﮐه ﮐﺷته بوﺩﺷون ﯾه ﻟحظه فﮑری
اﺯ سرم ﮔذﺷت ﮐه ﯾه ﺟوری پﻧﻬاﻧی به سام ﺯﻧگ بﺯﻧم و بﯾاﺩ اﯾﻧﺟا ببرم وﻟی ﻧه اﮔه ﺁرش باﺷه قطﻌا
ﻧمﯾﺯارﻩ سام ببرم و با هم ﮔالوﯾﺯ مﯾﺷن اﺯون ﺁرش وحﺷی هﯾﭼی بﻌﯾﺩ ﻧﯾست ﮐه ﺁﺩماﺷو سراغ سام بﻔرسته
رو تخت ﻧﺷستم و سرمو تو ﺩستام ﮔرفتم ﺩستام ﯾخ ﮐرﺩﻩ بوﺩ تصمﯾم ﮔرفتم همﯾن فرﺩا فرار ﮐﻧم اﺯﯾن ﺟا
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صبح ﺯوﺩ ﮐه خﺩمتﮑارا خوابن باﯾﺩ فرار مﯾﮑرﺩم ﻧﮕﻬباﻧام ﯾه ﺟوری مﯾپﯾﭼوﻧﺩم ﭼﺷمم به تلﻔن ﮔوﺷه اتاق
خورﺩ ﺩرسته خطا به هم وصﻝ بوﺩ ﯾﻧی اﮔه به ﮐسی ﺯﻧگ مﯾﺯﺩم ﺁرش اﺯ تلﻔن پاﯾﯾن مﯾﻔﻬمﯾﺩ وﻟی باﯾﺩ
رﯾسﮏ مﯾﮑرﺩم
با ﺩستای ﻟرﺯون ﺷمارﻩ خوﻧﺷوﻧو ﮔرفتم اﻧﮕار مﻌﺟﺯﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﭼون خوﺩش برﺩاﺷت با ﮔﻔتن اﻟوش قلبم تو
سﯾﻧم فرو رﯾخت ﺩﯾﺩ ﺟواب ﻧمﯾﺩم با صﺩای خﻧﺩوﻧی ﮔﻔت :ﭼﯾه ﻻﻟی ﯾا صﺩامو ﺷﻧﯾﺩی اﺯ ذوق بﻧﺩ رفتی؟
خﻧﺩم ﮔرفت ﻋوﺿﯾه مغرور با صﺩای ﻟرﺯون ﮔﻔتم  :سالم پرﯾﻧاﺯم
 به به پری خاﻧم ﯾﻧی اﯾﻧﻘﺩ ﺩاری برام تلﻑ مﯾﺷی ﮐه ﺷباﻧه ﺯﻧگ ﺯﺩی؟ مﯾﮕﻔتی خوﺩم مﯾومﺩم سام من خوﻧه ﻧﯾستمصﺩاش ﺟﺩی ﺷﺩ :ﻧصﻔه ﺷبی ﮐﺟاﯾی پس
 خوﻧه ی ﺁرﺷمﭼﻧﺩ ﻟحظه صﺩاﯾی ﻧﯾومﺩ با صﺩای ﺁرومی ﮐه ﻧﺷون مﯾﺩاﺩ خﯾلی ﺷﮏ ﺯﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﮔﻔت :ﺁرش؟ ﮐﺩوم ﺁرش
 ﺁرش ﺁستاﻧه اوﻧﺟا ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی توصﺩاش متﻌﺟب و ﻋصبی بوﺩ
 ﺩاستاﻧش مﻔصله ﻧپرس اون ﻋوﺿی به ﺯور اورﺩم اﯾﻧﺟا وقتی ﺷما ﻧبوﺩﯾﺩ باﯾﺩ فرار ﮐﻧم و بﯾام ببﯾﻧمتﺟﺩی ﮔﻔت :همﯾن اﻻن مﯾام ﺩﻧباﻟت اون مرتﯾﮑه ﺩﯾﮕه پاﺷو اﺯ ﮔلﯾمش ﺩراﺯ تر ﮐرﺩﻩ
 ﻧه ﻧه اﻻن ﻧمﯾﺷه فرﺩابﯾا پارک ﺷﻬﯾاﺩ ساﻋت ﺷﯾش صبح باﺷه وﻟی اون مرتﯾﮑه..ﻧﺯاﺷتم ﺟملﺷو اﺩامه بﺩﻩ -من باﯾﺩ برم سام فرﺩا همه ﭼﯾو مﯾﮕم
رو تخت ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم و ﭼﺷمامو بستم طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه خوابم برﺩ وقتی بﯾﺩار ﺷﺩم هوا هﻧوﺯ تارﯾﮏ بوﺩ
اواﯾﻝ ماﻩ تابستون بوﺩ رو تخت ﻧﺷستم و ﺩستی تو موهای بﻬم رﯾختم ﮐﺷﯾم با اﯾن ﮐه تابستون بوﺩ اﺯ ﻻی
پﻧﺟرﻩ سوﺯ سرﺩی مﯾومﺩ ﯾاﺩ سام افتاﺩم صﺩاش ﺩﯾﺷب هم متﻌﺟب بوﺩ هم ﯾه ﮐم ﻋصباﻧی ﺷﺩ ﻧﯾﺷم باﺯ ﺷﺩ
هه اﻟبته ﺷاﯾﺩم ﺩاﺷتم فﮑر ﺩختروﻧه مﯾﮑرﺩم و اصال ﻋصباﻧی ﻧﺷﺩﻩ بوﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩم ساﻋت پﻧج بوﺩ ﻧﻔس
ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و رفتم ﯾه ﻟباس راحتی اﺯ تو ﮐمﺩ برﺩاﺷتم ﯾه پﯾرهن ﮐوتاﻩ مﺷﮑی بوﺩ با ﺷلوار تﻧگ مﺷﮑی
پوﺷسﺩم و ﯾه ﮐالهم سرم ﮔذاﺷتم وساﯾلمو برﺩاﺷتم و ﺁروم ﺩرو باﺯ ﮐرﺩم خوﻧه غرق تارﯾﮑی بوﺩ قلبم
ﺩاﺷت تو ﺩهﻧم مﯾومﺩ با قﺩمای ﺁهسته به سمت ﺩرساﻟن رفتم هر ﺁن حس مﯾﮑرﺩم ﺁرش ﯾﻬو ﺟلوم ظاهر ﺷه
اﺯ ساﻟن بﯾرون رفتم ﻧﻔس حبس ﺷﺩمو بﯾرون ﺩاﺩم و به هر بﺩبختی بوﺩ اﺯ ﺩرخروﺟی ام رﺩ ﺷﺩم وقتی تو
ﮐوﭼه رسﯾﺩم ﺷروع ﮐرﺩم به ﺩوﯾﺩن و اﺯون خوﻧه ی ﺟﻬﻧمی ﺩور ﺷﺩم هوا ﮔرگ و مﯾش ﺷﺩﻩ بوﺩ و ﻟرﺯ
بﺩی تو تﻧم مﯾپﯾﭼﯾﺩ پارﮐه تﻘرﯾبا ﻧﺯﺩﯾﮏ خوﻧه ی ﺁرش بوﺩ رسﯾﺩم باﻻخرﻩ ساﻋت طرفای همون ﺷش ﺷﺩﻩ
بوﺩ ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم ﮐه سامو ببﯾﻧم ﯾﻬو ﺩستی به ﺷﺩت به ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم ﺟﯾغ ﺯﺩم
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با وحﺷت به ﻋﻘب برﮔﺷتم ﮐه برﮔﺷتم ﮐه با ﭼﻬرﻩ ی خﻧﺩون سام رو به رو ﺷﺩم با حرص مﺷت محﮑمی
به باﺯوش ﮐوبﯾﺩم
 مﮕه مرﯾﺿی ؟ مرﺩم اﺯ ترسس بی اختﯾار تو بغلش پرﯾﺩم اﯾﻧﻘﺩ تو اﯾن مﺩت ترس و استرس بم وارﺩ ﺷﺩﻩبوﺩ ﮐه به ﺁغوش امن ﯾه ﻧﻔر احتﯾاج ﺩاﺷتم واقﻌا اوﻧم ﺩستاﺷو ﺩورم حلﻘه ﮐرﺩ ﮐه همه تﻧم ﻟرﺯﯾﺩ و پر اﺯ
حس ﻟذت ﺷﺩ
تو ﮔوﺷم با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت  :تا وقتی من هستم حﻖ ﻧﺩاری اﺯ ﭼﯾﺯی بترسی
ﻧﯾﺷم ﺷﻝ ﺷﺩ و ﮔﻔتم  :ﺟﻧاب سﻌاﺩت اﻧﮕار ﺁب و هوای پارﯾس بﻬتون ساخته ﺟﻧتلمن ﺷﺩﯾﺩ
بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ و ﮔﻔت بوﺩم
ﺩستمو رو سﯾﻧش ﮔذاﺷتم  -مﯾخواﯾﺩ مخمو بﺯﻧﯾﺩ؟
بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ  :مخ تو ﮐه به صورت خوﺩﮐار ﺯﺩﻩ ﺷﺩﻩ
باﺯم پرو بوﺩ ﯾه ﻟحظه همه ترسم ﯾاﺩم رفت هوا روﺷن ﺷﺩﻩ بوﺩ اما هﻧوﺯ سوﺯ بﺩی ﺩاﺷت ﺩوبارﻩ ترس
اومﺩ سراﻋم
 مﯾﺷه ﺯوﺩتر اﺯﯾن ﺟا برﯾم؟ مﯾترسم ﺁرش برسه ﯾه بالﯾی سرمون بﯾارﻩبا اخم ﮔﻔت :غلط ﮐرﺩﻩ اون تا همﯾﻧﺟاﺷم غلط ﺯﯾاﺩی ﮐرﺩﻩ بﻌﺩا تصوﯾه حساب مﯾﮑﻧم باهاش
 مﯾﺷه برﯾم؟سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ ماﺷﯾﻧش ﯾﮏ خﯾابون باﻻتر پارک بوﺩ سرﺩم ﺷﺩﻩ بوﺩ و ﺩستامو ﺩورم پﯾﭼﯾﺩﻩ بوﺩم ﮐه ﯾﻬو
ﻋطری تو مﺷامم پﯾﭼﯾﺩ بﻌﺩم ﮐتش رو ﺷوﻧم افتاﺩ و ﮔرمای ﻟذت بخﺷی به تﻧم تﺯرﯾﻖ ﺷﺩ تو ﮔوﺷم با ﻧﯾش
باﺯ ﮔﻔت :اﯾﻧم اﺯ ﺁثار همون ﺟﻧتلمﻧﯾمه
 خوﺩتون سرﺩتون ﻧﺷه ﯾه وقت؟ ﻧه من ﮔرممه اﮔه سرﺩم بوﺩ ﮐه ﮐتمو به تو ﻧمﯾﺩاﺩم من اﺯﯾن فﺩاﮐارﯾا برا ﻧﻧمم ﻧمﯾﮑﻧمﻋوﺿی ﻟﻌﻧتی هی مﯾخواست تﮑرار ﮐﻧه پﯾش خوﺩم فﮑر ﺩختروﻧه ای ﻧﮑﻧم پوﺯخﻧﺩ بی مﻌﻧی ﺯﺩم تا ﯾه ﮐم
اﺯون حس ﺯاﯾه ﺷﺩﻧم ﮐم ﮐﻧه تو ماﺷﯾن ﻧﺷستﯾم ماﺷﯾﻧو روﺷن ﮐرﺩ و همﺯمان ﮔﻔت :خوب مﯾﺷﻧوم خوﻧه
ﺁرش ﭼی ﮐار مﯾﮑرﺩی ﺩقﯾﻘا؟
ﻟحﻧش اﻧﮕاری ﺩستوری بوﺩ ﮔﻔتم :اون ﻋوﺿی اﺯ وقتی تو رفتی سراغم اومﺩ و ﺯﻧﺩﮔﯾمو با خاک ﯾﮑسان
ﮐرﺩ و خوﻧمو ﮔرفت اﺯم و اﺯ ﮐار بی ﮐارم ﮐرﺩ بﻌﺩم ﺩﯾﺩ اوارﻩ ﺷﺩم به ﺯور مﺟبورم ﮐرﺩ برم تو اون
خوﻧه ی ﺟﻬﻧمﯾش
اخمای سام تو هم رفت  :ﭼرا اﯾﻧﮑارو ﮐرﺩ؟
ﭼﯾﺯی اﺯ حرفای ﺁرش ﻧﺯﺩم ﻧمﯾخواستم سام راﺟبم فﮑر بﺩی ﮐﻧه فﻘط ﮔﻔتم ﻧمﯾﺩوﻧم ﺷاﯾﺩ ﮐﯾﻧه ی ﺷخصی
ﺩاﺷته
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اوﻧم سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ
با ترس ﮔﻔتم :اﮔه ﺁرش بﻔﻬمه فرار ﮐرﺩم و پﯾﺩام ﮐﻧه بﺩبختم مﯾﮑﻧه ﭼی ﮐار ﮐﻧم؟
با اطمﯾﻧان ﮔﻔت :اون موقع من ﻧبوﺩم ﮐه اون غلطا رو ﮐرﺩ
 :ﮐمﮑم مﯾﮑﻧی؟
 ﺩﯾﮕه ﻧمﯾﺯارم ﺁﺯاری بت برسوﻧه اون قاتﻝ ﻋوﺿیحس امﻧﯾت همه وﺟوﺩمو ﮔرفت سام با اخم ﮔﻔت :خب حاﻻ تو خوﻧش برﻧامه اﯾم با هم...
ﻧﺯاﺷتم اﺩامه بﺩﻩ و سرﯾع ﮔﻔتم :مﻌلومه ﮐه ﻧه اون اصن اﺯ من خوﺷش ﻧمﯾاﺩ و ﮐﯾﻧه ﺷخصی اﺯم ﺩارﻩ مﻧم
اﯾﻧﻘﺩ پپه ﻧﯾستم بﺯارم ﮐسی بم ﺩست بﺯﻧه
سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ و با ﻧﮕاﻩ خاصی ﮔﻔت :هر ﮐسی؟
سﯾﻧمو صاﻑ ﮐرﺩم ﺩﯾﮕه ﻧباﯾﺩ بش وامﯾﺩاﺩم سرﯾع ﮔﻔتم ارﻩ هرر ﮐسی
با خﻧﺩﻩ روم خم ﺷﺩ ﮐه ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩم تو صورتم فوت ﮐرﺩ و ﮔﻔت :امتحاﻧش مﺟاﻧﯾه
ﭼﺷمامو بستم و اماﺩﻩ ﺷﺩم با پا ﺩهﻧﺷو صاﻑ ﮐﻧم ﮐه ﻋﻘب رفت و با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:همه وﮐﯾال اﯾﻧﻘﺩ ترسون؟
ﻧترس ﻧمﯾخورمت ﮐوﭼوﻟو من فﻘط خوﺷمﺯﻩ ها رو مﯾخورم
ﭼﺷمامو رﯾﺯ ﮐرﺩم ﻋﺟب روﯾی ﺩاﺷت اﯾن بﺷر ﮔﻔتم  :حواستون باﺷه روﺩﻝ ﻧﮑﻧﯾﺩ ﯾه وقت
ﻧﯾﺷش وا ﺷﺩ و سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ  :ﺁرش ﭼه خصومت ﺷخصی با تو ﺩاﺷته
 ﻧمﯾﺩوﻧم خب من وﮐﯾلم حتما ﯾه بار اﺯ ﮐسی ﮐه اون ﺩﻟش ﻧمﯾخواسته ﺩفاع ﮐرﺩم ﯾا باﻋث ﺷﺩم تبرﻋه ﺷهاوﻧم ﮐﯾﻧه ب ﺩﻝ ﮔرفته
سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ اﯾن بﺷر خﯾلی مرموﺯ بوﺩ اصن ﻧمﯾﺷﺩ اﺯ ﮐاراش سر ﺩراورﺩﯾاﺩ حرﻑ ﺁرش افتاﺩم و با
حرص ﮔﻔتم
 ﺷﻧﯾﺩم با ﯾه ﺩختر اﺯ پارﯾس برﮔﺷتﯾﺩسرﺷو تﮑون ﺩاﺩ :خبرا ﭼه ﺯوﺩ مﯾرسه تاﺯﻩ ﺷاﻧس ﺁورﺩم ﮐلی ﺩختر مﯾخواستن بام برﮔرﺩن ﺩﯾﮕه قاﻟﺷون
ﮔذاﺷتم اﯾن ﯾﮑی ﺩر رفت اﺯ بﯾﻧﺷون
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩم  :اﯾﻧﺟا ﮐم بوﺩ اوﻧﺟام ﺁباﺩ ﮐرﺩﯾﺩ؟
 اﻟبته ﺟﻧس وطن ﯾه ﭼﯾﺯ ﺩﯾﮕستا اورﺟﯾﻧاﻟهبﻌﺩم بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩبحثو ﻋوض ﮐرﺩم خوﺩم ﺩر ﺟرﯾان بوﺩم با صﺩ تا ﺩختر ﺩوسته و صﺩ ﻧﻔر ﺩﻧباﻟﺷن همﯾﺷه
 ﮐﺟا مﯾرﯾﺩ؟ ﮐﺟا برﯾم؟108

با تﻌلﻝ ﮔﻔتم  :ﺟﻧاب سﻌاﺩت اون ساواﮐﯾه ﻋوﺿی خوﻧمو ﮔرو ﮔذاﺷته و اﺯم ﮔرفته مﯾتوﻧﯾﺩ ﯾه مسافرخوﻧه
ای ﭼﯾﺯی برام پﯾﺩا ﮐﻧﯾﺩ؟
 ﮐﺟا مﯾرﯾﺩ؟ ﮐﺟا برﯾم؟با تﻌلﻝ ﮔﻔتم  :ﺟﻧاب سﻌاﺩت اون ساواﮐﯾه ﻋوﺿی خوﻧمو ﮔرو ﮔذاﺷته و اﺯم ﮔرفته مﯾتوﻧﯾﺩ ﯾه مسافرخوﻧه
ای ﭼﯾﺯی برام پﯾﺩا ﮐﻧﯾﺩ؟
سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ :ﻧمﯾﺯارم بری مسافرخوﻧه
 ﭼرا ﭼون مﻌلوم ﻧﯾس ﮐی مﯾرﻩ ﮐی مﯾاﺩ امﻧﯾت ﻧﺩارﻩ مﮕه توﯾلستخﻧﺩﯾﺩ :به هر حاﻝ ﻧمﯾﺯارم بری اوﻧﺟا
ﺩﻟم مﯾخواس بپرسم ﭼرا ﻧمﯾﺯاری وﻟی ﺟلو خوﺩمو ﮔرفتم :پس ﮐﺟا برم؟
 :ما فرﺩا مﯾرﯾم ﺷمام تو ﯾه روستا تورﯾستی برای تﻔرﯾح اﮔه بخوای همراهمون مﯾتوﻧی بﯾای برا بﻌﺩﺷم ﯾه
فﮑری مﯾﮑﻧﯾم خوش مﯾﮕذرﻩ اوﻧﺟا هم ﯾه هواﯾی مﯾخوری
سرﯾع قبوﻝ ﮔرﺩم ﭼی بﻬتر اﺯ ﯾه سﻔر بوﺩ تو اﯾن اوﺿاع ﻧتوﻧستم ﺟلو ﺯبوﻧمو بﮕﯾرم و ﮔﻔتم :ﭼرا ﮐمﮑم
مﯾﮑﻧﯾﺩ؟
خﻧﺩﯾﺩ و ﺩستی تو موهای خوش حاﻟتش ﮐه تو اﯾن ﺁفتاب مﯾﺩرخﺷﯾﺩ ﮐﺷﯾﺩ :خوب ﭼون وﮐﯾﻝ پﺩرمی اگ ﯾه
ﭼﯾﺯﯾت بﺷه ﮐارای مام رو هواس خوب
حرصم ﮔرفت باﺯ اﻩ ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا مث احمﻘا اﻧتظار ﯾه حرفه ﺩﯾﮕه رو ﺩاﺷتم اوﻧم اﺯﯾن مغرور بی احساس
 برﯾم ﯾه ﭼﯾﺯی بخورﯾم؟ﯾه ﺩستی ﺯﺩم و سرﯾع ﮔﻔتم :ﭼه مﻌﻧی ﺩارﻩ ﺁﺩم با وﮐﯾﻝ پﺩرش برﻩ ﯾه ﭼﯾﺯی بخورﻩ
 من با بﻘاﻝ محلم ﯾه ﭼﯾﺯی مﯾخورم اﮔه ﺩختر باﺷه تو ﮐه ﺩﯾﮕه ﺟای خوﺩ ﺩاریخﻧﺩﯾﺩم و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم رفتﯾم ﯾه رستوران ﺷﯾﮏ ﺩو پرس ﮐباب سﻔارش ﺩاﺩ بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه بی مﻘﺩمه
ﮔﻔت :ﺩوسم ﺩاری مﮕه ﻧه؟
با ﭼﺷمای ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاهش ﮐرﺩم ﯾه ﻟحظه ﺯبوﻧم بﻧﺩ رفت
ﻧﻔسمو ﻋصبی فوت ﮐرﺩم ﮐه ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ:وﻟی من ﺩوستت ﺩارم
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با ﺩهن ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاش ﮐرﺩم

ﯾه قلپ اب خورﺩ وﮔﻔت اﮔه ﮔﻔتی ﭼﻘﺩر؟

فﻘط سرمو تﮑون ﺩاﺩم

اﻧﮕار ﺯبوﻧمو با ﺯﻧﺟﯾر قﻔﻝ ﮐرﺩﻩ بوﺩن

قلبم اﺯ ﺷﺩت هﯾﺟان به سﯾﻧم می ﮐوبﯾﺩ

به باﻻ ﻧﮕاهی اﻧﺩاخت وﮔﻔت:اﻧﺩاﺯﻩ ستارﻩ های ﺁسمون

اخمی ﮐرﺩم:اﻻن ﮐه روﺯﻩ ستارﻩ ﮐﺟا بوﺩ؟

خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:همون ﺩﯾﮕه
با حرص خﻧﺩﯾﺩم وﮔﻔتم:ﻋوﺿی

_مخلصم

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﻧاهارموﻧو خورﺩﯾم سوار ماﺷﯾن ﺷﺩﯾم
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ماﺷﯾﻧش راحت و قﺷﻧگ بوﺩ

ﺁهﻧﮕی اﺯ ﺩارﯾوش ﮔذاﺷت ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه به موهای خوش حاﻟتش

ﭼﺷمای رﻧﮕی قﺷﻧﮕش خﯾرﻩ ﺷﺩم

خوش به حاﻝ ﺩختری ﮐه صاحب اﯾن مرﺩ مﯾﺷﺩ

خوش به حاﻝ ﺩختری ﮐه روی اﯾن سﯾﻧه ی پﻬن مﯾخوابﯾﺩ

قبﻝ اﺯ اﯾﻧﮑه مﭼمو بﮕﯾرﻩ ﻧﮕاهمو اﺯش ﮔرفتم.

با سرخوﺷی راﻧﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩ و سوت مﯾﺯﺩ ﻧﮕاهی به موهام اﻧﺩاخت وﮔﻔت:توام خوﺷﮕلی ﺁ فﻘط ﯾه ﮐم سﯾاﻩ
سوخته ای

باتروﺷروﯾی ﮔﻔتم:ﯾه ﭼﯾﺯی بﮕو بﮕﻧﺟه من خﯾلﯾم سﻔﯾﺩم
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ﻟبخﻧﺩ ﺷﯾطوﻧی ﺯﺩ:صورتت ﮐه سﯾاهه حاﻻ اﮔه مﻧظورت ﺟاهای ﺩﯾﮕته رسﯾﺩﯾم وﯾال مﺷخص مﯾﺷه

اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم وﮔﻔتم:مﻧظورتون ﭼﯾه؟
اﺯ تو ﺁﯾﻧه ﻧﮕاهی به خوﺩش اﻧﺩاخت وﮔﻔت:ﺟﻧبه ﺷوخی ﻧﺩاری؟ قبلﻧم بﻬت ﮔﻔتم تا ﺩختری خوﺩش ﻧخواﺩ
محاﻟه بش ﺩست بﺯﻧم

با غرور تمام ﮔﻔتم:ﺷاﯾﺩ همﯾن اﺟاﺯﻩ ﻧﺩاﺩن من ﺷمارو حرﯾص ﮐﻧه.

_ﺷما ﭼﯾه؟ با من راحت باش بﮕو تو من مثه ﺁرش ﮐتابی ﻧﯾسم

با اومﺩن اسم ﺁرش تﻧم ﻟرﺯﯾﺩ اﮔه مﯾﻔﻬمﯾﺩ من با سامم ﯾه ﺟای ساﻟم تو بﺩﻧم ﻧمﯾذاﺷت اﮔه ﺯﻧﺩﻩ مﯾذاﺷت مﻧو

ترس اﺯ ﺁرش تو تﮏ تﮏ سلوﻻم ﻧﻔوذ ﮐرﺩﻩ بوﺩ

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﺷام خورﺩﯾم و ﮔذﺷت ﭼﻧﺩﯾن ساﻋت به وﯾالی مورﺩ ﻧظر سام رسﯾﺩﯾم
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اﻟبته من اﯾﻧﻘﺩر خسته بوﺩم ﮐه بﯾﺷتر راهو خوابﯾﺩم

ارش ﺩر و باﺯ ﮐرﺩ وﮔﻔت:بﻔرما تو ﻟﯾﺩی

اﺯ ﺩر ﮐه وارﺩ ﺷﺩم محو خوﻧه ی وﯾالﯾی قﺷﻧگ ﺷﺩم

سبﺯﻩ هاو ﮔالی ﮐﻧار سﻧﮕﻔرﺷا استخر وسط حﯾاط و ﺩرختای بلﻧﺩ و ﻧم ﺩار اﺯ بارون مﻧظرﻩ ی خﯾلی
قﺷﻧﮕی اﯾﺟاﺩ ﮐرﺩﻩ بوﺩ

ترس ﻋمﯾﻘی اﺯ ﺁرش هﻧوﺯ تو ﺩﻟم موج مﯾﺯﺩ
وارﺩ ساﻟﻧش ﺷﺩﯾم ﮐﻑ ساﻟن سﻧگ سﻔﯾﺩ بوﺩ سه تا ﻟوستر ﺷﯾﺷه ای ساﻟﻧو روﺷن ﮐرﺩﻩ بوﺩ

ﯾﮑﯾش ﻧورای رﻧﮕی ﺩاﺷت ﭼن تا فرش ﺩستبافت فﯾروﺯﻩ ای و ﮐرمی تو ساﻟن بوﺩ

ﯾه طبﻘه مﯾخورﺩ و باﻻمﯾرفت سام رو مبﻝ پﻬن ﺷﺩ ارسالن خان هم رفت تو ﯾﮑی اﺯ اتاقای باﻻ

مامان سام ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩ مﻧم ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم

رو به سام ﮐه ﺩاﺷت با بی قﯾﺩی اطرافو ﺩﯾﺩ مﯾﺯﺩ ﮔﻔت
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 -سام بلﻧﺩ ﺷو ﯾه اتاق به پرﯾﻧاﺯ ﺟان ﻧﺷون بﺩﻩ وساﯾالﺷو بﺯارﻩ

سام ﻧﮕاهی به سر تا پام اﻧﺩاخت و بلﻧﺩ ﺷﺩ و ﮔﻔت ﺩﻧباﻟم بﯾا

ﺩسته ی ﮐﯾﻔمو تو ﺩستم ﮔرفتم و ﺩﻧباﻟش رفتم رفتﯾم طبﻘه باﻻ

ﺩر ﯾه اتاقو باﺯ ﮐرﺩ :بﻔرماﯾﯾﺩ ﺩاخﻝ
رفتم تو ﯾه تخت طالﯾی ﮐرم تو اتاق بوﺩ پرﺩﻩ ها هم طالﯾی و ﮐرم بوﺩ

ﺩست به سﯾﻧه به ﺩﯾوار تﮑﯾه ﺩاﺩﻩ بوﺩ
 -خوب مورﺩ پسﻧﺩ واقع ﺷﺩ؟

سرمو تﮑون ﺩاﺩم و خﻧﺩﯾﺩم بم خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ مﻌذب ﺷﺩم و ﺩستی تو موهام ﮐﺷﯾﺩم

 ﮐﺟا باﯾﺩ ﻟباس ﻋوض ﮐﻧم ﺟﻧاب سﻌاﺩت؟ همﯾن ﺟاسﯾﻧمو صاﻑ ﮐرﺩم و ﺩستی به پﯾرهﻧم ﮐﺷﯾﺩم بلﮑم بﯾرون برﻩ ﮐه ﺩﯾﺩم با ﯾه ﻟبخﻧﺩ مرموﺯ ﺩارﻩ ﻧﮕاهم مﯾﮑﻧه

خوب مﯾﺷه ﻟطﻔا برﯾﺩ بﯾرون تا ﻟباس ﻋوض ﮐﻧم؟سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ تخمه اﺯ تو ﺟﯾبش بﯾرون اورﺩ ﺷﮑست و بﯾرون رفت
ﻧﻔس حبس ﺷﺩمو بﯾرون ﺩاﺩم ﯾه پﯾرهن سرخابی تا باﻻی ﺯاﻧو پوﺷﯾﺩم و ﺷلوار ﺟذبی هم همراهش پوﺷﯾﺩم
موهامو ﯾه طرفه تو صورتم رﯾختم و با ﮔﯾرﻩ ی ﻧﻘرﻩ ای ﮐﻧار سرم ﺯﺩم

بﯾرون رفتم ارسالن خان و سام رفته بوﺩن ﺟوﺟه ﺩرست ﮐﻧن تو باغ وﯾال رفتم بﯾرون سام ﺩاﺷت ﮐباب باﺩ
مﯾﺯﺩ اخم ﮐمرﻧﮕی رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ ﭼﻧﺩ تار اﺯ موهای خرماﯾﯾش هم رو پوﺷﯾﻧﯾش رﯾخته بوﺩ
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ﺯﯾر ﻧور اون ﺁتﯾش ﭼﺷماش براق تر ﺷﺩﻩ بوﺩ ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه محوش ﺷﺩم ﮐه متوﺟه ﺷﺩ و طرفم برﮔﺷت سرﯾع
سرمو پاﯾﯾن اﻧﺩاختم و ﮔﻔتم
 :ﮐمﮑی ﭼﯾﺯی ﻧمﯾخواﯾﺩ؟
ارسالن خان ﺩاﺷت ﮔوﺟه ها رو سﯾخ مﯾﮑرﺩ ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩ  :ممﻧون ﺩخترم مﻬموﻧا ﮐه ﻧباﯾﺩ ﺯحمت بﮑﺷن

سام همون ﻟحظه ﮔﻔت  :ﻧه بﺯا ﮐمﮏ ﮐﻧه حاﻻ ک خوﺩش مﯾخواﺩ

به فلﻔال اﺷارﻩ ﮐرﺩ :اﯾﻧا رو سﯾخ ﮐن
فلﻔن ﮐﻧار خوﺩش بوﺩ خواستم اﺯ ﮐﻧارش رﺩ ﺷم ﮐه ﺩستمو به طور ﻧامحسوسی ﮔرفت اﻧﮕار برق ﺩوﯾس
وﻟت بم وصﻝ ﮐرﺩن ﯾﻬو
سام بغلم ﮐرﺩ خواست ﻟبامو ببوسه ﮐه ماﺩرش با ﺩﯾﺩن اﯾن صحﻧه به ﺷﺩت سام وﮐﺷﯾﺩ وﮔﻔت:تو اﯾن ﺩختر
ومﯾﺷﻧاسی ﮐه باش ﻋﺷﻘباﺯی مﯾﮑﻧی؟ اﯾن ﺩختر باباش ﯾه مﻌتاﺩ بﺩبخت بوﺩﻩ ماﺩرﺷم ﯾه فاحﺷه س تو ﮐابارﻩ
حﻖ ﻧﺩاری طرﻑ اﯾن ﺩختر بری
با سﯾلی محﮑم ماﺩرش ﯾﻬو اﺯ خواب پرﯾﺩم

تمام صورتم ﻋرق ﮐرﺩﻩ بوﺩ
قلبم تﻧﺩ ومحﮑم به سﯾﻧم می ﮐوبﯾﺩ

ﺩستام مﯾلرﺯﯾﺩ باورم ﻧمﯾﺷه همﭼﯾن خوابی ﺩﯾﺩم

سام سرﯾع سمتم اومﺩ اﺯ تو ﺁﺷپﺯخوﻧه وﮔﻔت:ﭼته پرﯾﻧاﺯ؟
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ﺁروم ﻟب ﺯﺩم:هﯾﭼی خواب بﺩ ﺩﯾﺩم.

ﯾه ﻟﯾوان ﺷربت ﺩرست ﮐرﺩ وبرام اوورﺩ:خب حاﻻ خواب ﭼی ﺩﯾﺩی؟

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم وﮔﻔتم:خواب ﭼﯾه ﮐابوس بوﺩ

ﭼﻬرﻩ ی متﻔﮑری ﮔرفت

اﺩامه ﺩاﺩم:خواب ﺩﯾﺩم ﺯن تو ﺷﺩم

اوﻝ ﻧﮕاﻩ تمسخر ﺁمﯾﺯی بﻬم اﻧﺩاخت بﻌﺩ بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:اوﻻ اﮔه تو خواب ﺯن من ﺷﺩی ﮐابوس ﻧﯾست ﯾه
روﯾای غﯾرممﮑﻧه(رو ﮐلمه غﯾرممﮑن تاﮐﯾﺩ ﮐرﺩ)ﺩوما اﯾن اصال روش خوبی واسه تور ﮐرﺩن من ﻧﯾست
خاﻧوم وﮐﯾﻝ

حرفاش مثه سﯾخ تو قلبم فرو مﯾرفت اما خوﻧسرﺩ ﮔﻔتم:راﻧﻧﺩﮔی ﺯﯾاﺩ به مغﺯتون فﺷار اوورﺩﻩ هذﯾون مﯾﮕﯾﺩ
راسی ماﺩرتون ﮐﺟاس؟

اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ وﮔﻔت:ماﺩرم تﻬراﻧه ﭼﻧﺩ روﺯ ﺩﯾﮕه با پﺩرم مﯾاﺩ

بﻌﺩﺷم با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:خوﻧه خاﻟﯾه راحت باش
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ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم وﮔﻔتم:من باﯾﺩ برم حموم

خﻧﺩش بﯾﺷتر ﺷﺩ:تﻧﻬاﯾی؟

با بی حوصلﮕی ﮔﻔتم:اذﯾتم ﻧﮑن سام

ﯾه راهرو ﮐﻧار اﺷپﺯخوﻧه بوﺩ بﻬش اﺷارﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت ته راهرو سمت راست

ساﮐمو برﺩاﺷتم سمت حموم رفتم اﺯ پﺷت صﺩاﺷو ﺷﻧﯾﺩم:خواستی ﮐﯾسه بﮑﺷی صﺩام ﮐن بﯾام ﮐمﮏ

ﺩاﺩ ﺯﺩم:من اصال ﮐﯾسه ﻧمﯾﮑﺷم

با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:ﻟﯾﻑ ﮐه ﺩﯾﮕه مﯾﺯﻧی
خوﺩمم خﻧﺩم ﮔرفت اﺯ پر روﯾی اﯾن بﺷر

ﺩاخﻝ حموم رفتم و تﺷت وپر ﺁب ﮐرﺩم ﺷامپو به موهام ماﻟﯾﺩم وﮔذاﺷتم ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه رو موهام بموﻧه

تو اون فاصله سﻧگ پا ﮐﺷﯾﺩم به ﮐﻑ پام

صﺩای ﺩر اومﺩ اب و بستم وﮔﻔتم:بله؟
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_ﮐمﮏ ﻧمﯾخوای خاﻧوم؟

ﺟﯾغ ﺯﺩم:ﻧﻬه برووو

_اخه موهات بلﻧﺩﻩ سختته بذار بﯾام ﮐمﮏ

ﮐﻑ ﺩاﺷت ﭼﺷمامو مﯾسوﺯوﻧﺩ:ﺟان ﺩوس ﺩخترات برو

صﺩای خﻧﺩش اومﺩ:ﻻﻋﻘﻝ ﺩروباﺯ ﮐن بت حوﻟه بﺩم

اب و باﺯ ﮐرﺩم :تو اﺯ ساواﮐﯾا ﺯبون ﻧﻔﻬم تری بخﺩا

_ﻧﮕاﻩ ﻧمﯾﮑﻧم بﭼه خوبﯾم ﯾه ﻟﯾﻔی مﯾﺯﻧم به ﮐمرت ومﯾرم

پوفی ﮐرﺩم وباحرص ﮔﻔتم:مطمئﻧی فﻘط مﯾخوای ﻟﯾﻑ بﺯﻧی؟

خﻧﺩﯾﺩ:ارﻩ وﻟی من مستﻘﯾم با خوﺩ ﺩستم ﻟﯾﻑ مﯾﺯﻧم

ﺟﯾغ ﺯﺩم:برو رواﻧی
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_باﺷه باﺷه ﯾاﺩت باﺷه خوﺩت ﻧخواستی من خﯾلی اﻧسان ﺩوستم

ﺯﯾرﻟب ﮔﻔتم:ﺩختر ﺩوستی

اﺯ فﮑر اﯾﻧﮑه اﻻن ﮐﻧار سامم بی اختﯾار ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم اما ﯾاﺩ ارش افتاﺩم و ﻟبخﻧﺩ رو ﻟبم ماسﯾﺩ
خوﺩمو خﺷﮏ ﮐرﺩم

ﯾه بلوﺯ ﺁستﯾن ﮐوتاﻩ قرمﺯ با ﺩامن ﮐوتاﻩ ستش پوﺷﯾﺩم

موهامو باﺯ رﯾختم و رفتم بﯾرون

با ﺩﯾﺩن مﯾﺯ غذا خورﺩی وسط ساﻟن ﺩﻟم ﺿﻌﻑ رفت

سام ﺷام مﻔصلی ترتﯾب ﺩاﺩﻩ بوﺩ

صﻧﺩﻟی و ﮐﺷﯾﺩم وﻧﺷستم:به به ﭼه ﮐﺩباﻧوﯾی

سام ﺩوغ وﮔذاﺷت سر مﯾﺯ
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روبروم ﻧﺷست وﮔﻔت :ﻧوش ﺟوﻧت خوﺷﮕﻝ خاﻧوم

ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم محو ﭼﺷاش بوﺩم محو مرﺩی ﮐه اﻧﮕار ﻋاﺷﻘش ﺷﺩﻩ بوﺩم

ﻧﻔسمو فوت ﮐرﺩم برام برﻧج ﮐﺷﯾﺩ

ﭼﻧﺩ تا قاﺷﻖ خورﺩم وﮔﻔتم:سام

بﺩون اﯾﻧﮑه ﻧﮕاهم ﮐﻧه ﺩر حاﻟﯾﮑه ﺩاﺷت مرغﺷو تﯾﮑه مﯾﮑرﺩ ﮔﻔت:ﺟاﻧم

اروم ﺯمﺯمه ﮐرﺩم:ممﻧوﻧم

باﺯ ﺷﯾطون ﺷﺩ وخﻧﺩﯾﺩ:تﺷﮑرخﺷﮏ وخاﻟی به ﭼه ﮐارم مﯾاﺩ ﺷب ﺟبران ﮐن ﻋﺯﯾﺯم

مﻧم باخﻧﺩﻩ ﮔﻔتم:ﺩﯾﮕه پر رو ﻧﺷو

بﻬش با تمام وﺟوﺩم اﻋتماﺩ ﺩاﺷتم

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﺷام خورﺩﯾم ظرفارو ﺷستﯾم
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ﺩوست ﺩاﺷتم همش بﻬم توﺟه ﮐﻧه وباهام حرﻑ بﺯﻧه وﻟی بﯾخﯾاﻝ رفت راﺩﯾو رو روﺷن ﮐرﺩ و ﺩراﺯ ﺷﺩ

ﻋﺯمم وﺟﺯم ﮐرﺩم و سمتش رفتم

اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم:سام مﯾﺷه موهاموببافی؟

همﯾﻧطور ﮐه ﭼﺷماش بسته بوﺩ ﮔﻔت:مﮕه ﻧوﮐرتم

با ﻋصباﻧﯾت ﮔﻔتم:من فﻘط خواهش ﮐرﺩم همﯾن

خواستم برم ﮐه ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ

روپاهاش ﻧﺷوﻧﺩ مﻧو

ﮐﯾلو ﮐﯾلو قﻧﺩ ﺩاﺷتن تو ﺩﻟم اب مﯾﮑرﺩن

ﮐش و بﻬش ﺩاﺩم با حوصله ﺩاﺷت موهامو مﯾبافت

خﺩاﯾا مﯾﺷه اﯾن ﻟحظه هاتموم ﻧﺷه؟
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سام اﻧﭼﻧان مست موهام ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐه ﯾه حسی ته ﺩﻟم مﯾﮕﻔت اوﻧم ﻋاﺷﻘمه

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه موهامو بافت ﺩوبارﻩ سرﺟاش ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩ وﮔﻔت:حله؟

ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم:مرسی

سﯾﻧﺷو صاﻑ ﮐرﺩ:من واسه هرﮐسی اﯾن ﮐارای مﺯخرﻑ وﻟوس ﻧمﯾﮑﻧم ﺁ

با ذوق ﮔﻔتم:ﭼرا واسه من ﮐرﺩی؟

_بماﻧﺩ

تو خماری محض رهام ﮐرﺩ اما غرورم اﺟاﺯﻩ ﻧﺩاﺩ بﯾﺷتر اصرار ﮐﻧم

براش ﭼای ﺩم ﮐرﺩم واوورﺩم

بﻌﺩﺷم رفتم توﯾﮑی اﺯ اتاقا و بافﮑر سام به خواب رفتم

122

صبح خﯾلی ﺯوﺩ بﯾﺩار ﺷﺩم تا برم ﻧون بﮕﯾرم وصبحوﻧه ی مﻔصلی براش اماﺩﻩ ﮐﻧم

تمام فﮑر وقلبم پر اﺯ سام بوﺩ مخصوصا ﺯ ﺩﯾﺷب ﮐه موهامو بافت واﯾﻧﺟوری باهام حرﻑ ﺯﺩ

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه اﺯ مغاﺯﻩ ﭼﻧﺩتا ﻧون محلی خرﯾﺩم رفتم تو وﯾال ﮐه با ﺩﯾﺩن صحﻧه ی روبروم خﺷﮑم ﺯﺩ

ﯾه ﺩختر ﻟوﻧﺩ و ﺯﯾبا توی بغﻝ سام ﻧﺷسته بوﺩ و......
ﺁب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه بغض بﺩی به ﺟون ﮔلوم افتاﺩ

سام ﺩﮐمه های پﯾرهﻧﺷو بست و اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ

_سالم صبح بخﯾر

ﺯﯾرﻟب سالم ﺁهسته ای ﺩاﺩم

به من اﺷارﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت:پرﯾﻧاﺯ فرهاﺩی وﮐﯾﻝ پﺩرم هستن

بﻌﺩ روبه ﺩختر با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔت:اﯾﺷوﻧم پرواﻧه ی ﻋﺯﯾﺯ ﻋﺷﻖ من

ﺩخترﻩ ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ وسمتم اومﺩ
123

ﺩستﺷو به طرفم ﺩراﺯ ﮐرﺩ:خوﺷبختم خاﻧوم فرهاﺩی

با اﮐراﻩ ﺩستﺷو ﮔرفتم:همﭼﻧﯾن

محو صورت ﺩخترﻩ بوﺩم ﭼﺷماش سبﺯ تﯾله ای بوﺩ وبرق خاصی ﺩاﺷت

موهاش قﻬوﻩ ای خﯾلی خوش رﻧﮕی بوﺩ و رو پوست سﻔﯾﺩش خوﺩﻧماﯾی مﯾﮑرﺩ

ﯾه پﯾرهن ﻧاﺯک حرﯾر ﺁبی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ

ﻧون و رو مﯾﺯ ﮔذاﺷتم خواستم اﺯ خوﻧه برم بﯾرون ﮐه سام ﺟلومو ﮔرفت:ﮐﺟا؟ مﻧو پرواﻧه مﯾرﯾم طبﻘه ی
باﻻ توهمﯾﻧﺟا باش صبحاﻧتم بخور

ﻧمﯾخواستم متوﺟه بغض تو صﺩام بﺷه فﻘط سرمو تﮑون ﺩاﺩم

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩ و پرواﻧه رو بغﻝ ﮐرﺩ

ﺩخترﻩ بلﻧﺩ وباﻋﺷوﻩ ﮔﻔت:وای سام مﯾﻔتم
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ﯾه ﺩستش ﺩور ﮔرﺩن ﺩخترﻩ بوﺩ ﯾه ﺩستش ﺯﯾر ﺯاﻧوش :هﯾس هﭼی باﺯی ﺩرﻧﯾار خوﺷﮕلم

اﺯ پله ها برﺩش باﻻ فﻘط صﺩای خﻧﺩﺷون مﯾومﺩ

ﺩﯾﮕه ﺩاﺷتم خﻔه مﯾﺷﺩم

ﭼﻧﺩ قطرﻩ اﺷﮏ روی ﮔوﻧم ﭼﮑﯾﺩ ﻟﻌﻧت به ﺟﺩ واباﺩت بﯾاﺩ سام

رو مبﻝ پﻬن ﺷﺩم ﺩاﺷتم ﺩﯾووﻧه مﯾﺷﺩم

بﻌﺩ ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه طاقتم تموم ﺷﺩ و ﭼﻧﺩ پله رو باﻻ رفتم

اﺯ هموﻧﺟا به تخت وسط پذﯾراﯾی اتاق طبﻘه باﻻ خوب ﺩﯾﺩ ﺩاﺷتم

با ﺩﯾﺩن صحﻧه ی روبروم ﮔرﯾم ﺷﺩت ﮔرفت

سام پﯾرهﻧﺷو ﺩر اوورﺩ و ﺩخترﻩ هم برهﻧه روی سﯾﻧش ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩ
125

سام ﺩاﺷت مالﯾم و اروم موهاﺷو ﻧواﺯش مﯾﮑرﺩ

ﺩوست ﺩاﺷتم برم تو صورتش تﻑ بﻧﺩاﺯم و بﮕم ﻋوﺿی تو ﺩﯾﺷب موهای مﻧو بافتی اﻻن ﺩاری موهای
اﯾﻧو ﻧواﺯش مﯾﮑﻧی ﻟﻌﻧتی

هرﮔاﻩ ﮐه ﯾﮏ ﻧﮕاﻩ به بﯾﮕاﻧه مﯾﮑﻧی
خون مرا ﺩوبارﻩ به پﯾماﻧه مﯾﮑﻧی
ای ﺁﻧﮑه ﺩست بر سر من مﯾﮑﺷی بﮕو
فرﺩا ﺩوبارﻩ موی ﮐه را ﺷاﻧه مﯾﮑﻧی؟

ﺩخترﻩ با ﻟباش سﯾﻧه ی سام و به باﺯی ﮔرفته بوﺩ

سام ﮔاهی ﺯﯾرﻟب مﯾﮕﻔت:ﻋاﺷﻘتم

پرواﻧه هم با ﻋﺷوﻩ وﻧاﺯ مﯾﮕﻔت:سام هر ﮐاری مﯾخوای بﮑن من ماﻝ توام ﺩر اختﯾار توام

پوست ﺩخترﻩ سﻔﯾﺩ و تحرﯾﮏ ﮐﻧﻧﺩﻩ بوﺩ با ﺩﯾﺩن هر ﻟحظه اﺯ ﻋﺷﻘباﺯﯾﺷون اﺷﮑام بﯾﺷتر مﯾومﺩن و ﭼﺷام
تار تر مﯾﺩﯾﺩ

سام ﺩست اﺯ موهای ﺩخترﻩ ﮐﺷﯾﺩ و ﻟباﺷو رو ﮔرﺩﻧش ﮔذاﺷت:تو ﭼرا اﯾﻧﻘﺩر خوﺷمﺯﻩ ای ﻟﻌﻧتی
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ﺩخترﻩ باﺯ ﻧاﺯ خﻧﺩﯾﺩ وﺩستﺷو تو موهای سام فرو ﮐرﺩ

ﺩستام رو ﻧرﺩﻩ ها مﯾلرﺯﯾﺩ

سام بﻌﺩ اﯾﻧﮑه حسابی اﺯ ﮔرﺩن ﺩخترﻩ سﯾر ﺷﺩ ﮔﻔت:ﻻمصب ﺩﻟم ﻧمﯾاﺩ ﮔاﺯش بﮕﯾرم پوستت حساسه ﺯوﺩ
ﮐبوﺩ مﯾﺷه

ﺩخترﻩ اﺯ ﻋمﺩ موهاﺷو تو صورتم سام رﯾخت وﮔﻔت:فﺩای سرت ﺯﻧﺩﮔﯾم هر ﮐاری ﺩوست ﺩاری بﮑن

سام ﻧﯾم خﯾﺯ ﺷﺩ ﭼﻧﺩ تا پله پاﯾﯾن رفتم و صﺩاﺷو ﺷﻧﯾﺩم:بذار ﭼﻧﺩ ساﻋت ﺩﯾﮕه ﮐه ﺁفتاب ﺩراومﺩ مﯾبرمت
ﮐﻧار ساحﻝ اﺯ خﺟاﻟت پوستت ﺩر مﯾام

_ارﻩ اتﻔاقا ﮐلی ﮐرم با خوﺩم اوورﺩم ﮐه فﻘط با ﺩستای تو باﯾﺩ رو تﻧم ماﻟﯾﺩﻩ بﺷه

سرﯾع ﺩوﯾﺩم تو ﺁﺷپﺯخوﻧه صورتمو ﺷستم و ﭼﻧﺩ تا ﻟﯾوان ﺁب خورﺩم

سام همﺯمان ﮐه ﺩاﺷت ﺩﮐمه های ﻟباسﺷو مﯾبست اﺯ پله ها اومﺩ پاﯾﯾن:خاﻧوم وﮐﯾﻝ ﭼﯾﺯی ﮐم وﮐسر ﻧﺩاری؟

ﮐتری وﮔذاﺷتم رو ﮔاﺯ:ﻧه مﭼﮑرم
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ﺩخترﻩ هم ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه بﻌﺩ پاﯾﯾن اومﺩ

سام سمت حﯾاط رفت وﮔﻔت:من برم ﮐمی خرﯾﺩ ﮐﻧم وبﯾام فﻌال

ﺩخترﻩ ﺟلو ﺁﯾﻧه رفت ﻧﮕاهی به ﮔرﺩﻧش اﻧﺩاخت وﮔﻔت:برو ﻋﺷﻘم مواظب خوﺩت باش

سام:ﭼی مﯾخوری تو؟

_ﻟواﺷﮏ وﺁﻟوﭼه و اﯾﻧا

سام با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:به همﯾن ﺯوﺩی پﺩر ﺷﺩم؟

ﺩخترﻩ اخم مصﻧوﻋی ﮐرﺩ:برو ﮐم ﺯر بﺯن خوﺷتﯾپ ﺟوﻧم

سام خﻧﺩﺷو ﺟمع ﮐرﺩ:خاﻧوم فرهاﺩی ﺷما ﭼی وﯾار ﮐرﺩی؟

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم:من ﭼﯾﺯی ﻧمﯾخورم مرسی
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سام اﺯ خوﻧه بﯾرون رفت و من ﺩوست ﺩاﺷتم فﻘط به حاﻝ خوﺩم ﮔرﯾه ﮐﻧم

ﮐاش تو خوﻧه ی ﺁرش مﯾموﻧﺩم و ﺷاهﺩ مﻌاﺷﻘه ی ﻋﺷﻘم با ﯾه ﺩختر ﺩﯾﮕه ﻧمﯾﺷﺩم

ﻧﺷستم رو مبﻝ و مﺷغوﻝ ﭼاﯾی خورﺩن ﺷﺩم
پرواﻧه به طرﺯ وحﺷتﻧاﮐی تحرﯾﮏ ﮐﻧﻧﺩﻩ بوﺩ

پوست سﻔﯾﺩ وﻧرم

ﭼﺷمای براق وحﺷی

ﻟبای سرخ و قلوﻩ ای

موی بلﻧﺩ و خوش رﻧگ وحاﻟتش

حتی صﺩای پر اﺯ ﻋﺷوﻩ ش

همه و همه ﮐافی بوﺩ واسه مست ﮐرﺩن ﯾه مرﺩ

تو افﮑارم غرق بوﺩم ﮐه صﺩاش اومﺩ:خاﻧوم فرهاﺩی اومم مﯾتوﻧم پری صﺩات ﮐﻧم؟
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_بله ﭼرا ﮐه ﻧه؟

موهاﺷو پﺷت ﮔوﺷش اﻧﺩاخت:وﮐاﻟت ﮐار سختﯾه مﮕﻧه؟

_بله پر اﺯ ﺩرﺩسرﻩ اما هﯾﺟان ﺩارﻩ ﺷما ﺷغلتون ﭼﯾه؟

_من طراح ﻟباسم اﺯ همﯾن طرﯾﻖ با سام ﺁﺷﻧا ﺷﺩم ﯾه روﺯ به ﺩفتر ﮐارم اومﺩ وﮐلی ﻟباس سﻔارش ﺩاﺩ
بﻌﺩﺷم ﮐه من اومﺩم ﺷماﻝ و ﯾه مﺩت اﺯ هم ﺩور بوﺩﯾم تا اﻻن ﮐه باﺯ همو ﺩﯾﺩﯾم

ﮐمی اﺯ ﭼاﯾﯾم خورﺩم:ﺟاﻟبه!من مﯾرم تو اتاقم ﮐمی استراحت ﮐﻧم ﺩﯾﺷب ﺩﯾر خوابﯾﺩم مﻌذرت مﯾخوام

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩ:خواهش مﯾﮑﻧم راحت باش

سرﯾع تو ﯾﮑی اﺯ اتاقا رفتم و ﺩر وبستم

سرم ﺩر مرﺯ اﻧﻔﺟار بوﺩ

مﻧه احمﻖ فﮑر مﯾﮑرﺩم سام ﻋاﺷﻘمه
130

اخه اﯾن ﻋوﺿی ﺩختر باﺯ مﮕه ﻋاﺷﻖ مﯾﺷه؟

ﻟﻌﻧت بﻬت ﻋوﺿی

فﻘط ﯾه خوش ﮔذرون بوﺩ ﮐه هﯾﭼﮑس براش هﯾﭻ ارﺯﺷی ﻧﺩاﺷت
حتی همﯾن پرواﻧه هم وسﯾله ی ﭼﻧﺩ ﺷبش بوﺩ قطﻌا

اﺯ پﻧﺟرﻩ به بﯾرون ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم سام با ﭼﻧﺩ تا ﺷﯾﺷه مﺷروب و ﻟواﺷﮏ ﮐﻧار ساحﻝ ﻧﺷسته بوﺩ

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه پرواﻧه هم ﮐﻧارش رفت

سام با حوصله و ﺁرامش ﻟباس خوﺩش و بﻌﺩم پرواﻧه رو ﺩر اوورﺩ

پرواﻧه رو پاهاش ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩ

سام ﻧﺯﺩﯾﮏ به  ۲۰ﺩقﯾﻘه ﮐرم به تن پرواﻧه می ماﻟﯾﺩ و بﯾﻧش مﺷروب مﯾخورﺩ

ﮔاهی به ﺷوخی ﺩست رو ﻧﻘطه های حساس پرواﻧه مﯾذاﺷت و تﮑون مﯾﺩاﺩ
131

پرواﻧه هم ﺟﯾغش بلﻧﺩ مﯾﺷﺩ .

تمام ﻟحظات ﺷاهﺩ ﺩﯾﺩن اﯾن صحﻧه ها بوﺩم و اﺷﮏ مﯾرﯾختم

به حاﻝ تمام بﺩبختﯾام

سام ﭼﻧﺩ ﻟحظه ﻧﮕام ﮐرﺩ ﮐه سرﯾع اﺯ پﺷت پﻧﺟرﻩ ﮐﻧار رفتم
اﺷﮑامو پاک ﮐرﺩم

ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه بﻌﺩ صﺩای پاﺷون اومﺩ

سام ﺩر اتاقمو ﺯﺩ:بله بﻔرماﯾﯾﺩ

ﺩر و باﺯ ﮐرﺩ پﺷت بﻬش اﯾستاﺩﻩ بوﺩم تا متوﺟه حاﻝ خرابم ﻧﺷه

_پری خاﻧوم مﻧو پرواﻧه ﻧاهار مﯾرﯾم بﯾرون برای ﻧاهار ﺷماهم خرﯾﺩ ﮐرﺩم تو ﯾخﭼاﻟه واسه ﺷامم
برمﯾﮕرﺩﯾم
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_ممﻧون به سالمت

اﺯ تو ﺷﯾﺷه ی پﻧﺟرﻩ تصوﯾر ماتی اﺯش افتاﺩﻩ بوﺩ اوﻝ خﻧﺩﯾﺩ وبﻌﺩ ﮔﻔت:راسی اون ﭼﯾﺯاﯾی ﮐه طبﻘه باﻻ
ﺩﯾﺩی ﯾا ﮐﻧار ساحﻝ اﮔه خﯾلی ﺩﻟت مﯾخواﺩ فرﺩا ﻧوبت تو

ﺿربان قلبم ﻧا به ﺷﺩت باﻻ رفت ﭼطور فﻬمﯾﺩﻩ من ﻧﮕاﺷون مﯾﮑرﺩم

سرﯾع خوﺩمو ﺟمع وﺟور ﮐرﺩم:همه رو مثﻝ ﺩخترای اطرافتون ﻧبﯾﻧﯾﺩ من خوﺩمو ابﺯار هوسراﻧی هﯾﭻ
مرﺩی ﻧمﯾﮑﻧم

ﻟبﺷو ﮔاﺯ ﮔرفت وﮔﻔت:ﺩرست صحبت ﮐن راﺟبش من ﺩوسش ﺩارم

با حرص پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩم:همﺷوﻧو ﺩوست ﺩارﯾﺩ؟

رﯾلﮑس ﮔﻔت:ﺁرﻩ همه ﺷوﻧو ﺩوست ﺩارم مﺷﮑلﯾه؟
بﻌﺩم ﻋصبی ﺩر و ﮐوبﯾﺩ و رفت
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ﮐﻧار تخت افتاﺩم ﺩوبارﻩ اﯾن اﺷﮑای ﻟﻌﻧتی ﺟاری ﺷﺩ

تاﺷب ﮐه اومﺩن فﻘط بﯾﮑار مﯾﮕﺷتم ﯾه ذرﻩ ﮐﻧار ساحﻝ قﺩم ﺯﺩم ﯾﻌﺟه ذرﻩ تلوﺯﯾون ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﺁﺷپﺯی ﮐرﺩم
وﻟی هﯾﭼی ﻧتوﻧستم بخورم

اون صحﻧه های ﻟﻌﻧتی مﺩام ﺟلوی ﭼﺷمم رژﻩ مﯾرفت

سام با سرخوﺷی اومﺩ خوﻧه:سالم بر باﻧوی ﺯﯾبای خوﺩم

پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩم وبی حوصله ﮔﻔتم:ﮐﺟاست؟
_ﮐی؟

_ﻋﺷﻘت؟

خﻧﺩﯾﺩ:ﮐﺩومﺷون؟

پوفی ﮐرﺩم:پرواااااﻧه

رو مبﻝ پﻬن ﺷﺩ ﮐت و تﯾﺷرت و ﺷلوار ﺩم پای سﻔﯾﺩ تﻧش بوﺩ:ﭼی راﺟبم فﮑر ﮐرﺩی؟من ﺷب ﺩختر بﯾارم
ﮐه ﭼی؟ امروﺯ به اﻧﺩاﺯﻩ ﮐافی باش حاﻝ ﮐرﺩم

بﺩون اﯾﻧﮑه ﻧﮕاش ﮐﻧم:اصﻝ ﮐار همون ﺷبه ﺩﯾﮕه

ﺟﺩی ﮔﻔت:من هﯾﭻ ﺩختری و بی ﺁبرو ﻧمﯾﮑﻧم فﻘط ﺩر حﺩ بوسه و بغﻝ وﻧواﺯش همﯾن
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تو ﭼﺷاش ﺯﻝ ﺯﺩم:مﮕه ﻧﮕﻔت هر ﮐاری ﺩوست ﺩاری بﮑن

اوﻧم خﯾرﻩ ﺷﺩ تو ﭼﺷمام:اون ﻋﻘلش ﻧمﯾرسه و ﻧمﯾﺩوﻧه واسه ﭼﻧﺩ روﺯ ﻟذت برﺩن مﻧه من ﮐه ﻋﻘلم مﯾرسه
بﺩبختش ﻧﮑﻧم

با تاسﻑ ﮔﻔتم:همﯾﻧﮑه به احساسش صﺩمه مﯾﺯﻧی بﺩبختش ﮐرﺩی

اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ و ﮐﻧارم ﻧﺷست ﺩستﺷو اﻧﺩاخت ﺩور ﮔرﺩﻧم:پرﯾﻧاﺯ تمام ﻟحظاتی ﮐه تو بغلم بوﺩ ﺩاﺷتم به تو
فﮑر مﯾﮑرﺩم

مﮑثی ﮐرﺩ واﺩامه ﺩاﺩ:اﯾن تخس بوﺩﻧت مغرور بوﺩﻧت پا ﻧﺩاﺩﻧت خﯾلی برام ﺟذابه ﻟﻌﻧتی

با ﺩهن ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاش ﮐرﺩم باورم ﻧمﯾﺷﺩ ﺩاﺷتم ﭼه حرفاﯾی مﯾﺷﻧﯾﺩم

تو ﭼﺷمام خﯾرﻩ ﺷﺩ ﺩستﺷو فرو ﮐرﺩ تو موهام:اصال همون ﺁرش خوﺷتﯾپه پوﻟﺩارﻩ ﺟذابه ﺩختر باﺯم ﻧﯾست
سرش تو ﻻک خوﺩﺷه ﺩخترا به هﯾﭻ ﺟاش ﻧﯾسن اوﻧم ﻋاﺷﻖ تو ﺷﺩﻩ حتما وﻟی تو پسش ﺯﺩی تو خﯾلی
خاصی ﻋوﺿی
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صﺩای قلبمو با ﮔوﺷم مﯾﺷﻧﯾﺩم

اﯾن سام بوﺩ ﮐه ﺩاﺷت بﻬم مﯾﮕﻔت خاص و ﺟذاب؟

مات ومبﻬوت ﻧﮕاش مﯾﮑرﺩم ﮐه ﻟبخﻧﺩ ﺩختر ﮐﺷی ﺯﺩ:خوش به حاﻝ مرﺩﯾﮑه صاحب تو بﺷه

ﺩستاﺷو باﺯ ﮐرﺩ:مﯾﺩوﻧم اﺯم متﻧﻔری اما مﯾﺷه فﻘط ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه تو بغلم باﺷی؟ مﯾخوام تو ارومم ﮐﻧی

افﮑارمو پس ﺯﺩم

احساسمو پس ﺯﺩم

غرق سام بوﺩم اما باﯾﺩ خوﺩمو ﻧﺟات مﯾﺩاﺩم

اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم و ﮔﻔتم:من مﯾخوام اﺯ اﯾﻧﺟا برم ﺟﻧاب سﻌاﺩت

_ﮐﺟا؟

ﺩاﺩ ﺯﺩم:همﯾن حاﻻ

خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:ترش ﻧﮑن ترﺷﯾﺩﻩ ﺟان همش ﺷوخی بوﺩ
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با ﭼﺷای سرخ بش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه ﮔﻔت:رم ﻧﮑن امروﺯ خﯾلی با غرور راﺟب خوﺩت حرﻑ ﺯﺩی خواستم
ببﯾﻧم واقﻌا پا ﻧمﯾﺩی ﯾا ﺩاری ﺯر مﯾﺯﻧی

خواستم ﺩهن باﺯ ﮐﻧم و فحﺷش بﺩم ﮐه رفت تو اتاقﺷو ﮔﻔت:ﺷبت خوش
رو مبﻝ ﺩراﺯ ﺷﺩم تصمﯾم ﮔرفتم بﺩون اﯾﻧﮑه به حرفا و ﮐارای سام فﮑر ﮐﻧم بخوابم.

ﻧور خورﺷﯾﺩ رو صورتم پخش ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐه اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم.

ﺁبی به ﺩست و صورتم ﺯﺩم سام ﺩاﺷت تو حﯾاط ورﺯش مﯾﮑرﺩ

ﭼﻧﺩ تا تخم مرغ تو تابه اﻧﺩاختم

سﻔرﻩ ی ﮐوﭼﯾﮑی تو ﺁﺷپﺯخوﻧه اﻧﺩاختم و ﻧون سﻧﮕﮏ ﮔذاﺷتم روش
تابه رو سﻔرﻩ ﮔذاﺷتم

حسابی ﮔﺷﻧم بوﺩ

ﺩﯾروﺯ ﻧه ﻧاهار خورﺩﻩ بوﺩم ﻧه ﺷام

تا خواستم مﺷغوﻝ خورﺩن بﺷم

صﺩای ﺯﻧگ ﺩر اومﺩ پرواﻧه و سام باهم ﺩاخﻝ اومﺩن
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ﻧﻔسمو ﻋصبی فوت ﮐرﺩم

ﺩخترﻩ سالم بلﻧﺩی ﮐرﺩ مﻧم ﺟوابﺷو ﺩاﺩم

ﭼﻧﺩ تا ﻟﻘمه خورﺩم و اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم اﻟﮑی مﺷغوﻝ ﺷستن و تمﯾﺯ ﮐرﺩن ظرفا ﺷﺩم ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼه ﮐرمی بوﺩ
ﮐه ﺩﻟم مﯾخواست بﻬﺷون ﺩﯾﺩ ﺩاﺷته باﺷم

ﺩخترﻩ تلوﺯﯾون و روﺷن ﮐرﺩ وﮔﻔت:سامی ﺟوﻧم امﺷب ﮐه پاﯾه مﻬموﻧی هستی؟

سام با حوﻟه صورتﺷو پاک ﮐرﺩ:اﮔه مﻬموﻧﯾش پرﻩ ﺩختر باﺷه ﭼرا ﮐه ﻧه؟

پرواﻧه باﻟﺷتی سمتش پرت ﮐرﺩ وﮔﻔت:بﺩﺟﻧس ﺩﯾﮕه ﺩوستت ﻧﺩارم

سام محﮑم پرواﻧه رو تو بغلش ﮐﺷﯾﺩ:ﺷوخی ﮐرﺩم ﮐالغ ﺟون مﯾﺩوﻧی ﮐه فﻘط تو برام خاصی

بﻌﺩش فرصت حرﻑ ﺯﺩن بﻬش ﻧﺩاﺩوﻟباﺷو به ﺩﻧﺩون ﮔرفت
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ﻋوﺿی ﻻﺷی خوب مﯾﺩوﻧست ﯾه ﺩخترو ﭼطور ﺩﯾووﻧه ی خوﺩش ﮐﻧه

تو همون حاﻟت بوﺩن ﮐه تلوﺯﯾون موﺯﯾﮏ ﻋربی و پخش ﮐرﺩ.

سام رو مبﻝ پﻬن ﺷﺩ وﮔﻔت ببﯾﻧم ﭼه ﮐﻧی

ﺩخترﻩ ﮐه ﯾه ﻟباس توری ﺟﯾﮕری تﻧش بوﺩ موهاﺷو پخش ﮐرﺩ تو صورتش و با مﻬارت ﺷروع ﮐرﺩ به
رقصﯾﺩن

با ﻋﺷوﻩ باسن و ﮐمرﺷو ﺟلوی سام تﮑون مﯾﺩاﺩ

سام طاقت ﻧﯾوورﺩ وﮐﺷﯾﺩش تو بغﻝ خوﺩش:ﻋاﺷﻘتم توﻟه سگ

با وﻟع پرواﻧه رو مﯾبوسﯾﺩ.

_پرواﻧه مﯾخوام ﻟباس امﺷب مﻬموﻧی و تو برام اﻧتخاب ﮐﻧی

ﺩﯾﮕه طاقت ﺩﯾﺩن اﯾن صحﻧه هارو ﻧﺩاﺷتم اﺯ خوﻧه به سرﻋت باﺩ بﯾرون ﺩوﯾﺩم وﮐﻧار ساحﻝ رفتم
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ﭼﻧﺩ قﺩم ﺟلو رفتم تا پام بﯾﺷتر برﻩ توﺁب

بغض بﺩی به ﮔلوم ﭼﻧگ مﯾﻧﺩاخت

ﭼرا باﯾﺩ ﻋاﺷﻖ ﯾه ﮐثافتی مثﻝ اون مﯾﺷﺩم

ﭼرا باﯾﺩ اﯾﻧﻘﺩر ﺩوسش مﯾﺩاﺷتم

صﺩای موج ﺷﺩﯾﺩی ﮐه به ﮐمرم خورﺩ رﺷته ی افﮑارمو پارﻩ ﮐرﺩ تا به خوﺩم اومﺩم اب تا ﮐمرم باﻻ اومﺩﻩ
بوﺩ و.....
ﯾﻬو حس ﮐرﺩم ﺯﯾر پام خاﻟی ﺷﺩ ﺟﯾغ بلﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩم و تو ﺁب افتاﺩم ﺩست و پا مﯾﺯﺩم وﻟی بﯾﺷتر فرو مﯾرفتم
صﺩای ﺟﯾغ ﭼن ﻧﻔرو حس مﯾﮑرﺩم بﯾﻧﺷون صﺩای پرواﻧه رو تﺷخﯾص ﺩاﺩم

ک ﺩاﺩ مﯾﺯﺩ :سام ﻧرو خطر ﻧاﮐه غرق مﯾﺷی من ﻧمﯾﺯارم بری
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ﺩست و پا مﯾﺯﺩم و ﯾه ﻟحظه روی ﺁب مﯾومﺩم و ﺩوبارﻩ ﺯﯾر مﯾرفتم سام پرواﻧه رو هﻝ ﺩاﺩ و ﺩاﺩ ﺯﺩ

 -برو ﮐﻧاار اﮔه ﯾه ﭼﯾﺯﯾش بﺷه خوﺩم اوﻝ ترو مﯾﮑﺷمم

ﺩﯾﮕه ﭼﯾﺯی ﻧﻔﻬمﯾﺩم فﻘط حس ﮐرﺩم ﯾﮑی ﯾه ﺩفه باﻻ ﮐﺷﯾﺩم تو بغﻝ ﮔرمی فﺷرﺩﻩ ﺷﺩم با فﺷاری ﮐه به
ﺷﮑمم مﯾومﺩ ﯾه ﮐم هوﺷﯾار ﺷﺩم ﻧمﯾتوﻧستم ﻧﻔس بﮑﺷم فﺷار ﺯﯾاﺩی رو قﻔسه سﯾﻧم بوﺩ ﺩوبارﻩ به ﺷﮑمم ﯾه
فﺷار اوم ﮐه ﺁب اﺯ ﺩهﻧم بﯾرون رﯾخت و به ﺷﺩت به سرفه افتاﺩم ﭼﺷم باﺯ ﮐرﺩم ﮐه سامو باﻻ سرم ﺩﯾﺩم
اون ﺩخترﻩ ام ﮐﻧارش بوﺩ
اخمی رو پﯾﺷوﻧﯾه سام بوﺩ به خاطر ﻋصباﻧﯾت ﺩستمو ﮔرفت
 خوبی پرﯾﻧاﺯ؟فﻘط توﻧستم سرمو تﮑون بﺩم خﯾلی ترسﯾﺩﻩ بوﺩم ﭼﻧﺩ بار به ﺷﺩت سرفه ﮐرﺩم قﻔسه ی سﯾﻧم مﯾسوخت بی
اختﯾار اﺯ ترس و ﺩرﺩ اﺷﮑم سراﺯﯾر ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐه ﺩخترﻩ موهامو اﺯ ﺟلو صورتم ﮐﻧار ﺩاﺩ
 خوﺩتو برای سام ﻟوس ﻧﮑن ﺩﯾﮕه ﻋﺯﯾﺯم به خﯾر ﮔذﺷت ﭼﯾﺯی ﻧﺷﺩﻩ ﮐهمﯾخواستم ﭼﻬار تا فحش بارش ﮐﻧم و بﮕم من ﺩاﺷتممﯾمرﺩم به خﯾر ﮔذﺷت؟
به سختی ﻟب ﺯﺩم :ممﻧوﻧم سام ﮐه اﺯ ﺟون خوﺩت ﮔذﺷتی و ﻧﺟاتم ﺩاﺩی
خﻧﺩﯾﺩ  -فﯾلم هﻧﺩﯾش ﻧﮑن اگ ﺷﻧا بلﺩ ﻧبوﺩم ﮐه اﺯﯾن فﺩاﮐارﯾا ﻧمﯾﮑرﺩم
فﻘط توﻧستم پوﺯخﻧﺩ بﺯﻧم ﮐه با ﭼﺷمای براق ﮔﻔت  :ﺷاﻧس ﺁورﺩی به هوش اومﺩی ها ﺩﯾﮕه ﺩاﺷتم تصمﯾم
مﯾﮕرفتم ﯾه ﮐار مﻔﯾﺩ تر ﮐﻧم
ﺩوﺯارﯾم ﻧﯾﻔتاﺩ ﮔﻔتم  :ﭼه ﮐاری
 تﻧﻔس مصﻧوﻋی ﺩﯾﮕهبﻌﺩم بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ خﺟاﻟت ﮐﺷﯾﺩم فﻘط ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم
 من خﯾلی اﺯ ﺩخترارو اﯾﻧطوری تﺟات ﺩاﺩما اصن باﯾﺩ بﯾام ﻋرﯾﻖ ﻧﺟات بﺷمﻋصباﻧی ﺷﺩم ﻋوﺿی تو اﯾن وﺿﻌﯾتم اﺯﯾن ﺷوخﯾا احمﻘاﻧش ﺩست ﻧمﯾﮑﺷﯾﺩ
پرواﻧه خﻧﺩﯾﺩ" اصن سام همﯾن طوری با من ﺁﺷﻧا ﺷﺩ
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با حرص ﮔﻔتم :ﺟﻧاب سﻌاﺩت فﮏ ﮐﻧم با ﻧصﻔی اﺯ ﺩوست ﺩختراﺷون اﺯ همﯾن طرﯾﻖ ﺁﺷﻧا ﺷﺩن
پرواﻧه ام خﻧﺩﯾﺩ ﻧمﯾﺩوﻧم فﮏ ﮐﻧم اﯾن حساﺩت ﺩوﻧش اﺯ ﮐار افتاﺩﻩ خواستم بﺷﯾﻧم ﮐه ﺩرﺩ بﺩی تو قﻔسه ی
سﯾﻧم پﯾﭼﯾﺩ ﮐه سام سرﯾع ﮐمرمو ﮔرفت و ﮔﻔت :ﮐی به تو اﺟاﺯﻩ ﺩاﺩ بلﻧﺩ ﺷﯾﯾی؟
اﺯﯾن تغﯾﯾر ﺷخصﯾت ﯾﻬوﯾﯾش ﺟا خورﺩم فﻘط ﮔﻔتم  :خب مﯾخواستم برم ﺩاخﻝ
پرواﻧه ﮔﻔت :ﻋﺯﯾﺯم بﯾا ﮐمﮑت ﮐﻧم بری ﺩاخﻝ
بﻌﺩم به سام ﮔﻔت" سام سرﯾع ﻟباستو ﻋوض ﮐن سرما مﯾخوری
اخه ﯾﮑی ﻧﯾس بﮕه ابله تو اﯾن ﮔرما خر تب مﯾﮑﻧه ﮐی سرما مﯾخورﻩ
سام ﮔﻔت :ﻧه خوﺩم ﺩاخﻝ مﯾبرمش
بﻌﺩم بﺩون اﯾﻧﮑه به پرواﻧه مﻬلت حرﻑ ﺯﺩن بﺩﻩ ﯾه ﺩستﺷو پﺷت ﮐمرم ﺯﺩ ﯾه ﺩستﺷم ﺯﯾر ﺯاﻧوم و بغلم ﮐرﺩ
ﻟباسای ﺟﻔتمون خﯾس بوﺩ مﻌذب ﺷﺩم و ﺩست خﯾسمو رو سﯾﻧﺷو فﺷار ﺩاﺩم
 سامبﺯارم ﺯمﯾن خوﺩم مﯾامﺟوابمو ﻧﺩاﺩ فﻘط حس ﮐرﺩم حلﻘه ی ﺩستاش ﺩورم محﮑم تر ﺷﺩ پرواﻧه اخم ﮐمرﻧﮕی رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ
صورتم ﮐﻧار سر سام بوﺩ و ﻧﻔسای تﻧﺩ و ﺩاغش پﺷت هم به ﮔرﺩﻧم مﯾخورﺩ
ﮐوبش قلبمو حس مﯾﮑرﺩم به ﭼﺷمای سبﺯ تﯾرش ﮐه تو اﯾن ﺁفتاب ﺩاغ به ﻋسلی مﯾﺯﺩ خﯾرﻩ ﺷﺩم ﻧﮕاهش به
ﺟلو بوﺩ به وﯾال رسﯾﺩﯾم ﮔذاﺷتم رو مبﻝ و رفت برام حوﻟه ﺁورﺩ ﺩور ﺷوﻧم اﻧﺩاخت رو به پرواﻧه ﮔﻌت برﻩ
برام ﻟباس بﯾارﻩ ﺟلوی پام ﺯاﻧو ﺯﺩ و موهای خﯾسمو تو ﺩستاش ﮔرفت ﮐه با هوﻟه خﺷﮏ ﮐﻧه هﻧوﺯ ﺁب اﺯ
موهام ﭼﮑه مﯾﮑرﺩ ﯾه قطرش رو ﻟبم افتاﺩ ﮐه ﺩستای سام متوقﻑ ﺷﺩ سرم پاﯾﯾن بوﺩ قلبم ﺩاﺷت تو حلﻘم
مﯾومﺩ ﺩست ﺩاغﺷو ﺯﯾر ﭼوﻧم ﺯﺩ و سرمو باﻻ ﺁورﺩ به سختی ﭼﺷمامو سمتش ﭼرخوﻧﺩم تو ﭼﺷمام خﯾرﻩ
ﺷﺩﻩ بوﺩ با اون ﭼﺷمای خمار و اغوا ﮐﻧﻧﺩش ﺩستام ﯾخ ﮐرﺩﻩ بوﺩ ﻧباﯾﺩ مﯾﺯاﺷتم اتﻔاق اون روﺯ توو
بﯾمارستان تﮑرار ﺷه ﺩست سام باﻻ اومﺩ و ﻟبمو ﻟمس ﮐرﺩ ﮐه به خوﺩم ﻟرﺯﯾﺩم و ﺩستمو رو سﯾﻧش ﮔذاﺷتم
 اﯾﻧطوری بﯾﺷتر اﺯت خوﺷم مﯾاﺩخواستم فاصله بﮕﯾرم ﮐه صﺩای پرواﻧه اومﺩ
پرواﻧه ﮔﻔت :ﻋﺯﯾﺯم ﮐمﮑت مﯾﮑﻧم ﻟباستو ﻋوض ﮐﻧی
سامم رفت تو اتاق
ﻟباسمو با ﮐمﮏ پرواﻧه ﻋوض ﮐرﺩم رو مبﻝ ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم ﯾه پتو ﮐﺷﯾﺩم رو خوﺩم هﻧوﺯ تب و ﻟرﺯ ﺩاﺷتم

پرواﻧه ﮔﻔت:ﻋﺷﻘم برﯾم ﺩﯾﮕه
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سام ﺟلو ﺁﯾﻧه ﺩاﺷت موهاﺷو مرتب مﯾﮑرﺩ و ﮔﻔت:ﮐﺟا؟

پرواﻧه با ﺩهن ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاش ﮐرﺩ:مﻬموﻧی ﺩﯾﮕه

سام ﻧﮕاﻩ ﮐوتاهی بﻬم اﻧﺩاخت وﮔﻔت:مﯾبﯾﻧی ﮐه حاﻟش بﺩﻩ ﻧمﯾتوﻧم تﻧﻬاش بذارم

ﯾﻬو ﮔر ﮔرفت و با ﻋصباﻧﯾت ﮔﻔت:اوﻻ خﯾلﯾم بﺩ ﻧﯾس ﯾﻌﻧی اصال بﺩ ﻧﯾس ﺩوما مﻬم تر اﺯ من ﺷﺩ اﯾن
مسئله؟

سام سرﺩ ﮔﻔت:هر مسئله ای اﺯ تو مﻬم ترﻩ ﯾا فﮑتو ببﻧﺩ بﺷﯾن سر ﺟات ﯾا برو بﯾروﻧـ

اﺷﮏ تو ﭼﺷای پرواﻧه ﺟوﺷﯾﺩ:سام توﯾی ﮐه اﯾﻧﺟوری بام حرﻑ مﯾﺯﻧی؟

_ﮐوری مﮕه

پتو و رو سرم ﮐﺷﯾﺩم تا بﯾﺷتر اﺯ اﯾن ﺷاهﺩ حﻘارت ﯾه ﺯن ﻧباﺷم
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صﺩای ﺩخترﻩ اومﺩ:من فﻘط اﺯت ﯾه مﻬموﻧی رفتن خواستم باﯾﺩ اﯾﻧﺟوری بام حرﻑ بﺯﻧی؟

صﺩای بی روح سام تو ﮔوﺷم پﯾﭼﯾﺩ:مﺩﻝ حرﻑ ﺯﺩﻧم همﯾﻧه مﺷﮑلی ﺩاری به سالمت

اﺯ صﺩای پاﺷﻧه های ﺩخترﻩ فﻬمﯾﺩم ﺩارﻩ مﯾرﻩ:سام خﯾلی ﺁﺷغاﻟی باﺯم بﻬم مﯾرسﯾم

_رفتی ﺩرم ببﻧﺩ

پتو رو اﺯ رو سرم ﮐﺷﯾﺩم وﮔﻔتم:سام من ﻧمﯾخوام بخاطرﻩ من قرارتو بﻬم بﺯﻧی

ته ﺩﻟم اﻟبته ﻋروسی بوﺩ

سام پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ:فﮏ ﮐرﺩی بخاطرﻩ تو بوﺩ؟ ﻧه فﻘط حوصلﺷو ﻧﺩاﺷتم تو رو بﻬوﻧه ﮐرﺩم
ﺩﻟم مﯾخواست ﭼﻧگ بذارم حلﻘش و خﻔش ﮐﻧم اﯾن ﻋوﺿی بی احساس و فﻘط ﺯﯾر ﻟب ﮔﻔتم:به ﺟﻬﻧم

سمت اﺷپﺯخوﻧه رفت ﯾه ﮐم مﺷروب خورﺩ ﮐه تلﻔن ﺯﻧگ خورﺩ:سالم ﻟﯾلی خوﺷﮕﻝ خوﺩم
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_ای ﺟاﻧم ﺩﻟم برات ﯾه ذرﻩ ﺷﺩﻩ همش مﻧتظر ﺷﻧﯾﺩن صﺩات بوﺩم

_ﯾه ذرﻩ سرم ﺷلوغ بوﺩ سرﮔرم ﮐار بوﺩم وﮔرﻧه مﯾﺩوﻧی ﭼﻘﺩر بت فﮑر مﯾﮑﻧم

_باﺷه ﻋﺯﯾﺯم اﻻن مﯾام ﺩوست ﺩارم اون ﻋطری ﮐه برات خرﯾﺩم بﺯﻧی

خﻧﺩﯾﺩ وقطع ﮐرﺩ مﻧم ﭼار تا فحش ﺯﯾرﻟب بارش ﮐرﺩم

ﮐتﺷو پوﺷﯾﺩ ﮐه ﮔﻔتم:ﯾﻌﻧی فﻘط خاک بر سرت ﮐﻧن

خﻧﺩﯾﺩ:ﻧوش ﺟوﻧم

بﯾرون رفت و اﯾن بغض ﻟﻌﻧتی باﺯ ترﮐﯾﺩ

مﻧه بﺩبخت ﭼه ﮔﻧاهی ﮐرﺩﻩ بوﺩم ﮐه باﯾﺩ ﺷاهﺩ ﺩﯾﺩن اﯾن صحﻧه باﺷم

تا خوﺩ ﺷب به بﺩبختﯾام و رفتارای سام فﮑر مﯾﮑرﺩم
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مﻧی ﮐه براش مﻬم ﻧبوﺩم

هﯾﭼﮑس براش مﻬم ﻧبوﺩ

خوش به حاﻝ ﮐسﯾﮑه سام ﻋاﺷﻖ خوﺩش مﯾﮑرﺩ

تو افﮑارم غرق بوﺩم ﮐه صﺩای ﺩر رﺷته افﮑارمو پارﻩ ﮐرﺩ

پتو رو ﮐﻧار ﺯﺩم و به حﯾاط رفتم

_ﮐﯾه؟

صﺩای ماﺩر سام اومﺩ:مﻧم ﮔلم

ﺩر و باﺯ ﮐرﺩم ﮐه با ﺩﯾﺩن صحﻧه ی روبروم خﺷﮑم ﺯﺩ

ماﺩر سام و پﺩرش

ﺩوتا ﺩختر ﺟوون
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ﯾه ﺯن ومرﺩ مسن

پﺩر ارش و.......

با ﺩﯾﺩﻧش خون تو رﮔام ﯾخ بست و ﻧﻔسم به ﺷمارﻩ افتاﺩ
ﻧﮕاهش تﯾﺯ بوﺩ و پاهای من سست
ﻧﮕاهم روی ﺩر حﯾاط خﺷﮏ ﺷﺩ به پﺩر ارش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم  ..تﻧﻬا بوﺩم اﻧﮕار ﺩﻧﯾا رو بﻬم ﺩاﺩﻧﺩ ﺯبوﻧم و
ﭼرخوﻧﺩم اﺯ ﺟلوی ﺩر ﮐﻧار رفتم
_سالم خﯾلی خوش اومﺩﯾﺩ
همﺷون ﺩاخﻝ رفتن خواستم ﺩر و ببﻧﺩم ﮐه ﯾﮑی اﺯ همون ﺩخترا ﮔﻔت  :ﺩر و ﻧبﻧﺩ  ...ی ﻧﻔر ﺩﯾﮕه هم هست
تا خواست ﭼﯾﺯی بﮕه با ﺩﯾﺩن ﺷخص روبه روم ﭼﺷام ﮔﺷاﺩ ﺷﺩ و خﺷﮑم ﺯﺩ ارش بوﺩ سوﯾﯾﭻ ﺩستش بوﺩ و
ﯾه ﺩستش توی ﺟﯾبش بوﺩ ﻟباسی سراسر مﺷﮑی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ ﻧﮕاهش به ﺯمﯾن بوﺩ اﻧﮕﺷتام بی حس ﺷﺩ
سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ ﮐه ﭼﺷم تو ﭼﺷم ﺷﺩﯾم ﻟبام می ﻟرﺯﯾﺩ ﻧﮕاهش اوﻝ متﻌﺟب بوﺩ وﻟی رفته رفته رﻧگ خﺷم
ﮔرفت هموﻧطوری ﺟلوب ﺩر خﺷﮑم ﺯﺩﻩ بوﺩ ﮐه بﻬم تﻧه ای ﺯﺩ و ﺩاخﻝ اومﺩ ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼه مرﮔم ﺷﺩﻩ بوﺩ
ﺩرو باﺯ ﮐرﺩم ﮐه بﯾرون برم ﮐه محﮑم ﺩر و بست هوا تارﯾﮏ بوﺩ ﻧور ﺯرﺩ حﯾاط وﯾال ﮐه تو صورتش
افتاﺩﻩ بوﺩ خﻔﻧاک ترش مﯾﮑرﺩ بﯾن اون ﺩر بسته ﻟﻌﻧتی و ارش ﮔﯾر افتاﺩﻩ بوﺩم با صﺩای ارومی ﮔﻔت :اﯾﻧﺟا
ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی !؟
بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم اﺯ ﭼﺷاش اتﯾش می بارﯾﺩ اما خوﻧسرﺩ بوﺩ .ﺯبوﻧم بﻧﺩ رفته بوﺩ ﮐه با صﺩای اروم تری
ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت  :ﻻﻝ ﺷﺩی !؟ ﮔﻔتم با اون بﭼه سوسوﻝ قرتی تﻧﻬاﯾی ﭼه غلطی مﯾﮑرﺩی!؟
_ ﻧه  ....به خﺩا ...ما
صﺩای مامان سام اومﺩ  :ارش ﺟان ،ﭼرا اون بﯾروﻧی ؛ بﯾاﯾﺩ ﺩاخﻝ
ارش همون طور ﮐه تو ﭼﺷام خﯾرﻩ بوﺩ ﮔﻔت  :اﻻن مﯾام
 وقت ﺯﯾاﺩﻩ با اﯾن ﮐارت ﮔورت و ﮐﻧﺩیبﻌﺩم اﺯ ﺟلوی ﭼﺷام ﻧاپﺩﯾﺩ ﺷﺩ ﺩستم و روی قلبم ﮔذاﺷتم ﺩاﺷت اﺯ سﯾﻧه ام مﯾﺯﺩ بﯾرون ...اﺯش مثﻝ ﭼی
مﯾترسﯾﺩم با اون قﺩ بلﻧﺩش ﮐه روم خم ﺷﺩ ﻧﻔسم بﻧﺩ رفت
ﺩستی به موهام ﮐﺷﯾﺩم و ﺩاخﻝ رفتم  .رو مبﻝ باﻻی ساﻟن ﻧﺷسته بوﺩن پﺩر سام ﺩاﺷت تلوﯾﺯﯾون ﻧﮕاﻩ
مﯾﮑرﺩ ارسالن خان با خوش روﯾی ﮔﻔت  :خوبی پرﯾﻧاﺯ ﺟان  ,اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯ بﺩون ما خوش ﮔذﺷت !؟
ﺯورﮐی خﻧﺩﯾﺩم و ﮔﻔتم  :اختﯾار ﺩارﯾﺩ
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ماﺩر سام به اون ﺩو تا ﺩختر اﺷارﻩ ﮐرﺩ  :اﯾﺷون ﺁﻻست پرﯾﻧاﺯ ﺟان اﯾﺷوﻧم ﺁوا ﺩخترﻋموهای سام هستﻧﺩ
به ﺁﻻ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﭼﺷم های ابی و موهای خرماﯾی و ابرو های ﮐﺷﯾﺩﻩ و بﯾﻧی قلمی رژ قرمﺯی هم ﺯﺩﻩ بوﺩ
با ﻟبخﻧﺩ بﻬش ﺩست ﺩاﺩم
_خوﺷبختم من پرﯾﻧاﺯ هستم وﮐﯾﻝ ارسالن خان
فﻘط سرش و تﮑون ﺩاﺩ و ﺯمﺯمه ﮐرﺩ  :مﻧم
ﺁوا موهای طالﯾی و روﺷن تر اﺯ ﺁﻻ ﺩاﺷت با ﻧﯾش باﺯ بﻬم ﺩست ﺩاﺩ .و ﮔﻔت  :سالم پرﯾﻧاﺯ ﺟون من ﺁوام
ﮔﻔتم :خوﺷبختم به ﻧظرم ﮐمی خوش اخالق تر اﺯ اون ﯾﮑی مﯾومﺩ وﻟی قﯾافه هاﺷون ﺷباهت ﺯﯾاﺩی بﻬم
ﺩاﺷت ﯾه ﻟحظه ﻧﮕاهی به ارش اﻧﺩاختم پا روی پا اﻧﺩاخته بوﺩ اخمی رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ متوﺟه ﻧﮕاهم ﺷﺩ
ﭼﻧﺩ ﻟحظه با اون ﭼﺷمای وحﺷﯾش تﯾﺯ ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﮐه سرﯾع رفتم تو اﺷپﺯخوﻧه و ﭼای ﺩرست ﮐرﺩم و
براﺷون برﺩم پﺩر سام ﮔﻔت  :سام ﮐﺟاست پری خاﻧوم !؟
ﯾاﺩ قرارش با اون ﺩخترﻩ افتاﺩم و حرصم ﮔرفت مﯾخواستم بﮕم رفته قبرستون وﻟی فﻘط ﮔﻔتم  :اﻧﮕار با
ﺷخصی به ﻧام ﻟﯾلی قرار ﺩاﺷتن و رفتن مﻬموﻧی
اخمای ﺁﻻ رو حس ﮐرﺩم رو به ارسالن خان ﮔﻔت  :ﻋمو ﺟان سام ﮐی برمﯾﮕرﺩﻩ ,اﻧﮕار من ﭼغﻧﺩرم اﯾﻧﺟا
ﺩخترﻩ ی ابله ارسالن خواست ﭼﯾﺯی بﮕه ﮐه صﺩای ﺯﻧگ اومﺩ فﮏ ﮐﻧم خبر مرﮔش اﺯ قرارش با اون
ﺩخترﻩ ی افرﯾطه برﮔﺷت
ﮔﻔتم من مﯾرم ﺩر و باﺯ ﮐﻧم بﺩﻧم هﻧوﺯ صﻌﻑ ﺩاﺷت ﺷﻧلی رو ﺷوﻧم اﻧﺩاختم و بﯾرون رفتم و ﺩر وﯾال رو
باﺯ ﮐرﺩم ﮐه با سام رو به رو ﺷﺩم بغض ﺩاﺷت خﻔم مﯾﮑرﺩ _سالم
خﻧﺩﯾﺩ :به به.......خاﻧووووووووم وﮐﯾﻝ بﻬتری!؟
ﺩﻟم مﯾخواست تﻑ تو صورتش بﻧﺩاﺯم با خﺷم ﮔﻔتم  :خوش ﮔذﺷت !؟
بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ  :ارررررﻩ خﯾلﯾﯾﯾی به ﭼﺷمای خمارش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم اﻧﮕار مﺷروب خورﺩﻩ بوﺩ اﺯ تصور اﯾﻧﮑه با
اون ﺩخترﻩ مﺷروب خورﺩﻩ بﻌﺩش رفتن تو اتاق و ....
اﺯ حرص به ﻧﻔس ﻧﻔس افتاﺩم _ همﯾﺷه خوش باﺷﯾﺩ ﺟﻧاب سﻌااااااﺩت اتﻔاقا مﻧم ﺩﻟم برای اﯾن خوﺷﯾا
حسابی تﻧگ ﺷﺩﻩ خﯾلی ﺩﻟم مﯾخواﺩ برم ﮐابارﻩ ﺷﮑوفه
ﯾﻬو اخم ﮐرﺩ:
ﻧﮕاهم روی ﺩر حﯾاط خﺷﮏ ﺷﺩ به پﺩر ارش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم  ..تﻧﻬا بوﺩم اﻧﮕار ﺩﻧﯾا رو بﻬم ﺩاﺩﻧﺩ ﺯبوﻧم و
ﭼرخوﻧﺩم اﺯ ﺟلوی ﺩر ﮐﻧار رفتم
_سالم خﯾلی خوش اومﺩﯾﺩ
همﺷون ﺩاخﻝ رفتن خواستم ﺩر و ببﻧﺩم ﮐه ﯾﮑی اﺯ همون ﺩخترا ﮔﻔت  :ﺩر و ﻧبﻧﺩ  ...ی ﻧﻔر ﺩﯾﮕه هم هست
تا خواست ﭼﯾﺯی بﮕه با ﺩﯾﺩن ﺷخص روبه روم ﭼﺷام ﮔﺷاﺩ ﺷﺩ و خﺷﮑم ﺯﺩ ارش بوﺩ سوﯾﯾﭻ ﺩستش بوﺩ و
ﯾه ﺩستش توی ﺟﯾبش بوﺩ ﻟباسی سراسر مﺷﮑی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ ﻧﮕاهش به ﺯمﯾن بوﺩ اﻧﮕﺷتام بی حس ﺷﺩ
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سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ ﮐه ﭼﺷم تو ﭼﺷم ﺷﺩﯾم ﻟبام می ﻟرﺯﯾﺩ ﻧﮕاهش اوﻝ متﻌﺟب بوﺩ وﻟی رفته رفته رﻧگ خﺷم
ﮔرفت هموﻧطوری ﺟلوب ﺩر خﺷﮑم ﺯﺩﻩ بوﺩ ﮐه بﻬم تﻧه ای ﺯﺩ و ﺩاخﻝ اومﺩ ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼه مرﮔم ﺷﺩﻩ بوﺩ
ﺩرو باﺯ ﮐرﺩم ﮐه بﯾرون برم ﮐه محﮑم ﺩر و بست هوا تارﯾﮏ بوﺩ ﻧور ﺯرﺩ حﯾاط وﯾال ﮐه تو صورتش
افتاﺩﻩ بوﺩ خﻔﻧاک ترش مﯾﮑرﺩ بﯾن اون ﺩر بسته ﻟﻌﻧتی و ارش ﮔﯾر افتاﺩﻩ بوﺩم با صﺩای ارومی ﮔﻔت :اﯾﻧﺟا
ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی !؟
بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم اﺯ ﭼﺷاش اتﯾش می بارﯾﺩ اما خوﻧسرﺩ بوﺩ .ﺯبوﻧم بﻧﺩ رفته بوﺩ ﮐه با صﺩای اروم تری
ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت  :ﻻﻝ ﺷﺩی !؟ ﮔﻔتم با اون بﭼه سوسوﻝ قرتی تﻧﻬاﯾی ﭼه غلطی مﯾﮑرﺩی!؟
_ ﻧه  ....به خﺩا ...ما
صﺩای مامان سام اومﺩ  :ارش ﺟان ،ﭼرا اون بﯾروﻧی ؛ بﯾاﯾﺩ ﺩاخﻝ
ارش همون طور ﮐه تو ﭼﺷام خﯾرﻩ بوﺩ ﮔﻔت  :اﻻن مﯾام
 وقت ﺯﯾاﺩﻩ با اﯾن ﮐارت ﮔورت و ﮐﻧﺩیبﻌﺩم اﺯ ﺟلوی ﭼﺷام ﻧاپﺩﯾﺩ ﺷﺩ ﺩستم و روی قلبم ﮔذاﺷتم ﺩاﺷت اﺯ سﯾﻧه ام مﯾﺯﺩ بﯾرون ...اﺯش مثﻝ ﭼی
مﯾترسﯾﺩم با اون قﺩ بلﻧﺩش ﮐه روم خم ﺷﺩ ﻧﻔسم بﻧﺩ رفت
ﺩستی به موهام ﮐﺷﯾﺩم و ﺩاخﻝ رفتم  .رو مبﻝ باﻻی ساﻟن ﻧﺷسته بوﺩن پﺩر سام ﺩاﺷت تلوﯾﺯﯾون ﻧﮕاﻩ
مﯾﮑرﺩ ارسالن خان با خوش روﯾی ﮔﻔت  :خوبی پرﯾﻧاﺯ ﺟان  ,اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯ بﺩون ما خوش ﮔذﺷت !؟
ﺯورﮐی خﻧﺩﯾﺩم و ﮔﻔتم  :اختﯾار ﺩارﯾﺩ
ماﺩر سام به اون ﺩو تا ﺩختر اﺷارﻩ ﮐرﺩ  :اﯾﺷون ﺁﻻست پرﯾﻧاﺯ ﺟان اﯾﺷوﻧم ﺁوا ﺩخترﻋموهای سام هستﻧﺩ
به ﺁﻻ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﭼﺷم های ابی و موهای خرماﯾی و ابرو های ﮐﺷﯾﺩﻩ و بﯾﻧی قلمی رژ قرمﺯی هم ﺯﺩﻩ بوﺩ
با ﻟبخﻧﺩ بﻬش ﺩست ﺩاﺩم
_خوﺷبختم من پرﯾﻧاﺯ هستم وﮐﯾﻝ ارسالن خان
فﻘط سرش و تﮑون ﺩاﺩ و ﺯمﺯمه ﮐرﺩ  :مﻧم
ﺁوا موهای طالﯾی و روﺷن تر اﺯ ﺁﻻ ﺩاﺷت با ﻧﯾش باﺯ بﻬم ﺩست ﺩاﺩ .و ﮔﻔت  :سالم پرﯾﻧاﺯ ﺟون من ﺁوام
ﮔﻔتم :خوﺷبختم به ﻧظرم ﮐمی خوش اخالق تر اﺯ اون ﯾﮑی مﯾومﺩ وﻟی قﯾافه هاﺷون ﺷباهت ﺯﯾاﺩی بﻬم
ﺩاﺷت ﯾه ﻟحظه ﻧﮕاهی به ارش اﻧﺩاختم پا روی پا اﻧﺩاخته بوﺩ اخمی رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ متوﺟه ﻧﮕاهم ﺷﺩ
ﭼﻧﺩ ﻟحظه با اون ﭼﺷمای وحﺷﯾش تﯾﺯ ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﮐه سرﯾع رفتم تو اﺷپﺯخوﻧه و ﭼای ﺩرست ﮐرﺩم و
براﺷون برﺩم پﺩر سام ﮔﻔت  :سام ﮐﺟاست پری خاﻧوم !؟
ﯾاﺩ قرارش با اون ﺩخترﻩ افتاﺩم و حرصم ﮔرفت مﯾخواستم بﮕم رفته قبرستون وﻟی فﻘط ﮔﻔتم  :اﻧﮕار با
ﺷخصی به ﻧام ﻟﯾلی قرار ﺩاﺷتن و رفتن مﻬموﻧی
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اخمای ﺁﻻ رو حس ﮐرﺩم رو به ارسالن خان ﮔﻔت  :ﻋمو ﺟان سام ﮐی برمﯾﮕرﺩﻩ ,اﻧﮕار من ﭼغﻧﺩرم اﯾﻧﺟا
ﺩخترﻩ ی ابله ارسالن خواست ﭼﯾﺯی بﮕه ﮐه صﺩای ﺯﻧگ اومﺩ فﮏ ﮐﻧم خبر مرﮔش اﺯ قرارش با اون
ﺩخترﻩ ی افرﯾطه برﮔﺷت
ﮔﻔتم من مﯾرم ﺩر و باﺯ ﮐﻧم بﺩﻧم هﻧوﺯ صﻌﻑ ﺩاﺷت ﺷﻧلی رو ﺷوﻧم اﻧﺩاختم و بﯾرون رفتم و ﺩر وﯾال رو
باﺯ ﮐرﺩم ﮐه با سام رو به رو ﺷﺩم بغض ﺩاﺷت خﻔم مﯾﮑرﺩ _سالم
خﻧﺩﯾﺩ :به به.......خاﻧووووووووم وﮐﯾﻝ بﻬتری!؟
ﺩﻟم مﯾخواست تﻑ تو صورتش بﻧﺩاﺯم با خﺷم ﮔﻔتم  :خوش ﮔذﺷت !؟
بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ  :ارررررﻩ خﯾلﯾﯾﯾی به ﭼﺷمای خمارش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم اﻧﮕار مﺷروب خورﺩﻩ بوﺩ اﺯ تصور اﯾﻧﮑه با
اون ﺩخترﻩ مﺷروب خورﺩﻩ بﻌﺩش رفتن تو اتاق و ....
اﺯ حرص به ﻧﻔس ﻧﻔس افتاﺩم _ همﯾﺷه خوش باﺷﯾﺩ ﺟﻧاب سﻌااااااﺩت اتﻔاقا مﻧم ﺩﻟم برای اﯾن خوﺷﯾا
حسابی تﻧگ ﺷﺩﻩ خﯾلی ﺩﻟم مﯾخواﺩ برم ﮐابارﻩ ﺷﮑوفه
ﯾﻬو اخم ﮐرﺩ:

 ﮔﻧﺩﻩ تر اﺯ ﺩهﻧت حرﻑ مﯾﺯﻧی پری خاﻧم فﮑر ﻧﮑن اﻧﻘﺩر مستم ﮐه ﻧمﯾﻔﻬمم ﭼی ﺩاری مﯾﮕی؟به ﭼﻧﺩ تا اﺯ تار موهای خرماﯾﯾش ﮐروی پﯾﺷوﻧﯾش رﯾخته بوﺩ خﯾرﻩ ﺷﺩم .وسوسه ی اﯾﻧﮑه ﺩستمو ﮐﻧم ﻻی
موهاش ﺩاﺷت ﺩﯾووﻧم مﯾﮑرﺩ اما با ﯾاﺩاوری اﯾﻧﮑه امﺷب توی اوﻟﯾن مﻬموﻧﯾه ﮐوفتﯾش ﺩست ﭼﻧﺩ تا ﺩختر
رفته ﻻی موهاش با اخم ﮔﻔتم :اصن برام مﻬم ﻧﯾس بﻔﻔﻬمی ﯾا ﻧﻔﻬمی ﺩر ﺿمن پﺩر وماﺩر همراﻩ ارش و
پﺩرش و ﺩختر ﻋموهات ﺩوساﻋت پﯾش رسﯾﺩن
خﻧﺩﯾﺩ ﯾﻬو بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ تر ﺷﺩ ﮐﻬه سرﯾع ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم .تو صورت فوت ﮐرﺩ :ﺁرش! ﭼه ﺯوﺩ پسر خاﻟه
ﺷﺩی باهاش
 ﺩﯾﺩم تو ﭼه ﺯوﺩ باهمه پسر خاﻟه مﯾﺷی ﮔغتم من ﭼرا ﺯوﺩ با همه پسر خاﻟه ﻧﺷمﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ و ﮔﻔت :خﯾلی ﮐارا باهم ﺩاﺷتﯾم.مﯾﺩوﻧی هﯾﭻ ﮐﺩومﺷون مﺯﻩ ی تورو ﻧﺩارن .بﻌﺩم
بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ و ﺩاخﻝ رفت
اﻩ! پسرﻩ ی رواﻧی! اصن مﻌلوم ﻧﯾس ﭼه مرﮔﺷه .اﺯ حرفش خوﺷم اومﺩﻩ بوﺩ .به خوﺩم ﻧﻬﯾب ﺯﺩم :اخه
اون ﻋوﺿﯾه ﺩختر باﺯ همه براش سرﮔرمﯾن
رفتم باﻻ .سام با همه ﺩست ﺩاﺩ .ﺁوا پرﯾﺩ بغلش
 ﺩﻟم برات تﻧگ ﺷﺩﻩ بوﺩ تﯾر برقسام خﻧﺩﯾﺩ :ﭼطوری ژﯾﮕوﻝ؟ ﭼه قﺩر قﺩ ﮐﺷﯾﺩی ﯾاﺩش بخﯾر همﯾن ﺩﯾروﺯ بوﺩ بامﺩاﺩ ﺁبﺟﯾت رو ﺩرو ﺩﯾوار
خط خطی مﯾﮑرﺩﯾا
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ﺁوا ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ :اﻧﮕار باﯾﺩ ﯾاﺩ ﺁوری ﮐﻧم ﮐه توام تا 15ساﻟﮕی با مامان ﺟوﻧت مﯾرفتی ﺩسﺷوﯾﯾا.
ﯾﻬو ﺯﺩم ﺯﯾر خﻧﺩﻩ ﮐه سام اخمی بﻬم ﮐرﺩ و با ﭼﻬرﻩ ی مرموﺯی ﮔﻔت :ﻋﯾب ﻧﺩارﻩ ﺩر ﻋوﺿش اﻻن با
ﮐسای ﺩﯾﮕه ﯾی مﯾرم ﺩسﺷوﯾی .بﻌﺩم ﭼﺷمﮑی به اﻻ ﺯﺩ ﮐه تا اون موقع ساﮐت بوﺩ .اﻩ .پسرﻩ ی بﯾحﯾا.
ماﺩرش فﻘط خﻧﺩﯾﺩ اﻧﮕار به اﯾن ﮐاراش ﻋاﺩت ﮐرﺩﻩ بوﺩ .ﺁﻻ با سام ﺩست ﺩاﺩ و ﮔﻔت :خوبی پسر ﻋمو؟
خسته ﻧباﺷی ﺩاﺷت تﯾﮑه مﯾﻧﺩاخت بﻬش .سام ﮔﻔت :خسته ﻧﯾستم .ﺁﻻ هم ﮔﻔت :ارﻩ خوب خستﮕی رو اﺯ
تﻧت حسابی ﺩراورﺩن .سام فﻘﺩ سرﺷو به مﻌﻧی تاﮐﯾﺩ تﮑون ﺩاﺩ ﮐه ﺁﻻ با حرص ﮔﻔت :ﭼﺟوری ﺷﺩ ﮐه اﺯ
ﻟﯾلی ﺟون ﺩﻝ ﮐﻧﺩی حاﻻ؟
سام رﯾلﮑس ﮔﻔت :من به خاطر تو اﺯ ﮐﻝ ﻋاﻟم ﺩﻝ مﯾﮑﻧم...
ﺁﻻ پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و ﮔﻔت ﭼﻧﺩمﯾه ﮐه اﯾﻧو بﻬش مﯾﮕی !؟
سام با ﭼﺷای رﯾﺯ ﺷﺩﻩ ﮔﻔت :ﺩقﯾﻘا ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼﻧﺩمی وﻟی ﺟوﻧه تو  ,تو اخری هستی
ﺁﻻ سرش و تﮑون ﺩاﺩ حس مﯾﮑرﺩم خرﮐﯾﻑ ﺷﺩﻩ ﺩﻟم مﯾخواست برم خرخرﻩ ی سام و بﺟووام بﻌﺩم رﯾلﮑس
رفت با ارش ﺩست ﺩاﺩ ﻧﮕاهم به ﺩست هاﺷون بوﺩ حس مﯾﮑرﺩم ارش ﺩارﻩ خﯾلی خوﺩش و ﮐﻧترﻝ مﯾﮑﻧه ﮐه
ﺟلوی بﻘﯾه ﭼﯾﺯی ﻧﺷون ﻧﺩﻩ و ﺩستای سام و خرﺩ ﻧﮑﻧه سامم با قﯾافه ی رﯾلﮑس به ارش خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ بﻌﺩم
ﯾه ﻧﮕاﻩ به من اﻧﺩاخت و ﺩرست ﮐﻧار ارش ﻧﺷست ﺩستای مﺷت ﺷﺩﻩ ی ارش و می ﺩﯾﺩم خﯾلی ﺩاﺷت
مراﻋات مﯾﮑرﺩ ﮐاری ﻧﮑﻧه ...حس ﮐرﺩم ﺩرست ﺩارﻩ به اون ﭼﻧﺩ روﺯی فﮑر مﯾﮑﻧه ﮐه من با سام تﻧﻬا
بوﺩم اﺯ تﻬﺩﯾﺩش می ترسﯾﺩم مطمءﻧم اﮔه تﻧﻬا ﮔﯾرم مﯾاورﺩ خوب تالفی مﯾﮑرﺩ رفتم تو اﺷپﺯخوﻧه به بﻬاﻧه
ی مﯾوﻩ اورﺩن به ﻧﮕاﻩ ﻋﺟﯾبی ﮐه بﯾن ارش و سام رﺩ و بﺩﻝ ﺷﺩ فﮑر مﯾﮑرﺩم و اون احواﻝ پرسی سرﺩی
ﮐه ﮐرﺩن ﯾاﺩ حرص خورﺩن های اون ﺩخترﻩ ﺁﻻ افتاﺩم اَﻩ ﺩارم رواﻧی مﯾﺷم ﺩر ﯾخﭼاﻝ و باﺯ ﮐرﺩم و سبﺩ
مﯾوﻩ ها رو ﺩر اورﺩم خﺩاروﺷﮑر اﺷپﺯخوﻧه اﺯ محﯾط ساﻟن ﺩور بوﺩ ﺩاﺷتم مﯾوﻩ ها اﺯ تو سبﺩ ﺩر مﯾاورﺩم
ﮐه ﺩر اﺷپﺯخوﻧه به هم ﮐوبﯾﺩﻩ ﺷﺩ سر بلﻧﺩ ﮐرﺩم ﮐه با ارش رو به رو ﺷﺩم ﭼﺷام ﮔﺷاﺩ ﺷﺩ سﻌی ﮐرﺩم به
خوﺩم مسلط باﺷم
_ﭼﯾﺯی احتﯾاج ﺩارﯾﺩ!؟
بﺩون توﺟه به حرفم ﺟلو اومﺩ فﻘط ﺯﯾر ﻟب ﮔﻔت  :ارﻩ
بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ ﻋﻘب رفتم تا ﺟاﯾی ﮐه به ﯾخﭼاﻝ برخورﺩم با اون هﯾﮑﻝ ﺩرﺷت روم خم ﺷﺩ صﺩای بمش .
ﮐﻧار ﮔوﺷم ﺷﻧﯾﺩم  :همﯾن اﻻن مﯾری ﯾه روسری سرت مﯾﮑﻧی همﯾن اﻻاااااااااان ساﻋﺩ ﻟختم وتوی ﺩستای
ﺩاغش محﮑم فﺷرﺩ  :اﯾن ﮐوفتی و همﯾن اﻻن ﻋوض مﯾﮑﻧی و ﯾه استﯾن بلﻧﺩ می پوﺷی
فﻘط ﻧﮕاهش ﮐرﺩم
_بﺟﻧببب
ﻧمﯾﺩوﻧم با ﭼه ﺟرﻋتی وﻟی ﮔﻔتم  :اﯾﻧﺟا ﺩﯾﮕه تﻧﻬا ﻧﯾستﯾم مﻧم مﺟبور ﻧﯾستم به حرفاتون ﮔوش ﮐﻧم ﺩستش
سمت ﮔرﺩﻧم اومﺩ
با پﺷت ﺩست ﻧواﺯش ﮔوﻧه روﮔرﺩﻧم ﮐﺷﯾﺩ تاخواستم ﺩستﺷو پس بﺯﻧم ﯾﻬو
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ﺩستش ﺩور ﮔرﺩﻧم محﮑم ﺷﺩ و به ﮔلوم فﺷار بﺩی ﺁورﺩ ﮐه حس خﻔﮕی بﻬم ﺩست ﺩاﺩ

با وحﺷت به ﺩستش ﭼﻧگ اﻧﺩاختم سرﺷو ﮐﻧار ﮔوﺷم اورﺩ و ﺯمﺯمه ﮐرﺩ
 -خﯾلی بﺩم مﯾاﺩ ﯾه ﭼﯾﺯو ﺩوبار بﮕم پس مثه ﺁﺩم برو اﯾن ﮐوفتﯾو ﻋوض ﮐن و ﯾه ﭼﯾﺯ ﺩرست حسابی بپوش

بی اختﯾار اﺷﮏ صورتمو خﯾس ﮐرﺩ ﺩستﺷو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ ﺟای ﺩست ﻟﻌﻧتﯾش رو ﮔلوم ﮔﺯﮔﺯ مﯾﮑرﺩ

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و خﯾلی رﯾلﮑس اﺯ ﺁﺷپﺯخوﻧه بﯾرون رفت

ﭼﻧﺩ بار محﮑم و ﻋمﯾﻖ ﻧﻔس ﮐﺷﯾﺩم اﻩ مرتﯾﮑه ی رواﻧﯾه وحﺷی ﯾه ﻟحطه تصور ﮐرﺩم اﮔه باهاش تﻧﻬا بوﺩم

ﭼی ﮐارم مﯾﮑرﺩ ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا ﯾه حس احمﻘاﻧه ﺩاﺷتم وقتی ﺩاﺷت ﮔلومو فﺷار مﯾﺩاﺩ هه مثﻝ فﯾلمای سﯾﻧما

اﻧتظار ﺩاﺷتم سام بﯾاﺩ و ﯾه ﮐاری بﮑﻧه

اما باﯾﺩ اﯾﻧو تو مغﺯم فرو مﯾﮑرﺩم اون ﻋوﺿﯾه بی احساس مﻧو به هﯾﭻ ﺟاش حساب ﻧمﯾﮑرﺩ

بﺩون ﺟلب توﺟه رفتم اتاق باﻻ ﯾه ﻟباس ﺁستﯾن بلﻧﺩ سرخابی با ﺟوراب ﺷلواری سﻔﯾﺩ پوﺷﯾﺩم و روسری
سﻔﯾﺩ ﮐوﭼﯾﮑی رو به پﺷت سرم بستم
ﺩرو بستمو پاﯾﯾن اومﺩم اﺯ پله ها تو ساﻟن ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم خﺩارو ﺷﮑر حواس ﮐسی بﻬم ﻧبوﺩ مﻬلﻘا پﯾش ﺁوا رو
مبﻝ ﻧﺷسته بوﺩن و ﺩاﺷتن تﻌرﯾﻑ مﯾﮑرﺩن اﻧﮕار پﺩر و ﺁﻻ و ﺁوا قرار بوﺩ ﺩو سه روﺯ بﻌﺩ اﺯ ﺁﻟمان بﯾان
اﯾﻧام اوﻧﺟا بوﺩن و ﭼﻧﺩ ساﻟی ﯾه بار اﯾران مﯾومﺩن برای تﻔرﯾح به ﻟباسای ﺁﻻ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﯾه ﮔوﺷه مبﻝ ﯾه
ﻧﻔرﻩ تﻧﻬا ﻧﺷسته بوﺩ اخم ﮐمرﻧﮕی رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ تاپ ﺟذب سﻔﯾﺩ با ﺷلوار ﻟی ﺁبی تﯾرﻩ ﮐه تا مﭻ پاش
بوﺩ پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و ﺁراﯾش ﻋلﯾظی ﮐرﺩﻩ بوﺩ اﻟبته خﯾلی به ﭼﻬرش مﯾومﺩ موهای خرماﯾﯾﺷو باﻻ بسته بوﺩ
ﺩستبﻧﺩ ﻧﻘرﻩ ای تو ﺩستای سﻔﯾﺩش بوﺩ تﯾپ ﺁوا ساﺩﻩ تر بوﺩ موهای بلﻧﺩﺷو ﺁﺯاﺩ رو ﺷوﻧش رها ﮐرﺩﻩ بوﺩ و
ﺁستﯾن ﮐوتاﻩ بﻧﻔش و ﺷلوار سﻔﯾﺩی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ ارسالن خان ﮔوﺷه ی ساﻟن ﻧﺷسته بوﺩ و ﺩاﺷت پﯾپ
مﯾﮑﺷﯾﺩ
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مﻬلﻘا ﺩﯾﺩم با ﻟبخﻧﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩ
 -پری ﺟان ﮐمﮏ ﻧمﯾخوای ﻋﺯﯾﺯم؟ ببخﺷﯾﺩ ﺩﯾﮕه اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯ اﯾﻧﺟا خﯾلی ﺯحمت ﮐﺷﯾﺩی ﮔلم

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم -ﻧه بابا خواهش مﯾﮑﻧم ﭼه ﺯحمتی بﻔرماﯾﯾﺩ بﺷﯾﻧﯾﺩ مﯾوﻩ بﯾارم
 ﺁوا و ﺁﻻ ﮐمﮑت مﯾﮑﻧن ﻋﺯﯾﺯمسرمو طرﻑ ﺁوا ﭼرخوﻧﺩم

ﺁوا با ﻟبخﻧﺩ مرموﺯی به ﯾه ﻧﻘطه خﯾرﻩ بوﺩ رﺩ ﻧﮕاهﺷو ﮐه ﮔرفتم به ﺁرش رسﯾﺩم
فﻬمﯾﺩ ﺩارم ﻧﮕاش مﯾﮑﻧم بلﻧﺩ ﺷﺩ

ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ و ﭼﺷمﮑی بﻬم ﺯﺩ
 پری ﺟون مﯾخوای ﮐمﮑت ﮐﻧم؟ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم ﮐه خوﺩش ﮔﻔت سﮑوت ﻋالمت رﺿاست و ﺩستمو ﮔرفت و سمت ﺁﺷپﺯخوﻧه رفتﯾم

مﯾوﻩ هارو ﺩاﺩم بﺷورﻩ حس مﯾﮑرﺩم اﯾن پا اون پا مﯾﮑﻧه و مﯾخواﺩ ﯾه ﭼﯾﺯی بﮕه ﮐه اخرش طاقت ﻧﯾاورﺩ

سبﺩ مﯾوﻩ رو رو سﯾﻧﮏ ﮔذاﺷت ﭼﺷماش برق مﯾﺯﺩ -پری ﺟون؟
 ﺟاﻧم؟ اون پسرﻩ ﺁرش مﯾﺷﻧاسﯾش؟اخم ﮐرﺩم اﻩ اسم ﻟﻌﻧتﯾﺷم استرس مﯾﻧﺩاخت تو ﺟوﻧم ﮔﻔتم  :ﻧه خﯾلی واسه ﭼی؟
 هﯾﭼی حس ﮐرﺩم اﺯﯾن پاﭼه ﮔﯾراست ﻻمصب ﭼه ﭼﺷاﯾی ﺩارﻩ ﺁﺩم ﮐه ﻧﮕاش مﯾﮑﻧﻬه مﯾﺷاﺷه تو خوﺩشخﻧﺩﯾﺩم اﮔه مﯾﺩوﻧست اون وحﺷی ﭼه بالهاﯾی سرم ﺁورﺩﻩ ﭼی مﯾﮕﻔت
 -خﯾلی اﺯش ﻧمﯾﺩوﻧم وﻟی مﯾﺩوﻧم ﯾاور ساواﮐه و خﯾلی ﻧباﯾﺩ باش ﺩم خور ﺷﺩ
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ﺟا خورﺩ  :ﺟﺩی؟ ساواک؟
با تﻌﺟب ﮔﻔتم ارﻩ مﮕه ﻧمﯾﺩوﻧستی؟
 -مﯾﺩوﻧستم سﯾاسﯾه به اون قﯾافه خﺷﮏ و ﯾبصش مﯾاﺩ وﻟی ﻧمﯾﺩوﻧستم ﯾاورﻩ

مﯾوﻩ هارو ﺷستﯾم و تﻘسﯾم ﮐرﺩﯾم موقع تﻘسﯾم ﮐرﺩن ﺁرش اصال ﻧﮕاهم ﻧﮑرﺩ خﺩا رو ﺷﮑر ﯾﻧی به ﻋبارتی
اصال ﺁﺩم حسابم ﻧﮑرﺩ

سامم ﮐه وقتی مﯾوﻩ رو ﺟلوش ﮔرفتم با ﻧﯾش باﺯ ﮔﻔت :ﭼی ﺷﺩ توبه ﮐرﺩی با اﯾن سرﻋت؟
مﻧظورش به ﻟباسام بوﺩ ﺩهن ﮐﺟی ﮐرﺩم
 ﻧه خﯾر ﺩﯾﺩم اﯾﻧﺟا همه اﯾﻧطورﯾن ﮔﻔتم ﯾه تﻧوﻋی بﺩمسرﺷو تﮑون ﺩاﺩ :ارﻩ مﻧم ﻋاﺷﻖ تﻧوﻋم
ﻧﯾم ساﻋت بﻌﺩ ﺁرش بلﻧﺩ ﺷﺩ و به ﺟمع ﮔﻔت ﮐاری برام پﯾش اومﺩﻩ ﯾه ساﻋتی بﯾرون مﯾرم بﻌﺩم ﺩور ﭼﺷم
همه ﻧﮕاﻩ تﯾﺯی بﻬم اﻧﺩاخت و خوﻧه رو ترک ﮐرﺩ
اﯾن وسط ﺁﻻ مﺩام قر مﯾﺯﺩ ﮐه سام اخرش ﺩووم ﻧﯾاورﺩ و ﺩر حاﻟی ﮐه ﯾه سﯾب ﮔاﺯ مﯾﺯﺩ ﮔﻔت :همﯾن
ﮐارارو ﮐرﺩی ﮐه تا اﻻن هﯾش ﮐی ﻧﮕرفتت خب
ﺁﻻ ﺩهن ﮐﺟی ﮐرﺩ  :من ﺁرﺯوی خﯾلﯾام اﮔرم تا اﻻن موﻧﺩم ﭼون ﮐسﯾو ﺩر حﺩ خوﺩم پﯾﺩا ﻧﮑرﺩم
ﻧﯾش سام وا ﺷﺩ  :اﮔه ﺩختر خوبی باﺷی و هر ﺷب بوس ﺟﯾش ﻻﻻ رو قبﻝ ساﻋت ﻧه اﻧﺟام بﺩی خوﺩم
برات ﯾه اﺯ خﺩا بی خبرﯾو پﯾﺩا مﯾﮑﻧم
ﺁﻻ پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ :ﻋﺯﯾﺯم تو اﮔه بلﺩ بوﺩی پﯾﺩا ﮐﻧی ﮐه تا اﻻن تﻧﻬا ﻧمﯾموﻧﺩی
مﯾخواستم بﮕم اﯾن ﮐه هر روﺯ با ﯾه ﻧﻔرﻩ ﮐﺩوم قسمتش ﺩقﯾﻘا تﻧﻬاست؟ ﮐه سام با ﺟﺩﯾت ﮔﻔت :خب مﻧتظر
تو بوﺩم باور ﮐن
بﻌﺩم قاﻩ قاﻩ خﻧﺩﯾﺩ اﻩ پسرﻩ ی رواﻧی
خﯾلی خسته بوﺩم اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم
 ببخﺷﯾﺩ من ﮐمی سر ﺩرﺩ ﺩارم مﯾرم استراحت ﮐﻧم با اﺟاﺯتونﮐه سام هم سرﯾع بلﻧﺩ ﺷﺩ همراهم
اﻧﮕار سامم حسابی خسته بوﺩ و رفت بخوابه
مﻧم تو ﯾﮑی اﺯ اتاقای طبﻘه باﻻ رفتم
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رو تخت ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم

اﻧواع و اقسام فﮑر ها تو ذهﻧم موج مﯾﺯﺩ

ﻻﺷی بوﺩن سام ﮐه هر ﺩفﻌه با ﯾﮑی ﻻس مﯾﺯﺩ ومن بﯾﺷتر ﻋذاب مﯾﮑﺷﯾﺩم

ﺁرش ﮐه حاﻻ به خوﻧم تﺷﻧه بوﺩ

ﺟذابﯾت ﻧﻔس بر ﺁﻻ

به اﯾﻧﮑه ﺩر ﺁﯾﻧﺩﻩ ﮐﺟا و با ﮐی قرارﻩ بﮕذروﻧم

همه و همه به ذهﻧم هﺟوم اوورﺩﻩ بوﺩ

اما ترﺟﯾح ﺩاﺩم حﺩاقﻝ امﺷب و با ﺁرامش راحت بخوابم

باصﺩای ﺩر اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم

خمﯾاﺯﻩ ای ﮐﺷﯾﺩم وﮔﻔتم:بﻔرماﯾﯾﺩ

ﺁوا با ﻟبخﻧﺩ ﺩر و باﺯ ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﻋﺯﯾﺯم بﯾا صبحاﻧه بخور
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ﭼﺷمی ﮔﻔتم و اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﺩسﺷوﯾی رفتم و ﺁبی به صورتم ﺯﺩم روسری پوﺷﯾﺩم و وپاﯾن رفتم

ﺁﻻ و سام ﺩاﺷتن مﯾﺯ و ﺁماﺩﻩ مﯾﮑرﺩن

بﻘﯾه بﺯرﮔترام مﺷغوﻝ ﮔپ ﺯﺩن بوﺩن به ﺟﺯ پﺩر ﺁرش ﮐه ﺩاﺷت تو حﯾاط ورﺯش مﯾﮑرﺩ

خوﺩ ﺁرﺷم اﻧﮕار هﻧوﺯ بﯾﺩار ﻧﺷﺩﻩ بوﺩ

سام ﯾه تﯾﮑه ﻧون خورﺩ وﮔﻔت:سالم به روی ماهت

با ﻟبخﻧﺩ بش سالم ﮐرﺩم

سامی ﻧﮕاﻩ متﻔﮑراﻧه ای به ﺁﻻ اﻧﺩاخت وﮔﻔت:تو ﭼه خوﺷﮕﻝ ﺷﺩی ﺩختر ﻋمو ﺩﯾﺷب تارﯾﮏ بوﺩ ﺩرست
ﻧﺩﯾﺩمت
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ﺁﻻ ﭼاﯾی تو فﻧﺟوﻧا مﯾرﯾخت وﮔﻔت:خوﺩتو ﻟوس ﻧﮑن

صﺩای ﺁﻻ ﯾه ﺟذابﯾت خاصی ﺩاﺷت ﮐه همش ﺩوست ﺩاﺷتم ﮔوش بﺩم به حرفاش

ﺁوا با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:ﭼه فاﯾﺩﻩ سامی ﺟون خواهر ﻋﺯﯾﺯم ترﺷﯾﺩس

سام ﻟب ﮔﺯﯾﺩ وﮔﻔت :ﺩختر تو سﯾبﯾالت اﻧﺩاﺯﻩ من خﺟاﻟت ﻧمﯾﮑﺷی خواهرتو مسخرﻩ مﯾﮑﻧی؟

ﺁوا بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:مﮕه ﺩروغ مﯾﮕم؟

_حاﻻ تو به روش ﻧﯾار ﮔﻧاﻩ ﺩارﻩ
پﺩر ﺁرش با حوﻟه صورتﺷو پاک ﮐرﺩ و ﺩاخﻝ خوﻧه اومﺩ

ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت و ﻧﻔس ﻧﻔس ﺯﻧان ﮔﻔت:ﺩخترم مﯾری ﺁرش اﺯ خواب بﯾﺩار ﮐﻧی؟

ﺿربان قلبم ﺷﺩت ﮔرفت

من اصال ﺟرئت ﻧﺩاﺷتم سمت ﺁرش برم
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سام ﻧﮕاهی اوﻝ به سرهﻧگ بﻌﺩم من اﻧﺩاخت و ﮔﻔت:من اﻻن مﯾرم بﯾﺩارش مﯾﮑﻧم

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه سام وﺁرش باهم وارﺩ ساﻟن ﺷﺩن

ارش ﺩقﯾﻘا روبروی من ﻧﺷست

بی اختﯾار روسرﯾمو ﺟلوتر ﮐﺷﯾﺩم

سام ﮐﻧارم ﻧﺷست و ﮔﻔت:ﺩﯾﺷب خوب خوابﯾﺩی ﺟﻧاب ﯾاور؟

ارش فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ

سام با ﻟحن تمسخر ﺁمﯾﺯی ﮔﻔت:ارش تو ساﺯماﻧتون ﮐاری سراغ ﻧﺩاری واسه من؟

ارش با ارامش ﭼاﯾﺷو هم مﯾﺯﺩ:ساواک ﺩﻟﻘﮏ ﻧمﯾخواﺩ
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سام با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:ﺩﯾﺩم تو رفتی ﮔﻔتم ﺷاﯾﺩ بخواﺩ

ﺁوا با صﺩای بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ

ﺁرش ﺯﯾر ﭼﺷمی ﻧﮕاهش ﮐرﺩ وﮔﻔت:ﺩﯾﺷب تو ﺁب ﻧمﮏ خوابﯾﺩی؟

سام بی خﯾاﻝ به صﻧﺩﻟﯾش تﮑﯾه ﺩاﺩ وﮔﻔت:من مﻌموﻻ با ﺟﻧس موﻧث مﯾخابم

ﺁﻻ ﮐه اﻧﮕار خواست بحث و ﻋوض ﮐﻧه ﮔﻔت:امروﺯ برﻧامه ﭼﯾه؟

سام ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ:رﯾاﺿی ورﺯش ﻋلوم هﻧر

ﺁوا ﺩوبارﻩ خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:خﯾلی باحاﻟی سام

ﺁﻻ وﻟی با تروﺷروﯾی فﻘط ﮔﻔت:خوش مﺯﻩ

سام:ﻧوش ﺟوﻧت

ﺁوا ﮐﻧارم ﻧﺷست وﮔﻔت:امروﺯ باﯾﺩ برﯾم باﺷﮕاﻩ سوار ﮐاری
ﻧﮕاهش ﮐرﺩم
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 سوارﮐاری،؟ ﮐﺟا؟ﺁوا ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ و ﮔﻔت :تو ﺟاﺩﻩ ی سمت ساری ﯾه باﺷﮕاﻩ هست خﯾلی توپه برﯾم اوﻧﺟا
همه با قﯾافه ی پﻧﭼر ﻧﮕاهش ﮐرﺩن
ﮐه پﺷت ﭼﺷمی ﻧاﺯک ﮐرﺩ و رفت طرﻑ سام
 سامی ﺟون ؟ ﻧظر توﭼﯾهسامم با ﻧﯾش باﺯ ﮔﻔت :قبوﻟه
ﺁقا محموﺩ پﺩر ﺁرش هم ﮔﻔت
 اتﻔاقا ﺟای خﯾلی خوبﯾه خﯾلی وقته سوارﮐاری ﻧرفتمقرار ﺷﺩ فرﺩا صبح هممون برﯾم به همون باﺷﮕاﻩ

خﯾلی ﮔﺷﻧم بوﺩ مﻬلﻘا خاﻧم با ﯾه خﺩمتﮑاری ﮐه ﺟﺩﯾﺩ ﮔرفته بوﺩن ﺩاﺷتن ﺁﺷپﺯی مﯾﮑرﺩن

سام رو مبﻝ وﻟو بوﺩ و ﺩاﺷت با موهاش ور مﯾرفت ﺁوا هم پﯾﺷش بوﺩ و ﺩاﺷتن هر و ﮐر مﯾﮑرﺩن

ﺁرﺷم طبﻖ مﻌموﻝ ﻻﻝ بوﺩ و با اخم سرش پاﯾﯾن بوﺩ بﺩبخت ﺯﻧش اﺯﯾن همه ﺟذبش هر روﺯ مﯾرﯾﻧه تو
خوﺩش

ﺁﻻ پا رو پا اﻧﺩاخته بوﺩ تاپ ﺩامن خوﻧﮕی ﻧﯾلی تﻧش بوﺩ اﻧﮕار امﺷب خﯾلی ﮐﯾﻔور ﻧبوﺩ

ارسالن خان باﻻخرﻩ به حرﻑ اومﺩ
 خب ﺁرش ﺟان ﭼﻘﺩ ساﮐتی خوبی بابا ﺟان؟ﺁرﺷم با احترام ﺟوابﺷو ﺩاﺩ
 ﮐمی خستم ﻋذر مﯾخوام خوب ﺁرش ﺟان اوﺿاع ﭼطورﻩ ﺩورﻩ های ﺁموﺯﺷی تو ﺁمرﯾﮑا هﻧوﺯ ﺯماﻧش ﻧﺷﺩﻩ؟ ﺷﻧﯾﺩم برای ﺁموﺯشخخواستﻧت
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ﯾا خﺩا اﯾن وحﺷی به حﺩی رسﯾﺩﻩ ﮐه اوﻧا اﺯش خواستن بﯾاﺩ ﺁموﺯش بﺩﻩ ساواﮐﯾا رو؟ هه ﻻبﺩ برای قتﻝ
ﻋام ﮐرﺩن مرﺩم بﺩبخت
ﺁرش سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ
 ﭼﻧﺩ ماهی ﺩﯾﮕه وقتﺷهارسالن خان ﺩستی به ﺷوﻧه سام ﮐه ﺩاﺷت هﻧﺩووﻧه مﯾلومبوﻧﺩ ﺯﺩ
 بﯾا اﯾن پسر ﻋالﻑ مارم ببر ﯾه ﮐم ﺯﻧﺩﮔی ﯾاﺩ بﮕﯾرﻩبﻌﺩم بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ
سامم ﻧﯾﺷش باﺯ ﺷﺩ  :ﺁﺩم ﮐﺷی و وحﺷی ﮔری ﮐﺟاش ﺯﻧﺩﮔﯾه

ﺁرش پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ
 سام فﻌال سرش با قﻧاری رﻧﮕﯾا ﺩور و برش ﮔرم باﺷه براﺷون ﺟﯾﮏ ﺟﯾﮏ ﮐﻧه بﻬترﻩسامم سری تﮑون ﺩاﺩ :ترﺟﯾح مﯾﺩم ﺟﯾﮏ ﺟﯾﮏ ﮐﻧم تا ﻋر ﻋر
همه بﺷون ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩن مﻌلوم ﻧبوﺩ سگ ﮔاﺯﺷون ﮔرفته اﻟبته مﻬلﻘا ﺟون مﯾﮕﻔت اﺯ اوﻟم خﯾلی رابطه خوبی
با هم ﻧﺩاﺷتن برا همﯾن ﮐسی خﯾلی تﻌﺟب ﻧﮑرﺩ

ارسالن خان برای اﯾن ﮐه ﺟوو ﻋوض ﮐﻧه ﮔﻔت  :خب محموﺩ اﯾن ارﺷم ﺩﯾﮕه ﺩارﻩ پﯾر مﯾﺷه ﭼرا براش
ﯾه ﺁستﯾﻧی باﻻ ﻧمﯾﺯﻧی
به محموﺩ خان ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم سرهﻧگ ساواک بوﺩ قﯾافش خﺷن بوﺩ مثﻝ ارش ته رﯾﺷی هم ﺩاﺷت ﮐه خﺷن
ترش مﯾﮑرﺩ اما به ﻧظرم ﻋالقه بر خﺷن بوﺩن خﯾلی مرموﺯ و خطرﻧاک بوﺩ سﯾﮕارﺷو تو ﺟا سﯾﮕاری
خاموش ﮐرﺩ
 ﺩاغ ﻧوﻩ باﯾﺩ به ﺩﻟم بموﻧه ارسالن اﯾن ﺁرش ﮐه خوﺩش ﯾه پا ترﺷﯾﺩستبﻌﺩم بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩن اﻩ بی مﺯﻩ ها
محموﺩ خان ﺩوبارﻩ ﮔﻔت :واﻻ ﺁوﯾﺯون ﺯﯾاﺩ ﺩارﻩ اﻟبته اون بﺩبختا ﺩو سه تا اﺯﯾن ﻧﮕاهاﺷو ببﯾﻧن مﯾرن ﺩﯾﮕه
تا هﻔت ﺟﺩﺷوﻧم ﺟلو ﻧمﯾان
به ﺁوا ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه ﺯﯾر ﺯﯾرﮐی به ﺁرش ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩ ارش متوﺟه ﺷﺩﻩ بوﺩ مﻧتﻬا بی تﻔاوت تر اﺯ اﯾن
حرفا بوﺩ ﯾه ﻟحظه ﭼﺷم تو ﭼﺷم ﺷﺩﯾم ﮐه سرﯾع سرمو برﮔرﺩوﻧﺩم ﺷامو ﮐه خورﺩﯾم رفتم ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم وﻟی
ﺷﺩﯾﺩا حسه ﺩسﺷوﯾی ﺩاﺷتم باﻻخرﻩ اﺯ فﺷاری ﮐه روم بوﺩ بﯾرون اومﺩم و رفتم سمت ﺩسﺷوﯾی باغ هوا
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خﻧﮏ ﺷﺩﻩ بوﺩ و فﺿای سبﺯ باع تو اون تارﯾﮑی و ﺯﯾر اون ﭼﻧﺩ تا ﻧور رﻧﮕی فﺿای قﺷﻧﮕی ﺩاﺷت خﯾلی
خوابم مﯾومﺩ اومﺩم ﺩر ﺩسﺷوﯾﯾو باﺯ ﮐﻧم ﮐه ﯾﻬو ﺩر باﺯ ﺷﺩ هﯾن بلﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩم ﮐه سامو ﺩﯾﺩم
 اووﻩ ﭼه سﻌاﺩتی پری خاﻧم ﺷما ﮐﺟا اﯾن ﺟا ﮐﺟابا حرص ﮔﻔتم :ﺩسﺷوﯾی ﺩارم ﻧترس ﺩﻧباﻝ تو ﻧﯾومﺩم
ﻧﯾﺷش باﺯ ﺷﺩ به ﺩر تﮑﯾه ﺩاﺩ
 بﻔرما تو ﺩم ﺩر بﺩﻩبﻌﺩم هر هر خﻧﺩﯾﺩ پسرﻩ ی احمﻖ ﺩﻧﺩوﻧامو ساﯾﯾﺩم رو هم " ممﻧون اﺯ ﻟطﻔت به ﺁﻻت اﺯﯾن تﻌارفا بﻧﺩاﺯ
ﻟپمو ﮐﺷﯾﺩ  :بﯾا برو تو به وقتش ب اوﻧم مﯾﻧﺩاﺯم
و رفت اﻩ ﻧﮑبت رفتم ﺩﯾﺷوﯾی بﻌﺩم ﮐپ مرﮔمو ﮔذاﺷتمو خوابﯾﺩم صبح ﺯوﺩ با تﮑوﻧای ﺷﺩﯾﺩ ﺁوا بﯾﺩار ﺷﺩم
 پاﺷو ﺩﯾﮕه پری ﺟوون.با خواباﻟوﺩﮔی ﺩست به ﭼﺷمم ﮐﺷﯾﺩم
 خوابم مﯾاﺩ ﯾه ﮐم ﺩﯾﮕه.ﮐه با صﺩای ﺷﯾطوﻧی ﮔﻔت :ﺁرﺷو مﯾﻔرستم سراغت بخورتاااا اوﻧو ﮐه هرﮐی ببﯾﻧه اخمﺷو ﺷاش بر مﯾﺷه
تا اسم ﮐوفتﯾش اومﺩ سﯾخ ﻧﺷستم بلﻧﺩ ﺷﺩم و پﯾرهن قرمﺯی با ﺷلوار و روسری مﺷﮑی پوﺷﯾﺩم ﺷلوار
ﭼسبون بوﺩ و ﺁراﯾش مختصری هم ﮐرﺩم و بﯾرون رفتم قرار ﺷﺩ صبحاﻧه رو تو راﻩ بخورﯾم ﺁفتاب قﺷﻧﮕی
بوﺩ به همه صبح به خﯾر ﮔﻔتم ﺁرش ﺩاﺷت با ماﺷﯾﻧش ور مﯾرفت و طبﻖ مﻌموﻝ ﻧﮕاهم ﻧﮑرﺩ سامم ﺩاﺷت
با ﺁﻻ ور مﯾﺯﺩ و هر ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه ﯾه بار صﺩای خﻧﺩﻩ ی ﺟﻔتﺷون بلﻧﺩ مﯾﺷﺩ به تﯾپ پسر ﮐش ﺁﻻ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
ﻟﻌﻧتی حرصم ﮔرفت تاپ تﻧگ ﮔلبﻬی ﮐه با پوستش مﯾﺟﻧﮕﯾﺩ و ﺷلوار ﻟی تﻧگ موهاﺷم باﻻ بسته بوﺩ ﮐه
صورتش ﮐﺷﯾﺩﻩ تر مﯾﺷﺩ
سام ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و ﻟبخﻧﺩ ﺩخترﮐﺷی ﺯﺩ سالم ﺩاﺩم بش و برﮔﺷتم ﮐه با اخم ﺁرش رو به رو ﺷﺩم به ماﺷﯾﻧش
تﮑﯾه ﺯﺩﻩ بوﺩ و با اخم ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ ﯾه ﺷلوار ﻟی مﺷﮑی تﯾرﻩ با ﺁستﯾن ﮐوتاﻩ ﺟذب مﺷﮑی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ ﮐه
هﯾﮑﻝ ﺷﯾش تﯾﮑﺷو قﺷﻧگ ﻧﺷون مﯾﺩاﺩ
مﻬلﻘا ﮔﻔت :خب بﭼه ها تﻘسﯾم ﺷﯾﺩ ﺁﻻ و ﺁوا با ما بﯾان پری ﺟان توهم با ماﺷﯾن سام بﯾا
سام ﺩستﺷو تو ﺟﯾبش ﺯﺩﻩ بوﺩ و ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩ ﮐه ﺁﻻ سرﯾع ﮔﻔت  :ﻧه من و اوا با سام مﯾرﯾم پری هم مﯾتوﻧه
با ﺁقا ﺁرش برﻩ ماﺷﯾﻧش خاﻟﯾه
با ﻧارﺿاﯾتی به سام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ک با ﻟبخﻧﺩ ب سر تا پای ﺁﻻ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ
 تو با اﯾن تﯾپت تو ماﺷﯾن من بﺷﯾﻧی وسط راﻩ سه تامون مﯾرﯾم پﯾش اﺯراﻋﯾﻝﺁﻻ پﺷت ﭼﺷمی ﻧاﺯک ﮐرﺩ :مﮕه ﭼﺷه؟
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سام ﺩستﺷو تو موهای خوش حاﻟتش فرو ﮐرﺩ -هﯾﭼی فﻘط ﺩﻟمو مﯾبرﻩ بﻌﺩم اﺩا ﺷارﻻتاﻧارو ﺩراورﺩ -اصن
ﮐی به تو اﺟاﺯﻩ ﺩاﺩ با اﯾن ﻟباسا بﯾای بﯾرون؟ حتما باﯾﺩ تﯾﺯی ﭼاقو ﻧﺷوﻧت بﺩم ﺿﻌﯾﻔه؟
بﻌﺩم قﻬﻘوﻩ ﺯﺩ ﺁﻻم رﯾﺯ خﻧﺩﯾﺩ و ﮔﻔت  :تو رواﻧی
حرصم ﮔرفت ﮐثافت براﺷم غﯾرتی مﯾﺷﺩﺩ
ارسالن خان ﮔﻔت :باﺷه ﺩخترم ﺷما با سام برﯾﺩ پری ﺟان ﺷما هم با ﺁرش برو
قلبم ﺩاﺷت تو ﺩهﻧم مﯾومﺩ اﺯ ﯾه طرﻑ مﯾترسﯾﺩم با اﯾن رواﻧی تو ﯾه ماﺷﯾن بﺷﯾﻧم اﺯ ﯾه طرﻑ اﺯون سام
ﻋوﺿی حرصی ﺷﺩﻩ بوﺩم وﻟی فﻘط ﮔﻔتم :ﺁرﻩ اﯾﻧطوری بﻬترﻩ
ﺁرش ﭼﯾﺯی ﻧمﯾﮕﻔت وﻟی ﻧﮕاﻩ سرﺩﺷو حس مﯾﮑرﺩم ا قﺩمای ﺁرومی به ماﺷﯾﻧش ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩم هر ﻟحظه
مﻧتظر بوﺩم سام بﮕه حﻖ ﻧﺩاری با ﺁرس بری وﻟی هﯾﭼی ﻧﮕﻔت تا خواستم ﺩرو باﺯ ﮐﻧم با صﺩاش قلبم به
تپش افتاﺩ ﮐﻧارم اومﺩ ﺟلو ﭼﺷمای ﺁرش بم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ و ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت :ﻋﻘب بﺷﯾن
بﻌﺩم سرﯾع ﻋﻘب رفت حرص همه تﻧمو ﮔرفت ﺁرش با اخم ﮔﻔت :سام قﻧارﯾات مﻧتظرن بﻌﺩم رو به من
ﮔﻔت  :بﺷﯾن تو ماﺷﯾن من ﻋالﻑ تو ﮐه ﻧﯾستم
اﺯ حرص سام ﺩر ﺟلو رو باﺯ ﮐرﺩم و ﻧﺷستم تا ﻧﺷستم ماﺷﯾن با سرﻋت اﺯ ﺟا ﮐﻧﺩﻩ ﺷﺩ ﮐه اﺯ ترس به
صﻧﺩﻟی ﭼسبﯾﺩم به ﺁرش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم اخم ﺩاﺷت و به ﺟاﺩﻩ خﯾرﻩ بوﺩ خواستمﭼﯾﺯی بﮕم ﮐه ﯾﻬو
ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم ﺩست ﺁرش محﮑم رو فرمون فﺷرﺩﻩ مﯾﺷﺩ

حس مﯾﮑرﺩم ﺩﻟش مﯾخواست مﻧو اوﻧطوری مﭼاﻟه ﮐﻧه ﺟو سﻧﮕﯾﻧی بوﺩ ﻟبمو تر ﮐرﺩم و ﮔﻔتم :ﺷما...
ﯾﻬو تو حرفم پرﯾﺩ و با صﺩای ﺟﺩی ﮔﻔت :تو اﯾن مﺩت ﭼی ﮐار مﯾﮑرﺩی؟

 ﮐﺩوم مﺩت مﻧظورتوﻧه؟ﯾه ثاﻧﯾه برﮔﺷت سمتم اﺯ اون ﻧﮕاهاش ﮐرﺩ ﮐه ﺁﺩم مﯾﺷاﺷﯾﺩ تو خوﺩش
 -اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯ با اون پسرﻩ ی ژﯾﮕوﻝ ﮐراواتی ﭼه غلطی مﯾﮑرﺩی؟

هه ﻧمﯾﺩوﻧست ﺩاﺷتم ﻋﺷﻖ باﺯﯾای ﺁقا رو با بﻘﯾه تماﺷا مﯾﮑرﺩم با صﺩای ﺟﺩی ﮔﻔتم :مﻧظورتون ﭼﯾه؟ من با
سام ﭼه ﮐاری مﯾتوﻧم بﮑﻧم؟ ﭼﻧﺩ روﺯ اومﺩم اﯾﻧﺟا فﻘط به قصﺩ تﻔرﯾح

پوﺯخﻧﺩ ﻋصبی ﺯﺩ :فﻘط به قصﺩ تﻔرﯾح؟ اون بﭼه قرتﯾه ﭼﺷم وﺯغی با پﺷه ی ماﺩﻩ ام ﻻس مﯾﺯﻧه ﻻبﺩ
ﻧﺷستﯾﺩ ﺩوتاﯾی با هم خاﻟه خاﻟه باﺯی ﮐرﺩﯾﺩ؟
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حسابی ﻋصبی ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺟوری ﮐه حس ﮐرﺩم اﻻن ﺟﻔتموﻧو به ﮐﺷتن مﯾﺩﻩ پاﺷو رو ﮔاﺯ ﮔذاﺷته بوﺩ
 -ﺁرش ترو خﺩا ﯾواش تر اﻻن به ﮐﺷتﻧمون مﯾﺩﯾﯾی

سرﻋتﺷو بﯾﺷتر ﮐرﺩ به ﯾه ﺩست اﻧﺩاﺯ رسﯾﺩﯾم ﮐه ماﺷﯾن صﺩای بﺩی ﺩاﺩ و تﻘرﯾبا پرواﺯ ﮐرﺩ بی اختﯾار
ﺟﯾغی ﮐﺷﯾﺩم و ﭼﻧگ ﺯﺩم به باﺯوش  :ترو خﺩاا ﯾواﺷﺷش

سرﻋتﺷو ﮐم ﮐرﺩ و ﮔﻔت  :ﺟمع ﮐن خوﺩتو

به ﺩستم ﮐه هﻧوﺯ رو باﺯوش بوﺩ ﻧﮕاهی ﮐرﺩم و ﺁهسته ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم و ﮔﻔتم
 برام مﻬم ﻧﯾس باور ﮐﻧی ﯾا ﻧه وﻟی من واقﻌا با اون ﮐاری ﻧﺩاﺷتم ﺿمن اطالﻋتون باﯾﺩ بﮕم ﮐه سام هرﺷب با ﯾه ﺩختر مﻬموﻧی بوﺩ و مﻧم خوﻧه تﻧﻬا بوﺩم

ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت به فﺿای بﯾرون ﻧﮕاهی ﮐرﺩم تو ﯾه ﮐوهستان بوﺩﯾم بوی سبﺯی و طراوت مﯾومﺩ فﺿای
بﯾرون پر اﺯ ﺩرختای سرسبﺯ بوﺩ رسﯾﺩﯾم به اون باﺷﮕاﻩ ﯾﮑی ﺩر وروﺩﯾﺷو باﺯ ﮐرﺩ ﺁرﺷم با ماﺷﯾن ﺩاخﻝ
ﺷﺩ
ﯾه پﯾست بﺯرگ وسط ﺯمﯾﻧش بوﺩ و اسطبلی هم ﮐﻧارش بوﺩ فﺿای سبﺯ پر ﺩرخت و ﮔلی هم ﺩاﺷت ﯾه
مرﺩ اومﺩ بﻬمون خوﺷامﺩ ﮔﻔت ماﺷﯾن سام و بﻘﯾه هم بﻌﺩ ما رسﯾﺩن

سام با همون ﭼﻬرﻩ ی خﻧﺩون و بﺷاﺷش پﯾاﺩﻩ ﺷﺩ خواستم پﯾاﺩﻩ ﺷم ﮐه ﺁرش ﯾﻬو مﭻ ﺩستمو ﮔرفت به ﺩستام
ﮐه تو ﺩستش بوﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم بﺩون اﯾﻧﮑه ﻧﮕاهم ﮐﻧه ﮔﻔت

 -حواست به رفتارات باﺷه اﺯون بﭼه ژﯾﮕوﻟم به ﻧﻔﻌته ﺩوری ﮐﻧی
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بﻌﺩم ﺯوﺩتر اﺯ من پﯾاﺩﻩ ﺷﺩ اﻩ مرتﯾﮑه ی وحﺷﯾه رواﻧپرﯾش

اومﺩم پاﯾﻧن سام ﺩر حاﻟی ﮐه مﯾخﻧﺩﯾﺩ بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ ﯾﻬو اخمی ﮐرﺩ و رو برﮔرﺩوﻧﺩ

اﯾﻧا همه ﯾه ﭼﯾﺯﯾﺷون مﯾﺷه اﻧﮕاری ﺟﺯ ما ﭼﻧﺩ ﻧﻔری هم تو اون باﺷﮕاﻩ بوﺩن و ﺩاﺷتن اسب سواری
مﯾﮑرﺩن
با ﭼﺷمام ﺩﻧباﻝ سام ﮔﺷتم ﮐه اﺯ ﺩور ﺩﯾﺩمش افسار ﯾه اسب ﺩستش بوﺩ و ﺟلو مﯾومﺩ ﺁﻻ با ﻟبخﻧﺩ ﮐﻧارش
رفت ﯾه اسب سﻔﯾﺩ ﯾه ﺩست بوﺩ

ﺁﻻ ﮔﻔت ﮐمﮑم مﯾﮑﻧی سوارش ﺷم؟
سام با ﻟبخﻧﺩ به سر تا پاش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ
 -ﻋﺯﯾﺯم با اون قﺩ ﺩﯾالقت خوﺩت ﻧمﯾتوﻧی سوارش ﺷی؟

ﺁﻻ با ﻧاﺯ ﮔﻔت  :همه ی ﺩخترا ﺁرﺯوی قﺩ مﻧو ﺩارن
پوفی ﮐرﺩم اﻩ ﺩخترﻩ ی ﻧﭼسب اﺯ خوﺩ راﺿی

ﺁرش ﺩستﺷو تو ﺟﯾبش ﺯﺩﻩ بوﺩ و به ﺩﯾوار تﮑﯾه ﺩاﺩﻩ بوﺩ باباش مﯾﮕﻔت اسب سوار ماهری هست

به سام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم با خﻧﺩع ﮔﻔت :حاﻻ ترش ﻧﮑن ﻟﻧگ ﺩراﺯ من بﯾا سوارت ﮐﻧم

ﺁﻻ ﺩستﺷو پﺷت ﮔرﺩن سام ﺯﺩ سامم ﺩستﺷو ﺩور ﮐمرش اﻧﺩاخت و سوارش ﮐرﺩ با ﻋصباﻧﯾت رو
برﮔرﺩوﻧﺩم
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باﺩ خﻧﮑی تو روم مﯾخورﺩ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم ﮐه با صﺩای سام اﺯ ﺟام پرﯾﺩم
 تو ﻧمﯾخوای اسب سواری ﮐﻧی پری خاﻧم؟ ﻧه مرسی ﻧمﯾخوای ﯾاﺩت بﺩم؟با حرص ﮔﻔتم :ﺷما بﻬترﻩ برﯾﺩ به همون ﺁﻻ ﯾاﺩ بﺩﯾﺩ
ﻧﯾﺷخﻧﺩ ﺯﺩ  :باﺷه هر ﺟور مﯾلته
ارسالن خان و ﺁقا محموﺩ تو پﯾست بوﺩن و ﺩاﺷتن با هم مسابﻘه مﯾﺩاﺩن
به ﺁوا ﮐه افسار اسب ﺩستش بوﺩ و اون مرﺩﻩ هم ﮐﻧارش بوﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم مرﺩﻩ بﻬش ﮔﻔت  :مﯾتوﻧی سوار
ﺷی خوﺩت؟ ﯾا ﮐمﮑت ﮐﻧم؟
ﺁوا به ﺁرش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ و ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ و ﺟلو اومﺩ و ﺩست ﺁرﺷو ﮐﺷﯾﺩ
 ﺁرش مﯾﺷه ﯾاﺩم بﺩی اسب سواری؟ﺁرش با اخم ﻧﮕاهش ﮐرﺩ و ﺩستﺷو ﮐﺷﯾﺩ
برو به پسرﻋموت بﮕو ﯾاﺩت بﺩﻩﺁوا با ﻟب و ﻟﭼه ﺁوﯾﺯون ﺩوبارﻩ ﺩستﺷو ﮔرفت  :سام ﮐار ﺩارﻩ اﻻن بﻌﺩ اون رواﻧﯾه ﯾﻬو ﯾه ﮐرمی مﯾرﯾﺯﻩ
مﯾﻔتم
ﺁرش اﺯ همون ﻧﮕاها مخصوص به خوﺩش به ﺁوا اﻧﺩاخت خﻧﺩم ﮔرفت ﺩخترﻩ ی رواﻧی
 برو سراغ ﯾﮑی ﺩﯾﮕه بﭼه حوصلتو ﻧﺩارمﺁوا ﭼﺷمﮑی ﺯﺩ :تو بﯾا من خوﺩم حوصلتو ﺟا مﯾارم
ﺁرش پوفی ﮐرﺩ و ﺩﻧباﻝ ﺁوا رفت سوار اسب ﮐرﺩش خوﺩﺷم ﻋﻘبش رو اسب ﻧﺷست ﺁوا بﯾﻧش هی ﺷوخی
مﯾﮑرﺩباهاش و ﮐرم مﯾرﯾخت و موهاﺷو مﯾﺯﺩ تو صورت ﺁرش اوﻧم ﻋﯾن اﯾن ﯾبصا هﯾﭻ حرﮐت خاصی
ﻧمﯾﮑرﺩ فﯾط با ﺟﺩﯾت براش توﺿﯾح مﯾﺩاﺩ ﮐه ﭼﺟوری اسب سواری ﮐﻧه هه خبر ﻧﺩاﺷت ﺁوا تو اﯾﻧﺷراﯾط
هر ﭼﯾﺯی مﯾتوﻧه براش مﻬم باﺷه اﻻ اسب سواری ﺁرش ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت ﮐه ﺩاﺷتم با ﻟبخﻧﺩ ﻧﮕاهﺷون
مﯾﮑرﺩم سرﻋت اسبو بﯾﺷتر ﮐرﺩ صﺩای سم اسب ها رو مخم بوﺩ
بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﻧاهار خورﺩﯾم به پﯾﺷﻧﻬاﺩ ﺁوا رفتﯾم ﮐه وسطی باﺯی ﮐﻧﯾم
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مﻧو سام باهم بوﺩﯾم

ﺁﻻ و ﺁوا هم با هم

توپ و محﮑم طرﻑ ﺁﻻ پرت ﮐرﺩم ﮐه ﺟاخاﻟی ماهراﻧه ای ﺩاﺩ

سام توپ و تو ﺩستش ﭼرخوﻧﺩ وﮔﻔت:پری سرﯾع باش

ﯾه ﻟحظه متوﺟه ﻧﮕاﻩ تﯾﺯ ﺁرش رو خوﺩم ﺷﺩم و تمرﮐﺯم بﻬم رﯾخت

ﻧتوﻧستم توپ سام و بﮕﯾرم خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:رﯾﺩی ﮐه ﻋﺷﻘم

بلﻧﺩ ﮔﻔتم:فﺩا سرم

توپ و پرت ﮐرﺩم ﮐه ﺁﻻ حﯾن ﺩوﯾﺩن ﯾﻬو پاش به تﮑه سﻧﮕی ﮔﯾر ﮐرﺩ وببا سر خورﺩ ﺯمﯾن ﺁخ بلﻧﺩی ﮔﻔت

پﻬن ﺷﺩ رو ﺯمﯾن ﻧتوﻧستم ﺟلو خﻧﺩمو بﮕﯾرم

سام ﮐه ﮐال اﺯ خﻧﺩﻩ پخش ﺷﺩﻩ بوﺩ
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ﺁوا ﻧﺷست و باخﻧﺩﻩ ﮔﻔت:خوبی اﻻ

ﺁﻻ ﺩستﺷو ﮐه خاﮐی ﺷﺩﻩ بوﺩ بﻬم ﺯﺩ وﮔﻔت:ﻟﻌﻧتی

سام ﭼﻧﺩ قﺩم طرفش برﺩاﺷت وﮔﻔت:سﻧگ ﮐور بوﺩ ﻋﺷﻘم؟
ﺁﻻ با ﮔﺯﻧﺩﮔی ﮔﻔت:مرض

ﺩستش رو پاش بوﺩ وﮔﻔت:ﺁی

سام روبروش ﻧﺷست و ﮔﻔت ﺩستتو برﺩار ببﯾﻧم ﭼی ﺷﺩﻩ

ﺁﻻ ﺩستﺷو برﺩاﺷت

سام ﺁروم ﺷلوارﺷو باﻻ ﺯﺩ وﮔﻔت:ﭼﯾﺯی ﻧﯾست ﯾه ﺯخم سطحﯾه

ﺁﻻ با غرور ﮔﻔت:خوﺩم پﺯﺷﮑم فرق ﺯخم سطحی وﺟﺩی ومﯾﺩوﻧم

سام خﻧﺩﯾﺩ اﺯ همون خﻧﺩﻩ هاﯾی ﮐه ﺩﻟم ﺿﻌﻑ مﯾرفت براش
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_مﯾخای بغلت ﮐﻧم ببرمت پﯾش ﺯن ﻋمو؟

ﺁوا با ﻟحن تمسخر ﺁمﯾﺯی ﮔﻔت:ﻧه ﺯﺷته

سام ﻟب ﮔﺯﯾﺩ:ﺯﺷت پﯾرﺯﻧﯾه ﮐه ﮐرست ﻧﺯﻧه

خﻧﺩﻩ ی ﺁوا ﺷﺩت ﮔرفت بﻌﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩ وﮔﻔت:مﻧم برم ببﯾﻧم ﺁرش مﯾاﺩ هم ﮔروهم ﺷه

_ارﻩ ﺩﯾﮕه ﺁﻻ ﮐه مﺟروح ﺷﺩ

ﺁوا ﻧﮕاﻩ متﻔﮑری به خوﺩش ﮔرفت:اﻟبته فﮏ ﮐﻧم اون بﯾاﺩ باﺯی همه اﺯ ﺩم مﺟروحﯾم

سام اخم ﮐرﺩ:مﮕه هﻧﺩﻩ؟

ﺁوا ﺷوﻧه ای باﻻ اﻧﺩاخت وسمتﺷون رفت

پوفی ﮐرﺩم
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ﺩستﺷو ﮔذاﺷت رو ﺷوﻧه ﺁﻻ وﮔﻔت:مﯾتوﻧی راﻩ بری؟

ﺁﻻ با ﻧاﻟه ﮔﻔت:فﮏ ﻧﮑﻧم

ﻋوﺿی ﺁﺷغاﻝ هﯾﭼﯾش ﻧﺷﺩﻩ بوﺩ فﻘط ﺩﻧباﻝ بﻬاﻧه بوﺩ سام بغلش ﮐﻧه

ﺩستامو اﺯ حرص فﺷار ﺩاﺩم

سام با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:من مﻔتی ﮐسی و بغﻝ ﻧمﯾﮑﻧم خاﻧوم ﺩﮐتر باﯾﺩ اوﻝ بوسم ﮐﻧی

ﺁﻻ پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ:بﺩﺟﻧس

بﻌﺩم ﭼﺷماﺷو بست

ﭼﯾﺯ بﺩی به ﮔلوم ﭼﻧگ مﯾﺯﺩ

سام صورتﺷو ﺟلو برﺩ ﻟباﺷو ﻧﺯﺩﯾﮏ ﻟبای ﺁﻻ برﺩ
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ﺁﻻ مسخ وﺟوﺩ سام ﺷﺩﻩ بوﺩ

مﻧم فﻘط مﯾتوﻧستم ﺩﻧﺩوﻧامو محﮑم بﻬم فﺷار بﺩم

سام سرﯾع صورتﺷو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ وﮔﻔت:متاسﻔم افتخار ﻧمﯾﺩم

ﺁﻻ خواست فحﺷش بﺩﻩ ﮐه سرﯾع ﯾه ﺩست اﻧﺩاخت ﺯﯾر ﺯاﻧوش و ﯾه ﺩست ﺩور ﮔرﺩﻧش وبلﻧﺩش ﮐرﺩ

مﻧم با حاﻟت ﺯاری سمت بﻘﯾه رفتم
ﯾه ﮐم ﺩﯾﮕه تو اون پﯾست اسب سواری واﯾساﺩﯾم و بﻌﺩ برﮔﺷتﯾم وﯾال خﺩارو ﺷﮑر اﯾن بار من بار ﺁوا ﮔﯾر
سه پﯾﭻ ﺩاﺩ ﮐه با ﺁرش مﯾرﻩ

ﺁرﺷم ﮐه ﮐال ﻧظری ﻧﺩاﺷت و براش فرقی ﻧﺩاﺷت ﮐی برﻩ باهاش ﺁرش و ﺁوا ﺯوﺩتر رفتن

ﺁﻻ هم با سام رفت خواستم برم تو ماﺷﯾن ارسالن خان ﮐه صﺩای سامو اﺯ پﺷت سر ﺷﻧﯾﺩم

 -افتخار ﻧمﯾﺩی با ﻟﻧگ قراﺿه من بﯾای پری خاﻧم؟

مﯾخواستم بﮕم اﮔه ﺷورﻟت ﺷﺩﻩ ﻟﮕن قراﺿه تو بﯾا بﺩش من تا باش سه تا خوﻧه بخرم و اﺯ اﯾن ﺁوارﮔی
ﻧﺟات پﯾﺩا ﮐﻧم
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پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩم ﺁﻻ تو ماﺷﯾن بوﺩ و ﭼﺷماﺷو بسته بوﺩ هه مثال مﯾخواﺩ بﮕه خﯾلی ﺩرﺩ ﺩارﻩ تا

اﯾن سام ﻧﮑبت بﯾﺷتر ﻧاﺯﺷو بﮑﺷه اﻩ ﺩخترﻩ ی ﻟوس ﻧﻧر اﺯ خوﺩ راﺿی

به ﺁﻻ اﺷارﻩ ﮐرﺩم :فﻌال ﯾﮑی بتون افتخار ﺩاﺩﻩ بسه مﯾترسم روﺩﻝ ﮐﻧﯾﺩ با اﯾن همه افتخارات

ﻟبخﻧﺩ ﺩخترﮐﺷی ﺯﺩ
 -ﭼﯾه اﻧﮕار ﯾه ساﻋت تو ماﺷﯾن اون ﺁرش ﻧﺷستی پاﭼه ﮔﯾرﯾش به توام سراﯾت ﮐرﺩﻩ

با حرص ﮔﻔتم :ﻧه اتﻔاقا تو اون ﯾه ساﻋت خﯾلی رﻋوﻑ و مﻬربون بوﺩ

ﭼﻧﺩ قﺩم بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ با استرس ﻋﻘو ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه ﻧﮕاﻩ ارسالن خاﻧو حس ﮐرﺩم ﺯﯾر ﻟب ﮔﻔتم :ﺩاری
ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی؟

حسوﺩی ﮐه مﯾﮑﻧی ﺟذاب تر مﯾﺷیبا مﮑث ﮔﻔت :وﻟی ﺯﯾاﺩﻩ روی ﻧﮑن ﮐه ﯾه وقت اون روی مﻧو ببﯾﻧی

ﯾه ﻧﮕاﻩ به ارسالن خان ﮐرﺩ
بﻌﺩم تو ﭼﺷم بﻬم ﺯﺩﻧی سوار ماﺷﯾن ﺷﺩ و اﺯ ﺟلو ﭼﺷمام تار ﺷﺩ

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم پسرﻩ ی احمﻖ هه ﮔه خورﯾا خوﺩﺷو با همه ﺯﯾاﺩﻩ روی ﻧمﯾﺩوﻧست
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بﻌﺩ اﯾن ﯾه ﺟمله ی من ﺯﯾاﺩﻩ روی محسوب مﯾﺷﺩ مﯾخواستم حرصﺷو ﺩرارم

وﻟی اﻧﮕار بﯾﺷتر ﮔﻧﺩ مﯾﺯﺩم ﭼون اون ﻋوﺿی ﺩخترارو بﻬتر مﯾﺷﻧاخت

ارسالن خان با خوﺷروﯾی ﮔﻔت  :پری ﺟان با ماﺷﯾن ما بﯾا

تﺷﮑر ﮐرﺩم و سوار ﺷﺩم مﻬلﻘا خاﻧم اﺯ تو ﺁﯾﯾﻧه ی ﺟلو ﺩاﺷت با موهاش ور مﯾرفت

بﻌﺩم رژ ﻟبﺷو تمﺩﯾﺩ ﮐرﺩ ارسالن خاﻧم با بی تﻔاوتی سوت مﯾﺯﺩ و راﻧﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩ

ارسالن خان ﮔﻔت :برﮔﺷتﯾم تﻬران بﻌﺩ ﭼﻧﺩ روﺯ بلﯾت بﮕﯾرﯾم برﯾم پارﯾس ﺩﯾﺩن خواهرم

 ارسالن اﯾن ماﻩ با ﭼﻧﺩ تا اﺯ ﺩوستام قرارﻩ برﯾم ﺩبی بت ﮔﻔته بوﺩم ﮐهاوﻧم سر تﮑون ﺩاﺩ
 -باﺷه تو برو ﺩبی مﻧم ﯾه ﮐارﯾش مﯾﮑﻧم

به بﯾرون پﻧﺟرﻩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه
با صﺩای مﻬلﻘا خاﻧم ﭼﺷم اﺯ فﺿای سبﺯ بﯾرون ﮐه غروب ﻋم اﻧﮕﯾﺯ ترش ﮐرﺩﻩ بوﺩ برﺩاﺷتم

 -پری ﺟان ﮐار ﺩفتر وﮐاﻟتت ﮐه بسته ﺷﺩﻩ بوﺩ به ﮐﺟا رسﯾﺩ

ﻧﻔسمو فوت ﮐرﺩم :فﻌال ﮐه هﯾﭼی پرواﻧمو باطﻝ ﮐرﺩن برﮔرﺩﯾم تﻬران ﺩﻧباﻝ ﮐاراش مﯾرم حتما

سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ :ﺩرست مﯾﺷه اﯾﺷاﻻ

173

اﻩ باﯾﺩ با اون ﺁرش ﻋوﺿی ﺟﺩی راﺟب اﯾن مسﯾله حرﻑ مﯾﺯﺩم

ﺩﯾﮕه ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتن طبﻖ ﭼﯾﺯاﯾی ﮐه فﻬمﯾﺩﻩ بوﺩم ارسالن خان و مﻬلﻘا خﯾلی رابطه صمﯾمی ﻧﺩاﺷتن

اﻟبته بﺩم ﻧبوﺩن وﻟی ﮐال به هم ﮐاری ﻧﺩاﺷتن

ﺩﻟم تو اﯾن غروب ﮔرفته بوﺩ ماﺷﯾن سام ﺟلومون بوﺩ تا رسﯾﺩﯾم به وﯾال ﭼﺷمامو بستم

بارون اومﺩﻩ بوﺩ و هوای ﺷماﻝ اﺯون ﺷرﺟی ﺩرومﺩﻩ بوﺩ و خﻧﮑﯾه خوبی ﺩاﺷت رفتﯾم ﺩاخﻝ

محموﺩ خان ﺩاﺷت سﯾﮕار مﯾﮑﺷﯾﺩ اخمی هم رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ

اﯾن بﺷر ﭼﻘﺩ ﺷبﯾه ﺁرش بوﺩ ﺁوا و ﺁﻻ رفته بوﺩن حموم ﺁرﺷم رفته بوﺩ اتاق باﻻ بخوابه اﻧﮕار سرش ﺩرﺩ
مﯾﮑرﺩ

مﻬلﻘا خاﻧم اﺯ تو ﺁﺷپﺯخوﻧه صﺩام ﺯﺩ
 -پری ﺟان اﯾﻧو مﯾبری برا ﺁرش؟ سر ﺩرﺩ ﺩاﺷت

اوﻝ مﯾخواستم بﮕم ﻧه وﻟی با ﺩﯾﺩن سام ﮐه با ﮐﻧﺟﮑاوی ﻧﮕامون مﯾﮑرﺩ ﮔﻔتم ﭼﺷم حتما
.
خواستم اﺯ پله باﻻ برم ﮐه سام ﺁروم طوری ﮐه فﻘط خوﺩم بﺷﻧوم ﮔﻔت  :ﮐﺟا؟

 -ﻧمﯾبﯾﻧی مﮕه قرصه ﺩستم ببرم واسه ﺁرش

 اﺯ ﮐی تا حاﻻ اﯾﻧﻘﺩ ﻧﮕران حاﻝ اون ﺷﺩی174

با حرص ﮔﻔتم :مامان ﺟوﻧت اﺯم خواست من ﻧﮕران حاﻝ هﯾﭻ خری ﻧمﯾﺷم

خﻧﺩﯾﺩ :باﺷه حاﻻ اﯾﻧﻘﺩ به خوﺩت فﺷار ﻧﯾار مﺷمات پارﻩ مﯾﺷه
بﻌﺩم هر هر خﻧﺩﯾﺩ اﻩ رواﻧی پوفی ﮐرﺩم و سمت اتاق ﺁرش رفتم سامم ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت

ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم تا ببﯾﻧمش رو تخت ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و ساﻋﺩش رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ
ﭼﺷماش بسته بوﺩ قرص و ﻟﯾواﻧو ﮐﻧار تخت رو مﯾﺯ ﮔذاﺷتم و پاورﭼﯾن پاورﭼﯾن خواستم اﺯ ﮐﻧار تخت
بﮕذرم ﮐه ﯾﻬو مﭻ ﺩستم ﮐﺷﯾﺩﻩ ﺷﺩ

ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩم و ﮔﻔتم :ترسﯾﺩمممم

ﭼﺷماﺷو باﺯ ﮐرﺩ سرخ سرخ بوﺩ ﺟوری ﮐه ترسﯾﺩم

 -حاﻟتون خوبه؟ اﻧﮕار به ﺩﮐتر احتﯾاج ﺩارﯾﺩ اﻻن به ﺁقا محموﺩ خبر مﯾﺩم

با صﺩای بمش ﮔﻔت :ﻻﺯم ﻧﮑرﺩﻩ فﻘط برو بﯾرون ﺩرم ببﻧﺩ

اﻩ مرتﯾﮑه بی ﻟﯾاقت سری تﮑون ﺩاﺩم و به ﺩستم ﮐه تو ﺩستش بوﺩ اﺷارﻩ ﮐرﺩم با بی قﯾﺩی وﻟم ﮐرﺩ و
ﺩوبارﻩ ﭼﺷم بست

بﯾرون اومﺩم بﻘﯾه تو ساﻟن ﺩاﺷتن ﮔپ و ﮔﻔت مﯾﮑرﺩن
رفتم تو باغ مﯾخواستن ﺷام بخورن ﺩﯾﮕه هوا تارﯾﮏ بوﺩ و باغ فﺿای قﺷﻧﮕی ﺩاﺷت به خصوص بﻌﺩ اﯾن
بارون

به ﺁسمون خﯾرﻩ ﺷﺩم ﮐه حﺿور ﮐسﯾو پﺷت سرم حس ﮐرﺩم
175

برﮔﺷتم ﮐه سامو ﺩﯾﺩم ﺩستﺷو تو ﺟﯾبش ﺯﺩﻩ بوﺩ و طبﻖ مﻌموﻝ ﻧﯾﺷش وا بوﺩ

 غرق ﻧﺷی؟پوفی ﮐرﺩم ﮐه ﮔﻔت :فﮏ ﮐﻧی ﻋالﻑ توام ها ﺩارن ﺷام مﯾخورن ﮔﻔتن بﯾام صﺩات ﮐﻧم

 باﺷه ﺷما بﻔرماﯾﯾن مﻧم مﯾامبه ﺁسمون اﺷارﻩ ﮐرﺩ  :ﻋﮑس مﻧو مﯾبﯾﻧی؟
 ﭼی؟ مﯾﮕم تو ﺁسمون مﻧو مﯾبﯾﻧی؟اخه خﯾلی غرقش ﺷﺩیپوﺯخﻧﺩ ﺯﺩم :توهمی ام ﮐه ﺷﺩﯾﺩ راستی اﻻ حمومه ﮐﯾسه ای ﭼﯾﺯی ﻧمﯾخواﺩ براش بﮑﺷﯾﺩ؟

بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ :تا تو هستی ﭼرا من ﮐﯾسه بﮑﺷم مﯾﮕن تو ﮐﯾسه ﮐﺷی خﯾلی ماهری
 -اخه ﻧه ﮐه مﺟروح ﺷﺩ تو پﯾست اسب ﻧمﯾتوﻧه قﺩم برﺩارﻩ

با ﻧﯾش باﺯ ﮔﻔت  :حسوﺩی ﮐار ﺷﯾطوﻧه
سرمو تﮑون ﺩاﺩم

و برﮔﺷتم برم ﮐه ﺟلومو ﮔرفت  :خوبﯾﺩ ﺷما؟
به ﺩور و برش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ  :با ﮐی ؟
با ﺷماخﻧﺩﯾﺩ :ﺷما ﯾﻧی ﮐﯾا من ﮐه ﯾه ﻧﻔرم
بی حوصله ﮔﻔتم  :باﺷه بابا تو
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با هم ﺩاخﻝ اومﺩﯾم غذا قورمه سبﺯی بوﺩ ﺁوا رفت سراغ ﺁرش با هر ﮐرمی بوﺩ ﺁورﺩش پاﯾﯾن
ﺩاﺷتم غذا مﯾخورﺩم ﮐه ﺁﻻ ﮔﻔت :مﯾﮕن خرﺩاﺩ ماهﯾا ﺁﺷپﺯای ماهرﯾن
سام ﮔﻔت :ﺩر مورﺩ تو ﮐه صﺩق ﻧمﯾﮑﻧه ﺩخترﻋمو ﯾاﺩته ﯾه بار ﯾه املتی بم ﺩاﺩی ﻧﺯﺩﯾﮏ بوﺩ برم تو ﮐما؟

ﺁﻻ با حرص ﮔﻔت :ﻋﺯﯾﺯم سﻧﮕم تو ﺩستای من قابﻝ خورﺩﻧه و مﺯﻩ ی ﺟون مﯾﺩﻩ

ارسالن خان با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔت :ﺩخترﻋمو پسر ﻋمو ﮐلﮑﻝ ﻧﮑﻧﯾﺩ

ﺁﻻ ﮔﻔت :ﮐلﮑلی ﻧﯾست اﯾﻧو همه قبوﻝ ﺩارن ﮐه خرﺩاﺩ ماهﯾا ﺟذابن

با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔتم :اتﻔاقا مﻧم خرﺩاﺩﯾم وﻟی مﯾﮕن خﯾلی ﺷلختن

اوا ﮔﻔت :ا ﺟﺩی؟ ﭼﻧﺩﻩ خرﺩاﺩی؟
ﮔﻔتم :ﺷﯾش
اﯾن ﮐه مﯾﺷه ﺩو روﺯ ﺩﯾﮕه
سر تﮑون ﺩاﺩم ﮐه ﺁﻻ ﮔﻔت :پس ﭼرا اﯾﻧﻘﺩ بی ذوقی
ﻧﻔسمو بﯾرون ﺩاﺩم اﺯ بﭼﮕی بابا ﺩرس حسابی ﮐه ﻧﺩاﺷتم ماماﻧمم ﮐه وﯾلون اﯾن ﮐابارﻩ اون ﮐابارﻩ بوﺩ و هر
روﺯ با ﯾﮑی بوﺩ

هﯾﭻ ﮐس توﻟﺩمو ﯾاﺩش ﻧمﯾموﻧﺩ ﮔﻔتم :من خوﺩمم ﮔاهی روﺯ توﻟﺩم ﯾاﺩم مﯾرﻩ

ﺁوا خﻧﺩﯾﺩ :اخه ﮐﺩوم ﺩختری اﯾﻧﻘﺩ بی خﯾاﻝ و بی ذوقه پری ﺟووون روﺯ توﻟﺩ خﯾلی هﯾﺟان اﻧﮕﯾﺯهه

 -هﯾﺟاﻧﺷو حس ﻧﮑرﺩم راستش ﭼون هﯾﭻ وقت ﺟﺷن ﻧﮕرفتم واسه اﯾن ﭼﯾﺯا

177

سر تﮑون ﺩاﺩن سام ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﺁرﺷم ﮐه ﮐال ﻧمﯾﺷﻧﯾﺩ و ﺁروم مﺷغوﻝ خورﺩن بوﺩ
غذا رو ﮐه خورﺩﯾم رفتم تو اتاق خوابﯾﺩم فرﺩاﺷم ﺁوا به ﺯور اﺯ خوﻧه برﺩم بﯾرون به بﻬاﻧه ی تﻔرﯾح

ﭼﻧﺩ تا باﺯار ﺷﻬر ﻧور رو ﮔﺷتﯾم بﻌﺩم رفتﯾم ﯾه رستوران غذا های سﻧتی و غذا خورﺩﯾم

بﻌﺩ ظﻬر برﮔﺷتﯾم خوﻧه ﺁوا ماﺷﯾﻧﺷو ﺩاخﻝ وﯾال برﺩ با تﻌﺟب به خوﻧه ی غرق سﮑوت ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم

و رو به ﺁوا ﮔﻔتم :اﯾﻧا ﮐﺟا رفتن ﭼرا هﯾﭻ سر و صﺩاﯾی اﺯﺷون ﻧمﯾاﺩ

اوﻧم بی تﻔاوت ﺷوﻧه باﻻ اﻧﺩاخت هه حتما ﺩوبارﻩ رفتن خوش ﮔذروﻧی سام و ﺁﻻ مﻌموﻻ توی اﯾن ساﻋت
مﯾرفتن تﻔرﯾح

ﺩاخﻝ وﯾال ﮐه ﺷﺩﯾم با ﺩﯾﺩن فﺿای رو به روم خﺷﮑم ﺯﺩ

خوﻧه پر اﺯ تﺿﻌﯾﻧات و باﺩﮐﻧﮏ بوﺩ روی مﯾﺯ پر اﺯ خوراﮐﯾا رﻧﮕا رﻧگ بوﺩ و مبال ﮔرﺩ ﺩور هم ﭼﯾﺩﻩ
ﺷﺩﻩ بوﺩ و به پﻧﺟرﻩ ها باﺩﮐﻧﮏ ﭼسبوﻧﺩﻩ بوﺩن با صﺩای باﺩﮐﻧﮑی ﮐه ﮐﻧار ﮔوﺷم ترﮐﯾﺩ ﺟﯾغی ﮐﺷﯾﺩم و
برﮔﺷتم

ﮐه سام بلﻧﺩ ﮔﻔت :توﻟﺩت مبارک سﯾا سوخته

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم مﻬلﻘا ام ﺟلو اومﺩ و محﮑم صورتمو بوسﯾﺩ :توﻟﺩت مبارک ﮔلم اﯾﺷاﻻ صﺩ ساﻟه بﺷی
واقﻌا باورم ﻧمﯾﺷﺩ برای اوﻟﯾن بار ﯾﮑی برام توﻟﺩ ﮔرفته ﮔﻔتم
 -واقﻌا ﻧمﯾخواستم ﺯحمتتون بﺩم اﯾن ﭼه ﮐارﯾه ﮐه ﮐرﺩﯾﺩ اخه

ارسالن خاﻧم باﺩﮐﻧﮑی ﺩستش بوﺩ و با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔت :پری خاﻧم توﻟﺩت مبارک ﺩخترم
 ﻧمﯾخواستم ﺯحمتتون بﻧﺩاﺯم178

 -ﭼه ﺯحمتی بابا ﺟان اﯾﻧم همش فﮑر و ابتﮑارات سام بوﺩ ما ﺯحمتی ﻧﮑﺷﯾﺩﯾم

بﻌﺩﺷم ﺁﻻ و محموﺩ خان بﻬم سرﺩ تبرﯾﮏ ﮔﻔتن ﮐه سام ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ :بﯾا برو باﻻ ﻟباساتو ﻋوض ﮐن
ﮔﯾج ﮔﻔتم :ﭼه ﻟباسی ﻟباس ﻧﺩارم

ﭼﺷمﮑی ﺯﺩ  :مﯾﺩوﻧی ﮐه ساﯾﺯ همه ی ﺩخترا ﺩستمه رو تخت برات ﯾه ﺩست ﻟباس ﮔذاﺷتم بپوش و سرﯾع
بﯾا پاﯾﯾن

سرتﮑون ﺩاﺩم و باﻻ رفتم
به ﻟباس سﻔﯾﺩ و ﻧﻘرﻩ ای ﺟلوم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم واقﻌا خﺷﮕﻝ بوﺩ بی اختﯾار ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم ﻟباسه ﻧﮕﯾن ﮐاری ﺷﺩﻩ بوﺩ
اﺯ پاﯾﯾن ﮔﺷاﺩ مﯾﺷﺩ و اﺯ باﻻ تﻧگ بوﺩ ﮐمربﻧﺩ سﻔﯾﺩ ﻧﮕﯾن خورﺩﻩ اﯾم ﮐمرش ﺩاﺷت سرﯾع پوﺷﯾﺩمش
ﺁستﯾﻧاش سه ربع بوﺩ مﯾﺩوﻧستم روسری ﻧپوﺷم ارش ﮔﯾر مﯾﺩﻩ

واسه همﯾن موهامو ﯾه طرفه تو صورتم رﯾختم و روش روسری سﻔﯾﺩ ﮐوﭼﯾﮑی پوﺷﯾﺩم

پاﯾﯾن اومﺩم صﺩای موﺯﯾﮏ تو فﺿا پخش بوﺩ پﺩر و ماﺩر ﺁﻻ هم ﮐه تاﺯﻩ رسﯾﺩﻩ بوﺩن با ﻟبخﻧﺩ مﺷغوﻝ
مﯾوﻩ خورﺩن بوﺩن

ﺁﻻ ﻟباس قرمﺯ راسته ای پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ ﮐه اﻧﺩام قﺷﻧﮕﺷو خﯾلی خوب ﻧماﯾش مﯾﺩاﺩ ﺁﻻ هم ﻟباس ﭼﯾن ﭼﯾﻧی
باﻧمﮏ ﻧﯾلی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ

به تﯾپ ﺩخترﮐش سام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم بلﯾﺯ سﻔﯾﺩ ﮐه ﺁستﯾﻧاﺷو باﻻ ﺯﺩﻩ بوﺩ ﺷلوار ﻟی سﻔﯾﺩ خاﮐی هم ﺩاﺷت
موهاﺷو باﻻ ﺯﺩﻩ بوﺩ و ﭼﺷمای سبﺯش ﺩرخﺷان تر ﺷﺩﻩ بوﺩ

واقﻌا باورم ﻧمﯾﺷﺩ اون برای من توﻟﺩ ﮔرفته باﺷه ﮐﯾﮏ بﺯرﮔی روی مﯾﺯ بوﺩ و روش ﻋﺩﺩ بﯾست و ﺩو رو
ﻧوﺷته بوﺩ
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پﺩر ﺁﻻ ﺩاﺷت با مﻬلﻘا خاﻧم مﯾرقصﯾﺩ بﻘﯾم ﺩاﺷتن ﺩست مﯾﺯﺩن

روی مبﻝ ﻧﺷستم اوا ﺁهﻧگ توﻟﺩت مبارک رو مﯾخوﻧﺩ ﺁرش ﻧبوﺩ اﻧﮕاری سام با ﻟبخﻧﺩ ﮐﻧارم ﻧﺷست

خوﺩمو ﺟمع ﮐرﺩم و ﮔﻔتم :واقﻌا اﺯت ممﻧوﻧم بابت توﻟﺩ

 -قابلتو ﻧﺩارﻩ تخته سﯾاﻩ خوﺩم

خﻧﺩﯾﺩم :تخت سﯾاﻩ اون ﺩوس ﺩخترا احمﻘتن

ﯾه خﺩمتﮑار ﮔرفته بوﺩن ﮔﯾالس مﺷروبو تﻌارﻑ ﮐرﺩ من برﻧﺩاﺷتم اما سام ﯾه ﺟام برﺩاﺷت و سر ﮐﺷﯾﺩ ﮐه
ﺁﻻ ﮔﻔت :بسه سام اﯾﻧﻘﺩ ﺯﯾاﺩﻩ روی ﻧﮑن

اوﻧم بی توﺟه به خورﺩﻧش اﺩامه ﺩاﺩ رو به سام ﮔﻔتم  :راستی ﺁرش ﮐﺟاست ﻧمﯾبﯾﻧمش
با اخم ﮔﻔت :ﭼﯾه ﻧﮑﻧه ﺟاش خاﻟﯾه؟
 ﻧه مﻧظورم... -اﮔه خاﻟی ﻧبوﺩ ﮐه اسمﺷو ﻧمﯾاورﺩی

پوفی ﮐرﺩم و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم ﮐه با سوﺯن ﮔﻔت :راسی اﯾن ﮔوﻧی ﭼﯾه سرت ﮐرﺩی مﮕه توﻟﺩت ﻧﯾس؟

ﺟرات ﻧﮑرﺩم بﮕم اﺯ ترس ارﺷه فﻘط ﮔﻔتم اﯾﻧطوری راحت ترم اوﻧم ﺷوﻧه ای باﻻ اﻧﺩاخت

ﺩستمو ﮔرفت :خب حاﻻ بلﺩی برقصی باﻧوی ﺯﯾبا؟
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اﺯ ﻟﻔظش همه بﺩﻧم ﻟرﺯﯾﺩ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و ﮔﻔتم :ارﻩ ﯾه ﮐم

مﻧتظر بوﺩم بﻬم پﯾﺷﻧﻬاﺩ بﺩﻩ وﻟی بلﻧﺩ ﺷﺩ و رفت با ﺁوا ﺷوخی و هر و ﮐر اﻩ پسرﻩ ی رواﻧی ﯾﻬو ﺩر ساﻟن
باﺯ ﺷﺩ ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم ﮐه با ﺁرش روبه رو ﺷﺩم ﯾه ثاﻧﯾه ﭼﺷم تو ﭼﺷم ﺷﺩﯾم

بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩ تو اون ﭼﺷمای براق و مﺷﮑﯾش ﯾه ﭼﯾﺯ خاص مﯾﺩﯾﺩم ﻧه ﻋصباﻧﯾت ﻧه خوﺷحاﻟی

بﻌﺩ ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه ﻧﮕاهﺷو ﮔرفت بﻬش سالم ﮐرﺩم سر تﮑون ﺩاﺩ و ﺯﯾر ﻟب ﮔﻔت مبارک باﺷه

اﻟبته خﯾلی سرﺩ ﮔﻔت هه اﮔه غﯾر اﯾن بوﺩ ﺷﮏ مﯾﮑرﺩم ﮐه ارﺷه با همه ﺩست ﺩاﺩ و روی مبﻝ ﻧﺷست ﺁوا
ﮐﻧار ﮔوﺷم ﺩاﺷت مﯾﮕﻔت پری ﺟون پاﺷو برقص ﯾه ﮐم مﮕه توﻟﺩت ﻧﯾس؟
وﻟی تا ارﺷو ﺩﯾﺩ سوتی ﺯﺩ و با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت :ﭼﻘﺩ ﺟﻧتلمن و با ابﻬته
خﻧﺩﯾﺩم :موقع ﺩاﺩ ﺯﺩﻧش اتﻔاقا ﺟﻧتلمن تر مﯾﺷه ﺁوا ﺟون
 مﮕه تو ﺩﯾﺩی؟اروم ﮔﻔتم :ﻧه
ﯾه ﺷﯾﺷه مﺷروب ﮔرفت ﺩستش ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ و طرﻑ ﺁرش رفت ﺁرش ﮐه سرش پاﯾﯾن بوﺩ و اخم همﯾﺷﮕی
رو صورتش
اوا ﮔﻔت :ﺁرش مﺷروب مﯾخوری؟
ﺁرش خﺷﮏ ﮔﻔت :ﻧه مرسی
ﺁوا مﺷروبو ﮔذاﺷت ﺩو مﯾﺯ ﺟلوﺷون و ﮐﻧار ﺁرش ﻧﺷست :باهام مﯾرقصی؟
ﺁرش ﺩوبارﻩ ﮔﻔت :ﻧه برو با پسرﻋموت برقص
خﻧﺩم ﮔرفته بوﺩ ﺁوا ﺷﯾطون ﮔﻔت :ﭼﯾه ﻧﮑﻧه بلﺩ ﻧﯾستی
ارش پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت ﮐه ﺁوا بلﻧﺩ ﺷﺩ تﻌﺟب ﮐرﺩم اﺯش بﻌﯾﺩ بوﺩ اﯾﻧﻘﺩ ﺯوﺩ ﮐوتاﻩ بﯾاﺩ خواست
اﺯ ﮐﻧار مﯾﺯ رﺩ ﺷه

ﮐه پاﺷو ﮔﯾر ﺩاﺩ به ﻟبﺷو و مﺷروبو اﺯ رو مﯾﺯ رو ﮐﻝ هﯾﮑﻝ ﺁرش رﯾخت
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ﮐه ﯾﻬو ﺁرش اﺯ ﺟاش پرﯾﺩ :ﮐوری مﮕه ﺩختر
مﺷخص بوﺩ اﺯ قصﺩ اﯾن ﮐارو ﮐرﺩﻩ
اوا قﯾافه ماﺩر مرﺩﻩ ها رو ﮔرفت و ﮔﻔت :ببخﺷﯾﺩ ﺁرش ﺩست خوﺩم ﻧبوﺩ اﺯ ﺷﺩت ﺟذابﯾتت ﺟلومو ﻧﺩﯾﺩم و
پام ب مﯾﺯ ﮔﯾر ﮐرﺩ
ارسالن خان ﮔﻔت :ﻋﯾب ﻧﺩارﻩ پسرم مﻬلﻘا ﯾه ﺩست ﻟباس تمﯾﺯ به ارش بﺩﻩ
ﺁرش فﻘط ﮔﻔت  :احتﯾاﺟی ﻧﯾست
و ﯾه ﻧﮕاﻩ تﻬﺩﯾﺩ ﺁمﯾﺯ به ﺁوا اﻧﺩاخت و باﻻ رفت فﮏ ﮐﻧم رفت ﻟباسﺷو ﻋوض ﮐﻧه ﺁوا ﻧمﯾﺩوﻧست ﺩارﻩ با ﺩم
ﺷﯾر باﺯی مﯾﮑﻧه
ارسالن خان و مﻬلﻘا ﺩاﺷتن وسط مﯾرقصﯾﺩن بﻘﯾه هم ﺩست مﯾﺯﺩن
ارش بﻌﺩ ﭼﻧﺩ ﺩﯾﻘه پاﯾﯾن اومﺩ ﻟباسﺷو تمﯾﺯ ﮐرﺩﻩ بوﺩ
رو همون مبله ﻧﺷست
سام ﺩست ﺁﻻ رو ﮔرفت :پاﺷو ﮐم ﻋﺷوﻩ برﯾﺯ
اﻻ پﺷم ﭼﺷمی ﻧاﺯک ﮐرﺩ :بس ﮐه ﺟذابم حرﮐت ﻋاﺩﯾمم مﯾﮕی ﻋﺷوﻩ
ﺩهن ﮐﺟی ﮐرﺩم ﮐه سام با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت :باﻧوی ﺟذاب افتخار ﯾه ﺩور رقصو بﻬم مﯾﺩی؟
اﻻ ام اﺯ خﺩا خواسته بلﻧﺩ ﺷﺩ تپش قلبمو حس مﯾﮑرﺩم سام با خﻧﺩﻩ ﺩست ﺁﻻ رو ﮔرفت و رفتن وسط اﺯ
ﺷﺩت حرص ﺩستمو مﺷت ﮐرﺩم ﺁرﺷم بی تﻔاوت بﻬﺷون ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩ
ﺁهﻧگ مالﯾمی پخش مﯾﺷﺩ ﺁﻻ ﺩستﺷو ﺩور ﮔرﺩن سام حلﻘه ﮐرﺩ و خوﺩﺷو بﻬش ﻧﺯﺩﯾﮏ ﮐرﺩ

سامم ﮐمر ﺁﻻ رو ﮔرفت اﺯ حرص ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم

سام ﻧﮕاﻩ بی تﻔاوتی بﻬم اﻧﺩاخت ﮐه ﮐﻝ تﻧم ﮔر ﮔرفت

ﺁوا هم با ارسالن خان وسط مﯾرقصﯾﺩ سام سرﺷو به صورت ﺁﻻ ﻧﺯﺩﯾﮏ تر ﮐرﺩ

قﺷﻧگ مﯾﺩﯾﺩم ﻟباﺷون رو به روی همه
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ﻧاخوﻧام تو ﺩستام فرو رفت ﺩست سام رو ﮐمر ﺁﻻ حرﮐت مﯾﮑرﺩ

ﺁﻻ هم با ﻋﺷوﻩ مﯾخﻧﺩﯾﺩ به ﺁرش بی تﻔاوت ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
ﺩﯾﮕه ﻧتوﻧستم طاقت بﯾارم

بلﻧﺩ ﺷﺩم طرﻑ ﺁرش رفتم سامم حسابی ﮔرم ﺁﻻ ﺷﺩﻩ بوﺩ

و ﮔاهی سرﺷو تو ﮔرﺩن ﺁﻻ فرو مﯾﮑرﺩ

رو به روی ﺁرش اﯾستاﺩم و ﺩستمو سمتش خم ﮐرﺩم

 -باهام مﯾرقصی؟

با تﻌﺟب ﻧﮕاهم ﮐرﺩ اما ثاﻧﯾه ای بﻌﺩ تﻌﺟب ﺟاﺷو به اخم ﺩاﺩ
ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت ﺩستمو برﺩم سمت ﺩستش
 -فﻘط ﺷماﯾﯾﺩ ﮐه ﻧﺷستﯾﺩ همه توﻟﺩم رقصﯾﺩن ﺟﺯ ﺷما

بی تﻔاوت ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و پاﺷو رو پاش اﻧﺩاخت

ﺯبوﻧمو تو ﺩهﻧم ﺟمع ﮐرﺩم ﺩوبارﻩ به ﺁﻻ ﮐه سرش رو سﯾﻧه ی ﻟخت سام بوﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم و با حرص ﮔﻔتم

 -مﯾﺷه افتخار بﺩﯾﺩ باهام برقصﯾﺩ؟

بی تﻔاوت ﮔﻔت :ﻧه
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ﺩستﺷو ﮔرفتم ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﺯمﺯمه ﮐرﺩم :خواهش مﯾﮑﻧم
با همون صﺩای بمش سرﺷو برﮔرﺩوﻧﺩ و مﯾوﻩ ای پوست ﮐﻧﺩ
 -برو با ﯾﮑی ﺩﯾﮕه برقص

با حرص ﮔﻔتم :ﻧظرتون ﭼﯾه برم با سام برقصم
همون ﺩستمو ﮐه توی ﺩستش بوﺩ محﮑم فﺷار ﺩاﺩ ﮐه حس ﮐرﺩم اﻧﮕﺷتام ﺩارﻩ خورﺩ مﯾﺷه

با صﺩای ﺁرومی ﺁخ ﮔﻔتم با ﻋصباﻧﯾت ﮐﻧترﻝ ﺷﺩﻩ ای ﮔﻔت :اﮔه ﺩستش بخورﻩ به ﺩستت قلم مﯾﮑﻧم ﺩست
ﺟﻔتتوﻧو

ﺩستﺷو ﮐﺷﯾﺩم :توﻟﺩمه ﯾﻧی حتی اﯾﻧﻘﺩ براتون بی ارﺯﺷم ﮐه ﯾه ﺩورم باهام ﻧمﯾرقصﯾﺩ؟

اﯾﻧﻘﺩ بش ﮔﯾر ﺩاﺩم ﮐه بلﻧﺩ ﺷﺩ

رفتﯾم وسط تو همه سلوﻻم حرص ﺟمع ﺷﺩﻩ بوﺩ سرﯾع ﺩستمو ﺩور ﮔرﺩن ﺁرش اﻧﺩاختم

ﺟرات ﻧمﯾﮑرﺩم به سام ﻧﮕاﻩ ﮐﻧم ﭼون اﮔه ﺁرش مﯾﻔﻬمﯾﺩ ﮔورمو مﯾﮑﻧﺩ

ﺁرﺷم محﮑم ﮐمرمو ﮔرفت

همون اخم رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ ﺁروم مﯾرقصﯾﺩﯾم

خوﺩمو اﺯ قصﺩ به ﺁرش ﻧﺯﺩﯾﮏ ﮐرﺩم
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و سرمو رو ﺷوﻧه پﻬﻧش ﮔذاﺷتم ﮐه با سام ﭼﺷم تو ﭼﺷم ﺷﺩم

ﺩستاش مﺷت ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺩست اﺯ رقص با ﺁﻻ ﮐﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و با اخم وحﺷتﻧاﮐی ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩم و سرمو سمت ﮔرﺩن ﺁرش برﺩم

ﭼﺷمای خوﺷﮕﻝ ﻟﻌﻧتﯾش پر حرص بوﺩ

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼه مرﮔم ﺷﺩﻩ بوﺩ خواستم ﮔرﺩن ﺁرﺷو ﻟمس ﮐﻧم ﮐه اﺯ ﻧﮕاﻩ وحﺷی سام ﮐه تا اون ﻟحظه ﻧﺩﯾﺩﻩ بوﺩم
ﮐﻧار ﮐﺷﯾﺩم

خﯾرﻩ توﭼﺷام اروم وباصﺩای پر اﺯ خﺷمی ﮔﻔت  :بسع

باورم ﻧمﯾﺷﺩ ﭼرا بﺩش اومﺩﻩ بوﺩ ﺁهﻧﮕم تموم ﺷﺩ اوﻝ ﺁرش رفت ﻧﺷست

مﻧم بی تﻔاوت سر ﺟام ﻧﺷستم ﮐه متوﺟه ﻧﮕاﻩ خﯾرﻩ ی سام و ﻋصباﻧﯾت ﺁﻻ اﺯﯾن وﺿﻌﯾت ﺷﺩم

سام ﮐالفه رو مبﻝ ﻧﺷست و ﺩستﺷو توموهاش ﮐﺷﯾﺩ ﻧﮕاﻩ سﻧﮕﯾﻧﺷو رو خوﺩم حس مﯾﮑرﺩم ﺁﻻ ﮐﻧارش
ﻧﺷست خواست ﺩستﺷو بﻧﺩاﺯﻩ ﺩور ﮔرﺩن سام ﮐه سام سرﯾع ﮔﻔت:ﮔرممه ﺁﻻ

ﺁﻻ ﮐه اﻧﮕار خﯾلی بﻬش برخورﺩ با اخم ﺩستﺷو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ
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ﺁوا بلﻧﺩ ﮔﻔت:وقت ﮐاﺩو ﺩاﺩﻧه

اوﻟﯾن ﮐاﺩو رو خوﺩش ﺩاﺩ ﯾه ﻟباس سﻔﯾﺩ ﺁستﯾن حلﻘه ای

همه ﺩست ﺯﺩن ارسالن خان و مﻬلﻘا ام با هم ﯾه پﯾرهن قرمﺯ بلﻧﺩ ﮐه ﻧﮕﯾن ﺩوﺯی بوﺩ همراﻩ ﺷلوار ﺩم
پاش ﺩاﺩن

ﺁوا تﻧﻬا ﮐسی بوﺩ ﮐه با ذوق به ﮐاﺩوها ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩ

اﺯﺷون تﺷﮑر ﮐرﺩم و بوسﯾﺩمﺷون

ﻧﻔر بﻌﺩ ﺁرش بوﺩ با همون صورت ﺟﺩی ﺟلو اومﺩ و ﺟﻌبه ﺟواهراتی رو مﯾﺯ ﮔذاﺷت ﺁوا با ذوق باﺯش
ﮐرﺩ

و بلﻧﺩ ﮔﻔت سروﯾس طال

باورم ﻧمﯾﺷﺩ ﺁرش اﯾن همه پوﻝ خرج ﮐرﺩﻩ باﺷه و اﯾن سروﯾس ﮔروﻧو بخرﻩ

پالﮐش ﯾه ماﻩ بوﺩ و ﺯﻧﺟﯾرش ستارﻩ های ﮐوﭼﯾﮏ و ظرﯾﻘی ﮐه بﻬم وصﻝ ﺷﺩﻩ بوﺩن

اوﻧﻘﺩر قﺷﻧگ بوﺩ ﮐه بی اختﯾار ﻟبخﻧﺩ رو ﻟبم ﻧﺷست
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ﺁرش ﺯﯾر ﻟب ﮔﻔت توﻟﺩت مبارک و ﻋﻘب رفت

ﺁﻻ هم ﮐاﺩوﺷو ﺩاﺩ اﺯ ﻧﮕاهش ﻧﻔرت مﯾبارﯾﺩ ﮐامال مﯾﻔﻬمﯾﺩم ﻧمﯾخواﺩ سر به تﻧم باﺷه

ﯾه ساﻋت مﺷﮑی با صﻔحه ی سﻔﯾﺩخرﯾﺩﻩ بوﺩ برام ﮔﻔت ﺯاﺩروﺯت مبارک ﻋﺯﯾﺯم

بﻘﯾه هم برام ﻟباسای مﺟلسی ﺁورﺩﻩ بوﺩن

همش مﻧتظر هﺩﯾه سام بوﺩم ﮐه باﻻخرﻩ ﺟلو اومﺩ و ﺟﻌبه ﮐاﺩو ﺷﺩﻩ ای رو سمتم ﮔرفت و ﻧﮕاﻩ مﻌﻧی ﺩاری
بﻬم ﮐرﺩ با ذوق و هﯾﺟان به ﺟﻌبه ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم

ﺟﻌبه رو باﺯ ﮐرﺩم و اﺯ ﺩﯾﺩن توش وارفتم

همه ﯾﻬو ﺯﺩن ﺯﯾر خﻧﺩﻩ ﯾه اسﮑلت سﯾاﻩ بوﺩ ﮐه تا ﺟﻌبﺷو باﺯ مﯾﮑرﺩی با صﺩای بلﻧﺩ و وحﺷتﻧاﮐی مﯾخﻧﺩﯾﺩ

ﺩستم اﺯ ﺷﺩت خﺷم ﺷروع به ﻟرﺯﯾﺩن ﮐرﺩ سام با ﻧﯾش باﺯ ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩﮔﻔت :خواستم ﯾه ﭼﯾﺯی بخرم ﮐه
ﺷبﯾﻬت باﺷه و باش حس همﺯاﺩ پﻧﺩاری ﮐﻧی

با حرص ﮔﻔتم  :ممﻧون وﻟی اﯾن بﯾﺷتر ﺷبﯾه خوﺩته تا وقتی ﺩارمش ﯾاﺩ قﯾافت مﯾﻔتم

با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت :باﺷه
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فﻘط ﺩﻟم مﯾخاست با ﮔرﯾه خوﺩمو خاﻟی ﮐﻧم اون ﻋوﺿی ﮐامال قصﺩ تمسخرمو ﺩاﺷت ومﻧه احمﻖ هﯾﭻ
ارﺯﺷی براش ﻧﺩاﺷتم

حتی ﯾه ﮐاﺩوی ساﺩﻩ مثه ﻟباسم برام ﻧخرﯾﺩﻩ بوﺩ

فﻘط ﺩوست ﺩاﺷت ﺷخصﯾتمو خورﺩ ﮐﻧه

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﺷام خورﺩﯾم با ﮐمﮏ ﺁوا ظرفامو ﺷستم واسه ﺁخرﯾن بار اﺯ همه تﺷﮑر ﮐرﺩم و رفتم تو اتاقم

ﮐتمو ﺩراوورﺩم فﻘط ﯾه تاپ ﻧاﺯک ﺯﯾرش بوﺩ خواستم اوﻧم ﺩرارم ﮐه صﺩای ﺩر اومﺩ

با ﮐﻧﺟﮑاوی اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم وﮔﻔتم:بﻔرماﯾﯾﺩ
تﻘه ای به ﺩر خورﺩ و با ﺩﯾﺩن قامتش ﺿربان قلبم ﺷﺩت ﮔرفت

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا استرسی ﺷﺩم

ﺁب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم وﮔﻔتم:ﺟاﻧم؟

ﺩﮐمه های پﯾرهﻧش باﺯ بوﺩ
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موهاش ﺁﺷﻔته رو پﯾﺷوﻧﯾش رﯾخته ﺷﺩﻩ بوﺩ

ﭼﺷماش خماربوﺩ

رو تخت ﻧﺷستم و ﮔﻔتم:ﮐارم ﺩاﺷتﯾﺩ؟

ﮐﻧارم ﻧﺷست وﮔﻔت:ﺩاﺷتﯾﺩ؟ﮐی مﯾخوای با من خوﺩموﻧی حرﻑ بﺯﻧی؟

ﺩﮐمه ی ﮐتمو بستم وﮔﻔتم:ﮐارتو بﮕو ﺯوﺩتر برو بﯾرون

خﯾرﻩ تو ﭼﺷام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ

اون ﭼﺷای رﻧﮕی ﻟﻌﻧتﯾش هر بار قلبمو بﯾﺷتر اﺯ بار قبﻝ می ﻟرﺯوﻧﺩ.

ﮔرﺩﻧبﻧﺩی اﺯ توی ﺟﯾبش ﺩر اوورﺩ
پﺷت سرم رو تخت ﻧﺷست

ﺩستﺷو ﮔذاﺷت رو ﮔرﺩﻧم خواستم بلﻧﺩ ﺷم ﮐه محﮑم ﺷوﻧمو ﮔرفت ومﻧوﮐﺷﯾﺩ تو بغلش
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باصﺩای ﮐه خﺷم واﺿحی توش موج مﯾﺯﺩﮔﻔتم:ﺩاری ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی؟

ﺩرﮔوﺷم ﺁروم ﺯمﺯمه ﮐرﺩ:هﯾس ﺁروم باش

تﮑون خﻔﯾﻔی خورﺩم وﮔﻔتم:ﭼﯾه ﺁﻻ ﻧتوﻧست سﯾرت ﮐﻧه اومﺩی سراغ من؟

ﮔرﺩﻧبﻧﺩ و بست ﺩور ﮔرﺩﻧمو ﮔﻔت:خﻔه ﺷو

تو اون تارﯾﮑی ﯾاقوت سرخ پالک ﮔرﺩﻧبﻧﺩ مﯾﺩرخﺷﯾﺩ مﻌلوم ﻧبوﺩ ﭼﻧﺩ مﯾن ﻧﻔری هستم ﮐه تو ﺁغوﺷش مﻧو
ﺟا ﺩاﺩﻩ و بﻌﺩ من ﭼﻧﺩ ﻧﻔر خواهﺩ بوﺩ

با بغض تلخی ﮔﻔتم:حاﻟم اﺯت بﻬم مﯾخورﻩ

ﮔرﺩﻧبﻧﺩ ومحﮑم ﮐﺷﯾﺩم ﮐه ﺯﻧﺟﯾرش پارﻩ ﺷﺩ
بﻌﺩم با ﻧﻔس ﻧﻔسی ﮐه اﺯ ﻋصباﻧﯾت مﯾﺯﺩم ﮔﻔتم:ﮐاﺩوتو سرﺷب ﺟلو همه ﺩاﺩی به اﻧﺩاﺯﻩ ﮐافﯾم تحﻘﯾرم ﮐرﺩی
ﮔمﺷو بﯾرون

محﮑم تر به خوﺩش فﺷارم ﺩاﺩ ﮐه تﻧم ﺩاغ ﺷﺩ
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با همون ﻟحن و بم مرﺩوﻧه ﺯمﺯمه ﮐرﺩ:تﻘصﯾر خوﺩ ﻋوﺿﯾت بوﺩ ﮐه اون ﮐار و ﮐرﺩم اﻋصابمو خورﺩ
ﮐرﺩی باﯾﺩ اﻋصابتو خورﺩ مﯾﮑرﺩم

با خﺷم به طرفش برﮔﺷتم وﮔﻔتم:مﮕه من ﭼی ﮐار ﮐرﺩم؟

ﺩﻧﺩوﻧاﺷو رو هم ساﯾﯾﺩ:تو بغﻝ ﺁرش رقصﯾﺩن ﻟذت بخش بوﺩ ﻧه؟

ته ﺩﻟم ﺿﻌﻑ رفت وﻟی موﺿع خوﺩمو حﻔظ ﮐرﺩم:به تو هﯾﭻ ربطی ﻧﺩارﻩ من با ......

ﻧذاﺷت اﺩامه ی حرفمو بﺯﻧم محﮑم ﻟباﺷو رو ﻟبم ﮔذاﺷت

قلبم محﮑم به سﯾﻧم می ﮐوبﯾﺩ

ﻟبام ﺁتﯾش ﮔرفت

سرمو محﮑم تو ﺩستش ﮔرفته بوﺩ و محﮑم تر ﻟبامو می بوسﯾﺩ
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اوﻧﻘﺩر غرق ﻟبام ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐه اﻧﮕار اوﻟﯾن تﺟربه ی بوسه ش بوﺩ

به خوﺩم اومﺩم و سﻌی ﮐرﺩم هلش بﺩم.

ﮐه ﻧذاﺷت وبﻬم غلبه ﮐرﺩ طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه مﻧم رام ﺷﺩم

ﻧﻔسم ﺩاﺷت قطع مﯾﺷﺩ

اﺯ تﻧﮕی ﻧﻔس به باﺯوش ﭼﻧگ اﻧﺩاختم

ﮔاﺯ محﮑمی اﺯ ﻟبم ﮔرفت وﻋﻘب برﺩ سرﺷو

اﻧﮕﺷتﺷو ﮐﺷﯾﺩ رو ﻟبم و با اخم غلﯾظی ﮔﻔت:بار ﺁخرت باﺷه اﺯ ﻟج من سمت ﺁرش مﯾری ﺩفﻌه ی بﻌﺩ
ﺟﻔتتوﻧو ....

ﻧذاﺷتم به تﻬﺩﯾﺩش اﺩامه بﺩﻩ وسرﯾع ﮔﻔتم:اوﻧﻘﺩری مﻬم ﻧﯾستی ﮐه اﺯ ﻟج تو ﮐاری ﮐﻧم
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اوﻟﯾن بار بوﺩ ﮐه تا اﯾن حﺩ سام و ﻋصبی و پرﯾﺷون مﯾﺩﯾﺩم اﺯش حساب مﯾبرﺩم اما غرورم اﺟاﺯﻩ ﻧمﯾﺩاﺩم
تو ﮐالمم رامش بﺷم.

به ﮔرﺩﻧبﻧﺩ پارﻩ ﺷﺩﻩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ

ﻧﮕاﻩ تﯾﺯی بﻬم اﻧﺩاخت ﮐه ﻧاخوﺩﮔاﻩ سرمو پاﯾﯾن اﻧﺩاختم

همﯾﻧطور ﮐه سمت ﺩر مﯾرفت ﮔﻔت:پرﯾﻧاﺯ اﮔه ﯾه بار ﺩﯾﮕه با اﻋصاب من باﺯی ﮐﻧی بﺩﺟوری پﺷﯾمموﻧت
مﯾﮑﻧم

خواستم ﺩهن باﺯ ﮐﻧم ﮐه سرﯾع بﯾرون رفت و ﺩر و محﮑم بﻬم ﮐوبﯾﺩ

سام رفت و مﻧو با ﺩﻧﯾاﯾی سواﻝ تﻧﻬا ﮔذاﺷت

ﮔرﺩﻧبﻧﺩ و اﺯ رو تخت برﺩاﺷتم ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه بﻬش ﺯﻝ ﺯﺩم و روی سﯾﻧم فﺷارش ﺩاﺩم.
صبح ﮐه ﻧه طرفای ظﻬر بوﺩ ﮐه اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم
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ﺩﯾﺷب خﯾلی خسته ﺷﺩﻩ بوﺩم

ﺁبی به صورتم ﺯﺩم و پاﯾﯾن رفتم

_سالم ظﻬر همﮕی بخﯾر

همه ﺟﺯ ارش و ﺁﻻ ﺟوابمو ﺩاﺩن

ﺁرش ﮐه ﮐال سالم و احواﻝ پرسی با من ﻧمﯾﮑرﺩ

ﺁﻻ هم ﮐه فﮑر مﯾﮑرﺩ تافته ی ﺟﺩا بافته س

سام وارسالن خان ﺩاﺷتن ﺷطرﻧج باﺯی مﯾﮑرﺩن.

با ﯾاﺩ ﺁوری اتﻔاقات ﺩﯾﺷب قلبم ﻟرﺯﯾﺩ

ته ﺩﻟم پﺷﯾمون بوﺩم ﮐه ﮔرﺩﻧبﻧﺩ و پارﻩ ﮐرﺩم

سر ﯾﮑی اﺯ مبال ﻧﺷستم
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مه ﻟﻘا و ﺁوا تو اﺷپﺯخوﻧه بوﺩن

سام فﯾﮕور ﮔرفت و ﮔﻔت:ای ﺟاﻧم ﮐﯾش ومات فاﺩر

ارسالن خان خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:من ﺩﯾﮕه سﻧی اﺯم ﮔذﺷته پسر ﺟون

ﻧﮕاهی به ﺁرش اﻧﺩاخت و:ﺁرش ﺟان ﺷما ﮐه اﯾن همه ﺁمرﯾﮑا ﺁموﺯﺷای سخت ﺩﯾﺩی حتما هوﺷت فوق
اﻟﻌاﺩس تو بﯾا باﺯی ﮐن

سام با ﻟحن تمسخر ﺁمﯾﺯی ﮔﻔت:ﺩﯾﮕه ﺁموﺯش اﺩم ﮐﺷی و قتﻝ و ﺷﮑﻧﺟه هم هوش مﯾخواﺩ؟

ارسالن خان بش ﭼﺷم غرﻩ رفت

ﺁرش اﺯ ﺟاش بلﻧﺩﺷﺩ:اﯾن ﮐلماتو به ﺯبون ﻧﯾار واسه روحﯾه ﻟطﯾﻔت خوب ﻧﯾست

ﺟای ارسالن ﻧﺷست و ﺷروع ﮐرﺩ به ﭼﯾﺩن مﻬرﻩ ها

195

ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه ای اﺯ باﺯﯾﺷون ﻧﮕذﺷته بوﺩ ﮐه ﺁوا ﮐﻝ مﻬرﻩ ها رو بﻬم رﯾخت و ﮔﻔت ﺁرش با من باﺯی ﮐن

سام خﻧﺩﯾﺩ وﻟی ﺁرش اﻧﮕار ﻋصبی ﺷﺩ.

غلط ﻧﮑﻧم اﯾن ﺁوا ﻋاﺷﻖ اﯾن ﺁرش ﺷﺩﻩ بوﺩ

پﺩر ﺁرش ﮔﻔت:فﮑر ﮐﻧم ﺷﯾطوﻧی ﺁوا خاﻧوم به سام برﺩﻩ.

ارسالن خان ﮔﻔت:ﺁرﻩ واسه همﯾﻧه مﯾخام ﺁﻻ ﻋروسم بﺷه سام و ﺁﺩم ﮐﻧه ﯾه ﮐم

ﺁوا با ذوق با ﺁرش باﺯی مﯾﮑرﺩ:اﯾن سام ﺁﺩم بﺷو ﻧﯾست

مه ﻟﻘا:ﻋﺷﻖ ﺩختر ﻋمو ﺁﺩمش مﯾﮑﻧه

ﻧاخوﻧمو تو ﺩستم فرو ﮐرﺩم.

سام ﮐه اﺯ خوﻧه رفت بﯾرون من موﻧﺩم و قلبﯾﮑه بﺩون اون خاﻟی اﺯ هر ﺷور هﯾﺟان بوﺩ
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روﺯﯾﮑه ﮐسﻝ ﮐﻧﻧﺩﻩ و سرﺩ تموم ﺷﺩ

باافتاب ﺩاغی ﮐه تو صورتم افتاﺩﻩ بوﺩاﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم صورتمو ﺷستم،بﯾرون رفتم وﯾال خاﻟی
بوﺩ.اﻧﮕار همه خواب بوﺩن به ساﻋت ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم8صبح بوﺩ ،رفتم اﺯ اﺷپﺯ خوﻧه ﯾﮑم ﻧون خورﺩم،اﺯپﻧﺟرﻩ
ب بﯾرون ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ،اسمون خﯾلی قﺷﻧگ و افتابی بوﺩ
ﭼون هﻧوﺯ صبح ﺯوﺩ بوﺩ هوا خﻧﮑﯾه خوبی ﺩاﺷت،هوس ﮐرﺩم حاﻻﮐه همه خوابن برم بﯾرون ﯾﮑم قﺩم
بﺯﻧم،پاورﭼﯾن پاورﭼﯾن برﮔﺷتم سمت اتاق روسری ﻧخی سﻔﯾﺩی باماﻧتو ﮐوتاﻩ سﻔﯾﺩ وﺷلوار تﻧﮕی
پوﺷﯾﺩم.بﯾرون اومﺩم ﺩر وﯾالرو باﺯ ﮐرﺩم،صﺩای ﺟﯾر ﺟﯾرﮐا مﯾومﺩ،سرمو ﻋﻘب برﺩم ﮐه ﭼﺷمم ب ارش
خورﺩ.
ﺟلوی ماﺷﯾﻧﺷو باﺯ ﮐرﺩﻩ بوﺩو ﺩاﺷت باهاش ور مﯾرفت،ﺩستﺷم سﯾاﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ وهﻧوﺯ مﻧو ﻧﺩﯾﺩﻩ بوﺩ،تصمﯾم
ﮔرفتم بی سروصﺩاحﯾاطو طی ﮐﻧم وبرم ﺩم ﺩروﻟی ﺩوبارﻩ پﺷﯾمون ﺷﺩم .سﯾﻧمو صاﻑ ﮐرﺩم،بلﻧﺩ سالم
ﮐرﺩم ﮐه ارش ب ﻋﻘب برﮔﺷت وﻧﯾم ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت،سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ و ﺩوبارﻩ مﺷغوﻝ ﮐارش ﺷﺩ

ﻋوﺿی ﭼه تﯾپﯾم ﺯﺩﻩ بوﺩ اﻧﮕار مﯾخواست ﺟاﯾی برﻩ.ﺷلوار ﻟی و استﯾن ﮐوتاﻩ ﭼسبون پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ

موهاﺷم باﻻ ﺯﺩﻩ بوﺩ،ﮔﻔتم من ﺩارم مﯾرم بﯾرون اﮔه ﮐسی بﯾﺩارﺷﺩ بﻬﺷون خبر بﺩﯾﺩ خﺩاﻧﮕﻬﺩار.
باصﺩاﯾی ک هﯾﭻ مالﯾمتی توش ﻧبوﺩ ﮔﻔت :ﮐﺟا مﯾری؟
ﻧخاستم حساسش ﮐﻧم ﮔﻔتم ،هﯾﭼی مﯾخام برم بﯾرون قﺩم بﺯﻧم هواخﯾلی قﺷﻧﮕه ﯾه ﭼﻧﺩ تا ﭼﯾﺯم بخرم.
مﯾرسوﻧمت بﯾا بﺷﯾن تو ماﺷﯾن.خواستم بﮕم ﻧه وﻟی مﯾﺩوﻧستم مﺟبورم مﯾﮑﻧه،مثه ﺩختر خوب ﺩر ﺟلورو باﺯ ﮐرﺩم و ﻧﺷستم تو ماﺷﯾن ،اوﻧم
با ﺩستماﻝ ﺩستاﺷو پاک ﮐرﺩ.
اﺯﭼﻧﺩتا خﯾابون رﺩﺷﺩﯾم ﮐه صﺩای قارو قور ﺷﮑمم بﺩﺟور مﯾومﺩ،سﯾﻧموصاﻑ ﮐرﺩم برای اﯾﻧﮑه ﺿاﯾع
ﻧباﺷه ﮔﻔتم :ﺷما صبحوﻧه خورﺩﯾﺩ؟
بی تﻔاوت ﮔﻔت :ﻧهاها اخه مﻧم ﻧخورﺩم .197

هﯾﭼی ﻧﮕﻔت اﻩ من ﭼطوری بی اﯾن ﺯبون ﻧﻔﻬم بﻔﻬموﻧم ﮔﺷﻧمه.
خواستم ﭼﯾﺯی بﮕم ﮐه ماﺷﯾﻧو ﻧﮕه ﺩاﺷت،بﯾرون رفت ﺟلوی ﯾه غذا خوری ﻧﮕه ﺩاﺷته بوﺩﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم ﻧه
اﻧﮕار اوﻧم ﯾﮑم ﺷﻌور ﺩارﻩ.
ﺩستﺷو تو ﺟﯾبش ﺯﺩﻩ بوﺩ وباهمون اخم ماﺩرﺯاﺩﯾش ﺩاﺷت با فروﺷﻧﺩﻩ بﺩبخت حرﻑ مﯾﺯﺩ.
تواﯾﯾﻧه ب خوﺩم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم موهای مﺷﮑﯾم بااﯾن روسری ساتن سﻔﯾﺩ تﺿاﺩ قﺷﻧﮕی ﺩاﺷت به خوﺩم بوس
فرستاﺩم .ﻧﮕاهم به اﯾﯾﻧه بغﻝ ﺩقﯾﻖ ﺷﺩ.
ﯾه ماﺷﯾن بافاصله ﭼﻧﺩ متر پﺷت ماﺷﯾن ارش پارک بوﺩ،ﭼﻧﺩ ﻧﻔر ﺩاﺷتن می پاﯾﯾﺩن.
سرمو برﮔرﺩوﻧﺩم اﻧﮕار ﺩوبارﻩ توهم ﺯﺩم،احتماﻻ اﯾﻧام اﺯاﯾن بی ﮐارای ﻋالﻑ خﯾابوﻧی
هستن.ﯾﻬوﺩرماﺷﯾن باﺷتاب باﺯﺷﺩ،تا خواستم ﺟﯾغ بﮑﺷم ﺩست بﺯرﮔی ﺟلوی ﺩهﻧمو ﮔرفت.
ﭼﺷام ﮔرﺩ ﺷﺩ تﮑون خورﺩم خواستم ﺟﯾغ بﮑﺷم،ﺩستﺷو محﮑم ﮔاﺯ ﮔرفتم ﮐه تﯾﺯی رو ﮔلوم احساس ﮐرﺩم
ﻧﻔسمو برﯾﺩ،صﺩای ﭼﻧﺩﺷی ﮐﻧار ﮔوﺷم اومﺩ:خﻔه خون بﮕﯾر وﮔرﻧه ﮔرﺩﻧتو پارﻩ مﯾﮑﻧم.

همه بﺩﻧم بی حس ﺷﺩﻩ بوﺩ اﺯ ماﺷﯾن ﮐﺷﯾﺩﻧم بﯾرون ،محﮑم پرتم ﮐرﺩ تو ماﺷﯾن خوﺩش.خواستم ﺟﯾغ بﺯﻧم
وارﺷو صﺩا ﮐﻧم ﮐه ﺩوبارﻩ ب ﮔلوم فﺷار اورﺩ.
ﯾﮑی ماﺷﯾﻧو با سرﻋت حرﮐت ﺩاﺩ،فﻘط حس ﮐرﺩم ﮐه ﻟحظه اخر ارش تﻘالهامو ﺩﯾﺩوبا ﺷتاب به سمت
ماﺷﯾن اومﺩ.
ﺩست مرﺩﻩ هﻧوﺯ ﺟلوی ﺩهﻧم بوﺩ با وحﺷت ب اطرافم ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم،سه تامرﺩ تو ماﺷﯾن بوﺩن همه بﺩﻧم می
ﻟرﺯﯾﺩ.
ﯾﮑﯾﺷون ﮐه قﯾافه خﯾلی وحﺷﻧاﮐی با سﯾبﻝ ﺩاﺷت بع اون ﯾﮑی اﺷارﻩ ﮐرﺩ ،ﺩستتو برﺩار اﺯ ﺟلو ﺩهﻧش.

مرﺩﻩ وﻟم ﮐرﺩ ﮐه بابرﯾﺩﻩ برﯾﺩﻩ ﮔﻔتم :ﺷما ﮐی هستﯾن؟
صﺩای مرﺩ ﮐﻧارﯾم اومﺩ:صﺩاتو ببر خﻔه خون بﮕﯾر توﻟه سگ،ﯾه ﺩاغی بﺯارم روﺩﻝ اون حرومﺯاﺩﻩ.

اﺯترس اﺷﮏ همه صورتمو خﯾس ﮐرﺩﻩ بوﺩ:بخﺩا من ﺷماروﻧمﯾﺷﻧاسم،
ﯾﻬو ب سمتم حمله ور ﺷﺩ وﮔلوموﮔرﻑ:اون مرتﯾﮑه ساواﮐﯾه،حﯾووﻧو ﮐه خوب مﯾﺷﻧاسی؟
توی ﺟا پرت با ی خوﻧه خرابه ﻧﮕه ﺩاﺷتن اطرافش پراﺯ ﺩرختای بلﻧﺩبوﺩﺿﻌﻑ رفته بوﺩم مرﺩﻩ اﺯپﺷتم
ﮔرفت وﺩرخوﻧه رو باﺯﮐرﺩ ی ﺟا باﺩﯾوارای ﮐاهﮕلی ﮐثﯾﻑ بوﺩ ی ﮔوﺷه اش هلم ﺩاﺩ اون ﺩوتاهم ﺩاخﻝ
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اومﺩن باهﻖ هﻖ ﮔﻔتم بخﺩا من اوﻧوﻧمﯾﺷﻧاسم هﯾﭼی اﺯش ﻧمﯾﺩوﻧم ﯾﮑﯾﺷون ک ﮐﭼﻝ و رﯾﺷی بوﺩ ﮐالﻩ ای
هم ﺩستش بوﺩباﻧﻔرت ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ ﭼوﻧمو محﮑم فﺷار ﺩاﺩ وبا پوﺯخﻧﺩ ﮔﻔت:بﺯار برات مﻌرفﯾش ﮐﻧم ﺁرش
استاﻧه سرﮔرﺩ ساواک ی حرومﺯاﺩﻩ ک تومﻌﺷوقﺷی ﺷاﯾﺩم ﺯﻧﺷی رفﯾﻘمو ﺟلوی ﭼﺷمام تﯾﮑه پارﻩ ﮐرﺩ ی
ﭼاقو ﺟلو ﭼﺷمم ﮔرفت واﺩامه ﺩاﺩ مﻧم ﻋﺷﻘﺷو تﯾﮑه تﯾﮑه مﯾﮑﻧم و ﺟﻧاﺯﻩ اﺷو براش مﯾﻔرستم روح اﺯ تﻧم
طرﻑ مﯾخواستن مﻧو بﮑﺷن؟ با ﻟﮑﻧت ﮔﻔتم بخﺩا من ﺯﻧش ﻧﯾستم من اوﻧوﻧمﯾﺷﻧاسم

ﭼار ﺯاﻧوﻧﺷست و ﮔﻔت:ﺯﻧش،مﻌﺷوقش،ﺩوس ﺩخترش ﯾا هرﮐوفت ﺩﯾﮕه ای مﻬم اﯾﻧه ک ﺩاغتو بﺯارم تو
ﺩﻝ اون بی پﺩر هموﻧطور ک ﺩاغ رفﯾﻘمو ﮔذاﺷت تو ﺩﻟم ﻧمﯾﺩوﻧی ﭼﻘﺩﺩﻟم مﯾخواﺩ اون ﻟحظه رو ببﯾﻧم ک
اون ﺟﻧاﺯﻩ تورو مﯾبﯾﻧه ﮔوﺷه ای ﺩﯾوار ﮐﺯ ﮐرﺩﻩ بوﺩم اﺯترس مﯾلرﺯﯾﺩم باﮔرﯾه ﮔﻔتم:بﻘران من اون
ﻋوﺿی رو اصال ﻧمﯾﺷﻧاسم ﺟﺯاسمﺷوو ﺷغلش هﯾﭼی اﺯش ﻧمﯾﺩوﻧم من اصال براش مﻬم ﻧﯾستم امروﺯم هم
فﻘط مﯾخواست برسوﻧمم ﭼون ﯾﮑی اﺯ اﺷﻧاهای ﺩورموﻧه
اون سبﯾﻝ ﺩارﻩ پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ:قصه ی قﺷﻧﮕی بوﺩ توهم ی هرﺯﻩ ای مثﻝ همه اون ﺟﻧﺩﻩ هاﯾی ک ب ساواﮐﯾا
سروﯾس مﯾﺩن ب اون ﺩوتا ﺩﯾﮕه ﻧﮕاهی ﮐرﺩ وباﻧﮕاﻩ هﯾﺯومرموﺯی طرفم اومﺩ ﯾﻘمو ﮔرفت وبلﻧﺩم ﮐرﺩ
ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ:ک ﺩﻧﺩوﻧای ﺯرﺩش مﺷخص ﺷﺩبااون ﺷلوارﮐرﺩﯾش بﯾﺷتر اﺯش مﯾترسﯾﺩم ﺿامن
ﭼاقﺷوﮐﺷﯾﺩو با وحﺷی ﮔﯾری روسرﯾموﮐﺷﯾﺩ وﭼاقورو بﯾخ ﮔلوم ﮔذاﺷت و فﺷارﺩاﺩ اﺯﺩرﺩﺟﯾغ بلﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩم
و خﯾسی خوﻧورو حس ﮐرﺩم بﺩﻧم ﺿﻌﻑ رفت و موهاموﮐﺷﯾﺩ:خﯾلی ﺩﻟم مﯾخواست اﻻن اون مرتﯾﮑه
اﯾﻧﺟامﯾبوﺩ وخوﺩش مﯾﺩﯾﺩ ﭼه بالﯾی سرت مﯾارم ﺟﯾغ ﺯﺩم:وﻟم ﮐن اﺷغاﻝ ﻻﺷی ﺷمااگ ﺷرﻑ ﺩاﺷتﯾن
مﯾرفتﯾﺩ سراغ خوﺩش وﻟی مثﻝ سگ اﺯش مﯾترسﯾن مﺷت محﮑمی ب صورتم ﮐوبﯾﺩ ک خون اﺯم ﺟاری
ﺷﺩ افتاﺩم ﺯمﯾن حس ﮐرﺩم فﮑم ﺟا ب ﺟاﺷﺩ
ﮔﻔت:مخواستم بﺯارم راحت بمﯾری وﻟی اﻧﮕار تﻧت مﯾخارﻩ

باﻟذت ﺩست ﮐﺷﯾﺩب خون ﮔرﺩﻧم فﻘط ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم ﯾﻬوﺩر ب هم ﮐوبﯾﺩﻩ ﺷﺩ و ی ﻧﻔر محﮑم باﻟﮕﺩ ﺩر
روﺷﮑست باﺩﯾﺩن ارش تو اون ﻟحظه اﻧﮕارﺩﻧﯾارو بﻬم ﺩاﺩن باﭼﻬرﻩ برﺯخی بﻬم ﻧﮕاﮐرﺩ و غرﯾﺩ:ﺩارﯾن ﭼه
غلطی مﯾﮑﻧﯾﺩتواﯾن خراب ﺷﺩﻩ؟ ﯾﮑی اﺯاوﻧامحﮑم مﻧوﮔرفت و اون ﯾﮑی هم ﺩست ﺯﺩ:به به ﺟﻧاب ﯾاور
مﺷتاق ﺩﯾﺩار مارو ک ﯾاﺩته رفﯾﻘای حمﯾﺩﯾم همون ک ﺯﯾرﺷﮑﻧﺟه هات تﯾﮑه تﯾﮑه اش ﮐرﺩی ﺁرش بﺩون
توﺟه ب اون مرﺩﻩ ب اون ﯾﮑی ک مﻧوﮔرفته بوﺩ ﮔﻔت:وﻟش ﮐن اوﻧو تاهمتوﻧو رو ب قبله ﻧﮑرﺩم ﭼﺷمای
ﺁرش سرخ بوﺩو ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩباﻋﺟﺯبﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم مرﺩﻩ اﺯقصﺩ ﺩستﺷو توموهام ﭼﻧگ ﮐرﺩوﮐﺷﯾﺩ حس
ﮐرﺩم پوست سرم ﺩارﻩ ﮐﻧﺩﻩ مﯾﺷه ﺟﯾغ بلﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩم ارش ک اﯾن صحﻧه روﺩﯾﺩ ﺩاﺩﺯﺩ ﺩستتوبﮑش حرمﺯاﺩﻩ
بﻌﺩش ب اون مرﺩﻩ حمله ورﺷﺩ ک اون ﯾﮑی ﺟلوﺷوﮔﺯفت ﭼاقوتو ﺩستش بوﺩ ک باهم ﺩرﮔﯾرﺷﺩن
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خون ﺟلوﭼﺷمای ارش روﮔرفته بوﺩ مﺷت محﮑمی تو ﺩهن اون مرﺩﻩ ﮐوبﯾﺩو ﭼاقوﺷو اﺯش ﮔرفت
هرﭼﻘﺩاوﻧاﺯمخت بوﺩن وﻟی ارش ی ساواﮐی بوﺩ وﮐسی حرﯾﻔش ﻧبوﺩمرﺩﻩ هم ی ﻟﮕﺩی ب پﻬلوی ارش ﺯﺩ
ک ارش ب ﺯاﻧوش ﮐوبﯾﺩوﺯمﯾﻧش ﺯﺩبﻌﺩهم محﮑم ﮔلوﺷوﮔرفتوفﺷارﺩاﺩ اون ﯾﮑی مرﺩﻩ هم اﺯپﺷت ب ارش
حمله ﮐرﺩ ک ارش باهمون ﭼاقوی ک تو ﺩستش بوﺩ ب ﺷﮑم مرﺩﻩ ﮐوبﯾﺩ باﺩﯾﺩن خوﻧی ک بﯾرون
ﺟﻬﯾﺩﺟﯾغی ﮐﺷﯾﺩم مرﺩﻩ ﭼاقورو ﮔلوم فﺷارﺩاﺩ و ﺩاﺩﺯﺩ:
سرﮔرﺩ ﭼاقوتو بﻧﺩاﺯﺯمﯾن وﮔرﻧه بخﺩا ﮔلوﺷومﯾبرم ﺟلوی خوﺩت ارش ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩ موهاش
روپﯾﺷوﻧﯾش رﯾخته بوﺩﻟباسش خوﻧی بوﺩ ﯾﮑی اﺯاون مرﺩاﺩستش ب ﺷﮑمش بوﺩ واون ﯾﮑی هم ﺩاﺷت ب
ﺷﺩت سرفه مﯾﮑرﺩ مرﺩﻩ ب رفﯾﻘاش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩترسﯾﺩﻩ بوﺩ ﺩوبارﻩ ﺩاﺩﺯﺩ بﻬت مﯾﮕم ﭼاقوتو بﻧﺩاﺯو ﮔرﻧه
خوﺩم اﯾن هرﺯﻩ رو می ﮐﺷمش ارش ی ﻧﮕاﻩ تﯾﺯی ب اون مرﺩﻩ اﻧﺩاخت
 ﺟراتﺷوﻧﺩاری تامثﻝ رفﯾﻘات افﻘﯾت ﻧﮑرﺩم ﺩست ﮐثﯾﻔتوبرﺩار وﻟش ﮐن اوﻧو مرﺩﻩ ﭼاقو رو ﺯخممفﺷارﺩاﺩ و ﺟﯾغی ﮐﺷﯾﺩم و اﺷﮑام سراﺯﯾرﺷﺩ ک ارش ﺩاﺩﺯﺩ

خﯾلی خب وﻟش ﮐن ﭼاقورو مﯾﻧﺩاﺯم وخم ﺷﺩ سمت ﺯمﯾن وﻟی تو ﮐمتراﺯ ﭼﻧﺩثاﻧﯾه تﻧﻔﮕی اﺯ ﮐتش ﺩراورﺩ
وﺷلﯾﮏ ﮐرﺩ ب مرﺩﻩ بﻌﺩم ب اون ﺩوتاﺩﯾﮕه ﺷلﯾﮏ ﮐرﺩ خون راﻩ ﮔرفت با قﺩمﻬای بلﻧﺩی ب طرفم اومﺩ
همه بﺩﻧم بااﯾن همه ﺷوک سست ﺷﺩﻩ بوﺩ ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﭼﯾﺷﺩمحﮑم باﺯوموﮔرفت ﺩستﺷو ﺩورﮐمرم اﻧﺩاخت ﮔﻔت
خوبی ؟
فﻘط ﮔرﯾه ام ﺷﺩت ﮔرفت همون اخم رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ و باصﺩابمی ﮔﻔت :ﺩﯾﮕه ﻧمﯾخواﺩبترسی
بﻌﺩم بﺩون هﯾﭻ مالﯾمتی سمت ماﺷﯾن برﺩم روسرﯾمو رو سرم اﻧﺩاخت بﻬش تﯾﮑه ﺩاﺩم ﺩرﺟلو روباﺯ
ﮐرﺩﻧﺷستم روصﻧﺩﻟی خوﺩﺷم هم سوارﺷﺩ وماﺷﯾن باسرﻋت اﺯﺟاﮐﻧﺩﻩ ﺷﺩ ﺩستماﻟی رو پام اﻧﺩاخت بﺩون
اﯾﻧﮑه ﻧﮕاهم ﮐﻧه ﮔﻔت خون ﮔلوتو پاک ﮐن
ﺩستماﻟو روﮔلوم فﺷرﺩم و با هﻖ هﻖ ﮔﻔتم:خﯾلی ترسﯾﺩﻩ بوﺩم مﯾخواستن مﻧو تﯾﮑه تﯾﮑه ﮐﻧن مﯾخواستن
بﻬم...
ﺯﺩ توحرفم و اروم ﮔﻔت:بسه
ﺩستش رو فرمون فﺷرﺩﻩ ﺷﺩو ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت و ماﺷﯾن و ﻧﮕه ﺩاﺷت وبا ﯾه ﻟﯾوان ابمﯾوﻩ و ﮐﯾﮏ برﮔﺷت مﺩام
توموهاش ﺩست مﯾﮑﺷﯾﺩ مﻌلوم بوﺩ خﯾلی ﮐالفه اس به سمتم ﮔرفت و ﮔﻔت :بخور
با بی مﯾلی ﮔﻔتم :ﻧمﯾخوام ﺩست اﺯ سرم برﺩارهمش تﻘصﯾر توئه..
با خﺷوﻧت ﯾﻘموﮐﺷﯾﺩ:رو اﻋصابم ﻧرو ﯾه بالﯾی سرت مﯾارما مﯾﮕم بخور اﯾن ﮐوفتﯾو..
ﮐﯾﮏ و ابمﯾوﻩ روخورﺩم باﺩست ﺩاغش ﭼوﻧمو بابا ﺩاﺩﺯخممو ﻧﮕا ﮐرﺩمی ﺩوﻧم خﯾلی ﻋمﯾﻖ ﻧبوﺩ وﻟی
ﺩرﺩش ﺯﯾاﺩ بوﺩ ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت و فﻘط حرصﺷو روپﺩاﻝ ﮔاﺯخاﻟی ﮐرﺩ باﻻخرﻩ رسﯾﺩﯾم به وﯾال ساﻋت ۲
ظﻬربوﺩ بابغض ﮔﻔتم :ﺟﻧاﺯﻩ اوﻧا رو ﭼه ﮐارﮐرﺩی؟؟
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باهمون اخم ﮔﻔت :توﻻﺯم ﻧﯾست بﺩوﻧی مﯾخواستم اﺯش تﺷﮑر ﮐﻧم باﻻخرﻩ ﺟون خوﺩﺷو تو خطر اﻧﺩاخته
بوﺩ و ﻧﺟاتم ﺩاﺩﻩ بوﺩ وﻟی ﭼﯾری ﻧﮕﻔتم همش تﻘصﯾر ﺁرش بوﺩ ﮐه اﯾن بال سرم اومﺩﻩ بوﺩ
اﺯماﺷﯾن پﯾاﺩﻩ ﺷﺩﯾم همه ﺩم ﺩربوﺩن اﻧﮕارﻧﮕران بوﺩن سام ﮐالفه روﻧﯾمﮑت ﻧﺷسته بوﺩوسرش بﯾن ﺩستاش
بوﺩ تا ﺩﯾﺩمون باﻋصباﻧﯾت اومﺩ طرﻑ ارش و تﻘرﯾبا ﺩاﺩ ﺯﺩ :ﮐﺟابوﺩﯾن تااﻻن؟؟
ارش بی تﻔاوت ﻧﮕاهش ﮐرﺩ سام ﻋصبی برﮔﺷت سمت من ﮐه باﺩﯾﺩن ﺩستماﻝ رو ﮔرﺩﻧم ﮐه مﺷخص بوﺩ
خوﻧﯾه ﭼﺷماش ﮔرﺩ ﺷﺩ مﻬلﻘا خاﻧم تو صورتش ﭼﻧگ اﻧﺩاخت و ﮔﻔت  :خﺩامرﮔم بﺩﻩ ارش ﭼراﻟباسات
خوﻧﯾه ﭼی ﺷﺩﻩ؟؟؟
اﯾﻧﻘﺩ ﮔﯾرﺩاﺩن ﮐه ارش سربسته قﺿﯾه رو ﮔﻔت سام حسابی ﻋصبی ﺷﺩﻩ بوﺩ
سام ﮔﻔت :حاﻟت خوبه پرﯾﻧاﺯ؟؟؟
حاﻟم ﮐه افتﺿاح بوﺩ
باته موﻧﺩﻩ صﺩام ﮔﻔتم ارﻩ تااﯾن ﺟو اﺷﻔته اروم ﺷه سام ﺩستماﻟو اﺯﮔرﺩﻧم برﺩاﺷت و به ﺯخم ﻧﮕاهی اﻧﺩاخت
خواست ﺩستﺷو به ﮔرﺩﻧم بﮑﺷه ﮐه ﯾﻬو ارش باﺯومو ﮔرفت وﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم و باخﺷم ﮔﻔت:
تواﻻن ﺩﮐتری ﯾااﺯطبابت سرت مﯾﺷه ﮐه مﯾخوای حﺩو حﺩوﺩ ﺯخمﺷو بﻔﻬمی..
ﺁواروبه ﺁرش ﮔﻔت :خوﺩت خوبی ﺁرش؟؟
اوﻧم فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ
ﺁﻻ پﺯﺷﮏ بوﺩ ﺟلو اومﺩ و ﺯخممو بررسی ﮐرﺩ و ﮔﻔت :ﭼﯾﺯی ﻧﯾست خﯾلی ﻋمﯾﻖ ﻧﯾست پاﻧسماﻧش ﮐﻧم
خوب مﯾﺷه..
سام ﺩوبارﻩ به صورت ﮐبوﺩم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩو ﮔﻔت :اﮔه بالﯾی سرش مﯾومﺩ تو ﭼه غلطی مﯾﮑرﺩی؟؟
ﺁرش پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و ﮔﻔت :ﮐورﮐه ﻧﯾسی حاﻻ ﮐه مﯾبﯾﻧی ﭼﯾﺯی ﻧﺷﺩﻩ
ﺁواﮔﻔت :اوﻧا ﮐه ﮔرفته بوﺩﻧش اﻻن ﮐﺟان؟؟
ﺁرش ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت به اﯾن مﻌﻧی ﮐه باﯾﺩ خﻔه ﺷم ﭼﯾﺯی اﺯون سه ﻧﻔرﻧﮕم ﮐارﺷون محرماﻧه بوﺩ و
ﻧمﯾﺯاﺷتن ﮐسی ﭼﯾﺯی بﻔﻬمه
سام به ﺁرش ﮔﻔت :هرﭼی بال سرش مﯾاﺩ تﻘصﯾر توئه ﭼراﺩست اﺯسرش برﻧمﯾﺩاری؟؟؟
ﺁرش ﻋصباﻧی ﺷﺩ و با سوﺯن ﮔﻔت :بﻬترﻩ سرت باهمون قﻧاری های ﺩوورت ﮔرم باﺷه توﭼﮑارﺷی ﮐه
ﺩاری ﺟلﺯووﻟﺯمﯾﮑﻧی؟؟؟
ﯾﻬو سام سمت ﺁرش خﺯﯾﺩو ﯾﻘﺷو ﮔرفت وهمه هﯾﯾﯾﯾﯾن بلﻧﺩی ﮐﺷﯾﺩن
ﺩوﺩوﻧاﺷو روی هم ساﯾﯾﺩ :فرض ﮐن همه ﮐارﺷم
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وقتی مﯾﺩوﻧی روﺯی صﺩتااﺯون اﺩماﯾی ﮐه توی ﺩم و ﺩستﮕاهتن و ﮐﺷتﯾﺷون ﺩﻧباﻟتن ﮔه خورﺩی ﮐه
پرﯾﻧاﺯو ﺩﻧباﻝ خوﺩت ﮐﺷوﻧﺩی..
باﮔرﯾه و ته صﺩاﯾی ﮔﻔتم :تروخﺩابس ﮐﻧﯾن!!..
ﺁرﺷم ﮐه تااﻻن صبوری ﮐرﺩﻩ بوﺩ ﺟﺩی ﺷﺩ ﯾﻘه سام روﮔرفت و محﮑم هلش ﺩاﺩ :بﻬترﻩ بﻔﻬمی ﮐه ﭼی ﺩارﻩ
اﺯون ﺩهﻧت بﯾرون مﯾاﺩ..
ارسالن خان بﯾﻧﺷون رفت و ﺟﺩاﺷون ﮐرﺩ.
 بسه ﺩﯾﮕه ﭼرا اﻟﮑی ﺩﻋواراﻩ مﯾﻧﺩاﺯﯾن حاﻻ ﮐه خﺩاروﺷﮑرﭼﯾﺯی ﻧﺷﺩﻩ و ﺟﻔتﺷون ساﻟمنبﻌﺩم به ﺁﻻ اﺷارﻩ ﮐرﺩ :بروﺯخماﺷو پاﻧسمان ﮐن

ﺷماهم بس ﮐﻧﯾن ﺩﯾﮕه

محموﺩخان بااخمی به من و ﺁرش ﻧﮕاهﯾی اﻧﺩاخت و ﺩاخﻝ رفت ﺩﻋواخوابﯾﺩ و ﺁﻻ ﮔرﺩﻧمو پاﻧسمان ﮐرﺩ
بﯾﻧﺷم ﭼﻧﺩتا تﯾﮑه بارم ﮐرﺩ
ﺩﯾﺩم وقتی سام و ﺁرش ﺩﻋوامﯾﮑرﺩن اﺯﺩﯾﺩن اﯾﻧﮑه سام به خاطرمن ﻋصباﻧﯾه ﭼﻘﺩرحرصی ﺷﺩﻩ بوﺩبﻌﺩﺷم
ﯾه قرص ﺁرامبخش بﻬم ﺩاﺩ..

وقتی مﯾﺩوﻧی روﺯی صﺩتااﺯون اﺩماﯾی ﮐه توی ﺩم و ﺩستﮕاهتن و ﮐﺷتﯾﺷون ﺩﻧباﻟتن ﮔه خورﺩی ﮐه
پرﯾﻧاﺯو ﺩﻧباﻝ خوﺩت ﮐﺷوﻧﺩی..
باﮔرﯾه و ته صﺩاﯾی ﮔﻔتم :تروخﺩابس ﮐﻧﯾن!!..
ﺁرﺷم ﮐه تااﻻن صبوری ﮐرﺩﻩ بوﺩ ﺟﺩی ﺷﺩ ﯾﻘه سام روﮔرفت و محﮑم هلش ﺩاﺩ :بﻬترﻩ بﻔﻬمی ﮐه ﭼی ﺩارﻩ
اﺯون ﺩهﻧت بﯾرون مﯾاﺩ..
ارسالن خان بﯾﻧﺷون رفت و ﺟﺩاﺷون ﮐرﺩ.
 بسه ﺩﯾﮕه ﭼرا اﻟﮑی ﺩﻋواراﻩ مﯾﻧﺩاﺯﯾن حاﻻ ﮐه خﺩاروﺷﮑرﭼﯾﺯی ﻧﺷﺩﻩ و ﺟﻔتﺷون ساﻟمنبﻌﺩم به ﺁﻻ اﺷارﻩ ﮐرﺩ :بروﺯخماﺷو پاﻧسمان ﮐن

ﺷماهم بس ﮐﻧﯾن ﺩﯾﮕه

محموﺩخان بااخمی به من و ﺁرش ﻧﮕاهﯾی اﻧﺩاخت و ﺩاخﻝ رفت ﺩﻋواخوابﯾﺩ و ﺁﻻ ﮔرﺩﻧمو پاﻧسمان ﮐرﺩ
بﯾﻧﺷم ﭼﻧﺩتا تﯾﮑه بارم ﮐرﺩ
ﺩﯾﺩم وقتی سام و ﺁرش ﺩﻋوامﯾﮑرﺩن اﺯﺩﯾﺩن اﯾﻧﮑه سام به خاطرمن ﻋصباﻧﯾه ﭼﻘﺩرحرصی ﺷﺩﻩ بوﺩبﻌﺩﺷم
ﯾه قرص ﺁرامبخش بﻬم ﺩاﺩ

ﭼﻧﺩ ساﻋتی ﮔذﺷته بوﺩ اما حاﻟم همﭼﻧان خوب ﻧبوﺩ
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اﯾن اتﻔاق ﺷوک بﺯرﮔی برام بوﺩ

اﺯ ساﻝ ها پﯾش همﯾﺷه تو ﺩاﺩﮔاﻩ و ﺟوای متﺷﻧج بوﺩم

اما اﯾن بار تا ﺩم سﮑته رفتم

ﯾه ﻟﯾوان ﺁب خورﺩم و اﺯ خوﻧه بﯾرون رفتم

خواستم تو باغ ﮐمی ﭼرخ بﺯﻧم و هوای تاﺯﻩ تﻧﻔس ﮐﻧم

ﺿربان قلبم هﻧوﺯ تﻧﺩ بوﺩ

ﭼﻬرﻩ ی ﻋصباﻧی سام ﺷﺩﻩ بوﺩ ملﮑه ی ذهﻧم

مﺷخص بوﺩ تا حﺩ ﺯﯾاﺩی ﻧﮕراﻧم ﺷﺩﻩ
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ته ﺩﻟم اﺯ اﯾن فﮑر ﺿﻌﻑ رفت

اﮔه سامم مﻧو ﺩوست ﺩاﺷت ﺩﯾﮕه هﯾﭼی اﺯ اﯾن ﺩﻧﯾای ﻟﻌﻧتی ﻧمﯾخواستم

ﮐﻧار ﺩرخت اﯾستاﺩم

صﺩای قﺩم های ﮐسی رﺷته ی افﮑارمو پارﻩ ﮐرﺩ

سر بلﻧﺩ ﮐرﺩم ﮐه با سام رو برو ﺷﺩم

ﺁب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم

با ﭼﺷمای خمارش ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت وﮔﻔت:حاﻟت خوبه؟

فﻘط سرمو تﮑون ﺩاﺩم.
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ﭼﻧﺩ قﺩم بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ.

محﮑم مﻧو ﮐﺷﯾﺩ تو بغلش ﺩر ﮔوﺷم ﺁروم ﮔﻔت:اون حرومﺯاﺩﻩ ها ﮐه بﻬت ﺩست ﺩراﺯی ﻧﮑرﺩن؟

با صﺩاﯾی ﮐه اﺯ ته ﭼاﻩ ﺩر می اومﺩ ﮔﻔتم:برات مﻬمه؟

ﺟوابی ﻧﺷﻧﯾﺩم

بغﺿمو قورت ﺩاﺩم وﮔﻔتم:حاﻟم خوبه هﯾﭻ اتﻔاقی ﻧﯾﻔتاﺩ.
ﺩستﺷو تو موهام ﮐﺷﯾﺩ

بﺩون اﯾﻧﮑه بخوام به اﯾن فﮑر ﮐﻧم ﮐه اﯾن رفتار سام برای همس

بﺩون اﯾﻧﮑه بخوام به اﯾن فﮑر ﮐﻧم ﮐه سام هﯾﭻ حس خاصی بﻬم ﻧﺩارﻩ

بﺩون اﯾﻧﮑه بخوام به اﯾن فﮑر ﮐﻧم ﺷاﯾﺩ همﯾن اﻻﻧم اﺯ سر هوس مﻧو بغﻝ ﮐرﺩﻩ
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فارغ اﺯ همه ﭼﯾﺯ و هر فﮑری سرمو رو ﺷوﻧه های پﻬﻧش ﮔذاﺷتم

اون ﻟحن بم مرﺩوﻧش وقتی اﺯ سر ﻋصباﻧﯾت بخاطرﻩ من ﺩﻋوا مﯾﮑرﺩ

ﺩﯾووﻧم مﯾﮑرﺩ

من ﮐه بﯾﭼارﻩ ﺷﺩم ﮐاش وﻟی هﯾﭻ ﺩﻟی
ﮔﯾر ﻟحن بم مرﺩاﻧه ی محﮑم ﻧﺷوﺩ

ﭼﺷامو بستم.

ﻧﻔسای ﺩاغم رو ﮔرﺩﻧش مﯾخورﺩ.

ﺁروم سرمو اﺯ ﺷوﻧه هاش ﺟﺩا ﮐرﺩ
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ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه به ﭼﺷام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ و بﻌﺩ ﻧﮕاهش رو ﻟبم ﻟغﺯﯾﺩ

ﻋرق سرﺩی روی پﯾﺷوﻧﯾم ﻧﺷست

اﻧﮕار ﺩاﺷت اﺯم اﺟاﺯﻩ مﯾﮕرفت

ﻧﮕاهمو به ﺯمﯾن ﺩوختم ﮐه محﮑم و وحﺷﯾاﻧه ﻟباﺷو رو ﻟبم ﮔذاﺷت

تﻧم ﮔر ﮔرفت

ﭼﺷامو بستم فﺷار ﻟبش رو ﻟبم بﯾﺷتر ﺷﺩ

مﻧم باش همراهی مﯾﮑرﺩم ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا بوسه ی اﯾن مرﺩ هوسباﺯ قبوا ﮐرﺩم

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا ﻋﺷﻖ تا اﯾن حﺩ مﻧو احمﻖ ﮐرﺩﻩ بوﺩ
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ﻧﻔسم ﺩاﺷت تموم مﯾﺷﺩ اما سام قصﺩ ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩن ﻧﺩاﺷت

اﯾﻧﻘﺩر بوسه ش ﺩاغ و محﮑم بوﺩ ﮐه هر ﻟحظه احساس مﯾﮑرﺩم خون اﺯ ﻟبم فوران مﯾﺯﻧه

وقتی سرﺷو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ

اوﻟﯾن ﭼﯾﺯی ﮐه ﺩﯾﺩم قامت ﺁرش بوﺩ ﮐه با ﭼﺷای به خون ﻧﺷسته ﺩاﺷته ﻧﮕاهمون مﯾﮑرﺩ.

خون تو رﮔام ﯾخ بست

ﯾﻌﻧی ﺁرش تمام اﯾن صحﻧه هارو ﺩﯾﺩﻩ بوﺩ

ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم

سام ﺩاﺷت با اخم ﻧﮕاهش مﯾﮑرﺩ
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ﺩستای ارش مﺷت ﺷﺩﻩ بوﺩ

ﻧﺯﺩﯾﮏ سام ﺷﺩ ﯾﻘﺷو ﮔرفت وﮔﻔت:ﻧمﯾتوﻧی ﯾه ﻟحظه ام ﺩست اﺯ ﮐثافت ﮐاری بر ﺩاری؟ﻧه؟

با صﺩای ﻟرﺯون ﮔﻔتم:ﺁ...ﺁ..ﺁرش

ﻧﮕاﻩ تﯾﺯﺷو رو ﭼﺷام خاﻟی ﮐرﺩ با صﺩای سراسر خﺷمی ﮔﻔت:خﻔه ﺷو ﺩخترﻩ ی.....

اﺩامه ی حرفﺷو ﻧﮕﻔت ﮐه سام خوﻧسرﺩ ﮔﻔت:رابطه ی مﻧو ﺩوست ﺩخترم به تو هﯾﭻ ربطی ﻧﺩارﻩ؟حله؟

هاج و واج به سام ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم.

ﺁرش ﯾﻘه ی سام و تو ﺩستش فﺷار ﺩاﺩ وﮔﻔت:ﺩﯾﮕه ﺯﯾاﺩی ﺩاری ﮔه مﯾخوری
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سام ﯾﻘﺷو ﺁﺯاﺩ ﮐرﺩ و با اخم بﺩی ﮔﻔت:امﺷب مﯾخام بﯾارمش پﯾش خوﺩم بخوابه اصال ﺩﻟﯾﻝ ﻧمﯾبﯾﻧم ﮐه تو ﮔه
خورﯾای من ﺩخاﻟت ﮐﻧی

با اﯾن حرفش ﺁرش مﺷت محﮑمی تو صورتش ﺯﺩ و بلﻧﺩ ﮔﻔت:خﻔه ﺷو

ﭼﻧﺩ قطرﻩ خون اﺯ بﯾﻧی سام اومﺩ

اﺷﮏ تو ﭼﺷام ﺟوﺷﯾﺩ:ترو خﺩا بسه.

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه سامم مﺷتی حواﻟه ی صورت ﺁرش ﮐرﺩ

با ﻋﺟﺯ و ﮔرﯾه ﮔﻔتم:تروخﺩا بسه اﻻن همه مﯾﻔﻬمن

ﺩاﺩ ﺯﺩم:با ﺷمام

اﺷﮑام روی ﮔوﻧم مﯾرﯾخت
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ﺁرش ﻧﮕاﻩ تﯾﺯی بﻬم اﻧﺩاخت و با ﻋصباﻧﯾت ﺩاخﻝ خوﻧه رفت

سام خواست اﺷﮑامو پاک ﮐﻧه ﮐه ﺩستﺷو پس ﺯﺩم.

صورتمو تو حﯾاط ﺷستم

سامم خون بﯾﻧﯾﺷو پاک ﮐرﺩ.

باهم ﺩاخﻝ خوﻧه رفتﯾم.

همه ﺩاﺷتن ﺷام مﯾخورﺩن.

مه ﻟﻘا ﮔﻔت:ﭼه ﻋﺟب
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صﻧﺩﻟی ﮐﻧار ﺁوا رو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩم و ﻧﺷستم

ﮐمی برﻧج ﮐﺷﯾﺩم خورش باﺩمﺟون رو برﻧﺟم رﯾختم اما فﻘط باﺯی باﺯی مﯾﮑرﺩم باش

اصال اﺷتﻬا ﻧﺩاﺷتم

ﺯﯾرﺯﯾرﮐی به ﺁرش ﮐه هﻧوﺯ به ﺷﺩت ﻋصبی بوﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم.

ارسالن خان ﮐه اﻧﮕار قصﺩ ﺩاﺷت بحث مﻔصلی راﻩ بﻧﺩاﺯﻩ ﮔﻔت:قصﺩ ﺩارم ﯾه وﯾالی فرﻧﮕی بساﺯم ﺁﻻ اﺯ
اون خواستﮕار مﻬﻧﺩست تو پارﯾس خبری ﻧﺩاری؟

ﺁﻻ غذاﺷو قورت ﺩاﺩ وﮔﻔت:من همون موقع ﮐه بﻬش ﻧه ﮔﻔتم رابطمون تموم ﺷﺩ ﻋمو ﺟون

مه ﻟﻘا ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩ:ﻋروس خوﺩمی تو
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سرهﻧگ:اﺯ قﺩﯾم ﮔﻔتن ﻋﻘﺩ ﺩختر و ﻋمو پسر ﻋمو رو تو ﺁسمون مﯾبﻧﺩن مبارﮐه

حرفاﺷون ﻋﯾن سﯾخ تو قلبم فرو مﯾرفت

ﺁوا با ذوق ﮔﻔت:وای ﺁﻻ ﮐه خﯾلی خوﺷﮕله سامم همﯾﻧطور تصور ﮐﻧﯾﺩ بﭼﺷون ﭼی بﺷه

به سام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﮐه خوﻧسرﺩ ﺩاﺷت غذاﺷو مﯾخورﺩ

مه ﻟﻘا ﮔﻔت:ﺁوا ﺟون بﭼه رو فﻌال وﻝ ﮐن اﯾن پسر من به ﻋﺷﻘش برسه حاﻻ

ارسالن خان اخم مصﻧوﻋی ﮐرﺩ:ﯾﻌﻧی ﭼی خاﻧوم؟ﯾﻌﻧی من ﻧوﻩ ﻧمﯾخوام؟

_ﮔﻔتم حاﻻ ﻋﺟله ﻧﮑﻧﯾﺩ

ارسالن خان:من ﮐه ﻋﺟله ای ﻧﺩارم سام باﯾﺩ ﻋﺟله ﺩاﺷته باﺷه
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همه ﺟﺯ مﻧو سام و ﺁرش خﻧﺩﯾﺩن

خﯾلی ﺟلوی خوﺩمو ﮔرفتم ﮐه همون ﻟحظه ﮔرﯾه ﻧﮑﻧم.
بحثﺷون فﻘط راﺟب اﺯﺩواج سام وﺁﻻ بوﺩ

سامم خﻔه خون ﮔرفته بوﺩ و هﯾﭼی ﻧمﯾﮕﻔت

ﺷاﯾﺩ واقﻌا ﻋاﺷﻖ ﺁﻻ بوﺩ

هر ﻟحظه بﯾﺷتر بغض به ﮔلوم ﭼﻧگ مﯾﻧﺩاخت

مﻌذرت خواهی ﮐرﺩم و رفتم توی اتاقم

سامم اﻧﮕار قصﺩ ﺩاﺷت با ﺁﻻ اﺯﺩواج ﮐﻧه

اوﻧوقت مﻧه احمﻖ بوسﺷو پذﯾرفتم
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ﺩﻟم مﯾخواست بمﯾرم فﻘط

خوﺩمو ﺁﻟت ﺩست سام ﮐرﺩﻩ بوﺩم ﺩر صورتﯾﮑه هﯾﭻ ﻋالقه ای بﻬم ﻧﺩاﺷت.

افﮑارمو پس ﺯﺩم و سﻌی ﮐرﺩم بخوابم.

صبح خﯾلی ﺯوﺩ ﺁوا اﺯ خواب بﯾﺩارم ﮐرﺩ وﮔﻔت ﮐه مﯾخواﯾم ﮐوﻩ برﯾم.

با خواب اﻟوﺩﮔی ﻟباس تﻧم ﮐرﺩمو پاﯾﯾن اومﺩم

به اطراﻑ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم همه ﺟﺯ ﺁرش بوﺩن

سالمی ﮐرﺩم وﮔﻔتم:ﺁرش ﮐﺟاست

سرهﻧگ ﮔﻔت:ﺩﯾروﺯ ﯾه تلﮕراﻑ اﺯ تﻬران براش اومﺩ مامورﯾت فوری ﺩاﺷت همون ﺩﯾﺷب رفت تﻬران
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ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و بﯾرون رفتم

پﯾاﺩﻩ راﻩ افتاﺩﯾم سمت ﻧﺯﺩﯾﮏ ترﯾن ﮐوﻩ اطراﻑ

من ﮐﻧار ﺁوا قﺩم مﯾﺯﺩم

سام وﺁﻻ هم باهم بوﺩن و صحبت مﯾﮑرﺩن

ﭼرا اﯾن ﻟحظه های ﻟﻌﻧتی تلخ تموم ﻧمﯾﺷه

موقع باﻻ رفتن اﺯ ﮐوﻩ ﺁﻻ ﭼﻧﺩ بار اﺩای ﻟغﺯﯾﺩن ﺩر اوورﺩ و سام ﮔرفتش

اتش خﺷم و حساﺩت تو وﺟوﺩم ﺷﻌله مﯾﮑﺷﯾﺩ

ﮐوﻩ ﻧورﺩی ﮐه تموم ﺷﺩ وﻧاهار خورﺩﯾم و تصمﯾم ﮔرفتﯾم برﮔرﺩﯾم به تﻬران
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ساﮐمو بستم ﮐه سام سوت ﺯﺩ برام

سرﺩ ﻧﮕاهش ﮐرﺩم وﮔﻔتم:بله

اﺷارﻩ ﮐرﺩ سوار ماﺷﯾﻧش بﺷم

سوار ﺷﺩم اﺯ تو ﺁﯾﻧه ﻧﮕام ﮐرﺩ وﮔﻔت:خب خوﺷﮕﻝ خاﻧوم ﺷما قصﺩ ﺩاری ﮐﺟا بری رسﯾﺩﯾم تﻬران؟

فﻘط سﮑوت ﮐرﺩم ﺟوابی ﻧﺩاﺷتم بﺩم.

ﮐﺟارو ﺩاﺷتم ﮐه برم؟!ﮐابارﻩ ﺷﮑوفه؟!

سام ﮐه سﮑوتمو ﺩﯾﺩ ﮔﻔت:خوﻧه ی ما مﯾای؟

_ﻧمﯾخوام مﺯاحمتون ﺷم
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_مﺯخرﻑ ﻧﮕو

ﺁﻻ و ﺁوا ﻋﻘب ماﺷﯾن ﻧﺷستن و سام حرﮐت ﮐرﺩ

تا خوﺩ تﻬران با ﺷوخی های سام وﺁوا و سﮑوت مﻧو ﺁﻻ ﮔذﺷت

خوﻧه ی اﺯسالن خان ﺯﯾاﺩ اومﺩﻩ بوﺩم

اما هر ﺩفﻌه باﺯم اﺯ ﺷﮑوﻩ و ﺯﯾباﯾﯾش به وﺟﺩ مﯾومﺩم

تاﺟر خﯾلی ثروتمﻧﺩی بوﺩ ﺩﯾﮕه

وارﺩ خوﻧه ﺷﺩم

سام ساﮐمو اﺯ ﺩستم ﮔرفت وﮔﻔت:ﺩﻧباﻟم بﯾا
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ساﻋت ﻧﺯﺩﯾﮏ سه ﻧصﻔه ﺷب بوﺩ

به ﯾﮑی اﺯ اتاقای تو راهروی ته ساﻟن اﺷارﻩ ﮐرﺩ وﮔﻔت:اﯾن اتاق ﺩوست ﺩاری

فﻘط سرمو تﮑون ﺩاﺩم.

ساﮐمو ﺩاﺩ ﺩستم

وارﺩ اتاق ﺷﺩم و اﺯ خستﮕی ﺯو تخت پﻬن ﺷﺩم

اصال ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﮐی خوابم برﺩ
ﺟلوی ﺁﯾﻧه ﻧﺷستم موهامو باﻻ بستم رژ ﮐاﻟباسی ﺯﺩم بلﯾﺯ و ﺷلوار
صورتی پوﺷﯾﺩم و اﺯ اتاق بﯾرون اومﺩم

همه ﺩاﺷتن صبحوﻧه مﯾخورﺩن
بلﻧﺩسالم ﮐرﺩم همه با خوﺷروﯾی
ﺟوابم رو ﺩاﺩن،ﺁﻻ فﻘط ﺯﯾر ﻟب
ﺟواب ﺩاﺩ و مﺷغوﻝ خورﺩن ﺷﺩ
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ﺩاﺷتم ﺩﻧباﻝ ﺟا مﯾﮕﺷتم ﮐه سام
به روبه روش اﺷارﻩ ﮐرﺩ:بﯾا بﺷﯾن
صبحاﻧه ﮐه خورﺩﯾم ارسالن خان رفت ﺷرﮐت و سام هم همراهش رفت.

ﺟلوی تلوﺯﯾون ﻧﺷستم ﺁوا ﺩاﺷت ﮐاﻧاﻝ هارو ﻋوض می ﮐرﺩ و اﮐثرا هم اﺯهم ﭼرت تر بوﺩن ﯾه ﮐم به
روﺯﻧامه روی مﯾﺯ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم

خﺩاروﺷﮑر،ﺁرش براش مامورﯾت
پﯾش اومﺩﻩ بوﺩ و اﺯتﻬران رفته بوﺩ
قصﺩ ﺩاﺷتم ﭼﻧﺩروﺯی خوﻧه پﺩرسام بموﻧم و بﻌﺩش باﯾﺩ می رفتم سراغ ﺁرش برای ﮔرفتن خوﻧه خوﺩم.

ﭼﻧﺩساﻋتی ﮔذﺷت بلﻧﺩ ﺷﺩم برم حمام اصال ﻟباس ﻧﺩاﺷتم اتاق خوﺩم حمام ﻧﺩاﺷت ﯾﮏ ﻟحظه به فﮑرم
اومﺩبرم حمام اتاق سام وﻟی ﺩوبارﻩ پﺷﯾمون ﺷﺩم اﮔه می رسﯾﺩ بﺩبخت می ﺷﺩم.
مرﺩﺩ به ساﻋت ﻧﮕاﻩ می ﮐرﺩم ﯾاﺯﺩﻩ صبح بوﺩ

سام مﻌموﻻ ﺩو ظﻬر مﯾومﺩ ﺩﻟم رو ﺯﺩم به ﺩرﯾا بﺩون اﯾﻧﮑه ﮐسی متوﺟه بﺷه رفتم تو اتاقش حمام بﺯرﮔی
ﺩاﺷت ﮐه سﻧگ سﻔﯾﺩ ﺩاﺷت

اﻧﮕاری حمامش اﻧﺩاﺯﻩ اتاق من بوﺩ
ﺩوش باﺯ ﮐرﺩم و ﺯﯾر ﺁب ﺩاغ رفتم
تو وان بﺯرﮔش ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩم

خﯾلی ﻟذت بخش بوﺩ بﻌﺩ اﺯ اﯾﻧﮑه حسابی خوﺩم رو صاﻑ ﮐاری ﮐرﺩم ﺩوش رو بستم
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خواستم بﯾرون بﯾام ﮐه تاﺯﻩ به اﯾن ﻧتﯾﺟه رسﯾﺩم ﮐه حوﻟه ﻧﺩارم به اطراﻑ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم حوﻟه سﻔﯾﺩ رﻧﮕی به
ﮔﯾرﻩ تو حمام ﺁوﯾﺯون بوﺩ احتماﻻ ماﻝ سام بوﺩ

مرﺩﺩ بوﺩم سرما بﻬم فﺷار اورﺩ حوﻟه رو تﻧم ﮐرﺩم تﻘرﯾبا ﺩاخلش ﮔم ﺷﺩم

حوﻟه تا پاﯾﯾن پام مﯾومﺩ ﮐالهش رو سرم اﻧﺩاختم ﺁب اﺯ موهام ﭼﮑه می ﮐرﺩ
ﺩر حموم رو باﺯ ﮐرﺩم با ﺩﯾﺩن سام ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩم به تخت تﮑﯾه ﺯﺩﻩ بوﺩ و ﺩستش تو ﺟبﯾش بوﺩ
بﻬم ﺯﻝ ﺯﺩﻩ بوﺩ هوﻝ ﮐرﺩم

ﮔﻔتم:بخﺩا مﺟبور ﺷﺩم بﯾام اﯾﻧﺟا،
ﯾﻌﻧی فﮑر ﻧمی ﮐرﺩم اﯾﻧﻘﺩ ﺯوﺩ بﯾای
به خﺩا...

با ﻟبخﻧﺩﺷﯾطوﻧی ﮔﻔت:حاﻻ مﮕه من ﭼﯾﺯی ﮔﻔتم...؟

ﮔرﺩﻧم رو صاﻑ ﮐرﺩم ﺁروم ﮔﻔتم:ﻧه
ﺩﯾﺩم خﯾرﻩ به حوﻟه ﺷﺩﻩ ﮔﻧﺩﺯﺩﻩ بوﺩم
با ﻟبخﻧﺩ ﺩستپاﭼه ای ﮔﻔتم:امروﺯ مﯾﺷورمش بﻬت مﯾﺩمش،حتما...

پاورﭼﯾن پاورﭼﯾن به سمت ﺩر رفتم قبﻝ اﺯ اﯾن ﮐه ﺩستم به ﺩستﮕﯾرﻩ برسه ﺟلوم ظاهرﺷﺩ

باهمون قﯾافه مرموﺯ ﮔﻔت:بوﺩی حاﻻ
بﻌﺩ با ﻧﮕاﻩ ﺩقﯾﻘی ﮔﻔت:توهم سﻔﯾﺩ بوﺩی من ﻧمﯾﺩوﻧستم هاا...

با اخم ﮔﻔتم:ﭼﺷاتو ﺩروﯾش ﮐن برو اوﻝ ﺩوست ﺩخترا رﻧﮕاوارﻧﮕتو ﺩﯾﺩ بﺯن...
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ﺷوﻧه ای باﻻ اﻧﺩاخت:امروﺯ ﺩﻟم می خواﺩ تورو ﺩﯾﺩ بﺯﻧم.

ﻋوﺿی اﻧﮕار من سرﮔرمﯾﺷم سمت ﺩر رفتم ﮐه ﮔﻔت:اوﻝ حوﻟه هه ماﻝ مﻧه.

سرتﮑون ﺩاﺩم:ﺁرﻩ،بﻬت می ﺩمش

ﻧﯾﺷش باﺯ ﺷﺩ:اﻻن بﺩﻩ

باحرص ﻧﮕاهش ﮐرﺩم ﮐه قﻬﻘﻬه ﺯﺩ و ﮔﻔت:قﯾافﺷو اﯾﻧﺟوری ﻧﮑن مﯾخورمتا بﭼه...

ﺩر رو باﺯ ﮐرﺩم ﮐه ﮔﻔت:ﻧﮕﻔتی بﯾام برات ﮐﯾسه بﮑﺷم...

ﮔﻔتم:توبرو ﮐﯾسه ﮐش ﺩوست ﺩخترات باش

با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔت :باﺷه...

مﻧم بﯾرون اومﺩم ﻧﻔسمو فوت ﮐرﺩم خﺩاروﺷﮑر به خﯾر ﮔذﺷت ﻟباسام تو ﺩستم بوﺩ رفتم تو اتاقم تا ﺷب
اتﻔاق خاصی ﻧﯾﻔتاﺩ بﻌﺩ ﺷام همه رو مبﻝ ﻧﺷستﯾم

ﺁﻻ تاپ بﻧﺩی قﺷﻧﮕی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ
ﺩﻟم ﻧمی خواست سام ﻋوﺿی اﯾن طوری ببﯾﻧتش وﻟی ﮐاری اﺯ ﺩستم بر ﻧمﯾومﺩ.

ﺁﻻ رفت ﮐﻧار سام ﻧﺷست،سام بی تﻔاوت ﺩاﺷت روﺯﻧامه برگ می ﺯﺩ
ﺁﻻ ﺩستﺷو ﺩور ﮔرﺩن سام اﻧﺩاخت
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و با ﻟحن اغواﮔری ﮔﻔت:رو اون ﭼﻬارتا ﮐاغذ پارﻩ ﭼی ﻧوﺷته ﮐه اوﻧطوری خﯾرﻩ ﺷﺩی بﻬش!...

اﺯ حرص ﺩستامو مﺷت ﮐرﺩﻩ بوﺩم سام سربلﻧﺩﮐرﺩ و ﻧﮕاهم ﮐرﺩ.
فﻘط رومو برﮔرﺩوﻧﺩم
سام با ﻧﯾﺷخﻧﺩ ﮔﻔت:ﺩرسته بی ﺷوهری بی ﺩاﺩ می ﮐﻧه وﻟی قرار ﻧﯾست به من بﭼسبی.

بﻌﺩهم ﺩست ﺁﻻ رو اﺯ ﺩورش باﺯ ﮐرﺩ و ﻧﮕاﻩ خﯾرﻩ و ﺟذابش رو بﻬم اﻧﺩاخت ﮐه ﺿربان قلبم باﻻ ﮔرفت

ﺁﻻ حسابی بﻬش برخورﺩ ﮔﻔت:ﻟﯾاقت ﻧﺩاری همه ﺁرﺯوﺷوﻧه ﮐه من ﻧﮕاهﺷون ﮐﻧم..

سام بی تﻔاوت ﮔﻔت:مﯾتوﻧی همه رو به ﺁرﺯوﺷون برسوﻧی.

ﺁﻻ بلﻧﺩ ﺷﺩ رفت ﺁﺷپﺯخوﻧه سام اﻧﮕار خﯾلی سر حاﻝ ﻧبوﺩ رفت تو اتاقش.

خﺩمتﮑار خوﻧﺷون ﯾﮏ ﺷﯾﺷه مﺷروب ﺩستش بوﺩ به سمت اتاق سام رفت ﺟلوﺷو ﮔرفتم
ﮔﻔتم:اﯾن برای سام هست!؟

سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ:بله ﺁقا ﮔﻔتن براﺷون مﺷروب ببرم...

اﺯش ﮔرفتم اﻟبته ﮐسی ﻧﺩﯾﺩ

ﮔﻔتم:من می برمش تو ﻧمی خواﺩ ﺯحمت بﮑﺷی.

اوﻧم اﺯ خﺩا خواسته ﺩاﺩش ﺩست من ﺩر اتاقش رو ﺯﺩم و ﺩاخﻝ رفتم
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ﺷب بوﺩ بﻘﯾه خوابﯾﺩﻩ بوﺩن ﻟباس ﺁستﯾن حلﻘه ای بلﻧﺩ با ﺷلوار تﻧگ ﺩاﺷتم

ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم اتاقش تو تارﯾﮑی مطلﻖ بوﺩ ﺩر پﺷتی اتاقش ﮐه به باﻟﮑون راﻩ ﺩاﺷت باﺯ بوﺩ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی
ﮐﺷﯾﺩم

سمت باﻟﮑون رفتم به ﻧرﺩﻩ تﮑﯾه ﺯﺩﻩ بوﺩ ﯾﮏ ﺩستش تو ﺟﯾبش بوﺩ هﻧوﺯ من رو ﻧﺩﯾﺩﻩ بوﺩ فﮑر ﮐرﺩ
خﺩمتﮑارﻩ

ﮔﻔت:بﺯارش رو مﯾﺯ برو بﯾرون

با صﺩای ﺁرومی ﮔﻔتم:سامی حاﻟت خوبه!؟

سرﯾع سمتم برﮔﺷت ﯾﮏ ﺷﯾﺷه مﺷروب ﺩﯾﮕه ﺩستش بوﺩ ﭼﺷماش سرخ بوﺩ موهای قﺷﻧگ خوش حاﻟتش
،پرﯾﺷون رو پﯾﺷوﻧﯾش رﯾخته بوﺩ
ﻧﮕاﻩ خﯾرﻩ ای به باﺯوی ﻟختم
اﻧﺩاخت:بﻬترﻩ اﯾﻧﺟا ﻧباﺷی.

بﻬم برخورﺩ با اخم ﮔﻔتم:فﻘط خواستم برات مﺷروب رو بﯾارم.

ﺟام رو اﺯ ﺩستم ﮔرفت اﺷارﻩ ﮐرﺩ برم پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩم،مﻌلوم ﻧﯾست ﮐﺩوم ﺩوست ﺩخترش باﺯ وﻟش ﮐرﺩﻩ
خواستم برم ﮐه ﯾﻬو باﺯومو ﮐﺷﯾﺩ
اﺯ پﺷت ﻧور ﭼراغ بﯾرون ﯾه ﮐم تو باﻟﮑن افتاﺩﻩ بوﺩ فﺿای ﻧمﯾه تارﯾﮑی اﯾﺟاﺩ ﮐرﺩﻩ بوﺩ.

باﺯوی ﻟختم تو ﺩستای ﺩاغش ﮔﯾرافتاﺩﻩ بوﺩ ﺿربان قلبم باﻻ رفت
بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩ و مﺷروب رو سرﮐﺷﯾﺩ...
بااخم ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩم و ﮔﻔتم :وﻟم ﮐن مﯾخام برم
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ﭼﺷماش ﮐالفه و ﯾه ﮐم خمار بوﺩ باپوﺯخﻧﺩ ﮔﻔت:تامن ﻧخوام ﺟاﯾی ﻧمﯾتوﻧی بری
باﺯوموبه سمت خوﺩش ﮐﺷﯾﺩو محﮑم ﻧﮕﻬم ﺩاﺷت تﻘال ﮐرﺩم تا وﻟم ﮐﻧه باﯾاﺩ اوری ﺩوست ﺩختراش و
توﺷماﻝ ﮐﻧار ساحﻝ ک ﺩاﺷت تن و بﺩن اون ﻋوﺿﯾاروﻟمس مﯾﮑرﺩو روتخت ﻟباﺷو ﻟمس مﯾﮑرﺩباﻧﻔرت
ﺩستموﮐﺷﯾﺩم
ﺩﻟﯾلی ﻧﺩارﻩ ﺷما باوﮐﯾﻝ پرروتون اﯾن وقت ﺷب تواﯾن وﺿﻌﯾت تﻧﻬا باﺷﯾﺩ پس وﻟم ﮐﻧﯾﺩ ﺟﻧاب سﻌاﺩتباﺯومو محﮑم فﺷرﺩ ﮐه اﺯﺩرﺩو ﺿﻌﻑ افتاﺩم ﯾه قطرﻩ اﺷﮏ اﺯﮔوﺷه ی ﭼﺷمم ﭼﮑﯾﺩ
وﻟم ﮐن رواﻧی برو باهمون ﺩوس ﺩخترات ﻻس بﺯنباﻋصباﻧﯾت ﮔﻔت
خﻔه ﺷوﺩﻟم ﻧمﯾخاﺩﺩستت بﻬم بخورﻩبه ﺩﯾوار پﺷت سرش هلم ﺩاﺩو ﺯمﺯمه ﮐرﺩ-اﻧﮕار هﻧوﺯﻧﻔﻬمﯾﺩی
توﭼﺷمای خوش رﻧگ اغواﮐﻧﻧﺩش ﻧﮕاﮐرﺩمو ﮔﻔتم :ﭼﯾو؟
ﭼوﻧمو ﮔرفتو به ﻟبام خﯾرﻩ ﺷﺩو ﮔﻔت
 اﯾن ﮐه ماﻝ مﻧی به ﻧﻔس ﻧﻔس افتاﺩم باپوﺯخﻧﺩﮔﻔتم-ﭼه ﺟاﻟب ارﺷم قبال اﯾﻧو بﻬم ﮔﻔتﭼوﻧمو توﺩستش محﮑم فﺷرﺩو ﮔﻔت:ارش ﮔه خورﺩ باتو
ﻧﻔسای ﺩاغش توصورتم مﯾخورﺩ ﺩستموروسﯾﻧش ﮔذاﺷتم تاﺩورش ﮐﻧم باصﺩای برﯾﺩﻩ ﮔﻔتم :تومستی...
ﻧمﯾﻔﻬمی ﭼی مﯾﮕی برو ﻋﻘب مﯾخام برم
ﺩستﺷو توموهام ﭼﻧگ ﮐرﺩو محﮑم ﮐﺷﯾﺩ وﻻﻟه ی ﮔوﺷمو محﮑم توﺩهﻧش ﮐرﺩومحﮑم ﮔاﺯﮔرﻑ توﮔوﺷم
ﮔﻔت
 ﮔﻔتم ﮐه تامن ﻧخام ﻧمﯾتوﻧی ﺟاﯾی بری.محﮑم هلش ﺩاﺩم و ﺟﯾغ ﺯﺩم:به من ﺩست ﻧﺯن فﮏ ﮐرﺩی من مث اون ﺩوس ﺩخترات حراﺟم ﮐه بﺯارم
هرﺩست ﮐثﯾﻔی ﻟمسم ﮐﻧه؟
تﯾﺯ ﻧﮕاهم ﮐرﺩو ﮔﻑ-:ﺩست ﮐثﯾﻑ؟بابغض ﮔﻔتم -ارﻩ ﺩستی ﮐه تن و بﺩن صﺩتاﺩخترو ﻟمس ﮐرﺩﻩ اﺯﻧظر من
ﮐثﯾﻔه ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت فﻘط حسار ﺩستﺷوباﺯم بﯾﺷترﮐرﺩ ﺩﻧﺩوﻧامو بﻬم فﺷرﺩم-ﺩﻟم ﻧمﯾخاﺩ هﯾﭻ وقت ﺩستت بﻬم
بخورﻩ وﻟم ﮐن اون ﺩوس ﺩخترات ﮐه هم خوابتن ماﻝ تو ان من هﯾﭻ وقت ماﻝ توﻧﯾستم
پوﺯخﻧﺩﺯﺩ-:خاﻧم وﮐﯾﻝ مﯾﺩوﻧی اﺯ ﯾه ﻧﮕاﻩ ساﺩﻩ ی من ﺩستوﺩﻟت مﯾلرﺯﻩ مﯾﺩوﻧستم مسته و ﻧمﯾﻔﻬمه ﺩارع
ﭼی مﯾﮕه ﻧمﯾخاستم بش وابﺩم هﻧوﺯ ﯾاﺩم ﻧرفته بوﺩ ﭼﻘﺩ ﻋذابم ﺩاﺩﻩ ﻟبمو ﻟمس ﮐرﺩ ﮐه محﮑم ﺩستﺷو پس ﺯﺩم
ﺯمﺯﻩ ﮐرﺩ:توماﻝ مﻧی اﯾﻧو بﻬت ثابت مﯾﮑﻧم سرﺷو خم ﮐرﺩ باحرص ﻟبﺷو رو ﻟبم فﺷرﺩ و محﮑم ﮔاﺯﮔرفت
اﻧﮕار فﻘط مﯾخاست حرفﺷو ثابت ﮐﻧه ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ صورتم خﯾس اﺷﮏ بوﺩ به سرﻋت اﺯ اتاق خارج ﺷﺩم
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ﺩستی به ﻟبم ﮐﺷﯾﺩم خوﻧی ﺷﺩﻩ بوﺩ محﮑم ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم ﯾاﺩ حرفش افتاﺩم ﮐه ﮔﻔت ماﻝ مﻧی وﻟی مﯾﺩوﻧم
اﺯ رو مستی اون حرفو ﺯﺩﻩ فﮑر ﻻس ﺯﺩﻧش بابﻘﯾه اﺯذهﻧم ﻧمﯾرﻑ ﺩرسته امﺷب اﻻرو پس ﺯﺩﻩ بوﺩ وﻟی
ﻧمﯾتوﻧم ببخﺷمش باهﺯار فﮑرو خﯾاﻝ خابﯾﺩم...
وقتی بﯾﺩارﺷﺩمخﺩمتﮑاراﺩرﮔﯾرﮐاربوﺩن ومﻬلﻘا خاﻧم هم ﺩاﺷت بﻬﺷون ﮐمﮏ می ﮐرﺩ ﺁوا ﺩاﺷت بافتﻧی می
بافت به قﯾافش ﻧمی خورﺩ اهﻝ اﯾن ﮐارا باﺷه ﮐﻧارش ﻧﺷستم ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩ:به به سالم پری ﺟون ساﻋت خاب
ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم:سالم ﻋﺯﯾﺯم اﺯاﯾﻧاﺯاﯾن هﻧراهم ﺩاﺷتی ﺩاﺩ ﻧمی ﮐرﺩی موهاﺷو پﺷت ﮔوﺷش ﺯﺩو ﭼﺷمﮑی بﻬم
ﺯﺩ:ﻋﺯﯾﺯم بی ﺷوهری بی ﺩاﺩ می ﮐﻧه مﮕه با اﯾن ﮐارا.ﻧظراﯾن پﯾر ﺯﻧارو ﺟلب ﮐﻧم ک ﻧوﺷوﻧو برام تور
ﮐﻧن خﻧﺩﯾﺩم ﮔﻔت:مﯾخوای ﯾاﺩت بﺩم؟
ﮔﻔتم:من خﻧگ تراﺯ اﯾن حرفام راستی خبرﯾه؟همه ﺩارن ﮐاری مﯾﮑﻧن؟ﺷوﻧﺷوباﻻ اﻧﺩاخت :ﻧه خبرخاصی
ﻧﯾست ﯾﮑی اﺯ ﺩوستای همو ارسالن قرارﻩ بﯾاﺩ اﯾن ﺟا ﺩارن تمﯾﺯﮐاری مﯾﮑﻧن .ﺁهاﻧی ﮔﻔتم ارسالن خان
وسان ﺷرﮐت بوﺩن رفتم ﻟباس ﻋوض ﮐرﺩم طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩﮐه اوﻧام هم اومﺩن ﯾه خاﻧواﺩﻩ پﻧج ﻧﻔرﻩ بوﺩن ﺁوا
ﮔﻔت مرﺩﻩ تاﺟرﻩ می ﺷﻧاختﻧش ﭼﻧﺩ باری ﺩﯾﺩﻩ بوﺩمش توﺷرﮐت ارسالن خان سام اوﻝ وارﺩ ﺷﺩ ﯾاﺩﺁوری
ﺩﯾﺷب خون تو صورتم ﺩوﯾﺩ ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت سالم ﮐرﺩم سرﺩﺟواب ﺩاﺩوروﺷوبرﮔرﺩوﻧﺩ مﻬلﻘا خاﻧم
رفت با ﺯن اقامحسن ﺩوست ارسالن خان احواﻝ پرسی احواﻝ پرسی ﮐرﺩ اﻧﮕاراومﺩﻩ بوﺩن سر بﺯﻧن
باهاﺷون باهاﺷون احواﻝ پرسی ﮐرﺩم ﯾه ﺩختری هم سن ساﻝ خوﺩم ﺩاﺷتن ﮐه تﯾپ خﻔﻧی ﺯﺩﻩ بوﺩ روسری
توری سرش بوﺩباﻟباس مﺷﮑی وﺷلوار سﻔﯾﺩتا اومﺩ خوﺩﺷو بغﻝ سان اﻧﺩاخت:وای سامی مﯾﺩوﻧی ﭼﻧﺩوقته
ﻧﺩﯾﺩمت سام ﻧﮕاهم ﮐرﺩوﺩخترهرواﺯبغلش خارج ﮐرﺩ:خوبی مرﯾم؟ ب باﺯوی سام ﺯﺩ:ﺁرﻩ خوبم ﻋوﺿی
ﭼرا اﯾﻧﻘﺩ ﮐم پﯾﺩاﯾی؟سام فﻘط ﮔﻔت:اﯾن ﭼﻧﺩﺩرﮔﯾر ﮐارامم ﺁروم اﺯ خﺩمتﮑارا پرسﯾﺩم ﺩخترﻩ ﮐﯾه؟ﮔﻔت:ﺩوست
ﺩختر سام بوﺩ قبال
ﻧاهاروخورﺩن ورفتن رو مبﻝ ﻧﺷسته بوﺩﯾم ﺁﻻ بغﻝ ارسالن خان ﻧﺷست
_خوبی ﻋموﺟان
اوﻧم باخﻧﺩﻩ ﮔﻔت:ﺁرﻩ ﻋروس ﮔلم
ﺁﻻخوﺩﺷو ﻟوس ﮐرﺩوبااﻋتراض ﮔﻔت:ﻋموﺟان ارسالن خان ﻧﯾم ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت وﮔﻔت:ﭼﯾه ﻧﮑﻧه
بﻬتراﺯسام مﯾخای؟توقﯾافه ﮐه تﮑه ﮐﻝ ﺩخترای تﻬران ﺩﻧباﻟﺷن پوﻟﺩاروخوش اخالقم ﮐه هست ﺁﻻ ابروﯾی
باﻻ اﻧﺩاخت:وﻟی ب من ک ﻧمی رسه
ارسالن خان ﻟپﺷو ﮐﺷﯾﺩ:اوﻝ ک صﺩاﻟبته سام با بی تﻔاوتی پاروپا اﻧﺩاخته بوﺩو ﺩاﺷت تلوﺯﯾون می ﺩﯾﺩ
ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم وبلﻧﺩ ﺷﺩم ک برم تو اتاقم خاستم ﺩرو ببﻧﺩم ک سام ماﻧع ﺷﺩ سواﻟی ﻧﮕاهش ﮐرﺩم:ﮐاری
ﺩارﯾن ﺟﻧاب سﻌاﺩت؟ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت ﺩرو هﻝ ﺩاﺩ ﺩاخﻝ اومﺩ باحرص ﮔﻔتم:ﻋروس ﮔلتون ﻧاراحت ﻧﺷه بامن
تو ﯾه اتاق هستﯾﺩ خﻧﺩﯾﺩ ﮔﻔت :ﭼرت ﻧﮕو خوﺩت مﯾﺩوﻧی من به ﺁﻻ ﮐاری ﻧﺩارم سرموتﮑون ﺩاﺩم ﮐه
ﮔﻔتم:بﻌﺩاﺯ ظﻬرمﯾخوام برم بﯾرون می خوای بﯾای باهام؟
_ﺩوست ﺩختراتون و ﻋموم مﻧو ببﯾﻧن ﻧاراحت مﯾﺷن ﯾه وقت
ﭼﺷماﺷو رﯾﺯ ﮐرﺩ با ﻧﯾﺷخﻧﺩ ﮔﻔت:ﺩوست ﺩختر ﮐﺩومه؟ من ﭼﺷم و ﮔوش بسته ام ﺟوﻧه توباحرص
ﮔﻔتم:مﯾﺩوﻧم ﭼی مﯾﮕی
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_اصال می خوام ﺩوست ﺩخترامو اﺯ سرم واﮐﻧم توبه ﮐرﺩم اﮔه ببﯾﻧن باتوام فﮑرمﯾﮑﻧن ﭼﯾﺯﯾﯾه او وﻟم
مﯾﮑﻧن
_مﯾتوﻧی اﺯ ﯾﮑی ﺩﯾگ برای باﺯ ﮐرﺩﻧﺷون استﻔاﺩﻩ ﮐﻧی.
با خﻧﺩﻩ سمت ﺩر رفت :ساﻋت ﺷﯾش ﻋصر ﺟلوی ﺩر مﻧتظرتم.

بﻌﺩم بﯾرون رفت اﻩ پسرﻩ ی پررو

 .ﯾﮑم خوابﯾﺩم بﻌﺩم حاﺿر ﺷﺩم ﯾه ﺷلوار تﻧگ با ی بلوﺯ سﻔﯾﺩ پوﺷﯾﺩم موهامو باﻻ بستم و به تﯾﮑه ﺷو
ﮐﻧار صورتم رﯾختم و ﮐالﻩ ابی ﮐﺟی سرم ﮐرﺩم .و موهامو اﺯ ﮐﻧارش بﯾرون رﯾختم بﻘﯾه رفته بوﺩن .خرﯾﺩ
.
حس ﮐرﺩم ارسالن خان ﯾﮑم روم حساس ﺷﺩﻩ ﺟلوی من اﺯ قصﺩ .تأﮐﯾﺩ مﯾﮑرﺩ ﺁﻻ هم هست و اﯾن حرفا....
اﻻ رو هم مﯾﺩوﻧستم ﭼﺷم ﺩﯾﺩﻧمو ﻧﺩارﻩ.

سام تﮑﯾه ﺯﺩﻩ بوﺩ ب ماﺷﯾن .ﻋﯾﻧﮏ ﺩوﺩی ب ﭼﺷمش بوﺩ پﯾرهن ابی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و استﯾﻧاش و باﻻ ﺯﺩﻩ
بوﺩ و ﺷلوار ابی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ.

ﻟﻌﻧتی با ﺩﯾﺩﻧش ﺿربان قلبم ﺷﺩت ﮔرفت .بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم ک ﮔﻔت ﻧخوری مﻧو پﯾﺷی.
خﻧﺩﯾﺩم و ﮔﻔتم خورﺩﻧی ﻧﯾستی تحﻔه.

ابرو باﻻ اﻧﺩاخت با ﺷما من تحﻔه ام .تو ﭼرا برا تحﻔه غش و ﺿﻌﻑ مﯾﮑﻧی

_ فﮏ ﮐﻧم تو تحﻔه بوﺩی ﺩست و پا ﺩراورﺩی

خﻧﺩﯾﺩ و ﮔﻔت سوار ﺷو پاﺷو رو ﮔاﺯ فﺷار ﺩاﺩ و ﮔﻔت :خب ﮐﺟا برم ؟؟

ﺷوﻧه باﻻ اﻧﺩاختم ک رفت ی ﮐافه.
پﯾاﺩﻩ ﺷﺩﯾم ﺩستمو ﮔرفت ﺟا خورﺩم...
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بﺩون اﯾﻧﮑه ﻧﮕاهم ﮐﻧه ﺩاخﻝ رفتﯾم و پﺷت مﯾﺯ ﻧﺷستﯾم .ﺩو تا قﻬوﻩ و ﮐﯾﮏ سﻔارش ﺩاﺩ .

ی حسی بﻬم مﯾﮕﻔت :سام هم ﺩوسم ﺩارﻩ وﻟی با ﯾﺩاوری ﺩوست ﺩخترای قبلﯾش و استﻌﺩاﺩ مخ ﺯﻧﯾش ﺩوبارﻩ
ﺷﮏ ﮐرﺩم ﺩﻟم مﯾخواست اﺯش اﻋتراﻑ بﮕﯾرم.

بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ اﺩامسی تو ﺩهﻧم ﮔذاﺷتم و ﮔﻔتم  :ﭼﯾه خوﺷﮕﻝ ﻧﺩﯾﺩی ؟؟؟
خواست ی ﭼﯾﺯی بﮕه ک ی ﺩخترﻩ اومﺩ و قﻬوﻩ اورﺩ و خﯾرﻩ ﺷﺩ ب من و سام
با تﻌﺟب ﻧﮕاش ﮐرﺩم بﺩون توﺟه من ب من ﮔﻔت :
سالم سامی پارساﻝ ﺩوست امساﻝ اﺷﻧا خبر ﻧمﯾﮕﯾری
سام ﻧﮕاش ﮐرﺩ و اخم ﮐرﺩ ﺩخترﻩ پﯾﺷخﺩمت اﯾﻧﺟا بوﺩ ﺷاﯾﺩم صاحب ﮐافه بوﺩ
ﭼون ﮐسی ﮐارش ﻧﺩاﺷت با پرروﯾی ﯾه صﻧﺩﻟی ﮐﺷﯾﺩ ﻋﻘب و ﻧﺷست حس ﮐرﺩم بغض ﮐرﺩﻩ .بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ
و ﮔﻔت  :اﯾن ﮐﯾه ؟؟ ﻻبﺩ ﮐﯾس ﺟﺩﯾﺩته ؟؟
سام با بی تﻔاوتی ﻧﮕاهی بﻬش اﻧﺩاخت و ﮔﻔت  :فﺿوﻟﯾش ب تو ﻧﯾومﺩﻩ
ﺩخترﻩ با حرص ﮔﻔت ; تا ﺩﯾروﺯ ﻋﺯﯾﺯم و خوﺷﮕلم بوﺩم حاﻻ ﺷﺩم فﺿوﻝ ؟؟ خسته ﻧمﯾﺷی اﺯ اﯾن همه
تﻧوع ؟؟؟
اﻧﮕار ﯾﮑی اﺯ ﺩوست ﺩختراش بوﺩ سام ی قلپ اﺯ قﻬوﻩ اش و خورﺩ و ﮔﻔت  :مﯾخوام قﻬوﻩ مو بخورم
حوصله ی مﺯاحم ﻧﺩارم به سالمت .
اﺷﮑای ﺩخترﻩ سراﺯﯾر ﺷﺩ ﻟﻌﻧتی تا ﺩﯾروﺯ ﻋﺷﻘت بوﺩم حاﻻ ﺷﺩم مﺯاحم ؟؟
_ ﭼی تو خوﺩت مﯾبﯾﻧی ﮐه فﮏ مﯾﮑﻧی من ﻋاﺷﻘت بوﺩم ؟؟؟
ﺩخترﻩ با حرص ﮔﻔت  :ارﻩ مﯾﺩوﻧم تو همﯾﻧی با صﺩ ﻧﻔر هستی و اخرش همﺷوﻧو تﻑ مﯾﮑﻧی بﯾرون
ﺩخترﻩ رو ب من ﮔﻔت  :تو ﭼی ﺩاﺩی ب خورﺩش ﭼﻧﺩ ﺷب ﺯﯾرش بوﺩی.ک بﻬت پا ﺩاﺩﻩ ؟؟
ﯾﻬو سام ﻋصبی ﺷﺩ و تو صورت ﺩخترﻩ سﯾلی ﺯﺩ
_ خﻔه ﺷو ﮔالرﻩ هرﺯﻩ های مث خوﺩتو امثاﻝ خوﺩتو با پرﯾﻧاﺯ مﻘاﯾسه ﻧﮑن اﻻﻧم برو رﺩ ﮐارت اﻋصابتو
ﻧﺩارم .ب اون ﺩوستاتم بﮕو اﯾﻧﻘﺩر اوﯾﺯوﻧم ﻧباﺷن .ﺩخترﻩ با ﮔرﯾه بلﻧﺩ ﺷﺩ و رفت.
سام ﮐالفه تو موهاش ﺩستی ﮐﺷﯾﺩ .بغﺿم ﮔرفته بوﺩ مﻧم ﯾﮑی بوﺩم مثﻝ قبلﯾاش بلﻧﺩ ﺷﺩم ک برم ک سام
تﻘرﯾبا ﺩاﺩ ﺯﺩ  :بﺷﯾن سر ﺟات
مﻧم رو صﻧﺩﻟی وا رفتم.
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ب طﻌﻧه .ﮔﻔتم  :ﭼرا ﺩاری ﺩوس ﺩخترات .و ﯾﮑی ﯾﮑی مﯾپروﻧی ﯾا ﺩﻟتو ﺯﺩن ﯾا خسته ﺷﺩی اﺯ خوابﯾﺩن با
بﻘﯾه
ﺩستﺷو رو مﯾﺯ ﮐوبﯾﺩ : .ﭼرت ﻧﮕو .من تاحاﻻ با هﯾﭻ ﺩختری ﻧخوابﯾﺩم .همه ی ﺩوستﯾامم ﺩر همون حﺩی
بوﺩﻩ ک خوﺩت ﺩﯾﺩی با هر ﮐسﯾم ک بوﺩم خوﺩش اوﯾﺯم ﺷﺩﻩ مﯾﺩوﻧستم راست مﯾگ وﻟی خﯾلی ﻧاراحت
بوﺩم اﺯ اﯾن ک ﻧمﯾﺩوﻧم من توی
تو ﺯﻧﺩﮔﯾش ﺩقﯾﻘا ﭼه ﻧﻘﺷی ﺩارم؟ ﯾﮑی مثﻝ قبلﯾا برای خوش ﮔذروﻧی؟
ﺩﻟم می خواست اﯾن ﻋوﺿﯾه مغرور بﮕه ﺩوسم ﺩارﻩ بﮕه به خاطر مﻧه ﮐه ﺩارﻩ همه ﺩخترای اطرافﺷو پس
مﯾﺯﻧه
ﯾﮑم اﺯ ﮐﯾﮑمو خورﺩم و ﮔﻔتم :ﭼرا پسﺷون مﯾﺯﻧی؟ ﻧﮑﻧه ﻋاﺷﻖ ﮐسی ﺷﺩی؟
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ و ﮔﻔت:ارﻩ
ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم خون تو صورتم ﺩوﯾﺩ ﻟبمو تر ﮐرﺩم و با صﺩای ﺁرومی ﮔﻔتم  :مﮕه ﺁﺩمی مثﻝ توهم
مﯾتوﻧه ﻋاﺷﻖ بﺷه؟
بﻬم خﯾرﻩ بوﺩ و ﺯمﺯمه ﮐرﺩ :ﻧمﯾﺩوﻧم ﺷاﯾﺩ
ﮔﻔتم :خب برو بﻬش بﮕو ﻋاﺷﻘﺷی
مﯾترسم پسم بﺯﻧهمﯾﺩوﻧستم سام اﯾﻧﻘﺩ مغرور بوﺩ ﮐه ﭼﯾﺯی ﻧمی ﮔﻔت مﯾﺩوﻧستم تا حاﻻ هﯾﭻ ﺩختری ﻧبوﺩ ﮐه پسش بﺯﻧه
ﮔﻔتم :ﻋاﺷﻖ ﮐی هستی؟
ﻧﮕاهم ﮐرﺩ اﺯ اون ﻧﮕاها ﮐه ﺁﺩم ﺩست و پاﺷو ﮔم مﯾﮑرﺩ ﻧﮕاﻩ خﯾرﻩ ﮔوﺷه ﻟبش ﮐج ﺷﺩ و ﮔﻔت :ﻧمﯾﺩوﻧی؟
ﮔﻔتم :ﻧه ﮐﯾو ﺩوست ﺩاری؟
ﯾﻬو بلﻧﺩ ﺷﺩ و ﮔﻔت :برﮔرﺩﯾم باﯾﺩ برم ﺷرﮐت
اﻩ ﻟﻌﻧتی مغرور ﻧمﯾخواستم با خوﺩش فﮑری بﮑﻧه برای همﯾن ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم
مﻧو رسوﻧﺩ خوﻧه و رفت ﺷرﮐت
ﭼﻧﺩروﺯی به همﯾن مﻧواﻝ ﮔذﺷت
سام ﻋﺟﯾب ﺷﺩﻩ بوﺩ ﯾه ساﻋت ﺷوخی مﯾﮑرﺩ و می خﻧﺩﯾﺩ بﻌﺩ ﯾﻬو ساﮐت می ﺷﺩ ﺁﻻ متوﺟه ﻧﮕاهای خﯾرﻩ
سام روم ﺷﺩﻩ بوﺩ و هروﺯ ﮐلی تﯾﮑه بارم مﯾﮑرﺩ
ﯾه روﺯ بﻌﺩ ظﻬر وقتی ﺩاﺷتم فﯾلم مﯾﺩﯾﺩم ﯾه پسر ﺟوون اومﺩ خوﻧه ارسالن خان پسر ﻋمه ﺁﻻ بوﺩ سر ﺯﺩ
و رفت تو پارﯾس ﺯﻧﺩﮔی مﯾﮑرﺩ
ﺷام ارسالن خان رفت بﯾرون من و سام و ﺁﻻ و اوا بوﺩﯾم فﻘط
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ﺁﻻ با ﻟبخﻧﺩ ﮐﻧارم ﻧﺷست با تﻌﺟب ﻧﮕاهش ﮐرﺩم سام هم ﺩاﺷت با اوا هر و ﮐر مﯾﮑرﺩ
ﺁﻻ ﮔﻔت  :پرﯾﻧاﺯ ﻧظرت راﺟب ﮐﯾان ﭼی بوﺩ؟
با اخم ﮔﻔتم :مﻧظورت ﭼﯾه؟
سام حواسش بﻬمون ﺟمع ﺷﺩ ﮐه ﺁﻻ اﺩامه ﺩاﺩ :ﺩﻧباﻝ ﯾه ﺩختر خوب برای اﺯﺩواج می ﮔﺷت
وقتی ﺩﯾﺩت بﺩش ﻧﯾومﺩ مﻧم تورو بﻬش مﻌرفی ﮐرﺩم برای اﺯﺩواج
مﻬلﻘا خاﻧم اﺩامه ﺩاﺩ :پسر خﯾلی خوبﯾه پری ﺟان اﻟبته تو پارﯾس ﺯﻧﺩﮔی مﯾﮑﻧه تحصﯾﻝ ﮐرﺩس اتﻔاقا مثﻝ
خوﺩتم وﮐﯾله
ﺁﻻ با ﻟبخﻧﺩ مرموﺯ ﮔﻔت :بﻬتر اﺯاﯾن ﺩﯾﮕه ﮔﯾرت ﻧمﯾاﺩ تورو ﺩﯾﺩ خوﺷش اومﺩ به ﺯن ﻋمو ﮔﻔت برای
خاستﮕاری بﯾاﺩ اﻟبته...
ﯾﻬو قﯾافه سام برﺯخی ﺷﺩ ﺩاﺩ ﺯﺩ :ﮐﯾان ﮔه خورﺩ باتو
مﻬلﻘا خاﻧم ﺟا خورﺩ و ﮔﻔت :سام ﭼرا اﯾﻧﺟوری مﯾﮑﻧی ﻋﺯﯾﺯم ﮐﯾان پسر خوبﯾه بﺯار پرﯾﻧاﺯ فﮑر ﮐﻧه
روش حتما
ﻧﻔسای سام تﻧﺩ ﺷﺩﻩ بوﺩ با حرص ﮔﻔت :پرﯾﻧاﺯ غلط ﮐرﺩﻩ بخواﺩ به همﭼﯾن ﭼﯾﺯ ﭼرتی فﮑر ﮐﻧه
ﺁﻻ با حرص ﮔﻔت :سام تو ﭼرا ﺟوش مﯾﺯﻧی اﺯ توﮐه خاستﮕاری ﻧﮑرﺩﻩ اﺯ پرﯾﻧاﺯ خاستﮕاری ﮐرﺩﻩ بﻌﺩﺷم
ﮐﯾان بﻬترﯾن ﺷاﻧسه واسه پرﯾﻧاﺯ
سام ﺩاﺩ ﺯﺩ :تو اﮔه بﯾﻝ ﺯﻧی برو باغﭼه خوﺩتو بﯾﻝ بﺯن ﻧمﯾخواﺩ برای بﻘﯾه خاستﮕار ﺟور ﮐﻧی اوﻝ ﯾه
فﮑری برای خوﺩت بﮑن
بﻌﺩم بلﻧﺩ ﺷﺩ :ﮐسی حﻖ ﻧﺩارﻩ ﺩﯾﮕه اﯾن حرﻑ مﺯخرفو تﮑرار ﮐﻧه
بﻌﺩم رفت طبﻘه باﻻ
ﺷﮏ ﺷﺩﻩ بوﺩم ﺁﻻ خﯾلی ﻧاراحت ﺷﺩ ﺯاﻧوﺷو تو بغلش ﮔرفت و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت
مﯾﺩوﻧم خﯾلی ﺩﻟش مﯾخواست مﻧو اﺯ سر خوﺩش باﺯ ﮐﻧه
اﺯ اﯾﻧﮑه سام اﯾﻧﻘﺩر روم حساس بوﺩ ته ﺩﻟم خﯾلی خوﺷم اومﺩ ترﺟﯾح ﺩاﺩم ﺩﯾﮕه اﯾﻧﺟا ﻧموﻧم بلﻧﺩ ﺷﺩم رفتم
اتاق خوﺩم
سرم ﺩرﺩ مﯾﮑرﺩ

روتخت افتاﺩم و به سﻘﻑ خﯾرﻩ ﺷﺩم ﯾاﺩ رفتار سام افتاﺩم ﭼراباﯾﺩ اوﻧطوری ﺟبﻬه مﯾﮕرفت!!!..
و بﺩش مﯾومﺩ ﯾه حس قوی مﯾﮕﻔت من براش مﻬم هستم اﺯﻧﮕاﻩ مﻬلﻘا ﮐامال تﺷخﯾص ﺩاﺩم فﻬمﯾﺩﻩ
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مطمئﻧم اصال ﻧسبت به اﯾن مسئله خوش بﯾن ﻧبوﺩن ﺷاﯾﺩ ارسالن خان و مﻬلﻘا باهام خوب بوﺩن اما مطمئن
بوﺩم ﮐه هﯾﭻ ﻋالقه ای ﻧﺩارن ﮐه من و سام روباهم ببﯾﻧن ﺩستمو توموهام فرو ﮐرﺩم ﺷاﯾﺩ توهم ﺯﺩم و سام
ﺩوسم ﻧﺩارﻩ و اون حرفﺷم فﻘط برای اﯾن بوﺩﻩ ﮐه اﺯون پسرﻩ بﺩش مﯾاﺩ ﻧمی توﻧستم خوﺩمو ﮔوﻝ بﺯﻧم ﮐه
سام بااون همه ﺩختر ﺷاخ و ﺁوﯾﺯون و خوﺷﮕﻝ و خر پوﻝ بﯾاﺩ سراغ مﻧی ﮐه هﯾﭼی ﻧﺩارم ﻧه قﯾافه اﻧﭼﻧاﻧی
ﻧه خاﻧواﺩﻩ ﺩرست و حسابی ﺩﻟم مﯾخواست اﺯاﯾن همه فﮑر فرار ﮐﻧم و بلﻧﺩ ﮔرﯾه ﮐﻧم واقﻌا به ﯾﮑم خواب
راحت احتﯾاج ﺩاﺷتم بلﻧﺩ ﺷﺩم برم قرص بخورم ﮐه ﯾﻬو ﺩراتاق باﺯ ﺷﺩ سام بوﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐوتاهی بﻬم اﻧﺩاخت
ﻟبمو تر ﮐرﺩم و ﮔﻔتم :ﮐاری ﺩاری؟؟
بی تﻔاوت ﮔﻔت :ﺁرﻩ
ساﻋت ﯾﮏ ﺷب بوﺩ به ساﻋت اﺷارﻩ ﮐرﺩم و ﮔﻔتم :اﯾن موقع ﺷب؟؟!!!
ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت و ﺩاخﻝ اومﺩو ﺩرو اﺯپﺷت بست موهای خرماﯾﯾش ﺁﺷﻔته توصورتش پخش بوﺩ اﻧﮕار
توﭼﺷماش ﺩوﻟﯾتر خون خاﻟی ﮐرﺩﻩ بوﺩن قرمﺯ و خسته بوﺩ ...
اﺯاﯾن همه ﮐال فﮕﯾش ﻧﮕران ﺷﺩم و ﺁروم ﺯمﺯمه ﮐرﺩم :سام حاﻟت خوبه؟
پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و به خوﺩش اﺷارﻩ ﮐرﺩ :به ﻧظر توخوب مﯾام؟؟
ﮔﻔتم :ﻧه
بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩ ﻟب ﺯﺩم :خوب من ﭼﮑارمﯾتوﻧم برات بﮑﻧم؟؟
ﺁروم ﮔﻔت  :حاﻟمو خوب ﮐن
اخم ﮐرﺩم
هﻧوﺯﻻس ﺯﺩﻧاش بابﻘﯾه ﯾاﺩم بوﺩ ﮔﻔتم :بروبه ﻋﺷﻘات بﮕو حاﻟتو خوب ﮐﻧن
بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ ﺩر حاﻟی ﮐه تو ﭼﺷمام خﯾرﻩ بوﺩ ﮔﻔت :فﻘط تومﯾتوﻧی حاﻟمو خوب ﮐﻧی
باحرص ﮔﻔتم  :تاﺩﯾروﺯ ﮐه ﮐﻝ ﺩخترای تﻬران حاﻟتو خوب مﯾﮑرﺩن..
ﯾﻬو ﯾﻘمو ﮔرفت وبه ﺩﯾوار فﺷارم ﺩاﺩ
ﺩﻧﺩوﻧاﺷو روی هم ساﯾﯾﺩ
 خﻔه ﺷو پرﯾﻧاﺯ تواﯾن ﺩوهﻔته ﮐه اﯾن ﺟاﯾی ﭼﻧﺩبار بابﻘﯾه ﻻس ﺯﺩم و ﭼﻧﺩ تا ﺩختر ﺁورﺩم خوﻧه؟؟ باﭼﻧﺩتاﺩختر بﯾرون رفتم؟؟ ﭼراﭼﺷمای ﮐورتو باﺯ ﻧمﯾﮑﻧﯾو ببﯾﻧی ﮐه من فﻘط ﯾه ﻧﻔرو می بﯾﻧم
قلبم ﺿربان ﮔرفت ﮔﻔتم :تومستی
باحرص ﮔﻔت:ﻧه مست ﻧﯾستم
ﻧﻔسش بوی اﻟﮑﻝ ﻧمﯾﺩاﺩ ﺷاﯾﺩ من ﺩارم خواب مﯾبﯾﻧم ﮐه اﯾن ﺟملرو اﺯﺯبون ﻋﺷﻘم ﺷﻧﯾﺩم ﺷاﯾﺩﺩارم خواب
مﯾبﯾﻧم ﮐه ﮐسی ﮐه ﻧﻔسمو براش مﯾﺩم اﻻن توفاصله ﯾه قﺩمی اﺯمﻧه
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ﺩستام اﺯهﯾﺟان ﺩاغ ﮐرﺩﻩ بوﺩ ﺩستاﺷو تو ﺩستام پﻧﺟه ﮐرﺩو ﮔﻔتم :ﭼی مﯾخوای اﺯمن؟؟؟
 خوﺩتوﻟبام مﯾلرﺯﯾﺩ روم خم ﺷﺩباحرص ﮔﻔت :ﭼرابﻬم ﻧمﯾﮕی ﺩوسم ﺩاری؟؟
ﺩوسش ﺩاﺷتم اﺯهمون اوﻝ ﺩوسش ﺩاﺷتم اﯾن ﻋوﺿﯾه ﻟﻌﻧتﯾه مغرورو ﺩﻟم مﯾخواست اوﻝ اﻋتراﻑ ﮐﻧم
بابغض ﮔﻔتم :مﮕه برات مﻬمم؟؟!!!
ﮐالفه ﮔﻔت  :ﺁرﻩ مﻬمه بﮕو ﺩوسم ﺩاری بﮕو ﻧﻔس ﻧﻔس ﺯﺩﻧت ﻟرﺯﯾﺩﻧت به خاطرمﻧه بﮕوتابﻔﻬمم فﻘط من
ﻧﯾستم ﮐه مﯾخوامت..
حس ﮐرﺩم ﺯمان متوقﻑ ﺷﺩ ﮔوﺷام اﺷتباﻩ ﺷﻧﯾﺩ؟!!!
سام ﮔﻔت مﻧو مﯾخواﺩ!!!...
ﻻﻝ ﺷﺩﻩ بوﺩم..
اﺯم فاصله ﮔرفت.
ﮐالفه تو موهاش ﺩست ﮐﺷﯾﺩ وسمت ﺩر رفت بی اختﯾار ﺩسﺷو ﮐﺷﯾﺩم و باصﺩای خﻔه ﮔﻔتم :ﻧرو
سمتم برﮔﺷت و ﮔﻔت :ﭼرا؟؟
باصﺩاﯾی اروم ﮔﻔتم :ﺩوستت ﺩارم!!!!!!!!
ﭼﻧﺩثاﻧﯾه خﯾرﻩ ﺷﺩوﮔﻔت :ﻧﺷﻧﯾﺩم ﺩوبارﻩ بﮕو
ﺩﯾگ ﻧتوﻧستم تحمﻝ ﮐﻧم و ﮔﻔتم  :ﺩوست ﺩارم رواﻧی.
ﮐمرمو محﮑم ﮔرفت .و ﮔﻔتم تو ﭼی ؟؟؟
با خﻧﺩﻩ ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و ﺷﯾطون ﮔﻔت من ﭼی ؟؟؟
مﯾخواستم اﯾن ﻋوﺿی غرورﺷو بﺷﮑﻧه.
مﯾخوام اﺯت بﺷﻧوم.

ﮔﻔتم :با اﯾن ﮐه اﺯ رفتارت ﮐامال مﺷخصه خﯾلی ﻋاﺷﻘمی وﻟی

خﻧﺩﯾﺩ ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ و سمت ﺩر رفت با ترس ﮔﻔتم ﮐﺟا مﯾری ؟؟ اﯾروﯾی باﻻ اﻧﺩاخت و ﮔﻔت  :برﯾم بخوابﯾم
با وحﺷت ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩم  :ﭼی مﯾﮕی رواﻧی فﮑر ﮐرﺩی من .......
ﺩﯾﮕه ...
تو حرفم اومﺩ  :ﺷوخی ﮐرﺩم پﯾﺷی ﺟون بﯾا برﯾم تو باغ.
_ ﻧه سام ﯾه بار اگ پﺩر ماﺩرت .ببﯾﻧن اﯾن وقت ﺷب ما با همﯾم خﯾلی بﺩ مﯾﺷه.

با اخم ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ و ﮔﻔت  :ساﻋت ﺩو ﻧصﻔه ﺷب ﮐی بﯾﺩارﻩ اخه ﮐه مارو ببﯾﻧه اخه ؟؟؟ بﻌﺩﺷم .بر فرض
ک ببﯾﻧن برام مﻬم ﻧﯾست باﻻخرﻩ ک باﯾﺩ بﻔﻬمن.
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ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم رفتﯾن تو باغ پﺷت ﯾﮑی اﺯ ﺩرختا رو ﻧﯾمﮑت ﻧﺷستﯾم.
هرﺩومون ساﮐت بوﺩم من ک صﺩام ﺩر ﻧمﯾومﺩ اﺯ اﯾترس و هﯾﺟان هر ﻟحظه مﯾترسﯾﺩم اﯾن ی روﯾا باﺷه و
وقتی بﯾﺩار ﺷﺩم همه ﭼی مثﻝ اوﻝ باﺷه سام ی ﻻمپ رﻧﮕی رو روﺷﻧش ﮐرﺩﻩ بوﺩ ﮐه فﺿای قﺷﻧﮕی ب
باغ ﺩاﺩﻩ بوﺩ توی اون تارﯾﮑی با اون صﺩای بم و ﺟذابش ﺯمﺯمه ﮐرﺩ _ پرﯾﻧاﺯ.
_ ﺟوﻧم.
توﭼﺷمام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ _ ﺩوست ﺩارم.

بی اختﯾار ﻟبخﻧﺩ ﺯﺩم .اﻧﮕار قﺷﻧﮕترﯾن ﺟمله ی ﻋمرم و ﺷﻧﯾﺩﻩ بوﺩم .ﮔﻔتم  :اﺯ ﮐی ؟؟
ﺩست ﺩاغﺷو تو ﺩستای سرﺩم پﻧﺟه ﮐرﺩ و ﮔﻔت ﻧمﯾﮕم اﺯ اوﻝ ﻋاﺷﻘت ﺷﺩم وﻟی بﻌﺩ ﯾه مﺩت ک تو ﺷرﮐت
بابام ﺩﯾﺩمت و بر ﻋﮑس ﺩخترای ﺩﯾگ اوﯾﺯوﻧم
ﻧبوﺩی ی حس ﻋﻘﺩﻩ بﻬم ﺩست ﺩاﺩ و ﻧظر مو ﺟلب ﮐرﺩی اﺯ مﻌصومﯾتت و پاﮐﯾت خوﺷم اومﺩ .من به همه
ﺩخترا ب ﭼﺷم سرﮔرمی ﻧﮕاﻩ می ﮐرﺩم و پاﯾبﻧﺩ ﮐسی ﻧبوﺩم .اﺯ همون اوﻝ متوﺟه ﺷﺩم تو هم ﻧسبت ب من
بی مﯾﻝ ﻧﯾستی و ﺩوسم ﺩاری وﻟی ﻧمی خواستم بﻬت ﻧﺯﺩﯾﮏ بﺷم و خوﺩمو محﺩوﺩ ﮐﻧم.
با حرص ﻧﮕاش ﮐرﺩم خﻧﺩﯾﺩ: .اوﻧطوری ﻧﮕام ﻧﮑن فسﻘلی مﯾخورمتا
ﺩستامو مﺷت ﮐرﺩم و ﮔﻔتم :وقتی ﻧمﯾخوای محﺩوﺩ باﺷی و اﺯ ﺩختر باﺯﯾت و حاﻝ ﮐرﺩﻧت پس اﯾن مسخرﻩ
باﺯﯾت ﭼﯾه ؟؟؟
بلﻧﺩ ﺷﺩم ک برم وﻟی ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ و رو پاش ﻧﺷوﻧﺩم و ﮔﻔت  :اﻻن بحثش فرق مﯾﮑﻧه با اون موقع ﺩﯾﮕه
هﯾﭻ ﺩختری ﻧظرمو ﺟلب ﻧمﯾﮑﻧه .تا ﺩﯾﺷب فﮑر مﯾﮑرﺩم مﯾتوﻧم ﻋالقمو بﻬت سر ﮐوب ﮐﻧم وﻟی با حرفای
ﺩﯾﺷب اﻻ راﺟبه اون مرتﯾﮑه فﻬمﯾﺩم ﮐه هﯾﭻ وقت ﻧمﯾتوﻧم بذارم ماﻝ ﯾﮑی ﺩﯾﮕه باﺷی
موهامو ﻧواﺯش ﮐرﺩ ﮔﻔتم پس اﻻ و حرفای پﺩر ماﺩرت ﭼی ؟؟؟
با اخم ﮔﻔت برام مﻬم ﻧﯾست وقتی من تو رو بخوام مﺟبورن ک قبوﻝ ﮐﻧن
سرمو رو ﺷوﻧش ﮔذاﺷتم ﭼﻧﺩ ساﻋت تﻌرﯾﻑ ﮐرﺩﯾم حس ﮐرﺩم امﺷب بﻬترﯾن ﺷب ﻋمرمه ﻧﺯﺩﯾﮑای صبح
بوﺩ ب اتاقم رفتم و خوابﯾﺩم اﺯ اﻋتراﻑ .اوﻝ ﺷب سام ﭼﻧﺩ روﺯی ﮔذﺷته بوﺩ .سام ب خاﻧواﺩش ﮔﻔته بوﺩ
ﭼون رفتارﺷون باهام ﻋوض ﺷﺩﻩ بوﺩ ب خصوص ارسالن خان .اﻻ ک فﻘطتﯾﮑه بارم مﯾﮑرﺩ .سام مﻌموﻻ
ﭼﯾﺯی بﻬش ﻧمﯾﮕﻔت و ساﮐت مﯾﺷﺩ ﭼﻧﺩ باری با سام بﯾرون رفتﯾم مﯾﺩوﻧستم قصﺩش اﺯﺩوﺩﺟه حتی برای
پﺩر ماﺩرش هم ﮔﻔت ک اﮔه قبوﻝ ﻧﮑرﺩن ب ﺯور باهام اﺯﺩواج مﯾﮑﻧه مﻬلﻘا خاﻧوم خﯾلی بﺩش ﻧمﯾومﺩ و
سام تﻘرﯾبا راﺿﯾش ﮐرﺩﻩ بوﺩ
امروﺯ صبح بﻌﺩ صبحاﻧه قرار بوﺩ با سام برﯾم بﯾرون .وﻟی اﻧﮕار ارسالن خان باهاش ﮐار ﺩاﺷت ﺩر
اتاقمو باﺯ ﮐرﺩم حاﻟم ﮔرفته ﺷﺩ ﺩراﺯﮐﺷﯾﺩم رو تخت و ﭼﺷامو بستم
ﭼﻧﺩ ساﻋتی ﮔذﺷته بوﺩ اما هﻧوﺯ سام وپﺩرش برﻧﮕﺷته بوﺩن.
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حوصلم حسابی سر رفته بوﺩ.

تو باغ ﭼرخی ﺯﺩم

رو ﯾﮑی اﺯ ﻧﯾمﮑتا ﻧﺷسته بوﺩم ﮐه سام و پﺩرش وارﺩ خوﻧه خوﻧه ﺷﺩن

ارسالن خان سالمی بﻬم ﮐرﺩ وﺩاخﻝ خوﻧه رفت

سامم ﺁروم پﺷت سرش قﺩم برمﯾﺩاﺷت

اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم سمتش رفتم وﮔﻔتم:سالم سامی ﺟون

فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ.

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم وﮔﻔتم:برﯾم؟
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بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ:ﮐﺟا؟

ﻟبخﻧﺩ رو ﻟبم ماسﯾﺩ:مﮕه قرار ﻧﺷﺩ باهم برﯾم بﯾرون؟

_حوصله ﻧﺩارم ﮔﯾر ﻧﺩﻩ

اﯾﻧو ﮔﻔت ﺩاخﻝ خوﻧه رفت اﺯ رفتار سرﺩو خﺷﮑش خﯾلی ﻧاراحت ﺷﺩم

اما خب ﭼﻧﺩ ساﻋت سر ﮐار بوﺩﻩ احتماﻻ خسته س

خوﺩمو قاﻧع ﮐرﺩم و به خوﻧه رفتم

تا ساﻋت  ۱۰ﺷب سام وﻧﺩﯾﺩم رفته بوﺩ تو اتاقش ﺩرم بسته بوﺩ

حتی ﯾه ساﻋت ﻧﺩﯾﺩﻧش ﺩﻟتﻧﮕم مﯾﮑرﺩ.
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خﺩمتﮑارا مﯾﺯ ﺷام و ﺁماﺩﻩ ﮐرﺩن پوفی ﮐرﺩم و تو ساﻟن غذا خوری رفتم.

ﺁﻻ و ﺁوا ﮐﻧار هم ﻧﺷسته بوﺩن

ارسالن خان اون باﻻ ﻧﺷست و مه ﻟﻘا هم روبروش ﻧﺷست

سالم ﺁرومی ﺩاﺩم وﻧﺷستم

ارسالن خان ﺩر حاﻟﯾﮑه برﻧج مﯾﮑﺷﯾﺩ ﮔﻔت:سام ﮐﺟاس؟

ﯾﮑی اﺯ خﺩمتﮑارا ﮔﻔت:ﮔﻔتن اﺷتﻬا ﻧﺩارن ﻧمﯾان.

ارسالن اخم بﺩی ﮐرﺩ:غلط ﮐرﺩﻩ برو بش بﮕو  ۵ﺩقﯾﻘه ﺩﯾﮕه بﯾاﺩ سر مﯾﺯ.

خﺩمتﮑار ﭼﺷمی ﮔﻔت و رفت
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اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم مﻌلوم ﻧبوﺩ تو اﯾن خوﻧه ﭼه خبرﻩ

ﺁﻻ با ﻟحن خاص خوﺩش ﮔﻔت:ﻋمو اﺟبارش ﻧﮑﻧﯾﺩ ﺷاﯾﺩ خسته س

_ﻧه ﻋمو ﺟون ﯾه ﭼﯾﺯ مﻬم امﺷب مﯾخوام بﻬت بﮕم ﮐه اوﻧم حتما باﯾﺩ باﺷه

ﺁﻻ ﭼﺷاﺷو رﯾﺯ ﮐرﺩ:ﭼی ﻋمو ﺟون؟

ارسالن خان ﻟﯾوان ﺩوغﺷو سرﮐﺷﯾﺩ وﮔﻔت:ببﯾن ﻋﺯﯾﺯم ﺷما خﯾلی وقته ﮐه همو مﯾخواﯾن سامم باﯾﺩ ﺯوﺩتر
ﺯﻧﺩﮔﯾﺷو سروسامون بﺩﻩ من مﯾخوام اخر همﯾن هﻔته ﻋﻘﺩ ﮐﻧﯾﺩ.

همﯾن ﺟملش ﮐافی بوﺩ ﮐه ﺩﻧﯾا رو سرام خراب بﺷه و ﭼﺷام پر اﺯ اﺷﮏ.

ﺁﻻ ﮔﻔت:ﺁخه.....

ارسالن با ﻟحن ﺟﺩی ﮔﻔت:اما و ﺁخه ﻧﺩارﻩ ﺩختر قﺷﻧﮕم ﻧﮑﻧه سام و ﺩوست ﻧﺩاری؟
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ﺁﻻ با ﻧاﺯ ﮔﻔت:ﻧظر اون خﯾلی برام مﻬمه ﻧمﯾخوام ﮐه....

مه ﻟﻘا تو حرفش پرﯾﺩ:خوﺩش اومﺩ

سام با ﮐالفﮕی ﺩور ترﯾن ﻧﻘطه اﺯ من ﻧﺷست:ارسالن با ابﻬت همﯾﺷﮕﯾش ﮔﻔت:سام به ﺁﻻ بﮕو ﮐه بﻬش
ﻋالقه ﺩاری و مﯾخوای همسرت باﺷه

قاﺷﻖ ﭼﻧﮕاﻝ و تو ﺩستم فﺷار ﺩاﺩم

ﻟبمو ﮔاﺯ ﮔرفتم ﮐه اﺷﮑم ﺟاری ﻧﺷه.
سام سﮑوت ﮐرﺩﻩ بوﺩ

ارسالن خان ﻧﮕاﻩ ﮐوتاهی بﻬم اﻧﺩاخت

سام به بﺷﻘابش خﯾرﻩ بوﺩ و با صﺩای خﺷﺩاری ﮔﻔت:ﺁﻻ من مﯾخوام با تو اﺯﺩواج ﮐﻧم

ﻟحظه ای قلبم اﺯ حرﮐت اﯾستاﺩ
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به وﺿوح ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم ﻋرق سرﺩی روی پﯾﺷوﻧﯾم ﻧﺷست اﯾن همون ﻋوﺿی ای بوﺩ ﮐه به من ﮔﻔت
ﺩوستم ﺩارﻩ؟

همون ﺁﺷغاﻟﯾﮑه بغلم ﮐرﺩ و مﻧو بوسﯾﺩ بار ها

سام ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩ:قبوﻟم مﯾﮑﻧی؟

ﺁﻻ ﻟبخﻧﺩ پسرﮐﺷی ﺯﺩ و بالفاصله بﻌﺩش مه ﻟﻘا ﮔﻔت:مبارک باﺷه

ﺁوا ﺩست ﺯﺩ

ارسالن ﻟبخﻧﺩ رﺿاﯾتمﻧﺩی ﺯﺩ:با پﺩر وماﺩرتم هماهﻧگ ﮐرﺩم تا ﭼﻧﺩ روﺯ ﺩﯾﮕه اﯾﻧﺟان وﻟی اﺯ فرﺩا باﯾﺩ
خرﯾﺩ و ﺷروع ﮐﻧﯾﺩ ﮐه وقت تﻧﮕه.

ﺩاﺷتم باﻻ می اوورﺩم تو اون ﺟو سرﯾع اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم وﮔﻔتم:من خﯾلی خستم اﮔه مﯾﺷه ﺯوﺩتر برم بخوابم
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روبه ﺁﻻ ﮔﻔتم:تبرﯾﮏ مﯾﮕم ﻋﺯﯾﺯم

_فﺩات ﮔلم

با ﻧﻔرت به سام ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم:تبرﯾﮏ مﯾﮕم سام امﯾﺩوارم خوﺷبخت بﺷی

ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔت و فﻘط سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ.

سرﯾع تو اتاقم رفتم و ﺩر و بستم

اﺷﮑام مثﻝ سﯾﻝ رو ﮔوﻧم مﯾرﯾخت

باورم ﻧمﯾﺷﺩ اون سام ﺁﺷغاﻝ با من همﭼﯾن ﮐاری ﮐرﺩﻩ باﺷه

ﯾﮑی ﻧﯾست بﻬش بﮕه مرتﯾﮑه ی بی ﺷرﻑ اﮔه مﻧو ﺩر حﺩ خاﻧواﺩﻩ خوﺩتو اﺯﺩواج ﻧمﯾبﯾﻧی ﭼرا وابسته
مﯾﮑﻧی ﻋاﺷﻖ مﯾﮑﻧی اسﯾر مﯾﮑﻧی

ﺩاﺷتم خﻔه مﯾﺷﺩم اﻧﮕار هوا ﻧبوﺩ.
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سرمو ﮐرﺩﻩ بوﺩم تو باﻟﺷتو ﻋﯾن ابر بﻬار اﺷﮏ مﯾرﯾختم

تمام ﻟحظات سرش تو بﺷﻘابش بوﺩ و بﻬم ﻧﮕاﻩ ﻧمﯾﮑرﺩ
اون ﻟحظه فﻘط اﺯ خﺩا مرگ و مﯾخواستم

ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﭼﻘﺩر ﮔرﯾه ﮐرﺩم تا خوابم برﺩ.

صبح ﺯوﺩ با ﭼﺷای سرخ و ورم ﮐرﺩﻩ اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم

ﺩر اتاقمو باﺯ ﮐرﺩم

ﺁوا ﺟلو ﺁﯾﻧه ﺩاﺷت با موهاش ور مﯾرفت

با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔت:ﻋه بﯾﺩار ﺷﺩی

_سالم
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با خوﺷحاﻟی ﮔﻔت:پری ﺟوﻧم مﻧو ﺁﻻ و مه ﻟﻘا ﺟون ﺩارﯾم مﯾرﯾم ﻟباس ﻋﻘﺩ ﺁﻻ رو بخرﯾم توام مﯾای؟

_ﻧه ﻋﺯﯾﺯم من سرم ﺩرﺩ مﯾﮑﻧه متاسﻔاﻧه ترﺟﯾح مﯾﺩم تو خوﻧه استراحت ﮐﻧم.

ارسالن خان ﮐه سر ﮐار رفت بﻘﯾه هم برای خرﯾﺩ ﻟباس بﯾرون رفتن

اﺯ ﺩﻝ ﺿﻌﻔه حاﻟت تﻬوع بﻬم ﺩست ﺩاﺩﻩ بوﺩ

رفتم تو ساﻟن تا ﮐمی صبحاﻧه بخورم و مﺟبور ﻧﺷم باﻻ بﯾارم

پاهای سست و بی ﺟوﻧمو ﺩﻧباﻝ خوﺩم مﯾﮑﺷﯾﺩم

سام روبروی تلوﺯﯾون ﻧﺷسته بوﺩ وﮐاﻧاﻻ رو مﺩام ﻋوض مﯾﮑرﺩ
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با ﭼﺷای پر اﺯ اﺷﮑی پرسﯾﺩم:حرفی ﻧﺩاری بﻬم بﺯﻧی؟

بﺩون اﯾﻧﮑه ﻧﮕام ﮐﻧه ﺷبﮑه رو ﻋوض ﮐرﺩ

با بغض ﮔﻔتم:با توام

_تﻧﻬام بذار حوصله ﻧﺩارم.

ﻟبخﻧﺩ تلخی ﺯﺩم وﮔﻔتم:خﯾلی ﺩﻟم مﯾخواﺩ برات ﺁرﺯوی خوﺷبختی ﮐﻧم اما اﯾﻧو مﯾﺩوﻧم ﮐسﯾﮑه قلب ﯾه ﺩختر و
اﯾﻧﺟوری ﺷﮑسته هرﮔﺯ خوﺷبخت ﻧمﯾﺷه

_مﻬم ﻧﯾست

قبﻝ اﺯ اﯾﻧﮑه به اﺷﮑام اﺟاﺯﻩ ی ﺟاری ﺷﺩن بﺩم ﯾه ﭼاﯾی اﺯ خﺩمتﮑار ﮔرفتم و به اتاقم برﮔﺷتم.
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با حرص ﭼاﯾی و هم مﯾﺯﺩم

ﻟﻌﻧت به من ﮐه غرورمو ﺷﮑستم و اﯾﻧﺟوری باش حرﻑ ﺯﺩم

اﺯ حاﻻ مﯾﺩوﻧم ﭼﺟوری با اﯾن ﻻﺷی رفتار ﮐﻧم

تمام حرصمو سر ﭼاﯾی بﺩبخت خاﻟی مﯾﮑرﺩم

اﺯ بس اﺷﮏ رﯾخته بوﺩم صﺩام ﮔرفته بوﺩ
ﻧﺯﺩﯾﮑای ظﻬر بوﺩ ﮐه ﺁﻻ اﯾﻧا با ﮐلی خرﯾﺩ برﮔﺷتن

سام همﭼﻧان ﺟلوی تلوﺯﯾون پﻬن بوﺩ

ﺁوا ﺩاﺷت با خوﺷحاﻟی خرﯾﺩارو باﺯ مﯾﮑرﺩ
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به ﺩﯾوار تﮑﯾه ﺩاﺩﻩ بوﺩمو ﻧﮕاﺷون مﯾﮑرﺩم

ﺁﻻ با ﻧاﺯ ﻟپ سام وﮐﺷﯾﺩ وﮔﻔت:خسته ﻧﺷی ﯾه وقت

ﺁوا ﻟباس قرمﺯ توری ﮐه ﺩامﻧش ﮔالی سرخ ﺁوﯾﺯون بوﺩ و باﻻش ﺩﮐلته بوﺩ ﺟلوی سام ﮔرفت وﮔﻔت:سام
ﺁﻻ رو تو اﯾن ﻟباس ببﯾﻧی ﭼی ﮐار مﯾﮑﻧی؟

سام بی حوصله ﮔﻔت:بﻘﯾه ﺩاماﺩا ﭼی ﮐار مﯾﮑﻧن؟

ﺁوا خﻧﺩﯾﺩ:ای ﺩاماﺩ بی حﯾا.

ﻧاخوﻧمو تو ﺩستم فرو ﮐرﺩم.

مه ﻟﻘا ﮔﻔت:حﻘا ﮐه ﻋروس خوش سلﯾﻘه ای ﺩارم

ﺁﻻ ﻧﯾﺷخﻧﺩی ﺯﺩ وﮔﻔت:پری بﯾا ﻟباسارو ببﯾن
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ﻋوﺿی مﯾخواست مﻧو حرص بﺩﻩ

با غرور قﺩم برﺩاﺷتم طرﻑ خرﯾﺩاﺷون وﮔﻔتم:خﯾلی قﺷﻧﮕه ﻋﺯﯾﺯم اﯾﺷاﻻ با ﺩﻝ خوش بپوﺷی

اخم مصﻧوﻋی ﮐرﺩ:اومممم مرسی راسی اون بﻧﻔﺷه بﻬترﻩ ﯾا قرمﺯﻩ؟

ﮐم ﻧﯾوورﺩم وﮔﻔتم:باﯾﺩ بپوﺷی تا ببﯾﻧم ﮐﺩوم بﯾﺷتر بﻬت مﯾاﺩ

رفت روی پای سام ﻧﺷست مﯾوﻩ پوست مﯾﮕرفت:سام تو ﮐﺩوم ﺩوست ﺩاری؟

سام ﻧﮕاﻩ ﮔذراﯾی به ﻟباسا اﻧﺩاخت:همﺷون خوبن

ﺁﻻ ﯾه قارچ سﯾب ﮔذاﺷت ﺩهن سام وﮔﻔت:مﯾﺩوﻧم من هر ﭼی بپوﺷم بﻬم مﯾاﺩ.

سام پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ وﮔﻔت:اﯾن همه اﻋتماﺩ به ﻧﻔس و ﺷاش ﺩاﺷت وﯾسﮑی بوﺩ ﻋﺯﯾﺯم
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ﺁوا بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ وﮔﻔت:سام خﯾلی باحاﻟی

ﺁﻻ ﮔرﺩﻧﺷو بوسﯾﺩ وﮔﻔت:خﯾلی بﺩﺟﻧسی

با ﺩﯾﺩن هر صحﻧه ای بﯾﺷتر احساس خﻔﮕی مﯾﮑرﺩم

رو ﯾﮑی اﺯ ﮐاﻧاپه ها ﻧﺷستم تا رو ﺯمﯾن ﻧﯾﻔتم

ﺩوست ﻧﺩاﺷتم خوﺩمو تو اتاق حبس ﮐﻧم و بﯾﺷتر اﺯ اﯾن تحﻘﯾر بﺷم

ﺁوا ﮔﻔت:بپوش تو تﻧت ببﯾﻧه سام

ﺁﻻ ﻟباس قرمﺯ رو برﺩاﺷت و رفت تو ﯾﮑی اﺯ اتاقا

مه ﻟﻘا با ﯾه ﻟﯾوان ﺷربت اومﺩ ﻧﺷست وﮔﻔت:سام فرﺩا بﻌﺩ اﺯظﻬر باﯾﺩ واسه خرﯾﺩ حلﻘه و طال برﯾﺩ بﮕرﺩ ﯾه
ﺟای ﻋاﻟی پﯾﺩا ﮐن ﺁﻻ خسته ﻧﺷه.
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سام باﺷه ای ﮔﻔت و ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه بﻌﺩ ﺁﻻ اومﺩ

ﻟباس قرمﺯ رو پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ و رژ سرخی ﺯﺩﻩ بوﺩ

تو اون ﻟباس واقﻌا خواستﻧی و ﺟذاب بوﺩ

قلبم اﺯ ﺩرﺩ فﺷرﺩﻩ ﺷﺩ

ﺁوا:واووووو خاﻧوم بﯾتوتﯾﻔوﻝ و

مه ﻟﻘا ﺯﺩ به ﺩسته ی ﮐاﻧاپه:رابﻌه واسه ﻋروس خوﺷﮕلم اسﻔﻧﺩ ﺩوﺩ ﮐن

سام ﻧﮕاﻩ ﮔذراﯾی بﻬش اﻧﺩاخت:خوبه

ﺁوا ﮔرامافوﻧو روﺷن ﮐرﺩ وﮔﻔت:پاﺷﯾﺩ برقصﯾﺩ
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سام سرﯾع ﮔﻔت:وﻝ ﮐن اﻻن چ موقع رقصﯾﺩﻧه

ﺁوا اخم ﮐرﺩ و ﺩستﺷو ﮐﺷﯾﺩ:ﺯوﺩ تﻧﺩ سرﯾع باﯾﺩ واسه ﺷب ﻋﻘﺩ هماهﻧگ باﺷﯾﺩ ﻋاﻟی برقصﯾﺩ

مه ﻟﻘا با خﻧﺩﻩ ﮔﻔت:ﺁوا تو واسه ﮔرم ﮐرﺩن ﮐﻝ مﺟلسه بسی
ﺩﯾﮕه حتی بغﺿم ﻧمﯾﮑرﺩم

حتی اﺷﮑی هم برای رﯾختت ﻧﺩاﺷتم

حتی ﻧﻔس ﻧﻔس ﻧمﯾﺯﺩم

فﻘط ﻋﯾﻧه ﯾه مرﺩﻩ ی متحرک ﻧﮕاﺷون مﯾﮑرﺩم

سام اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ وﮐمر ﺁﻻ رو ﮔرفت ﺁﻻ با ﻟبخﻧﺩ ﺩست ﮔذاﺷت روی ﺷوﻧه های سام
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ﺁروم ﺟذاب مﯾرقصﯾﺩن و من اﻧﮕار ﯾه مرﺩﻩ بوﺩم ﮐه تو قبر ﺩاﺷت به مﺟلس ﻋﺯاﺩاری خوﺩش ﻧﮕاﻩ
مﯾﮑرﺩ

ارسالن خان اﺯ ﺩر ﮐه اومﺩ رقصﺷوﻧو متوقﻑ ﮐرﺩن ﮐه سرﯾع ﮔﻔت:اﺩامه بﺩﯾﺩ ببﯾﻧم

روی ﯾﮑی اﺯ مبال ﮐﻧار مه ﻟﻘا ﻧﺷست

_ای ﺟان ﺩﻟم

بﻬش سالم ﮐرﺩﯾم

ﮐه اﺩامه ﺩاﺩ:ﭼه ﻋروس و ﺩوماﺩﯾن بﺷﯾن ﺷما

ارسالن ﻧﮕاﻩ مﻌﻧا ﺩاری به سام اﻧﺩاخت

سام ﻧﮕاهﺷو اﺯ پﺩرش ﮔرفت
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ﺁﻻ سمت ﻋﻘب ﺩو ﻻ ﺷﺩ سام روش خﯾمه ﺯﺩ و ﻟباﺷو رو ﻟبای ﺁﻻ ﮔذاﺷت

ﻧﮕاهمو سرﯾع به ﺯمﯾن ﺩوختم تا اﯾن صحﻧه رو ﻧبﯾﻧم
همون ﮐسی ﮐه تا ﺩﯾروﺯ با وﻟع ﻟبای مﻧو می بوسﯾﺩ اﻻن ﺩاﺷت طﻌم ﻟبای ﮐس ﺩﯾﮕه رو می ﭼﺷﯾﺩ

ﭼﺷام ﺩﯾﮕه ﺟون اﺷﮏ رﯾختن ﻧﺩاﺷتن

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه رقصﺷون تموم ﺷﺩ همه ﺩست ﺯﺩن.

ﺩستای بی ﺟوﻧمو به حرﮐت ﺩر اوورﺩم.

ﺁوا ﮔﻔت:پری مﯾای ماهم برقصﯾم؟

ﺁﻻ سرﯾع ﮔﻔت:راستی مﯾخواستم اﺯت ﺩرخواست ﮐﻧم ساقﺩوﺷم بﺷی ﺷب ﻋروسﯾم؟ اﮔه ﻟطﻑ ﮐﻧی

ﺁب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم ﭼﻘﺩر پﺩرسوخته بوﺩ اﯾن ﺁﻻ
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سام بﻬم امون حرﻑ ﺯﺩن ﻧﺩاﺩ وﺟﺩی ﮔﻔت:ﺁوا هست

ﺁوا:واسه من فرقی ﻧﺩارﻩ تاﺯﻩ پری خوﺷﮕلترﻩ

سام تو موهاش ﺩستی ﮐﺷﯾﺩ وﮔﻔت:ﻧه خواهر ﻋروس باﯾﺩ باﺷه

ﺁﻻ با ﭼﺷای خمارش به سام خﯾرﻩ ﺷﺩ:بذار خوﺩش بﮕه

ﺁروم ﻟب ﺯﺩم:فرقی ﻧﺩارﻩ برام

مه ﻟﻘا اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ:تموم ﮐﻧﯾﺩ اﯾن بحث و بﯾاﯾﺩ برﯾم ﺷام بخورﯾم فﻌال

سام با ﮔﻔتن ﺟمله ی اﺷتﻬا ﻧﺩارم به اتاقش رفت.

تو ساﻟن غذا خوری رفتﯾم ﮐه مه ﻟﻘا سﯾﻧی غذای ﺩو ﻧﻔرﻩ به ﺁﻻ ﺩاﺩ وﮔﻔت:ﻋﺯﯾﺯم
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ﺁﻻ متوﺟه ﺷﺩ سﯾﻧی رو ﮔرفت و سمت اتاق سام رفت

ارسالن :خوب ﮐرﺩی ﺷاﯾﺩ باهم حرفاﯾی ﺩاﺷته باﺷن

با مﯾلی با غذام ور مﯾرفتم

اون موسﯾﻘی تو ﮔوﺷم مﯾپﯾﭼﯾﺩ

رقصﺷون ﺟلوی ﭼﺷمام می اومﺩ

من قطﻌا تا ﺷب ﻋروسﯾﺷون مﯾمﯾرم

خﺩاﯾا بﻬم قﺩرت تحمﻝ بﺩﻩ

بﻬم قﺩرتی بﺩﻩ ﮐه اﺯ ذهن و روحم پاﮐش ﮐﻧم.
ﺩﻩ ﺩقﯾﻘه ای ﻧﮕذﺷته بوﺩ ﮐه اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم و تﺷﮑر ﮐرﺩم
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ﺁوا سرﯾع ﯾه ﻧوار ﮐاست اﺯ تو ﺟﯾبش ﺩر اوورﺩ و بﻬم ﺩاﺩ:قربون ﺩستت پری من ﺩارم ﺷام مﯾخورم اﯾﻧو
بﺩﻩ سام ببﯾن اﺯ ﺁهﻧﮕاش خوﺷش مﯾاﺩ واسه ﺷب ﻋﻘﺩ

با ﺩستای ﻟرﺯون ﮐاست و ﮔرفتم:باﺷه

باﻧﮕاﻩ مرﺩﻩ ای به ﮐاست خﯾرﻩ ﺷﺩم

قطرﻩ اﺷﮑی روش ﭼﮑﯾﺩ سرﯾع پاﮐش ﮐرﺩم

سام ﭼطور توﻧستی اﯾﻧﻘﺩر بی رحم باﺷی

ﻟﻌﻧتی با من ﭼی ﮐار ﮐرﺩی؟!

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم.ﺩر اتاقﺷو ﺯﺩم:بﯾاتو

ﺩر و باﺯ ﮐرﺩم پﺷت مﯾﺯش ﻧﺷسته بوﺩ ﯾه صﻧﺩﻟی خاﻟی هم روبروش بوﺩ
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سرﺷو بلﻧﺩ ﮐرﺩ و با تﻌﺟب ﻧﮕاهم ﮐرﺩ

ﻧوار ﮐاست و ﺟلوش ﮔرفتم و سرﺩ ﮔﻔتم:اﯾﻧو ﺁوا ﺩاﺩ ﮐه بﺩم اهﻧﮕﺷا ﮔوش ﮐﻧی واسه ﺷب ﻋﻘﺩﻩ

خﯾرﻩ ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ
ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه ای ﮔذﺷت

ﮔﻔتم:ﺩستم خسته ﺷﺩ بﮕﯾرش

اروم با صﺩای خﺷﺩاری ﻟب ﺯﺩ:بذار ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه ﺩﯾﮕه فﻘط ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه ﻧﮕات ﮐﻧم

حﺟم ﺯﯾاﺩی اﺯ غم ﮔلومو محﮑم ﮔرفت
ﻧﻔسم باﻻ ﻧمی اومﺩ

مﭻ ﺩستمو ﮔرفت وﻟی ﻧﮕاهش همﭼﻧان ﭼﺷامو هﺩﻑ ﮔرفته بوﺩ

ﺩستمو فﺷار ﺩاﺩ.

مﻧم مثﻝ اﺩمﯾﮑه اختﯾارش اﻧﮕار اصال ﺩست خوﺩش ﻧﯾست ﻧﮕاهش مﯾﮑرﺩم
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همﯾﻧﮑه ﺁﻻ اومﺩ ﺩاخﻝ ﺩستمو رها ﮐرﺩ.

خوﺩمو ﺟمع و ﺟور ﮐرﺩم

_من...من ..اومﺩم ﻧوار ﮐاستو بﺩم به سام

بﻌﺩم به سرﻋت باﺩ اﺯ اتاق خارج ﺷﺩم

خواستم برم تو اتاقم ﮐه صﺩای ﺁﻻ توﺟﻬمو ﺟلب ﮐرﺩ

ﻻی ﺩر باﺯ بوﺩ

با قﺩمای ﺁهسته ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺩر ﺷﺩم

ﺁﻻ با صﺩاﯾی ﮐه توش فﻘط خﺷم بوﺩ ﮔﻔت:تو مطمئﻧی ﮐه ﺩختر مورﺩ ﻋالقت مﻧم؟

سام صﺩاش بی روح بوﺩ:بس ﮐن ﺁﻻ حوصله ﻧﺩارم
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_ﺟوابمو بﺩﻩ

اﻧﮕار ﺁﻻم خﯾلی بش فﺷار اومﺩﻩ بوﺩ :ﭼرا اوﻧﺟوری ﻧﮕاهش مﯾﮑرﺩی ﻋوﺿی؟

_بسه

صﺩاش با بغض قاطی ﺷﺩ:من خوﺩمو به ﺯور ﻧمﯾخوام تحمﯾﻝ ﮐﻧم مﯾﻔﻬمی؟

هﯾﭻ صﺩاﯾی ﻧﯾومﺩ

تﻌﺟب ﮐرﺩم و ﻧﺯﺩﯾﮏ تر ﺷﺩم ﮐه با ﺩﯾﺩن صحﻧه ی روبروم بﻧﺩ ﺩﻟم برﯾﺩ
سام با ﭼﺷمای باﺯ و وحﺷی ﺩاﺷت اﺯ ﺁﻻ ﻟب مﯾﮕرفت

ﺁﻻ مسخ وﺟوﺩ سام ﺷﺩﻩ بوﺩ.

ﯾﻬو ﻧﮕاهش تو ﻧﮕاهم افتاﺩﮐه ﺿربان قلبم باﻻ رفت

خﯾسﯾه اﺷﮏ و رو ﮔوﻧم احساس ﮐرﺩم.
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ﭼﺷماﺷو بست

پوﺯخﻧﺩ تلخی ﺯﺩم و تو اتاقم رفتم.

ﺩر و محﮑم بستم .

به مالفه ﭼﻧگ اﻧﺩاختم تا صﺩای ﺯار ﺯﺩﻧم بلﻧﺩ ﻧﺷه

مثﻝ ﺩﯾووﻧه ها ﻟباسا رو اﺯ تو ﮐمﺩ پرت مﯾﮑرﺩم بﯾرون و ﮔرﯾه مﯾﮑرﺩم

ﮐﻝ اتاقو بﻬم رﯾختم

وقتی تواﻧم ته ﮐﺷﯾﺩ روی ﺯمﯾن افتاﺩم.

توی اون ﺷلوغی اتاق ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﮐی خوابم برﺩ.

صبح خﯾلی ﺯوﺩ با صﺩای ﺟر و بحث اﺯ خواب پرﯾﺩم
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سرﯾع تو حﯾاط رفتم ﮐه با ﺩﯾﺩن ﺁرش روح اﺯ تﻧم رفت

ﺁرش ﭼﻧﺩ قﺩم به سمتم برﺩاﺷت وﮔﻔت:ﺯوﺩ وساﯾلتو ﺟمع ﮐن با من اﺯ اﯾﻧﺟا مﯾری

سام ﯾﻘﺷو ﮔرفت و ﺩاﺩ:هﯾﭻ ﮔورستوﻧی ﻧمﯾاﺩ پرﯾﻧاﺯ ﮔمﺷو اﺯ خوﻧه ی من بﯾرون

وقتی تالش سام برای موﻧﺩﻧم و ﺩﯾﺩم

وقتی ﺁﻻ رو اﺯ پﺷت پﻧﺟرﻩ ﺩﯾﺩم

تمام ﻋﺯمم و ﺟﺯم ﮐرﺩم وﮔﻔتم:من باهاش مﯾرم

سام اوﻝ با تﻌﺟب ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و بﻌﺩ رﻧگ ﻧﮕاهش خﺷوﻧت ﮔرفت:ﭼه ﺯری ﺩاری مﯾﺯﻧی؟

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم:ﺟﻧاب سﻌاﺩت ممﻧوﻧم اﺯ تمام اﯾن مﺩت ﮐه تحملم ﮐرﺩﯾن اما ترﺟﯾح مﯾﺩم
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با مﮑث اﺩامه ﺩاﺩم:با ﺁرش برم.

بﻌﺩم روبه ﺁرش ﮔﻔتم:اﮔه مﯾﺷه ﭼﻧﺩ ﻟحظه مﻧتظر بموﻧﯾﺩ وساﯾلموﺟمع ﮐﻧم

ﺁرش سرﺷو تﮑون ﺩاﺩ

ﺩاﺷتم ساﮐمو ﺟمع مﯾﮑرﺩم ﮐه سام اومﺩ تو اتاقم:ﺩاری ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی رواﻧی؟

ﺟوابﺷو ﻧﺩاﺩم.

اومﺩ ﻧﺯﺩﯾﮏ تر:باتوام بﯾﺷﻌور ﮔه مﯾخوری خوﻧه ی اﯾن مرتﯾﮑه بری

سﮑوت ﺟوابش بوﺩ فﻘط

خواست سرمو بلﻧﺩ ﮐﻧه ﮐﻬه ﺟﯾغ ﺯﺩم:به من ﺩست ﻧﺯن
ﯾﮑه خورﺩ

ﺩم ﺩر رفتم و ﻟحظه ای برﮔﺷتم:اﺯ اﯾن ﻟحظه به بﻌﺩ فﮏ ﮐن پرﯾﻧاﺯ مرﺩﻩ
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با مﮑث اﺩامه ﺩاﺩم:حﺩاقﻝ برای تو

سوار ماﺷﯾن ﺁرش ﺷﺩم.

پاﺷو رو ﮔاﺯ فﺷار ﺩاﺩ و با پوﺯخﻧﺩ ﮔﻔت:ﭼﯾه؟ خﯾلی سخته ﮐه بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﻻس ﺯﺩﻧاش با تو تموم ﺷﺩ رفت
سراغ ﯾﮑی ﺩﯾﮕه؟

با بغض تلخی ﮔﻔتم:خواهش مﯾﮑﻧم بس ﮐن ﺁرش

موﺯﯾﮏ توی ماﺷﯾن و ﺯﯾاﺩ ﮐرﺩ

ﺩﯾﮕه اﯾن قوﺯک پا ﯾاری رفتن ﻧﺩارﻩ

ﻟبای خﺷﮑﯾﺩم حرفی واسه ﮔﻔتن ﻧﺩارﻩ

ﭼﺷای همﯾﺷه ﮔرﯾون ﺁخه ﺷستن ﻧﺩارﻩ

تن سرﺩم ﺩﯾﮕه ﺟاﯾی برا خﻔتن ﻧﺩارﻩ
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ﺩﯾﮕه اﯾن قوﺯک پا ﯾاری رفتن ﻧﺩارﻩ

ﻟبای خﺷﮑﯾﺩم حرفی واسه ﮔﻔتن ﻧﺩارﻩ

مﯾخوام اﺯ ﺩست تو اﺯ پﻧﺟرﻩ فرﯾاﺩ بﮑﺷم

ُ
بوﺩن اﺯ ﻟب سرﺩت بﭼﺷم
طﻌم بی تو

ﻧطﻔه ی باﺯ ﺩﯾﺩﻧت رو توی سﯾﻧم بﮑﺷم

مث ساﯾه پا به پام من تو رو همرام ﻧﮑﺷم

ﺩﯾﮕه اﯾن قوﺯک پا ﯾاری رفتن ﻧﺩارﻩ

ﻟبای خﺷﮑﯾﺩم حرفی واسه ﮔﻔتن ﻧﺩارﻩ

بذا من تﻧﻬا باﺷم مﯾخوام ﮐه تﻧﻬا بمﯾرم

برم و ﮔوﺷه ی تﻧﻬاﯾی و غربت بﮕﯾرم
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من ﯾه ﻋمرﯾست ﮐه اسﯾرم ﺯﯾر ﺯﻧﺟﯾرﻩ غمت

ﺩست و پام غرق به خون ﺷﺩ ﺩﯾﮕه بسه موﻧﺩﻧت

ﺩﯾﮕه اﯾن قوﺯک پا ﯾاری رفتن ﻧﺩارﻩ

ﻟبای خﺷﮑﯾﺩم حرفی واسه ﮔﻔتن ﻧﺩارﻩ

به ﻋمارتش رسﯾﺩﯾم

ﺩر وباﺯ ﮐرﺩن.بغﺿمو قورت ﺩاﺩم وﮔﻔتم:مﯾﺷه برم همون اتاقی ﮐه قبال واسه من بوﺩ

فﻘط ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﮐه با قﺩمای سﻧﮕﯾن سمت اتاقه رفتم
ﺩو روﺯی اﺯ اومﺩﻧم به خوﻧه ی ﺁرش مﯾﮕذﺷت

تو اﯾن مﺩت مثﻝ افسرﺩﻩ ها ته اتاقم وﻟو بوﺩم

مثﻝ افسرﺩﻩ ها ﻧه.....
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ﯾه افسرﺩﻩ ی مرﯾض ﺷﺩﻩ بوﺩم

ﺩر اتاق ﯾﻬو باﺯ ﺷﺩ

با ﺩﯾﺩن ﺁرش بی ﺟون ﮔﻔتم:خوبه ﮐه اﯾن همه ﺁموﺯش توی امرﯾﮑا بتون ﯾاﺩ ﻧﺩاﺩن قبﻝ وارﺩ ﺷﺩن به اتاق
ﺩر بﺯﻧﯾﺩ؟

بی توﺟه به حرفم ﮔﻔت:فرﺩا ﺟﺷن ﻋﻘﺩ ﺩﻋوتﯾم تو ﻧمﯾخوای ﭼﯾﺯی بخری؟

بﻌﺩش پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ

ﭼﻘﺩ همﺷون ﻋوﺿی وپست بوﺩن

مﯾﺩوﻧستم رفتن به ﺟﺷن ﻋﻘﺩ سام مساوﯾه با مرﮔم

اما ﻧمﯾخواستم غرورمو بﺷﮑﻧم

ﻧمﯾخواستم بﯾﺷتر اﺯ اﯾن خورﺩ بﺷم
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باﯾﺩ ﺷﯾﮏ ترﯾن ﻟباس و می پوﺷﯾﺩم و با ﺁرش مﯾرفتم و ﺯهر خوﺩمو مﯾرﯾختم

افﮑارمو پس ﺯﺩم وﮔﻔتم:اﻻن ﺁماﺩﻩ مﯾﺷم

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه تو حﯾاط ﻋمارت رفتم و سوار ماﺷﯾﻧش ﺷﺩم.

ﺁرش سمت ﯾﮑی اﺯ ﮔرون ترﯾن و بﻬترﯾن باﺯارای تﻬران رفت.

اﺯ ماﺷﯾن پﯾاﺩﻩ ﺷﺩم ﺩستمو ﮔرفت

باهم قﺩم مﯾﺯﺩﯾم و مغاﺯهﻬا رو ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩﯾم.

به ﯾه مغاﺯﻩ ی طالفروﺷی خﯾرﻩ ﺷﺩم

ﮔرﺩﻧبﻧﺩ ی ﮐه اون ﺷب سام برام خرﯾﺩﻩ بوﺩ و پارش ﮐرﺩم توی ﮐﯾﻔم بوﺩ
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مﯾخواستم ﯾه ﺯﻧﺟﯾر براش بخرم وهموﻧو به ﺁﻻ هﺩﯾه بﺩم

ﻧمﯾخواستم هﯾﭻ رﺩﻩ پاﯾی اﺯش تو ﺯﻧﺩﮔﯾم باﺷه

ﺩم طالفروﺷی رفتﯾم ﮐه ﺁرش سر بلﻧﺩ ﮐرﺩ و سالم ﺩاﺩ.

سرمو ﭼرخوﻧﺩم ﮐه با ﺩﯾﺩن ﺁﻻ و سام وا رفتم.

سالم ﮐرﺩم وبا هرﺩوﺷون ﺩست ﺩاﺩم ﮐه سام به طور محسوسی ﺩستمو فﺷرﺩ

ﭼﺷاش ﮐاسه ی خون ﺷﺩﻩ بوﺩ

باﺯوی ارش و ﮔرفتم و ﮔﻔتم:اﯾن طرفا؟

ﺁﻻ با ﻧاﺯ ﮔﻔت:مﻧو سام خواستﯾم ﭼرخی بﺯﻧﯾم و خرﯾﺩاموﻧو تﮑمﯾﻝ ﮐﻧﯾم.
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سﻧﮕﯾﻧی ﻧﮕاﻩ سام اذﯾتم مﯾﮑرﺩ

ﺯﯾر ﻧﮕاهش ﺩاﺷتم ذوب مﯾﺷﺩم.

ﺁروم ﻟب ﺯﺩم:ﺁرش برﯾم؟

حلﻘه ی ﺩستمو ﺩور باﺯوش تﻧگ تر ﮐرﺩم

ﻧﮕاﻩ سام رو ﺩستامون ﻟغﺯﯾﺩ
خﺩاحافظی ﮐرﺩﯾم و اﺯ هم ﺟﺩا ﺷﺩﯾم.

ﭼﻘﺩر ﺁﻻ اﺯ همﯾﺷه ﺯﯾباتر بﻧظر مﯾرسﯾﺩ

ﭼﻘﺩر سام ﮐالفه و ﺁﺷﻔته بوﺩ ﯾﻌﻧی واقﻌا مﻧو ﺩوست ﺩاﺷت

پس ﭼرا ﺩاﺷت به اﯾن اﺯﺩواج تن مﯾﺩاﺩ؟!

تو افﮑارم غرق بوﺩم ﮐه صﺩای ﺁرش اومﺩ:ﻧظرت راﺟب اﯾن ﭼﯾه؟

رﺩ ﺩستﺷو ﮔرفتم ﮐه به ﯾه پﯾرهن بلﻧﺩ ﯾاسی برخورﺩم
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ﮐت روش بﻧﻔش بوﺩ

خﯾلی ساﺩﻩ و ﺷﯾﮏ بوﺩ سرمو تﮑون ﺩاﺩم وﮔﻔتم:خﯾلی قﺷﻧﮕه

وارﺩ مغاﺯﻩ ﺷﺩﯾم.ﺁرش رو پوﺷﯾﺩﻩ ترﯾن ﻟباس ممﮑن ﺩست ﮔذاﺷته بوﺩ.

پﯾرهن و اﺯ فروﺷﻧﺩﻩ ﮔرفتم و وارﺩ اتاق پرو ﺷﺩم

پﯾرهن و تﻧم ﮐرﺩم و ﭼرخی ﺯﺩم

اﺯ تو ﺁﯾﻧه به خوﺩم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﭼﻘﺩر اﯾن رﻧگ به پوست صورتم می اومﺩ

ﭼﻘﺩر موهام قﺷﻧگ روی پارﭼه ی ساتﻧش خوﺩ ﻧماﯾی مﯾﮑرﺩ

اﯾن همه ﺯﯾباﯾی به ﭼه ﺩرﺩم می خورﺩ وقتی سام برای من ﻧبوﺩ

اﯾن همه ﺯﯾباﯾی اﮔه قرارﻩ برای سام ﻧباﺷه به ﭼه ﮐارم می اومﺩ؟

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم.ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼی تو ﻧﮕاﻩ سام ﺩﯾﺩم ﮐه بی قرارﯾم ﺩوبرابر ﺷﺩﻩ بوﺩ
268

ﺷاﯾﺩ ﭼون سام ﺩﯾﮕه ﻧمی خﻧﺩﯾﺩ

ﺩﯾﮕه ﺷوخی ﻧمﯾﮑرﺩ

ﺩﯾﮕه حتی خوﺷحاﻝ ﻧبوﺩ.

همه ی اﯾﻧا به روحم سوهان مﯾﮑﺷﯾﺩ
تﻘه ای به ﺩر خورﺩ

ﺩر و باﺯ ﮐرﺩ ﺁرش ﻧﮕاهی به سر تا پام اﻧﺩاخته و ﮔﻔت:خوﺷت مﯾاﺩ؟

_ﺁرﻩ ﺩوسش ﺩارم

ﻟباسمو ﻋوض ﮐرﺩم و اﺯ تاق بﯾرون رفتم

ﺁرش با قﯾمت خﯾلی ﮔروﻧی ﻟباس و خرﯾﺩ

بﻬم ﮔﻔت ﮐه ﭼﻧﺩ ﺩست ﺩﯾﮕه ور ﺩارم اما ﺩﻝ و ﺩماغ ﻧﺩاﺷتم
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فﻘط اﺯش خواستم ﺯوﺩ تر ﯾه ﺯﻧﺟﯾر بخرﻩ و به خوﻧه برﮔرﺩﯾم.

خوﻧه ای ﮐه برام حﮑم قبرستون و ﺩاﺷت

تختم برام مثﻝ تابوت بوﺩ بﺩون سام حتی اﯾن ﮐاخ قﺷﻧگ برام هﯾﭻ ﺟذابﯾتی ﻧﺩاﺷت.

ﮐاش مﯾﺷﺩ صبح اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷم و ذهﻧم خاﻟی اﺯ سام باﺷه

خاﻟی اﺯ ﻋﺷﻖ باﺷه

خوﻧه ی بﺩون سام اﻧﮕار خاﮐستر مرﺩﻩ روش پاﺷﯾﺩن

بﻌﺩ اﺯ تو سرﺩ و خسته و ساﮐت تمام روﺯ...
با صﺩ بﻬاﻧهی متﻔاوت تمام روﺯ...

هی فﮑر میﮐﻧم به تو و خﯾرﻩ میﺷوﺩ
ﭼﺷمم به ﭼﻧﺩ ﻧﻘطهی ثابت تمام روﺯ
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ﺯرﺩﻧﺩ ﮔوﻧههای من و خاک میخورﺩ
ﺁﯾﯾﻧه روی مﯾﺯ تواﻟت تمام روﺯ

ﺩر اﯾن اتاق ،بﻌﺩ تو تﮑرار میﺷوﺩ
ﯾﮏ سﯾﻧمای مبﻬم و صامت تمام روﺯ

ﮔه ﮔاﻩ میﺯﻧﺩ به سرم ﺩرﺩ ﺩﻝ ﮐﻧم
با ﯾﮏ ﻧوار خاﻟی ﮐاست تمام روﺯ

متحرک تمام ﺷب...
«من» بی «تو» مرﺩﻩای
ّ
«من» بی «تو» سرﺩ و خسته و ساﮐت تمام روﺯ.....
بﺩون اﯾﻧﮑه اﺯ فﯾلم ﭼﯾﺯی بﻔﻬمم به صﻔحه ی تلوﺯﯾون خﯾرﻩ بوﺩم.

ﺁرش بﺩون اﯾﻧﮑه ﻧﮕاهم ﮐﻧه با پوﺯخﻧﺩ ﮔﻔت:ﭼﯾه خﯾلی تو فﮑرﺷی

با بی حوصلﮕی ﮔﻔتم:من حاﻟم خوبه.

پوﺯخﻧﺩش ﻋمﯾﻖ تر ﺷﺩ:اون هﻔته ای ﮐه باهات ﮔذروﻧﺩ بﻬت ﻧﮕﻔت ﮐه فﻘط واسه ﻟذت برﺩﻧش هسی و
ﻋاﺷﻖ ﺩختر ﻋموﺷه
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با اﯾن حرفش اﺯ ﮐورﻩ ﺩر رفتم و ﺩاﺩ ﺯﺩم:مﺯخرﻑ ﻧﮕو اون ﻋاﺷﻖ من بوﺩ

سﯾﮕاری روﺷن ﮐرﺩ و با ﻟحن تمسخر ﺁمﯾﺯی ﮔﻔت:ﭼه غم اﻧﮕﯾﺯ

بغض به ﮔلوم ﭼﻧگ مﯾﻧﺩاخت ﮐه اﺩامه ﺩاﺩ:اﮔه مرﺩی ﺩختری و بخواﺩ ﮐﻝ ﺩﻧﯾارو وﯾرون مﯾﮑﻧه ﮐه بﻬش
برسه پس اﻟﮑی ﺯر ﻧﺯن ﮐه ﻋاﺷﻘم بوﺩ

حرفش ﺩرست بوﺩ و باﻋث ﺷﺩ اﺷﮏ اﺯ ﭼﺷام ﺟاری بﺷه

به سﯾﮕارش پﮏ ﺯﺩ:اﻟبته اون بی ﻋرﺿه تر اﺯ اﯾن حرفاست

ﺩاﺩ بلﻧﺩی ﺯﺩم :مﯾﺷه بس ﮐﻧی ﻋوﺿی؟

_بس ﻧﮑﻧم ﭼه غلطی مﯾﮑﻧی؟

اﺯ ﺟام بلﻧﺩ ﺷﺩم خواستم برم ﮐه ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ و تو بغلش افتاﺩم

اوﻝ به ﭼﺷمای خﯾسم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ و بﻌﺩ ﻧﮕاهش رو ﻟبم ﻟغﺯﯾﺩ
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با حاﻟت ﺩرماﻧﺩﻩ ای ﮔﻔتم:ﺁرش خواهش مﯾﮑﻧم

ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و ﺩستمو رها ﮐرﺩ

بلﻧﺩ ﺷﺩم و سمت اتاقم رفتم

فرﺩا روﺯ خﯾلی سختی و قرار بوﺩ طی بﮑﻧم

همش به اﯾن فﮑر مﯾﮑرﺩم ﮐه فرﺩا ﭼطوری رفتار ﮐﻧم و خوﺩمو ﮐﻧترﻝ ﮐﻧم.
ﻧﺯﺩﯾﮑای ظﻬر بوﺩ ﮐه اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﻧاهار خورﺩم ﺩوش ﮔرفتم

موهامو ﺷوﻧه ﮐرﺩم مﯾخواستم همﯾﻧﺟوری رو ﺷوﻧه هام ﻟخت بموﻧه

پﯾرهن ﯾاسی و تﻧم ﮐرﺩم.

ﺁراﯾش مالﯾمی ﮐرﺩم ﮐه خﯾلی به صورتم می اومﺩ

ﮐﻔش پاﺷه بلﻧﺩ بﻧﻔش پوﺷﯾﺩم.پالک ﮔرﺩﻧبﻧﺩی ﮐه سام برام خرﯾﺩﻩ بوﺩ به ﺯﻧﺟﯾری ﮐه براش خرﯾﺩﻩ بوﺩم
ﺁوﯾﺯون ﮐرﺩم و تو ﺟﻌبه ﮔذاﺷتم.
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ﻧﮕاﻩ رﺿاﯾتمﻧﺩی اﺯ تو ﺁﯾﻧه به خوﺩم اﻧﺩاختم امروﺯ قطﻌا ﺟﺷن سام و ﺯهرمارش مﯾﮑﻧم

حسابی برﻧامه رﯾخته بوﺩم .

ﻋطر مست ﮐﻧﻧﺩﻩ ای ﺯﺩم و پاﯾﯾن رفتم

سوار ماﺷﯾن ﺁرش ﺷﺩم اوﻧم ﮐت و ﺷلوار ﺷﯾﮏ ﺯغاﻟی پوﺷﯾﺩﻩ بوﺩ

ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت وﮔﻔت:ﭼرا روسری سرت ﻧﯾست؟

با ﻋﺟﺯ ﮔﻔتم:ﺁرش تروخﺩا مثال ﺩارﯾم مﯾرﯾم ﺟﺷن ﻋﻘﺩ

با حرص ﮔﻔت:به ﺩرک من حاﻟﯾم ﻧﯾست ﮐﻝ اون موهای بی صاحبتو مﯾﮑﻧی ﺯﯾر روسری حله؟

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و تو ﭼﺷاش خﯾرﻩ ﺷﺩم:اﮔه بﻬت اﻟتماس ﮐﻧم ﯾه امﺷب و بی خﯾاﻝ مﯾﺷی؟
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ﺟﺩی و صرﯾح ﮔﻔت:ﻧه ﮔمﺷو تو خوﻧه ﯾه ﭼﯾﺯی سرت ﮐن

ﭼﻘﺩر بﺩبخت بوﺩم ﮐه حتی اختﯾار موهامم ﺩستم ﻧبوﺩ

سام ﻋاﺷﻖ موهای من بوﺩ ﺩﻟم مﯾخواست مﻧو اﯾﻧﺟوری ببﯾﻧه

اما اﯾﻧﻘﺩر بﺩبخت بوﺩم ﮐه اﺟاﺯﻩ ی موهامم ﻧﺩاﺷتم ﭼون تﻧﻬا و بی ﮐس بوﺩم

ﭼون ﮐسی ﻧبوﺩ بﺯﻧه تو ﺩهن ارش و بﮕه اخه ب ت چ مرتﯾﮑه ﻧﻔﻬم

اﺷﮏ تو ﭼﺷام حلﻘه ﺯﺩ ﮐه ﺁرش پاﺷو رو ﮔاﺯفﺷار ﺩاﺩ و ﮔﻔت:بسه ابغورﻩ ﻧﮕﯾر حوصله ﻧﺩارم

سرﯾع اﺷﮑمو پاک ﮐرﺩم.واﺯ تو ﺁﯾﻧه به خوﺩم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم.

اﻧﮕار ﺁرﺷم فﻬمﯾﺩﻩ بوﺩ اﯾن همه تﯾپ و قﯾافه واسه ﺩراوورﺩن حرص سامه.

ﺩم ﺩر خوﻧﺷون ﻧﮕه ﺩاﺷت باهم پﯾاﺩﻩ ﺷﺩﯾم

ﺩستمو ﮔرفت

پﯾش خﺩمت ﺩم ﺩر خوش ﺁمﺩ بﻬمون ﮔﻔت وارﺩ حﯾاط ﺷﺩﯾم ﮐه با ﺩﯾﺩن صحﻧه ی روبروم بﻧﺩ ﺩﻟم پارﻩ ﺷﺩ.
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سام رو تاب ﻧﺷسته بوﺩ و ﺩاﺷت سﯾﮕار مﯾﮑﺷﯾﺩ

هﯾﭼوقت ﻧﺩﯾﺩﻩ بوﺩم سام سﯾﮕار بﮑﺷه.

ﭼﻧان ﻋمﯾﻖ به سﯾﮕارش پﮏ مﯾﺯﺩ ﮐه حاﻟم ﮔرفته تر ﺷﺩ.

ﮐت و ﺷلوار سﻔﯾﺩ ﯾه ﺩستش اﺯ همﯾﺷه ﺟذاب ترش ﮐرﺩﻩ بوﺩ

ﻧﮕاهش به مﻧو ﺁرش افتاﺩ.پﮏ محﮑمتری به سﯾﮕارش ﺯﺩ

با ﺁرش به طرفش رفتﯾم سام ﻧﮕاهش همﭼﻧان رو من بوﺩ اﯾن همه ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩﻧش خﯾلی ﺁﺯارم مﯾﺩاﺩ ﺁرش
بﻬش ﺩست ﺩاﺩ وﮔﻔت:تبرﯾﮏ مﯾﮕم

سامم باهاش ﺩست ﺩاﺩ:مﭼﮑرم

ﭼﺷای سرخ و خمار سام همﭼﻧان رو من ثابت بوﺩ
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ﺁرش با پوﺯخﻧﺩ ﮔﻔت:ﺷاﺩوماﺩ ﺷما اﻻن فﻘط باﯾﺩ به ﻋروس اﯾﻧﺟوری ﻧﮕاﻩ ﮐﻧی

سام فﻘط پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و سمت ساﻟن رفت.

سﻌی ﮐرﺩم ﮐه خوﻧسرﺩ بﻧظر بﯾام هر ﭼﻧﺩ ﮐه تو ﺩﻟم ﺁﺷوب بوﺩ

ﺩاخﻝ ساﻟن رفتﯾم با مه ﻟﻘا و ﺁوا سالم و احواﻝ پرسی ﮐرﺩم

ﺁﻻ روی مبﻝ تاج ﺩار سﻔﯾﺩی ﮐﻧار سام ﻧﺷسته بوﺩ

من ﮐه ﺩختر بوﺩم ﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه ای مات اون همه ﺟذابﯾت و ﺯﯾباﯾﯾش ﺷﺩم

موهاﺷو ﻧسﮑافه ای و فر ﮐرﺩﻩ بوﺩ

رﻧگ رژ ﻟبش سرخ و با ﻟباسش ست بوﺩ

باﺯو های ﻟخت و سﻔﯾﺩﺷم طراحی قﺷﻧﮕی ﺩاﺷت
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ﺟلو رفتم و بﻬش تبرﯾﮏ ﮔﻔتم.

مثﻝ همﯾﺷه با غرور تمام ﺟوابمو ﺩاﺩ.

ﮐﻧار ﺁرش اﯾستاﺩم.

ﭼﻘﺩر ﻧﮕاﻩ سام ﯾخی بوﺩ

موﺯﯾﮏ ﺷاﺩی ﺩاﺷت پخش مﯾﺷﺩ ﮐه قطﻌش ﮐرﺩن و ﻋاقﺩ مﯾخواست ﺷروع ﮐﻧه

ﭼﻧﺩ تا رقاص و خواﻧﻧﺩﻩ اوورﺩﻩ بوﺩن ﮐه بﻌﺩ اﺯ خطبه مﺟلس و بترﮐوﻧن

ﻧﻔسم ﺩاﺷت به ﺷمارﻩ می افتاﺩ

سرﯾع ﮔﻔتم:مﯾﺷه من قبﻝ اﺯ ﻋﻘﺩ ﮐاﺩومو بﺩم؟

اوﻝ همه با تﻌﺟب ﻧﮕام ﮐرﺩن وﻟی بﻌﺩش مه ﻟﻘا با ﻟبخﻧﺩ ﮔﻔت:ﭼرا ﮐه ﻧه ﻋﺯﯾﺯم
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ارسالن خان اﻧﮕار متوﺟه ﺷﺩﻩ بوﺩ ﻧﻘﺷه ای ﺩارم و بااخم بﺩی ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ.

ﭼﻧﺩ قﺩم ﺟلو رفتم ﮔرﺩﻧبﻧﺩ و ﺩر اوورﺩم ﯾاقوت ﮔرﺩﻧبﻧﺩ سرخ بوﺩ وبه ﻟباسﺷم مﯾومﺩ ﮔرﺩﻧش اﻧﺩاختم
وﮔﻔتم:خوﺷبخت بﺷی ﻋﺯﯾﺯم.

خﯾلی ﺟلوی خوﺩمو ﮔرفتم ﮐه ﺩستام ﻧلرﺯﻩ

ﻧﮕاﻩ تلخ و بﺩ سام روی ﮔرﺩﻧبﻧﺩ حرصمو ﮐمتر مﯾﮑرﺩ.

ﺁﻻ با ﻧاﺯ و ﻋﺷوﻩ ﮔﻔت:خﯾلی ﻟطﻑ ﮐرﺩی ﮔلم

خواستم برم ﮐﻧار ﺁرش باﯾستم ﮐه هر ﭼی ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم ﺁرش و ﻧﺩﯾﺩم.

اروم ﺩر ﮔوش ﺁوا ﮔﻔتم:ﺁرش و ﻧﺩﯾﺩی؟

ﺁوا با ﺯﯾپ ﻟباسش ور مﯾرفت وﮔﻔت:همﯾن اﻻن رفتش براش ﮐاری پﯾش اومﺩ

ﯾﻌﻧی سگ تو ﺷاﻧس من مﯾخواستم باهاش برقصم امﺷب و تا ﺟاﯾﯾﮑه مﯾتوﻧم حرصمو خاﻟی ﮐﻧم
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اما اﯾن ﻟﻌﻧتی ام اﻻن براش ﮐار پﯾش اومﺩﻩ بوﺩ

ﻋاقﺩ ﺷروع ﮐرﺩ:ﺩوﺷﯾﺯﻩ ی محترمه ی مﮑرمه سرﮐار خاﻧوم ﺁﻻ سﻌاﺩت ﺁﯾا بﻧﺩﻩ وﮐﯾلم ﮐه با مﻬرﯾه ی
توافﻖ ﺷﺩﻩ هﺯار سﮑه ی طال ﯾه ﺟلﺩ قران ﮐرﯾم صﺩ ﺷاخه ﮔﻝ سرخ ﺷمارا به ﻋﻘﺩ ﺩائم ﺟﻧاب سام سﻌاﺩت
ﺩرﺁورم؟ﺁﯾا وﮐﯾلم؟

ﺁوا با صﺩای رساﯾی ﮔﻔت:ﻋروس رفته ﮔﻝ بﭼﯾﻧه

خﺩاﯾا بﻬم قﺩرتی بﺩﻩ ﮐه بتوﻧم سر پا باﯾستم و ﺷاهﺩ اﯾن صحﻧه ها باﺷم

بتوﻧم ﺟلوی اﺷﮑای ﻟﻌﻧتﯾمو بﮕﯾرم

_سرﮐارخاﻧوم ﺁﯾا وﮐﯾلم ﺷمارا به ﻋﻘﺩ ﺩائم ﺟﻧاب سام سﻌاﺩت ﺩر ﺁورم؟

ﺁوا:ﻋروس رفته ﮔالب بﯾارﻩ

به ﻟباس ساتﻧم ﭼﻧگ اﻧﺩاختم وپوست ﻟبمو اﺯ بس ﺟوﯾﺩﻩ بوﺩم ﻧﺯﺩﯾﮏ بوﺩ ﮐه خون بﯾاﺩ
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_برای بار ﺁخر ﻋرض مﯾﮑﻧم ﺁﯾا وﮐﯾلم؟
ﺁﻻ با ﻟحن اغوا ﮔراﻧه ای ﮔﻔت:با اﺟاﺯﻩ ی پﺩر و ماﺩرم و بﻘﯾه بﺯرﮔترای مﺟلس بله

صﺩای ﺟﯾغ و هﯾاهوی ﺟمﻌﯾت ساﻟن و پر ﮐرﺩ

وﻟی من تﻧﻬا صﺩاﯾی ﮐه مﯾﺷﻧﯾﺩم صﺩای ﺷﮑستن قلبم بوﺩ.

به سام ﻧﮕاهی اﻧﺩاختم

تو ﭼﺷام همه ﭼی بوﺩ به ﺟﺯ ﻋﺷﻖ

تمام ﻧﻔرتمو تو ﻧﮕاهم رﯾختم.سام ﻧﮕاهﺷو اﺯم ﺩﺯﺩﯾﺩ.
ﺩستامو مﺷت ﮐرﺩﻩ بوﺩم
صﺩای ﺟمﻌﯾت ﮐه خوابﯾﺩ

ﻋاقﺩ اﺩامه ﺩاﺩ:ﺟﻧاب ﺁقای سﻌاﺩت ﺁﯾا بﻧﺩﻩ وﮐﯾلم ﺷمارا به ﻋﻘﺩ ﺩائم سرﮐار خاﻧوم ﺁﻻ سﻌاﺩت با مﻬرﯾه ی
توافﻖ ﺷﺩﻩ ﺩر بﯾاورم؟ ﺁﯾا وﮐﯾلم؟

ﻧﻔسم باﻻ ﻧمی اومﺩ به سام خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩم
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سام ﻧﮕاهﺷو به ﺯمﯾن ﺩوخته بوﺩ با ﻟحن بم و محﮑمی ﮔﻔت:ﻧه

با ﺷﻧﯾﺩن ﻧه ﮔﻔتﻧش وا رفتم

حتی ﯾه ﻟحظه احساس ﮐرﺩم ﮐه من ﺩﭼار توهم ﺷﺩم

اما با ﺩﯾﺩن وﺿع ﺁﺷﻔته ی مﺟلس فﻬمﯾﺩم ﮐه سام ﻧه ﮔﻔته

ﺁﻻ هاج و واج به سام خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐه سام با صﺩای بلﻧﺩ تری ﮔﻔت ﻧه
ﺁﻻ اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ و سرﯾع سمت پله ها رفت ﺁوا هم ﺩﻧباﻟش افتاﺩ

صﺩای پﭻ پﭻ ﺟمﻌﯾت اﺯ هر طرﻑ به ﮔوش مﯾرسﯾﺩ پﺩر و ماﺩر ﺁﻻ ﻧﮕاﻩ خﯾلی بﺩ ومﻌﻧاﺩاری به سام ﮐرﺩن
واﺯ ساﻟن بﯾرون رفتن.

ارسالن خان روبری سام رفت

سام اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ.ارسالن سﯾلی محﮑمی تو ﮔوش سام ﺯﺩ ﮐه من ﺟای اون ﺩرﺩم ﮔرفت.
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ﺩاﺩ ﺯﺩ:براﺩرﺯاﺩﻩ ی من مسخرﻩ ی توﻋه پسرﻩ ی بﯾﺷﻌور

سام ﺟﺩی وخﺷﮏ ﮔﻔت:براﺩرﺯاﺩتوﻧو به ﮐسی تحمﯾﻝ ﻧﮑﻧﯾﺩ تا مسخرﻩ ی مرﺩم ﻧﺷه

ارسالن سﯾلی ﺩوم و محﮑم تر ﺯﺩ

مه ﻟﻘا ﺩاﺷت خوﺩﺷو مﯾﺯﺩ ومﯾﮑﺷت ﮐه به ارسالن بﻔﻬموﻧه ﺟلوی مرﺩم ﺯﺷته.

بﯾﭼارﻩ تمام اون ﺟمﻌﯾت و با مﻌذرت خواهی بﺩرقه ﮐرﺩ.

ارسالن سﯾﮕاری روﺷن ﮐرﺩ وسمت ﺩر رفت:امﺷب تﮑلﯾﻔمو برای همﯾﺷه بات روﺷن مﯾﮑﻧم

سام بی تﻔاوت به پﺩرش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ
مه ﻟﻘا تو حﯾاط بوﺩ و صحبت مﯾﮑرﺩ با فامﯾالﺷون ﮐه اﺯ فرﻧگ اومﺩﻩ بوﺩن

سام ﺟوری بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ بوﺩ ﮐه اﻧﮕار اوﻟﯾن بارﻩ مﻧو مﯾبﯾﻧه

من ﮐه هﻧوﺯ احساس مﯾﮑرﺩم ﺩارم خواب مﯾبﯾﻧم
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با ﻧﮕاهمون ﺩاﺷتﯾم باهم حرﻑ مﯾﺯﺩﯾم.

سمت ﺩر خروﺟی رفتم ﮐه ﺩستی اﺯ پﺷت مﻧو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ

برﮔﺷتم و با سام سﯾﻧه به سﯾﻧه ﺷﺩم.

اﯾﻧﻘﺩر محﮑم بغلم ﮐرﺩ ﮐه احساس ﮐرﺩم استخوﻧام ﺩارﻩ خورﺩ مﯾﺷه

تﻘال مﯾﮑرﺩم اﺯ بغلش بﯾام بﯾرون اما اﺟاﺯﻩ ﻧمﯾﺩاﺩ

تو بغﻝ ﺩاغش تمام تﻧم اتﯾش ﮔرفت.

ﺟﺩی و باحرص ﮔﻔتم:سام وﻟم ﮐن حتی اﺯ اﯾﻧﮑه ﻧﮕات ﮐﻧم حاﻟت تﻬوع مﯾﮕﯾرم ﭼه برسه تو بغلت باﺷم

اروم ﻟب ﺯﺩ:برات توﺿﯾح مﯾﺩم

_ﻋالقه ﻧﺩارم بﺷﻧوم حرفاتو

با صﺩاﯾی ﮐه خﺷم توش موج مﯾﺯﺩ ﮔﻔت:غلط ﮐرﺩی خﯾلی ﻋﺟله ﺩاری بری پﯾش ﺁرش؟
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اون ﭼﺷای ﻟﻌﻧتﯾش هر بار قلبمو مﯾلرﺯوﻧﺩ ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ ومﻧو برﺩ تو اتاقش

روی تخت ﻧﺷست و مﻧو روی پاهاش ﻧﺷوﻧﺩ

ﺩستﺷو با وﻟع توی موهام مﯾﮑﺷﯾﺩ ﻋﺩای اﺩمای بی خﯾاﻝ و ﺩراوورﺩم:مﯾﺷه بﮕی ﭼی ﮐارم ﺩاری؟

با صﺩاﯾی اﺯ ته ﭼاﻩ ﺩر می اومﺩ ﮔﻔت:ﻧمﯾخوای بﺩوﻧی ﭼرا با ﺁﻻ ﺩاﺷتم اﺯﺩواج مﯾﮑرﺩم و اﻻن ﭼرا ﻧه
ﮔﻔتم؟

به ﯾه ﻧﻘطه ی ثابت خﯾرﻩ بوﺩم:برام مﻬم ﻧﯾست

ﻧﻔسﺷو بﯾرون ﺩاﺩ

حلﻘه ی ﺩستﺷو ﺩور ﮐمرم تﻧگ تر ﮐرﺩ

ﺩستاش تو موهام باﺯی مﯾﮑرﺩن ﭼﻘﺩر تﺷﻧه ی ﺷﻧﯾﺩن صﺩاش بوﺩم ﮐه ﮔﻔت:قبﻝ اﺯ اﯾﻧﮑه بخوام اﺯ ﻋالقم به
تو ﭼﯾﺯی به پﺩرم بﮕم خوﺩش متوﺟه ﺷﺩﻩ بوﺩ همون روﺯم ﮐه باهم بﯾرون رفتﯾم اﺯم ﺟﺩی پرسﯾﺩ مﻧم بﻬش
ﮔﻔتم ﮐه ﻋاﺷﻖ تو ﺷﺩم و مﯾخوام ماﻝ من باﺷی
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با مﮑث اﺩامه ﺩاﺩ:خب پﺩرم ﮔﻔت ﮐه ماﺩرتو مﯾﺷﻧاسه ﮐه تو ﮐابارﻩ ﮐار مﯾﮑﻧه و اﯾﻧﮑه تو اﺯ خاﻧواﺩﻩ سطح
پاﯾﯾﻧی هستی و هرﮔﺯ قبوﻝ ﻧمﯾﮑﻧه تو ﻋروسش بﺷی ﮔﻔت به ﺩرﺩ من ﻧمﯾخوری وﻟی من تصمﯾممو ﮔرفته
بوﺩم مﯾخواستم باتو اﺯﺩواج ﮐﻧم پﺩرم وقتی ﺩﯾﺩ مساﻟمت ﺁمﯾﺯ حرﻑ ﺯﺩﻧش مﻧو قاﻧع ﻧمﯾﮑﻧه ﺷروع ﮐرﺩ به
تﻬﺩﯾﺩ ﮐرﺩﻧم.

ﮐالفه تو موهاش ﺩستی ﮐﺷﯾﺩ ﺿربان قلبم تﻧﺩ مﯾﺯﺩ

_ﮔﻔت اﮔه ﺩور و ورت بﯾام ﺯﻧﺩﮔﯾتو سﯾاﻩ مﯾﮑﻧه ﮔﻔت اﮔه ﻧﺯﺩﯾﮑت بﺷم ﺁوارت مﯾﮑﻧه و ﯾه بالﯾی سرت
مﯾارﻩ ﮔﻔت اﮔه مﯾخوای با پرﯾﻧاﺯ ﮐاری ﻧﺩاﺷته باﺷم وﮐمﮑش ﮐﻧم ﯾه ﺯﻧﺩﮔی ساﻟم و خوب ﺩاﺷته باﺷه اﺯت
فاصله بﮕﯾرم و هر ﭼه ﺯوﺩتر با ﺁﻻ اﺯﺩواج ﮐﻧم.

اﺷﮏ تو ﭼﺷام ﺟوﺷﯾﺩ

اﺩامه ﺩاﺩ:مﻧم پﺩرمو خوب مﯾﺷﻧاسم مﯾﺩوﻧستم اﮔه رو خواسته م اصرار ﮐﻧم حتما ﻧابوﺩت مﯾﮑﻧه تصمﯾممو
ﮔرفتم ﮐه اﺯت فاصله بﮕﯾرم و فﻘط اﺯ ﺩور حواسم باﺷه ﺯﻧﺩﮔی خوبی ﺩاﺷته باﺷی.

صﺩای اوﻧم ﮔرفته ﺷﺩ:اﯾن روﺯا تلخ ترﯾن روﺯای ﺯﻧﺩﮔﯾم بوﺩ اما قصﺩ ﺩاﺷتم با اﻟﮑﻝ و سﯾﮕار بﮕذروﻧم تا
اﯾﻧﮑه ﺩﯾروﺯ با ﺁرش ﺩﯾﺩمت امروﺯ ﮐﻧار اون ﺩﯾﺩمت تاﺯﻩ فﻬمﯾﺩم ﮐه ﺯﻧﺩﮔی بﺩون تو برام غﯾرممﮑﻧه

محﮑم فﺷارم ﺩاﺩ وﮔﻔت:پرﯾﻧاﺯ من ﻧمﯾتوﻧم تحمﻝ ﮐﻧم باﺷی اما برای من ﻧباﺷی من ﻧمﯾتوﻧم تحمﻝ ﮐﻧم ﺩستت
توی ﺩست ﯾﮑی ﺩﯾﮕه باﺷه من ﻧمﯾتوﻧم ببﯾﻧم مرﺩ ﺩﯾﮕه ای تو رو ﻟمس مﯾﮑﻧه
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ﺯﯾر فﺷار ﺩستاش ﻧﻔسم تﻧگ ﺷﺩ و اﺷﮑام ﺟاری سرﺷو ﮔذاﺷت رو ﺷوﻧم:تو فﻘط ماﻝ مﻧی پرﯾﻧاﺯ مﯾﻔﻬمی؟

ﺩستاﺷو پس ﺯﺩم و اﺯش ﺟﺩا ﺷﺩم با صﺩای بغض ﺁﻟوﺩی ﮔﻔتم:خب ﮐه ﭼی؟ﮔﻔتن اﯾن حرفا ﭼه فاﯾﺩﻩ ای
ﺩارﻩ وقتی ....

سرﯾع ﺯﺩ تو حرفم:فﮑرﺷو ﮐرﺩم باهم فرار مﯾﮑﻧﯾم بﻌﺩ ﯾه مﺩتی ﮐه اﺯﺩواج ﮐرﺩﯾم برمﯾﮕرﺩﯾم تﻬران اون
موقع پﺩرمم تو ﻋمﻝ اﻧﺟام ﺷﺩﻩ قرار ﮔرفته.

با ﻋﺟﺯ ﮔﻔتم:هر ﮐاری مﯾﮑﻧی ﺯوﺩتر ﺁرش اﻻن فﮑر مﯾﮑﻧه اﯾﻧﺟا بﺯن و برقصه ﮐه مﻧو تﻧﻬا ﮔذاﺷته
مطمئﻧم تا ﭼﻧﺩ ساﻋت ﺩﯾﮕه مﯾاﺩ ﺩﻧباﻟم.

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه سام ﭼمﺩوﻧاﺷو بست وپﺷت ماﺷﯾن ﮔذاﺷت

همه تو اتاقﺷون بوﺩن و حاﻟت افسرﺩﻩ ای حاﮐم بر خوﻧه بوﺩ.

ﻟحظه ای ﺩﻟم به حاﻝ ﺁﻻ سوخت ﭼﻘﺩر ﺟلوی همه تحﻘﯾر ﺷﺩ
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سوار ماﺷﯾن سام ﺷﺩم ﮐه حرﮐت ﮐرﺩ

همﭼﻧان تو ذهﻧم ﺁﻻ بوﺩ ﮐه با ﻟحن طﻌن ﺁمﯾﺯی ﮔﻔتم:هرﮔﺯ ﯾاﺩم ﻧمﯾرﻩ صحﻧه هاﯾی ﮐه ﺁﻻ رو مﯾبوسﯾﺩی
وبغلش مﯾﮑرﺩی

هم ﻋصبی بوﺩ هم خوﺷحاﻝ هم ﮐالفه

به پﺷت سرش ﻧﮕاهی اﻧﺩاخت وﮔﻔت:مﺯخرﻑ ﻧﮕو پری اﺯ وقتی تو ﻋاﺷﻖ تو ﺷﺩم ﺩﯾﮕه هﯾﭻ ﺩختری به
ﭼﺷمم ﻧﯾومﺩﻩ.

با ﻟحن ﻟوسی ﮔﻔتم:اﺯ ﮐﺟا مﻌلوم بغﺩ اﺯﺩواج بﻬم خﯾاﻧت ﻧﮑﻧی؟

بﻌﺩ مﺩت ها خﻧﺩﺷو ﺩﯾﺩم:خﯾاﻧت ﭼﯾه ﻋﺷﻘم حاﻻ هر اﺯ ﮔاهی تﻔرﯾحی

ﺟﯾغ ﺯﺩم:سام
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بلﻧﺩ خﻧﺩﯾﺩ :باﺷه باﺷه ﺷوخی ﮐرﺩم

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼﻘﺩر طوﻝ ﮐﺷﯾﺩ ﮐه تو ﺟاﺩﻩ افتاﺩﯾم.

اﺯ خوﺷحاﻟی تو پوست خوﺩم ﻧمی ﮔﻧﺟﯾﺩم.

احساس مﯾﮑرﺩم ﺩارم خواب مﯾبﯾﻧم
تو روﯾام غرق بوﺩم ﮐه صﺩاﯾی به ﮔوش رسﯾﺩ:اﯾست

باوحﺷت ب ﻋﻘب برﮔﺷتم مامورای ساواک احاطمون ﮐرﺩﻩ بوﺩن،خون تو رﮔام ﯾخ بست ﺩستای سامو
محﮑم تو ﺩستم قﻔﻝ ﺷﺩباوحﺷت ﮔﻔتم:ساام
اروم ﮔﻔت:ﻧترس
ﺩورمون پرمامور بوﺩ با اسلحه احاطمون ﮐرﺩﻩ بوﺩن ﯾﮑﯾﺷون طرﻑ باﻻ ﺷلﯾﮏ ﮐرﺩ،ﮐه ﺟﯾغ خﻔه ای
ﮐﺷﯾﺩم ﺩاﺩ ﺯﺩ:ﺩستاتوﻧو باﻻ ببرﯾﺩ،تسلﯾم ﺷﯾﺩ،سام ب اطراﻑ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ هﯾﭻ راﻩ فراری ﻧبوﺩ.
ﺟلوم اومﺩو ﮔﻔت:ﭼه خبرﻩ اﯾﻧﺟا ﯾﮑﯾﺷون ﮐه ﺩرﺟه ﺩاﺷت ﮔﻔت:باﯾﺩ هرﺩوتون با ما بﯾاﯾﺩ ساﺯمان ،اوﻧﺟا
همه ﭼﯾﺯو مﯾﻔﻬمی ،بﻌﺩم به ﭼﻧﺩتا سرباﺯ اﺷارﻩ ﮐرﺩ بﯾان بﮕﯾرﻧمون راﻩ فراری ﻧبوﺩ.
باوحﺷی ﮔری باﺯوی سامو ﮐﺷﯾﺩن ﭼﻧﺩﻧﻔری اسلحه روسرش ﮔﺯاﺷتن ﮔرﯾم ﮔرفت،ﺟﯾغ ﺯﺩم :ﻋوﺿﯾا ﭼرا
ﺩست اﺯ سرما برﻧمﯾﺩارﯾﺩ وﻟش ﮐﻧﯾﺩ

همون ﺩرﺟه به سرباﺯﻩ اﺷارﻩ ﮐرﺩو ﮔﻔت:ﺩخترﻩ رو بﯾار.به سام ﺩستبﻧﺩ ﺯﺩن ومﻧم ﮐﺷون ﮐﺷون سمت
ماﺷﯾن برﺩن،ﻟحظه اخر باﭼﺷای اﺷﮑی طرﻑ سام برﮔﺷتم سرﺷو تﮑون ﺩاﺩو ﺯﯾرﻟب ﮔﻔت:ﻧﮕران ﻧباش
ﭼﯾﺯی ﻧمﯾﺷه.
صورتش خﯾلی ﮔرفته و ﻧاراحت بوﺩبه ﺯور سوارماﺷﯾﻧش،ﮐرﺩن اﺯترس ﺩاﺷتم ﮔرﯾه مﯾﮑرﺩم،برﺩﻧمون ب
اون ساﺯمان ﻟﻌﻧتی ،ﺩﯾﮕه سامو ﻧﺩﯾﺩم سرباﺯﻩ ﺟلوی ﺩر ﯾﮑی اﺯ اتاقای ﺩرﺟه ﺩار اﯾستاﺩ
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اورﺩمشصﺩای بم و ترسﻧاﮐی اومﺩ :بﯾارش ﺩاخﻝ.سرباﺯﻩ ﺩروباﺯ ﮐرﺩ اﺷارﻩ ﮐرﺩ برم ﺩاخﻝ با پاهای ﻟرﺯون ﺩاخﻝ
رفتم،باﺩﯾﺩن ارش ﻧﻔسم بﻧﺩ رفت ﺩستﺷو تو ﺟﯾبش ﺯﺩﻩ بوﺩ ﻟباس فرم تﻧش بوﺩو با خوﻧسرﺩی ﻧﮕاهم
ﮐرﺩ،اﺯﭼﺷای خوﻧسرﺩش وحﺷت ﮐرﺩم به سرباﺯ اﺷارﻩ ﮐرﺩ برﻩ بﯾرون.

با ارش تﻧﻬا ﺷﺩم ﺯبوﻧم بﻧﺩ رفت پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ و ﺟلو اومﺩ و همﺯمان ﮔﻔت به خﯾاﻝ خوﺩت مﯾذارم با اون
موﺟه فاﮐلی فرار ﮐﻧی ؟؟ به خﯾاﻝ خوﺩت خﯾلی ﺯرﻧﮕی ؟؟؟ ﯾﻘمو محﮑم ﮔرفت و به ﺩﯾوار ﮐوبوﻧﺩم اﺯترس
ﺟﯾغ ﺯﺩم ﮔلومو فﺷار ﺩاﺩ :اﯾن ﭼﻧﺩ ﺷب ﭼه ﮔﻬی مﯾخورﺩی بااون مرتﯾﮑه تﻧﻬاﯾی؟؟ اﺷﮑم سراﺯﯾر ﺷﺩ و با
ﭼﺷمای ﺁتﯾﺷی ﮔﻔت  :ﭼﯾه ترسﯾﺩی ؟؟ ﺁرﻩ بترس اﻻن وقتﺷه واقﻌا بترسی ااﺯ اﯾن وحﺷی ﻋوﺿی .همه
ﭼﯾﺯ بر مﯾومﺩ ﺩاﺷتم خﻔه مﯾﺷﺩم به ﺩستش ﭼﻧگ ﺯﺩم به ﺟلو هلم ﺩاﺩ و وﻟم ﮐرﺩ ﺩاﺷتم اﺯ ﻧﮕراﻧی برای سام
مﯾمرﺩم با صﺩای خﻔه ای ﮔﻔتم  :ﭼرا .سام و اورﺩی اﯾﻧﺟا ؟؟ پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ و بی تﻔاوت ﮔﻔت .به ﺟرم قتﻝ.
ﭼﺷمام ﮔرﺩ ﺷﺩ و ﯾه ﻟحظه ﮐر ﺷﺩم و با وحﺷت ﮔﻔتم ﭼی قتﻝ ﮐی ؟؟ _ قتﻝ ﯾحﯾی محبی سرهﻧگ
سرﺷﻧاس ساواک .ﻟبام مﯾلرﺯﯾﺩ ارش ﻋوﺿی برای سام پاپوش ﺩرست ﮐرﺩﻩ بوﺩ قتﻝ ﯾه ﮔرﺩن ﮐلﻔت
ساواﮐی رو ﮔرﺩﻧش اﻧﺩاخته بوﺩ ﮐه مستﻘﯾم اﻋﺩامش ﮐﻧه اﺯ ﻋصباﻧﯾت ﻟبام مﯾلرﺯﯾﺩ _ خﯾلی پست ﻋوﺿی
هستی .پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ  :موقع اﻋﺩامس مﯾتوﻧی با ﮔﯾرﻩ اﯾﻧو ﺩاﺩ بﺯﻧی .اﺯ حرفش ﭼﻬار ستون بﺩﻧم ﻟرﺯﯾﺩ با
ﻋﺟﺯ ﮔﻔتم  :ﭼرا براش پاپوش ﺩرست ﮐرﺩی ﻟﻌﻧتی ؟؟؟ بﺩون اﯾن ک ﻧﮕاهم ﮐﻧه پروﻧﺩﻩ ای رو برگ ﺯﺩ
و ﮔﻔت  :ﮔﻔته بوﺩم ﺩور و برش ﻧپلﮑی ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﭼﺷاش برﺯخی بوﺩ  :ﮔﻔته بوﺩم اﮔه ﺩستش بﻬت بخورﻩ
ﺯﻧﺩﮔﯾﺷو براش ﺟﻬﻧم مﯾﮑﻧم
با ﮔرﯾه ﮔﻔتم :خﯾلی بﯾﺷرﻑ و ﻧامرﺩی اﮔه ﯾه خط رو بﺩن سام بﯾﻔته...
ﯾﻬو وحﺷی ﺷﺩ ﺩوبارﻩ ﮔلومو ﮔرفت و ﮔﻔت :خﻔه ﺷو تا ﯾه بالﯾی سرت ﻧﯾوورﺩم ﺟلو ﭼﺷمای خوﺩت
مﯾﮑﺷمش
سمت ﺩر هلم ﺩاﺩ و ﮔﻔت :ﮔمﺷو بﯾرون ﻧبﯾﻧمت
با حرص ﮔﻔتم :فﮑر ﮐرﺩی مملﮑت بی قاﻧوﻧه ﮐه هر غلطی ﺩﻟت خواست بﮑﻧی فﮑر ﮐرﺩی من مﯾﺯارم
بالﯾی سر سام بﯾاری توی ﻋوﺿی براش پا پوش ﺩرست ﮐرﺩی و قتﻝ ﯾه سرهﻧﮕو ﮔرﺩﻧش اﻧﺩاختی من
ثابت مﯾﮑﻧم همش پا پوﺷه و ﮐار توی ﻋوﺿﯾه
ﺁرش فﻘط ﻧﮕاهم ﮐرﺩ بﯾرون اومﺩم با ﺯاﻧو رو ﺯمﯾن افتاﺩم بلﻧﺩ هﻖ هﻖ مﯾﮑرﺩم با ﻧﻔرت به ﺩر اتاق ﺁرش
خﯾرﻩ ﺷﺩم
پاسباﻧه اومﺩ باﻻی سرم و با اخم ﮔﻔت :اﯾﻧﺟا ﻧﺷﯾن بلﻧﺩ ﺷو
بلﻧﺩ ﺷﺩم و بﯾرون رفتم پاهامو ﺩﻧباﻝ خوﺩم مﯾﮑﺷﯾﺩم تا بﯾرون رفتم ارسالن خان رو ﺩﯾﺩم ﻧﻔس تو سﯾﻧم
حبس ﺷﺩ با اخم وحﺷتﻧاک ﻧﮕاهم ﮐرﺩ سر و وﺿﻌش خﯾلی ﺁﺷﻔته بوﺩ خﺟاﻟت ﮐﺷﯾﺩم مﻘصر من بوﺩم ﮐه
سام رو ﮔرفته بوﺩن سرمو پاﯾﯾن اﻧﺩاختم مﻬلﻘا خاﻧومم ﮐﻧارش بوﺩ خواست ﺩاخﻝ ساﺯمان برﻩ وﻟی پاسباﻧا
ﻧذاﺷتن
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ارسالن خان ﺩاﺩ ﺯﺩ :ﮔمﺷﯾﺩ اوﻧور مﯾخوام پسرمو ببﯾﻧم
سرباﺯﻩ ﯾﻘﺷو ﮔرفت و بی هﯾﭻ مالﯾمتی هلش ﺩاﺩ و ﮔﻔت :مﮕه تو ﮐی هستی؟ همﯾن اﻻن اﺯ اﯾﻧﺟا ﮔورتو ﮔم
ﮐن حرمت موی سﻔﯾﺩتو ﺩارم ﮐه ﭼﯾﺯی ﻧمﯾﮕم
ارسالن خان مﺷت محﮑمی به سرباﺯﻩ ﺯﺩ و ﺩاﺩ ﺯﺩ :خﻔﺷو پسر من بی ﮔﻧاهه اﯾن حﯾووﻧا ﮔرفتﻧش باﯾﺩ
ببﯾﻧمش
ﭼﻧﺩتا سرباﺯ اومﺩن و ﺟﺩاﺷون ﮐرﺩن با ﻧﮕراﻧی ﺩست ارسالن خاﻧو ﮐﺷﯾﺩم  :ﺟﻧاب سﻌاﺩت توروخﺩا بس
ﮐﻧﯾﺩ اﯾن ﮐارا ﮐمﮑی ﻧمﯾﮑﻧه
ﯾﻬو سمتم برﮔﺷت و سﯾلی محﮑمی تو ﮔوﺷم ﺯﺩ ﮐه مﻬلﻘا خاﻧم ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩ
برق اﺯ سرم پرﯾﺩ ﺩستمو رو ﮔوﻧم ﮔذاﺷتم و فﻘط ﻧﮕاهش مﯾﮑرﺩم
با ﻧﻔرت ﮔﻔت :تﻑ تو روت بﯾاﺩ پرﯾﻧاﺯ اون همه ﮐمﮑت ﮐرﺩن ﺯﯾر ﺩست و باﻟتو ﮔرفتم ﮐه ﺁخرش با پسرم
فرار ﮐﻧی و بﻧﺩاﺯﯾش ﮔﯾر اﯾن خوﮐای ﮐثﯾﻑ؟ ﮐه ﺁخرش اﺯ ساﺯمان و ساواک سر ﺩر بﯾارﻩ؟
اﺷﮑم سراﺯﯾر ﺷﺩ و به سختی ﮔﻔتم :بخﺩا من ﻧمی خواستم...
تو حرفم ﺯﺩ :بسه خﻔﺷو ﺩﯾﮕه ﻧمﯾخوام رﯾختتو ببﯾﻧم خوب ﺟواب محبتامو ﺩاﺩی به وهلل قسم اﮔه ﯾه مو اﺯ
سر سام ﮐم بﺷه خوﺩم اﯾن ﺷﻬرو رو سرت خراب می ﮐﻧم اﻻﻧم برو رﺩ ﮐارت ﻧبﯾﻧمت
ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم با حرص ﮔﻔتم:فﮑر ﮐرﺩﯾﺩ مﯾرم؟ فﮑر ﮐرﺩﯾﺩ سامو وﻝ مﯾﮑﻧم؟ فﮑر ﮐرﺩﯾﺩ مﯾﺯارم اون
ﻋوﺿﯾاﯾی ﮐه واسش پاپوش ﺩرست ﮐرﺩن به هﺩفﺷون برسن؟ من ﺟوﻧمم برای سام مﯾﺩم فﮑر ﮐرﺩﯾﺩ اﮔه ﯾه
تار مو اﺯ سرش ﮐم بﺷه فﻘط ﺷما ﻋذاب مﯾﮑﺷﯾﺩ؟ اﮔه سام ﻧباﺷه من خوﺩم با ﺩستای خوﺩم ﺯﻧﺩﮔﯾمو تموم
مﯾﮑﻧم اﯾن پاپوﺷی ﮐه براش ﺩرست ﮐرﺩن...
ارسالن خان ﮐالفه ﺩستی به رﯾﺷش ﮐﺷﯾﺩ :ﭼه پاپوﺷی؟
با صﺩای ﺿﻌﯾﻔی ﮔﻔتم :قتﻝ ﯾه سرهﻧگ ساواﮐو اﻧﺩاختن ﮔرﺩﻧش
مﻬلﻘا خاﻧم تا ﺷﻧﯾﺩ تو صورتش ﭼﻧگ ﺯﺩ ﺯاﻧوی ارسالن خان خم ﺷﺩ و روی ﺯمﯾن افتاﺩ و با ﻧاباوری
ﺯمﺯمه ﮐرﺩ :قتﻝ؟
مﻬلﻘا بلﻧﺩ هﻖ هﻖ ﮐرﺩ :ﮐی اﯾن ﮐارو ﮐرﺩﻩ؟ ﮐی برای سام من پاپوش ﺩرست ﮐرﺩﻩ؟
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩم :ﺁرش ﺁستاﻧه پسر ﺟﻧاب محموﺩ
مﻬلﻘا خاﻧم با ﭼﺷمای ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاهم ﮐرﺩ  :ﺁرش؟ ﭼرا باﯾﺩ اﯾن ﮐارو بﮑﻧه؟
ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم ارسالن خان با صﺩای خﻔه ای ﮔﻔت :به خاطر تو بوﺩﻩ ﺩرسته؟ به خاطر توی ﻟﻌﻧتی بوﺩﻩ ﮐه
اون ﺁرش ﻋوﺿی اﯾن ﮐارو ﮐرﺩﻩ ﺩرسته؟
ﺟلو رﯾﺯش اﺷﮑامو ﮔرفتم وﮔﻔتم:
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خوﺩم وﮐﯾلش مﯾﺷم وثابت مﯾﮑﻧم ک ﺁرش استاﻧه براش پاپوش ﺩرست ﮐرﺩﻩ ب قﯾمت ﺟوﻧمم ﻧمﯾﺯارم
بخاطرمن اتﻔاقی برای سام بﯾوفته
ارسالن خان بلﻧﺩﺷﺩوپوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ:بﻬترﻩ همﯾن ﮐاررو بﮑﻧی ﭼون اگ خط روی بﺩن سام بﯾوفته بخاطرتو
ﻧمﮏ ب حرومه مطمﻌن باش خوﺩم مﯾﮑﺷمت بﻌﺩم سوار ماﺷﯾﻧش ﺷﺩ ورفت
اﺯاون ساﺯمان ﻟﻌﻧتی ﺩورﺷﺩم وروی ﯾه ﻧﯾمﮑت ﻧﺷستم وب ﻋابرا ک خﯾلﯾاﺷون بی ﺩقﺩقه مﯾخﻧﺩﯾﺩن خﯾرﻩ
ﺷﺩم ﭼﺷام تارﺷﺩ وﺩاغی اﺷﮑوروی صورتم حس ﮐرﺩم ﺩﻟم مﯾخواست خوﺩم ﺁرش رو بﮑﺷم ﭼﻬارروﺯبﻌﺩ
ﻧوبت ﺩاﺩﮔاﻩ سام بوﺩ قرار بوﺩ محاﮐمه بﺷه توی اﯾن ﺩو روﺯ ارسالن خان خوﺩﺷو ب هرﺩری ﺯﺩ ک سام
رو ﻧﺟات بﺩﻩ وﻟی مﯾﺩوﻧستم اگ ﮐﻝ ثروتﺷو هم بﺩﻩ ﻧمﯾتوﻧه اﯾﻧﮑارروبﮑﻧه ﺩاﯾی ﺁﻻ اﻧﮕار تو ﺩم و ﺩستﮕاﻩ
حﮑومت ی ﮐارﻩ ای بوﺩاﺯ اوا ﺷﻧﯾﺩﻩ بوﺩم ک اوﻧم ب هرﺩری ﺯﺩﻩ ک سام رو ﻧﺟات بﺩﻩ اﺯ وﻋﺩﻩ ای پوﻝ
تا خرﯾﺩن ﮔرﺩن ﮐلﻔت ها وقاﺿی وپارتی باﺯی اما ﻧتوﻧسته بوﺩ
ارش توی اﯾن ﭼﻬار روﺯ فﻘط ساﮐت بوﺩ ﺷاﯾﺩبﻬترﻩ قبﻝ ﺩاﺩﮔاﻩ برم ببﯾﻧم

ﺟرمش ﭼﯾه ﺩاﺷتم مﯾمرﺩم من بﺩون سام ﯾه ثاﻧﯾه ﺩوام ﻧمﯾارم

اﺯ اون وحﺷی ﻋﻘﺩﻩ ای هرﮐاری برمﯾومﺩ مﯾﺩوﻧستم ﭼﻘﺩ ﻋصباﻧﯾش ﮐرﺩم

ک اﺯ روی ﻋﻘﺩﻩ سام رو ﺟلو ﭼﺷام بﮑﺷه باﭼﻧﺩتا وﮐﯾﻝ باتﺟربه صحبت ﮐرﺩم

همﺷون ﻧاامﯾﺩم ﮐرﺩن و ﮔﻔتن ک ﮐسی ک همﭼﯾن ﺟرمی ﺩاﺷته باﺷه ﻧمﯾتوﻧه اﺯ راﻩ قاﻧوﻧی براش ﮐاری
ﮐرﺩ

مﮕراﯾﻧﮑه ﯾﮑی اﺯ سﯾاستمﻧﺩان پاﺩر مﯾوﻧی ﮐﻧه ب ساﻋت ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
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ساﻋت12بوﺩ مخواستم سام روببﯾﻧم

ب ﻋﻧوان وﮐﯾلش اﯾن حﻘو بﻬم مﯾﺩاﺩن
ﺟلو ﺩر ساﺯمان اﯾستاﺩم با ﻧﻔرت ب اون فﺿای خﻔﻘان اوﻧﺟاﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم
حﮑم رو ﺟلو ﺩرﻧﺷون ﺩاﺩم وﺩاخﻝ ﺷﺩم ﯾه سرباﺯ ﮔﻔت ﺩﻧباﻟم بﯾا ب اون سلوﻝ های تﻧگ و تارﯾﮏ و ب
اون اتاق های وحﺷتﻧاک خﯾرﻩ ﺷﺩم ﺩﻟم فرو رﯾخت سرباﺯﻩ ﺟلوی ی اتاق اﯾستاﺩو ﺩر رو باﺯ ﮐرﺩ و بااخم
ﮔﻔت:فﻘط ﭼﻧﺩﺩقﯾﻘه وقت ﺩاری ﺯوﺩتمومش ﮐن

سرموتﮑون ﺩاﺩم و ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و ﺩاخﻝ رفتم ب اتاق تارﯾﮏ ﻧﮕاهی اﻧﺩاختم و باﺩﯾﺩن سام ﺩﻟم فرو
رﯾخت با صﺩای ﺩر ﻧﮕاهش ب سمتم ﭼرخﯾﺩ ﭼﺷاش روم ثابت موﻧﺩ اﺯ ﺩﯾﺩن سروﺿﻌش ﻧﻔسم برﯾﺩ
ﭼﺷماش ﮐاسه خون صورتش ﺯخمی و ﮐبوﺩ بوﺩروی تﻧش خون خﺷﮏ ﺷﺩﻩ بوﺩ و ﻟبش خوﻧی بوﺩ بی حاﻝ
خﻧﺩﯾﺩ و با هی ﮔﻔت پرﯾﻧاﺯ

ﺩاغی اﺷﮑی رو ﮔوﻧم حس ﮐرﺩم روی صﻧﺩﻟی ﻧﺷسته بوﺩ ب ﺩستاش ﺩست بﻧﺩبوﺩ با قﺩمﻬای سست بﻬش
ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩم و ﺯمﺯمه ﮐرﺩم:اﯾن ﮐثافتا چ ب روﺯت اورﺩن؟اخم ﮐرﺩ و ﮔﻔت ﭼﯾﺯی ﻧﯾس حاﻟم خوبه
به هﻖ هﻖ افتاﺩم ﻧﺯﺩﯾﮑش رفتم با ﮐالفﮕی ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و ﺩاﺩ ﺯﺩ:

مﯾﮕم خوبم ﻟﻌﻧتی ﮔرﯾه ﻧﮑن

رو به روش رفتم ﺩستاش رو مﯾﺯ بوﺩ با بی قراری ﺩستای ﺩاغﺷو ﻟمس ﮐرﺩم و تو ﭼﺷماش خﯾرﻩ ﺷﺩم
مرﺩمﮏ ﭼﺷماش مﯾلرﺯﯾﺩ تﻧﺩ تﻧﺩ اﺷﮑامو ﮐه ﺩﯾﺩمو تار ﮐرﺩﻩ بوﺩ پاک ﮐرﺩم تا بتوﻧم ببﯾﻧمش ﮐسی ﮐه
ﻧﻔسمو براش مﯾﺩاﺩم موهای خوش رﻧﮕش بﻬم رﯾخته بوﺩ با ﺩستای ﻟرﺯون ﺯخم صورتﺷو ﻟمس ﮐرﺩم

اﺯ حرص ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم  :اون حﯾووﻧای پست به ﭼه حﻘی اﯾن بال رو سرت اورﺩن؟قبﻝ محاﮐمه اوﻧا
حﻖ هﯾﭼﮑاری رو ﻧﺩارن قاﻧوﻧا اوﻧا حﻖ ﻧﺩاﺷتن
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پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ:تو اﯾن مملﮑت اﺯ قاﻧون حرﻑ مﯾﺯﻧی؟

ﻟبامو به هم فﺷرﺩم سام ﺩستامو ﮔرفت قﯾافش ﮔرفته تر اﺯ همﯾﺷه بوﺩ

ﮔﻔت:اون ﻋوﺿی ﭼه پاپوﺷی برام ﺩرست ﮐرﺩﻩ

_قتﻝ

ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه با ﭼﺷمای ﮔﺷاﺩ ﻧﮕاهم ﮐرﺩ بﻌﺩش پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ؛قتﻝ؟مﯾخواﺩ مستﻘﯾم رو ﭼوبه ی ﺩار ببﯾﻧه مﻧو

ﺩستامو مﺷت ﮐرﺩم:ﻧمی ﺯارم هﯾﭻ غلطی بﮑﻧه،ثابت می ﮐﻧم همش پاپوش بوﺩﻩ سام تو به خاطر من تو اﯾن
روﺯ افتاﺩی هﯾﭻ وقت ﻧمی توﻧم خوﺩمو ببخﺷم...

ﮐالفه ﮔﻔت:بسه پری ﻧاﺯ،هﯾﭻ ﭼی به خاطر تو ﻧﯾست اﮔه حتی قرار باﺷه اتﻔاقی هم برای من بﯾﻔته تو حﻖ
ﻧﺩاری بری سراغ ﺁرش.

ساﮐت ﺷﺩم ﺩاﺩ ﺯﺩ:فﻬمﯾﺩی!؟حﻖ ﻧﺩاری سراغش بری پری ﻧاﺯ می ﺩوﻧم هﺩفش ﭼﯾه به خﺩا اﮔه...

ﺯﺩم تو حرفش:سام هرﭼی تو بﮕی من سراغش ﻧمی رم وﻟی مطمئن باش ﻧمی ﺯارم اﯾن ﺟا بموﻧی.

ﭼﺷاﺷو روی هم فﺷرﺩ و ﮔﻔت:پﺩر و ماﺩرم ﭼی ﮐار می ﮐﻧی؟

—اوﻝ بی ﭼارﻩ ها به هر ﺩری ﺯﺩن ﮐه ﻧﺟاتت بﺩن ماﺩرت رفت خوﻧه محموﺩخان ﮐلی اﻟتماسش ﮐرﺩﻩ بوﺩ
ﻧﺟاتت بﺩﻩ اوﻧم فﻘط ﮔﻔته بوﺩ ﺟرمت سﻧﮕﯾن تر اﺯ ﭼﯾﺯﯾه ﮐه اوﻝ بتوﻧه ﮐاری بﮑﻧه...
294

پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ ﯾﻬو ﺩر باﺯ ﺷﺩ و سرباﺯ ﺩاخﻝ اومﺩ:بسه ﺩﯾﮕه وقت تمومه.

بﻌﺩم ﺩوتا سرباﺯ اومﺩن ﺩاخﻝ مثﻝ وحﺷی باﺯوی سام رو ﮔرفتن ﮐﺷﯾﺩﻧش بﯾرون ﻟحظه ﺁخر برﮔﺷت ﻧﮕاهم
ﮐرﺩ بلﻧﺩﺷﺩم بغض ﺩاﺷت خﻔم می ﮐرﺩ

باﯾﺩ سراغ ﺁرش می رفتم ببﯾﻧم ﭼی مﯾخواﺩ هرﭼﻧﺩ می توﻧستم حﺩس بﺯﻧم صﺩای فرﯾاﺩ ﭼﻧﺩﻧﻔر مﯾومﺩ ﺩاﺷتن
ﺷﮑﻧﺟه ﺷون می ﮐرﺩن ﮔوﺷامو ﮔرفتم سمت اتاق ﺁرش رفتم

ﭼﻧﺩتا سرباﺯ ﮐﻧار ﺩر بوﺩن ﯾﮑﯾﺷون ﮔﻔت:ﭼی می خوای؟

حﮑمم رو ﻧﺷون ﺩاﺩم:اومﺩم سرﮔرﺩ ﺁستاﻧه رو ببﯾﻧم

—صبرﮐن.

بﻌﺩﭼﻧﺩ ﺩقﯾﻘه ﮔﻔت برو ﺩاخﻝ

ﺩر رو ﺯﺩم ﺩاخﻝ رفتم ﺁرش پﺷت مﯾﺯ ﻧﺷسته بوﺩ ﺩاﺷت بی تﻔاوت پروﻧﺩﻩ ها رو برگ می ﺯﺩ ﺩﻟم می
خواست تو روش تﻑ بﻧﺩاﺯم باﻧﻔرت بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم...
سر بلﻧﺩ ﮐرﺩ وبا خوﻧسرﺩی ﮔﻔت:مﯾخواستی مﻧو ببﯾﻧی ﭼی ﮐار ﺩاری؟
پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩم :حاﻟم اﺯت بﻬم مﯾخورﻩ
باﭼﺷم های ﺁتﯾﺷی ﻧﮕاهم ﮐرﺩ و باحرص ﮔﻔت:امﯾﺩوارم روﺯی ﮐه سام و ﺟلوی ﭼﺷمات می ﮐﺷم هم همﯾﻧو
بﮕی
ﭼی مﯾخوای اﺯم ﺩﻧباﻝ ﭼی هستی؟اﺯ پﺷت مﯾﺯ بلﻧﺩ ﺷﺩ و ﺩستﺷو تو ﺟﯾبش ﺯﺩ و طرفم اومﺩ بﺩون ترس بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم
فﻘط ﻧﮕاهم ﮐرﺩ با ﮐالفﮕی ﮔﻔتم:باﯾﺩ ﭼی ﮐار ﮐﻧم ﮐه ﺩست اﺯ سر سام برﺩاری؟
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ﮔﻔته بوﺩم ﻧمﯾﺯارم ﺩست اون مرتﯾﮑه بﻬت بخورﻩ ﮔﻔته بوﺩم تو فﻘط ماﻝ مﻧی ﯾﻘمو ﮔرفت و با حرصﮔﻔت:من اﺯ خﺩامه اون ﮐثافت و ﺟلو ﭼﺷمات تﯾﮑه تﯾﮑه ﮐﻧم وﻟی
بی طاقت ﮔﻔتم :وﻟی ﭼی؟
تو ماﻝ مﻧی محﮑم تو موهام ﭼﻧگ ﺯﺩ و ﮐﻧار ﮔوﺷم ﮔﻔت:صاحب همه ﭼﯾﺯت فﻘط مﻧم باﯾﺩ با من باﺷی
با ﻧاباوری ﮔﻔتم :ﺩاری اﺯم می خوای هم خوابت باﺷم؟
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ:می خوام پاﯾبﻧﺩت ﮐﻧم صاحب همه ﭼﯾﺯت مﻧم تا ﺁخر ﻋمرت
باﻧﻔرت ﻧﮕاهش ﮐرﺩم ﮔﻔت:فﻘط ﺩر صورتی ﮐه ﺯﻧم ﺷی اون مرتﯾﮑه می توﻧه ﻧﻔس بﮑﺷه
سربلﻧﺩ ﮐرﺩم و با خوﻧسرﺩی ﮔﻔت:می خواستی مﻧو ببﯾﻧی؟ﭼی ﮐار ﺩاری؟

پوﺯخﻧﺩﺯﺩم:حاﻟم اﺯت بﻬم می خورﻩ

با ﭼﺷمای ﺁتﺷی ﻧﮕاهم ﮐرﺩ
و با حرص ﮔﻔت:امﯾﺩوارم روﺯی ﮐه سام رو ﺟلو ﭼﺷمات مﯾﮑﺷم هم همﯾﻧو بﮕی

—ﭼی مﯾخوای اﺯم؟ﺩﻧباﻝ ﭼی هستی!؟

اﺯپﺷت مﯾﺯ بلﻧﺩ ﺷﺩ و ﺩستﺷو تو ﺟﯾبش ﮐرﺩ و طرفم اومﺩ بﺩون ترس بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم فﻘط ﻧﮕاهم ﮐرﺩ

با ﮐالفﮕی ﮔﻔت:باﯾﺩ ﭼﯾﮑار ﮐﻧم تا ﺩست اﺯ سر سام برﺩاری؟

—ﮔﻔته بوﺩم بﻬت ﻧمی ﺯارم ﺩست اون مرتﯾﮑه بﻬت بخورﻩ ﮔﻔته بوﺩم تو فﻘط ماﻟه مﻧی...

ﯾﻘمو ﮔرفت باحرص ﮔﻔت:من اﺯ خﺩامه اوﻝ اون ﮐصافط رو ﺟلو ﭼﺷمات تﯾﮑه تﯾﮑه ﮐﻧم وﻟی...
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بی طاقت ﮔﻔتم:وﻟی ﭼی؟

—تو ماﻝ مﻧی

محﮑم توموهام ﭼﻧگ ﺯﺩ و ﮐﻧارﮔوﺷم ﮔﻔت:صاحب همه ﭼﯾﺯت مﻧم،باﯾﺩ با من باﺷی.

باﻧاباوری ﮔﻔتم:ﺩاری اﺯم می خوای هم خوابت باﺷم!؟

پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ:می خوام پاﯾبﻧﺩت ﮐﻧم صاحب همه ﭼﯾﺯت فﻘط مﻧم تا ﺁخرﻋمرت

باﻧﻔرت ﻧﮕاهش ﮐرﺩم ﮔﻔت:فﻘط ﺩر صورتی ﮐه ﺯﻧم ﺷی اون مرتﯾﮑه می توﻧه ﻧﻔس بﮑﺷه

ﭼﺷمام ﮔرﺩ ﺷﺩ بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم...
ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم محﮑم ﺩستﺷو پس ﺯﺩم

با ﻧﻔرت بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم :راﺟب من ﭼی فﮑر ﮐرﺩی؟ ﯾه ﺩسماﻝ ﮐه ﺩست به ﺩست مﯾﺷه؟ من ﻋاﺷﻖ سامم
و ﺟﺯ اوﻧم ﻧمﯾﺯارم ﺩست ﮐسی بﻬم بخورﻩ

ﯾﻬو سمتم خﯾﺯ برﺩاﺷت بی اختﯾار ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩم و ﻋﻘب رفتم ﮐه به ﺩﯾوار خورﺩم

ﺩستاﺷو ﺩو طرفم ﮔذاﺷت با پوﺯخﻧﺩ ﻧﮕاهم ﮐرﺩ
 -اوﻧﻘﺩری ارﺯش ﻧﺩاری ﮐه بخوام ﮐارﯾو به ﺯور اﻧﺟام بﺩم خوﺩت مﯾای به ﺩست و پام مﯾﻔتی

ﺩﻧﺩوﻧامو رو هم ساﯾﯾﺩم :ﮐور خوﻧﺩی ﺁرش اﮔه فﮑر ﮐرﺩی با همﭼﯾن ﮐار ﻧاﺟواﻧمرﺩاﻧه ای به هﺩفت
مﯾرسی فﮑر ﮐرﺩی ﮐی هستی؟ من ﻧمﯾﺯارم هﯾﭻ وقت ﺩستت بخورﻩ بﻬم
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ﭼﺷماش تﯾﺯ ﺷﺩ :اﯾﻧو قﺷﻧگ تو مغﺯت فرو ﮐن تو ﺟﺯ من حﻖ ﻧﺩاری به بوﺩن با ﮐسی فﮑر ﮐﻧی اﯾن به
خوﺩتم ثابت مﯾﺷه اﮔه ﭼﯾﺯﯾو بخوام باﯾﺩ ماﻝ من باﺷه وﮔرﻧه ﺯﻧﺩﮔﯾﺷو ﺟﻬﻧم مﯾﮑﻧم
تو ﭼﺷمام خﯾرﻩ ﺷﺩ و با همون صﺩای ﺟﺩی و خﺷﮑش اﺩامه ﺩاﺩ :تا اخر ﻋمرت ﻧمﯾﺯارم ﺩست هﯾﭻ مرﺩی
ﺟﺯ من بﻬت بخورﻩ اون بﭼه قرتﯾه سوسوﻟم مﯾتوﻧم با ﯾه ﺟمله پای ﭼوبه ی ﺩار بﻔرستم
 -ﻧمﯾﺯارم

فﻘط ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﯾه ﻧﮕاﻩ ﯾخی و بی حس به ﺩر اﺷارﻩ ﮐرﺩ
 -برمﯾﮕرﺩی اﻻﻧم بﯾرون باش ﮐارای مﻬم تر اﺯ تو ﺩارم هری

ﺩرو به هم ﮐوبﯾﺩم محﮑم به موهام ﭼﻧگ ﺯﺩم
رفتم خوﻧه ی ارسالن خان فﻌال بخم ﭼﯾﺯی ﻧمﯾﮕﻔتن همﺷون باهام سرسﻧﮕﯾن بوﺩن وﻟی به خاطر سام
مﺟبور بوﺩن باهام همﮑاری ﮐﻧن ارسالن خان و ﺁﻻ و ﺩاﯾﯾش ﺩر به ﺩر ﺩﻧباﻝ ﺁﺯاﺩ ﮐرﺩن سام بوﺩن ﺷﻧﯾﺩم
وﻋﺩﻩ های مﯾلﯾوﻧی هم به ﭼﻧﺩ ﻧﻔر ﮐه ﺩستﺷون تو سﯾاسته ﺩاﺩﻩ بوﺩن برای ﻧﺟات سام اﺯ راﻩ غﯾر قاﻧوﻧی

اﺯ راﻩ قاﻧوﻧی ﮐه تو اﯾن مملﮑت هﯾﭼﯾو ﻧمﯾﺷﺩ حﻝ ﮐرﺩ برای اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯ تو ﯾه مسافرخوﻧه ﯾه اتاق ﮔرفته
بوﺩم

حاﺿر ﻧبوﺩم ﺩر ﺷراﯾط مرگ هم خوﻧه ی ارسالن خان بموﻧم

ﯾاﺩ صورت ﺯخمی سام ﭼﺷمای خستش موهای خوﺷﮕﻝ ﺁﺷﻔتش ﭼﻬرﻩ ی ﮔرفتش افتاﺩم قلبم ﺁتﯾش ﮔرفت

بلﻧﺩ هﻖ هﻖ ﮐرﺩم همش تﻘصﯾر مﻧه ﻟﻌﻧتﯾه ﮐه اون ﺩارﻩ اوﻧﺟوری ﻋذاب مﯾﮑﺷه ﺩﻟم تن ﺩاغﺷو مﯾخواست
ﮐه سرمو رو سﯾﻧه ی پﻬﻧش بﺯارم و ﯾه ﻧﻔس ﻋمﯾﻖ بﮑﺷم
.
ﮐه ﺩستمو ﻻی موهای خوﺷحاﻟتش بﮑﺷم
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سرمو روی باﻟﺷت فﺷار ﺩاﺩم پﯾﺷﻧﻬاﺩ ﺁرش توی ذهﻧم اومﺩ ترس برمﺩاﺷت ﻧمﯾخواستم ﺩر ﺷراﯾط مرﺩﻧم
اﯾن پﯾﺷﻧﻬاﺩو قبوﻝ ﮐﻧم

قبوﻝ ﮐرﺩﻧش ﯾﻧی همﯾﺷه اﺯ ﺩست ﺩاﺩن سام من بﺩون سام ﯾه ثاﻧﯾه هم ﺩووم ﻧمﯾارم

ﯾه ﻟحظه به سام فﮑر ﮐرﺩم اﮔه مﻧو با ﺁرش ببﯾﻧه ﭼه حاﻟی مﯾﺷه؟

به اﯾن حاﻝ بﺩم فﻘط مﯾتوﻧستم ﮔرﯾه ﮐﻧم همه ی تبصرﻩ هارو همه ی راهارو رفته بوﺩم برای ﻧﺟاتش وﻟی
همه مﯾﮕﻔتن اﺯ راﻩ قاﻧوﻧی اصال ﻧمﯾﺷه با ساواﮐﯾا ﺩر افتاﺩ

قرصی خورﺩم و خوابم برﺩ صبح ﺯوﺩ بﯾﺩار ﺷﺩم ﻧوبت ﺩاﺩﮔاﻩ سام بوﺩ مﯾﻝ به هﯾﭼی ﻧﺩاﺷتم ﯾه ﻟﻘمه ﻧون و
پﻧﯾر خورﺩم و ﻟباس مﺷﮑی ساﺩﻩ ای تن ﮐرﺩم و رفتم ﺩاﺩﮔاﻩ قبﻝ اﺯ وروﺩ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و سﻌی ﮐرﺩم
خوﺩمو ﺁروم ﮐﻧم

به صﻧﺩﻟﯾا ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم پﺩر ماﺩر سام ﮐه قسافﺷون هم اﺯ هم ﺩاغون تر و پرﯾﺷون تر بوﺩ مﻬلﻘا ﮐه همﯾﺷه
خوش ﻟباس و ﻋطر ﺯﺩﻩ بوﺩ تمام موهاش پخش صورتش بوﺩ ﻟباس رﻧگ رو رفته ای تﻧش بوﺩ ﭼﺷماش
ﮐاسه خون بوﺩ و ﻟباﺷو مﯾﺟوﯾﺩ ارسالن خاﻧم به ﻧظر خﯾلی ﺩاغون مﯾومﺩ سر تﮑون ﺩاﺩم به مﻌﻧﯾه سالم
فﻘط مﻬلﻘا ﺟوابمو ﺩاﺩ ﮐﻧارش ﺁﻻ ﻧﺷسته بوﺩ با ﻧﻔرت ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﮐﻧارﺷم ﯾه مرﺩ بوﺩ ﮐه حﺩس ﺯﺩم ﺩاﯾﯾش
باﺷه
باﻻخرﻩ ﺩاﺩﮔاﻩ تﺷﮑﯾﻝ ﺷﺩ تو ﺟاﯾﮕاﻩ خوﺩم ﻧﺷستم ﭼﻧﺩ بار ﻧﻔس ﻋمﯾﻖ ﮐﺷﯾﺩم سام رو ﺁورﺩن ﺩستبﻧﺩ ﺩستش
بوﺩ با بی تابی اﺯ رو صﻧﺩﻟی بلﻧﺩ ﺷﺩم با ﺩﯾﺩن سر و وﺿﻌش اﺷﮏ ﺟلوی ﭼﺷمامو تار ﮐرﺩ

اوﻝ ﻧﮕاهش به ﺯمﯾن بوﺩ وﻟی بﻌﺩ سرﺷو باﻻ ﺁورﺩ و خﯾرم ﺷﺩ ﻟباس مﺷﮑی تﻧش بوﺩ ﮔوﺷه ﻟبش ﺯخمی
بوﺩ و ﭼﻧﺩ ﺟای صورتش ﮐبوﺩ بوﺩ
.
قلبم فﺷرﺩﻩ ﺷﺩ بغض ﺩاﺷت خﻔم مﯾﮑرﺩ ﭼﺷماﺷو اﺯم ﮔرفت و به پﺩر ماﺩرش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ
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مﻬلﻘا خاﻧم با ﺩﯾﺩن سام بلﻧﺩ ﺯﺩ ﺯﯾر ﮔرﯾه ﺁوا مﺩام سﻌی ﺩاﺷت ﺁرومش ﮐﻧه و تذﮐر مﯾﺩاﺩ ﮐه اﯾﻧﺟا ﺩاﺩﮔاهه

ﯾﻬو همه بلﻧﺩ ﺷﺩن ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم ﻧﮕاهم رو ﺁرش ثابت موﻧﺩ

ﻟباس فرم ﺩاﺷت با اخم وارﺩ ﺷﺩ بﻘﯾه ﻧﺷستن ﻧﮕاﻩ ﮔذراﯾی بﻬم اﻧﺩاخت و ﻧﺷست

ﻧاخوﻧامو تو ﺩستم فرو ﮐرﺩم قاﺿی اﻋالم ﮐرﺩ

 مﺟرم سام سﻌاﺩت فرﺯﻧﺩ ارسالن سﻌاﺩت ﺷما با توﺟه ﻟه ﺷواهﺩ و مﺩارک متﻬم به قتﻝ سرهﻧگ ﯾحﯾیمحبی اﺯ ﻧﯾروهای ساﺯمان اطالﻋات و امﻧﯾت ﮐﺷور هستﯾﺩ ﺩفاﻋی اﺯ خوﺩتون ﺩارﯾﺩ؟

سام فﻘط با پوﺯخﻧﺩ به قاﺿی ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ بلﻧﺩ ﮔﻔتم  :اﻋتراض ﺩارم ﺟﻧاب قاﺿی

 اﻋتراض ﺷما وارﺩﻩ بﻔرماﯾﯾﺩبلﻧﺩ ﺷﺩم اﺯ ﺟام :ﺷما ﺩقﯾﻘا با ﭼه مﺩرﮐی موﮐﻝ مﻧو متﻬم مﯾﮑﻧﯾﺩ؟ برای موﮐﻝ من پاپوش ﺩرست ﮐرﺩن ﺷما
اﮔه تمام سوابﻖ اﯾﺷوﻧم برسی ﮐﻧﯾﺩ متوﺟه مﯾﺷﯾﺩ هﯾﭻ ﮔوﻧه سابﻘه ی فﻌاﻟﯾتی ﺩرهﯾﭻ ﮔروﻩ اﻧﻘالبی ﯾا ﺯﺩ
رژﯾم ﻧﺩاﺷته پس ﭼه ﺩﻟﯾلی ﺩارﻩ ﮐه بخواﺩ ﯾه سرهﻧگ ساواک رو ﮐه حتی ﻧمﯾﺷﻧاخته بﮑﺷه؟
قاﺿی با ﺁرامش بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ -اﻋتراَص ﺷما وارﺩ ﻧﯾست مامورا ﺷﻬرباﻧی اﺯ ماﺷﯾن اﯾﺷون سﯾصﺩ ﻧسخه
ی ﭼاپی اﺯ اﻋالمﯾه های ﺿﺩ ﻋالحﺿرت پﯾﺩا ﮐرﺩن و همﭼﻧﯾن اصلحه ای رو ﮐه اﺯ تو ماﺷﯾن مﺟرم سام
سﻌاﺩت پﯾﺩا ﺷﺩﻩ و اثراﻧﮕﺷت روی اسلحه با ﻧحوﻩ ﮐﺷته ﺷﺩن مﻘتوﻝ و اثر اﻧﮕﺷت به ﺟا موﻧﺩﻩ مطابﻘت
ﺩارﻩ پس اﻋتراض ﺷما پذﯾرفته ﻧﯾست

با ﭼﺷمای ﮔﺷاﺩ به قاﺿی ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩم باورم ﻧمﯾﺷﺩ همﭼﯾن ﭼﯾﺯای احمﻘاﻧه و پاپوش بﺯرﮔی برای سام
ﺩرست ﮐﻧن با خﺷم ﮔﻔتم :اﯾن مﺩارک همه ﺟﻌلی هستن همش ﮐار ﺟﻧاب ﯾاور ﺁستاﻧه و همﮑاراﺷوﻧه برای
مﻘصر ﺟلوﻩ ﺩاﺩن سام سﻌاﺩت همش پاپوﺷه
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قاﺿی با ﻋصباﻧﯾت رو مﯾﺯ ﮐوبﯾﺩ :اﻋتراض ﺷما وارﺩ ﻧﯾست اﮔه به اﯾن حرفا اﺩامه بﺩﯾﺩ ﺷما رو هم به
ﺟرم احاﻧت و پاپوش برای مامور باوفای ﺩوﻟت و سرﮔرﺩ ﺁستاﻧه محﮑوم مﯾﮑﻧم

اﺯ ﺷﺩت ﻋصباﻧﯾت و حرص ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩم قاﺿی رو مﯾﺯ ﺯﺩ
 با توﺟه به مﺩارک اراﻋه ﺷﺩﻩ ﺟﻧاب سام سﻌاﺩت به ﺟرم قتﻝ سرهﻧگ ﯾحﯾی محبی به اﺷﺩ مﺟاﺯاتمحﮑوم مﯾﺷه
.تارﯾخ ﺩقﯾﻖ اﻋﺩام با توﺟه به مﯾﺯان ﺟرم و ﺷراﯾط تا ﭼﻬارﺩﻩ روﺯ ﺩﯾﮕه اﻋالم مﯾﺷه ختم ﺟلسه

رو صﻧﺩﻟی افتاﺩم ﺩﯾﮕه هﯾﭼﯾو حس ﻧﮑرﺩم ﺟﺯ ﻧﮕاﻩ سرخ و پر غصه ی سام ﮐه خﯾرم بوﺩ اخماش
پﯾﺷوﻧﯾﺷو ﭼروک اﻧﺩاخته بوﺩ

ﺩوتاسرباﺯ اﺯ باﺯوش ﮔرفتن و ﺩاﺷتن مﯾبرﺩﻧش مﻬلﻘا خاﻧم با ﮔرﯾه ﺟلوی پاش افتاﺩ ارسالن خان رو
صﻧﺩﻟی افتاﺩﻩ بوﺩ و فﻘط ﻧﮕاﻩ مﯾﮑرﺩ ﺁﻻ هم با ﮔرﯾه ﺩست سامو ﮔرفته بوﺩ و مﺩام مﯾﮕﻔت ﻧﺟاتش مﯾﺩﻩ به
هر قﯾمتی سام وﻟی ساﮐت بوﺩ فﻘط ﻧﮕاهﺷون مﯾﮑرﺩ

اﺷﮑام بی صﺩا مﯾومﺩ ﻧﻔﻬمﯾﺩم ﺩاﺩﮔاﻩ ﮐی خاﻟی ﺷﺩ
حﮑم اﻋالم ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺩﯾﮕه هﯾﭻ غلطی ﻧمﯾتوﻧستم بﮑﻧم مﻬلﻘا ﺟلوی ﺩر ﺟلومو ﮔرفت به پام افتاﺩ با ﺟﯾغ و
ﮔرﯾه اﻟتماس مﯾﮑرﺩ ﻧﺯارم طﻧاب ﺩار ﮔرﺩن تﻧﻬا پسرش بﯾﻔته مﯾﮕﻔت مﮕه قوﻝ ﻧﺩاﺩم سام رو ﻧﺟات بﺩم؟

بغض ﺩاﺷت خﻔم مﯾﮑرﺩ ﮔلوم اﺯ ﺷﺩت بغض ﺩرﺩ مﯾﮑرﺩ.

اﺯ اون ﺩاﺩﮔاﻩ ﻟﻌﻧتی بﯾرون رفتم حﮑمو اﻋالم ﮐرﺩن هﻔت روﺯ ﺩﯾﮕه

تو اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯ مرﺩم و ﺯﻧﺩﻩ ﺷﺩم به هر ﺩری ﺯﺩم با هر وﮐﯾﻝ و ﺩاﺩستاﻧی حرﻑ ﺯﺩم

اما ﻧﺷﺩ ﮐارم فﻘط ﺷﺩﻩ بوﺩ ﺯﺟه ﺯﺩن و ﮔرﯾه ﮐرﺩن
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پﯾﺷﻧﻬاﺩ ﺁرش تو ذهﻧم مﯾومﺩ اﮔه قبوﻝ مﯾﮑرﺩم برای همﯾﺷه سام رو اﺯ ﺩست مﯾﺩاﺩم

اﮔه قبوﻝ ﻧمﯾﮑرﺩم مرگﻋﺷﻘمو ﺟلوی ﭼﺷمم مﯾﺩﯾﺩم

روﺯی صﺩ بار مﯾمرﺩم و ﺯﻧﺩﻩ مﯾﺷﺩم ﺩو روﺯ تا اﺟرای حﮑم موﻧﺩﻩ بوﺩ باﻻخرﻩ تصمﯾممو ﮔرفتم خسته تر
و ﺩرماﻧﺩﻩ تر اﺯ همﯾﺷه بوﺩم

قبوﻝ مﯾﮑﻧم ﺯن ﺁرش مﯾﺷم و ﻋﺷﻘمو برای همﯾﺷه ﻧﺟات مﯾﺩم

همﯾن ﮐه بﺩوﻧم سام ﺯﻧﺩست ﻧﻔس مﯾﮑﺷه ساﻟمه برام ﮐافﯾه

اﯾﻧﻘﺩ ﮔرﯾه ﮐرﺩﻩ بوﺩم ﮐه ﺩﯾﮕه صﺩام ﺩرﻧمﯾومﺩ من هﯾﭻ وقت ﻧمﯾتوﻧم ﻧبوﺩن سام رو تحمﻝ ﮐﻧم اما ترﺟﯾح
مﯾﺩم بﺩوﻧم ﺯﻧﺩست و ﻟبخﻧﺩ به ﻟباﺷه تا به خاطر خوﺩخواهی من طﻧاب ﺩار ﮔرﺩﻧش باﺷه

اﯾﻧﻘﺩر ﻋاﺷﻘش بوﺩم ﮐه به خاطرش حاﺿرم خوﺩمو به همه ی ﺁﺩمای ﺩﻧﯾا بﻔروﺷم

بلﻧﺩ ﺷﺩم ﺷﺩﻩ بوﺩم مرﺩﻩ ی متحرک مﯾخواستم برای ﺁخرﯾن بار ببﯾﻧمش بﻌﺩﺷم برم سراغ ﺁرش بﮕم
پﯾﺷﻧﻬاﺩﺷو قبوﻝ مﯾﮑﻧم ﺯﻧش مﯾﺷم ﺯﻧﺩﮔﯾمو تباﻩ مﯾﮑﻧم

برای همﯾﺷه سام رو اﺯ ﺩست مﯾﺩم تا بتوﻧه ﺯﻧﺩﻩ بموﻧه تا ﻋﺷﻘم بتوﻧه ﻧﻔس بﮑﺷه تا حﺩاقﻝ ﮔاهی مخﻔﯾاﻧه
بتوﻧم ﭼﺷمای خوﺷرﻧگ اغواﮐﻧﻧﺩﺷو ببﯾﻧم

ﻟباس ﮐرمی رﻧﮕرو رفته ای پوﺷﯾﺩم و رفتم ساﺯمان
حﮑممو ﻧﺷون ﺩاﺩم ﺩاخﻝ اتاق مالقات رفتم سام رو صﻧﺩﻟی ﻧﺷسته بوﺩ ﺩستاش اﺯ پﺷت ﺩستبﻧﺩ بوﺩ

302

رو ﭼﺷماش ﭼﺷم بﻧﺩ مﺷﮑی بوﺩ ﻧﻔسم برﯾﺩ ﯾه سرباﺯ ﮐﻧارش بوﺩ

سرﺷو باﻻﺁورﺩ ﻧمﯾتوﻧست ببﯾﻧه مﻧو ﻟباش خﺷﮏ ﺷﺩﻩ و خوﻧی بوﺩ

اﺷﮑی سرسختاﻧه اﺯ ﮔوﺷه ی ﭼﺷمم پاﯾﯾن اومﺩ با صﺩای بم و مرﺩوﻧه ای اسممو ﺯمﺯمه ﮐرﺩ
 -پرﯾﻧاﺯ توﯾی؟

ﻟبامو تو ﺩهﻧم ﺟمع ﮐرﺩم فﻘط بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم تﻧﺩ تﻧﺩ اﺷﮑامو پاک مﯾﮑرﺩم ﮐه با ﺩقت ببﯾﻧمش

پاهای بی حسمو ﺩﻧباﻝ خوﺩم ﮐﺷﯾﺩم
با صﺩاﯾی ﮐه اﺯ ته ﭼاﻩ ﺩرمﯾومﺩ ﮔﻔتم
 -سام خوﺩتی؟ ﭼه بالﯾی سرت ﺁورﺩن؟

ﻟبخﻧﺩ بی ﺟوﻧی ﺯﺩ :ﮔرﯾه ﻧﮑن پری ﮔرﯾه هات اﺯ همه ﺯخمام بﯾﺷتر ﺩرﺩ ﺩارﻩ

ﻧﻔسم برﯾﺩ

ﻧﻔسام مﯾلرﺯﯾﺩ اﻧﮕار برای ﺁخرﯾن بار بوﺩ ﺩاﺷتم اﯾن صﺩارو مﯾﺷﻧﯾﺩم
رو به سرباﺯﻩ ﮔﻔتم  :ﻋوﺿﯾا ﭼرا ﭼﺷماﺷو بستﯾﺩ؟ ﭼی ﮐارش ﮐرﺩﯾﺩ؟
بی تﻔاوت ﮔﻔت :ﺩو روﺯ ﺩﯾﮕه اﺟرای حﮑم اﻋﺩامﺷه باﯾﺩ ﭼﺷماش بسته باﺷه ﺩستور ﺩارم

صﺩای سام مﯾلرﺯﯾﺩ برای اوﻟﯾن بار ﻟرﺯش صﺩای ﻋﺷﻘمو حس ﮐرﺩم
 پرﯾﻧاﺯ ﮐاش مﯾﺷﺩ برای اخرﯾن بار ﭼﺷماتو ببﯾﻧم موقع اﺟرای حﮑم بﯾا مﯾخوام وقتی ﺟوﻧای ﺁخرمو مﯾﮑﻧموقتی ﺩﯾﮕه ﻧﻔسم باﻻ ﻧمﯾاﺩ خﯾرﻩ تو ﭼﺷمای تو بمﯾرم

303

اﺷﮑام پﺷت هم رو ﮔوﻧم ﺟاری مﯾﺷﺩ مﯾخواستم بﮕم سام اومﺩم همه ﭼﯾو تموم ﮐﻧم اومﺩم برای اخرﯾن بار
صﺩای ﻋﺷﻘمو بﺷﻧوم و خوﺩمو حراج ﮐﻧم برای ﯾﮑی ﺩﯾﮕه تا بی ﻧﻔس ﺷﺩن ترو ﻧبﯾﻧم تا صورت ﺯخمﯾتو
ﭼﺷمای بستتو ﻧبﯾﻧم

وﻟی فﻘط ساﮐت ﺷﺩم سام حاﺿر بوﺩ بمﯾرﻩ اما ﺩست ﺁرش بﻬم ﻧخورﻩ

ﺯمﺯمه ﮐرﺩ  :پری مﯾخواستم با هم باﺷﯾم مﯾخواستم هر ﺷب تو ﭼﺷمات خﯾرﻩ ﺷم و بخوابم مﯾخواستم
ﺩستات تو ﺩست من قﻔﻝ باﺷه مﯾخواستم خﯾلی ﺩاﺷته باﺷمت اﯾﻧﻘﺩ ﮐه سﯾر ﺷم بﮕو ﭼﻘﺩ ﺩوسم ﺩاری

با ﮔرﯾه ﮔﻔتم :بﯾﺷتر اﺯ ﺟوﻧم
 بﮕو ﺟﺯ من ﻧمﯾﺯاری هﯾﭻ مرﺩی ﻟمست ﮐﻧهبا ﮔرﯾه ﮔﻔتم :ﻧمﯾﺯارم ﺩست ﮐسی ﺟﺯ تو بﻬم بخورﻩ
 بﮕو ﺟﺯ من ﻧمﯾﺯاری هﯾﭻ ﻧﮕاهی ﺩﻟتو بلرﺯوﻧه ﻧمﯾﺯارم قسم بخور ﮐه سراغ اون ارش حﯾوون ﻧمﯾری پرﯾﻧاﺯ اﮔه اون ﻋوﺿی اسمتم بﯾارﻩ اﻧﮕار ﺩارن سﯾخ ﺩاغتو قلبم فرو مﯾﮑﻧن

سﮑوت ﮐرﺩم ﮐه با ﻋﺟﺯ ﮔﻔت" قسم بخور ﻟﻌﻧتی

بلﻧﺩ ﺷﺩم اﺯ رو صﻧﺩﻟی
سرباﺯ ﮔﻔت وقت مالقات تمومه
بﻌﺩم ﺩو تاغوﻝ تﺷن سامو برﺩن
با قﺩم های سست سمت اتاق ﺁرش رفتم تا حﮑم مرگ خوﺩمو امﺿا ﮐﻧم ﺩر ﻧﺯﺩﻩ ﺩاخﻝ رفتم

سر بلﻧﺩ ﮐرﺩ :مﮕه توﯾلست؟
وقتی مﻧو ﺩﯾﺩ ساﮐت ﺷﺩ پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ
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 ﭼی ﮐار ﺩاری ؟ سرم ﺷلوغهبا بی روح ترﯾن صﺩای ممﮑن ﮔﻔتم :اومﺩم بﮕم پﯾﺷﻧﻬاﺩتو قبوﻝ مﯾﮑﻧم

پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ :ﮔﻔته بوﺩم برمﯾﮕرﺩی ﺩﯾﮕه ﺩﯾرﻩ مﯾخوام مرﺩن اون ﯾارو رو با ﭼﺷمای خوﺩم ببﯾﻧم

با وحﺷت بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم و با ﻟﮑﻧت ﮔﻔتم  :مﻧظورت ﭼﯾه ﻟﻌﻧتی؟ تو خوﺩت ﮔﻔتی اﮔه راﺿی به اﺯﺩواج
ﺷم سامو ﺁﺯاﺩ مﯾﮑﻧی
.
پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ :هر ﺟوابی ﯾه وقتی ﺩارﻩ اﯾن ﺟوابو باﯾﺩ اون وقتی مﯾﺩاﺩی ﮐه سه متر ﺯبون ﺩراﺯ ﮐرﺩی ﭼی
ﺷﺩ؟ ﮔﻔته بوﺩی ﺟﺯ سام ﻧمﯾﺯاری ﺩست ﮐسی بﻬت بخورﻩ

تﮏ تﮏ ﺟمله هاﺷو با تمسخر و ﻧﻔرت خاصی به ﺯبون مﯾاورﺩ

بﻬش ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩم ﺩستﺷو ﮔرفتم اخم ﮐرﺩ ﺯﺩم ﺯﯾر ﮔرﯾه با هﻖ هﻖ ﮔﻔتم :غلط ﮐرﺩم ﺁرش ﮔه خورﺩم هر
ﭼی تو بﮕی هر ﭼی تو بخوای فﻘط ﻧﺯار سامو بﮑﺷن هر ﮐاری بﮕی مﯾﮑﻧم اﮔه با مرﺩﻧم راﺿی مﯾﺷی
ﺟلوت خوﺩمو مﯾﮑﺷم فﻘط اوﻧو ﻧﺟات بﺩﻩ

ﺟلو پاش افتاﺩم هﻖ هﻖ مﯾﮑرﺩم اخمش غلﯾظ تر ﺷﺩ ﺩستﺷو اﺯ تو ﺩستم بﯾرون ﮐﺷﯾﺩ و با ﻋصباﻧﯾت ﮔﻔت
بسه بلﻧﺩ ﺷو

بلﻧﺩ ﺷﺩم اوﻧم بلﻧﺩ ﺷﺩ
بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ :امروﺯ اخرﯾن باری باﺷه ﮐه مﯾبﯾﻧم برا اون مرتﯾﮑه ﺩاری ﮔرﯾه مﯾﮑﻧی وﮔرﻧه..
سرﯾع ﮔﻔتم :باﺷه هر ﭼی تو بﮕی
ﻧﻔسﺷو تو صورتم فوت ﮐرﺩ :فرﺩا مﯾای با من ﻋﻘﺩ مﯾﮑﻧﯾم وقتی بله ﮔﻔتی برﮔه ﻋﻘﺩﻧامه امﺿا ﺷﺩ سامم
ﺁﺯاﺩ مﯾﺷه اﻻﻧم بﯾرون باش ﻧمﯾخوام با اﯾن رﯾخت ببﯾﻧمت فرﺩا صبح مﯾام ﺩﻧباﻟت
با حاﻝ ﺩاغون رفتم مسافر خوﻧه
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ﺩست و پاهام مﯾلرﺯﯾﺩ تو فﮑر اﯾن بوﺩم ﮐه برم خوﻧه ی ارسالن خان و بﻬش خبر بﺩم مﯾخوام با ﺁرش
اﺯﺩواج ﮐﻧم تا سام ﺁﺯاﺩ بﺷه

وﻟی ﺩوبارﻩ پﺷﯾمون ﺷﺩم اﮔه سام بﻌﺩ ﺁﺯاﺩﯾش اﯾﻧو مﯾﺷﻧﯾﺩ ﮐه من به خاطر اون راﺿی به اﺯﺩواج با ﺁرش
ﻋوﺿی ﺷﺩم.

مطمئﻧم هﯾﭻ وقت خوﺩﺷو ﻧمﯾبخﺷﯾﺩ

هر ﭼﻧﺩ اﮔه اﻻﻧم بﻬش ﻧمﯾﮕﻔتم خوﺩش مﯾﻔﻬمﯾﺩ به خاطر اون اﯾن ﮐارو ﮐرﺩم

مﯾخواستم ﺁخرﯾن راهم اﻧتخاب ﮐﻧم سام پس فرﺩا اﻋﺩام مﯾﺷﺩ

ﺁﻻ ﮔﻔته بوﺩ هر ﺟور ﺷﺩﻩ ﻧﺟاتش مﯾﺩﻩ اما من ﻧمﯾتوﻧستم به حرﻑ اون ﺩﻝ خوش ﮐﻧم

فﻘط تا فرﺩا وقت بوﺩ ﭼون ﯾه روﺯ قبﻝ اﻋﺩام ﺩﯾﮕه با هﯾﭻ تبرئه و پارتی باﺯی ﻧمﯾﺷﺩ ﯾه ﺯﻧﺩاﻧی اﻋﺩامی
رو ﻧﺟات ﺩاﺩ

ﯾﻧی فﻘط تا فرﺩا وقت بوﺩ اﮔه فرﺩا مﯾﮕذﺷت ﺩﯾﮕه حتی ﺁرﺷم ﻧمﯾتوﻧست سام رو ﻧﺟات بﺩﻩ

باورم ﻧمﯾﺷﺩ ﺩارم تن به همﭼﯾن ﮐاری مﯾﺩم اﺯﺩواج با ﺁرش ﯾﻧی باختن همه ﺯﻧﺩﮔﯾم
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ﯾﻧی باختن سام
ﯾﻧی ﺩﯾﮕه هﯾﭻ وقت حتی حﻖ ﻧﺩارم تو فﮑرم به سام برسم

ﭼون خﯾاﻧته به ﺷوهرم مﯾﺷه ﯾﻧی حتی تو فﮑرمم ﻧمﯾتوﻧم ﺩوسش ﺩاﺷته باﺷم

ﭼون خﯾاﻧت به ﺁرش محسوب مﯾﺷه

ﭼطور مﯾتوﻧستم با ﮐسی باﺷم ﮐه هﯾﭻ مﯾلی بﻬش ﻧﺩارم من ﭼطور مﯾتوﻧم با ﺁﺩم وحﺷی و قاتلی مثﻝ ﺁرش
ﮐه

ﻋﯾن ﺁب خورﺩن ﺁﺩم مﯾﮑﺷه ﺯﻧﺩﮔی ﮐﻧم

اون حتی به مﻧم ﻧﮕﻔته ﮐه ﺩوسم ﺩارﻩ حتی ﯾه حرﻑ محبت ﺁمﯾﺯم بﻬم ﻧﺯﺩﻩ ﮐه ﺩﻝ خوش ﮐﻧم ﯾه ﺯﻧﺩﮔی ساﺩﻩ
و با محبت و تﻔاهم ﺩر اﻧتظارمه

ﮐه با خوﺩم بﮕم ﺩرسته ﻋاﺷﻘش ﻧﯾستم اما حﺩاقﻝ اﺩم مﻬربون و خوبﯾه و مﯾتوﻧم تحملش ﮐﻧم

ﭼطور بﻌﺩ اﯾن ﮐه سر سﻔرﻩ ی ﻋﻘﺩ به ﺁرش بله ﮔﻔتم

مﯾتوﻧم تو ﭼﺷمای سام ﻧﮕاﻩ ﮐﻧم
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ﭼطور مﯾتوﻧم ﺩستای ﺩاغﺷو ﺁغوﺷﺷو برای همﯾﺷه اﺯ ﺩست بﺩم

من بﻬش قوﻝ ﺩاﺩم ﮐه ﻧذارم ﺩست هﯾﭻ مرﺩی ﺟﺯ اون بﻬم بخورﻩ

ﭼطوری ﺯﯾر قوﻟم بﺯﻧه؟

به همه ی اﯾﻧا فﮑر ﮐرﺩم به اﯾن ﮐه ﺩﯾﮕه هﯾﭻ وقت ﻧمﯾتوﻧم خوﺩمو ﮐﻧار سام تصور ﮐﻧم ﭼون تصورﺷم
خﯾاﻧته به اﯾن ﮐه مﺟبورم بﻘﯾه ﻋمرمو برﺩﻩ ی ﯾه ساواﮐﯾه قاتﻝ بی احساس ﺁﺩم ﮐش باﺷم

اﯾﻧﻘﺩ اﺷﮏ رﯾختم ﮐه ﺩﯾﮕه ﭼﺷمام باﺯ ﻧمﯾﺷﺩ
قرصی خورﺩم و خوابﯾﺩم فرﺩا قطﻌا روﺯ مرﮔمه وﻟی برای ﻧﺟات سام باﯾﺩ تن به ﯾه اﺯﺩواج اﺟباری مﯾﺩاﺩم

برای ﻧﺟات سام باﯾﺩ اوﻧو واسه همﯾﺷه اﺯ ﺩست مﯾﺩاﺩم اون ﻟحظه ای ﮐه بﻬم ﮔﻔت ﺩوستم ﺩارﻩ با وﻟع
ﻟباموبوسﯾﺩ مﻧو محﮑم تو بغلش ﮐﺷﯾﺩ وقتی ﮐه با اون ﭼﺷای قﺷﻧﮕش خﯾرﻩ ﻧﮕاهم مﯾﮑرﺩ مﺩام ﺟلوی ﭼﺷمم
رژﻩ مﯾرفت

ﮐم ﮐم ﭼﺷمام سﻧﮕﯾن ﺷﺩ و ﺩﯾﮕه ﭼﯾﺯی ﻧﻔﻬمﯾﺩم

صبح با صﺩای ﮐوبﯾﺩﻩ ﺷﺩن ﺩر با وحﺷت اﺯ ﺟا پرﯾﺩم

سﯾﻧمو صاﻑ ﮐرﺩم و ﮔﻔتم  :ﮐﯾه؟
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 -صاحب مسافر خوﻧه هستم خاﻧم فرهاﺩی ﯾه مرﺩ اومﺩﻩ اﯾﻧﺟا مﯾﮕه با ﺷما ﮐار ﺩارﻩ سرﯾع بﯾاﯾﺩ ﻟطﻔا

باﺷه ای ﮔﻔتم و بلﻧﺩ ﺷﺩم به ساﻋت ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم ﻧه صبح بوﺩ

ﯾﻧی ﮐی مﯾتوﻧست باﺷه

رفتم اﺯ تو ساﮐم ﯾه ﻟباس ﻧﯾلی با ساق پوﺷﯾﺩم روسری رو موهام اﻧﺩاختم و بﯾرون رفتم

به سمت راهرو مسافر خوﻧه رفتم ﮐه با ﺩﯾﺩﻧش ﭼﺷمام ﮔرﺩ ﺷﺩ

ﺁرش بوﺩ با ﻟباس سر تا سر مﺷﮑی

تﮑﯾه به ﺩﯾوار ﺩاﺩﻩ بوﺩ و اخمی رو پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ

ﻧﮕاهی بﻬم اﻧﺩاخت با ﯾاﺩﺁوری اتﻔاقات ﺩﯾروﺯ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و با صﺩای خﻔه ای سالم ﮐرﺩم
.
ﻧﮕاهی به سر تا پام اﻧﺩاخت و ﮔﻔت :با اﺟاﺯﻩ ی ﮐی تو اﯾن ﭼﻧﺩ روﺯ تو اﯾن سﮕﺩوﻧی بوﺩی؟

بﻬش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم
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پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و بی تﻔاوت ﮔﻔت :سام فرﺩا اﻋﺩام مﯾﺷه حﮑمش اومﺩﻩ

با وحﺷت ﮔﻔتم :مﻧظورت ﭼﯾه من ﮐه...

حرفمو قطع ﮐرﺩ :به حرفای ﺩﯾروﺯم خوب فﮑر ﮐرﺩی؟

ﺁب ﺩهاﻧمو قورت ﺩاﺩم و باﺩصﺩای خﻔه ای ﮔﻔتم :ﮔﻔتم ﮐه قبوﻝ مﯾﮑﻧم هر ﭼی تو بخوای وﻟی حتی ﯾه
خراﺷم ﻧمﯾخوام بﻬش بﯾﻔته

بی تﻔاوت ﮔﻔت:مﯾﺩوﻧی مﯾتوﻧم ﯾه ﮐاری ﮐﻧم ﮐه هم صاحب تو باﺷم هم بﯾﺷتر اﺯ ﯾه خراش به تن اون
بﯾﻔته؟

با ﻟبخﻧﺩ مﻌﻧا ﺩاری ﮔﻔتم:تو اﯾن ﮐار و ﻧمﯾﮑﻧی ﭼون تا ﺯماﻧی من مطﯾع حرفاتم ﮐه سام ﺯﻧﺩﻩ وساﻟم باﺷه
ﻧﻔسش قطع بﺷه ﻧﻔسمو قطع مﯾﮑﻧم

پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ
 -اومﺩم سراغت ﮐه برﯾم محﺿر سرﯾع حاﺿر ﺷو ﺟلو ﺩر مﻧتظرم

بﻌﺩم اﺯ ﺟلوی ﻧﮕاهم ﻧاپﺩﯾﺩ ﺷﺩ قصﺩ ﻧﺩاﺷتم ﻟباسمو ﻋوض ﮐﻧم اﯾن اﺯﺩواج حﮑم مرگ مﻧو ﺩاﺷت
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رفتم ساﮐمو ﺁورﺩم و سوار ماﺷﯾﻧش ﺷﺩم

پاﺷو رو ﮔاﺯ ﮔذاﺷت ﭼﺷمم ب ﺟﻌبه ی ﺟلو ماﺷﯾن افتاﺩ ورش ﺩاﺷتم و باﺯش ﮐرﺩم ﯾه حلﻘه ی ظرﯾﻑ و
قﺷﻧگ بوﺩ ﮐه واسه من حﮑم حلﻘه ی ﺩارم بوﺩ

ﻧﮕاهم خﯾرﻩ رو حلﻘه بوﺩ:ﺁرش

_ﭼﯾه

 -مﯾﺷه اوﻟش برم سام رو ببﯾﻧم؟

با اخم ﮔﻔت :ﻧه ﻧمﯾﺷه

اﺷﮑام سراﺯﯾر ﺷﺩ :ﺁرش ﯾﻧی برای ﻧﺟات سام هﯾﭻ راﻩ ﺩﯾﮕه ای ﻧﯾس؟ حاﺿرم هر ﮐاری بﮑﻧم حتی
حاﺿرم ﺟای اون اﻋﺩام بﺷم

فﻘط ﻧﮕاهم ﮐرﺩ با ﭼﺷمای تﯾﺯ ﮔﻔت :اﯾﻧﻘﺩر ﺩوسش ﺩاری؟؟؟

سرمو پاﯾﯾن اﻧﺩاختم :من اﺯ اوﻟم سام رو ﺩوست ﺩاﺷتم خﯾلی قبﻝ اﯾن ﮐه ترو ببﯾﻧم اﻻﻧم اﮔه ﺩارم تن به اﯾن
اﺯﺩواج اﺟباری مﯾﺩم فﻘط برای ﻧﺟات اوﻧه اﯾﻧو هرﮔﺯ فراموش ﻧﮑن

ﺩﻧﺩوﻧاش رو هم فﺷرﺩﻩ ﺷﺩ :وقتی ﻋﻘﺩ ﻧامه امﺿا ﺷﺩ ﻧﺷوﻧت مﯾﺩم باﯾﺩ ﮐﯾو ﺩوست ﺩاﺷته باﺷی و ﭼﺟوری
ﺩوست ﺩاﺷته باﺷی
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ﺟلوی محﺿر ﻧﮕه ﺩاﺷت
به سمتم برﮔﺷت با اﻧﮕﺷت اﺷارﻩ به سرم ﺯﺩ :اﮔه تو فﮑرت
بﻌﺩم به قلبم اﺷارﻩ ﮐرﺩ :ﯾا تو قلبت ﮐسی ﺟﺯ من باﺷه خوﺩم ﺟﻧاﺯﺷو ﺟلوت مﯾﻧﺩاﺯم

با وحﺷت ﮔﻔتم" باﺷه هر ﭼی تو بﮕی

با اخم ﮔﻔت :من تحمﻝ هر ﭼﯾﺯی ﺟﺯ خﯾاﻧتو ﺩارم اﮔه حتی فﮑرت طرﻑ اون پسرﻩ برﻩ ﺟﻔتتوﻧو سالخی
مﯾﮑﻧم

به خوﺩش اﺷارﻩ ﮐرﺩ :ﮐسی ﮐه ماﻝ مﻧه تا اخرﺷم ماﻝ من مﯾموﻧه پس اﺯ حاﻻ فﮑرای مﺯخرفو ﺩور برﯾﺯ
تو ماﻝ مﻧی ﯾا با مﯾﻝ خوﺩت ﯾا با ﺯور

بﻌﺩم اﺷارﻩ ﮐرﺩ بﯾام پاﯾﯾن

با ترس به اون ساختمون محﺿر ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم

حس مﯾﮑرﺩم اﯾﻧﺟا ﺁخر ﺩﻧﯾاس مﭻ ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ ﺩﻧباﻝ خوﺩش

وارﺩ اتاق ﻋاقﺩ ﺷﺩﯾم ﺁرش سالم ﮐرﺩ مﺩارک ﺟﻔتموﻧو بﻬش تحوﯾﻝ ﺩاﺩ ﯾه پﯾرمرﺩ خوش ﭼﻬرﻩ بوﺩ
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به ﺁرش اﺷارﻩ ﮐرﺩ :پسرم همراﻩ ﻋروس خاﻧم بﻔرماﯾﯾﺩ تو اون اتاق بﺷﯾﻧﯾﺩ تا بﯾام صﯾغه ﻋﻘﺩ رو ﺟاری ﮐﻧم

به ﺁرش ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم :صﯾغه ﭼه مﺩتی؟

ﺁرش بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩ و بی تﻔاوت ﮔﻔت :ﻋﻘﺩ ﺩائم

مرﺩﻩ سر تﮑون ﺩاﺩ ﺁرش بﻬم اﺷارﻩ ﮐرﺩ ﮐه برﯾم تو اون اتاقه.

ﺿربان قلبم تﻧﺩ مﯾﺯﺩ ﮐه پﯾرمرﺩﻩ ﮔﻔت ﺩخترم ﺷما ﮐه ﮔواهی فوت پﺩرمرحومتون هست مﺷﮑلی ﻧﯾست
ﺷروع ﮐﻧم؟

ﺁرش خوﻧسرﺩ ﮔﻔت:صبر ﮐﻧﯾﺩ پﺩرم برسه ﻟطﻔا

_خﯾلﯾم خوب

ﮐﻧار ﺁرش ﻧﺷستم و به ساﻋت خﯾرﻩ ﺷﺩم.
ﺁﻻ:
همراﻩ ﺩاﯾی رفتﯾم تو اتاق اون مرﺩ حاﺿر بوﺩم برای ﻧﺟات سام ﺟوﻧمم بﺩم ﺷﻧﯾﺩﻩ بوﺩم اون ﺩخترﻩ پرﯾﻧاﺯم
هر ﮐاری ﮐرﺩﻩ تا ﻧﺟاتش بﺩﻩ

وﻟی اون بﺩبخت ﺁﻩ ﺩر بساطش ﻧبوﺩ ﭼطور مﯾخواست سام رو ﻧﺟات بﺩﻩ مﻘصر اصلی اﯾن روﺯا اون
ﺩخترﻩ ی ﺁﺷغاﻝ حرومﺯاﺩﻩ بوﺩ
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ﺷﻧﯾﺩﻩ بوﺩم ﺩارﻩ با ﺁرش اﺯﺩواج مﯾﮑﻧه امروﺯ باورم ﻧمﯾﺷﺩ اﯾﻧﻘﺩ راحت قﯾﺩ سام رو بﺯﻧه و بخواﺩ روﺯ قبﻝ
اﻋﺩام سام برﻩ با ﯾﮑی ﺩﯾﮕه

ﭼﻘﺩر هرﺯﻩ و بﯾﺷرﻑ بوﺩ

با ﺩاﯾی با ﭼﻧﺩ تا اﺯ ﮔرﺩن ﮐلﻔتا و ﺁﺩمای سﯾاسی حرﻑ ﺯﺩﻩ بوﺩﯾم همه ﻧوع پﯾﺷﻧﻬاﺩﯾم بﻬﺷون ﺩاﺩﻩ بوﺩﯾم

اﯾن ﺩﯾﮕه ﺁخرﯾن ﺷاﻧسمون بوﺩ ﺩاﯾی تو اتاق اون مرﺩﻩ بوﺩ و ﺩاﺷتن با هم مﻌامله مﯾﮑرﺩن

ﺩاﯾی مﯾﮕﻔت اﯾن ﺩﯾﮕه تﻧﻬا ﺷاﻧسموﻧه مﺩت ﺯﯾاﺩی بوﺩ با هم ﮔپ و ﮔﻔت مﯾﮑرﺩن

اﯾن مرﺩﻩ قرار بوﺩ قاﺿی رو بخرﻩ ﯾه سﯾاستمﺩار ﮐله ﮔﻧﺩﻩ بوﺩ

قرار بوﺩ ﮐال سام رو تبرئه ﮐﻧه و با ﯾه ﭼﯾﺯ ﺟﻌلی بی ﮔﻧاهﯾﺷو اثبات ﮐﻧه

ﺩﻝ تو ﺩﻟم ﻧبوﺩ فﻘط خﺩا خﺩا مﯾﮑرﺩم اﯾن ﺷاﻧس ﺁخر بوﺩ تﻧﻬا راﻩ ﻧﺟات سام

ﻧمﯾﺩوﻧم ﺩاﯾی ﭼه وﻋﺩﻩ ای ﺩاﺩﻩ بوﺩ بﻬش و مﻌاملﺷون ﭼی بوﺩ

برای من فﻘط ﻧﺟات سام مﻬم بوﺩ
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باﻻخرﻩ ﺩاﯾی بﯾرون اومﺩ به سرﻋت اﺯ رو صﻧﺩﻟی پرﯾﺩم

 :ﭼی ﺷﺩ ﺩاﯾی

ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ :ﺩرست ﺷﺩ سام همﯾن اﻻن ﺁﺯاﺩ مﯾﺷه فرﺩا هم تو ﺩاﺩﮔاﻩ تبرئه مﯾﺷه

باورم ﻧمﯾﺷﺩ بی حاﻝ روی صﻧﺩﻟی افتاﺩم باورم ﻧمﯾﺷﺩ بﻌﺩ اﯾن همه ﺩوﻧﺩﮔی باﻻخرﻩ سام ﺁﺯاﺩ ﺷﺩﻩ

اﺷﮏ ﺷوق تو ﭼﺷام ﻧﺷست

ﺩاﯾی ﺩستمو ﮔرفت :برو ﺩخترﺟون به خاﻧواﺩﺷم خبر بﺩﻩ ﺩر ﺯﻧﺩان برن ﺩﯾﺩﻧش

با همه سرﻋت سمت اون ساﺯمان ﻟﻌﻧتی رفتم

اون مرﺩﻩ حﮑم ﺁﺯاﺩﯾﺷو ﺩاﺩﻩ بوﺩ

ﺟلوی ﺩرش توقﻑ ﮐرﺩم همﺯمان با من سام هم بﯾرون اومﺩ
ﺩﯾﺩﻧش ﺟا خورﺩم رﯾﺷاش بلﻧﺩ ﺷﺩﻩ بوﺩ و خﯾلی ﻻغر تر به ﻧظر مﯾرسﯾﺩ

سرﯾع اﺯ ماﺷﯾن پرﯾﺩم پاﯾﯾن و تو بغلش افتاﺩم
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سام ﮐالفه بوﺩ اﺯ تو بغلش خارﺟم ﮐرﺩ :ﭼﺟوری ﺁﺯاﺩ ﺷﺩم ؟

با ﮔرﯾه ﮔﻔتم :ﻟﻌﻧتی مﯾﺩوﻧی تواﯾن مﺩت هﺯار بار مرﺩم و ﺯﻧﺩﻩ ﺷﺩم؟ مﯾﺩوﻧی ﭼﻘﺩ ﺩﻟم برای ﭼﺷمات تﻧگ
ﺷﺩﻩ بوﺩ؟

ﺩستی تو موهاش ﮐﺷﯾﺩ و ﮐالفه پرسﯾﺩ" ﺁﻻ من ﭼﺟور ﺁﺯاﺩ ﺷﺩم ؟ فرﺩا حﮑم اﻋﺩامم بوﺩ

 تو اﯾن مﺩت من و ﺩاﯾﯾم هر ﮐاری ﮐرﺩﯾم واسه ﺁﺯاﺩﯾت امروﺯ باﻻخرﻩ حﮑم ﺁﺯاﺩﯾتو ﮔرفتم ﺩاﯾﯾم با ﯾهﮔرﺩن ﮐلﻔت حرﻑ ﺯﺩﻩ بوﺩ مﺩت ﺯﯾاﺩی بوﺩ سﻌی ﺩاﺷت راﺿﯾش ﮐﻧه باﻻخرﻩ قاﺿﯾو خرﯾﺩ و ﯾه مﺩرک
ﺟﻌلی برای ﺁﺯاﺩﯾت ﺟور ﮐرﺩ

 -پرﯾﻧاﺯ ﮐﺟاست؟؟

با حرص ﮔﻔتم :من ﭼمﯾﺩوﻧم قبرستوﻧه سر سﻔرﻩ ی ﻋﻘﺩﻩ ﯾه روﺯ قبﻝ اﻋﺩام ﻋﺷﻘش با ﯾﮑی ﺩﯾﮕه رﯾخته رو
هم

با ﭼﺷمای ﮔﺷاﺩ ﮔﻔت :مﻧظورت ﭼﯾه؟ ﭼرا مﺯخرﻑ مﯾﮕی؟

بی تﻔاوت ﮔﻔتم :ﺩﻟﯾلی ﻧﺩارﻩ مﺯخرﻑ بﮕم ﺩﯾروﺯ ﮔﻔت قرارﻩ با ﺁرش اﺯﺩواج ﮐﻧه احتماﻻ اﻻﻧم سر سﻔرﻩ ی
ﻋﻘﺩن و اون ﺩخترم ﺩارﻩ بله مﯾﮕه
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سام هلم ﺩاﺩ و ﺩاﺩﺯﺩ :ﮔه خورﺩﻩ

ﺩستﺷو ﮐﺷﯾﺩم" ﮐﺟا مﯾری سام؟

ﺩاﺩ ﺯﺩ -وﻟم ﮐن ﺁﻻ امﮑان ﻧﺩارﻩ بﺯارم پرﯾﻧاﺯ ماﻝ اون حرومﺯاﺩﻩ بﺷه

سوﯾﯾﭼو اﺯ ﺩستم ﮐﺷﯾﺩ و ﮔﻔت:ﮐﺟان اﻻن؟

فﻘط با ﭼﺷای خﯾس ﻧﮕاهش ﮐرﺩم باورم ﻧمﯾﺷﺩ خوﺩﺷو واسه اون ﺩخترﻩ ی ﻟﺟن اﯾﻧﺟوری به ﺁب و ﺁتﯾش
بﺯﻧه ﺩاﺩ بلﻧﺩی ﺯﺩ :مﯾﮕم ﮐﺩوم ﮔوری ان اﻻن؟

بغﺿمو قورت ﺩاﺩم وﮔﻔتم:احتماﻻ ﺩفترخوﻧه ی خﯾابون ﻻﻟه ان ﺁوا ﮔﻔت امروﺯ مﯾرﻩ اوﻧﺟا

سوار ماﺷﯾن ﺷﺩ و به سرﻋت برق اﺯ ﺟلوی ﭼﺷام ﻧاپﺩﯾﺩ ﺷﺩ.

تﻧﻬا صﺩاﯾی ﮐه ﺷﻧﯾﺩم ﺟﯾغ ﻻستﯾﮑای ماﺷﯾن بوﺩ

ﺩستامو بﻬم فﺷرﺩم واﺯ ته قلبم ﺁرﺯو ﮐرﺩم قبﻝ اﺯ اﯾﻧﮑه سام برسه به محﺿر ﻋﻘﺩ ﮐرﺩﻩ باﺷن وهمه ﭼی
تموم ﺷﺩﻩ باﺷه

ﻧمﯾخواستم ﺁﺩرس اﺷتباﻩ به سام بﺩم ﮐه بﻌﺩﻩ ها اﺯم متﻧﻔر ﺷه اما ترس خﯾلی بﺩی تو ﺩﻟم موج مﯾﺯﺩ ﮐه سام
ﺯوﺩ برسه و ﻋﻘﺩ و بﻬم بﺯﻧه
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قلبم به ﺷﺩت به سﯾﻧم می ﮐوبﯾﺩ.

پرﯾﻧاﺯ:
صﯾغه ی ﻋﻘﺩ ﺟاری ﺷﺩ ﻋاقﺩ برای ﺩومﯾن بار پرسﯾﺩ  :خاﻧم پرﯾﻧاﺯ فرهاﺩی ﺁﯾا وﮐﯾلم با مﻬرﯾه ﺩوﯾست
سﮑه تمام بﻬار ﺁﺯاﺩی و ﯾﮏ ﺟلﺩ ﮐالم هللا مﺟﯾﺩ ﺷما را به ﻋﻘﺩ ﺁقای ﺁرش ﺁستاﻧه ﺩر بﯾاورم؟
ﭼﺷمم به ﺩر بوﺩ اما هﯾﭻ اتﻔاقی ﻧﯾﻔتاﺩ ﺩر طوﻝ تمام اﯾن صﯾغه ﻟﻌﻧتی

قطرﻩ اﺷﮑی اﺯ ﮔوﺷه ﭼﺷمم ﭼﮑﯾﺩ ﺁرش تﯾﺯ ﻧﮕاهم ﮐرﺩ

ﺯبوﻧم قﻔﻝ ﺷﺩﻩ بوﺩ به سختی ﭼﺷم ﭼرخوﻧﺩم و به ﭼﺷمای ﻋصبﯾش ﮐه ﺩاﺷت تﻬﺩﯾﺩم مﯾﮑرﺩ ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم

قﯾافه سام اﺯ ﮐﻧار صورتم رﺩ ﺷﺩ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم و با صﺩای خﻔه ای ﮔﻔتم  :بله

هﯾﭻ صﺩاﯾی ﻧﯾومﺩ ﯾه ﻟحظه همه ﺟا تو سﮑوت فرو رفت حس ﻧﯾﮑرﺩم تمام ﺩﻧﯾا رو سرم ﺁوار ﺷﺩ

ﺁرﺷم بله ﮔﻔت ﯾه ﺩفتر ﺟلوم ﮔذاﺷتن
با ﺩستای ﻟرﺯون امﺿاش ﮐرﺩم ﺁرﺷم امﺿا ﮐرﺩ تموم ﺷﺩ همه ﭼی برای همه ﻋمرم اسﯾرش ﺷﺩم
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اﺯﯾن ﻟحظه به بﻌﺩ حتی ﺩﯾﮕه حﻖ ﻧﺩاﺷتم به سام فﮑرم بﮑﻧم

ﯾﻬو ﺩر با ﺷﺩت باﺯ ﺷﺩ اﺯ ﺟام پرﯾﺩم با ﺩﯾﺩن سام بﻧﺩ ﺩﻟم پارﻩ ﺷﺩ

ﭼﺷمام ﮔرﺩ ﺷﺩ ﻧﻔس ﻧﻔس مﯾﺯﺩ قﯾافش ﺯخمی و ﺩاغون بوﺩ ته رﯾش ﺩراورﺩﻩ بوﺩ

بلﻧﺩ ﺩاﺩ ﺯﺩ :اﯾن ﺟا ﭼه خبرﻩ ﺩارﯾﺩ ﭼه غلطی مﯾﮑﻧﯾﺩ

به سمتم اومﺩ خواست ﺩستمو بﮑﺷه ﮐه ﺁرش محﮑم باﺯومو ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ

با پوﺯخﻧﺩ ﮔﻔت :ﺩستت بخورﻩ به ﺯن من همﯾﻧﺟا قلمش مﯾﮑﻧم

ﭼﺷمای سرخ ﺷﺩﻩ اﺯ خﺷم و خستﯾه سام ﮔرﺩ ﺷﺩ تا ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾﻝ سﮑوت ﺷﺩ و به سختی ﻟب ﺯﺩ :مﻧظورت
ﭼﯾه ﮐثافت ؟

ﺁرش بی تﻔاوت ﻋﻘﺩ ﻧامه رو سمتش ﮔرفت
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 اون به طور رسمی و قاﻧوﻧی ﺯن مﻧه و مﻧم خوش ﻧﺩارم ﺩست هﯾﭻ ﮐس بخورﻩ بﻬش پس بﮑش ﻋﻘب وﮔورتو ﮔم ﮐن

سام به ﻧﻔس ﻧﻔس افتاﺩ ﭼﺷمای قﺷﻧﮕش پر اﺷﮏ ﺷﺩ واسه اوﻟﯾن بار حس ﮐرﺩم ﭼﺷماش پر اﺷﮑه طرفم
برﮔﺷت با ﺁروم ترﯾن و بی حاﻝ ترﯾن صﺩای ممﮑن ﮔﻔت

 -پرﯾﻧاﺯ تو ﭼﯾﮑار ﮐرﺩی ؟ ﭼطور توﻧستی

ﻧتوﻧستم ﺟلو خوﺩمو بﮕﯾرم و بلﻧﺩ ﺯﺩم ﺯﯾر ﮔرﯾه اختﯾار اﺯ ﺩستم ﺩر رفت به سام خﯾرﻩ ﺷﺩم

 -ترو خﺩا به خاطر من ﮔرﯾه ﻧﮑن

ﺁرش بﯾﻧمون اومﺩ ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ و محﮑم بلﻧﺩم ﮐرﺩ

 -بسه ﺩﯾﮕه مﻬموﻧی تمومه باﯾﺩ برﯾم

سام ﺟلوﺷو ﮔرفت  :بری؟ ﮐﺩوم ﮔوری بری؟ من ﻧمﯾﺯارم پرﯾﻧاﺯ با تو ﺟاﯾی بﯾاﺩ

ﺁرش محﮑم ﯾﻘﺷو ﮐﺷﯾﺩ :بﭼه سوسوﻝ اﻧﮕار ﺩقﯾﻘا متوﺟه اتﻔاقای ﺩور و برت ﻧﺷﺩی ﮔﻔتم اون ﺯن رسمی
قاﻧوﻧی مﻧه ماﻝ مﻧه و هر ﺟاﯾی من باﺷم اوﻧم باﯾﺩ همون ﺟا باﺷه
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ﺩر ﺿمن اﮔر به طور اتﻔاقی ببﯾﻧم اطراﻑ ﺯﻧم مﯾپلﮑی ﯾه بالﯾی سرت مﯾارم ﮐه اﺯ ﺯﻧﺩﻩ بوﺩﻧت پﺷﯾمون
بﺷی

به سام خﯾرﻩ ﺷﺩم اوﻧم ﻧﮕاهم ﮐرﺩ ﺁرش فرصت ﻧﺩاﺩ ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ و تو ماﺷﯾن پرتم ﮐرﺩ

خﻔه خون بوﺩم همه بﺩﻧم اﺯ ترس مﯾلرﺯﯾﺩ با صﺩای ﮔرفته ای اﺯ ﮔرﯾه ﮔﻔتم
 -ﮐﺟا مﯾرﯾم؟

 -ﯾه ﺟا ﮐه حاﻟﯾت ﮐﻧم به هﯾﭻ ﮐس ﺟﺯ ﺷوهرت ﻧباﯾﺩ خﯾرﻩ بﺷی

ﻟبام مﯾرﺯﯾﺩ خواستم اﻧﮑار ﮐﻧم :م..مﻧظورت ﭼﯾه من فﻘط...

 -خﻔه ﺷو صﺩات ﺩرﻧﯾاﺩ

ﺟلوی خوﻧش ﻧﮕه ﺩاﺷت با همون صﺩای ﻋصبی ﮔﻔت :بﯾا پاﯾﯾن

با ﮔرﯾه پاﯾﯾن اومﺩم ﺩاخﻝ رفتﯾم ﺩر ﯾه اتاقو باﺯ ﮐرﺩ و هلم ﺩاﺩ ﺩاخﻝ ﯾه تخت ﺩو ﻧﻔرﻩ تو اتاق بوﺩ بش
اﺷارﻩ ﮐرﺩ

 -اﺯﯾن به بﻌﺩ اوﻧﺟا مﯾخوابی

همش مﻧتظر بوﺩم بخواﺩ به ﺯور بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷه وﻟی فﻘط ﻧﮕاﻩ خسماﻧه ای بﻬم اﻧﺩاخت و بﯾرون رفت
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ﻧﻔسمو بﯾرون ﺩاﺩم ﭼﻧﺩ روﺯی به همﯾن مﻧواﻝ ﮔذﺷته بوﺩ همه ﭼی مﺯخرﻑ و خسته ﮐﻧﻧﺩﻩ بوﺩ باورم ﻧمﯾﺷﺩ
من ﺯن ﺁرش ﺷﺩم به همﯾن ساﺩﮔی و ﺁسوﻧی

اوﻧم ﮐالفه بوﺩ وﻟی ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا اصال سﻌی ﻧمﯾﮑرﺩ به ﺯور طرفم بﯾاﺩ

ﺩاﺷتم خوﺩمو مﯾﮑﺷتم ﮐه ﺩﯾﮕه به سام فﮑر ﻧﮑﻧم اﻻن من فﻘط ﯾه ﺯن متاهﻝ ﺷوهر ﺩار بوﺩم ﮐه فﮑر ﮐرﺩن
به هر ﮐس ﺟﺯ ﺷوهرم خﯾاﻧت محسوب مﯾﺷﺩ و ﮔﻧاﻩ بﺯرﮔی ﺩاﺷت

حتی اﮔه اون ﺁﺩم ﺁرش ﻋوﺿﯾو ﺁﺩم ﮐش بوﺩ

مﯾخواستم اﺯ سام ﺩﻝ بﮑﻧم وﻟی هر وقت ﯾاﺩ ﻟبخﻧﺩش مﯾﻔتاﺩم ﯾاﺩ ﭼﺷمای خوش رﻧﮕش مﯾﻔتاﺩم ﯾاﺩ محبتاش
مﯾﻔتاﺩم

مﯾﻔﻬمﯾﺩم ﮐه من بی اراﺩﻩ ترﯾن ﺁﺩم روی ﺯمﯾن هستم

ﯾه روﺯ ﮐه ﺩاﺷتم اتاقمو مرتب مﯾﮑرﺩم ﺁرش ﯾﻬو ﺩرو به هم ﮐوبﯾﺩ و ﺩاخﻝ اومﺩ

با اخم ﮔﻔتم :مﮕه توﯾلست؟

ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩ ﮐراواتﺷو ﺷﻝ ﮐرﺩ اﺯ ﮔرﺩﻧش بﻬم ﻧﺯﺩﯾﮏ ﺷﺩ ﮐﻧار تخت بوﺩم
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بی تﻔاوت ﮔﻔت :واسه امﺷب ﺁماﺩﻩ ﺷو باﯾﺩ برﯾم ﺟﺷن ﻋﻘﺩ

با سو ﺯن ﻧﮕاهش ﮐرﺩم :ﺟﺷن ﻋﻘﺩ ﮐی؟ من ﻧمﯾام خوﺩت برو

ﺩستﺷو تو موهام فرو برﺩ خواستم ﺩستﺷو پس بﺯﻧم ﮐه ﻋصباﻧی ﺷﺩ

 ﭼﯾه هر ﮐی ﺟﺯ اون بﭼه سوسوﻝ بﯾاﺩ طرفت حاﻟت بﺩ مﯾﺷه ﻧﮑﻧه؟.
با ﻧﻔرت ﻧﮕاهش ﮐرﺩم :تو ﮐه همه ﭼﯾمو اﺯم ﮔرفتی ﻋﺷﻘمو ﺯﻧﺩﮔﯾمو ﺁﯾﻧﺩمو ﺩﯾﮕه ﭼی اﺯم مﯾخوای؟

پوﺯخﻧﺩ ﺯﺩ  :ﻧه هﻧوﺯ همه ﭼﯾتو اﺯت ﻧﮕرفتم

با وحﺷت ﻧﮕاهش ﮐرﺩم خواستم بحثو ﻋوض ﮐﻧم ﮔﻔتم

 ﺟﺷن ﻋﻘﺩ ﮐی مﯾخوای بری؟رو تخت اﻧﺩاختم و روم خﯾمه ﺯﺩ با پوﺯخﻧﺩ ﮔﻔت :ﺟﺷن ﻋﻘﺩ ﻋﺷﻘت

روح اﺯ تﻧم رفت ﻧﻔسم به خس خس افتاﺩ با صﺩاﯾی ﮐه اﺯ ته ﭼاﻩ ﺩرمﯾومﺩ ﮔﻔتم :مﻧظورت ﭼﯾه؟
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 -سام ﺟﺷن ﻋﻘﺩش با اون ﺩخترﻩ ﺁﻻ امﺷبه

ﻟبام به ﺷﺩت مﯾلرﺯﯾﺩ اﺷﮑام سراﺯﯾر ﺷﺩ

ﺁرش ﻋصبی ﻧﮕاهم ﮐرﺩ تو ﭼﺷماش خﯾرﻩ ﺷﺩم

ﺩست خوﺩم ﻧبوﺩ محﮑم به سﯾﻧش ﮐوبﯾﺩم :خﯾلی ﮐثافتی حاﻟم اﺯت بﻬم مﯾخورﻩ همش تﻘصﯾر توا

محﮑم ﺩوتا ﺩستامو قﻔﻝ ﮐرﺩ تو ﺩستش :خﻔه ﺷو پرﯾﻧاﺯ ﮐثافت بوﺩم ﮐه تا اﻻن ﺩستم بﻬت ﻧﺯﺩم ارﻩ ﮐثافت
بوﺩم ﮐه ﮔذاﺷتم اﯾﻧﻘﺩ ﺯبون ﺩراﺯ ﮐﻧی ﮐه ﺟلوی ﺷوهرت اﺯ ﻋﺷﻘت به بﻘﯾه حرﻑ بﺯﻧی

باﯾﺩ ﮐثافت باﺯی واقﻌﯾو ﻧﺷوﻧت بﺩم

اﺯ فﮑر اﺯﺩواج سام ﺩﯾووﻧه ﺷﺩﻩ بوﺩم متوحه هﯾﭼی ﻧبوﺩم محﮑم به سﯾﻧش ﮐوبﯾﺩم

 -وﻟم ﮐن ﻋوﺿی تو هﯾﭻ ﻧسبتی با من ﻧﺩاری بﻬم ﺩست ﻧﺯن من اﺯ اوﻟم ترو ﻧمﯾخواستم

خواستم اﺩامه بﺩم ﮐه حس ﮐرﺩم ﻟبش محﮑم رو ﻟبم فﺷرﺩﻩ ﺷﺩ

ﮔاﺯ محﮑمی اﺯ ﻟبم ﮔرفت اﺷﮑام سراﺯﯾر ﺷﺩ
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ﮔرﯾمو ﮐه ﺩﯾﺩ محﮑم تر ﮔاﺯ ﮔرفت ﺟﯾغ خﻔه ای ﮐﺷﯾﺩم با وﻟع ﻟبامو مﯾبوسﯾﺩ

روم ﺩراﺯ ﮐﺷﯾﺩ با ﯾه ﺩستش محﮑم ﭼوﻧمو ﮔرفته بوﺩ و فﺷار مﯾﺩاﺩ

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼﻘﺩ ﮔذﺷت ﮐه ﻋﻘب ﮐﺷﯾﺩ ﺩستش سمت ﻟباسم رفت
با وحﺷت ﺩستﺷو ﮔرفتم

 -ﺁرش ترو خﺩا بسه

بی تﻔاوت و با حرص ﮔوﺷه ﻟباسمو تو مﺷت ﮔرفت با ﮔرﯾه ﮔﻔتم :ﺁرش غلط ﮐرﺩم ترو خﺩا بسه

 بس ﮐﻧم ﮐه ﭼی؟ بﺷﯾﻧی به اون پسرﻩ ی بی ﻧاموس فﮑر ﮐﻧی ؟ اﯾﻧﻘﺩ بی غﯾرتم ﮐه ﺯﻧم ﺟلوم اﺯ بﻘﯾهحرﻑ بﺯﻧه؟

 -ﮔه خورﺩم ببخﺷﯾﺩ

 -باﯾﺩ بﻬت ثابت ﮐﻧم فﻘط ماﻝ مﻧی صاحب همه ﭼﯾﺯت مﻧم
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سرﺷو تو ﮔرﺩﻧم فرو برﺩ و محﮑم ﮔاﺯ مﯾﮕرفت و مﯾبوسﯾﺩ

ﭼﺷماش بسته بوﺩ اﺯ ﺷﺩت ﺩرﺩ ﺟﯾغ مﯾﺯﺩم و اﻟتماس مﯾﮑرﺩم بس ﮐﻧه

با ﮔرﯾه ﮔﻔتم :ﺁرش بسه ترو خﺩا مﯾﮑﺷﯾم

به ﭼﻬرﻩ ﺩاغوﻧم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ اﺩامه ﻧﺩاﺩ بلﻧﺩ ﺷﺩ و بﯾرون رفت
طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه ﺷب ﺷﺩ ﻧمﯾخواستم برم اما باﯾﺩ مﯾرفتم باﯾﺩ مﯾرفتم با ﭼﺷمای خوﺩم مﯾﺩﯾﺩم سام با ﮐسی
ﺩﯾﮕه اﺯﺩواج مﯾﮑﻧه تا برای همﯾﺷه اﺯش ﺩست بﮑﺷم تا برای همﯾﺷه پروﻧﺩﺷو تو قلبم ببﻧﺩم

ﻟباس ساﺩﻩ طالﯾی با روسری سرم ﮐرﺩم و با ﺁرش رفتﯾم ﻋروسی تو باغ پﺩر سام بوﺩ اﺯ ﺷﺩت ﻧاراحتی و
بغض ﻧﻔسم باﻻ ﻧمﯾومﺩ

رفتﯾم ﺩاخﻝ ﺁرش محﮑم باﺯومو ﮔرفت سام رو صﻧﺩﻟی ﮐﻧار ﺁﻻ بوﺩ و ﺩاﺷت بلﻧﺩ مﯾخﻧﺩﯾﺩ ﭼﻬرش خوﺷﮕﻝ
تر اﺯ همﯾﺷه بوﺩ

ﮐت و ﺷلوار ﺯغاﻟی خوﺷﮕلی تﻧش بوﺩ صورتﺷو هﻔت تﯾغه ﮐرﺩﻩ بوﺩ اون موهای خوش حاﻟتﺷو باﻻ ﺯﺩﻩ
بوﺩ
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بی اختﯾار بﻬش خﯾرﻩ ﺷﺩم بغض ﺩاﺷت خﻔم مﯾﮑرﺩ ﯾه ﻟحظه ﯾاﺩم رفت ﯾه ﺯن ﺷوهر ﺩارم

سام ﺩر حاﻟی ﮐه ﺩست ﺁﻻ رو ﮔرفته بوﺩ و مﯾخﻧﺩﯾﺩ طرﻑ ما برﮔﺷت ﮐه اﺯ ﺩﯾﺩﻧم ﭼﺷماش ﮔرﺩ ﺷﺩ

ﺩاﺷتم اﺯ حساﺩت و حﻘارت خﻔه مﯾﺷﺩم

تا ﭼﻧﺩ ثاﻧﯾه بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩ با ﺁﻻ ﻋﻘﺩ ﮐرﺩﻩ بوﺩن

ارش ﺩستمو ﮐﺷﯾﺩ ﺟلو رفتﯾم با سام ﺩست ﺩاﺩ :تبرﯾﮏ مﯾﮕم اﺯﺩواﺟتو

سام ﻧﮕاﻩ ﮐوتاهی بﻬم اﻧﺩاخت و سرﺷو پاﯾﯾن اﻧﺩاخت

اﻧﮕار اوﻧم فﻬمﯾﺩﻩ بوﺩ مﻧم ﯾه ﺯن متاهلم با ﺁروم ترﯾن صﺩای ممﮑن ﮔﻔتم :تبرﯾﮏ مﯾﮕم خوﺷبخت ﺷی

فﻘﺯ پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ و ﮔﻔت :مطمﯾن باش خوﺷبخت تر اﺯ تو مﯾﺷم

بﻌﺩم سمت ﺁﻻ برﮔﺷت
327

ﺩﯾﮕه هﯾﭼی ﻧﻔﻬمﯾﺩم اﺯون ﺷب ﻧحس اﺯ رقص ﺩو ﻧﻔرﺷون اﺯﯾﻧﮑه ﺟلوی ﺟمع ﺁﻻ رو بوسﯾﺩ اﺯ ﻧﮕاهای
خﯾرش روی خوﺩم

ﺩﯾﮕه هﯾﭼی ﻧﻔﻬمﯾﺩم اصال ﺩﻟم ﻧمﯾخواست ﻧﻔس بﮑﺷم

ﻋﺷﻘم ﺟلوی ﭼﺷمام ماﻝ ﯾﮑی ﺩﯾﮕه ﺷﺩﻩ بوﺩ

ﯾﮑی ﺩﯾﮕه رو بوسﯾﺩ حلﻘه ﯾﮑی ﺩﯾﮕه تو اﻧﮕﺷتش بوﺩ

من ﭼرا باﯾﺩ ﻧﻔس مﯾﮑﺷﯾﺩم؟ مﯾخواستم خوﺩمو خالص ﮐﻧم برای همﯾﺷه تا اخر ﺩﻧﯾا برﮔﺷتﯾم خوﻧه ارش
متوﺟه حاﻝ خرابم ﺷﺩﻩ بوﺩو بﻬم ﮐاری ﻧﺩاﺷت

رفت تو ﯾه اتاق ﺩﯾﮕه ﯾه ﮐم ﮐه ﮔذﺷت ﺩر راﻩ پله رو باﺯ ﮐرﺩم رو باﻟﮑن رفتم

به پاﯾﯾن خﯾرﻩ ﺷﺩم مﯾخواستم اﺯ همﯾﻧﺟا پاﯾﯾن بپرم و خوﺩمو خالص ﮐﻧم
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ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم همه ی اتﻔاقای اﯾن مﺩت مثﻝ فﯾلم اﺯ ﺟلوی ﭼﺷمام رﺩ ﺷﺩ

ﻧﮕاهای سام ابراﺯ ﻋﺷﻘش اون ﺷب ﺷﯾرﯾن تو باغ امﺷب همه

ﭼﺷم بستم و پاﯾﯾن پرﯾﺩم اخرﯾن ﭼﯾﺯی ﮐه حس ﮐرﺩم صﺩای فرﯾاﺩ ﺁرش بوﺩ

ﺩرﺩی تو تﮏ تﮏ سلوﻻی بﺩﻧم پﯾﭼﯾﺩ و ﺩﯾﮕه هﯾﭼی ﻧﻔﻬمﯾﺩم
پلﮑام سﻧﮕﯾن ﺷﺩﻩ بوﺩ

خواستم ﮐمی اﺯ ﺟام تﮑون بخورم ﮐه با ﺩرﺩ ﺷﺩﯾﺩی ﮐه تو بﺩﻧم پﯾﭼﯾﺩ فﻘط ﻧاﻟه ﮐرﺩم...

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼﻘﺩ ﮔذﺷته بوﺩ

اﻧﮕار تمام بﺩﻧم تو ﯾه قاﻟب سﻔت ومحﮑم فرو رفته بوﺩ.

توان تﮑون ﺩاﺩن خوﺩمو ﻧﺩاﺷتم.

طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه فﻬمﯾﺩم رو تخت بﯾمارستان ﺩراﺯﮐﺷﯾﺩم

329

ﯾﻌﻧی مثال من اﻻن هﯾﭼی ﯾاﺩم ﻧمﯾاﺩ.

مرﺩبلﻧﺩ قﺩی ﮐﻧار تختم ﺩاﺷت با ﺩﮐتر صحبت مﯾﮑرﺩ.

اﻧﮕار سرم ﺷﮑسته بوﺩ ﭼون باﻧﺩ پﯾﭼﯾش ﮐرﺩﻩ بوﺩن

مرﺩﻩ باﭼﺷای سرخش بﻬم ﻧﮕاهی اﻧﺩاخت

_پری مﻧو مﯾﺷﻧاسی؟

اﺯ اﯾن سواﻝ ﯾﻬوﯾﯾش ﺟا خورﺩم به ﺩﮐترﻩ ﻧﮕاﻩ ﻧﮕراﻧی اﻧﺩاختم

ﮐلماتمو تو ﺩهﻧم ﮐمی ﺟوﯾﺩم:ﭼی؟
اﻧﮕار ﯾه ﻟحظه وا رفت:پری مﻧو ﻧمﯾﺷﻧاسی؟ارش؟خوب فﮑر ﮐن

با حاﻟت ﺯاری ﮔﻔتم:من ﮐﺟام؟

ذهﻧم پر اﺯ خاﻟی بوﺩ
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ﺩﮐترﻩ ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩ :من ﮐه به ﺷما ﮔﻔتم.با توﺟه به ﺿربه ای ﮐه سرﺷون ﺩﯾﺩﻩ حافظﺷوﻧو اﺯ ﺩست ﺩاﺩن باﯾﺩ
ﺯﯾاﺩ ﺟﺩوﻝ حﻝ ﮐرﺩن ﯾا ﺩﯾﺩن ﻋﮑسا و هرﭼﯾﺯی قﺩﯾمی بﻬﺷون ﮐمﮏ ﮐﻧﯾﺩ حافظﺷوﻧو بﺩست بﯾارن

ارش ﻧﻔسﺷو فوت ﮐرﺩ:ممﮑﻧه هﯾﭼوقت حافظﺷو بﺩست ﻧﯾارﻩ؟

_بله احتماﻝ خﯾلی ﺯﯾاﺩ

ﺩﮐترﻩ خواست ﭼﯾﺯی بﮕه ﮐه سرﯾع و باﻟحن بﺩی ﮔﻔتم:ﭼرا هﯾﺷﮑه ﺟواب مﻧو ﻧمﯾﺩﻩ

صﺩام اوج ﮔرفت:من ﮐﯾم اﯾﻧﺟا ﮐﺟاست؟

ﺩﮐترﻩ با ﻟحن مسلطی ﮔﻔت:اروم باش ﺩخترم.

ﺿربان قلبم باﻻ رفت

ﺩستام می ﻟرﺯﯾﺩ
طوﻟی ﻧﮑﺷﯾﺩ ﮐه اﺯ بﯾمارستان مرخصم ﮐرﺩن بی اختﯾار به باﺯوش ﭼﻧگ ﺯﺩم وﮔﻔتم تو ﮐی هستی؟

ﺩاﺩ ﺯﺩ:ﺷوهرتم

حاﻟم بﺩ بوﺩ وﻟی ﺟرات ﻧﺩاﺷتم ﻟب باﺯ ﮐﻧم اخم ﮐم.رﻧﮕی رو
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پﯾﺷوﻧﯾش بوﺩ ﺩست ﺩاغش ﺩورم محﮑم ترﺷﺩ

ﻟبمو ﮔﺯﯾﺩم ﺩر ماﺷﯾﻧو باﺯ ﮐرﺩ و ﺁروم.رو.صﻧﺩﻟی ﮔذاﺷتم

ماﺷﯾن ﮐه حرﮐت ﮐرﺩ ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم ﯾه ﮐم ﮔذﺷت ﯾه خورﺩﻩ

به خوﺩم.اومﺩم تو ﭼه وﺿﻌﯾتی ام بوﺩم اﻧﮕار ﯾه خواب بوﺩ همه ﭼی

ذهﻧم پوچ بوﺩ و پر اﺯ سواﻝ

ﺩوبارﻩ اﺷﮏ تو ﭼﺷمم ﺟمع ﺷﺩ تﻧم حس ﻧﺩاﺷت مثه ﮔوﺷت

اﺿافه ﻧه ﻧمی توﻧست اﯾﻧﺟوری باﺷه من ﻧمی توﻧم ﺯﻧﺩﮔی ﮐﻧم

مرﺩﻩ مﺩام اﺯ تو ﺁﯾﻧه ﻧﮕاهم می ﮐرﺩ و.تو.موهاش ﺩست می ﮐﺷﯾﺩ

با هﻖ هﻖ ﺁرامم بﯾﺷتر ﺩستش تو موهاش ﭼﻧگ مﯾﺷﺩ

ﺟلوی ﺩر ﻧﮕه ﺩاﺷت

خوﻧه ی بﺯرﮔی بوﺩ مﯾﺷه ﮔﻔت ﮐاخ بوﺩ

به ﺩرﻧﮕاﻩ ﮐرﺩم و با صﺩای ﻟرﺯون ﮔﻔتم
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_ اﯾن ﺟا ﮐﺟاس

با همون صﺩای بم ﮔﻔت :خوﻧه من
وقتی ﺩﯾﺩ ساﮐتم و ﭼﯾﺯی ﻧﮕﻔتم تو بغلش

به طور ﻧامحسوسی بﺩﻧم رو محﮑم به خوﺩش فﺷرﺩ و.فﺷار ﺩستش

رو.ﮐمرم بﯾﺷتر ﺷﺩ اﻧﮕار بار اوﻟی بوﺩ ﮐه بغلش ﺁروم بوﺩم

ﺩاخﻝ رفت با ﺩﯾﺩن خوﻧه سرم ﺩرﺩ ﮔرفت
رو تخت مﻧو خوابوﻧﺩ

_ اﯾن ﺟا اتاق ﮐﯾه
_ ما

مرﺩﻩ اﺯ اتاق بﯾرون رفت ﻧﻔس ﻋمﯾﻘی ﮐﺷﯾﺩم اﻧﮕار تو حاﻟه ای اﺯ بخار ﮔﯾر افتاﺩﻩ بوﺩم هﯾﭻ و هﯾﭼﮑس
بﻧظرم ﺁﺷﻧا ﻧبوﺩ

به ﺩو ﺩﯾﻘه ﻧﮑﺷﯾﺩ ﺩرﻩ اتاق ﺩوبارﻩ باﺯ ﺷﺩ مرﺩﻩ با سﯾﻧی .غذا و ﺩارو

ﺩاخﻝ اومﺩ.هم ﭼﻧان اخم ﺩاﺷت سﯾﻧی ﮐﻧارم.ﮔذاﺷت

_ می توﻧی.بخوری؟
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بغض ﮐرﺩم

 :ﻧمی خوام ببرش

ﻋصبی ﺷﺩ :بخور پری اﻋصابمو.بﯾﺷتر اﺯ اﯾن

بﻬم ﻧرﯾﺯ اﮔه اﯾن تا ﻧﯾم ساﻋت ﺩﯾﮕه تموم ﻧﺷه می.ﺯﻧم ﺩهﻧتو پر.

خون.می ﮐﻧم

با همون بغض ﮔﻔتم:بﺯن

ﻧﻔسش تﻧﺩ ﺷﺩ به ثاﻧﯾه ﻧﮑﺷﯾﺩ ﺩستمو محﮑم طرﻑ خوﺩش ﮐﺷﯾﺩ

تو بغلش افتاﺩم اومﺩم.تﮑون بخورم ﮐه ﺩست ﺩور ﮐمرم اﻧﺩاخت

و تﻧگ تو ﺁغوﺷم ﮔرفت ﻟبﺷو به ﮔوﺷم ﭼسبوﻧﺩ

_ اون اﺷﮑای ﻟﻌﻧتﯾت بﯾﺷتر اﺯ اون ﻋوﺿی اﻋصابمو خورﺩ می ﮐﻧه

به سﯾﻧه صﻔت و محﮑمش ﭼﻧگ ﺯﺩم :اون ﮐﯾه؟
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بی توﺟه به حرفم ﺩستش خﺷن تو موهاﯾم به ﮔرﺩش ﺩر اومﺩ

_ هر ﭼی ﮐه باﺷی ماﻝ مﻧی تا

اخر ﻋمر ماﻝ من می موﻧی خب؟

اﺯ ﻟحﻧش ﺟا خورﺩم مرﺩﻩ ﭼش بوﺩ ﮐمرمو فﺷار ﺩاﺩ
_ فﻬمﯾﺩی؟

ﺩستﺷو.ﺯﯾر ﭼوﻧم ﺯﺩ

_ ﭼﯾﺯی ﯾاﺩت ﻧمﯾاﺩ؟

اﺷﮏ رﯾختم :ﻧه هﯾﭼﯾﯾی

ﻧامحسوس ﻧﻔسﺷو ﺷﻧﯾﺩم ﮔﻔتم :تو ﮐی هستی

ابروش تو هم رفت محﮑم تر اﺯ قبﻝ ﮔﻔت :ﮔﻔتم ﺷوهرت

_ ﭼه اتﻔاقی برام افتاﺩﻩ بوﺩ؟

همون.طور رو تخت هلم ﺩاﺩ
_ اﺯ پله ها افتاﺩی
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_ اﺯ ﮐﺟا بﻔﻬمم ﺷوهرمی ؟

روم خﯾمه ﺯﺩ وﻟی ﻧه با وحﺷی ﮔری ﺁروم توﭼﺷمام خﯾرﻩ ﺷﺩ

_ اﺯ ﮐﺟا.؟؟

قبﻝ اﯾن ﮐه فرصت فﮑر بﺩﻩ ﻟبم ﺁتﯾش ﮔرفت ﻟبامو محﮑم بوسﯾﺩ

/قلبم ﺩاﺷت تو ﺩهﻧم مﯾومﺩ

ﺩستم رو.سﯾﻧش خﺷﮏ ﺷﺩ ﺁروم ﻟبمو مﮑﯾﺩ ﻧﻔسای تﻧﺩش محﮑم

تو.صورتم می خورﺩ فﺷار خﻔﯾﻔی به.سﯾﻧش ﺁورﺩم.ﮐه فﺷار ﻟبش

بﯾﺷتر ﺷﺩ  .ﺯبوﻧﺷو رو.ﻟبم ﮐﺷﯾﺩ و تو ﮔوﺷم.ﮔﻔت
_ اﺯ اﯾن ﮐه اﻻن تو بغﻝ مﻧی فﻘط من همﯾﺷه فﻘط تو بغﻝ من می موﻧی
_ ﭼرا بوسﯾﺩﯾم
_ ﭼون ﺷوهرتم

ﻧﻔسم.ﮔرفت تمام حرفﺷو.با صﺩای بمی ﮔﻔت
_پﺩر وماﺩرم ﮐﺟان؟

_فوت ﮐرﺩن.
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ﮐﻧارم رو تخت ﻧﺷست

اوﻝ قرصامو بﻬم ﺩاﺩ بﻌﺩﺷم برام ﻟﻘمه ﮔرفتـ

همﯾﻧطور ﮐه ﻧﮕاهش بﯾن ﻧون و ﮔوﺷت و سبﺯی می ﭼرخﯾﺩ ﮔﻔت:تو هﯾﭼی اﺯﮔذﺷته ﯾاﺩت ﻧمﯾاﺩ؟

ﻟﻘمه موقورت ﺩاﺩم:باﯾﺩ ﯾاﺩم بﯾاﺩ؟

ﯾه ﻟﻘمه ﺩﯾﮕه بﻬم ﺩاﺩ:اسم...اسمه سام

مﺷﮑوک ﻧﮕام ﮐرﺩ:برات اﺷﻧا ﻧﯾست

با ﮔﯾﺟی سرمو تﮑون ﺩاﺩم:ﭼطور؟

_هﯾﭼی

ﻧمﯾﻔﻬمﯾﺩم اﯾن مرﺩی ﮐه اﺩﻋا مﯾﮑﻧه ﺷوهرمه ﭼرا اﯾن سواﻻ رو مﯾپرسﯾﺩ

ﮐمی ﺩوغ خورﺩم وﮔﻔتم:من به توﻋالقه ﺩاﺷتم؟ﯾﻌﻧی ﻋاﺷﻘت بوﺩم و ...
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سﮑوت ﮐرﺩم ومﻧتظر ﺟواب....

پوﺯخﻧﺩی ﺯﺩ:وقتی قبوﻝ ﮐرﺩی ﺯﻧم بﺷی ﻻبﺩ مﻧو مﯾخواستی ﺩﯾﮕه

ﺩﻟم مﯾخواست اون غرور ﻟﻌﻧتی ﭼﺷاﺷو بﺷﮑﻧم:تو ﭼی؟توام مﻧو ﺩوست ﺩاری؟

به ﭼﺷمام خﯾرﻩ ﺷﺩ

ﺯﯾر ﻧﮕاهش ﺩاﺷتم ذوب مﯾﺷﺩم

اروم ﮔﻔتم:اﯾن ﯾﻌﻧی ﺩوسم ﻧﺩاری؟پس ﭼرا باهام اﺯﺩواج ﮐرﺩی؟

ﻧﮕاهﺷو اﺯم ﮔرفت

ﮐمی اﯾن ﺩست و اون ﺩست ﮐرﺩم:بﮕو ﭼرا مﺟبورﺷﺩی باهام اﺯﺩواج ﮐﻧی.من هﯾﭼی ﯾاﺩم ﻧمﯾاﺩ.

اﺯ ﺟاش بلﻧﺩ ﺷﺩ و ﮔﻔت:خوب استراحت ﮐن

_ﮔﻔتی اسمت ....

_ﺁرش
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اﺯ اتاق بﯾرون رفت

با فﮑر ﮐرﺩن به اﯾﻧﺩﻩ

به ﮔذﺷته

با هﺯار تافﮑر به خواب رفتم.

صبح ﺯوﺩ با صﺩای خﺩمتﮑار خوﻧه اﺯ خواب بﯾﺩار ﺷﺩم

_خاﻧوم

ﻧﯾم خﯾﺯ ﺷﺩم.

با ﻧﮕراﻧی بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐرﺩ:ﭼه بالﯾی.....

پوﺯخﻧﺩ تلخی ﺯﺩم.

ﮐﻧارم ﻧﺷست سﯾﻧی صبحاﻧه رو مﯾﺯ ﮐﻧار تختم ﮔذاﺷت:ارش خان اﯾن بال رو سرتون اوورﺩﻩ؟
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_مﻧو ﮐتﮏ مﯾﺯﺩ مﮕه؟

_ﻧه ﺯبوﻧم ﻻﻝ ابن ﭼه حرفﯾه خاﻧوم خﯾلﯾم ﺷمارو ﺩوست ﺩارﻩ
ﺁخه خاﻧوم ﭼرا به فﮑر سالمتﯾتون ﻧﯾستﯾﺩ.

ﻟبخﻧﺩ ﯾخی ﺯﺩم.

بﻌﺩ خورﺩن صبحاﻧه به حﯾاط رفتم

ارش ﯾه ﺩست ﻟباس ورﺯﺷی سﯾاﻩ تﻧش بوﺩ

اﯾن ﻟباسا هﯾﮑﻝ خوش فرمﺷو به ﻧماﯾش ﮔذاﺷته بوﺩ

بﻬم ﻧﮕاﻩ ﮐوتاهی اﻧﺩاخت به طرفم اومﺩ.

موهامو پﺷت ﮔوﺷم ﺯﺩ.
_حاﻟت ﭼطورﻩ؟

اروم سرمو تﮑون ﺩاﺩم.

ﮔﻔت ﻟباس بپوﺷم ﮐه برﯾم ﮔﺷت وﮔذار ﮐﻧﯾم
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ﮐﻝ تﻬراﻧو مﯾخواست ﯾه روﺯﻩ ﻧﺷوﻧم بﺩﻩ

بﻌﺩ اﯾﻧﮑه ﺷام و بﯾرون خورﺩﯾم به خوﻧه برﮔﺷتﯾم

ارش مرﺩ وخوب ومﻬربوﻧی بﻧظرم مﯾومﺩ

تو اتاقم رفتم اتاق تارﯾﮏ بوﺩ

ﻧور ﮐمرﻧﮕی ﻧﯾم رخﺷو به ﻧماﯾش ﮔذاﺷته بوﺩ

اب ﺩهﻧمو قورت ﺩاﺩم

ﺩﮐمه های ﻟباسﺷو ﺩوﻧه ﺩوﻧه ﺩاﺷت باﺯ مﯾﮑرﺩ.

خواست رو تخت ﺩراﺯبﮑﺷه ﮐه ﮔﻔت:قرصتو بﻬت ﺩاﺩ؟

_اوهوم

به هﯾﮑﻝ ﺟذابش خﯾرﻩ ﺷﺩم
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با ﻧﮕاهش ﺩاﺷت اﺯم اﺟاﺯﻩ مﯾﮕرفت

ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩم ﮐه ﮐﻧارم اومﺩ ﻟباسمو اروم اﺯ تﻧم بﯾرون ﮐﺷﯾﺩ

تﻧمو مﻬمون ﻧواﺯﺷا و بوسه های ﺩاغش ﮐرﺩ

تا خوﺩ صبح تو بغﻝ مرﺩی بوﺩم ﮐه حس ارامش و امﻧﯾتو بﻬم اﻟﻘا مﯾﮑرﺩ.
ﭼمﺩوﻧامو بستم و سوار ماﺷﯾن ﺁرش ﺷﺩم

ﻧمﯾﺩوﻧم ﭼرا اصرار ﺩاﺷت به اﯾن ﺯوﺩی اﺯ اﯾران برﯾم

مﯾﮕﻔت اﻧﻘالب ﮐه بﺷه تو ﮐﺷور ﻧا امﻧی مﯾﺷه

اهمﯾتی ﻧمﯾﺩاﺩم ﮐﺟا باﺷم

اﯾران ﯾا هر ﺟای ﺩﯾﮕه فﻘط مﯾخواستم ﮐﻧار ارش باﺷم

اﺯ تو اﯾﻧه ماﺷﯾن ﻧﮕاهش ﮐرﺩم وﮔﻔتم:ارش ﭼرا ﻧمﯾﮕی ﺩوسم ﺩاری؟

_ﯾﻧی ﻧمﯾﺩوﻧی؟

با حرص ﮔﻔتم:مﯾخوام اﺯ ﺯبون خوﺩت بﺷﻧوم
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ﻟبخﻧﺩی ﺯﺩ ﮐه ﺩﻟم براش ﺿﻌﻑ رفت

با ﻟحن بم ومرﺩوﻧش ﮔﻔت:بﯾﺷتر اﺯ اوﻧﭼه ﮐه فﮑر ﮐﻧی ﺩوستت ﺩارم

ته ﺩﻟم ﮐله قﻧﺩ اب ﺷﺩ

به فروﺩﮔاﻩ رسﯾﺩﯾم ارش ﺩاﺷت ﮐاراموﻧو رﺩﯾﻑ مﯾﮑرﺩ ﻧﮕاﻩ های خﯾرﻩ ی ﯾه ﻧﻔر توﺟﻬمو ﺟلب ﮐرﺩ

سر بلﻧﺩ ﮐرﺩم ﮐه ﺩﯾﺩم ﯾه مرﺩ قﺩبلﻧﺩ با موهای خرماﯾی و ﭼﺷای رﻧﮕی بﻬم خﯾرﻩ ﺷﺩﻩ

ﭼﺷاش اﻧﮕار خﯾس بوﺩ

اﯾﻧﻘﺩر ﻋمﯾﻖ و ﻋاﺷﻘاﻧه ﻧﮕام مﯾﮑرﺩ ﮐه حس بﺩی بﻬم ﺩست ﺩاﺩ

ﺩست ارش و ﮔرفتم و هر ﻟحظه با قﺩم های بلﻧﺩم بﯾﺷتر اﺯ اون مرﺩ فاصله ﮔرفتم

ﺩﻩ ساﻝ بﻌﺩ اﺯ حاﻝ اﯾن روﺯام
با ﮐافـه هـای بــی تو ﺩرﮔﯾرم

ﮔﻔتم ﺟﻬان بی تو ﯾﻌﻧی مرگ
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ﺩﻩ ساﻝ رفتــی و ﻧمی مﯾرم

ﺩﻩ ساﻝ بﻌﺩ اﺯ حاﻝ اﯾن روﺯام

تو تــوی ﺁغـــوش ﯾﮑی خوابی

من ﮔﻔتم و ﺩﮐتر موافﻖ ﻧﯾست

تو بﻬتـــر اﺯ قرصـــای اﻋصابــی

ﺩﻩ ساﻝ بﻌـــﺩ اﺯ حــاﻝ اﯾن روﺯام

من ﭼﻬﻝ ساﻟم می ﺷه و تﻧﻬام

با حوصـــله ،قرمﺯ ،سﻔﯾﺩ  ،ﺁبی

رﻧﮕﯾن ﮐمون می ساﺯم اﺯ قرصام

می ترسم اﺯ هر ﭼی ﮐه ﺟا موﻧﺩﻩ

اﺯ رﯾمﻝ با ﮔرﯾـــه هـــــــا ﺟـــــاری

اﺯ ساﯾه روﺷن های بﻌﺩ اﺯ ظﻬر

اﺯ ﺷوهری ﮐـــه ﺩوستش ﺩاری
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ﮔرم هم ﺁغوﺷی و ﻟبخﻧﺩﯾن

تو بستر بـــی تابتون تا صبح
ُ
تﮑلﯾﻑ تﻧﻬـاﯾﯾــم روﺷن بوﺩ

مثﻝ ﭼراغ خوابتون تا صبح

ﺩﻩ ساﻝ ﮐه ﻟب هام و می بﻧﺩم

با بوسه هــــای تلـــخ هر ﺟاﯾـی

ﺩﻩ ساﻝ وقتی ﺷﻌر می خوﻧم

ﻟبخﻧﺩ روی صﻧﺩﻟــــی هــاﯾــی

ﯾه ﻋمر بﻌﺩ اﺯ حاﻝ اﯾن روﺯام

ﯾـــه پﯾرمرﺩم توی ﯾـــه ﮐافه

بارون ﺩﻟم می خواﺩ ،هوا اما

مثﻝ موهای ﺩخترت صـــافه.
پاﯾان
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اثری اﺯ سارا
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