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فصل اول

.خوامیبابا من نم شهینم:و گفتم دمیکوب نیزم يامو محکم روپ

.ستیبار حق انتخاب با تو ن هی نیا.ازین شهینم:درهمش جواب داد يبا اخما بابا

که  نیا يبرا خواستیبابا م.مشغول بود یفکرم حساب.دمیرو تختم دراز کش.و رفتم تو اتاق خودم رونیاز اتاق بابا اومدم ب تیعصبان با

.خواستمیمگه زور بود؟من نم یچ یعنی.دست از سرش برداره منو به زور بده به پسر طلبکارش طلبکارش

عمل  دیبود حاال با ضیسالم بود مامان که از قبل قلبش مر 16من  یکه وقت نیتا ا میداشت یمعمول یزندگ.میمتوسط بود ياز خونواده ها ما

 نیاما با ا.قرار گرفت یو مامان تحت عمل جراح رهید از چند نفر هم پول قرض بگمجبور ش یحت.داد واسه مامان شویبابا تموم سرما.شدیم

تر  شیمنو ب شهیاخه اون هم.بود و من عاشقش بودم الیاسم مامانم ل.رفت ایبابا قرض گرفته بود بازم مامانم خوب نشد و از دن هک یهمه پول

اما از .خوب بود یبود همه چ یتا وقت.خانواده بودم يتک دختر و ته تغارچون من  دیشا. و پارسا دوست داشت ایام پور گهیاز دو برادر د

 يها یمدت بابت بده نیا يتو یول ایبه اسم مح یزن هیبا .مدت بعد هم ازدواج کرد هیمارو دوست نداشت و  گهید يدرفت بابام مه یوقت

زندان اما واقعا هم  برنیکه بابام رو م نمیبب تونستمینم.دیکش يادیز يها یو اون داشت همه جوره تحت فشار بود و سخت نیکه به ا ینیسنگ

 یسخت یمدت تونسته بود با کل نیا يبابا تو.سقف هی ریبرم ز هیچه جور ادم دونستمیو نم شناختمشیکه اصال نم يپسر هیبا  تونستمینم

.رو هنوز نتونسته بود یکی نیطلبکارا رو بده اما ا هیبق يها یبده

.اسمه اخه؟چندش نمیا شیا.اها ارشام.ادینم ادمیبود؟ یبود؟چ یپسره چ اسم

.بود یخوب یسال چه تفاوت سن 3.ساله 20سالش بود و منم  23

؟یچرا مخالف کهیکوچ یابج:دستمو گفت يتختم و دستشو گذاشت رو ينشست لبه .من اومد تو يبعد از اجازه  ایاتاقم زده شد و پور در

.شناسمشیمن نم ایپور:گفتم یناراحت با

رو  یچیحسرت ه گهید یاگه باهاش ازدواج کن.اون پولداره...ازین یول -

.يندار

.ستیکه پول ن یهمه چ -

ه؟یپس چ -

.شناسمشیکه اصال نم یکه دوستش دارم ازدواج کنم نه کس یمن دوست دارم با کس -

.ازین دهیاز تو بع:زد و گفت يشخندین

دخترونه حالم به  يایلوس باز نیاز پسرا نفرت داشتم و از ا.که از هفت دولت ازاد بودم بودم يدختر هیمن .بود دیاز من بع گفتیم راست

منو دوست .بهونه هم واقعا مسخره بود نیا.ختیر یبازم اشک نم.کردینم هیدختر بودم که هر چه قدر هم تنها بود بازم گر هی.خوردیهم م

 ایاصال پور.بدم يازدواج اجبار نیتن به ا دیه کنم؟من که به خاطر بابام باکنم عشقو تجرب یاصال فرصت م ق؟عشـــــــق؟منداشتن؟منو عش

.زارنیخانوم که همه بهش احترام م هیتونستم بشم  یم کردمیاون پولدار بود اگه باهاش ازدواج م.گفت یراست م

 يقد ي نهیا يبلند شدم و رفتم رو به رو.صدام کرده جواب ندادم و بعدم رفته یالبد هرچ.ستین ایکه پور دمید رونیاز فکر اومدم ب یوقت

.ستادمیاتاقم ا
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پرپشت و  يسبز با مژه ها يبا چشما.دیرسیکه تا باسنم م يقهوه ا يموها.کامال دخترونه کلیه هیمناسب بود  کلمیه.77/1بلند بود  قدم

. قشنگ و کوچولو موچولو ینیکوچولو و ب يلبا

 يبه نظرم برا.ابروهامو برداشته بودم.که نه نازك بودن و نه کلفت و نوکشون کوتاه بود ییابروها.داشتم يبود و صورت گرد یگندم پوستم

.ساله الزم بود 20دختر  هی

و بعد هم به همون سرعت از  يخواستگار انیقراره ب نایارشام ا.شب خودمو حاضر کنم ياعالم کرد که برا عیسر یلیاومد تو اتاق و خ پدرم

.رونیاتاق رفت ب

دوم فصل

 دایبا حجاب تر پ نیاز ا پیت گهید.يو شال قهوه ا یمشک نیبا شلوار ج يبافت قهوه ا.انداختم یگاهیبه خودم ن نهیبار تو ا نیاخر يبرا

زده بودم و خط چشم  يگریرژ ج هی.نکرده باشم شیکه ارا نیگم با حجاب نه ا یالبته م.بودم دهیچون اذر ماه بود بافت پوش.نکردم که بزنم

 ادمیتو اشپز خونه که  دمیو پر رونیکندم و از اتاق رفتم ب نهیزنگ دل از ا يبا صدا.هم رژ گونه زده بودم یکم هیبودم و  دهیکش یمشک

کردم و باز رفتم تو اشپز خونه و مشغول درست کردن شربت البالو  یخودم خال يرفتم تو اتاق و کل عطرو رو عیافتاد عطر نزدم سر

 يخدا.بود غش کنم کیسرمو که باال اوردم نزد.مبل يشربت هارو تعارف کردم و بعد نشستم رو دنتند ت رونیرفتم ب یوقت.شدم

قهوه  يبا موها.بود رهیچشماش سبز ت.بودم دهیند ينجوریا یچشم چیتا حاال ه.رنگش خاص بود.آرشام فوق العاده خاص بود يچشما!من

حتما فکر .خورهیمتوجه شدم که آرشام داره برام تاسف م.من بود هید شبچه ق.فک کنم قدشم بلند بود. یو پوست گندم یو پوست گندم يا

.کنمیم گاشیدارم ن یکرده با چه ذوق

بلکه بله برون .نبود يکه امروز اصال روز خواستگار دمیتازه از حرفاشون فهم.رومو کردم به طرف بابا عیزدم و سر يپوزخند براش

بود که بابا رو از  نیازدواج ا نیاما من تنها هدفم از ا.و شمعدان انتخاب شد نهید قران و اجل کیشاخه گل رز و  14سکه با  714 هیمهر.بود

.شرط دارم هیمن  دیببخش:گفتم يبلند يبا صدا نیبرا هم گرفتمیشد طالق م دهیکه طلب بابا بخش نیبدم و بعد ا تدست طلبش نجا

.بگو دخترم:آرشام گفت يسهراب بابا اقا

.ن باشهبا م دیحق طالق با -

 غهیپدر جون بلد بود ص يانگار.قبول کرد) آرشام يبابا(اما پدر جون  دیکش یزد و بابا با چشماش برام خط و نشون م يپوزخند آرشام

دو  يباهم برا یقرار عقد دائم و عروس.و چه راحت من زنش شدم.من و آرشام خونده شد نیب تیمحرم ي غهیبخونه چون همون شب ص

.نخواستن مجهاز ه.دهفته بعد گذاشته ش

.الو ترنم:رفتم تو اتاقم و زنگ زدم به ترنم عیکه رفتن سر نیاز ا بعد

.معرفت یبر دوست ب کمیسالم عل -

.اخه بله برونم بود -

بله برون؟ یچ -



کاربر انجمن نودهشتیا غزل پور شاکر –  پایان  ناپیدا                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥

؟ییتو کجا.مفصله انشیاره حاال جر -

.میمن و سحر با هم -

.دوستان بودن نیتر یمیو سحر از صم ترنم

؟یخونشون -

ه؟یبله برون چ يتو زودتر بگو ماجرا.اره -

.کردم فیبراشون تعر ماجرارو

شه؟یم یبپرس پس دانشگاه چ:سحر اومد که گفت يصدا

با من داشته باشه نه من با  يکار دینه اون با.میستین گهید يمن و اون که مثل زن و شوهرا گهید یچیه.دمیخودم شن:گفتم دیترنم پرس تا

.داشته باشم ياون کار

حاال ازش خوشت اومده؟ -

.خوشگل بود یلیخ یاد؟ولیخوشم ب یاز کس ؟منیجوك گفت -

.پس خوشت اومده -

.رمینه خ:گفتم ضیغ با

.میافتاد یاخ جون عروس -

م؟یافتاد یعروس یگیعزا گرفتم تو م نجایا ؟منیشیتو ادم نم -

.خوبه یلیکه خ نیا.يندار...رفتن و  رونیب يباباتم برا ي به اجازه ازین گهیتازه د.شهیمشکل نم تتیحاال مگه بده؟تو که موقع -

.یزوده واسه عروس یلیهنوز خ.ترنم ستمیازدواج ن نیبه ا یراض -

؟ياریب ریگ يخوایو پولدار از کجا م گریپسر ج هیاز خداتم باشه  دیتو که با ازیبابا ن -

.اما حاال موقع ازدواج من نبود دونمینم -

.یکن یم دایوضع نجات پ نیباال که از ا يکالتم بزار دیبا گهیدبرو چس نکن خودتو  -

.و سحر از ما وضعشون بهتر بود ترنم

.ازدواج نداشتم یکنم؟من هنوز امادگ یچه غلط خواستمیواقعا م.که قطع کردم رفتم تو فکر نیاز ا بعد

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

سوم فصل

برا ساعت  کشهیاماده شدنم طول م دونستمیم خورد؟چونیخونمون به هم نم شدیم یخدا چ يا.شیازما يبرا میقرار بود با آرشام بر امروز

.ساعت کوك کرده بودم5/5



کاربر انجمن نودهشتیا غزل پور شاکر –  پایان  ناپیدا                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦

ساده  يشال سورمه ا هیبا  کیش یلیخ دیسف يکمدم مانتو يرفتم دوش گرفتم و از تو عیو سرفراوان از خواب بلند شدم  یهم با سخت صبح

و .شدم بایهم ز یلیخ یسادگ نیمختصر کردم که در ع شیارا هی عیبعد هم سر.دمشونیدر اوردم و پوش یلوله تفنگ يسورمه ا نیو شلوار ج

از  دمیال استار سف يایکتون دنیرو هم زدم و بعد از پوش میمشک یافتاب کنیو صدام کرد و گفت که آرشام زنگ زده ع واومد ت ایمح یوقت

.سالم:رفتم در جلو رو باز کردم و سوار شدم و گفتم عیو سر دمیرنگ د یپرادو مشک هیآرشام رو تو .زدم رونیخونه ب

.کیعل:و گفت دیچرا اخماش رو توهم کش دونمینم

؟يدعوا دار -

.نه -

...ينطوریپس چرا ا -

.حوصله ندارم باهات حرف بزنم ؟اصالیساکت باش شهیلطفا م:نزاشت حرفمو کامل کنم و گفت یحت

 لشیشده بود که موبا یدر سکوت ط ریاز مس یمین.افتاده لیدماغ ف ه؟ازیفکر کرده ک.یعوض ابوی::گاز گرفتم و با خودم گفتم نموییپا لب

.زنگ زد

.الو سالم خانومم:اونم جواب داد و

-.........................

.شگاهیازما رمیجان االن دارم م نایت -

-.........................

.نایو ا يازدواج اجبار ي هیسر همون قض -

-..........................

.یشینگران نباش تو فقط مال من م -

-..........................

.صبر کن کارا درست بشه دمیمدت بعد طالقش م هی -

-..........................

؟يندار يکار زمیباشه عز -

.قربونت خدافظ -

 گایرومو برگردوندم طرف پنجره و اسمونو ن نیکردم خودمو خونسرد جلوه بدم برا هم یسع یول خوردمیعالمه حرص م هیدرون داشتم  از

.گرفتم یگاز م نموییولب پا.کردم

.ينکن لبتو اون طور:امل سرش رو بر گردوند گفتکه ک نیبه من انداخت و بعد از ا ینگاه مین

.سیبرا تو ن:گفتم اروم

ه؟یپس برا چ:پوزخند گفت با
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 هی يجلو دینبا دونهیکه هنوز نم دهیمثل تو م یکه داره منو به ادم احمق خورمیدارم برا بابام تاسف م:زدم و گفتم يمثل خودش پوزخند منم

.بگه خانومم گهیخانوم د هیخانوم به 

:در اوردم و اهنگ مورد عالقم رو که از بابک جهانبخش بود گوش کردم مویهندسفر.بدجور کنفش کرده بودم.حال کردم یلیخ.شد الل

 خواستیم دلم

که یبفهم

تلخ و سردم ینباش

رهید دیشا

حاال یول

فهمم اشتباه کردم یم

که بت گفتم ياون روز از

تو دل دادم يچشما به

شد يچه جور دونمینم

ز چشمت افتادما که

ستیاصال مهم ن واست

تو اشفته ام یچه قد ب که

که بت دارم یحس نیا از

گفتمیم يزیچ دینبا

ینیب یاصال نم منو

که روبه روت هستم نیا با

ادتیاز  رمیپاك م دارم

از دستم يریپاك م يدار

دستم شدیرو م دینبا

شد مشتم یوا م دینبا

اقرارم به عشق تو با

کشتم رو تو دلت خودم

یدونیکه م نیجرم ا به

که بت گفتم نیجرم ا به

يریگ یم دهیناد منو

یگردون یرو بر م ازم
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)تکرار( یگردونیرو بر م ازم

 ستیاصال مهم ن واست

تو اشفته ام یچه قدر ب که

که بت دارم یحس نیا از

گفتم یم يزیچ دینبا

ینیب یاصال نم منو

که روبه روت هستم نیا با

ادتیاز  رمیپاك م دارم

از دستم يریپاك م يدار

ادتیاز  رمیپاك م دارم

از دستم يریپاك م يدار

)اقرار-بابک جهانبخش(

تا  دونستمیخودم رو عشقش م شهیو هم میشدم و سه سال با هم بود دیسالم بود عاشق ام 15که فقط  یموقع.اشک تو چشمام جمع شد بازم

کدوم از دوستام هم  چیرو ه دیمردا متنفر شدم و البته راز ام يبعد از اون از همه .لیدل یاونم ب.گذاشت و رفت میسالگ 18که تو  نیا

تر  شیتر و ب شیمردا داشتم ب يکه ب همه  ینفرت گهیمدت به زور حالم خوب شد اما د هیبودم و بعد  رشیتا چند ماه درگ.دونستنینم

.شد

از؟یشده ن یچ:دستم گذاشت و گفت يدستش رو رو آرشام

اتفاق  نیبود که متوجه شد که از ا يکردم که انگار نگام طور گاشیخوردم و ن یتکون.س دستش با دستم انگار بهم برق وصل کردنتما از

.عقب و دوباره سوالش رو تکرار کرد دیدستشو کش عیسر نیشوکه شدم و برا هم

.یچیه -

؟یمطمئن -

. حوصله ندارم.هم سوال نپرس نقدیا.اره:جواب دادم کالفه

شده؟ یچ یبگ يخواینم -

.نچ -

.گهیبگو د نویهو ا هینداره اره؟ یبه من ربط -

يزیت ادیخوشم م -

.نزد یحرف گهیکرد و د یپوف

.شو ادهیپ میدیرس -

.درو مثل ادم ببندن ستنیبلد ن ایبعض:گفت.دمیشدم و درو محکم کوب ادهیپ عیسر
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.يارهم ند يریتقص یستیاون که معلومه چون ادم ن ؟تو؟ارهیک -

.يخوریچون اصن به ما نم يتروخدا نگو فرشته ا:گفتم عیجواب بده که سر اومد

؟يتو االن فرشته ا یعنیاهان  -

.پ ن پ -

 گهیکارامون تموم شد و قرار شد چند روز د.دیتا نوبتمون بشه طول کش..میشد شگاهیشدم و هردو وارد ازما الیخیمنم ب.نداد یجواب گهید

بار در سکوت  نیو ا میشد نیدوباره سوار ماش.رستوران ببره هیدر حال تلف شدن بودم به  یشد من رو که از گرسنگبرا جواب قرار  میایب

قشنگ و با کالس بود  ينطوریبود ا رونشیب يکه نما نیحاال ا.بود کیش یلیخ.به رستوران انداختم یگاهین هی میدیرس یوقت.میبه راه افتاد

.چه برسه به توش

جفتمون .آرشام هم اومد.رفتم که بغل پنجره بود يزیمن همون اول سمت م.میشدم و همراه با آرشام وارد رستوران شد ادهیپ نیماش از

.میجوجه سفارش داد

.دونمینم یچیآرشام من از تو ه:به آرشام گفتم رو

؟یبدون يخوایم -

.دمیپرسیکه نم خواستمیاگه نم.پ ن پ -

سالمه و  23و خودمم  میندار يهم دوستش دارم و مادرم از پدرم جدا شده و حاال ازش خبر یلیخ خواهر دارم به اسم اوا که هیخوب من  -

.سالشه 27خواهرم هم 

؟یکن یعروس نایبا ت يدوست دار نقدریاگه ا يمخالفت نکرد ؟چرایکه با من ازدواج کن يتو چرا قبول کرد.سوال هی...اهان -

.کنهینم کارخونه رو به نامم مچون بابام گفته بود اگه با تو ازدواج ک -

د؟یدار يچه کارخونه ا -

.خانم ها یشیو ارا یلوازم بهداشت دیتول -

.اوهوم -

؟يدیچرا پرس -

.ينطوریهم -

شمارتو داشته باشم؟ تونمیم یراست -

. ...........اره -

؟یکنیم کاریچ:دیپرس.کنمsaveرو برداشتم تا شمارش رو  میگوش.تک زد میرو برداشت و به گوش شیگوش

.کنمsaveشمارتو  خوامیم -

؟یبه چه اسم -

.گهیآرشام د -

کنم؟یمsaveبه اسم شوهر گرام  ينکنه فکر کرد:پوزخند ادامه دادم هیبعد با  و
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.کنمیفکرا نم نیوقت از ا چیمن ه:رفت و گفت يغره ا چشم

واقعا؟ -

.اره -

.در سکوت خورده شد و منو رسوند خونهغذا هم .فرصت نشد که جوابشو بدم گهیرو اوردن و د غذا

چهارم فصل

کاش  يا.ازدواج کنم خوادیدلم نم.از امروز متنفرم.مهیامروز روز عروس.نشستم و بهنوش جون مشغول درست کردن موهامه یصندل يرو

فکر کنم که تو  نیکردم به ا یسع.کنم یدست به دست هم داده بود تا من با آرشام عروس زیاما متاسفانه همه چ خوردیخونامون به هم نم

.زایچ نجوریهست و ا یکمتح هیخدا  يکارا يهمه 

.انداختم نهیبه خودم تو ا یاز جا بلند شدم و نگاه.عصر شد و کار کردن بهنوش جون تموم شد بالخره

شده  ینکرده بود بازم عال يرییکه رنگ موهام هم تغ نیبا ا یازش خواسته بودم موهامو رنگ نکنه ول.فرشته ها شده بودم هیشب!نه يوا

 يشباهت به پر یو قشنگ ب دیاون لباس سف يتو.سرخ بود که من خودم واسشون غش کردم نقدیا.نا خوداگاه نگاهم به لب هام افتاد.بودم

 گامیبا بهت نمن چند لحظه  دنیبا د.واستاده بود منتظرم بود نشیبغل ماش نییآرشام پا.نییاز بهنوش جون تشکر کردم و رفتم پا.ها نبودم

 یلیخداجون بچم خ يوا.که نشستم رفت سمت در راننده و نشست نیبرام باز کرد و بعد از ا نویبه خودش اومد و در ماش عیکرد و بعد سر

.مختلط بود یعروس.سمت باغ میعکس انداختن رفت یبعد از کل و هیبه اتل میدیرس.شده بود گریج

دست زدن و سوت  دنمونیهمه با د.میآرشام گرفتم و همراه با هم وارد باغ شد ياز بازو.مینک تیمیهمه تظاهر به صم يجلو میبود مجبور

مرد  یم يکه داشت از حسود نیحسودم نازن ییخصوصا اون دختردا.ادیچشم دخترا داره در م دونستمیم.دنیها هم کل کش یزدن و بعض

 یلیخ تییدختر دا نیا:به گوشم کرد و گفت کیسرشو نزد دیرو د نینازن ي افهیآرشام که ق.خب اخه آرشام فوق العاده قشنگ بود.انگار

.حسوده ها

چه طور؟:دمیاما خودمو کنترل کردم و با لبخند پرس.بره یلیو یلیدلم ق شدیباعث م خوردیگوشم م يداغش که به الله  ينفسا

.قرمز شده و باد کرده از حرص.گاین افشئویق:لبخند گفت هیبا  اونم

.تور کردم یجذاب نیمن شوهر به ا ترکهیاره داره م:گفتم يبا لوند.حق با آرشام بود.دیترک یداشت م.انداختم نینبه ناز گاین هی

.و ازم رو برگردوند دیحرفم آرشام ابروهاشو تو هم کش نیا با

*آرشام*

 نیدم؟چرا حرفش برام سنگش ينطوریاما چرا ا کردیم یکردم؟اون فقط داشت شوخ ينطوریمن چم شده؟چرا با دختر بدبخت ا ایخدا

.عصر واقعا خوشگل شده بود ازین.تا االن فتادمین نایت ادیبارم  هی یحت.شده میزیچ هیبود؟واقعا چرا؟من از عصر 

 نایاون نسبت به ت.نتونستم خودمو کنترل کنم و زل زدم بهش رونیاومد ب شگاهیاز ارا یوقت.قصه ها شده بود يپر هیشب.خوشگل یلیخ یلیخ

.سر تر بود یحاظاز هر ل
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 شمیم کشینزد یچم شده؟چرا وقت نام؟پسیکه عاشق ت زدمینم نیدم از ا شهیکنم؟مگه من هم یم سهیدارم اون دوتا رو باهم مقا چرا

باال؟ رهیضربان قلبم م

.بهش عالقه مند بشم دینبا.فتهیاتفاق ب نیا دینه نبا نه

.که نوبت رقص عروس و داماده دمیفهم.اروم گذاشتن یلیهنگ خا هیو سوت اومد و به دنبالش  غیج يکه صدا دمیهو د هی

چرا باز اون حس خاص بهم دست داد؟ يوا.شونم يدستم دور کمرش حلقه شد و اونم سرشو گذاشت رو.وسط میرفت

*ازین*

 يکه چشما نیا يبرا.بود وبس يظاهرساز يشونش گذاشتم هم فقط برا يکه سرمو رو نیا.نسبت به آرشام نداشتم یحس خاص چیه

.ادیاز کاسه درب نینازن

عروس دومادو ببوس :بعد از رقص همه داد زدن.اما مجبور بودم.ناسیت شیاون دلش پ یفاصله ام باهاش کم باشه وقت نقدیا خواستینم دلم

.االی االی االی.االی

 دمیگونشو بوس عیدلم بزارم؟اخر سر يکجا تیجع نیا ياصرار ها يوا.آرشام پنهون نموند دیکردم که از د یاخم.کم داشتم نویهم!نه يواااا

و مجبور باشم حضورشو تحمل کنم اما بالخره  نهیاصال حوصله نداشتم کنارم بش.امونیو دستمو از دستش جدا کردم و رفتم سمت صندل

.گهیمجبور بودم د

لوسا غذا  نیو مثل ا میریبگ یمختلف يزشتا ادیب قشنگ و عشقوالنه از اب در لممونیکه ف نیبه خاطر ا میرو اوردن حاال حتما مجبور بود شام

من بود  يجا يا گهیاگه هر دختر د.رهیعکاس عکسشو بگ ای لمبرداریف!کیلیو بعد چ یکیدهن اون  يجلو میریرو با چنگال خودمون بگ

!شیا.خوردیبه هم م نکارایحالم از ا.نبودم نطوریرو داشت اما من ا نکارایهمه ا يارزو

.سرم اومد ومدیه بدم م ییزایاز همون چ قایدق میمجبور شد اما

.تا اخر مراسم آرشام مجبور شد اخم و تخم من رو تحمل کنه و

پنجم فصل

و رفتم  نمیاز بس خسته بودم رغبت نکردم اتاق خوابو بب.بشر نیداشت ا يعجب خونه ا يوا.باز کرد و من اول وارد شدم دیبا کل درو

اشپزخونه هم .کنه دایپ ییبایز يجال ییرایکه باعث شده بود پذ دیمبالش نرم نرم بود به رنگ سف.دراوردم نشستم رو مبل و کفشامو از پام

مجبور .زدم و رفتم سمت اتاق خواب یتلخ م؟لبخندینداشت ناینه که ما از ا.هیاف چه لعبت يام د ينتایکاب دیفهم یتازه م دکه کال محشر بو

.ق بخوابماتا هیبودم تحمل کنم که با آرشام تو 

از اتاق خواب که  نمیبود و ا يو پرده هاش سورمه ا دیکه مبالش سف ییرایعالقه داره اون از پذ يبه رنگ سورمه ا یلیکه آرشام خ نیا مثل

اومد .اش قهیخوشم اومد از سل یلیخ شییخدا یول.توالت و کمدم کرم رنگ بودن زیطور و م نیاتاقم هم واریبود و د يتخت کرم و سورمه ا

.اوردنیرو ن یقبل يلباسا گهید دهیخر يادیز ياوا برات لباسا:گفت کردیتخت پرت م يکه کتش رو رو یحال رتو تاق و د

تا لباسمو عوض کنم؟ رونیب يبر شهیم.یاوک -
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.رمیم دوش بگبر خوامیمن م:و رو به آرشام گفتم رونیاز اتاق رفتم ب.افتاد دوش نگرفتم ادمیتازه .رونیاز اتاق رفت ب یحرف چیه بدون

.رمیاول من م -

.رمینه خودم م -

.باشه -

.باز کردم و خودمو پرت کردم تو حموم یلباسمو به سخت پینزدم و رفتم تو اتاق خواب و ز یشد بدم اومد اما حرف میتسل عیکه سر نیا از

و  دمیپوش دیتاپ شلوارك سف هی.باس گشتمو دنبال ل دمیچیحولمو دور خودم پ.رونیاز اب گرفتم اومدم ب يادیکه ارامش ز نیاز ا بعد

 لمیف:و به آرشام که رو مبل نشسته بود و سرشو گرفته بود گفتم رونیو از اتاق رفتم ب ختمیموهامو هم شونه کردم و باز به دور خودم ر

؟يدار

؟یبرا چ لمیف -

کنن؟ یم کاریرو چ لمیمعموال ف -

.ننیب یم -

.گهید نمیبب خوامیخوب منم م.اها -

ست؟یمگه االن وقت خواب ن -

.گهید اریبرو ب دم؟پاشویم حیاصال من چرا دارم برا تو توض.وقت شب معموال نیا رهیخوابم نم -

.ندارم.نچ:و گفت دیتو هم کش صورتشو

.به درك:شونه باال انداختم و زمزمه کردم.اما بازم ازش خواهش نکردم گهیم نویکه چون ازش خواهش نکردم ا دمیفهم

 نیباشه ا ادتی:دیغر یلب ریز.و برگشتم و نگام تو نگاش قفل شد دیاز پشت بازوم رو کش یرفتم که دست یتم به سمت اتاق خواب مداش و

.پس حرف دهنتو بفهم.خونه حرمت داره

شه؟یهم سرت م زایچ نیحرمت؟تو ا!هه:زدم و گفتم يو پوز خند دمیرو از دستش کش بازم

.دمیتخت دراز کش يو رفتم سمت اتاق و روتفاوت از کنارش گذشتم  یبعد ب و

.اروم خوابش برد یلیرو تخت و چند لحظه بعد خ دیبعد اونم اومد و بدون توجه به من دراز کش قهیدق چند

***

رفتم دوش گرفتم و بعدم رفتم  شهیآرشام هنوز خواب بود طبق معمول هم.شده بودم زیسحرخ بیعج.شدم داریاز خواب ب 10ساعت  صبح

 حیبستم و ترج یموهامو هم با کش دم اسب.داسیاد یمشک یبا شلوار ورزش دمیپوش یسبز و مشک شرتیت هی.اق و دنبال لباس گشتمتو ات

 هیرفتم تو اشپز خونه و !بشر نیا خوابهیاوووف چه قدر م.نشده بود داریآرشام هنوزم ب.زدم یرژ کمرنگ صورت هیفقط .نکنم شیدادم ارا

صبحونه رو جمع کردم و مشغول درست  شهینم داریآرشام حاالحاالها ب دونستمیا خودم حاضر کردم و چون مبر یو مجلس کیش يصبحونه 

.کنم رستگرفتم زرشک پلو با مرغ د میتصم.کردن ناهار شدم

.نشده بود داریآرشام خوابالو هنوز ب نیساعت دو غذا اناده شئ اما ا تا
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معصوم و ناز  یلیخواب خ يتو افشیق یول.بود انگار نه انگار که لنگ ظهره دهیارامش خواب چه قدر با.سمت اتاق و در زدم و وارد شدم رفتم

.شو داریآرشام آرشام ب:رفتم و تکونش دادم.شدیم

.آرشام:دوباره گفتم.خورد اما چشماشو باز نکرد فیتکون خف هی

.لنگ ظهره گهیشو د داریا اقا آرشام ب:خاص گفتم یلیلحن خ هیبعد با  و

ساعت چنده؟:دیپرس.از جا بلند شد عیمن سر دنیز چشماشو باز کرد و بعد از دا یکی

.دو -

دم؟یهمه خواب نیمن ا شییخدا:گفت يناباور با

.کنم یاماده م زویمنم م يناهار حاضره تا تو دست و صورتتو بشور.دهیهمه خواب نیمن ا يپ ن پ عمه  -

.رمیدوش بگ خوامیم -

.شهیا آرشام؟غذا سرد م -

.کشهیتر طول نم شیب قهید 5 -

.زود باش.خوب لیخ -

.ازین ازین:بعد صدا اومد قهید 5.رونیبعد از اتاق رفتم ب و

ه؟یچ:دمیتو اتاق و پرس رفتم

؟یکن یلباسامو حاضر م -

باشه؟ يامر -

.ازیکنم ن یخواهش م:پر التماس گفت یلحن با

.پررو.خوب لیخ -

سبز گذاشتن و حولشو هم اماده  شرتیبا ت یشلوار مشک هیلباساشو با خودم ست کردم و براش .مشغول اماده کردن لباساش شدم وبعد

.لباسات حاضره:و داد زدم رونیرفتم از اتاق ب عیکردم و سر

فکر  یخودت چ شیپ:گفت دیتعجبمو د یوقت.دهیپوش يقهوه ا شرتیت هیکه  دمیدر کمال تعجب د.رو که اماده کردم منتظرش شدم  زیم

.چه برسه لباسامون باهم ست بشه میمشترك باهم دار ينقطه  هی نمیکه بب نیاز ا خورهیدختر خانوم؟حالم به هم م يکرد

و اون جواب داد و .اومد لشیزنگ موبا ينشسته بودم که صدا يو یبعد از ناهار پشت ت.رومو برگردوندم ضیکردم و با غ يقروچه ا دندون

؟يبالخره زنگ زد به به گل من.الو سالم:مشغول صحبت شد

به نشانه  يسر.وبعد نگاهش رو به من دوخت.خانومم گهید ییوفا یمنتظر تماست بودم اما ب نایزودتر از ا:به من انداخت و بعد گفت ینگاه

.گهید یشیکارت کنم؟ادم نم یچ:لب گفتم ریتاسف تکون دادم و ز ي

.منتظرتم گهیساعت د هیپس تا .ایباشه ب.زمیباشه عز:داد ادامه

.رو اماده کن ییرایپذ لیپاشو وسا نجایا ادیداره م نایت:بعد قطع کرد و به من گفت و

مگه من نوکرتم؟:کردم و با حرص گفتم زیر چشمامو
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.صد در صد -

.يغلط کرد -

.ستیهم مهم ن یاگه داشته باش ؟البتهيکه ندار یمشکل.ادیپاشو حاضر شو داره م.که هست نهیهم -

.چون بالخره دوست تو و مهمون توئه بوسهیدستت رو م ییرایپذ لیفقط وسا.ادیبه من چه؟ب.ندارم ؟نهیپرس یپس چرا م -

 یموهامو هم شونه کردم و بازم دم اسب.یبا ساپورت مشک دمیسه ربع قرمز رنگ پوش نیاست کیتون هی.بعد به سمت اتاق راه افتادم و

و نشستم رو به .رونیو از اتاق رفتم ب دمیپوش مویمشک یال انگشت یسفنجا ییو دمپا دیکش یرژ قرمز رنگ زدم و خط چشم مشک هی.بستم

.دختر اومد تو هیبعد زنگ در به صدا در اومد و آرشام درو باز کرد و  قهیچند دق.مورد عالقم شدم الیسر دنیو مشغول د يو یت يرو

هم رفته  يرو.یداشت با دماغ کوچولو و عمل یخوشگل یلیخ يقلوه ا يداشت و موهاش بلوند بود و پوستش برنزه بود و لبا یعسل يچشما

.هستم ازین:گفتم.بهیاز اندازه خوش ترک شیهم ب کلشیه دمیفهم نشیینگاه به کمر به پا هیباهاش دست دادم و با.خوشگل بو

.نایت -

.خوشبختم -

به قول  دمیفهم.با عجز به اشپز خونه اشاره کرد دیتا نگاه منو د.ابروهاش توهم بو.انداخم یبه آرشام نگاه.به تکون دادن سر اکتفا کرد فقط

رو  نایت.زد يباشه نگران نباش باز و بسته کردم که لبخند يدلم براش سوخت و چشمامو به نشونه .رو اماده نکرده ییرایپذ لیخودش وسا

رشام نداشتم به من مربوط نبود که اون با به آ یمن حس یوقت.ناراحت نشده بودم نایمن اصال از اومدن ت.کرد و رفتم تو اشپز خونه ییراهنما

.نه ایرابطه داره  يدختر

به  ينطوریتا حداقل ا نایبرا ت یکیخودم و  يبرا یکی ختمیشربت ر وانیبه سرم زد و دوتا ل يکردم اما فکر یشربت البالو اماده م داشتم

و شربت رو بهش تعارف  نایزدم و رفتم سمت ت انهیوذم يلبخند.ارمیسرش در م شویآرشام نشون بدم که اگه بهش کمک کردم بازم تالف

جرعه ازش  هیکردم و  کیرو به لبم نزد وانیل.رو گذاشتم رو اپن و نشستم رو مبل ینیرو برداشت و س وانیل یکیکردم و بعد اون 

که بلد نباشه  رهیرو بگ يدخترباشه که بره  قهیسل یقدر ب نیآرشام ا کردمیفکر نم:زد و گفت يپوزخند نایآرشام تعجب کرد اما ت.خوردم

.شوهرش شربت درست کنه يبرا

خب  یول.اون واقعا بچس زمیعز نطورهیاره هم:منتظر بودم آرشام ازم دفاع کنه اما گفت.کرد و اونو کش داد دیشوهر تاک يکلمه  يرو

.ب من باشهمحاله انتخا ازیمثل ن يبه انتخاب بابام احترام بزارم و گرنه دختر دیمن با.انتخاب باباست

و از جا بلند شدم و  دمیباال انداختم و شربتم رو الجرعه سر کش يشونه ا.زد يبه من نگاه کرد و پوزخند نایاما ت.زل زد نایبعد با عشق به ت و

.زمیجون زحمت جمع کردن شربتا با شما عز نایت یراست:که برگردم گفتم نیبه سمت اتاق خواب رفتم و در همون حال بدون ا

در همون حال با خودم فکر .هق هقم خفه بشه يرفتم تو اتاق و درو بستم و خومو انداختم رو تخت و سرمو کردم تو بالش تا صدا بعد و

:کردمیم

اصال از زن  بمهیکه به اصطالح رق نایت يخردم کرد اونم جلو ؟اونیکردم اما اون چ ییرایمن به تون کمک کردم رفتم از مهمونش پذ -

و براش  يکرد عیضا نایت يتوام اونو جلو ازیخجالت بکش ن:گفت یاز اونطرف عقلم م یاحساسم بود ول يحرفا نیا.خودش دفاع نکرد
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فرق داشت با کار من مقصر  یلیکار اون خ.اونه ریباشه تقص یاون هر چ رهیتقص رمینه خ - .يادم حساب نکرد واون یعنی نیا.يشربت نبرد

.فقط اون.اونه

.هم کلنجار رفتن که خوابم برد قدر عقل و احساسم با نیا

ششم فصل

اومد و دستم رو که تو دستش بود با حرص  ادمی یهمه چ.دمیشدم و آرشام روباال سرم د داریاز خواب ب یکس يتکون ها با

؟يدیچند ساعته خواب یدونیم:گفت.دمیکش

.ندادم جوا

؟یحرف بزن يخواینم -

.جواب ندادم بازم

.عسل ماه میبر دیبابا گفته با -

.حتما:زدم و گفتم يپوزخند

.شمال میقراره بر.يچه عجب حرف زد -

.من حوصله ندارم -

.بابامه يخواسته  نیا -

چرا دست از سرمون بر  اورد؟حاالیدر ن گهیبه اجبار مارو به عقد هم د خوا؟مگهیاز جون ما م یبابات چ:هو منفجر شدم و داد زدم هی

دوس دخترش  يکه زنشو جلو يبا پسر خوامینم.خوامیبهش بگو نم.خامیبابا نم.دوست ندارم ه؟منیچ هایمسخره باز نیعسل و ا داره؟ماهینم

.عسلبرم ماه  کنهیرد م

 خوامینم.يایفقط قبول کن که ب.خوامیمن بابت رفتار اشتباهم معذرت م.حق با توئه.ازیخودتو کنترل کن ن:گذاشت رو دستم و گفت دستشو

.دل بابارو بشکنم

.باشه:گفتم یاروم به

.گفت کیازدواجمون رو تبر نایت یراست:زد و دستشو از رو دستم برداشت و گفت يند

.بگه بهتره تیازدواجو تسل نیا یگفت یبهش از طرف من م.ازدواج!هه:خشم نگاهش کردم و با پوزخند گفتم با

 ایمح.اول زنگ زدم به خونمون.به خانوادم بزنم ینگز هیگرفتم  میو تصم رونیرفتم از اتاق ب.دمیاش رو نفهم یزد که معن ینیغمگ لبخد

بله؟:رو برداشت یگوش

؟یخوب.جان ایسالم مح -

خبرا؟ ؟چهیتو خوب یمرس.زممیسالم عز -

.یسالمت.یخوبم مرس -
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مشترك چه طور بود؟ یروز زندگ نیاول -

 یلیخ:زدم و گفتم یلبخند تلخ هی ایو در جواب مح انداختم بشیبود و دستشو کرده بود تو ج ستادهینگاه به آرشام که رو به روم وا هی

.دخترم یخوشبخت باش شاالیا -.یعال

به بابا؟ نیرو بد یگوش شهیم.جون ایمح یمرس -

.ومدهیبابات هنوز از سرکار ن زمیعز -

.کردیبابا از صبح تا شب فقط کار م چارهیب.گرفت دلم

.ایبه پور نیرو بد یخوب گوش -

.تلفن ایجان ب ایپور:گفت یکه م دمیرو شن صداش

.کهیکوچ یسالم ابج:از اون طرف خط اومد ایبم و مردانه پور يچند لحظه بعد صدا و

.سالم داداش بزرگه:مثل خودش گفتم منم

شوهر چه طوره؟ يخوب خونه  -

.خوبه -

.راستشو بگو -

.اینه پور:اومد و با بغض گفتم اشکهام

چرا؟ -

؟یدونینم -

.کردیم رونکایا دیبابا نبا -

.درسته -

چه خبر؟ گهیخخب د -

.شمال میراستش قراره بر ستین يخبر -

؟یبرا چ -

.ماه عسل:با پوزخند گفتم -

؟یحاال ک.اهان -

.یلحظه گوش هی -

م؟یقراره بر یک:آرشام گفتم روبه

.فردا -

زود؟ نقدریچه خبره؟چرا ا -

.باباست يخواسته  -

.هشونیما دست ا ياجازه  گهیبله د -
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؟يندار يجان کار ایخوب پور.میریفردا م:گفتم ایبه پور وبعد

.باهات حرف بزنه خوادینه فقط پارسا م -

.بده بهش ویگوش -

.با من خدافظ -

.خدافظ -

.کهیکوچ یسالم ابج:پارسا اومد يلحظه بعد صدا چند

.یمونده تو برا من ادم بش نمیهم.اریرو در ن ایپور يادا -

.کنم یخواستم احساس بزرگباز من .زهرمار -

.زهرمار تو دلت -

.با داداش بزرگت درست صحبت کن يهو -

شه؟یم یدرسست صحبت نکنم چ -

.شهیگربه سوار خر م -

.وهاهاهای.شهیسوار تو نم يگربه ا چیه -

؟يشد وونهید -

.اره مثل تو -

؟يندار يکار -

.نه -

.يبا -

.خدافظ.يزهرمارو با -

.تو دلت -

.زدم و رفتم تا ساکا رو جمع کنم یچشمک کردیبهم نگاه م یقطع کردم و به آرشام که با ناراحت رویگوشخنده  با

هفتم فصل

*آرشام*

 ازیساعت بعد ن مین.یمشک نیبا شلوار ج دمیپوش یاب وریپول هی.اماده شدم عیسر. کردم داریرو ب ازیشدم و ن داریاز خواب ب 4ساعت  صبح

 نیبود با شلوار ج دهیهم پوش یمشک شرتیسوئ هیبود و روش  دهیپوش یبا کمربند مشک يازیپوست پ يمانتو هی.دمکر گایبهش ن.اماده بود

ازش .بود دهیکش یخط چشم مشک هیزده بود و  یرژ کرم کالباس هی.يازیپوست پ يبا بندا یمشک يهایو باد یصورت یکو شال مش یمشک

شده؟ یچ:گفتم.کنه یم گامیحق به جانب ن ي افهیق هیکه داره با  دمیخودم اومدم د به یوقت.کنهیم شیکم ارا نقدریممنون بودم که ا
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.میزود باش درو قفل کن بر!زدنتون تموم شد؟چه عجب دید -

اه اخه االن چه وقت شمال رفتن .اومد ياومدم سوز سرد رونیب یسرده رفتارش؟وقت نقدریاخه چرا ا یول.پس متوجه شده.زدم يچه گند اخ

که  نیماش ستسواریرفته بود اذر ماهه و به بابا نگفتم که االن وقت سفر کردن ن ادمیتو خونه با تاپ و شلوارك گشته بود  ازین نیا درنقیبود؟ا

:کرد دایدراورد و گذاشت و بعد از چند بار عوض کردن ترك ها بالخره ترك مورد نظرش رو پ يد یس هی ازین میراه افتاد ات میشد

اقویاشت نیپنهون کنم ا چرا

.داستیهر نگاهم با تو پ يتو که

گمیو دائم از تو م خوامیم تورو

باستیباشه ز یعشق هر چ لیدل

تا بدونم يخوایم یاز من چ بگو

رهیتو دلم از دست م بدون

که من به تو دارم یاحساس نیا

رهینظ یداره ب یتازگ واسم

همه حس خوبو در کنارت دارم نیا

تت دارمدوس!بدون یمیتموم زندگ تو

همه حس خوبو در کنارت دارم نیا

دوستت دارم!بدون یمیهمه زندگ تو

) دوارمیام.نهیا( 

خودم  شیداشتم پ نطوریمن واقعا ازش خوشم اومده بود که ا یعنی.شد ازیشدن عالقم به ن شتریو باعث ب.بود خوشم اومد یقشنگ اهنگ

سر  دیمتوجه اش کنم چون غرورم با میمستق ریغ دیکه با کردمیم فکر مدست خودم نبود فقط و فقط داشت گهید کردم؟جالمیاعتراف م

شدم که  یونیبه رو به روم متوجه کام یگاهین هیبه خودم اومدم و با  ازین غیج يبا صدا.داد ين اهنگ به من انرژیا ییجورا هیجاش بمونه و 

.اده با سرعت ترمز کردمفرمونو چرخوندم و بغل ج عیسر.نیسمت ماش ومدیداشت از روبه رو باسرعت م

 ریبلند زد ز يو با صدا دیهو بغضش ترک هی.که هنوز تو بهته دمیفهم یم افشیو از ق دادیدستمو گرفته بود و با تموم قدرتش فشار م ازین

.خوامیمعذرت م ازین:اروم و ناراحت گفتم.اشکاشو نداشتم دنیطاقت د.شدم یعصب.کردیهق هق م.هیگر

...ادیم شیپ...اره...اره...ادیب شیپ...ممکنه یبرا هرکس...که ستین...تو...ریتقص:گفت دهیبر دهیبر

 قهیکه بعد از چند دق نیکرد تا ا یهق هق م.کم کم دستام دور کمرش حلقه شد.شوکه بودم.خودش رو انداخت تو بفلم یبعد ناگهان و

؟یبخش یمنو م...یلیخ...دمیترس یلیراستش آرشام خ خوامیمعذزت م:بالخره ازم جدا شد و گفت

.کردمیم نکارویمنم بودم هم.يبود دهیترس دونمیم.نداشت که یاشکال زمیاره عز -

؟يدیمگه تو نترس -

.دخترا شکننده اس هیروح.فرق داره.پسر هیو من  يدختر هیچرا اما تو  -
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.یبترس يزیچ چیاز ه ستیمن کنارتم الزم ن یتا وقت:بعد دستشو گرفتم و گفتم و

منو  ازیمطمئن بودم ن گهید.دود شد و رفت هوا دمیتموم ام.حلقه شو ننداخته بود.شد دهیخود اگاه به انگشت حلقه اش کشنگاهم نا وبعد

به انگشت حلقه خودم نگاه .نگه نداشته بود و حلقه اش رو تو دستش ننداخته بود یحرمت چیبرا ازدواجمون ه یدوست نداره اون حت

چرا حلقتو :دمیپرس.بود دمیسف.بود کیش یلیخ یحال سادگ نیکه در ع نیساده با سه تا نگخوشگل و  ي قهحل هی.حلقه داشت.کردم

؟یننداخت

اگه حلقمو بندازم ممکنه وابسته بشم و من ... اگه.میشیجدا م ازودی ریما د.هیازدواج قرار داد هی نیبندازم؟ا دیبا د؟چرایببخش:تعجب گفت با

؟یداختتو چرا حلقتو ان نمیبب.خوامیاصال نم نویا

 ینسبت بهت دارم؟اخه چ یحس هیدو روز  یکیتو  یمنطق ریگفتم چون کامال غ یگفتم چون دوستت دارم؟م یبگم؟م تونستمیم یچ

بگم؟ تونستمیم

تو چرا حواست نبود؟ نمیبب.الیخیاصال ب:رفتم تو فکر گفت دید یوقت

.ه رو هم حس نکردماومدنمون تو جاد یحت.شد یچ دمیاصال نفهم.رفته بودم تو فکر.دیببخش -

.نمیمن بش يخوایم ياگه خسته ا -

؟يبلد -

.من بودم شهیهم ایپو نیراننده ماش.دمینترس به کشتنت نم -

.نیبش ایباشه ب -

.میدیآرشام آرشام رس:شدم داریاز خواب ب ازین يبا صدا.دمیتا شمال روند و منم خواب ازین

م؟ییکجا -

.هتل هی يجلو -

.یستیتو ادرس اونجارو بلد ن.پاشو من برونم گهید.داده بهم الشویو دیکل ؟بابایهتل واسه چ -

.باشه -

و  کیش يالیو هی.بردم باال لویوسا ازیبه کمک ن میشد ادهینگه داشتم و پ الیو يو جلو میدیرس یوقت.میبعد دوباره جاهامونو عوض کرد و

 رونیب يریآرشام م:هم اومد تو و گفت ازین.داشت يو قرمز کیش ي که تخت دو نفره یبردم تو اتاق خواب لویوسا.کوچولو موچولو بود

.لباسامو عوض کنم

.باشه -

بود با  دهیپوش یشرت اب یت هی.هم گرفته يا قهیدوش ده دق هیکه  دمیفهم سشیخ ياز موها رونیاومد ب یوقت.رونیبعد از اتاق زدم ب و

؟يدیفرشته ند هیچ:فتکنم گ یدارم نگاش م دید یوقت.خوشگل شده بود.دیشلوار سف

توهم زده  ادینظر م ؟بهيخورد ؟قرصاتويفرشته ا يفرشته؟تو واقعا فکر کرد:با پوزخند گفتم نیبرا هم.بفهمه دوسش دارم خواستمینم

.فرشته فیح.یباش
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تا اقا دوششونم  حوصله ندارم منتظر بمونم.ریزود برو بگ يریدوش بگ يبر يخوایاگه م.بخوابم خوامیمن م:رفت و گفت يچشم غره ا بهم

.رنیبگ

.تو برو بخواب.رمیخودت م يجلو.خوب منتظر نمون -

.آرشام -

.باشه بابا رفتم -

 یو من به حرفش گوش م هییمعطل بشه اما از عمد طولش دادم تا فکر نکنه خبرا ازیطول بکشه تا ن ادیز خواستمینم.دوش گرفتم رفتم

االن .بود دهینشسته خواب يهمونجور.اه لعنت به من.دهیمعصوم رو مبل خواب يبچه  هیمثل که  دمید ازوین رونیاز اتاق اومدم ب یوقت.کنم

من  دنیشد و با د داریکه بزارمش رو تخت ب نیقبل از ا.بغلش کردم و رفتم سمت اتاق خواب تا بزارمش رو تخت.رهیگ یکمرش درد م

.نیزم ؟بزارمیکنیم کاریچ:شروع کرد به دست و پا زدن و گفت

.رو تخت زارمتیاروم باش رو مبل خوابت برده بود دارم م.ششششششیه -

وبعد .یمرس:لبخند زد و اروم گفت هیخمار شده  يبا چشما دمیپتو کش هیگذاشتمش رو تخت و روش  یوقت.نزد یحرف گهیشد و د اروم

.دمیو خواب دمیمنم اروم رو تخت دراز کش.دیپشتشو بهم کرد و خواب

***

مثال من خوابم .گهیشو د داریاه ب:گفت یداشت م.خنده ام گرفت زدیکه نشسته بود بغلم و داشت غر م ازین دنید باز کردم و با چشمامو

.خندهیم کنهیم گایکنا نشسته داره منو ن گایخفت کنم؟ن ای یشیم داریآرشام؟ب.دهیگرفته خواب یخرس قطب نیع.ومدیم

نه؟ ای یشیپا م يهو:بهم زد و گفت يلگد

.نه -

.و کردم اونور و چشمامو بستمبعد روم و

نه؟ گهید یشینم داریب -

.که نه ؟گفتميکر -

.یخودت خواست.باشه -

 دیخند یکه چشماش داشت م ازیو به ن دمیاز جا پر.ختنیروم ر خیپارچ اب  هیکه احساس کردم  شدیتازه چشمام داشت گرم م.بعد رفت و

.کشمت یم ازین:داد زد.نمینطرف تا من خندشو نبصورتشو کرد او.انداختم یاما بازم اخم کرده بود نگاه

رفته؟ ادتی يخودت خواسته بود:خنده گفت با

.زهرمار -

.چندش.اه یسیخ.ولم کن:با خنده داد زد.و گرفتمش تو بغلم دمیبعد به دنبالش دو و

.دمیو بعد موشو کش.یبش سیتا تو هم خ یمونیتو بغلم م نقدیاره؟ا يزیر یکه رو من اب م:به خودم فشارش دادم و گفتم شتریب

؟یکش یمومو چرا م:داد زد باز

.ينطوریهم -
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.کوچولوئه مشتت کوچولو یلیخ:مشت به بازوم زد که با لبخند مشتشو تو دستم گرفتم و گفتم هی

.کوچولو عمته -

نازك و خوش اهنگ اوا تو  يداص.جواب دادم.اوا بود.لمیو بعد گونشو گاز گرفتم و رفتم سمت موبا.يشانس اورد:گفتم.زنگ زد لمیموبا

الو؟:دیچیگوشم پ

.سالم عشقم -

؟يچطور.یسالم داداش -

.خوبم فدات شم -

؟یزن یحرف م يچرا اونطور -

.خانومم ينجوریهم -

چته آرشام؟ -

؟یمن خوبم تو خوب.قربونت برم -

خوبه؟ ازین گمیم.اره -

.نجاستیاره ا از؟ارهین -

.مبهش؟شمارشو نداشت يدیم ویگوش -

..یگوش زمیاره عز -

*ازین*

 یگاهیسوء ظن باز بهش ن ناس؟بایت ه؟نکنهیمیباهاش صم نقدیبود که با من کار داشت و آرشام ا یک یعنی.کردمیم گایبه آرشام ن داشتم

.ازش گرفتم ویانداختم و گوش

الو؟ -

.ومدینم ادمیصداش اشنا بود اما .تو تلفن دیچیدختر پ هی يصدا

.جان ازیسالم ن -

.سالم -

.اوا هستم -

.اوا جان نشناختم دیببخش يوا -

.دیخند زیاونم ر.به آرشام انداختم و بااخم چشم غره رفتم هینگاه عاقل اندر سف هی

.نیهم.احوالتو بپرسم خواستمیراستش م.کنم یخواهش م زمینه عز -

؟یمن خوبم تو خوب.رفت زنگ بزنم ادمیکه  زمیشرمنده عز -

؟يزیچ هیفقط .میخوب یمگگلم ما ه یمرس -

جانم؟ -
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.رسمش نبود نیبرسون و بگو ا ایسالم منو به در -

؟یچ:و گفتم دمیخند

.عشقمو ازم گرفت ایدر:بغض گفت با

.دمینخند گهید.شدم خاموش

دستته؟ یاز؟گوشیالو ن -

.متاسفم -

؟يندار يکار زمیعز.گذشته ها گذشته.ولش کن -

.خدافظ.مواظب خودت باش.نه -

.خدافظ.نطوریو هم همت -

هول شدن آرشام .نییاز چشمم اومد پا ینا خود اگاه قطره اشک.بودم ستادهیبه دست وسط سالن وا یکه قطع کردم همونطور گوش نیاز ا بعد

...زمیعز ازیگفت؟ن یچ ؟اوایکن یم هیگر ؟چرایخوب ازین ازین:گفت.رو به وضوح حس کردم

.اتاقتو  رمیم...ستین میچیخوبم ه:گفتم اروم

ام؟یب يخوایم -

.نه -

 یمشک نیقرمز با شلوار ج يمانتو هی.گرفتم روزمو خراب نکنم میکردم و بعد تصم هیخورده به حال اوا گر هیرفتم تو اتاق اول  یوقت

 یشکرژ قرمز زدم و خط چشم م هیصورتمو برنزه کردم و.انداختم رو شونم يقرمز فیقرمزم رو سرم کردم و ک یمشک يو روسر دمیپوش

 یمانند بود اما طب یطب نکهیع.به صورتم اومد یلیاما اون موقع خ زدمشیم ياوقات برا مسخره باز یضزدم که بع نکیع هیزدم و 

از اتاق .بود یهم که زده بودم مشک ینکیع نیا.یته استکان یحت ینکیهر ع.ومدیبه صورتم م نکیکال ع. بودمش دهیخر یالک ينجوریهم.نبود

.پاشو آرشام:آرشام گفتم و به رونیاومدم ب

.يچه خوشگل شد:مبهوت به من نگاه کرد و گفت دنمید با

.رونیپاشو منو ببر ب.بدبخت زیه -

کجا؟ -

.دیمرکز خر -

.صبر کن حاضر بشم.یچشم خانوم -

چه .خاص بود یخانوم هیبرام  یخانوم نیاما ا دمیشنیکلمه رو م نیبار نبود که ا نیاول.خوشم اومد یکه بهم گفت خانوم نیاز ا کنمیم اعتراف

بود برعکس من که تو زمستونم  ییسرما یلیکه خ نیمثل ا.بود دهیسبز پوش وریپول هیاومد  یوقت.حاال خوبه نگفت خانومم.خوشم اومد من

م؟یبر:گفت.دنیپوش یگرم م يلباسا شهیهم شونیا دمیپوشیتاپ م

.میبر -
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مثل جنتلمنا  قایکاراش دق نیا.و سوار شدم دمیخند..مادمازل دییبفرما:رام باز کرد و گفتآرشام درو ب میدیرس نیبه ماش یوقت.میافتاد راه

 رنیشمال اول م انیمعموال همه که م:بار آرشام گفت هیفقط .میسکوت کرده بود شتریتو راه ب.ادیخوشم ب یلیمن خ شدیبود و باعث م

د؟یمرکز خر يبر يخوایم واونوقت ت.ایدر

.دوست دارم شتریکردن رو ب دیرمن خ.میریهم م ایدر -

.شوهر مبارك رو دوست دارن بیکردن ج یهمه خانوما خال.گهیبله د -

.میدیبالخره رس.نگفتم یچیو ه دمیخند

 المونمیفام شتریپاگشامون کنه و احتماال ب خوادیبابا م میاز شمال برگرد یوقت:که آرشام گفت میکردیمغازه هارو نگاه م میداشت ينطوریهم

فکر نکنم .جا لباس بخر نیاز هم گمیمن م.باشه دیخب بزن و برقص هم شا یول.هیخانوداگ هیجور مهمون هیگفت  شهیم.شده باشندعوت 

.يلباس بخر انوقت بشه تو تهر

.خرمیم دمید یاگه لباس قشنگ.باشه -

.یاوک -

هم سنگ  قشیبود و دور  یاش کجک قهیود که بلند ب راهنیپ هی.پررگ بدجور چشمم رو گرفت یلباس اب هیکه  میگشت یهارو م مغازه

 زانیکنم و م تیخورده آرشامو اذ هیگرفتم  میاما تصم.نداشت یبود و مشکل دهیپس لباس کامال پوش.استشنشم بلند بود.شده بود يدوز

.خوامیمن اونو م:هم باز بود اشاره کردم و گفتم یلیکرم رنگ که دکولته بود و خ سلبا هیپس به  رتشوبسنجمیغ

.شهینم:لباس اخماش تو هم رفت و گفت دنید با

چرا؟ -

.شهیگفتم که نم -

منم گفتم چرا؟ -

.ننیبب يطور نیزنمو ا بهیغر يمردا خوامیمن نم.بازه يادیز -

.خوامیلباسو م نیاما من فقط ا:گفتم يلجباز با

.ستیاصال قشنگم ن ن؟بخدایهمه لباس؟حاال چرا فقط ا نیا.کنم یخواهش م.ازین -

خوبه؟ هیاب نیا.خرمیرو م گهید یکی.باشه:گفتم نیدلم براش سوخت برا هم.موهاش کرد يبعد کالفه دستشو چند بار ال و

 یعال یلیتن خورش خ.دمیاز فروشنده لباسو گرفتم و رفتم پوش.برو بپوشش.ادیهم بهت م یلیبه نظرم خ.هیعال.اره:زد و گفت یبرق چشماش

گرفتم بهش نشون ندم و  میلجباز بودم تصم یلیاما از اون جا که خ.شدیشوکه م یلیخ یلیلباس خ نیو امن ت دنیبه نظرم آرشام با د.بود

.خوامشیم:و گفتم رونیو از اتاق پرو اومدم ب دمیلباسو دراوردم و مانتومو پوش نیبرا هم.کنم رشیغافلگ یونبعدا تو روز مهم

؟يخوایکفش م:گفت.میرفت رونیو بعد هم ب دشیخر برام

. نداره یاگه اشکال.رها -

.دمیاونو خر نیخوشگل اومد برا هم یلیبه نظرم خ یسانت 18پاشنه  ينسکافه ا يکفشا.یتو کفش فروش میرفت
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 نیتر کیاونا همه ش.ما يالیخصوصا تو فام.ینداره تو زمستون مانتو بپوش یاما صورت خوش.یهست ییگرما دیشد دونمیم نیبب:گفت آرشام

.پوشن یمپالتوهارو تو زمستون 

م؟یپالتو بخر میکه بر نهیخب منظورت ا -

.اره -

.باشه -

هم همراهشون بپوشم تو روز  مویمشک نیشلوار ج خواستمیم.ينسکافه ا فیشال و ک هیبا .میدیگرم هم نبود خر ادیکه ز یمشک يپالتو هی

.مجبور بودمنبودن اما خب بخاطر کفشام  یخوب بیترک ادیز یو مشک يکه نسکافه ا نیبا ا.یمهمون

.ایدر میفردا بر میگرفت میتصم.شده بود کیبود و هوا هم داشت تار 6خونه ساعت  میو رفت میبرگشت دیاز مرکز خر یوقت

هشتم فصل

شد و بعد خوردن صبحونه هرکدوم  داریدوش گرفتم و صبحونه رو حاضر کردم آرشام هم ب یشدم و وقت داریاز خواب ب 9ساعت  صبح

 هی.هم سرم نکنم يروسر یراحت لباس بپوشم و حت تونستمیبود م الیو يرو به رو قایدق ایچون در.رفتن ایدر يبرا میتا حاضر بش میرفت

نوبت آرشام شد  نباریو ا رونیاز اتاق اومدم ب.دورم ختمیباز ر يموهامم همونطو.یمشک يبا ساپورت ها دمیوشپ دیکوتاه سف نیاست کیتون

 دهیپوش دیسف وریپول هی دمیآرشام اومد د یوقت.زاشتنیهم م گهیاتاق د هی شدیم یخوب چ دونمیمن نم.نهکه بره تو اتاق و لباساشو عوض ک

ه؟یو کامال مسکون شهیاز اونجا رد نم یکس ینآرشام مطمئ:گفتم.دیسف یبا شلوار ورزش

.جلوشون باشه يجورنیرد بشه بزارم زنم ا یکه اگه کس ستمین رتیغ ینگران نباش اونقدرا هم ب.مطمئنم زمیاره عز -

بودم اما  ایعاشق در..سمتش دمیدو دمیرو د ایتا در.رونیب میرفت.به جاش بگو خانومم خوب یکنیخانومم؟زنم زنم م یگفتیم شدیم یچ

دم که چشمامو بسته بودم و تو ارامش بو ينطوریهم.تا مچ پام تو اب بود.ایرفتم تو در.نداشتم ایبرا رفتن به در یبه نظرم حال مناسب روزید

چرا خانومم؟:موهام زد و گفت يرو يبوسه ا.نکن آرشام:و گفتم دمیکه آرشامه خند نیاز ا نانیبا اطم.حلقه شد ورمد یهو دست هی

.ادیقلقلکم م:اروم گفتم.ام حبس شد نهیتو س نفس

.دیخوب ببخش.یاخ -

 نکارویبودم ا ياما چون دختر مغرور.رو دستاش دستامو بزارم خواستیدلم م یلیخ یکردم؟حتینم یاعتراض چیدر مقابل کاراش ه چرا

باال؟چرا بهش  رفتیضربان قلبم م شدیم کمینزد یبود چرا وقت ومدهیاگه خوشم ن.اره...دیازش خوشم اومده بود؟نه نه اما شا یعنی.کردمینم

من ناخواسته بهش عالقه .اره..ب داشتجوا هی نایا ي زدم؟همهیباهام رفتار کنه؟چرا بهش لبخند م خوادیزاشتم هرجور میو م گفتمینم یچیه

 دیشا.زود جوش بودم یلیبودم اما خ يدختر مغرور گرانیکه به قول د نیمن با ا.نبود بیعج یلیخ.اونم فقط تو چند روز.کرده بودم دایپ

و باهاشون اخت  کردمیمتقابال محبت م کردنیکه بهم محبت م ییاما خب معموال من به کسا خوردنیمن گهیرفتارام اصال به هم د نیا

جالب بود که باهم  یلیخوند اما خ شدیاز چشماش م نویا.گفت مغرور بود شدیاونم م.به من نکرده بود یچندان يآرشامم تا حاال بد.شدمیم

چرا جواب :گفتم.کرد و قطع کرد ینگاه کرد اخم شیبه گوش یوقت.خورد نگآرشام ز یموقع گوش نیتو هم.میومدیخوب کنار م یلیخ

که  شویگوش گشیدستش بازومو گرفت و منو نگه دشت و با دست د هیو اومدم برم که با .رمیمزاحمم؟اشکال نداره االن م نه؟نکيدینم

نا؟یبله ت:جواب داد خوردیدوباره داشت زنگ م
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- ............

.اره خوبم -

- ............

؟یچ -

- ............

.امیب تونمیمن نم رینخ -

- ............

.ن شمالمچو -

-.............

.ماه عسل -

-.............

.بروبابا -

.بهت زنگ نزنه میاه حداقل بهش بگو تا از هم جدا نشد:گفتم.گفته بود یبهش چ نایت دونمینم.بعد قطع کرد و

 ؟بازميقهر:گفت دمیجوابشو نم دید یوقت.ندادم شه؟جوابشویم تیحسود:اومد کنارم نشست و گفت.تخته سنگ نشستم هی يبعد رو و

و بعد رفت سمت .یباشه خودت خواست ادتی.باشه:گفت.جواب موند یمعمول سوالش ب ؟طبقیحرف بزن يخواینم ازین:گفت.جوابشو ندادم

.آرشام:زدم غیج.روم دنیو شروع کرد به اب پاش ایدر

جونم؟ -

.کشمت یم -

.یبه نظرم بهتره فرار کن.ینش سیفعال بپا خ -

.عمرا -

خسته شدم و به  گهیکه د میکرده بود يچه قدر اب باز دونمینم.دمیشدم رفتم تو اب و روش اب پاش یم سیکه داشتم خ یلبعد در حا و

.ستمیسرپا وا گهید تونمینم.بسه آرشام:آرشام گفتم

.باشه:و گفت دیبه من کش دنیاز اب پاش دست

که  ایاون قسمت از در نیهم خورده بودم رو زم يچندبار یو حت تکون خورده بودم و ورجه وورجه کرده بودم نقدیا.فتادمیداشتم م گهید

.تو بغلم متیصبر کن بگر.یفتیبپا ن:آرشام گفت.پام گرفته بود ينرم نبود رگ ها يادیداشت و ز یعمق کم

.رمیخودم م.خوادینم -

.لجباز يدختره .الزم نکرده -

 خیاغوشش گرم گرم بود اما دستاش  میکرده بود يکه اون همه اب باز نیبا ا.داغ بود چیاغوشش گرم که ه يوا.بعد منو گرفت تو بغلش و

.سردمه آرشام:گفتم.و گذاشت رو تخت الیوزنمو تحمل کرد و منو برد تو و يچطور دونمینم.دمیتضاد رونفهم نیا يبود معنا خی
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.ارمیاالن واست پتو م.سردته یهست شهیدو ات ییکردم که تو که گرما کارتیچ نیبب يوا -

.بازم سردمه:گفتم.دیپتو اورد و روم کش هی

تو بغلش و بعدم پتو رو انداخت رو جفتمون و بعد هم دستاش دور کمرم حلقه  دیو منو کش دیاورد و خودشم کنارم دراز کش گهیپتو د هی

.دمینکردم و خواب یمنم اعتراض.شدند

***

 ینم دهید یاز سرما خوردگ يچرا اما حالم خوب بود و هنوز اثر دونمینم.آرشام هنوز خواب بود.خوردم و از جا بلد شدم یجام تکون تو

 نیبا شلوار ج دمیپوش يسورمه ا دیبافت سف هی.لباس گرم تر بپوشم هیکه سرما نخورم  نیگرفتم برا ا میدوش گرفتم و تصم هیرفتم .شد

دوازده و .به ساعت نگاه کردم.ختمیر يور هیو هم جع کردم و جلوش پسیموهامو هم با کل.باشم کیتو خونه هم ش خواستیدلم م.يسورمه ا

هوس .بخوابه گناه داره خستس شهیبا خودم گفتم بزارم تا ناهار اماده م.نکنم داریگرفتم آرشامو ب میتصم.کردمیناهارو اماده م دیبا.بود مین

 يبهش لبخند.آرشام اومد تو اشپزخونه دمیکه د دمکریرو اماده م ایداشتم مواد الزان.استیناهار امروزمون الزان یعنیپس .کرده بودم ایالزان

بهم عالقه مند  یعنیکرد؟یهمش به محبت م کرد؟چرایم ينطوریچرا ا نیخدا ا ای.دست خانومم درد نکنه:و گفت دیزدم اونم گونمو بوس

 یلیوگرنه چه دل.نهیاره حتما هم.مکن یباشه کارخونه رو زودتر به نامت م یپرسم اگه ازت راض یم ازیشده؟نه حتما باباش بهش گفته که از ن

.من تو خودمم پا شد و رفت تو اتاق دید یکرد و وقت يآرشام هم تشکر.اماده شد ایداشته باشه؟بالخره الزان تونهیم

نهم فصل

اخه روز .شگاهیارا رفتمیم دیکه با ازدهیداشتم تا ساعت  ادیخوبه هنوز وقت ز.ساعت نه بود.انداختم یباز کردم و به ساعت نگاه چشمامو

 دمیکه موهامو سشوار کش نیبعد از ا.آرشامو که افتاده بود کنار زدم و از رو تخت بلند شدم و رفتم حموم يپا یبه سخت.بود یمهمون

بار موهامو  نیبهنوش جون و ازش خواستم ا شیبازم رفتم پ.شگاهیارا رمیکردم و گفتم که دارم م داریبعد آرشامو ب وصبحونمو خوردم 

بره تو نخ  شتریساده درست کنه و ب یمهمون هیساده و در حد  یلیکرد و بعد هم گفتم که موهامو خ يموهامو نسکافه ا.کنهرنگ 

البته نه در اون حد که بخواد ماتم ببره اما بد نشده .به نظرم خوشگل شده بودم دمینه دییکارش تموم شد و خودمو تو ا یوقت.صورتم

رژ کرم رنگ واسم زده بود با  هی.پوش داده بود و فاکل کرده بود یکم هیجلوشو هم .جمع کرده بود  يساده گوجه ا یلیموهامو خ.بودم

الکامم که .ناز شده بود افمیدر کل ق.شدیزده م دیگونه که حتما با ژو ر کیکرم پودر و پنک.ملیو ر یرنگ و خط چشم مشک یآب ي هیسا

و شال  یمشک نیبا شلوار ج دمیرو پوش يهمون پالتو نسکافه ا.غول اماده شدن شدمرفتم خونه آرشام نبود و من مش یوقت.زد ينسکافه ا

با هم .آرشام هم اومده بود رونیاز اتاق رفتم ب یقتو.انداختم مویمشک فیک ينسکافه ا فیاون ک يبه جا یول.رو هم سرم کردم ينسکافه ا

دوست  شترین و آرشام بزرگ تر بود اما من خونه خودمونو بخونشون از خونه م.نایسمت خونه پدر جون ا میو رفت میخارج شد گهید

افتاد  ادمیتازه .بود آرشامدخترا به  شتریچشم ب.جشن بود هیشب شتریب.باشه ينطوریا کردمیاصال فکر نم.شروع شده بود یمهمون.داشتم

حلقش .به دستش نگاه کردم.شده بود خوشگل.یمشک نیبود با شلوار ج دهیبلند پوش نیاست يمردونه  راهنیپ هی.خوب براندازش نکردم

.رفتم رونیرفتم تو رختکن و مانتو و شالمو در اوردم و از رختکن ب.بار حلقمو انداخته بودم نیمنم ا.دستش بود
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*آرشام*

دختر  نیا.دیشدم با ناز خند رهیبهش خ ينطوریا دید یوقت.خوشگل شده بود یلیخ.حبس شد نهینفسم تو س رونیاومد ب ازین یوقت

به .زاشتمیپا نم ریز ایراحت نیمن غرورمو به ا.اما عمرا.کارا منو وادار کنه بهش بگم دوستش دارم نیبا ا خواستیم.کنه وونهیمنو د خواستیم

گفت عشق بعد  یم شهیرو فراموش کرده بودم؟مامانم هم نایت ایراحت نیمن به ا یعنی دونمینم.خشم به ما دوتا زل زده بود اب.نگاه کردم نایت

 قیعالقه و دوست داشتن عم هی تونستیاما م.باشه تونستیو عشقه؟عشق که نم هیواقع ازیمن به ن ياالن عالقه  یعنی.ادیازدواج به وجود ماز 

 ازین.اونقد عاشقش بشم که بتونم از غرورم بگذرم و بهش اعتراف کنم دوستش دارم يروز هیبودم  دواریاما ام.بودممن فعال عاشق ن.باشه

 میبر زمیعز:اومد سمتمو با عشوه گفت نایت.قشنگ و اروم گذاشته شد و زن و شوهرا رفتن وسط یلیاهنگ خ هی.اوردینفسمو بند م

 نایبه ت.به من چشم دوخته بود ازمین.کردیاومده بود سمتش و ازش درخواست رقص م عمومپسر  انیک.انداختم ازینگاه به ن هیم؟یبرقص

همسرمو به من قرض  شهیاگه م انیاقا ک:گفتم انیبده به ک انویکه جواب ک نیرفتم و قبل از ا ازیو به سمت ن.بعد يباشه برا دفعه :گفتم

.دیبد

.حتما آرشام جان -

م؟یبر:دستشو دور بازوم حلقه کرد و گفت ازین.يا گهیحرف ازمون فاصله گرفت و رفت سمت د نیبا گفتن ا و

.میبر -

بهم زل زده بود و منم در حال نگاه کردن به چشماش  ازیبار ن نیا مونیوسبر عکس عر.دنیبه رقص میوسط و شروع کرد میرفت

؟يقد ماهر نیکه ا يدیبا چند نفر تانگو رقص:گفتم.بودم

.نفر فقط هیبا  -

؟ینفرو دوست داشت هیتو :نفرو دوست داشت؟گفتم هی یعنی.دیسوت کش مغزم

.یدوست داشته باش ویکس یتونیفقط تو م.پ ن پ -

؟يدار هنوزم دوسش -

.االن ازش نفرت دارم -

اونم .دستشو فشردم.هام فرستادم هیعطرشو با لذت داخل ر يبه خودم فشردم و بو شتریدستامو دور کمرش تنگ تر کردم و اونو ب ي حلقه

شق تو دنیا اگه یه عا:موضوعات فکر نکنم و به اهنگ گوش سپردم نیکردم به ا یاونم منو دوست داشت؟سع یعنی.کارو کرد نیمتقابال هم

که نمیخواد عشقو ببازه منم منم منم اون که تو چشماش صد قصه داره تویی تویی تویی اون که از این عشق صد گله  ونباشه منم منم منم ا

یه داره منم منم منم حاال اونی که یه بی قراره چشماش همیشه در انتظاره طاقت نداره ، طاقت نداره منم منم منم اون که لحظه هاش براش 

کاش اون زمانی که میاي دل از تو سیر نباشه شراره هاي عشق ما .نیستی ببینی االن چه حاله منم منم منم الهساله دل کندن از تو براش مح

قسمت از  نیهم ا يتو چشما رهیخ.خاموش و پیر نباشه ما با گذشته هاي عشق هر دو غریبه باشیم واسه پشیمونی تو یه لحظه دیر نباشه 

چشماش همیشه در انتظاره طاقت نداره ، طاقت نداره منم منم منم اون که لحظه هاش براش  رارهحاال اونی که یه بی ق:میمه کردشعرو زمز

.یه ساله دل کندن از تو براش محاله نیستی ببینی االن چه حاله منم منم منم
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کنار من نشسته بود و اصال  قایدق.بود ازیحواسم به ن.شتهم گذ گهیخورده د هی.هیسمت بق میو رفت میجدا شد گهیتموم شد و از هم د اهنگ

فرشته  هیامشب واقعا شب.دیکشیم شیکه تموم وجودمو به ات زدیم يلبخند کردمیهر موقع هم که نگاهش م.زدیهم حرف نم يپسر چیبا ه

.نیخوب کنار اومد یلیکه با خانومتون خ نمیب یم:اومد کنارم و گفت نایت.شدیتندتر و تند تر م دنشیبا هر بار د قلبمضربان .ها شده بود

بلند  ییشدم و با صدا ی؟عصبانيرو طالق بد کهیزن نیا يمگه قول نداد.آرشام با توام يهو:گفت نایت.خانومم:لب چند بار زمزمه کردم ریز

.ارمیچشماتو در م گهید ي ؟دفعهيدیفهم یکنیم نیدفعه اخرت باشه به زن من توه:تر از حد معمول گفتم

.اقا آرشام ياریاسم منو نم گهید.خوب عقل از سرت پرونده.خوشم اومد.نیافر نیافر:زد و گفت یدست

.چه بهتر -

نگاه  نایمن و ت يبه دعوا ستادهیا يو االن همونطور نهیرفته بود تا اوا رو بب شیافتاد که چند لحظه پ ازیتازه نگاهم به ن.جدا شد ازم

.یمرس زمیعز:و اومد سمتم و گفت زد يلبخند کنمینگاش م دید یوقت.کردیم

.قابل خانوممو نداشت:مهربون زدم و گفتم يلبخند.عاشقتم ازیجون ن زم؟اخیاالن گفت عز نی؟ایچ

بخاطر  نایاونم از خانومم گفتن من و دعوا کردنم با ت دونستمیبودم و م جیاون گ يگفتن و محبت کردنا زمیمن از عز.میبود جیگ جفتمون

.میاریخودمون ب يبه رو میخواستینم چکدومیاما ه.شده جیاون گ

س؟یگشنت ن:گرفتم و گفتم دستشو

.کوچولو موچولو هیچرا  -

.زشته.نه آرشام:و خواستم دستمو از دستش جدا کنم که گفت.ارنیشامو ب گمیخوب االن به اوا م.یاخ -

زم؟یکجاش زشته عز -

.بخاطر من.آرشام -

.باشه -

؟يدیخانومتو به من قرض م نیآرشام چند لحظه ا:اوا اومد سمتم و گفت.با چشماش ازم تشکر کرد نگفت و فقط يزیزد و چ يلبخند

.مال خودمه.رمینه خ:به خودم فشردم و گفتم ازوین

ا رو ب گهیکرده بود و هم د رییرفتارمون تغ ییهو هیجفتمون  دونستمیم.ایامشب خوشگل شده بود خدا ازیچه قدر ن.دندیو اوا هر دو خند ازین

که  ازمیبودم و ن یحداقل من که کامال راض.میدیرسیبه نظر م یبلکه راض مینداشت یکدوم نه تنها اعتراض چیاما ه.میکردیمحبت خطاب م

کنه با خودم  یبهم محبت م ازین دمیدیم یوقت.قابل باور بود ریو غ بیو غر بیعج یلیخ یکیرفتارمون برا من  رییتغ نیا.دادیم ننشو نطوریا

 یدور کنم نفرت داشت؟انگار راست م شیمجرد يایاونو از دن خواستمیم نکهیکه قبل از عقد ازم بخاطر ا ازهیهمون ن نیا یعنیگفتم  یم

 ؟ببرمش؟االنییآرشام کجا:اوا به خودم اومدم يبا صدا.نهیش یمحبت زن و شوهر به دل ادم م شهیم يجار عقد ي غهیص یگفتن که وقت

.شهیاهنگه شروع م

از؟ین:گفتم.نگاه کردم نییسرشو انداخته بود پاکه  ازین به

جانم؟: باال اورد و گفت سرشو

؟يبر يخوایم:اما ارامش خودمو حفظ کردم و گفتم.ختیر يهر دلم
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اشکال نداره؟ -

.نه گلم برو -

داشت که من اصال  یتو رقصش حرکات غرب شهیهم نایت.دیرقص یم نایقشنگ تر از ت یلیخ.بهش چشم دوختم.اوا رفتند تا برقصند همراه

 یکه داشت م يهمونجور.نشستیاما حرکاتش همه ماهرانه بود و به دل ادم م دیرقص یکه با ناز و عشوه م نیبا ا ازیاما ن.ومدیازش خوشم نم

ا کردم و نتونستم خودمو کنترل کردم و اوا رو ازش جد گهید.برام زد یچشمک کنمیم گاشیدارم ن دید یبه من انداخت و وقت گاین هی دیرقص

افتاد که داشت با  ناینگام به ت.دستشو گرفتم و دو دور چرخوندمش میدیرقص یم میو همونطور که داشت دنیخودم شروع کردم باهاش رقص

که چشمک  ازین.چشمکم رو درست متوجه نشد و برام بوس فرستاد یبسوز اما اون معن یعنیزدم که  یبراش چشمک.کردیخشم مارو نگاه م

دهنش رو  يجلو.اشک تو چشماش حلقه زد.فرسته یبرام بوس م نایبود که ت دهینگاهم رو دنبال کرده بود و د ریبود مس دهیزدنم رو د

محبت کنم؟گرچه من محبت نکردم اما  نایکه من به ت نیسخت بود ا شبرا نقدیا یعنی.دمیهق هقش رو نشنوم اما شن يگرفت تا صدا

اومد سمتم و دستشو دور بازوم حلقه کرد و با  نایموقع ت نیتو هم.ازین:سمتش رفتم و گفتمبه .شکونده بودم ازوین يقلب کوچولو...خب

م؟یبرقص میبر زمیآرشام جان عز:عشوه گفت

    .رفتم ازیخشم پسش زدم و دنبال ن با

.::ساخته و منتشر شده است)a.comwww.98i (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

*ازین*

اون چشمک آرشام و  یباهاش دعوا نکرد؟اونم بخاطر من؟اما حاال معن شیپ قهیچند دق نیمگه هم.توجه کنه نایکه هنوز به ت شدینم باورم

اش رو از پشت سرم صد.کن فکر کردم آرشام دوستم داره گایباشه؟واقعا که من ساده رو ن تونستیم یچ نایاون بوس فرستادن ت

و چون خونشون طبقه اول بود از پنجره  دمیرفتم تو رختکن و درشو قفل کردم و مانتومو پوش عیو سر نستادمیوا.صبر کن ازین ازین:دمیشنیم

و رفتم تو  دمیخوابمو پوش يرفتم دوش گرفتم و لباسا عیسر دمیتا رس.گرفتم و ادرسو گفتم و رفتم خونه یتاکس هی.رونیزدم ب

شد رومو کردم اون  کیقدماش نزد يصدا یوقت.در اومد يدفعه صدا هیکه .کردم شگذاشتم تو گوشم و اهنگ اقرارو گو مویهندسفر.تخت

بعد  قهیو چن دق رونیکه برا خودش لباس برداشت از اتاق زد ب نیو بعد از ا دیکش ينفس بلند.دهیحرکتمو د نیمطمئن بودم ا.طرف

شدم و بالشت و پتو برداشتم و داشتم از اتاق  لندبا حرص پسش زدم و از جام ب.شو دورم حلقه کردو دستا دیرو تخت دراز کش.برگشت

کجا؟:که سد راهم شد و گفت رونیب زدمیم

.خوامیرو کاناپه م -

.بدم حیبزار برات توض ازین:دستاش گرفت و گفت نیب صورتمو

چشمک کوچولو  هیبه نظرت فقط  دی؟شایکش یمن خجالت نم يجلو.آرشام دمید ویخودم همه چ.دمید ؟خودمیحیچه توض:دمیکش داد

.نمونده یحیتوض چیه گهی؟دیفهمیآرشام م يبوده اما تو زن دار

.خوابمیمن م.رهیگیکمرت درد م.یرو کاناپه بخواب خوادیتو نم:گفت شمویاومد پ عیسر.کنارش زدم و رفتم سمت کاناپه و

.و ازم فاصله گرفت.یخوب بخواب:و گفت دیکش یتو دستم افتاد و اه ينگاش به حلقه  نیح بعد پتو و بالشت و از دستم گرفت و در همون و
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درسته اونجا هم .و شکست اوردیطاقت ن گهیاومدن از خونشون تا االن تو گلوم مونده بود د رونیب يکه از لحظه  یبهش کردم و بغض پشتمو

.کم کم سبک شدم و خوابم برد گهیکردم که د هیگر قدنیرفتم تو اتاق و ا.فرق داش یلیخ هیگر نیکردم اما ا هیگر

از جام بلند شدم تا .سوخت یگلوم م.بوده یخوابه چ دمیفکر کردم نفهم یهرچ.دمیاز خواب پر يخواب بد دنیصبح بود که با د 4 ساعت

روش  دمیپتو رو کش.تاده بود اونطرفپتو از روش اف.معصوم رو کاناپه خوابش برده يکه مثل بچه ها دمیبرم اب بخورم اما تو هال آرشامو د

عشق با اون عشق  نیو چه قدر ا.بار عاشق شدم نیبرا دوم:با خودم گفتم.چرا دونمینم.ختیر يدفعه هر هیدلم .کردم اشموه يو دستمو ال

.عشقه.ستیحس قط دوست داشتن ن نیمطمئنم که ا گهید.زن و شوهر نیعشق ب.عشق پاکه نیا.فرق داره

از .براش سخت دونستمیم.شدیم هیتنب دیاما فعال با دیکوب یکه قلبم براش م نیبا ا.فتم اب خوردم و دوباره رفتم تو اتاقو ر دمیبوش گلوشو

.خوند شدینگاهش دوست داشتنو م

که  يهفته ا هی.دیخوابیکه آرشام رو کاناپه م يهفته ا هی.میکلمه هم حرف نزد هی یکه منو آرشام با هم حت يهفته ا هی.هفته گذشت هی

.رسهیبلند بود که مطمئن بودم به گوش آرشام هم م نقدیهق هقم ا يو شباش صدا زدمیم یتفاوت یروزاش به چهرم نقاب ب

کنه و  یآرشام کارخونه رو به اسمش م يبابا ایزود نیبه هم.رندیفرصت ها از دست م دونستمیم.هفته آرشام برگشت سر کارش هی نیا تو

اول ازدواج  يکه تو همون روزا یعشق..!بیعج یعشق.میاما به عشقمون اعتراف نکن میاز هم جدا بمون میر باشکه حاض میما اونقد غرور دار

کن بشه  شهیکه تازه شکل گرفته بود ر یقهر عشق هیبا  زاشتمیاگه م.که قبل از ازدواج حسمون به هم نفرت بود یلشکل گرفت در حا

اونقد غرور داشتم که حاضر بودم صبحا قبل از رفتنش خودمو شکنجه بدم تا بهش .کنم يکار تونستمیاما نم.شدم یکنده م شهیخودمم از ر

 حشویبسته بدون آرشام که برام مثل زندان بود به خودم لعنت بفرستم که چرا نزاشتم اونروز توض دراون اتاق  ينگاه هم نکنم و شب ها تو

.بده

از جام بلند شدم و .که سحر زنگ زده بهم دمید میدم و با نگاه کردن به گوشش داریاز خواب ب لمیزنگ موبا يروز صبح هم با صدا اون

با همون ظاهر  یوقت.ادیحالم جا ب کمیبه سر و صورتم بزنم تا بلکه  یاب هیتا  ییبه سحر بزنم راه افتادم سمت دستشو یزنگ هیکه  نیبدون ا

از  یوقت دمیفهم.زل زده بود به من نیدلنش یبل نشسته بود و با اخممتوجه آرشام شدم که رو م رونیاومدم ب ییاز دستشو دهیپول دهیژول

هفته  هی نیکه آرشام تو ا نیجالب بود و اونم ا یلیخ يزیچ هی یول.اونقد خوابالو بودم که متوجه آرشام نشدم رونیاتاق خواب اومدم ب

تا .که زل زدم به آرشام هیادیکه مدت ز دمینفهم.ه بود به مناما االن زل زد کردیبه کارخونه اصال به من نگاه نم نمعموال صبحا قبل از رفت

به من؟ يزل زد ينجوریخوشگل شدم که ا یلیخ:که با صداش به خودم اومدم نیا

. یلیاره خ:زدم و به مسخره گفتم يپوزخند

؟الو سحر:برداشت گفتم ویگوش یوقت.برداشتم و زنگ زدم به سحر مویبعد به سمت اتاق خواب رفتم و گوش و

.رهیم ادشونیدوستاشونو  شنیمرغا م ینه به ترنم؟مردم قاط يبه من زد یزنگ هیتا حاال نه  یاز ک یدونیم.کوفت سحر.زهرمار -

.به خدا گرفتار بودم سحر جان -

.دیسخته نه؟و بعد خند يشوهر دار.گهیاره د -

؟يسحر یداشت کاریحاال چ:و گفتم دمیخند منم
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.میبگرد میبر میکجا فقط پاش دونمینم.رونیب میبا هم بزن مایقد ادیبگم به  خواستمیم -

.دلش گرفته بود افطار جون یلیکه ترنم خ نیا مثل

ه؟یچ گهیهان؟افطار د -

.منم بهت گفتم افطار يسحر یاخه تو بهم گفت -

.وونهید.زهرمار:و گفتم دمیخند

؟يایحاال م.میچاکر -

ام؟یاره چرا ن -

حال اقا آرشام چه طوره؟ یراست:دامه دادا يو بعد با لوند.پس ولیا -

.میستیجفتمون خوب ن یعنی ستیخوب ن:گفتم ینیلحن غمگ با

؟يچرا اخه؟نکنه عاشقش شد -

.فکر کنم.اره -

؟يایچرا دانشگاه نم.يشعور یب یلیخ ازین یراست.میزنیحرف م شتریبعد از ظهر راجبش ب -

.تمگرف یترم مرخص هی نایو ا یعروس يبه خاطر کارا -

؟يپس چرا به ما خبر نداد -

.هفته و چند روزه که اومدم هیبه خدا ماه عسل بودم تازه  -

.اسم ماه عسلو گذاشت زهر عسل شهیم کنمیبا اون آرشام من فکر م.ماه عسل.اوووووو -

 نیفوق العاده مغروره و ا یول.شهیهم با نمک م یلیاما به وقتش خ.ادیو خشن و تلخ به نظر م يجد شینیبیاولش که م.هینه بابا پسر خوب -

.من يحداقل برا.بده یلیخ

چرا؟ -

.وارد نشه ياما به غرورش لطمه ا رهیحاضره بم.گهیمثل خودمه د.بگه تونهیداشته باشه نم یچون اگه بهم احساس -

؟يندار يفعال کار زنگمیبعد از ظهر م زمیخوب باشه عز.نیلحاظ لنگه هم نیبابا جفتتون و از ا نیا وونهید -

.نه خدافظ -

.خدافظ -

 یلیواسم خ نیو من مجبور بودم بازم نقابمو بزنم و ا رفتیتا بعد از ظهر سر کردم چون آرشام اونروز کارخونه نم يچطور دمینفهم گهید

.سخت بود

 هی.تو اتاق تا حاضر باشمرفتم .از دوستاش یکی يتولد تو خونه  هی میاماده باشم و قراره بر شیپنج سحر زنگ زد و گفت که تا ش ساعت

 يدود ي هیو سا دمیکش یزدم و خط چشم مشک یرژ کالباس هیو  دمیپوش يشال سورمه ا هیو  یخی نیبا شلوار ج يسورمه ا يپالتو

کجا با :که آرشام جلومو گرفت و گفت رونیاومدم از خونه بزنم ب.یسانت 18پاشنه  یمشک يرنگ بود با کفشا مکت دامن کر هیلباسم .زدم

عجله؟ نیا
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.تولد -

اجازه داده باشم؟ ادینم ادمی -

رم؟یکه بخوام ازت اجازه بگ یمن هست یبله بله؟تو ک:زدم به کمرم و گفتم دستمو

.شوهرت -

.سیرفت و امد من به تو مربوط ن.باشه ادتی نویا -

.تورو تنها گذاشت شهینم.امیمنم م -

.ایباشه ب:باال انداختم و گفتم شونه

.شمیر ماالن حاض -

که  فیح.آرشام جون يفدات شم من چه ناناز شد یاله.یمشک نیبود با ج دهیپوش دیکاپشن سف هی.بعد برگشت قهیدق 10رفت تو اتاق و  و

.من امادم:گفت.گفتم دوست دارم یم ومدمیو گرنه م یشیپررو م

رو که سحر واسم اس ام اس کرده بود  یو ادرس میشد نشیسوار ماش.اونم دوشادوش من حرکت کرد.رونیندادم و از خونه زدم ب جوابشو

آرشام با .ومدیم يبلند یلیخ کیموز يبزرگ مواجه شدم که ازش صدا یلیخ يخونه  هیبا  میدیرس یوقت.بهش دادم و اونم حرکت کرد

دارن؟ کاریچ نجایتو ا يده؟دوستایما يکه خونه  نجایا:تعجب گفت

به به :آرشام گفت.خوشگل درو باز کرد یلیدختر خ هیدر زد  یوقت.نگفتم یچیمنم ه.اهش قهرمانگار نه انگار که ب.تو میگرفت و رفت دستمو

خانوم حالت خوبه؟ نایم

.تو دیبفرمائ.یسالم مرس -

من تعجب کرده بودم که چطور با .متوجه اومدن ما نشد یمشغول بود و کس يبزرگ بود و هرکس به کار یلیخونه خ.میآرشام وارد شد با

ست؟ین دیام:آرشام گفت.لند اهنگ متوجه زنگ شدنب يصدا نیا

؟یکنینم یخانومه خوشگل رو معرف نیا.چرا هست -

.دوستمه دینامزده ام نایم شونمیجان ا ازیهمسرمه و ن ازین شونیا -

؟یینایکردم با ت ؟فکريوا آرشام ازدواج کرد:باهام دست داد و بعد متعجب گفت نایم

.گهید گهید -

.خوب مبارکه -

.یمرس:تمگف

.یبهش برس:زد و گفت یمهربون لبخند

ه؟یچ یمهمون نیمناسبت ا نایم:آرشام گفت.نییانداختم پا سرمو

.برام تولد گرفته دیام.گهیوا آرشام تولدمه د -

.منو دعوت نکرده بود.نامرد دیام يا -

ناقال؟ یکن یم کاریچ نجایپس تو ا -
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 ادیب ییتنها ازین دهیاجازه نم رتمیغ یدونیو خوب منم که م.ادیب ازمیت بودن گفتن ندعو نجایخانومم سحر و ترنم ا يراستش دوستا -

.تولدت مبارك یراست.نجایا

ترنم و سحر؟ یگفت یراست.یمرس -

.اره -

.ششونیببرمتون پ نیایب.منن ياز دوستا -

پسر باهاشون در حال صحبت بود که با  هیم نشسته بودن و بغلشون یمبل هیسحر و ترنم رو .حرکت کردم نایآرشام و دنبال م دوشادوش

.ازیاوا سالم ن:من ترنم گفت دنید

.دیکردم و لبخند از رو لب پسره ماس خیبرگشت طرف من و من  زدیکه داشت باهاشون حرف م يحرف سر پسر نیگفتن ا با

.خانومِ آرشامه ازیخانم خوشگلم ن نیا دینامزدمه و ام دیام شونیجون ا ازین:گفت نایم

اگه با  شدیم فیح.بود یدختر خوب نایم.قالم گذاشت و رفت یکه منو بعد سه سال وابستگ یهمون.خود خود نامردش بود.بود دیام!من يخدا

..شدیاما نم.پسرو نخوره نیبهش بگم گول ا.بگم نایبه م تونستمیکاش م يا.کردیازدواج م دیام

 یتو ک:که چشم ازم برداره به آرشام گفت نیکه زل زده بود به من بدون ا يورهمونط.بود دهیهم مثل من تعجب کرده بود و رنگش پر دیام

؟يکرد یعروس

.ایتازگ -

.مبارکه -

.یمرس -

پالتومو دراوردم و و کت .کرد ییاتاق راهنما هیلباسامو عوض کنم و اونم منو به سمت  تونمیکه کجا م دمیپرس نایجام بلند شدم و از م از

ازش  یفراموش کرده بودم و حت دویام گهیکه د نیبا ا.خوب نبود ادیحالم ز.رونیو از اتاق رفتم ب ختمیدورم ر و موهامو دمیدامنو پوش

 یلیدل چیبدون ه دیدفعه ام هیکه  ییروزا ادی.شدیحالم خراب و خراب تر م فتادمیکه داشتم م یسخت يروزا ادی ینفرت داشتم اما بازم وقت

 يا گهیتموم گفت که از کس د یرحم یبا ب یکن یم ينطوریکه چرا ا دمیو ازش پرس دمشیبعد که د جواب تلفنامو نداد و چند وقت گهید

 لیولم کرد اوا یو وقت.همه التماسشو کردم تا برگرده نیبا ا یخرد شدم و اشکام اومدن ول.واقعا شکستم وزکه اونر ادمهی.خوشش اومده

که قبل از تموم شدن رابطه اش با  يدختر.دختر مغرور و لجباز هی.که االن هستم يزاین نیافسرده بودم اما کم کم به خودم اومدم و شدم ا

که جلوم تکون  یبا دست.لیتو دانشگاه و فام يدخترا نیاز مغرور تر یکیه اما بعدا کم کم شد یغرور چ دونستینم یحت دیدوست پسرش ام

ه؟یچ:دمیده بود نگاه کردم و پرسبه آرشام که جلوم واستا یبه خودم اومدم و با حالت گنگ شدیداده م

؟یکن یم هیگر از؟چراین یخوب -

آرشام رد نگامو گرفت و با .اونم باز زل زده به من دمید.نگاه کردم دیبه ام.کردمیم هیداشتم گر دمیو تازه فهم دمیبه صورتم کش دستمو

از؟یبوده ن یتو و اون چ نیب:گفت دیام دنید

.میبرقص میبر ایب.یچیه -

.االن عشقت آرشامو عشقه.ازیولش کن ن:با خودم گفتم.وسط میو رفت دمیدستشو کش و
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.سراغم ادیاون روزا م يدست از رقص بکشم بازم غم و غصه  یوقت دونستمیم یو رفت ول دیپر کش شیلحظه پ هی یناراحت.دمیرقص یناز م با

و بعد دوباره .ستیکس به جز من و آرشام وسط ن چیه گهیه نشدم دبودم که متوج دنیزمانو از دست داده بودم و فقط در حال رقص نقدیا

جلو و  ادیب ادیدلش نم یکس نیبرا هم میرقص یقشنگ م یلیجفتمون خ دونستمیم.اروم اومد من رفتم تو بغل آرشام کیهمون موز يصدا

 گهیدست از هم د يتموم شدن اهنگ و صدا بالخره با.دیگونمو محکم بوس یناگهان یلیاما اون خ دمیبوس آرشامو يگلو ریز.تانگو برقصه

من از  دیببخش یدوستان همگ:بلند گفت يسحر با صدا.میکرد یشد که اشت يطور نیو ا.اونطرف میو آرشام بهم لبخند زد و رفت میجدا شد

.هقباحت دار هیبق يجلو نکارایا دوننینم کشنیکردن؟خجالتم نم ازدواجنه که تازه .خوامیازتون معذرت م نایطرف ا

.گم شد هیبق يخنده  يمن و آرشام هم تو صدا يخنده  يو آرشام دستمو فشرد و صدا دنیخند همه

.خوب بود که آرشامو داشتم چه

 اییلیبگم زنگ زدم و خ يزیکه بهش چ نیبدون ا نیواسه تولدش سنگ تموم بزارم برا هم خواستیدلم م.تولد آرشام.بهمن بود 27 امروز

 يچند تا از دوستا ينفس و با پرس و جو از اوا تونستم شماره  ایخودم،پدر جون و اوا،دوستام،دوست دختر پورخانواده :رو دعوت کردم

و نامزدش  ناز،عمادیکاوه و زنش پر.مجرد بود شونیکیمتاهل بودن و فقط  شترشونیب.و دعوتشون کنم ارمیب ریآرشامو گ هیمیصم

آرشام فقط اون  یمیصم يهم که از دوستا دیدوست آرشامه و وح نیتر یمیصم رضایبودم عل دهیو خانومش ترالن که شن رضایلوفر،علین

که با  نیقبول نکرده بود اما بعد مثل ا دیاولش ام.نهیبب مویخوشبخت دیام خواستیم مدل.دعوت کرده بودم دمیو ام نایم یمن حت.مجرد بود

ساعت  هیبودم  دهیکه براش خر ییکادو.شب منحصر به فرد باشه هیآرشام  يبرا خواستمیخالصه که م.شده بود یراض نایم دیاصرار شد

 دادیکه آرشام بهم م ییمدت با پوال نیتو ا.بابتش داده بودم اما مهم نبود و ارزش آرشامو داشت ونیلیکه حدودا چند م.بود متیگرون ق

زانوم بود و  يبود که تا باال دیسف يدکولته  هیاسم لب.ساعتو جور کنم نیمقدار پول پس انداز کنم که باعث شد بتونم پول ا هیتونسته بودم 

 دیپاشنه بلند سف يبا کفشا.بازوهامو بپوشونه یکه لخت ودمب دهیهم پوش دیسف ریکت کوتاه حر هی.باز نبود ادیهم ز قشیدو بنده بود و 

 ختهیطرفم ر هیبودم و لخت لخت  دهیکشموهامو اتو .نرفته بودم شگاهیارا.ومدیبهم م یلیبه نظرم خ.موهامو هم بلوند کرده بودم.یمشک

.بود که زده بودم یبود رژ قرمز رنگ هصورتم شد یکه باعث قشنگ ییزایچ نیاز مهم تر یکیبه نظرم .بودم و باالشم فاکل کرده بودم

 دشیآرشام با کل که یموقع.ستادمیو من رفتم کنار در وا میقبل اومدن آرشام همه چراغا رو خاموش کرد.که شب شد و همه اومدن خالصه

؟ییخانومم کجا ازین ازین:خونه رو نداشت چون داد زد یکیتار دنیدرو باز کرد انگار توقع د

.آرشام:و صداش زدم ستادمیرفتم بغلش وا عیسر

دلم؟نکنه برق  زیعز يستادیوا یکیگلم؟چرا تو تار يجانم؟کجا بود:طرفم و دو طرف صورتم رو با دستاش گرفت و گفت برگشت

؟يدیرسرفته؟ت

به  یآرشام با تعجب نگاه.آرشام بود  يدوتا دستا نیصورتم ب کهیبرق بردم و زدمش و چراغا روشن شد در حال دیاروم به طرف کل دستمو

چه خبره؟ نجایا:مهمونا انداخت و گفت

 يواا.خانومم.ترکوندنیم هم يچه الو.کنه زتیواسه تولدت سورپرا خواستیخل و چل م ازین نیتولدت بود ا.اقا آرشام یچیه:گفت ترنم

.رهیمنو بگ یکی.خدا جون
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.کجاست میاون لباس طوس نیتو اتاق بب ایب ازین:گفت آرشام

اقا آرشام عرعر ماهم که  یمنظورم به خودمه ول نیببخش نیدوس دار یجون هرک دیبا عرض پوزش شد یبال نسبت همگ:گفت نازیپر

.دیببخش کنه؟بازم دایرو پ تیواست لباس طوس ادیداره م.خر

تو اتاق آرشام  میتا رفت.و من همراه آرشام رفتم تو اتاق دنیخند هیدختر جالب یلیبودم خ دهیچند ساعت فهم نیکه تو ا نازیبه حرف پر همه

.ها شهیاالن حالم بد م وونهینکن د:گفتم.منو بغل کرد و چرخوند دور اتاق

.مونده بود تولدمو تادیتشکر که  ایدن هی.ممنون خانومم:و گفت دیبوس مویشونیپ

.گهید میبر ایب زمیعز:و گفتم دمیزدم و دستشو کش يلبخند

.ستایوا ازینه ن -

جانم؟ -

.که يرو نداد هیاون لباس طوس زمیعز:زد و گفت یقشنگ لبخند

 خواستمیاال فقط مخوبه ح:گفت.اتاق و خودمم چشمامو بستم يکردم و اونو هل دادم سمت گوشه  دایو رفتم از تو کمد لباسشو پ دمیخند

.عوض کنم راهنمویپ

.حوصلم سر رفت.حرف نباشه زود باش -

رنگش چه  یبلند طوس نیاست يمردونه  راهنیکه پ دمیچشمامو وا کردم و د.چشماتو وا کن:گفت یآرشام که م ياز چند لحظه با صدا بعد

آرشام هم از .آرشام تولدت مبارك خوندن يدست زدن و برامتوجه ما شدند شروع کردن به  یو تا همگ رونیب میاز اتاق رفت.ادیقد بهش م

همه رو دعوت کرد و  دیجونم که زحمت کش ازیو البته ن:اومدن و بعد رو به من گفت دنیه تشکر کرد که زحمت کشی یهمشون به طور کل

.کنم یداره که اونو تو خلوت جبران م ژهیتشکر و هیبود  ادشیتولدمو  نکهیاز همه مهم تر ا

 ادیز ادیگذاشتم تو ضبط و صداشو ز يد یس هیرفتم .دیرس نایو ا دنینوبت رقص.ریو من فقط سرخ شدم و سرمو انداختم ز دنیخند همه

 دیبار آرشامم متوجه ام هی یحت.کنه یرنگ عوض م یکه چطور زل زده به من وه دمیدیبود و م دیمدت حواسم خوب به ام نیتو تمام ا.کردم

 نیازم سوال بپرسه برا هم خوادیمطمئن بودم شب که همه رفتن م.اکتفا کردم ياه کرد که منم فقط به لبخندنگ نبه م عیشد و بعد سر

و  رضایمن از عل.و ترالن پا شدن و رفتن وسط رضایضبط بلند شد اول از همه عل يصدا یوقت.خودمو اماده کرده بودم که جواب سواالشو بدم

بودن ازدواج ما با خبرن چون مطمئنا  يجفتشون از اجبار دونستمیم.باشن تونستنیم یخوب يتابه نظرم دوس.خوشم اومده بود یلیترالن خ

ناچارا رفتم و  دهیفقط کنار وح یخال يجا دمید یو وقت دینگاهم رو تک تک مبال چرخ نمیبش خواستمیم یوقت.گفته بود رضایآرشام به عل

جاتو با  شهیکاوه م:انداخت و بعد رو به کاوه که کنارش نشسته بود کرد و گفت دینگاه به وح هینگاه به من و  هیآرشام .نشستم دیکنار وح

؟یعوض کن ازین

.نجایا دینیبش دییخانم بفرما ازین:از جاش بلند شد و رو به من گفت عیو بعد سر.االن نیاره هم:و گفت دیرو فهم هینگاه به من قض هیبا  کاوه

.چشم -

م؟یبرقص یشیپا م ازین:و ترالن تموم شد آرشام به من گفت رضایرقص عل یوقت.ر آرشام نشستمبعد از جام بلند شدم و رفتم کنا و

.باشه -
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 یکم بود و براحت یلیاما بازم فاصلمون با هم خ میدیرقص یکه تانگو نم نیبا ا.میتا برقص میبعد از جام پا شدم و همراه آرشام رفت و

خانومم؟ يخوشگل شد یلیخ یدونیم:آرشام گفت.میبا هم حرف بزن میکنمتوجه خودمون  گرانویکه د نیبدون ا میتونستیم

.اررره -

.یرقصیهم خوشگل م یلیخ -

.زمیتوهم عز -

اما خب  ادیکه بدم ب نینه ا.دنیرقصیکه مثل خانوما م ییاز پسرا ومدیمن خوشم نم.مردونه و قشنگ بود یلیحرکاتش خ.گفتم یم راستشو

بالخره رقصمون تموم شد و من با .گهیعاشق شده بودم د.دمیپسندیآرشامو م زیمن همه چ ییجورا هی ینعی.دمیپسندیم شتریرقص آرشامو ب

بعد  يو باز کردن کادوها بمونه برا کیو خوردن ک میقرار شد اول شام بخور دنیبارو رقص هیکه همه  نیدم و بعد از ایسحر و ترنم هم رقص

من خودم .گویو در اخر م يفسنجون و خورشت قورمه سبز چه،خورستیپلو با ماه یباقال:شام چند نوع غذا درست کرده بودم يبرا.از شام

 یمطمئن شدم همه کامل خوردن و راض یبعد از خوردن شام و وقت.بودم دهیاز اوا پرس.آرشامم دوست داره دونستمیبودم و م گویعاشق م

 ياوردم و گذاشتم رو به رو کویامون هضم بشه به کمک سحر کتا غذ میخورده صبر کرد هیکه  نیجمع کردم و بعد از ا زویهم بودن م

بود از  یشکالت کیک.میببر کویرو اورد و آرشام دستمو گرفت تا باهم ک چاقوادا و اطوار  یسحر با کل.آرشام و خودمم کنار آرشام نشستم

دلم روش نوشته بشه  زیعز يداشتم به جادوست  یلیخ.تولدت مبارك زدلمیآرشام جان عز:من عاشقش بودم و روش نوشته بود کهییاونا

من بود که  يکادو کادو نیکه اخر.نوبت کادوها بود کیبعد از خوردن ک.زدیاز برنامه هام رو به هم م یلیکه داشتم خ يعشقم اما خب غرور

ختم که با اخم زل زده بود به ما و اندا دینگاه به ام هی.دیو پر محبت بهم انداخت و بعد اروم گونمو بوس زینگاه تشکر ام هی دنشیآرشام با د

 نیچرا اخمشم برام دلنش ایخدا.اخم کرده بود.شد و چشماش به خون نشست دیآرشام متوجه نگاهم به ام.سرخ شده بود تیاز فرط عصبان

شدم؟یم يطور هیو  ومدیبود؟چرا از تک تک حالتاش خوشم م

من رفتم تو اشپزخونه و مشغول شستن ظرفا شدم که متوجه شدم آرشام بدون مهمونا عزم رفتن کردن و بعد از رفتن اونا بود که  بالخره

هنوز  یعنید؟یبگه رفت خواب ریکه بهم شب بخ نیبدون ا نکارش؟چرایا یچ یعنی.ومدین رونیهم ب گهیتوجه به من رفت سمت اتاق و د

رو تخت .دهیکه به پهلو رو تخت دراز کش دمیخواب درفتم تو اتاق  یوقت.ابو بستم و راه افتادم طرف اتاق ریناراحته؟دستامو شستم و ش

آرشام جونم؟:نشستم و گفتم

؟يآرشام قهر:باز گفتم.نداد جواب

 هی دیمن و ام نیکه ب يکه متوجه شد دونمیهم م نویو ا.یکن یبه حرفام گوش م يو دار يداریب دونمیآرشام م نیبب:گفتم.جوابمو نداد بازم

که بهم  ییاز پسرا یکیبا  حیتفر يو برا ينطوریسالم بود که هم 15فقط :بزار از اولش برات بگم.شمیمنکرش نم.اره بوده.بوده یداستان

از  یلیبود و چشم خ يا افهیپسر خوش ق.سال از من بزرگ تر بود 5.تاج بخش دیام.بود دیاسم اون پسر ام.دوست شدم بودشماره داده 

بودم اما  نیکه من بهتر ستین نیحاال منظور من ا.خواستیرو م نایبهتر شهیبود هم افهیاما به همون اندازه که خوش ق.دخترا دنبالش بود

کردم که تونستم دل  یمن فقط به خودم افتخار م.از طرف من در کار نبود يعالقه ا چیه لیاوا.کرده بود ابانتخ یدوست يمنو برا دیخب ام

رو  یخاص یوابستگ کایرو بره امر یمجبور شد دو ماه دیام یاز شش ما وقت بعد...اما بعد از شش ماه.ارمیپسر مغرور و جذابو به دست ب نیا

گرفتم  مینبودم و تصم يبود من اصال دختر مغرور يکه پسر مغرور دیبر عکس ام.ختمیر یم کبهش احساس کردم اونقد که تو نبودش اش



کاربر انجمن نودهشتیا غزل پور شاکر –  پایان  ناپیدا                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧

تجربه  نیاول.کنه منو تنها نزاره یسع گهیه شدم و دبهش گفتم بهش وابست...اومد بهش گفتم یوقت.برگشت به حسم اعتراف کنم دیام یوقت

از  میسال و ن هیو حدود  گذشتیم ينطوریروزا هم.دارم ییکه بهش حسا مبهش بگ ایراحت نیبه ا دیکه نبا دونستمیبود و نم میدوست ي

کردم شکوفه از رو حسادتش به  اون موقع فکر.دهیدختره د هیبا  دویاز دوستام بهم خبر داد که ام یکیروز  هیکه  گذشتیما م یدوست

که  نیتا ا رفتیم شیخوب پ یهمه چ.ادامه دادم دیبا ام مینکردم و به دوست یحرفو بهم زده و به حرفش توجه چندان نیا دیمنو ام یدوست

اس ام اسامو و نه نه .دادیاما جواب نم دمیبهش زنگ يخبر یبعد از سه روز ب.قطع شد زدیبار به من زنگ م 5 يکه روز دیام يهو تماسا هی

 ابونیشد و تو خ داشونیشده بود بالخره اقا پ دهیکش مارستانیکارم به ب دیاز حد برا ام شیب یمن از شدت نگران یبعد از دوهفته وقت.زنگامو

ت اون روز قلبم شکس.آرشام من واقعا شکستم.خوشش اومده گهید یکیکنه گفت که از  یم ينطوریکه چرا ا دمیو ازش پرس دمشیکه د

تالش خودم شدم  یو با کل زوربه  یکه بالخره به خودم اومدم و بعد از مدت نیبعد از رفتنش افسرده شده بودم تا ا.بازم التماسشو کردم یول

.شدیم گهیبه هم د دیکه باعث نگاه کردن من و ام ییبود اون ماجرا نیا.از غرور بودم یبار کوه نیتفاوت که ا نیبا ا.یشگیهم ازیهمون ن

تو خودم بودم که متوجه نشدم آرشام به سمتم  نقدیا یعنی.کنه یم گامیکه آرشام به سمتم برگشته و داره ن دمیخودم اومدم و د به

.دلم زینکن عز هیگر:سرمو تو اغوشش گرفت و گفت.برگشته

ه؟یگر:تعجب گفتم با

.گهیاره د -

اشکمو دراورده؟ یاون لعنت بازم فکر کردن به یعنی.بود سیخ سیصورتم خ.دمیبه صورتم کش دستمو

سوال ازت بپرسم؟ هی شهیم ازین:گفت آرشام

.بپرس-

؟يتو هنوزم دوسش دار...تو -

.االن ازش نفرت دارم:نفرت گفتم با

.گذار بوده که آرشام فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد ریتاث نقدیبودم لحنم ا مطمئن

م؟یاجازه هست بخواب:گفتم

؟یشیمن تیلباسا اذ نیبا ا -

.شهینم تینباش خانومت اذ زم؟نگرانیعز ینگرانم:گفتم طنتیبهش زدم و با ش یچشمک نیکه نگرانم بود خوشحال شدم برا هم نیا از

فروغ  ياز شعرا یکیاز  کهیت هیو  شدیدور کمرم حلقه م شهیآرشام بود که مثل هم يتخت و چند لحظه بعد دستا يرو دمیبعد دراز کش و

:ونو زمزمه کردماومد تو ذهنم و ا

اغاز دوست داشتن است يار

داستیراه نا پ انیپا گرچه

شمیندیدگر ن انیبه پا من

.باستیدوست داشتن ز نیهم که
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شب بود و آرشام هنوزم از  مهین کیساعت .هیآرشام چ ریهمه تاخ نیا لیدل دونستمینم.کردم یم یدلهره طول و عرض سالن رو ط با

آرشام درو باز کرد و .به سمت در دمیدو عیسر.تو قفل در اومد دیچرخش کل يصدا.تموم وجودمو گرفته بود دلهره.کارخونه برنگشته بود

 یشم؟نگفتیمن نگران م ی؟نگفتيبود ؟کجايایم رید ینگفت ؟چراياالن وقت اومدنه؟چرا االن اومد:خونه داد زدم وتا پاشو گذاشت ت.اومد تو

....که از نبودن تو ياونم با دلهره ا یبزرگ نیخونه به ا هیتک و تنها تو  ازین

.پاشو برو تو اتاق:گفت.هیگر رینتونستم ادمه بدم و زدم ز گهید

حال خودمو  نیاما با ا.دمیترس یاز مست بودن مردا م شهیهم.دمیترس.ومدیشدم که از دهنش م یالکل يکه دهنشو باز کرد متوجه بو نیهم

 تمیکه از صد فرسخ يگند يبو نیاز ا.يکجا بود یکه تو بگ ستین یاجیالبته احت.راه رفتدلم هزار .يکجا بود یبگ دیبا:نباختم و گفتم

اره؟.یتلل یللی یپ يبود رفتهمشخصه معلومه که 

.ازینزار دستم به روت بلند بشه ن.گفتم پاشو برو تو اتاق:دیداد کش محکم

؟یزنیمن داد م ؟سریکن یم خیمنو توب يمقصر یخوبه جناب عال -

با من با خشونت رفتار  يکه بخوا یمن هست یتو ک.بازومو ول کن:با خشم داد زدم.گرفت و محکم منو به سمت اتاق هل داد بازوم از

که بابات کارخونه رو به نامت کرد از هم  نیمنو تو بعد از ا.ياشتباه فکر کرد.ااقا ؟اره؟نهیشوهرم یکنیفکر م ؟نکنهیمن هیک ؟هان؟تویکن

.میشیجدا م

 نیاخه ا.دمیدر از جام پر يکه از صدا يو درو محکم بست طور رونیمنو با قدرت رو تخت پرت کرد و خودشم از اتاق زد بحرفم  نیا با

اگه .کنم یکارو نم نیکه باباش کارخونه رو به نامش کرد ازش جدا بشم؟نه نه نه من ا نیبعد از ا خوامیواقعا م یعنیبود من زدم؟ یچه حرف

داد .بود دهییوگرنه که گاوم زا.حرفم نخواست شوهر بودنشو بهم ثابت کنه نیحاال شانس اوردم با ا.شمینابود م.رمیم یفته من میاتفاق ب نیا

مدتم دلم به حالت سوخت با خودم گفتم بزار در حقش لطف کنم  نیمن ا.میزودتر اقدام کن میتونیزمان طالقمونو م ياگه دوست ندار:زدم

.صبر کنم تا کارخونه به نامش بشه

.خفه شو:زد ادد

مطمئن بودم مست .دهیخدارو شکر کردم که رو کاناپه خواب.کاناپه خوابش برده بود يفکر کنم رو.ومدیازش ن ییصدا گهید یاز مدت بعد

.زدیخورده بود و خطر ناك منوشیدنی  اما بالخره  ستین

*آرشام*

 ایبگذرم؟توانشو داشتم؟خدا ازیبه خاطر غرورم از ن خواستمیم؟مبکن خواستمیم کاریچ.بودم و به سقف زل زده بودم دهیکاناپه دراز کش رو

از همون اول با  ازیکه منو ن يو طبق قرار کنهیکارخونه رو به نامم م گهیکنار و گفت که تا دو هفته د دیداشتم؟امروز بابا تو کارخونه منو کش

قول و  ریز میکه نزن میغرور داشت ياونقدر ازین و هم نهم م.میگرفتیکه کارخونه به نامم شد طالق م نیبعد از ا میهم گذاشته بود

که  گفتیم یکیبه اون  مونیکیحتما  دیبا.بود نینره وضع هم ششیقرار و از پ ریکه بزنه ز خواستیم یکیاز اون  مونیکیتا .قرارمون

.میما هردومون کوه غرور بود.فتادیوقت نم چین اتفاق هیو مطمئنا ا.دوستش داره

 دم،ودکایکش گاریس.دمیچرخ یم ابونایخ يهدف تو یب.رونیصبر نکردم و از کارخونه زدم ب گهیخبرو به من داد د نیبابا اکه  نیاز ا بعد

.کدوم ارومم نکرد چیه...خوردم اما
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همه که  یمن.کنم هیبرام سخت بود گر.ازادش کنم خواستمیو نم تونستمیاما نم.گرفته بود دنموینفس کش يتو گلوم بود که جلو يزیچ هی

 گهیاما االن د.کردن منو سبک کنه هیگر زاشتمینم.ختمیر یغم و غصه هامو تو خودم م شهیهم.دنیدیم یبه زور ازم اشک اممیتو بچگ گنیم

 مویگر یبعد از مرگ مادرم تا حاال کس.بهش اجازه دادم بشکنه.سوزوندیگلومو م.خفم کرده بود یبغض لعنت نیا.شمنفس بک تونستمینم

 میکه جفتمون داشت يغرور نیرو برا بنده هاش گذاشته؟هم یاخه خدا چرا غرورلعنت.شد يگونم جار يقطره اشک روچند .بود دهیند

..بندازه ییجدا نمونیب خواستیم

..!یلعنت

***

 نمیبب ادمنستیبهش کردم و وا یسالم.افتادم شبید ادی.شورهیکه داره ظرف م دمیتو اشپزخونه د ازویو ن دمیظرفا از خواب پر يبا صدا صبح

بودم و  دهیبدنم کرخت شده بود چون رو کاناپه خواب.تو اتاق خواب و درو بستم و رفتم حموم دمینه و از جام بلند شدم و پر ای دهیجواب م

که  مدیو د رونیلباسام از اتاق رفتم ب دنیبعد از پوش رونیاز حموم که اومدم ب.بدنم خوب بود یو برا کرخت اوردیاب گرم حالمو جا م دیشا

از؟ین:گفتم ازیعقب و نشستم روش و به ن دمیکش ویو صندل زیرفتم سر م.خورهیداره صبحونه م ازین

.کنم باهام حرف بزن یخواهش م:گفتم.نزد یحرف ه؟امایچ یعنی.معلوم بود زل زد بهم يکه ازش دلخور ییباال اورد و با چشما سرشو

بله؟:گفت یاروم يصدا با

.خوامیازت معذرت م.و هلت دادم دمیحالم دست خودم نبود و سرت داد کش.وامخیمعذرت م شبیمن بابت د -

.اشکال نداره:و باز با همون لحن اروم گفت نییانداخت پا سرشو

.نمیرو تو چشمات بب يدلخور خوامینم.کنم یازت خواهش م.منو ببخش ازین.من سر خانومم داد زدم.چرا داره -

.خاصش اشک جمع شده بود يتو چشما.چشماش تو اشک غوطه ور بودن!من يخدا.کردسرشو اورد باال و بهم نگاه  دوباره

ساعت شد دو  هی.ساعت گذشت هی.يومدیاما تو ن.برات شام پختم و منتظرت نشستم.منتظر اومدنت.منتظر تو بودم شبیمن د:گفت

....ساعت،دو ساعت شد سه ساعت و

و تو فقط  دمیکردنتو پرس رید لیبودم با داد ازت دل یو از دستت هم عصبان شدمیم تلف یمن که داشتم از نگران.يکه بالخره اومد نیا تا

 یالکل يمتوجه بو یو حرفتو گفت يدهنتو باز کرد ی؟نه؟نبود؟وقتيکوچولو هم بهم بد حیتوض هی یحق من نبود حت یعنی.برو تو اتاق یگفت

حس  يخورد چیزي دمیفهم یو من وقت.خونه يایشام م يبرا يبودم گفته بود دهیظهر که ازت پرس ادمهی.ومدیم نتشدم که از ده

خبر  هی یواست از من مهم تر بود که به خاطرش حت یلعنت زهرماريحس کردم اون )اشکش اومد دیجا که رس نیبه ا... (حس کردم...کردم

 ییحسا نیمن از ا..يداد حیبود ترجبه زنت که تو خونه منتظرت  يبخور یخواستیکه م ور ینوشیدنیحس کردم که تو اون .يهم به من نداد

.يکه بهم زد ییبکنم ازرده شدم نه از حرفا يکه تو باعث شد

بود؟ یچ يپخته بود شبیکه د ییحاال غذا.من اشتباه کردم.دیجان ببخش ازین:تو بغلم گرفتم و گفتم سرشو

.يقورمه سبز -

؟يکرد کارشیچ ولیا -

.سطل اشغال ختمشیر -
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بود سطل اشغال؟ ختهیمن درست کرده بود رو ر يرو که برا ییناراحت شده که غذااز دست من  نقدیا یعنی

.دیببخش.زمیعز دیببخش:نوازش کردم و گفتم موهاشو

سوال بپرسم؟ هی شهیآرشام م -

.بپرس زمیجانم عز -

.خواهشا راستشو بگو ؟فقطيخورده بود نوشیدنی یبرا چ شبید -

.فهمه یم ایزود نیاون به هر حال به ا.گم؟ارهبهش ب دیبا یعنیگفتم؟ یم یچ.شدم ساکت

...ازین: و گفتم دمیکش یقیعم نفس

.آرشام راستشو بگو -

...و کنهیکارخونه رو به نامم م گهیگفت که تا دو هفته د...گفت.بابام اومده بود کارخونه شبید -

.و طالق:گفت اروم

.يبخور  یحق داشت نمیبیه محاال ک:سمت اتاق گفت رفتیکه م یاز جا بلند شد و در حال و

.رفت تو اتاق عیسر و

***

*ازین*

  

هشتم فصل

چه قد سخته،چه قد .بد یلیخ.بد بود یلیحالم خ.رو تخت پرت کردم و سرمو فرو کردم تو بالشت تا صدام به گوش آرشام نرسه خودمو

برم بهش بگم  تونستمیمن م.یبکن یکارم نتون چیا هام یهمه کار بکن یتونیم نکهیا نیو در ح رهیم شتیعشقت داره از پ ینیسخته که بب

 نکارویا.که توش غرورم بود یاما عشق.بخونم تونستمیتو نگاه آرشام عشقو م.مونهیمطمئن بودم اگه بهش بگم بمونه م.خوامشیبمونه و م

و اهنگ  واریمو دادم به د هیکردم تک هیخورده گر هیکه  نیبعد از ا.نتونم بکنم يکار چیه شدیباعث م یغرور لعنت نیبکنم اما ا تونستمیم

هق هق  میاول عاشق يمثل روزا کنمیاغوشتو به روم نبند بدون تو دق م:ختمیکردم و اشک ر یناحمدوند روهم گذاشتم و باهاش همخو

 ویزندگ نیموم ابدون تو ت خوامیمن نم*که دنبالم کنه یحت میجز تو خوشحالم کنه دلخوشه با تو ناخوش ایتو دن تونهینم یک چیه کنمیم

.ویدلبستگ یشکیتو وا کنم رو ه یب شهینم ویزندگ نیبدون تو تموم ا خوامیمن نم ویدلبستگ یشکیتو وا کنم رو ه یب شهینم

مطمئن بودم که هر چه قدرم  یول.بشم یخال خواستیبود که دلم م نیمهم ا.نه ای شنوهیبرامم مهم نبود که آرشام صدامو م.کردم یهق م هق

زنگ  میگوش...سخت یلیخ.از عشقم جدا شدن برام سخت بود.ستیشدن ن یخال هیگر نیپشت ا یبه قول.شمینم ینم خالک هیکه گر

؟بله:جواب دادم.اوا بود.خورد

؟یخوب.زمیسالم عز -

.اره.سالم -

از؟یچرا صدات گرفته ن -
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.خواب بودم -

.ارزه یشدن از خواب م داریمطمئنم که به ب.خبر خوب برات دارم هیراستش .کردم دارتیکه زنگ زدم ب دیببخش يوا -

؟یچ -

!شمیمن دارم عروس م -

؟یچ -

.شمیدارم عروس م گمیم -

شه؟یم ؟مگهییهو هی.فهممینم -

.کنم فیهم برات تعر نمتیهم بب خوامیاونجا؟م امیب شهیم -

.ایباشه ب:نداشتم اما گفتم ویشکیه يحوصله  یعنی.شو نداشتم حوصله

.يفعال با.سه سوت اونجام -

.خدافظ -

.رونیب رمیدارم م:که به من نگاه کنه گفت نیدفعه در باز شد و آرشام اومد تو و بدون ا هی.تماسو قطع کردم و

باز موند و مبهوت به من  يچهره ام دهنش همونطور دنیبود باال اورد و خواست دهن باز کنه که با د نییبعد سرش رو که تا اون لحظه پا و

.خدافظ:از چند لحظه گفت بعد.شد رهیخ

.خدافظ:زمزمه کردم اروم

مثل آرشام شوکه .نهیا ياز جام بلند شدم و رفتم جلو.اندازه بهت زده شد نیبود که آرشام تا ا یتو چهره ام چ دونستمینم.بست و رفت درو

 یدوش گرفتم تا بلکه از سرخ هیو رفتم  نیبرا هم نهیبب يطور نیاوا منو ا خواستیدلم نم.سرخ شده بود یلیچشمام خ...چشمام.شدم

 شهیبر عکس هم نیبه خاطر هم.ادیتا ب دیکش یطول م میساعت و ن هیما دور بود و  ينسبت به خونه  نایخونه اوا ا.بشه مخورده ک هیچشمام 

بهم ارامش .داشتم ازیحموم ن نیبه ا.ساعت اونجا بودم هیرفتم حموم حدود  یبار وقت نیگرفتم ا یدوش م قهیدق 10که در عرض 

 رونیو از اتاق رفتم ب دمیچیحوله رو محکم دور خودم پ.کردیاما سرم به شدت درد م.شده بود بهتر یکم هیچشمام  رونیاومدم ب یوقت.دادیم

 دهیمن که خجالت کش.شد رو من رهیعقب گرد کنم که متوجهم شد و خ خواستمیم.اما تو اشپزخونه با آرشام مواجه شدم.مسکن بخورم هیتا 

؟ينرفته بود رونیب ؟مگهیکنیم کاریچ نجایتو ا:گفتم ومدیکه از ته چاه در م ییاودم و مطمئن بودم گونه هام تا االن سرخ شده با صدب

.تازه اومدم:گفت یاروم يمثل من با صدا اونم

.اهان -

...اوا یراست:گشتم سمتش و گفتمبر نیبرا هم.نجایا ادیاومد بهش نگفتم که اوا داره م ادمیهو  هیبرگشتم و خواستم برم که  و

کردم خودمو از اغوشش جدا کنم که  یسع.بوده میبرگردم به سمتش اون تو دو قدم خواستمیم یوقت دمیفهم.تو اغوشش فرو رفتم که

؟یهم تو بغلم باش هیثان هی یحت يکه دوست ندار ادیاز من بدت م نقدیا یعنی:محکم منو گرفت و گفت

.سین نطورینه اصال ا:تمو گف نییانداختم پا سرمو

.يخوریسرما م.برو تو اتاق گهید:گفت یکاشت و با لحن محکم میشونیاروم رو پ ياز خودش جدا کرد و بوسه ا منو
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.باشه:و گفتم نییانداختم پا سرمو

؟یاوا چ یراست:رومو برگردوندم و به سمت اتاق رفتم که داد زد و

.نجایا ادیب خواستیاوا م -

.گهیبرو د.باشه -

صورتم  الیخینداشتم پس ب شیحوصله ارا.یاب یرنگ ساده برداشتم با شلوارك ل یتاپ زرشک هیبه اتاقم رفتم سمت کمد و  دمیرس یوقت

.دختر بچه ها بشم هیبستم که درست شب یشدم و موهامو هم با کش دم اسب

به حالت  میکرد یکه باهاش دست دادم و سالم و احوالپرس نیا بعد از.طبق انتظارم اوا بود.بعد زنگو زدن و رفتم در رو باز کردم قهیدق چند

 هی.گذاشت رو اپن و اوا رو به خودش فشرد خوردیرو که داشت م يارشام هم قهوه ا.دو رفت سمت ارشام و خودشو تو بغل اون انداخت

به خودم .گاز گرفتم نموییو لب پا دمیاز فکر خودم خجالت کش.شدیاما نم.اون بودم يمن جا خواستیدلم م.کردم يسودلحظه به اوا ح

هر چه قدرم که بهش .من عاشقشم:بعد خودم جواب خودمو دادم ؟ویتاب یب نقدریچرا ا از؟پسین ياالن تو بغل ارشام نبود نیمگه هم:گفتم

 -  رم؟یوقتتو بگ تونمیلحظه م هی یداداش:اوا به ارشام گفت.طلبه یاونو م هیدلم هر ثان.براش تنگه مباشم و تو بغلش باشم بازم دل کینزد

بهت  يزیچ هی خوامیآرشام م:اوا باز گفت.بود رفتن و روش نشستن یکیکه اون نزد يو بعد هردو به سمت مبل دو نفره ا. گلم يدار اریاخت

 - .  تو بگوحاال -. کن تویحاال سع - . جهت قول بدم یب تونمینم.بشنوم دیاول با یول.زمیعزبگو .هومممممم -. یاما قول بده ناراحت نش.بگ

چرا .خوب لهیخ -گفتم ادامش؟  -. گهیا داداش ناراحت نشو د -خوب؟ :ارشام رفت تو هم و گفت ياخما. داداش برام خواستگار اومده

 دونمیحاال نم.دونستمیتر از تو م کیخودم رو کوچ شهیهم.گوش کردم تبه حرف شهیکه ازت بزرگترم اما هم نیداداش با ا ؟راستشیزنیم

منم تا حاال .يبا ازدواج کردن من مخالف بود شهیچرا تو هم دونمینم.حسو بهت داشتم نیبوده و ا ينطوریا شهیب به هر حال هماما خ.چرا

باهاش .دوستش داشتم...یدونیخوب م.خواستگارم با همه فرق داشت یکی نیکدوم از خواستگارم به دلم نشسته بودن اما ا چیه

موضوع رو به بابا گفتم  نیا یوقت نیبه خاطر هم.یکن یمخالفت م دونستمیم.کامران صولت.رانهاسمش کام.شناسمشیخوب م میلیخ.همکارم

بعد .مدت هفت ماه هب.میبشه و به هم محرم بش يجار نمونیساده ب تیمحرم ي غهیص هیمحظر و  میبابا گفت که بر یکه ممکنه مخالفت کن

وضع .داره ریمادر پ هیفقط .کرده بود قیبابا دربارش تحق.بود یقعا پسر خوباخه کامران وا.منم با کله قبول کردم.میاز اون ازدواج کن

 شکه زن نیبابا گفت بعد از ا.فقط مادرش و بابا همراهمون اومدن محضر.میبله برون نگرفت.میراستش سه روز محرم شد.خوبه شونمیمال

جشن  گهیهشت روز د.منم قبول کردم.يریشده قرار بگ و به تو خبر بدم که مثال تو عمل انجام امیشدم هرچند موقت اما اون موقع ب

 نیهم.میریگیرو تو باغ م يجشن نامزد.میهمه بدونن که نامزد کرد میدوس دار.میهمه رو دعوت کن میخوایم.داداش مونهینامزد

و  کردمیالن داشتم به اوا نگاه ممنم تا ا.به ارشام انداخت یمدت بسته بود باز کرد و نگاه نیو بعد چشماشو که تا ا. که نگفتم دیببخش.گهید

چشماش از زور خشم قرمز شده بود و دستشو مشت !ارشام يوا.ارشام ثابت موند ياوا نگاهم رو نکاریکه با ا.به ارشام نداشتم یاصال توجه

و بزاره اوا حرفشو  ادیکنار ب تیعصبان نیمتعجب بودم که چطور تا االن ساکت بوذه و تونسته با ا.کرده بود و صورتش هم عرق کرده بود

پخش  نیزم يخورد و رو یاوا تکون.به صورت اوا زد یلیهو منفجر شد و از جاش بلند شد و س هیفکر ها بودم که ارشام  نیتو ا.ادامه بده

ن که م میریاحمق؟هان؟مگه من داداشت نبودم؟گ يدختره  يکرد نکارویا يخبر بد منبه  نکهیبدون ا یبه چه حق:ارشام با داد گفت.شد
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بلند کرد و با  نیزم يو بعد اوا رو از رو... گفت يزیچ هیحاال بابا .یو بهم بگ يایکه ب يمن قائل نبود ياحترام برا نقدریتو ا کردمیمخالفت م

تو صورتش که رفتم سمت ارشام و دستشو که رو هوا بود گرفتم و  بکوبهدوم رو  یلیو اومد س ؟يکرد نکارویبگو چرا ا:گفت ادیفر

تو :و گفت یطرف هیبا دست محکم هولم داد . نزنش گناه داره.ازدواج کنه خوادینکرده که م یگناه چارهیه؟بیچ نکارایام تروخدا اارش:گفتم

تلو تلو خوردم وسرم محکم خورد به  یعقب عقب. مکن کارشیچ دونمیخواهر خودمه خودم م.یمن دخالت کن يتو کارا ستیالزم ن یکی

 یو براش خط و نشون م زدمیداشتم سر اوا داد م ينجوریهم* آرشام. *دمینفهم یچیه گهیو د.شدم نیو پخش زم واریو کنار د وارید

که  ازین دنیکردم و با د نگاه دادیکه دستش نشون م یجهت هی. نیبب ازوین.ارشام.ارشام:اوا داد زد.داد اوا سکوت کردم يکه با صدا دمیکش

 هوشیکه ب دمیبه سمتش و و د دمیدو عیسر.واریکه هلش دادم خورده به د یما موقعحت.چشمام چهار تا شد واریسر خورده بود کنار د

و اونو  اشزانوه ریدستم رو هم انداختم ز هیدستمو انداختم دور کمرش و  هیو بعد  میبه کمک اوا لباساشو پوشوند عیسر.زدینبضش م.شده

گذاشتم عقب و خودم پشت فرمون نشستم و  ازویو ن میدیرس نیه به ماشبالخر.رونیب ایزود درو قفل کن ب:و رو به اوا گفتم دمیبه اغوش کش

ه یداداش :اوا گفت.خودمو ببخشم تونستمیوقت نم چیه ي؟اونطوریچ ومدیم نمینازن ازیسر ن ییاگه بال.روندمیبا تموم سرعتم م.اوا هم کنارم

بالخره به .نزد یاونم ساکت شد و حرف.از دست توئه میکشیم یخفه شو که هر چ یکیتو :دمیبا غضب برگشتم سمتش و غر. خورده ارومتر

منم با .چشه نهیدکتر رفت باال سرش تا بب.کالفه بودم.کردن شیبستر.رو برانکارد میخوابوند ازویو به کمک پرستارا ن میدیرس مارستانیب

تا دکتر .اما من مردم و زنده شدم.رونینگذشت تا دکتر اومد ب قهیاز ده دق شتریب دیشا.کردمیم یو عرض راهرو رو ط ولداغون ط یاعصاب

. شوهرشم:گفتم عیسر.اورده ریدکتر هم وقت گ نیاه ا ن؟یشما از بستگانشون هست.سالم پسرم -شده دکتر؟  یچ:سمتش دمیاومد دو

فقط اون موقع  فتادهیبراش ن یاتفاق خاص:دکتر گفت.بهم دست داد یحس خوب هیاما با گفتنش .مجمله رو به زبون اورد نیچطور ا دونمینم

 نیتونیسرمش که تموم شد م.براش سرم زدم.اما االن خوبه و بهوش اومده.شده هوشیب نیکوچولو خورده بوده برا هم يضربه  هیسرش 

زل زده بود به روبه  ازین.بود يکه توش بستر یبه اوا رفتم سمت اتاق توجهبدون . اره پسرم - نمش؟یبب تونمیفقط م.ممنون.باشه - . نشیببر

منتشو  تونستمیکه مقصر کار من بودم اما نم نیبا ا.حتما باهام قهره.کرد گهیطرف د هیروشو به  عیکرد و سر یاخم دنمیاما با د روش

ساعت بعد  کی.رونیکنم از اتاق رفتم ب ین که معذرت خواهیو بعد بدون ا. ازیباور کن از قصد نبود ن:گفتم.جواب نداد.صداش زدم.بکشم

 تزایزنگ زدم دو تا پ میندار ییغذا دمید یوقت.همون اول رفت تو اتاق ودرم بست ازین.خونه میاز رسوندن اوا رفتمرخص شد و بعد  ازین

 تزامیرفتم سمت پ یمنم وقت.ندارم لیم:گفت اوناما .غذاشو بخوره ادیصدا کردم تا ب ازویسفارش دادم و بعد ن تزاهارویپ یوقت.سفارش دادم

بودم و خدا  دهیرو تخت دراز کش ينجوریهم* ازین. * رفتم تو اتاق تا بخوابم نیبرا هم.رهینم نییز گلوم پاا یچ چیه ازیمتوجه شدم بدون ن

و دستاشو دورم حلقه کرد و اروم  دیکنارم دراز کش.کنم که در باز شد و ارشام اومد تو یمنتمو بکشه تا اشت ادیکه ارشام ب کردمیخدا م

شدم و  شقدمیخودم پ نیبرا هم.کنه یازم معذرت خواه میمستق تونهیکه نم دونستمیم. برهیابم نماما من بدون تو خو..ماینکرد یاشت:گفت

بوسه . ریشب به خ -. یگیاره تو که راست م:گفت زدیکه توش خنده موج م ییبا صدا. میما که قهر نبود:دستامو گذاشتم رو دستاش و گفتم

.من با لذت تو اغوش مردم به خواب رفتم و. زمیعز ریشب تو هم به خ:موهام نشوند و گفت يرو يا

آرشام افتاد که رو به روم  يبسته  يتا چشمامو باز کردم نگاهم به چشما.شدم داریدستفروش از خواب ب هی يبا صدا 10ساعت  صبح

تا  رفتمیم دیبا اوا بود و من يچون امروز جشن نامزد.و خواستم از جام بلند شم دمیگونشو بوس.شدیمظلوم م یلیخواب خ يبچم تو.بود

آرشام محکم  يبخورم که متوجه شدم دستا یاومدم تکون.من ياونم فقط به خاطر اصرار ها.کرده بود یآرشام به زور با اوا اشت.رمیدوش بگ
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 تونهیو بدنت محکمه ادم نم يگنده ا نقدیاه آرشام تو هم ا:غر زدم یلب ریز.گرمم بود.کالفه شدم.تکون بخورم تونمیدورم حلقه شده و نم

؟یگفت يزیچ:باز کرد و گفت شماشوهو چ هی.خودشو از تو بغلت ازاد کنه

؟يبود داریتو ب نمیبب...زهیهان؟چ:و چشمام گرد شد و گفتم دمیترس

.اوهوم -

؟یاز ک -

.يدیکه گونمو بوس یاز همون وقت -

اوووف .کنهیکه در موردم نم ییاالن چه فکرا.بوده داریپس اقا از همون اول ب.گرگرفتم.حس کردم یپوستم رو به خوب ریخون ز دنیدو

بردم و داد  ادیخجالتمو از .یشیزشت م یلیخجالت نکش خانوم کوچولو که خ:باال اورد و گفت ن؟چونمویشانس گند تر از ا ایخدا

زم؟یجونم عز:گفت يزیام طنتیش يبا خنده .دمینش کوبیو با مشت به س.آرشام:دمیکش

.برم حموم خوامیولم کن م -

 يبا صدا.دمیکش یاز سر اسودگ ینفس نییاز تخت اومدم پا یچرا اما وقت دونمینم.نییاز تخت اومدم پا عیاز هم باز کرد و من سر تاشودس

 یاصال با من زندگ.برات سخته بودن تو اغوش من یلیخ کنمیاما احساس م ازیچرا ن دونمینم:آرشام به عقب برگشتم و بهش نگاه کردم

از اولشم به اجبار .ینش تیاذ گهیتا تو د میریگیکه بابا کارخونه رو به نامم کرد طالق م يزود نیبه هم.هینطوریا اطعق.دونمیاره م.کردن

...شده و دهیحاال هم که بابات طلبش بخش.بخاطر بابات.من هیتو زندگ ياومد

رو  یمگه من االن به جز تو کس.آرشام هیحرفا چ نیا.شششش:و گفتم نشیحرفشو تموم کنه و رفتم سمتش و سرمو گذاشتم رو س نزاشتم

آرشام؟ یفهمیم.یخونم تو همه کس من نیتو ا یتا وقت.دارم

و بعد منو از خودش جدا کرد و تو چشمام زل .رفتم یطرفه به قاض هیکه باز  نیمثل ا.دیببخش.فهمم یم.اره:دورم حلقه شد و گفت دستاش

.گلم يبهتره حمومتو بر گهید:زد و گفت

 میتصم.ستادمیدوش ا ریلباسامو کندم و رفتم تو حموم و ز.رونیاونم از اتاق رفت ب.ازش جدا شدم و به سمت حموم رفتم یحرف چیه بدون

 یلیمطمئنا عشقم خ.از آرشامم بگذرم یغرورلعنت نیبخاطر ا تونستمیمن نم.فکر کرده بودم یلیچند روزه خ نیتو ا.خودمو گرفته بودم

طالق  ایاونم دوسم داره  گفتیو م موندیم شمیپ ای.که دوسش دارم گفتمیروزا به آرشام م نیمه.ارزش داشت ماز غرورم برا شتریب

دوشو ...با حسرت از دادان آرشام.کردمینم یکه چرا بهش نگفتم و تا اخر عمرم با حسرت زندگ شدمینم مونیحداقل بعد ها پش.میگرفتیم

رنگ هم زدم و موهامو  یرژ صورت هی.یبا تاپ صورت دمیپوش یشلوارك مشک هی.لباسام سراغو رفتم  دمیچیکه گرفتم حوله رو دور خودم پ

 یمن که اماده شدنم طول.مراسم استرس نداشتم نیا ياصال برا.نشسته بود يو یت يآرشام جلو.رونیاز اتاق اومدم ب.بستم یهم دم اسب

مشغول درست کردن مواد .یبهتر از ماکارون ییچه غذاو .کردمیم رستناهار خوشمزه د هیآرشام  يبرا دیبا.رفتم تو اشپز خونه.دیکشینم

داره؟اروم  یمگه چ.ونیزیزل زده به اون تلو یآرشام از صب برا چ نیا دونمیمن نم.اماده بود یماکارون گهید کیشدم و تا ساعت  یماکارون

کوچولو  يکنجکاو هی.نبود یکه فوضولکارم  نیا اسم.نبودم یدختر فوضول.کنهیم ياس ام اس باز شیداره با گوش دمیکه د کشیرفتم نزد

خانم محترم :فرستادیبود م یک دونمیکه آرشام داشت برا همون طرف که نم یزل زدم به متن رمیوجدان درد بگ نکهیبدون ا نیبرا هم.بود

که  دوارمیام.نیم نشمزاح.بشه راحتخانومم ممکنه نا.شماره من رو به شما داده اما من زن دارم یک دونمیمن نم.نیزنگ نزن نقدریلطفا ا
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که آرشام گفت  نیاز ا.لویک لویاونم ک.شدیدلم داشت قند اب م ؟تویگیمنو م.و بعد دکمه سند رو زد..نمینب میگوش يشمارتونو رو گهید

برگشت .بشندخترا هم مزاحم شوهرم  کردمیفکر نم:دستامو دور گردنش انداختم و با ناز گفتم.مصر تر شدم ممیتو تصم.زنم،خانومم

 هیتو اسم  کردمیمنم فکر نم:ناراحت بشم با لحن خودش جوابشو دادم نکهیبدون ا.ازین یفوضول باش نقدریا کردمیمنم فکر نم:م و گفتسمت

.یفوضول يکوچولو موچولو رو بزار يکنجکاو

بود؟ یچ تیکار اصل.حرف نباشه.گهیبسه د -

کنه؟یم کاریچ نمیسر به اقامون بزنم؟بب هیکه  نیواجبتر از ا يچه کار -

بود حاج خانومم؟ یکارت چ ينه جد:زد و موهامو نوازش کرد و گفت یبا مهربون يلبخند

.حاج خانوم نشدم یبعدشم من که هنوز واقع.نود سالمه کنمیحس م.حاج خانومو زهرمار:به بازوش زدم و گفتم یمشت

.حاج خانومم یمکه تا بش برمتیخودم م -

.مینیبچ زویم يدونفر.زیسر م ایپاشو ب.اهار حاضرهرفت بهت بگم ن ادمیاصال !باز گفت -

حاج خانومم؟ یپخت یچ -

.یماکارون -

.دست حاج خانومِ گلم درد نکنه.اومممممم -

 لیکه موبا نیتا ا.میو مشغول غذا خوردن شد میدیرو چ زیم گهیبگم همراهش رفتم به اشپزخونه و به کمک هم د یحرف چیکه ه نیا بدون

بله؟:جواب داد رویگوش یلیم یبا ب لشیبه موبا یآرشام با نگاه آرشام زنگ خورد و

.سالم کیعل -

ام؟یب یچ يبرا -

ن؟یکمکت؟بعدشم مگه خدمتکار نگرفت امیکه االن ب يمنو ادم حساب کرد يمگه تو وقت خواستگار -

.اومدم.باشه بابا -

خودش بهم بگه  دونهیمن دوست داشتم اگر شوهرم منو قابل م.هیکنم و بپرسم ک یفوضول خواستیدلم نم.قطع کرد یبعد بدون خداحافظ و

حاج خانومم؟ يتو فکر:کنهیکه داره منو نگاه م هیادیآرشام به خودم اومدم و متوجه شدم که مدت ز يبا صدا.بهش زنگ زده یکه چه کس

.زنهیانگار داره با مامانش حرف م.حاج خانومم حاج خانومم.گهیبسه د.اه:گفتم ضیغ با

آرشام اولش بهت زده چند لحظه به من نگاه کرد و .دهنمو گرفتم يجلو عیگفتم و سر یحرف از دهنم خارج شد متوجه شدم که چ نیا تا

 یبه خوب گهید نویا.از نقطه ضعفاش بود یکیمامان آرشام .يوا.با غذاش شد ياخم کرد و نگاهشو ازم گرفت و مشغول باز عیبعد سر

منو آرشام هم .ادیز یلیخ شهیروش حساس م شهیمامانش فوت م یادم وقت.کردن باهاش حس کنم یزندگچند ماه  نیتو ا تونستمیم

بود گرفتم تو دستم و اشکم  زیباهام قهر کرده دستشود که رو م نکهیا الیبه خ دهینم یجواب دمید یوقت.اروم صداش زدم.میبود ينجوریا

سرشو .از دهنم در اومد ياون حرف چطور دونمیاصال نم...اصال.خوامیعذرت مم.بودخدا حواسم ن ؟بهیکنیم ينطوریچرا ا:شد و گفتم ریسراز

به  میزل زده بود مونیاشک يهردو با چشما.ناراحتش کنم نقدریا کردمیفکر نم!من يخدا.رو صورتش اشک بود.بلند کرد و بهم نگاه کرد

هو انگار که آرشام به خودش  هی.هق هقم شکستم يصدابا  نرو م نمونیکه سکوت ب نیتا ا.شدیاز دهنمون خارج نم یکدوم حرف چیهم و ه
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من .خوامیمن ازت معذرت م.دیببخش.زمیاروم باش عز:از جاش بلند شد و اومد سمتم و سرمو تو اغوشش گرفت و گفت عیاومده باشه سر

.من تو خودم بود و متوجه نشدم که تو رو رنجوندم.گلم دیتو بشم؟ببخش یچطور تونستم باعث ناراحت

...دیببخش...زدم يحرف بد...من...نه آرشام:گفتم دهیبر هدیبر

که قلب من شکسته بشه بازم  یکار کن هی یو حت یرو بزن ایحرف دن نیاگه بد تر یتو حت ازین:رو به روم و زل زد به چشمام و گفت نشست

.حرفا نزن نیاز ا گهیپس د...که شمیمن از دست تو ناراحت نم

و  ومدیدر م یاوقات به رنگ طوس یکه گاه ییچشما.بود يا لهیچشماش ت.بز چشماش رو دوست داشتمس نیچقدر ا.زدم به چشماش زل

 یشروع کرد به خوردن باق فتادهین یاتفاق چیکه انگار ه يجور يعاد یلیو خ یاروم از کنارم پاشد و رفت نشست رو صندل.یهم اب یگاه

زم؟یعز يخندیم یبه چ:رو صورتم گل از گلش شکفت و اونم با لبخند گفت لبخند دنیبلند کرد و با د وسرش.خندم گرفت.غذاش يمونده 

.نیو به فکر شکمتون نیبازم شکم پرست فتهیاتفاق تو زندگشتون هم ب نیاگه بدتر یکه شما مردا حت نیبه ا -

.کمک يبرا انیبابا ا يرفت بهت بگم که االن اوا بود که زنگ زد و گفت که برم خونه  ادمیحاج خانومم  یراست.هه -

.حمالشونم يانگار:بعد با غر غر اضافه کرد و

.به حال اوا ياون وقت وا.يبریبا غرغر هات م ينطوریا يکاره ام دار چیتو سر من بدبخت که ه.کنه ریخدا به خ:خنده و گفتم ریز زدم

.تا اونجا لباسامو عوض کنم رمبیکت و شلوارمم با خودم م یراست.من غلط بکنم سر خانومم غر بزنم:زد و گفت ینیریش لبخند

***  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

الو؟:که آرشام رفت رفتم سراغ تلفن و زنگ زدم به سحر نیاز ا بعد

.الو سالم سحر جون -

؟یخوب.زمیعز سالم -

.زحمت برات داشتم هیسحر جون  یراست.یمرس -

.یشما رحمت -

.لفظ قلم صحبت نکن بابا حالم بد شد.ششششیا -

نفله؟ یچ زحمت -

.یمانل یدوست داشت هیدوما که .اوال که عمته -

شگره؟یکه ارا یهمون.اهان اهان -

.اره -

؟يدار کاریخوب؟تو با اون چ -

.منو کوتاه کنه،رنگ کنه،درست کنه يخورده موها هی ادیزنگ بزن بهش بگو ببگم  خواستمیم یچیه -
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روز؟ هیاهان اون وقت تو  -

؟یسحر جون -

هان؟ -

؟یدل منو بشکون ادیدلت م ینقدرمهربونیتو که ا.یابج گهید ادیبگو ب -

.شتایپ میایمنو ترنم هم م.ارمشیم ششیپ رمیاالن م.کنمیهم خودم خرش م یمانل.میخر شد.هیکاف -

.اوا ها يبرم جشن نامزد خوامیفقط شب م نیایب -

.میریم یما هم با مانل.باشه -

.پس قدمتون سر چشم -

؟يزدیحرف م ينطوریبود ا ریتو اگه کارت گ.بروووووووو -

.معلومه که نه -

.کوفت نه -

.يفعال با -

.يزهر مار با -

.يمرض با -

و .هم با سحر داشت یخوب يبود که رابطه  نایسحرا يها هیاز همسا یکی یمانل.دندیرس ینم و مانلساعت بعد سحر و تر مین.بعد قطع کردم و

رنگشون  یاول موهامو خرد کرد و بعد بلوط.کمک به من يبود و حاال هم اومده بود برا شگریارا.نداختینم نیسحرو زم يرو نیبخاطر هم

 ي هیکه برام سا دمید نهیا يرفتم جلو یوقت.کردنم شد شیبعد مشغول ارا و.گذاشت بمونه يهمونطور دویکش شوارشونکرد و بعد هم س

 هیلباسم هم .که باعث شد مژه هام از قبلشم پرپشت تر شه یملیو ر یو مداد چشم مشک ياجر يرژ قرمز و رژگونه  هیرنگ زده با  یمشک

.است قهیمردم چه قدر خوش سل دمیموقع تازه فهم آرشام انتخاب شده بود و من اون ي قهیلرنگ بود که با س يکت و شلوار سورمه ا

*آرشام*

 ریز یکردم و فوش یاخم زدیکه داشت زنگ م یبا نگاه کردن به اسم کس.زنگ خورد میمشغول کار کردن بودم که گوش نایبابا ا يخونه  تو

 يبه نفعته جواب بد:بازش کردم یحوصلگ یبا ب.اس ام اس برام فرستاد دمیجواب نم دید یوقت.بود نایت.کردم جکتیلب نثارش کردم و ر

.اقا آرشام

الو؟:گفت.زنگ زد جواب دادم یوقت نباریا

ه؟یکارت چ -

؟یمن خوبم شما هم خوب.سالم کیعل -

؟یکارتو بگ ستیبهتر ن -

از چشم خودت  يدید یو گرنه هرچ يرو طالق بد ازیو اون ن شمیپ يبرگرد خوامیآرشام با زبون خوش ازت م نیبب.گمیاالن م.چرا چرا -

.يدید
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.برو بابا:زدم يپوزخند

.بود وونهیدختر د نیا.بعد قطع کردم و

باعث  نیهم.دیرسیبه نظر نم يپسر بد.دمیکامرانم د.شروع شده بود. که اوا و کامران در نظر گرفته بودند شروع شده بود یباغ يتو جشن

که کشف  یمهم يتنها نکته .نه ایاومده  ازین نمیبب تونستمینم گهیشد و دکم کم جمع شلوغ .تر بشم نیکوچولو به ازدواج اوا خوشب هیشد 

اقامون چه .اوه.او:گفت یفیلط يو با صدا سادیجلوم وا يافکار خودم بودم که دختر يتو.مراسم حضور داره نیهم تو ا نایبود که ت نیکردم ا

که  ییبایهمه ز. دیتو نگاه دو جفت چشم سبز قفل شد و دلم لرزبود سرم رو باال بردم و نگاهم  نییمن که سرم پا. کرده دایپ يجذبه ا

قلبم به اوج  ي نیا دنینگاه آرشام که بهم افتاد از د* ازین*تاپ تاپ کر کننده  يو صدا دیداده بود دلم لرز رارخداوند تو وجود شوهرم ق

شده  یاب یچشماش طوس.گهیهم د يبه چشما میبودزل زده  میپلک بزن نکهیبدون ا یحت یحرکت چیه یهردو ب هیتا چند ثان.دیخودش رس

که آرشام کرد به خودم اومدم و تازه فرصت کردم خوب براندازش  يبا تک سرفه ا هیچند ثان زبعد ا.رنگ چشم بودم نیبود که من عاشق ا

چه قدر خوشگل :گفت.ریگنفس  یپسر حساب هی.يو کراوات سورمه ا يسورمه ا راهنیو پ یبود با کت طوس دهیپوش یمشک نیشلوار ج.کنم

دستمو تو دستش . زمیعز ننیبیخوشگلت قشنگ م يچشما:گفتم وزدم  یکن، لبخند ملوس شیکه بهش بگم چشماتو درو نیبه جا ا.يشد

از کنار من جم  يحق ندار ازیاما ن:شد و گفت یهو عصبان هی. ممنون -. ازین ادیبهت م یلیمدل مو خ نیا:و گفت دیگرفت و بوس

داره ذوق زده شده  رتیکه رو من غ نیاز ا یکه تو دلم حساب نیبا ا ؟يدیفهم.بشن کیبه خانومم نزد یحت گهید يپسرا وامخینم.ایبخور

 يدیقربونت برم نترس:دوباره چشماش مهربون شدن و گفت ؟یکنیم نیچرا همچ.باشه آرشام:نشون دادم و گفتم دهیبودم اما خودمو ترس

 ياوا برا.بودم فرمتن یواقع يبه معنا کرد؟ازشیم کاریجا چ نیدختره ا نیا.افتاد ناینگاهم به ت. ن دادمنه تکو يکه از من؟ سرمو به نشونه 

خوبه خوشم اومد حداقل بلده درست لباس .یمشک نیبود با شلوار ج دهیبلند قرمز پوش نیبلوز است هیدعوت کرده بود اخه؟ نویا یچ

هامون  دهیاوقات عق یکه گاه نیاز ا. دختره رو دعوت کرده نیا یچ يو چل من براخواهر خل  نیا دونمینم:آرشام دم گوشم گفت.بپوشه

 -. لبخند کوچولو موچولو زدم هیفقط .دمیمن که نخند -خانومِ خوشگل من؟  يخندیم یبه چ:گفت.زدم يخوشحال شدم و لبخند دبو یکی

دختره رو دعوت کرده؟ لبخند  نیا یچ يکه اوا برا کردمیموضوع فکر م نیکه منم داشتم به ا نیبه ا - ؟يلبخند زد یحاال به چ.یاوک

 دیمنم به ام.کنمیمن خودم درکت م.اشکال نداره.شهیم تیچرا،حسود -. رمینه خ:گفتم ضیبا غ اره؟ شهیم تیحسود:زد و گفت یبدجنس

ها متوجه ما شد از جمله  یلیاه خکارم نگ نیکه با ا.خنده ریو بلند زدم ز رمیخودمو بگ ينتونستم جلو گهیدفعه د نیا. کردمیم يحسود

توجه بهش نگاهمو به آرشام دوختم که داشت  ینشست اما من ب شیشونیپ يرو یما دوتا کنار هم اخم وحشتناک دنیکه با د.نایت

ش اره به -  د؟یبه دوستت ام ؟اونميتو و حسود شهیباورم نم.یمرس:زدم و گفتم يلبخند. خانومم يخندیقشنگ م یلیخ ازین يوا:گفتیم

رو بهم داده  ایانگار که دن. تو جا داشت قلبتو  یزمان هیکه  نیبخاطر ا -اون وقت؟  یبرا چ - . کردمیم يخوبم حسود.کردمیم يحسود

 نایبه ت يبرا حسود یلیاما من دل:گفتم يلحن اروم و همراه با لبخند هیبا .بود سکویاز اونطرف تو قلبم انگار د.باشن از ته دلم خوشحال شدم

از آرشام .اوا شیگرفتم برم پ میمنم تصم.و بعد نگاهشو ازم گرفت. خوبه -. نداره ییمطمئنم تو قلب تو جا گهیچون د -چرا؟  - . منیبینم

و بعد هم رو  دمشیگفتم و بوس کیبه اوا تبر.ناز هم کنار کامران نشسته بود یلیدختر خ هیاوا و شوهرش کامران که  شیجدا شدم و رفتم پ

 یلیخ.بله -. ایمیخواهرم ک - . ردماشاره ک شیدختر بغل دست شون؟بهیو ا - . بله - درسته؟  دیاقا کامران باش دیشما با.المس:به کامران گفتم
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و به شما : گفتم ایمیرو به ک. ممنون -. گمیم کیبهتون تبر یلیخ:و بعد با جفتشون دست دادم و دوباره رو به کامران گفتم. خوشوقت شدم

از  یکی داگاهناخو ؟یچ يبرا کیتبر ؟بعدشمیکنیصدا م ينجوریمگه من چند نفرم منو ا زمیعز:گفت یفیلط يبا صدا. جون ایمیهم ک

خواهر ما هم مثل همسر  نیا دیراستشو بخوا:کامران با خنده گفت. اهان - . گهیبرادرتون د یعروس يخوب برا:باال و گفتم دیابروهام پر

 رهعالقه داره بخاط یلیخ یلیفقط نه که به من خ.ستین نطورینه اصلن ا.ها ادیجان خوشش ن نه که از اوا.ستیوصلت ن نیبه ا یراض ادیشما ز

زانو غم بغل  ينجوریا شیکه شما بخاطر عروس یهمون کس -تو؟  یهست یمگه ک.شییییا:گفت ایمیک. سخته واسش که ازم جدا بشه نیهم

ازت  یلیخ زمیعز ي؟واییتو ازیپس ن:به حرف کامران رو به من گفتبدون توجه  ایمیک. يخانوم برد ازین يمارو هم جلو يو ابرو يکرد

چرا که نه؟ و بعد از .زمیعز یمرس - رم؟یچند لحظه وقتتو بگ شهیم.بودم دنتیمشتاق د یلیخ.اوا و هم از آرشام ازهم .بودم دهیشن فیتعر

 شتریاما خب امروز ب.بودم دهید يمن آرشامو چند بار يراستشو بخوا:گفت ایمیک.میو کنار هم مشغول راه رفتن شد میکامران و اوا دور شد

 نیسر ا قدریکو؟ا ازیاد؟نیچرا نم ازین نیپس ا گفتیهمش م.زدیامروز همش حرف از تو م.بدون قدرشو.هیخوب یلیپسر خ.باهاش اشنا شدم

 ؟اونمیکنیغرغر م نقدریکه ا ینرزیاخر سر برگشتم بهش گفتم مگه پ.من از دست غرغرهاش کالفه شدم.یدونیغر زد که نم چارهیب ياوا

اگه اژانس  يوا گفتیهمش م.خودم برم دنبالش نیو من نتونستم با ماش ادیب یبا تاکس دیکه االن خانومم با دیدونیبرگشت گفت اخه نم

وست داره د یلیخواستم بهت بگم که خ نیبخاطر هم.جون ازیخالصه که سرمونو خورد ن...اد؟ویب يچه جور ازی؟نینداشته باشه چ نیماش

حس  یلیحس خ نیا.مهمم یکه واسه کس نیحس ا.دبهم دست دا یخوب یلیحس خ هیزد  ایمیکه ک ییحرفا نیبا ا. بدون دایقدرشو شد

 -. زمیعز یمرس - . نیکه خوشبخت باش نیخب خالصه ا -. دوستش دارم یلیبهش نگو اما منم خ:زدم و گفتم ایمیبه ک یچشمک.هیخوب

هنوز به .دور شد زموبعد ا. نطوریمنم هم -. تییخوشحال شدم از اشنا.زمیبرو عز - . فعال.کامران شیبرم پ دیبا گهیمن د.کنمیخواهش م

 ينشست رو يهم که ازم دور بوده ازم غافل نشده لبخند یچند ساعت نیتو ا یکه آرشام حت نیناخوداگاه از ا.کردمیفکر م ایمیک يحرفا

تو دلت دارن قند اب  دونمیمن که م -. اوووووف:رفتم و گفتم يحاج خانومم؟ چشم غره اچه خبرا :آرشام به خودم اومدم يبا صدا.لبم

دستمو  م؟یبرقص میبر نیدیافتخار م:جلوم خم شد و بازوشو مقابلم گرفت و گفت. اوهوم - ؟يجد -. سین نطوریا چمیه.رمینه خ -. کننیم

اورده بود  جانیگذاشته بودن که منو به اوج ه ياهنگ شاد.میرقص رفت ستیچرا که نه؟ با هم به پ:دور بازوش حلقه کردم و با لبخند گفتم

رو به  مینیبش میدادم که بر تیرضا زدمیکه نفس نفس م یدر حال دنیبالخره بعد از دو دور رقص یوقت.دمیرقص شهیمو قشنگ تر از ه

که انکار کنه  نیبدون ا. کمک يبرا نجایا يکه اومده بود یهمون موقع -  ؟یک -. ينگران من بود یلیکه خ دمیشن:آرشام گفتم

و  دمیکه بلند شد ذوق زده از جام پر یاهنگ يبا صدا. کالغا:کردم و گفتم ارهاش ایمیبه ک ؟يدیتو از کجا فهم.نطورهیهم:گفت

هم جز اطاعت  يا مگه چاره.بابا میبر -. دوس دارم یلیاهنگو خ نیخوب اخه ا -. یاالن نشست نیهم - م؟یبرقص میآرشام بر.يوااااا:گفتم

باهاش  شدیقشنگ م یلیخورده تند بود اما خ هیاهنگه .داشت یاصخ تیبرام جذاب دنیباز هم با آرشام رقص. معلومه که نه -کردن دارم؟ 

 يشب ها نیاز بهتر یکیاون شب .دمیرسیبه ارامش م شهیکه هم ییجا.بود ایآرشام مه يبازو ها ونیرقص م هی يبرا زیهمه چ.دیرقص

 -  ؟یآرشام جون:رو به آرشام گفتم.ساعت حدود هفت شب بود.میگشتیبر م دیاز خر میو داشت مینشسته بود نیتو ماش. *** بود میزندگ

 -  زم؟یکجا عز - ؟يببر ییجا هیمنو  خوامیم:زدم و گفتم يلبخند. شما جون بخواه - ؟یکنیبخوام رد نم زیچ هی زمیعز - جونم؟ 

گفتم  وبهخ:جونمممم؟ با اخم رومو ازش برگردوندم و گفتم:خنده گفت ونیو م دیبلند خند يبا صدا .يشهر باز...ایمسخره نکن.اومممممم

 برمتیاگه بگم م -. خوامینم -. روتو کن سمت خودم.خوب حاال قهر نکن -مگه فقط بچه ها دل دارن؟  -. زمیعز يبچه شد - . مسخره نکن
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 نقدریا دونستمیاگه م:و گفت دیخند. دستم درد گرفت ياااا.اخ جوون يوا:گفتم به هم و دمیبا ذوق رومو برگردوندم و دستامو کوب ؟یچ

 يحدم دوست ندارم شهر باز نینه بابا در ا -. یکن یتا باهام اشت يشهر باز بردمتیم شهیهم يکه باهام قهر ییوقتا یشیمخوش حال 

بودم اول  يسوار نیکه من عاشق ماش ییاز اونجا میشد يوارد شهر باز یوقت. يشهر باز يبه سو شیپس پ -. فقط امروز هوس کردم.رو

آرشامو  يکامل پدر بازو یخطرناك سوار شدن و وقت لیوسا یبعد از کل.میصبا سوار بش یتا کشت میو بعد رفت.میشد نیسوار ماش میرفت

نوروز بود و  دیع گهیدو هفته د.میرتا شام بخو يرستوران شهر باز میبر میگفت میدراوردم از بس که ناخنامو کردم تو گوشتش بالخره تصم

 تزایپ میگرفت میهردومون تصم.مونده بود یباق یجزئ يزایچ يسر هیفقط .راحت بود المونیخ گهیو د میکرده بود دامونویماهم امروز خر

حرف  گهیباهم د يو از هر در میخوردیم تزامونویپ میداشت ينجوریهم.میسفارشاتمون رو اوردن و ما هم مشغول خوردن شد یوقت.میبخور

که من تا سرمو باال  ستادهیباالسرمون وا یک مینیتا بب میبرد االهردو همزمان سرمونو ب.افتاد زمونیم يرو یکی ي هیهو سا هیکه  میزدیم

هردو با تعجب بهش نگاه . سالم:عقب و روش نشست و با لبخند گفت دیبود کش زمونیرو که بغل م یصندل.مواجه شدم نایبردم با ت

که  میریگ -. جواب سالم واجبه ها - ؟یکنیم کاریجا چ نیتو ا:کرد و گفت یکه آرشام زودتر از من به خودش اومد و اخم نیتا ا میردکیم

به من اشاره (دختره رو  نیخودت ا ای.بار دوم بهت اخطار بدم ياومدم برا:شد و گفت يهم مثل آرشام جد نایت ه؟یکارت چ.کیعل

 گهیحاال د.بودممن تو تماسم هم بهت گفته .نهیبیصدمه م ازیخود ن ياگه طالقش ند.يدیاز چشم خودت د يدید یهرچ ای يدیطالق م)کرد

که از جاش بلند  یدر حال نایت.اونا فقط شنونده بودم نیمن ب. ادیبگو بزرگترت ب ؟بروياریمن ب ازیسر ن ییبال يخوایتو م..بروبابا - . یخود دان

 ریتو کارام تاخ نمیبینم یلیچون من دل.يزود نیبه هم.باش ازتیپس منتظر از دست دادن ن.یواستخودت خ.باشه آرشام خان:گفت شدیم

 یاما سع.بغض کردم. اره زنگ زده بود:گفت ياون به تو زنگ زده بود؟ با پرخاشگر:رو به آرشام کردم و با تعجب گفتم.و بعد رفت.فتهیب

که بهش نگاه کنم از  نیاز جام بلند شدم و بدون ا. بدم حیبه تو توض نمیبینم یلیدل - گفت؟یم یخوب چ:گفتم نیکردم نزارم بفهمه برا هم

من .ختمیریو اشک م دمیچرخیم ابونایهدف تو خ یب ينطوریهم.رفتم رونیهم ب ياز شهرباز.رونیرد شدم و از رستوران زدم ب شکنار

کال از طرف  سیتا م 6.شده بود 11ساعت !خدا ای.نگاه کردم میبه ساعت گوش.نبودم اما آرشام بد باهام صحبت کرده بود يداختر ناز ناز

به  ینگاه.دنبالم ادیزنگ بزنم بگم آرشام ب خواستیدلم نم.جواب بده زنمیم ؟زنگیرفت یکجا گذاشت:که اسدونه هم  هیآرشام داشتم و 

پارك  هیاطراف .به سر و صورتم بزنم یاب هیرم ب رمیبگ نیکه ماش نیگرفتم قبل از ا میاما تصم.ومدیم ریگ نیمطمئنا االن ماش.اطرافم کردم

 نداختمیبه خودم م ینگاه نهیکردم همونطور که تو ا دایپ یبهداشت سیسرو هی یوقت.شدیم دایپاونجاها  یبهداشت سیبودم و مطمئنا سرو

خون دماغ  نیکه سرم اومد هم ییبالها يهمه  یاما باعث و بان.چرا اون لحظه خون دماغ شدم دونمیواقعا نم.متوجه شدم خون دماغ شدم

ساله  یحدودا س.کردیمواجه شدم که داشت به من نگاه م یخانوم هیکه با .نه ایدستمال داره  یکس نمیبه عقب برگشتم تا بب.شدنم بود

ه سمتم گرفت و رو که تو دستش بود ب یشد؟و بعد دستمال یچ زمیاااا عز:اومد سمتم و گفت يظاهر یمتوجهش شدم با نگران دیتا فهم.زدیم

 گهیرفت و د یاهیکردم تا خونا رو پاك کنم که چشمام س کشیام نزد ینیدستمالو ازش گرفتم و به ب. زهیتم.ریبگ نویا.زمیعز ایب:گفت

.دمینفهم یچیه

بسته .ام نگاه کردمبه دست و پاه.خوردیبه خرابه م شتریب.ومدینا م يکجا بود؟بو گهید نجایا.نگاه گنگمو به اطرافم دوختم.باز کردم چشمامو

که بهم  یدستمال...اون زن...خون دماغ شدنم.اومد ادمی زیذهنم زده شد و همه چ يتو يبسته؟ناگهان جرقه ا نارویا ی؟کیچ یعنی.بودن
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 شودمیتا د.اومدن تو کلیه يمرد قو هیبودم به همراه  دهیباز شد و همون زنه که د یوحشتناک يناگهان در با صدا...شدنم هوشیب...دادو

ن؟یدار کاریمن چ ن؟بایهست یشما ک:ادیشروع کردم به داد و فر

گوش کرده بود تو  نایاگه اون شوهر خوشگلت به حرف ت:شد و گفت يجد یبعد از مدت...دیخندیفقط م...اما زنه.دادینم یجواب چیه مرده

.خانوم خوشگله ينبود نجایاالن ا

جا؟ نیمنو اورده ا نایت یعنی.شدم جیگ ایخدا...که کرد يدیدته...رستوران ياون شب تو...نایت...دیسوت کش مغزم

خودش کجاست؟...نایت:گفتم يگرفته ا يصدا با

؟یدارشیمشتاق د یلیخ زمیعز هیچ -

.خفه شو:زدم داد

؟يدیفهم.یزنیگنده تر از دهنت حرف م يجوجه،دار نیبب:به صورتم زد و با داد گفت یلیو اومد سمتم و س دیتو هم کش ابروهاشو

.نه:دمیمثل خودش داد کش منم

.که بهت بفهمونم یپس خودت خواست...باشه -

بهم زد که باعث شد صدام در  یلگد محکم...و بعد با پاهاش افتاد به جونم.گونه ام زد یکیبه اون  يا گهید یلیاز دستاشو باال برد و س یکی

 نیبرا هم.نهیعجزمو بب خواستمیاما نم.فتمیب هیبود به گر کید نزداز شدت در.دیدر اورد و موهامو محکم کش مویخم شد و روسر.آخ:ادیب

.کن ژه،تمومشیمن:اومد یزن يبه صورتم بزنه که صدا یاومد مشت محکم.کردمیم شفقط نگاه

به  ستین یمتوجه شدم که اون زن کس.کامل برگردم گردنم درد گرفت تونستمیچون دست و پام بسته بود و نم.پشت سرم نگاه کردم به

...نایت...زج

.دیدست و پاشو باز کن:داد زد.سرمو باال بردم و بهش نگاه کردم.ستادیو باال سرم ا اومد

.که دور دست ها و پاهام بسته بودن شد یاومد سمتم و مشغول باز کردن طناب ژهیمن

.فته بوددرد گرفته بود و پاهام هم خواب ر یلیدستام خ.رونیدست و پاهام باز شد نفسمو فوت کردم ب یوقت

 يزود نیکه به ا يکردیمسلما فکر نم.ییحرفا نیخوب کتکت زدن اما مقاوم تر از ا.خوشم اومد یلیخ.نیافر:دورم زد و گفت یچرخ نایت

اون  ژهیبود تا من تیموقع نیو اون موقع بهتر يکه خون دماغ هم شده بود کردم؟تویصبر م دیبا یچ يبرا...اما خوب.کنم یعمل دمویتهد

 گذشتیکردنم م دیهفته از تهد کی یزاشتیحداقل م.تو دختر يساده ا یلیخ.کننده بود بهت تعارف کنه هوشیب مواد يکه حاو دستمال رو

حرفو به آرشام زدم  نیو اون موقع من ا.یدونستیرو که به آرشام کردم نم یاون تلفن ي هیمطمئن بودم که تو قض.يشدیبعد از آرشام جدا م

بهت بگه که  یحرف نامربوط اینداره ممکنه سرت داد بزنه  یهم چون اعصاب درست و حساب رشامو آ یکنیم يتو کنجکاو دونستمیچون م

درست ...میکنیم ادهیروت پ قیدق یلیو ما هم نقشمون رو خ یشیازش جدا م...یدونیرو که خودت خوب م شیبق...باعث بشه دعواتون بشه و

گم؟ینم

.یوونیح یلیخ:زدم داد

.یشیوگرنه تو کشته م.تورو طالق بده دیآرشام با.ینیبیگنده تر از دهنت حرف نزن چون بدم:گفت ارهیابرو بخم به  نکهیا بدون
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وبا من ازدواج  دهیمطمئنا آرشام تورو طالق م.نترس خانوم کوچولو:و گفت دیبلند خند دمیکه متوجه شد لرز نایت.به بدنم افتاد يا رعشه

مگه نه؟.رزش ترهمطمئنا جون معشوقه اش براش با ا.کنهیم

 يخوایآرشام تورو دوست نداره چرا م ی؟وقتيخوایاز جونمون م یچ:داد زدم.گوش بدم گنیکه م یفیتحمل کنم و به اراج تونستمینم گهید

؟یتا آرشامو مال خودت کن يمن و اون فاصله بنداز نیب

خورده  یلیطرف صورتم فلج شده از بس که س هی کردمیس مح.فتمیب نیبه صورتم زد که باعث شد دوباره به زم یلیاز جا بلند کرد و س منو

؟یاوک.میتا با هم معامله کن نجایا ادیب یگیو به آرشام م یزنیزنگ م تیاالن با گوش نیهم:گفت.بودم

ر جواب دادصداش گوشمو ک یوقت.آرشام کردم يلرزان شروع به گرفتن شماره  یداد دستم و من با دستان مویگوش.سرمو تکون دادم فقط

تا ساعت پنج صبح؟ یرفت ؟کجاییعقل معلوم هست کجا یب ي از،دخترهیالو ن:کرد

...دهیمنو دزد نایت.شدم دهیمن دزد.به من گوش کن قهیدق هیآرشام توروخدا :گفتم هیگر با

؟یاالن خوب...االن...زمی؟عزیچ:زد داد

.اره -

الو؟:تا من هم بشنوم کریرو اسپ ازم گرفت و مشغول صحبت با آرشام شد و گذاشت ویبا خشم گوش نایت

ازمون؟ يخوایم ی؟چیلعنت يکرد کاریچ ازیبا ن.الو و درد -

.خوامیمن فقط تورو م...آرشام من -

.زدم يپوزخند

من و تو به درد هم .کنم یبزار خوشبخت زندگ.بردار ازیدست از سر من و ن يکه بهم دار یلطف کن و بخاطر عشق يخوایاگه واقعا منو م -

.نایت میوردخینم

دختره  نیا ادته؟امایمن خانومتم؟ یگفتیم شهیهم ادتهی؟اره؟یگفتیرو م نایهم ا ادیب ازیکه ن نیقبل از ا.آرشام یاشغال یلیخ:با داد گفت نایت

.نسبت به من عوض کرده دتوید یعوض ي

.ياریکه اسم اونو ب یستین يتو در حد.اریاسم اونو ن:دیهم داد کش آرشام

بود که تو رو مجبور  نیقصدم ا يتا االن همه ...ازت منتفرم...اما االن...من عاشقت بودم...یپست یلیخ...ينامرد یلیخ:شد يرجا نایت ياشکا

.کشمیم ازوین...فقط به فکره انتقامم...اما از االن به بعد میو من و تو باهم ازدواج کن يرو طلق بد ازیکنم ن

.نیاماده کن لویفردا وسا يبرا.ستیحالم مناسب ن دون،االنیفر:کرد و رو به اون مرده گفت قطع رویگوش نایداد آرشام اومد اما ت يصدا

.دارش بزنم خوامیم:گفت دونیهمونطور که نگاهش به من بود خطاب به فر وبعد

هق هقم سکوت  که کم کم نیتا ا.رفتن رونیهمشون از اتاق ب.کردمیم هیصدا گر یب.و اشکام راه باز کردن ارمینتونستم طاقت ب گهید

.کردمیهق م زدم،هقیزار م.اونجارو شکست

 نیا.ستین دایدوست داشتن ناپ نیا انیپا گهید:زمزمه کردم.هق هقم شدت گرفت.ورد زبونم بو دوباره اومد تو ذهنم شهیکه هم يشعر

 نقدریا.مرگ بودم یال تو چند قدمو حا.دمیترسیمن از مرگ م.به سکسکه افتادم.رهیگیم انیدوست داشتن با مرگ من و تنها شدن آرشام پا
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خانم دستور داده ببرمت تا دارت :گفت کردیکه منو از جا بلند م یاومد تو و در حال ژهیکه در اتاق باز شد و من نیکردم تا ا هیزار زدم و گر

.بزنه

هو  هیکه  نیتا ا.کردمیحرکت م ژهیدوشادوش من.بهش انداختم اما اون انگار که دلش از سنگ باشه نگاهشو ازم گرفت یالتماس نگاه با

 سایآرشام و پل یعنی.ارمیبود بال در ب کینزد یاز خوشحال.اما دوباره صدا تکرار شد دمیاول فکر کردم اشتباه شن.دمیشن سیپل ریاژ يصدا

؟يخوب اماده ا:گفت نایت.میدیرس نایکه به ت نیکردن؟تا ا دامیپ

.ازین ازین:ام اومدآرش يهو صدا هی.نداشتم بگم یچیه.نگاه کردم بهش

.نجامیمن ا:زدم داد

رو که تو دستش بود به طرف آرشام  ياسلحه ا نایکه ت ادیخواست به طرفم ب زم؟ویعز یخوب:گفت دنمیکرد و با د دامیبه سرعت پ آرشام

.ایجلو ن:نشونه گرفت و گفت

 نایت.اسلحتو بنداز:گفت نایرو به ت شونیکی.ه مسلح بودندهر س.منو دار بزنه شدند خواستیم نایکه ت يوارد محوطه ا سیکه سه تا پل نیا تا

نشونه  نایو بعد هرسه اسلحه هاشون رو به طرف ت.نیگفتم اسلحتو بنداز زم:گفت سهیاون پل.نداد و اسلحه هنوز تو دستش بود یجواب

 چیه:خودش گذاشت و روبه آرشام گفت ي قهیشق يکه که اسلحه اش رو رو نیتا ا.کردیهمچنان با لبخند به اونها نگاه م ماا نایت.گرفتند

 ينطوریاما ا.دارش بزنم مخوامیفکر کنه مثال من  ازیتا ن ارهیب ازویگفتم ن ژهیاومد به من سیپل ریاژ يتا صدا.بکشم ازوین خواستمیوقت نم

ل من که تو تب از دست دادن مث.يبسوز ازیتو تب از دست دادن ن خواستمیم.يکه منو زجر داد ییتو.یزجر بکش تو خواستمیمن فقط م.نبود

 يباز نیاونا به اجبار من وارد ا.نکن تیهم لطفا شکا دونیو فر ژهیبکشم؟از دست من ویباشم که بخوام کس یو گرنه من ک.تو سوختم

 نیخر اا ي قهیکه من تا دق یبدون خوامیفقط م...ندارم یحرف گید...من ازش خواستم...خب یول.کتک زد ازوین یلیخ ژهیگرچه که من.شدن

.خداحافظ.یخوشبخت باش دوارمیام.دیپیتو م يدوستت داشتم و قلبم برا میکوفت یزندگ

و .کردمیبهت زده بهش نگاه م.شد ياش جار قهیوخون از کنار شق نیافتاد زم نایت.انداخت نیگلوله بود که تو فضا طن کیشل يبعد صدا و

با دو خودم رو .که برم تو بغلش نیا یعنی نیا.د جلو و دستاشو از هم باز کردقدم اوم هیآرشام .بعد کم کم اشکام راه خودشونو باز مردن

راحت  دادنیبهمون نداشتن و اجازه م يهم کار سایاون سه تا پل.هق هقم فضا رو برداشت يو کم کم صدا.تو بغلش دمیبهش رسوندم و خز

اومدن از بغل  رونیاز بعد از ب گهید.اومدم رونیبغل آرشام بکم اروم شدم از  هی یوقت.زدندیدستبند م دونیو فر ژهیداشتن به من.میباش

 ادمیرو  رنیبگ یمیتصم هی ژهیو من دونیتا راجب فر یبه آرشام گفت تا فردا بره اداره اگاه سایاون پل زا یکیکه  نیآرشام رو به جز ا

بود االن  نایعاشق ت یزمان هیکه  یآرشام کردمیم فکر مبا خود. کردمیفکر م نایاز بس که تو خودم بودم و به مرگ ت.افتاد ییچه اتفاقا ستین

 گهیاز من هم زده بشه و بره دنبال کسِ د يروز هیممکنه  نیعیست؟یناراحت ن نایاز مرگ ت الخوشش اومده اص يا گهیچون از کسِ د

احساس عذاب وجدان .نداشت نایل تبه حا يا دهیمن فا يدلسوز گهیاما د.سوختیدلم براش م.اخر عاشق بود يتا لحظه ...نایت چارهی؟بيا

.فتهیو آرشام فاصله ب نایت نیبودم تا ب نیکه من باعث ا نیاز ا کردمیم

 يچند روز رو نیهم ا چارهیآرشام ب.رفتمیم رونیخوردن غذا از اتاق ب يکرده بودم و فقط برا یاتاق زندان نیروز بود که خودمو تو ا چند

چون هنوز نتونسته بودم با  رونیاتاق برم ب نیاز ا تونستمینم.نکرده بودم يکار چیبود و من هنوز ه دیع گهیروز د شیش.بود دهیکاناپه خواب

 يجلو عیاما سر.چشمام جمع شد ياون اتفاق دوباره اشک تو ياداوریاز .چشمام يجلو نایمرگ ت دنیبرام سخت بود د...امیب کنارخودم 
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که بخوام بهش  نیناخود اگاه بدون ا شدیقشنگ بود که باعث م نقدریگذاشته بود ا که ارشام یاهنگ يطرف صدا هیاز .رو گرفتم زششونیر

 يروز هیاگه *وونمویدل د وونمویمن تورو کم دارم و تو دل د*نکشون خونمو شیبسه با چشمات تو به ات:کنم یگوش کنم و باهاش همخون

مثه  ایدن میروز اگه لج نکن هی*نگو کار سرنوشته یکنیاگه ترکم م*میسخت کنارهم بمون يکه تو لحظه ها ای*میبرسه من و تو قدر همو بدون

من تو *نکشون خونمو شیبسه با چشمات تو به ات* وونمویمن تو رو کم دارم و تو دل د*خونمونکشون  شیبسه با چشمات تو به ات*بهشته 

 یگیچرا م*چشم حسودامون کور میمال هم گهیاون وقت د*دور يرو بنداز نهیک نیاز تو قلبت ا هیکاف*وونمویرو کم دارم و تو دل د

من تو رو کم دارم و تو دل *نکشون خونمو شیبسه با چشمات تو به ات* عشق کنارمونه میچرا راه دور بر*گرونهیدنبال د یخوشبخت

 هی*کار سرنوشتهنگو  یکنیاگه ترکم م*میسخت کنارهم بمون يکه تو لحظه ها ای*میبرسه من و تو قدر همو بدون يروز هیاگه * وونموید

بسه با چشمات تو * بشکن مگه شاخ غوله رتوتو هم بزن غرو*گفتم چشم باشه قبوله یگفت یتو که هرچ*مثه بهشته  ایدن میروز اگه لج نکن

من تو رو کم دارم و تو دل *نکشون خونمو شیبسه با چشمات تو به ات* وونمویمن تو رو کم دارم و تو دل د*نکشون خونمو شیبه ات

وونمویدل د* مووونید

 کنمیو دست دست م دارمیچرا دارم دست نگه م نمیمن داشت که باعث شد من با خودم فکر کنم و بب یفعل تیبه موقع ییربطا هیاهنگ  نیا

اون  سالو در با آرشام و در کنار نیکرده بودم و چند روز اخر ا یاتاق زندان نیا يچرا خودمو تو گم؟واقعایاز عالقم به آرشام نم يزیو چ

نشم و هرچه زودتر برم بهش بگم  شقدمیچرا من پ زنهیاز طالق نم یکه آرشام حرف دونستم؟فعالیروزهامو نم نیقدر ا کنم؟چرایتجربه نم

خودم درست  يبرا یظاهر درست و حساب هیگرفتم اول  میتصم.جام بلند دم م؟ازیکن یکه تا ابد باهم زندگ خوامیدوستش دارم و م

گفتن حرفام به آرشام داشتم از  يکه برا يدوش گرفتن باعث شد دلهره ا...دادیچه قدر اب به ادم ارامش م.موم رفتمبه ح نیهم يبرا.کنم

 هیموهامو فر درشت کردم و .هم پام کردم مویمشک نیو شلوار ج دمیپوش ینفت یتاپ اب هی...تر بتونم کارامو انجام بدم عیبره و من سر نیب

.سمت در رفتمهم تو صورتم بردم و به  یدست

*آرشام*

 دمیفهمیکرده بود تازه م میخودشو ازم قا ازیچند روز که ن نیتو ا.نمشیگرفتم برم بب میتصم.تنگ شد ازین يلحظه دلم برا هیچرا  دونمینم

اشتنم رو ساعتها با خودم کلنجار رفته بودم تا بالخره قبول کرده بودم دوست د.شدمیشدم نابود م یاگه ازش جدا م.چه قدر کم دارمش

االن که دل تنگش هم  دیو شا.سخت تر بود یبرام از هر سخت ازیاز ن يمثل من سخت بود اما دور يپسر مغرور يبرا یلیخ.اعتراف کنم

اعتراف  هیحرف که نه فقط .مصمم تر بشم تو گفتن حرفام بهش شدیباعث م میدل تنگ.ابراز عالقه بهش يبود برا یبودم فرصت خوب

مصمم به سمت در حرکت کردم که  ییاز ظاهر خودم با قدمها یبه خودم کردم و راض نهیتو ا ینگاه.از جام بلند شدم.کوچولو يعشقوالنه 

 یلیخ.و من تازه فرصت کردم خوب بهش نگاه کنم رونیب دیخودشو از بغلم کش عیسر.پرت شد تو بغل من ازیدر باز شد و ن ییهو هی

 يتا کی.همه خودشو خوشگل کنه نیبود که حوصله داشته باشه تا ا دیند روز حالش بد بود بعچ نیکه تو ا ازیاز ن نیخوشگل شده بود و ا

؟يخوشگل کرد:ابروم رو دادم باال و گفتم

.خوشگل بودم -

؟یخواستیم يزیچ...نمیبب.ستین یدر اون که شک -

سراغ من؟ يومدیم یداشت یتو برا چ نمیبب...من؟آ -
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.رو بهت بگم يزیچ هی خواستمیم -

.رو بهت بگم يزیچ هی خواستمیمنم م...خوب...خوب -

.اول تو بگو -

.نه اول خودت -

.نه تو -

.تو -

.تو -

.میبگ ییدوتا ایاصال ب.اه خسته شدم آرشام -

.باشه -

.زنگ خورد لمیکه موبا میتا حرفمونو بزن میباز کرد دهنمونو

...لتیموبا:گفت

.دونمیم:مسکوت گرفتم جلوش و گفت يبه نشونه  دستمو

؟يدیخوب پس چرا جواب نم -

.زنهیداشته باشه بعدا خودش زنگ م یاگه کار واجب.ولش کن -

*ازین* 

م؟یخوب پس حرفمونو بگ:گفتم

..میبگ -

.دوستت دارم:میو گفت میهردو دهنمونو باز کرد و

؟یحرفتو تکرار کن گهیبار د هی شهیم:مگفت.آرشام هم متعجب زل زده بود به من.دمیفکر کردم اشتباه از دهن اون شن.کردم تعجب

؟یکارو بکن نیتو ا شهیم -

.دوستت دارم:گفتم ینسبتا اروم يانداختم و با تن صدا ریسرمو ز -

دم؟ی؟نشنیچ:خورده فاصلشو باهام کم تر کرد و گفت هی

.حاال تو حرفتو بزن.يدیشن -

.نه اصال عاشقتم.دوستت دارم یلیخ یلیخ یلیخ -

.کردم یشوخ:گفت دویکه خند.زدمشوق بهش زل  با

...عشقم دیببخش. کردم یشوخ.اینبود ینازك نارنج نقدریقبلنا ا:شدم و اومدم برم که جلوم سبز شد و گفت ناراحت

تو  یب...ازینداره ن ییبرام معنا یبدون تو زندگ...خوامتیبا تموم وجودم م.پرستمتیم.عاشقتم...من: نگاه خاص زل زد بهم و گفت هیبعد با  و

؟یمونیباهام م...تونمینم

.اوهوم -



کاربر انجمن نودهشتیا غزل پور شاکر –  پایان  ناپیدا                  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٦

.عاشقتم -

.شتریمن ب -

ادته؟ی:بعد منو به خودش فشار داد و گفت و

و؟یچ -

اغاز دوست داشتن است يار -

داستیراه ناپ انیپا گرچه

شمیندیدگر ن انیمن به پا:حرفشو گفتم يادامه  عیسر

.باستیدوست داشتن ز نیهم که

..!تر از عسل نیریش!نیریش انیپا هی.زمین مشخص شده عزدوست داشت نیا انیپا گهید -

.انیپا

31/5/1392

پورشاکر غزل

   92 بهمن  :انتشار 
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