
98 
ین

اسک

https://skins98.ir/


  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

براي دانلود رمان هاي بیشتر بر روي لینک زیر کلیک کنید
دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان طنز و کل کلی
دانلود رمان جدید

سایت اسکین 98 همراه همیشگی شما عزیزان

Www.Skins98.iR98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 1

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR

https://skins98.ir/
https://skins98.ir/
https://skins98.ir/2021/07/17/دانلود-رمان-های-کل-کلی-و-طنز/
https://skins98.ir/2020/08/04/دانلود-صد-100-رمان-برتر-عاشقانه/
https://t.me/skin98
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تا   رمیگی دستام نم  نیمحکم با ا شعورویپسره ب نیشب گردن ا هیچرا  کنمیبا خودم فکر م  شهیهم
  ممیاز تصم کنمی م فیکنارش چه قدر ک کنمی هربار که فکر م یخفش کنم از شرش خلص بشم ول

 شمیم مونیپش

 98 سرم زده شده بود یجرقه بزرگ تو هی زنمیم یتخت جست یاز رو کهوی
ین
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 بدتر مثل....  تونمیاصل م  ایفقط زجر بکشه  رهی که نم کنمی کارو م  نیا یطور  هیچرا که نه؟ نمیبب سای_وا

خوشگل منو    نیماش کیالست  میگفتم:آقا آرسام بچرخ تا بچرخ یکردمو با تخس  یمرموزانه ا خنده
 برات  ؟دارمیکنی پنچر م

 شدم و...   یکردن نقشم راه یعمل  یرو تختمو کنار زدم و برا یپتو جانی ه با

 

  

 

 ...غرورم

 دوست داشتن من است... یژگ یو نیتر یلعنت

 ش بنا شده...ا هیبر پا میزندگ

 ...زمهیچ همه

 ...ری منو نشونه نگ غرور

 ...چون

 ... کشمیم  شیبه آت تویهست

 ...جنگمی نم  یز ی هرچ یبرا من

 غرورم... اما

 ...کنهی م فرق

 مردم... هی من

 98 مرده مغرور سرد... هی
ین
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 کارو کرد... نیو مغرور نبودم اما زمانه باهام ا سرد

 چون تنهام مغرورم... دیتنهام شا ن یبه خاطر هم  مغرورم

 ...دم یرس نجایاکنون به ا 

 ... یتو آمد یوقت اما

 کردن  یخلصه شد در حرص خوردن و عاشق   میزندگ

 مجدد من...  یبود نقطه آغاز زندگ نیا و

 

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

 .................................:(و

 بل.........:(  طونی دخترش

 

 

 کنم ی نگاه م نهییآ یبار خودمو تو نیآخر یبرا

کننده بامژه  رهی پررنگ خ یآب یچشما  گرفتنیحالت م ی که به راحت یمشک یقد بلند با موها  یپسر 
 کرده بودم   یادیبه دست آوردنش تلش ز یکه برا یپر و ورزشکار   یکلیه ی نسبتا بلند مشک  یها

فرو رفته   تی شخص نیا یفراموش کرده بودمو تو مویوقت بود خوده واقع  یلیکنم خ یخودم نگاه م به
 یا گهینمونده بود کل اون ارسام مرده بودو ارسام د یباق  شیاز اون آرسام نه سال پ  یز یچ گهیبودم د

رفته بود  قبلباالتر از   یلیو اضافه کنم ثروتم خ اهمگی به جاش متولد شده بود شهرت و مقام و جا
محبت کردن به  یو سرد و خشک بودنم جا هامیمزه پرون یبودنم جا یجد  طنتامی ش  یغرورم جا

 98 تا یبود به اسم آرم یاتفاقات دختر  نیا هیتمام  ی نشسته بودو مبان انمیاطراف
ین
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از   یبود جزئ  یاما چاره چ  شدیحالم بد م فشیو اسمه کث اد یاوردنه  ادیبا فکر کردن بهش و به  یحت
 خاطرات گذشته ام بود 

که بهم کرد باعث شد که اعتمادم نسبت به همه دخترها شکسته بشه و از همشون متنفر    یانتیخ  با
افزونو    زوننیآو  ایدارن باهام باشن  یکه اطرافمن و سع  ییدخترها دنهیحس تنفرم با د نیبشم ا

 هشیافزون تر م 

که   یدختر  تایبا آرم یمهمون  کی  یسالم بود که تو ستی متولد شده بودم ب یدر خانواده ثروتمند  من
 داشت آشنا شدم   یکننده ا رهیخ  ییبایز

خانواده پولدار بود و از همه مهمتر   هیاز  کردی بود و سبک وارانه رفتار نم  نیخودم بود سنگ مثل
 هیکردنش مثل بق  شیآرا ینبود اما طرز پوشش و حت  زونیآو یبود دختر  ی دنیغرورش پرست

 اومد  ی بهش م ییبایز نیبود و ا  بای اطرافم بود جلف بود اما ز یدخترها

 یچه از نظر ماد یز یچ چیازه شدی قبل م یاز روزها شتری هر روز ب تمونیم یو صم میباهم بود دوسال
و دو سالم بود  ستیب شمیش مو کم کم احساس کردم که دارم عاشق  ذاشتمیبراش کم نم  یچه معنو

 ای دهیازم د یکم محل  دیکرده گفتم شا ری سرد شده و رفتارش نسبت به قبل تغ یکه متوجه شدم کم
  دم یاز قبل بهش محبت کردم عشق ورز شتریب  نیشده به خاطر هم ینطور یکردم که ا یباهاش بدرفتار 

 تا با اون باشم اما...  زدم یشرکت م یاز کارها یحت  گذروندمیوقتمو م  شتریباهاش ب

  هیبسته که توش  هی کردمیم یدگ ینقشه رس یسر  هیشرکت نشسته بودمو داشتم به  یروز که تو هی
 تاس یبازش کردم متوجه شدم که از طرفه آرم ینامه بود برام آوردن که وقت هیعکس همراهه  یسر 

رده بود داخل نامه گفته بود ک یبودو اونو عشقش معرف یی پسر بور مو طل هیهمه عکسها کناره  داخله
باهات وقت بگذرونم از اون روز به بعد ازش   یوقت تورو نخواستم و فقط خواستم که کم چیکه من ه

 نمی بیم چشم  هیچون همشونو به  گهید ینفرت به دل گرفتم نه تنها از اون بلکه از همه دخترها

 احساس  یاحساسه ب  یشدم ب خ ی اون روز به بعد از  از

 از دست ندادم و نخواهم داد  تایه نه سال از اون ماجرا گذشته بود نفرتمو نسبت به آرمک یاالن تا

خورد بشه دو روز    نیاز ا شتریب خواستمیو نم  دونستمیماجرا نشدم چون غرورمو خورد شده م ری گ یپ
 یتو رویبودم که همه چ یبراش کم گذاشتم من آدم یمگه چ کردمیفکر م  نیخودم بودم و به ا  یتو
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نبودم که براش خرج کنمو بهش محبت نکنم هرچند    یطور  نیکردم به خاطر هم یپول خلصه نم 
اما بازهم خوشحال بودم که پول دارم و   خوندمیم دیبا   بموی فاتحه ج میرفتیم  رونیکه باهم ب  ارهرب

 که االنم  یآدم هیکه دوسش دارم برطرف کنم بعد از دو روز شدم  رو ی کس یازهاین تونمیم

 روز به روز موفق تر از قبل و سردتر از گذشته شدم گهیارسام د  هیکردم و شدم  ر یتا اسمون تغ نیزم

گرفتمو به سمت   نهییآ یخودم تو ری زنگ خورد نگامو از تصو لمیموبا کهویفکرها بودم که  نیا یتو
 گفتم:  یبالحن خشک  شهیتماس مثل هم یرفتم بعد از برقرار  میگوش

 د یی_بفرما

 _سلم آقا 

 ؟ یداشت ی_کار 

 افتاده؟ یاتفاق هی تشی_راسیفرخ 

   شنومی...مستیکه ن  ی_خب خبر تازه ا

 گفتم: میمحکم و جد یبه تته پته کردن افتاده با صدا یطور  نیکرده که ا یچه غلط ستیمعلوم ن باز

 ؟ یبه آب داد ی_باز چه دست گل 

و پنج    ستیطبق اطلعاتم امروز صبح دو امرزتونهیکانادا که به اسم مادر خدا ب  ی_شعبه تویفرخ 
 ازش برداشت شده ونیلیم

  ییایکه تو ب شهینم شهیپول برداشت م ونیلیم ونیل یمن م ی_شده که شده هرروز از حساب ها
برداشت هارو    نیگزارش ا دیبهت نگفته که اخر هرماه با   یلیاحمق مگه وک ی همشو به من خبر بد

 وقتشه؟  ؟االنیبد

بهتون خبر دادم  نیشده به خاطر هم یز ی پول به کجا رفته وصرف چه چ نی ا ستی_معلوم ن یفرخ 
 د یخودتون برداشت کرد دیگفتم شا

 98 توهم رفت  شتریب  اخمام
ین
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اونو بسپار   دیقرار بد تیاونارو الو ودیبرس یمهمتر  یبه کارها  دیشما ها با گمی _صدبار گفتم بازهم م
 بود  یبه اون پسره اسمش چ 

   ؟ی_ناظم یفرخ 

برداشت کرده مهم    یفقط بفهمه ک  دمی_آره همون...بهش بگو هرچه قدر پول الزم داشته باشه بهش م
  یهم که الزم داره رو هک بکنه توام به کارها ییزهای چ تونهینه بهش بگو م  ایپوله برگرده   ستین
 صدبار براتون تکرار کردم    نوی ا میدار گهیهدف د هیکن ما   یدگی رس گتید

 _ چشم آقا یفرخ 

داشت از کنترلم   زهایچ یسر   هیتخت  یپرت کردم رو ویتماسو قطع کردمو گوش  یخداحافظ بدون
 ی نم ینطور یا کردمیم یکار  هی دیبا شدیخارج م 

 شد

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

و   رینکردم به ام یرفتن اما من حرکت  رونی گفتنم همه بلند شدن و از اتاق کنفرانس ب دیخسته نباش  با
  یبرا دمیدی نم  یخوشحال بودم لزوم  ینگ یبگ ینگاه کردم هر دوشون خوشحال بودن من هم ا اشاری
 افتاد  یاتفاق م  نی ا دیبا یعنیخوشحال باشم  ادیز یامرعاد هی

 میباالخره موفق شد شهیخوشحالم باورم نم  یلی_خ ریام

 طورمبارک باشه داداش نی_منم هماشاری

 زدم  ینگاه کردمو پوزخند بهشون

 د؟یداشت یا گهیهم انتظار د نیاز ا ریغ د؟مگهیخوشحال  دنیکه براش پفک خر یبچه ا نی_چتونه ع

  یشرکت دست همه شرکتها  نی؟ایقرارداد ببند یتونست  یبا چه شرکت بزرگ  یدونی_آرسام مریام
 از پشت بسته ارویاسترال

 دیدید دی ا وونهیواقعا د میاز شرکتهارو از پشت بست یل یدسته خ  ؟مامی_نکنه خودتو دست کم گرفت
افتخارشونه با ما وارد   هیچه قدر خوشحال بود همه شرکتها ما کردیداشت قرار داد و امضا م یوقت
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  ینیچن نیا یمعامله ها یپس تو کنهی با کله قبول م می بذار یما دست روهر شرکت یعنیمعامله بشن 
 صدبار بهتون گفتم نویا دیخوشحال بش نقدریا دینبا

 کردو گفت:  ینوچ نوچ ریام

 یتو ذوقمون؟چشم که ندار   یزنی م ینطور یکه ا  ینیمارو بب  یخوشحال  یر یم ی_ضد حال مریام

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

 برنامه و.... ریمد ونیشرکتو مد ی ها تی موفق هیبره که تمام ادتی دینبا یپسر ول  میدونیم نوی_ااشاری

 اشاروگرفت ی به خودش اشاره کردو دنباله حرف  ریام

 گلم یهست  تی مال ری_مدریام

االن هنوز   یخان نداشت ریمثله منو ام ییخوب و گل و آقا یها یرمال یبرنامه و مد ری_اگه مداشاری
 ی زدیسرجات درجا م یداشت

 به هردوشون رفتم  یخنده که چشم غره ا ری زدن ز اشاری رویام

 د یریخب بابا بم  یل ی_خ

 م؟یگی_خب مگه دروغ م ریام

به نشونه تاسف براشون تکون دادمو از سرجام   یخنده سر   ریچپ نگاشون کردم که دوباره زدن ز چپ
   شنیوقت آدم نم چی دوتا ه نیبلند شدم ا

 کنفرانسو ترک کردمو به اتاقم رفتم اتاق

 وارد اتاق شد:  مینشستم منش استمی ر  یصندل یرو  نکهیهم

 د؟ یداشت ی_با من امر 

 شمندو خاموش کن و تخته هو زی _جلسه تموم شد م

 _چشم 
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 _درضمن 

 س ی_بله رئ 

 رو هم حتما قطع کن   یسه بعد زی_برق م 

 کنم ی_چشم همشونو چک م

 ی بر   یتونی_م

 _با اجازه 

انداختم که چند  ری ام یتک برا هیبرداشتمو  موی گوش نیبه کلم زد به خاطرهم یفکر  هی میرفتن منش  با
 کردم  ینبرد که بدون در زدن و کسب اجازه وارد اتاقم شد اخم قهیدق

 تو؟  ییایو م  نییپا ینداز ی خر سرتو م  نهی_چراع

  یکه موهات هم رنگ دندونهات بشن به من بگ یتو تا وقت میحرفارو با هم ندار نی_منو تو که اریام
تو بدون اجازه وارد اتاقه    ایمن...دردت به جونم...اول در بزن بعد ب زیآقا...پسرمن...خوشگل من...عز

 شم یهمسرم م

 دوباره به من گفت "همسرم"  نیا یییییا

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

 درسته؟ یاعتراف کرد ت ی_پس به زبون نفهم 

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

شما را    یآرزو از آرزوها کی تونمیسرورم من فقط م یا یکار دار  ی_درسته!حاال بگو با من چریام
 دستو بالم تنگه البته بگم:  تشیبرآورده کنم راس

 گردنم یرو  دیکشتن کش یشونم گذاشتو انگشت اشارشو به معنا یرفتو دستشو رو میصندل پشت

 98 ...ی_کشتن کس ریام
ین
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 ا اون دکوپزش تو هوا تکون تکون دادو گفت: ها دستاشو باز کردو ب  والیه نهیع

نهار   ی...اخراج کردن و بگم رفتن برایدزد هارو درآوردو ادامه داد( بردن کس ی_خوردنو )بعد اداریام
داخله  سی کرجو و سفارش سرو  یو برج تو هیزعفران یتو  یو سر زدن به ساختمانها  یبازرس  دنویخر

 نیمن ا عهده راتون برآورده کنم سرورم اصرار نکن چون ازب  تونمیاتاق و هال ساختمانو متاسفانه نم 
 کارها خارجه 

 ادامه داد:  یبا لحن بامزه ا بعد

رفتم به برجها و ساختمون ها سر زدم و   شیاز شما چه پنهون هفته پ ستی_از خدا که پنهون ن ریام
 ارنیدرم یتنبل باز  یادیدارن ز دای(قربان جداشار یبرنامتونه) ری منظورم مد گس ید یکیاالن نوبته 

وقت   چیکه ه  اکه بره برامون غذا بخره مادر ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل شم اشارهیدرضمن امروز نوبته 
 خورهی به کلستون بر م دیر ی برامون غذا بگ  دیرینم

 سادیشدو راست وا یباال انداختم که جد ییابرو

 د؟یخواهی_حاال ارباب از من چه مریام

 خب برده...  می_ا

 ره ی تا خندم نگ دمی بهم رفت که دستمو به لبام کش  یغره ا چشم

 اتاقم عوض بشه  یتا فضا  یاون دکمه رو بزن ییای_گفتم ب

 گرد شده بهم نگاه کرد  یبا چشما  کهوی

 ؟ یگفت ی_چریام

 که گوشه اتاقم بود اشاره کردمو گفتم:  یدادمو با ابروهام به دکمه کنار آب سردکن  هیتک میصندل به

 دوباره برات تکرار کنم؟ ای  یدیاتاقم دگرگون بشه فهم ط ی_امر کردم اون دکمرو فشار بده تا مح

 گفت:  یعصب یباصدا

 !!! ؟؟یکشوند  نجایدکمه از اتاقم تا ا هیسرت منو به خاطره فشردن  یبخوره تو یدگرگون  ی_اریام
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 و گفتم: باال انداختم  ییابرو یطون ی باش

 شده؟  بتینص  یچه سعادت بزرگ یدونی_م

که دورادور اتاقم وجود   یا شهی وارش ید ینطور یدکمرو فشار داد که همه پرده ها کنار رفتن ا باحرص
که  دمیگذاشتو به سمتم خم شد خودمو عقب کش زیم  یجلو اومد دستشو رو  ری شد ام انی داشت نما

 کرد و گفت:  یتک خنده جذاب

 کنم عشقم یکار  خوامی_نترس نم ریام

 خم تر شد و ادامه داد:  گهید کمی

 م ینوکرت اشاریبکنو بخند به خدا منو    یطون ی _تو فقط شریام

 د یزدم که مردونه خند یکمرنگ  لبخند

دوست دارم   تتمیشخص نیتنگ شده البته ا شیاون آرسام چند سال پ یچه قدر دلم برا یدون ی_نم ریام
 بود گهی د زی چ هی یکیاما اون 

به برگه نگاه   رونیاز اتاقم زد ب  عی نوشت و سر یز یچ هی  کیدستم با ماژ یبرگه جلو یاومد و رو جلو
 کردم 

 "دوست دارم عشقم" 

 نیبه نشونه تاسف تکون دادم ا یزدمو سر  یلبخند  مچهیبود ن دهیعلمت لبخند بزرگ هم کش هی
   نهیکارش هم  شهی هم شهیپسره آدم نم 

  ری قرار داشت که کامل شهر غبار آلود تهران ز یبزرگ  یها شهیدورتادور اتاق ش  دمیپشت سر چرخ  به
 پاهام بودن 

به پله  دنیرس یو من فقط برا  کردنیتلش م  زیچ هیهدف و   هی یشهر نگاه کردم همه آدمها برا به
 باالتر و انتقام...  یها

 98 
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 دور زد و خودشم سوار شد نویباز کرد نشستم که درو بست ماش  نمویدر عقب ماش رانندم

 ل ی_برو و

 _چشم

  دمید رویمرد  رفتنیکه کناره هم راه م دمیدیرو م  ییدخترها و پسرها کردمینگاه م  رونیپنجره به ب  از
زدم که  یناخواسته لبخند محو دنیخندیم رفتنویکه دسته دختر کوچولوشو گرفته بود و باهم راه م

 خوشگل داشته باشم؟   یدختر کوچولو ه یروز  هیمنم  شهیم یعن یپاکش کردم  عیسر

  یکیبرام  ری ام نکهیافته چون من هرگز ازدواج نخواهم کرد مگر ا یاتفاق هرگز نم  نیزدم ا  یپوزخند
لبخند   هی اما عکس العملم  مدیخند   یدلم کل یشکمش باال اومده باشه تو ریام نکهیبزاد!!!!!!!با تصور ا

  شدیلبم ظاهر شد چه قدر باحال م یبود که رو

باورم شده   یجد  یگذاشته نکنه جد ری منم تاث یرو هاشی و شوخ  ریام یحرفها  نیکردم ا یاخم کهوی
 کرد  تیدوتا به من هم سرا نیا یخنگ  ایزنمه؟!؟!!! پوف خدا ریکه ام

 یدختر و سه مرد قو هیکوچه افتاد که داخلش  هیچشمم به  کهویبودم که  ریطور با خودم درگ نیهم
دختر تنها...سه تا  نمیبب  سایوا  ینگاه کردم ول یا گهیتفاوت به سمت د یوجود داشتن ب  کلیه

 کنن یم تشیکه دارن اذ نیا یعنی نیمرد...ا

ه نسبت به به خودم گرفتم اصل به من چه بذار باشه اما اون قدر سنگدل نبودم ک   یخالیچهره ب  کهوی
 باشم تفاوتیماجرا ب نیا
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 پر از تحکمم گفتم:  یصدا با

 سا ی_وا

 وبه سمتم برگشت  سادیوا رانندم

 اومده آقا؟ شیپ  ی_مشکل

 و کمکش کنن   هیمشکل چ ننی برن بب  کنن ی م تیدخترو اذ هیاون کوچه دارن  ی_به بچه ها بگو تو

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

 االن نی_چشم آقا هم

به قول  ایرنگ پشت سرمون که آدمام توش بودن رفت   یمشک یام و یشدو به سمت ب  ادهیپ  رانندم
 گارد یباد اشاری رویام

شدن به دختره نگاه کردم   زیشدم دونفر از بچه ها با اون سه تا مرده گلو  اده یپ  نیاز ماش خودمم
 باشه  یفرار  یحت  ایشهر  نییاهل پا  خوردیبهش نم

پا بوکس پرتش کرد   هیاز افراد من بکوبه که دختره با  یک یاز اون پسرا خواست چوپ و تو سره  یکی
  ریاز محافظام محکم زد ز یکیبا چاقو خواست بره جلو که  گهید یک یاونور با تعجب بهش نگاه کردم 

  ومددختره ا زی شکمش دخله اون سه تا توسط ادمام و کمک ناچ  یچونش و دختره هم محکم زد تو
 م یکردی به دختره نگاه م میهم من و هم افرادم با تعجب داشت ییخدا یول

 زد و گفت:  یلبخند خجوالنه ا  دختره

 ونیآقا دی_ممنون که جونمو نجات داد

 د یکن یمبود ماشاءاهلل شمام خوب مبارزه   فهی_وظ ثمیم

 98 رفتم و با...  یرزم ی_خب من خودم چند ساله کلس هادختره
ین
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از   شتریدخترو ب  هی فیحرف ها و اراج خواستمی" نممیزدمو به رانندم با سر اشاره کردم که "بر  یپوزخند
تونست پا بکسشو با اون قدرت    یتعجبه چه طور  هیشدم هنوز هم برام جا نی بشنوم سوار ماش نیا

 ؟ فتهیبزنه که مرده ب 

 ...هودهی ب هیارزش کار یبود تموم شد فکر کردن به افکار ب  یبه من چه هرچ  الی خیب

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

 حاال نوبته منه گهی_خب دریام

 ه؟ینوبته توهه مگه نوبت  روی چ ی_چاشاری

 ...حاالم برو کنار تا پرتت نکردم اون ور هی_ن.پ پولریام

گوشام گذاشتم اسلحرو برداشتم به سمته  ینکردمو گوش بندو رو یاون دوتا توجه  یجرو بحث ها به
 ...به وسط هدف خورد کیهدفم نشونه گرفتمو بعد شل

 بهم نگاه کردن اشاری رویام

 ( ه ی_براوو)عال ریام

 دی _حاال منو نگاه کن اشاری

 مونده به وسط هدف خورد  رهیدا هیکرد که به  کیو شلهم ژست گرفت اشاری

 گفت:  یبا لودگ ریام

 _گود)خوب( ریام

 بگو گود انه؟بعدی یتون یم نمیبزن بب ای_خودت ب اشاری

من استعدادامو شکوفا کنمو به رختون  دیذاریآقا آرسام نم نی_خب بدش به من بابا تو و اریام
 بکشونم تا چشاتون دراد

 98 داره یچه استعداد مین ی _اسلحتو بده بهش بب
ین
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 هیواقع ست ین یچون اسباب باز  ینکن  یفقط مواظب باش خودتو باهاش زخم ریپسرم بگ  ای _باشاری

 زم ی عز یشور چه قدر خوشمزه ا اری _بابا خریام

  ریبود ام  شتریب  اشاری که زور منو  ییاز اونجا میریو کوپه بگکه فقط د میشلوغ بود تونسته بود چون
 خودش نداشت  یاسلحه و کوپه جدا برا

به   کهوی کردم که  کشی به شل یی کرد نگاه گذرا کیحرفا شل  نیدکو پزو ا یژست گرفت و با کل ریام
 برگشتم به هدف خورده بود!!  کشی سرعت به سمته محل برخورد شل

 ــــــــن ی_آفراشاری

 که سرتاپاشو گرفته بود گفت:  یدهانه اسلحشو فوت کردو با حالت غرور  یش ینما ریام

رشته به به به دست و   نیا یشما بود که اومدم تو ریهمش تقص شدمیم راندازیتک ت  دی_من باریام
 نشانم بنازم من 

 ی آپولو که هوا نکرد یکرد کیشل هیکن خب بابا حاال قمپز در ن   یلی_خ اشاری

 گرفتو روبه سمت من گفت:  ر ی ام یمتعجب و حرص ی نگاشو از چشما اشاری

 م؟ ی_آرسام برگرداشاری

 می_آره بهتره برگرد

 پسره چهار سالس هی نهیرفتاراشون ع  یسالشونه ول کیو  یسرشون س  ری خ  ووننید نایا واقعا

 م؟ یبچه ها کورس بزار ی _راستریام

 م ی_پااشاری

 _من حوصلشو ندارم 

 _اه آرسام ضد حال ریام

 گهید دی_خودتون بر
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 ده ی_بدون عشقمون حال نماشاری

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

 خودت  هی خب ارزون  یلی_خ اشاری

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

کورس شدن و فکر   الیخ یشدم به سمته خونه روندم اونام ب نمیکردمو سوار ماش   یبچه ها خداحافظ  از
 بودم  یکنم اما عاشق رانندگ یاومد که خودم رانندگ یم شی خونه کمتر پ گردنیکنم که برم

به   ییصدا  کهویخونه بودم که   ریمس یاومد با سرعت تو یخوابم م  یخسته بودم و حساب  یلیخ
 د یگوشم رس

 ؟ یکار به من دار  یآخه تو چ ی_ولم کن عوض 

زد تو صورت   فشیبودمش با ک  دهیکوچه د یهمون دختره که اون روز تو دم یکم کردم د سرعتمو
 فرار کرد  عیپسره و سر

 کردمو زدم جلوش با ترس بهم نگاه کرد ادی ز سرعتمو

 _سوار شو 

 سوار شد  عیلورو باز کرد و سردنبالشن دره ج دید یپشت سرش نگاه کرد که وقت به

 _برو...برو 

از جاش کنده شدو از اونجا دور شدم پوووف   کافی ت هیبا   نیپدال گاز فشار دادمو ماش یرو پامو
  یساعت نی همچ یتو دیکرده که دوباره دنبالش کردن آخه دختر با یچه غلط ستیمعلوم ن  نبارمیا
 باشه؟؟؟ رونیب

  یبرام عاد گرانید نیدادم چون نگاه سنگ ینم  یتیکردم اما اهم یخودم حس م  یرو نشویسنگ نگاهه
بود چه از طرف جنس مونث و چه از طرف جنس مذکر اما رنگ نگاهه  میاز زندگ یشده بود کل بخش 

 98 ست ی مهم ن نمیکه خب ا کردی سوظن بهم نگاه م ه یفرق داشت انگار داشت با  هیبا بق  یکی نیا
ین
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به من کمک   گهیتو کوچه همراهه چندتا د شیکه هفته پ یست یهمون پسره ن  تو نمیبب   سای_وادختره
 کرد؟ 

 _اونا آدمام بودن 

بااخم به منو اون  نهیفقط دست به س دیزدی نم دیو سف اه ی_معلوم بود چون شما که دست به سدختره
 د یکردی که به طور زنده مقابلتون درحاله اجرا بود نگاه م یاکشن  یینمایس لمیبدبختها و به ف

 تشکر کردنش بود  یداشت چه قدر پروو بود جا ییعجب رو ییخدا

 ه؟ ی_اسمت چ دختره

 بود گهید یمثل همه اون دخترها نمیزدم ا  یپوزخند

 زبونتو موش خورده آقا غوله؟ ید ی_چرا جواب نمدختره

 چپ نگاش کردمو گفتم:  چپ

 االن شمارو نجات داد آقا غوله نی_هم

 م؟ یری کجا م میحاال دار گمی...ممیحاال...ا یبر منکرش لعنت ول  دونمی_مدختر

 ... نهوی دختره ع نیکل ا گهید

 کنم یداغون م نیچرا دارم اعصاب خودمو بابت ا الی خیب

 منو برسون اونجا  دمی_آدرس خونمونو مدختر

 یخاکستر  یداشت با چشما فیبشر چه قدر پرو تشر نیگرد شده نگاش کردم ا یچشمها با
ته دلم  یز ی چ هیلحظه انگار  هینگام به نگاش خورد  یبه سمتم برگشت و بهم نگاه کرد وقت  شیوحش

 ندادمو به روبه رو نگاه کردم  یت یاما اهم دیلرز

منم   ینخونمون کجاست تا منو برسو یدیپروام اما خب حق بده تو که ازم نپرس یل یخ دونمی_مدختره
 خودم دست به کار بشم آقا پسر  دیکه با دمید

 خب بده ادرسو  یل ی_خ
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  نهیچرا ع کرد؟پس یم  یزندگ ییجا  نیدختره تو همچ نی آدرس خونشون چشمام گرد شد ا دنهیشن  با
 همش درحاله فراره؟  رونویها شب زده ب یدختر فرار 

 ه؟ی_اسم من آرامه اسمه تو چدختره

 ؟ ی_مطمئن 

 ؟ ی_به چآرام

 ست یاسمت آرامه و طوفان ن نکهی_به ا

که اسمم اصل  گنیبهم م نوی_خب محظه اطلعتون طوفان اسمه پسره نه دختر دوما اتفاقا همه اآرام
  یآرام ناآرام حاال نگفت هیهستم  طونیدختره شر و ش   هیضده خودمه چون  قا ی درواقع دق ادی بهم نم

 ه؟یاسم تو چ

 باال دادم  ییابرو

 بگم؟  دی_با

 ی داشته باش  یکه اسمه قشنگ ادیبهت م  یچرا نگ گهیآره د_آرام

 لحن ممکن گفتم:  نیتفاوت تر یوجود با ب   نیزدم حدسم درست بود با ا  یپوزخند

 _آرسام 

 اد یپس حدسم درست بود بهت م هیاسمه قشنگ می_اآرام

ازش   کنهی کنم حتما فکر م یفضول خواستمیدخترن اما نم نیکه دنباله ا نیک نا یبودم بدونم ا  کنجکاو
 بار کن!!!   یباقال ارویب  ریبهشو دارمو بعد ام ی کیقصد نزد ایخوشم اومده 

 گفتم:  دمویچ یکوچشون پ یتو

 _کدوم خونه؟

 98 سای جاست وا نی _همآرام
ین
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 بهم دستور بده مخصوصا اگه دختر باشه ینطور یکه ا یکی خدا متنفر بودم از  یا

 ی زن یباهام حرف م  ینطور یه اک ستمیبردت ن ا ی_دختر کوچولو راننده 

با   ییخوای کوچولو؟دوما م یگی که بهم م ین یبی نم یبزرگ نیمنو به ا یکور  ی_اوال کوچولو خودت آرام
 ؟ یش یپرو نم یادیاون وقت تو ز یستیگلمو عشقم بگم وا زمویعز

 زدو ادامه داد:   یپوزخند

 _همه مردها لنگه همن همشونآرام

گنگ و   یکف حرفش بودم که با صدا یتو یکردم تا حدود ینگاه م  شییدهن باز داشتم به پرو با
 گفتم:  یمتعجب

 _من کوچولوام؟ 

اصل به  ااایهست یشد؟پوف عجب مارمولک   تیحال  نویکه زدم فقط ا ییهمه اون حرفا نهی_از بآرام
 نه  ای ییکوچولو یفهم ی حاالم برو خونه بهش فکر کن م  ادی نم  افتیق

باز   کیت یفشردو در با صدا  فونوی شدو درو بست زنگ آ  ادهیپ  نیحرص بهش نگاه کردم که از ماش با
  نقدریجرات نکرده بود ا یشدو رفت داخل دستام از شدت خشم و حرص مشت شدن تا حاال کس

  نیا میگرفتیرو ازش فاکتور م   اشاریو   ریباهام رفتار کنه البته اگه ام یطور  نیو ا  ارهیدرب یجلوم پرو باز 
به سمته در خونشون برگشتم به   د؟باحرصیدیجوجه منو کوچولو م نیا یعنیدختره چه قدر پرو بود  

من   دونهیکوچولو هنوز منو نشناخته نم  گهیبه من م کنهی چه طور جرات م رمیحالشو بگ  دیموقعش با
 کرد   ینم یغلط  نیوگرنه همچ میک

بودم که شکر خدا االن  دهیند ییپرو نیحرص خوردنمم خندمم گرفته بود تا حاال دختر به ا نیا نیب
 دختره تخس بود  نیا یبودن ول زونیاطرافه من آو یهمه دخترها دمید

 ... ینطور یا د یبا کنهی م یباال شهر زندگ یکه تو یدختر  چرا

مثله من طرز فکرش نسبت به   قایاونم دق یعنیکه زد افتادم "همه مردها لنگه همن"  یحرف ادی  کهوی
 98 بود؟ نیجنس مخالف ا

ین
اسک
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 ست یکه ن یموضوع مهم  کنمی چرا دارم بهش فکر م الیخ یب  پووف

شدمو   داریاز کله سحر ب وونهی دوتا د نیخسته شدم امروز روز استراحتم بود که به لطف ا یحساب 
 ه نصفه شبه تا االن ک میبود رونیب

 

 

 

 

 

 

 )آرام(

 ؟ ی_کجا بود

 خونه شکسته شده بود  نیا یوقته که حرمت ها تو یل ینکردم در واقع خ ی حرفش اصل توجه  به

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

 بود؟   یپسره ک  ؟اونی_گفتم کجا بود

نجات داده و همون پسر منو  پسر منو  هیلبام نشست پس بهش خبر داده بودن که  یرو  یپوزخند
 پوزخند گوشه لبم به سمتش برگشتم هیرسونده بود با 

 از سرم برداشتمو گفتم:  شالمو

 _مگه برات مهمه؟ 

 _درست حرف بزن احمق

 رفتمو گفتم: نییپله پا هی

98 
ین

اسک
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 _چرا؟ 

 ... گهیپله د هی

 آره؟ ی_چون بابام

 ... گهیپله د هی

 انتکار ینامرده خ  یبابا هی_

 گه یپله د هی

 مادرمو ازم گرفت  یکه از سه سالگ ییبابا هی_

 گه یپله د هی

تا مراقبش   فرستهیآزاد باشه و آدم دنبالش م ذارهیو سه سالشه اما نم ستی که دخترش ب یی_بابا
 کنن؟   تشیاذ یحت ای باشن 

 ... گهیپله د هی

 ذره بهش محبت هم نکرده؟  هیدختر به اسم آرام رستگار داره اما  هیکه تنها  یی_بابا

سال تو  هی هید؟تویبرات کم گذاشتم دختره چشم سف ی؟چیسفر خارج رفت ختم؟کمیپول به پات ر _کم
تو   ی؟برای چ  یعنی یمانعت شدم؟آزاد یتا خوش بگذرون  یر ی کشور و اون کشور م نیبار به ا ستیب
 کلمه برات کم گذاشتم؟هااااان؟؟!  نیاز ا ی؟چ یچ یعنیکلمه  نیا

کار   یچ خوامی...پول...کوفت...می...سفر خارج...مهمون؟طلیدی؟ورزیچ ؟عشقی؟کردی_محبت چ
ذره بهم عشق بورز از همه  هیکن  میذره بهم محبت بکن اما تو اون اتاق زندون   هیهـــان؟من دخترم 

 نه؟  ای نویبابا ا یفهم ی م ستیپول ن یمحرومم کن همه چ زیچ

 لحن طعنه دار ادامه داد: هیزدمو با   یپوزخند

 98 اسم بابارو رو تو بزارم  فهی _ح
ین

اسک
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 یبود اما تو یکه عصبان  نیصورتم زد سرمو چرخوندمو بهش نگاه کردم باا یتو  یل یس هیاومدو  جلو
 زدم یچشاش زهرخند یتوجه به اون غم تو یپنهون شده بود ب  یغم خاص و بزرگ هیچشاش 

 تمامه وجودم   ؟بایفهم یرو بهت بگم ازت متنفرم م یز یچ  هیبذار  ی ول مونهیم ادم یبود  ی خوب  یلی_س

 به سمتش برگشتم   ستادمیا کهویپله ها باال رفتم که  از

  بهیداشت غر رت یکه غ ینجات داد پسر  یجنابعال یبوده که دوبار منو از دست آدما ی_اون پسره کس 
  یدختر تو هیکه به عنوان  یا بازهم نسبت به منام شناختینه اون منو م شناختمیبود نه من اونو م

به اصطلح بابام نجات داد واقعا  یکردو منو از دست آدما یبه خرج داد مردونگ رتیجامعم غ نیا
 براتون متاسفم بابا واقعا...

غرورم نشکنه به سمت پله ها راه افتادم که  نیاز ا شتریشده بودن رومو ازش گرفتم تا ب  یجار   اشکام
 : سادمیوا نشیصداش و لحن غمگ دنهیبا شن 

 ؟ یخونه بر  نیازا خوادی_چرا دلت مبابا 

 که قاتله مادرمه  کنهی م یتوش زندگ یچون کس رهیگیتوش نفسم م نکهیا ی_تو بذار پا

 ستم یدخترم من قاتل مادرت ن  یکن یاشتباه م ی_دار بابا 

  یچیچون اون موقع سنم کم بود ه  یکن ی فکر م یدقش داد یکه باال آورد یگند که با اون ی_تو بود
 هیبا  یر ی منو دست کم بگ دیباشه دختره خودتونم نبا  یهرچ یکنی نبود؟نه پدره من اشتباه م میحال
 ی کتمان کن توی دروغ واقع ذارمیحرف که من اسمشو م یسر 

 ؟یخونه بر  نی از ا خوادی_دلت م بابا 

و همش فرار   کنمی چه قدر دارم تلش م ینیب یدلمه نم نیا یاز آرزوها یکی...خوامی_از بن جانم م
 دوستامم؟ شهی و پ ستمیوقتها خونه ن  یل یخ  ینیب یکنم؟نم یم

 _ازدواج کن بابا 

 زدمو گفتم:   یپوزخند

 تعارف نکن   ؟بگوییخوایهم نم ؟نوهینوه چ گهیاالن...امره د نی _حتما...هم

98 
ین

اسک
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 _مودب باش بابا 

 ؟یبه زور شوهرم بد  ییایبشه؟ب یودب باشم؟که چ_م

از   ادویکه نفست باال ب ییجا یبر  خوادیاگه دلت م گمیدارم م  کنمی نم یازدواج تو اصرار  ی_من روبابا 
 ازدواج کن یدور باش نجایا

 _و اگه نخوام؟ 

 ی موندن مشکل دار  نجایمشکله توهه...تو با ا گهید نشی_ابابا 

 وصلت کنم  یمرد  چیبا ه خوادیاصل دلم نم یعن یمن فعل قصد ازدواج ندارم  ی_ول

 زود داره اما سوخت و ساز نداره  ای ریحاال د  یکنیباشه باالخره ازدواج که م ی _هر چبابا 

 به مردها اعتماد کنم تونمینم  نی_از همه مردها متنفرم شما چهره همه مردهارو برام خراب کرد

 که ادامه دادم:بهم نگاه کرد  باخشم

که خودم  یالبته اون طور  کنمیکارو م  نیزندان شوهر کردن راه چاره باشه ا نی از ا یخلص ی_اگه برا
 د ییخوا یکه شما م  ینه اون طور  خوامیم

 زدمو گفتم:  یزد که منم درجوابه پوزخندش زهرخند  یپوزخند

 _شب خوش پدر  

با طعنه گفتمو رومو ازش گرفتم به سمته اتاقم رفتم درشو باز کردمو واردش شدم بلفاصله درو   پدرو
 رفتمو بوسش کردم  میشدن به سمته عکس مامان ی قفلش کردم اشکام جار  شهیبستمو مثل هم 

 یذاشت یکاش تنهام نم یرفت ی نم  یکاشک  ی_مامان

ذهنم ولم  یتو یز یچ هیودم اما خسته ب یل یتخت انداختم خ یعوض کردمو خودمو رو  لباسامو
 کرد ینم

 98 ... آرسام
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 23

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



بهشون  یاعتماد یب  هی ایحس نفرت  هیمردها که  ه یچرا نسبت به بق دونمیبود نم  یجذاب  پسره
بهم  تی حس امن ییطورا هیشدم   نشی سوار ماش نی حسو نداشتم به خاطر هم نیداشتم به اون ا

  دادیم

 بود المصب  کلی چه قدرم خوش ه پف

 

 

 

 

 

 )آرسام( 

 ببندم برات؟   ای یبندی_دهنتو م

 شودیم  نی_اوه اوه اوه اوه آرسام خشمگریام

 لطفا ساکت  یکی _شما 

 _نچشمریام

خنده که باعث شد    ریزد ز  ریدادو بهش نخورد ام یبرداشتمو به سمتش پرت کردم که جاخال خودکارمو
 هامو مالش بدم  قهیکلفه شق

 یی ایحتما ب  دیآرسام تو با  نی_بباشاری

 نم؟ یرو بب  یک  دیبا امی _اگه نخوام ب

 98 گل منو  ی_روریام
ین
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کنن...پس به اعصابت مصلت   تی عصب خوانیم نایا یبش یعصب دیباش آرسام...آروم باش تو نبا  آروم
 تونـــــــــــــــــــــــــــمی ...نم تونمینم  یباش ول

هم  از   اشاریفرار کرد  میبهتر بگ ای  رونیبلند شدو از اتاق زد ب  عیبردم که با خنده سر زیخ  ری سمت ام به
دوباره باز شد با   ری کردم که در توسط ام یسرجام نشستمو خنده مردونه ا زدیاونور داشت مبلو گاز م 

 خنده گفت: 

  کیاست کدام نیآرسام...مسئله ا امدنین ایآمدن  شهیتو ماجرا داره جالب م ام ی _تورو خدا بزار بریام
 دوسر)آرسام(  وید ای( اشار ی مظلوم) شوندیرنده مب

 کنم ی و کبودت م اهیس یچه طور  نی بذار بب  نجای_تو پاتو ا

 _با کمربند؟ ریام

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

 م؟ یشیم تی ثی ح یافته ب یشلوارت از پات م  یکنیکمربندتو باز م یگ ی_خب عشقم نمریام

خورد   یبلند یدرو بست قندون به در خوردو با صدا عیبرداشتم و به سمتش پرت کردم که سر  قندونو
  چارم یشکستنه قندون خندش قطع شدو از گاز گرفتن مبل ب یصدا دنهیلحظه با شن هی اشاریشد 

افتاده دوباره   یکه چه اتفاق  دیفهم دویو د  تیموقع یبا بهت و تعجب بهم نگاه کرد وقت دیدست کش
 ز زدن مبل ادامه داد بدبخت چه قدرم گشنش بود به گا

 گفت:  یناراحت افهیبار بالحن تاسف و ق  نیدوباره درو باز کرد که باعث شد به سمتش برگردم  ا ریام

خودت بود پرتش  هیزی مرد اگه جه ینینب   ریخ  یاله ی!!اشکونهیم موی زیجه یچه طور  نی_ببریام
توهه رو   هیزی که جه یخور   ین یریتو اگه اون ظرف ش  امی اوضاع اروم بشه ب کمی سای؟وایکردیم

 نشکوندم 

مگرنه آبرومون   ستیشرکت ن ی باس حاال خوبه االن ساعت کار  دمیتو موهام کش یدست یکلفگ با
 وگرنه تا االن دقم داده بود!!  ست یزنه من ن نیشکرت که ا ایشرکت رفته بود خدا یتو

 98 ...فقط ساعت چند؟ امی...مامیباشه م نیکرد وونمید ی_واااااا
ین
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  ری"و زدن قد هم چپ چپ نگاشون کردم که امـــــنهیبلند گفتن "ا  اشاریاومدتو وهمراهه  ری ام کهوی
 گفت:  دویخند

 زم؟ یعز ییایب میکنی مجبورت م ییاز چه روش ها ین یبی _مریام

 ست و گفت: صاف نش  عی بدم سر ریبه ام خواستمیکه م  ییاز فحش ها یر ی جلوگ یبرا اشاری

 برهیساعت م  هیفقط  یجنابعال مییما هفت خونه توا شهیشروع م ی _ساعت هشت مهموناشاری
 میفتی و راه ب دیخودتونو آماده کن 

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ؟ یگ یتا خودمو اماده کنم؟!چرا دروغ م برهی ساعت م هی ی_من ک

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

  یکل دیبرادر من؟خجالت بکش تو روز روشن؟اون منم با  یزنی چرا تهمت م ستی _اون که آرسام نریام
لباسهامو باهم ست   رموی سه ساعت با ادکلن دوش بگ دی ژل به موهام بزنم و موهامو خوشگل بکنم با

   رمی بگ میبا خودم ببرم تصم دیکه با ین ی کنمو در انتخاب ماش

 حرص بخورم  دیچرا با گهیحرفاش عادت داشتم د نیکردم به ا یبهش داشتم نگاه م نهیه سب دست

 کنمیکارت م  یچ  نیخونه بب میبذار بر ریام ی_آ

بهت بگم من  دیبا یبچه مچه تو دامنم بذار  ییخوایاگه م نی؟بب یکار کن یچ  ییخوای_وا مگه مریام
شو بچرو بذار تو شلوارم اونم از اون شلوار   هیقض نیا الیخ یندارم پس لطفا ب  دنیحوصله دامن پوش 

و در   ارهیم شلوارم بهش فشار  یچون تنگ ادیبار ب دهیرنج کش یتنگ...بذار بچه از همون نوزاد ینایج
و اگه دختر باشه زن بار   ادیاگه پسر باشه مرد بار م کنهی روزگار سر خم نم یها  یمقابله سخت ندهیآ
بار   یچ ندهیبچه دوجنسه در ا نمیاز پزشک مامام بپرسم بب  دیبا  دونمیو اگه دوجنسه باشه نم ادیم
 اد؟ یم

تا خندمو پنهون کنم از دست  دمیزد دستمو به گوشه لبام کش  یبهم چشمک  ریخنده که ام ری زد ز اشاری
 98 بود   یقدر پر انرژ  نی هم شهیهم ریام نیا

ین
اسک
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 از دستشون گفتم:  یخلص یبرا

 خب هفت منتظرتونم  یل ی_خ

 پاشو رو هم انداختو گفت:  یال یخی با ب ریام

 !!مییاونجا  شی _باشه تو هفت منتظر باش ما  شریام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری_ام

 

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

 

  یبه همراه لباس مردونه مشک  یمشک  یها قهیبا  دیبه خودم نگاه کردم کت و شلوار سف  نهییا یتو
باال زدمو کجش   شهیپام کردمو با حرص به موهام ژل زدم مثل هم مویمردونه مشک یورن  یکفش ها

  شیکه گفت هفت منتظر باش ما ش  ریطبق گفته خوده ام بردیداشت مغزه منو م ر یام نیکردم ا
مغزم   یرو  یخورد االنم داره بدجور   فونیزنگ آ  شیسره ساعت ش یعنیکارو کردن  نیهم مییاونجا 
 ره ی م یاسک

امشب باهات برقصم فقط جونه   دمیآرسام دل بکن از اون اتاق خودم قول م ی_به خدا خوشگل ریام
سرو صدا  نقدریکه ا کنهی م یه داره چه غلطتو آشپزخون  ستیگور به گور شده که معلوم ن اشار ی نیا
 شــــــــــــــــد  ریبابا د نییپا ایب  کنهیم

 داد زد:  کهوی بعد

 سرم رفت  یکنی سروصدا م نقدریچرا ا اشاری_اه ریام

  یساعتمو دستم کردمو کم زدیم ن ییاون پا ریکه ام ییدادن به جوش ها تیبدون اهم  لکسیر  یلیخ
که   یدرحال دمیبود د سادهیپله ها وا نییکه با حرص پا  روی زدم ام رونی عطر به خودم زدم از اتاق ب

از   ریبودم انگار نه انگار که ام  لکسیر رفتمی م نییاز پله ها پا کردمی لباسمو درست م نیداشتم آست
 حرص سرخ شده بود 
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 ما یشب وقت دار فعل تا آخر دیموندیم گهی د کمی  نیآورد فی_پوف چه عجب تشرریام

 زدو گفت:  یطون یکرد لبخند ش   ریلحن و حالت چهرش تغ  کهوی

 ی شد پی _اوله له چه خوشت ریام

 به خودش گرفت و گفت:  یم یژست عاقل اندر سه بعد

 چون من از تو خوش شانسترم   یندار  یتو در برابر من شانس فیح  ی_ول ریام

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

 اشپزخونس  یگشنمه تو کنمی _گفت املت درست مریام

 ؟االن؟ی_چـــــــــــــ

 گفت:  ی واشکیآروم و  یباصدا ریام

 هی مویاستفاده کن  تیموقع نی مام از ا شهیهم موهاش فر نم گهیساعت د  هی_گفت آرسام تا ریام
 !!میتو رگ بعد بر میاملت بزن

 حرص گفتم:  با

 آره؟!؟؟ شهیفر م ری_که موهام د

 باال انداختو گفت:   یالی خی با ب یا شونه

 ؟ یشیم ی_من که نگفتم اون گفته چرا از دست من عصبان ریام

 قطعا کار کار خودشه شدیزده نم  اشاریحرفا اصل از زبون  نیبهش نگاه کردم ا  مشکوک

م اون کردم اون قسمتو خودم بهش اضافه کرد فینگام نکن خودمو کث یطور  نی خب بابا ا  یلی_خ ریام
 98 نگفت 
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آقا با   دمیو حرف خودش بوده به سمته آشپزخونه رفتم که د ستین  اشاریحرف  نیدونستم که ا یم
  پشیدکو پز به خودشو ت یمردو که با کل هی!!!شما خورهینشسته داره املت م  افش یو ق  پیاون ت

 د یباشه در حال املت خوردن تجسم کن دهیرس

بشر کل از رو   نیکه ا ییبهش رفتم و از اون جا یکه چشم غره ا دیخندیم ز یر  زیپشت سرم ر ریام
 سرشو باال اوردو بهمون با تعجب نگاه کرد اشاریخنده   ریبلند زد ز یبا صدا رفتینم

ها   وهیها ب رزنیها و پ  مهیآرسام امشب هم کله دخترا و زنها و ند یشد پی_به سلم چه خوشتاشاری
 شهیکل خوش به حالت م شن یبرات به صف م

 زدم تو سرشو گفتم:  یکی

 گذره؟ ینکرده که تلخ بهت نم  ییخدا ا یرسیخوب به خودت م ری _بم

  ینداره خال  یخب اشکال یول  زمیتوش بر  کمینکردم  دایسس و پ  نیگشتم ا ی_نه بابا فقط هرچ اشاری
 گهیخورد د شهیهم م

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

چه قدر برام آشناس   لیو نیا  ایخدا میسادیاونجا برگزار بشه وا یکه قرار بود مهمون ییلیو یجلو
 اد ی نم ادمی  کنمیفکر م  یاما هرچ دمشیقبل هم د کنمی احساس م

 شماست  ری همش تقص مید یرس ری شروع شده مام د یمهمون  نی_ببریام

 زم یکن عز  هیگر کمی_اشاری

 گم ید یکی  زیعز ستمیتو ن  زی_من عزریام

 زد  یبهم چشمک بعد

 م یمام از دستت خلص بش یآدم بش یر ی زن بگ شهیم یخدا از دست تو ک  ی_ا

حرومت   زمیری که به پات م یاون همه عشق فیح یتا منو بشناس یستی_من آدمم فقط تو ادم نریام
 98  رویام ر یچرا به زور ش  گنیم رنویگیگردنتو م  ایگفتم اون دن یک  نیکنم بب یحللت نم   رمویباشه ش 
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اون که حللت نکرده پس   یبخر  ری کوچتون ش یاز سره سوپر  یبر  یمگه خودت پول نداشت یخورد
 ی د مجازات بشیبا

 میشد ادهی پ  نیکردمو همزمان از ماش یو من هم تک خنده ا دیخند اشاریشد   ادهیپ  نیبعد از ماش و
 بود   وونهیپسره د نیا

جو دادن  یبرا یبالحن باحال  ریکه ام میداشتیمون کناره هم شونه به شونه هم محکم قدم بر م  هرسه
 گفت: 

 شون یتفنگ وارد م ی_سه تفنگدار ب ریام

 با دهنش در آورد   لمویف یصدا بعد

 ادامه داد: یبا لحن باحال ریام

  تیمامور  هیانجام  قشنگ و رنگارنگ در حاله یبزرگ پر از دخترها یمهمان  کی _سه تفنگدار در ریام
 لحظه هاست که... نیهستن اما درهم

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

 ببندم؟   ای یبندی_م

 گفت:  یلحن اعتراض مانند  با

 بابا  ی...اکردمی م فی_چته داشتم داستانو تعرریام

...خوبه گهید  قینفس عم هی...دوباره تکرار کن...قینفس عم هیحفظ کن...آرامش... توی_خونسرداشاری
 ...گـید یکیطور ادامه بده...اها  نی...همگهید یکی

 شدم از دست شما دوتـــــــا وونهید ی_وااااا

 تو حس  یبابا کل زد ی_ااشاری

 نه یرفت نوبته ا ری حرص بهش نگاه کردم حاال ام با

 تنها بذارم   یهمه منکرات  نیا یمن تورو تو شهیرفتم عشقم؟مگه م ی_من ک ریام
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 ...نی_بازهم ااشاری

 ادامه داد: ریام

 _بلند فکر کردریام

 حرص گفتم:  با

 د یدی_وشما دو احمق هم شن

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

 دنیبا وارد شدنمون و د میوارد شد مویبه خودمون گرفت یجد افهیق میسه تامون بهم نگاه کرد هر
 رفتم  اشاریبه  یفضا چشم غره ا

 سادس آره یمهمون هی_که 

 ه یسادس نگفت پارت یمهمون هی_به جانه خودت گفت اشاری

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

 ن یآورد فی_خوشحالم که تشررستگار

 _ممنونم 

 کردن  دایحضور پ ی مهمون نیا یهمراه دوستاشون تو یتهران  یافتخارمه که اقا هی_مارستگار

 گفت:  یاکتفا کردم که با لبخند یتکون دادنه سر  به

 د یکن  ییرای _از خودتون پذرستگار

 آروم تو گوشم گفت:  ریام

 کنه  ییرای چرا خودش از خودش پذ کنمیم ییرای_خودم ازش پذریام

 ..................... 98 
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 یدوست یرقص وحت  شنهادیبهم پ   یادیز یدخترها شه یاز مبل ها نشسته بودم مثل هم یک ی یرو
بگم لباسشون  تونمیجمع به جرات م  نیا یتو یکدوم محل نذاشتم همه دخترها چیدادن اما به ه

 فی...لباس کوتاه تر پول کمتر کگهیبود د  بشونیمتر پارچه هم نبرده بود به نفع ج میاز ن شتریب
 !!! شتریب

نامحرم رژه  یمردها یو جلو پوشنیم  ییلباسها نیهمچ کشنیخودشون واقعا خجالت نم   دونمینم
 رن؟ یم

نه دختر نه پسر   یعنی یهستم پارت یچه جمع یرفته تو  ادمی نکهیلبام نشست مثل ا یرو  یپوزخند
  شهیکامل سرم م ینبودم که بگم محرمو نامحرم یآدم معتقد ادیخودمم ز شناسنیمحرم و نامحرم نم

و   سرهمه پ نیا یوشش جلوطرز پ نیکه براشون ا نایداشتم و دارم اما نه مثله ا یینه...منم خطاها
 باشه و اصل ککشونم نگزه یعاد یمرد براشون امر  یحت

 پووووف 

 شدن  بیغ یرفتن انگار  یکدوم گور  اشاریو   ریام نیا ستین معلوم

هم با رفتارش داشت بهش  ری شده بود ام ریام زونی آو یادیدختره ز هی  یمهمون هی یتو ادمهی
  شدیم شی دختره حال  نیمگه ا یول  ادی خواد باهاش حرف بزنه و ازش خوشش نم یکه نم  فهموندیم

نکردم   یدونه دونه موهاشو بکنم اما من توجه نمیبش گهیم طونهیگوشم گفت:ش  یتو ریاون شب ام
دختره بلند شد که باعث شد با تعجب به   غی ج یصدا کهوی که گذشت  نیچند ما کردمی م شکا یکه ا

  ریلباشه ام یرو یا روزمندانهیهم لبخند پ ریاز خنده سرخ شده و ام اشاری دمی سمتشون برگردم که د
رو هم پاشونده بود تو  اشاری شربت  وانهیل چیکرده بود ه یلباسه دختره خال  یشربتشو رو وانهیل

در آوردن منم از مرحله لبخند   ییها  یچه مسخره باز  اشاریو   ریام میبرگشت یوقت دونهیخدا م تشصور
 کردم!  شرفتی فراتر رفتمو پ کمیکج 

هم مطعلق به مرد و زن   نیسنگ ینگاه ها نیکه ا کردمی خودم حس م یرو رو  یادیز نهیسنگ ینگاها
 هم دختر و پسر  شدیم

 که! ستمین یکس کم

 شرکت کردم  یتکرار  ی مهمون نیهمچ یبهشون افتخار دادم که تو میلیخ

98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 32

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



  دادیآزارم م یادیبه قول معروف داشت ز  ای کردمیخودم حس م یرو  شتریرو ب یک ی نینگاه سنگ اما
روم زوم شده    نقدریکه ا هیک نمی نوچ فکر کنم قصد نداره نگاشو از روم برداره به سمته نگاه برگشتم تا بب

حاال    دکری که داشتن بهم نگاه م  یوحش یغرق شدم دوتا چشم خاکستر  یکه تو دوتا چشم خاکستر 
معلوم نبود فقط نگاهش روم بود و نگاه من  یا گهید ز ی هرچ ای دهی...ترسیمشکوک...متعجب...عاد

 اون!!  یهم االن رو

 کرد؟یکار م   یچ نجایا نیا

سلم تکون داد که  یزد و سرشو به معنا  یبلفاصله لبخند جذاب میکن یبهم نگاه م میدار دید یوقت
 بدم  تی داره که بهش اهم یتیزدمو نگامو ازش گرفتم!!چه اهم  یپوزخند

 یچرا تو دونمیدختر لذت بردم!!!نم هیبار از حرص خوردن  نیاول  یو برا  دمیخوردنشو د  حرص
 اون چشما... ی نگاهش غرق شدم ول 

کارو کرده بود   نیکه ا یبا تعجب و اخم به سمت کس  یازم گرفته شد دردم نگرفت ول  یشگونین  کهوی
که داشت    یبهش درحال یبا اخم وحشتناک دمیبود آها آرامو د  یرگشتم که همون دختره اسمش چب

 نگاه کردم  دیمال یبلندو الک خوردشو م   یناخن ها

  ریام یر یبگ شگونین  یتونیبود دردش گرفته خب با اون ناخن ها اونم از من آخه تو مگه م معلوم
 ارو کرده بود؟ ک  نیا یبه چه جرات نیا نم یبب سایوا یدوم!؟!!ول

 گفت:  زدیکه توش حرص موج م ییصدا با

 بود؟  یچ  ی_پوزخندت براآرام

اسم   نی!!!به خاطر استیخاموش   ر یگفتن جواب ابلهان و ام مینکردمو رومو ازش گرفتم از قد یتوجه 
 موجود ناشناختس   هیکل  ستیاوردم چون عضو ابلها ن  رویام

  ییواکنشها نیتعجب بود چرا بلند نشدمو گردنشو خورد نکردم؟من که دربرابر همچ یبرام جا یول
 پس چرا االن...  شدمیم  یعصبان  یلیدختر خ هیاونم از طرف 

 یآقا یاون کله گندتو تکون بد ای  یبهم سلم کن   خوردیبهت بر م  یعن یغول تشن با توام  یی_هوآرام
 فته؟ی خودش
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نسبت به   یواکنش هی دینبود با  یسمت بود اما چاره ا  نیترها به ااطراف نگاه کردم نگاه اکثر دخ به
  دیدختره با نیمچ دستشو محکم گرفتمو فشار دادم ا دادمیکارها و حرفاش از خودم نشون م نیا

 بشن   کیبهم نزد خوانی که م ییاون دخترها یبشه درس ادب برا

سلم   یحت  ایتا سرمو برات تکون بدم  یستیبرام ن   ی_مواظب حرف زدنت باش دختر کوچولو آدم مهم
 ؟ یدیکنم فهم

 ایبا اون جثه آ  د؟اونیرسیزورش به من م تونست؟مگهیداشت دستشو آزاد کنه اما مگه م یسع
 در برابر جثه من مقابله کنه؟مصلما نه! تونستیم

 وچولو... ک ستمی_گفته بودم من کوچولو نآرام

 وسط حرفشو جملشو ادامه دادم: دمیپر

 کوچولو باشم؟  کلمیه  نیمن با ا ادی_خودمم درسته!!!؟؟به نظرت با عقل جور در م 

 گل انداختش ناخواسته فشار دستمو کم کردم  یلپا دنیلپاش گل انداختن که با د کهوی

 ی سوزن پنچر بش هیباد باشه با  دیشا دونمی_نم آرام

 : دمیکردم با حرص غر  شتریاومدمو فشار دستمو ب  رونیاز اون فضا ب  کهوی

 ه؟یچه شکل  یبادکنک  کلی ه یدونیتو نم یعنی_

 ؟ یپسره از خود راض  یکن  یبا من جروبحث م کلت ی سره ه ی_دار آرام

 احمقاس؟ هیمن شب افهی_ق

 ی نگ  یبگ ی_اآرام

 شدیموفق م یه داشت بدجور حرفاش حرص بده ک ن یخواست منو با ا یبود م ریلنگه دوم ام نمیا

 ول کردم که با حرص گفت:  دستشو

 یآقا رم ی گیانتقام دستمو ازت م کنمیکارت م  یچ نی آرام نه برگه چغندر حاال بب   گنی_به من مآرام
 سانسور دار  ختی ریب
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 کردن با غول!!  ینکردم مورچه رو چه به تلف یزدمو بهش توجه   یپوزخند

  ترسوندی غول بامزه بود داشت منو از مورچه م گمیبهم گفت غول خودمم به خودم م نقدریا نیا پوف
 زنهی حرفارو م  نیحرص داره ا یسانسور دار هــــــــه قشنگ معلوم بود از رو ختیری ب یآقا

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

هم از اون دختره زبون دراز هم  ینشده بود خبر  ریو ام اشاری از  یهنوز خبر   یگذشت ول نیما چند
 نبود 

  سی احساس کردم شلوارم خ کهوی فکرا بودم که  نیهم  یآرامش داشته باشم تو کمی تونمی...مبهتر
بود و االن  دیآوردمو به شلوارم نگاه کردم شلوارم سف نیی گرد شده سرمو پا  یشد!!!با تعجب و چشما 

 هم با...

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

 اصل حواسم نبود خوامی معذرت م ی_وا

 ادامه داد: یآروم  یشدو با صدا خم

 جونت؟گوشت بشه به تنت  ؟نوشهیخورد یدست منو فشار ند ی_حقته برج زهرمار تا تو باش 

سو  لحظه تر هی یبرا افمیق دنهیاومد با د یخونم در نم  ی زدیکبود کبود شده بودم؟کارد م یگفتیم منو
مرده هاش   شی پ فرستادمشینبودن م نجایهمه آدم ا نیبه قرآن اگه االن ا  دمیچشماش د یتو

 انگشتام خورد شدن  ری که فکر کنم استخوناش ز یمچشو محکم گرفتمو فشار دادم طور 

 دارم؟  ی دختره احمق؟من باتو شوخ یبود کرد یچه کار  نی_ا

 ی ابونیغول ب شی_ول کن دستمو شکستآرام

 دختره احمق  کنمی دندوناتو تو دهنت خورد م یچه طور  نی بب  یابونیبهم بگو غول ب گهیبار د هی_

 98 دم یجوابتو م  ای...فردا بشهیم یچ  نمیبب ی...ولدمی_بهت قول نمآرام
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جوابه    کردوی اون زبونش کار م دنشمیدرد کش نیب  یمتعجب بودم حت شی و حاظر جواب یسر  رهی خ از
 دمم گذاشته بود یپا رو یبدجور  یوجب  مین نیا دادیمنو م

 : دمیحرص غر با

 بهت بفهمونم؟ یا گهیبا زبون د ای یدیفهم ید یشلوار بهم م هیطبقه باال  میریاالن م نی_هم

 شلوارک؟  ای ییخوای...دامن می... کالباس ی...قرمز...نارنج؟زردییخوایم ی_چه رنگ آرام

 ؟ یکنیمسخرم م  ی_دار 

 !!؟؟؟ارم؟یاز گور شوهرم برات شلوار مردونه ب  وونهیمغزتو اره د آخه د ی_تورو که نه ول آرام

 !! یبهم بد  یکی  دیبا گشید  یهرجا ای_از گورش 

 حاالم دستمو ول کن   شهیم یچ نمی _ببآرام

 می ندار شهیم یچ نمی_بب 

 م؟ یدار ی_خب چآرام

 _چشم

 بل پسرم...  ی_چشمت ب آرام

 دختره حاظر جواب زبون درازه پرو  یهمه زبونو از کجا آورد نی_تو ا

  یحرفا بلد باش نیاز ا ادی بهتم نم  یبزن   یبرادره من چه قدرم حرف خوب خوب بلد ری نفس بگ هی_آرام
 جواب سوالتم از تو.... یعصا قورت داده برا یآقا

 بگه  یچ خواستیم دونستمیزدم م یلحظه چشاش گرد شد منم پوزخند هی یحرفشو خورد و برا هیبق

 د یفرمود ی_خب م

 اومد گفت:  ینم  ای حیدختره ب  نی که اصل به ا یگل انداختن که با خجالت لپاش

 خواستم بگم  یم  یچ ایخدا  یی_وووآرام
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 توهم دیکش  اخماشو

 نگفتم شما فکرت مسمومه  یز ی_منکه چآرام

 ی گیخب تو راست م یل ی_خ

 برات بکنم تونمیکار م  یچ نمی...حاالم بلند شو بب گمی_معلومه که من راست مآرام

  رفتیمن راه م یول کردم و با تعجب بهش نگاه کردم بلند شدمو دنبالش راه افتادم آرام جلو دستشو
 معلوم نباشه  یمارستان یو من هم پشت سرش تا دسته گل خانوم ت

 خت یری _عصا قورت داده بآرام

 اخم گفتم:  با

پرو   نقدریودمو باهات حرف زدم که ا عصا قورت داده مگه من چندبار با تو ب یگی به من م  ی_تو چرا ه
 یدار  فیتشر

 ؟یتو قبل عصا داشت گمی_مآرام

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

 ؟ ی_با من 

 گه ی_نه با عمم خو با توام دآرام

 کردم  یاخم

 ر ی _نخ

 ی و خودت خبر نداشت یداشت یکن ی اشتباه م ی_دار آرام

 _چه طور؟ 

عصا   یآقا یو شد یقورتش داد کهوی یاز دست اون عصا چون خسته شده بود هنکی_به خاطر اآرام
 به اخلقات نداره  یعصا قورت داده اصل ربط  گمیبهت م نیقورت داده به خاطر هم 
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 نکردم  یتوجه 

براش   نکهی حاال چه برسه به ا رقصهی باهاش حرف زده بودم امکان داره پرو بشه نزده داره برام م  یلیخ
 بزنم!!!

گرد شده بهم   یبا چشمها دیمنو د یوقت  زدیحرف م  شیی خورد که داشت با دختر دا ریبه ام نگاهم
 ش رفتمبه یاشاره کرد که چشم غره ا رفتیزد به آرام که جلوم راه م ی نگاه کردو بعد چشمک 

 منحرف /:  پسره

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

 !!!؟؟؟ ؟یشد ضی _داداش مرریام

 و گفت:  دیغضب بهش نگاه کردم که خند با

  یر یم یتو که دار  گمیکردم حاالم مگه دروغ م سینگام نکن شلوارمو خ ینطور یخب بابا ا  یلی_خ ریام
 ی شد ضی دخترها مر نیا نهیکه ع ین یبی بکن م نهیینگاه به خودت تو آ هیباال 

و غضب از پله ها باال رفتم   یفرار کرد با اعصاب خورد دوی بردم که خند زی به سمتش خ  رغضبیم نهو یع
 متنفرم  رهی که اسمش ام یو هرکس دیو شلوار سف  یو پارت   یمارستانیشربت آلبالو و دختره ت  یاز هرچ

 ونیاتاق با دکوراس هیاتاق رفت و درشو باز کرد به سمتش رفتمو وارد  هیه سمته که ب دمید آرامو
به سمت کمدش رفت و   دمیبود به سمتش برگشتم که د  یعال نییزای با د بایو قرمز شدم اتاق ز یمشک

 کلفه گفت: 

 انه؟ ی یبپوش  کنمی م دایبرات پ ی ز یچ نمی بب نیبش  نجای ا ای_اون درو ببند ب آرام

 پوزخند کنجه لبم گفتم:  هیکردمو با  بمی تو ج یدست

 باهوش؟  یکن دایمن پ  یبرا  یچ یدختر انتظار دار  هی_تو کمده 

 بهم نگاه کردوگفت:  یطون ی باش

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

اون داشت دنبال شلوار   که ین یفراموش کرده بود در همون ح نشوییپا  یسوت  یقدرم زود ماجرا چه
اتاقش زده  وارید یعکس از خودش که رو هیگشت به اطرافم نگاه کردم که باعث شد  یمن م یبرا

 هی؟یدختر رفت اونم ک هیبار توجهم به سمت قاب عکسه   نیاول یبود منو مجذوب خودش کنه برا
   یمارستانیت هدختر

دستشو  یک ی دسته راستش خم شده بود و اون  یبود و پاشو سمت چپش انداخته بود و رو نشسته
خودم از حرفم جا    کهوی بود  بایچه قدر ز  کردی رو فوت م یز یچونش گذاشته بود و مثل داشت چ  ریز

 که االن زدم  یاز حرف  نمیا نمییپا  یاز حرفا و نگاه ها نیچه خبره؟ ا نجایمعلومه ا چیخوردم ه

 گفتم:  دمویتو موهام کش یدست کلفه

 گفتم؟ یاالن چ ی_من لعنت

 ...یسالمه ول کیو  یس درسته

 زد   غیآرام ج  کهوی

آقا غوله منو  گهیجون...د یب  یجون...اوخ جون ب یب  یکردم...اوخ جون ب داشی کردم...پ داشی_پآرام
 بدم  ینذر  هی دی...باخورهینم خورهی نم خورهینم

بودم که به  دهیند وونهیبه تمام معنا بود د وانهید هیدختره کل   نیکردم ا یتعجب بهش نگاه م  با
 دختره پرو تخس  هیاونم در غالب  دمیاالن د شونیلطف ا

 خودمون...  ریدوم ام لنگه
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 یته مها کردم اون دایپ نویا یرفتم با هزار بدبخت  سهی بپوشه از خنده ر نویپسره ا نیا نکهیا باتصور 
 کنه یداره با تعجب بهم نگاه م دمیخوب خندمو کردم به سمتش برگشتم که د  نکهیکمدم بود بعد از ا

 براش در آوردمو گفتم:  یزبون 

 ی خودت  یگ یم ی_هرچ

 به سمتش پرت کردمو گفتم:  زرویچ

 بپوشش برو تا از شرت خلص بشم نویگمشو ا ای_ب

  کهویبودم  ساده یهمون طور که پشت بهش وا دمیخند ز یر  زی ر یپنهون  سادمویپشت بهش وا  خودمم
فقط چشمامو از   یول  مردمیدستمو از پشت گرفتو محکم فشارش داد برد پشت سرم از درد داشتم م

 میری البته اگه درد دستمو فاکتور بگ شدیکه باعث لذتم م  شی حرص ینگفتم صدا یز ی زور درد بستمو چ
 داشت  ینره غول عجب زور  نیالمصب ا دیگوشم رس هب

 بپوشم آره؟  یدی_حاال به من دامن مآرسام

نشستمو  ن یزم  یقدرتمندش بود رو یدستا یرفتمو بدونه توجه به درده بازوم که تو  سهیحرفش ر از
  نهوی باال سرم ع نهی ول کرد دست به س یخنده که دستش کم کم شل شد و دستمو به سلمت ر یزدم ز

  کردی بود وبهم نگاه م سادهیبرجه زهرمار وا

 ؟یدونه ا هی ی کی _آرسام

و تخس و    بای دختره ز هی ستین  ایچه قدر دردونم کل لنگم تو دن ی نیب یدونه همم نم هی یک ی_آره 
 دم یم زهی بهت جا ی کن دایپ ایدن نیا یمثله من تو یکی  یو مهربون اگه تونست  طونیش

 بود گهید زهیچ هیاصل...اما منظور من  یکه گفت یاون موارد یآره ول  یوونگی_از نظر دآرسام

منو طرفدارهامو به  یتونی!!چون نمیو بازهم کور  یحسود  ای ین یبی نم یعمته دوما کور  وونهی_اوال د
 بود؟   یسوما مثل منظورت چ ی نیبب   یخوب

 ؟یبود که تک فرزند  نیچشم شما عمه ندارم منظورم ا ی_به کور آرسام

 ؟ یخواهر برادر دار   ای  یتک فرزند ؟توی_خب پس خالته!!!تو چ
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 _سواله منو با سوال جواب نده درضمن بنده خاله هم ندارم!!آرسام

!!!کل ولش کن  گه ید یخب شوهر عمه هم ندار  یعمه ندار  یگفتم وقت ی_خب شوهر عمته!!...نه...چ
 م؟یه یهست گهیخودت که د یپس خودت 

 مثل تو نه یبودم اما دختره پرو وزبون دراز  دهید  زونی _دختره آوآرسام

 اب یدر یاون چشماتو خوب باز کن منو به خوب  نی_خب حاال بب

 _جواب سوال منو بدهآرسام

 باال انداختمو گفتم: ییابرو

 برات مهمه؟  نقدری_چرا ا

 زدو گفت:  یاعصاب خوردکن  پوزخند

 انهی ی بدونم خواهر برادر دار   نکهیچه برسه به ا یستی_خودت مهم نآرسام

 بسوزه   تییجاها هیبگم تا  یز یچ هی  خوامیچون نم رمیگیم دهی_خب حرفتو نشن 

فقط سه روز نه   نیا دمااااایزدم خوب دارم حرصش م یمشت شدش لبخند حرصدار  یدستا دنهید با
 کنه یآب م کلوی ه نیمن بمونه ا شهیو نه کمتر پ  شتریب

با   نهیشی و بعد م  کنهی بعد آبمو که گرفت سرخم م کنهی ذهنش اول منو له م یکنم االن داره تو فکر
 از پس که خوشمزم من  خورهیلذت م

 بحث گفتم:  نی اومدن از ا رونی ب یبرا

 _خب تو اول بگو 

 داره؟ ی _به شما ربطآرسام

 درسته؟ یبذار حدس بزنم تک فرزند ینه ول  ایداره من تک فرزندم   ی_خب به تو چه ربط

 گفت:  ید و با لحن مسخره از  یپوزخند
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 درسته؟ یدیاز کجا فهم یبگم واااا ی_حتما االن انتظار دار آرسام

 گفتم: یذوق بچگونه ا با

 _درسته

  یصورتش کامل جد یول  دمیچشماش د یلحظه رنگ تعجب و رنگ خنده رو تو هی یچرا برا دونمینم
 بود که نام برده بودم   ییحس ها نیاز هرگونه ا یو عار  یو خنث 

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

 نکن جوابه منو بده ی_فضولآرسام

 گه ید دمیغرور و اعتماد به سقفت فهم یخوب معلومه از رو  ستین ی_نکه کاره االن شما فضول

 گفتم:   یزد با تخس  یپوزخند

 ت ی وونگی_و د

 باال انداختمو گفتم:  یسگ دارش بهم نگاه کرد شونه ا یسمتم برگشت و با چشما به

 گهید ووننیدونه ها خولو د هی یکی_

 مثله تو  قای_دق آرسام

 ی با تخس ختهیو ام طونمیش  یادیز یکم ستمین وونهی_من خل و د

 درسته؟ هیطون ی ش یوونگی_آها اسمه دومه دآرسام

محضه اطلعتون بنده از اون  یباهوش باش  نقدریا ادی بهت نم یپسرم چه قدر زود گرفت نی_آفر
و باهم   ادی شد بعد م  داریباز ب ن یخدا رحم کنه ا گهیم  طونی ش شهیصبح بلند م   یکه وقت مییدخترا

  زنهی غرور م یش یتو از خواب بلند م یوقت  یول  میبسوزون یشیکه امروز چه ات می کشی نقشه م مینیشیم
  یشد کل تو بازار غرورو حساب   داریه غرور دوباره ببرج زهر ماره کو نیخدا ا یا گهیتو سر خودشو م

من فعل جات   یمن هستم تو برو مرخص  یتا وقت  یباش یتو ک  یزک  یبه غرور گفت یکسات کرد
 ستمیمیوا
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 خنده  ر یز زدم

هرهر   یبه چ  ارشوریمزخرف خ  وونهیدختره د دمیتو رو خدا دلم درد گرفت از پس خند ی_واآرسام
 ؟ یخندیم

بود به خصوص کل کل   دیپسره بع نیاز ا یحرفو جمله ا نیلحظه از تعجب خشکم زد همچ  کی
 کردم ی کردناش داشتم حال م

 غرغرو؟   یآقا یزن ی غر م ویکن یم  هیشرشر گر ی_تو به چ

 کنم؟ی م هی_من گرآرسام

 ره یبگ  تیذره مونده بود گر هیشده  فیشلوارت کث یدید یوقت ید یخودتو ند  افهی_آره ق

 دختره بـ... نی_بب آرسام

 _دختره اسم داره اسمشم آرامه

 خانوم محترم  نی_بب آرسام

 ن یپسرم آفر  نیبه خانوم محترم آفر یدیاز دختر کوچولو رس یشرفتی_اوه چه پ

 انهی حرفمو بزنم  یش ی_خفه مآرسام

 انه؟ی یکنم راحتم بذار  دایشلوار برات پ  هیمن  یش یخفه م  ؟توی_تو چ

 گرد شده بهم نگاه کرد  یچشمها با

 تو الـ... یحرف بزنه ول   ینطور یجرات نکرده بود باهام ا  ی_تاحاال کسآرسام

 هم... انه؟حاالی ی دیفهم یجنس مذکر   چینه از تو و نه از ه ترسمیمن ازت نم  نی_بب 

 کنم یکنم فلجش م  داشیدعوت کرده؟پ یمهمون  نی تورو به ا یکدوم آدم عاقل  ایخدا ی_واآرسام

 عصا قورت داد رو دعوت کرده؟  هیتو  یک م یمهمون نیمحترم من خودم صاحب ا ی_آقا

 جا خورد  یحساب  دیحرفمو شن  نیا  یچرا اما وقت دونمینم
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 ی _تو...تو...دختره رستگار آرسام

 _بله متاسفانه

 بهم نگاه کرد  مشکوکانه

 _چرا متاسفانه؟ آرسام

 یهنوز بچه ا دنشیو فهم دنیشن  یمادر دلم خونه ماجراها داره که تو برا  ریبگ  دهینشن الیخ ی_ب

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

به   نییاز پا  نییتنشو اسکن کردمو بازهم دوباره از باال به پا یبه باال به خوب  نییو از پا  نییباال به پا  از
 باال!!

 زدنت تموم شد  دی_دآرسام

 گفتم یشیا

  نیا یستیهم ن یتحفه ا  نیهمچ نی بب یبزنم پسره از خود راض دید هیضا نقدریا روی_عجبـــا!!مثل چ
   دادنیخنگ امشب داشتن برات جون م یدخترها

 یی _توچه قدر پروآرسام

 _به تو رفتم جناب 

 ا یحی _و اضافه کنم بآرسام

 که صد در صد به تو رفتم روی کی نی_ا

 زدمو گفتم:  دی د گهیبار د  هی لجش از

 شهیگنده تره شلوار بابام به اندازه تو نم کلتمی_نوچ قد تو درازتره...درضمن ه

 د یتو موهاش کش یدست کلفه

 ... یز یچ هی نمیبب  سای_حاال حرص نخور وا
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 زدمو گفتم: یبشکن   کهوی

 شادمهر  ی_راست

 ؟ ی_ک آرسام

 تا برگردم  سایجا وا نی_هم

 زود باش   ی_باشه ولآرسام

البته پفک   خرمی م لیباش برگشتم برات پفک و پاست یتا برگردم پسر خوب   ینکن  یطونی خب ش یل ی_خ
 خودم یبرا لیتو پاست  یبرا

همه  نیا ن یرفتم پوف حاال من شادمهرو از کجا ب نییاز پله ها پا  ختمیچپ نگام کرد که کل گر چپ
 کنم  دایآدم پ

 به سمتشون رفتم دمیدختر د هیشادمهرو کناره   وکهیهمه جا نگاه کردم که  به

 خودم  طونهی _سلم آرام ششادمهر

 جون  ی_سلم شاد

 اسم صدا نکن  نیو زهرمار صدبار نگفتم منو به ا یشاد یی_اشادمهر

 ...خوامیازت کمک م  ایب شهی خشک م  رتیخب بابا حرص نخور ش یل ی_خ

 سوزوندنه؟  شی آت اتیعمل خواد؟بازمیکه آرام تخس از من کمک م هی_اوه چه کارشادمهر

 زدمو گفتم:  یچشمک یطون ی باش

 االن در مرحله خاموش کردنشم  ینیتا بب  یسوزوندم نبود  شوی_آت

 کرد و گفت:  یا خنده

 ؟ یشی_چه اتشادمهر

 مغرور  یتهران  ی_خراب کردنه شلوار آقا 
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 با دهنه باز گفت:  شادمهر

 ــــه_نــــــــــــشادمهر

 مثل خودش گفتم:  منم

 _آرررررررره 

 

 

 

 

 

 و آرسام همزمان با هم گفتن:  شادمهر

 !!!! ؟؟؟؟؟؟ی_چـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که  هیزیکار تعجب برانگ یلیگفتم؟خ یآرومتر دست دخترارو از پشت بستن اه مگه چ کمی بابا  ی_ا
 ن؟یتعجب کرد ینطور یا

 چشم غره گفت:  هیبا  شادمهر

 _نه واال شادمهر

 آره؟ گهید یدی_پس انجامش م 

 ر ی_نخ شادمهر

گرد شده داشت بهمون نگاه   یسمتش آروم گام برداشتم که اونم آروم عقب رفت آرسام با چشمها به
 کرد  یم

 گفتم:  یز یآم  دیلحن تهد با
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تا آبروت بره کف   مار ی آرسام خودم درش م یاالن جلو نی هم نکهیا ای یدیانجامش م ای شادمهر  نی_بب 
 پات  کهیناخن کوچ 

 با تعجب گفت:  شادمهر

 !!!ن؟ییخودم با ساپورت برم پا نویبدمش به ا  ارموی من شلوارمو در ب ییخوایآرام؟م یگ یم ی_چشادمهر

ساپورتم اصل   گمیدارم م یبود دهیکه تو اون شب پوش  هیاون شلوار هیساپورتم شب وونهید نی_بب 
که تو چشماتو برام   پوشنیمثله همونه مگه االن پسرا هم ساپورت نم قایزنونس دق ستیمعلوم ن

 !؟؟یکن ی م یوزغ

 ادامه دادم:  دمویکش یپوف

 ست ی_کلفته کلفته از دور معلوم ن

 کنمیکارو نم نی_من اشادمهر

 ر برداشتمو به اتاقم برگشتم شلوا  هیرفتم از تو کمد پدرم  رونیخشم بهش نگاه کردمو از اتاق ب  با

 

 

 

 

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

 اد یخدا چه قدر بهت م ی_واااا

 پوشمینم نو ی_زهر مار منو اآرسام

 ست ی_من که گفتم شلواره بابام به اندازه تون

 که با ترس به هر دومون نگاه کرد  میبه سمته شادمهر برگشت هردومون
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 !! ه؟؟ی_چ...چشادمهر

 مرموزانه گفتم:  میمنو آرسام همزمان به سمته هم برگشت کهوی

 ؟ یکن یفکر م کنمی به اونچه که من فکر م ی_تو هم دار 

 تکون داد و گفت:  یسر 

 می...مجبورستین ی_چاره اآرسام

 

 

 

 

 )آرسام( 

 لمیف نیفکر کردم مثل ا زنمی حرفو م نیکه دارم ا دونمیم یز ی چ هی هیمارستانیدختره ت نیا گمیم یوقت
  یکیاون  کنم؟بعد ی که من دارم فکرم یکنی فکرم یز یبه اون چ یتوهم دار  گهیم  یکیبه اون  نیها که ا

کارگردان    ندنونامرو خو لمیهم بوده چون از قبل ف هیآره...چرا؟چون فکرشون شب گهیهم در جوابش م
من که کف دستمو بو  مینامه نداشت لمیکه ف وونهیدختره د نیبگن اما منو ا نوی ا دیبهشون گفته که با

اونم   کردمیسرشه فکر م  یاحمقانه تو یفکرها نیو ا کنهی فکر م یداره به چ نی نکرده بودم تا بفهمم ا
 ... دیکه ما با کنهیفکر م  نیداره به ا

 ی کنی فس فس م نقدریچرا ا گهی_اه برو جلو دآرام

 سا ی_وا

 ؟ یترسی_مآرام

 بترسم؟ یمثل از چ یساکت ش شهی_م

 نن یاالن تورو بب سی چه قدر ضا یدونی م یلو بر  نکهی_ازاآرام
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 خـ... شهی_دختره وراج م

 فت یراه ب شمی عصاقورت داده خفه م ی_باشه باشه آقاآرام

  دهیکارم به کجا رس   ایخدا دمیتو موهام کش  یدست یعصب

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

 تو که با اخم به سمتش برگشتمو گفتم:  ادی خواست ب یطون ی باش آرام

 _کجا؟ 

 گفت:  یباتخس 

 گهیتو د  امیب  خوامی_خب منم مآرام

 تو یی ای الزم نکرده تو ب سای جا وا نیهم  خودی_ب

 ی کنی چرا ناز م  گهیتو د  امی_اه آرسام بذار منم بآرام

 کنمیم  تیحال گهیزبون د هیمگرنه با  یمونی جا م  نی دوما هم یتهران ی_اوال آرسام نه آقا

 نکردم  یدرآورد که بهش توجه  ادامو

  نکهیا ایوارد اتاق شده  یکیاونقدر مشغول بودن که متوجه نشدن  یعنیبه شلواره پسره افتاد  چشمم
حواست   نقدر یاون موقع ا دیتا االن ترجبش نکردم اما نبا نکهی!!!!!نه بابا...با اداره؟یداره شلوارشو بر م 
 !!! دزدهیداره شلوارتو م  یکی  یپرت باشه که نفهم

 !میدیدو یو با آرام تا بگ رونی اتاق زدم ب از

داد    رونی و نفسشو ب دیدرو قفل کردو به پشت در چسب عیتو اتاق که آرام سر میانداخت خودمونو
 یخنده که منم تک خنده ا ریافتاد آرام زد ز گهیکه چشممون به همد میزدینفس نفس م هردومون

 کردم 

 98 طرزه فکرت  نی_کوفت باا
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 ی تشکرته آقا اگه من نبودم که تو االن شلوار نداشت ی_جاآرام

 ت؟ یاون وضع یتو ؟اونمی_با دزد

 گفت:  یلحن بامزه ا با

 _حالــــا آرام

 کنه؟ یکار م ینکنه چ   داشیپسره دنباله شلوارش بگرده و پ نیاالن اگه کارشون تموم بشه ا گمی_م

 ! می دیدزدیتا شلوارشو نم   کردیغلطا نم  نیاز ا خواستیم  ستیبه منو تو مربوط ن   نشی_اآرام

 _واقعا قانع شدم 

 _خوبه آرام

 خب بسه یل ی_خ

 _حرف نزن بپوششآرام

 باال انداختمو گفتم: ییابرو

 ؟ی پشت کن ییخوای_نم

 غر زد  یپشت کرد و ه دیکش یپوف

 کردم ینگاش م کردمویمن پشت نم  گفتی_حاال نمآرام
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 )آرام(

زد که گوشم کر شد و   یداد کهویکه   کردمی مضاعفش م بای ز یهای طور داشتم از جملت و تشب نیهم
 ر ید یما یکردو گفت:گودبا یبا یروحم از تنم جدا شد و ازم با

 _آرررررررااااااااااام آرسام

 بستمو به سمتش برگشتم چشمامو

بپوشش و داد نزن اون فحش   عیپس سر نمیبد بد بب  یصحنه ها  خوامیمن مجردم نم نی_ببآرام
 یبه خدا اگه صحنه ا  نیبب دادمیم مونیره همسابه خودم که نه به پس یعنی  دادمیهارو به خودم م

ننه بابات تا آخره عمرت   یجلو  ندازمتی م برمویم نیاز ب  تتویحث  کنمی م ییکارا هی امی م نمیبب یز یچ
 ...یچون من حساب  یازدواج کن یتونینم  تویشونیتو پ  خورهیم وهیمهره ب 

 : دیبا خشم غر  کهوی

 ؟ یباف یخودت م  یبرا هیچرتو پرتا چ  نیا وونهی_چشماتو بازکن دختره دآرسام

صحنه مقابلم رسما چشمام گرد   دنهیبابا چشمامو آروم باز کردم که با د یا وونهیبه من گفت د  نیا باز
 شد و دهنم باز شد 

 

 

 

 

 

 

 )آرسام( 

 گمیچون من بهت م یر ی_م
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 رم ی من یگیم یکه چون تو دار  نهی_د اخه مشکله منم اآرام

 حرف نزن برو کارتو بکن  نقدری_ا

 کردم  فیکردمو شلوار تورو کث یخدا من عجب غلط ی_اآرام

 غلطام نکن  نیاز ا گهی_بروووو د

 که من بـ...!!!!!  ییخوایم یشلواره دختر رو برداشت   ی_بابا به من چه تو اشتباهآرام

شلواره دختر رو   یاشتباه ین ینب یز ی چ یتو و صحنه ا ییا یبود اونقدر هواسم به تو بود که ن رتوی _تقص
 برداشتم 

 به اونا پسره تخس ای_حواست به من بود آرام

 زدو رفت اون ور تخت  یغیبردم که ج زی سمتش خ به

 ؟ یفهم یشلوار مردونه و زنونه رو نم   نیفرق ب یکودن نقدریتو ا یعن ی_آرام

غرغرهاش    دنهیشلوارمو برداشت و رفت حموم با رفتن و شن  عیبهش نگاه کردم که سر  یخشم طور  با
 کردم  ی بودم نگاه دهیچ یبه خودم که پتورو دورم پ

سوال بود که آرسامه امشب   یبود امشب واقعا برام جا ی افتادم عجب شب یبه چه روز  نیخدا بب   تورو
که درحد آرسام نبودو   کردمیاستفاده م یاز کلمات و جملت کردویم  یهمه حاظر جواب نیمن بودم که ا

 تا االن اصل ازشون استفاده نکرده بود؟ 

از   یک ی شلوار  میقبول کردم که بر زدموی سرو کله م  وونهیدختره د هیمن بودم که داشتم با  واقعا
  یواکنش چیدختره ه نیا ی!واقعا من بودم که دربرابر حرکات و جملت و کارها م؟یبدزد  نهارویهم

 تا لهش کنم؟! رفتمیجلو نم دادموینشون نم

خندم گرفته بود با اون لباسو دکو پزش شلواره منو شسته  افشیق دنهیاومدنش از حموم و د رونی ب با
 بود با غرغر مشغول خشک کردنش شد 

برج زهرمار شلوارشو داده من بشورم انگار خودش   نیاون وقت ا  شورمی_من جورابه خودمم نمآرام
من دخترم   زنهی هم نم دیو سف اهی گنده کرده دست به س کلیکه ه نهیرضه نداره بشورتش همع
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  کشهیم یمحافظ داره زنش چ یداره ول کلینره غول به اندازه هشت دراکوال ه  نیمحافظ ندارم اما ا
 نیا دستهاز 

 _محض اطلعتون بنده به شکر خدا زن ندارم 

مگرنه  ی جناب...همون بهتر که ندار   نیمنو باال برد یکه اطلعات عموم  نیلطف کرد یلی_اوه خ آرام
دل   تی...اعتماد به سقف صد زنت به چ ستیفاتحش خونده شده بود بدبخت اخلق صفر...غرور ب

 خوش کنه آخه 

زدم شلوارمو که خشک کرده بود آورد و با   یند محوغر زدنو تخس شدنش لبخ  نیبه ا ناخواسته
 تخت افتاد بهش نگاه کردم که گفت:  یکنارم رو یخستگ

چه قدر هلوام کل  نیمثله خودم بب قایدق یهست یپسره خوشگل میاز حق نگذر شیی خدا ی_ول آرام
 ماهم مــــاه

 اعتماد به سقف گهینکن بعد به من م یوراج نقدری_بدش به من ا

 گفت:  یسمت بالحن مظلومانه ا هیدرازش افتادن  یو کج کرد که موهاسرش کهوی

 ستم؟ی_مگه من خوشگل نآرام

 سوال بود که چرا نزدم از اول گردنشو خورد کنم؟!واقعا چرا!؟ یشده بودم برام جا رهی خ  بهش

 دخترخانوم...  نی_بب 

 _آآآآآآآرررررررااااااااااامـــــــــــــــــآرام

گفتم  نویاثره ا یمن ب یبذاره اما رو ری تاث گهید یپسرها  یرو دیحرکاتت شا نی خب همون...ا یل ی_خ
 باالتر از قبل بره   تونیتا اطلعات عموم 

 زد و گفت:  یتعجب چشمک  درکمال

  هیتهمتت  نیحرفت و ا نیکر کن من بابته ا...حاال تو ف رهی هم انتظار نم نایاز ا  شتریازت ب نی_آفرآرام
 98 زدن ندارم  یلیبهت زدم چون به جونه تو اصل حاله س  یلیس
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  یبودنو باال تنش رو نی زم یتخت افتاد و چشماشو بست پاهاش رو یرو دمیدر کمال تعجب د و
 بسته گفت:  یتخت با چشمها

 بود   یشب باحال ییخدا  یول ی_باور کن مردم از خستگآرام

 ادامه داد:  یخواب آلود یصدا با

 _خوشحال شدم که باهات آشنا شدم آرسام شبت ستاره بارون آرام

  ترسهینم ن یا یعنیکنارم خوابش برد؟! ینطور یاعتماد داره که ا بمیپسره غر هیبه من که   نقدریا یعنی
انداختم که  یشلوارمو عوض کردم ناخواسته بهش نگاه  دمویکش ی!!!پوفارم؟؟یسرش ب  ییکه من بل

   شدیخواب مظلوم م یمظلومانه خوابش برده بود چه قدر تو

 ...رونیاتاقشو خاموش کردمو از اتاق زدم ب  المپ

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

  هیمن مودب  یتو نبود یهان؟وقت دیکردی م یچه غلط  نی آرسام اون باال داشت کنمی _حللت نمریام
  یکرد انتیاماتو...تو پست فطرت بهم خ  نداختمیدمو اصل به مرده نامحرم نگاه نمگوشه نشسته بو

 روهم یختی ر گهید یک یدرسته؟با 

  زنمیخستم حالو حوصلتو ندارم م یلی دره اون گاراجتو ببند به خدا خ یدوست دار  یجانه هرک ری_ام
 کنمیشلوپلت م 

 بود داداش یماجراش چ یشد  ضیگفت که تو مر وونهید ریام نی آرسام ا ی_راستاشاری

 زدم پس کلش و با حرص گفتم:   یکی

 _اون شربت بود 

 نه ی_آخ دستت چه قدر سنگاشاری

بچه سوسول حاال    ینگ ی"آخ" تا تو باش  گمیو م زنهیمنو م ینطور یکه ا ییوقتا  اشاری_بخور آقا ریام
 98 ؟ یکن  فیمام تعر یماجراشو برا ییخوایآرسام نم
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 گه یوقت د هیخستم بذار  ی ل ی_حوصلشو ندارم خ

تا   دیکردی م تی کمتر فعال کمی شدیشده قربان حاال نم  تونیباعث خستگ  اریبس تی _اوه بله فعال ریام
 !؟یکردنشم داشته باش فیتعر یبرا یانرژ 

 کردم ی م شتی ر  شیخستم مگرنه ر  یلیکه خ  فیح  فی_ح

 باهات موافقم  یدرست گفت  نوی_ااشاری

 نیا نهیبه خاطر هم  دیو حرفه درستو از من بشنو دی نیمنو بب  یها تیموفق  دیندار _شما چشمریام
 مرده لیذل یحسودها دیزن یحرفارو م 

 شهی م یکامل صحنه احساسات  یکن هیگر کمیمامان جون... ی_اوخ اشاری

بشه که هردومون  یفعالن!اگه صحنه احساسات  ستی ن یجنبن صحنه احساسات  یها ب  ی_بعض ریام
 ! میشیبدبخت م

 گفت:  یلحن بامزه ا  هیبا  اشاری

  یشو تا من کم  یحاال عصب  یجنبه تو بود  یمنظورش از ب قایآرسام جان؟دق ی_توجه کرداشاری
 بخندم!!!

 سر به امواتش زد و برگشت  هیتو سرش که کل بدبخت  میزد  یکیباهم   ری منو ام همزمان

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

من  شبیواقعا آرسامه د یعن ی...کردمیفکر م  شبید یبودمو به ماجراها  دهیتختم دراز کش یرو
...من بودم که چند بار  دمیباهاش خند ی...حتزدمی...حرف م کردمیبودم؟من بودم که باهاش کل کل م 

 کردم؟ فیتو دلم ازش تعر

نبود کل   زونیداشت شر و تخس بود از همه مهمتر آو بودم فرق دهیکه د ییزدم آرام با دخترها یغلت
حرف زدم در   ینطور یبود که بعد از نه سال باهاش کل کل کرده بودم و ا یدختر  نیمتفاوت تر بود اول 

باهام   ینطور یا دادمیبود که بهش اجازه م  یدختر  نی نشون ندادم اول یبرابر کارهاش عکس العمل
 رفتار کنه   یحت  ایحرف بزنه و 
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سانحه بود که اتفاق افتاد و   هیفقط  کنم؟اونای من چرا دارم بهش فکر م دمیخت طاق باز خوابت یرو
انجامشون بدمو از   دیدارم که با نای مهمتر ازا یبه فکر کردن نداره من کارها یاالن هم تموم شد و لزوم

 )...(ینقشه نابود یهمه مهمتر رو

 

 

 

 )آرام(

 ؟ یزن ی_خب چرا باهاش حرف نم انا یک

 بهش بگم؟  یبرم چ ؟مثلیشد وونهی_د

 _بگو که...انا یک

  کسانمی وار یجملرو بگم زده با د  نیکه اول  نی...همشیشناس ی...نمشیدی...تو ندزمی عز شهینم گمی_م
 ی بادم کن میببر یبا کاردک منو جمع کن  ییایب  دیکرده بعد با

 قمپز در نکن دختر  نقدری_اانا یک

جواب نخواهد   یازجانب من ب یکار   نیکه همچ دونستیم  شناختیمنو خوب م انای کردم ک یا خنده
 موند 

 ناز موهامو پشت گوشم انداختمو گفتم:  با

 مونه یجذاب صورتش سالم نم ونیجون اون وقت اونم دکوراس  انای ک یگ ی_راست م

 هیپسره خوشگلو جذاب  یی خدا یول  میهی_اانا یک

 گفتم:  یلودگ  با

 98 _اره
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 ندش ی_خوش به حاله زنه آانا یک

 خنده ریبه بازوش زدم که زد ز یمشت

 ؟ یکار کن  یچ ییخوای _خب حاال مانا یک

 سکهیر دونمی_نم

 سکی _و تو هم اهل رانا یک

 به خال  ی_زد

 ؟یدی _پس انجامش مانا یک

 آماده کن دیجد اتیعمل هی ی_چه جورم...خودتو برا 

 که آقا مـ...  یقراره فقط بگ وونه؟توید هیچ اتی_عمل انا یک

 هی...نوچ...کار سختریهم نفوذ ناپذ یلی اون باهوشه و خ گهیو نقشه داره د  اتی به عمل  ازی _خب ن

 م؟ یشروع کن یآرام ک کنمیخودمو آماده م گهید یسخت  ی_خب توهم عشقه کارهاانا یک

 فردا... نی_از هم

 

 

 

 

 

 )آرسام( 

 خانوم اومدن با شما کار دارن هی سی _جناب رئ
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 باال آوردمو بهش نگاه کردم  سرمو

 خانوم؟  هی_

 دارن و از اشناها هستن ی _بله...گفتن وقت قبل 

 ه؟ یک یعنیخانوم نداشتم پس   هیاونم با   یوقت قبل  یدختر نداشتم تازه با کس  یکه دوروبرم اشنا من

 داخل  ادی _بگو ب

 داخل دیی_چشم...بفرما 

پاشنه بلندش   یکفشها یصدا دنهیانداختمو خودمو مشغوله کارهام نشون دادم با شن نیی پا سرمو
 کرد؟ی کار م یچ  نجایا نی که با وارد شدنش چشمام گرد شد ا هیک نمیسرمو باال آوردم تا بب

 ی تهران یآقا یشد  ری_غافلگ

 ؟ یکرد دایاز کجا پ نجاروی_آدرس ا

  ستاین یسخت ادی کردنه شرکتتون کار ز دایتم آدرس داد پبلد بودم به بابام گف تویل ی_راحت بود فامآرام
 ی جناب تهران   نیمعلومه که خودتونو دست کم گرفت

 کرد  یبهش نگاه کردم که خنده ناز  مشکوکانه

 ؟ یکن یم  ینطور یچرا چشماتو ا گمی_به خدا دارم راست مآرام

 که من... دونهیزنه؟نمی لحن داره حرف م  نیچرا با ا دمیتو موهام کش یدست

 ستم؟یوسط اتاقتون وا یطور  نیهم  دیبا ای نمیبش  یکن ی_تعارف نم آرام

 باال انداختم  ییابرو

 دیی_اوه بله بفرما 

چه قدر مودبم شده  هیطور نیو رفتارش هم ستین یناز نشست قشنگ معلوم بود نازهاش خرک  با
 بود!
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 ذارهیمگه مبرج زهرمار   نیدو ساعت مودب باشم ا خوامی م نی_تو رو خدا بب آرام

 کردی خودم بود بلند فکر م  نهیع  قای!دقزد؟یبهش نگاه کردم داشت با خودش حرف م  باتعجب

 حرص بهم نگاه کردوگفت:  با

 کارت دارم  نیبش  نجایا ایبلند شو ب  زیاز پشت اون م یشرکت  نیا سیرئ  دمی_خب بابا فهمآرام

 _مثل؟

 قدر کوتاه و رساس؟ نیجملتت ا شهی_همآرام

 دادمو گفتم:  هیتک استمیر یبه صندل  نهیبه س دست

 حرف بزنم خانوم رستگار  یباهات طوالن نمیب ی_الزم نم 

دارم که حلش به دستانه  یمشکل هیفقط متاسفانه  ستمیباهاتون ن ادی_منم مشتاق حرف زدن زآرام
 گنده توهه! 

 دختر پرو بود نیکردم دوباره پرو شده بود کل ا یاخم

 شنوم  ی_مودب باش...خب م 

 انه؟ی یکنی_اولش بهم بگو کمکم مآرام

 نه  ایکه کمکتون کنم  رمی گیم میبعد تصم هیبفهمم که چ دی_با

 گفت:  دویکش یپوف

 اونجا  امیمن م  ای نیبش  نجایا ایب  ای شمیم تیاذ ی نطور یمن ا نی_ببآرام

 زدم   یپوزخند

 نجا؟ یا یی ایم ی_مثل چه طور 

 هی ای نمیشی م  زیم یرو ایبه دلت صابون نزن حاال  یخودی پس ب نمیپاهات بش  یرو  امی _مسلما نمآرام
 نم یشیکنارت م ارمویم  یصندل
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دختر کل تخس و لجباز بود خسته کننده نبود!بلند شدمو با   نیزدم ا  یلبخند کج هاشی گستاخ به
  هیدادمو بهش نگاه کردم با  هیتک  زمی م یبه جلو نهیرفتم دست به س زمیم یمحکم به جلو  یقدمها
 گفتم: یمحکم و مردونه ا یصدا

 شنوم ی_م

 گفت:   یخاص  یباال انداخت و با تخس   ییابرو آرام

 ؟ یترس ی_ازم م آرام

 بردم توهم  اخمامو

 ازت بترسم؟ دیدختر؟من؟چرا با  هیاز _

 دمیبهت قول م خورمتی خدا نم ؟بهین یکنارم بش ییای_پس چرا نم آرام

سمت   د یزد و خودشو کش یا روزمندانه ی نشستم که لبخند پ شیکلفه رفتم مبل کنار دمویکش یپوف
 هیچپم انداختم  یپا یراستمو رو یدادمو پا هیمبل تک ی دسته مبل و دستشو روش گذاشت به پشت

 پام گذاشتم یرو رو  یکیدسته مبل و اون  یدستمو رو

 ؟ی حرف بزن ییخوای_نم

 دم یچشماش د یبار استرسو تو  نیاول یبرا

 بدم  حیبهت بگم...بهتر بگم...توض یز یچ  هی خوامیم  نی_ببآرام

 شنوم ی_م

 هیطوالن  ؟چونی_وقت دار آرام

 بزن  بذارم حرفتو  ارتیدر اخت تونمیاستراحتمه م مهی_تا

 آرسام من...من...اولش   نی_ببآرام

درست   تونهیاسترس داره و نم  ینطور یا دمیمن د شیکه چند شب پ  یشده که دختره تخس یز ی_چ
 ی حرفه دلتو بزن ینتون  ای  یباش یکه خجالت  ادی حرفشو بزنه؟بهت نم
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 سرشو باال آورد و چشماشو بست و تند تند شروع کرد به گفتن:  کهوی

 !! یطلقم بد دمیبه هدفم رس نکهیبعد از ا  یباهام ازدواج کن  خوامیازت م  نی_ببآرام

فرمود!!!؟؟؟؟چشماشو با ترس باز    یچ قایاالن دق نیگرد شده و متعجب بهش نگاه کردم ا یچشمها با
 گاه کردمتعجب و جاخورده من ن افهی کردو به ق

 گفتم:  گنگ

 ؟ یگفت ی_تو...تو...االن...تو االن...چ

  یمشکل هی آرسام من  نیپسره!بب   هیاز  یچه طرزه خاستگار  نی_اوف گند زدم د آخه دختره احمق اآرام
 ی و چند ساله داره که حاال مشکلم بهم گفته ازدواج کن تا خلص ش نیچند شهی مشکل من ر نیدارم ا

از   دونستینبود اما خوب م یزون ی دختر آو کردمیزدم اشتباه فکر م   یاومدمو پوزخند رونی شوک ب از
متفاوت تر بود   یلیخ گهید یدختره با دخترها نیا لهیوارد عمل بشه و به هدفش برسه ح  یچه راه

 که به هدفش برسه  خواست یوم کردی له اسمش آرام آرام کار ممث قایبه هوشش دق نیآفر

دختره با   نی که ا کردمیدربارش فکر م  یخودیرفتم از اولشم ب  زمیزدمو بلند شدم به سمته م  یپوزخند
گرانه و صد البته   لهیماهرانه و ح   یلیدخترها متفاوت تره...متفاوت بود اما خاص بود نقشش خ هیبق

 نقشش فکر کرده بود نیا یبرا   یچند شب هیحتما بود   هیمتفاوت تر از بق 

 ی بر  یتونی_اگه کارت تموم شده م

 شد و گفت:  بلند

 ؟ یکن ی کمکم نم یعن ی_آرام

 بهش نگاه کردم نشستمو

 ؟ یشناسی_تو منو م

 ؟ یشناسی منو م  ؟توی_تو چ آرام

 زدم:  داد
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 نه؟  ای یشناس یمنو م پرسم؟گفتمیمنم سوال م نجای_ا

 انداخت و گفت:  نییسرشو پا  رهیگ یاالن جبهه م کردمیانتظارم که فکر م برخلف

 که تورو نشناسه هیک شناسمتیم  ینگ ینه اماخب بگ ادیز  یلی_خ آرام

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

نه محبت نه   شهیحال   یز یکه نه از احساسات چ یمرد  هیکه روبه روته اسمش آرسامه تهران  ی_مرد
خودت چند   ادتهیداشته باشم... د یعشق...به قوله خودت برج زهرمارم...اعتماد به سقف دارم چون با

و   یباهام ازدواج کن  ییخوای بدبخت زنم حاال م  یگفت  ؟بهمیبهم گفت یاتاقت چ یتو  شیشب پ
 ؟ یزنم بش  تخود

 ست ی که ن  یدائم هیازدواج ما سور نیا نی_ببآرام

من   کنهی وقت ازدواج نم چیه یتو گوشات فرو کن که آرسام تهران نویا نی...بب یچ هر یدائم  ای ی_سور 
 مثل تو یکنم اونم دختر  میدخترو وارد زندگ  هیدلم از سنگه و دوست ندارم و نخواهم داشت  

 از کوره در رفت و باخشم گفت:  کهوی

 چه قدر خاستگار و کشنه مرده دارم؟  ی دون یدلت بخواد م میل ی_مگه من چمه؟خآرام

 یاز همون کشنه مردهات ازدواج سور  ی کی با  یر ی خب چرا نم  یگیاگه راست م خوادی _حاال که دلم نم
 ؟ یبکن 

 زد: داد

 اعتماد ندارم اال تـــــو!!  یمرد  چی_چون من به هآرام

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

جزتو   یمرد چیمن به ه یدیدرست شن ؟آرهیله کن شتری آره؟غرورمو ب یبشنو نو یهم یخواستی _مآرام
و هرگونه سوء   یمنو با خودت ببر  یتونستیم نیچرا؟چون اون شب توماش  یدونیاعتماد ندارم م

نه تو منو   شناختمویمن تورو م  د؟نهیفهم ی م ی...کیو بعد به درک منو ول کن   یازم بکن ویاستفاده ا
مرد مغرور   هیبه اثبات برسونمش چون تو  تونستمیبازهم نم  کردمی م داتیاگرم پ   یحت یشناخت یم
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...چون تو کردی کس حرفامو باور نم چیپس ه  دونستنیهمه م نویو ا  یاز دخترها فرار  ویبود
چون  یکارو نکرد نیاما بازهم ا  یار ی تو اون اتاق هزار بل سرم ب  یاون شب تو اون مهمون یتونستیم

باهات ازدواج کنم بعد از   یوقت دونمیتو جام امنه م شهیپ  دونمیم ینامرد رفتار نکرد هی نهیع یبود دمر
که باعث    هییهایژگی از و یکی...زنهیازت سر نم  ییخطا ویکن ی طبق قرارمون ولم م  دمیبه هدفم رس نکهیا

  مونیکه با ازدواج سور دونمی...میباش   زتریپسرا برام متما هیکار انتخاب کنمو از بق نیا یشد تورو برا
 یدارم که تو کار  مانیچون ا ستمیقولو قرارمون مطمئن ن ریز  یزنی به هدفم تو نم  دنیبعد از رس

 بشم و هم تو  مونیپش ممیکه هم من ازتصم یکنینم

 بهم کردو به سمت در رفت و همزمان گفت:  پشت

نجات   کشهیداره عذاب م یالگدخترو که از سه س هیو  ی بهم کمک کن یتونیم ن ی_فکراتو بکن...بب آرام
  تونمینم یا گهیبکنم پسره د یا گهیفکر د هیبود زودتر بهم جواب بده تا   یجوابت منف انه؟اگهی یبد
 ی تهران  یانتخاب کنم چون گفتم که...فقط به تو اعتماد دارمو بس...روز خوش آقا  یحت  ایکنم  دایپ

 زل زدم شی خال یرفت با بهت به جا رونیاتاق ب  از

 اعتماد ندارم اال تـــــو" یمرد چی"چون من به ه

 "تو"

 "تو"

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

 دم یتو موهام کش یدست کلفه

 بهش کمک کنم چون...چون... تونمینم من

که باعث شد تورو   هییهایژگیاز و یکی  نیو ا یپسر مرد  نیمغرور تر یتو آرسام تهران دونمی" چون م
 " یباش زتری پسرا برام متما هیکار انتخاب کنمو از بق نیانجام ا یبرا

 زم؟ یمنم براش متما زهیمتما گهید یهمون طور که اون برام نسبت به دخترها یعنی

 .............................. 
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نکنم   ایبراش نگرفتم قبول کنم  یقاطعانه ا  میکه هنوز تصم ییهفته از اون روز گذشته از اون ماجرا هی
 تونمیبهش کمک کنم اما من...آرسامم نم دیاون به من گفت چون مردم پس با

 هیآرام کوچولو تو با بق  خورمیگولتونو نم نباریزدم خوب تونسته بود باحرفاش خامم کنه ا  یپوزخند
  یمنم آرسامم کس یول شهیو نقشت قابله ستا لهی ...رفتارت...اخلقت و صد البته نقشت حیفرق دار 

   یسخت در اشتباه نیبه خاطر هم  شیکه هنوز نشناخت 

 

 

 

 

 )آرام(

  ستیحاال ن  کشمی بهش زنگ بزنم چون خجالت م تونمینداده نم  یهفته گذشته اما هنوز بهم جواب هی
 زنه یم ییحرفا   عجب وونهیشمارشو دارم!دختره د  یلیخ

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

احمقانه باشه مثل چشمام بهش اعتماد دارم...کنارش   دیچرا اما شا دونمیاعتماد داشتم نم  بهش
مغروره و   شمی نم تی ...کنارش اذستین  یبد ای ...پسره چشم چرون هوس باز ستمی ...نگران نترسمینم

 هی رکنارشم انگا یعاشقشم نه اما وقت ایبگم دوسش دارم  خوامینم هیغروره مردونش برام ستودن نیا
کار کنم؟اگه نخواد   یباشه چ  یاگه جوابش منف کنمیو پناهگاه م  نتی کنارمه کنارش احساس ام یحام

 ؟وارد عمل بشم نجایفرار از ا یبرا  یبهم کمک کنه و منو نجات بده از چه راه

 ... دمیکش یپوف کلفه

 انه؟ی خواهد رفت  شیپ   خوامینه؟اون طور که م ای کنهی م فته؟قبولیقراره ب  یچه اتفاق  یعنی

 است!  نی...مشکل اکندینم  ای کندیم قبول
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 )آرسام( 

 کن  دای_شماره خانوم رستگار و برام پ

 س ی_چشم جناب رئ

  حی باهاش حرف بزنمو ازش توض دیشمارشو نداشتم با دم یتو موهام کش یکلفه دست میرفتنه منش با
 ... دیکه برام آورد نتونستن منو قانع کنه پس با یلیبخوام اون دال

 یفکر و حواسمو نابود کرد یکه زد  ری تو گورت ام یا

 از مبلها رفتو روش نشست  یکی بدون در زدن وارد اتاق شدو به سمت  شهیمثل هم  ریام

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

 _فکر کنم 

 _خب؟ ریام

هست   یضمانت ه؟چهیهدفش چ  نکهیبفهمم ا زهارویچ ی لیخ  دیبا ریبهت جواب بدم ام تونمی_فعل نم
از خونه باباش   کشه؟چرای م یداره چه عذاب یکلک نباشه؟از سه سالگ هیباشه و  یازدواج سور  نیکه ا
نقشه  نیا  رهاون دختره رستگاره و امکان دا یدونیو نکته مهمتر چرا از باباش متنفره؟چون که م هیفرار

 بزنه نیرو جمع بکنه تا شرکت منو زم  یپدرش باشه تا بتونه اطلعات

 زم؟ ی گل کرده عز تیهمه راهو کارآگاه باز  نیا رهی م ی_اوووو ک ریام

 بفهمم  نهارویهمه ا دی_با

 یازدواج سور  هیازدواج  نیو ا کنهیکه نجابتتو لکه دار نم  کنمی آرسام من ضمانتشو م نیبب گمی_مریام
 سگ نشو باشه  یبگم ول  خوامیم ی ز ی چ هیتورو خدا  یجد یول  یدار  تی خواهد بود و تو در کنارش امن

 چپ نگاش کردم  چپ
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 _بنال 

نه   زونهیت مغروره نه آومثله خود هیآرسام آرام دختره قشنگو پولدار نی_ممنونم بابت ادبت...بب ریام
وبه  ایب یپسر شد  ری تخسه پ یل یبهت برگردونه چون خ  طنتتویش تونهیکه م هیاون تنها کس یز یچ

 سرو سامون بده پسره من  تی زندگ

 : دم یپرس مشکوکانه

 _منظور؟ 

 ار یکن دلشو به دست ب  یو باهاش زندگ  ای_ب ریام

 گفتم:  زانهیآم دی تهد یشدمو آروم به سمتش رفتم و همون طور با لحن آروم ول  بلند

 بشه؟ ی_که چ

 ... گهید دیکن  ی!خب زندگری!مواظب خودت باش امشهی _پوف داره سگ مریام

 بشه؟  یچ ی_ک

آرسام   نی ؟ببیبدم که منو نخور  یمثل من چه جواب  ؟حاالی کرد ریجمله گ نیا یبابا تو االن رو  ی_اریام
 دو تا کناره هم...شما 

 خشم خواستم فحشش بدم که در اتاقم زده شد با

 دادو گفت:  رونی ب  ینفس راحت ریام

دوتاماچه آب دارش   رمویکه هست االن م یقربونت برم هر ک یاله یفرشته نجاتم...ا ییی_ووریام
 کنم یم

 شد  مونیکرد و راهه رفترو برگشت بدبخت پش  یشیا ری وارد شد که ام میدراتاقم باز شد و منش کهوی

 ؟ یداشت ی_کار 

 98 کردم  دای_بله قربان...گفتم بهتون خبر بدم شمارشونو پ 
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   زی م ی_بذارش رو

 _چشم

که معلوم بود   ریرفت با بسته شدن در ام  رونی رفتو شماررو گذاشتو از اتاق ب  زمی به سمت م میمنش
 گفت:  عیگل کرده سر شیفوضول

 ؟ ی_شماره ک ریام

 نداره ی_به بچه ربط

 گفت:  یطون ی باش ریام

 ته؟ یلی_آها شماره لریام

 ببرتت  اد یزنگ بزنم بهش بگم ب  لهی_نه شماره عزرائ

 از سره جاش بلند شدو گفت:  ریام

  لیعزرائ  یجمع کنم چون قراره با آقا  لمویمن برم وسا یزنیبده خب تا تو زنگ م  رتی _خدا خریام
لباس ها ولوازم الزمو با خودم بردارم تا   دیافتاده راحت بشم با لیبزنمو از دست تو از دماغ ف یدور 

 نفسم یبر نخورم فعل من برم با یاونجا با مشکل

به شماره نگاه  ری پسره کل خل بود با رفتنه ام نیشد ا داری کنج لبم پد یکرد که لبخند کج  یخنده ا تک
 کردم وقتشه...

 بشم به خصوص که اون دختر...دختره رستگاره و اون هم... زهای چ یلیمتوجه خ  دیبا

 

 

 )آرام(

نداده آخه بگو   ینفهم...دو هفتس که گذشته اما بهم جواب   شعوریتو موهام زدم پسره ب یچنگ  یعصب
مغرور عصا قورت داده عمرا بهم  تهیعفر ؟اونیاز اون برج زهرمار کمک خواست  یدختره احمق چرا رفت
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که بره  زنمشی چنان م نمشیباشم فقط اگه بب گهینقشه د هیبه فکر  دیکمکت کنه با نکهیا ایزنگ بزنه 
 سلم کنه و برگرده   لیبه عزرائ

 جواب دادم ت یرفتم شماره ناشناس بود با عصبان  می زنگ خورد که با خشم به سمت گوش لمیموبا

 ه؟ی_ک

 فکر کنم اشتباه گرفتم  خوامی_معذرت م 

 محترم   یآقا یکار دار  ی_با ک 

 _با خانومه آرام رستگار 

 _خودم هستم

 بور هستم نگی _چه جالب منم ک

 _چه خوشمزه...امرتون 

 شدم چه قدرم صداش اشنا بود  یطور  هی دنشیاز پشت خط اومد که با شن ییصدا  کهوی

 ر؟ یام یکن ی م یچه غلط ی_دار 

 زنم ی دختره حرف م نیدارم با ا سای_وا

 _با کدوم دختره 

 نمی بب  رونی _به تو چه...برو ب

خشم   نداخت؟با یم یک ادهیپسره برام آشنا بود منو  یچه قدر صدا دادمیبه مشاجرشون گوش م کلفه
فش   ترویخب کجا بودم؟آها داشتم اون عفر شنیم  دایپ  ییقطع کردم عجب مزاحم ها لمویموبا

 دادمیم
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 )آرسام( 

 ؟یدختره زنگ زد نی_احمق تو چرا به ا

 سقف هی ریقراره بره ز یکنمو بهش بگم با چه عجوبه ا  مونشیپش خواستمی _به تو چه مریام

 گفتم:  دمویتو موهام کش یدست کلفه

 _شناختت؟ 

 بود  یعصبان  یل یبهش نگفتم اما خ  یچی _فکر نکنم هریام

 ؟یخودت زنگ زد لهی_با موبا

 ؟ یبهش زنگ بزن  ییخوای _آره بابا...نمریام

 ؟یبر  ییخوایمتو ن زنمی_چرا االن زنگ م

 رون؟ ی ب  یکنی منو پرت م ی_دار ریام

 _معلوم نبود؟ 

 _چه قدر مودبانه...خداحافظ...اما قبلش...ریام

 شونم گذاشت و دوستانه گفت:  یسمتم اومدو دستشو رو به

 ذارمی بهش احترام م یر یکه بگ یم ی_هر تصمریام

 عاقل شده بود کمی باالخره  دمیشن یحرفو داشتم از زبونش م  نیزدم خوشحال بودم که ا یکج  لبخند

بدون من حاملمو هفت ماهمه   نویاما ا یکنار تا تو کناره اون خوشبخت بش رمی م  تی_من از زندگ ریام
طوفان چون حتما   زارمیبابات مرده و اسمشو م گمیبهش م  ارموی م ایبه دن بیشهر غر  هی یبچمونو تو

 خودش   یبرا شهیم  یانو مثل تو طوف رهیبه پدرش م 
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 خنده   ریبهش زدم که زد ز یپس کله ا هی

 نم ی...گورتو گم کن ببی_فکر کردم آدم شد

  برمیو باخودم م دارمیدوتا تخم مرغ بر م خچالتیبگم از تو  نمیا یبابا ول   یزنی خب چرا م   یلی_خ ریام
و کبودم   اهیس  مینهار ندار نهی خونه و بب ادی اگه شوهره دومم ب میندار  یچینهار درست کنم ه دیخونه با

 کنه یم

 _بردار 

جونه تو تازه شکم دوتا مرده گندرو   دهیمزه نم  یآخه تخم مرغ خال دارمیهم برم سیسوس گمی_مریام
 کنهینم  ریس

 خب  یل ی_خ

رب دوست   یل یخ  اشاریاونم بردارم آخه  میرب و روغن هم ندار کنمی حاال که فکرشو م می_خب اریام
 داره؟

 گفتم:  یکردمو با کلفگ یا خنده

 رووووونیبردار فقط گمشو بروووو ب  ییخوای م ی_هرچ

 

 

 

 

 )آرام(

کار کنم؟چه  یچ ای رد کرد خدا ازموی نامرد که دست ن هینامرد بود  هی یکردم که بهش گفتم مرد اشتباه
 کنم دایجهنم دره نجات پ نیاز ا یطور 

 بابا  یبود ا  بهیزنگ خورد که کلفه بهش نگاه کردم دوباره شماره غر لمیموبا
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 _بله

 اسممو به زبون اورد:  لی پشت موبا  یبم و محکم یصدا

 _خانوم رستگار؟ 

 اومد  یبدم م  میلیفام نیچه قدر من از ا اه

 _خودم هستم امرتون؟ 

 ی _پشت تلفن چه قدر مودب

حقتو  ادیبه شوهرم ب  دمیم موی کار دارم مگرنه گوش دی محترم زودتر کارتونو بگ ی_اعصابم خورده آقا
 بذاره کفه دستت 

 ...خدافسستیبه کمک من ن یاز ین گهیپس د  ی_اوه پس شوهر کرد

 هول شدم  کهوی

 سا یوا سای_وا

 _بله

 ؟ ی_تو...تو...آرسام 

 ه؟یتهران   ی_منظورت همون آقا

 گفتم:بله منظورم خوده نامردشه یمسخرگ  با

 رهی جملرو آروم گفتما فعل کارم بهش گ نیا البته

 _بله خودم هستم 

 زدمو آروم گفتم:  یلبخند ناخواسته

 98 درسته؟ یکه زنگ زد ی کنی_پس کمکم مآرام
ین
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 و بهت جواب بدم  رمی بگ میبعد تصم یبد  حی موضوعو برام توض یسر  هیقبلش  دی_با

 ؟ یکردیم یچه غلط  یهمه مدت داشت نیا ؟پسینگرفت متوی_پوف تو هنوز تصم

 _مودب باش خانوم رستگار 

 ت؟ ی خاستگار امی رسما ب ی نیری با گلو ش ییخوای ؟میکن ی _بابا چرا ناز م

 ار یدر ن یباز  ارشوریخ  نقدرمیدخترخانوم...ا رهی _گفتم مودب باش...کارت بهم گ

 اووووه 

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

 ...فعل دور دوره توهه یتو بگ  یخب...هرچ یلی ...خای_پوف خدا

  نیبه خاطر هم کنمی به خونه خودم دعوتت نم ینباش  یز ی نگران چ ویراحت باش  نکهی_به خاطر اآرسام
 دم یم شنهادیشام پ یرستوران)...(رو برا

 زدم  یمحو لبخند

ندارم پس برام   یچون بهت اعتماد دارمو کنارت ترس شدمیخونمون نگران نم  ایب  یگفتیاگه م یت_ح
 ست ین ینگران  یجا

 گفت:  یآروم یباصدا

 ؟یدیترس یذره هم نم هی یعنی_آرسام

 _اصل 

 ؟یشدی...نگران هم نم؟ی_نگران چ

 هم بستم یچشمامو رو یزدمو به آروم یمحو لبخند

  ستنیکه همه مردها لنگه هم ن یتو بهم ثابت کرد یکن ی وجه....ممنونم آرسام که کمکم م چی_به ه
 ...ساعت هشت اونجام آقا پسر خدافس شهی م دایمردهم توشون پ
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 گفت:  یآروم یصدا با

 _خدافس آرسام

بالش فرو کردمو   یسرمو تو یو از خوشحال نمیچسبوندم به س مویزدم گوش یقطع کردمو لبخند تماسو
 دم ز  غیج

 شکــــــــــــــــــــــرت  ایخدا

 

 

 

 )آرسام( 

ندارم پس    یچون بهت اعتماد دارمو کنارت ترس شدمی خونمون نگران نم  ایب  یگفت یاگه م ی_حت آرام
 ست ین ینگران  یبرام جا

 د یته دلم لرز یز یچ هی

 گفتم:  یآروم یباصدا

 ؟یدیترسیذره هم نم  هی یعنی_

 _اصل آرام

دست خودم نبود ناخواسته  دنامیسوال پرس  یشده بودم حسو حالم و حت یطور  هیچرا اما  دونمینم
 دم یپرس

 ؟یشدیهم نم ؟نگرانی_نگران چ

  ستنیکه همه مردها لنگه هم ن یتو بهم ثابت کرد یکن ی وجه....ممنونم آرسام که کمکم م چی_به ه
 98 ساعت هشت اونجام آقا پسر خدافس  شهی م دایمردهم توشون پ

ین
اسک
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 گفتم:خدافس   یآروم یصدا با

جوابه   یدادم حت  رو یک ی یبار جواب خداحافظ  نیاول یآوردم برا  نییپا  ویگوش واریبه د رهی و خ  آروم
 ...اما...اما...آرام...دادمیرو هم نم  اشاریو  ری ام یخداحافظ 

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

گذاشتن قرار بود باشه پس چرا اون سوالهارو هم  و قرار  کی سلم و عل هیکه مکالمه هام در حد  من
 کنه؟ یم  تی آرام کنارم احساس امن دم؟چرایازش پرس

جنبه داره و   نکهیا ستین یکارش نقشه شوم نیا نکهیدارم ا نانی زدم منم بهش اطم یمحو لبخند
ذره سوءاستفاده  هیاما  زنمیدخترها با اون حرف م نی که من فقط االن ب دونهیآرام م ستی ن جنبهیب

  ردمو به ساعت نگاه ک دمیکش  یپوف میری نقششو فاکتور بگ نینکرد البته اگه کار االنش منظورم ا
 خودمو آماده کنم عتریسر  دیساعت وقت داشتم با هیساعت هفت بود 

دختر   هیقرارم با  نیاول نیقرمز رنگم شدمو به سمته رستوران حرکت کردم بعد از نه سال ا یفرار  سوار
 استرس داشتم کمی چرا  دونمیود و نمب

 

 

 

 )آرام(

  یرو  مویبزنم رژه صورت  یخوب و خوشگل  پیچرا دوست داشتم ت دونمیبه خودم نگاه کردم نم باذوق
بلند بود    ی لیآرسام خ نیکوتاه نبود اما ا ادی پام کردم قدم ز مویپاشنه هشت سانت یلبام زدمو کفشا

 خودمبه   نهییبود که کفش پاشنه بلند بپوشم از تو آدرواقع عادتمم  ارمی ازش کم ب خواستمینم
 بخورمت   گریزدم اوف ج  یچشمک

 رفتم  نییرفتمو به سرعت از پله ها با ذوق پا  رونیاز اتاق ب  لمی برداشتن موبا با

 ؟ یر یکجا م  ی_دار 
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 کردم  یاخم

 _قرار دارم...

 ؟ ی_با ک 

 ی زدمو گفتم:با آرسام تهران   یپوزخند

  نیگرد شده بهم نگاه کرد که منم راه افتادمو همون طور تو شوک تنهاش گذاشتم بذار هم یچشما با
 از کارهاش موندم  یل یشوکه خ ی تا به االن تو یبمونه همون طور که من از بچگ  یشوک باق یطور تو

روشن کردمو تا   نمویخوشگلم شدمو به سمت رستوران حرکت کردم پخش ماش  یسوناتا نهی ماش سوار
 ارشاد بودم یصداشو باال بردم عاشق شکست خورده نبودم اما عاشق آهنگ ها و صدا تونستم

 

 ی لــــــیدستت افتاده فاصله خ یانگشتامو انگشتا  نیب

 ی لــــــیعاشق ل شدیبرو اگه راحت بود مجنون نم یگفت

 یلــــــــــــــیعذابم دمه اون ساحل خ  دهیم خاطرات

ـ یب ادتهی  ی بـــــ

 چشمم به در وا موند  یب یب  یرفت

 تنــــــــم نیکردمو سرما موند تو ا خی

  ختهیخوابم بهم ر  یب یب  یرفت

 فهمـــــم  ینم فتروی مغرور خودش توهه

 چشمم به در وا موند  یبی و ب یرفت

 تنــــــــم نیکردمو سرما موند تو ا خی

 ختهیخوابم بهم ر  یب یب  یرفت
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 فهمـــــــم  ینم فتروی مغرور خودش توهه

 ( یبی ب ادتهیاد...)ارش

 

 

 

 

 )آرسام( 

متنفر بودم   یو بدقول   ینظم ینشده پوووف از ب داشیخانوم هنوز پ  یول گذرهیاز اومدنم م قهیدق چند
 قهیچه قدر منتظر موندم که در رستوران باز شد و آرام وارد شد به ساعتم نگاه کردم ده دق دونمینم

 ... ری تاخ

شده بود با چشم اطرافو نگاه کرد که با   بایچه قدر ز دی دوباره ته دلم لرز دنشیچرا اما با د دونمینم
 رفت یون راه مکفشاش بلند بودن اما خوب باهاش نکهیزد و به سمتم اومد با ا یلبخند دنمید

کوچولو با   هیدختراس فقط   هیآرسام؟اونم برات مثل بق یگ یم یچ یدار  دمیتو موهام کش یدست کلفه
 نباش  جنبهی ب  نقدریاونا فرق داره ا

 سلم کرد یقشنگ بالبخند

 د ینی_لطفا بش 

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

 یکه زنگ زد  شدمیم دیرسام...داشتم از کمک کردنت ناام_بازم ازت ممنونم آ آرام

 که چرا قبول کردم  دونمی_خودمم نم

 98 زد  یقشنگ  لبخند
ین
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 یسواالم جواب بد  یسر   هیبه  دی_اما قبلش با

 ...بپرسدمیباشه جواب م ی_چشم...هرچآرام

 بودن که دنبالت بودن؟  یمردها ک ؟اونیفرار کن ییخوایم ؟چرای_چرا از بابات متنفر 

که با اون   ش ی خاکستر یتو زد با چشما شتریب  یحالت خاص کم  هیموهاشو با   دیرو لبش ماس  لبخند
 جذاب تر شده بود بهم نگاه کرد   یکه کرده بود حساب یشیآرا

 ؟ ین یبی م یسوال ازت بپرسم تو منو به چ هی  خوامیاما قبلش م یک ی  یکی _چه خبرته آرام

 ؟ یچ یعنی_

منم مثل  یفکر کرد  دهمیشا ایتتم؟یجذاب  ایدنباله پول  یو دادم فکر کرد  شنهادی بهت اون پ  ی_وقت آرام
 م؟یه گمید یهمه اون دخترها

 من داشت؟   یبه سوالها ی_چه ربط 

که من به تو دادم  یشنهادیپ نیهم هستم ا نیاما سنگ میدرسته من دختره شر هیچ یدونی_مآرام
خوشحالم چون غرور   یکه جلوم نشست یغرور دخترونم شد اما االن چه قدر باعث خورد شدنه یدون ینم

  یرفتارها  یاما وقت  یمرده گنده دماغ هست هیفکر کردم  دمتید یشکستم ارزششو داشت اول وقت
   یست ین  یکه تو پسره بد دم یفهم دمید تلفتومخ

 تا بهم نگاه نکنه ادامه داد:  کردیو خودشو باهاش سرگرم م داشتیمنورو برم کهی زدو در حال  یپوزخند

اسمو برام خراب کرده بود به  نیخنده دار بود چون پدرم چهره ا  یلیمن خ ی_کلمه مرد براآرام
که تورو   یاما تا زمان کردم ی کار پست فطرت نگاه م انتیمرده خ هیبه همه مردها به چشم  نیخاطرهم

  باون ش یحت   دمیترسیازت نم یعن ی کردمیم تی ه کنارت احساس امنناخواست  ی...تو فرق داشتدمید
   یپسره قابله اعتماده و بود نیکه ا گفتیبهم م  یحس هیداشتم  نانیبهت اطم  میبود  نیماش یکه تو

 داد لمیتحو یزدم که لبخند قشنگ یمحو لبخند

 ن ی...آفری_پس تو لبخند زدنم بلدآرام

 پاک کردمو راست نشستم لبخندمو
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 ی_جواب سواالمو نداد

 یبهم بد  یقول هی خوامیاما م کنمی م فیامشب همشو برات تعر نیهم گمی_همشو برات م آرام

 ؟ ی_چه قول

آرسام من باهات راحتم پس رک حرفمو   نیکه...بب نهی...منظورم اینکن  انتیبه اعتمادم خ نکهی_اآرام
 ...ای فتهی ب نمونی ب  یتفاق ا میازدواج کرد  یوقت خوامی ...نمزنمیم

 هـــــان یفکر کرد ی_تو درباره من چ

  یستین  یمرد نیکه تو همچ دونم یمن م میزن یباهم حرف م  مینشو باشه؟ما دار یعصبان  نی_ببآرام
 گهید زیاالن و بعدا منو به چ یحرفا  ایها  یشوخ  نیا خوامیمقداره جنبت هم باالس پس نم دونمیم
 شقهعا یفکر کن  خوامینم  کنمیم  تی بهت اعتماد دارم و کنارت احساس امن گمی م نکهیا یکن  ریتعب یا

 چاکت شدم!!  نهیس

 داد  لمیتحو یبهش رفتم که خنده ناز  یغره ا چشم

 کنمینم  ریتعب یا گهید زیرفتاراتو به چ نی_منم اآرام

 ی کنی م ی_کار خوب 

 پامو لگد کرد که با اخم بهش نگاه کردم  کهوی

 _چته؟

 ا ی ب رونیب ی رفتاراتو کنار بذار...از خشک   نیا میکه باهم یمدت نی_خواهشا اآرام

 خشک باشم  یطور  نیهم  خوامی_من م

 نگران نباش  کنمی م  ستی _خودم خآرام

 ی_اوه چه خانوم شجاع 

 98 ندم  رتیاگه تغ ستمیهان؟آرام ن یفکر کرد  ی_پس چآرام
ین
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 پنبه دانه  ندی ر خواب ب_شتر د

 ادیمنم که ز دهیو زود جوابمو م  شعورهیب یادیز نیا دمیپنبه دانه د ندیبگم آرام در خواب ب خواستم
 کم آوردم کنهی حوصله کل کل کردن ندارم فکر م

 کار کنه؟  یچ خوادیچرا بلند شد؟م نیخونسرد از سره جاش بلند شد ا یل ینگاه کردم که خ  بهش

ازم   یشگونیشونه هام گذاشت باتعجب بهش نگاه کردم که ن یدستشو رو سادویپشت سرم وا آروم
 گرفت که اخمام تو هم رفت 

 حرص گفت:  با

 کردم ی مگرنه کچلت م ستیجاش ن   نجای_من شترم؟اآرام

 گوشم آروم ادامه داد: کناره

 ی بکن   هیگر ویبترس  ای یوقت نگرانم نش هی گردمیبرم ییدستشو رمی _مآرام

 کردو رفت  یبه نشونه تاسف تکون دادم که خنده ا  یسر 

داره  نیکه ا  ییحرفا نیبا ا رمی هاشو در نظر نگ طنتی البته اگه ش میباهم بساز میتونیپس م  خوبه
کنه   ری تعب یا گهید زیبه چ  دیرفتارامو نبا نیکه ا دونهیم هیا دهیتحملش کنم دختره فهم  تونمیم زنهیم

خدا  یزنم ه بشههم قراره  گهیو دو روز د زنمی حرف م نیهمه دخترها فقط دارم با ا نی باشه ب یهرچ
 منو چه به زن گرفتن کنمی خودمو بدبخت م یدست یدارم دست

  یکه برم دنبالش پوف  گفتیبهم م  یحس هیچرا  دونمینشد نم یگذشت اما از آرام خبر  قهیدق چند
 دم؟ی م تی بهش اهم نقدریاصل چرا دارم ا  دمیکش

رفتم حاال من   ییبلند شدمو به سمته دستشو  نیاز کل کل کردن با خودم برداشتم به خاطر هم ستد
 زنونه؟!  ییبرم تو دستشو یچه طور 

آرامه!!اما اون تو   یصدا نکهیا نمیبب سایمردونه به گوشم خورد وا ییآشنا از تو دستشو ییصدا  کهوی
پسر که معلوم  هی دمیشدم که د ییتوهمم وارد دستشو ی!با اخماکنه؟ی کار م ی مردونه چ ییدستشو

 کرد یم تشیهفت خطه داشت اذ یبود از اون پسرها
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 گم شو برو اونور پسره چندش  دم؟اهیخدا کور بودم اون علمتو ند ی_اآرام

 ؟ یکنی چرا مقاومت م گری_ج پسره

نه گاو و گوسفنده اون بد یکه تو یگر یعمته البته نه اون ج گریج کنما ی ناکارت م زنمی_به خدا مآرام
 ...حاالم گمشو برو کنار هیکله قرمز یکه تو یگر یج

 ی گوگول یچه قدر زبون دراز  یخشن و خوشمزه ا ی_اوه چه آبنبات کوچولوپسره

  ادیداداشم ب  زنمی م غی...به خدا جیننته دهنتو ببند پسره عوض  ی_حرفه دهنتو بفهم...گوگولآرام
 بکشتت 

 ؟ یرستوران   نیهمچ ی_اوه با داداشت اومدپسره

 خب منظورم با شوهرم بود  می_اآرام

 دسته آرامو باال اورد و گفت:  پسره

 کوچولو؟  ستی_پس چرا حلقه دستت نپسره

شدم جلو رفتمو از پشت گردنه پسررو گرفتم محکم    یرتی غ کهویچرا  دونمی مشت شدن نم  دستام
 : دمیفشارش دادمو با حرص غر

 آشغال  یکن ی م یچه غلط ی_دار 

 گرد شده بهم نگاه کرد  یبا چشما آرام

 ولم کن لندهور به توچه اصل یآ یآ ی_آپسره

 هان؟ ی_چرا مزاحمه خانوم شده بود

 ؟ یکارش ی_به توچه چپسره

 گفت:  یجلو اومدو با اعتماد به نفس خاص آرام

 _شوهرم هستن...معرف حضورتونآرام
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 دادمیم چیزد نگامو از آرام گرفتمو همون طور که محکم دسته پسررو پ   یبهم انداخت و چشمک ینگاه
 گفتم: 

 _روبه خانوم بگو غلط کردم 

 غلط کردم ولم کن  یدستمو شکوند ی_آپسره

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

 ش؟ ی دی_بخش

 باال انداخت و گفت:   ییابرو آرام

 _نه آرام

 گل کرده بود شی گرفته بود تخس باز دمخن

 شوهرت بگو ولم کنه  نی_بابا به اپسره

 زدم یزانو زد پوزخند  ییمحکم تر فشار دادم که تو سالن دستشو گردنشو

 زم ی ریجا م  نیبگو غلط کردم خانوم تا خانوم ببخشتت مگرنه خونتو هم گهیبار د هی_

 ولم کنه  دیوهرتون بگ ش نیتوروخدا به ا دی_غلط کردم خانوم منو ببخشپسره

نبودم به    رتیغ  یبود ب  یچه مرگم شده بود اما هرچ دونمیخودمم نم کردیبهم نگاه م  یبا ناباور  آرام
 ! یو ضمانت یکنم کامل سور  دیخصوص که قرار بود زنم بشه البته تاک

 !ش؟یکشی من االن نبخشمش تو م یعن ی_آرام

 _شک نداشته باش 

 گردنشو ول کن!! یی!آقارفتمیخب غلطشو پذ  یلی_خ آرام

 ال ی خیاز تو...ب گهیاز کجا در اومد؟آها حتما اگه االن بپرسم م گهید ییآقا نیا

 زد  یول کردم که پسره در رفت کتمو درست کردم که آرام جلو اومد و بهم لبخند گردنشو
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 _ممنونم آرسام آرام

 دن یدرخشیم  یاز خوشحال  چشماش

 کردم چون جنبت باالس  نیر اکارو فقط به خاط  نی_ا

 کنم؟  رشیتعب یا گهید زی به چ دینبا نکهیا  یعنیحرفت  نی_اآرام

 زد ادامه داد  یزد و چشمک   نمیبه س یآروم  مشت

 دونم ی_خودم مآرام

 م؟ یشام بخور می_بر

 م؟ یقدم بزن میقبلش بر شهی_خب مآرام

 ...ی...راستمیخب بر یل ی_خ

 سمتم برگشت و گفت:  به

 _جانم؟ آرام

 بهم زد  یتعجب بهش نگاه کردم که چشمک با

 آقا پسر  یخ ی_جنبه منو تو هردوش باالس پس بآرام

 زدم  یکج  لبخند

 ؟ یناکارش کن ی نزد شونیزدیکه م ییپسرها هی_چرا مثل بق 

 انه یکردم   ری که چرا د ییای دنبالم م نمی بب خواستمی _مآرام

 اومدم؟ ی_اون وقت اگه نم 

 آرسام  میقدم بزن  میبر  ایکه...ولش کن ب دونستمی ...مگهید یچی _هآرام

 ........................ 
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با اون پسره کرده بودم   ییکارو تو دستشو نیا نکهیچرا اما از ا دونمینم میزدیقدم م میهم داشت کناره
 دوسش دارم!  کنهی آرام فکر م کنمی احساس م

اما   یکن یمصرف نم  یز یچ نکهیپسر...با ا الیخ یب هیطور  نیامکان نداره اون اخلقش هم نینه ا یول
 !!!یزن یتوهم م ادیز

 کنم که چرا از بابام متنفرم؟  فیبرات تعر ییخوای _مآرام

کار   یبدونم که چ دیبا ارمیرستگار سر در ب  زیکردم االن وقتش بود از همه چ یا ثانهیدلم خنده خب  یتو
 نقشم بهم کمک کنه  یاجرا یتو دیازش متنفره شا ینطور یکرده که دخترش ا

 می_اه

وار عاشقش بود   وونهید شهیدختر م هیبودم پدرم عاشقه  ومدهین  ایهنوز به دن  یوقت  شی_سالها پ آرام
بحثو وسط   یپا خوادیو م رهی گ یم شویجد مهیپدرم تصم نکهیچند سال باهمن تا ا خواستشیو م

  قایقدختره ازدواج کنه اما د نیبا ا  خوادیکرده و م ریجا گ هیپدرو مادرش بگه که دلش  بکشه و به
 مادره من... یبحثو وسط بکشه اون شب قراره برن خاستگار  یپا خوادیکه پدرم م  یهمون شب

زدو همون طور به روبه روش نگاه کردو آروم راه رفت باهاش هم قدم  ینگاه کردم که پوزخند  بهش
 داد یم یغم و ناراحت یکلمات و حرفاش بو هیشدم تمام 

از ارث   ایمادر من   ایعلقه داره اما آقا جونم قبول نکرد و گفت  یا گهی_بابام گفت که به دختر دآرام
  میلیوابسته بودو خ  یلیلو ارث آقاجونم خبابامم به پو یار یب  یاسمه منو مادرتم حق ندار  ویمحروم 

ن قبول کرد که با یبود و پدرمم عاشقه مالو ثروت به خاطر هم  یبود آقا جونمم مرده پولدار  یپولک 
حرف "محروم شدن   هیکه پدرم ادعاشو داشت با  یمادره من ازدواج کنه...تموم شد...اون همه عشق

  ایرم با مادرم ازدواج کرد بعد از دوسال من به دنپد ی وقت زی همه چ ریاز ارث" فراموش کرد و زد ز
  مویبود خوشبخت بود  نیا یظاهرش بود نه باطنش...ظاهره زندگ نیو ا میداشت یخوب یاومدم زندگ 

سه سالم شد  یبود چون پدرم مرد نبود چون وقت یتر از خوشبخت اهیباطنش س  ینازو نعمت ول یتو
و بابام چون عاشقش بوده و نتونسته  گردهیکه از اول پدرم عاشقش بوده برم یهمون دختر 

  یو جالب  رهی میکنه و م یمامانم سکته م ادی گند کارش در م  یوقت کنهی م انتیفراموشش کنه به مامانم خ
 98  نیعوض کرد و با ا اشویتنش بود و بعد از اون لباس س  اهیبود که بابام فقط تا دو روزه مادرم س نجایا
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سال  هیبود که سره  نیمن ا یآورد و قسمت لذت بخشش برا یتره ازدواج کرد و سره من نامادر دخ
 زد و ترکش کرد  غی ت ی پدرمو حساب

افتاده  شی زندگ یتو ییاتفاقا نی همچ هی شدیحاکم شد باورم نم   نمونیب  ینیزد سکوت سنگ  یپوزخند
 باشه  

 شونییبا ی ز یبرا خوانیلذت م یاز همه مردها متنفرم همه مردها زناشونو برا نی_به خاطرهمآرام
 خودشون ینه برا ازهاشونی رفع ن  یبرا خوانیم

 د ییخوا ی_همون طور که شما دخترها پسرهارو به خاطر پول م

 زد  ی تلخ  پوزخند

ن فقط دنباله  پوله آرسام م ستی من اصل مهم ن  یکه برا یز یتنها چ یول دونمی نم  گروید ی_دختراآرام
 ستن ین  ینطور یهمه دخترها ا نیآرامش و محبت ام هم یذره ا

 یزن یکه تو ازشون حرف م   ستنین یطور  نی_همه پسرها و مردها هم ا

 دونستمی...اون موقعها نمدمیفهم یتو اومد  یوقت  نوی_اآرام

نگاه کردم که اشک تو چشماش جمع شده بود   ییبه چشما میهردومون به سمته هم برگشت همزمان
که  یمادرم بود مادر  یاشک  یچشما هیشب   شیاشک  یچرا اما چشمها دونمیشده بود نم یطور  هیقلبم 

 دور بود یلیعاشقش بودم اما ازم خ

 گفت:  یبغضدار  یصدا با

 سخته یلی _کمکم کن آرسام که از اون خونه برم تحمل کردن پدرم خآرام

 با تعجب بهم نگاه کرد سشی خ  یمو آروم اشکاشو پاک کردم که با اون چشماجلو رفت ناخواسته

 نکن  هیآرام...گر کنمی _کمکت م

  یشده با گذشته آرام با ناراحت   بنیعج یگذشته ها ادیبهم نگاه کرد اما من در مقابلش به  بابغض
 98 اشکاش برام عذاب آور بود  دنهید  نیبه خاطر هم نداختیمادرم م ادهیبهش نگاه کردم چشماش منو 
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 _آرسام تو...تو... آرام

 گفتم:  دمویتوموهام کش یدست کلفه

 نکن آرام  هی_گر

 پاک کرد و بهم نگاه کرد  عیسر اشکاشو

 یکن  ری تعب یا گهید زیبه چ تمویحما خوادی_تا آخرش پشتتم اما دلم نم

 دم ی_نه به خدا...قول م آرام

 زد  یاشکاش لبخند نیزدم که اونم ب یلبخند ناخواسته

 م؟یخاستگار ییایم ی_ک آرام

 ام ینقشه ها دارم بذار به اونا برسم م یسر  هی_فعل زوده آرام...من خودم 

 بهم نگاه کرد  باذوق

 آرسام  یزن ی_چه قدر قشنگ صدام مآرام

 نگاه کردم که آروم گفت:   بهش

 صدام بزن باشه یطور  نی هم شهی_همآرام

 بردمو سرشو باال آوردم  چونش ریز دستمو

 نکن  هی_کوچولو گر

 نیفقط...فقط خوشحالم که خدا تورو سر راهم قرار داده هم کنمی نم هی_گرآرام

رفتنش نگاه کردم اون االن منو بغل   ری با غم به مس دیازم جدا شد و دو عیآروم بغلم کرد و سر بابغض
  گهیشده بود د یبود امشب چه قدر احساسات   دیکار از آرام بع نیکه حالش بد بود مگرنه ا دونمیکرد؟م

 98 بل نبود  طونی از اون آرام ش یخبر 
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دختره هرچه قدرم که انکار کنه   هیباشه اون  یهرچ دونستمیرفتم م نمیبه سمته ماش دمویکش یپوف
بشه و  جادیونش نسبت به من ادر ییحس ها  نیب نی و امکان داره در ا شهی هام م  تی دلبسته حما

 من  یاون بد بود نه برا یبرا نیا

مثله  قا یعذاب...دق  نیع ی...حسشدمیم یطور  هیافتادم  یم شی اشک یچشما ادهیچرا  دونمینم
 مامانم  یچشما

 زدم   یپوزخند

بود و   دیکامل بع   یانجام دادم که از آرسام تهران ییمعتاد باشم امشب رفتارها شتر یرفتارام ب یتو دیبا
 به دور از انتظار 

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

 ... نکهینه ا یبکن  ی ازدواج سور  هی_آخه به تو چه؟هان؟تو قرار بود فقط باهاش اشاری

 کشهیداره عذاب م یدختره از سه سالگ نیبفهم ا اشاریعذابش بدم  خوامی_نه م

 پتروس فداکار؟  یداره آقا یبطموضوع به تو چه ر نی_آخه ااشاری

گرفته مگه تو  مویتصم نیکه ا  دونهیم  یز یچ هیحتما   یکنی م شی عصب یساکت شو دار  اشاری_ریام
 ش ی شناسینم

 به سمتم برگشتو ادامه داد:  ریام

 آرسام  کنمی _من بهت کمک م ریام

 ساز مخالف نزد   اشاری نهیع  ریام نیتکون دادم خوشحال بودم حداقل ا یسر 

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

و   یآرسام مهمه که گذشته اون دختره چ یبرا نکهیا یعن ی؟یچ یعنی نی_قراره شوهر آرام بشه اریام
 بوده یچه طور 

 ی آدم باشه گند زد تو همه چ کمیتا اومد  ایب
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 که من دوسش دارم؟ نهیبه خاطره ا ممیتصم نیکه ا دی_نکنه شما فکر کرد

 دهینشون م نوی_رفتارت ااشاری

 خود ی_ب

  نویا یاسمشو بذار ول  ییخوای که م یز ی ...انتقام...هر چرتی _دوست داشتن...عشق...غرور...غریام
به اون دختره هم کمک    یکنی نفرته خودتو خاموش م شی چون نه تنها آت  یکن یم  یخوب یل یبدون کار خ

 نفره  هیدوتون چون دشمن هر  یکن یم

 ؟ یتوهم هست اشاری_

 _جهنمو ظرر باشه منم هستم اشاری

 نیبد  بی_خوبه کارهارو ترت

 :باشه اشاریو  ریام

 دم ی_منم به آرام خبر م

 ی _اوک اشاری

 ست؟ یکار زود ن  نیا یکه هنوز برا ی_مطمئنریام

 االن موقشه قایهستم و دق یروز   نیساله منتظر همچ زدهی_نه س

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

با   عیمکث کنه سر یذره ا نکهیشد بدون ا انیدر نما یدر اتاق باز شدو آرام با تعجب و هول تو  کهوی
 گفت:  یهول

 ؟ یبود که پشت تلفن زد یحرفا چ  نی_اآرام

 باترس همراهه آرام وارد اتاق شد  یمنش

 به خدا من مانعشون شدم اما خودشون...  سی_رئیمنش
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 کردم  یاخم

 درم پشت سرت ببند رونی برو ب  ستین  ی_مشکل

 _چشم

 آرام با چشم غره گفتم:  روبه

 ؟ یار یدرم  یباز  وونهیمحله کارمه چرا د نجای_ا

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

 مزاح؟ ای یداشت  یشوخ ؟قصد یبود که گفت ی_توروخدا بگو اونا چآرام

 داره؟  یچه فرق یمزاح با شوخ  دی_ببخش

  یمنو بکشون یخواستی؟میچرا اون حرفارو زد گمیول کن...دارم م ناروی...ایشوخ نی_اون مزاحه اآرام
 نجا؟ یا

 دادم  هیتک میصندل به

 انه؟ ی یر یانتقام بگ ییخوایاون حرفارو زدم که بدونم م ی_نه مزاح بود نه شوخ 

 _اسم کاره من انتقامه؟آرام

 ؟ یکنیکارو م نیا یر ی از بابات انتقام بگ ییوابرسه که بخ یاگه روز  ی...ولدونمی_نم

 کنمیکارو م نی_خب معلومه که اآرام

 طور  نی_منم هم

 گرد شده بهم نگاه کرد یباچشمها

 چرا؟  یبدون   ییخوای_م

 98 ؟ یر ی انتقام بگ ییخوایمن م ی_از باباآرام
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 بودم که تو...  یمناسب تی تو جناب رستگار مادره منو ازم گرفت منم دنباله موقع یبابا میهی_ا

 داره؟  یمن به مادره تو چه ربط ؟پدرهیگیم یدار  ی؟چیطور  ؟چهیچ یعن ی_آرام

بذاره کف   رویبره همه چ نکهیاز ا یبدم ترس  حیبراش توض زویوقتش بود که همه چ گهیکنم د فکر
چشماش پر   برد ی کارو بکنه چون هربار اسم باباشو م نیا دونستمیم  دیدست باباش نداشتم هرچند بع

  شد یاز نفرت و حرص م

به مادره من که شوهرو بچه داشت تجاوز    یپارت هی یبهتر بگم تو  ای یمهمون هی  یتو تو یلعنت ی_بابا
نره رگ   مونیخونوادگ یآبرو نکهیمادرم به خاطر ا  شهیمعلومه که مست بوده مادرمم حامله م کنهیم

اون  هشد ینطور یکه خودش نخواسته ا سهینوینامه م نیا یتو  رویاما قبلش همه چ زنهیدستشو م
  رویشده بود کم کم همه چ رمیکه از قبل دستگ ییزایکه توش بودو چ یینامرو من نگه داشتم با سرنخا

    دمیبه پدر تو رس  نکهیکنار هم گذاشتم تا ا

 بهم نگاه کرد  یباناباور 

من  هیبابا   یدونی...تو...تو...ازکجا مستین  یطور آدم  نیمن ا یمکان نداره...نه نه...باباا نی_اآرام
 بوده؟

 میت یموقع نیساله که منتظر همچ زدهی الزم...س قاتی_با تحق

 مشت شد  دستام

 به کمک تو تهیموقع نیکه انتقامه مامانمو ازش گرفتم و االن بهتر  دمی دیم نوی_شبها خواب ا

 شدو به سمتم اومد بلند

 منه؟  یکه باشه بابا یاون مرد هرچ یفهم  یم چی_هآرام

تو   ؟اگهیفهم ی نامرده به تمام معناست م هیآرزوهاتو همرو اون  هاتوی _اون مامانتو ازت گرفت خوش
 ندارم  یاز ی به کمک تو ن هرچند کنمیکارو م   نیخودم ا  یکمکم نکن

 98 ؟ یکنی _اگه کمکت نکنم تو هم به من کمک نمآرام
ین
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نقشه بودم که با   ختنی من درحاله ر ییایتو ب  نکهی_بحث تو جداس بحث منم جداست قبل از ا
 ن یخواستم تورو هم وارد نقشم بکنم فقط هم شنهادتیپ  دنهیاومدنت و شن

 _آرسام اون پدرمهآرام

 یبر   یتونینداره...کارم باهات تموم شد م  ی...اشکال یکن ی _پس کمک نم

 انداخت  نییپا  سرشو

 کنمیتخت کنم که کمکش م الشوی خ  دیزدم با  یپوزخند

فقط   یانتقامو بچش  نیری نداشتم فقط خواستم تو هم مزه ش یاز ی_ناراحت نشدم چون به کمکت ن
 ن یهم

 .... نهی_قرارمون...منظورم اآرام

 برجاست نگران نباش  _آره آره قرارمون هنوزهم پا

  یشرمندش بهم نگاه کرد تا حاال گفته بودم چشاش سگ داره؟جاذبه ا یباال آورد و با چشما سرشو
 من... شدینازش بود که باعث م یاون چشما یتو

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

 لطفتو جبران کنم آرسام یچه طور  دونمی_نم آرام

 یبه من دار  ینه تو کار  میکرد یمنو تو باهم ازدواج سور   ی...وقتیز یچ هیفقط   ستیزم به جبران ن_ال
 ؟یدینه من به تو فهم 

 زد و گفت:  یچشمک یطون ی باش

 ندم یآ ی سور  ی_چشم آقاآرام

دور   زو یچشمش بهم افتاد به سمتم اومد و م یکنم آرام وقت یر ی تا ازخندم جلوگ دمیبه لبام کش یدست
 98 زد به کنارم اومد 

ین
اسک
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بهش نگاه کردم که آروم خم شد و در کمال تعجب آروم و نامحسوس گونمو بوس کرد و آروم   باتعجب
 گوشم گفت:  یتو

 _خداحافظ  آرام

 منو با بهت تنها گذاشت  و

  نیمنو...منو...اما چرا از ا یحقبوسشو لمس کردم اون به چه  یرفتنش آروم دستمو باال آوردمو جا با
راه ننداختمو مرده هاشو جلو چشمش   دادیداد و ب  ومد؟چرایبدم ن ستم؟چراین  یموضوع عصبان

 اوردم؟ ین

دختر که از  هیچند ساله باهاشم... نویانگار چند ی عنی...شهیم یدختره داره برام عاد نیا ایخدا
  شمینم یکارهاش عصبان 

کارش و اون حرفش طبقه گفته  نیکه ا دونمینبود و من م یانداختم آرام دختر بد نیی پا سرمو
از   ریبه هدفمون غ دنیرس یبرا می مدت باهم هیمنو آرام فقط  یا گهید زیخودش خواهرانه بوده نه چ

 رخ بده نمونیب  ستیقرار ن یاتفاق ای یز یچ نیا

 دمیکش  یوفاما من از جانب خودم کامل مطمئنم پ دونمیاون نم یبرا

 باباتو... یانتقام وقت  نیریحسه ش یاز دست داد رو ی خانوم لذت بزرگ آرام

 فکرهام  یتو دیخر باز وارد اتاقم شد و پر نهی ع ریدر اتاقم باز شد و ام کهوی

 _بـــه خان داداش ریام

 ...نهی_بازم تو ع 

 تو حرفمو گفت:  دیقاشق نشسته پر نهی رعیام

 زم ی آهو خوشگل دوان دوان وارد اتاقت شدم عز هی نهی_آره آره بازم من ع ریام

 سرطان  زمویعز ی_ا

 نهیی _آریام
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 د یکردم که خودشم خند یحرفش تک خنده ا نیا دنهیشن  با

 د؟ یگفتیم  ایچ نیداشت یل ی_حاال بگو با لریام

 ه؟یا غهیچه ص یلی_ل

 گهید یعاشق غهی_صریام

وارد اتاقم    اشاریلحظه ها بود که  نی هم یداد تو یو جاخال دیبه سمتش پرت کردم که خند خودکارمو
 اعتراضش باال رفت  یصورتش و صدا ی شدو خودکار خورد تو

 حاال هردوتون...  یزدی_تو که قبل در م 

 دهی خبر داده که بارها هنوز نرس  یول کن فرخ نارویآرسام ا نی_بباشاری

 کردم  یاخم

 ده یکردم گفت رس یر یگ  یاالن خودم پ نی؟هم یچ یعنی_

به خودت زنگ بزنه به من   دیترسیاون حرفو بهت زد االن هم م نیبود به خاطر هم دهی_اون ترساشاری
 زنگ زد 

 ی کن یاالن اخراجش م نی_هم

 _تند نرو آرسام ریام

 کنمیم شویری گ یمن خودم پ یهست  یاالن عصب گهی_راست ماشاری

برام کار کنه چون به  خوامیکه کارهاشو درست انجام نده و بهم دروغ بگه نم یتند نرم؟کس   یچ یعنی_
 خوره ی درده خودمو شرکتم نم

 دم یبهش تذکر م کنمویم شویری گیکرده...خودم پ یاشتباه هی نی_حاال ااشاری

 ی خب فقط بهم گزارش بد یل ی_خ

 _اطاعت اشاری
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 بلند شد و گفت:  ریام

 ام ی_منم باهات م ریام

 سمتم برگشت و گفت:  به

 نهارو با باباشون بخورن خوادیخونه بچه هامون دلشون م ی_آرسام زود برگردریام

 من درامان موند یاز فحش ها رونویرفت ب  عیسر

 پوووووف 

 ی پسره...بچه؟چه مزخرفات  نیدست ا از

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

 دم یتو موهام کش یدست کلفه

 تو  یهست  یعصب نقدری_چرا اریام

 ؟ یفهمیامروز برسه م دی_اون بارها با

 مـ... ؟مگهیزن یخب چرا سر من داد م  یلی_خ ریام

 حرص نخور  نقدریپسر...ا رسهی _ماشاری

 مونن یغذا م یاون وقت بچه هامون ب  شهیخشک م  رتیش گهید گهی_راست مریام

و اخش   د یخند یبلند یبا صدا  نشیبرداشتمو به سمتش پرت کردم که خورد تو قفسه س بیس هی
 بلند شد 

 _پسره الدنگ 

 _پسره االکنگ ریام

 98 ؟ یشیتو خفه نم  ی_ا
ین
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 ؟ ی_نه خفه کن دار ریام

 بابا  ی_ا

 مامان  ی_اریام

 رقان ی ی_ااشاری

 د یحرص بهش نگاه کردم که خند با

 ؟ یزبون دراز   نقدریا یش کی خجالت نم  افتیقد و ق کلوی ه نی_تو با ا

 تا چشاتم دراد مهی_چرا خجالت بکشم؟فعل اوله جوونریام

 ته؟ یسالته...اوله جوون کیو  ی_س

 سالشه کیو  ستی خودش ب  ستی _نریام

 گفت:  عیراست شدو سر  ری منو ام نی خاتمه دادن به بحث ب یبرا اشاری

 م؟ین یترسناک بب  یکائیآمر لمیف هی  دیا هی_بچه ها پااشاری

 س ی...شوهرمم پامی_من پاریام

حتما علت چشم  ه؟نه؟پسیک د یفکر کنم منظورشو از شوهر گرفت دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم
   یبه سلمت دیدیکه خوردمو هم فهم یکه بهش رفتمو حرص یغره ا

منظورش از شوهر من   فهی ضع ریمثله ام وشونیکیکه آ یی اونا یبرا گمیم خب
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

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

نگاه   لمویهمون طور که داشت ف   رینبود ام الممی خ نهیاصل هم ع میکردیترسناک نگاه م لمیف میداشت
 گفت:  دهیترس  کردیم

 !؟ی دار  یاضاف  یشلوار  ریآرسام تو ز  ی _راستریام
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 گفت: تعجب بهش نگاه کردم که  با

 کردم  سی از شما چه پنهون خودمو خ ستی_از خدا که پنهون ن ریام

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

 نداره برعکس پات کن  ی_اشکال اشاری

 شه ی_نه آخه نمریام

 ر ی_امـــــــــــــــ

 انه؟ ی یدار  یاضاف یشلوار  ری ز ینگفت ؟ی زنی_جانم عشقم...کنار دستتم چرا داد مریام

 _نه مردک پرو 

 ست ی خودش پاش ن یه؟انگار ییپرو نی...اخوامی_وا خب شلوارک م ریام

 زدم پس کلش که خفه خون گرفت   یکی

 انتخاب کردنتون  لمیف ن ی_خاک بر سرتون با ا

 بود نه من ری _واهلل نظره اماشاری

 شدی االن آرسام هم شلوارک الزم م میدیخریرو م ی کیاگه اون  _خبریام

 چپ نگاش کردم که به سمتم برگشتو ادامه داد: چپ

که دروغ   شدیندارم اون وقت دستت رو م یچون االن گفت کردمی که عوضش م ه؟نگوی_خب چریام
 یکشو پر از اونا دار  هیهرچند من االن خودمو زدم به اون راه که تو  یگفت

نگاه کردمو   لمیزنگ خورد با حرص رومو ازش گرفتمو به صفحه موبا لمیجوابشو بدم که موبا خواستم
 بلند شدم 

 بود؟  یک  زنهیداره مشکوک م  نیا اشاری_ریام

 دونم ی_نم اشاری
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 _احتماال االن...ریام

 وارد اتاقم شدم تماسو برقرار کردم  دمو یصداشو نشن گهید

 د یی_بله بفرما 

 _سلم آرسام 

 ه رستگار؟ _خانوم

 : د یحرص غر با

 _آرررام آرام

 د؟ یی_بله...شما

بهش    دیشب اول قبر و ندار یکه شما سواال نمی_نه روحشم زنگ زدم خواستم ازتون بپرسم ببآرام
 چاره؟ یافتاده ب ری گ یبدجور  دیبرسون 

  یدوست داشتم تا احساسات  تشویشخص نیا شتریزدم اول بسم اهلل شروع کرده بود ب یمحو لبخند
 شوبودن

 دادمی_اگر داشتم بهتون م

 خودمون  شهیشد...درس نخونده بود فکر کنم رفوزه بشه برگرده پ فی_ح آرام

 ارزششو نداره!  دیبش الشیخ ینداره ب ی_اشکال

 مغموم و گرفته گفت:  یآرام با لحن نیخندمو نشنوه درهمون ح یخندمو به زور گرفتم تا صدا یجلو

 االن کنارت بودم آرسام  ی_کاشک آرام

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

 !!؟؟ی_چــــ

 ت یتوجه  یب نی به خاطر ا کردمیگردنتو خورد م زدمی_تا مآرام
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 _آها از اون لحاظ 

 گفت:   یبا حالت تهاجم   کهوی

 منحرف؟  یآقا ی _پس از چه لحاظ آرام

 شد دهیکش یا گهید ی_نه تخس خانوم ذهنم به جا

فرار کنمو در کناره تو به اوج آرزوها و   نجایاز ا خوامیمن عاشقت شدمو م نکهی؟ایی_مثل چه جاآرام
 خواسته ها برسم؟آره شاهزاده سوار بر خر سبز؟؟!!

 کرد  ریصداش تغ  کهو یکردم که  یا خنده

 ی خندت چه قدر قشنگه گوگول ی_آرسام صداآرام

 !!کنه؟یکار م یدختر داره با من چ  نیا ایزدم خدا یخندش لبخند یصدا دنهیخنده با شن  ری زد ز وبعد

 حرصم بده  خواستیمعلوم بود م قشنگ

  کردمی م اد؟فکریصدات نم گهید زم؟چرای عز یحرفم قش کرد نیا دنهیآقا بزرگ به خاطر شن یی_هوآرام
 یجنبه ا یپس بگو تو هم ب یجنبه دار   یلیخ

 کنن ی ند درست م_آره دارن برام آبق 

 ارشور ی _بابا خآرام

 می دیدرس پس م  میدار ستمیشما ن  ی_به شور 

 کردنیگرد شده بهم نگاه م یافتاد که داشتن با دهن باز و چشما اشاریو   ری چشمم به ام کهوی

 : دم یپرس یکردمو جد  یاخم کهوی

 خانوم رستگار؟  نیداشت ی_کار 

 ؟ یدیترس یدیکرد؟مامانو باباتو د  ری_وا چرا صدات تغ آرام

 ...امرتون ری _نخ
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  یشد سوت  نمیکردنو رفتن پوف ا یاشاره کردم گمشن که خنده ا رقانیهمزمان به اون دوتا   و
 حرفا جروبحث کنم نیباهاشون سره ا  دیدستشون حاال تا عمر دارم با

 ؟ یآرس ی_از حرفام ناراحت شدآرام

 _آرسام 

 _بله همون آرام

 منو در آورد  ی...اداشعوریب

تر   یدوست داشتن یلی خ یزن یم  ینمک  یاز اون لبخندها یحت  ای یکن ی م یشوخ ینطور یا ی_وقت آرام
 ی شیبهتر م  یلیافتاده خ لیاز اون برج زهرمار از دماغ ف یشیم

 القاب من بودن؟ نای_االن همه ا

 _درسته آرام

 _خوشمزه 

 بدمزم کلک؟  ای خوشمزم   یبفهم  یدی_مگه منو چشآرام

 دختره  فی گفتم؟حیم یاخه االن بهش چ  دمیکش یآوردمو پوف نییپا لمویموبا

 گفتم:  یباال آوردمو با لحن خسته ا  لمویموبا دوباره

 ؟یچرا زنگ زد یبگ شهی_م

 _آرام جان آرام

 !ی_چ

 ی جا انداخت  نوی_ادامه جملت...اآرام

 گفتم:  یزدمو باحالت مسخره ا  یپوزخند

 ی انداخت ادمی_آره...ممنون که 
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 نداشت برج زهرمار  ی_قابلآرام

 !نهیی_آ

 گفتم  یمن چ یچشمام گرد شد وا کهوی

 گفت:   یمتعجب یبا صدا آرام

 نه؟ یی؟آیگفت  ی_تو...االن چآرام

 گفتم: کلفه

 ...من برم کار دارم ری بگ دهی_نشن

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

 ؟ یبگ  یچ یخواستی_م

 ه؟یآرسام نقشه چ کنمیبگم کمکت م  خواستمی _مآرام

 !؟یکن ی _کمکم م

 رم ی منم انتقامه مامانمو ازش بگ خوامیم کنمی ...حاال که فکر ممی_اهآرام

 _باشه 

 ه؟ینقشه چ  یگوگول ی_نگفتآرام

 ی اسم صدام بزن  نیبه ا گهید خوامی_نم

  نیا یتهران  یگفتم آقا ایگفتم آرسام  ای شهی!هم؟یاسم صدات زدم پسره توهم  نی_وا مگه من با اآرام
 لقبه  هی یگوگول

 د ییفرمای_بله شما درست م 

 98 ه؟ ینقشه چ ینگفت  یول  ستین  ی_شکآرام
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 خوام یدختر تخس م  هی_من 

 اره ی_خب بگو به زنت برات بآرام

 گفتم:  باحرص

 _آرررام 

  تونمیمن نم  ارهیمنم گفتم بگو به زنت برات ب  خوامیدختر تخس م هی یتو گفت  زم؟خبی_جانم عزآرام
 بدم؟  حی روشنتر توض ایموضوعو  یمورد کمکت کنم...ناتوانم...گرفت نیا یتو

 ا یح  ی_ب

  میواقعا پا گهید روی کی نیبود...برات بگم که من ا یتخس باز  هی نمیا یدی...دیگوگول  ی_خودتآرام
 کل  رهبا ی از سرو روم م یچون هنرمه...تخس

 می_اه

 نه؟یفقط نقش من هم ی_حاال جدا از شوخ آرام

 دم یم حی توض  زوی...بعدا برات همه چنهی_فعل که هم

  ینگاه کردم چ لمیاومد و پشت سرش تماس قطع شد بابهت به موبا یغیج  یاز اون ور صدا کهوی
 آرام بود؟  یشد؟صدا

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

 ساعت گذشته... مین

 دم یکشی و کلفه تو موهام دست م کردمی همش طول و عرض خونرو متر م یبانگران 

دلشوره دارم؟چرا   نقدرینگرانشم؟چرا ا نقدریاصل من چرا ا ایافتاد مگه؟خدا ی زد؟چه اتفاق غی ج چرا
 اتفاق ندارم؟  نیبه ا  یحس خوب
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 ؟ یدیکشینقشه م یداشت ی_گفتم با ک 

 بمو پاک کردمو گفتم: گوشه ل خونه

 نداره  ی_به تو ربط 

 جلو اومد و گفت:   دیتهد با

 با من درست حرف بزن   نی_بب 

نما   ؟خوابیتو چه اصل...نقشه چ ؟بهیزن ی هان؟دوباره م یکنی کار م ی_اگه درست حرف نزنم مثل چ
 ؟یشد

 زد و گفت:  نعره

 ی _با من درست حرف بزن لعنت

 تخت افتادم با نفرت بهش نگاه کردم  یتو گوشم زد که از رو  یمحکم  یل یس وهمزمان

که به تو مربوط بشه  یز یاز هرچ میل یخونه...از فام  نیرستگار...از خودت...از ا ی_ازت متنفرم آقا
 متنفرم 

 قدر نشناس  ی_بدرک دختره عوض 

 رونی_از اتاقم برو ب 

 ؟ یزدیحرف م   یبا ک ی_گفتم داشت

 گل کرده آره  رتتی_غ

 :آررام د یخشم غر با
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 داشته باشم؟ دی...تو اتاقه خودمم آرامش نبااری _اسمه منو به زبونت ن 

 _نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 بهتر از توام بلــــــدم ی لی _سره من داد نزن...منم بلدم داد بزنم...خ

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

 اومدن  یتهران  یرستگار آقا یآقا دی_بخش

 : میگرد شده گفت یمن هم جناب رستگار با چشما هم

 !! ؟؟ ی_چـــــــــــــــ

 

 

 

 )آرسام( 

 ...رونی از خونه زدم ب ارموینتونستم طاقت ب  گهید

دست خودش نبود نکنه بزنه ناکارش کنه اصل از کجا معلوم   شی بود و تعادل روان یپدرش روان  اون
 بوده باشه گهید  یک ی دیباباش بوده شا

ساعت اونم   نیا یچرا نگرانشم؟چرا االن راه افتادم؟اونم تو ایسرعت به سمته خونشون روندم خدا با
گذاشته  ریتاث حرفش روم  نیمرد پشتم باش ا هی نهیع گهیکه م نهیبه خاطر ا دی کجا خونه رستگار! شا

فشار دادم که خدمتکارشون جواب دادو درو برام   فونوی ذره هم بهش حس ندارم زنگ آ هیوگرنه من 
که  یکبود شده و لب  یاومد و پشت سرش آرام با صورت   نییباز کرد وارد خونشون شدم که رستگار پا

 اومد با تعجب ظاهر شد یداشت ازش خون م

 زن دست بلند کنه متنفر بودم  هی یحت  ایدختر  هی یرو  که یدستام مشت شدن از مرد ناخواسته

 افتاده؟  یآرسام؟اتفاق  یکنیکار م یچ نجا ی _تو ارستگار
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 از آرام گرفتمو با حرص به اون پست فطرت ظالم نگاه کردم چه طور دلش اومده بود  چشم

 نکرده بودم  یاما من که هنوز کار  زدی موج م یشده بودن تو چشماش قدردان یاشکاش جار  آرام

حرفمو   نیثابتش کنه و من امشب ا  زنهی که م یهر حرف  دیمرد پشتتم آرام مرد با هی نهی بودم ع گفته
   کنمیثابت م 

  گاین خوادی...بدرک...بذار هرجور م کردی خشم به سمته رستگار برگشتم که داشت مشکوک بهم نگاه م با
 کنه

 گفتم:  مسممانه

 کنم ی_من اومدم از آرام خاستگار 

  یخاستگار   یبهم نگاه کرد حت یبا لبخند محو  یرستگار چشماش گرد شد و آرام هم باتعجب ول   کهوی
 کردنه یچه طرزه خاستگار  نیبود پوووووف اخه ا یعاد ری کردنمم غ

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

 باهاش ازدواج کنم  خوامیو م خوامی ن آرامو مبد موقعس اما م دونمی_بله...م

 ادامه دادم:  دیتهد با

  تیآرام ماله من بشه موقع  دیاگر نذار دیآرام ماله منه و مطمئن باش  نشیچه ند نشی_چه بد
 خورم یافته قسم م ی شرکتهاتون به خطر م 

 ! کنمیاستفاده م دیمورد هم دارم از زور و تهد نیا یتو  یحت  نیخدا بب   تورو

 نقطه ضعفش گذاشته بودم   یکرد پا رو یگرد شده داشت بهم نگاه م یی با چشما رستگار

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

 جرات کرده روت دست بلند کنه؟  ی_چه کس

 98 نگفت  یز ی انداخت و چ نییسرشو پا  آرام
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روت دست بلند کنن    توننیخدمتکارها که نم ستنیخونه ن  نیو و بابات و خدمتکارها تو اجز ت ی_کس
 بابات که... مونهیم

 سمته رستگار برگشتمو گفتم:  به

 زد؟ یداشت بامن حرف م نکهیبه خاطر ا ؟فقط ی_چرا کتکش زد

   ردک یفکر م  یداشت به چ زدمیهرچند حدس م خوندمیجا خورد از چشماش تعجبو م  یحساب  رستگار

 زد؟ی _داشت باتو حرف مرستگار

 _مگه بهتون نگفت؟!

 نگفت  یز ی _نه چرستگار

  یبه خاطر من مقاومت کرده بود و کتک خورده بود!؟اخمامو توهم بردم و با لحن محکم   یعنی پس
 گفتم: 

و   دیخر شوی آزما یبرا میریهم که کردم...فردا هم م ی...خاستگار شهی_از االن آرام زنه من محسوب م
 خونه بمونه و عذاب بکشه نیا یتو نها یازا شتریآرام ب ذارمی... نم زهای جور چ نیا

 در اومدو اخماشو برد توهم  یجیکم کم از حالت گ رستگار

 ه؟ یالک یطور  نیهم ؟مگهیگ یخودت م ی برا یدار  ی_چ رستگار

 بهم نگاه کرد  یتر اومد و با نگران  نییبه سمت رستگار رفتم که آرام چند پله پا  

 یمرد چی به ه  ؟منیدخترت دست بلند کن یاجازه داد رو رتتی چه طور غ یول  یابله احترام_برام ق 
عذاب  نجایا نهایازا شتریب نمیبب  د؟اگهیدیروش دست بلند کنن فهم   دمیپدرش هم اجازه نم یحت
 ببرمش خونه خودم  نایو عقد و ا تی محرم غهیقبل از خوندن ص  شمیمجبور م  کشهیم

 کرد یبا اخم داشت بهم نگاه م رستگار

افتن  یبه خطر ب   دینکن یمهمه پس کار  یل یشرکتها و ثروتتون براتون خ تی موقع دونمی_من که م
 قدرتشم دارم   یکه بدجور  دیدون یخودتون م
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صدبار گفته   کردی داشت بهم نگاه م یاشک  ینرده ها نشسته بود و با چشما یآرام نگاه کردم که پا  به
 کننی نکن کلفم م یارو بارون ه یبودم اون لعنت

 شرکت  ای _فردا ب

 با بغض گفت:  دیکش یباال م  شوینیب  کهی درحال آرام

 _باشه آرام

 سمت پدرش برگشتم به

که به من  یی زهای چ یکه رو دیدونیخودتون م دین یبیجناب رستگار اگر نه بد م  نی_بهتره مراقبش باش
 ست یقاعده مستسنا ن نیحساسم و آرام هم از ا  شنیمربوط م

 دختر بودم   هی یپناه و حام  نکهیداشتم ازا  یاحساس خوب رونی خونه زدم ب از

که من ازش   کنهیذوق م یداشتم که پناهش شده بودم فکر کنم اونم االن داره کل ی قدر حس خوب چه
 کردم  تی حما  ینطور یا

 ثبتش کنن  ییخدا  نسی گ یتو دیبود من کردما با یعجب خاستگار  میخودمون یدل

 

 

 

 

 )آرام(

کند شده بودو داشتم دق  یع یشدن ضربان قلبم به صورت فج یجار  شتری رفتنه آرسام اشکام ب با
بهت زدش به سمتم برگشت و   افهی با اون ق  کردیبابا با بهت به رفتنه آرسام داشت نگاه م کردمیم

 گفت: 

 همون آرسام بود؟ نی_ا
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چه قدر قشنگ  شمیم یطور  هیافتم  یکه م تشی حما ادهیهم فشار دادم  یبستمو رو چشمامو
 کرد  تمیحما

  ییخصلت ها هیمردو از دست بدم آرسام  نیا خوامیمن نم  لرزهیدلم م یاون ته مه ها ییزهایچ هی
با    رویمرد نی همچ  تونمیوقت نم  چی ه کردمی مرد بود که فکر م هی یمن برا دییمورد تا قایداشت که دق

 کرده بودم داشیکنم اما االن پ دایها پ  یژگیو نیا

 ازدواجـ...  یازدواج سور  یبه جا  شدیم کاش

  هیکه تمام دونمیبزنم من م یحرف  نیهمچ دینه نه من نبا دمیپاک کردمو به سمته اتاقم دو اشکامو
 گهید یفکرا دیمردونش بود من بهش قول دادم نبا رتهیامشبش از سره علقه نبوده و فقط غ  یکارها

 بکنم  یا

 نکن" هیپس گر کنمی م تی مرد ازت حما هی نهی"تا آخرش ع

کنم پس   ریتعب یا گهید زیبه چ  دیشدن اون گفته بود که کارها و رفتارهاشو نبا یجار  شتر یب  اشکام
 کنم ی کارو م نیمنم هم

 من... اما

 مرد مغرور   هیبرج زهرمار  هیمرد به تمام معنا بود  هی گفت عاشقشم اما دوسش دارم چون  شهینم

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

 م یشیم  یخخخ عجب زوج  طونیاون مغروره و من ش اما

 عکسه مامانم نگاه کردم و با بغض گفتم:  به

ره آرسام ماله خودم کار موفق بشم برام دعا کن که اگه واقعا قرا نیا یبرام دعا کن که تو  ی_مامان
 کامل نشه منم وابسطش نشم

  تی بودم اال محبت اال حما دهید میتو زندگ یبودم که همه چ یبالشم گذاشتم من دختر   یرو سرمو
  کیو  ستیب نیا یکه تو دادیبهم م   روی زیبابام اما آرسام االن داشت چ یخودم بودمو پوال شهیهم

 بود پناه بود که االن صاحبش شده بودم   تیسال نداشتمش اونم حما
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  تی و ازهمه مهمتر حما هاشی ...کل کل هامون...اخماش...قد بازمیکه باهم بود  ییصحنه ها ناخواسته
 رد شدنو به خواب رفتم لمیف هی نهیچشمام ع یامشبش جلو

 

 

 

 

 )آرسام( 

 ی شیمرغها م یقاط یجانم پس دار  ی_اریام

 ر ی _اعصاب ندارم ام

همه مثل من  یکن ی فکر م رونیب  کنهی که شب از خونه پرتت م یحرفها نزن  نی_وا...به آرام از اریام
 رن ی مظلومو سر به ز

 !!ش؟یخاستگار یرفت  شبیتو د ی_جداشاری

 _آره  

به دست آوردنه دختر   یبرا یدرآورده و از زور و قدرتش استفاده کرده حت یقد باز  شهی_مثله همریام
 رفته معامله بکنه  ؟انگاریدونیم یاز خاستگار  یز یچ ؟اصلیآخه تو بشر  کنهیمردم هم از زور استفاده م

 خودمم خندم گرفته بود   دیخند اشاری

 مورد باهاش موافقم  هی نیا ی_تواشاری

 م؟یکن یباهم ازدواج م میرفته منو آرام چرا دار ادتی_نکنه 

 ن ییای بهم م  یلیخ  نیهم ساخته شد یشما برا  شییما آرسام خدانرفته ا ادمونی_اشاری

 گفتم:  اشار یروبه  یا زانهیام دی با اخم از روبه روم گرفتمو با لحن تهد نگامو
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 بکنم  می دخترو وارد زندگ هی خوامی...احمق من اصل نمای نزد یبه بعد زد نی حرفها ازا نی_از ااشاری

 ش؟ ی شونیبه پ  خورهیم  وهیمهر ب  یاگه اونو طلق بد یدونستی_مریام

 گفتم:  یالی خ یباال انداختمو با ب  یا شونه

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

 ازش خوشت اومد دی؟شایدیبه خودت نم  گهیفرصت د  هی_چرا اشاری

 ؟ ی_که چ

 جمع   یو بش  ییایب رونیب  ی_که از منفردریام

 خود ی_ب

 ی ن یبب  ی که همه دخترهارو به چشم اون دختره عوض یکن  یکار  دیآرسام تو نبا نی_بباشاری

 _همه مثله همن

 آرام؟  ی_حت اشاری

که با آرام بمونم اما   کننی دوسم دارن و دارن منو قانع م دونستمیباال آوردمو بهش نگاه کردم م سرمو
باهاشون کنار   تونستمیشده بود تازه نم اهیممکن بود دل من نسبت به دخترها س ری غ یکار امر  نیا
 گفتم:  یبه آروم نی به خاطرهم  امیب

 آرام  ی_حت

 گنیم گهید زیچ  هی_اما چشمات اشاری

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

اگه هر  ن یبرام متفاوت تره؟بب  ی اطرافم کم  یآرام نسبت به دخترها نکهی؟ایبشنو   رویچ  ییخوای_م
  خوادیچرا؟چون نم یدونیم کنهیدهنش اما آرام فرق م یتو  زدمی م کردمویبود قبول نم یا گهیدختر د

  فهممی م شاز حرکات و رفتار  نویباشه من ا زونی آو ستی ن یدختر  یعنی...ارهیراه منو به دست ب نیاز ا
نه حرکاته سبکانه از خودش   کنهی م زونینه خودشو آو کنهی نه صداشو نازک م زنهیباهام حرف م یوقت
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تو   نویمرد پشتشم نه به عنوان شوهر ا هی نهیکمکش کنم من تا آخرع  خوامیکه م نهیهم دهیانجام م 
 دیپوکتون فرو کن  یمغزها

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

شوهر تا آخر   هی نهیو ع یصرفه نظر کن  شهیآرسام حاال نم یمغزم اضافه شد ول  ی_به اطلعات توریام
 ی کن تشیعمرت حما

 _نـــــــــــه

 گفت:  یو عصب یجد یبا لحن  دمیدیبود که اخماشو م  یبار  نیاول نیاخماشو توهم برد ا ریام

  یادت کردم اما بدون من هرکار گندتم ع یاخلق ها نی_به داد زدنات عادت کردم آرسام به اریام
 چون دوست دارم  یاگه منو بکش یحت  یکه تو با آرام بمون کنمیم

 رفت   رونی مکث از اتاق ب یحرف بدون ذره ا نیبا زدن ا ریام

 با بهت گفت:  اشاری

 بود؟   ریام نی_ااشاری

 باال انداختمو گفتم:  یا شونه

 گذاشته ریروش تاث  دهید ادیز یهند لمیف شبی_حتما د

 هم بلند شد که باعث شد بهش نگاه کنم اشاری

بهت کمک کنه و توهم به اون من مطمئنم اون  تونهیموافقم آرسام اون دختره م  ری _منم با اماشاری
 یبکنه...فعل گود با یتورو مثل آرسام قبل تونهیم

 خداااا  گنیم  یچ نایا دمیتو موهام کش یدست کلفه

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

 98 در زد  میکه منش  کردمیامضا م  درویقرارداد جد یسر  هی اشتمد
ین
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 آوردن  فیخانومه رستگار تشر سی _جناب رئ

 داخل  دیکن شونیی_راهنما

 تو  دیی_چشم...بفرما 

  یکفش زنونه ا یصدا نی سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم اول دمیکفش پاشنه بلندشو که شن یصدا 
 دادیمخم نبودو ازارم نم  یبود که رو

 صورتش ناخواسته دستام مشت شدن   دنهیچرا با د دونمینم

 گفت:  یانداخت و با لحن آروم نییپا  سرشو

 _سلم  آرام

 چه قدر صداش معصومانه شده بود  دیلرز قلبم

 ادامه داد: یخاص   تی مظلوم با

 نم؟ یبش  یذار ی_مآرام

 د یی_بفرما

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

 _حالت خوبه؟ 

  دهیتا االن حاله اون دوتا خنگ روهم نپرس دمیپرس رویک یبار...بعد از نه سال...من حاله   نیاول یبرا
 شدم یم یا گهیآرسامه د هیآرام  یچرا جلو دونمیبودم اما نم

 ؟ی داشت ی_بامن کار آرام

 ؟ یار ی_چرا سرتو باال نم 

 ی ن یاشکامو بب خوامی_نم آرام

 ؟ یکنی م هی_چرا گر
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 مواجه شدم  شیاشک  یباال آورد و با چشمها  صورتشو

 چشماش... ایخدا

 داد یمردو م هی یبو تهات یحما شبی_دآرام

 انداختم نیی پا سرمو

بار بعد از   نی اول یبرا شبید اوردی در م  یقدباز  ستادویا ی مرد که داشت در برابر دشمن من م هی_آرام
  هی شبیبهم ثابت شد...د یهمه چ شبیکرد...د تمیحما  یکی پشتمو گرفت... ی ک یو سه سال  ستیب

لطف   مارزشه و فکر کن یموجوده ب هی یآرسام تهران  یا یکه تو دن یموجود هی ...یبود یا گهیمرده د
فعل نقشه   یگفت  یوقت شبید یکن ی رفتار نم  اتیارزش دن یموجودات ب هیخداست که با من مثل بق

راه انداخت اما من همون لحظه تو   دادیو منم اسمه نقشه رو بردم پدرم وارد اتاق شدو داد و ب نهیهم
بشن  ابنقشه هات به خاطر من خر خوامینگم چون نم یز یاگه منو بکشه چ یدلم قسم خوردم حت 

دخترم دوست دارم اول طرف   هیمونده دخترونم نشکنه منم  یتا غرور باق  ین یاشکامو بب  خوامینم
بابام با    یکه من جلو یکرد یکار  شبیکنه نه من برم جلو و تو د یجلو و ازم خاستگار  ادی مقابلم ب

آرسام مطمئن باش تا   یکن تم یکه اذ ذارهینم یدارم و اون حام یحام هیبه بعد  نیافتخار بگم از ا
  تیشناس  فهیحس وظ  یبه پا  تهاتویحرکات و حما نیا هیهم تمام و کنمیکه بتونم کمکت م ییجا
که  یینفرتم از پدرم صدبرابر شد و توان دوست داشته شدن تو باال تر رفت تاجا  شبی...دذارمیم

 نقشه جونمم بدم   نیا وستنیبه وقوع پ  یحاظرم برا

 کردم یغم داشتم بهش نگاه م با

ادمو کنارش نشستم ناخواسته دستمو بردم پشتش اما دستمال بهش د هیمبل آروم بلند شدم  یرو از
  یاحمق؟چرا دار  یکن یکار م  یچ یدار  دمیتا خواستم بغلش کنم نتونستمو دستمو عقب کش

 ؟ یفهم ی م یاحساس یآرسام مغرور و ب هی  ؟تویشیم یاحساسات 

 باال آورد و بهم نگاه کرد سرشو

 انداخت  نیی پاک کرده بود آروم به باالتنم نگاه کرد و بعد سرشو پا اشکاشو

 98 اد یهم بهت م یکربن  ی_آب آرام
ین
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رنگ    نیباتریلحظه احساس کردم ز هیچرا  دونمیدوست نداشتم اما نم ادیرنگو ز  نیزدم ا یمحو لبخند
  یکیبگم  ری امباشه به  ادمیانداختم  یکه تنمه به کتم نگاه ینی هم یعنی هیکربن یجهان آب نیا یتو
 رنگ برام بخره   نیاز ا گهید

 سرشو به سمتم برگردوند و گفت:  آرام

 ؟ یکارم داشت ی_چآرام

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

 داره  یخوش انیاما پا هیبدم طوالن  حینقشرو برات توض خوامی_م

 دم یلرز فیخف   یلیدستم گذاشت که خ  یرو دستشو

 _تا آخرش کنارتم آرام

ندادم بدون توجه   تیبهش اهم   یادیکه ز دیقلبم لرز یته مه ها یز یچ هیشدم  رهی چشماش خ یتو
 دادن نقشه حیشروع کردم به توض کردیم  تمیدستم بودو داشت اذ یبه دستاش که رو

 ...دیکم کم با گهیآرام تو د نی_بب 

 

 

 

 

 )آرام(

 بدم  بی مراسم بزرگ ترت هی خوامی_بابا من م

 ؟ ی_به چه مناسبت بابا 

 _به مناسبت ازدواجم
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 ست؟ ینظرمن برات مهم ن یعن ی...ییپرو یل ی_خ

 که من قراره با آرسام ازدواج کنم پس جوابتون مثبته دیخوشحال  یلیشما االن خ دونمی_من که م

 بهم نگاه کرد  پدرم

 ادامه دادم:  آروم

 فقط...  لهیخونه خودش تکمالزم ندارم چون   هیزیجه  گهی_آرسام م 

 ؟ ی_فقط چ

 زودتر زنش بشم خوادی_فقط م

 زد  یپوزخند

 ؟ یگی_آرسام مغرور خودمونو م

 ست ین ینطور یمن ا یمن و جلو  ی_اون مغروره اما برا

 گفت:  یز ی با لحن طعنه آم پدرم

 د یگی_بله شما راست م 

 آرسام؟  اخونهی  رمیبگ   نجای_پس مراسمو ا

 ر ی جا بگ نی_هم

 کنم ی همه مهمونهارو هم خودم دعوت م دمیبهش خبر م  رموی _خوبه پس من م

 شدمو با پوزخند ادامه دادم: بلند

 میروهم مشخص کرد خ یتار گرده یم یمراسم عروس  ی _آرسام دنباله تاالر برا

به سمت اتاقم رفتم چرا  نشیبه نگاه غمگ تیسرشو باال آورد و بهم نگاه کرد که من بدون اهم پدرم
 98توجه کنم که پدرم نبود؟اسم پدر  ی به کس  دیتوجه کنم که مادرمو ازم گرفته بود چرا با ییبه چشما دیبا

ین
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برام روشن شد   زهای چ یلی کرد خ ف یکه آرسام امروز برام تعر  ییزهای با چ فهی روش بذارم واقعا ح  فهیح
   ارمیکدومو به روش ب  چیه  خوامیاما فعل نم

مهمو دعوت   یبدمو آدمها  بیترت یمهمون هیبهانه  نیبا ا تمخواسیبهانه بود درواقع م یعروس  مراسم
در واقع اصل    مونهی مناسبتش جشن عروس یمهمون نیپدرم مخالفت نکرد که ا ی چه طور  دونمیکنم نم

چرا   ویمونمه نیگه پس ا یم نمی گفتم بب یطور  نیهم نوینه ا ایآرسام دنباله تاالر گشته  دونستمینم
 د یریگیم دیدار

از   یاس دادن باشه تا کس قیآرسام اس فرستادم قرار بود همه خبرها از طر  ی برداشتمو برا مویگوش
 نبره  ییماجرا بو

 _آرسام پدرم قبول کرد 

 بلند شد میگوش  سکالیم  یبعد صدا قهیدق چند

 رو؟ ی_چ

 یی ای ب یش یکه دعوت م یبه جشن ندهیهفته آ دیشد فقط تو با دییتا گمی_منظورم نقشه خودمه م

 ؟یر ی جشن بگ  ییخوای_م

 هیخسته چ یموج یا نیا یمعن دونستمیکردم م یهمراه شکلک آدم خسته ناخواسته خنده ا به

 که ذوق کرده بود(   یموجی)امیهی_ا

 _چرا 

 زنم یبعد بهت زنگ م قهیشدم بذار چند دق ونهید ی_وا

 _نه امکان داره بابات حرفاتو بشنوه 

 98 نگران نباش  رونی ب  رمی_م
ین
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  رونی خودمو آماده کردمو از خونه زدم ب عیسر نینشد به خاطر هم یخبر  دمیدنشستم که  قهیدق چند
باز   کی جواب داد بدون سلم عل کهویدو بوق نخورده بود که  دمیدر آوردمو به آرسام زنگ مویگوش

 شروع کرد 

 ؟ یکنی کار م یچ یدار  یفهم یم چی_ه آرسام

 آقا آرسام  یتو هنوز منو نشناخت   دمیکش یپوف

 بهم اعتماد داشته باش  فهممی _آره م

 شه؟یم یچه طور  یمهمون  ی_آخه توآرسام

 ...نگران نباش سازم یفضارو ما م نی_ا

 _ما؟!آرسام

 پمون ی...اکمی_اه

 ؟یهم حساب کرد  ریو ام  اشاری ی_نکنه روآرسام

 _درسته

 نه  ری ام نیهست اما ا یدیکه ام اشاری ی_روآرسام

 طونه ی خودم ش  نهیع ادیبه کارم م  ری_اتفاقا ام

 ؟ ییخوب االن کجا یل ی_پوف خآرسام

 زنمیخودم دور م  یشدم دارم برا نمی_سوار ماش 

 خب  یل ی_خآرسام

 _آرسام 

 _بله آرسام

 ی تعجب کن فتهی که قراره ب یاون شب از اتفاقات دی_لطفا بهم اعتماد داشته باش شا
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 ؟ یکار کن یچ  ییخوای_مگه مآرسام

 هستن؟ انی هم در جر اشاری و  ری ام ی...فعل خداحافـ...راستییکارا هی_

 اونا از کجا بدونن  ییخوایم ستمینقشه تو ن نیا انی_واهلل من درجرآرسام

 نمونهی _منظورم اتفاقاته ب

 _آها آره آرسام

 از اونا هم استفاده کنم  تونمی_پس خوبه م

 ی کنی از اونهاهم استفاده م یاالن گفت نی؟همیشد  وونهی_دآرسام

 گهیکار د هی یبود برا گهی د زی چ هی_نه منظورم 

 ؟ یکار کن  یچ ییخوا ی_ آرام بگو مآرسام

 خوبه؟ می_امشب از طرف تو به رستوران)...(دعوت

 یی پرو یل ی_خآرسام

سه تا مرد گنده همراهم باشنو من دست تو   ییخوایم  رتیخوش غ یخب آقا می_چاکر شمام هست
 کنم؟ بمیج

 دم یخب پس من به اون دوتا خبر م  یل ی_خآرسام

 یگوگول  یفعل با ی_اوک

 به گوشم خورد که خندم گرفت  شی عصب یصدا

 _خدافس آرسام
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 )آرسام( 

  هیباز وونه یبا د ختهی که باشه آم یکار کنه هرچ یچ خواد یم ستیداره؟معلوم ن یچه نقشه ا یعنی
 هم اجرا کنندش  ریچون خودش طراحشه و ام

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

 ...میهممون نشسته بود زی م دور

 به آرام نگاه کرد و گفت:  طنتی با ش ریام

 ن؟یداد بیرو ترت   یافتیض نی که همچ  دیکار دار ی_آرام خانوم با ما چ ریام

 د؟یهست  ری _شما آقا امآرام

 نه...من داداشه دوقلوشم دییبخوا تشوی_خب راسریام

 من با خودشون کار داشتم یگاد...ول  ی_اوماآرام

 کرد و گفت:  یخنده ا  رتکیام

 گمیجملتتونو بهش م  نیا نهی_خب به من بگو منم عریام

 _نوچ آرام

 بابا  ی_اریام

 مامان  ی_اآرام

 بهشون نگاه کردم  باتعجب

 98 منو آرسام هم اتفاق افتاده  نهیاتفاق ب نیا نهیع قای_دقریام
ین
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 _خوبه پس من انتقامه آقا آرسامو ازتون گرفتمآرام

 داد  لشیتحو یلبخند مردونه ا ریزد که ام  ریبه ام ی چشمک و

 برگشت و گفت:  اشاریبه سمته  آرام

 د؟ یهم شما هست  اشاری_و حتما آقا آرام

 ـــس ی_اشاری

به خاطر   ادیخوشم نم   ری و آقا ام اشاریآقا  هایبازسوسول  نیمن به آرسام هم گفتم من از ا دینی _ببآرام
 زنمیبه اسم خودتون صداتون م نیهم

 بهم زد  یبهش رفتم که چشمک قشنگ یچشم غره ا 

 اد یبدم م  یجملت سوسول نیاز ا نقدریدختره حرفه دله منو زد منم ا نیا ی_آریام

 خورهیبهم م مونی_پس خوبه گروه خونآرام

 بهم بخوره؟ دیبا مونیکه گروه خون یکار کن یچ  ییخوای_وا مگه مریام

 گفت:  شدیکه باعث حرص خوردن من م  یخاص  طنتی با ش آرام

 یی کارا هی_آرام

 بدم  لیادامه تحص خوامیندارم فعل م وییکارا نی_من فعل قصد انجام همچ ریام

 کشه انگار نه انگار من نشستم  یخنده خجالتم نم ری لگد کردم که زد ز  زیم ری از ز رویام یپا

 شهیقابله ستا  تونیو اضافه کنم منحرف باز تونیو تخس باز  طنتی_ش آرام

 نداره یر یمن تاث یحرفا رو  نیا ی_ممنون...ول ریام

خودم   ی ...جلوای ح  یبهش رفتم...پسره ب یزد و منم چشم غره ا یحرص صداش زدم که چشمک با
 داشت با... 

 که آرام قراه بشه زنم شهی داره باورم م یجد ی!جد دارمایبرم رتیغ پی ریمنم دارم ت  پووووف
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 زنم یصداتون م کتونیآرام منم به اسم کوچ دی...شما بهم بگگفتمی_داشتم مآرام

 ...نیآرام خانوم ا گمی...مستین ی_مشکل اشاری

 آقا پسر خانومشو حذف کن  یآ ی_آآرام

 کرد و گفت:  یخنده ا اشاری

 _چشماشاری

 اد؟ی برم  یچ ری که از دست منو ام نهیمنظورم ا ه؟یچ دیگیکه شما م ینقشه ا نیا گمی_ماشاری

  یها طنتی ش  یسر  هیدارم  اجیکارها بکنم که به کمکتون احت یسر  هی یشب مهمون خوامی _من مآرام
 نقشه  یاجرا یالزم برا

 طنت؟ ی _ش

 میه ی_اآرام

 طنتمی _اوخ جون من عاشقه شریام

 زد و گفت:  ری به ام یچشمک  آرام

 با هم... ر یاون شب منو ام دینیهامونه بب  یانرژ  هی_و اون شب وقت تخلآرام

 ........... 

 دختر خوشم اومد هی_بروووووو عجب نقشه اریام

 دیا وونهی_شما واقعا د

 م یکن یتازه حالم م دهی اما خب جواب م هیوونگی_به نظر منم داشاری

 م یتونیش م_آرسام بهم اعتماد داشته باش مطمئن با آرام

 98 رنت یگیم وونهی_د
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 توهه و صدالبته افرادم نقشه از من و محافظت از تو  فهی_محافظت از من وظ آرام

 ازتون مراقبت کنم؟  تونمیم ی_مثل چه طور 

سوپرمنها   نی ا نهیع  یکنی لهش م یزن یم  یخواست به آرام حمله کنه تو با کف گرگ یک یمثل  نی_ببریام
 یکن ی لحظه از چند نفر مراقبت م کیدر  یعنی یکن ی ازهممون مراقبت م

 د؟ یبکن  یقراره چه کاره خطرناک یدونیبردار م یدست از شوخ ری_ام

 م یدونی_مآرام

 _و ماهم عشقه خطر ریام

 درسته؟  ووننیتک دونه ها د یگفت  ادمهی_آرام

 د؟ی_شماهم تک فرزند ریام

 ــــس ی_آرام

 _خوشبختمریام

 درسته؟ ی_پس توهم تک آرام

 ـــس ی_بازهم ریام

 میتونیهم م ریجمعش کنن و منو ام یکه چه طور  دوننی م ارنی درب یباز  وونهید  یها وقت وونهی_دآرام
 ر ی دسته منو ام دیبسپار شویبق  دیتحت کنترل داشته باش زویهمه چ دیبا  اشاریفعل تو و 

 میا هی:پاری و ام اشاری

 کنم ی من جمعش نم دیاگه گند بزن ی...ولمیخب منم پا یل ی_خ

خودت   دیبا تی چون قراره من زنت بشم درنها یمن...نگران نباش ول هیپا ی_قبوله...همه چآرام
 ی جمعش کن 

 : دمیحرص غر با
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 _من االن گفتم که...

 گهید یخودت گفت  یمن برا  زهی _خب عزآرام

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

 گفتم:  یبه هر سه تاشون نگاه کردمو عصب دمویکش یپوف

 م یخب پا یل ی_خ

 

 

 

 

 )آرام(

رو بهم بزنن وجود داشته باشه پس   یمهمون  نیکه بخوان ا یافراد ایامکان داره جاسوس ها  دینی_بب 
 در  یوو سامان تو و افرادت جل  ی تو و گروهت ضلع غرب اری شه

 سالن؟  ی_خانوم پس تواری شه

 ذارم یافراد م یسر  هی_اونارو خودم 

 _چشم خانوم سامان

 سرکارتون دیبر دیتونی_م

داشتم افراده آرسام   جانی ه یبود و کل یامشب شب مهمون دمیکش یافراد پدرم نفس راحت  بارفتنه
 یتیگرش بود چه بشه امن نیبود که آرسام تام یتیفقط به خاطره امن نیافرادها هستن و ا نهیهم ب

به   تمونیکننده امن نیراحته چون تظم المی کنه کل از هفت دولت خ اشیبرامون مه ندمونیا یکه آقا
 98 عهده ارسام بود 
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 به سمتم اومد  ریام کردمی نظارت م یطور که داشتم به همه چ نیهم

 ام؟ ی_آرام من ساعت چند بریام

مرور و   گهیبار د هیالبته لطفا نقشرو  می...فقط منو آرسام باهمایب  ادیم اشاریکه   ی_تو همون ساعت
 دی تا گند نزن دیکن نیتمر

 _دست شما دردنکنهریام

 _سرشما سلمت 

 کرد و رفت  یتک خنده ا ریام

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

 پراز مهمون شده بود سالن

  ادیسرشون ب ییو چه بلها فتهیب   یقراره چه اتفاقات دونستنیکدومشون نم چی که ه ییاز مهمونها پر
گوشم بود و نامعلوم بود   یکه تو یمی سیب میکردیکارو م نیا نجایا دیبود با نجایاز اول هم هدفم ا

 زنگ خورد

 هستم  ر یام نگید نگی_دریام

 وونهید یگوشمو کر کرد  هیچ نگید نگید ری ام یی_وو

 دنی رس  کای...خواستم بگم کخوامی _معذرت مریام

 _به تعداد؟

 برن ی_واهلل به تعداد بود اما من االن دوتاشو خوردم دوتا ازمهمونها جونه سالم به در مریام

 صداش زدم:   باحرص

 ر ی_ام

 و هشتاد تا باشه!!  ستیکردم به تعداده فکر کنم دو ی_جانم...شوخ ریام
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 _خوبه 

 تمام  نگید نگی_دریام

 ...ریام یا

 پوووف 

 ولش کن  لای خیب

 یخوشم اومده بود نه استرس شی خالینشسته بود از ب الی خیسالن چشمم به آرسام افتاد که ب  داخله
 بشر   نیبود ا لکـــــــــــــــسیکل ر یز یداشت نه چ

 پاهاش   یرو یک یدسته مبل بودو اون  یدستش رو هیهم انداخته بود و  یبا ابهت پاشو رو   یلیخ

 یهـــــــــــــ

  دییآرسام با سر بهم علمت داد که منم تا کردمیاطرافمو چک م تیطور که نشسته بودمو موقع همون
 روشن کردم   ممویس یکردم به افرادم نگاه کردمو با سر بهشون اشاره کردم ب

 ر ی_ام

 _جانم؟ ریام

 ؟ یزنی حرف م  ینطور ی_چرا ا

 _دهنم پره ریام

 ــــــر ی_ام

  یبذار برا  کارویک  نیا میاز همونا استفاده کن ایب گمیخوشمزس م  یلیخ  کاشی ک_به جانه خودم  ریام
 خودم 

 تونم یآدمت کنم اما نم خوادیدلم م یکرد  وونمید ریام ی_وا

 ی دیآدم کردنه من شو گنده تر از تو نتونست منو آدم کنه بگو چرا زنگ الیخ ی_کل ب ریام
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 _وقتشه

 من  زهی_اوخ جون خب زودتر بگو عزریام

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

 صداشو کم کن   ری_ام

 گذاشتم جانیه یبرا نوی_باشه...اریام

 ی کرد  ی_کاره خوب

 رون یتن بکردنو رف دییتا  اونام

  دیدوم که به گوشمون رس ریت یصدا میبزن   یاول به گوشم خورد باعث شد منو آرسام لبخند ریت یصدا
 کردنیداشتن بهم نگاه م ینوبته من بود همه با نگران  گهید

 گفتم:  یبلند یصاف کردمو باصدا گلومو

 تحت کنترله...مانوروه  زیهمه چ  دینباش یز ی_نگران چ

ها معلوم بود   یلیتو چشم خ  یتکون دادن و مشغوله کارشون شدن اما هنوز نگران یهم سر  مهمونها
 پدرم رد شد و به سمتم اومد یهراسون ازجلو اشار یبلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم که 

 خوردن   ری_چندتا از بچه ها تاشاری

 بهش نگاه کردم  یش ینما باتعجب

 اشار یکه جزو نقشه نبود  نی_ا

 ا به شدت مجروح شدن ام دونمی_نم اشاری

 وارد آشپزخونه شد و گفت:  پدرم

 سوال  ری ز رهیخونه من م  تی مگرنه امن دهیازمهمونا ند یک یتا  رونی ب دیسروصدا همشونو ببر ی_ب

 االن نی_چشم هماشاری
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 به پدرم نگاه کردم  ی با نگران اشاریرفتنه  با

 بابا؟  هیکاره ک یعنی_

 و گفت:  دیتوموهاش کش یکلفه دست پدرم

 دونمی_نم

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

از خدمتکارها نگاه   یکی به  کردنی نشسته بودن داشتن شام سرو م زیشام شده بود همه دور م وقت
   میسر به سر آرسام هم بذار کمیبود بذار  طنتی ش  کمیکردم وقت 

ماست   یمعلوم مقدار نا  یلیآرسام شدم که خ کینزد زدمی باهاشون حرف م  زدمویمهمونها سر م  به
 ختمی ر شی کناره صندل

 د؟ یالزم ندار یز یچ  یتهران ی_آقا

 و خشک گفت:  یجد شهیهم مثل

 _نه ممنون  آرسام

 از خدمتکارها اشاره کردمو گفتم:  یکی به

 د یکن  ییرایپذ یبه خوب  یتهران  ی_از آقا

 _چشم خانوم خدمتکار

  یمرموزانه بهم نگاه کردن که چشمک ریو ام  اشاریزدم و ازش فاصله گرفتم که   یمخف یطان ی ش  لبخند
برگشت که  الیخ یبه سمته آرسامه ب  طنتیبا ش  ریبه نشونه تاسف و ام یسر   اشار یبهشون زدم که 

 .... کهوی

 

برگشتم دختره   غیج یاز همون خدمتکارها بلند شد با شک به سمته صدا یکی  غی ج یصدا  کهوی که
 نیهمه با شوک داشتن به ا  ختی ریآرسام و آرسام هم از سر و روش نوشابه م یود رو پاافتاده ب
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به  کردی رو نگاه م چارهی داشت خدمتکاره ب یکه با اخم وحشتناک دمیپدرمو د کردنی صحنه نگاه م
 یچه خوش خوشانشم هست رو شعوریآرسام برش داشتم دختره ب یپا یدختره رفتمو از رو هسمت

 اده!!! شوورم افت هیپا

 گفتم: یگر  خیلحن توب  با

 ی تهران یآقا خوامی احمق من واقعا معذرت م یکنی _چرا حواستو جمع نم 

بود کاره   دهی قسم بخورم که فهم تونمیپاهاش مشت کرد و باخشم بهم نگاه کرد م یدستاش رو آرسام
 خودمه با خشم بلندشد و به دختره نگاه کرد روبه پدرم گفت: 

 د یسرتا پامو به گند کش یدست و پاچلفت  د؟دخترهیخدمتکاره شما دار  نی_اآرسام

 انداخته بود  نییسرشو پا  پدرم

 ...واقعا متاسفمیتهران  یآقا خوامی _معذرت مپدرم

شربت بود از دستش  یکه حاو  ینیخورد و س   زیاز خدمتکارها پاش ل  یک ی کهویلحظه بود که  همون
بوده همه متعجب به    ریکاره ام نمیپس ا دیخند  زیر  زیر  ری شد که ام یخودش خال  یافتاد و همش رو
  درخنده و فقط پ ریهمه زدن ز ر ی خنده بلنده ام یصدا دنهیشده بودن که با شن رهیصحنه روبه رو خ 

 من بود که درحاله حرص خوردن بود 

شد و همه المپ ها خاموش شد و دختر پسرها    یاز خوردن و صرف شام داخل سالن نور افکن بعد
شد که همه  ختهیسرهمه از طبقه باال ر یرو  لهیت یکل کهو ینگذشته بود که  قهیوسط چند دق ختنیر

که  دمی د رویمهمونا ام نهیه بترکوندنه ترق  یزدن کردن وپشت سرش صدا  غی مهمونها شروع به ج
و اونام    دیترکیکه م نداختیو پشتش م کردینوع ترقه(روشن م  هی)اسم یشکلت هیدختر  هرپشت 

 زنگ خورد   ممیسیخودش ب یبود برا یا وانهی!!!ددیخندیم  یواشکیهم  ری ام زدنویم  غیج

 کنمی م فیک یدارم کل هیعجب نقشه ا گمی_مریام

 هنوز اولشه یدی_کجاشو د

 شدیم ختهی که از طبقه باال بر سر مهمونها ر ییها لهیگرد شده داشت به ت یکه با چشما دمید پدرمو
 کرد ینگاه م
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 بگو به بچه ها از پنجره طبقه باال فرار کنن...بسه ری_ام

 یو بهم برشون گردوند یخودت جمعشون کن  دیبا نارویس همه ا لهیچه قدر ت یدونیم گمی_مریام

 ؟یر سفارش داده بود_چه قد

 سفارش داده بودم لهی_واهلل حولوحوشه ده هزار تریام

 _مگه من نگفته بودم صدهزارتا 

 ست یهمه الزم ن  نی_واهلل دستور آرسام خان بود...گفت اریام

 ؟ یکن ی منو خراب م یحرص دنباله آرسام گشتم حاال نقشه ها با

به سمت مهمونها    بیاز بچه ها شروع به پرتاپ کردن س گهیو چند تا د ریلحظه بود که منو ام همون
که مقصر بود معلوم  یو کس مییو بگم چون همه المپ ها خاموش بود مشخص نبود که ما  میشد
 نبود 

 د یتموم شد پرتقالهارو به منطقه اعزام کن بمونیس  اشاریبه  ریاز ام اشاریبه  ری _از امریام

 دی و به پشتم چسب سادی وا پشتم ری خنده ام رینگاه کردمو زدم ز   بهش

 _من مواظبه پشته توام تو هم مواظبه پشت من باش ریام

 کردمو گفتم:  یا خنده

 ی _اوک

زد و همراهه هم مشغوله  یبهم چشمک  ریگوشم پخش شد که ام یفلوپز تو یجن یاز آهنگها یکی
 م یشد یخرابکار 

 یشما خالــــــــــــــــــــــــــ یجا آقا

برداشتمو به سمتش   بیس کیزدمو   یطانی چشمم به آرسام خورد لبخند ش کهوی ها  طنتیش  نیا نیب
داشتم  ی گ یمنو م گشتیکارو کرده بود م نیکه ا یپرت کردم که خورد به سرش با خشم دنباله کس

  هی کهویمه فروختنم ادامه دادم که  خودم حس کردم اما به تخ ینگاه مشکوکشو رو فروختمیتخمه م

98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 127

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



و لبخند   طونی ش یکردمو به اطراف نگاه کردم که آرسام و با چشما یخورد تو سرم از درد ناله ا  قالپرت
برام    یچیه  دمیدونه پرتقال بزنم توسرش که د هیبا حرص بهش نگاه کردم خواستم  دمید یمعنادار 

که  دمبودو بهم نشون داد با ترس بهش نگاه کر دوتا پرتقال که تو دستاش  ی طون ی نمونده آرسام ش
از   میشونیهم محکم خورد به پ  یک ی خورد توشکمم و اون  یک یباال انداختو به سمتم پرت کرد  ییابرو

برداشتمو محکم به سمتش پرت کردم که خورد به شکمش    نیزم  یاز رو بیس  هیخشم فوران کردمو 
 خطا رفتو بهش نخورد  یبرداشتمو به سمتش پرت کردم ول گهیدونه د هیو بلفاصله 

 _برج زهرمار درد داشت؟ 

  شه؟نکنهیم یطور  نیداره ا نی شد؟چرا ا یچ یدرد بهم نگاه کرد چشماش سرخ شده بودن وا با
   رهی بم فتهی نکرده ب ییشده باشه خدا  شیزیچ

 به سمتش رفتمو گفتم:  ینگران  با

 آرسام؟  یشد ی_چ

 شونش گذاشتمو گفتم: یبود و از درد خم شده بود دستمو رو  زی م کناره

  ایکارخودتو انجام دادم آرسام حالت خوبه  یخب تلف  یبودا ول  یعنیحواسم نبود   خوامی_معذرت م 
 یبگو دقم داد یز یچ  هید  ییایم لمیف یدار 

  یها کهیکه آرسام کرد کپ کردم کل رفتم تو شوک به لباسم نگاه کردم که از صورتم ت یلحظه با کار  هی
 ن یزم  یژله و دسر افتاد رو

خنده که با تعجب بهم نگاه کرد فکر کنم االن انتظار داشت غرش   ری زدم ز طونشیش  افهیق دنهید با
اون خنده هام  نیتفاوت ب  هیما با  کنم خب بله درست فکر کرده بود ا یسرش خال شویکنمو تلف

 تو صورتش دمیهمون لحظه دسرو برداشتمو مال

 _بخور آقا آرسام 

شد منو آرسام هردو به اون سمت نگاه    شتریب کردنیکه از داخله سالن فرار م  ییمهمونها غهیج  کهوی
 98  به سمتش پرتاپ کی ک کی رفتی م رونی که ب ی پس بچه ها وارد عمل شده بودن هر مهمون میکرد
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خب   یبردار بودااا ول نهیواقعا هز طنت ی ش  نیا رفتیم رونیب  یلباس شربت ای یک یو با صورت ک  شدیم
 ی گرون الیخیب گهیپول کنارمه د یخدا یوقت

 خخخخ 

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

 کنم؟ ی ساقطش م یتیبوده از گ  ی_اگه بفهمم کار ک

و   بیو س لهی نگاه کردم کف سالن پربود از ت گفتیم راهی بدوب رفتویپدرم که با خشم داشت راه م به
  انایهم همراه ک  اشاری و  ریام  موینشسته بود یژله ا یمنو آرسام هردو با صورتها کیپرتقال و ک
 گوشه نشسته بودن هیمظلومانه 

 رفت  تمی_آبرو و حث بابا 

 حضور داشتن؟  یمهمون  نیا یتو یمهم  یچه آدمها دیدونی_م

 _بدبخت شدم...بدبخت بابا 

 که من بلند شدم  میزد یا روزمندانهیلباش نشست لبخند پ  یرو یلبخند موزمارانه ا آرسام

 کنمو بخوابم  زی صورتمو تم رم ی_من م

 خونه  میبچه هاهم بلند شدنو گفتن:مام بهتره برگرد آرسامو

 ن؟ ی_آرسام جان کاراتونو انجام دادبابا 

 زد و گفت:  یپوزخند آرسام

 گردم ی_بله...دارم دنباله تاالر مآرسام

 ی خب...خسته نباش   یلی_خ بابا 
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 )آرسام( 

 دیاز افرادمون هم لو نرفته بود البته با یکیجواب داده بود  ینقشش به خوب شدیباورم نم واقعا
دستمون گذاشت اما   یرو رو یاد یز نهیهز نکهیباشن که من فراهمش کرده بودم باا یتیامن ونیمد

رستگار رفت   تی !! آبرو و حث ستین  یز ینهصد چ  ونویل یاشت هرچند به نظره من دوازده مارزششو د
به بعدش نوبته وارد شدنه منو شرکتمو    نجایرستگار بود از ا یو اعتبار شرکت ها  ازاتیحاال نوبته امت
 کارکنانانم بود 

که   ریتکرار کرده بودم به ام یمهمون نیا یتو شوینه ساله پ یطنتهایامشب بهم خوش گذشت ش  اما
کارش کنه فقط شش تا   یکاناپه افتاده بود و به خواب رفته بود نگاه کردم خدا بگم چ یخسته رو

پرتقال پشت سرهم به سمتم پرت کرد که کل مخم جابه جا شد االن هم کپه مرگشو گذاشته و 
 ! دهیبخوا

 

 

 

 

 

 )آرام(

 تنها برم  تونمیمن که خودم نم گهی_اه بس کن آرسام د

 لباس عروس بخرم  اموی باهات ب تونمی _من کار دارم نم آرسام

 98 ؟ یی اینم  یعنی_
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 ست یبه من ن  یاجی_نه خودت برو...احتآرسام

کردم که مثل  کیبه لبام نزد وانوینقشم لو نره ل  نکهیآبو برداشتم و به سمتش رفتم و به خاطر ا وانهیل
تو صورتش با بهت بهم نگاه کرد کم   دمیآب بخورم مشکوک بهم نگاه کرد که همون لحظه پاش  خوامیم

  ییابرو نباختمکردم اما خودمو  یعجب غلط گنیموقعهاس که م نیکم صورتش کبود شد اوه اوه اوه ا
 باال انداختمو گفتم:  طنتی باش

 آره؟  امینم  ی_که گفت

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

 ؟ ی کار کن ی...چی...چییخوا ی...می_م

 وار یزد و جلو اومد هولم داد که خوردم به د یطان ی ش  پوزخند

 آره؟  یکن یم  سی _که منو خآرسام

 بود  وانیل هیآرسام ماله من فقط  ادهی_اون اون ز

شتم که برگه افتاد آروم دستمو به سمتشون بردم تا نفهمه برش دا یسر  هیزد چشمم به   یپوزخند
  دمیکش یف یخف   غیرفت تو شالم که ج  شی کمی سرم  یسرم برگه هارو گذاشتم رو یرو زهیتاخواست بر

 دهبرگه ها فاتحه خودمو خوندمو خودمو زن دنهیدستم نگاه کرد با د یتو یآرسام با بهت به برگه ها
 زنده چال کرده فرض کردم 

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

  یسر قبرت پارت  امیب یر ی بم یاله ی...این ینب تی از جوون  ری خ  یاله یـــــــــــــــــــــی_آ
 ... یاله ی... ارونی ب فتهی خشتکت پاره بشه دارو ندارت ب یاله  ی...ارمیبگ

 به حرف اومد  یبا لحن کلفه ا  آرسام

 ...سرم رفت یدلت بکن  یتو  نهاتوینفر شهی_م آرسام

 98 س یخودت بنو شویبق  ای _آرسام به خدا خسته شدم ب
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 که گفتم نیهم  یکنیزود تمومش م خودی_بآرسام

 برگه ها مهمن آخه؟ نیا دونستمی م دی_بابا من از کجا با

 ی کردی به عواقبشم فکر م یکردیاون کارو م  یوقت  دی_باآرسام

 شده آرسام سی_شالم خ 

 کنم؟ کاری_من چ آرسام

 بـ... رونی ب نایبا ا تونمیمن که نم یول دونمی_تورو نم

 همون حالت گفت:  یبود و تو نییبه سرم زد و شالمو از سرم برداشتم آرسام سرش پا  یفکر  کهوی

 تو  ادی م یکی_سرت کن االن آرسام

 باال انداختم  ییابرو

بخواد در   ی هرک سهی...اتاقه رئ ستیکه ن لهی...درضمن طوسهیکار کنم به من چه...شالم خ ی_خب چ
 تو  ادی بعد م زنهیم

 ها  ستیبد ن  یبگ یز یچ  یدور ازجون هی_آرسام

 خب دور ازجونه من...اما تو نه یل ی_خ

 نگاهش کلفه گفتم:  الی خ یچپ چپ نگام کرد که ب کهوی

  یخلص...وااااا رفتموی کار خودم م یچ خوام یاومدنه من...آخه تو برج زهرمارو م نی_اه لعنت به ا
 ...من...من...یینجای...تو ادمیآرسام فردا جشنه اون وقت من هنوز لباس عروس نخر یراست

  ستی به من مربوط ن گهیغر نزن در رابطه با لباست د نقدریتحت کنترلمه آرام ا زی _همه چآرسام
 بکن   دتویتمومشون کن بعد برو خر

 گفتم:  آروم

 خدا لعنتت کنه  ی_ا
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 دم ی_شنآرسام

 خنگ یآقا یگفتم که تو بشنو ی_خب منم طور 

ها   یها و مهمون یپارت یباتعجب بهم نگاه کرد من تو دنمیشد با د وارد اتاق ری اتاق باز شد و ام در
بود که چرا   نیمن نبود تعجبش به خاطر ا یموها دنهیبه خاطر د ریو تعجبه االن ام نداختمی شال نم

 اتاقه آرسام شالمو از سرم برداشتم؟ یتو نجایمن ا

 _تو...تو ریام

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

تو   انیشرکت هست که بدونه در زدن م  نیا یخر تو  یسر  هی_بچه حرف گوش نکن تخس...آرسام
 من که گفتم

 شنومی _آقا آرسام دارم مریام

 یکه تو بشنو  گمیدارم م ی _خب منم طور آرسام

لبخند   هیبا   ریکه داده بود جا خورد ام یکه خودش از جواب میبا تعجب بهش نگاه کرد  ریمنو ام کهوی
 افته یبهش زدم خوبه پس داره کم کم راه م یبهم نگاه کرد که چشمک یدار  یمعن

 عوض کردن جو با حرص گفت:  یبرا  آرسام

 _شالت ارسام

 به حرف اومد  رینگاه کردم که همون لحظه ام  بهش

 دی بهتره من برم شما راحت باش گمیم می_اریام

 گفت:  عیخواست بره که آرسام سر ریام

شده بود برش داشت   سیخانوم شالش خ  نیا یمنحرف قبل از رفتن بهتره بدون  یی_هوآرسام
 98 به من...  نیبود و ا سی برش داشت چون شالش خ  یبرش داشت ول  یچ یبرا دونمینم  قایو...دق
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  رینگاه کرد منو ام میکردیتعجب به دست پاچه شدنش نگاه مبا  میکه داشت ر یآرسام به منو ام کهوی
چشم غره هردومونو خفه   هیبرج زهرمار با  شهیخنده و مثل هم ری ز میهمزمان زد مویکرد یبهم نگاه

 کرد 

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

 به آرسام نگاه کردم   یناراحت با

 _من لباسه عروس ندارم...عروسه بدون لباس عروس 

 نگاه کردم بلند شدمو به سمتش رفتم   با خشم بهش  کهوی

 _من فردا لخت برم آره؟

 لحظه احساس کردم دستاش مشت شدن کی

 _خفه شو آرسام

 کوره در رفتمو داد زدم:  از

 انه ی یفهم  یبودن که تااالن طول برد االن همه جا بستس م  ادی برگه ها اونقدر ز نیا ی_خفه شم؟لعنت

 داد زدم  زویم  یمحکم زدم رو یکی

 توهه ری همش تقص نای_و ا

 زدم  یخشم بهم نگاه کرد مثل من بلند شد و دستش باال رفت که بزنه که پوزخند با

 ی_پس توهم دست بزن دار 

 با حرص گفت:   آرسام

 _خفه شو آرسام

 به بازوش زدمو گفتم:  یمشت

 _برات متاسفم 
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 بازوهام و محکم بازوهامو گرفت  یرفت رو دستش

 م یالمپو خاموش کنم که بر خواستمیندارم...م_من دست بزن آرسام

 تعجب بهش نگاه کردم با

 ؟ ی_چ

 خونه  رسونمتی_م آرسام

 ؟ ی_پس لباسم چ

 م یکنی براش م ی_فکر آرسام

 ؟ یفهم یمراسمه م ؟فردایکنی م یرو فکر   یچ ی_چ

 من کارامو بلدم به انتظار تو که ننشستم میکن یبراش م  یگفتم فکر  نی_بب آرسام

 ن ییسر خوردم پا   واریگوشه د یناراحت با

آرزوم بود بپوشمش...بدونه   شهیکه هم  یحس و علقه...بدون لباس چگونهیازدواجم...بدون ه نی_اول
 ...یچ ی...ههیزیجه   دیخر جانیخونم...بدون داشتن ه دنهید

آرزوهاتو   نیهمه ا یکه قراره ازدواج کن یبا مرد شاءاهللیا هینره ازدواجمون سور ادتی_آرام...آرسام
 کنهی برآورده م

 داشتن منو نداره  اقتیکس ل  چیاعتماد ندارمو ه یمرد چی_من به ه

قطره اشک از گوشه چشمم سر خورد که متوجه مشت   هی چرا  دونمیشدمو تو صورتش زل زدم نم بلند
 آرسام شدم یشدن دستا

 م یدیبه بابام بدم که لباس عروس نخر  ی_من...من...االن رفتم خونه چه جواب

 گفتم:  تیبا مظلوم دمویباال کش  موی نیب

 مید یحلقه هم نخر  ی_حت
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 میفتی _بهتره که راه بآرسام

 نینباشم چرا ا الیخی پس من چرا ب الهی خی ب نقدریا ن یا یحرص تمام وجودمو فرا گرفت وقت  کهوی
 ؟خورمیهمه دارم حرص م 

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

 اصل امکان نداره  نی خدمتکارم بود نگاه کردم نه نه ا یدستا یکه تو یز ی شوک به چ با

 فرستاده؟ یک نوی...انوی ا ی_تو...تو...االن گفت

 ن یجا گذاشت  نیتو ماش نویفرستادن گفتن که شما ا یتهران ی_خب آقاخدمتکار

لرزون به سمت جعبه   یرفت باقدمها رونی گفت و ب یتخت گذاشت و با اجازه ا یجعبرو رو خدمتکار
ممکنه؟اون   یآخه چه جور  یشدن...ول ری اشکام سراز دیلباس عروس سف دنهیرفتم درشو باز کردمو با د

 که...

  یلباس  رمیجعبه بود بگ  یکه تو یچشم از اون لباس قشنگ  تونستمیبلند شد نم م یگوش سکالیم یصدا
رفتمو   میامکان داره که آرسام باشه به سمته گوش نکهیداشت با فکر ا دنشویپوش یآرزو یختر که هر د
 دهبازش کردم اشکامو پاک کردم تا بتونم جملتشو بخونم درست حدس ز جموی لرزون مس یبادستا

 بودم ازطرف آرسام بود 

  ینیشب یرو پ یروز  نیبه انتظار تو نشست همچ   دیو نبا ی لباسه عروسم ندار  دهی عرضه خر دونستمی"م
  شهیپ یول  دمشیحلقه هاهم نگران نباش خر یکردم برا  شیاز قبل خودم ته نی کردم به خاطر هم یم

 دنبالت"  امیخودم م شگاتهیمرتبه فردا ساعت نه وقت آرا یخودمه همه چ

زدم من آرسامو از ته دلم   یاشکام لبخند محو  زشیر  نهیتخت گذاشتم ناخواسته ب یرو  مویگوش
مافوق و ضد   یز ی چ قایفراتره دق یل یساده خ قیرف هیاما از حس دوست داشتن  دونمیدوست دارم نم

 اون

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

 98 بسته گفتم:  یآلود با چشما خواب
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 اه  گهیکردم بذار کپه مرگمو بذارم د ه یگر یکل  شبینکن بذار بخوابم بابا د یی_آقا

شوهر کردمو خودم خبر نداشتم؟؟؟!!!!!سرمو باال گرفتم   یچشمامو به شدت باز کردم من ک کهوی
 کنه؟درستهی کار م یچ  نجایبرج زهرمار ا نیخوده خدا ا  ایموهامو که تو صورتم اومده بودن کنار زدم 

  امآرس دنه یاتاق من باشه با د  یاما االن چه طور ممکنه تو کردمیهمش داشتم بهش فکر م  شبید
صورتش    یرو  یاخم کمرنگ یول  دنیخندیچشمام تا آخر حد ممکن گرد شده بود چشماش داشت م 

 افزود آره بخند...بخند...دور دوره توهه  یم شتری ب تش یبود که به جذاب

ودت  خ  رمیبگ لی از تو زگ یمن حال  ییی کرد؟ای االن داشت منو مسخره م یعنیحرص بهش نگاه کردم  با
 ی به خودت حز کن

 ی دار  شگاهیسرت وقت آرا ری؟خ یبلند ش ییخوای _نمآرسام

 دهی جوابمو م یچه طور  نمیسوال ازش بپرسم بب هیجانه من  سا یوا یول

 ؟ یکن یکار م یچ  نجای_تو االن ا

 بهم رفت  یغره ا چشم

  یتا لنگه ظهر بخوابن هرچ خوانی نگو م شنیم داری_فکر کردم خانوم از ساعت هفت صبح ب آرسام
خودم اومدم   نیبه خاطر هم  یدنبالت حدس زدم که خواب مونده باش  امیب ی منتظرموندم زنگ نزد

زنگ خونتونو زدم که خدمتکارتون درو باز کرد و پدرت   یکه جواب نداد  تیدنبالت زنگ زدم به گوش
  امیرت ازم خواست خودم باومدم تو پد یقبول کردم وقت یمنو دعوت کرد داخل منم از سر ناچار 

 کنم  دارتیب

 ادامه داد  یمسخره ا وبالحن

 کنم زتی _و مسلما سوپراآرسام

 سوخت ی م یداشت بدجور  مییجاها   هی خوردمیداشتم حرص م یدیدیم منو

  یدون یقلبمو بکن مگه نم تیرعا کمی یروز  نی اونم تو همچ یکنیم  زیعشقم چه قدر منو سوپرا یی_وا
 98 زم ی خوره عز  یباتر 

ین
اسک

اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 137

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



 ادامه دادم  یبا لحن آروم  وبعد

 ی رقانی_پسره 

 با حرص گفت:   آرسام

 ؟یدیبه من نسبتش م یکه ه هیچ  رقانی یدون ی_م آرسام

باال انداختمو   یی ابرو یخاص  طنت ی با ش شودیسرکار خانوم آرام رستگار وارد م طنتیاوه اوه ش اوه
 گفتم: 

صفرا رخ   سهیکه درون ک گنیقرمز خون م یگلبول ها هیبه تجز  رقانی ...زمیعز هی رشتم تجرب  ی_ناسلمت
 شهی م  رقانی یمار یب اهمونی یباعث زرد شهیوارد خون م یو وقت دهیم

 ادامه دادم... یتخس وبا

 بهت نسبت دادم روی چه قدر اسم بزرگ ین یبی...مشهیشدن مدفوع م  ی_وباعث رنگ

  ادیداره م یسوختن  یدلم خنک شد بو یزدم اوخ  یلبخند حرص دار  زدیم یخشم داشت به قرمز  از
 سوزه یم شییجاها هیداره  کنمیفکر م 

 خخخخخخخخ 

 ی شیم مونی پش یکه زد یحرف  نی_مطمئن باش از اآرسام

ازشون استفاده  یتونیگذاشتمو نم ارتیکه در اخت یاطلعات نیهمچ  دونمیچون م مونمی_االنشم پش
   شگاهیآرا میخودمو خوشگل کنم بر  رونیآق مهندس حاالم گمشو ب  یدینفهم  یحت  یکن

که   ییپتو رفتم بهش که با چشما ری به ز  عیلباسم سرخ شدمو سر دنهیکنار زدم تا بلند شم که با د پتورو
 نگاه کردم  زدی برق م طنتهی منظورم همون ش  یز ی داشتن از شدت ه

   ونری کن و گمشو برو ب شی_مردک چشم چرون اون چشاتو درو

گرد شده بهش نگاه کردم عطرش چه قدر خوش بو بود دستشو   یروم خم شد باترس و چشما  آرسام
 برداره که همزمان گفت:  یز یچ هی دونمیدراز کرد تا نم 
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 زهی _مراقبه حرف زدنت باش خانوم رآرسام

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

 زد و گفت:   یپوزخند

 مونم ی معطل نم ادیمن ز عتری_فقط سرآرسام

 رم ی ازتو بگ یحال هیرفتنش از خشم فوران کردم من   رونی باب

 زدم  غی باتمام حرصم ج  کهوی

 رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــانی_پسره 

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

 بابا...تموم نشد؟  ی_ا

 وراج  نقدریبابا آخه عروسم ا یسرمونو برد یدیبود پرس ستمیبار ب  نیا ی_واانا یک

 دم یدختره پرس نیاز ا دموی_اوال من از تو نپرس

 احمق جان گهید یر یرو مخه منم م گهید شنوم ی_خب منم مانا یک

 زنگ خورد  لمیجوابشو بدم که موبا خواستم

 ه؟ یک نی گور به گور شده بب انای_ک

که روش افتاده  یشماره و اسم دنه یرفت که با د میته گوشچپ چپ نگام کرد و بلند شد به سم انایک
جونو روحه آرسام بود خودتون حدس    رغضبیم هیحدس بزنم ک تونستمیم د یبود چشماش درخش

   هیک  دیبزن

 کرد ریرنگ چشماش و حالت صورتش تغ  انای بهش نگاه کردم ک یطون ی باش

 ره ی _آقا امانا یک

 جوابشو بدم تونمیمن که نم گهیم یچ  نی_خب باشه...جوابشو بده بب
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 _وا من چرا جواب بدم؟به تو زنگ زده انا یک

 زنم یباهاش حرف م ینطور یا شگرم یآرا نیدست ا ریجوابشو بده و بگو که من ز   کری اسپ ی_بزن رو

 سرخ شده گفت:  یو با لپا کریاسپ  یزد رو  انایک

 ر ی _الو آقا امانا یک

 فکر کنم اشتباه گرفتم  خوامی_وا من فکر کردم شماره آرامو گرفتم معذرت م ریام

 نیا  ریز  یعنی رهیدستش گ  یخطه آرامه ول  نیا انامی من ک دیدرست گرفت   دی_نه نه قطع نکن انا یک
 جوابتونو بده!!!!  تونهیو نم رسهیدخترس داره بهش م

 باعث خندم شد  ریجب اممتع یصدا میبرگشت انای با تعجب به سمت ک شگرهیمنو آرا کهوی

 ؟ یچ یعن ی_ریام

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

 که... نهی_منظورم اانا یک

 گفت:  ینیخشمگ یبا صدا انایک  کهوی

 ن؟ ی_اه کار داره جناب...چرا زنگ زدانا یک

 هیگفتم بهش بگم که االن از  گهید دمیحتما کار داشتم بهش زنگ دیشیم ی_وا خب چرا عصبان ریام
پولو رشوه همرو دک   یدوتا... با کل   نیاومدم همه دوست داشتن بشن ساقدوش ا رونی بزرگ ب یدعوا
  دیکه شمام همراهه ما بش دیو دوست دار میساقدوششون  اشاری رفتن االن منو  مویکرد

 انه؟ید؟یساقدوش آرام و آرسام بش نیر که دوست دا نهیمنظورم ا ظورمساقدوش؟من 

 زد  یلبخند محو  انایک

 98 قبوله مییایهم م ذهی آرام که اسمش پان یاز دوستا یک ی_منو انا یک
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کامل   دیو لباس سف یخانوم کراواته ما قرمزه همراهه کت و شلوار مشک  انایک یمادمازل ول  ی_اوک ریام
ساقدوش   د یبردار با لمیباهم سته و عرضم به حضورتون که  طبقه گفته ف نمونیی از باال تا پا  یعنیست 

 ه؟یها لباساشون باهم ست باشه...لباس شما چه رنگ

 قرمزه  دییبخوا تشوی_خب راسانا یک

 گود فقط... یشانس ور  ی_اوماریام

 دیحرف نزن  نقدریا شهی_م

آرسام راه افتاده   یز یچ هی یتمرده هان؟آها راس لیذل  ینزد  یپه حرف ؟چرای_ا آرام توهم هستریام
 دنبالت  ادیب

کارم طول بکشه و خودش تنها   ترسمیصبر بکنه م تونهیمن فعل کار دارم اون نم  ادی بهش بگو ن ی_وا
 خودش  یبرا هیتیزم یق هیبره اون 

 خنده ری زد ز ریام

 تخمتو بخور  نی دنبالش بش  ینر  گهی_آرسام عروستون م ریام

 آرسام به گوشم خورد  یحرص  یصدا  کهوی

 دم یخودم شن ستمی_کر ن آرسام

 خجالت گفتم:  با

 اد یبود که فعل ن نی_در واقع خب منظورم ا

 !!یدادم اول زندگ  یخفن یعجب سوت   ایخدا اوف

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

 زدم  یلبخند نهییآ  یخودم تو دنهیباد

خودم   ی برا میکل اعتماد به سقف  بهتر بگم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز کردم بله ای
خوشگلم کرده بودن البته هرچند من خودم خوشگل بودم خوشگلتر شده   یلی طرح موهام خ  شویآرا
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زدمو با   یحرف نداشت لبخند محو قشیلباسه دکلته خوشگل واقعا سل هیبودم به خصوص لباسم 
 بود رفتم دهیکه آرسام رس یبه سمته در خروج  دموی شنلمو پوش انایکمک ک

  اینفسم بند اومد خدا یو کراوات مشک  دیو لباس مردونه سف یاون کت و شلوار مشک  یتو دنشید با
چه قدرم به خودش   شرفیب گایشده بود چه قدر ابهت...چه قدر جذبه ن پیچه قدر جذاب و خوشت 

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

آرسام ماله خودم   شدیم یچ ایشدم خدا نیه گلو به دستم داد درو برام باز کرد و سوار ماش دست آرسام
 دیکش  یپوف  یشد و عصب   نینبود؟!آرسام سوار ماش یازدواج سور  هیازدواج  نیو االن ا شدیم

 زدمو گفتم:  یلبخند

 ؟ی بگ یز ی چ ییخوای_نم

 کرد و گفت:  ینگاه بهم

 بگم؟  ی_مثل چآرسام

 نلرزه گفتم:  کردمی م یکه سع ییصدا با

 حداقل تظاهر کن که خوشت اومده  ی_خب مثل بگو چه قدر خوشگل شد

 _آرام من... آرسام

 الیخ ی...بخوامی...معذرت میبگ  یز یچ خوادیآرسام...نم دونمیم دونمی_م

 ی بگم خوشگل شد خواستمی_م آرسام

  یتو  ازویکم ن هی دونمیو نم ی...عجز...کلفگیانداخته بود ناراحت  نییسمتش برگشتم که سرشو پا  به
مرد بود اما فکر کنم اون از  از؟هرچندی آرسامو ن خوندمی اما خب داشتم اشتباه م خوندمی چشماش م

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

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

 نبود  نیقرارمون ا ؟آرامیفهمی چرا نم ی لعنت زی من اشک نر ی_صدبار گفتم جلو آرسام
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 کار کردم آرسام؟  ی_مگه من چ

 کرد  ادیبا حرص سرعتشو ز  آرسام

 ی شد شتریب  یول یالبته بود ی_آرسام تو هم خوشگل شد

 ا لحن آروم گفت: انداخت ب ینگاه بهم

 خانوم کوچولو  ی_تو هم ناز شدآرسام

استفاده کنه   گهیکلمه د هیاز  تونستیزدم به سمته پنجره برگشتم خانوم کوچولو؟نم یزور لبخند به
  یدارم چه غلط شهیتحملش واقعا برام سخته هنوز باورم نم  ایخدا یتر بشه؟وا ی احساسات  کمیحداقل 

 کنم یم

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

  یآرسام تهران یشما را به عقده دائم آقا لمیبنده وک  ای_سرکار خانوم آرام رستگار فرزند آرتان رستگار آ
 اورم؟ یشاخه گل رز درب  ستیسفر حج عمره و دو کیپونصد سکه طل و  هیبا مهر ی فرزنده آرمان تهران

 سهی_عروس رفته مشقاشو بنوآتاناز

 گوربه گور شده نگاه کردم  حرص به اتاناز با

 لم؟ یبنده وک ا یعروس خانوم آ  پرسمیبار دوم م ی_برا

 بزنه   یگفت که باعث شد چشماش برق انای تو گوشه ک  یز یچ ریام

 بلند گفت:   انایک

 _عروس رفته بچشو بذادانا یک

  انیاز حرص سرخ شده بودم حاال ا ی گیکنه منو م یر یتا از خندش جلو گ دیبه لباش کش  یدست آرسام
فقط دارم حرص   شهیمن کل خجالت مجالت سرم نم  دوننینم دمیمن خجالت کش کردنیفکر م 

 حرص یفهم یم  خورمیم

 لم؟یبنده وک  ای...آپرسمیبار سوم م  ی_برا
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 خوادیم  یلفظ  ری_عروس زانا یک

  ریز نیآخ من حال کردم االن ا  ولیافتادم ا یز یچ هی ادهی  کهوی دلم فحشش بدم که  یتو خواستم
 کنم من   یاوخ جون چه حال خندمیو من هم بهش م شهیم  هیو ضا دهینخر  یلفظ

از آدماش اشاره کرد که  ی کیزد به   یبه آرسام نگاه کردم که لبخند محو  یطونیباال رفته و ش یابروها با
  سیدره سرو یبرگشت جلو اومدو مقابلمون با احترام خاص  هیتکون داد و بعد از چند ثان یاونم سر 

 طلرو باز کرد آرسام هم با سر بهش اشاره کردو گفت: 

 ی لفظ   ریاز ز نمی_اآرسام

 کل ته گرفته بود  یاز شدت سوختگ مییجاها  هیقشنگ  یعنی

 لم؟ یبنده وک  ای...آپرسمیبار آخر م  ی_برا

داشتم اما  نانیکه کنار دستم بود اطم  یه بستم به کسلحظه کوتا هی یحاال نوبته منه چشمامو برا خب
 نه  کمیکه گرفته بودم  یاحمقانه ا میبه تصم

  کشمینفس م کنموی م یمدت راحت زندگ هیحداقل  دادمیجواب م  دیاالن وقت جا زدن نبود با یول
 رفتنم یافتم دنبال کارا  یبعد م

  دونمینم کنهی نمه اخم داره بهم نگاه م هیمنتظر با  دمیباز کردمو به سمت آرسام برگشتم که د چشمامو
از شدت استرس انگشت   که ی ضعف بکنه درحال کمیکه باعث شد ته دلم   دمید یتو چشماش چ 

 از کجا سبز شد گفتم:  کهوی دونمیکه نم یفشار دادم با لحن آرومو خانومانه ا کمیدستمو 

 _با اجازه پدرم و روح مادرم بلـــه 

 دست زدنو پسرهاهم سوت زدن همه

نگامو ازش گرفتم با گفتنه بله آرسامو امضا کردن   کنهیداره بهم نگاه م دمیسمته آرسام برگشتم که د به
گه  م یکرد ی امضا م یهرچ دمی کش  یامضا گرفتن نفس راحت صدیس کیکه ازمنو آرسام نزد یدفتر 

 98 شد یتموم م
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لرزون دستش کردم که اونم حلقمو   یوقت دست کردن حلقه ها شد حلقه آرسامو برداشتمو با دستا 
  شدیم ریبه تمامه وجودم سراز ینی ری حسه ش کردیدستامو گرفته بود و حلقرو دستم م یدستم کرد وقت

 چشماشو ازم گرفت  یسرشو باال آورد کلفه بهم نگاه کرد و عصب 

 

 

 د یباری م طنتینگاه کردم آروم لبامو بردم جلو از چشمام ش  شی لانگشت عس به

 آروم گفت:  آرسام

 کنم ی م چارتیب  یر ی_گاز بگ آرسام

  رونیانداخت و چشماشو بست دسته نفله شدشو از دهنم ب نیی ازش گرفتم که سرشو پا یمحکم گاز
 اوردم 

 گفتم:  یلبخند حرص دار  با

 مزه داد یل ی_خ

 کوچولو ملق زد و ولش کرد  هی یحس چیداخله دهنش کردم که بدون ه مویعسل انگشت

 ...نیهم

 یم؟هـــــــــــــــــــــــــــیشوهره که ما کرد نی!!!!!آخه ایز ینه چ ینه انتقام یگاز  نه

 می وسط بترکون  میرفت دنوی بهش زدم که از چشمش پنهون نموند بچه ها دستمو کش  یپوزخند

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

شونش بود و   یکه رو یباهام برقصه نگاه کردم دست کمی مرده روبه روم که با زور بلند شده بود تا  به
 آروم فشار دادمو گفتم: 

 98 بگم؟ ی ز یچ هی شهی_آرسام م 
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 انداختمو آروم گفتم:  نییاخم منتظر بهم نگاه کرد سرمو پا با

 که امشب حداقل بهم خوش بگذره   یکن  یکار  یتونستی_م

 کار کنم؟ ی_مثل چآرسام

 به کمرم داد   یفی باال اوردم که فشار خف سرمو

 که سالم بمونن  کنمینم  نیبودن چشمات تضم   یاشک دنهی با د گهی_دفعه دآرسام

 ؟ یشدنشون حساس یاشک  ی_چرا رو

 که االن روبه رومه یدختر تخس ازدواج کردم نه دختر  هی_من باآرسام

 گفتم:  یتخس  با

 ی من بشم که خودت حز کن  یتخس هی_

در حاله  موی کرده بود نی تمر  یکه حساب روی رقص موینرم با آهنگ در حاله تکون دادنه خودمون بود نرم
 میاجراش بود

 

 جونم   زهیعز عشقم

 عشق مهربونم  یا

 رم ی آغوشت بگ تو

 بمونم  شتیپ خوامیم

 مهربون کن  دستاتو

 آسمون کن  چشماتو

 98 تو چشمات  کشمی م پر
ین
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 خونمیعشق برات م از

 رم ی میم نمیچشماتو نب  اگه

 رم ی دلگ رمیدستاتو نگ اگه

 رم ی گیمن آروم م یبمون شمیپ اگه

 من تو باد  نمیموهاتو بب  اگه

 خوادیقلبت بگه منو م  اگه

 ادی نم ی من اشک یاز چشما گهید

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

که من   ییبو دادیمادرو م یآرسام رفتم بغلش بو هیه داآغوش یتو چشمام جمع شده بود تو اشک
 ی ازش محروم بودم ازهمون بچگ

 ا ی نکن تیآرسام دخترمو اذ زکمینکن عز هیگر دیخوشبخت بش  شاءاهللیآرسام_ا هیدا

 رو بوس کرد و گفت:  هیسر دا آرسام

 د ی_چشم شما نگران نباش آرسام

 گوشم گفت:  کی کرد آروم خم شد و نزد یآرسام به سمتمون اومد که آرسام اخم پدر

 یبغلش کن  یحق ندار  یدی_فقط دست م آرسام

اما  ادیکه از باباش خوشش نم دونستمی!مگفت؟یم یداشت چ نیتعجب بهش نگاه کردم ا با
 حد  نیتا ا دونستمینم

 دی_خوشبخت بشپدرآرسام

به سرفه کردن  دیکه چنان مچ دستمو فشار داد که باور کن  دست دادم که خواست بغلم کنه باهاش 
 تو گلوم!  دیکارو کرد آب دهنم پر نیا ییهویافتادم ناکس 
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 کرد یآرسام با تعجب بهم نگاه م پدر

 شد دخترم؟حالت خوبه؟ ی_چپدرش 

 نشده...فقط سرفش گرفته یز ی_چ آرسام

 شعور یجنازت کمرمو تکون بدمو برقصم مردک ب یرو  امیچرخ ب جدهیه  ریز یبر  یا

اعصاب مصاب نداره  الی خیب میحوالم کرد نگا طلبکارم شد  یچپ به آرسام نگاه کردم که اخم چپ
 ست ین  دیبع یچ یه نیبا کاردک جمعم کنن واال از ا انیب دیبعد با  کنهی لهم م زنهیم

 فعل عمو بشم  خوامی من نم ای نکن تی فعال ادی _داداش زریام

 ر یه شو ام_خف

 دن ی_از من گفتن بود و از تو نشنریام

 زد و ادامه داد:  یبهم چشمک  ریام

 بسوزون باشه  ش ی_امشب هم آتریام

 ــــــــــــــر ی_امآرسام

 ازمون فاصله گرفت و گفت:  ریام

 ر ی ازش بگ  یحال هی_آرام تو رو خدا امشب ریام

  یشیات هی دیقسم داد با ریام  نیصورتش خندم گرفت ا دنهیبا حرص بهش نگاه کرد که باد  آرسام
 حتما بسوزونم 

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

 نی ماش گهیبردم عروس کشون بود د رونیدادمو دسته گلمو از پنجره ب  ن ییذوق پنجره رو پا  با
 زدم  ید چشمک هام کنارمون بودن به سهند که پشت فرمون بو ییپسردا

 برام  یدسته گلتو بنداز  یتون ی_مسهند
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 اد ی_نه...دلم نم

 بهش زدم یکرد که منم لبخند ناز  یخنده ا سهند

 مواظب جلوت باش دوست ندارم از دستت بدم عشقم ی_سهند

 با تعجب بهم نگاه کرد   آرسام

 ها گفت:   یهند نیمثل ا سهند

 نفسم  مانمیم یهمواره در دستان تو باق  رومیگاه از دستانت نم  چیالو من بدونه تو ه ی_اوه ماسهند

 زد  یخنده که بهم چشمک ر یز زدم

 رو بده باال شهی_شآرسام

 گه ی_آرسام ضد حال نشو د

 عقب یصندل  یرو شیتا بنداز  دمی_عقل شنلتو بپوش اونو نخرآرسام

 شده بود؟!  یرتیاالن غ نیا  یعن ینگاه کردم   بهش

 ادامه داد: یآروم یصدا با

 ی خور ی_سرما مارسام

نشده بود  ی رت ی لبام نشست پس غ یرو  یشد پوزخند یروم خال   خیآب  یحرفش انگار  نیا دنهیشن  با
 ... یراحت  نیکه هزاران آرزو براش داشتم نابود شد به هم یپنجره رو باال دادم تموم شد شب

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

 دمویتختم سقوط کردم اشک تو چشمام جمع شده بودنو د یرو برداشتمو به لباسم نگاه کردم رو چاقو
االن من  یول ارهیدرب  شویکه توسط عشقش با عشق لباس عروس نهیآرزوش ا  یهردختر  کردنی تار م

 چاقو... نیبا ا خواستمیم

 پاک کردم  اشکامو
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 شهیدختر...صبور باش...مثله هم الی خیب

  یاتاق بغل یاتاق و آرسام هم تو نیا یداشت من تو یو دکور قشنگ نیزا یکردم د اتاقم نگاه به
 با آرسام ازدواج کردم  یچ ی رفته چرا و برا ادمی نکهیزدم مثل ا  یپوزخند

بسوزونم و ازهمه  ش یگفته بود آت ریباال انداختم ام یی به خودم نگاه کردم مرموزانه ابرو نهییآ یتو
 پس...  ونیتخس باشم نه گر دیخودشم گفته بود که بامهمتر قسمم داده بود تازه 

 شه یمن آغاز م یامشب تخس گر  نیتختم بلند شدم ازهم یرو از

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

 در و باز کرد و باتعجب بهم نگاه کرد  قهیاتاقه آرسامو زدم که بعد از چند دق در

 ؟ ی_چرا هنوز لباساتو عوض نکردآرسام

 حذف شده  می تو گوش ؟شمارشیدار   رویتو شماره ام گمی_م

 با اخم جذابش گفت:   آرسام

 کار؟ یچ ییخوا ی وقت شب شماره اونو م نی_االن اآرسام

 ناز لباسمو تکون دادمو گفتم:  با

 کنه ی بر بخورم بهم کمک م یبهم گفته بود اگه به مشکل ری_ام

 گفت:  نهیبه س دسته

 ه؟یبپرسم مشکله االن تو چ تونمی_م سامآر

 ست؟ یمشخص ن یعنی...گهید ارمیلباسمو در ب تونمی_خب نم 

مرده   لیذل  یحرف بود تو زد نیآخه ا دمیتعجب کردم خجالت هم کش چیکه زدم ه  یاز حرف خودم
 جلو اومد یشوهرت؟! دستاش از هم باز شدنو با اخم وحشتناک یاونم جلو

 ؟ ییخوایم یانجام چه کار  یبرا  رویام قای_و شما االن دقآرسام
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 بهم کمک کنه خوامی_م

 ؟ ی_تو چه کار آرسام

 د یجوابشو بدم که با خشم غر خواستم

 هان؟ هین یزم بیس هیمن شب  ی_کجاآرسام

 گفتم؟ یز یمن چ ؟مگهی_به خودت شک دار 

 زد: داد

 دختره...؟ یکمکت کنه لباستو عوض کن  ریبه ام  یزنگ بزن  ییخوای_م آرسام

 حرفشو خورد  هیبق

به زبون   وی جمله ا  نیچرا همچ دونمیبشه خودمم نم یعصبان  دادمیانداختم بهش حق م نیی پا سرمو
 آوردم 

  یول ستمینکن آرام عاشقت ن یباز  رتمی داشته باشم اما با غ یباهات کار  دی درسته نبا نی_بب آرسام
 هم گمشو برو تو اتاقم تا خودم کمکت کنم  ؟االنیدیفهم ستمین  رتی غ ینسبت بهت ب

زدمو بهش نگاه کردم که  یشد لبخند محو میبردم فقط جمله آخرش باعث خوشحال   ادیاز  لحنشو
با ناز وارد   رفت نی اون لبخند از ب دنهیچشماش درحاله فوران بود با د یکه تو  یاحساس کردم خشم

 زدم یاتاقش نشستم به سمتم اومد که لبخند یصندل  یاتاق شدمو رو

 بکن  شونیکار هی_من حوصله باز کردنه موهاتو ندارم خودت آرسام

 گفتم:   یمظلوم کردمو با لحن ناز و مظلوم  چشمامو

 بازشون کنم تونمی...من نمیی آقا کنمی _خواهش م

 و گفت:  دیتو موهاش کش یدست کلفه

 98 خب بچرخ تا برات بازش کنم  یل ی_خآرسام
ین
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  ای و  نمیبب تونستمیم نهییا یتو شو یزدمو پشت کردم تا موهامو باز کنه کلفگ یا روزمندانهیپ  لبخند
 از رفتارهاش حسش کنم  یاز بعض  یحت

 به موهات بزنه؟   رهیگ نهمهیلعنت کنه آخه مگه مجبور بود ا شگرویآرا نی_خدا اآرسام

 ون بلنده آقا الزم بود _موهام خودش

 هنوز تموم نشده  یول  دمیکش رونیاز تو موهات ب  رهیتا من گ صدیس قای_دق آرسام

 ر یوقت ازم نگ  چیمردو ه نیا ایزدم خدا یحرص خوردنش نگاه کردمو لبخند به

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

 زدم  یافتادنه آبشار موهام لبخند با

 کلفه گفت:  آرسام

 ست ین یا گهی_امره دآرسام

 گذاشتمو آروم گفتم: نشی س یشدمو آروم به سمتش رفتم که بهم نگاه کرد دستمو رو بلند

محکم بند پشتمو  یلی گوربه گور شده خ انایک نیا شگروی آرا نیا ؟آخهیلباسمو باز کن یبندها شهی_م
 بازشون کنم تونمیبستن خودمم نم

 _پشت کن تا برات بازش کنم آرسام

 موهامو ول کردمو گفتم:  عیسر یلیادم که بنداشو برام باز کرد خ کردمو موهامو باال د پشت

 هیقدر کاف  نی_ممنون هم

 _تموم شد؟ آرسام

 _بله اوامرم تموم شد 

 98 خنده  ر یچپ نگام کرد که زدم ز چپ
ین
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آروم   یشونم گذاشت و باصدا یمردونشو رو  یدستا ستادمیکج کرد و بهم نگاه کرد روبه روش ا سرشو
 گفت:  یو مغموم

 سالمه؟ کیو  یمن س  یدون ی_م آرسام

 سوال بود؟ نیا دنی تعجب بهش نگاه کردم االن چه وقت پرس با

 دونمیم می_اه

چون مرده  رونی از اتاقم برو ب عتریاالن سر فتهی ب  یبرات اتفاق خوامی کارو باهام نکن نم نی_پس اآرسام
 سن... نیا یتو

 دم یانداختمو لبمو گز ن یی منظورشو گرفتمو با خجالت سرمو پا کهوی

 ی کنینم  یکار  نیوقت همچ چیکه تو...تو ه دونمی_من...من...م

مردونمو سرکوب  ازین نیا شهی هم ی ول ازیتو اوج ن می سالمه و مرد کیو  یآرام من س  نی_بب آرسام
خودم    یاتفاقا رو میفیآدمه ضع گمینم  شهیسخت م  هیقض کمی  یکه همسرم شد یاالن یکردم ول 

 فتهی ن  یتا اتفاق رونیپس خواهشا زودتر ازاتاقم برو ب  کنهی امشب فرق م هی یتسلط دارم ول

 _برو بخواب آرسام 

 تا من بخوابم  رونیب  یر ی تو م نمی_بب آرسام

 نجابتتو لکه دار نکنم  دمیبخواب قول م ری _برو بگ

 شعور یب  ییا یی_اآرسام

  مانیبهش ا  دونستمویمن م نویبود ا یآرسام مرده خوددار  دمیردمو خندنگاه ک طونشی ش افهیق به
 لباس!!! نیا یاالن تو  یکردم حت یم ت ی کنارش احساس امن  نیداشتم به خاطر هم 

 98 خودم پتو رو روت بندازم   خوامی_دراز بکش م 
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لباسمو   یجلو دیتعجب بهم نگاه کرد که دستمو پشتش گذاشتمو به سمته تختش بردم دراز کش با
بشه پتورو روش انداختمو آروم گونشو بوس کردم که    انیو دارو ندارم نما فتهی گرفتم تا شل نشه و ن

 چشماش بسته شد 

 بخواب ریبود...ممنون...حاال هم بگ  ی_شبه خوب

 چشماشو باز کرد  آروم

 ؟ یکنیکارهارو م نیا یا دار _چرآرسام

 آرسام  کنمی نم یکار  چی_من ه

ازدواج  نی باشه ا  ادتی  یکم کم دنباله کارات باش دیکه با طونی ش یبدون دختر کوچولو نو ی_اآرسام
 طول بکشه نهایاز ا شتریب  ستی قرار ن

 امشب شروع شده نی!ازهمده؟ی_مگه چه قدر طول کش

 کرده باشم  یادآور ی_گفتم آرسام

 شدمو به سمت در رفتمو همزمان گفتم:  راست

 ...شبت کابوس بارون عشقم... دونمیکن...خودم م  یادآور ی_برو به عمت 

 کرد که درو بستم  یخنده مردونه جذاب  تک

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

 _آرررررررررررااااامآرسام

  نشیخشمگ افهیبه سمتش برگشتم که با قاومد  نییکه آرسام با حرص از پله ها پا  دمیخند  زیزریر
 روبه رو شدم خب حاال مرحله دوم 

 اومد و با حرص گفت:  جلو

 98 ؟یبود که کرد یچه کار  نی_اآرسام
ین
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 گفتم:  یطون ی ش با

 ؟ ی_چه کار 

زدمو فرار کردم که   یغ یتو صورتش با شک بهم نگاه کرد همزمان ج دمیبرد که آبو پاش  زیسمتم خ به
پشت   عیبود رفتمو سر نییآرسام که پا  یزد و افتاد دنبالم از پله ها به سمت سالن ورزش یآرسام داد

 شدم آرسام وارد سالن شد و داد زد:  میدر قا

 ؟یشد می قا ی_کدوم گور آرسام

به   نکهی آروم پشتش رفتم که هم یلیخ  شدیم کیندادم که جلوتر رفت داشت به هدفم نزد یجواب
که جاخورد و به سمتم برگشت که محکم هولش دادم افتاد تو  دمیکش یبلند غ یشد ج   کیاستخر نزد

 خنده  ری آب شکممو گرفته بودمو زدم ز

 آب و گفتم:  یرو برداشتمو انداختم تو یصندل   یرو حوله

 ارم یبرات م  گهید یکی نکن   هینداره گر یشد اشکال  سیحولتم خ   یخودتو خشک کن اوخ  ری_بگ

 نعره زد:  آرسام

 _آآآآآآآآآآرررررررررررراااااااااااااااام آرسام

  یل یو خ رونیفقط وحشت کردمو شلوار الزم شدم از سالن زدم ب  دمیترس دیاگه فکر کن دیباش ونیمد
 شی وقت پ یل یاز خ نویمحافظم به سمتم اومد در واقع شاه نیشدم که شاه  اطیوارد ح عیسر

 بود میاون مرب  کردمویکار م  یباهاش دفاع شخص  شهیباهاش راحت بودم درواقع هم شناختمیم

 شده خانوم؟  یز ی_چ نیشاه

 بدبخت عادت کرده بود! دیزدم که خودش ماجرارو گرفت و خند  یچشمک

 فتهی ب  ابی...من رفتم تا آبا از آسشهی_مثله هم

 و گفت:  دیخند  نیشاه

 کجا هستن؟ نباری_انیشاه
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 هاشون افتادن  یبچگ  ادهی کننی م یون دارن آب باز _تو استخرش 

دست مانتو   هی شهیشدم مثله هم نمی کردمو سوار ماش یخداحافظ   نیخنده و همزمان از شاه ر یز زدم
 شدیالزم م  یمواقع نیهمچ  هی یداشتم!برا نیماش  یخودم تو یوشال برا

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

داشت خاموش و   میگوش  یبود اسمش رو نیمنظورم ا دادیزنگ خورد برج زهرمار داشت نور م میگوش
 شدیروشن م 

 : دیبه گوشم رس شی حرص یبرقرار کردم که صدا تماسو

 ؟ ی_چرا فرار کردآرسام

 به پا نکنن ینکرده خون  ییتا خدا رونی هستن زدم ب یآقامون عصبان  ییبخوا  تشوی_خب راس

 ؟یهست ی_کدوم گور آرسام

  یسر راسته...به راحت یلی...خدهی سنگ قبرمم سف ستمی تو...دست چپ...قطعه ب  ییایکه م نی_هم
 گلم یکن ی م داشیپ

 کنم ی کارت م یچ نیبرگرد خونه بب   ی_اگه جرات دار آرسام

 رون؟ یب  ینداز یزنتو از خونه م ی _مسخره نشو آرسام...جنبه داشته باش دار 

 _صد بار گفتم تو...آرسام

هم امروز رفت شمال   انای من کجا برم؟دوست پسرم رفته مسافرت ک ییخوایخب االن م یل یبابا خ ی_ا
 من کجا برم؟ 

 برو  ییخوای م  ی_هر قبرستونآرسام

با شکم باال اومده برگشتم  گهیبرم دو روز د یهر قبرستون ی خودت گفت  رتیخوش غ یخب آقا یل ی_خ
 98 دن یاتاق بهم نم یکه مفت یدونین خودت مچو ینکن هیخونه ازم گل
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شده   یعصبان یل یخ دونستمیم  دیکشی نعرشو نشنوم اربعده م یاز گوشم فاصله دادم تا صدا رویگوش
 دم یترسیهم م بردمیهم لذت م  یول

  یچ نیخونه؟تو برگرد بب  یگردیحاال با شکم باال اومده برم  دیدختره چشم سف کشمی _من تورو مآرسام
 یمرگتو کن  یصد بار آرزو یکه روز  کنمی کارت م

 اشار یو   ری ام شهیپ رمی کردم م ینکنو جنبه داشته باش شوخ دیتهد نقدری_ا

 تماسو قطع کردم  عیسر یلیخ

 خخخخخخ 

 خورهیداره حرص م االن

اونم  یدی و شوهرتو حرص م یکن ی کار بد م هی ی...وقتگهی...بله دزدمیخودم چرخ م یبرا ابونای خ تو
 من با شکم باال اومده نرم خونش  خوادیاون وقت م رونی ب  ندازهیو تورو از خونش م کنهی لطف م

دختر   هیچشمم به  کهوی زدمیچرخ م یخودم ه  یشده بودمو برا وونهید یکار ی طور که از سر ب  نیهم
  نیترمز و از ماش یزدم رو کردنی م هینشسته بودنو داشتن گر ابونیو پسر کوچولو افتاد که کناره خ

 شدم به سمتشون رفتمو آروم دختر رو بغل کردم  ادهیپ

 ؟ یکنیم هیشده خاله چرا گر  ی_چ

 گفت:  هیبا گر دختره

 عروسکم پاره شده  نی_خاله بب

 گفتم:  دمویکش یپوف

 ؟ یکن یم هیگر یدار  نیا ی...برانی_فقط هم

 !!! دونستنیتموم محل نم شدی م شیزی چ هیعروسک خودت  ینکه وقت حاال

 زنن یتازه بابت خراب شدنشم کتکم م  خرنی برام عروسک نم گهی_اخه...اخه...ددختر

 تو چشمام جمع شد به سمته پسره برگشتمو اونم آروم بغل کردم اشک
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 کوشولو خودم  یکنی م هیگر ی_تو چرا دار 

 کنه یم هی_عروسکم داره گر پسره

 تعجب بهش نگاه کردم که ازم جدا شدو دختررو بغل کرد و گفت:  با

مرد ازت    هی نهیکتکت بزنه خودم ع ذارم ینم خرمیبهترشو برات م یک ینکن خودم بزرگ شدم  هی_گر
 کنمیدفاع م

 گفت:  هیبا گر ختهیبچگونه و آم یبا صدا دی باال کش شوینی ب دختره

 ؟ یگ ی_راست م

 گفت:  یکوچولوهه هم با غرور خاص پسر

 ؟ یواس خودم منو دست کم گرفت می...من مردمیهی_ا

  یوجب می؟نیدار  یچه انتظار  گهیمملکت از بزرگها د یاز پسر کوچولو نمیتعجب به پسره نگاه کردم ا با
 شه یم یبزرگ بشه چ نیزبون دراز ا کنه؟چهی م هیعروسکم داره گر زنه ی م ییچه حرفا نی بب

 هردوشونو گرفتمو گفتم:  دست

 ببرمتون خونه خودم خوامی_م

 میبرگرد موی گلهارو بفروش نی ا دیدختره_نه خاله با 

 د ینگرانش نباش خرمی _خودم همه گلتونو م

که پسره دست دختررو   ینگاه انداختن بعد پسره مشکوک بهم نگاه کرد و بعد درحال  هی گهیبهم د اول
بعد از   دمویهردوشون خر  یبازار و چند دست لباس برا میگرفت هر دوشون دنبالم راه افتادن اول رفت

 ...یشهرباز  میرستوران رفت  یصرف شام تو

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

 98 گفت:  اسی بودم اسمش در دهیدختره که االن فهم مینشسته بود نیماش یتو
ین
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 هیک قشنگ_خاله ممنون عروس ایدر

 زدمو گفتم:  یلبخند

 _قابله تورو نداره ناناز خانوم 

زنگ خورد برش داشتمو تماسو برقرار   لمیموبا کهویکه   کردمی داشتم به هردوشون نگاه م نهییتو آ از
 کردم 

 _جانم آرسام 

 ؟ یی_کجاآرسام

 خونه م یگردیبا بچه ها برم  می ؟داری_قربون محبت شوهرم بشم نگران شد

 ه؟یچ  خاک برسرم بچه یا

 ی بهشون زنگ زدم گفتن که اونجا نرفت اشاره؟االنیو   ری _منظورت امآرسام

 گرفته بود  خندم

 دم یم حیبرگشتم برات توض نی_بب 

ادامه   شو یدختره...)بق دمیدستت م یکار  هینکن به خدا  میعصب  نقدری_ساعت نه شبه آرام اآرسام
 برگرد خونه  عینداد(سر

 خونه آرسام  گردمی_چشم االن دارم برم

 خب  یل ی_خآرسام

 خودم یگوگول یبا ی_با

با حرص دادنو حرص خوردنش فکر کنم اخر    کردمیکل من حال م  دمیخند زیر   زیقطع کردمو ر تماسو
 رو دستم  فتهیسر سکته کنه ب 

 بود گفت:   لی" گفتم که پسره که اسمش دنینکرده ا یی"خدا آروم
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  د؟یبری _مارو کجا ملیدن

 گهی_خب خونه خودم د

 کنن یخاله آرام به خدا دعوامون م می برگرد دی_اما ما باایدر

 زدمو گفتم:  یلبخند

 کنه تتونیاذ ای کس حق نداره دعوا  چیه دی_نگران نباش

آرسام قبول   نیا نمیدارم بب یماتی تصم  هی نیشدم به خاطر هم یطور  هیکه بچه کارن  دمیفهم  یوقت
 ...که فکر نکنم قبول کنه....واالانهی کنهیم

هم هشت ساله بود هردو باهم دوست بودن و پدرو مادرشونو از دست   لیپنج سالش بود و دن ایدر
 کردنی م یزندگ گهیعده بچه کار د هیمردو زن ظالم همراهه   هی شهیداده بودن و پ

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

 !!! ؟؟ی_چـــــــــــــــــــــآرسام

 تر  واشی صداتو بشنون آرسام توروخدا  خوامی نم ــــــــــــــســـی_ه

اون وقت   میتا ابد باهم باش ستیاحمق منو تو که قرار ن  یگیم یچ یمعلومه دار  چی_ه آرسام
 ... نارویا ییخوایم

 م یقبولشون کن یبه اسم تو برن نگفتم به فرزند گمیدارم م نی_بب 

 چرا اسم من؟  خودیب  یل ی_خآرسام

 آرسام نگاه کن چه قدر مظلومن به خدا گناه دارن  کنمی _خواهش م

تا اخر عمر خودتو   یتونیکارها م ن یبا ا یاگه فکر کرد نی بب  یمهربون تر از مادر نش هی_بهتره داآرسام
 98 کنم برات؟  تی پ یدوباره ر ای یدیفهم یبهم کور خوند یبنداز 
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که عاشقش بودمو  دمیکوب یو محکم تو صورت مردچشمامو بستمو دستمو باال بردم ناخواسته
حرفش برام    نیماه کامل عاشقش شده بودم اما ا هی نیا یدوسش داشتم نفسم بهش بند بود و تو

 گفتم: یلرزون  یبهم نگاه کرد باصدا یسخت بود با ناباور  نویسنگ یلیخ

 کنم یبراشون م  یفکر  هی...خودم ییخوای _حرف دهنتو بفهم...بدرک که نم

 خشم مچ دستمو محکم گرفت و فشارش داد  با

 ؟ یکنیشجاعانه م یکارها نمیب ی؟میکرد ی_االن چه غلط آرسام

لذا شما چشم  دمیشجاعانه انجام م یکارها شهیبرم...بچه ها تنهان...من هم خوامی_دستمو ول کن م
 ین یتا بب  ینداشت  رتیبص

آرسام   یکه رو ی؟دستیمن دست بلند کرد یرو  یچه جرات_بدرک که تنهان...جوابه منو بده...به آرسام
 کنمیبلند بشه فلجش م یتهران 

 زدم:   غیج

چه عرض    لیگور هیکه اندازه  کلتی از ه یتا همون دستتو فلج کنم پسره الدنگ فکر کرد ی_غلط کرد
 نمی باشه دستمو ول کن بب  ریخ یدی آقا خواب د ریترسم؟نخیغوله م هیکنم اندازه 

 هولش دادمو ادامه دادم: محکم

 ست یبه تو هم ن یاج یاحت چیه کنمی براشون م یکار  هیچشمت خودم  ی_به کور 

مبل نشسته بودن رفتم  یرفتمو به سمته بچه ها که مظلومانه و ساکت رو ن ییتند پله هارو پا  تند
 کردم  ی زدمو تا آخر شب باهاشون باز  یلبخند زورک 

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

به دلم  یلی تختم به خواب رفته بودن خ ینوازش کردمو آروم بوسش کردم هردوشون رو لویدن یموها
کردم به  یقبولشون کنم احساس تشنگ یبه فرزند  ییخودم به تنها تونستمینشسته بودن اما خب نم

  کهوی هتم و به سمت پله ها رفتم کرف  رونیآب بخورم از اتاق ب  کمی نیی بلند شدم تا برم پا نیخاطرهم
 اومد که باعث شد لرز کنم یباد
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به سمت تراس رفتم تا    نیبه خاطر هم خوردنیتراس به خاطر باز بودن در داشتن تکون م یها پرده
خوش به   کردیتراس نشسته بود و به آسمون نگاه م  یدرشو ببندم که چشمم به آرسام افتاد که تو

ژستهاش ابهت داشت و االن هم با اون  شهیهم کردیم  گایهم منو ن یطور  نی ا یحال آسمون کاشک 
زدمو به سمتش رفتم آدم  یشده بود لبخند  شتریانداخته بود ابهت مردم ب  یک یاون  یکه رو ییپا
 نبودم اون ماجرارو هم فراموش کرده بودم  یا نهیک

 ؟ یدی_چرا نخواب 

 دونمیچشماش بخونم اما نم یتعجبو تو یرگه ها تونستمیبهم انداخت م یهسمتم برگشت و نگا  به
 چرا نگاشو ازم گرفت 

 افتاده ی_انگار نه انگار اتفاقآرسام

و ازم ناراحت نباشه    میپس بذار باهم خوب باش میجلو رفتم منو آرسام که قرار بود ازهم جدابش  آروم
منتمو بکشه  ادی ب یآشت یبرا دیبا  یلوس و حت ای م یا نهیک یمن دختر  کنهیپسره فکر م  نیاالن ا
 باشه اون کمکم  کرده بود و من هم... یهرچ

 که بغلش کرده بودم بوس کردمو گفتم: یپشت آروم بغلش کردم که جاخورد گونشو از پشت درحال  از

 بودم توهم قبول کن که حرفت اشتباه بود یعصبان   یلیکه اون کارو کردم خ  خوامی_معذرت م 

 بود گذاشتو گفت:  نشیس یگردنشو باال نییدستم که پا یشو رودست آروم

 ازدستت آرامش دارم  ویمدت باهام قهر ه یتا  کردمی _فکر مآرسام

 کردم  یخنده ا تک

  ستین بی آرزو بر جوانان ع  گنی م  دمیهرچند شن یگوگول یمنتمو بکش ییایقهر کنم بعد ب ییخوای_م
 کنهیتو صدق نم یحرف برا نیپس ا یر یتو که پ  یول

 چپ نگام کردو گفت:  چپ

 ره؟ یساله پ ک یو  ی_مرده سآرسام

 ی نگ یبگ ی_ا
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 رفت یازم باال م یقشنگ  یلیکه حس خ کردمی دستم آروم بازوشو نوازش م با

 ؟ یکار کن یباهاشون چ  ییخوای_م آرسام

 شهینم نبشوینص یا گهید زیاونجا جز عذاب چ خورنیبرگردن اونجا چون کتک م  دینبا یول دونمی_نم

 از دوستام  یکیبه  سپارمشونی_م آرسام

بهم نگاه کرد دلم داشت براش   ستادمیبهش نگاه کردمو ازش جداشدم رفتمو روبه روش ا یخوشحال با
کرد   رینافذ و خمارش تغ  یمشک یاشک تو چشمام جمع شده بود که حالت چشما رفتیضعف م

 خودمو محکم انداختم تو آغوشش... 

  یلرزون یگردنش گذاشتمو باصدا نی سرمو ب دادینم یا گهی د زیکه جز آرامش بهم چ یآغوش مرد یتو
 گفتم: 

 ...ممنونمی ممنونم آرسام دمیبود که شن  یخبر  نی_بهتر

دت  فکر کنم عا یتعجب کرد ول  یکه کم شی شونیچسبوندم به پ مویشونیپ می اشک یذوق و چشما با
  یتو اشیبه رنگ در یکمتر شده بود چشما شیتعجبش نسبت به چندماه پ زانهیکرده بود چون م

 نوسان بودن یچشمام تو

 یی _فردا فسنجون با آغوش باز منتظرته آقا

اون فاصله کم دستشو به چشمام   نی آروم دستشو باال اورد و ب کردیطور داشت بهم نگاه م نیهم
 رسوندو آروم اشکامو پاک کرد 

 دختره تخس  زیمن اشک نر ی_جلورسامآ

 گفت:  یزدم که آروم دستشو اطراف صورتم گذاشت و بالحن آروم یمحو لبخند

  یگرفت یا گهیمنظور د هیاما اگه بفهمم حرفمو به  گمی بهت م یز ی چ هینکن   ی_چشماتو اشکآرسام
 ذارم یزندت نم

 98 کرد  یگذاشتم و خودم دستشو دور کمرم گذاشتم که تک خنده ا نش یس یسرمو رو آروم
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 خودم اقدام کنم  دیخودش که عرضه نداره دستشو دور کمرم بذاره با واال

 _نه بگو

 نمیشدن چشماتو بب  ی _دوست ندارم اشکآرسام

 چونمو سرمو باال آورد ریز گشویسرم گذاشتو دسته د یرو دستشو

 اون المصبارو   زی بکشم...پس نر ش یبه آت  ارویشدنشون حاظرم دن ی از بارون ی ر ی جلوگ ی_و براآرسام

 خدااااااا دیلرز قلبم

که   دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیطور محو صورت و چشماش شده بودم ناخواسته  نیهم
 هم فشارشون داد  یچشماشو بست و رو

 ؟ یکشونیم شی من به ات ینشدن چشما یاشک  یبرا اروی_دن

 باز کردو بهم نگاه کرد  چشماشو

 دادم:  ادامه

برسه که تو از دست   یآرسام مطمئن باش اگه روز   زمیری آرامش تو اشکامو نم ختن ی بهم نر ی_منم برا
 شی به آبو آت ارویمطمئن باش دن  یباش   یناراض ی ز یاز دست چ  ا ی یباش یعصب ایکلفه  یز یچ
 ه تصورشم برات سخت ی حت یز ی عز یلی چون برام خ  کشونمیم

 شونشو بوس کردمو پشت بهش کردمو گفتم:  یاراد ریغ  یل یجداشدمو خ ازش

شامله حاله منم شد تو مرد   تتی شامل اون بچه هاهم شده همون طور که حما تتی_ممنون که حما
...)صورتمو به سمتش برگردوندمو ادامه دادم(اما قلب مهربون و  یهست یمغرور و عصا قورت داده ا

 قدرشو بدون آرسام  یدار  یبزرگ

تا عذاب بکشه   نهیاشکامو بب  خواستمیشده بودنو نم   ری اشکام تندتند سراز دمیسمته پله ها دو به
ه چندماه فکر کنم که قرار  نیبه ا تونمینم یمرده به تمام معنا بود حت  هیکنم اون  تشیاذ خواستمینم

خواهش   ستیاگه ماله من ن ایکنم خدا یزندگ تونمیبدونه اون نم کنمی بعد ازش جدا بشم احساس م
 نشه نیازا شتریحسم ب نیبکن که ا یبکن که وابستش نشم کار  یکار  کنمیم
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 نگاه کردم  لیو دن ایکاناپه اتاقم نشستمو به در  یوارد اتاقم شدمو رو 

داخل گوشم   مویادامه بدم؟هندزفر یزندگ  نیبه ا  یحت ایتحمل کنم  بدونه اون  تونم یمن م  یعنی ایخدا
 جون گرفتن:  شتریاشکام ب  یل یسامان جل یصدا دنهیگذاشتمو چشمامو بستم با شن

 

 قرارم یدل ب از

 ناسازگارم 

 گله ها که دارم...  اخ

 شب... کیشده که  حصرت

 تب...  یب  آرومو

 رو بالش بزارم...  سر

 ...یکار یدل تو ب مگه

 ... یمردم آزار  واسه

 ... قرارمیدله ب نیا

 بهانس... یپ

 چه عاشقانس... طالعش

 که بس کن... گمیم یهرچ

 احمقانس... نیا

 ...وانسیدل د یانگار 

 98 ...یکار یدل تو ب مگه
ین
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 ... یمردم آزار  واسه

 دونه دلم باش... هی یکی

 عاشقم کاش...   یبش یروز  هی

 ...یازم دور  ینکن 

 ...ینجور یا ینذار  تنهام

 مثل خودم باش  وونهید هی

 دلم کاش... وونهید یبش

 ...یمگه مجبور  یگیم

 ...یزور   ستیعشق که ن اخه

 ... یزور  ستیعشق که ن آخه

 ( قرارمی...از دل بیلی)سامان جل 

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

 دمیفسنجونمو چش یخوشحال با

غذا بود و االن  نیرواقع آرسام عاشقه اد دهیغذا جون م نیا یخوشمزه شده آرسام برا  یلی...خمییا
کاش داشت و اونم   ینداشت که ا یمن با عشق براش درست کرده بودم که متاسفانه از عشقش خبر 

 !!!! میدو تا بچه هم داشت یک یاالن  مویداشتو کل هردومون داشت

 خخخخخخ 

  دیتاپ و دامن کوتاه سف هی ن یاومدنش بود به خاطرهم کیزدم به ساعت نگاه کردم نزد یلبخند
اومدم با   نیی رفتم که آرسام در خونرو بست اوه چه به وقت پا  نییرژ زدمو پا یکم  دمویپوش یعروسک

کرد   یصورتش بود بهم نگاه کرد به لباسام نگاه یکه رو ی با اخم  شهیذوق بهش نگاه کردم که مثل هم 98 
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  دمیپوشی جلوش لباس م یطور  نیکه ا شدمیم مونی اوقات پش  یتوهم رفت بعض شتریو اخماشو ب
 بدتر  گهیسالشم بود و د  کیو  یمخصوصا س 

 از دستش گرفتمو گفتم:  فشویک

 برو لباساتو عوض بکن غذا مورد علقتم آمادس  ی_خسته نباش

م برج زهر مار چرا سل نیتکون داد از پله ها باال رفت دلم گرفت ا یکرد و سر  یآشپزخونه نگاه  به
 ی ز ینه چ ینه حرف  ینکرد؟نه سلم

 شدمو بس...  ری بدم پ ر ی تغ  نویتامن ا پوووف

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

 نگاه کردم...   بهش

 مشغوله خوردنه فسنجون بود  یو جد  آروم

 تو هوا تکون دادمو گفتم: قاشقو

 د یخر رمیم انای_امروز من با ک 

 و خشک گفت:  یجد  یلیخ

 _برو ارسام

 اوردم یخودم ن یبه رو  یباال انداختمو به دستش نگاه کردم دلم گرفت ول ییابرو

 _حلقت کو؟ 

زد و مشغوله خوردنه غذاش شد از سره جام    یباال اورد و باهمون اخمش بهم نگاه کرد پوزخند سرشو
 بلند شدمو گفتم: 

خودتو حفظ  الزم به درآوردن اون حلقه نبود اقل آبرو هیازدواج سور نیا  ویدوسم ندار دونمی_م
 98 یحلقتو دراورد دهیکه سره سه ماه نکش یکردیم
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دوسم  نکهیاثبات کنه ا روی چ خواستیمثل با در اوردن اون حلقه م رونیخشم از آشپزخونه زدم ب با
 چرا حلقشو دراورده بود  گهیکه کامل واضح بود د نینداره؟ا

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

 به جانه مادرم خسته شدم بسه توروخدا ی_وا

 م یریبعد م میپاساژ و هم بگرد نیا ای _بانا یک

 ؟یتو خسته نشد انایک ی_وا

 خو   یزنی_اه چه قدر نق مانا یک

 کرد  یچپ نگاش کردم که خنده ا چپ

 _خب احواالت آقاتون؟انا یک

 _مردن

 _هنوز هم رابطتون مثله قبله؟انا یک

 ی _آر 

 آرام  یشینم _خب چرا دست به کار انا یک

افتاده باشه اصل   لیکه از دماغه ف یکس هی نهیبرجه زهرماره ع  هی نهیع شهیکار کنم؟اون هم ی_مثل چ
و راه   قیمن که هدفم عاشق کردنه آرسام از طر یول کنهینم  یاز حرکاتم توجه  یلیهم به لباسامو خ 

 یدیخودش عاشقم بشه فهم  خوامیم ستیرابطه ن 

 !ست؟یخب حاال اون لباسه قشنگ ن یلی _خانا یک

 نیکنه فکر کنم ا یباهام احساس همدرد نکهیا یحت  ای باهام حرف نزد  یکم یشدم...حت ناراحت
 خانوم هم... 

 ................. 98 
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 رفتمو صدامو انداختم پس کلم:  نییپله ها پا از

  یه گور به گور شده کدوم گور _آرســــــــــــــــــــــام...آرســــــــــــــــــــــــــــام پسر
 تو؟  یهست

  ییخوایندارن پوووف حتما باز سالنه اخه بگو م فیهال تشر یآقا تو دمیکه د دم یپله ها رس نییپا به
 آخه؟  ی برس یبه چ  یاز مرحله غول ییخوای ؟میچه قدر گنده بش

 گفت:  دنمیبا د کنهی داره ورزش م دمیآقا شدم که د یرفتم و وارد سالن ورزش   نییاز پله ها پا باغرغر

 ؟ یکنی کار م یچ  نجای_اآرسام

 گفتم:  یحالت تهاجم  با

 !!! ؟یخونرو عوض کرد یفا یاز دستت خلص بشم چرا رمزه وا یر یبم ی_ا

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 _عوض نکردم همونهآرسام

 آق پسر  هی_گوشام مخمل

لمسشون نکردم احساس   نکهیبا ا یول  انهی هیمخمل نینگاه کن بب نهییبرو از تو آ دونمی_نمآرسام
 ه یمخمل کنمیم

 شدم  یطور  هیحرف که "لمسشون نکردم"  نیا دنه یچرا با شن دونمینم

 خدااااا  ییییوووو 

 ی بهم بگ  دویالزم نکرده رمزه جد خرمیبدبخت خودم بسته م سی خب خس یل ی_خ

 حالت تاسف بهش نگاه کردمو برگشتم که برم که با اخم گفت:  با

 فقط دو رقم آخرش شده دوازده  هی_رمزش همون رمزه قبلآرسام

 باال انداخت  یتعجب به سمتش برگشتم که شونه ا با
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 بود  ی_اتفاق آرسام

 _اما...اما...اون که روز تولده منه

 نکن  یباف  الیخودت خ  یبود برا ی_گفتم اتفاق آرسام

 فوت بازکنم  یسیو هی  دیبکنم با  یاالتیآخه بگو چه خ خورنیم ییزا یها عجب چ  ی_بعض

 بهم نگاه کرد که شلوار الزم شدم  یخشم طور  با

 دنیگورشون لرز ینگام نکن تمامه جدم تو ینطور یخب حاال...ا یل ی_خ

 ادامه دادم: یبا لحن آرومتر  بعد

 جنبه   ی_ب

 گفت:  ی و خشن  یکردم برم که با لحن دستور  پشت

 م؟یها دار کی _هنوز از اون ک آرسام

هم  یبا چه لحن  گایتوروخدا ن ی ول  خواستیم کیپسره تخس بود ک نیزدم چه قدر ا یمحو لبخند
 خواست انگار طلب کاره

 ...چه طور مگه؟می_آره دار

 ار ی_خب دوتا برام ب آرسام

 از طرز لحنش خندم گرفته بود  شتریبشر چه قدر پرو بود ب نیا

 اه ی_نوکره بابات غلم س 

 گفتم:  دمویرفت توهم که خند اخماش 

 ارم یهمراهه شکلت داغ برات م  ی_حموم کرد

 .................. 98 
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خدالعنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت    ی_ اآرسام
 ــــهکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دلم خنک شد   یاوخ دمیخند  زیر  زیر

االن مرده فرض   نی_خودتــــــــــــــــــــــــــــــــــــو از همآرسام
 کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 دهیدهنه مبارکم گذاشتم انگار نه انگار آقامون داره حنجرشو جر م  یشکلت باز کردمو تو هی یالی خی ب با
 کنم ی شلوارم شکوفه م یو منم همش دارم تو

تــــــــــــــــــــــــــا...حاال   ستیبودم...اونم بگو چندتا... ب ختهیشامپوش تخم مرغ ر یتو
من  یبود نه من بله نقشه ها  ریو ام اشاری نیتا بود البته نظره ا ش یگاف ندم فقط ش یلی بذار خ

 ترن   یطانیش

 پسره نشده بود فکر کنم مرده باشه نیاز ا یگذشت خبر  یساعت هی

 که حموم رفته دنیها فهم هیکه اون نعره زد فکر کنم تمامه آدماش و تمامه همسا یطور  اون

 ال ی خیب

  شیحال  یچ نیآرسام ازا دونمینم  کردمینگاه م شدینم  میهم ازش حال یچیکه ه لممیبه ف داشتم
واقعا به   شدیم میحال یعال   یلیخ ن ی بود خو منم که فوله فول بودم به خاطر هم یزبان فرانسو شدیم

 شدن  دهیموهام از پشت کش کهویکه  کردمی دلم داشتم غرغر م یطور تو نیهم  رهاشویخصوص تصو

کن   ؟ولمی چرا افسار پاره کرد یآمازون  وونهیکن د ؟ولمیرم کرد  کهویچته؟چرا  ینکن وحش  یا ی_ا
 یموهامو کند

 گفت:  زدی که توش حرص موج م یبا لحن  آرسام

 ؟ی ز ی ریمن تخم مرغ م  ی_حاال تو شامپوآرسام

 کاره خودت بود  ی_نکن آرسام فقط تلف 

 اون وقت؟  یچه کار  ی_تلفآرسام
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 ی خوشگلم تا نرم مهمون نیماش ی_پنچر کردن چرخا

 گفت:  ینیو خشمگ یبا لحن عصب   آرسام

 ه؟ یاسمش مهمون یکه قرار بود بر  ی_اون خراب شده اآرسام

 ؟ی گ یچرت و پرت م ی_موهامو ول کن چرا دار 

 د یخشم غر با

 بود؟  ی_گفتم اون خراب شده مهمون آرسام

 ولم کن!!! هیشدنتم خرک یرت یغ  یخب باشه باشه ولم کن آرسام حت یل یخب خ یل ی_خ

 داشت به قرآن ییهارو برداشت و خورد عجب رو کیاز ک یکی مبل نشست و   یول کرد و رو موهامو

 باال انداخت و گفت:   ییچپ نگاش کردم که ابرو چپ

 ه؟ی_چ آرسام

 پوفه  ی_چ

  مارستانی زن جماعت ندارم مگرنه تا االن صدبار ب یدست بزن اونم رو فیح ف ی_اوه نه بابا ح آرسام
 یاعضا شده بود وندیصدبار پ   ویشده بود یبستر 

 پنبه دانه ندیخواب ب  _چه غلطا آرسام در

 از دستش فرار کردم  شهیبرد و مثل هم  زیسمتم خ به

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

همراهه شال و   دیسف نی نگاه کردم خوبه خوشگل شده بودم مانتو و شلوار ج نهیی آ یخودم تو به
نازم کرده    شتریصورتم بود که ب  یهم رو یمیمل شیست آرا  فیپاشنه بلند با ک یمشک یکفش ها

  زهارویچ ی لیخ  دیامروز با شدیسگ م یآرسام حصاب  رفتمی فراتر م یمیمل نیذره از ا  هیبود هربار که 
 98 شرکت آقــــارو!!!   میبترکون میداشته باش  میسرو سامون بدم!!بر
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............................... 

فرو   مویکفشه دوازده سانت  نیپاژنه ا خواستیدلم م کردیم مینگاه کردم داشت عصبان  تهیعفر نیا به
  نهویچرا منتظر دستور تو بمونم که اون دهنه گشادتو که ع دیحلقش آخه بگو کشمش من با یکنم تو

 یتکون بد یکرد قیشتره از پس بهش تزر یلبا

 : دم یبا خشم غر 

 شد؟  ی_چ

 گفت:  یناز خرک با

 _فعل کار دارن 

از  دیو دختره سانسور دار اتاقه شوهرمه با اصل بهش خبر نداده آخه بگ دونستمیخوبه من م حاال
 گذاشتمو به سمتش خم شدم  زی م یتو عبور کنم؟با خشم بلند شدم دستمو رو هیعوارض

نداشته باشه من از تو اجازه   ا یکار داشته  ینداره که وقت یلزوم ستم؟پسیمن زنه رئ  یدونستی_م
 راه نرو تا نگم اخراجت کنه  نقدریمخم ا یبرم تو رو  رمیبگ

 زدمو ادامه دادم: یپوزخند  شبه

 نینداره زنه به ا یر ی نرو چون روش تاث یخرک ینپلک و براش عشوه ها نقدری_دورو بره شوهره من ا 
طرز   شویآرا نمیبب امیب گهی بار د هیپس اگه  دهیم  تیاهم  یک یداره به تو دختره منش یخوشگل

به   دمتیاول م  ذارمیآبرو برات نم کنمیکارت م  یچ  نیاون وقت بب هینطوریشوهرم ا یپوششت جلو
 رون ی ب  ندازمتیها چپ و راستت بکنن بعد م بچه

 انو؟ ی طرز ب نیکرد حال

 شکارش کردم  یبا بدخت  اوردمیشوهر که از سره راه ن واال

 واااااانه ید خخخخخخخخخخ

  پنجره یآرسام روبه رو دمیخراب شده رفتمو بازش کردم که با تعجب د نیا سی سمت دره اتاق رئ به
 بردیو از فضا لذت م  کردینگاه م رونی بودو داشت به ب ستادهیاتاق ا یقد
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کشمشو خورده  هیمن گوله  یعنیبهم دروغ گفته بود؟!  یعنیدختره  نی االن کار داشت؟ا نیا
   یکشمش رو دست خورد هیآرام خانوم از  ری خاک برسرت برو بم یبودم؟!!!ا

 دلم بذارم  یکجا گهید نویجا خورد ا  کهویبا اخم به سمتم برگشت که   آرسام

 ؟یبدون اجازه وارد اتاقم شد ؟چرایکنی کار م یچ  نجای_اآرسام

 گفتم:   دمویکش یپوف یعصب

حاال   شهی...نه تورو خدا نگو آخه زحمت م نمیش یجا م نی جا راحتم هم نیواقعا ممنونم...نه هم ی_وا
 خورم یم  کیداغ همراهه کشکلت  یاسرار دار  ادیکه ز

 : دم یخشم غر با

که گفت کار   تتیعفر یمنش نیداشته باشم ا یاز یورود به اتاقه همسرم فکر نکنم به اجازه ن ی_برا
 ؟ یبر ی از منظره لذت م یو دار   یکار ی چه طور ب یدار 

 توهم رفت  شتریب اخماش 

 ؟یشد  یشرکت اضاف نیا یبه جمع خرها ؟توهمی_چرا در نزدآرسام

 _البته به اضافه شما 

که  ییکوشولو تو شلوارم جوونه کردم که نسبت به جوونه ها هیذره فقط  هیکرد که  یقرچه ا دندون
 بود   چیه کردمی قبل م

 نشستمو گفتم:  زهای از م یک ی یرو

 تکرارش نکن خب احواالت آقامون چه طوره؟ نقدریاون سوال جوابتو دادم پس ا یبار برا هی_

 هستاا ادی اتاق ز نیتو ا یمبل و صندل ی_بگردآرسام

 زم ی اما حوصله گشتن ندارم عز دونمی_م

سرشو به سمتم  عیکه سر زشیانداخت و بعد نگاشو گرفت که بره سمته م ینگاه  میبهم ن  آرسام
 برگردوند 
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 هوشمنده... حساسه زی...اون موونهید ن ییپا  ای_بآرسام

 اومدمو گفتم:  نییپا  زی م یرو از

 بکشم سرگرم باشم  ینقشه سه بعد یروشنش کن کم  ایحاال ب  یحساسه نه بابا چه نازک نارنج یی_وااا

 خورهی بهم م  یکن  شیشده دست کار  رهی_اون برنامه توش ذخ آرسام

 ی باش یطور  نی ا ادیآرسام بهت نم یس ی_اه تو چه قدر خس

 _آررررااامآرسام

رفتم  زدنیبودنو داشتن بهم چشمک م  زی م یکه رو ییبهش گفتمو به سمته شکلت ها  ییبابا  برو
 پام گذاشتمو بهشون نگاه کردم  ینشست و منم ظرفه شکلتو رو  زشی آرسام پشت م

 زه ی اون م یرو گردونمیبعد برتون م  خورمی دونه م هی_خب فقط 

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

که االن اتاق  نیری هاتونو بگ ینیب  ترکهیآرسام شکلت خوردم آخ شکمم داره م هی_اوف مادر به اندازه 
پس مراقب   رهی آرسام خودمون م ین یب یو تا شعاع سوراخ ها شهیمنفجر م  ییایم یتوسط بمب ش

 دیوقت از دستش ند هیکه   دیخودتون باش  یآبرو

 مبل پهن کرده بودم ادامه دادم:  یرو   یکه خودمو حساب ی در حال  دمویکش یپوف

چون   یار یبه روم ب  یحت  ای  یازم تشکر کناگه بابت خوشبو و معطر شدن اتاقت  یباش   ونی_آرسام مد
 فس یکامل وظ 

بهم رفت و   یچشم غره ا گرفتیدستش که بلندش کرده بود م یچشم از برگه تو کهی در حال آرسام
 گفت: 

 ی وقتم خجالت نکش هی گاستی... شرمت...کل در حده اللاتی_ادبت...ح آرسام

 کاکائوها اشاره کردو ادامه داد: یظرف خال  به

 یوقت جا نمون  هی_آرسام
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 هم نداشتم   دنیشده بودم که اصل حالو حوضله خند نیخورده بودمو سنگ انقدر

 گهید کمی  یندار  نایحاال آق مهندس از ا  مونمیمن جا نم  ایدن نیا یتو یز یچ  چی_مطمئن باش از ه
 ؟ یبهم بد

من رحم    بهی ج ؟بهییخوایبازم م  ینشد  ریس یشکلت خورد _بلندشو برگرد خونه آرام اون همهآرسام
 خودت رحم کن  یبه دندونها  یکنینم

اون   کنهی م سک یر اردیلیکه سهله با چند م ونیلیم صدی س  ستیدو یخان برا  سی خب خس یل ی_خ
 دمیاصل خودم پولشو م اریتو ب  ارهیدرم یباز   سیشکلت ها خس نیا دنیصد تومن خر یوقت برا

 اون خونه هم هست یتو نایغر نزن ازهم نقدری_اآرسام

 خوشمزه ترن   نای_خب اخه ا

هم سفارش دادم ازهموناس    نجایا یهمونه برا گمیدارم م  یزنی م خودیآرام چرا حرفه ب ی_واآرسام
 باهم ندارن  یفرق چیه

 دمی اون خونه تاحاال ند یتو  نایکردم اما از ا دایرو پ ینکردم؟اون سر  داشونی_خب چرا من پ 

 سفارش بده  ییخوا یاگه م یکن یم داشونی_خوب بگرد پآرسام

 شما  بیاز ج  ی_باشه...ول 

  ستیشماره اشتراکمونم ب سمینویمن سفارش بده آدرسو شمارشونو برات م بیخب از ج  یل ی_خآرسام
 و سه

 کرد زی ر یکردو چشماشو کم یمکث

 ؟ یاومد نجایچرا ا ی_حاال نگفتآرسام

 نمت ی_اومدم بب 

آرامش داشته  نجاهمیا دیمن نبا ی عن ی یستیول کن ن نجاهمیا یدیدقمم م ینی بی _توخونه کم مآرسام
 باشم 
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 نم یبه دلت صابون نزن چون اومدم اون دوتا رو بب  یزم؟ولیکار عز یچ ییخوای _خب نه تو آرامش م

 وارد اتاق شد  ت یدکمرو فشار داد که قزم هیبود  یاخمش چ نیا یمعن دمیکرد که اصل نفهم یاخم

 ن؟ یداشت ی_با من کار 

 گفتم:  آروم

 _آره برو جوراباشو بشور 

 تا نخنده دیچون دستشو به لباش کش د یکنم آرسام شن فکر

 کارشون دارم دیو حق پناه بگ  راد ونی_به آقاآرسام

 _چشمت یقزم

 صداش زدم:  ناخواسته

 ت ی قزم گمی_م

جا خورده بود با لحن بامزه و    یگرد شده به سمتم برگشت بدبخت حساب ی با چشما یمنش  کهوی
 گفتم:  یمسخره ا

به سمتم برگشت بهت هشداره داده بودم  عیکه صداش زدم سر نی_چه قدرم خوب اسمشو بلده هم
 چشم یبگ  یتونیهم م یمعمول ییای شوهره من ن  یبرا یخرک یکه نازها

 کرد و گفت:  یرفت آرسام اخم  رونی از اتاق ب یحرف  چیبا حرص بهم نگاه کرد و بدون ه  تیقزم

 چه طرزه حرف زدنه نی_اآرسام

 رفتارش به ستوه اومده بودم نی_از ا

 ؟زشته یکن ی کارهارو م ن یا یداره آرام چرا دار   یط _به تو چه رب آرسام

 وارد اتاق شدن اشاریو ریبهش زدم که ام  یپوزخند

 ملکه شفتالوها  ی_جانم سرور جانم ا ریام

98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 177

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



 به سرفه کردن افتاد  کهویچشمش به من افتاد  یخنده که وقت ری هرهر زد ز وبعد

 ؟ یینجای_ا توهم ااشاری

 دهینصفمه که رس  نی ا دمی_فعل کامل نرس

 آرسام گفت:  یجمع شده روبه رو  یکردو با صورت یفی پ فیپ  کهوی ریام

 ترکونهیتو اتاق م ییایم یبمب ش ارهیمعدش به مثانش فشار م  یخرس گندس وقت هی_به اندازه ریام

 آروم غر زد:  بعد

  لی تبد ییبه دستشو نجارویا کشهیخجالت نم  کلشیسالشه از قدو ه  کیو   ی_انگار نه انگار س ریام
به  کشهی ما خجالت نم یحاال جلو سی تا اتاق رئ سهی رئ هییدستشو هیشب  شتریاتاق ب نیکرده االن ا

 خدا مرگت بده  میخجالتم بکشه ا  مچهی ن هی دیزنش با یهرحال آدم جلو

 گرد شده گفت:  یافتادو با چشما زیم یرو یشکلت ها  ی چشمش به ظرف خال ری ام کهوی

 دهیبوهه خوب م  نقدری اتاق ا نی!!پس بگو چرا ا؟ی_همشو خوردریام

که  کردیفکر م  ریام گرفتمیکه داشتم جلوشو م یاز خجالت سرخ شده بودم هم از شدت خنده ا هم
کردو  یدندون قرچه ا زدیم یکارو کرده آرسام از شدت خشمو حرص داشت رنگش به کبود نیآرسام ا

 م یدیخندیهمش م  مویخنده شکمامونو گرفته بود ر یز میزد اشاریمنو   کهوی بهم نگاه کرد 

   یکشی خجالت نم  کلتیقدو ه نیآرسام تو با ا گهی_خب راست م

 خنده ری بعد هرهر زدم ز و

 : د یبا خشم غر  آرسام

 رسمی _حسابتو مآرسام

بهم نگاه کرد آرسام خواست دهنشو   دیباریکه داشت ازشون شرارت م  یینگاه کردم که با چشما  بهش
 گوشش گفتم:  یبنفش دهنشو گرفتم آروم تو   یغیزدمو همراه با ج  یباز کنه که جهش

 می دوتا بفهمن که کاره من بوده ه نیکه ا دهیاجازه نم رتتی _مسلما غ
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  کهویرفتم که   میلباش برداشتمو خانومانه به سمت صندل یهم رفت آروم دستمو از رو یتو اخماش 
 زد پشتم و گفت:  یکیگور به گور شده  ریام نیا

 ما یدار یقیرف   هی یبگ یدینپرس یاحوال  وی_خوب رفتریام

 نهیبشه چه قدر سنگ جی_اخ دستت افل

 به دستش نگاه کردو گفت:  ریام

  یبه ارزو قهیچند دق یبشه برا هوشی بزنم تو سره آرسام امکان داره ب نیبا ا  یعنی_جانه من؟ریام
 کنم؟؟!!! استی برسمو خودم ر یاون صندل  ینشستن رو یعن ی میبچگ

 کرد  ینگاه م  ری به ام نهیبا اخم و غضب دست به س  آرسام

 نشستمو گفتم:  ز یم یرو

 شد  دی...شاهی_امتحان کن...مجان

 حساسه زیاون م  نییپا  ای ب زیاون م ی_گفتم از روآرسام

 م یدیخند  مویحرصشو دراورد  یدر آوردمو همراهه اون دوتا کل اداشو

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

خوابم   دی تا شا زدمی غلت م یتختم ه یکه رو شدیم ی گفت حدود سه ساعت  شهیاتاقم بودم م یتو
خوابم   کردمیم یهرکار  میبگذر یپوف از شوخ  دمیتا االن خواب چهارتا پادشاه هم د یببره جاتون خال 

 وونهیندم داشتم د تی بهش اهم ادی ز کردمیم یداشتم که سع یدلشوره خاص  هیچرا  دونمینم  بردینم
سر به آرسام   هیرومو کنار زدم بلند شدمو لبه تختم نشستم بهتره برم  یپتو ن ی به خاطر هم شدمیم

خسته   دیاون وقت شا ذارمیسر به سرش م یکم انهیگرفته  یخوابی اونم مثله من مرضه ب نمیبزنم بب
ه لحظه چشمام  یصحنه مقابلم  دنهیسرمو باال گرفتم با د  نکهیشدمو خوابم گرفت دراتاقمو باز کردم هم

 رفت و تمام  یاهی چشمام س کهوی دمویکش  یفرا بنفش غیگرد شد پشت سرش ج
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 )آرسام( 

مرده  هیاخه بگو دختره احمق  مارستانیببرمش ت دیفکر کنم با هیعاد ری دختره رفتارهاش غ نیا ایخدا
 رو بالش من؟! یگذاشت  یکیکه تو سوسک اونم پلست ترسهیگنده از سوسک م

آرام با عجله و هول از اتاق   غهیج  یصدا دنهیبا شن  کهوی که  خوردمیفکرا بودم و حرص م نیهم یتو
گرد شده  یبا چشما اشاریو  ر یکه ام دمیبا تعجب د  کهوی که  دمیبه سمت اتاق آرام دو رونی زدم ب

 کردنیشده بود نگاه م  هوشی داشتن به آرام که ب

 کردن؟ ی م یچه غلط نجایا نایا

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

 کردنه؟ یچه طرزه شوخ نیخشم داد زدم:اخه احمق ا با

نه  میماسک ها تو رو بترسون   نیبا ا میخواست یما م  گمیم شه؟دارمینم تیبابا چرا حال  ی_اه اریام
  میبه سمتش برگشت  نیصورتمون بود به خاطر هم یدر اتاقش باز شد مام ماسک ها رو یآرامو که وقت

 شد  هوشی زدو بلفاصله ب غ ی و ج دید افمونویکه ق

 شد  میقا اشاریبردم که پشت  زی خ ریسمته ام به

 خونرو به شما دادم  نیا یکردم که کارت درها ی _من عجب غلط

که زنت هست کارتشو دوتا پسر نامحرم دارن که االن اومده  یتو خونه ا گهید یندار  رتی _غاشاری
 ی کنن که مچشونو گرفت یبه زنت دست دراز  خواستنیبودنو م

 با خشم داد زد:   کهوی

و رفته  ستی آرام خونه ن یتو خودت گفت  یبه ما داده بود شی کارت هارو دوسال پ نی_احمق تو ااشاری
  یخوشگذرون  میدنبالت بر میینزدمو نگفتم قراره بباسر به دوستش بزنه درضمن من مگه بهت زنگ  هی

 ؟ یفراموش کرد یزود نی به هم متی بری گفت که بزور م ریام ویکه تو مخالفت کرد
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 سخت بود  یلی حرفش برام خ  نیاز شدت خشم مشت شده بودن ا دستام

 اون حرفتو تکرار کن  گهیبار د هی_

 حرف زدم  یتا برات تکرارش کنم؟من کل یدی_کدوم حرفو نفهم اشاری

 یبود که ازش استفاده کرد  یمنظورش اون کلمه ا شهیم یبه خدا داره عصب اشاری  نی_ببریام

 دار نشد؟  حهیکه جر رتتونیاشتباه کردم غ گهیراست م خوامی معذرت م ؟واقعایگ ی_اها اونو ماشاری

 بهش رفتمو گفتم:  یغره ا چشم

 کار کنم  یباهات چ دونستمیداشتم االن م ی_اگه بهش حس

 ؟ ی_وا مگه با حس داشتن به آرام قدرت مقابله و جنگ دار ریام

 منظورش... وونهی_داشاری

پام   یبود کنارش نشستمو سرشو رو هوشینکردم هنوز ب  یتوجه  چیآرام نگاه کردمو به اون دوتا ه به
براش افتاده باشه؟چرا    ینکنه اتفاق  ایخدا کردنیگذاشتم بماند که اون دوتا باتعجب داشتن بهم نگاه م

  کمیبرداشتمو  وانویل  نیتوش آب بود به خاطرهم ینگاه کردم کم  زیم یرو وانهی ل اد؟بهیپس بهوش نم
 اومد  یخورد داشت بهوش م یتو صورتش که تکون   دمیاز آبو پاش

 گفت:  یگرفته ا یصدا با

 _آرسام آرام

 زدم  یاسمه من بود لبخند محوکه زد به زبون اوردن  یحرف نیاول  نکهیخاطر ا به

 آرام چشماتو باز کن  نجامی_من ا

 _اوه چه عاشقانه ریام

 زد به پهلوشو گفت:   یکی  اشاریبهش رفتم که  یغره ا چشم

 حرف نزن  نقدریرو نگاه کنو ا یهند لمی_فاشاری
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 گفت:  یعاجزانه ا یبسوزه که آرام با صدا  شونییجاها هیبدم که  ی چنان جواب خواستم

 _تورو خدا آرسام کمکم کن آرام

 ...چشماتو باز کن نجامیشو آرام...من ا  داری_ب

خودشو   کهویپام بود و آروم بلند کرد که  یاروم باز کرد که چشمش بهم افتاد سرش که رو چشماشو
 حرکتش مصادف شد با لرزش بدنش  نیبغلم پاهاشو جمع کردو مچاله شد ا یآغوشم انداختو تو  یتو

آغوشت باشم به   یبار بذار...بذار که تو هی نیآرسام...توروخدا تنهام نذار...هم رسمتی_من...من...مآرام
 بار  هی نیهم دارهیخدا هوا برم نم

 بودن اشار یو  ری_نگران نباش آرام تموم شده...ام

 باتعجب بهم نگاه کرد   کهوی

 ؟ یگفت ی_چآرام

 اشاره کردمو گفتم:  اشاریو  ریام به

 دوتا بود  نیماسک ا یدیکه د ی_اون صورت وحشتناک 

 گفت:  اشاریبه   کردی همون طور که به آرام نگاه م ریبا خشم بهشون نگاه کرد که ام  کهوی

اون   فرستهی م کنهی م یبشه مارو هاپول   یمثل شوهرش اگه عصب نمیا می_فکر کنم وقتشه که دررریام
 ا یدن

 میبهشون زحمت داد  یلی...خ می_آره بلند شو...بهتره که براشاری

 گفتم:  یلحن بامزه و طعنه دار  با

 حاال  دی_نه فعل بود

 برد و دنبالشون کرد زی و به سمته اون دوتا خ دیپر رونی جهش از آغوشم ب هیزد و با   یغیآرام ج  کهوی

 زدمو بهشون نگاه کردم ی لبخند محو ناخواسته
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 دادیم فحششون یآرام هم دنبالشونو ه کردنوی مرد گنده فرار م دوتا

 بکن  یکار  هیبلندشو   ینیزم  بی_آرســــــــــــــــام سریام

 هندونــــــــــه ی_ا

 داد چشمام گرد شد و آرام از خجالت سرخ شد  ری که ام یبا جواب  کهوی

 بگم  نویهندونه تا من ا  یگیچرا م ایکن یخودت دهنمو باز م   نی_ببریام

 شه ینم یطور  نیبکنم ا یاقدام هی دیباال زدم با  نامویشدم آست  بلند

  یغیبردنم سمتشون هرسه تاشون ج زی گرد شده بهم نگاه کردن با خ یو آرام با چشما اشاریو  ریام
 فرار کردن  دنویکش

با تو    ریام شتریالبته ب رمیو ام  اشاریدنباله  ؟منیکنیتو چرا فرار م وونهیگرفته بود اخه بگو آرام د خندم
 ندارم   یکه کار 

 گفت:  درحاله فرار آرام

خدا بکشتت که   ـــــــــــــــــریام ی_توروخدا خودتو کنترل کن آرسام من هنوز جوونم اآرام
 ی کرد شیعصبان 

 شهیم یطور  نیا دونستمی_من چه مریام

 و گرفت و گفت:  ریمحکم ام اشاری

 !!!میکش یاز دست توهه آرسام که قراره مارو بکشه منو آرام هم تورو م  میکشی م ی_هرچ اشاری

بهشون نگاه   سادمویکه منم با تعجب باال سرشون وا  ری و آرام شروع کردن به زدنه ام  اشاری همزمان
 کردم 

خجالت    تین یزم  بیاز اون شوهره س یکشی از من خجالت نم سادهی_آخ اخ نکن دختر شوهرت واریام
زنت بگو داره  نیبه ا یز یچ هی  ایمنو نگاه کن کمکم کن ب نستا یاونجا وا ین یمز  بیس ییبکش هو

 زنه ی بد م  یلیخ
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 _بســــــــه

 ازش جدا شدن  دنیکشیخط و نشون م  ریام یکه داشتن برا ییو آرام بهم نگاه کردن و با چشما اشاری

 بده رتیخدا خ  ی_اریام

 باال انداختمو گفتم: ییابرو

 تو آب استخر  مشیبلندش کن بنداز اشاری_

 : دیحرف من با آه نال   نیا دنیبا شن ریام

 خدا لعنتت کنه!!!  ی_اریام

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

 با ذوق شروع کرد به شمردن:  آرام

 ....دو....سه...پرتــــــاپ کی_آرام

بهم خورد آرام هم  محکم گرفته بود تعادلش اشارویکته  ریول کرد که چون ام  روی ام اشاری همزمان
 که مثل بکشتش عقب که هرسه تاشون افتادن تو آب رهیو بگ   اشاریخواست کته 

 زد:  یغیج  آرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری_امآرام

 راد اجماعا صلوات  ریروحه ام یشاد ی...براوستی پ  ی_به افراد بهشتریام

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

 ی !؟؟؟!!!!!!اه لعنتکشهی نم  غیج  نیپس چرا ا دمیتو موهام کش یدست کلفه

 با تو  دونمیمن م رهی _اگه نقشت نگ

 98 مطمئن باش جواب... ترسنیهمه دخترها از سوسک م نی_ببریام
ین
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با   ریاومد چشمامون گرد شد که ام ی م نییاز پله ها پا  لکسیو ر الیخی ب  یلیبا اومدنه آرام که خ  کهوی
 ادامه جملشو داد: یگنگ یصدا

 ده ی_مریام

 انداخت جلو پامون و گفتم:  روی کی سوسک پلست آرام

 ماله شما دوتا باشه دیکردم گفتم شا داش یاتاقم پ  ی_توآرام

که داشت از پله ها باال    ینیحرفش از پله هاباال رفت با دهنه باز بهش نگاه کردم درهمون ح باگفتنه
 گفت:  یز یدارم با لحن طعنه آم یحدس زده باشه چه حالت  نکهیمثل ا رفتیم

 ونیآقا ترسمی _دهنتو ببند مگس نره توش محظه اطلعتون من از سوسک نمآرام

پله ها نگاه  ینگاه کردم و به سمتش برگشتم که اونم داشت با دهن باز به باال ری آرام به ام بارفتنه
 کردیم

 آره؟  دهی_که جواب م

 ترس به سمتم برگشت و گفت:  با

 به خدا دادیجواب م شهی _معموال که نه همریام

 نگاش کردم که گفت:  یطور 

 قرار دارم...خدافس اشاریمن برم...با...با... می_اریام

  یول ترسهیم دمیترسه؟شایکه از سوسک نم یچ یعنی با حرص به طبقه باال نگاه کردم  ری رفتنه ام با
 ه یکیکه پلست ستیسوسک ترس داره چون اصل معلوم ن نیا دنینه د یول  هیکی که پلست دهیفهم

 از سوسک نترسه پس قطعا از... یوقت  نمیبب سایوا

 پله ها نگاه کردم  یزدمو به باال یطانی بار لبخند ش نیاول  یبرا  کهوی

 98 بکنم!!!!   یامروز چه حال من
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 )آرام(

 زنن یمشکوک م ری آرسامو ام دمیکه اومدم د رونی ب از

 سمتشون رفتم به

 د یبه بزرگترتون سلم کن  دیست ی_شما بلد ن

 نم یبی نم ی_من بزرگتر آرسام

وقت ناراحت نشه و عقده  هیتا  میکن تا بهش سلم کن  یبه مام معرف  ینی بیآرام تو م نمیب ی_منم نم ریام
 اد یبار ب  یا

 لب تاپش بود گفت:  یبه هردوشون رفتم که آرسام همون طور که سرش تو  یغره ا چشم

 _خوش گذشت؟ آرسام

 بهش نگاه کردم  باذوق

 ی ...جات خال می_اه

 خنده   ریبهم رفت که زدم ز یغره ا چشم

 ؟ی_مگه کجا رفته بود ریام

 ...االن ساعت زنونه بود یآب یشهرباز  می_رفت

 98 _واوو  ریام
ین
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 گفتم:  یبلند یبلند شد و به سمته آشپزخونه رفت که با صدا ریام

 دستت طل اری واسم ب یدنی نوش هیلطفا  ری_آق ام

 ؟ یپپس ای یخور ی کوکا م  یول  ی_اوک ریام

 _کوکا 

 ؟ یعاد ای  تی_داریام

 ت ی_دا

 شه؟یش  ای ی _قوطریام

 گفت؟ یم  یداشت چ نیگرد شد ا چشمام

 ی _خب قوط

 بزرگ؟  ای کی _کوچریام

 ار یآب برام ب  وانیل هی  خوامیبابا اصن نم  ی_ا

بهم انداختو دوباره سرشو   ینگاه میباهاش خودمو باد زدم آرسام ن  کمیسرم برداشتمو  یاز رو شالمو
 لب تابش کرد یتو

 ؟ یلوله کش  ای  ی_معدنریام

 یبزنه تو ی کیبلند بشه  دیبخار االن با ینگاه کردم ب   دیخندی م زی ر زی حرص به آرسام که داشت ر با
 !؟یدار  یچه انتظار  نیاز ا یخی ب ینکن هـــــــــ تشیاذ  نقدریبگه ا رویگوشه ام

 ی _آب لوله کش

 گرم؟  ای _سرد ریام

 اوردیچپ نگاش کردم...داشت کفرمو در م  چپ

 ر یام  زنمت یم امیخدا م _به
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 گفت:  یطونی بالحن ش ریام

 ؟ ییدمپا ای _با چوپ ریام

 وووووون ی_ح

 گفت:  یبا تخس  ریگرد شده بهم نگاه کرد که ام یبا چشما  آرسام

 سگ؟  ای_خر ریام

 ـــــــر ی_فقط گمشو از جلو چشمام ام

 با دو؟  ای ادهی _پریام

 نمت یفقط برو نب  ی_با هرچ 

 تنها برم؟  ا ی ییای _باهام مریام

   شدمیهم فشار دادم داشتم تنگ نفس م ی حرص چشمامو رو با

 کشمتـــــــا ی م امی_م

 ساطور؟  ای_با چاقو ریام

 _ساطور 

 که؟ ی ت کهیت  ای  یزنی _گردنمو مریام

از   کشهیم ی چ  چارهی آرسام ب نیدختره مثله منو از پشت بسته ا یدسته هرچ زدمینفس نفس م  کلفه
 ! اره؟یهمه حرفو از کجاش درم  نیدستش ا

 سادی_خدا لعنتت کنه قلبم وا

 نجا؟ یا ارمی دکتر ب  ای_ببرمت دکتر ریام

 98 : دمیخنده که با حرص روبهش غر ر یزد ز  زیر  زیر  آرسام
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 خنده...خونه خودتونه ری _خجالت نکش بزن ز

 نیا یعن یا نه باب ین یبب یتونستیم ریمنو ام یچشما ی خنده که به وضوح تعجب و تو  ریزد ز  آرسام
 هم بلده؟؟؟؟؟!!!!  دنیخند

 

باچندش بهش نگاه   کردی نم یحرکت  چیکه ه دمیسوسک و د هیروبه روم  کهوی اتاقم شدم که  وارد
 ترسمی کردمو بلندش کردم!آخه من که از سوسک نم

 ترسمیمن از سوسک م کننیقسم بخورم کاره اون دوتاس هــــه فکر م تونمیم هیک یپلست نکهیا ا
 باطل  الیخ  یزه

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

کلفه تکون خوردمو   خوردیوول م  رمیکه داشت ز یز یبودم که با حس کردن چ  دهیتختم دراز کش یرو
 بلند شدم 

که  دمیکش یغیمو چنان جچشمامو بست دنشیکه باد کنهیم تمیکه داره اذ هی چ نمیکنار زدم بب پتورو
 آرسام همراهه دوتا از آدماش وارد اتاقم شدن

 !خخخخ:( (ن؟یحال کرد  غویج  ی)شدت و بلند

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

 و جلوش گذاشتمو بالخند گفتم:  خورشت

 زدم    شتریربشو ب   نباریجناب ا  دیی_بفرما

 _دستت درد نکنه آرسام

  دنهیبماند که ازشن دمینشن  روی حرف  نیهمچ میمن چه دختره خوب نیبب  یعنیکه  یزدم به نفهم خودمو
بهش نگاه کردم اول    یچشم ریسرمو باال آوردمو ز یسرم سبز شد کم یحرفش دوتا شاخ خوشگل رو

  ازدواجمن با آفتاب پرست  دمینفهم د؟آخرشیرنگو حال کرد  ریزرد شد...بعد قرمز...بعد هم کبود...تغ
 کنه یو ماهرانه رنگ هم عوض م   عیچه قدر سر ی...حاال هرچهی ایآدم  هی  ایبرج زهرمار   ایکردم 
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 یبه رو یشلوارم بودم ول یکبود شدش سرشو باال آورد وبهم نگاه کرد درحاله شکوفه کردن تو افهیق با
  یکم نکهیهم ختی خودش ر یدوغ برا وانی ل هینگاهش سکته کامل هرو زدم  نی که با ا اوردم ی خودم ن

 ییوو به سمت دستش چارهیکرد تو صورته منه ب  یهمشو خال جهیازشو خورد صورتش جمع و در نت 
 هجوم برد 

روبه روش    دی؟نباینکرده بودم آخه احمق چرا تو روبه روش نشست نجاشوی...اه...اه...فکره ااه
 نگاه کن سرتاپامو به گند کشوند اه اه اه پسره گنده دماغ آفتاب پرست  نشستمیم

 آآآآآآآآآآآآآآآررررررررررررررراااااااااام _ آرسام

  یصداش بلند و خوف ناکه اوخ نقدر یا یابونیغول ب نیچرا ا  ای صداش اشهدمو خوندم خدا دنهیشن  با
خورشتش فقط   یتو یمن مارمولک نذار  ریز  یکردم حقته تا تو باش هیتنب ادیبد و البته ز یل یبچمو خ

   یکردم از نمک به به عجب زهره مار  دوغ هم پر یتو ختمی فلفل ر لویک هی کینزد

 زدمو آروم با خودم گفتم:  یطان ی ش  لبخند

 _حقته بخور برج زهرمار  

  نویزم نهیمن االن چرا ب  نمیبب سای....واکهویدادم  یدلم بهش فحش م  یطور که داشتم تو نیهم
دوشش انداخته بود و داشت به   یآسمون معلقم؟!!!!؟؟؟؟با تعجب به خودم نگاه کردم آرسام منو رو

 نه نه... رفتیسمته سالن م

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

 _زود باش صد و نهآرسام

 آرسام غلط کردم...توروخدا...خسته شدم بابا  ی_وا

 _زود باش مگرنه...آرسام

 ردمدستش نگاه ک یتو لهی باوحشت به وس  کهوی

 گفتم:  باوحشت

 _باشه...باشه 
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 ک یو  ستی...دوستی_دوآرسام

 !!!رونی ب دمیخوردمو دارم از مخرج م   یهرچ شهیکه بهم وارد م یفشار  نیبابت ا تونمینم گهید ی_وا

 اولش با تعجب بهم نگاه کرد  آرسام

شرکت   یمثل اون بار تو ییخوای!!!میاز پشت بست  رویادب؟دسته ام یتو ب شهیسرت م  ایم ای _حآرسام
 ؟ یبکن 

 کردم هنوز فراموشش نکرده بود  یا خنده

 ؟ یر یورزشو تا هشتصد م نیا یمنم توام که روز  ی_بابا فکر کرد

 به سمتم اومد کلشیبا اون جذبه و ه  آرسام

من برعکسمو دارم تورو برعکس   ایجلو ن رمیباشه باشه م ایتورو خدا آرسام جلو ن  ای جلو ن یوا ی_وا
 ا ینداره جلو ن یاصل منظره خوب  نمیبیم

 بهم رفت  یغره خفن  چشم

 گم ی_باور کن راست م

  ریزدم ز دادیکه منو م  یکه از شدت قلقلک دیوحشتناک و به پهلوهام مال لهیاون وس  عیسر بلفاصله
 نیهوا معلق بودمو ا نویزم  نهیبلند وصل کرده بود و ب لهی م هیانتقام پامو به  یبرا  لیخنده آرسام گودز

  ویکشیم  دراز نیزم  یکه رو یفقط دراز و نشست برم دراز و نشست  صدیتا س خواستیجناب ازم م 
 یو برعکس و معلق در هوا چون برعکس بودم لباسم هم کم لهی نه بلکه پاهات وصل شده به م یر یم

بهتر بگم   ای کردیم تمیوحشتناکش داشت اذ لهیو آقا با اون وس شدیباال اومده بود و شکمم معلوم م
 داد یشکنجم م

 من یشکنجه برا  لهیوس  نیو آزار دهنده تر نیتر یحضورتون....پر...!!!!پر لعنت  معرف

االن خودتو مرده بدون چون  ن ی!ازهمتی ...نکن نکن قزمادی...نکن قلقلکم می...وای_توروخدا...وا
نکن   ینکن...وا گمیبرسه!کشتمت د م نیمنظورم پام به زم  دیبرسه ا ببخش  نیسرم به زم  نکهیهم

 اد یقلقلکم م
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 قلقلکت بدم؟  ای یر ی_م آرسام

 ...نکن رمی ...مرمی_م

 ازم فاصله گرفت و گفت:  آرسام

 ست ی_خوبه...شروع کن...دوآرسام

 دم یخشم غر با

 ست یو دو نه دو ستیدو شهیاالن م  میبود کیو   ستی_دو

 نکن بکنمش صدو هشتاد  یکه من بگم همونه...کار  ی_هرچآرسام

 یر ی هشصدتا م یروز  ستمیآرسام من که مثل تو ن  یار ی درم یباز  رحمی _نه نه تو رو خدا چرا ب 

 گفت:  یطون ی ش با

 ؟ یمثل من بش و ی_بکنمش تا هشتصد تا تو هم برآرسام

 خوام غول بشم ی_نــــــــــــــــــــــــه من که نم

 ؟ یزنی_سره من داد مآرسام

 قربان شومیجوجه هم محسوب نم  ی_نه نه من غلط بکنم سره سرورم داد بزنم من که دربرابر جنابعال

 یدیروزانه خوب حرصم م  ی_ولآرسام

آرسام مخم جابه   دیم صحبت کنبا کودکه درون  دیفعال بودنه کودکه درونمه با طنتوی ش گهی_خب اون د
 گرفتن  یپاهام کم خون دی جا شد تورو خدا از پس خون به مغزم رس

 ک یو  ستی...دوستیحرف نزنو کارتو بکن...دو  نقدری_اآرسام

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

 98 که آرسام سرشو باال آوردو بهم نگاه کرد  هیگر ر یز زدم
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 زدم:  غیو زجم ج  هیهمون گر با

امونت  نکهیبعد درجا بدونه ا زنمیبهت نمکو فلفل م  یکل  کنموی م کتیت  کهید تبع سوزونمت ی_اول م
 پهلوهام درد گرفتــــــــــــــن یپسره عوضــــــــــــــــــــــ  خورمتیبدم م

 گفتم:  دمویسمتم اومد که با ترس خودمو عقب کش به

هم   گهید یرو  هیدونستم برج زهرمار  یکنم نم  یبه بعد غلط بکنم با تو شوخ  نیازا ای_تورو خدا جلو ن
اما   یگفته بودن دسته مرده هزار چهره رو از پشت بست اشار ی و  ریبودم ام دهیروتو ند  نیداره تا حاال ا

 جلو   ایمن باور نکرده بودم حاالم گمشو ن

منو   یکپ کرده بودم که آرسام چه طور  میشدخارج  یبغل کرد و از پله ها باال برد و از سالن ورزش منو
افتاد به   یاصل اتفاق نم یعنیافتاد  یکم اتفاق م  یلیدونستم چون خ متیموردو غن نیبغل کرده اما ا

مرده  له چسبوندمو چشمامو بستم بغ نشیدستمو دور گردنش انداختمو سرمو به س نیخاطر هم
انگار نه انگار چندساعت در حاله   شدیآرامشم متاپ تاپ قلبش باعث  یمغرورم پر بود از آرامش صدا

 دادیم نمیآغوشش داشت تسک نیشکنجه دادنم بود ا

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

 گروه فرستاد  یتو  ریام میکردیگروه چت م  یبودمو با بچه ها تو  دهیتختم دراز کش یرو

 د؟ یکن ی کارم  یچ  دی_خانوما دارریام

عضو گروه بودن   اشاریو  ریام یقا ی منو آرسام و دوتا از رف یو چندتا از دوستا اشار یو  ری و ام انایک منو
 بودم:(  نیبگم که خودم ادم  خوامیو باافتخار م می آن بود انایو ک  اشاریو   ریاما االن فقط منو ام

 م یذاریتخم م می_دار

 ن؟یبه عهده مردا گذاشت دنویی...پس بچه زانی_آفرریام

 _آره انا یک

 ؟ ی_جوجو توهم انریام

 ( یعصبان  یموجی)ای_جوجو خودت انا یک
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 ( ده ی_)شکلک ترس ریام

 ؟ید ییحاال چندتا زا  نمی_بب 

 _فعل برام زودهریام

 ر ی_بم اشاری

 به حرفت گوش کنم دمیچت کنم بعد قول م یبذار کم   ی_چشم ولریام

 _خب اقدام کن انا یک

 م یقد یدخترا  یای ح  امی_ح ریام

 گفتم؟)شکلک تعجب(  ی_مگه چانا یک

 اقدام کنم؟خب تو دختر بفرست تا من اقدام کنم یچ یعن ی_ریام

 ر ی_امــــــــــــــــــــــــــــــانا یک

 ؟یبلند منو مخاطب قرار داد یباصدا  ای یزد غی ج یعنی دهی کش ریام نی_االن اریام

 ی ر ی بود برو اقدام کن تا بم نی_خفه من منظورم اانا یک

 سر  رهیبه جونتا دختره خ  فتمینکن کمربندمو بازکنم ب  ی_کار ریام

 _ا نه بابا عجب غلطا 

 ؟ یکن ی کار م یچ نمی_تو رو خدا بازش کن بب انا یک

 _)شکلک خنده( ریام

 شه؟یچرا آرسام آن نم گمی_ماشاری

 دونمی_نم

 ی ششی_خب ازش بپرس تو که پاشاری
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 ...اون تو اتاقشه...حتما االن خوابهتونمی_نم

 تو گروه ادی چرا نم یکه آنه ول  نیا کنهیکار م  یداره چ نیسر بهش بزن بب  هی_برو انا یک

 باشه   دهیخواب دینتش روشنه شا شهی_اون همش آنه هماشاری

 گردم یسربزنم برم هی_من رفتم بهش 

 ی_زود برگردریام

نگاه کردم دو نصفه شب بود پوووف   یوار ید تخت گذاشتم به ساعت یخاموش کردمو رو مویگوش
در اتاقمو بازکردمو به سمته اتاقه آرسام   دیرسی خسته به نظر م  یلیچون امروز خ  دهیحتما االن خواب 

 دم یرفتم در اتاقشو آروم باز کردمو سرک کش 

 _الو

حالش چشمام گرد شد   دنهیبود وارد اتاق شدمو با د دهیتخت خواب  یاتاقش خواموش بود و رو المپ
 و با وحشت بهش نگاه کردم 

 ...آ...آرسام آ

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

 من باالتر رفته بود! ژهیو یمراقبت ها نیباال بودو با ا  یلیگذاشتم تبش خ   شی شونیپ یرو حولرو

اخه منو چه به غول  ستیخبرا ن   نیاز ا ری تر اومده؟نخ نییپا  ایکه خوب  نیبشنو  نیخواستیه؟میچ
 کردم که االن بار دومم باشه ماشاءاهلل از پس گندس یغول نگهدار  هیمن چند بار از  ؟مگهیدار 

  مارستانی بلندش کنمو ببرمش ب   رسهیکار کنم؟زورمم بهش نم  یچ ایشدن خدا  ری تند تند سراز  اشکام
 گونه مردونش  یرو  ختی قطره اشکم ر هیهم زنگ بزنم آروم گونشو بوس کردم که  یبه کس  تونمینم

 تبت باالست  نقدری...چرا ایدیدقم م ی_آرسامم خوب شو...دار 

مردم  ختمی صدا اشک ر یمردونشو آرومو ب یعضله ا  نهیس یسه صبح بود سرمو گذاشتم رو ساعت
 گمیم ییها ونی...منم چه هذیتب کرد یچه طور  کلتی ه نیشده بود آخه تو باا ضیمر
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 ..................... 

کار کاره   ن یحاال ا  ایگذاشتم هنوز داغ بود به زور بلندش کردم که نشست خدا ش یشون یپ یرو دستمو
 نه؟  ای هیدرست

ها و   چهیلباسشو در آوردم چشمم به ماه یفکر کردن شدمو دستمو بردم جلو و با هزار بدبخت الی خیب
 افتاد   یاتفاق نم نیوقت ا چیه یعن یکارها نبود  نیاالن وقت ا یعضله هاش افتاد دلم ضعف رفت ول

بزنم با   یکه باعث شد ناخواسته لبخند محو دمیو عضله هاش کش نهیس یکردمو رو  سیخ  حولرو
 با لبخند گفتم:   یول  یلرزون یصدا

  وی کنارم  نکهیهم می_قربونت برم تورو خدا زودتر خوب شو برام اخم و تخم کن به خدا به همونم راض
 فقط خوب شو آرسام   هیحالت خوبه برام کاف

 بشه  ریسراز  نشیس یگذاشتمو اجازه دادم که اشکام رو نش یس یسرمو رو آروم

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

خر از پس هول شده بودمو نگرانش بودم کاسرو  تر اومده بود منه   نییخوبه خدارو شکر تبش پا پوف
 تبش باالتر رفته بود!  نی از آب گرم پر کرده بودم نه سرد به خاطر هم

مرد ماله من بود  نیکاش ا کردمی به صورت خوشگلو جذابش نگاه م کردمویموهاشو نوازش م  آروم
 حس وجود داشت   هی  نمونی نبود کاش ب یکاش ازدواجمون سور 

زد و   یبرخلف انتظارم لبخند محو دنمیخورد و چشماشو آروم آروم بازکرد که با دآروم تکون   آرسام
 دوباره چشماشو بست 

 ؟ یکن ی م هیگر ینطور یا ی_من مردم که دار آرسام

 گفتم:  بابغض

 وونهیآرسام خدا نکنه د ری _زبونتو گاز بگ

 98 نکن  یوقت بارون   چیمگه بهت نگفته بودم چشماتو ه یکن یم  هیگر ی_چرا دار آرسام
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 گفتم:  بابغض

 باال بود   یلیآرسام تبت خ  ی_سکتم داد

 خانوم  طونی ش ی_لباسمو چرا دراوردآرسام

 توجه نکردم  زشی شرارت آم  طونوی به لحنه ش  اصل

 درآوردم  نی تبت باال بود لباستو به خاطر هم  گمی_دارم م

 گوشم گفت:  یآروم تو دیش زد و منو تو آغوشش ک یقشنگ  لبخند

  ینکن گفته بودم برا یمن چشماتو بارون  یجلو  یکن ول هی_پرستار کوچولو هروقت من مردم گرآرسام
 بکشونم   شیهم به آب و ات اروینشدنه چشمات حاظرم دن  یبارون

  ینطور یاالن آرسام بود؟پس چرا داره ا نیآغوشش بودم نگاه کردم ا یو بهت بهش که تو یناباور  با
 !کنه؟ی و رفتار م زنهی حرف م

کارها و   نیو حتما ا  گفتیم ونیزدم تب داشت و هز یلختش گذاشتم پوزخند  یبازوها یرو دستمو
کناره مردم و   نکهیآغوششم ا یاالن تو نکهیبود ا  نیریهم ش نیرفتارهاش دست خودش نبود اما هم

 سلتر از ع  نیری تر بود واقعا ش نی ریبرام ش  دمیخوابیبار بعد از سه ماه کناره مردم م   نیاول یبرا

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

 ی _اه لعنت آرسام

منو   یصبحش وقت  گذشتیهفته م هیکه تب کرده بود  ی باال آوردمو بهش نگاه کردم از اون شب  سرمو
ساکتش   دمیکه کش یغ یراه انداخت منم با ج دادیتعجب کرده بود و داد و ب ی کل دیآغوشش د یتو

 و...  یشده بود ضی و تو فقط مر فتادهین  نمونیب  یدادم که اتفاق حیکردمو براش توض 

کنه  قیزن مردشو آروم کنه و بهش آرامبخش تزر هیبود که  نجایو ا  دیباری از سرو روش م یکلفگ االنم
 کرد  شونش گذاشتم که سرشو باال اورد و بهم نگاه یبه سمتش رفتمو آروم دستمو رو  نیبه خاطر هم

 98 ی شیم  ضیاستراحت کن آرسام دوباره مر کمی_برو 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 197

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



 حتما تمومش کنم   دیادامشو بکشم با دی_نه باآرسام

 بوس کردمو گفتم: گونشو

 یکشیبعدا ادامشو م یخسته شد زمی _بلند شو عز

  گهیوقت بود که د یل یبهم نگاه کرد خ شدینم  افتی  یو خشک یسرد گهیکه توشون د ییچشما با
 روح نبود یآرسام سردو ب  یچشما

 بلند شدو گفت:   آروم

 کشم یم شویبق  اموی بعد م کنمی استراحت م کمی _من آرسام

 کنمیجمعو جور م  ناجاروی_باشه برو منم تا اون موقع ا

 ی _اوکآرسام

 ینقشه چ هی دنهیکش یآقا نگاه کردم نگاه کن برا یها  یکار  فیآرسام به کاغذ باطله ها و کث بارفتنه
 کنم؟ زشیتم یبودن حاال چه طور  ادیقدرم ز یچ  دمیکش یهکارا کرده آ

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

 اوووووف 

 مردم یم یشد داشتم از خستگ تموم

کنمو خرابش کنم   یطون یش خواستمینم دیکاره آرسام افتاد نه اشتباه نکن مهیچشمم به نقشه ن  کهوی
 هستم یگل  یلیبار ادم باشم بله من دختر خ  نیاول یخواستم برا یاتفاقا م 

 افتادم به جونه نقشه هاش!!!  رفتمو
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 )آرسام( 

طرحام خوابش برده بود کپ   یآرام که رو  دنهیرفتم باد  نییبلند شدمو از پله ها پا  دمیکش یا ازهیخم
  رشهیشمو که زکنار بزنمو نق نویا ی شد حاال من چه طور   یپـــــــــــــــه واقعا عال سادمیکردمو وا

 مچاله شدن رشیبکشم؟نقشه هامو بگو حتما االن ز

خوده   یدار یب  یخواب مظلوم بود اماتو یسمتش رفتم به صورته نازو معصومش نگاه کردم تو به
کاناپه گذاشتمش به سمت نقشه هام  یزدم و آروم بلندش کردم رو یبود لبخند کوتاه  طونیش

نقشه هام خوابش   یده به آرام نگاه کردم پس بگو چرا روگرد ش یشون با چشما دنهیبرگشتم که با د
 برده 

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

 کارو آرام کرده؟  نیا یعنی_واقعا ریام

 م یهی_ا

 روانپزشکه؟ یمگه تو نگفت ی ول  هی_کارش عالاشاری

بهش علقه نشون داده    یاز همون بچگ یعنیشرکت باباش هم نقشه کش بوده  یخب تو  ی_آره...ول
 ه یخودش روانپزشک   یرشته اصل یول

 کنه؟ ی _االنم کار مریام

 کار بکنه  خوادیدلم نم میندار یاز ی چون به پولش ن ذارمیاالن من نم گهید ی_قبل آره ول

 آرسام   کنهی که نم یکلفت ای یکارگر  کنهی علقه خودش کار م ی_اون براریام

  خوادیفعل نم گهیخب م  یول زنمی مطب براش م هیاره خودش گفتم اگه دوست د ی_خب گذاشتم پا
  یمنعش نکردم ول  کنهیم  یدگیرس  ضهاشیاز مر یدوستاشو اونجام به بعض شهیپ رهی اوقاتم م یگاه
 برو یاگه دوست دار  یول ستین یاز یمن گفتم ن دینظرمو پرس  یوقت

 گفت؟  ی_خب اون چ اشاری
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 ی تو بگ ی_گفت هرچ

 زن حرف گوش کن  گنیم نیبه ا ولی_اریام

 می_اه

و بدون نقص بود البته اگه خط   یبود عال  دهیکه آرام کش  یدستم نگاه کردم طرح ینقشه جلو به
 م یریصفحش که نوشته بود "نقشه برج زهرمار" ازش فاکتور بگ نییپا  یخوردگ 

 کنفرانس یبرا  مشیبفرست  دیبعد آمادش کن  یگانی با دیبفرست  نوی_ حاال ا

 آرسام  می تنش کن  یچ ی_واریام

 زدو گفت:  یتعجب سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم که چشمک با

 یز یچ هی دیلخت باشه با دیکه نبا یطور  نیکنفرانس؟خوب هم یبرا  میآمادش کن  یگی_مگه نمریام
 گهید میتنه نقشت کن 

روشن کردم    لمویپسره عقلش هنوز کامل نشده بود موبا نیبه نشونه تاسف براش تکون دادم ا یسر 
 داد یبهم انرژ  طونش یشادو ش  یبه آرام زدم که صدا  ینگو ز

 ی _سلم گوگول آرام

 دم یرو نفهم یانرژ  نی واقعا علت ا یول  یبه من گفت گوگول نیبازا

کرده بود هرروز   یدختره کار  نی رفتارها و کارهاش عادت کرده بودم ا نیکردناشو ا یطونیش نیا به
 شهیبعد بزنم به سرم هم ختهیتوش نر یز یچ نمی شامپورو نگاه کنم بب یبرم حموم اول تو نکهیقبل ازا

  ید وقتیبا  شهیهم خوردم یبعد من م ختهیفلفل توش نر نمی تا بب  دیچشیاول خودش از غذام م دیبا
تهشو   مییقبل از خوردن چا اینکنه  سم یخ  اینزنه   غیفکرم مواظب باشم که آرام خانوم تو گوشم ج یتو
لب  ا ی پدم  یهر وقت آ شهی هم  دیکه نکنه خانوم توش جک و جونور انداخته باشه با نمیوب بب خ

  رمیم میقمست کنمی عادت کردم هروقت گمشون م  کردمی م داشیآرام فضول پ شه یپ کردمی تابمو گم م
 یباز  یکل نشستمیم کردمیپدمو روشن م یآ یوقت دیبا شهیاتاقشه هم یتو نمی بیتو اتاق ارام که م 

خانوم از    نیا دمیرسی خودم م  یبعد به کارا کردمیخانومو حذف م یدخترونه دانلود یباز  یاونم چ
بود  دهیر د یپدم افتاده بود دست ام یهم که آ یو روز   کردیدانلود م یپد من همش باز  یآ قیطر
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 هی نیدرآوردن به خاطر هم یمسخره باز  اشاریمسخرم کرد و همراهه  یدخترونه دارم کل یتوش باز 
  نهیپد ع  یآ هیرفتمو   ستیقبول ن هیماله تو اپله ماله من هوآو گفتیکه م دمیخانوم خر یتبلت برا

  نکهیقبل از ا شهیهم کردم یم دایاتاقه اون پ یپدمو تو یآ دیبا شهیاما هم دمیماله خودم براش خر
  گهید یمسائل و دردها  یهامو خودم بخونم قبلش سرکاره خانوم نشسته همشو خونده و کل لیمیا
رفتارها و کارهاش   نیعادت کرده بودمو ا گهیبچه سه ساله فضوله د نهیع یو دو سالشه ول  ستیب

کلفه نبودم به  ای ی بانرفتارها عص  نیچرا از ا دونمیشده بود و نم میاز برنامه و عادات زندگ یجزو
 اومد  یبودم...نه دوست داشتم نه بدم م یبهتر...خنث یعنم

د   یدیجلوته که جوابمو نم  تهیاون عفر ای یدیالل؟باز دختر د ای یآرسام؟کر شد  یزنی_چرا حرف نمآرام
 گهیبنال د

 صداش به خودم اومدم... دنهیشن  با

 پراز تحکمم گفتم:  یصدا با

   یگیخودت م یبرا یدار  ی_چ

 ؟ یحرفتو بزن چرا زنگ زد  یچی _هآرام

 شمی_زنگ زدم بهت بگم که دارم وارد نقشه مرحله دوم م

مرحله ازتو   هی شمیو وارد مرحله سوم م  زمی ریسلم دومن اتفاقا منم دارم کشمش م کی_اوال عل آرام
 جلوترم 

 چیبار اول ه شهی...همکنهی درست م کیک شهیداره مثله هم دمیبعدا فهم  یتعجب کردم ول  اولش
خرابش کرده و مزه   دونمیچون م  خوردمیباشه و خودش درست کرده باشه نم د یکه جد یک یاز ک وقت 

 بار خوشمزه شده!!!  نیا دونمیچون م خورمیازش م کنهیاما بار دوم که درست م  دهیزهره مار م 

 میوارد نقشه مرحله دوم شد گمیآرام دارم م نی_بب 

حاال نوشته بعد  دیکه نوشته شده بود کشمش هارو قبل از آرد اضافه کن  نجایخدا لعنتت کنه ا ی_اآرام
 اد؟ی با عقل جور در م نیاز آرد آرسام تو روخدا ا

 _آرررررام 
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 خودم  ی_جانم آقاآرام

 لرزه یژله شده و همش م نهیخانوم ژله داده به خوردم دلم ع  نیپوف از پس ا دیدلم لرز ته

 رت باش خداحافظ...مشغوله کا  الیخی ...بنی_بب 

 ش یبخور دمیم یطور  نیکن بدرک هم   ؟ولشیگفتیم یچ ی_نه توروخدا داشت آرام

 صداش زدم:  باتعجب

 _آرام 

  ی...اه...کار یبه من چه وارد نقشه مرحله دو شد ؟خبیزن ی صدام م یه هیآرامو زهرمار چ  ی_اآرام
  ریتا دلتو ضعف بندازم و شکمتو س ادیرو اماده کنم بوش ب یکوفت نیا گهیتا دوساعت د دیبا یندار 

 خراب نکن اه  دمویشوهرم کش یکه برا یشوم ینقشه ها ؟لطفا یکار دار  یکنم چ

خدا  یسرش شلوغ بود؟نقشه شوم؟ا نقدریا یعنیشدم قطع کرد؟!! رهی خ میبه صفحه گوش باتعجب
بود خودش همشو لو داد لبخند   نجایا شی جالب یباشم ول  یا گهیمنتظر چه اتفاقه د دیبار با نیا

 یدروغ چرا با حس کردنه بو یغذا دله منو ضعف بندازه ول  یبا اومدنه بو  خواستیزدم م یمحو
کنارم گذاشتم دارم  مویباال انداختمو گوش یشونه ا رفتیدر م  شییخدا میتمامه خستگ رامآ یغذا

 ی عجب مزخرفات  زنمی حرف م یادیز

 زنگ خورد آرام بود لمیگذشت که دوباره موبا قهیچند دق 

 _بله

 ؟ یاعصابم داغون بود چرا زنگ زده بود دیببخش  ی_سلم آرسامآرام

 ؟ یدرست کرد کو ی_ک

 ؟ یک ی_االن تو نگرانه ک آرام

 شدم هول

 نه؟  ایبه تو چه که درستش کرده  اخه

98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 202

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



 شمی_نه نه بهت زنگ زدم بگم وارد مرحله دوم دارم م

 ؟ ی_مرحله دوم چ آرام

 گفتم:  باحرص

 ن _نقشمو

  نقدری!چرا ا؟یگفت ی...جـــــــــــــــانم؟؟؟!!! تواالن چادتی شوین یریش  ی_آها به سلمتآرام
 ؟یچه طور  یعن ی یعنیزود؟!

 افتاده بود شی تازه دوهزار خوبه

 کار کنم؟ ی_حاال من چآرام

 شرکت   ایخودتو آماده کن ب یچ ی_ه

 آماده کردم   کموی آرسام؟من هنوز نه نهارو درست کردم نه ک امی _اونجا چرا بآرام

 ...نی از دست ا ای خدا پوف

 دونستم یدارمو خودم نم ییکدبانو عجب

 میدار  یمهمتر  ی_اونارو ول کن دختر ما فعل کارها

 کردنه شکمه توهه؟  ریمهمتر از س ی_چه کار آرام

 گرفته بود اما...  خندم

 _آررراااام

 ام ینشو االن م  یخب عصبان  یل ی_پوووف خآرام

 که همه اعضاش مردن پس طرز پوششت درست باشه یجلسه ا هی یتو  ییایآرام قراره ب نی_بب 

 98 گفت:  باحرص
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 داره؟ یبی_مگه پوشش من چه عآرام

 ؟یدیفهم ینداشته باش ظیغل  شیو ارا یکه مانتو کوتاه نپوش نهی _منظورم ا

  نویباره دومم باشه؟ا نیکردم که ا ادی ز شیآرا ایتو حلقتاااا چندبار من مانتو کوتاه  امی_جفت پا م آرام
چاکش  نهیعاشقه س کنهی االن فکر م گمیاما تو نه خودم بهش م  یبگ تتیعفر   یبه اون منش دیبا

 یدار  رتی روش غ ویشد

  یکه من اصل به اون منش یدرحال  دادیبه خرج م   تیحساس  یلیخ  میمنش یزدم آرام رو یمحو لبخند
 تعجب داشت  ینفر برام مهم بود که خودمم برام جا هی برام مهم نبود فقط  یعنیهم نداشتم  یتوجه 

 دادیم یخوردنش بهم انرژ   حرص

 ؟ یبود کار ندار   نیمنظورم ا دیببخش ؟ای_کرم ندار آرام

 کردمو گفتم:  یا خنده

 _نه...خدافس 

 ی _خدافس گوگولآرام

 ست یکه ن ست یدختره آدم بشو ن نیردم احرص تماسو قطع ک  با

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

جور   نیو ا سی مهندس و رئ پی ریدوتا هم ت نیالبته هنوز شروع نشده بود ا میجلسه نشسته بود  یتو
 شده بودن  یبرداشته بودنو جد زهارویچ

 س ی امادس جناب رئ زی _همه چریام

 ارن؟ یم فی_مهندس خانومتون هم تشراشاری

 _خانومشون؟منظورتون خانومه رستگاره؟یرسول

  یبرا دی با شونمی)باحرص بهش نگاه کردم که خودشو به اون راه زد(ای_بله البته خانومه تهران اشاری
 حضور داشته باشن  نجاینقشه ا حی و توض هیتجز
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 دن؟ ینقشرو کش نی_مگه خانومشون ایرسول

 ارنیم فیتشر نجایارائش به ا و امروز جهت دنینقشرو کش  نیا یتهران ی_بله خانوم آقاریام

و کارهارو خراب   رهی بگ یموضوعو باز به مسخره باز  نی نکنه ا دیرسی م دیکرده؟االنا با  ریچرا د ایخدا
بودن به جز   دهیبهم نگاه کردن همه رس  یبا نگران اشاریو   ری که ام دمیتوموهام کش یبکنه کلفه دست

 یباش امروز برا مئنمط گذرمیکارت نم  نیاز ا گهیبار د نی ا کنمی آرام به خدا از وسط نصفت م یآرام ا
به قطعات    یچه طور  نیو تماشا کن بب سایدختر بچه بلند کنم فقط وا هی یبار قراره دست رو نیاول

  یرهامثل کا قاینگرفته دق یماجرارو دوباره جد نیسر فکر کنم ا رهی دختره خ کنمیم  متی تقس یمساو
 گشید

در   کهویکه  کردمی و نابود کنم فکر م کهی ت کهی آرام و ت خواستمی که م ییحرص داشتم به روش ها با
خانومانه وارد اتاق شدو همه به   یلیکه آرام خ  دمیاتاق کنفرانس زده شد و در کمال تعجب د

اوه پس   گهیبه احترامش بلند بشن د دیهمسره بنده هستن پس با گهیاحترامش بلند شدن بله د
 کردن ی حرکات خانومانه هم بلد بودنو رو نم نیازا شونیا

هم   یآب یشالش رگه ها  دیخوشرنگ همراهه شال و شلوار سف  یآسمون یمانتو آب هیشدم   قیدق بهش
  شیپاشنه بلند بود آرا شهیخوشگل شده بود به کفشاش توجه کردم کفششم مثله هم  یلیداشت و خ

  نیبه خودم تشر زدم ا یشده بود عصب  بایجذاب و ز یلیخ  یصورتش بود ول یرو   یکم  یلیو خ میمل
 ...اه...دهیحرفا از تو بع 

 روبه همه گفت:  یبا لبخند جذاب  آرام

 بودم  ک یتراف یدرواقع تو دمیبه حضورتون رس ریکه د د یببخش دینیبش  دیی_لطفا بفرماآرام

 !!دینیبش  دییبفرما یخانومه تهران  ستی ن ی_مشکل ریام

االن اگه  نیا یعن ینگاه کردم  ر ی من هم با حرص به ام دمیلحظه جا خوردنه آرامو به وضوح د کی
 مرد؟ ی م ذاشتیآرام نم  یمنو رو لهیفام
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نقشرو خوب   یبهایپوشوندنه ع  یو حت  حیبودم واقعا طرزه توض حاتشیجملت و توض محو
 نیلباشون بود و توجهشون به آرام بود که هم یرو یکردن بود همه لبخند انیو درحاله ب  ستدونیم

نذارم مردا   ینطور یبدمو ا  حشیخودم توض تونستمیچرا از آرام استفاده کردم م شدیامر باعث آزارم م 
دارن   ینطور ینشسته و ا نجایبهش لبخند بزنن!انگار نه انگار شوهرش ا  ینطور یا  یحت ای و  توجهبهش  

 کنن یبا لبخند ژکوند بهش نگاه م

 یدار  نقدریچرا ا ینبود ینطور یکه ا ه؟تویچ گهید یخرک یها یباز  رتیغ نی؟ا یگیم  یچ یدار  پسر
 !؟؟؟یدیبه خرج م  تیروش حساس 

ه آرام که با لبخند داشت به همه نگاه اومدمو ب رونیب  مییدست زدنشون از توهمات فضا یصدا با
 گا ین  نارویپوف ا کردنی با غرور و افتخار داشتن به آرام نگاه م اشاریو  ری نگاه کردم ام کردیم

 کنه ی م یدار ینقشرو خر نیا ونیلی_شرکت ما با صد میرسول

 بهتر بگم هول شد  ایپوزخندم نگران شد  دنهیبا د   ریزدم ام  یپوزخند

 کنه یم یدار ینقشرو از شرکت شما خر نیا ونیلی_شرکت ما با صد و ده میفرج 

 بکنه  ریتغ زهای چ یل یخ دینگاه کردم وقتش بود با بهشون

 نقشرو بفروشم؟ خوامیگفتم که م ایمن آ ونی_آقا

و   ریقسمت نقشه ام نیا یآخه تو کردنیهم داشتن با تعجب بهم نگاه م  ریو ام اشاری یحت همه
 با خبر نبودن در واقع نقشه آرام بود  اشاری

نقشرو   نیبدونم کدومتون ا  خوامیبفروشم فقط م   دنویکه همسرم کش ینقشه ا  خوامی_من نم
  یکنه و حت ادهیپ هیترک  ینقشرو تو نیا تونهیم ییشرکت ما به تنها شهیو وارد کار معامله م پسندهیم

ما   رکتبا ش توننیکه ادعا دارن م  ییا شرکت هاب  خوامینوامبر بشه اما من م  ازدهیوارد مسابقه بزرگ 
  یشرکتها  یها و نامه ها امیپ لهی که من هرروزه س  دیدونیوارد معامله و کار بشن کار بکنم خودتون م

  یکه شرکت ما با هر شرکت  دیدونیاما خب خودتون م کنمی م  افتی وارد شدن کار با ما در یمختلف برا
 شه یوارد معامله نم

 زدمو ادامه دادم  یبهم نگاه کردن لبخند مرموزانه ا همه
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 م یکنیم سکی ر اردیلیم  کیدر واقع با  ادیجلو م  هیسرما اردیل یم کی_شرکت ما با 

 شرکت رستگار گفت:  ندهینما

 اد یو صد جلو م ارد یلی م کی_شرکت ما 

 کنارم نشست  یبود آرام به سمتم اومد و صندل  دهینرس خواستمیکه م  یزانی به م نوچ

 زد و آروم گفت:   یبخش نانیگفت که آرام لبخند اطم یز یتو گوش آرام چ  ریما

 نگران نباش  کنهیکار م  یداره چ دونهی_حتما مآرام

 شرکت رستگار انداخت و گفت:  ندهیبه نما یز ینگاه تمسخر آم  یرسول

 م ییایجلو م اردیلی_ما با دوم 

 هنوز مونده! گهید کمی خب

 شرکت رستگار با حرص گفت:  ندهینما

 مییا یو هفتصد جلو م اردیلی_ما با دوم 

 زدم   یپوزخند

 ازما  اردی از شما و چهارمل اردیل یبا چهار م شهیوارد معامله م  یرسول ی_شرکت ما با شرکت آقا

 زدوگفت:   یلبخند گرم یرسول

 افتخاره جناب مهندس  هی_ما

 شرکت رستگار بهم نگاه کرد و گفت:  ندهینما

از شرکت پدر زنتون   دیبود و شما با یرسول  یاز آقا شتری شرکت ما ب  یشنهادیاما مبلغ پ یتهران ی_آقا
 یرسول  ینه آقا دیوارد معامله بش دویکن  تی حما

 98 نگو  یز یچ یعنیرون پام گذاشت که   یآروم دستشو رو آرام
ین
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 شرکت پدرش گفت:  ندهینگاه کردم که روبه نما  بهش

شرکت بزرگ و   هیرستم زاده شرکت ما  یما وجود نداره آقا یشرکت و کارها یتو یدی_اوال باآرام
...شما  انیکه برامون سود داشته باشه نه ز میشیوارد معامله م یجهانه و ما با شرکت  یمطرح تو

  ولمقدار پ نیپدرم با ا یکه شرکت ها دونمیمن م ریخ   د؟مسلمایکن  سکیر ارد یلی با چهار م  دیحاظر
  یبرا یکنه و مشکل  سکیر تونهیم اردیل یبا چهار م شونیاما خب شرکت ا کنهینم  سکیوقت ر چیه

پول هردو طرف بسوزه اما ما از   یکه حت  فتهیب  یچون امکان داره اتفاقات  ادیهردو طرف به وجود نم 
 میمطمئن هست یرسول یجهت آقا

 زدوگفت:   یلبخند یرسول

 ی افتخاره خانوم تهران  هی_ما

دختره گذاشتن به وضوح حس کردم که دست آرام داغ شد لبخند محو   نیا یمنو رو  یلیباز فام  پوف
 دختر  نی زدم از دست ا یپنهون 

 شونهیرستگار...نوبته شرکت ا  یو اما شرکت آقاشد  نی گستر تع انی_خب حاال شرکت رااشاری

نقششون شد به اندازه نقشه ما خوب نبود    لیو تحل هیشرکت رستگار بلند شدو مشغوله تجز  ندهینما
 بود چرا؟چون مبلغ اونا ازماله ما کمتر بود  یتمندیها لبخند رضا  یلیلبان خ  یاما بر رو

 تو گوشم گفت:  یم یبا لحن مل آرام

 ن ی آرسام؟لبخنداشونو بب یبکن   ییخوایکار م  ی_چآرام

 تحته کنترله  ز ی _نگران نباش همه چ

  یتو سشیکه رئ یخودش قدرتمند بود که بخواد اون نقشه ا ینبودم شرکت ما به اندازه کاف نگران
 کنه)منظورم خودمم!!:(  یاجرا و عمل ییسرشه به تنها

نوبت اون دوتا بود بعد از   گهیدادن حاال د یوکنگاه کردم که اونا با سرشون علمت ا اشاریو  ریام به
نقشه  نیهمچ یانتظار دارن من رو نایهمه به سمتم برگشتنو نگاهم کردن االن ا  لی و تحل هیاتمام تجز

 98 !!کنن؟؟ی دارن بهم نگاه م یطور  نیکنم که ا یگذار  هیسرما یمزخرف
ین
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 میشی گسترغرب )شرکت ما( وارد معامله و کار م انی_ما با شرکت رایفرج 

 شد  داریزدم نشونه اول پد  یپوزخند

 رستگار  ی_ما با شرکت آقایار ی

البته  نهیکه قراره توسط شرکت من له بشه ا یشرکت نی نگاه کردم خب اول یار یباال آوردمو به  سرمو
 بعداز شرکت جناب رستگار 

 _چه قدر؟ ریام

 ونی لیم ستی_دویار ی

 ون؟یلی م ستیزدم همش دو  یز ی تمسخر آم  پوزخند

 کرد و بعد روبه من گفت:  یبه همه نگاه ریام

 _با اجازه شما جناب مهندس  ریام

 شروع به حرف زدن کرد  ریدادم که ام دوییسر علمت تا با

شرکت    نیعامل ا ریاالن به عنوان مد نیو از هم میشی وارد کار م  یو رسول  یفرج  ونی_ما با آقاریام
برج   هیو محظ اطلعات  میکن یمعامله رو قبول نم  یبرا  یشرکت  چیدرخواست ه گهیکه د کنمیاعلم م

 س  هیترک یتو  یو گردشگر  یحات ی تفر

 موزمارانه ادامه داد: اشاریبهم نگاه کردن که  همه

 شما  یاز شرکت ها هیاز ما و نصف بق هیگستر غرب نصف سرما انیاز شرکت را نی _زماشاری

 شرکت رستگار برگشت  ندهی به سمت نما ریام

 شرکت شما چه طوره؟  نیزم  فایوضع داشتن و ا_شما چه طور؟ ریام

 از ما نی...زممی...انیشرکت رستگار_زم ندهینما

 _در کدوم نقطه؟ اشاری
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 ه یبرجه مسکون هیتهران چون  یمنطقه خوب تو هیشرکت رستگار_خب...خب... ندهینما

چون به صرفه تره هم  میگستر غرب وارد معامله بش انی_به نظره من بهتره که با شرکت راامنشیآر
 افتخار شرکتمون هیما

 گفتم:  نهیبه س دست

که شرکت ما با هر   دیدونیخودتون م شهیگذار شرکتتون هم م هیسرما انی_قطعا شرکت ما از حام 
که  یینشون دادنه خودتونه ما با شرکت ها یفرصت برا نیو االن بهتر شهی وارد معامله نم یشرکت

از   یو خطر  میکنیبهشون کمک م  یاوج ورشکست ای یسخت  نهیقطعا ح شنیهامون وارد معامله م با
 د یدونیخودتون که بهتر م ینخواهد کرد االن دور دور رقابته نه دوست دیجانب شرکت ما اونارو تهد

 هول شدشون نگاه کردم  یبه صورت ها یلبخند معنادار  با

 م؟یه؟هیکه منظورم چ  دیدونی_خودتون م

  اردیلیکه با چهار م  ستین یاما بودجه ما طور  میبا شرکتتون وارد معامله بش می_ما دوست دار رادمنش
 کنه  سکیبتونه ر

 زدوگفت:  یلبخند اشاری

  دیتونی چه قدر م دییای شده جلوب نیبودجه تع  زانیشرکت ما شما با م  ی_هرگونه خسارت پااشاری
که از اوضاع   یالبته به شرط  میکن ی ارو مشرکت شم یوضع اقتصاد  تیما رعا د؟قطعایوسط بذار

 د یسوءاستفاده نکن

 میریهم م  اردیلی رفت تا مرزه دوم شی کارها خوب پ مییا یجلو م  ونیلی_خب ما با چهارصد م رادمنش
 خوبه؟ 

 تکون دادمو گفتم:  دییبه نشونه تا یسر 

 شهیاالن نوشته م نی_قرار دادها هم

و   شنیما واقع م تی ...تحت حمای...فرج ی...رسولامنشیرادمنش...آر ونیآقا  ی_وشرکت هااشاری
 و... شنیما محسوب م یشما جزو رقبا  هیتمام یشرکت ها
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 و ادامه دادم: اشاریحرفه  هیبق

خودتون   نیتا قبل از ا  کنمیهمتونو ورشکست م یشرکت ها گذرمینم  یکس چیکه از ه  دی_مطمئن باش
که دوست   ییشرکتها خوامینداشتم اما از امروز به بعد مکس  چیبه سره شرکت ه  یکار  دیدونیم

که کم دلو جرات هستن   هیبق یشرکت ها یشرکت ما و با دلو جراتن آشنا بشمو باهاشون کار بکنم ول
 یکار برا نیکه ا دیدونیخودتون م  ارمی تا مرز ورشکست شدن بهشون فشار م ستنین  سکیاهل ر و

 راحته  یلیمن و شرکتم خ 

  یرو یمند  تی که قرارداد با ما بسته بودن لبخند رضا ییکردن اما شرکتها یبهم نگاه م یبا نگران  همه
ندارم   نایبه شرکت ا  یکار  چینقشم بود مگرنه من ه یکارها فقط به خاطر اجرا  نیلباشون بود همه ا

جلب  یبرا  ها دیتهد نیازا نکهیچند نفرو از نون خوردن بندازم متنفر بودم از ا ادیچون دلم نم
 ورشکست کردنه شرکت رستگار الزم بود یبرا یول  کردمیاستفاده م گهید یشرکتها

 شدمو گفتم:  بلند

 د ی_جلسه تموم شد خسته نباش 

 میشیمهندس...مام وارد کار م  دیسی_وایاحمد

 طور  نی_مام هم یمحمد

 د ی_رو شرکت مام حساب کن ماهرو

 نگاه کردمو گفتم: اشاریو  ریام به

 خرسندم  ار یشما بس  یبا شرکت ها  یاز همکار  دیکارهارو بد بی_ترت 

 شرکت رستگار نگاه کردم  ندهینما به

 جلو وبهش گفتم:  رفتم

جلسه به رستگار خبر بده و بهش بگو که نقشه ما  نیا یگستر غرب وتو انیشرکت را تی _برو موفق
به بعد شرکت دومادشو   نیازا ونیل یم ستیما فقط دوو داشت و نقشه و کاره ش  اردیل یارزشه چهار م

بهش بگو   ستمیولکنش ن نمیبه چشم نب شوینشونمش و بدبخت اهیدشمن بدونه چون تا به خاک س  هی
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  هیانتقام به خاطر تمام هی هاشی خوشبخت هیانتقام از خودشو تمام  هیانتقامه  هیکارها  نیهمه ا که
 که منو دخترشو داده ییعذاب ها

 به رستم زاده نگاه کرد سادویشرکت رستگار با تعجب بهم نگاه کرد آرام کنارم وا ندهینما

 زاده به آرام نگاه کرد و گفت:  رستم

 د؟ یبه همسرتون بگ  ی ز یچ دییخوا ی_شما نم

 گذارم هیسرما هیفقط  ستمین ی_من کاره اآرام

 جلو اومد  ریم زد و ا یبه آرام نگاه کردم که لبخند باتعجب

 شرکت هستن یگذارها هیخانومتون از امروز جزو سرما یتهران ی_آقاریام

 بهم زد ینگاه کردم که لبخند قشنگ  بهش

 _اما آرام تو... 

 آرسامم رمیگیزن خوبو زحمت کش پشتتو م هی نه یزنتم ع  ی_تا وقتآرام

 آرسامم..."   رمیگیزنتم پشتتو م ی"تا وقت

و   دونهیاون خودشو زنم م فتهیب  دیاتفاق نبا نیا شهیامکان نداره آرام داره بهم وابسته م نینه ا یوا
  ی...ولدی...نبادی...نبایا گهید زهی نه چ هییرابطه جدا نیچون اخره ا ستیاصل براش خوب ن  نیا

 االن... 

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

 وارد اتاقم شد و تندتند و باعجله گفت:  اشاری

 ا یلحظه پاشو ب  هی_تورو خدا اشاری

 شده؟  ی_چ

 ا ی_تو بلند شو باشاری
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 قراره راه ببندازن  یدوباره چه مسخره باز  ستیبلندشدم معلوم ن دمویکش یپوف

 ه؟ی_ها چ

 گا ی_اونجارو ناشاری

 جا خوردم   یصحنه مقابلم حساب دنیکه اشاره کرد نگاه کردم با د یسمت به

 !!کنه؟ی کار م ی_آرام اونجا چ 

 _حرف نزن...فقط گوش بده اشاری

 

 

 

 )آرام(

 زدمو ادامه دادم یلبخند

  خوامیشرکت من م یمشاور مال  شمیم یگذارها و به نوع   هیسرپرست سرما شمی به بعد م نی_من از ا
به هدفمون  میتا بتون دیکن یگذار  ه یسرما دیتونیکه م یانجام و تا حد فتونویکارها و وظا یکه به خوب

 م یکه ورشکست کردنه شرکت رستگاره کار کن

 از مردها با تعجب گفت:  یکی

 _اما اون شرکت که ماله پدر شماست 

 زدم   یپوزخند

که به نفع همسرم و   کنمیم یشرکت پس مسلما کار   نیا سی رئ  می_بنده االن همسره آرسام تهران
پول   اردیلیهم جزو اهدافمونه من ده م هگید ینه تنها رستگار بلکه شرکتها انشی شرکتش باشه نه به ز

 98 اول من بعد شماها باشه؟  ذارمیوسط م
ین
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نفر   هیتا به  میوسط بذار یکه هممون مقدار  ستیبهتر ن ی ول یخانومه تهران   ستین ی_مشکل یفرج 
 اد؟ یفشار ن  ادیز

که دارم   ییبا پولها خوامیمن م ونیآقا دین یبب کردمیکارو نم  نیاومد ا ی_مسلما اگه به من فشار م
  نیکه ا دیباش  نیکنه پس شما در فکر ا شرفت یپ شتریکه هست ب ین یکنم که شرکت همسرم از ا یکار 

حرف   اهراد و حق پن ونیآقا شونیا نی مصرف بشه من با معاون یبه خوب ذارمی که وسط م یا هیسرما
که هست باالتر بره   ینیکه حقوقه کارمندها از ا گمیکمکتون کنن م شتریکه ب گمیبهشون م  زنمویم

  دیکارگرهارو جمع کن  یبذارن لطفا همه کارمندها و حت  هی کارها ما نیا یاز جونو دلشون برا دیفقط با
 بشه  یصحبت  هیباهاشون کار دارم بهتره با اونام 

 شهی همه کارها داده م بی _حتما چشم ترت یفرج 

 زدمو گفتم:  یلبخند

 د یو به برنامه هاتون برس دیبر  دیش _خوبه...خسته نبا

 شکرت  ایخدا ادی" خوشم می"تهران  دمیجد هیل یزدم چه قدر از فام  یرفتنشون لبخند با

برگرو مرتب   یسر  هیکه داشتم  یوارد اتاق شدن بلندشدمو درحال  اشار یباز شد و آرسام به همراهه  در
 گفتم:  کردمیم

 د؟ یکنی کار م یچ  نجای_شما ا

 ا یب  رونی ب هینقشش فرو رفته بابا کاف ی_اوه چه قدرم تو اشاری

 صورتش بود   یرو  یآرسام نگاه کردم که اخم کمرنگ به

 همون طور که چشمش به من بود گفت:  آرسام

 رون ی برو ب اشاری _آرسام

 افتاده آرسام؟  ی_چرا؟اتفاق اشاری

 98 با آرام حرف بزنم...تنها...   خوامی_م آرسام
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 214

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



 رفت   رونی ب راشا یآرسام نگاه کردم که   به

  تی احمق رو مهر یکن یزندگ یبا چه پول  ییخوایم یازمن جدا شد یوقت ؟تویکارو کرد نی_چرا اآرسام
 یدیاونو هم که بهم بخش یحساب کن یتونیهم که نم

ببخشم قبول  موی کردم تا مهر یآرسامو راض  یکه با چه بدبخت دونستیزدم خدا م  یکوتاه لبخند
باهاش ازدواج   هیفکر کنه به خاطر گرفتنه مهر خواستمیبود نم   دهیو االن دوباره پاشو جلو کش کردینم

که   یعشقاومد اما من به خاطر  یمن هرچند آرسام از عهده دادنش بر م نیسنگ  هیکردم اونم اون مهر
 دم یبهش بخش  مویبهش داشتم مهر

کارو کردم تا تو فکر   نیکمک هات ا هیامزنه اما من فقط به پاس تم هی بانهیپشت هیکه مهر دونمی_م
زدن باهات ازدواج کردم درضمن نگران من نباش   غیبه قوله خودت ت  ای هیبه خاطر گرفتنه مهر ینکن 

 آق آرسام من آرامم نه برگه چغندر  امی من از پسه خودم برم

 گذار شرکت؟  هیسرما یاون وقت تو شد شناسنیتورو به همسرم م نجای_همه اآرسام

کنم چه از   یکار  تونمیدخترمو نم  ه ی...گفتم که تا اخرش پشتتم فکر نکن دونمیآرسامم...م دونمی_م
 ؟یچه از نظر معنو ینظر مال 

 : دی مشکوکانه پرس آرسام

 از چه نظر؟  ی_معنوآرسام

 _اونش به خودم مربوطه

 _آرام آرسام

 بپزم   کیخونه برات ک میبر  ایبچه ها بعد ب شیپ م یبر ایاالن ب کنمی_بس کن آرسام خواهش م

 با حرص ادامه دادم:  بعد

 اعصابمو امروز داغون کرد  کهی_اون ک

 98 ؟ی_موفق به درست کردنش شدآرسام
ین
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 کنمی_نه واهلل...برگشتم درستش م

 خودت  یبرا یشد ییشوهر کدبانو ی_خونه آرسام

 خدا  ییدلم قنج رفت ووو ته

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

 حرص گفتم:  با

 م؟ یکار کن  یحاال چ_

 تااالن بوش رفته باشه   دی...شادونمی_نمآرسام

 خودشونو بهمون رسوندن   عیسر اشاریو  ریام

 ه؟یچه طور ادیغذا م یخونه و بو   گردمیبرم گهیم  یسرکاره آقا که ه ی حرفا نیا مین ی_ببریام

که   یک یکار کنم؟بااون ک یحاال چ  اینگاه کرد خدا رویرفت و آرسام هم چپ چپ ام  یلیو یلیدلم ق ته
 یسوختگ یخونه بو  یمن سوزوندم هواکش ها روهم روشن نکردم اقل بوشو ببره االن حتما کله فضا

 دهیم

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

افتاد به سرفه کردن من  کهویکه   دیکش یقیوارد شد و نفس عم   رینفر ام  نیخونرو باز کردم که اول در
 مینگاه کرد ریبه ام  یجد افهیق یندون ول خ ییبا خجالت و آرسام هم با چشما

  میشیباعث م  اشاریکه منو  هییبو ن یهم هیسوختن یبو نکهیزنته آرسام؟ا یغذا یبو نهی_اه اه اه...اریام
لذت بخشه و بهت آرامش    یلیبو برات خ نیاگه ا میغذا بخر رونی از ب میشیبشه بعد مجبور م جادیا
 ی دیچرا زحمت به زنت م گهیخونه ما د  ایخب هرروز ب دهیم

  یسوختن یغذا یکه به بو یعاشقه آرام نقدریا میدونستینم  یکردی قمپز در م ی_پس همش داشتاشاری
 بره یم رونیرو از تنم ب یداره که خستگ ییغذاش بو یگیم

   ختی کل گر چارهیب  اشاریبرد که  زی خ  اشاریآرسام به سمته  کهوی
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 من یخدا یدوتا زده؟؟!!!وا نیحرفارو به ا نیارسام ا یعنی شدینم  باورم

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

 ... ری ام ریام ری ام ری_ام

 ی ...فکر کردم مرددمی...چته ترس یذار ی_سرطان خون...اسممو مریام

 گفت:  ریبا اخم جذابش روبه ام  آرسام

 !!ری_باهاش درست حرف بزن امآرسام

بهم زد آزرده    ریکه ام یآرسام بودن که بابت حرف  شونیبهش نگاه کردم...نه بابا...االن ا باتعجب
 شدن؟

 خدا بده شانس  اوف

 بهم زد که...  یچشمک  ریام

 

 

 

 س ی رو برام بنو شهیپخش م  ونیزیکه داره از تلو یتوروخدا دستور اون آشپز  ری_ام

 _خب به شوهرت بگو من کار دارم ریام

 کنه؟ ی م نکارویا یآرسام ک ادیبگو که با عقل جور درب  یز یچ هی_آخه 

خانومت    یبرا نارویرو کم کن تا ا یاون اخبار ورزش  یآرسام صدا  ییهو نمی خب بدش بب  یلی_خ ریام
 سم یبنو

 98 _خب گوش نده آرسام
ین
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به اون گوش ندمو    دمیگوش م ن یدارم به ا یوقت تونمیکه نم وونه؟منید شهی م ی_آخه چه طور ریام
 نشه  میحال

  یز یبا حرص خواست چ ریکرد که ام ادیصداشو ز  رینه تنها صداشو کم نکرد بلکه از حرص ام آرسام
 بگه که آروم گفتم: 

 شهیم  یاالن عصب کنمیخواهش م  ری _بس کن ام

 _فقط به خاطر تو ریام

 ادد لیبهم تحو یبهش زدم که لبخند مردونه ا یلبخند

 ی خانوم ندار  انایاز ک یخبر  گمی_مریام

 باال انداختمو گفتم:  ی طونی با ش ییابرو

 ؟یدوست من افتاد ادی_اون وقت چرا تو به 

 هول شدو گفت:  ری ام کهوی

 داشته باشه؟  یعلت  دی...مگه بایطور  نی...هممی_خب...اریام

 زدوگفت:   یچشمک

 حالشو بپرسم دی...باگهید ممونهیهم جزو ت اناخانومیک  میمیت هی گهی_ما دریام

 گفتم:  یطون ی ش با

 نداره؟ یا گهید لیکه دل ی_مطمئن 

 و گفت:  دیلپمو کش ریام

 تخس  ی_نه خانوم کوچولو ریام

 98 کردم  یخنده ا تک
ین
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 یبا علقه به دستورها ریکه ام  دمیشروع شد درکمال تعجب د ونیزیتلو یپز  کیبرنامه ک نکهیهم
هردوتاشو باهم انجام بده  تونهی که م دونهیحتما خودش م   الیخی خب ب دهیهم داره گوش م یورزش

همزمان دوکارو باهم انجام بدن چشمش به صفحه دستش به قلم و  توننیاما خب مردا که نم 
 گوشش به برنامه اخبار بود وشروع به نوشتن کرد   یکیو اون  ونیزی تلوگوشش به 

 

 _بفرما تموم شد ریام

 گفتم:   کردمی م یپارچ خال  یازش گرفتمو همزمان که داشتم دوغو تو برگرو

 تا براتون درستش کنم  ن ی_ممنون گلم برو بش

 من رفتم یباشه مامان ی جونم  یی_ووریام

 چشمام گرد شد و از خشم فوران کردم  کی ک هیلبخند به رفتنش نگاه کردم که با خوندنه طرز ته با

 

 

 

 

 )آرسام( 

 ش یگاوم یصداشو بلند کرد  نقدریا  یوقت جانمون  هی_ریام

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 _تموم شد؟ 

 با حرص گفت:  ریام

 _بله ریام
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 برداشتمو صداشو کم کردم  کنترلو

 _خوبه تموم شد گوشام درد گرفتن 

 ؟ی کن ی_االن کمش م ریام

 گفتم:  یلبخند حرص دار  با

 _بله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری_امـآرام

 نگاه کردم  ریآرام با خشم به ام غی ج دنهیشن  با

 دراومد؟  غشیکه ج یکارش کرد ی_باز چ 

 با ترس گفت:  ریام

 ی چ ی_به خدا هریام

 دم یشدمو به سمته آشپزخونه دو بلند

 ؟ یزد غی شده آرام چرا ج  ی_چ

 با حرص گفت:  آرام

 ی فهم ی بخون م  نویا ری _بگآرام

من  ییخوایبرات نوشت چرا من بخونمش؟نکنه م ریکه ام هیکی برگه دستور پخته اون ک نکهی_خب ا
 درستش کنم؟!

 یفهم ی _تو بخونش مآرام

گرد  شتریچشمام ب رفتمیجلوتر م ی شروع به خوندن کردم که هرچ ی لیم یاز دستش گرفتمو با ب  برگرو
 98 شدیم

ین
اسک
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  یبه طور   دیزیکشمش بر یمقدار  دیشانه قرار ده یآرد رو الهیپ  کیشکم  یدستها رو کی_به شماره 
و مقدار آب را  دیپا را بلند کن کی کرد  ری که رنگ کشمش تغ نیهم  ردیآن قرار گ یکه پاشنه پا رو

را جمع    هاشکم گذاشته پا یرا رو  زی ر یل یالک خ کیحاال  دیایب  تانیکه تا زانو یبه طور  دیکن  شتریب
زرده تخم مرغ به چپ و راست   انیو با شکمتان در م دی به پشت بخواب دیزینموده و با شماره پنج بر

  شتریحرکت ب  نیاثر ا دیشو یروغن مال   شتریتا زرده تخم مرغ  به بدن شما برسد هرچه ب دیبغلت
بعد به شماره سه   دآتش بمان یرو  تانیکه دستها دیکن یو سع   دیکامل سرتان را خم کن شودیم انینما

  دیبمال  ک یک  یو رو دیندازیتا سرد شود آنگاه هر دو دست را از آرنج ب دیبگذار  دیدست ها را بلند کن
  شیبعد آن را به عقب خم کرده سر پوش رو دیچرخ بده کیآتش  یسر را به طرف جلو برده رو

و در بشقاب   دیو باحوله خشک کن دهیکه دم کند بعد سر را به شماره چهار قطعه قطعه بر دیاربگذ
 د یبه مهمان تعارف کن دهیچ

داشت نگاه کردم که نتونست خندشو پنهون کنه   شیریدر جلوگ یکه سع یکه از خنده ا ریبهت به ام با
 هیبه برگه نگاه کردمو  گهیبار د ه ینگاه کردم   کردیخنده به آرام که با حرص داشت نگامون م ری و زد ز

 درست کنه  یتور دس نی رو با همچ کیخنده تو فرض کن آرام ک  ری زدم ز  کهوی آرام که  افهیبارم به ق

 گفت:  یمبهوت یباصدا ری کردن ام یخندش قطع شد و همراهه آرام با تعجب بهم نگاه م ریام

 نم؟ یبی دارم خواب م  ای دارمی_آرام من ب ریام

 گفت:  یهم بالحن متعجب  آرام

 م ی_فکرکنم خوابآرام

 نم؟ یبی من دارم اشتباه م ای زنهی گاز م نویآرسامه که داره زم نی االن ا نیبب گمی_مریام

 م؟یکنی بهش نگاه م میکه دار مییما نیا ای _و آآرام

 انهی میداریب مین یبب زنمیبه تو م  یکیبهم بزن و من هم  یلیس هیتو  میکن یکار  هی ای_ب ریام

 _قبولهآرام

زد و افتاد  ی غ یمحکم به آرام زد که آرام ج یلیهم س ریگفت و ام یآخ  ریزد که ام  ریبه ام  یلیس هی آرام
 ز یم یرو
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 گفت:  یعصب  یبا صدا ریام

 م یداریآرام واقعا ما ب  یول  ادی نم زشی م زهیر کلیبه ه نهی_ناکس چه قدر دستش سنگریام

باشوک داره به آرام   دمیبرگشتم که د ریکردم باخشم به سمته ام ینگاه  زیم یآرام که افتاده بود رو به
 فکر کنم تعجب کرده بود کنهینگاه م

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

 ی کار کرد یصورتشو چ  نیدستت بشکنه بب ی_ااشاری

افتاده   میقد ادیتو شوک خنده من بود فکر کنم به هنوز   ریرژه رفتم ام دمویتوموهام کش یدست کلفه
 بود

 زدیقه قه م یچه طور  ین یبب ی_به خدا نبودریام

 ؟ یبلرو سرش آورد  نیتو صورتش و ا ی_من قه قه زدمو تو زد

 دی کنی نشده بابا چرا دعوا م یز ی_حاال که چآرام

 من زدمت کننی فکر م نهی بب ی دستاش مونده االن هرک یصورتت جا  ی_رو

 !له؟یمن به اندازه ب یچاخان نگو آخه دستا نقدری_اریام

 کرده بود هیتشب لیخشم بهش نگاه کردم دسته منو به ب با

 بابا  ست ی_مهم ن آرام

 بهش نگاه کردم  یبا نگران  افش یق دنهیبا خشم نگاه کردم که با د ریام به

 اشار ی_

بلندشد و    یالی خیجا خورد آرام با ب   ریام دنهیا داشاره کردم که اونم ب ریبهم نگاه کرد که به ام اشاری
کرده باشه    یانگارنه انگار کار  یالیخ یو با ب  ریتو صورته ام  دیپر از آب کرد و پاش وانو یل هی لکسیر  یلیخ

 98 سره جاش نشست 
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 اومد و داد زد:  رونیاز شوک ب  ریام

 د یشکرت آرســــــــــــــــام قه قه زد...باالخره خند ـــــــــــــــای_خداریام

 کرده بود بدبخت  ری حرف تو گلوش گ  نی_زدنه اآرام

 صورته آرام دستام ناخودآگاه مشت شدن دنهیبا د  یبعد به آرام نگاه کردم ول ری تعجب به ام با

 ون ثابت شد؟...حاال بهتن یدوکارو همزمان انجام بدن...شد ا توننیگفتم مردا نم دیدی_دآرام

 

 

 

 

 )آرام(

باال و تورو از خواب   امیصد پله ب نیاز ا یکنی خدا بزنه ناکارت کنه پسره الدنگ که منو مجبور م ی_ا
  جتیخدا بزنه افل  یاله ی...ایبش  نیهمنش لیو اسراف لی خواب با عزرائ  یتو یاله  یکنم ا داریمرگت ب

 کنه و من بهت بخندم 

مظلومش   افهی ق دنهیبا خشم در اتاقشو باز کردم که با د  رفتمیاز پله ها باال م  زدمی طور که غر م همون
بود پسر کوچولو   دهیچه قدر مظلومانه خواب  یبود دلم براش ضعف رفت اوخ دهی که خواب  یو اون طور 

 دهیقد و مغرورم چه قدر خوشگل خواب 

 گفتم:  یطانیبرداشتمو با لبخند ش پارچو

 یوم قراره توسط کاره من سگ بشه اونم سگ شکار مظل افه یق نی_هرچند االن ا

نعرشو نداشتم و  نیزد که منم انتظار ا یکردم که چنان نعره ا یتمام روش خال  یرحم یآبو با ب  پارچه
 زدن!!!  غی شروع کردم به ج

 گرد شده بهش نگاه کردم که با بهت بهم نگاه کرد  یباچشما
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ی_ام

در اتاقو با    رونی برد و محکم منو گرفتو اجازه نداد که از در برم ب  زیکردم که آرسام هم به سمتم خ فرار
خوش   یمردونه قدرتمندش منو فشار داد از موها  یبازوها نهی پاش بست که چشمام گرد شد ب

 موهامو سرم بچکه یرو ا ی قمی یقطرات آبش تو شدیم کار باعث نیو ا  دیچکیحالتش آب م 

 حاال  نی_کجا خانوم کوچولو بودآرسام

 ...ولم کنمیچلوند رهیگینکن آرسام دردم م ی_وا

 ؟ یکن ی م داری_حاال منو با پارچ آب بآرسام

  ایباال...کمکم کن...نقشه با شکست همراه بود...ب  ای گمشو ب ـــــــــــــــــــری_امـ
 بالـــــــــــــــــــــا

 آرام؟ یکارو کرد نیچرا ا رهینم  نییصداست صدات پا   قهیاتاق عا نیزور نزن ا یخودی_بآرسام

 ینشد  داریب میصدات زد نییاز پا  ی_خب بابا هرچ

 بلند کرد و انداخت رو کولش  منو

 یبش هی تنب  دی_دوباره باآرسام

 نه  کسی_نه نه بارف 

کردم بابهت به وان   خ یشوک زده   کهوی منو ول کرد  کهویپا زدم که ولم کنه اما مگه ول کن بود  دستو
 که پراز آب سرد بود نگاه کردم  یحموم

 رون ی ب ایب  یکه شد هی_تنب آرسام

 زدم   غیرفت که ج رونی ب  یالی خی ب با

 کنـــــــــــــــــمی خودم زنده به گورت م ی_خودم با دستا
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 زدمی هم م موییچا کردمویبهش نگاه م باحرص

 ؟ یکن ی نگام م ینطور یا یچرا دار  هی_چ آرسام

 زدم  خی_

 یشد هی _خوبه...پس تنب آرسام

 فشار دادمو بازهم هم زدم قاشقو

 ن یخورد وافتادم زم  زیپام ل  رونیب  امیب  خواستمی_از تو وان م

 ی نکن دار یب یطور  نیمنو ا گهیکه د یر یگیم ادینداره  ی_اشکالآرسام

 گفتم:  یلرزون یصدا با

 خورم ی _سرما م

 کرد   ری حالت چشماش تغ  دنشیگونم که با د یرو   دیچک شیرحمی قطره اشک به خاطره ب کی

 بخورم که گفت:  موییچا خواستم

 _نه...نخورش آرسام

 !یی تو ظرفشو ختیبرداشت و ر مویینگاه کردم که بلندشدو چا  بهش

 شدم آرسام سردمه بذار بخورم تا گرمم بشه  هی_به خدا تنب

 به سمتم اومد و گفت:   یناراحت با

 کاراتو کنم  یتا تلف ختمی_توش فلفل رآرسام

 رفتنش نگاه کردم نه بابا  رهی بابهت به مس رونی آشپزخونه زد ب از
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چه  نی آخه بگو پسره احمق تو فصل زمستون ا دمیچ یدوره خودم پ  شتریکردمو پتورو ب یا عطسه
 اورد یسرم نم ییبل نیاون هم همچ ختمی ریاما کرم از خوده درخته من اگه کرم نم  یبود تو کرد یکار 

مرگه منم هروقت   توبه گرگ گنیمن هنوز تموم نشده که...م یها ختنیکردم اما کرم ر یا عطسه
 شهیفنش م ختنامیمردم کرم ر

 کردیو با آغوشش هم گرمم م کرد ی بود و بغلم م نجایخودم جمع شدم کاش االن آرسام ا  یتو شتریب
 آغوششو کرده بودم  یچرا هوا دونمینم دادیوهم بهم آرامش م 

 

 

 

 

 

 )آرسام( 

 وجدان داشتم حتما تا االن سرما خورده  عذاب

 گفتم: کلفه

 نکنه  داریمنو با پارچ آب ب خواستی بود نه من م رخودشی _اصل به منچه تقص

عطسشو بشنوم   یاتاقش رد شدم که باعث شد صدا یبرم از جلو نییاومدمو خواستم پا رونیاتاق ب  از
 حالش به سمتش رفتم  دنهیدراتاقشو آروم باز کردم که با د

 شده؟  ی؟چ ی_آرام...آرام...خوب 

خودش جمع شده بود و  یگربه کوچولو تو  هی نهیمنه ع رهی بهش نگاه کردم همش تقص ینگران  با
 چوب کارمو بخورم  دیکار کنم؟با یچ  دیبد بود االن من با  یلیحالشم خ   دیلرزیم

 .............. 
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  گهیضوع خوشحال بودم چون دمو  نیاومده بود از ا نییگذاشتم خوبه تبش پا   شی شونیپ یرو حولرو
 مارستان یبه درمانگاه نداشت و الزم نبود ببرمش ب یاز ین

 هیاز  میبود کنارش زندگ   یطونی صورته مظلومش نگاه کردم دختره جذاب و صدالبته تخس و ش به
  نیبا ا  یاتفاق در انتظاره منه بدبخت بود ول  هیماجرا و  هیهر روز  یعنیاومده بود  رونیب  ینواخت

 یهستم دختر  یگفتم کل خنث ستمیخوشحال هم ن ستمین  یعصب یحت  ایوجود از وجودش ناراحت 
متعجب بودم که چرا  یل یاومده بود و خ نییکه االن حکمه زنه منو داشت االن با کار من تبش پا

 خواستم خودم ازش مراقبت کنم 

 گفت:  یآروم یم که با صداگونشو نوازش کرد  آروم

 ؟ یی_آرسام توآرام

 کردم  یخدا عجب غلط یا فهمهیکه خواب بود حتما االن م نیبابا ا یدستمو برداشتم ا عیسر

 گفت:  یلرزون یصدا با

 آغوشه مردونه تورو خدا هی ؟سردمهیبغلم کن  شهی_مآرام

 نمی تخت کنارش بش یباعث شد که برمو رو افشی صدا و ق  تیمظلوم

  زشیکه با بغض خودشو تو آغوشم پنهون کرد ر  دمشیآغوشم کش یآروم تو دمویدراز کش کنارش
بخوره چشمامو بستم بار اولم   نمیبکنه و به س  سیکه لباسمو خ شدنیبدون صداش باعث م  یاشکا

  یحس چیخدا سر شاهده که ه  یول  کردمی تخت آرامو بغل م یبار دومم بود که رو نینبود بلکه ا
   کردیم  قیبه وجودم تزر یآرامش خاص هیفقط  دنبو ونیدرم

  شمیم یچه قدر احساسات دایآرامم؟!!پوف جد نمیبب  سایآغوش آرامم چه قدر آرامش نهفته بود وا  یتو
 االن به کار بردم؟ تی دختره حسه مالک نیچرا به ا

  یبغل  یلیبود خ یسرش چسبوندم چشمامو بستم دختره بغل  یکمرشو نوازش کردمو سرمو به باال آروم
  شتریبود ب  ختنی اغوشم گم شده بود و درحاله اشک ر یبزنم تو  یباعث شد لبخندمحو  نیبه خاطرهم

 نبود  یکدوم از کارهام اراد چیموهاش فرو کردم ه یبه خودم فشارش دادمو آروم دستمو تو

 نکن  ی_مگه بهت نگفتم اون چشارو بارون
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 فشار داد نمیصورتشو به س شترینگفت فقط ب یز یچ

سرم در   شوی که تلف دونمی؟میطور  نیو به موقعش ا یطون یتخس به موقعش ش   ی_دختر کوچولو
 ی ار یم

 لحن لرزونش گفت:  با

 _چه جورم آرام

 فاتحه خودمو بخونم  دی_پس با

 خونمی _خودم برات مآرام

 آروم گفتم:  دمویتنشو به مشامم کش یزدمو آروم به خودم فشارش دادم بو  یلبخند

 _آرام 

 _بله آرام

 نکن  هی_گر

 _باشه آرام

 

 

 

 

 )آرام(

 ر یخدا لعنتت کنه ام  ی_ا

 98 ه؟ یچه کاره سخت یدونیم وونهی_دریام
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 دوساعت؟  ی_برا

 ی سگ شد مقصر خودت  ی_باشه ول ریام

 کردم  یا خنده

 _قبوله 

 زدمو گفتم:  یچشمک اانی قطع کردم به ک تماسو

 _حله 

 کردو با ناز موهاشو زد پشت گوشش یا خنده

الزم توسط کاراگاه  یبا شکنجه ها یروز  کردمی حس م ی به خوب نویخوشش اومده بودو ا  ریاز ام انایک
از   یعاشقه دوست شوهرمون شده ول شونیکه اقا ا رون یزبونش بکشم ب  ریآرام موفق شدم که از ز 

  شتریب  انایاما توجهش به ک  دادیاحساساتشو بروز نم یبود ول یطون ی ون پسره شا دونمینم  ریجانبه ام
 بود

 یر یوصف پذ  ریغ جانیداشتم ه یآقامون بود ذوق و شوق به خصوص یو دوسالگ یتولد س امروز
کرده    نیهمه جارو تزئ مویوجودم بود همراهه بچه ها همه جارو شرشره و بادکنک چسبونده بود یتو

 نفر!!! صدیدوستان و دعوت کردم که کل شدن س یسر  هیخانواده خودمو آرسامو  میبود

هم االن  اشاری برگرده خونه و زمانه اومدنشو بهمون خبر بده و   ریکنه که آرسام د یکار  ری بود که ام قرار
 بود  انایکنارمون بود و درحاله کمک کردن به منو  ک

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

  یبرا زیاومده بودنو همه چ شترشونیشده بود مهمونها ب  یعال   زیبه همه جا نگاه کردم همه چ باذوق
 بود!  ایکامل آماده و مهو دوساله  یمرده س هیتولد   یبرگزار 

 ی خانوم تهران  ی_خوشگل شداشاری

 98 زدم ی پاشوندمو بهش چشمک یبرگشتم به روش لبخند  اشاریسمته  به
ین
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 آق پسر  یشد پی _ممنون توهم خوشت 

 نهیب ی م پی_نظره لطفتونه چشماتون خوشت اشاری

 هول شدم یکم ریشماره ام دنهیزنگ خورد باد م یزدم که گوش یلبخند

 ر ی_الو ام

کنم به  یر ی جلوگ ومدنشیقلدشو نگه دارمو از ن نیاز ا  شتریب تونمیشده نم یبه خدا عصب   نی_ببریام
جور   نیبرم خونه اون دختره تنهاس و از ا  دیمن با گهی م  یمشکوک شده ه کنهیام م کهی ت کهی خدا ت

  هیعاشق   یازگکنم به ت  یزندگ  خوامیمن م  رمیبم  خوامی آرام تو روخدا نم  کنهی حرفا داره افسار پاره م
  رمیبگ  وهیاومدم براش آبم  یبهونه ا هیبشه توروخدا جواب بده االن به  وهی ب خوامی دختر شدم نم

 نه؟!!!!   ای ارمشیب

 ه یپسره پرو نی کردم عجب ا یا خنده

 ارش ی_آره گلم...ب

 ی فعل با ی_اوک ریام

 ی _گودبا

 سمته مهمونها رفتمو بهشون فرمانه اماده باش دادم به

 خخخخ خخخ

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

االن اگه   دم یترسیچرا استرس داشتمو از واکنش آرسام م دونمیالمپ ها خاموش شده بودن نم همه
شد که باعث   دهیدر چرخ یتو  دیفکرها بودم که کل  نی هم یکار کنم؟تو یبزنه من چ یحرف   ادتویب

 باالرفتن ضربان قلبم شد

 بره   ییآرام کجاس؟سابقه نداشت بدون اطلع من جا  یدونیتو م ری_چرا المپ ها خاموشه؟امآرسام

 با استرس گفت:  ریام
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 ؟یر ی گی_خب...نه...من از کجا بدونم زنه توهه سراغشو از من مریام

  یشــــــــیچه آت یخوای م ؟بازیی...آررررام کجادادیبره بهم خبر م خواستی_هرکجا مآرسام
 رااااام...آررر یبسوزون 

بهتره زودتر اقدام کنم المپ هارو روشن کردم که همه شروع   شهیم  یاوه اوه اوه بحث داره ناموس اوه
 یبرف شاد یو دو ساله کل  یسره آرسام س  یهم رو  انایکردن به دست زدنو تولد مبارک خوندن ک 

 !یآدم برف  هیشد به   لی که مردم تبد دیپاش

فکر کنم براش قابله هضم نبود در   کردیو سالنو جمع نگاه مبا شوک و بهت داشت به مهمونها   آرسام
 زدمو به سمتش رفتم  یباالخره چشمه مبارکشون به بنده افتاد و تو نگام غرق شد لبخند نیاون ب

 _تولدت مبارک آرسامم

پام   یانگشتا یرو  یکم نیبودم به خاطرهم دهیکه پام بود اما هنوز بهش نرس  ی بلند  یوجود کفشا با
 بلندشدمو گونشو بوس کردم 

 ن ییپا ای_برو لباساتو عوض کن ب

 گوشش گفتم: یتو آروم

 تخته رو بپوش  یکه رو ییآرسام لباسها یوانمود کن که خوشحال کنمی_حفظ ظاهر کن خواهش م

 ازش جدا شدمو به سمته مهمونها رفتم  یحرف چیه بدون

 گفت:  یطون ی با ش ریام

 ؟ یدی_مزدمو نمریام

 زدمو گفتم:  یلبخند

 !!!ارمیمگرنه پدرتو درم یحرصش ند یادیز  یاشپزخونس ول  ی_تو

 به موال  ی_تکریام

 زدمو به سمته بچه ها رفتم  یلبخند
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 ..................... 

نوبت من    دمیکش یق یآرسام گذاشته شد نفس عم یآورده شد و جلو انایبا نازو رقص توسط ک کیک
 دختر  یتون یداشته باشم تو م دیبود استرس نبا

آرسام که نشسته بودو بهم زل زده بود  یرو دستم گرفتمو بالخند به سمتشون رفتمو روبه رو چاقو
  یبخش نانیکه کناره هم بودن نگاه کردم که لبخند اطم اشاری و  ری و ام انایبودم با استرس به ک سادهیوا

 یچ دونم یمبود...استرس بود...ن  جانیحسم ترس بود...ه  دونمیداد نم یعلمت اوک  انایزدن و ک
آهنگه   اشاری رونیبزنه ب  نمیاز س خواستیانگار م  دیکوبیم نمی بود...فقط قلبم به شدت به قفسه س

 گفت:   یبلند یباصدا ریمورد علقمو پخش کرد و ام

 _به افتخاره همسر مهندس ریام

زدمو شروع به رقصم  یاهنگ لبخند یصدا دنهیبا شن  دنیشروع کردن به دست زدنو سوت کش همه
 یبه آرسام که با اون چشما  دادمویبود و همراهه آهنگ بدنمو تکون م  یآهنگ خارج  هیکردم 

  دمیرقصینگاه کردم محو حرکاتم بود که منم با ناز جلوش م کردیبهم نگاه م اشیخوشگله به رنگ در
و نادرش   ابی کم یبهم زد از همون خنده ها یکه آرسام لبخند محو ختنیسرم پول ر یرو اشاریو  ریام

 انی مرتبش نما دویسف  یدندونا شد یو باعث م رفتیکه ادم دلش براش ضعف م ییازهمون خنده ها
 د یرس  شیجان ی شد و آهنگ هم به قسمت ه  شتریب میلبخندش انرژ دنهیبشه با د

انداختمو   ن ییش عقب و با ناز ابرومو باال پابردم رتشیناز چاقو رو سمتش گرفتم که تاخواست بگ  با
شاواش کردن که باعث   گهیو چندتا پسره د اشاری و  ریشروع کردم به چرخ زدنو قردادن که دوباره ام 

 سوت و سروصدا باالتر بره  یشد صدا

  یکه چشمک دمیدرآورد و به سمتم گرفت و درکمال تعجب د بشی بلند شدو دوتا تراول از تو ج  آرسام
گونشو بوس کردم آرسام محو شده بود و منم با   بشویبهم زد چاقورو بهش دادمو پولو گذاشتم تو ج 

 کرد  گاهنگاه کرد کنارش نشستم که باز به سمتم برگشتو بهم ن کیاشاره کردم که به ک کیلبخند به ک

  کویمردونش گذاشتمو باهم ک یدستا یدستمو رو میشمعهارو فوت کرد از آرزو کردنه آرسام باهم بعد
 میدیهم بر

 ........... 

98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 232

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



 پاک کردمو گفتم:  مویشون یعرقه پ   یخستگ با

 هم بکش   نوی جان زحمت ا ری_ام

 برم ی به خودم برسم بعد م کمی _چشم بذار ریام

 رسهیخودش م   و به خورهی خان همش داره م ریام  نیا یهارو ببر  کیک  نیا شهیجون م انای_ک

 گفت:  انایکردو بلندشد بعد رو به ک یاخم  ریام

 جا بمون  نی...هم برمی اونجا...خودم م ی_الزم نکرده تو با اون لباست بر ریام

 با حرص گفت:   انایک

 _لباسم مگه چشه؟ انا یک

 جا بمون  نینکن و هم  میعصب  انایک  نیبب ستین شی چیواال ه  یچی _هریام

 گفت:  یبا تخس  انایک

 ؟ید یکه بهم دستور م  یکاره من ی_تو اصل چ انا یک

 با حرص گفت:  ریام

 دم ی_نشونت مریام

  ی رتیغ  هیرو  نیمشکوک بهمون نگاه کرد تاحاال ا اشاریکه  میزد  یبهم چشمک  انای منو ک ری ام بارفتنه
و  هیچه طور  ری عکس العمل ام نهیبود بب  دهیلباسو پوش  نیاز عمد ا انایبودم ک  دهیو ند ریشدنه ام

اما   یبل میگیم میکه اکنون در دست دار ینه که طبق اطلعات  ای خوادشیاونم م ایمتوجه بشه که آ
  دنیبه خاطر پوش شهیخانوم گل قصه م انایباعث آزار ک  نیحسش برادرونه باشه که ا  نیا دیخب شا

  نیبره که ا رونیب  ادیاز آشپزخونه ز دادیکنه نه اجازه م ییرایپذ  انای ک دادیهم نه اجازه م ریاون لباس ام
 هم شده بود اشاریباعث تعجب آرسامو  یکار حت 

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

 ش ی اخم کرده و دوباره رفته تو جلد برج زهرمار دمیآرسام نشستم که د کناره
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ه اضاف ا ی برج زهرمار به دن کیکه  هیتولدته امروز روز ی امشبو اون اخمارو وا کن ناسلمت هی نی_هم
 شده پس خوشحال باش گلم

 باال اورد و بهم نگاه کرد سرشو

 روشن بشه آرام  زهایچ  یلیخ  فیتکل دیکارها دارم با یل یباهات خ  ی_بعد از مهمونآرسام

  دهیفکر کنم فرا رس دمیترسیترسشو داشتم و م شهیکه هم یبهش نگاه کردم از موقع  یو نگران باتعجب
 بود

 هم ازم نکرد  یتشکر خشک و خال هی یوم چنگ انداخت حت کنارم بلند شدو رفت بغض به گل از

 وقتشه؟  یعنی ایخدا

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

 م یمبل سقوط کرد یباهم رو اشار یو  ری و ام  انای منو ک همزمان

 ننه  ی_واریام

 کار نکرده بودم  نقدری_تاحاال توعمرم اانا یک

 رم ی گیچون من خدمتکار براتون نم  دیعادت کن  دی_باریام

 ابروشو باال انداخت  هی انایک

تا خدمتکار   دیبامن دار یشما چه نسبت د؟اصلیریمن بگ یگفت که شما خدمتکار برا ی_حاال ک انا یک
 ره ی برام بگ گمیشوهرم م د؟بهیریبرام بگ 

 با حرص بهش نگاه کرد ریام

 هستم آره؟  ی_که من کریام

 گفت:  یبا تخس  انایک

 _آره انا یک
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 بلندشدو گفت:  ریام

  یبگ یتون یبازهم م نمیبب یکه زنم بش خوامیم کنمویم یبچه ها ازت خاستگار  نیهمه ا ی_جلوریام
 نه؟ ای شمیتو م یمن ک

 تو شوک...  رفتم

  ایباشه...ذوق کنه  یخجالت بکشه...عصبان   دونستیکل نم انایک گهیکرده بود د  یاز من خاستگار  انگار
 بکنه روی خودشو ام یدونه دونه موها بلند بشه

 بزنه ی لبخند قشنگ ریانداخت و گونه هاش گل انداختن که باعث شد ام نییسرشو پا انایک

 خانومم  دیخجالت کش  ی_اوخریام

  کردویفکر م یز ی چ هیانگار داشت به  کردی هنوز که هنوزه داشت بهم با همون اخمش نگاه م آرسام
 نگاهش به من بود 

 بود  دهیهم نشن انارویاز ک  ریام ینگاشو ازم نگرفته بودو فکر کنم خاستگار  تاحاال

که روبه روم بود خبردار باشم درو بستم    ییها یاز طوفان و بدبخت  نکهیبدرقه کردن بچه ها و بدون ا با
 دم یکش یقیو نفس عم 

 

 

 

 

 )آرسام( 

من که   دیترسیازم م دیچرا االن با دونمید نگاه کردم نم بو دهیترس یبسته شدن در به آرام که کم با
که اصل دوست   یز ی چ ایروش بلند کرده بودم  ینکرده دست یینکرده بودم نه خدا یتاحاال کاره بد

 د؟یترس یپس چرا ازم م ارم یندارم به زبون هم ب

98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 235

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



  اوردیدرنم یمسخره باز  ای یشوخ گهید گرفتویم یبه نظرم ترسه االنش الزم بود چون موضوعو جد اما
  یحس  نیب   نیدر ا دیبه من وابسته بشه و نبا  دیروشن بشه اون نبا  زهایچ یل یخ  فیتکل  دیامشب با

کنم چون به ظرر   یر یحس جلوگ  نیازا دیاون حس بزارم و من با یپا دیکاره االنشم با ادیبه وجود ب 
 نه... قطعا آرام یول  امیباهاش کنار ب تونمیمن مردم م شهیخودش تموم م

 انداخت و آروم گفت:  نییسرشو پا  آرام

 خستم  یلی برم بخوابم خ خوامی بگو م ؟زودتریبگ   یچ ییخوای _مآرام

 زدم   یپوزخند

 بود؟  یو دو ساله چ یمرده س هی یتولد اونم برا ن یا ی_هدفت از برگزار 

 باال آوردو گفت:  سرشو

 داشته باشه؟  یل یحتما دل دی_باآرام

به خودت و   دنیمن...رس  یهمه مهمون...گرفتن تولد برا  نیمراسم...دعوت کردن ا نی...انتیهز نی_ا
که   یداشته باش یهدف دیبا یکه من امشب بپوشم و ست بودن باتو...لعنت  ی دادن به لباس  تیاهم

 یکارهارو کرد نیا

 کرد  یاخم

 تو گوشات فرو کن  نوینداشتم ا یهدف چیهان؟من ه یبشنو  یچ ییخوای _مآرام

راه به راه بهم   یهان؟چرا ه یخاتمه بد  یلعنت یازدواج سور  نیکه به ا یشی به کار نم _چرا دست
  نقدریا  دنمینخواب دنیبه غذا خوردن نخوردنم خواب ؟چرایدیم تی بهم اهم ی ه ؟چرایکنی محبت م

  نیآرام بهتره ا نی ؟هــــــــــان؟ببیتو شرکت من کرد یهنگفت یگذار  هیسرما ؟چرایدیم تیاهم
با    یتونیتو نم میخوریبفهم منو تو بهم نم نویا میخوریمنو تو بدرد هم نم یهارو تموم کن یباز  خرهمس

  ستین شی از احساسات حال یچیکه ه یمرد یخیمرد   هیبرج زهرمار  هیکناره  یتون ینم  یمن سر کن
 بفهم   نویا یکن  یزندگ

 98 بهم نگاه کرد  یزد با خونسرد  یپوزخند
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 یکرد ری تعب یا گهید زیمنو به چ یکارها  نیچرا که ا ادیاز اعتماد به سقفت خوشم م هیچ یدونی_مآرام
نکن منم گفتم که محبت   ری تعب یا گهید زی به چ تهاموی که حما یخوده تو بهم گفت   یتهران یآقا ادتهی

 نیارسام از زدن ا دیدیمعلومه که شما اشتباه فهم  ینکن ول ریتعب یا گهید زی منو به چ یها و رفتارا
اون   گهید نکهیانجام دادم ازا تی خوشحال یکارو فقط برا نیمطمئن باش ا یش یم مونیحرفهات پش

اما   ییایب  رونیب یاز عصا قورت داده ا نکهیازا یتو جمع باش  شتریو ب یغرور و خشک بودنتو کنار بزار 
 چیبه بعد من ه  نیازا ییخوایکه تو م کنمی رفتار م یبه بعد اون طور  نی...باشه...باشه ازایتو... تولعنت

 میافتم دنبال کارهامونم تا جدا بش یبه سره من نداشته باش م  یبه سره تو ندارمو توهم کار  یکار 
 یتهران  یشب خوش آقا

تا به خودش   دیشنیم  دیحرفا الزم بود و با نیزدم زدنه ا  یتو موهام چنگ یرفتنش نگاه کردم عصب به
  خوردمیکنه چون من اصل بهش نم یکناره من زندگ  تونهیکه اون نم  کردمیم یادآور یبهش  دیبا ادیب

و  عشقبراوردش کنم اون  تونستمیآرزوها داشت که من نم  یل یبود و من محدود اون خ  طونیاون ش
 نداشتم تا براش خرج کنم  یمن عشق و محبت یول خواستیمحبت همسرشو م

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

 هی دیبا گذروندیداشت از حد م  گه یکرده بود د ری تغ یل یاخلقو رفتاراش خبا تعجب نگاه کردم   بهش
 دادم یبهش م  یتذکر 

 هم بردم  یکم اخمامو تو کم

 چه طرزه حرف زدنه؟ نی_ا

دارم از   یو فکر نکن   یدربارم نکن یا گهیفکر د یحرف بزنم تا جنابعال  ینطور یا  دیبا نی_به خاطر اآرام
 حاالم گمشو اونور  زنمیسر علقه باهات حرف م

 تو هم رفت بلند شدمو به سمتش رفتم  شتریو ب  شتریکم اخمام ب  کم

 کنم؟ تیحال یا گهی به زبونه د  ای یدیفهم  یحرف بزن   ینطور یبا من ا یحق ندار  نی_بب 

 هــــــــــــــــــــان؟؟؟  ی_مثل به چه زبونآرام

 کنم یر ی جلوگ  یدستامو مشت کرده بودم تا از هرگونه ضد و خورد زدمی خشم نفس نفس م  با
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 من جواب نداشت؟  ؟سوالهی دی_چرا جواب نمآرام

 _خفه شو آرام از جلو چشمام گورتو گم کن 

 زد و گفت:  نمی به تخت س آرام

 کنم ی ارم آق مهندس وگرنه مثل خودت رفتار م_احترامه خودتو نگه دار تا احترامتو نگه د آرام

 رفت   یخشم به سمته در خروج با

 زدم:  داد

 کنم ی قلمش م یبذار  رونیوقت شب از خونه ب  نیا ی_به ارواحه خاک مادرم اگه پاتو تو

 نفرت به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد با

 _ازت متنفرم آرسام...متنفر آرام

 سمته پله ها رفت و ازشون باال رفت  به

 رون یساعت دوازده شب بره ب  ینبودم که اجازه بدم تو رتی غ یب  دمیتو موهام کش  یدست یعصب

 ... یمارستانی ت وونهیاز طبقه باال اومد که دستام مشت شدن د یشکستن  یصدا

  یطون ی..ش .کردی غذا درست نم گهیشده بود د یا گهیبه دختره د لیخورد بود آرام تبد اعصابم
چرا به   دونمیقابل تحمل نم ر ی اخمو غ هیدختره اخمو شده بود  هیبه  لی...تبددادی...آزارم نم کردینم

 نیکردنهاش عادت کرده بودمو تحمل ا یطونی به ش ی محبت هاش به کارهاش به غذاهاش و حت
کارهاش   نیا هیخودم قبولشم سخته چون من به تمام ینداشتم...برام سخت بود...برا رهاشورفتا

 ی ا گهید زهی عادت کردم نه چ

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

غذاهاش  یاومدم خونه بو  یاومد قبل هر وقت م ینم ییبو چیخونرو باز کردمو وارد خونه شدم ه در
 یچ یاالن ه یول بردیم رونیرو از تنم ب  یخستگ

 بود دنید لمیبود و درحاله ف ده یکاناپه دراز کش یرو
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 ؟ یدرست نکرد یکوفت هی_چرا 

 _رستوران زنده بادآرام

 رم ی گیخونه م ی خدمتکار تمام وقت برا ای  یکنیبه بعد غذا درست م  نیاز ا ای نی_بب 

تا   اریب  یکیوقت من رفتم   انه؟هری  یدیفهم یر یخدمتکار بگ یخونم حق ندار  نی ا یتو کهی_تا زمان آرام
 پهلوت باشه

 شد و به سمتم اومد بلند

 دم یعشق انجامش م  ی عاشقت شدمو دارم از رو یتا شما فکر نکن کنمی _غذا درست نمآرام

 ی دیم لمیتحو نویا گمیم یکه هر چ یجمله ا نیلعنت به ا یا

  دینبا  یبهم عادت کن   دیبود که تو نبا نینبود منظورم ا نیاون شب ا یمنظوره من از حرفا نی_بب 
 بشه جادی ا یحس  نمونیب

تو عادت کنم؟به اخم و تخمت؟به چوب خشک بودن  هیبهت عادت کنم هان؟اصل به چ دی_چرا باآرام
  نی هــــــان؟؟!!!مادرت اول یز یری که به پام م ینکرده به عشقو محبت ییخدا ای بودنت   خمکی ای

 کنم؟! دایمن به تو حس پ ییخوای م زتر؟حاالیکرد اوق زدن بود از مادر عز دایکه بهت پ یحس

 من باال نبر   ی_صد بار گفتم درست حرف بزن صداتو برا

 زد  یغ یکه آرام ج نیزم  دمشیبرداشتمو محکم کوب گلدونو

  ینکن باز  ی من باز  رتیبا اعصاب و غ نقدریا یکنیم کمیو تحر  ی عصب یبدجور  ی نکن دار  می_آرام عصب
 ؟یخونه؟اصل کجا بود  یبرگشت رید شبیخطرناکه چرا د ری با دمه ش

 به خودم مربوطه  نشی_اآرام

شناسناممه هرگونه کار و رفت و آمد    یتو تیکه اون اسمه لعنت یتا زمان  شهیبه منم مربوط م ی_د لعنت
 98 شهیتو به منم مربوط م 
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نه من به کارات کار دارم نه  یرفته قبل از ازدواج گفت ادتیبرداشتن  رتی غ پیری _اوه پس بگو آقا ت آرام
 من کار داشته باش؟  یتو به کارها

 باال داد و ادامه داد: ابروهاشو

 نداشته باش  ی_االن هم به کارهام کار آرام

 حرص بهش نگاه کردمو با خشم از پله ها باال رفتم با

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

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

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

خودم خفت    یدستا نیبا هم کشمتی کردم م یخال زیم ی زدمو تمامه ادکلن ها و عطرهامو رو یا نعره
 االن خودتو مرده فرض کن  نیازهم  کنمیم

  کشمتیبود؟م   یشب بود االن کدوم قبرستون میو ن کی ساعت نگاه کردم... به
 کشمــــــــت یآرام...م

 

 

 

 

 )آرام(

شده بود حتما   میو ن  کیاعت از دستم در رفته بود و شدم س نمی کردمو سوار ماش  یخداحافظ انایک از
اصل غلط کرده   ندازهیبرداشته و برم خونه داد و قال راه م  رتی غ پی ریدوباره ت   شهیاالن هم مثله هم

 98  نیاز ا شتریب  خوامیمن دوسش دارم و خواهم داشت اما نم ندازمیراه م ادیمنم بدتر از اون دادو فر 
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 نیبه ا لی تبد نیاون شبش باعث خورد شدنه غرورم شده بود به خاطر هم یغرورم خورد بشه حرفا 
 آرام شده بودم 

 دی پارک کردمو به سمته خونه به راه افتادم خونه آقا پنت هوس بودو با نگیپارک  یتو  نویماش
  شدیتلف م دممیرسیآسانسور تا به اون باال م  یهم تو قهیچنددق

ز کردمو وارد خونه شدم همه المپ ها خاموش بودن خوبه خداروشکر پس خوابه از  درو با یخستگ با
روشن شد که  یی پله ها باال رفتمو به سمته اتاقم رفتم تا خواستم در اتاقمو باز کنم المپ هال باال

 جا خوردمو ناخواسته عقب عقب رفتم  افشی ق دنهیباعث شد به سمتش برگردم که با د

 ؟یبود یخراب شده ا_تا االن تو چه آرسام

 _آر...آر...سام...حا...لت....خ...خو...به؟

  یحساب افشیبودم ق دهیروشو ند نیزد که چشمامو از شدت ترس بستم تا االن ا ینعره ا آرسام
 شده بود   یبرزخ

خونه؟چرا زحمت   یکه االن برگشت یبود یوقت شب چه قبرستون  نیتا ا گمی_دارم بهت م آرسام
 ی موندیهمون جا م یبرگشت ویدیکش

 برگشتم ن یکار داشتم به خاطر هم  نجایکارو هم داشتم اما ا نی_اتفاقا قصده ا

چرا االن جلوش دستو پامو  دونمی نم واریبه د دمیجلو اومد که باترس عقب عقب رفتم که چسب تندتند
بودم مشتش باال رفت و محکم خورد به   دهیند افشوی ق نیوقت ا چیچون ه دیگم کرده بودم شا

 یچفت شده تو یزدم آرسام با حرص و دندونها یغ یصداش ج دنهیکناره گوشم که از شن وارهید
 صورتم گفت: 

دارم   ازهاین یسر  هیکه بهت نشون بدم که منم مردمو  کنمیم یکار  یکارهاتو ادامه بد نی_اگه اآرسام
 شهیکه فقط توسط تو حل م

 گفت؟ یم  یداشت چ نیبهت بهش نگاه کردم ا با

 98 _آر...آرسام 
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  چارتی خونه قسم به معبودم ب یو برگرد  یباش   رونی به بعد اگه تا قبل از ساعت هفت ب نی_از اآرسام
بشم که تو کابوسهات هم  یبه آرسام  لینکن تبد یخورم کار  یبه معبودم قسم نم  یمن الک کنمیم
 ی تجسمش کن یحت  ای ین یبب یوننت

 ختهیکه به جونم ر یترس نیا یاالن تو  یکه حت دیسر خوردم رفتو ند واریزد و رفت گوشه د حرفشو
گونم به  ی شدنه اشکامو رو یجار  دیداشتم رفتو خم شدنه زانوهامو ند اجیبود به آغوشه گرمش احت

 فقط... ایهم داره  یا گهید یآرسام رو ی عنی ایخدا دیچشم ند

دارم که   ازهاین یسر  هیکه بهت نشون بدم که منم مردمو  کنمی م یکار  یکارهاتو ادامه بد نی"اگه ا
 " شهی فقط توسط تو حل م

 ...امکان داره که آرسام هم...یعن ی...یعنیبود  یحرف چ نیاز ا منظورش

 زدم  غیتکون دادمو ج نیبه طرف  سرمو

 یکنـــــــــــــــــــــی ـــارو با من نم وقت اون کــــ چیتو ه ی_نه لعنتــــــــــ

 اتاقش باز شد و به سمتم اومد در

 ؟ یزن یم  غیچرا ج وونهی_چت شده دآرسام

بودو   سادهیطور جلوم وا نیاون هم هم دمویکوب یم  نشیبهش حمله کردمو مشتامو به س هیگر با
 و چشماشو محکم بسته بود  کردینم  یمقاومت

فقط   دونمیبود...م دیتهد هی دونمیم یکن ی وقت اون کارو باهام نم چیوقت...ه چیتو ه ی_نه نه لعنت
 هدفت ترسوندن من بود...تو...تو...

 کرد  یر یبغلمو گرفتو از افتادنم جلوگ ری ز عیزانوهام خم شدن که آرسام سر  کهوی

 گهیخب بسه د یل ی_آروم باش آرام...آروم باش...خآرسام

آغوشش بود و فشردنه  یبود فقط افتادنه من تو ادمیکه  یز یچ  نیآخر شدنیداشتن بسته م  چشمام
 بس... نویمن توسط آرسام فقط هم
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 )آرسام( 

نداشتم  ی توجه  لمیاما اصل به ف خوردمیقهوه مو م کردموینگاه م لمیمبل نشسته بودم داشتم ف یرو
  یحرفه مزخرف   دیشا دونمیتحمل شده بود نم رقابلهیآرام برام غ یرفتارها  نمیبیم  یدارم چ دونستمیونم

 که... خواستمیباشه اما دوست داشتم که مثله قبل رفتار کنه و م

اومد به سمته سالن  یم نییمبارزه به گوشم خورد با تعجب بلند شدم صدا از سالن پا یصدا  کهوی
  رضای و عل  نیشاه  داشت با یساپورت و کابشن ورزش هی آرام با  دمیرفتم که در کماله تعجب د  یورزش

رشته  یمحکم بسته بود که تو زی چ هیباال بسته بود و دور مچ پاش  یموهاشو دم اسب کردیمبارزه م
 مچ بند  گفتنیبهش م  یورزش

دارم   رتی حساسمو غ  یلیچرا روش خ  دونمیمشت شدنو از خشم سرخ شدم نم ار یاخت  یب دستام
  ایبگم که عاشقش شدم  تونمینم  دمیکشیهارو از جانبش نداشتمو عذاب م  یتوجه یب  نیتحمله ا

که تو شناسناممه و حس   هیفقط به خاطر اون اسم ای دوسش دارم فکر کنم فقط بهش عادت کردم 
 که در قبالش دارم  یتیمسئول

ه آرام ( کرد و به سمتگنیکه هنگام مبارزه بلند م ییبلند مردونه "هــــــــه")صدا یبا صدا نیشاه
گرفت و خودشو   کسیبارف  لهیو دستشو به م دیداد و خم شد و گردنشو دزد یبرد که آرام جا خال   زیخ

 ن یگردنه شاه یرو دی و با پاش پر دیباال کش

صحنه داشتم از شدت خشم فوران  نیا دنهیبا د دی خندیآرامو گرفته بود و م یهم پا ها نیشاه
 !!!چه طرزه مبارزه کردن بود؟؟؟! نیا کردمیم

بودم   دهی...شن یبودن ول  یاونم از زمان بچگ شیشخص  یمحافظ ها رضای و عل  نیبود که شاه درست
 مبارزه کنن  یطور  نیکه ا کردمیوقت تصورشو نم  چیاما ه کردنی سه تا همش باهم مبارزه م نیکه ا

 98 د ینی صدمه بب  نیزم دیفت یامکان داره ب دی_آرام خانوم مواظب باشنیشاه
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از پشت گرفته   نیدر تسلط پاهاش بود و شاه نیزد و همون طور که گردنه شاه  یطانیلبخند ش  آرام
 گفت:  فتهی بودش تا ن

 ن ییپا  امیب  خوامیباال جام خوبه نم نی_اآرام

زد و با "هــــه" مردونه به سمتش حمله کرد که آرام از همون   یگرد شده لبخند یبا چشما رضایعل
که  رضای و با چوبه محکم زد به زانو عل نیرداشت و خودشو انداخت زمو چوب و ب  نییپا  دیباال پر

 آخش در اومد

نفر آرام متوجه من شدو بهم نگاه کرد رنگ   نیبه سمتشون رفتم که اول نهیدست به س یخشم ول  با
به   نیو شاه  رضای انداخت عل نییسرشو پا  دنمیطور ترس با د نیهم دمیچشماش د یتعجب و تو

 سمتم اومدنو سلم کردن

 چه خبره؟ نجای_ا

 میکن یبهشون کمک م میدار شهیمام مثل هم  کننیم  یدفاع شخص نی_خانوم دارن تمررضایعل

 بهم نگاه کرد  یمشت شدم افتاد و با نگران  یمشت شدن که آرام چشمش به دستا دستام

 د یباشخسته ن هیامروز کاف  یبرا دیبر دیتون ی...شما منی...شاهرضای_عل آرام

 زدمو گفتم:   یپوزخند

 _بودن حاال 

 _ن...نه...ک...کارمون...تم...تموم...ش...شدهآرام

 ؟یدیکه ترس یکرد ییخطا م؟کاریافتاده؟ه یاتفاق ؟مگهیدیچرا ترس  هی_چ

 رفتم یو من هم آروم جلو م   رفتی رفتن آرام عقب عقب م رونی از سالن ب نیو شاه رضایعل

 ؟ یکار کن یچ ییخوای _مآرام

 ادبت کنم  خوامی_م

 زدم:  نعره
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مبارزه   ینطور یبا دوتا مرده نامحرم با آدمات ا ستویجا خونه بابات ن   نیا یادبت کنم که بفهم خوامی_م
 و با...  یخودتو رو گردنشون ننداز  ینکن 

  ای ینی زم بیس  دمیکشیآوردنه اون صحنه عذاب م ادیبا به   یحت دمیتو موهام دست کش  یعصب
 پشمک نبودم مــــــــــــــــــــــــــــــرد بودم 

 ؟یدی_تو...تو...همشو د آرام

 زدم   یپوزخند

 درسته؟ ینی سگه منو بب یاون رو یدوست دار  یلیآره؟معلومه خ نمینب یخواستی_م

 خوبته آره؟  نی _اون روت؟حتما اآرام

 زدم:  داد

 آرسامه خوبس  نی_آرررررررره...ا

خورد منم قدمامو  واریکه همون لحظه به د رفتیعقب عقب م کردویاه مبهم نگ  یوحشت و ناباور  با
شونه هاش گذاشتمو محکم فشار دادم که چشماش از   یو دستمو رو  سادمیتند تر کردمو روبه روش وا

 بسته شدن کردمی که به شونه هاش وارد م یشدت درد

 آره آرام؟  ین یسگ منو بب یاون رو  ی_دوست دار 

 زدم:  شدن که داد یجار  اشکاش

 یساعت ده شب برگشت روزیخونه اما د یبرنگرد رینکن...گفته بودم شبها د هیگر ینکن لعنت هی_گر
  یمبارزه کرد  ییاما امروز باهاشون تنها نمتیبب ادیآدمات و آدمام ز ایدوروبر مردا  خوامی گفته بودم نم

خونه آدمام رفت و آمد دارن طرزه پوششت بهتر باشه اون وقت تو با   نیا یتو  یگفته بودم که لعنت
 ی ار یمنو باال م یاون رو یدار  گهی؟د یکردی کت کوتاه و بدون شال جلوشون مبارزه م نیساپورت و ا هی
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هــــــــــــــــــــــــان فکر   یفرض کرد یچـــــــــــــــــ منـــــــــــــــــــــــــــو
نشدم مــــــــــــــــــــــــرد  کیبهت نزد  اوردموی سرت ن ییچون تا االن بل یکرد

 !!! ستــــــــــــــــم؟؟؟ین

 بغض گفت:  با

 ی _تورو خدا داد نزن آرسام گوشمو کر کردآرام

به  یدیترسیاگه م ید لعنت هریگ  یچون خندم م یترسی ازم م ؟نگویترسی_چرا داد نزنم هـــــــان؟م
اعصابم دراز و   یرو نقدریا یکرد ینم  یباز  رتمی قدر با غ نیا یدیترسید اگه م یدادیحرفام گوش م 

 ی رفت ینشست نم 

 ی کن ی اشتباه م ینکردم آرسام دار  یباز  رتتی _من با غآرام

به همراه  یامد یمن چه پ  رتیکردن غ کیداشته باشه هان؟جز تحر تونهیم یکارات چه معن نی_پس ا
 داره؟

 زد   یغیصداش ج  دنهیکه با شن دمیکناره گوشش کوب واریبه د یباال بردمو طور  مشتمو

  تی تو خونه زندون ییخوای دست روت بلند کنم؟م  ییخوای؟میکن ی م یباز   ری با دمه ش ی_چرا دار 
بکنم   تونمی کارهارو م نیکه من همه ا یدون یم  رم؟خودتی ازت بگ زهاروی از چ یل یحقه خ  ییخوایکنم؟م

 چون شوهرتم 

 _آر...آرسام...ت...تو...آرام

 نیا یشناسناممه و تو یتو تی که اسمه لعنت ی_خفه شو...فقط خفه شو که به خونت تشنم تا زمان 
 ؟یـــــــــــــــــــــدیفهم یگوش بد دیمن مسئولتم و به حرفام با یخونه ا

 کردیشروع م روی داشت بد باز  دمیلرزیداشتم م جداشدمو از سالن خارج شدم از شدت خشم ازش

 تمام وجودم نعره زدم:  با

 یکنــــــــــــــــــــیم وونــــــــــــــــــــــمید یدار  آررررررررام

 ............... 
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آشپزخونس بهش نگاه کردم که به سمتم  یتو دمیآشپزخونه رد شدم که با کماله تعجب د یجلو از
 برگشت 

 گفت:  یبا حالت تهاجم  یبا لحن طلبکارانه ا آرام

 ؟ی کنی بهم نگاه م ینطور یا یچرا دار  هی_چآرام

با خودم فکر   کردمویاومدم و به سمت تراس رفتم به آسمون نگاه م رونیکردمو از آشپزخونه ب یاخم
  کیمحبتش تشنم!؟چرا دوست دارم االن برام از اون کبه    نقدریشدم؟چرا ا ینطور یکه چرا ا کردمیم

اصل   نینکنه من نه نه ا ایخدا  شمیم تی رفتارش دارم اذ یهاش درست کنه؟!چرا نسبت به سرد
 اتفاق اصل امکان نداره  نیامکان نداره آره من مطمئنم که ا

 _آرسام آرام

 به سمتش برگردم سرد گفتم:  نکهیا بدونه

 _بله

 مادرم  شهیبرم پ  خوامیبهم بده آرسام م نموی ماش چی_سوئ آرام

 کردمو به سمتش برگشتم اخم

 _با راننده برو 

 خودم برم  نهیبا ماش  خوامیدارم م نی_خودم ماش آرام

 باال انداختمو گفتم:  یا شونه

 با راننده برو  یبر  ییخوایپس اگه م دمیبهت نم  نتویماش  چی_فعل سوئ

 خشم به سمتم اومد  با

 بهم بده چمویپس زود باش سوئ  میبه کارهم نداشته باش ی_اصل به توچه قرار بود منو تو کار آرام

 98 اعصابم راه نرو  یرو نقدریا دمی_نم
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  یخودتو نشون داد ریفقط د یمثله اونا نامرد یا گهید ی_ازت متنفرم آرسام توهم لنگه مردهاآرام
 متوجه شدم ریمن هم د

 عقب رفت  قدم هیبردم که   زیبه سمتش خ   کهوی

 : دم یخشم غر با

  یگردیبرم  ریشبها د دونمیم یچرا چون وقت رونی ب یبر  نتیبا ماش  خوامی_آره من نامردم چرا چون نم
بهت   مویچشمه از مردونگ  هیآره نامردم چون هنوز  یبرگشت ریدهنت و بگم چرا د یتو زنمی خونه نم

  شهیسرم م  رتیغ  ینشون ندادم تا بفهم 

 با نفرت بهم نگاه کرد و گفت:  آرام

 اسمه مرده متنفرم ازتوهم متنفرم...متنفـــــــــــــــــــــــــر ی_از هرچآرام

 ...گمشو از جلــــــــــــــــو چشمـــــــــــام ی _بدرکــــــــــــــــــــــــــــ که متنفر 

 د یتاقش دوبه نشونه تاسف برام تکون داد و از تراس به سمته ا  ینفرت سر  با

 خشممو کنترل کنم   ایعکس العمل  تونمیدربرابر کارهاش نم  دای...جددی...نبازدمی سرش داد م دینبا

 کردم  یزدمو برعکسش کردمو خودمو خال  یبرداشتم نعره ا زی داخله تراس خ ز یخشم به سمته م با

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

که   کردمیاز مردهارو روش حس م یل یخ  یچشم ریجلسه بودمو آرام هم کنارم نشسته بود نگاه ز یتو
 کارساز بود  دمیبهتر شده بود فکر کنم اون تهد  یفقط کم یرفتارش کم دادنیداشت آزارم م

 ... یاز رو اینگاهش مشکوکانه بود  دونمیکردم نم یپسر احساس م هی یآرامو رو نگاهه

کناره خودت باشه و به  ستین یپسر؟اون که دختره بد   هیحرفا چ نیا دمیتوموهام کش یدست کلفه
 ... یا گهیپسره د

 98 ا یخدا پوووف
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آروم کناره گوشش   دهیداره آزارم م ی اون پسره بدجور  ینگاهه آرام رو دمیتو موهام کش  یدست یعصب
 گفتم: 

 _آرام برو اون رژتو کمرنگ کن

  یپاش بود و گرفتمو فشار  یکه رو زی م ریتعجب به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد دستشو آروم از ز با
 تنش حس کردم  یتو یدادم که لرزش 

 _گفتم بلند شو برو رژتو کمرنگ کن 

 به سمتم برگردوند سرشو

 _آرسام حالت خوبه؟آرام

 شمی _آره آره با کمرنگ کردنه اون المصب بهتر م

 پام گذاشت بهش نگاه کردم که آروم گفت:  یرو دستشو

 نذار که... نیا یپا نو یاما ا رمی _باشه مآرام

 ...برو دونمیخب م یل یخب خ یل ی_خ

مشکوکانه و با اخم داشتن بهم نگاه  اشاریو   ریبهم انداخت و رفت ام ینگاه میبلند شد و ن  آرام
هنوز جلسه شروع   دنیدیاز چشمه من م نویاونام متوجه سرد شدنه رفتار آرام شده بودن و ا کردنیم

 ها مونده بودن که برسن  یل ینشده بود و خ

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

  کهویلفتش داده بود؟  نقدریضرب گرفته بودم هنوز آرام برنگشته بود چرا ا   نیزم  یبا پام رو کلفه
 نکردم اما با گرد شدنه چشماش تعجب کردم  یخورد که توجه  یزنگ  ری ام لیموبا

 _جانم ریام

..._ 

 _االن؟ریام
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_... 

 _باشه اومدم ریام

..._ 

 خب باشه...اومدم  یلی_خ ریام

..._ 

دنباله آرام   د یچه خبره؟با نجایرفت ا  رونی گذاشت بلند شد و از اتاق کنفرانس ب  بشیج  یتو لشویموبا
 یمتوجه صدا کهویرفتم که  ییبرم چرا هنوز برنگشته؟بلند شدمو در اتاقو باز کردمو به سمت دستشو

 افظ)محن یو شاه ریحرف زدنه آرام شدم راهمو به سمته صدا کج کردم و چشمم به آرام و ام
 (افتاد میشخص

متوجه   یتا کس  زنهیحرف م  مشکوک داره و آروم هم یمن به اون پسره مشکوکم تماسها  دینی _ببآرام
 کنه چون از افراده شرکت پدرمه  دیجونه آقارو تهد  یخطر  ترسمیمکالمه اش نشه م

 هست  زیخانوم حواسمون به همه چ  دی_نگران نباشنیشاه

لطفا   نهیبب یب یآس  خوامیمهمه نم یل یمن خ یآقا برا ی دارم اما سلمت مانیمن بهتون ا دونمی_مآرام
 ن یمواظبش باش شتریب

از خودش مراقبت کنه از پسه خودش   تونهیگلم آرسام خودش هم م ستی_آرام جان اونکه بچه نریام
 اد یبرب 

 گفت:  یبا ناراحت آرام

و خودتون هم  نشی ماش یجلو  دیچندتا رو بذار نیچرا نگرانشم شاه دونمیاما خب نم دونمی_مآرام
 د یداخل جلسه حضور داشته باش  دییایب

 زدو گفت:   یدلبخن نیشاه

 98 د یتحت کنترله آسوده خاطر باش  زیهمه چ دی_گفتم که...آرام خانوم نگران نباشنیشاه
ین
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من که  ای!!خدازنه؟؟ی صداش نم یل یآرام خانوم؟چرا با فام  گهیچرا داره به آرام م  نیمشت شد ا دستام
زدم پس هنوزهم...  یلبخند شیچرا بابت نگران  دونمیشدم؟نم یطور  نیحساس نبودم چرا ا نقدریا
   الی خیب

 دوتا مرد به سمته آرام اومدن  کهوی

 د؟ یهست یتهران  یاول_شما همسر آقا مرد

 سادیهم پشت آرام وا نی کرد و شاه  یاخم  ریام

 _بله خودم هستم...امرتون؟آرام

 البته تنها  دیار یب  فیچند لحظه با ما تشر شهیدوم_م مرده

 با اخم گفت:  ریام

 شهیشروع م گهید قهیدرضمن جلسه چند دق انی ب ییتنها با شما جا شونیا  که نمیبی نم  ی_لزومریام
 حضور داشته باشن  دیبا شونیا

 ... یسر  هیفقط  دیاول_نگرانشون نباش مرده

 وسط حرفشو گفت:  دیآرام پر کهوی

 بهم مشکوک بشه نکهیا ای  ابی همسرم متوجه غ  خوامینم  عتریسر یکم ی ول  امی _باهاتون مآرام

 طرف  نیدوم_حتما...لطفا از ا مرده

 همراهه خانوم برو  نی_شاهریام

 تنها باشن  د یاول_گفتم که با مرده

 ... ریکه ام یدون یمتوجه بشه خودت م  یتهران یآقا دیافته فقط نذار ینم  یبابا اتفاق دی_نگران نباشآرام

 رفتم  نیشاه  رویبه سمته امتکون داد با رفتنه آرام دستام مشت شدنو   یبا اخم سر  ریام

 _آرام کجا رفت؟ 
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 هول شد  ریام

 جا  چی...هچی...همی_آرام؟اریام

 حرص گفتم:  با

 که آرام االن همراهه دوتا مرد رفت  دمید ر؟خودمی ام یگی_چرا دروغ م

 برگشتم: نیسمته شاه به

 درسته؟  یتوهم نرفت یتو بر  دی_وچون اونا گفتن که نبانیشاه

 انداخت و گفت:  نییسرشو پا نیشاه

 _شرمندم آقا نیشاه

 ه؟ یتو چ فهیسواله وظ  ی_و واقعا برام جا

  نقدریچرا روش ا دونمیکه آرامو برده بودن رفتم نم یحرص دستامو مشت کردمو به سمت راه با
چرا  نایبردن ا نگی پشتشون راه رفتم آرامو به پارک یجلبه توجه   چیحساس شده بودم آروم و بدون ه

پشت سرمه خواستم با   یکیحس کردم   کهوی نکنه بخوان آرامو باخودشون ببرن؟ ؟رنیدارن اونجا م 
 گفت:  ریام  کهوی بازوم بزنم تو شکمش که  شتپ

 م ییآرسام ما ی_نزنریام

 دم ید نویو شاه  ریسمتشون برگشتم که ام به

 د؟ یکنی کار م یچ  نجای_شما ا

 ی کن یکه تو م ی_همون کار ریام

 ی_من اومدم دنباله زنم توچرا اومد

 آرسام  ایپرسیم یی...سواالسشیاومده دنباله زنه رئ نمیو ا قمی_من اومدم دنباله زنه رفریام

 صحنه مقابلم رسما چشمام گرد شد  دنهیندادمو بهشون نگاه کردم که با د یتیاهم
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 ....................... 

 ...واریبه د دنیمحکم کوب آرامو

 اول گفت:  مرده

 نکنه دیشرکت مارو تهد گهیکه د میفهمون ی_با کشتنه تو به مهندس م

 ؟ یگیم یچ  ی_خفه شو...دار آرام

دختره   یدست نخورده تلف بش فهیح  متیکش یبعد م میکن یازت استفاده م کمیدوم_البته قبلش   مرده
 ی هست  یخوشگل

 دستمو محکم گرفت  ریبه شدت مشت شدن خواستم برم که ام دستام

 ی _دستمو ول کن لعنت

 ی عجله کن  دیآرسام...نبا سا ی_واریام

 !!نو؟؟؟؟؟؟یا یفهمیزنم در خطره م  ی_لعنت

 اما... یدار  رتیزنته غ دونمی_مریام

از مردها از   یک یگذاشت و  نیآرام پاشو زم میاز مردها به اون سمت برگشت یک ینعره  یبا صدا  کهوی
 کردیناکار کردنه مردها استفاده م یحرکت برا  نیازا شهیزدم هم یشدت درد زانو زد لبخند محو
 دونست یخوب نقطه ضعف هاشونو م

 آروم گفت:  ریام

  گهید هیاز درد سرخ شده زنه بروسل  یچه طور  گایاون پسره باشم ن ی_اصل دوست ندارم به جاریام
 زور داشته باشه  نقدریا دمیبا

 آروم گفتم: دمویکش یپوف

 98 به زورش داره؟  یزنه منه چه ربط  نکهیا یول  دمیرو فهم هیزنه بروسل   یگفت نکهی_ا
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 گهید گرهی_خب از تو نشات مریام

چه برسه به  خوادیشدن خودش دلو جرات م یآره؟زنه آرسام تهران  ترسمیازتون م نی_فکر کردآرام
  شی وقت پ یل یخودمو خ فتهیقراره ب یاتفاقات نیکه همچ دونمیشدمو م شی االن وارد زندگ نکهیا

 براش اماده کرده بودم 

مگه من چمه که زنه من شده و   خورمی حرفش دارم حرص م  نیزدم که کامل مشخص بود از ا یلبخند
 ترسناکم؟؟؟!!!  نقدریا ی عنیکه دلو جرات داره   نهینشون دهنده ا نیا

 دم تا نزدم ناکارتون نکر  نی_حاالم گم شآرام

شکمشو    یزد تو یک یکه پاش بود  یبلند یخواست به سمتش حمله کنه که آرام با اون کفشا مرده
نتونستم تحمل   گهیاستفاده کرد و آرامو محکم از پشت گرفت د تیهمون لحظه مرده دوم از موقع

 زدیداشت با بچه ها حرف م  نیشاه  خوردمیکنم زنم رسما بغلش بود داشتم خونه خودمو م

 نگی پارک نیی ا یها ب _بچهنیشاه

 ادهی _تعدادشون زریام

منو تو   کلی ه  نیا یعنیرتم؟ی غ یب  نقدریا یعنیبعد زنمو نجات بدم؟ انی تا بچه ها ب ستمیوا  ییخوای_م
 ! م؟ییایاز پسشون برب میتونیهمش باده؟نم نیو شاه

 از مردها داد زد:  یکیکه  دمیاخ آرام بلند شد به سمتشون برگشتم د یصدا  کهوی

 سر  رهی_دختره خ 

و خونه لباشو پاک کرد به آرام   دیخودش کش یبه لبا یاومد و اون مرده هم دست یآرام خون م  یلبا از
 .... خواستهیم  شرفیاون ب یعن ینگاه کرد  کردیکه داشت خونه لبشو پاک م

  نیبش کی بهم نزد دمیکدومتون اجازه نم  چی_به هآرام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــنیـــــــــــــــــدیفهم

 98 نتونستم نظاره گر باشم   گهیخونم به جوش اومد د  کهوی
ین
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که  میبه سمتشون حمله کرد موی دستم برداشته شدو همزمان باهم بلند شد یاز رو  ریدست ام دمید
رو   یچشماش خوشحال  یلبخند بهم نگاه کرد تو یگرد شده و آرام هم با ترس ول یاونام با چشما

 کردم یحس م  یرو هم به خوب یاما ترس و نگران دمیدیم

شدنو منم به سمته اون دوتا کثافت رفتم مشت اولو زدمو   ریبا چند تا از بچه ها درگ نیو شاه ریام
 نعره زدم: 

 کنم ی م چارتیآره؟ب  ی_حاال دنباله ناموسه من 

 نشستمو شروع کردم به مشت زدن به صورتش  نشیس یرو

 کنم یکه به ناموسم چشم بد بندازه ناکارش م ی_ کس

 زدم:  نعره

 کنــــــــــم ی_نـــــــــــاکــــــــــــارش م 

  ریاومد از پشت گردنمو گرفت که با دستام مهارش کردمو محکم مچشو فشار دادم که ام یکی  کهوی
 چشمش بهم افتاد 

 _آرســــــــــــــــــــــــامریام

 آرام و پشت سرش افتادنه مرده توجهمو به خودش جلب کرد  ــــــــــــــــــــهیه یصدا  کهوی

 نگاه کرد و آروم گفت: بهم  شی اشک یتعجب بهش نگاه کردم که با چشما با

 ! ؟ی_خوبآرام

بهش زدمو با   یبرد که همون لحظه مشت محکم   زیاز مردها افتاد که به سمته آرام خ یکیبه  نگاهم
 شد  هوشی(که بجگاه ی بازوم زدم پشت گردنش)قسمت گ

با    کردیبه صحنه نگاه م یاشک  یو چشما  یو با نگران ختی ریداده بود و اشک م ه یتک نیماش  هیبه  آرام
 شدن  زیآرام بره و کنارش بمونه که چند نفر اومدنو باهاش گلو شیخواست پ   نیومدنه آدمام شاها

 سمته آرام برگشتم اسلحمو از پشت کمرم درآوردمو به سمته آرام به راه افتادمو گفتم:  به
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 کشمت ی نرو مگرنه م  یی_گفته بودم بدونه اطلعم جا

کرد اسلحرو به سمتش گرفتمو   یبهم نگاه م   کردی م ازش تراوش یکه ناباور  ییبا وحشت و چشما آرام
 کردمو خلص...  کینشونه گرفتمو شل رفتمیهمون طور که به سمتش م

 

 

 

 )آرام(

 اومد یکردم داشت با اسلحه به سمتم م یوحشت به آرسام نگاه م با

   کشمتینرو مگرنه م یی_گفته بودم بدونه اطلعم جاآرسام

  غیهمزمان ج   کیشل  یصدا دنهیبا شن  کهوی که  کردمیم سی حرفش از ترس داشتم خودمو خ دنهیباشن 
که پشت من بود و متوجه شدم با وحشت   یافتادنه پسر  یحس نکردم ول یز یمن هم باال رفت اما چ 

که چاقو  یاون...اون...به سمته پسر  یعنی...کرده بود...کیبهش نگاه کردم...آر...آرسام... شل...
 کرده بود؟!! ک یاز پشت بهم حمله کنه و منو بکشه شل خواستیو م بود دستش

  لی و تحل هیتجز  دنویبهم نگاه کرد با د  شیبرزخ افهیجلو اومد و با همون اخم وحشتناکش و ق  آرسام
  فتمیبشمو ب هوشی بره و ب یاه یکه بهم وارد شده بود باعث شد چشمام س  ی عاقبت و ترس و شوک 

 بغلش 
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 )آرسام( 

به سمته خونه با سرعت سر سام   میداشت مویبرگشته بود مارستانیاز ب مینشسته بود نیماش یتو
کلفه بشمو  شتریب  شدیکه باعث م ختیری و اشک م کردی م هیصدا گر  یآرام ب کردمیم  یرانندگ یآور 

 کنم یخال شتریپدال گاز ب  یحرصمو رو

 فعل زنده بمونم  وامخی من م ری برو بم یر ی بم  ییخوایتو م وونه ی_آرومتر برو دآرام

 حرفش از خشم فوران کردم  نیتلنگر بودم که با زدنه ا هی منتظر

 کشمــــــت ی خونه به خونت تشنم آرام به خدا م می رفت ی وقت ای یر ی میسرعت امروزم م نیبا ا ای_

حاال من گفته  ختیری اشک م یشد و ه شتریب دنشیداد و خشم و غضبم ترس و لرز یصدا دنهیشن  با
که  ییمن وقتا یچرا جلو دونمینم  کردیکار خودشو م  یه  نیالمصب اما ا زیمن اشک نر یبودم جلو

 دختره شکننده  هی...فی دختره ضع هی...شدیم یا گهیبه دختره د لی تبد میعصبان  ینطور یا

 ... ی.د...دادبز...ن...س..سرم...د..ی ...ا... ح...حتی...ی...که دست روم بلند کنی_تو...تو...حق ندار آرام

خفه شو مگرنه  دمیحقـــــــــــو م نی_حق دارم حـــــــــــــــــق دارمو خودم به خودم ا
 خفه شو چون امروز خونت کامل حلله زمی ری االن خونتو م نیهم

 ... یکار  چی_آرسام به خدا من هآرام

 الل شو تا خودم دست به کار نشدم  گمیدارم م  ی_د لعنت

  کردمیوجودش حس م  ین ین ی ترس و تو  کردینگاه م رونی و به ب ختیشد و آروم اشک ر ساکت
  نباریا گهید  کردی و سرعتم نگاه م می بود تصادف کنم که آرام با وحشت داشت به رانندگ  کیچندبار نزد

که امروز خودم   کردی رو شروع م  یبد یدمم گذاشته بود و داشت باز  یدر کار نبود پا رو یبخشش
 دادم یبهش خاتمه م

 98 _تو...رو...خدا...سرعتتو...کم...کم...کن...آر...آر... سام آرام
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  یلی سرعتمو کم کردم معلوم بود خ  یچرا در برابر لحن ملتمسش نتونستم مقاومت کنمو کم  دونمینم
 یچشمام بود وقت یهم جلو بود که گرفته بودم هنوز  یم یاما برام مهم نبود مهم کار و تصم دهیترس

 اون آشغاال ......

که از   یقابل بخشش نبود آرام دست خورده بود در حال  نیتازه به ناموسم دست زده بودن و ا اونا
که منم  دمیبهش نشون م فهمونمیکه شوهرش بودم دست نخورده بود اما امروز بهش م  یطرف من

کامل پر شده همشون االن توسط افرادم برده شدن به  تمیدارمو االن هم ظرف ت ی ظرف یمردمو تا حد
  یکه بدنه زنه منو لمس کرده بود گفته بودم کار  ینفر همون  کیبه جز  شنی و دارن شکنجه م  انبار

  اوردمویم ادیبه   نارویحسابشو برسم همه صحنه ها همه ا  خوامیباهاش نداشته باشن چون خودم م
 خودم درحاله فوران بودم   یرتی غ یبه خاطر ب  خوردمویونه خودمو مخ گرفتمیم شیآت

نکردمو بلفاصله   یبهتر بگم فرار کرد که منم نامرد ای دیشد به سمته خونه دو  ادهیکه پ  نیاز ماش آرام
  کهویو من هم به سرعت دنبالش بودم که  کردیم هیو گر  رفتی از پله ها تندتند باال م دمیدنبالش دو

 وارد اتاقش شد و درشو بست و قفلش کرد

 به در زدمو داد زدم:   یمشت یعصب

 رو ی لعنت نی_باز کن ا

رفتار کنم که زنم   یمتنفر بودم طور  شهیکلفه بشم هم شتر یب  شدیو ترسونش باعث م ونیگر یصدا
ل  خوشگ یچشما  ادهیناله مادرم افتادم  یصدا ادهی ونشیو گر دهیترس یصدا دنهیازم بترسه با شن 

 چشمام بودن افتادم دستام مشت شدن...  یکه جلو شی اشک

 کردم؟ی کار م یچ داشتم

 م یزن یباهم حرف م  یآرسام بذار آروم بش یهست ی_تو االن عصبان آرام

 زد   یغیصداش ج دنه یبه در زدم که آرام با شن یمحکم تر  مشت

خراب   نیدره ا یزدن هم گذاشت ی برا یمگه تو حرف کنهی فرو کش م تمیعصبان  ختم ی_هروقت خونتو ر
 کنم یم  چارتی ب  شکونمویشدرو باز کن مگرنه به قران درو م

 کنم ی...دارم سکته مکنمیشو...خواهش م الیخ  ی_مگه مغزه خر خوردم بازش کنم توروخدا آرسام بآرام
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 گفتمیم  یاحمقا ه  نهینداشتم ع تی بودمو سکوت کردمو کار الی خیهمه کارها و ماجراهات ب  ی_برا
توبه گرگ   ری اما نخ دهیکارهارو انجام نم نیا گهید کنهی م ریتغ شهیدش درست مخو

 مرگــــــــــــــــــــــه...مــــــــــــــــــــرگ 

  یرو فعال کردمو همه درها و حت ی ت یقفل هارو در اوردم رمز امن ی تیکردمو کارت امن بمی ج یتو دستمو
که باعث شد دره اتاق باز بشه وارد شدمو در اتاقو   دمیکشپنجره ها قفل شد کارتو به دستگاه کنار در 

 بود نیهم یت یقفل امن  یبستم خوب 

 وحشت بهم نگاه کرد و آروم آروم عقب عقب رفت  با

 ا ی_ن...نه...آر...آر..آرسام...جل...جلو...ن...ن آرام

 آروم به سمتش رفتم  یطور با قدمها همون

 نگفتــــــم  ایگفتم  کشمتیم نمی بهت بب یا گهی_گفته بودم حرکته د

 بار  هی نیهم دیببخش  ی آرسام گفت  ی_گفت آرام

 _چند بار ببخشم هـــان؟چند بـــــار؟تو بگو چندبار آرااااام

 کنمیبارو ببخش التماست م هی نی _همآرام

 ست ی در کار ن یبار بخشش نی_ا

 آرسام کنمی _التماست مآرام

هروقت چشمم به زخمه کناره لبت    یدونیدم؟میاون صحنه هارو د یوقت دمیکش یامروز چ یدونی_م
 ؟ی لعنت کشــــــــــــــم؟آرهیم  یچ خورهیم

 آرسام به خدا من فقط عا...  خواستمی_به خدا منم نمآرام

همراهت    نیشاه  ای ریام یو نخواست یکه نذاشت دمید ی _الل شــــــــــــــــــــــو دختره عوض 
 ان یب

 تنها برم آرسام  دی_به خدا اونا گفته بودن که من باآرام
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 آره؟؟  یفت یهمراهشون راه ب یبد یبه من خبر   نکهیو بدون ا یکردی قبول م دی_وتو هم با

 لباسمو باز کردمو همزمان گفتم:  یها دکمه

  که شوهرتــــــــــم به درک آرررررررره یاما حرفه من رهی تو گوشت فرو م بهی_چه قدر خوب حرفه غر
ازت   نتویماش چهیچرا سوئ ستمینامرد ن  هیدارمو  رتی که من غ  دمینشونت م دمیاما االن نشونت م

 گرفتم؟

 نیهم بترسه چون ا دیبا دیترسیسگ داشت ازم م هی نهی و ع دیلرزیکرد م هیانداخت و گر نییپا  سرشو
 گذشتمیازش نم گهیبار د

 ازت گرفتـــــــــم؟ نتویماش  چی_جوابه منو بده چرا سوئ

 بغض گفت:  با

 نرم  رونی_تا...تا ب آرام

 بود؟  یدرسته؟هدفم چ یو با راننده بر  ینر   رونی_تا ب 

 دونم ی_نم آرام

  دشیملتمس و ترس یصورتش خم کردم که با چشما یسرمو رو  کردمیطور که کمربندمو باز م  همون
 بهم نگاه کرد 

 که... یخبر داشته باشم تا فکر نکن  یر ی _تا هرجا که م

 دستم گذاشت  یرو دستشو

 _بازش نکن آرام

 زدم که با التماس گفت:   یپوزخند

 باهام نداشته باش آرسام  یبازش نکن کار  کنمی _التماست مآرام

 98 _اتفاقا االن وقتشه
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 _آرسام ببندش توروخدا آرام

 ی دمم نذار  یپا رو  نقدریتا ا ادی دستت ب زهای چ یل یاز امروز به بعد خ خوامی_نه م

حرفمو ادامه ندادم  هیسرش بق یسر خوردنش و جمع شدنش و قرار گرفتنه دستاش باال دنهید با
به دستش نگاه کردم مچه دستشو محکم گرفتمو مجبورش کردم بلند   دمویچی کمربندمو دور دستم پ

 سته یشه و با

 _حلقت کو؟ 

 بغض به انگشتش نگاه کرد و دستشو پشتش برد  با

  یزد حت  غیکه کنارش بود که با وحشت ج  یبه کمد دمیبردمو کوب زدمو کمربندو محکم باال یا نعره
کتکش بزنم چون به نظرم کتک  دادمیبه خودم اجازه نم   یعنیاومد  یهم دلم نم طیشرا نیا یتو
 ظربرو زدم به کمد کنارش  نیبه خاطر هم کرد ی درست نم روی چیه

 _گفتم حلقت کـــــــــــــــــــــــــــــــو

 ...ک...ک...کردم _گ...گ...گمشآرام

دسته مشت شدم با ترس و    دنهیدستم فشار دادم که با د یخشم بهش نگاه کردمو کمربندو تو با
 سرشو باال آورد و گفت:  شی صورت اشک

 خورم یبود قسم م  ی_به خدا از عمد نبود اتفاقآرام

 یز یبهم چ ویگمش کرد خوره؟چرایدختر م هیبه چه درد   یدونیآره؟اصل م هیچ یحلقه برا  یدونی_م
 برات ارزش داشت؟  نقدریا یعن یهان؟ ینگفت

 کنم  داشیپ تونمی م کردمی آرسام...فکر م  دمیترسی_به خدا مآرام

 آرررررره  یکرد داشی_پ

 ن یمحکم خوابوندم تو صورتش که از شدت ضربه افتاد زم یکیباال بردمو ناخواسته  دستمو

 ی کتک خوردن هم ندار  اقتیل  ی_حت
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اونجا بمونم ناقصش   نیاز ا شتریاگه ب دونستمیو به سمته اتاقم رفتم م رونی تاق زدم بخشم از ا با
   کردمیم

 لب گفتم: ری رو نرده روبه رومو ز  دمشیکه روش باال برده بودمو نگاه کردمو محکم کوب  یدست

 شی احمق قرار نبود بزن یآخرشو خراب کرد  نی_ا

 

 

 

 

 )آرام(

با کمربندش کتکم بزنه نه نه   خواستیارسام منو زده بود تازه م شدیرفتنش زجه زدم باورم نم   رونی ب با
 شناختمش یکه من م ستین  یآرسام نیا

 اتاقم اونقدر زجه زدم که از حال رفتم گوشه

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

فکر کنم  بود کی تار کهی اتاقه خودم بودم همه جا تار یباز کردمو به اطرافم نگاه کردم تو چشمامو
حقم بود  دونستمیم نکهیکه از آرسام خورده بودم افتادم با ا یل یس ادهی کهویساعت هشت و نه باشه 

اون   یشدن...من...من...دوسش داشتم...ول یبزنه اشکام دوباره جار  یلیاما اون حق نداشت بهم س
 کارش بهم فهموند منو...منو... نیبا ا

نشون  ت ی روم حساس نقدریداره؟چرا ا رتی روم غ نقدریرا ابالشتم فرو کردمو زجه زدم چ یتو سرمو
حلقمو گم کردم زد تو گوشم؟چرا از  نکهیا دنهیمردونشه؟چرا با فهم  رتیفقط به خاطر غ یعنی دهیم

  چراباشه؟ ینطور یا دیمن با یچرا زندگ اید؟خدایلرزیخشم کبود شده بود؟چرا از شدت خشم داشت م
 بکنه؟چرا؟چرا خدا؟  ری آرسام تغ دیبا
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 )آرسام( 

  رونی دوروزه از اتاقش ب گذرهیزدمو دعوا کردم م یل یگوش آرام س  یکه تو  یکه از اون شب دوشبه
 ومده یصداشم در ن خورهیهم نخورده و نم  یچ یو ه ومدهین

 خواستمی بار خشممو کنترل کنم با اون کمربند فقط م  نیبودم اما نتونستم ا مونی پش یل یکارم خ از
 نبودم که دستم هرز بره اما االن...  یبزنمش چون من مرد خواستمیبترسونمش نم 

چشمام بودنو   ی...لرزش بدن و پاهاش همه و همه جلودشی...رنگ پردشی ترس ی...چشماشیگر
 من...  یکنم ول یکه برمو ازش عذرخواه دادیغرورم اجازه نم  دادیداشت عذابم م

بلند شد که با سرعت پتورو کنار زدمو به سمته در اتاقم حمله ور شدمو به سمت   غشیج یصدا  کهوی
 دمید  زدی م غیکه ج  یتخت درحال  یآرامو لرزون رو دمو یکش نیی رو پا ریبردم دستگ ورشیاتاقش 

آرامو   مبود که بتون نیبرام مهم بود اونم ا زی چ هیبه سمتش رفتم رفتارام دسته خودم نبود تنها  عیسر
 آروم کنم!!!! 

موهاش فرو کردم و آروم   یتخت نشستمو محکم بغلش کردم به خودم فشارش دادم دستمو تو یرو
 زمزمه کردم 

خواب بود...آروم باش...من کنارتم...آروم   هیآرام...فقط  ستی ن یچ ی...هستی ن یچ ی_آروم باش...ه
 باش آرام 

درد نداشت فقط داشت درد    زدی هم بازومو چنگ م ی و زجه زدن بود گاه  هی آغوشم درحاله گر یتو
اون حالت موندمو موند تا آخرش آرومو ساکت شد فقط آروم هق   یاون قدر تو کردی م شتریقلبمو ب 
 98 ازم جدا بشه  خوادی زدم تونستم آرومش کنم معلوم بود که نم یلبخند محو  کردیهق م
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  سیخ ی وحش یخاکستر  یکه اون چشما دمیو خودمم کنارش دراز کش تخت خوابوندمش یرو
که   ییزدم که رسما چشماش گرد شد آروم دستمو جا یخوشگلش شوک زده بهم نگاه کرد لبخند محو 

 گفت:  یچشمامو بستم که آرام با ناراحت دمیزده بودمو االن هم کبود شده بود کش  یلیبهش س 

 _نکن آرسام درد دارهآرام

  یکه باتعجب بهم نگاه کرد دستمو رو دمیکردمو بهش نگاه کردم اروم کنارش دراز کش باز  چشمامو
 صورتش گذاشتمو گفتم:

 _هنوز هم درد داره؟ 

 گفت:  باتعجب

 _آ..آ...ره آرام

 به خودم چسبوندمشو گفتم:   آروم

 کنترل کنم  تموی_نتونستم عصبان

 به کلت نخورده؟  یز یآرسام؟چ  ی_خوبآرام

 _نه خوبم آرام 

 ا؟یعوض شد  یلی_خ آرام

 نه من یکه عوض شد ییتو نی_من اصل عوض نشدم ا

 گفت:  یبا لحن طعنه دار  آرام

  دونستیخدا م  یمنو بزن یخواستیو م  یکمربندتو دراورده بود نی_آره معلوم بود به خاطرهمآرام
 یهم بکن یا گهید  یچه کارا یخواستیم

که   ییاون چشما یچشمام نگاه کنه تو یمقابله صورته خودم قرار دادمو مجبورش کردم تو صورتشو
 98 نگاه کردم  کردی منو مجذوب خودش م شهیهم
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  نکهیا یکه به جا یدیبا کمربند بزنمت د خواستمیمن نم رهی بدون که من دستم هرز نم شهیهم نوی_ا
بوده نه فقط به خاطر   میرتیغ یبه خاطر ب اون ضربه رو به تو بزنم به کمد زدم فکر نکن که نکشتمت  

منم مردم   گرنهم فتهی اون اتفاقا ب ی خواستیکه تو نم دونستمیبودمو م دهیحرفا شن یسر  هیبود که  نیا
قسم به همون خدا دستو پاتو خورد   دمیدینم تویگناه  یاون صحنه ب  ای مطمئن باش اگه اون حرفا 

 بترسونمت  خواستمیمن فقط م کشتمتیم کردمویم

بزنم فکرکنم حرفام قانعش کرده بودو دوباره  یبهم رفت که باعث شد لبخند محو یغره ا چشم
 شده بود   طونیش

 شلوارم از ترس همش درحاله شکوفه کردن بودم  ی؟تویبه سرم آورد یچ  یدونی_مآرام

 زدمو آروم نوازشش کردم که آروم گفت:  یلبخند

 ؟ ی_آرسام خوب آرام

 می_اه

  دهیو االن هم کنارم دراز کش نجایشده که اومده ا ی_پس آرسامه مغروره برجه زهرماره ترسناک چآرام
 زنه؟یو داره بهم لبخند م 

 شدم  کینزد  شتریچسبوندمو بهش ب شتریبهش ب  خودمو

 امشب هی نی_هم

 ؟یامشب چ هی نی _همآرام

 مینطوری_ا

 ؟ یش ی_اها از فردا به بعد دوباره سگ مآرام

بازوم گذاشت و با   یکرد و سرشو رو کی بهم نزد شتریخودشو ب دیخند  زیر  زیبهش دادم که ر یفشار 
 د یکش یخطوط نامفهموم  نمیس یرو دش یانگشت اشاره کش

 98 دمت نذارم  یاروپ گهیگرفتم که د میآرسام تصم ترسمیم  یلیازت خ   ییبخوا تشوی_راس آرام
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 ی گرفت یخوب مهی_تصم

 گفته باشم دمیمثله قبل حرصت م امیاز حرص دادنت کوتاه نم ی_ول آرام

 کردم که آرام دستشو باال اورد و گذاشت کنار صورتم  یخنده مردونه ا تک

 آرسام  یشی چه قدر خوشگل م یزن ی لبخند م ی_وقت آرام

بازوم بود   یچشم ازم گرفت و همون طور که سرش رو یچشماش گردوندم که با تخس یتو چشمامو
همون نوازش خودمون از  ای دیبود دست کش  نشیس ی و به سقف نگاه کرد و به بازوم که رو  دیچرخ

 خندم گرفته بود رفتی و باهاشون ور م دیکش یموهام دست م یکارش چشمامو بستم آروم تو نیا

راست   ایاز چپ خوردم  دمینفهم د یبرق از کلم پر چیتو صورتم ه یزد یوقت هنیسنگ  یل ی_دستت خآرام
   یزد  لیانگار با ب

 بهش دادم که آخش دراومد  یکه فشار  دیخند  زیر  زیر

 ی _نکن لهم کردآرام

 بود  یکار الزام نیا یزدیحرف م  یادیز ی_داشت

 گذاشت و آروم نوازشش کرد  نشیقفسه س یدستمو رو کف

 _دستات چه قدر بزرگن...از ماله من بزرگتره...هم بزرگتره هم درشت تر آرام

 کرد سشیکف دستم گذاشت و باهم مقا یرو  کشویکوچ یدستا بعد

 آرسام   نی_ببآرام

 _ماله من مردونس ماله تو دخترونه س 

 گنده باشه  نقدریا دیمثل شما با غول مانند  یماله مردا به خصوص مردها دیگ ی_اوه بله راست مآرام

 98 رسما چشمام گرد شد شی حرفه بعد دنهیکردم که با شن  یخنده ا تک
ین
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 هی...خب هی...هیچراغ برق...زور به اندازه  ری...قد؟صد رحمت به ت لیگور هیاندازه  گاین  کلوی _کل هآرام
 باشه  ادیز  یلیکه زورش خ  یز یچ هیخلصه  دونمی...مثل... اه...نمزیچ

پتو بردمو قلقلکش دادم که  ریکردنش بود از طرزه فکرشم خندم گرفته بود دستمو ز تیموقعه اذ حاال
 نکن  گفتیم  یو ه دیخندیم

 چراغ برقم؟آره؟  ریت  هی_حاال که من اندازه 

 ...گمی_خ...خوب...م...مگه...د...د...دروغ...م...مآرام

 _نه خانوم 

 _واهلل...حرف دلمو زدم خو آرام

  یتا باهاش برخورد نکن  نیپتو شروع کردم به قلقلک دادنش ا ری تخت نشستم ز یشدمو رو  بلند  نباریا
 شدیادب م دیدختره با نیا دادمیپتو پنهون کرده بودمو قلقلکش م  یسرشو تو ادی کوتاه نم یز یاز چ

  یانیپا یباالخره روز  یهر خوش   یکارها ول  نیخودمم از حرکاتم تعجب کرده بودم اصل منو چه به ا
 داره

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

 نیبندازمت گوشه...نه...نه...هم ی ر ی بگ یهار  یاله یجنبه...ا  یب تهیخدا ازت نگذره عفر یاله  ی_اآرام
  شاءاهللیبهت بخندم...ا یزشت بش  یر یبگ  یکچل یاله ی...ایبلرو سرم آورد نیکه ا یاالنشم هار 

 قر بدم  رمویبگ  یقبرت پارتسر  امیب  یر یبم  شاءاهللیخودم حلواتو بخورم...ا 

 صداشو آرومتر کرد و ادامه داد   کهوی

 یبش گنیکه م ی...هرچگنی...اجاق کور مگنی...حامله مگنی_نازا مآرام

  یس یباهام رودربا دمیفهمیم یوقت شدمیم یطور  هیپرو بود خندم گرفته بود و  نقدریچرا ا نیا ایخدا
 نداره

 98 ؟ی ساکت ش ییخوای_نم
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  ستمیبه مرگت ن ی...نه...نه...راضیر ی بم  یتصادف کن شاءاهللیمونده...ا رهامی_نه بذار فعل دعا خ آرام
بهتره و درضمن حالشم  یلیخ  یطور  نی...ایو سوراخ سوراخ بش کهی ت کهی بعد ت  یکشته بش یول
 شتره یب

 گفتم:  دمویباال کش شتریگرفته بود جلوتر رفتم و پتو رو ب خندم

 باره یگربه کوره بارون نم یبه دعا ی بخواب یو کم یکن دهنتو ببند  ی_سع

 حرص بهم نگاه کرد که خواست جوابمو بده دکتر وارد اتاق شد  با

 از سرمون گذشت  نباریخوبه ا پوووف

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

 د؟ یچه طور ی_خب خانومه تهران دکتر

 زد و گفت:  یلبخند ناز  آرام

 کنه ی درد م یخوبم فقط هنوز پام کم  دییبخوا تشوی_خب راسآرام

 بهم نگاه کرد و گفت:   یچشم ری ز دکتر

 بل سرتون اومده؟   نیکه ا دیکرد  یکار م ی _شما تو خونه چدکتر

 انداختو گفت:  نییسرشو پا  آرام

 بگم واال  ی_خب چآرام

 تخت االن یبه سمت آرام رفتم که رو نیاومد به خاطر هم یدکتره اصل خوشم نم  نینگاهه ا از
 گوشش گفتم:  ینشسته بود آروم تو

  کنهی نگات م یجور  هیدکتره  نیا رون ی ب یاتاق بر  نیسالم از ا کنمینم  نی_شالتو بکش جلو مگرنه تضم
 نده  لیبه بعدهم لطفا لبخند ژکوند هم تحو نیاز ا ادیکه اصل خوشم نم 

که بدونه توجه به تعجب کردنش به سمت دکتره برگشتمو با   کردی گرد شده بهم نگاه م یبا چشما آرام
 اخم گفتم: 

98 
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 268

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



خورد و افتاد تو آب نگرانش شدم    چیاز لب استخر پاش پ شونیفقط ا میکرد ی نم ی_کار بخصوص
 شدم مونیاالن پش یول نجایآوردمش ا نیبخاطر هم

 برگشتمو با اخم گفتم:  کردیگرد شده بهم نگاه م یسمته آرام که با چشما به

   ادیب  تونیبه دکتر خونوادگ گمیم می_بلند شو خودتو آماده کن بر

 نداشتم  یمن منظور خاص یتهران  یبراتون به وجود اومده آقا ی_فکر کنم سوءتفاهمدکتر

 گفت:  ینامفهوم  یکاره من با صدا  نیا دنهیزدمو به سمتش رفتم که آرام با د  یپوزخند

 _آ...آر...سام آرام

 گفتم: دکتر که شدم آروم  کینزد

پس با زبون  گذرمیو مطمئن باش ازشم نم  ادیبه زنم نگاه کنه خوشم نم ینطور یکه ا ی_من از مرد
 اره ی سرمشو در ب  ادیبرو به پرستار بگو ب گمیخوش دارم بهت م 

مواجه شدم   شی اشک یرفت به سمتش که برگشتم با چشما رونیاخماشو برد تو هم و از اتاق ب  دکتر
نازش   شتری بود که باعث شده بود ب  دایتوش هو  یسرخ  یخوشرنگش االن رگه ها یخاکستر  یچشما

 کنه

 سمتش رفتمو دستمو اطراف صورتش گذاشتم با انگشت شصتم اشکاشو پاک کردمو گفتم: به

 نکن  ی نکن صدبار گفتم چشماتو بارون  هیگر سی_ه

 گفت:  یلرزون یصدا با

 آرسام  یخودم ی رت ی_برج زهرمار غ آرام

  یلیکردن من هم ناخواسته خ  هیآغوشم و شروع کرد به گر یحرف خودشو انداخت تو  نیگفتنه ا با
 محکم به خودم فشارش دادم  یرارادیغ

که االن  یشامله حاله دختر  رات ی تغ نیوا  میبکنه از جمله خودمو زندگ ریتغ  زهای چ یلیخ وقتشه
 !! شهیبغلمه هم م
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 )آرام(

آرسام فرستادم  یکردمو برا پ ی که امادش کرده بودمو تا یمتن اس یطون یبرداشتمو با ش  مویگوش
 کردمو با خودم گفتم:  یطان ی خنده ش

 دو سر  وهیآقا د ید یم  یچه جواب نمی_بب 

  انایزدم ک ینهار دعوتشون کردم لبخند  یهم زنگ زدمو برا اشاریو   ریآرسام به ام یبرا  امکیارسال پ  با
 گسیزدواجشون مونده که اونم سه ماهه دعقد کرده بودنو فقط مراسمه ا  ریبا ام

 چرا جوابمو نداد  نیا دمیکش یپوف

 پوووووف 

زدم  یاتفاق افتاده بود لبخند محو مارستانیب یکه تو  ییهمون ماجرا ادهیافتادم  شیدوماه پ ادهی
شکستنه استخونامو   یمنو گرفت اون قدر منو فشار داد که صدا یاون روز با زدنه اون حرفا آرسام وقت

 دم یواضح شن  یلیخ

که تحملش واقعا برام   یوحشتناک  یلیشروع کرد به قلقلک دادنم قلقلک خ نویمنو انداخت زم  ادمهی
از دستش فرار کردم لب استخر بودم که لنگه کفششو به سمتم  یسخت و عذاب آور بود وقت  یلیخ

  حاالبود تا   یدنیآرسام د افهیآب واقعا ق یخوردو افتادم تو چید پشت گردنمو پام پپرت کرد که خور
 خخخخخ   دمیاتفاق د  نیبودم که با ا  دهیند دشویترس افهیق

  ریتغ میل یکرده خ  ری تغ نهیشیلبام م یرو یافتم ناخواسته لبخند محو یم شی باز رتیغ ادهی یوقت
 خوشحالو خرسندم رشیتغ ن یکرده و من واقعا از ا
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اتاقم بودنو به قول  یشرکتم تو ی گذارها و دوتا از کارمندها و سه تا از نقشه کش ها هیاز سرما یکی
 بلند شد  میگوش برهیو یکه صدا میجلسه باهم داشت هیمعروف 

ود اولش خواستم بازش نکنم اما با خودم  ام اومده از طرف آرام ب یبرام پ  دمی نگاه کردم که د  بهش
 دنهیاسشو باز کردم که با د نی بخواد به خاطر هم یز یچ  ایبراش افتاده باشه   یگفتم که نکنه اتفاق

 متنش چشمام گرد شد 

 

 ...یدوسم دار  یعنی ی اس و بخون  نی)اگه ا

 ...یعاشقم  یعن ی یپاکش کن اگه

 ... یوونمید  یعنی یجواب بد اگه

 ...یر یم یو برام م  ییخوایمنو م یعنی یجواب ند اگه

 (طون ی ش  کری )همراه با است؟یکن ی کار م یچ حاال

  دایجوابه دندون شکن براش پ  هیکنارگذاشتم بعدا  مویهم فشار دادمو گوش ی حرص دندونامو رو از
 نه برگه شلغم  یآرسام تهران گنی...بله...به من ممینمایم

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

هم داشت  اشاریبودو   شیگوش ی سرش تو ریبرگشتم ام  ریو ام  اشاریاقم به سمته بسته شدنه در ات  با
 کند یپوست م  بیس
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 نهار مارو دعوت کرده یجون برا ی_آر ریام

 ی _من صدبار بهت نگفتم به آرام نگو آر 

 عشقم؟ ادی خوشتون نم هی_چریام

 آدم شو  کمی یر ی گیزن م ی...دار ری _بم

 انا ی آدم بشو باشه بدبخت ک  نی_فکر نکنم ااشاری

 و گفت:  اشاریزد به  یپس کله ا هی ریام

 پسر  ریپ شمیخانوم دوما تو اول آدم شو بعد من ادم م اناینه و ک  انای _اوال کریام

 شازده  یپسر بود ریپ  شی_خودت که تا دوماه پاشاری

 گفتم:  ی با اعصاب خورد  کهوی

 سرم رفت  دی خفه ش شهیم یی_هو

کردمو   پ ی برداشتمو شروع به تا مویگوش  عیافتادم سر یز یچ هی ادهی نمیبب  سایکردم وا ی مکث کهوی
 متنو برا آرام اس کردم 

 !!!! نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهیا
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بردمو   رجهی به سمتش ش سکالمی م یصدا دنهیخورشت بودم!که با شن یآب غوره تو ختنیر  درحاله
 متنو باز کردم 

 

دوسم  یل ی:خکنم ی ارزش هزاران بار تکرار را دارند تکرار م  زهای چ یبعض  یگاه یباشد ول  یتکرار  دی)شا
 ( یکشان یوار در نبود من خود را به آب و آتش م وانهیو د یدار 

 

 جون   تی برات قزم ؟دارمینداز یدست م وونم؟منویفشار دادم من د رویحرص گوش  با

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

و آرسام برگشته بودنو صداشون کله  اشاری و  ری...خوشمزه شده بود اممیمزه مزه کردم...ا خورشتمو
 خونرو برداشته بود  

 گذاشتم که چشمم به آرسام افتاد  ی نهار خور  زی م یبرداشتمو رو تونویرفتمو از توش ز خچالیسمته  به

 آرسام؟ ییخوایم یز ی_چ

 با اخم به سرتاپام نگاه کرد   آرسام

 !؟ یدار  ییبا کلمه نامحرم آشنا  انای _تو احآرسام

 گفتم:ال ختمیری مخصوصش م یظرف ها یتو تونویکه داشتم ز یباال انداختمو درحال  یا شونه

کردم   یکن لطفا هرکار  یپارچ خال یاخه؟آرسام اون دوغ هارو تو هینیسواالت د دنهی_االن وقته پرس
 استفاده کن بازش کن  تی از کنم از اون زور غولنتونستم درشو ب 

داد تا بهش   یف یگذاشت بازومو گرفتو فشار خف  زیم یاز دستم گرفتو رو  تونوی اخم جلوتر اومد و ز با
 توجه کنم 

 نامحرمتن؟  ری و ام اشاری یدونست ی_م آرسام

 ؟ یشد وونهی_د
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 _جوابه منو بده آرسام

 ؟ ی...پس چمیهی_ا

 !!ه؟؟یچه طرزه پوشش نی_پس اآرسام

 نگو نه پوشش من چشه مگه؟؟!!!  یشد وونهید گمیم ی_وقت

 ست ی_چش نآرسام

 آرسام؟  یشد یطور  نیا ؟چرایدیم ریبه من گ دایجد  ی_چرا تو ه

 یکار  کهوی خودم دارم امکان داره  یبرا یتیکه منم حد و ظرف  کنمی دارم گوشزد م دمینم ری_گ آرسام
 بکنم که به ظرر هردومون تموم بشه 

 !!! شهیباز به رفتنش نگاه کردم داره خطرناک م  یرفت که با دهن  رونیاشپزخونه ب  از

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

براش نازک کردم که لبخند   یزد و ابروشو باال داد پشت چشم یا روزمندانهیلبخند پ  دنمیبا د  آرسام
 زد    یدختر کش

 خاطر آقا رفتمو لباسامو عوض کردم بماند که اون دوتا بدبخت چه قدر تعجب کرده بودن  به

 تو گلوم  دیزد غذا پر ری که ام یکه با حرف میغذا بود زیم سره

 !! ؟یمنو عمو کن ییخوای _زن داداش تو نمریام

 با اخم سرشو باال اورد و گفت:   آرسام

 قدر حرفه مفت نزن غذاتو بخور  نی_اامآرس

 ادب ی_مرس ریام

 آب به دستم دادو گفت:  وانیل هی آرسام

 _بخورش آرسام
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 انداختم نییازش خوردمو سرمو با خجالت پا یکم

 ریام یا

به   انایک دونمیفحش دادن هم نداره نم اقتیل  یحت یخودتو بکش  دیخورد با  دی...حرص نبایخ  یب
 دل خوش کرده و قراره بکنه؟!  نیا هیچ

 

 

 

 

 

 )آرسام( 

نشسته انتقامه خودمو  اهیخوشحالم چون شرکت رستگارو ورشکست کردم و االن به خاک س  یلیخ
رفته سکته   نینشسته و مال و اموالش از ب  اهیکه توسط من به خاک س دیفهم ی آرامو ازش گرفتم وقت

بهش نگفته    یول  ستیه آرام اصل بچه رستگار ن ک دمیفهم قاتمیطبق تحق  لچرهیو یکرد و االن هم رو
اوقات   یو آرام گاه  اشاری و  ریکرده با ام ری تغ یل یداغون نشه اخلق و رفتارم خ نیاز ا شتریبودم تا ب

 کردم!  شرفتیپ  یلیاز لبخند هم فراتر رفتم و خ یحت کنمیم  یشوخ

پسرها    یچرا اما دوست ندارم به مردها وحت  دونمینم دمیبه خرج م   ادیز تی حساس یل یآرام خ یرو
مثل چشمام   اشاری رویجلف باشه به ام ادیز ایتوجه بکنه و طرزه پوشش جلوشون بد باشه  ادیز

 پوشش درست باشه یهر مرد  یجلو  رهیبگ ادیکردم که  نیداشتم اما اون کارو به خاطر ا نانیاطم

 اتاقمو روشن کردمو چشمامو بستم  ریپل

 

 98 ... حســــــــــــــــــه
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ـ ی عج  تو دلم انگار تازه اومـــــــــده...  یبـــــــــــــــ

 ...یحســـــــــــــــــ

 تــــــــــــو... گهیم که

 به جونم زده...  شیآت  عشقت

 ... قلبــــــــــــــــــــــــــم

 تب و تابه...  پر

 ... دنتیقراره از عشق د  یب اون

 که... هیجور هی حسم

 ...دمـــــــــــــــتیکه د یبگم وقت  یکه چ دونمینم

 عاشقتم عشقم... یبدجور 

 ...زمیعز

 ... شمی از پ  یکه رفت یروز  از

 ...ضــــــــــمیمر

 عاشقتم عشقم... یبدجور 

 ...زمیعز

 ... شمی از پ  یکه رفت یروز  از

 ...ضــــــــــمیمر

 ... حســــــــــــــــــه

ـ ی عج  تو دلم انگار تازه اومـــــــــده...  یبـــــــــــــــ
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 ...یحســـــــــــــــــ

 تــــــــــــو... گهیم که

 به جونم زده...  شیآت  عشقت

 ... قلبــــــــــــــــــــــــــم

 تب و تابه...  پر

 ... دنتیقراره از عشق د  یب اون

 که... هیجور هی حسم

 ...دمـــــــــــــــتیکه د یبگم وقت  یکه چ دونمینم

 عاشقتم عشقم... یبدجور 

 ...زمیعز

 ... شمی از پ  یکه رفت یروز  از

 ...ضــــــــــمیمر

 عاشقتم عشقم... یبدجور 

 ...زمیعز

 ... شمی از پ  یکه رفت یروز  از

 ...ضــــــــــمیمر

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

که منو  دیفکر کرد دیاشتباه نکن رینخ  میکردینگاه م لمیف میداشت مویمبل نشسته بود یآرام رو همراهه
 98  لنیکل از نظر داشتنه باال خونه تعط شونیا ری ه؟خیکی لمی انتخاب ف  یتو قمونیسل  موی سازیباهم م نیا
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انتخاب کنم   ونویزی تلومن کانال   دیکه من خبر دارم به اجاره داده آخه من مرده خونم با یو اون طور 
 خانوم...  یول

 گفتم: کلفه

 ؟ یکنیم  گاشین  یتو دار  هیمزخرف لمیچه ف نیآرام آخه ا ی_وا

 غر نزن لطفا  نقدریا کنمی م گاین لمیآرسام...دارم ف سی _هآرام

نشستم کارتون    کلیسنو ه نیبا ا لم؟منیشد ف  یشدم آخه تام و جر  الی خیچپ نگاش کردمو ب چپ
 کنمی نگاه م یتامو جر 

  دمیرس یو پلنگ صورت  یبه تام وجر  یس یپل یها لمیازف  دهیکشکارم به کجاها  ا یخدا یهــــــــــــ
  زیبود خودمو حلقه آو یاگه دائم هیزنه من گرفتم؟حاال خوبه خدارو شکر سور نیپوووووف آخه ا

 کردم یم

 افتادم به سمتش برگشتمو گفتم:  یز یچ ادهی  کهوی

 ؟ یدی_لباس خر

 گفت:  ره یبگ  ونیزیکه چشمشو از تلو نیبدونه ا آرام

 _لباس؟ آرام

 گهیمراسم د ی_لباس برا

 _آها نه هنوز گذاشتمش باتو برم بخرمش آرام

 دم یمن هم هنوز نخر میبخر میخب پس بلند شو تا بر یل ی_خ

 تعجب گفت:  با

 !!م؟ی_منو تو االن باهم برآرام

 98 م یهی_ا
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 مبل بلند شد و گفت:  یاز رو  یبا خوشحال  آرام

 به چشم سه سوته خودمو اماده کردم  ی_اآرام

 سه ساعت  شهیجونه عمت سه سوتش م آره

 

 

 

 

 )آرام(

 _اه

 که با حرص گفتم:  دیخند  زیر  زیر  آرسام

 شاءاهلل یحلواتو بخورم ا ی_ا

 زهی م زهی_خدا نکنه خانوم رآرسام

 آره؟  زمی م زهی_من ر

 ؟ یست ی_مگه نآرسام

 _خفه 

 ارم ی سره برج پسش ب دمیبهم قرض بده قول م ی_خفه کن ندارم تا خفه شم دار آرسام

 _نمکدون

 شور  اری _خآرسام

 بابا  یا
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روش...دست مرده هزار   نیبهتر بود تا ا یلی خ شی همون برج زهرمار دسیفا یکل ب  نیبحث با ا  جرو
 چهررو از پشت بسته 

 که... کردمینگاه م  یلباس فروش یبه مغازه ها زدمویطور باخودم غر م نیهم

 چه خوشگلـــه ییوو

 _آرســـام 

 کرد و گفت:  یاخم

 نزن  غی _جآرسام

 ن یاونو بب  الیخ یب نارویزدم ا  غیج  ی_من ک

تو هم   شتریهر لحظه اخماش ب  دنشیبرگشت که با د کردمی که بهش اشاره و نگاه م یسمته لباس به
 ...نکه یا یعنی نیا رفتیم

 حرص گفتم:  با

 آره؟  دیپر نمی_ا

 حرص جواب داد:  یخونسرد با چاشن  شهینگاه کرد و مثل هم  مبه

 د ی_پرآرسام

 بود خسته شدم  ی ستمیب  نی_اه آرسام ا

 ... دیبا یخوب   زیچ هیمختله پس  یمهمون نی_بب آرسام

لباسه کم  دنهیحرفشو ادامه نداد به سمت نگاهش برگشتم که با د هیشد و بق  ره یسمت خ  هیبه   کهوی
 شل شد  شمیکم ن

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

 نباشه مگرنه زنده زنده چالت کردما ظیغل شتی آرا کنمیبازم دارم تکرار م  میدیرس  ای_بآرسام
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 خب بابا فعل خدافس یل ی_خ

 _خدافس کارت تموم شد زنگ بزن آرسام

 ی _اوک

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

که من  یوقت بود اون طور   یلیکه خ یلبام نشست لبخند یرو ینگاه کردم لبخند نهیی آ یخودم تو به
 بود! ومدهی لبام ن  یرو خواستمیم

هاش و بازوهاش سنگ   نهیس  یبلند خوشگل تنم بود که رو  یکاربن  یلباس آب هیلباسم نگاه کردم  به
  یرو شیبودم آرا دهیخر  رشیز یهم برا فشیست همراه با ک  یکفش دوازده سانت هیشده بود  یکار 

  هناز شده بودم فکر کنم از عروس هم خوشگل تر شد ی لینبود در کل خ ظیصورتمم به فرموده آقا غل
 باشم 

مثله  یآدم نمیمن همنش یدرمن اثر کرد وقت نیکمال همنش گنیبه سقفمم مثل آرسام شده م اعتماد
 گه ید شمی م یطور  نیآرسامه ا

 میآقامون فرستاد یتک برا هیدرآوردمو  مویگوش

 ): 

 ): 

 ): 

گذاشته بود دلم براش   شینقصشو به نما  یب کلهیکه ه  یکاربن یاون کت و شلوار آب  یتو دنشید با
 دنهینگاه تب دارش با د دنهی...با درشینگاهه خ دنهی...با ددنشیزدم...نه با د  یضعف رفت لبخند

  عرضچه  لو یک لویدلم ک ینگاهش داغ شده بودمو تو ری من بود و مات من شده بود ز یکه رو ینگاه
 بودم   دنیکنم تن تن در حال شکر ساب 

 ش؟ یساب یشده اس اون وقت تو دوباره م دهیگفتم...اخه احمق شکر خودش ساب  یچ

 منظورم همون قند بود  الی خیب  پوف
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 گفتم:  سادمویروش وا روبه

 شدم بسهآقاهه تموم   یی_هو

 و گفت:  دیتو موهاش کش یجذابش توهم رفت و کلفه دست یخودش اومد کم کم اخما به

 سوار شو زی _مزه نرآرسام

 باز شد  شمی باال انداختمو ن   ابرومو

 میبه سمته تاالر به راه افتاد مویشد نی رفتاراشم سوار ماش  نی عاشقه هم خخخخخ

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

 انیچه قدر خوشگل شدن...چه قدر بهم م ریو ام  انایک  گاین آرسام یییی_وووو

ها شده  یخر پر  نهویاون لباس عروس ع  یرفتم که تو انایاوردمو به سمته ک رونی از دستش ب دستمو
 بود!

 کردمو گفتم:  بغلش

 ها ی خر پر  نهویعشقم ع ی_چه قدر خوشمل شد 

 بهم رفت و گفت:  یچشم غره ا انایک

 !!! میبزرگ شد گهید زمی_مودب باش عزانا یک

 زنه یحرفو به من م نیداره ا ی_اوق...ک

 کرد و گفت:  یاهم ریام

 شده یچرا دوماد اقده ا گنیبابا...بعد م ی ز ی...چیف یتعر هی...منم هستما...میه ی_اریام

که  سادیبرگشتمو بهش نگاه کردم چه قدر جذاب شده بود آرسام کنارم وا ریزدمو به سمت ام یلبخند
 زدمو بهش چشمک زدم   نشیبه س یدست دادم مشت آروم ر ی منم جلوتر رفتمو با ام

 یداداش ی شد پی _توهم خوشت
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انداخته بود اشاره کرد که منم با علمت دستم بهش  نییبه آرسام که سرشو پا یطون ی با ش ریام
 !!!قات زده فعلهیش کن روانفهموندم که ول

 نیچشمش بهم افتاده ا یکل از وقت کنهی با اخم داره بهمون نگاه م یطور  نیچرا ا  ستیمعلوم ن واال
مردمون   یارزش برا یطور  نیشده مگرنه صبح مرض نداشت االن بهش مبتل شده!بله ما ا یطور 
 مییعناخانومه به تمام م هیکل سرتا پا  گهید میشیدوستش قائل م  یجلو

 ): 

نگاه  دنیرقصی که م ییبه کسا میداشت موینشسته بود یصندل  یکناره هم رو اشاریآرسام و  منو
از   ذاشتیبود که نم  نجایفکر بود و جالب ا یچون آرسام همش تو اشاریدرواقع فقط منو  میکردیم

 کنارشم جم بخورم 

 ی انگار نه انگار اومدم عروس  پوووف

 سمتش برگشتمو گفتم: به

 م؟ی برقص  کمی  میبر  ی_آرس

 _نهآرسام

 ندارم   یاز یبه تو هم ن  رمیمن خودم م  ای_خو تو ن 

 ی اون وسط برقص یبر  یکن یم  خودیب  یلی_تو خ آرسام

 برم برقصم؟  دیخواهرمه نبا  یآخه عروس یشعور یب  یلیدستم فرو کردمو با حرص گفتم:خ یتو ناخنامو

 من بلند نشدم   نی برادر منم هست اما بب ی_نه...عروس آرسام

کناره تو برج زهرمار   نجایآرسام خسته شدم از پس ا نو؟یا یفهمی _نه تورو خدا بلند شو من دخترم م
 بودم تا برم وسط و بترکونم اون وقت تو... انایک یسالها منتظر عروس  ؟منیفهم ی نشستم چرا نم

 وسط حرفم   دیکه نشسته باشه پر یقاشق نهویع  کهوی

 ر ی اون وقت از ام ینکرد فیذره ازم تعر  هیمن  دنهی_با دآرسام
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 باال انداختم  ییابرو

 نگرفته بودم  یجد یل یاما خ  ادیم یحسود یشده گفتم بو شونی_آها پس بگو آقا حسود

 زدو گفت:  یپوزخند آرسام

کل من به   یعن ی کنمینم  یحسود یمزخرف  یزهایچ  نیکنم به همچ یکه حسود ی ز ی _من به هرچآرسام
 ارم یبه دستش ب تونمیکه بخوامو دارم و م یچون هرچ کنمی نم یحسود  یچیه

 _کامل معلومه

 خانوم  دی_ببخش

 !ه؟یک نیبرنزه منو مخاطب قرار داده بود وا ا یو صورت  یگندم  یپسر با موها هیسمته صدا برگشتم  به

 د یی_بفرما

 د؟ یدیدور رقصو به بنده م هی_افتخاره پسره

همه نور المپ انگار نه انگار کناره شوهرم نشستم داره بهم   نیا ر یتو شب روشن ز  ینیب یخدا م  تورو
  نقدریانتخاب لباسم ا یبود آرسام رو  نیشده به خاطر هم  یعجب دوره و زمونه ا دهیرقص م   شنهادیپ

 به خرج داد  تی حساس

  یمعلوم بود داره عصب کردمیبهتر بگم حس م  ایو  دمیشنی م یآرسامو به خوب  یعصب  ینفس ها یصدا
برجه زهرمار کنارم    نهویکه شوهرم ع  یسراغه من یهمه دختر اومد نیا وونهیآخه پسره د شهیم

 !میکن یباز  لمیف کمی میی ا ینشسته؟خب حاال ب 

 بردم تو همو گفتم:  اخمامو

 کنم یتقاضاتونو رد م نیهمسرم برم وسط به خاطرهم االن با نیاما قرار بود هم خوامی_معذرت م 

اون  هیپاهاش مشت شده بودن االن کاف یتعجب به منو بعد به آرسام نگاه کرد آرسام دستاش رو با
  زهایجور چ  نیو ا ییبایعمل ز  یدنبال کل میبر دیبشه با ادهی پسره پ نیا ا یدهنه من  یمشته تو

 98 دیشاهد ه...خودتون کگمای!خوردم که منهیسنگ لیجرثق هی ...به اندازه لهی...بستی ماشاءاهلل دست که ن
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 : دیبا تعجب ازم پرس پسره

 د؟ یهست یتهران ی_شما همسره آقا

 گفتم:  یغرور خاص  با

 _بله

 که مزاحمتون شدم با اجازه  دیببخش خوامی _واقعا معذرت م پسره

 !!!مایرخوردن افتاد چه قدر منو مردم جذبه دا ز ی اوه اوه بچم به چ اوه

  دونهیخدا م  کنهی لباشه و داره بهم نگاه م یرو یلبخند محو دمیرفتنش به سمته آرسام برگشتم که د با
اون لبخندش خوشحال شدم باهمون لبخند جذاب و مردونش خم شد و آروم کناره   دنهیچه قدر با د
 گوشم گفت: 

 پس بلند شو یبرقص  یهمراهه همسرتون بر  یخواستیم ادمهی _آرسام

خود بشم  یو داغ بشم از خود ب  ادیقلقلکم ب  شدیو باعث م   خوردیداغش به گوشم م یها نفس
 نگاهش...صداش...  یتنش بودم...گرما یگرما نیعاشقه هم

دادمو باهم بلند   یمورد باعث نشد که ذوقمو پنهون کنم با ذوق بهش نگاه کردمو علمت اوک  نیا اما
 میشد

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

  یپهن یکه قراره زنش روشون سر بذار شونه ها یپهن یشونه مردونش گذاشتم شونه ها  یور دستمو
 که محل آرامش زنشه یو آغوش شهیگاه زنش م هیکه تک

 دارم  نهارویمن االن زنشم اما حصرت همه ا نکهیبه حاله زنش باا   خوش

  ییکه مردها ییتابار روم بلند شد دس کیکه  ییمردونش گذاشتم دستا یدستا  یدستمو تو یکی اون
که باهاشون در حاله انتقامه و انتقاممو از پدرم گرفت و از   ییکه آزارم داده بودنو شکنجه داد دستا

  ناهپ دیصورتمو پاک کرد و بهم آرامش بخش  یروون رو یکه اون شب اشک ها ییهمه مهمتر دستا
 و دردهام شد  یکس  یب
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  یکمرم گذاشت که چشمامو بستمو ناخواسته سرمو خم کردمو رو یمردونه پر حرارتشو رو یدستا
قلب به  نیا نهی لبام بش یرو یلبخند  شدیضربان تند و محکم قلبش باعث م  یگذاشتم صدا نشیس

بو   نیآغوشو ا نیمرد بودم عاشقه ا نیناخوداگاه بسته شد من عاشقه ا تپه؟چشمامیداره م یعشقه ک
که  کنم ی قلبم آرزو م میاز بن جانم از سه ایخدا  کردی که داشت بهم آرامش منتقل م  یبودم آغوش

  یکی که عشقم کناره  ارمیطاقت ب  تونمیاما من نم گهید  یک یکناره   ایکناره من   ای خوشبخت بشه حاال 
 خوشبخت بشه تجسم کردنش واقعا برام وحشت ناک بود گهید

عشقم نگاه کردم   یبه چشما یتکون دادنه خودمون کرد آروم و نرم نرم همراهه آهنگ شروع به آروم
من بودن  هیا یدن هیکه تمام ییجذابش بودم چشما  یآب ی چشما رهی چشمام شده بود خ رهیکه اونم خ

  اونچهاز  شتر یبود و االن گرفتار تار عشق شده بود گرم شده بودم ب طونیکه ش یدختر  یای دن هیتمام
 که در حد تصور باشه

 گذاشتم و چشمام بسته شد  نشیس یبود که دوباره ناخواسته سرمو رو نیح  نیهم در

 

Do  you  ever  feel   like  a  plastic  bag   

 ...یمون یم کی پلست سهیک هیمثل   یحاال احساس کرد تا

Drifting  through  the  wind 

 ...یشناور  توهوا

Wanting  to  start  again 

 ی از نو شروع کن خوادیم دلت

Do  you  ever  feel …feel   so  paper  thin … 

 ی کاغذ نازک هیکه مثل  یکرد تاحاالاحساس 

like  a  house  of  cards … 

 هزاران کارت  مثل
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an  blow  from  coving  in … 

 ره یم نی انفجار از ب هیبا که

Do  you  ever  feel  already  buried  deep … 

 ...یزنده زنده دفن شد یاحساس کرد تاحاال

Feet  under  screams  but  no  one  soems  to heart  a  thing    

 ... شنوهینم یز یچ یاما کس  یزنیم ادیفر که

Do  you  know  that  theres  still  a  chance  for  you … 

 ... یشانس دار  هیکه هنوز  یدونستیم

Cous  theres  a  spark  in  you 

 هست... ی(د یدرتوجرقه)ام چون

You  just  gotta  igniiiiiiiiiiiiit  the  riiiiiiight  and  leeeeet  is  shiiiiin 

 بدرخشه   یو بذار  یشن کندرونت رو رو دنوریبا توفقط

Just  own  the  night  like  the  4th  of  july 

  یو ازآن خودت کن مثل چهارم جوال شب

Cous  baby  youre  a  firework 

 ی مون یم یباز  شی تو مثل آت  زمیعز چون

Come  on  show  em  what  youre  worth 

   یدار  یو بهشون نشون بده که چه ارزش ایب 

Make  em  go  oh  oh  oh 
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 بگن اوه اوه اوه  بذار

As   you  shoot   a cross  the  sky-y-y-y 

 ی شیتوسراره آسمان پخش م وتو

baby  youre  a  firework 

 ی مونیم یباز  ش یتو مثل آت زمیعز

Come  on  let   youre  colors  burst 

 وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن  ایب

Make  em  go  oh  oh  oh 

 اوه اوه اوه  بذاربگن

Youre  gonna  leave  em  all  in  awe-awe-awe 

As   you  shoot   a cross  the  sky-y-y-y 

 ی شیو تو تو سراره آسمان پخش م 

baby  youre  a  firework 

 ی مونیم یباز  ش یتو مثل آت زمیعز

Come  on  let   youre  colors  burst 

 وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن  ایب

Make  em  go  oh  oh  oh 

 اوه اوه اوه  بذاربگن

Youre  gonna  leave  em  all  in  awe-awe-awe 
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 همشون تعجب کنن   یش یباعث م تو

You  don’t  have  to  feel  like  a  waste  of  space   

 ی کن ی بودن نم یف احساس اضا گهید تو

Youre  orginal   cannot  be  replaced 

 ی عوض بش  یتونیو نم   یکه هست ینیهم

If  you  only  knew  what  the  future  holds 

 برات رقم زده یو چه سرنوشت  ندهیکه آ  یدونستیفقط م اگه

After  a  hurricane  comes  a  rinbow 

 شهیکمان ظاهرم نیرنگ بعدازطوفان

Maybe  a  reason  why  all  the  door  are  closed 

 باشه که  نیدرها بروت بسته شدن ا نکهیا لیدل دیشا

So  You  could  open  on  that  leads  you  to  the  perfect 

 کندی م ییراهنما  ریمس نی که تو رو به بهتر یرو باز کن  یاون در  یتونیم

Like  a  lighting  bolt  Youre  heart  will  grow 

 درخشهیم شی توپ آت هیمثل  قلب

And  when  its  time  You ll  know 

 ی فهم یسه مکه وقتش بر یوقت و

Boom  boom  boom 

 بوم بوم  بوم
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Even  brighter  than  the  moon  moon  moon 

 یازماه هم درخشان تر  یحت

Its  always  been  inside  of  You You You 

 مونه   یم یدر درونت باق  شهیهم

And  now  its  time  to  let  in  through ough ough   

 ی وقتشه که آزادش کن حاال

Boom  boom  boom 

 بوم بوم  بوم

Even  brighter  than  the  moon  moon  moon 

 یازماه هم درخشان تر  یحت

Its  always  been  inside  of  You You You 

 مونه   یم یدر درونت باق  شهیهم

And  now  its  time  to  let  in  through ough ough   

 ... یوقتشه که آزادش کن حاال

 )firework( یپر  ی....کت

 

حس    یتن و وجودشو به خوب یگرما دمیدیم یمردمو به خوب  یها خاموش بودن اما من چشما المپ
قلبم  و ضربانه شدیبهش نگاه کردم که آروم سرشو جلو اورد فاصله صورتمون کم و کمتر م کردمیم

 رفت و ناخواسته چشمام بسته شدن یباالتر م 

Oh  my  love  for  the  first  time  in  my  life... My  eyes  are  wide  open... 
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Oh  my  love  for  the  first  time  in  my  life ... 

My  eyes  can  see... 

I  see  the  wind... 

Oh  I  see  the  trees... 

Everything  is  clear  in  my  heart... 

I  see  the  clouds 

Oh  I  see  the  sky... 

Everything  is  ckar  in  our  world ... 

  Oh  my  love  for  the  first  time  in  my  life....  my  mind  is  wide  open... 

  Oh  my  love  for  the  first  time  in  my  life...  my  mind  can  feel... 

I  feel  the  sorrow ... 

Oh  I  feel  dreams  every  thing  is  clear  in  my  heart  ... 

I  feel  life  oh  i  feel  love  everything  is   clear  in    our  world ... 

 )   Oh  my  love(…ازجانلمن. 

 

 نشده بود. یخبر   چیه یحرکت آخرش بودم ول نتظرم

 _آرامم آرومم کن  آرسام

بود   دیحرف از آرسام مغرور بع نی حرفش با تعجب بهش نگاه کردم ته دلم قنج رفت ا نیا دنهیشن  با
دختر عاشق مثل من   هی یایبه آخره اسمم اضافه کرده بود که تمامه دن تی مالک میکه االن م یآرسام 98 
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 شقع یاز رو دونمیداشته باشه که آرسام داشت اما نم  ت ی عشقش نسبت بهش حس مالک نکهیبود ا
 ی ا گهید ز یچ ایبود 

...اون مرد یبد قیخودتو باهاشون تطب   دیبا رهی نم شی پ ای دن خوادیاوقات اون طور که دلت م یگاه
بود فقط دوماه...اون مرد من بود و من  گهیمن بود...مرده مغرور من...اما دوامش فقط دوماه د

 ش کار خود یپ رهیکار خودم و اونم هم م یپ  رمیمن م قشیرف  شدمیزنش و بعد از دوماه دوباره م

آروم سرمو عقب بردم که اونم گونمو بوس کرد و دستمو رها   دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی
 کردو رفت 

نفس    رونیبزنه ب   نمیاز س خواستیانگار م  دیکوب یم  نمیهام داغ شده بودنو قلبم محکم به س گونه
 گلوم خشک خشک شده بود   زدمینفس م 

 نم یبب   روی زیچ  نیهمچ تونستمیخواب هم نم یتو  یحت ایخدا یوا

 

 

 

 

 )آرسام( 

 ی _خوبآرام

 گفتم:  دمویکش  ینفس

 _خوبم نگران نباش 

 _باشه آرام

 بکنم گفتم:  یکه به دختر نازه کناره دستم نگاه نیبدونه ا کلفه

 لباساتو عوض کنو بخواب  عیخونه سر ی_تورو خدا رفت 
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تعجب بکنه آرسام مغرور ازش خواهش کرده بود و بهش   دمیتعجب بهم نگاه کرد درست بود با با
 گفته بود "توروخدا"

 حرفا  نیمغرور و چه به ا آرسام

 وجود آروم گفت:   نیاما بازهم با ا ردک ی م دادینازش تعجب ب یاون چشما یتو

 _باشه آرام

درو   نیحدود ششصد متر بود به خاطر هم  لیتا در و یپارک کردم فاصله در خروج لیو یجلو  نویماش
 در عمارت ترمز کردم  یروندمو جلو لی باز کردمو با سرعت به سمت در و  موتیبا ر

 که؟  یترسینم زارمی تنهات م قهیچند دق ی_آرام برا

 ؟یر یم یکجا دار  یبهم بگ  شهیم ی_نه برو ولآرام

 رفتمی بهم زنگ بزن باور کن اگه مجبور نبودم نم  عیافتاد سر یاتفاق  ای یدی_کار دارم اگه ترس 

 ؟ ی_کار؟آرسام ساعت دو شبه کجا کار دار آرام

 انداخته بود  نیینگاه کردم سرشو پا  بهش

 چون درکم کردو با لحن اروم گفت:  ستی خوب ن  ادیکنم از نگاهم خوند که حالم ز فکر

 نکن نگران نباش...برو  گامین ینطور یخب ا  یلی_خ آرام

 شد و آروم گفت:  ادهیپ  نیماش از

 _مواظب خودت باش آرام

 گفتم:  آروم

 طور  نی_توهم هم

 باشه دهیشد فکر نکنم اون شن میبه زور حال خودم

   الیخ  یب  پوووووف
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درو باز کردمو از خونه خارج شدم با سرعت   موتیروندم با ر  یرفتنش با سرعت به سمته در خروج با
حالو   نیاگه با ا  دونستمیم فتهی امشب اون اتفاق ب  دیبرگردم خونه نبا   دیبه سمته بام شهر روندم نبا

 اصل خوب نبود  نیافته و ا یم فتهیب  دیکه نبا  یروزم برم خونه اتفاق 

 شم؟اونیم  یطور  نیمن چرا دارم ا ایبد بود خدا  یلیحالم خ شدیم  شتریو ب شتر یبهر لحظه  سرعتم
 زن داشته باشم. ستیبمونه اصل من قرار ن  یزنه من باق  ستیکه قرار ن

 به فرمون زدمو داد زدم:   یمشت یعصب

 ی_خفـــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــو لعنتــــــــــــــــــــــــــ

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

دستامو از هم  ستادمویببندم لبه پرتگاه ا  نویدر ماش نکهی شدم بدون ا ادهیپ نیترمز و از ماش  یرو زدم
باد   شدیچون درو نبسته بودم خاموش و روشن م  نمیماش یباز کردمو سرمو باال گرفتم المپ ها

 گرفته بود  یو کت و موهامو به باز  دیوزیم

 زدم:  نعره

قلبه من   نیبکنه...ا تونهینم  یکار   چیبده ه رمی تا تغ یفرستاد  کهی اون ــــــــــــــــــــــای_خدا
تونه باشه...اگرهم بخوام  ی...نمست ین یبشر   یبن چیه  یدل سنگم جا نیبمونه...ا یاز سنگ باق دیبا
...چرا ااااااااررررررررمداشتن اونو ندااا  اقتیعاشقش باشم...من ل تونمیمن نم ای...خدا تونمی...نمشهینم
بمونــــــــــــــه...پس چرا   یماله تو باق  ستی دل المصب؟اون قرار ن یفهمــــــــــــــــــینم
 !؟یتپــــــــــــــــــــــــــیبراش م  یدار 
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 )آرام(

شده بودن سرمو به شکم تپلوش    یبغل گرفته بودم اشکام جار  مویبودمو خرس   دهیتختم دراز کش یرو
  ای زدمیزنگ م  یچسبوندمو بهش فشار دادم ساعت چهار صبح بود و آرسام هنوز برنگشته بود هرچ

دست خودت خودت پشتش باش سالم برش   سپارمشی م  ایخدا دهیاصل جواب نم ای کنهیم جکت یر
 گردون

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

باهاش حرف بزنمو اونم  خوامی چرا م  دونمیفکره...نم  ی وقته تو یلی فکر بود خ ینگاه کردم تو  بهش
 نیافتاده که ا یاتفاق  که دونمیبرج زهرمار کنارم نشسته و الل شده اما م نهویباهام حرف بزنه اما ع 

 فکره یهمش تو یطور 

  یل یخ یحت کنهی م یفکره و ازم دور  یکلمه باهام حرف نزده همش تو هیاالن  نیاون شب تا هم  از
 ارمی رفتارش سر در ب نیاز ا دیمن هم با خورهیوقتا نهارشو تو شرکت م

 ی _آرس

 نداد  یجواب

 : میدار یر یگ جهی نت یمورد برا سه

هرسه  یفکره و کر شده خلصه تو  یتو ای  دینشن یز یکر بود و چ  ایخودشو کر نشون داد  دویشن ای
 مورد کر شده!!!

 _آرسام 

 فکر بود و کر شده بود!!  یسوم درست بود تو  نهیباال آورد و بهم نگاه کرد آها فکر کنم گز  سرشو

 شده؟  یز ی_چ

دم که از دستم گرفت و بهم نگاه  مبل جا گرفتمو نسکافشو به دستش دا  یرفتمو آروم کنارش رو جلو
داغ  شدیآرسام تب دار بود و باعث م دیجد یچرا اما نگاه ها دونمیکرد ضربان قلبم باالتر رفته بود نم

 متفاوت تر بود   یل یخ  شیقبل یبشم رنگ نگاهش با نگاه ها
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 ؟ یفکر  یقدر تو  نیشده که ا یز یخوشگل من چ ی_چشم آب

 گفت:  یآروم و مظلوم یازم گرفت و به نسکافش نگاه کرد با صدا روشو

 نشده؟  یچ ی_ه آرسام

 کرد ری سمت صورتم افتاد حالت چشماش به وضوح تغ هیکج کردم که موهام به  سرمو

 گفتم:  یناز و باحال یصدا با

 !؟یشد ینطور یدوسه روزه ا نی_پس چرا ا

 پروا بهم زل زده بود. یکه االن ب یینگاها  ابشیکم  ینگاه کرد از اون نگاه ها بهم

 _من مرده توام آرام درسته؟آرسام

حرف از زبون   نیا دنهیشن شدی باورم نم دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیحرفش   نیا دنهیشن  با
 گهید یک یو بازهم  گهیقطره د هی گهیاشک د هیهضم بود  ریغ یباور و حت ری آرسام برام غ

 گفت:  یلحن آروم  با

 ز ی _نرآرسام

 رم ی جلوشونو بگ  دیبا کنمیکارو نم  نیپس ا دادنی اشکا عشقمو عذاب م  نیپاک کردم ا اشکامو

   زمیری _نم

 باال آورد و آروم گفت:  سرشو

 آرام  یدوسم دار  دونمی_من م آرسام

کرده؟چرا  ریتغ  نقدریچرا ا نیا  ایخدا  دونستیانداختم چه قدر سخت بود که حسمو م نیی پا سرمو
 روبه رومه؟  نیآرسام غمگ هیاالن 

حرف داشت    شیآب  یچشمام نگاه کرد چشما یچونم برد و سرمو باال آورد تو ر ی آروم دستشو ز آرسام
 هم حرف داشت  یلیخ
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 کناره من؟!! یادامه بد یزندگ  نیبه ا  ییخوای_م آرسام

 زد  یکپ کردم لبخند جذاب یواقع یمعنا به

 نه؟   ای ییخوایاما جوابه منو بده م یتعجب کرد دونمی_م آرسام

تا هر چه زودتر ساحل گونه هامو   دادنیشده بودن انگار داشتن باهم مسابقه م  ری تند تند سراز  اشکام
 !گفت؟یم  یخودم شک داشتم آرسام داشت چ یکنن به گوشا سیخ

 گفت:  آرسام

 _آرام آرسام

 _جا...جا...جانم 

 ی بمون یآرامم باق خوامی_من م آرسام

 تپش...  هیبسته شد... چشمام

 ی بمون   یخانومم باق  خوامی_م آرسام

 ..دو تپش... 

 بمونمو اقا باال سرت باشم  یمردت باق خوامی_م آرسام

 تپش  سه

باشم...پناه دردها و غصه  تی پشتت باشمو حام خوامی...میکن  هیمشکلت بهم تک نهیح  خوامی_م آرسام
  یکیکه االن  ی... قلب یقلبم باش   نیآرامش ا ی...مبان ی...آرومم باش یخانومم باش  خوامیهات بشم...م

  طنتهاتیتک ستاره قلبم شده...تو سنگو با محبتو ش گهیکه االن د یکیخودشو باز کرده... یتوش جا
تا ابد باال سرت بمونه به عنوان  تمیحما هیسا خوادی ...دلم میتوش عشقو محبت کاشت  ویآب کرد

...آرامه یمن مردت بمونمو تو هم آرامم باش  خوامیفرصت بده...م هیهمسر...همسرت...آرامم بهم 
 آرسام مغرور... 

 قلبه خودش گذاشت   یقلبم گذاشتو دسته منو رو یدستشو رو دیرفت ضربان قلبم به هزار رس   باالتر
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 نجاست ی _جات همآرسام

عاشقش بودم از ته دلم مردم  خواستی و اونم منو م خواستمشیباز کرد و بهم نگاه کرد م چشماشو
کناره مردم   خواستمیکه من م یبود زندگ  نیمردونش چسبوندم ا نهیبود و زنش بودم . سرمو به س

 کوه پشتم بود. هی نهیکه ع یکناره کس کردمیم  تیاحساس امن ششیکه پ ی کناره عشقم کناره کس 

 نوازش کرد.  موهامو

 کاشت.  میشون یپ یرو یخم شد و بوسه ا  آروم

که به  یو بابت آرامش نمونیبابت عشقه پاک ب  یلحظات دوست داشتن  ن یشکرت بابت ا ایخدا
 ی کرد قیتزر مونی زندگ

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

  یطور  نی هم شهیبزنمو آروم چشمامو باز کنم هم یگونم باعث شد لبخند یرو   ینوازش دست حس
 شد یو صبحم آغاز م  کردی م داریبود با نوازش منو از خواب ب

 ؟ یش   داریب  ییخوای _خانوم کوچولو تنبلم نمآرسام

 دهیبهم نسبت م   یاول صبح یتورو خدا چه صفات قشنگ گاین

 پام خورد شدن  یاستخونها ؟بابایپاتو بردار   ییخواینم  ؟توی_تو چ

 زد و کوتاه گونه م رو  یقشنگ  لبخند

 رفتم ییبلند شدمو به سمته دستشو  کنهیکه نم  ییچه کارا  گایو بلند شد ن  دیبوس 

البته هستا  ستیاون آرسام مغرور ن گهیکرده و د ریتغ یل یآرسام خ گذرهیکه از اون ماجرا م دوماهه
از دستش به ستوه   گهیکه دسته منو از پشت بسته د سوزونهیم ییشایآت هی  ستیخونه ن یاما تو

ازم التماس و خواهش کرده که طلقش ندم منم  نقدر یاومدم چند بار خواستم طلقش بدم اما ا
 میکه من چه قدر موجود دلرحم  دیدونیشدم خودتون م الی خیب

 98 اومدمو به سمته آشپزخونه رفتم رونی ب ییدست شو از
ین
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 _آررراااام آرسام

 ان_هـــــــــ

 _هان و نکبه صد بار نگفتم بگو بله  آرسام

 جانم منم بـهـ...  ی_هروقت من صدات زدمو تو گفت

 گوشم گفت:  یاز پشت بغلم کرد و آروم تو یکی  کهوی

 _صدام بزن آرسام

روبوس کرد...آرامش   میشونیمردونش چسبوندم که سرشو خم کرد و آروم پ نه یاز پشت به س سرمو
 .دی بوس یمنو م بود که داشت  یبود...خوشبخت

 باال انداختم یی ابرو یطون ی ش با

 _چرا؟ 

 _تو بزن؟آرسام

 بچم کپ کرده بود  چارهی صورتش با تعجب بهم نگاه کرد ب یآروم زدم تو برگشتمو

 بزن  یخودت گفت هی_چ

 موهامو از پشت گرفتو جلو آورد  کهوی

 نکن وونهید یآ یآ ی_آ

 گفت:  یمغموم شده ا یصدا با

 _خانومه خودم صدام بزنآرسام

 بستمو اروم صداش زدم  چشمامو

 98 _آرسام 
ین
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 _جانم آرسام

 _خانومم آرسام

 خودم  ی_ج...جانم آقا

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

 میمبل نشسته بود یرو

 گرفتم. یآغوشش جا یخودمو به سمتش کشوندمو تو  آروم

 گفتم:  یتخس  با

منت بکشم د   خوامی بار داد بزنه و بگه خانوم وقته قهر کردنته قهر کن م هیساعت  هیهر  دی_مرد با
هفته  شکشیبار پ  کیساعت  هی بابا هر   یزنیبهم نم یحرف  نیکه همچ  یخور ی م یآخه تو به چه درد

   یر ندا یتوکه بخار  کنمی م یآشت امویخودم م  کنمی قهر م یبه کنار وقت نایاصل ا ایبار  هی یا

 کرد و گفت:  یتک خنده ا آرسام

 کار کنه؟ یچ دی_اون وقت زن با آرسام

 بکنه؟  یکار  ه یحتما  دیبا دونمی_نم

 باال آورد و بالبخند گفت:  سرمو

 بار آقاشو بوس بکنه و بهش بگه که عاشقتم هیساعت  هیهر  دی_زن باآرسام
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 )آرسام( 

ساله که عاشقش شدمو از ته دلم   هی میکنیم  یبا آرامش زندگ میساله که منو آرام کناره هم دار هی
 میری هاشو ازش فاکتور بگ یو حرف گوش نکن   طنتیخوشحالم اگه ش یل یاتفاق خ نیو ازا خوامشیم

 !!! خورهیمشترک م  یبه درد زندگ هیخانومه خوب

منه مرد مغرور   یای زدم تمامه دن  یبود نگاه کردمو لبخند میگوش  یرو نهی زم ریتصو یعکسش که رو به
 کردیارومم م شهیو هم دادیدختر به اسم آرام واقعا اسمش آرام بود چون بهم آرامش م هیشده بود 

  دیبا  یکی بچه دار شدن زود بود  یکردم فعل برا یبشه تک خنده ا یگر یدختر منو آرام چه ج ایخدا
 کردی آرامو بزرگ م

 شدم که همون لحظه در اتاقم باز شد لمیمیا وارد

 گه یخودمونه د رهیخر وارد اتاقم بشه؟همون ام نهیکه ع  هیک اوردمیباال ن  وسرم

 _آ...آ...آرسام ریام

بلند شدمو به سمتش  یبود با نگران دهیشده؟رنگش پر  یطور  نیا افشیچرا ق نیباال اوردم ا سرمو
 رفتم

 ده؟ یرنگت پر ر؟چرایشده ام یچ هی_چ

 بود دهیوارد اتاق شد اونم رنگش پر اشاری  کهوی

 افتاده؟ یآرامم اتفاق  یشده نکنه برا یطور  نیهاتون ا افهی شده؟چرا ق ی_چ

 _آرامت؟؟؟ 

 برگشته بود یبه چه جرات   نمیبیامکان نداره من دارم خواب م نیممکنه ا رهیصدا...نه غ نیصدا...ا نیا
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 )آرام(

ارسام   یکارهام تا وقت  خواستمی ستن ظرف هام شدم مفر گذاشتمو مشغوله ش یتو  اروی ذوق الزان با
 اون باشم  شهیوقتمو پ  شتریب خواستمیتموم بشه چون م ادیم

به محبت و ابراز علقه...علقه داره  یل یخ دونستمیکه م یز یکه آرسام برخلف اون چ دمیفهم دایجد
خودمو   کنموی م شیبراش آرا یوقت  یحت  ای کنمی بهش محبت م ا یدوست دارم  گمیبهش م یوقت

داره و علقه از خودش نشون  از ی ن نهایا هیکه به تمام شم یبه وضوح متوجه م کنمیبراش خوشگل م 
داشت در خونه باز شد دستامو خشک کردمو به سمته  اجیبود که به محبت و عشقم احت  یده مردیم

 گهید میبه استقبال آقامون بر دیآرسامه با دونستمیدر رفتم م

شدم اونم دستشو دور کمرم حلقه کرد اما   زونیبغلش و از گردنش آو دمیپر دمویدو شهیهم مثل
 کلفه و خسته بود  

که وارد   نی هم شهیهم گشتیکلفه به خونه برنم ینجور یوقت ا چیبود چون ه زیتعجب برانگ   یلیخ
 جور حرفا  نیو از ا  یپخت ی:خانومم چ گفتیو م دی کش یبو م قیعم شدیم

 گفت:  یبا لحن خسته و کلفه ا  آرسام

 استراحت کنم  یکم رمی _آرام من مآرسام

 ؟ یخور  ی_نهار نم 

 تونم ی_نه نمآرسام

 درست کردم  ای _چرا آرسام؟الزان

 بوسم کرد و گفت:  کوتاه

 خانومه نازم  تونمی_گفتم که خستم نمآرسام

 98 افتاده؟  یچه اتفاق  یعن یشد  دیناپد دمیسمته پله ها رفتو از د به
ین
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 ام( )آرس

شده؟اصل چرا   داشیپ یامکان نداشت چه طور  نی تخت انداختم ا یهمون لباسها خودمو رو با
 برگشته؟

 چشمام مرور شد یاز جلو لمیف هی نهیامروز دوباره ع  یو مکالمه ها  حرفا

 

 م؟ی)_شناخت 

 زدم   یپوزخند

 _نه

 تام ی_آرم

 زدم  یخند زهر

 باش  ی_هست

 باهات حرف بزنم   خوامی_م تایآرم

 یندارم بهتره که گورتو گم کن   ی_من باهات حرف

 _آرسام؟ تایآرم

 98 ی با اسم صدام بزن  یپس اجازه ندار  شناسمتی_نم
ین
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 ؟ یشناسی_آرسام منم عشقت...منو نم تایآرم

 گفتم: یلحن طعنه دار  با

 کنه ی رام پر مبهتر ازتو داره ب  یجاتو حت گهید یک ی یستین گهیاما االن د یقبل بود یدار  یی_عجب رو

 برگشت  کردیکه با اخم داشتن بهش نگاه م ریو ام اشاریبه سمته   تایآرم

 باهاش تنها حرف بزنم   خوامی_م تایآرم

 باشن  دیبا  نامیا میندار یی_تنها

 سمتم برگشت و گفت:  به

 خوامت ی_باشه من برگشتم چون متایآرم

مثل اون موقعهاست؟اگه آرسام هم  نبارمیا یدختره آشغال فکر کرد یکنی غلط م یل ی_تو خریام
  یبه خاطر توهه لعنت  شی ریکه دوباره ازمون بگ  ذارم یم  نبارمیا یفکر کرد میذاریبخوادت ما نم

که جلوش هزار دلقک   یسنگ می سنگ دوست بود هیمدت با  نیتمومه ا مویدوستمونو از دست داد 
 لبخند بزنه   هیتا به زور  میاوردیم در  یباز 

 با غضب گفت:   تایآرم کهوی

 من نبود ری اتفاقات تقص نیکدوم از ا چی_حرفه دهنتو بفهم هتایآرم

نکردم دختره الدنگ آرسام   رونتیب گهیزبون د هیبرو تا با  ؟گمشویکن ی م ی_اگه نفهمه چه غلطاشاری
 چیمثاله تو هم ها ی!اون به دخترهاشهیبابا م گهی خودش زن داره دو روز د خوادی تورو نم گهید

 کردنیبراش قش م زدیدختر چشمک م هیبه  دادنیدختر براش جون م ستی ب  ینداره روز  یتوجه 
آرسامو آرامو خراب  ینوپا یزندگ  ذارمیو نم خوامینداده نم تی از تو جلو دستش بوده و بهش اهم ربهت
 ی کن

 دونمی رو م  نهای_همه اتایآرم

 98 ی که برگرد یچه طور به خودت جرات داد ؟اصلی_پس چرا برگشت
ین
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که تو هم منو  دونمیچند سال نتونستم فراموشت کنم م نیا یچون تو خوامت ی_چون م تایآرم
 یی خوایم

 حاالم گمشو برو  یباشه حرفاتو زد ری خ یدی_خواب د

 ی اگه انکارش کن یآرسام؟حت  هی_عشقه اول فراموش نشدنتایآرم

  هیهوس و  هیمن که شده چون اون زمانها  یبرا یخونی م یادیرمان ز ای یهند لمی_معلومه که ف
عشق و کناره  یاما حس واقع  کردمی وقت فراموشش نم چیبود اگه عشق بود ه  یحس زود گذر جوون

زبون  هیحاالم برو تا به  کنهیاسمش ارومم م نهیو ع دهیکه بهم آرامش م  یآرام حس کردم کناره دختر 
 نکردم چون به خونت تشنم  تیحال گهید

 _آرسا... تایآرم

 که داد زدم:  رنیجلو اومدن تا جلومو بگ  اشاریو  ری که ام دمشیکوب واریمحکم به د کهوی

 د یسی_سره جاتون وا

 _آرسام آروم باش ریام

 آروم باش  کنمیآرسام خواهش م یدردسر بنداز  ینداره که خودتو تو  نویا اقتی _اون لاشاری

 کردیگاه مبا ترس بهم ن  تایآرم

سرت داد زده   ؟تاحاالیبود دهیرومو تاحاال د نی؟ایبود دهیاون دوسال خشممو د ی؟تویترسیم هی_چ
  ؟بایمنو داد یجوابه محبت ها یاز گل بهت نازک تر گفته بودم؟اما تو چه طور  یحت  ایبودم 

اگه  کنمیبلند نم فهیضع  یچون دست رو یکرد ؟فکریبرگشت  ییسواله با چه رو یجا انت؟آره؟برامیخ
 کنم؟آره؟ یگردنتو خورد نم  یرگردب

 : دمیدندونام غر یچفت شده با غضب از ال یدندون ها با

در   یتو رو حت  خوامتینم گهیاما من د یدوباره برگشت یبا چه نقشه ا  یحت  ایبا چه رو  دونمینم  نی_بب 
که االن  یدبار شاکر باش خدارو ص  دیبا یندار  اقتشویچون ل یکه خدمتکار زنمم بش  نمی بیحدم نم  نیا

  یبود که منو باز  تهکه برام نامه نوشت و گف ییکه االن اون دستا یشاکر باش دی با کنمی گردنتو خورد نم
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اما بهم   تپهیمن م یبرا یکردیدله المصبتو که ادعا م نیکه ا ی خدارو شاکر باش د یبا کنمی داده خورد نم
سگا  یجلو ندازمتیو نم  کنمینم  کتی ت کهیکه االن ت یخدارو شاکر باش  دیبا ارمی کرد درش نم انتیخ

که  یبعد نهی گز ایگفتم  یچ یدیشن  یکه ازش اومد یکولتو برو همون جهنم دره ا یپس دمتو بذار رو
 ؟ یکنی کشتنته رو انتخاب م

بهم نگاه کردن دهانه اسلحرو    یبا نگران اشاری رویام د یاز پشت کمرم دراوردم که رنگش پر اسلحمو
 محکم به کمرش فشار دادم که از شدت درد چشماشو بست 

  یوقت  یدونیاما م ارمیدخلتو ب  دمتید یکلتو با خودم داشتم تا وقت نیا شهی_از اون موقع به بعد هم
  دیگفت نبا موندیم شتیداشت پ اقتتویگفت؟گفت اگه اون ل یدرباره تو با آرام حرف زدم بهم چ

 آلوده کنم  یدختر  نی به خونه همچ  دستمو

 ن یزد و افتاد زم   یغیگوشش زدم که ج یتو یلیس هیباال بردمو  دستمو

 نگذشت  خواستمیکه م یبه خاطر کاره تو اون طور   میدوازده سال از زندگ نکهیبه خاطر ا نی_ا

 شکمش زدم یتو یلگد

 خت یان منو تو رداست دنهیکه اون شب آرامم به خاطر شن ییاشکا هیبه خاطر تمام نی_ا

زورمو    خوامیکتک بزنم چون نم  فرویضع  هیگفتم:عادت ندارم  دمویشدمو موهاشو محکم کش خم
 بهشون نشون بدم 

 زد  یغیکه ج دم یمحکم کش موهاشو

چه  ی شیخودت قائل نم  یغرورو ارزش برا ؟چونیزون یاو هیچرا؟چون  یدونیم ی_اما تو فرق دار 
شد که   میوارد زندگ یکیشدم چون  التیخ یاما ب دمی کشی م تینابود یبرا یی که نقشه ها ییشبها

مثل   یاسم پاک فهی داره؟ح ریچه قدر حرفش روم تاث ینی ب یخودش قرار داد م ریناخواسته منو تحت تاث
 تو گذاشت  یزن رو رو

 دم یبه شدت ول کردمو با خشم غر موهاشو

برات    یزندگ یمرگتو بکن  یصدبار آرزو یکه روز  کنمی م یبشه کار  داتیزنم پ  ای_اگه دورو بره من 
 تو شاهانه باشه  یسگ نسبت به زندگ یکه زندگ   سازمیم
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 جداشدمو بهش پشت کردم  ازش

 رون ی بندازش ب ری_ام

 لکنت گفت:  با

  یتو م....اله م...ن یبم....ون... یاو....ن باق  ی....م براذاری_آ...آ...آرسام مطمئن باش نم....تایآرم
 نه...اون... 

 اومدو جلومو گرفت  ریبه سمتش برگشتم که ام  یخشم طور  با

 بلند کردو از جلو چشمام بردش(  تارویآرم اشاری 

رو   تایدسته خانومم بود نگاه کردم من آرم یالبته دخترونش تو نیهم نهیدستم که ع یحلقه تو به
بابا بکنه منو که قراره منو  ی آرام خواستمیمن آرامو م خواستمشینم گهیفراموش کرده بودمو د 

 بکنه  ایمرده دن نی صاحب دختر بکنه منو خوشبخت تر

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

 _بس کن آرررررااااام

برج   نهیهفتس که ع هی یزن ی نم یحرف   چیاما ه یهفتس که تو خودت هیبس کنم؟هان؟ دی_چرا باآرام
 یدینم  تی و اصل به من اهم ینشست نجایزهرمار ا

 ی فهمی چرا نم ستین  یمهم زهی_چ

آرسام من زنتم  یزن یآره با بچه که حرف نم  یشد  یطور  نیا ستیکه مهم ن یز یچ هی ی_براآرام
 تونستم کمکت کنم دیپس بهم بگو شا یفهمیم

 آرام  کنمی خفت م ی _به خدا اگه خفه نش

 تو اگـ... یکن ی _غلط مآرام

 نکن آرام  شی خط خط  شتریخورد هست تو ب یاعصابم به اندازه کاف نی_بب 

 یکه االن داشته باش یداشت یک یاعصاب ندار  شهی_تو هم آرام
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 قدم عقب رفت  هیشدمو به سمتش رفتم که  بلند

 من ماست چه قدر کره داره  هی دادمیدوست دارم مگرنه االن بهت نشون م فی_به قران ح

سرعتم  رونی زدم ب  شدمو به سرعت از خونه نمی سوار ماش رون ی خشم به سمته در رفتمو از خونه زدم ب با
  یبود دور بشم دور بشم از آرام نیفقط هدفم ا رمی دارم کجا م دونستمیفوق العاده باال بود و اصل نم

 آرامش داشت   تظارکه اعصابم داغونه و ازم انتظار محبت داشت ازم ان کردیدرک نم کردیکه درکم نم

  زهیبهم بر مویزندگ   خواستیش م برگشته بودو هم تا یکه آرم یچند هفته افتادم هفته ا نیا ادهی
بکنه کنارم بمونه خودمم  یهمش سع دیمن چرا با یکه خورد اون رفتارها  ییاون کتک ها دونمینم
 شدم  جیگ

کرده بتونه با آرام حرف بزنه   یدختره تا حاال چندبار سع نیبرگشته اما ا  تایآرام بفهمه که آرم خوامینم
که منو  کنهی تا حاال چند بار به شرکت اومده و همش ادعا م میبچه ها مانع شد ایکه هربار من 

  موندی م دیبا هاون موقع ک ادیبه کاره من نم گهیتازه د خورهیاما ادعاش به درد خودش م  خوادیم
کرده  یخودش چه فکر  شهیپ دونمیمکردو نموند ن  انتیبهم خ   خواستمشیکه من م ینموند اون موقع

خب ازش ممنونم که بهم  یدوسش داشته باشم ول  یذره ا یحت  ایکه من هنوزم عاشقش باشم 
 االن آرامو کناره خودم نداشتم  شدموی کرد وگرنه با عشق پاک آرام آشنا نم انتیخ

  تمویعصبانبود حرص و  نیفقط هدفم ا رمیکجامو دارم کجا م  دونستمیشهر خارج شده بودم نم از
 کنم  ی پدال گاز خال یرو

  نیهم ماش نیچون اطراف اون ماش چمی راست بپ ایبه چپ   تونستمیشدم نم کینزد نیماش هی به
  کینزد شتریب نی ترمز گذاشتم تا سرعتم کم بشه اما نگرفت هول شدم...به ماش یقرار داشت پامو رو

  اشتند  یر ی هزار رفته بود ترمز و دوباره گرفتم اما تاث یظربان قلبم رو شدیاما سرعتم کم نم شدمیم
وحشتناک برخورد   یذهنم گذشت آرام بود صدا یکه تو  یز ی به جلو نگاه کردم تنها چ دیرنگم پر

سرم و به زبون   یتو یدرد وحشتناک دنیچ یروبه رو و برخورد سرم به فرمون و پ نهیبا ماش  نمیماش
 مطلق  یاهی اوردنه اسم آرام و س
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 )آرام(

 شدن یتندتر از قبل جار   اشکام

 ست ی...بچه که نشهیم داشیآب قند و بخور آرام جونم پ  نیا ای_تورو خدا ب انا یک

 گرفت یشماره آرسامو م  رفتویهمش راه م یکلفه و عصب ریام

 دهیجواب نم  ی_لعنت ریام

 خب   ریشمارشو بگ یک ی_اون اشاری

جواب تورو    دیتلش بکن و بهش زنگ بزن شا گهیبار د ه یآرام تو  دهی_هر دوتاشو گرفتم جواب نمریام
 داد 

شور   یافتاده باشه دلم بدجور  یبراش اتفاق ترسمیم ده یجواب نم زنمیزنگ م یهرچ دهی_جواب نم
 زنه یم

 دهیحتما االنشم اعصابش خورده و جواب نم  رون؟خبیباهم دعواتون شد بعد زده ب  یگی_مگه نماشاری
 آرام؟  یشناس یتو که اخلقشو م

  ادیز دیدیم  یوقت  رفتیم رونیو اون ب میکردیباهم دعوا م یوقت  یحت کردی نم ریقدر د نیوقت ا چی_ه
ساعت دوازده   نی...ببیچیاما االن ه ارهیدرم ب  یتا از نگران دادیجواب م ای فرستادی اس م ای  زنمیزنگ م

 ترسمیشبه اما هنوز برنگشته من م

 ............................. 
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  یحت ای زده نه جوابه اس  ینشده نه زنگ یآب قند خوردم چهار روزه که از آرسام خبر  یزور کم به
 رم ی میدارم از دل شوره م دهیزنگامونو نم 

 مارستانی ب مشی کمکش کن لباساشو عوض کنه ببر انای _کریام

 ...ام...ی...ن...نمیی...ج..ج...اچی_م...من...ه...ه...ه

 ولش کن   ری_اماشاری

 باشم  الیخی ولش کنمو ب ییخوایاون وقت م  دهیچشمام جون م یولش کنم داره جلو رویچ  ی_چریام

 ...ار...ار...سام...امی نم یی_من جا

 مطلق  یاهیمنو گرفت و س ریمافتادم که ا یداشتم م حالیب

 

 

 

 

 

 

که چشماشون   انایو ک  اشاریو   ریمبهوت به ام گفت یم  یداشت چ نیا دیلحظه سرم سوت کش کی
 قرمز شده بود نگاه کردم 

  گه؟ی...می...د...داره...چنی...ا...اری_ا...ام

 جلو اومدو گفت:  ریام

 98  یخواهر  گمیم  تی_تسل ریام
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 310

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



مرده؟من که  یکس گه؟مگهیم تی"چرا تسل گمیم  تی...تسلگمیم تی سرم اکو شد "تسل یتو ریام یصدا
 گهیم تی رو ندارم فقط آرسامو دارم پس چرا داره به من تسل یکس

و حرفا برام واضح   عیو وقا تی شدن کم کم مغزم شروع کرد به فعال یهام داغ شدن...اشکام جار  گونه
 شدن 

نداره آر...آر...سام    قتیامکان نداره...نه...نه...حق نیم داشت ا در مهار کردن ی سع ری و ام زدمیم زجه
 بود  یو گرفتم چشماش اشک  ریام قهیامکان نداره  نیمن...مرده مغرور من مرده بود؟نه نه ا

   ــــــــــــریتورو خدا ام ستیبهم بگو اون جنازه جنازه مرده من ن  گنیدارن دروغ م نای_بهم بگو ا

 شونه هامو گرفت   ریام

   ستیحالت خوب ن  یشیم هوشی_توروخدا آروم باش آرام االن دوباره ب ریام

 رفتم  سهیسمته پل به

 مرده من نمرده   کنمی شما رو باور نم  یاز حرفا یذره ا نمی_من تا جنازه مردمو نب 

   دشی نیبب   دیتونیسردخونس م شونی_جنازه اسیپل

 انداخت و آروم گفت:  نییپا  سرشو

 غم اخرتون باشه گمیم  تی_بهتون تسل 

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

ضربانه قلبم محکم و تند   کردمی م یط شدویکه انتهاش به سردخونه ختم م ی لرزون سالن  یقدمها با
اما من  دمیترسیم نمی بب نجایجنازه مردمو ا نکهیاز ا دمیترسیم قتیشده بود حالم خوب نبود از حق

  ذارهیوقت منو تنها نم  چیکه عشقم هنوز زندس... اون....اون...نمرده...اون ه دونمیم دونمیم

  گفتنیکه م یو جنازه مرد دنی کشو رو کش میوارد سردخونه شد ریسردخونه باز شد همراهه ام در
و تنها    رونی با سر به مرده اشاره کرد که بره ب ریام دی کش نییپا  پشویز دنیکش رونیمرده منه رو ب 

 98  هصورت  دنهیآروم چشمامو باز کردم با د دمویکش یموند چشمامو بستم نفس  یاتاق باق یخودش تو
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مردم همه وهمه  کلینبود اما حلقه دستش ه ییشد صورتش قابل شناسا  یداغونش ته دلم خال
 د یقطره اشک از گوشه چشمم چک هیبود  زیچ هینشونه 

 _آ...آ...آر...سام  

 ...نیمنو گرفت نه نه ا ریافتادم که ام یم داشتم

 یموها یتو گمویگذاشتمو دسته د نشیس یلرزون خودمو به لبه تخت رسوندم دستمو رو یقدمها با
 شدن   یاز قبل تندوتندتر جار  شتریفرو کردم  اشکام ب شیمشک

خوشگلتو باز    یآب یردم آرسامم...اون چشما...بلند شو غلط کردم...غلط ک ی_مرده من چرا تنهام گذاشت
بهم محبت    خوامیفقط باش...بلند شو مردم... نم  نیبرج زهرمار همش جلوم بش نهیکن...بلند شو ع 

  ازین خونه وجود داشته باش...فقط نفس بکش...فقط کنارم باش آرسام...من بهت   ی...فقط تویکن
 دارم بلند شو آرسامم 

 زدم   غیج

رو حرص بدم...آرســـــام بلند شو...تورو   یک گــــهیکنم؟...د  تی رو اذ یک ــهگـــــــــــــــی_د
تنهات   یول  یعاشقش یگفتیکه م  ی...جونه همون مامانرم یم یعشقمون قسم بلند شو...من بدونه تو م

 کشونمیم شی به ات اروی دن ادیاگه اشکت درب   یگفتیکه م یخدا بلندشو...جونه من   شیگذاشت و رفت پ 
...آرسام  ادی جونم داره در م  نی...ببرمیم یدارم م نی...ببکنم ی م هیدارم گر نیبلندشو... پس بلندشو...بب

  یلیمجازات حکمش برام خ نینکن آرسام...ا همی...توروخدا تنب یفهمی ندارم چرا نم تویمن تحمل دور
 ...ـامــــــــنامرد...تورو خدا بلندشو آرســــــــــــــــــــــــــــــ نهیسنگ

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

ولم کن...تورو خدا دفنش   گمی...ولم کن...دارم بهت می_د ولــــــــــم کن لعنتــــــــــــــ
...تورو خدا... آقـــــــــــــــــــــــــــا تو رو خدا...بابا ولم کن...ولم کن دینکنـــــــــــ

 المصب...

  دیرسیم  نیباز کنم اما مگه من زورم به ا ری رتمند امقد یدستامو از دستا کردمی م یسع  زدمویم زجه
بشم که زنده بود و داشت نفس   یجلو برمو مانع خاک کردنه کس ذاشتی جلو برم نم ذاشتینم
نبودن  یچون مثل من عاشق نبودن مثل من عاشقه مرد دنیفهم ینم دونستنینم نایاما ا دیکشیم
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بابت زجه ها و سرو صداهام اجازه دادن من باال سرش باشمو منم   دادنیداشتن غسلش م یتکه وق
 غسلش بدم 

 ولم کن...تورو خدا...جونه آرسام ولم کن... ریام انای _ولم کن...جونه ک

  نکهیبد بود هم یل یهم حالشون خ انای و ک  اشاریو ریشل شدن...چشماش قرمز شده بود...ام دستاش
خاک بذارنش نذاشتمو مانع   یخواستن تو  نکهیندم...همخودمو بهش رسو دموی...دودمیولم کرد دو

بهشون گفت که بذارن با مردم   ریجلو اومدن ام  نیشاه رو یکه ام رنی کارشون شدم خواستن جلومو بگ
  سادیهم با اخم پشت سرم وا نیبزنم شاه  حرف

  یشده بود کنارش رو دهیچی پ یحساب  دیملفه سف ینقصش تو یب  کلیگذاشتن ه نیزم  یرو مردمو
زانوهام سقوط کردم دستمو به سمت ملحفه بردم اما وسط راه دستمو مشت کردمو مانع کارم شدم  

خودمو روش انداخته بودم به خودم  بای تقر کهیجونشو در حال  یآروم بغلش کردمو زجه زدم جسم ب 
 مهابا ازش التماس کردمو زجه زدم  یفشردمو ب

 _آروم باش دخترم عموم

 جلو اومد   ی با کلفگ ریواست مانعم بشه اما امخ عموم

 دی_لطفا راحتش بذار ریام

 باشه  ششی پ کمی_آره بهتره اشاری

 شهینم یطور  نی_آخه اعموم

 ست یرستگار؟شوهرشه دوست پسرش که ن  یآقا شهی_چرا نمریام

من محکم نشون بدن  یجلو کردنی م یداشتن اما خب خودشونو سع  یحال و اوضاع بد اشاری رویام
 شدنی موفق هم نم ادیبته زال

باهاش   خواستمی...منم متونستمیتنهاش بذارم...نم  تونستمیگذاشتمو زجه زدم...نم نشی س یرو سرمو
 ...کردنی کارو نم نی منم باهاش دفن کنن اما ا خواستمی برم...م

 آروم شروع کردم به حرف زدن  یبا لحن نیزدن برام نمونده بود به خاطر هم  غیج  یبرا یینا گهید
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...تورو خدا تنهام نذار...توروخدا...من دونمیمن م میمرده زندگ ی...تو نمردی_بلند شو آرسام تو نمرد
بوده که   لمیف هیبوده  یباز  هی نای...بلندشو بگو همه اترسمیم ایدن نیا یاون خونه تو یبدونه تو تو

  گهی...حاال د؟یشد هیتنب  گونذار... توروخدا...بلند شو ببدونم...بلندشو آرسام منو تنها   شتریقدرتو ب 
 ی... تورو خدا...جونه همون دختر بچه اکنمی نم تتیاذ گهیشدم د  هیاره تنب گمی...منم م ؟یکن ینم تمیاذ

 نیا یبلندشو...آرسام بلندشو...اقل منم با خودت ببر...آرسام من تو  یداشته باش یکه دوست داشت
 ... ــردددددتنهام...تورو خدااااااااااااا برگـــــــــــ ایدن

 زجه زدم... زدمیبودو ملحفشو چنگ م نشیس  یباال گرفتمو همون طور که دستام رو سرمو

معجزززززززززه... معجززززززززه کن  ــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی_خدا
بدونه آرســــــــام من   یدونی خدااااااااا....بهم برش گردووووون... خودت م

 شهیپ یحتما عشقه منو ببر  دیهمه ادم با نی... اــــــــــــــــــــــرمیمیم
 ــــخودتـــــــــــــــــ

 تکونش دادمو ناله کردم  محکم

  گهیشدم...به خدا شدم...د هیخب تنب  یلیتموم کن... خ   روی مسخره باز نیو ا_بلند شو آرسام...بلندش
 ... مردم بلند شــــــــــــــــــــــــــــــــــودمیحرصت نم

من بدون توجه به  یچشما یبهشون علمت داد و جلو  ریجلو اومدنو منو بلند کردن...ام  اشاریو   انایک
 زجه هام بدونه توجه به تلش ها ودست و پا زدنم هام دفنش کردن

 زدم  زانو

 زدم  زجه

 کردم  ناله

آغوشش   یجلو اومدو منو بغل کرد که سرمو تو  ری ام تونستینم  یآرومم کنن اما کس خواستنیم همه
 پنهون کردمو با تمام توانم زار زدم 

 زدم:   غیم زجه زدمو جباال گرفتمو به آسمون نگاه کرد سرمو

 _خدااااااااااااااااااااااااااااااا چـــــــــــــــــــــــــــــــرااااااا؟؟؟؟؟
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 ................... 

 هیاز مرگه عشقم گذشته چهار ماهه که کارم شده برم سرخاکشو باهاش حرف بزنمو گر چهارماهه
 نمیبوس کردمو چسبوندمش به سبکنم...شب تا صبح...صبح تا شب فقط زجه و ناله...عکسشو 

نبود قرارمون   نیدلم برات تنگ شده آرسام قرارمون ا ییحالمو؟مردم کجا ین یکه بب یی_آخ آرسام کجا
نوه هامم  یعروس  یتو دی من با یگفتی...توکه ممیری اون وقت بم مینوه دار شد یبود وقت نیا

هنوز   نیکار کردم بب یتو چ یبرا  نیحالمو...بب   نی...ببینبود که تنهام بذار  نیباشم...آرسام قرارمون ا
هردومون  یبرا گهید یکیتو گوشمو فرداش  یکه به خاطره گم کردنش زد یحلقم دستمه...حلقه ا

 شهی...تو همیمن زنده ا یبرا شهی...تو همیتو هنوز نمرد دونمی...چرا...من می ...مردم چرا رفتیگرفت
...فقط اهام یرو یوذهنم...ت یقلبم...تو  ی...تویینجایا شهی...همیوجود دار  شه یو هم یکنارم هست 

 ...کنارم ندارمت یستی ن  یباش دیکه با ییجا

 

 نهی ب یخواب تورو م  هیهست که هر ثان یکی  نجایا

 نهیشی تو م  شهیبا نبض ساعت پ میچشمه تقو تو

 خونهیاونکه غرقه سکوته دست تورو م شهیهم

 مونه یکه منتظر م فهمهی م یلحظرو کس  درد

 ...یتو رفتـــــــــــــــــــــ یوقت از

 ...ــــــــــــــــــــــدیحالمو پرس شب

 د ینترس یز یبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 د یهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه

 د ینترس یز یبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا 

 98 د یهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه
ین
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 صادقانه تر بود...  تو برام لحن جاده ها بعد

 بود...  خبریاز تو ب  دیکه از راه رس یمسافر  هر

 نهی ب یخواب تورو م  هیهست که هر ثان یکی  نجایا

 نهیشی تو م  شهیبا نبض ساعت پ میچشمه تقو تو

 خونهیاونکه غرقه سکوته دست تورو م شهیهم

 مونه یکه منتظر م فهمهی م یلحظرو کس  درد

 ...یتو رفتـــــــــــــــــــــ یوقت از

 ...ــــــــــــــــــــــدیحالمو پرس شب

 د ینترس یز یبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

 د یهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه

 د ینترس یز یبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا 

 د یهارو کناره تو فهم هیثان نیقدره ا بشه

 تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود...  بعد

 بود...  خبریاز تو ب  دیکه از راه رس یمسافر  هر

 ها...( هی.....ثان یبان نی)ام

...تحملش برام سخته...مرگشو باور  رمیم یدارم م ای...خداشدنی م یتند تر جار   اشکام
 ـــــــــا یندارم...خدا

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

 98 نه  یعنینه  گم یم یوقت  انای ک نی_بب 
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 یی ای م یعنی ییای م گمیم ی_وقتانا یک

 بفهم زبون نفهم نویندارم ا ی_من حوصله مهمون 

  گذرهیسال از مرگه آرسام م هی...آرام کننی کچلم م اشاری  روی نبرم ام یمهمون  نی _من اگه تورو به اانا یک
 آره؟ گردهیکارات برم نی بشه با ا یکه چ یحبس کرد  نجایتو خودتو ا

 ی ندارم چه برسه به مهمون   ویکار چی_من بدونه آرسامم حوصله ه

 ست یشلوغ ن یادیسادس ز یمهمون هی_آرام به خاطر من...به خدا انا یک

 نمـ... ستی_حالم خوب ن

 نه من نه تو گفته باشم  گهید یی ای _به خدا اگه نانا یک

 رون ی از اتاق زد ب یکه عصب دمیکش یپوف کلفه

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

 یشد  یگر ی_اوف چه جا انیک

چون اصل هم خوشگل نشده بودم  ندازهی م کهیداره ت دونستم یم دیبهش رفتم که خند یغره ا چشم
که به خودش برسه  نیبدونه ا شیبدونه آرا  یشال مشک  هیساده با  یلباس مشک هیدختر با  هیآخه 

  شه؟یم  گریپوف کرده ج یبا چشما

 گردم یبعد برم نمیشیم امیم کمی_

   ؟یدیپوش  ی عذا چرا مشک  یبر  ییخوایحاال تو که نم  متهی خودش غن  ی_اوکانا یک

  دهی رنگ بهم آرامش م  نیا  امینم  یبد ر یگ دنمیاگه به لباس پوش گهی_د

 روحه   یب یل یخط چشم بکش آرام چشمات خ  کمی_انا یک

 98 زدم   یپوزخند
ین

اسک
اسکین 98 مرجع دانلود رمان به نام خدا

برج زهر مار و دختر شیطون بال صفحه 317

SKiNS98.iR

SKiNS98.iR



  ای دمیکشیخط چشم م یوقت روحهی همه و همه بدونه وجود همه کسم ب نجای_خونم...دلم...خودم...ا
 االنم عذاب بکشه  خوامی نم  خوردیآرسام همش حرص م  کردمیم میمل یحت  ای  ظیغل شیآرا

 هیساله همش کارت شده گر هیاون وقت تو  شدیداغون م ختیری اشکات بهم م دنهی_آرسام با دانا یک
   ختنی و اشک ر

که بعد از رفتن به سرخاک آرسام بهم آرامش   هیزی دست بکشم چون تنها چ تونمینم  ختنی _از اشک ر
 انا یک دهیم

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

پونزده نفر مهمون   دمیشا ای ستی بود...فکر کنم همش ب  انای...تولد دوست ک کردمیاطراف نگاه م  به
 خلوت تر...بهتر   یداشتن خوب بود هرچ 

 توجهمو به خودش جلب کرد  ییدستم ور رفتم که صدا یانداختمو با حلقه تو نیی پا سرمو

  یدوسش دار  یلی_معلومه خ

چرا   دونمیداشت اما نم  ینیکه کنارم نشسته بود نگاه کردم چهره دلنش یباال گرفتمو به دختر  سرمو
 نسبت بهش نداشتم   یحس خوب

 م یهی_ا

   یخودتم راحت تر   یطور  نیا یفراموشش کن یکن یسع  دیحلقه فوت شده با ن ی_اما صاحب ادختره

 آرسامه من هنوز زندس  گهیبهم م یحس  هی تونمی_نم

 _اثر عشقه مگرنه توکه جنازشو... دختره

 حرفشو ادامه نداد  هیبه سمتمون اومد که اونم بق انایک  کهوی

 دختر؟!  یینجایتوهم ا تای_ِا آرمانا یک

 زد  یلبخند  تاسیبودم اسمش آرم  دهیکه حاال فهم دختره

 م ی_اهتایآرم
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 قدر اسمش برام آشناس  تا؟چهیآرم

  ی مارو خبردار نکرد وینامزد کرد ی_ناقل ک انا یک

   دیانداخت و خند نییسرشو پا تایآرم

 اون ور کارت دارم   میبر ای _بانا یک

 گفت:  یدستم گذاشت و با لحن دوستانه ا یکرد دستشو رو  یبهم نگاه  تایآرم

   یو فراموشش کن   ییای باهاش کنار ب  یبتون  دوارمی_امتایآرم

  یدرک کنه که من وقت تونستیم  یدونست؟کیدرد منو م یزدمو به رفتنش نگاه کردم ک  یپوزخند
 تونمیو ساده همه وجودمه نم یعشقه خال هیچون اون عشقمه نه  کنمیقبر فراموشش نم  یتو رممی بم

 که وجودمو فراموش کنم

که  ییلبام نشست بو  یرو یآشنا به مشامم خورد ناخواسته بعد از دوسال لبخند محو  ییبو  کهوی
وقت بود دلم براش تنگ شده بود سرمو برگردوندم تا   یل یکه خ ییبو دادی بهم آرامش م  شهیهم

نفسم بند اومد سرم   زدی حرف م گهیپسر د هیکه داشت با  یمرد دنهیکه با د نم یبو رو بب نیصاحب ا
 دوباره نگاه کردم چشمام گرد شد   دمویخودم شک کردم با دستام چشمامو مال   یچشماج رفت به یگ

  کل یغرور و ابهتش...حالت چهره و ه شدیلرزون به سمتش رفتم باورم نم یبلند شدمو با قدمها  آروم
عطرش...رنگ چشماش...حالت و طرح موهاش...همه و همه مثل عشقه من  یمردونش...بو
 تشابه؟!  نقدریبود...آخه تا ا

بهش زل زدم هردوشون به   ی اشک یو با چشما سادمیشدن روبه روشون وا یرفتم اشکام جار   جلوتر
ز  ا یکرد اما رفتار  ری اشکام تغ دنهیسمتم برگشتنو با تعجب بهم نگاه کردن حالت چشماش با د

 خودش نشون نداد  

 شده خانوم؟ یز ی _چپسره

   ست؟یکمکتون کنم؟انگار حالتون خوب ن تونمی_م آرسام

   شناخت؟یمرده من عشقشو نم یعنیشناخت؟ یمنو نم  یعنی
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 _آ...آ...آر...سام 

 که...  نیا یآرسام؟ول دی_آرسام؟شما به دوسته من گفتپسره

 من اشکان هستم  ستیم آرسام ن من اسم دی اشتباه گرفت گهید یکی _فکر کنم منو با آرسام

 گرفتمیکه از وجودش داشتم م یبهش نگاه کردم اما من شک نداشتم اون آرسام بود آرامش یناباور  با
که داشت منو به مرزه جنون  یو جسم  کردی م وونمیکه داشت د یچهره ا کردیکه داشت آرومم م ییبو
 آرسامه  نیبود که ا نیهمه و همه نشونه ا رسوندیم

 قدم عقب رفت   هیجا خوردو   یآغوشش انداختم که حساب  یخودمو تو ناخواسته

 گفتم:  هیگر با

وقت   چی نابود شدم آرسام نابود شدم مرگتو ه دمیکش  یبعد از رفتنت چ یدونیخودم نم ی_چشم آب
   یاورد سرم  ییبا رفتنت چه بل نی بود و غصه خوردن بب  هیسال همش کارم گر ه ی نیا یباور نکردم تو

 همون اشکان منو از خودش جدا کردو اخماشو توهم برد ا ی آرسام

  دیکن ی اشتباه م دیدار ستمی _خانوم من که بهتون گفتم من آرسام ن آرسام

 خودش بود   نهیو اخمشم ع  تیعصبان  یحت

  ؟ ی کنی انکار م یچرا دار   یلعنت  ی_اما تو آرسام

 آرسام جا خوردن  دنهیکه متوجه من شدن جلو اومدن که با د  ریو ام  انایک

 ؟ ی_آرسام خودتریام

   کردیبا شوک بهش نگاه م  انایک

 دی اشتباه گرفت گهید یکی اشکانم منو با  ستمیمن آرسام ن ستین تونیبابا چرا حال  ی_ااشکان

کرده بودم که مردم   ری تغ نقدریا ی عن یکرد؟ی چرا داشت انکار م ایشدن خدا یاز قبل جار  شتر یب  اشکام
 98 اسمشم عوض کرده بود؟  یاز دستم خسته شده بود که حت نقدریا  یعنیشناخت؟یمنو نم
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 دخترونه از پشت گفت:  یصدا  کهوی

 شده اشکانم!؟ یز ی_چ تایآرم

 : دوگفتیتوموهاش کش یکلفه دست آرسام

 من آرسامم نه اشکان  گنیدارن م کننی م وونمید تا؟دارنیآرم  گنیم یچ نای_اآرسام

 کردو گفت:  یاخم تایآرم

 اشکانن نامزد من هستن  شونی_آرام جان آرسام که فوت شده اتایآرم

 آرسامه   نی_اما ا

 عجوزه  نیاشکانن نامزد ا شونیآرام آرسام فوت شده ا ستی _نریام

 عجوزه؟  گفتیم تایاخرشو اروم گفت باتعجب بهش نگاه کردم چرا به آرم  جمله

افتاد حالت چشماش   یم میاشک ی چشمش به چشما یکه آرسام زد به سمتش برگشتم وقت یحرف با
 نشونه بود که خودشه نیبزرگتر  نیا کردی م ریتغ

 همسرتون فوت شده  دونستمینم گمیم تی _تسلاشکان

 خشم به سمتش برگشتم   با

  ؟؟بهیگیم  تیبه من تسل یکه دار  یمرد ؟مگهیگیم تی به خودتم تسل یو مرض...تو دار  تی _تسل
   انهی گمیم تی تسل د یگیدوباره م نمیآرسامه نه اشکان بعد بب  نیکه ا کنمی همتون ثابت م

شدن  ی اره جار دوب شهیاومدنم و سوار شدنم اشکام مثل هم رونی با ب رونیخشم از اون جا زدم ب با
اسمه   نقدرینامزد کرده؟چرا ا تایرفته با ارم کنه؟چرای چرا داره انکار م یاون آرسامه ول دونمیمن م ایخدا

 دختره برام اشناس؟ نیا
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 )اشکان( 

 بود برگشتم  ریکه اسمش ام یرفتنش به سمته پسر  با

 _همسره شماست؟ 

 کردو گفت:  یکه کناره دستش بود اخم  یدختر 

شماست از دست داده و فوت شده   هیشب  میل یهمسرشونو که اسمش آرسام بود و خ شونیا ری _نخ
   اناسی اشتباه گرفته من همسرشونم اسمم ک امرزیحتما شمارو با اون خداب

بود که همسرشو از دست  فی بود واقعا ح  یحرفش ناراحت شدم دختر ناز و خوشگل نیا دنیشن از
 شه یم تیو اذ کشهیعذاب م یادی ه زمعلوم بود دار افشیداده باشه چون از ق

معلومه که  دیته دلم لرز یز یچ  هیشدم  یطور  هینازش  یاشک  یاون چشما دنهیچرا با د دونمینم
چون هنوز حلقش دستش بود اما   ارهی دوسش داره که هنوزم نتونسته حلقشم از دستش درب یلیخ

 باشه  دشیحلقه هم مطعلق به همسر جد  نیدوباره ازدواج کرده باشه و ا دیشا

 نگاه کرد  انای گوشش زد جا خوردو به ک یتو انا ی که ک یاما با حرف  کردیهمش نگاهم م ریام

 _واقعا؟! ریام

 ده یفقط به حرفه تو گوش م اوردهی سره خودش ن ییتا بل میبر   ایحاالم ب می_اهانا یک

 به سمتم برگشت و باهام دست داد ریام

 خوشحال شدم اقا اشکان  نتویی_از آشنا ریام

 98 توهمم گفتم:  یاخما باهمون
ین
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 طور  نی_منم هم

 _خدافس ریام

 دار ید دی_به ام

   دیکش یآه

 د؟ یدار یبپرسم با آرسام شما چه نسبت تونمیم دی_ببخش

 من دوستشم دییبخوا تشوی_خب راسریام

 د یفراموشش کن  نیکه هنوزهم نتونست  نی دوست داشت یلیخ  قتونوی_معلومه که رف

 تر بود   یهم تن ی برادر تن هیبرادر بود از  هینبود   قیرف هی_ریام

   گمیم تی _بازم تسل

 _ممنون من برم  ریام

 برگشتم   کردی داشت بهم نگاه م یرفتنش به سمت رضا که با ناراحت  با

   ؟یکن یم  گامین  ینطور یا  یشده؟ چرا دار  ی_چ

 ی چی _هرضا

 دستمو گرفتو گفت:  تایآرم

 م؟ یبرقص می_برتایآرم

 م ی_بر

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

زودتر   نکهیا یبرا تایآرم یفکر کردم به اصرار ها ر یهفته اخ نیبودم به اتفاقات ا  دهیتختم دراز کش یرو
که با    یاون تولد دختر  یکه  تو یداشت به اون روز  دایکه جد ییبه ترس و هراس ها میعقد کن

بهش داشتم که   یچشمام بود حس یهنوز جلو شیشده بودم چهره دوست داشتن یور ط هی دنشید
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و   نمشی دروغ بگن به امروز که باهام قرار گذاشت که برم بب تونستنیگنگ بود اما اون چشما نم
 کردن یم وونمیداشتم داشتن د تای که االن با آرم  ییدعوا

 ادیرو به  یز یچ  دمیو رضا د  تایخانوم به همراهه آرم هیچشمامو باز کردم   مارستانیب  یتو یوقت
  یازدواج کنم اما با تصادف تایمن قرار بوده با آرم نکهیکرد ا فیبرام تعر زویهمه چ تایاما آرم اوردمینم

 یحس ها هیچرا  دونمیرضا برادرشه و اون خانومه مادرشه نم نکهیکه کردم مراسممون عقب افتاد ا
  یذهنم و جلو یمروز اون دختره که اگه اشتباه نکنم اسمش آرام بود توا یدارم حرفا  یض یضدونق

 گذشت  لمیف هی نهیچشمام ع

 

بهش   یوقت  رمی چشممو ازشون بگ تونستمینم کردمیپروا نگاه م  یب ش یوحش ی خاکستر  ی)به چشما
قطره اشک از گوشه  هیشد و   یچشماش بارون شدیم قیبهم تزر یآرامش به خصوص  کردمینگاه م

که برام    نداختنیم زیچ هی ادهیهم رفت اون چشما منو   یچرا اخمام تو دونمی که نم  دیچشمش چک
 گنگ بود  مونامعلو  یلیخ

 آروم گفتم:  ناخواسته

 خانوم  دینکن  هی_لطفا گر

 پاک کرد و گفت:  عیسر اشکاشو

   خوامی _معذرت مآرام

 کرد  یدستش باز  یو با حلقه تو دیکش  ینفس

 حلقش نگاه کردمو گفتم:  به

که  نیا ای  نیمجددا ازدواج کرد  یول  پرسمیم نویا خوامی همسرتون فوت شدن معذرت م دمی_من شن
 حلقه... نیا

  تایبود تاحاال نسبت به آرم یو ناز  یبغل کردنش ضعف رفت دختره بغل  یزد که دلم برا یمحو لبخند
 98 حسو هم نداشتم  نیا
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وقت ازدواج   چیتا اخر عمرمم ه ی عنیحلقه ماجراها داره اما من مجدد ازدواج نکردم  نی_خب اآرام
 تورو فراموش کنم   تونمیچون نم کنمینم

 زدوگفت:  یتوهم بردم که لبخند ناز  اخمامو

 حرفو زدم   نی ا نیبه خاطرهم نیخودش نهی_منظورم همسرم بود اخه شما ع آرام

 وفادار؟پوف خدا بده شانس  نقدریزن ا  دمیکش یپوف

 شهیاگه نامزدم متوجه بشه ناراحت م  د؟منیحرف بزن دییخوای ن؟نمیقرارو گذاشت نی_خب چرا ا 

چشمامو ازشون گرفتم چشماش سگ  دمویجوشش اشکاشو د  دمیچشماش د یتو رویناراحت غمو
 داشت 

 کنم آرسام  فیبرات تعر قتویحق  خوامی _مآرام

 _من اشکانم

شوهره آرام   یتو شوهره من  ی شرکت مهندس نیبزرگتر سی رئ یهست یتو آرسام تهران  یستی_ن آرام
فرار از خونه بابام   لیانتقام من به دل لیتو به دل میمعامله باهم ازدواج کرد هی یرستگار منو تو از رو

 به وجود اومد  ییحس ها نیب  نیاما نشد درا یبعد تو طلقم بد میکن  یقرار بود چندماه باهم زندگ
 یو از خونه زد یشد یمنو تو باهم دعوامون شد تو عصبان  یمن عاشقت شدمو توهم عاشقم شد

قابله   یعن یصورتت کامل نابود شده بود  دمیجنازتو د یبه من گفتن تو مرد یو تصادف کرد رونیب
باور   ؟چرایکن قبول  ییخوای...آرسامه من چرا نمی...تو آرسامدمیحلقت فهم ینبود اما از رو  ییشناسا

 خودت؟  یتو یز یریم یبازهم چون مرد ای یکش یعذاب نم ؟تویزد  یخودتو به فراموش ؟چرایکنینم

  ییاما اون موقع تنها کسا ارمینم ادی گرفتمو گذشتمو به  ی_خانومه محترم من اشکانم درسته فراموش
مسرتونم پس  که من ه دیسرم بودن نامزدم به همراهه مادرو برادرش بود اگه شما ادعا دار یکه باال

   د؟یچرا اون موقع باال سرم نبود

 ...ی گیسردخونه اون وقت م  یتو دمیجنازتو د گمیدارم م ی_چون خبر نداشتم تصادف کردآرام

 98 اشکاشو نداشتم  دنهیچرا تحمل د دونمیهق هق افتاده بود نم به
ین
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   د؟یفهم  یخانوم چرا نم  دینکن  هی_لطفا گر

که اون قدر عاشقته که هنوز   ی گذشترو آرسام من آرامم زنه تو زن  اریب ادیآره؟به  یشیم تی _اذآرام
چشمات منو   ی کنی م هیگر یوقت ی گفت یم یدیکشیاشکام عذاب م دنهیبا د شهی هم اوردهیحلقشو در ن 

  ندازهیمادرم م ادهی

 _مادرم؟ 

 میه ی_اآرام

 _االن کجاست؟ 

 ده سالت بود فوت شد    یانداخت و گفت:وقت نییسرشو پا  آرام

  یکه پدره آرام بود به زور رابطه داشته و برا گهیمرده د هیمادره من با   نکهیکرد به گفتنه ماجرا ا شروع
  یکه پدره آرام کرده ول یگفت...از انتقاممون...از سکته ا زی...ازهمه چکنهی م یحفظ آبرو خودکش

رده بود...از او  ختکه به سره اون آرسام بدب ییخودش گفت...از بلها یها طنتی از ش گزهیککشم نم
گفت هر   میرفتن آبرو رستگار گرفت  نیاز ب یکه برا یحرف زد...از مراسم   اشاریبه اسم  یو پسر  ریام

 بود؟!  طونیش  نقدریدختره ا نیا یعن یشد... یگرد م شتری من ب  یلحظه چشما

 

 

 زدم  یغلت

اون برام   یبو کنمیکه استفاده م یتنها از عطر  ارمی نم ادیکدوم از ماجراهاشو به  چی...هدونمینم
 ... یچی...هادینم ادمی یچیه گهید نی آشناس فقط هم

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

 _خفــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــو تایآرم

 98 دختره... یسرش داد بزن ی_حق ندار ریام
ین
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 اقا با نامزدم درست حرف بزن  یی_هو

 کم ی احمق  یتو خوده آرسام  نکهیاوردم ا مانیآرام ا ینامزده توهه؟االن به همه حرفا  نی_نامزدت؟اریام
آرامه که زنته نه  یدختره متنفر   نیکه تو از ا اریب ادیبه   اری ب ادیگذشتتو به  اروی به اون مخت فشار ب

 ...نیا

ز دست داده همسرشو ا شیسال پ هیخانوم  نیا یادعاها د؟طبقیمنو بهم بزن  یزندگ  دییخوای_چرا م
  ادم یکدومتونو  چیکه ه یمن آرسامم درحال  دیگیم دیاون وقت دار نیمراسم براش گرفت نیدفنش کرد

 !! اد؟ ی نم ادمیقبر دوباره زنده شدمو خودمم  یمن از تو یعنیآره؟ ادینم

 _آرسام آرام

 ی من اشکان پاکنژادم نه آرسام تهران   دیستی...آرام خانوم شما همسره من ن سی_ه

 د یبکش  رونی من ب یو پاتونو از زندگ  دی_حاالم گورتونو گم کنتایآرم

 ی کن نی بهش توه ذارمینبستم نم فتویحرفه دهنتو بفهم تا نزدم تو دهنتو اون دهنه کث  نی_ببریام

  ریچرا ام دی دلم لرز ته یز یچ هینگاه کردم  ختیری زد به آرام که محو من بودو اشک م یپوزخند تایآرم
چه  نیا اید؟خدایزیچرا ته دلم لر دی گزیککمم نم شدموینم  یرتیغ گهید کردیم نی توه تایداشت به آرم 

 ه؟ یحس

 د؟ یری گیپشت آرامو م نقدری_چرا شما ا

 قمهیرف نی _چون زنه بهترریام

 به آرام نگاه کردم دمیتوموهام کش یدست کلفه

 بازومو گرفتو گفت:   تایآرم

 _اشکانتایآرم

 نگاه کردم   بهش

 _جانم 
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درون   تایبه آرم یوقت علقه ا چی بغلم کرد که دستم دورش حلقه شد جاخورده بودم ه   کهوی  تایآرم
 چون نامزدم بود چون اسمم روش بود ادیبه وجود ب دیعلقه با نیخودم حس نکردم اما ا 

گرفته بودش   ریجداشدم به آرام که از هوش رفته بود و ام تایاز آرم ریداد ام  یصدا دنهیبا شن  کهوی
 نگاه کردم  

 

 

 

 

 

 )آرام(

...چه قدر منت؟چه قدر خواهش؟چه قدر شهینم یطور  نیآخر بزنم ا میبه س  دیخسته شدم با گهید
وقت فراموش   چیآرسامه من باشه منو ه نیاگه ا گهید ستید خوب حتما ن  ستین گهیم یه؟وقتیگر
 کنهینم

  یباق یطور  نیکنم بذار هم  تشیاذ خوامیگرفته بود نم یشدن اما اون فراموش یجار  شتر یب  اشکام
مدت باهاش   هیتنها بودم از اولشم آرسام ماله من نبود فقط  شهیبمونه من تنها...اون با اون...من هم
 بسه  گهیبودمو از در کنار بودنش لذت بردم د

عشقه که  یخاتمه بدم به هرچ  دیماجرارو تموم کنم با  نی ا دیبا رونی ز خونه زدم بسرم کردمو ا شالمو
  یکه االن جسمش تو یسره خاکه عشق رمیسره خاکه عشقم م رمیم  زنمویدلم دارم حرفامو م  یتو

  ایناون د  یتو نمیبب امیم شمیو بهت ملحق م  شتیپ امیم یدر قلبه من آرسام به زود ادشیخاکه و 
 عذاب نکشم   نقدریخاک در آرامش باشمو ا یتا اقل تو امی که کنارت نباشم م شهیمانع م  یک

 .......................... 98 
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داشتم که خودشه اما  مانیزدم...اشکان روندم...من ا ی سرعت باال به سمته خونه آرسام...پوزخند با
شش ماهه که من آرسامو   ...ولش کنالیخ یمن اشکانم پس ب گهیهمش م ی وقت  کنهی انکار م یوقت

  کمتحتما ح  الیخ یپس ب تونهیاما نم ارهی ب ادیگذشترو به  کنمی م یکردم شش ماهه که دارم کار  دایپ
 کنم   یکه من با آرامش و درکناره عشقم زندگ ستین نیخدا در ا

  عتریسر  خواستمیم داشتمیترمز قدمامو تند و بلند برم یزدم رو لیدره و یپاک کردمو جلو اشکامو
درگاه   یبا اخم تو  تایاون خاک بود در باز شد و ارم ریهمه کسم که االن ز شهیحرفامو بزنمو برم پ 

 شد  انینما

 ...ـی...تو نمیی_بازم توتایآرم

 شدم صدامو انداختم پس کلم لیدستم پسش زدمو وارد و با

 _کجـــــــــاست 

 ی روان  یزنیچته چرا داد م یی_هوتایآرم

 چه خبره؟ نجای_ا

 ... دمی...لرزمیبه سمته صدا برگشت هردومون

ضربان قلبم باال رفت با   دنشیولش کنم با د تونمیفراموشش کنم نم تونمینم دم یکردم االن فهم  غلط
 به بعد انکار کنم که هست و زندس   نیاز ا دیعشقم که با دنهید

 بهتون بگم که...   د؟چندباری_خانوم شما بازم اومدآرسام

 سکوت باال اوردم که ساکت شد  یبه معنا دستمو

  شهیهم یخودم حرف بزنمو برم برا خوامینگو چون م یچ ی نگو آرسام ه یچی ه ـــــسی_ه

خوش فرمش که فقط    یه کردم به لبابه صورته جذاب و مردونش نگا سادمیرفتمو روبه روش وا جلو
نقص و   یب کل یخوش حالتش نگاه کردم به ه یمزشو حس کرده بودم به موها  دنهیچند بار لذت چش

بود نگاه  یحلقه مون خال  یمردونش که جا  یپهن و ستبر شدش به دستا ی ها نهیمردونش به س
 شدن  ری از قبل سراز شتریب  مکردم اشکا
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نه  یتو از امروز به بعد اشکان پاکنژاد گهیاومدم بگم که د ینیب ینممنو  گهی_اومدم بهت بگم که د
به   مونمیبار بهت بگم که از ته دلم تا اخره عمرم بهت وفادار م  نیاخر یاومدم برا  یآرسام تهران 

  یها محبت هیبه تمام ستیحلقه که دستمه اما دسته تو ن نیعاشقانمون به ا ی عشقمون به بوسه ها
و  میکه سره سفره عقد دستمونو روش گذاشت یتو که مدت زمانش فقط چهارماه بود به حرمت قرآن

  یبهم فهموند نکهیبه ا یکه بهم کرد ییکمک ها هیبه حرمته تمام میسوره نورو خوند فدهیه هیباهم آ
  شهیم دایمرد هم توشون پ  ستنوی که همه مردها نامرد ن 

که  دمیخط کش هینوشتم الو و اخرشو   یسیمردونش به انگل نهیس یباال آوردمو مثل قبلنها رو دستمو
بهش نگاه   یادامشو داد با ناباور  دویخط کش هیهمون لحظه آرسام دستشو باال اورد و کناره خط من 

اونو با   رفتمویم دیبا رفتمیم دیاونجا بمونم با نیاز ا شتریب تونستمینم گهیکردم که با غم بهم زل زد د
شدمو به سرعت به   ن یسوار ماش رون ی عقب گرد کردمو به سرعت از خونه زدم ب  ذاشتمیعشقش تنها م

 سمته بهشت زهرا روندم 

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

با گلب سنگ قبرشو شستمو سرمو روش   دمیاسمش دست کش یسنگ قبرش زانو زدم رو کناره
 کردن  دایگونم پ یدشونو رو اشکام راه خو شهیگذاشتم مثل هم

 شمیم وونهید تیدارم از دور یکتر ی_آرسامم به خدا بگو که منو بهت برسونه به خدا بگو تو بهش نزد
تنهام   یلی من خ  یهام باش  یکس یپناه ب   یباش میحام  یکنارم باش خوامیم خوامیآرسامم من تورو م

 کردم   یخداحافظ ییوداشتم ت مانیکه ا یتنهام امروز رفتمو با مرد یل یآرسامم خ

 زدم  یلبخند

لحظه شک   هیامروز اون هم ته خطه منو ادامه داد...مثله تو... یدادیته خطه منو تو ادامه م شهی_هم
ته   نیزم یالبته با فرسنگها فاصله تو تو آسمون منم رو  می کردم اما خب...آرسام االن فقط منو تو موند

  نیبب شتی ام پ یم یهمه کسم منم به زود یوقت غصه نخور  هیتموم شد  زیداستانه عشقمون غم انگ
خودم نگه  یبغلو برا نیدفن کردن منم ا نجایتورو ا یمنه وقت یهست که جا رهی ذخ هیکنار قبرت 

ومدم ا  یه؟وقتیچ م؟نظرتیه  میدرباره بچه حرف بزن  ایب  یتو باشم راست شهی مردم پ یداشتم تا وقت
 دختر؟    ای میپسر داشته باش  یدوست دار  شتیپ

 زدم   یوونگیاز سره د یا خنده
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باشه و خوشگل بشه  رهی ت یمثل تو چشماش آب  قایباشه دق  نی_من دوست دارم اسمه پسرمون رام
و اسمه دخترمونو تو اسمه دخترمونو به نظرت   کنمیاسمه پسرمونو خودم انتخاب م گمیاالن م نیازهم

 ...مثل...میبذار یچ

 _رها 

 اشکان چشمام گرد شد  دنهیبه پشت سرم نگاه کردم با د  کهوی

 _آرامم اشکان

 یبلند شدمو خودمو پرت کردم تو نی زم یاز رو یشد با ناباور  یباز کرد که اشکام جار  آغوششو
که اونم منو محکم به خودش   زدم ی وهاشو چنگ مباز زدم ی زجه م کردمویاغوشش بغلش هق هق م

 کرده بود  میموهام قا یشالم از سرم افتاده بود و سرشو تو دادیفشار م

 م ی_خانومم...آرامش زندگآرسام

 _آ...آ...آرسام 

 _جانم خانومم آرسام

 _دوست دارم 

 من  یها واشک ها هی همه گر یزد رو یکه کرد مهر خاموش یکار  با

 

 

 :(انی پا                        

 

 بهمن زاد  انای :کسندهینو

 98 عاشقانه... یرمانها سندگانیانجمن پرطرفدار نو عضو
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