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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 ردارد.کشورمان ب یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 دلربانام رمان : 

 کاربر رمان فوریو 14هانی نویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@ کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 

با  دلر
 

 14هانی 

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 

 لرباد 
 یباسمه تعال

 
 دلربا:

 شادی:اومد...اومدشش...اومد...
ساله من که  10مثل جن زده ها سیخ نشستم.شادی اومد تو اتاق)دختر خاله ی 

 صورت سفیدی داره با موهای بور هیکل مناسب ولی تو پر درکل نازه(:
شااادی: اومددددد.. اومددددد.. و هی رو ت ت باو و پایین مییرید.دساات و 

 بغلم .  پاهاشو گرفتم نشوندمش تو
 بلند داد زدم:

 من:کی اومددد؟؟
 جیغ زد:

 شادی: آراددد .
با نیشااگون  که  هت بودم کدوم آرا..آ..آرا..آراد؟؟؟هنوز تو ب چییییی؟آراد؟؟؟

 شادی به خودم اومدم.گرفته گفتم:
 من: آییی ...چیکار میکنی؟!.

 شادی: واا خب یه جیغی یه هورایی یه چیزی آخه آراد اومده ها.
 فتم:با کالفکی گ

 من: خب خوش اومده...
 بلند شدم و رفتم سمت سرویس توی اتاقم جلوی آینه ایستادم:
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یه دختر گندمی با موهای بور)قهوه ای تیره( و چشمای عسلی ، بینی مناسب و 
لبای قلوه ای ،  بابام میگفت:ب اطر ظاهر خوشگل و نازی که از همون بچگی 

 سالمه. 21داشتی اسمتو دلربا گذاشتم اون البته 
 سال پیش: 6یاد گذاشته افتادم ، 

 سال پیش 6سالشه ولی  28وقتی که آراد بود اون حتما 
سالم بود عاشقش شدم اونم این حسو نسبت به من پیدا  15موقعی که من فقط 

یل  مه تح اا هدف مثال بزرگش برساااه بره ادا به  تا  فت ، چرا ؟  ما ، ر کرد ا
 ه...اولین قطره اشکم ری ت.بده...خب اینجا هم میتونست اینکارو بکن

از فکر بیرون اومدمو سریع شیر آب رو باز کردم چند مشت آب به صورتم زدم 
. 

 اومدم بیرون مامانم سریع اومد تو اتاق:
مامان طناز: عزیزم امشااب مهمونیه ... برای برگشااتن آراد اون لباساای رو که با 

 خاله خریدیم و بیوش .
 ن خیلی چسبون و بازه.من: آها...باشه...نه .. یعنی او

 مامان : وایییی دختر تو هم که چقد تو خانواده با حجابی مثال.
 من: خیلی خب باشه بابا.

شب با خودم کلنجار رفتم که  ستم رو ت ت. تا  ش مامان رفت منم همینجور ن
 چطوری رفتار کنم یا چیکار کنم و اصال برم یا نه...

ظر میشدم که بریم.با ماشین خودم باوخره شب شد و با اصرار مامان داشتم حا
می واستم برم خونشون دعوت بودیم . سوار فراری مشکیم شدم . حرکت کردم 

 سمت خونه واییی از دست این ترافیک تهران دوست نداشتم دیر برسم.
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سترس  40باوخره بعد یک  شدم.خیلی ا سیدم یه جا پارک کردم و پیاده  دقیقه ر
 شی نشون میده؟؟؟دارم یعنی چیکار میکنه چه واکن

 خالصه با کلی سالمو صلوات رفتم تو لباسامو دادم دست خدمتکار.
 جلوتر رفتم با چشم دنبالش گشتم...

دیدمش واییی خدا...چه قد شاایک شاادههه...ولیی اونا کین دیگه. شااناختم 
 فریما و آزاده ...خدا با این دخترا عین کنه چسبیدن به پسرای فامیل .

داشااتم نگام میکردم که ساارش و برگردوند و منو دید...ولی همینجور بر و بر 
دوباره سرشو برگردوند نگاش کردم به حالت شک سرشو به طرفم برگردوند منو 

 دید ... برق چشاشو حس کردم.
قدم برداشاات که بیاد طرفتم هر قدم که برمیداشاات یه تن قند تو دلم براش آب 

ی با یه پیرهن کرم رنگ و میشد جلوم وایساد:کت و شلوار خوش دوخت مشک
 کراوات مشکی براق.سیاهی چشاش توی اون فضا با نور کم برق میزد.

 اومد جلوم وایساد: 
 آراد: خوش اومدی ، دلربا.

 واییی بماند که چقد دلم ضعف رفت.ولی...
 من: تو هم خوش اومدی....مهمونیه خوبیه.

 بودم. واقعا هم خوب بود خیلی وقت بود از این مهمونی ها نرفته
 یکم سرشو خم کردو گفت:

 بفرمایید
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سرمو بلند کردم نگامون تو هم قفل  رفتم جلوتر اما حس کردم داره نگام میکنه 
 شد.احساس کردم که پاهام توان ایستادن نداره.تا خواستم حرفی بزنم:

 فریما: آراد..عزیزممم مهمونا...
 گفت:و انگار تازه منو دیده باشه با لحن تحقیر آمیز و مس ره 

 فریما: اه اه اه..توی دلی جو...
 با خشم پریدم وسط حرفش: 

 دلربا...اسمم دلرباست..گفته بودم دوست ندارم کسی منو اینطور صدا بزنه.
جازه داشااات منو  که ا جا خورد ولی حقش بود"فقط آراد بود  بدب ت  هه  ه

 اینطوری صدا بزنه"
 بعد با حرم گفت:

 
 قسمت دوم:

 مهمونا منتظرن)بعدم بازوشو کشید و بزور اونو برد(فریما: آراد...بیااا 
منم گشااتم و آرمیتا رو پیدا کردم)یکی از دخترای خویشااااوند نزدیک به من 
بود(رفتم باهاش روب*و*سی کردم و سر یه میز ایستادیم . مشغول حرف زدن 
بودیم که دیدم یکی از پسرا به نام ارشیا اومد نزدیکم)بماند که چقد از این بچه 

 وسول بدم میاد(:س
یه دور  یا: سااالم..خیلی خوش اومدی..خب خانم خوشااگله افت ار  ارشاا

 ر*ق*م رو میدی؟
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گاه نگام چرخید برای پیدا کردن آراد دیدم اونم تو چه وعضاای .بغضاام  ناخودآ
شویی .با قدم های  ست سمت د شیا رو پس زدمو رفتم  شید ار گرفت.با یه بب 

 نداختم اونجا.تندی به در رسیدم بازش کردمو خودمو ا
شوهرم  شت خوب اون که  شد. اون حق ندا...چرا دا سرازیر  شکام  اه لعنتی.ا
شت آب به  سادت کنم . چند م شم یا بهش ح شته با نبود ب وام روش غیرت دا
صااورتم زدمو تجدید آرایش کردمو زدم به دنده بی یالی و اومدم بیرون .دیدم 

دامه دادم ولی می واسااتم از آراد داره میاد طرفم . محل نذاشااتم و به راحم ا
 کنارش رد بشم بازومو گرفت زیر گوشم گفت: ارشیا چیکارت داشت ؟؟؟

 جواب دادم:
 من: هیچی...چیزی که گفت به تو مربوط نبود که اینجوری میکنی...

 آراد:یعنی چی؟...ببین رو م م تاتی تاتی نکناااا.
 من:من کاری نمیکنم..اصال تو چیکار داری؟

 خوشم نمیاد با این بچه سوسول بگردی. آراد:ببین من
با کی  با کی بگردم  من:مگه تو چیکاره ی منی که برام تعیین و تکلیف میکنی 

 نگردم؟؟؟؟
آراد: اوووفففف ببین من رو کسی که ...که دوسش داشتم غیرت دارم تو واسم 

 مهمی..بفهم.
 من با بغض حرف دلم رو زدم: 

ست نداری..او فقط یه بچه بازی بود...هه )پوزخند زدم( تو  من: تو...تو منو دو
سال ...بیای و بگی من دوست  6اگه منو دوست داشتی نمیزاشتی و بری و بعد 
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دارم اونوقت اونجا با دخترا ی دیگه بگی و ب ندی و باهاشااون ل*ا*س بزنی 
 ...اونم جلو چشای من.

هت گفتم صاابر کن که ب ته ای ، من  گذشاا با...دختر تو هنوز تو  . آراد: دلر
گفتم..نگفتم؟؟؟...من تو رو دوساات داشااتم و دارم ...به خدا با هیت دختری 

سال اون هم که...من توی رودرواسی قرار گرفتم...اگه ناراحتت  6نبودم تو این 
 کردم بب ش ...خواهش میکنم.

مت  یدم ساا کام بریزن...سااریع دو یدم اشاا نداشااتم میترساا قت  طا گه  دی
پشاات ویالی بزرک که یه دفه دساات حیاط...داشااتم میرفتم توی حیاط ساابز 

ستی  شیدم که د شد و افتادم توی گل خونه...از ترس جیغی ک شیده  ستم ک را
 روی دهنم رو گرفت.با وحشت پلک زدم زیر گوشم صدا داد:

 آراد:دلینرو...تو دیگه نه ، از دستت نمیدم.
 با تعجب خیلی زیاد سرمو برگردوندم.آراد پشت سرم بود.

سمت چشمام سر داد و اشکامو که نفهمیدم کی ری تن  دستشو از رو دهنم به
 رو پاک کردم .

بهش خیره شااادم...تازه یادم افتاد که چیکار کرده بود.تقال میکردم که از توی 
بغلش در بیام اما اون زورش از من بیشتر بودو سفت نگهم داشته بود. منو تو یه 

سینش قفل کرد. هنوز رامش ن ستامو رو  سرموحرکت برگردوند و د  شده بودم . 
 آوردم باو:

 من: آرا.هههه
شت.بعد حدود یک دقیقه  شت.اون حق ندا یه دفه لباش رو محکم رو لبام گذا
ساارشااو بلند کرد.با چشاامایی که از حدقه در اومده بودن نگاش کردم.دیگه 
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دسااتاش حاملم نبود فقط نگاش کردمو بعد به ساارعت رفتم . مانتو و شااالم رو 
شین داشتم میرفتم سمت در که دیدم آراد داره از همون گرفتمو دویدم سمت ما

ساامت برمیگرده . راهمو کک کردم که با چند قدم بلند خودشااو بهم رسااوند و 
 بازومو گرفت و زیر گوشم با یه لحن لذت ب ش گفت:

 تو دلمو ربودی ... باور کن نمی وام از دستت بدم.
شید و ول کرد.حالم دگرگو ستم ک ستشو رو د شد.با یه تنه ازش ربعد آروم د د ن 

 شدمو رفتم.سریع ماشینو روشن کردمو رفتم.
شتم به  صال ن وابیدم...همش دا شب ا شاممم...خیلی پف کرده...دی وایی چ
گه  هاش بمونمم؟؟؟...اوففففف دی با نه... یا  که قبولش کنم  فک میکردم  این 
به کساای دل  گه نمیتونم  باشاام دی هاش  با گه ن وام  ساارم داره میترکه...ا

ند چه"تو دلمو بب یاد توی ذهنم و مییی له ی آخر م م...همش همون جم
ربودی...باور کن نمی وام از دستت بدم"طبق معمول شادی خونمون بود. رفتم 

 پایین:
 من: سالم به همگی...

 همه جواب دادن که :
با عجله رفتی کیفتو که روی میز بودو جا  مامان: دلربا..دیشاااب که فهمیدم 

 نگ زد گفت.گذاشتی..امروز آراد ز
 اوففف حاو بیا و درستش کن. همینو کن داشتم.

 من: خب میگفتی یکی بیارتش.
 مامان: من نمیدونم.
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 من: آخه یعنی چی من نمیدونم..؟؟؟
 مامان: یعنی این که خودت میری میاریش.

 چییی عمرااا...
 

 قسمت سوم:
 بیاره.من: اوففف مامان اصال حوصله ندارم. بگو پیمان )رانندمون(بره 

 مامان: پیمان رو که اگه بودش خودم میفرستادم ولی فرستادم بره خرید کنه.
 یعنی شانس رو که من ندارمش عشقه.

 من: حاو شب میرم.
 مامان: نچچت..شب قراره بریم باغ 

 من: باغ!...تو این گرما؟؟؟
مامان: اونطرف زیاد گرم نیست می وایم بریم است ر همین اونم لباساتو جمع 

 راه میوفتیم. 3کن ساعت 
من: خبببب... باشه .... فقط.. یه زنگ بزن بگو اوناهم اگه میان مبایلو و کیفمو 

 بیارن دیگهه. که منم ن وام برم .
 ن تا دیر نشه.مامان: آره اوناهم میان...باشه حاو تو برو وسایالتو جمع ک

 از اینکه دیگه وزم نبود برم اونجا خوشحال بودم :
 من: باشهه.

 بعدم سمت اتاق دویدم.
 رو ت ت نشستمو یاد اون روزا افتادم:
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ها  نداختیم..."اون موقع  مدیگرو تو آب می که میرفتیم اساات ر ... ه تایی  "وق
لت بابا توهم دخجالتی از اینکه جلوش مایو بیوشم رو نداشتم..ولی اون ... نه 

 خوشه ها مثال اون خارج بوده ... )یه پوزخند زدم( این چیزا براش عادی شده.
شه و حوله و  شیده تر از بقیه با شنایی انت اب کردم که پو شدم و یه لباس  بلند 
وسااایل دیگه ای که وزم بودن رو تو ساااکم گذاشااتم...از اینکه بعد از دیشاب 

ش شم حس خوبی ندا تم...ولی چه کنیم معموو این موقع ها باهاش رو به رو ب
 همش مهمونیه ... یه جوری سر میکنم دیگهه...

 راه افتادیم . 3طبق گفته ی مامان ساعت 
********* 

سااعت مسا ره و حوصاله سار بر رسایدیم.فک کنم ما  2اوففف باوخره بعد 
شمم خورد به  شدم چ شین پیاده  نز باولین نفرایی بودیم که اومدیم...وقتی از ما

که تقریبا این روزا خیلی تو بورس بود و سااانتافه ای که میدونسااتم مال خاله 
مریمینا)مادر آراد(ساات. اساات ر هم که پر بود.تو همین فکرا بودم که در باز 

 شدو هیکل خوش فرم آراد توش ظاهر شد:
 آراد: سالم خوش اومدین.

 کنم که:پس آراد هم اینجا بود...حتما بنز هم مال اونه.اومدم سالم 
 _سالممم

 وایی این اینجا چیکار میکنهه...
 مامان: سالم...ممنونم..فریما جان...بیا اینارو ببریم داخل آشیزخونه.

 فریما:آمم...باشه اومدم.
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مان  ما مت  به ساا یده بود  که دور خودش پیچ با همون حوله ی زردی  عدم  ب
ا این م برفت.اصااال حتی نمی وام فکرشاام بکنم که اون تو چیکار میکردن اون

وعض فریما..از فکر اومدم بیرون و بی توجه به آراد که داشت همینجوری نگام 
میکرد راه ویال رو در پیش گرفتم. می واساام برم تو که آراد اومد جلوی در.با 

 حرم چشامو بستمو باز کردم.نگاش کردم ببینم چی می واد:
 آراد:جواب سالم واج...

 اینا سنگینه.من:سالم...حاو میشه برید کنار؟!.
 بعدم با دست به دوتا ساک و یه پاکت پر از جوجه برای شام اشاره کردم.

 آراد: خب من کمکت میکنم...
 بعدم به سمت دستام خم شد.

 من: نهه...نه نمی واد..خودم میبرم .. فقط برو کنار.
 آراد: مگه نمیگی که سنگینه خب بزار من ببرم دیگه مس ره بازی هم در نیار.

 اوففف...بیا بگیر..از کت و کول افتادم..اههه.من: 
 آراد: اینقدر نق نزن بیا لباساتو عوض کن اون بچه ها میان.

تو همین حین صدای ماشین اومد رومو اون سمت کردم و دیدم بعله چه حالل 
 زاده هم هستن:

 آراد: بفرمایید..چه قدر هم حالل زاده هستن.
شااین اومده بودن از توی یکی از ماشااینا تا ما 2باز این طوطی بازی در آورد.

آرمیتا و آرمین و ارشاایا و مهرداد بیرون اومدن.از اون یکی هم خاله نساارین و 
 خاله نیوشا و شوهراشون اومدن بیرون.)فامیالشون و کامال خیالی(
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با همشاون ساالم و احوال پرسای کردیم.بعد دسات آرمیتارو بیرون کشایدم و 
 رفتیم تا تعویض لباس کنیم.

وقتی مایو هارو پوشاایدیم به خودمون تو آینه نگاه کردیم:من یه ساات دو تیکه 
مشااکی که لبه هاش نگین کاری شااده بود پوشاایده بودم و آرمیدا هم یه ساات 

 شیری رنگ با طرح قرمزی که روش کار شده بود.
ست رن مامانینا هم تو  شون تو ا سری با مایو ها رفتیم بیرون دیدیم همه دختر پ

شیزخونه  ست ر . آ شروب و این چیزا. ما هم رفتیم طرف ا ساط م سر ب آقایونم 
 شیطنتم گل کرده بود.اومدن دم گوش آرمیتا گفتم:

 من: آماده ای؟
 آرمیتا:چ...

نزاشااتم حرفش تموم بشااه و هلش دادم تو آب بقیه هم همکاری کردن این اونو 
 هل میداد ، اون اینو هل میداد. اصال خر تو خری شده بود.

 
 چهارم: قسمت 

خالصه بعد از چند ساعت اومدیم بیرون و حوله هارو دور خودمون پیچوندیم 
شاممونم  ستیم بریم تو آب  شام دوباره می وا سامو عوض نکردم چون بعد  لبا

 خوردیم اب بازی هم کردیم بماند که پسرا خیلی مشروب خوردن .
که می واسااتیم بریم. منم تو این م ته بودن.اون هم  که رف کبزرگا  ه ونده بودم 

 دقیقا فازم چی بوده که ماشینمو نیاورده بودم؟؟؟؟؟.
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با؟؟؟...من تو رو میرسااونم تو بمون یکم کمکم کن اینجارو جمع و  آراد:دلر
 جور کنم.

واا این چرا این شکلیه. جمع و نگا کردم... همه مست بودن به جز منو ، آرمین 
ارشاایا از همه بد تر بود.تو این ، آرمیتا ما کم خورده بودیم.حال آراد و فریما و 

 حالم نه میتونستم نه دلم میومد که آرادو تنها بزارم.
 من:آرمیتا؟؟؟
 آرمیتا: بله؟؟

من: شااماها برین من و آراد میایم خودمون آراد حالش بده تا اون یه ساااعتی 
 استراحت میکنه منم اینجارو جمع و جور میکنم.

 آرمین: مطمئنی؟؟؟
 من: آره.

خداحافظی کردم. اومدم همه چیرو جمع کردم.رفتم تو اتاق تا  با دو تاشااون
آرادو صااادا کنم. آروم رفتم تو.چهرشااو نگا کردم . تو خواب هم خوشااگل 

 بود.آروم صداش زدم چشماشو آروم باز کرد.
 من:آراد..بلند شو باید بریم خونه.من میرم تو هم آماده شو بیا بیرون.

 روش.اومدم که برم دستمو کشید افتادم 
 من:آراد..آراد چیکار میکنی تو حالت خوب نیست ولم کن...

 آراد: نههه نرو...
**** 

 فقط زجه میزدم و داد میکشیدم بلکه ولم کنه:
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اهههه...آراددددد.خواهش میکنمممم...بلند شااووووو...لطفا اینک...اینکارو 
 با م...من نکنن آراااا...

 صبح_از زبان نویسنده)سوم ش ص(: 
ته اون شاااب... خاطره خوبی رو داشاا کدوم از اون شاااب  فکر نکنم هیت 

شتر احتیاط میکرد...اما اون دیگه  شاید تق یر دلربا بود...اون باید بی شن... با
ست دخترونگی و پاکی دلربا  سی میتون شته...چه چیزی و چه ک کار از کار گذ
رو برگردونه"از اینجاست که داستان اصلی شروع میشه"کی میدونه ؟؟...شاید 

 این کار آراد یه چیزی رو توی تقدیر خودش و دلربا به وجود بیاره...
 دلربا:

چه  باغ..اساات ر..ب باز کردم...دیشاااب.. به زور چشاااامو  با درد  صاابح 
یادم اومد چه اتفاقی افتاده.با  تازه  ها..مشااروب..آراد..مسااتی....نههههه...

ست خودم نبود زدم زیر گریه..آراد تو اتاق نبود با  ...ولی درصدای بلندی که د
 صدای بدی باز شد:

 آراد:دلربا...دلربا
 اومد سمت ت ت:

به؟؟؟)با ناراحتی(بب شااید...من مغذرت می وام من  آراد: دلربا ، حالت خو
 هیچی یادم نمیومد تا اینکه..

 بازومو گرفت:
 من: ولم کن عوضی...ازت متنفرم آشغال.
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.من دوساات دارم آراد: گوش کن دلربا خواهش میکنم ، من معذرت می وامم.
 باور کن..فقط..

من:نمی وام بشنوم..خفه شو...آره..آره دیدم که چقد دوسم داری...ه*و*س باز 
 ..ازت متنفرم .

می واسااتم از ت ت بیام پایین که با اولین حرکت زیر دلم به طور فجیحی تیر 
سرم احساس کردم  ستی روی  شت کوبوند و گریه کردم..د سرمو به بال شید.. ک

سرش...با جیغ و داد آراد بود  شش ب وره تو  شت منو نوازش میکرد..نواز که دا
 میکوبیدم تو سینش یهو سرم تیر کشید چشام تار ترو تار تر میدیدن...

 آراد:
سفت تو بغلم  شدم...به خودم اومدم دیدم دلربا رو  سر درد بدی بلند  صبح با 

سرم سونی بیاد بغلم... شتناک گرفتم..چییی؟؟؟نه امکان نداره اون به آ درد  وح
میکنه...دلربا رو نگا کردم چشااماش پف کرده بود...صااب کن ببینم اون چرا 
خدای من،من بهش...اوففف  کار کردم...واییی  جاسااات...واییی من چی این
نه...واساااه اینکه ببینم چه خاکی تو ساارم ری تم یکم پتو رو کنار زدم چون 

آدمی شدی"روی ل*خ*ت بود...از خودم خجالت کشیدم"آراد تو کی همچین 
سامو پوشیدم و رفتم  مالفه لکه های قرمز خون نمایان بود...پتو رو کنار زدم لبا
ستی همچین کاری  شویی به خودم نهی زدم:"چطور..چطور تون توی آینه ی رو
کنی..تو که عاشااقش بودی..تو که جونتو براش میدادی..آخه چرا"دسااات و 

ش ستم و رفتم بیرون نگاش کردم..بیدار  ش سصورتمو  سریع رفتم  متش ده بود.
 داشت گریه میکرد:

 من:دلربا...دلربا
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 همون موقع بغض بدی تو گلوم به وجود اومد.
شه که یه جیغ  ست بلند  ست زدم...کلی فحش بارونم کرد...خوا رفتم بهش د

 کوتاه کشید و دوباره رو ت ت ولو شد...
 

 قسمت پنجم:
 دلربا:

اومدم.صاااداها واضااح  یه صاااداهایی میومد.کم کم بیدار شااادمو به هوش
شتم یه  صدا برگ سمت  شت...به  سوزش دا ستم یکم  سرم درد میکردو د شدن.
چه  جا  باهم حرف میزدن این ید و آبی و..آراد داشااتن  با رپوش سااف مه  خانو
خبره...نکنه خوابم.یه دفه همه ی اتفاقاتی که اون شب افتاد مثل فیلم از جلوی 

 اق ، التماسام و...چشام رد شدن: است ر ، مشروب ، بچه ها ، ات
اومدم دستمو تکون بدم که یهو یه سوزش بدی تو تموم تنم ایجاد که. با صدایی 

 که از ته چاه در میومد گفتم: 
 من: آخ.

 آراد سریع اومد طرفم.
آراد: دلربا...دلربا باوخره بهوش اومدی!!!..اوف خدارو شااکر دیگه داشااتم 

 سکته میزدم.
 ری تشو ببینم.بیشعور بیشرف حتی نمی وام 

همون خانمه روشو برگردوند...اه اه اه چه آرایش غلیظی ده تن مواد رو صورتش 
 مالیده با اون چشای از کاسه در اومدش:
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 خانمه: سالم...عزیزم به هوش اومدییی...
حالم دیگه داشت به هم می ورد...دوتا گوساله تو اتاق بودن...با این عشوه ای 

نم ک فک  یاد  م تره  ین دخ تن وو  که ا بودم داشااا خواب  من  که  عی  موق
سمانیم چیا میگم  ضعیت روحی و ج میترکوندن.)نگا کن تو خدا دارم با این و

 واسه خودم(
ضعیتتو چک میکنم  صدام کننن...اون میام و سم من نازنینه...نازی  خانومه: ا

 عزیزم.
 خیلی آروم گفتم:آراد.

 آراد: جونم؟؟؟!
 مشو.جونمو درد حناق...نمی وام ببینمت گ

 من: لطفا تنهام بزار.
 با قیافه ی پکر و شونه های افتاده از اتاق رفت بیرون.

 پرستاره اومد طرفم با یه لحن سردی گفت:
 نازنین: چیکارت کرده بود...درد داری هنوزم...

یافش  یت از اون ری تو ق خاصاا یاد ه*ر*ز*ه بی  فه م پس بگوووو جلو آراد ا
 معلومه...

 بود...تو رو سننه؟!من: یه کار دونفره 
 نازنین: باشه...حاو میبینیم.

 نتونستم حدس بزنم که چی تو سر بی مغزشه.
باز بود آراد رو وی در دیدم که داره  ساارم رو چک کرد و رفت بیرون در یکم 

 دیدم میزنه. رومو ازش برگردوندم.
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 صدای بسته شدن در اومد.اوفففف خدارو شکرش که رفت:
 من:بی ش  یت.

 خیلی بی ش  یتم. :آره من
 وای..سریع برگشتم...با دیدنش گفتم:

تا اینجارو رو ساارت خراب  من:از اینجا گمشااو بیرون نمی وام ببینمت.برو 
 نکردم...گمشووو.

 گمشورو با فریاد گفتم.
 آرادم داد زد:گوش دلربا..برای همه چیز متاسفم..برای..

نه تو گوش کن...تو برای چی متاساافی؟؟؟مگه تو  به حالت من: میتونی منو 
اولم برگردونی ها...نمیتونی...درسااته با عمل فقط جساامم تغییر میکنه ولی 
روحم چی احسااااس میکنم هنوزم روحم کثیفه...این لکه رو نمیشاااه پاکش 

 کرد..
پاره شاااد...ساارم داره گیک میره فک کنم فشاااارم  قد داد زدم که حنجرم  این 

لت صااور حا فک کنم آرادم اینو از  تاده... ید بیرون...کم کم اف یدو دو تم فهم
 داشتم بی هوش میشدم...

 آراد:
شد...یه دیدم رنگش رو به کبودی  شت داد میزد موندم حنجرش پاره ن خیلی دا

 میزنه و داره سرفه های ریز میکنه سریع دویدم و از اتاق رفتم بیرون:
 من: پرستار...پرستار..نازنیننن.

 نازنین: بلهههه...چیه!؟
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 ربا حالش بد شد.من: دلربا..دل
 نازنین: اوففف.

بعدم با غر غر رفت سمت در اتاق موندم چرا اینو فرستادن شبیه ج_ده هاست 
 به خدا اه اه حیف که بیمارستان علی)دوستم(بود.

 منم رفتم تو اتاق.
 من: داری چیکار میکنی؟؟؟

شارش خیلی افتاده...مگه نگفتم  ضافه کنم.ف سرمش دارو ا نازنین: می وام به 
سرم وارد بدنش کنم زی شش نمون بفرما حاو مجبورم غذا هم از طریق   1اد پی

 روز کامل که هیچی ن ورده...بدنش خیلی ضعیفه.
 من: هر کاری میکنی فقط زودتر خوب بشه.

شو  نازنین: عزیزممم من چیکار کنم یکی دیگه بهش تجاوز کرده من باید جور
 بکشم...

 دیگه آمیر چسبوندم.
 به اون دست زده؟؟؟من: کی گفته کسی 

نازنین: عزیزم من که میدونم اون وحشیانه زده ناکارش کرده...اصال این دختره 
 چیکارته..

 دیگه بد جور داشت میرفت رو م م.آخه اصال به تو چه.
 من: زنمه...زنم...حاو فهمیدی!؟...به کارت برس.

ماش می یافش و عزیزم عزیز با این ری تو ق فک کرده  فل کرد. نهه هر_ه ق ه تو
 کسی مثل منو تیغ بزنه...لعنت به این روزگار...لعنت به خودم.

 



wWw.Roman4u.iR  22 

 

 

 قسمت ششم:
 دلربا:

بازم با همون ساار درد از خواب بیدار شاادم.دلم خیلی ضااعف کرده.احساااس 
ته.اه این نکبتی  عا هم فرو رف هه واق گا کردم  ته.روی دلمو ن میکنم دلم فرو رف

یافش رفتم تو هیروت.خیلی ناز اینجا چی می واد.مگه من بالشااتم...یه آن با ق
و آروم خوابیده بود موهاش که مشااکی و براق بودن هم پریشااون روی ساارش 
یدم تو  با دسااات آزادم کوب یدم چه غلطی کرده ،  له فهم بودن...ولی بالفاصاا

 سرش.
 آراد:آخ خ

 باصدای ضعیفی شروع کرد آه و ناله کردن.
 ی چیزی بیارم ب وری...آراد: آخ آخ چرا میزنی..حالت خوبه...گرسنته می وا

 چون خیلی گرسنم بود مجبوری با لحن خشکی گفتم:
 من: آره...خیلی.

 با یه لب ند که مطمئا بودم از ته دل زده پاشد و گفت: 
 آراد: باشه...باشه اون غذارو میارم...

چند دقیقه بعد با یه سینی م  وم رو ت تی اومد طرفم...سینی رو گذاشت 
ولی به روی خودم نیووردمو خواسااتم سااینی رو به جلو خودش.تعجب کردم 

 طرف خودم بکشم که گفت:
 آراد: نت نت خودم بهت میدم ب وری...حالت خوب نیست.

 من: اوففف..لوس نشو..بده ببینم.
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به حرفم توجهی نکردو یه تکه نون شاایرمال گرفت جلوی دهنم..به زور دهنمو 
ت و همینجور تا آخر باز کردم و گذاشااات تو دهنم بعدم سااول و جلوم گرف

خوردن غذا سااکوت کرده بودیم.هه خب چی میگفتیم...از لحظالت بساایار 
خوبی که اونشب سیری کرده بودیم یا از جنگ و جدال هامون واقعا که.همش 

 اون شب جلوی چشامه و کنار نمیره.
صله  شید رو لبم..بالفا صورتمو ک شو آورد نزدیک  ست شت کنار د سینی رو گذا

دیگه ای چرخوندم...ولی بدون توجه به من لب پایینیم که  صااورتمو به ساامت
 فک کنم یه جاش سوپی شده بود رو پاک کرد.

 غریدم: نکنننن.
ضرت آقا...منتظر  ستم ح شو نی یه لب ند محو زد.اما..هه من با این چیزا خر ب

 نالفیش حتما باش...
 آراد: 

سعی میکردم با کار هام ازش معذرت خواهی کنم.وقتی  شتم  شو تموم دا غذا
بل لم داده بود  نازنینو دیدم رو م گذاشااتم رو اپن. کرد.سااینی رو بردم بیرون.

 داشت چت میکرد...این یارورو باش...چند تا سرفه ی م لحتی کردم:
 نازنین: هومممم

 هوم و کوفت ، هوم و حناق.
 من: بلند شو برو چکش کن.

 نازنین که با این لحن من متعجب شده بود:
 ا...نازنین: هاااا

 من: هان چیه...د برو دیگه چرا نشستی منو نگا میکنی برو.
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 با غیض بلند شد و رفت.
 رفتم رو مبل نشستم..گوشیمو در آوردم و به کیان )همکار و دوستم (زنگ زدم:

 کیان: سالم...
 من: سالم..منم

 کیان:آها بب شید درگیر بودم حواسم نبود.
 من:چی شد؟؟؟..ردی پیدا نکردی؟؟

نه  یان: مه پیش ک نا بدون بر ناکس عوضاای هیچی رو  هیچی نیسااات...
 نمیبره...موندم با این سن کم...

 من: باشه...منن..فعال درگیرم.
 کیان: خبببب از این فازا بیایم بیروننن...بگو بینم مجنون..چه خبرا؟؟؟

 من: اتفاقات خوبی نیوفتاد...لطفا نیرس.
 میگی. کیان:باشه.ولی من میدونم که آخرشم میای به خودم

 من:خیلی خب باشه ولی اون وقتش نیست...خدافظ.
اونقدر کالفه بودم که حواساام نبود خداحافظی کنم و بدون گفتن چیزی قطع 

 کردم.
 همون موقع هم نازنین اومد.

 من:خوب؟؟؟؟
 نازنین: به جمالت.

من: ببین خانم واسااه من مساا ره بازی در نیار...وضااعیتش چطوره...حالش 
 خوبه؟؟؟
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 آها آره خوبه...از فردا دیگه میتونه از جاش بلند شه. نازنین:
 من: خوبه.

 دلربا:
خوبه..فردا از اینجا جیم میزنم...اصااال چرا فردا..همین امشااب.یه چیزایی تو 

 سرمه."از اینجا میرم".
 آراد )روز بعد(:

فاقی  نه ات یه داره جیغ میکشاااه..نک یدم.این ک فه از خواب پر یه د واییییی...
دنو گذاشتم کنار و رفتم طبقه ی پایین.نازنین دم اتاق دلربا ایستاده افتاده.فک کر

یه چیزی تو دلم فرو ری ت  یه لحظه  به ت ت نگا میکرد  با وحشااات  بود و 
 نکنه..نکنه دلربا...

 
 قسمت هفتم:

 خودکشی کرده با این فکر با تمام سرعت پریدم سمت اتاق:
 من:چی شدههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به با داد من  به من نگاه کرده و از جلوی در کنار  نازنین که  خودش اومده بود 
 رفت.

 پریدم تو اتاق..دل..دلربا تو ت ت نبود...یعنی چی؟؟
 من: چی شده؟؟؟دلربا کجاست؟؟؟

 نازنین: ن..نمیدونمم...تمام خونرو گشتم..
 من: بیرون رو چی؟؟؟

 نازنین: نه
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 تت....پریدم بیرونن..یکم که دید زدم دیدم...دیدم..ماشین نیستتت
نبود..نبود..ماشااین نبود..دلربا نبود...همه این کلمه ها تو ساارم و جلوی رد 

 میشدن و انگار یکی داشت همه این هارو تو گوشم داد میزد.
 رفتم پیش نازنین:

 آراد: ببینم نگه دیشب درو قفل نکردی...
 نازنین: چرا..و ولی کلید روی ، اپن گذاشتم...

 کشیدمبا ع بانیت توی موهام پنجه 
 دلربا)دیشب(:

بعد ناهار خوابیدم تا ساعت نه. نه هم که بعد از شام خوابیدم نازنین شک کرده 
 4بود که چرا این همه می وابم اما چیزی نگفت منم لو ندادم.خالصاااه اون 

صبحه..همه هم خوابن..آروم بلند شدم...اوفف حاو این سوزن سرمو چیکار 
درش اوردم اونم چه در آوردنی دلم می واساات کنم...بلد نبودم ولی با احتیاط 

ستمال گردن قرمز پیدا کردم و  سرمو بکوبونم تو آینه.باوخره یه د ستم  از درد د
 دور دستم بستم تا هم خونش بند بیاد هم دردش کم شه.

خودمو جمع و جور کردمو و خیلی آهسااته گشااتم دنبال کلید روی اپن پیداش 
مطمئن نبودم که خودش باشه ولی رفتم سمت کردم همراه سوییت ماشین البته 

در امتحانش کردم ، خودش بود رفتم بیرون و با ومترین سرو صدا بزور در باغو 
به آراد یه ماشااین دیگه هم اینجا  باز کردم و سااوار ماشااین آراد شااادم. خو

 گذاشته.سوار شدم و د برو که رفتیم.
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ساعت  سیدم  ستم(بی 6ر صمیمی ترین دو داره یا نه.به هر شده.نمیدونم غزل)
 تا بوق برداشت و با صدای خواب آلود گفت: 7حال بهش زنگ زدم بعد 

 غزل: الوووو...
 من: الو...غزل منم دلربا

 چرخ درس ب ونی. 18غزل: ای درد بگیری...ای بری زیر تریلی 
 من: نت...چی میگی تو حسابی خوابیا

 غزل: معلومه که خواب بودم.
ش کن چی میگم من اون میام دم در خونتون من: خب حاو...ببین خوب گو

 کلید خونه ی توی ترکیه رو بده بهم.
غزل: چیییییی؟؟؟چی داری میگی واساااه چته...اون تو کجایی...توی ترکیه 

 ای؟؟؟
من:نههه اسکل مگه من مرض دارم هلک هلک بردارم بیام تهران از کلید خونه 

 بگیرممم.
 چی..غزل: آها خوب باشه...نه یعنی واسه ی 

 من: تو حاو بیا تا نیم ساعت دیگه من خودم برات تعریف میکنم.
 خالصه یکم پیچوندمشو قطع کردم.

سریع یه چمدون برداشتمو هر چی وزم داشتم ری تم توش سوییت ماشینو هم 
ساعتو نگا  شتم بگم از اونجا برام بیارنش...ولی...وای بلیطو چیکار کنم... بردا

 م مرداده امیدوارم بلیط گیرم بیاد.و نیم بود.اون ه 7کردم 
سااریع به غزل زنگ زدمو گفتم هرجور شااده همین اون یه بلیط واساام جور 
کنه...سااریع رفتم ساامت و کشااوم و یه کاغذ و قلم از توی خرت و پرتام پیدا 
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سه اینوه من تک  شتم که منو غزل میریم ترکیه به فالن دلیل ، وا کردم و روش نو
حد تا  چه بهتر اصااال ساارخر هم فرزند بودم منو  ته بودن  گذاشاا ودی آزاد 

ندارم)دوستان این فقط نظر دلرباست(یکم که منتظر شدم غزل اس زد که از یه 
آژانس به اساام خودم بلیط رزرو کرده وقت زیادی هم نداشااتم...کاغذو به در 

 بود. 9ی چال چسبوندم و رفتم فرودگاه...پرواز ساعت 
که بریم منم همه ی کارارو ردیف کردم.خب  دقیقست.اعالم کردن 45و  8اون 

شهرم نگاه کردم و اولین قدم  سیع فرودگاه به  شت پنجره و سه آخرین بار از پ وا
شدم ، آراد  شتم...واییییی بدب ت  شید برگ ستمو ک شتم..هههه یکی د رو که برا

 اینجا چیکار میکنه.
 سرشو جلو آورد:

 آراد:هیت کجا نمیری
 د.من: ولم کن ...پرواز دیر ش

 آراد: مگه دست خودته..بیا ببینم.
 و منو کشید و برد

 من:ولممم کننن...اصال به تو چه هاننن..ولم کن
 آراد: ساکت شو و بیا.

 من:اصال مگه تو کی هستی که همچی...
 آراد:من شوهرتم.

 ...این چی گفتتت؟؟؟...شوهر
 همینجور داشتم هاج و واج نگاش میکردم که یه لب ند زد:
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 بریم عزیزم نگااا..همه دارن بهمون نگا میکنن.آراد: بیا 
 

 قسمت هشتم:
سر جاش یه  شوهر گفتم حتما عقلش اومده  پس بگو منو باش فک کردم گفت 

 وظیفه ای هم داره.بیشعور.
 من: من جایی نمیام بی خودی تالش نکن..حاوهم ولم کن پروازم دیر شد.

 آراد: اوممم..کدوم پرواز؟؟؟
 ..چییی؟؟؟تو چی..چیکارمن: من..قراره برم تر

 آراد: همون کاری رو کردم که تو مغز توهه.
من: تو حق نداشتی همچین کاری کنی...اصال..وایسا ببینم برگشو نشونم بده 

 ببینم.
 یه برگه از تو جیب کتش درآورد و نشونم

قه  یه چیزی تو ذهنم جر هه...پروازمو لغو کرده بود.یهو  چه طور ممکن داد.
مدون رو همنو گاه وایسااااده بودم زد.چ جا ول کردمو رفتم بیرون.دم در فرود

 روز دیگه حالشو بگیرم...آییی. 3منتظرش بودم تا بیاد.آی حال میده من 
دقیقه اومد.داشاات میرفت ساامت ماشااینش.منم مثه یه بچه ی خوب و  2بعد 

شدیم.اولش از این همه آروم بودنم  شین  سوار ما سربه زیر دنبالش راه افتادم.
شد شماش دیدم.رسیدیم..یه جای متعجب  ه بود ولی برق خوشحالی رو تو چ

 جدید بود داشتم با تعجب اطرافو نگا میکردم :
 آراد: اینجا خونه ی منه...البته بعد از این خونه ی ماست.

 من: ماااا؟؟؟...لطفا جمع نبند من قرار نیست اینجا بمونم.
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 آراد: مگه کجا می وای بری؟ها؟
 ی خودم.من: خب معلومه..خونه 

 آراد: ن یر شما ازدواج کردی پس خونه ی شوهرت میمونی.
 من: چی داری میگی واسه خودتت...کدوم زن کدوم شوهر...

آراد: نکردیم...ولی میکنیم...برو لباسااااتو عوض کن و بیا باید بریم محضاار 
 دیروز وقت گرفتم.

 محکم و شمرده گفتم:
 من: من با تو هیک جا نمیام...

 آراد: باشه...
شد.یه پوزخند تحویلش دادم.آرهه به  شستم.آراد پیاده  سرتق ن منم همینجوری 
گه نمیره  نه م کار داره میک هه این چی ماشااینو دور زد...ا من میگم دلی.

 خونه..اومد سمتمو در ماشینو باز کرد.با لحن خشنو جدی گفت:
 آراد: پیاده شوو.

 اده شدم.ترسیدم که جنی بشه یه بالیی سرم بیاره مثه بچه آدم پی
 آراد: برو اون لباسایی که تو کمدرو بیوش بعد بیا پایین منتظرم.

 بعدم کلید خونرو جلوم گرفت.
صدا کلید و گرفتم و رفتم تو...قیافش خیلی ع بانی میزد.  wowwwwwwبی 

تا اتاق داشاات رفتم تو اتاقی که عکساام  4اوو و خونرو ...تو حلقم گیر نکنه. 
اتاق برای من بود رفتم ساامت کمد کلی لباس توش بود..درساات حدس زدم 
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سو  شم.هه آره دیگه دخترونم مرد رفت.لبا شکی بیو توش بود. ت میم گرفتم م
 پوشیدم با کیف و کفشای تو کمد ستش کردم و با یه رژلب سرخ رفتم پایین.

 آراد منو دید برق تحسین تو چشاش بود.محل نذاشتمو سوار شدم.
 آراد: چرا مشکی پوشیدی؟؟؟

ابشااو ندادم.یه چند نانیه چیزی نگفت و نفس عمیق کشاایدو راه افتادیم به جو
ستم چیزی بگم که یهو  صال چرا باید باهاش میرفتم؟؟می وا ضر.ا سمت مح

 یاد نقشم افتادم.
 ساکت شدم.می واستم حاو حاو ها حرفی نزنم.دارم برات جناب تهرانی.

 گذشته:
شه  "من: آراددد...خب منم میام..بدون تو اینجا صال مگه چی می چیکار کنم..ا

 منم بیاممم؟؟؟
آراد: دلربا بهت گفتم که نمیشه...اصرار نکن دیگه تا تو درست تموم میشه منم 

 میام.
 من: اوففف"

 تو رفتی آراد ولی منم میرم.همچین میرم ، پشت سرمم نگا نمیکنم.
باوخره از دساات این ترافیک تهران رساایدیم محضاار..خیلی اسااترس دارم 

دونم کاری که دارم میکنم درسته یا نه.ولی من که دارم میرم.اوف حاو بعدا نمی
 یه کاری میکنم.

دستام داشتن میلرزیدن..یهو دیدم دستم گرم شد..دستمو نگا کردم.آراد دستمو 
گرفته بود و با لب ند نگام میکردم...نمیدونم چم شااد اما او لحظه دلم نیومد و 

دستمو فشرد و باهم وارد محضر شدیم."به این جواب لب ندشو با لب ندم دادم.
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نتیجه رساایدم که ما دوتا تعادل روحی نداریم.خ  خ.یه بار ع اابانی یه با 
 ناراحت یا خوشحالیم و یا کل کل میکنیم.کال خل تشریف داریم."

رفتیم داخل..من دقیقا این قساامتو نفهمیدم که چطوری آراد شااناسااناممو گیر 
 آورده بود:

 ست تو چیکار میکنه؟؟؟من:شناسنامم د
 آراد: به مامانتینا یه چیزایی گفتم بعد اونم قبول کرد.

 من: چه چیزایی؟؟؟
 آراد: تو دیگه به اونش کاری نداشته باش.خیالت ت ت.

 یه اوهوم کشیده ی متفکرانه گفتمو سر جام تکیه دادم.
**** 

 اوففف خب من اون رسما زن این نره غول کناریم هستم. چنگده باحال.ولییی
دلی این حرفا چیه بلغور میکنی .تو ناسااالمتی می وای ازش انتقام بگیری ها 
یاها بیا بیرون...همینجور که داشااتم با خودم کلنجار  کجای کاری از این رو
میرفتم رساایدیم...رفتیم پایین و داخل خونه شاادیم... رفتم ساامت اتاقم و درو 

 بستم که صدای در اومد:
 

 قسمت نهم:
 از کن ببینم.آراد:درو ب

با ابروهای باو رفته درو باز کردم...خیلی پر رو تشااریف آورد داخل.شاااکی 
 گفتم: 
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 من:نه بابا بفرماید تو دم در بده.
 آراد: اومدم دیگه عزیزم.

 من: عزیزمو کوفت برو بیرون از اتاقم بینم.
 آراد: اتاقت؟

 من: نه پس..اتاق عمم.
 آراد: اینجا اتاق مشترکمونه.

بلهه!!...بفرما همینو کم داشااتیم...تو هم خودتو کشااتی با این نقشااات..ای 
 نقشت ب وره فرقه سرت.

 چیزی نگفتم و صبر کردم لباساشو عوض کنه بره تا من عوض کنم.
 آراد: چرا وایسادی بیا لباساتو عوض کن دیگه.

من: چی...یعنی من خبب...اه خب خجالت میکشاام عادت نکردم تو عوض 
 عوض میکنم..کن بعد من 

 آراد ریز خندید و پررو پررو جلوم عوض کرد...کثافط عجب هیکلی...
سرم پایین بود  سته بودم و  ش شو عوض کرد منم همینجور رو ت ت ن سا آراد لبا

 ولی کارهاشو حس میکردم.ده چرا نمیره بیرون.اومد کنارم نشست:
 آراد:خب؟؟؟

 من: به جمالت
 آراد: برو دیگه
 من: کجا؟؟؟

 اساتو عوض کن عزیزم.آراد: لب
 روی عزیزمش تاکید کرد.
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 من:چی میگی؟؟..خب برو بیرون تا عوض کنم.
آراد:عزیزم ما اون دیگه محرمیم...از چی خجالت میکشی؟..من دراز میکشم 

 توهم لباستو عوض کن بیا پیشم.
من: اوو که باید بری بیرون..دوما که من خیلی گرساانمه)به ساااعت اشاااره 

 ظهر بدون ناهار می وابه؟؟؟ 2عت کردم(آخه کی سا
ست ، میریم باهم یه  ست.همه چی تو ی چال ه شکلی نی آراد: عزیزم اینکه م

 چیزی درست کنیم.
من رومو کردم اونورو رفتم یه گوشااه و به زور لباسااامو عوض کردم.یه دفه دوتا 
دساات دور شااکمم پیچیده شااد.از بوی عطرش فهمیدم آراده.یه حس شاایرین 

شه. سرتاپامو فرا  شدم ولی...نه نمیزارم غرورم اینطوری خورد  گرفت.یه حالی 
سااریع خودمو از دسااتش رها کردم و رفتم ساامت آشاایزخونه.صاادای پوفی که 

 گفت رو شنیدم.رفتم تو آشیزخونه:
 من: خب..چی درست کنیم؟؟؟

 آراد: نمیدونم..تو چی دوست داری؟؟
 من: منننن..من اون ه*و*س وزانیا کردممم.

 ه عزیزم..هر چی تو بگی.آراد: باش
سته بودو منو نگا  ش باهم موادارو آماده کردیم.موقع درست کردن وزانیا یه جا ن

 میکرد...
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وزانیا رو از فر در آوردم و گذاشتم رو میز.میزو از قبل آماده کرده بود. نشستیم 
ستم ب ورم از بس که نگام کرد  شروع کردیم به خوردن...دیگه نمیتون سرمیزو 

 اه...
**** 

نگا کرد.منم که اینجا بوق  TVشام رو که خوردیم آراد رفت روی راحتی نشستو 
بودم نمیدونستم چیکار کنم.چون حوصلم سر رفته بود ، مشغول شستن ظرفا 

 شدم...
اوفففففف پدرم در اومد. داشااتم آب می وردم و لیوان آب دسااتم بود و تکیه 

صدا  شتم نگا کردم.چییی..یعنی مدادم به کابینت که یه دفه یه چیزی  ن داد.برگ
شویی به این گندگی رو اینجا  شین ظرف ضالب.ما باید خودمو بندازم تو چاه فا
ندیدی دختر..آخه تو چقدر اوسااکلی..آخههه...یعنیااا...ول کردم اومدم رو 
شو انداخت  ست شو داد به من و د س ستم..آراد حوا ش صله ن راحتی کنار آراد با فا

شت گردنم و منو به شید...تقریبا تو بغلش بودم..همینجورکه  پ طرف خودش ک
 تو فکر بودم یهو یه چیزی یادم اومد:

 من: راستی..میگم که چطوری مامانینا رو راضی کردی؟؟؟
 آراد: راضی نکردم...گفت...

 من: چی ، یعنی چی آخه من که گفته بودم با دوستم رفتم ترکیه
 م دیگه دختر خوب.آراد: خب میتونی بگی لغو شد بزار بقیشو بگ

 من: آها خب بگو..
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آراد: اون بچه ها همشون شمالن..منم به خانوادت زنگ زدم گفتم ماهم میریم 
که  نداشااتی..ولی در حال حاضاار  ماشااین  که تو  باهم چون  شاامال ولی 

 اینجاییم..منم به بچه ها سیردم که حواسشون باشه سوتی ندن...
 ون..واقعا که..من: پوفففف... شماها دیوونه این... همت

آراد: مگه بده اون پیش زنم نشستم...داریم باهم فیلم نگا میکنیمم.)دستشو به 
 گرفت( TVطرف 

خاک برسااری نشااون  نه ی  گا کردم...اوه اوه داشااات صااح جارو ن اون
خاموش  که سااوتی داده بود سااریع تلویزیون رو  یداد.خ   خ.آراد هم  م

 کرد.دستشو بهم زد:
 م.آراد: خببب..بریم ب وابی

 
 :10قسمت 

 زیر لب یه بی مزه نثارش کردم و دنبالش راه افتادم.
 رفت تو اتاقش منم رفتم تا یه اتاق انت اب کنم. در اتاق اولی رو که باز کردم:

 آراد: کجا میری؟؟؟
 من: دارم میرم ب وابم دیگه!!!

 اخم کرد: چرا اونجا؟؟..اتاقت اینه)با سرش به اتاقی که توش بود اشاره کرد(
 رما همینو کم داشتیم.من..عمرا پیش این گودزیال ب وابم.بف

 من: تو که..انتظار نداری من پیشت ب وابم؟؟؟
 آراد: نه انتظار ندارم ؛ چون تو باید پیش من ب وابی.
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 من: تو نمیتونی منو مجبور کنییی.
آراد: من شااوهرتم...اونم به طور رساامی تو باید پیش من ب وابی..پیش من 

 زندگی کنی..برو تو اتاقباشی و با من 
کپ کرده بودم.حرفاش مثه بتک تو ساارم می ورد.من..من نمیتونم پیش اون 
سرم بیاره  ب وابم ، باهاش بمونم و یا زندگی کنم..نمیتونم.از ترس اینکه بالیی 
سرمو انداختم پایینو رفتم تو اتاق. یه لباس خواب صورتی ناز حریر روی ت ت 

 بود بهش نگا کردم:
 بیوشش..آراد: 

 خودشم لباساشو در آورد و رفت تو ت ت...همینجور دودل وایساده بودم...
 آراد: می وای بیام کمکت؟؟؟

 دلربا: نه نه نمی واد
شمای هیزت  شتم و همونجا عوض کردم"آی من اون چ سو بردا با تن لرزون لبا

 واستم نباشه،نمیرو با ناخنام از کاسه درشون بیارم"سعی میکردم حرکاتم با ناز 
تحریکش کنم.رفتم تو ت ت خوابیدم.پشااتمو بهش کردم و خوابیدم.دسااتوشااا 
انداخت دور شااکمم و از پشااات بغلم کرد.حس خوبی بود ولی نباید بهش 

 عادت کنم...
با تابش نور توی صااورتم چشاااامو باز کردم.یه نفس عمیق کشاایدمو غلت 

 ض کردم و رفتم پایین..میززدم.آراد نبود.حتما پایینه.بلند شاادمو لباساامو عو
شتم..رفتم  صبحونه که آماده بود ولی خودش تو خونه نبود.میلی به خوردن ندا
صبح ب یر عزیزم...من  شت بود:  سر بزنم...روی ی چال یه یاددا به ی چال 

 میام...میبینمت.امضاء_آراد. 2بیرون کار داشتم...ساعت 
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ساعت  سریع یه پس وقت دارم ب،9ساعت دووووو.خبب؟؟اون که  رم بیرون.
چیزی خوردم و لباسامو پوشیدمو رفتم..اوفففف حاو باید با چی برمم؟!..حال 
شینارووو.از بین اون  شتم ...رفتم تو پارکینگ...واییییی خدایااااا.ما سی ندا تاک
سه تا ماشینی که اونجا بود یکی چشممو گرفت ولی سوییچشش!؟...رفتم باو 

تا کارت و سوییت بود که سوییت لکسوزو پیدا تو خونه...همه جارو گشتم چند 
یدا  لت پ نه رو هم تو کشااوی میز طوا نه رو هم تو  خو یدکی خو ید  کردم.کل
ستم برم بلیط بگیرم...به زور بعد  شدمو و رفتم..می وا سوار  کردم.رفتم پایین..
سر زدم یه بلیط برای پس فردا گیرم اومد.به مق د پاریس.حال خونه  چند جا 

شتم.  ست که رفتم توش  11ساعت هم که رو ندا ساژ همین نزدیکی ه هه یه پا
و  12و یه ذره خرید کردم.مهمترین خریدم یه مبایل و ساایم کارت بود.ساااعت 

شین آراد اینجا چیکار میکنهه؟؟؟...با ترس و  سیدم خونه.وای نههه...ما نیم ر
سته صدای ب شت با تلفن حرف میزد.تا  شتش به من بود و دا  لرز رفتم داخل.پ
 شدن درو شنید برگشت سمتم.منو دیدو یه دفه گوشی رو کوبید و اومد طرفم:

 آراد:کجا بودی؟؟؟
 هی میومد جلو و من میرفتم عقب.داد زد:

 آراد:گفتم کجا بودی؟؟؟
 من: من...من رفتم خرید کنم...مگه...

 پرید وسط حرفم:
 آراد: چرا بهم زنگ نزدی؟خب چرا خبر ندادی؟هاااا؟؟؟؟

 د نزن، حاو مگه چی شده؟؟..بعدم من که تلفن همراه ندارم.من: سر من دا
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 آراد تلفن خونه که بود...شمارمم همونجا کنار تلفن گذاشته بودم.
صال مگه چرا نباید برم بیرون؟...مگه  ستم؟..ا من: خب من از کجا باید میدون

 من زندانی هستم که همچین رفتاری با من میکنی؟؟
سم چیزی وزم نداری؟..بعد دیدم آراد:نهه ولی...اوف...زنگ ز دم خونه که بیر

نه  یدم اصااال تو خو نه د مدم خو یدی خیلی نگران شااادم..او جواب نم
سر زدم..اونجاها هم  ستان ها و کالنتری هاهم  شدم..به بیمار ستی..ع بی  نی

 نبودی..اونم داشتم از دوستم برا پیدا کردنت کمک می واستم که..اومدی.
 

 :11قسمت 
ه بود.اگه نگرانم بود..اگه منو دوساات داشاات پس چرا هی صااورتم خیس شااد

 سرم داد میزنه و اینا رو بهم میگه.
حت  نارا فل کردم.خیلی از دسااتش  تاق و درو بسااتم و ق مت ا یدم ساا دو
کارم هسااات.خودمو پرت کردم رو ت ت و  یه غلطی کرده طلب بودم.خودش 

 دگیم ای کاشگریه کردم."من که فراموشااش کرده بودم پس چرا باز اومد تو زن
یا ای کاش ازدواج کرده بود.اون موقع دیگه از اتفاقا  هیچوقت بر نمیگشااات 
نمی افتاد.منم مجبور نبودم از اینجا برمو یه جای دیگه درساامو ادامه بدم..چرا 

 ، چرا آه من اینقدر باید عذاب بکشم...")انقدر گریه کردم که خوابم برد(
 : صدای تق تق در اومد...چشمامو باز کردم

 آراد: دلربا...دلربا بیداری؟؟؟
شااب بود یعنی من این همه خوابیدم.ساارم درد  7به ساااعت نگا کردم...اوه اوه 

 میکرد.جواب آرادو ندادم.
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با  بااا...دلر عذرت می وام دلر باز کن ، خواهش میکنم...من م با درو  آراد: دلر
 دارم نگران میشم.

و میشااکونه باز یه قشااقرق اوفففف حاو این ول کن هم نیساات اون میزنه در
شم  شده بود.موها شاش قرمز  دیگه به پا میکنه.به اجبار رفتم درو باز کردم...چ

 پریشون بود
 آراد: دلربا من معذرت می وام...منو بب ش

 بعدم برگشت که بره:
 من: آراد

جا برم..می وام از  ناراحتی از این با  ید  با که می وام برم چرا  حاو  وایسااااد..
ببرم.دلم خیلی واسااش سااوخت رفتم و از پشاات بغلش فرصاات هام لذت 

 کردم.مطمئنا اون قیافش دیدنیه...
دو دقیقه گذشااته ولی هیت کاری نکرد.منم دیگه داشااتم از دسااات این بوی 
شتر بهش  ستم و خودمو بی شامو ب شدم.دلمو زدم به دریا و چ ادکلنش دیوونه می

م.وای انقدر تو فکر فشااار دادم.یه دفه احساااس کردم رو هوام.چشااامو باز کرد
بودم که نفهمیدم کی منو بغل کرد.داشاات میرفت ساامت اتاق خواب.یه ترس 
بدی تو دلم بوجود اومد.یاد اون شااب توی باغ افتادم.هر چی تالش میکردم تا 
حرفی بزنم زبونم نمیچرخید.منو گذاشااات روی ت تو اومد روم خیمه زد.یه 

شو بگی شوهرمه...خود منم لحظه با خودم فکر کردم:)چرا باید جلو رم؟؟.اون 
یه زنم...دوتامون نیاز هایی داریم.تو چشاااش نگا کردم.اونم داشاات منو نگا 
به معنی  لک  یه پ یدی؟" جازه م ته بود "ا که تو چشااااش نوشاا گاری  میکرد.ان
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"آره"زدم.خیلی آروم ساارشااو آورد جلوم و لباشااو رو لبام گذاشاات.آهسااته و با 
گاه چشمام بسته شد و منم باهاش احساس لباشو رو لبام حرکت میداد.نا خودآ

تا بیش از حد کاری نکنیم.)نفساام بند  همراهی میکردم.خیلی مواظب بودم 
اومده بود(دستامو گذاشتم رو سینشو فشار دادم...باوخره ولم کرد.هر دومو به 

 نفس نفس افتاده بودیم..لباسمو آروم باو زد و...
**** 

کردم...دسات آراد آروم روی صاورتم اساکی با اسااس نوازشای چشاممو باز 
 میرفت.

 آراد: من میرم دوش بگیرم.
 من: من..منم میرم شام درست کنم

 آراد: نمی واد..از بیرون میگیرم 
 من: نه نمی واد حالم خوبه خودم یه چیزی درست میکنم

 بعدم سریع بلند شدم و ربدوشامبری تنم کردم و رفتم پایین...
شام سه  شق غذاهای  ت میم گرفتم وا ست کنم.من عا سیس بندری در سو

جنوبی و تند هستم.همینجور که داشتم درست میکردم یه دفه یه چیزی منو از 
پشاات تو بغلش گرفت.چون یه دفه ای بود ترساایدمو هین بلندی کشاایدم.تو 

 گوشم آروم گفت:
 آراد: ششششش...منم...

 ند محو رو لبام بود.فهمیدم آراده با اینکارش عکس العملی انجام ندادم یه لب 
 آراد: چه بوی خوبی میاد ، چی درست میکنی؟؟؟

 من: سوسیس بندری..دوست داری؟؟؟
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 آراد: هر چیزی که تو درست کنی رو دوست دارم.
شم...اینا فقط یه  ستش  شتم ذوق میکردم ولی نباید واب آروم خندیدم.ته دلم دا

 دل خوشیه زود گذره.
 شامو که داشتیم می وردیم:

 
 :12قسمت 

 آراد: دلربا...)نگاش کردم(چرا بعد اینکه ب*و*سیدمت رنگت قرمز شد؟؟؟
 چیزی نگفتم...فک کنم اون بدتر رنگ عوض کردم.

 آراد:دلربا چرا گونه هات گل انداختن
 بعد خودش آروم آروم می ندید.

 من: اههه ن ند دیگه
 خندش به قهقهه تبدیل شد

شین چیدمو  سرش توی لب شامو که خوردیم ظرفا رو تو ما اومدم بیرون. آراد 
 :تابش بود رفتم کنارش رو مبل 

 من:چیکار میکنی؟؟؟
انگار که تازه متوجه من شده باشه. هول کرد سریع از چیزی که توش بود خارج 

 شد
 :اون چی بود؟؟؟من

 آراد:اون؟ اون چیه؟؟
 به صفحه مانیتور اشاره کردم:
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 جدیدی واسه شرکت کار میکردمآراد:آهااا ، اون داشتم روی طرح پروژه 
 خیال لب ند زدم:هنوز قانع نشده بودم .ولی سعی کردم فراموشش کنم.بی

 من:قهوه می وری؟
 آراد:اوهووم.

 یه دفعه از دهنم پرید:
 من:از همون قبلیا؟؟

اوففف سااوتی دادم آخه آراد همیشااه قهوه تلخ با یه لیوان آب می ورد، قهوشااو 
 فقط من م  وم درست میکردم:

 من:یعنی ... منظورم
 پرید وسط حرفم و گفت:

 آره....از همون قبلیا
شته افتاده... از فکر  بعد با یه لب ند آرامش ب ش نگام کرد...اونم حتما یاد گذ
و خیال اومدم بیرون ورفتم تو آشاایزخانه تا قهوه رو آماده کنم. قهوه جوش رو 

اید )امشب...امشب بگزاشتم رو اجاق گاز نشستم روی صندلی و رفتم تو فکر:
برم،باید حتما به مامانمینا وغزل خبر بدم ولی نمیگم که کجا می وام برم،فقط 

 یکم دیگه مونده تا نقشم به پایان برسه(
با صدای قل قل از فکر بیرون اومدم ...سریع رفتم سمت قهوه جوش و قهوه رو 

ارش و کن تو فنجون ری تم و بردم...آراد مشااغول تماشااای تلویزیون بود.رفتم
 گونه اشو ب*و*سیدم.همینجوری که میخ تلویزیون بودم که:

 آراد:دلربا
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ساارمو به طرفش گرفتم که سااریع لبامو ب*و*سااید ....یکم کنار هم بودیم که 
 گفتم:

 ام خوابم میاد.من:آمم... آراد من خیلی خسته
 یه لب ند زد:

 ام امروز خیلی شیطونی کردیم.آراد:باشه عزیزم منم خسته
غره ای بهش میرم که بلند می نده منم بی توجه بهش بلند.میشم میرم تو  چشم

 اتاق صدای پاشو که داره دنبالم میاد میشنوم.
 صبح :3ساعت 

شماره جدیدم  سریع چمدونمو که آماده کرده بودم در آوردم ...با  شدم .. بلند 
 زنگ زدم غزل:

 غزل:الو...شماا؟؟
 من:سالم غزل منم دلربا..

 تویی؟؟دختر تو کجایی پس؟؟غزل:ههههه..
 من:هیچی همینجا ،گوش کن خونه توی پاریس پیدا کردی؟؟

 غزل:آره آره..مطمئنی می وای بری..
 من یه نگاه به آراد که خواب میندازم سریع میگم:

 من:آره...آره مطمئنم
 غزل :اوففف آخه من..خاله طناز ما همه دلمون تنگ میشه.

میشااه...اما خب دیگه حتی واسااه تالفی که من:میدونم منم دلم براتون تنگ 
 شده می وام حرصمو خالی کنمو از اینجا برم.
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 غزل:دلربا...آراد اون چی؟؟
 من:آراد چی؟؟...خب اونم به زندگیش ادامه میده

 غزل:راستی
 من:چی؟ چی می وای بگی؟؟

 فرودگاه باشیا 6غزل:هیچی هیچی عزیزم...برو باید ساعت 
 من:باشه ...باشه من رفتم

 غزل:نمی خوای من بیام فرودگاه؟؟؟
 من: نه نه تو نیا

 
 :13قسمت 

ضش ترکید( واییی دلربا دلم برات تنگ  شه عزیزم...خداحافظ.)بعد بغ غزل:با
 میشه.

من:غزل گریه نکن دیگه...من میرم زود میام دیگه رساایدم  بهت زنگ میزنم ، 
 ازت خبر میگیرم..خداحافظ عزیزم

 غزل:باشه باشه...خداحافظ.
ته بودم  کارت گرف ته بودم ..پول هم قبال  که برداشاا مدونم  عد قطع کردم.چ ب
همراهم بود.رفتم کنار آراد نشااسااتم.نگاش کردم آراد..خیلی دوسااتت دارم 

نانیه لبامو رو  30نمی واسااتم که گریم بگیره و بلنه هق هق کنم پس در عرض 
ه که ب لباش گذاشتم و نرم ب*و*سیدمش شاید این آخرین ب*و*سه ای باشه

 لباش میزنم.چمدنمو برداشتم و رفتم.
 شاید بدترین صدای عمرم بود ولی تو سرم اکو شد:
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 به مق د فرانسه_پاریس..پرواز... iran air 36پرواز 
همین صدا چند بار توی گوشم تکرار شد...می واستم حرکت کنم...اما پاهام 

 یاری نمیکرد
 با صدای یه مرده به خودم اومدم...:

 وای بب شید خانوم...شما هم مال همین پروازید؟ مرده: ای
 بعدم به دستیم که توش بلیطم

 بود اشاره کرد..
 من:ها؟؟!...بله بله..بب شید حواسم نبود.

مدار ،  بای فر تا برنز ولی خوشاارنگ ل با چهره ی نسااب یه مرد  گاش کردم ،  ن
 چشمای سورمه ای...

 به خودم اومدم دیدم داره صدام میکنه:
 ، خانم...خانم حالتون خوبه؟؟؟مرد: خانم 
 من: ها؟بله

 مرد: پروازتون...دیر شدا
 من: باشه مرسی

 آروم آروم رفتم سمت هواپیما
صدای  سر جام. ستم  ش شتم...اوففف باوخره پیداش کردم.ن صندلیم گ دنبال 

 همون مرده رو شنیدم:
 مرده:دوباره سالم

 صبح(: 7آراد)
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شدم.دستمو به سمت دلربا دراز کردم تا با صدای رنگ ساعت بیدار  7ساعت  
بغلش کنم..اه کوش پس کجاساات؟؟؟...با فکر اینکه رفته پایینو و صاابحونه 
حاضر کنه یه لب ند زدمو رفتم دست و صورتمو شستم و لباسامو عوض کردمو 

 رفتم پایین.هیت صدایی نمیومد!؟
 من:دلربااا؟؟؟...دلربا؟؟؟؟

نه خو یز تو آشااا تم  ف یدم.ر ن بی نشااا جوا یت  پس  ه بود... ن هم  جا  ن ، او
کجاست؟؟؟...یکم که گشتم دیدم روی میز کنار کاناپه یه برگه ی آبی آسمانی 
شتم  سمتش برگرو بردا شب این برگه اینجا نبود"با تعجب رفتم  رنگه."اوممم دی

 تای برگرو با کردمو شروع کردم به خوندن:
فک کنم اون ه مدیگرو دوسااات داشااتیم. مانی ه یه ز یدونی!؟ م آراد...م

داریم...ولی با کاری که تو چند شب پیش انجام دادی..از اعتماد من به خودت 
شدی و داریم این نامرو می ونی بزار بهت  ستفاده کردی..اون که بیدار  سوء ا

 بگم که..من از اینجا رفتم برای همیشه اگه هنوز عاشق منی لطفا دنبالم نگرد.
 امضاء_دلربا.

این امکار نداره...برگرو انداختم رو زمینو دویدم اما...اما چطور ممکنه...نه نه 
سمت طبقه ی باو تو اتاق خواب درو با شدت باز کردم که فک کنم دیوارکوب 

سی ، فقط  سمت کمک لبا شت رفتم  ساش بودن بقیه  5ترک بردا ست از لبا د
همرو برده بود...اوففف خدا کجا میتونه رفته باشااه...اصااال چرا رفت چرا آخه 

ن جوری روی ت ت نشااسااته بودمو ساارمو تو دسااتم گرفته بودمو چرا...همی
موهامو چنگ میزدم..اون بیشتر از هر وقت دیگه ای ع بی هستم.سرمو بلند 
کردم...برق یه چیزی چشاامامو زد بلند شاادمو رفتم ساامتش حلقه ی دلربا 
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حلقشو گذاشته بود و رفته....اخه کجاااا چرااا با تمام شدت و ع بانیت حلقه 
رت کردم مشاات زدم به دیوار آینه ی میزآرایش رو شااکوندم...با سااوزش رو پ

 دستم به خودم اومدم...دیدم که کل اتاق نابود شده...
ای خدا م م قد نمیده نمیدونم چیکار کنم...هیت کدوم از کارام دساات خودم 

 نیست....
شتم و زنگ زدم ستای خون آلودم بردا  رفتم طبقه ی پایین...مبایلمو با همون د

 به کیان ، با دومین بوق برداشت:
 کیان: بله؟؟؟

 من:الو؟؟..منم آراد
 

 :14قسمت 
 کیان:آراد...چرا صدات میلرزه؟؟؟

 من:کیان رفت...اون رفتش کیان
 با این حرفا افتادم رو زمین.

 کیان:چی میگی؟؟؟..کی رفت...داری راجب کی حرف میزنی؟؟؟
 من:کیان...دلربا رفت

سر..خب  اینکه کاری نداره گروهو میفرستم دنبالش بگردن..تو کیان:اوفف...پ
 حالت خوبه؟؟؟

من:نه کیان نه نیسااات)با فریاد(نه کیان خوب نیسااتم...چطور خوب باشاام 
 زندگیم ، نفسم پرید رفت...هر کاری میکنی فقط زودتر پیداش کن.
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 کیان: باشه باشه داد نزن...راستی یه خبر بد دارم...
 از این بدتر می وا به وجود بیاد؟؟؟؟ من:دیگه چی شده...دیگه چی

کیان: ببین..مهرداد عظیمی هم خیلی نامحسااوس و به طور اجباری وارد باند 
ارشیا شد...اوضاع خرابه....تو هم خودتو جمع کن مرد...نا سالمتی تو بهترین 

 س
 من:ششش ساکت...خفه شو شاید دارن تلفنامونو ردیابی میکنن...هیچی نگو.

 ولی ... داداش من من هرکاری میکنم تا دلربا پیدا شه کیان:خیلی باشه
 من:باشه تو برو من اصال حالم خوب نیست فکرم خیلی داغونه.

 کیان:باشه باشه...خداحافط
به محض اینکه کلمه ی آخرو گفت بدون اینکه خداحافظی کنم تلفونو قطع 

 کردم...دیگه نمیکشم...نمیدونم چیکار کنم. وای خدا
 دلربا:

 وباره سالممرده:د
 من:آآ شما اینجا چیکار میکنین؟؟؟

مرده:خب من مال همین پرواز بودمووو...شماره صندلیمم همینه...مشکلی که 
 نیست اگه اینجا بشینم؟؟؟

 من:نه نه چه مشکلی...بفرمایید.
بهم  گاه  فرود تو  که  یه  ین همون نه...ا میک کار  جا چی ن ی مرده ا ین  واااا ا

له ی  حوصااا فف اصاااال  ف ف ف مو خورد...او ما ندارم.چشااا یزارو  چ ین  ا
بستم...می واستم ذهنمو خالی از هر چیزی کنمو...وقتی اونجا رسیدم فقط به 

 درسم و رشته ی مورد عالقه ام)طراحی(برسم
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 با صدای یه خانومی چشمامو باز کردم:
 خانومه:بب شید خانوم لطفا بیدار شید به مق د رسیدیم

 مهماندار بود.
 من:اوه بله بب شید

شد شتمو رفتم بیرونه فرودگاه...اطرافمو نگاه بلند  مو رفتم بیرون چمدونمو بردا
کردمو یه نفس عمیق کشاایدم...خب مثه اینکه باید یه زندگی جدید رو شااروع 
نه  که غزل برام خو گاهی بود  یه آدرس رو از تو کیفم در آوردم..آدرس بن کنم.

نتی ونه از قبل اینترهرو خریده بود.فقط باید میرفتم اونجا و امضاء میزدم.اون خ
 خریداری شده بود...

بنگاهی زیاد دور نبود همون نزدیکی های فرودگاه بود...چند باری اومده بودم 
ست  ستم در سمم خوب بود میتون شتم زبان فران ست دا شهرو دو پاریس...این 

 حرف بزنم.
 بزنم...رسیدم به بنگاهی...به فرانسه صحبت کردم: 

 من:سالم خسته نباشید.
 ی:سالم..بفرمایید.بنگاه

 من: خب من از اینترنت یه آپارتمان رزرو کردم.
 بنگاهی:اسمتون؟
 من:دلربا عظیمی

 بنگاهی:شما ایرانی هستین؟؟؟
 من:بله.
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 بنگاهی:خیلی خب اینجارو امضاء کنید.
برگرو امضااا کردم کلید رو گرفتم با تشااکر و خداحافظی اومدم بیرون...خیلی 

 چیزی از وجودم کم شده خسته بودم...احساس میکنم یه
 سریع یه تاکسی گرفتمو رفتم سمت آپارتمانم...غزل میگفت متوسط و شیکه

وقتی رسیدم پیاده شدمو.سوییتم توی آپارتمان توی یه کوچه ای بود که اسمش 
شتمو آپارتمان رو پیدا کردم...کلید درو انداختمو  شده بود...گ سه نوشته  به فران

 واستم درو ببندم یه صدایی گفت:صبر کنیددرو باز کردمو رفتم تو.تا خ
ست  ستم...وایییییی این مرده ه سمت درو درو نب شتم  شت و تعجب برگ با وح
که..چرا هر جا میرم اونم میاد..نکنه جاسااوساااه آراده...سااعی کردم خودمو 

 خونسرد نشون بدم:
 

 :15قسمت 
 من:شما؟؟؟چرا هر جا میرم شماهم میاید..دارید منو تعقیب میکنید؟؟؟

 مرد:هان...ها..خ  خ نه این چه حرفیه.
 من:پس اینجا چیکار میکنید؟؟؟

مرد: این یه مسااافرت کاریه در ضاامن)یه کلید آورد باو(خونه ی منم تو همین 
 آپارتمانه.

 من:)خیلی مشکوک گفتم(اوهوممم.
 رفتم سمت آسانسور :

 مرد:چه طبقه ای میرید؟؟؟
 4:من
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 طبقه هستم. مرد:واقعااااااا...چه جالب منم همون
دیگه داشااتم از تعجب شاااخ در میووردم...نه نه باورم نمیشااه مطمئنم اینجا یه 
خبرایی هساات این یارو یا به پای منه یا جاسااوسااه یا از طرف برنامه فان مال 
شدم.اونم اومد تو  سور  سان سوار آ دوربین م فی اومده...بهش توجی نکردمو 

سور...اوفففف خیلی معذب بودم...باوخ سان سمت واحدم که آ ره رسید.رفتم 
 بود.کلیدو انداختمو درو باز کردم لحظه ی آخر : 7شماره 

 مرد:میبینمتون.
 یه لب ند م نوعی زدم:

 من:اوهوممم...خداحافظ.
صدا بیرون فرستادم...رفتم  سمو با  ستمو بهش تکیه دادمو نف سریع درو ب بعدم 

ن نمیدونم چمدونمو خالی کردم همه ی وسااایالرو ساار جاش گذاشااتم...م
اینجا چقد سرده ...رفتم سمت شوفاژ...اوففف چقد شیرش سفته نمیدونستم 
باز  پایین ، درو  که زنگ در زده شاااد...رفتم  چیکار کنمو تو همین فکرا بودم 
شیده بودم.نگام  شلوار پو شکر بلوز و  کردم.. این اینجا چیکار میکنه..خدارو 

 کرد و یه لب ند زد:
 مزاحم شدم مرده:بازم سالم...بب شید

 من:خببب؟
 مرده: شیر شوفاژای اینجا سفته ، فکر میکنم کمک وزم دارید.

 از کجا فهمید!! :
 من: آره خب
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 مرد:میتونم بیام و براتون بازش کنم.
 بعد از یکم مکث از جلوی در رفتم کنارو گذاشتم بیاد تو:

 من: ممنون میشم.
رساام ادب رفتمو بهش بعد از یکم ور رفتم همه ی شااوفاژهارو روشاان کرد.به 

 گفتم:
 من: میتونم یه چایی مهمونتون کنم؟

 پر رو پر رو اومد جلو گفت:
 مرد:ممنون میشم.

 ای خدااااا تو هم با این پیشنهادت، من با این چیکار کنم حاو
چون تازه اومده بودم هیچی به جز شکالت و چای و چندتا خرت و پرت دیگه 

 بردمو جلوش گذاشتم:نبود...چایی رو آماده کردم و 
مرد:خب واسااه اینکه ممکنه مدت زیادی اینجا باشاایمو همسااایه هم هسااتیم 

 بهتره خودمو بهتون معرفی کنم..من آرش سمایی هستم
 من: خوشب تم منم دلربا عظیمی هستم.

 آرش:اسم زیبایی داریم واقعا هم دل مردا رو با یه نگا میربویید.
 شدمن:ممنون...بفرمایید چاییتون سرد 

 آرش: بله بله حتما.
شم...نه تنها آرش بلکه همه  شته با صمیمی دا ستم که با آرش رابطه ی  نمی وا

 ی مردا.
 چاییشو که خورد.بلند شد:

 آرش:خب دیگه ما هم رفع زحمت کنیم...بب شید مزاحمتون شدم
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 یه لب ند ملیح زدم:
 من: خواهش میکنم شما مراحمید.
 آرش:خب با اجازتون...خداحافظ

 همراهیتون میکنم.من: 
 آرش: ممنون

 به در که رسیدیم ، درو براش باز کردم..رفت بیرون:
 آرش:خداحافظ.
 من:خدانگهدار.

درو بسااتم...مرد خوبیه،بهش نمیاد از اون مردای زنباز باشااه...خیلی خسااتمه 
 مغزم پره از خاطرات تلخ و شیرین.

 یه خرید رفتم ساامت اتاق خواب...خوبه همه چیزش تکمیله فقط شااب باید
 حسابی بکنم...خالصه با هزار فکر و مشغله پلکام بسته شدن.

 آراد:
خدا  خدااااا دارم کم کم منفجر میشاام...دارم میترکم...واییییی  وایییییییی 
حسااابی مغزم به هم ری ته...نمیتونم به هیچی فک کنم...سااه تا شاایشااه ی 

 که تو خونهمشااروبو خالی کردم...اینم چهارمیش...رفتم ساامت بار کوچیکم 
جاسازیش کرده بودم...یه شیشه ی دیگه برداشتمو بازش کردمو خوردم...چند 

 قلپ که خوردم شیشه رو آوردم پایین و رو میز کوبیدم...
 

  :16قسمت 
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به خونه نگا کردم...بیشااتر شاابیه بازار شااام شااده...دیگه م م قد نمیده، یعنی 
ال هنگ کردم...تو همین اون کجاساات...داره چیکار میکنه...نکنه دزدینش ک

 خیاوت بودم که صدای زنگ در اومد
 کیان:

ست  شد...آخه یکی نی ضافه  شتیم این دلربا خانمم ا شغله دا خدااااا این همه م
بگه چرا مثه بچه آدم نمیشااینی ساار خونه زندگیت آخه...اوفففف شااماره ی 

تم رف دوسااتش که فک کنم اساامش غزل بودو پیدا کردم...از اداره اومدم بیرونو
ساامت خونه ی آراد...امیدوارم که سااالم باشااه...آخ خ دلربا خانممم که این 
آرادو از راه بدرش کردی...بعد نیم ساااعت از دساات این ترافیک زشاات تهران 

دقیقه وایسااادم کساای باز  2رساایدم خونه ی آراد.پیاده شاادمو رفتم زنگو زدم...
دقیقه باز شد  5وخره بعد نکرد...نکنه خونه نیست ، دوباره زنگ زدم...اوفف با

رفتم داخل...در داخلی رو باز گذاشااته بود...رفتمو درو باز کردم:اوه اوه اینجا 
خدا تلوزیون اون طرف این اونور ، اون  مده...واییی  گه دزد او هه م چه خبره

به این بزرگیرو چطوری  هار خوری  نا ندم میز  متر اونور تر  10اینور...من مو
قا کی تو پرت کرده...تو ساااالن  جاهم نبود دقی تاق اون که نبود رفتم تو ا

خونسااات؟؟؟رفتم ساامت اتاق کارش...بعله داداش ما اونجا داره زهرماری 
 می وره...موندم با این چیکار کنم 

 موندم با این چیکار کنم. رفتم جلو شیشه رو از دستش کشیدم:
 آراد:داری چه غلطی میکنییی؟؟؟
 اگه اینو ب وری اون برمیگرده؟؟من:ن ور این زهرمارو...آخه مگه 

 آراد:هههه فقط مونده که تو اینارو بهم بگی..شیشه رو بده ببینم.
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 من:عمرا...ببین ما همه ی تالشمو میکنم که زن داداشو پیدا کنیم.
آراد:اما چطوری؟؟؟اون چطور از اینجا رفت...همه چی که خوب بود...مگه 

 سرم در آورد؟!؟!؟!؟من چیکارش کرده بودم که اینطوری تالفیشو 
غذ تو دسااتم اشااااره  کا به  من:داداش من کمتر غ اااه ب ور..اینو ببین)
کردم(این...این شماره ی دوست دلرباست، فک کنم...فک کنم اسم دوستش 

 غزل بود
 آراد:چیییییی...پس منتظر چی هستی...زود باش ده جون بکن زنگ بزن

 من:باشه بابا...حاو چه خبرته
 تا زنگ بزنمگوشیمو در آوردمو 

 غزل:
اوففف خدا چقد اینجا شاالوغه...بعد از اینکه با دلربا ت ااویری حرف زدم 

صه بعد از  شم...خال دقیقه  15اومدم خرید...اونم که توی جمعیت دارم له می
از اون همهمه جدا شااادم...داشااتم میرفتم ساامت خونه که گوشاایم زنگ 

 داشتم:خورد...نگا کردم،شماره ی ناشناس بود..با تردید بر
 من:بفرمایید؟

 صدای یه مرد که گفت:
 مرد:همراه خانوم نیکو؟؟؟

 من:بله خودم هستم...شما؟؟؟
 مرد:فعال اگه شما منو نشناسید بهتره...من یه سوال ازتون داشتم...

 من:چطور وقتی شمارو نمیشناسم به سوالتون جواب بدم؟؟؟



 النا
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 مرد:دلربا خانم کجاست؟؟؟
 دیگه واییییی بدب ت شدیم...این کیه

من:خیلی بب شااید ولی من...شاا  اای به نام دلربا نمیشااناساام و اینکه من 
 نمیدونم شما کی هستین لطفا هم دیگه مزاحم نشید

 بعد بالفاصله قطع کردم.
وایییی باید هر چه سریع تر به دلربا خبر بدم...این یارو شاید یکی از همکارا یا 

 .دوستای آراد باشه اوف تو چه م م ه ای افتادیما
 دلربا:

این دوروزی که اینجام...خیلی احساااس تنهایی میکنم...درسااته گاهی وقتا 
آرش هی ساار میزنه...نمیدونم دلیل این همه صاامیمیتش چیه...واسااه اینکه 
پا  کاری دسااتو  یه  ته فکر نکنم می وام  گذشاا به  خودمو مشااغول کنم و 

شتم  شگاهم که هفته ی دیگه باید برم نبت نام کنم...دا مو مرور برنامکنم...دان
 میکردم که یه دفه از لپ تال صدا اومد حتما غزله رفتم سمتش

 
 :17قسمت 

 وصل کردم...با لب ند گفتم:
 من:سالم عزیزم

 غزل:آممم...سالم دلربا...خوبی؟
 من:ممنونم ولی..غزل تو حالت خوبه؟

 غزل:نمیدونم...نمیدونم باید خوب باشم یا بد ولی برات یه خبری دارم
 شده؟؟ههه نکنه واسه آراد اتفاقی افتاده.من:چی 
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غزل:نه نه ولیی...امروز که تو راه خونه بودم یه مرده بهم زنگ زد نمیدونسااتم 
ست  شناخت چون بهم گفت دلربا خانم کجا کی بود ولی هر کی بود تو رو می

 اسم و فامیلی منم میدونه ... حاو نمیدونم چیکار کنم
 ممن:وایییی...تو که نگفتی من کجا

 غزل:نههه معلومه که نگفتم
 من: خدارو شکر...یک لحظه سکته کردم

 غزل:ببین دلربا...خیلی مواظب خودت باش.
شه یه  ست به اینجور تلفن ها هم با شه غزل جونم تو هم همینطور...حوا من:با

 وقت سوتی ندی
غزل:آره آره من حواسم هست...خب تو هم برو دیگه..منم برم کلی کار ری ته 

 ایان نامه و این چیزا...راستی از دانشگاهت چه خبر؟؟؟رو سرم پ
که من تحقیق  نام کنم...اون طور  بت  عد برم ن ته ب که قراره هف من:اونم 

 کردم...باید سه طرم برم بعد پایان نامه میگیرم.
خب  پاس میکنی ،  ما همرو  ندی حت گذرو نارو  که ای به پس تو  غزل:خو

 پس..خداحافظ عزیزم.
 من:خدانگهدارت

کردم...اوففف یعنی ب یر گذشااته بودا.اصااال یه وعضاایه نمیدونم چیکار قطع 
 کنم

شتم غذا آماده میکردم..زنگ خورد...اوفففف  ست کنم...وقتی دا رفتم غذا در
 حتما باز این پسره آرشه...رفتم و درو براش باز کردم:



 النا
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 من:سالم
 آرش:سالم دلربا خانم خوب هستید؟؟

 بهترید.من:ما که بعله ولی ظاهرا شما 
 آرش:میگم شما ماشین دارید یا نه؟؟

 من: نه هنوز..برای چی؟
 آرش: هیچی خب اگه مشکلی تو پارکینگ پیش اومد یا صدای دزدگیر بلند...

 من: میدونم باید چیکار کنم...ممنون آقای سمایی
شتم...حتی زیر غذا رو  سیو ندا صله ی هیت ک صال حو ستم...ا درو به روش ب

 ن شام رفتم خوابیدم.هم خاموش کردمو بدو
 کیان:

 اهههه چرا اینجوری کرد...برگشتم سمت آراد.
 آراد: چی شددد؟

 من: خب...قطع کرد
 آراد: چیییییی...یعنی چی که قطع کرد..مگه نگفتی دوستشه.

شن که معلومه جای  صمیمی با ست ولی خب اگه باهم  ستش که ه من: آره دو
 پیدا کردنش پیدا کنیم همدیگرو لو نمیدن...باید یه راه جدیدی برای

 دلربا:
پوووف اع ابم خیلی خرابه.اصالدوست ندارم به این فکر کنم که آراد منو پیدا 
میکنه برمیگردونه پیش خودش ایران.از فکر آراد اومدم بیرون به این فکر کردم 
که فردا باید چیکار کنم اول باید برای کار ساار بزنم و برم دانشااگاه.هیچی تو 

شم .یه خونه نداریم ت شدم رفتم تا آماده   میم گرفتم برم یکم خرید کنم بلند 
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شلوار صورتی با یه تی شرت زرد لیمویی برداشتم با کفش اسیرت و یه کاپشن 
صورتی  شلوارم تو آینه که خودمو نگاه کردم یاد پلنگ  صورتی تقریبا همرنگ 

 افتادم بعد از یه میکال مالیم پول و مبایلمو برداشتم رفتم بیرون.
لد بودم و رفتم  ید و ب مده بودم مراکز خر جا او باری این ند  که چ جایی  از اون

 پاساژ)...(.چند دست لباس و از سوپر مارکت مواد غذایی گرفت
شتم فیلم 8ساعت  ست کردم خوردم...دا ساندویت ژانبون در سیدم خونه و  ر

نگاه میکردم چشاامام دیگه باز نمیشااد باید چوب کبریت وشااون میزاشااتی به 
 بود خب باید زود ب وابم که فردا کلی کار دارم.11عت نگاه کردم سا

 آراد:
کیان:پساار اینجا اصااال برای اقامت خوب نیساات.ببین چه بالیی ساار وسااایال 

 آوردی!؟
 من:نمیدونم کیان..بزار ببینم چی میشه

کیان:یعنی چی که نمیدونم و چی میشه پاشو برو تا منم فزدا چند تا کارگر بیارم 
 تمیز کنندو سرو سامونی به وسایال بدن تو هم بر خونه مامانتینااینجارو 

 ام خوابم میاد می وام ب وابممن:باشه من خیلی خسته
کیان:باشااه تو ب واب منم وسااایلت رو جمع میکنم صاابح هم میام دنبالت تا 

 بریم..ااا راستی پس فردا هم مرخ ی تموم میشه باید برگردیم سر کار
 

 :18قسمت 
 خیلی شر و ور میگی گورتو گم کن تا منم کیه ی مرگمو بزارم .من:کیان..
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 کیان که داشت ریز ریز می ندید گفت:
 کیان:باشه باشه...خداحافظ.

 رفت من موندمو یه خونه داغون و یه مغز خسته...
صبح پاشدم مو ب اطر سردردی که داشتم یه قهوه خوردم...چمدونمو که قبال 

ماده کرده بودو برداشاات یان آ نه ی ک مت خو با فراری مشااکیم رفتم ساا مو 
ساعت توی را بودم اونم به خاطر ترافیک 1پدریم...خونشون زیاد دور نبود ولی 

سرسام آور تهران بود.رفتم توی حیاط بهش حیاط که نمیشد گفت چون خیلی 
بزرگه دیدم یه مزدای مشکی در خونست...شاید مال آرمین باشه.رفتم به طرف 

زدم ملیحه)خدمتکار خونه(در باز کرد سااالم داد با ساار  ورودی در خونه زنگو
سیدم وایییی  صدای دوتا زن میومد وقتی ر سمت پذیرایی  شو دادم رفتم  جواب
شتن حرف  ست..مامانمو فریماه دا شانس...باز این فریماه اینجا لعنت به این 

ساعت  ست بگه دختر تو  شون به من بود .آخه یکی نی شت صبح  10میزدن و پ
ار میکنی...حاو کسی نیست بگه دخترشی ، خواهرشی ، عروسشی اینجا چیک

واو ... فریماه دختر عممه باید یه جوری متوجه خودم میکردمشون برای همین 
 با صدای بلند گفتم :

 من:سالم
شماش  شت طرفم .فریماه که انگار چی دیده تو چ شون برگ سر صدای من  با 

ق مرک میشااد،مامانم جشاان بود داشاات مثل خری که بهش تیتاب دادن ذو
 خوشحال بود منو دیده.

 مامان:سالم پسرم ..خوش اومدی.
 فریماه:اهههه آرااد تویی خوش اومدی...از این طرفا؟!
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 من بی توجه به فریماه رو به مامان گفتم :
 من:ممنون

شربت و  صدا زد تا  شد.مامان ملیحه رو  ساکت  شد ،  فریماه که ذوقش کور 
شیرینی شیرینی بیاره ملیحه هم رفت شربتو با  ستم ملیحه  ش .منم پیش مامان ن

آورد.داشااتم حرف های مامان و گوش میکردمو شااربت می وردم که بالخره 
فریما به طور خیلی ناگهانی اول یه نگاه شاایطون به من بعد رو کرد به مامان و 

 پرسید:
 فریماه:راستی خاله جان از دلربا خبر ندارید؟؟؟

مامان که هل کرده زد پشتم وقتی حالم بهتر شد و من یهو شربت پرید تو گلوم 
 مامانم از این بابت خیالش راحت شد رو به فریماه گفت:

 فریماه:والله میگن رفته خارج درس ب ونه انگار دنبال کاراشم بوده قبال
 پس پس رفته درس ب ونه...بلند شدمو رفتم سمت اتاق کار بلند گفتم:

 من :ملیحه...ملیحه
 ؟؟؟ملیحه:بله آقا

 من: قهوه بیار تو اتاق کار
 مامان:پسرم کجااااا؟؟بشین پیشمون خب

 من:نه مامان کار دارم .
مامان که جدیت منو دید دیگه چیزی نگفت . یه نگاه به به فریماه که داشاات با 

 ناراحتی نگاهم میکرد انداختم...محل ندادم و رفتم سمت اتاق کار...
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شت میز تو همین افکار بودم که در زده  ست که قهوه آورده از پ شد.حتما ملیح
 بلند شدمو رفتم کنار پنجره ایستادم:

 من: بیا تو ملیحه
 صدای باز شدن در اومد:

 من: قهوه رو بزار رو میز و برو بیرون.
 صدای فریما اومد:

 فریما: منم آراد.
 آخرش اینو میکشم...برگشتمو نگاش کردم:

 من: تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
 هم قهوه آوردم هم اومدم باهات حرف بزنم. فریما:

سینی فلزی که دوتا فنجون قهوه و دوتا لیوان کوچیک آب توش بود رو گذاشت 
 رو میز و اومد جلوی من روی صندلی رو به بیرون پنجره نشست:

 فریما:بیا بشین لطفا
 حاو اینو کجای دلم بزارم خدا.اصال حوصله ی فریما رو نداشتم.

 قط لطفا سریع حرفتو بزن.من:من راحتم ف
شده!!اتفاقی  ستی!رفتارت با من عوض  شده؟!خیلی ع بی ه فریما:آراد چی 

 افتاده؟؟؟
 من: واسه ی چی اینارو میگی و مییرسی؟؟؟

 فریما:عزیزم من فقط می وام کمکت کنم
اوفففف حاو باید زنگ بزنم بگم یه چادر و میکروفن و منبر بیارن تا خانوم بره 

 ت کنهباوش و ن یح
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 :19قسمت 

 من: من حالم خوبه...نیازی هم به کمکای تو ندارم.
 فریما: عزیزم چرا اینجوری با من رفتار میکنی؟؟؟

 من: فریما با این عزیزم عزیزما چی می وای به من بفهمونی؟!؟!
ست دارم!..آراد میدونم که تو هم  فریما:اوه آراد...تو هنوز تفهمیدی که من..دو

 داری.همین حسو به من 
 همینو کم داشتم فقط دوست داشتن تو کم بود که اونم اضافه شد.

 من: فریما چی داری واسه خودت میگی..اینو دیگه از کجات در آوردی؟؟!!!
 فریما: اینو از ته قلبم گفتم آراد...آراد من عاشق تو شدم بفهم.

 تو دلم گفتم)منم از تو متنفرم نفهممم(
 متری از عاشق تو شدن دارممن: بیین فریما...من کارای مه

 فریما:اما...اما..من..اما
 من: اما تو چی فریما؟؟؟

فریما زد زیر گریه و از اونجا رفت بیرون...اوفففف اصال حل و احوال نازکشی 
دقیقه  10نداشااتم..چه زودم دخترخاله میشاااه دختره ی جلف...بعد حدودا 

 مامان اومد تو اتاق:
 ن دختره اینجوری گذاشت رفت؟؟؟؟مامان:پسرم چی شده؟؟؟...چرا ای

 من: اوفففف مامان چه میدونم...میگه عاشقتم میگم من نیستم.
 مامان: وااااا چراااااا؟؟؟ دختر به این خوبی به این خانومی.
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 به حرف مامان یه پوزخند زدم.
من: مامان اصااال حوصااله ندارم...فکر اون دختر هم برای عروساات از ساارت 

 بیرون کن
 ف پسر تو منو کشتیمامان: اوففف

سر دارم  شکل و درد بعدم با غرغر رفت بیرون...برو بابا من خودم هزارو بک م
 اینم اومده میگه"آراددد من عاشقت شدم"

 دلربا:
 صبح با صدای در زدن بیدار شدم...رفتم پایین ، درو باز کردم:

 آرش: سالم خانوم...صبحتون ب یر..مثه اینکه خواب بودید.
 .ولی از اوناش نبود:پسر شوخی بود..

 من: سالم...بله خواب بودم...چیزی شده؟؟؟
 آرش: نه..آره..یعنی یه بسته براتون آوردن که اشتباهی به واحد من زنگ زدن

 من: آها...اوه بب شید..سند خونه بود.
 یه بسته جلوم گرفت: 

 آرش: بفرمایید.
 من: ممنون...بب شید دیگه مزاحم خواب شما هم شدم.

 چه اشکالی داره.آرش: نه 
 من: بب شید من باید برم بیرون دیرم شده...خداحافظ.

 آرش: خداحافظ.
ساعت  ستم  ساعت  8درو ب صبحانه خوردم و  10بود.  سریع  شم. باید اونجا با

لباس مناسااب پوشاایدمو رفتم ساامت شاارکتی که قرار بود باهاشااون م اااحبه 
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شر شعبه ی دیگه ی  شرکت یه ایرانی بود که  صاحب اون  و کت هم بود تکنم.
 ایران بود...

رساایدم...شاارکت طراحی داخلی )...(ساامش تو حلقم ، یه اساام عجق وجق 
 فرانسوی بود رفتم تو:

 همه با لباس ی مناسب کاری اومده بودن.
سوی حرف  سیدم. به فران شی( اونجا ر شته بود )میز من سمت میزی که نو رفتم 

 زدم.
 من: خسته نباشید.

پایی زیبایی داشت. "و چه  خوب که یه من و کرم منشی نگام کرد. چهره ی ارو
 رو صورتش خالی نکرده بود.

 منشی: سالم...بفرمایید.
 من: من دلربا عظیمی هستم قرار بود که برای م احبه بیام اینجا.

دقیقه منتظر باشاید...  5منشای یه کم تو لپ تاپش گشات و گفت: بله... لطفا 
 بفرمایید بشینید.

 من: باشه...مرسی.
 تم رو صندلی هایی که یه طرف سالن بود نشستمرف
 دقیقه بعد منشی گفت: بفرمایید لطفا7

خودشم بلند شد و من پشت سرش راه افتادم سمت راه روی بزرگی که سمت 
راست منشی بود. بعد کنار در انتهای راه رو ایستاد و در زد. یه مرد ه گفت: )بیا 

این اینجا چیکار می کنه!!!!آرش بود  تو( تن صدا آشنا بود. رفتم داخل... این...
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... چرا هر جا من می رم اون یارو هم هساات؟؟؟؟ یه لب ند زد و به فارساای 
 گفت: به به دلربا خانم.

 
 :20قسمت 

 من: تو...تو اینجا چیکار می کنی؟؟؟
 آرش: من؟؟؟من اینو باید از تو بیرسم...خب اینجا شرکت منه.

 تومه؟؟من: بلههه ؟؟؟ یعنی چی اینجا مال 
 آرش: آره خب اینجا شرکت منه...من یه شهبه ی دیگه تو ایران دارم.

 من: واقعاااا؟؟؟
 آرش:آره واقعااا

خیلییی تعجب کرده بودم...اصااال یه درصاااد هم احتمال نمیدادم که اونجا 
باشه...منشی هم اونجا وایساده بود به رفتارا و حرفاییی که ما میزدیم با تعجب 

 نگا میکرد
 منشی با زبون فرانسوی گفت:آرش به 

 _دوتا قهوه اسیرسو بیار.
 منشی:چشم قربان.

 آرش: دلربا بیا بشین
 رفتم نشستم روی صندلی جلوی میز

 رش: خوب از این طرفا؟؟
من: من برای م اااحبه به این شاارکت اومدم ولی نمی دونسااتم که تو رییس 

 شرکت هستی.
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 اینجا. آرش: ولی من می دونستم که تو برای م احبه میای
 من: خوب پس چرا زود تر به من نگفتی که رییس این شرکت هستی؟

 آرش: چون می دونستم که اگر بهت بگم قبول نمی کنی بیای برای م احبه.
 من: معلومه قطعا قبول نمی کردم.

آرش: فعال از این حرفا بگذریم و بریم ساار م اااحبه ی کاریمون...خوب می 
 نی در رابطه با طراحی انجام بدی؟دونم که دانشجویی.چه کاری می تو

من: من هر چیزی که از ذهنم در بیاد رو روی کاغذ پیاده میکنم ، چند عکس 
 از کارامو دارم و می تونید ببینید.

 آرش: اوو که اینقدر با من رسمی حرف نزن دومن کاراتو بده ببینم.
می کرد. بدون حرف کارامو دادم ببینه. با اخم و دقت داشاات کارا رو بررساای 

 بعد چند دقیقه لب ند زدو سرش رو آورد باو:
ستی که دیدم کاراش مثله حرفه  شجویی ه آرش: کارات واقعا عالیه...اولین دان

 ایاست.
 من: واقعاااا؟؟؟ممنون.

 آرش: خببب...است دامی..
 من:یعنی چی؟به همین راحتی؟

 آرش: بله به همین راحتی.
 حرفی نه امضاییی هیچی همینطوری؟من: یعنییی..نه سوالی نه ایرادی نه 

 آرش: خب برگه برای امضاء که هست ولی من تو قبول دارم
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صال  هجوم خون رو به صاورتم احسااس کردم..."من تو قبول دارم"از حرفش ا
 بدم نیومد.

من: ممنونم...فقط چیزه میشه زودتر تعهد نامه رو امضا کنیم چون من باید برم 
 دانشگاه هم نبت نام کنم؟؟.

 رش: بله بله اون میارم.آ
 کشو رو باز کرد از توش یه برگه آورد.

 من: همه ی کارمندا فرانسوین؟؟؟
آرش: نه اتفاقا یه زوج ایرانی هم بین کارمندا هسااتن تو میفرسااتم پیش اون 

 خانومه.
 من: ممنون.

ضاء کردیم و مهر رو زد.از همدیگه خداحافظی کردیمو من از اونجا  برگه رو ام
شدم. سته و  4بعد دقیقا  خارج  شگاه هم نبت نام کردم.با تنی خ ساعت تو دان

پالستیک خرید وارد خونه شدم...برای شام وزانیا درست کردم و نشستم پشت 
شبی که برای اولین بار منو  شروع کردم خوردن...یه دفه یاد آراد افتادم اون اپن و 

شااب شااامو آورد تو خونش و مجبورم کرد که براش شااام درساات کنم ، اون 
دوتایی خوردیم ولی اون من اینجا تنهام...به جرمت میتونم بگم که جز آرش 
شد ظرفارو  شاممو خوردم...وقتی تموم  ستم.با بغض بقیه ی  شنا نی سی آ با ک
سواک زدم...لباس راحتی رو برای  شدم م جمع کردم و رفتم برای خواب آماده 

یدم تو ت ت.خوابم نمیبرد همینطو یدم و خز فک خواب پوشاا که داشااتم  ر 
 میکردم یاد آخرین مالقات با مادرم افتادم:

 یک هفته پیش:
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 من: مامان من دارم برای ادامه تح یلم میرم فرانسه
 مامان: پس باوخره می وای بری؟؟؟

 من: آره
 مامان: اما دخترم یکم دیگه صبر کن

صبر کنم  صبر کردم یعنی چی آخه...من..من  2من: مامان آخه چرا باید  سال 
 اصال دلیل اینکه شما میگید صبر کنم رو نمیفهمم

 مامان: خب باشه دخترم من با پدرت هم حرف میزنم ولیی...
 من: ولی چی مامان...بابا اجازه نمیده!؟

 مامان: نه ولی مطمئنی به خاطر آراد از اینجا نمیری؟؟؟
 

 :21قسمت 
 هل شدم...

 چیکارست؟؟من: نه مامان به اون چه ربطی داره آخه..اصال آراد 
 مامان یه نگاه مشکوکش بهم انداخت.

ند  جا و پیش کی بودی این چ له...اصااال تو ک یدونم ول بب..نم مان: خبببب ما
 روز؟؟؟

 قلو زایید 60قلو که هیت  4اوه اوه گاوم 
 من: من؟؟؟...من توی...آها من توی اون یکی ویالی بابا

 هوففف داشتم میمردم.
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با چرا دروغ میگی؟؟!!..اون ویال که کلیدش مامان: اون یکی ویال؟..اما...دلر
 دست منه

 وایییی بدب ت شدم حاو چه چیزی ب ورممم؟
 من: خب من...م..من

 مامان: بگو دخترم
 من: هوففف...مامان..من باید بهت یه چیزایی رو بگم.

همه چیزو براش تعریف کردم...از اون شااب..از اون خونه..از ت اامیمم برای 
 رفتن..آخرش هم:

ن: دخترم من دلیل این کار آرادو نمیفهمم و اصااال ازش همچین انتظاری ماما
 نداشتم...باورم نمیشه

من)با گریه(: منم همین طور مامان...منم..مامان من دیگه نمیتونم اونو تحمل 
 کنم...با اون رفتاراش...همش احساس میکنم داره بهم ترحم میکنه.

 مامان منو گرفت تو بغلشو نوازشم میکرد.
 مان: باشه دخترم...باشه عزیزم..آروم باش قربونت برم.ما

 ظهر بود: 2به ساعت توی دستم نگاه کردم.
 ساعت دیگه میادش. 2من: مامان من باید برم...آراد 

با پدرت صااحبت  باید برم...دیر شاااد..راسااتی  باشاااه عزیزم..منم  مامان: 
 میکنم...کاراتو کردی؟

 من: آره با غزل همه چیزو جور کردیم
سایه بودیمو تا  خانواده ی منو غزل خیلی بهم نزدیک بودن من بچه که بودم هم

 اونم باهم بزرک شدیم.
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 من: خداحافظ مامان...از طرف منم از بابا خداحافظی کن.
 مامان: باشه عزیزم..برو به سالمت.

 با مامان روب*و*سی کردیمو..ازش خداحافظی کردم و رفتم خونه"(
 رفتم خوابیدماز فکر اومدم بیرونو گ

 آراد: 
ع اابانی مشااتم رو روی میز اتاقم کوبوندم.عملیات اصااال و ابدا خوب پیش 
نمیرفت.هنوز دستمون به باند نرسیده بود.از فکر عملیات کوفتی در نمیومدم ، 

 که صدای سرهنگ رشته ی افکارمو قیچی کرد.
 سرهنگ: خب...سرگرد تهرانی.

ستی بهت  موهای ل*خ*ت و بهم ری تم صداش پر تحکم و ع بانی بود. د
صورت تکیه گاه قرار دادم و تمام توانم رو انداختم  ستامو رو میز به  شیدم. د ک

 روش:
من: ببینید...با تمام احترامی که براتون قاملم میگم که من برای مدتی نمیتونم 

 این عملیات رو ادامه بدم.
 سرهنگ: میشه بیرسم چراا؟؟

 خ وصیهمن: خیلی بب شید ولی یک مسئله ی 
 سرهنگ: خب شما که نمیگی به چه دلیل...ولی...چقد زمان می وای؟؟؟

 من: نمیدونم...نمیدونم.
صال معلومه می وای چیکار کنی؟!...من  سر تو ا سرهنگ)پوزخند زد(: ببین پ
چطور وقتی تکلیفت معلوم نیساات می وای که بهت اجازه بدم که مرخ اای 
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شااتی...اگر هم می وای بری باید بگیری؟؟...بعدم تو که تازه از مرخ اای برگ
 درجتو ازت بگیرم.

 من: اما...من...اوففف نمیشه یه کاری کرد؟
 سرهنگ )محکم گفت(: نه.

 خیلی کالفه بودم
 خب شاید وزم باشه که یه چیزایی رو براتون تعریف کنم.

 و تمام توانم رو انداختم روش:
میتونم ه من...برای مدتی نمن: ببینید...با تمام احترامی که براتون قاملم میگم ک

 این عملیات رو ادامه بدم.
 سرهنگ: میشه بیرسم...چراا؟؟؟؟

 من: خیلی بب شید ولی...یک مسئله ی خ وصیه...
 سرهنگ: خب شما که نمیگی به چه دلیل...ولی...چقد زمان می وای؟؟؟

 من: نمیدونم)ما مکث(...نمیدونم.
صال معلومه  سر تو ا می وای چیکار کنی؟!...من سرهنگ)پوزخند زد(: ببین پ

چطور وقتی تکلیفت معلوم نیساات می وای که بهت اجازه بدم که مرخ اای 
بگیری؟؟...بعدم تو که تازه از مرخ اای برگشااتی...اگر هم می وای بری باید 

 درجتو ازت بگیرم.
 من: اما...من...اوففف نمیشه یه کاری کرد؟؟؟

 سرهنگ )محکم گفت(: نه.
 خیلی کالفه بودم...

 اید وزم باشه که یه چیزایی رو براتون تعریف کنم.خب ش



wWw.Roman4u.iR  74 

 

 

 گذشته)آراد(:
سااالم شااد ت اامیم گرفتم پلیس شاام...یه پلیس م فی...برای  16موقعی که 

ضیه چیز دیگه ای بود و قرار  صل ق شتم کامییوتره اما در ا همین به همه گفتم ر
ی اوج سالم شد..تو 20گذاشتم که برای ادامه ی تح یلم برم انگلیس...وقتی 

جوونی بودم و همینطور عاشااق دلربا...اون موقع سااتوان بودم و چند سااال که 
صه مدارکو  شتم...خال سال هنوزم با دلربا رابطه دا شت من توی این چند  گذ
همه ی موقعیت ها برای رفتن من به انگلیس فراهم شده بود...ولی من همچنان 

شم...با ا ستم بدون اون با شق دلربا بودم و نمیتون ر ینکه اون خیلی کوچک تعا
 سالش بود: 14از من بود ولی من عاشقش بودم..هه اون فقط 

 من: دلربا من دیگه...باید برم.
 

 :22قسمت 
دلربا)با گریه(: اما...آراد...لطفا لطفا به خاطر من حتی اگه منو قد یه سر سوزن 

 هم دوست داری نرو...یعنی من برات هیت ارزشی ندارممم.
تا چشاام رو هم بزاری آراد: تو عشااق م ید برم... با ما من  نی.تو وجود منی،ا

 برگشتم..
دلربا: اما من چطور بدون تو تحمل کنمم...و دیگه بغض و هق هق بهش اجازه 

 نداد که ادامه بده.
اونو تو بغلم گرفتم و تا جا داشت ب*و*سیدمش و ازش خداحافظی کردم..من 

 ترای دیگه هم داشتم ولی هیتواقعا عاشق دلربا بودم...البته خببب دوست دخ
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کدوم به پای دلربا نمیرساایدن...اون دخترارو هم فقط برای تفریح میزاشااتم و 
شتیم..ولی..بگذریم من رفتمو دلربا رو تنها  سرکار میزا ستام اونارو  گاهی با دو
گذاشااتم...اونم که برگشااتم دنبال یه باند بزرک میگردیم باندی که ن اافش تو 

ست و ن ف بی ساله که اوف این باندم.بدب تانه  4شترش توی ایران...ترکیه ه
 یا خوشب تانه هم میشه گفت رییس باند از خانوادمه...

 )چند روز بعد(دلربا:
روزه که حالت تحوع دارم...اصااال نمیدونم چم شااده یادم باشااه برم دکتر یه  2

با آرش صاامیمی تر  گاه خوب پیش میره و  کارای شاارکت و دانشاا ساار...
سر خوبی شدم...امر ستم اما پ شقش نی وز قراره بریم پارک پیاده روی کنیم،عا

برای دوست شدنه...از اون هیزای چشم چرون ها نیست...آماده شدم توی آینه 
سی با خط های  ستش به رنگ طو شلوار  شرت با  سوی به خودم نگاه کردم:یه 
صااورتی جیغ و یه لباس صااورتی جیغ هم زیر سااویشاارت پوشاایدم و زیپ 

شرت رو صورتیم رو هم به پام  سوی سفید و  ستاز های  شتم...آل ا هم باز گذا
 کردم و رفتم بیرون

 همزمان با من در واحد آرش هم باز شد و اون بیرون اومد:
 من: سالم.

 آرش: به به سالم...چه خبرا خوبین شما؟؟؟
 من: ممنون...سالمتی شما چطور؟؟؟

 آرش: منم خوبم مرسی...آماده ای؟؟؟
 پارک میریم؟من: آره...کدوم 
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یه کافی شاااال هم کنارش  به اینجا نزدیکه هم  پارک )لونی( هم  آرش: بریم 
 هست که پیراشکیای خوشمزه ای داره.

 من: خوبه پس چه عالی بریم.
کارو اینجور چیزا حرف  باره ی  قدم میزدیمو در جا  پارک.اون باهم رفتیم 

 میزدیم...به پرنده ها غذا دادیم:
 م...گرسنم شدهمن: وای خدا دیگه نا ندار

 آرش)با خنده(: خیلی خب خانم شکمو...بزن بریم کافی شال.
 من: اهههه...من شکمو نیستم.

 آرش)ریز خندید(: خ خ باشه..شوخی کردم.
 منم خندیدمو رفتیم جلوتر...

 آرش: دلربا بیا اینجا بشین من برم...پیراشکی و قهوه بگیرم بیارم...
 من: خب منم میام دیگه..

 اینجا باز ترو بهتره.آرش: فضای 
 من: باشه خب من همینجام...دیر نکنی

 سری تکون دادو رفت اون سمت خیابون.
شیمو در آوردمو  10 سر رفت..گو صلم  شد...حو شت ولی خبری ن دقیقه گذ

 زنگ زدم به آرش:
 آرش: بله؟

 من: آرش چی شد چرا اینقدر دیر کردی؟؟؟
 آرش: دلربا اینجا یکم شلوغه
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 ونجا حوصلم سر رفت.من: خب منم میام ا
 آرش خیلی خب هر جور دوست داری...میدونی که کجاست؟؟

 پشتمو نگاه کردمو تابلوی کافی شال رو دیدم.
 من: آره میدونم..دیدم کجاست.

 آرش: باشه پس با احتیاط بیا.
 من: باشه اومدم

 مبایلو قطع کردمو بلند شدم
داشاات میرفت ساامت ساااله  3تقریبا وسااطای خیابون بودم که دیدم یه دختره 

سیدم که  سش نبود...تر صال حوا جوب اون زنی که فک کنم مامانش بود هم ا
بیوفته تو جوب واسه همین دویدم سمتش.....لحظه ی آخر فقط یه بوق ماشین 
سته  سیاهی رفت و ب شمام روبه  شنیدم و دردی توی ناحیه ی باو تنم و چ رو 

 شد.
 آرش:

پارک 5 بام...از  که منتظر دلر جا  دقیقسااات  قه هم طول  2یا  1تا این دقی
سرمو نگاه کردم.همه توی  شت  صدای همهمه اوج گرفت..پ شه...یه دفه  نمیک
یه نقطه جمع شاده بودنو با وحشات پایینو نگا میکردن.یه ماشاین هم همونجا 
توقف کرده بود حجوم افکار بد به ذهنم راه پیدا کرد...آروم آروم به اون ساامت 

ظاهرا ت ااااد تادم... که راه اف یدم  ف شاااده بود...صااادای مردم رو میشاان
میگفتن:))نگاه کن دختره بیچاره( )بهش نمیاد اهل اینجا باشااه((.خیلی نگران 
ند  نای واقعی نفساام ب به مع یدم  که د با چیزی  نار زدم و  شااادم.جمعیتو ک
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اومد...د..دل..دلربا...با سر و صورت خونی...زانو زدم و همینجور که اسمشو 
 میدادمصدا میزدم ، تکونش 

 
 :23قسمت 

جلوی همه داد میزدمو اساامشااو صاادا میکردم...خیلی ع اابانی و پریشااون 
 بودم...

از روز اولی که تو فرودگاه با دلربا برخورد کردم نگاهم تو چشاامای عساالیش 
 غرق شد و من...دل باختم...آره من عاشق دلربا شدم

و ن خودشااتوی گذشااته ساایر میکردم که نفهمیدم کی زنگ زد به آمبوونس او
رسوند...سریع دلربا رو داخل ماشین فرستادن منم همراهش سوار شدم...دعا 
، دعا میکردم زودتر برساایم..امیدوارم بالیی ساارش نیومده باشااه...نمیدونم 
چقدر طول کشید که رسیدیم بیمارستان..اصال زمان و مکان رو فراموش کرده 

مت اتاق عمل...اسااترس بودم...برانکارد آوردن و دلربا رو سااریع بردن به ساا
 خیلی بدی وجودمو فرا گرفت

شیده ولی هنوزم دلربا اون تومه...یه زن و مرد با  2یا  1فکر کنم  ساعتی طول ک
یه رپوش م  ااوم از اون اتاق کوفتی بیرون اومدن...ماسااکشااونو در آوردن 

 سریع رفتم سمتشون:
 من: دلربا...دلربا خوبه

 بدونم؟؟؟مرد: میتونم نسبت شما رو با بیمار 
 من: من..من همسرشم
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به اون دکتره مرده  گاه  یه ن نداریم) ندان خوبی هم براتون  خب خبرای چ زن: 
 انداخت(خانومتون کامال سالم هستم و فقط دستشون شکسته و...

 پریدم وسط حرفشو بهش توپیدم:
 من: اینجوری میگین حالش خوبههه؟؟؟

و فقط جون یکی از جنین هارزن: آروم باشید لطفا...خب متاسفانه ما تونستیم 
 نجات بدیم

 من:چیییی؟؟
 باورم نمیشد...امکان نداشت دلربا از کی حاملست آخه

 مرد: بب شید شما از این موضوع خبر نداشتید؟؟
بی توجه به حرفای دوتاشااون سااریع از بیمارسااتان خارج شاادمو رفتم محیط 

 پشتش
به  باره ی شااوهرش  نداره...یعنی چی...کی..اون در کان  ته ام من هیچی نگف

بود...نکنه؟!؟!؟...نه نه اون ه*ر*ز*ه نیست...نه اصال...واییی خدایا...سواوی 
زیادی تو ذهنمه...چرا نگفت...نکنه فراریه؟؟؟...شاااید فرار کرده... آخ  خ 

 خدایا نمیدونم منو تو چه دردسری انداختی ارشیا...
 دلربا: 

فتو چشاامامو آروم باز با احساااس دردی تو ناحیه ی زیر شااکمم دلم ضااعف ر
کردم...ساافیدیه جایی که بودم چشااممو زد...چشاامام چشاامام آروم آروم به 
ستانه...یه دفه در باز  شبیه بیمار سفید عادت کردن...چقد چقد اینجا  ضای  ف
شاادو یه خانوم با رپوش ساافید که شاابیه به پرسااتارا بود اومد داخل...با دیدن 

 چشمای بازم لب ند زدو گفت:
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 خره چشاتو وا کردی؟؟؟خانمه:باو
 من: من کجام؟؟؟

شماهم ت ادف  خانمه: آآ یادت نمیاد؟؟؟...حق هم داری اینجا بیمارستانه و 
 کردی

 بی هوا آه کشیدم
 من: زیر دلم تیر میکشه

 پرستار: خب بزار اون میگم دکتر بیاد
د وپرستاره رفت و چند دقیقه بعد با دکتر اومد...چهره ی خانم دکتر زیبا و گیرا ب

 باشه..به نظر مهربون میومد 37یا  35بهش می ورد 
 دکتر: سالم خانوم

 من: سالم
 کمی لکنت داشتم

دکتر: عزیزم ببین باید یه چیزایی رو بدونی ولی اصال وزم نیست ع بی بشی 
 چون برات خوب نیست

 من: یعنی چی خانوم دکتر چی شده؟
کی از متاسفانه ی دکتر: به خودت مسلط باش عزیزم...دست راستت شکسته و

 اون دوقلوهای ناهمسانی که توی شکمته در انر ضربه سقط شده
 با شنیدن این حرف دنیا رو سرم آوار شد.

 من: چیییی؟؟؟نه نه..نه امکان نداره..من حامله ام؟
 بالفاصله با زدن این حرف سرم تیر کشید.
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ز جنین ا دکتر: باید بگم بله ولی عزیزم هیت جای نگرانی نیساات تو هنوز یکی
شوهر بی  سالمه و هنوز هم جوونی و میتونی با اون  سالمه  هارو داری که اونم 
قرارت که بیرونه زندگی خوبی داشااته باشاای..از این نظر که دوباره هم بتونی 

 مادر شی هیت محدودیتی سر راهت نیست.
شوهر.شوهرررررر؟..نهههه...مگه آراد اینجاست...وای نه ، نه بابا اون از کجا 

نه ف حاملم...وای دارم دیوو گه من  با آرشاااه...ولی...ولی م ما  یده حت هم
دقیقه بعد آرش اومد...اوضاع و احوالش  2میشم...دکتر و پرستار رفتن بیرون..

صندلی کنار ت ت...همینجور بهم خیره  شت روی  شت...ن چندان تعریفی ندا
 دقیقه که خوب نگام کرد با صدای بمی گفت: 10بود...فکر کنم

 چرا بهم نگفتی ازدواج کردی؟؟؟آرش: 
سوالش خیلی بی موقع و نا به جا  شد و جا خوردم... شمام گرد  سوالش چ از 

 بود اصال اون از کجا میدونس؟
 من: من..من...من اصال برای چی باید بهت جواب پس بدم؟؟؟

ماه عاشااق تو  1آرش: میدونی چرا...می وای بدونییی...باشااه..من توی همین 
ا..چرا زودتر نگفتی تا جلوی این حسااو بگیرم...تو حامله ای شاادم دلربا...چر

 تو...
 نمی واستم بفهمه که بهم تجاوز شده ولی از طرفی هم نمیدونستم چی بگم:

شتم که حاملم...منم  شدم...خبر ندا من: آره...آره من ازدواج کردم...ولی جدا 
سبتا طوونی( من ای شدم..ولیی)با مکث ن شوکه  شنیدن این خبر  چه رو ن ببا 

 سقط میکنم..
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 :24قسمت 
آرش: چیییی؟؟؟)پوزخند زد(باورم نمیشااه دلربا...بهت نمیاد اینجوری حرف 

 بزنی یا این کارو انجام بدی...اون اون بچه ی تومه...دلت میاد؟؟؟هان؟
ندگی  چه ز یه ب با  کار کنم آرش؟؟؟من نمیتونم  خب چی یه(:  با گر من)

وی شااهر بزرک بدون تکیه گاه چطور کنم...میدونی چقد ساا ته...من اینجا ت
 میتونم به تنهایی از پسش بر بیام؟

 چند دقیقه ای هیت حرفی بینمون رد و  بدل نشد...
با من ازدواج  که... گه قبول کنی...من..من ازت می وام  با ا با...دلر آرش: دلر

 کنی؟؟
 بازم رفتم تو شوک...دارم پس میوفتم اتفاق پشت اتفاق

 تونممن: آرش...نه آرش نمی
هم  فرار  تی  ح یت  ه که  تم  ف گر ن طالق  که  گم  ب هش  ب تم  ی واسااا م ن

 کردم...نمی واستم و نباید بدونه
من: آرش من نمیتونم...باور کن...نمی وام دلتو بشکونم ولی...من فقط میتونم 

 تو رو به چشم یه دوست ببینم نه یه همسر
چرو  ب یدم اون  م ن جازه  هت ا ب با  لر لی..د نم...و یدو م نم... یدو م آرش: 

 بندازی..درسته هیت کارتم ولی بازم اجازه نمیدم
 من: نمیدونم آرش...نمیدونم

 )از زبان راوی رمان(:
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بالخره آرش دلربا رو برای نگه داشاتن بچش قانع کرد اما به سا تی...اوضااع 
سردتر...دلربا در برابر  شد و رفتارش با اطرافیان  احوال آراد روز به روز بدتر می

برای ازدواجشون مقاومت کرد ولی در نهایت قبول کرد اصرار های مکرر آرش 
که آرش پدرخونده ی بچش بشااه و اون ها در یک کلیسااا صاایغه ی خواهر و 
شت دلربا بود و اون رو تنها  شرایطی پ شه و در هر  برادری خوندن...آرش همی
نمیزاشاات تمام مایحتاج و با خرج خودش فراهم میکرد و حتی برای دانشااگاه 

شگاه رفتن هم رفتن هم کلی  بحث ها در بین اونها پیش اومد اما دلربا برای دان
پافشااااری میکرد و میگفت که این زندگیه منه و من خودم می وام ت اامیم 
بگیرم...آرش حتی پیشنهاد داد که یک خانه ب رند و باهم زندگی کنن اما دلربا 

 دیگه داشت کم کم پیش او شرمنده میشد...
سال مرک آور...درسته مرک...پدر و مادر  1..سال س ت. 1سال گذشت... 1

دلربا در انر یه اتفاق مشااکوک مردن...ظاهر قضاایه ت ااادف با یه کامیون بوده 
اونم درساات زمانی که پدر دلربا برای کار مهمی می واسااته به ترکیه بره...اما 
خب این اتفاق نبود یه...قتل بود...دلربا تو اون یک ساااال ساا تی کشااید و 

( رو به دنیا آورد...خبر مرک خانواده ی دلربا از طریق غزل به دلربا دخترش )آنا
ستگانش اورا ترک کردند و دلربا از  سرده که همه ی ب سید و او هم تا مدتی اف ر
سم هارو به عهده بگیره و غزل و خانوادش قبول کردن.در  ست که مرا غزل خوا

شتن و کمک میکردن...و توی  ضور دا سم کیان و آراد هم ح سم مرا همون مرا
با حتی برای تشاایع  ندادن...دلر باختن ولی بروز  یان بهم دل  که غزل و ک بود 
سید  صال به ایران نیومد...وقتی که آرش ازش پر شت و ا ضور ندا جنازه هم ح
)چرا به ایران نمیری؟؟؟( دلربا پاسااخ داد:)خب آنارو چیکار کنم نمیتونم اونو 
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شوهرم شاید  شاید آنا  تنها بزارم و حتی اگه هم رفتم  نزاره دوباره برگردم و حتی 
شتی  شوهرت نمیدی و باهاش آ شون  رو هم ازم بگیره( آرش:)خب چرا آنارو ن
نمیکی؟؟( اما اینبار دیگه دلربا پاساا ی نداد ...اون درباره ی آراد هیچی به 
آرش نگفته بود فقط میگفت شااوهرش...آراد هم که...ساانگ شااده بود...یه 

 ناپذیر سنگ نشکن...یه سنگ نفوذ
سااال دیگر هم گذشاات و در این سااالها دلربا کمتر آراد را ب اطر می آورد و  4

سرگرم کند و همینطور دلربا اینبار  سعی میکرد خود را با کارهایش و آنا  شتر  بی
شده بود...اون با آرش برمیگرده...و  شتن به خونش قطعی  ت میمش برای برگ

ما آیا این یک نواختی بهتر از به گفته خودش از این یک نواختی خسااته شااده ا
 اتفاقات پیش رویش نیست؟؟؟

شته و دلربا کمتر از  5در کل  ست برگرده  5سال گذ سال بر طبق قوانین نمیتون
زیرا جریمه میشد و حق اقامت و برا برگشتم از دست میداد ولی دلربا هنوز سر 

 سال داره... 4خاک پدرو مادرش هم نرفته...آنا کوچولو هم تنها 
 ربا:دل
گه  5 چه بودم...ولی دی ندگی و ب کار و ز ته و من غرق در  گذشاا ساااال 

شت داره...آرش قرار بود فقط  ماه  3کافیه...می وام برگردم...آرش هم ق د برگ
سااال موند...نمیدونم لطفایی رو که در  5تو پاریس بمونه ولی اون ب اطر من 

آنا به خودم  حقم کرده رو چطوری جبران کنم...غرق فکر بودم که با صااادای
 اومدم...دختر عزیزم:
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 :25قسمت 
 آنا: ماماننننننننن...ماماننن حواست کجاست؟؟؟

داشاات با لحجه ی شاایرین و بامزه ی ایرانی حرف میزد...دو زبان فرانسااه و 
 فارسی رو بهش یاد میدادم...

 من: بله عزیزم بب شید
 آنا: مامان من خستم شد پس کی میلیم ایالن؟

جا فت ایالن(عزیزم من: چییی؟؟؟ک به ایران میگ ته بود ،  ندم گرف اا؟؟؟)خ
 ایران...رررررر داره

 آنا: لرلرلرلرللرللررررلر...
 بعدش دوتامون باهم خندیدیم

 آرش اومد داخل و گفت:
 آرش: خببب دخمل خوشمل بابا بره کفشاشو بیوشه اون ما هم میایم..

 وقتی آنا رفت آرش روشو برگردوند سمتم:
 ی وای چیکار کنی؟آرش: خبب...م

 من: یعنی چی که چیکار کنم؟
 آرش: یعنی اینکه به آشناها و فامیالت چی میگی... بهشون...درباره ی آنا

 پریدم وسط حرفش:
من: آرش...ازم انتظار نداشااته باش که برم بگم آنا دختر اون مرده...اینطوری 

 یرههم آبروم میره هم اینکه اگه شوهرم بفهمه مطمئنا اونو ازم میگ
 آرش: پس؟؟؟

 من: خب ما میریم بهشون میگیم که ازدواج کردیمو اون بچه مال منو تومه
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 آرش: چییییییییی؟؟؟؟دیوونه شدی؟؟؟...امکان نداره...اصال
من: یعنی چی آرش...لطفا بکم منو درک کن من نمیتونم به جز این چیز دیگه 

 بگم مگه تو منو دوست نداشتی
من توی همه ی کارایی که می واستی تا اون انجام آرش: چرا ولی...ببین دلربا 

با ازم ن واه من نمیتونم  نه دلر ید(  هات بودم ولی این یکی...)آه کشاا با بدی 
 اینکارو کنم...

 من: خب یه پیشنهاد بده...بگو من چیکار کنم
 آرش یکم مکث کرد:

 آرش:  خب میتونی بگی از پرورشگاه آوردیش
 هیکم فک کردم...خب آره اینم خوب

 من: آره بد نیست...تا حدودی میشه دهنشونو بست.
شت رو  سرشو تکون دادو چمدون کوچک آنا رو که عکس کیتی روش دا آرش 
سرمو تو  شتم رو زانوهامو  ستامو گذا سته بودم د ش برد بیرون...روی ت ت که ن
دستام گرفتم...مغزم باز داره منفجر میشه...ای کاش تحمل داشتم و میتونستم 

بمونم ولی دیگه بساااه هر چقدر خودمو قایم کردم...از خودم خجالت اینجا 
شون فاتحه ن وندم...آخه  س سر قبر مادرو پدرم هم نرفتم و وا شم که حتی  میک

 مگه یه زن چقدر میتونه تحمل کنه...
توی فرودگاه روی صااندلی های ب ش انتظار نشااسااته بودیم...آنا خیلی ذوق 

راش گفته بودم...از شااعر هایی که براش داشااات...از زیبایی های ایران که ب
می وندم...از همشااون خوشااش اومده بود و دوساات داشاات هر چه زودتر 
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طون  ی نا شااا ثل آ م نم  م بودم... ثل اون  م نم  م عا  ق نه...وا ی ب ب جارو  ن او
بودم...بودم...بودم...ولی دیگه نیسااتم...دیگه دختر نیسااتم.... دیگه شاایطون 

 اشتم فکر میکردم که با تکون های آرشنیستم...به گذشته ی تلخ و خوبی که د
 به خودم اومدم

 آرش: کجایی تو دختر؟
 من: هیجا...همینجا

ست تو چه فکری بودی که  صدا زدن...معلوم نی آرش: آره معلومه...پروازمونو 
 متوجه صدای به اون بلندی نشدی

 من: خب منتظر چی هستین بریم دیگه
ند جام بل بده از  باز گیر  که آرش  بل از این ما  ق به طرف هواپی باهم  شااادمو 

رفتیم...توی هواپیما اینقدر آنا ورجه وورجه کرد که مسافرا که هیت حتی خلبان 
هم شااناختش...با کارایی که میکرد همرو به خنده مینداخت...حرف زدنش و 
شماش...همه چیش به  شیرین بودن...مثل خودش...مثل طعم رنگ چ کاراش 

کارای  با  قد  ته بود...این چه خودم رف که تو ایران  گه فکر این که دی ندیدم  نا خ آ
 چیزایی اتفاق میفته از ذهنم خارج شد...

بااااوخاااره باااعاااد از چاااناااد سااااااعااات طااااقااات فااارساااااا 
رساایدیم...کشااورم...شااهرم...زندگیم...خاطرات خوب و بدم...همه و همه 
اینجان...توی همین شااهر تهران...آنا آرومو قرار نداشاات...خواسااتم وقتی که 

سیدیم...یه نفر که فکر کنم راننده ی میایم اینجا  شت زهرا...وقتی ر اول برم به
آرش بود اومدو چمدونامونو برد...قرار بود یه مدتی رو توی خونه ی اون زندگی 
یه خونه ی  تا وقتی  که  یده برم...منم بهش گفتم  جازه نم که ا ته بود  کنم...گف
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یه اش ز با خواهرش و دا ید ب رم توی خونش میمونم...آرش  ندگی جد
قت نیوورد و  طا پدرش  مادرش هم از نبود  ته کردو  بدرش سااک میکرد...

 مرد...مرد و رفت پیش
 

 :26قسمت 
شوهرش...ت میم دارم که دیگه اینجا زندگی کنم البته اگه اتفاقی نیوفته برای  

ساااال اونجا موندم تا جا پامو محکم کنمو اقامت کامل داشااته  5همین هم 
ست باشام...اون خونرو فروختم.. .توی یکی از شارکت های آرش که اینجا ه

سالشه و دانشگاه میره...حداقل هم اون  20شروع به کار میکنم...خواهر آرش 
 هست هم دایه که در نبود من از آنا مراقبت کنن

 آنا: مامان...دالیم کجا میلیم؟
 من: عزیزم داریم میریم بهشت زهرا

 آنا: اونجا جای خوبیه؟؟؟
 ..هم نهمن: آمممم...هم آره.

آنا دیگه حرفی نزد...ماهم تا بهشاات زهرا با ماشااین آرش که براش آورده بودن 
 رفتیم...این آرشم واسه خودش کسی بوده ما نمیدونستیم

رسیدیم بهشت زهرا...پیاده شدیمو اول رفتیم سر قبر مادرو پدر آرش تا براشون 
رش که آ فاتحه ب ونیم...یکم که گشااتیم بعد رفتیم ساامت پدرو مادر خودم

 دست آنارو گرفت و گفت:
 دلربا ما توی اون پارکیم وقتی تموم شد بیا...راحت باش.
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تا کلی حرف بزنم...کلی  ها میبودم  ید تن با نا هم رفتن... ساار تکون دادمو او
سااال توی خودم ری تم...از قبل گل و گالب و آب  5حرف داشااتم که تو این 

شستم و شونو می سنگ قبرا صورتم جاری  خریده بودم...با آب  شک هام روی  ا
میشدن...وقتی سنگ هاشونو شستم همونجا نشستم...برام مهم نبود که لباسم 
که خیس میشاااه...برام اون موقع هیچی مهم  خاکی میشاااه...برام مهم نبود 
شروع کردم به حرف زدن...همه ی حرفای دلمو زدم...گفتم و  ستمو  ش نبود...ن

ی شاادم..چون..پر بودم از نگفته گله کردم از رفتنشااون...ساابک شاادم...خال
هارو  گل  ها و  نگ قبر  باز گالب و ری تم رو ساا ته... های نگف ها..از حرف 

 روشون پر پر کردم
و نیمه ظهره...اوه اوه حتما آرشااینا  1اومده بودیمو اون  11ساااعت نگاه کردم..

خیلی منتظر موندن...رفتم دستشویی و صورتمو شستم و اومدم بیرون...رفتم 
رک...آرش به وضااوح بین اون همه بچه ی کوچیک معلوم بود...ولی ساامت پا

 چرا اینقد کالفه به نظر میرسید
 من: آرش...آرش چی شده...آنا کجاست؟؟؟

 آرش رشو برگردوند سمتم:
نا....اوففف دلربا رفتم براش کیک و آبمیوه بگیرم بهش  آرش: هاااا...آممم...آ

 دارم دنبالش میگردم گفتم همونجا بمون اما نیستش...نیم ساعته
 من: هااا؟؟...واییی خدا یعنی چی...مگه کجا رفته؟

 آرش تو موهاش دست کرد: نمیدونم...نمیدونم
صال چرا باید  ست بدم...عمرا ا شت کردم...نمی وام دیگه اونو از د خیلی وح

 اینطور میشد...سریع یه فکری به ذهنم رسید
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 من: آرش؟؟...منتظر چی هستی...خب بریم آگاهی
 آرش: آره...آره بریم سریع

تند تند رفتیم سمت ماشین و آرش بعد اینکه ماشینو روشن کرد گاز دادو رفتیم 
 سمت اداره ی پلیس...وقتی رسیدیم به معنای واقعی از ماشین پریدم بیرون

 آرش: صبر کن دلربا...آروم تر
همون بباهم وارد شدیم...از یکی پرسیدیم که واسه اطالعات باید کجا بریم که 

یه قساامتی رو نشااون داد رفتیم اون ساامت هر چی به اون ساامت نزدیک تر 
میشدیم صدای گریه ی یه بچه بلند تر میشد...با استرس خودمو پرت کردم تو 
خدارو  یا  خدا نا بود...واییی  فت...آ که چشااممو گر تاق و اولین چیزی  ا

صال اینجا چیکار میکنه؟؟؟...آنا با دیدن من تا حدودی گ  ریش قطعشکر...ا
شرد و  شو به من میف شد...رفتم و تو بغلم گرفتمش و نازش میکردم اونم خود

 من هم قربون صدقش میرفتم...یه چند دقیقه ای تو بغلم بود که یه نفر گفت:
 _خانم...

کپ کردم صاادا ، صاادای خودش بود...مطمئنم...مگه میشااه من این صاادارو 
.سااعی کردم خونساارد سااال با این صاادا زندگی کردم.. 11نشااناساام؟؟؟...

 باشم...با شک و خیلی آروم بلند شدمو برگشتم طرف صدا
 آراد:

شش  سه فرامو شیدمو خدا میدونه...ولی نه دیگه ب سال چیا ک هه توی این پنک 
سااال فراموشااش کردم...انتظارم دردی رو دوا نمیکنه...آساامان  1کردم بعد 

باره بنا کردم...پرونده ی عرشاایا سااعیدی  رو م مه...چرا خراش غرورمو دو
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ستن یه الف  ستاد و نظام که هنوز نتون سر این  شه؟؟؟یعنی خاک بر  تموم نمی
یارورو  ید اون  با که  ته خودمم جزو این گروهم  چه رو دسااتگیر کنن...الب ب

 دستگیر کنیم
سمت  صبحانه و دوش و مرور کارای امروز به  شدم...بعد  امروز زودتر بیدار 

گاهی رفتم تا یه پروندرو بهشااون  بدم...توی مساایر بود که تو پارک نزدیک آ
ساااله نشااسااته رو نیمکت و  5یا  4بهشاات زهرا که دیدم یه دختر بچه حدودا 

یه...خیلی  یافش خیلی شااب نه...ق یه میک ته...و داره گر غل گرف هاش و ب زانو
 شبیه...شبیه

 
 :27قسمت 

سمت دختربچه  شدم...رفتم  گاه زدم کنار و پیاده  ست...خیلی...ناخود آ دلربا
هاش  یه  نگ شاااده بود برای گر که ساا ناز و مع ااوم بود...دلم  خیلی 
سرشو  ستم گرفتم و  شو تو د شش...چونه ی کوچولو و ظریف سوخت...رفتم پی

 بلند کردم:
 من: دختر خانم...چی شده؟؟

 دختر)با گریه(: من با غریبه ها حرف نمیزنمم
 خوب شد امروز لباس فرم پوشیده بودم

 قا پلیسم...بگو چی شدهمن: ببین...منو نگا...من آ
 دختره انگار از دیدن من خوشحال شده بود به من نگاه کرد:

 دختر: من مامانم بابارو پیدا نمیکنم ، نیستن...نمیدونم کجاننن
 عجیب بود که دختره یه لحجه خاصی داشت انگار که ایرانی نبود
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 من: بیا...بیا با من بریم اداره...اونجا کمکت میکنم
تردید دسااات منو گرفت و باهم رفتیم تو ماشااین...داشااتم رانندگی دختره با 

 میکردم که ازش پرسیدم:
 من: اسمت چیه خانم کوچولو؟؟؟

 دختره: اسم من آناهه
 میگم پس ایرانی نبود...حتما دورگست
 من: چه اسم قشنگی؟؟؟تو اهل ایرانی

 آنا: آره...ولی من امروز از پاریس اومدم اینجا
 آها پس قضیه اینه

گاهی حرفی نزدیم  دیگه تا مسیر به آ
رفتیم داخل اداره...بردمش و بهش گفتم روی صندلی بشینه تا من برم پروندرو 
بدمو بیام پیشش...با تردید نشست...انگار ترسیده بود از محیط اونجا... آروم 

دقیقه که بیرون اومدم آنارو تو بغل یه خانمه  10نشست منم تو اتاق رفتم...بعد 
 دیدم:

 من: خانم؟
یه مرد هم اونجا بود که روشااو برگردوند طرفم. این که آرش...واییی خدا اینجا 
با  نا هم دخترشاااه؟؟؟آرش هم داشااات  چه خبره؟؟؟... ازدواج کرده؟؟؟...آ
تعجب منو برانداز میکرد...اون خانمه ه...خانمه...د..دل...دلربا اینجا چیکار 

جام  کپ کردم...ساار  نای واقعی  به مع نه.. کاری میک وایسااااده بودم هیت 
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نمیکردم...کم کم مرور خاطرات تل م اخم غلیظی رو روی پیشااونیم ایجاد 
 کرد

سی  13منو آرش از  ست بودیم ولی خب اون مهند سه دو سالگی باهم تو مدر
 خوند و منم نظامی شدم

 آرش زودتر به خودش اومد و اومد طرفم:
 آرش: آراددد...پسر تو اینجا چیکار میکنی؟؟

دم اومدم و نگامو از دلربا به طرف آرش بردمو نگاش کردم...یعنی...یعنی به خو
قد  یا چ خدا دن گا تو رو  هه ن باشاان... چه ی آرش  نا زن و ب با و آ نه دلر ممک

 کوچیکه...آرش اومد طرفمو منو تو بغلش گرفت:
 سال پیش هیت فرقی نکردی 11آرش: وای پسر چه پلیس خوشتییی شدی...از 

 من: سالم
ت آنا رو گرفت و سریع خارج شد...هیت اعتنایی نکردم...آرش سریع دلربا دس

 متوجه شد:
یا این  کارتی طرفم گرفت(ب یدم) عدا برات توضاایح م آرش: بیین داداش من ب

 کارتمه زنگ بزن یه قرار بزاریم...فعال باید برم...خداحافظ
 فقط براش سر تکون دادم

 دلربا:
د...اینجا...لباس فرم...سااریع به خودم عقلم به هیت جا قد نمیده...خدایا...آرا

اومدم و از اونجا خارج شاادم...رفتم و توی ماشااین نشااسااتم...آنا بدب ت از 
رفتارام خیلی تعجب کرده بود ولی چیزی نگفت...آرش بعد چند دقیقه اومد 

 تو ماشین
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 آرش: چی شد دلربا؟؟؟
 دمضیح میدلربا: آرش خواهش میکنم فقط برو خونه...بعدا برات همه چیزو تو

 آرش بی حرف ماشبنو روشن کردمو به سمت خونه حرکت کردیم
من هنوز تو فکر اینم که یعنی چی...مگه آراد شاارکت نداره...یعنی چی که اون 
کامییوتر  که  خه نمیفهمم...این  باس فرم پلیس تو تنش بود...یعنی چی آ ل

فاقای ه اتمی وند چه ربطی به پلیساای داره آخه...اوفففف نمیدونم...مثه اینک
یدیم  یاری...رساا بدب یاری پشااات  بدب زندگی من قرار نیسااات تموم بشاااه...
خونه...بعد از آشاانایی با دایه و شاایرین)خواهر آرش(که واقعا هم شاایرین 
رفتارش مثه اسمشه که منم هیچی از این گفت و گوها مفهمیدم به سمت اتاقم 

م ببینن...آرش هرفتم...شاایرین دساات آنارو گفت و باهم رفتن تا اتاق آنا رو 
 دنبال من تو اتاقم اومد 

تا  یا بریم  عد ب حت کن...امروز روز عجیبی بود...ب با یکم اسااترا آرش: دلر
 حرفاتو بزنی

 من: باشه...مرسی..فقط چمدونا
ستراحت کن تا  ساتو عوض کن و ا سایالرو از قبل چید...لبا آرش: خدمتکار و

 داری؟؟خستگی سفر از تنت بیرون بره...به چیزی احتیاج ن
 من: نه مرسی..فقط می وام یکم ب وابم

 آرش: ناهار نمی وری مگه؟؟؟
 من: نه...گرسته نیستم
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آرش: باشه پس من رفتم به چیزی نیاز داشتی دایه یا یکی از خدمتکارارو صدا 
 کن.

 آرش رفت بیرون و منم سعی کردم ب وابم...
 بازم لب ند زد:با نوازش هایی روی صورتم بیدار شدم...آنا با دیدن چشمای 

 
 :28قسمت 

 آنا: مامانن...پاشو دیگه چقد می وابییی...پاشو...پاشو بریم بازی کنیممم
 بود 6ساعت گوشیمو نگا کردم اوه اوه چقدر خوابیدم...ساعت 

شورم یه چیزی ب وریم و بعد بریم  صورتمو ب ست و  شه عزیزم...برم د من: با
 بیرون بگردیم

شلوار جین ی ی و یه تونیک سفید...چیزی  پاشدم و دست و صورتمو شستم یه
رو ساارم ننداختم...چون باوخره که آرش منو دیده بود و شاایرین و دایه هم که 
محرم بودن...از اتاق بیرون رفتم...رفتم تو آشیزخونه...دایه و یه خانوم دیگه که 
 فک کنم خدمتکار بود نشسته بودنو چای می وردن...دایه با دیدنم...لب ند زد:

 ایه: سالم عزیزم...خوب خوابیدی؟د
 من: مرسی...ولی ای کاش زودتر بیدارم میکردید...خیلی خوابیدم

 دایه: نه عزیزم این چه حرفیه...اشکالی نداره باوخره توهم خسته بودی
 بعد انگار که چیزی یادش اومده گفت:

کی از  ی هم  نم  خا کرد( مه اشااااره  نو خا به  ین) تی...ا یه: آآ..راسااا دا
خدمتکاراسااات...ساالوا...اون یکی هم که ظهری دیدیش زینب بود...خب 

 بشین تا ناهارتو بیاره
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یه چیزی  با بسااکوییتی  چایی  نه نمی واد همون  نه  هارر؟؟؟.. نا من: اون 
می ورم چون اون باز آنا گیر داده میگه بریم بیرون بازی کنیم...می وام ببرمش 

 شهر بازی
سلوا ی ه چایی و کیکی که پ تی رو بیار...راستی آنا دایه: خیلی خب باشه پس 

خیلی شاایرینه قربونش برم...خدا حفظش کنه...عزیزم نمی وام فوضااولی کنم 
 ولی...شوهرت...اون کجاست

 میدونستم که آخر اینو مییرسه
 من: نه این چه حرفیه...راستش من از شوهرم طالق گرفتم

 دایه: آها...بب شید عزیزم نمی واستم ناراحتت کنم
من: نه نه...ناراحت نشاادم...خب باوخره میدونسااتم برای همتون این سااوال 

 پیش میاد
باز  به صااادا اومد...زینب رفت درو  کیک و چاییم رو که خوردم...زنگ در 
که آراد  بل از این هاش حرف میزدم ق با ما  ید حت با که آرش بود... ثه این کرد...م

یزو بگه... رفتم به چیزی بگه یا بیرسااه و آرش هم حواسااش نباشااه و همه چ
 استقبالش:

 من: سالم...خوش اومدی
 آرش: سالم...مرسی خوب خوابیدی؟

 من: آره...واقعا حاو که میبینم بهش نیاز داشتم
 این چند روز ب اطر برو بیاها واسه کارای برگشتن از فرانسه کم خواب بودم
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س د تم بومن: آرش...می وام باهات حرف بزنم...قرار بود ظهر بگم که دیگه خ
 و نشد

 آرش: باشه...بریم تو اتاق مطالعه
شو ، دیوار  شدیم که دیوارا رفتیم همونجایی که آرش میگفت...وارد یه راهروی 
شمعی ن ب  شن زده بودن...روی دیوار ها چند تا قاب و جا کوب قهوه ای رو

در قهوه ای سوخته  4کرده بودن که جلوه میداد...مابین این قاب و جاشمعی ها 
ه میدونسااتم دو تا ی ساامت راساات حمام و دسااتشااویی بودن و دوتا ی بود ک

سمت چپ اتاق کار و اتاق مطالعه بود...دوتا اتاق دیگه هم طبقه ی پایین بود 
تاهم باو بود...باهم رفتیم تو اتاق  6تا اتاق پایین و  6که میشد مال خدمتکارا...

 مطالعه و رو به روی هم رو مبل نشستیم:
 وری بگم بیارن؟؟؟آرش: چیزی می 

 من: نه ممنون...تازه کیک و چای خوردم
خب تعریف کن ببینم چی می وای  خب پس منم نمی ورم... آرش: خیلی 

 بگی؟
 بی مقدمه پرسیدم:

 من: تو با آراد دوستی؟
 قیافش متعجب شد:

 آرش: تو آرادو از کجا میشناسی؟
می وام بگم من: خواهش میکنم به سااوالم جواب بده چون به قضاایه ای که 

 مربوطه
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شتیم...ولی از وقتی  7آرش: آ...آره من و اون  سالی بود که رابطه های خوبی دا
 که اون رفت خارج تح یل کنه بعد از اون دیگه کمتر تماس و قرار داشتیم

 اوففففف خدایا آخه از بین این همه آدم تو دنیا چرا من ، چرا آراد ، چرا آرش؟
 من: آراد فامیل منه

 ر لحظه متعجب تر میشدقیافش ه
ساااال از من  7من: لطفا تو حرفم نیر و بزار تا آخر همه ی حرفامو بزنم...آراد 

شتیم و  4یا  3بزرگتره ولی من و اون  سالی قبل از اینکه بره خارج با هم رابطه دا
شده بودم...اما...اما اون  شق آراد  سن کمم واقعا عا ست بودیم...من با اون  دو

گذاشاات و رفت...رفت پی رویاهاش...اینجا هم میتونسات چیکار کرد...اون 
تح یل کنه اما رفت...بعد  اینکه برگشت واقعا خیلی دوست داشتم کارهاشو  

سااال...از اون آراد  6تالفی کنم...توی اولین مهمونی به افت ار برگشااتنش بعد 
 یمغرور بعید بود که دست منو بگیره بگه نرو...بگه من هنوز دوست دارم... تو

دومین مهمونی...هه واقعا حماقت کردم که دلم به حال آراد سااوخت و گفتم 
خودم میرسااونمش خونه...اما... بدب تی من از همونجا شااروع شااد...همون 
ست و که خوابیده بودو بیدار کنم بهش بگم که می وایم از  شبی که رفتم آراد م

 ...یاغ برگردیم خونه...همون شب...آراد...آراد بهم تجاوز کرد
 خود به خود اشکام سرازیر شده بود

 
 :29قسمت 
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سه جبران کاراش برام پرستار آورد...هه منو عقد  شب...مثال وا من: بعد از اون 
قه  به هم عال یدونسااات منو آراد  بل م که از ق مادرم  کرد...منو برد خونش...

ساااال  5داریم...چیزی به آراد نمیگفت...قبل از رفتنم به فرانساااه...درسااات 
که آراد پیش... مه چیزو بهش گفتم بهش گفتم  مادرم ه با  قاتم  تو آخرین مال

چیکار کرده و بهش گفتم که می وام برم خارج...ولی مرک مادر و پدرم...خیلی 
مشااکوک بود...اونقدری که حتی پلیساااارو هم به شاااک انداخته خالصاااه 
درسااته...کساای که خیلی مشااتاق بودی بفهمی که شااوهر منه آراده...همون 

 که اونجا دیدی پلیسی
 تازه یه چیزی یادم اومد...سریع پرسیدم:

 من: مگه آراد پلیسه؟؟؟...مگه رشته ش کامییوتر نبود چطوره که اون پلیسه؟؟؟
 آرش: مگه...مگه اون بهت درباره ی کارش نگفته بود؟؟؟

من: نه..نه اون چیزی به من نگفته...نه به من نه کس دیگه ای..البته تا اونجایی 
 نمکه میدو

 آرش: آره..آرهه آراد پلیسه..پلیس م فی
واییی خدا یعنی چی...چرا اون باید بفهمم!!!اینجا انگار که برای تنفس هوایی 
نیسااات...سااریع از اتاق مطالعه خارج شااادم...شااهریور ماهه و هوا کمی 
سمت حیاط  صال برام مهم نبود همونطور رفتم بیرون خونه و به  خنکه...ولی ا

ردم...وقتی وارد شاادم...چشاامم به یه حیاط نساابتا بزرک پشاات ویال حرکت ک
نفره به همراه سایه بون  6خورد که درش حوض و است ر و تاب و میز و صندلی 

 بود
 رفتم روی تاب نشستم و به یه نقطه ی نا معلوم خیره شدم...
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 آرش:
شه یعنی آنا  شته بود...یعنی چی...وای باورم نمی حرفای دلربا منو تو بهت گذا

 دختر آراده؟؟؟
تاق بیرون رفتم..زینب رو  بدونه...از ا با دلربا حرف بزنم...آراد حق داره  ید  با

 دیدم:
 من: زینب...دلربا خانم کجاست؟

 زینب: تو باغچه پشت ویال هستن آقا
 من: آها

رفتم اونجا...دیدن زانوهاشو بغل گرفته و تو همون حالت رو تاب نشسته...رفتم 
مامو شنید چون سرشو بلند کرد...با چشمای اشک پیشش..فک کنم صدای قد

 آلودش بهم خیره شد...کنارش نشستم و سرمو تو دستم گرفتم:
 من: دلربا،تو باید به آراد بگی اون حق...

یدونم تو بهش  نه تو نمیگی بهش... آرش من م هه... ید وسااط حرفم: نهه پر
 نمیگی...خواهش میکنم آرش اگه بهش بگی اون آنارو ازم میگیره

 داشت گریه میکرد...بعد از مکثی نسبتا طوونی:
ید بری بهش  با به نظر من  لت نمیکنم..ولی  ما دخا مل شاا من: من تو مساااا
شه و آنارو ازت نگیره...حداقل تو باید بری  بگی...از کجا معلوم اون تو رو نب 

 ازش عذر خواهی کنی
 دلربا: نه نه نه...لطفا بزار فکر کنه من و تو زن و شوهریم

 نمیدونم دلربا...نمیدونم...فعال عقلم به هیت چی قد نمیده... من:
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 آراد:
نش دلم  ید با د بود... ن جودم  تو و یت حسااای  ه یت... ه مش... ید تی د ق و
نلرزید...ولی...ولی چه راحت با یکی دیگه ازدواج کرده و بچه دار شده...اونم 

ک با کی؟؟؟..با آرش..بهترین دوسااتم...خب در هر حال کارای مهم تر از ف
حال  مده...در  خارج او یا از  ند ارشاا با یه نفر از  گار  با دارم...ان به دلر کردن 
صد میتونیم به  صد در  شکنجه  ستیم...اگه اونو گیر بیاریم با  ستوی اون ه ج

 حرفش بیاریم اون باندو درجا دست گیر کنیم
 آرش:

 امنو دایه تو  سالن نشسته بودیم داشتیم قهوه می وردیم دایه داشت سریال تماش
میکرد و منم اصااال تو حال خودم نبودم...دلربا هم نیم ساااعت بعد از حرف 
نا و شاایرین رفتن بیرون تفریح  با آ باغچه وقتی حالش بهتر شاااد  زدنمون تو 

 کنن...تو همین حال و احوال بودم که مبایلم
 

 :30قسمت 
مدم  یده من او ما فهم گا کردم...اوففف خودش بود...حت حه ن به صاااف

 برداشتم:ایران...تلفنو 
 من: بله...بگو

 _اه خب بردار دیگه چقد لفتش میدی
 من: زود بگو

 _چرا اون برگشتی؟؟؟اونم با کی؟؟؟با دلربا؟؟؟کی بهت گفت با اون بیای
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صبح حرف میزنی...اع اتبم خیلی خرابه...یه چیزایی  من: اههه ولت کنم تا 
 گمر تا برات بدستگیرم شده...حتما ازشون خبر نداری...فردا شب یه قرار بزا

_باشااه...ولی خیلی زود برگشااتی..اونجا هنوز کار داشااتیم...ولی خب یه نفر 
 دیگه رو میفرستم مشکلی نیست...

 من: اگه دیگه حرفی نیست تا قطع کنم
 _نه برو

 بدون هیت حرف دیگه ای قطع کردم
با  کاری هم برای خراب کردن آراد جلوی دلر بام پس هر  عاشااق دلر من 

سال ازش دور بوده تالفیه اون  5ا آراد اگه بفهمه یه دختر داره که میکنم...مطمئن
سالو حتما در میاره...با این کارشم دلربا حتما ازش متنفر میشه...منم راحت  5

 تر میتونم به هدفم برسم...
 باید یه موقعیت خوب پیدا کنم و برم با آراد صحبت کنم.

 دلربا:
شیرین اومدیم بیرون...به ظا شحالم دارم تفریح میکنم اما...اما با آنا و  هر خو

ندگی  مه ی ز ید ادا ها ام نا تن یدم...آ گه بر خیلی داغونم...خیلی خسااتم..دی
معنی  برام  کردن  ندگی  گه ز یره دی بگ ب واد اونو از من  گه آرادم  نه...ا م

بود رومو کردم ساامت آنا شاایرین که در حال خندیدن بودنو  9نداره...ساااعت 
 گفتم:

ساعت من: خب بهتره بر شام ب وریم... شد نمی وام دیر برسیم خونه که  9یم 
 آنا ساعت خوابش به هم بریزه
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 شیرین: باشه بریم منم که حسابی گرسنمه...تو چی آنا؟
 آنا: منم..منم...منمممم

 خندم گرفته بود...انرژی آنا محال ممکن بود که تموم بشه
 خونه...خیلی خسااتمرفتیم شااامو تو یه رسااتوران شاایک خودیمو برگشااتیم 

 بود...تازه یه روزم نشده بود که اومدم ایران آنا مارو فرستاده بیرون بگردونیمش
 3از فردا هم باید به فکر مهد کودکش باشم...تولدش توی ماه آذزه تقریبا میشه

که شااوهرم  4یا  مه معرفیش کنم بگم  به ه تا اون موقع  گه...می وام  ماه دی
 ون بدم اوضاع خیلی عادیه تولدشو میگیرمآرشه...بعدم واسه اینکه نش

 آراد:
نمیدونم این چه حساایه که بعد دیدنش پیدا کردم...خیلی کنجکاوم بدونم که 
کی و چطوری آرش و دلربا باهم آشنا شدن و زود ازدواج کردن...تو ی یه وقت 
سته بودمو به کارتی که  ش شرکتش میزنم...روی ت ت ن سر به  سب حتما یه  منا

یدم بهتره بگم آرش داده ب یا شاااا کاوم... گاه میکردم...خیلی کنج ود ن
ساعت  ضول...اوففف نمیدونم... سرم گرم پرونده های  10فو و نیمه...منم که 

که زنگ خونه خورد...رفتم تو  که میکردم  کارارو  که...داشااتم یکی از  کوچی
یام  ندارم حاو ب باو نگاه کردم...اه اه اه... من حال خودمو هم  با آیفون طبقه 

دقیقه بعد فریما با ساارو و صاادا اومد  2این ساارو کله بزنممممم...آفونو زدم...
 داخل خونه:

 فریما: سالمممم...عزیزمممم خونه اییی؟؟؟
 سرد و جدی گفتم: سالم...چیکار داری که این موقع اومدی اینجا؟



wWw.Roman4u.iR  104 

 

 

فریما: مرساای از اسااتقبال گرمت واقعا...حاو ولش کن توزود آماده شااو چون 
 بریم یه جای خوبببب..نه هم نیارقراره 

 بود 11به ساعت نگاه کردم 
 من: این موقع شب می وایم کجا بریم؟

 فریما: می وایم بریم به یه مهمونی...یه تین پارتی
جای من  فت...تین؟؟؟ک باش ر ند کم کم از رو ل که لب  ند زدم  یه پوزخ

 سالمه 33تینه؟؟؟من اون 
ستم  شت من: فریما...من جز نوجواوونا نی صال هم حال ندارم بیام بین یه م و ا

 بچه
ستم گفته با پارتنرت  فریما: آرادددد...بیا دیگه اذیت نکن...خوش میگذره...دو

 بیا...رومو زمین ننداز دیگه بیا...آبتین هست مهدی و ارشیا هم میان
ارشاایااا...تا اساام ارشاایا اومد اخمام تو هم رفت...ولی نه یه جرقه ای هم تو 

..اگه ارشاایا اونجاهسااات منم میرم شااااید یه چیزی دسااتگیرم مغزم اومد.
شااد...واسااه اینکه ضااایع نشاام قیافه ی متفکری به خودم گرفتم بعد یه مکث 

 نسبتا طوونی:
 ساعت بیشتر نمی مونیم 2یا  1من: باشه بریم...ولی من خستمه 

 فریما خوشحال دستاشو به هم کوبید:
 ماده شوفریما: خوبه خوبه خوبه...پس زود برو آ

رفتم باو تو اتاقم و لباسااامو تعویض کردم...یه پیرهن ساافید و کت ساارمه ای 
سفید...موهامو هم کمی ژل  سرمه ای همراه کمربند  شلوار جین  سیورت و  ا
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تاقم وایساااادمو عطر محبوبم ولیک رو زدم...و  قدی ا نه ی  زدم...و جلوی آی
شیدم و ر سفید بود رو پو سفیدم که پایینش  صکتونی های  سمت گاو ندق فتم 

تا میکروفون و دوربین مینیاتوری بیرون آوردم که ن اااب  3درشااو باز کردمو 
کردنشااون رو از کیان یاد گرفته بودم...وقتی کامال اماده شااادم از اتاق بیرون 
رفتم...رفتم طبقه ی پایین از فریما خبری نبود...صداهایی از آشیز خونه میومد 

 اونجا...داشت تو میوه هاکه حدس زدم اونجا باشه...رفتم 
 

 :31قسمت 
ند مرموزی زد و موز رو   یه لب  ید  تا منو د ند کرد  میگشااات...ساارشااو بل

برداشاات..اول متوجه نشاادم...بعد که با ناز پوساات موز رو باز میکرد فهمیدم 
ست موزو تا  سرد و با اخم نگاش میکردم...پو  3می واد چیکار کنه با نگاهی 

نگام کرد و گاز کوچکی به سر موز زد و خورد...بعد سانتی دستش پایین آورد...
موز رو آروم آروم کرد تو دهنش..تو دلم داشااتم بهش می ندیدم و میگفتم به پا 
خفه نشاای...موز رو تقریبا تا آخر تو دهنش کرد و به حالت لیس زدن بیرون 
شد و عقب گرد کردمو اومدم بیرون...هه فکر کرده میتونه با  شم  آوردش...چند

 رای مس رش منو تحریک کنه...از میوه ی موز متنفرمکا
به مهمونی رسیدیم اینجا تقریبا خیلی شلوغ بود...مهمونی تو یه باغ ش  ی و 
بزرک بود...از وقتی وارد شاادم تک و توک مهمونا توی باغ بودن و بین درختا یا 
همدیگرو میب*و*ساایدن یا ل*ا*س میزدن...نگا کن تو رو خدا...کار ما آدما 

 به جاهایی کشیده
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وقتی وارد ویال شااادیم دیدم که اوه اوه اینجا اوضااااعش خراب تره...یه گروه 
خیلی بزرک اون وسااط ری ته بودن مثال داشااتن میر*ق*صاایدن ولی بیتر از 
ر*ق*م این بود که تو هم میلولیدن یا خودشااونو بهم میمالوندن... همشااون 

م ما( فری قت فکر نکنین من هیز یه و ا جلوتر از من راه مسااات بودن...)
میرفت...منم پشاات ساارش  بدون اینکه جلب توجه کنم میرفتم...فهمیدم داره 

متر که روشون  3کجا میره...رفت یه گوشه که مبل ها به صورت نیم داره به قطر 
سته بودن با چند تا  ش شیا همراه یه دختر تو بغلش و آبتین و مهدی و آرمین ن ار

ن سالم کرد منم سالم کردمو نشستم اونجا و دختر دیگه...وقتی رسیدیم بهشو
خدا ذلیلش  جایی  مده همچین  که چرا او یه چشاام غره ی تول بهش رفتم 
به  ناز منو  با  یه جور خاصاای بهم نگا میکرد...فریما هم هی  یا  نکنه...ارشاا
یدنی آوردن هممون  ند...نوشااا مالو تر میکرد و بهم می یک  خودش نزد

سر رفته بود...بلند شدمو رفتم سمت  برداشتیم...حوصلم توی اون جمع سرد
بار...نشستم رو یکی از صندلی و وتکا سفارش دادم...پیک اولم که تموم شد 
گفتم یکی دیگه برام بیاره...داشاات آمادش میکرد که یه دختره اومد وره دل من 
نشااساات...حاو اینو چیکارش کنم...با لب ند به من نگاه کردو یکی ساافارش 

 پیکامونو با هم آوردن...یکم که خورد رو کرد به من:داد...محلش نذاشتم 
 دختره: سالم...میتونیم آشناشیم؟

 اصال حوصله نداشتم
 من: سالم..نه

 از جوابم جا خورد ولی من به روی خودم نیووردم
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 دختره: چرا...یعنی دوست نداری با هم دوست بشیم؟
 من: اوففف چی می وای

 دختره: هیچی...آم میای بریم بر*ق*صیم
برای اینکه بعدش بی یالم شااه و ولم کنه قبول کردم...کتم و در آوردم انداختم 
روی صااندلی و به همراهش به پیساات رفتیم آهنگش خیلی تند و خارجی بود 
نه تکون  یال و آروم و مردو ید ولی من بی خ نه میر*ق*صاا ها یار فجی اون بساا

ت ه حالم داشمی وردم...اطرافم بوی گند مشروب و سیگار پر کرده بود...دیگ
بهم می ورد چرخیدم که برگردم برم ساارجام بتمرگم که به دسااتی رو شااونم 

 گذاشته شد برگشتم دیدم...
دیدم فریماساات...اههه لعنتی...)اینو زیر لب گفتم(ولی توی اون ساارو صاادا 
عمرا شنیده باشه...دستشو دور گردنم انداخت و منو به سمت خودش کشید از 

یداد د که م که مسااات کرده...چه زود اونم در عرض ظاهر و بویی   1اد میزد 

ناز  با  که مثال داره  یداد  عت...خودشاااو خیلی مسااا ره تکون م ساااا
شم با  شو آورد نزدیک و دم گو شم و لبا شو آورد نزدیک گو سر صه... میر*ق*

 حالت خماری گفت: عشقم
بعد هم وله ی گوشمو لیسید...چندشم شد و کشیدم عقب..دستشو گرفتم و 

 بچه ها...انداختمش رو مبل و رو به بچه ها گفتم: بردمش طرف
 من: یکی اینو ببره خونه

 ارشیا: هه خوب چرا خودت نمیبری؟
پوزخندش رو نروم بود...عوضاای کثافط...توجهی به حرفش نکردمو عقبگرد 

 کردم رفتم سمت صندلی کتمو برداشتم و از اونجا خارج شدم
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ه مساات که قیافش داد میزد داشااتم میرفتم ساامت در خروجی که یهو یه پساار
 ه*م*ج*ن*س*ب*ا*ز باشه جلومو گرفت:

 پسره: کجا کجاااااا
مساات بود...منم که ع اابانی...یه مشااتی حوالش کردم و زدم بیرون...سااوار 
ماشااین شاادمو با یه تیکاف حرکت کردم به ساارعت زیادی که داشااتم توجهی 

 نکردم)خیر سرم پلیسم(
 

 :32قسمت 
سیدم خونه...وقتی وارد  سریع در آوردم انداختم روی مبل و رفتم ر شدم کتمو 

سمت بوفه بار یه شیشه در آوردم که فقط و فقط م  وم خودم بود...یه پیک 
هار  یک...چ یک...ساااه پ یک...دو پ یه پ هم برداشااتم و ری تم و خوردم...

پیک و ... همینجور می وردم...تقریبا تو حالت مسااتی بودم...ولی  5پیک...
دا حتما باید یه ساار به آرش بزنم...آره..آره باید بدونم چطور یادم اومد که فر

به اون ترجیح داده...مگه ک*ن*ا*ه من چی بود...هه ک*ن*ا*هت  دلربا منو 
ساااال رفتی و پشااات ساارتم نگا  6چی بود...اوغ خب این بود که تو واساااه 

نکردی...حتی یه زنگ هم نزدی...حتی یه ساار هم به دلربا نزدی...اون وقت 
داری اون هنوز با تو باشههه آرهههه...خاککککک...اصال شاید بعد رفتم  توقع

شه...یعنی...یعنی اون موقع هاهم باهم  شده با شنا  من یه مدتی بعد با آرش آ
سم خورده بودی  شده...تو که ق صال به تو چه...تو چت  ست بودن...اههه ا دو

...حس میترکهدیگه به دلربا فک نکنی...بهش نگا نکنی...اوفففف ساارم داره 
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میکردم دورم اینارو بلند بلند میگم.واسه اینکه یکم مستی از سرم بیره یه دوش 
شت  شتم رو بال سرم و گذا سرد گرفتم و بعدش رفتم تو رخت خواب و تا  آب 

 خوابم برد...
سکن  شتم که با قرم و م سردرد دا شدم هنوزم یکم  س تی که بیدار  صبح به 

 آرش برم...حل شد...آماده شدم که به شرکت 
رساایدم اونجا...ماشااین و پارک کردم و پیاده شاادم...کل ساااختمان  9ساااعت 

شرکت بود...یه ساختمان شش طبقه ...اتاق مدیر که میشد اتاق آرش تو طبقه 
ی ششم بود...رفتم توی اون طبقه...از رو تابلو جای اتاقشو پیدا کردم...قبل از 

سبتا پهن بود صندلی انتظار و  اتاق ورودیه اتاق به راهرو ن شی و چند  که میز من
 آبسرد کن و تلوزیون گذاشته بودن...رفتم سمت منشی:

 من: سالم...
ساارشااو بلند کرد...نه از اون دخترای جلف بود نه از اون محجبه ها...معمولی 

 بود
 منشی: سالم بفرمایید؟

 من: می واستم با مدیر مالقات کنم
 منشی: وقت قبلی داشتید؟

 ی لطفا بهشون تلفن کنید و بگید آراد اومدهمن: ن یر ، ول
 دقیقه بعد صدام زد: 2ت میم گرفتم کمی قدم بزنم..

 منشی:آقای تهرانی؟
 من:بله

 منشی:مهندس منتظرتونن
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 من: خیلی ممنون
شو بلند کرد وقتی منو دید از جا  سر شدن در آرش  سریع رفتم داخل...با باز 

.به هم رسیدیم دست داریم...آرش بلند شد و به مبل های نزدیکش اشاره کرد..
 لب ند عمیقی زد:

 آرش: به به جناب سرگرد...چه خبر؟ راه گم کردی؟؟؟
 تک خنده ای کردم: 

شغله های خودمو دارم...تو که کال رفتی حتی یه  من: اینطور نگو...خب منم م
 سر هم نزدی نامرد...

 آرش: 
پا پیش  وقتی منشاای تلفن زد که آراد اینجاساات خوشااحال شاادم..خودش

 گذاشته...خوبه..امروز بهترین موقعیته.....
 من: منم خب اونجا گرفتار یه نفر شدم نتونستم برگردم ...

انگار فهمید که از دلربا حرف میزنم...قیافش یه جوری شاااد ولی اشااااره ی 
 خاصی نکرد...

 آراد: راستی...چی شد که ازدواج کردی؟؟؟
 منتظر این سوال بودم

 ج نکردیممن: خب...ما ازدوا
 چشماش کمی گرد شد...

آراد:یع..یعنی چی مگه آنا دختر شااما نیساات پس چطوری میگی که ازدواج 
 نکردین
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 من: خب راستش اون و اینجا نمیتونم بهت چیز زیادی بگم...
 در همین حین آبدارچی وارد شد و قهوه هارو روی میز گذاشت

 حاو وقتی بود که بهش بگم
 ر بزاریم... من: خب بهتره  یه جا قرا

 یه دفه تلفن زنگ خورد...یه بب شید گفتمو جواب دادم:
 منشی: آقای مهندس...دلربا خانم اومدن..بهشون چی بگم؟

 من: بگو چند دقیقه صبر کنه فعال مهمون دارم
 منشی: چشم

 و قطع کردم...اه لعنتی...رو به آراد گفتم: 
و ساارم ری ته...بهتره تو ی من: دلربا اومده...منم زیاد وقت ندارم و کلی کار ر

 موقعیت دیگه صحبت کنیم...فردا چطوره؟؟؟
 آراد: خوبه...باشه فردا.

 توی کافی شال آدرسشو اس میکنم 7من: باشه پس ، فردا ساعت 
 آراد موافقت کرد:

 آراد: خب دیگه من باید برم...باید برم اداره یه سر بزنم.
 باهم خداحافظی کردیم و اون رفت

 ید جواب سواوی دلربا رو بدم...لعنتیاوفف حاو با
 دلربا:

شون بده...ظاهرا مهمون  شرکت تا آرش بهم اتاق جدیدمو ن قرار بود امروز برم 
داشت منم رو صندلی نشسته بودمو مجله هارو ورق میزدم...در بازشد...ناخود 
گاه سرمو آوردم باو و اولین چیزی که دیدم دوتا تیله ی مشکی بود...سرد بهم  آ
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بد ب ت  کار میکرد  جا چی فت...اوفففف اییی واییی این این گاهی کرد و ر ن
 شدم...بی توجه به منشی سریع بلند شدمو وارد دفتر شدم...

 
 :33قسمت 

 وقتی وارد شدم محکم به یه چیزی برخورد کردم که بینی به شدت درد گرفت:
 من ، آرش: آخ خ

 من: آی آی
 آرش: چی شد؟؟؟چرا همچین وارد شدی

شدت درد اشک تو چشام جوشید همینجور آی آی میکردم که یه دفه یاد آراد از 
 و به اینجا اومدنش افتادم..درد یادم رفت سرمو بلند کردم:

من: آراد...آراد اینجا چیکار میکرد...اون اینجا چی می واست جواب بده آرش 
 چرا می ندی؟

 آرش داشت ریز ریز می ندید..ع بانی شدم:
 ییی؟؟من: به چی می ند

 آرش دستاشو به حالت تسلیم باو برد:
 آرش: باشه باشه...چته با تول پر اومدی

 من: آراد..اینجا..چیکار..میکردددد؟
یه ساار بهم بزنه  آرش: هیچی اونروزی که تو اداره پلیس دیدمش بهش گفتم 

 امروزم اومده بود همینجوری همدیگرو ببینیم و...
 د؟من: و چی؟؟؟...چیزی از من که نیرسی
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 آرش: چرا گف...
 من: چی گفتتت؟؟؟

شد که ازدواج کردین منم  سط حرفام...گفت چی  آرش: اهههه خب هی نیر و
 یه چیزی سر هم کردم و گفتم

 یه نفس عمیق از سر راحتی کشیدم...یه ذره خودمو جم و جور کردم:
 من: خب بریم سر کارمون

م یم..آنارو هم فرستادآرش هم جدی شد و رفتیم دنبال کارایی که باید انجام بد
مهد...از قبل کاراشو کرده بودم...پاریس هم که بودیم عاشق خانه های بازی و 

 مهد بود
 آراد:

ای کاش آرش حرفاشااو همون موقع میزد چون بدجور ذهنمو با حرفاش درگیر 
به  چه... به من  گه..اصااال  که ببینمش و بهم ب نه منتظرم  کرد..بی صاابرا

به درک. کت درک...اصااال همشااون  که تو شاار گه  ..یعنی چی می واد ب
شت حرف میزد یهو  شایدم جلوی دلربا نمیتونه...اون که دا شایدم... نمیتونه...
عدا حرف بزنیم؟؟؟اوفففف...سااریع رفتم  ید ب با فت  عد تلفن گ چطور ب
جام  کارامو ان جام  که  عاونم هسااات  کاری نبود..م نه..امروز تو اداره  خو

برم سااار بود  ن مروز اصاااال حساااش  با بده...ا لر ید د با چرا اون  کار...
به  باز هم رو آوردم  یه دسااات راحتی عوض کردم و  با  باساااامو  مد؟؟؟ل میو

 الکل...یه موزیک گذاشتم و شروع کردم به خوردن...آخرم خودمو میکشم
 متن آهنگ:

 تو چشای تو یه جادوی خاصی هست
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 تو نگاه تو انگار یه احساسی هست
 غم دنیا رو فراموش میکنم وقتی

 نگاه میکنمبه تو 
 تو همه ی عمر مثِل تو رو ندیدم
 یه جورایی خاطرت عزیِز عزیزم
 از دیدن تو سیر نمیشه چشم من

 به تو نگاه میکنم..
 وقتی که نزدیکم به تو انگار
 دلم میلرزه هر دفعه صد بار
 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم
 عزیِز جونم نامهربونم

 ونمگوشه ی چشمی به این دِل خ
 واسه ی حسی که به تو دارم

 به تو نگاه میکنم
 آروِم جونم بدون تو دیگه نمیتونم

 ب دا خستس این دل خونم
 بدون تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم

 به هوای تو تازه میشه حال من
 وقتی که هستی خوب میشه احواِل من
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 تو رو دوس دارم تا ابد کنارم باش
 به تو نگاه میکنم..

 ثِل تو رو ندیدمتو همه ی عمر م
 یه جورایی خاطرت عزیِز عزیزم
 از دیدِن تو سیر نمیشه چشِم من

 به تو نگاه میکنم..
 آروِم جونم بدون تو دیگه نمیتونم

 ب دا خستس این دل خونم
 بدون تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم

 
 :34قسمت 

 تو همه ی عمر مثِل تو رو ندیدم
 یه جورایی خاطرت عزیِز عزیزم

 تو سیر نمیشه چشِم مناز دیدِن 
 به تو نگاه میکنم..

 آروِم جونم بدون تو دیگه نمیتونم
 ب دا خستس این دل خونم

 بدون تو دیگه نمیتونم ، نمیتونم
 )آهنگ جادوی خام_علی شبان وانی(

بار دیگه هم تکرار شاااد...باز رفتم زیر دوش آب  و موزیک چندین و چندین 
 سرد...
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 آرش: 
داده بود...هر چه زود تر باید به آراد موضااوع وجود آنا دلربا یه مهمونی ترتیب 

 رو بگم...فردا قرار بریم کافی شال...
شال  ساعت پنک دقیقه به هفته و من منتظر آرادم...بهش اس دادم که تو کافی 
صندلی روبه  ساعت اومد...هه انگار خیلی کنجکاو بود... سر  منتظرم...اونم 

 روییم نشست.
 سفارش بدیم. من: خب بهتره یه چیزی

 آراد: باشه...من)یه نیم نگاه به منو انداخت(قهوه ترک می ورم
 من: باشه پس دوتا سفارش میدم

اطراف و نگاه کردم و گارسااون رو دیدم دسااتمو کمی بلند کردمو صاااداش 
 زدم...اومد و منم دوتا قهوه ترک سفارش دادم

 دقیقه ای سکوت بود...خودم شروع کردم 5یه 
خب آراد چی نا ، تو و من:  به آ یه و مربوط  که می وام بگم همش واقع زایی 

 دلرباست
 یکم اخماش رفت توهم

 آراد: خب؟!
قاتی  فا چه ات با  که بین تو و دلر مه چی خبر دارم...از این من: خوب...من از ه
تت فرار  که اون چرا از دساا پاریس...از این به  مد  که اون چرا او تاده...از این اف

 میکرد...همه چی
 گوش کن بزار همه چیرو از اول برات تعریف کنمحاو خوب 
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بار دلربا رو توی فرودگاه دیدم اتفاقی بهش برخورد کردم...وقتی  : برای اولین 
نگام به نگاش افتاد انگار وابسااتش شاادم...اون به معنای اساامش دل من رو 
صندلی هامون  شه...ولی حتی  سه با ربود...فکر نمیکردم برای پرواز ایران_فران

نار  به روی هم ک هامون هم رو  حد  به ولی حتی وا جال هم بود...خیلی 
بودن...منو اون به تدریک دوسااتای خوبی شاادیم...اما..اما روزی که منو اون 
جا یکم  نات بگیرم...چون اون تا دو کافی شاااال  پارک و من گفتم میرم  رفتیم 

 نشاالوغ بود واسااه همین دلربا که تو پارک مونده بود بهم زنگ زد و گفت نگرا
شدم..خیلی...گفتم تو هم  شیمون  شده...چیزی گفتم که خودمم از گفتنش پ
بیا...ولی ای کاش که نمیومد...موقعی که می واسااته از خیابون رد شااه ظاهرا 
حواسش پرت شده و یه ماشین که با سرعت میاد و...بهش برخورد میکنه...اگه 

ی و کما. ولی وقتماشااین به موقع ترمز نکرده بود باعت میشاااد که دلربا بره ت
ست من  شک ستم...واقعا قبلم  شک شنیدن حرفای دکتر  ستان از  بردیمش بیمار

 اون موقع دیگه عاشق دلربا شده بودن
ستم که ع بانیه.همه حالتاش رو از بر  سرخی میزد...میدون صورتش کمی به 

 بودم
ماهو نیمه که دوقلو حامله بود ولی ولی اون ت اااادف  1دکتر گفت که دلربا 

ست اون باعث  ضربه خورد و می وا شد که یکی از قل ها بمیره...دلربا خیلی 
یکی رو هم سااقط کنه ولی اینقد باهاش حرف زدم که باوخره راضاای شااد 
شنهاد ازدواج دادم...گفتم حداقل بزار به جای بابای بچه  نگهش داره...بهش پی

سنامه بگیره ا شنا ست بره  شم اما گفت نمی واد و وقتی که می وا ن رو وات با
صه  دختر خونده اش جا زد و گفت پدری نداره و از پرورشاگاه گرفتتش...خال
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یه جوری شناسنامه ی آنا رو گرفت...آنا روز به روز بزرک تر میشد و وابسته تر 
 به دلربا...به من بیشتر اوقات میگه عمو آرش گاهی هم...بابا آرش

شده...میدون ش ص بود که فک آراد خیلی منقبض  ضوح م م اگه اون جا به و
 داشت منو زیر باد کتک میگرفت

سااالشااه...موقع اومدن به ایران خیلی ذوق داشاات...وقتی  4اون نزدیک به 
رسیدیم بالفاصال رفتیم سر خاک پدر و مادر دلربا...دلربا می واست درد و دل 
کنه واساااه همین منو آنا ازش فاصااله گرفتیم...آنا رو بردم یکی از پارک های 
همونجا...بهش گفتم همینجا بمون و بازی کن تا برم برات بسااتنی ب رم وقتی 
ستم افتاد...اون موقع حس واقعیه یه پدر رو  ستنی از د ست ب شتم و دیدم نی برگ

 داشتم
 هدفم این بود که اونو تحریک کنم

 خودت که دیگه بقیه ی ماجرارو میدونی
 دیگه چیزی نگفتمو ساکت موندم

بودم زیاد فازای منفی نداشااتم ولی اون خب دیگه منو  خود من وقتی فرانسااه
 ارشیا دستمون تو یه کاره...

 
 :35قسمت 

 آراد:
نا دختر  لب میگفتم آ باورم نمیشاااه...زیر  بانی بودم... خیلی...خیلی ع اا

 منه...آنا دختر منه...کمی بلند تر گفتم:
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 من: آنا دختر منه؟
تو...دلربا داشااات تمام این آرش که شاانیده بود جواب داد آره آره دختر  خود

 ساورو بهت دروغ میگفتو ازت فرار میکرد
 کمی ساکت موند..منم تو بهت حرفاش  بودمو شوکه شده بودم.

یدونی  جای تو بودم..م که  به این فکر میکنم  یه آراد...وقتی  یدونی چ آرش: م
چیکار میکردم...خب خیلی آسونه..بچمو از دلربا میگرفتم...اگه جای تو بودم 

شی ا شوهر ستم و دلربا زود تر بهم گفته بود که تو  ین کارو میکردم...اگه میدون
 میومدم و بهت میگفتم اما هر کاری کردم اسمی ازت نیوورد

 شاید حق با آرش بود...ولی...ولی اول باید مطمئن باشم که دختر خودمه...
س همون موقع زیر لب خداحافظی کردم و نیم نگاهی به آرش انداختم...احسا

 کردم پوزخندی بهم زد ولی اعتنایی نکردم...برام مهم نبود
 سوار ماشیم شدم که به سمت خونه برم..مغزم در حال انفجاره...

 آرش:
گاه پوزخندی از روی تاسااف بهش زدم..هییی  وقتی بلند شااد از جاش ناخودآ
نگا پلیس مملکت...خر میزاشااتن بجاش بهتر بود...چقدر ساااده بود...خب 

هم تموم شااد...زهرمو ری تم باید مرحله جدیدو شااروع کردم زیر این مرحله 
شد پشت  شمی دور و ورم رو نگاه کردم و به ارشیا که رو میز روبه روم که می چ

 آراد نشسته بود اشاره کردم که بیاد...
 ارشیا اومد سمتمو نشست جلوم..

 ارشیا: خب بهش گفتی؟؟؟
 من: آره...همه چیرو
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بر خوب دارم...کارتو خوب انجام دادی...محموله ارشاایا: خب منم برات یه خ
و باند توی فرانسااه درساات تو پاریس اجرا شااد...تاساایسااش کردی...آفرین 

 پاداشتو هم داری میگیری
 من: از کدوم پاداش حرف میزنی؟

 ارشیا: دلربا دیگه...رفتن تو به پاریس یه مزایایی داشت دیگه
 نجا باشهمن: خیلی خب دیگه بهتره بریم ممکنه کسی ای

 آراد: 
ستم به هیت چی فکر کنم به اندازه کافی مغزم  صال نمی وا سیدم خونه ا وقتی ر
پر هساات...م اابب چیزایی هم پیش اومده خودم هسااتم اگه کاری با دلربا 

 نمیکردم این اتفاقا نمیافتاد
فردا حتما باید با دلربا حرف بزنم...اینجوری نمیشااه...درسااته من اون بچرو 

ش سته و  اید هم بزور تو بغلش انداختم اما...اما اون حق نداره بچمو ازم ناخوا
چه  مش  نا..اسااا نا...آ نم...آ م پدرش  که  نه  بدو ید  با نا  نه...آ ک دور 
زیباساات...چهرشااو تو ذهنم ت ااور کردم...خیلی خیلی به دلربا شااباهت 
داره..چه خوب که دلربا برگشااات...ولی با اینکارش منو سااوزوند...حتی با 

 له کرد...رفتنش غرورمو 
 خوابیدم...

 دلربا:
صاابح که بیدار شاادم...احساااس بدی داشااتم..نمیدونم چرا..دلم یه جوری 
شم خونه ولی بازم یه  بود...اینقدر که به جای راننده خودم آنارو بردم مهد...برگ
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ساعت سرگرم میکردم...تا از فکر  10جوری بودم...تا  شتم خودمو یه جوری  دا
این دلشوره در بیام...رفتم و تو کارای آشیزی کمک کردم...هر چند که زینب و 
ساالوا اصاارار میکردن که کاری نکنم...هیچکس هم خونه نبود...شاایرین که 
دانشگاه ، دایه کالس یوگا ، آرش هم طبق معمول توی شرکت..من فقط روزای 

رکت و روزای فردم هیت کاری ندارم حداقل یادم باشه با دایه از این زوج میرم ش
به  بعد برم یوگا...داشتم قارچ های سول رو نگینی میکردم که زنگ در به صدا 
در اومد...یه دفه نمیدونم چی شد که دل شورم بیشتر شد استرسم باو زد و هم 

شامو برای  شد...چ ستم ول  صدای زنگ کار از د انیه بستم و دوباره ن 2زمان با 
 باز کردم

 من: من میرم باز کنم
کار  جا چی مت آیفون ت ااویری...این..ای این حال زارم رفتم ساا با  عد هم  ب
میکنه..خب تعجبی هم نداره درسااته با آرش دوسااته ولی اون که میدونه اون 
شاارکته...حاو که میبینم تعجب داره...با دسااتای لرزانم درو باز کردم...سااریع 

 وی آشیزخونهدویدم ت
 من: زینب..یه مرده اومده برو ببین چیکار داره

 زینب: چشم خانوم
زینب رفتم منم تو این فکر بودم که دلیل اومدن آراد چی میتونه باشااه...یعنی با 

 من کار داره؟
 چند دقیقه بعد زینب اومد...رفتم سمتش

 من: چی شد؟؟؟
 یدونستن شما خونه ایدزینب: آقا آراد اومدن...ظاهرا با شما کار دارن و م
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 :36قسمت 

 باری میومدن...دوست آرش خان هستن... 3با  2ماه  1زینب: نه خانوم ولی 
 من: باشه...خوبببب..تو وسایل پذیرایی رو بیار...

 زینب: اون میارم..
 با من کار داره...وایی با من کار داره...یعنی چی..چی کار داره؟؟؟

درباره آنا نباشااه به ساامت سااالن پذیرایی همین طور که دعا میکردم موضااوع 
میرفتم...دیدمش که کنار پنجره ی قدی با ژساات خاصاای وایساااده و با حالت 

 ع بی به بیرون نگاه میکنه
ستم چطور  ست پام و گم کرده بودم و نمیدون سرفه م لحتی کردم...د یه تک 

 بعد این همه مدت باهاش چطوری رفتار کنم....باوخره به حرف اومدم:
 ن: سالم...اینجا چیکار میکنیم

 پوزخند اع اب خورد کنی زد
 آراد:نیومدم که به تو سر بزنم اومدم باهات حرف بزنم..

در همین موقع صاادای قدم هایی رو شاانیدم که به طرفمون میومد...زینب و 
 سلوا بودن که با وسایل پذیرایی اومدن و میزو چیدن...

 سلوا: خانوم..چیزی وزم ندارید؟؟؟
 نه ممنونم دوتاییتون میتونید برید...اونا هم سراشون و انداختن پایینو رفتن من:

 آراد: خب...بیا بشین
 بی تفاوت نگاش کردم
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 من: همینجا راحتم
آراد بی حوصله خودشو انداخت رو راحتی و پوفی کشید و با صدا نسبتا بلندی 

 گفت:
 _گفتم بیا بشین اینجا

 و با دستش به راحتی اشاره کرد
شو  صدا سرم داد بزنه یا اینکه فکر کنه هر وقت ب واد میتونه  شتم  ست ندا دو
بلند کنه واسااه همین خیلی ریلکس و خونساارد رفتم ساامت راحتی و روش 

 نشستم...یه دفه پرسید:
 سالی که فرانسه بودی پیش آرش چه اتفاقاتی افتاد؟ 5آراد: توی اون 

بود...من اصال انتظار همچین سوالی و این سر آغاز بدب تی ها و رنک های من 
 رو نداشتم...گلوم خشک شده بو و نمیدونستم چی جواب بدم

 من: زندگیه ش  یه من به تو مربوط نیست
 آراد یه نیش ند زد:

شترک نبوده؟..نکنه  ش  ی؟..واقعا!...مطمئنی زندگیت احیانا م آراد: زندگیه 
 دم هان؟؟فکر کردی مجردی؟..یا شایدم فکر کردی من طالقت دا

 من)کمی صدامو باو بردم(: من اجباری زن تو شدم..یادت که نرفته..هان؟
قد کنیم قبول  ما ع گه نمی واسااتی  با...تو همون اول هم ا آراد: ببین دلر
شد...چیزی گفتی اون موقع؟؟..حتی جیکتم در نیود و یه  نمیکردی...اما چی 

رف عوض کنی..توی لب واسه اعتراض کردن باز نکردی...حاو هم نمی واد ح
 اون پنک سال چی شد؟ آرش چطور اومد تو زندگیت؟

 خواستم حرفی بزنم که آراد پرید وسط:
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 آراد: میدونم که...میدونم که آرش شوهرت نیست...آنا بچه ی کیه؟
ستم  شگیری کردم...نمی وا شده بود ولی از ری تنش پی شام جمع  شک تو چ ا

 خودم رو بازنده یا ضعیف نشون بدم:
نم نگفتم که آرش شااوهرمه...آنا هم که فوضااولیش به تو نیومده.. ولی من: م

 محض اطالعت برای اینکه از تنهایی در بیام اونو به فرزند خوندگی پذیرفتم
از یه طرف بغض داشاات به گلوم فشااار میوورد و نمیتونسااتم خوب فکر کنم یا 

 اشهفته بت میم بگیرم از یه طرف هم میترسیدم که آرش همه چیزو به آراد گ
 پوزخند زد:

آراد: جدا؟؟؟...پس چطوره که تاریخ تولد آنا فیکس با وقتیه که میتونه بعد از 
انجام کار ما باشاااه...دربارهی شااباهتش به خودت چی؟اونو چطور توجیح 

 میکنی؟...هان؟؟؟
وای نه... فهمید اوففف خدا خوشی آرامش به من نیومده...یه چیزی تو گوشم 

ست گفت: اون آرامش تو شدم...دلم می وا صال متوجه کلمه اون ن ههه...ولی ا
حالتی رو تو چهرم  که  یه کنم ولی خیلی سااعی کردم  یه کنم اون موقع گر گر

 تغییر ندم و موفق هم شدم
شه یعنی از خودمههه؟؟؟..هه  شبیه خودم با من: خب که چی مگه هر بچه که 

 واقعا چه مس ره
بینیم...باشااه اگه تو اینجور ادعا آراد: چه مساا ره نه؟؟؟..مساا ره بازی هم می

میکنی؟؟منم میگم که)دل تو دلم نبود(تو فردا با من میای و آنا روهم با خودت 
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میاری..با هم میریم بیمارستان تست دی ان ای میدیم من و آنا...اون وقت هم 
 معلوم میشه

 خواستم حرفی بزنم که پرید وسطش:
 

 :37قسمت 
کایت میکنم...تو هنوز زن منی..اگه باهام آراد: اگر هم نه بگی میرم ازت شاا

شکایت میکنم و میگم که زنم  شته رفته با یه مرد  5نیای میرم ازت  سال منو کا
تازه وقتی هم برمیگرده بچه تو بغل میاد...اون طوری هم قاضاای میگه  دیگه 

 باید دی ان ای بدید ولی من نمی وام کار به جاهای باریک بشه پس..فردا
 با استرس گفتم: پریدم تو حرفش

 من: باشه باشه...میریم تستم میدیم..اما..فردا نه فردا مهمونیه
 آراد: باشه پس همین اون میریم

 من: نه نه...اصال اوو که آنا اون نیستش
 آراد: کجاست میریم دنبالش

 من: لطفا بزارش برای پس فردا.
 تحمل ندارمآراد محکم گفت: نه...همین امروز...)بعد تک خنده ای کرد(من 

میدونسااتم با شااکایت تحدیدم میکنه منم از همین میترساایدم...ناچار قبول 
 کردم..با صدایی که از ته چاه در میومد گفتم:

 من: باشه
 پوزخند زد..آروم سوالی که تو ذهنم وول می ورد رو ازش پرسیدم

 من: اگه بچه ی تو بود اونو ازم میگیری؟
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 آراد: شاید... باید فکر کنم
فش انگار که چیزی تو دلم فرو ری ت یه چیزی رو ساارم آوار شااد و اون با حر

چیزی که تو سینم بود شکست...نمیتونستم کاری کنم چون کار از کار گذشته 
بود...حتی اون دیگه حتی مهم هم نبود کی بهش گفته ولی من از آرش و غزل 

 جر بکشم؟مطمئن بودم...اوفففف خدااااا آخه چرا من چرا من اینهمه باید ز
همین جور رو مبل نشسته بودمو سرمو تو دستام گرفته بودم که صدای باز شدن 
در بلند شد...ساعتو نگاه کردم...آنا رسیده بود...چند نانیه بعدش با سرو صدا 

 وارد شد...
 آنا: مامانننن...مامانن کجاییی...مامان من اومدممم

طرشااو بو کشاایدم، بلند شاادمو رفتم ساامتش و تو بغلم گرفتمش و عمیق ع
 متعجب پرسید:

 آنا: مامان؟؟؟...چی شده؟؟؟
 من: هیچی عزیزم...چیزی نشده

کمکش کردم تا کفشای اسیرت ناز کوچولوشو در بیاره...بعد کوله ی کیتی شو 
 در آوردم دستشو گرفتم..و به سمت سالن پذیرایی رفتیم

 با وارد شدنمون آنا آرادو دید:
 ه ای؟؟...خودتیییی؟آنا: هههه شما همون آقا پلیس

از لحن با مزش لب ند تل ی رو لبام نشااساات و از فکر اینکه شاااید بره بغض 
 مثله سیب تو گلوم گیر کرد
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آراد بهش لب ند زد و دستاشو براش باز کرد...آنا دستمو ول کرد و به سمت آراد 
 دویدو و رفت تو بغلش و آراد بلندش کرد..خندید و اونو تو هوا دور داد

 ا پلیسه اینجا چیکال میکنی؟؟آنا: آق
 آراد: برو آماده شو قراره باهم بریم بیرون کار داریم

 آنا: چیکال دالیم؟؟؟
 آراد خندید

 آراد: تو برو آماده شو خودت بعدا میفهمی 
 بعد گذاشتش زمین آنا هم اومد سمت من:

سه...بلیم  شیم بلیم بیلون با آقا پلی سامونو بیو امان بلیم مآنا: مامان مامان بیا لبا
 زود باش زودددد.

 و دستمو کشید و برد به سمت اتاق خودش
 آراد:

خیلی صاابر کردم...اوففف خدایا فکرشااو بکن...آنا دختر من باشااه...چقد 
گه  با بشاام ولی...ولی بهتره ا حب دلر بازم صاااا خوب..اینجوری هم میتونم 

زور سااال پیش اگه به  5خودش ب واد بیاد پیشاام...اصااال دوساات ندارم مثل 
بیارمش باز فرار کنه یا ب واد بره و دوباره تنهامون بزاره...ولی هر چی باشااه آنا 
شو تنها بزاره..دلربا از این رفتارا نداره...بعد  ست اون که نمیاد بچ دختر اونم ه
چند دقیقه اومدن...آنا با یه لباس آستین سه ربع خاکستری کمرنگ و یه شلوار 

سفید کوچول خیلی ناز شده بود...الهی جین صورتی کمرنگ و کفش اسیرت 
باباش قربونش برههه...)آقا من خل شااادم رفت(...همراهشاام عینک آفتابی 
صورتی  صورتی زده بود...و من نمیدونم  چرا دنیای دخترا  ساعت  صورتی و 
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شد...یه  شیکش وارد  صد البته  ساده و  سرش هم دلربا با تیپ  شت  رنگه...پ
ار خاکستری کمرنگ و کیف دستی کوچک و مانتو صورتی ملیح و شال و شلو

سفید زده بود...میبینم  ساعت  سفید اونم عینک آفتابی و  ستیش به رنگ  کفس 
باهم سااات میکنن مادر و دختر...به خودم نیم نگاهی انداختم کت و  خوب 

 شلوار خاکستری و پیرهن سفید...نه میبینم کال خانوادگی ست کردیم...
 

 :38قسمت 
ز به دوتاشون انداختم و باهم رفتیم سمت در..سوار ماشین یه نگاه تحسین آمی

 شدیمو رفتیم سمت آزمایشگاه
 وقتی رسیدیم آنا سریع پیاده شد

 آنا: عمووو..اینجا کجاست؟
 من: اینجا آزمایشگاه عزیزم

گاه  تامون ن به دو با نگرانی و کمی ترس  که داشااات  گاه کردم  با ن به دلر
غ نا رو ب نایی نکردم و آ به میکرد...اعت با رو هم گرفتم و  ل گرفتم و دسااات دلر

ساامت وروری آزمایشااگاه رفتیم...میدونسااتم که دلربا اون متعجب شااده که 
 حدسمم درست از آب در اومد:

 دلربا: ام..آراد داری چیکار میکنی؟
من: کار خاصاای نمیکنم دساات زن و بچمو گرفتم آوردم ببینم بچه مال خودم 

 هست یا نه
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نا: چی گفتی؟؟؟...زن چه ی  آ هه؟؟؟..من ب با زن تو مان دلر ما چه... و ب
 توهم؟؟؟

 آخی قربونش برم فقط ر دلربا رو درست تلفظ میکرد
 من: نمیدونم عزیزم داریم میریم تا ببینیم هستی یا نه

 آنا: یعنی چی؟؟؟
 به شوخی گفتم:

 من: یعنی پیت پیچی
 آنا: آها گلفتم

 ..بلند خندیدم وای خدا این دختر چرا اینقد شیرینه.
 رسیدیم به میز منشی:

 من: سالم
 منشی: سالم..بفرمایید؟؟؟

 من: اومدم برای آزمایش دی ان ای
شد.. شتن یه چیزی  شغول نو سر تکون داد و م شی  شو بلند  1من سر دقیقه بعد 

 کرد و برگه ای رو به طرفم گرفت...
 منشی: بفرمایید اون طرف بشینید...کمی طول میکشه..

 آزمایشگاه ها باید شلوغ باشن..ای وای چرا همیشه ی خدا 
 دقیقه بعد: 5رفتیم طرف صندلی هامون و نشستیم یه 

 آنا: وایییییی من خسته شدم...
 خندم گرفته بود هنوز که چیزی نگذشته که...

 اینچی در آورد و داد به آنا: 10دلربا از تو کیفش یه تبلت 
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 باشه؟؟دلربا: بیا بازی کن ولی فقط یه کم زیادم نبرش تو چشمات 
 آنا: باشه چشم...

نیم ساعت گذشت که باوخره نوبتمون شد..خیلی خوشحال شدم..سریع بلند 
 شدم:

 من: خب بلند شین دیگه نوبتمون شد چرا نشستین؟!
 آنا: می وایم بلیم کجا؟؟؟

 من: می وایم بریم آزمایش بدیم تا ببینیم من پدرت هستم یا نه...
 ..آنا: یعنی چی؟؟..من که بابا ندالم

 اخم کردم..یعنی چی دلربا به این بچه چی گفته بود؟؟آنا ادامه داد:
شحالی(هههه نکنه  سفل خیلی دوزی...)با خو آنا: مامان گفت که بابات لفته 

 بلگشتی؟؟..واییی پس منم دیگه بابا دال شدم...
 دلربا با صدای بمی گفت: هنوز چیزی مش ص نیست...

گفتم: خودمو خودت خ با  به دلر منم آروم  نا دختر  که آ یم  یدون م وب 
 هست..درست نمیگم؟؟؟

 دلربا جوابی نداد..هه جوابی هم نداشت که بده مثال می واست چی بگه؟؟
با دوتاشون رفتیم سمت اتاقی وارد که شدیم یه خانوم و آقا که به گمونم پرستار 

 و دکتر بودن اونجا حضور داشتن...
 من: سالم..

 کمکی از دستم بر میاد؟؟؟دکتر: سالم خوش اومدین..چه 
 من: اومدیم برای آزمایش دی ان ای..
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ستم بود رو به طرفش گرفتم...چند لحظه ای به برگه  و همزمان برگه ای که تو د
 نگاه کرد..

 دکتر: خب کی با کی آزمایش میده؟؟
 من: من و این خانوم کوچولو

 دکتر: خیلی خب آزمایش مو یا خون؟؟؟
 دلربا زود تر گفت: مو

چه بود و برای خون گرفتن دردش خود نا ب مم می واسااتم بگم مو چون آ
 میومد...خب هیت کدوممون دوست نداشتیم درد بکشه

 من: بله همون مو
همون خانومه که پرسااتار بود رفت و از توی کشااو یه قیچی بسااته بندی شااده 

 آورد..به طرفم گرفت
 

 :39قسمت 
 پرستار: بفرمایید

 قیچی رو ازش گرفتم.
 پشت اون پرده میتونید کارتونو انجام بدیدپرستار: 

 دست آنا رو گرفتم...دلربا هم دنبالمون اومد...با لحن جدی رو بهش گفتم:
 من: تو وزم نیست بیای...بشین رو صندلی

سمت اون  شو انداخت پایین و رفت  سر شاش دیدم... شک رو تو چ تا  4نم ا
 ی کردصندلی که گوشه ی اتاق بود و نشست و با انگشتاش باز
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پشت اون پرده  یه میز کوچک بود و روش چند تا پالستیک م  وم...کمی 
از موی خودم و آنا چیدم و انداختم توی اون پالسااتیکا..بردمشااون و دادم به 

 دکتر
 من: علی جان اگه میشه همین اون می وامش

 ساعتی طول میکشه 1دقیقه یا  45دکتر: یه 
 من: خیلی خب ممنون...دلربا بریم

 نفری از اتاق بیرون اومدیم 3شد و به طرفمون اومد و  بلند
 من: بیاین تو این فاصله بریم یه دوری بزنیم

رفتیم بیرون از آزمایشااگاه...رفتیم و ساامت یه بسااتنی فروشاای که روبه روش 
 پارک بود

من: شااما پیاده شااین برین اون طرف پارک منم میرم یه جایی پارک میکنم و 
 بستنی می رم و میام

 با: خیلی خبدلر
 پیاده شدن و رفتن تو پارک

منم رفتم ماشااینو یه جا پارک کردمو رفتم بسااتنی خریدمو رفتم ساامت پارک 
ست بود همونجا بودن...ولی  شن..که در سمت زمین بازی با احتمال دادم که 
گاه  ها ن چه  با ب نا  بازی آ به  ند محوی.. با لب  ته بود و  با نشااساا فقط دلر

ستم  ش سمتش گرفتم...اولش با تعجب و میکرد...رفتم کنارش ن ستنی رو  و ب
کمی ترس به ساامتم نگاه کرد فک کرد غریبساات ولی وقتی فهمید منم حالت 

 صورتش برگشت...بستنی رو ازم گرفت:
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 دلربا: ممنون
 من: از آرش شنیدم که فردا یه مهمونی گرفتی برای اومدنت

 دلربا با تردید پرسید:
 دلربا: آرش بهت قضیرو گفت؟

 م قضیه مگه قضیه دیگه ای هم هست؟من: کدو
 سال اتفاق افتاد 5دلربا: نه...ولی منظورم همین چیزاییه که تو این 

من: آره گفت...ولی بیشااتر درباره ی خودش بود..از وبه وی حرفاش حدس 
 زدم که آنا دختر من باشه وگرنه..تو که ازدواج نکردی یا حتی با آرش

راجب من چی فکر کردی..واقعا که...خب دلربا: خیلی بب شید...دیگه چی...
 حاو که خودتم میدونی آنا دخترته چه لزومی به دادن آزمایش بود؟

من: برای اینکه هم به تو نابت بشه که ادعا میکردی اون دخترم نیست هم اینکه 
 برگه ی آزمایش رو داشته باشم اگه یه وقتی فکر شکایت به سرم زد

 تند به طرفم برگشت:
 ایت؟؟؟دلربا: شک

 خونسرد گفتم
 من: خب آره چرا که نه

 دلربا: برای چی؟؟؟..دلیلت چیه؟؟؟
شاید  شاید..و خیلی از  شتن دخترم... شاید برای دا شاید برای تالفی... من: 

 های دیگه
 سال پیش مغرور تر شده بودم 5به زبونم نیووردم که شاید برای داشتن تو...از 

 بستنیمون شدیمدیگه حرفی زده نشد و مشغول خوردن 
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 آنا نفس نفس زنون به طرفمون اومد
 آنا: واییی خدا...خسته شدم...بستنی من کوووو؟؟؟

آیس پک شکالتی رو به سمتش گرفتم واسه اون آیس پک و واسه خودمو دلربا 
 بستنی کاسه ای گرفته بودم

 آنا: آخ جون آیس پک
س خوبی بعد شااروع کرد به خوردن...اومد وسااط منو دلربا نشااساات...چه ح

صال ق دمم این  شه درباره ی مهمونی با دلربا حرف بزنم...ا بود...اوه یادم با
 بود ولی بحث به آرش کشیده شد..تو خونه باهاش حرف میزنم

سطل زباله ای که تقریبا  سمت  شو تموم کرد و رفت  متر اونور تر  2آنا آیس پک
 شمیتم بنیمکت بود...آیس پکشو اونجا انداخت...آخ قربون دختر باش  

بعد از یکم قدم زدن برگشااتیم آزمایشااگاه..جواب آماده بود..با شااادی برگه ی 
 آزمایشو از همون دوست دکترم گرفتم

 
 :40قسمت 

دکتر: خب نمیدونم اون دقیقا باید تبریک بگم یا تسلیت اما معموو گزینه اول 
 صدق میکنه

 تر جانتو سرت دک به برگه نگاه کردم...چیییی آخه یعنی چرا...تبریکت ب وره
 درصد؟؟؟ 60من: آخه یعنی چی چرا فقط 

 دکتر خندید:
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درصاااد...تازه زیاد هم  60دکتر: خ خ..دوسااات گرامی آخه یعنی چی فقط 
ست...معموو دخترا  سر که نی ست بچه دختره پ شون برای  45یا  40ه صد در

 پدره ولی خب اینجوری هم پیش میاد
 اوکی پس اینجوریه

 من: خوب خیلی ممنون
 برگشتیم و سوار ماشین شدیم...دلربا قیافه ی گرفته ای داشت...

 دلربا:
نمیدونم آخر این داسااتان چی میشااه.اصااال نمیدونم باید چیکار کنم.عقلم به 
شه از اون  جایی قد نمیده.از یه طرف اون مهمونی که قراره آرش پدر آنا معرفی 

 عی آناستطرف هم امروز که آراد به همین راحتی فهمید که پدر واق
 داشت میرفت سمت خونه ی آرش...خب مثال کجا بره دیگه

 وقتی رسیدیم...در گوشم خم شد:
آراد: برو آنارو بزار خودت بیا باهات حرف دارم..باید یه سااری کار هارو انجام 

 بدیم
ست دیگه...آخ دلربا آخ خ...آخه تو چرا  ضانت آنا وای حتما کارای گرفتن ح

 اینقد بدب تی
 تکون دادم:فقط یه سر 

 من: آنا..عزیزم رسیدیم
یده  ناز خواب یدم آخی عزیزم خوابش برده بود...خیلی  گاه کردم د پشااتمو ن
 بود..نیم نگاهی به آراد انداختم که دیدم داره با یه لب ند محو بهش نگاه میکنه

 آروم پیاده شدمو در عقب رو باز کردم و آنارو بغل گرفتن و بردم سمت خونه
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ب مده زنگو زدم...در یه او تا اون آرش و دا یدونسااتم  خل.م از شاااد و رفتم دا
میومد...رفتم داخل خونه که دایه با  3بودن..شاایرین ب اطر دانشااگاه ساااعت 

 نگرانی خودشو بهم رسوند...
یدادی میری بیرون دلم  یه خبر م یه: ای وای دختر خدا نگم چکارت نکنه.. دا

 هزارتا را رفت..اصال چرا گوشیتو جواب نمیدادی؟
 انگشت اشارمو به حالت سکوت باو آوردم و به آنا که خواب بود اشاره کردم.

 دایه یه آها کوچیکی گفت و سرشو تکون داد.
منم رفتم طبقه باو و آنارو گذاشااتم تو ت تش و رفتم ساامت اتاق خودم دیدم 
شتم  شیمو نبرده بودم؟؟ برگ شیم رو ت ته..اههه یعنی من این همه مدت گو گو

 آرش و دایه نشستن...به گوشیم اشاره کردم. پایین دیدم
 من: یادم رفته بود ببرمش

 آرش: کجا بودی؟
 من: برگشتم باهم حرف میزنیم

 آرش: گفتم کجا بودی و اون هم کجا داری میری؟
 من: با آراد بودم...اونم دارم با آراد میرم

 پوزخند زد: کجا؟
 خونه آق شجاع خوبه تو چه

کارم  یدونم... باهم حرف میزنیم...فعال من: من چم داره و گفتم برگشااتم 
 خداحافظ...زود میام
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شین..آراد  سریع برگشتم و رفتم تو ما شون ندادمو  و دیگه فرصت حرف زدن به
 راه افتاد

 من: کجا قراره بریم؟
 آراد: خونه ی من

 به مسیر نگاه کردم...مسیر قبلی نبود
 من: ولی اینکه مسیر خونه نیست

 داره با خودش حرف میزنه..گفت: خیلی آروم انگار که
 آراد: پس هنوزم یادشه

 این با من بود؟
سیقی بیکالم گوش بدم...با اینکه اینقد تو  سعی کردم به مو دیگه حرفی نزدم و 

 سرم فکرای جور واجور وول می وره که دیگه نمیتونم یه کاری هم انجام بدم.
رفته...البته اون موقع هم اوه اوه اینجارو آقا تو منطقه باوشااهر خونه ی جدید گ

 باوشهر بود ولی این یکی جای بهتریه
یه جا که ایستاد به اطرافم نگاه کردم همه جا پر بود از خونه های ویالیی شیک 
شکی بلند میله ای زیبا..نمای  و پیک...با ریموت درو باز کرد...او وو یه در م

رفتیم داخل...یه  ویالش ساانگی بود...ساانگ های کرم رنگ...درو که باز کرد
مساایر ساانگ فرش شااده بود که فکر میکنم به پارکینگ ختم میشااد و لبه های 
سنگ فرش هم باغچه های کوچک بود...یه باغچه هم اطراف حیاط بود..البته 

 حیاط که چه عرض کنم باغی بود واسه خودش
 

 41قسمت 
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حوض همراه با فواره ی خیلی شاایک و همچنین اساات ر هم داشاات..ماشااینو 
 ارک کرد.بی حرف پیاده شدمپ

رفتیم ساامت در ورودی خونه.با کلید درو باز کردو رفت کنار تا من اول برم 
 داخل)نه بابا جنتلمن(رفتیم داخل

 آراد: بیا اینجا بشین
نفرش نشستم...اونم  2و به مبل های فیروزه و کرم اشاره کرد...رفتم و روی مبل 

 نفره که سر بود نشست 1روی مبل 
 اجبه چی می وای صحبت کنی؟من: خب ر

 آراد: درباره ی مهمونی فردا
 من: مهمونی فردا؟!

 آراد: آره
 من: خب چی؟

 آراد: اون مهمونی خونه من برگزار میشه..چو..
 من: چییی؟چرا؟!

آراد: صاابر کن تا حرفمو کامل بزنم....چون من پدر آنا هسااتم و همه باید اینو 
 بدونن

نبودیم اون وقت چه دلیلی برای نبودنمون ساااال  5من: اما چطوری؟..منو آنا 
 می وای بیاری؟

 خیلی ریلکس و بی یال گفت:
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آراد: خب تقریبا همه فهمیدن من یه پلیساام...واسااه همینم میگم که ب اطر 
 شغلی که من داشتم شماهارو فرستاده بودم اونجا پیش دوستم

 یپدرشمن: خب..ولی باید به من وقت بدی تا برای آنا توضیح بدم که تو 
آراد: باشااه اصااال هیت مشااکلی هم نیساات...ولی از فردا هم آنا میاد همینجا 

 زندگی میکنه
 من: یعنی چی که میاد همینجا زندگی میکنه یعنی نباید پیش مادرش باشه؟

ستار  شه میتونم ازدواج کنم ، میتونم براش پر آراد: من نگفتم که بی مادر بزرک 
 ای از بچه ی خودت مراقبت کنیبگیرم یا اگه تو می وای میتونی بی

 زیر دلم خالی شد...این چی میگفت؟
 من: یعنی..یعنی من بیام مثه یه پرستار از بچم مراقبت کنم؟

آراد: من همچین حرفی زدم؟..ولی آره چرا که نه اگه می وای میتونی این کارو 
که منم و توی خونه ی من  پدرش  نا پیش  بدی ولی هر چی هسااات آ جام  ان

 هست
 نا رو هرگز بهت نمیدم...نمیتونی اونو بدون مادر بزرک کنیمن: آ

آراد)پوزخند زد(: چرا بدون مادر..خب میرم ازدواج میکنم میگم اون مادرته نه 
 این

فکر کنم دود از ساارم بلند شااده بود کثافط انگار که رک خوابت دساات یه آدم 
 فتم:باشه...تو چشام حاله ی اشکی جمع شده بود و نمیدونم چرا یهو گ

 من: اما..اما من هنوز زنتم
 آراد: اونم راه حل داره...میریم طالق میگیریم
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اع ابم خیلی خورد شد...چشمامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم و دوباره باز 
 کردم

شی دارم هر بحثی یا هر حرفی در این رابطه داری  من: ببین آراد..ازت یه خواه
مه به ه عد...من  عد از مهمونی..ب یل قول این مهمونی رو  رو بزار ب فام ی 

شه ولی خودت بهشون  شه..با دادم...ولی حاو که میگی مهمونی تو خونه تو با
 خبر بده...منم دیگه می وام برم حرفاتو زدی منم شنیدمو جوابتو هم دادم

 آراد: اما یادت نره که آنا باید پیش من باشه
من: چرا باید؟ها چرا باید؟ چرا به اجبار اون منو دوست داره...نه پدری که این 
شو مجبور کرد از اونجا بره...یادت که  سر مادرش آورد یا اینکه اون مادر بالرو 
له  حام هایی  به تن که  بانی شااادم..این من نبودم  که قر ته...این من بودم  نرف

س تی هارو  سی بودم که همه ی این  به جون خرید بچرو به دنیا شدم...ولی ک
سال بزرک کرد..ولی توی  5 ، 4آورد خودش به تنهایی توی کشور غریب بچشو 

هام در  هایی  که منو از تن حامی داشااات...فقط آرش بود  یه  مدت فقط  این 
یا  به من گفت ب پدر خودش میدونه...آرش  نا اونو  نا بود...آ آورد..مراقب منو آ

فت من دوسااات دارم،گ باو ساارت ازدواج کنیم گ یه  یه ساااا ثه  فت بزار م
باشاام،شااوهرت باشاام...اما من قبول نکردم.قبول نکردم و چراشااو خودمم 

 نمیدونم اما من همیشه آرشو فقط دوست خودم میدونستم
 

 :42قسمت 
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شده...خیلی دیر  سهم خودمه بهت نمیدم...خیلی دیر  حاو هم دخترم رو که 
 شده آقای تهرانی

شده بود...رفتم  سرخ  سیژن بیرون صورتش  سمت در و از اون محیط بدون اک
اومدم...وقتی از خونه خارج شاادم..یه نفس عمیق کشاایدم..تازه فهمیدم که 
شم..حد  ضعیف با شده بودن...نه..نه من نباید  شکام باز مثل رودخونه روان  ا

 اقل جلوی اون...نه نه نمیزارم که آنارو از من بگیره اون دختره منه فقط من
ن برم خونه...می واسااتم راه برم و فکر کنم..قدم بزنم و خودمو نمی واسااتم او

 برای آینده ی نامعلومی که پیش رومه آماده کنم
به روزم  چه  جایی ببینی  جایی...ک هه غزل ک دلم غزلو می واسااات..آههه
سر بزنم  صال باهم حرف نزدیم...بهتره برم بهش  اومده...از وقتی اومدم ایران ا

 ی حداقل حال و هوای خودمم عوض میشهو سوپرایزش کنم..اینجور
سر خیابون و یه تاکسی گرفتم و آدرس خونه ی غزل رو دادم...خوب شد  رفتم 

 هنوز یادمه...
 اه منم که شانس ندارم...یک ساعته اینجا وایسادم کسی درو باز نمیکنه...

 :خانم
برگشتم طرف صدا..یه پیرزن که چادر مشکی سرش کرده بود و کیسه ای پر از 

 سبزی دستش بود
 من: با من بودید؟

 پیرزن: آره دخترم...کسی اینجا زندگی نمیکنه
 با تعجب پرسیدیم:

 من:واقعا؟ اما اینجا که منزل آقای نیکو بود...
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 پیرزن: درسته دخترم اما ار اینجا رفتن..
شون..تازه از خارج اومدم  ستم دختر ست غزل ه ستم...من دو من: اوه نمیدون

 ا نمیدونید کجا رفتن؟؟؟گفتم بیام پیشش شم
 پیرزن: نه دخترم نمیدونم...

 زیر لب تشکری کردم و رفتم  و همونطور که گفتم من کال شانس ندارم...
 آراد: 

اون موقع که حرف میزد دلم می واست برم و دهنشو گل بگیرم...اوفففف...آخه 
 احمق اگه میموندی من به بهترین نحو ازت مراقبت میکردم حامیت میشدم

ه خودم اومدم و دیدم که رفته..نیسااتش..اوفففف لعنتی..رفتم تو اتاق و درو ب
ید روی اون مهمونی متمرکز بشاام...آره توی اون  با یدم... محکم بهم کوب
مهمونی ارشاایا هم هساات...قراره چند تا از ساارگردا و همکارام رو به عنوان 

گوشه  ین م فیدوستام بیارم اینجا..تا حواسشون به عرشیا باشه..چند تا دورب
 کنار ویال ن ب کردم که قابل دید نیست..شب مهمونی اونارو روشن میکنم

باید اتاق آنا رو هم آماده کنم...زنگ زدم به پارسااا دوسااتم که کارش دیزاینر ، 
 دکوراسون داخلیه

 پارسا: بله؟
 من: سالم پارسا جان ، منم آراد خوبی؟

 کردی حتما باز کارت گیره آره؟پارسا: به به آقا آراد چه عجبی یادی از ما 
ستش آره داداش..میگم یکی از این دیزاینراتو که روحیه بچه گونش  من: خب را

 ساله آماده کنه 4خوبه رو بفرست بیاد خونم یکی از اتاقارو برای دختر بچه ی 
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 پارسا: اوکی...برای کی می وای؟
 من: می وام تا فردا آماده بشه

 ن نیرو رو میارم هزینش چطور باشه؟پارسا: آراد کارت س ت شد...م
 من: مهم نیست فقط سریع تر آمادش کن

 پارسا: اوکی خوب ما باید بریم خرید پس..تا بعد
 من: خداحافظ

خب حاو باید برم خرید...عروسااکو لباسااو باربیو ماربیو چمیدونم همین 
شه مامانمم که نمیتونم...د ست دارن...با دلربا که نمی تر خچیزایی که دخترا دو

ست ولییی خب از هیچی که بهتره به هر حال که بهتر  پایه همممم..آها یکی ه
 از هیچیه...پس زنگ زدم:

 فریما: جوونمم آراددد جوننن
عق حالم بهم خورد...ولی من که میدونم از خداشااه با من بیاد بیرون...لحنم 

 رو تا جای ممکن سرد کردم
 ی نداری میتونی همراهیم کنی؟من: سالم فریما من می وام برم خرید اگه کار

سالمتی کاری نمیکردم...آره چرا که نههه  شن...خوبم عزیزم  فریما: اوه چه خ
 می وای بری چی ب ریییی؟

 من: رفتیم اونجا میفهمی...تا یه ساعت دیگه دم خونتونم.
 با خوشحالی گفت: باشهه بابای ب*و*س...

تره  خ یکشاااه د م ن لت  جا خ کردم... طع  ق فی  حر ل 28بدون  ه ی ساااا
 ترشیده...والله...اه اه اه.

 دقیقه بود رفتم دوش بگیرم و بعد آماده شم تا برم خونشون 5و  5ساعت 
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از حموم بیرون اومدم موهامو سشوار کردم و حالت دادم و لباسامو هم پوشیدم 
شیده...خ خ فری  شتم و رفتم دنبال فری تر شکیمو بردا سوییت لندکروز م و 

 ترشیده
دقیقه با ناز و  6بهش اس دادم که پایینم...خانم بعد  دم خونشااون که رساایدم

عشااوه ی خرکی و درحالی که سااعی میکرد مثل مانکنا راه بره ولی کک و کوله 
 میرفت اومد

شو گرفتم...دیگه به  سه...جلو شد تا گونمو بب*و* شد ، خم  شین  شوار ما
 می وره..دخترهکاراش عادت کردم ولی نمیزارم پیش بره اونم هر بار تو ذوقش 

 ی آویزون...
پا نیسااات..سااوما هم اینکه اینقد  من: فریما اوو تو خیابونیم..دوما اینجا ارو

 جلف بازی در نیار
 فریما: اوففف باشه...درضمن اول هم سالم میکنن

 دیگه حرفی نزدم و آهنگ آرومی گذاشتم و به رانندگیم ادامه دادم
 

 :43قسمت 
 چیزای بچه بیشتر توش بود رفتم به سمت یکی از پاساژا که

 وقتی نگه داشتم...نگاهی به ساختمونش انداختم
 فریما: آم..آراد اینجا چی می وای دیگه؟

 من: بزودی میفهمی
 فریما: آخه یعنی چی ، بزودی میفهمی هم شد جواب؟
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 من: اینقد حرف نزن پیاده شو تا من برم یه جا پارک کنم
مت  یاده شاااد...منم رفتم ساا له اونم پ فاصاا جا  با این که یکم  نگ  پارکی

سره  ساژ که دیدم یه پ سمت ورودی پا شتم  شینو که پارک کردم برگ شت...ما دا
کنارش ایسااتاده و دارن باهم هرهر کرکر میکنن..به این صااحنه پوزخند زدم و 
خیلی خشک و جدی رفتم سمتشون...فریما تا منو دید نیششو بستو به حالت 

 استرس و ترس گفت:
 هه..آراد این پسره مزاحم شدهفریما: اهه

هه اون این انتظار داده من براش غیرتی بشم..قبل از اینکه من چیزی بگم پسره 
 سریع گفت:

 پسره: چی؟؟؟من اما...تو خودت جلومو گرفتی شماره دادی
 فریما: منننن!برو گمشو ناموس دزد اه اه اینقد بدم میاد از این پسرا

 به بحثشون محل ندادم و گفتم:
 ن: فریما زود باش راه بیفت کلی کار دارمم

 بعدم خودم جلوتر ازش راه رفتم
 اونم سریع اومد و بازومو چسبید

 فریما: آراد...به خدا خو...
شد اینقد هم خودتو به  شو در میاری زود باش دیر  شور سه داری  من: اه دیگه ب

 من نچسبون
 فریما: اه حاو مگه چی میشه

من زن و بچه دارم اه اه دختره ی بی حیا...بعدم  پیت پیچی میشه...خو اوسکول
 با اکراه دستشو از دور بازوم در آورد
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ستم  سمتش..که دوباره د شیک لباس بچه گونه دید...رفتم  شمم یه مغازه ی  چ
 کشیده شد...واییی خدا این انگار بی یال ما نمیشه

 من: باز چیه
 با اون صدای جیغ جیغوش گفت:

 ی می وای آخه توفریما: توی اون مغازه چ
سعی میکردم کنترلش  صدایی که  شتمو با  شده بود...برگ دیگه زیاد از حد پرو 

 کنم گفتم:
 من: آخه به تو چه اگه می وای میتونی بری

 یه پوفی کرد و:
 فریما: باشه بریممم

شنده که یه دختره  سالم کردم اونم خوش  25یا  24رفتیم داخل به فرو ساله بود 
 آمد گفت:
 ساله می وام... 5_4د چند تا لباس برای یه دختر بچه ی من: بب شی

 دختر: یه چند لحظه صبر کنید اون چند تا جنس میارم ببینید
در عرض چند دقیقه چند تا لباس آورد خیلی لباساااای نازی بود چند تا شااو 
انت اب کردمو اومدم بیرون...هه فریما دیگه از ترسااش هیت حرفی نزد وگرنه 

 میدونست که همینجا ولش میکنم میرماگه میزد 
 حاو باید بریم تا براش عروسک و باربی و نمیدونم از این چیزا ب رم

 تو طبقه اول که عروسک فروشی ندیدم رفتیم طبقه باو.
 همینجور که میرفتیم رسیدیم به یه عروسک فروشیه تقریبا بزرک:
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 فریما: میگم..آرمین بچه دار شده من خبر ندارم؟
 بچه دار بودم تو خبر ندارینه من 

گه چیزی  کت شاااد و دی نداختم...ساااا های معروفمو بهش ا گا یکی از ن
 نگفت...رفتیم اون تو

شه من اینجا  شگل با سک و باربی ب ر که خو شت عرو من: نگا کن...برو یه م
 میشینم

 فریما: باشه ولی من خیلی کنجکاوم بدونم اینارو برای کی می وای؟
 دوستام من: برای یچه ی یکی از

 فریما: اوووومممم کدوم دوستت؟
 من: تو نمیشناسی..آرش

 یهو دوتا ابروهاش پرید باو...شک کردم
 من: میشناسیش؟

 فریما: نه
 من: پس چرا تعجب کردی.

 فریما: چون نمیشناختمش تعجب کردم
تو گفتی منم باور کردم آخه چرا باید برای کساای که نمشااناساایمش تعجب  

 ینکرد؟دیوونست به خدا ا
 

 :44قسمت 
بشر...سرمو به چپ و راست تکون دادم و رفتم سمت صندلی گوشه ی مغازه  

 نشستم
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دقیقه بعد صااادام زد...رفتم نگا کردم...اهههه اینکه مغازرو خالی  20حدود 
کرده...از عروسک پشمی بگیر تا باربی و لباس اضافه ی باربی و لگو و از این 

شه دیدی یهو بکنه تو سال 4چیزا...آخه تو بگو ببینم بچه  ه لگو مگو حالیش می
دهنش...البته دختر من اینجوری نیساات ولی خب نه...لگو هارو برداشااتم و 

 گذاشتم سر جاهاشون
 فریما: اهههه چرا برداشتیشون؟

 سالشه 4من: بچه هه فقط 
 فریما: اوکی

خواستم حساب کنم که گوشیم زنگ خورد...پارسا)دیزاینر(بود..کارتو دادم به 
 یما و از مغازه اومدم بیرون جواب دادم:فر

 من: الو؟
پارسااا: سااالم آراد چیزایی که خواسااتی خریدم فقط کی میری خونه تا بیایم 

 ن بشون کنیم؟
 و نیم خونه هستم بیاین.. 9من: آها دستت درد نکنه...من 

 پارسا: باشه پسر فعال خدافظ
 من: خدافظ

 برداشتیم و بردیم بیرون...رفتم تو مغازه و با فریما کیسه هارو 
 فریما: کی بود؟
 اوففف به تو چه
 من: دوستم بود
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 فریما: کدوم دوستت همون آرش؟
 هه چه اسمشم یادش مونده...حاو من یه چیزی گفتم

 من: آره آره...بیا بریم حاو
شدیم...باید زود  سوار  شتیم و  سه های خریدو کذا شین و کی سمت ما رفتیم 

 نه برمیگشتم...فریمارو میفرستادم خو
 فریما: آرادددد..بریم یه جا شام ب وریم؟؟؟..من یه جای خوب میشناسم
 من: نه فریما من جایی کار دارم تازه دیرمم شده باید سریع خودمو برسونم

 فریما: کجا آخههه
 ع بانی شدم دیگه داشت از حد قرمز عبور میکرد

 من: جایی کار دارم دیگههه مگه همه چیرو باید بدونی
 دیگه ساکت شد و حرفی نزد میدونستم بغض کرده ولی برام مهمه نبود

 رسیدم در خونشون...خیلی سرد گفتم:
 من: ممنون از اینکه همراهیم کردی

 خب این حرفم بدتر از گمشو پایین بود میدونم
 فریما: خواهش میکنم..بابای بعد یه ب*و*س فرستاد و رفت

 اهههه چندش
پارسااا اینا هم اومدن...بعد از پذیراییی کوچیکی  رفتم خونه...چند دقیقه بعد

شون دادم  سی بود رو نشون که ازشون کردم یه اتاقی که رنگ دیوارش بنفش و یا
شروع کردن...رفتم تا  سس کنن و اونا هم  و گفتم اینجا رو تبدیل به یه اتاق پرن
هارو میدونه...بهش زنگ زدم و ازش  ماجرا  به آرمین زنگ بزنم اون همه ی 

 استم به تمام فامیل خبر بده برای مهمونیخو
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 خودمم به کیان زنگ زدم و دعوتش کردم اونم گفت که با نامزدش غزل میاد
ساعت  سا رو هم به  1حدود  سکا و لبا شد چیدن عرو بود که کار بچه ها تموم 

شدم برای خواب...قبل از  سیرده بودم...بعد اینکه رفتن منم آماده  همون دخترا 
 به دلربا اس دادم: فردا بعد مهد کودک آنا خودم میرم دنبالش اینکه ب وابم

 بعدم دیگه گرفتم خوابیدم
 دلربا:

اصااال خوابم نمیبرد...کنار ت ت آنا نشااسااته بودم و به صااورت ماهش زل زده 
که لرزش  خه من چطوری ازش دل بکنم...محو چهرش شاااده بودم  بودم...آ
ساعتو نگاه  شلوارم بود رو حس کردم...درش آوردم و اول  شیم که تو جیب  گو

 ود...:دقیقه بود یعنی کیه؟...اس ام اس رو باز کردم...آراد ب 12و  1کردم 
شو بلده..خب از این  س فردا بعد مهد کودک آنا خودم میرم دنبالش...یعنی آدر

 مرد هر کاری بر میاد..ولی براش آدرسو اس کردم
 بعدم رفتم و خوابیدم...صبح بیدارش کردم و بعد صبحونش:

 من: آنا عزیزم...امروز بعد مهد منتظر راننده نباش..بابا آرادت میاد
 .مگه عمو آراد بابامه؟آنا: بابا آرادددد..

 من: آره عزیزم
 آنا: یعنی من دیگه بابا دارم؟یه بابای واقعیی؟

 من: آره عزیزم
 آنا: ولی چطوری
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باهم رفتیم خونه خودت ازش بیرس امشاااب هم همه اونجا  من: حاو وقتی 
 دعوتیم برات لباس هم گذاشتم

 آنا: باشه مامانی
 

 :45قسمت 
 ب*و*سش کردمو گفتم:

 برو دیرت میشه من: خب دیگه
 اونم خداحافظی کرد و رفت..منم که سرم خیلی درد میکرد رفتم و خوابیدم

 آراد: 
ساعتو نگاه میکردم...چه خوب خود  شرکت دل تو دلم نبود...همش  امروز تو 
دلربا برام آدرس و فرستاد...اصال حواسم نبود...اوففف بعد کلی انتظار ساعت 

 بود و با دوستش حرف میزد شد رفتم دنبالش توی مهد نشسته 12
 رفتم پیشش:

 من: آنا
 برگشت منو دید...پرید بغلم

 آنا: سالم بابایییی
 آی خدا میدونه اون موقع چه حسی داشتم

 دوستش با تعجب اومد سمتمون:
 دوست آنا: آنا مگه تو بابا داری؟؟

 آنا: بله که بابا دارم پس چی؟
 تو ماشین.چون دیگه طاقت نداشتم زودی بردمش و گذاشتمش 
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 آنا: میدونی من خیلی دوست داشتم یه بابا داشته باشم.
 من: خب حاو که داری

 آنا: آله ولی چال اینقد دیل اومدی پیشم؟
 من: خب راستش عزیزم من یکم مشکل و درگیری داشتم واسه همین

 هه خبر نداشت خود مامانش اینکارو کرده بود
 قالله بیوشم لو آولدمآنا: آها...وستی من لباسمو که امشب 

 من: اما من یه لباس دیگه برات خریده بودما
 آنا:چه لباسی

 من: یه لباس پرنسسی
 آنا: خب لباس خودم پلنسسیه ولی باید ببینم کدومش قشنگ تره

 تقریبا رسیده بودی که آنا پرسید:
 آنا: بابایی..مامانم نمیاد پیش ما

 من: خبببب..هنوز معلوم نیست عزیزم
 یگه حرفی نزد رفتیم داخلآنا هم د

 آنا: بابایی من گشنمه
 اوه اوه اصال یادم نبود

 من: آم باشه عزیزم اون یه چیزی سفارش میدم
آنا: اه نه..مامان گفته چیزای بیلون خوب نیسااتن واسااه همینم باید خودت غذا 

 درست کنی
 با قیافه ی پکری بهش زل زدم که موزی خندید
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 نیستیی؟؟؟اشکال نداره باهم درست میکنیمآنا: چیههه..نکنه بلد 
 هوممم آره فکر بدی هم نیستا

 )چند دقیقه بعد(:
 آراد: وایییییی خدایا آنا اونجا همه سسی کردی.

 آنا: اشکال ندالههه
 و بلند بلند خندید ای خدا من از دست این چیکار کنم

.یه نگاه مواد ماکارونی رو بزور درساات کردیم و ماکارونی ها هم پ ته بودن..
 کلی به آشیزخونه انداختم...قیافم رفت توهم...اه اه اینجا دیگه چه وعضشه

 1خوردیم...آنا رفت تا  2 3باوخره بعد کلی دنگ و فنگ ناهارمونو ساااعت 

به اساارار  ته بودم  گاه گرف قت آرایشاا نه چون براش و حت ک سااااعتی اسااترا
ما قر خانوم از اون برا  قدیم  تی شاااده..می واد خودش...دخترا هم دخترای 

شه...به دوتا کارگر یکی زن و  شو بابلین چمیفهمم بابلیس چیه می واد بک موها
 یکی مرد زنگ زدم تا بیان یه دستی به اینجا بکشن

آرایشااگر اومد منم آنا رو بیدار کردم تا هم بره حموم هم موهاشااو  3ساااعت 
 درست کنه

 ه؟؟؟خودمم به آرمین و کیان زنگ زدم تا ببینم اوضاع ردیف
بود که کارگرا و آرایشگر دوتاشون کارشون تموم  7همه چی خوب بود...ساعت 

شااده بود و رفته بودن...آنا لباساای که من خریده بودم رو پوشااید..راسااتی از 
اتاقشم خیلی خوشش اومد...منم که آماده بودم...آنا هم اومده بود پیشم و منم 

سر  صلم  صدقش میرفتماونم هی میگفت حو سر هی قربون  صلم  رفته ، حو
 رفته
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و نیم بود یا آرمینه یا کیان یا...دلربا...رفتم ساامت  7زنگ در خورد...ساااعت 
 آیفون دلربا بود

 درو زدم و اومد داخل
 آنا: کی بود بابایی؟
 من: مامانت اومده

 آنا: اخ جون آخ جوننن
شال حر  یرزنگ در خونه خورد آنا با دو رفت و در ورودی رو باز کرد و دلربا با 

و پالتوش پوساات ساافیدش اومد تو...چون پالتوش بلند بود...لباس شاابش رو 
پوشااونده بود...یکی از خدمه ها به طرفش رفت و وسااایلشااو ازش گرفت...تو 
اون لباس فوق العاده شاااده بود: یه لباس آبی کاربنی که تو تنش خیلی خوش 

 فرم نشسته بود...ارکستر صدام زد
من فقط ساارمو تکون دادم همه حواساام  همش یه مشاات چرتو پرت گفت که

 پیش دلربا بود....برگشتم دیدم
 

 :46قسمت 
دیدم دلربا روی مبل نشسته و آنا خیلی ناز تو بغلشه و داره نوازشش میکنه..رفتم 

 پیششون
 من: مادر و دختر خوب باهم خلوت کردینا

 دلربا لب ند محوی زد..آنارو آورد پایین:
 تاقت بازی کن تا من صدات کنم بیای پاییندلربا: دخترم برو تو همون ا
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 وقتی آنا رفت کنارش نشستم
 دلربا:

 دلم خیلی براش تنگ شده بود برای...دوتاشون
 از نزدیکی زیاد از حدش کمی معذب شده بودم

 آراد: چه خبرا..خوبی؟!
 من: سالمتی...مرسی خوبم..تو چی؟

 آراد: ممنون.
 دستشو گذاشت رو دستم:

 و انا از این به بعد همینجا زندگی میکنینآراد: دلربا...تو 
 هه هه حتما چشم هرچی شما گفتید عالی جناب

 من: ولی
 پرید وسط حرفم:

آراد: ولی و اما و اگر نداره...دلربا من هنوز تو رو دوساات دارم...میدونم اوایل 
شه بازم یه آدمه دل  سی هم اینجوری با سنگی و مغرور بودم..اما هر ک ی ی و 

 ضمن اونجایی که هستی خونه ی یه پسر نامحرم مجرده...داره...در 
 بعدم تو اگه به من میگفتی حالمه ای من میومدم..پای کارم وامیستادم و

 من: آراد...لطفا بزار برای بعد
 توی همین موقع در ورودی باز شد و دوتا چهره ی آشنا وارد شدن

قد هیکلش مات و مبهوت شاااده بودم...چ یاااااا... خدا پر شاااده بود  وایییی 
قربونش برم...بلند شاادمو سااریع دویدم ساامتش اونم دسااتاشااو باز کرد و 
همدیگرو بغل کردیم باوخره تونسااتم ببینمش...چند دقیقه همینجوری تو بغد 
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سرمو بلند  صال غزل اینجا چیکار میکنه؟؟؟... هم بودیم که تازه یادم اومد که ا
 کردم

 من: غزللل
 غزل: دلییی
 عزیزم...اینجا چیکار میکنی تووومن: وایییی 

غزل: بی معرفت حتی یه خبرم از من نگرفتی...دساات منو ول کرد رفت و کنار 
 دوست آراد که اگه یادم باشه اسمش کیان بود ایستاد و دستاشو گرفت:

 سال و نیمه که نامزدیم 1غزل: ما باهم 
 مجیغ خفه ای از سر خوشحالی کشیدم و رفتم سمتش دوباره بغلش کرد

 من: وایییی مبارک باشه...عزیزم
 از بغلش بیرون اومدم و رو به کیان گفتم:

 برای شما هم مبارک باشه...انشاءلله به پای هم پیر شید
 کیان: خیلی ممنون

کم کم مهمونا هم اومدن...فریما همش به آراد میچساابید از چند سااال پیش 
شده بود...مریم جون)مادر آراد( وقتی منو شتر  شش بی م دید...با گریه بغل آرای

 کرد
 سال 5مریم: وایییی عزیزکممم...کجا بودی این 

 و از این حرفا



 النا

 

157 

آرمین و ارشیا و آرش و چند تا پسر دیگه هم بودن که طبق معمول دخترا با تیپ 
مه آراد هیت خبری  نا قه زده بودن...از بر های عجق و وجق دورشااون حل

 نکردم برم ازش بیرسم نداشتم..سر دوتامونم اونقدر شلوغ بود که وقت
 باوخره وقت شام شد...آراد میکروفن رو از دی جی گرفت و خودش گفت

ضوع مهم  شید تا یه مو سالن جمع  شام همگی توی  آراد: مهمونای عزیز بعد 
ستفاده  سلف ا شام به باغ برید و از  رو باهاتون در میون بزارم...حاو هم برای 

 کنید
 ش آراد:جمعیت سالن که کم تر شد رفتم پی

 من: آراد...می وای بهشون چی بگی؟؟؟
 آراد: بیا بریم اتا...

یهو فریما )که ای خداکنه از این دنیا محو بشاااه( پرید وسااط حرفش با اون 
 صدای جیغ جیغوش که کش دارشم کرده بود گفت

 فریما: اهههه دلربا جوووننن...خوش اومدی
 هر هر هر تو خونه ی خودم به خودم میگه خوش اومدی

 من: مرسی عزیزم من چند هفته ای میشه که برگشتم
قیافش رفت توهم...خ  خ میدونستم منظورش خوش اومدن به خونه ی آراد 

 بوده ولی اینجوری چزوندمش
 من: آراد داشتی میگفتی؟

 آرادم که میدونم از خداش بود این دختررو قهوه ای کنه گفت
 آراد: بیا بریم اتاقم عزیزممم
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 :47قسمت 
 دستشو گذاشت پشت کمرومو باهم رفتیم باوبعد 

 تا وارد اتاق شدیم...همزمان گفتیم
 من و آراد: اه دختره ی...

با  که دیدم اوم داره  گاه کردم  جب بهش ن با تع تاده  فاقی اف چه ات یدم  یهو فهم
به خودمون اومدیم که سااریع  نانیه بعد  همون حالت منو نگاه میکنه...چند 

 گفت:
سه آراد: ببین جریان ا ستادم خارج وا شماهارو فر ینه...من چون یه پلیس بودم 

 امنیت خودتون....همین بعد چند سال هم اون شماها برگشتین
 من: اون وقت اونایی که پایینن همه میدونن تو پلیسی؟

 آراد: آره تقریبا اونا هم تازه فهمیدن
 من: آها

 آراد: حاو بیا بریم شام ب وریم
 نا هم شام بدم...کجاست؟من: آره راستی باید به آ

 آراد: نگران نباش...بچه ها پیش پرستارن
 من: پرستار؟

 آراد: آره دو نفرو آوردم امشب مراقب بچه ها باشن
 من: خب باشه بریم پیششون من به آنا شام بدم بعدشم باید ب وابه

یا بریم ماهم یه چیزی  تا اون شاااام بچه هارو دادن...ب آراد: نگران نباش اونا 
 یمب ور
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رفتیم پایین...شام سلف سرویسی بود که میزا همه پشت ویال بود...مشعل ها 
ی پایه بلند که آتیش هاشون ر*ق*صون شعله میکشیدن...میزهایی هم اونجا 

 چیده شده بود رفتم طرف غذاها که آراد گفت:
 آراد: کجااا؟

 من: بریم شام ب وریم دیگه!
 آراد: بیا میز ما این طرفه

شید به ته باغ یه میز دونفره اینو با لحن  ستمو گرفت و ک صی گفت و بعد د خا
صداش  شام بودم که  شده بود برد...محو اون میز  صورت زیبایی چیده  که به 

 گوشمو نوازش داد:
 آراد: اینم تالفی شام عروسیه

 برگشتمو ناباورانه بهش زل زدم
 نه بابا از این کارا هم بلدههه

 زده بودم که در گوشم گفت:هنوز هم با بهت به میز شام زل 
 آراد: نمی وای بشینی غذا سر شدا!

که میدونسااتم خامش میکنه بهش نگاه کردم...وقتی  با نگاه م  ااوصاام 
 چشمامو دید با یه اخم قشنگ:

 آراد: گفته بودم از این نگاه ها نکن اینجا جاش نیست
 نمیدونم چرا ی م آب شده بود و دوست داشتم شیطونی کنم

خندیدم اونم یه لب ند زد و منو به سمت میز هدایت کرد...نشستم و به حرفش 
 اونم نشست...خیلی خانمانه قاشق و برداشتم

 من: خب اول چی ب وریم؟
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 آراد: هنوزم که شکمویی...دوست ندارم چاق تر بشی
 من: هههه یعنی من اون چاقم؟

 آراد: نه عزیزم تو مانکنی 
 بعد خودشم زد زیر خنده

ستم داره شوخی میکنه چون من اصال چاق نبودم حتی خیلیا هم کوفت..میدون
 که امشب منو دیدن میگفتن چقد وغر شدی

ستم  شتیمو و من تا اولین لقمرو می وا شده بردا دوتامون یکم از جوجه کبابی 
 بزارم تو دهنم یه صدای جیغ مانندی گفت:

 _آرادد...
 آراد:

شم.. شم نزدیک بود کر ب صداش تو گو ستم افتاد تواز انعکاس  شق از تو د  قا
 بشقاب غذا...اههه گندت بزنن

 منو دلربا سرامونو بلند کردیم
 صدام ع بی بود:

 من: چیه؟
 فریما: مگه نمی وای شام ب وری؟

 من: مگه کوری نمیبینی دارم چیکار میکنم؟
 فریما یه نگاه تحقیر آمیز به دلربا انداخت که من چندشم شد دختره ی بیشعور

 ای کنار دلربا غذا ب وری؟فریما: می و
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شم نیومد..یه  صال از این حرفش خو سادت میداد...ا لحنش بوی حقارت و ح
 جوری میگه انگار کنار یه معتاد یا یه دختر هزره نشستم

 من: آره مشکلیه؟؟؟تو هم برو غذاتو ب ور دیگه!
با اینجوری  که جلوی دلر فک نمیکرد  هه  گام کرد  ته ن باورف به ابروی  ما  فری

 ش حرف بزنم..به همین خیال باش که بیام تو سر یه میز بشینمباها
 من: برو دیگه

 اونم با ع بانیت باهاشو کوبوند زمین و رفت
 دلربا: چرا اینو گفت؟

 بی خیال گفتم:
شه... شم دنبال شه همین جوریه...کنه مثه زالو...فک میکنه من چ  28من: همی

 سالشه هنوز شوهر نکرده ترشیده
 دلربا ریز ریز خندیدیمبعدم خودمو 

 شاممونو که خودیم ما و همه ی مهمونا رفتیم توی سالن همه بودن...
به  یه چیزی بگم...این جشاان هم  به همتون  ید  با خب مهمونای عزیز  من: 

 افت ار برگشتن دلربا و هم..تالفی شب عروسی ما دوتا بود
 یکی بلند گفت: 

 _کدوم دوتا؟
 

 :48قسمت 
 من: من..و دلربا
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مه  ها ه گا یدم زیر این ن که فهم گاه کردم  با ن به دلر گامون کردن  جب ن با تع
 معذب شده

نا بود هم  با بود اساامش آ نار دلر به بیشااتر ک خب اون دختری هم  من: 
دخترمونه...من دلربا و آنا رو فرسااتادم خارج چون یه پلیس بودم و این کمی 

س تید من پلیبرای خانواده ی من خطر داشت...خب تقریبا همتونم که میدونس
 هستم

چند دقیقه بعد که اوضاااع به حالت خودش برگشاات خیلیا برای تبریک اومدن 
 طرفمون

 بعد هم نوبت فریما رسید
فریما: چ..چرا نگفتی آراد...من از هر دوسااتی به تو نزدیک تر بودم...اصااال تو 

 قرار بود با من ازدواج کنی
 دیگه داشت زیادی چرت و پرت میگفت

 همچین قراری رو گذاشنیم که نفهمیدم؟من: ما کی 
ساااله باهم ازدواج  6اصااال کی گفته بوده که من با تو ازدواج کنم؟؟؟منو دلربا 
 کردیم...اونوقت تو داری چی بلغور میکنی واسه خودت؟

 فریما: اما من دختر عمتم.
من: خب باشاای...که چی؟؟مگه همه ی دختر عمه ها با پساار دایی هاشااون 

 ازدواج میکنن؟
 دیگه چیزی نگفت و اینبار کال از مهمونی رفت...بهتر شرش کم شد
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یه دفه موزیک آرومی پ ش شااد و دی جی از همه ی زوج ها دعوت کرد که 
 بیان و بر*ق*صن
 به دلربا نگاه کردم

دلربا هم به من نگاه کرد..آروم دسااتشااو تو دسااتم گرفتم و با نگام به ر*ق*م 
به دنبالم اومد به  دعوتش کردم...اونم  و توی پیسااات ر*ق*م آروم شااروع 

ر*ق*صاایدن کردیم...دسااتامو پشاات کمر باریکش گذاشااتم و شااروع به 
سته کننده  صیدن کردیم...بعد دو دور ر*ق*م دیگه از اون جمعیت خ ر*ق*
ستیم...بی  ش سمت مبل های نزدیک بار رفتیم اونجا ن صله گرفتیم...باهم به  فا

 مقدمه گفتم:
 یاین همینجا زندگی میکنیدمن: از فردا به بعد دیگه م

 دلربا: چی؟
 من: من می وام زن و بچم پیش خودم باشن

 شیطون گفت:
 دلربا: آهااا..اون وقت مگه تو نمی واستی ازم شکایت کنی؟

 دستاشو تو دستام گرفتم:
شه...تو نمیدونی توی اون  سال  5من: دلم طاقت نمیاره دلربا...دلم بی قرار می

شیدم...وقتی اومدی  خیلی خودمو گرفتم تا مثل قبل در برابرت مغرور و چی ک
شد وقتی که فهمیدم یه دختر دارم...یه دختر که از  شد...ن شم اما..ن سنگدل با

 وجود منو توهه
 مهربون گفت:

 دلربا: آراد بهت نمیاد تیریپ عاشقی برداری ها
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 زود جبهه گرفتم
 من: ای بابا یه بار تو عمرم خواستم رمانتیک بازی درآرم

 ربا: خیلی خب خیلی خب ادامه بده عزیزمدل
 تا خواستم حرفی بزنم
 ارشیا: به به  مرغ عشقا

 با غیض بهش نگاه کردم که با یه پوزخند بهمون نگاه میکرد
 دلربا: سالم ارشیا

ارشاایا: مهمونیه خوبیه آراد خان ولی یه کاری برام پیش اومد مجبورم که برم و 
 نوناومدم خداحافظی کنم...بابت جشن مم

 من: خواهش میکنم...خداحافظ
 دلربا:

وا اینا چشونه؟؟؟انگار دارن تو جنگ باهم صحبت میکنن..حرفاشون انگار از 
 صد تا فحش هم بدتره..وقتی ارشیا رفت:

 من: آراد این چه وعضه حرف زدنه دوتاتون چرا اینجوری کردین؟
 آراد: بعدا برات تعریف میکنم...فردا میگم برات

ده بودم ببینم چی شاااده ولی خب دیگه خودش گفت برام خیلی کنجکاو شااا
 میگه

شدم که برام پیش  شه...بلند  شدم چرا این مهمونی تموم نمی سته  وایییی خدا خ
 آنا...آراد دستمو گرفت

 آراد: کجا میری؟
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 من: می وام برم به آنا سر بزنم
 آراد: باشه منم میام

 دملب ندی زدمو باهم رفتیم باو اتاق آنارو ندیده بو
 

 :49قسمت 
 من: اتاقش کدومه؟

صورتی با تزمینات که  سب  سفید بود که روش یه برچ سمتی که یه در  منو برد 
درو باز کرد و رفتیم تو...نور بنفش آباژور تمام اتاق  welcomeروش نوشااته بود 

سمت ت ت دوتامون محو  شت رفتیم  شگل هم دا رو گرفته بود...یه ت ت خو
 صورت نازش شده بودیم

 حاو میبینم چقد شبیه توعهمن: 
 آراد: اصال...به مامان خوشگلش رفته...

آروم خندیدم...پیشاام وایساااد...کمرمو گرفت و منو برگردوند به چشاامام نگا 
یش  ه مرا ه نم  م بود  ن بد  لی  ی واسااات و م چی  نم اون  یدو م کرد...

 کنم)خاککککک خیلی بی حیا شدی(
د و با نگاهش ازم اجازه همینجور که نگاهش بین لبام و چشاامام در گردش بو

شت خیلی  شو رو لبام گذا سرش و آورد جلو..جلوترو جلوتر...و لبا میگرفت 
شده  سید...لبامو به بازی گرفته بود...همینجور توی کارمون غرق  نرم میب*و*
شدیم این کی بود دیگه...یه  سریع از هم جدا  شد و...ههههه  بودیم که درباز 

 تاق و زل زده به مادختر با لباس پوشیده اومده تو ا
 دختره: بب شید
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 و بعد سریع رفت بیرون...اوفف داغ کرده بودم در حد ولیگا....اوفف
تو حال خودم بودم که سااریع یه ب*و*سااه ی کوچیک از لبم گرفت و سااریع 

 رفت سمت در :
 آراد: بهتره دیگه بریم پایین مهمونا کم کم دارن میرن

شب ب یر  سم تف مالی و  صه بعد از مرا سرمو تکون دادم و باهم رفتیم...خال
 بود...چشام اصال باز نمیشد 3مهمونا رفتن ولی دیگه همه رفته بودن ساعت 

 اصال نمی واستم به این فکر کنم که پیش آراد ب وابم...نه..هنوز آماده نبودم
 آراد: دلربا...بیا بریم ب وابیم

 که فهمیدیه جوری نگاش کردم 
قانونیمی  با اینکه زن  آراد: میدونم عزیزم..میدونم که نمیتونی پیشاام ب وابی 

 ولی خب...از قبل گفتم یه اتاق واست آماده کنن..کنار اتاق خودمو آنا
 من: ممنون

 آراد: حاو..حاو بیا یه ذره بریم تو اتاق من
 به لحن شیطونش خندیدم

 دستمو گرفت و باهم رفتیم باو
ست کمرمو گرفت و منو در اتاق صله منو هل داد داخل و درو ب شو باز کرد بالفا

شیطونی میکرد خب بد نبود منم بکم همراهیش  شت  سبوند...دا به خودش چ
میکردم...آروم آروم میرفت ساامت ت ت...میدونسااتم بدون اینکه من ب وام 
خت رو ت ت و روم  ندا ید...منو ا یب*و*ساا بامو م نه...ریز ریز ل کاری نمیک

ه زد...با چشمام چشاشو نشونه گرفتم...میدونستم نگام همرو آتیش میزنه خیم
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و جذب میکنه...همه بهم میگفتن خب منم از این خاصاایت اون اسااتفاده 
پاپیونش رو در می  میکنم...مسااخ چشاااام شاااده بود منم تو همون حالت  

به  نآوردم...منم فاز گرفته بودم که به دفه نت بلندی کرد که منم پریدم ساارامو
گاه کردیم و زدیم زیر  جب ن با تع فه بهم  یه د هم برخورد کوچیکی کرد 

دقیقه خندیدن بهم نگاه  2خنده...خنده هامون سکوت اتاق رو میشکست بعد 
 کرد با عجز بهم گفت:

یدم  جا بمون...نرو از پیشاام...قول م تاق همین فا نرو تو اون ا با...لط آراد: دلر
 کاری نکنم فقط کنارم بمون

شکنم همین اونم یکم به ش نگاه کردم...آخه من چطور دل این مرد مغرور و ب
غرورشو زیر پاش گذاشته و ازم خواهش و تمنا کرده پیشش بمونم...آروم بهش 

 گفتم:
 من: باشه پیشت میمونم...برای همیشه پیشت میمونم

 و لبامو گذاشتم رو لباش و عمیق ب*و*سیدم
 بعد چند دقیقه بهش نگاه کردم

 د من لباس نیووردممن: آرا
 آراد: دارم برات

عض  تی آورد...و یغ صاااور ج خواب  باس  ل یه  مد و  ک مت  فت سااا ر
لباس...افتضاااححح...انگار لباس از زیر دساات یه خیاط دیوونه در اومده بود 
انگار لباساارو با قیچی تیکه تیکه کرده بود و فقط روی جاهای حساااس بدنو 

 مییشوند
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وندی نگام کرد...رفتم کنارش لباسااو از با تعجب نگاش کردم که با لب ند ژک
 گرفتم و از وسط جرش دادم...گذاشتم کف دستش با تعجب نگام کرد

 آراد: چرا همچین کردی
من: اون من اینو بیوشاام اینکه فقط تور خالیه بیینم مطمئنی خودت اینو قیچی 

 نکرده بودی؟
 آراد: خب میدونی من اینارو ن ریدم..فریما خرید

 چیی؟من: چیی واسه 
آراد: خب کساای نبود که باهاش برم خرید واسااه همین اونو بردم هم واسااه انا 
لباس عروسااک بگیره هم واسااه تو ولی بهش نگفتم واسااه توهه اونم فک کرده 

 واسه خودشه اینارو خریده
 خندم گرفته بود

 من: هنوزم هست؟
 آراد: آره بیا ببین

 بعد رفت کنار کمد وایسا
دم واییی خدا مگه واساااه ف*ا*ح*ش*ه خونه خرید منم رفتم اونجا نگاه کر

باس خواب خوب و  یه ل قد گشااتم  چه چیزای چرتی...آخرش این کرده اه اه 
 پوشیده ی یاسی در آوردم

 من: این خوبه
 گفت: آره بهتر از اوناست

 من: میرم تو اتاق آنا لباس عوض کنم
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 آراد: باشه منم عوض کنم
سمو عوض کردم خیلی تو تنم  شگل بود...موهامو هم که چند تا رفتم و لبا خو

 گیره بهش زده بودم و باز کردم و صورتمو شستم و برگشتم تو اتاق آراد.
اونم لباسشو با یه....شلوارک سفید عوض کرده بود..واقعا دستش درد نکنه من 

 هی می وام جلوش با حیا باشم خودش بد تر میکنه
 

 :50قسمت 
تم زیر پتو و همین که می واسااتم چشااامو بعد از انجام دادن کارهای متفرقه رف

جب و  یدم آراده...متع مد روم..برگشااتم و د با محکم او یه چیزی تقری ندم  بب
 سوالی نگاش کردم که گفت:

 آراد: نمیتونم یکم با خانومم خلوت و شیطونی کنم؟!
 من: نه میبینم خوب شیطون شدی؟

 آراد: خب دوری از تو منو به روز انداخته دیگه
 امشبو بی یا من: خب یه

 نذاشت ادامه بدم و لباش و رو لبام گذاشت و
*** 

صابح که بیدار شادم کمی درد داشاتم ولی دوش گرفتم و صابحونه که خوردم 
شاانبه بودو آنا مهد نداشاات داشااتیم تو اتاقش باهم نقاشاای  5بهتر شاادم...

 میکشیدیم...در اتاقش باز شد و آراد اومد تو:
 آراد: چیکار میکنین؟!

 دالیم نقاسی میکسیم بابایییی.آنا: 
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آراد نشااساات رو زمینو انارو از بین مداد رنگی های پ ش شاادش بلند کردو 
 گذاشت رو پاش و گونشو ب*و*سید:

 آراد: آخ قربون تو بره بابایی
ساله  40داشتم با لب ند به این صحنه نگاه میکردم...مهناز خانوم که زن تقریبا 

ای بود اومد و از پشت در گفت که میز ناهار حاضره آنارو فرستادم که دستاشو 
ساااله بود  45بشااوره...مهناز خانوم مساات دم و شااوهرش هم داوود که یه مرد 

ساارایدارمون با ما زندگی میکردن...خونشااون هم کنار ویال یه سااوییت نقلی 
 بود...ناهار خورشت مرغ بود..واقعا هم خوشمزه بود

سرش با ا سکاش بازی کنه منو آراد هم رفتیم تو اتاق کارش اون  نا رفت با عرو
ستاگرام میچرخیدم...خب دیگه  شتم تو این پروژه ها و کاغذاش گرم بود منم دا
ع اار اطالعات بود و کلی برنامه های اجتماعی...تو همون حال بودم که آراد 

 گفت
 آراد: چیکار میکنی؟

 من: تو اینستام
 یام؟آراد: چی چی 

 نگاش کردم گفتم: اینستاگرام
 گفت: اها...دلربا باید درباره ی موضوعاتی باهات صحبت کنم
 منظورشو فهمیدم و گوشیو گذاشتم کنار منتظر بهش خیره شدم

 آراد: خب..اولین که این حرفایی نباید به هیت جایی درز پیدا کنه
 سرمو تکون دادم
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صااال نباید بهش نزدیک شاای..ببین ادامه داد: خب اول از ارشاایا میگم برات..ا
 ساله دنباله این باند لعنتی هستم 11من 

 متعجب نگاش کردم یعنی چی؟قبل از اینکه چیزی بگم خودش گفت:
آراد: درست حدس زدی این گروهی که من دنبالشم سردسته ی این باند ارشیا 

 و دستیاراش
 با کمی مکث گفت:

 آراد: آرش و فریما هستن
شتم چ شکم زد..دا شنیدم خدایا...واییی امکان نداره...حرفامو به زبون خ ی می

 اوردم
ساااال با من زندگی کرده ما باهم زندگی کردیم  5من: امکان نداره آراد..آرش 

سااال پشااتیبان من  5درسااته کامال پیش هم نبودیم اما خب هر چی باشااه اون 
سه  ستم این دختره یه کا ستم میدون ی زیر ابوده...و گفت..گفتی فریمااا؟میدون

 نیم کاسش داره
 با حرصی که دست خودم نبود ادامه دادم

 من: پس بگووو چرا هی خودشو بهت نزدیک میکرد دختره بی چشم و رو...
این وسااط آراد هم از حرم خوردن من خندش گفته بود..با حرم و تعجب 

 پرسیدم
 من: به چی می ندی؟

شون  ست اینقدر حرم ب وری اونا هم به زودی از زندگی آراد: عزیزم وزم نی
 ما میرن بیرون

 من: اصل..اصال چطوری و کی فهمیدی آرش خالفکاره..اصال اون که دوستته
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ست و من فقط  ستی واقعی نی صل اون دو سال باهاش بودم بعد که  6آراد: در ا
تو فرار کردی اونم غیبش زد که وقتی برگشااتی و طبق گفته ها و تحقیقاتی که 

صال هم کردم اون از عمد و برای ک شت و این برخورد ها ا نترل تو اومده بود پی
 اتفاقی نبوده...

وایییی خدایا باوورممم نمیشددددددد...داشتم چیا میشنیدم...با سوالی که ازم 
 پرسید متعجب شدم

 آراد: آرش وقتی که اونجا بودین بهت پیشنهاد ازدواج هم داد؟
 کامال مش ص بود که ع بیه...با تیه تیه جواب دادم:

 من: خ..خب آره
 آراد: خب واقعا که میبینم نمیدونم دلیل این کارش چی بوده...

 
 :51قسمت 

 من: ولی آراد من میترسم
 آراد: از چی؟از اونا؟؟؟

 سرمو به معنی آره تکون دادم
صال مگه من اجازه میدم...فک نکن فقط  ست کم گرفتی ا گفت: عزیزم مارو د

ن نه عزیزم من محافظ گذاشااتم..کارمو همین داوود  و مهناز با ما زندگی میکن
 بلدم

هیچی نگفتم...یعنی اصااال چیزی نداشااتم بگم چون خودش ظاهرا فکر همه 
 جای امنیت منو آنارو کرده بود
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ستمون به این باند  شیم تا د شده بک ساب  شه ی خوب و ح آراد: فقط باید یه نق
 ود میکنهمونو ناببرسه وگرنه سایه ی این باند تا ابد رو سر کشور میمونه و کشور

 6راساات میگفت..با حرفایی که آراد میزد همش تو فکر فرو میرفتم...ساااعت 

منو و آنا با آراد به خونه ی خاله مریم رفتم)مادر آراد( نمیدونسااتم چه عکس 
العملی نشون میده ولی واسه همه چی خودمو آماده کرده بودم...رسیدیم به آنا 
باز  گفته بودم می وایم بریم خونه مادربزرگش...زنگو زدم..بی هیت حرفی در 

 بود فقط دوتا باغچه اضافشد...رفتیم داخل نمای حیاط چندان تغییری نکرده 
نفره...رفتیم داخل خدمتکار به اسااتقبالمون اومده  3شااده بود با یه تاب بزرک 

به  یدیم  مارو همراهی کرد...رساا پالتومونو ازمون گرفت و آویزون کرد و  بود 
صدای پای ما  شغول بود با  سرش تو کتاب بود و م سالن پذیرایی خاله مریم 

بود احساااس کردم نم اشااک تو چشاااش ساارشااو آورد باو نگاهش رو من 
سمت من خدایی هنوز چهره جوون و  شش میکنه کتابو جمع کرد و اومد  درخ
شو  سید اول یکم نگام کرد و بعد یه دفه خود شت نزدیک من که ر سرپایی دا

 انداخت تو بغلم:
 خاله: آخ  خ دلرباااا دخترم

 منم بغلش کردم..خوبه اوضاع آروم بود
 من: سالم خاله مریمم

خاله: آخه پساار یعنی من اونقدر ارزش نداشااتم که حتی بهم بگی مادر بزرک 
شاادم...این همه گفتم بریم خواسااتگاری این و اون هر دفه یه بهونه میووردی 

 خب از اول میگفتی زن داری اونم چه لعبتی...
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ستم از حرف های  همینطور تو بغلم بود آروم و ریز هق هق میکرد..منم نمیدون
 بشم یا ب ندم که آنا گفت: خاله ع بانی
 آنا: مامان دلی

 خاله سرشو از رو شونه هام بلند کرد به آنا نگاه کرد زانو زد جلوشو بهش گفت: 
 سالم دختر قشنگم

 آنا: شما...مادربزرگمید؟
 خاله: آره آره عزیزم بیا بغلم

و آنارو تو بغلش گرفت...بعد چند دقیقه ایستاد و همچنان دستش تو دست آنا 
 گفت: بود

 خاله: آخ مادر چرا سرپا ایستادید بشینید بشین دلربا دخترم
نشستیم و خاله به خدمتکار گفت که وسایل پذیرایی رو بیاره...بعد به من نگاه 

 کرد:
 من: ب دا خیلی شرمندم خاله

 سرمو از شرم انداختم پایین
 خاله: اوو دشاامنت شاارمنده ، دوما من چرا تو شاارمنده ای؟والله من پساارمو

اینطور بزرک نکرده بودم ولی..خب کار خدا بود شااماهم که جوون و عاشااق 
 سوما ، خاله و نه مامان

شده  ستم به روش لب ند بزنم یاد مادرم افتادم...اونم مثه اینکه متوجه  فقط تون
 باشه گفت:
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دلربا عزیزم فک نکن بی کساای منو جای مادرت بدون قربونت برم ب دا وقتی 
 هم تک و تنها با یه بچه تو غربت بودی عزیزکم شنیدم دلم خون شد تو

 ادامه داد: 
_عکس آنارو دیدم خیلی شاابیه توهه ماشااالله ماشااالله بعد زد رو میز کنار 

 دستش که از چوب بود و گفت: 
 _چشم حسود کور

شت  صحبت بودیم انا هم دا سر گرم  سایل پذیرایی و اورد و ما هم  خدمتکار و
ب پرتقال می ورد...گرم صحبت بودیم که درباز با لذت کیک خامه ای شو با آ

 شد آرمین اومد آرمین سالم کرد و گفت:
 _به به زن داداش و خانم خوشگله هم که اینجان

 آنا پرید بغلش و گفت:
 _سالم داییی

شن دیده بود...بعد از کمی  ساعت نه  1آرمین و روز ج شتیم خونه  ساعت برگ
 بود

ور نگاه میکرد و منم داشتم شام میی تم..به میومد...آنا جم جونی 10اراد ساعت 
مهناز خانوم گفته بودم خودم درساات میکنم اون بنده خدا هم رفته بود یه ساار 
خونه دخترش...ت اامیم گرفته بودم یه چیز ساااده درساات کنم...مرغ زیادی 
ضاف اومده بود و مرغارو ریش رش کردم و با قارچ تفت دادم...نون باگت رو  ا

شتم تو مارو شده و گذا شور رنده  شه...مرغارو هم با یکم خیار فر تا ی ش اب 
شتم تو ی چال...آراد  سس مایونر م لوط کردم و گذا شده و   20کاهو خورد 

دقیقه ای گرفتم و موهامو   5دقیقه دیگه میومد لباسام بو گرفته بود رفتم یه دوش 
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ون کنم چ خشااک کردم و یه آرایش ملیح کردم و رفتم پایین تا میز شااام و اماده
 آراد میومد میدونستم که خستست خب دیگه باید به وظایفم عمل میکردم

 
 :52قسمت 

وقتی اومد...سااریع یه دوش گرفت و باهم شااام خوردیم واقعا از جمع سااه 
شو لوس کرد و گفت که از قهوه  شام هم آراد خود نفرمون لذت میبردم..بعد از 

 های م  وصمو بیارم..براش دم کردم و دادم...
موقع خوابیدن شاااد انارو خوابوندم خودمو آراد هم تو ت ت بودیم آراد منو تو 
سینش بود ولی با این حال  سمتی از  شونه هاش و ق سرم رو  بغلش گرفته بود...
سکوت کرده  شنویدم هر دو  شو می ضربان قلب صدا نوازش دهنده ی  بازم هم 

 باند و افرادش بودیم انگار که در دنیای خودمو غرق فکر بودیم..داشااتم راجب
به ذهنم  به من..ناگهان جرقه ای  فکر میکردم...ارشاایا..آرش.. عشااقشااون 
بهتره  فردا بهش میگم اون  نه آره  قبول ک گه آراد  ته ا لب نه..ا که  زد..چرا 

کاری کردم نشاااد فکر کنم طرفای  که خوابم  5ب وابم...ولی هر  صاابح بود 
ر خوابیدم و اونم گفت که بود که آراد بیدارم کرد..گفتم که دی 8برد...ساااعت 

باشااه ب واب و خودم انارو میبرم مهد...خالصااه..ت اامیم گرفتم بعد ناهار تو 
 اتاق کار بهش بگم...

 پشت سرش رفتم تو اتاق برگشت طرفمو متعجب نگام کرد و گفت:
 آراد: چیزی شده؟

 من: نه فقط می وام باهات حرف بزنم
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 چشماشو ریز کرد و گفت: 
 چی؟ آراد: در رابطه با
 من و من کردم:

 من: درابطه با..با باند ارشیا.
 تقریبا غرید: 

شی..من  آراد: مگه نگفتم نمی واد دربارش فکر کنی یا حتی بحثی رو پیش بک
 فقط گفتم که حواست باشه

 من: میدونم اما
آراد: دیگه اما و اگری نداره من فقط خواسااتم از این ماجرا مطلع بشاای تا دیگه 

 نزدیکشون نشی
 اما چیزایی که میگم شاید کمکتون کنه؟ من:

 حالت آراد متعجب شد:
 آراد: تو راجب باند چیزی میدونی؟

 من: نه اما به حرفام گوش کن
 آراد: باشه بگو

 من: خب ما میتونیم یه کارایی رو انجام بدیم
 سرشو به معنی چی تکون داد

 ادامه دادم: خب میدونی که آرش و ارشیا به من عالقه مند هستن
تا اون لحظه صااورتش جدی و بدون اخم بود اما با شاانیدن این حرفم اخماش 

 رفت توهم گفتم اون صورتش ترک می وره یا کش میاد
 یکم تیه تیه کردم:



wWw.Roman4u.iR  178 

 

 

 من: خ..خب میتونین منو به عنوان طعمه ببرین تو باند
 آراد داد زد:

شدی تو دختر من تورو اونم تورو بفرستم تو ب ندددد؟ اچییییی؟؟؟؟؟!!!!دیوونه 
تو زن منی بعد میگی به عنوان طعمه؟؟؟پاک عقلطو از دست دادیییی پس بگو 
چرا از دیشااب تا اون تو فکر بودی و کم  حرف میزدی...عمرا ، اصااال و ابدا 

 اینکارو نمیکنیم
 من: اما آراد

 آراد با داد گفت: چیه باز چی میگی
 منم متقابال داد زدم: سر من داد نزناااا

 د آروم باشه چند تا نفس عمیق کشید و گفت:آراد سعی کر
 چی میگی؟

من: ببین من به همه جاش فکر کردم...اگه من برم بین اونا با توجه به اینکه اونا 
شاید این یکی بیاد  شه و  شون دعوایی ایجاد می شون به من عالقه دارن بین دوتا

ا ارم تاون یکیرو لو بده من هم همرو ظبط میکنم و سااعی میکنم مدرک گیر بی
جایی هم که میتونم سااعی میکنم جلوی حمل موادا و چیزای قاچاقیشااونو به 

 صورت م فیانه بگیرم یه جورایی یعنی تو باندشون نفوذ میکنم
آراد: ببین میدونم چی میگی ولی ما قبال یه نفرو فرسااتادیم ولی اونو کشااتن 

 فهمیدن از طرف پلیس بوده در ضمن
 با مکث گفت:

 بوط به مرک مادر و پدرت بود و بدست آوردمهمه چیزایی که مر
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 من: واقعاااا؟ راست میگی؟
شد و  سته  شک آراد: آره حاو خوب گوش کن...چند ماه بعد رفتن تو بابات ور

 ارشیا بهش پیشنهاد داد
 

 :53قسمت 
 من: پیشنهاد؟ چه پیشنهادی؟

 آراد: ارشیا به پدرت پیشنهاد داد که با اونا کار کنه
گاه هین ب لندی کشاایدم..این واقعا وحشااتناک بود واسااه منی که پدرم ناخودآ

همیشه حالل کار میکرد وحشتناک بود دوست داشتم ادامه بده ببینم چی شد 
 که پدرم قبول کرد یا نه؟!؟!

آراد: آروم عزیزم..ارشاایا بعد از کمی حرف زدن با پدرت که من کامال جزمیاتو 
ز با خبر شدی راهی جز مرک و نمیدونم به  پدرت گفت که حاو که از همه چی

 یا همکاری با من رو نداری...پدرت به ناچار قبول میکنه.
شمام غلطیدند روی گونه ها و اونا رو خیس  صورت ناباوری از چ شکهام در  ا

 کردند...آراد که حال منو دید گفت:
 _می وای بعدا حرف بزنیم؟

 __نه بگو می وام بدونم؟!
میکنه...ظاهرا برای پدرت هم ساا ت _خب پدرت قبول میکنه و همکاری 

بوده که ببینه اینها دارن مواد و حتی اعضااای بدن و قاچاق میکنن..چند ماه که 
باره جایگاهی رو رقم  میگذره وضااع پدرت به حالت عادیش بر میگرده و دو
سا لو  شیارو به پلی ضاعش خوبه ت میم گرفت باند ار میزنه..پدرت دید که او
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شت سی که تو اداره بده چون مدارکی هم دا سو ه...ولی حیف که همون موقع جا
ستان تقلبی بوده و گفته که  شه..اون یه داد شیا بوده خبردار می پلیس از طرف ار
مدارکو بدین پی گیری میکنیم..البته دلربا اون جاسااوس اون دیگه اعدام شااده 
 ما فهمیدیم اون از طرف یه باند قاچاقچیه اما هر کاری کردیم حرفی نزد و من

سوس  بعدا با تحقیقات خودم فهمیدم از باند ارشیا بوده..خالصه وقتی اون جا
به ارشیا خبر میده ارشیا دستبکار میشه و نقشه قتل اتفاقیه پدر و مادرتو میکشه 
اون وقتی مدارکو از اون جاسااوس گرفته بود از بین میبرتشااون..پدرت ت اامیم 

لی ا زود ارشیارو دستگیر کنن وگرفته بود از اینجا دور شه شد فکر میکرد دیر ی
غافل از این بوده که رودسااات خورده..پدر و مادرت وقتی که می واسااتن از 
اونجا دور شن ت میم گرفته بودن تا یه مدتی به شمال برن و تو همون جاده یه 
ت ااادف میشااه که ما فهمیدیم صااحنه سااازی بوده و ارشاایا اونو از قبل برنامه 

ون مردی که به ماشااین شااما زده بود رو با پول اجیر ریزی کرده بود..و ظاهرا ا
 کرده بودن..و این تمام حقایق درباره ی مرک پدر و مادرت بود دلربا

سیاهی  شام  سنگینی برقرار بود و من همچنان گریه میکردم یه دفه چ سکوت 
 رفت و در آخر احساس کردم تو جای گرمی افتادم

 آراد: 
رفت و افتاد تو بغلم..کمی هول شدم و سریع دلربا از زود شوک و گریه از حال 

 اونو خوابوندم و رفتم به سمت مهناز خانوم که تو آشیزخونه بود:
 _مهناز خانوم سریع یه آب قند درست کن دلربا از حال رفته

 مهناز خانوم به گونه های تقریبا چروکیده اش چنگی زد و گفت:
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 __ای وای دخترم چش شده
نا که داشت تی وی نگاه میکرد و با سرو صدای من چون نزدیک حال بودیم و آ

 توجهش به این سمت جلب شده بود فقط تونستم سریع بگم:
 _نمیدونم مهناز خانوم فقط سریعتر

انا کمی ترساایده بود و به ساامتم اومد شاالوارمو تو مشااتای کوچیکش گرفت و 
 گفت:

 __بابایی مامان چش شده؟
 د._چیزی نیست عزیزم سرش درد میکرد خوابی

سیدم و همون موقع مهناز خانوم با لیوانی که حاوی آب قند بود  شو ب*و* گون
 اومد سمتم..لیوانو ازش گرفتم:

 _مراقب آنا باش
ستاش گرفته بود  شو تو د سر شتم تو اتاق..دلربا  شدم و برگ دیگه منتظر جوابی ن

 در حالی که ناله های ریزی میکرد و اسممو صدا میزد
 این ب ور فشارت افتاده _جانم دلربا..بیا بیا از

 کمی از محتویاتو خورد:
باهاش  یدونم  مادرمو میگیرم..م پدر و  قام  یا میگیرم...انت قاممو از ارشاا __انت

 چیکار کنم کثافطو
 _دلربا اون نمیدونی چی داری میگی

 
 :54قسمت 



wWw.Roman4u.iR  182 

 

 

همینجور داشاات هزیون میگفت که دیگه خوابش برد...رو دسااتام بلندش و به 
تاق خواب بر مت ا های عمیقش رو حس میکردم و گرمی ساا دمش..نفس 

تاق و  باس هم نوازش میکرد...بردمش تو ا نفسااااش سااینمو حتی از روی ل
صورت زیبای دلربا رو  شتمش رو ت ت...همونجا نیم خیز خوابیده بودمو  گذا
از نظرم میگذروندم..واقعا هم اسمش به ش  یتش میومد..هم صورت زیبای 

حال مهربون..با کساای بدرفتاری نمیکرد و  داشااات هم مغرور بود و در عین
همیشاه خوش رو بود و خنده به لب داشات ولی این چند روزه..اصاال حالش 
خوب نبود..حس میکردم که تو خودشااه و میدونسااتم که تو فکر ارشاایا و دار 

 دستشه...هییی خدایا خودت بگذرون اینروزارو
 دلربا:

گل ب باغ بودم..پرنده بود.. ثل  یه جای ساابز م یه رودخونه تو نار  یاه..ک ود و گ
شدم پدر و ماردم  شتم خیره  شتم و به پ صدا کرد برگ سمو  سته بودم..ندایی ا ش ن
که عاشقانه دستاشون و تو هم گره زده بودن پشتم ایستاده بودن..بلند شدم..یه 
های ریزی  کام میرختن و هق هق  تاشاااونو تو بغلم گرفتم..اشااا فه دو د

 نها گداشتین...چرا چراااا؟؟؟!!..پدرم گفت:میکردم..مرتب میگفتم..چرا منو ت
 _مرک حقه..اما نه نابجاش مارو به قتل رسوندن

 مامانم گفت:
 _ارشیارو نابود کن دخترم...انتقاممونو بگیر
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تو ساارم اکو میشااد و همینجور بلند تر می شااد  》انتقاممونو بگیر》و حرف 
.احساس چشامو باز کردم.بلند تر و بلند تر..یهو احساس کردم به دنیا برگشتم و 

 کردم یه طرف صورتم کمی میسوخت صدای نگران آرادو شنیدم
 _دلربا..دلربا دختر بیدار شو

 __وایییی آراد..آراد..آرادد
ست کرده  زدم زیر گریه عرق کرده بودم و گرمم بود..پدرو ماردم از من..درخوا

شااون ید وصاایتبودن که انتقامشااونو از ارشاایا بگیرم..باید این کارو بکنم..شااا
ست  شم باید میدادمش د سه اینکه خودمم آروم  بود..باید باید مجبور بودم..وا

 پلیس
 مهناز خانوم وارد شد..یه لیوان آب و قرم دستش بود

مهناز: دختر بیدار شدی..وای دخترم بیا این مسکنو با آب قند ب ور رنگ به رو 
 نداری چت شد اخه تو دخترم
 حالم خوب نبودیه ریز حرف میزد و من اصال 

 آراد قرصو آبو داد..خوردم..آروم تر شدم..مهناز خانم رفت بیرون..آراد گفت:
 _مسکن خاب آور نیست صبر کن اون میام

 بعد پیشونیمو گرم ب*و*سید و رفت
چند دقیقه بعد با یه سااینی اومد تو..بوی مرغ و پلو توی اتاق پیچید..حاو که 

 روی میز نیم دایره ی عسلی گذاشتمیبینم گرسنمم هست..آراد سینی رو 
کمکم کرد بشینم..اصال زبونم نمیچرخید..با نگام ازش تشکر کردم..نگامو که 

 دید خم شد و لبمو کوتاه ولی با عشق ب*و*سید
 آراد: حالت خوبه؟..نمی وای بعد شام بریم دکتر؟!
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 __نه نه خوبم فقط ضعف کردم
 _باشه بیا شام ب وریم

سینی سینی رو آورد رو ت ت.. شابه هم تو  ساود و نو شک پلو با مرغ بود.. زر
بود..آروم می وردیم..وقتی تموم شد آراد سینی رو برد..و با یه قرم دیگه اومد 

 تو اتاق
 من: آراد دیگه مسکن نمی وام خوب نیست اینقد قرم شیمیایی می ورم

_میدونم عزیزم..ولی این مسااکن نیساات..قرم آهنه مهناز خانم داد دسااتم 
 باید ب وری دیگه ضعف نکنی..ببینم اون عادت ماهانه داری؟گفت 

با آراد حرف نمیزدیم...ساارمو انداختم  باره  کمی گر گرفتم هیت وقت در این 
 زیر

 آراد زیر چونمو گرفت و بلندم کرد
 _دلربااا..از من خجالت میکشییی؟

 لحنش شیطون بود...
 __آراااااادد

 با تن صدای زنونه جواب داد:
 _جونممم

 خندیدمو زدم به بازوش..به شوخی بازوش و گرفت و گفت:
_آخ  خ زن آخه چرا میزنی...اوف اوف دعا کن جاش نمونه..بچه های ستاد 

 مس رم میکنن میگن زنش تو خونش کتکش میزنه
 بلند بلند خندیدیم...قرصمو خوردم
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 :55قسمت 

 ت:داخل گفقرصمو خوردم...سینی رو برد بیردن...وقتی اومد فقط سرشو آورد 
 _میرم انا رو ب وابونم

 سریع صداش زدم:
 __آراد
 _بله؟

 __تو نرو بزار اینبار خودم برم..دو روزه ازش غافل بودم..
 _اما حالت... نذاشتم حرفش تموم شه:

 __حالم خوبه
 _باشه

 خودش اومد تو اتاق و رفت سمت دستشویی
ساده  ساتن و تقریبامنم یه لباس خواب بلند به رنگ شیری پوشیدم...از جنس 

شامبر هم پوشیدم و   رفتم  شده بود..ربدو سینه هاش گییور کار  بود و فقط زیر 
 پیش آنا

صال باید چیکار  خوابوندمش و همش به این فکر میکردم که انتقام بگیرم یا نه ا
کنم...بعد از نیم ساعت به چهره ی آنا خوب نگاه کردم...انگاری که شاید این 

 که منو اون همدیگرو میدیمآخرین باری بود 
 ت میم گرفتم فردا با آراد صحبت کنم...خوابیدم.

مثل هر روز صبح بیدار شدیم.انارو راهی کردم و آراد اون روز خونه موند چون 
 نه تو شرکت و نه تو اداره کاری نداشت...در اتاقو باز کردمو رفتم داخل
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 من: آراد می وام باهات حرف بزنم
 هم حرف میزنیم.میشنوم.!_این روزا زیاد با

 __خب آراد نمی وام مقدمه چینی گفتم و لطفا زود با حرفم ت میم نگیر
ست که  ضوع مهم و جدیه و خب اونقدر زرنگ ه ساس کرد مو میدونم که اح

 بفهمه...ابروهاش در هم کشیده شد
 _خببب؟

 __خب..آراد..من..من می وام انتقام خانوادمو از ارشیا بگیرم
 س ها هم دارن همینکارو میکنن_خب دلربا پلی

ست و نابودی اونو با  شک ست دارم  __اما من می وام خودم اینکارو کنم...دو
 چشمام بگیرم و تا اینکارو نکنم آروم نمیشینم

 _دلربا..خیلی عوض شدی..تو که کینه ای نبودی
شه هر کاری  شون در میون با ستم اما..اما وقتی پای خانوادم و جون __اونم نی

.این موضااوع دوروزه که ذهنمو مشااغول کرده..آخرم ت اامیم خودمو میکنم.
 گرفتم

مادری و  چه داری و  یه ب یدم..تو اون  جازه ای نم با من همچین ا ما دلر _ا
 همینطور یه زن شوهردار..پلیس هم نیستی که بتونی به ما کمک کنی

با کمک تو و گروهت و چه  __اما آراد من حرفمو زدم من اینکارو میکنم چه 
بی کمک..من نمیزارم ارشاایایی که هزاران آدم بیگ*ن*ا*هو کشااته و با خیال 
جدانی  عذاب و بدون هیت  خه و  یا میچر هت راسااات راسااات تو این دن را
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شرت  ست...من تحمل اینارو ندارم...چطور میتونم با قاتل پدرو مادرم معا زند
 کنم

 آراد داشت فکر میکرد
شم مطمئنا برنده __و همینطور اگه منی که انگیزه و هدف دار م وارد این بازی ب

 خواهم شد
 بعد از چند دقیقه آراد به حرف اومد

 _چطوری؟
 __چی چطوری؟

یک  چه ی کوچ به ای..ب کارو بکنی؟..تو بی تجر _چطوری میتونی این
داری..هیچی از این بازی کثیف نمیدونی..از ارشاایا نمیدونی..خطر این کارو 

 ای وارد گروه شی؟نمیتونی درک کنی...اونوقت چطوری می و
 __میتونم..ارشیا منو دوست داره

 بلند گفت:
 _اون غلط کرده و هفت جد و آبادش

یه  گاهش کن..این  گه ن به ی دی ما از جن که تو میگی...ا یه  __آره این همن
 امتیازه..من میتونم از این صورت به ارشیا نزدیک بشم

 یاد بگیری تا_اما این ماموریت الکی نیساات تو باید ترفند های خاصاای رو 
سم از اینکه  صال من میتر بتونی تو موقعیت های خام از خودت دفاع کنی..ا

 تورو بفرستم من یه سر سوزنم به ارشیا اعتماد ندارم
شیا به من تجاوز کنه مگه الکیه  شتم ار ستم منظورش چیه...اما من نمیزا میدون

 اصال غلط کرده
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بدی که  یاد  به من  چطوری دفاع کنم..و اینکه __ولی آراد..تو خودت میتونی 
 تو همه ی طرفند هارو بلدی من میتونم سر یک ماه اونارو یاد بگیرم

 آراد تنها گفت: 
 _بهش فکر میکنم

 
 :56قسمت 

ید  با ماده کنم...ن ید خودمو آ با فت چیزی نگفتم و رفتم بیرون... وقتی اینو گ
 ضعیف باشم

می واد باهام حرف  روز بعد آراد از تو اتاق کارش صاادام زد رفتم داخل گفت
 بزنه:

به اداره معرفی میکنم  به حرفام گوش کن...من تو رو  آراد: خب...دلی..خوب 
باید ببینم ساارهنگ محمدی قبول میکنه یا نه...اگه قبول کرد به تو آموزشااای 
 وزم و میدم و فقط یک ماه وقت داریم...و تو..تو باید از همین اون شروع کنی

 متعجب پرسیدم:
 شروع کنم؟ من: چیرو

 آراد: نزدیک شدن به...ارشیا
 __چیییی؟اماا

 _دلربا..پس چی..تو که اینهمه اصرار میکردی به اینجاهاش فکر نکردی؟
 __چرا اما خب چطوری بهش نزدیک شم؟

 نفس عمیقی کشید که انگار می واد خودشو آروم کنه
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 بد _ارشیا که..تو رو دوست داره...خب تو هم جلوش کمی..فقط یکمی از من
شمونه  شدی و مهمه تر از همه نق سته  میگی و طوری رفتار میکنی که از من خ
که بهت بعد صااحبت با ساارهنگ میگم اونوقت باید خودتو آماده کنی..اون 

 زیاد نمی واد دربارش فکر کنی
 سرمو تکون دادم و رفتم گونشو ب*و*سیدم و رفتم بیرون...

خالصاه کلی خوشاگذرونی کردیم و اون شاب رفتیم پارک)...( و پاسااژ)...( 
 شب هم سه نفری تو اتاق مشترک منو آراد خوابیدیم

 با صدای مهناز خانوم بیدار شدیم
بود و از بس که دیشب انا شیطونی کرد دیر خوابیدیم..ولی آراد نبود  11ساعت 

 حتما رفته بود اداره
ستادمبرای ناهار اومد و بعد از اونم طبق معمول رفت تو اتاق کارش...ا  نارو فر

 خانه بازی و خودم هم پیش آراد رفتم تا بدونم جواب سرهنگ چی بوده
 آراد:

سرهنگ گفتم و اون اول م الفت  شدمو رفتم اداره...جریانو برای  صبح بیدار 
مل دارم و  کا ماد  مه و من بهش اعت که بهش گفتم اون زن عد از این میکرد..ب

اگر چیزی پیش اومد درجتو خالصاااه هزار تا دلیل و مدرک قبول کرد و گفت 
 ازت میگیرم

عد از اون  مل دارم...ب کا ماد  با اعت به دلر منم بی برو برگرد قبول کردم چون 
 برگشتم تو اتاق و شروع کردم به فکر کردن که چه نقشه بچینیم

تاق بودیم و داشااتیم هر دومون فکر میکردیم...آخر هم  یه ا یان تو  منو ک
شتم و خ ساعت ت میممونو گرفتیم...برگ بعد از ظهر که تو اتاق کارم  4ونه و 
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بودم دلربا اومد داخل...برگشااتم طرفش...کنجکاوی ، ترس و اسااترس و از 
 نگاش می وندم

 اومد نشست و نگام کرد
 من: چی شده؟

می واستم ببینم چی میگه...وقتی جواب نداد برگشتمو کارمو کردم...احساس 
 کردم اومد باوی سرم

 ازی در نیار تو خدا بگو دارم جون به لب میشمدلربا: آراد مس ره ب
 صندلی رو یکم عقب بردم و دلربارو روی پام نشوندم...تقال کرد:

 __آراد چیکار میکنی...من دارم از استرس میمیرم
 سرمو تو موهاش فرو بردم و ب*و*سه کوچیکی از وله گوشش گرفتم و گفتم:

 _سرهنگ قبول کرد
گشت طرفم و نگام کرد..تو نگاش نم اشک و دست از تقال برداشت..سریع بر

 خوشحالی دیده میشد...یه دفه بغلم کرد و آروم میگفت:
__خوشااحالم..باوخره میتونم از ارشاایا انتقام بگیرم...آراد ..آراد ازت واقعا 

 ممنونم..عزیزم
 زود گفتم: 

 _تشکزتو بزار برای شب..خودتو اماده عزیزممم
شگونی از بازوم  اول نفهمید چی میگم و گنگ نگام کرد و بعد از چند لحظه نی

 گرفت و با صدای جیغی گفت:
 __بی ادببب



 النا

 

191 

 خندیدمو سفت تو بغلم گرفتمش
 _و حاو اصل موضوع

 __چی؟..نقشه؟؟؟
 _آره بشین تا برات توضیح بدم

 نشست و منم شروع کردم:
 5_خب منو کیان نقشااه ای ری تیم و تو باید اینکارو بکنی: تو مثال توی اون 

شی و دوباره  شتی تا منو تیغ بزنی و پوومو باو بک شیده و برگ سال پولهات ته ک
 بری

 __همین؟
 _آره...

 __ولی خب..خوبه ولیییی خانوادت...اونا اگه بویی ببرن چی؟
 _چیزی نمیفهمن اگرم فهمیدن من واسشون توضیح میدم

 
 :57قسمت: 

 دلربا: اوکی باشه...خب از کی شروع میکنیم؟
 دا...باید یه مهمونی ترتیب بدیممن: از فر

کاراشاااو  یم  میتون بهم خورد..ولی من و غزل  حالم از مهمونی  __وای 
 بکنیم...فقط اشکال نداره غزل چیزی بفهمه؟

 _نمیدونم شایدم تا اون کیان بهش گفته باشه.
 __راستی عروسیشون کیه؟

 _هنوز معلوم نیست یا تو عیده یا تابستون
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سید رفت تا کارارو با غزل به گفتن آهان اکتفا کرد ...و بعد از اینکه لبمو ب*و*
 در میون بزاره

 دلربا:
 بعد از حرف زدن با آراد رفتم تو اتاقمون و به غزل زنگ زدم:

 بوق جواب داد: 5بعد از چند 
 غزل: بله؟

سی؟؟؟بیام از  شنا ست جون جونیتو نمی سالم غزل خانوم حاو دیگه دو من: 
 وسط ن فت کنم؟

 نکبت تویی که دلی خره...چرا یه خبری ازم نمیگیری؟_ههههه  
 اینقد جیغ زد که مبایل و از گوشم عقب گرفتم

 __اههه هنوز یاد نگرفتی سالم کنی؟
_خب سااالم..بعدم از کی تاحاو خانوم با ادب شااادن؟؟قبلنا که خودت با 

 سالم و احوال پرسی میکردی حاو که به ما رسید اینطوری شدی؟ 18فحش +
زم بزار تو هم وقتی قاطی مرغا شاادی با ادب میشاای اون وقت تا آقاتون __عزی

یه عزیزم گفتن همچین سرخ و سفید میشی اونوقت منو درک میکنی قربون اون 
 قیافه عنتر مانندت بشم

 _گمشو خودت قیافت گودزیال مانند عزیزم
 __میگم آقامون بیاد ببرتت یه کم آب خنک ب وریا

 شوهر من پلیس نیست_بیا بروها حاو انگار 
 __عزیزم تو که هنوز زنش نشدی
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 _میشم انشالله چشم حسود هم کور بشه
فت اصااال چی نی واسااتم  یادم میر قد حرف زدی داشااات  هه این __اههه

 بگم...شال و کاله کن بیا اینجا
 _برای چی؟؟

 __یعنی تو نمی وای به من یه سر بزنی؟بیا اینجا باهات کار دارم
 _اوکی قطع کن اومدم

 بعد از خداحافظی باهاش رفتم دنبال آنا و آوردمش خونه
بعد از خوردن کیک و شاایر اونقدر خسااته بود که وقتی داشاات نقاشاای میکرد 
یدونسااتم  گه م کار دارن منم دی یان گفتن  خوابش برد...آراد هم رفت خونه ک

 کارای پلیسی و ایناست پا پیت نشدم که بدونم برا چی داره میره اونجا
و گذاشااتم تو ت تش صاادای آیفون اومد...آی من این دختررو بزنما وقتی آنا ر

 ساعت و نیم 1گفت اون میام اون میامش شد 
 رفتم استقبالش تا اومد داخل یه نیشگونی از بازوش گرفتم

 غزل: آیییی چیکار میکنی
 من: چرا اینقد دیر اومدی اه میدونی چقد منتظرت بودم؟؟؟

نه و تراف کار کنم؟ تهرا خب چی تا چراغ قرمز _ ند  یدونی چ گه م یکش دی
 وایسادم؟

 __اوههه خیلی خب حاو تا صبح می واد وایسه تعریف کنه بیا اینجا ببینم
 از قبل میوه و قهوه و وسایل پذیرایی رو چیده بودیم

 رفتیم تو سالن و نشستیم
 من: خب غزل نمیدونم کیان بهت گفته جریان باند و منو یا نه؟



wWw.Roman4u.iR  194 

 

 

 :گیک نگام کرد و گفت
 _نه چیزی نگفته

 منم خبی گفتم و جریان رو براش گفتم..
 غزل: اما دلی نهههه...این خیلی خطرناکه

 و شروع کرد گریه کردن...یه دفه صدای آنا اومد:
 _مامان چال خاله داله گلیه میتونه؟؟؟)مامان چرا حاله داره گریه میکنه؟(

 __هیچی عزیزم بیا اینجا ببینم...
 نور کرد و اشکاشو پاک کرد...غزل هم سریع روشو او

 غزل: نه خاله جون یه چیزی رفته تو چشمم...
شات فوت کنم اون چیزه بله بیلون)خب  سلتو بیال جلو تا تو چ آنا: خب خاله 

 خاله سرتو بیار جلو تا تو چشات فوت کنم چیزه بره بیرون(
سرشو آورد جلو و آنا تو چشاش فوت کرد..غزل آنا  رو غزل هم خنده ای کردو 

پاش نشوند و قلقلکش داد و ب*و*سیدش...منم در همین حین بهش گفتم که 
مهمونی بگیریم و باید چیکارا کنیم و اون سااعی کرد ناراحتی خودش و نشااون 

 نده چون قرار شد من به ارشیا نزدیک شم
 

 :58قسمت 
 شب مهمونی:
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یش  ت از صاااباح ماناو آراد و کایاان و غازل داریام خاودماوناو باه آباو آ
شام...میوه...و هزارتا کوفت دیگه اه چقد از این مهمونی  شیدنی... میزنیم...نو

 ها متنفرم
قرار نبود تو مهمونی بچه ها باشاان واساااه همین منم آنا رو بردم خونه مامان 
مریم...و بعدش هم خودم رفتم آماده شم...یه لباس مشکی که بلندیش تا زانوم 

ی طالیی و مشااکی کار شااده بود و بود و جلوش از سااینه تا پایین پولک ها
حسااابی برق میزد یه آرایش اروپایی هم کردم و آراد هم کت تک ساارمه ای با 
جین ی ی و پیرهن ساارمه ای...کیان و غزل هم که لباسااااشااونو آوروه بودن 

عت  تا ساااا جا عوض کنن...خالصاااه  مده  9همین مه مهمون ا او گه ه دی
میبودم..ولی باید عادی رفتار بودن...امشااب باید یه جورایی تو چشاام ارشاایا 

میکردم و آراد هم با اینکه برای هر دومون ساا ته اما باید طرف دخترای دیگه 
میرفت...چشاامامو چرخوندم تا ارشاایا رو پیدا کنم مثل همیشااه روی مبل لم 

 تا دختر...یه جام شراب برداشتم و رفتم طرفش 4_3داده بود و کنارشم 
 من: ارشیا..سالم..خوش میگذره؟

 ارشیا: آره ممنون
 و یه نگاه خیره بهم انداخت

 __کم و کسری نیست؟؟تعارف نکن از خودت پذیرایی کن
 و جام شرابو به طرفش گرفتم...جامو ازم گرفت و کمی نوشید

 _چه خبر؟؟آراد کجاست؟
 خودمو به ندونستن زدم

 __نمیدونم حتما همین طرفا سرش گرمه
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شد که حتما  ش تم خبردار  شم چرخوند و  داره دنبال آراد میگرده..زوم کرد چ
 رو سمتی و زیر لب گفت:

 _آره ظاهرا خیلی هم سرگرمه
 ولی من شنیدم چی گفت

 __چیزی گفتی؟
 _نه ولی انگار آراد خیلی رو فرمه نه؟

با تعجب مثال رد نگاهشااو گرفتم و ساامت آراد نگاه کردم که با چند تا دختر و 
..تا یه جاهاییم سوخت ولی چه کنیم م  وصا فریما دور یه میز ایستاده بودن.

 فیلم باید بازی کنیم دیگه
 مثال از رو حرم سرمو چرخوندم طرف ارشیا:

 __ایششش ولش کن
 _آراد از من خوشش نمیاد

 اول یکم با تعجب نگاش کردم و الکی مثال که ناراحت شده باشم گفتم:
صال بی یالش تو چیک نی ارا میک__آرههه میدونم ولی..نمیدونم دلیلش چیه..ا

 اینروزا؟؟؟پارتی هات از قبل کمتر شده ها؟
 _نه خانمم شما زیاد مارو تحویل نمیگیری

وقتی گفت خانمم صااورتم جمع شااد ولی سااعی کردم لب ند بزنم که میدونم 
 اون موقع قیافن خیلی مس ره شد

 __خب از زنو بچت چه خبرا؟
 و بعد هر هر خندیدم...اونم خندید و گفت:
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 بود..تا وقتی تورو دارم چرا برم سراغ بقیه _زن و بچه کجا
 بعد یهو گفت:

 _البته با قیافه ای که این گرفته ترجیح میدم سینگل باشم
نگاهمو از روش برداشااتم و به روبه روم خیره شاادم...دیدم آراد با اخم جلوم 

 وایساده...:
 آراد: دلربا بیا اتاق کارت دارم

 من: اممم باشه یه کم دیگه میام
اسش قیافه اومدم که یعنی به اع اب خودت مسلط باش و نقشرو خراب بعد و

شید و رفت...منم زیر لب با حرم الکی و طوری که ارشیا  نکن..اونم پوفی ک
 صدامو بشنوه گفتم:

 __اه فقط بلده زور بگه
 _دلی چی شده؟

سر فامیلم  __هیچی آقا خوش گذرونی میکنن بعد به منم گیر میده که دارم با پ
 زنم اوففف خسته شدم از دست کاراشحرف می

 _چی شده دلربا مگه اون باهات چیکار میکنه؟
 مظلوم نگاش کردمو گفتم:

 __کاری نمیکنه اما همش زور میکنه اگه مجبور نبودم برنمیگشتم اهه
 گیت پرسید:

 _یعنی چی جرا باید اجباری برگردی
 نباید میزدم زدم: منم طوری وانمود کردم که انگار به خودم اومدم و حرفیرو که

 __آممم هیچی هیچی آراد کارم داشت من باید برم اون برمیگردم
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 و سریع جیم زدم و رفتم تو اتاق
ستاش گرفته بود..با اومدن  سرشو تو د سته بودو  ش در باز کردم..آراد رو ت ت ن

 من سرشو بلند کرد...سریع رفتم پیشش نشستم و شونه هاشو گرفتم
 

 :59قسمت 
 بهش گفتم: 

_آراد..خودتو غذاب نده..به این فکر کن که..فکر کن که همه اینا یه بازیه و _
قرار خیلی زود تموم شه...راستی من کار خودمو خوب انجام دادم..فعال مونده 
تو خماری که بدونه نقشه اصلیم برای اومدن به اینجا چیه..راستی من یه فکری 

 کردم..باید به آرش هم نزد...
 رد که حرف تو دهنم ماسیدیهو همچین نگام ک

 با صدایی که سعی میکرد بلند نشه گفت:
سط  شم کم مونده برم و _انگار خیلی بهت خوش میگذره نه؟...من همینجوری

 مهمونی و ارشیا رو با دستام خفه کنم اونوقت تو میگی آرش هم...
 ادامه نداد و پوفی کشید

نزدیک هستم بعدم  _من خودم مثال دوست آرش هستم و..به اندازه کافی بهش
 اگه تو به هر دوشون نزدیک بشی مشکوک میشن...و یه چیز دیگه

 با شک پرسیدم:
 __چی؟؟

 _باید کم کم به فریما هم نزدیک بشی
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 با قیافه زاری گفتم:
 __وایییی نههه..دختره ی نچسب

 _خب بایدیه دیگه...آخه اونم جزو بانده
 پوفی کشیدمو سرمو به حالت باشه تکون دادم

 __بهتره دیگه بریم
زود تر اومد جلو و قبل من دستگیره درو گرفت و قبل اینکه باز کنه یه ب*و*سه 
سمت چپ برم  شد با اکراه من  ریز از لبام گرفتو با هم رفتیم پایین...خب قرار 

 و اونم سمت راست جایی که قرار بود نقش بازی کنیم
ستش ب شیا فریما ه سمت آرادو نگاه ولی در کمال تعجب دیدم به جای ار عدم 

شاره فهموند که  شیا و آرش اونجان..آرادم نگام کرد و با ایما و ا کردن و دیدم ار
 مشکلی نیست و باید از شانس گندم رو مخ این دختره هم کار کنم

 رفتم پیشش نشستم:
 __خوش میگذره؟

 _مممآره...چطور
 __هیچی عزیزم اگه چیزی خواستی بگوها

 _نه ممنون همه چی آمادست
 اه اه اه...انگار داره با کلفتش حرف میزنه

 __چی شده؟ تنهایی؟
 _یعنی چی؟

ساطت بود ولی اون که اینجا تنها  سر تو ب شه یه پ __یعمی اینکههه..خب همی
 نشستی؟
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 _کجاش تنهام؟
 بعد یه نگا به دورو ور انداخت و نیششو وا کرد و گفت:

 _اههه شری جونم بیا اینجا خوجلم
کردم گا  ن قق... ق ین اشااااره  او به شااارو یدم داشااات  یارو د طرف اون 

میکرد...می واساات صااداش کنه بیاد پیشااش و به من بفهمونه تنها نیساات هه 
 لوس...شروین جواب داد:

ضا رامیار می ونه...مگه من  ست که با ر شری اون خواننده شروینه... سمم  _ا
 دخترم..اونم کار دارم..فعال بای هانی

اون موهای رنگ کردش و ابروهای تمیزش..ولی هه کمی هم از دختری نداره با 
 خوشم اومد قشنگ زد تو پر فری جوونن...گفتم:

 __راستشو بگو چرا اینقد پکری؟
 یه نگا بهم کردو با کمی شک و حرم گفت:

 _آراد از اول مهمونی تحویلم نمیگیره..همش پیش اون کیانای دماغ عملی بود
کمی به جوش اومد..هه سااعی کردم حرفشااو جدی نگیرم چون خون خودمم 

شده  شبیه طوییتی تو کارتونه  ست..با این دماغش  انگار دماغ خودش عملی نی
 بود

 __خب عزیزم..آراد دیگه خودش زن داره
 _چه ربطی داره هیت پسری نمیتونه در برابر من جلوی خودش و بگیره

 ناولین چیزی که به ذهنم اومد: خب معلومه عزیزم هر پسااری تو رو ببینه با او
ری تت نمیتونه جلو خودشو بگیره و روت باو میاره...البته اینو تو دلم گفتم...و 
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همچین با این حرفش نگاش کردم..که حسااااب کار دسااتش اومد..اه دختره 
 موذی جلوی من داره از شوهرم میگه

 __خب حاو...می واستم یه چیزی بهت بگم
 _چی؟

وشاامون نمیاد ولی هر چی فکر __ببین فریما..میدونم که منو تو زیاد از هم خ
که  چه هیزوم تری بهم فروختیم  ما  یدونم  که نم جه میرساام  به این نتی میکنم 
اینجوری با هم بد هستیم..راستش از وقتی اومد ایران حس میکنم تنها تر شدم 
با هم صاالح  نداشااتم و می وام اینکه  که من هیت خواهری  و خب میدونی 

..من بعد از فوت مادر و پدرم خیلی تنها کنیم..دوست دارم باهم خواهر باشیم
 شدم

و با ناراحتی سرمو پایین گرفتم..واقعا یکمی همین احساس و داشتم...احساس 
 میکنم کنی تنها شده بودم

 بعد سرمو باو گرفتمو گفتم:
 __آشتییی؟

 
 :60قسمت 

قطره اشک از چشاش ری ت  2خیره خیره داشت نگام میکرد...بعد چند دقیقه 
 یع بغل کرد و گفت:و منو سر

 _آشتییی...ب دا هیچکی ازم خوشش نمیا
شم نمیاد  شتم از خنده مییوکیدم..تو دلم گفتم:عزیزم منم از تو خو منم اینور دا
که  ته  یدم اونم خودشااو گرف تاد د به آراد اف گام  فه ن یه د باش... نگران ن
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ن نده...واسش با چشم و ابرو خط و نشون کشیدم میدونم بعدا چیکارش کنم 
و نیمه وقتی هم  12نکبتو...حاو دیگه این فریما ول کن ما نشااد اون ساااعت 

نه  عا ک فت این واق داشااتیم شاااام می وردیم هم ولم نکرد آراد راسااات میگ
ید  جا می واب نا خوش بود چون اون اون بت آ با یالم از  خدارو شااکر خ بود...

 نوم گوششاابو...منو فریما ساار یه میز بودیم و من داشااتم به ور ورای فری خا
میکردم...چند دقیقه بعد آرش و عرشاایا و آراد هم به جمع ما پیوسااتن...به به 
جمعمون جمعه دزد و پلیس ها گرد هم آمده اند...گرم صااحبت بودیم آراد از 

 کارو بار آرش و ارشیا مییرسید
که  قه ای بود  ند دقی یده بودیمو...مهمونی تموم شاااده بود...چ تو ت ت خواب

 ا رو به آراد میگفتم...و همونطور توی بغلش خوابم بردداشتم نقشه ی فرد
صبح رفتم دنبال آنا و گذاشتمش مهد برگشتم خونه آراد شرکت بود نقشه از این 
قرار بود که من زنگ میزدم به ارشاایا و باهاش یه جایی قرار میزاشااتم...بعد هم 
شدن...بهش زنگ  ضربه فنی  سری چرت و پرت و مقدمه چینی و بعد هم  یه 

 زدم:
 ارشیا: بله؟

 من: سالم ارشیا...منم دلربا.
 _اوه دلربا چی شد یادی از ما کردی همین دیشب پیشت بودما

بعد واسااه خودش کر کر خندید..پساارهی عوضاای...منم خنده ی م االحتی 
 کردم و ادامه دادم

 __ام ارشیا می واستم ببینمت میشه باهم یه جا صحبت کنیم؟
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 _اره اره بیا شرکت
 شرکت نهاه لعنتی 

 __اه نه ارشیا راستش حرفایی که می وام بزنم برا تویه شرکت مناسب نیست
 اه خاک تو گورت با اون دلیل آوردنت دلی

 _خب باشه پس بیا رستوران)...(
 __باشه آدرسشو برام اس کن

 _اوکی هانی میبینمت بای
 اوق

 __خداحافظ
ه دوم...باید به ی قطع کردم...اه مردشااور ری تتو ببرن..خب حاو نوبت مرحله

که  مارو زیر نظر بگیرن  یان و  تا ب که پلیش م فی بودن زنگ میزدم  زن و مرد 
شی  سو ار صله زنگ زدم آدر ست از پا خطا کنه...منم بالفا شیا خان د مبادا ار

 برام فرستاد و منم برای اونا فرستادم
ست  شال کردم و کیف و کفش  سمونی...و  شدن...مانتو بلند آبی آ خب آماده 
سفید و شلوار جین ی ی تنم کردم و رفتم سر قرار...وقتی رسیدم یکم دید زدم 

 تا پیداش کنم اونم جایه خوب و خلوتی نشسته بود...ناکس.
از قبل به خودم شنود وصل کرده بودم...اون زن و مرد پلیس هم از عکسایی که 

 آراد بهشون داده بود میتونستن مارو پیدا کنن
سیدم بعد از اح سی بهم گفت که ناهار چی می وری؟ منم گفتم وقتی ر وال پر

 چیزی نمی وام و فقط ساود سفارش دادم
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به عزیزم  با کمال پرویی هیکلمو از نظر گذروند و گفت هیکلت که خو اونم 
دیگه چرا رژیم میگیری زیر لب هیزی نسااارش کردم و لب ند م اانوعی زدمو 

 دک نامردگفتم تازه صبحانه خوردم و چیزی میل ندارم...مر
 خب سر صحبت و باز کردم

 من: خب ارشیا می وام یه سری چیزارو بهت بگم که باید بین خودمون بمونه
 موشکوفانه نگام کرد و ازم خواست تا ادامه بدم

__خب میدونی که پدر و مادرم مردن...منم به خاطر دویلی برگشاتم اینجا که 
 فعال باید محفوظ بمونه

 پرید وسط حرفم:
 به نقشت مربوط میشه؟_ حرفات 

 اهههه نه بابا عجب حافظه ای داری تو
__خب تقریبا...میدونی پدرم چیز هایی رو برای من گذاشااته بود که من فعال 

 اونارو از بین بردم...ولی خب پدرم با تو شریک بود...درسته؟
 _اممم آره یک سالی شریک بود ولی خب فوت شدن

 آرهه کار خودته بی همه چیز پرو
 

 :61ت قسم
 من: آره میدونم و اینکه میدونم کارتون چی بوده

شاش گرد  شت آب می ورد..با این حرفم چ ستش بود و دا لیوان پایه کوتاهی د
شد و آب پرید تو گلوش...همه حرکاتشو زیر نظر گرفته بودم...بعد اینکه سرفه 
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سردیه سعی کرد به حالت قبلش برگرده و اینبار با غرور و خون شد..   هاش تموم 
 مس ره ای گفت:

 _آم آره میدونم خب بیزینسه دیگه
 __آره ولی یه بیزینس کامال متفاوت

 هیت حرفی نزد و همینجور نگاهم کرد...کمی به سمتش مایل شدم:
__ببین من می وام که کمکم کنی...راساتش تو مهمونی هم کمی بهش اشااره 

 کردم
 _چه کمکی؟

 باهات در میون بزارم __هنوز اونقدری بهت اعتماد ندارم که نقشمو
 _منم هنوز بهت اعتماد ندارم که نری و زیر آب منو پیش پلیس بزنی

 خنده ای کردمو گفتم:
 __آخه دیوونه من که نمیتونم خودمو تو هچل بندازم

 _چطور؟
 __ببین من می وام وارد این کار بشم

 _هه چرا؟ دلیلت چیه؟
 انتقام...با این حال گفتم:

 دارم__من به پولش نیاز 
 اینبار خندید:

 _اما جناب تهرانی که جیب پر از پول داره...ویال پول زمین شرکت
 __آره اما کافی نیست

 پوذخندی زد:
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 _هه طمع میکنی؟!
 هه طمعکار تویی و اون دوتا بز

ید برای  با باز کنم... نداره...من نمیتونم روی آراد حسااااب  به طمع  __ربطی 
 خودم کار داشته باشم

 مربوط به همون نقشته؟_حتما اینم 
 __دقیییقا

 _ولی مدارک دستته
کاری می وای  تا هر  یدم دسااات خودت  نارو م کار شاام او __ولی اگه وارد 

 باهاشون کنی...بسوزونی...خاک کنی...مهم نیست برام
 _اما میتونی ازشون کیی بگیری

 __درسته ولی پلیس ها کیی قبول نمیکنن
 _از کجا میدونی؟

ده بود کیی برابر ام مدارکو بسازن و قرار بود کیی رو که )فلش بک(:"آراد سیر 
 اصلیه مو نمیزد رو بدیم به ارشیا و اصلی هارو بدیم پلیس"

 زمان حال:
آراد بهم گفته بود اما برک برنده ی دیگه ای هم داشااتم...مادرم حقوق می وند 
صی  شت و خودش خ و شکلی ندا اما پدرم بهش اجزه نداد کار کنه و اونم م

 خونه تدریس میکرد...تو 
 __رشته ی مادرم حقوق بوده..اگه یادت باشه

 _درسته..ولی
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 نمیدونم چی می واست بگه نمیتونستم ت ور کنم
 _ولی من باید فکر کنم...اصال هنوز نمیدونم نقشه تو چیه

 تو چند تا جمله دروغ م لحتیمو رو کردم:
 برگردم خارج__من اومدم ایران تا از آراد پول به جیب بزنم و 

 _واو..پس دلی خانمم اینکارست
 __مجبورم...فقط ب اطر آنا

 _خب میتونی آنارو بزاری همینجا و جیم بزنی
__نه نمیتونم...درسااته که از آراده ولی دوسااش دارم..باوخره خودم زحمتشااو 

 کشیدم
ولی با تک تک حرفام قلبم به درد میومد...نمیدونم چرا شاااید چون احساااس 

 م با حرفام آرادو ناراحت میکنم..چون قرار بود آراد اینارو گوش کنهمیکردم دار
 _پس به پولش نیاز داری؟

__آره...ولی وقت زیادی ندارم می وام زودتر برگردم و برای بار دوم انتقاممو از 
 آراد بگیرم.

 _باید فکر کنم
 __باشه

 ساعتمو نگا کردم:
 سیم جین کردناشو ندارم __خب دیگه من باید برم...اون آراد میاد حوصله

 _باشه عزیزم
 سریع رفتم خونه
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 :62قسمت 
وقتی رفتم خونه سااریع دسااتبکار شاادم..لپ تال و روشاان کردمو وارد برنامه 
تلگرام شدم و صدای ضبط شده ی خودمو ارشیارو به آیدی خ وصی و رمز 

 دار پلیس زن فرستادم...چند دقیقه ای گذشت که همون پلیسه بهم زنگ زد:
 س زن:سالمپلی

 من: سالم...چی شد چیز خاصی دستیگرتون شد؟
_توی رسااتوران نه ولی در حال حاضاار همکارم داره مکالمتون رو بررساای 

متری  5یا  4میکنه...منم به شااما زنگ زدم..ما میز روبه رویی بودیم و حدود 
 باهاتون فاصله داشتیم..خیلی ممنونم که با ما همکاری کردین

چه حرفیه...خب وظیفه ی من هم هساات که جامعه ام __خواهش میکنم این 
 خدمت کنم

سرگرد تهرانی واقعا  سرتون  شما و تالش های هم صورت از همکاری  _در هر 
 ممنونیم

 __خواهش میکنم خدانگهدار
 _خداحافظ

 بعد هم قطع کردم...پوفی کشیدم..این از اولش..بعدش چیه خدا میدونه
 نا حرکت کردماز اتاقم رفتم بیرون و به سمت اتاق آ

رفتم تو اتاقش همه چی مرتب بود و فقط خوشااگل خانوممون با اخم ریزی 
 داشت با تبلتش بازی میکرد...بلند گفتم:

 __ای وای چرا اووف)ش  یت کارتونی(اخم کردههه؟نکنه باز بغل می واد
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 آنا جیغ کشید:
 _من السام)ش  یت کارتونی(اووف پسره

دارد...رفتم پشاات ساارش دیدم داره السااارو آرایش بعد دوباره به بازیش ادامه 
 میکنه...اوففف اینم از بچه های ما

تا دید دارم نگاش میکنم اخم کرد و لب برچید و خوابید رو ت ت...آروم رفتم 
 جلو یهو تبلتو از دستش کشیدم خاموشش کردمو گذاشتمش باوی کمد

 _مامانننن بدششش داشتم بازی میکلدممم
ه همش داری این بازیارو میکنی..چشمات ضعیف میشه ها __نت نمیدم...چی

 دوستش تو فرانسه(عینک بزنی , Robeyاونوقت باید مثل روبی)
 _نههه دوست ندالم...خیلی زشت میشم

 چون روبی با عینکش زشت میشد آنا هم از عینک بدش میومد
بازی  باهم عروساااک  جاش  ها نکن...ب بازی  گه از این  خب پس دی __

 همو میبافیم کنیم...موهای
 دوباره لب برچید و آروم گفت: 

 _آخه از وقتی اومدیم اینجا تو دیگه باهام بازی نمیکنی
آهااا پس بگو دردش چیه...بهش حق دادم آخه از وقتی اومدیم اینقد اتفاقات 
لم  غ ب تو  برم... نش  بو قر فارغ شااادم... ترم  خ که از د تاد  ف جور ا جوروا

 گرفتمش...فشارش دادم:
 عاشق دخترمم __آخ خ من چقد

 _اما بابایی چی مگه اونو دوست ندالی؟
 __چرا خب هر دوتون عشق منید
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 _خب خوبه
 به حرفاش خندیدمو گفتم:
 __ناهار خوردی مامانی؟

 _آله مهناز خانوم بهم داد اما من تنها بودم
 __آخ خ عزیزم خب فردا جبران میکنم

 _چیکار میکنی؟
بای با به  هار درسااات میکنم  نا باهم __فردا خودم  تا  یاد  ی هم میگم زودتر ب

 ب وریم
 با شوق دستاشو به هم کوبید:

 _عالیههه...خیلی خوبه
 __خیلی خب حاو چیکار کنیم؟

 _بلیم بلق یم
آخ من میمیرم برا ر*ق*صاایدن توش اسااتاد بود آنا هم تو ساان خودش بهتر از 
دوسااتاش میر*ق*صااید چون باهاش کار میکردم...بعله دیگه مادر و دختری 

 مندیم هنر
 __بزن بریم بر*ق*صیممم

لباسااامونو با تال و دامن قرمز عوض کردیم...و موهامونو باز گذاشااتیم...من 
سنش  شق موهای آنا بودمو اونارو کم کوتاه نمیکردم و اون تقریبا تا باوی با عا

 بود



 النا

 

211 

شتم و به تی وی زدم...آهنگ های جدید خارجی ایرانی بود و کلی  شمو بردا فل
 صیدیمبا اونا ر*ق*

وقتی داشتیم باو پایین مییریدیم خیلی مس ره بازی در میاوردیم...یههو آهنگ 
شد... که  شتم تا کنترل بردارم ببینم چش  شد...به تی وی نگاه کردم و برگ قطع 
گاه  نا ن به آ به من و یکم  باز  مه  هان نی هت و د با ب یدم... آرادو جلوم..د

من هم خیلی باز بود و همچنین میکرد...خیره خیره داشت نگام میکرد...لباس 
با  رنگش قرمز آتشااین بود...بهش چشاامو ابرو اومدم که اینطوری نگا نکنه 

 پریدن آنا تو بغلش به خودش اومد...لب ند به لب اومد طرفم:
 

 :63قسمت 
 _چقد خوشگل شدین

 __مرسی عزیزم...کی اومدی؟
 یر بودین_همین اون...ولی)تک خنده ای کرد(..مثه اینکه خیلی س ت درگ

واییی از خجالت داشتم آب میشدم..چون دقیقا همون زمانی که آراد اومده بود 
 ما داشتیم مثه دیوونه ها باو پایین مییریدیم...نگاش کردم

 __خب..اینجوری انا خوشش میومد
 نمیدونم از حرفم چی برداشت کرد که زد زیر خنده

 رفتم آنارو ازش گرفتم
 خیلی عرق کردیم__خب دیگه ما بریم حموممم..

 _دوتایی؟...منم میام
 همچین نگاش کردم گرخید
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 __چی میگی عزیزم...انشالله دفه بعد تورم میبیرم اما اون نمیشههه
نده خودمم  نا و آراد زدن زیر خ با این حرفم آ یدم چی گفتم فقط  اصااال نفهم
 خندم گرفته بود و زور شاارم ساارم پایین بود...خالصااه با یه زوری از زیر نگاه

 نافذش در رفتم و آنارو گذاشتم تو حموم و رفتم لباس و حوله بیارم
وقتی برگشااتم آنا تو وان آب مشااغول عروساااک بازیش بود...منم همونجور 
حمومش میدادم و خودمم حموم کردم و خالصاااه ترگل ورگل از حموم بیرون 

 اومدیم
ساات پو موهامونو خشااک کردیم و آنا گفت می واد فیلم ببینه...منم یکم میوه

کندم و تزمین کردم و براش گذاشااتم...یکم دیگه هم بردم توی اتاق کار برای 
 خودم و آراد...وارد شدم...سرشو از رو برگه ها برداشت...با ل ند گفت:

 _عافیت باشه
__سالمت باشی...اینهمه کار میکنی خسته نمیشی؟..زود میری ، دیر میای ، 

 یکنی تو برگه هابعدم دباره میشینی پشت این میز سرتو م
 دستی به گونه هام کشید:
 _خب عزیزم..کار دیگه

 __مگه آرمین نیست بده اون انجام بده
 _اونم وظایف خودشو داره

نا امروز از دلتنگیش  نه...آ یا خو هار ب نا حاو..ولی فردا واساااه  خب  __
گفت...گفت که دوست نداره تنها ناهار ب وره..دلم خیلی براش سوخت خب 

 ک*ن*ا*ه داره...فردا زود بیا خودم می وام ناهار درست کنماونم بچست 
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 _باشه حتما زودتر میام
 __اینقدر هم این غذاهای بیرون رو ن ور

 _به روی چشم سلطانم
 به بازوش زدم و آروم گفتم لوس

ید میکردم و از خیلی  با که  کارایی میگفت  هامونو می خوردیم و آراد از  میوه 
انتظارمه...ارشاایا هم فردا ع اار جوابمو میداد و من شااک چیز هایی که در 

نداشااتم جوابش مثبت بود..چرا باید رد کنه من مدارک دسااتمه..هرچند خب 
سال اونو حبس کنن و آراد  ستن و ممکنه فقط برای چند  اونا هم قالبین و کم ه
میگفت این کافی نیساات و اون هزاران آدمو کشااته و از بین برده...منم باهاش 

 فق بودمموا
بود که ت میم گرفتم برم شام درست کنم..از وقتی اومده بودم مهناز  7ساعت 

خانوم لوبیا رو گاز گذاشته بود داشت میی ت و گفتم خودم واسه شام درستش 
به همراه سااااود  یا درسااات کردم  هارو از فریزر در آوردم..لوب میکنم...نون 

شام خوردیم و آنا از اتفاقات خوب این مدت میگفت و  سبزیجات...دور هم 
مارو می ندوند...شااب خوبی بود...شااب رو هم توی آغوش آراد خوابیدم از 
زندگیم راضاای بودم ولی ارشاایا مثه ب تک روی زندگیم بود و من احساااس 

 خوبی نداشتم
فردا صبح آراد آنارو هم سرراهش برد مهد کودک...منم طبق تحقیقاتی که کرده 

ستم آراد و آنا ته ست بودم میدون ست دارن و قرار بود ناهار تهچین در چین دو
 کنم
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بود که دیگه گذاشتم ته دیگ تهچیم خوب برشته شه...ساود  1ساعت طرفای 
و سااس هم درساات کردم...آنا هم توی ساااود مثال کمکم کرد که البته بیشااتر 
خیارهاشو خورد...)نمیدونم عالقه بچه ها به خیار چیه دقیقا(..خالصه ساعت 

راد اومد...و منم میز و چیدم و ناهار و خوردیم...بعد از اون آنا رفت و نیم آ 1
تو اتاقش تا نقاشاای کنه منو آراد هم رفتیم تو اتاق خواب...آراد ساارش تو لپ 
ستم گرفته بودم و مثال  شت به پلیس ها میل میزد...منم کتاب تو د تال بود و دا

شتم می وندم اما هیچی نمیفهمیدم فکر و ذهنم یه ج ساعت دا ای دیگه بود...
 بود که ارشیا زنگ زد: 4

 __بزارم رو بلندگو؟
 _نه نه..وزم نیست خط تو ردیابی میشه

 بعد رفت سمت لپ تاپشو منم تلفونو جواب دادم
 _سالم دلربا

 __سالم
 _خوبی؟چه خبر؟

 __ممنون..خبر خاصی نیست دارم روزامو میشمارم
مثال از زندگی پیش اون خوشاام  آراد بهم گفته بود باید طوری وانمود کنم که

 نمیاد
 _خب من ت میممو گرفتم
 __خب..چیه گوش  میکنم

 _خب با عضویتت تو گروه موافقت شد
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 الکی با تعجب پرسیدم:
 __منظورت چیه؟ مگه تو رمیس نیستی؟

_چرا ولی مشاااور هام آرش و فریما اوناهم باید نظر میدادن..ولی تو برام فرق 
 داری و مشاورم نیستی

  حرفشو به روی خودم نیووردماصال
__خب...آرش وقتی تو پاریس بودیم به من چیزی نگفت..از جریانات ما خبر 

 داری؟
_آره تا یه حدودی...آرش وقتی اسم تورو آوردم گفت که شماها همسایه بودین 

 و آرش مثه پدر بچت بود
__آره ایشااون بهم خیلی کمک کردن...اما آرش که دوساات آراده ولی چطور 

 مبگ
 _میدونم میدونم...لزومی نداره تو به آراد چیزی بگی

__هه دیوونه شااادی؟؟؟عمرا بگم...خب باید کجا بیام تا کارهایی که قراره 
 بکنم و بهم بگی؟

 _آدرس رو بالفاصله بعد از قطع کردن تلفن برات اس میکنم
 __اوکی خدافظ

 _بای
 بعدم قطع کردیم

 
 :64قسمت 
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ساامت آراد...اخماش حساااابی توهم بود...تا تلفن رو قطع کردمو برگشااتم 
 خواستم ازش بیرسم چرا صدای اسم ام اس اومد...ارشیا آدرسو فرستاده بود

 __چی شده آراد؟
 _نمیتونیم خطشو کنترل کنیم

 __یعنی چی؟
 _اه لعنتی 

 __خب بگو دیگه جون به لبم کردی
 _اینجا زده اون خط اصال وجود نداره

 __چییی؟
 _گوشیو بده

 چی؟ __برای
 _گفتم گوشیو بده

شه هم...دیدم که گوشیو  ستش..اینم هر دقیقه فازش عوض می با تعجب دادم د
 برد سمت گوشش

 __داری به کی زنگ میزنی؟
شدم...خب مثه  صی  سکوت آورد روی بینیش...خیلی حر شو به حالت  ست د

 بچه آدم بگو چه مرگته دیگه ای بابا...یهو گوشیو پرد کرد رو ت ت
 هست یهو چت شد؟ __آراد معلوم

 _خط رو سوزوند
 __چییی؟
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 انگار داشت با خودش حرف میزد:
ندازه این  به ا مدرک جمع کنیم...می وام  ید هر چی میتونیم  با _اووووففف...

ساااال جبران کنم...اون از بابای گرک صاافتش اینم از خودش..یکیه لنگه  11
 باباش

 ود__باباش؟؟؟عمو رضا؟؟اما چطور؟عمو رضا همیشه مهربون ب
 _اینا همه فیلمشونه وگرنه کثیف تر از خودشون خودشونن

 __اوففف...حاو بزار ببینم اس ام اسو
ساعت  سر  سو داده  5بیا... 6)فردا، شما و ....(آدر شهره طرف  دقیقه خارج از 

 بود...به نظر هم جای پرتی میومد.
 __خب اینم آدرس.

 _راستی امشب خونه مامانمینا دعوتیم
 مامان مریم زنگ نزد؟__اههه پس چرا 

_فک کنم چون ساارش گرم غذاهای امشااب بوده دیگه آرمین تو شاارکت بهم 
 گفت.

 __آخی..ای کاش اون بریم شاید کمکی چیزی ب واد
شم  شید منم باید با بچه ها در ارتباط با ساعت دیگه آماده  _خیلی خب یه نیم 

 شاید چیزی فهمیدن...آدرسو هم بزار
 __باشه

اونا فرساتاد...اوناهم قرار شاد همین امشاب یه سار به اونجا آراد آدرساو برای 
 بزنن ببینن چه جوریه
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خالصه بعد نیم ساعت رفتم آنارو آماده کردم و خودم هم رفتم آماده شم...برای 
آراد یه تیشاارت ساافید که دکمه ها و خط های فیروزه ای داشااات و شاالوار 

سی و پیرهن فیروزه ای با م شلوار طو سی...خودم هم  شال طو سی و  انتو طو
 طوسی خیلیی کمرنگ که به سفید می ورد...سوار ماشین شدیم و راه افتادیم

 رسیدیم و زنگ درو زدیم...صدای فریما اومد:
 _بفرمایید

منو آراد با تعجب به هم نگاهی انداختیم و رفتیم داخل...از قرار معلوم فریما 
ادر و دوتا داداش هاش...و اینا هم اینجا بودن...رفتیم داخل...فریما و پدر و م

دو تا عموهای اراد هم بودن..از طرف منم دوتا خله هام و دوتا دایی هام اومده 
بودن...اینجا چرا اینقد شاالوغه...مامان مریم با روی باز اومد طرفم...با همه 
سالم و احوال پرسی کردیم...منو مامان مریم همراه آراد رفتیم طرف اتاق قبلیه 

 اسمو تعویض کنمآراد تا من لب
 تا رفتیم داخل مامان مریم گفت:

سری  شه...حاو برید اگه کم و ک سم که پا ت تی نگرفتم این جبران سه عرو _وا
 هم بود شرمنده

 با بهت گفتم:
نگ تموم  که ساا ما  هاییم..شاا ما تن فک کردم  کارا نبود...من  به این __لزومی 

 گذاشتین ای کاش میگفتین میومدم خونه کمکتون
 ؟؟..بیاین بریم بیرون پیش مهمونا_دیگه چی؟

 خودش هم زودتر رفت بیرون
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 با بهت سمت آراد برگشتم
 _مامانه دیگه

 بعد زد زیر خنده
 __آراد نکنه خبر داشتی؟

_نه بابا ولی شااک کرده بودم یه خبراییه چون آرمین خیلی با شاایطنت حرف 
 میزد

 نفسی کشیدم و گفتم:
 __خیلی خب بریم پیش مهمونا

 و لحن شیطونی گفت: دستمو گرفت
 _کجا کجا...بیا اینجا ببینم پا ت تیه ها

 __خب؟
 _اوففف هیچی بابا حد اقل یه ب*و*س کوچیک بده

 گونشو آروم و کوتاه ب*و*سیدم و گفتم:
 __خوبه؟

 با لجبازی گفت:
 _هییییی خدا همینم غنیمته حاو تو خونه ادامه میدیم

 زیر لب بی ادبی نثارش کردم و کشیدمش بیرون
تار  ما هم خیلی خوب رف که ولم نمیکردن فری هام  له  خا یه  رفتیم پیش بق
میکرد..ولی..این وسااط یه مشااکلی بود که نگرانش بودم...ارشاایا که به فریما 
گفته بود جریانو و ما باید جلوی فریما با هم ساارد باشاایم...از طرفی هم اگه 
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اید به هر کنم و باینکارو کنیم بقیه فکرای خوبی نمیکنن...نمیدونسااتم چیکار 
 بهانه ای با آراد حرف میزدم

 
 :65قسمت 

سته بودیمو میگفتیم و  ش شیده بود همه ن شام که مامان خیلی زحمت ک بعد از 
می ندیدیم منم سااعی میکردم زیاد به آراد نزدیک نشاام...با فریما هم خوب 

 بودیم اما اونو نمیدونم ولی من که همش تظاهر بود
شیمو هم برده  از زیر وراجی های فریما شویی...گو ست سمت د در رفتم و رفتم 

 بودم...به آراد زنگ زدم
 _الو

 تند تند حرف زدم:
 __آراد اصال به روی خودت نیار که منم فقط زودتر بیا تو اتاق

 دییقه انگار که از بهت در اومده ، گفت: 1بعد 
 _آهاااا باشه تیام جان حتما فردا رسیدگی میکردم

 بعد قطع کرد
فشااو گذاشااتم پای فیلمش که اومد و درو آروم باز و بسااته کردم و رفتم این حر

 بیرون توی اتاق
یدگی  10 نه حرفش از )فردا رساا مده...نک قه منتظر شااادم و هنوز نیو دقی

میکنم(واقعی بوده....وااا مگه مرض داره...البته شاید از رفتار های من ناراحت 
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سب شد.رفتم گوشمو چ صدایشده.اوففف نباید اینجوری می  وندم به در..هنوز 
 حرف میومد...یه دفه صدای بلند مامان که به آراد میگفت:

 _آراد مادر پس دلربا کجا موند برو ببین چی شد نکنه اتفاقی افتاده؟
 _باشه

بعد هم صدای قدم های آراد به طرف اتاق...از در فاصله گرفتمو دست به سینه 
 ایستادم وسط اتاق

 حالت دید گفت: اومد داخل..منو که با اون
 _چیه اون من باید طلبکار باشم یا تو

 منم با لحن خودش جواب دادم:
 __بب شیدا ولی تو منو چند دقیقست که کاشتی اینجا

 بح و عوض کرد:
 _اون رفتارات چه معنی میداد.

 منم یاد ق یه افتادم با صدای آرومی گفتم:
اینجاسااات دیگه منم طبق __گوش کن آراد رفتارامو جدی نگیر...خب فریما 

اون حرفایی که با ارشاایا زدم مثال برای پول برگشااتم پیشااه تو...و اینکه قطعا تا 
 اون ارشیا به فریما ماجرارو گفته

 _آره درست میگی اصال حواسم نبود
 بعد با مکث گفت

ساله وارد باند شده..درصورتی  7_یعنی اصال باور کردنی نیست که دختر عمم 
 ه ولی...حیف ، حیف که طمع هوش رو از سر آدم مییرونهکه همه چی دار

 میدونم از اینکه دختر عمه اش)فریما(تو باند بود ناراحت بود...بازوشو گرفتم:
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 __آراد بیا بریم خیلی اینجا موندیم
 رفتیم بیرون مامان تا مارو دید گفت:

 _کجا بودید پس نگران شدم
 تو اتاق موند بهتره اون.ک_هیچی مامان جان دلربا یکم حالش خوب نبود 

_هیی مادر خودتو ناراحت نکن قسمت بود دیگه خدا بیامرزتشون همیشه همه 
 جا باهم حضور داشتن

 منظورش به پدر و مادرم بود آخه ما خیلی باهم بودیم
 همه زیرلب خدا بیامرزتشونی گفتن ماهم نشستیم

مادرم...سعی  جمع تو سکوت بود منم کمی ناراحت شده بودم از غیبت پدر و
 کردم جمع رو از این حال در بیارم واسه همین با صدای بلندی گفتم:

 __خب دیگه برنامه باغ نمیزارید؟دلم تنگ شده ها
 خودمم میدونستم چه چیز بی معنی گفتم

 آراد ادامه داد:
 _آره اتفاقا تولد آنا هم نزدیکه

ست گفت تولد آنا هم تو بهمن بود فکر خوبی بود که براش  ریم این تولد بگیرا
تولد آخری رو با دوسااتاش توی رسااتوران تو پاریس گرفتیم قبلی هارو هم با 

 آرش...واقعا اونقدر خوب رفتار میکرد که نمیفهمیدم
 ادامه دادم:

 __آره چطوره یه تولد مف ل واسش بگیریم
 همه از این بحث استقبال کردن و خالصه گفتیم و خندیدم و برگشتیم خونه
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 :66قسمت 

دقیقه بود.بعد مسواک و خوابوندن آنا رفتم به  1:36خیلی خسته بودم...ساعت 
 اتاقم و خزیدم تو بغل آراد و تا چشمامو رو هم گذاشتم خوابم برد

صاابح با صاادای مهناز خانوم بیدار شاادم...رفتم درو باز کردمو در حالی که 
 خیلی خسته و خواب آلود بودم گفتم:

 _چیشده مهناز خانم؟
 __بب شید دخترم بیدارت کردم..مهمون داری آقا ارشیا اومدن

کار  به  تازه مغزم  گاش کردم... هت زده ن فت چشاااام گرد شاااد و ب تا اینو گ
 افتاد...زیر لب غر غر میکردم:

ند تر گفتم(اون سااااعت  یاد..)بل ید برای چی ب با _ای خدااا...آخه این اون 
 چنده؟

 صبحه دخترم 9__
 ش پذیرایی کنید من اون میام_پوففف...باشه شما از

 اونم باشه ای گفت و رفت
سرمه ای و یک  شلوار جین  شویی و لباس خوابمو با یه  ست سریع رفتم د منم 
سه ربع می ورد عوض  ستین های  سفید که روش حریر به همون رنگ با آ تال 
کردم و سعی میکردم گشادترین لباسامو بیوشم...موهامو با کش دم اسبی بستم 

 ز زدن یه رژ کمرنگ رفتم سمت سالنو بعد ا
روی مبل نشااسااته بود و پا روی پا انداخته بود...رفتم جلوتر و لب ند کوچکی 

 روی لبم جا دادم:
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 _سالم ارشیا...از این طرفا
 __سالم..اومدم باهات درباره ی کارمون حرف بزنم

 _خب میتونستیم قرار بزاریم
 __تو خونه مشکلی داره؟

 داره آراد بیاد برای این گفتم_نه خب ولی...امکان 
 __چیز زیادی نمی وام بگم...پس فقط زود بشین تا آراد نیومده

نشااسااتم و منتظر بودم لب باز کنه...هههه واییی یادم رفت ظبط صاادا بزارم 
 اوففف...ولی دیگه نمیشه کاریش کرد...گفت:

ن م__خب باید بگم که تو کار خاصی نداری و مثله چیزارو بازرسی میکنی...
 بهت یاد میدم

 از توی کیفش یه پالستیک در آورد...که پودر ها و چیزایی رنگ رنگی توش بود
گذاشتشون رومیز و دوتا کاردک که حالت قاشق داشت رو در آورد و اون بسته 

 ها ی کوچیک و باز کرد و گفت:
 __اینها مواد اصل هستند

 با تعجب پرسیدم:
 _این ها مواد م درن؟

 نجورین بقیشون به صورت قرم هم هست__آره این ها ای
 _مقدار اینا چقدره؟

 گرم 80__
 _وای تو چطوری میتونی اینارو جا به جا کنی؟نمیگی یهو میگیرنت؟
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 __محافظ دارم
گرمو جابه جا  80گیک شاااده بودم...چطور اینهمه شااهامت داشااات که این 

 گرمش حکم اعدام داشت...گفتم: 50کنه...تنها 
 یکار کنم؟_خب من دقیقا باید چ

__اینارو آوردم تا مزه کنی و بفهمی که هر کدوم اساامشااون چیه و چه مزه ای 
 هستن و آیا اصل هستن یا نه

 _چییی؟؟؟!!! من عمرا لب به اینا بزنم
 تک خنده ای کردمو  گفت:

_منم م اارف نمیکنم و معتاد نیسااتم...ولی یه دسااتمال بردار بعد از فهمیدن 
 مزش زبونتو پاک کن

 گفتم خیلی خب باشه با تردید
همه اون هارو باهم مزه کردیم...اسمهای متفاوت و مزه های متفاوت...بعضی 
صی نمیدادن بعد از مزه  شتن بقیه هم مزه  ی خا شون خیلی مزه ی بدی دا ها

 کردم اینها...
 بهم گفت:

__خب تو تا وقتی اینجایی تویه یه سری تاریخ م  وم که من اونهارو بهت 
 کارخونه میدم باید بیای

 حرفشو قطع کردم:
 _کارخونه؟ مگه کارخونه هارو بازرسی نمیکنن؟

ست..یک کارخونه خ وصی که  ساعت  1__چرا ولی کارخونه ما معمولی نی
تا تهران فاصااله داره...آرش یا فریما میان دنبالت و تو اون تاریخ ها و شااماها 
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دنبالت با  خودم میام باید برید بازرسی کنید بببینید چه جوریه و اینا..آخر هفته
 هم میریم اونک تا بهت دباره توضیح بدم

تا برم اونجارو ببینم...شااااید چیز  به حرفش فک کردم..فرصااات خوبی بود 
 بیشتری هم دستگیرم شد

خالصااه بعد از کلی حرف زدن...دیگه پاشااد که بره...تا درو باز کردم آراد  و 
 دیدم که دستش رو زنگ در خشک شد

 
 :67قسمت 
دای ارشاایا ، منو آراد هردو به خودمون اومدیم...ای خدا عجب گیری با صااا

 کردم حاو برنامه ی بازجویی راه اندازی میشه
 __سالم آراد خان

 __سالم ارشیا اینجا چیکار میکنی
میدونستم و اصال قشنگ معلوم بود که خودشو گرفته که صداش نرخ باو منم 

 تر به حرف اومدم:اینور از استرس داشتم سکته میکردم...زود
 _ا..ارشیا جان برای...برای این اومده بود اینجا که...

نمیدونم چی بگم که ارشاایا هم شااک نکنه  و نمیتونسااتم به آراد جلوی ارشاایا 
بگم اومده اینجا تا بهم آموزش بده و درباره کار حرف بزنیم...ارشاایا به حرف 

 اومد:
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ه نبودی ایشاااا... یه روز __اومده بودم فقط سااری بزننم...ولی حیف که خون
دیگه میام که تو هم باشاای دور هم باشاایم همگی...من باید برم قرار کاری 

 دارم..فعال خدافظ
یعنی اگه موقش بود یه نفس راحت از این صدا دارا میکشیدم..آراد محکم اومد 
داخل اینقدر محکم که تنه به تنه شااادیم و من نزدیک بود بیفتم ولی خودش 

 منو کشید طرف اتاق:بازومو گرفت و 
ند تر  یام..)بل با توام...خودم م کار میکنی.. _آراد..اه آراد صااابر کن..چی

 گفتم(...آراد داری اذیتم میکنییی
 منو ول کرد...ایستاد سر جاش...چند تا نفس عمیق کشید و گفت:

 __بیا تو اتاق
سرش راه افتادم...رفتیم تو اتاق وقتی  شت  اونقدر محکم گفت که مثه جوجه پ
وارد شاادم درو بسااتم...هیچی نمیگفتیم...فقط سااکوت بود...باوخره خودم 

 گفتم:
 _ارشیا او...
 بلند داد زد:

 __اسم اون کثافطو نیار
 _باشه باشه آراد چرا اینجوری میکنی...اون..اون واسه کار اومده بود...همین

چیزی نگفت با خشاام نگام کرد..یه چیزیو حس میکردم تو چشااماش غم و 
 بود...فهمیدم دردش چیهشک 

 _آراد..آراد تو به من..شک داری؟
 نگاهشو ازم گرفتو کالفه سرشو به معنی نه تکون داد
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عا  فک کردی من واق یدونم تو شاااک داری آره...آراد برای چی؟تو  _آراد من م
عاشااق همچین آدمی میشاام؟آدمی که اصااال آدم نیساات و بویی از انسااانیت 

 نبرده؟
 با صدای بمی گفت:

شدم..از اینکه...از اینکه  __نه دلربا من همیچن فکری نمیکنم...ولی ع بی 
 تو ازشیا تو خونه بودین...

 بلند گفتم:
 _آره بودیم..ولی تنها نبودیم

 __آره تو درست میگی...ولی من فقط ع بی شدم..چیزی نیست تموم شد
 اشک تو چشام جمع شده بود با این حال گفتم:

شده...تو با خودت ست آراد..آراد ما  _نه تموم ن ش چی فکر کردی...اینا همه نق
 داریم فیلم بازی میکنیم

__درسته ولی خب چیکار کنم..دست خودم نیست روت غیرت دارم..حداقل 
 یخ زنگ میزدی

_فک میکنی به ذهن خودم نرسید؟اما نتونستم...نمیتونستم که جلوی ارشیا به 
یدم شنود و بردارم چون میترستو زنگ بزنم...یا اصال نتوسنستم برم از تو اتاق 

اون هم باهام بیاد و یا اینکه اگه من برم دوربینی...ظبطی چیزی کار بزاره یا چه 
 میدونم اتفاقی بیوفته نمیدونستم با این حال تنهاش بزارم

 __باشه دلربا..آروم باش من معذرت می وام...حاو که چیزی نشده
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شده؟درسته تو حرفی نزدی اما من فهم شات دیدم که بهم _چیزی ن یدم و تو چ
 شک داشتی و تردید و تو چشات دیدم

سریع مانتو و شالمو برداشتم رفتم سمت رختکن...کفشمو پام کردم و سوییت 
 ماشین و برداشتم...دنبالم اومده بود و مدام میگفت:

 __دلربا..دلربا صبر کن...کجا میری؟..با این حالت کجا میری؟
 گفتم:

 _میرم دنبال آنا
 لی صبر کن حالت خوب نیست میزنی یه بالیی سر خودت میاری__و

 _من حالم خوبه آراد
 __باشه ولی وایسا راننده میارتش...اصال هنوز یک ساعت مونده

به  یا... بالم ن با خودم خلوت کنم...دن فا بزار یکم  _آراد خواهش میکنم...لط
 راننده هم زنگ بزن بگو نره اونجا
صال نفهم سمت پارکینگ ا شتم دکمه قفل رفتم  شینو بردا سوییت کدوم ما یدم 

سمت مهد  BMWباز کردنو زدم و چراغ های  شدم و رفتم  سوار  شد... شن  رو
 آنا

وقتی رساایدم هنوز نیم ساااعت مونده بود...ماشاایمو پارک کردم و رفتم سامت 
پارک نزدیک مهدشااون...روی صااندلی نشااسااتم...به حرفامون کارامون فک 

داشااتم تو این ماموریت کمکش میکردم..عوض کردم..این حق من نبود..من 
تشااکرشااه...اه..حس میکردم فشااارم افتاده بود پایین رفتم ساامت دکه ای که 
یدم...هم واساااه خودم هم  یک و شااکالت خر تا آبمیوه و ک جا بود...دو اون
ستمو چیزایی که خریدمو خوردم بعدش هم رفتم تو مهد  ش آنا...یکم تو پارک ن
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س متم...منم آغوشمو باز کردم...و بغلش کردم...عطرشو آنا...تا منو دید دوید 
 بو کشیدم...سرمو بردم عقب نگاش کردم:

 _خوبی عزیزم؟
 __آره مامانی اینجا خیلی خوش میگذره

 _خیلی خوبه که..دوست داری تو پارک بغلی یکم بازی کنی؟
 __آره آره بریم بریم بازی

 دادم خورد و برگشتیم خونهرفتیم یکم بازی کرد و همونجا خوراکی هارو بهش 
 

 :68قسمت 
برگشااتیم خونه لباسااای آنارو عوض کردم..باهم رفتیم حموم و سااعی کردم با 
بازی کردن با آنا حرف های انفاقات صاابح رو از یاد ببرم...ناهار اسااتانبولی 
خوشاامزه بود اما من که کوفتم شااد...اوففف کالفه بودم نمیدونم چرا...بعد از 

نارو خوا هار ا تا نا تا ب وابم..یکمی تو اینساا تاقم  ندم و خودمم رفتم تو ا بو
چرخیدم و سااوژه هارو دیدم..ملت هم بیکارنا...اگه آدم ب واد پای حرف های 

ست نمیگم ست)خدایی را صال با (��اینا زندگی کنه که زندگیش رو حوا اوف ا
سلی پرت کردم و  شیو رو ع دیدن این چرت و پرتا ع ابم بدتر بهم ری ت گو

 کردم ب وابم...کم کم سردرد داشت میومد سراغمسعی 
در حال جنگ با بیداری بودم که در اتاق باز شااد...از بوی عطر تلخ ولیکش 
باشاااه  که  چی  هر  ما  ل ورم ا تش د که از دسااا ن ی با ا یدم آراده.. م ه ف
سمت جای خودش روی ت ت  شقمه..پدر بچمه..اومد داخل و  شوهرمه..ع
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ن وابیده بودم و مجبور بودم چشمامو ببندم  رفت اه..خاک بر سرم..رو به دیوار
تا آراد متوجه نشااه بیدارم..دوساات نداشااتم اون باهاش حرف بزنم...حالم 
شد چون  سمتم مایل  خوب نبود ای کاش قرم خواب می وردم...حس کردم 
شونیم  شونیم حس میکردم...درگیر همین حس بودم که پی شو روی پی نفس ها

شد شمام خودکار باز  شد..چ شونیم داغ  شو از رو پی ن...بعد از چند لحظه لبا
 برداشت و نگام کرد...چشمای بازم که دید با مالیمت گفت:

 __بیدارت کردم؟
 به خودم اومدم گیک گفتم:

 _آ..آره آره می وام ب وابم...شب ب یر
بعد هم چرخیدم رو به دیوار...چشااامو بسااتم که صاادای خنده ی آرومشااو 

 شنیدم.
 ه...بعدم که باید باهات حرف بزنم__خانومم اون که ظهر

 هر هر هر برا من می نده باشه آقا گریتم میبینیم...با این حال گفتم:
 _حرفامونو همون صبح زدیم

 صداش جدی شد:
 __ببین دلربا میدونم یه ذره تند رفتم

 چرخیدم بهش گفتم:
 _یه ذره؟ فقط یه ذره؟

 __دلربا من اصال حرفی نزدم
 بهش توپیدم:
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سته شات خوندم و انکار کردم ولی اگه اون  _آره در تو حرفی نزدی اما من از چ
ما  ما حرفی میزدی و منکرش میشااادی ا هام درسااات نبود تو هم حت کار  ان

 سکوتت شد مهر تایید روی همه گفته هام...حاو بگو من دروغ میگم؟هان!
یه مردم..روی زن و بچم غیرت  که من  هت گفتم..گفتم  با...من ب __دلر

ته تو گفتی تو چه موقعیتی بودی که نتونستی بهم زنگ بزنی آره ولی دارم...درس
منم گفتم و اونم میگم که معذرت می وام...درسااته تو حق داری و من...من 

ساااال  5زود قضااااوت کردم ولی..ولی ترساایدم...میترساام واقعا بری..مثل 
 پیش...اصال خود به خود قاطی کردم دست خودم نبود

زد و عذر خواهی میکرد...البته جای تعجب داشت همین جور داشت حرف می
سم کنه...باوخره اونم یه مرده و  چون از آراد مغرور بعید بود که اینجوری التما

 غرور داره نذاشتم بیشتر از این غرورش له بشه و گفتم:
 _آراد

 __جانم
 دلم قیلی ویلی رفت اصال یهو

قت  له..من هیت و خب ترسااات بی دلی عذرت می وام...ولی  _آراد من هم م
نمیرم طرف آدمی که اگه بگیرنش صااد در صااد حکش اعدام باشااه البته خب 

 گرم با خودش آورده بود 80اون امروز 
 با اخم گفت:

 __برای چی؟
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ستن کمی از اونارو تو  صل ه ست بهم یاد بده که کدوم مواد ا _خب اون می وا
تم و بعد با دسااتمال پاک کردم...و تقریبا یاد گرفتم که کدوم چه دهنم گذاشاا

 طعمی دارن و چه رنگ و اسمی..منو گذاشته توی قسمت بازرسی ها و
صبح بود  براش همه چیز هایی که اتفاق افتاد رو تعریف کردم و گفتم که چون 

شنود رو با ه سم نبود  شده بودم کمی گیک بودم و حوا  مو تازه از خواب بیدار 
 ببرم

 وقتی حرفام تموم شد داشت فکر میکرد
__راسااتی در آخر عملیات هم باید بری آزمایش بدی...هم تو هم اون دو نفر 

 نفوذی جدید
 با تعجب:

 _دوباره آدم فرستادین؟
 __آره یه یک سالی میشه

 _آها راستی چرا آزمایش؟
شه از این دو شما نفوذ کرده با سمومی تو بدن  ست که   یل__چون امکانش ه

 م تلف ولی خب من نمیتونم کاری بکنم چون این قانونه
 _آها باشه

انگار که هردومون یادمون رفته بود چه اتفاقاتی افتاد..ولی خب من هم تحمل 
 دوری از آراد و سردیش رو ندارم...اون هم ظاهرا همینطوره

 بعدش حرفهام رو ایمیل کرد که بچه های اداره
 دم کمی خوابیدیمچون هم من و هم آراد خسته بو

 با نوازش های دستی روی صورتم از خواب بیدار شدم
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 صورت خندون آنا جلوم ظاهر شد:
 __مامان..بابایی بیدار شین دیگه..چقد می وابین حوصلم سر رفت

سط  آراد بیدار شاد و آنارو کشاید تو بغلش و قلقلکش داد و آخرم پرتش کرد و
حس کردم خوش ب ت ترین  خودمون...آنا هم می ندید...توی همون لحظه

 آدم روی زمینم و به صورت آراد خیره شدم
 

 :69قسمت 
به آراد نگاه میکردم...صورتی که ته ریش داشت و موهایی که مدل دیزلی تراش 
شده بود پر ابهت و جذابش میکرد و همین برای من کافی بود...من جز داشتن 

خیاوت آراد هم به من و وجود این دونفر آرزوی دیگه ای نداشااتم...تو همین 
چشاام دوخت و ما باز هم تو نگاه هم قفل شاادیم...انگار که نانیه ها و دقایق 

 قدم از قدم بر نمیداشتن و من عاشق این لحظه و مرد کنارم 
صدای آنا که لب برچیده بود و مامانی و بابایی میکرد نگاهش  تو همین هین با 

 کردیم:
 ..باباااا_ماماننیی...به من نگا نمیکنی چرا.

 آراد تو بغلش فشارش داد و گفت:
 _کوچولوی من که حسود نبود.

 با خنده گفتم:
 __بفرما هووی مامانش هم پیدا شد

 _مامان هوو چیه؟
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_ببین خوشااگل بابا هوو یک چیزیه که تو این خونواده اصااال وجود نداره فقط 
 اگه شما حسودی نکنی مامانی این کلمرو نمیگه

 حرفش با خنده چشم غره ی نمایشی نثار چشم من کردبعد از تموم شدن 
به خواب  جان  نده پر از خطر و هی یال آی با خ گذشااات و من  اون شاااب هم 

با آراد بلند شاادیم...منو تو خونه آماده کرد..یعنی بهم  8رفتم...صاابح ساااعت 
ساعت  صل و  شت  9شنود و ستاش اومد و توی دندونم ردیاب گذا یکی از دو

 نمیشه ردیاب رو شناسایی کرد...چون تنها جاییه که 
شد  شرکت رفتن...من هم قرار  ستش به  شی آراد و دو صورت نمای بعد هم به 

 بعد نیم ساعت به محل قرار برم و اونجا منتظر ارشیا باشم
شه ها و محافظ کاریهای آراد بود چون احتمال میداد که برام بیا  اینها همه ی نق

 گذاشته
نیمکت رو به خیابون نشسته بودمو منتظر ارشیا  من رفتم پارک)...( اونجا روی

 بودم
دقیقه بعد برام اس ام اساای اومد از ارشاایا اومد که اون ساامت خیابون  10

منتظرمه...منم به پورشااه زرد رنگ اون طرف خیابون نگا کردم...شاایشااه های 
دودی پایین کشیده شدن و تونستم ارشیارو ببینم...با احتیاط به اون سمت رفتم 

ار شدم...به بهانه درست کردن و شال و موهام دستم رو به زیر گردن بردم و سو
و تو یه نانیه با برخورد کلییس ریزی که به موهام زده بودم شنود روشن شد...در 
اصل شنود همون کلییس بود که و به وب موهام زده بودم...ارشیا هم خم شد 

تاد...حر یدیم و راه اف نه همو ب*و*ساا بار گو به اج ها و  فی بینمون نبود و تن
خواننده داشاات حنجره خودشااو با اون صاادای مساا رش تیغ میزد...موزیک 
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واقعا رو م م بود...شیک و پررو دست بردمو موزیکو عوض کردم...ارشیا نیم 
 نگاهی بهم انداخت:

 _خوبی؟
 __اره...چطور مگه؟

 _هیچی...می وای بریم یه جا یه چیزی ب وریم؟
و العاده عجله دارم تا اونم دیر شده و اراد این روزا شک __نه نه ارشیا من فوق 

کرده...از قضا امروز دوستش هم اومده بود تا بعد با هم برن شرکت و این شد 
 که دیر کردم

برگشاات طرفم و آهانی گفت ولی چشااماش می ندید و میدونسااتم از اینکه 
شحاله هر چند اون به اطالعات شتری  اطالعات رو در اختیارش میزارم خو بی

 نیاز داره
دقیقه رسایدیم به کارخونه...وقتی رفتیم داخل بر عکس انتظارم  45بعد حدودا 

ستگاها  ستکش کار میکردن و د شیک بود و همه با رپوش و د یخ جای تمیز و 
 هم از تمیزی برق میزدن:

 _اینجا دقیقا چیکار میکنن؟
ه بندی وارد __خب اینجا ما م در قاطی کیسااول ها میکنیم...و بعد از بساات

 گمرک میشن و از اونجا هم مثال هم وارد میشن هم و صادر
 _و کار من؟

__کار تو نظارته و حساااب و کتاب های و بررساای مقدار این بسااته ها و اینکه 
سود میگیریم...کار فریما و آرش و چند  صادر کنیم و چقد  چه مقداری وارد و 
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دوم از دارو هارو امتحان کنن تا از کارکنای دیگه هم اینه که کیسااول های هر ک
 که از درستی اونها مطمئن شن

 _اگه خراب بودن نمیمیرن؟!
 __نه ما اول به اونها واکسن م  وم میزنیم

 _که اینطور پس اونا موش های آزمایشگاهیتن؟
شون م رف میکنن این  ستن قبول نکنن و از اونجایی که خود __نه خب میتون

 کلی پیش نمیادخطرو هم به جون خریدن ولی نه مش
 _آها خب بازرس ها نمیان اینجا؟

__اونا میدونن که اینجا ملک شاا  اایه و تا سااال آینده قراره خراب شااه برای 
 همین ما همیشه درو قفل میکنیم

 _یعنی چی اینجا قراره خراب شه؟
ما  __خب منو تو و بقیه همه از ایران میریم و شااریکم اینجا میمونه و اینکه 

و تای پاریس قلب فرانسه تاسیس میکنید و این میشه شعبه کارخونه ی جدید ر
 سوم بعد از کارخونه ترکیه

 _چه جالب پس فکر همه جارو کردید
 __تقریبا...بیا تا با بقیه و مکان ها آشنات کنم

 منم از خدا خواسته دنبالش راه افتادم
با بقیه آشاانا شاادم و شاانود همچنان در حال ظبط بود من هم نگاهای پر از 
به جون  پدرم  مادر و  قام خون  هارو برای انت یه مرد  ها و هیز حساارت زن
خریدم...تقریبا با همه جا آشنا شدم و جالب این بود که هیت کجا رو برای من 

 ورود ممنوع نمیکرد
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شدم و بعد از تعارف تیکه پاره  2ساعت  سته  شتیم...منم خیلی خ بود که برگر
سی نبود...مهناز  سیدم به اتاقم ک خانوم و آقا داوود هم که به خرید رفته کردن ر

بودن...آنا هم مهد و آراد هم شرکت بود حوصله منم که سر رفته بود...ت میم 
 گرفتم یه زنگ به غزل بزنم

 
 :70قسمت 

 با سومین بوق برداشت:
 __سالم خانوم شجاع پارسال دوست امسال آشنا!

 _سالم غزلی..اینجوری نگو دیگه میدونی که گرفتارم
 صدام گرفته شد:تن 

 __میدونم می وای جونتو به خطر بندازی
 غزل دختر لوسی نبود ولی دل نازک بود

شه بدتر  شکت در بیاد من میدونم و توهااا...مثال زنگیدم دلم وا ب _اههه غزل ا
 شدکه

 __باشه باشه...دلم برات تنگ شده بود...برا خل بازیامون
س ره بازی در میاوردیم...پسرارو هر دومون خندیدم..آخ که چقد اون موقع ها م

خالی میکردیم...دوران  بازارو  نا ول میگشااتیم و  یابو یت میکردیم...تو خ اذ
 مجردی بود دیگه

 _خب عروس خانوم میای اینجا؟
 __باشه ع ر میام
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 _خب چرا اون نمیای؟
 با لحن خجولی گفت:

 __راستش خب..کیان قراره بیاد دنبالم..بریم ناهار ب وریم
وای...پس می واین برین نامزد بازی...خب پس اگه اینجوره با کیان  _وای وای

 بیاین شام هم دور هم ب وریم
 __باشه بهش میگم خبرت میدم

 _باشه عزیزم پس فعال برم میبینمت خدافظ
 __خدا نگهدارت عزیز

گوشاایو قطع کردم...وقتی مهناز خانوم اومد بهش گفتم شااب مهمون داریم و 
 کنهشام خوشمزه ای درست 

هار طبق معمول  نا عد از  هار خوردیم...ب نا با هم  مدن و  نا او آراد هم همراه آ
 رفتیم تو اتاق کار آراد:

 _خب آراد حرفامونو شنیدین؟
 __آره ولی حیف ای کاش میتونیستی عکس از مکان ها بگیری

 _خب آره ولی نشد دیگه...راستی
 __چی شده؟

 شاید ولی غزل._امشب قراره غزل و کیان بیان...البته کیان 
 پرید تو حرفم:

 __کیان بهم اس زد که دوتایی با هم میان
 _آ آ پس خبر داری

 __آره همین قبل ناهار اس زد
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 _که اینطور خب پس من میرم دوش بگیرم
 __باشه برو

رفتم یه دوش ربع ساعته گرفتمو اومدم بیرون موهامو با سشوار حالت دادم..یه 
پا و یقه اش قایقی بود به رنگ صورتی مالیم با  لباس راسته که دامن بلند تا مت

ضر بود  سفید هم پاک کردم...غذا ها حا صندل  شیدم... شکی پو طرح های م
 متری 50مهناز خانوم هر برگشت تو خونش که ته باغ بود یه سوییت 

اومدن...کلی خوش و بش کردیم...خیلی دلم برای غزل تنگ شااده  7ساااعت 
شتم بود... شو تو دل همه بود مثل خواهر ندا آنا هم کلی بازار گرمی کردو خود

جا کرد...خوشحال بودم که هم دوست صمیمی من هم آراد دارن با هم ازدواج 
که من قراره  ماموریتی  که ب اطر  میکنن و بلعکس...حتی غزل اینو هم گفت 
داشته باشم ازدواجشو عقب انداخته...خیلی بهم میومدن...غزل یه دختر با قد 

شمای ستیل و موهای  بلند چ شرنگ و کیان هم همینطور قد بلند و خوش ا خو
 خرمایی چشای زیتونی

ساااعت نه هم شااام خوردیم و بعد از اون هم آراد و کیان درباره ی کار حرف 
نا و درد و دل میکردیم...اینقدر حرف  تاق آ نا و غزل هم رفتیم تو ا میزدن منو آ

 زدیم که آخر اشکمون در اومد
 دوتارو بزور جدا کردنموقع رفتن هم ما 

 
روز ها میگذشاات و من مجبور بودم نقش بازی کنم...و ادا بیام برای اون باند 

 لعنتی
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 یک ماه بعد:

توی این مدت من هفته ای دو روز به کارخونه ساار میزدم...کارهایی که ارشاایا 
مدرک جمع  که میتونسااتم  یدادم و ار چیزی  جام م بهم ساایرده بود و ان

زندگیم عقب افتاده بود ولی مدارک کافی رو برای دستگیریش میکردم...کمی از 
 رو داشتیم ولی قرار بود اونو تو موقعیت مناسب غافلگیر کنیم.

ارشاایا گفته بود باید برم یعنی وقت رفتن شاااده بود...من باید مثال آرادو قال 
ستان بریم...تو این  سونت پر از پول تقلبی به طرف خوز سام شتم و با یک  میزا

با مدت  نا قرار بود  مان مریم بفرسااتیم...گروه آرادی ما به خونه  نارو  قرار بود آ
تا مینی ب*و*س بیان بقیه ی پلیس  2ماشین های ش  ی و نیروی ویژه هم با 

ها هم از پلیس های همون شااهر بودن...طبق نقشااه باید باندو توی فرودگاه 
 گم(متوقف کنیم و....)دوستان برای هیجان بیشتر نقشه هارو نمی

 خالصه سامسونت آماده بود من هم صبح ساعت.
 

 :71قسمت 
از خونه بیرون زدم...آراد نمیتونساات به خوزسااتان بیاد ولی  6من هم ساااعت 

مارو کنترل میکرد...یه پژو که سرنشینانش پلیس بودن مارو تا خوزستان تعقیب 
 نیم...کمیکردن...متاسفانه باید با ماشیم تا خوزستان بریم امروز هم حرکت می

ته  حافظی کردیم...الب خدا با آراد هم  یدم و  نارو خوب ب*و*ساا بل رفتن آ ق
م فیانه...با تاکساای راهی خونه ی ارشاایا شاادم...از اونجا با آرش و فریما 

 تا ماشین میشدن 3همگی رفتیم...ما چهارتا با یه ماشین و بقیه عوامل هم 
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شنود شنود و این چیزارو ببرم چون  ستم با خودم  ش نمیتون ین که نمیتونم تو ما
حرف بزنم ردیاب هم تا یه مسیر خاصی میتونه ردیابی کنه و اون مسیر کمتر از 

 مسیر خوزستانه
تو ماشین بودمو تو فکر نقشه و ماموریت که متوجه شدم ارشیا زد کنار...فریما 

 گفت:
 __چیشده ؟

 ارشیا_دلربا تو مگه نمی واستی آنارو هم با خودت بیاری؟
دیگه...چون دساات و پا گیره و اگه ب ام با شااما کار کنم نمیتونم بچه هم _نه 

 نگهداری کنم..اصال باباش چیکارست یه پنک سالم اون جورشو بکشه
به  هارو  که این حرف  گاز گرفتم  عد از تموم شااادن حرفم کلی زبونمو  ب

 عزیزترینام گفتم
 ارشیا هم که قانع شده بود دوباره راه افتاد

صاالیم برای نیاوردن انا تو این بازی ب اطر خطرش بود هم من راسااتش دلیل ا
شه...برای  سط قربانی کار های ما ب سیدیم موقع عملیات آنا این و هم آراد میتر

 همین هم از دور برکنارش کردیم
 روز بعد 2

 ارشیا بکوب رانندگی کرد...طبق گفته خودش باید زودتر میرسیدیم
 ه خوزستان بریم به ترکیه نه از تهرانهنوز نمیدونم چرا باید از فرودگاه
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شااب وقتی که رساایدیم تویه هتل اقامت گرفتیم منو فریما تو یه اتاق ارشاایا و 
آرش هم باهم بودن...فردا صبح میرفتیم خرید...تا سرم به بالشت رسید خوابم 

 برد
صبح ب اطر گرمی هوا بیدار شدم...خیلی گرمم بود...همه هم خواب بودن و 

صبحانه ه سرد گرفتم و لباس عوض  1تل تا  ساعتی مونده بود...یه دوش آب 
شم و بعد بچه هارو بیدار کنم...آرایش م ت ری  کردم...ت میم گرفتم اماده 
کردم...ب اطر گرمی هوای اینجا یک مانتوی نازک بلد و جلو باز به رنگ زرد 
 بوشیدم همراه شلوار و شال سفید یه کفش سفید و طالیی پاشنه ت ت و کیف
سفیدم...وقتی اماده شدم فریما رو بیدار کردم...به زور بیدار شد...آماده شد و 
تیپ وحشتناکی زد هر کی ندونه انگار تو سواحل هاواییه...یه مانتو سفید کوتاه 
و نازک و روشااریه قرمز و شاالوار جین ی ی و کیف و کفش آبی کمرنگ و هی 

در اتاق پساارا هم باز شااد و اونا  غر میزد که گرمه گرمه...با رفتن ما بیرون اتاق
 هم اومدن...و باهم به سمت سرویس صبحانه رفتیم

شید از  شت و با یه بب  شیا زنگ خورد..برش دا صبحانه مبایل ار موقع خوردن 
اونجا دور شاااد ماهم به بحث مساا ره ی کاریمون ادامه دادیم...وقتی اومد 

 نشت و گفت:
ساعت  ستم تا محموله ی  باید بریم اونجا اون هم 10__فردا  باید برم پیس دو

 جیبی رو ازش بگیرم.
 آرش_می وای منم بیام؟

 __نه کاری نداره فقط باید اونو خوب چک کنم
 __باشه...دخترا اگه تموم شدید تا بریم
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ما هم بعد شااسااتن دسااتامون به مرکز خرید همون هتل رفتیم..هتل خوب و 
شت منم ستم و  مجهزی بود...فریما که هر چی میدی برمیدا که لباس نمی وا

 برای اینکه طبیعی نشون بدم دنبال یه چیز تک و زیبا بودم
سااه دساات لباس خریدم و فریما که کل پاساااژ و خالی کرد و آرش هم چند 
دسااتی خرید...برای پرو چهارم داشااتم به اتاق میرفتم و ت اامیم گرفتم حرف 

تم به ارشاایا های امروز ارشاایا رو از طریق اس ام اس با اون یکی ساایمکار
 بفرستم...براش اس زدم:

صاابحه و اونم  10امروز به ارشاایا زنگ زدن که بلیطامون برای فردا ساااعت 》
با خودمون  یاره که کوچیک هم هسااات و فک کنم  رفته یک محموله ای رو ب

 》بیاریمش
 بعد هم سیمکارتو در آوردمو تو کیفم گذاشتم...اومدم بیرون و گفتم:

 _نه لباس و نیسندیدم
و نیم ارشیا اومد و برای ناهار رفتیم  1بود که برگشتیم... 1فتیم و ساعت تقریبا ر

 یه رستوران شیک و زیبا و چلو کباب خوردیم
شیا هم خرید کرد و  شب کمی دور زدیمو ار شتیم خونه ب اطر گرمی  9تا  برگ

 هوا باز هم یه آبی به بدنم زدم و خنک شدم تا شب نشته بودیم تو اتاق پشرا اونا
شااطرنک بازی میکردن ما هم با دیدن فیلم اکشاان که خسااته کننده هم بود 

 خودمونو سرگرم  میکردیم.
 

 :72قسمت 
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پاشاادیم...از وقتی بیدار شاادیم فریما خانوم همینجوررر نق  7صاابح ساااعت 
ندارم...و..."خیلی دلم  حال  یاد... به این زودی...خوابم م میزد"وایی چرا 

ها یه سیب بردارم بزارم تو دهنش خفه شه نتونه می واست یه مثل این کارتونی 
 حرف بزنه...اوففف خدا

شویی و ردیاب رو طوری که آراد بهم یاد داده بود تو دهنم م فی  ست رفتم تو د
کردم...گوشااواره ی تک نگین که ساامت چییش به جای نگین شاانود بود رو 

لب   ند زدم...زیرانداختم...بعد اتمام کار یه نگاه تو آینه به خودم کردم و یه لب
 زمزمه کردم:

 )موفق میشیم(
ست ارشیا بود می  سانتافه ای که مال دو سایالمون با  بعد از جمع کردن همه و
رفتیم ساامت فروشااگاه...این دومین باری بود که میومدم به این شااهر اما یادم 

 نمیاد که فرودگاهش کجاست
ه داشتیم عتی بود کرسیدنمون به فرودگاه خیلی طوونی شده بود تقریبا یک سا

شده بودم و از  شکوک  شین حرکت میکردیم...ترافیک آنچنانی هم نبود..م با ما
 طرفی هم کمی ترسیده بودم..شنود رو روشن کردم..پرسیدم:

 _میگم که..تا فرودگاه خیلی مونده؟
 ارشیا گفت:

 دقیقه دیگه رسیدیم  10__آره یه 
 مآهانی گفتم و سرمو رو به شیشه ماشین برگردوند

سیدیم...اما..هیت فرودگاهی در کار نبود..به چیز خوردن افتاده  12 دقیقه بعد ر
های منفی تو ساارم وول می وردن و این منو ع اابی تر  مام فکر  بودم...ت
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میکرد..آب دهانمو قورت دادم..شاانود و روشاان کرد...همینطور که اطرافو دید 
 میزدم گفتم:

 _ا..ارشیا...پس فرودگاه کجاست
 ه مکان ش  یه...هواپیمای خ وصی داریم__خب این ی

 وایییی خدای منننن..گندش در اومد...هههه آرادینا...واییی
 استرس گرفته بودم و دستام عرق کرده بود

 _ن..نگفته بودی که
که  یه...من  عاد های  ما رمزی حرف میزنیم..این یکی از چیز خانم  __دلی 

 میریم نمیتونستم جلوی اون همه ملت بگم ما قاچاقی داریم
گرمای هوا از یه طرف...استرسم..و ترس و شوک زدی هم یه طرف همه ی اینا 

 داست منو ع بی میکرد...این اون چیزی که ما می واستیم نبود
 اوففف خدایا

 _د..دستشویی کجاست؟...هوا خیلی گرمه می وام یه آبی به صورتم ب..بزنم
 __خب بزار تو هواپیما بزن اون می وایم بریم

ید نه نم با که بریم..مگه الکیه..از طرفی اونا عجله داشااتن و من هم  یشاااد 
 معطلشون میکردم و از طرف دیگه باید به آراد خبر میدادم

 _ن..نه نه خیلی گرمه احساس میکنم خیلی عرق کردم چندشم میشه
 __باشه عزیزم با آرش برو اون
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رای ل کردم و ببه ناچار قبول کردم و راه افتادیم...رفتم تو دسااتشااویی درو قف
اینکه صاادا نره بیرون شاایر آبو باز کردم و امیدوارم که آرش از پشاات در رفته 

 باشه...سریع آراد و صدا زدم
 _آراد..آراد

 __دلربا میشنوم
 _آراد حرف هارو که شنیدی؟

_آره..از همونجایی که مشکوک شده بودی فهمیدم ردیاب هم داشت به سمت 
یه م الف فرودگاه اصاالی میرفت از ه یب کردیم  جا تعق گه  15مون مین دی

 میرسیم..معطلشون کن
 _وای خدا...باشه اما چطوری؟

__خودتو به بی حالی بزن و الکی تو بغل فریما غش کن و بگو فشااارت افتاده 
 و هوا گرمه و اینا و نمیتونی سوار هواپیما شی

 _باشه باشه من برم اینا شک میکنن..فقط تورو خدا زودتر بیاید
 برو ولی شنود و خاموش نکن__باشه 

دیگه چیزی نگفتیم و منم یه آب به صورتم زدم ولی با احتیاط چون نمیدونستم 
شاانود زد آبه یا نه..دوتا ساایلی البته تقریبا آروم به صااورتم زدم تا کمی قرمز 

 شه..رفتم بیرون..آرش نبود و از این بابت خدارو شکر کردم رفتم پیش بقیه
 ارشیا گفت:

 __خوبی؟صورتت قرمز شده
 با صدای بی حالی جواب دادم:

 _آره آره خوبم
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سیاهی میره و خودمو انداختم...فریما  شام  رفتم نزدیک فریما و وانمود کردم چ
شوندم روی  سمتم و منو ن جیغ کوچکی زد و زیر بغلم و گرفت آرش هم اومد 

صااورتم یکی از صااندلی ها..فریما بطری آبشااو در آورد و چند مشاات آب به 
 پاشید

 چند دقیقه گذشت و ارشیا با یه لیوان اومد سمتم...گرفت جلو دهنم..گفتم:
 _این چیه؟

 __آب ب ور شاید فشارت افتاده
 _اوفف فک کنم...اینجا خیلی گرمه انگار دارم خفه میشم...

کمی از بطری آب خوردم...یواشکی به ساعتم نگاه کردم...لعنتی از موقعی که 
مین گذشااته بود...شااکالتی که ارشاایا بهم داد رو هم  20ودن آرادینا باید می

 خوردم
مینه که همینجوری نشااسااتیم...دلی تو هم اونجا  15ارشاایا_بچه ها باید بریم 

 کولر هست خنکه حالت خوب میشه
 _ب..باشه

 نمیدونستم باید چیکار کنم...آراد تو گوشم گفت:
 __برو

 مبا قدم های آروم و لرزون سمت هواپیما میرفت
 خواستم پامو روی اولین پله بزارم که صدایی از تو بلند گو گفت:

 
 :73قسمت 
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 __ایست
سرمو برگردوندم...از توی پنجره های بزرک همونجایی  صدا محکم  شنیدن  با 

شیدن:  صف ک شین های پلیس و نیروها  شین پلیس حدود  7که بودیم ما تا ما
م ..نگاهی به ارشیا انداختنفر نیرو البته اون طرف هم هست که من نمیبینم. 30

 رنگ از رخش پریده بود بیچاره..رفتم تو نقشم:
 _وای ارشیا...چی شد 

 __..نمیدونم
 آرش_باید فرار کنیم

 تا خودش قدم اولو برداشت دوباره از تو بلندگو گفتن:
 __شما محاصره شدید

نفری بودن...آخر  15بعد یهو چند نفر ری تن داخل که تعدادشااون فکر کنم 
هم...آراد..آراد بود اومد اما ساارش پایین بود و کساای اونو نمیشااناخت اما 
هیکلش خودش بود طرز راه رفتنش وقتی تو خونه با لباس فرم ژساات گرفتنش 

 همش خودش بود...اومد جلو و کالهشو برداشت...ارشیا گفت:
 __باید میدونستم...عوضیا

یغ کشاایدم...خیلی یهو از پشاات کشاایده شاادم ارشاایا منو گرفته بود...یه ج
ترسیدم...فکر کنم اسلحشو روی سرم گذاشته....وایییی دست و بدنم داشت 

 میلرزید...چشام گشاد شده بود و تند تند نفس میکشیدم
آراد هم سریع اسلحشو در آورد و جلوی ارشیا گرفت...بقیه ی نیرو هم آرش و 

 فریما رو نشونه گرفته بودن
 از ته گلوم صدام در اومد:
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 د_آراا
 آراد_ارشیا اسلحتو بزار زمین

__مگه به همین آسااونیه جناب ساارگرد...)گلو منو بیشااتر فشاااار داد(باید 
 میدونستم یه ریگی به کفش این خانم کوچولو هست

 _ارشیا..اشتباه..میکنی
__نه خیر از اول هم میدونستم)رو کرد به سمت آرش(بهت گفتم که نباید اینو 

 وارد میکردیم
ی خواست حرفشو ادامه بده دستشو محکم گاز گرفتم...دادی تو همین هین وقت

صدای  سمت آراد...این بین  شدم...دویدم  ستش آزاد  شید و از د از روی درد ک
 داد آراد و ارشیا و آرش در هم شد..و صدای شلیک

شلیک کرد  سمت آراد...منو تو بغلش گرفت و به جایی  شیدم و پریدم  جیغ ک
 فریاد دوباره ی ارشیا رو شنیدمکه تو دیدم نبود...فقط صدای 

همه چیز ساااکت شااد و صاادای دویدن پلیس ها اومد...رومو برگردوندنم با 
سینش  سط  ست و شیدم در سر ترس ک دیدن آرش که روی زمین بود جیغی از 
سااوراخ بود و خون از اونجا بیرون میزد ساارمو باو گرفتم و با دیدن پای خونی 

شاایدم دساات خودم نبود هیت وقت این ارشاایا که کک شااده بود دوباره جیغ ک
 صحنه هارو از نزدیک ندیده بودم

 رفتم پشت آراد
 آراد_خطری نیست دلربا

 از زبان نویسنده:
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جونم براتون بگه که آرش به عشااق دلربا که توی اون پنک سااال رشااد کرده بود 
سینه ی آرش و اون  سط  ست و شیا تا دلربا تیر ن وره و گلوله در پرید جلوی ار

به رو زمی ها  یک کرد..نیرو  یا شاال پای ارشاا به  تاد و تموم کرد...آراد هم  ن اف
سمتشون دویدن...سه تا از سروان های زن فریما رو گرفتن و اون هم کلی جیغ 
جیغ میکرد...آمبوونس اومد و کمک ها به ساامت آرش رفتن...آراد هم با گام 

تبند ه اون دسهای بلند که پیروزی رو به رخ میکشیدن به سمت ارشیا رفت و ب
سد آرش  شته بود و به ج سط متحیر روی زمین ن زد و بلندش کرد...دلربا اون و
که داشااتن روی اون پارچه ی ساافیدی میکشاایدن نگاه میکرد و با خودش فکر 

 میکرد: به همین راحتی؟چرا مرد
 دلربا مردن آرش رو دوست نداشت هنوز هم نمیدونست چه حالی داره

سمت آم شیا رو به  سروان ها تذکر آراد ار ستاد ها و دوتا از  بوونس برد و به پر
 داد:

 آراد_اگه فرار کرد از چش شما ها میبینم...توبی تون میکنم فهمیدید؟!
 سروان ها هم احترام نظامی گذاشتن آراد هم آزاد داد و رفت پیش دلربا

دلربا همونجور روی زمین نشااسااته...بود ..آراد کنارش زانو زد...شااونه هاشااو 
 ت و کنار گوشش گفت:گرف

 آراد_تموم شد تموم عزیزم
 سال نتونستی تمومش کنی 11دلربا_به همین راحتی...چرا توی اون 

بدید...اما  نا نبودید که بهم انگیزه برای بردن  آراد_چون تو نبودی..چون تو و آ
 اون تونستم فقط ب اطر شما ها و کمک خود تو.

 برددلربا رو بلند کردو به سمت ماشین خودش 
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آرش رو بردن ساارد خونه...و فریما و ارشاایا هم بازداشااتگاه...بازرس ها از 
که  مدون  یک چ نا پر از مواد بود...و  های او مدون  مدارک عکس میگرفتن چ

 توش فقط پول و مواد و طال و مدارک بود...
نا رو محکم بغل میکرد و میبویید...و  نا...دلربا آ آراد دلربا رو خونه برد پیش آ

شون کنه..آرمین هم اومد خدارو  ست که تهدید سی نی شکر میکرد که دیگه ک
پیش اونا و آراد هم به اداره برگشاات تا کارهای وزم و بازجویی ها انجام بشااه 

 چون ظاهرا این آخر کار نبود و چند تا دختر دزدیده شده بودن
 

 :74قسمت 
ک شنبه پن دو روز بعد از پیدا شدن دختر ها حکم به صورت کتبی نبت شد و در

شدن...دلربا برای دیدن نرفت چون  10ساعت  شد و هر دو اعدام  صبح اجرا 
سیار خنک  ست ولی ته دلم هم ب شنیدن خبر تنش یخ ب حالش خوب نبود ام با 

 شد چرا که ارشیا به سزای اعمالش رسید...
آراد این چند روز ساا ت گرفتار بود و وقت زیادی برای اداره خانه و خانواده 

نداشاات اما آن ها را اول به خدا و بعد به غزل ساایرده بود...قرار بر این بود اش 
س ت بود از طرفی  ست  شود و کار آن ها ه شان برگزار  سی که ماه دیگر عرو
غزل درگیر مراساام عروساای و دلربا بود و از طرفی دیگر هم کیان و کارهای 

 اداری اش...
 یک هفته بعد:
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عد از  نداشااات ب با تعریفی  به آب حال دلر جه هم  لت تحوع و ساارگی حا آن 
افسااردگی افزوده شاااده بود اما خود دلربا در دل حدس هایی میزد که باردار 

 است اما بروز نمیداد...
 دلربا:

دیشب از استرس خوابم نبرد...ت میم گرفتم فردا اول وقت به یه داروخونه برم 
 ه...سته بشو بیبی چک ب رم تا حداقل کمی از استرس و رویا پردازی هام کا

سوندن آنا به مهد کودک به داروخانه اطراف همون جا رفتم و یک بیبی  بعد از ر
 چک گرفتم

 وقتی به خونه رسیدم سریع خودمو تو دستشویی انداختم و کارمو انجام دادم
بی هیت حرفی روی ت ت نشااسااته بودم و به دو خط قرمز که جواب مثبت رو 

شحال هم بودم برای اینکه حامله داد میزدن نگاه میکردم...ناراحت نبو دم...خو
 ام قراره این بچرو با آراد بزرک کنم...ت میم گرفتم یه کاری بکنم..امشب

آنارو از مهد به خونه غزل بردم و براش خالصااه ای از کارمو گفتم و ولی بهش 
 نگفتم که حامله ام...

 تقریباآخرین شامع پایه دار روی میز رو هم روشان کردم...فضاای رمانتیک و 
عالی شااده بود...کل خونرو دید زدم...گل رزهای قرمز که موقع اومدن خریده 
بودم و حاو پر پر کنار شاامع ها ری ته شااده بود و شاامع هایی که عطر یاس 
به گوش  یک ویت  یک موز تا دور خونه روشاان شاااده بودم و  یدادن دور  م

همه چیز میرسااید...بوی فساانجون خوش مزه و چیدمان بساایاز زیبای میز...
باس  مات بینظیر و ل گاه آرایش  نه ن بار توی آی عالی بود...خودمو برای آخرین 

 قرمز کوتاه بسیار زیبا
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 به سالن برگشتم و منتظر شدم همین اونا بود که آراد میومد
شب  ستم ام سادم...می وا آیفون زنگ خورد...درو باز کردم و کنار در خونه وای

 م یه لب ند شیرین روی لبم نشستکلی غافلگیر شه از فکر برنامه ها
حس کردم پشت دره برای همین درو باز کردم...کلید به دست خشک وایساده 
بود و منو نگاه کرد...از اون حالت در اومد و لب ند زد..اومدن داخل دساات 

 دور کمرم انداخت و گفت:
 __سالم عزیزم

 و گونمو ب*و*سید...منم متقابال ل ند زدم و گفتم:
 اومدی...برو زود یه دوش بگیر و بیا_خوش 

 سرتا پامو با لذت نگاه کرد:
 __جایی دعوتیم؟

 _نه مگه اشکال داره واسه شوهرم خوشگل کنم؟
 خنده ای کرد:

 __نههه به هیت وجه ولی مشکوک میزنی عزیزمم
 منم با عشوه از بازوش آویزون شدم:

 _برو دوش بگیر بعد بیا پایین شام رو آماده میکنم
 بوی خوب ماله شامه؟!__پس 

رفت باو و چند دقیقه بعد با یه شلوار مشکی کتان و بیرهن سفید که طرح قرمز 
گذاشااتم روی  باس رو خودم براش  پایین این ل مد  ریز روش داشااات او
ت ت...دسااتی توی موهای خیسااش کرد و اومد ساارمیز...بلند شاادم تا براش 
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ود رو ود کردم و بشقاب گشام بکشم...بشقابشو پر از برنجی که عطرش عالی ب
پر از خورشاات کردم و جلوش گذاشااتم...لیمو ساابزی و فلفل و آب و نوشااابه 

 همه رو میز بود
 سروع کردیم به خوردن بین اون آراد هی تعریف میکرد منم بیشتر ذوق میکردم

 وقتی تموم شدیم تکیه داد به میز و دست رو شکمش گذاشت و گفت:
شااگاه نرفتم واسااه عملیات...آخر منو چاق __ببین خوشااگلم من یک ماهه با

 میکنی
خندیدیم و بلند شااادیم میزو جمع کردم و از توی ی چال یک کیک کوچولو 
شون بود و گفته بودم روش  سفید که نوزاد های کوچولوی به رنگ آبی رو گرد و 
بنویساان"مجددا پدر شاادنت مبارک عزیزم"و همون بیبی چک صاابح رو روش 

 بیرون...آراد که روی کاناپه لم داده بود صاف نشست و گفت:گذاشتم بردمش 
 __راضی به زحمت نبودیم

 با لب ند کیکو رو میز گذاشتم و کنارش نشستم...تا کیکو درد چشاش گرد شد
 __ا..این یعنی..چی؟

 _آیکیو داری مجددا پدر میشی
گاه منم باهاش وایسادم...:  یهو انقد تند سرجاش وایساد که ناخودآ

 د...آراد خوشحال نیستی من دوباره باردارم؟؟_آرا
تند به سمتم برگشت و بغلم کرد انقد محکم که اخمام تو هم رفت...به صدایی 

 که به زور در میومد گفتم:
 _آراد..داری..خفم..میکنی..بچم مرد که

 یهو ولم کرد و بازوهامو گرفت:
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 __چی؟؟؟مرد؟؟؟یعنی چی
 کردم که از دستش آزاد شم. همزمان با حرفاش تکونم میداد...تقال

_آراد حالت خوبه؟؟؟چی میگی نمرد ولی با کارهایی که میکنی ممکنه زبونم 
 ول بمیره.

نفس عمیقی کشید و اینبار آروم منو تو آغوشش گرفت...روی سرمو ب*و*سید 
 و کنار گوشیم گفت:

 __خدارو شکر...دلربا...اینبار که تنهام نمیزاری.
 تم و تو چشاش نگاه کردم...:سرمو از رو سینش برداش

شه... شتباه بود...یک کار بچه گانه  5_نه آراد مگه می سال پیش اون فقط یک ا
 که از سر لک و لجبازی بود

 
 #قسمت_آخر:

شدنم با آرش کارهامو راحت تر  شنا  شدم...اما خب با آ شیمون  : ولی بعدش پ
 کرد ولی نمیدونستم که اون هم تو زرد از آب در میاد

 توی چشمام زل زد و لب ندی از سر اطمینان رو لباش بود... با عشق
... 

صبح زود آقا داماد ما  شگاه...  4امروز قراره من و آنا و غزل و مامانش بریم آرای

نفرو دم آرایشگاه پیاده کرد..واو من نمیدونم چرا اینقد زود اومدم اینجا چیکار 
 که م  وم عروس ها بود کنم آخه...تا رفتیم داخل که غزل و بردن طبقه باو

آنا که با بچه های اونجا ساارگرم بود و من و خاله شاابنم)مادر غزل(رفتیم که 
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ساعت  ست کنن...حدود  شد...خدایی از  3ناخونهامونو در بود که غزل آماده 
شت خیلی توی  سش که حالت ماهی دا شده بود...لباس عرو قبلش هم ناز تر 

اروپاییش خیلی زیباش کرده بود  تن خوشاافرمش ایسااتاده بود و آرایش ویت
موهای شنیون شده و تاج طالیی همشون عالی بودن...کیان اومد دنبالشو باهم 
رفتن آتلیه و باغی که قرار بود کلییشااونو درساات کنن...من هم گفتم که پایین 
که همراه خودم آورده بودم رو روی ساارم  نانی  تاج یو بده و  لت  حا هامو  مو

شتم...یکی از دختر ه سم به یه اتاقی برم و منو گذا ا گفت که برای تعویض لبا
شیدم تو آینه به خودم نگاه کردم: یه لباس بلند  سمو پو راهنمایی کرد ؛ وقتی لبا
که زمینه مشکی داشت و روش طرح های طالیی در هم ولی زیبا داشت خیلی 

 خوب کار شده بود...
و غربت بودمو همش سال ت 5عروسی فوق العاده ای بود ، حداقل واسه منی که 

 مهمونی های کاری و خارجی میرفتم دلم برای رسوم ایرونی تنگ شده بود
پا گردی داشااته  شاااب خیلی خوبی بود و قرار بود که ماه عسااال هم تور ارو
باشن...ولی حیف ب اطر تذکر های آراد و بچه ی توی شکمم نمیتونستم زیاد 

 ورجه وورجه کنم...
 سال بعد: 2

 مامانننن برشین داره گریه میکنه...آنا: ماماننننن..
 کالفه از سر میز بلند شدم و رو به جمع بب شیدی گفتم و رفتم تو اتاق برشین

شته..بدون هیت اتفاقی بدی زندگی عالی آرومی دارم همراه آراد آنا  سال گذ دو 
سر ناز که کیی آراده اخمش لب ندش کییه آراد ، آنا هم  شین کوچولو...یه پ و بر
میره پیش دبسااتانی و برشااین هم یک سااال و چند ماهشااه...امروز هم جمعه 
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 6کیان و غزلی که  هست و گفتم دور هم باشیم برای همین آرمین و نامزدش و

ماهه حاملساات رو دعوت کردم...دو قلو داره و حسااابی قلمه شااده و از طرفی 
 هم برشین که بد عنقی میکنه هی میرم آرومش میکنم...

زندگی من هم این بود...پستی و بلندی ، عشق و نفرت ، زندگی و مرک و حتی 
بردم که  شااادی و غم و همه ی اینها درش وجود داشاات...من پی به حقایقی

 زندگی آرومم رو از این رو به اون رو کرد
سال در پی بدست آوردن همدیگه  11ولی اون بسیار خوشب تم...من آراد که 

ته  نادیده گرف هدافمون همو  بازی و غرور و ا بودیم ولی هر دومون از روی لج
 بودیم ولی در آخر بهترین و بدترین خاطره هارو رقم زدیم

 داره...این رمان حقیقت  30%
 پایان...

1395/7/15 
 

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز 14هانی با تشکر از  


