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 افسون نگاه تو 
 نویسنده : سارینا . د
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 مقدمه

 !ها دارد دوستت میدانی

 ..دهی می آزارش..اما

  آوری می در را اش گریه واهی و پوچ های بهانه به

 کند بغض هرا به راه هی..دلبری بجای میکنی مجبورش و

 ..کِشی نمی را نازش

 !اما کُشی می..را دلش

 ...رود می آب کنارت روز به روز که را دخترکی آید نمی یادت هم هیچ

 !میزدی صدا عمر و جان...روز یک

 کوچک سایز یک..شنود می تو از که ندارمی دوستت هر که دخترکی

 ..شود می جمع..شود می مچاله !کن هرتمومش با..شود می

 ..اصال شود می نابود

 ..صورتش رو انداخته رد های اشک

 ..نمیاید چشمت به امروز که
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 !برد می را نفست زمانی

 هست؟ یادت

 کجاست؟ حواست

 !عاشقی هم هنوز تو

 .. اما

 که نیست یادت

 ...نیست انتقام اهل عاشق آدم

 ..آوری می در خود بی غدبازی

 دانی می که تویی

  امروز مچاله و ساکت موجود همین اگر 

 لب به لبخند دختر آن یا

  دیروز شیطان 

 ..نباشد کنارت

 ..مرد خواهی

 !دهی می ادامه لجبازی با بازهم و

 و ببند را چشمانت لحظه یک
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 کن قاضی را دلت

 ..کرد گوش حرفت به کن تصور 

 ..شدید جدا

 ..بعدش سال..دیگر سال

 !اصال بعد سال ده

 !برسد دستت به اش عروسی دعوت کارت

 آوری؟ می تاب

 !بخدا کنی می دق

 ..هست فرصت که امروز

 ..هنوز دارید فرصت

 ..باش کنارش نرسیده بدستت دعوتی تکار هیچ و

 ..کن تالش

 ..بشود شاید

 ..هارا گذشته تمام کرد جبران

 .بشود شاید

 ..برسد بجایی کار
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 ..دعوتی کارت هیچ تیغ که

 ..نگیرد قرار هردویتان شاهرگ روی

 

 

 

 رمان شخصیت اسم معنی

 :یسنا

 پهلوی-اوستایی ریشه با دخترانه نام

 است اوستا های بخش از یکی نام - خداوند ستایش و حمد

 

 :آرشام

 فارسی ریشه با پسرانه نام

 پدر و آریارمنه پسر خرس زور دارای زور، معنی به و خرس معنی به

 هخامنشی خاندان از ویشتاسب

 

 :آرسین
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 آریایی پسر فارسی ریشه با پسرانه نام

 

 :نیکا

 شمال در رودی نام خوشا، است، خوب چه فارسی ریشه با دخترانه نام

 ایران

 

 

 با که هایی چشم هب کردمو باز چشمامو,ام گونه رو دستى بانوازش

 ..کردم نگاه بود گیر نفس و زیبا هنوزم زمان گذشته

 گفتم مامان هب رو و زدم لبخند

 بخیر صبح خوشگلم مامان سالم: من_

 هنش دیر مدرست نمونى خواب پاشو قشنگم دختر سالم:طلوع مامان

 ..مامان چشم:_

 تمصور و دست و..دادم بدنم ب قوسى و کش و بلندشدم رفت هک مامان

 عدب..بودم مامانم کپى درست کردم نگاه بخودم ایینه تو و شستم و

 جمع بختی بد هر با بلندمو موهاى بیرون اومدم صورتم و دست شستن

  برداشتم وم قدیمى و کهنه کوله پوشیدم تند تند و لباسام..بستم و کردم
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 ..بیرون اتاق زدم

 ..نخوردى صبحونه مادر یسنا:طلوع مامان

 ..شده دیرمم ندارم اشتها مامان:من

 نکنى ضعف توراه بخور بگیر لقمه این بیا:طلوع مامان

 ..خدافظ  بشم قربونت ممنون:من

 زد پاییزى باد.. شدم خارج حیاط در از کردم خدافظى که طلوع مامان از

 کرف تو و بود ینپای سرم شد بدنم لرزش باعث سرماش که جورى بهم

 باالخره ک خوردم افسوس انقد..بودم مامان و خودم غمگین زندگى

 از....هواااا پریدم متر ده نفر۱ پخ صدا با بودم،که فکر تو مدرسه رسیدم

 نفس و برگشتم میدادم فحش ک درحالى دلم تو و دراومدم که شوک

 مددی و روشکمش بود گذاشته رو دستش و بود شده قرمز خنده از که

 چل و خل دختر تو نمیشى ادم ترکید زهرم زهرمار:من

 .بود دیدنى قیافت خخخخ داد حال یاسى جون خخخخ:نفس

 گفتم و کلش پس زدم دونهیه 

  نفس کارت تالفى زدم این:من

 گفت میداد ماساژ و بود سرش ب دستش ک درحالى

  ینگگز ...چماق  که نیس دست .. شکست گردنم بشکنه دستت:نفس
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 با ک درحالى و نشستم کالس تو..خورد زنگ کردى وراجى انقد:من

 خانم و شد زده در..میکردم نگاه نفس هاى بازى مسخره به لبخند

 فتگ ها بچه ب رو شد انجام ک پرسى احوال...اومد ریاضى دبیر ضیاعى

 شروع امتحان میخوام کنید جمع کتابا دفتر دیباش زود:ضیاعى

 دمش اماده التماسا این تر بیخیال من ولى شد زیاد ها بچه همهمه...کنم

 ک نفس و نوشتم همه...کردم نگاه بدقت گرفت قرار جلوم ک برگ و

 و امتحان..گفتم و سوال چندتا رفتم غره چشم میکرد سیخونک مدام

 وتسک تو..بودم برگشت راه تو..شد تموم میبعد هایى کالس و دادیم

 ادامسى و همیخند خودش پرتاى و چرت ب مدام ک نفس حرفاى به

 میشه دیده لزالمعدشم ته تا میجویدکه و میکنه باد جورى که

 خیرسرت..وضعش چه زدى بهم حالمو دهنتو کن جمع نفس اه اه:من

 دخترى

 خوردن ادامس سر بحث تو..خخخخخ میده حالى۱یسنا جون:نفس

 دسعی دیدم کردم بلند سرم کرد ترمز پامون جلو موتور۱ بودیم نفس

 سعید از شدت ب نفسم نفس عاشق البته و پایینى کوچه پسر

 و ازشگ و انداخت نفس پا جلو و نامه و زد لبخند نفس ب سعید..متنفر

 دبو کرده باز قار اندازه ک دهنش و دراومد شوک از نفس..رفت گرفت

 گدل زیرپاش برداشت و نامه میداد سعید ب رکیک فحشاى و بست و

  و کرد
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 ن...ع ههشب میمون سرپ گمشه بره میمون فطکثا:نفس_میگفت

 زدم و نمک کنترل و خودم  میکشمت؛نتونستم میده نامه بمن ااااا..میمونه

 خنده زیر

 زا نفسشون  سرکوچه افتادیم راه و زدم لبخندکن جمع  زهرمار:نفس

 جداشدیم  هم

  امپاه میکرد پر وجودمو بیشترى غم میشدیم نزدیک خونه به هرچى

  باز و انداختم کلیدو رسیدم باالخره ک اروم اروم.بود شده سست دیگ

 نماما حتما نبود خونه کسى پ نمیومد صدایی هیچ شدم داخل و کردم

 داخل لباسم تعویض بعد شدم خونه وارد بده مردم سفارشات رفته

 مهلق برداشتم و بود کتلت داخلش ک غذایى ظرف و شدم اشپزخونه

 ب.. کردم نپه و درس بساط و اتاق سمت افتادم راه و کردم درست

 کنکور ابر بشم قبول و بخونم باید پ  بشم دکتر خانوم دادم قول مامانم

 و کتاب رفت دستم از زمان ک جورى خوندن درس کردم شروع پس

 بلند وحشت با اومد در خوردن بهم کهصدا مالوندم و چشمام و بستم

  میزد داد مامان ب رو ک دیدم بابارو و پنجره سمت رفتم و شدم

 اسلب براش گذاشتم دخترم برا و پول این نمیدم:طلوع مامان بده پول

   گفت داد با بابا..سوخت مامانم برا دلم.سرد هوا نداره بخرم گرم
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 اشکام..تر کم خور سگ۱ سرما از بمیره بهتر نداره ک بدرک:بابا

 از دخترشم من...پدرم بیرحمی ب مامانم مظلومیت شدبه سرازیر

 توفکر..پایینم  این منو میبینی خدا..فىاضا  میگه بمن خونش و گوشت

 اباب سمت دویدم و ترسیدم کرد مامان سمت ب بابا اى حمله با ک بودم

 باباااا کن ولش گفتم و

 مشت اب سمتم کرد حمله بود شده تازه داغش من دیدن با انگار ک بابا..

 زدنم از دست میکرد هرکارى طلوع مامان..بجونم افتاد لگد و

 دنمب ب ک بود لگد و مشت و کردم صورتم سپر و امدست برنمیداشت

 لوعط مامان که پرتش قدرت با شد کفرى مامان دست که بابا..میخورد

 شوک..خورد زمین ب سرش و زمین خورد کنه حفظ تعادلش نتوست

 مامان طرف ب اومد بخودش بابا مامان زدم داد..کردم نگاه مامان به زده

  و داد جر تنش تو جونمو بى مامان لباس و کند سرش از و چادر و رفت

  خون هاى رد ک جورى دیکش محکم بود گردنش ب ک گردنى کیسه

  مامان سمت رفتم بدو رفت ک بابا..دیدم دورم از مامان گردن رو

 فتبابار بلندشو کن باز چشمات خوشگلم مامان مامانم:من..زدم صداش

 نداد بجوا..کن باز چشمات قهرکردى بلندشو..نمیخوام لباس من

  خداااا یا نمیزد گرفتم نبظش
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 هیچی و رفت سیاهى چشام من و خونمون ریختن همه زدم داد انقد

 کشید طول کرد اذیتم سفید نور که کردم باز و چشمام..نفهمیدم

 لوعط مامان یاد تازه..بیمارستانم شدم متوجه و بیارم بدست موقعیت

 نگاه مدست شد عثبا دستم تو سوزن سوزش ک جورى بلندشدم..افتادم

 ..سمتم اومد همسایمون دیدم خانوم کبرى کنم

 هبد جواب ترخدا خانوم کبرى..کجاست..خوبه مامانم خانوم کبرى:من

  گوب کنیمی گریه چرا:من..گفتم زده بهت..کرد گریه اما نگفت هیچى

 مامانت یسناا:خانوم کبرى نمیزنى حرف چرا بگو خوبه مامانم

  زد کمخش..رفت نازنین طلوع..رفت

 گفتم زیرلب فقط نــــــهههههه...نداره امکان نـــــــــــــــــــــــهه

 نفهمیدم هیچی شد بسته چشام ک..رفت

  دبختب افتاد یادم تازه..کردم باز و چشمام دستم تو سوزن رفتن فرو با

  صورتم روی سیل مثل اشکام مامان مرگ اورى یاد با!رفت مامانم..شدم

 بخودم در صدا با..گذاشت تنهام و رفت نمیشه باورم شدن سرازیر

 شک یب که لبخندى میکرد نگام بالبخند داشت.بود خانوم کبرى..اومدم

 ...هه..میداد ترحم بو نگاش بود لبخند ترین مسخره

 رماد بیابریم حاجى داد انجام ترخیصت کارا جان یسنا:خانوم کبرى

 ..خونه
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  فتگ غمگین خانوم کبرى..مامانم شیپ ببرید و من خانوم کبرى نه:من

 وجهمت اصن که بودم مامان فکر تو انقد...بریم مادر باش:خانوم کبرى

 ..نشدم ماشین ایستادن

 دنبال و کشیدم گیرویدست جون بى..شو پیاده جان یسنا:خانوم کبرى

 رفتممی منم وانت انگار رفتیمیم جلوتر هرچى..افتادم راه خانوم کبرى

 ...اومده سرم هب چى شدم متوجه تازه انگار

 ومدا باز لعنتى بغض...کرد اشاره تازه قبر ب و ایستاد خانوم کبرى

 استمیخو خانوم کبرى..میریخت بیصدا اشکام و افتادم زانو با..سراغم

 ک یدفهم اونم انگار..میکنم خواهش بزارید تنهام:گفتم اما سمتم بیاد

 مامان شزیر ک هایى خاک ب...رفت که دارم تنهایى این ب نیاز چقد

 لمخوشگ مامان خوابم بگو و بلندشو مامانم..زدم چنگ و مشتم بود من

 ریبغ اینکه از همیشه مامان بلندشو تو فقط نمیخوام گرم لباس دیگه

 فند غریب و نبودم ببخش بیمعرفت دختر مامان..میترسیدى برى

  دارم دوست..بزنت نیست بابایى دیگه بخواب راحت مامانم..شدى

  هوا تاریکى متوجه که کردم گریه و زدم حرف مامان با رانقد مامانى

 ک دیدم و خانوم کبرى و برگشتم شونم رو دستى گرفتن قرار با..نشدم

  کرد نگام خسته لبخند با

  داشتمن دوست..بریم باید شده تاریک هوا دخترم بلندشو:خانوم کبرى
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 ممامان پیش میخوام خانوم کبرى نه:من..برم کجا مامانم بدون من..برم

 برید نمیام نــــــــهه میترسه تنهایی از مامان..باشم

 میشه ناراحت راحت جاش مامانت نکن لجبازى بلندشو:خانوم کبرى

  ادمافت راه زار حالت با ک کرد اصرار انقد..مادر پاشو ببینتت اینجور

  بود مامان که موقع خودمون؟؟اون خونه برم کجا حاال واااى...دنبالش

 شتموم چرا خدااا..نیست مامان ک االن کنه بیرونم یخواستم باباهمش

 با و داشت نگه خونمون جلو خانوم کبرى..خستم خداوندیت به نمیکنى

 داشتمن انداختنش جرات دیمیلرز دستم کلیدتو..رفت الزم سفارشات

 استمنمیخو افتاد اتفاق خونه این مامان مرگ و مامانم قاتل اینکه بفکر

 دور گالى و حیاط ب و شدم داخل خدا توکل با شتمندا جایى اما..برم

 مامان یاد و من خونه این جاى جاى گذروندم نظر از کوچیک حوض

 وارد همینطور و ریختن و کردن باز خودشون راه اشکام منو مینداخت

 کرف مامان اینقدرب و کشیدم دراز و اتاقم رفتم..نبود پدرم شدم خونه

 برد خوابم کى نفهمیدم کردم

 کمک خودت خدایا واااى بابام..پریدم جام از در برخورد صداى با

 لقات داشتم نفرت ازش..باهاش شدن رو به رو از داشتم استرس..کن

 باز رد محکم بابام چون کنم فکر زیاد نشد..لبام رو لبخند قاتل مامانم

 بند مزبون ترس از..میکرد نگاه و من به نشسته بخون چشماى با و کرد
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 دادى با متنفرم ازش چقدر میفهمم حاال میکردم نگاش فقط و بود اومده

 ..ودیدم مرگ زد که

 گس بیرون من خونه از گمشو..میکنى چیکار اینجا تو حرومزاده:بابا

 بغض با من...گمشو برو میخواى چى مرده عوضیت مادر اون حاال خور

 اوردم زبون کرده سنگینى ینمیس تو وقته خیلى ک حرفایى

 مامان و من مگه متنفرى ازم انقدر باباچرا..برم کجا رتمدخت من بابا:نم

 لباسم هیق از اورد هجوم سمتم به تنفرشدیم اینعث با که کردیم چیکار

  داد صورتم تو زد یکی تو و گرفت

 بدبختیم عثبا متنفرم مادرت اون تو از اره خفشوووو:بابا_زد

 ..انداخت پس دختر توله۱ و بیار پسر۱ نتونست..شدین

 زد ک یلىس با چون بزنم و حرفم نتونستم......شما نیست منطقى اباب:من

 داد..افتاد بجونم کمبرند سگک با و دراورد کمربندش اون و شدم پرت

 شدم بیهوش و نفهمیدم دیگه...میکردم التماس میزدم

  اغوش و محبت بدون میکنم شب روزامو مامان بدون روزی چند االن

  اباروب داشتم جرات کاش....میکرد ىسنگین گلوم بدى بغض...پرمهرش

 بجز ک اى بخونه پاشدم پووووف...نبودم ترسو انقد کاش کنم معرفى

  و کرد موادش صرف و فروخته بابا بقیه پرت و  خرت و و فرش
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 مامان بارفتن...برم نذاشت مدرسمم من زدن کتک شده تفریحشم

 یدمیترس تنهایى از ک دخترت  ببینی  کجایی مامان..رفتن آرزوهامم

 ..دارم دوست خیلى مامان..تنهاست چندشب االن

 عتادم دوستا دیگه کین اینا ترسیدم..اومد چندنفر با بابا ها خنده صدا

 وت رفتم..نذار تنهام سپردم بخودت و خودم خدایا..اومدن اینجا چرا بابا

 با..یدمیرس بگوش قلبم صدا سرخوردم در پشت و..کردم قفل در و اتاقم

 خوابم و واستادم انقد همونجا..میشد جدا روحم لندشونب خنده هر

 داشتم..نرفتم بیرون بارم۱ من اما میاره دوستاشو بابا چندوقته..برد

 ادب حیاط تو رفتم شد تموم وقتى و میکردم جمع هاشون کارى کثیف

 کوتس چه میرقصیدن توهوا و بود گرفته بازى بلندمو موهاى پاییزى

 مبود غرق خلسه این وت انقدر نکشید طول زیاد ولى....بخشى ارامش

 ادد با بابا ک اومدم بخودم وقتى..نشدم دوستاش و بابا اومدن متوجه

 ...گفت

 ترک ونجاا گفت عقلم فقط اومد بند زبونم..میکنى غلطى چه تواینجا:بابا

 چون شدم شدنشون داخل متوجه..کردم قفل در و کردم تند پا کنم

 اشونصداه ب توجه بى..میومد فاصله این از ک بود بلند انقدر صداشون

 لتنگد..بودم دلتنگ چقد کشیدم دست هام کتاب ب حسرت با و رفتم

  خوب و حالم شرایطم بدترین تو..نفس دوستم بهترین پاتخته مدرسه

  و دمش بیخود فکراى خیال اینهبى یعنى من زندگى ته پوووف..میکرد
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 ..شدم داربی خواب از اتاقم زدن در صداى با..خوابیدم

 ..دخترم دارم کارت بیرون بیا کن باز و در یسناا:بابا

 گفت زد صدا و اسمم بابا زدم توهم من یا میشنون درست گوشام

 ..شده خوب تنم هاى کبودى تازه ذارمشبمنتظر زیاد نباید...دخترم

 ..مدوخت چشم میکردم نگام کهبالبخند بابا به کردم باز و در رفتم

 ونىمیت دوستاتى دلتنگ و دوستدارى و مدرست میدونم دخترم:بابا

 ....امپ جلو بیوفته چشام بود کینزد تعجب از..مدرسه برى بشى اماده

 برم میتونم بابا میگید جدى:نم

 و شدم اماده و کردم تند پا زده ذوق رفت بعدش و.....دخترم اره:بابا

 این اما...خداشکرت..شد مستجاب دعام زود چه بودم بفکراین

 یروزد تا که ىیبابا محبت میفهمیدم کاش نداشت دووم زیاد ىخوشحال

 مهربون چیشده بود بمن رکیک هاى فحش و کتک تفریحش

  بفرمایید با زدم در بودن سرکالس ها بچه و بودم دیراومده..شده

 شدم داخل دبیرادبیات کریمى خانوم

 خانوم سالم:من

  روب دیراومدى ک االنم چندوقت این کجایى دخترم سالم:کریمى خانوم

 دفتر بیا بعدکالس سرمیزت بشین
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  جواب اما دادم اروم سالم و نشستم نفس کنار...خانوم چشم:من

 رفتم بعدکالس....دلخور حسابى معلومه همش تو اخماى از نشنیدم

  تتعهدگرف اینکه از بعد مدیر خانوم و نبودم چرا دادم توضیح و دفتر

 چشم با و شدم حیاط وارد دمش خارج ک مدیریت در از..کهبرم گذاشت

 بود رفک تو و بود داده  تکیه دیوار گوشه دیدمش گشتم نفس دنبال

 .....شدم نزدیک بهش

 شده تنگ دلم بندازى نگاه۱ بیمعرفتت این به نمیخواى خواهرى:من

 اغوش محتاج چقدر..بغلم انداخت خودش و نیاورد طاقت نفس..برات

 گفت میکرد گریه ک رحالىد نفس فشوردمش بخودم نمیدونستم بودم

 رفتىبیمع خیلى هاا میکنم دق نمیگى نگرانى مردم..ها بودى کجا:نفس

 ک بود نفس و میگفتم من بگم همچیو کرد وادارم و دراومد بغلم از

  خشبب..کشیدى چى خواهرى بمیرم:نفس..شد ک تموم..میریخت اشک

  وردخبر که هرمشکلى ب کنم جبران میدم قول اما برات ام بدى دوست

  یکدونه محبت ب لبخند با..نمیکنم دریغ بتونم هرکارى..بگو بهم کردى

 ....دادم گوش دوستم

 ...هستى ک مرسى:من

 دماغ ندگ ضیاعى با ک بیا خورد زنگ پاشو نکن لوسم خوبه خوبه:نفس

 ..داریم کالس
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  میکردم فکر بابا محبتا ب ک..بود هام کتاب گرم سرم بودم خونه

  از ارومى صداى...ندارم خوبى حس هست هرچى کنه تغییر هو یک چرا

 یاطح به رو ک اتاقم پنجره سمت رفتم..نبود اروم اونقدم اما.میومد حیاط

 ..بود بابا دوست شک بى ک  اقایی یه با دیدم و بابا و بود

  ورخ نون یه خودت مال تخت خیالت میکنم کار روش دارم جان رضا:بابا

 کمتر

  شکرکن خدات برو کن امادش ندارم تطاق دیگه من بهرحال:رضا

   بردى نفع ازش ک زیباست دخترت

  ور ک بود اونا کلمات فقط کرشدم نمیشنیدم دیگ..زد قهقه بعدم و

  روشهبف میخواد و من بابام نمیشه باورم..میشد اکو سرم تو تکرار دور

 شمحبتا میفهمیدم باید کارکنمیچ نـــــــــههه پدرم جای ک بکسى

 گاهن بخودم و ایینه جلو رفتم چطورى اما..نه نمیذارم من..تنیس الکى

 منو زیبایی برا کهفقط گفت زیبایم از ک مرد جمله و کردم

  این زا االن اما میکردم خداشکر زیباییم داشتن بابت تابحال..میخرید

 هقم هق و میدم پس و گناهى چ تاوان دارم خدا..بیزارم زیبایی همه

 ...شکست سکوت

 ..نیوفتاده اتفاقى کنم مودوان باید
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  میرى مدرسه دخترم:بابا

  نیداشت کارى بابا بله سالم: من

  دارم حرف باهات امشب فقط برو نه:بابا

  مطمعنم بود درگیر فکرم همش توراه....خداحافظ بابا باش:من

 دشخو اره اهاااا کن فکر کن فکر کنـــــــــــم چیکار میگه بابا امشب

  مشدید...کردم تند پا

  چل و خل سالاااام:من

  کردى رم صبحى اول چته..ترکید زهرم سالم و درد سالم زهرمار:نفس

 رومنم رفتارات مثبت اثرات درضمن..هااا واجب سالم جواب خخخ:من

  دیگ داشته نتیجه

  میکنى مسخره و من میکشمتتتتت:نفس

  بش کم حرارت تا بخور اب نخور حرص خخ:من

  رفتیم باهم..نکشتمت تا کالس بریم بدو اااه میشه زیتیچ یه نه:نفس

 زنگ...بگم نفس به چطور بودم این فکر تو مدت این تموم کالس داخل

  حرف ب  نفس خود اخر ک بودم فکر تو انقدر تفریح

  یسنا شده چیزى فکرى تو چته:نفس اومد

  بگم کجا از و چجورى نمیدونم نفس راستش:من
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 چجور ىنمیدون و سختت که چیه بینمب بگو حاال جزییات با اول از:نفس

  بگى

  بهت میگم بگیر نفس باباااا باش:من

  یزدم کبودى ب قیافش عصبانیت از لحظه لحظه گفتم نفس ب رو همه

  نیاورد  طاقت اخرم

 مردک اصن ما خونه بریم پاشو یسنا هرت شهر مگه کرده غلط:نفس

  اکتس چورهمین میخواى نمیگى چیزى و ساکتى چرا پدر میگن اونم ب

  باتوام کنه؟هاااا سواستفاده ازت باشى

 اطاحتی با میخوام براهمین میشناسم و پدرم اما نه خواهرى باش اروم:من

  نشم ازاین تر بدبخت که بردارم قدم

  بود گرفته بخودش متفکر حالت درحالى نفس

  تهدرس بابات ب بدن پول قرار زیباییت بخاطر گفتى یسنا:نفس

  بگو بمنم کلت تو چى چطور اره:من

  بدن ولپ بابت ک نیست ىیزیبا    دیگه نباشه ىیزیبا این اگه و:نفس

  امانى در و نمیشى فروخته توام نباش زیبایى پس بابات

  شمب متوجه منم بگى واضح میشه چیه منظورت ببینم...من اما اره:من
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  بیاخونمون مدرسه بعد اما میشى متوجه:نفس

  کنم چکارش اون بابام اما:من

  گیر کارش چون نداره کاریت فعال اون:نفس

 شد وعشر کالس دیگ بریم نکنى معطلمون الکى خداکنه فقط باش:من

 اوکى:نفس

  سنف ن شکستم سکوت من ن موقع تااون خونشون رفتیم نفس با

 خونه اومدى باز دهیورپر سالم:زهراخانوم خانه اهل بر سالم:نفس

  سرت گذاشتى

  زهرا خوبین خاله سالم:من

  سالم ببخشید خاله اوا:خانوم

  دخترم داخل بفرما نفس رصیتق

  شدم مزاحم ببخشید ممنون:من

  امانم باال بیابریم میکنه پاره تیکه تعارف توام کن جمع اووو:نفس

  مداو االن بود کوفته و خسته بچم باال اره:زهراخانوم است خونه ترنم

  مامان اوا:نفس نسوزونیااااا اتیش باز

  با دیگ برو نرو زیرآبی برامن دیگ خاله میگن راست خخخ:من
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  چ ک بهتر بود بهتر ازما وضعشون خونشون باال طبقه رفتیم نفس

  بیام من تا داخل برو:نفس قیاص در بودن عالى درحد کنم عرض

  نوم گرفتى گروگان میکنم حس نزن حرف دزدا مثل این فقط باش:من

  برو باشه عمت چل و خل:من مبیا واستا چل و خل گمشو ااا:نفس

 اتاق۱ انداختم نگاه بر و دور و تختش رو نشستم رفت ک نفس

 بچس واقعا نفس خخخ صورتى ترکیب با مترى۰۲

 اومدى خوش جون یسنا سالم:ترنم 

 ارهنظ تاحاال ک نفس شدم مزاحم ببخشید مرسى جون ترنم سالم:من 

  اومد بحرف بود گر

  دارم ونکارت نیدیبش بازیتونو لوس کنید جمع خورد بهم حالم اه اه:نفس

 فسن اره:من ببینم بزن حرف درست چسبوندى امپر باز چخبر:ترنم

 کنیم حل نشد قرار مگ خودمون ان خسته کردى اذیت جون ترنم چرا

 بدم ادامه نذاشت تو جون ترنم ب موضوع این داره ربطى چ اصن

  داد ادامه من ب رو الزم بگیر بدهن زبون:نفس

  کنم شروع میدى اجازه پس خودت بخاطر میکنم هرکارى:نفس

  فرق دارم اعتماد بهت باش:من

  ونىیدم وضعیتمو ک خودت نفس بگیر درنظر ویهمچ
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  چخبر بگید بمنم بابا:ترنم

 دمونخو بین موضوع ترخدا جون ترنم فقط میده  توضیح نفس االن:من

  بمونه

  جمع خیالت گلم باش:ترنم

 من دهن میگفت هرچى اخر تا اول از کرد وعشر نفس و  شدیم ساکت

  میشد باز بیشتر

 فسن میکشه و من بابام بفهمن اگ ممکن غیر این میگى چى نفس:من

 گفتى ناقصت عقل باکدوم

  گفت درست  حرف ی بار اولین برا میگه راست اتفاقا ن:ترنم 

  میزنه اول حرف هام  ایده و تصمیمات زهرمار:نفس

  کنم چیکار میگى حاال هرخوا نریز سقف بپا:من

  ببریم  بین از بدن پولش قرار ک ىیزیبا خواییمیم:نفس

  بگو واضح هااا بزنم اتیش خودمه من نمیخواى ک تو چجورى:من

  هیچى زیباییت و سوخته صورتت کن سازى صحنه نقشه با خنگ:نفس

 صحنه عدب کنم چکار قیافمو بگى میشه فقط گرفتم اینجا تا:من نمونده

 سازى
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 معلوم اصن میکنم ک گریمى با بامن اونش ام چیکاره من پ:ترنم 

 نمیکنه

 چیکارکنم روزا بقیه ستىیتون ک همش:من 

 میدم یاد روز همون بهت:ترنم 

 ایول حله پ:نفس 

 برگردم بابام اومدن قبل باید شد دیرم چند ساعت نفس واى:من 

 کنه شک نمیخوام

  اکى:فسن

 دمرسی اینکه تا گذاشتم دو ابقهمس خونه تا باهمشون خدافظى بعد

 ..بود خونه بابا شدم موفقم و باشم خونسرد کردم سعى

  است اماده غذا بیا نباشى خسته بابا خوبى سالم:بابا

  کنار تمرف لباس تعویض بعد میام کنم عوض لباسم باشه بابا سالم:من

  شنمگ چقد بفهمم شدعثبا چلوکباب بو و سفره سر نشستم بابا

  میگیری استخاره کن شروع اهلل مبس د:بابا

 حس نگاش  سنگینی مدت تموم شدم مشغول و میخورم چشم:من

  میکردم

  دارم کارت بیا بعد  کن جمع سفره خوردى غذات:بابا
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 میدم انجام کارامو بعد واجب اگ شتونیپ میام میکنم جمع بابا باش:من

 بیا بعد دهب انجام کارتو برو ن:بابا

   راحتین هرطور باش:من

  بده گوش فقط و بشین:بابا پیش رفتم شدم ک تموم شدم مشغول و

  نپر و بحرفم

  گوشم و سرپا من بگید شما چشم:من

 انستش عثبا هستی اون از زیباتر حتى رفته مامانت ب زیبایت:بابا

 کرد خواستگارى ازت و اومده خوشش ازت محلمون پولدار رضا چون

  گفتن نه و ندارى دخالت حق توام کردم قبول منم

 امنب ترخدا بابا کوچیکشم بچه جا من شماست همسن اون بابا اما:من

 ندید اون ب و من فقط دربیارم پول و کنم کار میدم قول نکنید اینکارو

 درنیارید عقدش ب و من اما دیبزن روز و شب اصن میکنم خواهش

 المس گرفت ضمانت درضمن نمیگذرم حرفمم دادم قول من ساکت:بابا

 مراسمت فرداشب برو حاالم بدم تتحویل

 محکم ک ریخت اشکم قطره واولین اتاق ب رسوندم خودم زار حالى با

  نفس نقش باید بشه نابود زندگیم بزارم نباید زدم پسش

  بالدن مدرسه رفتم همیشه از زودتر صبح و خوابیدم رفتم کنم عملى

  کردم داشیپ ک بودم نفس
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 دیبا کنن خواستگارى  من واسه میان امشب شدم بدبخت نفس:من

 خونتون بریم مدرسه بعد باید کنیم عملى نقشمون

 راننگ هولى چرا خوردى  بینمیم ک سالمتم دختر بگیر نفس:نفس 

  ایم برنده ما نباش

  بزغاله میمیرم دارم من تو خونسردى چ درد:من

  میشه خشک نداشتت شیر نخور حرص باش:نفس

  شوبزرگ تو نمیشى ادم ادبى بى کنن  جونت ب جون برسرت خاک:من

  میدى دق و من اخر نفس

 بودم تو منتظر بزرگ مامان واااى دوم ام فرشته ک اول:نفس

 کالس ریمب است فایده بى باتو کل کل بریم بیا نیست ک زبون اى:من 

 و نهک گریم و من شد قرار اون و ترنم پیش رفتیم نفس با مدرسه بعد

 همش!!نبودیااا خودشیفته تو یسنا)دهب جلوه داغون و من نینازن صورت

 ردمک باز ک چشمام کن باز چشمات:ترنم(شده گور ب گور نفس تقصر

  بودم من این کنم سکته بود کینزد کردم نگاه ک اینه تو

 ىول صورتم پاشیدن دیاس انگار شدم زشت چقد من میگم نفس:من

  داره شویقشنگ هنوز چشمام
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 دیدن منى دوست انور برو ووقعو تو زشتى چ اه شمااا دیببخش:نفس

 ترنم هاا طال دستت ولى خودتى  زشتم میکنمااا کتلتت میزنم نفس:من

 باهم زمان هم ترنم و نفس خونه برم چجور حاال نشناختم خودم خودم

 ممنون بازم اما خواستم راهنما نخواستم سرود گروه:من پاهات با

 رفتمگ پیش ونهخ راه کردن بهم ترنم و نفس ک الزم سفارشات از بعد

 وارد ودب شانسباهام نکهیا لمث ن  باشه نیومده بابا و گندنزنم خداکنه

 بابا رمنتظ و بیاد جوش گذاشتم کترى سازى صحنه کردم شروع شد ک

 ودمخ و خىس صورتم ولرم اب وبا کردم پرت کترى شنیدم که در صدا

 و داشتم عقده انگار کردم گریه بلند صدا با کردم شروع کردم پرت

 کشخش اومد مهیسراس بابا کردم گریه خودم دل برا نبود نقش ب نیاز

  بود زده

 گریه با من باتوام بگیر باال سرت میکنى گریه چرا چخبر جا نیا اا ا:بابا

   گرفتم باال سرم درد المث شده جمع صورت و

 دختراحمق رفت پولم شدم بدبخت واااى شدى شکلى نیا چرا:بابا

  میکشمت کردى بدبختم

  کردم گناهى چه مگه میکنید اینجورى چرا چیشدم مگ بابا:من

 .(خخخ گرشمیباز برم شدم خالص ک بعد هااا میخودمون)
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 ریهگ دردات بخاطر ک االن هاااا ایینه تو دیدى قیافت هااااان شدهیچ:بابا

  وراااااه رفت  وایى بزن داد رفته بین از که زیبایی برا برو اما میکنى

 بوخونیم درس اتاق بریم ینیا از این ایول جووووون

 ..کردم اشتباه فهمیدم اورد میوه پالستیک با بابا وقتى اما

 گیرتتب داغونت قیافه باهمین رضا کن دعا کن امادشون بگیربشور:بابا

  هارو میوه حاال گمشو بیرون پرتتمیکنم واال

 صدا و رفت بابا زدن و زنگ تا شدم بدبختیم منتظر و کردم اماده

  تنهاست اینکه لمث اومد ارفاتتع

  سرد بیرون بفرماییدداخل اومدى خوش جان رضا:بابا

  یااهلل بااجازه  داش تو قربون:رضا

  گیری معرکه سرپیرى باز هوس هیز مردک یااهلل زهرمار

  بیاد نمیخواد خانوم عروس ممدجان:رضا

  بردم ىیچا بیار چاى یسنا میزنم صداش االن چرا:بابا

  سالم:من

  کردیم زیارت ماشمارو عجب چ علیکم سالم:ضار

  بردارید چایتون بفرمایید:من
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  ربگی باال سرت میکنى نگاه نیبپا همش چرا بخواه جون چشم:رضا

  کرد کپ بلندکردم سرم خواسته خدا از منم

 اومدى نکشیدى خجالت نشدم واقع قبول مورد نپسندید هیچ:من

  افطکث دخترتم جا من خواستگارى

  اومد کجا شجاعت همه نیا موندم

  خاک ب برات دارم?کردى مسخره کیه؟؟ عفریعته نیا محمد:رضا

  میشونمت سیاه

  من ب رو و

  داد باید کفاره دیدنت برا ندارى زدنم حرف لیاقت:رضا

  حاالم هباش بیشتر تو از میبرتر ک هستم اونقدرى باشم هرچقدم هه:من

 ..گمشو ببر باخودت نجست وجود

 ?دهش دراز زبونت:بابا رضا صبرکن جان رضا اشغال دختر خفشو:بابا

  میکنم  کوتاه خودم باش

  اشمب ساکت ستیناخویم چجور کرد نیتوه اون بود مقصر اون بابا:من

  بابا باش داشته رحم کم۱ هااان نزنم دم و
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 نوم برد کشون کشون و گرفت موهام اورد هجوم سمتم و خفشو:;بابا

  بود شده کر انگار نداشت فایده دمکر التماس هرچى اصلى در

 بکش مبزن بیرون نندازم خونه از ندارم جایى اینجا جز بابا ترخدا بابا:من

 کرداز پرتم و داد  ادامه بکارش من توجه بدون اون اما ننداز اما منو

 خونه اومدم من و گذرهیم ماجرا اون از هفتهیه  درست بیرون خونش

 باشم کردن کار برا فکرى۱ دیاب ندارم خبرى پدرم از و نفسشون

 شمن نفسشون زندگى سربار کارکنم حداقل برم نتونستم ک مدرسه

 دارن حقم میخورم بست بن ب میرم هرجا روز وچهار سه درست االن

 انامتح و شانسم و برم ام اخرى نیا فقط میده کار سیکل مدرک ب کى

 جلو یرونب اومدم۱1 طبقه شدم شیک ساختمون وارد اهلل بسم با.. کنم

 دستش دم هرچى بش فداش ننش  که منشى ب داخل رفتم شرکت در

  شد کالفه که زدمش دید زیادی دمید  مالیده اومده

  اومدم اگهى برا بله سالم:من کارداشتید؟:منشى

 میکنم خبرت باش منتظر:منشی

   داد اطالع ریسش به تلفن با بعد و

  داخل برید گفت ریس:منشى

  دبفرمایید:ریس تق تق
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 مرد بشینم کرد اشاره بادست رسیدم خدمت اگاهیتون بابت سالم:من

  جذابیت هنوزم اما باشه میخورد بهش اى خورده۰۲ اینکه با بود خوبى

  داشت خودش

 اون کردم شروع منم  بگید تحصیالتتون و خودتون از خب:مرد اون

  متاسفم بگم میتونم صحبتاتون ب باتوجه خب:مرد

 ىچ خب هدفم به من هم برسى پول به تو هم ک نمک کاری میتونم  اما

 ?کنى قبول تونىیم میگى

                              دارم نیاز پول به شرایط این تو االن یگفینم بدم

   توضیح اول میخواید من از  شما کارى چ نمیدونم هنوز من اما قبوله:من

  بربیام عهدش میتونم نمیبی بدید

 کمک پسرم ب تو میخوام من شایانفر ارسالن مشایانفر من:مرد اون

 هست ک چیزى اون از و بذار کنار و غرورش و بشه باز هاش چشم کنى

  دورکنى

 ؟؟ چجورى اخ ممکنه چطور نمیشم متوجه منظورتون:من

 عنوان ب فعال و کنى گوش میگم هرکار باید تو فقط بامن اونش:شایانفر

 ......بذاری خونمون ب پاتو پدرم پرستار

 



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  32

 

                                      ارشام

 ک موقعیت اتاقمم تو ک من ااا دمیپر جا از  صورتم خیسی حس با

 ک حالی در کردم نگاه ارام ب و مغرور اراشام همون شدم کردم درک

  گفت شده سرخ خنده از

 میکنى بازى اب هنوزم اما سنت سال0۲ نچ نچ تووو سىیخ چرا ا:آرام

 شکىخ ببرم عوضش تورو بیا نکردم فکر بش میگیااااا استر ارام:من 

  دادم قلقلکش و تخت رو کردم پرتش و گرفتمش پریدم و

 کنى غش دمیم قلقلکت انقد واال کردم غلط بگو:من

 �💨�شد جادیا ک صدایى با خخخ ترخدااا ارشام اىىىى خخخ:ارام 

  کشیدم دست

 تختم پاشو برسرت خاک هى هااا کردى چکار االن تو تووو ارام:ارشام

  رفت زیر ب سر ارام کردى بد حالم گنده دختر گرفته گند بوی و

 حاال خب ولش کشید خجالت لىیخ البد کرد نجوریا چرا بوداا عجیب

  اومدم سرحال گرفتم ک۰۲ دوش با      خودسازى نوبت باش ام نوبتى

  اهنگ دید میشد و غرور ک اى چهره ب و کردم خشک موهام اینه جلو و

  نهچ پر سهیل اه بلندشد موبایلم صدا لبم رو اومد پزخندی انداختم

  خوشگل بگم بت زدم زنگ خوبى عشقمممم ارشاااامى الو:سهیل
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 هووو ارشام گورى کدوم بزغاله تىیس صفا بلین دنبالم بیا کن

 درضمن کردن وراجى کردى شروع نشده هیچ هنو یه چ زهرمار:من

 با بیا نکن اذیت داش ارشام اه:هیلس  رانندتم مگ من ایب خودت

  دیه کنیم حال جدیدت عروسک

 و گرفتى وقتمم کردى وراجى زیاد بس خب بعد کنم و فکرام:من

 لنمادک با و رسیدم بخودم  که حسابى کردم قطع و بنداز کل نذاشتم

  و برداشتم قدم محکم رو ها پله و شدم خارج  اتاق  از  گرفتم دوش

 ماشین سوار همیشه مثل درست گذاشتم ابجویب خدمتکارام سالم

 بازیم سرعت با جاده انداختم و شدم عروسک سهیل بقول یا جدید

 مهمونى بسوى پیش کنم حال خواستمیم امشبم بود گرفت

  شد حرو قبض که گذاشتم بوق رو دستم و گرفتم ترمز سهیل پا جلو

  ىچ میوفتاد  بچم اگه میمردم اگه افطکث بمیرى الهى اى:سهیل خخخ

  نمیکنم حاللت شیرم ارشام هااان

 اراجیف این شد تموم خب:من میگه پرت و چرت داره همینجور دیدم

 زنونه غجی که کردم بلند دستم خاک یعنى نه نمیشى ادم تو میگى هیچ

 بهم میخواد خدااا واااى:گفت حالم همون در زد چنگ صورتش و زد

 مردم اى کنه تجاوز
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 کتوف ببند:من داشبورد تو رفت که انهجان گردنی پس زدم یکدونه 

 هست اگه هست هم سونیا مهمونى تو بنظرت سهیل بردى ابرومون

  کنه دختر ندارم ابغورشو حوصله چون نریم

 استفاده مردم دختر از دوما مجلسم صاحب من مگه بدونم چه من:سهیل

 بردار کارات این از دست ارشام میده بو پیف پبف شده االن کردى

  میدى پس اشکاشون تقاص روز۱ باالخره

 منم سراغم میان خودشون میکنم زورشون من مگه هه:زخندوپ با من

  ساکتشو پس میکنم نگاه سرگرمى چشم به فقط اونا به

 خر گوش تو حمد دارم هرچند زدم و حرفام من داش باش:سهیل

  میخونم

 عروش هیپا از برو یاسین اون?احمقى کدوم داده لیسانس بتو کى اخ:من

 میسوزه سقف۱ زبر بره باتو قرار که بدبختى اون برا دلم هى کن

 این ب پسر بخواد دلشم درضمن کنهیم فرق چه حاال خب:سهیل

  واال پىیخوشت خوشگلى

 با و کردم پارک ماشین رسیدیم زدى حرف خیلى که شو ادهیپ:من

 بودن دهمیزچی بیرونشم بود بزرگى باغ کردیم حرکت اغب  سمت سهیل

 بزن گزن االن از خیلی ندم کشته جونتو:سهیل بودن بیرون فرىچندن و

۱۱۱  
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   جان خنگول ۱۱۰ اون درضمن باش ادم و امشب۱:من

 ردمیک بش و خوش نفرى باچند که دیدیم کیارش دور از و شدیم داخل

 مدىاو خوش اینجاست کى ببین به:کیارش سمتمون اومد دید که مارو

  میام منم بشینید برید واستادى اینجا چرا چخبر داش

  برس مهمونا ب اوکى مرسى سالم:من

 وهرىش بى کن معرفى خوشگل دختر چندتا فقط جان کیارش اره:سهیل

 باشن منتظر نمیخوام پس زیاد بخیرم دس منم که میدونى میکنه بیداد

 و ادد سرتکون و زد قهقه کیارش اما گوشکردم حرفش ب لبخند با من

 و دمگذرون نظر از جارو همه مینشست و میز سمت رفتیم سهیل با رفت

 نیا از ک اشکش برق سونیاکه با و کردم بلند سرم نگاهى  سنگینی با

 با نهمی برا کردم استفادم که من اما شدم رو به رو بود معلوم ام فاصله

 سینى ک خدمتى پیش از و گردوندم دیگ سمت و سرم زخندوپ

 ردممیک مزه مزه که همونطور و برداشتم مشروب بود دستش نوشیدنى

 چشم داشت بلوندى موهاى ک دختر۱ کردم نگاه ها دهنده رقص جمع

 چه هه سمتم اومد لبخند با کرد حس که و نگاهم سنگینى پس گرفت و

  زود

  پیشتون اومدم شدم که نگاهتون متوجه نیکام من سالم:دختر

   بشینیم هست اجازه
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  سر اب کرد شارها رقص پیست وسط رفت پاشد اول از سهیل ک بجایی

    سرکشیدم و مشروبم و دادم جواب

  جان ارشام ساکتید چرا:نیکا

  میدونى کجا از و اسمم بگم چى:باپزخند

 .وسط بریم میاى جان ارشام نشناس تو کى:نیکا

 لندب خوشحالى با بلندشو:من نکنم حالى من چرا میخواد خودش ک حاال

 کمر گذاشتم دستم قمحل تو اومد اول از خودش بود ارومى اهنگ شد

 بشینیم بریم بده حالت اگ داغى چ:من میدادم تکون و لختش

  عیهیطب میکنى داغ ادم تو خب نه:نیکا

  نذاشت بگیرم فاصله خواستم اوکى اذیتى پس چطور:من

 ودب عمل همجاش کردم نگاه صورتش ب انداختم گیرت تازه کجا:نیکا

 تو زیادى قطف باش:من بود شده قشنگ صورتش عمل همون بلطف

 هنگا شد جدا بالفاصله گفتم تحکم با انقد بگیر کم۱ فاصله حلقمى

  باااال هاى اتاق سمت برد و گرفت و دستم نیکا و شد تموم

  میریم داریم کجا بگى میشه:من

  بیا دنبالم هیس: نیکا
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 کیهت در به اونکه ب و واستادم اتاق وسط داخل میرفت کرد باز اتاق در

  بود داده

  کشوندى  اینجا و من ک بود مهمى حرف چ اون میشنوم بخ:من

  هیس:نیکا

 عنتىل کرد تر زبون با لباشو و کرد خمار و هاش چشم شد کینزد بهم و

  میشم سست دارم

  داشتن لیاقتت سونیا اون ام لحظه  این منتظرم وقت خیلى ارشام:نیکا

  تو و

  تخت رو کردم پرتش و گرفتم کمرش بزن حرفش نذاشتم

  خیمه روش و تخت لبه کردم پرت و کتم و خواستى خودت باش:نم

 .....بردم لباسش زیپ سمت و دستم و گرفتم بازى لباشو و زدم

  شبدی بیاد  کردم نگاه که و بر و دور بیدارشدم بدى سردرد با صبح

  لباسام و شدم بلند کالفگى با کردم نگاه نیکا برهنه بدن ب و افتادم

  از و ینماش و بیرون رفتم کنم بیدار رو نیکا اینکه بدون و کردم تنم و

  و در باغبون رحیم مش دادم حرکت امارت بسمت و دراوردم پارک

  کرد باز
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 کلش جا میمیره انگار)دادم تکون و سرم فقط من اقا سالم:رحیم مش

 که۴ پله رفتم اتاقم بسمت و شدم امارت داخل بده حرکت زبونش

  برداشتم

  بودن که کسرى و کم گذشت خوش مهمونى  دیشب شامار اقا به:ارسالن

   خالی شما جای بله:من

  بدونى گفتم داره بلیط امشب ایران میاد داره ارسین:ارسالن

  قدم ها پله سمت و میگیرم تماس باشه نداد خبر بمن چرا پس:من

  دارم نیاز دوش۱ ب فقط االن کردم پرت اتاقم تو خودم و گذاشتم

  ارسین دمز زنگ حموم بعداز

 غریبه ما حاال میاى دارى بدى نباید خبر۱ بیمعرفتم داش سالم:من

  شدیم

 وستد و نیوفتى زحمت خواستم نگیر دل به ترخدا داداش سالم:ارسین

  نکنن نفرینم دخترات

  برامن بدبخت دخترای اون گمشن برن دیگه نکنه درد دستت:من

  ندارند هیچی ارزش  دیگه بس و دارن و سرگرمى حکم فقط که

  بیارم یادت حرفت این من و بشى عاشق بش کى:ارسین

  یرنگ وقتم زیاد دیگه میبینمت فردا خب محاالت جز عشق و من هه:من
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  اعصاب بى و مغرور ارشامى همون هنوزم که نمیمیی:ارسین

 ندارى کار خب عوضشم قرار مگ:من

 .خدافظ قربونت داداش ن:ارسین 

 محال عشق و من هه

 حاضر شام بریم بلندشو ارشام داداش:ارام

  عصبانیت ک بالحنی ارام جغه جغ میام منم برو:من 

 داخ انشااهلل بگى بازم اگ میکنم  موهات دونه دونه بخدا اراشام:گفت

 بده بت کچل و کور زن۱

  میام منم برو نخور حرص:من 

 تشمبدبخ  بگیرم زن ام دیوانه مگ درضمن ندارم باتورو کل کل حوصله

  چل و خل وسل موشت۱

  خودخواهی خیلی اراشام: ارام

 رمیزس,    درمیارم دلش بعد ولش کنارمه ارام نبود یادم لعنتی اه رفت و

 وصورتش و کرد نگام ناراحتى با ارام و بود مشغول غذا با ارسالن بابا

   برگردوند

  سالم:من

   نیبش سالم:ارسالن
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  کستش سکوت اباب که شدم چهیماه با پلو باقالى مشغول و نشستم

  که میدونید:ارسالن

 نفره ی دادم ک بااگهى منم و داره پرستار ب نیاز و مریض پدربزرگتون

 میشه مشغول شنبه از کردم استخدام

 یکنهم مراقبت پدربزرگ از که پرستارى فکر من و شد مشغول دوباره 

 چون خوبه کارش مطمعنشم که ببینمش نزدیک اومد وقتى باید بودم

 عزیزه برام خیلى برام پدربزرگم

 

                                :        یسنا

  خبرش دارم وقت روز0 گفت فقط میکردم شایانفرفکر اقاى شنهادیپ ب

  داده بهم وقت که روز اخرین فردا کنم

  فکرى تو:نفس

 سممیر پول به هم کنم قبول اگه طرفى از کنم چیکار موندم نفس:من

 جامان نتونم میترسم سخته شرطش اما میگیره امبر خونه داده قول هم

  بدم

 وت که داره تیمعصوم به نیاز کار نیا بترسى که نداره کارى:نفس

  بولق بگو بزن زنگ فردا همین داشتى نقش نیا تجربه درضمن داریش
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 ازهت نمیاد بچشمش کسى که مغرور انقد میگن میترسم پسرم اخ:من

 این به چه نمینداز نگاهم بهم لومهمع گفتن شایانفر که شرایطى بااون

 تا شکنب  میتونیغرورشو بدی نشون باید انجام اینکار شد واجب:نفس

 طبقکنه رفتار عروسک مثل باهاشون و بشکنه دختری نباید بفهمه

 برو سوخته چهره شایانفرباهمون شنهادیپ

  باش:یسنا

 کن شاموخ برق حاال میکنم قبول میگم شایانفرمیگیرمو با تماس۱ فردا

 غولمش و فکرم ندیده بودم پسر اون فکر همش نمیومد خواب..بخوابیم

  شهبا داشته اخالقم کاش قشنگ اسمش ارشام اها بود چى اسمش کرده

 برد خوابم کى نفهمیدم کردم فکر ارشام به انقد

 منمیدون که چیزى از  بزنم زنگ که بودم دودل بود دستم تو گوشى

 ینکها قبل پس داشتم نیاز پول این ب اما میترسم بیاد پیش چى قرار

  زدم و سبز دکمه بشم پشیمون

  کنه قطع اینکه قبل بفرمایید؟الوو:ارسالن

  اوردین بجا هستم محبى شایانفر اقاى سالم:من

  زدید زنگ دیر چقدر بله سالم:ارسالن

  نیکرد استخدام رو اى گهید کس ینىیع:من
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 ک شرایطى وجود با دیدکر فکراتونو چیشد حاال خب هنوز ن:ارسالن

  بهتون گفتم

  بگید زمانشو ببام باید کى فقط موافقم بله:من

 دیگه حرف خب بشى بکار مشغول میتونى شنبه از خب بسیار:ارسالن

  ?مونده ام

  کردم قطع خدافظى بعد شما خدافظ ممنون ن چشم باش:من

  یگهد بگو هان میرى کى کردى قبول کن تعریف چیشد چیشد:نفس

 ریطشش با که گفتم بش اره یکى,  یکى چخبر رفت سرم نفس ااىوا:من

 پا کهاین از دارم استرس نفس فقط بشم مشغول شنبه از قرار و موافقم

  انتظارمه چى نمیدونم و نمیشناسمشون که میذارم اى خونه۱ به

 مخش ودب خوشگل اگه باش شایانفر پسر فکر نکن اینارو فکر:نفس

  باش اسایش تو عمرت اخر ت دیگه و بزن

 دانق پسرش میگه تازه ها میمیرم استرس دارم من هاااا خوشه دلت:من

 ستارپر بیام گفته منه که براهمین خوشگذرونى اهل و خودخواه و مغرور

 حرفا این و عاشقى دیگه کنم ایجاد پسرش رفتار تو تغییر و بشم پدرش

  کشکى چه

 عاشقت لشک پس زد خدا اومد دیدى چه خدارو بادمجون کشک:نفس

  شد



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  43

 

  میکشمت نفس:من

 فتهگ اسب ب که میکرد فرار همچین حاال کرد فرار نفس گفتم که این

  وامیستم جات من برو

 یفرستنم رانندشو گفت بشم مشغول پرستار بعنوان برم بود قرار امروز

  دادم بهشون زحمت واقعا مدت این تو که نفس خانواده به رو دنبالم

 ثعبا چندوقت این ببخشید کنم جبران چجور نمیدونم واقعا خاله:من

  شدم زحمت

 فرقى هیچ برام ترنمى و نفس لمث توام دخترم حرفى چه این:خاله

 میخوام چون نمیکنم اصرار منم و میرى دارى خودت که االنم ندارى

  باشى راحت

   کنید عذرخواهى و کنید خدافظى عمو از من طرف از خاله ممنونم:من

 بریم یاب نبینیم همو که نیست قرار نکنید دیشهن فیلم بابا: نفس

  منتظرن

  بزن سر بهمون جان یسنا باش خودت مراقب: ترنم

  حتما عزیزم باش:من

 ماشین عقب و دادم راننده ب و چمدونم و کردم خدافظى همشون از

   افتاد راه نشست اینکه بعداز راننده نسشتم
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  ندارید الزم که چیزى خانوم:راننده

 امارتى جلو نشد بدل و رد حرفى دیگ ندارم الزم چیزى نونمم نه:من

 المثا انصاف این خدا هه میموند قصر مثل بزرگى از واقعا وایستاد بزرگ

 افکار... که دارن امارتى همچین اینا انوقت ندارن گرم لباس پول ما

 عاواق بود تر شیک بیرونش از داخلش شدیم داخل و زدم کنار مزخرفم

 منب رو است خونه خدمتکار بود معلوم لباساش از که مىخانو۱ بود قصر

  کنم صدا اقارو باشید بفرماییدمنتظر:سمیه گفت

  ممنون:من

 و ومدمی کردن حثب صداى باال طبقه از که نمیگذشت رفتنش از هنوز

 ینا از جذاب چقد واااى پایین میومد سرعت با ها پله از پسرى اون بعد

 هیکلى عجب واى دید خوشگلش اىچشم تو و غرور میشد ام فاصله

 هک بودم مسخش انقد این شده که کرده کار روش خیلى معلوم داشتا

 هیز هچ یسنا برسرت خاک)میکنم نگاه خالیش جاى من و رفته نفهمیدم

 (اینجا اومدى چرا کردى فراموش اینکهمثل  شدى

  شدى معطل خیلى سالم:ارسالن

  نیست اینطور نه سالم:من

  بیا همراهم:ارسالن

  چشم:من
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 دنبال خوشگل اردک جوجه لمث افتادم براه ارسالن پشت

 و تادوایس در پشت ارسالن(خخ نیتحس قابل بنفسش اعتماد)مامانش

 انوماخ نمیدونه برسرش خاک شد داخل خودش و پایین کشید دستگیر

  ایشش ترن مقدم

  دیگ بیا زده خشکت چرا:ارسالن

  داخل رفتم و ببخشید بله هان:من

  بود افتاده تخت رو بود اتاق داخل مردىریپ

 شده کنه حرکت نمیتونه و شده افتاده اینجور دوم سکته بعد:ارسالن

 هب که اینه وظیفت بعد به این از داره جون فقط متحرک مرده درست

  پدرم شخصى پرستار بشى بدى انجام پدرم شخصى کاراى

 نگران یکنمم رو سعیم تمام نمیکنم  دریغ کارى هیچ از من بله:من

  دینباش

  کنم؟ یاداورى که الزم تمیاصل کار درمورد فقط خوبه:ارسالن

 رتونپس و بزنم روبند باید چرا نمیدونم هنوزم فقط نیست الزم نه:من

 ?نبینند منو

 رىکا خراب کن جمع واستح و باش نداشته کارى اینش ب تو:ارسالن 

  شده دیرم برم باید دیگ من نکن
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 راحت خیالتون بدم انجام درست میکنم سعى هست هواسم باش: من

   برید دیمیتون

 دفهمی باید حاال هااا بزنش میگ شیطون رفت و داد سرتکون ارسالن

 کاردارم کلى کن ولش اه رفته بکى پسرش

  مامچش جز که اى بهچهره بودن  گذاشته دراختیارم  که اتاقى اینه جلو

  تمیگرف پاچه االن امچشم که واقعا انداختم نگاه نیست معلوم زىیچ

 شعکس بعد ندارم تفسیرش حوصله شرمنده) بیرون زدم اتاق از خخخ

 شدم متوجه و دیدمش اول که خانومى ب و اشپزخونه رفتم(میذارم

  سمیه اسمش

  انداختى راه خوبى هاى بو چه جون سمیه سالم:من

 شیپ مشکلى انداختى روبند چرا مادر اوا ماهت روى ب سالم:سمیه

  اومده

 روبند باش نامحرم و میمیر غریب جاى رسممون ما جون سمیه ن:من

 ( عمت جان اره)میمینداز

 ب هستن بعضى هنوزم که خوبه چه مادر جالبى رسم چ:سمیه

  میذارند  احترام عقایدشون

  بشم فدات نمیخواى کمک جون سمیه دیگه اره:من
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  بده بهشون و بزرگ اقا قرص و پرتقال اب فقط مادر نه:جون سمیه

  اقابزرگ اتاق سمت رفتم ببرم بدید چشم:من

 ذاشتمگ سینى اوردم چى ببینید بیدارشدین عجب چه اقابزرگ سالم:من

 جزب گفت خان ارسالن دوختم چشم میکرد نگام فقط که بزرگ اقا ب

 نمیزنه حرف اى دیگه باکس ارشام پسرش

 ااشدا خسته دستم بخورید قرصتونو بفرمایید بزرگ اقا خب:من 

 چرا نمیدونم دیدم و اشک برق اما نشه باورتون شاید شد خیره چشمامب

  خورد قرصش و پرتقال اب

 وندوست همه خوشبحالتون اقابزرگ جونتون نوش بزرگ اقا افرین:من

 نمیذارن تنهاتون و دارند

 مامانم یااند دار از گذاشتن تنها همه من:من دادم ادامه انداخت نگاه بهم

 ریخت اشکم باز مامانم اورى یاد با گرفت اونم خدا که داشتم و

 خدا دست از دلخورم دستش از اما بوده چى حکمتش دونمینم:من

  حرف این بعد دلخورم

  شد باز شتاب با در که زدم کنار پرده اتاق پنجره سمت رفتم

 گل چکرده ببین جوون چطورى خودم خوشتیپ اقاجون سالم:ارشام

 لىتنب از دس بدى قول اگ کردم ردیفش برات بود خانوم اعظم پسرت

  خندید غش غش حرفش بعد میدم جر استین برات خودم بردارى
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 تعجب باکمال دیدم و اومدم بخودم بودم هنگ موقع تااون که من

  کارکنمیچ تو دس از من احمق پسر اى:اقابزرگ اومد بحرف اقابزرگ

  ارشام بکش عذاب مادربزرگ روح میخواى تو بشى ادم میخواى کى

 ب داد جاشو بعد بهت با اول شد من متوجه انگار که بده ادامه واستخ

 اب جلوم که عقب میرفتم میشد نزدیک باهر شد کینزد بهم و اخم

 میده ىخوب بوى چ میخورد پوستم ب نفساش  وایستاد فاصله نیکمتر

 عطرش

  شدم واقع پسند مورد:ارشام 

  هان:من

  ستىه کى بگو شد تموم زدنت دید اگ میگم: ارشام

  پدربزرگتونم پرستار من من:من

  هیچ نیا توایى میگفت پدرم که پرستار اون پ:ارشام

 وهاشابر که گرفتم فاصله بگیرکه روبندم  سمت و دستش خواست

  باال انداخت

  نامحرمید شما بردارم و روبندم نمیتونم اما ببخشید:من

 ادعاى که تو جنس مخصوصا مسخره عقاید این از متنفرم هه:ارشام

  دارند نجابت



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  49

 

 زل چشمام ب پروا بى اون اما کردم سکوت اما بود برام سنگین حرفش

 رونبی زدم تند براهمین میشه خراب اوضاع واستم دیدم من که بود زده

 صورتمو نفساش داغى هنوزم واااى چسبوندم و خودم اتاق در پشت

 زا جدا سبز, ابى هاى مایه تو بود خاصى رنگ چه  چشماش میسوزوند

  هووف(هیز دختر رو لوچه و لب کن جمع)بود جذاب واقعا گندش اخالق

  تق تق بود ناهار وقت کردم نگاه ساعت به

 دبیایدگفتن خان ارسالن است اماده میز بیا دخترم جان یسنا:خانوم سمیه

  پایین

    میام االن خانوم سمیه چشم:من

 از داره خیاالتى حتما بخورم غذارو بااونا گفتن خان ارسالن چرا واا

 این همزمان شدم خارج اتاقم از شدم مطمعن که وضعم و سر درستى

 (منظورشه ارشام)شد خارج گوریلم

  سالم:یسنا

 فشحر این بعد و باشه  گذشته دادنت سالم وقت نمیکنى فک:ارشام

    رفت

 اتحتف یسنا واااى)شنید انگار زشت گوریل بده سالم میمیره هووف:من

 (است خونده
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 فراموش رو جایگاهت اینکه لمث احمق دختر زدى زرى چه االن:امارش

 دمم رو اپ پس  نیستم مهربون اینقد همیشه باش رفتارت مراقب  کردى

    نذار

  بدم ادامه نذاشت...   که من:من

  بدم سالمت جواب نمتینمیی درحدى درضمن:ارشام

 تساک نباید دیگه عوضى مغرور پسر  رفت بدم جوابشو نذاشت هه

    میزد سرخى به صورتم عصبانیت از ندارم شک  باشم

  قرمز صورتت انقد چرا دارى تب مادر اواا:خانوم سمیه

  داشت ربط چ)هواست و اب مال احتماال خوبم  خانوم سمیه نه:من

 ( مارمولک

 بمن پشت  سرمیزشون بردم و گرفتم خانوم سمیه از و دوغ پارچ

   دخترشونه حتما بود نشسته دختر۱

   سالم:نم

  مداو  و بلندشد میز از دختر  برگشتن بطرفم ارشام بجز هردوشون

  عقب رفتم متر۱۲ ترس از  سمتم

    کرد دراز سمتم و دستش ارامم من?چیه اسمت سالم وااى:ارام 

 دمفشر گرمى به و دستش و  یسنام منم جان ارام خوشبختم سالم:من
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 صورتت از بردار روبند این چشمات لمث درست قشنگه اسمتم:ارام

   ببینمت

   دارم برش نمیتونم من و نامحرمه نجایا میدونید چیز خب  نن نه: من

  شد بلند ارشام پزخند صداى  حرفم این با 

   سرمیز بشین باهامون بیا خب جالب چ:ارام

   راحترم خانومشون سمیه پیش  جون ارام نه:من

   میدونى جایگاهتو که خوبه:ارشام

  بااجازه:من

 تمنیس یسنا نشکستم غرورتو اگه عوضى پسر شکست دلم واقعا

  رتومنتظ منم برات بکشم بشین بیا شد سرد غذات مادر:خانوم سمیه

  زدم  لبخند شیمهربون همه نیا  از بخویم هم با بودم

  مکن کمکت نتونستم که ببخش جون سمیه دردنکنه دستت:من

  دازبع/ میوفته دهن زا شد سرد بخور غذاتو حرفى چه این:خانوم سمیه

 میهس نذاشتم که اشپزخونه نظافت و کردنشون خشک و ظرفا شستن

  دادم انجام تنهایی خودم و داشت پادرد خدا بنده اخ بده انجام خانوم

  رشاما اتاق از صدایی که اتاقم سمت رفتمیم داشتم اتاقم سمت رفتم

 (نیست بد کنجکاوى کوچولو۱)اومد
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 پس ىگذاشت دراختیارم خودتو,خودت نکن ریهگ انقد نیکا خفشو:ارشام

 ىیدخترا از نزن زنگ بهم دیگه و کن تموم  نیومده باال من روى اون تا

   میخوره بهم حالم تو لمث

 ردهک حالشو  چندش, عوضى پسر کرده قطع حتما نیومد صدایی دیگه

 و خورد پیچ پام که میرفتم عقب دنده داشتم چه بمن اصن اه... االن

  کرد یجادا ىیصدا

 ؟اونجاست کى:ارشام

  دیدم رخم ب رخ و ارشام  نذاشتم قدم از قدم هنو برم خداباید واااى 

 گفتمن نذار دمم پارو گفتم وایستادى گوش نکردى خوبى کار هه:ارشام

      دادم تکون تند تند سرم که میگفت داشت داد با

 رفح این بدنبال    پرستار خانوم خودت پاى عواقبش پس:ارشام

 ..دیوار چسبوندم

   میلرزید پام و دست ترس از دادم قورت دهنمو اب

 دختر  ردىمیک فکر اینجاش به باید ازفضولى قبل یدییترس  چیه:ارشام 

 ...   احمق

 التح ترین مظلوم با پس بااونه حق واقعا دیدم بود شده ترسناک واقعا

  دشخیر چشام به و کرد تغییر نگاهش رنگ که  کردم نگاش ممکن
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 سواتفاهم عثبا بیاد کى۱ کنار برید نمیشه تکرار دیگه ارشام اقا:من

  اشتنگهد باال دستام دوتا و چسبید بهم بمن توجه بدون اون اما میشه

  درمیومد داشت چشام تعجب از

  میشم  اذیت دارم من واقعا میکنید چیکار دارید ارشام اقا:من

 ... که رهدا بر روبندمو کرد بلند دستش و خفشو:ارشام

     چخبر اینجا:ارام

   گرفت فاصله ازم  سرعت ب  ارشااام

   چیه جریان بده توضیح ارشام:ارام

 گم میکردم  اورى یاد دوباره وظایفش جدید پرستار به داشتم:ارشام

  پرستار خانوم نه

  کردم نگاش اشکى چشماى با و  اقا بله:من

  یسنا بردارى تاخالق نبا از دس میخواى کى ارشام کن بس:ارام

   بردار تندخویت نیا از دس لطفا پس میکن زندگى باما مدت۱

 فتمگ فقط نمیبینمش درحدى ندارم کار ادما جور نیا المثا با من:ارشام

        نذار دمم رو پا

 تارپرس عنوان به من که درست:یسنا  کنم تحمل نمیتونستم گید

 شماب و نیستم شما شخصى خدمتکار من اما  اومدم اینجا پدربزرگتون
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 زدنتون حرف مراقب پس  دیببر سوال زیر و شخصیتم نمیدم اجازه

      دیباش

 واهخودخ موجود اون توهینات به و بمونم نیا بیشتر نتونستم دیگ

 شدم دور محیط اون از و دیدم زدشو بهت چهره فقط اخر در بدم گوش

  بود سنگین فضاش واقعا

 ینتحس قابل  شجاعت دختر  بده وابشوج تونست۱  باالخره  افرین:ارام

  دوستیم؟؟  خخخخ

    دوستیم,کردم محافظت  غرورم از  فقط من:یسنا

   ارشام برعکس اون  میاد فردا ارسین یسنا خوشحالم خیلى واااى:ارام

  مهربون  خیلى

    بیاد قرار که کى ارسین این بپرسم میشه!?ارسین:من

 سال۴ بعد االن  المان رفت پیشرفتش و درسش براى  داداشمه:ارام

    نایس دارى داداش تو  شده تنگ براش دلم خیلى واااى  برمیگرده داره

 مادر چقدر  و  کسم بى و تنها چقدر  افتاد یادم تازه  حرفش این با

 ادممعت پدر  براى و بشه باردار من بعد نبود قادر اینکه بخاطر عزیزم

   خورد کتک چقد رهابی پسرم

  میزنم صدات دارم بار ده  دختر کجایى:ارام
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  ام یکونه یکى من نه  شد پرت هواسم  جون ارام  شرمنده:یسنا

  فتشیش میدم قول بدون داداشت مثل منو داداشى نیارس پ:ارام

  کردم گاهن داد نشون ارام که عکسى به  ارسین نیا عکسشو نیبب بشى

 نظر زا  خیلى مارا و ارسین  نمیرسید ارشام بپاى ولى بود خشگل واقعا

 گاهن بود خان ارسالن کنار که زنى به بودن کینزد بهم چهره شباهت

 ککوچی لباى ارشام چشماى مث درست چشماس و دیسف صورت  کردم

      بود ازیب واقعا بود هاش شونه  تا شیبلند که شرابى  موهاى با و سرخ و

    شدى عاشقش زود چه و داداشم خوردى شدى غرق  دختر:ارام

   دیوونه  کوفت:من

    بینمب صورتتو بردارى روبندتو میشه نیست کسى که االن یسنا:ارام

        عزیزم اره:من

 منب مبهووت که ارامى به و  کردم بلند سرم و  پایین کشیدم و روبند

      کردم نگاه میکرد نگاه

  حقم  میذارى روبند چرا بگو پس خوشگی تو چقدر  دختر واااى:ارام

    بدم قورتت درسته میخوام  دخترم که من دارى

  ىزشت خودت که نیست تازه  نیستم خوشگل هام اونقدر بابا ن:من

     میترسم ازت دارم که کن درویش چشات  درضمن
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 خوش واقعا اونشب خنده زیر زدیم پوقى جفتمون  گفتم که این 

 بردم خواب کى نفهمیدم که  انقدر  گذشت

 برگزار کوچیک اقا  ورود  براى که مهمونى  تکاپو  توى  همه  امروز

 هم خدمه کلى بودن چیده میز و صندلى  و باغ اطراف بودند میکردن

 اقا به سر۱  بهتر  بیکارم که  منم فقط انگار بودن کارى تمیز مشغول

 رفتم و کشیدم پایین اروم دستگیرو بدم بهش قرصشو و   بزنم بزرگ

      داخل

 غولمش همه چخبر بیرون دیبدون اگه  ریبخ ونظهرت اقابزرگ  سالم:من

    کوچیکن اقا براى  مهمونى تدارک

 :............           بزرگ اقا

 اب پرتقالتون اب  اقابزرگ باش  بشکنید سکوتتون نمیخواید:من

  حرف دیگه بخورید قرصتون

 پیرمردم نیا کردى چکار نیست معلوم)خورد پرتقال اب   نمیزنم

   اشپزخونه سمت رفتم و  شدم خارج اتاق از(    کنه لتتحم نمیتونه

  نمیشد من متوجه و  بود بمن پشتش دیدم ورودى در  جلو و ارشام

   بود مشکى پا سرتا لباساش  میداد دستور همیشه لمث  داشت

  وقتى برگشت که میزنش دید داره کى۱  فهمید انگار مرده کسى انگار
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 داخل اتاقم رفتم و زدم پزخند نمم که کرد وحشتناک اخم دید و من

  دشدمبلن اهنگ زیاد باصداى   خوابیدم و برداشتم روبند  شدم که اتاق

  حصب تا و دیشب انگار ن انگار رفت ادشی و من  ندیدم و ارام صبح از

 خیلى اومده داداشش  داره حقم البته خب گذروندیم وقت باهم

(  میرفتمن و میشد خورد پام قلم کاش)بیرون چخبر نمیبی برم دوستدارم

 خوردم گورومپ که رفتم عقب عقب که میزدم دید دزدکى همینجورى

 شفح لب زیر همینجور  رفت فنا ب  مبارکم  باسن ننه اخ  دیواررر ب

    که میکردم دیوار ارنث

    مکن کمکتون بذارید  میخوام معذرت من خوبه حالتون خانوم:نیارس

    زمین رو  بلندشدم   ارسین که این اا کردم بلند سرم تند

 ...     یخوامیم معذرت من نه  بخیر رسیدنتون ارسین اقا سالم:من

   چیه لاشکا په  انداختم لباسام به نگاه میکنه نگام نجورىیا چرا نیا وا

       ارسین اقا  شده چیزى ارسین اقا:من

   اومد بخودش انگار

 معذرت من هرحال هب گفتید چى نشدم متوجه میخوام معذرت:نیارس

   میخوام

 ونخودت بود خودم از دقتى بى نیست شما تقصیر که گفتم نه:من 

     نکنید  ناراحت
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  میکرد نگام قشنگى بالبخند  داشت

 دید از دست ارشام صدا  با(  تو شدى هیز با) خوشگلتر کینزد از واقعا

    اومدیم بخودمون و میبرداشت هم زدن

  اینکه لمث  توان منتظر همه پایین بیا کجایى معلومه هیچ ارسین:ارشام

  هاا شازده ورود افتخار به مهمونى

        میام االن  باش:ارسین

    عصبى معلومه اما نمیدیدم وقیافشو بود ارشام به پشتم من

      زیبا لیدى بااجازه  برم باید که بد چه:ارسین

 ههمون افتاده روبندم  وااى روبندم سمت بردم و دستم گفت چى جاان

     مکرد درست روبند دختر بزنن گندت نشدم متوجه چرا اه بود خیره

  کن جمع هواست  باشم اروم نمیدم قول ببینمت ارسین بر و دور:ارشام 

    باش رفتارات مراقب و

 چل و خل پسر کرد اینجورى چرا واا

 

      ارشام

  یکنمم ستتدر میندازه گوش پشت میگم هرچى اینکه مثه  احمق دختر
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 ولى  سرکشیدم و مشرب لیوان    دمیم نشونش رو واقعى جهنم فردا

 ارام با قصر ستبپ تو  که  ارسین به  بود   نشده کم عصبانیتم  از  هنوز

  بشه کینزد ارسین به  نمیذارم نه   کردم نگاه میرقصید

     تمگش دنبالت و سالن دور تا دور میکنى چیکار اىنجا ارشام اا:شیداا

   یداش ندارم حوصلتو برو میگشتى دنبالم که بودم شده گم مگ هه:من

   وسط بریم بیا اصن تو میگى چى ارشام:شیدا

  اب برو  شیدا ندارم حوصلتو گمشو  گفتم شنیدى که همون:ارشام 

   کن کم و شرت زود فقط  برقص دیگه خر۱

 حاالتا پارسال از شدى عوض فکرم  بود اشتباه اومدن اولم از:شیدا

    بدرک.....اما

 فشار فکش محکم و دیوار چسبوندمش و گرفتم و مچش بره اینکه قبل

      دادم

 جاهمین و فکت تا  بگو دوباره و زدى که زرى دیگ بار۱ دارى جرات:من

  و نکردم توجه بهش زمین شد پرت  که کردم ولش جورى کنم خورد

   مهمونى سالن  سمت  رفتم

  بود ىک باال طبقه  زیبا خانوم اون  آرشام میگم  تو کجایی داش:ارسین 

    نمیبینمش اینجا چرا
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 بندش رو از چطور(  میگ اقاجون پرستار احمق خو)زیبا خانوم کدوم:من

   زیباست که دیدى

    نداشت روبند دیدم من که چیزى اون و یادمه من که تاجایی:ارسین

  نهمیک پیاده ها ادا این از  برامن فقط پس هه:ارشام

  داداش اینسی راه روبه سرشبم از تو ارشام میگى چى:ارسین

   ام حوصله بى براهمین  میکنه درد سرم فقط خوبم نه: من

 همونه مال سردردت  نخور و زهرمارى این گفتم صدبار:ارسین

  بال هدار ارام شیپ برم من  واال بگم بهت چى   میکنى لجبازى باخودتم

      رهدا چیکارم ببینم میزنه بال

 اون تپش یعنى  بود کرده مشغول خیلى فکرم   دادم تکون و سرم فقط

 ارسین      اه....من از اما بده نشون ارسین به چرا  کرده قایم چى روبند

  ردنک نگاه  میکنم اعتراف دیدم و چشماش فقط که من خوشگل گفت

   رخدمتکا  دختر۱ ببین بیاد بخودت ارشام  اه چشماش گفتم... بچشماش

  مرفت میزو رو کوبیدم محکم مشروب لیوان کرد مشغول فکرم چجور

 رقص پیست

 

 یسنا
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 مغازه اون به مغازه اون از ارام براى لباس  دنبال  داریم ساعت دو االن

     فهکال معلومه ارسینم شده جمع چهره از شدم خسته واقعا  دیگه  میریم

   قشنگ چه ماکسى اون اونجا برىم واى:ارام

 رمتمیب خودت بجون  میبرگرد خالى دست  برى اینجا اگه  ارام:ینارس

    میکنم تنت گونى خونه

 از و  میزنیم دور پاساژ کل دارم چندساعت  ارام میگن راست:من

   گذشتى بودن قشنگ که مدل هزاران

  یادز وقت هنوزم نشد  بریم اینم  حاالبیاید  خب  چخبرتونه   اووو:ارام

 اسفت سرى ارسین  که میکرد نگاه بهم اراسینم و نم   خندید خودش و

 همه به واقعا نکشیدم زجر انقد خوندم درس حتى عمرم تو:داد تکون

  ندن تله دم هنوزم میدم حق0۲ باالى مجرداى

 از دارید  خانوم۱ جلو اینکه لمث  ارسین اقا دردنکنه شما دست:من

  برد و دستاش  هااا میگید بد خانوما

     بریم مبتسل من:باال

 ماهم هب و پرو اتاق رفته لباس باکلى ارام معمول طبق شدیم داخل باهم

 ربع سه استین لباس۱ که کردم مى نگاه هارو لباس داشتم نمیده نشون

   بود تر گشاد نییپا تنگ کمر از که گرفت و چشمم ابى

    میاد  چشماتونم رنگ به خوشگله خیلى:نیارس
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       کرد دیر چرا ارام ببینم برم من  قشنگه خیلى اره:من

    میگه چى نمیبب واینستادم دیگه

   دیگه بیرون بیا چخبر  هااا تویى اون ساعت۰  نشدى تموم ارام:من

  روز نىیبی باید  لباسه خوشگله  انقد یاسى واااى اومدم اومدم:ارام

   مهمونى

     خل دختر بیرون بیا بدى توضیح همونجا قرار:من

 میداد جر و لبش داشت نیشش که درحالى  بغلش تو باسل کلى با ارام

 هانداز بود شده  چشمام نداشتم شک تعجب از   فروشند سمت رفت

     رفت کجا ارسین این په   تنیس توپ

   که  بدم جواب میخواستم      کو اسین وا دیگ بریم:ارام

 نمگرس خیلى من که بریم خب کردى انتخاب باالخره عجب چه:ارسین

 و رانرستو تو شام         بریم گرسنشونه خانومم ناییس دارم حتم شده

 خوردیم ارسین هاى شوخى با

  میکرد گز گز درد از داشت پاهام اخ نکنه چکارت خدانگم ارام واااى

      افتادم ارام حرف یاد که میدادم ماساژ و پام انگشتا داشتم

 و ببینن منو اگه  رندهگی لطفا انقد  نمیام من  نداره امکان ارام نه:من

     بشناسن
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 یاىب قرار  من دوست عنوان به تو تورو بشناسن نى قرار کن بس اه:ارام

       ساکت پس کنى شرکت و مهمونى تو

 ملىالع   و  عکس چه ارشام نمیبی داشتم دوست خیلى نمیگفت بدم

 ( جن البد,باش میتونه کى)تق تق   دهیم نشون

 سىک که   کردم باز و در و در سمت  رفتم مدنیو ىیصدا دیدم   کیه:من

 برش ردخو زمین به چشمم   که میرفتم داشتم و انداختم باال شونه نبود

 که و لباس تعجب درکمال و دراوردم جعش از  داخل بردم و داشتم

    بود کاغذ تیکه۱ توش  دمید و بود اومده خوشم

 بتونش کنید قبول کادو عنوان به و نشید ناراحت کارم از لطفا:نیارس

     بخیر

  شگذاشتم باارزش شى لمث و لباس و  پذیرم مى کادو گفت چون  خب

 خوابم امتک به نرسیده سرم   پتو زیر خزیدم و تخت سمت  رفتم و  کمد

  و  شدم  سیخ   میلرزه زمین داره  دیدم که بودم خواب مست     برد

     دیدم و ارام  که   خنده از رفته ریسه کى۱   دیدم که  زلزله گفتم

 نىمهمو امشب  بریم زودتر باید که پاشو تو شدى بامزه چقد  واى:ارام

    هااا

   بشه متوجه کى۱ اگه  بیام پاشم نیست زشت بنظرت ارام:من

   بگیر  دوش۱   پاشو  تو کردى شروع باز اه:ارام 
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    بزنم سر بزرگ اقا باید قبلش نه:من

  خندهب  داشته حق  بله دیدم که ایینه وجل رفتم   رفت و داد سرتکون

 پایین یکى باال یکى شلوارم پاچه و شده سیخ و  خورده چیپ تو که موهام

  شلوار۱  رونیب اومدم  دستشویى  رفتم  و گرفت  خنده خودمم  بلهههه

 باب  عکس۱ با بود رونم وسط تا که طوسى تونیک با مشکى

 الش انداختن بعد(چل و خل میکنه مسخرت کلى ببین ارشام)اسفنجى

 لشوپرتقا اب لیوان با و اقابزرگ قرص و اشپزخونه رفتم و بیرون زدم

 دادم

 رفک همه درضمن منتظرمونه بیرون ارسین  بریم  یسنا بجمب:ارام

     دوستت خونه رفتى تو میکنن

 دش قرار  رفت و  رسوند مارو ارسین   بریم بزن  هست هواسم باش:من

    دنبالمون ادبی اون  شدیم اماده

  عجب چه  عزیزم کردى گم راه جون ارام به:لیال

   بودم پیش ماه۱ که من جون لیال اوا:ارام 

  چیه کارتون  االن خب:الیل

  دست ممدوست کار اینجا  بیا یاسى  شاگردتون کردم صحبت تلفنى:ارام

   بدرخشه امشب میخوام میسازه خودت
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 شینب بسازم چى ببین دختر تو خوشگلى چقد نگاه عروسکو نیا:لیال

    میدم انجام کارتو خودم اینجا

 مومت که کارش   نمیبی اصن نذاشت   موهام بجون افتاد  حرف نیا بعد

  شد

 زتا چشم نمیخواد ادم شدى ماه چه ببین خودتو عزیزم پاشو وااى:لیال

     بردار

  ودمب شده زیبا  واقعا انداختم نگاه جدیدم چهره به و ایینه جلو رفتم

  کرده ریز فر و موهام  بود مشخص ام فاصله نیا از چشمام برق

   بود ساده شممیارا   بود ختهیر کج هم جلورو بود

   شد  مشخص  امشب ملکه  تووو شدى خوشگل چه عوضى وااااى:ارام

   شدى خشگل توام  نیست میگى تو که اونقدارم کن بس ن:من

 در جلو ارسین که بریم تو اندازه ب نه:ارام 

 

 ارشام

 عذا از دلى۱ ما هم بشه عوض هوات و حاال  تا دیگه برو پاشو خر:سهیل

    بیاریم در

   نکردم لهت تا گمشو پاشو سهیل برسرت خاک:من
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 همراه و شد تنگ دلت فقط  میرم میگیرى پاچه چرا حاالا خب:سهیل

   بزنى تک بهم هیکاف نداشتى

   داد جاخالى که سمتش کردم پرت و دراوردم و فرشى رو دمپایى

 میکنى خالی سرمن خورده دیگه جاى عصابت چرا جونم اراشام اا:سهیل

   یختر بهم تو انقد کیه کى,ببینم و  پرستار خانوم دوستدارم خیلی

    دیگ برو  ندارم ۱ تو حوصله سهیل خفشو اه:سهیل

 برم باید   کشیدم و موهام سمت  بردم  و دستم کالفه  رفت که سهیل

 عدب  بیرون بیام هوا و حال این و میگه درست سهیل شاید مهمونى این

 مشغول دیگ حوله با و بستم کمرم دور فقط و حوله  دوش گرفتن

  بستن بعد برد وقت ساعت۰ شدنم اماده  شدم موهام کردن خشک

 سمت تمرف و برداشتم و سوییچ رفتم ادکلنم با گرفتن دوش و ساعتم

 ارکپ ماشین   مهمونى بسوى پیش, دادم شارف گاز پدال رو و پام ماشین

 هک میگشتم ارسین دنبال چشم با بود شلوغ چقد  داخل رفتم و کردم

   سمتش رفتم  دیدمش

   کو ارام تنهایى چرا ارسین اقا به:من

 ونلباساش رفتن دوستش با ارامم بگذریم هیچى داداش سالم:ارسین

   کنن عوض
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 و  بردار کاراش این از دس ادمیخو کى ارام این  باز کى دوستش:من

   چى کى انداخته راه خودش دنبال غریبه۱ اخ  بشه بزرگ

 ...    تو چرا خوبه حالت تو ارشام وا:نیارس

 شده خیره جا۱ به شده گرد چشماى و باز دهن وبا کرد قط و حرفش

 ینبهارس میدم حق  وااى  کردم دنبال نگاش مسیر و شدم کنجکاو بود

  که یکردمم نگاش داشتم   بود گیر نفس شییزیبا شهب خیره اینطور که

 رهخی اونم چشماى  شدم رهیخ میکنه نگاه بهم و شده متوجه اونم دیدم

 سمت میومدن ارام با داشت  بود اشنا غریبه چقد  منچشماش چشماى

 ....ما

 

  یسنا

 ..اگه نمیکنن شک بنظرت دارم استرس ارام: من

 تماداع نرفتیم هنوز منو اما شد تموم نىمهنو دیگه بیا اگه و زهرمار:ارام

 بیوفت راه دختر رفته کجا بنفست

 ن یا کنی اخراج و من میتونی ببینم فقط بریم خب بسیار:من

 هاى نگاه  شلوغ اینجا چقد یسنا خدااا,پایین اومدیم ها پله از ارام با

 که تیممیگش ارسین دنبال داشتیم چشم با میکرد موذبم اطرافیان خیره

 شدم مواجه ارشام خیره گاهن با
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  کجایی دختر یسنا:ارام

 نشدم متوجه گفتى چى هان:من

  شون ارشام میز سر بریم بیا هیچى:ارام

 بریم باش:من

 متوجه هنکن کرد مى نگاه و من پروا بی که خیرش نگاه از داشتم استرس

  شده

  خیلی ندین کشته خوشتیپ داداشاى به:ارام

 دنش خسته مهمونت بشینین وجکور تو شدی شیطوون باز:ارسین

 کفشا این با مردم درد پا  پسر  دهنت قربون ای

 غره چشم ارام روبه,کردن فراموش که جان ارام ارسین اقا ممنون:من

  نبود دور نیارس نگاه که رفتم

 نمیکنید معرفی:ارشام

 :.....من

 بدم ادامه نذاشت ارشام

 من چل و خل شایدادا تا۰ اینم جان دریا,جان دریا  دوستم: ارام

 دیک میشیم تنها خونه ما ارام:ارشام
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 جووونممم داداشییی ااا:ارام

  ساکتین چرا دریاجان:ارسین

 باشم شنونده میدم ترجیح بزنم ندارم گفتن برای حرفی خب:نم

 مبدی قر یکم بریم بیا دوتارو این کن ول ارسین اییشششش:ارام

  شد شروع بازیتون چل و خل باز:ارشام

 بیتقصیرم من داداش جون ارشام:خنده اب ارسین

 کنم چه گوریل این با من االن نزار تنها من خررر ارام نههه

 برقصید نمیرید شما:ارشام

  نه:من

 اما بود معمولى چهرش ما میز اومدسمت  پسرى یک موقع همون

 بود خوشتیپ

  بانو میدید افتخار:پسر

 )که بدم جواب میخواستم:.....(من

  کارت رد بری میتونی دادن بمن وقولش قبال:ارشام

 رفت ناراحتى با رو پسر

 شایانفر اقای من راجب کردید فکر چى زدید و حرفی همچین چرا:من
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 تشکرت جا, بدکردم برقصی سوسول بااون داشتی دوست  هه:ارشام

 معج جام تو سمتم اومد و شد بلند صندلیش از حرفش شدن تموم با

 کرد بلندم و گرفت و دستم مچ و بهم رسید شدم

 روانی دستم ایییی میکنی چیکار:من

 داد فشار بیشتر گفتم که این

 افتخار این که باش این از خوشحال و درنیار بازی کولی انقد:ارشام

 برقصی شایانفر ارشام با قرار و شده نصیبت

 متس کشید منو و کشید منو رقص پیست وسط حرفش این بدنبال

  میده خوبی بوی عجب سینش تو رفت صورتم که خودش

 کنه حلقه گردنم دور و دست زده خشکت چرا:ارشام

 کنم؟؟ چیکار:من

 اشتگذ گرفت و دستم خودش کنم کاری نیست قرار من دید که ارشام

  شونش

 همه من??ارامى دوست گفتى اشناست برام خیلی چشمات:ارشام

 جدید تو قیافه اما دیدم و ارام دوستاى

 شدیم اشنا باهم ستنی زیادی مدت  راستش خب خب:من

 اوکی:ارشام
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 زا میرسید قدم سینش تا هنوزم اما بود سانت۱۲ پاشنش کفشم بااینکه

 نگارا میشدم بیخود خود داشتم ارشام تلخ ادکن بو و نزدیکی همه این

  کرد گوشم نزدیک و سرش و کرد تر تنگ دستشو حلقه فهمید ارشامم

 نگاه این طمعنمم و نکردم اشتباه وقت هیچ زندگیم تو من:ارشام

  اشناست

 اشب فهمیده ممکنه....رفته ارشام نشدم متوجه بودم هپروت تو انقد

 ستنش شونم رو دستى که بود ارشام جمله درگیر فکرم هنوز  سرمیز

 مخشو چجور ها خودمونیم مااا داداش اق با رقص گذشت خوش:ارام

 بعید ارشام از رقصید بات که زدى

 داد درخواست خودش نبود من زدن مخ به نیاز من عزیز نه:من

 محاالت از!!ارشام???کى اونم عمرااا میگى دروغ:ارام

 گفتم راستشو من اما دروغ فکرکن تو:من

  خانومااا میگذره خوش:ارسین

  گرفتى اجازه,اومدى عجب چه:ارام

 ونا عوضش کردن ولم اومد ارشام االنم نبودن کنم ول تو بجون:ارسین

 نگهداشتن

 ��دیدنی ارشام افهقی واااى:ارام
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 دمبرگر چجورى باش منم برگشت فکر ارام,نداره فرقی که براتو:من

 نبینن خان ارشام که

 که  مبری بخوریم و شام بریم بامن اون نکنید اونجارو فکر خب:ارسین

 این خسته شماهم دارم حتم شدم خسته منم

 بریم بهتر اره:من

 و امارش باغ وسط بیرون رفتیم لباس تعویض بعد خوردیم که و شام

 ودمنب بلد اسمشون که بودن خودشون های ماشین تو هرکدوم  ارسین

 گرونن خیلی فهمیدم فقط

 برسونم شماروهم بیاید جان دریا:ارسین

 میرم تاکسی با نمیشم شما مزاحم نه:من

 نشو لوس بیا بود کجا تاکسی کرج شب وقت این:ارام

 میرسونم و خانوم دریا خودم ببر و ارام تو ارسین:ارشام

 ارشام اقا خدافظ بااجازه برم جان ارام با میدم ترجیح  نه:من

 گوریل پسر حقته اصن..بود رومخ پزخندش صدای

  بودیم وایستاده امارت در جلو

 رسیده ارشام بنظرت ارسین:ارام
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 رد از باشه هم اومده اگه خودش خونه رفته حتما نکنم فکر نه:ارسین

 شید پیاده میریم امارت پشتى

 شدیم ارسین  منتظر و بیرون ماشین از اومدیم ارام با

 میشناسیش که خودت میترسم من باش نیومده ارشام خداکنه ارام:من

 میکشتم بودم من خیالی دریا اون بفهمه اگه تازشم

 هک تو میترسی االن که گفتى چیا و داداشم نى معلوم:خنده با ارام

 وفتىیدرم باش چرا میترسی

 شوساکت ارام اه:من

 احتیاط په اومده.. داخل ارشامم ماشین' داخل برید اروم بیاین:ارسین

  کنید

  شدیم بدبخت وای:ارام

 و خورهمی تکون لباشون میدیدم فقط و بود شده سرد دستام استرس از

 بود گوشم تو ارشام اخر پزخند همش و نمیشنیدم صدایی من

  بریم:ارام

  برید پشتى در از:ارسین

 مارو همینطور و انداختیم نگاه و سالن تو اول  شتیمبرمیدا قدم اروم

 با)دیش سیر جونت نکنه چه تو به(کو ارشام پس هاا پله سمت رفتیم
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 وت گیره همه این با من حاال  اتاقامون گفتیم بخیر شب ارام و ارسین

 تنبل انقد دخترم(میاد خوابم ولش کنم چیکار سرم

 و دمبلندش گذاشتن وزنه سرم رو انگار  بلندشم بدى سردرد با صبح

 تتلو زاده امام یااا,زمین بخورم بود نزیک چنبارم توالت میز سمت رفتم

 تو و دبو شده سیخ موهام بود شده پخش کال ارایشم کى دیگه اجنه این

 ودب تنم هنو مهمونی لباس بگیرم دوش یک باید بودن خورده گره هم

  احساس که کردم شورى گربه و حموم پریدم و کندم لباسامو

 ککوچی حوله یه بستم و شیر) دختر تو زدی توهم)اومد صدایی کردم

 رفتم  نباس زیر تا بلندیش و بود گرفته و هام سینه برهنگى فقط که

  که کمد کردم سرم و  بیرون

  بیام کنسرتتون منم میدادین بلیط خب خوشگذشت:ارشام

 جیغغغغ:من

 تمداش,میکردم سح بخوبی بدنم رو هیزش نگاه اما بود بهش پشتم

 گرفت و مچم که حموم سمت میرفتم

 فرار چرا االح کنم مى تالفى گفتم,افتاده کار از زبونت ساکتى چى:ارشام

 اما نمیزنی بدل چنگى هرچند میکنی

 میفهمید صدام لرزش اما بود دیدهن و صورتم هنوزم بغض با من
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 هک دمز زار و کنم تحمل نتونستم دیک کنید ولم ترخدا ارشام اقا:من

 ابروم وااااى, بزنه دست بمن کرد جرات چطور عوضى کردپسر ولم

 هسوژ االن ببین منو مغرور پسر این که بود قحط ادم جونم خدا رفت

 در لداخ نیاد چى مث باز تا پوشیدم و لباسام و شدم بلند اومد دستش

 خاک(نی کسی خداشکر خب بیرون بردم سرمو ارم کردم باز اتاق

 پایین رفتک روبندم گذاشتن بند)ندتروب یسنا برسرت

 بخور باما و صبحونه بیا جان یسنا سالم: ارسین

 نمیبینم و ارام ببخشید,ترم راحت اشپزخونه ممنون:من

 میاد االن باالست ارشامم کاری سفر رفته پدرمم,دانشگاه رفت:ارسین

 میگشتین من دنبال:ارشام

 یمبر زد زنک بابا بیرون بریم بخور صبحونه بیا داداش اره:ارسین

 بزنیم سر شرکت

 میام االن اوکی:ارشام

 بهم اینپ تا باال از نگاهى و سینه به دست گرفت جلوم که برم خواستم

 کرد ثمک چشام تو و انداخت

 قعاوا مسخره روبند اون ندارى کردن پنهون واسه چیزی دیگه تو:ارشام

  دار خنده
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 ستمنشک و غررم ندمچ بار برای ندوستم جایز و موندم این بیشتر دیگ

 ......بیوفتی پام به که شایانفر ارشام میکنم کاری محبی یسنا

  بخیر تصبح جون سمیه سالم: گفتم  روسمیه به رو آشپزخونه تو رفتم

 خوابیدی خوب بخیر توهم صبح عزیزم سالم:سمیه

 رمب میخوام است پنجشنبه امروز  جون سمیه خوابیدم خوب بله:یسنا

 زهرا بهشت

  شد آشپزخونه وارد ارسین موقع همون  

 بامن شما میخوای اگه زهرا بهشت برم میخوام من خانوم یسنا:ارسین

  بیاین

 میرین؟ کی عالیه اینکه: یسنا

 باشین آماده دیگه ساعت یک تا: ارسین

 نکن درد هم گلت دست شم آماده برم من جوون باشه،سمیه:یسنا

  نخوردی چیزی ک تو واا:سمیه

 شم آماده برم نم ممنون: یسنا

  یمشک شال خاکی رنگ ب شلوارلی با ای سرمه مانتو اتاقم تو رفتم

 خورد وقب چن گرفتم و نفس شماره و دستم گرفتم گوشیمو و پوشیدم

 :داد جواب باشادی
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 نم گرفتی اشتباه کنم فک کردی ما از یادی عجب چ سالااااااااام: نفس

 کنم قطع

 تنگ یییخیییلی برات دلم نفسی ییخوب ای دیونه نکن قطع سالاام: یسنا

  شده

  رخوبی؟؟؟چکا تو خوبم ک من تنگ برات دلم منم جونم ای وویی:نفس

 جدید کار با میکنی

 مه اونجا میایی؟؟ زهرا بهشت برم میخوام میکنم تعریف برات:یسنا

 ؟ ببینیم رو دیگه

 چند؟؟ ساعت اره:نفس

 ریکا  عزیزم کن تحرک دیگه ساعت     یه تا توأم میرم االن من:یسنا

 بوووس فعال گلم نداری

 بوووووس بای نه: نفس

  بعق رفتم کردم هینی ک شدم رو ب رو آرام اخمو چهره با ک برگشتم

 دمپایی یه طوقی یه دری ی میایی جن مثل چرا آرام ترسیدم واا:یسنا

   چیزی

 میزدی؟ حرف فرندتت بابوی داشت٬خنده؛گفت حاال؛با خب:آرام
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  رسینزهراا بهشت برم میخوام میزدم حرف نفس ادوستمب بابا نه:یسنا

 ؟؟؟ نمیایی تو میرم باهاش منم میره

 بریم کنم جدیدت آریشمو برم من میام منم اره:آرام

 رشامآ ک بیرون رفتم نبود آریش ب نیاز زدم روبندم منم رفت سریع

 دز بهم نگاهی ی گرفته دوش باهاش انگار زده عطری چ و بیرون اومد

 پایین رفت پله از

 بیاد داداشم آق تا پایین بریم ام آماده من: آرام

 بشیم نماشی سوار میخواستیم تا پایین اومد ارسین پایین رفتیم باهم

 شد،رفت ماشینش سوار  و  انداخت بهم ترسناکی نگاهی ی آرشام

  خود ات کردیم حرکت و شدیم ماشینش سوار چلباارسین و خل پسر وااا

 میشد دهشنی که کالم بی آهنگ غیر نشکست و سکوت کسی بهشتزهرا

 دوباره ک شدیم پیاده رسیدیم:آرام

 میری؟؟ طرف کدوم تو میریم چپ سمت ما:گفت

 بیرین شما بیام دیر من شاید مستقیم: یسنا

 میمونیم منتظر ما نه:آرام

 ثلم اشکام نشستم کشیدم پر مادرم قبر سمت ب جداشدیم ازهم بعد

 خاک یرز تو باید چرا کجایی خوشگلم مامانی:ممیگفت میبارید بهار ابر
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 بودم شجاع اینقدر کاش میمردم من کاش بذاری تنها منو باید چرا باشی

 أمتو میزاشتم پاهات رو سرمو بودی کاش مامانی میدادم لو رو بابا ک

 برای خوشگلت های خنده برای دلم مامانی میکردی نوازش موهامو

 برای شده تنگ بودنت برای دلم مامانی شده تنگ هات دلواپسی

  نهاات خیلیی تنهاشدم خیلی رفتی وقتی بودن هم کنار برای همچیزت

 اومد نفس ک  میریختم اشک کردم می دل درد داشتم همینطور

 کرد بغلم کنارنشستم

 دهش پر ظرفیتم کافی اندازه به امروز داشتم نیاز اغوش این به واقعا

  که بودم حالت همون تو چقد دونم نمى,بود

 این االنت حال عثبا که چى اون بگو,میشناسمت من خواهرى:نفس

 باش

 رشاما های تحقیر از,رفتم لعنتی عمارت اون به که روزی اولین از گفتم

  زدم هق کنم تحمل نتونستم دیگه که امروز از همه و همه

 ادد با داشت رو همه,)هاااا دارى تو رفتارى چه این,یسنا کن بس:نفس

 کوتس همیشه قرار?بش تکرار دوباره پدرت قضیه واىخ مى(گفت مى

 ضعیف انقد میخوای تاکى....کنه بارت خواست هرچى,هرکی و کنی

 ودشونخ برده تورو نمیتونن کن ابتٽ بهمشون باش قوی یسنا,باشی

 ,بده نشون شایانفر ارشام به کنن
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 و ارامش بهم همیشه مث کمکات و حرفات نفس هستی که ممنون:من

 سنای این دوستدارم وقت خیلی,برگردوند و برگشتم فسبن اعتماد

 هبش رو روبه دیگه یسنا یک با شایانفر ارشام قرار امروز از نباشم

 شدید جلو بعدم به این از,کن پاک اشکاتو و باش قوی افرین:نفس

 نده سالم بهش کن محلی بی دیدیش,نرو هست هرجا,نرو

 نىدو نمى مگه خودم راب بکنم قبر االن از باید که اینجوری نفس:من

 گذره مى همه از غرورش بخاطر,غرور خداى اون!?ادمى چجورى ارشام

 حق ارشام به په)میزنه حرف ریز یه,ساکتشوووو لحظه۱ اه:نفس

 بده انجام گم مى هرکارى پس خرى چه اون میدونم منم(بدید

 چیه نقش ببینم بگو,هات نقشه و تو دست از باش:من

 ?ادتهی گفتم بت که کاریایی یسنا ببین,شد درست این اهااا:نفس

 که نگو خب یادم اره:من

 ادب بى دختر,کرد قط حرفمو و...بدم ادامه نذاشت

 تو هپ غرورش ضعفش نقطه ارشام,میگى خودتم که همینطور یسنا:نفس

 شروع غرورش با بازی درواقع کنی له غرورش باید کارات این با قرار

 کنی
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 بشه سگ اگه,ندیدی نزدیک ارشام تو شو بیخیال یسنا جون نفس:من

 که رسوند باتٽا به ام عملى داده اخطارم بهم,نى دارش جلو هیچى

 باش بد چقد میتونه

 بت که کاری و نباش ترسو انقد,هااااا میکشمت میزنم بخدا یسنااااا:نفس

 دىن نشون کن سعی ترسیدی اگه نکن فراموش و بده انجام گفتم

 مدننیو ارسینشون تا بری بهتری,فهمیدم گى مى چقد بابا باش:من

 کردی زیاد ازش که تعریف بابا ایول?ارشامه داداش جووون:نفس

  نه یا هست تعرفی ببینیمش بمونیم

  بردی ابرومون برو بیا نفس کنن ترشیدت برسر خاک:من

 مندار ازدواج قصد میدونی که من اصن خودت ارزونی ایشششش:نفس

 داشونپی که االن خودتو بده تکون بجمب,میگى راست که تو اره اره:من

 بشه

 بلم بده و بوس,خواهری اوکی:نفس

 کرد الیمم تف کلی اخرش که بماند کرد الزم سفارشات نفس اینکه بعد

 نکبت دختر اه

 یدمم قول کردم بیمعرفتی ببخش مامانم:من,شدم خیره مامان قبر به

 نذار تنهام باش داشت هوامو مامانم,بیام زود به زود
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 وقعم همون که,پیداکنم شونو ارام تا رفتم مامان برا فاتحه دنخون بعد

 زدم اتصال دکمه,لرزید دستم تو گوشی

 برستونوق کل تو گورى کدوم,نرسه بهت دستم دعاکن یسنا هییییی:ارام

 ??کجااایی دراوردیم ارسین با نامشو شجره

 با اول بود قطعه اون هرکی,خنده زیر زدم و کنم تحمل نتونستم دیگه

 ,داد تکون تاسف روی از سری بعد و عجبت

 ??کجایین شما.....قطعه من جان ارام شرمنده:من

  ایم نزدیکی همون ماهم واستا اوکی:ارام

 منتظرم باش:من

 جولهع که ارام فقط نگذشت بد زیاد که بمن واال,نباشی خسته:ارسین

 نوم مخ قبل چندمین همین تو?میدم بو تنها که اینجا منم ارسین اا:ارام

 گرسنمه,بزن زنگ,کجاست که?بودی نخورده

 چکار ادب بى دختر تازشم,زارى مى دهنم حرف چرا نه??من اا:ارسین

 میدی بو کردى

 خستمه بریم زودتر که بهتر,نکنید اذیتش:خنده با من

 ?االن بهتری:ارام

 متولدشدم تازه میکنم احساس,بهترم خیلی اره ممنون:من
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 ایم خسته تاییمون0 که بریم مبزنی,میشنوم اینو که خوبه:ارام

 بیان شد تموم دادنتون نوشابه و هندونه و قلوه و دل اگه:ارسین

 سوارشیم

  حرکت امارت سمت به و  شدیم سوار و خندیدیم حرفش این از تایی0

  اینبار,کردیم

 جک انقد که ارسین,بودیم سرحال تامون0 هر اومدن موقع  برخالف

 میزدیم گاز و دنده داشتیم که گفت بامزه های

  ستمب امارت به ورود قبل و روبندم,بودیم ایستاده ارسین اتاق در جلو

 دبپزی منو عذر ترخدا شدم شما زحمت عثبا امروز ممنون ارسین اقا:من

 ??میبینی کسی من جز اینجاا تو,باش راحت بامن جان یسنا:ارسین

  چطور نه:دادم جواب باتعجب

 من,دهنبو زحمتى درضمن,نکن ادهاستف جمع کلمات از لطفا پس:ارسین

 بذار کنار هاتو تعارف لطفا پس خواستم خودم

 بااجازه ممنون بازم,بگم چى واقعا نمیدونم:من

 داخل رفت و داد سرتکون نیارس

 اما داشتم نیاز چرت۱ به واقعا,دراوردم و لباسام و شدم اتاقم داخل

 هتاز هست گرسنمم,بدم باید مونده بزرگ اقا داروهای نمیشه
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 داختنباان و مشکی ای خونه تو شلوار,سفید کیتون شامل که و لباسام

 بیرون رفتم همرنگش شال

 و انداختم باال شونه..رفتن؟ کجا,نبود کسى شدم اشپزخونه داخل

 سمت رفتم اقاجون قرصای و پرتقال اب گرفتن بعد شدم مشغول

 اتاقش

 گبزر اقا ا?خوبین بزرگ اقااا سالم:نشنیدم صدا و زدم در همیشه مثل

  تاریک اتاقتون که باز

  زدم کنار هارو  پرده و شیشه و پنجره سمت رفتم

 میزاره یراثت دلم رو سیاهیش تاریک اتاق اقابزرگ:من

 ناردرک بود تو مث درست اونم,خدابیامرزی مارال شبیه خیلی:اقابزرگ

 جوون بود دخترم نبود عروسم فقط اون,بود خانوم شیطنتش

 کرد خم ونوهمم کمر مرگش,بود

 هیچى شکرت خدایا زد حرف بامنم ارشام بجز االن اون,نمیشه باورم

 بده ادامه تا نگفتم

 تریبس مدت یه,اورد فشار ارشام روی همه از بیشتر قضیه این:اقابزرگ

 سخت شد,نشد ارشام اون وقت هیچ و دیگ ارشام یه شد اون بعد,بود

 سنگ مث درست
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 تا,کردم مى فکر بزرگ اقا اىحرف به و بودم نشسته امارت هال تو

 راچ بفهمم شد عثبا موضوع این,کامال ن اما ارشام به میدم حق حدودی

 بهشون و قبل ارشام من خواسته اون,کرده استخدام و من پدرش

 برگردونم

 سمت رفت بشه من متوجه اینکه بدون ارشام موقع همون

 غذا هم ما و,میکنه رو زیرو داره و شده گرسنش معلومه,اشپزخونه

 ینهبب اومده بدنیا تازه که نوشو رفتن خانوم سمیه امروز چون نداریم

 معلومه من سمت امدنش از و شد من متوجه انگار و بیرون اومد ارشام

 رشاما اقا میشه شروع بازی االن از خونده کور اما,کنه اذیتم داره قصد که

 نیک مشخص وظایفتو باید من همیشه,کن درست غذا برو هوووی:ارشام

 ....که کردم وى تى سرگرم و خودم و ندادم جوابش

 شدی هم کر سالمتی ب نیستم تو با مگه:گف نزدیکمو اومد

  چشماش تو بزنم زل بزارم کنار ترسمو کردم سعی جلوش وایستادم

 بزنین نگز گرسنتونه اگه شما خدمتکار نه بزرگم آقا پرستار من:گفتم

 بیارن غذا براتون بیرون از از

 جن مثل کردم قفل در  اتاقم تو رفتم مى داشتم شدم دور ازش سریع و

 نشه پیدا اش کله سر داده بو
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 لمث هیچی  این حاال داخل بیاد بعد بزنه در اول نیست بلد ادب بی

 ثلم حاال هه)بزنمش برم میگه شیطونه میزنه حرف من با خدمتکارش

 (بزنشش میخواد میترسه ازش چی

  برداشتم دست آرشام دندا فحش از در صدای با تق تق

  بله: یسنا

 کن باز در منم:آرام

  شد وارد باخنده آرام کردم باز براش در رفتم

 حرف باخودش ساعت یک داشت کردیک چکار داداشم با تو: گفت

 میگفت آبادت جد ب فحشی ی و میزد

 منم فهمیدی کجا از حاال واقعا: گفتم باخنده

 مغرور آرشام آقا برات دارم حاال گرفتی خوب حالشو یسنا ایول

 خودخواه

 بینمب کن تعریف رو قضیه;نیستی میرنم صدات دارم  کجایی هووی:ارام

 یرونب از بره گفتم منم کنم درست غذا گفت بهم هیچی; اینجام: یسنا

 بگیره غذا

 اسم ک حاال دیگه اینه ما وضعیت نیس خانوم سمیه وقتی خخخ:آرام

 میخوری؟؟ چی تو بدم سفارش چیزی ی برم م اومدم غذا
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 کنه نمی فرقی: یسنا

 بدم سفارش همون از هم براتو بگم داد ارشام هرچى میخوای:ارام

 بست فلنگو بگیرمش خواستم تا

 

  آرشام

 میگن من ب کنم چکارش میدونم میده جوابمو ک دختری اولین این

 کنه خورد منو دختر ی نمیذارم شایانفر آرشام

 کار شرکت میرم من داداش: فتگ من ب پایین اومد باعجله ارسین

 بای فعال برنگردم ممکنه هم شب تا دارم زیادی

 یکم تا مکن روشن تلویزیون رفتم رفت سریع نداد خدافظی فرصت حتی

 بیام بیرون یسنا فکر از

  بعد ساعت چن

  اومدن پایین ها پله از یسنا و آرام

 بسالمتی کجا:آرشام

 ازارب ک میدونی نمیام عصر تا رونبی برم میخوام دارم قرار باران با:آرام

 میکشه طول خیلیی ما رفتن

  میومدی کاش:گفت یسنا ب رو
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 مراقب برو بدم بهش باید مونده بزرگ آقا های دارو عزیزم نه:یسنا

 باشه خودتم

 بای بای میومدی کاش ولی فعال:آرام

 تمگرف دستشو ک باال بره میخواست یسنا اینجام من انگار ن انگار

 کن ولش گرفتى دستمو اى اجازه هچ به:یسنا

 هااان ببینمت ارسین ور دور نداری حق نگفتم مگه:آرشام

 یادم داداشت ک گفتم منم  دومن کندى کن ول دستمو که اولن: یسنا

 برم و دور

 هعالق اصال من غریبه من فقط و درمیاری روبندو ارسین جلو هه: آرشام

 یخوانم فقط هستند من کنار خوشگل های دختر کلی ندارم تو قیافه ب

 باشم باهاشون شب ی فقط من

 اگه تهالب اینجایی چرا پیششون برو خب واقعا:, گفت زد و پزخند یسنا

 مشخص باش هم اگر و  باشه  خودت ذهنت  شاید باشن داشته وجود

 مغرور و ای عقده های آدم برای بدنی زیادم هرچند هستن کسایی چه

 ... ک

 میگه احمق دختره,  ماسید دهنش تو فحر زدم بهش که دهنی تو با

 جرعت چطور
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 حرف باکی بفهمی  زدنت حرف قبل بمونه یادت تا زدم اینو:آرشام،

 میزنی

 

  یسنا

  گذاشتم ام گونه رو دستم زد بهم سیلی نمیشه باور

  سوخت کسیم بی و تنهای برای دلم

 مش تحقیر ک نبودم اینجا من بود اون اگه شده تنگ مادرم برای دلم

  بخورم تکک

 اشکام بود رفته اومدم خودم ب وقتی میگه چی داره  نشدم متوجه

 بود کرده خیس صورتمو

 طرف ی وایستادم آیینه جلو آورد در روبندم رفتم اتاقم طرف شدم بلند

 ندازها به درد اما کرد مى گز گز بدجورى بود انگشتاش پنج رد صورتم

 میشه کبود  مطمعنم نمیکنه درد قلبم

 ایه دارو  تایم وقت خورد زنگ گوشیم ساعت, آرشام کنهبش دستت

  برداشتم رو ها دارو و پرتقال آب آشپزخونه تو ،رفتم بزرگه آقا

 چشمات چرا چیشده گلم دختر: گفت کرد نگاهی بهم آقابزرگ

 گفته چیزی کسی!?کرده اذیتت کسی! ?کردی گریه,سرخن
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 بازم دلم ولی پیش مرفت امروز اینکه با شدم مادرم تنگ دل فقط نه:یسنا

 برم  میخواست

 کجاست؟ مگه  چرا:,آقابزرگ

 زهرا بهشت: یسنا

 

 ارشام

 به هک  سیلی از هنوز دستم لعنتی,ماشینم فرمون رو کوبیدم مشت با

 کرد مى گز گز زدم یسنا صورت

 چه این,نبود خودم دست حالم میکشیدم الیی ماشینا بین سرعت با

 کنار ام یلحظه میکردن نگاهم هک دارش نم چشماى اون هنوز!! حسى

 نمیره

 کدوم هیچ اما بودم ارتباط در زیادی دختراى با که بااین عمرم تو

 دختر بتو لعنت اه...نبود معصوم دختر این مثل نگاهشون

 ارشام من,ندادم جواب ارام تلفنای به و خودم خونه اومدم ساعت۱ االن

 نه,دراورد پا از و من نگاه یه االن زد زبون غرورش که کسی شایانفر

 نباید
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 من کن نذر برو,خوبم من نخور غصه نههه,عزیزم خوبی عشقم به:سهیل

 ....ک گرفتم خوشگلم لباس امشب بیا نیستم حامله

  چیع برنامت امشب بگم زدم زنگ,ندارم حوصله سهیل خفشو اه:من

 عوتد منم است دانشگاه ها بچه طرف از کرج تو پارتى یه امشب:سهیل

 اونجام دیگه دق0۲ تا,میرم منم هستى تو که االن,شدم

 بای,زدی زر زیاد باش:من

 سروقت رفتم,ارشام همون بشم شد ٽباع موضوع همین انگار

 تیپم زرشکی تک کت با مارکمو مشکی تیشرت با مشکى شلوار,کمدم

  کردم کامل و

 تب بپوشى ام گونى شرف بى شدى هلو چه بخورمت جوووون: سهیل

 میاد

 مدرص,بشم پشیمون دادم بهت کلید اینکه از میکنی کاری داری:من

  خفه په نرسیدی بخودت که کم خودتم

 رحم بهم,بزار کنار برامن تا۰ رفتیم,میگم راست تو جون:سهیل

 ...سف باشه بلوند موهاش هاا شو خوب تاااا۰,کن

 کیی باتو کل حس واقعا چون برو تنها خودت بگى چرت قرار از اگه:من

 ندارم رو
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 اونم ها صحنه این از تابحال اونجارو اوه,که داغونن همه رشاما:سهیل

 خواست دلم منم,ندیدم نزدیک

 جلفت برسر خاک)ژل و روغن و چسب کلى که کلش پس زدم یدونه

 (سهیل کنن

 تر خلوت و دورتر همه از که میز اون سر بریم,خودتو کن جمع:من

 بجمب

 رادخت برا جمله این)پسرم هنو من نمیام من نه برسرم خاک وااای:سهیل

 نمیام من نههه کنى عفتم بى خواى مى(,میکنه صدق

 فکرکن اول زدن حرف قبل,نشدى ادم هنو که برسرت خاک ای:من

 احمق بزن حرف بعد

 بود درست همه!?بود اشتباه کجاش وااا:سهیل

 هدیگ کسی باشی تو وقتی تا چرا واال!!بهم بودى نگفته جدی:من

 ارشام روحت تو سگ:سهیل

 که میکردیم صحبت و بودیم نشسته باسهیل میزسر

 بیارید تشریف نمیکردم فکرشو سهیل اقا سالم وای:الهام

 شده که حاال بله,ممنون:سهیل
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 میشد بود کرده که ام ارایشی همه اون با داشت معمولی قیافه دختر

 بدنبود گفت

 میام ببینم رو ها بچه بقیه خانوم الهام با برم من جان ارشام:سهیل

 داش برو:من

 نیدک پزیرایی خودتون از تاموقعی, میایم االن ارشام اقا ببخشید:الهام

 (دادم تکون و سرم فقط:)من

 رس و ریختم مشروب و هاشون نوشیدنی میز سمت رفتم بلندشدم

 مداد ادامه میسوخت گلوم بااینکه دوستداشتم و تلخیش کشیدم

 دست حالم,باال میدم دارم۴ نشدم متوجه که بودم خودم حال تو انقدر

 جلو مدام داره خاصى رنگ که کشیده و خمار چشم جفت دو نبود خودم

 اى چهره چه روبند اون زیر بدون دوستدارم خیلی,بود چشام

 ظرن زیر کی از وسط یکم بریم بیا,,خورى مى چقد بس خوشگله:دختر

 دارمت

 چطور من,دیدم و هوس چشماش,انداختم نگاه دختر هاى چشم به

 معصوم و پاک چشما اون صاحب به کنم بلند تدس تونستم

 هرزه دختر برو گمشو چشمام جلو از نکردم خورد گردنتو تا:من
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    یسنا

 نشون و صبح۰:۲۲ رومیز ساعت  بیدارشدم خورد صورتم به که بانورى

 ولهح و کمد سمت رفتم  شدم بلند و دادم بدنم به قوسى و کش  میداد

 سرحالم  خورد بدنم به که  اب   حموم سمت رفتم و برداشت حموم

 رفتم و بیرون اومدم گرفتنم دوش بعد  نداشتم رو اولیه خستگى و کرد

 از  ندروب زدن بعد و شدم که اماده پوشیدم و برداشتم لباس کمد سمت

  شد باز ارسینم اتاق  زمان هم که رونیب زدم اتاق

   بخیر صبح سالم;ارسین

  جبتع که لحنى با ارسین  خیرب شماهم صبح  ارسین اقا سالم:یسنا

  ونممیت میبندید روبند که میگفت راست ارشام په اا:میزد موج درش

   چرا بپرسم

  فتادها خوردم بهتون وقتى دیشبم بعقایدمون  بنا درسته بله:یسنا

    بود

 شتمگ دنبالتون مهمونى تو هرچى دیشب    راستى اینطور که اها:ارسین 

  دیدبو نکرده شرکتت عقایدتون بخاطر ماین البد  نکردم پیداتون

 طوس پرید ارشام بدم ادامه  خواستم.... فقط من  نیست اینطور نه:من

   حرفم
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                             بدید ادامه پذیرایی سالن برید دیمیش خسته  نگذره بد:ارشام

 (    تو شدى مظلوم چه)سالم:من

   نمیاین شما  داد  ادامه من هب رو  شد تموم دیگه ن داداش سالم:ارسین

     که میرفتم داشتم بفرمایید  چرا:من

 برامنه اخمش این چرا سمتش برگشتم من   دارم کارت بمون:ارشام

   گرفت سمت اشارشو  انگشت و  نزدیک اومد بود رفته ارسین

  نمیبی اگه که  نبینمت ارسین بر و دور میگم االنم گفتم شیبمید: ارشام

           گفتم بازم اما ترسیدم واقعا     خودت پاى خونت بپلکى برش و دور بازم

  خودم به من کاراى بعدشم  ندارم کارى برادرشما با من اینکه اول:من

 تمرف زود  میگه چى نمیبی صبرنکردم دیگ   بااجازه  شما نه مربوطه

 .......پایین

 

       ارشام

 هام هشقیق کنار و گردن گر  عصبانیت از   رفت و بدم جوابشو نذاشت

 ارشام با درافتادن بده نشونش پسر اروم ارشام بیرون بود زده  مطمعنم

         نپایی سالن رفتم و شدم اروم کمى فکر این با نداره خوبى عاقبت
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 زمان و یینها جلو رفتى بودى درگیر باخوودت باز نکنه بابا تو کجایى:ارام

      رفت در دست

         ومنس کو سالمت دوما  بزرگترت برادر با صحبت طرز چه این اولن:من

 وفتمونک و بخور رو بیاصبحونه ممبر باال رفتى تو باز ارشام اه:ارسین

     نکن

   نزدىکید بهم اخالقنم بلکه تن چهره نه دوتا شما:من

   ارسین لٽم منم یعنى داداش میگى راست واااى:ارام

  عصبانیت از ارسین و ارام   دای دیوونه جفتتون  نکن شک اره:من

 نیش  که   وارفتشون چهره به خنیدم سرخوشانه  من و  شدن  گوجه

   شدم ور روبه پرستار زده  بهت چهره با که برگردم شد عثبا ارسین باز

  کرده تعجب مشخصه شدش گرد چشاى اما نبود معلوم زىیچ البته

 تعجب ارشامم و مارا اینبار   خوردم صبحونم  نشستم و خردم و خندم

      کردن

 راىب گفتن پدرتون جان ارام( نى یادم اسمش خب عیچ:)پرستار خانوم

   گیریدب نیداشت الزم چیزى کنم اورى یاد  گفتن فرداشب پس مهمونى

     بریم باهم یسنا بیا مهمونى جون اخ واااى:ارام

  اینکه از     ندارم لباس من میام همراهتون منم دیصبرکن:ارسین
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 چهرم ولى شدم عصبانى چرا یدونمینم  همراهشون بره قرار نمیارس

 یکنمم اعتراف نمیره کنار چشمام جلو از چشماش   لعنتى    بود خونسرد

 شده عثبا دختر این چى( کنه تعریف کسى بعید ارشام از)زیبان واقعا

  بشم جذبش

  تىلعن روبند اون  ای نمیزاره جواب بى و جوابم که دختر اولین که این

   امتو   پرستار خانوم نیس مهم نیست مشخص  چیزی چشماش جز که

 بیوفتى زانوم به میکنم کارى  بقیه لمث دخترى۱

 

 یسنا

 ازیب جلومو موهایی پاییزی باد بودم نشسته تاب روی امارت حیاط تو

 لبخند شد ثعبا,بستم و چشمام و رفتم فرو شیرینی خلسه تو,بود گرفته

 بشه لبام مهمون

 !?نیست امارت کسی نشستی اینجا چرا سرد بیرون:رسینا

 تماس دوستشون ارامم رفتن ظهر ارشام اقا نه,اقاارسین سالم:من

 خانومم هسمی بود سررفته حوصلم منم,دوستشون پیش رفتن و گرفتن

 بیرون بیام گفتم نیست که

 هوق یه راجب نظرت,داخل بریم بهتر موندی زیاد اما اینطور که:ارسین

 ?چى
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 مشماه میکنم اماده قهوه تا من داخل بریم,میچسب هوا این تو عالى:نم

 کنید عوض لباساتونو

 اراییک و خستگى از اونجا تا و گرفتیم پیش امارت داخل راه ارسین با

 منم اسشلب تعویض برا رفت بعدش که,میگفت بود ریخته سرش رو که

 کنم اماده رو قهوه رفتم

 و ودب نشسته مبل رو ارسین هال وت بردم گذاشتم سینی تو رو قهوه

 میکرد پایین و باال شبکه

 ونخودت اودرم براهمین بیشکر یا میخورید شکر با نمیدونستم:من

 بزنید

 امارش که االن یسنا راستی,بخوریم باهم بشین واقعا ممنون:ارسین

  برداری روبندتو میتونی نیست

 شده یرهخ یدمد که گرفتم باال و سرم و برداشتم روبندو,نمیگفت بدم

 نداشتم دوست ارسین نگاه این نمیزنه پلکم حتی و بمن

 بفرمایید,میشه سرد قهوتون ارسین اقا:من

 بفرمایید شماهم,ممنون بله اها:ارسین

 خاطرات کرد شروع باز ارسین میکردیم مزه قهومونو که همونجور

 بره بندری وسط بیاد دهنم دلم بود نزدیک خندیدم انقد که دانشگاهش
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 شما خواى مى!?داداش میگذره خوش,کردین خلوت خوب:شامار

 برم باشین راحت

 مخ,وااى کنم چه بود ارسین مبل دسته رو بندم رو  شدم بدبخت وای

 مخود ارسین رو من انگار بود فاصله چون که بردارم و روبند که شدم

 ,,,,,,,انداختم

 

 یسنا

 هک بستم حالت همون تو روبندو بیرون زد چشماش تعجب از ارسین

 نارک ارسین رو از شد عثبا اون توسط از شدنم کشیده و ارشام دادا یهو

 چى دمنفهمی دیگه و کنم حفظ و تعادلم نتونستم بود یهویی چون,برم

 شد

 ارشام زبون از 

 کردم چیکار من خدای وااای,شدم خیره یسنا جون بى جسم به

 و ماشینت برو دخترو کشتى تو کردى غلطى چه ارشااام:داد با ارسین

  کن روشن

 که ببرمش و کنم بغلم یسنارو خواستم
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 اب اما گرفت و چشمام جلو خون برو,میارمش خودم نکرده الزم:ارسین

 یرونب بردم و کردم روشن و ماشین و دوییدم یسنا بسته چشماى دیدن

 بودم جارانف حال در عصبانیت از بود ارسین بغل تو که یسنا دیدن با که

 زیاد سرش ریزی خون بیوفت اهر بجمب چى:ارسین

 یکنزد بیمارستان میرسیم االن نگهدار زخمش رو شالش تیکه با:من

 زنىو گرفتمش بغلم و سمتش رفتم ارسین زودتر اینبار رسیدیم

 و خشب گرفتمبردیمش خاصی ارامش بغلمه االن اینکه حس با نداشت

  اومد بهش ساعت یه بعد

 سرمش بعد میتونیم خوبه حالش و اومده بهوش گفت دکترش:من

 خونه ببریمش

 بیا توهم ببینمش میرم,خداشکر:ارسین

 یاد ممکن من دیدن با نیست خوب حالشم االن,بهتر نیام من:من

  بیوفته قبل ساعت۰

 بریم باهم بهتر,کنم عذرخواهی میخوام زشته بریم بیا:ارسین

 رفت لوترج ارسین رفتیم بود بستری یسنا که اتاقی سمت به ارسین با

  کردم مشت و دستام صحنه این دیدن با گرفت یسنا دست و

 نه یا داره روبند ببینم خواستم
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 یسنا

 میترکید داشت درد از سرم,عوضى پسر

 دارى درد!?حال چه در ما خوشگل بیمار:دکتر

 میترکه دار سرم دکتر خانوم اره:من

 نامزدت معلومه راستی,خانومی کردم تزریق سرمت تو مسکن:دکتر

 برادرش که بود گذاشته سرش رو و بیمارستان کل ها هدار دوست

 کرد ارومش

 دارم مسکن یرٽتا یا ن میکنید شوخى,ارشام کى نامزدم؟؟اونم:من

 میشنوم اشتباه

 درضمن,خوشگل خودش ٽم اسمشم ارشامه اسمش پس جانم ای:دکتر

 مسکن  زاره مى داره یرٽتا واقعا عزیزم بخواب?نى نامزد مگه

 اون بشه چرا?شده نگرانم ارشام یعنی حرفش از تعجب من و رفت

 (گردنش بیوفته خونت ترسیده حتما)االنمه روز حال ٽباع خودش

 وکهت,نگرانى مردیم دختر بابا خانوم یسنا سالم به:ارسین/تق تق

 بهترى منم از خداشکر

 رفت که معلومه میگم چى من وا?کو ارشام پس بود تنها
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 سرم قطف بهترم ممنون,متتونمزح اسباب من همیشه ببخشید,سالم:من

 میکنه درد کمی

  نیست کم بقیه تا٨ میکنن درد هات بخیه جا طبیعیه:ارسین

 گرفت و دستم که بزنم دست خواستم,جدى هااا:من

 ,هک خورد بگوشم اشنایی عصبى نفساى صداى کردم احساس لحظه۱

 صورتت نیمه رو و مالفه و کن جمع هواستو داخل اومد ارشام:ارسین

 دادم انجام و گفت که کاری,بکش

 وبهخ حالش راحت خیالت ببین بیااا خودمون سرشکن داداش به:ارسین

 کنی خراب سرت رو بیمارستان نی الزم

 ساده ادمای اویزون و خودشون که این ٽم ادمایی حال  برام هه:ارشام

 نیست مهم میکنن تو ٽم پولدارى و

 .....اما: ارسین

 ناویزو دیگ یبار اگه من روبه,نگو چىهی نه:بده ادامه ارسین نذاشت

 کنم تضمین بودنت زنده نمیدم قول ببینمت ارسین

 زاشت مى من دل رو پا قدمش هر با و رفت

  بود سکوت امارت رفت ارسینم ورودم از,شدم ترخیص ساعت۴ االن

 بزنم سر بزرگ اقا به برم بهتر
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 نبودید که خواب?خوبید بزرگ اقا سالم:من

 چیشده سرت,داخل بیا دخترم نه:اقابزرگ

 گرفت و گلوم بغض اوریش بایاد

  بگى که خوام مى بزرگترت عنوان به,چیع ماجرا بگو:اقابزرگ

 زیکن بیشتر ابروهاش لحظه هر که سیلی ماجراى گفتم اقابزرگ به

 میشدن

 شبیه که کسی نمیدم اجازه من نکن ناراحت خودتو اصن:اقابزرگ

  کنه بلند روش دست مارالمه

 رو بزرگتر عنوان گفتیدد چون,نمیخوام و این من بزرگ قاا نه:من

 صورت ىٽبح یا دعوایی ندارم دوست اما گفتم و نزدم حرف, حرفتون

 بگیر

 افرد,میدم انجام درست که کارى فقط من??ٽبح گفت کى:اقابزرگ

 کنم فکر باید برو االنم,کن اماده هرکاری انجام برای خودتو

 

 ارشام

 و,کنى ىم کنسل دارى اى برنامه هر گفتم که ینهم ارشام ببین:اقابزرگ

 خدافظ,رسیده پدرتم باشى امارت فردا
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 سهیل بزنم زنگ باید بزنم حرف نداد مجال,لعنتی اه

 اقا نیستم من...شکرت برو قرار بستن برای من بجای فردا سهیل:من

 کرده احضار همرو بزرگ

 ,خوبی  تو خوبم من,داداش سالم:سهیل

 اصن؟؟ گفتم چى من فهمیدی,جدت جون وروت باش جدی سهیل:من

 ینا فقط تخت خیالت,نداریم بیشتر که ارشام داداش یه باش:سهیل

 ,ترسوند منو بابابزرگت کردن احضار

 براى و الکى اقاجون چون کرده مشغول بخودش منم فکر اره:من

 ?نداری کار هوف,نمیکنه جمع همرو دورهمى مهمونى

 ظخداف قربونت داش نه,پدربزرگى مونه نوه توام,دارم قبول اره:سهیل

 مهه که داره چیکار نی معلوم,شد اضافه اینم دارم مشکل کم لعنتی اه

 نرفتم امارت روز اون بعد اصن اومده پدرمم گفت خواسته رو

 ,دارم خواب به نیاز یه االن

 ودب روزی اینم اقاجوون اخ,روحت تو اى بلندشدم ساعت زنگ صدای با

 اه مسخره دورهمی واسه

 کرد باز در رحیم  مش که زدم بوغ تک  امارت در جلو

  رسیدن دیشب پدرتونم بفرمایید ارشام اقا خوبی:رحیم مش
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 داخل بیارم ماشین کن باز و در میدونم,رحیم مش سالم:من

 کردم وراجی زیاد ببخشید اقا چشم:رحیم مش

 باشه همم خیلی باید قضیه پس بود ارسینم ماشین'کرد باز در رحیم مش

 (زن این داره غیب علم)کرد باز در خانوم سمیه

 منتظرتونن باال سالن همه بفرمایید ارشام اقا سالم:خانوم سمیه

  اوکی سالم:من

 بود نشسته ویلچر رو اقاجون کردم سالم همه به رو و باال رفتم ها پله از

 دادم دست بش و بابا سمت رفتم

  اهفرودگ بیام میگفتیدد منم رسیدید دیشب سالم:من

 شلوغه سرت میدونم,نبود الزم پسر نه:خان ارسالن

 ینکها قبل میخوام بشینید کردن صحبت برای زیاد وقت خب:اقابزرگ

 کنم صحبتامو بیاد وکیلم

 اصن نهمیک چیکار اینجا این,شدم رو روبه یسنا با که بزنم حرف خواستم

 ندیدمش چرا

 گفتم ددا با تقریبا اقاجون بعدی حرف با که شدم محوش اینقد

 چــــــــــــــــــیی
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 یسنا

 رگماقابز و بودن رسیدن دیروز خان ارسالن بودم گرفته بدی استرس

 بگه همه به رو اى لهئمس قرار بشن جمع هم دور گفت همه به امروز

 اونجا برید گفتن اقا باال سالن بیا مادر جان یسنا:خانوم سمیه

 انداختمون حمتز ببخشید,میرم االن جون سمیه چشم:بازکردم در

 الفهک اقابزرگم انگار,گوریل پسر اون بجز بودن همه باال سالن رفتم

 شده

 تاخیرم بابت ببخشید سالم:من

 ارشامیم منتظر,اومدیم االن هممنون اینجا بیا عزیزم نه:ارام

 بهتر میگیم خودمون و ارشام کنید شروع بهتر اقاجون:خان ارسالن

 .....نیست

 بیاد ارشام ممون منتظرمى نه:اقابزرگ

 قدم محکم و بود جیبش تو دستش که درحالی ارشام لحظه همون

 دز مى حرف پدرش با ندید منو انگار کرد سالم همه روبه برمیداشت

 همتوج انگار که بگه چیزی خواست و کرد تموم اقابزرگ حرف با که

  شد من
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 اقاجون حرفاى به دادم و هواسم تمام من اما

 بگم نبهتو و بزنم و حرفام همه میخوام بیاد موکیل اینکه قبل:اقابزرگ

 نیست قبول اعتراض

 دهنمون فرصتی زیاد و کردم و عمرم من میدونید که همینطور:اقابزرگ

  برام

 داد ادامه و بلندکرد دستش اقابزرگ که کنن اعتراض خواستن

 به ایدب قبلش منتهی میاد حیدری اقای االن,حرفم وسط نپرید:اقابزرگ

 اقای دست دادم و کردم تقسیم و اموال تمام من,دیدب گوش حرفام

 اماا,میخونه براتون که حیدری

 نسایتو دیگه صدسال انشااهلل,کاراچى این,اقاجون چى اما:خان ارسالن

 باشه باالسرما

 !اما؟:گفت بود ساکت لحظه تااون که ارشام

 بدید ادامه اقاجون چى اما اون

 (که خوشمل نکن انصافی بی)زشت گوریل,احساس بى پسر

 ارهد بگیری تو قرار که تصمیمی به اینا به همه ارشام درست:اقابزرگ

 داره بستگى من تصمیم به که کارى چه اون?اقاجون من به:ارشام

 فضول پسر بزن حرفشو بزار خو,میزنی حرف چقد اه
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 که ندارم عمر اونقدرى منم و میگذره ازدواجت سن از داره تو:اقابزرگ

 ببینم مونو بزرگترین عروسى

 ,بگه قرار چى که کردن مى نگاه اقابزرگ دهن به همه

 من هک دختری با ارشام که میگیره تعلق بهتون ٽار این زمانى:اقابزرگ

 یسنا جز نیست کسی اون...و کنه ازدواج گم می

 فکر چى اقابزرگ خدا,کنم ازدواج عوضى پسر اون بااااا من چىىىىى

 کنم ازدواج پسر بااون عمرا من نه کرده

 عمرا هه دختره بااین باکى اونم?کنم ازدواج من چى:ارشام

 مندار باشمارو ازدواج به تمایلی منم شایانفر اقای کردی خیال چی:م

 شرطى چه این میگید دارید چى اقاجون:ارسین

 ...اخه مخالفم منم نداره امکان تصمیم این اقاجون:ارسالن

 که,ارهد بستگى بخودتون نهایی تصمیم گفتم و شرطم من:اقابزرگ

 خیریه برسه یا برسه بهتون حقتونه که اموال

 ته برم مخ با بود نزدیک که زد تنه بمن ارشام,حرفش بااین

 عوضی)زمین

 بود خوشحال که بود ارام فقط,رفت که ارسینم ااااا 
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 قرار تو ٽم خانومى و نازی زنداداش که خوشحالم خیلی یسنا واای:ارام

 شه ارشام زن

 ..که پرش تو بزنم خواستم

 دارم کارت اتاقم بیا من همراه:اقابزرگ

 اینجوری نه؟؟قرار مگ بود شوخى اقابزرگ:رسیدیم که اتاقش به

 رو قضیه همه به لطفا بشه ادب نمیخوام من!کنید؟ ادبش

 امالک نه!!!کنم شوخی میخوره من سال و سن به,تو میگى چى:اقابزرگ

 اون بعد میشی ملیارد۴ وصاحب من نوه ارشام زن قرار تو گفتم جدی

 بشی جدا میتونی خواستی

 با ایندم و زندگى وسر کنم قبول تونم نمى اقابزرگ:من

 بکن فکراتو برو,باشم تنها خوام مى:اقابزرگ

 

 ارشام

 دارم فرصت فقط روز0 وااای,تصمیمی چه این اخ

 کچلى با بودم جات من شد روتٽ این صاحب و کن قبول احمق:سهیل

 کردم مى سلتو میگه اقاجونت که
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 نه اگه بدم خبر بهش۲۲:۲۲ ساعت از قبل فردا باید,تو احمقی بس:من

 میشه دود اموال تمام

 یراض گفتی که همونطور دخترم بده رو بله جواب االن احمق خو:سهیل

 جداشید سال۱ بعد بزار شرط باهاش

 نکنه ندیدم دخترم قیافه من اینجاست مشکل اما بودم فکرش تو:ارشام

 سوخته دلش وناقاج ناقص

 یکارچ قیافش به اصن,ندیدی دخترم قیافه سرت تو خاک:باخنده سهیل

 میشی جدا اخرش که تو داری

 فرصت هنوز ساعت۴ تا,میشد اکو گوشم تو مدام  همش سهیل حرفای

 یسنا جواب(ترسیدی ام چیزی از توعمرت, تو مگه)میترسم,داشتم

 عمرا...بره..دختره اون پیش غرورم من و باش منفی

 حرف اینکه نه بگى تو جواب که زدى زنگ کنم فک:اقابزرگ

 میشنوم!!نزنی

 قبوله:من

 یسنا

 امارش اقا دیروز تا)بود داده ارشام به قابزرگ که فرصتی اخرین امروز

 اشتمد تجربه زیاد اخیر سال یه تواین باشه منفی جوابش خداکنه(بودا

 ...که نمیخوام
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 نشد جمع سالن تو همه شوبلند دختر نشستی اینجا چرا یسنا:ارام

 فضولی مردم بجم بود خوشحال خیلی منتظرت اقاجون

 ??نزد زنگ ارشام اقا,بگه بهم میخواد چى بنظرت ارام:من

 چل و خل خب:ارام,کشید خودش دنبال کرد بلندم و گرفت و دستم

 قرار چه از قضیش ببینیم بریم

 قاارشاما که هرتصمیمی گفتم اقاجون به کردم غلطى عجب خدا واااى

 باشه منفی که امیدوارم یعنی,موافقم بگیر

 هرچى از,بشه انجام شکل بهترین به باید چى همه ارسالن:اقابزرگ

  بهترینش

 ایشون از تابحال که لبخندی و شد من متوجه که بده ادامه خواست

 بهم رو ندیدم

 اماده فردا پس جشن براى و خودت بهتر,خانوم عروس سالم:اقابزرگ

  کن استراحت برو میده توضیح چیزو مهه ارام کنى

 رو سردی عرق,میشد کمتر توانم میشد خارج دهنش که جوابی باهر

 نمک خداحافظی ام دخترانه دنیای با زوده هنوز باید خدایا,نشست کمرم

 راما بشکنه دستت:رفت توهم ابروهام نشست پهلوم تو که دردی با

 کردى سوراخ و پهلوم
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 نیمیک سیر هپروت تو خوشحالى انقد,جان مشنگ هیباتو اقاجون:ارام

 _خانوم ارام میرسم بعدا حسابتو:من

 ایدب زود که بخواب برو جان یسنا خب اینجا، جنگ مگه بس:اقابزرگ

 بدید ازمایش برید باهم تا دنبالت میاد ارشام فردا بشی اماده

 نم ولی هستید مصمم گرفتید که تصمیمی رو واقعا?اقابزرگ چى:

 ناال و گذاشتیم قرار و قول باهم تو و من:بگم و اخرم اعتراض نذاشت

  بلندنشی دیر فردا تا برو پس باختی و شرط تو

 با(امارش اون تقصیر همش)گذاشتى بود شرط اینم یسنا برسرت خاک

 اون با فردا قرار یعنی کشیدم دراز تخت رو و اتاقم رفتم خراب حال

 برم تنها

 پرنده اه(بخون نه میگى شور چشماش)نازى هاى پرنده چه واااا

 گرومپ      اهاااااا,بگیرمت واستاااا میکشمت بهم زد گند ىفٽک

 نیم ایسن میکشت ارشام,)کمرم اخ میبینم من خواب اینم,بمیر ارشام اخ

 (منتظرت ساعت

 تخون یسنا وااای:ارام,بازشد باشتاب در که میکردم جمع خودم داشتم

 رشس رو گذاشته رو خونه و سالن تو منتظرت ساعت نیم ارشام حالله

 نذاشتم من باال بیاد خواست مى شو اماده بجمب
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 بحال وای میترسم ازش همینجوری من خدا وااای, داشتم کم همینو

 اینجا بیاد نذار فقط برو اونجام دیگه دق۰ من برو باش باش:من,االن

 بند رو توکه)بیرون اتاق از زدم ارایش بدون و کردم تنم لباسامو تند

 اما سالن رسیدم کردم یکی تا دو هارو پله(کنی ارایش نبایدم اریمیز

 نبود ارشام

  برو ماشینش داخل:اقابزرگ

 سالم بعد حیاط تو رفتم حرفم این بعد_موندم خواب ببخشید سالم:من

 شسر دیدم که بیرون اومدم امارت در,بیرون ارشام گفت رحیم مش به

 (یسنا مردی تو)فرمون رو گذاشت

 شدر و رفتم ماشینش طرف به خونسرد و نیارم خودم روب کردم سعی

 کرد بلند سرش اروم که نشستم جلو صندلی کردم باز و

 احمق دختره میکردی غلطى چه بگى میشه االن تاا:فریاد با ارشام

 میکنم ادمت نیستم عالف تو ٽم من زدم کارام همه از احمق بخاطرتو

 کنى مرگ ارزوی صدبار کنم درست برات جهنمی

 فتمگ من مگه,هااا بزنى کارت از گفتم من مگه سرمن میزنی داد چرا:من

  موندم خواب درضمن میزنین سرمن و منتش که

 ینا فقط بزار میکنم کوتاه  زبونتم دراز زبونتم دیرکردی هه:ارشام

  میدم نشون بهت بشه تموم مسخره عقد مراسم
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 لقب تا وفتبی راه زود پس باش منفی ازمایش این جواب امیدوارم:من

 بشه نوبتمون ظهر

 تهحق(ارووم عمیقق نفس ارووم ارشام)میزد کبودی به رو عصبانیت از

  نکنی تحدید و من باشی تاتو

 بونز خانوم قدم اولین:من روبه شیطانی لبخند با و کرد روشن ماشین

 میکنه کمکت درازت زبون  ببینم دراز

 رسامس باسرعت ودب شده کنده جا از ماشین که میکردم نگاش تعجب با

 صندلی و بودم کرده سکته واقعا میکشید الیی ماشینا بین میرفت اوری

  میفرستادم صلوات و بودم گرفته بغل

 هنوز من جونم خدا,بخونم قضاهامو نماز میدم قول کردم غلط خدایا

 کردم باز و چشمم یه مردم من یعنی ایستاده ماشین چرا وااای جوونم

 مببین و قیافش بتید بهشتم تو من رتمنوک خداجون بابا اى که

 پرت و چرت کم بیرون بیا کندی و ماشین صندلی هوووی:ارشام

 ��,بگو

 نهمیک مسخرم همش االن....گفتم بلند و فکرم برسرم خاککککک

 و ودمخ رو همرو تعجب نگاه اومدیم وقتی از بشه نوبتمون منتظربودیم

 وت) زیرش لباس از که ارشامی کنار من میدم حقم,میکردم حس ارشام
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 اب من اما مدروز کامال و بود مارک که هاش لباس بقیه تا(دیدی کجا از

  روبند یک و ساده لباس

 دراز نزبو خانوم نمیترسی که سوزن از مااست نوبت بعدی نوبت:ارشام

 تندمونو های رفتار بهتر کنیم تحمل همو مدت یه قرار ما اقاارشام:من

 باشیم ونههمخ دوتا ٽم و بزاریم کنار

 شد نوبتمون بریم بیا قبوله:مرموز لبخند بایک ارشام

 استین خانوم عروس خب:دکتر خانوم,میترسم سوزن از من ننه وااای

  باال بزن تو مانتو

 داره درد دکتر خانوم:من

 عکس جهت صورتتو و نکنی فکر بهش کن سعی عزیزم نه:دکتر خانوم

 کن

 رد برسلی تا سامورایی روش انواع از ذهنم تو و دادم گوش حرفش به

 زدنش کردم شروع اژدهاا خشم

  بری میتونی عزیزم شد تموم:دکتر خانوم

  بیرون رفتم در از,بااجازه ممنون:من

 شرکت برم باید خودمم امارت ببرمت بریم بجمب:ارشام
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 فضع احساس بود گرسنم خیلی نداشتم حال دادم تکون و سرم فقط

 کردم مى

 میشه کم ضعفت بخور گرفتم ىوکاکا شیر با کیک:ارشام

 فتمر تحلیل انرژی کاکاىو شیر از قلوپ باهر که دادم گوش بحرفش

 برمیگشت

 ارشام و رسیدیم امارت جلو نفهمیدم که بودم خوردن مشغول انقد

 کرد مى نگاه و من داشت و بود داده تکیه شیشه به ارنجشو که درحالی

 برو باش زود نه بمن خوشگذشت بودن بامن اگه تو به:ارشام

 گذرهب خوش بهم ام باهرکسی درضمن موافقم نظرت با که بار اولین:من

 متس و من و گرفت و دستم مچ که بیرون برم خواستم,محاالتى جز تو

 خشم از چشماش بود صورتم مقابل درست صورتش کشوند خودش

 میکشید نفس تند تند و بود قرمز

 نزده حرف جوریاین بامن تابحال دخترى هیچ میدونی تو:ارشام

 هاااا باجونت کردن بازی یعنی ارشام دم رو گذاشتن پا میدونی,هااا

 فادهاست غفلتش از بود چشمام به نگاهش بود دستش تو هنوز دستم

 من شماول: گفتم کردم نگاه بهش بیرون کشیدم محکم و دستم و کردم

  دارم فرق بقیه با

 شایانفر اقای بترسه ازت ک کن تهدید کسی دومشم
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 مخود باسرعت و بیرون انداختم و خودم و بازکردم و  ماشین در سریع

 امارت  به رسوتدم و

  بخورم چیزی که اشپزخونه رفتم

 نتیجه؟؟ چیشد خوبی؟؟؟ خانم عروس سالم: آرام

 ؟؟؟ بگن بهت نتیجه لحظه همون داری توقع واقعا آرام واااا سالم:-

  زنداداش میشیی عصبانى چرا حاال خووو:آرام

  است غریبه برام کلمه این چقدر زنداداش ووووفپ

 همگ کو ارشام نه؟؟راستی مگه داداشم پیش فکرت هان کجایی:آرام

 ?نرفتین باهم

 ... بااون حتما داره تو میگی چی:-

  اه گرفته دهنم جلوم

  ولش:من

 نمارسی راستی,,,میکنید عقد فردا باشه مثبت جواب اگه راسی:آرام

 نگفت چیزی بتو نمیگه چیزی ممیپرس هرچى است کالفه

 چرا درضمن ندیدم ارسین نه,هوووف..زود اینقدر چرا فردا چیییی: من

  بگه بمن قرار نگه تو به کردى فکر
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 اگه فتهگ البته کرده انتخاب ام حلقه حتی آقاجون  راستی,بیخیال:  آرام

 کنید عوضش میتونی نیومد خوشتون

 بخورم داری قرص میکنه درد سرم:من

 اشهب  منفی بهم خونمون جواب خدا میشه ینی فردا دارم استرس خیلیی

 ودتخ از کمم,کنیم انتخاب لباس بریم ک بخواب ساعت یک برو: آرام

 ورپریده کن تعریف

 میاد آرشام آقا. فعال پس باشه:من

  کمتراز شما ،بابا آقاآرشام:آرام

 ادمی اره میشه پروو آقا نگو بهش بهش میشی محرم دیگه ساعت۰۴

 بیارم نهبهو ی باید کنم چکار بیاد قرار که رفتم نگفتم هیچی ندیدمخ

 فهمیدم نیادهااان آرشام ک

 زدم در آقابزرگ اتاق تو رفتم

  تو بفرمایید بله:آقابزرگ

 داشتم ازتون خواهشی ی آقابزرگ سالم:  من

 گلم عروس جانم:آقابزرگ،

 تو نهمچنی و نبینه عروس چهره داماد عروسی تا داریم مارسم:من

 نباشه هم خرید
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 مهه از راحتیت,برین میتونی میگم آرشام ب عزیزم باشه: آقابزرگ

 تر مهم

 آقابزرگ ممنونم: من

  هقوار بد زشت گوریل این دست از حاال اتاقم تو رفتم خوشحالی با

 (میکنه خودکشی میگه چی یسنا بفهمه اگه بیچاره)میشم راحت

 مدید کردم نگاه و شد زبا بدی شدت با در ک کشیدم دراز تخت روی

 میکرد نگاه منو عصبانیت با ک آرشام

   گرفتی اشتباه طویله با رو اینجا کنم فک:من

 کف نبینم صورتتو عروسی روزی تا من اینکه  رسمتون حاال:آرشام

 ورتیص چ نقابت این پشت نیس معلوم ببینم مندم عالقه خیلی کردی

 میشه بد المح مطمئنم چون نبینم ک بهتر همون باشه  زشت

  شدم حرصی دستش از درحالی

 حالم یکنمم کنترل خودم میبینم چهرتو که میکشم چی من ببین: گفتم

 آرشام آقا در اون ب این نشه بد

  کنه تکرار دوباره گفتی چی:آرشام

  میکنه تکرار بار یک اخبار: من

 شد وارد آرام ک طرفم میومد داشت آرشام
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  شدم مزاحم موقع بد کنم فکر اه:آرام

 کردم آرشام ب رو بریم میشم آماده بود موقع ب خیلی عزیزم نه:من

 بری میتونی ندارم کاری تو با من راستی: من

 رفت کرد نگاه من به کنه چکار نمیتونست حرص و عصبانیت از

 بود دار خنده واقعا اش قیافه خنده زیر زدم

 داداشم بیچاره شده دیونه عروسمون بده مرگم خدا وا:آرام

  شم آماده برم من بابا ببند:خنده با نم

 ظرشن مورد لباسی هنوز ارام ولی گشتیم پاساژ کل شدیم ماشین سوار

  کردم انتخاب بودم عروس که من بود نکرده انتخاب و

 کرد انتخاب لباس یه داد راضیت خانم دوساعت بعد

 میاد خیلی بهت دیگه پوش اینو برو تو دست از مردم ک من وااا:من

 قشنگه خیلیی

  میاد بهم فهمیدی کجا از هنوز نپوشیدم اینو من:آرام

 بخدااا شد شب بپوش برو حاال کردم تصور:من

  میپوشم این:فرشنده ب رو آرام

 زد صدام مین چن بعداز پرو اتاق تو رفت



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  121

 

 داداشت جون بریم بگیر میاد بهت چقدر است العاده فوق: من

  کرد تخابان خداشکرر میگیرم اینو من پس واقعا:آرام

 دیمش تاکسی سوار و بین زدیم پاساژ از ارام لبای کردن حساب بعد و 

  بود دیرشده امارت رسیدیم تا

  نباشید خسته گلم دخترای سالم: ارسالن

 میشه خسته رفتن بازار از کسی مگه:آرام

 کیه دیگه بشر این واای

 خستگیی از مردم من ولی ممنون:من

 باشید آماده ک گفتم میکنید عقد رظه۴ ساعت فردا یسناجان:ارسالن

 اومد جواب مگه فردا چیی:من

 نکنید خبرم هم شام برای دارم کار اتاقم میرم من بله:ارسالن

 داری ک خوشحالم خیلی من: گفت کرد بغلم خوشحالی با آرام

  میشی زنداداشم

 شروع بدبختیم تازه واای خیال خوش چه اه میکرد مالیم تف هیی و

 میشه
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  آرشام

 این با باید چرا خدایا وای..  ک اونم بود منفى  جواب  به من میدا

 یارهدرم یسنا اداى) کردم نازک صدام میگه بمن کنم ازدواج خودشیفته

 دلقک

  پرو  بریی میتونى ندارم کاری تو با من گفتم:یسنا

 گمشم برم گفت باشخصیت خیلی

 ک ودمخ هخون رفتم شب خانم یسنا ببین کن نگاه حاال میگیرم حالتو

 بشه یسنا و من مشترک خونه قرار عقد بعداز

 دادا خوبی خجسته عاشق بر سالم:سهیل

 فلق بعد  دفعه تو بیااای زدن در بدون باشه آخرت دفعه سهیل:آرشام

  میکنم عوض درو

  کنه زنگى اینجا بیاد یسنا قرار عقد از بعد  بعدشم

  نمشببی وادمیخ دلم خیلی یسنایی فکر تو چی دردش آقا بگو:سهیل

  در من چشم بیاد خانم یسنا بزار حاال

 میزنم

 باشه بیاا۴ساعت کنیم عقد میخوایم فردا:گفتم رفتم بهش غره چشم ی
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 باهاش ک گرفت دستم  طرفم اومد میداد قر حالی در بلندشد سهیل

   برقصم

 میرقصه داره این ناراحتم من بخداا اس دیوانه پسر این واا

  هدیون منو کن ول:آرشام

 عقدتت فردا باشی خوشحال باید:سهیل

 ازدواج دارم ارثیه بخاطر فقط و ناراحتم من ک میدونی حاال:آرشام

 میکنم

 بدی نشون خوشحال خودتو باید صوری غیر یا صوری بابا باشه: سهیل

  نفهمن ک

 قابزرگآ وگرنه باشین عاشق دوتا مثل بگو هم یسنا به صوری و الکیه

 نصحیت تو ب من از هاا میزاره دیگه شرط ی

 هااا میزنه خوبی حرفای وقتا بعضی سهیل

 دهنت از حسابى درست حرف یه  ناقصت عقل  این با باالخره: آرشام

 خوبه دممیکر شک تو داشتن عقل به داشتم واقعا دیگه  که  شنیدیم تو

 زرنگ خیلی آقابزرگ میکنم همینکارو

 

 یسنا
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 اون همخونه عقد بعد بشم و کنم امضا و هام بدبختى پاى قرار  امروز

 پسرخودخواه

  ببین و خودت و کن باز و چشمات شدى ماه عزیزم وااااى:ارایشگر

 ودب کرده فرق اسمون تا زمین قبل چندساعت یسنا با که اى چهره به

 انداختم نگاه مدلى چه نمیدونستم که ارایشی و موهام انداختم نگاه

 ,جون الهام دردنکنه دستتون:من

 عبضى تو شدى خوشگل چقد من خدای!?خودتی نایس واى:ارام

 ازن خیلی ندارى من از کم که خودت تو میگى تو که هم اونقدرام نه:من

  شدی

 یا تیکه همچنین نى قرار که داداشم بیچاره,میگم جدی دیوونه نه:ارام

 نقاب اون زیر ببین و

 ....پس اون حقشه,کردیم ٽبح موضوع این درباره صدبار ارام ا:من

 دارن عجله ام خیلی اینکه ٽم منتظرن داماد اقا:ارایشگر دشاگر

 داداشم هول چقدم,است زاده حالل چه:ارام

 ام ینقاب اون,بندازم و شنل کن کمکم بیا درنیار بازى مسخره ارام ا:من

 بهم بده و گفتم که
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 نمیتونی که تاابد چى که باالخره,هات لجبازى تو دست از اوف:ارام

 کنی قایم خودتو

 نیممیک بعد برا فکری یه کن کمک بیا شما حاال:من,میگفت درست

 ایم وهقل سرخ لباى و بود چشمام دور فقط که نقابی و شنل ارام باکمک

 بدبخت)بود شده گیرتر نفس ارایش اون با چشمام و انگیز هوس

 (ارشام

 از کیمش شلوار و کتک بااون,طرفم برگشت ارشام که بودم پله اخرین

  بود هشد تر جذاب همیشه

 ور بردار فیلم این دستم  داد و گل دسته حرف بدون و رسیدم بهش

 هر و  میکرد عمل خونسردی با اذیتم من فهمید وقتی ارشامم بود مخم

 میداد انجام گفت مى بردار فیلم  که کارى

 ارزو چقد ردمک تنم سفید لباس میبینی مامانم,بودم نسسته عقد سرسفر

 ,بگم بله کى اجازه هب االن مامانى,مامانم داشتى

 هب شمارو وکیلم ایا   کنم مى عرض دوم بار براى محبی یسنا,دوشیزه

 خانم عروس وکیلم بنده,دربیاورم شایانفر ارشام اقای میدا عقد

 ,میخواد لفضی زیر عروس:ارام

 تموم و گوب رو بله زود فقط زیرلفضی اینم بیا:گفت گوشم دم اروم ارشام

 رو مسخره مراسم این کن
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 دستمه ضعفات نقطه اقاارشام کنم مى درستت,عوضى سرپ

 خانم عروس وکیلم ایا:عاقد

 ما معج تو که مادرم باجازه:من,بود بیکسیم بخاطر فقط که بغضی با

 مجلس بزرگتراى و  اقابزرگ و نیست

 بله

 همه گفت رو بله ارشامم اینکه بعد,شد بلند دخترا کل و دست صداى

 گذاشتن تنها مارو

 لتود و بود ازدواج این به رضا دلم فکرنکن داهاتی دختر ببین:ارشام

 نکن خیال و فکر پس شده عوض چیزی کردیم ازدواج که نکن خوش

 خودت نفع به چون

 ایم دهعقی هم که خوبه,میکردم فکر موضوع این به داشتم منم اتفاقا:من

  نکنیم دخالت هم توکاراى بهتر  پس _شد برطرف ترسم

 خورتتب نى قرار کسى پرستار خانوم درضمن,نیممیک کارو همین:ارشام

 ,نکرده شک اقاجون تا بردار و چادر اون

 کرد خودنمایی تنم تو لباس که برداشتم سرم از و چادر گفت نمى بدم

  شد اراشام چشمای شدن خیره ٽباع و
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 متمو لباس میکرد خودنمایی سفیدم بدن و بود باز کمر از لباسم

 بود داده نمایش و هام برجستگى

 مکرد نگاه بود رفته توهم اخماش که ارشامی به و بلندکردم و سرم

 از و من و گرفت و دستم مچ پشت از که ردبشم کنارش از خواستم

 چسبوند بخودش پشت

 ودهنب صوری عقد این اما منى صورى زن که درست پرستار خانوم:ارشام

 ودتوخ بدی نمایش بری نمیده اجازه غیرتم من و منی زن شما واالن

 به و کنی ولم بهتر نداره ایرادی هیچ لباسم و زنونه مجلس کن ولم:من

 خوبه ام خیلی لباسم,نشی غیرتی و برنداری دور خودت قول

  تبه باش بدونى بودنشو بد خواى مى خوب میگى این به تو:ارشام

 نمیاد بدتم اینکه ٽم میدم نشون

 ....ما موندیم وقت خیلی برم بزار کن ولم زدی توهم بابا برو: من

 ودستش که ارشامى به زده شک  و خوردم حرفمو کرد ارشام که باکاری

 نگاه ادد مى حرکت باسنم تا هام سینه برجستگى و گردنم قسمت  از رو

 اومدم بخودم که بود شده قط چندلحظه نفسم  انداختم

 دادى اجازه بخودت چجور میکنی غلطى چه عوضی:سینش تخت زدم

 ارشام متنفرم ازت..من راجب فکردى چى بزنى دست بمن

 متنفر,شایانفر
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 شونتن و لباست بدی خواستم درنیار بازى کولى و  باش ساکت:ارشام

 نکن زر زر په,نیستی ام سوزی دهن اش همچین درضمن,بدم

 که بدم جوابش خواستم

  شد تموم مراسم دیگه بیاین شما کجایید بابا:ارام

 تدرس کار یه زندگیت تو اگه لتابحا وای:من,بیرون زدم در از سریع

  بود موقعت به اومدن دادی انجام

 رفح باهم ادم مث دوتا شما شد,داشتیت حثب بازم نگو یسنا وای:ارام

  بزنید

 رمیزا اسم یه هرسری کردین دقت)تو دیوونه برادر تقصیر همش:من

 (ارشام رو

 که یمیدون,باشیم تنها قرار که باش فکراخرشبتم خانوم یسنا:ارشام

 ...کنه عود دیوونگیم ممکن

  اومممم خب من:من

 وسط برید واستادید چرا بجمبید وای:ارام

 نبالد کشید و گرفت و دستم کج لبخند با ارشام حرفش این بدنبال

 دهز یخ استرس از که من دست برعکس بود داغ خیلی دستش خودش

  بود
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 نى رارق دیگه فرصتا این از ببر رو استفاده نهایت فرصت این از:ارشام

 و من و لختم کمر دور انداخت دستشو حرف این بدنبال_بیاد پیش

 داد فشار بخودش

 ,شده نصیبش افتخار این که هستی نفری اولین توام بدونی بهتر:من

 ماىچش که گرفتم گاز و لبام که داد فشار و کمرم عصبانیت از ارشام

 گفت حالت درهمون و لبام به شدن خیره ارشام

 و زبونت این خودم بشه تموم مضخرف مراسم این قطف بزار:ارشام

 میکنم کوتاه

 دبلن صداشون دخترا که ارشام بغل رفتم و زدم چرخ بود رقص اخرای

 ,یااهلل ببوس عروس داماد...شد

 شستن لبام رو ارشام لبای نرمی که کردم مى نگاهشون داشتم حرص با

 بدم نشون العملی و عکس نتونستم که بود اتفاقی انقد

 مامشب خجالت از که داری زشتی قیافه درست:گفت گوشم در ارشام

 داری تحملی قابل لبای اما,کردی مخفیش

 که بدم فحشش خواستم

  بودم مجبور نکنی برداشتی اینکارم از راستی:ارشام

 ورد بندازم بکنم لبامو داشتم دوست,عوضى پسره میخوردم خودم خون
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 ایدبی اوردن و شامتون ینبیا:ارام_که بودیم نشسته جایگاهمون تو

 میان بعدش اقایونم بخورید

 کجاست نمیدونی ندیدمش امروزم نداری خبر ارسین از ارام:ارشام

 که باش خبرداشته شاید گفتم کردم سوال یسنا از دیروز منم نه:ارام

 نداشت خبر اونم

 داد صدادار و نفسش و شد مشت دستاش ارشام حرفش باین

 میایم مااالن برو ادد ادامه ارام روبه,بیرون

 نشستم که گرفت و لباسم دامن که بلندشم خواستم

 کردم مى نگاش منتظرداشتم,جایگاهمون

 جون هب بردارى کج و پات اگه من شناسنامه تو,تو اسم االن یسنا:ارشام

 نمیگم دروغ که میدونی میکشمت تردید بدون قسم خودم

 بعد اقاجونم و کردن بدرقمون  ارشام و من مشترک خونه تا همه

 رفتن و گذاشت ارشام دست تو و دستم الزم سفارشات

 چى ههم بود شده چیده شیکی دیزاین با و بود بزرگى و  شیکی خونه

 داماد و عروس تازه مال کرد مى مشخص خونه

 پىچ سمت اتاق اون بگم بهت خواستم شد تموم زدنت دید اگه:ارشام

 کردن دخالت که بهت کنم وریا یاد که الزمه نرفته تایادم راستی,تو مال

 ....من توکارای
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 بدون,ام خسته من,باش نرفته یادتون شماهم امیدوارم نرفته یادم نه:من

 مى لقف بودم منم واال)کردم قفل پشت از و  در و اتاق رفتم بخیر شب

 (بیاد شب نصف نیست بعید ارشام از کردم

 و صورتی ست اتاق,پاین اومدم تخت از و بیدارشدم ضعف احساس با

 بود سفید

 باز اروم و اتاق در و شستم و صورتم و دست و سرویس سمت رفتم

 بیرون اومدم اتاق از نیست کسی شدم مطمعن وقتی کردم

 نگاه ودب چسبیده یخچال به که داشتی یاد به,شرکت رفته اینکه مث نه

 انداختم

 بخاطر و زیاد کارام امروز من دراز زبون پرستار خانوم ببین:ارشام

 مشبا ممکن دستم مونده کار'کشیدم عالی جناب بخاطر که هایی عالفی

 نباش من منتظر نیام

 نباش من منتظر)اودرم در و ارشام ادای و خودشیفته, راضى خود پسره

 بدقواره بیریخت(

 با راما که لباسایی و اتاقم سمت رفتم گذرونى خوش بریم بابا ولش

 ست وارکشل با قرمزمو تنه یمن و انداختم نگاه بود گرفته خودش سلیقه

  سابیدم خودم حسابی و حموم انداختم خودم و کندم و لباسام و کردم
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 نااااایس واایی پوشیدم و لباسام کردن خشک بعد بیرون اومدم بعدش

  شدى چى

 بخورمت اووووف

 

 آرشام

 که مچشم که بودم ها پرونده برسی مشغول و بودم نشسته میز پشت

 یسنا به پرکشید ذهنم اگاهناخود افتاد ساعت به

 درحال حرص از که یسنایی قیافه و نامه بایاداوری,بیدار یعنی االن

 بیاد کش لبام شد ٽباع انفجار

 هک  فرمش خوش لبای وااای,بود شده زیباتر همیشه از چشماش دیشب

 بود عسل شیرینی به طعمش

  نارسی چهره و شد باز در که بودم فکر تو میشم دیوونه دارم خدا وااای

  شد داده نمایش اشفته وضع و سر با

 ازدواج باهاش چرا هاان کردى قبول چرا لعنتی ارشام:داد با ارسین

 ,لعنتى کشتى عشقمو تو شدم مى عاشقش داشتم تازه من,کردى

 مث داد با و گرفتم و یقش,کنم کنترل و خودم نتونستم عصبانیت از من

 گفتم خودش
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 چه درمورد بفهم اما درست ىبرادرم,ارسین بفهم دهنت حرف:من

 از ماالن بشکنم حرمت نذار,من زنه یسنا کنى مى صحبت  داری کسى

 بیارم خودت و سرخودم بالیی اینکه از قبل  دورشو چشمام جلو

 یزیچ بینتونم و نداری عالقه بهش میدونم:کرد مرتب و یقش ارسین

 میکنم هرکاری اوردنش بدست برای منه مال یسنا بدون,نیست

 رکتدرش و برسم کارم بقیه نتونستم حال بااین,رفت زد که شوحرف

 بیرون زدم

 ارشام میری داری کجا داداش,ارشام:سهیل

 عتسر با و کردم روشن و ماشین و پارکینگ رفتم بهش توجه بدون

 خونه سمت کردم حرکت زیاد

 عربی موزیک صدای متوجه بیشتر میشدم که تر نزدیک خونه به

  کردم باز و در و کنم تند پا شد عثبا بتعج و کنجکاوی,میشدم

 باسنشو باناز دار باز عربی لباس با دیدم دخترى تعجب ودرکمال

 نمیدیدم و قیافش و بود بمن پشتش میلرزونه

 عاواق عربی لباس اون تو سفیدش بدن چرخوندم بدنش رو و و نگاهم

 بود انگیز هوس

  سمتم برگشت که شدم محوش
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 میکنه چیکار اینجا ینا ممکنه غیر نهههه واااى

 

 یسنا

 چرخ میلرزوندم و خودم ک طور همین و بودم گذاشته عربی آهنگ

 شدم مواجه میکرد نگاه منو تعجب با داشت که آرشام چهره با و زدم

 جاستک یسناا میکنی چکار اینجا نیستی دریا  ارام؛ دوست...تو:آرشام

 ؟؟

 غجی با بزارم برسرش سر بزار پس یسنام من نمیدونه, خداجون وای

 اتاقم رسوندم و خودم مصنوعی

 ماحت کردم من ک بازی کولی اون با باشه کرده کپ کنم فک خخخخخ

  دوم نقشه سراغ بریم حاال کرده کپ

 ثالم که کنم چکار حاال خب بیرون رفتم زدم روبندم و پوشیدم لباس

 یافتم اهان کنم چکار وااا بیرون بره دریا

 ردمم دختر بردی و خونه؟ابروم نمیایی شب نگفتی مگه سالم: یسنا

  شد زهرترک
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 در,بکشم خروج و وردو کارت باید خودم خونه به اومدن برای: آرشام

 این مگه  قردادنین درحال و داری مهمون میدونستم چه من انیاٽ

  شناسی می اینو توهم چجوری نیست؟ ارام دوست

-هباش داشته ربطی بتو نکنم فک(��نخندم داشتم نگه خودم چقد:)یسنا

 دادم ادامه خاصی حالت با بعد

 تخجال تو از آخه اش خونه بره دریا تا اتافت تو بری میشه آرشام:من

  میکشه

  حمام میرم من باشه پووف:ارشام

 قوانین از  سری یه  درباره باهم بعدش بره خواست هروقت دوستت

 میکنیم صحبت خونه این

 زده دید منو دوست انگار ن انگار ادب بی انگوری گوریل پروو بچه

 زد دید منو چرا اصن بود؛ اینجا ارام دوست شده باورم خودمم خخخخ

 درمیاوردم کاسه از هاشو چشم بود حقش

 حمام رفت آرشام وقتی( نکرین جدی شما طفلک داره درگیری خود)

 خورد زد زنگ تلفن  که کنم دم چاى برم خواستم من

  بفرمایید سالم:  یسنا

 دادااااااش ؟؟زنننن میشه چی نفرمایم اگه مایمبفر اوه:آرام
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 میکنم قطع هیچی:یسنا

 چخبرا؟؟ گفت شیطنتی حالت با خوبی مفرمایم نکن قطع نه:آرام

 امانه امنو جا همه هیچی سالمتی:یسنا

 نشد؟ انجام خاصی کار ینی:آرام

 کاری؟ چ خاص؟؟ کار:یسنا

 راه اون ب زده خودشو یا خنگه یا رو ما عروس ببین خدا تو: آرام

 وبهخ آقابزرگ میکنی چکار خب است صحیح دومی مورد:گفتم باخنده

  خوبن؟ ارسین  و بابا

 رشامآ ترسناک چهره با برگشتم کردم حس سرم پشت نفر یه حضور

 چشه این خداااا یا شدم رو روبه

  فعالاا میزنم زنگ بعدا من جان آرام:یسنا

 فرار آرشام دست از تممیخواس فقط ندادم آرام ب خدافظی اجازه حتی

 ودمب نکرده کاری بااینکه بودم ترسیده ازش اینقدر چرا نمیدونم کنم

 گرفت  و دستم مچ برم میخواستم تا دورشم اینجا از میگفت عقلم فقط

 گرفتم دندون به لبامو درد از,پیچوند و

 ادهالع فوق چهرش و نشسته خون به چشماش ک درحالی عصبانیت با

 :گفت بود شده  ترسناک
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 بده جواب پرسى مى ارام از حالشو که هااان داری چکارر ارسین با تو

 یسنا نکردم خورد تو دست تا

 من ن..م ن...م:یسنا

 نکنه داشتی چکار باهاش بده منو جواب یسنا  نکن من من:آرشام

 !آره؟ داری دوستش

  میخواستم فقط من... من بخدا نه: میگه،یسنا چی این واا

  شدم تساک زد ک سیلی با

 واای بپرسی ارسین حال آرام از نداری حق دیگه شو خفه فقط:,آرشام

 هم آرام با زدن حرف اجازه دیگه میپرسی حالش ک ببینم حالت ب

 فهمیدی بدم اجازه من وقتی تا نداری

  دادم تکون سر فقط

 بدون ىمیپلیک برش و دور یا میزنی حرف ارسین با ک ببینم اگه:آرشام

  مشوگ چشمام جلو از حاال دادم اخطارمو خودت تقصیر بیوفته اتفاقی هر

 نیاوردم سرت بالیی تا

 

 آرشام
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 واقعا نمک کنترل و خودم نتونستم  پرسید ارسین حال وقتی  لعنتی اه

 سالم میکنمن تضمین ببینم یسنا دوباره اگه بیرون برم بهتر, شدم عصبی

 تکشک کردم سعی خیلی سرش میارم این از بدتر بالیی یه حتما  بمونه

  میخورد باید بود حقش  یدونه این ولی نزن

 هر  یسنا از اینم دارم دوست زنتو من میگه من به که داداشم از اون

 یرتمغ منه شناسنامه تو اسمش بازهم باشه صوری ازدواج این که چقدرم

  اه...که نمیده اجازه

 .خوبی؟؟؟ داماد آقا به:سهیل ب زدم زنگ

  نیست بخو اصلن حالم نه:آرشام

 دارم حرف باهات پیشت بیام میخوام کجایی

  هبش چی منکه دل ور  بیاای بزاری تنهاا خانوم عروس میخوای واا:سهیل

  میکنم تعریف برات بعدش کجایی بگو: آرشام

  تتنها عشقت اگه گلم ام خونه بیاا خرابه اوضاع کنم فک اوه: سهیل

  نخور غصه هستم نمردم که من گذاشته

 فعال اومدم دببن:آرشام

 ...یا بپوشم قرمزمو لباس فقط منتظرتم عشقم فعال:سهیل
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 پشت وگرنه دارم کلید خوبه میزنه حرف چقدر این خدااا واا کردم قطع

 کنم گوش پرتاش و چرت  به ساعت دو باید اف اف

 کجایی سهیل: آرشام

 ام پزیرایی تو چخبرا؟؟بیا خوفیی عشقم سالم: سهیل

  کنم خفت میخواد دلم میزنی فحر اینطوری وقتی:آرشام

 یاب کنی خفم میخواد دلت خدا همیشه که تو بابا باشه خخخخخ:سهیل

  چیه دردت ببینم بشین

 ظیلف درگیری تا گفته چی که ارسین از کردم تعریف براش چی همه

 زدنش تاسیلی یسنا و من

 داداش ارشام,مشترکتون زندگیه اول روز اونم زدیش توواقعا:سهیل

 کن کنترل تو گاوى خشم تمگف صدبار

 من جایی توهم اگه یسنا از اونم داداشم از اون شدم عصبانی:آرشام

 پسرعمته اون گاوم,میکردی کار همین بودی

 بخاطر قطف اون بعدشم کن قبول کردی اشتباه کارتو نکن توجیح: سهیل

 بده یحتوص نذاشتى چرا بیشتر نه همین داداشته  که پرسید حالش این

 تو دست واای
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 مدرستش میدونم و کارم صالح من خودت برا بذار و نصیحتات:آرشام

 ات زدمش _ داره مسىولیت و دار شوهر زن االن بفهم یسنا تا بود این

  میاد خوابم برو حاال نره ارسین بر و دور دیگه

 

  یسنا

 رچکا من مگه که میکردم غکر این به  میکردم گریه که طوری همین

 بود نخورد سیلی حقم ک کردم

 هوقت خیلی بیرون زد خونه از ارشام که زمانی از کردم نگاه ساعت به

 تنهایی از من بود ۰ به دقیقه ده _بود نیومده هنوز ارشام اما بود گذشت

 ,کنم چکار حاال میترسم

 کتهس ترس از داشتم کشیدم جیغ و شد دوبرابر ترسم برقاا رفتن با

 میکردم

 

 یسنا

 به بزنم گزن  دونستم بهتر  بودم ترسیده خیلی  کنم چکار نمیدونستم

 بودم ترسیده واقعا اما کرد مى مسخرم هرچند,آرشام

  ندارم گوریلو این شماره منکه جون خدا واا
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 فحهص اول شانسم از  و کردم پیدا و تلفن دفترچه گوشیم قوه چراغ با

  عاشقتم خداجون بود نوشته  شمارش

 بوق ی گرفتم شمارشو

 دوبوق

 بوق سه

 زد الاشغ

 بگیرم دوبار

 بوق ی

  دوبوق

 زد اشغالی دوباره

 آرشامه ینی خدایاا اومد در شدن باز صدای

  گرفت بود اولین با ک زدم زنگ دوباره

 اگه,بزنى زنگ بشه تنگ برام زودی این به  دلت نمیکردم فک:ارشام

 منتظرم بخواى معذرت زدى زنگ هم

 باشه نهمیتو کی ینی شد دوبرابر ترسم میومد پااا صدای

 یسنا الووو!!!داری  و صدام:آرشام



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  142

 

  کردم هدایت صدا طرف به رو قوه چراغ نور ترس با

 ماحت, داشت سیاه  دستکش و بود پوشیده صورتشو ک مرد ی قامت

 کرد حمله سمتم به بعد  کرد نگام تعجب با اول دزد

   فتادا دستم از گوشى   که کرنم فرار خةاستم و کشیدم جیغی ترس از

 جلو دستشو بشم کشیده سمتش  شد ٽباع که کشید گرفت  موموها

 گرفت دهنم

  وگرنه درنیاد صدات هییس:ناشناس

 باتو میدونم من

 آخش پاش ساق رو زدم شدت با پام با, آهان کنم چکار نمیدونستم

 مایعدیوار طرف کرد پرتم کشید دستمو فرارکنم میخواستم تا درآمد

 هیچى و رفت سیاهی امچشم که سرم کردم حس صورتم رو گرم

 نفهمیدم

 

 آرشام

 ماست دیدم کردم نگاه لرزید  جیبم تو گوشى ک بودم خواب عالم تو 

 دیگه باره ی کردم ریجکت البد ترسیده یسناست حتما  هه بود خونه از

  برداشتم سوم دفعه



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  143

 

 ...بزنی زنگ بشه تنگ برام دلت نمیکردم فک: آرشام

  نیومد صدایی

 یسنا ووداری؟؟ال صدام:آرشام

  نیدمش یسنا جیغ صدای ک بگم چیزی میخواستم تا نیومد صدایی بازم

 ماست..یسناااااااا چیشدهه یسنا الوو  یسناا الووو چیشده یسنااا:آرشام

 بود شده قط

 رس بالیی میکردم دعا فقط رسوندم خونه ب خودمو چجوری نفهمیدم

 نمک صادفت بود نزدیک دفعه چن راه تو ک بماند باشه نیومده یسنا

 ممیگشت برق کلید دنبال بود جاتاریک همه خونه داخل رفتم سریع

 و یرونب  رفتم داشتن برق که  واحدا بقیه, نه اما بود رفته برقا لعنتی

 رقاب فیوز کردن درست بعد شده دستکاری برق فیوز دیدم  کردم چک

 اومد

 تاداف وشبیه  یسنا که میگشتم یسنا البدن چشم با  خونه رفتم سریع

  دمکر صداش  میومد خون پیشونیش از نزدیکش رفتم  زمین رو بود

 یسنا یسنا:، آرشام

  ودمخ اتاق بردم کردم بغلش, بیاد ک خانوادگیمون دکتر به زدم زنگ 

  برداشتم بود صورتش رو ک روبندی
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 هک بشم مواجه داغون فیافه بایه قرار چهره  این پشت میکردم فک

 بیرون زد امچش تعجب روبند بابرداشتن

  است دریا ک این واااا

 چشماشون  رنگ یکین دریا و یسنا ک نفهمیدم چرا خنگم چقدر من

 چی فکرب این افتاده بیهوش بیچاره یسنا) نفهمیدم چرامن صداشون اصال

 برات دارم میدی بازی و من خانوم یسنا باش(هست

 ندیدمش کنم وانمود بهتر صورتش بستم بندو رو

 

 یسنا

  صدای میکردم یسنگین سرم

 میومد آرشام

 بیهوشه که ساعت چن االن میاد هوش به کی صالحی آقای:,آرشام

 میزد حرف تلفن با انگار

  مبیار نیست بهتر نیومد بهوش دیگه دوساعت تا اگه آهان:, آرشام

 موضوع این از  نگین کسی ب صالحی آقا راستی بشه بستری بیمارستان

 خدافظ ممنون  امشب



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  145

 

  ودمب نکرده عادت نور به هنوز میدیدم تار اول  کردم باز  نیمه و چشمم

 ب نگاهی بود من به پشتش دیدم کردم باز کامل شد عادی که وقتی

  بود اخرش کردم دستم  توی سرمم

 خوبه حالت دراز زبون خانوم اومدی بهوش باالخره: آرشام

 میدیدم چشاش تو نگرانی کردم نگاه چشماش تو

 نرسه؟؟ بهت ارثیه بمیرم اگه. میترسی یا مهمه برات مگه:,یسنا

  گفتم بزنه حرفی میخواست تا میکرد نگاهم فقط آرشام

   بخوابم میخوام من بیرون بری میشه میکنه درد سرم:

 بیرون رفت نگفت هیچی

 اتاق هب انداختم نگاه,کجام پس نیس  من اتاقه اینجا کردم نگاه اطرافم

 تلخ بوی هنوز_خودش اتاق شدم مطمعن دیدم ارشام عکساى وقتى و

 بود بینیم زیر ادکلنش

 دمروبن به ارشام که بود خوب چقد,خودم اتاق برم بهتر,خوابیدم زیاد

 (دار ها نقشه برات هم دیدت هم خانوم ندارى خبر)بود نزده دست

  نمیومد پایین از صدایی,میداد نشون و ظهر۱۱ ساعت

 شرکت رفته ارشام حتما

 هبش تکرار دیشب اتفاق که,میترسیدم تنهابودم خونه اینکه از
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  خورد زنگ تلفن که بودم فکر تو انقد

 بفرمایید سالم:من

 خوب چى همه نکرده اذیتت که ارشام?خوبى دخترم سالم:اقابزرگ

 میره پیش

  شرکت ارشامم خوبه همچى بله,خوبین شما اقاجون خوبم:من

 به مکرد برگزار مهمونى فرداشب بگم خواستم,خداشکر خب:اقابزرگ

 بدرخشید مهمونی تو میخوام باشید اماده و بگو ارشامم به خاطرشما

 برسونید سالم گم مى بهش اومد اقاجون چشم:من

 خدانگهدار.نکنم سفارش پس باش:اقابزرگ

 خداحافظ:من

 تگیر کچل و کور زن یه دراینده الهی ارشام ای داشتم کم همینو واااای

  پرووو پسرى واالااا کنی ازدواج میکنی غلط اصن نهههه_بیاد

 غذام تمد تواین باشم حسابى و درست غذاى بفکر تا اشپزخونه رفتم

 بخورم غذا سیر دل یه وقتشه,بود شده کم

 مشغول و دراوردم یخچال از سبزی قرمه کردن درست برای الزم مواد

 شدم
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 ابرهب ارشام شکم تو قرار که غذایی حیف,انداختم راه بوى چه اووووم

 کردن مرتب بعد,اقاست دیدم در چشمى از و در  سمت رفتم در زنگ

  کردم باز در شالم

 امرتون!?کارداشتین باکی سالم:من

 ?شایانفر اقای منزل,سالم:اون

 امرتون,اومدین درست بله:من

  دادن دستور شایانفر اقای خود,اومدم شرکت طرف از من:اون

 باشین داشته تماس باهاشون میتونید,بیام

 بود شهمکار که دیگه نفر یه کمک با هاشو وسیله که گذاشتم باز و در

 گرفتم و شمارش و گوشى سمت رفتم_داخل اوردن

 کارى هچ واسه اصن?,بفرستى کارگر قرار نگفتى قبلش بمن چرا الو:من

 اومدن

 نشده تموم کارشون که وقتی تا نداری حق,نیومده بتو فضولیش:ارشام

 شپزخونها میتمرگى??فهمیدی,بدی مانور جلوشون بری

 ....ع بزنی داد سرمن میدی اجازه خودت به چطور:من

 الشوح برم میگه شیطونه(عمیق نفس,خونسرد یسنااا)کرد قط و تلفن

 میترسیدم بعدش از واقعا اما هاا بگیرم
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 ارشام

 جای, جای وت دوربین بستن براى هارو کارگر که بفهمه یسنا نمیخواستم

 اشهب اشپزخونه گفتم همین برای _خوابش اتاق حتی فرستادم خونه

 هک  دیشب از اما بود کرده کالفم که بود لعنتیش چشماى اون قبال

 بود شده حروم برام خوابم دیدمش و برداشتم روبندشو

 ترافاع که کسى برادرم من از قبل رو چهره این که میگیرم اتیش این از

 دیده دار دوست و من عقدى زن کرده

 داداش میخواستی براچى هارو کارگر ارشام:سهیل

 روژهپ چخبر_بابا هیچى,بزنى در نگرفتى یاد هنوز اما شده سالت0۲:من

 کردن موافقت جدید

 لیاص رقیب و ما مقابل شرکت ندارم خوبی خبرای راستش خب:سهیل

 ارسین برادرت جز نیست کسی میاد حساب به

 تشرک با بزار قرار یه خب خیل:من_کرده شروع و یفشکث بازى پس

  مااست شرکت برای داد قرار این میدم قول اما,دادقرار طرف

 طحس یک در کامال باما ارسین شرکت?کردى دوپینگ داداش اوه:سهیل

 ,ها مورد از بعضی تو
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 میدم قول,باش نداشته کارى اونش به و بده انجام  گفتم که و کاری:من

  بشه تموم من برد با بازی این مهره اولین

 و مالقات قرار االن اما,گفتى چى شدمن متوجه که من بابا ای:سهیل

 کنم مى هماهنگ

 شرکت معاون منتظر مون مالقات بعداز بودم قرارداد طرف توشرکت

 مزد اتصال دکمه خورد زنگ  تلفن _که بود مونده دیگه مین۱۰ بودم

 چی دارن کار باشما و اومدن.....شرکت معاون شایانفر اقاى:منشى

 میدین دستورى

 نداره حق کسی تاپایان و بیارن بگو قهوه و داخل کن راهنمایشون:ارشام

 بشه وصل تماسی یا و بشه داخل

 برا تنگف متفرقه های صحبت و نشستن برای تعارف بعداز داخل اومدن

  ان اماده همکارى

 انداختم مهرتو اولین بردم با من اما دادی حرکت تو و مهره ارسین

 بیرون

 دمرسی در پشت به وقتی اما,کردم حرکت خونه سمت به باخوشحالی

  کردم باز و در و کردم توهم اخمامو
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 به و خودم صدا و سر بدون کردم سعی,میاد خوبى بوهاى چه اووووووم

 به فگیرک و گذاشتن کنسرت بله خانومممم دیدم,که برسونم اشپزخونه

 دادنن قر  درحال دست

 و من دزد نریاااارشام کوچه تو تنها,ارشام تراز قشنگ ای:یسنا

 بشم تبدیل چى به تهش قرار ببینم واستااا ?بامنه میدزداین

 امارش یکدونه میایدددد الشخور باال اون از شلههه,دستتت اهاااا:یسنا

  میایییید

 و فرمش خوش باسن دار دیدم,میدم نشونت...الشخ گفت بمن االن این

 هحرف بازم اما درمیاورد داشت بازی مسخره بااینکه واقعا میده تکون

 بود ای

 نمیخوام تورو زشتییی,نمیخوام تورو سیاهیی ارشام:یسنا

 شده؟؟ تموم مسخرتون کنسرت: ارشام

 ندت افتاده بود مشخص پشت از که روبندش و بود شده شکه انگار

   دارم ها نقشه_ بهتر دیدمش نمیدونه_بس

 اینجایی ازکی خوبی چیزه اووووم, سالم:یسنا

 داشتی خب,کردن اجرا وکنسرتتون کردین شروع که وقتی از:من

  بخون بازم میخوندی
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 ?شده کوتاه درازت زبون چى؟؟هااان من

 سمتش به هامو قدم که رفت عقب ترسیده بود مشخص

  ببخشید اصن....که خواستم فقط من من:یسنا_برداشتم

 دشسفی بلوری سینه چاک و بود باز کمی لباسش یقه بهش رسیدم

 ,بود معلوم

 به جک لبخند با بود داغ که واقعا رداشتمب رو کرده سرخ زمینی سیب

 شدم نزدیک کرد مى نگام تعجب با که یسنایی

 بخششى و نمیگذرم کارى هیچ از من که بودم داده اخطار بهت:من

 دراز زبون خانوم کارت سزای اینم نیست درکار

 و اغىد زمینی سیب و پایین دادم و یقش سمت بردم دستمو بالفاصله

 نداختما و برداشتم قاشق وبا میشد سرخ داشت تابه مایه تو که  روغنی

  چسبوندم بهش خودمو و هاش سینه رو

 بودم کرشده انگار من که زد درد از جیغغغی که

 باش داشته رحم ارشام_کردم عذرخواهی که من,ارشام ترخدااا:یسنا

 داره درد خیلی
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 این زا تربد بالیی ببینم نافرمانی بعد به این از بود چشمش یه این:من

 حاال گمشو میارم سرت

 تاداف و کنه کنترل و خودش نتونست که کردم پرتش و جداشدم ازش

  شدم موفقم که باشم تفاوت بی کردم کنترل و خودم خیلی,زمین

 گوش تو زنم مى حرف من االن,کردم گوش منم و زدی حرفاتو:یسنا

 شنیدی,متنفرم شایانفر ارشام تو از محبی یسنا من...کن

 بجوا نکن شک و,شه تموم مسخره بازی این زودتر میدوارما_متنفرم

  نمیزارم جواب بی کارتو این

 ساننو در بود شده مخفى روبند پشت که لبایی و چشماش به نگاهم

 نداره حق اون نهه شد خالى دلم ته متنفر ازم گفت وقتى,بود

 اتاقم برم بهتر نشدم رفتنش متوجه که بودم توفکر

 لخت هتن باال با  دراودم تنم از حرکت بایه شرتموتی و شدم اتاقم داخل

 پر و مشروبم جام که درحالی و کردم روشن مانیتور و میزم سمت رفتم

 رمیب روبندشو داشت و بود ایستاده اینه جلو که یسنایی به کردم مى

  کردم نگاه داشت

 چشماى وقتى_کردم مزش و لبام سمت بردم و جام حال همون در

 و نمک تحمل نتونستم, دیدم درمیاورد پیراهنشو داشت که و خیسش

 سرکشیدم جام
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 بود رمزق لباسش ست,بود ایستاده اینه جلو زیر لباس با فقط االن یسنا

 هک کشیدم سر رو شیشه بود شده انگیز هوس بلوریش تن تو که

 کرد باز و سوتینش قفل یسنا_صندلی رو شدم شل یسنا بعدی حرکت با

 و ختاندا نگاه میزد قرمزی به االن لعنتی من توسط که های سینه به و

 گریه زیر زد  دوباره

 هک یسنا اتاق به رسوندم خودم و بیرون زدم اتاق از بهم لعنت...نههه

 توسط االن کنه داغ معتادم بابای حتی نذاشتی که تنی ببین مامانم:یسنا

  امانمم..گذاشت روتنم داغ روغن  افتاده پا پیش موضوع بخاطر نامرد یه

 ....که دستگیره سمت بردم و دستم

 لعنتی,قفل دیدم که پایین کشیدمش   دستگیره سمت بردم و دستم

 سمت تمرف باعصبانیت,کوبیدم دیوار به مشتمو و گرفتم فاصله در از

 ردس شیراب و دوش زیر رفتم لباس با حموم به رسوندم و خودم و اتاقم

  کردم باز و

 دمکمربن سمت بردم و دستم,کنه  کم داغم تب از نتونست سردم اب

 هک یسنا بلوری بدن و دریایی چشماى دوش زیر که, بیارم درش که

 ناال داشتم دوست ایستاد حرکت از دستم و  کرد ناارومم  دیدم  لخت

  میکردم لمسش و بود زیرمن تنش
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 یسنا

 پسرى,بود قرمز هنوزم اما بود شده کم سوزششون هام سینه

 نیستم یسنا نکنم تالفى اگه متنفرممممم ازش,روانى

 برداشتم و سوختگى پماد و کردم باز لباسمو بند   توالت ایینه جلو رفتم

  کشیدم سوختگی قسمت هام سینه رو و  کردم باز درشو

 (است حمله اماده و کنه مى نگاهش داره گرسنه ببر  یه نمیدونه) 

 دمترسی ازش فکرنکنه که نکنم حبس و خودم این بیشتراز بهتر

  کردم اب و کترى و اشپزخونه رفتم میداد نشون عصر ساعت

 گس بمونیدیدم اتاق تو قرار حالها,حاال گفتم شجاع خانوم افرین:ارشام

  حرفایی این تراز جون

  یمبچرخ تا بچرخ ارشام اقا دستمه ضعفت نقطه,کنم محلى کم بهتر

 ,هااا باتوام نکردم داغ که زبونت کردم داغ سینتو:ارشام

 رگشتمب پام جلو افتاد چشام تعجب از مکه باسن  به زد که ندادم جوابش

  سمتش

 تونوحد اما نیست تذکر به الزم اقاشایانفر?نداری دستتم اختیار:من

  بدونید

 ;برخورد چپش سمت باسن به انگار
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 ده اشهب اماده دیگه دقه ده تا پایینم سالن من برام بیار بریز چاى:ارشام

  میکنم پزیرایی ازت دیگه جور یازده بش دقه

  باشه:من

 میده بویی یه باشه این نداشتم عمه بجون

 عزیزممم میارم االن اقاارشام باشههه

 شدم زیکن که بهش,براش بردم باکیک و ریختم چایی شیطانی بالبخند

 ارشام خشتک تو ریخت چایی سینی که دادم پیچ قصد از و پام

 شدم ناقص اخخخ,سوختمم ایییییییی:ارشام

 ,خان ارشام در اون به این???میسوزونی منو

  چیشدی خوبى ارشام:من_مصنوعى بانگرانى

 فاقیات باورکنم هه:برداشت زدن بال بال از دست ترسناک اخم با ارشام

 چیشده ببینی میخوای?بود

 پایین کشید و شلوارک حرکت بایه که نشدم منظورش متوجه

 دیشکشی,باال بکشش ترخدا میکنی چیکار ارشام:من,بستم و چشمام

 ارشام,,,باال

 تادهایس روم روبه دیدم که کردم باز و چشمم الی که نمیاد صدایی دیدم

 کردم باز و  چشمام که دید وقتی
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 بدم ونتنش میخواستم ببینی؟؟خب گلتو دست خواستى نمى مگه:ارشام

 رقف هستین باهاشون که دخترایی اون با من,بدونید خودتونو حد:من

 یاورد سرم خواستی بالیی هر و نزدم دم و بودم ساکت هرچى بس,دارم

  نمیمونم ساکت بعد به اینجا از اما

 بود عالى سخنرانى,گرفتم قرار یرٽتا تحت وااای:ارشام

  اشنب سرکش که ام دخترایی عاشق من بدون نمیدونستی اگه درضمن

 وایستااا سرجات,میکنید چیکار:من_شد نزدیک بهم حرفش بااین

 ردمک فکر کرد بلند و دستش  و شد نزدیکتر فمحر به توجه بدون

 شدم شکه باکارش  اما بستم و چشمام که بزنه سیلی میخواد

  هک اى چهره برای بده جواب مسخره روبند این نکنم فک بسه:ارشام

  خانوم یسنا یا دریا هه شده قبالدیده

 جلو روبند بدون من االن برداشت و روبندم اوووون اون نههههه

 پیچوند دستش دور و کشید موهامو که برم واستمخ_ارشامم

 طرف بازیو مهره همیشه,دار بدى عواقب ارشام با کردن بازى:ارشام

 میشه تموم من برد با اما میکنه شروع مقابلم

 نک ولمم,کندی موهامو لعنتی کن ولم اییی:من_میمردم داشتم درد از

 کری
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 که کردم بلند سرم برگدوند خودش طرف بشدت و من و نزد حرف

  که بدم و جوابش

 هنمد تو بزور و زبونش و میزد مک وحشیانه و لبام رو گذاشت و لباش 

  میچرخوند

 روش باشدت و داد فشارش و برد باسنم سمت به موهام از دستشو

 زد ضربه

  ردک زندونی بازوهاش بین و من که خالصشم دستش از کردم مى تقال

 هک شد متوجه انگار بود ندهنمو برام جونى دیگه بود دراومده اشکم

 کرد ولم و داد رضایت لبام گرفتن گاز بعداز

 با کردم نمى حفظ و تعادلم اگه که کردم جدا ازش و خودم سرعت به

  میشدم سرامیکا پهن مخ

 ىمیگ همچین)کرده درازى دست بمن که انگار نه انگار ببین عوضی

 بودى رختخوابش تو لخت انگار

 هشب زدم سیلی و کردم بلند و دستم  و مشد نزدیکش حالت همون با

 که دیفهمون اینکارت با االن  اما داشتم شک هستی عوضی اینکه به:من

  باشی تر عوضی ام عوضی از میتونی
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 لطیوغ هر اجازه بخودت که نیستم کار و بیکس من باشه یادت زدم اینو

 زارم نمى که بشه تکرار بازم اگه,بذارى پا من شخصی حریم به و بدی

 قایآ  بسپاری خاطر به بخوبی حرفامو امیدوارم _میزنم و داد قرار قید

 شایانفر

 بود معلوم,شدم دور محیط اون از و ندادم بهش و زدن حرف اجازه

  نداشت ازم و برخوردی چنین انتظار

 بود گذاشته بودم زده سیلی که جایی و دستش هنوزم چون

 خودتم میکنی انصافی بی داری دیه یسنا)گوریل پسر....خان ارشام حقته

 (نداله حرف هیکلش داری قبول

 مقابل و برداشتم متکارو_نمیشه خالی حرصم نداره فایده اینجوری نههه

 گرفتم صورتم

 ,اومد که بگیر میکنم حالیت ?میسوزونی منو?اره میزنی و من:من

 ادددد     یسناااا     موندونیاااا

 ااااها بگیرررر

 موت ب رو خنده از ارشام,بردى دخترارو ىابرو چل و خل یسنا نکن) 

 (هااا میشی ارشام بی
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 ارشام

 بودم گذاشته  بود زده سیلی یسنا که روقسمتی هنوز دستم

 سوزوند بدجور قلبمو اما نه و صورتم ضربش جای

 تو حرفاش مدام شدم اتاقم وارد و باال رفتم ها پله از خراب باحالی

 میشد اکو گوشم

 کارنیستم و بیکس من باشه یادت زدم اینو:یسنا

 میزنم و داد قرار قید_زارم نمى که بشه تکرار بازم اگه:یسنا

 اقای,شایانفر اقای بسپارید بخاطر بخوبی حرفامو امیدوارم:یسنا

 شایانفر اقای,شایانفر

 نه بشه اینجوری نباید نههههه,گذاشتم گوشم رو و دستم

 نهمیک زمزمه دشباخو داره دیدم_ کردم روشنش و مانیتور سمت رفتم

 رفت شد خل داد قرار صورتش رو روبه و متکا رو کرد حمله بعد

 زد مى بندرى داشت چشمام مةدمک بعدیش باکار

 شارف باحرص و متکا رو اومد فررود باسنش بعد,متکا تو زد مشت اول

 میچرخوند و میداد

 هیلس,خدااااا وااااای خنده زیر زدم و کنم کنترل و خودم نتونستم دیگه

  موتم ب رو خنده از ببین کجاست



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  161

 

 رب اخ,زمین خوردم صندلی با اخر خنده که خندیدم اینقدر واااااایییی

 ىم مالشش داشتم و بود کمرم به دستم_اووف شکست کمرم پدرت

  دادم

 خوبى خودم اقاجون سالم:که اقابزرگ,شد روشن گوشى صفحه که

 بابااا یا بزنم باال برات استین خواستی شد عوض نظرت پیرمرد چطورى

 بود کافی میدادی اسم نبود الزم

 کرده رٽا هم روتو سهیل پرتاى و چرت که میبینم: اقابزرگ

 دیگه اى اماده فردا برا بگم بهت زدم زنگ

 و ام اماده بله که قرارداد منظورتون اقاجون؟اگه چخبر مگه فردا:من

 ..ک

 مهمونى منظورم!!امروز تو گى مى چرت چرا:اقابزرگ_کرد قطع حرفمو

 ونیمهم این ارشام,بگه بهت که گفتم و زدم زنگ یسنا  به  فرداشب

 نک خریداتونو برو نشده دیر هنوزم,بدرخشی میخوام مهمه خیلی برام

  زیاده وقت تاشب

 ....اقاجون اما من:من

  چموشه دختری اون تقصیر همش اه_کرد قط

 کشید غیج که داخل رفتم زدن در بدون و اتاقش سمت رفتم باعصبانیت

 تخت اونور پرید ترسش از و
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 و شب فردا مهمونی حاال احمق دختری وایساا سرجات داری جرات:من

 کنى مى پنهون ازم

  تخت سمت اون رفت که بگیرمش خواستم

 کن رم بعد بزنم و حرفم من بده فرصت یدقه ااا:یسنا

 کنم برخورد اى دیگه طور اینکه مثل باید نهه:من

 ادمی خودمم داشتیم جنگ باهم ماهمش ببین بخ,خورد غلط نههه:یسنا

  نبود

  میرم خودم نیای باش پارکینگ تو دیگه ربع یه تا:من

 ندارم شوخی که میدونی

 تنم اومد دستم دم که هرچیزی همین برای, نداره شوخی میدونستم

  کردم

 ات کوتاهیش که قرمز مانتوی,مشکی جین شلوار و شال_شامل شد که

  کردم تکمیل مشکی قرمز کفش و کیف با و بود رونم وسط

 دستیت دم اینا جدت مرگ) رفتم و زدم لب برق یه فقط اخر در

 پرسى والاح نمیشناختم که اقایی بایک داشت و بود پارکینگ تو(??بود

 امپ سرتا از شد من متوجه  انگار ارشام_میشد سالش۴۲ حدود کرد مى

  زد قرمزی هب صورتش ازعصبانیت  هرلحظه که گذروند نگاه از و
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 بختخوش انشاءاهلل میگم تبریک  شایانفر خانوم سالم:ناشناس اقاى

 بشید

 ممنون سالم:من

 شرمنده شده دیرتون شماهم برم من جان ارشام:مردناشناس

 باجازه,داداش

 بسالمت برو اختیاری صاحب,شدم خوشحال داداش قربونت:ارشام

 شیدنک طولی-نشستم جلو صندلی و ماشین داخل رفتم ارشام از زوتر

 کرد روشن و ماشین حرف بدون اخم باهمون و شد سوار ارشامم که

  نگهداشت......پاساژ جلو

 رفک ارشام برادر عجب چه)کنم پارک ماشینو میخوام پاین برو:ارشام

 (اخوى اللى کردم

 اومد شامار و نکشید طول انتظارم که بیاد ارشام شدم منتظر و شدم پیاده

 بازم ونیمیت اینکه پاى به بزارى نمیگم چیزی و ساکتم فکرنکن:ارشام

 بگردى اینجوری

 خوبه ام چشه؟؟خیلی:من

 نمک تنم قرار من درضمن,نکنیم دخالت هم توکاراى که قرارنشد مگه

 تو نه
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 کنیم زودترخریدامون تا بریم بهتر حاالم 

 کردم مى خورد دندوناتو خودم جون به اما یسنا بیرونیم حیف:ارشام

  کرد مى حرکت من جلوتراز_بود شده کترسنا واقعا

 داد الکی گیرای بیشعور این و رفتیم جا۰ تاحاال اه

 کوتاه نههههه:ارشام

 چسبیده باسنت و سینه به نههه:ارشام

 جلفه رنگش:ارشام

 دندونا داشتم دوست چقد که اخخخخ_حناق_مرض اى_درد اى

 گوزیال کنم خورد خوشگلشو

 هااا میاد زودی دوستش پیش میره گفت خوبه بابا ای

  میگیری افسردگى فکرنکن زیاد خانومی,جووون:پسره

 بیخیالش نوکرتم خودم بیا

 کارت رد برو,اقا نشید مزاحم لطفا:من

  اوووف,قشنگه صداتم جووون:مزاحمه

  بود پسر پشت ارشام دقیقا که بدم جوابش خواستم

 زد پسره بشونه ضربه چند و کرد بلند و دستش
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 یشششفرما:برگشت مزاحمه

 ور انداخت و خودش زمین رو افتاد یارو فک تو زد ارشام که بامشتی

 میاد فحشش و زدش میخوره تا یارو

  شکشت کنه کمک یکی اقا_ارشام کشتیش بسشه,ترخدا ارشام:من

  کردن جدا ازپسر و ارشام بزور چندنفر

 خودش همراه کشوند و گرفت و دستم و سمتم اومد ارشام

  دکر پرتم ماشین داخل و

 جاش از ماشین که گذاشت گاز رو ته تا و پاش و شد سوار خودشم

 شد کنده

 دکشی منو و کرد باز منو سمت در و شد پیاده خودش رسیدیم وقتی

 ماشین از بیرون

 نکرد ول دستمو اونجام حتی کشوند منو  اسانسور تا خودش دنبال

 و کرد ازب کیلید با واحدمونو در و شد خارج ماایستاد طبقه که اسانسور

 داد هول من

 نکردم کارى من مادرم بخاک ارشام:من

 بده شماره اومد خودش اون

 .....ب حتى من
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 دارم حتم کردم احساس و خون شورى,شدم خفه خوردم که دهنى تو با

 ضربه شدت از کرد مى گز گز لبم شده پاره لبم

 سگام جلو بندازم و بکشمت االن حقته:داد با ارشام

  ااانهاااا نکردى کارى

 باش بدم نشونت فیزیکی همیشه باید

 که داد جرش وسط از و گرفت و مانتوم طرف دو و شد نزدیک بهم

 رفت طرف یه هرکدوم هاش دکمه

 بینمب خواستم-نپوشیدم  تاپ مانتوم زیر داشتم زیر لباس فقط وااای

 بله دیدم که حال درچه ارشام

  هام سینه بچاک بود شده خیره  ارشام

 ......و

  ودمب ایستاده جلوش لخت تنه باال با االن من_  بود حرکت در هشنگا

 (شدی سوار ماشین مگه)که برم عقبم دنده خواستم

 من,برم بزار  کن ولم ترخدا ارشام:من_مبل رو کرد پرتم و منو گرفت

 کردم خواهى معذرت که

 کنم تنم لباس بزار حداقل

 نیارم سرت بدتر ییبال نمیدم قول واال یسنا درنیاد صدات,خفشو:ارشام
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  کردم نگاهش منتظر و کردم خفه گلو تو و صدام حرف بااین

 نمى ازش ساده بشه عملى خواستم خالف که دادم اخطار بهت:ارشام

  گزرم

 زد مى حرف ارشام که همنطور

 برهنمم سینه باهاش و برداشتم رو  بود مبل دسته رو که  مانتومو تیکه

  پوشوندم و

 مى سعى دارم,کنى مى عمل اون خالف تو دم مى راخطا که هربار:ارشام

 نکنم خورد و پاهات و دست که کنم

 دارم الزمت فردا مراسم برای حیف اما

 اداش و لرزوندم باسنمو و بلندشدم _که میرفت داشت

 شد خنک دلم اخیشششش;دراوردم

  که برگشتم باز بانیش

 باش شام بفکر شده تموم تون بازى مسخره اگه:ارشام

 ?کنى درست بلدى که غذا,ندادى که ناهار

  کنید عوض لباساتونو تاشما:من

 کنم مى گرم و بخوریم ظهرنشد که غذایی منم

 میام منم بچین میزو گیرم مى دوش تا من پس اوکى:ارشام
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 پرستار خانوم باشه زیاد سسش ساالدش درضمن 

 ها بکوبم سرش تو و سبزى قرمه میگه شیطوونه

  گورستونى کدوم ارام ینا اصن_مغرور پسرخودخواه

 بهش بزنم زنگ باشه یادم شب

 ساالد مونده فقط اماده چى همه

 خورب جونتتتتت نوووش ریختم سس داشت جا تا و کردم درست اونم

 باسنت بچسب بشه گوشت

 اماده تغذا فقط بگو شد تموم  من قتل برای کشیدنت نقشه اگه:ارشام

 ـــــــــــییهیــــــــــــــــــــــــــــ ن یا است

 اهمی یه اوهومی یه بیای وقتى تونى نمى,کردم سکته واى:من

 است اماده غذا اره,ترس از مردم

 بودی دستشویی در پشت هروقت باشه:ارشام

 (چندش پسر اه)درمیارم صداهارو این  حتما

 غذارو بخورم؟؟بیار تورو قرار :من روبه و صندلی و نشست

 بیحیا ی پسره

  میکشم االن:من
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  جلوش گذاشتم برنج کشیدن دبع

 بکشم من داد رضایت و کشید کفگیر0 که بودم منتظر

 داره بخوردن نیاز دیو قد هیکل باین معلومه خب   اشتهاااا ماشااهلل

 وتسک ارشام که_میومد چنگال و قاشق برخورد صدای فقط توسکوت

 شکست و

 یدیند و دیوار که بود زیاد اینقدر تنهایی از ترس بدونم میخوام:ارشام

 ?توش رفتی و

 بگم شب اون از ارشام به میترسم _نبود یادم اصن واای

 کور گفت بهم واضح خیلی بیشعور

 کنى نگاه منو که نگفتم:ارشام

 حرف پس نبوده اتفاقى بگم میتونم دیدم اونشب من که چیزى اون با

  بزن

 ...راستش...خببب:من

 نیمه زا ساعت که دمبو ترسیده خیلی من بیرون زدی خونه از که اونشب

  بود گذشته

  بوده چى علتش ببینم رفتم,رفت برقا که

 که
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 دختر بزن دحرف چى که:ارشام

  یسنا نکن دیونم اونشب شد چى

  است خونه تو پوش سیاه مرد یه دیدم:من

 منو وبیدک دیوار به محکم که کردم تقال گرفتتم که کنم فرار خواستم

 نفهمیدم هیچى بعدش که

 من خونه تو  اونشب نفر یه  یعنی تو میگى داری چى: بباتعج ارشام

 ,میگى داری االن تو و بوده

 بودن؟؟ چندنفر?ندیدی و قیافش

 فرمن یک,ندیدم چهرشو من و بود پوش سیاه گفتم بهت االن خوبه:من

 بود

 داد ادامه و کرد مکس یکم

 ,نمک چیکار میدونم خودم نمیزاری درمیون باکسی  و اتفاق این_ارشام

 (شده مشکوک بکسی بنظرتون)

 خدااا ندادی ندادی شوهر دیه بود دزد معلومه خو_کرد جنایش چه وااااا

 گرم دمت_دادی و روانیش خل یه

 

 رسینآ
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 زدم محکم پک چند و کردم روشن و سیگارم  بودم امارت حیاط تو

 قصیرت همش_بیارم سرش بالیی همچین         چطورتونستم,بمن لعنت

  بود ارشام

 میکردم فکر این به همش راه تو بیرون زدم شرکت از اینکه زبعدا

 کنم خودم مال و یسنا چطور

 شدم اروم ببینمش قایمکی برم شب فکرکه این به

  بود گذشته نمیه از ساعت

 انسش انگار که باش نکرده عوضش خداکنه داشتم و ارشام خونه کلید

 بود کرده رو بهم

 عدب و اومد باال طبقه ا یسنا یغج صداى  رفت برقا که شدم خونه داخل

 پایین اومد ها پله از خودش اون

 شد زدن حرف مشغول, پیداکرد که میگشت کسى شماره دنبال انگار 

 دوستاشم میلرزید داشت ترس از ارشامه خط پشت  شدم متوجه که

 کنم ارمش و کنم بغلش

 سمت پنجره از نفرو یک سایه که کردم مى نگاش همینجور داشتم

 که سمتش برم خواستم کردم حس تراس

 شد من متوجه انگار یسنا
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  بترسونمش  یکم فقط خواستم

 شدم نزدیک بهش همین براى

 ?تاحاال باشه برداشته و روبندش ممکن,

  نگه چیزی ارشام به دیدار این از و بترسونمش اینکه براى

 وردخ سر دیوار با محکمش برخورد با که شدم درگیر ناخواسته باهاش

 ادافت و

 رخشچ صدای که بیمارستان ببرمش و کنم بغلش خواستم ترسیدم

 اومد کلید

 بعد شد معلوم ارشام قامت که شدم مخفی و تراس سمت رفتم زود

 بغل و زمین   رو افتاده بیهوش یسنا و داخل اومد فیوز کردن درست

 باال طبقه برد و کرد

 رد سمت مرفت و بیرون اومدم تراس از و ندونستم جایز موندنمو منم

 خروجی

 امشب_میکنه عصبیم موضوع این درباره فکرشم بمن لعنت اههههه

  میبینمش مهمونی

 

 یسنا
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  نکردم تهیه لباسی هنوز من و مهمونی امشب وای

 بود ظهر۱0:۲۲ نزدیک ساعت

 بودماااا خوابیده من چقدر

 عدب شد باز اتاق در(بود خمیازه مطمعنی)که میکشیدم خمیازه داشتم

 دستش وسیله باکلی ارشام قامت اون

 خواب ساعت:ارشام

 برید باهم اینجا میاد ارامم,دربیار کاورش از هارو لباس این بلندشو

 ارایشگاه

 باشه,سالم:من

  که میرفت داشت

 ندهز بطور االن  اما میدیدم تلویزیون از و تارزان تابحال راستی:ارشام

 تارزان گفت بمن االن نکبت پسرى_رفت  حرف این بعد

 بخواد دلتم واال نازی این به افهقی

 تررر عقب رفتم و کردم هیینی ازترس که ایینه جلو رفتم

 سادات جد یااا

 بود خورده گره توهم موهام
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  پایین و باال شلوارم پاچه بود کج لباسم

 یسنا برسرت خاک, خاک ایییی

 رفت نداشتم ابرو

 یففخ جیغ و میکشیدم موهامم سرم میکوبیدم مشت با که همینجور

  میکشیدم

 (میکنی  تماشا زنده کمدی خوشبحالت ارشام)

 ودمب بود کرده اماده ارشام  که اى صبحونه خوردن مشغول تواشپزخونه

 نمگرس اینقدر, بدم شوهرش داد قرار شدن تموم بعد باشه یادم افرین

 دهنم تو میچپوندم دومى لقمه نخورده بعدى لقمه که بود

 به دمز زنگ حاضرشو بلندشو شده تموم خوردنتون صبحونه اگه: ارشام

 اینجاست دیگه چندمین گفت ارام

 زد صدام که پایین بدم هارو  لقمه  کردم سعی میره ابروم االن واای

 خداشکر شدی کرم الووو,شنیدی یسنا:ارشام

 کمف که جوییدمشون انقد میره داره کجا غذا ببینم خفشو دق یه ایی

 بود گرفته درد

 میومد سرم پشت از قدماش صدای

 ......با مگه من:ارشام
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 چیز به که کسى لٽم درست,شده شکلی این چشماش این چرا وااا

 کنند مى نگاه عجیبی

 خفه اباب نمیکشه جلوت از کسى خودته مال همش تر اروم بابااا:ارشام��

  شدى

 وبات وقتى از  گرسنمه چیه خب:گفتم ارشام روبه دادم قورت و لقمه

  نرفته پایین گلوم از حسابى ستهدر غذا۱ شدم همخونه

 خورب منم بشور دستاتو سیرنشدی هنوزم اگه خودتی مقصرش:ارشام

 بعدم,بودنت خورده کچلت دخترای دوست تابحال بودی خوردنی:من

 خورد نمیشه و جاهات بعضى

 وت که همونجایی دقیقا من دخترای دوست اما جدی ااا:باشیطنت ارشام

 بستنى مث میخورن نمیشه میگى

 کنی امتحان میخوای

 ,گوریل,عوضى پسرى

 نذاشت در صداى که بدم جوابشو خواستم

 بلندشو ارام ی نکره صداى که,کرد باز و در رفت ارشام

 نفس امید که داداش زن بیا عزیز برادر زن و برادر بر سالام:ارام

 اومد کشیدنت
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 تبگیرت نمیاد کسی میکنی همینکارارو دختر بزن حرف کم د:ارشام

 خانومی نازی این به دختر بخواد لشونمد:من

 نخواد و ارام که طرف اون احمقه خیلی

 تو فقط واال بشم داداشم زن فدای من ای:شد اویزون گردنم از ارام

  باالست فهمت

 هاا بعضی ندارن که میخواد بصیرت چشم

 تادب امارت نیومدم من که چندوقتی این که میبینم خانوم ارام:ارشام

  رفته یادت

 داری چیکارش ارشام اا:من

 کنه تموم کارمونو زودتر که شو اماده برو حمایت ایول:ارام

 ام اماده دیگه دق۱۰ تا من اوکی:من

 شد کشیده دستم که بودم نذاشته اول پله و پام

 ستد راه به راه که اینم بابا ای_دیدم سرم پشت و اراشم که برگشتم

 نبود دیگه چیز میکشه منو

 بری میتونی حاال نکنه غلیظ ارایشتو بگو ارایشگر:ارشام

 کنمااا غلیظ میگه شیطونه روانی ها شده خل وااا
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 ارشام کارای یاداوری با اما

  کرده غلط شیطونه اصن??من غلیظ نهههه

 در جلوی االن که رسیدم اتاقم به کی نفهمیدم که زدم حرف انقد

 کمدلباسامم

  مپوشید و بودم کرده اماده قبل از که لباسایی خب

 هک میخورد طالیی کمربند کمرش قسمت روی که سفید مانتوی یه

 ست شرنگ هم روسی و کرم شلوار با که میکشید رخ به و کمرم باریکی

  کردم

 شد من متوجه ارام که بیرون رفتم لباسم برداشتن بعد

 و ماشین رفت ارشام بجم, هااا مین۰۲ شد ربت یه دختر واای:ارام

 بیوفت راه نکشیده قتلمون نقشه تا کنه روشن

 کنى مى شلوغش چقد دختر اروم بابا ای:من

 بریم(هااا ترسه مى ازش سگ ٽم خوبه حاال)که نداره ترس ارشام

  شدیم اسانسور سوار و بیرون زدیم خونه از باارام

 بیرون میومدیم داشتیم که همنطور ایستاد که اسانسور

 باشیم بامش مهمونی تو سالم فقط میفرستم صلوات صدتاا:ارام

 بابا بریم,هااا برادرت ارشام خیرسرت خاک خخخخخ:من
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 یزدم لبخند و میرفت ور گوشیش با و بود نشسته ماشین تو ارشام

 ستد باید داره زن نمیدونه بیشعور,عوضیشن دخترای دوست البد هه

 برداره کاراش این از

 اومدن پایین منتظر که جوری بستم شیک خیلی و کردم باز ماشیتو در

 بودم ها شهشی

 خیالت!??پایین بیاری قشنگ بدم چکشى, چوبى, چماغى بهت هه:ارشام

 بشه راحت

 میکنم استفاده ازش حتما بعد دفعه خوبیه  نظریه:من

 مکرد رفتار خوب و کارینداشتم باهات و  امروز یه که میبینم:ارشام

 شده دراز زبونت دوباره

 میدم جوابتو مهمونی بعداز امشب

 بمن کلی اقاجون هااا دیرشد دیه بریم کن اتیش داداش وای:ارام

  کرده سفارش

 سنای)گورم تو خاک اواا,کنه خوشگل خواد مى اقاجونم نکنه,چى برای واا

 (دختر نیست امیدی تو به

  کرد روشن و ماشین ارشام

  جدی لیخی  میشینه فرمون پشت وقتی,شدم دیدزدنش  مشغول قایمکی
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 بیرون میرفتم باهاش که ىمدت تو شدم کردنش رانندگى عاشق

  کردى نگاش قایمکی که بس شد لوچ چشمات یسنا وای:ارام

  کنه چیکارت خدانگم ارام واااى

 بود شده ارام حرف متوجه انگار ارشامم که شد سرخ لپام خجالت از

 زد پزخند شد سرخم صورت متوجه وقتى انداخت نگاهی نیم بهم

  بدمش فحش دلم تو نتونستم

 ?ارام همینجاست,رسیدیم:ارشام

 دردنکنه دستت داداش اره:ارام

 دنبالتون بیام خبربدید بمن قبلش شدین که اماده:ارشام

 دیگه بیا?نشستى چرا پس یسنا من روبه_داداش باش:ارام

 که برم خواستم

 دارم ای دق یه کار یه یسنا با من توبرو ارام:ارشام

 بعد تا داداش باش:ارام

 نگاه خمر نیم به فقط و نداشت قصد نگارا که بزنه حرفشو بودم منتظر

 بود انداخته

 شدم معذب نگاهش از



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  179

 

 برم من پس ندارى حرفى اگه:من

 مختلط مهمونیش چون خورى نمى جم کنارم از امشب مهمونى تو: ارشام

 بجون که میکنی برخورد صمیمی  باهاش نبینم,نمیپلکى ارسین بر و دور

 سگشم نذار بده امانج گفتم که و هرکاری یسنا میکشمت خودم

 بری میتونی حاالم

 است فایده بی کامال چون نداشتم باهاشو ٽبح حوصله اصلن

 ارام که چیزی اون با کردن جو و جست بعد ساختمون طرف به رفتم

  داخل رفتم کنم پیداش تونستم بود گفته

 اینجا چخبره جکی ننه اوه

 بودن یکاری انجام مشغول هرکدوم

 سمت رفتم فتمشیا که بودم ارام دنبال

 شوهر خواهر حالى درچه, مشغولی که میبینم:من

 ما عروس از اینم جون سهیال,داد ادامه خانومی روبه_بددد واااى:ارام

 کن هپیاد و هنرت میبوسه خودتو دست بدرخشه حسابی     باید امشب

  کردین تور کجا از رو تیکه این ارام وای:سهیال

 ماه همینجوریشم خودش که اینکه
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 جون سهیال میرسونه لطفتونو نظر:من

 بدرخشی امشب قرار که بشین صندلی این رو: سهیال

 منظورشونو نفهمیدم اخرم میگه همینو میاد راه از هرکی بابا ای

 باش اخرشبتم فکر تو شدى کش ارشام چه عبضی وای:ارام

 هنوز نیومده چرا پس??ارشام به زدى زنگ مطمعنى,بزن حرف کم:من

 االن,باش اهان داداشت کجایی هست ام زاده حالل,بزن نق کم:ارام

 میایم

 افتاده اتفاقی هنوز نرسیده گفت چى:من

  بابا یکی یکی:ارام

 نیومده پیش خداشکر ام مشکلی اومده اره

 منتظر بیرون بریم

 مچل دقیقه۱۲ کفشا و لباس این با و من کنه خدالعنتت ارشام اااای

 کردى خودت

 ببینتت ارشام ارنز امارت خود تا یسنا:ارام

  جلو بکشی روسریتو جادار که تاجایی کن سعی

 میگى همش بودیم ارایشگاه که موقعی از بابا باش:من
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 شدم متوجه گفتى یبار

  جلو ارام و نشستم عقب رفتم اینبار من

  پوشیده چى که ببینم نمیتونستم و ارشام

 ینا تبرا بزنه بندرى دلم  مهمونی وسط بره جر لباست که الهی ارام

 نام)کنجکاوى از بابا مردم انداختى من پاچه تو که بود پیشنهادى چه

  فضولى دیگر

  اخه تو کردی دیر چرا ارشام:ارام

 میچرخوند دست یه با ماشینو فرمون که همونطور ارشام

 بیخیال حاال شد دیر میدادم انجام داشتم اقاجون سفارشات بابا:

 ودیب منتظر دوساعت که دینبو تو بیخیال بگى بایدم دیگه بله:من

 اشانس این از ما دیدم که شدى الل خداشکر کردم فکر عجب چه:ارشام

 ساعت؟؟ یک دقیقش یک هر ساعتت همشااا بود دق۰,نداریم

 بیوفته چشات تا سرجاشه زبونمم بله..بگى میخوای چى نگى اینو بله:من

  پاچت تو

 ,سرجاشه درازت زبون هنوز که میبینم نه:ارشام

 شدى افتضاح انقد..پایین گرفتى خشتکت تا چرا سرتو حاال

  نیدک بس رفت سرم واى:مىداد گوش دوتا ما ٽبح به فقط تااالن که ارام
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 اه دیه کنید بس میمونید گربه و گمث س

 جان؛ ارام تشبیهت از ممنون:من

 ونبرام کفشا و لباس بااین امارت داخل برو ارشام,داداش زن فداتم:ارام

  سخته

 بابا باش,دردسر مایه همچیتون دخترا شما اه ها:ارشام

 اقاجون پیش رفت بعدش کرد پارک امارت تو و ماشین ارشام

 دختر شدی معرکه میاد بهت خیلی لباست یسنا وای:ارام

 بریم بهتر شدی خوب توام ارام بسه بابا خخخ:من

 ارشام ستاره بریم بزن اره:ارام

 نبود سهیل ستاره اون:من

 ارشامت به بچسب بشی سهیل ستاره کردی جابی خیلی تو:ارام

 بریم بیا تو شدى خل وا:باتعجب من

 برم چطورى رو پله اینهمه لباس باین حاال شانس این بگور تف

 (وقتا اینجور میگن معموالصلوات)اکبر و اهلل نره جر 

  برمیداشتم قدم اروم اروم
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 عده,دبو قاطی مجلس بود شلوغ سالن بودن اومده هاشون مهمون بیشتر

 میرقصیدن وسط هم ای عده بودن نشسته هاشون سرمیز ای

 سمتمون میاد داره ارشام دختر کجاست حواست:ارام

 برم کنم چیکار باید االن من.. م خب:من

  بری نشی دیوونه یوقت,شدی خل وا:ارام

  بخر غرور امشب,بده نشون ارشام به خودتو امشب

 ,گرفت غرور رنگ نگاهم ناخوداهگاه باحرفاش

 کنه مى غلطى چه تو اون ساعت یه ندیدی یسنارو ارام:ارشام

 ...ک بده جواب خواست ارام

  میبینی منم بچرخونى چشم اگه:من

 گرفت دردم گردنم جاش من که چرخوند گردن جوری ارشام

 مست ادم چل و خل خو)کرده مست نکنه شد اینجوری این چرا واا

 (کنه مى تعجب

 فقط تابحال نه:مغرور ارشام همون بازم شد و اومد بخودش ارشام

 میبینم چشم با  دارم االن اما بودم شنیده و ارایش معجزه

 نکردم حروم و پولم پس  خوبه شدی تر تحمل قابل,
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 شدى خوشگل بگى اى دیگه جور میمردی مغرور ی پسره

 زیباست ارایشم بدون یسنا:ارسین

 کیه شد مشخص االن از امشب ملکه

 کن تف شو هسته خان ارشام خوردی

 شد جنى چرا این اهلل بسم وااا

 مى وخىش داشتم خانومم با,باشه بتومربوط حثب این فکرنکنم:ارشام

 کردم

 عمه اما نه که خودم بجون خدا یاا بغلش کشید منو حرفش این بدنبال

 نیست خوب امشب حالش این نداشتم

 داریم مگه??خانومم گفت بمن االن

 خوبید,اقاارسین سالم:من

 ...نم شده سنگین سایتون

 کنم کامل جملمو نتونستم که داد فشار بخودش منو ارشام حرفم بااین

 شد متوجه ارسینم انگار

 مدت ینا کوتاهی بعد به این از شرمنده:ارشام روبه کج لبخند با ارسین

 براتون بشه سنگین سایم که اینقد,میکنم جبران و

 اینا چشونه امشب  وا انداختم نگاه جفتشون به
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 میکردن پرتاپ  تیر هم بسمت نگاهشونبا

 برادرعشقم و خودم عشقم به من سالم: سهیل

 نیست که ارامم نبود کسی که ما جز بود باکی االن این وااا

 جداکرد بغلش از منو ارشام 

 موند باز دهنم تعجب از که ارشام بغل پرید پسره که

 نینمیک ول اینجام دلقک پسره بردی ابرومونو کن ولم سهیل اه:ارشام

  چلوند ارشام حسابی وقتی

 کنم چیکار خب واای:نازک صدای با و کرد ول و ارشام و داد رضایت

 عشقم تنگته دلم

 است دوگانه یعنی وای  بود ارشام با این

 شد بد حالم اه ارشام برسرت خاک بالبدور

 کن بس ترخدا سهیل واای:ارسین

 دربیاد چشماش تعجب از یسنا االن که نزدیک 

 شرمنده خانوم اوه:اومد بخودش تازه سهیل

 سالم

 میکنم خواهش,سالم: من
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 رمق بدجوری  خودت بجون بدیم قر یکم بریم بیا یسنا وااای:دو با ارام

 رقص پیست این تو کلیدش که کرده قفل

 هیلس ابرو باچشم بندازى نگاه یه دورو قبلش نیست بهتر جان ارام:من

 دادم نشون و

 خندبالب و ارشام کنار که سهیلی رو چشمش که کرد دنبال و نگاهم ارام

 انداخت و سرش خجالت از مدتى  بعداز,موند ابتٽ کرد مى  نگاه بهش

 پایین

 نشدم شما متوجه ببخشید اقاسهیل سالم:ارام

  فداسرتون,خوبید,خانوم ارام  سالم:سهیل

 هااا دن مى پاس بهم کلیه  و جیگر چه اینا عجبببب

 ارام خجالت_سهیل هاى لبخند مشکوکن

  کرد کالفه و ارشام که شد طوالنی اینقدر

 بدخت سهیل ی کله پس زد یدونه

 موهامو مدل چرا دیه بدرک اون حاال شیکوندیش داداش اخخخ:سهیل

 براشون گذاشتم وقت کلی داداش جون اه کردی خراب

 جوووونم فداى خخخ:ارشام

  اومد دختر یه صدای که میخندیدم داشتیم بهشون
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 میگردم دنبالت دارم ساعت۱ که اینجایی عزیزم ارشام یواا:دختر

 ,نباشى خسته  سالم:ارشام

 ارشام اا: دختر

  ددی پیش باهم بریم بیا 

 عصبانیت از نه بگه بودم منتظر

 انفجار درحال حرص از میخوردم داشتم و خودم خون,خون

 عوضى پسره رفت دختر با بهم توجه بدون ارشامم_بودم

 ایهب خودش اونوقت نزنی حرف ارسین با,نخورى جم کنارم از میگه بمن

 رفت کرده دستش اویزون خودشو که عملی دختر

 بندنیست پای وقت هیچ ارشام:ارسین

 خوشبگذره بهت مهمونی کن سعی نگیر سخت

 منتظرتن طرف اون دانشگاه ها بچه بیا داداش ارسین:پسره

 میام االن منم برو داداش امیر:ارسین

 تنهات  اى دق چند مجبورم من جان یسنا:من وبهر ارسین,رفت پسره

 باجازه میام االن اما بزارم

 باشید راحت نیست مشکلی:من
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 بود ارشام و من مناسبت به مهمونی این الٽم هه

 و حسادت با ها بعضی که اى غریبه جمع میون بودم ایستاده تنها االن

 کردن مى نگام بالبخند ها بعضی

 رفت یادش منو دید که و سهیل یارش,نامرد ارام

 باز نیششم چه ببین

 چرخوندم مى چشم که همونجور

 برای کنم ادب عرض بهتر دیدم اقاارسالن کنار ویلچرش رو و اقاجون

 سمتشون رفتم همین

 باباارسالن سالم اقاجون سالم:من

 کجاست ارشام کجابودی عزیزم سالم:اقاجون

 کیانی خانواده پیش برم من اقاجون_خانوم عروس به سالم:اقاارسالن

 بگم امد خوش برم اومدن تازه

 سالن طرف اون رفتن اقاارسالن که گفت ای باشه اقاجون

 روتو که افتاده اتفافی میکنم احساس یسنا راه روبه همچى: اقاجون

 کرده ناراحت

 کجاست ارشام پس نگفتى
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 یادم االن باشه هرجا دوستاش پیش رفت:من کنم ناراحتش نخواستم

 ......ک

 فقط و فقط نگام نکردم توجه اقاجون زدناى صدا به و خوردم حرفمو

 اهمب داشتن رقص پیست وسط دختر همون بغل تو که بود ارشامى روى

 بود رقصیدن مى

  لعنتی کن ولش میکنی چیکار بامن داری نههه

  بوسید و برد دختر گردن گودى تو سرشو ارشام

 هی اقاجون به و کنم تحمل این بیشتراز نتونستم کارش از شدم داغ

 دورشدم و  گفتم شنیدم صداشو بزور خودمم که ای بااجازه

  میکرد خفم داشت بغض

  میخواست خنک نوشیدنی یک دلم

 تعارف  رو نوشیدنی  حاوی سینی که خدمتی پیش از  موقع همون که

 سرکشیدم و برداشتم البالویی شربت لیوان میکرد

 ارانگ خوردم زهرمار این بود تلخ چقد اهههه

 ,گشتم دنبالت جارو همه یسنا:ارسین

 اومدی اینجا چرا

 خوام مى معذرت:من
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 بانو میدی بهم و رقص یدور افتخار:ارسین

  خان ارشام میدم نشونت,نمیشه این بهتراز

 البته:من

 بود سررفته حوصلمم,نه که چرا 

 نمیارم سردر رقصا اینجور از من فقط

 مبری بدی؛بزن تکون خودتو باید فقط ندار کاری بیا خخخ:ارسین

 گرفتم بود شده دراز طرفم به که دستش

 بودم کوره تو که من برخالف دستش بود سرد چه

  ایستادیم ارشام به پشت دقیقا رسیدیم که رقص پیست وسط

 شارمف بخودش و گرفت کمرم دور دستشو و شد بکار دست ارسین که

  کردم حلقه گردنش دور و دستم منم داد

 میشد بد حالم داشت کم کم که دیمبو رقصیدن مشغول

 شده چم من وای

 خوبه حالت یسنا:ارسین

  نمیشم این بهتراز:گفتم خشداری صدای بایه
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 باسن رو کمر رو از دستش که بود ارشامی به فقط چشمم ارسین شونه از

  داد حرکت  دختر

 ارشام حاال زدن چرخ که میشد بدتر حالم و میدیدم من اما بود تاریک

  بود من روى هروب درست

  کرد بدترم ارسینم تلخ عطر میشد بدتر هرلحظه حالم

  گذاشتم گردنش رو لبامو گاه ناخودا

 دشبخو و برگشت عادى حالت به زود خیلی بعدش اما,خورد  تکون  که

 داد فشارم

 شامار به فقط حواسم نشدم متوجه اصال که کرد زمزمه اروم گوشم وزیر

 حرکاتش و بود

 روشدم روبه ارشام عصبى نگاه با که حالن رچهد ببینم خواستم

 نزدیک بهم سرامون داشت ارسین به دوختم و چشمام زدم پزخند

 خودش دنبال کشید منو ینفر که میشد

 اون و ماشینم  داخل االن که نشدم متوجه اصن که بود خراب اینقد حالم

 بود ارشام کشوند خودش دنبال و من که کسی

 طرفم کرد پرت روسرى و مانتو و کرد باز درو

 که بودم پوشیدنشون مشغول
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 باید  انوقت نکن صحبت ارسین با نگفتم مگه عوضی هرزه:داد با ارشام

 کنم جمعت ارسین بغل از

 نبود معلوم که رسیدم نمى اگه

 اونوقت ننک صحبت ارسین با میگى بمن?منم هرزه:کنم تحمل نتونستم

 و میرقصی دختره بااون و میکنی ول منو خودت

 کردم نگاش و شدم الل زد که سیلی با

  عوضی هرزه خفشو:ارشام

 رفتی راه  عصابم رو کافی اندازه به امشب یسنا میکنم ادمت

 باجونت بازی اوردن نه ارشام حرف رو میکنم حالیت

  بود بود شده بدتر قبلم از حالم

 میشد سست داشت بدنم

  خودش دنبال کشوند منو و کرد باز منو سمت در ارشام

 واستا درست چته:ارشام

 نگییرررررر سختتتتت جوووووون ارشام ااا:من

 خوردن گوه به میکنم کاری امشب,اره خوردی مشروب:غرید ارشام

  بیوفتی
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  واحدمون تا برد و دوشش رو انداخت و من  حرفش این بدنبال

  گرفت پیش هارو پله راه و داخل رفت و  کرد باز درو

 یشگونم باسنم از که دادم مى تکون و پاهام  داشتم بود گرفته بازیم منم

  گرفت

 دراومد اخم که

  میکنی ناله که نکردم کاری باهات هنوز:ارشام

 هه مونده هنوز

 کنیممممم بازی میخوایم جووونم ارشاااام اااا:من

 دوست بازی من

 زیرمن بازی اسباب بشی شما قرار بکنیم قرار بازی اره:ارشام

 مییییییییارشااا نشدم متوجههه:من

 میشی متوجه االن:ارشام

  اورد پایین دوشش از و من و کرد باز و اتاق در

  انداخت چنگ موهامو که کردم نگاش منتظر

 بگذرم کارت از نمیتونم:ارشام

 بدی سرویس بهم وظیفته زنمی  دم نمى انجام ام خالفی کار
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 شمخو  بعدش اما تعجب اول منم که گذاشت لبام رو لباشو بالفاصله

 کردم همراهیش و انداختم گردنش دور و دستم و اومد

 از لباسو ندب دستش با پایین کشید زیپشو و لباسم  سمت برد و دستش

  خورد سر تنم رو از لباس که انداخت شونم رو

  شدم ارشام لباس های دکمه کردن باز مشغول منم

 کشید دست و رونم و باال داد پامو که

 و کرد بلندم و شد طاقت بی که دمکر ناله دهنش تو کارش ازاین

 ...ک کردم مى نگاش منتظر تخت رو انداختم

  روم انداخت و سنگینیش

  افتاد لبام بجون دوباره 

 که  نذاشت لذتش اما بود گرفته درد لبام که میبوسید خشن و وحشی

 کردم همراهیش و بشم مانعش

  کردم ناله و شدم طاقت بى کردم حس که  و التش برامدگى

 رهمس پشت و گردنم گودى  تو برد و سرش و جداکرد  لبام از لباشو که

 بود پرکرده و اتاق نالم میزد ریز هاى بوسه

 ..کن ناله اره:ارشام

  ندارى و بامن شدن همخواب ارزش تو نه اما هه
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 و برداشت و میز کنار اب  پارچه که کردم مى نگاه بهش زده شکه

  صورتم رو ریخت

  تو برای نبیهت بدترین این:ارشام

 زدم پست من اما همخوابشی باهام توخواستی و امشب باش یادت

 خوره مى بهم تو ٽم سستى دختراى از حالم

 گفت که و این

 بیرون رفت اتاق از 

 شکستم  ارشام توسط بارهزارم برای شکستم

 ...و خودم من کردم چیکار من

 زدم هق وبلند بدم ادامه نزاشت اشکم

 دارمن عادی حالت که میدونستی عوضی مغرور یه وت متنفرم ازت ارشام

 .....اما

  نداری داشتن دوست ارزش دادی نشون 

 باشى نگاهم نیم یه حسرت میکنم کاری

 بلندشدم ارشام غرور  کردن نابود هدف با صبح

 ردمک انتخاب زیرمو لباس ست ترین سکسى و گرفتم دوش یه رفتم



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  196

 

 خودشه اهاااا,بپوشم چى خبببب

 کوتاه فیدس دامن  بایه و  میومد سفیدم پوست به که قرمز لتهدک تاپ یه

  پوشیدم میرسید  باسنم زیر تا  بزو بلندیش که

 ارایش نوبته حاال خب,

  نداشت پودر کرم به نیاز صافم پوست 

 و برداشتم ریمل اون بعداز کشیدم چشمام دور و برداشتم و چشم خط

 ارشام سراغ بریم خب زدم و قرمزم رژ دراخر زدم پرپشتم هاى مژه به

 خان

 کارشه اتاق ارشام اوردی شانس

 از عربى اهنگ موقع همون که کردم روشنش و وی تی جلوی رفتم

 شد پخش موزیک  جیم شبکه از نانسى

 

 ارشام

 خونه تو بوده اونشب یعنی کی نمیرسه بجاى عقلم لعنتى اه

  بود سالم درم,بود نشده کم خونه از چیزی چون نبوده دزد

 پیداکنی  سرنخی تونستی,نشد خبرى  احمدی: خورد زنگ لفنمت
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 ندستورتو طبق, نشده دستگیرمون سرنخی هنوز نه اقا سالم:احمدى

 یدیمند ایشون از مشکوکی رفتار تابحال اما داریم نظر زیر برادرتونو

 ایشونیم شرکت جلو االنم

 روب دیگه خب,بشه متوجه نزارید,برید دنبالش میره هرجا همینجور:من

 برس بکارت

  کنم اماده قهوه براخودم تا رفتم و بلندشدم میز پشت از,هوووف

  میرقصه عربی داره که من جلو نیست یسنا..نن اییییی این

  انداختم نگاه پاشو سرتا از

 دامن شد ٽباع که  لرزوند  موقع همون که بودم شده اندامش  محوش

 بشه دیده فرمش خوش باسن و بره باال

 به و خودم پشت از و بدم جر تنش تو لباساشو االن مداشت دوست

 بچسبونم باسنش

 تموم هاگ:من_بازی این تو ببازی دل تو نباید بیا بخودت ارشام نههه اما

 نکردم خوردش تا صاحابو بى اون کن کم مسخرت نمایش شده

 مکرد تعجب  کرد که باکاری  اما نمیدیدمش من و بود بهم پشتش

 ردک و خاموش و تلویزون

 زده ام عطرى چه توله,اومدسمتم و
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 توبگى هرچى پس ازتو خونه باتوىه حق:یسنا

 هاااااان

 یا خسته میدونم االن برات میارم بشین برو است اماده چایی:یسنا

 

 یسنا

 اولشه تازه هنوز خان ارشام دیدی کجاشو هنوز هه

 گردى که کردم خم جوری رو سینی براش بردم چایی ریختن بعداز

 بود دیدش تو و هام سینه فاصله و  سینه

 شد خسته  دستم دیگه بردار چى منتظر ارشام:من

  من بدش اهان   هااا:ارشام

 هب میکنم تحقیرت درمیارم سرت و دیشب تالفى,دادى وا زود چه هه

 خودت روش همون

 نیست توش چیزی نترس دیگه,کرد یخ بخور:من

 نیست بعید تو از: ارشام

 نمیشی مهربون الکی تو جدیدته نقشه چیع جریان
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 و شد معلوم زیرمن لباس که جورى انداختم پا رو پام که درحالی من

 باشه تفاوت بی میکرد سعی خیلی,کشیدم رخش به و پام تراشی خوش

 هه

  چیع نقشه, ارشام اا:من

 من و باتوىه حق که رسیدم نتیجه این به بعدش فکرکردم خیلی من 

 باشیم دوست تادو ٽم گرفتم تصمیم و کردم اشتباه

 رددرمو اما,شدی عاقل که میبینم رسیدی ای نتیجه خوب افرین:ارشام

  کنم فکر باید دوستی

 میدم نشون بهت خان ارشام باش

 داری وقت هنوز

  میگذره شدم همخونه ارشام با که زمانی از هفته۱ درست

  شده بهتر رابطمون 

 حرفی لیمعمو حرفای میاد،بجز شب    و شرکت میره صبح وارشام 

  نمیشه بدل و رد بینمون

 نمیکرد توجهی ارشام بازم میپوشیدم باز لباسای بااینکه چندروز تواین

 که بودم رسیده جایی به دیگه کرد مى نگاهم چشمى زیر فقط و

  کنم تجاوز بهش خودم میخواستم
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 بخار بى پسره

 رابخ یباحال خوابی که زمانی تا مانیتور پشت اتاق تو که شاهدم من نه) 

 (کنه مى نگاهت

 نداشت غرور ارشام کاش,میبازم دلمو دارم  که منم ها نزیکی بااین

  هرچى هبسش بپوشم لباس پوشیده امروز بهتر شدم حرفا این بیخیال

  بمونه خماری بهتر دیده که االن زده دید

 استین رتتیش و مشکی ساده ورزشی شلوار با لباسامو تصمیم بااین پس

  داشت روش خرس کسع که سفیدی  بلند

 کردم عوض

 بستم اسبی دم ساده موهامم نکنم ارایش داشتم تصمیم امروز

 نکردم درست غذام امروز 

 ,کجایی یسنا:ارشام

  بیرون زدم اتاق از,شویمممم میام االن,اومده زود هه

 هااان سرت رو گذاشتى رو خونه?داشتی کاری بامن:من

 :هه شده متعجب انگار ارشام

 چى شام نکن زر زر بزنم داد میخواد دلم خودم نهخو,سالم علیک

 نداره بو که کردى درست چى گرسنمه خیلی?داریم
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 لوپ هوا که نداره بو این برا شامم,حنجرت بره جر تا بزن داد اینقد:من

 کردم درست

 غذا بزن زنگ برو,بشم سگ نذار نرو مخم رو ام خسته یسنا:ارشام

 کنم عوض لباسامو برم من بده سفارش

 نگفت بعداز و دادم مخلفات با کوبیده پرس۰ سفارش تلفن سمت فتمر

 کردم قط اشتراک

  یزم روی قهوه گذاشتن بعداز سالن بردم و ریختم قهوه خودم برا رفتم

  یلمف  رو که کردم پایین و باال و ماهواره شبکه و نشستم کاناپه رو

 ومهمعل صحبتاشون از اما نیست دوبله اینکه اااا نگهداشتم عاشقانه

 است عاشقانه

 انهعاشق زمزمه دختر درگوشه اروم پسره و بودن تخت رو پسره و دختر

 کرد مى

 کرد مادرزاد لخت پسره یهو شدن لخت چرا بیژن زاده اماااام یاااا

 میریخت عشوه و داد مى حرکت تخت رو و خودش ام دختره خودشو

  گفتى می بخودم ببینی خواستى مى اگه:ارشام

 کردم باز طرف دو دستام و وی تی جلو انداختم و مخود وااایی
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 گوش تو همش پسره  بود عاشقانه خودم بجون شده شبکه رو شبکه:من

 زد مى عاشقونه حرفاا دختر

 شوتی خیلی دختر واى خخخ:ارشام

 نظرت,شدى خوشگل خیلی امشب میگفت  داشت دختر گوش دم اون

 دمنش متوجه من و اینجاست کی از یعنی چیع عاشقانه رابطه یه راجب

 رفت ابروم

  دادم سفارش کوبیده بیارن غذارو دادم سفارش اها,,,,,,, ممنن:من

 اشپزخونه تو رفتم در گفتم  اینوکه

 کردى عوض حثب نشدم متوجه که منم اره:ارشام

 ,البد اوردن و سفارشات,بده ادامه که نذاشت در زنگ صداى

 رناود سفارشاتو بچین و میز مترجم خانوم:ارشام

  اشپزخونه بیا است اماده:من

 راوردد پالستیکش از و ساالد و نوشابه و کوبیده اومد بدست غذا ارشام

 تمبرداش ظرفشو ترشى و ماست اهان کمه چى خببب,گذاشت رومیز و

  که  شدیم مشغول و  گرفتم پیمانه و

 بدم سفارش باید که میکنی غلطى چه جا این تو پس:ارشام
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 هن بشم تو صوری زن فقط بود قرار من میکنی تو که غلطی همون:من

 خان ارشام مرد یسنا اون  خونت اشپز

  نیک کوفت غذارو میتونی ببین یسنا  هاا افتاده راه باز زبونت:ارشام

 کردى شروع خودت.افتاده راه سالگى۱ از زبونم:من

 کن کوفت غذاتو و خفشو:ارشام

 کرد خالى روم و ترشى ظرف که انداختم باال ابرو

 اومد که بگیر کردی شروع خودت ببشعوررر جیغغغغغغغغغ:من

  یدمیخند و بود گرفته دلشو که ارشامی به و برداشتم و ماست ظرف

  شده خوشمل چه طالاا دستم جووون,سرش رو کردم خالی

 شدش مشت دستای از اما کرد مى نگام داشت فقط گفت نمى هیچى

 کردم روی پیاده مخش رو حسابى که معلوم

  کنم نازترتم بزار شدى ناز چه ارشام ااااااا:من

 شنذاشتم منتظر زیاد که کرد مى نگام منتظر برداشتم غذاشو ظرف

 زا پوکیدم  و کنم تحمل نتونستم کردم خالی سرش رو و غذاش ظرف

 خنده

  کندی خودتو قبر یسنا میکشمت:ارشام

 دنبالم ارشامم بیرون زدم اشپزخونه از سریع حرفش بدنبال
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 اهر بازم بعدش  تونى مى بازم ببینم سرجات بمون داری جرات:ارشام

  برى

 تازه کنی تشکرم باید ارشام اااا:من

 و من های خنده  رو خونه ریختم نفت روى اتیش انگار حرفم بااین

 انداخت گیر منو ارشام که بود پرکرده ارشام های دادی

 زینگگگگگگگگگگگگگگ

 ارشام و من

  بیاد کسى بود قرار:من

  کیه ببینم بزار نه:شامار

 شده خوشگل چه انگار رفته یادش کرد باز و در رفت قیافه بااین خخخخ

 داشت دمش رو روبه اقاجون  با تعجب کمال در که کیه ببینم جلوتر رفتم

 وزهن,میخورد حرص ای ارشام و ارشام ماستی پلو  قیافیه به میخندید

 بودنن نشده من متوجه

  خبر بى چه اومدید شخو خوبی اقاجون  سالم:من

 سالم,کردید درست خودتون برا هایی قیافه چه این وااااى:اقاجون

 سربزنم بهتون گفتم خوبم عروسم

 مکن اماده اتاقتونو بریم این خسته  اگه حرفی چه این اقاجون:ارشام
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 دوش رفتم منم داد حرکت ویلچرشو ارشام و داد تکون سرشو اقاجون

  چیدم رو شیرینی و میوه نهاشپزخو اومدم  بعداز  بگیرم

  سالنه تو االنم ببینه نزدیک از رو اوضاع اومده اقاجون ببین:ارشام

  بخوابیم باهم امشبو باید بگم باید اما نمیخواد دلم بااینکه

 کاری و نمبمو سالم که داره تضمینی چه:بود گرفته دوش  بود رفته انگار

 باشی نداشته باهام

 دهب رو میوه ظرف اون بزنم دست بهت امبخو که نیستی درحدی:ارشام

 ببرم

 بردم و شیرینی و چاى خودمم و دادم بهش

  کردی خوشحالمون اقاجون اومدی خوش:من

 هبرنام بگم خواستم و کنم چک نزدیک از و اوضاع خواستم:اقابزرگ

 مسافرت این مونده خونه زیاد عروسمم مطمعنم ها بچه چیدن شمال

 وبهخ براهردوتون شمال چندروزه

 اقاجون اما:ارشام

 دبخوابی برید گفتم که همین زدم و حرفم من نداره اگر و اما:اقابزرگ

  خوش شب ام خسته منم

 کرد بلند دستش که کنه کمکش ارشام خواست
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 بخوابیم کی اتاق قرار االن خب:من

  مشتاقی اینقدر نمیدونستم:ارشام

 یمباش چشمش جلو که میخوابیم پایین اتاق اومده اقاجون چون درضمن

 تتخ رو کی که بود این سر حثب و بودیم اتاق تویه ارشام و من االن

  نداشت فایده دیدیم که بخوابه

 خودمونو بادو و انداختیم تخت به نگاه یه بهم نگاه یه ارشام منو

  تخت رو انداختیم و رسوندیم

 بخواب زمین برو منه خونه اینجا:ارشام

  بخواب زمین وبر تو گیره بمن کارت ,چه بمن:من

 ادمافت که داد هلم که تخت رو بندازم خودمو خواستم حرف این بدنبال

 دراومد شلوارش پاش جا نرسید زورم که گرفتم پاشو من

 همه که زدم مى مشت و لگد بهش و دادم ادامه منم نیوورد خودش برو

 و دمش عصبی اینبار  تخت پایین کرد مى پرتم هى و کرد مى دفع رو

 دراومد داداش که یدمکش موهاشو

 سگ توله کن ول موهامو کندی احمق دختری ای:ارشام

 کنم نمى ول نچ:من
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 ازبعد پیچید موهام دور ارشامم دستاى که بود نشده تموم حرفم هنوز

  میشه کنده ریشه از داره موهام کردم احساس اون

 موهامووو کندی کن ول اییییی:من

 بردارم تا بردار تو اول:ارشام

 روانی باش باش اخخخ:من

 رفشط لگد  که تخت پایین  کنه شوتم خواست و کرد ول که کردم ول

 انداختن جفتک کرد شروع اونم که زدم

 چخبره اینجا:افابزرگ

 ودب ارشام فقط بودم درست که من انداختیم بهم نگاه یه ارشام و من

 .....که

 هچ توله شدم قرمزش شورت متوجه تازه اخه کنم تحمل  نتونستم 

 بودهش کرده انتخاب رنگگگ وشخ

 ندازى مى جفتک چرا حاال,پسرم هولى چه ارشام:خندید اقاجونم

 بیوفتیم راه باید زود صبح که بخوابین

 انداختیم نگاه بهم ارشام و من بیرون رفت حرفش این بعداز

 اون وامت تخت سمت این من پس کنیم تحمل همو مجبوریم ببین:ارشام

 بخواب تخت دیگه سمت
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 قبوله اوکىا:من

  کشیدیم دراز توافقمون از بعد

 همه ااق بلهههه دیدم که بلندشدم شده سردم  که کردم حس شب نصف

 یدمخواب و کشیدم خودم رو  پتو و گرفت حرصم کشیده روخودش پتو

  که دمب تکون و  خودم نتونستم  که بخوابم راست سمت خواستم  سحر

 مرک حصار ارشام دستای و ارشامم حلق تو دیدم که کردم باز  چشمامو

 روم انداخته لنگشو و منه

  ارشام ىییه راحته جات بلندشووو هوووووى:من

 هى بخوابم نذاشتى سحر خود تا کنى مى زر زر چقد اههههه:ارشام

 اه دیگه خفشو انداختى جفتک

 بگیر دوشتم برو بشه  ۰ ساعت که االنه ببندیم ساکارو بابا پاشو:من

 ونشش و بلندشدم,شم عمل  وارد فیزیکی باید دارهن فایده  اینطوری نه

 همزمان دادم تکون و

 هااا باتوام الووو,دیگه بیدارشو ارشام:من

 سیدهنر متکا به سرم,ترم سرسنگین بخوابم منم_نخورد تکون اصن

 برد خوابم

  میزد حرف تلفن با داشت سرم باالی که ارشام باصدای
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 مکالمشو اما کنم باز و امچشم نداشتم دوست اما شدم بیدار ازخواب

  شدم متوجه

 جدید قرارداد پاى بزنم امضا من فقط میایم حتما اقاجون چشم:ارشام

 میوفتیم راه بالفاصله

 :..........اقابزرگ

 تازه,شهب چى که ارسین با بفرستم و زنم ها میزنید حرفا اقاجون ااا:ارشام

 اصن نمیره جایی من بدون,نمیکنه قبول یسنا بخوامم من

 :.......اقابزرگ

 زود چشمممم باشششش.نوکرتم نه,دیگه شماایم نوه خخخخ:ارشام

 میایم

 تو بدون من گفته کى,نزن حرف من جا خواهشا خودت طرف از:من

 ,,,,,,با میخواد دلم اصن,نمیرم جایی

 االن از,ندارى خوردن اب حق نخور اب بگم من,خورده گوه دلت:ارشام

 و پات نکن زهرمار خودت برای رو روزه سه_دو سفر این  بگم بهت

 ?شدى که منظورم متوجه,کنم مى خورد پاتو بذارى کج

 ?رفته اقاجون,کنی تحدید بلدى فقط که توام بابا باش:من
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 الممونمک اینکه به باتوجه رفته اقاجون نمیدونی باورکنم یعنی:ارشام

 ?دادى گوش هم

 ارک میزاشتن خب رفتن زودی این به چراصبح حاال,کردمااا  سوال یه:من

  میرفتیم باهم بشه تموم توام

 بااین پس دونن مى صبح و۱۱:0۲ ساعت شما داهات تو اگه:ارشام

 ارام و  و ارسالن بابا با۰:۱۰ ساعت سحر اقاجون گفت میشه حساب

 رفت

 !!بودم خواب تااالن من چى

 نای جلو دادم سوتى بازم اره وااااى انداختم نگاه و ساعت سمت  سریع

 هبزغال

  میکردی بیدار منم خب !!چى که حاال خب:من

 هبست ساکا میام رم مى من تا دیگه دهنتو ببند رفت سرم اه:ارشام

 ندارم وخیش که میدونی  میرم تنها خودم نیستی اماده ببینم و بیام,باشه

 پ

  بیرون زد اتاق از وقتی



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  211

 

 نکرد مرتب بعداز و پایین اومدم تخت از دادم بدنم به قوسی و کش

 و بیرون اومدم بودیم خوابیده توش ارشام و من دیشب  که اتاق تتخ

 خودم اتاق سمت رفتم

 پ

 بگیرم دوش بخورم صبحونه اینکه قبل بهتر

 ستینا تونیک یه برداشتن با و کردم باز هامو لباس کمد در همین برای

  تخت روى انداختمشون  مشکی شال و شلوار با و زرشکی بلند

  گرم اب حموم بسوی پیش

 عدازب دربیارم لباسام تا رختکن رفتم خودم و کردم باز و گرم شیراب

 عقب رفتم صدمتر داغیش از که دوش زیر رفتم لباسام دراوردن

  وااای سوختم ننه اوخخخ

  خودم شستن کردم شروع و کردم تنظیم و اب

 رو حله بدنم کردن  خشک بعد  کشید طول دق۰۲  همش حمومم

 دبازش در موقع همون بیرون رفتم کردم باز و در قفله و دورم پیچیدم

 هینننننن

 .....تو یسنا:ارشام
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 شونه ات پام انگشتاى از شو نگاه و کرده قط حرفشو من وضعیت بادیدن

 وضعیت ... این .... با ... من کردم داغ نگاهش از داد حرکت برهنم هاى

 ارشامم جلوی ...

  انداخت  من نداختها گل صورته تو نگاهشو و اومد بخودش من باجیغ

 وت انداختم و خودم و برداشتم لباسامو و تخت سمت بسرعت رفتم

 مبپوش لباسامو اومدم داشت نظرم زیر ارشام کمم فاصله تواین حموم

 زدم صداش خجالت با اروم جامونده زیرام لباس دیدم که

 ارشام:من

  هان:ارشام

 ادب بی گوریل پسرى هان  زهرمار

 میخواست دلم بدی بهم و تخت روی لباسای!!خب یعنی...میشه:من

 مگه ببرن شورت مرده ای ببلعه خودش با منو کنه باز دهن زمین

 عداونب,میشکست و سکوت قدماش صداى اخه تو بودى نرفته شرکت

 کمکم خودش ارشام که نه یا کنم باز درو موندم اومد در زدن در صدای

 کرد

 خودم راب میخواستی زیرررر لباسسسسس که بودی تو کنم فکر:ارشام

 پسندکنى تنم تو بپوشم که نیاوردم

  هاااا گیر بش کارم میدونه,بیشعور پسرى
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 ونتک دستش توی و زیر لباس که ارشامی از و کردم باز و در الی اروم

 در الی موند دستش که بستم و در محکم و کشیدم میداد

 از,یچه تو مال که دیدم اینقد نترس, کندی و دستم وحشی ایییی:ارشام

 رنگ تاااا بگیر سایز انواع

 کشید دستشو سریع که دادم فاصله یکم درو,ادب بى شعور بى

 سعی بیرون اومدم و پوشیدم لباسامو تمام تند تند,کردم قفل و در منم

 نیوفتاده اتفاقی کنم وانمود کردم

 که اهنگى همینطور و شدم نیمرو پختن مشغول و اشپزخونه رفتم

  خوندم شنیدم ماهواره از بتازگى

  مرنجان دلداده ی اشفته من قلب,جان ای

 بگردان تقدیر گردش و بزن دستی,جان ای

 ارشام حسودم تاریک چشمه شود کور تا,جان اى

  جان جان جان جان دلبرااا

  وای وای وای وای دلبرا

 های های های من های

 ,نموخونم ولی بلدم اصال من که اینجا اهان

  رشاما ی چشمه شود تاکور اخ



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  214

 

 وای وای های های,حاال

 ...... یه میدم خوشگلشو راست و چپ که حاال

 کشیدم خوندن از دست نفر ی خنده باصدای

 ونهش و بود شده سرخ خنده زور از که باارشامى که صدا سمت برگشتم

 شدم رو روبه ملرزید هاش

 میخندی بچى بگی دقیقا میشه وااا:من

  تووو شوتی خیلی دختر وااای:ارشام

 ها نداره تعادل اینم وااا_داد عصبانیت به جاشو خندش زود خیلی

  خوب دختر افرین شدی باهوش میبینم نه:ارشام

 یییهیی بدم انجام باید مساژور یک عملکرد رسیده بکجا کارم ببین

 پشمالو روزگار

 نزن نق پس شدى زور خودت ندى انجام تونى مى نکردم اجبارت:من

 بابا باش اه:ارشام

 میکنه چیکار داره دیدم نمى بود بهم تشپش چون

 اروم و کرد باز و سوتینم قفل و زد کمرم پشت و ای مایه بعدش اما

  بدنم دادن ماساژ به کرد شروع
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 شد کم بدنم کوفتگى واقعا بودم شده داغ دستش زیر

 شهب بیدار حسام بود شده عثبا دستاش حرکت و ارشام گرم دستاى

 من یتیظرف بى متوجه انگار ارشامم رهب تر پایین دستش داشتم دوست

 که شد

 نشدم متوجه فکرنکن درضمن کنه راث تا تا باش همینجور:ارشام

 خخخخخخ..ها

 خنده و  دز باسنم به سیلی که بالشت تو دادم فشار سرمو حرف بعداین

 رفت کنان

 هک پیش چندلحظه یاد باز واااى,زد اونم نمیگذره باسنمم از,بیشعور

  مبلندشد ارشام کردناى باصدا صبح باال زد بدنم رتحرا باز افتادم

 دو,   یک میشمورم سه تا یسنا بلندشوو:ارشام

 زورگو نمیخواد شدم بیدار اهه:من

 اهو تاریکی قبل نشه دیرمون بجمب نزن نق قیافشو خخخخ:ارشام

 برسیم

 

 یسنا

 که هایی وسیله میمونه است اماده که ساکا باشه:من
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 و پدرم اقاجون امادشو فقط است اماده ىهمچ,برداشتم من:ارشام

 دراورد

 وضع جلوتو که نداری  انتظار  کنم عوض لباسامو تا بیرون برو خب:من

 کنم

  اهلل و اسغفر_دیشب خوبه حاال:ارشام

 خاک یربگ تحویل خانوم یسنا بفرما,کوبید سرم تو و دیشب چه عوضی

 حقته بیاد سرت هرچی برسرت

 و سسروی سمت رفتم بگیرم دوش ستمنمیتون که سرم بخاطر اوووف

  بیرون زدم و شستم و صورتم و دست عملیات بعد

 داشتم دوست _ارایش اوووم_بپوشم لباس??یا کنم ارایش اول خب

 برسم  بنظر زیبا امروز

 داخل,زدم صورتم به بود پوستم تراز تیره درجه۱ که پودرم کرم

 هک شیدمک باریکی خطشمه تکمیلش برای و کشیدم مداد و چشمام

 شد تموم چشمام کار ریمل زدن با کرد وحشى و خمار و چشمام

 دش بیشتر هام گونه برجستگى که زدم رنگ اجرى رژگونه هامو گونه

 شد تکمیل ارایشم حالی بی رژ بازدن دراخر و

 چى خبببب شه فدام ارشام_گلووو بپر هلووو دختر توو چیشدی,جووون

 اهااا,بپوشم
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 ازش تابحال که ام اى سرمه مانتو با نگشر هم شلوار با مشکى شال

 ایم رمهسو کیف برداشتن با داشت شیکی و ساده مدل نکردم استفاده

 دیوار به خوردم که بیرون زدم اتاق از

  الهی شامار اییی  شدم ناقص نیوفتاده راه هنوز ببین,بگورت تف ایی:من

 کن باز کورت چشما بجاش من کردن نفرین عوض:من

 که سمتش برگشتم,امارش که این اه

 درسته دوستداشتم جذاب حد تااین پسرم۱ اخه ساختى چى خدااا وااااى

 بود من محو اونم بدم قورتش

 لوارش با بود باز هاش دکمه که روش مشکی پیراهن با سفید تیشرت

 لباسشو داشت عضالتش بوده کرده ترش جذاب مشکی رنگ,  جین

 میداد جر

 ودز سردراوردى شرتمم رنگ تا کنممی فکر,بریم شد تموم اگه:ارشام

 بجمب باش

 زدیم خونه از ولش_باشه پروو میتونه حد چه تا بشر یه اخه هووف

 عموض سرو درستی از اسانسور اینه تو شدیم اسانسور داخل و بیرون

 که میشدم مطمعن داشتم

 جلو بکشش:ارشام
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 هاا:من

 نکشیدم خودم تا جلو بکشش میگم:ارشام

 ینب و دستم و کشید جلو خشن و روسریم هک کردم مى نگاهش گنگ

 کرد رتمپ رسیدیم که ماشین به  بیرون کشید و گرفت بزرگش دستای

 شد سوار خودشم و داخل

 ردینک رعایت و کردی غلطا این از ببینم اونجام اگه یسنا, بخدااا:اشام

 ???فهمیدی میزنم تراش ریش با بلندتو موهای

 هب مشتی_نشنید من از جواب وقتی,شدم متعجب تعصبش  اینهمه از

 شد یکی دادش با ماشین بوق صدای که زد فرمون

 شدی متوجه,نیستم مگه باتو:ارشام

  نریم خواى مى اصن بگى تو هرچى اصن اره,باش اروم ارشام:من

 وقمعش و عاشق دوتا نقش رفتیم که اونجا دادم قول اقاجون به نه:ارشام

 کنیم بازی باید

 راه نمیخوای هست حواسم باش:من_شامار بشی عاشقم واقعا کاش

 بیوفتی

 دیمبو نرفته راه خیلی هنوز کرد روشن و ماشین و داد سرتکون ارشام

 _گرفت خوابم که
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 بخوابی، داری تصمیم االنم که خوابیدی کم:ارشام

 نم کردی اختیار سکوت ماشااهلل که توام,عادتمه چیکارکنم خب:من

  بگم چى

 زیر نداشت ازراىیل با االن بود هرکی االو دختر بگیر نفس پوووو:ارشام

 میگرفتن افتاب جهنم  افتاب

  نمیارم کم که بله درضمن,کن تو رانندگى لوس مزه بى هرهر:من

 دراز زبون خانوم ضعیفی ارشام برابر در اما:ارشام

 مدت به باخت هرکی,بیشتر کی نفس که این سر ببندیم شرط بیا:من

 بده انجام باید اونگفت هرچى ماه یه

  من شخصی خدمتکار خودتو و بدون بازنده و خودت االن از:ارشام

  قبول میکنیم شروع زووو با,باش خیال همین به:یسنا

 یک

 دو

 سه

 زوووووووووووووووووووووووووووووو:من

 باختم ارشام به من باختم_نفسم نههه وایییی
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 ووووووووو زووووووووووووووووووووووووووو:ارشام

 براش بودم چیده برنامه چقدر شانس بخشکی لعنتی وای

 دراز زبون خانوم مبارک جدید شغل:ارشام

 ?مدرکت کو?شرط من,زنى مى حرف چى راجب نمیاد یادم:من

 دست بود بفرمون دستش که همونطور ارشام زدم که و حرف این

 بعداون و جیبش سمت برد دیگشو

 ...بیشتر کی نفس سراینکه ببندیم شرط بیا

  میمونهن حرفی خب:ارشام

 بدجنسی خیلی:من

 و تهران نه خوبه همینش شمال هوایی عجب میومد بارون داشت وای

 الودگیش و ترافیک

 بودم زیبایی همه این محو درخت پراز بود قشنگى های جاده

 القهاقابداخ این مامانی ببین ?میبینی منو دارى طلوع مامان,گرفت دلم

  دامادته

 وقاتا بعضی درسته مامان,کنه تماذی دامادت زارى نمى میگفتى یادت

  دارم دوسش اما اعصاب بی و خشن
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 یادت که نفشت رسیدیم که بلندشو دراز زبون خانوم هووی:ارشام

 نرفته

 شده شروع باز سردردم,بود شده کوفته ماشین تو حسابی بدنم اوووف

 بود

  است جاده که اینجا,خونه پس کو وااا:من

  ویالییم دم که نگفتم هااا نوبره خنگم  زن بابا:ارشام

 ولط زیاد که رفت قنج دلم ته کرد خطاب زنش و من اینکه از نمیدونم

 نکشید

 صوری زن البته:ارشام

 اوتمتف بی دادم نشون خیس جاده به کردن نگاه ب و خیلی شدم ناراحت

 بود بپا اشوبى چه دلم تو خدامیدونه اما

 شده کم نماشی سرعت از کرد هدایت راست سمت به ماشینو ارشام

 ودنب گرفته قرار هم از زیاد فاصله با ویالیی تاخونه0 فقط اطرافش بود

 داشت شیکی خیلی نمای  بیرونش که زیبایی بسیار خونه جلوى ارشام

 نگهداشت بود بیشتر خونه دوتا اون از بزرگیش  و

  کرد باز و در ساله۰۲ حدودا مرد یه که زد بوق ارشام
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 االچیق تو همه رسیدید بموقع مدیداو خوش ارشام اقا سالم:جابر

  منتظرتونن

 بازکن درو باشه:ارشام

 ماشین ارهد حقم البته بودم بیل دسته اینجا من رفت و داد سرتکون جبار

  بود دودی هاش شیشه رشام جدید

 نماشی کنار اونجا و داخل برد و ماشین ارشام کرد باز و در که جبار اقا

 که بشم پیاده خواستم من کرد پارک ارسین

 از یوکالفگ کشید موهاش الى دستشو که کردم نگاهش منتظر,نذاشت

 میکردم حس رفتارش تک تک

 بمن بگى میخوای چیزی ارشام:من

 باشه کنى دوری ارسین از میتونی که تاجاى کن سعى:ارشام

 ادمد تکون و سرم بیارم نه حرفش رو نتونستم میزد حرف اروم خیلی

 مطمعن انگار دادم فشار و گرفتم و بود پاش رون روی که دستاش و

 ,بست اروم چشامشو و شد

 داشتیم تاخیرم,بریم بهتر خب:ارشام

 بریم بهتر موافقم,میکشه و من ارام خخ:من
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 ستاید حصار دستام که میرفتیم باهم قدم هم و بیرون اومدیم  ازماشین

 ىرو لبخند شد عثبا همین و داشتم امنیت احساس شد ارشام مردونه

 یادب لبام

 یناول اینم?باشه میکنی تایید فقط تو و میزنم حرف من اونجا:ارشام

 نرفته یادت که شرطمون!دستورمه

 سر سرتا ارشام این  کردم امنیت حس کردم بیجا خیلی من اصن

  ناامنیه وجودش

  بدجنسی خیلی اما باشه:من

 تو خندى مى ناز چه فداتشه نداشتت عمه واای_خندید اروم ارشام

 نرسه بهت دستم دعاکن میکشمت یسنااااا غغغغجیغ:ارام

 هاااا ان دیوانه خانوادتن اینا خودااا یاااا

 شدم قایم و ارشام پشت دوییدم

  نداشتم بمیره ارشام,نداشتم انتن اراشام بجون:ارام

 دوست جون چه خهخخخ,گرفت ازم میشگونى ارشام گفتم که اینو

 دز بدنبالش_نگرانى ردمم بندازید اولتونو همراه خطای میمردین:ارام

 زیرگریه

 مداد حرکت پشتش و دستم ارم و کردم بغلش سمتشو رفتم بادو
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 بسه بشم اشکات فدا کردم غلط خواهرى:ارام

  دیه بسه من جون ارام

  کردم می ن,یه   ر گ, که که منه:ارام

  کردی فراموش و من دیدی داداشتو زن چطور داداش وروجک:اراشام

 فهک بود افتاده فکم که بمنی و ارشام بغل رفت و کرد شوت منو ارام

 دراورد زبون پاچم

 گرفت خندشون من خنده از دوتام اون پوکیم خنده از

  گلم عروس سالم به:اقاجون

 اقاجون سالم:باهم ارشام و من

  سرودین گروه عضو بودین نگفته:ارام

  سالم نکن اذیت و جان یسنا ارام:شد اضافه مون بجمع ارسینم

  داد دست و جلو رفت ارشام

  خوبی ارسین داداش سالم:من

 (کرد نابود و عاشق ارسین جملش باهمون نفهمید) 

 باجازه:ارسین

 شد بد حالش یهو چرا_این شد چش واا
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 داریم مهمون شب کنید استراحت اتاقاتون برین بهتر: اقاجون

 هرکى میگن راست داریناا حوصله شما دست از اقاجون وااای:ارشام

  باال رهب سنش

 دخترم بیا ارام بریز مزه کم برو حخخخ:اقاجون

 باجازه اقاجون:من

 دبو بیرونش از قشنگتر داخلش خداا وای شدیم خونه داخل ارشام با

  بودم زده حدس درست

 شده انچیدم تجمالتى بس شدى شاه قصر وارد انگار و بود بزرگی سالن

 بود

 کرد ازب و اتاقی در ارشام که باال رفتیم باال مارپیچ هاى پله از ارشام با

 خخخ رویایی چه وای

 عوض و لباسم بلندشدم بودم شده خسته خیلی انداختم تخت رو و خودم

 کردم حس ارشام حضور سرم پشت که کنم

 که دادم هولش نبود مترم میلی یه فاصلمون_توهمه اخماش چرا باز

 عقب رفت حرف بدون

 شده چى دیگه باز:من

 بدم پس جواب توام به باید:ارشام
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 سپ داره کاناپه خواب اتاق میخوابم من تخت این روی:نزدیکش رفتم

 ...واال منه حرف حرف گیره بمن کارت چون

 کش از بغلش شدم شوت که کشید دستمو بدم ادامه حرفمو نذاشت

  لبمو دردش از که کشید و موهام کردم باز  ممکن حد این اخر تا چشام

  گرفتم گاز

 رفح اینکه اول:گفت شمرده و اروم صورتم تو و دکر نزدیک سرشو که

 مرغای که بیارم سرت به بالیی یه همینجا نکن کاری یه و بفهم دهنتو

 کنن گریه حالت به اسمون

 ورىبخ تونى نمى گوهى هیچ گفتم لب زیر و رفتم بهش اى غره چشم

  شنید که

 هک کردم مى نگاش منتظر_گذاشت صورتم طرف دو دستاشو روم اومد

 دراینق گذاشت لبام رو لباشو معطلى بدون و اورد نزدیک سرشو ومار

 به که یا تشنه ٽم وحشیانه ارشام اما کنم کارى نتونستم بود ناگهانى

 و میدفه که اوردم کم نفس بود لبام بوسیدن مشغول باشه رسیده اب

  کرد جدا لبام از گاز یه با لباشو

 و کرد قفل سرم باال و مدستا دوتا و گرفتتم محکم که برم در خواستم

  روم افتاد

 بسه ترخدا خوردم گوه ارشام:من
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 دیره خوردن گوه برا:ارشام

 کرد شروع خشن و دار اب و لبام رو گذاشت لباشو دوبار حرف باین

 الهن ارشام دهن تو که شد کردنش بازى مشغول و پام ال برد و دستش

 انگار بود بامن شانس اما بده ادامه دوباره خواست که کردم

 بخورید عصرونه بیاید گفت بیداریداقاجون یسنا:ارام

  بیرون زد اتاق واز شد بلند روم از بالفاصله ارشام

 ناخوادگاه اوریش بایاد میسوخت تنم روی ارشام دستای جای هنوزم

 حرکت دستمو بود کشیده دست ارشام که هرجا و کردم باز و پاهام

 چهره اون بعداز و شد ازب در یهو که نبود خودم دست حالم دادم

 ارسین متعجب

 زدم جیغ دستم به ارسین متعجب چشماى و الپامه دستام االن من یاخدا

 هنوز همشخص تندشدش نفسای صدای از اما نمیدیدمش پتو زیر رفتم و

 اینجاست

 چخبر اینجاااا:ارشام

 ارشام_شدم بدبخت واى

 ...نا خیلی کردی شروع زود خیلی:ارسین

  مزادهحرو خفشو ارشام
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  شدن درگیر باهم ارسین و ارشام دیدم که بیرون اومدم زیرپتو از

 میکردی چیکار من زن اتاق تو شرفت به تف ارسین:ارشام

 میومد فرود ارسین صورت تو که بود ارشام ضربات بعداون

 من جون ارشام کشتیش نزنش نکرده کاری بخدا ارشام:من

  دارمن ارسین بنام درىبرا دیگه میرسم بعد توام حساب خفشو:ارشام

  چخبر اینجا:اقاجون

  داداشی شدی شکلی این چرا ارسین وای جیغغغ:ارام

 مراهه افتاده سری با اقاجون به رو و کرد بغلش ارسین که گریه زیر زد

 رفت ارام

  مزنت,چى جریان بگو پس بوده تو کار میدونم ارشام باشمام:اقاجون

 بزن دحرف کردی لبم به جون,نداره برو رنگ

 وضیحت براتون بریم اقاجون:انداخت بهم مخصوصشو برزخی نگاه ارشام

  میدم

 شنیدم اقاجون صدای که میرفتن داشتن

 بزرگه عروس برا باال اتاق ببر ابیموه  خانوم کبری:اقاجون

 اقا چشم:خانوم کبری
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 وندمیلرز تنمو بیاره سرم بالیی چه قرار ارشام که این به کردن فکر

 گذره  نمی براحتی اینکار از ارشام میدونم

 شده خوب ارشام تازه کردی خراب مسافرتمو ارسین بتو لعنت

 کن کمکم خودت خدایا_بود

  بفرمایید:اومد در صدای

 رنگت و کیک و میوه اب این بخور خانوم عروس سالم:خانوم کبری

  ماشااهلل, ماشااهلل:داد ادامه که  گرفتم دستش از_ پریده

  میمونید ماه لثم اکبر و اهلل هزار

 قشنگ چشماتون:زدم لبخند چشماش صداقت و سادگى همه این به

  میشم معذب اینجوری صداکنید یسنا و من خانوم کبری میبینه

 خانوم میشن ناراحت اقا اما: خانوم کبری

 صداکن یسنا همون منو شما نمیشن ناراحت:من

  برسم بکارام برم من مادر باش:خانوم کبری

 کیک و ابمیوه بابت تشکر بازم باشید راحت:من

 مادر جونت نوش:خانوم کبری

 کردم تعجب دیدم شمارو که اول راستش:داد ادامه که میرفت داشت

 باجازتون داری شباهت خانوم به خیلی



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  231

 

 میشنیدم اینو نبود بار اولین

 که میدونم اسمشو فقط ببینم و ارشام مادر عکس دوستداشتم خیلی

 کرده فوت بیماری رٽراب کمی سن تو و بوده مارال

 میگذره رفتن اقاجون با ارشام که زمانی از بود مشغول فکرم خیلی

  حساسه ارسین روى ارشام چرا اصن

  شدم فکرا این بیخیال

 کت یه_بگیرم دوش برم بهتر پس برسم نمیتونستم که بجوابى چون

  بلندیش که دامنش بهمراه

 شد خشک هوا رو بهش نرسیده دستم

 بدی جون بزنمت اینقدر همینجا االن دارم وستد خیلی:ارشام

 حیف اما حرومزاده

 اریک تقصیرم  بی من من بخدا امم ش  ار:بودم افتاده لکنت به ترس از

 از که کرد حمله سمتم گفتم که اینو میگم راست مامانم روح به نکردم

  گذاشت دهنم دور دستشو که,کشیدم جیغ ترس

 خفشو پس یسنا میکشمت بخدا دربیاد صداات:ارشام

 شهبا میکنم خورد دندونات دربیاد صدات بردارم و دستم خوام مى االن
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 واقعا ونچ دادم تکون و سرم تند تند همین برای بزنم حرف نمیتونستم

  کردم مى خفگى احساس ام طرفى از

  کشیدم عمیق نفس چندتا برداشت دهنم از دستشو

 قتىو بخدا ارشام:گفتم میگشت چیزی دنبال من کمد تو که ارشامی و

 ر منم شد باز در یهو که بودم کشیده دراز تخت رو من رفتى

 خفشو نگفتم مگه:ارشام

  سرشه تو فکرى چه یعنی بود من های شال از یکی دستش تو

 لقف و در بجاش اما بیرون بره خواد مى فکرکردم در سمت رفت ارشام

 بکشه منو میخواد واقعا نکنه ترسیدم_کرد

 وهمون بگی بعد به ازاین تو هرکاری اصن,کردم غلط اترخد ارشام:من

  میدم انجام

  کردى فراموش,نمیگذره کارى هیچ از ارشام هه:ارشام

 شال با و دستام پشت از و سرم پشت دیوار به چسبوند منو حرفش بعد

  بست محکم

 که نم اخه لعنتی ارشام میکنم التماست میکنی چیکار دارى ارشام:من

  نکردم کاری
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 ونا تو من نباید که بود این مهم_نیست مهم برام:کشید موهامو امارش

  میدیدمت وضعیت

 مبردت کشون کشون و بست و دهنم باچسب که بزنم حرف خواستم

  حموم سمت

 هک دربیاره چاقوشو بودم منتظر لحظه هر نشوند و من رختکن قسمت

 شدم شکه بعدیش باکار

  هباش بدتر برات مردن از میکنم یکاری اما نمیکشمت نترس:ارشام

 حرفش این بدنبال

 تسم رفت که دستش  بعد دراورد و تیشرتش  حرفش این بدنبال

 کمربندش

 شد نامنظم نفسام

  پایین این منم میبینی خدایااا نهههه فهمیدم منظورشو حاال

 باشه تتجرب ترین مرگبار و بدترین تجربت اولین میکنم کاری:ارشام

 و مبست و چشام بود ایستاده جلوم شرت یکبا حاال دراورد و شلوارشو

  دادم باریدن اجازه اشکم به

 تقسم و من داد جر تنم تو و لباسام و سمتم اومد  بمن بیتوجه اون اما

 انعشم نتونستم کردم هرکاری کنم کاری نمیتونستم خوابوند رختکن
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 مارشا جلو زیر لباس با  فقط من حاال اورد در شلوارمم باالخره و بشم

  دمبو

 نکردم کاریت که هنوز کنی گریه تا مونده هنوز:ارشام

 و کرد باز و سرد اب شیر حموم تو برد و کشید موهام حرفش بدنبال

  بود فرسا طاقت سرماش گذاشت زیرش و من

 حموم اىه کاشی به و بیرون کشیدتم که رفتم مى حال از کم کم داشتم

  چسبوند

 پس یبود فرصتی همچین الدنب میدونم ببری لذت خودتم بهتر:ارشام

 کن رو استفاده نهایت

  شدم این چیع عاشق من اومد درد به قلبم نامردیش همه این از

 اشلب که بزنم حرف خواستم کرد باز و چسب و دهنم جلو اومد دستش

  کرده خفه گلو تو و صدام

 وسیدمیب خشن نبود رفتارش تو ظرافتى هیچ میبوسید دار تب و داغ

 شارشف و هام سینه سمت برد دستشو میشد کنده اشتد لبام که جوری

  دراومد اخم درد از که داد

 ادافت هام سینه جون به و داد جر سوتینمو و شرت و شد تر وحشی که

 جلو ودستش که بزنم داد خواستم داد مى فشار و بود گرفته نوکشونو

 گردوند برم و گذاشت دهنم
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 نوزه حرفش میارم سرت این از بدتر واال,باشى ساکت بنفعت:ارشام

 دش عثبا دردش که کرد واردم  خشک انگشتشو که بود نشده تموم

 که کنم سفت و خودم

  کننن شل رومزادهح:ارشام

 برداشت دستشو که گرفتم گاز دستشو

 وحشی اییی:ارشام

  نزن بهم یفتوکث دست خفشو:من

  میشه تموم برات سنگین حرفت: ارشام

  وظیفته نیست نامردی اسمش زهتا ندیدی و ارشام نامردی هنوز

  ودب نگهداشته پشت از داستام خودش نیوفتم اینکه برای کرد خمم

 نداشت فایده کردم التماس هرچى

 مدهن دور دستشو که بزنم داد خواستم ازپشت  التش کردن وارد با

  گرفت

 کبود داشتم حتم که میزد باسنم به سیلی هربارم و کرد مى واردم  خشن

 میشه

 بشوا گرمى که برام بود نمونده جونى دیگه بود کرده پر و حموم نالش 

 کردم حس داخلم
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 بود کرده خالى پشتم همشو اشغال

 و تمشست خودش  و کرد باز و دستم و داشت نگهم که میوفتادم داشتم

  داد غسل منو هم و خودش هم

 ورمد گرفت حوله و  کمد تو از اتاق بردم لخت و گرفت منو بغلش تو

  شد کردنم خشک مشغول و داد درازم ختت رو و

  لختم االن نبود مهم

 ارشام پشت از ساعت۱ بود نمونده پام تو جونی داشتم درد خیلی

  بود مشغول

 نمیتونم بادیدنت االنم اما داشتم رابطه باهات ساعت۱ بااینکه:ارشام

  بگذرم ازت

 بیرون برو متنفرم ازت,نامردی خیلی:من

 که هاونوقت هست دورت ارسین بازم ببینم کنممی زمانی نامردیو:ارشام

 نمیگذرم دخترانگیت از

  برم راه تمنمیتونس نشد که بلندشم خواستم بیرون رفت حرفش بدنبال

 شد باز در که گرفت اوج هقم هق بایاداوریش

 وت اتاق ارسین زد و ارسین چراارشام یسنا بدی توضیح میخوام:ارام

 ینجاا چخبره بگو د میکرد چیکار ارشام
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 که میخواست و جوابی من از اما میدادم حق بهش بود عصبانی خیلی

  بودم دنبالش خودمم

 النا بشین اینجا بیا چیع قضیه دونم نمى خودمم بخدا باش اروم ا:من

  عصبانی

 جواب از قبل جان  ارام:من-نشست کنارم روتخت و اومد  شد اروم انگار

 تو حرف برای

  و املباس  کنی کمکم میشه بلندشم تونم ىنم اومدم حموم از تازه من  

 بپوشم

 بود رفته کنار روش از حوله که برهنم بدن به و نگاهش ارام

 ارشامه کار ها کبودی این داشتین رابطه شما یسنا:انداخت

  وحشی.گفتم اروم زیرلب,کن نگاه خوب برادرتو هنر اره:من

 اومد و املباس کمد سمت رفت همینطورم و داداشم نگو:باخنده ارام

 سمتم

  پاشى تونى نمى چرا حاال:ارام

 یاب شما جان ارام:من  سوالش این با کنم خفه و ارام االن داشتم دوست

 بیهوا نیومده یکی تا کن کمکم

   نگو نگى نمیخوای مارو نزن حاال بابا باشه:ارام
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 تمداش درد هنوزم اما بود شده کمتر دردم پوشیدم لباسام ارام باکمک

 که ىچ  اون ارام:گفتم بود شده خیره یجا به و بود ساکت که یارام روبه

  بگى بمن خواى نمى کرده مشغول فکرتو

 رفک ارسین حرفای به دارم راستش:انداخت بهم و غمگینش نگاه ارام

 یکردم تکرار لبش زیر مدام حرفیو یه همش بودم کنارش وقتی میکنم

 رسممیت خیلی یرونب زد اتاق از وضع باهمون کنه تحمل نتونست اخرم

 یسنا

  دختر کردى لبم به جون بوده چى حرفا اون,میگفته چى خب:من

 مدام داخل بردم و ارسین وقتی:گفت باالخره اما بود دل دو انگار ارام

 من فتمیگ-بکنه و کاری همچین نمیتونه ارشام نه_نداره امکان میگفت

  دیدم خودم

 اما بده ادامه بودم رمنتظ کرده چیکار ارشام یعنی کردم تعجب خیلی

 شد ساکت و نداد

 بین رازی و رمز یه شدم متوجه اینا همه از راستش,چى دیگه خب:من

 هک اینى به ربط بی ارشامم نامفهومه حرفای اخه هست ارسین و ارشام

 گفت چى دیگه نیست گفتى

 ردمک فکر ببخش منو یسنا هوووف_بیرون زد اتاق از دیگه هیچى:ارام

  مربوطه تو به همش اینا
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 درک_میکردم و فکر همین بودم تو جای شاید منم اما شدم متوجه:من

 عزیز برات خیلی ارسین میکنم

  چلوندم حسابى و شد اویزونم حرفم این بعداز ارام

 تعادل خانوادتن همتون  گردنم اخخ کردى خفم کن ولم ارام اه:من

 هااا ندارین

 اینان خاله داریم نمهمو امشب برو دارما الزمش و زنم کن ول:ارشام

 ...با

 شد بلند موبایلش زنگ صدای که

 ودتباخ هم و گفتم مدارکی اون میای داری ببین,پس تو کجایی:ارشام

  باشه بیار

........ 

 منتظرم داداش باش, نزن زر کردی شروع تو باز اه:ارشام

...... 

 خط پشت ارشام داداش بود کی:ارام

 که بودم خیره ارشام دهن به منتظر

  میان دارن کیارش و سهیل باشه کى دارى انتظار هیچى:رشاما

  شد خارج اتاق از دو با و کرد ماچ منو,میگى راست داداش وااای:ارام
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  بده شفا اینارو خدا واى

  داری درد:ارشام

 بیرون برو میخوره بهم ازت حالم نداره ربطی بتو:من

 ازب االنم,دادم اخطار بهت بودی خودت مقصر نکن عصبیم یسنا:ارشام

  لعنتی میکنی عصبیم داری

 ختت زدم و ایستادم جلوش_برم راه درست نمیتونستم اما بلندشدم

 سینش

 بدم یحتوض بذار گفتم چقد نکردم کارى من گفتم چقد بهت لعنتی:من

 هااان

 بود گرفته و چشمام جلو خون نبود  خودم دست باورکن:ارشام

  یرونب ببر کذایی اتاق این زا و من کن لطفی یک بهم طقف نده ادامه:من

  ریختن اشکام کرد نامردیش باتموم ارشام که کاری یاداوری با

  یسنا زنیمی اتیشم داری, نکن گریه لعنتی:کرد بغلم طاقت بی ارشام که

 ودب چسبونده بخودش و من سفت اون و  بودم گرفته جا ارشام تواغوش

 من متنفرم ازت گفتم دروغ بخدا ارشام_دارم دوستش مردو  این من

 دارم دوست
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 افتاده پا پیش موضوع هر براى دیگه:کرد جدا خودش از و من ارشام

 کرد پاک انگشتش باسر اشکامو خودش_ هااا بریزن نبینم اى

 بخند حاال:ارشام

  میبود همینجوری اخر تا میشد چى,شدم  ارشام مهربونی  همه این غرق

 ىدار درد نگفتى  تاقاا از یکی میریم کن جمع وسایالتو برو:ارشام

 پایین انداختم و  سرم و کشیدم خجالت

  بکشى بلدى خجالتم مگه دراز زبون خانم:ارشام

 من خوردن حرص از زد قهقه که سینش تخت زدم بامشت

 میدادی جون زیرش داشتى قبل چندساعت تا رفته یاد احمق:وجدان

 باش داشته بنفس اعتماد یکم نده وا زود

 و سینش تخت زدم تصمیم بااین_میگی سترا جونم وجدان اره

 و میگذرم کردی باهام که  کاری از کردی فکر حرفا بااین هه:باپزخند

 چیزیو منم و نشده عوض هیچى شایانفر اقاى نه?میکنم فراموش

  روانی روانی تویک نمیکنم فراموش

 ال تو یسنا:بوده شده شک ارشام

  بشنوم خوام نمى هیچى هیسس ساکت:من
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 تا هدیگ لطفا چیزی یک راستی:میرفتم داشتم حرفم این نزد بعداز

 خوره مى بهم ازت حالم واقعا چون نیا من سمت یفکث بازی این اتمام

 از دبای خودمه تقصیر شدما سبک چقد اخششش بیرون زدم اتاق در از

 و دوستداشتن این  باید نمیکردم سکوت میکرد که و هرکاری اول

 بشه عاشقم امارش که کنم کاری و کنم مخفی

  باشه نداشته وجود غروری که میشه تو عاشق زمانی اون:وجدان

 کنم کالفه و عصبی و ارشام که کنم کاری باید خودشه اره

 منظره هم بود بزرگتر هم قبلى از بود گفته ارشام که اتاقی به رفتم

  تر قشنگ بیرونش

 تق تق

 بفرماید:من

 دماور لباساتونو مادر جان یسنا: خانوم کبری

 حتما رسف بعداین باشه یادم,بود شده تنگ زدنه صدا این براى دلم چقد

 زهرا بهشت برم

 

 ینممیچ خودم بمن بدینش کشیدین زحمت چرا شما خانوم کبری اوا:من

 نکنه درد دستتون
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 برم من ندارى کارى اگه بود وظیفم مادر حرفیه چه این:خانوم کبری

  مهمونا از پزیرایی

  کی سمبپر میشه!!مهمون:من

 غیبتشون مادر که نمیدونی اومدن شون ارشام اقا خاله:خانوم کبری

 اقا نیست اخ میزنن زبون زخم هی اومدن که موقعی از اما نباشه

  شدن کالفه ارشامم اقا همونه برا نگرفته استغفرااهلل...دختر

 ریدب میتونید خانوم کبری باشه اینطور که:من_ها عوضى کردن غلط

 میام االن منم

 میومد ابحس به رغیبم یجورایی ببینم دخترخالشو داشتم دوست خیلی

  کنم خوشگل حسابی باید پس

 عوضش ندادى شانس اگه_طال دستت خداجونم ساختى چى وااااى

  دادى خوشگلى

  کرد گل شتیفتگیتد خو باز:وجدان

  کردم نگاه دقیق وضعم سرو به_ساکتشو اه

 سفید های صندل با بود شزیر که سفیدی تاپ با گلبهى شلوار و کت

 کردم کاملش
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 اتو و بلندم موهای و بودم کرده پیاده صورتم روی ام ملیحی ارایش

  نندازم شال داشتم تصمیم کردم رها ازادانه و کردم

 مهه که اومدم پایین ویال هاى پله از خانومانه خیلی و بیرون زدم اتاق از

 زدم پزخند ارشام متعجب چهره به شدن ام متوجه

 از جواهر و طال باشه که  میخودر ساله۴۰ حدود که زنى سمت رفتم و 

 بود شده اویز گردنش و سر

 که ببوسمش خواستم کردم دراز سمتش و دستم

 خوردم سرما من نه:مهین خاله

  خونسردی با اما شدم ناراحت راستش

 بهم االن تاخیر بابت میخوام معذرت اومدید خوش جون خاله سالم:من

 میرسیدم خدمت این از زودتر واال اومدین که دادن خبر

 نیومدم خودم بگو کردیم باور ماهم و گفتى تو هه:دخترمهین

 نیست اینطور اصال نه:من

  ىکرد عوض پاپتى دختری این به و من مژگان:ارشام به رو مهین خاله

 تا و بختبد و بیکس شنیدم,داره حسابى و درست ننه بابا نه که دخترى

 نه میکرد بازی خاله باید دختر این اخه نخونده درس سیکل
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 وناحترامت اما   درست بازم ارشامید خاله درست مهمونید کنید بس:من

  میگید چى دارید که بدونید و نگهدارید خودتونو

 ....بم تو:مهین خاله

  نشده تموم حرفم:من

 ازدواج بامن و نکرده ازدواج شما دختر با ارشام که نداره ربطی بمن

 سالمه۱۱ من و قنداق تو هنوز که میگن کسى به بچه  مندرض_کرده

  اقاجون روبه حرف این دنبال به

 باجازتون اتاقم میرم من اقاجون:من

 کنن صدات شام موقع میگم عزیزم برو:اقاجون

  اون  مطابق که شدم اتاقم داخل و باال رفتم تند پله از

  اصن بزرگترته با برخورد طرز چه این:ارشام

 حسن حضور نخواستمش من گفته کی_زدی تو که بود یاییحرف اونچه

 ....عثبا تو

 باشه یشاک باید که اونی:زدم سیلی بهش محکم و کنم تحمل نتونستم

 توقاحت همه این از  منم کنه حمل و سیاه شناسنامه یه قرار اونکی منم

 بیرون گمشو میخوره بهم حالم
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 فقط ونا ولی بده فحشم حداقل یا بزنه داد,بزنه کتکم بازم بودم منتظر

 اام  بره که بکشه و دستگیره  خواست در سمت رفت و کرد نگاهم

 شد منصرف

 ندارم باهات کاری بعد به این از:ارشام

 یعنی نداره کارى باهام گفت.کردم نگاه ارشام خالی بجای متعجب

 روش گذاشتم یراثت اینقدر

  گذاشته یراثت روش من حرفاى اما نه تو:وجدان

  تو کجایی جونم نوجدا به

 پیش برم بهتر مونده خیلی شام موقع تا هنوز سررفت حوصلم وای

 بیرون دمز اتاق از  بمونم اتاق تو نیستم مجبور اینکه از باخوشحالی_ارام

 خب,اتاق دومین راست سمت  رو راه ته بود گفته ارام خب

  شد باز بشدت در یهو که زدم در و ایستادم اتاقش در پشت_یافتمش

 اوووم, وایی نیستم اماده من واای?اومدن مهمونا برسرم خاک وای:امار

 شدم بدبخت یسنا چیززز

 میکنی ردیف چیه اراجیف این شدی دیوونه ارام:من

  هنوز نیومدن مهمونا نه

 تو یامب نمیکنی تعارف_تو پیش بیام گفتم بود سررفته حوصلم,
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 سنای راستش که ماد برا نمیمونه حواس عزیزم تو بیا ببخشید اوا: ارام

 تمام با اونم اما دارم دوست و سهیل من اما نه یا شدی متوجه نمیدونم

 هرکاری,نیست اون از کمتر نباشه ارشام بیشتراز اگه مغرور شوختبیاش

 اما میکنم

..... 

 اما_بود تابلو کال شدم متوجه سهیل درمورد احساست راجب:من

 تبه همینقدر میتونم ماا  نمیدونم  اخالقاتش و سهیل مغروری درمورد

 کنم مى زندگى یکیش با دارم منم کنم مى درکت که بگم

 یارهم الکی های بهونه و عصبانی ارشام وقتی میکنی چیکار تو خب:ارام

 دعوا برای

 اییسن یه امروز اما بودم خور توسری و میومدم کوتاه اوایل راستش:من

 سهیل هب بتنس کنى محلى بى کن سعى توهم دادم نشون بهش و دیگه

 باشه قدم پیش اون بزار دادن سالم تو و

 ?چى  شد بدتر و نشد بهتر اما:ارام

 یجورایی براش دادى نشون بهش و عالقت همش چون نترس نه:من

 کردهن الزم االنم عشقتتو ببین و بیاد بخودش بذار, براش شده عادى

 شیک اما باشی ساده کن سعی کنی ارایش قلم هفت

  ماهی خیلی یسنا معاشقت وااای:ارام
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   رفوالدز دختر و مادر پیش برم من! عاشق خواهرشو نداشت قابلتو:من

  برو عزیزم باش گفتى گل بارون بوسه دهنتو اخ:ارام

 ودب گفتى که ایی برنامه همین  بخاطر ام سرنکرده شال این راستی

  دیده کجاشو جونت داداش هنوز بله:من

  خنده زیر زدیم ارام با

 دختر و ارشام بجز پایین سالن سمت رفتم ارام به الزم اتسفارش بعد

 هک برمیداشتم قدم اروم سمتشون داشتم نبودن کسی عملیش خاله

 شنیدم صداشونو

 وبت هیچیش اونکه?کردى ازدواج دختر بااون رفتى چرا ارشى:مژگان

 که ما حسابى و درست سواد طبقاتى لحاظ از نه و فرهنگى نه نمیخوره

 نداره

 که گفتم مژگان کن بس:ارشام

 بعدش و کرد کثم که شد حضورم متوجه  ارشام انگار

 ینا به راضى من که گفتم چندبار بیشتر بهت که من عزیزم:ارشام

  کرد مجبورم اقاجون نبودم وصلت

 رخیمبچ تا بچرخ باش اما میکنی چیکار من با داری ارشام نامردی خیلی

  کردین خلوت خوب پسرخاله و دخترخاله که میبینم به:من



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  248

 

 و شخود کنه دختر که انداختم نگاهمو ارشام به پزخند با حرفم بااین

  کرد ارشام گردن اویزون

  باغ وت بریم عزیزم نیست بهتر شد سنگین هواش اینجا ارشام:مژگان

 نداریم بیشتر که دخترخاله۱ نه که چرا البته:ارشام

 رفتن باهم و بوسید و ارشام گونه خوشحالى با مژگان

 داشتم حضور من که انگار نه انگار

  امارش همن عاشق اونا کنار بکش زندگیشون از پاتو بهتر:مهین خاله

 کنه نمى عوض تو مثل داهاتی دختر یک با و من دختر

 باشید شه مى خارج دهنتون از که حرفى متوجه بهتر خانوم خاله:من

 دمیخوایی زن یک از شما شوهرمنه االن ارشام میگید چى بفهمید

 مدرک هبلک پولى زیبایش اینته که دختری به و هه ??ببخش شوهرشو

 بااجازه پولى تحصیلیشم

 النس سمت برم خواستم,خونده کور اما  شم مى خفه کرده فکر البد هه

 همین برای  چخبر ببینم شدم کنجکاو نذاشت بیرون از خنده صداى که

 ملتح تونستمن ایننن من خدای وااای  که ویال   ورودی در سمت رفتم

 دلم وای اخخخخخ خنده زیر زدم و کنم

  کنه زتجاو بهم میخواست  واال قدیم سگاى سگم دیگه نخند داش:سهیل

 سگ ماده
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 کن تعریف دیه یبار داداش جون:ارشام

 داشتیم اباب:  میکردسهیل تعریف و اکشن فیلم یه داشت انگار که سهیلم

 اقا کرده پر چاى با و من مخزن عادتش طبق مامانمم توراه میومدیم

 زدم نیاوردم طاقت اخرم راست هى چپ هی دیدم_ نبینه بد روز چشت

  کنار

 کرف  اول شد خیس باسنم دیدم که بودم مشغول هاا تپه پشته رفتم

 جوریچ نفهمیدم دیدم و سگ که برگشتم نه دیدم که پاشیده اب کردم

 کرد خوشگل مارو پشت و رسیدی اخرشم که باال کشیدم

 ای بکشم خجالت دونستم نمى که کرده پشتشو دوباره فشبعدحر

 بخندم

 لىو,رفته در سگام پیش امارت,رفتی دست از داداش سهیل وای:ارشام

 هااا بودی ترسیده اى

  شیر یه مث بود که مامان داداش جون نه من: سهیل

 شیر کن نگاه میگه راست جان ارشام  اره:سهیل مادر خانوم پروانه

 و پسرم

 داىص او مطابق که کرد پلى و فیلم و کرد روشن و گوشى حرفش بعد

 بلندشد سهیل های فریاد و داد

  گرفتى اشتب شوت با و من زنیکه برو هررر,هووش:سهیل
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 بجز بخونم نمازامو دم مى قول ارشام داداش بجون کردم غلط خدااا

  صبح

 اااااا دیگه برو سگ توله

 کش مادرش دست از و گوشى سهیل که بودن شده پهن خنده از همههه

 کرد قط و رفت

 شیر دویدن میگن و اسب دوییدن تاحاال کى از پسر دهنت:ارشام

 شدم قایم هرچى بسه میگفت چیزی یه هرکسی

 سرها همه که زدم ای خانومانه لبخند مطابقا,اومدین خوش سالم:من

 که بهتر ولش ندیدم و عملی دختری اون جمعشون تو شد من متوجه

 نیست

 سالم:داد جا بغلش تو و من مهربونى با و سمتم اومدم انومخ پروانه

 درسته جان یسنا باشید ارشام نامزد باید شما عزیزم

 واهشخ بفرمایید راهید خسته داخل بفرمایید جون خاله درسته بله:من

 میکنم

  یگهد بفرمایید هستید چی معطل خوبید سهیل اقا سالم:سهیل روبه

 میایم ماهم برید شما شمچ داداش زن قربونت سالم:سهیل
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 راهنمایی و سهیل مامان  و نکردم اصرار براهمین فهمیدم منظورشو

 کردم

 ههم از اومده پیش کاری براش اما بیاد بود قرار مهدى اقا:خانوم پروانه

  کرد عذرخواهی

 تا بدم نشونتون اتاقتونو اول بفرمایید اختیارن صاحب چیع حرفا این:من

  کنید عوض لباساتونو

  افتادی زحمت تو که ببخش عزیزم مرسى:خانوم روانهپ

 شیدبا راحت توش امیدوارم اتاقتون اینم بفرمایید_میکنم خواهش:من

 اما بودم شنیده مارال به شباهتت از عزیزم ممنون:خانوم پروانه

  داری هم اونو های مهربونی که نمیدونستم

 بدونم ارشام مادر راجب تا فرصت بهتراین االن

 من راستش دارید ازش عکسى,میشناختید و ارشام مادر چقد شما:من

 ندیدم و شباهت این خودم اما داریم بهم شباهتی میدونم فقط

  نیست همراهم اما ازشون دارم,  عزیزم نه:خانوم پروانه

 ودب ساکتى و اروم دختر _دانشگاه دوران به برمیگرده صمیمیتمونمم

 شدن عاشق زود خیلی کرد جازدوا خان ارسالن با و شد عاشق و زد که

 خوشى این اما بودن خوشبخت شدن دار بچه بعدش و کردن ازدواج و
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 میشد تر خراب حالش روز هر شد مریض مارال و نیاورد دووم زیاد

 دیگه هک بود کرده پیشرفت بیماریش نداشت فایده اما بردنش جا همه

 گذاشت تنها مارو و  رفت شد راحت

 دستشو که چکید چشمام از اشک قطره اولین حرف این زدن بعداز

 داد ادامه که فشردم و گرفتم

 همه بیشتراز یکی اما بود سخت همه براى مارال مرگ:خانوم پروانه

 ارام و ارسین داشت وابستگى مارال به بشدت که کسی خورد ضربه

 و میشد خیره یکجا به فقط اوایل میکرد درک ارشام اما بودن کوچیک

 برای روانشناس دکتر پیش بردیمش اینکه ازبعد میدید کابوس شبا

 وزمهن نشد که نشد ارشام اون دیگه میشکست وسیله میزد داد درمان

  شده بزرگ روحی بیماری بااون

 تمتونگرف حرف به بودید ام خسته ببخشید مادر مرگ سخته خیلی: من

 بااجازه کنید استراحت

 صحبتی هم از شدم خوشحال عزیزم حرفى چه این:خانوم پروانه

 بود خواهرم که کسی از مخصوصا

 بااجازتون مرسی:من

 گرفت قرار دهنم دور دستی که بیرون زدم اتاق در از

 بیا دنبالم ارام منم هیسسس:ارام
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 برداشت دستشو که اتاقش به رسیدیم

 بود رفتارى چه این ارام شدی خل وای:من

 بل به جون بگو واى?بود بداخالق بود چجورى?دیدی مادرشو یسنا:ارام

 شدم

 لیخی مادشوهرت شدی بدبخت ارام وای:بزارم سرش به سر یکم بهتر

 ووییی اخموی اینقد ادمم اخه برسع بدادت خدا_وخشک عنق بد

 کن نیگاه قیافشو ترخدا وای

 و من نهنک گرفتم استرس یسنا وای بود وحشتناک اینقدر:ترس با ارام

 نپسنده

 بفرمایید:بدم جوابشو نذاشت در صداى

  است اماده شام بیاین  خانوم یسنا:خانوم کبری

 برید میتونید خانم کبری باش:من

  برو خودت  نمیام من یسنا وای:ارام

 خانمی این به دختر بخواد دلشونم خیلی بیا بجمب بیخود:من

 با مهه که بردمش کشون کشون و کشیدم اروم دست حرف این بدنبال

 دومار اون بجز دادن جواب بامهربونی همه_ شدن ما متوجه من سالم

  سر دو
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  افتاد دهن از غذا دخترا بیاید:اقاجون

 نارک یکیش که گشتم مى خالى صندلى دنبال و گذاشتم تنها و ارام

 رستد نشستم ارسین کنار صندلی من که ارشام کنار یکیش ارسین

 ارشام روی روبه

 ماشچش با و ارشام کنار نشست سهیل مادر با پرسى احوال از بعد ارامم

 گذاشتم سرش به سر فهمیده حتما مکشید نشون و خط برام

 بلکه اون تنها نه,بود شده نگرانتون کلی ارام بودین کجا ارسین اقا:من

 کردید نگران رو همه

 بود بد حالم اینقدر بدهکارم بهتون عذرخواهی یه من ببخشید:ارسین

 نمیشه تکرار دیگه بدم خبر بهتون نتونستم

  دش درست حاال افرین:من

 همتوج کجا گوریل اون کجا این_دادم جوابشو که زد مهربونی لبخند

 بهم هرچیزی از ارسین سرمیزم_ شدم مى خودمون روى ارشام نگاه

 کردیم مى صحبت هم هرزگاهى و میکرد تعارف

 متس برگشت سرها همه بشقاب تو چنگال و قاشق برخورد باصدای که

 ارشام

 باجازتون شدم سیر من:ارشام
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 , بخور کامل غذاتو بشین:اقاجون

 ندارم اشتها:ارشام

 مشخص حرکاتش تک تک از بیرون زد ویال در از حرفش این بعداز

 اولشه تازه حقشه_بودم مخش رو چقد بود

 کردیم عصبیش زیادی فکرکنم:ارسین

 بخور غذاتو نداره ربط ما به نباو:من

 ناراضیه بود مشخص اقاجون اخمای از اما شدن مشغول ام بقیه

 تمنشس ارام و ارسین کنار بازم من که شدن جمع سالن تو همه شام دبع

 که بودیم زدن حرف مشغول و

  شدن ملحق بجمعمون ارشام دنبال رفت شام بعد که سهیلی و ارشام

 با صحبت مشغول و ندادم اهمیت نداره خوبی حال بود مشخص ارشام

 ارام و من خنده که کردن تعریف  جک کرد شروع باز که شدم ارسین

 شد بلند

 بجز جمعن اینجا همه که حاال:کرد سکوت به دعوت همرو  اقاجون که

 هست موضوع این هست جریان در _ رفت کاری انجام برای که ارسالن

 البته

  دیدی خواب خوشبختی کدوم برای باز اقاجون اوه:سهیل
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 ىم  نکنه پسر بگیر دهن به زبون دق یه کردی شروع تو باز:اقاجون

 بشى ساکت تا برات بفرستم سگ خواى

 هک نبودن درجریان که ارسینی و ارام بجز خندیدیم همه حرفش بااین

 میکنم تعریف براشون بعد گفتم

 _داشتیم اقاجون:سهیل

 هاریشو نوع از اره:اقاجون

  خندید خودشم اینبار

 و _رمنمیگی وقتتونو زیاد پس اید خسته همه میدونم_بسه خب:اقاجون

 ىم برگزار ویال همین تو و ارشام عروسی ماه این تاخر میکنم خالصش

 کنیم

 گفت و من اقاجون حرفش اون زدن بعداز شدن شکه همه حرفش بااین

  برم همراهش

  کنه مى نگاهم عصبی فقط اون و اقاجونم اتاق تو که رب یه االن

  چیع اینکارا از منظورت بدونم خوام مى:اقاجون

 ازت من یسنا جمع جلو شکستى مى غرورشو چطور  میدیدم مرد ارشام

 بچگونه رفتار این نه دارم اینارو از بیشتر توقع

  بهتون بدم توضیح بذارید اقاجون نه:من
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 جلوی صحبتاش تحقیراش گفتن ارشام کارای از کردم شروع

  کرد بهم که تجاوزی بجز دخترخالش

 نکن روی زیاده فقط دخترم باتوام من اینطور که:اقاجون

 تهالب میکنه ناراحتم داره میدونن بیکس و من همه ینکها از اقاجون:من

 خواست مى  دخترشو که پدرى۱ بجز ندارم و کسى من نمیگن بیراهم

 بفروشه

 سیک نمیزارم دخترمنی تو منم کست همه االن یسنا داری منو تو:اقاجون

 یرمردپ من نیستی تنها تو دخترم نشو ناراحت,کنه احترامی بی بهت

  باهاتم

 تفو گواهى اون بفهمن اگه اقاجون:شدم شرمنده مهربونیش ههم ازاین

 چه نهنک تغییر بهم نسبت دیدشو است زنده من پدر و چى  بوده جعلى

 کنن مى راجبم فکرى

 ماالن بگه چیزی بتو نداره حق کسی کردم کارو این خودم من:اقاجون

 اى خسته بخواب برو

  خونسرد ناایس عمیق نفس?نرم داخل برم بودم مونده دوراهى تو

 نیومده هنوز ارشام معلومه_اتاق داخل رفتم و کشیدم رو دستگیره

  خوابیدم راحت و تخت سمت رفتم فکر بااین اخیششش

 بلندشدم یکی تکونای با صبح
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 کری اااه باتوام تیشرتم به زدى گندى چه ببین احمق دختری هی:ارشام

 ریدپ ابمخو که صورتم تو کوبید متکا با که بودم خواب مست هنوز

  کردى بود کارى چه این ساندیسی وحشی:من

 که تو اخ:که کردم مى نگاش منتظر واج و هاج خنده مى چرا این  وااا

  ساندیس نه سادیسم اون  گى مى چرا و تلفظش نیستی بلد

 پست تغییر کردی بیدارم چرا حاال شه عوض جو  گفتم میدونم:من

  دى مى انجام و ساعت عملکرد و دادى

 هب خورد بود ناگهانى چون بردم باال لنگمو که برداشت خیز سمتم

 دماغش

 نداری اخالقم نداری قیافه تنها نه  وحشى دخترى اخخخ:ارشام

 بیرون رفت حرفش بعد

  که بخوابم دوباره خواستم بیچووول!!زشت گفت بمن االن

 رفتم من حاضرشو بدو دریااا بریم میخوایم خان تنبل بلندشو وایی:ارام

 باشیاااا اماده دیه رب هی تا

 سمت رفتم و کردم بارش فحش+ ۱٨ تااا بگیر کوچیکه فحش اون از

  بیرون اومدم و شستم صورتمو و زدن مسواک بعد دستشویی

  ردمک تکمیل و ارایشم چشم خط و لب  برق زدن با زدم ضدافتابمو کرم
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 با و کردم ست سفید شلوار و شال با و ایم فیروزه مانتو مانتوهامم از

 اتاق  لحظه همون که بیرون زدم اتاقم از سفیدم صندالی برداشتن

 شد باز ارسینم

  کردى خوشتیپ بخیر صبح سالم:زدم لبخند بروش

 بخیر شماهم صبح_نکردی شما نیست گل خانوم یسنا به:ارسین

 بزاریم منتظرشون نیست خوب منتظرمان همه بریم بهتر:من

  میفرمایید درست شما بله:ارسین

  بخیر صبح سالم:پایین رفتیم ارسین با

 که ریمب کی باماشین که میکردیم توافق داشتیم_شنیدم جواب همه از

 ودمب انفجار درحال عصبانیت از ارشام ماشین سمت رفتن دختر و مادر

 لوج رفته سبک دختره کنم خفش داشتم دوست کرد که باکاری که

 نشسته

 ارشام باماشین یا میای بامن یسنا:ارسین

 اه دوسر مار بااون تا بیام باشما میدم ترجیح ?نیستم مزاحم اگه:نم

 مش مى خوشحالم شما مراحمى:بود گرفته خندش تشبیهم از ارسین
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 نخودشو اقاسهیل ماشین تو و اقاجون _ارام بودم من ارسین ماشین تو

 ارسین که کالمی بی موزیک به ماشین تو_ک ارشامم و مادرش و

 خواب که ارامم رفت سر حوصلم که دیمدا مى گوش بود گذاشته

  ماشین تو بود اورد صبحش

  میکردن صحبت سهام و شرکت از ارسینم و اقاجون

 روشنش و دراوردم گوشیمو نره سر حوصلم این بیشتر اینکه برای

 و اتصال دکمه و کردم تعجب افتاد نفس شماره موقع همون که کردم

 زدم

 بودى کرده خاموش ىبراچ خطتو?خوبه حالت?کجایی یسنا:نفس

 گرفتم تماس چندبار میدونی

 خوبی تو خوبم منم عزیزم اره,جان نفس سالم:من

 یسناا شدیم بدبخت باش جدی دق یه ترخدا:نفس

 نکردم سکته تا بدونم بگو چى جریان:شدم جدی

 دنبالته در به در االنم زدی کلک بهش فهمیده دنبالته بابات یسنااا:نفس

 ازکجا?چجورى:پرسم تونستم فقط نداره امکان نههه
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 من گرفت سراغتو دیدم طالبزاده که رفتم مى تاخونه مدرسه راه:نفس

 ردهک قایم خودشو که بابات که پولدار شوهری با کردى ازدواج گفتم

 بیرون اومد بود

 دنبالته و شده راه روبه دوستش باکمک دوباره یسنا دنبالت بابات:نفس

 ....بعدش و افتاد تمدس از گوشى و نمیشنیدم هیچى دیگه

 

 ارشام

 یسنا اون از و بود شده  سرکش اینروزا که بود یسانی پیش همش فکرم

 گانمژ باز که کردم مى نگاه و ارسین ماشین  ایینه از نبود خبری اروم

 سرتکون الکی و نمیشدم متوجه  چیزی حرفاش از اصال  اومد حرف به

 شد متوجه انگار میدادم

 ?گفتم چى میدیفه اصال ارشام:مژگان_

 چطور اره...هاا:من_

 گفتم چى بگو گى مى راست اگه:مژگان_

 نمم ایستاد و شد کم ارسین ماشین سرعت که بدم و جوابش خواستم

 جلو دش پرت بود نبسته کمربند چون مژگان که ترمز رو زدم بیمعطلی

 دمنکر توجه گفتناش ارشام به و بیرون زدم ماشین از و ندادم اهمیت
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 دیدمش امار بغل تو بیهوش  که میگشتم یسنا  دنبال ماشین به رسیدم

 شیدمک ارام بغل از یسنارو  و زدم کنارش که بره سمتش خواست ارسین

 ,کرد مستم عطرش که خودم بغل تو

 صالا بگم قاطعیت با میتونم,افتادم کردم باهاش که کاری یاد دوباره

 االن تا که بود سکسی بهترین میکنم  اعتراف و نیستم پشیمون

  هخال رسیدم که ماشین به  شدم مزخرف فکرای این بیخیال,داشتم

 شدن پیاده مژگان

 بیمارستان ببرم یسنارو میخوام من ارسین ماشین تو برید:من-

 دختر اه,انداختى دردسر تو خودت چرا تو میبرد ارسین خب:مژگان-

 کرد خراب و سفرمون  دردسر همش پاپتى

 دربیارم ارویسن لج تا,نگفتم هرچى بس

 تو و دندونات میگى بد من زن راجب ببینم دیگه یبار اگه خفشو:من_

 ?مفهومه کنم مى خورد دهنت

 ددا سرتکون, فهمید میشد رفتارش تک تک از  این بود ترسیده

 گمشو چشمم جلو از حاال:من-

 نرفته هنوز خاله دیدم که خوابندم ماشین عقب یسنارو
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 خترد همین لیاقتت نداشتی و من دختر تلیاق اولم همون از:مهین خاله-

 است

 منمید اجازه بکسی ساعت این از اما واجب احترامت بزرگتى خاله:من-

 نمیگذرم حرفى هیچ از بزنه حرفی یسنا  راجب

  هک دادم فشار گاز پدال رو پام و کردم روشنش و  رفتم ماشین سمت

 لوج  نبود ممه برام اما بود زیاد ماشین سرعت شد کنده جاش از ماشین

 کردم بغلش و  یسنا  کردم باز و عقب در و ترمز رو زدم بیمارستان

 تمخواس اتاق تو بردن و گرفتن ازم یسنارو نفر چند که داخل بردمش

 که برم باهاش

 ?دارید نسبتى  چه باخانوم:پرستار_

 چطور وضعیتش همسرشونم:من_

 پرکنید  و فرم کنید لطف شمام باالسرشه دکتر:پرستار_

 که ىموقع از,بردن یسنارو  که دراتاقى پشت  رفتم فرم کردن پر عدب

 گرفتن تماس صدبار اومدم

 هک کردم بلند و  سرم در باصداى کردم خاموشش و شدم کالفه اخر که

 نبیرو اومدن معاینه برای بردن و یسنا که پرستارى  و دکتر دیدم

 رفتم سمتشونب

 ??بود چى مشکل?اومد بهوش خوبه حالش دکتر اقای:من_
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 الح از شده وارد بهشون که شکى اثربر ندارند خاصى مشکل:دکتر_

 میتونید مرخصه اومد که بهوش زدیم  بخش ارامش بهش االنم رفتن

 ببرینش

 رفته هوش  از یسنا که شده چى یعنی کردم تشکر دکتر از

 

 یسنا

  اذیت و چشمم سفید نور که کردم باز و چشمام زیاد کوفتگى بااحساس 

 بیمارستانیم شدم متوجه اتاق به کردن بانگاه کرد

 اومدى بهوش بالخره  عجب چه:ارشام_

 و ونبیر برم محیط این از زودتر دوستداشتم  نداشتم حوصلشو اصال

 گفتم ممکن لحن سردترین با همین برای ببینم و اقاجون

 بده انجام و ترخیص  کارای لطفا برم اینجا از زودتر خوام مى:من_

 بخودش زود خیلی اما  جاخورده لحنم سردی از که بود صمشخ کامال

 خالی بدبخت در سر حرصشو بیرون زد اتاق از درهم باابروهای و اومد

 کرد

 قسمت و ارشام که بیرون زدم  اتاق از و بلندشدم  سرم دراوردن بعداز

 هب  توجه بدون و انداخت  نگاهى نیم بهم سمتش رفتم دیدم پزیرش
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 حرفى هیچ مسیر طول  در شدیم ماشین  سوار خروجى سمت رفت من

 اما میشدم خودم روى ارشام  هاى نگاه متوجه من اما  نشد زده مون بین

 اخرسرم که بدم اهمیت  بخوام که بود حرفا  این تراز درگیر ذهنم

 شکست و سکوت خودش نیاورد طاقت  ارشام

 مارو اگه اقاجون میده معنى چه رفتارا این مرگته چه بگی میشه:ارشام_

 میشه ماجرا متوجه که ببین وضعیت تواین

 اکتشوس لطفا حاالم کنم بازی نقش نیست الزم پس تنهاییم که االن:من_

 ندارم کردنحث ب حوصله اصال

  کرد زیاد و ماشین و سرعت و گفت  لب زیر لعنتی یه

 ارشام میفهمم حاال کنم عصبیش تونستم اینکه از  شدم خوشحال خیلی

 میده حرص و من اینکه از کنه مى حالى  چه

 ماشین ای بشه پیاده ارشام نشدم  منتظر دیگه رسیدیم که  ویال در جلوی

 ویال سمت رفتم بهش توجه بدون کنه پارک و

 مطمعن اینکه بعد شد  شروع ها پرسى احوال سیل شدم که ویال داخل

 دمندی و اقاجون بینشون سرجاشون نشستن  دوباره خوبه حالم شدن

 ??کجان میبینمن  و اقاجون راما:من_
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 رفت نیومدین شما شد منتظر چى هر بود همینجا پیش ده تا:ارام_

 کنیم خبرش اومدین  وقتى گفت و اتاقش

  تگش مى  دنبالم داشت انگار  کرد سالم باهمه اومد ارشامم موقع همون

 عریزم باشه میزنیم حرف بعدا  اقاجون پیش  میرم من ارام:من_

 عزیزم اشب راحت:ارام_

 تپش از  که اقاجون اتاق سمت رفتم مى داشتم گرفتم فاصله ارام از

 دیوار به وردمخ  و شدم کشیده

  ها ازیب موشک قایم این کنی بازی تو نقش میخواستی اینجوری:ارشام

 میشه تموم  صبرم کم کم داره یسنا !?میده معنی چه

 تخت زدم دبو شده پر ظرفیتم کنم تحمل نتوستم این بیشتراز دیگه

 گرفت فاصله ازم که سینش

 یستن مربوط بتوام میکنم رفتار بخواد دلم هرجوری  بعد به این از:من-

 االن قرارداد از نبود  یادت بودی خترخالتد اویزون که موقع اون چطور

 ام گهدی پرتات و چرت نه  و تو نه ندارم حوصلتو  گفتم شده مهم برات

 نه توایی سهبتر باید که اونی بکنی نینمیتو غلطى هیچ چون نترسون منو

 داد قرار هرچى زیر  میزنم برى روعصابم بخواى اگه من
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 در پشت  یهو اومد کجا از جسارت همه این موندم,گرفتم فاصله ازش

 دریا زدم و دل خرما  که ن یا بگم بودم دل دو بودم اقاجون اتاق

 تو بیا:اقاجون

 هنوز و بود کتاب تو سرش اقاجون,شدم داخل و کردم باز و در اروم

  کرد بلند و سرش خودش من سکوت از که بود نشده من متوجه

 بشین بیا ایستادی اونجا چرا خوبی دخترم یسنا:اقاجون

  بدنیستم  اقاجون سالم:من_

 نشستم تخت روی کنارش  و اقاجون سمت رفتم

 رفتوح پس کنی سکوت تا نیومدی اینجا یدونمم دخترم یسنا:اقاجون_

 بزن

 اقاجونم  دادم باریدن اجازه اشکام به و اقاجون  بغل انداختم و خودم

  من اغوشش داشت ارامشى حس چه کرد مى نوازش و سرم پدرانه

 قرار چه از ماجرا کن تعریف حاال دخترم  شدى اروم:اقاجون_

 ایحرف  نفس با که تماس از  کردم شروع و بیرون اومدم اقاجون بغل از

 رفت فرو فکر تو اقاجون شد تموم وقتی که  نفس

 ىهیچ نگران میکنم حلش  خودم بندازیم جلو و  عروسی باید:اقاجون_

 نباش
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 !?همینه راهش تنها یعنی اقاجون:من_

 میگم شام بعداز  امشب کن استراحت و  اتاقت تو برو:اقاجون_

 رد از و گفتم اى بااجازه که کرد اخم که کنم اعتراض دوباره استمخو

 ارشام و  خودم مشترک اتاق سمت رفتم و ونبیر زدم اتاق

 اماده و وان بگیرم دوش و  حموم برم بهتر میداد  بیمارستان بوی لباسام

 دارپول این اخیشششش  شدم وان داخل موهام به زدن گیره بعد و کردم

 هی بدم بخودم سکسی های  حالت وان تو خواستم  ها میکنن حالى چه

 من  شد داخل مادرزاد  لخت ارشام موقع همون که بلندکردم و پام

 تحرک و نگام  بود من هواى تو لنگ و بمن متعجب  اون اون به متعجب

 که دادم

 

 ناشناس

 مدست ها پرونده اون االن شاید نبود مزاحم دزد  اون اونشب اگه لعنتی

 رد که رشامها دست که بودم اى پرونده  اوردن بدست  فکر توى بود

  شد ظاهر در چارچوب رد کیانی  قامت و شد باز

  فکر وت بازم نکنه?باز چیع  شدن غرق هات کشتی که میبینم:کیانی

  فتمر شدم عصبانی خیلی بابا بیخیال!ایی  رفته دست از هاى پرونده

 زدم داد  صورتش تو و گرفتم دستم تو ویقشو سمتش
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 کمک بجاى و ??مهمن برام ها پرونده اون چقد که میدونی لعنتى:من_

 بدست هارو پرونده اون اگه  زنى مى زبون زخم همش دارى  مبه کردن

 االب بکشم و خودم  و بدم نجات و خودم ورشکستگى از میتونم بیارم

  دش اعثب و کیانی صدای که کشیدم و موهام کالفه و کردم ول و یقش

 سمتش برگردم

 بده نشون بهت اونارو جای ارشام خود  کنی کاری باید:کیانی_

 ?چجورى:من_

 کی ای چى ارشام ضعف نقطه بفهمی و بشی نزدیک بهش باید:کیانی_

 زا  باشه اون ضعفش  نقطه نیستم مطمعن کرده نامزد بتازگى:من_

 بعید ارشام

  ادمه ارشامم باالخره:کیانی_

 بفهمم باید نمیگفت بدم

 

 یسنا پدر

 خجالتت از کنم پیدا یسنا بزار دردنکنه دستت  داداش حسین:من_

 درمیام

 ??نزدی توهم تو و راست مطمعنی تو:حسین_
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 بعداز چطور که بود عجیب برامنم بود زنم  پدر بود خودش اره:من_

  شده پیداش سال همه این

 چرا ارىد پولدارى این  به زن پدر که تو بده  توضیح یکم بابا:حسین_

 کردین مى زندگى بدبختى  تو

 رفتیم یمزد موتورش با دوستم با یبار داغ کلم و بودم جوون:من_

 اصغر هب  میزدن هم کله و سر تو داشتن دبیرسانی دختر دوتا  باالشهر

 دیدم و طلوع بار اولین رایب اونجا که سمتشون رفتیم بزنه دور گفتم

  ستد از چقدر که بماند اونا خونه بود شده پاتوقم باختم دل نگاه بایه

 باهم دتم یه کرد قبول طلوعم اخر که رفتم اینقدر خوردم کتک باباش

 نه با هربار خواستگارى رفتم که بود سال یه تو دوستیم بشیم اشنا

 بود فرزندشون تک طلوع داشت حقم,شدم مى  مواجه پدرش

 کرد قبول ??بعدش خب:حسین_

 وناما  میکنه خودکوشی که کرد تحدیدشون طلوع شب یه بابا نه:من_

 بزن و یشرثا مرگش قبل اومده حاالم  کردن تردش ولی اومدن کوتاه

 اش نوه تک بنام

 نبالشد باشیم نگشته نمونده جایی دیگه ولی هاا میکنی حال ای:حسین_

 دنبالشم  که مونده یجا فقط:من_
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 یسنا

 دمکشی وجیغ بستم و چشمام  شدم ارشام و خودم موقعیت متوجه تازه

  شد هول ارشام

 بردى ابرومونو چخبرته هیس:ارشام_

 گفتم و کردم  باز و چشمم الى

 میکشم جیغ بازم نرى اگه:من_

 شمچ من اگر حاال وایستاد جلوم لخت  نمیکشه خجالتم پروو پسر واال

 !?چی بودم نمی پاک

 کرد نگاه سانتشم اندازه تا بود من عمه-

 دراومدم فکر از صداش با که بودم فکر تو

 فکر یشهم تموم بد تو برای نمیشه بد که من برای بزن جیغ باشه:ارشام_

  میزنی داد داری من زیر عالی  جناب ناال میکنند

 هن  بیحیا پسرى  کنم خفش وقاحتش همه این از داشتم دوست یعنی

 نمیشه اینطوری

 که مومت نشدم تموم هنوز که میبینی بیرون برو هستی چی منتظر:من_

 بیا تو بعد شدم
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 ?نرم اگه و:ارشام_

 دمخو سمت قدماش متوجه که بدم جوابى چه که کردم مى فکر داشتم

 صابون سمت به داره  ارشام شدم متوجه که  بزنم جیغ خواستم شدم

 زد سرم به شیطانی فکر  برمیداره قدم

 بزرگ  کافی اندازه به اینجا میکنیم حموم باهم خب !!نرى اگه:من_

 نمیبینم مشکلى  کنم مى نگاه دید این از بش که حاال هست

 فتر پاش که  برداشت بلند و قدم و زد برق چشماش حرفم بااین ارشام

 عجب اااىو افتاد تلپى باکون و کنه حفظ تعادلشو نتونست صابونه رو

 از بیرون بود زده حدقه از باچشماییکه هوا در لنگ ارشام بود اى صحنه

 اشک اون جای من میفرستادم حلقم تو و  وان های کف خنده شدت

 دکبو چهره از ولى غرورش و ارشام خب اما شد جمع چشمام  توی

 شده داغون چقد مشخصه شدش

 نیستم ارشام درنیارم سرت اینکارو تالفى اگه:ارشام_

 شد بلند سختی به حرفش بدنبال

 نداریم بیشتر راه یه ما ببین:من_

 حرفتو کن کامل مارسیده به زیاد تو از:ارشام_

 ?باشه برم و بشورم و خودم من تا میکنی بهم پشتتو:من_
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 بابا باشه مندید اصال  انگار حاال:ارشام

 منم که سمتم کرد پشتشو ارشام موافقتمون بعد نزنه حرف میمرد انگار

 زدم زود و کشیدم اب و خودم و دوش  زیر رفتم و اومدم بیرون وان از

 تنم و لباسام تند و پیچید دورم رو حوله  رختکن قسمت قبلش بیرون

 دنکر خوشک مشغول توالت میز جلونیاد   ارشام اینکه ترس از کردم

 و کشیدم موهام کردن خشک از دست اومد ارشامم که بودم  موهام

 و ودب پیچیده کمرش دور  فقط که ای باحوله که شدم ارشامی به خیره

  روی شلخته صورت به  دارش نم های مو میکشید رخ به و عضالتش

 ودب شده  تخس هاى بچه  پسر شبیه درست بود ریخته پیشونیش

 شدم واقع خانوم سرکار  پسند مورد:ارشام_

 ندم جوابشو بهتر اصال کنم جمعش چجورى حاال خب گندزدم واى

 کردم خاموش سشوارو

 سراپ ما اما کرد نگاهتون اصال  ارایش بدون نمیشه دخترارو شما:ارشام_

 ىهیچ  دیگه که باشیم داشته  ارایش اگه هستیم زیبا  ارایش بى

 گفتم بهش جواب در و پزخندزدم

 بندى؟؟ب شرط حاضرى:من_

 باقاطعیت

 بگى تو سرهرچى:ارشام_
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  کنه درسته غذا  تمام هفته۱ بمدت باید  باخت هرکى:من_

 ارمند دوست اصال ابکى غذا  من بگم بهت االن از قبوله باشه:ارشام_

  کمد سمت رفت ارشام دیدم خوابى چه برات بدونى اگه ارشام اقا هه

 دمش منتظر و کشیدم دراز  و کاناپه رو رفتم منم کنه عوض لباس تا

 بخوابه ارشام

  یدکش دراز روش و  تخت سمت رفت ارشام و نکشید طول زیاد انتظارم

 رفتم که گذشت  نیم یه سنگینه خوابش باشه  خسته وقتی میدونستم

 مداد  تکون صورتش جلو و دستم  تو خوابیدی ناز چه عوخى سمتش

 است نقشه اجراء وقت حاال خبببب نخورد تکون که

 و ارشام سمت  بردم و برداشتمشون و هام  ارایشی لوازم سمت رفتم

 از اینممم میکردم و کارم احتیاط با خیلی شدم کردنش ارایش مشغول

 خط و چشماشو پشت  تو شدی ایکبیری چه  شد تموم اوووم لب رژ

 مداد با و  ابی سایه  با و زدم قرمز رژلب  هم لباشو_کشیدم کلفتی چشم

  اوردم فشار خودم به خیلی کردم تکمیل و هنرم  دماغش کنار خال یه

 میز رو و  کردم جمع وسایالمو زود که خورد وول ارشام که نخندم که

 شد بیدار ارشامم که شدم موهام کردن شانه مشغول و گذاشتم

 نداشتیم خبر ارشام بوذه اى  عجوزه چه خدا وای

 ?خورده بجایی سرت چیع:ارشام_
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 در پشت از ارام صدای بعداون  دراومد صدا

 ,پایین بیاد جان یسنا:ارام_

 عزیزم باش:من_

 سمت میرفت داشت کرد مرتبشون و کشید موهاش به دست ارشام

  که ابینه

  نهههه:من_

 کرد تعجب ارشام

 !?نههه چى ?زنى مى داد چرا نخوردى قرصاتو چته:ارشام_

  پایین بریم  زود گفت ارام:من_

 نىز مى داد چرا حاال باشه:ارشام-

 خودم ههمرا دستشو و سمتشو رفتم که ایینه سمت  بره دوباره خواست

 اومد همراهم بود شده شکه چون که کشیدم

  کشیدم عمیق نفس بیرون اومدیم که اتاق در از

  هست چیزیت واقعا انگار نه:ارشام_

  ها پله از حرفش بدنبال
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 ها پله از تند بلندشد مژگان کرکننده جیغ بعدچندمین  که رفت پایین

 تونستمن افتاده ارشام بجون مبل کوسن با که دیدم و مژگان پایین اومدم

 از خودشو ارشام دورمون ریختن همه که  خنده زیر زدم و کنم تحمل

 جبتع همه که کرد ما سمت صورتشو و  داد نجات خانوم عفریته  دست

 کردن

 زشتى زن  مرد ارشام چه:سهیل_

 اب ایینه سمت  رفت تعجب با مارشا که ترکیدن سهیل حرف با همه

 داد عصبانیت به جاشو زود خیلی اما شد شکه خودش دیدن

 میکشمت یسناااا:ارشام_

 مادها قبرمم روی متن خودم برا داشتم مردی تو یسنا  شدم بدبخت واای

 ارشام اینکه قبل دوییدم اقاجون بسمت  اومد نجاتم فرشته که میکردم

 شدم قایم اقاجون پشت  بگیرتم

 بدم تانشونت بیرون بیا  داری جرات یسنا:ارشام_

 کردى درست خودت برا شکلى و سر چه این ارشام وای:باخنده اقاجون

 بکش خجالت

 اورده من سر و بال این اون!!بپرسین عزیزت عروس از:ارشام_

 شد کم که خندش زد قهقه دیگه اقاجون



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  277

 

 میگه راست ارشام?بابا اره:من به رو اقاجون_

 ممکن لحن ترین میتمظلو با منم

 منم,,,,که باارایش و  جذابه ارایشم بى گفت خودش اقاجون خب:من_

 بدم نشونش خواستم

 فتر چشماش با کشیدن  نشون و خط بعد ارشامم شد بلند جمع خنده

 بشوره صورتشو

 اخر هک نمیکرد ول و  بدبخت ارشام سهیلم و  بودن نشسته همه میز سر

 شد کالفه ارشام

 بوزینه عینهو تو میشه  جذاب باارایش هرکی اداشد یعنی:سهیل_

 شدی

 بمنچه بوده بد نقاشش:ارشام-

 زشته  ام کنى هرکارى زشته  خودش که ادمى:من_

 االب بنداز کالتو و شکرکن خداتو واال  جذابی این به ارشام اوا:مژگان

 میگیره اوج داره حثب دید که اقاجون

  وجل تا بگم خواستم تینانداخ راه حثب که حاال دیگه بس:اقاجون_

 میشه برگزار هفته اخر تا و افتاده
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 ور میتونست مگه کسی ماا کرد مخالفت ارشامم  و شدن شکه همه اول

 و شد ساکت نداره فایده دید که ارشامم ?!بیاره ن اقاجون حرف

 نزد حرفی تاخرشب

 اغذک سنگ بخوابه  تخت رو کی که این سر و بودیم اتاق تو ارشام با

 خوابید تخت رو اون ارشام زنی جر با که کردیم قیچى

 تمنتونس گرفته باد شکمم کردم حس  که کشیدم دراز کاناپه روی

 گینسن  خوابش بااینکه ارشامم که پیچید بدى صداى که کنم مهارش

 بلندشد  بود

  هاا ترکید زمین  هسته?بود چى:ارشام_

 رفت ابروم وای

  لندب تازه بوش نیااا نههه  سمتم اومد مشکوک پرید که خوابش ارشام

 شده

 غشودما  شد بد بوی متوجه که بزنه حرف خواست شد که نزدیک ارشام

 کرد جمع

 خودت از نداری اختیار نکن پرخورى گفتم بهت اههه:ارشام_

 ارشام هاى خنده از پتو زیر رفتم که شدم مى  اب خجالت از داشتم

 دورمیز همه که بیرون زدم اتاق از  اون از تر دیر صبحم دراومد اشکم

 دش باز نیشش باز افتاد بمن چشمش تا ارشام  بودن جمع  صبحونه
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 هی شما اتاق از  پایین میرفتم خوردن اب برای که دیشب یسنا:ارام_

 ?بود چى اومد صدایی

 گفت باخنده ارشام

 شد متالشی زمین هسته:ارشام_

 اومد  باال از ارسین داد صدای که خنده زیر زد باز خودش

 بگیر صورت عروسی این نباید نه:ارسین_

 چرا:خان ارسالن_

 ....که شدن خیره ارسین به منتظر و متعجب همه

 چى نارسی ببینم  بمونم نذاشت شد ارشام دستاى  حصار دستم مچ که

 میگه

 ..ارسین میدونستی نکنه ?حیاط تو اوردى منو چرا بگى میشه:من_

 بره ارسین تا بمون همینجا ساکت یسنا خفشو:ارشام_

 یچیزیو تو ارشام ?ازدواج مخالف چرا ?بره بخواد چى برای ارسین:من_

  میکنی قایم ازم داری

 و نم بین نگاهشو و بیرون اومد ویال از ارسین  که بزنه حرف خواست

 دور دستاشو کرد حس ارسین حضور که ارشامم داد حرکت ارشام
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,  مارشا کار  از درنمیارم سر هیچ کشید بغلش تو منو و انداخت شونم

 ارشام روبه رسید وقتی میومد سمتمون داشت ارسین

 تو و من باشه یادت اما اوردی بجا حقم در برادریو  حق واقعا:ارسین_

 باشم بد خیلی میتونم منم موقعش به خونیم یه از

 از و خودم رفت و انداخت بمن عمگینشو نگاه حرفش این زدن بعداز

 معما رازپ  بود درگیر ذهنم ویال سمت  تمرف و بیرون کشیدم ارشام بغل

 ینسنگ ارسین بعداز جمع فضای بود قفل جوابی هر در  که بود هایی

 دراومد سهیل صدای که بود شده

 عوض عوضشه  روحیمون مسافرت اومدیم  خیرسرمون بابا ای:سهیل_

 اییصف یه  دریا بریم بابا کنید جمع عقب تکرار رو زد هیچ نشده که

 کنیم

 دبلن شنیدیم ما دهنتو  از حسابی و درست  حرف یه باالخره:مارشا_

 بریم کنیم جمع شید

 کنیم خوشمل بریم بزن یسنا جون اخخخ:ارام_

 ارام اما,رفت  توهم سهیل های اخم اما خندیدن همه حرفش این از

 بشه اماده تا رفت و نشد متوجه

 سمت تمرف  بشم اماده تا رفتم منم کردن استقبال همه سهیل پیشنهاد از

  الییط زنجیر کمرش  قسمت رو که صورتی مانتوی بابرداشتن و کمد
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 باسمل بعد کنم ارایش اول  کردم ست مشکیم  شلوار و شال با و میخورد

  اونارو و لباسم سراغ رفتم  و کردم ام ملیحی ارایش بپوشم

 تو ناسی چه بشه کشتت ارشام,پوشیدم

 اصال نمک عوض لباسامو بیرون وبر شدى اماده اگه شکست ایینه:ارشام_

 ندارم و تویکی جیغای حوصله

 یرونب زدم اتاق از و برداشتم صورتیمو صندالى  بهش کردن نگاه بدون

 شدم سهیل و ارام  هاى صحبت متوجه که میشدم سالن وارد داشتم

 ریاینجو که نه نشن دیده موهات  که میندازن  صاحبو بی این:سهیل_

 میری دارى رومخم  وقت چند مارا جلو بکشش بندازیش

 شما!!نشدم متوجه ببخشید:ارام_

 چى یعنی:سهیل_

 ?شوهرمی!!منی کیه تو میرسونم  منظورمو بهت دارم واضح خیلی:ارام_

 نداره ربطى بتو پس?داداشمی 

 سهیل های اخم ارام حرف باین افتاده راه که میینم امد خوشمان ایول

 کردم وجود عالما که بره ارام طرف خواست و رفت توهم

 کجان بقیه نمیبینم و پروانه خاله ?اید اماده همه:من
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 سهیل اما سمتم اومد دادم نجاتش اینکه از کرد ذوق دیدنم از که ارام

 بیرون زد ویال از عصبانیت با برسه هدفش  به نتونست که

 ..بت بزار!!چیشد که  نمیدونی یسنا واییی:ارام_

 کجان بقیه پس فتىنگ,شنیدم  همچیو نکرده الزم:من_

 حیاط تو رفت  که مادرشوهرمم میمونن  بابا و اقاجون:ارام_

  یگهم بخودش زدی تو که حرفایی بااین البته بیاد بزار اول:من_باخنده

 بگیرم  اینو بیام کنم غلط من

 امارش سر ودیدم  انداختم نگاه سرم پشت به دوسر مار خنده باصدای

 که کردم مشت دستامو صبانیتع از میخنده اون و مژگان گوش تو

 ارشام اما شدم متوجه سوزشش  از و این کرد زخم و  دستم کف ناخونم

 مژگان  و ارشام به باپزخند مهین خاله به افتاد نگام نبود  من متوجه اصال

 کرد اشاره

 بود ارشام اویزون بچگى همون از اویزون ی دختره:ارام_

 میاد بدش نیست که ارشامم هه:من_

 و هینم خاله حیاط تو بیرون زدم ویال از  بشنوم  چى قرار ببینم نموندم

 شدم نزدیک که بهشون میکردن جا جابه  داشتن و وسایل سهیل

 نمیخواین  کمک جوون خاله:من_



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  283

 

 شد تموم عزیزم نه:زد مهربونی لبخند مهین خاله_

 باالخره که ودیمب  نفر سه اون معطل همه کردم حس و ارام حضور

 ناورد تشریف

 خوبه هوا!یوقت بدنگذره بت داداش:سهیل_

 انداخت ای تیکه عجب سهیل ایول

 که نداره  پرسیدن سهیل اقا االن خوبه هواش که بله:مژگان_

 وت یسنا و ارام میکنیم ماشینش دو نمیشیم جا ماشین یه:مهین خاله

 ....و خاله جان ارشام ماشین

 کنه کامل حرفشو نذاشت  ادب بی دختری

 رنب باشما ارام و یسنا راحتترم ارشام ماشین تو  من اما ونممن:مژگان_

 نداره اشکالی

 گرفتم مونى الل  هرچى بسه دیگه

 یاداوری هربار بهتون الزم انگار باشه شوهرم  که میرم جایی من:من_

 یسننو قصه خودت برا الکى و نگو چرت لطفا پس زنشم من که بسه

 و مادر زد می سوت سهیلم دنکر نگام تحسین با ارام و خاله جوابم از

 نبود مشخص اصال بود ىنثخ ارشام اما خشم با دخترهمم
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 ارشام منشست جلو صندلی  و رفتم دنبالش منم ماشین سمت رفت ارشام

 و اومدن زخمى مار دوتا اون که زد مى صدادار پزخند  مدام کارام از

 نماشی داخل  مهین خاله با ارام کردن خالى بدبخت در سر حرصشون

 داد عالمت  بود جلوتر که سهیل  ماشین به ارشام که  شدن  سهیل

 وشنر و ماشین ارشامم  بیرون رفت و کرد همونکارو سهیلم کنه حرکت

  داىص باز که بود  نگذشته حرکتمون از هنوز بیرون زد ویال از و کرد

 شد بلند شحثن

 رفت سر حوصلمون بذار اهنگ یه بابا جونم اررشییی:مژگان_

 چه شپخ سیستم سمت رفت دستش که نه بگه  ارشام داشتم ارانتظ

 هک دلخواهش اهنگ به که کرد پایین باال اهنگ چندتا بیجایی انتظار

 شپخ علیشمس و جهانی مهدی صدای که کنار  کشید دستشو رسید

 شد

 نمیشه پیدا تو از زیباتر

 همیشه تا بیقرارم   بیقرار من

  میلزره قلبم میخندی وقتی

 لرزهمی قلبم

  ارزومه تو عشق

 رومه روبه چشمات وقتی
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 نری میدم تو دست زندگیمو

 دیوونه ای

  دستای اسمون یه من عشق

 زیباتری ازهمه      مهربونه تو

 تو

 (تو از زیباتر) 

 ??داره  دوست و مژگان ارشام یعنی نشدم متوجه و اهنگ بقیه دیگه

 بودم رفک تو اینقدر بذار و اهنگ این بگه اون  وقتى چرا واال دیگه حتما

 نشدم ماشین توقف متوجه  که

 بشی پیدا نداری تصمیم:ارشام_

 ?دیدم تابحال که هستی مردی ترین  نامرد میدونستی:من_

 و خودم بهتر شدم پیاده ماشین از و ندادم بهش زدن حرف مجال

 نشه خرابم حال متوجه تا بدم نشون خوشحال

 رسوند بهم  خودشو ذوق با ارام

 نزدیک از و دریا ببین بیا یسنا یوا:ارام_

 که سمتش بریم خواستیم اومدم وجد ب منم اون ذوق از
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 وقت نوزه برید بعد بچینیم و وسایل کنید کمک اول:خنده با پروانه الهخ

 دشخن که چشم گفتیم شده پنچر های باقیافه  خاله حرف بااین زیاد

 سینه و کرد ارشام اویزون خودشو چجور ببین عفریته دخترى شد بلند

 ارشام تن به میزنه امپولیشو های

 بازی اب بریم بیا میشه خشک شیرت نخور حرص:ارام_

 گفتم و نشدم ارام  حرفای متوجه اصال

 اره:من_

 داد ادامه و کرد سواستفاده فهمید که ارامم

 هستی خرم:ارام_

 اره:من_

 افتاد جا دوهزاریم تازه بلندشد خندش که

 ارام میکشمت:من_

  هک سمتم پاشید اب و اب سمت رفت کردم دنبالش حرف این بدنبال

 حسابى بود شده گم  دریا تو خندمون صدای ما بازی اب اغاز شد این

 که میزدم حرف ارام با داشتم  بیرون اومدیم همو کردیم خیس که

 تو میبینی دیوار اینجا کل عقل اخه) دیوار یه به خوردم
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 اخه  شدم مواجه گاوى ارشام اب که کردم بلند و سرم اشنایی عطر چه

 نگاه بهش باتعجب درمیومد دود دماغشم از بود شده قرمز چشماش

 خودش نبالد کشید و من که کردم مى

  کندیش کن ول دستم ای:من_

  کنم مى خوردش باش مطمعن نشى خفه اگه:ارشام_

 و باال ات پایین از ایستاد اطراف به نداشت دید که بزرگى سنگ پشت

 مدوستاش  کردم داغ نگاهش از  شد متوقف هام سینه رو و ندگذرو  نظر

 ایستاد جلوم  ارشام باز که بیرون بزنم محیط اون از

 لباسات تا اینجا میمونی بری دادم اجازه  بهت نمیکنم فکر:ارشام_

  بشه خشک

 تو جوجه سیخ چند و مسافرتى پتو با چندمین بعد و رفت خودش

فت ر نامرد اما کنارم میمونه میکردم فکر بهم داد و سمتم اومد دستش

 یشدم تاریک کم کم داشت هوا  کشید طول خیلی لباسام کردن خشک

  سردتر و

 بشى گرم بخور و چاى این یسناجان بیا:پروانه خاله_

 درمیارن زبون مردم میکنید همینکارو بس:مهین خاله_

 دهش جمع اتیش دور که شون ارام سمت رفتم و شدم بلند جمعشون از

 بودن
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 دادن افتخار داداش زن عجب چه به:سهیل

 داشتیم  سهیل داداش ا:من_

 دونن نمى قدر ها بعضى بشه گفتنت داداش فدا سهیل ای:سهیل_

  شدیم سهیل منظور  متوجه بخوبى ارام و من

 بطری اب و رفت و شد بلند سهیل که کنیم بازى چى اینکه سر داشتیم

 برگشت

 کنیم بازی قیقتح و  جرات این پایه اقا:سهیل_

 اره وای:ذوق با ارام

 که چرخوند و بطری سر و زد لبخندی ارام  ذوق همه این به سهیل

 افتاد خانوم عفریته و سهیل سمت سرش

 حقیقت یا جرات:مژگان_

 جرات:سهیل_

 دربیار و تارزان ادای جمعیت  اون میون برو:مژگان_

 خندیدیم خندش از ماهم که خنده از ترکید ارشام

 اى مسخره کار چه این:سهیل_

 میسوزی یا میری یا حاال کردی انتخاب خودت هست که همین:مژگان_
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 ولباسش دکمه و جمعیت سمت رفت و بلندشد درهم های اخم با سهیل

 زدن جیغ است دیوانه کردن فکر همه که دراورد تارزان ادای و کرد باز

 از بازی دوباره اومد که بودیم ترکیدن درحال ما ورم این شدن دور و

 بود مژگان و ارشام سمت  بطری اینبار گرفت سر

 حقیقت یا جرات:مژگان_

 جرات:ارشام_

 ببوس و یسنا بلندشو:مژگان_

 همه بندازه باالنس افتاب دریا خود تا چشمام بود نزدیک حرفش این از

 زده شک  بهم رسید و زد دور  و سهیل و بلندشد ارشام که  بودن منتظر

 گذاشت لبام رو لباشو و  کشید خودش سمت و من  که کردم نگاهش

  سالم:ناشناس_

 میدیدمش بود بار  اولین که فردى صداى با

 ....شد جدا ازم ارشام

 

 آرشام

 رسید بگوشم به ارش صدای که بودم یسنا بوسیدن درحال

 سالم:آرش
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 دش منتقل بهم بدی حسی یه نشدم خوشحال دیدنش از چرا نمیدونم  

 چکار اینجا چخبرا خوبه کیارش خوبی جان آرش سالم:آرشام

 کجاست میکنی؟؟کیارش

  اومدیم اتفاقی بگم میاد،اگه االن کیارشم  خوبم  داداش ممنون:آرش

 میکنید؟ باور

  بابا اره:آرشام

 درسته؟ باشه نامزدت باید زیبا خانم این:آرش

 فتادا دلم ب بدی دلشوره کردم اخم ناخوداگاه کرد اشاره یسنا ب وقتی

 گفتم بالبخند و گرفتم یسنا باشم؛دست عادی ردمک سعی

 نامزدم یسنا بله:من

 سالم:یسنا

 ک شانس خوش خیلی آرشام بهتون میگم تبریک خوبید؟ سالم:آرش

 کرده ازدواج باوقارى زیباو خانمی همچنین با

  خرشانس خیلی آرشام بابا اینجایم،اره ماهم ببخشید اهم:سهیل

 دارین لطف شما:یسنا

 کنم؟ بازی منم میکردین بازی ؛داشتین گلمون سهیل اقا هب سالم:آرش
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  بشینید بفرمایین اره: یسنا

 دمکر کنترل ولی کنم خفش داشتم دوست  خیلی یسنا حرف ازاین

 خودمو

 کردیم شروع تازه بشین بیا جان آرش بله:مژگان

  کنارم میشه،نشست صمیمی هم زود چ

 کنیم روعش بازی بعد میاد االن  کیارشم کنید صبر:آرش

 میکنیم صبر شما روی بخاطر باشه:سهیل

 میدادی؟؟ انجام بود چى  حرکات اون ههههههه:آرش

 گانمژ به خشمناک نگاه یه که درحالی سهیل بعید تو از سهیل داداش

 :گفت انداخت

  وردمآ سرم به بال این اونم کردم انتخاب جرئت دیگه خانمه مژگان کار

 کمه لتونگ جمع جمعتون برهمه سالم:کیارش

 شد تکمیل اونم ک کمه ما جمع خل فقط اگه منم که گلشون:سهیل

 .گفتی راست حرف ی باالخره:آرشام

 دیگه نکنه درد دستون:کیارش
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 مینشست آرش کنار ک حالی در جمع به دادن سالم و دادن دست بعد

 زد حرفو این

 دیگه کنیم بازی بیاین خوب:کیارش

 هنمیش این از بدتر ینی تاداف آرش و من طرف ب چرخوند بطری آرش

 حقیقت؟؟ یا جرات:ارش

 حقیقت:من

 داری دوست یسنارو:ارش

 سکوت_ کرده کالفه خودمم اینروزا که جوابی شدم شکه سوالش از

 بپرسه و سوال این ارش چرا بودن من جواب منتظر همه بود بدی

 بده جواب خواستم

 

 یسنا

 نداشتم خوبی حس اصال خودم روی  غریبه فرد دوتا اون هاى نگاه از

 دمش موفقم که  باشم عادی کردم سعی نکردم  مشخص رفتارم توی اما

 افتاد ارش  و ارشام طرف بطری اینبارم شد شروع بازی

 ???حقیقت یا جرات:ارش_

 حقیقت:ارشام_
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 ?داری دوست یسنارو:ارش_

  اون ولی کردیم مى نگاه بهش باتعجب و جاخوردیم همه سوالش از

 دوست خیلی چرا دروغ بود دوخته چشم ارشام به منتظر خونسرد

 چیع جوابش بدونم داشتم

 ...یسنارو من:ارشام_

 نذاشت پروانه خاله صداى  که میگفت داشت

  ریمب  کنید جمع پاشید زود بیاد بارون قرار انگار ها بچه:پروانه خاله_

 لهبالفاص چون خوشحاله چقدر بود مشخص ارشام اما  شانس بخشکی اه

 بلندشد

 اخه میاد ها عضله این به اخه کنه کار مرد یه میده معنى چه اصال:سهیل_

 خان سهیل باشه اینجوریاست ااا:ارام_

 دراومد کارت داداش اوه:کیارش_

 امش حتی نزنید  دست اصال شما خانوما میکنم فکر که حاال:سهیل_

  مردا ما با امشب

 ردخو فحش چقد  بماند و دنبالش افتادن پسرا حرفش بعداین

 ارش ندید با خانومم عفریته بودیم ماشین توی تنها ارشام و من اینبار

 بود شده ارشام بیخیال  کیارش و
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 نه مندار دوست من  میگم بتو اما بگم نتونستم و سوال جواب:ارشام_

 نممیتو که  نکنی دخترونه خیال و فکر مدت این توی  ها بعد نه حاال

 کنم عاشقش

  مغرور بتو باختم دل من رشاما اقا گفتى دیر خیلی من 

 جالب چه:من_

 دادم ادامه که کرد نگام سوالى

 نهنک میترسیدم همش همینه نظرم منم  ایم عقیده هم باهم اینکه:من_

 کنه صبر بگم خواستگارم به میتونم  میشنوم و این که حاال  بشی عاشقم

 میشدم بنری شیشه تو نداشتم کمربند اگه که ترمز رو زد حرفم بااین

  خودم برا

 مردک اون به اگه نمیزارم زندت یسنا?زدى  زرى چه االن:ارشام-

 کشم مى تو هم و اون هم بدى تبمث جواب

 راچ ندارى دوستم اگه لعنتى اخه بود شده خون کاسه خوشگل چشماى

 میشی غیرتی

 بدجوری اخماش انداخت راه دوباره و ماشین که ندادم بهش جوابی

 ارشام کارای از میزدم بخندل مدام من اما بود توهم
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 این از بریم باهم تا بیاد ارشامم  کردم صبر اینبار رسیدیم که ویال به

 باز نمک مى نگاش دید که رفت باال یکم لبش بخورم قسم  حاضرم کارم

 که کردیم باز و در بودن رسیده همه کرد توهم و اخماش

 وناىسنجف هوس گلت پسر بدونى اگه بشم مامانم فدای من ای:سهیل_

 میشه برگ کباب برام دلت کرده و  خوشمزت

 کرد صالحش خإل خاله که خندیدیم حرفش این از

  کنه مى درد زانوهام چقدر من بدونى توام اگه مادر واى:پروانه خاله_

 شدن ما متوجه تازه که بگه چیزی خواست سهیل

 که مببج داداش ویال در اشپز بهترین اینجاست کی ببین به:سهیل_

  زاییده داشته جا تا گاو

 میگیره چراغ نفت یکیو تو میگیره جو هرکیو یعنی:ارشام_

 گفتن زمان هم  تاشون چهار میدیم بو ما یعنی:سهیل_

 میدی بو خیلی_

 پسرام خود سهیل بعدى حرف با که گرفت اوج ما خنده حرفشون از

 گرفت خندشون
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 قدیم ومایحم,حمومم خدااا ای بودم حموم تو امروز که من ولی:سهیل_

 بو بازم میزنیم شامپو انواع االن حمومی یه و بود مرغى تخم شامپو یه

 میدیم

 از تا منمصم خانوما اینکه مث بشیم بکار دست پسرا بجمبید:کیارش_

 بشیم بکار  دست نمردیم گشنگى

 سهیل نداشتت بگور لعنت ای:ارشام_

  بتصح مشغول گرم پروانه خاله و مهین خاله بودیم نشسته سالن تو

 میدادیم گوش خودمونو جون عفریته اراجیف داشتیم ارامم و من بودن

 بهترن کدومشون بنظرتون ها بچه:مژگان_

 ?چى کدوم:من_

 که ماشینشون تو میدونید اخه !!کیارش و ارش معلومه خب:مژگان_

 نکن خواستگارى ازم بود مونده کم میکردن سوال  ازم مدامممم بودیم

 براهمونه میاد دتب توام که نیست:ارام_

 کردم اضافه باخنده منم

 ارش اما تر جذاب  کیارش که من بنظر,نکن اذیتش جان ارام اا:من_

 تر گرم خون
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 داشت حقم  بود کرده تعجب شدم مهربون باهاش میدید اینکه از ارام

 بدم شویش  میخوام نی ارشام نخ تو که االن اما,میزدم تیر با سایشو من

  بودم کیارش فکر تو منم راستش:مژگان_

 واااى  هاشپزخون رفتیم شد بلند پسرا داد صداى چون بده ادامه نتونست

 کردن وعشر بندم پشت ام بقیه خنده زیر زدم بیارم طاقت نتونستم خدا

 علومهم و بود دستش ارد پاکت بود شده دیدنی سهیل قیافه خیلی اخه

 تو رغم تخم پسرام صورتش تو  پریده ارد که کنه بازش میخواسته که

 بودن کرده خورد سرش

 گفت نداره تمومی ما خنده دید که سهیل

 بشه غرق کارش تو  که اونى اشپز:سهیل_

 شدى  محوش کال که نشدى غرق تو داداش:ارش_

 میزدیم گاز زمین داشتیم دیگه

 کنید درست فسنجون نبود قرار شما مگه:ارام_

  دادن  جواب باسر تاشون  چهار

  نمیریزن ارد که فسنجون تو خب:من_

  برسرت خاک:کیارش_

 ماکارونیه میریزن ارد اونکه میگن راست سهیل
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 پلو کلم  اون داداش نه:ارش_

 کتلت اون من کنم تاتونسه  برسر خاک:ارشام_

 اخخخخ دلممممم واااى

 جارو با نکردم  خورد پاتونو قلم تا بیرون برید:پروانه خاله_

 ...ما بجون:سهیل_

 بزنه حرفشو  نتونست برد باخودش  کشید گوشش ارشام

 و یمافتاد اشپزخونه بجون و خنده زیر زدیم انداختیم بهم نگاه یه ماهم

 اول از که دخترم و  مادر شد فسنجون کردن  درست مشغول ام خاله

 رفتن

 و  کیارش بعد,ارشام اول هست اشتهام خوش چه  پروو دختری:ارام_

 بزنم برم میگه شیطونه سهیل االنم ارش

 باش خونسرد  میشنوه خاله االن هیس:من_

 نبودن ارسالن بابا و اقاجون اومدیم ما خاله راستی:من

 گردن برمى زودى گفتن رفتن:پروانه خاله

 دیدم  و ارسالن بابا و اقاجون که کیه ببینم رفتم اومد پرسى احوال صداى

 نباشید خسته سالم:من_
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 چینیمب و میز کنم کمک تا  اشپزخونه رفتم و گرفتم جواب هردوشون از

  بیان  بگو است اماده غذا:ارام_

 سرمیز ارسالن بابا و اقاجون اومدن که زدم  صداشون و سالن رفتم

 وسط  جون عفریته بودن پروانه و مهین خاله اقاجون کنار  بودن نشسته

 اباب کنار ارشامم میخورد حرص هی ارامم و بود نشسته سهیل و کیارش

 ارشام کنار رشما بود نشسته ارسالن

 الزم است اماده مجلل  عروسى۱ کردن برگزار براى چى همه:اقاجون_

 همه توق اون تا پس میکنیم  برگزار مراسم همینجا تهران بریم نیست

 منید مهمون

 نمم  بخت کن فرجی یه خدایااا مرغا قاطی رفت ارشام داداش به:سهیل_

 بشه باز

 کلش پس زد ارشام

 نک وراجی کم  کن کوفت غذاتو بگیر تبدبخ ترشیده اى:ارشام_

 موافقم خفن  و مورد یه این:کیارش

 ,,,,واقعا یعنی دردنکنه دستم:سهیل_

 بومیدی خیلی میدونیم:اقاجون_
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 مدام که بود کیارشی به هواسم من اما شدن پهن همه اقاجون باحرف

 منمیدون,میدیدم  و  نفرت نگاهش توی بود ارشام و من ینب  نگاهش

 میکنم اشتباه نم  شایدم

 وناقاج  که بودیم جمع سالن تو همه پسرا توسط  شستن ظرف بعداز

 زد صدا و ارشام

 

 ارشام

 اقاجون جونم:من-

 بهش که اینجا میاد قدیمی دوست یه میاد برام مهمون فردا:اقاجون_

 پیداکنه نوشو کنیم کمک

 نمیگه پلیس به چرا خب:من_

 خواسته کمک حاال ما زا و نرسیده نتیجه به اما گفته:اقاجون_

 داره  نوشو عکس خب:من_

 بیهش میدونه فقط ندیده نوشو اصال اون که همینجاست مشکل:اقاجون_

 دخترشه

 پیداکنه دخترش خب:من_

 نبیرو زده خونه از  اشم نوه و داده دست از دخترشو متاسفانه:اقاجون_
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 مدیدن که پیداکنم و دختری باید چجور اینکه بود درگیر خیلی فکرم

 شد داخل ارشام و شد درباز که کشیدم دراز تخت روی خواب اتاق تو

 کنه عوض لباساشو تا کمد سمت رفت و انداخت بهم نگاه یه

 یتونهم  کی شب وقت این کردم تعجب شد بلند گوشیم پیامک صداى

 گفتن چیزی اما کرد مى نگام مشکوک اونم انداختم نگاه ارشام به باشه

 شباخوند کردم باز و  پیام و کشیدمش ارژش از و گوشى سمت  رفتم

 میشد بیشتر تعجب

 و لمد حرف میخوام اما نیست مناسبی وقت االن میدونم یسنا:ناشناس_

 عاشقت  اول نگاه همون از من بشه دیر اینکه قبل بزنم بهت

 ....ارشام با کرد افسونم  چشمات,شدم

 شد کشیده ارشام توسط میگوش بخونمچون ادامشو نتونستم

 یمگوش  برخورد صدای با که  ترسیدم اما بودم نکرده کاری ااینکهب

 سمتم اومد ارشام که دیوار  به چسبیدم

 ودب این گفتى مى که خواستگارى!?دادى و  شمارت چرا لعنتی:ارشام_

 ...با بعد بشی جدا من از که

  دستشو هک میشدم خفه داشتم که داد فشار و گلوم و نگفت کامل حرفشو

  شد بهتر که حالم افتادم سرفه هب  برداشت
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  ادهد کی نمیدونم نمیشناسم و شماره این من مامانم روح به ارشام:من_

 پیامو این

 تمسم اومدم و موهاش  الی برد دستشو کالفه  ارشام که گریه زیر زدم

 زدم پسش که کرد بغلم و

 من یسنا:ارشام-

 همیشه تارترف این با کردی خستم بسه باش ساکت لطفا ارشام نه:من_

 بهم الموح داری  بیرون برو بسه بسه ..بعد میزنی میوفته اتفاقی تا اول

 میزنی

 

 �🌹�ارشام

 گرفتم و ارسین شماره بیرون اومدم اتاق از عصبانیت با

  داری هم برادری فهمیدی عجب چه ارشام اقا به:ارسین_

 دست مسخرت کاراى از  دست اگه بخدا ارسین بیشرف خفشو:من_

  بشه شکسته ها  حرمت این از بیشتر نذار کشمت ىم نکشى

 ...من نمیشه حالیش  که دلم اما میخوام من داداش شرمنده:ارسین_
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 بهت عنتل شد خورد که زمین کوبیدم و گوشى عصبانیت با لعنتییییی

 اقتط بی میاد بدم خودم از میوفتم که یسنا خیس چشماى یاد  ارسین

 شنیدم ارومشو صدای که کردم ازب و در الی اروم اتاق  سمت رفتم

 

 ارشام

 ...که حاالم گرفتى ازم و مامانم زندگى چه این خدا:یسنا_

 اهناخوداگ گریه زیر زد نتونست که بزنه کامل حرفشو بودم منتظر

 گریش  صداى شدن قطع با که رفت  روهم چشمام   اشکاش بادیدن

 در دیگه بجای بودن  خیره اون چشماى ولى دوختم  چشم بهش دوباره

 خودم عکس از چشم,رسیدم  خودم عکس به که کردم دنبال نگاهشو

 دبو من عکس به خیره هنوزم که دوختم چشم یسنایی به و گرفتم

 بیشتر ستمنتون ببینم چشماشو توی نفرت میتونستم  ام فاصله همین از

 بار یناول که اتاقى سمت  رفتم و گرفتم فاصله در  از کنم تحمل این از

 داشتم رابطه ایسن با

 

 �🌹�یسنا

 نشیطوو نگاه با که کردم باز و چشمام صورتم روی خیسی بااحساس

 شدم مواجه ارام
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 روانی!!اخه  کردن بیدار وضع چه این تو نمیری ای:من_

 که ربخو صبحونتو پاشو خانوم عروس بخیر صبح سالم:خنده با ارام_

 گرفتم وقت عروس لباس دیدن برای بریم بعدش باید

  که وییدستش سمت میرفتم داشتم گرفت بغضم  بدبختیم اداوریی با

 شنیدم صداشو

 خانوم عروس زود فقط  بیا امادشو پایین میرم من:ارام_

 ارزو چقدر افتادم مامانم یاد هه!خانوم عروس بیزارم کلمه این از چقدر

 ببینه عروس لباس تو و من داشت

  ببینمت فیدس لباس تو    بشه کی مامان یسنای:فروغ مامان_

 مامان اا:من-

 بشم حیات و شرم فدای من ای:فروغ مامان_

 برم میتونستم کاش  شد تنگ مامانم براى دلم گذشته خاطرات مرور با

 دیدنش

  سمت رفتم باعجله شده دیرم اومد یادم  که میکردم فکر داشتم

  مامچش انداختم نگاه خودم به ایینه تو  شستم و صورتم دستشویی

 شتم  نبود  حسى دیگه چشمام تو ودب  کرده پف دیشب هگری بخاطر

 بیرون اومدم و ایینه سمت پاشیدم اب
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 یسنا

  فتمر تصمیم بااین  ارشام ضعف نقطه رو بزارم دست امروز دوستداشتم

 چشمب اما باشه کم ارایشم دوستداشتم کنم ارایش اول بهتر اینه جلو

 که دمز ریمل بلندمم ىها مژه کشیدم باریکی  چشم خط فکر بااین بیاد

 میلتک و ارایشم قرمز رژ زدن با االن گرفت مى پاچه چشمام نفس بقول

 زیبا ولی ساده میخواستم که همونطور درست کردم

 با شرنگ هم شلوار با مشکى شال انداختم خودم به کلى نگاه اینه جلو

 از المش کردن مرتب از بعد  مشکی دستی کیف با کوتاه جیگرى مانتو

 دمشنی اتاق از و کیارش صدای  که میرفتم داشتمبیرون  اومدم اتاق

 ..اما بفهمم میکنم سعیمو تمام دارم:کیارش_

 چقدر که اخ  شدم رد اهمیت بی نشدم متوجه چیزی حرفاش از وقتی

  سمت میرفتم داشتم خانوم کبری  پیش برم اول بهتر گرسنمه

 شنیدم اقاجون  صداى که اشپزخونه

 کردم وکیلم با و الزم  هاى هماهنگى  ی همه من ارسالن:اقاجون_

 میکنم رثا تقسیم مراسم فردای

 ...اقاجون  اما باشه:ارسالن_
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 کرد قطع حرفشو که شد من  حضور متوجه انگار

 بخیر صبحتون سالم:من_

 دخترم سالم:ارسالن_

  بخور صبحونتو سالن سمت برو باباجون:اقاجون_

  بااجازتون چشم:من_

  سالن به هرچى کردم مى حس خودم روى و گاهشونن میرفتم وقتی

 امارش با شدن رو روبه از بیشترمیشد استرسم میشدم تر نزدیک

 رفتم و گفتم اهلل بسم یه خودم کردن اروم بعد میترسیدم

 سالم:من_

 رنگ چشماشون  بمن کردن نگاه با سمتم برگشت ها نگاه ی همه

 یرو ارش خیره نگاه از نکردم نگاه اصال که ارشارم به رفتگ تعجب

 اومد بخودش  سهیل همه از زودتر نیومد خوشم اصال خودم

 ربخی ظهر میگن تایم این االن ما داهات تو عزیز داداش زن به:سهیل_

  نخندیدم اما گرفت خندم حرفش از

 اومد االن تازه ارشامم عزیزم بخور صبحونتو بشین بیا:ارام_

 راما کنار دادم ترجیح مینه رایب میترسیدم  ارشام کنار نشستن از

 بود ارش روى روبه درست من گند شانس از که  بشینم
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 مشغول  دمش موفقم که باشم یتوجهب  بهش نسبت  که کردم سعیمو تمام

 شنیدم و ارام اروم صدای که  بودم کردم درست که ای لقمه خوردن

 این از دارى که  شده دعواتون بازم نکنه کردى خوشگل چخبر:ارام_

 بدی حرص داداشمو  که کنى مى استفاده  ندتترف

 داره اشکالی برسم یکم بخودم گفتم نشده حرفمون نه:من_

 دیاوم وقتی از که ترسیدی چیز مث میدونم که من ولی  عزیزم نه:ارام_

 نشستى من کنار اومدى و فرارى ارشام نگاه زا

 ...نهردوتو  ها نداری روانیت برادر اون از کم توام  زهرمار اى:من_

 نذاشت ارش صدای که میزدم حرفمو داشتم

 شما اییزیب به نامزدى داشتن بخاطر  گفت تبریک ارشام به باید:ارش_

 مها مژه تعجب از بود مونده کم کردم تعجب ارش گستاخى همه این از

 بریزه

 ستهنش بخون هاى چشم به و  گرفتم ارش از نگاه ارشام عصبی باصدای

 دوختم ارشام

 برسیم کارامونم بقیه به که بریم اى اماده اگه عزیزم:ارشام_

 برداشت سمتم به قدماشو که نخوردم تکون جام از

 (زندگى خداحفظ)
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 شنیدم گوشم کنار از صداشو که بستم و چشمام

 خودت پاى خونت نشی بلند االن همین اگه:ارشام_

 واستخ که کاری حرف بدون میکنه عملی میزنه که و حرفی میدونستم

 دمدا انجام

 گفت ارام روبه ارشام که

 بهشون بزن زنگ خرید رفتن مژگان همراه وپروانه مهین خاله:ارشام_

 بده انجام خریدتو بااونا

 ....با ارام حداقل نمیشه که تنها خب:من_

 ممیدونست شدم الل و اومد دستم کار حساب  که کرد نگاه بهم یجوری

 کردیم  خداحافظی بقیه با طوفان قبل ارامش این

 بیرون اومدیم که در زا

 داخل بده نکندم ریشه از و موهات تا:ارشام_

 رفیح به توجه بی همین برای خودم از بدم نشون ضعف نداشتم دوست

 شدم کشیده پشت از که ماشین سمت رفتم زد که

 داخل بده موهاتو گفتم!بری دادم اجازه نمیاد یادم:ارشام-

 حرفیه داخل مبد ندارم دوست موهامم خودمه دست من اجازه_

 گفت عصبی  جوابم بااین
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 کنم رامت چجورى که بلدم من اما شدى گستاخ که چندوقت:ارشام_

 کن جمعشون خودت کنم کاری خودم  اینکه قبل پس

 نیام کوتاه امروز دوستداشتم

 باشه خواستم خالف که نمیدم انجام و کارى منم:زدم پزخند_

 میکردم حس واقعا هک کشید  پشت از موهام و کرد رم حرف بااین

 و چسبوند گوشم به لباشو میشه کنده ریشه از داره موهام

 گفت  شمرده,شمرده

 زا وقتی میشم وارد زور در  از نشه انجام میگم که کارى منم و:ارشام_

 میشه تموم گرون مقابلم  طرف برای خیلی بشم وارد راه این

 دایص گرفتم دندون لبامو درد  از که گرفت گاز و  گوشم حرفش بااین

 اب که صدا سمت رفت و  کنه ولم شد عثبا  اومدکه چیزی  شکستن

 .......کردم تعجب مقابلم شخص دیدن

 ونرفتارش  برادر تا دو این  بیرون  اومد درخت پشت از که بود کیارش

 بحضورشون خوبى حس اومدن که  اى لحظه از اصال مشکوکه خیلی

 ندارم

 همین براى  بهم میگن چى نشدم متوجه زد مى حرف  ارشام با داشت

  نشستم جلو صندلی و کردم باز و ماشین در
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 اومد و داد رضایت اقا باالخره  که میشدم  کالفه کم کم داشتم

 و دز  پزخند بهم کنم مى  نگاش فهمید وقتى  کردم  نگاه کیارش به

 رفت و  کرد بهم و پشتش

 دمش  ارشام رحضو متوجه که  کردم مى نگاه رفتنشو  داشتم زده شک

 مارو میزد دید یواشکی چرا نگفت کندى دل باالخره عجب چه:من_

 نمیاد  خوشم ازشون اصال ها دزد  لمث

 قایم مندرض دارم اعتماد  اونا به تو بیشتر من اما بابا نه:تمسخر با ارشام

 نمیده انتن ویال داخل زد مى حرف گوشى با داشت بود نشده

 ?!کرد مى صحبت  گوشى با اتاق  تو امروز که بود  من عمه پس:من_

 !!!حد این تا اعتماد یعنی هه  میده انتن ما مال چطور

  رضمند میپره  انتن اوقات گاهى برامنم نکن زر زر  اینقد خفشو:ارشام-

 بکش شالتو هم کن کم رژتو هم االن همین کردم فراموش فکرنکن

 جلو

 مک رژمم  جلو  کشیدم شالمو همین براى  بسشه امروز براى کنم فک

 (ترسیدم کنید فکر مدیونید) کردم رنگ

 شدیم خارج اصلی در  از و کرد روشن و  ماشین ارشامم که
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 امارش گوشى  صدای که ارشام نه و  میزدم حرفی من نه  مسیر طول تو

 هچندلحظ  برای کردم حس داد جواب وقتی شکست و بینمون سکوت

 شد حبس سینه تو نفسم

 

 ارشام

 قتىو امروز بدتر دیگه که یسنام بود برم و دور اتفاقات درگیر فکرم

 دختر بتو لعنت هوووف ....دوستداشتم زد و حرف اون عوضى ارش اون

 به کردن اهنگ با  باشم فکر تو این از بیشتر نذاشت گوشیم زنگ صداى

 رسید ذهنم به فکرى گوشى صفحه

 بیارم سرجاش و چموش دختر این حال بذار

 کجایی داداش الو:سهیل_

 نباشم خوب و بشنوم تو صدای میشه مگه عزیزم سالم:من_

 خوبه حالت ارشام ?عزیزم بودی بامن??جان:سهیل_

 شده تنگ برات منم دل فداتشم اره:من_

 ??نمیکنی ول تو  کردم ول من داداش ارشام:سهیل_

 نمیشه امروز همرامه مزاحم یه فعال عزیزم اما نه که چرا جووون:من_

 حالت اینکه مث نکردی تجاوز بهم تا برم من  داداش خدا یا:سهیل_
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  نیست خوب اصال

 مگفت بجاش و گهداشتمن و خودم اما بود گرفته خندم سهیل حرف از

 باش خودت مراقب عزیزم باش:من_

 راچ  بپرسم رفت یادم اه کردم قطع و تماس لبخند با گفتم که و این

 هه_بود هکرد مشت دستاشو کردم نگاه بهش چشمى زیر زد زنگ

 اومدم سرحال میخوره حرص داره اینکه از حسابى

 بعد  هبش تموم کوفتی قرارداد این صبرکن حداقل عوضی خیلی:یسنا_

 بده ادامه هات گندکارى به

  دمیکر تر  خوشحال و من همین عصبانیه حد چه تا بود پیدا لحنش از

 کردم پارک پاساژ جلوی و ندادم جوابشو

 بیرون رفت و کرد  باز و نماشی در بالفاصله یسنا

 شدم پیاده و کردم خاموش و ماشین گرفت خندم کارش از

 اساژپ  داخل میرفت داشت دیدمش که میگشتم یسنا  دنبال باچشم

 شنیدم و  پسر چند صداى که سمتش رفتم مى داشتم

  هیکلی عجب جووون:اولی_

 چى  میدیدی صورتشو اگه بابا خفشو:دومی_
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 خفه  هک کردم اخم بهشون و  برگشتم شونسمت شدم عصبانى حسابى

 ندت قدمامو شده ترسناک حسابى چهرم االن بودم مطمعن رفتن و شدن

 ممکشید مى  خودم دنبال و گرفتم دستشو و رسیدم بهش که کردم

 

 یسنا

 رشاما اینکه فکر  شد حسودیم چرا دروغ بودم حرصی حسابی دستش از

 بودم فکر همین تو بود تادهاف بجونم خوره ٽم باشه دیگه بایکی قرار

 لخشت ادکلن بوى از گرفت جا اى مردونه و  بزرگ دستای تو دستم که

 یعصب همش حرکاتش میکشید خودش  دنبال و من ارشامه شدم متوجه

 باسل از شد مغازه وارد که میشدم کشیده  دنبالش حرف بدون منم  بود

 عروس مزون ومدیما  فهمیدم ویترین پشت  های عروس

 اومد سمتمون به جوونی نسبتا خانوم یه  ورودمون هلحظ

 بکنم بهتون تونم مى کمکى چه اومدید خوش سالم_

 گاران انگورى گوریل پسرى داد جواب ارشام که  بدم جوابشو خواستم

 کنه تنش و لباس قرار خودش

 بیارین برامون بهترینشو اومدیم عروس لباس خرید برای:ارشام-

 نیست مهم اصال قیمتشم
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 راهنمایمون  خوشرویی با زد و  حرفی همچین ارشام دید که ام انومخ

 کرد

 گفت ارشام به رو خانومه که دنبالشون زشت اردک جوجه مث منم

 یا یشهم همسرتون  سایز نمیدونم فقط دنبالشید که لباسی همون این_

 نه

  میگقت تمسخر با  داشت اینارو ی همه

 که مکشید دستش از و لباس حرص با  نگفت چیزی  ارشام دیدم وقتى

  شد یکی  ارشام پزخند صدای با

 مژگان دست از دربیارم کاسه از هیزشو چشماى حقشه عوضى پسر

 میاد جایگزینش  دیگه یکی شدم راحت

 باسل وایستادم قدی ایینه جلوی کردم تنم و عروس لباس بدبختی به

 گرفتن منو های اندازه  انگار بود تنم کیپ درست

 اسلب این  تو منو داشت ارزو افتادم مامانم یاد میومد بهم خیلی لباس

 میده داره بچکارى تن دخترش ببینه نیست که خوبهببین 

 داشتمن دوست  اوردم در تنم از بسختی و لباس و شدم فکرا این بیخیال

  یرونب اومدم لباسام کردن عوض بعد ببینه االن لباس این با منو ارشام
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 هم ارکن دیدم که کردم تند قدمامو شنیدم و ردخت بلند خنده صدای که

 کنم تحمل نتونستم میخنده اون و میزنه حرف ارشام و نشستن

 بریم  کن  حساب و لباس پول شده تموم صحبتتون اگه:من_

 ...اخه بود اندازت سایز این مطمعنی عزیزم:طعنه با دختره

 کاملبگه  حرفشو نذاشتم

 بینن خودت اندازه به رو همه عزیزم:من_

 ارانفج درحال عصبانیت از که زدم پزخند بهش حرفم شدن بعدتموم

 بود

 ماشین داخل بیرون اومدیم پاساژ  از لباس پول  کردن حساب بعد

 کرد جلب توجهمو ارشام گوشى زنگ صدای که نشستیم

 

 یسنا

 داد جوابکث م کمی با ارشام

 جوناقا شده چیزی همراهمه یسنام بله ممنون اقاجون سالم:ارشام_

 مى امارش که تهى و سر بى حرفاى از گرفتم بدى  دلشوره چرا نمیدونم

 دراومد کفرم حسابى زد

 پیداکنم  ندیدم که و ادمى چطور من ها میزنید حرفا اقاجون اخه:ارشام_
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 باشه میتونه کی دنبال ارشام یعنی

 نشونی تنها نداره نوش از عکسم  حتی شما دوست اون اقاجون:ارشام_

 مرده اونم که است دختر ادرم عکس اون

 بگرده دنبالش خواسته  ارشام از اقاجون که کى نفر یه اون

 کرد خالى گاز پدال سر حرصشو و کرد قط و تماس

 شد پخش کالم بى اهنگ و سیستم سمت رفت دستش

 سیدمپر  ارشام از همین برای  شدم کنجکاو خیلی خودشه مث انتخابشم

 کنی پیداش  خواسته ازت اقاجون که کیه نفر  اون هستی کی دنبال:من_

 هنگ داد که  جوابى با که بودم کرده اماده حرفى هر براى و خودم

 کردم

 از دخترشو اینکه مث اقاجون دوست نوه دنبال هیچى هووف:ارشام_

 فهمیده که دخترش پیش رفت عمرشه اخرای که حاالم  رونده خودش

 میبینیش جشن تو فردا نوشه دنبال االنم مرده

 نمیبخشیدمش اصال بودم نوش جای من:من_

 ذهنم همش ولی ندادم  ادامه منم همین برای  نشنیدم جوابی ارشام از

 رسیدیم که بود ارشام حرفای درگیر

 بود شده خیره رو روبه به که کردم نگاه ارشامی به متعجب
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 و الزم های  خرید بقیه خودم من پایین برو هستى چى منتظر:ارشام-

 میدم انجام

 گفتم بهش محکم ولی خوردم جا صداش سردی زا

 اسلب میخوای  خودت برای نکنه !?باشم باید من  نمیکنی فکر:من_

 بخری دکلته

 چشود بپوشه دکلته لباس عضله این با وای 

 ارید که  برو زودتر فقط نیست مربوط بتو اونش :پزخند با ارشام_

 میزنی  بهم حالمو

 اجازه اما,میکرد  خفم داشت غضب شنیدم بوضوح و قلبم شکستن صدای

 ندادم بهشون ریختن

  موفقم حدودی تا که  بدم نشون اهمیت بی و خودم کردم سعی خیلی

 بود مارشا ماشین الستیکای جیغ صدای بیرون اومدم که ماشین از شدم

 شد بلند  که

 خواستم شد خارج من دید از دیگه که بودم خیره ارشام ماشین به

 شد مانع ارش صداى که برگردم

 ساعتشم چند شدن دور از که داری دوستش اینقدر یعنی وای:ارش_

 ناراحتى
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 داد ادامه خودش باز که نگفتم هیچى

 کن اماده اتفاقى هر براى و خودت نمیگذرم سهمم از من:ارش_

  ماشینش سمت رفت و  زد زشتی لبخند  گفت که و این

 اتاق ویت برم طفق دوستداشتم ویال سمت رفتم دیگه روزها تراز خسته

 شار مزخرف حرفای از ام عصبانی ارشام حرفای از دلگیرم باشم تنها و

 این و بود سکوت در غرق سالن داخل رسوندم و خودم فکرا باهمین

 ارشام و  خودم اتاق سمت  رفتم اهمیت بی نیست کسی که میداد نشون

 ور انداختم و خستم جسم لباس با کردم باز درشو رسیدم که اتاق به

 برد خوابم کی نفهمیدم که کردم فکر نامعلوم فرداهای به و  تخت

 شدم در شدن بسته و باز متوجه که بودم بیداری و خواب تو

 عوض لباس داره بمن  پشت که دیدم و ارشام کردم باز چشمامو اروم

 مىد چه سرى چه به به بردارم برهنش بدن از چشم نتونستم,میکنه

 دربیارم لباسش زیر از جنسم خود خواى مى-

 کردم سعى, انداختن گل لپام  مطمعنم گرفت و مچم بازم وای

 شد بدتر که کنم عوض و حثب 

 با که ناراحتم اندازه چه تا بود مشخص لحنم شد تموم خریدا:من_

 گفت بدجنسی نهایت
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 دیگه  بود1۰ سایزت!!فقط شد تموم خریدا همه اره:ارشام_

 اتاق دور تا دو کردم ملهح بسمتش کردم داغ حسابی حرفش بااین

 میدوایدیم

 کوچولو خانوم نکن خسته  خودتو بسه:ارشام_

 تاداف و کرد گیر فرش لبه به پاش که درمیاورد لجمو داشت حسابى

 و مکرد استفاده موقعیت از روش افتادم بودم  سرش پشت منم چون و

 گرفتم گاز محکم نرم جای این  از روش افتادم صورت با که اونجایی

 دراومد دادش صدا که

 و باسنم ىدکن وحشى دختر اخ:ارشام_

  شدم بلند پشتش از بالفاصله !?باسنمو گفت چى این جااان

 هنمد بجون افتادم و دستشویی سمت رفتم بالفاصله و شد بد حالم

 نبود اتاق داخل ارشام  بیرون اومدم دستشویی از وقتی

 ناسبیم لباس دادم نجاما مالیمی ارایش اینکه بعداز  برم منم دیدم بهتر

 شدم خارج اتاق از کردم تنم ام

 امروزش حرفای از که درست بشه ختم دعوا به امشب. نداشتم دوست

 بشه دعوامون  نمیخوام اما دلخورم
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 تدارکات راجب صحبت مشغول همه و بودن جمع همه سالن توی

 بودن عروسی

  سالم:من_

 بود مژگان کنار خالی جای تنها دادن جوابمو همشون

 اومد حرف به که نشستک کنارش رفتم اجبار به

 !?شدى بهتر:مژگان_

 عملی دختر واال,باشم بد قرار مگه

 نباشم  بود قرار مگه:من_

 کرد تعجب جوابم از

 نتمیرسو و  میشه بد حالت عروسی خرید بعد گفت مى ارشام:مژگان_

 نمیذاری بمونه پیشت کنه مى اصرار  هرچقدر و,ویال

 بند خالى هرچى دست رو زده کیه دیگه مامام،ارشا یا

 بهترم االن اما بود بد کمى حالم اره:من_

 نوندهش بیشتر من البته شدیم صحبت مشغول و اومد ارامم لحظه همین

 کرد جلب همرو توجه سهیل صدای که بودم
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 خب !?میکنن بازى بسکتبال دارن کرمات داداش چته ارشام اه:سهیل_

  بتمرگ

 ات ارشام جواب با که میدادیم  گوش شونحثب به تعجب با داشتیم

 شدم سرخ بناگوش

 گنده پرستار خانوم۱ جاش که بزنه امپول دکتر رفتم دلقک نه:ارشام-

 بزنه و امپول پاین کشیدم و شلوارم  بزنه امپولمو اومد گرسنه و زشت

 کرد فرو و دندونش اشتباهى که

 نپایی  بودم هانداخت و سرم من بجز خندیدن همه حرفش شدن باتموم

 نیوفته خیرش نگاه اون به چشمم که

 

 آرشام

 از گوشیم زنگ صداى با که  زدم مى پک سیگارم به داشتم حیاط تو

 ردمک له پام زیر و انداختم و سیگار  اسمش دیدن با برداشتمش جیبم

 زدم و اتصال دکمه و

 دنبال اونا نبوده کار در دزدی زدید حدس خودتون که همنطور اقا_

 شماست دستش که هستن رکیمدا

 داد ادامه که نزدم حرفی
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 یمشکوک  چیز فعال و  داریم نظر زیر خودتون خواست به برادرتونم_

 ....شبا و میرن ناجور های مهمونی به که  اواخر این بجز ندیدیم  ازشون

 عموضو بفهمی کن سعی نمیخوره من بدرد مزخرفات این کافیه:من_

 اخراجی واال چى  اصلى

 میخواست ابدی ارامش یه دلم,بودم خسته کردم قط خداحافظی بدون

 هک اتاق به داخل رفتم و زدم کنارش که جلوم اومد یسنا چهره لحظه یه

 داخل رفتم کردمبعد ٽمک انیهٽ چندرسید 

 یدنمد با بیرون اومد دستشویی از دیدم که کردم تعجب یسنا نبود از

 تمدوستداش نخندیدم اما گرفت خندم کارش اوری بایاد شد  سرخ لپاش

 در  کنارش از تفاوت بى و نداد اجازه غرورم اما بکنم لپاش از گاز یه

  شدم

 شدم غرق خودم افکار تو تخت رو انداختم و خودم

 

 یسنا

 بازم اما ممیخواب کنارش نیست اولم بار باینکه  بود کشیده دراز تخت رو

 کمرم رو سردى عرق شد ٽباع حرفش که موندم دوراهی تو معذبم

 شینهب
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 ببینه حجله بعد فردای بزرگتر یه اینکه رسممون ما میدونستی:ارشام_

 نه یا شده انجام ای رابطه

 میکردم فکر دخترانگیم به تنها  فقط,نشنیدم صداشو دیگه

 نههههه بگیر ازم اینم نمیزارم نههه

 یبعج همه از میترسیدم فردا از همش بخوابم نتونستم کردم هرکاری

 نمیزد حرفی اون نبود از کسی و نبود خبری ارسین از اینکه تر

 منظمش نفسهای صدای از اما ببینمش نمیتونستم و بود ارشام به پشتم

 خوابه که میداد نشون

 دمش بیدار خواب از بیرون صدای و سر با  صبح برد  خوابم کم کم منم

 عموض  و سر  کردن مرتب بعد پایین اومدم  تخت از و  کشیدم بدنمو

 بیرون ومدما

 ایینپ و باال سالن تو کارگر کلى  شد گرد چشمام میدیدم که چیزی از

 میدادن انجام مربوطه کارای بقیه و صندلی و میز و بودن

 خیلی اقاجون انگار

 ,داره عجله

 روز به زیاد:ارشام_

 ,فکرنکن حجلت
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 خیلی اگه

 بهت میتونم میخواد دلت

 و بیشعور خیلی:من_

 میدونستی اینو وقیحی

 نترسون منو بیخودم

 بکنی نمیتونی کاری تو

 داد قرار از خارج این

 خوشش جوابم از انگار

  نیومد

 شدش منقبص فک از اینو

 فهمیدم

 اونشب اینو هه:ارشام_

 میدم نشون بهت

 داری منم زیر که وقتی

  میدی جون

 دیدنی قیافت



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  325

 

 حرفش این زدن از بعد

  رفت

 گوشم تو حرفاش مدام 

 میپیچید

  یسنا:ارام_

 دختر تو کجایی

 عزیزم جانم:من_

 داشتی باهام کاری

 خواستم:ارام_

 شب فردا عروسى بگم

  دوستاتو تونى مى

 بدى دعوت

 نیست ام فکرى بد:من_

 هرچند

  دارم دوست یک فقط من

  نفس اسمش که
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 خودته لٽم درست

 ایول:ذوق با ارام_

 ببینمش حتما شد واجب

 کارت بود همین خب:من_

 یادش  انگار

 داد ادامه باز که اومد

 رفت یادم وای:ارام_

 اتاقش برى گفت اقاجون

 داره باهات واجب کار

 حرفش این گفتن بعداز

  رفت

 اقاجون اتاق سمت به منم

 استرس چرا نمیدونم,رفتم

 دارم

  ضربه چند زدن بعداز

 شنیدم و صداش,در به
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 بفرمایید:اقاجون_

 داخل رفتم

 اقاجون سالم:من_

 خوبید

 روی به سالم:اقاجون_

 خانوم عروس ماهت

 بشین اینجا بیا

 باتمام مرد این چقدر

 مهربونه داره که غروری

 کاری بامن اینکه ٽم:من_

  اقاجون داشتین

 باشماست گوشم من

 خاصى حرف:اقاجون_

 خواستم فقط نیست

  کمی مادرت درمورد

 بگى
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 خیلی اما,کردم تعجب

 تعریف کردم شروع مختصر

 از کردن

 طلوع مامان

 حرفام یانپا از بعد

 گفت اقاجون

 اینطور که:اقاجون_

 نداشتی مادری اقوام

 خانوادش از مادرتم

 !?نگفته چیزی

 نه:من_

 زدیم حرف دیگه کمى

 نفهمیدم اخرشم که

 بود چى دنبال اول از

 عروسیمه فردا

 ندارم ذوقى هیچ من اما
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 که میرم پایین ها پله از

 ینفر به میخورم

 که میکنم بلند و سرم

 چشم تو مچش ارسین با

 میشم

 میکنه نگام بالبخند

 منم لبای لبخندش از

 که میشه باز خنده از

 ارشام عصبی صدای

 نگاه از دس میشه ٽباع

 برداریم خیرمون

 ارشام سمت برم خواستم

 کرد ارسین که باکاری که

 صدای که ایستادم حرکت از

 اورد بخودم منو ارشام

 غلطى چه داری:ارشام_
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 کنى مى

 داداش باصدای

 از دست کارگرا همه

 متعجب و کشیدن کار

 شدن خیره بما

 بسمتمون داشت ارشام

  میومد

 دستای از و دستم خواستم

 بکشم بیرون ارسین

 گرفت محکمتر که

 مشت موقع همون

 تو که بود ارشام

 اومد فرود صورتش

 شدن گالویز بهم و

 گرفتم دهنم جلو دستمو

 میزد هم ارشام
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 میخورد هم

 این از بیشتر نتونستم

 رفت گیج سرم,کنم تحمل

 نفهمیدم بعدش و

 ,چیشد

  اخر لحظه فقط

 گفتن یاخدا صدای

 شنیدم و ارسین

 

 �🌹�ارشام

 لب روى پزخند

 میکرد عصبیم ارسین

 بزنم خواستم مشتمو

  شد ٽباع صداش که

 کنم ولش

 یاخدا:ارسین_
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 کنار منو اون بعد

 ها پله سمت دویید و زد

 سمتش برگشتم

  ای صحنه دیدن با

  شدم شکه یدمد که

  جون بی من یسنای

  ارسین بغل تو

  قلبمو چیزی یه

 هاى قدم با زد چنگ

  بهش و خودم نامنظم

 رسوندم

 زدم کنار و ارسین

 کردم بلند یسنارو و

 زدم داد بقیه روبه و

 بزنه زنگ کی یه:من_

 اورژانس
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  موقع همون که

 اومد ارش صدای

 نکرده الزم:ارش_

  اتاق توی ببرش 

 بیارم فموکی برم منم

 کیارش برادر میدونستم

 اینکه از اما,پزشک

  و من یسنای اون قرار

 میکرد عصبی.کنه معاینه

 چى منتظر:ارسین_

 مگه ببرش!?هستى

 بده حالش نمیبینی

 یسنارو که درحالی

 میکردم بغلم

 گفتم روبهش

 سر از دست:من_
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 بردار یسنا

 فکرنکن درضمن

 نگفتم چیزی االن

 گذرم مى کارت از

 اینکاراتو جواب بموقعش

 میدم

 نزدیک روز اون

 حرفم این زدن بعداز

  ببینم نموندم

  رفتم,میگه چى

 اتاقمون سمت

 بردمش هرسختى به

 تخت رو و اتاق داخل

 خوابوندمش

 ارش موقع همون

 داخل زدن در بدون
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  شد اتاق

 توهم اخمام اینکارش از

 رفت

 جای و رفت یسنا سمت

 کرد معاینه و زخم

 شکستگیش:ارش_

 نیست یقعم

 بخیه به نیاز بنابراین

 نیست

  ندادم بهش جوابی

 داد ادامه بکارش که

 بودم خیره بهش مدت تمام

 یجور یسنا رو نگاهش

 کالفم همین بود خاصی

 میکرد

 ?نشد تموم:من_
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  زخم کردن تمیز یه بابا

 زمان چقدر مگه بستنش و

 میبره

 لبخند با ارش

  شد تموم_گفت

 اومد بهوش وقتى

 و نمسک قرص این

  بهش ابمیوه با همراه

 بده

 دادم تکون سر

 چند بعد اونم که

 شونم به ضربه

 رفت

 

 یسنا

 نوازشى احساس با
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  چشمام دستم روى

 کردم باز و

  صاحب به و

 کردم نگاه دست

  دیدم و ارشام

 ای خسته لبخند با که

 ندازه مى نگاه بهم

  بلده ارشامم مگه

 هه!!بخند

  چندساعت یاداوری با

  برخالف و دستم قبل

 دستاش از میلم

 کشیدم بیرون

  و اخماش بااینکارم

 نمیم روم و کشید توهم

 شد خیز
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 تعجب با اینکارش با

  بحرف که نگاه بهش

 اومد

 بهت نکن فکر:ارشام_

 !!خبریه خندیدم

 نشده عوض چیزی

 کافی اندازه به امروزم

 انداختیم دردسر تو

 من بردگى برای خودتو

  کن اماده

  حرفش نای زدن از بعد

 بیرون زد اتاق از

 بدبخت در بیچاره

 اون سر حرصشو تمام

 کرد خالی

 میکرد درد خیلی سرم
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 پیچى باند سرم دور

 بود شده

 ندیدم چالق عروس

 ایینه تو دارم االن که

 میبینم

 اینکه اوری بایاد

 اتفاقى چه  قرار

 بیوفته برام

  از خنده زود خیلی

 رفت لبم رو

 کشیده دراز تخت روی

 حرف به مدام و بودم

 میکردم فکر ارشام

 قرار که چى یعنی

 بشم بردش

  زر که این به اخر
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  قانع و خودم.زده

 خوابیدم و کردم

 ارام داد باصدای

 شدم بیدار خواب از

 هوووی:ارام_

 بیداررررشوو

 خانووووووم عروس

 شب اخرین امشب

 مجردیتههههه

 چالقققققق عروس

 هاا کن نگاه و کرخر

 دهنش ابى اسب ٽم

 کرده باز

  اون ببند اى:من-

 خوابیدما خبرت.دهنتو

 برادرت اون چالقم
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 تراز سمج اون ولی

 بود حرفا این

 روم افتاد میمون ٽم

 خودش برای تنهایی به

 هستا وحشی باغ

 دیدی کیو اخ:ارام_

 بخوابه عروسیش شب

 اتاق این از بیرون بیا

 ویالرو پسرا کوفتی

 سرشون رو گذاشتن

 مجردی شب اخرین اخه

 ارشام

  درضمن,بدرک:من_

 کجان اقاجونشون مگه

 گذاشتن ویال که

 سرشون رو 
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 که لحنى با ارام

 ناراحته مشخصه

 بیرون رفتن همشون_

 نمیان دیروقت تا و

 خوشبحالشونه که اونام

 خوشبحالشون که ااا

 بحالشون بد یکی باید

 کنه

 تصمیم بااین

 بدجنسی لبخند 

  نشست لبام رو

 انگار ارام که

  دش متوجه

  روم پرید و

 فدای من ای:ارام_

 بشم لبخندت اون
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 بیا کمرم اخ:من_

 گنده خرس پایین

  شکسته سرم سرت خیر

 مراعات که چقدرم,هااا

 تو کنى مى

  واى اااى:ارام-

 نبود حواسم اصال

 ببشید

  خواست بعدش

 کردم فرار که ببوستم

 امشب میخوام ارام:من_

 کنم کم جونتو برادر رو

 ?ای پایه

 خوشحالی با ارام_

 ام پایه چهار:

 ارایش میز سمت رفتم
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  و برداشتم و ادکلن 

 زدم  دستام مچ

  اتاق از ارام با

 بیرون اومدیم

 سهیل با هنوزم:من_

 ?اب و شکر میونتون

 و کشید اه ارام_

 اوقات بعضى اره:گفت

 از غرورشو کنم مى فکر

 دوستداره بیشتر منم

 که بده ادامه خواست

 نذاشت پسرا صدای

 شعر اون اقاا:یلسه

 زبونمه نوک بابا ای??بود

 هااا

  جوون:ارش_
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 ??میدی نوک یه

 عزیزمم اره:سهیل_

 میگفتى زودتر کاش فقط

 به زوتر تا,میزدم پرامو

 برسی نظرت مورد جنس

 ارشام و کیارش

 بودن شده پهن مبل رو

  به ارام و من و

 نگاه ارشی و سهیل

 مرغ ادای که کردیم مى

 درمیاوردن خروس و

 ویال در صدای هک

 صداى اون بعد اومد

 مژگان

 چتونه اوا:مژگان_

 شماها
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 اومدن بخودشون همه

 متوجه تازه پسرام

 شدن ارام و من حضور

  اینکه بدون ماهم

 بدیم اهمیت بهشون

 رو رفتیم

 نشستیم نفر0 مبل 

 شدیم صحبت مشغول و

  تعویض بعد مژگانم

 اومد لباساش

 توجهمون ارش صدای که

 کرد جلب و

 داداش ارشام:رشا_

 تا شب این از خوب

 کن استفاده میتونی

  راحتی شب اخرین که
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 داری که

 هم بیمزش حرف بااین

 خندیدن پسرا و خودش

 جون یسنا:ارام_

 میگن که شنیدی و این

 !?بالست زن

 رو اى خونه هیچ خدا

 نکنه بال بدون

 حال جیگرم,اوووف

 اومد

 جونم ارام جیز دمتتتت

 بودااا اى پپسى عجب

 همینه برا اره:کیارش_

 جمله این عمق به ملت

 میزنن له له که کردن فکر

 شوهر برا
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 خنده زیر زدن باز

 شدم کفری حسابی

 جالب چه: من_

 جالبه چیش:ارشام_

 اعتقادتون که بااین:من_

 میدین انجامش بازم اینه

 اخرشین شما پس

  حرفم شدن تموم با

 زیرخنده زدم پقى

 بلند صداشون دخترام

 شد

 هاشون قیافه واقعا

 بود دیدنی

 میمونکای,خوردین هه

 خوشتیپ

 نمیاد بهتون:ارش_
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 باشید شیطوون

 ..دیدم من که اونی

 ادامه بودم منتظر

 کیارش که بده

 حرفش وسط پرید

 ناسالمتی بابا:کیارش_

 مراسم اینجا فرداشب

  داریم عروسی

  دیه بدین تکونی یه

 اه بابا

 جفت بروی ای:سهیل_

 افتادم هاى مژه

 بپر شامار

 بوسه مى انگشتتو

 گردنى پس یه ارشام

 زد بهش جانانه
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 بره داماد االغ اخه:

 بدى قر بذار اهنگ  برات

 اون بده تکون یه پاشو

  هیکلو

 که درحالی سهیل

  دست ضربه جاى

 داد مى ماساژ ارشام

 بشکنه دستت اى:

 بشه کور اجاقت الهى

  حرفش بااین 

 ولی خندیدیم همه

  یورش سمتش ارشام

 ردب

  ادا همونجور سهیلم

 درمیاورد

 واای:سهیل_
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 این دست از و من یکی

 بده نجات دوسر دیو

 حالله خونت:ارشام_

 حرفش شدن باتموم

  از و سهیل تیشرت

  افتاد و کشید عقب

 بجونش

  موت به رو خنده از

 ارشام که بودیم

 مفصل کتک یه بعد

 داد رضایت باالخره

 کرد ولش و

 شماها ها بچه:مژگان_

 نیستیتد نهگرس

 نمیدونم شماهارو:من_

 گرسنمه  خیلی من اما
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  گرفتیم تصمیم همه

 سفارش بیرون از غذارو

  بدیم

 رفتیم ارامم و من

  و ساالد اشپزخونه

 کنیم درست

 دیدی ایششش:ارام_

 رو فضایی دختره

 صداشو درحالیه

 ادای و کرد نازک

 درمیاورد و مژگان

 داد ادامه

  اگه من واا:ارام_

 کنم ستدر ساالد

 شکنه مى ناخونام

  ولش:من_
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 نخور حرص کن

  خشک شیرنداشتت

 میشه

 فضایی ادم چرا حاال

 بابا:باخنده ارام_

 عمله جاش همه بس

 ...مونده کم

 اماده که میز خب:من_

  خیلی ارام وای,است

 گرسنمه

 باشیطنت ارام_

 بخور میتونی تا اره:

 باشی داشته جون که

 فرداشب برای

 جیغغغغغغغ

 میکشمت مارا:من_
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 اشپزخونه از دو با

  بیرون زد

 ما به متعجب همه

 میچرخیدیم دورشون که

 کردن مى نگاه

  ارش صداى با که

 دویدن از دست

 برداشتیم

 بازیه گرگ:ارش_

 دوستدارم بره منم راستش

 عوضیً مردک

 اشپزخونه رفتیم همه

 حمله ها پیتزا به و

 کردیم

  های عشوه سرمیز

  فضایی ادم اون
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  اذیتم ارشام به

 میکرد

 نیاوردم طاقت اخرسرم

 بخیر شب بایه و

 اتاقم سمت رفتم

 تخت روی

 انداختم و خودم 

  ارشام تصویر اما

  اون های عشوه و

  همش فضایی ادم

 بود چشمم جلو

  گوشام در صداى با

  کردم تیز و

 جونممم یسنا:ارام_

 ?خوابیدی

 با که ندادم جواب
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 بخیر شب گفتن

 رفت

  تهگذش نیمه از ساعت

 صداى که بود

 فورى,اومد در شدن باز

 نشستم جام تو

 حسابى معلومه ارشام

 خشگذرونده

 بمن توجه بدون که

 چیزیوً مدام

 میکرد تکرار زیرلب

 میخندید و

 میدونستم:من_

  کمه تختت یه

 شدم متوجه امروز اما

 یکیه بیشتراز
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 حرفم شدن باتموم

 توهم کشید اخماشو

 جدیدا:ارشام_

 میزنی زر زیادی

 دندونات خیلی اگه

 دوستداری و

 بشی خفه بهتر

  حالتی بااون:من-

 گرفته بخودت تو که

 حرف باخودت,بودى

 خندى مى زنى مى

 لبخند با حرفم بااین

 لبش گوشه کج

  شد نزدیک بهم 

 میخونم بلند االن:ارشام_

 بشی متوجه توام



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  358

 

 بزنید دست:ارشام_

 کنید شادی

 کنید بازى خر....ک با

 اول شب'اول شب

 پرخونه....ک برونه لهب

 شادوماد میچاپونه هى

 حدقه از چشماى با

 دهنش به زده بیرون

 که شدم خیره

 مهین خاله صدای

 ...و من پروند جا از

 ارشام:مهین خاله

 !میکنی چیکار اینجا تو

  پیش نشد قرار مگه

 بخوابى پسرا

  خاله چرا:ارشام_
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 عوض و لباسم داشتم

 کردم مى

 !!چخبر اینجا

 ناااای شدن خل

  از یکی اینم نکنه

 رسومات و رسم

 ,مسخرشونه 

 باشن پایبند نمیاد بهشون

 رفتی حموم:مهین خاله_

 رفت کی ارشام اا

 نشدم متوجه من که

 :گفتم باخجالت

 رفتم مهین خاله بله

 خوبه:مهین خاله_

 راجب ارشام میکنم فکر

 بهت ما رسومات و رسم
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 دوباره ذکر به الزم و گفته

 نیست

  دادم تکون سرمو

 سوالی خب:مهین خاله_

 ?نداری

  ممنون نه:من_

  بسیار:مهین خاله_

 ٨:0۲ ساعت فردا,خب

 ارایشگاه بریم باش اماده

 خوبی زنم این یعنی

 !!بده انجام بلده

 حرفم از ای انیهٽ هنوز

 که بود نگذشته

 هه:مهین خاله_

  باید اینکارو هرچند

  مادرشوهرت و مادرت
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 بدن انجام

 مادری بی وت اومد یادم اما

  چند که خالى بجاى

 بود ایستاده قبل دقیقه

 بودم خیره

  تو مدام مادر بی کلمه

 شد مى زمزمه گوشم

 موندم ساکت چرا

 ندادم جوابشو چرا

 تنهام کن کمکم,خدااا

  نذار

  کننده خفه اتاق فضاى

 بود

 ,بود مامانم کاش

 بدختیم  فهمیدم تازه

 وقت خیلی از
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 استارت پیش 

 عقب که اونی و زده

 منم

 میگفت درست ارشام

 شدم برده من

  من بردگى زنجیر و

 ندازن مى تنم به فردا

 خواب کردم هرکارى

 نمیومد چشمام به 

 موقع نفساش صدای به

 کردم عادت خواب

 کجی دهن بهم خالیش جاى

 میکرد

 خوردم تکون اینقدر اخرم

 خوابم که جام تو

 برد



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  363

 

 ساعت زنگ باصدای

 بیدارشدم خواب از

 قوسی و کش و بدنم

 کمرم چرا نمیدونم,دادم

 کرد مى درد

 ماهیانمه وقت نههه واااى

 خداجونم جیز دمت جون اخ

 کردم نمى فکر وقت هیچ

 بشم خوشحال ماهیانم از

 من نفع به هیچ۱

 دیدنیه ارشام قیافه واى

 رفتم باخوشحالی

 دوش یه حموم سمت

  و گرفتم ای دقیقه۰۲

 لباسامو و بیرون اومدم

 پوشیدم
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 و عروس لباس داشتم

 جعبشون تو کفشا با

 میذاشتم 

 اومد در صدای که

 خندون چهره اون بعد

  شد دیده ارام

 داداش زن سالم:ارام_

 خلم

  سحرخیز چه به به

 عجله خیلی معلومه

 هااا داری

 سالم:من_

 توام نوبت ارام

 بجای میشه,میرسه

  خاله و تو مهین خاله

 ?باشید پروانه
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 میکنم خواهش

  یزمعز اره:ارام_

 نشه که چرا

  که داداشش زن۱

 فعال ندارم بیشتر

 سورپرایز یه تازشم

 دارم برات توپم

 چاپلوس اى:من_

 که خوابو اون حاال

 بگو دیدیو برام

 دنشد ااا:ارام_

 میفهمی امشب,دیه

 باید٨:0۲ بریم بیا حاال

 باشیم اونجا

 هامو وسیله ارام باکمک

  کردم جمع
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 اومدن منتظر توسالن

 اومد که بودم پروانه خاله

 که بلندشدم احترامش به

 کرد باز برام و اغوشش

 همیشه:پروانه خاله_

 دختر یه دوستداشتم

 همچین که باشم داشته 

 ارزوم به,ببینم روزیو

 ,رسیدم 

 این به خیلی

 بودم محتاج اغوش

  و فروغم مامان بوی

 اغوشش از,میداد

 شدم جدا

 واقعا جون خاله:من_

 افسوس دیگه,ممنونم



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  367

 

 نیست مامانم ورمخ نمى

 فشرد و دستم پروانه خاله

 اهم اوهم:ارام_

 وسط میپرم بخشیدا

 خیلی اما رمانتیکتون فاز

 شده دیرمون

 ارایشگاه سالن تو

 بودیم

 ارایشگر شاگرد

 و من اول همون

 اتاقی وارد 

 برد جدا

 میداد نشون اینا همه

 عروسم یک من

 من عروسى امشب و

 اره ظاهرا فقط اما
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 عروسا همه لٽم اما

 نبود خودم میل با

 نبود عاشقم شوهرم

 نداشتم ذوقى هیچ

  مدل راجب اصال

 صورتم ارایش و موهام

 سپردم و ندادم نظری

 ارایشگر به

 ارشام از دیشب از

 نداشتم خبری

 دست و ناهار ظهرم حتی

 بیاره برامون فرستاد سهیل

 بودم ناراحت دستش از

  ارایشگر صدای با

 کردن فکر از دست

 برداشتم
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 خیلی عزیزم وای_

 شدی ماه

 این به عروسی تابحال

 بودم نکرده ارایش زیبایی

 کن تگاهً خودتو

 دادم گوش حرفش به

  بودم کرده تغییر خیلی

 ای ساده و زیبا ارایش

 لبای اما بود صورتم رو

 صورتم تو چشمام و قرمز

 میکردن دلبری

 خوردی بس عزیزم_

 خودتو

 بپوش لباستم بیا

  ارایشگر باکمک

 عروسمو اسلب
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 پوشیدم

 بیرون اومدیم اتاق از

 اونجا در حاضر افراد

 بهم شدن خیره

 باحسادت ها بعضی

 لبخند با ای عده و

 کردن مى نگام

  مهین خاله و ارام

 بودن من مات هنوز

  خندم قیافشون از

 بود گرفته 

 نکنه چیشده:من_

 شدم زشت

 اومد بخودش ارام

 زد ارومی جیغ و

 صدقم قربون خاله با و
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 رفتن

 لبخند فقط منم جواب و

 بود بهشون زدن

 اومدن داماد اقا_

 !هه

 شنل ارام کمک با

 انداختم و لباسم

  اومدم ها پله از و

 پایین

 دسته با در جلوی

 ایستاده منتظر گل

 شلوار و کت,بود

  مردونه قیافشو مشکی

 همیشه تراز جذاب و تر

 بود کرده

 بود بمن خیره اونم
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 اروم های قدم با و

 سمتم اومد

 ایستاد مقابلم

 چشمام بین نگاهش

 حرکت در سرخم لباى و

 بود

 کرد کم باهم فاصلشو

 بستم و چشمام

 پیشونیم رو لباشو داغى که

 کردم حس

 ٽباع بردار فیلم صدای

 بگیره فاصله ازم شد

  همچین با,بود عالی_

 عاشقی و رمانتیک داماد

 بشه عالی فیلم فکرکنم

 حرفش این به دلم تو
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 زدم پزخند

 داخل ارشام کمک با

 نشستم ماشین

 بستن بعداز ارشامم

  اومد من  سمت در

 توجهی مسیر طول تو

 نداشتم بهش

 راستی:ارشام_

 خاله من رفتن بعداز

 رسومات و رسم یاداور دوباره

 نشد

  بلند حرفش بعداین

 خنده زیر زد

  بخند:من_

  اونی اخرشب اما

 منم میخنده که



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  374

 

 اشتباه نه:ارشام_

  گفتى

 کنی گریه درد از باید

 و خشن رابطه من چون

 دوستدارم

  حرص حسابى داشتم

 دستش از خوردم مى

 تا و کردم سکوت ولى

 نزدم حرفی اتلیه به رسیدن

  لباسمو شنل اتلیه تو

  دراوردم

 سنگینش نگاه متوجه که

 شدم پشت از

 تکى عکساى اول خب_

 دونفره بعد گیرم مى تونو

  تموشد که تکیمون عکسای
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 عکسای به یدرس نوبت

  دونفره

 دستاى هرکسى تو

 رفت مى هرز ارشام

 میشدم اذیت من و

 دامن و کشیدم دراز

 خواست به و لباس

 دادم باال عکاس

 پاهاى شد ٽباع که

 سفیدم و تراش خوش

 بشه دیده

  زده خیمه روم ارشامم

 بود

 بلند داشت اخر لحظه

 عکاس غفلت از که میشد

 دستشو کرد سواستفاده
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 هامپا وسط کشید

 مونده دیگه عکس۱ خب_

  خودتون بعهده

 کافیه همونا:من_

 ممنون

 خانومم اا:ارشام_

  حرفى چه این

 هم اخری این خانوم

 بنداز

 سرم پشت اومد

 بخودش منو پشت از

  چسبوند

 گردنم روى پشت از لباشو

 گذاشت

 کج مخالف سمت و سرم که

 کردم
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 گرفت قاب و هام سینه دستش

 نبود خودم دست حالم

 ام بیجنبه خیلی

 صدای که جدابشم خواستم

 میداد نشون دوربین لنز

 شده گرفته عکس

 چشماى تو شد نمى روم

 کنم نگاه ارشام

 کرد مى سواستفاده اونم

 خوند کری ویال خود تا

 اینقدر نمیدونستم:ارشام_

 ای بیجنبه

 راحته امشب کارم

 دید خواهیم هه:من_

  نقشه خودت برا بیخود

 نکش
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 یدمشن اقاجون از چون

 تقسیم اموالشو تمام فردا

 میکنه

 بازی اخر یعنی این و

 :گفت عصبی ارشام_

 نشنیدی احتمالن اینو و

 هان ساله۱ گفتن که

 قیافه به متعجب

 ارشام پیروزمندانه

 شدم خیره

 کوچولو برده اخی:ارشام_

  من

 خوردی شکست دفعم این

 میدم قول نداره عیب

 برات بشم خوبی ارباب

  شحرف شدن  تموم بعد
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 که زد ترسناکی ی قهقه

 انداخت تنم به لرز

 شبیه مونم عروسی

 .دیگه های عروسی

 نبود

 داماد و عروس جایگاه تو

 از خبرى اما بودم نشسته

 نبود داماد

 سالم:ارش_

 گم نمى تبریک بهت

 کردن راضى برا حداقل

 خودم دل

 از من ارش اقا:من_

 ته و سر بى حرفاى

 نمیاد خوشم

 امعم به اولم همون از
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 نداشتم ای عالقه

 میکنم خواهش االنم

  برید

 ناراحت ارشام نمیخوام 

 بشه

 فعال اون هه:ارش-

 قدیمیش همخواب با

 رقصیدنه درحال

 کردم نگاه ارشامی به

 بحضور توجه بى که

 درحال دخترى با من

 بود رقصیدن

 ندارم قصد:ارش_

 کنم ناراحتت

  بدونی خواستم اما

 دنبالته پدرت
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 از رفته وا قیافه به

 زد پزخند من تعجب

 شد دور و

 سراغم اومد حس چندتا

 استرس,دلهره,ترس

 دختره بلندشو:ارام_

 احمق

 عروسى تو ناسالمتى امشب 

 داره شوهرت اتوقت

 رقصه مى دیگه یکی با

 برد و کشید و دستم

 انداخت و من و وسط

 ارام  ارشام بغل

 و کشید و دختر دست

 خالی ما برای و پیست

 کرد
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 روبه که مبود من حاال

 بودم ارشام روی

 دجى درگوش ارام

 اون بعد گفت یچى

 صداى و شد کم فضا نور

  پخش ارومی موسیقی

 شد

 نزدیک اومد ارشام

 خودش سمت کشید منو و

 رقصو این امیدوارم-

 منو ابروی و بلدباشی

 نبری

 شدم عصبانی

  هنرمو رقص اخر تا و

 وسط ریختم

 که بود اهنگ اخرای
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  رفت برقا

 بکشم یغج خواستم

 نذاشت ارشام لبای که

 توی مالیمتی هیچ

 نبود رفتارش

 نکردم همراهیش

 داد فشار هام سینه که

 کشیدم درد از اخی

 بشه باز لبام شد ٽباع که

 سواستفاده ارشامم که

 چرخوند و زبونش و کرد

 من برقا اومدن قبل

 کرد جدا خودش از و

 برد خودش همراه و

  اقای که میزی سمت

 ودب نشسته مسنی
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 کنارش دومردم و

 معلومه لباساشون از که

 هاشن محافظ

 محبی اقای:ارشام_

  کرد بلند و سرش

 مبارکت پسرم سالم_

 باشه

 سالم:ارشام_

 همسر ایشونم,متشکرم

 خانوم یسنا بنده عزیز

 شد کشیده نگاهش

 من سمت

 اشکو نم چشماش توی

 دیدم

 چرا نمیدونم اما

 سالم:من_
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 بود اشنا نگاهش

 ندیدمش الاص که من ولى

 متوجه مراسم تااخر

 شدم محبى اقاى نگاه

 باشم اهمیت بى کردم سعى

 راحت که مسائلى همه لٽم

 گذشتم

 مارو مهمونا رفتن بعد

 راحت تا کردن هتل راهى

 باشیم

 کارت با و در ارشام

 کرد باز

 بود شیکی اتاق,تو رفتم

 چیده ام خوبی دیزاین با

 بود شده

 اتاق وسایل ی همه
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 بود سلطنتی

 میرم من تا:ارشام_

 میگیرم دوش

 کن اماده خودتو

 حتما باششش:من_

 عزیزم منتظرتم

 زد برق چشماش

 چه دونى نمى هه,

 دیدم برات خوابى

 ساکی سمت رفتم

 اوریم باخودمون که

 قرمزی لباس که

 کرد جلب توجهمو

 مارمولک ارام اون کار حتما

 تنم و گرفتم و لباس

 کردم
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 اندامم برجستگى لباس

 کشید ىم برخ و

 بودم نبسته سوتین

 لباس اون تو هام سینه

 خواب

 خودنمایی قرمز

 میکرد

 عذاب یعنی این

 ارشام

 ارایشمو داشتم

 میکردم تجدید

 صدای که

 گوشیم پیامک

 اومد

 برداشتم کیفم تو از

  ارام طرف از پیام
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 بازش خواستم تا بود

 کنم

 این کی:ارشام_

 پیامک بهت شب موقع

 داده

 مبد جواب نداد فرصت

 دستم از و گوشى و

 کشید

 بخونه بزار بدرک

 لٽم همه کرده فکر

 ,خودشن

 فحشش داشتم دلم تو

 خندش صداى که دادم مى

 کرد جلب توجهمو

  بودم خندش محو

 کردم مى فکر داشتم
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 چقدر خنده مى وقتى

 شه مى خوشگل

 شد ٽباع صداش

 بیرون بیام هپروت از

 نمیدونستم:ارشام_

 بزرگ کوچیکمونم خواهر

  و اس اشتباهى اما,شده

 غلطه جنسیتشون داده

 بگى یجوری میشه:من_

 بشم متوجه منم

 ببینم بده و گوشى اصلن

 میخونم خودم:ارشام_

 شیره و روباه یه روز یه_

 حرف باهم داشتن

 میزند

 میاد خرگوشه یه یهو
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 میگه روباه به

 روباه هى:خرگوش_

 هااا:روباه_

 کونى خرگوش_

 فرار میگه که اینو

 کنه مى

 میکنه تعجب رشی

 زد و حرف این چرا:شیر_

 دیونست کن ولش:روباه_

  اونروز فردای

 داشتن روباه و شیر

  که میزدند حرف

 میاد خرگوش دوباره

 روباه:خرگوش_

 ها:روباه_

 کونى:خرگوش_
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 میکنه فرار باز

 میشه عصبی شیر اینبار

 کنم لهش برم بذار:شیر_

  کن ولش:روباه_

 بمن نمیگه که بتو

 میگه

 اینبارم اگه:شیر_

 میکنم لهش میزنم گفت

 ندارم کار بتوام

 میشه فردا

 هم کنار وروباه شیر باز

 خرگوش که بودن نشسته

 میاد

 میگه روباه به وقتی

 کنه مى فرار کونى

 دنبالش شیرم
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 درختا الى از خرگوش

 دنبالش شیرم ردمیشه

 میکنه گیر وسطش که

 ترتیب میاد خرگوش

 میده و شیر

 بدبختی هر به شیرم

 میکشه خودشو بود

 بیرون

 شیر و روباه فرداش

 خرگوشم که بودن باهم

 میاد

 شیر:خرگوش

 ها:شیر_

 کونیا:خرگوش_

 دلم مامان اییی��

 ارام نکشتت خدا
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 بود چى این اخه

 شبى نصف

 شد تموم خندم وقتى

 کردم نگاه ارشام به

 خمارى نگاه با که

 کرد مى نگاه بدنمو

 میومد جلوتر اون هرچى

  که رفتممی تر عقب من

 تخت رو افتادم

 همچین,ممم:ارشام_

 همخوابی بدرد,نیستی بدکم

 میخوری

 کردم نگاه بهش باترس

 کمرشو دور حوله و پزخند که

 کرد باز

 شد معلوم برامدگیس که
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 که بلندبشم خواستم

 روم انداخت وزنشو

 نتونستم کردم هرکاری

 بخورم تکون

 بود نگهداشته منو محکم

 لبام رو و لباش

 مشغول و گذاشت

 شد بوسیدنشون

 لباسم حالم درهمون

 داد جر تونم و

 اندامى چه جوون:ارشام_

 بجون افتاد وحشیانه

  سینهام

 پام الی برد دستشو

 جداشد ازم یهو که

 خونیش انگشت با



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  395

 

 اون بعداز انداخت نگاهى

 انداخت من چشماى تو و نگاهش

 ترسیدم ازش لحظه یک

 نشسته خون چشماش

 بود

 چنگ رو فهمال زد که دادى با

 زدم

 عوضی ی دختره:ارشام_

 ماهیانته میدونستی تو

 من دونى مى,نگفتى اما

 کشم مى دردى چه االن

 پیروزی که چشماى با

 بود درش

 دوختم چشم بهش

 که

  باش:ارشام_
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 امشب ازت من بدون اینو

 نمیگذرم

 نشده تموم حرفش هنوز

 کرد حمله سمتم که بود

  میکردم تقال داشتم

 برم رد دستش زیر از

 بلندشد عصبی که

 امشبتو کار:ارشام_

 نمیکنم فراموش

 شدع ترسناک خیلی

 حرکاتشو نگاهم با,بود

 کردم مى دنبال

  گوشیش سمت رفت

 میخواد نکنه وای

 بکشن منو کنه اجیر ادم

 میفرستادم صلوات دلم تو
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 باشع نداشته باهام کاری

 کادوی میخوام:ارشام_

 ...بدم حجلتو

 بزنم نداشتم حرفی

 نگاه ارشامی به فقط

 لباس که کردم مى

 بود کرده تنش بیرون

 خورد زنگ تلفنش

 نیم تا سونیا:ارشام_

 رسم مى دیگه ساعت

 عزیزم کن اماده خودتو

 ارشام,دروغ نههه

 نمیذاره تنها اینجا و من 

 خامی خیال چه اما

 بهم که خالیش بجای

 بیش میکرد کجی دهن
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 میکرد اذیتم هرچیزی از

 ودشونخ راه تازه اشکام

 کردن پیدا

 نمیکرد ارومم دیگه اشکم اما

 رفتم برداشتم گوشى

 عکسش به,گالریم تو

 باهاش و شدم خیره

 زدم حرف

 میزنی اتیشم چرا لعنتی_

 تو عاشق بود چى گناهم

 شدم

 عشق از که توایی_

 نمیفهمی هیچى

 حجلش تو عروسشو کی_

 سراغ میره و میذاره تنها

...... 
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 بدم ادامه نتونستم

 کوبیدم و گوشى محکم و

 دیوار به

 بود گذشته نیمه از ساعت

 لباس بااون چنان هم من و

 نشسته تخت روى پاره

 بودم

 برسه بنظر احمقانه شاید

 بودم منتظرش اما

 

 ارشام

 کردم باز و چشمام

 برهنه که سونیایی و

 بود بغلم تو

 موقعیت تازه,انداختم نگاه

 کردم درک و
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 انداختم ساعت به  نگاه

 نشون و صبح0 ساعت

 میداد

 برگردم باید نه وای

 ببینه و بیاد اگه خاله

 لو چى همه نیستم من

 میره

 کشیدم بغلم از و سونیا

 بیدارنشه که جوری بیرون

 لباسام سمت رفتم و

 میبستم و کمربندم داشتم

 شنیدم صداشو که

 داری کجا ارشام:سونیا_

 ساعت وقت این میری

  توضیح شده بار کی_

 نباشه لاو دفع این که بدم
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 پزخند شدش جمع چهر به

 که در سمت رفتم و زدم

 کرد میخکوبم صداش

 که دختری اون:سونیا_

  امیزشمون موقع دیشب

 میزدی صداش

 جوابی من از وقتی

 ادامه دوباره نشنید

 داد

 ارشام:سونیا_

 دوستداری و دختر اون تو

 که میخواست جوابیو

 دنبالشم خودمم من

 نداشتم عشق تجربه من_

 دوراهى تو بگم تونم مى اما

 کردم گیر هوس و عشق
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  بدون گفتم که اینو

 سمت رفتم برگردم اینکه

 در

 قرار که اتاقى در پشت

 یسنا و من حجله بود

 بودم ایستاده باشه

  جیبم تو از کارتو

 باهاش و دراوردم

 کردم باز و در

 خواب داشتم انتظار

  باشه

 لباسای باهمون اون اما

 دهایستا پنجره روبه پاره

 بود

 دختر این چیز همه

 میکرد تحریک و من
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 وقتی امشب

  دیدمش لباس  بااین

 ..دوستداشتم

 بااین اون ببینم بذار

 پنجره کنار رفته لباس

 ببینش کسى اگه

 محکم های قدم با

  سمتش رفتم

  اون های شیشه تا_

 پایین نیاوردم و پنجره

 اونور برو بیا

 و بدنش خوردن تکون

 دیدم بوضوح

 سمتم شتبرگ اروم

 تعجب چهرش دیدن از

 کردم
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 نشون سرخش چشماى

 وقته خیلی از که میداد

 کرده گریه

 من_

 کامل و حرفم هنوزم

 یسنا سیلی که نزدم

 کرد خفم

 نگاه بهش باخشم

 انداختم

 دختر خوردى گوهى چه_

 احمق

 کنى مى بلند دست من رو

 درنیومد دهنش از جوابى

 که سمتش میرفتم داشتم

 دیگه قدم یک اگه:یسنا_

 بشی نزدیک بهم
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 ,میزنم جیغ

 حرفش به توجه بدون

 کشیدمش و سمتش رفتم

 که بغلم تو

 وحشى گربه لٽم 

  پنجول به کرد شروع

 باصداش که کشیدن

 بهم خودم از حالم

 خورد

 کردم فراموش و خورده سیلی و

 نزدیک بمن عوضی:یسنا_

 نشو

 نزن بم نجستو تن

 عصبیم داشت هقش هق

 میکرد

 تحمل نفرشایا ارشام من
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 ندارم و دختر این اشکای

 سختى اعتراف چه

  میدونم یسنا_

 خواهی خود

 اما

 فرصت خودت و بخودم 

 بده

 سراغ بری باز که:یسنا_

 دیگه یکی

 راحتم کنم مى خواهش

 بردار سرم از دست بذار

 کوچولو خانوم پس ا_

 شده حسودیشون

 نکردم کارى بگم من اگه خب

 زدم حرفارو اون الکى و

 کنى مى پاک اشکاتو
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 حرفم شدن تموم بعداز

 بغلم از خودشو بسرعت

 بیرون کشید

 تووو تو یعنیی:یسنا_

 نشدی کسی همخواب

 اونا همه کنم باااااور نی یع

 بوده دروغ

 یسنا بود دروغ کاش

 ببخش و من خدایا

 ,دروغم بخاطراین 

 این تحمل من اما

 ندارم اشکارو

 دختر چیع دروغم اره-

 بست و چشماشو اروم

 خنده از سرخش لباى و

 شد باز
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 خنده اون فداى من اى

 بشم هات

 

 یسنا

 شکرت خدایا,شدم اروم

 کردم باز و چشمام

 که شدم خیره بهش و

 جاخوردم حرفش از

 گفتم که اینا:ارشام_

 خیال و فکر ندارم دوست

 بزنه سرت به دخترانه

 عاشقت روزی به اینکه فکر و

 کن بیرون سرت از و میشم

  روز اون چون

 منه غرور کشتن زرو

 سمت رفت مى داشت
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 سرویس

 ببندی شرط حاضری_

 کردم سعی خیلی

 بگیرم صدامو لرزش جلوی

 برگشت رو رفته راه,

 بهش و باال گرفتم و سرم

 کردم نگاه

 باال از داشت

 میخواست انگار کرد مى نگاه بهم 

 برنده االن از بفهمونه بهم

 اونه

 میدونم بااینکه:ارشام_

 خصهمش االن از برنده

 اما

 کوچولوم برده دل نمیخوام 

 بشکنم و
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 میشه_

 برده نگى بمن اینقد 

 برده تو خب چرا:ارشام_

 منى

 خانوم بعنوان نیست قرار

 خونم ببرمت خونه

  خودم برده عنوان به قرار

 ببرمت

 نشنیدم صدایی دیگه

 اما

 بشم تسلیم نباید من نه

 تصمیم باین

 خودم زمین رو از 

 قدمای با و,کردم جدا و

 رسوندم و خودم محکم

 تخت به
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 بااین هنوزم من وای

 ارشامم جلوى پاره لباس

 عوض و لباسم نیومده تا بهتر

 کنم

 لباسم تعویض بعداز

 اومد حموم از ارشامم

 میره حموم چقدر

 دقیقه هر میفهمی خوبه_

 داره دوش به نیاز بدنت

 شد خنک دلم اخیششش

 که میبینم نه:ارشام_

 خودتو تونستی خوب خیلی

 کنی جمع

 داشتی انتظار نکنه,اره_

 بمونم همینجور

 واال ن:ارشام_
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 نیومدن که موقعی تا من

 میخوابم

  چى از بیاد قرار کی_

 زنى مى حرف

 هوووف:ارشام_

 رفته یادت نگو

 شاهد میاد خاله صبح

 باشه اوضاع

 االن برسرم خاک وااای

 کنم چیکار

 بدون بیشعورم ارشام اون

 خوابید رفت بمن توجه

 کاناپه رو همونجا منم

 برد خوابم

 زنگ صداى با

 پریدم جا از در
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 در سمت رفتم

 کردم نگاه چشمى از و

 خودشه واى

 ارشام سمت رفتم

 دادم تکونش و

 بیدارشو ارشام_

 خالت شدیم بدخت

 اومده

  فوری حرفم باین

 جاش تو و کرد باز چشماشو

 نشست

 نبود ولکن اون اونورم از

 زد مى زنگ و

 راه یه ببین:ارشام_

 نداریم بیشتر

 اوضاع نزن جیغ پس
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 نشه خرابتر 

  حرفشو هنوز

 بودم نکرده سنگین و سبک

 تخت رو خوابوند و من که

 باال زد خوابو لباس و

 غلطى چه داری_

 کنى مى

 خفشو هیس:ارشام_

 بکنم و کارم

  حرفش شدن تموم

 که کشید و شرتم

 همون

 اومد خون واژونم از موقع

 یفٽک سفید مالفه و

 کارشو مفهموم فهمیدم ناال,شد

 حموم تو انداخت و من
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 رفت خودش و

 کنه باز و در که

 بست فحش چقدر که بماند

 خالش مارو

 خوابت تو:مهین خاله_

 دیشب نی معلوم بود سبک

 ال اله الاهلل...تا

  خاله جون:ارشام_

 دیه بیخیال

 من باش:مهین خاله_

 رم مى دیگه

  حموم از کاچیرم این

 بده بهش اومد 

 وربخ

  چشم:ارشام_

 ,حتما
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 راستی:مهین خاله_

 اینجا از گفت اقاجونت

 خودت خونه برو

 امریکا رفت ارسینم دیشب

 بود همین براى پس

 حضور عروسی تو که

 نداشت

 یهو چرا نفهمیدم هنوزم

 خورد بهم ارشام با رابطشون

 از  من ارشام صدای

 اورد بیرون افکارم

 خاله بیرون بیا:ارشام_

 رفت مهین

  رسوندن بعداز ارشام

 خودمون بخونه من

   رفت
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  و اتاقم تو رفتم

 ساک کردن خالی بعداز

 لباسام کمد داخل

 یک گرفتم تصمیم

  بگیرم دوش

 بهم خودم از داشت حالم

 میخورد

 همش دوش زیر

 رفتارهای درگیر فکرم

 بود ارشام

 نیست ابتٽ رفتاراش اصال

 ادم این چطور من

 کنم خودم عاشق و

 نشد مرفت راهی هر از

 اشتباه راهات خب:وجدان_

 بودن
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 جونم وجدان سالم اا_

 حل راه حاال!تو بودى کجا

 تو دارى

 یسنارو باید تو:وجدان_

 بدی نشون ارشام به

 یسنا غیر شخصیت نه

 صدای که بستم و اب شیر 

 اومد اتاق در شدن بسته

 اومده پس

 اوردم و لباسام خوبه

 باخودم

 لباسام پوشیدن بعد

 دیدم هک بیرون اومدم

 نشسته تخت رو

 سالم_

 میکنی چیکار اینجا تو
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 دلم که هرجا خونمه:ارشام_

  بخواد

  فکرنکنم بتو میرم

 باشه داشته ربطی

 که نشنید من از جوابی

 داد ادامه دوباره

 وظایفتو اومدم:ارشام_

  برم و کنم مشخص

 شدم جدی,جدی یعنی

 ارشام برده

 نکنم قبول اگه من و_

 اقات۱ رو راه ته:ارشام_

 پزیرایی ازت اونجا هست

 میکنم

 یادت دیشبو نکنه هه_

 رفته
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 منظورم من ااا:ارشام_

 منحرفه بد ذهنت,نبود این

 ها

 بود شکنجه اتاق منظورم

 دوختم چشم بهش ترس با

 زد ترسناکى قهقه که

 داد ادامه و

 وظایفتو خب:ارشام_

 کوچولو برده میدم شرح

 

 �🌹�ارام

 ویال پشت باغ تو

 بودم

 یسنا االن میدونستم

 فرستادم جک براهمین بیدار

 براش
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 خندیدم خوندنش با دوباره

 که

 میشه شب نصف:سهیل_

 کنى مى غلطى چه اینجا بگى

 هااا خندى مى چى به و

 اومدم بخودم زد که دادى با

 توهم کشیدم و اخمام و

 بخودت جراتى چه به_

 داد سرمن دى مى اجازه

 هااا بزنى

 بتوچه?!منى کیه

 ..پس تدوس با داشتم

 کامل حرفمو هنوز

 سکوت مهر سیلیش که نزدم

 زد لبام به

 داری جرات:سهیل_



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  422

 

 دوباره زدی که و زری

 بزن

 حرفش شدن تموم با

 کرد نزدیک بهم خودش

 رفتم عقب قدمی من که

 درخت به خوردم که

 با  و دهنم اب

  دادم قورت  صدا

 عوضی نیا جلوتر_

 میخوره بهم ازت حالم

 مونده هنوز:سهیل_

 حرفش شدن تموم با

 گرفت قاب و صورتم

 گذاشت لبام رو و لباش و

 شیرینی لحظه چه

 نرم شد چى نمیدونم
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 کردم همراهیش و شدم

  شد حریصتر که

 اوردم کم نفس که جوری

 شد متوجه که

 جدا لباشو و

 کرد

 داشتیم هوارو جفتمون

 صداش که میبلعیدیم

 بست و نفسام راه

 ارام دارم دوست:سهیل_

 من

 کرد عترافا باالخره

 اولین خوشحالى از

 ریخت اشکم قطره

 گرفت انگشت سر با که

 بوسید و
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 لذت غرق کارش از

 شدم

 نبینم دیگه:سهیل_

 اشکی خوشگلت چشماى

 باشن

 سهیل_

 جانم:سهیل_

 گفتم دروغ حرفا اون_

 حرصتو خواستم فقط

 دربیارم

 کرد توهم اخماشو

 هیچ دیگه:سهیل_

 نکن بازى مرد۱ غیرت با وقت

 میبینی صدمه تخود چون

 چشم_

 جونم ای:سهیل_
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 عزیزم افرین

 سهیل_

 فدای من ای:سهیل_

 بشم گفتنت سهیل این

 توله

 دارم دوست_

 میدم قول:سهیل_

 کنم خوشبختت

 خیره بچشماش عشق با

 اومد صورتش که شدم

 شدن تر بعداون و جلو

 سهیل توسط لبام

 

 یسنا

 که ای کلمه باهر

 میشد خارج دهنش از
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 برده من که فهمیدم تازه

 شدم ارشام

 حرفای:ارشام_

 ,شد تموم من 

  کافیه یسنا اما

 ازت اشتباهی کوچیکترین

 ازت که اونوقته سربزنه

 !?مفهومه نمیگذرم

 باید!?بگم باید چى

 برده یک که کنم قبول

 باشم

 من اما,چى غرورم پس

 عاشق اونو دادم قول

 کنم خودم

 قبوله باشه_

 !!باشه:ارشام_
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 ارباب چشم بگى باید

 خشم و حقارت حس

 گرفته وجودم تموم 

 حال این با اما,بود

 گفتم

 ارباب چشم_

 جنس از لبخندى

  زد پیروزی

 تو کار االن از:ارشام_

 اتاقم برو میشه شروع

 اماده لباسمم کن گرم و وان

 بذار تخت رو و کن

 چشم_

 حرف این زدن بعداز

 شدم اتاقش وارد

 نشد باز در کردم هرکاری
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 و در کندی:ارشام_

 دار گر حس در,کنار برو

 قبال پچرا غلطا چه

 اصلن,نشدم متوجه

 چه بمن

 در بازکردن بعداز

 بیشعورش خود اول

  پشت منم,شد داخل

 شدم اتاق داخل سرش

 حمومش سمت رفتم

 وان کردن اماده بعداز و

 دیدن با که بیرون اومدم

 کشیدم بنفشی جیغ ارشام

 گذاشت دستشو ارشام که

 گوشش رو

 و, بستم و چشمام
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 لخت که ارشامى به

 بود ایستاده جلوم

 گفتم

 وضعش چه این ارشام_

  دورت چیزی۱ توروخدا

 بگیر

 نیومد ازش صدایی

 سکوت که صدایی تنها

 صدای,میشکست و اتاق

 ,بود هاش قدم

 کنار بخوبی حضورشو

 کردم حس خودم

 باز دهن بازم خواستم

 ارشام که دهنی تو با,که کنم

 کردم باز و چشمام فوری زد

 گز گز درد زور از لبام
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 کرد مى

 خون دست پشت با

 کردم پاک و لبم کنار

 زدم و این:ارشام_

 بدون نباید بفهمی تا

 بکشی نفس من اجازه

 جیغ به چه

 خوام نمى گمشو حاالم

 قیافت از حالم ببینمت

 میخوره بهم

 این ببشتراز نتونستم

 همین برای کنم تحمل

 خارج اتاقش از بالفاصله

 خودم اتاق سمت وبه شدم

 کردم تند پا

  به رسیدنم محض به
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 تخت رو و خودم اتاق

 بیچارگیم بخاطر و انداختم

 زدم هق

 این میبینی منم خدا

 خودت جون به!?پایین

  ام خسته که قسم

 رسیده اوج به هقم هق

 عشقت سخته خیلی,بود

 قیافت از حالش بگه بهت

 میخوره بهم

 وقت چه تا نمیدونم

 نگاه با فقط,کردم گریه

 فهمیدم ساعت به کردن

 ناهاری من و ناهار وقت

 نکردم درست

 ایستادم ایینه مقابل 
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 تو بدجور سرخم چشماى

  ارشام و زد مى ذوق

 کردم گریه که میفهید

 کردم که ملیحی ارایش با

 شد بهتر  صورتم

 بیرون اومدم اتاق از

 میشد خونه سکوت از

 خوابه هنوز که فهمید

 براى گرفتم تصمیم

 درست ارونىماک ناهار

 دم و ماکارونى وقتى,کنم

 درست مشغول گذاشتم

 که بودم ساالد کردن

 جووون:ارشام_

 انتخاب قرمز اومدی فقط

 ,کن
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 عزیزم اوکی:ارشام_

 برات و ادرس منتظرتم

 میکنم اس

 انگشتم سوزش با

 به و اومدم خودم به

 انداختم نگاه انگشتم

 از چاقو خون دیدن با

 افتاد دستم

 کنى مى کار چى:ارشام_

 دستتو ببینم

 مغزم تازه ارشام دیدن با

 شد فعال

 دستش از محکم و دستم

 ,بیرون کشیدم

 زیاد بریدگیش_

 نیست عمیق
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 است اماده ناهار بشینید

 بود معلوم سردم لحن از

  زود خیلی اما خورده جا

 پشت و,اومد بخودش

 نشست میز

 انگشتم  منم

 بعداز و زیراب گرفتمش

 مشغول زخم چسب زدن

 شدم غذا دنکشی

 هاى نگاه تمام مدت این تو

 جواب بدون و ارشام خیره

  گذاشتم

 بازى غذام با داشتم

 که کردم مى

 معشوقه امشب:ارشام_

 اینجا میاد من
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 پیش مشکلی ندارم دوست

 و نکنی خطا کن سعی بیاد

 نزنی حرف بار این در بکسی

 که ارشامی به بهت با

 کرد مى نگاهم پزخند با

 بلند جاش از که شدم خیره

  که رفت مى داشت.شد

 چرا_

 نداره چرا:ارشام_

 تونم نمى من

 کنم محدود و خودم 

 بیای کنار باهاش پس

 خودته بنفع

 زنی کدوم خدااااا

 قسمت و شوهرش حاضر

 بتو لعنت ارشام,کنه
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 پایین و باال مشغول

 ماهواره کانال کردن

 ایفون صدای که بودم

 اومد

  که سمتش رفتم

 بمن پشت دختری

 بود ستادهای

 دارید کار باکی خانوم_

 کار خونه این اقای با+

 کن وباز در دارم

 ....تو_

 غلط تو بگم خواستم

 دستاى که کنى مى

 شد مانعم ارشام 

 عفریته اون براى و در و

 کرد باز
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 شوهرم ببینم که نموندم

 میکنه استقبال معشوقش از

 رفتم باال ها پله از دو با

 هایستاد پنجره کنار اتاق تو

 شد باز شتاب با در که بودم

  کیه ببینم برنگشتم

 کسی میدونستم خوب چون

 باشه نمیتونه ارشام جز

 کی احمق دختره:ارشام_

 که بری داد اجازه بهت

 واومدی انداختی و سرت

 هاااا

 ترسیدم صداش تن از

 بود شده ترسناک واقعا

 ...من ارشام_

 شدم الل زد که سیلی با
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 میای االن همین:ارشام_

 معشوقم و من از و یرونب

 میکنی پزیرایی

 کنی درست, کار ببینم بخدا

 نمیگذرم اشتباهت از

 بهش فقط ندادم جوابى

 حرص با که زدم پزخند

 گفت

 تو دیگه دق۰ تا:ارشام_

 تو و میدونم من واال سالنى

  جلوی رفتنش بعداز

 ارایشم و نشستم ایینه

 نداشتم دوست کردم تجدید و

 بیارم کم رقیبم جلوی

 اساسی دوش یه بعداز

 اومدم بیرون اتاق از, عطرم با
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 نگذاشته پله رو و اخر قدم هنوز

 کننده کر خنده صداى که بودم

 ,شد بلند دختر

 زجه همونجا دوستداشتم

 محکم دادم قول نه اما بزنم

 بدون همین براى,باشم

 البالو شربت و اشپزخونه سمت رفتم اونا به توجه

 ریختن بعداز و کردم اماده

 بردمشون لیوان تو اونا

 سالن سمت

 سالم_

 نگاهى و سمتم برگشتن هردو

 دستم تو سینی و من به

 انداختن

 ارشام بغل تو که دختری به

 اشنا چهرش دوختم چشم بود
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 بود

 شب که همون خودشه اره

 رقصید مى ارشام با عروسى

 رفتم همین برای وایستم همینجوری ضایع خیلی دیدم

 تعارف بهشون و شربت و

 نشستم مقابلشون و زدم

 من حضور به توجه بدون

 بودن هم حلق تو

 من میدونست دختر مطمعنم

 بخودش چطور پس ارشامم زن

  داد مى اجازه

 از و امشب:ارشام_

 دادم سفارش بیرون

 کنى اشپزى نیست الزم

 زدم پزخندى

 غذایی نداشتم تصمیمم_



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  441

 

 کنم درست

 ارشام اقا خوردی هه

 نگاه بااون الٽم چیع

 بترسم باید االن تگاوی

 بابا برو

 (بگو بلند داری جرات) 

 احمق ی دختره:سونیا_

 چطور نمیدونی هنوز

 کنى صحبت خونه اقاى با

 داد ادامه ارشام روبه

 چجورى رو کلفتا این ارشام_

 ,کنى مى استخدام

 بمن این االن جااان

 کلفت گفت

 زیاد نمیکنی فکر_

 میزنی حرف دهنت حد از
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 نیزشک میخوره بیشتر بتو

 باشی

 صحبتات از مشخصه تازه

 بلدی کار

 درنمیومد خونش میزدی کارد

 فقط حرف بدون ارشامم

 بود نظارگر

 اشغال دختری:سونیا_

 کنى مى جرات چطور

 توهین ارشام معشوقه به

 کنی

 زدن برای که دستشو

 بود کرده بلند من

 پیچوندم و قاپیدم توهوا

 زنشم من که حقى به_

 ,عوضى
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 مارشا داد باصداى

 کردم ولش

 خورد دستتو تا:ارشام_

 کن ولش نکردم

 اشکى هاى چشم با

 بودم دوخته چشم بهش

 سیاست با عوضى دختره که

 بغل تو انداخت و خودش

 ارشام

 دختره دیدی ارشام:سونیا_

 میشکست و دستم داشت وحشیو

 ارشام که نموندم

 داد جوابى چه

 شب تا و اتاقم تو رفتم

 نیومدم بیرون

  صویرت کردم هرکاری
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 چشمام جلو از دختر اون

 رفت نمى کنار

 بهتراز دختر اون چیز هیچ

  نبود من

 انداختم نگاهى ساعت به

 داد مى نشون۱۱:۲۲ ساعت

 موندم اتاق تو وقته خیلی

  بگیرم دوش یه بهتر

 ساعته نیم دوش یه بعداز

 بیرون اومدم حموم از

 لباسام کمد سمت رفتم

 تحریک و ارشام دوستداشتم

 کنم

 قرمزم زیر لباس ست اول

 نوبتی حاال خب,برداشتم و

 که لباس نوبت باشه ام
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 که سفیدی پیراهن  دیدن با

 شد مى لخت کمر پشت از

 نظرم بود زیاد یقشم بازى و

 کرد وجلب

 لباس پوشیدن بعداز

 ایستادم ایینه متقابل

 تعجب یلحظه خودم دیدن از

 تو زیبایی طرز به لباس,کردم

 کوتاهی بود نشته تنم

 تراشم خوش پاهاى لباس قد

 کشید مى رخ به سخاوت با و

 ایینه تو خودم دیدن از

 کشیدم دست

 کردن ارایش مشغول و

 شدم

  نکشیدم سشوار موهامو
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 دار مج و دار نم همینجور و

 گذاشتم ازاد

 جیگریم لب رژ تجدید بعداز

 بیرون اومدم اتاق از

 قیافتو دوستدارم خیلی

 ارشام اقا ببینم

 یدمرس که سالن به

 کالمی بی موسیقی صدای

 شد پخش فضا تو

 نیست سخت زیاد حدسش

 میرقصن هم حلق تو دارن حتما

  و برداشتم تند و هام قدم

  که شدم نزدیک سالن به

 رقصیدنن مشغول بلههه دیدم

 نگاه مجهول دختر اون به

 لباسش دیدن با, انداختم
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 ....دوستداشتم

 قرمزی ی دکلته لباس

 اینقدر که بود پوشیده

 زیرش لباس رنگ بود کوتاه

 شد معلوم

 لباس حرص با داشتم

 کردم مى نگاه و دختر

 سنگینی متوجه که

 شدم نگاهى

 برداشتم چشم لباس  از

 روى ارشام خمار نگاه با که

 شدم مواجه خودم

 خیره منم و نباختم و خودم

 باال با که کردم نگاه بهش

 چشمام لبش گوشه رفتن

 شد گرد
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 منب توجه بدون اون اما

 داد باال دخترو چپ پاى

 زد چنگ و دختر رون

 کشید اه دختر که

 که بود ارشام لبای و

 کرد خفه صداشو

 زده چسب و پاهام  انگار

 قدم تونستم نمى,بودن

 بردارم قدم از

 بمن خیره که ارشامى به و

 بود بوسیدن مشغول

 رون از ارشام دستای

 پاش  الی به دختر اون

 بااین دختره که شد کشیده

 کشید غلیظی اه و کرد جدا ارشام لبای از لباشو ارک

  کشداری جووون ارشام که
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  گفت

 کن بیدارم خدایا

  ی همه که بفهمون بهم

 بوده خواب اینا

 که بستم و چشمام

 بازی عشق شاهد

 صدای که نباشم شوهرم

 اومد زنگ

  رفتم کردم تند پا

 عقب از که کیه ببینم

 شدم کشیده

 کدوم وضع بااین:ارشام_

 میری گورى

 اومده یادش تازه هه

 دارم وجود هم منی

 کیه ببینم که میرم_
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 برس بازیت عشق به توام

 برده عوخی:ارشام_

 شده حسودیش.کوچولو

 ای ماهیانه بیار شانس برو

 بلدم واال میکنم مراعاتتو و

 کنم کوتاه زبونتو

 غذارو بچین میزو برو حاالم

 اوردن

 کشیدم بغلش از خودم

 رد کنارش از داشتم بیرون

 که میشدم

 خورد باسنم به ای ضربه

 نگاه با که برگشتم

 شدم مواجه شیطونش

  ببین جووون:ارشام_

 ساختم چى یبار با
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 خجالت از نداشتم شک

  سرخ صورتم حسابى

 و خودم سرعت با.شده

 خودم و اشپزخونه تو انداختم

 کردم مشغول و

 مزه از اصلن شام سرمیز

 بس نفهمیدم هیچى غذا

 چپوند لقمه اى قدهع دختره

 ارشام دهن تو

 خوردن حرص از که ارشامم

 بود ذوق خر من

 ذاشت نمى جواب بى

 شام اون خوردن بعداز

 وی تی جلو مضخرف

 اومدن دوتام اون که نشستم

 دی وی دی سمت رفت ارشام و
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 گذاشت و فیلم و

 نشست من کنار اومد و

 کنار اومد ام دختر اون که

 ارشام

 شد شروع فیلم

 اتوبوس که بود یاینجور

 میبرد رو ای عده دانشجویی

 اردو

 شب, فیلم از قسمتی

 بودن زده چادر همه و بود

 دخترا از یکی بودن خوابیده همه که شب نیم وقتى

 شد پسرا از کى۱ چادر داخل

  چى نمیدونم بهش پسر

 جوابى چه دختر و گفت

 لبای  ردوا در تنش از و دختر تنه نیم و بوسید و  دختر لباى پسر که داد

 دختر
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 تا کشید زبون و گوشش الله سراغ رفت کرد ول و

  دختر های سینه

  بود هاش سینه خوردن مشغول

 کنار اونم صحنه این دیدن از

 دستی که بودم اومده بخودم تازه,کشیدم خجالت ارشام

 نشست رونم روی

 لویزونت صفحه به و کنار زدم دستشو باشه تونه مى ارشام جز کسى چه

 دمش خیره

 زده جن که دختره دیدن با که

 کشیدم جیغ ترس از بود شده

 ارشام بغل تو انداختم و خودم و

 التش برامدگى متوجه که

  که بلندشم خواستم شدم

 داشت نگهم محکمتر

 حصار از خواستم

 بیرون و خودم دستاش
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 نبودم موفق که بکشم

 نکن تقال زیاد:ارشام_

  نمیتونی چون

 نخوام خودم تا 

 .....اما

 کامل حرفشو خواست

 دختر اون صدای که کنه

 بلندشد

 داری ارشام اا_

 کن ولش,میکنی چیکار

 و من بالفاصله ارشام

 پرت که جوری ولکرد

 زمین رو شدم

 بود پایین سرم

 شدم بلند حالت همین تو

 بهشون اینکه بدون و
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 ها پله بسمت کنم نگاه

 رسیدن تا اشکام و رفتم

 میریخت اتاقم به

 براى بود شب نیمه

  اتاق از اب خوردن

  که میرفتم بیرون

 ارشام اتاق شدم متوجه

 ضعیفی های صدا و باز نیمه

 میاد

 ببینم بودم کنجکاو

 ,میکنن چیکار

 نمیرفتم کاش  اماا

 کردم حس بادیدنشون

 و وزنم تحمله پاهام دیگه

  نامنظم های قدم با,نداره

 اتاق به رسوندم و خودم
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 خوردم سر در پشت همونجا و

 بسمههههه اااااااخد

  بالیی چه قرار دیگه

 نیاوردی بیاری سرم

 گرفتى ازم و مامانم

  که معتادم باباى از اونم

 بفروشتم خواست

  شوهرم, عشقم از اینم

 بودن تخت رو معشوقش با

 ترو بسه شده تکمیل ظرفیتم

 بسه خداوندیت به

  از هفته دو درست

 میگذشت اونشب

 سعی مدت تواین من و

 برخورد اشونباه میکردم

  وظایفم  و باشم نداشته
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 ارشام که ای برنامه طبق

 دادم مى انجام بود گفته

 درست فسنجون ناهار براى

 یا دختر اون صدای که کردم می خاموش و زیرش,بودم کرده

 اومد سونیا

 داریم چى غذا هی:سونیا_

 شدم متوجه لباساش از

 این,بوده بیرون باز که

 میرفت بیرون زیاد مدت

 نمیداد توضیح ارشام به و

 احمق دختری هی:سونیا_

 نیستم باتو مگه

 نگم هیچى اگه دیدم

 کنه مى ترشش

 کن صحبت درست_

 ندارم کارى باهات فکرنکن
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 ام اضافى خورى گوه حق

 یادگیری اندازه به پ,دارى

 بزن حرف الفبات حروف

 گفتم چى جووون

 نشه فراموش الیک اقااا

 کبود درحال حرص از

 سمتم به یغج با,بود شدن

 دستشو و پشتش رفتم و دادم خالی جا من که کرد حمله

  پیچوندم

 پنجول شدى سگ چیه_

 بهت عوضی ببین,میکشی

 ...که بودم داده اخطار

 غلطى چه داری:ارشام_

 کنى مى

 بود ارشام صدای این

  بود اومده زود امروز چقدر
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 سونیا که کردم ول دستشو

  بیرون بغلم از محکم خودشو

 کشید

 گریه با

 عزیزم ارشام:سونیا_

 معلوم واال رسوند تو خدا

  عوضی دختره این نبود

 میاورد سرم بالیی چه

 مشخص اما بودم برنگشته

 میگه دروغ همیشه ٽم و ارشام بغل تو بود

 صدای که بودم فکر توی

  نزدیک بهم که هایی قدم

 فکر از شد ٽباع میشد

 بیام بیرون

 برگرد:ارشام_

 بدون دادش باصداى
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 همزمان که برگشتم ٽکم

 ارشام سیلی با شد

 بودم گفته بهت:ارشام_

 گذرم نمى  راحت ببینم خطایى

 باال حرفشو خواستم

 نذاشت که کنم پایین

 خودش دنبال و من و

  کشید

 که اتاقایی سمت به

 داشت قرار پایین سالن

  از یکی در میرفت

 توش انداخت و من و کرد باز رو اتاقا

 فقط حرف بدون

 که کردم مى نگاهش  داشتم

 کمربندش سمت رفت دستش لبش کنار پزخند با همزمان

 شده تند حرکتش از نفسام
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 بود

 کارى من بخداا ارشااام_

 کرد شروع که بود اون نکردم

 ....ارش

 خفشو:ارشام_

 بشنوم صداتو نمیخوام

 اجازه بدون اى برده هیچ

 کشیدن نفس حق اربابش

 صحبت به چه ندار

 فتر کمربندش اون بعد

 رو نشست ضربش اولین و باال

 فرود تنم رو که بود کمربند ضربات همینجور شکمم

  میومد

 التماسامم صدای حتی

  از دست که نشد باعث

 چندمی نمیدونم,بکشه زدن
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 نداشتم جونى دیگه فقط بود

 ,بزنم فریاد حتى که

 که سوخت دلش پاانگار

 زدن از دست باالخره

  کشید

 تکون و خودم خواستم

 خواست ارشام,نشد هک بدم

 که کنه کمکم

 که ضعیفی باصداى

  شنیدم بزور خودمم

  نزن دست بمن_

 بیرون برو اتاق از فقط

 که بود منتظر انگار

 بیرون رفت اتاق از

 بخورم تکون نمیتونستم

 میخوردم که تکونی باهر
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 میشد بیشتر دردم

 اومد خوشم نه:ارشام_

 داره مقاومی روحیه

 تحقیرم بازم داشت عوضی

 صدای که بدم تکون و خودم کردم سعی دوباره,میکرد

 شد بلند اخم

 بلندی رو اینکه احساس با

  گرفتم قرار

 کشیدم هینی ترس از

 ,نگهداشتم ارشام یقه تر محکم و

 کوچولوى برده جون:ارشام_

 ترسه مى بلندى از من

 بودم بغلش تو اینکه از

 مدتها بعداز تونستم مى و

 کنم هام ریه  وارد عطرشو

  به و دردم و بودم خوشحال
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 رفت یادم کل

 نفر یه اینکه بایاداوری اما

 استفاده عطر این از هم دیگه

 شدم متنفر بوش از میکنه

  با و اتاق دستگیره

 سمت به و کشید دستش

 من و رفت اتاقم گوشه تخت

 گذاشت اون روى ارومى به و

 باخودش نیست معلوم!هه

 نداشتم شک دیگه,یک به چند

  داره روانی لمشک ارشام

 بخور و مسکن این بیا:ارشام_

 اتاقم از االن همینکه_

 حس حضورت و بیرون بری

 یک خودش همین نشه

 برام مسکن
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 بردرک:ارشام_

 همینجا  صبح تا

 بمیر درد از 

 که میرفت داشت

 کن سعی درضمن:ارشام_

  بشی خوب فردا تا

 باشه اماده سروقت صبحانم صبح روز هر مث باید چون

 بپرستى عاشقانه یویک شده

 ,بدی براش جونتو حاضری که تاحدی

 اما

 اشتباه بایه حرف بایه یهو

 بشی متنفر ازش طرفش از

  تنها حاال من,منه االن حال

 جز دارم ارشام به که حسی

 نیست چیزی تنفر

 نکردم توجه بدنم درد به
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 نامعلومم ی اینده به و

 بستم و چشمام

 بیدارشدم زود صبح

 کرد مى درد هنوزم بدنم

 هارو درد این از بدتر من اما

 کشیدم

 درد این پس,مادری بی درد

 نیست چیزی

 کردم نگاه ساعت به

  ساعت رأس درست

 بود میز رو صبحونه

 که میبینم افرین:ارشام_

 دادی انجام خوب کارتو

 که میرفتم داشتم

 ??کجا:ارشام_

 تنهایی ندارم عادت 
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 روبخورم صبحونه

 نخوردی چیزی توام معلومه

 بخوریم باهم بشین پس

  حاضر که مغرور انقدر!!هه

 بخور صبحونه باهام بگه نشد

 همراه عادت روى از گفت

 خواد مى

 نکنه خیالی اینکه براى

  نشستم صندلی رو منم

 شدم خوردن مشغول و

 خوردن بعداز ارشامم

  با و کشید کنار چندلقمه

 داره مهم قرار یه اینکه گفتن

 رفت عجله با

  که بودم یریگ گرد مشغول

 میرم من ببین:سونیا_
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 ارشام به اگه بشنوم بیرون

 ....من رفتم من گفتى

 ندونم من چرا:ارشام_

 من��

 سونیا��

 متوجه ما که اومد کى

 نشدیم

 افتاده پته پته به سوتیا

  بود

 میدونی... من:سونیا_

 اومد حرف بدون ارشام

 و  کیف خشم با و سمتش

 کشید سونیا دستای از

 کرد خالی شومحتویات و

 قاطی سفیدی برگه

  بود وسایالش
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 که برداشت اونو ارشام

 اومد بحرف زودتر سونیا

 قرار بگم بهت میخواستم عزیزم ارشام:سونیا_

  مطمعن خواستم اما بشى پدر

 نمک قافلگیرت و پیشت بیام اونجا از و دکتر رفتم مى داشتم,بشم

 ,نههه,خوابم بگو خدا

 که بودم ارشامی به خیره

 کرد مى نگاه دستش تو برگه به خونسردی با

 اشتباه تو سونیا نه:ارشام_

 که این برگه این معنی میکنی

 رسیده پایان به انقضات تاریخ

 کردم تعجب ارشام حرف با

 ....یع ارشام:سونیا_

 بده ادامه نذاشت

 مطمعن خودم از اگه:ارشام_

 منه بچه اره گفتم مى نبودم
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 کن گم و گورت االمح همین مطمعنم خودم از من اما,

 التماسای به توجه بدون

 بیرون خونه از انداخت اونو سونیا

 بیار شراب برام:ارشام_

 حاالااااااا همین

 نمیخواست دلم بااینکه,بود عصبی

 بجونم بازم اینکه ترس از اما

 دسرکشی و گرفت شیشو که اوردم و شراب براش و رفتم بیوفته

 بیاد رونبی خیالش از میخواست تیمس با که براش بود مهم اینقدر یعنی

 هه

 

 کل دانای

 خراب حال نمیدونست یسنا

 سونیا نه  خودش فقط اون

 میترسید میشه بیشتر  روز به روز داره که عشقی از

 داغ سرکشید و شیشه نصف
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 بود شده

 باکاراش نمیدونست ارشام

 میذارهن عشق واسه جایی و میکنه ایجاد خودش لیلی تو و تنفر  فقط داره

 نشه پشیمون خداکنه

 بود شده مست,مست ارشام

 میشد نزدیک بهش که ارشامی متوجه و بود فکر تو یسنام

 نبود

 

 ارام

  روزى چند امروز

 سهیل و من اعتراف از

 داد اس که میگذشت

 دنبالم میاد بشم اماده

 بودیم نشسته......پارک تو

 سهیل_

 خانومم جانم:سهیل_
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 بیا چان جکی ننه وااای

 بگیر و من

 شدی عاشقم کی از تو_

 کرد فکر یکم

  وقتی از راستش خب_

 اب من روی داداشت جای که

 ریختی

 خنده زیر زدیم روز اون بایاداوری

 بیاد که بودم منتظر ارشام کار تالفی به یادمه اونروز

 روش کردم خالی و اب منم شد حیاط داخل اول اون سهیل شانس از که

 بستنی من سهیللللل_

 موخوامممممم

 ای دکه سمت رفت و خندید

 بود پارک سمت اون که

 جون_

 نگاه داداشتو زن رضا 
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 پسندى مى

  انتخابت داداش:رضا_

 چى من پس فقط نداره حرف

 عوضیاا خفشید:من_

  نشید مزاحم

 لبا اون اخ:اولی مزاحم_

  خوردن برا میده جون

  یه داداشمون ب:رضا_

 نمیدی لب

  بدم فحش خواستم

 اومد ای مردونه بم صدای که

 بدمت من بیا:سهیل_

 مشت برگشت یارو تا

 پسر دهن تو که بود ارشام

  فقط کنم کارى تونستم نمى ترس از اومد فرود

 بعداز سهیل که بودم نظارگر
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 من سمت اومد مفصل کتک یه زدن

 سمت بیوفت راه:سهیل_

 حاال ماشین

 داخل نشستنمون محض به

 نشست صورتم رو که بود سهیل دستى پشت ماشین

 .گذاشتم دستم مبهوت و مات

 زده سیلی من به سهیل نبودم مطمعن انگار ضربه جاى

 بعد به ساعت این از:سهیل_

 که ارممی سرت بالیی خودت بجون قسم ببینمت  وضعی اینجور با ارام

 بزنن زار حالت به هوا مرغان

 اتفاق یه درسته همچى میکنی فکر که ای لحظه همون درست

 میشه خوبت حال خرابی باعث

 

 ارسین

  اینقدر قرار دونستم مى اگه

  برای زودتر,بدم دستش از زود
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 میکردم اقدام اوردنش بدست

  به کردن نگاه بود شده کارم

  ازش خودم که عکسى

 به خیره نگام,بودم انداختم

  متوجه که بود یسنا عکس

 از اشفته باحالی دختری شدم؛

 پشتش,بیرون زد ارشام خونه

 چهرشو تمنمیتونس و بود بمن

  یسناست اینکه باخیال,ببینم

  کردم روشن رو ماشین

  بوق تک رسیدم که نزدیکش

  یسنا که این,برگشت که زدم

 این ی چهره چقدر اما,نیست

 برم خواستم اشناست دختر

  داخل انداخت خودشو  که

 نگاش داشتم تعجب با,ماشین
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 شد ٽباع صداش که کردم مى

 بیام بخودم

  هرا معطلى چرا:سونیا_

 دیگه بیوفت

  پخش ارایش و صداش از

  گریه که فهمید میشد شدش

 !!?چرا اما کرده

 پرتش ماشین از دوستداشتم

 میفهمیدم باید اما پایین کنم

  پس;چى ارشام به ربطش

  این که شاپی کافی سمت به

 رفتم بود نزدیکی

  سکوت این از داشتم دیگه

  میشدم کالفه

 بزنی حرفی نمیخوای_

 ,بگم خواى ىم چى:سونیا_
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 اینجا اوردى و من چرا اصلن

  بود قرار کجا پس جااان

 درستى وضع معلومه!ببرمش

 و کشیدم توهم و اخمام,نداره

 گفتم بهش رو جدیت با

 ارشام با تو ربطت میخوام_

 حال بااون امروز چرا و, بگى

 میخوام بیرون زدی خونش از 

  بگى بهم کاست و کم بدون

  نکنى سرهم قصه کن سعى

  حرفم شدن تموم عدب

  یرٽتا تا کردم نگاهم بهش

  کرد اخم بعدش اما کرد تعجب اولش,ببینم حرفمو

 باید چرا بگى میشه و:سونیا_

 خوش روز نمیبینم دلیلی!?بدم پس جواب بتو

 بره که برداشت و کیفش
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 ادم بچه ٽم االن همین اگه_

  تضمین,سرجات نشینی

 که جا این از نمیکنم

 رسیب بخونت سالم رفتی

  تحکم با اونقدری  حرفمو

 نشست فورى که گفتم

 

 ارسین

 بهش رو حرفاش شدن تموم با

 گفتم

 خواستت به کنم مى کمکت_

 قبالش در باید توام اما برسى

 تواین,بدی انجام برام کاریو

 هست زیادی های سختی راه

 کردى قبول وقتى بگم االن از

 خب بدی ادامه اخرش تا باید
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 ?نىک مى قبول!?گى مى چى

  کرد فکر یکم

 کنم چیکار باید میکنم قبول:سونیا_

  شمارت کافیه امروز برای_

 گیرم می تماس باهات بده و

 سیگارمو پاکت,بودم تراس رو

  گذاشتم و برداشتم جیبم از

  کردنش روشن با لبم گوشه

 کردم پر دودش از و هام ریه

  نمى کرد نمى ارومم بازم اما

  بود سیگار چندمین دونم

 کشیدم کشیدن از دست وقتی فقط

 شده خالى پاکت شدم متوجه که

 لرزید دستم تو گوشى که بودم فکر تو

 که اوردمش بیرون جیبم از

 نمایش صفحه رو ارام تصویر
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 کردم برقرار و تماس,شد داده

  داداش خان سالممم:ارام_

  از یادی نباید خارج رفتی

 هاااان کنی خواهرت

  کوچیکه ابجی سالمم_

  خوبم منم!?یزممعز خوبی

  خو ببشید وای ای:ارام

  اصلن شده تنگ بالت دلم

 داره چى اونجا اینجا بیا پاشو

 نیست قرار که من جان ارام_

  فکر میام ماه این برنگردم

 شما از اسونه من برای,میکنی

 باشم دور

 زدیم حرف ارام با دیگه یکمی

 شدم بهتر صداش شنیدن با

  من از دلتنگیش از وقتی
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  و خودم از حالم,میگفت

 ,خورد مى بهم دروغام

  بهم چقدر ارام میدونستم

  بودم مجبور اما,وابسطه

  رفتم باز بگم و بگم دروغ

  تو که درصورتى,خارج

  پنهونى و شدم قایم تهران

  نمى چون,کنم مى زندگى

 ن عشقم که هوایی تو تونم

  که موندم من,بکشم نفس

 بدست پس بیارم بدستش

 میز رو از و گوشى,میارمش

 دادم اس سونیا به و برداشتم

 براش و ادرس,اینجا بیا فردا

 شد ارسال وقتی کردم اس

  و کردم خاموش و گوشى
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 بخش ارام قرص خوردن بعد

 خوابیدم کاناپه رو همونجا

 

 یسنا

 ارشام حضور که بودم فکر تو

 کردم بلند و سرم,کردم حس و

  چشماش ترسیدم حالتش از

   خون کاسه یه بود شده

  کرده روی زیادی بود معلومه

  قدمی و شدم بلند جام از

 قدم با اونم که برداشتم عقب

 جلو اومد نامنظم های

 بهم حال اینقدر یعنی:ارشام_

 میگیری فاصله ازم که زنم

  قورت ترس از و دهنم اب

 کنم ارومش کردم سعی,دادم
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 االن تو...توو ارشام ببین نه_

 نیست خوب حالت و مستی

 تا سرد اب دوش زیر برو بیا

 بپر سرت از مستی

 قهقه حرفم شدن تموم بعد

 داشتم رسما که زد ترسناکى

  میکردم خیس و خودم

 سرد اب به نیاز من:ارشام_

 کنه خوب و حالم که ندارم

 مستی که داره تو تن به نیاز

 میدم افتخار و امشب بیا,بپره

  خیلیا,باشی زیرم صبح تا

 باشن تو جای االن دوستدارن

 اومد بجوش حرفش از ونمخ

 زد لبخند کارم از  که نزدیکش رفتم

 با اما دادم وا کرده فکر!!هه
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  لباش از خنده کردم که کاری

 ,ماسید

  بود حد درهمین ارزشت_

   قسمت اون خونسردی با

 بود من دهن اب که صورتشو

 کرد تمیز لباسش استین با

  خوردن تو درسته:ارشام_

 رماونقد اما کردم روی زیاده

 نکردی خوبی کار,نشدم منگ

  کارت این از میدم قول

  بشی پشیمون

 خیز طرفم حرف این دنبال به

  و کشیدم جیغ که برداشت

 ارشامم سالن سمت اون رفتم

  و من که عجیبی خونسردی با

  بود نظارگر میترسوند
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 زبون بازم شد چى:ارشام_

 خوردی زبونتو نکنه,ببینم کن باز

 سمتم اومد حرفش این بدنبال

  پشت از که برم در خواستم

 خورد جر که کشید و لباسم یقه

  و شدم هول کارش بااین

 بالفاصله که زمین رو افتادم

 هرکارى,روم انداخت خودشو

  از و خودم نتونستم کردم

 از دست بکشم بیرون زیرش

  برداشتم تقال

 زورت ی همه!چیشد:ارشام_

 بهت میدم قول?بود همین

 بدنگذره

  همیشگى ضبغ حرفش از

  به فکرى که نشست گلوم
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 لبام رو لبخندی,رسید ذهنم

 دیدنش با ارشام که نشست

 ,کرد تعجب

 منم عزیزم راستش ارشام_

 لحظه این منتظر وقته خیلی

 کردی که باکاری تو خب اما ام

  داشتم و شدم ناراحت ازت

 کردم می ناز برات

 که بود مست اونقدری

 نشه رفتارم یهویی تغییر متوجه 

 پرت و حواسش کردم سعی

  رو و زبونم همین براى,کنم

 کشیده نگاش که کشیدم لبام

 رنگ زود نگاش,لبام سمت شد

  میومد سرش داشت باخت

  پرتیش حواس از که جلو
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 و جاهامون و کردم استفاده

  داشت شهوت با,کردم عوض

 پارگى بخاطر که هام سینه به

 کرد مى نگاه بود دید تو یقم

  زیاد هاینک ٽم عزیرم_

 منتظرت زیاد باشه,منتظری

 نمیزارم

  با محکم جملم شدن تموم با

 حساسش جای کوبیدم مشت

 ارشام داد با شد یکی همزمان که

 شدم بلند فوری روش از

 از درو و رفتم اتاقم بسمت و

  از بعدش,کردم قفل پشت

 خندیدم اروم کردم که کارى

 بشه اصلن,خوبه نشه ناقص

 عوضی ی پسره حقشه
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 بیدار خواب از در اىباصد

 ٽباع در پشت صداهای,شدم

 کنم تیز و گوشام شد

 بیدار دخترم یسناا:اقاجون_

  منم?!شدی

 عجله با,برسرم خاک وااای

  که انداختم و خودم تخت از

  مخ با بود دورم پتو چون

 دست از ننه ای,زمین خوردم

 ,رفتم

  چى صدای یسنا:اقاجون_

 بود

 زمین هسته باز البد:ارشام_

 شد تالشیم

 مسخره و من داشت عوضی

  کتک که اینکه مث,میکرد
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 نشونت کرده فراموش دیشب

 کلید و بلندشدم زمین از,میدم

 ارشام چون که چرخوندم و

 روم افتاد در به بود جسبیده

 نگهدارم و خودم نتونستم منم

  روبوسی زمین با که اینشد

 ,کردم

 غول این اقاجون باصدای

 تمتونس که شد بلند روم از

 بده خیرت خدا,بکشم نفس

 ,اقاجون

 بلندشو ارشام: اقاجون_

 زیاد اینکارا واسه وقت

 دارم کار باهاتون جفتتون بیاین

 بودیم نشسته هم دور سالن تو

 شکست سکوت اقاجون که
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 خط برام اخم با فقط ارشامم

 یعنی این و,میکشید نشون و

  بیجواب و دیشبم کار اینکه

 نمیذاره

  یشپ از االن:اقاجون_

  راجب برمیگردم دوستم

 میکردم صحبت یسنا تحصیل

 بعد هفته از یسنا شد قرار و

 پاس واحدشو حضوری غیر

 بده امتحان کنکور و کنه

 عاشقم خداا, شه نمى باورم

  و اقاجون بغل تو پریدم

 کردنش ابیاری به کردم شروع

 هوا رو رفت خندش که

 اجازه همچین من اما:ارشام_

 نمیدم رو ای
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 ماسید لبام رو زا خنده

 مسخره لبخند با داشت

 کرد مى نگام همیشگیش

 حقیو همچین تو:اقاجون_

 نمیذارم من چون نمیگرى ازش

 نوکرتم خداجون وااای

 نقش وقت االن یسنا خوب

 کردنه بازی

 داشت که جایی تا خودمو

 کردم شرک گربه شبیه

 شوهرشم من اقاجون:ارشام_

 ندارم دوست گم مى من و

  بده ادامه

  بخودم که حالتى همون اب

 کردم نگاه اقاجون به گرفتم

  و اخماش ارشام به رو که
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 توهم کشید

 شمام بزرگتر من:اقاجون_

 فردا همونه بگم هرچى و

 اسم و کتاباش دنبال میری

 میکنی کمکش درساش تو خودتم,نویسیش

 ارزوهام به دارم خدااا وااای

 اگه ارشام فقط,میرسم

 نیار جدید بهونه

 قبول باشه:ارشام_

 اما

 این بر دلیل خوندن درس

 داریش شوهر وظایفه که نشه

 ,بشه فراموش

  ندازه مى پام جلو سنگ عوضی

 ارشام اقا نه:اقاجون_

 بخواد یسنام و مورد یه این
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 وظایف نمیذارم من کنه قبول

 میشه تقسیم

 مینداختم ابرو براش داشتم

 گرفت اتیش که

 اقاجون چى یعنی:ارشام_

 بدست قابلمه پاشم من یعنی

  چون بگو یبار,کنم اشپزى

  خونه مى درس خانوم

 بشم ام حامله جاش

  داشتم باز نیش با

 حرفش و کردم مى نگاش

 جری که میکردم تایید و 

  اگه نداشتم شک,شد تر

 میشکست و گردنم نبود اقاجون

 زدم و حرفام من:اقاجون_

  حامله میخوای اینکه و



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  494

 

  باخودته تصمیم بشی

 برمیگردم و میرم من

  خدافظى اقاجون با

  که کردیم

 ادا بازم خب:ارشام_

 اقاجون وقتی ببینم دربیار

 میکنی غلطا این از نیست

 تکرارى حرفاى بازم!هه_

  خواى نمى,نشدى خسته

 اههه بدی نسخه تغیرر

  از که میرفتم داشتم

 کشید و موهام پشت

  کرد پرتم زمین رو و

 جدیدش نسخه اینم:ارشام_

 چرا دیگه نبز زر بازم

 اللى
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 میخور بهم ازت حالم_

 بزنه که بلندکرد دستشو

 موند هوا رو که

 دستیو میشکنم:اقاجون_

 بلندبشه دخترم رو بخواد که

 نرفته مگه!!!!?اقاجون

 بود

  که بلندشد روم از ارشام

 به و خودم بسرعت  منم

 انداختم و خودم اغوشش تو و رسوندم اقاجون

 همچى عزیزم اروم:اقاجون_

 اینجام من شد ومتم

 بغلش از بزور منو

 خواست ارشام,بیرون کشید

 نذاشت اقاجون که بزن حرف

 دیدم هارو دیدنی:اقاجون_
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 شنیدم هارم شنیدنی

 فرق وضع ساعت این از اما

 میکنه

 اقاجون که شد این بر قرار

 کنه زندگى باما و مدتی

 کوک دور رو حسابى که منم

  اقاجون با داشتم و بودم

 کردم مى ىباز شطرنج

 شام اقاجون بگفته 

  چقد,بود ارشام با امشب

  وقتی بود دیدنی قیافش

  امشب شام گفت اقاجون

  بااونه

 باخت دارید اقاجون اااا-

 که میدید

 خانوم شیطوون نه:اقاجون_
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 مات اینم کیش این  بفرما

 نیست قبول اقاجون ااااا_

 کردید زنی جر شما

 اقاجونم و میزدم نق داشتم

 میخندید من خوردن حرص به

 که بالحنی ارشام صدای که

 حرصیه چقدر مشخصه

 است اماده غذا:ارشام_

 کنیدددد میل بفرمایییید

 کشید و اخماش اقاجون

 بمن سر عالمت با و توهم

 بلندشم کرد اشاره

  رد کنارش از داشتم

  که میشدم

 پایان بعداز باشه یادم_

 بدم شوهرت قرارداد
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 سابید روهم و دندوناش

  لبخند کارش از که 

  دور االن,اومد لبام رو

 منه دور

 که نشستیم شام سرمیز

  اورد غذارو

 به بخندم یا کنم تعجب نمیدونستم غذا دیدن با

  داشت شباهت هرچیزی

 کتلت اال

 درست چیه این:اقاجون_

 درست غذا یه عرضه!?کردى

 نداری کردنم

 بده سفارش غذا پرس چند  بلندشو

  اون که بود خواب وقت

 کردم مى دست اون دست

 اشفتگیم متوجه اقاجون که
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 شد

  برید ارشام:اقاجون_

 کار کلی فردا که بخوابید

 بخوابم میرم دیگه منم,داریم

 بخیر شب

  اقاجون به شبخیر بعداز

  سینه به دست که بود ارشام

 نشون نباید,کرد مى نگام

 راهم همین براى ترسیدم بدم

 که ها پله سمت کردم کج و

 افتاد راه تمپش اونم

  شنیدی فکرکنم:ارشام_

 ??!گفت چى اقاجون که

 شنیدم اره_

 لباسام خواستم 

 کنم عوض و
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 بدون و باال انداخت ابرو

 شد اتاق داخل حرف

 پیراهن یه با لباسامو منم

 کردم عوض گشاد شلوار و

 شدم اتاق داخل و

 رفتم بهش توجه بدون

 که,تخت سمت

 نهایت فرصت این از:ارشام_

  چون ببر رو استفاده

 قرار تو با که منم اون بعدش

 همیشه که اقاجون بشم تنها

 نیست

 بهش پشتم که همونطور

 بود

 چون نداره وجود بعدى_

  طالقم گرفتن بعداز منم
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 عشق به توام,میشم جدا ازت

 های معشوقه با هات بازی

 برس بعدیت

 کردی خیال هه:ارشام_

 ....با بری که بدم طالقت

 خونه قرار عمرت اخر تا مراع

 دادم قرار به بمونی من

 ندارم کاری

 کنی پایبندم نمیتونی_

 کارایی تمام ندى طالقم اگه

 کردیو باهام مدت این که

 ,میگم اقاجون به

 تندش نفساى صداى از

 رفتم مخش رو زیاد معلومه

 و برگردوند و من یهو که

 زد خیمه روم
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 اینقدر چرا:ارشام_

 بدم طالقت که میمصم

 ....نکنه

  گفتنش انگار

 کرد ٽمک که بود سخت

  عالقه بکسى تو:ارشام_

 دارى

 کردم تعجب حرفش از

 بعدش یکم اما

 بدم حرصش اینکه برای

 بهش رو سردی لحن با

 گفتم

 دوستدارم و نفر یه اره_

 

 ارشام

 شنیدم اشتباه بگو خدا
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 میتونه کی عاشق من یسنای

 هست امکانش یعنی,باشه

 باشه ارسین عاشق که

 بلندشم خواستم روش از

 اینکه ترس از خودشو که

 جمع کنم بلند روش دست

 کرد

  بااین تو کردى چه ارشام

 اما بود بهش پشتم,دختر

 تعجب بزن حدس میتونستم

  کرد

 عالقه ارسین به فکرراینکه

  من خوره مث داشت داره

 نه اما,میخورد و

 اتفاقی همچین نمیذارم من

 بیوفته
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 یسنا

 خواب گرم چشمام تازه

 ای ناله صداى که بود شده

 که دقت,خورد بگوشم

 ارشام از صدا دیدم کردم

 کنم بیدارش خواستم

  که

 نرو مامان نه:ارشام_

 نذار تنهام

  ارسالن باباااا

  نههههه

 نهههههه

 بود کرده عرق خیلی

 دادم تکونش و ترسیدم

 بیدارشو ارشام_
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 ارشام

 بیدارش خواستم دوباره

  باز و چشماش که کنم

 چشم تو چشم باهاش که کرد

 شدم

  عقب و خودم خواستم

 لبام رو و لباش که بکشم

  خشونت با و گذاشت

 شد لبام با بازى مشغول

 کردم مى حس که جورى

 کنده درحال لحظه هر لبام

 کم نفس داشتم دیگه,شدنه

 فاصله ازم که میاوردم

 گرفت

 به خمارش چشماى با

 داشت بود شده خیره لبام
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  که میومد جلو بازم سرش

  زدم بهش محکمی سیلی

 اینه بفهمی زدم اینو_

 هات معشوقه با من فرق

 ندارم کسیو که حاال فکرنکن

 کنی سواستفاده ازم میتونی

 کردی استفادتو ازم وقتی و

 نیست خبرا این از نه,هرى گىب

 ....داری تو نه:ارشام_

 هیسسسس_

 بشنوم صداتو نمیخوام

 اینکه از کافی اندازه به

 دارم شدم اتاق هم باتو

 بیشتر نمیخوام میشم اذیت

 بشم اذیت این از

 شدما سبک اخیشش
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  تحقیر ارشام اقا بگیر

 داره ای مزه چه شدن

  که میکنم کاری یه

 موندنم واسه روزی یه

 کنی التماس

 احمق دختری:ارشام_

 من واسه اینجاست اقاجون

 میکنم قیچى,دراوردی  دم

 دربیاد من واسه که دمیو

 ببین و کن صبر فقط

  میبینم!هه_

  من واسه یسنا:ارشام_

 نکن درازی زبون

 ?انوقت میشه چى مثال_

 کنی نمیتونی کاری که فعال

 قرار که بخواب بگیر االنم
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  عالی جناب رو صبحونه

  کنی درست

 (داشتین و فحش ناموسا اقا)

  هه:ارشام-

 که باش خیال همین به

 اماده صبحونه تو واسه من

 عمراااا کنم

 

 ارشام

  احمق دختری

 کنه مى مسخره و من

 ....میگه شیطوونه

 ازت نافرمانی کوچیکترین نره یادت:اقاجون_

 میدونی که خودت بببنم

 میکنی چیکار

 باید حال این با خب
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 فعال شیطوونه گفت

 بعد تا باشه بیخیال

  شایانفر ارشام من

 بلندشم1 ساعت باید

 کنم اماده صبحونه و

 این که کجایی یسنا اخ

 سرت تو بکوبم هارو مرغ تخم

 دیشب یکی یادمه:یسنا_

 صبحونه اگه عمرا میگفت

 ,کنه اماده

 و من داشت ناال این

 ,مینداخت دست

 اماده زودتر و صبحونه:یسنا_

 اقاجون رم مى منم کن

 باید بعدش که بیدارکنم

 نویسی اسم کارهای برای بریم
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 که بدم جوابشو خواستم

 ,رفت

  غالم شدم رسما لعنتی

 خانوم بگوش حلقه

 نیمرو تهیه طرز خب

 مایتابه تو میریزیم روغن

 رغم تخم شد داغ روغن

 شده داغ خببب,میشکنیم

 اتیش که شکستم و مرغ تخم

 روش ریختم اب فورا گرفت

 میکنی ادعا همه این هه:یسنا_

 کنی درست ساده نیمر یه  حتی نیستی بلد

 داره حدى تحملم دیگه

 مخم رو کافى اندازه به

 رفته عربى

 اینقدر خفشو_
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 باهمین تا نکن زر زر

 تصورت تو نکوبیدم مایتابه

 میکنی غلط تو:اقاجون_

 دیشب بتو من ارشام

 گفتم چى

 شانس این به لعنت اه

 باید االن همین یعنی

 بیاد اقاجون

 صبح اقاجون سالم_

 صبحونه بفرمایید بخیر

 میشه دقیقا:اقاجون_

 بخوریم چى قرار بگى

 صبحونه تو اینبارم جان یسنا

 امادشو بعدش و کن اماده رو

 برسید کاراتون به برید شامار همراه و

 که ای صبحونه بعداز
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 بود کرده اماده یسنا

  خوشحال بشم اماده رفتم

 تنها باهاش اینکه از بودم

 حسابی میتونم و میشم

 بگیرم حالشو

 تو و من ارشام:اقاجون-

 میاد یسنام بریم

 اقاجون حرف بااین

 پرکشید خوشحالیم تموم

 

 یسنا

  نویسی اسم بعداز

 کتاب بریم میخواستیم

 خود شد قرار که فروشی

 کنه تهیه ارشام

 سمت برو ارشام:اقاجون_
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 الزم چیزی  یسنا که....پاساژ

 کنه تهیه داشت

 اقاجون فداتبشم من اى

 از حد چه تا دونم مى

 میدونم,متنفر کردن خرید

 اقاارشام کنم چیکارت

 شما کهاین مگه اقاجون_

 کردیم ازدواج وقتی از واال, بهش بگید

 نبرده بیرون حتی و من

 شمارو کی من عزیرم:ارشام_

 بیرون نبردم

 مغرور ارشام این جااان

 میگفت بمن دیروز تا که بود

  هه,من برده

 گى مى دروغ چرا نه_

 خودش و من تنها نه اقاجون
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 رفتنم بیرون بلکه  نمیبره بیرون

 کرده منع

 یسنا ارشام:اقاجون_

 اینطور نومو من!?گه مى چى

 زنش به که نکردم تربیت

 بگه زور

  زشته چقد ارشام

 باد مبارکش یسنا

 دستتتتت اهاااا

 اراجیف این:وجدان_

 دختر تو خونى مى چى

 نداشت ربط اصنم تازه

 داره اقاجون:ارشام_

 کنه مى شوخى باهاتون

 حرف اینطور قهر باهام چون

 بپرسین خودش از میزنه
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 دخترم اره:اقاجون_

 چیه دروغم اقاجون نه_

 دروغی من از تابحال شما

 شنیدید

 خودتو عزیزم نه:اقاجون_

 سر از تربیتشو,نکن ناراحت

 میگیرم

 بلند ارشام اعتراض صدای

 نکرد توجهی اقاجون که شد

 لذت خوردنش حرص از منم و

 میبردم

  پاساژ شامار با داشتیم

 میکردیم پایین و باال و

 ولی بود شده کالفه که

 نمیکرد اعتراضی اقا ترس از

 میکرد همراهیم بااخم فقط
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 داشتیم وسیله باکلی اخرم

 مدیممیو بیرون پاساژ از, نکردم کمک باهاش رم یکدونه حتی میومدیم

 که

  خریدات مطمعنی:ارشام_

 ??شد تموم

 رصشح بیشتر اینکه براى

  بدم

 اوووووم فکرکنم بذار-

  گردنش کنار رگ,قیافه یا

 بهتر دیدم بیرون بود زده

 خونسردی با اما شم خفه فعال

 دادم ادامه

  الزم همینارو فعال نه_

 چیزی دیدم اگه,داشتم

 دیگه هستی دارم نیاز

 کن تهیه میگم بهت
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 عبارتی به یا,کردم پاتند

 صندلی نشستم و کردم فرار

  قبع

 اتیشی چه باز:اقاجون_

 اینطور که سوزوندی

 میزنی نفس,نفس

  هیچى,اوووم_

 مشخصه کامال:اقاجون_

 اذیت منو نوه این اینقدر

  شیطوون نکن

 هااا میترکه حرص از اخر

 یه اول اقاجون باحرف

 اما انداختیم بهم نگاه

 خنده از ترکیدم بعدش

 ماشین در صدای که

 میداد ارشام ومدنا از خبر
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 بخندید بایدم بله:ارشام_

 داشتم مهم قرار تا۰ امروز

 خانوم که خرید اومدم بجاش

 بخنده من ریش به

 اقاجون روبه

 اقاجون میبینید:ارشام_

 شماست کارای همش اینا

 دخترم یسنا:اقاجون_

 اقاجون بله_

 و شام موافقی:اقاجون_

 بخوریم بیرون امشب

 خسته سراشپزمون چون

 و خودم جلوى بزور

 نخندم که بودم گرفته

 اقاجون عالی این واى_

 موافقم باهاتون
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 شد یکی حرفم شدن تموم

  ماشین شدن کند با

 پدال سر داشت و حرصش تموم

 خالی

 میکرد

 اقاجون اینکه از معلومه

 نکرد صحبتاش به توجهی

 شده حرصی

 

 ارشام

 تهخس حسابی امروز

 کردم و کارایی و بودم شده

 بودم نکرده عمرم تو که

  خوب اقاجون و این و

 تنبیهم برای  که میدونست

  انتخاب و روش بدترین
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 ضعفم نقطه رو گذاشته  دست درست, کرده

 پارکینگ تو بردم و ماشین

 خوابیده یسنا:اقاجون_

 بیارش خودت نکن بیدارش

 جدید وظیفه یه اینم

 اقاارشام تبریکم به:دانوج_

 مبارک جدید پست

 میدی شغل تغییر دقیقه هر

 یکیو تو حوصله خفشو_

 کارت رد برو ندارم

 در و شدم پیاده ماشین از

 بغلم تو کشیدمش و کردم باز یسنارو سمت

 خیره خوابش توی چهرش به

  دختر این چیز همه,شدم

 دنیا هی بود معصوم خواب تو چقدر,داشت فرق برام

 داشت فرق چموش یسنا اون با
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  ارسین

 شرکت از داشتم

 مخفی بصورت که جدیدم

 رقابت  در عجیب ارشام شرکت با اینروزا که بودم زده

 میومدم بیرون بود

 گفتن امروز مصاحبه تو

 ,نیومده

 خرید مرکز میرفتم داشتم

 پرت و خرت خونه برا یکم تا

  نزده اگه که دختر۱ که بخرم

 شیشه  با ترمز رو بودم

  میشد بنر ماشین رو

 ماشین از عصبانیت با

  بیرون اومدم

 کورى مگه احمق ی دختره_
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 هزارتا شدی سیر جونت از اگه

 خودکوشى واسه داره وجود راه

 کردن

 کنه گریه بودم منتظر

 تعجب کمال در اما

 گفت پرویی با

 بظاهر اقای هوی:نفس_

 محترم

  ممسال که میبینی

 دراد چشات تا

 که بهش بتوپم خواستم

 زد صداش دوستش

 دیرمون بجمب نفس:دختر_

 شد

 اومدم بابا باش:نفس_

  که میرفت داشت
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 گفتم بلند

 زمین بپا اکسید دى هوى_

 نخوری

 نگذشته حرفم از ای ثانیه

 زمین خورد که بود

 رفتم ماشینم بسمت منم

 باید فردا,کردم روشنش و

 ارشام خونه جلوی برم احتم

 یسنارو اینبار تونستم شاید

 ببینم

 غذای همه این وووییی

 خوشمزه

  لذت با و کبابم داشتم

 صداى با که خورد مى

 شد محو همچى داد

 وحشى دختر اى اى:ارشام_
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 غذا با کن ول دستمو کندى

 گرفتى اشتباه

  کبابم گه مى چى اههه

 کوووو پس

 کردم پایین و باال و حرفش

 کردم باز و چشمام فوری و

 ارشام بازوی که این ااا

 گرفتم دندون به

 جداشدم ازش فورى

 نکردم کارى من الٽم و

 دختری ببین اخ:ارشام_

 کردی چیکار دستمو وحشی

  دهنت تو و دندونات حقته

 کنم خورد

 من تقصیر خب وااا_

 نشده چیزی که حاالم!?چى
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 میکنی جیغ جیغ دخترا ٽم

  خونه کارای زود اینقدر یعنی

 گذاشته یرٽتا روت

  که خیزشد نیم سمتم

 خودم و کردم اقدام زودتر

 اتاق در به رسوندم و

 دستم که باالخره:ارشام _

 نشونت که انوقت میرسه بهت

 میدم

 علوفه بیند خواب در خر_

 نرده از خنده با بعدش

 عجیب امروز,خوردم سر ها

  دلیلشم تنها بودم سرحال

 دراوردم ارشام حرص که بود این

 شیطونک سالم:اقاجون_

 حسابی امروز که میبینم,بابا
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 میکنه خوشحال و من این و سرحالی

  بغلش انداختم و خودم

 کردم لپاش از گنده ماچ و

 خودم اقاجون به سالم_

 شما وجود خوبم که معلومه

 خوشحالی این ٽباع

 اقاجونو کشتی بسه:ارشام_

 بوده من اقاجون باشه تو جون اقاجون اینکه قبل بعدشم

 نمیکشی خجالت ایشششش_

 میکنی حسادت سنت این با

 کارای گفتین ازقتی اقاجون

 رفتار دخترا ٽم بعهدش خونه

 نچ نچ کنه مى

 اشچشم از اشک که جورى,هوا رفت اقاجون خنده حرفم شدن باتموم

 میومد

 حرف این جواب:ارشام_
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 شدیم تنها که وقتی میذارم و

 عزیزم میدم

 قورت صدا با و دهنم اب

 اقاجون صدای با که دادم

 سرجاش اومد بنفسم اعتماد دوباره و بلندکردم و سرم

 قبلش منتهی اره:اقاجون_

 بیوفت منم حرفای یاد اول

  صبحونه باهم بدویید خب

 کنید اماده و امروز

 نگاه یه اول ارشام و من

 تقریبا صدای با و کردیم بهم

 گفتیم اقاجون روبه بلندی

 چییییییییییییی

 گفت خونسردی نهایت با اقاجون که

  درست باهم و امروز صبحونه شنیدید که همین:اقاجون_

 برید حاالم میکنید
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 مظلوم قیافمو اقاجون روبه

 کرد صورتیم رسما که کردم

 همین نباشه حرف:اقاجون_

 نکن شرک خر شبیه قیافتم,گفتم که

  انصافه این اخه

 بود ارشام خنده درمیاورد لجمو بیشتر که چیزی

  هااا ببین رو ای عقده

 دهنو کن جمع توام:اقاجون_

 دیااهلل برو کردی بازش ابی اسب مث

  جووووون

 کردم کیف حسابی

 داشتیم نگاه با اشپزخونه تو

 اومد بحرف که میکردیم نیز پرتاب هم برای

 اخر تا نیست قرار:ارشام_

 دست بخورى نگاهت با منو

 بجمبون
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 نیستی ام مالی همچین_

 از که کسایی هستن من بنطر

 ....اصن ترن جذاب تو

 عصبیش های نفس صدای

 نیمه نصفه حرفم شد باعث

 فقط و حرف اون من,بمونه

 زدم بدم رصشح اینکه برای

 کردم روی زیاد اینکه مث اما

 ازت جدید چیزای:ارشام-

 بده ادامه میگفتى داشتی خب,میشنوم

 !!!!?من_

 میز درضمن نمیاد یادم چیزی

  بچین و

  شدم تنها خونه عصر امروز

 شرکت رفتن اقاجون و ارشام

 بود کوک کیفم حسابی منم و
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  بود کرده گل شیطنتم

 سالن سمت رفتم نهمی براى

 کردم باز و ارشام اتاق در باال

  زیربینیم رفت عطرش که

 خودم تختش رو خواستم

 اینکه اوری باید که بندازم و

 این روی ارشام با من جز زنی

 شد کارم از مانع خوابیده

 هک کنم خالی و حرصم شده هرجور دوستداشتم شدم حرصی حسابی

 فکری

 خودشه اره رسید ذهنم به

 ارشام میشه که راهی تنها

 به اون لباساشه داد حرص و

 رو و میرسه خیلی ظاهرش به

 حساسه خیلی لباساش

 شروع و کمدش سراغ رفتم
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 هنرنمایی به کردم

  کردم مى نگاه و شاهکارم داشتم شدنش تموم با

 شنیدم صدایی کردم حس که

 بیرون اومدم اتاق از عجله با

 دشدبلن بحثشون صدای که

 مفکر سرم ریخته مشکالت کلی,چیکارکنم میگید اقاجون:ارشام_

 و یاب,رفت عصابم رو خونم جلوی ناشناس ماشین اون که امروزم درگیر

  از و اینبار

 کنم نامش ثبت میدم قول بعد بگذر حرفت

 بخاطر ارشام نه:اقاجون_

 اینده از نمیتونم که ماشین یه

 نکن فراموش,بگذرم دخترم

 عروس نه دخترمنه ایسن

 چشمام اشک اقاجون حرف از

 ,بگیر و دیدم جلو شد ٽباع که پرکرد و

 نریز اشکم که زدم پلک چندبار
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 نباشید خسته سالم_

 اییچ تا کنید عوض لباساتونو برید ایستادید اونجا چرا! اومدید کی

 بریزم

 وردنخ چاى اون االن دردنکنه دستت,دخترم باشی سالمت:اقاجون_

 داره

 شد رد کنارم از بااخم ارشام که زدم لبخند بهش

  ریختم چاى و,انداختم باال شونه

 سالن تو بردمش

 ارشامم دخترم:اقاجون_

 بیاد بزن صدا

 رفتم باال ها پله از و بلندشدم جام از ناچار به

 نکردم باز و در هنوز

 یسنا کشمت مى:ارشام_

 نتونستم شد ای یدفعه چون

 بدم نشون العملی و عکس

 شد باز در که
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 جلوی نتونستم ارشام دیدن با

 بگیرم خودم

 بود کرده پاش و شورتی دقیقا

 بیرون بود ریخته ندارش دارو پوشیدنشم با که کردم پارش که

 به عوضی دختری:ارشام_

  میخندی کی

 سمت داد هولم و گرفت و من

 گلوم زیر ددا فشار دستشو و دیوار

 غلطى چه ارشام:اقاجون_

 ک مى دارى

 کن ولش میکنی

 برداشت دستشو بالفاصله

 بکشم نفس تونستم که

 عوضى پسره

 بکل و من ارشام وضعیت بادیدن

 نبود مقصر ارشام البته رفت یادش



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  534

 

 بلیق نمیتونست,نبودن سالم زیراش لباس از یک هیچ نداشت اى چاره

 بود گرفته دوش چون بپوشه ام

  بود کم پاره شلوار,وضعش چه این پسر:اقاجون_

 کردن مد زیرشم لباس که

 بخوره هوا میذارین چیع

 به خنده از اقاجون حرف با

 اومد طرفم به که افتادم بهم نگاهش تازه که افتادم سرفه

 مدل و کمدم باسایل تموم رفته که کنید سوال خانوم این از نه:ارشام_

 اورده در

  خب توام خب:اقاجون_

 یه بود سررفته حوصلش

 نداره و حرفا این که لباس

 ضرر که منم فقط بله:ارشام_

 دارم مهم قرار یه فردا میکنم

 پوستى سرخ شلوارم همه پاچه اونوقت

  گرفتم دندون و لبم نخندم اینکه براى
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 اتاقم تو رفتم پروویی با و

  داشت سعی اقاجونم نکردم توجهی بیداداش و داد هب و

 کنه ارومش

 

 ارسین

 بودم خونه جلوی که دیروز

 کردم عوضش و ماشین همین برای دید و ماشین ارشام

  روشن ماشین داشتم ناامید

 برم که میکردم

 من یسنای بود خودش

 داشت شدم زیباییش محو

 سرش پشت و ماشین که میرفت خونشون نزدیک فروشگاه سمت

 روندم

 

 یسنا

  چى دیگه میکردم فکر داشتم
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 داشتم میشه نزدیک بهم داره اروم   ماشینی شدم متوجه که خوام مى

 که برمیگشتم

 شدم ارشام ماشین متوجه

 میومد داشت دور از که

 راننده ببینم خواستم سمتم

  ماشینی هیچ که کیه ماشین

 نگاه داشت و اطراف,مندید

 بوق صداى با که کردم مى

 هوا پریدم متر ده

  کار میزدم حدس باید

 قیافشو چرا حاال,ارشامه

 سمت رفتم,کرده اینجوری

 که نشستم عقب صندلی حرف بدون و ماشینش

 اومد در صداش

 اشتباه راننده با و من:ارشام_

 بشین جلو بیا پاشو,گرفتى
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 رمندا حوصله اصال امروز

  چشم بگم بگه هرچى که قبل مث کرده فکر هه

 اگه نیستم بیا جلو من_

 میدم ترجیح بگى بازم بخواى

  برم پیاده

 شد باز تو زبون باز:ارشام_

 بنفع اینبارم خانوم یسنا باشه

  تو

 خونه سمت داشت و ماشین

 گفتم تند که میروند

 نبود چیزی خونه بزن دور_

 فروشگاه از کنم خرید اومدم

 تنها چرا اصال:ارشام_

 که ندادى خبر بهم چرا اومدی

 خودم باید حتما میری بیرون

 هااااااا ببینمت بیام
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  گفت بلند اینقدر حرفشو اخر

  بستم و چشمام که

 نرفتم رو از اما

 رو منم گفت اقاجون نگفتم که نگفتم نزن داد من سر_

 و رفت,اومدم اقاجون حرف

 نداره تو به ربطى هیچ من امد

 باال برامن صداتو:ارشام

 حلقت ته از زبونتو دوستداری خیلی اینکه مث نبر

 بکشم بیرون

  غلطی همچین تو,,,,هه_

 قصد تو اینکه مث,نمیکنی و

  نداری و خرید به رفتن

 که میکردم باز و در داشتم

 خورد بگوشم عصبیش صدای

 در حاال همین اگه:ارشام_

  نتمرگى و نبندی و ماشین
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 سرت بالیی و نمیکنم بیرونیم اینکه به توجهى!سرجات

 حرفم رو بگیری یاد که میارم

 نیاری نه

 خرابى کله چه میدونستم

 عملى بزنه که و حرفى و

 کوبیدم درو براهمین,کنه مى

 زد بهم رو صدادارى پزخند که

 میارم کم کرده فکر...هه

  تحدید بخاطر فکرنکن_

 نرفتم که بود تو توخالی

 اقا نخیررر

 بود اقاجون بخاطر فقط

  چى نگى اینو:ارشام_

  ببر صداتو حاالم,میگی

  و ماشین که نگفتم چیزی

 داد حرکت فروشگاه سمت
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  که بشم پیاده خواستم فروشگاه به بارسیدن

 و ماشین صبرکن:ارشام_

 نرو تنها یمبر باهم کنم پارک

  و زدم زل چشماش تو

 دستور منتظر چشم:گفتم

 بودم شما

 بیرون اومدم ماشین از

 رفتم فروشگاه سمت به و

 چقدر که بزنم حدس میتونم

 گرفته خندم کارم از عصبانى

 گرفتم دستم و خرید سبد شدم که فروشگاه وارد,بود

 قفسه داشتم همونجور

 مکرد مى نگاه و فروشگاه هاى

 که

 گستاخیتو این جواب:ارشام_

 میدم
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 برگشتم خونسرد خیلی

  طرفش

 که خریدایی لیست این_

 بگیرش بشه انجام باید

 نگام داشت واج و هاج

  شدم کالفه که کرد مى

 چقدر,گرفتم دستشو و

 برخالف بود داغ دستاش

 و لیست,من سرد دستاى

 و سبد و گذاشتم دستش تو

  رد کنارش از و کردم ول

 شدم

  دار صندوق خانوم کنار

  ارشامی به و ایستادم

 دقت با که کردم مى نگاه

 همچنان ولی میکرد خرید
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 بود توهم هاش اخم

 دست شخصى باصداى

 برداشتم خیرم کردن نگاه از

 دیدم که صدا سمت برگشتم و

  خانوم همون

 ایستادی اینجا چرا عزیزم_

 ایستادنم اینجا براى همگ

 عجبا بیارم دلیل باید

  خرید تا منتظرم:من_

 بشه تموم برادرم

 چندسالته عزیزم اوکی_

 میشه دخترخاله زود چه

 سالمه۱٨:من_

 کردم مخالف جهت رومو

 نخیر دیدم که,بره رو از که

 ....داشتی خب_
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 کارکنان از یکی باصدای

  خانومى که فروشگاه

 قطع حرفشو بود مپل و تپل

 کرد

 زد زنگ مامان ابجى:تپله_

 بریم زودتر و امروز گفت و

  حضور که خواست داریوشم تو از,داریم مهمون که

 باشین داشته

 اصال اما,خواهرن پس اااا

 نداشتن بهم شباهتى 

 بود تپله خواهر به چشمم

 رسید ذهنم به فکرى که

 تپله به رو گشادى لبخند

 کرد کپ بدبخت که زدم

 روبه و کردم صاف و صدام

  گفتم خواهرش
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 گفتم یادته عزیزم:من_

  خرید اومدم برادرم با

 ادامه که کرد نگام سوالی

 دادم

 خوب دختر یک دنبال:من_

 میگرده ازدواج برای

 خواهرتون از من راستش

 اول برخورد در نجابتشون شیفته و اومده خوشم

 ازتون جاهمین میخوام,شدم

 دیدنی ارشام قیافه خدا وای. خیر امر برای بگیرم وقت

 بشنوه اینو وقتی

 فکر از و من خواهرش صدای

  اورد بیرون

 چى نمیدونم عزیزم راستش_

 شدیم اشنا باهم تازه ما بگم

  بدم بهتون جوابی نمیتونم
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 مادرم و پدر از باید قبلشم

 بگیرم اجازه

 خواستگارى خوبه!!!پووو

 ,ازشون کردم صورى

 که بدم جوابشو خواستم

 میاد داره ارشام شدم متوجه

 سمتمون

 میسپرم و خودم خدا وااای

 بخودت

 اگه میدونستم رسید بهمون

 میره ابروم نزنم حرفى

 گفتم فوری همین برای

 !!!!غالم داداش:من_

 کردی دیر اینقدر چرا

 معرفی بهت ایندتو خانوم بیا

 کنم
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 بود دیدنی قیافش واقعا

  شک خودش بگوشاى انگار

 انداختم نگاه تپله به,داشت

 لبم رو اومد پزخند حالتش از که

 خر به انگار ارشام دیدن با

 دادن یونجه علوفه جا

 سکوت خواهرش باالخره

 شکست

 که مشخصه زدنتون حرف و برخورد طرز از  عزیزم_

 دارین خانواده

 اسم سر میمونه مشکل فقط

 است ضایع یکمی,برادرتون

 تحمل دارم خیلی اقاا

  میکنم

 موقع اون تا که ارشام

 بود بسته تعجب از دهنش
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 فقط که طوری اروم و شد باز

  بشنوم من

 ثانیه پنچ تا اگه:ارشام_

 من نکنى جمع و گند این دیگه

 تو و میدونم

 شونه و گرفتم فاصله ازش

  ابروهاش هک انداختم باال

 ارشام و کردم خداحافظی خواهر دو از,باال پرید

 گذاشتم تنها باهاشون و

 بیرون اومدم که فروشگاه از

 خواهش توش که ارشام چهره

 اورد لبام رو لبخند نرم که زد مى موج

 بازم تونستم اینکه از دلم تو

 کارخونه بدم حرص و ارشام

 انداختم راه قند

 ماشین کنار که مین۱۰ بعد
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 دیدم و ارشام بودم ایستاده

 تو خرید پالستیک که درحالی

 اومد فروشگاه از بود دستاش

 بیرون

 بود ایستاده روم روبه

 داشت سرخش چشماى با و

 کرد مى نگام

  بشین ماشین تو برو_

 نکنی مخالفتی کن سعی

 گمشو چشمام جلو از

 میترسوند منو حالتش

  هک ارشامی همون میشد

 چون میبردم حساب ازش

 مواقع اینجور میدونستم

 نداره رحمی

 که نشستم جلو صندلی
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  عقب صندلى گذاشت هارو خرید وقتی ارشامم

 فرمون پشت نشست

 ببینم حالتشو برگشتم

 صورتم تو محکمی سیلی که

 خورد پیشونیم که جوری زد

 گفتم اخی دردش از شیشه به

 بمن توجه بدون اون ولى

 داد حرکت و ماشین

 

 ارشام

 عصبانی اونقدری دستش از

 و دلم نالشم صدای که بودم

  حسابی بود اومده اقاجون که مدتی این,نکرد نرم

  که بود کرده کالفم رفتارش با

  اومد سرم صبرم امروزش کار با
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 از شدم خم,خورد زنگ گوشیم که نگهداشتم و ماشین خونه جلوی

  شبورددا

 خودشو یسنا که بیارم درش

 زدم پزخند کارش از کرد جمع

 کردم نگاه  گوشى صفحه به

 بود ناشناس شمارش

 پیاده میخواد شدم متوجه که بدم جواب خواستم

 کردم وصل و تماس و زدم و قفل اون زودتراز که بشه

  میزدم حدس باید:ناشناس_

  تینیس حاضر که دوستداری خیلی و خانومت که

 خوب بذاری تنهاش ای لحظه

  استفاده نهایت فرصتها این از

 اتفاق دیگه شاید چون کن رو

 شایانفر اقای نیوفته

 که کنم باز دهن خواستم

  قطع از نشون بوق صداق
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 گرفتم شمارو میداد تماس

 خاموش گفت که

 سرد لحنی با یسنا روبه

 عقب از هارو وسیله:گفتم

 من نهخو برو و بردار ماشین

  نمیای بیرون خونه از باشه یادت فقط,دارم کار شرکت

 داشتین الزم ام چیزی و

 ??فهمیدی میگى بخودم

  داد تکون و سرش اروم

 پالستیک برداشتن بعداز و

 سرعت با و ماشین,رفت خرید

 شرکت سمت دادم حرکت باال

 به همه شرکت به ورودم با

 سالم و شدن بلند احترام

 بدون همیشه مثل من که دادن

 سمت به توجهی  کوچکترین
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 رفتم عامل مدیر اتاق

 باهام امروز یکی سهیل_

 کرد تحدیدم و گرفت تماس

 خطر در یسنا جون

 بود کرده تعجب که سهیل

  که کرد ارشاره و شد جدی

 نشست مقابلم و شد بلند میزش پشت از خودشم بشینم

 ??نکرد معرفی و خودش:سهیل_

 ادامه که دادم کونسرت

 داد

 اول از کن تعریف:سهیل_

  ازت کرده درخواست چى و گفته بهت چى

 کردم شروع و کردم ىٽمک

 بایک حساب این با:سهیل_

 به سایه که طرفیم ای حرفه

 بعد دفعه کنه تحدیدت فقط زد زنگ اینبار,باهاته سایه
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 زارن نکن شزندانی ولی باشی یسنا همراه کن سعى,میگه خواستشو

  فکرکنن

 گذاشته تاثیر روت حرفاشون

 فعال اونا نده دستشون ضعف نقطه, میخوان همینو اونا

  ندارن یسنا برای خطری

 فکر سهیل حرفای به وقتی

 نمیگه بیراهم دیدم کردم

 حرفا این ها خودمونیم_

 نمیاد بهت اصال

 خندیدم و کردیم بهم نگاه یه

 هیلمس بیرون اومدیم اتاق از

 میبردن حساب ازش همه بود جدی کارش تو بود من مثل

 ىگاه و بهشون میذاشت احترام اون سهیل و من بین بود فرق بازم اما

 من اما بود گذاشته شوخی واسه جایی

 جرات که درحدى بودم خشک

 نداشتن من حضور در رو اضافه کشیدن نفس
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 اون به همش خونه مسیر تو

 که میکردم فکر فردناشناس

  رسید ذهنم به فکری یهو

 فردی بااون  تماس این نکنه

 نیست ربط بى میگشتم دنبالش و بود خونه تو اونشب که

 گوشیم ویبره صدای با

 فکرکنم بهش زیاد نتونستم

 ناشناس شماره یک بازم

 جواب و زدم کنار و ماشین

 دادم

 خودم بزار اوووم:ناشناس_

 کردى مى فکر بمن داشتى بگم

 به این از نباش نگران شد تنگ برام دلت زود چه!?نه مگه

 زندگیت تو قرار من  سایه بعد

 بیوفته

 که بودی تو اونشبم میدونم خوب عوضی خفشو_
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  بودی اومده خونم تو

  هستى چى دنبال بگو

 زیادم اینکه ٽم نه:ناشناس_

 فهمیدی دیر اما نیستی احمق

 کنم هرکاری میتونم ببین پس

 بهت بزودی میخوام ازت من که چیزی اون یمونهم اما و

  زدن دور فکر کن سعى میگم

 منو و کنی بیرون سرت از منو

 بدمم واال برسونی خواستم به

 ببرم استفاده خانومت از نمیاد

 اگه حرومزاده خفشو_

 بده نشون خودتو دارى جرات

  الووووو شرف بى

 الو

 لعنتى اههههههه
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 سهیل

 محبی اقای با امروز

 نهات و داشت اشرافى زندگى,بخونش کرد دعوتم که داشتم کاری قرار

 کرد مى زندگى

 نمیدونستم ازشون زیادی چیز

 چندسالى که میدونستم فقط

 کردن فوت همسرشون که هست

 میل و قهوتون:محبى اقاى_

 کنید

 متشکرم_

 میز ور گذاشتمش و خوردم قهومو از کمی

 شروع بهتر محبی اقای خب_

 شرکت میدونید خودتون کنیم

 ....شما و ما

 کرد قطع حرفمو

 پسرم سهیل:محبی اقای_
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 اینجا بیای که نخواستم ازت

 کنیم صحبت قرارداد راجب

  کمکم که بخوام ازت اومدم

 کنی

 بتونم اگه میکنم خواهش_

 بفرمایید,نمیکنم دریغ کنم کمکى

 باخودت میدونم:حبیم اقای

 ثروت همه این با میکنی فکر

 خودمه خریت از که کنم چه,نداره ىٽوار چرا

 جونتون از دور_

 دختر خودم:محبی اقای_

 کردم ترد و گلم دست

 کمرش زنم که شد باعث همین

 از بلق همسرم اینکه تا دنبالش برم نداد اجازه غرورم بازم ولی بشه خم

 تنها و من اونم بود شده دیر اما دنبالش برم خواست ازم فوتش

 بود گذاشته
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 بده ادامه خودش که نگفتم چیزی

 بدست که مشخصاتی با داره ساله۱٨ دختر فهمیدم اینکه تا:محبى اقاى_

 نشد ندب بجاى دستم اما گشتم دنبال خیلی  مادرش شبیه فهمیدم اوردم

  خوندى حقوق دونم مى خواهم مى کمک تو از حاالم

 قبول نهایت کردم فکر کمى

 کارش دنبال دادم قول و کردم

 تو و خوشحالی برق که میرم

 دیدم چشماش

 کردم خداحافظی ازشون

 بیرون اومدم خونشون از

  پشت ماشینم سمت رفتم و

  کردم روشنش و نشستم فرمون

 دیدم انداختم ساعتم به نگاه

 تموم کالسش ارام که االناست

 دادم حرکت دانشگاه سمت به و ماشین   بشه

 منتظر دانشگاهش جلوى
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 اومد خانوم باالخره که بودم

  نزدیک بهش هم پسرى یه  همزمان که

 سمتشون رفتم عصبی ارام خنده با که توهم رفت اخمام که شد

 صحبتهاتون اگه جان ارام_

 بریم شده تموم

 باشن کى اقا:پسره_

  نزد حرفى بود هشد شکه من حضور از که ارام

 نامزدش_

 باخانوم منو نسبت اگه حاالم

 برو بکش راهتو فهمید

 که ارام روبه رفت که یارو

 توپیدم بود پایین سرس

 حااال ماشین تو گمشو_

 خودم مث و کرد بلند و سرش

  حرف درست بامن:ارام _

 نمیام جهنمم باتو من,بزن
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  بند از که میرفت داشت

 که کشیدمش و گرفتم  کولش

 داشتن تعجب با همه باکارم

 کردن مى نگامون

  پرتش رسیدم که ماشین به

  زدم و قفل و نشستم فورى خودمم و جلو صندلى کردم

 وصورتش و  شد ساکت زدم که دادی با ولی شد بلند جیغش جیغ که

 کرد مخالف سمت

 لطغ به نممیک کاری مامانم بجون بشنوم ازت صدایی اگه ارام خفشو_

 بیوفتی کردن

 ارام

 چه اب فردا نمیدونم کرد امروز که باکاری نمیشناختم و سهیل این اصال

 دانشگاه برم رویی

 اشینم توقف با دادم نشون ضعف که خودم از بیشتر بودم ناراحت ازش

 کردم جمع و حواسم

 دادم ترجیح گذره مى سرش تو چى نمیدونم,ارشامه خونه که این

 بشه تر خراب اوضاع رسممیت کنم سکوت
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 گىنمی چیزی تو زدم حرفی هر اونجا نره یادت فقط پایین برو:سهیل_

 دمدی وقتى,بود بجلو نگاهش کردم نگاه بهش جاخوردم سردش لحن از

 شدم پیاده ماشین از نمیکنه توجهی

 انتظارم,نداشتم  و جدید بحث حوصله بریم باهم بیاد که موندم منتظرش

 با,ردنک نگاهم زد مى و زنگ وقتی حتی اومد سهیل که نکشید طول زیاد

 تمانداخ و خودم دیدم یسنارو  که برداشتم سهیل از نگاه  در شدن باز

 هک شد متوجه اونم انگار داشتم نیاز اغوش این به خیلی بغلش تو

 داد حرکت پشتم اروم دستشو

 هیلس تازه که یسنام شدیم جدا هم از سهیل مصلحتى سرفه صداى با

 گفت بهش رو ای شرمنده لحن با اومد یادش

 که تاالناس ارشامم اومدید خوش,بفرمایید سهیل اقا ببخشید اوا:یسنا_

 برسه

 و اقاجون اون بعد  کردیم احوال و حال اقاجون با شدیم که خونه وارد

 جدید های قرارداد بستن ی درباره صحبت  کردن شروع سهیل

 بودم ظرمنت,نذاشت که مکن کمکش خواستم بود پزیرایی مشغول یسنا

 عدازب یسنا با  کردم اشاره بهش شد تموم وقتی بشه تموم کارش که

 باال سالن سمت رفتیم کرد که کوتاهی عذرخواهی
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 به فقط و نزدی حرفی  تو اما اتاق تو اومدیم که است دق چند االن:یسنا

 اومد صداش باز که نزدم حرفی  شدی خیره زمین

 که فیحر به ربط بی سهیل با اومدنت کنم فکر ارام چیه قضیه:یسنا_

 ??خب,نیست بزنی میخوای

 ناعترافمو از,کردم تعریف براش ماجرارو کل  و کشیدم عمیقی نفس

 خوب وقتی  بدم ادامه و حرف بقیه نداد اجازه اشکام امروز دعوای تا

  شدم سبک

 من هسخت برام  ندارم و رفتارش این تحمل یسنا کنم چیکار بنظرت_

  معاشقش

 ونممیت زدی االن که حرفایی  با,بشم عاشقت دل فدای من الهی:یسنا_

 میتونه اون چون نکنی لجبازی میتونی که تاجایی کن سعى بگم بهت فقط

 ....اما باشه تو  بدتراز

  بده ادامه حرفشو نذاشت در صدای

 

 ارشام

 حضم به,شدم کفش جفت دو متوجه که کنم باز کلید با و در خواستم

 جهمتو رسیدم که سالن به  اومد سالن از صحبت صدای خونه هب وردوم

 سهیل شخص اون شدم
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 اومد که بود کم گلتون جمع جمعتون سالم_

 

 ارشام

 ندارم شک  بود کم خلمون اینکه به ارشام داش سالم بع:سهیل_

 تو و میدونم من واال خان سهیل نکن اذیت و پسرم:اقاجون_

  دىاوم خبر بى چه, جونت نوش??خوردى-

 تا گفتم,رسوندمش دیدم  مسیر تو خانوم ارام چون شد یهویی:سهیل_

 بگیرم خبرتونم اومدم که  اینجا

 از بشین میام کنم عوض و لباس برم من داداش گرم دمت,اوکى_

 کن پزیرایی خودت

 خودمه از خونه بگى همب تو که نیست الزم:سهیل_

 دستشویی سنگ نیست که رو ماشااهلل_

 که بهمون ریدی اشداد جووون:سهیل

  ای زنده رویی چه با داداش سهیل واااای میدی بو  گم مى ااااا:اقاجون_

 

 یسنا
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 موند نیمه و نصف حرفم در صدای با که میزدم حرف ارام با داشتم

 که بود ارشام قامت  اون بعد  شد باز در که کیه ببینم بلندشم خواستم

 شد دیده در چارچوب تو

 مارشام  کرد پرواز سمتش به و پرید جاش از مارشا دیدن محض به ارام

 شد بلند ارام جیغ که چرخوندنش به کرد شروع و کرد بلند و اون

  ها دمیکر گریه قبل دق دو تا که  انگار نه انگاررر کنااا نگاه ورپریده

 ممنوع حسودی هوی:وجدان

 بود کجا حسودی بابا برو_

 میگى راست که تو:وجدان_

 نداره فایده باشم ساکت همینجوری دیدم

 اومدی کی نباشی خسته,سالم_

 (حرفاا این و یسنا)

 

 یسنا

  اومدم نیست وقت خیلی:ارشام_

 کنی کمکم نقشه کشیدن تو امشب میشه جووونم داداشی:ارام_

 تولوخدااا
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 ممید و خبرش بعد کنم شب تا و فکرام,جون داداش شدم االن ا:ارشام_

 بدجنسی خیلی ارشام جیغغغغغغ:ارام_

 و لباسام میخوام بیرون برو شد تموم جیغات اگ جیغو جیغ:رشاما-

  کنم عوض

  شد کشیده پیراهنم که بیرون  میرفتیم ارام با داشتم

 دارم کارت بمون:ارشام_

 تنه یمهن با دیدم برگشتم بره اون که گفتم ارام به و دادم تکون و سرم

 ارزوشو دختری هر که نقصشو بی هیکل داشتم ایستاده بمن پشت لخت

 کرد قافلگیر و نگام که کردم مى نگاه داشت

  رفتمگ بلیط اخرهفته براى که بگم بهت خواستم, شدم تموم:ارشام-

 کجا برای بلیط_

 نرفتیم که عسلى ماه مناسبتشم اروپا:ارشام_

 رمهمس عنوان حتی که کسی,نمیشه باورم میزنه داره ارشام و حرف این

 نمیده بهم

 بشم شام فکر به میرم من باشه_

 بامن کباب کن درست پلو فقط:ارشام_
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 مشد اشپزخونه وارد انرژى با گرفتم جوابشم که زدم لبخند بهش

 باز نیشت هنوز که گذشته چى اتاق شیطون:ارام_

 اومد در ارام صدای که شد باز نیشم دوباره ارشام رفتار یاداوری با

 بدى بهمون چى قرار امشب حاال,نیشتو ببند سفید چشم ای:ارام_

  میکنیم اماده و موادش ما فقط اقایون با کبابم,پلو_

 بدم انجام من نیست کاری عزیزم باش:ارام_

 جمع و سالن توی خالی ظرفای بگیر رو سینی زدی و حرف این که حاال_

 کن

   مورد یه این بجز میدم انجام میخوای هرکاری یسنا وای:ارام_

  نمم رفت باالخره  خواستم مى  همین منم اما میگه اینو چرا میدونستم

 رتصو با ارامم که برداشتم و گوشت یخچال از و گذاشتم و برنجم اب

 اومد انداخته گل

 تگف بهت چى عاشق اقاى شد چخبر انداخته گل لپات که میبینم_

 زا و ظرف داشتم وقتی سهیلم کردنت شوهر وقت گفت اقاجون:ارام_

 شده دیرم گفت برمیداشتم جلوش

 دارن ام بچه تو سال و سن هم میگه راستم خورن حرص حاال_

 یسناااااااا: ارام_
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 کن کمک بیا نزن داد حاال خب_

 با هک کردم صدا و ارشام گذاشتم دم و برنج وقتی شدیم مشغول ارام با

 شدن وارد صدا و سر

 گذاشته یراثت زود چه روت همنشینی کمال چخبرته داداش:ارام_

  وجهت بدون سهیل که عجیب سهیل با صحبتش طرف که بود مشخص

  بمن رو ارام حرف به

 و کباب اصلی طعم بهتون تا بده هارم کباب سیخ داداش زن:سهیل_

 بدم نشون

 بوقم اینجا که منم:ارشام_

 برمیخوره بوق شخصیت به نگو اینجوری ارشام نه:سهیل_

 اون,مشدی ساکت جفتمون ارشام برزخى نگاه با که خندیدم سهیل و من

 بندازن راه کباب بساط تراس رو نرفت دوتام

 هب اینجوری,نیست خوب اصال جمع تو سهیل با برخورد اینجور ارام_

 میشه تر خراب رابطتون و برمیخوره غرورش

 ردک ضایعم محلیش بى با چطور ندیدی میاره کم که نیست اخ:ارام_

 بود فحش بدتراز کارش خدایی ولی_

 میخندن چى به بابا شیطونای:اقاجون-
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 میده حرص و من عروست اقاجون:امار_

 خوردیم اضافه وقت به وسط این ما یعنی اقاجون:اقاجون_

 خوردى بازرگانى پیام وقت به باباجون نه:اقاجون_

 غذا مزه از که بود ارام وسط این فقط خوردیم خنده و شوخی با و شام

 نفهمید چیزی

  که کندم مى پوست سیب داشتم

 اجازع بزنم و حرفی شما حضور در جا همین میخوام اقاجون:سهیل_

 میدید

  ارشاممی مثل توام مرد بزن و حرفت:اقاجون_

 کنم مى خواستگارى خانوم ارام ازتون همینجا:سهیل_

 بگیریم و وقتتون خانواده با فردا بدید اجازه اگه

 الخوشح براش خیلی میرسه دلش خواستع به باالخره عزیزم ارام وااای

 شدم

 برق کرد بلند و سرش وقتی,بود پایین سرش کردم نگاه بهش

 ببینم هم فاصله این از میتونستم خوشحالى

 

 ارسین
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 دقیقه ندچ اگه ارشام تو به لعنت دیوار تو کوبیدم و مشروب خالی شیشه

 ببینم و یسنام میتونستم میومدی تر دیر

 و در سونیاست دیدم در چشمى از که کیه ببینم رفتم در زنگ صدای با

 ما غلیظی ارایش بود زده ام جلفى تیپ,داخل اومد که مکرد باز براش

 داشت صورتش رو

 نمیکنی دعوتم,سالم:سونیا_

  بشین برو حاالم اومدی که خودت_

 زد نق میرفت پزیرایی سمت به که هنونجور

 ..ندار هفاید که اینجوری تو بداخالقى چقدر:سونیا_

  ندارم کارا اینجور برای وقت من نیومدی مهمونی برای اینجا ببین_

 باید من حاال اید روانی جفتی برادر,بشی عصبی نمیخواد بابا باشه:سونیا_

 کنم چیکار

 ایدهف دیدی اگه خودت سمت بکشونی و  ارشام کنی سعی بازم باید_

  میکنی بد زنش جلوی و ارشام نداشت

 چى نداد جواب اینم و:سونیا_

 میگم بهت بعدا که سوم راه سراغ میرم_
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 ارش

 نمببی یسنارو ردپ شاید که میزدم دور قدیم های محله تو ینماش با

 همدرس فرم با وقتی یادمه هنوزم,سمتش رفت فکرم اسمش اومدن با

 نمیرفتم نمیشد خونه وارد که وقتی تا و میرفتم دنبالش خونشون میرفت

 رو زدم  سریع که نفر یه به بزنم بود نزدیک که بودم گذشته فکر تو

  ترمز

 داشپی کنم چیکار خوشحالی از نمیدونستم کرد بلند و سرش وقتی

 'کردم

 سمىر بطور خواستگارى و بیاین خانوادش با سهیل فرداشب شد قرار

 بشه انجام

 چیزی وسط این اما میرسه خواستش به چون  بودم خوشحال ارام براى

 بود سهیل رفتار مینداخت شک به و من که

 برام ارام که مجنونى ناو از,حسى هرگونه از خالی و خونسرد خیلی

 باشم کرده اشتباه من امیدوارم اما نبود خبری بود کرده تعریف

  شاتاق رفت و کرد بهونه رو خستگى سهیل رفتن بعداز که اقاجون,

ه برسون و ارام سهیل نداد اجازه غیرتش برسونه رفت و ارام که ارشامم

 دایص که نبیرو اومدم اشپزخونه از شد تموم که ظرفا جایی به جا کار

 گذاشته جا کلیدشو دسته ارشامه حتما اومد در
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 رفت میبارید خستگى چهرش از,داخل اومد  که کردم باز براش و در

 روش انداخت و خودش و کاناپه سمت

 کجاست اقاجون:ارشام_

 اتاقشون رفتن بود خسته_

 میکنه درد سرم بیار مسکن برام برو  اهان:ارشام_

 ارىچندب کنه اعتیاد مسکن به داشتمن دوست اما,سوخت بحالش دلم

 میخوره مسکن میکنه درد سرش که وقتایی که دیدم

 بهتراز حتی میکنم خوب و سردردت میدم قول من!نخور مسکن تو_

 مسکن

 اذیتم داره دردش که زودتر فقط بدی انجام میخوای هرکاری:ارشام-

 میکنه

 سرش هب کرد نگاه بهم که نشستم کناپه روی کنارش و سمتش رفتم

 هب دست خودم باید دیدم,کرد تعجب که پام رو بزار که کردم اشاره

 پام رو و کردم بلند یکم و سرش و شدم تر نزدیک بهش کارشم

 تهبس چشماش کم کم که,سرش دادن ماساژ به کردم شروع و گذاشتم

 شد
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 ظمشمن های نفس با که میدونم فقط کردم اینکارو چندساعت دونم نمى

 پام رو از و سرش نشه بیدار که طوری اروم و مکشید دست کارم از

 پاین هاى اتاق از و برداشتم

 انداختم روش و اوردم پتو و متکا براش

 پیشونیش رو هاى اخم از خبرى چون,دوستدارم خوابه وقتی شو چهره

 نیست

 رقغ چهره به اروم نبود معلوم چشماش توى غرور و بود بسته چشماش

 خوابش در

 زدم لب

 و حق  این تو میکردیم شروع و زندگیمون اى دیگه جور کاش ارشام_

 گرفتى جفتمون از

 اهامب که هایی کار به وقتى,خودم اتاق سمت رفتم و بهش کردم پشت

 میشم متنفر مخالف جنس هرچى از میکنم فکر کرده

 کرد ثابت بهم و کرد له دخترانمو غرور تمام کاراش و رفتاراش با ارشام

 این مگرفت تصمیم منم  نیست من عاشق دل واسه جایی زندگیش توی

 بکشم دلم تو رو یکطرفه عشق
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 االن لمث یا شم مى نگرانش نبودش با که چى لعنتی حس این موندم اما

 بال همه تالفی هب میتونستم که درصورتی ببینم کشیدنشو زجر نتونستم

 باشم اهمیت بی بهش نسبت اورده سرم که هایی

 

 ارشام

 تازه و دیشب,برده خوابم کاناپه رو شدم متوجه شدم بیدار وقتى صبح

  نیست خبری سردرد از که عجیبه اومد یادم

 فقط,کنه مى عمل مسکن از بهتر گفت که یادمه و حرفش

 ونچ نکنه عصبی و من دادن حرص با و باشه همینجور همیشه کاش ای

 میشم ناراحتیش عثبا و کنم کنترل و خودم تونم نمى

 خواستم مى,بود پروازمون توق ارام مراسم بعداز

 تهراح خودمم خیال اینجوری کنم دور لعنتی تهران از یسنارو روزى چند

 تونحرف یسنا با باز نکنه!?خوابیدی اینجا چرا باباجون ارشام:اقاجون_

 شده

 همینجا سراغم اومد همیشگى سردرد باز دیشب نه اقاجون سالم_

 برد خوابم

 خداشکر خب:اقاجون_



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  574

 

 ونج خانوم چشم داری قرار نکنه شیطون کردید کاله و شال کجا شما_

 روشن

 بازوم به کوبید عصاش با

 نداشت درد واال زدم داد الکی که

 ازمایش برم میخوام نگى پرت و چرت باشی تو تا حقته,درد:اقاجون_

 بدم عمل قبل

 باشم نداشته مشکلی عمل برا که

  بریم باهم کنم عوض و لباسام کنید صبر-

 میرم ارسالن با نه:اقاجون_

 تنهاست ارام خونتون ببر یسنارم خونه و امروز بمون توام

 هک نیست مادری و میشه عروس داره کوچولوم خواهر اینکه اوری بایاد

 رفت صبحم انرژى تمام,گرفت اتیش دلم کنه مادری مراسمش روز

 و ساعت,رفت و شونم رو زد چشماش تو غم با که,فهمید انگار اقاجونم

 میده نشون۱۲:0۲ دیدم ختماندا نگاه

 اومد یمرتب وضع و سر با خودش که کنم بیدار یسنارو  میرفتم داشتم

 بخیر صبح سالم:یسنا_

 ?نشدن بیدار هنوز اقاجون
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 بخوریم صبحونه کن بیدارشون

 که ىکس تنها به فقط کردن مى سالم دیگران اول بود همینطور همیشه

  بود اقاجون دادم مى سالم اول من

 حتى که کسى رفته اقاجون پدر به غرورت میگفت پدرم قاتاو بعضى

 دوستدارم نگفت همسرشم به یکبارم

 رفت داشت دکتر وقت نیست اقاجون,سالم_

 رمب باهاشون میگفتى و من حداقل نرفتى همراهشون تو چرا:یسنا_

 خیر نه فرستادم تنها و اقاجون اینکه ?کردى فکر من درمورد چى_

 نداد اجازه که برم خواستم منم رفت نارسال بابا با مادمازل

 

 ارشام

 , کردم افسونش  هاى چشماى غرق و خودم و گرفتم صورتش از نگاه

  گرفت ازم و خواب اول برخورد همون از که هایى چشم

 کرد تر خواستنى شو چهره که انداخت گل صورتش خیرم نگاه از

 مخود تو که جورى بدم فشارش و کنمش بغل دوستداشتم که جورى

 فتمگ بهش رو سردی لحن با کنممنحرف  و ذهنم اینکه براى کنم حلش

  ما خونه میریم خوردیم که رو صبحونه_
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 مادها و بگیرم دوش تا ها پله سمت رفتم بده جواب که نموندم منتظر

 شم

 

 اقاجون

 پاتون روى و دوم عمل چرا میکنید لج خودتون با چرا اقاجون:ارسالن_

 چى دکتر شنیدید که خودتون,میکنید لجبازی و نمیدید انجام

 هست بشید فلج دوباره اینکه امکان;گفت

 فایده بی احرف این گفتن پس نمیگذرم بزنم که  حرفی از میدونی توکه_

 است

 خیلیه خودش میخورم نوشتن که داروهایی همینکه

 اقاجون اما:ارسالن_

  پیش حرفا این از ارسالن اقاجون بی, اقاجون_

 شاد خودتو دخترت تنها خواستگارى مراسم امشب زنى نمى ها بچه

 کنه حس مادرشو کمبود ارامت نزار پسر بگیر

 کنم خوشحالى به تظاهر شماام حال نگران وقتى چطور اخه:ارسالن_

 داخل ببرید تشریف میتونید شماست نوبت:منشى_

 ندادم اجازه بهش که بیاد همراهم خواست ارسالن
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 بلند صندلیش از دیدنم محض به دکتر که شدم اتاق داخل

 روبه خودشم کرد راهنماییم که دادیم دست بهم و سمتم اومد و شد

 نشست روم

 این چرا,رفته خودت به نوتم ای یدنده و لجباز هنوزم که میبینم:دکتر_

 شهمی حاال,نکنی عمل داری تصمیم که شنیدم میکنی اذیت پسرتو

 بگى دلیلشو

 ینا زیر از زنده اینکه حتمالا که میدونم,میدونی خوب خودت دلیلشو_

 خودم خونه تو و عمرم اخر میخوام همین برای,کمه بیام بیرون عمل

 مباش شون ناراحتی شاهد که بیمارستان تو تا باشم عزیزانم کنار

 گرفت ازم ازمایش چندتا دراخر و نزد حرفی و پایین انداخت و سرش

 کرد عوض و داروهام و

 تحرک خونه سمت به و رفتیم ینماش سمت اومدیم که دکتر مطب از

 کردیم

 قتاییو بود همینطور همیشه ناراحته که یعنی این و نمیزد حرفی ارسالن

 میکرد سکوت میشد ناراحت که

 داشتیم نیاز سکوت این به هردومون چون نزدم حرفى منم
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 ارسین

 یرشز بردم و دستم لرزید سرم زیر متکای که بودم بیداری و خواب تو

 ادمد جواب کنم نگاه صفحش به اینکه بدون بیرون ردماو و گوشیم و

 الوو_

 برى من بجاى امروز بود قرار بلندشو صبح٨ ساعت, الو زهرمار:على_

 دارم کار شرکت من دانشگاه

 نبود یادم اصال واى اى

 فتگ بمن دیشب و بره نمیتونست اما بود علی کاری روز اولین امروز

 خوابیدم یرد میکشیدیم سونیا با هک دیشبی نقشه بخاطر اما برم جاش که

 موندم خواب و

 ذارن برو نداشتت عمه جون پاشو بزغاله خوابیدی ارسین الووو:علی_

 کنن اخراجمون کاری اول

 االن میریزه عضالتت نخور حرص اینقدرم  خودتی بزغاله که اولن_

 فعال میرم میشم حاضر

 و ابرمون طفق داداش فعال من??باشه راحت خیالم من پس اوکی:علی_

 نبرى
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 و تماس همین براى هم پشت میگه اراجیف اخرشب تا نکنم قطع دیدم

 کردم قطع

 گیر سنف و شیک همیشه مثل اما بود ای عجله بااینکه,شدم حاضر تند و

 بود

 زر کم بگید دوستمون این به گفت زد زنگ هفتم اسمون مامور اقااا) 

 (برسع هفتمم اسمون به شکاف که االناست بزنه

 دق۰۲ فقط انداختم نگاه ساعت به و اوردم بیرون پارکینگ از و اشینم

  داشتم وقت

 دقیقه۴۲ مسیر شد کند جاش از ماشین که دادم فشار گاز رو ته تا پام

 رسیدم ای دق۱۰  رو ای

 حس دمبخو دخترارو از خیلی نگاه که برمیداشتم قدم دانشگاه سالن تو

 میکردم

 در هب تق چند زدن از بعد و کردم اپید و کالس شماره بهشون بیتوجه

 شدم کالس وارد

 و شد باز شتاب با در بعد دق چند که کردم خودم از کوتاهى معرفى

 تند و دبو انداخته پایین و سرش که درحالی زنان نفس نفس که دخترى

 شد ظاهر میکشید نفس تند
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 ریدنگی و کالس وقت میزنید بهم دارید کالسم نظم اومدید دیر خانوم_

 باشید بیرون و کالس پایان تا و

 نستمتو تازه کرد بلند و سرش سریع و اومد بخودش شد تموم که حرفم

 نهمو  خودشه اومد یادم اهااا دیدمش کجا اشناست چقدر ببینم چهرشو

 اکسیژن دختری

 ,بگذرید اینبارو لطفا استاد:نفس_

 بگیرم و حالش خواستم شد مظلوم چه ااا

 بیرون گفتم که همین_

 پزى نیم خیال چه که کنه خواهش بازم داشتم ظارانت

 میوفتم ترم این فوقش بدرک:نفس_

 بزنه بندری وسط بره بود مونده کم پروییش همه این از چشمام

 و کشیدم عمیق نفس شدم خالیش جای متوجه که اومدم بخودم وقتی

  دادن درس به کردم شروع

 کالس جلف ایدختر مزخرف سواالت با که اومد اضاف وقت تایم اخر

 گذشت اونم
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 تحرک کردم هرکاری ولی شدم ماشینم سوار و اومدم بیرون دانشگاه از

 اطراف پنچره  ماشین چرخ چهار شدم متوجه که شدم پیاده ازش نکرد

 فسن شد نوشته بزرگ صورتى رژ با کاپوت رو دیدم که کردم نگاه و

 کنم چیکارت دونم مى احمق دختره

 

 ارش

 متس رفتم بزنه موج درش نگرانى که بالحنی و شدم پیاده ماشین از

 بیژن همون یا پدریسنا

 بیمارستان بریم بهتر  خوبه حالتون اقااا_

 ناله ماشینم و وضع و سر دیدن با اما بده فحش که کرد باز دهن اول

 بدبخت هه,کرد

 تانبیمارس بریم بهتر نیست خوب حالتون اینکه مث شد چتون اقا_

 مردم خدا اخ کردى گاز تخت کجاست استحو پسر کمرم اخ:بیژن_

 کنه سیر هام بچه شکم کى االن

 سمت به و گذاشتمش جلو صندلی و کردم بلندش,عوضی مردک هه

 وردخ و عصابم و کرد ناله بیمارستان خود تا کردم حرکت بیمارستان

 نزدم حرفى داشتم کار باهاش چون اما کرد
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 رسیدهن بهش وادم چون فقط نیست مشکلى گفت دیدنش بعداز دکتر

 میکنه درد بدنش

 هاى اردیادیگ دیدن با که پاتوق بردمش بیرون اومدیم که بیمارستان از

 شد قطع نفسش ترس از  مسلح

 اما ینهبش اونم که فهموندم بهش دست اشاره با و نشستم صندلیم روى

 که مکرد اشاره بادیگاردم به که نفهمید بود حرفا این از تر گیج چون

 داد هل و بیژن اونم

 اینجا و مکن لطف بهت میخوام,خماری االنم بدبختی خیلی میدونم ببین_

 بدی انجام برام و هایی کار باید توام  قبالش در بدم کار بهت

 عوضى معتاد مردک هه,پام جلو انداخت و خودش و شد جدا صندلی از

 کردم مى خالى سرش تو گلوله یه واال دارم الزمش که حیف

 کنم نوکریتونو حاضرم دم مى  انجام گیدب هرکارى:بیژن_

 صاحبش برای مطیع سگ یه میخوام و همین خوبه خیلی افرین_

 اونم که بده جنس بهش کردم اشاره رضا به حرفم شدن تموم بعداز

 جلوش انداخت

 نباشه فضولی قربان:رضا_
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 فادهاست کارتون تو معتاد ادمای از که شما میاد کارتون چه به ادم این اما

 کنیدنمی

 ودمخ کنار باید موقع اون تا که میخوره بدردم یجایی این اما,درسته اره_

 این هب حواست فقط میرم من کنم استفاده ازش رسید که زمانش تا باشه

 باشه بیژن

  قربان چشم:رضا_

 راحت خیالتون برنمیدارم ازش چشم ام لحظه۱ حتى  هست حواسم

 لدهب و کارش رضا ستممیدون بود راحت خیالم رفتم و دادم سرتکون

 راستمه دست  که نیست بیخود

 سرمه تو خوبی های نقشه

 بجز و بود مشغول اینروزا عجیب بزنم کیارش به سر یه داشتم تصمیم

 دشای,میپیچوند گفتم مى ام هرچى میذاشت قرار نفر یه با شرکت

 بفهمم اینبار تونستم

 

 یسنا

 اینا ی همه کنم کدر نمیتونستم اصال یهویشو های رفتار تغییر این

  رت ور شعله درونم انتقام حس و میشد بهش نسبت من تنفر باعث
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 دیخو خودم از منم رسیده وقتش دیگه,کردم ناله و هآ هرچى بسه دیگه

 بدم نشون

 عدازب,خوردن به کردم شروع بمونم منتظرش اینکه بدون رو صبحونه

 تاقا راه و شدم بلند میز پشت از خوردم کامل صبحونمو اینکه

 بشم اماده تا گرفتم پیش و

 اما میکنم رو و زیر و کمد داخل لباساى دارم که است دق۱۲ حدود

 نکردم پیدا رو باشه میلم باب که لباسی هنوز

 نفتى ابى شلوار و کت به چشمم که میشدم ناامید کم کم داشتم دیگه,

 درعین بود خوب کردم برسیش خوب و اوردمش بیرون کمد از خورد

 امشب برای مناسب و بود کشی سادگى

 مخیال,کنم عوضش اونجا تا گذاشتم کاورش داخل اونو لباس از راضی

 بیرون اومدم اتاق از و شدم اماده تند شد راحت لباس بابت از که

 ارشام متوجه که میومدم پایین اروم کفشام پاشنه بخاطر ها پله از

 شدم هوجمت صحبتاش از زد مى حرف تلفن با و بود من به پشتش,شدم

 اقاجون صحبتش طرف

 هدیگ دق چند تا راحت خیالتون  میوفتم راه االن اقاجون چشم:ارشام_

 فعال,اونجام
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 شدهن من حضور متوجه و بود ایستاده بهم پشت هنوز,کرد قطع و تماس

 لهپ روى بلندم هاى پاشنه برخورد از که برداشتم محکم و هام قدم بود

 سمتم برگشت ها

 جین با ودب پوشیده  سفیدی تک کت,ببینمش تدرس میتونستم حاال

  شیک و جذاب همیشه لمث,رنگش هم کفش و مشکی

 ىخشک بالحن روبهش و کردم تفاوت بى و چشمهام رسیدم که بهش

 گفتم

 ام اماده من بریم شد تموم زدنت دید اگه_

 بازم,اون هاى چشم به خیره منم شد خیره چشمام به اومد بخودش تازه

 بودم بیزار ازش که چیزی بود گرفته خودش به غرور رنگ چشماش

 کرف این به داشتم فقط نگیر بخودت,نیستی ام مالی همچین:ارشام_

 بزار تاثیر ادم یک قیافه رو میتونه چقدر لباس میکردم

  میزد کنایه بهم مستقیم داشت زد خشکم

 عذاب همه این از میخواست دلم,میشنوم شدنمو خورد صدای و میشم له

  میکنه سواستفاده نزنم حرفی و باشم ساکت دیدم زنمب فریاد

 دنپوشی با و دارن زشتی و کثیف باطن که تو مثل های ادم واسه اره_

 تموم با دارن واقعیشون  چهره کردن مخفی در سعی مارک لباسای

 حالتش به حرفم شدن
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 باال گردنش کنار رگ و زد سرخی به صورتش کم کم,شدم دقیق

  ودمب ایستاده سرجام محکم بجاش نترسیدم دیگه چرا دونم نمى,اومد

 به تندش نفسای که جوری بود کم بینمون فاصله ایستاده روم به رو

 میخورد صورتم

 جای که بزنمت انقدر همینجا دوستدارم خیلی:ارشام_

 بی بدون اما بسته دستامو امشب مراسم حیف اما نمونه تنت تو سالم

 دازهان به که  بیوفت راه گمشو نماال,تو امروز گستاخى نمیزارم جواب

 شده دیرمون کافی

 کهبااین بودم تفاوت بی من اما,میترسید بود من جای هرکسی شاید

 بیاد پیش چى قراره نبود مهم برام اما میکنه عملی دیدشوهت میدونستم

 , رفتم پارکینگ تا همراهش کردم جا به جا دستم تو و لباسم کاور

 هک جوری بستمش محکم و کردم باز لوج صندلی در زد که و دزدگیر

 پایین بیان ها شیشه بودم منتظر

  میبندیش اینجوری است طویله در مگه هوووی:ارشام-

 صاحبشی توام است طویله در اره_

  گاومى توام پ ااا:ارشام_

 بخودم که زد اى قهقه بعدش
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 گترقشن میخنده قیافش چقدر ولی دادنم جواب این با فرستادم لعنت

 میشه

 مصورت قهر حالت به اومدم که بخودم بیام تابخودم دادم تکون و رمس

 گفت داشت خنده مایه ته هنوز صداش که,چرخوندم مخالف سمت و

 نمیدماااا علوفه بهت گاو خانوم قهرنکن حاال:ارشام_

 دستم ان یه,دادم فشار دستم کف و ناخونام حرص از که خندید بازم

 شد کشیده

 تمدس کف به اخم با دیدم که کردم نگاه هشب ارشام رفتار از متعجب

 کردم نمى احساس و سوزش چرا پس اومد خون کی ااا شد خیره

 ببین کنى مى باز و شوخى سر کنى مى غلط ندارى جنبشو که تو:ارشام-

 احمق دختره کردى چیکار دستت با

 هداشتنگ محکمتر که بکشم بیرون مردنش دستاى از و دستم خواستم

 کرد پاک با و دستم روى خون غذىکا دستمال با و

 نبدو و صبورى با که کردم مى نگاه کارش به داشتم مدت این تمام

 میداد انجام ای کنایه یا اعتراض هرگونه

 با,نداره ثبات رفتاراش میدونم چون کنه نمى فرق دیگه من برای اما

 شده تموم کارش فهمیدم دستم روى زخم چسب زدن
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 بیرون مکن تشکر ازش اینکه بدون و دمکشی بیرون و دستم بالفاصله

 داد حرکت و ماشین که کردم نگاه

 که بود ماشین ضبط صداى میشد پخش که صدایی تنها همیشه لمث

 زد وقیب تک ارشام رسیدیم که عمارت به,میشکست رو بینمون سکوت

 من و بود جدید اومد بیرون نگهبانى از ساله۰۲ حدودا مردی که

 حتی از دریغ ارشام ولى گفت امد وشخ ارشام به نمیشناختمش

 کرد باز و در ناراحت چهره با نمیشناختمش که مردی دادن سرتکون

 کرد پارکش و برد داخل و ماشین ارشام که

  بریم باهم که موندم منتظر اینبار شدیم پیاده ماشین از باهم

 نری و نندازی سرتو که فهمیدى خودت از عجب چه:ارشام_

 شدم امیدوار بااینکارت که میشدم میدناا ازت داشتم,داخل

 یبتنص افتخاری همچین واال بودم مجبور اینبارو,نباش خوشحال زیاد_

 نمیشد

 و میاد خوشم چموش و سرکش دختراى از گفتم یبار یادمه:ارشام_

 رام راه چون میگم دیگه یبار نمیاد یادت اگه!!چرا که گفتم اینم مطمعنم

 دادم نشون تبه عملى کنم فکر بلدم کردنشونو

  داد فشار و زد چنگ دستاش با و باسنم که کردم نگاش سوالى

 !?شدى منظورم متوجه حاال:ارشام_
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 یوفتهب اتفاق زودتر دوستداری خیلی اگه باهات دارم نکرده کار یه هنوز

 بشم تشنه بیشتر تا بده ادامه رفتارت همین به

 بهش دش باعث که بیشتر باسنم به دستشو فشار شد تموم که حرفش

 بشم نزدیکتر

 یشدم بد داشت حالم نخورد تکون سانتم نیم ولی دادم هولش دستم با

 صداى از اام ببینمش که برنگشتم و کردم پاتند,گرفت فاصله ازم که

 سرمه پشت که فهمید میشد هاش قدم

 دخترى رسیدم که سالن در به

 رنظ از سرتاپاشو بود ایستاده باشه داشته سال۰۰ میخورد بهش که

 ارانگ که بود تنگ اونقدرى لباسش و داشت غلیظى ارایش گذروندم

 ایستاده لخت

 تو برو میکنى واستخاره ایستادى چرا:ارشام_

 که کرد کج و خودش و شد کنجکاو شنید و ارشام صداى که دختره

 زد کنار و من و کرد تر راحت و کارش ارشام

 وقت خیلی انومخ ارام اقاارشام اومدید خوش خیلی :خدمتکار دختره_

 النس بفرمایید کنم خبرشون اومدنتون محض به گفتن و منتظرتونن

  هست منتظرتونن پایین
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 رفت و کرد اکتفا سرش دادن تکون با فقط نزد حرفی ارشام

  پرو دختره شد خنک دلم اخیششششششش,داخل

  دمز پزخند متقابال من که کرد نگام طلبکارانه که شدم رد کنارش از

 یدهژول های مو و خرسیش خواب لباس با هنوز ارام  رسیدیم که سالن به

 گرفت خندم رفتارش از میکنه طی و عمارت سالن عرض و طول

 بحص به صبح قرار که میسوزه بدبخت سهیل اون برای دلم اخ:ارشام-

 تو بازى عروسک بشین بچه کردن شوهر به چه تورو اخه ببینه تورو

 نچ نچ سالشه۰۲ انگار ن انگار وضعش و سر نگاه توروخدا,کن

 دوتا این اررفت به داشتم منم ارشام دنبال افتاد و کشید بنفشی جیغ ارام

 از خسته که بود ارام این اخر در میدوییدن سالن دور که کردم مى نگاه

 انداخت مبل رو و خودش ارشام کردن دنبال

 هچ این کن جمع و خودت پاشو,میکنى دنبالش مجبورى مگه دختر_

 مراسم ناسالمتى بلندشو کردی درست خودت برای ای قیافه

 ها تو خواستگارى

 ازهت راستش,کرد پرت و حواسم ارشام ببخشید جون یسنا سالم:ارام_

 بدم انجام و چکارى نمیدونم زیاد استرس از و شدم بیدار خواب از

  اببخو ظهر لنگ تا که کردنم بزرگ دختر نتیجه اینم واى اى:ارشام_
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 و زاییدی و من تو کنه مى فکر حرفات این با ونهند هرکى:ارام_

 کردی ترخشک

 ونبینش صمیمیت به هم طرفى از و بود گرفته خندم کلشون کل از

 شد حسودیم

 نشناس نمک ی دختره کردم محبت کم زاییدن به مگه اقا:ارشام_

 هب و میدن ادامه صبح تا نکنم کاری دیدم که بزنه حرف خواست ارام

 نمیرسیم مونکارا از کدوم هیچ

  یمبرس افتادم عقب کارای به بهتر  نیست اینکارا وقت امروز بسه_

 شدیم بکار دست و کردن توافق هردو

 سفارش تا خونه گردگیری از گفتم خدمتکارا به و الزم کاراهاى همه

 ظرفشون تو  شیرینی و میوه چیدن تا دسر و غذا

 بود مخم رو نهمنتظرمو ارام گفت که دختری همون نگین وسط این فقط

 شوگند باسن و سینه و میکرد اندام عرض میشد رد ارشام که وقتایی

 میداد نمایش

 اماده اروه غذا و بمونه اشپزخونه که بهش سپردم و کنم تحمل نتونستم

 کنه

 میخورد و من داشت نگاهش با چقدر که بماند
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 چیزی چون بشم اماده که گرفتم تصمیم شد جمع که کارا بابت از خیالم

 کار داره ارایشگر و اتاقش تو که ارامم بود نمونده مهمونا اومدن به

 میده انجام موهاشو و صورتش

 نهایی تو خودم دیدن از کردم اندازم بر و خودم و ایستادم ایینه مقابل

  نمیشدم سیر

 غلیظ تانسب ارایشم قبل دفعات برخالف اینبار,بودم کرده تغییر خیلی

  بود نشسته متن تو بخوبی لباسمم و بود

 عموض و سر از وقتی بودم کرده رها ازادانه و بودم کشیده اتو که موهامم

 رفتم ارام اتاق بسمت و اومدم بیرون اتاق از کردم پیدا اطمینان

 کردم تعجب ارام دیدن از که,شدم داخل در به تقه چند زدن از بعد

 بود کرده تغییر چقدر

  شدی ماه عزیزم ارام _

 زتا نمیتونم دخترم که من برسه سهیل داد به خدا تعروسی انشااهلل

 اون عاشق دل بحال واى بردارم چشم

 ممیترس اشوب دلم تو چرا نمیدونم نیست خوب حالم اصال یسنا:ارام_

 شده عوض خیلی سهیل

 مینه برای کنم خالی دلشو تو نمیخواستم اما بودم کرده حس اینو منم

 گفتم و کردم مصنوعی خنده
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 میشه عادی بعدش اما دارن و استرس همین اولش همه هدیوون نترس_

 میرسی عشقت به که خوشحالم عاشقت دل برای,عزیزم بخند حاالم

 گفت گوشم دم اروم و بغلم انداخت و خودش

  یسنا ممنون:ارام_

 بشم عمه و من و بشه خوب رابطتون زودتر هرچه ارشامم تو امیدوارم

 شد ساکت در صداى با که خندید که بازوش تو زدم

 اوردن تشریف بزرگ اقا و ارسالن اقا;نرگس_

 دادى خبر که ممنون جان نرگس اوکی:ارام

 ندی بها بهش اینقدر توام بهتر,نمیاد خوشم دختر این از هیچ_

 ختبدب دختره کرده چیکارت مگه,بعیده تو از حرفا این یسنا وا:ارام_

 بیریم بیا

 اتاقش از باهم,بیچاره  رهدخت میگه خط هفت افعی اون به ساده ارام هه

  اومدیم پایین ها پله از و شدیم خارج

 شامار خیره نگاه,ما سمت برگشت نگاهشون هامون کفش صدای با که

 بابا سمت به خیرش نگاه به توجه بى ولى میکردم حس خودم رو و

 بخندل کارش از بوسید و پیشونیم که دادم دست بهش و رفتم ارسالن

 شد بلند ارام اعتراض صدای که لبم رو اومد
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 می ماچ و عروست انوقت منه مراسم امشب ناسالمتی بابایی ااا:ارام_

 قهلم من کنى

 ,شدیم ساکت هممون زنگ صداى با که گرفت خندمون کارش از همه

 کنید استقبال برید زده خشکتون چرا:اقاجون_

 ییاقا همه از اول که ایستادیم منتظر در جلو رفتیم همه اقاجون باحرف

 پروانه خاله اون بعد پدرش فهمیدم سهیل به شباهتش از که پوش شیک

  شدن داخل

 سالم:ارسالن_

  ندیدمت که میشه وقت خیلی اومدى خوش جان مهدى

  طرف این از بفرمایید خانوم پروانه

 درحالی سهیلم که سالن سمت رفتیم و کردیم احوال و حال باهاشون

 اردو داشت دست در یباییز بزرگ گل دست و بود زده رسمى تیپ که

  شد

 صحبت مشغول  گرم همه و بود نشده حضورش متوجه کسی هنوز

 سهیل ولى گرفت ازش و گل دست و جلو رفت زیر به سر ارام,بودن

  نکرد نگاشم حتی

  سالم:سهیل_
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 باهاش و سمتش رفت و شد بلند جاش از ارشام سهیل سالم باصدای

  داد دست

 ثم مینداخت چنگ و قلبم چیزی یه دلم ته اما بودم خوشحال ارام برای

 حسرت

 کرده پر حسرت با و جاش و بود گرفته ازم و هام ارزو ی همه ارشام

  بود

 مى و اجازم کسى چه از اما,خونش میرفتم اینجورى منم دوستداشتم

  بشه خوشبخت ارام امیدوارم,هه معتادم پدر از گرفت

 عزیزم ساکتى چرا جان یسنا:پروانه خاله_

 بگم تبریک بهتون رفت یادم راستى جون خاله بگم چى_

 ارام اخرش و اول میدونستم عزیزم خودمونى از که تو:پروانه خاله_

  خودمه عروس

 شد ارام بیشتر خجالت باعث که خندیدیم خودش و من حرفش با

 سهیل مطلب اصل سر بریم بدید اجازه شما اگه اقاجون خب:مهدی اقا_

 دارید کامل اگاهى همچیش از میشناسید که و

 وونج دوتا این بدید اجازه شما اگه خواستم بگذریم که صحبتا  این از

 کنن باز باهم و سنگاشون و بزنن و حرفاشون
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 کن راهنمایی اتاقت تا و سهیل اقا بابا جان ارام:اقاجون_

 بااجازه اقاجون چشم:ارام_

 نگمی بهم چى بدونم دوستداشتم خیلی, رفتن باال ها پله از باهم

 نشده خبری هنوز جان یسنا:پروانه خاله_

 شدم سرخ خجالت از,کرد اشاره شکمم به که نشدم منظورش متوجه

 گفت خنده با و خندید حالتم به که

 خبرى هنوز معلومه میشى سفید و سرخ تو که اینجور:پروانه خاله_

 نیست

 بچه برای وقت بدم تحصیل ادامه قرار من تازه زوده هنوز جون خاله_

 ندارم رىدا

 ونصحبتاش زود چه نذاشت ارام و سهیل حضور که بزنه حرفشو خواست

 شد تموم

 وربدج که انداختم نگاه ارام به نشدم متوجه چیزی که سهیل حالت از

 بود توهم اخماش

 رسیدید نتیجه به بابا ارام شد چى:اقاجون_

  رضاست عالمت سکوت گفتن قدیم از:مهدی اقا_

 کرد اقدام زودتر سهیل که کنه باز دهن خواست ارام
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 بدیم ازمایش بریم فردا بدید اجازه شما اگه و رسیدیم توافق به:سهیل_

 بگیریم باهم و عروسی و عقد هفته اخر و

 هول اینقدر دامادم,دربیارم شاخ بود نزدیک حرفش از

 نگاه و سهیل داشت باز دهن با که بود مشکوک کمی ارام حالت این فقط

 کرد مى

 مبارکه ندارم حرفى من این ارام خواست اگه:اقاجون_

 کم مک داشتم نبود دنیا این تو انگار ارام اما گفتن تبریک بهشون همه

 حالتش از میشدم نگران

 

 علی

 گفت کالسم سرکش دختر با خودش ماجرای از ارسین وقتی دیروز

  ببینمش که شدم کنجکاو

 کردم اهنگ و ساعت,شدم دانشگاه سالن وارد و کردم پارک و ماشین

 که شدم کالس وارد در به تقه چند زدن باز همیشه لمث سروقت درست

  بشینن که کردم اشاره بهشون شدن بلند جاشون از همه

 شایانفر اقاى ببخشید استاد_

 ?نمیان دیگه
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 نیست سوالى اگه اومدن من بجای و دیروز موقتا شایانفر اقای خیر_

 کنید معرفی خودتونو

 رسید دختری معرفی به نوبت

 کرد مى چشماش جذب و مخاطب نگاه همون از که

  رادمهر نفس:نفس_

 دیدم بود کرده تعریف ارسین که سرکشى دختر همون این خودشه

  درمیارم بازی ضایع دارم

 تایم اخر تا و شدم دادن درس مشغول و کردم جور و جمع و خودم

 نشه کشیده دختر اون به نگام کردم سعی کالس

 دمش موفقم ظاهرا که

  بپرسید دارید سوالى اگه ها بچه خب_

 نیست سوالی اینکه مث_

 ظمىن بی به من اینکه اول,بگم براتون خودم های قانون از خواستم خب

 ازهاج چون نشید کالس وارد اومدید دیر وقتی پس حساسم العاده فوق

  میکنم حذفتون بشه بیشتر جلسه0 از غیبتتون اگه و دم نمى ورود

 تموم اما شدم خارج کالس از و برداشتم کیفمو فمحر شدن تموم با

 بود کالسم سرکش دختر اون پیش حواسم
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 کیارش

 از بحث صدای متوجه که بودم کشیده دراز تخت روی خودم اتاق تو

 شد باز در که بلندشم خواستم,شدم بیرون

 دادنن گوش میکنید استراحت دارید که گفتم بهشون من اقا:ربابه_

 سر االب اتاقای به اینکه حق نگفتم وقتی تا و ریب میتونی خب خیل_

 مفهمومه ندارید بزنید

 بااجازه اقا چشم:ربابه_

 گفتم بهش رو رفت ربابه وقتى

 راه صدا و سر اینجا اومدی و شده بیدار گریت وحشى خوى باز چیه_

 هااااان المث چى که انداختی

 عشرو ردک و حمله سمتم فورا بعدش اما خورد تکونى بلندم صداى از

  من زدن مشت به کرد

 کنم رچیکا من حاال اوردی سرم و بال این تو متنفرم ازت عوضی:فرشته_

 ها لعنتی

 فرشته ببینم کن صحبت درست میزنی حرف چى از_

 ارههههه لعنتی بدونی میخوای:فرشته_
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 به هک انگار توایی پدرش که شکمه تو حرومزاده یه کثافط باردارم من

 مراقب دفعه هر که من نداره امکان نه,نداشتم ناطمینا خودم گوشاى

  بودم

  میندازم تو توله امروز همین کیارش میخوره بهم ازت حالم:فرشته_

 و کشیدمش پشت از کنم مى غلطى چه دارم نفهمیدم عصبانیت از

 توی ترس که کردم باز و شلوارم کمربند و تخت رو انداختمش

 نمببی میتونستم هم فاصله این از و چشماش

  تمگرف پاهاش از که پایین بره تخت از خواست که شدم نزدیک بهش

 زدم خیمه روش و خودم سمت کشیدمش

 یخورهم بهم ازت حالم نزن بهم و کثیفت دست کن ولم عوضی:فرشته_

 کن لمو گرفتى ازم و دخترانگیم عشق از استفاده با عوضی توى کیارش

 میخوای جونم از چى

 تگف چون اما بزنمش نمیخواستم شد ساکت که زدم دهنش تو محکم

 کنم تحمل نتونستم متنفر ازم

 قح بکشى و من بچه ندارى حق,میکشتم همینجا واال فرشته خفشو_

  ندارى

 خوام نمى و باشى پدرش تو که اى بچه:فرشته_
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 با,کردم خفه گلو تو صداشو لبام با که بود نشده تموم هنوز حرفش

 کرد مکالف اخر هاش تقال که ممیبوسید عسلشو لمث لباى داشتم حرص

  کنم اذیتت ندارم دوست بیا راه باهام فرشته_

 زد گردش های سینه که دادم جر تنش تو لباسشو حرفم شدن تموم با

 نشسی از محکمى گاز هاش سینه بجون افتادم و شدم طاقت بى بیرون

 شد بلند نالش صداى که گرفتم

 نیک ناله برام باید حاال حاال من فرشته نکردم کارى که هنوز جووووون_

 و ودب لخت کامل حاال پایین کشیدمش و شلوارش سمت بردم و دستم

 که کردم نگاه خوشگل چشماى به, چشمام جلو نقصش بدون بدن

 زد مى موج توش خواستن

 تو و ناخوناش که کردم واردش قدرت با و گذاشتم لباش رو و لبام

 کرد فرو پهلوم

 سینم دنش خیس با که بغلم تو کشیدمش که بودیم کشیده دراز کنارم

 زدم صداش

  من فرشته_

  بزن حرف ترخدا فقط ببخشید خانومم قهرى, کن نگاه منو
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 بچه این نم گناه اشتباست رابطمون اشتباست کارمون کیارش:فرشته_

 خوام نمى رو

 یگهد کنم مى عقدت و خواستگاریت میام فردا همین کنى مى غلط تو_

 نزن بچه ناو انداختن از حرفى

 ?چى خودم پس?بچه بخاطر فقط:فرشته_

 دارم دوست_

 ٽباع همراهیش که کردم شکار خوشگلشو لبای و خودم رو کشیدمش

 بشم بوسیدنش مشغول بیشتری اشیاق با که شد

 

 ارسین

 رو گوشى که بودم جدید هاى پرونده برسی مشغول جدیدم دفتر توی

 گرفت شکل لبام روی ای خسته لبخند مخاطب دیدن با لرزید میز

  من شیطونک خوبى داداشى ارام سالم_

 بود گرفته تماس هرچى دیروز از داشت حقم,نداد جوابی

 نداشتم و کس هیچ حوصله داشتم که روحى فشار بخاطر ندادم جواب

  ندی داداشیتو جواب میاد دلت?قهرى,عزیزم ارام_

  نمیاره طاقت که مهربون اونقدر دلش میدونستم
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 خوبی,بیمعرفتم اداشید سالم:ارام_

 ,میلرزید بغض از صداش

 افتاده اتفاقی نکنه ترسیدم

 حرف دختر د,شده طوریش اقاجون,خواهرى میلرز صدات چرا ارام_

 جون بزن

 کردی لبم به

 نباش نگران داداشی نه:ارام_

 گرفته  دلم بدقولیت از فقط,خوبه حالشون همه

 هر تابحال دونىمی خودت,کردم بدقولى چه من بزن حرف واضح ارام_

 دادم قولى

 میزنى حرف قولى بد کدوم از تو پس کردم عملى

 قول بهم یادت داداشى:ارام_

 بش امشب,کنارم میای باشی که دنیام اونور خواستگاریم مراسم دادی

 خواستگارى

 تماس دیروز از میکنه کجی دهن بهم خالیت جاى بدجورى و من

  بگم بهت اینو میگیرم
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 کار غرق اونقدر لعنتی من,شد کباب خواهرم هیدون حرف براى دلم

 شدم قافل خودم ارام از که بودم

 ??ارسین رفتی داداشی الو:ارام_

  کنم خراب شبشو نمیخواستم

 تا لحنمو کردم سعی کنم دور منفی افکار از و فکرش اینکنه برای و

 کنم شوخ میتونم که جایی

 ببینم کن تعریف حاال,خطم پشت داداشی عشق نه_

 بگیر تورو قرار که کیه خورده اجر پاره سرش که بدبختى اون

 جیغغغغغغغغغ:ارام_

 قهلم من اصن بدی خیلی ارسین

 چه,نمیشه باورم اصلن ارام,بشم خودم کوچولو خواهر فدای من ای_

 کى فرد اون نگفتى حاال شدى خانوم زود

  سهیل میشناسیش: ارام_

 و خواهرم ودمب مطمعن و بود خوبى پسر سهیل,میزدم حدس باید

 میکنه خوشبخت

 بودم خوشحال کوچولوم خواهر براى

 میبودى اینجا و امشب  میشد کاش داداش:ارام_
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 امشب و داره استرس میدونم

 نهمادرا اغوش نتونست حتى ارام,کنه مى حس و مامان خالى جاى بخوبى

 همین براى هاشم بهونه و,کنه حس

 النهعاق و باش محکم همیشه مثل,نبود ضعیف میشناختم که خواهرى_

 بگیر تصمیم

 تممیفرس عکسمو راستی,میکنم عمل توصیت به داداشى چشم:ارام_

 قیافه ینا با و من که باشی نفری اولین میخوام نه یا شدم خوشگل ببین

 میبینه

 برس بکارات برو داداشى ارام خب,شدى ماه چقدر میدونم ندیده_

 دارم دوست چقدر بمونه یادت,میگیرم تماس باز خودم

 داداشى بیشتر من:ارام_

 فعال.هستم تماست منتظر,باش خودت مراقب

 رفتم شد بلند تابم لب صداى بالفاصله کردم قطع که و تماس

 ودب شده خوشگل چقدر بود فرستاده و عکسش که بود ارام,سمتش

 ها فرشته لٽم درست

 خودم از باشم کنارش و شبی همچین نمیتونستم اینکه از
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 و کتم و میزنم چنگ موهام کالفه صداش بغض اوری ادی با,میومد بدم

  داشتم نیاز تازه هوای به بیرون میزنم برمیدارم

 چشمات تو نگام و میشدم کور کاش,نمیشدم عاشقت کاش

  چرا اخه خداااا,نمیوفتاد

  برادرم زن بشه باید من اول عشق چرا

 دارمهنگ خود کنار و عشقم اینکه برای و جنگم می سرنوشت با من اما

 نمیگذرم راهى هیچ از

 

 علی

 مادر جان علی:زهرا مامان_

 دوست پسرم کردم درست عالقتو مورد غذاى,نمیخورى غذاتو چرا

 ندارى

 ىم بازى غذام با داشتم مامان به بیتوجه که فرستادم لعنت و خودم

 پر لبخند که زدم بوسه رو بود میز روى که دستس و زدم لبخند,کردم

 زد بهم مهرى

 گیردر فکرم فقط پختتم دست عاشق شخصه به که من جان امانم نه_

 ببخشید,بود جدید کار
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 تیدرصور خوردم کامل و غذام مامان بخاطر اما نداشتم اشتهایی اینکه با

 نفهمیدم چیزی غذا مزه از که

 مامان طال دستت اووووف_

 میترکم دارم میکنم حس,خوردم حسابی

  نخوری زیچی که تو پسرم جونت نوش:زهرا مامان_

  بخوری اشغال غذای غربت تو میخوردم غصه همش

 چشه خودمون تهران همین مگه بود چى برای رفتن خارج نمیدونم من

 اصلن,همیشگیشحث ب بازم

  نبود رفتنم به راضی اولم همون از,عاشقشم که همین واسه

 ناراحتى چرا دیگه کنارتم که االن,بشم خوشگلم مامان فداى من اى_

 مادر جان على:رازه مامان_

 نبرد خوابم شبایی چه دوریت از چقدر بدونی که نبودی

 همب و فرصت این در زنگ صدای که بشه اروم تا کنم بغلش خواستم

 نداد

  اومدن دایی هاى زلزله فهمیدم ایفون از

 بود کی مادر علی:زهرا مامان_
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  زلزله من مادر زلزله_

 اون بعد شد باز بدى صداى با در نکشید طولى که کرد نگام متعجب

 شد بلند درسا و سارا جیغ صداى

 بکنم و پوستت میخوام کوشی داییی:درسا_

 ارىک من پسر دوست با)باچ نداشته کالى من پسل دوشت با اا:سارا_

 (باش نداشته

 و من خوبه بشن چى بشن بزرگ اینا برسه داد به خدا??چى چى جان

 ندیدن هنوز

 وناهاشششا کردم پیداش و دایی سارا:درسا_

 حمله

 تا جونمب افتادن نفری دو نبینه بد روز چشمتون اقا,علی الل زبونت ای

 منو زدن داشت جا

  کشتیش داییتونو کنید ول ها بچه اااا:عطیه_

 سنگر پشتم و شدن بلند روم از عطیه خواهرم صدای با

 گرفتن

 ببینم بغلم بیا داداش خوشگل سالم_
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 گریه داره فهمیدم هاش شونه لرزش از بغلم انداخت و خودش

 صورتش تو و کردم جداش خودم از و زدم سرش روی ای بوسه,میکنه

  دمبو پدرم کپى که من برعکس بود مامان شبیه درست,شدم دقیق

 که داری خواهر یه نمیگى,داداشى بود شده تنگ برات دلم:عطیه_

  راهت به چشم

 صداى که مدکر نگاش فقط لبخند با و کردم پاک انگشتام سر با اشکاشو

 عثبا مامان

 برداریم همدیگه کردن نگاه از دست شد 

 برادر و خواهر:زهرا مامان_

 بشینید بیاین میز رو غذا مامان عطیه,کردین خلوت خوب

 یقایمک زیر به سر و بیرون اومدن ها وروجک این دیدم عطیه رفتن با

 باز هک گرفتمشون بغلم تو و براشون رفت قنج دلم که میکنن نگام

 ردنک غلط به رسما که موهام کشیدن به کردن شروع و شدن یجنبهب

 افتادم

 دوستداری کیو کن اعتراف زود داییی:درسا_

 من دوشتداله و مننن:سارا_

 ,کردن کچلم هات بچه بیا بابا عطیه_
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 داشتن حقم خنده زیر زدن دیدن و من حالت این تو که مامان و عطیه

 نشدم فسقلی دوتا حریف هیکل این با

 و نماز و گرفتم دوش یه اول,شدم بیدار خواب از اذان صدای با صبح

  کنم اماده رو صبحونه تا اشپزخونه سمت رفتم و خوندم

 که بودم خوردن مشغول

 میکردم اماده خودم میکردى بیدارم جان على چرا تو:زهرا مامان_

 زدم بهش رو لبخندى

 خوشگلم مامان بخیر صبح_

 چاى نبراتو بشینید من و اینبار کردی درست تو همیشه برم قربونت

 بریزم

 بشین عزیزم نه:زهرا مامان_

 شدى بیدار زودى این به صبح چرا حاال,میریزم خودم

 همین برای حساسم نظمی بی به که میدونید دانشگاه برم باید و امروز_

 شدم بیدار زود

 بردی ارث به خدابیامرزت پدر از رفتارتم این:زهرا مامان_
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 وىت نم,بیاد کنار پدرم مرگ با نتونسته زمان گذرم با زمهنو میدونم

 و بحث نشم ناراحت من اینکه برای که میکرد اذیتم داشت چشماش

 کرد عوض

 پسرم جان علی:زهرا مامان_

 از نکنه میترسیدم همش,بزنم باال استین برات میخوام برگشتى که حاال

 انوادهخ شکیلت وقتشه شده رد که ازدواجتم سن,بگیری خارجیا زن این

 بدى

 حرفاى از اینبار چرا نمیدونم

  دختر اون سمت رفت فکرم و نگرفتم جبهه مامان

 بچه و عطیه از من طرف از,بشم اماده باید دیگه من,من مادر زود فعال_

 کن خداحافظى ها

 برداشتن با و کردم باز و کمد

 مربندک و کیف ست و کبریتیم مخمل ای سرمه شلوار و مشکی پیراهن

  تخت رو انداختم یشکیمم

 و کردم پام مشکیمو ورنى کفشاى در جلو مامان با خداحافظی بعداز

 ماشین سمت رفتم
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 عصبى,بهم خورد پشت از نفر یه که برمیداشتم قدم دانشگاه محوطه تو

  نفس دیدن با که بتوپم بهش که برگشتم

 بود چشمام به خیره اونم شد خبس سینم تو نفس

 چشماى که کردم اخم همین براى بفهمه حالتم زا میذاشتم نباید اما

 بغلم تو لحظه اون میخواست دلم چقدر اخ شد گرد خوشگلش

 بود شده بانمک واقعا میگرفتمش

 رادمهر خانوم کنید جمع بعد به این از حواستون_

 کردم اهنگ ساعت به,دانشگاه مدیریت سمت رفتم و بهش کردم و پشتم

  میشد شروع داشت کالسم تایم

 گشتم نفس دنبال نباشه ضایع که جورى چشم با شدم کالس وارد تیوق

 ندلىص رو نشستم لبخندش از متعجب,میکنه نگام پزخند با دیدم که

 نمیشنستم کاش اى که

 هک شدم بلند جام از همین برای,کنم مرور  و قبل درس داشتم تصمیم

 هک کشیدم دست متعجب میاد کش صندلی به شلوارم شدم متوجه

 ادامس شدم متوجه

 سرجام خونسرد اما,برسم انفجار حد به بود مونده کم عصبانیت از

  نشستم

 کنید تدریس و قبل جلسه درس شما امروز میخوام رادمهر خانوم_
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 تخته تا ارومی های قدم,ببینم حرکاتش تک تک تو میتونستم و استرس

  شدم صداش محو,کرد شروع اروم و برداشت

 همب رو میداد پیروزیش از نشون که ندیلخ با که اومدم بخودم وقتی

 گفت

 بشینم که هست اجازه حاال استاد شد تموم:نفس_

 نشست رفت باز نیش با که دادم تکون و سرم

 فسمن برید میتونید,باشید داشته امادگى امتحان واسه  بعد جلسه_

  که میرفت همراهشون داشت

  بمونید شما رادمهر خانوم_

 مهه موندم منتظر,من سمت برگشت و گفت چیزی دوستش  گوش دم

  شد خالى کالس وقتى بشن خارج کالس از

 نمای نمیذارم بیجواب کارى هیچ من,کوچولو خانوم نکردى خوبى کار_

 امروزت کار تالفى

 یشجوهر مانتوی به باز دهن با که ریختم سفیدش مانتوى روى و جوهر

 بمن بعدش شد خیره

 هوا وت دستشو که بزنه بهم سیلی که کرد بلند دست اومد که بخودش

 گرفتم
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  مساوى۱،۱_

 پتچ لقمه یه دیدی واال نذارى گرگه اقا سر به سر کوچولو خانوم بهتر

 کرد

 نیستم نفس نگرفتم و حالت اگه:نفس_

 

  کیارش

 میکنم نگاه فرشته خالی بجای

 اتاق توی عطرش بوی هنوزم

  میکنم حس

 بود دانشگاه حجوبم دختر,برخوردمون اولین به گذشته به برمیگردم

 رهب سمتش نمیکرد جرات ام کسی و نمیریخت دوستى طرح کسی با

 ودب نگفته بهم نه تابحال دخترى و بودم شرى پسر زمان اون که منم

 بزنم و مخش من شد قرار که اومد پیش فرشته حرف

  شنیدم رد جواب که دنبالش رفتم چقدر میدونه خدا

 کردن دورش نفر چند دیدم هک میشدم رد محلشون از داشتم روز یه

 ولشا ما دوستى جرقه شد این و,شدم درگیر باهاشون و سمتشون رفتم

 شدم خانمیش و نجابت شیفته رفته رفته اما بود نقشه چی همه
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  باختم دل بار اولین برای که بود همونجا

 و نمک کنترل و خودم نتونستم و کردم مست شب یه چیشد نمیدونم اما

 جسمش و روح مالک که بودم خوشحال هم,دمکر درازی دست بهش

  کردم خراب و ارزوهاش اینکه از ناراحت هم شدم

 هرجور فردا میگیرم ازش محکمى پک و درمیارم جیبم از و سیگارم

 زن اما نه قانونى چه اگه من زن فرشته,بزنم حرف پدرش با باید شده

 میشه زبا خنده از لبم مدتها بعد است حامله اینکه اوری یاد با من

 دختر تونمب و باشم کاش فقط,باشه فرشته خود شبیه دختر یه دوستدارم

 بگیرم بغل و کوچولوم

 

 سهیل

 کردم مى حس چرا نمیدونم,من برای مهمی شب امشب

 بگیر ازم و ارامم قرار کسی

 بیارم بدستش تر سریع هرچه دوستداشتم

 رارق سرموپ ببین مهدى بره باالت و قد قربون مادر الهى:پروانه خاله_

 برسونه ارزوم به و من

 ,رفته پدرش به دیگه من پسر:مهدى بابا_
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 نکنید دعوا حاال جفتتونم به متعلق من بابا اى_

  کناااا نگاه رو سوخته پدر:مهدى بابا_

 که این سوخته سیاه درجه یه حاال,هستید بین واقع چقدر شما بابا ا_

 شوما جون نداره عیب

  فتادا هزاریش دو تازه که بابا

 بابا تدس رو گذاشت دستشو فوری مامان که دربیار کمربندشو خواست

 پاک هاى چشم این خدا نچ نچ بچه جلو داره قباحت بعید شما از مامان_

 نگیر ما از و

 ,خندیدیم و کردیم نگاه بهم سه هر

 ونخواستگاریش شب  که پسرا همه مثل و نداشتم استرس چرا نمیدونم

 نداشتم هارو حس این از یک هیچ من زیرن به سر و خجالت

 تسم به باهم اقاجون بااجازه,بودم دلخور ازش هنوز نکردم نگاه ارام به

 شبرانداز راحت خیال با همین براى بود هم به پشتش رفتیم اتاقش

  کردم

 دمش وارد اون بعد داخل بره خودش گذاشتم اول رسیدیم که اتاقش به

  اوردم طاقت چطور وختمد صورتش به نگاهمو تازه بستم و در و

 گىب بهم و رفتارت این دلیل و بشکنی و سکوت نمیخوای سهیل:ارام-
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 ندارى حرفى اگه بزنیم حرف من  رفتار دلیل که نیومدیم اینجا هه_

  بریم بهتر

 زد خشکم حرفش از که میرفتم داشتم

  رفتیم که بیرون باشه:ارام_

 منفی من جواب میگم چى جوابت پرسیدن ازم وقتى

 النا میدونم خودم سمتش برگشتم,بگه اینو راحت نمیتونه ارام نهه

 هب چسبید پشتش که رفت عقب عقب ارام خشن حد از بیش چهرم

 داد قورت صدا با دهنشو اب رسیدم که بهش دیوار

 امار کن باز گوشاتو خوب,کن تکرار دوباره تو حرف دارى جرات اگه_

  منى مال نخواى چه بخواى تو میگم چى که

 مبغل میخواستم میلرزید بخودش جوجه مثل بود ترسیده قیافش

 نداد اجازه غرورم اما کنم اروم تا بگیرمش

 سوال ارام زا وقتی میدونه خدا,پایین رفتیم باهم و کشیدم دستشو بجاش

 زدم حرف جاش خودم فوری که شدم زنده و مردم کردن

 شد جهمتو گاران بیاد همراهمون که خواستم اقاجونم از برگشتیم بخونه

 کرد قبول که اومده پیش مشکلى باز
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 ومدا ارشام که میکردم عوض و لباسام داشتم مشترکمون خواب اتاق تو

 باال کشیدم و شلوارم فوری و کردم استفاده حواسیش بى از داخل

 کنى مى درازى زبون چرا میترسی که تو دختر اخه:ارشام_

 میزنی حرف چى از_

 از تو,چى منظورم میدونی خوب,بست بن نزن راه اون به خودتو:ارشام_

 بیاد همراهمون که خواستى اقاجون

 بیاد همراهمون که خواستم ازشون کردم عادت بودنشون به خب اره_

 چى که خب

 لیتفعا به زبونت بیوفته که ام اتفاقى هر که میاد خوشم نه:ارشام_

 میده ادامه خودش

 امین الهى دراد حسودام چش تا-

 سفرمون بگم خواستم,کردى گى خوشمزه هرچى دیگه بسه:ارشام_

 شد کنسل

 ?بود همین حرفت خب_

 بخوابم میخوام  کن خاموش و برق اره اگه

 خودت نگاه دراوردى دم افتاده اقاجون به چشمت باز یسنا:ارشام_

 میگمن بهت و مهم خبر شد اینطور که حاال اصال بشم سگ میشى عثبا
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 ارشام سرت تو عالم خاک

 که اى اغواگرانه لحن با کنم نرم و دلش اینکه براى,کنم غلطى چه حاال

 گفتم بهش رو میده جواب بودم مطمعن

 خستمه بده حق بهم ارشام_

 بزنى تو مهم حرف بخوام ازت میشه حاال,ام بیحوصله کمی

  شد خیره چشمام تو و فرستاد بیرون کالفه و نفسش

 میخوام دادن بهم نیتوامتحا برنامه و زدن زنگ مدرسه از امروز:ارشام_

 اتکتاب به نگاه یک موقع اون تا خودت و بگیرم برات خصوصی معلم

 بزن

 دیدم که اومدم بخودم وقتى فقط میکنم غلطى چه نفهمیدم خوشحالى از

 نذاشت که بگیرم فاصله ازش خواستم بوسیدم و ارشام لپ

 نذار تموم نا و کارت:ارشام_

 

 ارسین

  خورده در به تق چند که بودم شرکت تو

 بفرمایید_

 اوردم براتون خبرى اقا سالم:خشایار_
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 ودب جاسوسام از یکى خشایار,بشین صندلى روى که کردم اشاره بهش

 بده و ارشام کاراى لحظه به لحظه امار بودم گذاشته که

  باشى اورده برام مهمى خبر امیدوارم فقط,میشنوم خب_

 اقا مهمه:خشایار-

 ونهمسرش برای خصوصی معلم دنبال یانفرشا اقای که فهمیدیم امروز

 کردن کنسل چرا نمیدونیم و داشتن سفر قصد اینکه و هستن

 برای ریفک یه باید فقط,نوکرتم خدا من برای موقعیت بهترین عالی این

  سراغم بیاد ارشام خود کنم کاری و کنم چهرم تغییر

 کردممکث  ارشام رو کردم نگاه خوانوادگیمون عکس به

 یزود به میگیرم پس ازت و امانتیم من,ارشام داداش شد وعشر بازى_

 باش منتظرم دید خواهیم همو

 ریعس و کارش اینقدر,لبام رو وگذاشت لباش حرفش شدن تموم بعداز

 گرفت ازم هرکارى فرصت که داد انجام

  سینش تخت گذاشتم و دستم

 مهادا ارشک به بیشترى خوشنت با و شد تر جرى که بگیر فاصله ازم که

 داد
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 هر,ردک جدا و لباش و گرفت گاز و پایینم لب که اوردم کم نفس دیگه

 لبام هب خمارى حالت با دیدم که کردم نگاه بهش میزدیم نفس نفس دو

 و دستم شد چى نمیدونم که نزدیک میومد سرش داشت شده خیره

 صورتش تو زدم و باال بردم

 دختراى ناو مثل منم کردى فکر,ارشام میخوره بهم ازت حالم_

 زیمبندا اشغال تیکه یه مثل بعدش کنی ازم استفادتو که هرجاییم

 ببینمت نمیخوام بیرون برو,دور

 فقط سکوت تو مدت این تمام

 تو و پشیمونی که بخورم قسم حاضرم,بود شده خیره چشمام به

 دیدم چشماش

 بعدش اما شدم پشیمون کردم که کاری از لحظه یه فقط لحظه یه

 و کردم جمع و نفرتم تموم کرده نامردى درحقم چقدر کهاین بایاداوری

 چشمام تو ریختم

  شد خارج اتاق از و فرستاد بیرون صدا با و نفسش

 زل خالیش بجاى است دقیقه چند فهمیدم که اومدم بخودم وقتى

 بعید ارشام از نزد حرفى چرا که این از تعجبم,زدم



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  622

 

 ماا کشیدم دراز و دمکر قانع حقشه که حرف این گفتن با و خودم اخرم

 ودمخ کنار بودنش به مرگمه چه میدونستم نبرد خوابم کردم هرکارى

 کردم عادت

 چشمام خوشحالى از متکاش دیدن با که شدم جا به جا دوباره جام تو

 رپ عطرش از و هام ریه و بغلم تو کشیدم و کردم حمله سمتش زد برق

 کردم

 ?!چى لعنتى حس این خدا

 میکنم نرم پنجه و دست تنفر شنودوستدا حس تو دارم

 کردى نفرت به تبدیل و عشقم که ارشام بتو لعنت

 

 ارشام

  بودم کشیده دراز تخت روی

 نمیذاره راحتم چشماش بیرون اومدم اتاق از که وقتى از

 چکردم دختر بااون من

 گفته بهم بغض با حرفارو اون وقتی,دیدم چشماش از و نفرت خودم

 اومد یادم تازه

  نبود هوس روى از بوسم اما پستم رچقد که
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 امارش این,موندم ساکت زد سیلى بهم وقتى چرا چى لعنتى حس این

  من, کجا قبل چندماه ارشام و کجا

 خوردم سیلى بچه دختر یک از شایانفر ارشام

 نفس جرات ترس از و میشن راست و خم و جلوش کمر تا که کسى

 وردخ سیلى بچه دختر یک از امروز ندارن کشیدن

 قبل  دقیقه چند حس اون و شد بیدار خفتم غرور حرفا این زدن با

 بود زده سیلى که جایى گذاشتم دستمو,پرکشید

 نکردی خوبی کار یسنا

 نمک ایجاد خونه تو تغیراتی باید,بلندشه روم که دستیو میشکنم

 

 یسنا

  بحص موقع این کیع اهههه,شدم بیدار خواب از برقی جارو صدای با صبح

 ندمک دل تخت از,نداره ای فایده نه دیدم اما گوشام رو گذاشتم رومتکا

 بیرون اومدم اتاق از خراب عصابی با و

 و پایین سالن داره بمن پشت خانومى دیدم ها نرده باال از

 کهاین براى کى دیگه این کردم تعجب دیدنش از,میکشه جاروبرقى

 پایین اومدم ها پله از بفهمم
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 میکنی چیکار نم خونه توى بگى میشه_

 هقیاف شدم دقیق چهرش به سمتم برگشت و کشید هینی ترس از

 باشه داشته و سال0۲ میخورد بهش و داشت معمولی

 خانوم سالم:الهام_

 سریعتر هرچه دادن دستور اقا اما کردم بیدارتون که میخوام معذرت

 بدم انجام کاراو

 میزنى حرف چى از بدی توضیح بیشتر میشه??اقا_

 اگه میدم انجام و پز و پخت و نظافت کاراى امروز از, الهامم من:الهام_

 برسم بکارم بدید اجازه خانوم نمونده سوالى

  برسى بکارت میتونى ندارم سوالى نه_

 دمز اتاق از پوش تن حوله با و گرفتم دوش یه و اتاقم به برگشتم

  نداشتم و پوشیدن لباس حوصله,بیرون

 ردهک درست الهام که شدم ای صبحانه خوردن مشغول  اشپزخونه رفتم

 بود

 اىاتاق میخوام بدید اجازه اگه شد انجام و سالن نظافت کار خانوم:الهام_

 کنم تمیز هم باالرو



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  625

 

 به جا و یلوسا فقط بدی انجام میتونی نیست مشکلى نه,نباشى خسته_

  نکن جا

  بزار درست سرجاشون هست که همینطور و

 بااجازه خانوم چشم:الهام_

 تمپش و نفر یه حضور که میخوردم و داغم شیر داشتم الهام رفتن عدب

 کردم حس

 برس بکارت ادامه به بعد کن استراحت یه بیا اى خسته الهام_

 باشی مهربون اینقدر نمیاد بهت:ارشام_

 ارشام ىپ در پى هاى ضربه زدن با که گلوم پرید شیر صداش شنیدن با

 شد باز نفسم راه

 اومدى زود اینقدر چرا حاال,میخواد بصیرت چشم بودم مهربون_

 هخیر بمن به دیدم که کردم بلند و سرم و کردم تعجب سکوتش از

 و دار و شده شل گرش حولم دیدم که کردم دنبال و نگاش رد شده

  بیرون ندارم

 داشتم شدم بلند میز پشت از و گرفتم دورم ضربدرى حالت به و دستام

 لشبغ تو کشیدم پشت از که میرفتم
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 گوشم اب مماس لباش که زد لب جورى اهسته گوشم کنار گذاشت لباشو

  بود

 نا ارک میتونم االنم بخوام اگه من,کوچولو خانوم فرارنکن من از:ارشام_

 کنم تموم و تمومم

  عوضى کن ولم_

 ردنمگ گودى تو کردم و فور و سرش که,بود نتیجه بی کردم تقال هرچى

 و گردنم کارش از که  گلوم زیر دنز ریز هاى بوسه به کرد شروع و

  کردم کج

 هام ینهس و کشید گردنم رو و زبونش که حساسم گردنم به فهمید انگار

  کشیدم اه ناخوداگاه کارش از که داد فشار دستاش تو و

 جوووووون:ارشام_

 میدمفه و اومدم بخودم گفت کشدارى حالت با که ارشام گفتن جون با

 شدم دور ازش و کردم استفاده لتشغف از میکنم غلطى چه دارم

 از,چوندپی و گرفت و دستم هوا تو که بزنم سیلى بهش دوباره خواستم

 گرفتم دندون و لبم دردش

 همچین که کرده اضافى بدنت تو دستت اینکه مثل:ارشام_
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 وزىر منتظر, نه میذارم بیجواب دیشبتو غلط نکن فکر,کردى و غلطى

 بشیم تنها که ام

 اومد نجاتم فرشته که میشکست تداش دستم واقعا

 اقا سالم:الهام_

 اومدم بدموقع ببخشید اووووم

 زد کنار و من ارشام

 ?شد تموم کارا نداره موردى نه:ارشام_

 ونحضورت از بدید اجازه اگه,فرمودید دستور که همونطور اقا بله:الهام_

 بیان مدرسه از هام بچه که االناست بشم مرخص

 میرسونم راه سر تورم دارم کار رونبی من بیا اوکى:ارشام_

 رکا حساب که کرد نگاش جورى ارشام که کنه مخالفت خواست الهام

 ازمایش امروز بود قرار ارام اومد یادم تازه ارشام رفتن بعد,اومد دستش

 گرفتم و شمارش و رفتم تلفن طرف به بده

 

 ارسین

 ارسین داداش سالم:امیر

 داداش پات جلو میکشتم گاوى میگفتى,اینورا از
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 داشتم کار باهات,بریز مزه کم_

 گوشم پا و سر من بگو داداش بخواه جون تو:امیر_

 ?داری گریمتو وسایل هنوز_

 میاد بچکارت دارمشون اره:امیر_

  بیار خودت با گریمتم وسایل میدم که ادرسى این به بیا  امشب_

 چى موضوع,بده توضیح یکم داداش:امیر_

 نپرس سوال,بدم قیافه تغییر ىکار انجام براى میخوام_

 زمانى به زدم زنگ,شد راحت قیافم بابت از خیالم وقتى

 داشتین کاری,خوبید ارسین اقا سالم:زمانى_

 وت میخوام میگرده خصوصى معلم دنبال ارشام زمانى کن گوش خوب_

 کنى معرفى بهش و من

  اقا چرا:زمانى_

 نمطمع,چرا و چون بدون بده انجام میگم که و کارى فقط نپرس سوال_

 میدم بهت خوبى پول باش

 ارسین اقا نفرمایید:زمانى_

 کنم معرفیتون فامیلی و اسم چه به فقط رسیده ما به زیاد شما از
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 صادقى اشکان_

 اب نیست امری میدم انجام امروز همین کارتونو ارسین اقا باش:زمانى_

 بنده

 برسی بکارت میتونی نه_

  رفت پیش خوب که اینجا تا

 هک گرفتم و شمارش بزنم زنگ ارام به بود قرار اومد یادم و خونه مرفت

 داد جواب بوق چند بعد

 داداش خوشگل خوبى خانوم عروس سالم_

 واسه میتونی جونم ارسین,باشى خوب اگه خوبم داداشى سالم:ارام_

 بیای عقدم

 رنامهب اینقدر ببینم بگو حاال میام حتما عروسیت واسه اما نمیدم قول_

 دادین ازمایش اصن یریخت

 کنیم عقد اخرهفته قرار بود مثبت جواب اوهوم:ارام_

 بیای نمیشه داداشی بودی کاش

 نمیدم قول اما میام بتونم_

 بزنم حرفمو ادامه نذاشت زنگ صدای

 ارام از میگیرم تماس باهات بعد میزنن در دارن جان ارام_
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 که دمکر باز براش و در امیر دیدم که کیه ببینم رفتم کردم خدافظی 

 داخل اومد

 رو النا امتحانی بیا اما کنم گیریمت میخواى چرا نمیگى اینکه با:امیر_

 کنم کار صورتت

 کردم باز و چشمام باصداش,کرد شروع و کارش که کردم قبول

 صادقی اشکان از اینم:امیر_

 چشمام تو اى قهوه لنز,کردم نگاه جدیدم چهره به و کردم باز و چشمام

 یدسف هام شقیقه کنار موهای بود شده تر تیر درجه۱ پوستم دبو گذاشته

 میخواستم همینوً خودشه بود شده

 حله اخری از اینم:امیر_

 نه ماا داداش میبینمت فردا کرد تکمیلش طبی عینک میگفت راست

 صادقی اشکان بانام بلکه شایانفر ارسین بانام

 

 ارشام

 صیخصو دبیر برای همرو مصاحبه اخرین و بودم نشسته کارم اتاق تو

 میخواستم من که نبودن اونى کدوم هیچ ولی دادم انجام
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 با که نکشید طولی اما گذاشتم میز رو و سرم گرفتم سردرد اووووف

 و مبرداشت میز رو از و سرم و فرستادم بیرون کالفه و نفسم در صداى

 دادم ورود اجازه

  شدم وقتتون مزاحم اقا ببخشید:زمانی_

 سراصل برو نمیاد خوشم هیچ رفتن فرهط از یدونیم خوب زمانی_

 مطلب

 نفر کی من,هستید خصوصی دبیر دنبال شدم متوجه اقا راستش:زمانى-

 ستادا طرف نمیده خصوصی تدریس هرکس به و بلده کار که میشناسم

 میکنید فرق شما اما,است دانشگاه

 برد فرو فکر تو و من حرفش

 باشم داشته اتیمالق باهاش نزیک از خودمم بهتر اما

 اقا میدید دستور چى خب:زمانی_

 بزار باهاش مالقات قرار یه کاری ساعت قبل امروز همین_

 بااجازه نمیشید پشیمون مطمعنم اقا چشم:زمانی_

 میخورد بدرد موارد بعضى تو اما نمیومد خوشم هیچ هاش چاپلوسى از

  امروز مثل
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 میشد ىخوب به اینجا از اتاقم پنجره سمت رفتم و بلندشدم میز پشت از

 روهم و چشمم در شدن باز باصداى که بستم و چشمام دید و بیرون

  کردم باز و فشردم

 داخل بیاى داد اجازه بهت کى زمانى_

 براتون اوردم پرونده دامادتون منم منم عزیز برادرزن:سهیل_

 سمتش برگشتم عصبى

 میدونه خدا یادبگیری و زدن در میخواى کى تو _

 دامادتون با بدى کار گرفتن پاچه یادبگیری تو قتهرو:سهیل_

 هداد بله خل تو به حسابى چه رو خواهرمن اون موندم من بریز مزه کم_

 گرفت بخودش ژستى

 متینع حسودم برادرزن, ببینى و جذابیت همه این ندارى چشم:سهیل_

 بگیر ما از و نعمت این خدایااا ها

 امین الهى

 چون سمتش کردم پرت و میز ویر کتاب و گرفت حرصم  حرفش از

 وت خورد صاف که بده جاخالى موقع به نتونست نداشت و انتظارش

 سرش
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 نتونستم دیگه زدن نق به کرد شروع و سرش رو گذاشت و دستش

 خنده زیر زدم بلند و بگیرم و خندم جلوى

 فسن دستت از بشى خفه گلوت بپره دهنت اب الهی حناق ای:سهیل_

 بکشم

 داداشت خان کرد نفله سهیلتو ببینى کجایی,اییکج ارامم اخ اخ

 شبه رو جدى بالحن و گرفتم گوششو و سمتش رفتم خوردم و خندم

 گفتم

 نک زنم, زنم شناسنامت تو رفت اسمش هرموقع نشده زنت هنوز ارام_

 نى که رد دستگیره فداتشم گوشه بابا, گوشمو کندى داداش اى:سهیل_

 دیه کن ول کردم غلط اصلن بابا,میدی پیچ هی

  کردم ولش میز روی تلفن باصدای

 یگنم صادقی اشکان بنام دارن کار باشما اومدم اقایی یه قربان:منشی_

 شده هماهنگ باخودتون

 بیارن قهوه برامون بگو و کن راهنمایشون_

 قربان چشم:منشى_

 نشده وقتش که هنوز??اومدن دارو شرکت از داداش بود کى:سهیل_

  مونده دیگه روز سه
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 بود نابلد هرچى دیروز از  اما بودم خصوصى دبیر دنبال یسنا برای نه_

  اخرى این موند خورد پستم به

 رسیدی نتیجه این به خوشحالم داداش خوبه خیلی:سهیل_

 بدم جواب نذاشت در صدای

 هاست سال انگار داشتم عجیبى حس فشردم دستشو وقتی چرا.نمیدونم

  میبینمش که  بار اولین رمعم تو تابحال اما گرفتم دستارو این

 اومدم بخودم سهیل باصدای

 شحالخو,شنیدیم زمانى اقاى از تعریفتونو ما صادقى جناب خب:سهیل_

 بشنویم خودتون از دیگه یکبار میشیم

 و دارم حسابداری دکترای صادقی اشکان من خب(:ارسین)صادقى_

 سالمه0۲

 ?مجرد یا متاهیلد_

 مجردم:صادقی_

 ?قضیه نای با دارید مشکلی

 نداریم مشکلى نه باشه خوب کارتون اگه:سهیل_

,  وردهخ اضافى غلط فهمید که انداختم نگاه بهش سهیل جواب از عصبى

 کرد جور و جمع خودشو
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 شایانفر اقای های نگاه با اما ندارید مشکلی شما(:ارسین)اشکان_

 رو اینجام که اگرم ندارم اصرارى من اوکى هستند ناراضی مشخصه

 باجازتون زمانى اقاى رفح حساب

 مگفت ناچار به یسنا بخاطر اما بگم اینو نمیخواست دلم بااینکه

 نزدم و حرفام هنوز من بشین_

 کرد نگام منتظر

 هفته از کنید مشخص فقط ندارم مشکلى قضیه این با من خب_

 میکنید شروع و کارتون کى از و چندروزش

 ?بهخو میکنم شروع رداف از و میزارم کالس روزشو سه هفته از:اشکان_

 شد لندب و برداشت و کیفش که دادم تکون و سرم بودم ناراضی بااینکه

 بلندشدیم ازجامون سهیلم و من

 میفشرد و دستم درحالی من روبه

  دیدار امید به(:ارسین)اشکان_

 اشنا حس اون بازم

 چندلحظه صادقی اقای:سهیل_

 کن دامص اشکان جان سهیل باش راحت بامن(:ارسین)اشکان_

  کردى راحتم داداش گرم دمت:سهیل_
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 نامزدیم مراسم براى کنم دعوتت بدى شمارتو خواستم راستش

 نکرد وبدل رد با که نکنه قبول بودم منتظر خودشیرین سهیل ای

 خوابید بادم شمارشون

 لباسشو بریم ارام با میخوام میرم زودتر من اشی داداش الوو:سهیل_

 بدیم سفارش

  میگذرم ازت ارام خاطر به اینبارم نگو گفتم دبارص اشی زهرمارو_

 برم داداشم زن دنبال بدى اجازه اگه فقط داداش نوکرتم:سهیل_

 گفتم فوری ناشناس بایاداوری اما نیست مانعى بگم خواستم

  داداش باش خواهرم مراقب, خوشبگذره,بهتر برید تنها خودتون نه_

 فعال بدونى صالح هرطور داداش باش:سهیل_

  مبست و چشمام و صندلى رو انداختم سنگینیمو سهیل رفتن عدب

 سایشو وقته خیلی  زندگیم تو که شد فردناشناسى حرفاى درگیر ذهنم

 راچ یا نمیگه چرا داره اى خواسته اگه اینکه از تعجبم همه اما انداخته

 کنه مى بازى داره و نکرده کارى تابحال سهیل بقول

 تممیرف داشتم نشدم زمان گذر متوجه هک کردم درگیر و خودم اینقدر

 که

 میبرید تشریف:منشى_
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 سوال؟ شد اینم خانوم_

 نباشیدخدانگهدار خسته,اقا میکنم عذرخواهی:منشی_

 گذاشتن اکبند مغزشون چرا دحترا این موندم من اووووف

 های خنده صدای که میکردم عوض فرشی رو دمپایی با و کفشم داشتم

 میخنده چرا دمش کنجاو خورد بگوشم یسنا

 کردى غیبتشو بس میشه کر نوم گوشاى االن:اقاجون_

 شایانفر ارشام من:یسنا_

 بدن ماساژتون بدم بزنید حرف اینطور بامن کردین جرات چطور

 مشت دستامو میکردن مسخره و من داشتن,خنده زیر زدن جفتشون

  اى رگه دو صدای با و کردم

 بده ادامه شدى بامزه خوب و امروز_

 عادی بالحن و خونسرد اقاجون ولی زمین خورد و شد هول یسنا دامص از

  نیوفتاده اتفاقى انگار که

 کردى دیر اینقدر چرا!!پسر خوردی سالمت:اقاجون_

  نداشتم انتظار شما از اقاجون سالم_

  میکرد نگاه و هرجایی ترسش از که یسنا به و اخرم نگاه
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 داشتم سرد اب دوش به نیاز اتاقم سمت رفتم و انداختم من بجز

 

 یسنا

 اما ارهند باهام کاری هست اقاجون تا میدونستم اینکه با بودم ترسیده

  نمیدونم

 چى لعنتی ترس این

 ات بترسى نمیخواد حاالم بسه گفتم که من خانوم شیطوون:اقاجون_

  نترس هیچى از اینجاست بابات

  خندید که کردم بوسیدم لپشو شدم لذت غرق محبتش همه این از

 کردی شیر من برعلیه و اقاجون کارات باهمین:ارشام_

 موقوف اضافی حرف?شد حسودیت تو باز_

 با که دبو باز نیشم خفشو گفتم بهش مستقیم کردم حال خودم حرف از

 شد بسته اقاجون غره چشم

  چخبر کن تعریف پسر خب:اقاجون_

 ینا بجز شد حل دارو شرکت با مشکلمون اقاجون نیست خبری:ارشام_

 وزشور سه هفته در شد قرار کردم صحبت یسنا خصوصی دبیر با امروز

 اینجا بیاد
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 میشنوم درست دارم خدایا

 خوشش روى داره زندگى انگار بدم ادامه و درسم میتونم منم باالخره

 میده نشون و

 میشد چى نیست بد میده نشون که اونقدرام انگار کارم از شدم پشیمون

 و ممکن غیر ارزوى دارم دونم مى ممخود,میبود همینجورى همیشه

 میکنم

 شد تموم بحثشون

 بریزم چای براتون میرم_

 دز حرف شوهرت بس شد خشک گلوم,گلم دختر طال دستت:اقاجون_

 هک همونطور رفتم و شدم بلند باز نیش با اومد خوشم شوهرت لفظ از

 شنیدم ارشام صدای میشدم دور

 نکنی ضایع اروم شما و کنیم کاری ما شد اقاجون:ارشام_

 و مریخت و بودم گذاشته دم قبل از که چای گفتن چى نفهمیدم دیگه

 براشون بردم

  دخترم ریخته اى چای عجب:اقاجون_

 از میذاره منشیم که چای تازه,هاست چای ی همه مثل من بنظر:ارشام_

  تر عطر خوش این
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 من که میدونست کوچیک اونقدر و ارزشم چون زیاد اونم شدم ناراحت

 میکرد مقایسه شرکتش منشى با و

 درحد لیاقتت بخورى و من دختر چاى نکرده الزم اینطور اگه:اقاجون_

 بده چای بهت که منشی یه

 ,بیارم دووم نمیتونستم نبود حضورش اگه واقعا,اقاجون ایول

 رفت و شد بلند شده ضایع بدجور دید که ارشام

 اقاجون ممنون_

 همین برای دلخور میشناسم و نوم من,دخترم نزن و حرف این:اقاجون_

 گفت اینو

 بدم جوابشو چطور بلدم منم اما خب

 زدم لبخند بهش

 انمی فردا صادقى اقای اینکه مثل پرسیدم ارشام از بابا خب:اقاجون_

 اقاجون کی صادقی اقای_

 زا نمیخواد حاالم بده درس بهت خصوصی بطور قرار که کسی:اقاجون_

 کنی فردا درگیر خودتو االن

 بلندشدم و گفتم چشمى

 باباجون کجا:اقاجون_
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 اقاجون باشم شام بفکر میرم_

 داره کارش اقاجون بگو صدابزن و ارشام نکرده الزم:اقاجون_

  اقاجون جونم, نیست نیاز:ارشام_

 باش شام بفکر  و اشپزخونه برو خوبه:اقاجون_

 گفت میزد جوم تعجب درش که باصداى ارشام

 نه مگه یدمیکن شوخی اقاجون:ارشام_

  باشه شوخى که میخورد لحنم به:اقاجون_

 نکرده درست غذا کردم استخدام که خانومى مگه:ارشام_

 امش یک بفکر,نمیخورم مونده غذای من میدونى که تو اما چرا:اقاجون_

 باش سبک

 نهبخو کتاب همیشه مث تا کتابخونه سمت رفت و بلندشد اقاجون

 هاینک برای کنم لطفی خواستم میدی انجام و وظایفت داری که حاال_

 کن استفاده بند پیش از نشه کثیف لباسات

 

 ارشام

  سهیل بزنم زنگ بزار کنم درست کوفتى چه حاال پروو دختره
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 بشه تنگ برام دلت زودی این به قرار نمیدونستم:سهیل_

 بده بهم رو ساده غذای پخت دستور یه زود ندارم حوصله سهیل_

 میاد بچکارت:سهیل_

  باش نداشته کار اونش هب تو_

 جون بگو کنى اشپزى میخواى خودت نکنه پسر:سهیل_

 افتقی که اخ,بسازه خوب اشپز یه تو از تونست داداش زن ایول,سهیل

 داره دیدن

 کنم قطع بگو بگى چرت بخواى اگه سهیل_

 حرص اینهمه کردن درست غذا یه داداش نیار جوش باشد:سهیل-

 نمیخواد خوردن

 هترمب بعد دفعه همسرم افرین بگه داداش زن که میدم پختى دستور یه

 میشی

 کابیت وت  گرفتم ازش و قارچ پیتزا تهیه طرز باالخره بود مکافاتی باهر

 یرونب برم نیست نیاز هست موادالزمش خداشکر کردم نگاه و یخچال و

 یتزاهاىپ شبیه چرا نمیدونم فقط کردم عمل داد سهیل که دستوری طبق

 نشده بیرون

 سراشپز کردى چه میاد خوبى بوهاى چه اووم:یسنا_
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 کرده چه نوتون ببینید بیاید اقاجون

 ینجوریا وقتی پایین بیارم خوشگلشو صورت دوستداشتم چقدر که اخ

 میکنه خطاب منو

 براخودش سراشپزى پا یه نوم کردى فکر چى پس:اقاجون_

 دنبخن ما ریش به داده دشمنمون دست به دست ما اقاجون از اینم

 شدی خسته بشین تو میشکم غذارو من:یسنا_

 چید و میز که نشستم تعارف بدون

 غذاى چه دیگه این:یسنا_

 تابحال ندیدی قارچ پیتزا معلومه خب!?چى بنظرت_

 جدید انگار نه مدلشو این اما چرا:یسنا_

 نمیاد گیر که بخور اره_

 بزار غذارو یسناجان کردید شروع باز:اقاجون_

 داشت خوبی طعم ظاهرش برخالف خوردیم غذارو باالخره

 

 یسنا
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 ردمک نگاه بهش الود خواب و شدم بیدار ارشام دست تکونای با صبح

 میخندن دارن چشماش دیدم که

  است جلسه اولین امروز بلندشو:ارشام_

 گشتمبر وقتى دستشویی سمت رفتم و دادم بخودم تکونى باحرفش

  کردم عوض و لباسام و ختماندا باال ای شونه ندیدم اتاق تو و ارشام

 بابا خوبی,خیزم سحر دختر بخیر صبح:اقاجون_

  خوبم,بخیر شماهم صبح اقاجون سالم_

 خوردیم ارشام و من میز رو صبحونت برو:اقاجون_

 اومد ایفون صدای که سالن تو برگشتم خوردم که و صبحونم

 داد جواب رفت الهام

 جان الهام بود کى_

  صادقی بنام اقایی_

 عزیزم مرسی اها_

 اتفاقى قرار انگار میزد شور دلم چرا نمیدنم بودم ورودش منتظر

  شد قفل چشمام که کردم بلند و سرم اى مردونه باصداى,بیوفته

 ای قهوه باچشمای



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  645

 

 

 (ارسین)اشکان

 رچهه دوستداشتم,میشد تر بیتاب قلبم میشدم نزدیکتر که قدم هر

 ببینم ماهشو لٽم صورت تر سریع

 ادمد فشار و در زنگ و اومدم بیرون ازش اسانسور ایستادن با باالخره

  کرد باز و در جوونى نسبت خانوم نکشید طولی که

  تو بفرمایید اومدید خوش خیلی سالم:الهام_

 ,سالم_

 ,ارشام خونه تو میذارم پا که بارى اولین این

  طرف این از میکنم خواهش ایستادید چرا:الهام_

 شده یرهخ کنجکاوی با که دریاییش چشماى بادیدن که میرفتم دنبالش

 ایستادم جام سرم بهم بود

 جزایا تمام,کنم نگاهش فقط سکوت تو ها ساعت همینطور دوستداشتم

 سرفه,معذب خیرم نگاه از شدم متوجه که گذروندم نظر از صورتشو

 کردم مصلحتی

 

 یسنا
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 و رمس صداش شنیدن با که بودم انداخته پایین و سرم خیرش نگاه از

 کردم بلند

 هستم صادقی شایانفر خانوم سالم(:ارسین)اشکان_

 رپاس وقته خیلی بنشید بفرمایید اشناییتون از خوشبختم,سالم_

 ایستادید

 من حافظه که اونجا از اهلل ماشا اما اومد اشنا بنظرم که زد جذابی لبخند

  نیومد یادم قوی

 قهوه یا چاى میکنید میل چى_

 باشه تلخ الطف قهوه(:ارسین)اشکان_

 و دمش خسته بینمون سکوت از,کنه اماده و هامون قهوه گفتم الهام به

 میپروندم مگس براخودم

 شایانفر خانوم بگید خودتون از نمیخواید خب(:ارسین)اشکان

 صادقى اقاى بگم چى خب_

 کنار و معج فعل بهتر باشیم باهم مدتی یه قرار ما ببین(:ارسین)اشکان_

 یگىم چى خب,استاد اونام میزنن صدا اسم با و دامشاگر بقیه من بزاریم

 کردم فکر یکم

 قبوله_
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 سعی الهام باومدن که ترسیدم ازشون که زد برق چشماش باحرفم

 شدم قهوم خوردن مشغول و کنم پرت و حواسم کردم

 چطور ببینم بیار هاتو کتاب پاشو ما تنبل شاگرد خب:اشکان_

 مکوبید و پام گرفت حرصم اردد قرار خطاب مورد تنبل و من اینکه از

 زمین

  بودم اول شاگرد کالسمون تو من نیستم تنبل من_

 تحمل خندشو داره بزور و گرفته خندش مشخصه بچگونم رفتار از

  میکنه

 و یدروس بفرمایید حاال میگیرم پس حرفمو زرنگ شما باش:اشکان_

 کنیم اشکال رفع باهم دارید مشکل که

 میدیم دست زا فرصتو داریم که زود فقط

 که یهبق برعکس میشه برابر دو انرژیم چرا نمیدونم میاد که درس اسم

 میبردم لذت خوندن از من بودن فرارى درس از

 اهاروج بعضی و میکنیم مرور هارو درس بند یک که میشد و ساعتی سه

 ,میداد توضیح برام داشتم اشکال که

 و ارشام چشم,همیش دخترعمه زودم چه)اشکان هاى نگاه وسط این فقط

 بود عجیب(ورپریده دیدى دور
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 باشه کافی امروز برای میکنم فکر یسناجان خب:اشکان_

 زود چه استاد واقعا اا_

 و درس به زیادی عالقه که هستى افرادى دسته اون از معلومه:اشکان_

 دارن کتاب

 زدید حدس درست اینطور

  داریم کالس فردام

 شد پکر قیافش چرا نمیدونم

  برم باید دیگه من نداریم کالس فردارو هن:اشکان_

 استاد نباشید خسته_

 درست هستید صادقى اقاى شما نکنم اشتباه اگه سالم:اقاجون_

 مخوش رفتارش از,داد دست بهش مودبانه و اقاجون سمت رفت اشکان

  ای فهمیده و باشخصیت ادم مشخصه اومد

 بزرگ شایانفر اقای بله:اشکان_

 ??میبرید تشریف:اقاجون_

 دهش تموم تدریسم تایم میشم مرخص حضورتون از باجازتون:اشکان_

 باشید ما درخدمت و شام باشید داشته تشریف خب:اقاجون_
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  مناسب فرصت یه سر باشه ممنون خیلی:اشکان_

  راحتی هرجور:اقاجون_

 اون از و من سمت برگشت و کرد خداحافظى و داد و دست باقااجون

 زد جذابشو لبخنداى

 کوچولو شاگرد دیدار امید به:اشکان_

 که کنم باز دهن خواستم بود شده لبو عصبانیت از صورتم نداشتم شک

 زد جیم اسانسور اومدن با

 بابا یسنا:اقاجون_

 قرمز صورتت چرا

 بگم چى موندم

 گرمم اقاجون هیچ_

 اهان:اقاجون_

 میومد اشنا بنظرم تو استاد این چرا نمیدونم بابا میگم

 ,رفت من به توجه بى متفکر که دمز زل بهش باتعجب

 نمیدونم اقاجون حس مث نه اما داشتم بهش حسی یه دیدارمون از منم

 نیست خوب هست چى هر میدونم فقط بذارم و اسمش چى
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 علی

  بودم رىال و بارسا بازی دیدن مشغول وی تى جلوی

 یادته خانوم سیمین دختر مادر علی:زهرا مامان-

 دادم جواب بود وى تى صفحه به چشمم که همونطور

  بشکه با وزن هم دخترش که خانومی سیمین همون!کدوم_

 انومیخ یک ببینی باید االنشو ولی,خانوم سیمین همون بله:زهرا مامان_

  ببین و بیا که شده

 هاااا ببینیم و فوتبالمون نذاشتى,صاحبش مبارک_

 و دق بچه چندتا االن تو سناى هم گذشته ازت سنی علی:زهرا مامان_

 دارن قد نیم

 مجردی حال و عشق میاد کی واال کلشون پس زده خدا اونارو من مادر_

 ...به بچسب ولکنه

 نگل بله دیدم که دادم قورت حرفمو بقیه سرم تو چیزی اومدن فرود با

 شده پرت طرفم گل شاخ بجاى عزیزم مادر جانب از دمپایی

 کردن ناله به کردم شروع گذاشته روسرم و دستم

 خبه خبه:زهرا انمام_
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 شبک خجالت گندت هیکل از گنده پسره کنى لوس خودتو نمیخواد

 سمتشو رفتم,دوم راه سراغ رفتم نمیده جواب راه این اینکه مثل نه

 کردم بغلش

 ىمیش على بی دیگه قهرنکن على جون,بشم خودم مامان فداى من اى_

 هاااا

  مادر جونت از دور خدانکنه ا:زهرا مامان_

  موال به نوکرتم,اشتى یعنى این_

 یدمبوس دستشو منم که بوسید پیشونیم و ترشد عمیق لبخندش

 ببینید همو میزارم براتون مالقات قرار یه من پس خب:زهرا مامان_

 که ردمک قبول همین برای,برم در نمیتونم اینبارو اینکه مث نه بابا ای

 شد خوشحال

 برده تخس و سرکش دختر یه پسرشو دل نمیدونه که مامان اما

 کوه بریم دانشگاه های بچه همراه بود قرار امروز

 زیاد کولت گذاشتم کردم درست ساندویچ مادر جان علی:زهرا مامان_

  بدی دوستاتم به که کردم درست

 کجا برم قرار مگه من مادر_

  برم قربونت نباش نگران اینقدر
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 نکنمااا سفارش دیگه,پسرم نى خودم دست:زهرا مامان_

 معمول قطب که کى ببینم رفتم زنگ باصداى که گرفت خندم حرفش از

 میومد جیغشون صدای جام همین از,اومدن ها زلزله

 و پسرم دوست اگه)چشم می موهاتو کنى ماچ پسلمو دوش اگه:سارا-

 (میکشم و موهات کنى ماچ

 ساراو ببین خانوم مامان:درسا_

 کنید بس رفت سرم اااا:عطیه_

  که نیستن هبچ اینا داری حقم بخدا_

  شدن کر گوشام رسما که زدن جیغ زمان هم درسا و سارا

 دمیش حسودیش سارا که کردن بارونم ماچ و بغلم انداختن و خودشون

 میکشید درسا موهای و

 بدى کار نکش خواهرتو موهاى گفتم صدبار سارا:عطیه_

 گلم خواهر چخبر کن ولشون ان بچه_

 کجاست مامان داداش خوبم:عطیه_

  بشور دستاشو رفت_

 ?خبرى بسالمتى کجا کردى خوشتیپ زودی این به صبح:عطیه_
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 دراومد صداش که کشیدم و لپش و گرفت خندم شیطونش لحن از

 که میرفتم داشتم االنم کوه ببریم دانشگاه هاى بچه قرار خواهری نه_

 رسیدید سر شما

 ریهگ برى اگه نرو خدا ترو)میکنمااا گیه بلى اگه نلو تولوخدا:سارا_

 (ها میکنم

 ریب میخوای کردیم ناراحتت نکنه?بری میخوای کجا جون دایی:درسا_

 و ادمد فشارشون بخودم براشون رفت قنج دلم که گفتن مظلوم اینقدر

 و کردم خداحافظى ازشون میام زود که دادم قول هرکدومش گوش دم

 ماشینم سمت رفتم

 براه کرشون و هر و بود ایستاده ایکیپشون کنار نفسم,بودن اومده همه

 بغلش تو راه به راه و نفس هی بود مخم رو کامیار پسر اون فقط,بود

 وهک پایین مینداختمش باال همین از میرفتم دوستداشتم میگرفت

 اخر و کردم اروم و خودم حرفا باهمین,نشده چیزی,علی باش خونسرد

  افتادم راه نفسشون اکیپ پشت همه از

 اونم که موندن نفر چند فقط کردن ول راه وسط و کشیدن کنار ها خیلی

 که میره داره نفسم دیدم میرفتن داشتن

 تنمیرف این از بیشتر انتظارى تو از,اکسیژن خانوم اوردى کم چى_
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۱،۰،0 

 استاد خیره دیدى خواب اوردم کم من گفته کى:نفس_

 مطمعنم اما برم میتونستم من شد لغزند و باریک راه که میرفتیم داشتیم

 نمیتونست نفس

 بقیه پیش برگردى بهتر است لغزنده و باریک راه ببین_

 میرم اخرش تا من,سرم تو بکوبید هی بعدش که عمرا:نفس_

 اهلل و استغفر......ی دختره

 تدس کار دیوونه این نرم اگه دیدم,نفهم زبون ی دختره بدرک اصلن

 ممن پاى زیر و افتاد و خورد سر پاش یجا که رفتم پشتش میده خودش

  خورد سر

  که میزد جیغ همونجور نفس

  شد اویزونم فورى پاهام از نفسم گرفتم ای بوته  دستم با

 نادون دختره انداختى مارو دردسرى چه تو ببین_

 خودتى نادونم,بزنى حرف اینطور بامن ندارى حق:نفس_

 نیست بد بترسونمش یکم اما نمیخواست دلم بااینکه

 خواستی خودت باشه_
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 باال دشوخو که بزنم کنار دستاشو پام با کردم سعی حرفم نشد تموم با

  کمرم زیر درست کشید

 تدس بایک که کرد ول دستشو و شد هول که اومد بخودش تازه انگار

 باال کشیدمش بود بدبختی هر به

 رووپ, پروو من اما نمیکرد نگام قبلش دقیقه چند کار بابت خجالت از

 زدم زل بهش

 بمونیم اینجا قرار تاکى:نفس_

 بشن نبودمون متوجه وقتی تا_

 .......اگه و:نفس_

 که بود من زدنای صدا نفس و جیغش صداى و بزن حرف نتونست

 میشکست و سکوت

 

 ارشام

 خونمب بزار پا استاد بعنوان قرار امروز پسره اون اینکه از چرا نمیدونم

 نمیره بکار دلم و ناارومم
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 لمسهی اون کردم نگاه میز روی شده تلمبار هاى پرونده به زار باحالت

 عقدش مراسم کاراى درگیر و نمیاد شرکت حسابی درست دیگه که

 من بعده اونم  وظایف  همین براى

 خواهرت نذاشته کرده بد)اخه بود گرفتن زن وقت چه االن موندم من

 (بترشى

 بشه راحت خیالم تا سربزنم خونه برم باید نمیشه اینطور نه

 افتاد نحسش قیافه به چشمم که ینمماش سمت میرفتم داشتم

 گفتم بهش رو ای شده کنترل باصدای

 بکش قرمز خط یک من دور نگفتم مگه میخورى گوهى چه اینجا_

 هااااان

 باحرکت بعدش اما خورد تکونی که زدم داد صورتش تو و اخرم جمله

 بغلم تو انداخت و خودش ای کننده قافلگیر

 لج از,کنم فراموشت نمیتونم دارم دوست بخدا,کردم غلط ارشام:سونیا_

 تدس بهم بزور و اومد در اب از عوضی که شدم دوست پسره یک با تو

 ونبد من کن باورم ارشام,نداشتم تقصیری من بخدا ارشام,کرد درازی

 ارشام نمیتونم تو

 شبطرف انگشتم و کردم باز دستاشو و اوردم جوش حرفاش شنیدن از

 گرفتم
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 بمغری من ننه من واسه,میگم بهت چى ببین کن باز گوشاتو خوب_

  درنیار بازى

 اراجیف این گول من چونکه کن سرهم دیگه یکى واسه هارم قصه این

 نسج به من شده تموم وقته خیلی برام مصرفتم تاریخ,نمیخورم تورو

 هری حاالم نمیزنم دست بنجل

 هشب رفته باال های باابرو گرفت دستمو که دادم تکون هوا تو دستمو

 کردم اهنگ

 واسه ىچیز من بترسونى و من تحدیدات این با نکن سعی ارشام:سونیا_

  میارم بدستت و میخوام تورو من,ندارم دادن دست از

 فطر به سرشو و چشمام تو زد زل خمارى حالت با جملش شدن تموم با

 کرد خم دستم

 سونیا هب متعجب دستم شدن خیس با که بیرون بکشم دستم خواستم

 شدم خیره

 دمش داغ که جورى میزد مک منو انگشت و بود بسته و چشماش اون اما

 انگشتام رو و داغش زبون شد من خراب حال متوجه انگار که اونم

  میکشید
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 رو و لبم و ماشین سمت دادم هولش خشن و شدم طاقت بی که جوری

 که کشیدم و مانتوش یقه سمت بردم و دستم همزمان کردم قفل لبش

 بشه کنده مانتوش ایه دکمه شد باعث

 خودم دست حرکاتم,دادم فشارشون و زدم چنگ گندشو هاى سینه

 خودمب تازه که کمرم پایین سمت میرفت داشت سونیا دستاى نبود

  میکنم غلطی چه دارم من,اومدم

 زدم چنگ و موهام کالفه,گرفتم فاصله ازش سریع خیلی

 ومدمی یکى اگه نبودى سست اینقدر توکه پسر بیا بخودت ارشام

 لعنت سونیاا بتو لعنت,چى

  بهم چسبید پشت از باز که میگفتم بیراه و بد بخودم داشتم

 میکنى بازى لج چرا شده تنگ برام دلت توام دیدى عزیزم:سونیا_

 جفتمون شیم اروم بیا عشقم

  اونم که کنه اروم منو میتونه دریایى نگاه  یک فقط!!هه

........ 

 کنم نگاه بهش اینکه بدون و شدم دور ازش

 بیوفت راه دنبالم_

  کرده ذوق چقدر فهمید میشد صداش از
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 عزیزم چشم:سونیا_

  کنم نگاه بهش اینکه بدون

 میرى کجا بده ادرس_

  نمیاى باهام تو مگه ارشام چى یعنى:سونیا_

 نرو من مخ رو اونقدرم بده و  میرى که اونجایی ادرس,نه_

 !نشد تموم چیهم مگه ارشام نمیفهممت اصال من:سونیا_

  چى اومدن نه این پس

  نکن خرابش امشبو لطفا شده تنگ برات دلم من

 یشگوش با و نزد حرفى دیگه که کردم قبول کنم خفش اینکه براى

 هاشو وراجى حوصله اصال چون شد خفه که بهتر شد مشغول

 بیرون زدم شرکت از چکارى واسه رفت  یادم اصال,نداشتم

  نشده گرم تا زمعزی بخور و شربتت:سونیا_

  گرفتم ازش تشکر بدون شربتو

 میام کنم عوض و لباسام من:سونیا_

 که زمی رو گذاشتم و لیوان و سرکشیدم نفس یه شربتو رفت وقتی

  میشد خاموش و روشن صفحش که خورد سونیا گوشی به چشمم
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 تو رفتم نداشت رمز,داشت جدید پیام۱ کردم نگاش و گرفتم گوشی

 دارهA طرف از پیام۱ دیدم که هاش پیام

 بیاری بدست دلشو تونستی کجایی_

 چى تو,من خونه میریم داریم االنم اره گرفتی دستکم منو:سونیا_

 ببینى و عشقت تونستى

 نوشته که االن تا بود نیومده جوابى(A) اون طرف از

 خراب و ارک اینجوری نکن روی زیاد برو پیش برنامه طبق سونیا ببین_

  میکنی

  چى حرفا این معنی گذاشتم جاشسر و گوشی

 نشدى من اومدن متوجه که چى فکرى تو عزیزم:سونیا_

  کی(A)سونیا_

 گفت ریلکس بعدش اما خورد جا اولش

  ازاده دوستم:سونیا_

  چى اراجیف این از منظورش بدی توضیح میشه په جدا_

 نمیکردى کارا این از قبلنا:سونیا_
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 تونستم گفتم بهش داد کار راه بهم مگفت ازاده به تو از,میگم بابا باشه 

 خیالت حاال خب,بگم بهت من نیاز چه خوندى که تو اصلن بیارم بدستت

  شد راحت

 سردربیارم باید نیست ماجرا همه این میدونم,نشد راحت خیالم نه

 نیست ربط بی بمن مطمعنم

 

 یسنا

 شب,مبمون بیدار نمیتونم این از بیشتر دیگه که من باباجون:اقاجون

 خیرب

 بخوابید خوب اقاجون بخیر شب_

 هنوز اما میداد نشون۱۰:۴٨ ساعت,شدم بلند جام از رفت که اقاجون

  نبود ارشام اومدن از خبری

 ننگرا داشتم دیگه,خاموش گفت هربار اما زدم زنگ خطش به چندبار

 عیس سرش ریخته کار شرکت حتما اینکه گفتن با اقاجونم,میشدم

  کنه ارومم داشت

 باز صدای که برمیداشتم قدم و سالن عرض و طول داشتم همونطور

 شد ظاهر در چارچوب تو ارشام قامت اون بعد اومد در شدن



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  662

 

 امکتاب رو خودم باعجله بود نشده من متوجه هنوز و بود پایین سرش

 انداختم

 کردم مشغول و خودم(میخوندم درس داشتم من المث)

 اما دیده و من که دادمی نشون  میومد من سمت به که هاش قدم صدای

 دادم نشون مشغول و خودم همچنان من

 هه:ارشام_

  کردم باور اوکى!!!نشدى اومدنم متوجه کنم باور المث االن

 زل وپرو, پروو منم چشمام تو زل و نشست کنارم که کردم بلند و سرم

 بهش زدم

 ندیدی خوشگل چى_

 ها میخاره خودت تن ببین:ارشام_

 ماا نگرانشم نیست وقتى شده چم چندوقت نمیدونم بود بااون حق

  کنم تحمل حضورشو نمیتونم کنارمه که االن مثل بعدش

 برات شد یاداور ام چیزى بود چطور امروز:ارشام_

 درس خوب(صادقى اقاى شد حاال هاا ببین و مارمولک)صادقى اقای اره_

  کنم کالاش رفع تونستم کمکش با داشتم اشکال که جاها بعضی و میده
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 جدید رنف یک بفکر نیستی اگه?!راضى تدریسش از پس, خوب:رشاما_

  باشم

 اومد چشمم جلو جذابش لبخند بااون اشکان چهره ارشام حرف بااین

 شد لبام اومدن کش عثبا که

 بده و من جواب میزنى لبخند و میکنى سیر کجا:ارشام_

 .....فقط جا هیچ_

 برای و دستم و خوردم و حرفم لباسش روى بلند موى تار بادیدن

 داشتم نگهش ارشام چشماى  جلوى کردم دراز تارمو برداشتن

 االن تا بودى کجا بگى میشه شااام ارررر_

 میلرزید بغض زور از صدام

 بودم شرکت معلومه خب میپرسى که چى سواال و ها ادا این:ارشام_

 موهاش کنهمی بغلت وقتی بعد به این از بگو شرکتتون به فقط باش هه_

 جانمونه لباست رو که دببن و

 نقه هک کردم قفل پشت از و در بالفاصله و اتاقم سمت رفتم دو باحالت

 خورد در به اى

 و ربردا بازى بچه این از دست نیومده باال من روی اون تا یسنا:ارشام_

 کن باز صاحابو بی در این
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  در به کوبید مشتشو اینبار

  مبد توضیح تا کن باز و در این لعنتى:ارشام_

 علتشو یا کرده خیانت چطور اینکه,بده توضیح میخواست چیو هه

 مردم منم,گذروندم وقتمو سونیا با و نبودم شرکت امروز اره:ارشام_

  نمیفهمی زنمی بحساب که توایی اینارو اما دارم هایی نیاز لعنتى

 راضی گفتی بهم که ام دروغی به من ارشام نمیگفتی کاش,خیانت بازم

 بودم

 گرفتى مونى الل نمیزنى حرف دچرا ??نیدیش:ارشام_

 میارى دووم تو اون تاکى ببینم بدرک

 تخت به رسوندم و خودم,رفته که میداد این از نشون اتاق بستن صدای

  روش انداختم و جونم بی جسم و

   جمله یاد یهو چرا نمیدونم

 شدىن مطمعن تا نشو عاشق وقت هیچ میگفت بهم همیشه افتادم مامانم

 االن ٽم انوقت,میوفتادم جملت یاد زودتر کاش مامان,طرفه دو  حست

 نمیشدم نفرت و عشق حس درگیر

 تو هنوز حرفاش نمیبره خوابم میکنم هرکارى اما میبندم و چشمام

  نیست اولش بار بااینکه بیام کنار نمیتونم چرا نمیدونم,گوشم
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  خانوم یسناا:الهام_

  واضح صداش رچقد میکنه چیکار من خواب تو الهام ااا

 میزد صدام و میکوبید و در داشت انگار

  رد به رسوندم و خودم بزور,در پشت واقعا الهام نیست خواب این نه اما

 کنم باز و چشمام اینکه بدون کردم بازش و

 باید صبحش اول خواب از و خوشگل دختر میگن راست:ارشام_

  داد تشخیص

 نفرت خود این کن صبر اااما شده ارشام شبیه صداش چقدر الهام اااا

  شد مانع پاش با که ببندم و در خواستم و کردم باز و چشمام,انگیزش

  روش انداختم و خودم و تخت به رسوندم و خودم بیخیال منم

 بیرون تببرم میخوام امروز,خوابیدى گرفتى که باز ببینم پاشو:ارشام_

 بدی انجام و الزمت خریداى هم بزنیم دور هم

  دربیار دلم از دهاوم مثال هه

 همب رفتن بیرون و خرید قول میدن ابنبات بهشون که ها بچه مثل و

  کنه عذرخواهى میمیره انگار,میده

 خواهد انتظارت در بدى مجازات نشى بیدار اگه میشمرم 0 تا:ارشام_

 بود
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 ....که چون بیرون اتاقم از بره شو خفه زودتر کاش,کنه پسره بابا برو

 دح اخرین تا و چشمام خوردم و حرفم خودم رو ینیسنگ جسم باافتادن

 وعشر و انداخت و ابروهاش شیطون که کردم نگاه ارشام به و کردم باز

 و خندیدن به کردم شروع قلقلکی که منم من دادن قلقلک به کرد

  کردن التماس

  بسههههههه ارشام  ترخداااا_

 اغید با,ممیزن گند و خودم نکشه دست فهمید انگار میخندید خودشم

 میلى چند تو و ارشام که کردم باز و چشمام خورد گردنم به که نفسهایی

 دیدم خودم مترى

 گرفت فاصله ازم در باصداى که میشد خم داشت سرش

 دارید مهمون اقاا:الهام_

 بیاد بوده قرار کسی_

  کى بپرسم کن صبر نه:ارشام_

 در سمت رفت

 ?کى نگفت:ارشام_

 محبى ىاقا گفتن اقا چرا:الهام_

 دید و من سوالی قیافه وقتى برگشت ارشام!!!!!?محبى
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 شنو از اومده,اومده چرا میدونم پایین بیا و کن عوض لباساتو:ارشام_

 بپرسه

 !!! ش نوه_

 یاب کردى عوض لباساتو توام پایین میرم من گمشدش نوه اره:ارشام_

 ودمب نرسیده سالن به,شدم خارج اتاق از و کردم مرتب سرم رو و شالم

 میرسید بگوش صداشون که میزدند حرف بلند اونقدر اما

 یشدم بیشتر استرسم میشدم نزدیکتر سالن به هرچی چرا نمیدونم

 که برم کنم گرد عقب خواستم شدم پشیمون اومدنم از که بطورى

 داداش زن سالم:سهیل_

 سمتش برگشتم  و زدم اى مسخره لبخند,شانس این به لعنت ای

 وبیدخ سهیل اقا سالم_

  کنم اشنات صمیمیم دوست با تا اینجا بیا جون بابا:اقاجون_

 گفت من به بود شده  خیره که شخص اون به خطاب بعد

  کردم تعریف ازش که دخترم همون این جان محبى:اقاجون_

 ستمنی تعریفی میگید شما که اونقدارم,اقاجون دارید لطف بمن شما_

  نیست اینجا تو و من جای بریم پاشو داداش ارشام:سهیل_
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 کلش پس زد ارشام

 ادامه اراترفت این به بخوای بازم اگه بکش خجالت ببینم بشین:ارشام_

 میزنم بهم خواهرم با نامزیتو بدی

  گرفتى جدى چرا تو,کردم شوخی داداش ارشام:سهیل_

 فکرى تو جان محبى نکنید مزگى خوش بس:اقاجون_

 نگاه بمن داره اونم دیدم که کردم نگاش دوباره اقاجون حرف با

 داره حرف نگاهش کردم حس چرا نمیدونم,میکنه

 ستهعرو همسن بود کنارم االن منم نوه اگه میکردم فکر داشتم:محبى_

 نکنید ناراحت و خودتون محبى اقای:سهیل_

 درسىا طبق قبل روز چند,بیارم بدست ازشون ردى تا کاراشم دنبال من

 دامادتون طلبکاراى اینکه ٽم اما زدم سر محلشون رفت دادید بهم که

 پدرش همراه نوتون دارم شک من اینکه و گرفتن ازش رو خونه

 ودنب دخترتون دوست قضا از که همسایه از یکى فرمایشات طبق,باش

 کرده بیرون خونش از و دخترش دامادتون که شده گفته

  شد بلند جاش از عصبى محبى

  کرده بیرون خونه از و دخترش که چى یعنى کرده غلط:محبى_

 کجاست من نوه االن پس
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 باشید خونسرد:ارشام-

 کنه بیرون خونش از و دخترش حاضر کى واال,احتمال یک فقط این

 من هک جایى تا اما بود نزدیک من زندگى به حرفا این چقدر بودم گیج

 نداره ای خانواده میگفت همیشه مامان دارم بیاد

 میخوام بده بهم زده روحرفا این که شخصی اون ادرس و اسم:محبى_

 دار صحت حرفاش از چقدر ببینم کنم برسى

 وتاهیک ببخشید بایک گوشیم صداى با که بدونم منم داشتم دوست

  گرفتم فاصله ازشون

  اسم بدون شماره یک از داشتم پیام

 وت میام که فردا بگم خواستم,کوچولو شاگرد سالم(:ارسین)اشکان_

 نیمک جبران افتادتو عقب رساىد تا کن کلی مرور یک قبلش خودت

 واال مهاستاد که حیف کوچولو گفت بمن باز,است دیوونه اشکان اینکه

 رسهمی اینکه به نمیرسه ارشام به زورم بگیرم حالشو چطورى میدونم

 کردم تایپ براش

 نمکید با شما چقدر استاد واى _

  ها داره ضرر قلبتون برا نمک اینقدر

 داده رکمد بشما کى موندم من,نچ نچ
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 امد جوابش که نرسید انیهبه ثا

 ام خیرخواهى ادم که اونجایى از چون نباش نگران(:ارسین)اشکان_

 میکنم تقسیم تو لٽم بینمکی ادماى بین و نمکام

  کوچولو شاگرد میبینمت فردا دیگه خب

  بودم انفجار حال در حرص شدت از پیام خوندن با

 کنم خورد فکشو دوستداشتم چقدر بود اینجا اگه اخ

 رمهخ خود تقصیر!!شد صمیمی بامن اینقدر کى این ببینم بذار اصال

 دادم رو بهش زیادى

 واال زدن حرف مشغول گرم ارشام خداشکر کردم پاک پیامارو سریع

 بود حالل خونم

 بود کى:ارشام_

 تو دهکر و دستاش دیدم که سمتش برگشتم و کشیدم هینى ترس از

 میکنه نگام و شلوارش جیب

 میشه ظاهر میارى اسمش تا میمونه جن لمث

 ?بود کى چى_

 من سوال جواب بست بن بهش زدى و خودت که اى کوچه اون:ارشام_

  بده و
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 ایرانسل همیشه لٽم باشه کى میخواستى کس هیچ_

 ببینم بده گوشیتو اصال نمیگى که دروغ:ارشام_

  میره داره محبى اقای بیا کجارفتى داداش:سهیل_

 میام االن منم برو تو اداشد اوکى:ارشام_

 داد ادامه بمن رو رفت که سهیل

 روزی اگه یسنا ببین:ارشام_

 .......باشه میلم خالف که میکنى و کارایی و میگى دروغ بهم بفهمم

 رست با و دهنم اب,رفت که بگه جملشو بقیه که شدم خیره دهنش به

 گیر بمن اونوقت میکنه غلطی هر خودش اونچه به اصال,دادم قورت

 باز هوس مردک میده

 پا رو پام و نشستم نفره تک مبل روی نرفتم محبی اقای بدرقه برای

 انداختم

 میزد حرف نوش از وقتی,نمیکنم درک هارو نگاه اون معنی هنوزم

 میکردم حسادت نوش به که جورى داشت بغض صداش

 اقعاو دیگه,نمیموندم اینجا ام لحظه یک انوقت داشتم و کسی منم کاش

 کل,حثب,دعوا همش,تکرار شده زندگیم,شدم خسته ارشام کارای از

 بازی لج,کل
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 و دگیمزن بتونم پولش با و بشه تموم کوفتى قرارداد زودتر هرچه کاش

  بسازم

 دیدم ارشام و اقاجون فقط که کردم بلند و سرم در باصداى

 رفتن کجا نمیبینم و سهیل اقا اقاجون_

 مسئولیت بی و برسر خاک مارشا لٽم که سهیل باباجون:اقاجون_

 نیست

 پیشش رفت زد زنگ ارام

  اقاجون:ارشام_

 دمشرمن,بدین قرار لطف مورد و من اینقدر شما نیستم راضی من بخدا

 میکنین

 نخندم که گرفتم گاز و لبم

 وبخ پسره یک لٽم حاالم,تعریفى بس باباجون کنم چیکار:اقاجون_

  خونه این تو سررفت حوصلش بیرون ببرش بگیر زنتو دست

 ایدمش یا نداره دوست حتما بگید بهش شما همیشه که نمیشه اقاجون_

 شرکتش برای وقتش

  خورد گره اخماش و گرفت و منظورم که زدم بهش و دیشب کنایه
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 ارمد وقت شرکتم برای همیشه من مشخصیه چیز اینکه عزیزم:ارشام_

 کنم تو صرف و اون از ذره یک داره اشکالى چه حاال

 با حاال که بود اون بود شده عوض جاهامون حاال کردم مشت و دستام

 میارم کم مرد این مقابل در همیشه من چرا,میکرد نگام پزخند

 دیگه برید ایستادید اینجا چرا:اقاجون-

 و نرفت بیرون ذوق دیگه رفتم باال ها پله از و گفتم جونى بی چشم

 شد رت گرفته حالم برم ارشام با قرار اینکه از و نداشتم

 باید شدم ناراحت حرفاش از بفهمه بذارم نباید یسنام من اگه اما

 از که بارى اخرین نمیاد یادم,کنم قایم خوشحالى نقاب پشت ناراحتیمو

  بود کى خندیدم دل ته

  کنم لمس و واقعى خوشبختى منم میشد کاش

 شحضور داشتم ارامش کنارش,میداشتم بر قدم پاساژ تو ارشام کنار

  میداد بهم امنیت حس یکجور

 تو چى حرفا این اورده سرت بال کم دختر احمقى تو چقدر:وجدان_

 میزنى

 نداشته کار کاراش به نبندم دل که,بود همین قرارمون اول از هه_

 نیست حالیش حرفا این که دلم اما,باشم
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  نگفت چیزى دیگه وجدانم که بود منطقی حرفم انگار

 باشى ساکت نمیاد بهت:ارشام_

 چى که اومده که حاال_

 نرفت بعد چون کن استفاده زبونت از میخواد دلت تا ببین:ارشام_

  ندارى ازشو استفاده اجازه اقاجون

  هه_

 ببر گور به فعال ارزو این باماست اقاجون که فعال

 ارام عقد جشن فرداى که نگفته بهت اقاجون پس جالب چه ا:ارشام_

 خارج میره عملش براى

 گفتم پته پته با و ایستادم حرکت از

 دروغ نه میره اقاجون شنیدم درست گفتى ی...چ االن...و...ت....ی...چ_

 میگى

 ببینم حرکاتت تک تک تو و ترس میتونم االن از:ارشام_

 فمحر به اگه برات دارم ها برنامه چون میترسى که میکنى کارخوبى

 بپرس اقاجون از خونه رسیدیم دارى شک

 بیارى بد پشت بیارى بد,ودب سرحال امروز چرا بگو پس

  نمبک غلطى چه حاال میرفت داشت ارشام برابر در من پشتوانه تنها
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 لٽم منم کرد انتخاب ارشام خود و همش نفهمیدم چیزى خریدام از

 ونهخ به تر سریع هرچه دوستداشتم میرفتم همراهش کوکى عروسک

 بپرسم اقاجون از و برگردم

 ارفش سرهم پشت و در زنگ و رونبی اومدم ازش اسانسور ایستادن با

  زدم صدا اقاجون ها دیوونه مثل و زدم کنار و الهام شد باز در که دادم

 کجان ارشام اقا خانوم یسنا شده چیزى ان کتابخونه تو:الهام_

 زدن در بدون و رفتم کتابخونه بسمت جواب بدون نداشتم حوصلشو

 برداشت مطالعشو عینک تعجب با اقاجون که کردم باز و درش

  پریده رنگت چرا دخترم شده چیزى:اقاجون_

 غوششا تو انداختم و خودم و رفتم بطرفش کنم تحمل نتونستم دیگه

 کرد حلقه دورم دستاشو بعدش اما موند حرکت بی اول

 اه ضعیف پیرمرد این قلب!?بزنى حرف نمیخواى بابا دختر:اقاجون_

 اقاجون_

  دخترم بگو اقاجون جون:اقاجون_

 ارمند و کسی شما بجز من اقاجون,بزارین تنها و من میخوایین اقاجون_

 دونب من,میشم تر تنها هستم که اینى از برى شما کنه حمایت ازم که

  اقاجون کنم چیکار شما
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 میام همراهتون منم اصال

 کن نگاه من به دخترم یسنا:اقاجون_

  کردم بلند و سرم

 اره میگى ارشام بخاطر:اقاجون_

 ددی که و سکوتم

 از که عاشقى اگه نبودم تو میکنه و هرکارى عشق جادوی:اقاجون_

 نىک عوض و ارشام میتونى تو مطمعنم من کن عاشقش,میخونم چشمات

 شده گم مدتهاست که ارشامى همونى بشه

 نشد رفتم راهى هر از نیست بامن دلش ارشام نمیشه اقاجون نه_

 ىمیتون که دارم ایمان بهت کردى انتخاب اشتباه راهتو پس:اقاجون_

 اینجورى دارى ضعف برابرش در بفهمه نزار کن پاک اشکاتو حاالم

 نمیبینه تورو و میکنه قلبه احساسش بر غرورش

 کجاید شما بابا,یسناااا جون اقاااا:ارشام_

 اقا ان خونه کتاب:الهام_

 ردک باز و در ارشامم موقع همون که کردم پاک دست پشت با و اشکام

 ....هک گفتین یسنا به اقاجون,کردین خلوت که ممیبین به:ارشام_

 گفتن بله_
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 کنم عوض و لباسام برم من بدین اجازه اگه اقاجون

  دخترم برو نمیخواد اجازه:اقاجون_

 ینهای تو بخودم,بخوابه چشمام ورم از شاید تا زدم اب چندبار و صورتم

  کردم مقایسه سونیا با و خودم و شدم دقیق

 چى اون نبود من از بهتر دختر اون چیز هیچ دممیکر قیاس هرچى اما

 میشه جذبش ارشام که داره

 بگم من اقااااا:وجدان_

 دیگه کارت رد برو نمیکنى ولم اینجام,مزاحم شد پیدا تو کله و سر باز_

  کنم کمکت اومدم:وجدان_

 چطورى بگى میشه جدى_

  عشق جادوى گفت اقاجون که همون:وجدان_

  عشق معجزه

 و نفرت حس توى هنوز که درحالى کنم استفاده ازش ممیتون چطور

 افتادم گیر عشق

 

 ارشام
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 خوابم خستگى تموم با من اما بودى گذشته نیمه از شب

  بودم یسنا حضور محتاج چمه میدونستم,نمیبرد

 ارومم سیگارم دیگه نداشت فایده اما زدم سیگارم به محکمى پک

  کردم خاموش سیگارى جا تو و سیگار,نمیکرد

 دز سرم به چندبار کردم هام ریه وارد و بیرون هواى تراس سمت رفتم

  میشدم پشیمون بعدش اما اتاقش توى برم

 ثباع که چشمام جلو اومد یسنا چهره نیاز اوج تو که افتادم دیروز یاد

 بش تا و بیرون زدم خونش از خراب باحالى و بزنم کنار و سونیا شد

 کردم گردى خیابون

 براش خواستم شد خراب همچى دید رو سونیا تارموى یسنا وقتى اما

 مانعم تىلعن غرور بازم اما نیوفتاده بینمون اتفاقى هیچ که بدم توضیح

 شد

 از و مزد دریا به و دل اخر,بشم بیخیالت نمیتونم که دارى چى تو دختر

 اتاقش سمت رفتم و بیرون اومدم اتاق

 کشیدم و دستگیره مارو نشنیدم صدایى وقتی در به چسبوندم و گوشم

  بود خوابیده تخت روى بمن پشت داخل رفتم و پایین

 دهخوابی معصوم چقدر دیدم خوابشو در غرق صورت که نزدیکش رفتم

 کنى نگاه بهش ساعتها دوستدارى که جورى
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 شهن بیدار که جورى دست پشت با و زدم زانو تختش کنار زمین روى 

 نبود از من که درحالی خوابیده راحت چه,شدم گونش نوازش مشغول

  نمیاد بچشمام خواب اون

 بدم دستت از اینکه از میترسم دارم بهت که حسى این از یسنا_

  باهامه هنوز گذشتم سایه,میترسم

  بیرون رفتم و شدم خیره یسنا به نفرت با بدم خاطرات بایاداورى

 نمیذارم نههههه بخورم شکست دوباره نمیذارم نه

 

 یسنا

 فتهر ارسالن بابا همراه اقاجونم بود رفته ارشام شدم ربیدا وقتی صبح

  دکتر مطب بودن

 کرده سرگرم خونه باکارای خودشو اونم که بودیم الهام و من فقط

 اومد در صداى که کردم مى پایین و باال و کانال داشتم,بود

 برس بکارت تو میکنم باز خودم_

 بشمتعج قیافه با کردم باز که و در,رفت و گفت چشمى بیحرف الهام

 زد و همیشگیش لبخند  بعدش اما شدم رو روبه
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 هک شده ما نصیب افتخار این که اومد در طرف کدوم از افتاب:اشکان_

 میکنه باز برامون و در کوچولومون شاگرد

  استاد السالم و علیکم_

  بگید بمنم شدید متوجه اگه شما واال نمیدونم

 کتابمون و درس سر بریم حاالم نکن شیطونى:اشکان_

 که رو اونجایى حرفاش پایان و میدادم گوش حرفاش به داشتم دقت با

 میداد توضیح برام حوصله با  که میگم بهش و نمیشدم متوجه

 ,جلسمون این درس از اینم خب:اشکان_

 اداست نمیشید خسته شما,میکرد گریه مخم داشت دیگه اخششش_

 شیطونم که تو لمث کوچولى شاگردى به دادن درس از من:اشکان_

 نمیشم خسته هست

 کوچولو گفتید که باز_

  میدید حرص و من میاد خوشتون

  میشه دیدنى قیافت واقعا چون اره:اشکان_

 استااااااد_

 جووونم:اشکان_
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 خداحافظى باعجله چون جاخورد انگار خودشم کردم هنگ حرفش از

  شد چش اى دفعه یک رفت و کرد

 که الهامم نبود اقاجون و ارشام از خبرى هنوز اما بود عصر نزدیکاى

 رفت ظهر همون

  بود سررفته حسابى حوصلم

 دادم جواب گوشیم,شنید و صدام خدا انگار

 خودمون فرارى استاد سالم به_

 خودم شیطون شاگرد به سالم:اشکان_

 داشتین کارى,استاد خوبید_

 برام کارى کنم عذرخواهى ازت رفتارم بخاطر خواستم اره:اشکان_

 رفتم باعجله که اومد پیش

 ردمک تعجب رفتارتون از کمى فقط نبودم دلخور ازتون اولشم از من_

 همین

 میزنى حرف راحت اینطور که نیست خونه کسى انگار:اشکان_

 هسررفت حوصلم بیکارى از منم بیرون از برنگشتن هنوز درسته_

  کنى قبول اگه البته دارم پیشنهاد یک:اشکان_

 استاد بگید خب ا_
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 واستمخ بیکارم منم راستش,دارم اسم من نکن استاد استاد اونقدر والا_

 بخوریم باهم و شام بدم پیشنهاد

 چى بیرون رفتم اجازش بدون بفهمه ارشام اگه,بگم چى االن من

 میدم بهتون خبرشو_

 خبرتم منتظر من اوکى:اشکان_

 رد هربار اما گرفتم و ارشام شماره کردم قطع و تماس اینکه بعداز

 معلوم باز هوس مردک,خاموش گفت گرفتم که دوباره داد ماست

 گورى کدوم نیست

 زیاد,اینجاست دیگه ساعت یک تا گفت اونم میام که دادم اس اشکان به

  بشم اماده اتاقم سمت رفتم نداشتم وقت

 اومدم خونه از و برداشتم و کیفم انداخت گوشیم به که تکى با

 پایین اومد ماشینش از من دیدن اب نشسته ماشین تو که دیدمش,بیرون

 مادمازل بفرمایید سروقت درست:اشکان_

 ریمب کجا دارى تصمیم حاال خب,نیست خبرى که سالم از معمول طبق_

 وشتخ ببینیش اگه مطمعنم که میشناسم و جایى یک من خب:اشکان_

 میاد

 استاد بریم کن اتیش پس_
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 اونقدر ودب نگذشته خوش بهم اینقدر تابحال بود عالى برد که جایى واقعا

  کردم خالى و مدت این هاى عقده که خندیدم اشکان حرفاى از

 کردم غلطی چه فهمیدم تازه نگهداشت که  خونه جلوى

 چنده ساعت_

  چطور شبه۱۲:۲۲ ساعت:اشکان_

 خوشگذشت خیلى امروز بابت مرسى,هیچى_

  نداشتم ارامش امشب اندازه به عمرم تو تابحال ممنونم تو از من_

 ماشین از کوتاهى خداحافظى بعداز,نمیاوردم سردر هیچ حرفاش از

 رفتم خونه سمت به و شدم پیاده

 بیداد و داد صداى داخل رفتم و کردم باز و در اخرم که بودم دل دو

 میومد ارشام

 میشه پیداش باشه هرجا پسر باش اروم:اقاجون_

 !?کردین نگاه و ساعت اقاجون باشم اروم چیو چى:ارشام_

 سالم_

 دخوابون محکم و رسوند بهم و خودش ارشام سمتم برگشتن باصدام

 حفظ و تعادلم نتونستم که بود زیاد اینقدر ضربش شدت گوشم زیر

 زمین روى شدم پرت و کنم
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 هااااان بودى گورى کدوم حاال تا:ارشام_

 عوضى بودى کجا خارج دسترس از میگرم تماس باهات هرچى چرا

 گرفت و جلوش اقاجون که کنه لهحم سمت خواستم دوباره

 چى ها بازى دیوونه این باش اروم,ارشام میکنى چیکار:اقاجون_

 ونمبد نباید من بمن بدین و حق,شماست تقصیر همش اقاجون:ارشام_

 نداد خبر یک که بود گورى کدوم شب موقع این االن تا زنم

 بودى کجا بگو خودت دخترم:اقاجون_

 چىهر اما بگم بهش که زدم زنگ ارشام به بودم دوستم پیش اقاجون_

 دز زنگ میگه که گوشیمم,کرد خاموش بعدشم زد تماس رد زدم زنگ

  نبردمش باخودم اصال من

 قفل پشت از و در و اتاقم به رسوندم و خوندم و نکردم صبر دیگه

 دست جاى و بود شد پاره لبم گوشه ارایشم میز جلوى رفتم,کردم

  بود مونده صورتم روى ارشام

 قیافه بااین قرار من و ارام عقدکنان فردا امروزم خوشى از اینم هه

 این زا بدتر بالیى چه نبود معلوم واال بود اقاجون اوردم شانس حاال,برم

 میاورد سرم

  اومدم بخودم ارایشگر صدای با
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  شدى ماه چقدر عزیزم_

 بودىک تونستم ارایش کمک با و بودم شده زیبا خیلى میگفت راست

  بپوشونم هارو

 لهاما همینطور اونم نزدم ارشام با حرف کلمه یک بیدارشدم که صبح از

 میاد ارایشگر ساعت فالن بگه که فرستاد و

 

 ارشام

  است اماده همچى داداش سالم الو:سهیل-

 هیچى نگران چیدن عمارت تو و عقد سفره راحت خیالت داداش اره_

  نباش

 میکنم جبران داداش نوکرتم:سهیل_

 برس بکارات برو پسر رسیده مار به وت از_

  کردم قطع سهیل با و تماس

 برم میتونم شد تموم من کار ببخشید:ارایشگر_

 ببرید تشریف میتونید کردم حساب رو هزینه قبال,اوکى_
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 کار بخاطر اما ببینمش و برم دوستداشتم خیلى ارایشگر بعدرفتن

 بودن وناقاج دیشب اگه مطمعنم  ببخشمش نتونستم هنوز دیشبش

 میاوردم سرش بالیی

 بریم ام اماده من:یسنا_

 کردم نگاش صداش شنیدن با

 دست بهش میترسیدم که جورى بود شده خواستى و زیبا چقدر

  کنم تحمل امشب بتونم خداکنه,بزنم

 دارىبرنمی هات شونه از صاحبتو بی شال رفتى که اونجا بیوفت راه_

 افتاد

 باشه:یسنا_

  خوبه_

  بودن نیومده سهیل و ارام هنوز اما بود  هشد شلوغ عمارت

 هیلس کردم فکر خورد زنگ تلفنم باز که میگفتم امد خوش داشتم

 اومده عاقدم پس کجایی داداش الو_

 عادت ما نداره عیب البته نکردى دعوت مارو چرا مبارک به:ناشناس_

 بریم جایى دعوت بدون همیشه داریم
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 ودتوخ که هستى کى اصلن?نمیگى خواستتو چرا عوضى میخواى چى_

 نمیدى نشون

 زیبایى زن بگم خواستم فقط بگم اینارو نزدم زنگ:ناشناس_

  هشد گیر نفس زیبایش حسابى لباس این با امشب خصوصا,دارى

 اشغال نمیدى نشون خودتو چرا اینجایى حرومزاده بفهم دهنتو حرف_

 سایه هب سایه گفتم نمیکنى فکرشم که نزدیک اونقدر اااره:ناشناس_

 کجاست ببین بگیر زنت از خبر یک راستى,باهاتم

 یسنااا خدااا واااى

 سالن دادن و ارام و سهیل امدن خبر لحظه همون که کردم قطع و تلفن 

  شد شلوغ و

 دارهن امکان نه کجاست,نکردم پیداشت جمعیت بین گشتم و  هرجااااا

 چشم هرچى اما بودم یسنام از ردی دنبال و میزدم کنار و جمعیت

 نمیدیدمش میگردونم

 نبودش از داشتم میکردم نگاه عمارت سالن دور تا دور ها دیوونه لمث

 ,دیدمش  باالخره که میشدم ناامید

 انگار نه کردم بسته و باز و چشمام نیست خیال اینکه از اطمینان برای

 خودش این و نیست خیال



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  688

 

 داور حرفش به و شد راهش سد  مردى که سمت این میومد داشت

 و مرد اون رسیدم وقتی اما رفتم سمتشون همین برای شدم کنجکاو

 ندیدم

 میزنى نفس نفس چرا ارشام خوبه حالت:یسنا_

  سوالش به توجه بی

 میگفت بهت چى میزدى حرف باهاش که بود کى مرد اون_

 هیچى:یسنا_

 ونجشنم تو نتونسته که کرد عذرخواهى ازم دوستاته از یکى گفت 

 سربزنه بهمون بزودی قرار اینکه دیگه و کنه شرکت

 گفتم نگهبانا همه روبه بیرون زدم عمارت سالن از, خودشه لعنتى

  بود چنگم تو لعنتى بگردن و اطراف

 ناشناس از تماس باز

 میکشید خط عصابم رو بیشتر بلندش ی خنده دادم جواب وقتی

 رشاما میکرد و فکرش کى,گرفتم قرار یراثت تحت واقعا واى:ناشناس_

   نبالد حیرون و اشفته اینطور امروز بزرگ شایانفر ارشد نوه شایانفر

 بگرده دخترى یک

  نمیاى بیرون لونت از و نمیدى نشون خودتو چرا فطرت پس_
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 مراقب بیشتر میدم اخطار یک فقط وقتش به هرچیزى:ناشناس_

 بیارمش چنگ به که اونروزى اما گذشتم ازش و امروز باش عروسکت

   نمیگذرم ازش

 از هک عمارت باغ هاى ریزه سنگ رو کوبیدم و گوشی زیاد عصبانیت از

 شد جلب سمتم به هم توجه که کرد ایجاد بدى صدای برخودش

 که تممیگش یسنا دنبال چشم با رفتم داخل سمت به نگاهاشون بین از

 بود ایستاده  نشسته جایگاهش تو که ارام کنار

 سرها همه بود  مزخرف صداش العاده و فوق که دختر یک باصداى

  من سمت برگشت

 بخونید رو خطبه حاال,خانوم عروس برادر از اینم اقا حاج:دختر_

, رفتم شونبسمت لبخند تا میخورد کجى دهن به بیشتر که زورکى لبخند

 ارام هم شد بلند سهیل هم احترامم به

 گرفتم فاصله ازش کردم بغلش مردونه و دادم دست سهیل با  

 به تودنیا بارونى چشماش بفهمم روزى اگه کنى بختشخوش بده قول_

 میکشم اتیش

 رمنمیذا,میذارم مایه براش جونم از کنم خوشبختش میدم قول:سهیل_

 بیاد هاش ابرو به خم
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 از و صورتش اجزاء تک تک و ایستادم ارام مقابل,داشتم اعتماد بهش

 بود شده خواستنى چقدر بود کرده تغییر چقدر گذروندم نظر

 به االن چقدر که خوندم چشماش از شد نمناک خوشگلش ىچشما

 ردمک باز براش و اغوشم منتظر جمعیت به توجه بدون داره نیاز اغوشم

 بغلم تو انداخت و خودش که

 کتم اینکه از ندادم اهمیت,میزد چنگ و کتم کوچیکش دستاى با

 بشه اروم میخواستم فقط میشه چروک

  ارام:سهیل_

 همه که نداره گریه فداتبشم الهی,کنى شتموم نمیخواى,خانومى

 منتظرن

  اشک قطره هر با که ارام عاشق چقدر تا فهمید میشد سهیل حرفاى از

 قلبم نبودش فکر با امروز که یسنام عاشق منم یعنى,میشد تاب بی ارام

 ?عاشقى راتاث اینه,شد بیقرار

  کردم نگاه ارام به

  داداش خوشگل نکن گریه_

 وشبختخ عزیزم بشین برو نداره و جنبش عاشق اقاى این نمیبینى مگه

  بشى
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 بودنت بخاطر داداش مرسی:ارام_ 

 ندنبخو کرد شروع عاقدم,گرفتم قرار یسنا کنار و زدم بهش لبخندى

 عقد خطبه

 دراومد من عقد به یسنا که اونروزى به پرکشید ذهنم عاقد باصداى

 شد انجام ونیقان و واقعى چى همه اما بود صورى ازدواجمون درسته

 شد خارج دهنم از اختیار بی یهو

 دارى زندگی برای تصمیمی چه قرارداد پایان از بعد_

  ادما همه لمث معلومه خب:یسنا_

 ودباوج کسی میدونم بعید اما خانواده تشکیل و ازدواج راجب منظورم_

 سراغت بیاد سیاهت شناسنامه

 هه:یسنا_

  دخترم هنوز اما هسیا شناسنامم من!!میکنى فکر اینطور چرا

 ویرتص,دختر یک توسط شده فشرده غرورم میکنم حس که بار اولین

  مینداخت تنم به لرز بشه جسمش صاحب من جز کسى اینکه

 ماا میکنم زندانیش عمرش اخر تا باشه شده منه مال یسنا!!نمیذارم نه

 عقد بهخط فهمیدم کشیدن کل باصداى,برسه بهش کسی دست نمیذارم

 شده تموم
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 اهنگ ریتم با و نقصش بی بدن طنازى با که یسنا به نگاهم که رباره

 به نبود خودم دست حالم میکردم مزه دستم توى شراب از میداد تکون

 اهنگ و شد کم نور لحظه همون که بغلم توى کشیدمش و رفتم سمتش

 شد پخش بود تانگو رقص مخصوص که مالیمى

 نزدیکی از وردممیخ تکون ریتم با هماهنگ و شدم نزدیک بهش

  بود کرد ام وسوسه بدجور سرخش لباى بود شد داغ تنم بینمون

 دوباره چرخوندمش و کردم دورش خودم از رسید که اهنگ اینجا به

 نبینمو فاصله این از فهمیدم هاش گونه سرخى از شدم نزدیک بهش

 معذب

 بوسه و بردم گردنش طرف به و سرم کردم خم یسنارو اهنگ اخرای

 جداش خودم از جوون پسراى و دختر جیغ صداى با زدم نىطوال اى

 کردم

 بین زا بود انداخته پایین و سرش خجالت از که دستاشو خونسرد خیلى

 کشیدم بیرون جمعیت

 یدهکش بیرون دستشو اومدیم بیرون رقص پیست از اینکه محض به

 شدم مواجه برزخیش قیافه با که سمتش برگشتم

 تو ماون نکشیدى خحالت,هااا کردى که تو که بود غلطی چه این:یسنا_

 متاسفم برات واقعا جمع
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 قیهب به بوسیدم و زنم نکردم که خالف کوچولو خانوم نباش متاسف_

 بشین نخور حرص اینقدر حاالم مربوطه چه

 عادى امر تو واسه اگه,بکنى و غلطی همچین ندارى حق دیگه:یسنا_

  عادى غیر کامال من واسه

 اخموش چهره به,نبود خودم دست واقعا اما بشه حتنارا نمیکردم فکر

 این هاینک لٽم نه,کردم نگاه بود شده خیره میز به سینه به دست که

 شخود و خودم دست کار امشب تا و کنه دیوونه منو داره تصمیم دختر

 نیست کن ول نده

 برداشتم کردن نگاه از دست سالم باصداى

  ارشام داداش سالم:على_

  دبیرستان دوران ستدو على شناختى

  بلندشدم خاصى شور با

  پسر شدى عوض چقدر نمیشه باورم اصال خودتى واقعا على واى_

 امشب خوشحالم درکل ولى,بیمعرفتى خیلى داداش خودمم اره:علی_

 میبینمت

  نشست که میزمون سر کردم دعوتش و کردیم بغل و همدیگر

 نمیکنى معرفى و خانوم جان ارشام:على_
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  خانوم یسنا بنده انومخ ایشون_

  داداش میگم تبریک بهت نمیشه باورم پسر وااى:على_

 

 یسنا

  کردم اهنگ بهش ارشام دوست فهمیدم صحبتاشون از که پسرى باصداى

 ماش اما خسیس که ارشام,داداش زن خوشبختم دیدنتون از خیلى:على_

 کنید دعوت و من شب یک باید ازدواجتون بخاطر

 زا میشیم خوشحال نه که چرا البته,خوشبختم اشناییتون از منم_

 اومدنتون

 نکردى ازدواج کن تعریف تو,بودى پروو اولشم همون از:ارشام_

 نگرفتى خارجى زن اب اونور,هنوز

 کرد اى خنده تک

 از داداش ولى کرد کچلم مامانم نگرفتنمم زن همین بخاطر نبابا:على_

   سرکش دختر یک گیره دلم پنهون چه تو

  اووووو:ارشام_

 رچهه تکلیفت تا نمیزنى دختر اون به دلتو حرف چرا خب بله توام په

 بشه معلوم دلت با سریعتر
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 نباشه باهام دلش میترسم داداش نیست اسون:على_

 ىزد دلتو حرف اگه,بترس چیزى از نباید عاشق ادم بزن دلتو حرف_

   تىنیس دلت مدیون میدونى دیگه چون نباش ناراحت شنیدى رد جواب و

 ندادیم وشکستنش قصد هیچکدوم که شد سکوتى بینمون مدتى حرفم از

 امارشاا امااااا دختر اون فکر تو فهمیدم و على بودن فکر تو هردوشون

 سونیاست دختر اون یعنى فکرکى تو نمیدونستم اون

 ناال از, برم همراهشون که نذاشت ارشام بود فرودگاه توى اقاجون االن

  شد چشمام مهمون شکا دوباره شدم دلتنگش

 رشاما حتما برد خوابم کى نفهمیدم اصال کردم باز و چشمام در باصداى

 ومدما پایین ها پله از نشدم سروضعم متوجه که بودم گیج اونقدر اومده

 خوابیدم من چقدر بود عصر۰ ساعت

 مداری باهم حساباى یک شما و من کنم فکر کوچولو خانوم خب:ارشام_

  کنیم حساب فیهتص وقتشه,نههه مگه

  نلرز صدام کردم سعى و دادم قورت ترس با و دهنم اب

   ااا..ی...ب ارشام ببین_

  افتاده اتفاق هرچى تابحال م..ی..ن...ک فراموش
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 ونمنمیت و دارم قوى حافظه من اینکه!!?کجاست مشکل میدونى:ارشام_

 کنم فراموش و چیزى

 وىت نفس عدیشب کار با که زد پزخندى که شدم خیره بهش باترس

  شد حبس سینم

 ...... میکنى چیکار دارى نههههههه ارشام_

 میدادم انجام پیش وقت خیلی باید که و کاری همون:ارشام

 نه مگه نمیکنى اینکارو تو نه...ن_

 اومده بند ترس از زبونم,کرد یخ تنم که کرد هیستریکى خنده

 پر ظرفیتم نه یکى این خدایا,بود

 فقط نمنمیک کارو این کردى فکر حسابى چه رو گىب میشه دقیقا:ارشام_

  خشنم رابطه تو چقدر من که فهمیدى قبلى رابطه از

 یشدم نزدیک بمن که همونطور و دراورد تنش از حرکت یه با تیشرتشو

 کردممی دنبال حرکاتشو تمام باچشمام,برد کمربندش سمت دستشو

 پرکشید کارش این با داشتم که امیدیم ذره یک اگه

 و رمس کاناپه روى افتادم و کرد گیر پام که رفتم عقب,عقب نقدرای

  یدمد سرم باالى داشت لب به پزخند که درحالى و ارشام که بلندکردم
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 وت قلبم,دراورد شلوارشم که بودم فرار راه دنبال,شدم مچاله خودم تو

  درمیومد داشت سینم

 کوچولو خانوم چى:ارشام_

 میده تدست کار زبونت گفتم!!!?ترسیدى

 با بیحرکت فقط بدم نشون خودم از نمیتونستم العملى و عکس هیچ

 شاید که شدم خیره بهش بود باریدن اماده هرلحظه که ای چشماى

 بیاد رحم دلش

 ابجاىن انتظار فهمیدم شدم مواجه تفاوتش بی و سرد باچشماى وقتى اما

  داشتم

 شد خم صورتم رو و گذاشت کنارم دستاشو

  دوستدارم چشماتو توى ترس!!ترسىمی وقتی:ارشام_

 اما ودب بیحرکت اولش گذاشت لبام رو و لباش حرفش شدن تموم بعد

 ددر لبام جورى شد لبام زدن مک مشغول خاصى ولع و خشونت با بعد

  گرفت

 چشماى تو, زدم و حرف این چرا نمیدونم کرد جدا لبام از که و لباش

 گفتم میزد مج درش خواستن که خمارش

 باش نداشته کاری باهام مارال مامانت خاک ارواح تورو ارشام_
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 گرفت چنگش تو و موهام شد عوض نگاهش رنگ انیهد ثچن درعرض

  زد نعره صورتم تو و

 بیارى زبونت به و مادرم اسم کردى جرات چطور عوضى هرزه:ارشام_

  میکنم حالیت

 نمک باز لب خواستم تا,زمین رو کرد پرتم و  کشید منو موهام همون از

 بندکمر با که کردم نگاه ارشامى به و زدم جیغ دردش از سوخت پشتم

 ایستاده سرم باال دستش توى

 عوضى هرزه نکنى و جراتى همچین دیگه که میکنم کاری:ارشام_

 التماس میزدم جیغ درد از باالرفت کمربندشم شد تموم که حرفش

 ,بود شده کر ارشام اما میکردم

 باحال و من و کشید کارش از دست که بود ضربه چندمین نمیدونم

 الشت داشتم,بدم تکون و بدنم نمیتونستم درد از گذاشت تنها خرابم

 و موهام داره کسی کردم حس که خودم کردن بلند براى میکردم

 میکنه نوازش

 حس دوم بار براى دستشو حرکت وقتى اما زدم توهم کردم فکر اول

 برگردوندم بود سختى به و سرم کردم

  نشناسم شو ماه صورت میشه مگه!!خودشه,نداره امکان من خداى نه

 طلوع مامان_
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  خودتى که بگو!!نه مگه خودتى

 اشک قطره اولین خوشگلش چشماى از که زد تلخى لبخند  روم به

  چکید

  گرفت و دستم که کردم بلند کردنش پاک براى دستمو

 نمیزنى حرف چرا مامانم_

 شده تنگ صدات براى دلم امبر بزن حرف!فداتشم قهرى باهام

 صداتم محتاج,کن صدام,مامانم

  کردم گریه پاش به پا منم که گرفت شدت اشکاش

 همش اینا بگو میگیره اتیش داره دلم یسنات جون بزن حرف مامان_

 کابوسه یک

 نمیذارم تنهات باهاتم همیشه بدون مامان یسنا: طلوع مامان_

 تدوس اینجارو ببر باخودت نمم,میترسم من نذار تنهام نرو مامان نه_

 ندارم

  میشد خارج دیدم از داشت

   منتظرت یکى عزیزم برو:طلوع مامان_

 خورد تکون بخدا اقا,خورد تکون پلکاش اقااااا:الهام_

  شکرت خدایا:ارشام_
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 وزر و حال عثبا که دیدم و کسى نگران چشماى کردم باز که و چشمام

 ,االنمه

  بیرون برید_

 .....نم ببین:ارشام_

 ببینم و هیچکدومتون خوام نمی,برید گفتم_

 ارقر'فرستادم پس نخورده دست و اورد برام شام برای الهام که غذایی

  بیاد پیش چى نامعلوم رابطه این ته

 مامانش رو چقدر کرد رم یکدفعه اوردم و مامانش اسم وقتى چرا

 داره دوستش خیلى حتما نگفتم چیزى من بااینکه حساس

 اون از استفاده با چون بودم مدیونش اما بودم خورده کتک بااینکه

 کنم حفظ و دخترانگیم تونستم

 هک جواب بودم دودل;برداشتمش تخت کنار از گوشیم ویبره باصدای

 مباز تنهایی خونه خودم کوچولوى شاگرد به سالم(:ارسین)اشکان_

 شیطوون

_...... 
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 بخاطر بدال بزنم حدس بزار..نمیدى جواب چرا(:ارسین)اشکان_

 پشت از و میخورى حرص دارى کلى االن گفتم بهت که کوچولوى

 میکنى و من کله دارى گوشى

 خودش راه بغضم دوباره نداره غمى هیچ که انگار,بود شاد صداش چقدر

 کرد پیدا و

 اشکاااان_

  کنم سح تعجبشو میتونستم ام گوشى پشت از شد ساکت چندلحظه یه

  یسنا جونم:اشکان_

 دش نگران لحنش که شکست بغضم کرد صدا و اسم حساسباا چقدر

  چیشده میگى رسید لبم به جونم دختر شد چى:اشکان_

 زد زنگ دوباره که کردم قطع و تماس کنم تحمل این از بیشتر نتونستم

  کردم خاموشش و زدم تماس رد که

 بعد هفته یک

 هشد بهتر هام کبودى میگذره اتفاقاش و نحس روز اون از هفته یک

  کردم حبس اتاق توى و خودم همچنان من ولى

 اشباه که اونشبى فرداى که شنیدم الهام از اما ندارم خبرى اشکانم از

  سفر رفتم بود گفته  ارشام دستور به الهام که اومد زدم حرف
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 بودن واضح اما شنیدم بیداد و داد صداى که میکردم جمع و موهام داشتم

 کردم نگاه و پایین ها پله ىباال از و کردم باز و اتاق در

 اینکه نه

 که گفتم,ببرید تشریف لطفا میکنید شما چکارى این صادقى اقاى:الهام_

 برنگشتن مسافرت از هنوز اقا و خانوم

  نکن سرهم من واسه دروغارو این اینقدر خانوم کن بس:اشکان_

 و دز دور و الهام اشکان که سمتم برگشتن هردو که زدم صداش ناباور

 تو کشید محکم و من رسید که بهم اومد یکى دوتا هارو پله دو با

 اغوشش

 اغوش این به خودمم چون نکردم اعتراضی اخیر اتفاقات این بخاطر

 کرد تر تنگ و اغوشش که فشردم و خودم اغوشش تو داشتم نیاز

 ارشام و شد باز بدى باصداى در لحظه همون که کشید عمیق نفس

 ارشام حضور متوجه هنوز اشکان اما اخلد اومدن گنده مرد دو بعدش

 بود نشده

 ارسین کنار بکش من زن دور از یفتوکث دستاى:ارشام_

 !!!!!!ارسین
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 مارو کرد جدا خودش از و من اشکان,ارسین گفت اشکان به ارشام االن

 بشنوم من فقط که طورى

 وزاىر بهترین کنارت مدت این اما دروغم بخاطر یسنا متاسفم:ارسین_

 دارم دوست خیلى,گذروندم و زندگیم

 

 آرشام

 بود على چهره اون بعد خورد در به ای تقه که بودم کنفرانس اتاق توی

 شد نمایان که

 نمیخواى مزاحم داداش سالم:على_

  بشین,کردى ما از یادى عجب چه,مراحمى داداش حرفى چه این_

  فتمگ داشتم کار اطراف این نیستن بیمعرفت شما لمث که همه:على_

  بزنم بتو هم سرى کی

  داداش قربونت-

 قهوه یا چاى بیارن بگم میخورى چى

 گرم دمت داداش نه:على_

 دختر با مالقات قرار برام مامان برم باید ببینم خودتو اومدم فقط

 داده و همسایمون
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   داداش باشه مبارک.افتادیم عروسى شام یک په اوووووووو_

 حاال میکنى گریه مبحال ببینى دختر اگه مبارک چى چى:على_

 چطور ارسین با رابطت ارشام میگما,بگذریم

 گفتم سردى لحن با و دادم ابروهام به کورى گره اسمش شنیدن با

 شده چیزى چطور_

 ....تو از ازش,بود اشفته زدم سر بهش که دیروز اخ نه:على_

 کهA اون پس خارج نرفته پس تهرانه ارسین,نشنیدم چیزى دیگه

 بود ارسین میداد پیام سونیا به اونروز

  برادرم نفهمیدم احمق من چرا

 میزنم صدات دارم بار ده داداش کجاى:على_

 گفتى چیزى جانم.جان على شرمنده_

 داداش من با ندارى کار میرم دیگه من که گفتم:على_

 بجز کردم مرخص و شرکت کارمنداى و پرسنل تمام,رفت که على

 از همونجا که بلندشد جاش زا که کردم باز محکم و اتاقش در,زمانى

 میز رو کوبیدمش و گرفتم یقش

 نکردم کارى که من میکنید چیکار ارشام اقاااا:زمانى_
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 بدون میپرسم که و سوالى هر ببین,خوردى اضافى گوه زمانى چرا_

 بیارم بحرفت چجورى بلدم خوب واال میدى جواب اى اضافه حرف

 اقااا میدم ل....و....ق:زمانى_

 ??نه مگه من برادر ارسین نهمو اشکان_

 که بزنم دومى خواستم دهنش تو کوبیدم مشت با که نداد جواب

 نزن کردم غلط.میگم و همچى اقاا میگم:زمانى_

 دیونم خوردم دست رو اینکه تصور میشدم تر عصبى حرفش هر با

 بیان دادم دستور بادیگاردام به.رسیدم جنون به که جورى میکرد

 خونه رفتم باهاشون

 نکنه ممیشد نابود داشتم دیدم عوضى اون بغل تو یسنارو رسیدم تىوق

  باشه شده ارسین عاشق یسنا مدت این تو

 ارسین کنارررر بکش من زن دور از یفتوکث دستاى_

 ها لهپ از که کشیدمش پشت از و رفتم سمتشون که نکردن حرکتى

 و بردم هجوم سمتش و ندادم اهمیت میومد خون سرش از زمین خورد

 میدادم فحشش و میزدم صورتش تو مشت با

 عشق بازى تو بدون اما دارى حق بده فحش بزن داداش چى:ارسین-

  باختى تو



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  716

 

 رمغرو یسنا باحرف ولى نداشتم باور,زد  نعره  درون از غرورم باحرفش

  شکست

  خوبى ارسین,عوضى کشتیش کن ولش:یسنا_

 التح توهمون کنهمی نگاه بهم لبخند با دیدم که کردم نگاه ارسین به

 براى بود خیس چشماش کردم نگاه بهش,زد زانو کنارش اومد یسنام

 کىی واسه که چشمام این عاشق میکنم اعتراف من باختم من خدا رقیبم

 نکن و اینکار بامن سخته مرد یک براى خدااا,بارونى دیگه

 ستورد بادیگاردادم به و بلندشدم,بده شکستم عشق بازى تو نمیذارم

 هک یسنایى دست خودمم وقتش سر بیام بعد تا ببرن و رسینا دادم

  اتاقم سمت بردم و کشیدم میزد صدا و ارسین اسم داشت

 ممیخواست کردم قفل درم اتاق تو کردم پرتش رسیدیم که اتاق به

 الحا نمیذارم اما جسمش به تجاوز با شده کنمش خودم زن عملن امشب

  بشه اى دیگه کسه مال شدم عاشقش که

  دادم جر و گرفتم دستم تو و لباسش یقه کردم بلندش و طرفش فتمر

 تخت سمت دادم هولش طاقت بى,شد دیده بلوریش سفید بدن که

 تخت از و داد نشون واکنش من از زودتر بزنم خیمه روش خواستم تا

 پایین اومد
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 ىعصب حالت با و ایستاد جلوم که بود اون بود شده عوض جاهامون حاال

  کردم هنگ کارش از که داد رج و سوتینش

 میخواستىن همینو مگه دیگه بیا منتظرى چرا! ?میکنى نگاه چى به:یسنا_

 ,بگیر ازم اونم مونده همین فقط برام

  بود اون با حق بزنم که نداشتم ام حرفى البته نگفتم چیزى

  هن قلبم اما بشى شاید جسمم مالک کارت این با بدون فقط:یسنا_

 این ایبر فقط بکنم میخواستم ام کارى اگه من خواستمنمی و این من نه

 نتخابا اشتباه و اینبار میفهمم حاال اما باشه خودم مال میخواستم که بود

 نمیشه انجام زور با عالقه و عشق کردم

 مالفه نمک نگاه برهنش بدن به اینکه بدون و برداشتم تختو روى مالفه

 انداختم هاش شونه رو

 من شون متنفر من از لطفا,بشم بیدار باحرفات شدى عثبا که ممنون_

 ....فقط

 زنگ و شدم خارج عجله با اتاق از و بدم ادامه و حرفم نذاشت غرورم

 محافظام به زدم

 ?است اماده چى همه_

  کنید اماده و پذیرایى وسایل میام دارم من اوکى
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 شدم عاشق که حاال نمیذارم,مونده راه خیلى هنوز داداش کن صبر

  بگیرى ازم عشقمو

 

 یسنا

  میکردمن فکر زمین رو افتادم  زانو با و شد سست زانوهام  رفتنش از بعد

 شکرت خدایا بکشه کنار

 شدستا جاى و گذاشتم انداخت شونم رو ارشام که اى مالفه رو و دستم

 کردم لمس و

 امارش نه,بیار سرش بالیی ارشام اگه بردم یاد از بکل ارسین خدا واى

 خونیش برادر ارسین تازه نیست کش ماد باشه هرچى

 همب خاصى حس کرد اعتراف  بمن نسبت عشقش از وقتى چرا نمیدونم

 شدم شکه فقط نداد دست

 

 ارش

 ارمد بده المصبو جنس اون,میکنه درد بدنم نوکرتممم بابااا:بیژن_

 میمیرم
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 ها چهب بگم یا دهنتو میبندى,میکنى زر زر دارى دیروز از خفشو:رضا_

 ببندن

 مواد اون د خراب حالم چقدر نمیبینى مگه نامسلمون اخه د:یژنب_

 شم خفه تا بده کوفتى

 کنید پذیرایى ازش ها بچه,دین از میدونه چه معتاد ادم یه د:رضا_

 قتشو میخواستم همین,زدنش و بیژن سر ریختن ها بچه رضا دستور به

 یرمگب ازش یسنارو انتقام شد تموم کارم که بعد و کنم استفاده ازش

 چخبره اینجا_

 دهخزی حالت با اونم کردن خالى بیژن دور ها بچه بقیه و رضا باصدام

  بپام افتاد میکشید زمین رو و خودش که درحالى

 بهشون هرچى که اینام خراب حالم من قربان اومدى شد خوب:بیژن_

 کردم الشم و اش زدن االنم نمیندازن رام میگم

 جلوش بنداز رضا_

 .. .قربان اما:رضا_

 دهب انجام گفتم که و کارى,باشم داشته اگر و اما کارم تو نمیاد یادم_
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 صندلی رو رفتم منم بیژن جلوى انداخت و مواد و گفت چشمى رضا

 یادب خواست چالوسى براى شد تموم کارش وقتى نشستم مخصوصم

 ندادن اجازه ها بچه که سمتم

 اوووو:بیژن_

 ببوسم و دستشون خواستم فقط خب خیله

 خواستم ازت چى و گفتم چى بهت اول روز میاد ادتی_

 مو به مو یادمه خوب اقا بله:بیژن_

  کن اماده ماه اخر براى خودتو رسید وقتش االن خوبه_

  چکارى براى قربان نباشه جسارت:بیژن_

 جشن تو و دختر این میخوام.نداره عیب اما میپرسى سوال زیاد_

 بفهمه کسی اینکه بدون بدزدى عروسى

 !!!!!?ربایی ادم:یژنب_

 بده نشونش عکسو رضا,اره_

 دمز پزخند شد خیره عکس به ناباور که گذاشت جلوش و عکس رضا

  اومد حرف به باالخره که

 اینکه......اینکه:بیژن_

  دخترت اره_
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 بیارى برام دخترتو میخوام

 

 بیژن

 دگیشزن تو میدونم که ام تاجایى,نفهمیدم یسنا با و ارش ارتباط هنوزم

 نبود سرىپ

 یسنا منظورش)پولم به و من اینکه مهم ندارم کار اینش به من اما

  میرسونه(

  بیژن هوووى:رثکیوم_

 ازم و جنسام بگم باید که اومدى مواد برا اگه من سراغ باز اومدى  چى

  گرفتن

 نیومدم جنس برا نه_

 بدم نجات و دخترم میخوام بگیرم کمک ازت اومدم

 که و محبى خونه شماره شد راحت خیالم گفتم رثکیوم به که دروغى با

  گرفتم و بودم کرده پیدا

 بفرمایید الو:خدمتکار_

 الو

  خطر در ادم یک جون ضرورى تلفن خط پشت بیاد بگو محبى به برو_
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 کنید صبر لحظه چند:خدمتکار_

  پیچید گوشى توى محکمش صداى که موندم منتظر

 نمیزنى حرف چرا الو:محبى اقاى_

 ,دارى حقم نشناختى محبى جناب سالم به_

 وقت من میکنم قطع و تماس واال اقا کن صحبت درست:محبى اقای_

 ندارم اینکارا براى

 چى باشه خط در باشه نوتم قضا از که ادم یک جون اگه_

 :...........محبى اقاى_

 دستم به ملیارد۴ مبلغ ماه این اخر تا اگه کن باز گوشاتو خوب ببین_

 میکشم وقت فوت بدون به و نوت نرسه

 مو یک اگه دارى چیکار من نوه با هستى کى تو شرف بی:محبى اقاى_

 میکنم جهنم روزگارتو بشه کم سرش از

 اماده گفتم که و مبلغى برو,داریم زیاد زدن حرف  واسه وقت_

 دامادت بیژنم من!کنجکاوى خیلى که حاال  درضمن.کن

 برداشتم یسنارو دهش تا عکس شلوارم جیب از و کردم قطع و تماس

  همین براى مادرتى شکل درست _
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 باش ممنتظر پس برسم پولى به قرار تو از استفاده با اما متنفرم ازت 

 دارم ها نقشه برات

 

 ارشام

 تشصور و سر تمام که کردم نگاه ارسینی به و کردم روشن و سیگارم

 حرص باپزخند و نگفت اخم یک مدت این تمام اون اما بود شده زخمى

 میکرد نگاه و من دارى

 کنید بس_

 یدمرس که قدمیش یک تو برداشتم قدم سمتش,گرفتن فاصله ازش

  کردم خاموشش و زمین روی انداختم و سیگار

 بیرون بکشى زندگیم از پاتو که دادم فرصت بهت ارسین چیع میدونى_

  نتیجش شد این و ندادى گوش تو اما

 پام جلوی انداخت و کرد جمع و دهنش توى خون

 دنز با میکنى فرار واقعیت از چرا,میسوزه حالت به دلم ارشام:ارسین-

 دمفهمی که حاال مخصوصا کنى عوض و دلم خواسته نمیتونى بازم من

 نیست میل بی بمن یسنام
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 تونمن شد ٽباع اورد بجوش و خونم گذاشت یسنا براى که مالکیتى م

  دش پاره لبش که دهنش تو کوبیدم مشت با و کنم کنترل و خودم

 رفح کى راجب بدون,ارسین شدى وقیح و پست اینقدر حاال تا کى از_

 حرف برادرت ناموس راجب راحت اینقدر چطور منه زن اون میزنى

 میزنى

 همچیو من داداش بدونى باید اما اومدى خوب و برادر زن!!!هه:ارسین_

 اما زنت رسما فقط اون,دارم خبر یسنا با رابطتت و تو ازدواج راجب

 نه قلبن و جسمن

 دادم فشار و گرفتم دستم تو محکم فکشو

 تو حاال خورده زیادى گوه کرده سرهم برات و اراجیف این هرکى_

 راه سد که ام کسى,منه همسر قانونی بطور یسنا کن گوش خوب

 میکنم نابودش بگیر قرار زندگیمون

 چی میدونى اما,گرفتم قرار یراثت تحت داج,عالى چه واى:ارسین_

 هک تو نه باخته بمن دلشو اون است دیگه طور واقعیت اسفانهمت

 شوهرشى

 شل فکش دور از دستام

 اشغااااال میگى دروغ دارى نداره امکان نه_

  میکنى فرار واقعیت در هست که چه اون از چرا:ارسین_
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 باز و سرشوخى باهات شده تابحال!!بشه نگرانت دیرکنى شده تابحال

 وقتى شده!!کنه صدا احساس با سمتوا شده تابحال!!بخنده کنه

 بیار پناه اغوشت به گرفته دلش,ناراحته

 سرم تو میخورد پتک لمث حرفاش

 کردم تجربه کنارش در اینارو همه من امااا:ارسین_

 شسمت و دراوردم و اسلحم کنم تحمل نتونستم این از بیشتر دیگه

  گرفتم

 خفشو فقط خفشووووو_

 هشب که عشقى از نمیتونى مرگمم با بدون اما بکش و من اره:ارسین_

 کنى منعم دارم

 که بکشم رو ماشه خواستم

 مامان نفس:مارال_

 جونم مامانى بله_

 ازت چیزى یک اگه مامان ارشام,بشم گلم پسر فداى من ای:مارال_

  کنى عملى بهش میدى قول بخوام

  مامانش به میده مردونه قول ارشام مامانى اره_
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 رادرب مراقب مسافرت رفتم وقتى میخوام, خودم پسر به افرین:مارال_

 باشى خواهرت و

 مامان نفس میدى قول کنن احساس منو نبود  نذار

 برگردى زود مسافرت از بده قول شماهم, میدم قول مارال مامان اره_

 تونه نمی مارالش مامان بدون ارشام

 بهش کردم و پشتم,اوردم پایین و اسلحه خاطرات بایاداورى

 تو تىح نمیخورم شکست بازى هیچ تو من بدونى باید بگى که هرچى_

 جورى میدم عذابت عشقمون با چطور ببین و کن تماشا فقط عشق بازى

 فقط میکشى نفس دارى االنم اگه,بشى پشیمون خودت بودن زنده از که

 مامان بخاطر فقط و

 و سرم نشستم اینکه بمحض,رفتم ماشین طرف به و بیرون زدم کلبه از

  گذاشتم مونفر رو

 دومین این بعدتو شده عاشق پسرت و روزم و حال ببین مارال مامان

  نه یا باهاشه دلش نمیدونه که دخترى عاشق,شده عاشق که بارى

 و دادم رد جواب دختر عالقه ابراز به که میوفتم دانشگاه اخر سال یاد

  کردن مسخرش دانشگاه هاى بچه کل که کردم تحقیرش ام کلى

 گفت اشکیش چشاى مونه با اونم
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 جمع جلوى تو امروز,شایانفر جناب بسپار بخاطر خوب و روز این_

  دادى قرار تمسخر مورد و عشقم

 لشد که کسی دلباخته,میشى دلباخته توام  که میرسه روزى:دختر_

 غرورت شکستن تو شدن له یعنى روز اون و نیست باهات

 

 یسنا

 زنگ ارشام بگوشى ام هرچى,اومدم حموم از که میشه و ساعتى یک

  نیست دسترس در میگه میزنم

 نارسی سر بالیی نکنه میزنه شور دلم چرا نمیدونم,کجاست یعنى

 بهم تمام پروویى با و گذاشت ما خونه تو پاشو فریب با درسته,اورده

 خون به دستش ارشام نمیخوام ارشام برادر اما داره دوستم گفت

 بشه الوده برادرش

 

 یسنا

 لحداق نمونده روتون به رنگ بشین یکلحظه ترخدا جون مخانو:الهام_

 بد حالتون باز الل زبونم میترسم شدید  ضعیف خیلى,بخورین و ابمیتون

 بشه
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 الجرعه و گرفتم ازش شربتو کنم ساکتش اینکه براى

  بیام سرحال شد عثبا شیرینیش,سرکشیدم

 مرسی_

 چهب تىنرف هنوز چرا پس نیست ظهر تا تو کارى ساعت مگه راستى

  نشن نگران هات

 اقا دستور به منم هستن پدرشون پیش ها بچه جون خانوم:الهام_

 دوستون ىخیل معلومه اقا بگم باید خانوم راستش,بذارم تنهاتون نمیتونم

 تا نباالسرتو میومد یواشکى که دیدم چشمام با خودم شبا بعضی داره

  خوبه حالتون بشه مطمعن

 تلخى پزخند به و جاش نکشید طول دزیا اما کردم تعجب حرفاش از

 گفتم کنم عوض و حثب اینکه براى,داد

  نمیره سرکار شوهرت مگه!!هستن پدرشون پیش ها بچه گفتى_

 سوخت براش دلم که کشید هٱ جورى

 بیکارش کار از که صاحبکارشو نده خیره خدا خانوم بگم چى:الهام_

  میخوره بسته در به میگرده کار دنبال ام هرچى,کرد

  کنم درکش میتونم افتادم خودمون یاد
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 امشب من ارشام پیش بره فردا بگو شوهرت به نخور غصه جان الهام_

  میزنم حرف باهاش

  دهب بهت بخواى هرچى انشاءاهلل خدا خانوم ببینى خیر که الهى:الهام_

 ,عزیزم نکردم کارى که هنوز_

  رمبگی هفروشگا از الزم چى ببین اشپزخونه تو برو بیزحمت االنم

 ترمز کنارم که شدم ماشینی متوجه که میکردم نگاه لیست به

 دادم ادامه راهم به همین براى مزاحمه فکرکردم,کرد

 شایانفر خانوم:ناشناس_

 دید که اون اشناست چهرش چقدر صدا سمت برگشتم تعجب با

  سمتم اومد لبخند با ایستادم

 ببینم شمارو زودى این به کردم نمی فکر خوبید سالم:ناشناس_

 ???شما نیاوردم بجا ببخشید,سالم_

 بودم خانوم ارام جشن تو که ام همون من نیاوردید بجا چطور:ناشناس_

 اوردید بجا حاال

 اهااا_

 نشناختمتون که  شرمنده بله

 میرفتید کجا حاال شرمنده دشمنتون:ناشناس_
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 میرفتم فروشگاه داشتم_

  خرید اومدید شما که نیستن خونه ارشام داداش مگه:ناشناس_

 انجام و خریدام من بیاد ارشام تا گفتم منم برنگشته شرکت از هنوز_

 بدم

  اوکى:ناشناس_

 گرانن بزنم زنگ ارشام داداش به من قبلش بریم باهم صبرکنید پس

 نشه

 

 على

 ,میکردم رفک افتاد کوه تو که اتفاقاتى به و بودم کشیده دراز تخت روى

 یب دلم باز که میگیره شکل چشمام لوج ترسیدش چهره بایاداوریش

  بیرون میام نفس فکر از خورد به که اى تقه با,میشه قرارتر

 هدار کرده اى مزه با اخم درحالى سارا دیدم که در سمت انداختم و نگام

  میکنه نگام

  وروجک ببینم اینجا بیا کرده اخم چرا دایى کوچولوى شیطون_

  بهم رسوند خودشو دو با هبالفاصل چون بود همین منتظر انگار



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  721

 

 و من تو میگه راست درسا)ندالى دوشت منو تو موگو راس دسا:سارا_

 (ندارى دوست

 هب کوچولویى فرشته ادم میشه مگه کرده شوخى باهات وروجک نه_

  نداشت دوست شمارو زیبایى

 نیشتممم چوچولو من:سارا_

 (بزرگم خانوم من نیستم کوچولو من)بزرکم خانوم من

 خندید اونم باالخره که زدم اى قهقه شحرف از

 اشتى پس خندیدى باالخره جان اى_

 کالت گفت ژن عزیز الستى,قهلم بات هنوژ من نخیلم:سارا_

 ( داره کارت گفت جون عزیز راستى,قهرم باهات هنوز من نخیرم)داله

 میام االن بگو برو بزرگ خانوم بچشم اى_

 خوش بوى که بیرون اومدم اتاقم از و زدم اب و صورتم رفت که سارا

 بینیم زیر رفت سبزى قرمه

  من خوشگل مادر کرده چه میاد خوبی هاى بو چه,اوووم_

 دلخور ازم هنوزم میدونستم نداد جوابى مامان

 تا خورب کیک با بریزم چاى برات بشین بیا فداتشه ابجى الهی:عطیه_

 بشه اماده غذا
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 مامان کوتهس روز امروز میگماا,داداش دل عزیز خدانکنه_

 جمعش بالفاصله اما اومد کش لباش مامانم,خندید ریز عطیه حرفم از

  کرد

 بگردم دورت اخه,نکن قایمش ها خندیدى که دیدم سرهنگ همسر_

 بامن ازدواج براى مناسب دختر اون بخدا اماااا دلخورى چرا میدونم

 نیست

 کنم تعریف برات بذار اصلن

  بده شالتو عطیه

 رمس رو و شالش صندلى رو نشوندم خودشم و رفتمگ و شالش عطیه از

 عطیه روبه و کردم ناز و صدام,گوشم پشت انداختم و کردم درست

 گفتم

 شکنمب دلتو نمیخوام که اونجا از اما دارم زیاد خواستگار من ناناااا ببین_

 باشیم باهم و مدتى یک میخوام

 بلد دارى خونه راجب هیچى من باشم گفته االن همین از راستى_

 خارج ببرى و من باید هرماهم/باشه تولدم سال به باید مهریمم/نیستم

 نمیکنم زندگى مادرشوهر با من اینکه و/کشور از

  زدم هم پشت پلک چندتا و اومدم شترى عشوه چندتااا که درحالى
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 بتهمث من نظر خب_

  خنده زیر زدن درسا و سارا  عطیه و مامان

 رىدخت همچین نمیاد خانوم سیمین به ولى على تو دست از:زهرا مامان_

  باشه داشته

 فتمگ که بود خوب حرفاش این تازه,میکردم ضبط کاش,اومده که حاال_

 و من همجوره که میخوام هات شوهر من میگه برگشته ورپریده دختر

  کنه راضى

 بعدش اما,میکنن نگاه بهم باز دهن با دیدم که کردم نگاه بهشون

 کردن اخم جفتشون

 استغفراهلل:زهرا نماما_

 خوردن رو حیا مردم شده برعکس زمونه ترخدا ببین

 خوب زن یک میگردم خودم داداش,سفید چشم دختر واال اره:عطیه_

 میکنم پیدا برات

 نیست نیازى ابجى راستس_

 ردمک تحقیقم دارم درنظر و یکى خودم بگم بهتون میخوام وقت خیلى

  خوبى دختر

 گفت میزد موج درش حالىخوش که صدایى با زهرا مامان
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 خوب شده عاشق پسرم میشنوى عطیه فداتشه مادر اى:زهرا مامان_

 کى خوشبخت دختر اون

  گرفتم پایین و سرم که درحالى و زدم شرم از ىدلبخن

 على نفس_

 

 ناشناس

 و رد و شدم پیدا یسنا از زودتر و کردم پارک فروشگاه جلوى و ماشین

 پایین اومد تاخیر ىکم و تعجب با که کردم باز براش

 لمس هوس که جورى بینیم زیر رفت عطرش شد رد کنارم از وقتى

 وقتش هنوز چون کردم دور و افکارم زود اما کرد دیونم کردنش

  بود نرسیده

 خریداتون هنوز شما اینکه لٽم اما,شد تموم من خریداى خب:یسنا_

  مونده

 زدم لبخندى

 داداشم زن خواستم فقط,نداشتم الزم چیزى اولم از من راستش خب_

 نفرستم تنها و
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 تبریک ارشام به باید واقعا,زحمت تو افتادید ترخدا ببخشید واى:یسنا_

 شما لٽم دوستایى داشتن بخاطر گفت

   امارش داداش براى دارم ها برنامه هنوز,نکردم کارى ندید خجالتم بابا_

  نشد حرفم کنایه متوجه

 خداحافظ امروز بابت مرسی و دیدنتون از شدم خوشحال خب:یسنا_

 شما

 میرسونمتون هست ماشین کنید صبر کجا_

 ودمخ نزدیک مسیر زحمت تو انداختمتون زیادى امروز دیگه نه:یسنا_

  میرم

 اشهب برگشته االن تا ارشام ممکن میدونستم چون نکردم اصرارى دیگه

 برسونمتون میذاشتید کاش,راحتید هرطور باشه_

 بااجازه برسید نبکارتو شماهم,ممنون نه_

 قبو چند گرفتم و ارشام شماره میکردم تماشا رفتنشو که درحالى

 داد جواب نخورده

 بفرمایید:ارشام_

 بگیر زنت از خبرى خونه برو_
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 انداختمش شکستنش بعد و دراوردم سیمکارتو,کردم قطع و تماس

  اشغال سطل

 بازى شباها اینکه از ارشام,جنون مرز در االن زدم که باحرفى میدونم

 میکردم همینکارو باهاش داشتم دقیقا منم,متنفر بشه

 میکنم نابود زندگیتو چطور ببین و کن صبر_

 

 ارشام

 خورد زنگ گوشیم که میرفتم ها پله از داشتم,بود خراب اسانسور

 اىصد باز که دادم جواب کنم نگاه بشمارش اینکه بدون حوصله بی

  پیچید نحسش

 بگیر نتز از خبرى خونه برو:ناشناس_

 خونه به و خودم چطور نفهمیدم, ندونستم جایز و صبر,کرد قطع و تماس

 رسوندم

  یسناااا_

  ???کجایی یسنا

  شد مانع الهام صداى  که بگردم و باال اتاقاى میرفتم داشتم

 اقا سالم:الهام_
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  نیستن خانوم

 رسیدت که سمتش رفتم درهم اخماى با داشتم شک خودم بگوشاى انگار

 برداشت عقب به قدمی و

 تنهاش چرا!!اینجا میکنى غلط چه!!چى واسه گذاشتم اینجا ترو پس_

 هاااان کجاست االن اون گذاشتى

 ارشام:یسنا_

 قدم با و ندادم اهمیت دراومد گردنم صداى که برگدوندم و سرم جورى

 رسوندم بهش و خودم بلند هاى

 دکشی عقب خودشو که کنم لمس و صورتش تا کردم بلند و دستم

 میاد بدش من از اینقدر یعنى

 

 یسنا

 رو لهپ اینهمه چطور وسیله اینهمه با من حاال خرابه این که باز لعنتى اه

 باال برم

  میگفتم بیراه و بد ریز یک داشتم

 نمیخواین کمک سالم:همسایه_
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 با ماا کنم اخم و نه بگم خواستم,بود جوونى پسر صدا سمت برگشتم

  مشد پشیمون پله اینهمه دیدن

  سالم_

  ممنون نه

 متشکرم میبرم خودم میشه سختتون

 کرف شما درضمن,گذاشتن  وقتا همین واسه  همسایگى بابا اى:پسره_

 بگید و واحدتون شماره و طبقه لطفا;نباش من

 دیمرسی باالخره,سرش پشت منم افتاد راه من جلوتر گفتم که بهش

  گذاشت برام در جلوى و خرید پالستیکاى

  کنم تشکر ازتون چطور دونمنمی واقعا_

 فعال دیگه خب نکردم شاخى کار نیست الزم:پسره_

 پس رشاما اینکه اا اومد بیداد و داد صداى که میگشتم کلید دنبال داشتم

 کردم باز و در و انداختم باال شونه,ندیدم ماشینشو من چرا اما اومده

  بلندتر الهامم هق هق میشد خارج دهنش از که هرحرفى با

  میشد تحقیر اینهمه داشت لعنتى من اطربخ

  نکرده گناهى اونکه

 ارشام_
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 که نهبز کتکم بازم میخواد کردم فکر کرد بلند و دستش,سمتم اومد

  کشیدم عقب

 ىندار حق فهمیدى بذارى بیرون خونه از پاتو ندارى حق دیگه:ارشام_

 شده کنترل باصداى,کنم درکش نمیتونم,میکرد روى زیاد داشت دیگه

 گفتم بهش رو ىا

 نیستم تو زندانى من,میزنى حرف حق کدوم از بگى میشه دقیقا_

 میذارم بیرون خونه این از و پام بخواد دلم هروقت

 گفت خودم لمث اونم

 ینکها از میزنم حرف حق کدوم از بدونى میخواى,میکنى بیجا تو:ارشام_

 نگرانتم لعنتى,بدى گوش میگم هرچى باید توام و شوهرتم من

 گفت میکرد گریه داشت هنوزم که الهامى به رو..چراا!!!انمهنگر

 یهتسو برا فردا اخراجى حاال از نگیر ابغوره اینقدر,بسه توام:ارشام_

  بیا حساب

 اخراجم اگه دارم محصل بچه دوتا من نکنید اینکارو ترخدا اقااا:الهام_

  نشه تکرار دیگه میدم قول اقااا,میشم بدبخت کنید

 که کرده گناهى چه اون,سوخت صداش مظلومیت مهاینه براى دلم

 بشه مجازات ارشام هاى خودخواهى و من بخاطر
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 برو حاالم بشى اخراج که نکردى کارى تو نمیرى جا هیچ تو الهام_

 بیا تونستى هروقت فردام ندیدنت صبح از هات بچه خونت

 همدر صورتش که پاش رو گذاشتم و پام که بزنه حرف خواست ارشام

 شد

 میزنیم حرف راجبش عداب_

 رفت و داد سرتکون

 قح در و بزرگى لطف امروز بگم چى واقعا نمیدونم خانوم یسنا:الهام_

  کردید من

 گرفتم دستاشو

 کلى شدم ٽباع امروز که ببخشى و من باید تو عزیزم نکرده الزم_

  اژانش به میزنم زنگ بزن ابى صورتتو برو,بشنوى حرف

 لقب دق چند تا انگار نه انگار کرد ادشش میشه زود چقدر,زد لبخند

  میکرد گریه

 شدم الزانیا کردن درست مشغول و کردم جابه خریدارو

 

 سهیل
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 وهن از سرنخى هیچ,میشدم کالفه معما این کردن حل  از داشتم دیگه

 نبود محبى اقا

 زمین توى رفته شده اب انگار

  بگیرم و پدرش امار تونستم شدم نزدیک خیلى ولی

 با شفامیلی اینکه شده تعجبم ٽباع که چیزى اما,نبود گشتم جاهر اما

  یکى یسنا

  مرده پدرش اون تازه,تشابه فقط نیست ممکن نه امااا

  میکنن فکر بچى اقامون:ارام_

 بغلم توى کشیدمش

 میدونى یسنا خانواده راجب چیزى تو خانومى_

  چطور نمیدونم خاصى چیزى نه اووم:ارام_

  ممیگ بهت شدم مطمعن وقتى بپرسى ازش نک سعى,عزیزم هیچى_

  تخت رو انداختمش نیاوردم طاقت که گفت چشمى

  باش عواقبشم منتظر میکنى شیطونى وقتى_

 

 ارشام
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 که تممینداخ نگاه و اوردم شرکت از که هاى پرونده داشتم کتابخونه تو

 اومد پیام برام

 همسرتو چقدر که شد روشن برام امروز کنم فکر:ناشناس_

 !!!نرفته یادم تا!!ندارم کارى باهاش هنوز نترس,ستدارىدو

 بیرون رفت غریبه مرد یک با امروز گفت بهت همسرت 

 لعنتى,خاموش گفت اما گرفتم شمارشو

 یدمفهم اومد اشپزخونه تو که صداى از بیرون رفتم خراب اعصابى با 

 اونجاست

  لعنتى هستى نفر باچند,هااان نبودى تنها نگفتى بهم چرا_

 زنن دور و من نگفتم مگه,بودى بیرون باهاش امروز بوده کى مرد اون

 میبینى بد

 و عجبت با افتادن دستم از داداش صدای با که میشستم ظرفارو داشتم

  شد چندان دو ترسم حالتش از که سمتش برگشتم ترس

  دمیش پایین و باال تند سینش قفسه,بود کرده مشتک دستاشو

 هااان بود کى اون!!!گفتم چى نشنیدى کرى مگه:ارشام_
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 جرى که نشد خارج حرفی لبام از همین برای کردم تعجب حرفاش از

 فشار محکم و لبام دردش از که زد چنگ و بلندم موهاى کرد ترش

  دادم

 شرفبی اون بگو,نکن سکوت بده جوابمو میکنم سوالی وقتی:ارشام_

 وت هرشو بعنوان من اسم لعنتى,بیرون رفتى باهاش که بوده کى

 میزنى الس یکى با روز هر تو وقت اون شناسنامت

 تو لٽم همه بگم و بزنم فریاد دوستداشتم بود سنگین خیلى حرفاش

 میکرد تربیش و عصبانیتش فقط اینکار نداره فایده میدونم اما نیستن

 پیش و زندگیمون دعوا و خشونت با باید کى تا یبار شیونم یبار مرگ

 چون دش شکه انگار کردم حلقه دورش و ستامد,کنم ارومش باید ببریم

  شد شل موهام داخل از دستاش

 دهب و سوالم جواب,کنى پرت و حواسم بااینکارات نکن سعى:ارشام_

 گفتم عجز با که کنه باز و دستام خواست

 یممیزن حرف باهم شدى اروم عصبى که حاال نه اما میزنیم حرف باشه_

 نهات نکردم خطایى کار من بدون ماا میدم توضیح برات چیو همه اونوقت

 بودى تو بوده زندگیم تو تاحاال که مردى

 لندب و سرم,شد حلقه دورم دستاش که گذاشت یرٽتا روش حرفم انگار

 شدم چشم تو چشم غمگینش چشماى با که کردم
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 و چشماش و شدم بلند پام پنچه روى من از دلخور که میزدن داد

 امروز شده مرگم چه نمیدونم,بست و چشمام که بوسیدم

  تمانداخ پایین و سرم گرفت گر هام گونه خجالت از کرد باز و چشماش

  منتظرم سالن توى من:ارشام_

 کارم ادی باز که هام گونه روى گذاشتم دستمو و کشیدم اى اسوده نفس

 متس رفتم گذاشتم کیکم کنارش کردم درست که اى قهوه,میوفتم

  سالن

 اما ردک بلند و سرش هام قدم باصداى دبو نشسته نفره تک مبل روى

  دزدید و نگاهش سریع

 بدست و بنفسم اعتماد دوباره کردم سعی,کارش از شدم ناراحت

 نشستم روش روبه بالبخند,بیارم

 تاحاال حتما نخوردى چیزى اومدى شرکت از وقتی از,بخور قهوتو_

 .......هرچند شده گرسنت

 ویجل خیلى االن تا!!?گذاشتى منتظر و من مزخرفات این واسه:ارشام_

 نک تعریف همچیو زودتر پس نیارم سرت بالیی که گرفتم و خودم

 میشه تموم صبرم داره چون
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 از و نگام,مغرور حال همه در نیست بشو عوض مرد این اینکه مث نه

 ادممید دست از و تمرکزم بهشون کردن نگاه با چون گرفتم چشماش

 تو ودمب نکرده کارى بااینکه یدنشد با,کردم نگام بهش شد تموم وقتى

 گذاشتم فرار به پا و زدم جیغ  که شد بلند جاش از شدم جمع خودم

  بغلش تو شدم پرت پشت از لباسم باکشیدن

 م..ا...ش...ر..ا_

 .....من میگم راست بخدا نکردم کاری من

 ساکت ىوقت بزنم و حرفم بقیه نتونستم لبام رو لباش گرفتن قرار با

  برداشت میل یب لباش شدم

  ندارم کاریت یسنا نکن فرار من از:ارشام_

 چطور ادىد نشونم وحشیگریتو خوى که توایى,نترسید تو از میشه مگه

 افتادم بود اورده سرم که هایى بال یاد باز,نترسم

 شردف بخودش و من بیشتر و نداد اجازه که بگیرم فاصله ازش خواستم

 توی رتنف نباش متنفر ازم میگم مباز اما کردم بد بهت میدونم:ارشام_

  ندارم دوست چشماتو

 من رفتاراى باید چرا,میشنوم ازت جدیدی حرفاى,شدى عوض چقدر_

  باشه مهم برات
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 ....چونکه....چون:ارشام_

 حرفم به راینبا ببین,رسوندى کجا به و ٽبح ببین,کن ولش اصلن هیچى

 برا و رد نهاییت خونه وقتی نرو جایى تنهایی نکن لجبازى و بده گوش

  نکن باز هیچکس

 خودت از چى ها بازى کارگاه این درنمیارم سر هیچ حرفات از_

 درمیارى

 داد تکون و گرفت  هام بازو از

 چرا بیاد سرت بالیی نمیخوام میگم خودت برای بفهم لعنتى:ارشام_

 خطر در جونت نیستى متوجه

 ادم,ارمند دشمنى کسی با که من اخه چرا خطر در جونم!!!!!چى_

 چرا پس  نیستم ام پولدارى و معروف

  برد موهاش بین دستشو گرفت فاصله ازم

 لٽم درست میکنه بازى باهامون داره یکى معماست لٽم نمیدونم_

  میشیم مات نباشه حواسمون اگه,شطرنج مهره

 رسونهب اسیبى بهت کسی نمیذارم هستم من تا نباش نگران اما:ارشام_

 کن اعتماد بهم میکنم ستدر و چى همه زود خیلى
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 وقعیتىم همچین تو تابحال چون میترسیدم بازم ولى,داشتم اعتماد بهش

 اخر هک بود حرفاش درگیر همش فکرم شامم میز سر,بودم نگرفته قرار

  اتاقش سمت رفت و شد کالفه

 تهنشس تخت رو,اتاقم سمت رفتم کنم جمع ظرفارو اینکه بدون منم

 نرفت و برق و رعد باصداى که هام زانو رو بودم گذاشته و سرم و بودم

 ارشام اتاق انداختم و خودم و کشیدم جیغ برقا

  کرد کپ بدبخت که

  کردى بیدار همرو شبى نصف چته دیوونه:ارشام_

 میترسم فهمید که کردم قایم اغوش تو و خودم رعد باصداى

  دختر هیس:ارشام_

 که نداره ترس,نیست چیزى باش اروم

 ىچ نفهمیدم بعدش و گذاشتم روهم چشمام که بود روما اونقدر لحنش

 شد

 اتفاقات که کردم باز اروم و چشمم الی افتاد صورتم رو که بانوری

  شد رد چشمم جلو از فیلم لمث دیشب

 بودن ارشام از خبرى اما انداختم تخت به نگاهى و نشستم سرجام سیخ

  نمیومد حموم از ام صدایى
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  کردم عادت شبکارا دیگه,شرکت رفته حتما

  بیدارید خانوم یسنا:الهام_

 جان الهام تو بیا_

 اومد کش لبش که دید چى نمیدونم,کرد باز درو

  است اماده صبحونه خانوم بخیر صبح:الهام_

  میام االن باشه اوووم,سالم_

 هل الهام که گلوم تو پرید در زنگ صداى با که میخوردم داشتم چایمو

  پشتم زد ضربه چند و کرد

 بسه کردم اشاره ادستمب

 ??خانوم خوبى:الهام_

 داد ادامه که دادم تکون و سرم

 نسوخته زنگ تا کى ببینم برم:الهام_

 که رفتم لرزون هاى قدم با پشتش منم رفت وقتى

 ????کجایی معرفت بی برادر زن اهااااى:ارام_

 اومد بودنت زنده دلیل که بیااا

  ابشانتخ این با میسوزه سهیل اون براى دلم_
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 و خودش و طرفم اومد گرفت خندم منم که کرد سرخوشى خنده

  شده تنگ براش دلم چقدر فهمیدم تازه بغلم تو انداخت

 ??همونجورى هنوزم بگو سهیل با رابطتت از_

 قشعال کرده فکر اون بوده چى رفتاراش اون دلیل فهمیدم تازه نه:ارام_

 االن میداد ننشو خودش از و رفتار اون همین برای است یکطرفه

  خوب همچى هستم که کنارش عالى زندگیمون

  کرد عوض حثب که شد گرفته حالم

  نمیگى زندگیت از هیچى برادرى زن چه تو یسنا میگماا:ارام_

 زدم پزخند

  دارهن گفتن که بدبختى مشت یه بگم برات که نیست تعریفى_

 منم داره و خودش سختى هرراهى نزن حرف اینجورى یسنا:ارام_

 من دادى دست از مادرتو سالگى۱٨ تو اگه,گذروندم و سختم روزاى

  خوردم حسرتشو سال این تمام روزگى1

  نداشت گناهى که ارام,شدم پشیمون حرفم از میگفت درست

  نگى درموردش بکسى میخوام قول ازت اما میگم بهت عزیزم باش_

  میمونه خودمون بین باش مطمعن:ارام_
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 کاش من پاى به پا اونم زدم هق و گفتم ریختم اشک و گفتم براش

  اومدم بیرون بغلش از شد تموم که حرفام,ریخت

 یادت قولمون فقط,نداره گفتن که گفتم اوردم بدرد و سرت ببخشید_

 نره

 بده جواب نتونست گوشیش زنگ باصداى

  عشقم سالم:ارام_

 میرسونه سالم کنارمه یسنام اره ارشامم خونه اره

 باش خودت مراقب توام چشم,میدم ضیحتو بهت اومدم باش

 بمرت سرش رو و برداشت مبل دسته از شالشو کرد قطع که و تلفن

 کرد

 و امش بیاد سهیلم بزن زنگ اصن,اومدى تازه توکه عجله بااین کجا_

  باشیم دورهم

  زنممی سر بهت بازم کنم پرو و عروسم لباس برم باید عزیزم نه:ارام_

 بشید خوشبخت هللانشاءا بسالمت عزیزم باش_

 فقط,شده دیرش اینکه پای گذاشتم رفت و کرد بوسى رو هولکی هول

 نه یا درستی کار گفتم بهش راستشو اینکه از نمیدونم

  افتاده اتفاقی فکرین تو خانوم:الهام_
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 ?!دیدى ارشامم اومدى که صبح امروز ام خسته کمى فقط عزیزم نه_

 هصبحون و بود تنشون بیرون لباس ایشون رسیدم من,خانوم بله_

  بیرون زدن اتاق از نخورده

  رفته کجا زودی اون به صبح یعنى

  بیکار هنوز شوهرت, باشه اها_

 دعوا و میاره بهونه همش شد کالفه دیگه خودشم خانوم بله:الهام_

 مینداز راه بیخودى

 حتما امشب اما بزنم حرف باهاش نشد دیشب نشو ناراحت عزیزم_

 اجازه غرورش,مرد نباش ناراحت شوهرتم زا,میزنم حرف باهاش

 میشه درست همچى انشااهلل سفره سر بذارى نون تو نمیده

  خانوم بشنوه دهنتون از خدا:الهام_

 نمیشه روش اما بزنه حرفی میخواد کردم حس

 درسته بگى بهم میخواى چیزى میکنم حس جان الهام_

  پسرم مدرسه برم باید امروز راستش,خانوم بله:الهام_

  بزنى حرف نتونى که نداره مشکلی اینکه عزیزم برو خب_

 هاتونتن گفتن اقا که اینجاست دقیقا مشکل خانوم میدونید اخه:الهام_

 ....بازم میترسم نذارم
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 لوممع ارشامم تر مهم پسرت برو بامن اون!! کنه دعوات بازم میترسى_

 نباش نگران اینقدر نمیشه متوجه چیزى میاد دیر امروز

  دردنکنه دستتون ماهید خیلى خانوم واى:مالها-

  نشده تعطیل مدرسش تا برو_

 نگت نفس برای دلم شد تر کور و سوت همیشه از خونه الهام رفتن بعد

 و بود کرده عوض خطمو ارشام اما بزنم زنگ بهش دوستداشتم شده

 نداشت مخاطبى هیچ خودش شماره بجز

 باشم امش بفکر بهتر بود نمونده ارشام اومدن به چیزى بود عصر نزدیک

 نمبز باد و خیالى مگساى بیکارى از نیستم مجبور حداقل اینجورى

 

 ارشام

 سر دبای زدم و تلخ ادکلن,رسمى همیشه مثل انداختم تیپم به نگاهى

  نزدمشون وقت خیلى بدم صفا صورتم فرصت

 غرورم اما اتاقش توى برم زد سرم به میشدم رد یسنا اتاق جلوى از

 ایینپ رفتم زود نزنه سرم به بیخود فکر باز اینکه برای و دادن اجازه

 کار بخاطر باشه الهام میزدم حدس,کردم باز و در شد زده خونه زنگ

 کرد سالم من من با و پرید رنگش بدبخت که کردم اخم دیروزش
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 انجام و وظایفت میخواى اینحورى اومدن وقت چه این کردى دیر_

  ستنی کار در بخششى بد دفعه اما تمگذاش گناهت از و دیشب ?بدى

 و رشس که بود فهمیده اونقدر ولى میگیرم بهونه دارم میدونستم خودم

 چی چشمم جلو اومد یسنا چهره یکلحظه,گفت چشم و پایین انداخت

 چهب,خان ارشام نکنه ترشت)میداد انجام میگفتم هرکارى اونم میشد

 (پروو

 داخل و گرفت دستش توى محکم و چادرش که رفتم کنار در جلو از

  میرفتم داشتم,شد

 صبحونتون اقاا ببخشید:الهام_

 صدا و سر بدون ;خوابیده برسى بکارا نمیخواد االن درضمن,ندارم میل_

 از ولا زد در ام هرکى نمیذارى تنهاش میکنم تایید,کن اماده صبحونشو

 حله نمیکنى باز و در بود غریبه اگه کن نگاه چشمى

 خواستید شما که میکنم و کار همین اقا چشم:الهام_

 نیاد پیش مشکلی امیدوارم خوبه خیلى_

 امروز ممیخواست بیرون رفتم و بستم و در جوابش به موندن منتظر بدون

 کیه ناشناس اون بدونم میخوام ببینم و ارسین
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 رچیکا میدونه خوب خیلى چون نیست گذشتم به ربط بی مطمعنم

 دبای اول,بدم حرکت و بچینم اموه مهره منم رسید وقتش دیگه,کنه

 نه یا داره ارسین با ارتباطى ناشناس این ببینم

 (ارشام محافظاى از یکى)داریوش به زدم زنگ رفتنم قبل

 داشتید امرى قربان سالم:داریوش_

 کم ازت چیزى! ?میمیرى بدى سالم مغرور,ادب بى) اوردین رو دختر_

 (میشه

 ازش ها بچه بگم ?میدید دستور چى اینجاست,قربان بله:داریوش_

 کنن پذیرایى

 کردین عمل گفتم که همونطور فقط نه_

 توی و نببین و همدیگر نزاشتیم فرمایشاتون طبق,قربان بله:داریوش_

 بردیم دخترو جدا اتاق

 نکنید کاری من اومدن از قبل تا میرسم االن منم,بود خوب کارتون_

 اروه بچه دیگه میکنه جیغ جیغ خیلى دختر این فقط,چشم:داریوش_

 کرد کالفه

  بگیرید چشم زهر یک زد زر خیلى اگه_
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 بدجوری,کردم حرکت اورى سرسام سرعت با و کردم قطع و تماس

  بود درگیر فکرم

 گفت پرسیدم ازش اقاجون حال از زدم زنگ ارسالن بابا به که دیروز

 تفاقیا بعد,پدرم بیشتراز دوستداشتم و اقاجون, نداره تعریفى حالش

 بود اقاجون میزدم حرف که کسی تنها با افتاد مارال مامان برای که

 خوامنمی,بدم دستش از میترسم شدم گرفتارش که عشقى ام طرفى از

 بگیرش من از کسى نمیذارم بشکنم

 بلند جاشون از همشون دیدنم با کلبه سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از

 دادن سالم و  شدن

 کجاست دختر_

  زیرزمین:داریوش_

 همراهاشون شاید باشه اطراف به حواستون شماهام میرم تنها خودم_

 بیان

 اب که دادم هول محکم درو,رفتن و کردن باز برام و بزرگ اهنى در قفل

 تعجب به جاشو چشماش توی ترس کم کم,کرد بلند و سرش ترس

 داد

 زدم دست براش
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 تو خب ولی,شدم قافلگیرم که راستی شجاع خانوم افرین,براووو واى_

  کردى اشتباه انتخابت

 جیغ که کردم باز و دهنش دور چسب محکم و شدم نزدیک بهش

  شد خفه گلو تو صداش زدم بهش که دهنى  تو با ولى,زد

 نچ,متنفرم خودم صدای از بلندتر صدای از نفهمیدى سال همه این تو_

  نچ

 ....من ارشام:سونیا_

 زما..کردى اشتباه..کردى غلط میدونم اره,جملتو بگم خودم بذار نه_

 ?میخواى بخشش

 داد تکون تند و سرش

 بشى تنبیه کوچولو یک باید نمیشه که اینجورى نه_

 کردن التماس به کرد شروع

  مداشتی هم با که خوبى روزاى بخاطر کن رحم بهم....نه ارشام:سونیا_

  خنده زیر زدم بلند حرفش از

 زا منظورت اگه نمک بتم ثروزش بخوام که مهمى برام خودت تو داخه_

 دختراى از حالم,بود تو خواسته به بازم بگم باید که سکس روزاى

 میخوره بهم تو لمث اویزونى
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 ارشام نامردى خیلى:سونیا_

 ماد عاشق که متنفرم خودم از,مونده بیادت خواب تخت فقط من از تو

 شدم تو مثل عوضى

 و دمکشی موهاشو,بشه زده اعصابم جرقه که بود کافى حرفش همین

  هک بود محکم اونقدر ضرباتم,زدم سیلى و صورتش طرف دو چندبار

  شد خونى دهنش و دماغ

 کردم ولش حال بااین بودم نشده خالى هنوزم نسوخت دلم

 هک میدونى,میارم سرت بدتر بالیی واال میکنى کار کى برای بگو_

 بگو نشدم عصبی تا پس میمونم سرحرفم

 ینارس بیرون میکردى پرتم خونت از که اونروز,داداشت برای:سونیا_

 زنت به اونم خودم سمت بکشونم تورو من نقشه با شد قرار....دید و من

 برای و باشن مراقبش گفتم ها بچه روبه ارسین سروقت برم باید پس

 بود بسش همینم بدن اب و نون بهش نمیره اینکه

 که برادرى,باشه رقیبم برادرم سخته چقدر خورد گره نگاهش تو نگام

 انداخت بینمون فاصله ممنوعش عشق بااین

 خیلى باید,برام میشه تنگ زود به زود دلت داداش چى:ارسین_

 دادى افتخار بهم بزرگی سعادت باشم خوشحال
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 کى از  بده جواب دارم سوال چند,نده من تحویل مزخرف,خفشووو_

  میگى دستور

 ??بگم هربار الزمه, دلم برای معلومه!!هه:ارسین_

 باشم خونسرد من نمیخواد دنیا انگار

 جون گوب میدونى هرچى!?میکنى کار کى براى,کنى عصبیم نکن سعی_

 خطر در یسنا

 ??خوبه حالش االن!!!!!!چییى:ارسین_

 ىا دوستانه نچندان بالحن,دلم به میشد حسادت خار ارسین نگرانى

 بیاد پیش چى براش ممکن نزنى حرفى اگه خوبه حالش اره_

  نمیکنم کار کسی برای من واقعا اما!?ىچ یعنى:ارسین_

 کى لعنتى اون پس!!هوووووف

 ىیک شدم خونت وارد دزدکى که قبل  ماه چند!!!کن صبر امااا:ارسین_

 هنباش دنبالشى که کسى اون به ربط بی شاید بود اونجا ام دیگه

 

 سهیل

 ىباصدا,میکردم نگاه و بیرون پنجره از و میرفتم رژه عمارت تو مدام

  اوردم بدست خونسردیم ماشین
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 جیغ با که کردم مجله خوندن مشغول و خودم و نشستم مبل روی

  کرد اویزون گردنم از و خودش

 و گرفتم دستشو,دیوونه این داشتن بخاطر گرم دمت بازم خدا

 پام رو نشوندمش

 سهیل ارام خوشگذشت,خودم خانومى به سالم_

 بازم اما میزنم بهش حرفا این از روز هر بااینکه,شد سرخ هاش گونه

 لباشو,کردم بلند و سرش و چونش زیر گذاشتم دستمو میکشه خجالت

 کوتاه هبوس با و لباش اوردیم کم نفس وقتی بوسیدم نرم و کردم شکار

 کردم ول

 دکر اخم,کشیدم عقب و خودم که کنه نزدیک و سرش دوباره خواست

  نشست مبل روی رفت و

 قهرکنى هامبا ندارى حق نگفتم مگه خانومى ا_

  ردونبرنگ تشنه و نبر چشمه لب تا و من نگفتم منم مگه!!!جدی ا:ارام_

 داشتیم و بحث این همیشه

 دارم برنامه کلى, صبرکن عروسیمون تا مونده دیگه چندهفته عزیزم_

 اقایى بغل بیا حاال,شب اون واسه

  بوسیدم موهاشو,نمیاره طاقت میدونستم
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 ?زدى حرف یسنا با کن تعریف خب_

  نگم بکسى گرفت قول ازم,زدم حرف اره:ارام_

 بعدا,هباش گفته میخوام من که چیزى اون اگه خودشه بنفع این خانومى_

 میشه ممنونم ازت

  کن اعتماد بهم,بگو بمن رو گفته بهت که هرچى پس_

 اشحرف,کرد باز لب که زدم کننده گرم دل لبخند بروش که بود دل دو

 فکر تو رفتم شد تموم که

 رایند بکسى نرسیده زمانش تا نمیخواستم,محبى اقاى نوه یسنا پس

  بزنم حرفى باره

 پرسیدى و سوال این چرا نگفتى:ارام_

  شدم کنجکاو فقط,خانومم هیچى_

 خوریمب بیرون شام بشه اماده گفتم نکنه پیچم سوال باز اینکه برای

 دونمب,بپرسم ازش سوال سرى یک تا محبى اقاى دیدن برم فردا باید

 دراورد زندگی اون از سر چطور یسنا

 

 یسنا

  افتادم گروپ که خوردم تکون جام تو کلید چرخش باصداى
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 خوابیدى اینجا دختر قحط جا اخه,فداتشه نداشتت عمه عوخى:وجدان_

 بدم وجدان به اى ابمیوه فحش نشد ارشام نگران باصداى

   دکتر بریم میخواى,نمیکنه درد جایت!?خوبى:ارشام_

 تلخى به,بود اورده فشار بهم خونه تو تنهایی اما بگم اینو خواستنمی دلم

 گفتم خستش و نگران چهره به رو

 به اهنگ یک نگران نسبت به اقاى,جالبه! ?نگرانمى بشه باورم االن_

  هااان چند ساعت ببینى انداختى ساعتت

  بازم نیومد دلم اما بودم ناراحت ازش بااینکه,شدم بلند جام از

  بخور نخوردى اگه,میز رو غذا_

  خوردى خودت:ارشام_

  بخیر شب,سیرم من_

 مدام نمیذاشت که شکمم صداى میشدم راست به چپ از هى تخت رو

  نانسى عربى به میزد بندرى از میکرد تغییر ریتمش

 صداى شدنم خارج بمحض,بخورم یچیزیو برم باید نمیشه اینکه مثل نه

 ومدها سرش بالیی ترسیدم اما مبر خواستم اولش شنیدم ارشام اتاق از

 باش
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 صورتش شدم نگران وضعیتش دیدن با که کردم باز اروم درو الى

  بود عرق خیس

 هااا لعنتى...قولت زیر زدى...مارال مامان...چررااا...نه مااامان:ارشام_

 .....مامانم

 و دادم تکونش همین براى میشه ناجور داره دیگه  وضعش دیدم

 براش,بود شده داره صدا و تند نفساش,پرید بخوا از که زدم صداش

 سرکشید و همش لرزون دستاى با که ریختم اب لیوان تو

  دیدى خواب بازم?خوبى ارشام_

  خوبم:ارشام_

 گرفت دستمو مچ که برم خواستم هاا تشکرش عوض پروو پسره

 مباش نداشته کاریت میدم قول بخوابى اینجا امشبو میشه:ارشام_

 که بود وار خواهش اونقدر لحنش اما نه بگم و دربیارم و زبونم خواستم

 رو گذاشت و سرش که کشیدم دراز تخت گوشه نکردم مخالفت

 که خوردم تکونى.پام

 بشم اروم بزار فقط,ندارم باهات کارى که گفتم نترس:ارشام_
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 پاى روی که کودکى مثل,نمیشناختمش اصلن,اینجورى امشب چرا

 پیشونیش رو موهاى بود بسته و شچشما میذارن و سرشون مادرشون

 شد منظم نفساش که سرش ماساژ به کردم شروع اروم و زدم کنار

 شده وت تغییر باعث اینطور که گذشته بهت چى گذشتت تو ارشام_

 دش دستگیرم چیزى شاید بپرسم ارام ار ارشام و مارال رابطه راجب باید

 

 یسنا

 شمامچ,نتونستم که بدم تکون و خودم خواستم,بود شده خشک کمرم

 چیز همه بود پام روى سرش که درحالى ارشام دیدن با که کردم باز و

  اومد یادم

 چهره این پشت فهمیدم دیشب,شدم خیره خوابش در غرق چهره به

 دار وجود ام دیگه روی یک خشن و مغرور

 که شدم خم بگیرم خودم جلوی نتونستم که بود خوابیده قشنگ اینقدر

 شد باز چشماش موقع همون نم شانس از ببوسمش

 ها دهز جن مث که پیشونیش کوبیدم دست با که کنم غلطى چه موندم

 پرید جاش از

 کردى رم میزنى چرا وحشی هوى:ارشام_



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  754

 

  بود مگس پیشونیت رو خب...خب....هان_

 تدل که نداره اشکال, خودتى میکنى فکر که درازى گوش اون:ارشام_

  میگفتى خودم به میخواست و لبام

 دستش ای بهونه خوب احمقانت کار جواب اینم خانوم یسنا بفرما

 گفتم دربیارم حرصش اینکه برای,دادى

 جدا هم از سال این اخر تو و من کنم روشنت بزار!!!زدى توهم....هه_

 مدار ازدواجم برای موقعیت,خودم سى منم خودت سى میرى تو میشیم

 ......تو لباى نمیکنم فکر که چیزى تنها به پس

  بود  هشد پیچیده گردنم دور ارشام دستاى چون کنم کاملش نتونستم

 به ای بزنى رفتن از حرف نشنوم دیگه,فهمیدى میکنى غلط تو:ارشام_

 میکنى کرف بکسى بفهمم یسنا خدا بخداوندى,کنى فکر اى دیگه کسى

 میکشم باهم و جفتتون

 تشدس رو زدم بود مونده برام که جونى ته با میشدم خفه رسما داشتم

  بلعیدم هوارو کرد ول گردنم دور از دستشو که

 تباها میشه شدى اى دیگه ادم یک,شدى عوض میکردم فکر دیشب_

 هیچ ىنیست بشو عوض وقت هیچ تو کردم اشتباه میبینم اما اومد کنار

 وقت

 کرد بغلم پشت از که برم خواستم
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 بودن از وقتی  بفهمى نمیخواى دچرا,میشى باعث خودت,دلعنتى:ارشام_

 کنم تحمل نمیتونم میزنى حرف دیگه یکى کنار

  میرم من بشه که تموم,است ساله یک قردامون?اینه غیر مگه چرا_

 زد داد

 رکنا خونه این توى تو جاى,جا هیچ فهمیدى نمیرى جا هیچ تو:ارشام_

 برى نمیزارم نخواى خودتم,منه

  میکنى اذیتم دارى نیست خوب حالم,ارشام کن ولم_

 تخت پایین افتادم که کرد پرتم برخورد بهش

 بیرون گمشو,میکنه اذیتت من کنار در بودن که حاال باشه:ارشام_

 بیرون رفتم و بلندشدم

 

 سهیل

 گفتم اخر در  کردم مرور بودمو کرده اماده قبال که حرفایی

 به و هستم کارهاتون پیرو خواستید بنده از که همونطور,محبى اقای_

 سوال چندتا میمونه فقط,مشد نزدیک کمی هدفم

 میشم خوشحال بدونم جوابشو اگه,جان سهیل بپرس:محبى اقای_

 بدم جوابتو
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  شماست خود پیش هام سوال جواب اتفاقا_

  بپرس پس اینطور که:محبى اقاى_

 ماش ثروتمندى به مردى که اومده پیش سوال من براى راستش خب_

 این تو چطور شما نکهای حتى و اورده در زندگی اون از سر نوتون چرا

 ندید نوتونم چهره سال۱٨

 نپایی انداخت و سرش که بود سخت براش سوالم به دادن جواب انگار

  گفت بود پیدا درش پشیمانى که لحنى با و

 دادم دستشون از که بود خودم بیجاى غرور و حماقت از:محبى اقاى_

 داشتن بهترى زندگی نمیکردم تردش اگه شاید

  کردید تردش چرا بگید واضحتر نرسیدم سوالم جواب به بازم_

 !!میکنه من نوه کردن پیدا به کمکی واقعا سوال این_

 سوالم تمنمیدونس, بدونم خواستم فقط,نداشتم فضولى قصد ببخشید_

  میشه ازارتون عثبا

  دادم دست از و کنترلم یکلحظه میخوام معذرت من نه:محبى اقای_

 تونستنمی خانوم حاج, پیش سال خیلى به میگرده بر قضیه:محبى اقاى_

 یک خدا مشترک زندگی سال۱۰ بعداز نیاز و نذر کلی با بشه دار بچه

 داد بهمون دختر
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 هب روز,خانوم حاج و من نفس و جون شد اومد بدنیا وقتى:محبى اقاى_

 سرپ یک عاشق فهمیدم شوم روز یک تا,میشد تر خانوم و زیباتر  روز

  شده پایین طبقه از عالف

 ادماى فهمیدم کردم تحقیق خونوادش و خودش راجب:محبى اقاى_

 وقتی میکنه خودکشی کرد تحدیدم که کردم مخالفت, نیستن درستی

 یک ات دو ما بین از باید گفتم نیست مستقیم سراطى هیچ به دیدم

 کنه انتخاب و نفرمون

 قسم شد خم کمرم که ندید رفت و کرد و انتخابش اون:محبى اقاى_

 قبل مخانو حاج اینکه تا  باشم نداشته بکارشون کاری دیگه هک خوردم

  کرد وصیت مرگش

 سخته براش ادامش دیدم

 میدم قول محبى اقای بده خداصبرتون و  خانوم حاج کنه رحمت خدا_

 دممی قول بهتون اینو میکنه پیدا خاتمه ناراحتیاتون ی همه بزودی

 ینمبب و نوم مرگم از لقب که میشه تموم هام ناراحتى زمانى:محبى اقاى

 برم باید دیگه من باجازتون خب,نزدیک خیلى اونروز بگم باید پس_

 بدم انجام باید دارم افتاده عقب کار خیلى

 حق پناه در برو بگم چى نمیدونم واقعا:محبى اقاى_
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 رفک این به,شرکت سمت رفتم مستقیم بیرون اومدم که خونش از

 کردم پیداش خودشه اره,,,,,بگم بقیه به چطور میکردم

 گوشی تو پیچید شادش همیشه صداى که گرفتم و ارام شماره

 ما از یادى عجب چه نباشى خسته!!مطورى چطور,اقاهه سالم:ارام_

  کردى

 خوب و بشنوم تورو صدای میشه مگه,خودم خانومى به سالم_

 بود چى عجب چه این کنارتم همیشه که من خانوما خانوم بعدشم,نباشم

 وسط این

 میشه تنگ برات دلم خیلى ساعتم چند همین چیکارکنم خو:ارام_

 کردى شیطنت اینقدر دختر,هااا میشه بد برات نکن قرار بی و من, توله_

 بگم و حرفم رفت یادم

  بزن حرفتو قهرم باهات االن و ادبى بی پسر بااینکه:ارام_

 مارشا ولدت که میدونى بگم خواستم,قهرى که میکنى اشتباه خیلى شما_

  ماست عروسی قبل هفته یک

 داره ما عروسی به ربطی چه,میدونم اره:ارام_

  بگیرم تولد براش میخوام اما نداره ربطی_
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 برنامه و تولد از هیچ اون تازشم است بچه ارشام مگه سهیل وا:ارام_

 کنه استقبال نکنم فکر نمیاد خوشش هاش

 بذار جریانش در و بگو یسنا به توبرو فقط من با اون_

 ابگما بهت ولى خونشون رفتم تازه چون میرم فردا پس باشه:ارام_

 راجبشون بدى توضیح بعدا باید شدن مشکوک خیلى کارات

 ایىتو میدونه که نفرى اولین میدم قول رسید موقعش عزیزدلم چشم_

 بیرون از بخرم نمیخواى چیزى خانومى ندارى کار حاالم

 باباى.بوس تممنتظر باش خودت مراقب,اقاجونى نه:ارام_

 هافتاد عقب هاى پرونده مشغول و خودم و گفتم زیرلبى دیوونه یک

 زیادن چقدرم هووووف,کردم

 

 یسنا

 ونا اما نداشتم برخوردی ارشام با,اتاق توی اونروز اتفاق بعداز دقیقا

 زا داشت سعی یکجورایى,خونه میومد گل دست با هرروز من برعکس

  دربیاره دلم
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 نداره دوومى رفتارش این میدونستم چون,مبود شده سنگ من اما

 دونب نمیام کوتاه میدید وقتی اونم بدم عادت بهش و خودم نمیخواستم

 میرفت حرکتى

 ردبرخو میومد که صداى تنها و میخوردیم سکوت توى و شام داشتیم

  بود چنگال و قاشق

   ردمیک بازى غذاش با داشت,ارشام سمت رفت حواسم که میخوردم ابمو

 ناال چشه بپرس میکنى نگاش بت مثل چرا جان منگول داخه:انوجد_

 میاى ناز دارى تو شده ادم بدخت این که

  چشت اون تو میکنم چنگال با واال نزناااا حرف یکى تو

 باید هک وقتاست اینجور بود گفتن ما از,نه میگى وحشی میگم:وجدان_

 نده تدس از فرصت و بردار لجبازى از دست,کنه ابتٽ و خودش ادم

 شکستم و سکوت روز دو بعداز باالخره که شد موفق وجدان انگار

  ندارى دوسش نمیخورى غذاتو چرا_

 خودت به االن چى میدونى ولى,شنیدیم صداتو ما که عجب چه:ارشام_

 ىغلط هر بعد به این از میرسه بتو که چیزى نه مهمى خودت نه میگم

 بزنى الس باهرکسى ازادى,بکن میخواى
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 و پام اکج موندم.بدم جوابش نتونستم که بود سنگین ونقدرا حرفاش

 اینه من از ذهنش ساخته که گذاشتم کج

 تو حرفاش مدام بخوابم که نشد اصلن درواقع بیدارشدم زود صبح

 ضاىف تو اشنایى عطر که میخوردم صبحونه داشتم,میشد زمزمه گوشم

 پیچید اشپزخونه

 این از نمیده نتیجه اومدن ناز راه از دیدى  چى,شدى سحرخیز:ارشام_

 انتظارمه در بهتر جای من بدون اما شدى وارد راه

 هتب من که دارى اینو عقده کنم فکر نه یا,کردى اشتباه که بازم,هه_

 کنم فکر

 تازه هک داغى چاى تو کرد و انگشتم و سمتم اومد که نکشید انیهبه ث

 چاى هک نگهداشت اونقدر نداشت فایده زدم مشت,زدم جیغ,ریختم

 شد سرد

 باز زبونت باز که خوشگذشته بهت خیلى معلومه روزه چند این:ارشام_

 زىدرا زبون میدم نشونت برگردم که امشب ندارى لیاقت تو اما,شده

 میشه تموم گرون من براى

 لىک امروز,گرفتم سرد اب زیر دستمو کردم بغض فقط,نریختم اشک

 کرد خراب شوهم ارشام که گذروندن وقت براى داشتم برنامه
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 شوخود ندارم حوصله فهمید وقتی اونم میگذشت الهام اومدن از دقایقى

 کرد باز و در رفت زدن و زنگ که کرد مشغول کارا به

 و دمکشی هینى شد زده گوشم کنار که جیغى با که بودم خودم حال تو

 صدا صاحب سمت برگشتم

 کنم سکته بود مونده کم روانى دختر,میکشمتتتتت ارام_

 و کردم دنبالش,دراومد جاش از کفرم که گذاشت فرار به پا و دیدخن

 زدم کتکش داشت جا تا

 زدن جانتو ارام ببینى که کجایی سهیلممم اخخخ:ارام_

 ها خوبه خجالتم یکم هااا برادرتم زن من ناسالمتى,زهرمیمون_

 هاش بنده بین و خجالت خدا که موقع اون!! چیشد دیدى واى اى:ارام_

 منم جاى و ببخش خودت کوچیکى  به تو,نرسید بمن ردمیک تقسیم

 بکش خجالت گاهى

 از یمداد شوهرت?!اومدى چرا نگفتى حاال! نمکى بی خیلى میدونستى_

 خودمونى دل ور همش که تو مااا بشیم راحت دستت

 گفتم دهش تنگ دلتون بگید نمیشه روتون میدونم,شمام بفکر خب:ارام_

 اشتمد ام مهمی کار اما بیام خودم

  بگو مهمتو کار اون حاال!!!ارههههههه که اون_
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 اما,ربگی جشن براش داره تصمیم سهیل ارشام تولد دیگه روز سه:ارام_

 کنه مشورت باتوام خواست زنشى تو که اونجا از

 خودمو کنم ضایع نخواستم اما,نبود یادم چرا!!!!! ارشامه تولد

 ندار نظرى چه سهیل اقا خب میدونستم اره,اوووم_

  ارشام,بزن حرف باهاش عمارت بیا روز یک خودت نمیدونم:ارام_

  منه دست مخش رگ بامن

 سهیل اقا منو با کارام بقیه باتو ارشام پس باش_

 خوب هک اتفاقى بیوفته قرار اتفاقى یک میکنم حس االن از چرا نمیدونم

 نامشخصه بدش و

 

 ارشام

 بعداز درست کتشر برم شدم اماده تکرارى روزای همه مثل امروزم

 حدودى تا که کردن محلى بی به کردم شروع صبح روز اون دعوای

 داد جواب

 برمیگشتم خواب موقع فقط و میخوردم بیرون شامم حتی دیگه

 من اما,نمیخوابه برنگردم من وقتی تا و میمونه منتظر که میدیدم,خونه

 میزدم پزخند دلخورش های نگاه و ها نگرانى این تمام به
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 یمگوش صدای سرهم پشت صدای با,شد من رفتار اینجور عثبا خودش

 تاا۰۲,داده پیام زودی این به صبح که ای دیوونه کدوم, سمتش رفتم

 کردم بازشون چخبر

 خودم که بودم کارام غرق اونقدر,نمیدونستم خودم و تولدمه امروز!!هه

 تولدمه امروز که میدونه اصال مونده یادش اونم یعنى,کردم فراموش و

 براش نیستى مهم گفت!!??گفت چى نشنیدى مگه پسر خیالى خوش هچ

 بدرک,نباش اون طرف از مبارک تولدت انتظار  در پس

  رسیدم بخودم بیشتر همیشه از امروز روزا برخالف

 اومده گیرش جیگرى شوهر همچین باشه خداشم از,پسر شدى چى_

 ....دختره واال

  بگذره حرفت از دقیقه نیم دبذار,سرت کاسه اون به دخاک:وجدان_

 زیرش زدم کى بودم سرحرفم همیشه من,وجدان داداش احوال به_

 دما اداى قبل دقیقه نیم تا بود کى,برات کنم مرور بزار پس:وجدان_

  درمیاورد رو دلخسته و عاشق هاى

 در برو حاال نبودم من همیشگى مزاحم نباشى میخوام که تو بجون_

  کارت
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 فیمک دستم توى که همونطور,پایین اومدم مى ها پله از محکم هاى باقدم

 ادمایست حرکت از باصداش میرفتم خروجى سمت به میکردم جا جابه و

 سمتش برنگشتم ولى

  شرکت میرى دارى بخیر صبح سالم:یسنا_

  بپرسى رو احمقانه سوال این که گرفتى و وقتم_

  گرفت کتم استین از که میرفتم داشتم

  رىمی شرکت بجز جایی تیپ بااین یدشا گفتم باشه خب:یسنا_

   ندم من بده حرص منو چرا

 قرار بله,زدى درست حرف یک ارزشت بی عمر توی بار اولین برای_

 شده دیرمم دارم

 منتظر نخوردم هنوز منم است اماده?نمیخورى صبحونه,باشه:یسنا_

  بخوریم باهم موندم

 کسبلع باشم احتنار غمگینش لحن از باید االن اینکه از چرا نمیدونم

 نیستم اهمیت بی براش فهمیدم چون بودم خوشحال

  بخور الهام با توام دادم دیگه یکى به رو صبحونه قرار من نه_
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 ثلم درست کنم اذیتش دوستداشتم,نشد شنیده ازش صدایى دیگه

 بیمحلى بفهمه میخواستم,کرد زهر برام و روز چند اون که خودش

 این یعنى بمن کردن

 زدم زل باتعحب,بازشد واحدمون در که بودم سوراسان منتظر

 از بودن مناسب لباساش وضع و بود لخت سرش,میزد نفس نفس,بهش

 جوون پسر یک که کناریمون واحد در موقع همون من کیوى شانس

 داخل دادم هولش و بهش رسوندم و خودم شتاب با شد باز  داشتن

 میبینت یکى نمیگى اومدن بیرون وضع چه این احمق دختری_

 بگم همش باید اینکه از کردى خستم!!!شى بزرگ قرار توکى,هااا

 میزنه بهم و حالم داره چیکارکن

 من هبیجنب دل دیدنش با که بود شده جمع اشک دریاییش چشماى توی

  شد تاب بی دیده تیتاب خر مثل

 عمد از کنم ناراحتت نمیخواستم ارشام متاسفم....ن....م:یسنا_

 هتب که اومدم بود رفته یادم بگم بهت چیزى یک یخواستم...م,نبود

 بگم

 اومد خوشگلش چشماى از مروارید اولین شد تموم که حرفاش

 بود دهش تنگ براش دلم خودمم بس دیگه,برداشتم قدم سمتش,پایین

  کردم پاک اشکشو
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 بگو ىمیخواست که و حرفى حاال نشه تکرار, کنى هندیش نمیخواد باشه_

 بی اى قیافه با و بهم کوبید و دستش که بود مهم براش خیلى انگار

 :گفت( خرکیتم احساسات مرده کشته)فیونا به شباهت

 پیش عمارت برم و امروز بدى اجازه بهم میخواستم ازت خب:یسنا_

 از و نذاشتم بیرون خونه از و پام وقته خیلى که منم تنهاست اونم, ارام

 شده تنگ عمارت و ارام برای دلم ام طرفى

 احتم گفتم باش و فکر خام من,بشه راحت دستم از میخواد سپ!!هه

  ردترس همیشه از چشمام شد سنگ قلبم,بگه تبریک و تولدم میخواد

 نه!است کلمه یک منم جواب,شنیدم حرفاتو_

 زاده حالل چه

  خودم ارشام داداش سالم:ارام_

 تتوبدبخ شوهر مرده برم باید نشناسم تورو من ارام میخواى چى بگو_

  ورمبش

 دادم فاصله گوشم از نشم کر اینکه برای که کشید جیغى

 واال بدى انجام و خواستم باید زدى که حرفى بااین ارشام:ارام_

 میکشمت
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 تا شیش اون نیست ادم من لٽم که اون نترس,ندیده شوهر بابا باشه_

  داره جون

  خنده زیر زدم بلند اینبار که دراومد جیغش صدای باز

 بزن حرفتو,نکن بدبختتو لب پوست اون اینقدر خب خیل_

 ىنمیذار دوستدارى و من خوبى که تو بگم خواستم,ایشششش:ارام_

 رممنتظ من زودتر یکم فقط عمارت میارى و یسنا خودت و بمونم تنها

 من همیشگى خر خدافظ

 

 یسنا

 همه کنیم اماده امشب برای اونجارو تا عمارت برم امروز بود قرار

 رشاما رضایت مونده فقط بودم گفته سهیل به نىتلف و الزم خریداى

 که گفت بهش چى ورپریده اون نمیدونم میزد حرف باارام داشت

 تاداف بمن که چشمش گفت بهش زیرلبى چل و خل و شد گرد چشماش

 کرد اخم

  من واسه اخماش است بقیه براى هاش خنده همیشه

 وقت یقهدق۰ فقط,نمیکنى و خودت سفید و سرخ امادشو برو:ارشام_

 کن شوت سرت از و عمارت به رفتن فکر دقیقه ۰ بشه دقیقه ۰,دارى
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 داد اجازه االن اون میشنوم درست

 دقیقه ۴ شد:ارشام_

 و کردم تنم اومد دستم که هرچى تند میدم دست از و وقتم دارم دیدم

 بمن شنگا تا بود ایستاده اسانسور در جلوی,برداشتم الزمم های وسیله

 میومد یادش من دیدن با اینروزا که چیزى زد پزخند افتاد

 ام وقتی میموند بیرون ها ساعت تا میکرد دیونم داشت هاش محلى کم

  اتاقش توی میرفت توضیحى بدون برمیگشت

 بود شده جذابتر همیشه از   کردم نگاه و پایینش تا باال از زیرچشمى

 بجز کهینا فکر,میکرد مست و من که بود کرده استفاده ادکلنى از بازم

  کرد گل حسادتم میبره لذت ازش ایم دیگه دختر امروز من

 نخورد کتک از دردش خیلى بیمحلیش این اما نزد کتکم درستکه

  میکرد نابودم ذره ذره داشت بود بیشتر

 .....برى نمیخواى اگه دیگه بیرون بیا!!کجایی:ارشام_

 بریم شد پرت حواسم یکلحظه...نه...نه_

 ىسوت جلوش و ایستاده اسانسور نفهمیدم که مبود فکر تو اونقدر

 ....که بشینم جلو خواستم,دادم

 است دیگه یکى جای اینجا بشین عقب برو:ارشام_
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 عقب صندلی و پایین اوردم و بود شده خشک هوا رو که دستم

 عنیشل غرور این گریه زیر بزنم بلند صدای با دوستداشتم,نشستم

  میکرد نابود و وجودم بند بند داشت

 ضعیف ادماى از افراد جور این باش قوى دختر نزن جا زود:وجدان_

 اىدختر بقیه بین تو فرق بده نشونش باش قوی, نمیاد خوششون

 چى اطرافش

 بتابهم ث چندوقت این میارم بدست و ارشام امشب من میگى راست اره

 ندارم دوومى اون بدون که شد

 پایین برو:ارشام_

 ???......هاااا_

 تو اطربخ پایین برو گفتم,هست چیزیت یک امروز تو انگار نه:ارشام_

  شد خراب روزم

 هب رسوندم و خودم دو با و کوبیدم و در و شدم پیاده خداحافظى بدون

 خونه تو دیروز تا که منى میکرد و فکرش کى شکوهى چه,عمارت

  بذارم عمارتى همچین پاتو میکردم زندگی مترى۰۲

 یبترت دوستانه مهمونى فراتراز چیزى سهیل انگار بود شلوغ عمارت

 بود داده
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 وهرش امسال دوست پارسال,اینجاست کى ببین بیا,خانومم ارام:سهیل_

 کردى گم راه چخبرااا, شوهرت خواهر

  فیتپرحر از گذاشت بیابون به سر,سرم میزنى حرف چقدر سهیل:ارام_

 یکنهم شکایت پرحرفى از کى ببین شده کوچیک چه دنیا سهیل اقا_

 شد بیخیالش نمیرسه نتیجه به دید اخرم دنبالم افتاد

 دناوم از قبل تا باید شده دیر خیلى که بجنبید خانوما خب:سهیل_

  بشه اماده چى همه مهمونا

  فراتر چیزى ظاهر اما دوستانه مهمونى گفتید شما,سهیل اقا_

 خاروند و سرش

 بزرگتر کمى فقط دیگه بود همون منظورم خب:سهیل_

 هب بده صبره بمن خدا همینجورى همیشه یسنا کن ولش و نای:ارام_

 عقل شویم

 از ممارشا میشد چى,کرد بدرقش نگاهش با سهیلم گذاشت فرار به پا

  مینداخت بمن نگاها این

  بپرسم ازتون سوال یک دارم اجازه:سهیل_

 کردم سکوت
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 هست پولدارم قضا از که دارید خانواده شما بگن بهتون اگه:سهیل_

 میکنید چیکار

 باشن پولدارم اینکه ترش مسخره خانواده تلخى واژه چه

 بااجازه,ندارم اى خونواده من که وقته خیلى _

 امار بقول بابا ولش بزنه و حرفى همچین باید چرا رفتم عمارت داخل

 هاا داره قاطى

 

 سهیل

 ونخند بظاهر چهره این پشت بزرگى غم چه که فهمید میشد صداش از

  داره وجود

 خودش از واکنشى چه محبى اقای پدربزرگش اینکه گفتن با دونمنمی

 نکهازای بده نشون بدى برخورد ارشام میترسم همه بدتراز,میده نشون

  نمرده زنش پدر و گفته دروغ بهش زنش بفهمه

 بگذرون بخیر خودت خدایا

 نگز ارشام به قبل از,میشدن اماده داشتن دخترام بود شده تموم کارها

  عمارت بیاد هک بودم زده
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 از,ندیدم دخترارو اما انداختم سالن تو نگاه میومدن بیش و کم مهمونا

 گرفتم و محبى اقای شماره و کردم عذرخواهی دوستان جمع

 بخیر شبتون محبى اقای سالم_

 جخار  بگم خواستم!! زدى زنگ شد خوب جان سهیل سالم:محبى اقاى_

 اشمب داشته حضور مونىمه تو نمیتونم اومده پیش کاری برام شهر از

 رفتم وا

  الزمه جشن این تو شما حضور محبى اقاى چرا_

 به من طرف از نمیتونم واقعا اما پسرم لطفت از ممنون:محبى اقای_

  بگو تبریک خان ارشام

 قطع و تماس چطور نفهمیدم اصال بود شده خراب هام برنامه ی همه

  کردم

 نمیشه ربزرگشپد حضورى بدون کنم سرم تو خاکى چه موندم

 حضور ام محبى اقای که خودم عروسی روز بزارم بهتر هووووووف.....که

 بهتر خیلى اینجورى بگم دار

 

 یسنا
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 خوشبحال شدى خوشگل چقدر, بگیرى کوفت دختر واوووو:ارام_

 داداشم

 دبای که سهیل بیچاره,نمیارى من از کم که خودتم نزن زیادى حرف_

  کنه صبر عروسی تا

 کبود جاش نداشتم شک که گرفت میشگونى رهنمب بازوى از

  ولکرد شد خالى که عقدش,میشه

  دستمو کندى روانى دختر_

  نخورى نشده حل شکراى از باشى تو تا حقته:ارام_

 اما کردم حس خودم رو هارو خیلى نگاه که پایین اومدیم ارام همراه

 نبود باهام دلش که بود مغرورى مرد پى من قرار بی چشماى

 همشون و کردن خاموش و عمارت برقاى میاد دار ارشام که کردم ماعال

 کجا نبود معلوم ارامم سالن در جلوى موندم من فقط شدن جمع جا۱

 زد غیبش

 در بود حرکت در چشماش,شدم حل نگاهش تو که کنم چیکار موندم

 همیش متوجه مطمعنم که جورى زدم لب اهسته,موند ابتم ثلبا رو اخر

  من مغرور مرد مبارک تولدت_
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 از که دخترم۱  نداد بهمون و والعملى عکس هیچ اجازه بقیه ی همهمه

 نمیکرد ولشم و بهش بود چسبیده کنه لمث اول

 هیلس زنشم من انگار نه انگار,میخوردم حرص کیلو کیلو خالى جاتون

  بود درهم اونام اخماى چون نبودن راضى ارامم و

 گفت بود پسرا هبقی تراز میزه ریزه که پسرا از یکى

 دیگه بیارین برین بخوریم کیکو کى قرار پس باباااا_

 داد جوابش کنه دختره همون

 شکموایى تو چقدر سامى اه_

 و کیکش زحمت خودشم گرفته و مهمونى این که کسی میخوام:ارام_

  پاشو داداش زن بکشه

 نمادى روش بودم گفته سهیل به خودم سفارش به که و کیکى و رفتم

 ردمک سعی و کشیدم عمیق نفس,اوردم بیرون یخچال از و بزنن رغرو از

 ذاشتمگ مقابلش و کیک شد بلند پسرا دختر جیغ ورودم با,بزنم بلخند

 ی همه گفتن وقتى حتى نداد نشون خودش از العملى و عکس هیچ

 ودب شده دخترى سرگرم اینا همه به توجه بی اون,دادم انجام من کارارو

 .....که
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 بغل کرد پرتم و شد مانع دستى که بکشم عقب و مخود خواستم

  کشید و دختر دست ارام,ارشام

 بقیه کن فوت هارو شمع و کن ارزو یک معطلى چرا ارشام:ارام_

    و سیستم  صدای کنید زیاد هااا بچه.منتظرن

 پاتیم هزار خانوم ارام بچشم اى:سامیار_

 هک شد تموم رانگا میکرد و ارزوش داشت انگار بست و چشماش ارشام

  کرد فوت هارو شمع و کرد باز و چشماش

 هک بماند بدم بهش شب گذاشتم ندادم کادوایى من اما شد داده ها کادو

 ارشامم بود اینجا جالب کرد بارم متلک زیگیل دختره اون چقدر

 کرد همراهیش

 کىویس شراب,حاوى که سینى با سامیار شد تموم که خوردنمون کیک

 اومد بود..... و

  حال و عشق نوبت باشه ام نوبتى سامیار_

 شد بلند نحسش صداى باز که من اال برداشتن همه

 عشقم تو بسالمتى, دارى املى زن چه ارشام_

 امارش داشتم انتظار,ها رقصنده جمع بین برد و کشید و ارشام دست

  نبود مهم براش انگار اما بده جوابشو
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 هک دوختم ارشامى به و نگام برداشتمشو شراب سمت رفت دستم

 به نه اما بود زهرمار سرکشیدم و اولى,بود دختر اون با رقصیدن درحال

 جاحتیا بود شده گرمم که باال دادم چندمى نمیدونم,من االن حال اندازه

  داشتم ازاد هواى به

 عطر ىبو این میشناختم دستارو این گرمى من,نشست شونم رو دستى

  اشنا

 بهخو حالت,کردى چیکار:ارشام_

  کشدارى باصداى

خووو..ببررر..منووو...میکنممم...خواهششش...داغوووونم....نهههههه_

 وونه

 هک خونه به میخندیدم مستانه منم خورد حرص دستم از کلى راه توى

 کرد بغلم خودش و ندادم اجازه که برم خودم خواستم رسیدم

 و حالم میخورد صورتم به که نفساش هرم داغى بودم ارشام بغل تو

 و تخت روى گذاشت و من داد هول پاش با و اتاقم در,میکردم بدتر

 خواست دراورد و کفشام,مانتوم دکمه کردن باز به کرد شروع

 تخت روى افتاد نداشت انتظارش چون کشیدم و دستش که بخوابونتم

 گرفتم و خودم تصمیم امشب,ایستادم زدش بهت چشماى درمقابل

 بشم پشیمون بعدش نیست مهم بشم ارشام مال میخوام
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 خورد سر متن از لباس که پایین کشیدمش لباسم زیپ سمت رفت دستم

  پام پایین افتاد

 وشر روبه لخت,لخت من حاال بودم نبسته سوتین لباس مدل بخاطر

 بودم ایستاده

 ...تو چى اینکارا:ارشام_

  ارشام نگو هیچى هیسسسس_

 نشسته غرق هاى دونه پیشونیش روی داد قورت صدا با دهنشو اب

 بودم خوشحال بودم کرده قرارش بی اینکه از,بود

 شدم خوشگلش چشماى خیره,روش کشیدم و خودم پا و دست چهار

 موهاى تو انداختم چنگ,گذاشتم لباش رو و لبام و زدم کنار و تردید

 داد ستد از مقاومتشو اونم که بالباش بازى به کردم شروع و پرپشتش

 ىکشدار اه که گرفت گازى لبام از بود کرده پیدا شدت هامون بوسه

 تاداف و دراورد لباساشو و تخت رو خوابوند و من طاقت بى که کشیدم

 بجونم

 کردم باز باصداش که بودم لذت غرق

 ازت بودم مست بگى فردا نشه نمیشى پشیمون که مطمئنى یسنا:ارشام_

 کردم استفاده
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 که زدم باشل به تایید مهر بیارم نه نیازش پر نگاه این به میتونستم مگه

  زد جذابى لبخند

 کردم حس دلم زیر که دردى با که بدم لبخندشو جواب خواستم

  زدم چنگ و مالفه زیاد درد از...موند بیجواب

  کردم فراموش و درد پیشونیم رو ارشام لباى حس با

 یسنام مبارک شدنت خانوم:ارشام_

 باشه نشو نزدیکش طوفانى دریا امروز فقط! ?اى اماده خانومى:ارشام

 عزیزم

 صبرکنم نمیتونم دیگه که بریم قربان چشم_

 پر رو ویال خندم صداى چرخوند هوا تو و کرد بغلم,زد برق چشماش

  بود کرده

  دیوونه پایین بزارم,بشم بروت گالب که االن ارشام واى_

 در تشدس از روز یک من بدبخت لباى بجون افتاد باز و پایین گذاشتم

 کرد جدا و لباش که گرفتم گاز لبشو نیستن امان

 و لبام کندى نمیشى سیر تو اخه_

 برص دیگه یکم اگه که بدو حاالم بتوچه خودمه مال,دوستدارم:ارشام_

 باشیم خواب اتاق تو میدم قول کنى
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 رابطه باهام تاحاال بار۱۲ شب اون از اى دیوونه چه میدونستم

 ارشام اون از دیگه هشد بهتر اخالقش,داره انرژى چه موندم,داشتیم

  نیست خبرى اخمو

 شمالیم االنم,بشم قبل روز تراز عاشق هروز شده باعث که همینه

 شمال جاده زدیم صبح اون فردا نبردتم که عسلى ماه بجبران

 تنمرف قبل دوستداشتم برگردیم قرار چون سهیل و ارام عروسى فردام

 ببینم دریارو دیگه یکبار

 هب اعتراف که همین و بدم ارشام به خبر یک ارام عروسى شب میخوام

 ااینب  شکمم رو کشیدم و دستم بشه پدر قرار که بگم, کنم عشقش

 شدم خوشى در غرق شکمم توی شیرین موجودى یک که حس

  شد دستبکار زود که دوستداره معلومه, هوله خیلى بابات مامانى_

 ارامش به بودیم سپرده و خودمون سکوت توى,کردم دیر زیادى دیدم

  دریا

 دریا از بودم شیطون بچه پسره یک وقتی یادمه:ارشام_

 سرمپ ببین گفت اورد منو مارال مامان همینجا دقیقا یکروز,میترسیدم

 ...هک بود اونجا شد نزدیکتر و کشید اغوشش تو منو,نداره ترس دریا

 نیست خوب حالش دیدم اما چى کابوسا اون دلیل بپرسم خواستم

 دور راه بریم شد تموم گها خانومى:ارشام_
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 شده سرد هوام بریم اره_

  شده سردش من کوچولوى خانوم پس ااا_

 ویال دخو تا و دوشش رو کرد پرتم که زدم کشى ارشام لبخند حرفش با

 دوید

 نگیر من از و خوشى این خدا

 

  ارشام

 ىول,نبودم بند پا روی زیاد خوشی از شد من مال رسما که اونشبی از

 بودم نکرده فاعترا هنوزم

 ومخان بشه بمونه کنارم که بخوام ازش عروسى تو امشب میخواستم

  عاشقشم کنم اعتراف میخواستم هام بچه مامان,خونم

 نیومد دلم که بود خوابیده ناز اونقدر شدم خیره عشقم صورت به

 حس,کرد باز خوشگلشو چشماى که کردم نگاش اونقدر کنم بیدارش

 ببینم خوشگلشو چشماى قرار که بار اخرین میکردم

 بخیر صبح سالم:یسنا_

 لٽم دارى ارایشگاه وقت شو اماده پاشو ظهربخیر بگى باید خانومى_

 میشه دیرت عزیزم پاشو,گرفته برات ارام اینکه
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 یسنا

 رمخوشگلت چقدر ارایش ذره یک با دختر خوشگلى تو چقدر:ارایشگر-

 گرفتمتمی پسرم برا میبودى مجرد کاش ماشااهلل هزار.,شدى

 اقاتونن,دنبالتون اومدن اینکه لمث خانوم:شاگرد_

 اومدم هاش پله از و کردم حساب و ارایشگر پول رولبام اومد لبخندى

 نگاه و اطراف داشتم نبود ارشام از خبرى اما کردم باز و در پایین

 شنیدم صدایى که میکردم

 نهههه میگشتى من دنبال نکنم اشتباه اگه)....(:_

 ستمالىد و کشید و بازوم که کنم فرار خواستم نبود ارشام صداى که این

 نفهمیدم هیچى و شد بسته چشمام کم کم گذاشت ببینیم زیر

 

 ارشام

  زدم و زنگ,ببینمش تر سریع هرچه دوستداشتم

 داشتید کار باکى بله:شاگرد_

 بیان بگید لطفا هستم همسرش شایانفر خانوم دنبال اومدم_

  دنبالش نیومدین شما پیش تساع نیم مگه واا:شاگرد_
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 کنید سوال برید شما شده اشتباه حتما محترم خانوم نه_

 گفت اومد اقاى نیستن محترم اقاى دید.........لحظه چند:شاگرد_

  پایین رفتن خانومتونم همسرم

 قطف فکرم نمیشنیدم و زن اون صداى شدن خم زانوهام,نشنیدم دیگه

 ......بود عشقم پیش

 

 ارش

  نمیبینمش چرا کو دخترت پس تىلعن بیژن-

 ,کجاست نمیدونم خودمم بخدا:بیژن_

 

 ناشناس

 میکردید غلطى چه شما پس کجاست دختر هاااا لعنتى-

 گورى کدوم االن دختر پس_

 

 سهیل
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 ىخوشبخت احساس اینقدر عمرم تو بود من برای شب بهترین امشب

 حس داشت وجود ام بدى حس یه خوب حس این کنار ولى,نکردم

 بیوفته اتفاقی قرار کردممی

 پیام ندهفرست دیدن با,برداشتم بیخود فکراى از دست گوشی ویبره با

 رولبام اومد لبخند

 راستى,بدونى گفتم میشه تموم دیگه ساعت نیم تا کارم من اقای:ارام_

 باش خودتم مراقب هاا بیاى اروم

 تمدوستداش چقدر,بکش و من امشب داشت تصمیم دختر این انگار نه

 ببینمش تر ریعس

  شد تموم کارت,عاشق دوماد شاه جناب:ارایشگر_

 و کت تو بود شده تر جذاب و تر پخته چهرم,بودم کرده تغییر چقدر

 خوش ارامم حتما,بود ساخته من از دیگه سهیل یک واقعا دامادى شلوار

 میاد

 ماشین انداختمش راه و ماشینم سمت رفتم ارایشگاه از راضی

 بوق برام همه مسیر تو,میکرد حرکت اشتد پشتم فیلمبردارم

 دارن ذوق اینا من عروسى ناموسا داریم شادی ملت چه,میزدند

 مارو پسر!!شده چت سهیل,بود کرده عرق دستام کف زیاد استرس از

 داد جواب خانومى که زدم و زنگ,,باش
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 دارید کار باکى اقا بله_

 بهشون بگید لطفا خانوم ارام دنبال اومدم_

 باال بگیرید و گل دسته در سمت به کنید و پشتتون سهیل اقا:رفیلمبردا_

 ....و سمتشون برگردید بالبخند اومدن خانوم عروس وقتی

 فدایت ی نامه این میکنم رد دوم سکته  استرس از دارم من.....اهلل ال

 چشمش تو برم دماغ با میگه شیطون,میگه شوم

 و تمپش برگشتم,شد پاره افکارم ریشه خورد روشونم که اى ضربه با

  دش حبس سینم توى اى انیهٽ برای نفسم دیدنش با که کنم نگاه

 و میقع و پیشونیش,بود شده معرکه سفید لباس و ملیح ارایش بااون

 عشق از اى بوسه,بوسیدم طوالنى

 دارمت اینکه از حالم خوش,دارم دوست خیلى_

 

 ارشام

 نم نکن امتحان نداشتنش با و من میبینم خواب دارم که بگو خدایا

  ندارم جنبشو

  خوبه حالتون ارشام اقا_

 !!?دارین احتیاج چیزى,خوبم اره_
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 باغ رفتن همه اومدن داماد و عروس بگم اومدم گرم دمت داداش نه_

 وناطرافت متوجه بودید خودتون توى اونقدر شما ولى استقبال برای

 نشدید

 میام ناال منم ببرید تشریف شما میکنه درد سرم کمی فقط نه_

 ردمک سعی,کنم خراب براش و شبى همچین نباید کرده گناهی چه ارام

 خدا دخو فقط اما نیوفتاده اتفاقی کنم وانمود و بودم نشون شاد و خودم

 اشوبى چه درونم که میدونست

 هک کردم باز خواهرم تنها برای حرف بدون و اغوشم رسیدم که بهشون

  بغلم  توی تانداخ خودشو و گرفت عروسشو لباس دامن

 گفتم گوشش دم

  خانوم شیطون شدى بزرگ کى,شدى خانوم و زیبا امشب چقدر_

 بابغض

 داداشش:ارام_

 شب امشب,هاا بارونى قشنگت چشماى نبینم داداش جون_

 نمیشه تکرار وقت هیچ چون کن خوشحالى و باش خوشحال,تو

 گذاشتم سهیل دست تو دستشو

 بخور تکون دلش تو اب نذار , تو دست پارمشیمی_
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  هستم مخلصشم چشم:سهیل_

 همراهیشون کشیدن کل با ام بقیه رفتن داخل هم دست تو دست

 جهمتو ارام اینکه بدون میرفتم زودتر باید,شدم داخل همه از اخر,کردن

 بیاد کردم ارشاره سهیل به بشه

 ارام!!?ندارى خبر ارسین از تو میگما,افتاده اتفاقی ارشام جونم:سهیل_

 شهبا اینجا امشب بود قرار انگار خاموش میزنه زنگ بهش هرچى میگه

 ارک یک کن ولش حاال نیومده گیرش بلیط حتما,ندارم ازش خبرى نه_

 برم االن باید دارم مهم خیلى

 به میشه مربوط بهت بدم مهم خبر یک میخواستم منم اتفاقا:سهیل_

 ....یس

 !!!افتاده اتفاقی:ارام_

 مهمونا حاال اومدى چرا دیگه شما,داشت کارم ارشام خانومى نه:سهیل_

  شده چخبر کنند می فکر

 ارشام یراست,میکنیم زندگی اونا باحرف ما مگه مربوطه چه بقیه به:ارام_

 مامان از و سراغش نمیبینم یسنارو میچرخونم چشم هرچى

 نبوده مهمونى اول از گفت اونم گفتم(سهیل مامان)پروانه

 رضهع بی از یا بود کوتاه عمرش که بگم عشقی از!!?بهش بگم چى خدا

  خودم گى
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 کجاست یسنا میگم!!کجایی ارشام:ارام_

 ودمخ خونه بره گفتم ارایشگاه از دنبالش نرفتم هنوز,عزیزم هیچى_

 دنبالش میرم

 در تو کاراى از سر هیچ که من نیاوردیش اول از چرا خب وا:ارام_

 نمیارم

 ىبر بهتر توام ارشام,کنهمی صدامون داره مامان بریم جان ارام:سهیل_

 منتظرت زنداداش دنبال

 میرم بودن اگه باشه اون کار شاید ارسین پیش برم که  شدم ماشین سوار

  شد خاموش ماشین که بودم نرفته راهم نصف;پلیس اداره به فردا

 فرمان رو کوبیدم بامشت

 کردن تموم بنزین وقت چه لعنتى_

 کمک نمبتو تا ایستادم جاده ارهکن شدم پیاده ماشین از داغون بااعصابى

 میشدن رد توجه بی بیشرفا اما بگیرم

  موند ابتٽ جاده طرف اون به که میچرخوندم چشم ناامید

 یسنا نیست ممکن این نه_

 دهش تنگ برات دلم من پیش اینجا بیا خودمم ارشام اره(:خیالى)یسنا_

 سمتش رفتم باخوشحالى
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 راوى

 میرفت داشت ایستاده عشقش ادهج طرف اون اینکه خیال با ارشام

 نشد کامیون بوق متوجه که بود خیالش تو اونقدر سمتش

 ایدهف میذاشت ترمز تو پاشو هرچى ام راننده بود بریده ترمز کامیون

 زمهنو که ارشام جون بی جسم,بد تصادفى شد نتیجش اخرم,نداشت

 لبخند همون با اخرم میکرد نگاه جاده اونطرف به داشت بالبخند

 بست ماشوچش

 

 بیژن

 استخدام چى برای تورو میخوردى گوهى چه تو پس افطکث:کیارش

 کجاست دخترت االن,کردم

 شده اب ارانگ بودم تو کنار که منم بابااا نمیدونم بخدا,نمیدونم باورکن_

 زمین توى رفته

 ردک شروع زمین روی کرد پرتم که کردم ترش عصبى انگار باحرفام

 زدن لگد و مشت به

 کن تمومش ارش چخبر اینجا:کیارش_
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 یک داد باد به و هام نقشه تموم لعنتى این, کمشه بزنمش هرچى:ارش_

 زد دگن فطرت پست این اما داشتم عالقم مورد دختر به رسیدن تا قدم

 همچى به

 دختر اون حاال,شده  عاشق برادرم میشنوم جدید چیزاى:کیارش_

 کى خوشبخت

  مارشا زن جز نى کسی دختر ونا اما نشه باورت ممکن بگم اگه:ارش_

  نبود جالبى شوخى اصال:کیارش_

  گفتم جدى کامال:ارش_

 بدزدم برادرمو عشق میخواستم من پس!! هه:کیارش_

 گرفت و برادرش یقیه و اورد جوش ارش حرفش بااین

 اگه کیارش,کجاست بگو اوردى سرش بالیی چه!!تو پیش یسنا:ارش_

 میکنم میخوامن که کارى بابا روح به نزنى حرفى

  زنب حرفتو, بده ادامه,کوچیکه داداش دارى ایوال,خوش دست:کیارش_

 ربخاط ببین میخورى قسم روحش به دارى که بابایی همون کجاست

  ایستادى برادرت روى تو دختر یک

 حواسشون دیدم گرفت فاصله ازش کالفه ارش شد تموم که حرفش

  زدم جیم کردمو استفاده فرصت از نیست بمن
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 رفتمگ و رثکیوم شماره نیستن دنبالم شدم مطمعن و شدم دور که کمی

 میام دارم,نداشت حرف کارت_

 

 یسنا

 با که کردم باز و چشمام زده وحشت شد ریخته روم که سردی اب با

 افتاد دلم تو ترس دوباره دیدنش

 که شد حیف میرفت انتظار هم اى بچه همچین مادرت از:رثکیوم_

  مرد

  میخواى جونم از ىچ??هستى کى تو_

  یشهم باز تو دست به اینا ی همه کلید که داریم زیاد که کار:رثکیوم_

  میدم  قول بهت خواستى پول هرچقدر اونوقت برم من بذار خدا ترو_

  بدم  که

 گفت خندش میون خندیدن ها دیوونه لمث کرد شروع یهو

 حس بازم اگه اما اومد خوشم افرین,اى بامزه پدرت لمث:رثکیوم_

 بندب دهنتو حاال میکنم برخورد دیگه یجور بده دست بهت مزگى خوش

 جاک از,اینجا اوردى و من چرا دارى چیکار باهام و هستى کى بگو فقط_

 دارى خانوادم راجب اطالعات اینهمه
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 ولق میده بهت میاد االن خودش صبرکن رو سواال این جواب:رثکیوم_

 بشى حال خوش دیدنش از میدم

 از امودست نداشتم فرارى راه بود انبار لمث بودم زندونى شتو که جایی

 پایین انداختم و سرم ناامید,بود بسته صندلى به پشت

 دارمن اهمیت براش نه یا,میشه نگرانم اصال داره حالى چه!!کجاست یعنى

  دیگه یکى نباشم من که منو میدید همخواب بچشم فقط و

 که ىحرف از خودم دنبالمون میاد زود زود بابایی هاا نباشى نگران مامانى

 کوتاه عمرشون من هاى خوشى چقدر,نبودم مطمعن زدم

 چون ببینم نمیتونستم و چهرش باال اوردم و سرم انبار در شدن باز با

  بود تاریک انبار از قسمت اون

 دستم از ها اسونى این به میتونى کردى فکر, گشتم دنبالت خیلى:بیژن_

 خالصشى

 

 یسنا

 داشص لرزون باصداى,ببرم یادم از میشه مگه میشناسم اروصد این من

  زدم

 ا...ب....ا...ب_
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  شد تکرار دیگه یکباره برام تلخ خاطرارت زد بصورتم که سیلى با

 همینجا واال نمیاد بکارم مردت حیف بابا نگو بمن صدبارگفتم:ژنیب_

  میکردم حرومت گلوله یک

 داد ادامه رثکیوم روبه

  بیوفتیم راه ایدب چند ساعت:بیژن_

 ونچ بیوفتیم راه بهتر باشیم اونجا باید دیگه ساعت۱ تا:رثکیوم_

 بزنن ردتو ممکن

  تظرمهمن شوهرم برم بزار مامان روح تو بابا, ببرین منو میخوایین کجا_

 ااونب باز اونم کرد اشاره مرد اون به من التماساى به توجه بدون اون اما

 سراغم اومد سفید دستمال

  ام حامله من نمیفهمى چرا باباااا,بزارم دوستدارى هرکى ونتروج_

 پزخند با من به رو و زد کنار و مرد بابا

 متشک توی توله اون نه خودت نه نیستى مهم برام نداره عیب:بیژن_

 سفر بخاطر بدم  بهت خوش خبر۱ بذار,نى معلوم حرومش و حالل که

 رصدد صد شکمت تو توله رفتن بین از داریم که سختى

 

 راوى
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 بهش التماساش به بیتوجه دونفر اون ولی میزد هق میکرد التماس یسنا

 اسم اخر لحظه میذاشت خودشو یراثت داشت بیهوشى داروى,میخندیدن

 ماشین تو انداختن رو یسنا,شد بسته چشماش و زد صدا ارشامشو

  بشن رد مرز از قاچاقى داشتن تصمیم

 رمن پنجه و دست زندگى و رگم بین که بود ارشامى  ماجرام طرف یک

  میکرد

 یشىارا و سفید لباس باون,باش جشنش توى اینکه جاى االن که ارامى

 میکشید و برادرش انتظار بود شده خراب زیاد گریه بخاطر که

 کند بقل ضربان,نیست خوب اصال بیمار وضعیت دکتر اقای:پرستار_

  شده

 رهمی دست از هدار مریض سریعتر کنید اماده و شک دستگاه:دکتر_

 ,شدن جمع ارشام سر باال همه چرا چیشده سهیل:ارام_

 شداداش که بشه اتاقى وارد میخواست و میزد صدا و ارشام بیتاب ارام

 میداد جون داشت

 چیزى اما کنه ارومش داشت سعى کرد بغل و عروسش مادرشوهرش

 بود داداشش باز چشماى میکرد اروم و ارام که

 قطره اولین گذاشت پاهاش رو که سرشو ردسرخو دیوار کنار سهیل

 میرفت دست از داشت برادرش,رفیقش,چکید چشماش از مزاحم اشک
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 اون و شد صاف ها خط بار سه با بار۰ بار۱,,,زد و شوک دستگاه دکتر

  شد بلند مزاحم اهنگ

 بودن ناراحت جوونیش براى و دادن سرتکون افسوس با دکترا

 

 ارسین

 نمیفهمى چرا برم باید من,کن باز منو دستای بیا لعنتی د_

 میزنمت اینهمه سرت رو گذاشتى اینجارو چخبرته,ساکت:داریوش_

 اقا از ام نمیگیرى تصمیم خودت نکردنتم یا کردن ازاد برای,نمیشى ادم

 میگیریم دستور ارشام

 ارشام بتو لعنت

  طرفى باکى بدم نشونت کن باز و دستام_

  کنم خالص و دمخو بتونم تا کنم تحریکش میخواستم

 بامن خودتو تو هیکل برابر دو من هیکل!! جوجو داخه...هه:داریوش_

  عموجون نگو الالیى.. میکنى مقایسه

  بذارم یرٽتا روش تونستم اینکه مثل نه

 بده نشونم کن باز دستمو میگى راست حرف موشت۱ اینا_

 میکنى چیکار باشه باز دستات ببینم بذار,اوکى:داریوش_
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 یزىچ دنبال چشم با میکرد باز و دستام داشت,زدم پزخند هشب دلم تو 

 این وت نداشتم کردن دعوا براى انرژی چون میگشتم میله یا چوب مثل

 بودم شده ضعیف خیلى مدت

 رمس پشت از و صداش که دادم مالش دستمو مچ دور شد باز که دستام

 شنیدم

  بلدى چیا بده نشونم خب:داریوش_

 تو کوبیدم داشتم که انرژى مونده ته با و کردم مشت دستمو

 فرصت از,زمین روی شد پرت نداشت و انتظارش چون,صورتش

  گرفتم ازش اسلحشو و کردم استفاده

 گذاشتم سرش رو اسلحه

  کجاست کلیدا,میکشمت معطلى بدون بخورى تکون جات از_

 نمیدونم:داریوش_

  کردم شلیک کنارش,نمیاد حرف به اینجورى میدونستم

  جیبمه توی کلیدا,باشه,باشه:شداریو_

 گفتم امیزى تمسخر بالحن گرفتم که و کلید

 به نمک خوابت میخوام دقیقا االن!!نه میگفتى الالیى راجب یچیزایی_

 خودم روش



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  797

 

 کردم باز درو الی اروم, شد بیهوش که سرش تو کوبیدم اسلحه با

 از باید چطور نمیدونستم,بیرون اومدم نیست کسی که شدم مطمعن

  بودم هوش بی اومدن موقع چون,برم ینجاا

 ىباریک رو راه از نیست ای دیگه کس داریوش بجز امروز انگار عجیب

 اصد رفتم که جلوتر خورد گوشم به ضعیفی صدای که میشدم رد

 شد واضحتر

  نیست اینجا کسی:سونیا_

  میکنى چیکار اینجا تو سونیا_

 نیومد ازش صدایى چندلحظه

 و نم میکنم خواهش اومدى که حاال,نمیشه باورم!!توایى ارسین:سونیا_

 زمین رو افتادم شکست پایش صندلی,بیرون بیار تو این از

 کى۱ داشت کلید تا0 انداختم نگاه گرفتم داریوش از که کلیدى دسته

 ضعشو سونیا سمت رفتم, شد باز در باالخره که کردم امتحانشون کى۱

 بود بد خیلى

 تهدرس,بغلم تو انداخت گریه با و خودش که کردم باز پاهاشو و دست

 بشه اروم که موندم ساکت اما میاد بدم ازش

 برسن محافظا بقیه هرلحظه ممکن کنیم عجله باید ما سونیا_
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 کردى کمکم که ممنون باشه:سونیا_

 داشت هک ماشینی بانور,بیرون بزنیم تونستیم سونیا های راهنمایی با

 اما ارشام کردم فکر اول,شدیم قایم درخت پشت سمت این میومد

 وتل تلو,نداشتن خوبی حال پایین اومدن ماشین از بودن محافظاش

  میخندیدن بلند باصداى و میخوردن

 ببریم دختر این از اى استفاده یک بریم بیا_

 کنیم توپ حال یه بریم پیشنهاداتم عاشق داداش,جوووون_

 لمد میریخت اشک اروم داشت کردم نگاه سونیا به چشمی زیر,,,عوضیا

 تمگرف سونیا دست شدم مطمعن که نفر دو اون رفتن از,سوخت براش

  کردم اضافه هام قدم سرعت به و

 عاد دعا,بودن گذاشته باز و ماشین دراى که بودن کرده مست اینقدر

 تا و امپ شدیم ماشین سوار شنید و صدام خدا انگار,باشه سویچ میکردم

 دراومد ماشین تیکاىالس جیغ که دادم فشار پدال رو ته

 برى کجا االن میخواى:سونیا_

 برم میخوام خواهرمه عروسی امشب_

 ..اونوقت کردى فرار میفهمه ارشام برى اگه:سونیا_
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 بگو االح گرفتى جوابتو اگه,کنه کاری بقیه جلوی نیست احمق اونقدر_

 کنم پیادت کجا

 ....میدم که ادرسى این به برو, خواهرم خونه میرم:سونیا_

 مشد پیاده ماشین از,عمارت سمت کردم حرکت رسوندم که ونیاروس

 و در پیرمردى که زدم و در,عمارت دراى بودن بسته از کردم تعجب

  کرد باز

 ومتم مهمونى برگردى بهتر اومدى جشن برا اگه,جوون بله:نگهبان_

  شد

 شدم مانع پام با که میبست و در داشت,زود اینقدر چرا وا

 بگو,نمارسال کوچیکه پسر من بگم نشناختى اگه,ىحاج میکنى چیکار_

 چى جریان

 .....ونوضعت و سر نباشه ادبی بى,نشناختمون اقا ببخشید:نگهبان_

  بده سوالمو جواب_

 ,,,بگذرونه بخیر خدا, بگم چطور راستش:نگهبان_

  بگو و کالم اصل نکن کوک قصه برامن_
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 ارشام اقا دندا خبر بیمارستان از که بود مراسم وسطاى:نگهبان_

 و کردن ول مهمونارو خانومم ارام و سهیل اقا,عمل اتاق و کرده تصادف

 .....  ........ ..... . بیمارستان رفتن

 سختىب, میخوره تکون لباش که میدیم فقط میگه چى نشنیدم دیگه

 بگم تونستم

 بیمارستان کدوم_

 نمى یارى باهام پاهام,رسوندم بیمارستان به و خودم چطور نفهمیدم

 کجاست فهمیدم پذیرش قسمت از,کردن

 عمل اتاق در پشت داشت سفید لباساى بااون که دیدم و ارام دور از

 شانس اولشم از گرفت اتیش کوچیکم خواهر برا دلم,میزد بال,بال

  نداشت

 خاموش هارو دستگاه,نمرده اون میکنید چیکار لعنتیااا:ارام_

  نشده بابا هنوز داداشم کن یکارى تو سهیل,,,نکنید

 هشیش به و برداشت ازش نگاه ارام که پایین انداخت و سرش سهیل

 دوخت چشم

 ذیتما کى نباشى تو اگه داداشی,کن باز خوشگلتو چشماى,ارشام:ارام_

 الىخوشح امشب گفتى خودت بلندشو,جیغو جیغ بگه بهم کى,کنه
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 دارم بیدارشو,,,میزدى حرف ازش که خوشحالى بود این داداشم,کنم

 کن باز چشماتو یسنا بخاطر,ارشامى یرممیم

 بغلش و سمتش دوییدم,شد بیهوش ارام که افتاد اتفاقى عمل اتاق انگار

 کردم

 

 یسنا

  مماشینی توی شدم متوجه که کردم باز و چشمام شدیدی تکونای با

 اگه,هباش خواب اونجا تا بهتر,نشده بیدار دخترت این ببین:رثکیوم_

 ننمیک شک بهمون کنه صدا سرو

 متوجه بخوبى ولی,خواب به زدم و خودم و بستم و چشمام فوری

  میشدم نگاهش سنگینی

 لشو اینو گیج ها حاال,حاال بهش زدى تو که دارویی بااون,باو نه:بابا_

 اوردى خودت همراه دادم پیش روز چند بهت که هایی جنس اون کن

 کمپ برو گفتم چقدر,ها داغون وضعت, خمارى باز چیع:رثکیوم_

 کن ترک

  کجاست مواد بگو نزن زر:بابا_

 داشبورت تو بابا باشه:رثکیوم_
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 لخت خاطرات چرا,میکنه تزریق میدیدم رو بابا که نبود بار اولین این

 ازب دوباره و میبستم و چشمام کاش,برنمیدارن سرم از دست گذشته

 کنار خودم خونه تو بازم من و کابوس یک همش میدیدم میکردم

 ارشامم

 هاگ,بردم پى فاجع اوج به تازه ماشین باتوقف,دارم نحسى عطال چه

 امارش همیشه برای ممکن, بکنن و خودشون کار بذارم و بمونم ساکت

  بدم دست از و

  نشد باز کردم هرکارى اما کشیدم دستگیرو

 وسرخودت بالیی دربیارى بازى زرنگ بخواى,سرجات بتمرگ:بابا_

 نمیخواى اینو که تو,میارم بچت

 مدار عشقم از که یادگارى تنها این,بدم دست از بچمو نمیخوام نم نه

  سرجام نشستم اروم,میکنم هرکارى نجاتش برای

  میکنید بد و حالم جفتتون,مادرتى شبیه اخالقنم بلکه چهرتن نتنها:بابا_

 ماروش مرگش لحظه اخرین تا که مامانى بابا نمیگى نفرتتو دلیل چرا_

 داشت دوست

  شدم ساکت زد که دادى با
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 لنگه دخترشم میدید و بود کاش,بود هرزه یک مادرت,خفشو:بابا_

 دشواستفا که حاال طرفم که کرده صبح باکى و شب نى معلوم,خودشه

 کرده ولت شکمت تو توله بایک کرده

 بهم انمام!!!بکنم میتونستم چیکار,اندازه چه تا توهین,,,چقدر تا حقارت

 نمبک پدرم به که توهینى هر نشه بلند پدرم رو  صدام بود داده یاد

 ریختم اشک صدا بی و اروم,همیشه لمث پس اون به توهین

 ضورح به توجه بدون بابا که بود این میکرد اذیتم که چیزى وسط این

 بود مخم روی پزخندش صدای,زد حرفارو این رثکیوم

 منتظریم اینجا است دق۱۲ بیان قرار کى پس:بابا_

 زمال تذکرات دخترت به فقط,شو پیاده اومدن ااه......بابا اى:رثکیوم_

 بده و

 میام منم برو باش نداشته کار,کارا این به تو:بابا_

 تکون حدیدت نشونه به چندبار اشارشو انگشت بابا شد پیاده که رثکیوم

 داد

 ازت یدنکش نفس جز صدایى و شدیم پیاده روزگارت به واى ببین:بابا_

 پایین گمشو حاالم نمنمیک رحم بچت و خودتو به بشنوم

 هک کردم پر هوایی از و هام ریه بار اخرین برای  پایین اومدم ماشین از

 دارم دوست خیلى من عشق خداحافظ,میکشید نفس عشقم
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 و مخود,کجاست مقصد و میره کجا نمیدونستم شدیم مشکى ون سوار

 میشه چى تهش بدونم میخواستم تقدیر دست سپردم

 نگه ضروری مواقع برای فقط یمبود راه توی کامل روز یک

 توقف که بود دم سپیده,بیخوابى از میسوخت چشمام,میداشت

  بود دریا نزدیک یجایى,کرد

  بمن زدى زل بز لمث چرا دیگه شو پیاده:بابا_

 افراد اطرافش که شدم دیگه ون چند متوجه شدیم پیاده که ون از

  بودن جوون پسراى و دختر بیشترشون که بودن زیادى

 یدنکش طول زیاد کنجکاویم,بودن کسی منتظر افراد این ی همه گاران

 همیدف میشد بلندش لباسای از که بلند قد مرد یک گرفتم جوابمو که

 اومد جنوبی

  باشید زود میوفتیم راه هستن همه خوب:مرد همون_

 چه اونا, شد تعجبشون باعث که شدم کشتى سوار همه از زودتر

 تماسال چرا نمیکشه و انتظارم کسی وقتی,من روز و حال از   میدونستن

  میرفتم باید که زود یا دیر بکشم موندن برای فایده بی هرچند

 ....به نه موندن برای زاریت گریه به نه:بابا_

 کردن اهبر مشروب بساط اینکه مثل بریم بیا کن ولش و این:کیومرث_
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 میخوام,بساز نو از دوباره خوردى مشکلى به هربار, میگفتى یادته مامان

 لاو از,ببرم بین از میخوام مربوطه گذشته به هرچى کنم همینکارو

 اى قهحل,بشم عوض باید شده که شکمم  توی ی بچه بخاطر کنم شروع

  اب توى انداختم و دراوردم انگشتم از بود داده بهم ارشام که

 ارشام متاسفم_

 

 بعد سال۴

  شده قایم کجا من موشى,موش-

 موجود این از افتاد اب دهنش دلم,میومد پرده تپش از خندش صدای

 کرد شروع و زد جیغ که زدم کنار یهویى رو پرده,شیرین  ی خوشمزه

 خندیدن به

 تنبلم من بگو هى حاال,کردم پیدات دیدى_

 بهت منواتا اب از, موکونى پیشلفت دالى میبینم که  حاال اوم:ارشاویر_

 (میدم تبه ابنباتام از ا,کنىمی پیشرفت دارى میبینم که حاال اوم)مودم

  کشیدم لپشو

 کردم چپت لقمه یک دیدى واال نکن شیطونى_
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 انسوز بخورى منو اگه)میشه ناالحت سوژان بخولى منو اگه:ارشاویر_

 (میشه ناراحت

 کردم تعجب

 مامان پسر چرا_

 و همیش شومل بى بخولى منو تو اگه شوملشم من میگه چون:ارشاویر_

 شوهر بی بخورى منو تو اگه شوهرشم من میگه چون) نمیگیرتش کسی

 (نمیگیرتش کسى و میشه

 شوهر جناب چطورى دیگه میگه راست:سوزان_

 تهلف من اجاژه بدون چال قهلم باهاش بوگو علوست به مامان:ارشاویر_

 دونب چرا قهرم باهاش بگو عروست به مامان)کلده خشکلم تاژه بیلون

 (ردهک خوشگلم تازه بیرون رفته من اجازه

 رفت قهر باحالت,خنده زیر زدیم پقى و کردیم نگاه بهم سوزان و من

 مینداخت ارشام یاد منو رفتاراش,حیاط تو

 بابا که میوفتم پیش سال چهار یاد,دورم ازش که سال چهار درست

 از ونمنمید که پوالى با و فرانسه اورد بزور و من کیومرث کشتن بعداز

  بخره زرگب خونه یک تونست بود اورده کجا

 وزانس تااینکه,بود تنهایی یطرفم میداد فحشم و میزد کتکم اول روزاى

  المانى مادرش ایرانى پدرش است رگه دو خوبی دختر,شدن ما همسایه
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 سرم باال اون زایمانم موقع حتی بود برام خواهر مثل سال چهار تواین

 نیم پسره;گفت سوزان پرسید رو بچه جنسیت زد زنگ بابا ام وقتی,بود

 رسوند و خودش نشد ساعت

 دنیا به با,میبوستش و میکنه نگاه ارشاویر به حسرت با چطور میدیدم

  شد بهتر اخالقش ارشاویر اومدن

  خودتى تو ساعت دو دختر کجایی:سوزان_

 ارىد حالشو بگذریم,میکردم فکر پیش سال چهار به داشتم هیچى_

 بزنیم قدم بیرون بریم

  بریم بزن....بوس ودنخ نخود دهنت,اخ:سوزان_

 بشم اماده میرم من ارام مثل درست تو اخالقات,چل و خل_

 وزانمس دارم و حجابم هنوزم اما میکنم زندگی فرانسه سال چهار بااینکه

 ازش همینکه,بود من مثل پوشش ولى اینجاست شده بزرگ درسته

 دراومد صداش دیدم,میاد خوشم

  شنیدم و ودمخ موشى موش صدای باز که میرفتیم داشتیم

 (عجله بااین کجا ببخشیدااا)علجه بااین کوجا ببشیدااا:ارشاویر_
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 زهبام اخم یک و بود زده کمر به و دستاش که درحالی ژستش بادیدن

 با و کردیم پرواز سمتش زمان هم سوزان و من,بود پیشونیش وسط ام

  ساختیم کودک استخر یک براش ماچامون

 ماچ نوم مامانک جولو گوفتم صدبال ژانسو کلدین تفیم,اه اه:ارشاویر_

 باید ملد یک,بیام باهاتون تونم عوض و لباشام واشتین االنم ژسته نتون

 نوم مامانم جلو گفتم صدبار سوزان,کردین تفیم اه اه)باچه همراهتون

 راهتونهم باید مرد یک,بیام کنم عوض لباسامو واستین,زشته نکن ماچ

 (باشه

  ببینم بابایى بغل بپر,بشم نهخو مرد فداى من اى:بابا_

 قدرچ,چرخوندش هوا تو اونم بابا بغل پرید کودکانش ذوق با ارشاویر

  کنه حسادت خودش پسر به ادم بد

 میکرد سنگینی دلم رو دخترم یک حسرت سالها این تموم تو

 ایینپ بزارم جون اقا)میشه دیلشون خانوما پاین بزالم ژون اقا:ارشاویر_

 شهمی دیرشون خانوما

 برسونتون بگو هست راننده پسرم باشه:بابا_

 

 ارشام
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 عذاب جز چیزى هیچ چهارسال تواین که شدم ای خونه وارد خستگی با

  مینداخت یسنا یاد  منو خونه این جاى جاى,نبود برام

 مى پشیمون هردفعشم اما بفروشم رو خونه که زد سرم به چندبار

 ختت رو خودمو نداشتم و گرفتن دوش حوصله کردم باز و اتاق در,شدم

 دش زنده برام شد من مال رسما رسما که شبى اون خاطرات که,انداختم

 اونوقت میکنم پیدا باالخره,باهام همیشه یادت اما اینجا نیستى لعنتى_

 درمیارم سرت و چهارسال این تمام تالفی

 شدم بیدار خواب از گوشی زنگ باصداى

 گهمی,دایى گفت بس کشت و شخود سهند, عمارت بیا داداش الو:ارام_

  نمیخورم غذا نیاى تا

 نمیژنم حلف باچ ام دیه بوگو مامانى:سهند_

 من,کنه جیز جیز روغن تو سیاهت جیگر اون الهى ارشام اى:سهیل_

  کجاست بابام ننه نمیگه نباشم روزم ده پدرشم

 لبام رو اومد محوى لبخند

 ىا خسته اگه,نکن رانندگى تند میاى دارى منتظریم بیا داداش:ارام_

 دنبالت بفرستم سهیل
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 تو اخدای,کنید قبول غالمى به و من گفتم کردم غلط من بابا:سهیل_

 شویى کهنه چقدر دیدى,سرگذاشتم پشت سختى روزاى چه شاهدى

 راننده شدم میگیرم درجه ارتقاع دارم که االنم کردم

 تدرس وقت هیچ پسر این,خندیدن به کردم شرع و کردم قطع و تلفن

  نیست بشو

 به ارام هربار اما بود سخت برام عمارت به رفتن اقاجون مرگ بعداز

 ,اونجا میکشوند منو سهند بهونه

 تقلمن بمنم انرژیش,بهم رسوند و خودش دو با سهند عمارت به باورودم

  شد

 میدونستم جون دایى سالم)مویاى میدونشتم ژون دایى شالم:سهند_

 (میاى

  میرم دماوندم قله تا سهند اقا بخاطر میام که پچى_

 میگفتى حداقل حداقل سرت تو انداز خاک,خاک اى:سهیل_

 باال بره بچمون کالس...اورستى,سبالنى

 بگیرم حالتو چطور میدونستم واال اینجاست بچه حیف_

 الما مامان به واال تون شحبت درشت بعد به این اژ من دایى با:سهند_

 واال نک صحبت درست بعد به این از من دایى با)ها بژنت مالقه با میگم

 (ها بزنت مالقه با میگم ارام مامان به
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 بغلش از است خسته دایى مامان سهند,اومدى خوش داداش سالم:ارام_

 پاین بیا

 نمویام:سهند_

 میشه مریض سهند,سرده هوا تو بریم دارى بچه چیکار_

 مدوستداشت زد حرف که اینقدر نکرد ولمون سهیل این شام میز سر

 بکشم سیفونم فرهنگى توالت تو کنم کلشو

 دستم اونم زدى بچه جلو منو هى بگیر تحویل خانوم ارام:سهیل_

 پدرسوخته دارم مادرش حکم که اى بچه بگم بکى من خدااا ای,مینداز

 نمیبینه منو

 دیگه زاییدى می خودتوم,کشیدى که هارو زحمت همه ها اره_

 هک میشه خوندم یجا از کنم و کار همین گفتم داداش بعد سری:ارام_

 بشه حامله مرد

 دخمل۱ بیال قلو دو نیما مامان مشل بیالى خواشتى فقط بابا:سهند

 پسر۱ بیار قلو دو نیما مامان  مثل بیارى خواستى فقط بابا)پسمل۱

 (دختر۱

 هشد قیافش که بدبختم سهیل,خنده زیر زدم ارام و من سهند حرف از

 شده له فرقون عینهو بود
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 اتاقش تو بردش ارام که بود خوابیده بغلم توی سهند

  جدید  داد قرار از کن تعریف:سهیل_

  فرانسه میرم معامله برای ماه اخر تا هیچى_

  شرکت برای خوبى سود نده دست از و موقعیت پسر اره:سهیل_

  کار راجب کردن صحبت کردین شروع کردم ول تارو دو شما:ارام_

 بگیم دوستدارى من زاییدن چجور از پ ن:سهیل_

 سهیللللل:ارام_

 بابااا باشه:سهیل_

 باشه راحت دقیقه دو بزار دارى چیکارش ارام_

 زدن پلک تند تند به کرد شروع و کرد لوچ چشماشو سهیل

 معصوم من,مظلوم من بوخوا اله:سهیل_

 ظرفیت بی گمشو اه اه_

 فتادا اتفاق بیمارستان تو که ماجرای از دیگه یکبار میشه داداش:ارام_

 تو تهدلبس خیلى اخه باشه سهند بچه پسر اون میکنم حس همش بگى

 شد شروع باز:سهیل_

  کن درست قهوه برو نباشه حرف:ارام_
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 رفت که سهیل

 سرهپ صدای که نور سمت میرفتم داشتم,بود خواب یک مثل چیز همه_

 شد رفتم از مانع ای بچه

 بابا:بچه پسره_

 بمن چرا کوچولو گفتم بهش میکرد گریه داشت عقب به برگشتم_

 نیستم پدرت که من بابا گفتى

  باباى شما چرا:بچه پسر_

 گفت گریه با که  برم خواستم_

 بعدش,برگرد منتظرتن ها خیلى منتظرتم من بابایى نرو:بچه پسر_

 شد چى نمیدونم

 شوضع و سر دیدم سرم باالی ارسین شدم بیهوش من که بعدش:ارام_

 ..... نکنه ترسیدم ودب سرخ چشماش بود افتضاح

 خواستن دکترا برد و ارام که ارسین بگم من و اینجاش بزار:سهیل_

 گفت پرستار یهو که کنن قطع هارو دستگاه

 شما ماجراى شد این و میزنه قلبش,میزنه دکترررر اقای
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 نزدیک بهم و کنه جبران میخواست که درسته ریختم بهم  ارسین اسم با

 بریخ ناشناس اون از,یسناست دنبال من پای به پا که میدیدم اما بشه

 نه اما اون کار کردم فکر نشد

 االن نذاشتم من بگى چیزى یک میخواستى عروسیت شب یادم سهیل_

 بگو

 ....خب....راستش:سهیل_

 

 علی

 اب انور, خوشن اونا بال, واال میخورى غصه اینقدر چرا,من مادر بابا ای

  میکنى تلخى قاتاو تو انوقت,میکنن و شون زندگی دارن

 طاقت دلش بازم کنه ام هرکارى,مادر,تو ندارى درک چرا على:نفس_

 نمیاد

 چى من که بدون نیست من جای,مادر دیگه نمیفهمه:زهرا مامان_

  هامم نوه دلتنگ,دخترمم دلتنگ,میکشم

 خرا برای گفت زدم زنگ عطیه ابجى به نباش ناراحت جون مادر:نفس_

  میان میگیرن بلیط ماه

 مادر میگى راست:زهرا امانم_
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 از هام بچه کنید نگاه بخندین حاال,چى دروغم مادرجون اره:نفس_

  ناراحتن شما ناراحتی

 ببینم بغلم بیاین,بشن ها بچه تو فدای من:زهرا مامان_

 نگاه نفس به زهرا مامان بغل تو انداختن و خودشون ترنم و ترانه

 هب ورودش با بودم نفس مدیون و زندگی این و  خوشبختی انداختم

 ترنم و ترانه بنام قولو دو دختر تا۰ صاحب االن,اورد شادى زندگیم

 اوتمتف کامال رفتاراشون اما هستن بهم شبیه های قولو دو که هستم

 ترنم شعوض اما میکنه برقرار ارتباط بقیه با سخت ام خیلى مغرور ترانه

 داره رو ترانه هوای خیلى و داره مهربونى شخصیت

 میکنن سیر کجا اقامون:نفس_

  خوشبختم چقدر اینکه به_

 داریم دوست شمارو جور همه ما نریز زبون اینقدر اقاهه:نفس_

 اما ردنمیک فرقی که برامن البته اومدیم بخودمون مامان سرفه صدای با

 ......بودیم خونه اگه که انداخت گل نفس هاى گونه

 و امشب بزن سهیل اقا و ارشام اقا به زنگ یک مادر علی:زهرا مامان_

 میگم چى که میدونى نباشه تنها بهتر ارشام اقا, باشیم دورهم

 میشهه شما انگار ولى بودم فکرش تو خودم  اتفاقا,چشم جان مامان بله_

 تری جلو من از
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 تک دنیا تو من مادرشوهر چى پس:نفس_

  یابید در منم بابا,شماها مال صدقش قربون من سر کاراش,اوهوکى_

 گهدی ساعت یک تا خرید لیست اینم,زیاد وقت هنوز باشه:زهرا نماما_

  برگردى غروب برى نشه  علی,برسون بهم

 میرم دیگه من بیام زودتر میکنم سعی,هااا خراب امارم چه_

 خوفى دخمل میدم قول میبلى اودت با منم,ژونم بابایی:ترنم_

 (مباش خوبى دختر میدم قول میبرى خودت با منم,جونم بابایی)باچم

 کشیدم دماغش به و دماغم و گرفتمش بغلم

 دخترم گل,خوبى دختر ام نگفته تو_

 لىمیذا مامانى,  کنم خوشمل واشتین فقط مویام منم,جى من پ:ترانه_

 بژنم رزلبت از

 ترژلب از میذارى مامان,کنم خوشگل واستین فقط میام منم,چى من پ)

 (بزنم

 جاااان��اومد در چشمام

  توهم کشید و اخماش نفس

 ماش سن براى ازش استفاده گفتم چندبار,خانوم ترانه نخیر:نفس_

 ممنوع
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 میکنه فکر است بچه,,,یبار همین,مادر نداره عیب حاال:زهرا مامان_

 چخبر

 یدنبا هرچیزیو بگیر یاد االن از باید خانوم ترانه,مادرجون نه:نفس_

 برو بابات همراه کنم امادت بیا حاالم کنه امتحان

 رفت که نفس

 هزار اى نمونه مادر و زن عجب,مادر انتخابت به احسنت:زهرا مامان_

 اکبر و اهلل

 پاى به پا اوقات گاهی و داشت شیطنت نفسم درسته,لبم رو اومد لبخند

 ردمیک رفتار پسندیده و جدى اونقدر گاهی اما میکرد شیطنت ها بچه

 میکردم کیف که

 ها باش شونمراقب بابا اقا, خانوم ترانه از اینم:نفس_

  رفتم من مامان خانوم چشم_

 بشین جلو خواست ترنم,زدم و ماشین دزگیر بیرون اومدیم که در از

 رنمت سمت رفتم نگرانى با,نشست جلو خودش و زد کنارش ترانه که

 بابا گل دختر خوبى_

 (خورد سر پام,بابایی خوبم) خورد سول پام,بابایی خوفم:ترنم_

  رفتم صدقش قربون که کرد شیرنى خنده که بوسیدم لپشو
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 (نمیاد خوشم بازیات لوس از)نمویاد خوشم باژیات لوش اژ:ترانه_

 ترانه کن بس_

 دادم حرکت مسیر تو و ماشین و کردم ماشین سوار و ترنم

 (??هست اجازه بابایی)??هشت اچاژه بابایی:ترنم_

 بابا ترنم بگو بشه فدات بابا,جانمممم ای_

 (دش شروع بازیاش لوس باز...اه)شد شلوع ژیاشبا لوش باژ....اه:ترانه_

 ناراحت رو بابایی دارى,ها میشى بد خیلى دارى دیگه خانوم ترانه_

 میدم تذکر  بار چندمین این میکنى

 (دارمن دوسش اصال کنم چیکار)ندالم دوشش اصال تونم چیتال:ترانه_

 بغض هب تمام بیرحمى با ترانه اما کرد ریش و دلم بند ترنم بغض صدای

 ترانه دهش نتیجش که بود اشتباه تربیتمون کجای موندم, میخندید ترنم

 اذیت ترنم سهند همراه چندبار میدیدم و شده اینجورى ها تازگی االن

 کنه بخیر امشبو خدا هووووووف,میکنه

 

 یسنا

 زد مخشک حرفش با که مینوشتم داستان کتاب ارشاویر برای داشتم
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 جان??مامان)ندالم بابا من که گهمو راشت جان??مامان:ارشاویر_

 (ندارم بابا من که میگه راست

 بگم تونستم زور به

 دور سفر یک رفته بابات فقط میکنه اشتباه جان عزیزم نه_

 هک نداله دوشت مالو یعنى,نمویاد چال پش لفته سفل اگه:ارشاویر_

 یعنى,نمیاد چرا پس رفته سفر اگه) بودم بدى پسل بالش مگه نمویاد

 (بودم بدى پسر براش مگه,نمیاد که نداره دوست مارو

 سراغ ماز بشه بزرگ نکردم فکر,بودم نکرده اینروزارو بینى پیش من

 رو اى بوسه و فشردم سینم به و سرش,بهش بگم چى میگیره و پدرش

  زدم سرش

 میبرت انوقت میاد زود خیلى  بابایی,مامان پسر نکن گریه_

 .....پارک,شهربازى

 زدم هق و بدم ادامه نتونستم

 بهم شد خیره خوشگلش چشماى با و شد جدا ازم ارشاویر

 گلیه دالى که شوده تنگ بابا بال دلت توام,مامانى:ارشاویر_

 ویرارشا نموزنم بابایی از حرفى دیه اصال مامانى,نتون گریه,موکونى

 گریه دارى که شده تنگ بابا برا دلت توام مامانى)موده گول
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 رشاویرا,نمیزنم بابایى از حرفى دیگه اصال,مانىما نکن گریه...میکنى

 (میده قول

 داشتنش بخاطر خدایا,کرد پاک و اشکام کوچیکش دستاى با

 دلم,یدخواب بغلم تو که داشتم نگهش اونقدر.بغلم تو کشیدمش,ممنون

 باشمش نداشته و بلندشم میترسیدم کنم جداش خودم از نیومد

 ازم و ارشاویر داره ارشام که میبینم اشفته خوابای چندشبه

 ازش خبرى سال۴ این تو و بیخبر بچه وجود از ارشام که درسته,میگیره

 بحص های نیمه تا زیاد استرس از افتاده بدلم بدى ترس بازم اما نشده

 برد خوابم چطور نفهمیدم اخرم بودم بیدار

 ماااااااامااااااااااااااااااااان:ارشاویر_

 تولوخدا ماااااااماااااان,ووونژوو اقااااا......بلندشوووووو

 (بلندشو ترخدا مامان,اقاجون بلندشو,مامان)بلندشوووووو

 اجازه که اتاقی,اقاجون اتاق  سمت رفتم ارشاویر همراه و شدم بیدار

 ویر افتاده هوش بی بابا دیدم که کردم باز درو نداشتم و اون به ورود

 دادم تکونش بهش رسوندم بهش و خودم جهش با,زمین

 کن باز چشماتو بابا_

  نمیده جواب دیدم

 بیار و من تلفن برو ارشاویر_
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 گذاشتم بزور ارشاویر,اوژانس به زدم زنگ اورد گوشى که ارشاویر

 باالخره که موندم منتظر ساعتى0,بیمارستان رفتم خودمم سوزان پیش

 اومد بیرون دکتر و شد باز در

 تبالبسک توپ قد چشماش بدبخت که رسوندم بهش و خودم زده شتاب

 شد گرد

 ببینمش میتونم??خوبه??چطور پدرم وضعیت دکتر اقای_

 ی مرحله به بیمارشون,نیست خوب اصال حالشون راستش:دکتر_

 و تالشمون ی همه ما هرحال به,نیارن دووم ممکن رسیده خطرناکى

  کردیم

 ببینمش میتونم_

 یدکن رخب پزشکی تیم میتونید داشتین کاری اگه حتما بله:دکتر_

 نمیدونم بود گنگ احساسم

 ازاد اینکه برای خوشحال ??!!ناراحت یا باشم خوشحال باید االن

 رمهس باال سایش باشه بد هرچقدرم پدرمه اینکه برای ناراحت!!میشم

 

 یسنا
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 و بود کشیده دراز تخت روی,نده صدایى که کردم باز  واروم اتاق در

 ودمب نکرده اهشنگ دقیق اینطور تابحال,تختش کنار دستگاه کلى

 شده شکسته و پیر چقدر,بخورم کتک بازم میترسیدم

  رسیدم که تخت نزدیک,نبودم خوبی دختر اونقدر منم انگار

 بسته باچشماى

  اومدى که خوشحالم,دیدنم بیاى نمیکردم فکر:بابا_

 بابا_

 بدکردم تبه خیلى سالها این تو دخترم ببخش و من یسنا,باباا جون:بابا_

 دخترکم ببخش من نکردى اعتراضى ترین ککوچی تو اما

 شرفتارا بخاطر گفت!!دخترم گفت بهم االن بابا میشنوم چى خدایا

 اما قشو بخاطر بلکه غم بخاطر نه اینبار گرفت شدت اشکام,شرمنده

 گرفت اى دیگه منظور اشکام از اون

 وبچ منم اما ببخشى و من سخته میدونم بابا میکنى گریه چرا:بابا_

 .........نارفیقى و نادونى

 گفتم گریه با و گرفتم دستاشو که افتاد سرفه به
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 بود دهمون دلم به اینکلمه حسرت چندسال میدونى,شوق بخاطر بابا نه_

 امصد???بشنوم دهنت از و حرف این که کشیدم انتظار چقدر میدونى

 باباااا کن

 میزنى اتیشم دارى نکن گریه دخترکم,باباا یسنا:بابا_

 اروم روحم ها سال بعد انگار بخش لذت چقدر صداکردنت بااااابا_

 نمیکنم گریه چشم,شد

  ندارم وقت زیاد میدونم,دخترم کن گوش:بابا_

 ..... بابا_

 امونه بدبختی عامل میخوام کنى یکارى میخوام بزنم حرفمو بذار:بابا_

 یتو مادرت خاطرات دفتر,بگیرى پس ازش و تقاصش و کنى پیدا و

 میرسى هات سوال جواب همه به و بخون اون کارمه کشوى

 دبیرستانش دوران مال کردم فکر کردم پیدا مرگش بعداز:بابا_

 دز اینکه تا نخوندمش حاال تا چرا نمیدونم اما دور بندازم میخواستم

 ..........و خوندمش و بسرم

  شد شدید هاش سرفه بده ادامه نتونست

 میشم تر تنها کنى ترکم اگه,نذار تنهام بکش نفس بابا,پرستارررررر_

  بیرون ببرید تشریف بفرمایید خانوم:پرستار_
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 ریختمد بابا قبر رو و اب

 دونممی بابایی, مامان مثل درست کردى ترکم زود چقدر,بابایی سالم_

 و گیمونزند که اونى میکنم نابود قسم جفتتون روح به میشنوى و صدام

 عاد برام,باشم کرده لعم قولم به که میام وقتی بعد دفعه کرد نابود

 کنید

 هیچ افتاده غذا از بچه,خوابوندم لقمه چند بزور و ارشاویر:سوزان_

 خدارحمت نیست خوب حالت دارم قبول درسته,هست بهش حواست

 ببرى پسرتم از نمیشه دلیل اما پدرتو کنه

 بودم برده یاد از ارشاویر که بودم خودم توی اونقدى بود بااون حق

 باخودم االن بودى مراقبش که ایندچندروز ابتب ممنون,میدونم_

  بهتر باشه خودم پیش,میبرمش

 ارشاویر خودمون خونه تا سوزان خونه از,دادم جوابشو که زد لبخندی

  بود بغلم تو

 بودم دلتنگش چقدر فهمیدم تازه

  پسرم ببخش مامانتو_

 گفته هک کشوى, بابا اتاق سمت رفتم اتاقش توی ارشاویر گذاشتن بعد

 اتاق توی بردم باخودم و اوردم بیرون ازش و دفتر و کردم باز و ودب

 خودم
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 کردم باز و دفتر و نشستم تخت روی

 طلوع مامان

 اوایل,میکنه عالقه ابراز و میشه راهم سد و میاد پسرى که روزى چند 

 عادت روزش هر دیدن به رفته رفته اما میکردم محلی بی بهش

 اما شببینم تا بیام پیاده و خونه تا سهمدر راه میکردم سعی هروز,کردم

 نگرانش دیگه کشید طول هفته۱ ندیدن این ندیدمش امروز عجیب

 عالقه از بلکه نیست عادت روی از بهش حسم فهمیدم بودم شده

 دادم موتورى پسر اون به و دلم منم فهمیدم,است

 اریب میکردم دعا میساختم رویا براخودم و میکردم پردازى خیال شبا

 جواب عالقش به داده درخواست بازم اگه میخواستم ببینمش گهدی

  بدم بتمث

 

 یسنا

 تر جلو زدم صفحه چند

 طلوع مامان

 شدن دتر قیمت به اما کردیم عقد بیژن با امروز رسیدم ارزوم به باالخره

 و داد توضیح یکم شوهرم مادر عقدمون بعداز شب,خانواده از من

 رفت و گذاشت اتاقمون تو سفیدى دستمال
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 طلوع مامان

 و رفتوگ تماس باهاش یکى محضر بعداز که بود بیژن من نگرانى تنها

 با دش باز در که هام زانو رو بودم گذاشته و سرم,بود برنگشته االن تا

 شماشچ,کشید پر خوشحالى همه حالتش با که سمتش رفتم خوشحالى

 بود خون کاسه

  ودمنب عاشقت مگه گذاشتم کم مگه!!!?چراااا:بابا_

 تو چته هست معلوم بیژن_

 عشقم,عقدیم زن کرده نارفیقى رفیقم چون,خرابم خراب نه:بابا_

 ابخو زیر زنت تو قبل بگن روت تو بد چقدر میدونى... کرده خیانت

 بوده من

  نبودم باکسى جزتو من بخدا,میکنى اشتباه بیژن_

 ردراود به کرد شروع بعدش,تشک رو افتادم که کرد پرتم حرفم بااین

  لباساش

 میگه دروغ کى میشه معلوم االن:بیژن_

 یا وسهب کوچیکترین بدون بیژن و نداشت اى فایده التماسام شب اون

 بکارتم سراغ رفت سریع لطافتى
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 زگىهر انگ و نشد ریخته سفید پارچه روی خونى من سیاه بخت از ولى

 ىباکس و بودم دختر من میدونست خدا خود فقط,خورد پیشونیم به

 شد اى دیگه ادم یک بیژن اونشب بعداز,نداشتم طهراب

 شدم متوجه بعد هفته۱,بذارم متکا سربه کبود باتنى که نبود شبى

 تمیگف همش شد بدتر اخالقش فهمید رو موضوع بیژن وقتی باردارم

  حروم بچت

 نفرین و بود مشکالت این بانى و عثبا که مردى اون همش

 رستمى کیانوش اسمش همیدمف بیژن هاى بیداد و داد وسط,میکردم

 

 یسنا

 کردم تکرار اسمشو چندبار لب زیر تنفر با و کردم پاک اشکامو

 کنممی نابود زندگیتو و میام بزودى,باش منتظرم رستمى کیانوش_

 اسم اى خانواده از مامان اینکه فهمیدم ام دیگه چیز۱ مامان خاطرات تو

 جواب باید نشد گفته راجبش حرفى دیگه و کردن تردش که بود اورده

 کنم پیدا سواالمو این

 

 ارشام
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 قبال من,نمیخوام زن من بگم چقدر,میزنى تکرارى حرفاى که بازم بابا_

  کردم ازدواج

 میخواست اگه اون,نیست خبری زنت از که ساله چهار دپسر:ارسالن_

 مناسب برات لحاظ هر از دختر این برمیگشت تابحال

 نزنید ازدواج از حرفی من جلوی دیگه و  بابا  کنید  تمومش_

 تو که اونقدرى کاش ای اما نمیزنم حرفی دیگه من باش:ارسالن_

  میموند پایبندت اونم پایبندشى

 نمجه روزگارتو و میکنم پیدات یسنا زخمم روی شدن نمک بابا حرف

 لعنتى تو تحقیرات این بانى و باعث,میکنم

  دارم پرواز وقت میرم دیگه من بابا_

 قامتتا براى رو جایى باشى اى دوهفته ممکن رفتى اونجا طفق: ارسالن_

 کردى پیدا

 اینطور,کنم پیدا فرانسه تو خوب خونه۱ تونستم وکیلم طریق از اره_

  ایران برگردن همیشه برا قرار و ان ایرانى شنیدم که

 خریدى رو اونجا پس اینطور کى:ارسالن_

 لکم برگردن نیست قرار چون وکیلم گفته به نمیداد اجاره چون اره_

 بخرم شدم مجبور,گذاشتن فروش برای فقط و
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 بابتش دادى چقدرى حاال مبارکه:ارسالن_

 به یدمرس که بعد قرار نصفشم دادم نصفش فقط..نیست مهم قیمتش_

 بدم خودش

 باش خودت مراقب,برسى پروازت به برو پسرم باشه:ارسالن_

 باشى داشته خوبی.سفر

 به اباب بجز رفتم فرودگاه به راننده مراهه کردم خداحافظی که بابا از

 سال چهار بعد دارم سفر این به خوبی حس,میرم دارم نگفتم کسی

 کنم سودى پر معامله شاید نمیدونم علتشو دارم خوبی احساس

 

 یسنا

 اباب وکیل کمک با,رفت پیش میکردم فکر که اونچه از زودتر کارا

 براین هعالو,بدم منتقل خودم حساب به بابارو بانکى حساباى تونستم

 فروختم ماشینارم و خونه

 که همید وقتی گفت پولم مابقیه و بود داده و پول نصف خونه خریدار

  میده تحویل بخودم بعد و, ببین رو خونه

  میرى دارى باورکنم نمیخوام اصال:سوزان_
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 خواممی ان غریبه برام ادماش و اینجا میرفتم باید که باالخره....عزیزم_

 مسربزن بهت زود خیلى میدم قول دارم تعلق بهش که بجای دمبرگر

 کردن گریه به کرد شروع و بغلم انداخت و خودش

 کاتواش برنگردم دیگه که برم قرار مگه چى براى گریه دیوونه:سوزان_

 کردم راضیش بزور که میدونى میاد ارشاویر االن پاکن

 باسشل استین با و بیرون کشید بغلم از و خودش و کشید باال دماغشو

 کرد پاک اشکاشو

 میشم راحت دستت از میرى.....کنم گریه چى برای اصال:سوزان_

 جبورم دیگه که... میکشم راحت نفس دستت از منم...هااا میگى راست_

 ببینم تو تکراری قیافه نیستم

 که بزنتم خواست

 نگیرمت نتون کاری بژنى منو مامانى موخواى سوژان اهاى:ارشاویر_

 نکن کارى بزنى منو مامانى میخواى سوزان اهاى)خونتون بمونى هااا

 (خونتون بمونى نگیرمت

  کنم ماچ مامانتو میخواستم شوهر جناب نه:سوزان_

 (مامانى میگه راست)مامانى موگه راشت:ارشاویر_

 مامان پسر گل اره_
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 بیرون مسافلت میلم من که مدت این سوژان راشتى,باچه:ارشاویر_

 من که مدت این سوزان راستى,باشه)???باچه,نتون شجلمخو نلو تنهایی

 (???باشه.نکن خوشگلم نرو بیرون تنهایی مسافرت میرم

  سرورم بچشم ای:سوزان_

 پسرم زن قرار مادربررگ این که کردم درگاهت به گناهى چه خدا_

 خدااااا اى,.....بشه

 دیگه دقیقه۰۲ بیاد قرار کى یارو این میگما,واال بخواد دلتم:سوزان_

 دارى پرواز وقت

  نمیرسیم پرواز به شده دیرمون پسرم بدو ارشاویر....وااای ای_

  رسنمی دیگه ساعت نیم تا گفتن گرفتم تماس!!! خانوم کجا:وکیل-

 دادم متا وکالت همین برای بهتون,برم باید شده دیرم وکیل جناب نه_

  بدید منتقل من حساب به و بگیرید تحویل و پول خودتون

 ارشاویر چقدر بماند شدیم ماشین سوار و کردم خداحافظى سوزان از

 قهر مثال که االنم گرفت بهونه

 و خواه طلوع مامان خاطرات دفتر جمالت میرم خودم تو که هربار

 درونم انتقام اتیش شدن ورتر شعله باعث که ذهنم تو میاد ناخواه

 باش منتظرم رستمی کیانوش,میشه
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 ارشام

 تمنیس بلد و ادرس که خودمم,کجاست احمق راننده این پس لعنتى اه

 ماشینی که میکردم شوت کفشمو زیر هاى ریزه سنگ حرص از,برم

 ترمز رو زد پام جلوی

 همین.....برای شد خراب ماشین....ببخشید ارشام اقا....سالم:راننده_

 شد دیر

 وت زدم و ایستادم روبهش,متنفرم ازش که چیزى,میکنه توجیح هه

 گوشش

 ارىنی دلیل وظایفت ندادن انجام درست برای باشه یادت تا زدم واین_

 اهاتب امروز از بدتر بشه تکرار بعد دفعه متنفرم نظمى بی این از من

 بیوفت راه گمشو حاالم میکنم برخورد

 باال اینجا که فهمید میشد اطرافش های خونه از مسیر طول تو

 همین برای نمیزد رپ ام پرنده که جورى, جاده بود خلوت چقدر,شهرش

 میکرد کنجکاو و مخاطب میشد رد که ماشینی هر

 بودن دودى علت به شد رد کنارمون از و پیچید ماشینی موقع همون

 ببینم داخلشو نتونستم ماشین های شیشه
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 باز رامب درو و شد پیاده راننده,بزرگ ویالى خونه جلوى ماشین باتوقف

 شیک که بیرونش,کردمن حروم و پولم انگار اومد خوشم نه,کرد

 ودمب گرفته هاش وسیله همراه رو خونه این چون ببینم باید هم داخلشو

 اومدید خوش فرانسه به,بخیر رسیدن, شایانفر اقاى سالم:وکیل_

 هردو یسنا و ارشام اخه)میشید خونه این مالک شما متشکرم سالم_

 امیلیف از حتی و,وکیالشون به بودن سپرده,خونه داد قرار بستن براى

 ,( ندارن خبر خریدار یا مالک

 توکال دخترشون و شدن فوت خونه اصلى مالک درواقع, نخیر: وکیل_

 شما پاى پیش االنم همین...بستم قرارداد وکیلتون با منم و بمن دادن

 فتنر بود شده دیرشون ایشونم نیومدین موندن متتظر هرچقدر رفتن

 بوده خونه نای مالک ردشد کنارمون از که ماشینی اون پس

 

 ارسین

 ارشام ساعت این تا عجیب,میکردم چک و شرکت حساباى داشتم

 یزت و گوشام شرکت منشی صدای با که بودم ارشام فکر تو,نیومده

 میومد واضح صداش که میزد حرف بلند اونقدر,کردم
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 هک اینطورم اره.....ماموریت رفته نیست عشقم جون ژیال نه:منشی_

 حرفی کسی به باره این در خواستن زما که مهمه خیلى فهمیدم

 باى میبوسمت اوکى......دیدنت میام امشب باشه......نزنم

 بیخبرم ازش من که چى قرار چه از داستان بفهمم باید

 فردا برای باشه حسابا بقیه,زاده حسینی_

 گفتن(ارسالن)شایانفر اقای فقط ندارم مشکلی من باشه:زاده حسینى_

 میخوان ادارى وقت اخر تا فردا

  برس بکارت,بامن اون اوکى_

 تماس منشی با و کارم اتاق تو رفتم راست یک حسابدارى بخش از

 دادم ورود اجازه بهش در تقه با,بیاد گفتم گرفتم

 ......تو بیا_

  کنم نگاه بهش اینکه بدون

 ......بشین_

 کنم حس ترسسو میتونستم بهشم نکردن نگاه با

  نداشتی کارى بامن گفتین:منشی_

 کنى ارانک نکن سعی ببین,بگى ارشام رفتن مامویت  ماجرای از میخوام_

 ????خب,شنیدم حرفاتو تموم چون
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 شده اشتباهی حتما....اقا نمیدونم هیچى من:منشی_

 زدم توهم من میگى دارى االن تو_

 گفت تند تند که  ترسید صدام بلندی از

 من ولی......خشیدبب اصال....نداشتم منظورى بخدا.....اقا نه: منشی_

 نمیدونم چیزى

 ناال از شما, تسویه برای حسابداری برى میتونى کردم باور اوکى_

 اخراجید

 تتح میخواستم,دار احتیاج پول این به و داره مریض پدر میدونستم

  بذارمش فشار

 و کار نای به من میدونید که شما......نکنید و اینکار من با لطفا: منشی_

 دارم احتیاج پولش

 ودبیخ منم وقت بیرون ببرید تشریف,نیست مربوط بمن اونش_

 رکتش منشی بفهمه اونم اگه پدرم پیش برى نکن هم سعی,نگیرید

 میزنه منو حرف نمیده انجام خوب کارارو

 سازی دارو شرکت هاى نماینده اینکه بعداز پیش چندروز:منشی

 به داد رقرا بستن  برای همه نمایندگى به ارشام اقا شد قرار,اومدن

  بود پروازشون وقت دیروزم, برن فرانسه
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 موضوع نای از من و نگفتى بمن هیچى تو بمونه یادت ولی برى میتونى_

 بیخبرم کامال

 اگه قرارداد یک فراتراز چیزى انگار اینه ارشام نیومدن دلیل پس

 باشه جریان در کسی نخواستن چرا پس نیست اینطور

 اما مبیار بدست دوباره و اعتمادش دمکر  سعی خیلى  سال چهار این تو

  بود فایده بی تالشم

 ارشام زودتراز اینبار میخواستم میگشتم یسنا دنبال که بود چهارسال

 دالیل زا یکى باشمش داشته خودم کنار شده که بزورم و بیارم بدستش

 بود یسنا به رسیدن ارشام به شدن نزدیک

 توی هاى جواب و سوال حجم اینهمه از میشد منفجر داشت سرم

 وصلهح شد بلند گوشیم صدای که میدادم ماساژ و هام شقیقه کنار,سرم

 که زد زنگ دوباره,شد قطع که ندادم جواب همین برای نداشتم و کسی

 دادم جواب باحرص

 ,بلههههههههه_

 تمگرف تماس موقع بد اینکه مثل ببخشید,ارسین اقا سالم:امینى_

 نگز داشتى کاری نشناختم متاسفم,نیست اینطور..سالم......نههههه_

 نیست ازت خبرى وقته خیلى اخه زدى
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 ینکشید برام که و زحمتی,بگم شدم مزاحم,شرمندتونم بله:امینى_

  خواستید چى من از پیش سال یک هست یادتون,کنم جبران وقتش

 پرسیدم ازش وقتی کرد وام درخواست سلطانی اقاى پیش سال یک  

 دممی و پول گفتم منم الزمه پول دامادمون تگف میخواى چى براى و وام

  بخودش اما

 و خودش از شد خوشحال کلی که دادم بهش و پول اومد امینى وقتی

 نجاهمو منم میکنه کار هواپیمایى اژانس تو گفت پرسیدم که کارش

  دادم یسنارو فامیل و اسم

  شدم خیال بی منم نشد خبری ازت ولی یادمه.....اها_

 و ماس که خانوم این بدم بهتون و خوبی خبر زدم زنگ اتفاقا:امینى_

 ایران برمیگردن دارن فرانسه از صبح فردا دادید و شونیفامیل

 داره گفت....  اون شنیدم درست...من......افتاد دستم از گوشی

 به ممارشا رفتن.....نکنه بود فرانسه مدت این تموم یعنى...برمیگرده

 بود علت همین

 

 یسنا
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 نه,عشق نه نداشتم حسى هیچ برمیگشتم داشتم الچهارس بعد

 حسى هیچ دیگه واقعا...... ولی بود ذهن از دور!!قلب تپش نه,استرس

  ندارم چیز هیچ و کس هیچ به

 کوچولوم پسر به!!عمیق خواب یه,رفتن خواب همشون هام حس انگار

 ینا به خودم خلوت تو گاهی,بود  یکطرفه عشق حاصل که کردم نگاه

 ی مهه جواب روز اون ببینمش ممکن برگشتم که حاال که ردممیک فکر

  بشه باخبر ارشاویر وجود از نمیذارم ولی میگیرم ازش و هام چرا

 (میریم کجا داریم مامانى)میلیم کوجا دالیم مامانى:ارشاویر_

  قبلیمون خونه از بهتر و تر قشنگ یجاى_

 لب بیا تونم باژى باش که ندالم دوشتى اینجا من,مامانى:ارشاویر_

 ااینج من مامانى)نیشت سوژانم تاژه ندالم دوشت اینجارو من گلدیم

 دوست اینجارو من برگردیم بیا کنم بازى باهاش که ندارم دوستى

 (نیست سوزانم تازه ندارم

 نىپیداک دوست کلى رفتیم که جدید خونه میدم قول,مامان پسر گل_

  میزنه سر بهمون گفته سوزانم تازه

 (مامانى میگى راست)مامانى موگى راشت:ارشاویر_

  بزن خوشگالتو لبخند اون از مامانى براى حاال مامان نفس اره_
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 یاد منو لبخنداش,رفتم صدقش قربون کلى دلم تو که زد شیرینى لبخند

 .....مینداخت ارشام

 اندارمهم بعد رب یه شد مشغول تبلتش با و نزد حرفى ارشاویر دیگه

 بشینه قرار اهواپیم که کرد اعالم

 ظارمونانت بقیه مثل کسی چرا اینکه پسرتو سوال جواب بدى حس چقدر

 مصمم نتقاما  برای تصمیم تو که همیناست,بدى باشى نداشته نمیکشه و

 خاکستر توزندگی کشیدى اتیش به زندگیمو رستمى کیانوش,میکنه ترم

 میکنم

 لویتح و چمدونامون رفتم,بود دستم تو ارشاویر کوچولوى دستاى

 گرفت دستشوییش ارشاویر که بگیرم

 نشد تموم ارشاویر_

 (مبد انجام کارمو بذار مامانى ا)بدم انجام کارمو بذال مامانى ا:ارشاویر_

 

 ارسین

 سمت رفتم راست یک و بیرون اومدم شرکت از ادارى ازساعت زودتر

 فرودگاه
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 یوقت نمیدونم سراغم اومده غریب و عجیب حس کلی رسیدم وقتى از

  میکنه برخورد چطور یا کنم برخورد چطور بینمشمی

  اه نمیاد فرود چرا پس میکرد کالفم داشت انتظار این دیگه

  پرسیدم وقتی بپرسم بهتر

  میشه ربى یک تقریبا نشسته هواپیماشون وقته خیلى:خانوم_

 

 یسنا

 ادبی ماشینی بود قرار شدیم خارج فرودگاه از چمدونا گرفتن بعداز

 که میگشتم دنبالش چشم با تمداش,دنبالمون

 اومدید خوش,منتظرتونم وقته خیلى سالم:صابرى_

  متشکرم خیلى سالم_

  طرف این از بفرمایید اید خسته حتما:صابرى_

 ابرىص گذاشتمش جلو صندلى خودش خواست به و کردم بلند ارشاویر

  فرمون پشت نشست عقب صندوق چمدونا گذاشتن بعداز ام

 خونه تو تنها و ارشاویر نمیتونم چون کنم پرستار براى فکرى یک باید

 شد پول همه این صاحب چطور بابا نفهمیدم هنوزم وسط این,بذارم
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 مطمعنم اومدید خوش جدیدتون خونه به, رسیدیم خانوم:صابرى_

  میاد خوشتون

 زا ذوق با ارشاویر بجاش اما نداشتم خونه دیدن براى ذوقى هیچ اصال

  دوییدن کرد وعشر و پرید بیرون ماشین

 زمین میخورى,ندو اروم,ارشاویر_

 نم کارت اینم خونه کلید این,کنید ولش خانوم است بچه:صابرى_

  بگیرید تماس شماره این به داشتین کارى

  گرفتم ازش و کلید و کارت

  بدید انجام برام میخواستم کار یک صابرى اقای_

 چشمام جفت روی به خانوم باشه هرچى:صابرى_

 هستم پسرم برای مطمعنى و خوب پرستار یک دنبال_

 ممیگ هست من دخترخاله,کنید حساب شده حل االن از و این:صابرى_

  ببینیدش بیاد

 بنام نفرم یک نشونه دنبال,هست ام دیگه کار یک ممنون خیلى_

 ازش اطالعات هرچى و کنى تحقیق راجبش میخوام,رستمى کیانوش

  بگى بمن کردى جمع
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 میرم دیگه من میدم انجام براتون تونستم ارىهرک,باشه:صابرى_

 تونخوش اگه کردم مبل شما اومدن قبل از خونه بگم رفتن قبل راستی

 بگید نیومد

 هنوز,گذاشتم موقت بگم بهتر یا جدید خونه تو پا صابرى رفتن بعد

 ,سهفران برگشتم شاید کارم انجام بعداز ندارم موندن برای تصمیمى

 که زدم صداش,شدم قافل ارشاویر از که مبود فکر تو اینقدر واى

 اومد اتاق از صداش

 یاب مامانى اینجام)خوشمله چه اینجا بوین بیا مامانى اینجام:ارشاویر_

 (خوشگل چه اینجا ببین

 به پى کردم باز که و در,اومد اونجا از صداش که اتاقی سمت رفتم

 جالبى ایده چه بود قشنگ واقعا بردم حرفش

 دارى دوسش گهقشن خیلى اتاقت_

 خیلى جون مامانى اره)میدالم دوسش خیلى ژونم مامانى اره:ارشاویر_

 (دارم دوسش

 خوبى دوست مطمعنم بیاد یکى قرار!!!دارم ام دیگه خوش خبر یک

 مامان عشق میشه برات

 منتظر همچنان من و میگذشت روزى سه تقریبا ایران به اومدنم از

 عاواق بود شده راحت اشاویرم تباب از خیالم,ام صابرى طرف از تماسی
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 ستدو ارشاویر با زود خیلى و بود خوبی دختر(صابرى دخترخاله)شهال

 شد

 وقتى رارشاوی و رفتن بود نزدیکی این که پارکى به باهم یکبارم حتى

  یگفتم بود کرده پیدا که جدیدی دوست از بود خوشحال خیلى برگشت

 هس بعداز امروز,شدم الخوشح بابت این از من و نمیاورد بهونه دیگه

  طلوع مامان دیدن بیرون برم میخواستم روز

  منتظرتونه در دم ماشین خانوم یسنا:شهال_

 و خودم زود بزن زنگ بمن شد بیدار که ارشاویر,عزیزم باشه_

  میرسونم

 بسالمت برید راحت خیالتون,خانوم چشم:شهال_

  شدم ماشین سوار

 برم کجا خانوم:راننده_

 زهرا بهشت_

 شدم پیاده و کردم حساب کرایه,ماشین باتوقف

 اسمش رو و دستم و خالى سرد قبر سنگ رو روهم گالب مونده باقی

 میداد ارامش بهم اسمشم,کشیدم

 ?!!ها اومده بیمعرفتت دختر ?خوبى جونم مامان سالم_
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 کرف هنوزم اخه میگم همینو میام که سرى هر ببخشید?پاشى نمیخواى

 میزدى لبخند زورکى که وقتایى حتى!!لهح چیز همه,باشى میکنم

 اوووووم?بود کى تولدم راستی,,,,,شده دوسالم و بیست مامانم_

 تبریک  تولدم دیگه که نیست هیچکى اخه رفته یادم!!نمیدونم

 ???دوسالمه و بیست فهمیدم کجا از میدونى!بگه

 نز یک از ولی دوسالت و بیست همش;گفت بهم سوزان اومدنم قبل_

  ترى لمردهد ساله۴۲

 دلمرده و تنها اینقدر که میسوزه خودم واسه ام شده سنگ دل مامانى_

  پیداکنم احساسمو و خودم که مامان کن دعا برام,ام

 قول ببخش دخترتو,ببخش منو چشماتو تو غم اون معنی فهمیدم تازه_

  بانیش و ٽباع میده پس اشکاتو  قطره, قطره تقاص میدم

 ردهنک کار خیلى اخه میرم زود ببخش!ىبود کاشکى,مامانى خستمه_

  مامان نره یادت دعا,زندگیم خداحافظ دادم قول بابام به دارم

 رو لباسام و کردم ایستاده و صاف ام کرده  جمع  شکم تو های زانو

 و دراوردمش کیفم تو از خورد زنگ گوشیم که افتادم راه و دم تکون

 دادم جواب

  صابرى اقای سالم_

  بدم خوش خبر بهتون زدم زنگ خانوم سنای سالم:صابرى_
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 تربیش خشمم و تعجب میگفت که کلمه هر حرفاش به سپردم گوش

 کسی کرده نابود زندگیمو که کسی اون یعنى نداره امکان این نه میشد

 ...........جز نیست

 

 ارشام

 حالم,رهمیخو دردم چه به پول باشم داشته کنارم نمیتونم یسنارو وقتی

 ورد اتاق,بود شده شروع رسیدم وقتی از سردردم بود ربدت همیشه از

  تخت رو انداختم و خودم بسختى میچرخید سرم

 که ىزمان درست ?افتاد اتفاق این چرا?شد کشیده اینجا به کار شد چى

  شکستى و غرورم رفتنت با, میرفت پیش خوب داشت همچى

 دهمین جواب دیگه قرصام انگار لعنتى میکرد دیوونم داشت سردردم

 یدارب وقتی فقط برد خوابم کى نفهمیدم و شدم بیهوش دردش از اخرم

 انداختم نگاه خالى تخت به,بود شده صبح شدم

 تنهایی دنیا این از من سهم انگار_

 دیگه مین۱۲ تا گفتم راننده به زدم زنگ, شرکت میرفتم باید امروز

 ,بیرون اومدم خونه از صبحونه خوردن بدون, باشه در جلوی
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 ما دیگه هاى کشور هاى نماینده رسیدم.... سازى دارو شرکت به تىوق

 کنفرانس اتاق در لحظه همون چون رسیدم موقع به انگار بودن رسیده

  نشستن میز پشت و شدن داخل هم پشت همه و کردن باز و

 باخودم من ولى بود مدارک از اى پوشه ها نماینده از هرکدوم دست

 خودم از میزدم پزحند سوالیشون هاى نگاه به,بودم نیاورده هیچى

 ماست شرکت مال قرارداد این,بودم مطمعن

 من نوبت,سرجاشون برمیگشتن و کردن سرهم پرت و چرت کلى

 بنفس دبااعتما بود دیدنى هاشون قیافه شدم بلند خالى دست وقتى,بود

 یسر زدن کف با که بودن بهت تو مدتى شد تموم وقتى,کردم شروع

 اینم,,,,,هه,شدن بلند جاشون از و اومدن بخودشون ام بقیه پروژه این

 قدم اولین

 حرکت خونه سمت گفتم راننده به بیرون اومدم که دارو شرکت از

 ندگىز چیز هیچ دیگه برد باخودش چیزارم خیلى رفتنش با یسنا,کنه

 نیست جالب برام

 پیاده کنم توجه خداحافظیش به اینکه بدون ماشین توقف با

 بندازم نگاه خونه به نشد دیروز کردم باز کلید با و درخونه,شدم
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 باز اتاقارو در,بود خوابه۰ کال,باشه اینم بهتراز میتونست نبود بد درکل

 تفادهاس ازش انبارى عنوان به انگار شدم مواجه وسیله کلى با که  کردم

 میکردن

 مدک پشت که عکسى به خورد چشمم که میشدم خارج اتاق از خواستم

 و زدم کنار و کمد و سمتش رفتم,شدم کنجکاو نمیشد وممعل زیاد

 

 یسنا

 هک زیادی مدت بودین دنبالش که فردی خانوم یسنا راستش:صابری

 خبر وقتی مرگشونم علت دارم اطالع که اینطورم,شدن فوت

 میکنن قلبی ایست میشنون و ورشکتیشون

 شار و کیارش بنام داره پسر دوتا,هستن پسراشون,,,,,ولى:صابرى_

 که کسی دشمنم سالها اون تمام یعنى نداشتم اطمینان خودم بگوشاى

  نداشتم خبر من و بود کنارم شد زندگیم نابودى باعث

 کرد خواهیم مالقات همو زودى به اومده سر خوشیتون دوران,,,,نهههه

 فامیلیشون شباهت روى از خودم بودم احمق چقدر فقط,خان ارش

 ندادم تشخیص

 ختمدو مامان قبر سنگ به و اخرم نگاه و برگشتم و کردم قطع و تماس
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  برمیگردم پیشتون خوبى خبراى با زودى به مامان باش منتظرم_

 که مبغل تو انداخت خودشو دو با ارشاویر که شدم خونه وارد باخستگى

 دراومد بغلم از که  کشیدم عمیق نفس,رفت یادم از خستگى

 (کردى خفم جونم ىمامان ا)کلدى خفم ژونم مامانى ا:ارشاویر_

  خانوم یسنا سالم شهال_

 !!!???بود پسرخوبى که ارشاویر, نباشى خسته عزیزم سالم_

 (ونج شهال نه مگه بودم که اره)ژون شوال نه مگه بودم که اله:ارشاویر_

  پارک بردمش که بود پسرخوبى اونقدر اره:شهال_

 باژى باهاش ام کلی دیدم دوشتمم تاژه,ژونم مامانى اله واى:ارشاویر_

 مامانى اره واى)مامانى خستمه االنم گوذشت خوش خیلى کلدم

 خوشگذشت خیلى کردم بازى باهاش ام کلی دیدم دوستمم تازه,جونم

 ( مامانى خستمه االنم

 تیمگرف باهم که جدیدیو داستان کتاب برات بریم,عزیزم بیا:شهال_

 بخونم برات

 موخونى بالم,وخونهب بالم مامانم موخوام ژون سهال نه:ارشاویر_

 (?مامانى میخونى برام,بخونه برام مامانم میخوام,جون شهال نه)مامانى
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 خندلب,نیومد دلمم اما نداشتم حوصله اصال و بود درگیر ذهنم بااینکه

 و خوابوندمش تخت رو رسیدیم که اتاقش به,گرفتمش بغل و زدم

 که میکشیدم دست موهاشم همزمان داستان خوندن به کردم شروع

 برد خوابش زود خیلى

 بیرون اومدم اتاق از و کشیدم روش پتو کوچولوم فرشته بوسیدن بعداز

 سمتم میاد داره دستش من گوشى که درحالى دیدم و شهال که

 رو چون ولى میخوره زنگ گوشیتون که چندبار,خانوم یسنا:شهال_

 اوردم خودم که بود این نشدید متوجه شما بود ویبره

 احتاستر کمى تا اتاقت به برى بهترى اى خسته متوا,عزیزم مرسی_

  کنى

 شمارش خواستم بود سوزان طرف از تماس,کردم باز و گوشی صفحه

 زد زنگ خودش که بگیرم و

 از نمنمیتو  اینجام من ببینم بگو همیشگى مزاحم,خانوم سوزان سالم_

 ترخدااااا بگى میخواى شده تنگ دلت چى, باشم راحت دستت

 ......که گمب اما برگردین

  ایران رفتى چکارى براى بگو یسنا:سوزان_

 چیزى که من ولى فهمیده نکنه!!!!بگم چى موندم جاخوردم سوالش از

 بودم نگفته بهش
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 یگهد بابا فوت بعد اومدم ازش که بجاى برگشتم معلومه خب......خب_

 خواىمی چى نمیکنم درک سوالتو این معنى,نداشت فایده موندنم اونجا

 بگى

 ازبیشتر حتى شناختمت خوب چهارسال این تو بگم میخوام:وزانس_

 دمخو واال یسنا چى جریان بگو,سرته تو فکرایى یک میدونم,خودت

 بفهمم که میام

 و رنج ها سال باعث که کسی از میخوام اینکه??!!بدونى میخواى چى_

 یبرا اومدم!?بدونى میخواى اینو,بگیرم انتقام خونوادمه و خودم عذاب

 عدالت یاجرا

 رفت در کوره از یهو

 سهفران برگرد نمیکنى ام کارى هیچ نمیرى جا هیچ تو یسنا:سوزان_

 .....من بشى مانعم نکن سعی سوزان_

 زد داد و حرفم وسط پرید دوباره

 تو نمیذارم من.....میکنم اینکارو و میتونم!!یسنا چرا:سوزان_

 .......انوقت و سالته۰۰ فقط دخترتو!!برى

 داد ادامه ارومى صداى با بعد و کرد کثم
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 هاگ میفهمى هیچ نکن اینکارو....میخوام خوبیتو من خواهرى:سوزان_

 هان میشه چى ارشاویر تکلیف بیوفته برات اتفاقی

  درشپ به بسپر و ارشاویر افتاد برام اتفاقی اگه,کرد اونشم فکر_

 مادرى مهر کجاست یسنا دلى سنگ خیلى:سوزان_

 ظخداحاف نگیر تماس باهام ام دیگه میکنم شخواه.نیست خوب حالم_

 کردم قطع زدناش صدا به توجه بی

 ور روبه براى و خودم بهتر ندارم دادن دست از برای چیزى هیچ دیگه

 بزنم ضربه رستمى تغارى ته به میخوام....کنم اماده ارش با شدن

 

 ارشام

 فتمگ باخودم و نشستم تخت روی, شدم بیدار خواب از ساعت باصدای

 برگردم میتونستم پرکار و سخت چندروز بعد باالخره_

 پزخند,شدم مواجه سکوت در غرق سالنى با که اومدم بیرون اتاق از

 گرفتم پیش اشپزخونه راهى و زدم دارى صدا

 لپرتقا اب لیوان یک فقط نداشتم صبحونه خوردن به چندانی میل

 ردمک باز و پنجره و کشیدم کنار هارو پرده پنجره سمت رفتم,خوردم

  بلعیدم رو صبح دلپذیر هوای
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  کمد تیوق کرد کنجکاوم کمد پشت عکس که میوفتم پیش چندروز یاد

 ویت از,شدم مواجه پسربچه عکس با کنم کنجکاوى رفع تا زدم کنار

 شیطون و شر چقدر بود مشخص عکسم

 نم هاى کودکى به پسربچه  چهره بود شده تعجبم باعث که چیزى

 اون سال و سن هم بچمون االن تا نمیکرد فرار یسنا اگر,داشت شباهت

 بود سینم تو حسرت چقدر,بود عکس تو پسربچه

 از ;دممیکر جمع وسایلمو باید بود نمونده پروازم ساعت به چیزى دیگه

 مارهش چمدونم بستن بعداز,اتاقم سمت رفتم و گرفتم فاصله پنجره

 داد جواب نخورده بوق چند گرفتم بابارو

 تا برمیگردم دارم من شد انجام کارا بگم خواستم??خوبید,اباب سالم_

 تهران میرسم شب

 سربلندم همیشه مثل نباشم خوب میشه مگه,پسرم سالم:ارسالن_

 ارشام میکنم افتخار بهت کردى

 شدم پنچر رسما بعدیش حرف با که بودم غرور و لذت در غرق

 برو لاو رسیدى میگیرم جشن تو پیروزى  بمناسبت پسرم:ارسالن_

 ......به بیا بعد بپوش رسمی لباس خودت خونه

 دونىمی تازه ام خسته من دیگه وقت یک واسه بذار من پدر....بابااااا ای_

  ندارم هارو مهمونى اینجور حوصله
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 خطر بی سفرت,منتظرم که نره یادت نگیر سخت پسرم:ارسالن_

 خداحافظ_

 رابخ هامو نقشه ههم بابا که باشم تنها خونه برم میخواستم سرم خیر

 بود پدرم چون بگم نمیتونستم ام چیزى کرد

 

 یسنا

 کىمش رنگ بودم کرده تغییر خیلى کردم نگاه ام شده رنگ موهای به

 بود کرده ایجاد سفیدم صورت با جالبى تضاد موهام

 هب ام مشکى رنگ اما بود حیف خودت موهاى رنگ بااینکه:ارایشگر_

 راجب نظرى خودت خب....ىشد خوشگل خیلى میاد خیلى صورتت

 ??ندارى صورتت و موهات ارایش

  خودتون عهده به میسپارم موهامم و باشه ساده میخوام صورتم ارایش_

 غضه چرا تو......میسازم هلو لولو از من عزیزم راهت خیالت:ارایشگر_

 شوهرت خوشبحال خوشگلى که خودت میخورى

 که اونجا از اما مدمیو بدم پرحرف ادماى از زدم پزخند افکارش به

 بود خورده پستم به پرحرفش۱ دقیقا بود هماهنگ همیشه باهام شانس
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 ودب مونده کم,کشیدم اى اسوده نفس شد تموم کارم اینکه گفته با

 وراج زنیکه حلقش تو کنم و سشوار و بلندشم

 میشه یکنىم تغییر کلی تو میکنم که کوچیکی باهرکار...دختر:رایشگر_

  زمبندا ازت عکس یک

 حساب و پول....بدرک,توهم کشید و اخماش که نه گفتم قاطع خیلى

 دادم رو خونه ادرس,شدم بودم زده زنگ که ماشینی سوار و کردم

  خونه برمیگشتم باید بودم نیاورده لباسمو

 هاى کتشر از یکى موفقیت برای بزرگى مهمونى امروز صابرى گفته با

 ىدارا سهام همه گفت ابرىص که اینطور.....میشه داده ترتیب بزرگ

 برای و خودم,میاد ارشم حتما پس دارن حضور جشن این در ها شرکت

  بودم کرده اماده امشب

 رد غرق خونه رسیدم که خونه در به شدم پیاده و کردم حساب و کرایه

 ستد شهال باصداى خوابیده ارشاویر,نبود سخت حدسش بود سکوت

  برداشتم کردن فکر از

 ایىج,,,,شدین خوشگل چقدر!کردین رنگ موهاتونو نومخا یسنا:شهال_

 میرید

 مدت نای اما....بتوچه میگفتم حتما بود اى دیگه کس شهال از بغیر اگه

  زدم لبخند که دیدم خوبی شهال از اونقدر
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 تو که خواست منم از گرفته مهمونى یک دوستم امشب,عزیزم اره_

 کنم شرکت مهمونیش

 اینمی دیر و شب حتما پس:شهال_

 بده کامل غذاشو بیدارشد باشه ارشاویر به حواست,عزیزم اره_

 خانوم چشم:شهال_

 بپوشم امشب برای بود قرار که لباساى با و لباسام,رفتم اتاقم سمت به

  بود زیبا و شیک سادگى عین در لباس, کردم عوض

 بعداز,کردم خالى خودم رو و عطرم اخرم در کردم تجدید و رژلبم

 روبه گریون ارشاویر با که اومدم بیرون اتاق از ستیمد کیف برداشتن

 شدم رو

 اهامب قبل مشل دیه چالاا,تونى تلکم موخواى توام,ژونم مامانی:ارشاویر

 پیش برى موخواى توام نمیتونى الالیى بالم چال نمیتونى باژى

 باهام قبل مثل دیگه چرا???کنى ترکم میخواى توام,جونم مامانى)باباى

 پیش برى میخواى توام....نمیخونى الالیى برام دیگه چرا..نمیکنى بازى

 (بابایى

 راه ندمیدا کسی,کننده خفه بغض,دارم بغض,نیست راه روبه اصال حالم

 .... تو اما بداند قوى تورا همه سخته خیلى???را بغض اوردن باال
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 فریاد نتونى و باشى حسرت از سرشار و بشکنى ذره,ذره دلت تو

 کرد فراموش میشود مگر دارم ارزو,دارم دل ادمم منم بابا...بزنى

  ارزوهااا از کرد پوشى چشم یا???را گذشته

 بگم و چشاش تو بزنم زل و ببینم خدارو میخواد دلم

 !??داشتى و صبر_

 چى دیگه

 صدام ردمک سعی,زدم زانو کنارش گرفتم دستام توى کوچیکشو دستاى

  نلرزه بغض از

 تنهات وقت هیچ من دمىوجو همه تو,مامان ارشاویر نه_

  کشید عقب و سرش که کردم پاک اشکاشو,نمیزارم

 منو هک میرى کجا پس)نمیبلى اودت با منو که میلى کجا پش:ارشاویر_

 (نمیبرى خودت با

 شقهع  ر ثمرهپس این منه جان,فشردم سینم رو و سرش و نیاوردم طاقت

  کردم جدا خودم از ارشاویر شهال صدای با,یکطرفمه

 رسید اژانس خانوم یسنا:شهال_

  گفتم ارشاویر روبه دادم سرتکون

  بزرگاس ادم مخصوص میرم که جایى مامان پسر میام زود_
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 (بیاى زود که میدى قول)بویاى زود که میدى گول:ارشاویر_

  میدم قول پسرم اره_

 که معصومش چشماى دوختم ارشاویر به  نگاهمو شدنم خارج از قبل

 و معصومانه اون لٽم و داشت شباهت گیمزند عشق تنها به عجیب

 بود غرور با گاهى

 پی وقب صدای, رفتم پایین ها پله از عجله با نشم پشیمون اینکه برای

 غره مچش به توجه بی و کردم باز عقبو در بود شده بلند ماشین پى در

 نشستم عقب صندلی ارامش با راننده

 نیم بود شهر از خارج امشب مهمونی بودم میرفتم که راهی به خیره

 باتوقف که میرفت سر حوصلم داشت دیگه بودیم راه توی ساعتی

 یادهپ ماشین از و کردم حساب و کرایه تند دادن بهم دنیارو انگار ماشین

  شدم

 خوش اى خدمه در جلوی,کردم حرکت باغ سمت به مطمعن های قدم با

 شکرت,کرد راهنمایی میکردند تعویض لباس که اتاقی به و گفت امد

  شدم اتاق داخل و کردم کوتاهى

 مچش با بود شلوغ سالن,بیرون اومدم و انداختم خودم به کلی نگاه

 رایشب دیگر خوابى سرنوشت انکه از خبر)میگشتم ارش دنبال داشتم

 رفتم جلوتر کمى ندیدمش میچرخوندم چشم که طرف هر ولی(دیده
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 فحر به ردک شروع یکى بلندگو از و شد کم فضا نور موقع همون که

 زدن

  بود اشنا خیلى برام صداش اما نبود مشخص چهرش

 همینجا میخوام...چى جشن این مناسبت میدونید خوب همه:ارسالن_

 رشاما ارشدم پسر اختیار در کامل و شرکت و کنم بازنشستگی اعالم

 بسپارم

 قطف نگاهم نمیشنیدم و حاضرین هیاهوى صدای دیگه,شد متوقف زمان

 هنگا بقیه به باال از همیشه لٽم,بود عشقم که ودب مردى به خیره

  مینداخت

 تدرش لحظه هر گلوم تو کرده رسوب بغض,میخواست گریه یکم دلم

 رفتم و کردم پشت بهش اراده بی!!!تر مشکل  کشیدن نفس و میشد تر

  بود نوشیدنى حاوى که میزى سمت

 بغضم تا کشیدم سر نفس یه و گرفتم لرزونم دستاى با رو البالو شربت

 بودم گیج میومد صداهاشون هنوز...بره پایین

 الچهارس این همه مثل ها خاطره تا!نبینم تا میدادم فشار هم به و چشمام

 سرم,گذاشتم سرجاش و خالى لیوان,بشه کمتر قلبم سوزش و محوشن

 و گرفتم دستام بین و سرم  میترکید ها خاطره انبوه هجوم از داشت
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 مغزم تو شمال ویالى تو هامون خنده دایص,,,,دادم فشار و چشمام

 میکرد تر پرنگ غمامو و میشد پخش

 میخواست دلم!!!!! ببینمش موقعیت این تو,,,اینجاااا چهارسال بعد چرا

 !تمام و کنه استپ نفس!کنه استپ زمان

. ارههه....ارهههه نشده من حضور متوجه تا برم باید

 میکنم....کارو.....همین...

 

 رواى

 رد فرار هب شباهت بی باحالتی جمعیت بین از داشت خراب الیباح یسنا

  توجه جلبعث با حالتش همین انکه از بیخبر ولی....میشد

 تسم به جمع از کوتاهى عذرخواهی با ارشام.....میشود بین تیز ارشام

 ,,,,,رفت دختر ان

 وربز بعید ازش ها اینکار,میرود دختر ان دنبال چرا نمیفمید خودشم

 نجااو کسی اما باغ سمت رفت و کشید بیرون جمعیت بین زا خودشو

 بپرسد انجا خدمه از شد مجبور نبود

 رفت کجا ندیدى شد خارج اینجا از عجله با که و خانومى:ارشام_
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 میداد نشون اینطور ظاهرشون شدن خارج اصلی در از,,,,اقا چرا:خدمه_

 ندارن مساعدى حال که

 ماشین با اروم شد خارج لیاص در از و ماشینش سمت رفت ارشام

 ولی برگرد میگفت عقلش,مینداخت نگاه و اطراف و میکرد حرکت

 رهب دختر اون پی میکرد وادار اونو نیروایى نمیکرد یارى باهاش دلش

 قدم بلند بلند و میکشید زمین روی را ناتوانش پاهاى یسنا

 و میسوخت اش سینه,نداشت دوییدن براى توانى دیگر,برمیداشت

 بود دشوار برایش کشیدن نفس

 تهس تعقیبش در کسی کرد احساس بیرون زد مهمانى از که اول همان

 و وسیع خیابان این در نمیدانست و بود افتاده پسر چند گیر حاال و

 حرفای با و نبودن بردار دست مزاحمان میان این در???کند چه خلوت

 ازردند می را او روح اورشان چندش

 سنای,اومدند می دنبالش به یسنا قدم باهر ودخ ماشین در که پسر سه

 روی و داد دست از را تعادلش ناگاه به نداشت بدن در جانى دیگه که

  شد ولو اسفالت زمین

 سنای وحشت بر خود بلند هاى باخنده و اومدند بیرون ماشین از پسرها

 به ودب پوشیده جلفى لباس و داشت بلندى موهای که پسراولى افزودند

 گفت و کرد نظاره را او حریصش هاى چشم با و رفت ایسن طرف
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 یرونب سروضع بااین شب وقت این نگفتى...خوشگله خانوم:پسراولى_

 خطرناکه اومدن

 کرد جمع را خود و نشست زمین روی میلرزید که همونطور یسنا

 رشر نگاه میکرد حس بدنش اعضاى تک تک با را ترس که درحالی

 زد فریاد سرش بر رتنف با و دوخت او به را بارش

 .....اشغال شو خفه:یسنا_

 داد ادامه و کرد نگاه انها به اشک هاى پرده پشت از

  گمشید برید! بردارین سرم از دست:یسنا_

 اهکوت موهاى,نشست او روى به رو جلو اومد دومى پسر خندیدن پسرها

 گفت و زد کریهى لبخند داشت درشت اى قهوه هاى چشم و

 ?برداریم سرت از دست....اوه....اوه:دومى پسر_

 داد ادامه و برد یسنا اشک از خیس صورت طرف به را دستش او

 جیگر عمرااا:دومى پسر_

 هم روی را هایش دندان که درحالى زد کنار اورا دست نفرت با یسنا

 نخورد بهم بود گرفته را وجودش تمام که ترس از تا میفشرد

 کتونتی تیکه خودم دستاى همین با نکنید گم و گورتون اگه:یسنا_

 میکنم
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 نگاه بهم ها ان هرسه....باشه زده و حرفى همچین نداشت باور خودشم

 خندیدن به کردن شروع و کردن

  گفت اى زنانه صدای با انها از یکى

 !!ترسیدم واااااى اى_

 

 یسنا 

 نشده دور قدمم سه دو هنوز ولى بلندشدم جام از و دادم هل و پسر

  شدم کشیده عقب هب شدت به که بودم

 قول بهت,دوستامى و من خدمت در و شب خوشگله کجا:دومى پسر_

 بشه برات خوبى نفرى سه تجربه میدم

 شدم خفه گردنم زیر چاقو تیزى با که بزنم جیغ خواستم

  میکشمت معطلى بی دربیاد صدات:سردومى_

 نماشی به که قدم باهر بردن می ماشین سمت به منو کشون,کشون

 نور ینماش شدید ترمز با که میدیدم چشمام با و مرگ میشدیم نزدیکتر

 (میکشه و انتظارش بدتر چیزى که نمیدونه)شد روشن دلم تو امید

 مرد اون پس از دیدن وقتی شدن گالویز مرد اون با پسرا از دوتا

 کردن فرار ماشین با و زدن کنار و من برنمیان
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 ردمک نگاه بهش شتوح با,شد واضحتر چهرش میومد جلوتر که هرقدم

  فشردم چنگ در را ام سینه  زدم می نفس نفس که درحالی

 رشس وقتی میتکوند و لباسش خاک داشت و بود نشده من متوجه هنوز

 عوض چشماش حالت زود خیلى اما کرد نگاه بهم بهت با,کرد بلند و

  شد

 گفت بانفرت

 گهدی کباری.... چهارسال بعد درسته.....رسیدیم هم به باالخره:ارشام_

  اومدى خوش من جهنم به

 .........که کنم فرار خواستم

 تسم به خودش همراه خشن و گرفت دستمو مچ که کنم فرار خواستم

 چهی بدون که بودم شده شکه دیدنش دوباره از اونقدر برد ماشینش

 میشدم کشیده دنبالش ها شده مسخ مثل مخالفتى

 سوار خودشم و ردک پرت ماشین صندلی منو رسید که ماشین به

 مبودی ساکت هردو,کرد حرکت اورى سرسام سرعت با و شد ماشینش

 بود من مثل اونم حال انگار

 بهش نکرد نگاه با تازه بود نکرده تغییر زیاد,کردم نگاهش چشمى زیر

 دووم مدت همه این چطور,مغرورم مرد این دلتنگ چقدر فهمیدم
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 بوى همون بینیم یرز رفت ادکلنش بوى که کشیدم عمیق نفس,اوردم

 بودم محروم ازش مدتها که

 بود ساختمون همون ساختمون,اومدم خودم به ماشین شدید ترمز با

 و بیرون کشید و من, شد باز سمتم در بود نکرده عوض رو خونه پس

 نبیرو دستش از دستمو مچ خواستم ساختمون داخل برد خودش همراه

 یکى امارش پزخند با خما صدای که کرد بیشتر دستشو فشار که بیارم

 شد

 دهنکر تغییر خونه این چیز هیچ,داخل داد هولم و کرد باز کلید با درو

 های اخم از خبری دیگه بود بمن نگاهش هنوز طرفش برگشتم,بود

 شمچ مادر یک مثل داشت خاصى حالت نگاهش,نبود پیشونیش وسط

 !باشه برگشته اسیر از پسرش سالها بعد که راه به

 یهشب مغرور مرد این که انگار نه انگار!بود سرد و دلخور نم نگاه ولى

 رو مرد همین با و عمرم های روز بهترین که انگار نه انگار!هامه خاطره

 !کردم تجربه رو به

 صورتش ارشام!زدم پلک گوشم تو خورد محکم که سیلى با دفعه یه

 و مسمت اورد هجوم یهو میکشید نفس تند تند داشت و بود شده قرمز

 نعره به کرد شروع زمین روی انداختم و دستش توی گرفت و موهام

  کشیدن
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 نىک فرار کردى فکر!بیشرف و چهارسال این تموم بودى کجا:ارشام_

 هااااااااا گذشتى من از کى بخاطر?کنم پیدات نمیتونم

 هوا رفت جیغم که کمرم بع زد لگد

 من نکردم رفرا من....نزن اى....میکنى اشتباه دارى....نزن ارشام_

 .......و

 شورى که دهنم تو زد دست پشت با و اومد یهو شد دیوونه که انگار

 کردم حس و خون

 افطکث نگو دروغ بمن:ارشام_

 رفتگ فاصله ازم گوشیم زنگ باصداى که کنه حمله سمتم باز خواست

 بلندگو رو گذاشت و اورد در گوشیم و کیفم سمت رفت و

 ولم توام دیدى بلگدى ژود ندادى لگو مگه,ژوونم مامانى:ارشاویر_

 دیدى برگردى زود ندادى قول مگه,جونم مامانى....)ار بابا لمث کلدى

 ...(ار بابا لمث کردى ولم توام

  شد برابر دو ترسم دیوار به گوشیم برخورد با

 شناسنامته تو من اسم اینکه باوجود?کردى ازدواج تو...توو:ارشام_

 ....احمق من انوقت...اره

 ......ت بچه بچه اون نبودم باکسى مامانم خاک ارواح به....ارشام نه_
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 افتادم هک زد اونقدر موند نیمه نصفه حرفم خورد شکمم توی که لگدى با

 رفتم حال از که کردم سرفه اینقدر...سرفه به

 جسمامون ارشام و من که دیدم اتاقی توی و خودم اومدم بهوش وقتی

 میرفتم باید بود صبح٨ ساعت دمکر نگاه ساعت به بود شده یکی

 احساس کمرم توی بدى درد بلندبشم خواستم تا منتظرمه ارشاویر

 کردم

 یدند با که ایینه سمت رفتم اروم اروم ارشام بشکنه پاهات...انشااهلل

 چرا????اورده روزم به چى کشیدم خفیف جیغ یه ترس از خودم

  بودن پرخون اوناهم کردم نگاه دستام به خونه پر صورتم

 بعد و دستشویی سمت رفتم?اوردم باال خون کردن سرفه موقع یعنى

 خارج اتاق از کردم سرم شالمو بیرون اومدم صورتم و دست شستن

  شدم

  نشد باز که کنم باز و در خواستم

 فتتکلی که وقتی تا نمیشه باز...قفل در اون نزن زور بیخود:ارشام_

 ىک بچه اون و بودى کجا بگى و بشه معلوم

 ودب بعید من از که لحنى سردترین با و سمتش برگشتم,اوردم جوش

 گفتم خونسردش چهره به رو
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 قانون...نداریم باهم نسبتى هیچ دیگه شما و من....شایانفر اقاى ببین_

 .......باشن جدا هم از طوالنى مدتی شوهر و زن اگه میگه

 گفت فورا که بگم میخوام چى فهمید انگار

 دیگه اریکب دوستدارم وقته خیلى منم اتفاقا..باشه ینها دردت پ:ارشام_

 کنم لمست زیرم

 ها پله سمت رفتم و دوییدن به کردم شروع کردم احساس خطرو

 رمس پشت حضورش,بود قفل که کنم باز اتاقارو از یکی در خواستم

 و عکس هر فرصت و بهم چسبید منتظره غیر خیلى که کردم احساس

  گرفت ازم و العملی

 و بوسید رو گوشم زیر.....داد فشارش و باسنم رو گذاشت و دستش

  کشیدم...اه اروم که کشید روش رو زبونش

 دست اموه سینه,سمتش برنگشتم بازم ولى کرد پرت و دراور لباساشو

 داد جر تنم تو لباسامو و کشید

 ....نکن ارشام.....اه_

 ترکبیح اول لبام بجون افتاد و خودش سمت گردوند برم خشن یهو

  شد تر حریص که کردم همراهیش خودمم بعدش اما بودم

 و ستمد نیوفتم اینکه ترس از کرد بلندم و زانوم زیر گذاشت دستشو

  کردم حلقه گردنش دور



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  868

 

 گفت خمار و گوشم به چسبوند لبشو

 هزن تو.......???کنم ولت میخواى حاال برگشتى چهارسال بعد:ارشام_

 یسنا منى قانونى

 رتمش و شلوار و تخت روی انداختم کرد باز پاش با و در رسید اتاق به

 پایین کشید باهم و

  روم زد خیمه

 ماشات زدنتو نفس نفس میخوام کنم دیونت اونشب مثل میخوام:ارشام_

 کنم

  سینش رو گذاشتم دستمو

  چهارسال این همه مثل...نیا سراغم ام دیگه....ارشام برم بزار_

 که ریز های بوسه بزدن کرد شروع و کرد خم سرشو حرفم به بیتوجه

 بودم شده ت*س*م ت*س*م دادمو دست از و مقاومتم

 داغش نفساى....شدم لذت غرق که کشید م*ن*ی*س رو دستاشو

 .....میسوزوند و گردنم

 برد پام بین دستشو

 رارتبیق چطور میدونم اما نچشیدم طعمتو وقته خیلى بااینکه:ارشام_

  کنم
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 و دامص لباش با که بزنم جیغ خواستم,کرد ردموا قدرت با و گفت اینو

 و داشت خوبی خیلى کمر.....میزد ضربه بهم توان تمام با...کرد خفه

 ......میکرد دیوونم هاش ضربه

 خواستم,,,,,بودیم کشیده دراز عرق از خیس برهنه بدن با هم کنار

 گفت گوشم زیر و بغلش تو کشید منو که بپوشم لباسامو

 ... منه بچه....بچه اون:ارشام_

 داد ادامه که نگفتم چیزى

 رابطه کسی با من بجز فهمیدم االن چون....نه نگو:ارشام_

 ...ببینم هاشو قدم اولین نذاشتى و رفتى چرا!!!!!چرا...نداشتى

  میلرزید بغض زور از که باصداى

 ىنداشت دوستم توو چون....بود شده تموم کنارتو موندن مهلت چون_

 شخود رو کشید منو

 من.....میگم بهت االن... باشه.....هاااا نفهمیدى کارام با تو یعنى:ارشام_

  عاشقتم من.....نه....دارممم دوست

 دممیشنی و قلبم تپش صدای بود شده قطع گریم خوردم جا حرفاش از

 ????چى تو:ارشام_

 ??دوستدارى بچتو پدر??دوستدارى رو دیونه من
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 پدرم دستور به  که وسیعر شب همون...دارم دوست...ارهههه_

 پدر قرار بگم  ارام عروسى شب همون میخواستم....شدم دزدیده

 اینه قیقتح..... بندن نفست به نفسام که کنم اعتراف میخواستم.....بشى

 عاشقتم مدتهاست که

 .......مگه....پدرت گفتى تو:ارشام_

 توواقعی میخواى اگه ببین...بود نمرده پدرت مگه!!!پدرت??چى:ارشام_

 نگو دروغم پس نگى

 بود نمرده من پدر حقیقت نیست دروغ_

 رو قضیه کن روشن نمرده یا مرده باالخره میپیچونى چرا:ارشام_

 خودم بهتر پس میشه متوجه زود یا دیر اما میترسیدم برخوردش از

 زا زندگیم واقعیت کردن تعریف به کردم شروع اول از...بگم بهش

 ماجراى و شد باز بخونشون پام که ىزمان تا طلوع مامان مرگ زمان

 و فرانسه به رفتنم و شدنم دزدیده جریان بعد...جعلی فوت گواهى

 بود افتاده مدت این تو که اتفاقى هر مادرم خاطرات دفترات خوندن

 گفتم براش رو همه

 وبهر سردش نگاه با که کردم نگاهش خیس چشماى با شد تموم وقتی

  شد بدنم لرزش باعث و شد منتقل بهم نگاهش سردى,شدم رو
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 تیح چرا....کنى خبر با و من و بگیرى تماس باهام میتونستى:ارشام_

 مارو برای میخواستى واقعا تو!!???پیشم نیومدى ایران اومدى وقتی

 نزدیک با اونم......بشى رد غیرتم و شرف و غرور روی از خودت کردن

  گفتى روغد بهم این تموم اینکه همه از مهمتر!!??ارش با شدن

 با و کرد پرت خودش رو از منو....اومد سرم میترسیدم که چیزى از

 گفت بود سردتر نگاهشم از که صدای

 بده بردى و پسرم که ای خونه ادرس:ارشام_

 ام بچه اون مادر من.....هست منم پسر اون_

 نخواد تورو بچه اون پدر که تازمانى نه:ارشام_

  دمکشی سختیشو من ماه نه ام بچه اون مادر من اما پدرشى تو درسته_

 از چرا اصال...نبود ام بچه اون نبودم من اگه بدونى میخوام!!هه:ارشام_

  میخوام ادرس تو

 ونا همیشه چرا...کردم تماشا رفتنشو فقط و نشدم متوجه و منظورش

 ارشام حاال..میاوردم کم داشتم دیگه نمیره پیش میخوام که چیزى

  میدونه میشه من شتهگذ و بمن مربوط که هرچى

 االح نمیدونم...ارشامه برخورد میشه ناراحتیم و تعجب باعث که چیزى

 میکنه برخورد سرد چرا گفتم همچیو که
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 یادم دیشب اتفاقات...گرفت درد دلم زیر که بلندشدم جام از

 حس تنم روی هاش بوسه و دستاش نوازش جای هنوزم...اومد

 شتکش بزنم..پروو دختره)شهمی نیاز پراز وجودم دوباره...میشه

 (کنماااااا

 

 ارشام

 سح میگفته دروغ بهم داشته مدت این تموم اینکه حرفاش شنیدن با

 صبخصو بگذرم ازش راحتى به نمیتونم...میده دست بهم احمق ادم یه

 کرده محروم پسرم وجود از و من که

 شماره اب و انداختم گوشیم تو یسنارو سیمکارت لباسام تعویض بعداز

 دکر معرفی پرستار خودش که خانوم یک که گرفتم تماس دیشب

  داد و ادرس کردن پیچ سوال کلی بعداز

 که هاینک حس!!??بهش بگم چى کنم چیکار دیدمش وقتی نمیدونستم

  میشدم لذت در غرق بابا کنه صدام قرار و هست من وجود از پسر یک

 اون هک اى خونه به رسیدن با..بگیرمش بغل سریعتر هرچه دوستدارم

 شدم ساختمان داخل..بیرون اومدم ماشین از بود داده خانوم

 گروه پیشونیم رو های اخم استرس از باهاش شدن رو روبه  بخاطر

 بیرون ازش اومدم اسانسور ایستادن با...بود خورد
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 شیرینش صدای بندش پشت و شد باز در که زدم و واحدشون زنگ

 بلندشد

 (دارین کار باکى...اقا)دالین کال باکى...اقاهه:ارشاویر_

 نقش چشمام جلوی کمد پشت  تصویر کردم تعجب دیدنش از

 رشک کرمتو خدایا!!!! میکنه چه باادم سرنوشت بازی..نههههه....بست

 میرسونى خودتم و میکنى جدا خودت

  نبود دلیل بی شباهت همه اون پس,زدم زانو جلوش

 عزیزدلم سالم_

 ... یداااببخش سالم ) دالین چیکال دوفتینن .. ببشیدااا سالم:ارشاویر_

 (دارین چیکار نگفتین

 بشم ادبش فدای من ای

  بابایى بغل بیاى نمیخواى...باباتم من_

 لداخ سرش پشت خونه تو دویید دو با ارشاویر اما کردم باز و دستام

 اتاقش تو رفت که شدم

 ببینى باباتو نمیخواى...بیرون بیا ارشاویر_

 دولوغگو اونم ندالم دوشت ام مامانى دیگه..ندالم شتدو نه:ارشاویر_

 (دروغگو ندارم دوست ام مامانى دیگه...ندارم دوست نه)
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 بند خالى مامانش فهمیده ام بچه این بیا

 بدید فرصت بهش یکم:شهال_

  نبود ذاتم تو بدم و هرکسى جواب نداشتم عادت...ندادم محلش

 نمیکنى باز و رد بازم!!?هان چى متتظرت مامانى بگم اگه_

  رفته بخودم که بشم فداش من ای...شد باز در

 (ارشاممى بابا تو راستى)ارشاممى بابا تو راستکى:ارشاویر_

 رو لهتو..بوسیدم بود کرده باد اخماش بخاطر که لپاشو و کردم بغلش

 گفتم بهش دل ته از باعشق....هاااا کرده اخمى چه ببین

 ...باباتم که اره_

 

 سهیل

 منصرف نوتون کردن پیدا از که چیشد بگید بهم حبیم اقای_

 یکنیدم عوض و بحث میشه نوتون از صحبت وقتى تا چرا بگید...شدید

 ستا فایده بی میدونم چون شدم بیخیال من,پسرم سهیل:محبى اقای_

 شو بیخیال شماهم

 مخفی من از چیزیو یک دارید شما..نمیتونم..محبى اقای نه_

 بگید لطفا...میکنید



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  875

 

 میوفته خطر در جونش بگم اگه:محبى قایا_

 ونممید...محبى اقای بگید ترخدا...میزنید و حرف این حسابى چه رو از_

 دارید زیادى شنیدنى حرفاى که

 تلفن زا تو عروسی قبل روز سه درست!!میگم...باشه...باشه:محبى اقای_

 نومو جون اگه گفت بهم برداشتم و تلفن وقتی گرفتن تماس عمومى

 فهمیدم اسمش بگفتن اما کردم شک بدم بهش ملیارد۱۲ ارمدوستد

 دامادم بود بیژن..نمیگه دروغ

 رزی زد اما بده نومو اونم میدم بهش و پول وقتی شد قرار:محبى اقای_

 برد خودش با نومو و همچى

 !!?کیه نوتون ک میدونید شما پس....پس_

 توى نم و بوده کنارم مدت این تموم که میدونم اره:محبى اقاى_

  میسوختم داشتم حسرتش

 متشس رفتم قلبش روی دستش گرفتن قرار و صورتش شدن کبود با

 اورژانس به زدم زنگ...افتاد بغلم که

 هیچ اینطورى شاید..میزدم حرف زودتر کاش میسوخت بحالش دلم

  نمیوفتاد اتفاقی

 فگ ضعیفی صدای با اروم,,,کردم باال و سرم دستم شدن فشرده با
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 و یشرثا و کن پیدا نومو...افتاد اتفاقی...من برای... اگه:ىمحب اقاى_

 بده بهش

 میدم قول بهتون دیدنتون میارمش و میکنم پیداش من_

 

 یسنا

 جر امارش و لباسام همه اخه بپوشم لباسى چه موندم گرفتنم دوش بعد

 وحشى پسر...داد

 یرسیدم باسنم زیر تا بزور قدش که سفیدى تیشرت لباساش کمد از

 پله زا,شده گرسنم چقدر فهمیدم شکمم صدای شدن بلند با,شیدمپو

 وچولومک شیطون صدای و چرخید در توى کلید که پایین میومدم داشتم

  شد بلند

 (جووووونم ماااامانى..)ژونممم ماااامانى:ارشاویر_

 و کردمش بو حسابى بغلم تو گرفتم و پایین اومدم ها پله از دو با

 گالیه و میکرد گریه غلمب تو ارشاویرم,بوسیدمش

 کرف موگى قصه بالم و بلگلدى ژود ندادى گول مگه مامانى:ارشاویر_

 صهق برام و برگردى زود ندادى قول مگه مامانى)ندالى دوشتم دیه کلدم

 (ندارى دوستم دیگه کردم فکر میگى
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 لرزوندم بچمو تن که بکشه و من خدا

 شدن اومد پیش ارک برام,باشم نداشته دوست میشه مگه,مامان نفس_

 ...بیام زود

 بابایی با نمیخواى بازم حاال....مامانى اینم..خان ارشاویر خب:ارشام_

 کنى اشتى

 (داره شرط)داله شلط:ارشاویر_

 ی ارشام...همن شبیه عینن هردو پسر و پدر,گرفت خندم حرفش از

 گفت باال داد ابروشو تاى

 رطش برام کنه لفظت کلماتو نمیتونه هنوز نگاه و وجبى نیم:ارشام_

 وروجک ببینم بگو...میذاره

 بالم و باژى شهر ببلى منو فلدام...باچه اودم مال مامانى اینکه:ارشاویر_

 بازى هرش ببرى منو فردام...باشه خودم مال مامانى اینکه)بخلى بشتنى

 (بخرى بستنی برام و

 قبوله دومى ولى...نه اولى شرط:ارشام-

 مرسی..جووون اخ..)ژووونم بابایی ملسى...ژووووون اخ:ارشاویر_

 (جونم بابایی

  گفت بهت حالت با چون شد شکه ارشاویر حرف از ارشام انگار



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  878

 

 بگو دیگه بار ی??گفتى چی تو..توو:ارشام_

 بابا مرسی گفتم)دالم دوشت خیلى ژونم بابا ملسى گفتم:ارشاویر_

 (دارم دوست خیلى جونم

 چشماى توی و اشک نم بخورم قسم حاضرم اما نشه باورتون شاید

 خودش دو با اونم کرد باز ارشاویر براى رو اغوشش...دیدم خوشگلش

  پدرش بغل توی انداخت و

 شوپسر شدن بزرگ شدم باعث من نبخشه منو میدم حق ارشام به حاال

 میداد قرار یراثت تحت رو اى ببینده هر صحنه این دیدن...نبینه

 منه دست چاهت راه نیار رفشا نخودت اندازه مغز به بیخود:وجدان_

 میشه پیدا تو کله و سر میرسم ارشام به موقع هر من چرا_

 ارشاااامممم عاشق منم خب:وجدان_

 (بفرستید حیاصلوات بی خودت مثل وجدانتم.)کردى غلط تو_

 دل ونىمیت تو نگیر عزا اینجورم نشو غیرتى بیخود...خبه...خبه:وجدان_

 بچه یک تولد و شبه شدن نزدیک با کنى نرم و ارشام

 خودشههههههه اره_

 رفتن کجا ااا..نبود سالن تو کسی که اومدم بخودم وقتی
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 فرادا شخصى هاى وسیله به زدن دست اجازه بدون نمیکنى فکر:ارشام_

 نیست خوبی کار

 پریدم متر ده باصداش

 نکردى ترک عادتو هنوز ترسیدم....هوووف_

 حاال....مرگ برسه تو از اگه مخصوصا مرض موجب عادت ترک:ارشام_

 بده منو قبلى سوال جواب

 سالح)کردم وا و شوهرم کمد در نکردم که جرم!!نمیخواست اجازه_

 هم یادز ضر سینگلى شما مشخصه پس!!!?نه میگى میشکنه کمر زنانه

 (نزن

 بخاطر ماالن نخوام تورو که زمانى تا گفتم نمیگن دوبار حرفیو ی:ارشام_

 دیگه چیز نه??فهمیدى اینجایى ارشاویر

 .........دی پس_

 کن فراموش افتاد اتفاقی هر:ارشام_

 ???ندارى بمن کششى هیچ بگى میخواى_

 نه گفت قاطع خیلى

 ???میبندى شرط_

 باشه هرچى:ارشام_
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 .....باشه_

 اینهمه از میتونم چطور من اخه داشتم تردید کمی زدم که حرفی از

 نه تمگف غرور حفظ برای ولی بگذرم زیبایى و ظرافت

 ...باختى و خودت چرا...بیا بخودت ارشام هوى

 تلو بشم بیدال صبح میتلسم اخه بخوافم بگلت میشه بابایى:ارشاویر_

 ترو بشم بیدار صبح میترسم اخه بخوابم بغلت میشه بابایی)نببینم

 (نببینم

 اهاشب داره انتظار اینا همه با هنوزم...گذشته سخت بچم به چقدر ببین

 رو بچه این و خودش منو زندگی هاش لجبازى با...کنم رفتار خوب

  کرده خراب

 نوم بچه داشت ارزو همیشه...میدید و بود اقاجون کاش.بوسیدم سرشو

 نبود بدنیا عمرش حیف...ببینه

 نایس اتاق سمت رفتم و روش کشیدم پتو منظمش نفساى صدای با

 ......که

 

 یسنا
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 نهدیوو عاشق میدونم...بکشم جنون به و هردوتامون میخواستم امشب

  رابطه  توی من های بازی

 کشیده دراز تخت روی بودم کرده روشن هارو هالوژن و عود اتاق توی

 رستد براش خوبى منظره و بود کوتاه خیلى لباسم!بود در ب پشتم و

 ....بودم کرده

 میکردم حس و تخت به شدنش نزدیک داخل اومد کرد باز رو اتاق در

 کرد بو موهامو و کرد بغلم پشت زا که نکشید طول زیاد

 سمتش برگشتم اروووووم

 شقع به کردیم شروع...بود دنیا حس بهترین..لبام رو گذاشت لباشو

 بیاد خون بود مونده کم که میزد میک و میخورد جورى لبامو....بازى

 رفت پایین  میرفت داشت اروم اروم جورى همین خورد اروم گردنمو

 خوردنشون به کرد شروع و کرد باز وسوتینم هام*ه*ن*ی*س سراغ

 وهام*ه*ن*ی*س که همینجور بود برداشته و اتاق کل نالم و اه صدای

 انگشتش با و* م*ت*ر*ش توی بود برده دستشو میخورد

  بودم شده خیس خیس میمالوند و* م*ن*ژ*ا*و

  ترسیدم دیدنش با...دراورد و شلوارش و شد بلند روم از

 رسیدهت کن نگاش جوووون:ارشام_

 داره درد...اخه....خب_
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 دلم زیر که دردى با...گرفت من از مخالفتو فرصت و زد خیمه روم

 مبود نکرده عادت هنوزم کردم فرو پهلوش تو و ناخونام کردم احساس

 .....داشتم درد رابطه بعد هربار

 

 ارشام

 اون تو وقتى دیشب نشد اما...ندم وا که بخودم بودم داده قول بااینکه

 بگیرم و خودم جلوی نتونستم دیدمش حالت

 نگاه بیرون بود زده سفید مالفه زیر از که اش برهنه بدن به

 خواستنش هوس اینکه برای....بودم خواهانش حاالهم همین...انداختم

  گرفتم اى دقیقه بیست دوش یه و حموم سمت رفتم بپره سرم از

 شتمدا کارا خیلى امروزا...میهمان اتاق رفتم و برداشتم کمد از لباسامو

 که شدم ماشینى متوجه مهمونى شب بعداز درست...دادن انجام برای

  میده کشیک خونه اطراف مدام

 وشنر چیزا خیلى باید....برسونم بهشون یسنارو خودم میخوام اینبار

 بدم دستشون از دیگه نمیخوام...بشه

 دمیرس که تختش به...بیدارنشه که بطوری کردم باز اروم و اتاقش در

 دستم توی گرفتم و کوچولوش دستاى و زدم زانو کنارش

 ...میده قول بهت پدرت اینو...پسرم میشه درست همچى زودى به_
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 دمش خارج که ساختمان از...بیرون رفتم خونه از دستاش بوسیدن بعد

 دپزخن ماشین همون دیدن با...زدم دید و اطراف نباشه تابلو که جورى

 تشرک سمت افتادم راه و زدم

 ایصد اون بند پشت...شد باز در که بودم نشسته کارم دفتر توى

 برام شد سوال و تعجب باعث که چیزى شد شنیده سهیل ناراحت

 روم منتهى..بگم بهت چیزیو یک میخوام داداش ارشام:سهیل_

 کنم شروع چطور نمیدونمم راستش..نمیشه

  شدم جدى

 .....!!!!که میدونى بزن حرفتو..مقدمه بی_

 ...اره...اره:سهیل_

 چیزیو ۱که اینکه اونم کردم پیش چهارسال اشتباهى یک من کن نگاه

  کردم و محض اشتباه که شدم متوجه حاال اما کردم مخفى ازت

 گفتم خودم مخصوص دستورى لحن همون با و جلو کشیدم و خودم

 ....سهیل_

 میبرى سر حوصلمو دارى مطلب سراصل برو

 چی ازمون پیش چهارسال دارى بیاد که رو محبى اقاى:سهیل_

 منم...کنم کمک بهش نوش کردن پیدا تو خواست من از....خواست
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 ما که کسی اون فهمیدم شواهد و مدرک طبق اخرم کردم کارو همین

 تو زن یسنا دنبالشیم

 .........چی_

 شد پرت عقب به صندلى که شدم بلند جورى

 

 یسنا

 عادت همون هنوزم..شدم مواجه خالیش باجای شدم بیدار که صبح

 مکنهم هران میپوشیدم مناسبى لباس و میگرفتم دوش باید!!!!!قدیمی

 بشه بیدار ارشاویر

 و پاهام سفت شیرینى موجود یه که بودم موهام کردن خشک درحال

  چسبید

 ببل امروز منو داد گول اون??کوجاست بابایی,ژونم مامانى:ارشاویر_

 ببر امروز منو داد قول ونا??کجاست بابایی,جونم مامانى)شهرباژى

 (شهربازى

 مامان خوشگل بخیر صبح سالم_

 که دخترم من مگه)خوشمل موگى بهم که دخملم من مگه:ارشاویر_

 (خوشگل میگى بهم
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 از هک االن مخصوصا...میشه تر شیرین عسلم از االن مثل اوقات بعضی

 ..میگیره و ارشام بهونه و شده بیدار خواب

 سرپ و دختر,میگن همینو باشه قشنگ که زىهرچی به ادم..پسرم نه_

 که نداره

 افرتمس لفته بازم نتونه!?کوجاست موخوام بابارو من مامانى:ارشاویر_

 هرفت بازم نکنه!?کجاست میخوام بابارو من مامانى)??ژونم مامانى اره

 !(?جونم مامانى اره مسافرت

 کشیدم ریختش بهم موهاى روی دستمو

 بحونهص بریم حاالم..برمیگرده زود خیلى رونبی رفته بابا, عزیزم نه_

  مامان نفس باشه..بیاد ام بابایی تا بخوریم

 (جونم مامانى باشه)ژونم مامانى باچه:ارشاویر_

 بدووو پس_

 تصمیم, نفهمیدم چیزى ازش که میکردم جمع رو ایى صبحونه میز

 خنده و گوشى بازى با خونه کردن تمیز...بکشم دستى رو خونه داشتم

 خودم بود مونده فقط بود اماده ناهارمم شد تموم دونفرمون ىها

 هک رفتم خودمم اتاقش توی گذاشتم  خوابید نخورده ناهار ارشاویر

 راههم به قرمز گردنى تاب شمال که لباسم تعویض بعد...بشم اماده

 بیرون اومدم و پوشیدم سفید رنگ به کوتاه دار چین دامن
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 بگوشم بحث و جر صدای که ودمب میز چیدن مشغول اشپزخونه تو

 نزدم توهم فهمیدم ها صدا رفتن باال با اما توهم کردم فکر اول خورد

 تنیس وقتش میگم..!!!نیستى متوجه چرا کن تمومش سهیل:ارشام_

 تو طرف میگم بهت دارم... ارشام کن گوش تو نه:سهیل_

 حرف اهاشب ببینمش بزار....نبینه و صبح طلوع فردا ممکنه,بیمارستانه

 بزنم

 دیگه وقت یک براى باشه گفتم:ارشام_

 ایدب  میشنوید و صدام اگه خانوم یسنا,خواستى خودت باشه:سهیل_

 تخت روی االن که مادرتون پدر...محبى اقای شما پدربزرگ بدونید

 بره دنیا زا بدل حسرت نزارید کشیده دیدنتون انتظار سالها...بیمارستان

 اب خودم اره...سالهااا گفت اون...ودمب هنگ...سرخوردم کابینتا کنار

  میکشه و انتظارم سالهاست گفت شنیدم خودم گوشاى

 نممک چطور کرد ترد و مادرم که پدربزرگى اون شنیدم اشتباه حتما

 بکشه منو انتظار

  یسنا خوبه حالت!?نشستى اینجا چرا:ارشام_

 پرید دهنم از

 میزنى صدا اسممو قشنگ خیلى گفتم بهت تابحال_
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 ک بره خواست کرد بهم تپش

 ?بود درست حرفاش تموم??گفت می راست سهیل_

 فتگ بودم بیزار ازش که تفاوت بی لحن باهمون برگرده اینکه بدون

 بودى کرده پنهون ازم یقلمم این اینکه مثل اره:ارشام_

 میگفتم بهت چطور شدم متوجه امروز خودمم که و چیزى_

 گله شاز مادرم کردن ترد از ینکهباا....رفت که بودم نگفته کامل حرفم

 ناراحتم بیمارستان تخت روی اینکه شنیدن از دلم ته اما داشتم

 باصداى..ندارم و باهاش شدن رو روبه امادگى نمیفهمم و حالم هیچ

 این راجب باید...شد پاره افکارم رشته پسر و پدر بلند هاى خنده

 میزدم حرف باهاش موضوع

 کی واسه شهربازى گفت ارشام وقتی اخه...بودم ارشام منتظر تخت رو

 کنه ارومش رفت ارشام االنم کرد قهر دیگه روز

 ترسخ کردنش راضى هرکارى از رفته بکى بچه این...پووووف:ارشام_

 کردم ارومى خنده تک

 میگیرى سوالتو جواب کنى دقت بخودت یکم اگه_

 اراشرفت با میدونم...کشید دراز تخت رو من از بافاصله و کرد اخمى

 روى زیاده دیگه این اما ناراحت ازم بفهمونه بهم میخواد
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 بزنیم حرف میخوام_

  بخوابم میخوام االن فردا برای باشه:ارشام_

  نمیتونم فردا تا بزنیم حرف میخوام حاال همین_

 رداف برای بگم باید میشه مربوط پدربزرگت به موضوع اگه:ارشام_

 برخ با خونه این تو ارشاویر تو رحضو از رو همه سهیل چون نریز برنامه

 خونمون میان فردا کرده

 ختت گوشه و نزدم حرفی اهمیت بی براش من های گفته دیدم  وقتی

 شروع و کردم تمیز و خونه و شدم بیدار زود صبح...بستم و چشمام

 ...غذا و دسر جور چند کردن درست به کردم

 درست و رشدس فقط من و بده سفارش غذا بیرون از خواست ارشام

 بحص از پسرشم و خودش میکنم درست چیو همه خودم گفتم ولى کنم

 خونه برنگشتن ناهارم حتى بیرون رفتن

 حسابى و حموم تو انداختم و خودم شدم مطمعن چى همه از وقتى

  برد وقت ساعتى یک خودش شدنم اماده...کردم تمیز و تر خودمو

 خوشملى به منم زن یعنى...شدى خوشمل چه,ژونم مامانى:ارشاویر_

 خوشگلى به منم زن یعنى..شدى خوشگل چه,جونم مامانى)موشه شما

 (میشه شما

  شد بلند ارشام قهقه صداى
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 کن بازیتو برو حرفا این به چه تو پدرسوخته:ارشام_

 (جوووونم بابایی چشم)ژونمم بابایی چشم:ارشاویر_

 داشتم...بستم و نیشم درهمش اخماى با که میکردم نگاهشون لبخند با

 دش مردونش دستاى حصار بازوم که میشدم رد کنارش از تفاوت بی

 اروه ادا این بیخود پس...تو نه منم باشه ناراحت باید که اونى:ارشام_

 نیار در من برا

 اتاق از اونم و بدم جوابشو نتونستم در زنگ صدای شدن بلند با

  میومد پرسیشون احوال صدای همینجام از....رفت

 شناا برام صداش که کسی...بود همراهشون ام دیگه کس ارام جزب انگار

 هپل سمت همه توجه که پایین میومدم ها پله از اروم هاى قدم با..  بود

 انداخت خودشو بالفاصله و رسوند بهم خودشو دو با ارام شد جلب ها

 گرفت من از و جمع به کردن نگاه فرصت و بغلم

  میکرد گریه فقط و نمیزد حرفى

 االن..نیست طوریم خوبم من ببین...نکن گریه عزیزم راما_

  دیوونه بخند...کنارتونم

 من دوست چطورى...سخته واقعا تو از دورى...داره حق:نفس_
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 چهره بخوبى تونستم که کردم جدا بغلم از ارام...گفتم اسمشو بهت با

 بود اومده در دخترونه حالت از چهرش...ببینم دوستمو بهترین

 نفس ببخش عرفتتوبیم دوست_

  کردیم گریه و گرفتیم اغوش در سفت و همدیگر

 بچم دببینی...کردن شروع و بهم رسیدن خانوما این باز... بابا ای:سهیل_

  کرده بغض

 وغدر چرا بابایی)که نکلدم بغض من موگى دلوغ چال بابایی:سهند_

 (که نکردم بغض من میگى

  نیست حالیت پسرم داغى االن تو:سهیل_

 (خوبم..خوبه...نکردم داغم نه)خوفم..خوفه..نکلدم داغم نه:دسهن_

 هااا ببین رو توله:سهیل_

 کنه ضایعم اینجام بود مونده کم

 فحش خودت به بابایی!!!)??مودى فوش اودت به بابایی:سهند_

 !!!(??میدى

 رفت باال جمع خنده سهند حرف این با

 

 راوى
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 مشخص لباشون روی لبخند از بخوبى این و بودن خوشحال همه

 و میشد شنیده ارشام واقعی های خنده صداى دوباره مدتها بعد...بود

 میکرد خوشحال و ارام همین

 اونطرفم...میدیدند یسنا حضور از و شادى و بودن هم دور این جمع همه

 ستننش تنها بود کرده کنجکاو ارشاویر که چیزى...بودن مشغول ها بچه

 باهاش و میکرد ناز موهاشو و ودب کرده بغل عروسکشو که بود ترنم

 میزد حرف

 رانهت و سهند هاى صحبت به و بود حرکاتش و ترنم به خیره ارشاویر

  میشد ترانه حسادت باعث همین نمیکرد گوش

 اذیتش میک بریم بیا..سهند)تونیم اذیتش اکم بلیم بیا...سهند:ترانه_

 (کنیم

 (بیا توام..ارشاویر...باشه)بیا توام...ارشاویر..باچه:سهند_

 و برنداشت قدم از قدم بود نشده متوجه رو دوتا اون منظور که ارشاویر

 کرد دنبال رو دو اون حرکات باچشم فقط

 و میریختو اشک اروم ترنم...شد عصبی و ناراحتى صحنه اون دیدن از 

  بدن پس عروسکشو میخواست اونا از

 گریه دىبل فقط تو...اره)تون گیه...تونى گیه بلدى فقط تو...اره:سهند_

 (کن گریه...کنى
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 گفت اخم با و کشید سهند دستاى از عروسکو ارشاویر

 گهدی...زشته کارتون)نشید نزدیکش دیه...زسته کارتون:ارشاویر_

 (نشید نزدیکش

 و ردک پاک و ترنم اشکاى دستاش با گذاشتو ترنم بغل تو عرسکو

 گفت بالبخند

 چى تو اسم ارشاویرم من:ارشاویر_

 نمتر:ترنم_

 اسمت)تونیم بازی باهم..اودت مثل گشنگه خیلى اسمت:ارشاویر_

 (کنیم بازى باهم....خودت مثل قشنگه خیلى

 نفرت که نفهمید اما داد لبخند با کوچولوش قهرمان جواب ترنم

 خرید بجان و خواهرش

 طبیعت بدل بزنیم هفته وسط اقا:سهیل_

 خوبه که مهوا..نرفتیم بیرون وقته خیلى موافقم....اره:ارام_

 لحظه چند جان على:ارشام_

  سرصحبتشون برگشتن زود خیلى اما کردن تعجب همه

 داداش جانم:على_
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 ور قضیه  کن هماهنگ سرهنگ باجناب موقعیت بهترین این:ارشام_

 بگو

 خطرناکى کار!!?مطمعنى تو:على_

 ودمنب تو باشم داشته این از ترس عمر یک اینکه از بهتر...اره:ارشام_

  بیاد سرشون بالیی

  میشه درست همچى که انشاءاهلل داداش باشه:علی_

 ننمیک شک دارن دیگه بریم بهتر....میکنم جبران...گرم دمت:ارشام_

 

 یسنا

 باحرف که اومد خوشم منم خود,کردن استقبال سهیل پیشنهاد از همه

 همه چشمى زیر اما بودم جمع توی بااینکه پرید ذوقم تمام ارشام

 زدند می حرف علی با سالن گوشه که بود مىارشا پی حواسم

 زدن حرف رب یک بعد باالخره,بیوفته اتفاقی قرار میگفت بهم حسى یه

 اومدن

 !?بریم کجا گرفتین تصمیم حاال,میکنم عذرخواهی جمع از من:علی_

 ویالى بریم شد قرار,شد بیشتر خانوما زور رفتین که دوتا شما:سهیل_

 شمال
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  تههف همین اخر برای پس,موافقم خانوما با منم خوبی پیشنهاد:علی_

 ویت حسابی که بود ارشامى پی نگاهم من اما کردن خوشحالى ابراز همه

 نیست ما حرفاى به حواسش اصال که مشخص,بود فکر

  گرفتم ارشام از نگاه نفس دختر باصداى,بخونم ذهنشو میتونستم کاش

 مامان)نهخو بلیم مویاد خوافم خشتمه من,خامون مامان:ترانه_

 (خونه بریم میاد خوابم خستمه من,خانوم

 

 شیطونى و تخس دختر که بود پیدا چهرش از

 و ایسن ابجى بریم دیگه بهتر عزیزم,جان علی,فداتشه مامان:نفس_

 ان خسته ارشام داداش

 تهس همه برای اتاق بمونید همینجا و شب,حرفی چه این جان نفس نه_

  دمنیاور براشون لباس عزیزم نه:نفس_

 بریم ماهم دیگه بهتر,جان سهیل:ارام_

   ببینم اینجا بیا بابا توله,خانومم بچشم ای:سهیل_

 میژنت مامان خونه بلیم,دادى فوش اودت به که باز بابایی:سهند-

 (ااااه میزنت مامانى خونه بریم!!دادى فحش خودت به که باز بابایی)هااا
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 اصال اى قهوه رنگ ترى جذاب کنى سکوت تو,داداش سهیل:ارشام_

 نمیاد بهت

 الموش,رفتن کردن پاره تیکه تعارف کلى بعد باالخره و خندیدن همه

 ارشاویر اتاق از ارشام که شدم ظرفا کردن جمع مشغول و دراوردم

 گفت و اومد بیرون

 بزار بندازى راه صدا و سر و کنى جمعشون االن نکرده الزم:ارشام_

  کن جمعشون صبح

 متس باال رفتم ها پله از و کشیدم دست مخالفتى بدون خواسته خدا از

 ..اومد ارشامم که نکشید طولی...مشترکمون اتاق

 فیدمس حریر خواب لباس و لباسا کمد سمت رفتم برگردم اینکه بدون

 کردم عوضش همونجا برداشتم و

 خیلى ممیکن نگاش فهمید تا شدم مواجه خمارش نگاه با برگشتم وقتی

 خوابید بهم پشت و برگشت یعاد حالت به چهرش زود

 تتخ سمت رفتم کثم کمی با ها افتادم اى دیوونه چه گیر هوووووف

  کشیدم دراز بهش پشت فاصله با و

 دو هاى رفتار دلیل و بزنى حرف سکوت بجای که میرسه روز اون کى_

  بگى گانتو
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 ننز حرف االنم,بردارى هات بازی بچه از دست تو که وقتی تا:ارشام_

 خوابمب میخوام

 چى!?دوستدارم چى پرسیدى ازم هیچ تابحال,بوده همین همیشه_

  شدم خفه که بس شدم خسته...بده منو جواب?!شده هان!?ازت میخوام

 و ودب شده ترسناک چهرش,افتادم کشیدن غلط به که شد بلند جورى

  عصبانى حد چه تا بود مشخص میکشید که بلندی نفساى از

 اره...میگم و رفتارام دلیل باشه??جواب!!?هان ازم میخواى چى:ارشام_

 که یعشق به میزنى گند هات بازی بچه با اینکه از ناراحت!!ناراحتم ازت

 خودم از که میرسونى منو حدى به اوقات بعضی دیگه دارم بهت نسبت

  دارم دوست چرا که میاد بدم

 نمیده اجازه غرورم,دارم غرور مردم من بفهمى نمیخواى چرا:ارشام_

  شدم بزرگ اینطورى من لعنتى,بیارم زبون ب و ساتماحسا

  دادم اون به رو حق حدودى تا حرفاش اتمام با

 و رفتارت نوع این تحمل بخدا ارشام,میخوام معذرت من....م_

 تفاوت بی بهم نسبت و باشى کنارم کنم تحمل نمیتونم,ندارم

 ورطاین وقتی زنم منم دارى غرور و مردى تو میگى که همینطور,باشى

 تیکه ونىت نمی بشکنم ام وقتی میشکنم اروم اروم خودم تو میکنى رفتار

 برگردونى اول حالت به رو شکسته هاى
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 الح متوجه انگار..کنم گریه نمیخواستم ولى میسوخت داشت چشمام

 مرد اغوش به خودمو...کشید خودش اغوش تو منو که شد خرابم

 برد خوابم کى نفهمیدم و سپردم زندگیم

 هرهچ با که کردم باز و چشمام الى ام برهنه بازوی روی دستى تباحرک

  ریخت و گرفت کچلى هام مژه تعجب از,شدم رو روبه خندونش

 !!?میبینم خواب دارم_

 بخیر صبح,خانومم نه:ارشام_

 شرکت نرفته و کنارمه ارشام که عجیب

 بخیر توام صبح,سالم_

 ?!نمیرى شرکت امروز

 صبحونه پسرمون و تو کنار میخوام و زامرو اما عزیزم چرا:ارشام_

 بخورم

 از وندمفهم بهش گذاشتم لباش رو که اى بوسه با بزنم نداشتم حرفى

  خوشحالم چقدر بودنش

 ارک این ندوفتى مگه!!?کلدى ماچ و بابایی مامانى واااى اى:ارشاویر_

 (بد کار این نگفتى مگه!!?کردى ماچ بابایی,مامانى واااى اى)بد
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 فاصله ارشام از سریع,رفت سحرى باد به ابروم...انداز خاک تو خاک

 گرفتم

 مامانى تو اومدى اجازه بدون چرا...چیززز....اوووم_

 بینمب میخواستم چون)میتونین چیتال ببینم موخواستم چون:ارشاویر_

 (میکنین چیکار

 ستمب و دهنم ارشام خنده باصداى که میکردم نگاهش داشتم باز دهن با

 زدن جیم زود جفتشون که کردم نگاشون حرصى و

 و یدمپوش مناسبی لباس و کردم خودم ارنث فحشى حواسیم بی بخاطر

 بیرون اتاق از رفتم

 اینکه خبر شرکت تو امروز من بریم قرار فردا داداش علی:ارشام_

 و الزم های هماهنگی سرهنگ جناب با توام میدم و شمال میریم داریم

 دیدنش میرم شرکت از خودمم...کن

 :...........على_

 فعال گرم دمت...نه... داداش میکنم جبران:ارشام_

 متوجه شرکت تو باید همه امروز چرا کردم هنگ حرفاش شنیدن از

 یا ااشن ارشام داشتم خبر من که جایى تا یا?!!بشن شمال به ما رفتن

 نداشت سرهنگ دوست
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 اشوحرف که بفهمه بذارم نباید منم پس میکنه کاری پنهون داره بازم

 ربایىم صورتش تمامى که ارشاویر دیدن با اشپزخونه تو رفتم...شنیدم

 ...کردم بغلش ذوق با بود شده

 داترخ کن نگاهش.اخه خوردن وضع چه این,شیرینکم فداتشه مامانت

 کردى فکثی خودتو

 (بابایی تقصیر همش) بابایی تقشیر همش:ارشاویر_

  باااال پرید ابروهام

 گهب سهیل مثل نخواست المث)خوشگل,یپشتخو پدرت بچه:ارشام_

 بزنه و حرفی همچین میاد(نشه توهین بخودش که پدرسوخته

 شهن دیرت شرکت بخور صبحونتو,بابا اق بگیر تحویل خودتو کم_

 نشد متوجه ولی زدم کنایه یجور بهش

 خانوادم کنار کارى دقه دق بدون میخوام امروز یه..سرت فداى:ارشام_

 بابا ارشاویر نه مگه بخورم صبحونه

 امانىم دیدم خواف دیشب..ارشام بابا راشتى..ژونم بابایی اله:ارشاویر_

 ییبابا اره)نى نى شیکمش تو موگه شما و بمن و شده گنده شکمش

 منب و شده گنده شکمش مامانى دیدم خواب....ارشام بابا راستی,جونم

 (نى نى شکمش تو میگه شما و
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 نفس تونستم کمرم پشت ارشام ستد ضربه با که گلوم تو پرید چای

 بکشم

 میشه اضافه بجمعمون یکى بزودی پس,جوووون اى:ارشام_

 !!?مطمعنى کجا از نبودى خرافاتى که تو_

 یگمم منم,منه بدست نى نى نشدن یا شدن اضافه که اونجایی از:ارشام_

 میشه اضافه نى نى بزودی

 میدین مامانا به شما هارو نى نى همه پس,بابایی ا:ارشاویر_

  کرد ارمٽن کوفتى ارشام که خندیدم حرفش با

 تا رممیمی مامان اینهمه بعدشم, امدادم کمیته من مگه بابایی نه:ارشام_

 بدم نى نى بهمشون بخوام

 بچه جلوی ارشام زشته-

 اگه انىمام)داد بتو من بابایی چال پس زسته نى نى اگه مامانى:ارشاویر_

 (داد توب منو بابایی چرا پس زشته نى نى

 خوابه هنوز مامانت پسرم ولش:ارشام_

 ارشاااااااامممممممممممم_

 جووووونم:ارشام_
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 زبونى شیرین بخاطر خنده و شوخى با رو صبحونه,,,,بود پاتختى دلم تو

 و گرفت بهونه ارشاویر که بره شد اماده ارشام...خوردیم ارشاویر های

 ببر منم میگفت

 ولشق قبال که شهربازى میبرش میاد دزو بمونه اگه داد قول ارشام اخرم

 بود داده و

 و مارشش دیشب که نفس به زدم زنگ برداشتم و تلفن رفت که ارشام

 داد

 ( بفرمایید سالم)بفرمایید شالم:ترنم-

 !!?خانومى ترنم یا ترانه شما عزیزم سالم_

 ترنمم من:ترنم_

 داره کارت یسنا خاله بگو مامان به میدى گوشی...?خاله خوبی_

 االن چشم, جون خاله خوفم)میژم بچ االن چسم ژون خاله خوفم:ترنم_

 (میگم بهش

 منب زودى این به صبح شده چى?,خوبى گل خانوم یسنا سالم:نفس_

 زدى زنگ

 بگیر نفس!!?زدى حرف یبند نشدى خفه,توام بابا هیچى
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 چى بینمب بگو خودتى میکنى فکر بهش دارى که غضنفر خر اون:نفس_

 میخواى

 شامار بین که هایى قرار از تو بدونم خواستم,اکسید دی روحت تو اى_

 ?خبردارى میشه شوهرت و

 نتلفناشو  مالقاتاشون روزا این.شده سوال منم برای راستش:نفس_

 میپیچونه میپرسم علی از هربار ولی شده زیاد

 وعىموض چه اما میکنن پنهون دارن که باشه مهم خیلى باید قضیه پس

  ندارم ىدشمن دیگه که من

 یگهم بهم علی باشه مهمى مسئله اگه نکن درگیر خودتو عزیزم:نفس_

 نذار خبر بی منو شد خبرى اگه فقط,جون نفس باشه_

  بدم هارو بچه صبحونه برم دیگه من,خواهرى چشم:نفس_

 فعال,ببوس هارو بچه طرفم از,عزیزم اوکى_

 (دارد قانونى گرد پی کپی هرگونه)د:سارینا قلم به

 ىک,جوونم مامانى)میژدى حلف باچ که بود کى,ژونم مامانى:یرارشاو_

 (میزدى حرف باهاش که بود

 عزیزم بود نفس خاله_
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 دختر که همون,مامانى)داله خوشمل دخمل که همون مامانى:ارشاویر_

 (داره خوشگل

 دیدى دور و سوزان چشم!!?گرفتى یاد کى از حرفارو این,شیطوون_

 لسهی عمو از)خوشمله ترنم خوف نازسم,بابا و شهیل عمو از:ارشاویر_

 (خوشگله ترنم خب تازشم,بابا و

 بیام تا دربیار لباساتو حموم برو بدو حاااال...بله...بله_

 

 ارشام

 هک جوری علی بودن شرکت کارمنداى همه که جلسه شدن تموم بعد

 گف بشنون ام بقیه

 ????نمیاین شرکت فردا پس شایانفر اقاى:علی_

 ,,نمیام شرکت نه_

 شرکت نماینده فردا اخه??چرا بپرسم میشه!! فضولى:کیارش_

 میاد....فرانسه

 شمال به روزه سه سفر برم خانومم همراه میخوام_

 گفت ساختگى تعجب با

 !!?خانومتون...خاا:کیارش_
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 ندچ اومد فرانسه شرکت نماینده!?کردى تعجب چرا جان سیاوش بله_

 ستهخ دیگه خب....میگردم بر من تا کنید استقبال بخوبى ازش روزى

 نباشید

 سهیل مسر پشت که خودم اتاق رفتم کنفرانس اتاق از و بلندشدم جام از

 اومدند ام علی و

 پدر شپی ببریم یسنارو قبلش بیا,میریم فردا که حاال ارشام:سهیل_

  حقشه این نمیکنى فکر بزرگش

 ??میزنى حرف چى از!!سهیل:علی_

 بعد ایسن تازه دادم قول پسرم به بازىشهر ببرمشون میخوام,نه  امروز_

 پس,نزده حرفى پدربزرگش راجب ام کلمه یک فهمید که شب اون

 ببینتش نمیخواد حتما

 اهر به چشم میده جون داره ادم اون نباش سنگدل اینقدر ارشام:سهیل_

 نوش

 دیدنش میبرم برگشتیم که شمال از خب بسیار...هوووف_

 ??شدى راضی???خوبه

 ینایىب ببرم باید سهند امروز برم دیگه من خب,خوبه همینشم:سهیل_

  سنجى

 ,داداش بسالمت_
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 على روبه

 سرهنگ پیش بریم بهتر خب_

 معلوم شدم ناراحت کارش از,نیومد شدیم منتظرش هرچى ناهار برای

  گرمه سرش کجا و میکنه چیکار نى

 انالمندس داشت که اى شبکه روی که میکردم پایین و باال و کانال داشتم

 سهیل شب اون حرفاى پیش رفت حواسم هوا بی میداد نشون رو

 باهاش شدن رو روبه برای مدت این تو و اومدم کنار باخودم بااینکه

 اون بودم منتظر نزدم راجبش حرفى ارشامى به کردم اماده و خودم

 بزنه حرفى

 راچ پس,جووونم مامانى)نمویاد بابایی چال پس ژونم مامانى:ارشاویر_

 !(?نمیاد بابایی

 کو بابام گفت بس کرد کچلم

 صبرکن هدیگ کوچولو یک,میکشه طول یکم بابایی کار حتما پسرم گل_

  میرسه االن

  شد باز در و چرخید قفل تو کلید موقع همون

 ببینم اینجا بیا کجاست بابا پسر:ارشام_

 خندیدن صدا با کرد شروع و بغلش پرید ذوق با ارشاویر
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 است دهاما چای میکنى عوض لباساتو و یگیرىم دوش تا نباشى خسته_

 رپس خوردم چای بشید اماده میگیرم دوش من تا,خانومم مرسى:ارشام_

 شهربازى میبرم و بابا

 جوووووووونمى  اخخ)باژى شهل ژوووون ژووووونمى اخخ:ارشاویر_

 (شهربازى جوووون

 رفتیم باهم و اومد پوشیده لباس گرفته دوش ارشام

 پدرش با حسابی و بود خوشحال خیلى چولومونپسرکو...شهربازى

 میگذروند خوش داشت

 و امش,میدیدم چشماش توی و غرور پدرشه دستاى توی دستاش وقتی 

 برد خوابش ماشین تو که ارشاویر,  برگشتیم و خوردیم بیرون

 بود خواب ارشام رسیدم ک اتاقمون به بودیم خسته ما سه هر امشب

 یدارب زود صبح باید چون خوابیدم شکنار لباسام تعویض بدون منم

 میبستم  و ساکامون و میشدم

 مامچش که نمیشد ساعتم یک شدم بیدار خواب از گوشی االرم باصداى

 بودم گذاشته روهم و

 شد تموم کارم وقتى,دادم انجام کارامو صدا بی و زدم ابى و صورتم

  میداد نشون بهم۰ ساعت

 ??بیدارى کى از:ارشام_
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 مکن بیدار ارشاویر میرم تا است اماده صبحونه,0 ساعت از,بخیر صبح_

 بریز چاى

 ومش فدایش من و صدقه قربون باکلى میشد بیدار مگه بچه این حاال

  شد بیدار

 یمرفت و راه از که یکم افتادیم راه و ماشین تو گذاشتیم هارو وسیله

 گفت ارشام

  کن باز و داشبورد:ارشام_

 بازش ذوق با دیدم شده یچپ کادو بسته,دادم گوش حرفش به

 بود زنونه خوشگل ساعت,کردم

  خوشگل خیلى,عزیزم مرسی_

 درنیاره دستت از وقت هیچ و کن امتحانش,خانومم نداره قابلتو_

 خورد زنگ گوشیش

 میکنی توقف اونجا رستوران یک جلوتر گفت بود على:ارشام_

 کمى...دنبو اونجا ها بچه ماشین رسیدیم که رستوران به..دلشوره بازم

 بود عجیب

  دیگه پایین برو میکنى نگاه چى به خانومى:ارشام_

 نیست هاشون ماشین چرا پس!?نبودن جلوتر ما از ها بچه مگه_
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 دیگه شو پیاده,بستن چاخان حتما:ارشام_

  شدیم رستوران وارد باهم و شدم پیاده حال بااین ولی بودم دل دو

 !?یددار میل چى جناب,اومدید خوش خیلى:گارسون_

 هستیم همراهانمون منتظر نداریم میل چیزى فعال:ارشام_

 گفت بمن رو ارشام رفت که گارسون

  بیارى داشبورد از میرى گذاشتم جا پولمو کیف,جان یسنا:ارشام_

 بده انجام کارشو بخواد کسی از ارشام نداشت سابقه کردم تعجب

 من الخصوص

 نه که چرا باشه_

 ودتخ مواظب میرى دارى فقط نمیگفتم توب واال میکنه درد سرم:ارشام_

  بیوفته برات اتفاقى نمیذارم,مهمى برام خیلى بدون و باش

 اومدم که رستوران از..بشم دور ازش قرار انگار میزد حرف یجورى

  نیاوردم ماشین دزدگیر اومد یادم تازه اما ماشین سمت رفتم بیرون

 دش چى میدمنفه و سرم توی خورد محکم چیزى که برگردم خواستم

 

 ارش
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 شمال میره فردا میگفت که شنیدم خودم نمیکنى باور چرا ارش:کیارش

 ???بود یسنا خود..خود??شده پیداش یسنا که مطمئنى تو_

 نیومده تو که شبى همون مهمونى گفتم که بهت...اره...اره:کیارش_

 رو خونشون کشیک که هست شبم همون از...دیدمش خودم بودى

 وت  هم میرسم خواستم به من هم جفتمون برای فرصت بهترین میدم

 میریم جلو من برنامه و نقشه طبق پس,قبوله_

 ??چى نقشت,باشه:کیارش_

 وارد اوردیم گیرش تنها وقتی شمال میریم همراهشون افرادمون و ما_

 میشیم عمل

 ارشام خونه جلوی زود صبح قرارمون پس عالی:کیارش_

 ممیخواست که چیزى اون به باالخره بودم  خوشحال....دادم تکون و سرم

 میرسیدم

 

 یسنا

 ویت و خودم که کردم باز و چشمام پیچید سرم توی که شدیدى درد با

 بود عروسا تازه مثل درست اتاقى
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 انداىب!!?میکنم چیکار اینجا من کجاست اینجا!???اومده سرم بالیی چه

 لسوا خودم از داشتم که همینطور!!?کجاست ارشام!?چى برای سرم

 شد نمایان ارش انگیز نفرت قامت  شد باز در میکردم

 اومدى بهوش باالخره عزیزم سالم:ارش_

 مکجا من???اوردى سرم بالیی چه کجاست ارشام,افطکث شووو خفه_

 باید اولشم از که هستى جایى تو عشقم نشو ادب بی:ارش_

 بیارى بزبون و لعنتى ارشام اون اسم نشنوم دیگه,میبودى

 نم سر از دست ارشام پیش برم میخوام من نیستمممم عشقتووو من_

 عوضى بردار زندگیم و

 افطٽک اون اسم که میکردم کاری واال بد حالت هنوز که حیف:ارش_

 کنى پاک ذهنت از همیشه برای و

 ازت محال,قلبمه توی همیشه یادش ارشام,بکنى تونى نمی غلطی هیچ_

 میخوره بهم

 شدم فهخ اینه با صندلی برخورد صدای با

 ىوقت خواستى خودت باش,بیا راه باهام و نکن عصبیم گفتم:ارش_

 دارى حرفی بازم ببینم کشتمش



 نگاه تو     نوشته سارینا .د افسون  911

 

 کمکم خدایا کردن گریه به کردم شروع....رفت و کوبید بهم و در

 بخودت خداجونم,باش ارشام و پسرم مراقب خودت,میترسم من,کن

 میسپارمشون

 اوىح سینى دستش که خانومى فقط نشد ارش از خبرى دیگه شب تا

 شرفش بی خود شدم جمع خودم تو در صدای با,رفت و اومد بود سوپ

 ومدما تخت از ترسیده,بود پیدا رفتنش راه از نداشت عادى حالت,بود

 پایین

 اتولب منم بیا خوشبحالش خورده موشه اقا وو....زبونت!!!یی....چی:ارش_

 رممممم...بخوو

   نمیندازم صورتت ویت تفم من, عوضى ببند یفتوکث دهن اون_

 ناله و غاجی...بود سنگین ضرباتش کرد حمله بهم و شد عصبی حرفم با

 میکرد ترش جرى من هاى

 

 ارشام

 فهکال داشتم دیگه,بود گذشته یسنا گمشدن زمان از کامل روز یک

  خبرى بی از میشدم

 مباز اما بودن شده عمل وارد نیروهاش و سرهنگ نمیکرد کار ردیابش

 علی خونه بودم گذاشته ارشاویر,نبود خبرى
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 که میشدم ناامید داشتم

  شد فعال ردیاب.سرهنگ جناب......:_

  بگیر ردشو عالى:سرهنگ_

  شکرت خدایا

 )........(منطقه تو گرفتم.....:_

 میشیم عمل وارد,باش اماده درحاله افراد:سرهنگ_

 قربان چشم.......:_

 

 راوى

 میتونه یسنارو و میشه تموم ىچ همه باالخره که بود خوشحال ارشام

  ترسى هیچ بدون باش داشته خودش کنار

 پلیس نیروهاى......زندگى و مرگ بین داره عشقش اینکه از بیخبر

 سرهنگ هرچقدرم رفت همراهشون ارشامم شدن عمل وارد زود خیلى

  نداشت فایده بمونه کرد اصرار

 رافاط یدنرس  نظر مورد مکان به وقتی بود عشقش نگران داشت حقم

  شدن ساختمون وارد و کردن محاصره و

  زد ندپزخ دیدنشون با ارشام که شدن دستگیر افرادى ماموریت این تو
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  کیارش باشى پست اینقدر نمیکردم و فکرش هیچ:ارشام_

 هنوز شدى پدرم مرگ باعث تو!!!ارشام تو اندازه به نه!!هه:کیارش_

 میگیرم نوادتخا تو از و انتقامم و برمیگردم نشده تموم

 بزرگ برادر اصل در و داستان ناشناس)سیاوش همراه و کیارش وقتی

 بردن(کیارش و ارش

 اب که شد اتاقا کردن نگاه مشغول ساختمون داخل رفت ارشام اینبار

 کرد برخورد بود افتاده زمین روی که یسنا جون بی و خونى چهره

 دىب ستر تنش سردى,کرد بغلش و رسوند عشقش به خودشو دو با

 انداخت ارشام دل تو

 اومدم من ببین...کن باز چشماتو خانومم....یسنااام:ارشام_

 سنف نذارررر تنهام...شد تموم چیز همه دیگه کن باز چشماتو....عشقم

 بیارر طاقت...پسرمون بخاطر من بخاطر بکش

 بردن و برانکارد رو گذاشتن و بیجون یسنا,پرستار اومدن با

 انتظار عمل اتاق در پشت ارشام میشد اعتىس دو......بیمارستان

 میکشید ته تحملش استانه داشت کم کم...میکشید

  دکتر اومدن با

  خوبه??چطور همسرم حال:ارشام_
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 شما شایانفر جناب میگم تبریک بهتون!!!خوبه جفتشون حال:دکتر_

   میشید پدر دارید

 خیلى اونم بود خوشحال,کنه چیکار زیاد خوشى از نمیدونست ارشام

  شد تموم سخت روزاى باالخره..زیاد

 حالش هفته۱ بعداز یسنام...افتادن زندان به سیاوش,ارش,کیارش

  خونش به برگشت شد مرخص بیمارستان از و شد خوب

 یسنا باردارى خبر و  شدن خوب مناسبت به که مهمونى بعد ارشام

  محبى اقای دیدن بیمارستان رفتن مهمونى فرداى و گرفت مهمونى

 یدند با محبى,عمل اتاق میرفت  داشت محبى که رسیدن زمانى درست

 عملم اتاق از حاال اگه میگفت خودش به شد خوشى در غرق اش نوه

 نمیخورم افسوس نیومدم بیرون زنده

 رفتن ارکلنج کلى بعد ارسین!!!??شد چى قضیش ارسین میپرسید البد

 نهنک خراب اونارو خوب زندگی گرفت تصمیم احساساتش و خودش با

 کنه ترک و ایران همیشه برای و

 نایس عشق هوای باز میموند اگرم طرفى از نبود اون موندن برای جایى

 نااش سوزان با اونجا و رفت فرانسه به على کمک با....سرش به میزد

  میشه
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 شقع که بشه باعث سوزان بعدها شاید و خوبى دختر سوزان نظرش از

 بسپار فراموشى به یسنارو

 

 ........بعد اهم۱

 مانىما چرا پس,بابایی)نمیاله اجیمو مامانى چال پس,بابایی:ارشاویر_

 (?نمیاره ابجیمو

  بیار طاقت دیگه یکم,جونم ای:ارشام_

 !!بزغاله دیدى اینه تو قیافتو نزن صبر از حرف یکى تو:سهیل_

  طرفى من با واال نذار داداشم سر به سر:ارام_

 ماااا و:ارشاویر و سهند_

  میکنن کشى غریب دارن که کجایی...مادررر:سهیل_

 اقای..ااه بیمارستان اینجا ناسالمتى ارومتر چخبرتونه...ساکت:پرستار_

 !!???کدومتونید شایانفر

 داد ادامه پرستار که برداشت جلو قدم یک ارشام

 ببینیدش میتونید سالمند هردو دخترتون و همسر:پرستار_

 رحالىد یسنارو که رفت کرد اهنماییر پرستار که اتاقی بسمت ارشام

 دید بود گرفت بغلش تو و کوچولوشون دختر که
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 رینىشی و نابى حس..رفت صدقش قربون گرفتو بغلش تو و دخترش

 ودب بغلش کوچولوش دختر که همنطور عشق با.....بود گرفته وجودشو

  بوسید عشقشو پیشونى و شد خم

 !!?اریمبذ چى اسمشو,خوشگله چه جونم ای:ارشام_   

 بگه اقامون هرچى:یسنا_

 چطور السا:ارشام_

 الساا...قشنگه خیلى:یسنا_

 (دارد قانونى گرد پی کپی هرگونه)د:سارینا قلم به

 ابدى عشق دارم دوست خیلى...چیز همه بخاطر  ممنونم ازت:ارشام_

 من

 من مغرور مرد دارم دوست:یسنا_

 ابراز بقیه کنید رعایت هستش خانواده اینجا...اهوووم..اهممم:سهیل_

 بزارید خونه تونو شکوفایی احساسات

 میدونه خدا میشى ادم کى تو:علی_

 مانار مثل  ماهم داستان کردین دقت ها بچه میگمااا...خفهههه تو:سهیل_

 شد
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 شماها نظر!!!?بنویسیم و داستانمون ماهم چطوره...هااا اره:ارام_

 ???چى

 ?بذاریم چى و اسمش فقط...نیست فکرى بد,اره:یسنا_

 تو نگاه افسون:ارشام_

 

 

 اول جلد پایان

 فرزندان درباره دوم جلد داره فرق اول جلد با موضوعش کامال دوم جلد

 هست نفس و ارسین و آرام یسنا


