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 دیرینگ درینگ 

هعغعع وای خدا کر شدم چشام که اندازه توپ پینگ پونگ شده بودو دور اتاق گروندم که روی ارمین  ثابت شد به خودم اومدم و گفتم 

 میکشمت ارمی _

 اش ماش به همین خیال باش بله _ارمین 

دیدم از تخت پریدم پایین که ارمی از اتاق رفت بیرون نفهم کله خراب از جلو اینه که رد شوم انگار یه گودزیال دیدم  سریع برگشتم که خودمو 

 ای تو روحت خو ترسیدم 

الم بهم خورد حوله رو اصال قیافم یه وضعی بودا چشا قرمز پف کرده موهام فشن هر کدوم یه طرف پاچه شلوارم یکی پایین یکی باال خودم خ

 برداشتم و پریدم تو حموم و کامال بر طبق عادت اواز سر دادم 

 تکون بده اوع اوع تکون بده کمرو تکون بده اوع تنگ شده شده واسم بگو دلت هر کی اومد جلو بگو بره 

 بازم به یه لبخند دل بسته دلم اواره ی ساده وابسته دلم من خسته دلم از دست دلم 

 هنگ یکم میخوندم همینجوری یه دوش گرفتم و اومدم بیرون اها حاال جیگر شدم  ایول به خودم از هر ا

 جلو میز ارایشم وایستادم و همونجور که موهامو خشک میکردم مشغول انالیز کردن خودم شدم 

تا کمرم میرسید به رنگ قهوه ای صورتی برنزه چشمای درشت قهوه ای تیره لب های متوسط گونه های برجسته و دراخر موهای بلندی که 

 بله بله (_بله دیگه پس چی وجدان جون _روشن در کل دختر خوشکلی هستم )اوه اوه اعتماد به سقفو 

 موهامو خشک کردم و دم اسبی بآ بستم و پریدم سر کمدم عزیزم 

سالته 19خجالت بکش مثال _خرگوشه بود)وجدان اممم خوب چی بپوشم  تا کمر  رفتم تو کمد که بالخره یه  تیشرت سفید که روش عکس بانی 

ین بیخی وجدان جونی کودک درون من فعاله فعال( برداشتم با شلوار ابی پوشیدم و از اتاق پریدم بیرون رو پله های خونه سر خوردم اومدم پای_

 که .....
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 ه  سرمو زیر اب کنه بله کامال درست حدس زدید مادر بنده دست به کمر با یه اخم زیبا ایستاده و منتظر ک

 سالم بر ملکه الیزابت _پریدم پایین و یه دستمو پشتم و یه دستمو روشکمم گذاشتم و گفتم 

 بسه بسه کم چاب لوسی کن مگه صد دفعه نگفتم از این پله ها سر نخور _ ےمام

چیکار کنم که خوصله داره بیست تا پله رو بیاد مامای بیخی اینجوری حالش بیشتره مامی هم کم نیاورد و یه چشم غره ی خوشکل برام رفت خو _

 پایین ایششش

خودت گفتی چی بخورم _اییی وجدان حالمو بهم نزن دیگه _پشت میز ناهار خوری نشستم مثل همیشه با تجمالت خوب چی بخورم )سوسک 

 ارمین کو ؟ارمینا کو ؟_من چیز خوردم (دوتا لقمه خوردم که مامی هم اومد سریع پرسیدم _

 مین رفت شرکت ارمینا هم پیش پات پیش دوستش رفت ار_

 اها _

 فردا دانشگاه داری ها  همه چیزت حاظره ؟_مامی 

 مامان من بچه کالس اولیم بابا میدونم _

 از پشت میز بلند شدم و برگشتم اتاقم امم خب امروز چیکار کنیم 

 بزار یه زنگ به فاطی بزنیم برنامه بریزیم 

 بنال _فاطی 

 و السالم و رحمة ال.. و برکاتة  قر و قاطیی به خاطر همین میگم دیگ بنال چیه ؟ و علیکم_

 ارام بگو داشتم خواب شاهزاده سوار بر اسب سفیدمو میدیدم _فاطی 

 پخخخ جدی ؟ولی به نظر من تو باید خواب گدایه سوار  بر  خر و ببینی هوم ؟_

 خیلی خری اری_فاطی 

 چه ها میام دنبالتون بریم ددرنظر لطفته جیگررر حاال بزنگ ب_
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 باش حاال گمشو _فاطی 

 راه و بلدم نمیشم بای _

 وای خداؤوفظ _فاطی 

 بای_

 خخخ کارم این بود برعکس اسمم زلزله خو بریم سر وقت 

و گوجه ای باال حاظر شدن قسمت بسیار خوب بیرون رفتن  امم یه مانتو قرمز تا یه وجب باالی زانو شال و شلوار مشکی پوشیدم و خب موهام

جمع کردم  بریم سراغ ارایش اهل ارایش زیاد نبودم رنگ پوستمو دوس داشتم یه کم ریمل و رژ گونه صورتی رژ صورتی رو به قرمز زدم و شال 

 مشکیمم سرم انداختم 

 ایول به خودم که ماه بودم ماه تر شدم

 م از پله ها رفتم بیرون مجبور بودم به خاطر مانتو خوشکلم رعایت کنم گوشی و رژمو انداختم تو کیفم و عطرمو رو خودم خالی کردم وَ ارو

 ملکه الیزابت با اکیپ میرم بیرون نهار نمیام بای_

 باشه مراقب خودت باش _مامی 

 کفش پاشنه پنج سانتیه مشکیمم پام کردم و از خونه اومدم بیرون 

 وا کمی خنک تر از بیرون اوممم چه هوایی چون داخل حیاط خونمون یه باغ بزرگ بود و ه

 سوار پرشیام شدم و پیش به سوی خونه شقی ....

بعد پنج دقیقه جلوی خونه ی شقی )مخفف شقایق(نگه داشتم و دستمو رو بوق نگه داشتم که سریع اومد پایین مثل همیشه شیک در کل دختر 

وای ارام _و شلوار سفید سریع نشست تو ماشین و گفت خوشکلی بود چشمای مشکی صورتی سفید دماغ و لب کوچیک  یه مانتوی یاسی شال

 میخوای همسایه ها هم بفهمن تو اومدی ؟

 اره_
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 ماشین و روشن کردم و راه افتادم به سمت خونه ی فاطی و ایدا )خواهرا(

معروف به قروقاطی و در اخر ایدا خب بزارید از اکیپمون براتون بگم ما یه اکیپ چهار نفره که از راهنمایی باهمیم  شقایق معروف به شقی فاطی 

 معروف به جوجه چون از هممون کوچیک تر بود 

 خودم که معلومه زلزله 

 شقی بود  از هممونم نجیب تر این 

 و اینم بگم که هر چهارتامون پولدار بودیم و خوانوادهامونم همو میشناختن 

 جلوی خونشون نگه داشتم و یه تک بوق زدم که اومدن بیرون اوه اوه انگار میخوان برن عروسی 

 سالم _نشستن تو ماشین نشستن و همزمان گفتن 

 علیکم احیانا شما میخواین میرین عروسی ؟_

 سالم _شقی 

 اره _قروقاطی 

 نه چطور _ایدا 

 بیخی بیتوفولید خب کجا برم _

 بام _ایدا و فاطی 

 نمیدونم _شقی مثل همیشه ریلکس گف 

 پ میریم بام  _

 ایول یه اهنگم بزار _فاطی 

 ضبط و روشن کردم که اهنگ حس جدید از پاشایی پلی شد 

 ایدا و فاطی پنجره هارو باز کردن و شروع کردن به همخونی کردن :
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 بازم به یه لبخند دل بسته دلم _فاطی 

 اواره ی ساده وابستم دلم _ایدا 

 ــــــــن خسته دلن از دست دلم مــ_

 مجنون پریشون دیوونه دلم هر جایی که میریم میمونه دلم _ایدا و فاطی 

 میخونه دلم میمونه دلم _

 اصال خیابون و صدای ما برداشته بود ولی کیف داد 

 پشت چراغ قرمز بودیم که .....

 اشین پلیس خوشکل بودو از اونجایی که اصال شانس ندارم بجای ماشین پسرای خوشکل یه م

خانوم خیابون و با کلوپ اشتباه _اگه شانس داشتیم که اسمم شانسعلی بود باو سریع صدای ضبط و کم کردم و پنجره رو کشیدم پایین و گف 

 گرفتید ؟

 نه بابا اقا پلیس ما فقط اهنگ گوش میکردیم حاال با یکم ولم باال تر وا _

 گواهی نامه و مدارک ماشین _پلیسه 

 هه بچه ها که از ترس موش شده بودن ه

 دفعه بعد ببینم ماشین میره پارکینگ _ریلکس گواهی نامه و مدارک ماشینو دادم بهش که بعد نگاه کردن بهشون ر گردوند و گفت 

 حتما اق پلیس اذت زیاد _

 خخخ طرز حرف زدنمو که دید تو چشاش خنده بود ولی بین ابروهاش اخم شونه ای باال انداختم و پنجره رو دادم و باال که چراغ سبز شد 

 با سرعت باال ویراژ میدادم و از بین ماشینا الیی میکشیدم 

 که بالخره بعد یه ربع رسیدیم بام ماشیو پارک کردیم 
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 و پیاده به سمت باال و با هم از ماشین پیاده شدیم 

ارام ارام پشتمون یه اکیپ _به ترتیب از وسط من سمت راستم شقی و چپ ایدا و فاطی داشتیم میرفتیم باال که فاطی یواش دم گوشم گفت 

 پسره همشونم جیگر 

 ریلکس که همیشه حرص همرو در میاورد گفتم :چی کار کنم تابلو بازی در نیار راه بیوفت 

  اه دیؤونه_فاطی 

یم شونه ای باال انداختم و به راهم ادامه دادم جای همیشه گی وایستادیم بهترین جای بام یه نیمکت رو به شهر و جایی اروم روی نیمکت نشست

 و در سکوت به شهر بزرگ و پر ماجرامون نگاه کردیم ....

 بچه ها اونارو نگا کنید _یهو ایدا  با صدای تقریبا بلندی گفت 

ره میکرد نگا کردم  پنج تا پسر که فوق العاده خوش تیپ و جذاب بودن کنار هم وایستاده بودن و حرف میزدن همنجور که به سمتی که اشا

نگاشون میکردم یکیش سرشو بلند کرد و نگاش تو نگام گره خورد تو چشاش شیطنت موج میزد تا نگامو دید ابرو بادا انداخت که اخمی کردم و 

 اون سه تا همینجوری محوا اخر اینا ابروی منو میبرن حاال ببینید کی گفتم رومو برگردوندم که دیدم 

 چته وحشی ؟_نفری یه پس گردنی بهشون زدم که برگشتن و همزمان با داد گفتن 

 خاک تو سر همتون یه ساعته به پسرای مردم زل زدید گمشید پاشید بینم بریم یه چیز کوفت کنیم _

 راس میگه _شقی 

 زد چه عجب  جوؤن شقی حرف_

 درد مگه اللم _شقی 

 خخخ نه بابا ولی اگه فک میکنی هستی دیگه مشکل من نیس _

 ایول اری _ایدا قهقه ای زد و گف 

 بگیرمت خونت حالله اری _شقی 
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 یا خود خدا ماشال.. دست اینم سنگین بزنه قطع نخاع میشم پس در نتیجه فرار 

 پشتمو کردم بهش و دیؤودم یکم دور شدم عقبی راه رفتم که دیدم شفی داره میاد 

 به نفعته وایستی _شقی 

 بشینم که بکشیم با اون دست سنگینت قطع نخاع میشم خو _

ری عقبی میرفتم که با حرفم جری ترشد و دنبالم دیووید که سرعتمو باال بردم و دویدم و دوباره برگشتم عقب که دیدم شقی داره میاد همینجو

 اری اری مواظب باش _شقی گفت 

 برو شقی خودتو خر کن _

 تا خواستم برگردم پام روی سنگی لیز خورد و که فهمیدم لبه دره ام داشتم اشهدپو میخوندم که دیدم یه جای گرمم  

 چه زود رفتم بهشت ای خدا چاکریم 

 ر چه لبای خوشکلی یکم باال تر واوووو عجب چشایی چشمامو باز کردم که یه پیرهن قرمز دیدم وا یکم باال ت

 صبر صبر چیشد هعععع این کیه ؟

 شما به چه حقی منو بغل کردید ؟_این که همون پسرس وای دستمو رو سینش گذاشتم و هلش دادم عقب اخم غلیضی کردم و گفتم 

 محض اطالع داشتید از دره میافتادید پایین و من نجاتتون دادم _به ابروشو باال داد و گف 

 خب که چی ؟نمیدادید مگه من بهتون گفتم ؟عجب ادمایی پیدا میشن _

میشد من  اری ببخشید اگه چیزیت_چشم غره ای با چشای متعجبش رفتم و به سمت شقی که زار زار اشک میریخت رفتم که پرید بغلم و گفت 

 چیکار میکردم ببخشید

 شقی بیخیال دیگه شنیدی میگن _با دستم پشتشو نوازش کردم و گفتم  

 بازی اشکنک داره سر شکستنک داره _عقب هلش دادم و با بشکن گفتم 

 به خدا تکی _کرد و گف  ب*و*سپرید لپمو محکم 
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 میدونم گلی _

 پرو _شقی 

سالمم باو _دهن باز مارو نگا میکنن کنارشون وایستادم و بشکن زدم که بهم نگا کردن که گفتم به سمت اون دوتا خل دیگه رفتم که دیدم با 

 حاال حاالها حلوا خبری نیس 

 تورو که میدونم پسر خوشتیپه بغلت کرد _فاطی 

 پوف اینم دوست ما 

 یعنی خاک خو چیکار کنم بیشعور  انگار شهر هرته هر کی رو خواست بغل میکنه _

 اون بین پنج تاشون از بقیشون جذاب تر بود خره _ایدا 

 فداسرم چی کار کنم خب حاال تعریف کنید که چی شد چندش اومد _

 بیاین بریم یه چیز بخوریم بگم بهتون _فاطی 

 اره بریم _شقی

 با هم به سمت کافی شاپ رفتیم .....

 یه میز چهار نفره انتخاب کردیم و نشستیم که گارسون اومد 

 یل دارید خانوما ؟چی م_گارسون 

 بستنی میوه ای _فاطی 

 بستی شکالتی _ایدا 

 اب هویج _

 بستنی وانیلی_شقی 

 االن میارم  _گارسون 
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وای ارام نمیدونی عجب صحنه ای بود تو که پات نزدیک دره شد پسره که زل _گارسون که رفت شقایق شروع کرد با اب و تاب تعریف کردن 

 کشید طرفش خودش که افتادی تو بغلش بعدشم که پشتتو بهش کردی یه پوزخند زد و رفت پیش دوستاش  زده بود بهت پرید اومد کنارت و

 چقد خری تو همچین پسری رو از دست دادی خاک 

 برو بابا دلت خوشه پسره خودشیفته _

 من شماره میالد و گرفتم _ایدا 

 منم شما ارتام و گرفتم  _فاطی 

 منم شماره کیان و گرفتم _شقایق 

 بابا شماها دیگه کی هستید _با دهن باز نگاشون کردم و گفتم 

 دست شیطونو بستیم _فاطی و ایدا و شقی 

 بچه ها فردا دانشگاست کی با کی میره ؟_گارسون سفارش هارو اورد و خودش رفت همینجور که اب هویجمو میخوردم گفتم 

 منو ایدا با هم میتیم تو شقی باهم _فاطی 

 اوکی _

بسه دیگه پاشید ببینم اونام از جوشون با کلی عشوه بلندشدن و از رستوران اومدیم بیرون و به _ظرف یه بار مصرفمو انداختم دور پاشدم و گفتم 

سمت ماشین راه افتادیم وشبختانه از اون پسرا خبری نبود ریمووت ماشین و زدم و پشت فرمون نشستم بچه هام نشستن و روندم به سمت 

اطی ..... بچه هارو رسوندم و خودم برگشتم خونه یه تک بوق زدم که مش حیدر درو باز کرد ماشینو داخل حیاط مارک کردم و داخل رفتم خونه ف

 که ارمین و دیدم 

یخ  بله ارمی خان منو اذیت میکنی نشونت میدم کفشمو در وردم که صدا نده اروم اروم به سمت اشپزخونه رفتم و از داخل یخچال یه تیکه

 وای واس یخ زدم نمیری ارام اه _برداشتم و برگشتم حال از پشت سریع یخ و انداختم و پیرهنش که نیم متر پرید باال و داد و بیداد راه انداخت 

 ارام تو لچه نیستی و منم ازت بزرگت ترم یاد بگیر _یخ افتاد بیرون که ارمین عصبانی داد زد 
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 جوری حرف نزده بود بغضم گرف تا حاال هیچ کس باهام این

ببخشید  با دو رفتم تو اتاق و درو بستم یه قدم مونده بود که سد اشکام جاری بشه که جلوشو گرفتم ارام هیچوقت _سرمو پایین انداختم و گفتم 

 گریه نمیکنه 

 ...سراغ کامپیوتر رفتم و روشنش کردم و منتظرشدن که سیستم باال بیاد که همون موقع تقه ای به در خوردو.

 خورد و ارمین اومد تو 

 ابجی کوچیکه قهری؟_سرموبرگردوندم و مشغول کار با کامپیوترم شدم که ارمین از پشت بغلم کرد و گفت 

_....... 

 ارام بخدا اعصابم خورد بود توام که اونکارو کردی همه ی حرصم و روت خالی کردم _ارمین 

 نکه باید بگی برای چی اعصابت سگی بود به یه شرط ای_زیرچشی نگاش کردمو سرمو بلند کردم 

 باشه وروجک اونو خاموش کن بیا بشین ببینم _ارمین 

 اومدم_

 بدو بگو _کامپیوترو خاموش کردم و روی تخت چهار زانو نشستم گفتم 

ت پیش باهم بیرون رفتیم میدونی ارام چند وقت پیش یه منشی جدید اومده بود خیلی سربه زیر و خانوم کم کم ازش خوشم اومد چند وق_ارمین 

 و گفتم دوسش دارم اونم گفت دوسم داره ولی از به خوانواده فقیرن پدرشم فهمید و نمیزاره دیگه بیاد 

 هی الهی خیلی ناراحت شدم بیچاره داداشم 

 دستم و پشت کمرش گذاشتم 

 داداش ناراحتی نداره درست میشه من خودم با پدرش حرف میزنم _

 لی پول چی مامان عمرا بزاره باهاش ازدواج کنم مرسی ابجی و_ارمین 

 اونشم با من _چشمکی زدم و گفتم
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 عاشقتم به خدا_ارمین 

 هی هی برو عاشق زنت باش خجالت نمیکشی تو همینجوری اومده میگه عاشقتم _

 دیوونه خودم _ارمین 

 بله دیگه دیوونه مجلسم شدیم خداروشکر

 ارمین که رفت رو تخت دراز کشیدم و به سقف سفیدنگاه کردم 

گم من از بچگی عاشق دانشگاه بودم و بدم میومد بگم دبستانم یا مثال راهنماییم االنم دارم به ارزوم میرسم حس خوبیه خیلی اها یادم رفت ب 

 رشته من و بچه ها گرافیکه 

 عاشق رشتمم عالی 

 چشمام سنگین شد و به خواب عمیقی فرو رفتم .همینجوری باخودم حرف میزدم که 

 با نور افتاب که به چشمم میخورد چشمامو باز کردم 

 اومممم بازم یه روز دیگه 

 هعععع یه روز دیگه چیه باو دانشگاه دارم خیر سرم 

 به ساعت روی عسلی نگاه کردم چی پنج و نیم 

 بیا اینم از نتیجه زود خوابیدن 

به دست و صورتم زدم و از داخل کمد لباس ورزشی مشکیمو دراوردم و پوشیدم موهامو دم اسبی بستم و هدفون و به از جام پاشدم و یه اب 

 موزیک پلیر وصل کردم و اهنگ پلی کردم و جلوی در کتونی مشکیمم پام کردم و از خونه زدم بیرون .

 به سمت ته باغ دوییدم و به اهنگم گوش میدادم 

رخت تکیه دادم و نفس عمیق کشیدم هومم خیلی حس خوبی بود فرض کنید کنار کلی درخت اونم اول صبح کال شاد بودم ته باغ که رسیدم  به د

 شادتر شدم 
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مو به یه دور دیگه باغ و دور زدم و برگشتم خونه اوه اوه عرق از برو روم میبارید حالم بهم خورد تف  سریع پریدم تو حموم و قشنگ سابیدم خود

اومم  وقت دارم هنوز جلوی میز ارایشم نشستم و موهامو  6:10وم شدم حوله لباسیمو پوشیدم و اومدم بیرون به ساعت نگا کردم قول مامی خان

 با سشوار خشک کردم و با بابلیس صاف کردم و باال سرم سفت بستم چون روز اول دانشگاهه ارایش کم یکم ریمل زدم و رژ صورتی خوبه 

و مانتوم که یه کمربندطالیی داشت و مقنعه کرباتیمو سرم کردمو ایول چه جیگری شدم کوله مشکیمو و رو شونم  یه شلوار خاکستری پوشیدم

مامی من دارم میرم خدمت کارمون مهری خانوم با یه لقمه جلو پله وایستاد خیلی _انداختم  و از اتاق اومدم بیرون از پله پایین اومدم و داد زدم 

کردنه بیاین این لقمه رو  ب*و*سوای ارام خانوم این چه طرز _کردم که گف  ب*و*سانم دوسش داشتم پریدم لپشو خانوم خوبی بود مثل مام

 بخورید ظعف نکنید 

 چشم مامانم کجاس ؟_

 خانوم خوابن_مهری 

 باشه بیدار شد بگو رفتم _

 ارمینا صدام کرد....لقمه رو چپوندم  تو دهنمو از جلو در کتونی مشکیمم پام کردم داشتم میرفتم بیرون که 

 ارام ارام _ارمینا 

 چیه ؟_با کالفگی برگشتم و گفتم 

 خواهری میشه منم برسونی ؟_ارمینا 

 مگه خودت ماشین نداری ؟تازه من کار دارم _

 خب ...چیزه ... یعنی میدونی دیروز ماشین و پلیس برد پارکینگ _ارمینا 

 وای ارمینا این چندمین باره ؟؟نه با ارمین برو من دنبال شقایق میرم _

 اه همش شقایق منم خواهرتم مثال _ارمینا 

 بازشروع شد چون بیشتر پیش شقایق اینا بودم همیشه دعوا بود سر این 
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 ارمینا با ارمین برو تمام خدافظ _

 برو به درک _ارمینا 

اوه دیرشد گاز دادم سمت خونه شقی که بعد پنج مین رسیدم یه تک  6:45_ون و سوار ماشین شدم ساعت برو بابایی گفتم و از خونه زدم بیر

 اری برو که دیرشد _بوق زدم که سریع اومد پایین و سوارشد و گف 

یم نزدیک بود بزنم تو دیوار که پنجره رو باز کردم و پامو رو پدال گاز فشار دادم سرعتم باالی هشتاد بود از بین ماشینا الیی میکشیدم یه چند بار

دقیقه رسیدم ماشین و پارک کردیم و با دو به سمت کالس رفتیم از صدای بچه ها معلوم بود معلم  7:05خوشبختانه بعد یه ربع یعنی ساعت 

رو دو جفت چشم  نیومده داخل کالس که رفتیم مثل همیشه یه دور کالس و نگاه کردم دخترای جلف و پرعشوه پسرای تیغ تیغی یهو چشمم

عسلی قفل شد سرد بود خیلی مغرور و جذاب پوزخندی گوش لبش اومد به خودم اومدمو چشممو ازش گرفتم خاک تو سرم روز اولی ابرو ریزی 

 کردم روی دو میز پشت ایدا اینا نشستیم و سرم پایین بود به چشماش فک میکردم انگار هیچ حسی توش نبود خالیه خالی 

 رمو بلند کردم که همزمان یه اکیپ وارد کالس شدن یعنی دومین شک اینا اینا که .....پوفی کشیدم و س

ا اینا که همونای داخل بام هستن ای بابا شنیدین میگن مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه همینه دیگه حکایت اینم اومدن درست پشت م

 نشستن ای بخشکی شانس 

 لی چرا و پرت گفتن وقت معرفی رسید نمیدونم چرا ولی دلم میخواست ببینم اسم چشم عسلی چیه ؟؟استادم پشست اینا اومد و بعد ک

 به ترتیب از ایدا شروع شد 

 +ایدا جباری  ؛فاطمه خادمی ،

 با افتخار اینجانب اری دری وری _نوبت من که شد بلندشدم و گفتم 

 میزدن ایش کجاش خنده داشت ؟فهمیدید به منم بگید واال  یعنی کالس رفت رو هوا پشتیای مام که نگو داشتن زمینو گاز

 خانوم اینجا خونتون نیست که دلقک بازی در میارید درست خودتونو معرفی کنید _استاد 

لی باز به وا استاد دلقکم شدیم واال قیافه اینا )به یه دختره که موهاش و زرد رنگ کرده بود ال کلی ارایش عوق اشاره کردم (بیشتر میخوره نه و_

 خاطر گل روی شما میگم بنده ارام نیکنام هستم 
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 ایتادم خودشم خندش گرفته بود دختره که نگووؤ هی رنگ و وارنگ میشه هههه به من چه خو 

 بعدی اکیپ داخل بام بودن 

 ارتام شاهرودی ؛میالد میصاقی ؛کیان مهدوی ؛ارش مهدوست _

 پس اسمش ارش مغرور خودشیفته 

 همین ترتیب معرفی کردن که رسید به چشم عسلی  همه خودسونو به

 سیاوش راد ×

عجب صدایی صداش یه ابهتی داشت که خود به خود ادم جذبش میشد معرفی که تمام شد استاد تعطیل کرد چون جلسه اول بود زیاد سخت 

 نگرفت با بچه ها به سمت بوفه رفتیم و ....

 یم که بچه ها مثل همیشه شروع کردن قیبت :یه میزه چهار نفره پیدا کردیم و کنار هم نشست

 بچه ها خدایی ارتام بهترینشونه _فاطی 

 برو باو توام با اون ارتام میالد و عشقست_ایدا 

 ولی به نظر من هیچ کدوم فقط سیاوش راد _

 اره خیلی عجیب بود مخصوصا چشماش_شقی 

 نمیره ؟؟؟  Wcاهوم بچه ها کسی  _

 نچ تو برو خوش بگذره _فاطی 

 گمشو قروقاطی _

راه افتادم درشو که باز کردم بوهای بسیار خوب به شمام رسید انقد که نزدیک بود باال بیارم سریع بعد   Wcاز بوفه بیرون اومدم و به سمت  

یه دختر تند  انجام عملیات بیرون اومدم که دیدم  یه عده نشستن دارن سیگار میکشن یعنی کلی تعجب کردم داشتم دستامو میشستم که دیدم 

 تند یه بسته کوچیک و باز میکنه دقت کردم که دیدم یه چیز حالت پودر ماننده سفید 
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 این چیه ؟_

 دختره نگام کرد که حالم بد شد زیر چشش سیاه دندوناش زرد 

 هه نمیدونی چیه ؟؟برو برو بچه سوسول _دختره 

 سوسول عمته بشیعور نفهم _

 گم میشی یا گمت کنم ها ؟_دختره 

 برو بابا  _

 بزار برو بابا رو......_دختره 

 یه دختر دیگه از انور داد زد :حمیده زر نزن زیاد گمشو کارت و کن االن یکی میاد 

 باشه باو هی تو )به من اشاره کرد (بهتره سرت تو کار خودت باشه و از چیزای که دیدیم به کسی چیزی نگی وگرنه بد میبینی حاال هری _دختره 

 بش کردم و اومدم بیرون فکرم مشغول این بود که اون چی بود ؟منظور دختره چی بود ؟روانی نصی

داشتم به سمت بچه ها میرفتم که یه صدایی از پشت ساختمون شنیدم گوشامو تیز کردم انگار یکی داشت با تلفن حرف میزد صدارو دنبال کردم 

 _بینم چی میگه اصال کیه ؟که به پشت ساختمون رسیدم یه گوشه قایم شدم و گوش سپردم ب

 بله قربان شناسایی شد _

_........ 

 درسته همونطور که گفته بودید انقد سادست که کسی بهش شک نمیکنه _

_......... 

 امروز نه ولی فردا حتما در جریان قرارش میدم _

_........ 
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 اطاعت میشه قربان خداحافظ_

 

 یی نمیشه ؟اصال چرا پنهانی اومده ؟ایول پس سیاوش خان پلیسه ولی کی سادس و شناسا

 رو پاشنه پام چرخیدم و میخواستم برگردم برم که پام روی شاخه درخت رفت و تق صدا داد 

 نفسم تو سینم حبس شد 

 کی اونجاس؟؟؟_سیاوش گفت

 ت چش یخی دیدم تا خواستم بدووم دستی ازشونم گرفت و پرت شدم  طرفش چشامو که از ترس بسته بودم اروم باز کردم که یه جف

 )یا خدا خودت بخیر بگذرون (

 س ....سالم ....خوبید.شما ....راست.....ش اومده بودم هوا خوری .... ه...مین ..چیزی هم نشنیدما_با لکنت گفتم 

 )ای خاک عالم تو سرم چه سوتی دادم (

 بگو چی شنیدی زود _سیاوش 

 م..ن چیزی نشنیدم _

 گفتمممم چی شنیدی ؟_بلندی گفت اعصابانی شد و با صدای تقریبا 

 خب ش شنیدم گفتی سادس و شک نمیکنن و فردا بهش میگی ه همین _

 

 بهتر؛ بعد دانشگاه جلو در منتظرم بهتره سرکارم نزاری وگرنه بد میبینی _نفس راحتی کشیدم که گفت 

 باشه میتونم برم _

 برو_سیاوش
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 با دو از کنارش رد شدم و به سمت بچه ها رفتم وای خا چرا امروز همه منو تهدید میکنن ؟دستشویی رفتن به ما نیومده واال 

 بوفه که رسیدم هیچ کدوم نبودن 

ه دیدم سیاوش ای خاک خو نیم ساعته رفتم توقعدارم اونام باشن با دو به سمت کالس رفتم که دیدم استادم داره میره با استاد داخل رفتم ک

 زودتر از من رسیده 

 خداخودت کمک کن این سر منو زیر اب نکنه 

 کنار فاطی نشستم که شروع کرد به نیشگون گرفتن 

 فاطی بعدا میگم دیگه وحشی _رو یه برگه نوشتم 

 وحشی داداشته _فاطی 

 میبینم که اصال دوسش نداری _

 بمیرب الهی منم بیام سر قبرت بندری برقصم _فاطی 

 پیش مرگم شی الهی _

 خب بسه خانوما من ......._استاد 

 

 یعنی از بی ایتاد چرت گفته بود دیگه حالم داشت بهم میخورد همینجوری چرت میزدن که استار ختم کالس و با دهن مبارک اعالم کرد وسایلمو

ه وایستادم تا سیاوش بیاد پنج مین بعد یه ماشین سمند ریختم تو کیفم و قبل اینکه بچه ها بیاین با دو از کالس بیرون و رفتم جلو در دانشگا

 برو ...._مشکی نگه داشت و وق زد که فهمیدم خودشه سریع پریدم تو ماشین و گفتم 

 ماشین گاز داد و به سرعت از دانشگاه دور شد 

 نفس راحتی کشیدم و برگشتم بهش نگاه کردم که با اخم به جاده نگاه میکرد 

 خب بگو _
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 نمیخواد به من دستور بدی  تو_سیاوش 

اگه فوضولی نمیکردی قرار بود فردا در جریان قرار بگیری ولی حاال که سد اون دختر ساده ای _سرعتشو کم کرد و یه گوشه نگه داشت سیاوش 

 خب ؟_که گفتم تویی من یه پلیسم سرگرد سیاوش راد 

 تو باید با ما همکاری کنی _سیاوش 

 ؟؟در چه مورد چرا اصال من _

 چون انقد ساده ای که بهت شک نمیکنن به زودی سراغ توام میان _سیاوش 

 بابا درست حرف بزن ببینم چی میگی ؟_

خب ببین یه گروه هیتن که کارشون رشوه گرفتنه و مواد فروختن یه مدته که دارن داخل دانشگاه میفروشن و ادمایی رو انتخاب میکنن _سیاوش 

 م جزو اونایی میخواییم بهمون کمک کنی که دستگیرشون کنیم تا جؤونای بیستری نابود نشن که ساده باشن اما زرنگ و توا

 با دهن باز نگاش میگردم چطور امکان داره ؟من چطوری کمکشون کنم؟ 

 نکنه اونه دست دختره هم ...نه نه 

 چیزه میشه بدونم این موادا که میگید چه رنگیه _

 ید یه عدشون زرد ...یه عدشون سف_سیاوش پوفی کشید و گف 

 پس ..._ 

 پس چی ؟_سیاوش 

 امروز یه دخترو تو دستشویی دیدم یه بسته کوچیک دستش بود داخلشم یه چیز سفید وقتی پرسیدم این چیه گفت برو بچه سوسول و اینا_

زودی کسی که اینارو میاره از ریشه  اون مواد بوده تا جایی که میتونی از اونا دوری کن با کمک تو به_سیا با تاسف سرشو تکون داد و گفت 

 نابودش میکنیم 

 باشه ولی چجوری کمکتون میتونم بکنم ؟_
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 فردا بهت میگم االن پیاده شو با تاکسی برو من باید برم اداره _سیاوش 

 باشه خدافظ_

 برو ).....(_از ماشین پیاده شدم و واسه یه تاکسی دست تکون دادم که وایستاد سوارشدم و گفتم 

ین که راه افتاد سرمو به شیشه تکیه دادم و به حرفای سیاوش فک کردم واقعا حرفاش عجیب بود اونم برای منی که دنیام درس و تفریح و ماش

 خرید و شادی بود واقعا جای تعجب و داشت ......

دو از حیاط سنگ فرش شده رد شدم و  ماشین جلوی در نگه داشت کرایه رو حساب کردم و زنگ زدم که مش حیدر درو باز کرد داخل رفتم و با

 داخل ساختمون رفتم اخیش چه خنکه اخه تابستونم شد فصل 

کیفمو روی مبل پرت کردم و کشون کشون داخل اتاقم رفتم بو عرق میدادم فجیح یه حوله تاپ و شلوارک برداشتم و چپیدم تو حموم یه دوش 

 ک و پوشیدم و رو تخو دراز کشیدم آی چه حالی میده  مختصر گرفتم و با حوله موهامو خشک کردم تاپ و شلوار

 عادت داشتم وقتی از حموم میومدم تق خوابم یبرد و امروزم از این قاعده جدا نبود 

 کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم

و موهام که پف گرده بودو شونه چشمامو باز کردم امممم عجب خوابی بودا جا شما خالی از تخت پریدم پایین و یه ابی به دست و صورتم زدم 

 مامان ؛ مهری خانوم؛  ارمینا اهوی ؛ ارمین خره _کردم  و همینجوری دورم ریختم و از پلها پریدم پایین و صدامو انداختم رو سرم و داد زدم 

ر که تخمه میشکستم به اتفاقات نچ مثل اینکه کسی نیست  رفتم تو اشپزخونه و از داخل کمد بسته تخمه رو برداشتم و روی مبل نشستم همینجو

 روز فک میکردم 

خل بازیام ارش خودشیفته سیاوش و نگاهش  و در اخر عملیاتش هنوزم باورم نشده بود درسته شیطون بودم ولی بعضی موارد واقعا هوشم 

میرن حتی خیلی از همسنای من نمیتونم زبانزد میشد االنم به نظرم باید کمک میکردم روزی چند هزار نفر به خاطر همین موارد کوفتی از  بین 

 بشینم و دست رو دست بزارم و نابودیشونو ببینم 

 پس تصمیم گرفتم فردا با سیاوش صحبت کنم کار درست همینه 
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 با صدای دادی که شنیدم یه متر پریدم  باال 

 اراممممممم اینجا چه خبره ؟انگار بمب اتم ترکیده _مامی 

تو ظرف  با حرفش با تردید به دورم نگا کردم اِ وا خاک عالم دورم پر اشغال تخمه بود از بس حواسم پِیِ حرفای سیا بود اصال یادم رفت اشغاالرو

 بریزم 

 

 امم چیزه خب حواسم نبود _لبخند کش داری زدم و گفتم 

 ری همرو تمیز میکنی زود که حواست نبود  االنم مهری خانوم نیس همین االن میری جارو میا_مامی 

 اخه من ........_

 اما اخه و زیرا نداریم بدو _مامی 

 پوف باشه _

 با با بی حالی از جام پاشدم و از داخل اتاق مهری خانوم جارو برقی رو اوردم و افتادم به جون اشغاال .......

 وای خدا خسته شدم تو عمرم انقد کار نکرده بودم  نیم ساعت تمام داشتم اونارو جمع میردم اخرین تکه رو هم جارو زدم و تمام

 وای خدا دست جارو رو ول کردم و خودمو انداختم رو مبل متنفرم از هر چی تخمه هست اه 

 جان هشت پس شام چی ؟؟؟ 8جارو رو بردم سر جاش گذاشتم و یه نگاه به ساعت دیواری کردم 

 مامان شام چی داریم مهری خانوم که نیس _

 یه چیزی بخور من نمیخورم فقط هر چی درست کردی برا ارمینا و ارمینم بزاری ها _از من  داد زد  اونم بدتر

 شما امر کن _

 ای خدا مهری خانوم کجایی اخه ؟
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تو اشپزخونه رفتم و سر درش وایستادم همینجور زل زدم بهش امم چی درست کنم اخرم ماکارونی به ذهنم رسید فلفل دلمه و گوشت از یخچال 

 ایین در اوردم و شروع کردم پختن نیم ساعت بعد ماکارونی رو دم انداختم و اومدم بیرون که ارمین با حوله که رو موهاش بود از پله ها اومد پ

 به سالم بر خواهر گلم _ارمین 

 به سالم بر داداش خلم _

 گمشو _ارمین 

 راهو بلدم _

 اری ارمینا کو ؟؟؟_میکرد گفت خودشو رو مبل پرت کرد و همونجور که تی وی رو روشن 

 چمیدونم _

 اینجام _همون موقع صدای ارمینا اومد 

 سالم و علیکم _

 علیک _ارمینا 

 باز تو پاچه گرفتنت شروع شد _

 سگ عمته _ارمینا 

 باز شما دوتا پاچه گرفتنتون شروع شد بسه بابا خواهرین مثالااا _ارمین 

 تو خفه _ منو ارمینا با هم 

 سه تایی بهم نگاه کردم و زدیم زیر خنده حاال نخند کی بخند هر کی مارو میدید به سالمت روحی روانیمون شک میکرد خدایی 

 خب خال پاشید بریم یه چیز میل بفرماییم _

 قربون ادم چیز فهم _ارمین 
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 با هم به سمت اشپزخونه رفتیم و میز و چیدم و غذا رو کشیدم 

 بود البته اگه فلفل زیادش و له شدنش رو فاکتور بگیریم خوشبختانه قابل خوردن 

 خودتون جمعش کنید دیگه _غذامو که خوردم گفتم

 خودم به سمت اتاقم رفتم و رو تخت دراز کشیدم که ترق توروق کمرم بلند شد اوه خدا تو عمرم انقد کار نکرده بودم که کردم 

 ......که زل زده به سقف سفید به خواب عمیقی فرد رفتم .

 ــــــــــــــــــــ

 زینگ زینگ 

 قسم میخورم تموم ساعت هارو فسیل کنم بترکید همتون ایشال.... 

 هر کی مث من دلش از دست ساعتا خونه بگه ایشال....

که کمربند مشکی داشت و  ب*ا*س*نبا بیحالی از جام پاشدم و ابی به دست و صورتم زدم و از داخل کمد یه مانتو سفید تا یه وجب زیر 

م سرم پوشیدم مقنعه و شلوار ابی کاربونی رو )ابی تیره (پوشیدم و موهامو فرق باز کردم و باال بستم و یه تیکه کوچیک ریختم بیرون مقنعه و ه

 ا برداشتن کوله ابیم از اتاق اومدم بیرون کردم و ب

 جلوی در در حال پوشیدن کفشام بودم که ارمینا و ارمین اومدن 

 صبح بخیر خدافظ _

 کجا ؟_اون دوتا 

 دانشگاه دیگه اه _

 منم ببر پلیز ماشین ندارم_ارمینا 

 مال منم بنزین نداره _ارمین 

 تف به این شانس بیاید زود باشید _
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 ول عشقی ای_اون دوتا 

 سریع از خونه بیرون اومدم و پشت رل نشستم و ماشینو روشن کردم تا اون دو تا بیان ارمین جلو نشست و ارمینا هم عقب 

 اول از همه به سمت دانشگاه خودم راه افتادم و با سرعت هشتاد تا میرفتم 

 که بعد یه ربع رسیدم کولمو برداشتم و همونجور که پایین میرفتم گفتم :

 شین برا شما فقط ساعت سه همین جا باشه ما

 رو جف چشام _ارمین 

 باشه بای _ارمینا 

 کولمو رو دوشم میزون کردم و به سمت کالس رفتم مث اینکه شانس باهم یاری کرد که استاد تاخیر داشت و نیومده بود 

 درو باز کردم که چشم تو چشم سیاوش شدم 

 سالم _

 سالم _سیاوش 

 مهلت حرف دیگه ای دو بهش ندادم و پیش بچه ها نشستم 

 صبح بخیر _

 صبح توام بخیر _فاطی 

 چقد دیر اومدی ؟_ایدا 

 این سیاوشه چشم به در موند بدبخت خخخخخ _شقی 

 مرض خواب موندم  _

 تو دلم گفتم این سیاوش کارش گیره وگرنه ....
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 بهمون نداد همون موقع استاد اومد و مهلت حرف زدن دیگه ای رو 

 جوابت ؟_کالس که تموم شد به بچه ها گفتم خودشون برن خودم به سمت سیا رفتم که زودتر گفت 

 مثبت _

 میدونستم برو پشت دانشگاه منم پشتت میام باید بگم چیکار کنی _سیاوش 

 اوکی _

 اد .......اینو گفتم و به سمت پشت دانشگاه قدم برداشتم بدون این که بفهمم یکی داره دنبالم می

ببین نمیخوام بترسونمت ولی تو این کار احتمال همچی وجود داره _دو سه مین منتظرش بودم که بالخره اومد و بی مقدمه شروع کرد حرف زدن 

 از دزدیده شدن تا کشته شدن اونقدرم عاقل هستی که به اینا فک کرده باشی پس میرم سر اصل مطلب 

تو باید با کسی که موادارو میاره گرم بگیری و باهاش دوست بشی تا از این _ادمه حرفشم خیره به یجا گفت  نگاهی بهم انداخت و دید که منتظر

 طریق بفهمی که بقیشون کجان 

ها از فردا باید شروع کنی سهیال زارع و ارش مهدوست این دونفر مواد و پخش میکنن سهیال موادو از ارش میگیره و پخش میکنه ارش از باالیی 

 باید به ارش نزدیک بشی و بفهمی بقیشون کجان و چه چیز دیگه ای پخش میکنن تو 

 اه پسره احمق بدم میاد ازش نمیشه من کار دیگه ای انجام بدم _

 نه مگه بچه بازیه _سیاوش 

 باشه بابا_

 حاال هم برو سر کالس دیرت میشه _سیاوش 

 ی خوب شد گفتی از فردا کارمو شروع میکنم با_ای وای کالسم 

 باشه هر چی شد بهم اطالع بده خدافظ _سیا 

 همینجور که به سمت کالس میرفتم به این فکر میکردم که چجوری به ارش نزدیک بشم که شک نکنه.......
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  تا ساعت سه اینطورا کالس داشتم کالس که تموم شد با بچه ها به سمت بیرون دانشگاه راه افتادیم از شانس طالییم  ارمین همون موقع اومد

و جلوی پامون نگه داشت از ماشین که پیاده شد عشق کردم قربون داداش خوشتیپم یه پیرهن مشکی با شلوار مشکی و یه تک کت ابی تیره 

 ده بود باال و عینک افتابی مشکی زده بود موهاشو دا

 دخیا خوردن داداشتو _با سلقمه ای که به پهلوم خورد به بقلیم نگاه کردم که دیدم ایداس گفت 

 به اطراف نگا کردم 

 هههههه راس میگفت همه زل زده بودن ارمین فاطی که نگم بهتره عاشق سینه چاک داداشم ولی خب 

  اهوی بسه خوردین داداشمو_

 _با این حرفم هر کی یه چی میگفت 

 حاال انگار چه تحفه ای هست_

 ایشششش از خود راضی _

 لوسای بدبخت و........_

 ودا اهمیتی ندادم که ارمین جلو اومد و با بچه ها احوال پرسی کرد به فاطی که رسید حال کردم ها فاطی به اون اسکولی همچین سربه زیر شده ب

 هی رنگاوارنگ میشد 

 اطی چرا هی رنگ عوض میکنی جواب ارمین و بده ف_

 تو چشام نگا کرد که قشنگ فهمیدم گور خودمو کندم تند تند گفتم :

 میگم چیزه ارمین تو باید بری شرکت برین دیگه ما بریم دیگه فعال _

 ارام روانی نبودی که شکر خدا اونم شدی _دست ارمینو کشیدم و سوار ماشین شدیم که گفت 

 یگران را همچون خود بیند روانی د_

 احیانا اون دیووانه نبود _ارمین نگاه عاقل اندر سفیهانه ای بهم کرد گفت 
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 حاال توام واسه من غلط امالیی میگیره معلمممم ادبیات ایششش_

 اومممم بازم یه صبح دیگه و بدبختیای من 

 ای خدا کلم نابود شد چشامو باز کردم که دیدم بله خوردیم به دیوار چشم بسته به طرف در دستشورییییی میرفتم که حس کردم خوردم به دیوار 

برای جلوگیری از هر خطری که برابر بشه با نابودی مغزم چشامو باز نگه داشتم و دست و صورتمو شستم یه دست مانتو و شلوار قهوه ای با 

اشتن کولم از اتاق اومد بیرون که همزمان با من ارمینا هم اومد مقنعه مشکی سرم کردم و یکم رژ صورتی با ریمل زدم و باز زدن و عطر و برد

 بیرون 

 ایول بابا خواهر مارو باش 

 شلوار مشکی دمپا و شال مشکی کفشای پاشنه هفت سانتی ارایشش این وسط باز بهتر بود  ب*ا*س*نمانتو قرمز جیغ تا زیر 

 ارمینا  با این سر وضع کجا میخوای بری ؟؟؟_

 م مشکلیه ؟؟پیش دوست_ارمینا 

 نع به من ربطی نداره فقط این طرز لباس پوشیدن شعن خودتو پایین میاره بای _

 پایین رفتمو کتونیمو پوشیدم از خونه زدم بیرون بر خالف روزای قبل وقت داشتم برسم کالسم سوار ماشین شدم و به سمت دانشگاه روندم 

تمام دیروز فکرم مشغول این بود که چجوری به ارش نزدیک بشم که شکی نکنه که  در اخر تصمیم گرفتم از طریق بچه ها وارد بشم چون 

 دوستای اون به فاطی اینا شماره داده بودن 

 و این کارمو راحت تر میکرد 

 ولی نمیدونین به خاطر همین فکر چقد فسفر سوزوندم خداییش 

 ردم و به سمت در ورودی راه افتادم که حس کردم صدای قدم هایی از پشتم میاد ماشین و پارک ک

 برگشتم که در کمال تعجب دیدم ارشه شروع کردم به نقش بازی کردن 

 _بهم که رسید گفتم 
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 سالم اقا ارش 

 سالم خانوم ِ؟؟؟_ارش به تا ابروشو داد باال و گفت 

 شه ایکپیری خر مرض مثال االن این اسممو نمیدونه بزنم له ب

 ارامم ارام نیکنام _

 اوه بله خوشبختم _حس کردم اخم ظریفی کرد که سریع خودشو جمع و جور کرد و گفت 

 همچنین _

 باهم به سمت کالس رفتیم هیچ حرفی نمیزدم حس کردم با گفتن اسمم فکرش مشغول شد 

 ی کاش .......اهمیتی ندادم ولی ایکاش کمی دقت میکردم تا دلیل اون اخمشو بفهمم ا

 سر کالس که رسیدیم با چشمم دنبال سیاوش گشتم که دیدم ته کالس نشته و اخم عمیقی کرده 

 وا خدا اینارو در الویت قرار بده با تشکر 

 پیش بچه ها نشستم که شقی گفت ::کوفتت بشه دوتا دوتا هر دو جیگر ایول بابا 

 فاطی :اره بابا این از اولشم خر شانس بود 

 اقا من به همین میالدم راضیم _ایدا 

 خاک خفه بمیرید یه مین بابا اینو تو حیاط دیدم _

 برو عمتو خر کن _فاطی 

 ندارم _

 خالتو ؟_فاطی 

 ندارم _
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 درد و بال _فاطی 

 مام شد .همون موقع استاد اومد و نشد جوابشو بدم تا اخر زنگ درس خوندیمو که استاد بالخره زبان مبارک باز کردو گفت که ت

 اهوی شقی پیش کیان میری ؟؟؟_رو به شقی گفتم 

 اهوم چطور ؟_شقی

 همینجوری منم میام ._

 باش _شقی 

باهم از کالس بیرون اومدیم که شقی به سمت یه نیمکت رفت  دیدم که ارش و اون سه تا هم اونجان با فاطی و ایدا به همون سمت رفتیم که 

 دیدم شقی با کیان رفتن بوفه 

 سالم _

 سالم خانوم _میالد و ارتام 

 سالم ._ارش

 اون دوتام بعد احوال پرسی با این دوتا جیم زدن و موندیم منو ارش 

 ارام  ؟؟؟_روی نیمکت نشستم که ارش گفت 

 اوف این چه زود پسر خاله شد 

 بله _

 یه سوال ازت دارم رک و راست جوابمو بده خب ؟_ارش 

 باشه _

 رافیانت و خودت مجبور باشی یکی رو انتخاب کنی کدومو و انتخاب میکنی ؟؟اگه بین زندگی اط_ارش 

 کمی فکر کردم خب اول ادم میگه خودش ولی با کمی فکر کردن اطرافیانت رو انتخاب میکنی 
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 اطرافیانم _

 اطرافیانت ؟؟_ارش با تعجب گفت

 ر اونا از خودم بگذرم اره چون اطرافیانمون کلی ارزو و هدف دارن منم دارم ولی حاظرم به خاط_

 حتی اگه برابر با مرگت بشه ؟_ارش 

 با تعجب بهش نگاه کردم که دیدم با اخم جدی اینو گفت

 منم قاطعیت گفتم :

 حتی اگه برابر با مرگم بشه _

 باشه ممنون من برم کار دارم _از جاش بلند شد و گفت 

  پس منتظر عواقبش باش_ولی موقع رفتنش زمزمه که کردو شنیدم 

 منظورش چی بود ؟خدا داند 

 

ی اون روز تا دوازده کالس داشتیم بعد از اتمام کالسا با اون سه تا به سمت پارکینگ رفتیم ریموت ماشین و زدم چهارتایی سوارشدیم که فاط

 ارام منو میام خونه شما _گفت 

 باش _ارام 

 ه خودمون بین راه شقایق و رسوندم خونه و با ایدا و فاطی رفتیم به سمت خون

 ارام یه خبررررر دسته اول _فاطی 

 بنال عزیززززم _

 گمشو گه گفتم _فاطی 
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 لوس نشو بگو ببینم _ 

 هیچی بابا برای پس فردا ارش مهمونی گرفته سه تامون دعوتیم _ایدا 

 راس میگه توام میای ؟_فاطی 

 اره _امممم شاید تو این مهمونی چیزایی دستگیرم بشه بنابر این گفتم 

 فردا بعد کالس بریم لباس بگیریم _فاطی 

 اوکی _ایدا و من 

ارام _همزمان با گفتن این حرف جلوی خونه رسیدم و تک بوق زدم که مش رحیم درو باز کرد همینجور که ماشینو داخل میبردم فاطی گفت 

 حیاطتون از قبلم خوشکل تر شده 

 اهوم _

 ...ماشین و پارک کردیم و سه تایی داخل  رفتیم ...

 بی حوصله از جلوی مغازه ها رد میشدیم که چشمم به یه لباس افتاد خیلی ناز بود 

 بچه ها بچه ها اون لباسرو _

 ترشی نخوری یه چیزی میشیا برو بپوش ببینم بهت میاد _فاطی نگاه بهش انداخت و گفت 

 ببخشید اون لباس قرمزه پشت ویترین رو میدید ؟_

 البته _مرده 

 رفتم داخل اتاقک پرو پوشیدم توی اینه قدی که داخل اتاقک بود نگاه کردم وییییی عالی بود لباس و تحویل گ

یه لباس دکلته قرمز که تا باالی زانو بود تا کمر تنگ میشد و از اون به بعد شل میشد روی کمرش یه کمربند مشکی  که روش سنگ دوزی شده 

 بود

 خوب بود ؟_بیخیالش شدم درش اوردم و از اتاقک اومدم بیرون که ایدا گفت  خیلی خوشکل بود ساده شیک اما یکم باز بود که
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 اهوم میگیرمش _

 لباس و حساب کردم و از مغازه اومدیم بیرون 

 از مغازه کناریش یه کفش قرمز پاشنه هفت سانتی با کیف مشکی براق گرفتم 

  بعد از اینکا بچه هام خریدشونو کردن هر کدوم به سمت خونمون رفتیم

 سوار ماشین شدم که یادم اومد به سیاوش درباره مهمونی نگفتم اه لعنتی 

 به شماره ای که قبال بهم داده بود تماس گرفتم که بعد پنج بوق جواب داد :

 بله ؟_سیاوش 

 مثل همیشه خشک و سرد 

 سالم سیاوش منم ارام _

 اوه بله ارام خانوم بفرمایید چیزی شده ؟_سیاوش 

 نه فقط فردا ارش یه جشن گرفته منو دوستامم دعوتیم خواستم که در جریان باشید _

 نمیدونید جشن کجاست و برای چی ؟_سیاوش 

 نه چطور ؟_ 

 هیچی فقط مشکوکه یکم به هر حال ممنونم روز خوش _سیاوش 

 ایشش ایکپیری من زنگ زدم اون میگه روز خوش ایش 

 روز خوش _

 ننده پرت کردم و به سمت خونه روندم ....تلفن و رو صندلی کمک را

 به ربع بعد جلوی خونه رسیدم ماشین و پارک کردم و با خستگی از پله ها باال رفتم 
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 وای ننه دارم میمیرم اخ پام _

 مجبوری بری خرید کلی لباس داری هیچ کدومشم یه بارم نپوشیدی ؟_ارمینا در حالی که از پله ها میومد پایین گفت 

 

 _گفت ولی بازم با این حال گفتم راس می

 اوال با تو ربطی نداره ؛دوما اونارو دوست ندارم 

 اه خوبه همشونم خودش خریده _زیر لب گفت 

 فک کرده نمیشنوم انقد خسته بودم که حوصله کلکل نداشتم 

 در اتاقم و باز کردم و پالستیک لباسارو جلو در پرت کردم و پریدم رو تخت و به سه شماره خوابم برد 

_______________________ 

 چشامو به زود باز کردم اوففف صبح شد چه زود 

 تز پنجره بیرونو نگا کردم هوا که تاریکه نکنه هنوز شبه 

 بیدار شدم بالشت و رو سرم گذاشتم به ادامه خوابم رسیدم امممم صبح ای درد الکی3به ساعت رو عسلی نگا کردم 

_____________________ 

 هوی پاشو مگه دانشگاه نمیری _ارمین 

 بتوچه برو دیگه اه _

 نه میخوام بدونم میری یا نه_ارمین 

  

 درد بال ایشال .. دوست دخترت ولت کنه ؛در دشؤوری روت قفل بشه؛تمام اهنگات فرمت بشه_
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 ارمین خیلی ریلکس گفت ؟

 تمام شد _  

 

 ای درد گمشو بیرون امروز نمیرم _با حرص تو جام نشستم و گفتم 

 

 اها باشه بای _ارمین 

 

 درد بای زهر هالهل و بای _

 

وردم اصال عادت از جام پاشدم و دست صورتم و یه اب زدم و رفتم پایین ساعت یازده بود اوووو کو تا شیش سر میز نشستم و تو سه تا لقمه خ

 به صبحونه نداشتم االنم مجبور بودم 

 به خاطر اینکه ظعف نکنم 

 ممنون مهری خانوم _

 نوش جان دخترم _مهری خانوم 

 داشتم از پله ها باال میرفتم که مادر گرام ظاهر شدن 

 به سالم مادمازل احواالت ؟_

 ارامممم _مامی 

 باش بابا راستی من شب باید یه مهمونی برم _
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 کجا چرا با کی ؟؟_امی م

 خونه یکی از چون مهمونی داره و با شقی و فاطی و ایدا _

 باشه برو _مامی 

 

 نفسمو دادم بیرون و داخل اتاقم رفتم کار که نداشتم کامپیوترم و روشن کردم

 منتظر شدم تا ویندوزش بیاد باال ...

 که حالمونو پرسیده بود یه سر به ایمیلم زدم که یکیش از طرف دختر عمم تو فرانسه بود 

 یکیشم بی نام بی نامرو باز کردم که نزدیک بود شاخ در بیارم اونا چطور فهمیده بودن 

 نامه با این مضمون بود )سالم خانوم ارام نیکنام بهتره دنبال کسی که اینو فرستاده نگردی چون تالشت بی فایدست 

 د میبینی (و بهتره پاتو از گلیم کارای من بکشی بیرون وگرنه ب

 

یه لحضه ترس ورم داشت این کی بود که از همچی خبر داشت و اگه همچین چیزی گفته صد در صد کارشون فقط مواد نیست و خالف های 

 بزرگتری هم میکنن 

 اه خسته شدم از این همه سردرگمی 

 هر چی اون گفته بود و با یک اس ام اس به سیاوش فرستادم تا خودش بخونه 

 فقط امیدوارم اخر این ماجرا به خوبی تموم بشه ولی نمیدونستم که ..... 

نیم اب سرد و باز کردم و زیر دوش رفتم انگار راه نفسم بسته شد همیشه همینطور بود زیر اب سرد دووم نمیاوردم  اب گرمم باز کردم یه دوش  

 ساعته گرفتم و  حوله لباسیمو پوشیدم 

 یک و نیم ساعت وقت داشتم ..... 4:30به ساعت نگاهی انداختم از حموم که بیرون اومدم 
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 روبروی میز ارایشم نشستم و موهامو سشوار کشیدم و با بابلیس)مو صاف کن (موهامو صاف کردم و تهش و فر درشت خوب شد 

روی گونه های برجستم زدم که  پشت چشممو سایه سیاه کشیدم و تهش و یکم بیشتر کشیدم که چشمامو کشیده تر نشون بده رژ گونه صورتی

 زیبایی قشنگی بهش داد و در اخر رژ قرمزم و یه کم زدم که جلب توجه نکنه 

 ریملمو روی مژهای بی حالم زدم که حالت فر گرفت و چشمامو خیلی زیباتر نشون میداد  

 لباسمو از داخل کمدم برداشتم و پوشیدم 

 که بوی مالیمی داشت و به ساعد و گردنم زدم  Lovealwaysموهامو ازادانه دورم ریختم و عطر   

 همچی عالی بود 

 دسبند مشکیمو به دستم انداختم 

 دیر شد  5:30ساعت 

مانتوی مشکی با شلوار جین مشکیمو پوشیدم و شال قرمزمو سرم انداختم کفش قرمزمو پام کردم و با برداشتن کیف و گوشیم از اتاق زدم 

 بیرون 

 

 از در پذیرایی خارج میشدم گفتم :مهری خانوم من رفتم به مامان خبر بده در حالی که 

 باشه دخترم خدا به همراهت_مهری خانوم 

 ریموت ماشین و زدم و سریع سوار شدم 

از دادم به سمت اون سه تا خودشون میوندن و منم خودم میرفتم بنابر این االن اونا باید رسیده باشن کیفمو انداختم روی صندلی کمک راننده و گ

 خونه ارش خان .....

 

 [۱۱:۴۴ ۲۹.۰۶.۱۶, ]⇨ـــــــن بهت عالقه دارم ♥مـــ⇦
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 خونش تو یکی از بهترین جاهای تهران بود معلوم بود خرپوله 

 خب معلومه پول مردم و میگیره و میخوره اوف بهش فک میکنم اعصابم بهم میریزه 

 

 یه ربع بد جلوی عمارتی بزرگ نگه داشتم 

 ال  بابا پولدار اوال

 تک بوقی زدم که سرایدارشون درو باز کرد 

 جلومو گرفت و نذاشت برم تو 

 خانوم کارت لطفا _مرده 

 کارتِ چی ؟منو خود ارش دعوت کرده _

 متاسفم نمیتونم بزارم برید _مرده

 ای بابا _

 اها شما باید ارام خانوم باشید درسته ؟_مرده 

 

 بله خودمم _با حرص گفتم 

 ببخشید ارش خان درباره شما گفته بودن بفرمایید تو _مرده 

 بی هیچ حرفی ماشین و بردم داخل و جلوی عمارت پارک کردم 

 

 تو دلم گفتم :من خودمم بکشم نمیتونم اینجارو یه شبه بگردم 
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 گرونتر از دیگری بود پارک شده بودن ...گوشی و کیفمو برداشتم واز ماشین پیاده شدم غیر از ماشین من پنج ماشین دیگه که هر کدوم 

 

 جلوی در بزرگی به رنگ کرم وایستادم و درو هل دادم که خود به خود باز شد داخل که شدم دهنم از هیرت باز موند 

 

علوم بود میلیارد وقعا عالی بود مبل دوازده نفره سلطنتی پرده های طالیی و لوستر های بزرگی که از سقف اویزان شده بودن و فرش قدیمی که م

 ها پولشه پشت مبل روی دیوار قرار داشت 

 

یه پله که دسته های طالیی داشت به صورت مارپیچ به طبقه باال وصل میشد پشت پلکان یه تی وی که جلوش مبل پنج نفره به رنگ سفید قرار 

 داشت 

 و سمت چپ پلکان یه در به رنگ توسی که نمیدونستم توش چیه ؟؟

 

 ود هنوز مهو تماشای خونه بودن که با صدای خدمت کار به خودم اومدم واقعا زیبا ب

 

 سالم خوش اومدید خانوم از این طرف بیاید بریم لباستونو عوض کنید _خدمتکار 

 

  سری تکون دادم که که جلوتر از من به سمت پله ها رفت خوش حال از اینکه میتونم باال رم ببین سرعتم و باال بردم و هم قدمش شدم

 

 از پله های مارپیچ باال رفتین که فهمیدم از هر طرف به پایین دید داره 
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 طبقه باال ساده تر بود  ده تا در که کنار هر در تابلوی هنری زیبایی دیده میشد از سمت راست اخر یه اشپزخونه جدا داشت 

ا و از سمت چپ اخر یه تابلوی خیلی بزرگ که یه کلبه بود در پاییز کنار کلبه یه درخت که دخترکی در حالی که روش تاب میخورد به دو دست ه

 خیره شد بود 

 قشنگ بود 

 میتونید اینجا لباساتونو تعویض کنید_خدمتکار کنار یه در ایستاد و گفت 

 بی هیچ حرفی  داخل رفتم 

 

 به رنگ سفید مشکی نیز ارایش و تلوزیون و یه پنجره رو به باغ یه کمد و تخت 

  

شلوار و مانتومو در اوردم و شالمو رو شونه هام انداختم  موهامو دستی کشیدن و بعد از اینکه مطمعن شدم  این خونه هیچ چیز بدی نداشت 

 همچی خوبه بیرون رفتم 

 

 دختره هنوز بیرون بود 

شو انداخت پایین شونه ای باال انداختم که به سمت پایین رفت همراهش شدم که کنار مبالی سلطنتی ایستاد و گفت نگاهی بهم کرد و دوباره سر

 اینجا بشینید االن اقایونو خانوما میان _

 

 بازم چیزی نگفتم که رفت اصال حوصله حرف زدن نداشتم 

 مدن هر سه با لبخند خاک چه زود وا دادن چند دقیقه بعد کیان میالد ارتام و ارش به همراه اون سه تا منگل او
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 ایی من حسابتو برسم فاطی 

 

 به خوش اومدید ارام خانوم منتظرتون بودیم _ارش 

 معلومه منتظرم بودید_اشاره ای به بقیه کردم و گفتم 

 منو خانومارو برده بودم تا اطراف و نشونشون بدم تا بقیه برسن _ارش خنده ای کرد و گفت 

 

 ه ی تفهیم تکون دادن که اون یه تا کنارم نشستن و اون چهارتام روبه رومون سری به نشون

 خدمتکار ظرف حاویه میوه و کیک و قهوه رو روی میز گذاشت و کمی خم شد و رفت 

 

 شما گفتید مهمونیه ولی در حال حاظر منو شماها فقط اینجاییم _

 

 چقد عجولی االن زوده االنا میرسن دیگه _ارش خنده ی مستانه ای کرد و گفت 

 اره دیگه این اینجوریه _فاطی 

 نیشگونی از بازوش گرفتم که قیافش رفت توهم و چیزی نگفت 

 

 ولی میدونستم که داره امواتم و مورد عنایت قرار میده 

 

  حودای ساعتای هفت کمکم بقیه اومدن و مهمونی شروع شد
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 تقریبا با همشون اشنا شده بودم 

 از هیچ کدومش هم خوشم نیومد هیزای بدبخت اه 

 دختراشونم یکی از یکی بدتر هی خودشونو میچسبودن به مردا 

 سر رقسم که نگم بهتره یکی سر تو گردن اون یکی از اون لب میگرفت یکی دستش هرز میرفت اصال حالم بد شد تف تو روت ارش 

 

 که بجای اینکه کنار من باشن چسبیده بودن به دوست پسراشون که مبادا در برن فاطی و بچهام 

 

 بین مهمونا چشمم خورد به ارش  در حالی که با تلفنش صحبت میکرد از خونه بیرون رفت 

 

 ردمشون ایول فرصت خوبیه برای گشتن اطراف و نگاه کردم کسی هواسش به من نبود سریع به سمت پله ها رفتم دو تا یکی طی ک

 از بین اون همه در یکیش مشکی بود و اخر راهرو به سمت اون رفتم و درشو باز کردم 

 دکور قهوه ای سوخته و سبز تیره یه کتابخونه سمت  راست به همراه یه در که معلوم بود حمام دستشوییه 

کلی برگه بود که روی همشون خط قرمز خورده بود وسط تخت قهوه ای دو نفره و کنارش تک مبل سمت چپ گیتار و یه تابلوی بزرگ که روش 

 بجز یکیش خواستم به طرفش برن که ناگهان دستی جلوی دهنم قرار گرفت .....

 از ترس چشمام گرد شده بود 

 دستای بزرگی بود معلوم بود برای یه مرده 

 رم برم گردوند و پشتمو به دیوار کوبید چشمم که به صورتش افتاد نزدیک بود شاخ در بیا

 "سیاوش"

 اون اینجا چیکار میکنه ؟؟
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 با چشمام اشاره کردم که دارم خفه میشم 

 هی تو اینجا چیکار میکنی ؟؟-دستشو از جلو دهنم برداشت که سری گفتم 

 فک نکنم نیاز باشه جواب پس بدم بهت حاالم بیا ببینم اینجا چی میتونیم پیدا کنیم -سیاوش 

 

 سری تکون دادم و به سمت همون تابلوی عجیب رفتم 

 

به تابلو تقریبا بزرگ کلی تیکه کاغذ روش بود و روی هر کدوم یه اسمی نوشته شده بود و بعد روش خط قرمز کشیده شده بود  بجز یکیش که 

 "سیاوش راد "نوشته بود 

 

 

 میده ؟ هر لحضه تعجبم بیشتر میشد این خط قرمزا اسم سیاوش اینا چه معنی

 

 بر گشتم که دیدم سیاوش هم داره به تخته نگاه میکنه 

 سیاوش اینا چیه اسم تو بینشون چیکار میکنه ؟_

 اینا همه کسایی هستن که ارش از سر راهش برداشته برای رسیدن به هدفش و نفر بعدیش منم_سیاوش 

 

 یعنی چی ؟مگه شهر هرته همینجوری ادم بکشه ؟؟

 خب هدفش چیه ؟_
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 نمیدونم ولی هر چی هست مربوط به پلیسا و ادمای پولداره چون هر اسمی که خط خورده یا پلیس بوده یا پولدار _سیاوش 

 

 

 هر لحضه عالمت سوال های ذهنم بیشتر میشد و من گیج تر 

 

 من اینجاهارو گشتم چیزی خاصی نبود من میرم تا کسی نیومده توام برو تا متوجه نبودت نشدن _سیاوش 

 

 ی گفتم که از پنجره به کمک طنابی که بسته بود پایین رفت باشه ا

 

 تا خواستم به طرف در برم صدای قدم های یه نفرو شنیدم 

 بیا گل بود به سبزه نیز اراسته شد ....

 سریع خوابیدم رو زمین و خودمو کشیدم زیر تخت 

 همون لحضه در باز شد و یکی اومد تو 

 داشت با تلفن حرف میزد 

 صداش و که شنیدم فهمیدم ارشه 

 گوشامو تیز کردم و با دقت بیشتری به حرفاش گوش کردم 

 

 منظورت چیه امشب نمیشه ها ؟؟پس شماها اونجا چه غلطی میکنین _ارش 
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-........ 

 کامیون باید لب مرز باشه  12به مربوط نیس امشب راس ساعت _ارش

 وگرنه خودت میدونی چی میشه 

_......... 

 سالم رسید زنگ بزن خدافظ _ارش 

 

 اوف اینو حتما یه بار مواد دیگه داره بار میکنه بزار پته متتو ریختم رو اب میفهمی

 

 اروم جوری که انگار داره با خودش حرف میزنه گفت :سیاوش راد توروهم نابود میکنم قول میدم 

 

 که یکم خاکی شده بودو تکوندم اینو گفت و از اتاق رفت بیرون سریع از تخت اومدم بیرون و و لباسم 

 و از اتاق اومدم بیرون و سریع پایین رفتم 

 بیشتریا رفته بودن و عده کمی مونده بودن که اوناهم تک و توک داشتن میرفتن 

دم و شالم و اوه دیر شد سریع بلند شدم داخل اتاق مانتو و شلوارمو پوشی 10به ساعت دیواری که مدل خورشید به رنگ طالیی بود نگاه کردم 

 سرم انداختم کیفمم برداشتم و همینجور که به سمت خروجی میرفتم 

 یهو ارش جلوم وایستاد 

 شما کجا ارام خانوم ؟_ارش 

 نه دیگه برم مامان نگران میشه _
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 هر جور مایلید خدافظ_ارش 

  

 خدافظ زیر لبی گفتم و از خونه زدم بیرون نفس عمیقی کشیدم 

 هوممم انگار تو این خونه نمیشه نفس کشید 

 

 ریموت ماشین و زدمو سوار شدم 

 تا زودتر از این خونه ادماش دور بشم ....

 حدود بیست مین بعد رسیدم جلوی خونه ماشین و پارک و کردم و داخل رفتم

 برقا خاموش بود احتماال همه تو اتاقاشونن 

 شونه ای باال انداختم و داخل اتاقم رفتم 

 لباسمو با تیشرت و شلوارک عوض کردم ارایشمم با شیر پاک کن پاک کردم 

 رو تخت نرمم دراز کشیدم 

 اممم تو این تخت هر چی بخوابی کمه بره هایی که شمردم به پنج تا نرسید کا خوابم برد ....

________________________ 

 اه که فهمیدم امروز کالس نداریم بود که از خواب پاشدم که خواستم حاظر شم برم دانشگ 7ساعت 

 

 خونه ام که اصال و عبدا نمیتونم بشینم 

 پس یه زنگ زدم شقی بریم بیرون که بعد یه بوق جواب داد 
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 عادتش بود بوق نخورده جواب میداد انگار رو گوشی خوابه 

 

 جانمممممم دری وری _شقی 

 شقی بزار حداغل یه بوق بخوره بعد بردار _

 کی حال داره اول و اخر که جواب میدم چه زود چه دیر برو باو _شقی 

 به من چه اصال کله شق راستیییی _

 هن ؟_شقی 

 مرگ حاظر شو بریم دور دور با فاطی اینا هم بزنگ حال ندارم _

 باش _شقی 

 حاالم گمشو وقتمو گرفتی بای _

 خیلی پرویی خره بای _شقی 

 

 _گوشی رو قطع کردم و انداختم رو تخت و 

 سمت کمدم رفتم تا حاظر بشم ......به 

 فاطی الهی سر قبرت بندری برقصم 

 ایدا ایشالـ... شوهری ایدت نشه بترشی 

 شقی کله شق ایشال.. در دشووری روت قفل بشه بمونی لذت ببری 
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 شبه پام داره از درد نابود میشه  ۳:۰۰وای خدا پام االن ساعت 

 همشم  تقصیر این سه تا احمقه پنج ساعت تموم منو تو پاساژا  چرخوندن 

 

 هیچ کوفتیم نخریدن 

 یه کرم که تو کشوم برای درد مفاصل بودو مالیدم به پام 

 و دوباره خوابیدم انقد به چیزای چرت و پرت فک کردم که دردم یادم رفت و بالخره خوابم برد 

πππππππππππππππππ 

 با صدای مزاحمه زنگ گوشی از خواب نازم بیزار شدم 

 اه هر کی هستی ایشال... از ساختمون چهل طبقه سقوط کنی 

 چشم بسته دنبال گوشی میگشتم که بالخره یافتمش 

 هر خری هستی بنال زود _

 هوی خر عمته کٌره خره _ایدا 

 بگو وگرنه قطع میکنم _

 س شروع میشه خره هنوزخوابی نیم ساعت دیگه کال_ایدا 

 خب من چیکار کنم ....._

 چیـــــــ  تازه مغزم شروع به پردازش کرد کالس 

 وای اومدم _

 گوشی  رو پرت کردم و بعد شستن دست صورت 

 یه مانتو صورتی  مقنعه و شلوار مشکیمم پوشیدم 
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 وشیمو برداشتم و زدم بیرون یه خط چشم  کشیدم تا چشمام از حالت خوابالودگی در بیاد رژ صورتیمم زدم و کوله و گ

 

 کتونی مشکی صورتیمو پام کردم و ریموت ماشین و زدم وای ده مین دیگه استاد میاد 

 

 سوار ماشین شدم فقط گاز دادم 

 بالخره بعدی کلی دردسر یه ربع بعد رسیدم ماشین و پارک کردم 

 

 و با دو به سمت کالس راه  افتادم 

 در و که باز کردم  دیدم جا تره بچه نی 

 استاد نیومده بود 

 

 همونجور که به سمت صندلیم میرفتم 

 سیاوش و دیدم که ریلکس نگام میکرد 

 مرگ درد  اه اول صبح اعصاب نمیزاره واسه ادم 

 هی ارام _کنار فاطی نشستم که گفت 

 علیک سالم چته ؟_

 ارش خیلی دنبالت بودا  سالم دیروز که از مهمونی رفتی این_فاطی 

 اون روزم که سراغت و میگرفت 
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 نه بابا ایول ارش خان 

 خب که چی بیخیال شو _

 

 همون لحضه یکی از بچه های سال باالیی اومد و گفت که استاد نمیاد

 لگردی با بچه ها از جمله دوست پسراشون)دوستای ارش (به سمت بوفه رفتیم که بین راه هر کدوم رفتن واسه خودشون و

 

 ارام چی میخوری ؟_فقط موندیم منو ارش باهم رو یه میز دو نفره نشستیم که ارش گفت 

  ےنسکافه با کیک شکالت_

 سری تکون داد و داخل رفت تا سفارش هارو بیاره 

 همینجوری اطراف و دید میزدم که چشمم به گوشی ارش که رو میز بود افتاد 

 

 یه نگاه به دری که ارش داخلش رفته بود کردم یه نگاه به گوشی  

 تو یه تصمیم  انی گوشی رو برداشتم که خوشبختانه پسورد نداشت 

 

 تو واتس اپش رفتم که  کسی به اسم مجید ویس فرستاده بود 

 

 صدایه گوشی رو کم کردم و جلو گوشم نگه داشتم و پلی کردم 
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 )سالم ارش فرزاد خان  دستور داده به مالقات باهاش داشته باشی تو ارومیه 

 خیلی  مهمه احتمال پس فردا باید اونجا باشی رسیدی ادرس میدم (

 

 چی پس اسم ریسشون فرزاد خان هستش  حتما اطالعات مهمیه باید به سیاوش بگم 

 

 م هععع وای این کی اومد  چی جوابشو بدم دستی گوشی رو کشید از دستم سرمو بلند کردم که ارش و دید

 

فوضولی اصال کاری خوبی نیست و این فوضولیت هر فوضولی نبود منتظر عواقبش باش بهتره لگم _گوشی برداشت و روبه روم نشست و گفت 

 مراقب خودت باش

 

ار دارم ڪاه کردم همین ....امم چیزه باید برم من....من کاری نکردم فقط گوشیت زنگ خورد نگ_از ترس به لکنت افتاده بودم تند تند گفتم 

 خدافظ 

 

 سریع از جام بلند شدم  و با حالت دو به سمت ماشینم راه افتادم عجب دروغی کور که نییت میبینه زنگ نخورده منظورش از عواقب چی بود 

 ؟؟؟

 ریموت ماشینمو و زدم و سوار شدم 

 و به سمت خونه راه افتادم 

 سیاوش و بهش بگم تا زودتر زنگ بزنم 
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 میدونستم دونستن اسم رییس باند خیلی مهمه 

 

 خیابون نزدیک خونه بودم اون موقع ظهر پرنده پر نمیزد 

 همینجور اروم رانندگی میکردم که یه ماشین مشکی پیچید جلوم 

 شیشه هاش دودی بود و معلوم نبود توش کیه 

 ترس برم داشت نکنه ...

 وای نه خدا خودت کمکم کن 

 ز ترس نمیدونستم چیکار میکنم ا

 یه مرد بزرگ هیکل که کنار ابروش تیغ خورده بود و موهای سیخ سیخی سیاه 

 ترسناک بود به سمت ماشین داشت میومد تا خواستم قفل مرکزی رو بزنم 

 درو باز کرد و کشیدم بیرون 

 دهن باز کردم که داد بزنم 

 جلوی دهنم قرار گرفت و با اولین نفسی که کشیدم جلو چشمم سیاه شد و دیگه هیچی نفهمیدم ...... ےکه دستمال

 با احساس سر درد زیادی چشمام و باز کردم .

 اولین چیزی که دیدم سیاهی بود و سیاهی ....

 یکم که گذشت چشمم به سیاهی عادت کرد 

 فهمیدم داخل یه انباری پر کاهم 

 از یه طرف خواستم دستمو به طرف سرم ببرم که دیدم بستست  اه لعنتی درد سرم
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 لعنتیا 

 کسی اینجا نیس ؟؟؟واسه چی منو اینجا اوردین ؟؟_

 هیچ جوابی نشنیدم ولی بازم کم نیاوردم و داد زدم 

 اینجا کجاس ؟؟با شمام ؟هیچکی اینجا نیس ؟_

 از بس داد زدم صدام خش افتاده بود ....سرمو انداختم پایین که صدای در اومد 

 سرمو بلند کردم که المپ کوچیک داخل انبار روشن شد و چشمم و زد ....

 دستمو جلو چشمم گرفتم یکم بعد بهتر شد 

 بود.....  دستمو برداشتم که یه مرد قوی هیکل که لباساش همه مشکی بود و کچل روی دستاش خال کوبی

 

 اینجا کجاس ؟_

 بهتره دهنتو ببندی و انقد داد و بیداد نکنی _مرده 

 جوابمو ندی تا صبح داد میزنم شماها کی هستید ؟_

 حیف باید سالم بدمت دست رییس وگرنه نسونت میدادم _مرده 

 

 پوزخندی زدم که توجه نکرد و رفت بیرون 

 صد کبود شده بود بی فرهنگا انقد دستمو محکم بسته بودن صد در 

 

 یا میلی مترم نمیتونستم تکون بخورم 
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 بوی گند از یه طرف رو اعصابم بود 

 

 جون خودت که نه جونت عمت بیخیال شو  وجدان بعدا باهم اختالل میکنیم (_)پ ن پ توقع داری هتل پنج ستاره واست رزرو کنن 

 

 مقنعم از سرم افتاده بود مانتوم خاکی حالم از خودم بهم خورد 

 همون لحضه در باز شد و ارش اومد تو 

 بیشعور احمق اینجا کجاس ؟چرا منو اینجا اوردی ؟_تا دیدمش کنترلمو از دست دادمو گفتم 

 

 فوضولی کردن تو کارای من باید فکر اینجاشم میکردی اوع اوع خانوم کوچولو  قبل _پوزخندی زد که جرّی ترم کرد دور صندلیم میچرخید و گفت 

 

 من فوضولی ؟از چی حرف میزنی ؟_

 

 حرفم تموم نشده حس کردم دهنم پر خون شد 

 آی 

 اینو زدم تا بفهمی نمیتونی منو دور بزنی _ارش

 

 گفتم که من کاری نکردم _

 هر اتفاقی بیوفته مقصرش خودتی بهت اخطار داده بودم ...._ارش 
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 از دختر به زیبایی و باهوشی تو بعیده تا با کسی مثل اون احمق همکاری کنه _شت کنار گوشم خم شد و گفتاز پ

 

به تو ربطی نداره  گیریم که من گفتم باهاش همکاری میکنم _نفسش که به گوشم میخورد مور نورم میشد سرمو از دهنش فاصله دادم و گفتم 

 من که هنوز چیزی نفهمیده بودم 

 

 خیلی بچه ای خیلی تا االن هیچ کدوم از پلیس ها اینو نفهمیده بودن و من خیلی وقته دنبالتم _فت و جلو ایستاد قهقه ای زد و گفت عقب ر

 

 چــــــــــی ؟؟خیلی وقته ؟

 منظورت چیه ؟_

 هه فکر کردی اون دیدار تو بام اتفاقی بود زهی خیال باطل_ارش 

 همش برنامه ریزی شده بود 

 

 

 امکان داره ؟چطور 

 چرا ؟_

 برای نابودیتون به تو نیاز داشتم ولی خب االن که اومدی کارم راحت تره _ارش 

 

 لعنتی چه دشمنی با ما داری ؟_
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 خیلی داری فوضولی میکنی ولی خب جوابتو میدم _ارش 

نمیبیند ...شماها که شب تو رخت خواب کرم و ترم  من از تک تکوتون کینه به دل دارم از شما پولدارا  .....از شماها که غیر از خودتون کسی رو

 میخوابید بدون اینکه بفهمید ماها با شکم گشنه رو یه مشت کارتن میخوابیم 

 

 ولی تو که ؟_

 

 ساده ای خیلی ساده _ارش 

 من ارش از اول ارش نبودم 

 

 و...._

 زیادی فوضولی میکنی ها به بچه ها میسپارم بهت غذا بدن _ارش 

 فردا راه میوفتیم 

 

 اجازه سوال دیگه ای رو بهم نداد و از انبار رفت بیرون ....

 با حرفاش کلی عالمت سوال تو ذهنم اومد که میدونستم به هیچ کدومشون جواب نمیده 

 

 ولی فردا قراره کجا بریم ؟حتما تا االن سیاوش فهمیده و دنبالمونه ؛

  

 فهمیدم االن شبه  از سوراخ کوچیکی که باال کنار سقف بود
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 نیم ساعت بعد یکی از همون قوال یه ظرف غذا جلوم گذاشتن 

 خداروشکر عقل داشتن و دستمو باز کردن 

 غذام چلو کباب بود ولی با وجود سر دردم کوفتم از گلوم پایین نمیرفت 

 دو سه تا لقمه به زور برای جلو گیری از ضعف خوردم 

 

 روی کاها کنار دیوار خوابیدم خداروشکر امشب هوا گرم بود وگرنه صد در صد یخ میزدم 

 

 بعد کلی از این پهلو به اون پهلو کردن 

 بالخره چشمام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم 

 

_________________________ 

 هی دختر پاشو مگو خونه باباته اینجوری خوابیدی _

 ردم و سر جام نشستم یکم طول کشید تا موقعیت و درک کنم به زور چشامو باز ک

 پاشو راه بیفت باید بری تا االنم خیلی دیر شده _سریع از جام پاشدم که مرد گفت 

 

 یکیش جلوم و یکیش پشتم راه میرفت درو باز کرد و از انبار اومدیم بیرون یه راه رو کوچیک بود که نور خیلی کمی داخلش میومد 

 

 و یه پله چوبی بود از پله که باال رفتیم به یه باغ بزرگ رسیدیم ته راه ر
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 احتمال اون انباری حالت مخفی داشته با دستی که به جلو هلم داد به خودم اومد و به سمت در بزرگ قهوه ای که معلوم بود زنگ زده رفتیم 

 

 شکی شبیه همونی که اون روز دیدم پارک بوددرو باز کردم که یه جاده خاکی بین کلی درخت دیدم جلوی در یه ماشین م 

 درو پشت و باز کردم و سوار شدم که اون دوتام یکیش سمت راست یکیش سمت چپم نشستن 

 

 وا انگار تو ماشینم میتونم فرار کنم 

 ماشین راه افتاد و هنوزم تو هنگ بودم که کجا میریم 

 

 میگن یا نمیگن دیگه بالخره تصمیم گرفتم از اینا بپریم کجا میریم اخرش یا 

 

 االن کجا میریم ؟_

 پیش ارش خان _مرد 

 خوبه کمی از حس فوضولیم ارضا شد 

 

 راننده ماشین و کنار یه اتوبان نگه داشت و پیاده شدن 

 

 شاسی بلند یکم اونور تر پارک شده بود  به طبعیت از اونا منم پیاده شدم که یه ماشین توسی 
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 راه بیفت _مرد

 به سمت ماشین رفتم و سوار شدم که دیدم ارش هم تو ماشینه 

 اوف خداروشکر از اون نره قوال باز این بهتره واال 

 

حواستون باشه هر چی شد بی کم کسری بهم اطالع میدید _یکی از اون مردا به سمت پنجره سمت ارش رفت ارش پنجره رو پایین کرد و گفت

 خواستونم به سیاوش باشه 

 ارش خان چشم _مرد

 سری تکون داد و پنجره سمت خودش و داد باال 

 همون لحضه راننده راه افتاد 

 ارش کجا میریم ؟_سریع پرسیدم 

 ارومیه _ارش 

 نیازی به سوال دیگه ای نبود 

 فهمیدم پیش رییسشون میریم 

 خدابه خیر کنه 

 ارش اینجوریه رییسشون چه جوری باشه دیگه خدا داند 

 زیر اب نکنن برای دونستن یه اسم ...فقط خداکنه سرمنو 

 ارش 
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 حدودا یک ساعتی تو راه بودیم این دختره هم که خواب 

 نمیدونم چرا ازش خوشم میومد 

 وای میدونستم اینم شبیه همونا حاظره به خاطر پول هر کاری بکنه هه 

 

 باید سیاوشم از میدون به در کنم وگرنه  دردسر میشه برام 

 جاده ای که دو طرفش درخت بود عبور میکرد که صدای اژیر پلیس بلند شد ماشین داشت از روی

  

 قربان پلیسان _مجید 

 گاز بده تا میتونی دور شو _

 

 اه لعنتیا از کجا رد مونو گرفتن 

 دِ  تند تر  برو  _

 هر چه ما دور میشدیم سرعت اونام بلند تر میشد 

 

 این چندمین بارم بود که این راهو میومدم 

 چند متر جلوتر یه فرعیه  اون طرف بریم گممون میکنن 

 یکم جلوتر یه فرعیه برو اونجا فقط گاز بده که نبینتت _

 چشم ارش خان _مجید 
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 چقد از ارش خان گفتن بدم میومد ولی من این راهو انتخاب کرده بودم که مجرم باشم 

 

 ماشین تو فرعی پیچید و کنار کلی درخت توقف کرد 

 ماشیناشونو شنیدم که دور و دورتر میشدن صدای اژیر 

 نفس اسوده ای کشیدم و به ارام نگاه کردم بیدار شده بود ولب خودشو به خواب میزد 

 بهتره منو سیا نکنی من خودم ذغال فروشم  اصال بازیگر خوبی نیستی _همونطور که به روبه رو نگاه میکردم گفتم 

 

 *ارام *

 و نیم باز کردم که دیدم ماشین با سرعت داره جلو میره  با تکونای زیاد ماشین چشماممو

 صدای اژیر ماشین پلیسم میومد 

 یکم جلوتر یه فرعیه برو اونجا فقط گاز بده نبیننَت _کورسوی امیدی تو دلم روشن شد ولی با حرفی که زد فهمیدم اونقدرام خوش شانس نیستم 

 

 الص میشم اخه چطور فک کردم که به این راحتیا از شر این خ

 ماشین که تو فرعی پیچید دوباره چشمامو بستم تا فک کنه خوابم تا شاید راه فراری پیدا کردم

 

 بهتره منو سیا نکنی من خودم ذغال فروشم _وای بازم زهی خیال باطل خیلی راحت گفت 

 هی خاک تو مخت نمیشد به روم نیاری 

 بیدارم خب که چی ؟_خونسرد چشمامو باز کردم و گفتم 
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 خیلی زبون درازی مواظب باش کوتاش نکنم _ارش 

 دهنمو که داغون کردی دیگه چی میخوای _

 راه بیفت_سوالمو بی جواب گذاشت و رو به راننده گفت 

 

 *پنج ساعت بعد *

 پنج ساعت گذشت ولی نه اون حرف زد نه من هر دومون الل مونی گرفتیم 

ارکشونو باز کنن و باهام حرف بزنن ولی خب مجبوریه دیگه این نباشه باید بشینم با در نیس که خیلی ازش خوشم میاد و دوست دارم دهن مب

 \-ماشین حرف بزنم واال :

 

 خیلی مونده ؟_به ارومیه که رسیدیم پرسیدم 

 نه تقریبا نیم ساعت دیگه میرسیم _ارش 

 یا خدا معلوم نیس کجا میخواد ببره 

 اوف خدا خسته شدم دلم تخت نرممو میخواد شوخیای های ارمین دعوای مامان و ارمینا خل بازیای ایکیپ 

 قسم میخورم از دست اینا راحت شدم دیگه از این فداکاری ها نکنم 

 

 بعد یه ربع به یجایی که تپه بود رسیدیم ماشین و همونجا پارک کردن 

 وا اینجاست رییسشون ؟

 هی اینجایت اون رییس بــــــــــزرگتون _منم پیاده شدم که و سریع پرسیدم ارش که پیاده شد 

 نه از این به بعدش پیدا باید بریم _بزرگتون و با لحن مسخره ای گفتم که گفت 
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 همونجور که پیداده  میرفتیم  یه قسمت که بیشتر شبیه جنگ بود رسیدیم 

 ادم خوف میکرد اون موقع شب تو جنگل ترس داشت ...

 از بین کلی درخت گذشتیم که بالخره دوتا خونه کوچیک کنار هم دیدم که روبه روشون اتش روشن بود 

 

 رییس و میخوام ببینم _ارش به همون سمت رفت و جلوی یکی از نگهبانا که جلو در بود ایستاد و گفت 

 نمیشه فرشید داخله _مرد نگاهی که هیزی ازش میبارید نگام کرد و گفت 

 تکون داد و دستمو کشید و به سمت اون یکی ساختمون برد ارش سری 

 انقد محکم میکشید که انگار میخواست جداش کنه 

 ای دستم وحشی چته ؟_با صدای نسبتا بلندی گفتم 

 داخل رفتیم و محکم هلم داد سمت دیوار  

 نه  ےبهت رو دادم پرو شد_چونمو تو دستش گرفت و با صدایی نسبتا گفت 

 هر کلمه که حرف میزد چونمو محکم تر فشار میداد اشک تو چشمام جمع شده بود و بهش نگاه میکردم دلیل کاراش رو نمیفهمیدم 

 

 اینجا جای هرزه بازیهات نیست تا االنم بهت میدون دادم از این به بعد میفهمی چی به چیه _ارش 

 

 یای تا تکلیفت و روشن کنم االنم برو تو اتاق صدات کردم م_چونمو ول کرد و داد زد 
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اشکام که رو گونم میریخت و پاک کردم و به سمت دری که اشاره کرد رفتم و داتل اتاق شدم بی توجه به مدل اتاق گوشی اتاق کز کردم و هق 

 هقم اوج گرفت 

 من به حرفای خاله زنکی هیچ کسی گوش نمیکردم 

 هرزه _ت نمیدونم چرا از حرفای ارش ناراحت شدم از اینکه گف

 از اینکه منو بردش میبینه 

 چرا خوشم میاد اذیتش کنم

 نفهمیدم چقد زمان گذشت که در با صدای بدی باز شد و ارش اومد داخل 

 سنگینی نگاهش رو حس کردم اما سرمو بلند نکردم 

 

 واسه من عدای مظلومارو در نیار  پاشو باید پیش رییس _ارش 

 

ش پر لک شده بود و صاف کردم و دنبال ارش از خونه بیرون اومدیم و به سمت همون در که دفعه اول اومدیم اشکام و پاک کردم و مقنعه که رو

 رفتیم ....

 با دو انگشتش تقه ای به در زد و درو باز کرد و داخل رفت 

 

ه میز چوبی و یه صندلی چرم مشکی انتظار داشتم یه اتاق مجهز ببینم ولی بر خالف تصورم یه کمد زوار در رفته گوشه اتاق که روبه روش ی

 پشتش 

 رو به روشم دو تک مبل 

 تمام وسایل اتاق 
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 پشت میز یه مرد با کت و شلوار کرم و موهایی که فرق سرش کچل و دورش کمی موی خرمایی 

 تمیز و شیک پس فرزاد خان اینه ...!!

 با ارش رو دو تک مبل نشستیم 

 دن که بالخره افتخار دادن و بهمون نگاه کر

 سالم _ارش 

 چشماش ابی خیلی روشن و چینی روی پیشونیش ابروی مشکی و دماغ قلمی 

 از  چشماش ترسیدم خیلی سرد و بیروح بود 

 س..سالم _سرمو انداختم پایین و گفتم 

 این همونه ؟_فرزاد خان 

 بله _ارش نگاهی بهم کرد و گفت 

 ترسم چند برابر شد وای خدا خودت له دادم برس 

 خوشکله حیفه بره سینه قبرستون فردا میفرستمش دبی تا فرهود یه فیزی ببره _فرزاد خان نگاهی به سر تا پام کرد و با لبخندی کریح گفت 

 

 چه که راحت از ابروی یه دختر حرف میزد ولی این حماقتی بود که خودم کردم 

 ول...._ارش با صدایی که انگار کمی عثبانی بود گفت 

 کسی حق نداره رو حرف من حرف بزنه یا دبی یا سینا قبرستون _فرزاد خان 

 چشم کی  راه میوفتن ؟_ارش 

 پس فردا تا اون موقع مواظب خانوم کوچولو باش _فرزاد خان 
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 چشم بریم _ارش 

 

 از جام بلند شدم از اتاق اومدم بیرون اون اتاق مثل قتل گاهه ادمه 

 

 ارش تو رو خدا  کمکم کن نزار ببرنم_ارش گذاشتم که برگشت و گفتم  به اتاق خودمون که رسیدیم دستمو رو شونه

  

 وقتی با اون پلیسه همکاری میکردی باید فکر اینجاشم میکردی _هق هق میکردم که گفت 

 اما.... _

 بسه بهتره بری بخوابی چون اخرین روزاییه که خواب راحت داری _ارش 

 

 اینو گفت به سمت اتاقش رفت 

 و کف زمین نشستم و از ته دل به حال خودم هق زدم .......زانوم خم شد 

 انقدر گریه کردم که چشمام دیگه نمیدید ..

 حاظر بودم تا اخر عمر خدمتکارشون باشم فقط دست رو نجابت و پاکیم نزارن ....

 تند تند اشکام و پاک کردم و من باید قوی باشم همونجور که مادرم بهم یاد داده ...

 نمیزارم ببرنم حاال میبینی فرزاد خان ...اره من 

 

 از جام بلند شدم و داخل اتاق رفتم 
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نجره با دقت  بیشتری اطراف و نگاه کردم یه تخت زوار در رفته فرش کثیف که یه گوشش اندازه یه دایره بزرگ سوخته بود دیوارای نم زده و به پ

 ز زنگ زدنش میداد اتمال دادم سرویس بهداشتی باشه ....کوچیک نزدیک به سقف یه در سفید که روش رنگ زرد نشون ا

 

 واسه منی که هر شب تو تخت نرم سلطنتیم میخوابیدم واقعا غیر قابل تحمل بود 

 

ولی خب چاره ای غیر از این نداشتم روی تخت نشستم که قرچ قرچش بلند شد با احتیاط دراز کشیدم تا یکمی بخوابم و نقشه ای برای رهایی 

 اینا پیدا کنم از دست

 طولی نکشید که چشمام گرم شد و به خواب رفتم 

____________ 

 از رنگ هوا تشخیص دادم باید ساعت حدودای نه شب اینا باشه 

 چشمم به یه ظرف غذا افتاد تو یه ظرف پالستیکی قیمه سیب زمینی 

 

 اخه اینم شد غذا 

 پ ن پ توقع داشتی لوبیا پلو بیاره برات _وجدان 

 میاد بیا تو بخور  خوشت_

 ......_وجدان 

 خوشم میاد زمانی که وجدان نباید بیاد یهو حضورشو اعالم میکنه _

 

 ایول مث اینکه رفت غذارو زور زورکی قورت دادم  تا برای فرار امشب ضعف نکنم
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 ه رفتیم ساعت از دوازده نیمه شب گذشته بود ولی من رو تخت منتظر بودم تا همه بخوابن و بعدم دِ  برو  ک

 

 وقتی که سکوت همه جارو برداشت اروم از اتاق بیرون اومدم ارش معلومه خوابه 

 پاورچین پاورچین از خونه بیرون و اومدم و اطراف و نگاه کردم  

 نگهبانِ جلو خونه فرزاد خان خوابش برده بود بقیشونم کنار اتش خواب بودن 

 

 و این کار منو راحت تر میکرد راه جلو خونه رو گرفتم و با احتیاط راه میرفتم نمیدونستم کجا فقط میخواستم از اونجا دور بشم 

 یه ربع بیست دقیقه ای راه رفتم که به نزدیکی جنگل رسیدم 

 

 ایستادم و نفس عمیقی کشیدم تا استرسم کمتر بشه 

 حس کردم صدای پایی میاد از ترس و استرس عرق کرده بودم 

 سریع برگشتم که تو اون تاریکی از جسه و چشماش فهمیدم ارشه 

 

 تا دیدمش راهمو کج کردم و به سمت جنگل دویدم ...

 ارشم افتاده بود دنبالم و هی میگفت صبر کن بگیرمت زندت نمیزارم 

 م خالی میکنهچند باریم تحدید کرد که یه تیر تو مغذ

 ولی چه نیروی بود که اصال بر نگشتم و به راهم ادامه دادم 

 قبال تو مسابقه دو اول بودم و سرعتم باال بود 
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 یه ربعی دویدم که خسته به یه درخت تکیه دادم 

 اثری از ارش نبود ..

 احتماال گمم کرده 

 نفس راحتی کشیدم و و اطراف و نگاه کردم 

 اینجا جنگله وای خدا نکنه نکنه....گم شدم ؟! انگار تازه متوجه شدم

 اون  موقع شب وسط جنگل گم شده بودن استرس ترس حالت تهوع

 همه حاالت تو وجودم داشت رعشه میکشید 

 دستم و به کمرم زدم و اطراف نگاه کردم بجز سیاهی  سایه درختا  و نور ماه هیچ چیزی معلوم نبود 

 بیرون برم  امکان نداشت بتونم امشب از جنگل

 پس باید دنبال جایی که شب بتونم اونجا باشم بگردم تا فردا یکیرو پیدا کنم ببرتم شهر 

 

 به سمت راست دویدم که یهو صدای تیر اومد 

 اون لحضه به غیر از اینکه از جنگل بیرون برم به چیز دیگه ای فکر نمیکردم 

 ه افتادمقدم هامو تند کردم و به سمت جایی که صدا ازش اومد را

 

 صدای زوزه های گرگ ترسمو چند برابر میکرد و باعث میشد هر لحضه قدم هامو تندتر کنم 

 تا جایی به چند نفر رسیدم که با چشماشون این ور و اونور و نگاه میکردن 
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 از جسه بزرگ و کت شلوارشون فهمیدم گیر نگهبانای فرزاد خان افتادم 

 

 نه میتونیستم جلو برم نه میتونستم برگردم 

 سرجام ایستاده بودم که دوتاشون اومدن طرفمو بازمو محکم تو دستشون گرفتن 

 دختره هرزه فکر فرار به سرت زده بود وقتی رفتی اون دنیا میفهمی _مرده 

 ی ببریم نه ؟نه حامد اینو که فرزاد خان میکشه خب بهتره قبل رفتنش اون دنیا  یه فیض_مرد دومی 

 فکر خوبیه _مرد قهقهه ای زد و نگاهی پر از ه*و*س بهم کردو گفت 

 گمشید عوضیا چی از حونم میخوایید ؟_

 خودتو_مرد 

 خواستم برم عقب که دستمو محکم تر کشید که پرت شدم جلو 

 شالمو از سرم کند و پرت کرد یه طرف 

 ی گونام فرود میومدن اشکام گویا مسابقه گذاشته بودن یکی پس از دیگری رو

 غلط اضافی نکن _نفس هاش که به گردنم میخورد حالت تهوع بهم دست میداد سرمو عقب بردم که با اون یکی دستش موهامو کشید و گفت 

 یهو صدای داد بلندی تمام بدنمو لرزوند 

 داری چه غلطی  میکنی ها ؟_ارش 

 ی میشد ....از ته دل شکر کردم که ارش اومد وگرنه خدا میدونست چ

 

 یقه مردرو گرفت و باهاش درگیر شد چنان محکم میزد که حس کردم تموم استخونای دستش شکست 
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 گمشو تن لش _تفی کرد تو صورتشو داد زد 

 با چشمام دنبال اون یکی مرد گشتم که انگار در رفته بود بزدل 

 

 دستمو رو دهنم گذاشتم و رو زمین نشستم هقهقم باال گرفت 

 م چی بود ؟...اینکه میخواستم به دخترای مردم کمک کنم به جؤوناشون ؟... گ*ن*ا*هخدا اخه من چه بدبختم ...

 یا اینکه میخواستم از نجابتم دفاع کنم ؟....چی خدا جوابمو بده.....  

 

 ارش  بازومو گرفت و بلندم کرد 

 اذیتت کردن ؟_ارش 

 هیچی نگفتم میخواستمم نمیتونستمم بگم تو خلصه فرو رفته بودم 

 اون لهن مهربون که ارامش و به وجودم تزریق کرد 

 باورش سخت بود که ارش بوده باشه 

 بهتره بریم _با تعجب بهش نگاه کردم که گفت 

 دستشو دور بازوهام حلقه کرد و به سمن چپ راه افتاد 

 ه زندگیم بود دروغ نگفتم اگه بگم اون لحضه بهترین لحض

 یجور حس حمایت .....اینکه یکی پیشمه .....داشتن یه تکیه گاه 

 همه اینا رو اون لحضه میچشیدم

 ارشم هیچی نمیگفت 
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 میدونستم عاشقش نشدم اما دوسش داشتم 

 شاید همون روز تو بام که نجاتم داد 

 ر  شایدم از همون روزی که با کت شلوار توسی و اون نگاه مغرو

 

 نمیدونم فقط اینو میدونم که دوسش دارم و نباید تبدیل به عشق بشه دوست داشتنش  ممنوعه 

 

 بی اختیار با حرفام بغض کردم دلم گرفت سنی نداشتم که مجبور به فراموشی مردی دوسش دارم بشم 

 این حق من نبود ....

 

 ت و چیزی نگفت به خونه ها که رسیدیم  خودمو ازش جا کردم که نگاهی بهم انداخ

 ارش فرزاد خان ....._داخل اتاقم رفتم و گفتم 

 به زور راضیش کردم که بعدا بری پیشش کاری خوبی نکردی ارام ممکنه بکشتت _وسط حرفم پرید گفت 

 

 برام مهم نیس بهتر از اینکه برم دبی و ..... بکنم _

 تو چشاش برق تحسین و دیدم روشو برگدوند و از اتاق رفت بیرون 

 

 اونقد خسته بودم که نمیذاشت به اینده نامعلومم فکر کنم و خیلی زود به خواب عمیقی فرو رفتم .....

 با  صدای داد  بلند از خواب بیدارشدم 
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 گیج اطراف و نگاه میکردم که کم کم فهمیدم کیم و کجام ....

 صدای ارش بود که داد زده بود معلدم نیس گوش کدوم بدبختی رو پاره کرد .

 از جام بلند شدم و یه اب دست و صورتم زدم که در زوار در رفته باز شد 

 ارش بود 

 برای اولین بار با دقت بیشتری نگاهش کردم 

 قدی بلند عضله های قوی که معلوم بود روش خیلی کار کرده چشمای به سیاهی شب پوستی برنزه صورت ی چهار گوش 

 د تو اون شلوار و پیرهن مشکی واقعا جذاب بو

 

 سری تکون دادم تا فکرای مزخرف از ذهنم دور بشن 

 زود باش باید بریم پیش فرزاد خان _ارش 

 

 اسم فرزاد خان لرزه  به تنم مینداخت اگه میکشتم چی ؟هه از ارشم که قطع امید کردم 

 

 باشه بریم _ 

 

 رم نمیتونم انکار کنم که موقع راه رفتن پاهام میلرزید و به سختی میتونستم راه ب

 ولی مجبور بودم.......

 جلوی در که رسیدیم نفس عمیقی کشیدم 
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 ارش تقه ای به در زد و درو باز کرد 

 ارش بیرون _فرزاد 

 اما...._ارش 

 گفتم بیرون _فرزاد 

 ارش نگاهی بهم که از تک تک رفتارام استرس و ترس موج میزد انداخت و لبخند دلگرم کننده ای زد و رفت بیرون ......

 بشین _فرزاد 

 صداش خشمگین و ترسناک شده بود 

 چرا فرار کردی ؟مگه نمیدونی فرارت مساوی با مرگته ؟هــــــــــا_با کلی دعا و نظر  روی صندلی تشستم که گفت 

 با هر دادی که میزد ترسم بیشتر میشد صد در صد از اینجا زنده بیرون نمیرم 

 حاال ببینید کی گفتم 

 هامو تو دستاش گرفت و داد زد پشتم ایستاد و مو 

 من مگه با تو نیستم ها ؟اوع اوع نکنه زبونتو موش خورده _فرزاد 

 من خودم درستش میکنم 

 

 من .....من بمیرم پامو دبی نمیزارم _

 

 با حرفم اتیشی شد و سیلی محکمی تو گوشم زد که شوری خونو تو کنار لبم حس کردن 
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 لگدی به پام زد که زانوم از درد تیر کشید 

 که نمیری نه ؟واسه من زبون باز کردی  ها _فرزاد 

 موهامک تو دیتاش گرفت و محکم کشید که سرم باهاش عقب رفت 

 

 اشکام خود به خود میریختن و هیچ کنترلی روشون نداشتم 

  

 بهتره اشهدتو بخونی _فرزاد 

 

 مانی که از ترس درشت شده بود بهش نگاه کردم که اسلحشو از جیب پشتی شلوارش در اورد ترس تموم وجودمو فرا گرفت با چش

 

 فرزاد خان لطفا دیگه هچین کاری نمیکنم  توروخدا  _

 

 باید قبال فکر اینجاهاشم میکردی همون موقع که ......_فرزاد 

 همون موقع که اون پدر حروم خورت همه پوالمو باال کشید 

 شکسته بشم کاری کرد که بر

 همون موقع که مثل سگ از خونم بیرونم انداخت 

 همون موقع که توی احمق افتادی تا منو نابود کنی 
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 _داد زد 

 

 همتون  شماها تک تکتون دنبال نابودیم بود 

 دخترم به خاطر شماها مرد 

 شماها که پول براتون همه چیزه 

 رحم کردید اون موقع که پدرت تنها بردارم تمام پولمو باال کشید مگه رحم کرد ها ؟نگو که ببخشم نگو بگذرم نگو کمکت کنم شماها مگه 

 

 

 دهنم از تعجب باز مونده بود این امکان نداره پدر من انقدر پست نبود پدر من یه مرد مهربون بود که واسه راحتیمون زحمت ها کشیده بود 

 ؟نه نه امکان نداره این امکان نداره یعنی فرزاد خان عمومه و ارش پسر عموم

 انقد تعجب کرده بودم که به موقعیتم توجه نکردم و داد زدم 

 نه نه نه این امکان نداره داری چی میگی -

 توام لنگه پدرت همتون گمشید -فرزاد 

 

 در با صدای بدی باز شد و و ارش اومد تو 

 چه خبره ؟رییس اون اسلحه چیه ؟-ارش 

 نمیدونم اون لحضه اون همه جرعت و از کجا اوردم که داد زدم 

 رییس هه ؟بگو بابا  پسر عمو _
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 ارش نگاهی غمگین بهم انداخت که تا ته قلبم و سوزوند 

 االن نه ارام بعدا همه چیو بهت میگم _ارش 

 حروم   خوردم ... چیو میخوای بگی پدرت جناب همه چیو برام تعریف کرده هه این که من این همه سال نون_

 

 گفتم که توضیح نیدم بهت حاالم بس کن _ارش 

 

 سعیددد -داد زد 

 خانومو ببر تو خونه بقلی  -یه مرد تقریبا تو پر  اوند داخل که ارش گفت 

 

 از رو صندلی بلند شدم و با مرد از اونجا و حرف هایی که همش زخمه تو قلبم بود دور شدم 

 

 نار در زانو زدم داخل اتاق رفتم روی زمین ک

 دلم تنگه برای خوابای ارومم .....دلم تنگه واسه ارزوهای کوچیکم ......

 

 هنوزم  درکش برام سخته پدر مرحومم  اینکارو کرد باشه اون مرد پاک  که تو چشماش چیزی جز مهربونی دیده نمیشد 

 باورش سخته که من ارام نون حروم خورده باشم 

 باورش سخته ارش پسر عموم باشه کسی که دیوانه باور دوسش دارم 
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 نه گریه میکردم نه فریاد میزدم سکوتی تلخ  پشت یه دنیا بغض......

 ( 3:00)نیمه شب ساعت  

 

 صدای تیری از خواب پریدم هعععععع وای خدا چی شد 

 از رو تخت بلند شدم که صدای شلیک ها بیشتر شد 

 ت پیدا کردم وای خدا پلیسان نجا

 با دو خواستم برم بیرون که یاد ارش افتادم اگه اونو بگیرن یا اگه فرار کنه و دیگع نبینمش نه نمیتونم..... نمیتونم .

 

 

 و از یه طرف ازادیم من نمیتونستم برم دبی نمیخواستم برم و نجابتمو بفروشم نه 

 

 ی بدی به دیوار خورد تو دوراهیی بدی قرار گرفته بودم که در  باز شد و با صدا

 زود باش پلیسا ریختن اینجا باید فرار کنیم _وحشت زده بهش نگاه کردم که سریع دستمو کشید و گفت 

 

 

 انگار روی دهنم چسب زده بودن که چیزی نگفتم 

 دنبالش رفتم  که از همون خونه یه در به پشت خونه باز میشد 

 دوفقط ب_ازش رد شدیم که ارش دستمو گرفت و گفت 
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 باهم پنج دقیقه ای دیویدم که یهو وایستادم 

 چرا وایستادی ؟_باهام وایستاد و گفت 

 

 ارش من باید برم پیش پلیسا پیش مادرم و خوانوادم _

 ارام مطمعنی ؟اگه اره جلوتو نمیگیرم _متعجب بهم نگاه کرد که بعد گفت 

 برو و به زندگیت برس 

 

 خدافظ ارام _چیزی نگفتم و فقط به چشماش نگاه کردم که پشتشو کرد بهم و گفت 

 

 خدافظ _پشتمو بهش کردم و گفتم 

 قدم اول و که برداشتم انگار تیکه ای از وجودم کنده شد 

 درسته میگن میزارن عشقتو هیچوقت نمیفهمی مگر اینکه بخوای فراموش کنی 

 رورم شدم منم فهمیدم که عاشق مرد خالفکار مغ

 

 

 نه نه نه نه من ممیتونم بی ارش 

 برگشتم که دیدم داره میره 
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 بدون تو بهشتم جهنمه _دیوودم دنبالش و دستشو گرفتم که متعجب برگشت و بهم نگاه کرد تو چشماش نگاه کردم و گفتم 

 

 

بهتره زودتر بریم تا -کوچیکی رو پیشونیم نشوند و گفت  ب*و*س*هپشیمون نمیشی _با بهت نگام کرد که کم کم به خودش اومد و گفت 

 پیدامون نکردن 

 

 

 سری تکون دادم و دنبالش دویدم تا از جنگل خارج بشیم .....

از جنگل  که بیرون اومدیم یه ماشیم مشکی پارک بود ارش سوار شد که سریع رو صندلی کمک راننده نشستم که ماشین با صدای جـــــیغ 

 فتاد ......بلندی راه ا

 

 به سرعت از بین ماشینا الیی میکشید و گاز میداد از ترس به صندلی چسبیده بودم   

 

 بعد یه ربع ماشینو جلوی به خونه کوچیک نگه داشت در و با کلید باز کرد و رفتیم تو

 وپرده های توسی مشکی ؛ خیلی ساده بود فرش سنتی قدیمی تلوزیون قدیمی با میز تلوزیون چوبی مبل سفید ساده ساعت کوچیک

 

 -با تعجب بهش نگاه کردم که لبخند عمیقی تحویلم داد،و گفت 

 تعجب نداره عزیزم این خونه خونه خودمه یه خونه که زمان هایی که خسته میشدم از خالفکار بودن از دنیا و ادماش میومدم اینجا 

 میبینی که هر چی اینجای قدیمیه و من این سادگیو دوس دارم 
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ه سری به نشانه درسته تکون دادم و کفاشامو در اوردم و رفتم تو داخل حال  یه اپن برای اشپزخونه بود و دو در یکی،حمام و اون یکی دست ب

 اب 

 

 سمت چپ یه راهرو که سه در داشت قرار داشت 

 

 ارام برو یه اتاق انتخاب کن فردا راه میوفتیم _  ارش 

 برگشتم سمتش و سوالی پرسیدم :

 جا ؟؟؟ک

 

 به نظرت کجا ؟_ارش 

 پریدم باال و گفتم :فرانسه ؟

 نه _خنده ای کرد و گفت 

  

 اممم استرالیا ؟_

 نه _قهقه ای زد و گفت 

 خب شاید امریکا _
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 بیچاره پوکید از خنده هههه 

 

 نچ _ارش 

 پوف هند ؟چین ؟_

 

 نه بابا ترکیه _ارش 

 چیییی ؟_

 ترکیه _ارش 

 

 اخ جون من عاشق ترکیه ام فقط هم یبار با ارمین رفته بودم 

 اها خوبه _  با یاد اوری خوانوادم  بغضم گرفت و گفتم 

 

 چی شد ارام خوش حال نشدی ؟_راهمو به سمت اتاق کج کردم که دستمو گرفت و گفت 

 

 چرا چرا فقط یاد خوانوادم افتادم _

 دوباره ببینیشون خودتو ناراحت نکن  ےقربونت بشم شاید یه زمان_ارش 

 ممنون باشه شب بخیر _
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 پشتمو بهش کردم و در یکی از اتاقارو باز کردم تخت قهوه ای  یه تک مبل و کمد شکالتی )قهوه ای خیلی تیره (

 

 بی اهمیت روی تخت نشستم و اجازه دادم اشکام اروم اروم رو گونم بریزه ....

 ای به گونم زد و گفت :عزیزم صبحه پاشو باید بریم فرودگاه  ب*و*س*هگیج بهش نگاه کردم که  صبح با صدای ارش بیدار شدم

 

 

 باشه تو برو وسایل هاتو بردار منم بیام بریم _تازه همه چیز یادم اومد از جام بلند و شدم و گفتم 

 

 داخل سرویس بهداشتی داخل اتاق شدم و ابی به دست صورتم زدم و اومدم بیرون 

 

 اسامم بو گند میداد ولی چه کنم خونه خودمون نبود که هی لباس عوض کنم لب

 از اتاق اومدم بیرون که دیدم ارش رو مبل نشسته  

 

 بریم ؟_

 اره _ارش 

 باهم سوار همون ماشین شدیم و ارش راه افتاد پرسیدم :

 ارش چجوری میریم ترکیه وقتی که شاید ممنوع و الخروجمون کرده باشن ؟
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 به زوج خوشبخت رکسانا و طاها کاری که ندارن دارن ؟_ارش 

 رک...._

 حرف تو دهنم موند پاسپورت جعلی هویت جعلی اره 

 پاسپورت جعلی ؟_

 اره اونا مارو نمیشناین _ارش 

 سری تکون دادم و دیگه تا فرودگاه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد 

 

 شو فقط از این به بعد تو زن من رکسانا و من طاها شوهرت ماشینو پارک کرد جلوی در فرودگاه و گفت :پیاده 

 

 اوکی _

 از ماشین پیاده شدیم و داخل سالن فرودگاه رفتیم از روی تابلوی اعالنات متوجه شدم که پرواز ایران به ترکیه پنج دقیقه دیگه هست 

   

 پاسپورت و بلیطمونو دادم که بعد یه چک شدت اجازه دادن رد بشیم 

 هامونو گرفتیم پاسپورت 

 و سوار ماشین های کوچیک بی در شدیم که مارو تا جلوی هواپیما برد 

 

 ی گرم اما عمیقی زد  ب*و*س*هاز ماشینا پیاده شدین که ارش دستمو گرفت بهش نگاهی کردم که لبخند دلگرم کننده ای زد و روی دستم 
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 ار پنجره نشستم از پله های منتهی به هواپیما  باال رفتیم و تو ردیف سوم کن

 ارش تو هنوز درباره  دختر عمو پسر عمو بودنمون چیزی نگفتی _ارش همکنارم نشست که گفتم 

 

 واقعا میخوای بفهمی ؟_نفس عمیقی کشید و گفت 

 معلومه _

 پس گوش کن ......_ارش 

وباره خیلی سال پیش فرزاد و فرید نیکنام باهم شرکت زدن ولی فرزاد زیاد تو کار وارد نبود و تا مرز برشکستگی میره که پدرت کمکش میکنه  و د

ونجا تمام سرپا میشه بعد ها شرکت فرزاد خیلی خوب  پیش میرفته و از شرکت فرید باال زده فرید وقتی اینو میبینه یه قرارداد با فرزاد میبنده و ا

 پوالش و باال میکشه 

شک  اما وقتی دست کمک فرزاد و میبینه کمکش نمیکنه و از خونه پرتش میکنه بیرون اون زمان مادر من سمیه یه دختر پنج ماهه داشته که بر اثر

ش به دل میگیره راه خالف و پبش و دیر رسیدین به بیمارستان میمیره از همون موقع فرزاد یه کینه عمیق نصبت به هر چی پول و مخصوصا برادر

 میگیرع که چندسال بعد موقع زایمان دوم یه پسر به دنیا میاد اما زن فرزاد همون موقع میمیره 

 فرزاد جوری پسرش رو بار میاره که از هر چی ثروت و پوله متنفر و یه خالف کار بشه 

 ی پدرت که ....که االن اون پسر منم و پدرمم میخواست از تو انتقام بگیره به جا

 

 

 عمیق تو فکر رفتم پدرم در حق عمو خیلی نامردی کرده درسته پدرم بود ولی حق فامیل و غیر فامیل نمیشناسه
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 متاسفم .....واقعا نمیدونم چی بگم  _با ناراحتی نگاش کرزم و گفتم 

 

 قربونت بشم ما تقسیری نداریم شاید باید اینحوری میشده تا ما بهم برسیم_کوچیک اما گرمی به دستم زد و گفت  ب*و*س*ه

 

 نمیدونم ولی اینو میدونم دوست دارم _

 من ندارم _ارش 

 عه پس شبیه تو رمانا حتما عاشقمی هومم؟؟_

 نه _چشمکی زدم که با جدیت گفت 

 وا رفتم یعنی چی ؟

 واد قیافتو اونجوری کنی من بهت عالقه دارم  عاشقتم دیوونتم نفسی بازم بگم ؟حاال نمیخ_ارش 

 

 نه _سرمو رو بازوش گذاشتم و گفتم 

 پاشو رسیدیم _ارش 

 ها چه زود _

 افریقا که نمیخواستیم بریم همین بغل ترکیه هست دیگه  _ارش 

 اهوم _

 با مسافرا از هواپیما اومدیم بیرون که....
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 خب خب امشب یه سوپرایزززز برات دارم _رفت و گفت که ارش دستمو گ

 

 چیه؟_با خوش حالی پریدم باال و گفتم 

 نچ نمیگم االن بریم لباس بخیرم یه راست میریم اونجا _ارش 

 ایول باشه  _

 سوار تاکسی های جلوی فرودگاه شدیم

 نیم ساعت بعد تاکسی جلوی یکی از فروشگاه های بزرگ ایستاد 

 تبدیل کرده بود  "لیر "کرایشو حساب کرد چون قبال پول ایران و به 

 

 

 داخل فروشگاه که شدیم دهنم اندازه غار علی سدر باز موند 

 خیلییی بزرگ بود 

 فروشگاه دونی رو رد نکرده چشمم یه لباسو گرفت 

 شنه پنج سانتی یه تاپ مشکی که که روش یه کت قرمز خورده بود با یه شلوار دم پا مشکی و کفش پا

 خوشکل بود 

 با ارش داخل رفتیم 

 _ارش 

 Üzgünüm o kullanıyor window're giyinmiş? 
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 )ببخشید میشه اون لباس داخل ویترین رو بیارید؟(

 )البته(Tabii ki _مرده 

 

 لباس و گرفتم و داخل اتاق پرو پوشیدم خیلی قشنگ بود و اندازم ؛ لباسای قبلیمو انداختم و  همونارو پوشیدم 

 

 چطوره ؟؟_از اتاقک پروو اومدیم بیرون رو به ارش گفتم

 قشنگه البته تو تن تو _ارش 

 لبخندی زدم 

 پول لباس و حساب کردیم و از فروشگاه زدیم بیرون 

 دیگه احتیاج نبود دوباره بخره  لباس ارش خوب بود

 

 صبر کن میفهمی همه چیو_یه  تاکسی گرفتیم که ارش ادرس ساحل و داد متعجب بهش نگاه مردم که گفت 

 جلوی ساحل نگه داشت که از ماشین پیاده شدیم 

 ارش دستمو گرفت و با خودش کشوند 

دورش پر بادکنک رنگی بود و باد مالیمی که پارچه حریر دور االچیق و به منظره ای که میدیدم غیر قابل وصف بود غروب خورشید االچیقی که 

 رقص در میاورد واقعاااا عالی بود 

 

 

 محکمی روی لپش نشوندم و داد زدم  ب*و*س*هبا خوش حالی و عشق نگاش کردم و 
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 عاشقتممممم دیوونه ی من _

 نفسمییی خانومم_ارشم بلند تر از من داد زد 

 

تا شب تو االجیق نشستیم و گفتیم و خندیدیم میتونم بگم بهترین لحضات زندیگیم بود خیلی بیشتر از قبل عاشقش شده بودم جوری که نبودش 

 نابودم میکرد 

 

 بالخره تصمیم گرفتیم بریم هتل از کنار یاخل اروم اروم راه میرفتین که بزسیم به یه تاکسی 

 واشک و الوچه و ترشک و این چیزا اونور خیابون میفروخت که چشمم خورد به یه دکه که کلی ل

 

 ارششش از اونا میخوام _ داد زدن 

 با تعجب بعد به دستم نگاه کرد و گفت :فسقل خودم باشه همینجا باش برم بگیرم بیام 

 

 باشههه _

 نرو برگرد  چشمم به رفتن ارش بود انگار به تیکه از وجودم داره میره حس خیلی بدی داشتم خواستم بگم

 

 ولی....ولی خیلی دیر شده بود 

 نههههه _داد زدم 

 ماشین با سرعت بهش زد که ارش پرت شد اونور 
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 ارششششش نهههههه _دیودم طرفش و با هق هق اسمش و داد زدم 

 

 ارش توروخدا پاشووو  مرگ ارام پاشو  _روی جسم نیمه جونش نشستم و گفتم 

 دست و پام میارزیدو خالم خراب ولی بیشتر از همه این دل المصب خودشو ومیکوبوند 

 کمکککک توروخدا  خداااااااااا _با گریه داد زدم 

 متاسفم تموم کرده  _مردمی که جمع شده بودن یکی از بینشون نبضشو گرفت و با ناراحتی گفت 

 

 شش خداااااا جلوی چشمم سیاه شد و روی زمین افتادم چ....چی ارشش

 خودمو رو زمین کشیدم و دستمو از دیوار گرفتم  یادته گفتم نباشی دنیا هم جهنمه نباشی نیستم حاالم بمون باهم بریم 

 پشتمو به جمعیت و تکه ای از وجودم کردم و دویدم

 انقدر دویدم که پاهام درد میکرد ولی جلوی درد قلبم هیچ بود هیچچچ

 

 بالخره رسیدیم جایی که قراره محل وصال دوباره منو عشقم باشه لبه پرتگاه ایستادم و داد زدم 

 ارششش گفتم بی تو میمیرم حاال که داری میری منم میام 

 خداااا مگه چی خواستم ازت ها فقط یه کسی که دوسم داشته از این دنیای لعنتی فقط اون  و خواستم 

 خودت کردی خودت .....

 دمو رها کردم رها شدم از زندگی از نامردیاش و خو
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 *  روزگار ما وفا با ما نداشت  

 طاقت خوشبختی دل ما را نداشت

 پیش پای ما سنگی گذاشت

 بی خبر از مرگ ما پروا نداشت

 آخر این غصه هجران بودو بس

 حسرت رنج و فراوان بودو پس......*

 

 ۲۲:۴۷ساعت اتمام رمان :

 ۱۳۹۵/۴/۱۹تاریخ:

 نده:دریا رضایینویس

 

 

 رمان زیباعزیز بابت نوشتن این   دریا رضایی با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 
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