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 زده  خیعشق  

حرفہ اے و باند بزرگے رو بہ همراہ    ارڪ و خالف ارڪت یجنا ہی  ہڪدختر بے رحم و سردے  آروشا
 ای شتہ ڪ گناہیب ہڪ  سی و براش مهم ن نہیڪو نابود م  شہیڪ..منہیڪ پسرعموش ادارہ م 

  ےڪ مدر چیولے اونا ه نہڪ ریباند رو دستگ نیتمام اعضاے ا خوادی م ہڪ چن سالہ  سی ...پلارڪگناه
  ہڪ  ےیولے غافل از اتفاق ها شہیبہ عنوان نفوذے وارد باند م  وروشڪندارن... باند رےیواسہ دستگ

 فتہ یقرارہ ب 

 یی سے،جنای:عاشقانہ،پل ژانر

 ( ی)دخترصورت ای.محمدن ی:سندهینو

 

 "مقدمه"

  ستمین  زیچ چیه نگران

  دانمیم چون

 دارم  نیقی و
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 خوب    یروزها

 آمد.... خواهند

 د یشا و

 ♡...ندیایخوب با تو ب  یروز ها آن

#part1 

 

بود که تا   یهمون آدم نیازش بگذرم...هه ا کردیبه مرد روبروم نگاه کردم که التماس م یحس  یب  با
  ارزشش به یحاال داره واسه جون ب یبه قول خودش تاحاال به خدا هم التماس نکرده بود ول   روزید

 ... کردیمن؛ملکه مرگش،التماس م

از ته دلش گوشم رو   ادیکه فر دمی پاش کش یتوو دستم رو محکم رو غی زدم و رفتم جلوتر...ت  یپوزخند
 کر کرد.... 

 ...یری :خفه شو پدم یبه صورتش زدم و غر یمحکم  یلیس

 یبودم...مهد یساالر ینصفه شب توو آشپزخونه رستوران مهد3انداختم...ساعت یاطرافم نگاه به
 گرفتم... اردی لیم2روبروم که بخاطر کشتنش   ،مردیساالر

قابلمه بزرگ و توش روغن   هیرفتم سراغ   رمردی دردناک اون پ یها و ناله ها دادیتوجه به داد و ب یب
 داغ بشه... یشعله تا حساب یو گذاشتمش رو  ختمیر

 که ترس توش اشکار بود گفت  یبا لحن د یکه کارم رو د یساالر

 ..گهیخب بکش تمومش کن د  یمنو بکش یخوای!!!اگه م؟یبکن   یخوایم کاری :چیساالر

  یبه راحت  ویچکی...هکار من بود نیخونسرد فقط بهش نگاه کردم...ا  یلیبهش زدم و خ  یپوزخند
منه...من جنون داشتم و  یزندگ یلحظه ها نی...عذاب دادنشون قبل مرگ لذت بخش ترکشتمینم

 ...جنون کشتن داشتم....کردمی انکارش نم
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بکنم   خواستمیکه م یجلز ولز روغن به خودم اومدم و به داخل قابلمه نگاه کردم...با فکر کار یصدا با
 کردن... دنیشروع به تند تپ جانیقلبم از ه

 اش رو گرفتم و بلندش کردم... قهی آروم رفتم طرفش و  یزدم و با قدم ها یترسناک   لبخند

 ؟؟ یکنی م یدار کاری :چیساالر

 گفتم یلحن ترسناک و مرموز با

 ... یفهم ی_االن م

قابلمه بردم که  کیبلندش گرفتم و سرش رو نزد یو بردمش سمت قابلمه...از موها  دمشیکش
 ... تونستینم  یخودش رو عقب ببره ول کردیم  یو سع  دیکش یادیفر

..ساطور رو برداشتم و محکم  .کردی م میداشت عصب گهیسرش رو هول دادم که مقاومت کرد..د دوباره
 ...دیکش یاد یزدم به کمرش که فر

 سرش که فرو کردم داخل روغن داغ.... عیبهش ندادم و سر یکار چیه اجازه

من   یسرش رو بلند کنه ول  کردی سوخته شدن پوست و گوشتش بلند شد...تقال م یبو عیسر یلیخ
 محکم نگهش داشته بودم توو روغن...

باال انداختم بعد  یاز سر خونسرد یکنار اجاق بود...شونه ا نتیافتاد به دستش که رو کاب ثمیخب  نگاه
  نی.بااار انگشتش جدا شد.بند ازچه کیساطور رو باال بردم و محکم زدم رو دستش که  عیسر یلیخ

 حال شد... یخورد بعد ب  یکارم تکون محکم 

...تموم پوست صورتش  زدم  تیاز سر رضا یصورتش لبخند دنیآوردم و با د رونیرو از قابلمه ب   سرش
 شده بود...  ی...داخل قابلمه هم خونشدیم دهیسوخته بود و گوشتش د

 .داشته باشه که بتونم عذابش بدم.  یفک نکنم جون گهی..دنیزم  انداختمش

 اش سوراخ سوراخ شد.. نهیقفسه س کیآوردم و با چن تا شل رونیکتم ب  بیرو از ج  تفنگم

 که ازم خواسته بود بکشمش فرستادم... یازش گرفتم و واسه اون یدرآوردم و عکس مویگوش
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 رفتم...  رونیستوران ب جنازه اش رد شدم و از ر یو از رو  نیساطور رو انداختم زم الیخی ب  یلیخ

 

#part2 

 

 از اونجا دور شدم...  عیسر یل یسرم گذاشتم و خ یموتورم شدم و کاله رو رو سوار

بودن و  ستادهیدر وا یکه جلو ییاز نگهبان ها  یک یدر عمارت نگه داشتم و موتور رو دادم دست  یجلو
 گذشتم و وارد خونه شدم... اطیبلند از ح  یبا قدم ها

 ...هییخبرا ی نجایا یعنی نیبودن و ا ستادهیها دور تا دور سالن وا نگهبان

 درهمم از پله ها باال رفتم و وارد اتاق کار آرش شدم...  یها بااخم

 _سالم...

رفتم  یحرف   چیه ی..ب.نمیتکون داد و اشاره کرد برم بش  یمن سر دنیرو باال آورد و با د  سرش
 شدم..  رهی روبروش نشستم و بهش خ

 :خب؟؟ آرش 

 _تموم شد..پول رو فرستاد؟؟

 از نوچه هاش آورد...  یک ی شی پ  نی:آره پنج مآرش 

 ...نگهبانا اومدن داخل... نجای_خوبه...چخبره ا

 اومدن.. نیبخاطر هم میجلسه دار هی یچی :هآرش 

 بده...  حیجلسه با خودت...خسته ام فردا کامل توض   امی_اها...من نم

 :باش برو...آرش 
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شدم و به اتاق خودم رفتم...دستکشامو درآوردم و انداختم توو کشو مخصوصش... برخالف   بلند
 فقط حوصله ندارم...  ستمیآرش دادم اصال خسته ن  لیکه تحو یحرف 

 نیبودن توو ا  یکی اطراف غرق سکوت و تار یشدم...همه عمارت ها رهیخ  رونی پشت پنجره به ب رفتم
 نبود... ینجوریعمارت ما ا یساعت شب ول 

 ...میکردیاستراحت م شتریو روز ها رو ب   میذاشتیصبح م  کینزد ایشب  یها مهیمهم رو ن یها جلسه

  نی..چند تا مرد از ماشنگاه کردم  رونی حواسم جمع شد و با دقت به ب نیداخل شدن سه تا ماش با
 ... یشدن و رفتن سمت در ورود ادهیپ

توالتم افتاد...عکس من و   زیم ی برگشتم و خودمو پرت کردم رو تخت...چشمم به عکس رو الی خیب
..من و آرش  که دوسش دارم و باهاش مهربونم  یکه دارم...تنها کس  یآرش..آرش پسرعموم و تنها کس

  یاز اسممون وحشت دارن....با وجود سن کممون ول یو حت   ترسنیازمون م ای ل یکه خ یدوتا خالفکار
 ... میتوو حرفه خودمون بزرگ  یلیخ

 اومده بود...  امینگاه کردم...پ میخودم و آرش دل کندم و به گوش یا یاز دن میگوش  یصدا با

 (.. 18 یخی)

کار   کافه بود که همه قرار هام اونجا بود..هرکس باهام هیاسم  یخیناشناس اومده بود... هیطرف  از
 بهم خبر بده.. دیاونجا و البته قبلش با ادیداره م

 بخوابم...   کمیکردم   یگذاشتم سرجاش و سع  ویحوصله گوش  یب

 

#part3 

 

  شیصبح بود و کم پ۹آرش چشمام رو باز کردم و به ساعت نگاه کردم...ساعت  دادیداد و ب  یصدا با
 ... یو هم عصب دارهی هم بکه  شدهیچ سیباشه حاال معلوم ن داریموقع ب نیآرش ا ومدیم
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رنگ با شلوار و شال برداشتم و تنم کردم...امروز فازم   ی مانتو مشک هیشدم و رفتم سمت کمد... بلند
 رفتم... رون یو از اتاق ب  بمی انداختم توو ج ممیبود...گوش  یرنگ مشک یکال رو

  رهی بود و با اومدن من با ترس بهم خ ستادهیخدمتکار مخصوص من جلو اتاق وا هیعط  شهیهم مثل
سرد   ی...نگاه سردمو بهش دوختم و با لحنومدهیمن کنار ن تی شد...هه بعد چهار سال هنوز با شخص

 تر از نگاهم گفتم 

و   نمدویپا گذاشته داخل اتاقم من م یرو عوض کن...بفهمم کس دشیکل ی_در اتاقم رو قفل کن و جا
 تو...

 از جلو چشمام دور شد... عیگفت و سر یترس و لرز چشم با

  نجایتاسف براش تکون دادم و رفتم سمت اتاق آرش...منبع سر و صدا هم از هم یاز رو یسر
بود و با خشم بهش نگاه   ستادهیوا  ا یرو  یبود...بدون در زدن؛در رو باز کردم و رفتم داخل...آرش روبرو

 یا گهیخوب د  یژگ یو چیه ییبای ...واقعا به جز زبود ی مزخرف د و به شدت آدم زنش بو  ای...روکردیم
 داشت خودش رو خوب جلوه بده... یحال بازم سع  نیباا ینداشت ول

 گفتم میشگیشونه آرش گذاشتم و با همون لحن سرد هم یجلو و دستم رو رو  رفتم

 شده؟؟ی_چ

 گفت  شیانداخت بهم و با لحن عصبان  یو نگاه برگشت

 خانوم بپرس...  نی: از اآرش 

 نگاه کردم و گفتم ایرو به

 شده؟ی_چ

 خودمونه...   ی:به تو چه مربوطه..زندگا یرو

...دستمو بهم بگه به تو چه به شدت متنفر بودم  یکس  نکهیاخ دست گذاشت رو اعصاب من..از ا اخ
 ..سبقت گرفت و زودتر از من خوابوند توو دهنش آرش ازم   یبردم باال که بزنم توو دهنش ول

 جمع کردنت االن زبونتم واسه من درازه... گهید یک یاز بغل  شبی:دآرش 
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 گفتم  ینشوندم رو لبم و با مسخرگ  یپوزخند

 ...یکمخانوم   نیواسه ا یلی _بازم؟؟!!!آرش انگار خ

 انداخت...  نییبهم انداخت و سرش رو پا   ینگاه پر نفرت ایرو

 گهیکارات گذشتم د نی...هرچقدر از اای ..دارم برات روخواه شده ادهیخانوم ز نی ا ستمی:من کم نآرش 
 ..یبسازم برات که حال کن یزندگ هیبه بعد  نیاز ا یول  دمیبسه...طالقت نم 

 

#part4 

 

 داشت خر کننده باشه گفت  یکه سع  یهم فشار داد و بعد با لحن یچشماش رو محکم رو ایرو

 ام... گهید یکی بغل  دمیبه خودم اومدم د ینبود وقت می:آرش باور کن حالم خوب نبود*"..حالا یرو

خب از من و آرش    یشد ول یکفر  یحساب  ایزدم که رو یخودمو کنترل کنم و پوزخند صدا دار نتونستم
 و جرات زر زدن نداشت... بردی حساب م

اون لندهور جمع کردن  شیاز پ  شبیتو رو د یقعا من خرم...اخه عوضوا ی تو فکر کرد ای:روآرش 
 من *" بودم...رحماااااان...  یگیم یاونوقت اومد

 توو اتاق و گفت  دیپر عیاز نگهبان ها رو صدا زد....رحمان با ترس سر یک یبلندش که رحمان، یباصدا

 :بله اقا.. رحمان

  نیاز ا یکس  ایبره  ییجا نیبعدا به حالش بکنم درضمن اگه ا یفکر هیبردار ببر توو اتاق تا  نوی:اآرش 
 و تو...  دونمیباخبر بشه من م هیقض

 :چشم آقا... رحمان

 ... رونی و بازوش رو گرفت و بردش ب ایهم اومد سمت رو  بعد
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 ؟؟ یا ی_عصبان

 خوشحال باشم...  یرابطه داره و انتظار دار هیباشم...زنم با بق دی:نباآرش 

 برداشتم و گفتم زشیم  یاز رو یبیس

که نسبت به    یعشق احمقانه ا نیبوده...لطفا ا نیاز اولش هم ای رو یداره ول  تی _نه خب واقعا عصبان
 هم وجود داشته باشه... دی کن..توو کار ما عشق وجود نداره و نبا رونی رو از دلت ب یاون دار

بره   دادمی لطفا تو دوباره شروع نکن...اگه مجبور نبودم االن طالقش م یاشتباه کردم ول دونمی:مآرش 
 ...گهید چیکه ه بامونیو پوکمون خبر داره اگه بره سراغ رق کیچه کنم..از همه ج یگمشه..ول

که   میشیراحت م  ایاز دست رو ی..وقتنبود  یکار درست ای...طالق دادن روگفتیراس م  هوووف
خب آرش با    یول  کردمی م یگلوله توو مغزش خال هی دمشیمن بود همون لحظه اول که د ...بهرهی بم

 عشق احمقانه اش دستمو بسته بود... نیا

 ..:آروشا آرش 

 _هوم؟؟

 ؟؟ یسروقت کس  یبر دی:امروزم باآرش 

  کمیآرش  گمی...مایاون دن میکه براش ادم رد کن شمونیپ  ادیب تونهینم  ی_نه..نرخمون باال رفته کس
 ..ی کشت و کشتار دست جمع  هی..دلم لک زده واسه نییپا ارینرخ رو ب

  زشیهمه چ  خوامی...میم یسر برو انبار کر هی یندار ی...امروز اگه کار کنمی براش م  یفکر هی:باشه آرش 
 توو کارمون... دُونهیبدجور داره موش م ای رو نابود کن

 پسرش؟؟  ای _خودش 

 :خودش... آرش 

 فرض کن... کار رو تموم شده  ی_اوک

 زد و سرش رو با لب تاپش گرم کرد...  یکمرنگ  لبخند
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#part5 

 

 بود؟  یچ شد؟جلسهیچ شبی_آرش د

 گفت  ارهیسرش رو باال ب نکهیا بدون

 میاریب  ایدر قیقراره براشون اسلحه هارو از طر ندفعهی..ایبستم با سلطان  دیقرارداد جد هی:آرش 
 ... نطرفیا

 !!اره؟؟ی _چرا خودش نم

  رمونی گ ی...قراره من براش رد کنم عوضش پول خوبترسهیعرضه نداره و م  نمی :باباش که مرده اآرش 
 ....ادیم

 ...یم یسراغ انبار کر رمیقرار دارم و بعد اون م هی _باش..من بعدازظهر 

 داره اونجا خطرناکه... ادی :باش فقط تنها نرو...محافظ زآرش 

 رو...نگهبانا    برمی جام بلند شدم و گفتم:باش م از

 رهیرفتم سمت در و دستگ یحرف   چیتکون داد و دوباره حواسش جمع کارش شد...منم بدون ه یسر
 آرش نگهم داشت.. یرو گرفتم که صدا

  یکرد دایپ و یآروشا...اگه کس میدار  ازیداشته باشه ن  ادی یباشه و رزم  وتریفرد که نابغه کامپ هی:به آرش 
 ... ارشیب

 دنبالش... گردمی_باش م

 ونیزیتلو یو خودمم رفتم جلو  ارهیگفتم غذامو ب هی..به عطنییاومدم و رفتم پا رونیاتاق ب  از
 وقت مونده تا زمان قرار.... یکل ی عنی نیبود ا مینشستم...ساعت هنوز ده و ن

 باال توو اتاقمه...  دشیافتاد کل ادمیخوردن غذام خواستم برم سمت اتاق کارم که  بعد
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 ...  یرفت  یکدوم گور  ههههیططط ...عهی_عط 

  یریاون زهرا خانوم آشپز عمارت جلوم سبز شد...زن پ  یکه به جا زدمیرو صدا م هیعط  تی عصبان با
بزرگتر   یمعن گهیوقت بود که د یل ی...خکردمی تمام باهاش رفتار م یاحترام یبا ب شهیمن هم  یبود ول

 ...دم یفهم یو احترام رو نم 

 توهم و با خشم گفتم دمیرو کش  اخمام

 ....هیاحمق رو صدا زدم..کدوم گور هی..من اون عط یکنی م  یچه غلط نجای_تو ا

 من انجام بدم... نیبگ نی دار ی..کارارهیب  یسبز  یرو فرستادم بره باغ پشت  هیخانوم:عط زهرا

احمق هم که اون کارا رو انجام بده...برو سرکارت به اون  سین نجایا یا گهیخره د چیه هی_به جز عط 
 اتاق کارم باهاش کار دارم....  ادیبگو ب

  رفتمیاعتنا از  کنارش رد شدم و رفتم باال...داشتم م  ی بگه که اجازه بهش ندادم و ب یزی چ خواست
 ... دمیشن  ییصدا ایحس کردم از اتاق آرش و رو  یرو بردارم ول  دیسمت اتاق خودم که کل 

  کمیفقط  دمیدیکه جلو روم م یزیسر و صدا باز کردم...با چ  یرفتم اون سمت و در اتاق رو ب   آروم
داشت رو تخت افتاده   یاز نگهبان ها که چهره فوق العاده مزخرف و چندش یکی و  ای تعجب کردم....رو

 جاهاش پاره شده   شتری ب  ای رو یبودن و لباسا

و بازم ناراحت بشه   نهیصحنه رو بب نیاگه آرش ا نکهیا یول  کنهی م یمهم نبود که داره چه غلط برام
با کاراش روحش   ای رو ذاشتمیوجه نم چیاز جونم دوس داشتم و به ه شتری...آرش رو بکردیم وونمید

 رو نابود کنه... 
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شد که باعث شد اونا با ترس   جادیا یبلند یو صدا واری رو با خشم هول دادم که محکم خورد به د در
اومد   نییجدا شد و از تخت پا  ا یبا ترس از رو عیمن سر دنیبا د ..اون نگهبانیبرگردن سمت ورود

 کنه... م یترسش رو قا یبا خونسرد کردیم  یسع یبود ول دهیهم ترس  ای...رو

 :خان..خانم من..من ..نگهبان 

  شدیواقعا حال بهم زن بود و نم کیاش از نزد  افهیالل شد..ق بای بهش نگاه کردم تقر یوحشتناک بااخم
 گفتم یکننده ا ری و با لحن تحق ای بهش نگاه کرد...با پوزخند برگشتم سمت رو

بهش نگاه   خورهی....آدم حالش بهم مداره یچ نیاخه ا  یاحمقانه ات کار ندارم...ول ی_واقعا به رفتارا
 کنه...

 گفتم ینگهبان و با لحن مرموز کیزدقدم ن چن

 که.. سی طرفت برات مهم ن افهیو ق  یزن یفقط بال بال م نی_البته تو واسه ا

و   دمیکش رونیرو ب   ذاشتمیپشت کمرم م شهیکه هم یدستمو بردم پشت کمرم و خنجر عیهم سر بعد
فرو کردم توو گلوش و   ندفعهیو ا دم یکش رونیخنجر رو ب   هیفرو کردم داخل شکم اون مرد...بعد چن ثان

 ولش کردم تا جون بده...

 از ترس گوشه تخت جمع شده بود...  گهیکه حاال د ایرفتم سمت رو  یترسناک بااخم

به   ییبال نمی رو بب  اتیکار کثافت نیا گهیبار د کیفقط  یهم بهت کار ندارم...ول ندفعهیا ایرو نی_بب 
 ... یفتی که به غلط کردن ب ارمیسرت م 

 گفت  یشد و با تخس   ری االن کارش ندارم انگار باز ش دیکه فهم اون

 ...کنهی نم رمی و اون...پسر عموت س نیا شی برم پ خوادی..دلم میدار کاری :اصال تو به من چا یرو

 رفتم و گردنش رو محکم گرفتم.... کتریاوج گرفت و نزد خشمم

دستام رو باز کنه تا راحت   کردی م یحرف بزنه و فقط سع   تونستیفشار دستام دور گلوش نم  بخاطر
 بهش زدم و محکم سرش رو پرت کردم عقب که خورد با تاج تخت..  یبتونه نفس بکشه..پوزخند

 ...زارهی زندت نم نتتیب...مطمئن باش االن بومدهی_پاشو اون تن لشت رو جمع کن تا آرش ن
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 رفتم که همون موقع رحمان جلوم سبز شد..   رونیهم از اتاق ب  بعد

 ..یبود  ی_کدوم گور

گذاشته بودم  نجایاومده بود..سهراب رو ا شیپ  یمشکل هیسر تا اتاق کنترل رفتم  هی:خانوم رحمان
 ..کجا رفته

 کنم سهراب همون جنازه توو اتاق بود...  فک

بندازش..فقط رحمان اگه   یآشغال دون هینه..جمعش کن ببرش توو  ایه توو اتاقه ک هیاون  نی_برو بب
 ... زنمیبفهمه گردنتو م یزیآرش چ 

 :چشم خانوم حواسم هس...رحمان

  دیرفتم سمت اتاقم تا کل الی خ یتفاوت و سرد..از کنارش رد شدم و ب   یب یشدم همون آروشا  دوباره
 رو بردارم.... 

 

#part7 

 

                      کوروش

 ...دادمیبا لبخند جوابشون رو م دادیوارد اداره شدم و هرکس که بهم سالم م  یو سرمست  یخوشحال با

صحبت    جهی شد واقعا خوشحال بودم و حال االنم نت ی کامال قطع شبیبا سحر که د مینامزد بخاطر
 ...شبهید یها

رو   مینشستم...گوش زی و پشت م ی ردم به جالباسک  زونشیاتاق خودم شدم و کتم رو درآوردم و او وارد
 بود... نیسحر که انال یو یدر اوردم و رفتم پ بمی از ج

 _سالم عشق من..

 .. ینوشت:سالم چطور  عیکرد و سر نیس قهیچن دق بعد
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 .. یتو چطور  ی_عال

 ام..  ی:منم عال سحر 

 شهیکه هم ی،سربازیاحمد دنیداخل...با د دیپر  یکی عی کنم که در زده شد و سر پیدوباره تا خواستم
 شدم...  رهیرو گذاشتم کنار و بااخم بهش خ  یکردم و گوش  یرو اعصابم بود اخم 

 اتاقشون.. دی بر  عیگفتن سر یازی:قربان..سرهنگ نیاحمد

 _باش برو... 

  رونی از اتاق ب تمی...بلند شدم و بعد مرتب کردن وضعرونیاز اتاق رفت ب  ع یگذاشت و سر احترام
باز از پله ها برم باال...هوووف با غر غر   دیمن با یعنی نی طبقه دوم بود و ا یازی رفتم...اتاق سرهنگ ن

و بااجازه   شتمبا جناب سرهنگ وارد اتاقش شدم..احترام گذا یاز پله ها باال رفتم و بعد هماهنگ
 نشستم....  شییمبل روبرو یسرهنگ رو

 رفت؟؟ شی خوب پ یهمه چ شبی:دسرهنگ

 لبم و گفتم   ینشست رو یکمرنگ  لبخند

 ..مونه یجشن نامزد گهی_بله هفته د

 هس...  یموضوع هی :مبارکه...فقط سرهنگ

 ؟؟ ی_چ

 ...تی مامور یبر  دی:مراسم رو بنداز عقب باسرهنگ

 توهم رفت و گفتم  اخمام

 ؟ یچ تی _مامور

  یباند ها  نیاز بزرگتر یکی یکه اون اعضا میدیکه قتل هاش جنون واره...فهم ی:همون قاتلسرهنگ
  یبه عنوان نفوذ دیبخش مبارزه با قاچاق با یاز مامور ها یکی ...تو و هیک میدونینم  قیقاچاقه فقط دق
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  ری ...زنیاز اون باند مدرک جمع کن نکه یبشه و هم ا ریهم اون قاتل دستگ خوامی..م نیوارد اون باند بش
 ...میکن  دایپ دیمجموعه هاشون رو هم با

خانواده خودم  میمراسم رو عقب بنداز دیبا گفتمیاالن م رفتم ینگفتم و رفتم توو فکر...اگه من م یزیچ
  تونمیحال من نم  نیباا یول شهی ...سحر هم حتما دلخور مشنیم یوخانواده سحر صددرصد عصبان 

 تمیم موقعکن  دایدنبالشن رو پ  ایلیساله خ  نیکه چند یرو قبول نکنم...اگه بتونم اون قاتل  تیمامور نیا
 ...شهیبهتر م  یلیخ

 نا؛اونیا نیب کردی وادارم م یحس  هی یکرده بودم ول  ر ی بهتر گ  تیسحر و موقع  یدو راه نیب  بدجور
 رو انتخاب کنم...  تیمامور

 پاداش هم داره؟؟ تی _قربان مامور

 ... یقیداره و به اضافه ارتقاء درجه و تشو ی:آره پاداش خوبسرهنگ

  نیو ا ادیم  رم یگ  یو هم پول خوب شهیم  شتریبود...اگه بتونم موفق بشم هم حقوقم ب  یخوب تیموقع
 ... هیعال  س یاصال خوب ن میمال  تیواسه من که وضع

 مصمم گفتم یل یرو فعال از مغزم خط زدم و خ سحر

 .. رمیرو م تی مامور نی_من ا
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.بعد پنج رو برداشتم...شماره خونه رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بدن. میاتاق خودم و گوش تمبرگش
 .. دیچی پ یخواهرم بود که توو گوش انا،تنها یک یتا بوق صدا

 _سالم ..

 ..ی:سالم داداش خوب انا یک
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 مامان خونس؟  انا یک  ی_مرس

 ؟؟ی..کارش دارکنهی :اره داداش داره برنج پاک مانا یک

 کنسله... ی االن زنگ بزنه خانواده سحر و بگه فعال قرار مراسم و نامزد نیبه مامان بگو هم نی_اره..بب 

 :وا چرا داداش؟؟!!!زده به سرت... انا یک

 خونه..خدافظ..  ام ی که بهت گفتم رو انجام بده تا ب یکار انای_ک

 قطع کردم...  عیبدم سر  شتریبهش اجازه حرف ب نکهیهم بدون ا بعد

 هیکه سرهنگ بهم گفته بود رفتم...  یگرفتم و به محل  یزدم..تاکس  رونی برداشتم و از اداره ب رو کتم
 از اداره بود...  رونیگذاشته بودنش و ب تیجلسه که بخاطر مامور 

  یلیشدم و طبق گفته سرهنگ زنگ طبقه سوم رو فشردم و خ ادهیساختمون سه طبقه پ هی یجلو
 در باز شد... عیسر

 تازه کردم و خواستم در بزنم که،در باز شد... ی...نفسستادمیدر واحد وا یهارو باال رفتم و جلو پله

 ..کردیدر بود و با لبخند بهم نگاه م یجلو  یجوون پسره

 _اومم سالم...

 ؟؟ یکوروش باش دی:سالم..شما باپسر

 _بله..

 هستم... نایجلو آورد و با لبخند گفت:خوشبختم..منم س دستشو

 ..اد یکرد و گفت برم توو اتاق ته راهرو تا اونم ب تمیگفتم...به داخل هدا ی فشردم و خوشبختم دستشو

دختر جوون روبرو   هیو  انسالیمرد م هیتعجب به طرف اتاق رفتم و در رو باز کردم که با سرهنگ و  با
 شدم...

 _سالم...
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 .. نیبش  ای..بیزدانی :سالم سرهنگ

بعد در باز شد و   هیانداختم...چن ثان یدو نفر روبروم نگاه کوتاهکنار سرهنگ نشستم و به اون  رفتم
 توو اتاق اخه...  میچرا اومد یخونه به اون بزرگ  فهممی ..واقعا نمهم داخل اومد  نایس

 بخش مبارزه با قاچاق... یاقا سرهنگ کامران  نی...ای زدانی:خب سرهنگ

احترام تکون دادم و به سرهنگ چشم دوختم...به  یبه معنا یکنارش اشاره کرد...سر انسالیمرد م به
 و اون دختره اشاره کرد و گفت  نایس

تو واسه  یاز مبارزه با قاچاق...همکار ها  یو سرگردصدف باقر یطاهر نایهم سرگرد س شونی:اسرهنگ
  اتیبه عمل  یقع به عنوان نفوذکه اکثر موا یزدان یهم سروان کوروش  شونی..دوستان ات یمامور نیا
 ...ره یم

 گذاشت.. زیم  یرو یجلسه معارفه باالخره رفت سر اصل مطلب و پرونده ا بعد

مرد   کیکه قاتل حتما  نهیاون قتل ها بوده...حدس ما ا اتییپرونده تموم جز نی:توو اسرهنگ
ها رو تحمل    زیچ  نجوریزن بتونه ا هی اس و فک نکنم  رحمانهیب  یل یکشتنش خ یهس...چون روش ها 

  ااون هیعل  یکه مدارک نهیمهم شما ا یها فهیاز وظ  یکیو   میدونینم  یخاص  زیکنه...درمورد باند هم چ
 به جز اعدام براشون ببرن...  ینتونن حکم  یریتا بعد از دستگ نیجمع کن 

 م؟؟یوارد باند اونا بش دیبا ی_قربان ما اصال چجور

 ... میکنی م دایباالخره پ  یراه هی:سرهنگ

 .. میسیکه ما پل  فهمنیساده راحت م قیتحق هی..اونا با گهیموضوع د هی:نایس
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اداره و مدارک   نیایاونجا...فردا م نیخودتون بر هی اصل  تی شما با هو سی :قرار نیکامران  سرهنگ
خونه ما  هی..نی ایو نه سمت اداره م نی رینه خونه خودتون م گهیو بعد هم د رنی گیرو م تونیاصل

 ...ن ی اونجا تا وارد باند بش نیری که به طور موقت م میدیبهتون م

 ...میو مشغول صحبت درمورد پرونده شد میتکون داد یسر هممون

 ________________________________ 

                        آروشا

 گفتم  یبلند یصورتم نشوندم و با صدا یرو  یاخم

 تو..   ای_ب

  رهی اومد با ترس بهم خ کترینزد  یبا ترس و لرز اومد داخل..در رو بست و کم  هیوعط  آروم باز شد در
 شد...

 باهام خانوم؟؟  نیداشت ی:کاره یعط

 ...یخونه ندار نیرو توو ا گهیکاره د چیمن حق انجام ه ی_مگه من به تو احمق نگفتم به جز کارا

 ... دمیکش ادیکرد و با خشم فر ترمیکه عصبان نیینگفت و سرش رو انداخت پا یزیچ

 نه...  ای_الل نشووو...گفته بودم بهت 

 ...نی:ب..بله خانوم گفته بوده یعط

 گفتم یو با لحن آروم ستادمیبلند شدم و رفتم روبروش وا یرو صندل  از

 ...یکرد یچی _پس چرا از دستورم سرپ

 دلم براش سوخت...خسته شده بود.. اونموقع   یل ی:اخه زهرا خانوم دست تنها بودو خه یعط

 !!!؟؟یدل سوز یلیپس خ  ی_اخ

 من گفتم یسرش رو تکون داد ول زیر  یلیخ
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 ؟؟ یییییدلسوز  یل ی_گفتم خ

 :ب..بله..ه یعط

 زدم و چن قدم رفتم عقب و گفتم  یپوزخند

  هی..گناه دارن...نظرت چشنیخسته م  یلیهم خ  چارهی ب یاخه اون نگهبان ها یدونی..م_خوبه پس 
 ...ی کن یبرا اونا هم دلسوز کمی

 ...خانوم  یچ  یعنیگفت:  یترس سرش رو باال آورد و با لحن پربغض با

 ... زمی عز  یفهمیزدم و گفتم:خودت م   یثیخب   لبخند

 ... نجایا ادی و شماره اتاق نگهبان هارو گرفتم و گفتم که رحمان ب  زیطرف م  رفتم

 گفت   یپر بغض  یشکست و با صدا بغضش  کردی که منظورم رو کم کم داشت درک م هیعط

...خواهش شمیم  چارهی ..غلط کردم...خانوم من دخترم بنیرو با من نکن نکاری:خانوم توروخدا اه یعط
 ... نباریا نیبگذر کنمیم

  یول  سوختیمن بود دلش براش م یجا  یهرک دی...شاکردی هق هق افتاده بود و دائم التماس م به
 یالتماس ها دنیتوو وجود من جا نداره و االن با د ی من..خب من باهمه فرق دارم...رحم و محبت 

 ... بردمی هم داشتم لذت م یکم  دیشا هیعط

 تو... ایگرفتم و گفتم:ب  هیدر چشم از عط یصدا با

 داخل اومد و گفت  رحمان

 ..خانوم  نی دار ی:با من کاررحمان

 تمنگاه کردم و گف هیپوزخند به عط  با

گرفتم بزارم به چند تا از نگهبان هاهم   میدلسوزه پس منم تصم یل یخانوم خ نیرحمان ا   یدونی_اره...م
  شیخانوم دلسوز استفاده کنن تا حال  نیاز ا کمیبکنه...ببرش و بده دست دو تا از آدمات..بگو  ی کمک

 ...یچ  یعنیاز دستورات من  یچی بشه سرپ
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و بازوش رو   هیاومد سمت عط عی سر دیاخمام رو د یوقت  ینگاهم کرد ول  یاول با گنگ رحمان
 ... رونیرحمان به زور بردش ب  ی تا ولش کنه ول  کردیالتماس م هیگرفت...عط
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که   ییزایچ گهیبار د هیو  زی ..سرمو گذاشتم رو منشستم میصندل یو برگشتم رو  دمیکش یق یعم  نفس
تنها هم قرار نبود  یول  رمی رو با خودم ب ینگهبان  خواستی دم...دلم نمواسه شب الزم داشتم رو مرور کر

 برم... 

و   دمشی د یمهمون هیساله که توو 26پسر  هی نیرو گرفتم...شاه نیبرداشتم و شماره شاه  مویگوش
مجموعه ما رو   ری ز یاز باند ها یک یو خانوادش  نیدوست شم...شاه یبار تونستم با کس  نیاول یبرا

 ..اد یم کیکوچ یها تیهمراه من واسه مامور نیاوقات شاه شتریو ب کننیاداره م

 ..دمی به خودم اومدم و دست از فکر کردن کش نیالو گفتن شاه  یصدا با

 :الوووو...ن یشاه

 ؟؟ یی_زهرمار کجا

 ..یا ی...نه احوال پرسیسالم هی..نه آروش اصال خجالت نکشا  گمای:من یشاه

 ... یا یحوصله ندارما بگو کدوم گور  نی_شاه

 ...من کشته مرده احساساتتم...خونه ام..کجا دارم برم  یعنی:ن یشاه

که اوندفعه دادم بهت رو   یی...در ضمن چند تا از اون بمب هاییجا  میبر دیکافه با ای ب7..ساعتی _اوک
 ... اریبا خودت ب 

 م؟؟ ی:کجا رو قراره بترکونن یشاه

 حاال...   یفهمی_م
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و بعد گذاشتن  بمی انداختم توو ج  ویاجازه حرف اضافه بهش بدم قطع کردم...گوش نکهیهم بدون ا بعد
 رفتم...  رونیلب تاپ توو کشو..از جام بلند شدم و از اتاق ب 

...از اتاقک مخصوص نگهبان ها که فاصله  اطیرفتم توو ح   نیاتاقم رو نداشتم و بخاطر هم حوصله
 .... ومدیم هیعط یها  هیو گر غی ج ی،صدابا عمارت داشت یکم

پر   یکه فعال سکوت نبود و منم اصال از جاها  رونی..اون بو برگشتم داخل.  دم یکش یکالفه ا نفس
 ...ومدیسروصدا خوشم نم 

 پله ها باال رفتم و خواستم برم سمت اتاقم که آرش صدام زد...  از

 ..... کنهیرو نگاه م ونری و ب ستادهیپشت پنجره بزرگ ته سالن وا دمید برگشتم

 ...نجایا ای :آروشا بآرش 

بود  رهیخ  رونی بهم ننداخت و همونجور که به ب یاون نگاه یو بهش نگاه کردم...ول ششیپ رفتم
 گفت 

 رون؟؟؟ ی:چخبره ب آرش 

 چخبره؟؟!!! یچ یعنی_

 ه؟؟یو ناله ها واسه ک  غیج  ی:صداآرش 

 اس..  هی_اها..واسه عط

 ..زنهیم غی :چرا جآرش 

 و داد راه انداخته...  غیزدم و گفتم:دست نگهباناس واسه اون ج  یپوزخند

 گفت و از پنجره فاصله گرفت..  ییآها
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 ...رم ی بگ یمهمون  هی خوامی:مآرش 

 ؟؟ یچ ی_برا

 ... میدار ازیعشق و حال ن  کمی:آرش 

 و گفتم   کشیزدم و رفتم نزد یشخندین

 ؟؟ یریجشن بگ یخوایم ی..درست بگو واسه چشناسمی_آرش من تو رو م

 ناقابل... لویک 6..کی معامله کوچ هی:آرش 

 ...ناقابله واقعا یلیخ  لویک6_هه 

 کرد و گفت:برو بچه جون حال و حوصله ندارم..  یمستانه ا خنده

 باش...  یکه گفت ی..فقط آرش خودت دنبال اون فرد رمی _باشه م

 ..نایو ا  وتری:نابغه کامپ آرش 

 باش... _اها

  کاریچ دی با دونستمینم  یکارینگفتم و از آرش دور شدم و به اتاق رفتم....واقعا امروز از ب یزیچ گهید
 میال یخی ب نیبود و ا یزیاز هرچ ی..خودمو پرت کردم رو تخت و به سقف زل زدم...ذهنم خال کنم.
  یطونی آدم شر و ش تونستمی عادت کرده بودم و نم  ی..ول کردیم تیاوقات خودم رو هم اذ یبعض

سنگ   هیشدن به  لیو سال ها واسه تبد رفتمیرو با جون و دل پذ یرحم  ی و ب یباشم...من سرد
خون حالشون   دنیبا د گهید یحس..دخترا  یسنگ بودم...سرد و ب  هیتالش کردم....من واقعا مثل 

سرحالم  هی...زجر دادن بقکنهیخون مستم م دنی...درم یگیم یخون انرژ دنی من با د یول شهیبد م
به   میاول زندگ یساله ام که توو پله ها22دختر  هیبه تمام معنام..من آروشا  وونهید هی...اره من کنهیم

 جنون رو با تمام وجود دوست دارم...  نیو ا دمیجنون رس

 نگاه کردم...  یو به گوش  دمیدست کش الیاز فکر و خ  م یام گوش یپ  یصدا با
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 ( ؟؟یایاالن برات دارم..م نی خوب هم سی ک هی:آروشا ن ی)شاه

  هی گفتی م یهم وقت نیوقت داشتم هنوز...شاه یبود و کل 12ساعت نگاه کردم...هنوز ساعت  به
 کردم که آدرس رو بفرسته..  پی براش تا عی..سرآشنا کنم   لییبا عزرا ویک یقراره  یعن یبرام داره  سیک

و کت چرمم    یشلوار چرم مشک هیسراغ طعمه هام؛  رمیکه م شهیسراغ کمدم...مثل هم شدم رفتم بلند
 کتم گذاشتم... بیرو تنم کردم...موهام رو محکم باال بستم و کلت ام رو توو ج

آدرس   نکهیا یریبم  نیفرستاده بود نگاه کردم...اه شاه نیکه شاه  یرو برداشتم و به آدرس میگوش
 ... سیبازم دست بردار ن   یول کنمینم یشلوغ غلط  یها جاها دونهی.احمق مپارکه.

 گفتم  تیبزنه و با عصبان  یاش رو گرفتم و بعد سه تا بوق جواب داد....نذاشتم حرف شماره

 ...کنمینم  یشلوغ کار یمن جاها یدون ی...احمق نم یییییمرض دار  نی_شاه

 خلوت... یجا هی میکشی رو م اروی.. باهم ایآروش تو ب دونمی:من یشاه

 .. ی_شاه

 باحاله..   یلیباور کن خ ای گفت:آروشا جون آرش ب عیحرفمو ادامه بدم و سر نذاشت

 ...شعور یب گهید دهیجون آرش رو قسم داد..نقطه ضعفم رو فهم یعوض

...دستکش هامو دستم کردم و بعد  بمی قطع کردم و انداختم توو ج وینثارش کردم و گوش یشرف یب
 رفتم...  رونی موتورم از اتاق ب چییبرداشتن سو
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کالهم رو بردارم راه افتادم سمت   نکهیگوشه خلوت پارک کردم و بدون ا هیموتور رو  دمیپارک که رس به
مه ه رم یچسب دارم راه م یلباسا  نیو باا  ینجوریا دونستمیبود...م ستادهیوا نیکه شاه ییجا
 برام مهم نبوده...  هیحرف بق چوقتیبرام مهم نبود..در واقع ه یدخترم ول  فهمنیم
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به  یو دست ششیدختر هم کنارش نشسته بود...رفتم پ هیو  یصندل  یکه نشسته بود رو دمشید
 ... یزد و شروع کرد به وراج یمن لبخند دنیشونه اش زدم...برگشت با د

 ...یاومد ری:سالم چه دن یشاه

 جت نداشتم... گهید دینشستم و گفتم:ببخش کنارش

 اشاره کرد و گفت  شی و به دختر کنار دیخند

 نگار خانوم..عشق من.. شونی:ان یشاه

 عشقشه... نیطعمه هم  دمیبهم زد که فهم یهم چشمک بعد

 ... یکنی نم  یرو معرف شونیا زمی :عزنگار

 دستشو دور شونه ام حلقه کرد و با خنده گفت  نیشاه

 ...نی باهم آشنا ش  نجایعشقمه..آوردمت ا یکیهم اون  شونی:ان یشاه

 از دورم اونطرف انداختم و با اخم گفتم دستشو

 خر باشم که عشق تو بشم..  یلیخ  دی_با

 زد و گفت  یا قهقهه

 .. یستی:مگه نن یشاه

وحشتناکم  یاز اون اخم ها دونه یوگرنه  شهینم دهیکاله صورتم د نیکه باا  فی...حدیخند  دوباره
  نیکنه هم ی که جراتش رو داشت باهام شوخ ی...تنها کس ادی تا حساب کار دستش ب دادمیم  لشیتحو
  شدل  یهر چرت و پرت نیباهاش ندارم بخاطر هم یکه منم کار دونهیم نویاحمق بود...البته ا نیشاه

 ...گهیبخواد م

...اطرافمون رو نگاه ردب یواقعا حوصله منو سر م   نیمشغول حرف زدن بودن و ا نیو شاه نگار
 ...کردیم  میعصب شتریب نیطرفمون بود که ا ای لیکردم..بخاطر پوششم نگاه خ

 ... نجای...مردم اعصاب خوردکنن امیدور بزن نیبا ماش  میگفتم:بر نیجام بلند شدم و رو به شاه از
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 پارک...   یسمت خروج  میبلند شد و دست نگار رو گرفت و راه افتاد نیشاه

 توو چشمه..  یلی..لباست خ کننینگات م  ینجوریحق دارن ا زمی:خب عزنگار

 گفتم:فک نکنم به شما مربوط باشه... م یشگیلحن سرد هم با

 متوقفم کرد... نیشاه یطرف موتور که صدا ...رفتمگهیلحن سردم جا خورد و کال خفه شد د از

 ..میبا موتور بر ییکه سه تا ی:آروش انتظار ندارن یشاه

 ولش کنم که... نجایا شهی..نمگهی_آوردمش د

 ببرش عمارت..  ادیب  یک ی:زنگ بزن ن یشاه

بفرسته موتورمو   ویک یرو برداشتم و شماره رحمان رو گرفتم...بهش گفتم  میفکر کردم و بعد گوش کمی
 رو بهش دادم... قیببره و آدرس دق

کنار   دمیرو از پشت فرمون کش نی و بدون توجه به اون دختره احمق شاه نیشاه  نی طرف ماش رفتم
 .. .نجایشلوغ تر از ا یجا  هی برمونیم نهیخنگ پشت فرمون بش نیو خودم نشستم..اگه ا

و افاده عقب نشست...کالهم رو از سرم در آوردم   سیف  یجلو نشست و اون دختره هم با کل   نیشاه
 شهی...خوب مسین یبه نگار نگاه کردم..طعمه بد نهییرو روشن کردم و راه افتادم...از توو آ  ن یو ماش

  شارز فلبم نشست و پامو رو گا  یرو  یثی لبخند خب گهیمرگ و شکنجه د هیزجرکشش کنم..با فکر  
 دادم...
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 نگار شروع به حرف زدن کرد... نکهیسکوت بود تا ا نیتوو ماش  یا قهیدق چند

 !!م؟یری:کجا منگار

 خوب عشقم.. یجا هی:ن یشاه
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 :کجا خب؟؟ نگار

به   نهییاز توو آ میشگیبهم انداخت...با همون لحن هم ینگفت و نگاه کالفه ا یچ یه گهید نیشاه
 نگار نگاه کردم و گفتم 

 ...یفهمی خودت م ی_خفه ش 

اسلحه ام رو   عیکنه که سر غی ج غی نگاه کرد و دهن باز کرد ج نیگرد شد و با تعجب به شاه چشماش
اون  یضبط رو بلند کردم تا نق نق ها یرو هم زدم و صدا  ی...قفل مرکزنیدرآوردم و دادم دست شاه

 احمق رو نشنوم... 

هاش   غیج یکم کم صدا..کردیاسلحه رو گرفته بود طرفش و فقط نگاش م یحرف چیبدون ه نیشاه
 گفتم یکه ضبط رو کم کردم و با لحن خشن و خشک  شدیداشت بلند م 

 ... کنمیخودم خفه ات م نجایهم  یری_اگه خفه خون نگ 

 ...ختیری صدا اشک م یلحن ترسناکم کار خودش رو کرد و نگار الل شد و فقط ب  انگار

 بود... یپرت  یمتروکه که جا  مارستانیب هی...میدیرس خواستمی که م ییباالخره به جا نیده م بعد

  ادیو فر غیج گهی...نگار دمارستانی داخل ب می...رفترونیهم نگار رو به زور آورد ب  ن یشدم و شاه ادهیپ
 تا فرار کنه...  رونیبکشه ب  نی داشت خودشو از توو چنگ شاه یبلند شده بود و سع  یلیهاش خ 

 ادیخوب   یلیرو خ  مارستانیب  یهمه جاها نیو بخاطر هم  ومدمیم مارستانیب  نیا ادیز قبال
 ...مشیداغون اونجا انداخت  یاز تخت ها یکی یسمت اتاق عمل و به زور رو مشیداشتم...برد

 کن و ببندش...  دا یطناب پ هی نی_شاه

  یمارستانیو ب یپزشک لیوسا  شتریب  بای هنوز تقر یو خرابه بود ول  ومدینم یکس  گهید نجایا نکهیباا
 ....قابل استفاده نبودن  گهیهم د اشونیل یخب خ   یبود ول نجایا

گوشه کتم رو گرفت   کردیم هی...همونجور که گرادیب نیرو محکم رو تخت نگه داشته بودم تا شاه نگار
 گرفته و پربغضش گفت  یو با صدا
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تو هم   نی..ببگمینم یزیچ  چکسی به ه نیاگه ولم کن دمی...بخدا قول منی:توروخدا ولم کن نگار
  ی...توروقران ب هیفاجعه بزرگ یلیدختر خ هیآبرو شدن  یب  یدون یم یدختر هی..مثل من یهمجنس من

 برم...  نی...بزارنی ...توروخدا نکننیآبروم نکن

  

برگشتم و   تی تحمل کنم...با عصبان  تونستم یواقعا رفته بود رو مخم و نم  گهیو التماساش د هیگر یصدا
 توو دهنش زدم و با خشونت گفتم یمحکم  یلیس

در   کتی ج هیرو اعصابم راه نرو...فقط کاف  نیاز ا شتری ...الل شو و بگمیبار حرفمو م هی_دختر جون 
هم ندارم باهات پس   ی و شوخ کنمی کسم م نیزتری...به جون عزکشمیم رونیرو از دهنت ب اد،زبونتیب

 الل شو فقط....

 ... دیلرزیو فقط داشت م  ومدیصداش در نم گهیترس چشماش رو بست و د با
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 ...ناب،با چند تا بانداژ بزرگ و کهنه دستش بودنه با ط یاومد ول نیشاه  نیبعد چن م باالخره

 ..گهینکردم د دایپ نای به جز ا  یزی:چن یشاه

 ..کرد  وونمیببند د نویا ای _خوبه همونا ب

 .. دیچی اونا رو دور نگار و تخت پ  عیکرد و اومد و سر یا خنده

 :تورو..نگار

 بهش انداختم و گفتم یحرفشو کامل بزنه و برگشتم نگاه وحشتناک نذاشتم

 _مگه نگفتم الل شو...
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رو برداشتم و لباساش رو   یکهنه ا یچ یکنار دستم ق زی...از م ختیاشک ر صدای نگفت و فقط ب یزیچ
 ..پاره کردم 

 تمرکز داشته باشم...  خوامی لطفا دهنشم ببند...م نی_شاه

سر داد و بعد با شال خوده  یخنده مستانه ا نیزدم و شاه  یث یبحرفم لبخند خ  نیگفتن ا بعد
 نگار،دهنش رو بست... 

 ماسک برداشتم و زدم به دهنم و فاز دکترا رو برداشتم... هی

 ..نداره  یهوش یبه ب   ازی ن ضمونیمر نی..ا نیدکتر شاه گمای_م

 حق با شماس...شما کارت رو شروع کن...  ی:بله دک ن یشاه

رو از    یجراح  غی...تمیاریسرش ب  یی چه بال میخوایم دونستیو نم  کردیما نگاه م فقط با ترس به نگار
 و ُبرنده بود... زیخب هنوزم ت  یزنگ زده بود ول  کمیبهش انداختم... یبرداشتم و نگاه ز یم یرو

 گفتم نی به نگار انداختم و بعد رو به شاه  یسرد نگاه

 ... رشی_محکم بگ 

کردم...اون که  کیرو آروم آروم به شکمش نزد غی تکون داد و بدن نگار رو محکم نگه داشت..ت یسر
  یزیر  یو تکون ها د یکش یم غ یبا دهن بسته اش ج هینقشه ما چ  دیفهمیکم کم داشت م

رو فرو کردم توو شکمش ...خون از    غیمحکم ت دفعهیحال من بهش محل ندادم و   نیباا.. خوردیم
ندادم و   ی..بازم بهش محل دنیکش  یدر پ  یبلند و پ  یها  غینگار شروع کرد به ج  و دز  رونی شکمش ب

هاش قطع   غیج یلحظه هم صدا هی...میبردی م غی با ت  یآروم آروم شکمش رو به صورت افق   یلیخ
 ...شدیجون م  یکمتر شده بود و کم کم داشت ب  یلیخب صداش خ  یول  شدینم

  یخون غیبه ت  ینگاه  یو با سر خوش  دمیکش رونی رو از شکمش ب غی شکمش که تموم شد ت دنیبر
حالش بد شده بود روش رو سمت مخالف  کمیصحنه   نیا دنیهم که با د نی...شاهانداختم

 چرخوند... 

 صحنه ها لذت ببر...  نی...از انیشاه اریدر ن  ی_لوس باز
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 ..لذتش تنها واسه خودت...خوامی :نمن یشاه

و اعصابم رو   یو داد راه انداخت  غی ج  یلیشدم...اوممم خ رهیباال انداختم و متفکر به نگار خ  یا شونه
 ...نمی بچ دی زبونت رو با میریگیم جه ی پس نت یخورد کرد

دهنش بسته   نکهی...قبل ادیکش  یغ یگذاشتم رو شکمش و فشار دادم که دهنش باز شد و ج دستمو
 ...زبونش رو گرفتم عیشه سر

 ... زمی رو اعصابمه عز یل ی_صدات خ

و   دیکش یادی صحنه فر نیا دنی ....آرش با ددمیزبونش رو بر کهی ت کهی رو باال آوردم و ت  غیهم ت بعد
 نگار رو ول کرد و گفت 

 :لعنت بهت آروشا.. ن یشاه

درک واصل   فک کنم به یزیجون نگار چشم دوختم...از شدت خونر یکردم و به جسم ب یا خنده
 ازش گرفتم... یشد...کلت ام رو برداشتم و چن تا گلوله توو بدنش زدم و عکس

 جنازه اش..  نم ی..بفرما اشما   سیاز ک نمیا نی_خب اقا شاه
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                       کوروش

داره  گهیوارد خونه شدم و در رو بستم...از بس امروز اون پرونده رو خوندم مخم د  یباخستگ
  نیهنه طعمه هاش رو به بدتر  وونیح هیانگار که جنون داره مثل  یاون قاتل عوض ی...لعنتترکهیم

 ... کشهیشکل م 

  اطیحکه توو   یآب ریو کفش و جورابام رو در آوردم و رفتم سمت ش  دمیبه موهام کش یدست کالفه
 ...شستم و بعد رفتم داخل خونه  یبود...آب رو باز کردم و پاها و دست و صورتمو حساب 
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 بدون م..  نی...کجا رفت نی ستین نیی_سالم من اومدم...کجا 

مامان بود که  یخورد توو سرم و بعدش صدا یزیچ هی دفعهیبودم که  یدر حال سخنران همونطور
 ...اومد

...پسر مگه میمراسم رو فعال کنسل کن یچ یعنی...یبه خواهرت گفتبود تو  ی چ نی:کوروش امامان
  یگیروز نگذشته م هیشدن اونوقت تو هنوز  ی...به هزار زحمت خانواده سحر راضیعقلتو از دست داد

 ...م یکنسل کن

  تیمامور نیازش بگذرم...ا تونمی خوبه..نم یلیبهم دادن که خ  تیمامور هی_مامان جان من اجبارم...
 ...شهیم  ادتریو حقوقمم ز  رمیگ یو تازه ارتقاء درجه م دن یپاداش م یتموم کنم کل تی رو اگه با موفق 

 :خب با سحر ازدواج کن بعد برو... مامان

سحر از االن بخاطر   خوامینم فتهی برام ب ی برم بعدشم ممکنه هر اتفاق دی..من از فردا بازمی عز شهی_نم
 ... نهیمن ضربه بب

 :کوروش.. د یم نگاه کرد و نالبا عجز به مامان

 طرفش و دستشو گرفتم و باهم نشستم... رفتم

داشته باشم...سحر برام   ویخوب  یزندگ  انایبا تو و ک   خوامی_جان کوروش..مامان بخدا من فقط م
شما   ی ...واسه راحتخوامیم شتر یرو از اونم ب  انایمامان،تو و ک یهم دوسش دارم ول  یل یمهمه..خ

  یشما راحت زندگ  خوامینداره فقط م یب یاگه قرار باشه سحر رو از دست بدم ع  یحت  کنمی م یهرکار
 ... نیکن

 و گفت  دیاز گوشه چشمش چک  یاشک قطره

نتونستم براتون بکنم...نتونستم شما رو به آرزو   چکاری..هنبودم.   یمادر خوب انای:من واسه تو و ک مامان
 ...هاتون برسونم 

  نطوریاصال ا یکم گذاشته ول یل یخ  انایواسه من و ک کردیم فک شهیحرفش..هم  نیگرفت از ا دلم
 ..نبود. 
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ما   یرو پا تی ..جوونیبرامون انجام داد یحرفا نزن...تو هرکار تونست نیاز ا گهی_مامان جون من د
جامعه و تو    نی...توو امیاحساس کمبود نکرد انایمن و ک  چوقتی ...با وجود تو مطمئن باش هیگذاشت

عمر واسه   هی ...شما ارزش نکن  یکارت رو ب نیا چوقتی..پس هیما رو بزرگ کرد یزن تنها به سخت هی
 ...میکه جبران کن  اناسی حاال نوبت من و ک  یدیما زحمت کش

 توو حرفش...  دمیبگه که نذاشتم و پر یزیزد و خواست چ یکمرنگ  لبخند

م بهم خورده...اگه واقعا دوسم داشته فعال مراس گمیاز سحر نشنوم..خودم بهش م یهم حرف گهی_د
 پسر گرسنت...  نیتوو شکم ا زی بر یزیچ هی میبرگردم...حاال هم پاشو بر  تیتا از مامور مونهیباشه م
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و دراز   نیبالشت انداختم زم هیکه مامان پخته بود رفتم توو اتاق و  یخوردن ناهار بعد
در آوردم و شماره سحر رو گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده....سه چهارتا   بمی از ج موی...گوشدمیکش

 ...ی توو گوش دیچی شادش پ یبوق خورد تا صدا

 :سالم عشقم...سحر 

 ...ی_سالم سحر خانوم چطور

 ..ی:خوبم تو چطورسحر 

 یی _منم خوبم ..کجا

 ؟ی ای:خونه تنهام..مسحر 

 رو بهت بگم... یموضوع هی تمخواسی ...سحر مامیب تونمیکار دارم نم زمی_نه عز

 ؟؟ ی:چه موضوعسحر 
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...به گمیم ع یاصل موضوع رو سر ن یندارم بخاطر هم ادی  زایچ  نجوریو ا ینیمن مقدمه چ زمیعز نی_بب 
مراسم رو چند وقت عقب   دی ..سرهنگ بهم گفت باازش بگذرم  تونمیدادن که نم تیمامور هیمن 
تو و   نی...من اجبار شدم فعال بشهیبهتر م کمی می رو برم زندگ  تیمامور نی..سحر اگه امیبنداز

 ..ی کنیکه درکم م دونمیپول..پول رو انتخاب کنم..م

 ..دیچ یپ  یناراحت و پر بغض سحر توو گوش  یصدا ندفعهیا نکهیسکوت بود تا ا هیثان چند

  زارنینم گهی ن که د!اصال من به درک..اگه خانوادم بفهمشتره؟؟یکوروش ارزش پول از من ب  یعنی:سحر 
 اخه..  یرو کرد نکاریمن دنبال بهونه اس...چرا ا یبابا یدونی..تو که ممیباهم ازدواج کن

مدت   هی یبگذرم..تو اگه واقعا عاشقم   یعال تیموقع نیاز ا  تونمیباور کن نم یسحر ول دونمیرو م  نای_ا
 منتظرم بمون...

 :باش کوروش خدافظ..سحر 

گذاشتم کنار و دستمو گذاشتم رو   ویبزنم...گوش یهم قطع کرد و اجازه نداد حرف  بعد
  دیپس االن نبا دونهیخوب م  نوی...سحر هم استمینبودم و ن  یاهل منت کش  چوقتیچشمام...ه

 داشته باشه که دوباره زنگ بزنم و خواهش و التماسش کنم.. یانتظار

 :سالم داداش.. انا یک

 ...بلند شدم و درست نشستم...ستادهیباال سرم وا انایک دمیباز کردم د چشمامو

 ؟ ی_سالم کجا بود

 گفت  اوردیکه مانتوش رو در م همونطور

 دنبال کار...  شهی:مثل هم انا یک

 ؟ یدیهم رس یی_به جا

 ..دنی:اره چند جا رفتم مصاحبه کردم گفتن خبر مانا یک

 _باش..
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برداشتم و خاموش کردم و   موی ..گوشرونیب رو در آورد و انداخت داخل کمد و از اتاق رفت  لباساش
 ...انایمامان و ک شیعوض کردم و رفتم پ یزدم شارژ و لباسام رو با لباس خونگ 
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                         آروشا

در   نیشاه یرفتم و نشستم ...در رو محکم بستم که صدا   نیشاه نیکافه در اومدم و به سمت ماش  از
 اومد...

 :چته شکست.. ن یشاه

 برو حوصله ندارما..  نی_شاه

 شد؟؟ یانداخت و گفت:چ ی اخموم نگاه افهی به ق کردیرو روشن م  نی که ماش همونطور

 احمق.. کهی..اعصبامو خورد کرد مرت میدیسر پول به توافق نرس یچ ی_ه

 نداره...  یه ناراحت ک ن ی:وللش حاال ان یشاه

 ... یمی فقط اعصابم خورده..حاال منو ول کن برو سمت انبار بزرگه کر ستمی_ناراحت ن

 :باش... ن یشاه

 ________________________________ 

که انبار رو   ییبه اون طرف نگاه کردم...تعداد نگهبان ها نیپشت تپه ها نشستم و با دورب  نیشاه  با
 نفر بودن..4کم بود...کال  یل یپوشش داده بودن خ

 تعداد نگهبان ها کمه؟؟  نقدریبه نظرت چرا ا نیشاه گمی_م
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کمتر جلب   ینجوریا کنهی...حتما فک مکنهیاستفاده م یکم یاز نگهبان ها شه یهم یمی :کرن یشاه
 ...کنهیتوجه م

 م؟؟ی_باش حاال ولش کن بر 

 ..ستم دادگفت و دوتا بمب د یا باشه

 فقط دوتا!!! نی_شاه

و دوما دوتا هم دست منه...فقط آروش    کنهیرو داغون م نجا یهم ا شی کیبمب ها  نی:اوال که ان یشاه
 ها... میدور ش نجایتموم شه از ا  مشیتا نکهیقبل ا دیبا

 _باش حواسم هس.. 

...نگهبان ها حواسشون به ما نبود و میبه سمت انبار رفت واشی یل یو خ می رفت  رونی پشت تپه ب از
 ...زدنی داشتن حرف م

 و آروم گفتم   دمی رو کش  ن یشاه دست

 .._تو بمب ها رو بزار..نگهبانا با من 

 :باشه بده به من اونا رو... ن یشاه

که نگهبان   ییرفت پشت انبار...منم رفتم جا دییو اون دو  نیدستم رو دادم به شاه یها بمب
  دمییدو عی سر یل یبه نگهبان ها و خ  دمیم رو در آوردم و آماده اش کردم...رسبودن...کلت ستادهیوا

کار من   نیو ا  واریهمشون زدم..اسلحه هاشون رو انداخته بودن کنار د یبه پا  ری سمتشون و چن تا ت
 ...کردیآسون م  یلیرو خ 

 ...و شما  دونمی من م نی _تکون بخور

بهم   یک ی رک یباال و رفت و فحش ها ادشونیفر یتوو دستاشون زدم که صدا یریحرفم ت  نیا بعد
 گفتن...

از پشت   نیشاه یگذشته بود که صدا قهینگاشون کردم...ده دق رهی بهشون ندادم و فقط خ یمحل
 سرم اومد... 
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 ...می :آروش بدو برن یشاه

شد انداختم و بعدشم   رهیبه نگهبانا که با تعجب بهم خ  ی ....نگاهنیسمت ماش   دییخودش دو بعدشم
 شدم...  ن یو رفتم سوار ماش  دمییدو الی خیب

 نذاشت کامل در رو ببندم و پاش رو گذاشت رو گاز و حرکت کرد...  نیشاه

 ... واشتری کمی نی_چته شاه

 ... میدور شده باش نجایاز ا لومتریدو ک دیآروش...حداقل با می:وقت ندارن یشاه

سرعتش رو کم   کمی  نیگذشته بود که شاه قهی چهار دق  بای تقرنگفتم و فقط کمربندم رو بستم... یزیچ
 ..اومد  یانفجار بلند یکرد و همون موقع صدا

 .. دیاثرات انفجار اون بمب ها رو د شدی هم م نجایبه عقب نگاه کردم..از هم برگشتم
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به نگهبان جلو در    یکردم...بعد رفتن آرش نگاه یشدم و از آرش خدافظ  ادهی در عمارت پ یجلو
رو    اطیح  ریرفتم داخل و کل مس  یحرف  چی..بدون هستادیدر رو برام باز کرد و کنار وا عیانداختم که سر

 نیه روز ای...کردیم میواقعا عصب  نیو ا ومدیآرش م   دادیداد و ب ی...از داخل خونه باز صدادمییدو
 ...شهی زش،شب نم آرش صداشو نبره باال فک کنم رو 

  هیشکرش باق ی...باز جازنهیاز خدمتکارا داد م یکیداره سر  دمیرو باز کردم و رفتم داخل خونه که د در
 ... سیخانوم ن  ایبااون رو ندفعهیکه ا

 _سالم...

 من ساکت و شد برگشت سمتم...  یصدا با

 باهات کار دارم... امی :سالم برو باال توو اتاقم تا بآرش 
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خودمو به اتاقش رسوندم و نشستم رو مبل...خسته بودم و   عیگفتم و از پله ها باال رفتم و سر یا باشه
 ...ومدی ناجور خوابم م

 ..توو بغلش  دیاومد داخل اتاق و اومد کنارم نشست و منو کش  ییاخمو افهی آرش با ق نی م15 بعد

 مهربون شده...  دفعهیاقا آرش  شدهی_چ

 :چرت و پرت نگو آروشا...ش آر

 توو بغلش فرو کردم....  شتر ینگفتم و در عوض خودمو ب یزیزدم و چ یکمرنگ  لبخند

 .. یمی سراغ انبار کر یآروش..نرفت شدی:چآرش 

 _چرا رفتم...

 با خودت؟؟!!! ینگهبانا رو ببر یومدیچرا ن ؟؟پسی:کآرش 

 ...میرفت  نی_با شاه

 حاال؟؟  شدی:چآرش 

 ...گهید  مشی ترکوند یچ ی_ه

 گفت... یولیسرم زد و با خنده ا یرو یا بوسه

 آرش گفت  نکهیتا ا میساکت بود یا قهیدق چن

 رو دادما..فرداشب توو باغ ... یمهمون  بی آروش ترت  ی:راستآرش 

 _وا چه زود...

 سر اون قرارت؟؟  ی:اوهوم...رفت آرش 

 ...م یدیمورد بود که سر پول به توافق نرس هی_اره 

 ... میخریلباس م میری ...صبح آماده باش باهم ممیکار دار  یفردا کل گهی:باش ...پاشو برو بخواب دآرش 
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 اومدم و بلند شدم... رونیبغلش ب از

 اد؟؟یهم باهامون م ای _باش..رو

 :آره... آرش 

 .. ریشب بخ  ی_اوک

 ... ری :شب بخآرش 

شام خوردن شدم و بعد عوض کردن   الی خیبه اتاق خودم رفتم...ب  عیاومدم و سر رونی اتاق آرش ب از
 ...دم یلباسام رفتم رو تخت و خواب
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                       کوروش

نگاه هم به  هینگاه کردم....سرهنگ بود... یو گنگ به گوش  دمیاز خواب پر میزنگ گوش یباصدا
کردم تا صدام صاف بشه و بعد   یداره...سرفه ا کاریصبح سرهنگ با من چ 7ساعت کردم...ساعت

 جواب دادم.... ویگوش

 _بله؟؟ 

 ....ی تو هنوز خواب  یزدان ی:سرهنگ

 شدم... داری_نه قربان تازه ب 

...از امشب شروع  فرستمی که برات م یبه آدرس  ایرو جمع کن ب  لتیوسا عیسر  نی :باش..ببسرهنگ
 ...شهیم

 _چشم قربان... 
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برداشتم و   یکی از جام بلند شدم و رفتم صورتمو شستم...از توو کمد ساک کوچ حالیکردم و ب  قطع
 رو گذاشتم داخلش...  م یضرور ل یلباسا و وسا

 ...دارنیب  انای مامان و ک دمیرفتم که د رونیاتاق ب  از

 ... ری _سالم صبح بخ

 سمتم و جوابمو با لبخند دادن... برگشتن

 کوروش؟  یری :کجا ممامان

مامان جان خودم   سیدستم ن میتوو تهرانم فعال...گوش نجای...همشهیاز امروز شروع م تمی_مامور
 ...کارتم رو هم گذاشتم رو صاقچه توو اتاق بردار.. زنمیرو داشتم بهتون زنگ م تشیموقع

 الم اومدن...سمت در که اوناهم بلند شدن و دنب رفتم

 :کوروش مامان حواست باشه ها...جون من مواظب خودت باش... مامان

...شبا در رو  نیو با لبخند گفتم:چشم مراقب خودم هستم...شماهم مراقب باش  دمیرو بوس ش یشونیپ
 حواست باشه به مامان...  انای...کنیقفل کن 

 ... ی:چشم داداش..موفق باشانا یک

تا   ستادمی وا ابونی..کنار خ.رفتم  ادهیو تا سرکوچه پ  رونیاز خونه زدم ب  انایبا مامان و ک  یخدافظ بعد
  مویسرهنگ نگاه کردم....بعد حفظ کردن آدرس گوش  امیدرآوردم و به پ  موی ....گوش ادیب یتاکس هی

جلو پام نگه داشت و سوار شدم...آدرس رو   یتاکس هی...همون موقع  بمیخاموش کردم و گذاشتم ج
 دادم به پشت و چشمام رو بستم...  هی بهش گفتم و سرمو تک 

 چشمامو باز کردم...  نیتوو همون حالت موندم تا با توقف ماش یساعت مین

 .. میدی:اقا رسراننده

که بدون  به سمت خونه روبروم رفتم....زنگ رو زدم هی و بعد حساب کردن کرا شدم  ادهیپ  نیماش از
 کردم و رفتم داخل خونه....  یرو ط  اطی...ح..رفتم داخل و در رو بستم باز شد  یحرف  چیه
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 و صدف اومدن جلو در و با لبخند بهم سالم دادن... نایس

 ...نیرسی شما از من زودتر م شهی_سالم چرا هم

 ...گهید مینی:ما انایس

 _بله بله...

نشستن...سالم دادم و رفتم کنارشون  نایا نایبازم سرهنگ و مافوق س دمی داخل خونه که د رفتم
 نشستم...

 ...یداشت  ری تاخ یزدان ی:سرهنگ

 قربان.. خوامی_معذرت م 

 اومده امشب... رمونی توپ گ تیموقع هیکه  نین ینداره...خب بش یب ی:ع سرهنگ

 لحن حرف زدن سرهنگ چشمام گرد شد و به خنده افتادم...  بخاطر

 با شما جووناس..  ینیکمال هم نش گهید میکن کاری...چیزدان ی :نخندسرهنگ

 لبخند کمرنگ رو صورتم موند...  هیجمع کردم و فقط  شموین

 ...می:خب قربان ما منتظرنایس

کارت دعوت بهمون   هیما  یاز جاسوس ها یکیتوو لواسون داره... یمهمون هی:امشب سوژه سرهنگ
 ..ی به مهمون میرسونده که قراره بااون بر

 اونجا...  می _مگه ما جاسوس دار

رو   یکه بتونه هر اطالعات سی خوب ن ادیتوو عمارت اونا ز تشیخب موقع  یول  می:بله دارسرهنگ
 بهمون برسونه... 
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 ؟؟ یاون مهمون میبر دیبا یتی_خب قربان ما با چه هو

  یشرکت کنه ول  یمهمون نیوو او ت رانی ا ادیقرار بوده امروز ب ای قاچاقچ یاز کله گنده ها یکی :سرهنگ
...االن خودش  هیاستعالم مشخص شد که ک هیشده و با   ریخوشبختانه توو فرودگاه بخاطر دعوا دستگ

بچه   ن....شماهم به عنوا یمهمون رمیاون م  تیشدن...من امشب با هو ریو دار و دسته اش دستگ
 ...ن یای من باهام م یها

 ؟؟ یشده چ  ریبرسونه که دستگ نایتوسط واسطه هاش به ا اروی:قربان اگه اون نایس

اون  یری راجب دستگ  یچیها ه ییراحت باشه...فعال به جز ما و چن تا از باال  التونی:خ سرهنگ
 آزاد شده...  کننی فرودگاه هم فک م ی..مامور هادوننینم

  یعکس خودم باال دمیدر آورد و داد دستمون...بازش کردم که د فشیهم چن تا شناسنامه از ک بعد
 ... یساله...نام پدر خسرو پناه29 یصفحه هس....کوروش پناه

بود   یکه کنارم نشسته بود کج کردم و شناسنامه اونو نگاه کردم...اونم مثل من پناه نایسمت س  سرمو
 ساله... 27و

 _______________________________ 

                       آروشا

در   یقرص از کشو پاتخت  هیکه داشتم چشمام رو باز کردم و رو تخت نشستم.... یدیسردرد شد با
...برخالف تصورم که فک اتو یگفتم ب  یآروم یآوردم و خوردم...همون موقع در زده شد که با صدا

 اس،آرش اومد داخل..  هیعط کردمیم

 که تو هنوز...  یستی :آماده نآرش 

 ...شمی...االن آماده مشدم  داریتازه ب  کردی درد م_سرم 

 ... ایزود ب  مین ی:باش پس ما توو ماشآرش 
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و صورتمو شستم و بعد برگشتم توو   یی....بلند شدم رفتم دستشورونیتکون دادم و آرش رفت ب  یسر
...موهامو شونه زدم و آزاد  پام کردم یاتاق...مانتو بلند قرمز رنگم رو تنم کردم و شلوار چسب مشک 

رو لبام    یرنگ رخزدم و رژ س یمل ی...ر.رو آزادنه رو موهام انداختم  یرنگ  یو شال مشک ختمی دورم ر
...کنار در اتاق  هیکه چشمم افتاد به عط  رونیاق زدم باز ات  فمیو ک  ی...بعد برداشتن گوشدم یکش
 بود.... دهیپر  یبود و رنگش حساب یل ی...صورتش زخم و زانداخته بود  نییبود و سرش رو پا  ستادهیوا

  نییداد که بدون جواب گذاشتمش و از پله ها پا ی...سالم آرومشدم و از کنارش رد شدم.   الشی خیب
 رفتم...
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هاهم پشت سرمون   گاردیباد نی که ماش  دمید نهیینشستم و آرش راه افتاد...از توو آ نیماش توو  رفتم
 راه افتادن...

 ..یرو دنبال خودمون راه ننداز  نایروز ا هی شدی_آرش حاال نم

 .. شدی:نه خب نمآرش 

 گفت  کردیرو درست م  ششیکه تااونموقع داشت آرا ایرو

 ...انین  یگفت یآرش کاش بهشون م گهی:راست ما یرو

 ... شهیحرفم عوض نم یعن ی انیب دی با گمیم ی..وقتنی :بسه با من بحث نکنآرش 

  ادهیرو پارک کرد و پ نی...آرش ماش مینگفت  یچ یبه پاساژ ه دنیو تا رس میدوتامون ساکت شد گهید
..اون رفت سمت آرش و   می شد ادهیپ مینگاه چپ بهم انداخت هی نکهیهم بعد ا ای شد...من و رو

 شد و منم مثل آدم کنارشون شروع به راه رفتن کردم... زونشیآو

که اکثرا    یسمت فروشگاه  میم،رفتینبود یعموم یاهل گشتن توو مکان ها ادیو آرش چون ز من
 اونجا....  میرو هم به زور با خودمون کشوند ا یو رو میدیخریلباسامون رو از اونجا م
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و آرش هم رفت سمت   داشتشیبرم   ومدیهم خوشش م  ذرهیکه  یزی از هرچ ایرو  میمغازه که شد وارد
 مردونه...  یلباس ها

 ... یاریموقع کم ن هی ایرو گمای_م

 گفت  گشتیکه رگال لباس ها رو م  همونجور

 ...ارمیکم نم زمی :نه عزا یرو

و   ادبلندی باشه و نه ز  یلخت ادیکه نه ز خواستمیم یبهش رفتم و ازش دور شدم....لباس یغره ا چشم
 ....دهیپوش

 ..دم یآرش رو شن یاز پشت صدا گشتمیکه م همونجور

 ...نجا یا ایآروشا ب  ی:هآرش 

 که توو دستش بود رو باال گرفت و گفت  یو رفتم سمتش که لباس برگشتم

 ..ادیبه نظرم بهت م نی:اآرش 

هم ساتن   رشی داشت و ز یو مشک د یسف یلباس کامال تور که خط ها هیبه لباس انداختم... ینگاه
 به نظرم خوب بود...  نی..همدوخته بودن که رنگ بدن بود...از لباسه خوشم اومد

 ...خوبه  نی_اره هم

 داد دستم و گفت  لباسو

رو جمع کنم وگرنه    ای...برم روامی :برو کفشت رو هم انتخاب کن بعد برو صندوق تا من بآرش 
 ...کنهی شکستم مور

و منم رفتم قسمت کفش   ایباشه تکون دادم....آرش رفت طرف رو یبه معنا  یزدم و سر یشخندین
مات برداشتم و   یکفش پاشنه بلند مشک هیلباس سخت نبود.... نیا یها....خب انتخاب کفش برا

.. منم زی م یرو گذاشت رو ا یرو یها دیرفتم سمت صندوق که همون موقع آرش اومد و سبد خر
 و فروشنده با لبخند شروع کرد به حساب کردن لباس ها...  زیم  یرو ذاشتملباسام رو گ
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 ؟؟ید ینخر یزی _آرش تو چ

 :چرا.. آرش 

گفتم و منتظر موندم تا   یکرد...خوبه اها بود اشاره  گاردیاز باد یک یکه دست  یهم به کاور بعد
 فروشنده کارش رو بکنه...
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  شگریآرا شهیکه مثل هم  ای....رومیعمارت تا آماده ش می برگشت میخورد رونیناهارمون رو ب نکهیا بعد
و    ادینداشتم و ندارم پس اگه ب چوقتیرو ه  شگریآرا یخب من حوصله نق نق ها   یول  ادیگفته بود ب

 رو اعصابم بره ممکنه کار دستش بدم... کمی

 داخل کارش دارم... ادیبود که بهش گفتم ب ستادهیپشت در اتاقم وا هیعط

 بهم انداخت و بعد پشت سرم راه افتاد اومد داخل..   یترس و لرز نگاه با

 ...توالتم نشستم زیم  یصندل یفتم رو تخت گذاشتم و بعد در آوردن مانتو و شالم ر یرو رو  دامیخر

 موهام کامال لخت بشه... خوامی م ایاون اتو مو رو بردار ب  هی_عط 

  گهیآورد و به برق زد...چون چند بار د رونی فقط گفت چشم و بعد اتو مو رو  از کشو ب یآروم یصدا با
شمامو بستم و گذاشتم چ پس زنهیراحت بود که گند نم  المیرو برام انجام داده بود خ نکاریا هیعط

 کارش رو بکنه....

 چشمام رو باز کردم:تموم شد خانوم... هیعط یساعت گذاشته بود که با صدا مین

گفتم و اشاره کردم   ینکردم خوبه ا  دایتوو موهام پ  یمشکل یانداختم و وقت نهییبه خودم توو آ  ینگاه
زدم و خط چشم  یکمرنگ  یکرم هیو سا  دمیهمرنگ پوستم به صورتم مال ی....کرم پودررونیبره ب 

...موهام کارم رو تموم کردم یزدم و بعد زدن رژ گونه و رژ مات ملی....مژه هام رو ردمیکش  ینسبتا کلفت
 طرف شونه ام... هی ختمیلباسم همه رو ر دنیرو مرتب کردم و بعد پوش
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  ایرو یغر غر ها یکه فقط صدا ای .از توو اتاق خواب آرش و رورفتم.. رونیو از اتاق ب  دمیپوش  کفشامم
 و صددرصد آرش اونجا نبود... ومدیم شگرشیو آرا

 بله اونجاس..رفتم داخل و در رو بستم.... دمیاتاق کارش رو باز کردم که د در

 آرش؟؟  یکن ی م کاری_چ

 زد و گفت  یسمتم و لبخند  برگشت

 ... ی:خوشگل شدآرش 

 .... ادیبهت م..کت و شلوارت ی_مرس

 س؟؟ یآماده ن ای:ممنون...روآرش 

 ..دونمی_نم

 ... ارمیرو ب ا یتو منم برم رو نییرو آماده کرده برو پا نی:باش نگهبان ماش آرش 

 .. نیای_باش پس زود ب 

رو آزادانه   ی بزرگ یرنگم رو تنم کردم و روسر یرفتم....مانتو بلند مشک  رونی تکون داد و از اتاق ب یسر
 ....نییرو موهام انداختم و رفتم پا

درهم  یگذشته بود که دوتاشون بااخم ها قهی....چن دقانی شدم و منتظر شدم تا اونا ب  نیماش سوار
 اومدن نشستن و داننده راه افتاد....

 زل زدم..  رونی به ب الی خیباال انداختم و ب یا شونه
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                      کوروش
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  دمیتوو موهام کش یرنگم رو تنم کردم....دست یرو هم بستم و کت مشک   دمیسف راهنی دکمه پ  نیرآخ
بلنِد   راهنی پ هیو صدف  میبود  دهیپوش  یکت و شلوار مشک هی نایرفتم...من و س رونی و از اتاق ب

فک نکنم اونجا شال رو بزاره   یبود و فعال که شال سرش بود ول  دهیرنگ پوش یدار زمرد نیآست
 شده بود... پیخوشت  یل یبود که خ  دهیپوش یرنگ  یبمونه...سرهنگ هم کت شلوار سورمه ا

 با مرگمونه....  یمساو یسوت هی ن؟؟اونجای:خب بچه ها آماده اسرهنگ

 ...راحت قربان حواسمون هس  التونی :خنایس

پرادو جلو در بود که سرهنگ رفت   هی....میرفت و ما هم دنبالش رفت  رونیگفت و از خونه ب یا خوبه
 از کجا...  نایماش  نیباال...ا دیدر جلو رو باز کرد و نشست...ابرو هام ناخودآگاه پر

 که پشت فرمون نشسته بود راه افتاد... یا یکلی و مرد ه میعقب نشست میرفت ماهم

 ماله شماس؟؟  نیماش نی_قربان ا

 ...ارمونهیها فعال در اخت ییاز طرف باال نیکرد و گفت:نه کوروش جان..ماش یکوتاه  خنده

باشه تا اگه   یواقع  یخسرو پناه هی هم کرده بود که شب می گر کمی گفتم و سکوت کردم...سرهنگ  ییاها
 شک نکنه... شناختیاونجا خسرو رو م  یکس

بود که همه  یاردیلیم یها نی ماش ...میدیتا به اون باغ رس میفک کنم توو راه بود یساعت هی بایتقر
 یاردی لیم یها نی ماش نایا س ی واقعا حق ن یشکرت ول  ای...هووووف خداشدن یوارد باغ م ینوبت

 ...میپول نونمون رو هم نداشت یوقتا حت یپاشون اونوقت ماها بعض  ریز ندازنیم

باغ و حسرت   دنیاز د گهیکارت دعوتمون رو به نگهبان جلو در نشون داد و بعد وارد باغ شد...د راننده
...راننده هم که حاال نقش  میشد ادهی گوشه پارک کرد و هممون پ هیرو   نی...ماشکه خوردم بماند  ییها
  یچکیه ین ول ده بودیچ  یو صندل  زیرو هم داشت پشت سرمون راه افتاد...داخل باغ م  گاردیباد هی

 .... ارمیسر در نم نایا یها  ی واال من که از مهمون دونمیداخل...نم رفتنی اونجا نبود و همه م

 از خدمتکار ها...  یکیداخل عمارت و صدف مانتو و شالش رو در آورد داد به  میرفت ماهم

 :سرهن... نایس
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 بابا هستم... نجایمن ا سسسی:هسرهنگ

 ...میکن  کاریچ دی :اها بابا حاال ما بانایس

 نه... ای سراغمون  ادیم یکس  مینیتا بب  مینیشیم  میریم  یچی :هسرهنگ

 ...مینظر داشت   ریو با دقت اطراف رو ز مینشست زی م هیدور  میرفت

 ... سین  یالک یمهمون نی..مطمئنن ا:بچه ها حواستون باشه به همه جا سرهنگ

  یو همه با لباس ها شدیپخش م  یمیمال کی....موزمیشد وهیو مشغول خوردن م میتکون داد یسر
مخصوص*" داخلش بود   یدنیکه نوش  یا ینیکوتاه و جلف درحال رفت و آمد بودن...خدمتکار با س 

 جام جلومون گذاشت... هی ی اومد و نفر کمونینزد

به پهلوم زد...با تعجب بهش نگاه کردم   یضربه ا نایکه همون موقع س کردمیبه جام نگاه م  دیترد با
 اشاره کرد...سرمو برگردوندم و به اون قسمت نگاه کردم... یکه به در ورود
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  ییزن مو طال هیبه لب داشت و   یو لبخند دیرسی بلندش تا شونه هاش م یکه موها  یکلیمرد ه هی
اون مرد رو گرفته بود و لبخند   یتنش بود بازو یداشت و لباس کوتاه سرخ رنگ یظ یغل شیکه آرا

کوتاه تنش بود و  یمشک دی دختر بود که لباس سف  هی....سمت راست مرد هم زدیم یاغواگرانه ا
فقط قدم   یلبخند و حس چیبود و بدون ه ختهیرو آزاد دور خودش ر  شیمشک یموها

دنبالشون نرفتن و   گهیکه باهاشون بودن به محض ورودشون به سالن د ییها  گاردی....بادداشتیبرم
 ...ستادنیدور تا دور سالن وا عیسر

 همون سوژه هامونن؟؟ نایا نایس گمی_م

 بهم شد و آروم گفت  کترینزد کمی  نایس
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خشونتش استفاده  نیدر مواقع خاص از ا یخشنه ول یل یپسر خ هیباند و  سیی :آره..ارش رنایس
واسه  رسهیو به نظر م  هی..زن جلف و سبک اسی که بازوش رو گرفته زنشه و اسمش رو یون زن ...اکنهیم

اسمش آروشاس و دخترعمو   م یدون یدختره هم فقط م یکیپول و ثروت با آرش ازدواج کرده..اون 
 ...کننیآرشه و باهم باند رو اداره م

 ؟؟ یهمه اطالعات رو تو از گجا آورد نی_اوه ا

...اون موقع هم داده بود رو خوندم  لیواسشون تشک شیکه اداره چن سال پ ی:پرونده انایس
 کنن.. ینبود نتونستن کار یمدرک چیخب چون ه یدنبالشون بودن ول 

 _اها...

و خوش   زدن یف ماون سه نفر داشتن با مهمون ها حر ..میشد رهی خ ت یو به جمع مینگفت یزیچ گهید
دختره   نی...اگفتینم گهید یچ ی کلمه اونم با اخم ه ه یاون دختره آروشا به جز  یول کردنی وبش م

  شکلم  دنیکردن قاتله نه فهم  دایمن پ  تی...مامورخب به من چه یمشکل داره به نظرم...ول  ذرهی
 ... هیدخ نیا

 :کوروش...سرهنگ

 و درست نشستم و گفتمسمت سرهنگ  برگشتم

 _جانم؟؟ 

 شک کنن بهمون..  خوامیبهشون نگاه نکن..نم  ادی :زسرهنگ

 _باش...

توو بحثمون که  ی...صدف هم گاهمیخوردیهم م وهیبودم و همزمان م نایحرف زدن با س مشغول
خب   ید ولبحث بو  نیمزخرف تر نیا هیبه نظر بق  دی...شاکردیدرمورد انواع مواد مخدر بود شرکت م 

 بود...  یبود؛بحث جالب زای چ نجوریواسه ما که کارمون مبارزه باا

  یمحکم ول  یآروم نشست رو شونه ام و بعدش هم صدا یکه دست میخودمون بود یحال و هوا توو
 م؟؟ یرو دار یبا چه کسان ییگفت:افتخار آشنا یمودبانِه مردانه ا
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 ...سرهنگ از جاش بلند شد و با لبخند گفت دمیکش یقیدهنمو نامحسوس قورت دادم و نفس عم  آب

 ...نمتی بی :آرش جان..چقدر خوشحالم مسرهنگ

  هیشونه تم برداشت و اون موقع تونستم و برگردم پشت سرم رو نگاه کنم...آرش  یدستشو از رو آرش
داشت با   الیخ یهم ب ای ...اون دختره روکردیابروش رو باال داده بود و متعجب به سرهنگ نگاه م

 ...کردیدختره هم بااخم به سرهنگ نگاه م یکی و اون  دادیرو قورت م نایچشماش س

 !!!شناسم؟؟ی:من شما رو مآرش 

 ام رو فک نکنم...  افهیخب ق ی..ول یشناسی:اسمم رو بله م سرهنگ

 ن؟؟ :خب اسمتوآرش 

 چند قدم جلو رفت و گفت   سرهنگ

 هستم...  ی:خسرو پناه سرهنگ

 ....ن یما شرکت کرد یمعروف...افتخاره که توو مهمون یپناه ی_اوه اقا

 زد و به ما اشاره کرد... یا یلبخند مصنوع  سرهنگ

 و کوروش پسرام و صدف جان دخترم...  نای:سسرهنگ

 ...نیخوش اومد یل یبرگشت سمت ما و گفت:خ  آرش

 ....میلب تشکر کرد ریز هممون

 ....مینی شما بش  شیپ نیدیجان اجازه م ی:پناهآرش 

 :بله حتما... سرهنگ



 زده  خیعشق 

49 
 

براشون  یخودش نشست و اونا به نگهبان اشاره کردن و سه تا صندل  یرفت سرجا سرهنگ
اخمش   نقدریدختره کنار من نشسته بود و ا نیآوردن....آرش مشغول گپ و گفت با سرهنگ شد...ا

از االن شروع   دیبشم با کیبهشون نزد  خوامیخب اگه م ی باهاش حرف بزنم....ول  دمیترسیبود م ظیغل
 کنم....

 بردم و گفتم  کتری نزد  یصاف کردم و سرمو کم صدامو

 ما رو هم بدونم..اسم ش شهی_من کوروشم..م

 سرد تر گفت  یلیخ  یبهم انداخت و با لحن  یتفاوت  یسرد و ب  نگاه

 _آروشا.. 

برداشتم و مشغول  وهیپرتقال از ظرف م  هی... اوردمیکم ن  یلحن و رفتار سردش زد توو حالم ول نکهیباا
 پوست کندنش شدم و گفتم

 _خوشبختم آروشا جان...شما چند سالتونه؟؟ 

 .. 22: آروشا

 المه...س29_منم

جلو خودش و مشغول  دیکش ی حرف و تعارف  چیکه پوست کنده بودم رو بدون ه یپرتقال  بشقاب
اون   نیپررو بودنش...دختره نقطه چ نی..نه به اشیو بد اخالق  یخوردنش شد...عجبا...نه به سرد

 پرتقال ماله من بود... 

...حاال  یکارا بکن یل یخ  دیبا یمخم رو بزن  یخوایم یپرتقال؟؟خب وقت هی ؟؟واسهی:چرا اخم کردآروشا
 بود...  یک یکوچ  یلیکار خ  هیپوست کندن  وهیم نیا

سحرم رو با   یتار مو هیبزنم... نو یخواستم مخ ا یحرفاش چشمام گرد شد...دختِر پررو..من ک نیباا
  یزیچ تونمیکه دستام بسته اس و نم  فی...هووووف حکنمی عوض نم  یدختره از خود راض نیا یصدتا

 بره توو افق محو شه...  دادمیبهش م یجواب هیبهش بگم وگرنه 

 ...دختره مشکل دار... نایبهش رفتم و سرم رو برگردوندم طرف س  یغره ا چشم
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 شخص                   سوم

 ...دادیبه آرش بود و حرفاش رو گوش م رهی خ سرهنگ

 ران؟؟ یا یبرگرد ی گرفت میتصم شدی..چی :خب جناب پناهآرش 

جو   یبه موها یرو نکرده بود..دست نجاشیبگه..فکر ا دی با  یکه چ دونستیفکر کرد..نم یکم سرهنگ
 زد و رو به آرش گفت   تیاز سر رضا یافتاد...لبخند نایکه نگاهش به کوروش و س دیاش کش یگندم

 کار کنن..  رانیدوست داشتم بچه ها توو ا  یدونی:مسرهنگ

 کار بهتره...  تی :اونطرف که موقعآرش 

 ...رانیا انیخب خودشون هم عالقه داشتن ب ی :اره بهتره..ولسرهنگ

 بوده؟؟  یچ  شونیلی:چه خوب..حاال رشته تحصآرش 

تعلل و   چی مسلط هستن..بدون ه وتریکه اون سه نفر کامال به کامپ دونستیچون از قبل م  سرهنگ
 گفت  یفکر

 خوندن...  وتری:هر سه تاشون کامپسرهنگ

  یکه کارا گشتیوقت بود که دنبال چندتا آدم م یل ی...اون خدیآرش درخش  یحرف چشما نیباا
 ... کردی نم دایپ  ینانیفرد مورد اطم  یرو به نحو احسنت انجام بدن ول  ش یوتریکامپ

  یبابا یبودن و حت خالف یسه نفر کامال در موضوع کار ها نیآرش...ا یبود برا ت یموقع  نیبهتر نیا
 زد و گفت  یاز سر خوشحال  ی...آرش لبخند ادی نم شی براش پ  یخودشون هم خالفکاره پس مشکل 

 شما و بچه هاتون دارم...  یبرا یشنهادیپ هی جان من  ی:پناهآرش 
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 ؟؟ ی:چسرهنگ

خب خودتون    یرو انجام بدن ول  میوتریکامپ یکه کارا گردمیوقته که دنبال چند نفر م  یلی:من خ آرش 
بچه هاتون   نیهست لیاگه ما خوامیراحت اعتماد کرد..م یبه کس شهیحرفه نم  نیکه توو ا نیخبر دار

 من کار کنن...توو عمارت خودم..  یبرا انیب

بود   تی موقع نیبهتر نینفس بکشه....ا یاز خوشحال  تونهیحرف آرش حس کرد نم  نیباا سرهنگ
رفتن به اونجا رو   شنهادینفوذ کنن به باند و عمارت آرش و حاال خود آرش پ  نخواستی اونا که م یبرا
 ببوسه...  یفوق العاده اش حساب شنهادیپ نی...دوست داشت بلند شه و آرش رو بخاطر ادادیم

 نلرزه...لبخند کمرنگش رو حفظ کرد و گفت   جانیتا صداش از زور ه دیکش یق یعم  نفس

استقبال   شنهادتونیاز پ یل ی...من که خگمیرو م یی جواب نها کنمی:با بچه ها صحبت م سرهنگ
 شما راحتن...  شیکه بچه ها پ شهیراحت م  المی بمونم،خ رانیخودم ا س ی...چون قرار نکنمیم

 ... نیهست ی:خب چه خوب که شما راض آرش 

...جناب  م یشیبا لبخند گفت:خب ما فعال از محضرتون مرخص م  یجمع پناه  بلند شد و رو به  آرش
 ....نمتونیبی پشت باغ م 11ساعت   یپناه

 ...باهم از جمع دور شدن   ییهم بلند شدن و سه تا ایو رو آروشا

 ه؟؟یچ11ساعت ی:ماجرانایس

 گفت  اوردی در نم  یزیتوو فکر بود و سر از چ قایکه عم سرهنگ

 .... دونمی:نم سرهنگ
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                         آروشا
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نگاه اون پسره    ینی...سنگدمیجام برداشتم و سر کش هیبار...  زیجدا شدم و رفتم سمت م  ایآرش و رو از
برام مهم  یپسر چی..در واقع هخب برام مهم نبود.  یول  کردمی خودم حس م  یکوروش رو رو

  یباهام دوست بشن ول خواستنیکه داشتم م  یو ثروتجمع بخاطر پول  نیا یاز پسرا یل ینبود...خ
و پشت    رنیکردم مطمئنن م  ییام و چه کارا یاگه بدونن که من چ ننیبیخب اونا فقط ظاهر رو م

 .. کننیسرشون رو هم نگاه نم 

 یپر انرژ یشونه ام نشست و بعدش صدا  یرو یکه دست  دمیدوم رو هم برداشتم و سر کش جام
 بود که به گوشم خورد... نیشاه

 آروش...  یکنیم  کاری :چن یشاه

 برداشت و خورد...   ینشست...اونم جام رونی ب دیکنارم رو کش یو صندل  اومد

..البته نه  گذشتیم  نیوقتم با شاه ومدمیکه م ای مهمون ن یا شتریبهش انداختم...جذاب بود..ب ینگاه
زمان   شتری....بنیبودم نه شاه  ی...نه من اهل رقص و جلف بازمیو هر هر بخند میبرقص  نکهیا

  دجل نیاز ا خواستیدلم م یل ی...*"...امشبم از اون وقتا بود که خ میخوردیمخصوص*" م یدن ینوش
 ....رونی ب امیسرد و مغرورم ب

 داغ شده بدنم.... یحساب دونمیم  نویا یول  خوردمیجام چندم بود که م  دونمینم

*** 

 اندازه پشه هم ازم بترسن... یحت گهید عمرا

باز رفتم و تند تند    یو از جام بلند شدم...تا راه پله ها به زور با چشما دمیبه چشمام کش  یدست آروم
  نیشاه  یعن ی نیخونه ماله خودم بود؛درش باز بود و ا  نیکه توو ا یکردم....اتاق یپله ها رو ط 
 اونجاس... 

خودمو کنترل کنم رفتم سمت اتاق...وارد اتاق شدم و   تونستمیکه نم  یآروم و در حال یقدم ها با
....در اتاق رو بست و قفلش  واریو محکم کوبوندم به د  دیدستمو کش نیخواستم در رو ببندم که شاه

 کرد..*"
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در خورد به   یاش و خواستم به عقب هلش بدم که همون موقع ضربه محکم نهیگذاشتم رو س دستمو
 آرش بود که اومد...  یعصب یو بعد صدا

 !!!!؟یییی :آروشا اونجاآرش 
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بودم فقط  دهی....نترسدیهم خطِر آرش رو حس کرد و دست کش نی...شاهدیو حالم کال پر حس
 ناراحت بشه و نظرش نسبت به من عوض شه....  یصحنه ا  نیهمچ دنیآرش با د خواستمینم

 :آروشاااااا....آرش 

 رفتم سمت تراس...  عیرو گرفتم و سر ن یشاه دست

 کن... میقا  ییجورای ...در اتاقش قفله لطفا خودتو توو همون تراس یبرو تراس بغل  نی:شاهآروشا

  یبراش مشکل   ارانکیهست و ا مونی مثل م نیشاه میاون سمت..شانس آورد  دیتکون داد و پر یسر
 نداره....

حس در رو   یخمار کردم که بگم خوابم برده بود...رفتم طرف در و ب   کمیتوو اتاق و چشمام رو  برگشتم
 اومد داخل و به من نگاه کرد...  یعصبان  افه یباز کردم...آرش با ق

 ... یکن ی م یچه غلط یدار نجای:اآرش 

 خوابم برد... دمیدرد گرفت اومدم دراز کش کمی _سرم 

 به تخت مرتب انداخت و بعد گفت  ینگاه آرش

 ...دهیروش دراز نکش  چکسی :آروشا من خرم...اون تخت معلومه هآرش 

 ..خب رو مبل بودم.... هیچه حرف  نی_آرش ا
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 تکون داد... یگوشه اتاق انداخت و بعد بااخم سر یبه مبل ها ینگاه

 ...نیی پا میبر ای:ب آرش 

 ...ام ی_تو برو من خودم م

 ....میری:الزم نکرده باهم م آرش 

رژ درآوردم...رژلبم رو درست کردم و همراه آرش از اتاق    هیو از کشو  زی گفتم و رفتم سمت م یا باشه
 .... میرفت رونیب

ام دادم  یپ  نی...به شاهکه باز گند نزنه  ایتوو باغ و آرش هم رفت سمت رو رفتنی ها داشتن م مهمون
  یبرداشتم و رفتم سمت در خروج  زیم یجام از رو هیرو خاموش کردم.... میو بعد گوش نییپا  ادیکه ب
روبرو شدم...اومدن   نایاز پشت سر اسمم رو صدا زد...برگشتم که با کوروش و داداشش س یکیکه 
 ...ستادنیو کنارم وا کمینزد

 !!!ن؟ی:نبودکوروش

زد و  یلبخند عیبهش نداره سر  یربط  دینگاش کردم...انگار خودشم فهم یابروم باال رفت و سئوال هی
 گفت 

کنارتون   یمهمون نیتوو ا نی شما اجازه بد دی..گفتم شامیشناس ینم ویکس نجای:اخه ما که اکوروش
 ... میباش

داره و اگه من  نیمعامله سنگ هی نا یا یاومد آرش امشب با بابا ادمیکردم و خواستم بگم نه که  اخم
 ... کنهیبپرونمشون آرش خفم م

 و گفتم  دم یکش یکالفه ا نفس

 ندارم....  یمن مشکل نی لی_هرجور ما

 ...میزدن و همراه هم شروع به راه رفتن کرد یلبخند

 ؟؟؟ یخونی :آروشا تو درس م نایس
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 _نه

 :چرا؟!!نایس

 _حوصله ندارم... 

 :اها... نایس

 ساکت شدن که دوباره کوروش گفت  یا قهیدق چند

 ؟؟یکنی ...کار هم نمیخونی:درس که نم کوروش

 ...میشده بودن نشست دهیکه کنار باغ چ  ییها یصندل یرو

 _نه...

 ؟؟ یکاری :بکوروش

 _بله...

 هس... یکلمه ا کی:تو چرا همه جوابات نایس

 حرف بزنم..   ادیکه ز نمیب ینم  لی_دل

 ... یمغرور یل ی:خنایس

 ... ستمی_مغرور ن

 ...گهیم  نوی:رفتارتون که انایس

نبود که بزنم   دیبع کردنی م چمیسئوال پ گهید کمیو اگه  کردنی م میداشتن عصب گهیدوتا احمق د نیا
 توو گوششون...

 جلومون ظاهر شد... دفعهی نیبگم که شاه یزیتوو حدقه چرخوندم و خواستم چ چشمامو

 ... مگردیساعته دنبالت م هی:آروش ن یشاه
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 اون دوتا اشاره کردم و گفتم به

 .. کردمیصحبت م   ونی_با اقا
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 ها نشست...  یاز صندل  یکی ی اونا سالم کرد و رو به

 ؟؟ یکنینم ی:آروش معرفن یشاه

 دوست من...   نیشاه  نمیدوست آرش...و ا یهستن پسرا ی و کوروش پناه نای_س

 گفتن...  یدست دادن و خوشبختم  باهم

 جان دوست پسرتون هستن؟؟   نی:شاهنایس

 توو حدقه چرخوندم و گفتم چشمامو

 ندارم... یمن دوست پسر ری _خ

 :اها... نایس

 پشت باغ...   میآرش اشاره کرد بر نکهیتاا میو حرف زد میاونجا نشست یساعت کی

 کن...  شتریپاشو برو نگهبانا رو ب  نی_شاه

 ...کننی نگام م  یاون دوتا با گنگ دمیتکون داد و بلند شد و رفت...منم بلند شدم که د یسر

 پشت باغ وقتشه... میبر دیبا نی_بلند ش 

 ...میو راه افتاد بلندشدن

 ه؟؟ ی:وقت چکوروش
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 ......باباتون نگفته که امشب با ما معامله دارهنی دونیشما نم  ینیو گفتم: دیهام از تعجب باال پر ابرو

 ...می:اها چرا خبر دارکوروش

  دهیچ یبزرگ گذاشته بودن و دورش صندل   زیم هینگفتم...پشت باغ  یزیباال انداختم و چ یا شونه
 یکدوم گور سیهم که معلوم ن ایشده بودن که آرش و خسرو و اون دخترش نشسته بودن...رو

 رفته...

 باباشون...  شی کنار آرش نشستم و اون دوتاهم رفتن پ  رفتم

 ن؟؟ یبودم رو قبول دارکه بهتون گفته  یمتی:خب خسرو خان..قآرش 

 ....هیمکث کرد و گفت:بله همون کاف یکم

 ________________________________ 

 شخص                     سوم

شده بود و  جیمذاکره نشستن...سرهنگ گ زیم نی ا یکه چرا پا دونستنی و بچه ها نم سرهنگ
 ...دهیازش سئوال پرس یچ متیکه آرش درمورد ق دونستینم

 ... نیکه تست کن  ارنیجنسا رو ب  گمیمن م نی ندار یمشکل  متی :خب حاال که با قآرش 

بعد که کامال حرف آرش رو درک کرد چشماش از   هیچند ثان یتکون داد ول یحواس سر  یب سرهنگ
 تعجب گرد شد...

  یآروشا کامال زوم بود رو اون چهار نفر....به نظرش کم یاز نگهبانا بود ول  ی کیمشغول صحبت با  آرش
 ...ها هول شده بودن و انگار استرس داشتن  یخانواده پناه 

 سرهنگ.. یبسته برگشت و اونو گذاشت جلو کیبعد نگهبان با  قهیدق چند

 .... نیمبلغ رو پرداخت کن نیبود ی..اگه راض نی:خب اقا خسرو...تستش کنآرش 

 از بسته رو باز کرد.... یو کم دیبسته رو جلو کش دیو با ترد دیکش  یقینفس عم  سرهنگ
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  نیکه ا دیاز پودر توو بسته رو برداشت و با نوک زبونش مزه کرد..همون موقع فهم یکم
 رو از آرش بخره...  نایقرار بوده ا یاس و خسرو پناه ن ی معامله؛معامله کوکائ

 ... هی:بله عالسرهنگ

 ... نیکنی ...چک معامله رو لطف  می:خب چه عالآرش 

مشغول گشتن  یشیبه صورت نما یول  سی همراهش ن یکه پول و دسته چک دونستیم سرهنگ
 کتش شد... 

 شده خسرو جان....  یزی :چآرش 

 :فک کنم که دسته چکم رو جا گذاشتم هتل...سرهنگ

 ... نیو جنس ها رو ببر ن یاری نداره...فردا چک رو ب ی:موردآرش 
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                      کوروش

نظر    ریز  نکهی...سرهنگ گفت احتمال ارونیب میتموم شد و از باغ زد یلعنت یاون مهمون  باالخره
اتاق سه تخت هم واسه  هیو  میاتاق واسه صدف گرفت هیهتل... میرفت  نیو بخاطر هم ادهیز رنمونیبگ

تخت نشستم....سرهنگ  یکتم رو دراوردم و گذاشتم رو مبل و رفتم رو میخودمون...وارد اتاق که شد
 شد...  مشیهم مشغول پاک کردن گر

 ن؟؟ یکن کاری چ نیخوای:قربان حاال اون جنس هارو م نایس

...جنس هارو هم  بردارم لشی...دسته چکش رو از وسایسروقت اون خسرو پناه رمی:االن مسرهنگ
 ....کننیم  کاریچ مین یها تا بب یی به باال سپارمیفعال م

 س؟؟ یخطرناک ن نیری_االن م
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 خبر خوب دارم براتون... هی...برگردم هم رمیم ی :نه از در پشتسرهنگ

 ؟؟ ی_چخبر

 ....گمیبرگشتم م ی :حاال برم وقت سرهنگ

 ه گفت اومد کنارم نشست و متفکران نای...سییهم رفت داخل دستشو بعد

 سرد و بداخالق بود.... نقدری:کوروش بنظرت چرا اون دختره آروشا انایس

 واال.. دونمی_نم

 ....میزی بر  ی...مثال باهاش طرح دوستمیکن کیخودمون رو بهش نزد میکن  یسع دی:بانایس

 ه؟؟ی_منظورت دوست معمول

 میتونیراحت تر م   ینجوری...امیاونو به خودمون عالقمند کن میکن یمن سع ایتو  ای دی:نه..بانایس
 ....میبهشون نفوذ کن 

راحت   یاون دختره از خودراض دونمیم دیبع  یخوبه ول یل یخ  نایس دهینگفتم و رفتم توو فکر...ا یزیچ
 .... سین   یدم به تله بده....زدن مخش اصال کار راحت

 ... میبهش فکر کن کمی :بزار کوروش

 :باش.. نایس

خوابش برد...فقط من مونده بودم  عیسر یلیهم خ نای و رفت...س دیاومد لباساش رو پوش  سرهنگ
 کنم....  کاریچ

  نکهی...بااشدیم دهیبهتر د ابونی باال خ نیشدم و رفتم توو بالکن...اتاق ما طبقه چهارم بود و از ا بلند
 و اکثر مغازه ها باز بودن... ها شلوغ بودن ابونی هنوزم خ  یشب گذشته بود ول مهیساعت از ن

 رانیوقته ا یل ی...مثال ما خشهینم مینظر باش ریخب اگه ز یاالن ولراه برم  کمیبرم بام   خواستیم دلم
 ...هووووف...میشناسیرو هم نم  ییو جا میستین
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تا اون    ری بگ مونی...از سحر و خانوادم و وضع زندگفکر کردم یتوو بالکن نشستم و به همه چ کمی
 کردن قاتل معروف..  دایدختره آروشا و پ

و بلند شدم    دمیکش یق یمختلف فکر کردم....نفس عم یزای از بس به چ کردیداشت هنگ م گهید مغزم
 ..دم یبود خواب   یقیرفتم توو اتاق و به هر طر

 

#part31 

 

 ...شدم  رهی بهش خ  جیشمام رو باز کردم و گچ نایس یصدا زدنا با

 :پاشو کوروش سرهنگ کارمون داره...نایس

و بلند شدم رفتم دست و صورتمو شستم...برگشتم داخل اتاق که همون  دمیبه صورتم کش یدست
تخت نشستم....سرهنگ  یموقع سرهنگ و صدف هم اومدن داخل...سالم دادم بهشون و رفتم رو

  خواسینم  یزی...دلم چمیبخور  میو گفت بر  زیون گرفته بود رو گذاشت رو مکه برام  ییصبحونه ها
 و ناز کنم...   خورمی بگم نم شدیخب نم  یولبخورم االن 

 نشستم و مشغول شدم.... یصندل یرو رفتم

 :بگم خبر خوبم رو بهتون؟؟ سرهنگ

 ..خوابم نبرد  یاز کنجکاو شبی:بله قربان..من دنایس

 ...گهیم  ینجوریخواب بود بعد االن ا دهیهنوز به بالشت نرس  شبینگاه کردم...د نایبه س  یچپ چپ

 .. نیبراش کار کن  نیداد شما ها بر  شنهادی:آرش پ سرهنگ

 ...میهممون خشک شد یحرف سرهنگ چند لحظه ا نیباا

 ؟؟ ی_چجور
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و گفتم  ن یکار کن  نجایا نیگفتم شماها دوست داشت دفعهیمنم  رانیا میکه چرا اومد دی:پرسسرهنگ
خوشحال شد و گفت که چند وقته دنبال چندتا آدم کاربلد و   دفعهی...اونم وترهیکامپ  تونیلی رشته تحص

 ... نیتوو عمارتش کار کن  نیو خواست شما بر گردهیمورد اعتماد م

 سرهنگ فکر کنم چشمام ستاره بارون شده بود... حاتی توض نیباا

 سرهنگ فکر کردم شک کردن بهمون.. ی:وانایس

بهشون و اگه آرش گفت    دمیعمارت اونا...من چک رو م م یری راحت...امروز م التی :نه جوون خسرهنگ
 ...شمی خارج م رانیو منم به ظاهر از ا نیاونجا بمون 

....سرهنگ واسه هممون میبعد خوردن صبحونه اماده شدو  میتکون داد دنیبه نشونه فهم یسر همه
 آورده بود...  گهیدست لباس د هی

 بود و آرش واسه ناهار دعوتمون کرده بود....11ساعت 

  کی عمارت ش هیتا به  دیطول کش یا قهی... چهل دقمیو راه افتاد میشد یشبی د نیهمون ماش سوار
  نیماش اطیواسه خودشون ساختن...داخل ح یشاهانه ا  یبا پول حروم چه زندگ ای....هه عوضمیدیرس

 ....رونی سمت خونه که در باز شد و آرش و زنش اومدن ب می...رفتمیشد ادهیرو پارک کرد و پ 

 کرد سمت داخل خونه... مونییبا لبخند خوش آمد گفت بهمون و راهنما  آرش

 که با پول حالل باشه..  شهیم  نیدلنش یخونه وقت نی ا یی بای ز یبود ول ییایخونه که واقعا رو  داخل

 ....مینشست یسلطنت یمبل ها یو رو  میخونه کشد نیاز فکر کردن به ا دست
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                         آروشا
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از پشت   یخنده ا یبلند خودمو رسوندم به خونه که صدا  یشدم و با قدم ها اطیوارد ح   تی با عصبان 
 ... دمیباغ شن

....انگار اون دفعه درس عبرت نشد براش  دمیکامال به نقطه جوش رس هیعط دنیاونطرف که با د رفتم
 ...دهیرو انجام م  گهید  یو باز اومده داره کارا

 .از خدمتکارا هم باهاش بود... گهید یکیرفتم سمتش که   تی عصبان با

 ..یکن ی م یچه غلط ی_دار

حرکت موند و بعد آروم از کنار باغچه بلند شد و برگشت سمتم...با  یب یصدام چن لحظه ا دنیشن  با
 ...دیلرز  فیخف   یلی بدنش خ میعصبان  افهیق دنید

 ..:س..سل..سالم. ه یعط

 .. یدرس نگرفت شیهاااا...انگار دفعه پ ی کنی م یچه غلط یدار  نجای_زهرمار و سالم ا

 :خ..خان.. ه یعط

 فعال الل شو فقط... سی_ه

اعصابم   یل ی بردمش داخل...امروز خ یطرفش و مچ دستش رو گرفتم و کشون کشون از در پشت رفتم
 همون بهونه شد..   هیواسه منفجر شدن که عط خواستمیبهونه م هیداغون بود و فقط 

نداشتم و فقط   یکس کار چی...به هدین پررنگشو دنمیآشپزخونه شدم که همه خدمتکارا با د وارد
ها و رو به   یاز صندل  یکی رو انداختم رو  هی...عطهیاز من چ یچ یکنم سرپ  یبهشون حال  خواستمیم
رحمان   هتلفن آشپزخونه رو داد بهم و ازم دور شد...شمار  عیبده بهم...سر یاز خدمتکارا گفتم گوش یکی

 و بعد چند تا بوق جواب داد... رو گرفتم 

 :بله؟؟ حمانر

 رحمان... یا ی_کدوم گور

 ...خانوم اطمی :توو حرحمان
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 آشپزخونه.... ار یدوتا از اون مخصوصا رو ب  عی_سر

به خون نشسته به  یو با چشم ها نیجوابش نشدم و قطع کردم....تلفن رو انداختم رو زم  منتظر
 نگاه کردم...  هیعط

 اررره...  یییییدی منو گوش نم  ی...حرفای که راه فرار نداشته باش ارمیسرت ب  ییبال هی_

 ... شدیمن خفه م یبگه که با نگاه ها  یزیچ خواستیم یه  کردوی م هیگر صدایب

.سرنگ هارو با  که ازش خواستم رو آورده بود.  یگذشت تا رحمان اومد و دوتا سرنگ قهیدق پنج
 کردم....  قیبه دستش تزر هیعط یالتماس ها ها و هیتوجه به گر  یو ب  دمیاز دستش کش تیعصبان 

معتاد بدبخت   هی نکهیبهش تاا یکن ی م قیدوتا تزر یو روز یندازیم یتوو انبار نویا شی بری _رحمان م
 و تو...  دونمیمن م یکه گفتمو انجام نداد یبشه...بفهمم کار

 ... رونی شده بود و از آشپزخونه زدم ب حالی که ب هیهم سرنگ ها رو انداختم رو عط بعد
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 نگهم داشت... ومدیکه از سالن م  ییخنده ها و حرف زدن ها یسمت راه پله که صدا رفتم

و    ایبودن و رو  نجایا ی...خانواده پناهدمیبه داخل کش یسرک  واریو از پشت د ییرای رفتم سمت پذ  آروم
من   یول انی ...آرش بهم گفته بود امروز مدنکرینشسته بودن و بگو بخند م ششونیآرش هم پ

 ..فراموش کرده بودم 

دختره   هی...امروز با شدیم دهیخون هم روش د یو لکه ها دادیخون م یبه لباسام انداختم...بو ینگاه
 خون ها اثرات کتک زدن اونه... نیتوو کوچه دعوام شد و ا

برداشتم و تنم  دیگشاد سف شرتیت هیتوو اتاقم...از توو کمد  دمییراه پله ها باال رفتم و دو از
 توالت...  زی کردم...شلوار چسبم رو هم پام کردم و بعد شستن دست و صورتم رفت طرف م
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 رونی هم برداشتم از اتاق ب موی..گوش.. دمیرو محکم بستم باال و رژ قرمزم رو به لبام مال موهام
 حوصله تنها موندن رو هم نداشتم... یاونا ول  شی برم پ خواسیتم...دلم نمرف

بلند سالم کردم که همه برگشتن سمتم...بلند شدن و جواب  یشدم و با صدا ییرای سالن پذ وارد
 سالمم رو دادن...

 ..نی ..راحت باشنیی _بفرما

نگام به اون دختره صدف  شروع کردن به حرف زدن ... ی کنار آرش نشستم و دوباره آرش وپناه رفتم
هم  ای...روخوردی رو م  شیی....ساکت نشسته بود چاومدی من ازش خوشم نم ی افتاد..خوشگل بود ول 

باز باهم حرف  شی دوتا پت و مت هم که با ن ن یبود...ا شی که طبق معمول سرش توو گوش
 چرا بهشون گفتم پت و مت.. دونمی...نمزدنیم

نگاهمو حس کردن و برگشتن طرفم...کوروش که مبل   ین یر سنگشده بودم که انگا رهی بهشون خ بااخم
 سمت من و گفت   دیخودشو کش  کمیمن نشسته بود   یکنار

 م؟؟ی کرد ی:کاره بدکوروش

 چطور؟؟  ری _نخ

 ....میکرد یکار دیفک کردم شا یکردی:اخه بااخم بهمون نگاه مکوروش

 ...میا ینجوریا شهیمن هم ری _خ

...فکر کنم اخم یبزن کیلبخند کوچ هی دمیبار هم ند هی دمتونیکه د شبی:اون که بله...از دکوروش
 از صورتته... یجزئ 

 لبخند رو لبم باشه...  قهیکه هردق نمی بی نم لی فکر کن..من با اخم راحتترم و دل  یخوای_شما هرجور م

سنگ بخوره به مغزش و   یکس یخوای بدون اگه م نویا یباش...ول  ی:هرجور خودت دوست دارکوروش
روز که    هی نیظرافت داشته باشه..توو ا دیاخالقت رو خوب کن...دختر با کمی عاشقت شه،حداقل 

 ...  یمرد خشن هیحس کردم مثل  دمتید

 تر شد و برگشتم زل زدم توو چشماش و گفتم  ظی غل اخمام
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محوش   یه از زندگهم عاشقم بش ی و اگه کس کنمی اخالقم رو عوض نم یموجود مذکر چی_من واسه ه
همجنس هام رو   یظرافت ها خوادیوجه دلم نم چیدختر خشنم و به ه هی..من به قول خودت کنمیم

 داشته باشم...
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کردم به    یگفتم و سع ینشوند و بعد روش رو برگردوند....به درک شی شونیرو پ یظ یاخم غل کوروش
برامون کار   انیسه تا ب نیصحبت کرده ا  یهبهم گفت که با پنا شبیگوش بدم....آرش د هیبق  یحرفا

 ..کننب خوانی م  یفقط به من کار نداشته باشن بعد هر غلط رهی م یو ک  ادیم یکنن...برام مهم نبود ک 

که  دادی آرش نشون م قیآورد و داد به آرش...لبخند عم رونیکتش ب   بیچک معامله رو از ج یپناه
 خوب بوده... یمعامله حساب  نیا

 یکیهم  هی نفر آرش از جاش بلند شد و بق نیموقع خدمتکار اومد و گفت ناهار آماده اس...اول همون
 بلند شدن...   یکی

 ...گهید  می:آروش پاشو برآرش 

  زی سمت م هی ی...خانواده پناهیسمت سالن غذاخور  میرفت  یتکون دادم و بلند شدم و همگ یسر
منو حرص   یحساب نیمن نشسته بود و ا یکوروش روبرو قای...دقزی سمت م هینشستن و ما هم 

داد...با  لمیتحو یکه اونم سرش رو بلند کرد و چشم غره ا کردمی ..بازم داشتم با اخم نگاش مدادیم
 غذا.... دنیکه خدمتکارا شروع کردن کش  میدیکشی واسه هم خط و نشون م ونچشمام

 ..چسبهی پسره و کاراش برام مهمه...کلکل باهاش بهم م نیچرا ا دونمینم

 کجاس؟؟  هی:عطآرش 

 گفتم ال یخی تفاوت و ب یمن ب یشدن...ول رهی سئوال آرش همه خدمتکارا با ترس به من خ نیباا

 ..ی_انبار
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 چرا؟؟ ی:انبارآرش 

 به روش مخصوص باهاش رفتار کنم... کمیبود  ازینافرمان شده بود..ن یادی_ز

 ... نیشروع کن نییفرما :اها...ب آرش 

نتونستم بخورم و    شتریمن چند تا قاشق ب شهیدر سکوت شروع به خوردن کردن....مثل هم همه
 تموم کنن...  هیبلند نشدم تا بق زیاز خودم فاصله دادم....از سرم  کمی بشقاب رو 

  رونی تنگ ب بی...به زحمت از اون جدیلرز بم یتوو ج  میآب گرم بود که گوش وانیبا ل سرم
 .. 3کافه...ساعت  شهی...مثل همامیپ هی..دمشیکش

 اونجا باشم.... دیبا گهید میساعت و ن  کیبود و  قهیدق 1:30ساعت نگاه کردم...االن ساعت  به

برگردوندم سرجاش و سرمو بلند   ویلبم...دلم تنگ شده بود واسه کشتن...گوش ینشست رو یلبخند
 متعجب کوروش روبرو شدم... افهیق کردم که با

باال انداختم و سرمو سمت مخالف   یشده...سکته نکرده باشه...شونه ا  یشکل  نیا افشیچرا ق نیا
 چرخوندم...

تا همه غذاشون رو خوردن و بلند شدن..دوباره برگشتن سمت   دیطول کش یا قهیدق پنج
....خدمتکارا بعد  نمی بش یغذا خور نیدادم فعال توو هم حی و ترج دمیکش ی...نفس کالفه ا یی رایپذ

  گمیرو م مت ی و چشمام رو بستم...امروز خودم ق زیم یرفتن و منم پاهامو انداختم رو   زیجمع کردن م
 ... کنمی خونه با آرش صحبت م امیم دو بع

و بازم   من نشسته بود یروبرو یکوروش از جا پروندم...صندل یخودم بودم که صدا یحال و هوا توو
 واقعا چشه.. نی...اکردیبا تعجب نگام م 
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 ... یکن ینگام م ینجوری..چرا اهی_چ

 لبخند تو واقعا هم تعجب داره... دنی:دکوروش
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 بوده.... زی اومد منظورش همون لبخند سر م ادمینگاش کردم که  بااخم

 ... یشیناز م   یزنیآرومه...لبخند که م یلیخ  افتیق  یدونی:مکوروش

تموم   دیبا نمی بش نجاینگاهش کردم که قهقهه اش بلند شد...عمت نازه خل و چل..هوووف..اگه ا تند
 کنم...ساعت دو شده بود پس بلند شم برم آماده شم... نیوقتم رو صرف کلکل باا

 شدم که کوروش گفت:کجا...  بلند

 _به تو چه...

 بدونم خب.. خوامی :مکوروش

 _حاال ندون... 

کوتاه رنگ و   یمانتو مشک هیزدم و رفتم اتاق خودم... رونی از سالن ب عیه سربگه ک یزی چ خواست
 سرم انداختم...  ممی تنم کردم و شال مشک  یشلوار لوله تفنگ

از خونه  عیسمت سالن نرفتم و سر گهیرفتم....د رونی رو هم برداشتم و از اتاق ب  فمی و ک  نیماش چییسو
 دادن به آرش راه افتادم....  امیشدم و بعد پ  نی....سوار ماشنگ یو رفتن سمت پارک  رونی زدم ب

به لباسام   یشدم...دست ادهیگوشه پارک کردم و پ هیرو  نی کافه...ماش دمیتوو راه بودم تا رس قهیدق40
طبقه باال و   رفتی ..موقع قرار مدادیبا من کار داشت و بهم خبر م  یو رفتم داخل کافه...هرکس دمیکش

 تا بشناسمش... نشستیکنار پنجاه م  زیم

 ... ومدهیو هنوز طرف ن دمینبود...خب من زود رس زی رو اون م چکس ی ه یباال ول  رفتم

امروز برخالف   یخلوت بود ول  نجایا ابونیساعت معموال خ نیزل زدم...توو ا رونی نشستم و به ب  اونجا
 شلوغ بود...  شهیهم

مرد  هیسرمو باال آوردم.... یسالم گفتن کس یکه با صدا  دمیچرخ  یتوو مجاز کمی در اوردم و  مویگوش
 قرار گذاشتم؟؟ یهستم....با چه کس یساله نشست روبروم و گفت:سرمد35ای30بایتقر

 ...نییجناب...کارتون رو بفرما  سی_اسم من مهم ن
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 ن؟؟ یندار لیم یزی:باش حتما...چ یسرمد

 ...ری _خ

 ...نیکه همسرم رو بکش  دمیم نیسر اصل مطلب...هرچقدر بخوا رمی:باش پس من میسرمد

 و با تعجب گفتم   دیباال پر ابروهام 

 _چرا همسرتون؟؟ 

تا من بتونم بااون دختر ازدواج  رهی طالق بگ سیهمسرم حاضر ن یشدم ول یک ی:عاشق یسرمد
 کنم...اخه حق طالق با اونه...

بهم ثابت کرد که  نیمهم نبود که قراره زنش رو بکشم فقط ا لبم..*".برام ی نشست رو یپوزخند
 نداره...  ییمعنا چیه یامروز یها  یتوو زندگ  یوفادار

 ... رمیگ یتا م600..دمیمن برات انجام م ی_اوک

 ندارم...  متشیبا ق  ی:مشکل یسرمد

...کارم که تموم شد  نی ..آدرس خونتون رو برام بفرست.مونهینم یشدم و گفتم:باش پس حرف بلند
 عکسش رو 

 

 ...نی فرستی پول رو م عیو شما هم سر فرستمیم واستون

 :حتما...یسرمد

نشستم و پامو گذاشتم رو گاز و روندم   نی....داخل ماش رونیاز کافه زدم ب   عیکردم و سر یخدافظ
 سمت خونه...
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...روبروش  نمیاشاره کرد برم بش گفتم...جوابمو با لبخند داد و یاتاق آرش شدم و سالم بلند وارد
 نشستم و گفتم

 _رفتن؟؟ 

 ....گهید انی بچه هاش شب م  ی:آره ولآرش 

 مورد دارم.. هی_اها باش..آرش امشب 

 ه؟؟ ی:کآرش 

 زنش رو بکشه... خوادیمرده اس که م هی دونمی_نم

 ؟ی:باشه چقدر توافق کردآرش 

 تا... 600_

 ... شیآورد نیی پا  یل ی:آروش خآرش 

 ... میکنی م دایپ  یمشتر شتریب  ینجورینداره..ا یب ی_ع

 سمت در گفتم رفتمی نگفت....بلند شدمو همونطور که م یزیباال انداخت و چ  یال یخ یاز ب یا شونه

 استراحت کنم.. کمی رمی _آرش من م

 :باش... آرش 

 .... رونیاتاق رو باز کردم و رفتم ب در

 ________________________________ 

                       کوروش

خونه   میبر 10بود و ما قرار بود ساعت9...ساعت دمیرو برداشتم و همونطور تلخ سرکش مییچا وانیل
 ...  سین داشیکجا رفته چند ساعته و پ سی معلوم ن وونهید  ینایس  نیا یآرش ول
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 ینیس هیخندون صدف روبرو شدم... افهیرو باز کردم که با قدر بلند شدم و رفتم سمت در...در  یباصدا
 بزرگ دستش بود که توش دوتا بشقاب غذا بود...

 کنار؟؟  یری :کوروش نمصدف 

رو    ینیتکون دادم و از جلو در کنار رفتم...اونم اومد داخل و در رو پشت سرش بست...س یسر جیگ
 تخت.... یآشپزخونه و شالش رو در آورد انداخت رو زیم  یگذاشت رو

  یب  م،صدفیکه فقط خودمون  ییچند روز نشده بود وقتا نیحرکتش گرد شد...توو ا نیاز ا چشمام
 حجاب جلومون بگرده..

 طرفم و دستش رو گذاشت رو شونه ام و گفت   لبخند اومد با

 ...میشام بخور  یای:نم صدف 

 و بااخم گفتم نیی شونه ام انداختم پا ی رو آروم از رو دستش

 ... هیخبر کننیفک م  انیسرهنگ ب ای لطفا اون شالت رو سر کن..کوروش   یول  امی_چرا م

بود و منم  ی.شام قورمه سبزنشستم..  زیبهش نگاه کنم رفتم آشپزخونه و پشت م نکهیبدون ا بعدشم
 که عاشق قورمه... 

بعد صدف که شالش رو سرش کرده بود و  قهیزدم و مشغول شدم....چن دق ت ی رضا  یاز رو یلبخند
 هم رو صورتش بود اومد نشست و مشغول خوردن شامش شد... یاخم
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 ...رونیاز اتاق رفت ب  یحرف چیخوردن شام،صدف بشقاب هارو برداشت و بدون ه بعد

چمدون آورده بود   هی یکه سرهنگ برام آورده بود...واسه هممون نفر یشدم رفتم سمت چمدون بلند
و   یشلوار کتان مشک هیخودمم گذاشتم... لی..داخلش رو چک کردم و وساکه هرکدومش پر لباس بود
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  بودمعشق لش ها شده  هیبه خودم نگاه کردم...شب نهییتنم کردم...توو آ  یدیلند سفگشاد و ب شرتیت
 ...نایخب خوبه هم یول

 اومد داخل... نایاتاق باز شد و س در

 تو؟؟؟ ی_سالم کجا بود

 کنم...  ی:سالم مثال رفته بودم فرودگاه سرهنگ رو راهنایس

 رو بده... تی اون کاله مشک نای_اها..س

 رنگ اومد سمتم...  یدستبند مردونه مشک هیبا کاله و  قهیو بعد چند دق لشیسمت وسا رفت

 ..شهیکامل م پتیدستبند رو هم بنداز ت نیا ای :بنایس

 نیسرم گذاشتم و دستبند رو هم دستم کردم...از ا یگفتم...کاله رو برعکس رو  یزدمو باشه ا یلبخند
 واقعا خوشم اومد... پیت

حاضر شد و باهم از اتاق   یا  قهینگاه کردم...پنج دق  نایرو گذاشتم پشت در و منتظر به س لمیوسا
و شناسنامه   میداد لی..اتاق هارو تحونیی پا میرفت  رونی...صدف هم همزمان با ما اومد ب میرفت رونیب

چند وقت   نیرو سرهنگ گذاشته بود که ا نهی....ماشرونی ب  میو از هتل رفت میرو گرفت   مونیجعل یها
چمدون هارو گذاشتن صندوق عقب،   یدستمون باشه....رفتم پشت فرمون نشستم و اون دوتاهم وقت

 سوار شدن و راه افتادم...

 ن؟؟ یترسی:بچه ها شما نمنایس

 !!!؟ی_از چ

 ... کشنمونیصددرصد م  میر...اگه لو بتی مامور نی:از انایس

 ... میی...مطمئن باش برنده صددرصد مامیری :نترس لو نمصدف 

 :خداکنه.. نایس
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  یکمتر سوت ینجوریخودمونه...ا  یواقع  ی..فک کنن زندگنیفکر نکن تیبه مامور نقدری_بچه ها لطفا ا
 اونا شک کنن باهم... م یشیو باعث نم میدیم

 توو فاز...  میاهنگ بزار بر هیفعال  الشی خی..پس ب یگ ی:اوهوم درست منایس

 زدم و ضبط رو روشن کردم...  یلبخند
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 آرش اومد استقبالمون و با لبخند بردمون داخل... میدیعمارت که رس به

 نی تونیهم م ای  نییپا نی ای ب نیتون یم نیاگه خواست دمی:من اتاقاتون رو بهتون نشون مآرش 
 ... نیاستراحت کن

 :باشه ممنون....نایس

 :خسرو خان رفتن؟؟آرش 

 بود که رفت...  شی ساعت پ  کی:بله نایس

 ...ی:خب به سالمتآرش 

 بودن...  دهیسالن بزرگ بود که دور تا دور اتاقا بودن و کنار پنجره ته سالن مبل چ هیباال  طبقه

  نیتونیم نی شتدا ایرو  ایبا من  یپنجره..اتاق خواب من و همسرمه اگه کار کینزد نی:اتاق آخرآرش 
 اونجا... نیایب

 بود اشاره کرد و گفت  یاتاق که کنارش ساعت بزرگ هی هم با دستش به  بعد

  انشیو دوست شدن با اطراف  یاهل حرف زدن با کس  ادی هم اتاق آروشاس...ز نجای:اآرش 
 ... نیلطفا ناراحت نش  کنهی م یوقتا بداخالق ی...بعض سین
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 اتاق آروشا اشاره کرد... ه یکه آرش به اتاق کنار میتکون داد یسر همه

 واسه شما آماده شده... نجای:کوروش جان اآرش 

 زدم...  یو لبخند اوردمیخودم ن  یخب به رو  یول واریسرمو بکوبونم به د خواستمیم

به نظر   یبتونم باهاش دوست شم..دختر باحال  ینجوریا دیآروشا هستم شا  کیممنون..نزد یل ی_خ
 خشنه...  یول رسهیم

 نداره ...  یدوست نی:آره آروشا به جز شاهآرش 

در رو بستم و سرمو آروم چند بار زدم به   عیبه اتاق نگاه کنم سر نکهیکردم و رفتم داخل...قبل ا تشکر
 ...گمی چرت و پرت م  ادیمنم زوقتا   یباحاله...هووووف..بعض یاون دختره روان  ی...اخه کجاوارید

پنجره   هیبود... ییای اتاق رو هیدر واقع واسه من  یعنیبود   یو به اتاق نگاه کردم...اتاق خوشگل برگشتم
همرنگ   یسورمه ا  یواریکنارش روبروش گذاشته بودن و کمد د یداشت که تخت دو نفره اسپرت یقد

 بود... یچ ی تراش و ق شی شونه و ر هیهم گوشه اتاق بود که روش  زی م هیداشت... یروتخت 

هرچقدرم خوشگل باشه بازم درحال   نجایباال انداختم و چمدونم رو گذاشتم کنار تخت...ا یا شونه
 ...برام نداره یت یحاضر جذاب

ن و چند تا  بود ستادهینگهبان وا اطی شدم...دور تا دور ح  رهی خ  رونیو به ب  ستادمیپشت پنجره وا رفتم
شنود هم  دیداره...شا نیاتاق هم دورب  نینصب بود....مطمئن بودم توو ا  واراید یهم رو نی دورب

 .....کردمیم  یکار مشکوک  دیرو مطمئن بودم و نبا نی خب دورب  یداشته باشه ول

  یلباسام رو نداشتم و چمدون رو همونجور دنیرو برداشتم و رفتم سمت کمد...حوصله چ چمدونم
 گذاشتم داخل کمد....
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که همزمان آروشا هم با من از اتاقش اومد   رونیرو مرتب کردم و از اتاق رفتم ب  لباسام
 ... زدیلب غر م ری ...حواسش به من نبود و داشت زرونیب

 _سالم...

 ..از ابرو هاش رفت باال یکیمن  دنیسمتم و با د برگشت

 ... یکنیم کاریچ  نجای:سالم اآروشا

 ... ستادمیو کنارش وا کشینزد رفتم

 ....گهید نجایا می ای_قرار بود از امشب ب

 :اها باش..آروشا

  رونیب یکردم شونه به شونه اش راه برم....لباسا یهم راه افتاد...منم پشت سرش رفتم و سع بعد
 ....ییبره جا خواسیبود و معلوم بود م دهیپوش

 ...یبر یخوای_کجا م 

 ...رون ی :بآروشا

 _کجا؟؟ 

 :به خودم مربوطه..آروشا

 .... دیحرف کش شهیوجه نم   چیبشر به ه نی زبون ا  ریاز ز هوووف

 ؟؟یبود ینطوریهم یو خشن...از بچگ  یبداخالق  نقدریآروشا چرا ا گمی_م

  هیچند ثان دمید یوقت  یداره ول  یبهتره بگم خشک شد...اولش فک کردم کار  ای ستادیحرفم وا نیباا
  عیسر یول دمی لحظه حس کردم برق اشک رو توو چشماش د هینکرد به صورتش نگاه کردم... یحرکت

 غم داره گفت  کممیکه من حس کردم  یخشن ی....باصدادیکش یق یسرش رو چرخوند و نفس عم

 بحث مزخرف رو تموم کن...  نیبودم...لطفا هم ا  ینطوری هم ی:اره از بچگآروشا
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 گذشته واسش ناراحت کننده اس... یادآورینگفتم و فقط سر تکون دادم...فکر کنم  یزیچ

..خواست وارد اتاق بشه که من همچنان دنبالش  اتاق که منم دنبالش رفتم  هیسمت  رفت
 ..برگشت سمتم و گفت .بود

 ؟؟ یای دنبالم ب یخوایهم م نجای:اآروشا

 ... رهی_اره خب تنها حوصلم سر م

 حرص چشماش رو توو حدقه چرخوند و گفت  با

 ....ام ی االن م نیسالن بشسرت با من گرم شه بعدشم برو توو  ستمین ی:من که اسباب بازآروشا

 ازش دور شدم.... عیگفتم و سر  یدلم چند تا فحش بهش دادم و باشه ا توو

هم  نجا یخب ا  یول  ارمیخونه سر در ب نیو درشت ا  زی خونه رو بگردم و از تموم ر خواستیم دلم
ها رو   نیدورب یجا کردمیم یو سع  کردمی همه جا رو تا حد امکان نگاه م یچشم ری داشت...ز نی دورب

 توو ذهنم بسپارم... 

 ________________________________ 

                        آروشا

 خواستمیچرا نم  دونمینم  یرو اعصابم بود ول  یلیداخل اتاق و در رو پشت سرم بستم...کوروش خ  رفتم
هم  غیبسته ت هیدم....اسلحه ام رو برداشتم و پرش کر زیم  ری باهاش تند برخورد کنم....از گاو صندوق ز

 از کشو برداشتم... 

 

#part40 

 

...مانتوم رو مرتب کردم و از  بمی رو هم گذاشتم توو ج  غیکردم و بسته ت میرو پشت لباسم قا اسلحه
 سمت سالن که آرش صدام زد...  رفتمی..داشتم مرونیاتاق رفتم ب 
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 :آروشا.. آرش 

 _بله؟؟ 

 ؟؟ یری :کجا مآرش 

کوروش رفته سالن گفت تنها   شی برو پ ای ...توهم بسیسراغ اون ک  رمی شدم و آروم گفتم:م کشینزد
 برم..  دی..من بارهیحوصلش سرم 

 :باش برو مواظب باش... آرش 

درآوردم و رفتم سمت   بمی موتور رو از ج نیماش چیی....سویرفتم سمت خروج  عیگفتم و سر یخدافظ
آرش و کاله گذاشتم  نی...سوار موتور شدم و شالم رو از سرم برداشتم و انداختم رو ماشنگیپارک

که   یرس.آد...موتور رو روشن کردم و راه افتادم.شدیم  دهیکت د هی..مانتوم چون کوتاه بود شب سرم. 
 و تنهاس.... خوابهیم  شهیهم10بود و گفته بود که زنش ساعت کی برام فرستاده بود نزد

اطراف رو نگاه  یها واریشدم....با دقت د ادهی تر از خونه پارک کردم و پ  نییپا کمی رو موتور
 واسم خوب بود... نینبود و ا ین یدورب چیکردم...ه

....خاک لباسام رو تکوندم و کاله رو از سرم  اطی توو ح دمیو ازش باال رفتم و پر واریرفتم طرف د 
  یخطرناک بود...ممکنه کس اطیدنم توو ح خونه ساختمون بود و مون یبرداشتم....کنار ها

  زدر کمال تعجبم در با یکنم تا باز شه ول یرفتم طرف در و خواستم قفلش رو دستکار عی...سرنتمی بب
خونه اس و در    نیاس..تنها توو ا وونهیزنه د نیدر باز شد....ا نیی رو دادم پا ره یدستگ نکهیبود و هم

 ....کنهی رو هم قفل نم

قدم   اطیسخت شده بود ...با احت  کمیبود و چک کردن اطرافم  کی داخل خونه...همه جا کامال تار رفتم
نجات   یک ی تار نیکنم تا از ا دایآباژور پ  هیاطرافم  اءیبا لمس اش کردمیم یبرداشتم و رفتم جلو...سع

 کنم.... دایپ

 هی یدستم رفت رو دفعهی کردمی جاها رو لمس م هیو با دستم بق اشتمدیکه آروم قدم برم همونطور
 هی نیبلند شد....ا یزیآخ ر یدستم فشار دادم که صدا ریجسم نرم....با تعجب اون جسم رو ز

لباسم رو از پشت   یکی به شکمش زدم و خواستم فرار کنم که برقا روشن شد و  یضربه ا عیمرده..سر
 ....دیکش
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همشون طرف   یو نگهبانه و اسلحه ها گاردیدورم پر از باد دمیتعجب به اطرافم نگاه کردم که د با
فکر چشمام رو با   نیتله بود...باا هی نیا یعنیاونا....  کیبا شل شهیم یحرکتم مساو هی یعنیمنه..

 نفر به خودم آوردم.... کیسرخوشانه   یخنده ها یخشم بستم که صدا

 طرفم... ادیداره م یبا سرخوش  یسرمد ارویاون  دمیچرخوندم که د سرمو

 آروشا....ملکه مرگ..   ی:خوش اومدیسرمد
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احمقم که   نقدریاز خودم که ا یبودم...عصبان   یبودم فقط عصبان  دهینگاه کردم...نترس یبه سرمد بااخم
اش  افهی ق ریی ساله آرش دنبالشه و بخاطر تغ یلیکه خ شرفیب هیآشغال رو نشناختم... یسرمد نیا

 ازش... مینداشت ی سرنخ

 ؟؟  یخوایم ی_چ

 مجموعه شما... ریز یاز باند ها  یک ی:یسرمد

 موقع.. هی_هه کم نباشه 

 ..ه ی:نه کافیسرمد

 !م؟؟ی_خب اگه ند

 زد و اروم گفت   یدورم چرخ یرموزلبخند م  با

 مجموعه هاش رو بده....  ری آرش نده...اون واسه تو حاضره همه ز شهی:مگه میسرمد

از مال و اموالش و  شترینه ب یزدم و گفتم:آره آرش منو دوست داره ول ی حرفش قهقهه ا نیباا
من اونقدر که تو   یهم بکش،زندگ   یمنو بکش  یخوایفراموش کن..اگه م یدیخواب د  یکارش...هرچ

 ارزش نداره...  یواسه کس یکن یفکر م 
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حرکت    هی یبه اطراف انداختم و ط   یچشم ریشد...نگاه ز رهیجا خ  هینگفت و فقط بااخم به  یزیچ
و گردنش رو گرفتم و اسلحه رو گذاشتم رو   دمیرو از پشت لباسش کش یاسلحه سرمد عیسر یلیخ

 سرش... 

 شدن...  کیشلهمه آماده  نگهباناش

 ...کنمی م یمتالش نجای_به اون احمقا بگو اسلحه هاشون رو بندازن وگرنه مغزت رو ا

با ترس به   نی..بخاطر همدوست داشت  یل یبزدل ترسو بود و جونش رو خ هی شهیهم یسرمد
د  ما بو یکه روبرو یاسلحه ها رو انداختن..لحظه اخر نگهبان  دینگهباناش اشاره کرد ....همشون با ترد

باال سر افتاد و باعث شد   یا ه یزد...سا یچشمش به راه پله پشت سر من افتاد و لبخند محسوس
 بزنم... یصدا دار  زخندپو

زن بود که با   هیکردم.... کیکه پشت سرم بود شل یبرگشتم و به کس  عیچشم بهم زدن سر هی توو
با   یخورده بود...سرمد شیشونی توو پ  قایبزنه بهم و گلوله دق خواستیچوب بزرگ توو دستش م

و   دمیخودشو از چنگ من ازاد کنه که موهاش رو کش  ایو خدا دیکش یادیزن روبروش فر دنید
 :خفه... دمیغر

 نگهبانا رد شدم... نیاز ب اطیو با احترو گرفتم   گردنش

 ... نینی بی بد م  نیمطمئن باش  ادی دنبالم ب ی_اگه کس

بود   اطیتوو ح   نیماش هی...رونی از خونه زدم ب عی،برداشتمش و سر دمید یجاکفش یرو رو  یچییسو
  یبه سر سرمد یواسه اون باشه...قفلش رو زدم و با پشت اسلحه ضربه ا چییسو  نیکه حدس زدم ا

نشستم پشت فرمون   عی سر انینگهباناش ب نکهیجلو و قبل ا  یزدم که از حال رفت...انداختمش صندل
 ...رونیباز کردم....پامو گذاشتم رو گاز و با سرعت از خونه زدم ب موتیو در رو با ر
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  یپدال گاز خال  یرو رو میاعصبان  کردمی م یبودم و سع یعصبان  یلی...خشدمیسرعت از کوچه ها رد م با
 کنم...

 .. دمیکش ادیشدم و فر ادهیپ  نیعمارت و رفتم داخل....از ماش  دمیرس  نیپنج م بعد

 ... ییی_رحمممانننن...رحماننن کجا 

 بعد هول زده اومد و گفت  هیثان چند

 :بله خانوم...رحمان

 داخل...  ایتن لش رو بردار ب  نی_ا

آرش نگهم  یو رفتم سمت راه پله که صدا دمیرفتم داخل...در سالن رو محکم کوب دمییدو بعدهم
 داشت...

 :اروشا کجا...چته...آرش 

 تو..  شی پ امیب خواستمی_م

 شده؟؟؟ ی:چآرش 

 رو انداخت بود رو کولش اومد...  یموقع رحمان که اون عوضبگم که همون یزیچ خواستم

 ...نی _بندازش زم

گوشه  هیهم با تعجب  نای...کوروش و سستادیو خودش رفت کنار آرش وا  نیانداختش زم محکم
 ...کردنیم بودن و به من نگاه ستادهیوا

 آروش... هیک نی:اآرش 

 ...با نقشه منو کشونده بود اونجا... شرفهیب ی_سرمد

 ... اری سطل اب ب هی:رحمان برو آرش 

 رفت سمت آشپزخونه...  عیتکون داد و سر یسر رحمان
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 از دستش؟؟ یفرار کرد  ی:چجورآرش 

 سخت نبود... ادی_ز

سطل اب برگشت و تنش رو   هیبعد رحمان با  قهیموند...چند دق یبه سرمد رهینگفت و فقط خ  یزیچ
از جاش بلند شد...انگار هنوز توو فاز نبود و با   دفعهیو    دیکش ینیه ی....سرمدیسرمد یرو ختیر

  نبه م ی...با نفرت نگاه هیچ انیجر دیمن و آرش فهم دنیبا د  یول  کردیتعجب به اطرافش نگاه م
 انداخت و گفت  

 ... نجایا ی آورد  :چرا منویسرمد

 ...دنیپنج ستاره اتاق به سگ ها نم ی...هتل ها دی_اخ ببخش

 :خفه ش.. یسرمد

 کامل نشده بود که مشت محکم آرش خورد توو دهنش... حرفش

 آرررره... یریدر م  یزاری:حاال سر منو کاله مآرش 

 توو صورتش زد... یا گهید مشت

 بشه ها...  یاونجا که چ ی:آروشا رو کشوند آرش 

 ... خواستیمجموعه ها رو م  ری از ز یکی_

 اضافه... ی:چه غلط هاآرش 

 گفت  هشیخون توو دهنش رو توف کرد و بااون لبخند کر یسرمد

 ... دیشما از بابا دزد شرفیکه پدربزرگ ب  ی..همون سهم خوامیسهمم رو م :من یسرمد

  یمون رو دوست داشت و اگه کسپدربزرگ  یلیحرفش نگاه هراسونم رو به آرش دوختم...آرش خ  نیباا
 ...شدیم یعصبان  یلی کرد،خیم نی هم بهش توه  یذره ا
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و   زدیو بهش حمله کرد...مشت و لگد م یبه خون نشسته و ترسناکش رو دوخت به سرمد یچشما
مواقع  نجوری..چون امیشدن بهش رو نداشت کی...نه من نه رحمان جرات نزددادیبهش فحش م

 ... رهیگیمشت و لگد م ری رو هم ز خودش نداره ما  یرو  یکنترل

 و کوروش خواستن برن سمتش که جلوشون رو گرفتم.. نایس

 که زندتون بزاره... دمینم نی تضم نیبش  کشی_اگه االن نزد

 ...کشهی داره اون مرد رو م ی:ولنایس

 _غلط اضافه کرده و حاال حقش مرگه...

 ...به قانون  نشی بسپار نیتونیکرده باشه م ی:هرکارنایس

 کردم.... دنیو شروع به خند دمی حرفش حس کردم که ُجک سال رو شن  نیباا
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 زده باشم... ی:فکر نکنم حرف خنده دارنایس

که ازش حرف   ی...اون قانونسوسول نطور یو هم  یاحمق ی ل یخنده دار بود...خ یل ی_چرا اتفاقا حرفت خ 
احمق...بعدشم ما خودمون  کنهیم  ریاول ما رو دستگ یکه بدون معطل  ششیپ میاگه ما بر ی زنیم

  شماهارو یپناه  کردمی...فک نممی ندار  ایسوسول باز نیبه ا  یاجیو احت میرو دار مونیزندگ  یقانون ها
 لوس بار آورده باشه... نقدریا

 گفت  یجد یبهش کرد و با صدا یبگه که کوروش اخم ترسناک یزی خواست چ نایس

  ادیو  میدیرو از پدرمون د زایچ  نجوریاز اولش هم دل نازک بوده وگرنه ما به اندازه ا نای :سکوروش
 ...میگرفت

 ... یستیبزدل ن نی_خوبه باز تو مثل ا



 زده  خیعشق 

82 
 

خسته شده بود،جسم آش و الش شده   گهینگفتن...آرش که د یزیچ گهیساکت شدن و د دوتاشون
 اون رو انداخت کنار و با سرعت از پله ها باال رفت...

 ...بااون همه مشت و لگد هنوز زنده بود... هیسگ جون عجب

گرفتم سمت کوروش...با تعجب بهم نگاه کرد و   یحرف چیه یرو از پشت کمرم در آوردم و ب  کلتم
 گفت 

 کنم؟؟؟ کارشی:چ کوروش

 _بکشش...

 :من؟؟!!!کوروش

 ... یدار ادی یبه اندازه کاف ی_اره فک کنم گفت 

سر اون  یآروم رفت باال یکلت رو از دستم گرفت...با قدم ها دیتکون داد و با ترد یسر
  ینشونه گرفت...حس کردم دستاش لرزش نامحسوس شی شونیپ  یو رو دیکش  یق ی..نفس عمستادیوا

 ..ندادم  یتیخب اهم یداره ول

 _زود باش... 

زدم و رفتم   ت یاز سر رضا یدخورد....لبخن نیشون یکرد...گلوله درست وسط پ کی تکون داد و شل  یسر
 سمت کوروش...

و چند تا گلوله  دمیاز پله ها باال رفت...کلت رو از دستش کش دییدو عیگفت و سر یا یلعنت  نایس
 کردم....  کی بدنش شل یبه همه جا گهید

 به شونه اش زدم و گفتم   یدست

  هینجوریکه دستات ا سی کردن ترسناک ن کی...شلیدر آورد  یباز یناش  یل یخ  یول  ی_خوب بود
 ... لرزهیم

...اون بوسه فقط بخاطر در آوردنش از  گونه اش زدم و فرار کردم باال  یرو یهم خم شدم و بوسه ا بعد
انتظار   یداره...واقعا از پناه  ادیکه  کنهی چرا ادعا م ترسه یم ینجوریاون که ا دونمیشوک بود..نم



 زده  خیعشق 

83 
 

بچه   ی ولبود   دهیچی ...آوازه خشونت خودش همه جا پباشن   یناش نقدرینداشتم که بچه هاش ا 
 ...الشیخی هاش....هوووففف ب

رو با   تشیکه آرش باز داره عصبان دادینشون م نیطبقه باال رو پر کرده بود و ا ای رو یناله ها یصدا
 ....کنهی رابطه کنترل م

و لباسام رو در آوردم و رفتم داخل    زیم یباال انداختم و رفتم اتاقم..کلت رو انداختم رو یا شونه
 بهم... چسبهیم  یلیدوش آب گرم االن خ هی..حموم 
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                       کوروش

  یمامورم ول  هیبودم....توان حرکت نداشتم..درسته من  ستادهیجنازه اون مرد وا  یشده باال خشک
  نکهیرو نجات بدم نه ا  هیکه جون بق نجایرو بدون اجازه قانون بکشم...من اومدم ا  یر نبود من آدمقرا

من  نهی نه...مهم ا ایکه کشتم خالفکار بوده  ینداره آدم ی هاشون کمک کنم..فرق تی توو جنا نایبه ا
 کشتم.... یمنطق  لی دل چیاونو بدون ه

نشست   یشده بودم که دست  رهیو غرق در خونش خبه جنازه سوراخ سوراخ شده  رهی خ  یحرف چیه یب
 شونه ام...  یرو

 ...میرو مرتب کن نجایا دیباال...ما با نی:اقا لطفا بررحمان

به اتاق آروشا انداختم و رفتم توو   یآروم رفتم باال...نگاه پر نفرت  یتکون دادم و با قدم ها یسر
 اجبارم کرد دست به قتل بزنم...  یدختر متنفرم من..اون عوض نیاتاقم...از ا

رو تخت و چشمام رو  دمیدر آوردم و پرت کردم گوشه اتاق...دراز کش ت ی رو با عصبان  شرتمیت
 کنم.... یش خال گلوله هم توو مغز آروشا و آر هیبرم  تونستمیاالن م شدی م یبستم...آخ خدا چ
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هم   یقلب یناراحت دنیاز بس حرصم م ای ...هوووف ب.لحظه درد گرفت  هیفکرم حس کردم قلبم  نیباا
 گرفتم....

 :کوروشششش... نایس

 شدم...   رهیچشمامو باز کردم و با تعجب بهش خ یباصدا

 داخل!!!!!! یاومد  ی_ت....تو چجور

 اومدم داخل.... ی..در زدم جواب ندادیزن یچل م دای:وا کوروش جدنایس

 ... دمی_نشن

 گفت  ی آروم  ینشست و با صدا کمیاومد نزد نایس

 ؟؟ یکرد  کاری چ یبه سرهنگ بگ یخوای:م نایس

 خودم اون دختره احمق رو خفه کنم... ی...فعال هنگم دوس دارم برم با دستانایس دونمی_نم

 ...فتهی اتفاق ب نیه واقعا اک خواستی چرا ته دلم نم  دونمینم یول زدمی حرفو م نیا

دختره صدف   نیا میبزار دی...درضمن نبا یبه سرهنگ بگ  دی:حاال حرص نخور..به نظر منم نبانایس
 ... دهیگزارش م عیفضوله سر یل یبفهمه..خ

رو در آورد و شروع کرد    شیهم گوش نایشدم...س  رهیخ  رونیباشه تکون دادم و به ب  یبه معنا سرمو
 آرومم کنه... تونهیبه آرامش داشتم...مطمئنن االن سحر م ازیبود و ن ختهیکردن ...اعصابم بهم ر یباز

 ....شهینشست رو لبم..آره م یفکر لبخند کمرنگ  نیباا
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 و اروم گفتم  نایطرف س  برگشتم
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 زنگ به نامزدم بزنم...  هیمن  شهیم نای_س

 س؟ یکوروش خطرناک ن  دونمی:نمنایس

 ...ییدستشو رمی_حواسم هس م

 :باش پس..فقط بگرد شنود نباشه اونجا...نایس

 _باش...

اب رو باز کردم و به بهونه شستن دستام همه جا رو با دقت   ری..ش سیشدم و رفتم داخل سرو بلند
 ... نیورببود و نه د ینگاه کردم...خداروشکر نه شنود

آوردم و روشنش کردم...شماره سحر رو گرفتم و منتظر    رونی شلوارم ب  بیخودم رو از ج هیاصل  یگوش
 ... یتوو گوش دیچی الو گفتن سحر پ  یموندم تا جواب بده....چند تا بوق خورد تا صدا

 :الو سحر 

 _سالم..

 ساکت موند و بعد گفت   یلحظه ا چند

 ... یی:کوروش توسحر 

 ؟؟ید ی_اره مگه شمارمو ند

 کوروش؟؟  یدار کار ی..چ:نه پاک کردم شمارتو سحر 

 به خاطر سرد حرف زدن سحر بهم گره خورد...   اخمام

سرد رفتار    نقدریچته...من دلم تنگ شده بود زنگ زدم باهات حرف بزنم..تو چرا ا یبگ  شهی_سحر م
 ...ی کن یم

  یبزرگ  یاحترام یهات رابطم رو ادامه بدم...تو بدوست ندارن که با گهیکوروش..خانوادم د نی:بب سحر 
مخالفت کنم...من دوست   تونمی نم  زننی دارن حرف حق م نمیب یم ی...منم وقتی به من و خانوادم کرد
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تا   من.نداشته باش.  یبه من کار یدرست کن  ویهمه چ ینگرفت میکه تصم ی لطفا تا زمان  یدارم ول
 ...خدافظ...مونمیکه بتونم منتظرت م ییجا

...سحر  نهیی خودم توو آ ریبودم به تصو  رهی....ناباور خ دیچی بوق بود که توو گوشم پ یهم صدا بعد
اونموقع که خانوادش سخت مخالف ازدواجمون بودن اون  ی حت زدی باهام حرف نم ینجوریا چوقتیه

 االن... یطرف من بود ول شهیهم

 .... کنهی ر درکم مسح کردمیمن فکر م  یدارم کارم خوب نبود ول قبول

  نای.س.رون یرفتم ب ییبه صورتم زدم و از دستشو ی...آببمیخاموش کردم و گذاشتم داخل ج ویگوش
سحر بدتر   یحرفا  نیبود....سردرگم و کالفه بودم باا یهنوزم رو تخت نشسته بود و سرش توو گوش 

 ...کردم  برداشتم تنم شرتیو ت  یشلوار راحت  هیهم شدم...هوووف...رفتم طرف کمد و 

 تونهیکه م هیاون زن  کردمی حس م  یشدم...عاشق سحر نبودم ول  رهی و به سقف خ  دمیتخت دراز کش رو
 بود... خته یاالن همه تصوراتم بهم ر یعاقله ول   کردمی خوشبختم کنه...فکر م
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 ..ر یاتاق خودم...شب بخ   رمی :کوروش من منایس

 _شب خوش... 

  یو سع دمی توو همون حالت دراز کش  کمی..بردی آشفته اصال خوابم نم یفکر ها ن یشد و رفت...باا بلند
 نشد که نشد... یکردم بخوابم ول 

همه  دادینشون م  نیسالن خاموش بود و ا ی...برق هارونیشدم و از اتاق رفتم ب بلند
 اخه....  نایراحت بخوابن ا  توننیم ی...هوووف چجوردنیخواب

...خواستم برم طرف  کردنی م زیرو تم  نی..اونجا هنوز برقا روشن بود و خدمتکارا داشتن زمنییپا رفتم
برم   کردمیدر اونجا بود که جرات نم  یاز راهرو ها...کل یک یشدم و رفتم سمت  مونیپش یسالن ول 
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ها بود و سه تا نگهبان   نیاز اتاقا باز بود که آروم رفتم طرفش...اتاق کنترل دورب  یک یطرفشون...در 
 هم داخلش بودن...هووووف کارمون سخت بود...

و  میها رو از کار بنداز  نیساعت دورب  هیواسه حداقل  میتا بتون  میاریب  ریفرصت مناسب گ هی دیبا
گاوصندوق   کیکه مدارک رو توو  می....اگه فرض کن میکن دایکردن پ یکه مدارک رو مخف ییجا میبتون

 ...می کن  دایمکان گاوصندوق رو پ دیبا دارنینگه م

راحت بود...نگهبان هاهم  المی نداشتن و خ دیقسمت د نیتوو راهرو به ا یتیامن یها نی دورب
  شدیها رو م نیجلوتر بردم و داخل رو با دقت نگاه کردم....دورب  یحواسشون سمت در نبود،سرمو کم

  دیها شک کنن پس با نیفعال بودن دورب ری طول بکشه کارمون و بخاطر غ یلیممکنه خ  یهک کرد ول 
 ...میاونا رو خراب کن یه جوری

 شونه ام نشست....  یرو یفکر نقشه هام بودم که دست توو

 فاتحه خودمو خوندم....  شیشونیپ  یآروشا و اخم رو دنی ترس برگشتم و با د با

 بهم انداخت و گفت    یاکترسن نگاه

 ؟؟؟ یکنیم کاری چ یدار نجای:اآروشا

 ....کردمیبگم و فقط توو ذهنم داشتم به لو رفتنمون فکر م  یبودم چ مونده

 ؟؟؟یجوابمو بد  یخوای:نمآروشا
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 خودمو حفظ کردم و گفتم   یخونسرد

 بزنم.. یگشت هی..اومدم توو خونه بردی_خوابم نم 

 اونطرف...  میبر  ای:اها بآروشا
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تکون دادم و با آروشا از راهرو   ی....سرگهید شدینم ی بزنم ول  دیرو د  نجایا خواستم یهنوز م نکهیباا
 ...میخارج شد

 ؟؟ یدی_تو چرا نخواب

 ؟؟ یدی...تو چرا نخوابدمیکه تو رو د اط یبرم توو ح  خواستمی م ومدی:خوابم نم آروشا

 شدم...  خوابیواسه اون ب رهی درگ کمی_فکرم 

گرفت سمت   شویکیبار گوشه سالن و دو تا آبجو برداشت و اومد طرفم... زیاها..رفت طرف م:آروشا
  یبهش نگاه کردم...چجور  رهیازش گرفتم و خ دیخودش شروع کرد خوردنش...با ترد یک یمن و اون 
 اخه...  خورنیهارو م یزهرمار نیبدون مزه ا

 ؟؟  اطیح  می:برآروشا

 ... می_اره بر

  هیو چند ثان د یرو سر کش   شهی...آروشا شمیراه پله ها نشست یو همون جلو در، رو میرفت  رونی خونه ب از
 انداخت و گفت  یتوو دستم نگاه شهیرو گذاشت کنار...به ش   یخال شهیبعد ش

 ؟؟ یخوری :چرا نمآروشا

 _اوووم..حال خوردنش رو ندارم راستش... 

 ازش خورد...  یو کم دیدستم کش از

 ...خورمشیم :اشکال نداره خودمآروشا

 ...میخودمون بود یو دوتامون توو حال و هوا می ساکت بود قهیدق چند

 ؟؟ی_آروشا تو دوست پسر دار

 .مثل من باشه. یدوست داشته باشه با آدم  یزد و با لحن سردش گفت:فک نکنم پسر  یپوزخند

 ؟؟ یکن یفکر م   ینجوریخب چرا ا یول  یبداخالق  کمی_درسته 
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...مطمئنم اگه شناسمیخودمو م  نکهینقطه بود گفت:بخاطر ا هیبه   رهیو همونجور که خ دیکش یآه
 بشن... کیبهم نزد  خوادیدلشون نم چوقتی رو بشناسن ه  میهم چهره واقع هیبق

 وقته باهاش هستن....  یل یانگار خ یداره...غم و بغض  یغم  هیکردم صداش  حس

 مگه؟؟ هی چجور تی _چهره واقع

 نداره.... یت یمن جذاب ی...زندگینکن یبش حرف بزنم و بهتره تو هم راجبم کنجکاوراج  خوام ی:نمآروشا

 ستن؟؟ی ن رانی ...پدر و مادرت امیبحث رو عوض کن  ای....خب اصال ب ،نزنیحرف نزن یخوای_باشه نم 

 شهیرفت...ش  یتوو وجودش نشست و چهره اش رو به سرخ  یبی حرفم حس کردم خشم عج نیباا
 و شکست.... نیآبجو از دستش افتاد زم

 نارا...  خواستم ی_آروشا من نم 

 ینگام کنه برگشت سمت در و با صدا نکهیحرفمو کامل کنم و از جاش بلند شد....بدون ا نذاشت
 گفت  یلرزون

 ... ری:شب بخ آروشا

  ختی...اوندفعه از گذشته حرف زدم بهم رشهیم  شیزیچ  هی دختره نیرفت داخل....ا عیهم سر بعد
و   زارهی از گذشته ب نقدریسرش اومده که ا ییچه بال  سیهم که از پدر و مادرش...معلوم ن ندفعهیا

 واال....  دونمی...هوووف...نمترسهیهم م دیشا

تم باال و به اتاقم رف  یکنجکاو  چیبدون ه نباری..اباال انداختم و بلند شدم منم رفتم داخل  یا شونه
 برگشتم....

 تخت تا بخوابم... یرو درآوردم و رفتم رو  شرتمیت
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                        آروشا

روبروم زل زدم....چشمام بخاطر بغض   نهییخودم توو آ   ری و به تصو  زیم یوودکا رو گذاشتم رو شهیش
 ...شکنهیکه نم یتوو گلوم قرمز شده بود...بغض

  یزندگ نیشدم...آره من از خودم متنفرم...ازت متنفرم آروشا...از خودم و ا  رهینفرت به خودم خ  با
جدان عذاب و ذرهی نکهی....از اخورهی احساسم حالم بهم م یسرد و ب افهیق نیجنون وارم متنفرررم...از ا

 متنفرم... سی توو وجودم ن

رو برداشتم و محکم    شهیش تی ...با عصبان زنهی داره بهم پوزخند م نهییتوو آ  رمیتصو کردمی م حس
 شد...  کهی که هزار ت نهییبه آ  دمیکوب

  یدیلرزش شد شم،بدنمیم  یعصب ینجوریتا آروم شم....هروقت ا ز ی م یگذاشتم رو سرمو
 .... دمیلرزی...مثل االن که داشتم مرهیگیم

جز آرش   یکه کس  دیفهم شدیعطرش م  یتوو بغلش...از بو دیدور کمرم حلقه شد و منو کش یدسا
 اش تا حالم بهتر شه... نهیس  یسرمو گذاشتم رو یحرف   چی...بدون هسین

لت با لحن  آرش شروع به نوازش موهام کرد و توو همون حا نکهیسکوت بود تاا  نمونیب یا قهیدق چند
 گفت  یآروم

 ...یخت یبهم ر ینجوریکه ا  شدهی:آروشا باز چآرش 

 شد...  نتریتوو گلوم سنگ بغض

 !!!؟؟یباهام حرف بزن  یخوای:نم آرش 

 _حالم خوبه آرش.. 

 ...یخش دارت معلومه چقدر خوب  ی:از صداآرش 

 _آرش  

 :جانم...آرش 
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  یوقت گه ی..از طرف ددهیداره عذابم م یزندگ   نیطرف ا هیگفتم:آرش از  ینیلحن بغض دار وغمگ  با
  یرو اون عوض  یزندگ نیکه ا می کرد ی...آرش ما چه گناهبرمی م دن؛لذتیمردم توو دستام جون م

 بهمون داد...

....دوتامون دادیگذشته اونم عذاب م دونمینگفت و فقط به نوازش موهام ادامه داد...م یزیچ  آرش
 ... بال ها رو سرمون آوردن نیکه ا میبچه بود

 حرف بزنم و آرش رو هم مثل خودم امشب داغون کنم....  گهید خواستینم دلم

 اومدم و بلند شدم... رونیبغلش ب از

 ..ری _آرش پاشو برو بخواب...فکر نکن..شب بخ

تخت   ی عوض کردم و رفتم توو تراس...رو یتکون داد و رفتم باال....لباسام رو با لباس راحت  یسر
 نیبود و ا  یشدم...فکرم خال رهی و به آسمون خ دمیکه گوشه تراس گذاشته بودم دراز کش یا یسنت
 ..بود االن  زیچ ن یبهتر
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خنک سرصبح واقعا  یهوا نی شدم....توو تراس خوابم برده بود و ا داریب یدیبا سردرد شد صبح
 ....کنهی حالمو بهتر م

 نکهیبود و باا9قرص برداشتم و با آب خوردم...ساعت هی  زی م یشدم و برگشتم توو اتاق..از کشو بلند
 بخوابم...  تونستمینم گهیاالن د ی خوابم برد ول 4ساعت  

هم که حتما   ای صبحونه بودن...آرش و رو  زی...فقط اون سه تا سر منییرو عوض کردم و رفتم پا لباسام
و دوباره مشغول شدن..به  نشستم و سالم دادم به اونا....جوابمو دادن زیخوابن...منم رفتم سر م 
 جلو.... دمیرو کش   ریو خودمم ظرف پن ارهی ب ییخدمتکار گفتم برام چا

 ؟؟یکرد ه ی:آروشا جون گرصدف 
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  یرو ی...اخم وحشتناکومدیاصال خوشم ن زشیو از اون لحن طعنه آم کردی نگام م یحالت مسخره ا به
 مسخره اش نگاه کنم،با لحن سردم گفتم:نه...  افهیبه اون ق نکهیصورتم نشوندم و بدون ا

 چ...  هیقرمزت  یچشما ی:ول صدف 

 چشمام چرا قرمزه به خودم مربوطه... نکهیا لی_دل

نگاه   نایبه کوروش و س  یچشم  رینگفت...ز یزیچ گهیو محکمم باعث شد خفه شه و د یجد لحن
 ....رفتنیکردم که داشتن به صدف چشم غره م

محموله   یاتاق کار آرش تا حساب ها میبر انیاون سه تا کله پوک گفتم بخوردن صبحونه به  بعد
 ....میکن یرو بررس ادیکه قراره ب  یدیجد

 کار رو دادم بهشون... یتوو اتاق و لب تاپ ها میرفت

کن...فردا قراره محموله رو از مرز رد  دایراه رو پ  نی اونجا امن تر یلطفا توو اون نقشه ها نای_س
 کمتر باشه....  یبازرس  ستیراه رو انتخاب کن که ا هی...ارنشیم  جانی کنن...از مرز آذربا

  لیم یبرگه رو واسه چند نفر ا یبرگه دادم تا نوشته ها هیتکون داد و مشغول شد...به صدف هم   یسر
داره که   یجلسه مخف هیکرده بود...اخر هفته  مینظ چند نفر ت یدعوتنامه بود که آرش برا هیبزنه...برگه 

 مهمه...  یلیخ

عطرش   یحساب و کتاب و اطالعات بار ها رو برداشتم و رفتم کنار کوروش نشستم...بو یها برگه
و برگه رو دادم  دمیکش یق ی...نفس عماوردمیخودم ن یبه رو  یول  کردیچرا حواسم رو پرت م دونمینم

 کاراش رو بگم.... هیوارد کنه تا بق  یورد مخف هیو رو تو  نایدستش و گفتم که ا

که اطالعات محرمانمون اونجا بود رو برداشتم و نت رو روشن کردم...حساب    ی لب تاپ اصل خودمم
 ...رم یبگ  نتیکردم تا بعدازظهر که ازشون پر میکردم و چند تا قرارداد تنظ یرو بررس   یبانک یها

 

#part50 

 



 زده  خیعشق 

93 
 

بود که خدمتکار  1...ساعت میعقب مونده رو انجام داد یهمه کارا بای و تقر میظهر مشغول کار بود تا
 ناهار... میاومد و گفت بر

 ..گهید نیبر  نی _بچه ها شما پاش

 ؟؟ یای :تو نمکوروش

 ندارم...  لی_نه فعال م

داد  امیبهم پ نیبود که شاه شیساعت پ  هی بای..تقررونی از اتاق رفتن ب شونییگفت و سه تا  یا باشه
 حرف زد...   نایا شیکه پ  شدیکار رو ول کرد و نه م شدینه م یبهش زنگ بزنم ول عیسر

  عیبود که سر دهیخواب یرو گرفتم...انگار رو گوش نی درآوردم و شماره شاه  بمیاز ج  موی گوش عیسر
 جواب داد...

 بهت گفتم کارت دارم....  شیساعت پ  هی...من یی:آروش کجان یشاه

 بود؟؟!!!! یزنگ بزنم...خب بگو کارت چ  شدی_نم

  هیشدن..چند روز یکه تازه امسال وارد دانشگاه افسر یانتظام  یرویعده کار آموز فضول ن هی:ن یشاه
افتاده بودن  هوشی...امروز رفتم سر بزنم اونجا نگهبانا همشون بگشتنیدور و بر انبار اسلحه ها م

 نتونسته بود وارد انبار بشه.... یس ک یول  نیزم

 که... سی دوتا ن  یکی درهم رفته بود...مشکالت  نیشاه یبخاطر حرفا  اخمام

 _خب؟؟ 

من   یول می کن  شتریاونجا رو ب  تی تا خودمون امن میفعال به تو و آرش نگ گفتی بابام م یچ ی:هن یشاه
 ... نیباش   انیدر جر دیگفتم شما حتما با

 ....می ایم گهی...تو برو انبار ماهم تا چند ساعت دیگفت  ی_باشه خوب کرد

 ...نمتیبی :باش من یشاه

 _خدافظ...
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 فقط... میرو کم داشت  سایپل  نیشدم...هم  رهی قطع کردم و متفکر به لب تاپ خ ویگوش

م سمت  رفتم و در رو قفل کردم...رفت  رونی تاپ ها رو جمع کردم و گذاشتم سرجاشون...از اتاق ب لب
 سرحال در رو باز کرد و گفت  افهیبا ق ایاتاق خواب آرش و در زدم...رو

 ؟؟یدار ی:کارا یرو

 کارش دارم... نییپا   ادی_آرش بگو زود ب

 ... ادیزود ب  گمیم رهی:باش رفته دوش بگا یرو

 .. ی_مرس

 و مشغول شدم... دمینشستم و واسه خودم غذا کش ز ی ...سر منییهم عقب گرد کردم و رفتم پا بعد

 ....خودمو با غذا مشغول کردم تا آرش اومد  یا قهیدق ده

 :سالم... آرش 

 جواب سالمش رو دادن و اومد کنار من نشست... همه

 ؟؟ یخوری_غذا م

 ...ارنیقهوه بگو برام ب  هی:نه فعال آرش 

...غذا خوردن اون سه تاهم رفت داخل آشپزخونه  عیو سر دیخدمتکار کنار آرش نگاه کردم که فهم  به
 رو جمع کردن و واسه همه قهوه آوردن.... زیتموم شد و خدمتکارا م 

 _آرش...

 :جانم؟؟ آرش 

 ...زنگ زد   نی_شاه

 :خب؟؟ آرش 
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کردن   هوشی هم نگهبانا رو ب روزی..دگشتنیانبار م چند وقته دور و بر سایجوجه پل نیچند تا از ا گهی_م
 ...می گفتم بره اونجا تا ماهم بر نی...به شاهنتونستن وارد انبار بشن یول

 بودن؟؟؟  سی:مطمئنه پلآرش 

 بودن.... یدانشگاه افسر یدایجد   یورود گهی_آره...م

 :کدوم انبار؟؟ آرش 

 .._اسلحه ها

 ... می:باش پاشو برو آماده شو برآرش 

 ________________________________ 

                      کوروش

دانشجو   نیمن همچنان با بهت به فنجون قهوه ام زل زده بودم....لعنت به ا یبلند شد رفت ول  آروشا
 ختهیبهم ر ...اعصابم بدجورزنمیم ششونیرو خراب کنن زنده زنده آت تمونیفضول...اگه مامور یها

 ...شکستمیرو م نجا یا یها لهیبود،کل وس تشیبود و اگه موقع

 ...ای :کوروش جان شما هم با ما بآرش 

 _باش...

درآوردم و به   موی نگاه کردم و بعد گوش یرچشمی بلند شد و رفت باال تا آماده شه..به اون دوتا ز اونم
 ا بکشن...داخل اتاق یسرک هیاگه تونستن  میدادم که ما رفت امی پ نایس

  شیسراغ گوش عیصدف گرم بود و سر  یخداروشکر سرش با حرفا یبلند شد ول  ش یگوش امیپ یصدا
 نرفت... 

 کردم و رفتم داخل اتاقم... یبلند شدم و تند تند پله ها رو ط  زی پشت م از
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در   ی...روبرورفتم که با آروشا روبرو شدم   رونی رو عوض کردم و بعد مرتب کردن موهام از اتاق ب لباسام
 بود و آماده در زدن بود که من در رو باز کردم...  ستادهیاتاقم وا

 گفت  عیتعجب بهش نگاه کردم که سر با

 ..شهیم  رید میبر ای:اومدم بهت بگم بآروشا

 ...می_اها باش بر

و آرش هم  می...من و آروشا عقب نشستمیشد نیو سوار ماش  رونیب  میرفت  از خونه ییدوتا
 هاهم پشت سرمون اومدن...  نیماش  هیجلو...راننده راه افتاد و بق

 بهتره... یمسلح باش  ادیب  شی پ یریکلت گرفت سمتم و گفت:ممکنه درگ  هی آرش

چرا االن خرابتر هم  دونمیحالم خراب بود و نم شبی...از دیصندل  ینگفتم و کلت رو گذاشتم رو یزیچ
چشمام   یگناه رو جلو یاگه بخوان چند تا جوون ب شمیم  وونهیواقعا د ادی ب شی پ یریشده...اگه درگ

 بکشن... 

بود که  چیدر پ  چی..اونقدر راهش پ.میدیتا رس  میتوو راه بود  بایساعت تقر میو ن میتهران خارج شد از
 ...میکجا اومد دمیاصال نفهم

توو   یشم...حس بد ادهیپ خواستمیمن نم یشدن ول ادهیپشت سر هم نگه داشتن و همه پ نایماش
 .... نییبرم پا  خواستمی دلم بود و نم

 ...گهید ن یی پا ای :کوروش بآرش 

 اون نگاهم نکرد و رفت طرف انبار بزرگ روبرومون...  یدرمونده ام رو بهش دوختم ول  نگاه

 رفتم... نییپا  نیو بعد برداشتن کلت از ماش  دمیکش یقینفس عم  یسر ناچار از
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از   یکیمن االن داخل انباِر  شهی ...باورم نمو پشت سرشون رفتم داخل انبار  ه یرسوندم به بق خودمو
انبار ها   نیعکس از داخل ا  هیکه فقط  ننیمن دنبال ا یر همکارا بودم....اکث رانیا یباند ها نی بزرگتر

 بودم.... ستادهیکنن و حاال من داخلش وا دایپ

 که حتما داخل اونا اسلحه بود.... یبزرگ چوب یبود و پر بود از جعبه ها یبزرگ   انبار

با   یزیچ  هیکاش ...رونی ب میکردن و بعد رفت یزدن و همه جا رو بررس  یو آروشا داخل انبار چرخ  آرش
 ..هیشد...مدرک خوب  فی...واقعا حگرفتمیعکس م  ی واشک ی اوردمیخودم م

 شدن.... نی کردن و مشغول صحبت بااون پسره شاه شتریاطراف انبار رو ب  ینگهبان ها تعداد

رو   لشی کفرم رو در آورده بود...دل یحساب نیکه ا نداختیبه آروشا م  ی واشکینگاه  یگاه  نیشاه
 .کارش..  نیاز ا شدمیم  یعصبان  یول دونمینم

 از پشت انبار حواسم رو جمع کرد.... یانداز ریت یبه اونا بودم که صدا  رهی درهمم خ  یاخم ها با

که توو ذهنم   یزیمن سر جام خشک شده بودم.....از چ  یاون سمت ول دنییو نصف نگهبانا دو  آرش
 نبود.... دنیواسه د ی ندی...کشتن چند تا جوون کنجکاو اصال صحنه خوشادمیترسیبود م

 که آروشا به دستم زد به خودم اومدم و بهش نگاه کردم... یضربه محکم با

  یدار نمیبکش...کوروش نب  یدید وی ...اسلحه ات رو آماده کن هرکس معلوم هس چته تو چی:هآروشا
 ....ا یکن ی ناز م

 هینشون از  یدر پ  یپ یها کی شل  ی...صداهیبق شی و رفت پ  دییدو عیحرف سر نیگفتن ا بعد
 ....داد یجانانه م یریدرگ

  یزیآروم و بدون پول رو االن به هر چ یو برگردم خونه...همون زندگ  نجایفرار کنم از ا خواستیم دلم
 چاه... نیتوو ا میفتیکه خودم خواستم ب  فی ح  یول دادمیم  حیترج 

 آروم از سمت چپ رفتم پشت انبار....  یدادم و با قدم ها رونی ب  یبا کالفگ  نفسمو

به   عیسر می که رفت نجایو از ا رهیکه نم زنمیم  ییگلوله به جا هی...اگه الزم بشه فقط کشمینم  ویکس من
 کنن...  دایاونا رو پ میگوش یاب یرد  یاز رو دمیسرهنگ خبر م
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صدا و   یآوردم و روشنش کردم...گذاشتمش رو ب  رونیرو ب  بود بمی که توو ج می اصل هیفکر گوش  نیباا
گوشه که  هیانداختم  ویرن؛گوشیگیها هم منو نم  نیو دورب ستیاطرافم ن یمطمئن شدم کس  یوقت

 نباشه... دیتوو د

همه جا رو فرا  یها قطع شد و سکوت  کیشل یزدم که همون موقع صدا  تیاز سر رضا یلبخند
 یاز جاش در اومد....وا بایچشمام تقر دمیکه د یزی اون سمت که با چ دمییگرفت...تعجب کردم و دو

 طاقتشو ندارم... گهینه من د
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جلو به آرش    انیکه ب کردنیم د یرو تهد هیدختر اسلحه گذاشته بودن رو سر آرش و بق هیپسر و  هی
 .... کننی م کیشل

چشماش برق زد و   دنی..آروشا با ددنمیاز پشت سر اونا اومده بودم و ند قایشانس مزخرفم؛من دق از
...اگه کنمی م یدارم چه غلط دونستمیبودم و نم  دهیکنم...ترس کی نامحسوس اشاره کرد که بهشون شل

کنم   کیشل ...اگه به اون دوتا اوردی سرم م ییبال هی..آروشا کردمی نم یو کار ستادمیمیوا ینجوریهم
 بدم...    یجواب وجدانم و سرهنگ رو چ

...دست لرزونم رو باال آوردم و چشمامو باز کردم....نشونه گرفتم دمیکش یق یبستم و نفس عم چشمامو
 گلوله بود که سکوت رو شکست.... یو بعد هم صدا

 شده افتاده بود .... یشاون پسر با سر متال  می هدفم مغز اون پسر بود و حاال توو چند قدم 

من  نیا ی کردن...ول  کی چند نفر همزمان بهش شل عی بودن دختره استفاده کردن و سر جیاز گ هیبق
  تونستمی...نمفتهیقلبم داره از کار م  کردمینشستم...حس م نیزم  یبودم که با درد چشمامو بستم و رو

اون مرد توو مغزم رژه   درست نفس بکشم...دائم جنازه اون پسر و بدن سوراخ سوراخ شده
حنجره ام هم زخم   کردمیحس م گهی...حاال ددمیکش  یبلند ادی رفت...دستمو به سرم گرفتم و فریم

 شده....
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 ...تونستمینم یداشت چشمامو باز کنه ول یو سع داد یمدام تکونم م یکی

 به قاتل شدم...  لیتا حاال کشتم..منم تبد شبیدو نفر رو از د من

 و از حال رفتم... ارمیکه نتونستم طاقت ب  یاز حد درد گرفت...جور شیفکرا قلبم ب نیباا

 ________________________________ 

                        آروشا

دائم  شدینم یچشماش رو باز کنم...ول کردمی م یو سع زدمیبه صورت کوروش م  یدر پ  یپ یها یلیس
چراقلبم رو به درد   دونمیحالتش نم نیا دنی...ددادیفشار م و با تموم زورش سرش رو دیکشی م ادیفر
در   وحال کوروش داره اشکم ر دنیکه د کردمی حاال حس م  ختمیوقته اشک نر ی ل یکه خ ی....من اوردیم
 ... ارهیم

  یچ یانگار ه  یتمومش کنه ول کردمیلب خواهش م ری به التماس افتاده بودم و ز گهید
 حرکت موند......  یخورد و ب یدیتکون شد دفعهی....دیشنینم
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کوروش رو گرفتنو   یدستا ریبودم که آرش کنارم زد و با رحمان ز  رهیو ترس به کوروش خ  باتعجب
 ....نی بردن سمت ماش

 از حال رفته... ای :آروش پاشو بآرش 

م...آرش جلو  عقب نشستم و سر کوروش رو گذاشتم رو پا  ی...صندلنیسمت ماش  دمییو دو  بلندشدم
 ... مارستانیو گفتم:برو ب   دمیبره خونه...اخمام رو تو هم کش  عینشست و به راننده گفت سر

 ... کننیخبر م  سی مطمئن باش پل میها بر افهیق نی:اونجا خطرناکه...بااآرش 

 ... مارستانی برو ب  س ی_برام مهم ن



 زده  خیعشق 

100 
 

 ...ادی دکتر ب زنمی خونه زنگ م می :آروشا لج نکن برآرش 

 داخل..... نیا یشما ب   خوادیتو برو..نم مارستانی_ما رو ببر ب 

 یا یلب لعنت ری و نذاشتم حرفش رو بزنه....ز نییبگه که سرمو انداختم پا یزیخواست دوباره چ  آرش
 ....مارستانیگفت و به راننده گفت بره ب 

توو وجودم   یلختش که حس خوب  یدستمو بردم داخل موها دیشدم...با نرو  رهی چهره کوروش خ به
  نقدریچرا ا دونمیلبم نشست و به نوازش موهاش ادامه دادم....نم یرو یشد...لبخند نادر  ریسراز

  بموچرا حال بدش قل دونمی..نمرو لبم  نهیشیچرا با نوازشش لبخند م دونمیکوروش برام مهم شده...نم
رو دوس    نیریحس ش  نیکه هس من دوسش دارم...ا یهرچ  یول  دونمیرو نم  نا یا لی ...دلارهیبه درد م

 حسو داشته باشم.... نیتاابد ا خوادیدارم و دلم م

 بوسه خواسته دلم بود.... نیموهاش زدم...ا یرو  یجلو بردم و بوسه اروم سرمو

داخل و    مشی...با کمک رحمان بردمارستانیب میدیبه نوازش موها و صورتش ادامه دادم تا رس  آروم
 اتاق و در رو بست...  هیرفتن....دکتر بردش داخل  هیآرش و بق 

 منم برم داخل...  ذاشتنی....کاش مشدم   رهیها نشستم و منتظر به در خ یصندل  یرو حالیب

تا   ستادمی ....آروم بلند شدم و رفتم روبروش وارونیهمونجا نشستم تا دکتر از اتاق اومد ب یساعت مین
 افتاده؟؟ ی من و رحمان انداخت و گفت:چه اتفاق هیخون یها و لباس افهیبه ق یبده....نگاه  حیتوض

 چطوره؟؟  ضتی ...شما فقط بگو حال مرسی_به شما مربوط ن 

بهش فشار اومده و از حال   ی ل یبوده...انگار خ یابروهاش نشست و گفت:حمله عصب نیب  یاخم
 حمله ها خطرناکن... نیا ن یمراقبش باش دیبا یول   نشیببر نیتونیرفته...به هوش که اومد م

 و گفت  ستادیوا دفعهی یرو گفت و چند قدم ازمون دور شد ول نایا

 بوده...  ی...از سر و وضعتون معلومه خبرخبر بدم  سیبه پل  دی:درضمن من بادکتر 

لب به  ریحواله اش کردم و بعد ز ی مردک رو نداشتم و فقط اخم وحشتناک نیسر و کله زدن باا حوصله
 رفت....  ع یگفت و دنبال دکتره سر یقانعش کنه....چشم رحمان گفتم بره
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 دادیبود و نشون م  دهیپر کمیکنار تخت نشستم...رنگ کوروش   یصندل  یداخل اتاق و رو رفتم
 ... ستیهمونجور که دکتر گفت حالش خوب ن 
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شده...ناخودآگاه   ینجوریسوسوله بخاطر فشار دادن ماشه ا نقدر یا یعنی..شد ینجوریاخه چرا ا یول
 ..یرحم  یب ی لیخ  ست،تویتوو ذهنم گفت که اون سوسول ن ییصدا

 داره....  یحال بد هی...واسه بقمنم که کشتن آدما برام لذت بخشه ن ی..اگفتیراست م اره

وفته شده و درد تموم بدنم ک کردمی کوروش گذاشتم و چشمام رو بستم...حس م یبازو  یرو سرمو
عطر کوروش داشت آرومم  یبو یب ی و به طرز عج خواستی آرامش م کمی....خسته بودم و دلم کنهیم
آرومم   ینامعلوم لیپسر که به دال نیو گذاشتم فعال ذهنم پر بشه از ا دمیتر نفس کش قی...عمکردیم
 ...کردیم

 شد و خوابم برد...  نی کم پلک هام سنگ کم

_____________________ ___________ 

                      کوروش

کنارم بودم و دو تا پنجره   یبه اطرافم نگاه کردم...چند تا تخت خال یج یرو آروم باز کردم و با گ  چشمام
...خواستم ستیسخت ن مارستانهیب  نجایا نکهی...حدس ادادیشلوغ و بزرگ رو نشون م اطیح هیکه 

بازوم گذاشته بود و   یبازوم حس کردم...آروشا سرش رو رو یرو  ویزیچ ین یتکون بخورم که سنگ
 بود...  دهیخواب

...شالش از  شدیم  یمظلوم و دوست داشتن یلی..توو خواب خلبم نشست  ی رو یلبخند ناخودآگاه
 د گرفتم....اون سردر یسرش افتاد بود و موهاش رو از بس محکم بسته بود که من به جا 
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پشت گردنش   دنیکج کرد که با د یسرش رو کم  یشل کنم ول کمی بردم جلو که کش مو رو  دستمو
 چشمام گرد شد... 

 بوده.. قیهم عم  یلیو انگار خ  هیمیزخم قد هی دادی خط بزرگ پشت گردنش بود که نشون م هی

بازم لبخند   یچشما دنیخورد و کم کم چشماش باز شد....با د  یو تکون  کردمی تعجب بهش نگاه م با
 بازوم برداشت.... یزد و سرش رو از رو  یکمرنگ
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 ؟؟ ی:خوب آروشا

 ... یرو درست کردم و گفتم:اره خوبم مرس  جمی متعجب و گ افهیق

 رو انجام بدم...   صتیترخ  ی:خوبه پس من برم کاراآروشا

 _باش...

 ی...شونه ازنه یو لبخند م  رهیدختره راه م نی....واقعا تعجب آوره ها..ارون ی فت بزد و از اتاق ر یلبخند
مشکل   اد یحرکت کردم ز یحس بود ول  یب  یباال انداختم و آروم از جام بلند شدم...بدنم هنوز کم

  واری....داشتم به در و دادی نشده بود برام...لباسام رو مرتب کردم و همونجا رو تخت نشستم تا آروشا ب
رو انداختم اونجا..گند زدم که...فقط   یمن اونو گوش یییافتادم....وا میگوش ادی دفعهیکه  کردمینگاه م

 مثال خوبم... یفکرا نیخاک توو سرم باا  ییییی...وانتشینب   یخداکنه کس

  یگلوله هم توو مغز خودم خال هیاالن  نیبودم و دوست داشتم هم یکفر ی دست خودم حساب از
 کنم....

 به دستام زل زده بودم که در باز شد و آروشا و اون مرده رحمان اومدن داخل.... بااخم

 ...گهید می:پاشو برآروشا
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 میو برگشت  مینشست نی....داخل ماش رونیب میرفت  مارستانیتکون دادم و بلند شدم و از ب یسر
 عمارت... 

 رو بفرس باال رحمان... هی:عط آروشا

 :چشم..رحمان

...با تعجب به صدف که محکم بغلم کرده خودشو پرت کرد بغلم یکی دفعهی داخل که  میرفت باهم
 ...شدینم  نیبزرگ تر از ا گهیبود،نگاه کردم....چشمام د

 :کوروشم حالت خوبه؟؟ صدف 

رفته توو حس...به زور از خودم    یلیخ گهید نیا یول میکن ی...کوروشم...قراربود نقش بازجاااااان
هم مثل من تعجب کرده بود از رفتار صدف و چشماش گشاد   نا یجداش کردم و بااخم گفتم خوبم....س

 ...شده بود

گفت فعال و رفت...از رفتن آروشا که مطمئن شدم بااخم به صدف نگاه کردم و آروم گفتم:خانوم   آروشا
االن  نیتوو اون مغزتون هست بهتره هم یزی...اگه چنی به من نچسب  ینجوریا  چوقتی لطفا ه یباقر

 .... رونی ب  نشیبنداز

شدنم   هوشیب  لیو دنبال دل دیحالمو پرس   کمی نایباال....س میرفت  نایهم از کنارش رد شدم و با س  بعد
 دادم و به ظاهر قانعش کردم.... لشیاز خودم درآوردم و تحو  یزی چ هی یبود که الک

 ... شتی پ امی بعد م کنمی استراحت م کمی من  نای_س

 :باش پس برو... نایس

 _فعال...

 ...  دمیتخت دراز کش یرو در آوردم و رو راهنمیتوو اتاقم و در رو بستم...پ رفتم

  هیباز حالم بد شه و بق خواستمی ..اصال نماالن فکر کنم   شیبه اتفاقات چند ساعت پ  خواستینم دلم
 شک کنن..  نیاز ا شتریب
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آروشا   یچند تقه به در خورد و بعد صدا نکهیبود گرم کردم تاا  زیم یکه رو یو کتاب  یبا گوش کمی سرمو
 داخل....  ادیب  خواستیبود که م
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و حاال که اومده  نجایا ادیکه آروشا ب خواستیلبم نشست...انگار ته دلم م یرو یلبخند لی دل یب
 تمکنم گفلبخندمو جمع   نکهیخوشحال بودم....بدون ا

 تو...  ای_ب

که توو دستشون بود اومدن  ییها ینیداخل و پشت سرش دوتا خدمتکار هم با س اومد
 ها غذا بود و مخلفات.... ین ی....داخل سرونی تخت گذاشتن و رفتن ب یها رو رو  ینی...سداخل

 ...میرو آوردم باهم غذا بخور نای..انییپا یای ب یحالت خوب نباشه و نتون  دی:گفتم شاآروشا

 اتفاقا گشنمم بود... ی_مرس

 دایپام و خودش مشغول خوردن شد....جد یرو گذاشت رو ییگفت و بشقاب غذا یکنم ی م خواهش
 داره ...  تیرفتاراش برام جذاب  کنمی حس م

 ..گهی...بخور دیکنی :چرا منو نگاه مآروشا

 ... ادی...خشن بودن بهت نم هیت داشتندوس  اتیمهربون  نیآروشا..ا  گمای...مخورمی_باش م

..دلم گرفت که ناراحتش  شد ره یبه بشقابش خ  یا هی حرفم قاشق از دستش افتاد و چند ثان نیباا
 کردم... 

 ناراحتت کنم... خواستمی..نمخوامی_اوم معذرت م
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  دونمی...نمییبود آرش بود حاال نفر دوم تو دهیازم د یکه تاحاال مهربون  ی...تنها کسسی:مهم نآروشا
  یحس خوب ی ول شناسمتیفقط دو روزه م نکهیرفتار کنم...باا هیبا تو مثل بق خوادیدلم نم  یچرا ول

 بهت دارم.... 

دختر سنگ و خشن،با   نیکه ا کردمیدروغ نگفتم....فکر نم  دیلرز کشیحرف کوچ نیبگم دلم باهم اگه
 م داشته باشه....به یمن مهربون باشه و حس خوب 

 آره؟؟؟  یندار ی...فک کنم تو دوستمیباهم مثل دوتا دوست باش میتونیم ی_اگه بخوا

که به زور خودشو   نهیدوست باشم...تنها دوستم اون شاه ینتونستم با کس  چوقت ی:اوهوم ه آروشا
 بهم چسبوند...

 شتم.....تا حاال دوست دخار ندا...چه خوبمیبه بعد دو تا دوست نی_خب پس از ا

 گفته من قراره دوست دخترت بشم... یک ی :هآروشا

 جنس مخالف نداشتم...  ی_من منظورم از اون دوست دخترا نبود که...منظورم دوست معمول 

 :اها... آروشا

 ...میغذامون رو بخور ای_بله..حاال ب 

همونم  یکمرنگ بود ول  یل یلبخند آروشا خ نکهیبه خوردن...باا میلبخند دوتامون شروع کرد با
به هدفم...اگه بتونم  دنیباشه واسه رس یکمک بزرگ تونهیبا آروشا واقعا م ی....دوستکردی خوشحالم م

 ... شهیم یاعتمادش رو هم جلب کنم که عال

  قیبشم...از طر کیراحت بتونم بهش نزد  نقدریا کردمی شد...اصال فکر نم قتری فکرا لبخندم عم نیباا
 کنم.... دایرو هم پ  یقاتل رواناون  تونمیآروشا م

 فک کنم چشمام ستاره بارون شده بود..  گهید
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  خواستیها رو ببرن....دلم م ی نیس  انیب گهیخوردن ناهارمون آروشا از اتاق رفت و گفت که م بعد
 ... دمیکرد...آروشا که رفت منم بالشتم رو مرتب کردم و خواب شدینم  شیکار گه ید یهنوزم بمونه ول

 ________________________________ 

                         آروشا

از   نکهیبود و به محض ا ستادهی رفتم...آرش پشت در اتاقم وا رونیرو مرتب کردم و از اتاق ب  لباسام
 رفتم باز حرفاشو شروع کرد...   رونی اتاق ب

 کار کردن... یشدنش حساب فیضع ی...چند روزه بچه ها رویزجرش بد  یحساب  خوامیشا م:آروآرش 

 ... یگیچقدر م دمیفهم گهی_باشه د

 تکرار کردم...مراقب خودت باش..  نانی:واسه اطمآرش 

 _باشه.. 

آرش رو   خواسته یم یک یشدم و پامو گذاشتم رو گاز...انگار  نی...سوار ماش رونی هم از خونه زدم ب بعد
 بهم گفت امروز برم سراغش...   نیشده...بخاطر هم یعصبان  ینجوریو اونم ا ونهچی بپ

سمتم و   دییپسر جوون و الغر اندام دو هیکه شدم  ادهی ...پنگیرو بردم داخل پارک  نی و ماش دمیرس
 ... یبراش تکون دادم و راه افتادم سمت انبار یسالم داد...سر

 رو؟؟   اروی نیکرد کارشیروش...چ نی چنده روزه کار کرد گفتیپسره..آرش م  ی_ه

نور داخل   یو کل میو چشماش رو بست  یاتاق  تنگ و آهن هیداخل  مشی:مهرانم خانوم...انداختپسر
که آب  میگ یما بهش م ییجورای...ادیب  رونیآب از وجودش ب  یکه باعث شده حساب  میاتاق روشن کرد

 شده...

 ... سین  شتریب  حیروش شکنجه رو الزم به توض نیا شناسمی_اها م

 :چشم.. مهران
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 آدمو.... کنهی م فیضع  یواقعا عذاب آوره و حساب  یروش نور و قوط اون

 ...ارنشی که اونجا بودن گفت ب ییداخل...به دوتا از مرد ها میرو باز کردم و رفت  یدر انبار مهران

بود که من از  ادیو درش رو باز کردن...شدت نور اونقدر ز یاستوانه آهن هیگفتن و رفتم سمت  یچشم
 داخل استوانه بوده.... ارویاون  نکهیچه برسه به ا گهی...دشدمیم  تیهم اذ نجایا

باز و   ی....دهنشو هزدی م یبود و رنگش به زرد سی خ یو انداختنش جلو پام....حساب  رونی ب  آوردنش
 ... دیکشی و سخت نفس م کردیبسته م

 بهش؟؟؟  نیدیوم تشنشه...آب م:خانمهران

 رفع بشه... شیتشنگ  یزدم و گفتم:اره قراره حساب یمرموز لبخند

 ..کنه. ادی ز یلی کنه و فشار آب رو خ رآبی شلنگ بزرگ رو وصل ش هیهم آروم بهش گفتم بره  بعد

که بهش گفته بودم رو   یرفت کار عی تکون داد و سر یکه منظور حرفمو درک نکرده بود فقط سر مهران
 که خواسته بودم برگشت.... یزی انجام داد و با چ

 ...باز شد  یا یقو یل یآب رو باز کرد که آب با فشار خ ریش

 آروم رفتم سمت اون مرد....  یزدم و با قدم ها یا انهیموذ لبخند
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اجازه  یباز کرد ول  ندیکش ادیدهنش رو واسه فر شیحال ی به صورتش زدم که بااون ب یمحکم  یلیس
و چشماش گرد شده   شدیبهش ندادم و شلنگ رو کردم توو دهنش...آب با فشار وارد دهنش م یکار

  ور شدیآب وارد دهنش م یبود...نگهبانا محکم گرفته بودنش تا من کارم رو انجام بدم...تند تند هرچ
 ...اوردیوقتا کم م  یبعض  یتا خفه نشه ول دادیقورت م 
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به مهران اشاره کردم آب رو ببنده و شلنگ رو از دهنش در آوردم....شکمش بخاطر   قهیپنج دق بعد
 واقعا خنده دار بود.. نیباد کرده بود و ا یحجم آب حساب  نیوارد شدن ا

  غیهم با ت قی چند تا خط عم نانیمحض اطم یآب خوردنه عذابش داد ول نیا ی کنم به اندازه کاف فک
 که سر و صداش باال رفت... دمیبدنش کش یرو

 برام لذت بخش نبود....  نکارایهمه آدم اصال ا نیا شیو االن پ دادمیکارم رو تنها انجام م شهیهم من

 ...  رونی شدم و از اون خونه زدم ب  نی و خودمم سوار ماش رهیمهران گفتم بهش برق وصل کنن تا بم  به

 ...یواسه چ دونمیکه نم یقراریحس ب هیداشتم... یحس دلتنگ هی یبرم خونه ول  خواستینم دلم

 مونده بود تصادف کنم... با سرعت رفتم که چند بار کم  اونقدر

شده بود و   اهیس یکم ی روبرو شدم...صورتش   هیو رفتم خونه که با عط نگیرو گذاشتم پارک   نیماش
بدجور   یانگار خمار یقدم عقب رفت ول  هیبا ترس  دیآشفته بود...منو که د  یخودش هم حساب

بگه که  یزی پر اشک نگام کرد و خواست چ یاومد سمتم و با چشما عیچون بعدش سر کردیم تشیاذ
 برات... ارهیب گمیگفتم:به رحمان م ونذاشتم 

لب گفت...رفتم باال و خواستم برم اتاق کوروش که پشت در متوقف  ری ز یبرق زد و ممنون چشماش
وقت دائم برم    یوقت و ب شهینم لی دل یول میاهم دوستشدم..حاال درسته کوروش گفت ب 

باهم   نمیو بش  ششیبرم پ خواستیم یلیشب بود و خب حتما خوابه...دلم خ12اتاقش...ساعت 
 مزاحمش بشم... خواستمینمخب  یول میحرف بزن

ارا  خدمتک  شتری...خودمم رفتم توو آشپزخونه...بارهیمواد ب هیو به رحمان گفتم برا عط  نییپا برگشتم
 ... سی ن یخواب بودن و االن به جز دو تا خدمتکار االن کس

 نیاز ا شه یسرد برداشتم...هم  چیساندو هیو  خچالی بدم رفتم سمت  تیبه اونا اهم  نکهیا بدون
که   خچالی توو   ذاشتنیم کردنی بود..چون آرش عاشق کالباسه،درست م  خچالی سردا توو  چیساندو

 براش ببرن... عیهروقت آرش خواست سر
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 هیو رفتم اتاقم...لب تاپم رو برداشتم و رفتم توو تراس نشستم...  زیم یرو گذاشتم رو  چیساندو لونینا
 میاکشن بود و منم که زندگ لمی...فنمیکرده رو گذاشتم بب یهم اونجا باز  ستایاکشن که بات  لمیف

 شدم...  لمایف نیا هی اکشن..پس کامال شب 

 شدم.... دنیمشغول د زدمیرو گاز م چمی که ساندو  یکردم و در حال یرو پل  لمیف
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واقعا باعث شده   نیو ا  دمیبازم توو تراس خواب شبیشدم...د  داریارش ب یها ادی فر یبا صدا صبح
 خواب... نی از ا رمیبود آرامش بگ

از نگهبانا    یک ی رو نگاه کردم....آرش داشت سر   نییو بلند شدم رفتم کنار تراس و پا  دمیمال چشمامو
نشسته بودن و  اطیوسط ح  قیهم توو آالچ  هی....کوروش و بقگهی...حتما بازم گند زدن د زدیداد م

 ...خوردنیصبحونه م

قشنگ  یهاو حس  یسرخوش نی ا لیلبم نشست...واقعا دل یرو  یکوروش لبخند دنیبا د ناخودآگاه
 برام مهم شده...  نقدری به کوروش...واقعا چرا کوروش ا رسنیکه همشون م فهممی توو وجودم رو نم

 و لب تاپم رو برداشتم و رفتم داخل اتاق... دمیبه موهام کش یخل شدم حتما...دست  هوووف

که گفتم واسه  نهیرفتم....خدمتکار بهم گفت صبحونه بچ   رونی از اتاق ب عیو سر دمیپوش  یراحت  لباس 
لبم رو جمع کردم و شدم همون  یبشم اون لبخند رو اطیوارد ح  نکهی...قبل اهیبق  شیپ ارهیمنم ب
 آرش شک کنه بهم.... خواستمی...نم یشگیهم یآروشا

 هی یواشک ی...به همه سالم دادم و نشستم....کوروش قیسالن رو باز کردم و رفتم طرف آالچ در
 که خنده ام گرفت.... چشمک بهم زد  

 خوردم.... کمیو  که خدمتکار برام آورده بود رو برداشتم یو فنجون چا  نییانداختم پا سرمو

 !!ی:آروش صبح اومدم اتاقت نبودآرش 
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 بودم... دهی_توو تراس خواب

 رفت؟؟ شی خوب پ یهمه چ شبی:اها..دآرش 

 _آره...

 :خوبه...آرش 

 ....ستادیصبحونه رو گذاشت جلوم و خودش پشت سرم وا  ینیاومد و س هیموقع عط همون

 ... دیکشی نم نیاز ا  شتریب لمیرو هول دادم عقب...م ین یکره و مربا خوردم و بعد س کمی

 .. هی_بردار ببرش عط

 :چشم...ه یعط

 هم دست صدف رو گرفت و گفت  ای رو برداشت و رفت...رو  ینیس

 ...خدافظ...میریم گهی:ما دا یرو

 به رفتنشون نگاه کردم...  باتعجب

 کجا رفتن؟؟  نای_آرش ا

 گرفته بود...صدف هم با خودش برد به خودشون برسن...  شگاهیوقت آرا ای:روآرش 

 ه؟؟ی_چرا مگه خبر

 ...میدعوت  ی:اوهوم امشب مهمونآرش 

 باال...  رمی_اع باش پس منم م

 هیبرداشتم و رفتم توو تراس نشستم... مویگوشبلند شدم و رفتم باال... یحرف چیهم بدون ه بعد
نداشتم...چون  یخوب  ونهیبااهنگ شاد م  چوقتیشدم....ه رهی خ اطی گذاشتم و به ح نیآهنگ غمگ

 نبوده که بخوام بخاطر اون آهنگ شاد هم گوش بدم...  یا یشاد  چوقتی ه میتوو زندگ

 :آروشا... کوروش
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 شدم و با تعجب به کوروش نگاه کردم... یعاد عی سر یول  دمیلحظه ترس  هیحواسم نبود  چون

 !!!؟؟یکن ی م کاریچ  نجای_ا

 اومدم داخل..شرمنده... یدیجواب نم دمید  ی:در زدم وقت کوروش

 ...نی بش  اینداره...ب  یب ی_ع

 زد و اومد کنارم نشست...  یلبخند
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 هم بزرگه.. یلی...خی:چه بالکن قشنگکوروش

 ...خوابمیم  نجایشبا هم شتری_اوهوم...تابستونا ب 

 .. یکنی حال م  یلیپرنده ها...حتما صبح ها خ یخنک و آسمون و صدا ی:چه خوب..هوا کوروش

  یلیخ  یقبال بودم..ول دی...شاستمیآشنا ن  یزن یکه تو ازش حرف م  ییلذت ها نی باا ادی _راستش من ز
خالصه  یچ  هیمن فقط توو ...آرامش گرفتن رمی گیرو نم  یآرامش و لذت واقع  زایچ  نجوریوقته که از ا

 ....شهیم

 ؟؟؟ ی:چ کوروش

 ..الش یخ ی...بسی_مهم ن

 نگو... ی:باشه دوست ندارکوروش

 برداشت و آهنگ رو قطع کرد...  موینگفتم...کوروش گوش یزی تکون دادم و چ یسر

 ...شهی...آدم افسرده میدیگوش م نایا هی:چ کوروش

 ... یوقتا واسه سرگرم ی بعض  ینطوری...همدمی آهنگ گوش نم ادی_ز
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رو صورتش   یکه لبخند قشنگ دیکش  یقینگفت و چشماش رو بست...نفس عم یزیچ
توو وجودم   ینی ریحِس ش  هیلبخند کوروش حس کردم ضعف کردم و  دنینشست...ناخودآگاه با د

 لبخند زدم...  اریاخت  یکه منم ب نشست 

 ؟؟ یپوشیم ی_کوروش واسه شب چ 

 رو..چطور؟؟  می:کت و شلوار سورمه اکوروش

 ... یواسه من لباس انتخاب کن  یایب شهی_م

 ...می :باش پاشو برکوروش

لحظه ها رو دوست   نیا یلیتوو اتاق...خ میدست کوروش رو گرفتم و رفت یزدم و با ذوق کم یلبخند
لبخند بزنم و   تونستمی...م...کنار کوروش آروم بودم مهیزندگ یلحظه ها ن یبهتر  کردمی داشتم و حس م

 ...ودموقته ازشون محروم ب یل یکه خ  یقشنگ یرو دوست داشتم...لذت ها نا یمثل بچه ها باشم...ا

...از اتاق می بر ای ...بسیهام اونجا ن  یو گفتم:لباس مجلس دمیرفت طرف کمد که دستشو کش کوروش
سه تا در   یبود ول   کیمخصوص لباسامون بود...اون اتاق کوچکه  یو بردمش اتاق میرفت  رونی خوابم ب

من...بردمش سمت   یکی آرش و  یک ی بود و  ای رو یمخصوص لباس ها شیک یداشت که اون سه تا در 
 مبل...  یبزرگ بود که درش رو باز کردم و خودم نشستم رو یواریکمد د هیداخل... میخودم و رفت تاقا

 _خب آقا کوروش برو انتخاب کن... 

 کار؟؟ یچ یخوای همه لباس رو م نی:دختر چخبره...اکوروش

 ... یگیم ی چ یبر ایخوبه..اتاق رو   نجای...حاال ادهیرو خر شترشونی رو آرش به زور ب نای_ا

 ؟؟ یخوایم ی:چه رنگد یداخل کمد رو گشت و بعد پرس کمی نگفت... یزیچ گهیو د دیخند

 ... یهرجور خودت دوس دار دونمی_نم

 :باش..کوروش
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  رونیاز لباسا رو ب یک ی یوقت شدیبانمک م  یل یخ افشی لباسا شد...ق دنیبعد هم دوباره مشغول د 
و   کردی م  ینوچ نوچ یبه طرز باحال   ومدیبعد که خوشش نم  یول کردیبهش نگاه م قیو دق دیکشیم

 سرجاش....  گردوندیلباس رو برم 
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                      کوروش

  نکهیشاد باشم و اونم بخندونم..باا کردمیم ی...سعنمی دوست داشتم لبخند آروشا رو بب یل یدل چیه یب
لباس   هی...کردی کمرنگش هم دلمو آروم م یهمون لبخند ها یول دیخندینم قیو عم زدیقهقهه نم 
  هاششده بود و تا سر شونه  کار دیبود که کمرش تور سف یبلند راهنی...پرونی ب دمیکش یسورمه ا

  یلیخ شدیلباسش با من ست م نکهیخوشگل بود و ا ی لیهم تور بود...خ  نشی لخت بود و بعد آست
 ... ندیواسم خوشا

 بپوش...  نویرو با لبخند گرفتم طرفش و گفتم:ا همون

 ... دمشیبهش انداخت و گفت:قشنگه...تا حاال نپوش  یا یگرفت و نگاه طوالنرو ازم  لباس 

 ...گهید نی_چه خوب پس شد هم

 :ممنون...آروشا

 کار دارم..  نایبا س  گهی...من برم دکنمی _خواهش م

 :باش..آروشا

دنبالش رفتم و   عیاتاقش که سر رفت یتوو سالن بود و داشت م نایرفتم...س رونی گفتم و از اتاق ب فعال
 وارد اتاقش شدم... 

 بالکن؟؟  می_بر



 زده  خیعشق 

114 
 

 :اره...نایس

همه جا   کنم،قشنگیدارم به اطراف نگاه م نکهی...به بهونه امیها نشست یصندل ی توو بالکن و رو میرفت
 گفتم نایراحت رو به س الی شنود نداره با خ ای نیدورب  نجایمطمئن شدم ا یرو نگاه کردم و وقت 

 ن؟؟ یرفت شی به قاتل برسم...شما تا کجا پ تونمیاون مطمئنا م  قیاز طر..شمیم  کی_دارم به آروشا نزد

...صدف قرار شده  مینکرد یو کار  میها بر نیبه اون اتاق کنترل دورب میاصال نتونست روزید یچ ی:ه نایس
  هیها بتونم برم  نیبا هک دورب  کنمیم یبتونه ازش حرف بکشه...منم سع دیشه و شا کینزد ایبه رو
 سرک بکشم..  ییجاها

  عیو سر  زنیت  یلیدو تا خ  نیرو بکن..ا نکاریا ستنی که آرش و آروشا ن ییوقتا  نایخوبه فقط س _
 ... فهمنیم

 راحت...  التی:حواسم هس خ نایس

 _خوبه... 

که قرار بود امشب بپوشم رو از کاور در اوردم   یهم بلند شدم و برگشتم اتاق خودم....کت و شلوار بعد
واسه من  ی شدم...اتاق همه بالکن داشت ول رهیخ  رونی و گذاشتم رو تخت...رفتم پشت پنجره و به ب

 آزاد بخوابم... یشبا توو هوا خوادینداشت....هووف کاش داشت..منم دلم م

...هوووف  افتادم میگوش ادهی دفعهی یبه خونمون زنگ بزنم ول  یواشکیبردارم و   مویبرم گوش  خواستم
 رو بردارم...   یبا آروشا برم اونجا و گوش یبهونه ا هیبه  دیحتما با

دوش آب گرم االن الزم  هی...حمومم رو برداشتم و رفتم داخل حموم   لیدادم و وسا رونیکالفه ب  نفسمو
 دارم...
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رفتم...همه  رونیو از اتاقم ب   بمیگذاشتم ج موی...گوشدمیبه موهام کش  یرو سفت کردم و دست کرواتم
...منتظر  شدم میو مشغول چک کردن گوش ستادمیوا هیبق  شیبودن و آماده رفتن...منم رفتم پ نییپا

واقعا  گهیدهم رفتن  شگاهیاون دوتا که آرا یول چی....حاال آروشا که همیو صدف شد  ایآروشا و رو
 ...دنیلفتش م نقدریچرا ا دونمینم

سمت راه پله...آروشا بود که داشت    دیسرم چرخ ومدیکه م یتق تق  یگذشت که با صدا یا قهیدق پنج
  رهیواسه من خ ینداشت ول  یآنچنان   تیجذاب  نکهیکفشش بود...باا یپاشنه ها  یو صدا  نییپا ومدیم

  یلدوباره مشغول حرف زدن شدن ونگاه کوتاه بسنده کردن و  کیو آرش به   نایکننده شده بود...س
نشنون گفت:جمع کن  هیکه بق یو جور ستادیاومد کنارم واشده بودم... رهی من با لبخند بهش خ

 خوشگلم... یل یخ  دونمیخودتو م

 _اوه اعتماد به نفست منو کشته...

 دنیبعد اون دوتا هم اومدن.....با د قهی...چند دقستادیداد و رفت کنار آرش وا  لمیتحو یژکوند  لبخند
کرده بود و  یظ یغل شیجلف باشه....آرا نقدریا کردمی خورد...اصال فک نم  نیصدف فکم زم  افهیق

 یادی ز  انسبت شیهم آرا ایآروشا و رو نکهی...بااکرده بود ونینیش  یموهاش رو هم به طرز مزخرف
دکلته کوتاه هم تنش   هیدن....صدف دلقک خودشونو درست نکرده بو نیا هیاصال شب  یداشتن ول

نداشت....اصال   یبود که بود و نبودش فرق دهیهم پوش ریمانتو حر هیکرده بود و واسه حفظ ظاهر 
  سایگم پلیرو بزک کنه...نم  افشیلباس بپوشه و ق ینجوری اس ا هیکه الگو بق سی پل هیکه  ستیخوب ن

عقده   هیصدف شب  یحق داشتن ول هیبه خودشون برسن..نه اتفاقا اوناهم مثل بق  دیو نبا ستنیآدم ن
 ....کردی ها داشت رفتار م یا

گرفت و راه  یآرش رو به آروم  گهید یشد...آروشا هم بازو زونیرفت طرف آرش و از بازوش آو  ایرو
رو    نایس یزو هااز با یک یکنه  دیاز اونا تقل خواستیم رسرشی ....صدف هم که خنی افتادن سمت ماش

 گفتم  یکه بااخم ازش فاصله گرفتم و با لحن خشن  رهی و خواست دست منو هم بگ دیچسب

احمقا   نی و حاال مثل ا یبود یچقدر عقده ا  یدینشون م ی...کامال داری_بهتره حد خودت رو بدون
 ...یکنیم  یهرغلط یدار

...جمع کن خودتو  گهیو گفت:کوروش درست م دیکرد و بازوش رو از دست صدف کش  یهم اخم نایس
 داشته باشم... یا یمزخرفت،برخورد جد یرفتار ها  نیوگرنه اجبارم واسه ا
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 ....هیدنبال بق میرفت میبد  تیمات مونده اون اهم افهیبه ق نکهیهم بدون ا بعد

 ...میاورد یدمون نم خانوم رو دنبال خو قهیعت نیا شدیم یچ نایس گمای_م

..نگو  اسیچه با ح نیبب کردمیبود که فک م ری توو اداره سربه ز نقدریواال...کوروش بخدا ا دونمی:نمنایس
 بوده... یبود وگرنه شناگر ماهر دهیخانوم آب ند

 و ادامه بحث درمورد صدف مقدور نبود.... هیبه بق  دمینگفتم چون رس ی زیکردم و چ  یا خنده
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کنارش...ما سه تا هم   ای...آرش پشت فرمون نشسته بود و رومیو راه افتاد میشد نیسوار ماش  یهمگ
  شیآروشا و پ  نی برم توو ماش خواسی....دلم مادیخودش پشت سرمون م نیعقب...آروشا هم با ماش

 ...گهید شدی خب نم یاون باشم ول 

  ادهیهارو پارک کردن و پ نیحرف نزد...ماش یچک یا،هیبه جز صدف و رو یبه باغ مهمون   دنیرس تا
 ....میشد

طرف آروشا...با تعجب   دیبا سرعت از کنارمون رد شد و پر یک ی شد  ادهیپ نیآروشا از ماش  نکهیا هم
...دستشو انداخت دور آروشا و محکم به خودش  دمیرو د  نیاونطرف رو نگاه کردم که اون پسره شاه

پسره رو   ن برم او خواستمینامعلوم م لیتوو هم رفته بود و باز هم به دال  یفشارش داد...اخمام حساب
 محو کنم... نیزم  یاز رو

 ... یچه وضعشه..خرابم کرد نیا ید و گفت:روانرو از خودش جدا کر ن یبااخم شاه آروشا

 :دلم برات تنگ شده بود خب آروش...ن یشاه

 ...خل و چل... یاز دلتنگ یری نم  ی:آخآروشا

خوشم اومد و توو   یل یآروشا بهش محل نداد خ نکهیاز اون دور شد و اومد طرفمون...ازا عیهم سر بعد
صحنه روبروم چشمام چهارتا شد...چراغا   دنیا دکه ب میشد   یبه پا شد...وارد سالن مهمون  یدلم عروس
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اطراف بود و وسط هم رقص نور روشن بود و همه داشتن توو بغل   یکم  یلیخاموش بود و فقط نور خ
 ...دادنیهم قر م

مستن....آروم رفتم کنار   یحساب  دادینشون م نیو ا دنی خندیهم نشسته بودن بلند بلند م ییها آدم
 !!!!گهیکجاس د نجایآروشا و توو گوشش گفتم:ا

 مگه!!!!! یپارت ی...تاحاال نرقتهی:پارت آروشا

ذره  هی نجا یخب ا ی و گفتم:چرا چرا...ول  ستادمیصاف وا  عیسر دمیم یباز دارم سوت  دمیکه فهم من
 خونس..  وونهید

 ... یکنی ...عادت مم یبر ای:حاال ب آروشا

 ...میجدا شد  هیدست منو گرفت و دنبال خودش کشوند و از بق یک یهم توو اون تار بعد

 آروشا؟؟  یری_کجا م 

 ...گهی د میکه خوش بگذرون میاومد ی:مهمون آروشا

 برامون.... ارنیبار نشست و گفت ب  زیهم رفت کنار م  بعد

از خوردن فرار   تونستمیعمرا نم ندفعهیبودم....ا ستادهیگرد شده صاف سر جام وا یمن با چشما یول
 کنم...

 ....گهید نی بش  ای:کوروش ب آروشا

*"رو گذاشتن و  یدنیکنار آروشا نشستم...واسمون نوش یتکون دادم و رفتم صندل یسر یجی گ با
 ...زنی تا دوباره بر ستادنیوا

 !!!شه؟؟ینگاه کردم و به آروشا گفتم:*" بد نم کیها کوچ  وانیبه اون ل دیترد با

 :نه بابا چرا بد شه...بخور... آروشا

خوردم....گلوم سوخت و   عی*" رو برداشتم و سریدنیو نوش دمیکش یق ی..نفس عمگهینبود د یا چاره
 که آروشا بفهمه....   ارمی در ن یباز عیضا ادیکردم ز یسع  یاز بوش*"صورتم جمع شد ول
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و دوست   گرفت یم شی ...بدنم داشت آتخوردمیو من اجبارا م کردیها*" رو پر م   وانیمرد تند تند ل  اون
پشت دستش   یشونه ام بود رو برداشتم و بوسه محکم  یداشتم بلند بلند بخندم....دست آروشا که رو

  یه رقص نگا  ستیسر داد...معلوم بود که حال اونم مثل منه...به پ یزدم که اونم خنده بلند 
 ...کردیم کیواقعا آدم رو واسه رقص تحر گذاشته بود  یجیکه د یانداختم...آهنگ

  ستی وسط پ دمشیو بعد دست آروشا رو گرفتم و کش دمیبرداشتم و سر کش گهی*"دوان،یل هی
از کنارمون  ی....خدمتکاردمیخندی و بلند بلند م  میدادیآهنگ فقط خودمون رو تکون م تمیرقص...با ر

داد به من...خودش   وی کی دستش برداشت و  ینیس یرد شد که آروشا نگهش داشت و دوتا جام از تو
 حال بودم *" ..خدمتکار رفت....  ی..منم اونقدر ب دیسر کش عیرکه س

لباس هاهم  نیا یبدنش رو از رو یدور کمر آروشا حلقه کردم و چسبوندمش به خودم...داغ دستمو
 ..گرفتم.. یگردنش و گاز آروم یبردم و *" رو  نییپا اری اخت ی....سرمو بکردمی حس م

 کرد خودشو ازم جدا کنه...  یکرد و سع  یگوشم ناله آروم توو

برم که آروشا خودشو ازم جدا   شی پ  شتریزدم و خواستم ب شی شونیپ یرو یبردم باالتر و بوسه ا سرمو
جدام کرد...اصال توو حال خودم نبودم و فقط   تی جمع  نیو از ب  دیکرد و همونجور که *" دستمو کش

حس اصال مثل   نیکه دوسش دارم...ا فهممی م ی*"االن ول دیغل کنم...شارو آروشا رو ب خواستمیم
 و ناآروم...  قرارمی که واسه بودن آروشا ب یحس ناب تره...جور نی...ا سیحسم به سحر ن

توو بغلم و خواستم  دمشیکش میبود ستادهیکه وا ییو بدون توجه به جا  دمیرو کش دستش
 ... نجایببوسمش که با خنده ازم جدا شد و گفت:آروم زشته ا

 یو بوسه ا  واریاونجا...در رو بستم و محکم کوبوندمش به د یاز اتاق ها یک یداخل  میهم رفت بعد
 ..صورتش زدم  یرو

 ..زدم   یزیبردمش سمت تخت و هولش دادم ... سرمو بردم سمت گردنش و بوسه ر 
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 نگاه کردم و آروم گفتم:آروشا...  چشماش به

 گفت... یهوم یخمار با

 _آروشا من.... 
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                        آروشا

 شدم و منتظر موندم تا حرفش رو بگه... رهیخ  ازشیپرن  یچشما به

 :آروشامن... کوروش

 میهول شد  مینداشت وی در باز شد و ماهم چون انتظار ورود کس دفعهیحرفش کامل نشده بود که  هنوز
 ....ن ییو افتاد پا  یقسمت از روتخت  هیکرد به  ری و کوروش خواست  بلند شه که پاش گ

دهنش   یو ه  کنهی گرد شده به ما دوتا نگاه م یبا چشما  نایس دمیخشم به طرف در نگاه کردم که د با
 ... ادیازش در نم  ییصدا یول شهیباز و بسته م یمثل ماه

که هم حس و حالمون رو پروند و هم  کردمی م یگلوله توو مغزش خال  هیداداش کوروش نبود االن  اگه
 نذاشت کوروش حرفش رو بزنه..... 

 بود و بلند شدم لباسام رو درست کردم...  دهی پر کمی از سرم  یمست

 ...اومد طرفمون  تی ود در رو بست و با عصبانکه انگار تازه به خودش اومده ب نایس

 ... نیکنیم کاری چ نیمعلوم هس دار چی:شما دو تا هنایس

 ...یحاال گذشت و تو خرابش کرد میکردی _هرکار که م

 کوروش رو گرفت و بلندش کرد.... یبازو ری بهم رفت و بعد ز یغره ا چشم
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 نبودا... نی:اقا کوروش قرارمون انایس

تکون داد  یتاسف سر یاز رو نایکه هنوزحالش خوب  نبود*" فقط با خنده سر تکون داد.....س کوروش
 برداشت و به زحمت رژ*" رو پاک کرد... زیم یاز رو  یو دستمال کاغذ

 لبم.... ی رو دم یرژ برداشتم و کش هیکه توو اتاق بود  ی توالت  زیم یکردم و از کشو زیصورتمو تم  منم

درهمش اومد روبروم و گفت:کجا   یکه همون موقع آرش با اخم ها میرفت  ونری از اتاق ب ییتا سه
 ...یبود

 ...م یخوردیم  یدنی_با کوروش نوش 

  گمیراحت شد که راست م الشیخ  دیکوروش رو د یحالت ها   یبه کوروش انداخت و وقت ینگاه
 .... ایرو  شیتکون داد و رفت پ یسر

 خونه؟؟ میبرگرد  شهینم  سی:کوروش حالش خوب ننایس

 ....میبر امیفکر کردم د بعد گفتم:بصبر به آرش بگم..ب  کمی

 ... یایتا ب اطی توو ح می ری :باش پس ما منایس

 _باش...

..اولش غر زد که  خونه   مشیبریم  نایو با س   ستیآرش و گفتم که کوروش حالش خوب ن شیپ رفتم
مانتو و شالم رو از خدمتکار گرفتم و   عیسر....گهیشد د یخب راض  یول  نایبمونم و ا  دیبخاطر معامله با

...در رو باز  ن که اون دوتاهم اونجا بود نمی ....رفتم سمت ماشرونیزدم ب  عیسر نتمیبب   نیشاه نکهیقبل ا
آدرسا رو   نایس نکهیخب بخاطر ا ینداشتم ول یعقب....حال رانندگ یصندل  میکردم و کوروش رو گذاشت

 کنارم نشست....  ناهمی اجبارا نشستم پشت فرمون و س ستیبلند ن
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خب بدون کوروش دلم  یبود ول11و به سمت خونه رفتم....هنوز ساعت رونی سرعت از باغ زدم ب با
 بمونم...  ی توو اون مهمون خواستینم

بردن اتاقش  از نگهبانا  یک ی به زحمت کوروش رو که حاال خوابش برده بود رو با   نایم،سیدیکه رس خونه
 برم داخل اتاق...  تونستمینم  نکهیا یعنی نی...اومد ین رونی و خودش هم رفت داخل اتاق و ب

رو پاک   شمیعوض کردم و آرا یباال انداختم و رفتم اتاق خودم...لباسام رو با لباس راحت یا شونه
 کردم....

تخت نشستم  یتم اتاقم....رورو برداشتم و برگش  شیاتاق آرش لب تاپ و مدارک معامله چند روز پ از
پوشه مدارکمون   یکردن اطالعت معامله تا تو  پیو لب تاپ رو باز کردم....شروع کردم به تا

 بفرستمش... 

 ________________________________ 

                      کوروش

  هی نایزدم بلند شدم و نشستم...چند بار با بهت پلک زدم بعد متوجه شدم که س  خی  نکهیحس ا با
 صورتم.... یکرده رو یخال  خ یپارچ آب 

 !!!!نا؟؟یبود س یچه کار نی_ا

  نجایا  ی...تو اومدیکنی م کاری چ یدار یبگ دیرو از سرت پروندم....تو با  یجی :من فقط *" و گنایس
 مامو...

داخل اتاق    یها نیزد...احمق شنود ها و دورب  شیشونیبه پ یدهنش رو گرفت و ضربه ا یجلو عیسر
رو فراموش کرده بود...دستم رو گرفت و کشوندم داخل حموم...آب رو باز کرد و بعد رو بهم  

...تو  یاریتوو اون مغزته...چرا حالت خوب  نبود*" که سر از تخت در ب  یگفت:کوروش توروخدا بگو چ
 عشق و حال.... نکهینه ا  تیمامور جانیا یاومد

اومد...اون  نایبه آروشا بگم دوستش دارم که س خواستمیهس که م ادمی نمیو ا  ادمهیاتفاقات  همه
که توو وجودم هس رو   ینی ریحس ش نیآروشا رو دوست دارم...ا یراست یحالتام *"نبود...من راست

 ... سی ...آروشا خالفکاره و من پلیشناختم ول 
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  دمی...از سرما لرزرشی رو باز کردم و رفتم ز خیتلخ قلبم به درد اومد...آب  قتی حق  نیا یادآوری نیباا
 آورد.... رونمیآب ب  ری و از ز دیبا حرص دستم رو کش نای...س دمیکنار نکش یول

رو از سرت   ی دختر بشعاشق اون  نکهیحواست رو جمع کن و فکر ا کنمی:کوروش خواهش منایس
 رفت و در رو محکم بست...  رونی کن وگرنه اجبارم گزارش بدم....بعد هم از حموم ب رونیب
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...خودمو خشک کردم و رونیدوش کوتاه گرفتم بعد هم از حموم رفتم ب  هی رو در آوردم و  لباسام
خواب آروم و راحت داشتم...از اتاق رفتم   هیبه  ازین یو حساب  کردی ....سرم درد مدمیلباسام رو پوش

 رگوشهخونه ه نیا گهید ینبودن...حاال وقتا چکدومشونیو هرچقدر دنبال خدمتکارا گشتم ه رونیب
 ...سی ن چکسی ه خوامیقرص م هیبود االن که من  ستادهینفر وا هیاش 

فته بود که خدمتکار  بودمش و آرش گ  دهیدختره اومد داخل خونه...قبال د هی باال که  رفتمیم داشتم
 ...ن یقرص بهم بد هی شهی خانوم م  دیرفتم طرفش و گفتم:ببخش عیمخصوص آروشاس...سر

لرزون نگاهم کرد....نه تنها چشماش بلکه کل بدنش داشت   یترس برگشت طرفم و با چشما با
اش   افهیاس....ق گهید زیلرزشش واسه چ ای دهیاز من ترس یعنی..با تعجب بهش نگاه کردم دیلرزیم
  رمعتاد خدمتکا  هیاخه چرا آروشا خواسته  یکه معتاده ول دادیشده اش نشون م  رهیت  یبود و لبا اهیس

 بشه...  شیشخص

چشمام    یاز جلو عیگفت و سر  یآروم  دیخودم بودم که اون دختر ببخش جیگ یتوو حال و هوا من
 محو شد... 

بهش   تونستمیعمرا نم  ویکی نیا گهیداشتم که د الیباال انداختم...اونقدر فکر و خ یشونه ا الی خیب
و چند تا تقه به در زدم   دمیکش ی ق ی...نفس عمستادمیاضافه کنم....رفتم باال و پشت در اتاق آروشا وا 

 ...و با بله گفتنش در رو باز کردم و رفتم داخل 

 _سالم...
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 ...ی دیفکر کردم خواب...یزد و گفت:خوب  یمن لبخند دنیآورد و با د رونی از لب تاپ ب سرشو

 _سردرد دارم نتونستم بخوابم... 

 ...یخوردی قرص م هی:خب آروشا

 تو... شیازش..اومدم پ  رمی نکردم که قرص بگ دای پ ویچک ی ه نیی...پا نجایاومدم ا نی_واسه هم

 گفت و از جاش بلند شد...  ییآها

 برات.. ارمیقرص ب  نییمن برم از پا نی:تو بشآروشا

 .. ی_باش مرس

 زد و از کنارم رد شد و رفت...  یلبخند

  یمختلف ول یها لهیبود و پر وس یاتاق نگاه کردم...اتاق بزرگ واریمبل نشستم و به در و د یرو
 ساده....

 شدیم دهید  نجایبه راه پله ها که از ا یتخت افتاد....صفحه اش باز بود ..نگاه  ی به لب تاپ رو چشمم
  نیدورب شونی شخص  یتوو اتاق ها  نایسخت نبود که ا صشیخ انداختم و آروم رفتم سمت تخت...تش

 ...زارنینم
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صفحه   نی سخت نبود که بفهمم ا ادیز نیاومده بود و ا پی صفحه تا هیبود که  یپوشه خال  هی داخل
 .... یکه رمزش رو بزن شهیپر م  یوقت

 خوانیهست که نم  یاطالعات مهم نجایا یعنیپوشه گذاشتن  یرو رو ده یچی ورود پ نیا یوقت
 بهشون آسون باشه... یدسترس
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نصف اطالعات چشمام گرد   دنیانداختم...با د  یکه پاره شده بودن رو برداشتم و نگاه یتا کاغذ چند
  نایچرا پاره کردن ا ی....ول میکه ما دنبالش هیمعامله اس و از همون مدارک هی اتیی که برگه جز نیشد...ا
 رو!!!!!

مثل قبل گذاشتم و  ویهمه چ عیداد؛سریآروشا که خبر از اومدنش م یتق تق کفش ها یصدا با
 مبل نشستم... یبرگشتم رو

قرص داد دستم و خودش هم  هیآب و  وانیبعد آروشا اومد داخل اتاق و در رو بست...ل قهیدق دو
 ...کردم و قرص رو خوردم یکنارم نشست...تشکر

 ...ستمیشب ن  :کوروش من فردا تاآروشا

 ؟؟ یری _واقعا!!کجا م

 بگم که... خواستمیانجامشون بدم...فقط م دیکار عقب افتاده دارم..با کمی :آروشا

 هم سکوت کرد و فقط زل زد توو چشمام.... بعد

 آروشا؟؟  یبگ  یخواستیم ی_چ

 ...شهی_دلم برات تنگ م

  شدیکرد...کاش م شتریرو ب توو وجودم   نیریتر کرد....حس ش  وونهیرو د وونمیحرفش قلب د نیباا
و تاابد واسه   رونیب  ارمشیب  یباز  نیاز ا شدیاالن بغلش کنم و محکم به خودم فشارش بدم...کاش م

 خودم نگه دارمش.... 

موهاش زدم وگفتم:خب منم   یرو یسمت خودم...بوسه ا  دمشیانداختم دور شونه اس و کش دستمو
 باهات؟؟  امی...منم بشهیدلم تنگ م

 ...شهی...بعد هم هول زده گفت:نه نمدیحرفم حس کردم نامحسوس لرز نیباا

کار واسم  نی نگفتم...توو سکوت موهاش رو نوازش کردم...چقدر ا یزیچ یکردم از حالتاش ول  تعجب
طبق عالقه  چوقتی سرنوشت ه  نیکه ا فیح یانجام داد ول شتریب نیاز ا شدی لذت بخشه...کاش م

 من رقم نخورده.... 
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 دمیکش یا ازه ی آروشا انگار حاال حاالها قصد خواب نداشت...خم یول  شدیم داشت گرم مخود یچشما
 و خودش رو ازم جدا کرد...  دیخند زیکه ر

 ..ادیخوابت م  ی:پاشو برو بخواب معلومه حسابآروشا

 ؟؟ یخواب ی ...تو نمادی_اوهوم ناجور خوابم م 

 ...خوابمیکار دارم تموم شه منم م کمی:چرا آروشا

 ... ری شدم و گفتم:باش پس شب بخ بلند

 :شب خوش... آروشا

 خوابم برد...  دینکش  هیو به ثان  دمیتخت دراز کش یزدم و برگشتم اتاق خودم....رو  یکمرنگ  لبخند
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                         آروشا

انگار هنوز همه خواب  ی....ساعت ده صبح بود ول رونیرو مرتب کردم و از اتاق رفتم ب  لباسام
نداشتم و امروز کال   یرفتم...حوصله رانندگ  رونی از خونه ب عی...چند لقمه صبحونه خوردم و سربودن

 کنم.... یرو ادهیپ خواستمیم

هم  یو بعد  اوردمی م ویک یدخل  دیبود که با  نیکارم ا  نیرو کردم...اول  ادهیبه قدم زدن توو پ شروع
و گفت من   رهی تولد دو نفره بگ هی ایواسه رو خواستی ...مدادمیآقا آرش رو انجام م یسفارش ها

 ...هووووف...دنیلو م ا یکاراش رو انجام بدم چون خدمتکار ها به رو

جنوب   با یمحله تقر هی...دادمیکارم رو انجام م دیکه با یبه اون محله ا دمیراه رفتم تا رس  یساعت چند
 ...خورهیمنطقه نم  نیلش زده بودم که فکر کنم اصال به ا  پیت هیشلوغ... یل یشهر بود و خ
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  رهی بهم خ  زدنی در نشسته بودن و حرف م یکه جلو ییکوچه که به محض ورودم زن ها هیداخل  رفتم
ضوال رو اصال نداشتم...برگشتم با اخم ف نیشدن و شروع کردن پچ پچ کردن...هوووف حوصله ا

حرفا   ن یپررو تر از ا یلی خ نایخودشون رو جمع کردن...نه ا  کمینگاشون کردم که فقط  یوحشتناک
و داد مشغول  غیشدم و به راهم ادامه دادم...بچه ها با خنده و ج  الشونی خی....برفتنی و از رو نم نبود
 بچگونه اشون غرق شده بودن.... یا ی بودن و توو دن یباز

توو   ینجوری رو تجربه کنم...ا یدوران بچگونه ا نیهمچ تونستمی...کاش منم مشدیم میحسود بهشون
 ....یکنم ول  یخودم باز  یکنم و با همسن ها ی کوچه ها خودمو خاک

با سر  شدم و  گهیکوچه د هی...وارد رونیکردم فکر گذشته رو از ذهنم بندازم ب  یو سع  دمیکش یآه
 حواسم رو جمع کرد....   یغیج یکه صدا رفتمی داشتم راه م نییپا

  یینبود و صدا انگار از پس کوچه جلو یزیچ نجا یباال آوردم و اطرافم رو نگاه کردم...ا سرمو
  یها کلیبهتره بگم مرد با ه ای...آروم رفتم اون سمت و داخل کوچه رو نگاه کردم....سه تا پسر ومدیم

خونه   در یزن هم جلو هیکنن... نشی داشتن به زور سوار ماش یگرفته بودن و سع دختر رو هیگنده،
 که دخترش رو ول کنن...  کردی قلبش گذاشته بود و ناله م یافتاده بود و دستش رو رو

چرا دلم واسه اون مادر و دختر   دونمیجدا از اون نم  یاز اون مردا سوژه من بود ول یکی
 ...یل یشدم من خ بیغر بی عج دایسوخت...جد

که اون  دنی قدم هام رو شن  یسمتشون...انگار صدا دمییو دو  دمیدست کش میخود یب  یاالیفکر و خ  از
 ...دختر رو ول کردن و برگشتن سمت من 

 ...نیکن یم  یچه غلط نی_دار

 فقط نگام کرد..  ش یاشک یون دختر با چشماخنده و ا  ریمن زدن ز دنیسه تا مرد با د هر
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 یرو توو دستم گرفتم و با قدم ها میب یج یدست کم گرفتن...چاقو یل یسه تا لندهور انگار منو خ نیا
 آروم رفتم سمتشون...

حاال شدن دو  یول  میبود یحور هی ...ما دنبال کرمت رو شکر  ایاز همون احمقا با خنده گفت:خدا یکی
 تا....

  دیرس میقدم هیبه   یمنفورش زدم و وقت افهیبه ق یاش اومد سمتم که پوزخند هیهم با لبخند کر بعد
  عیسر یل یو خواست دست بزنه بهم،چاقو رو باال بردم و محکم فرو کردم توو شکمش بعد هم خ

  ی...اون دوتانیاد زمو افت دی از درد کش یادی...فررونیب  دمیتوو دهنش زدم و چاقو رو کش یمشت
کردن و همون سوژه مورد نظر با   یصحنه اخم  نیا دنی که تازه حواسشون جمع شده بود با د گهید

 کرده دختره احمق...  یزمختش گفت:چه غلط یاون صدا

بدون شکنجه بکشمش و از اسلحه هم که االن  شهیشد که نم  فیسمتم..هووووف ح بدیهم دو بعد
گرفتم و ماهرانه انجامشون  ادی که به اجبار  یاز حرکات رزم  دیاستفاده کرد...پس با شهینم
زدم   یحرکت فرو کردم توو پهلوش و لگد محکم  هیتوو دستم رو با  یخون یکنم...چاقو دم،استفادهیم

راحت تکون   ذاشتیدستام رو گرفته بود و نماز پشت محکم  یکی بهش...چون حواسم جمع نبود اون 
 بخورم...

 ...مشت محکم زد توو صورتم  هیاومد  رونیب  دیکش ادیلندهور چاقو رو از پهلوش با فر اون

 شده بودم و کم مونده بود که منفجر شم...  یعصبان  یحساب 

چوب  هی با  عیبه صورتم زد و خواست چاقو رو فرو کنه توو شکمم که اون دختره سر گهیمشت د هی
 محکم زد توو سرش... 

سمت   دییخونش به جوش اومد که دستام رو ول کرد و دو  یکه دستام رو گرفته بود انگار حساب یمرد
....خون توو دهنم رو تف کردم  دی به صورتش زد و موهاش رو محکم کش  یمحکم یلیاون دختر....س

توو  ولهگل هی و   دمیکش رونیتحمل کنم...ُکلتم رو از پشت کمرم ب  تونستمینم نیاز ا  شتریب گهید رونی؛ب
 سرش زدم....

شدن...از  رهی زدن و ناباور به جنازه اون خ  یغیو اون دختر و مادرش ج  نیجونش افتاد زم  یب جسم
 ... شنیجمع م  نجایگلوله مطمئن بودم که االن مردم ا یصدا
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سمت اون دختر و دستش رو   دمییم بعد هم دوآوردم و به صورتم زد رونی ماسک از کوله ام ب هی
 گرفتم...

 نجاس؟؟ ی_خونتون ا

و هولش دادم توو خونه و   دمیسرش رو تکون داد...دستش رو کش ختیریاشک م صدایکه ب همونجور
که دختره دست زده بود  یبه مامانش هم کمک کردم بلند شه بره داخل...خودمم چاقو واون چوب

 ....ل خونه اونا بهش رو برداشتم و رفتم داخ

  یباز جیگ ینجوریهم نایو ا نجایبرسه ا سیبودن...اگه االن پل ستادهیمثل مجسمه وا اطیتوو ح هنوز
بردمشون داخل خونه...در رو قفل کردم و همه پرده ها رو   دمشونی...کشرهیلو م یکه همه چ ارنیدر ب
 قطره خون هم روش نموند...  هیکه  یشستم جور ی...چاقو و چوب رو حساب دمیکش

 ش؟؟ یشد و آروم لب زد:چرا کشت رهی ...دختره بااشک بهم خششونیاونا و نشستم پ شیپ برگشتم

 رو...  یو زار هیگر نی...پس بس کن اکشت یاون ما رو م کشتمشیدخترجون اگه نم نی_بب 

 و گفت:اصال شما چرا اسلحه همراهته!!! دیبه صورتش کش  یدست مامانش

 اتفاق افتاد...  نیکه ا نجایاومده بودم ا تیمامور هی...واسه می_اووممم خب من مامور مخف 

 ؟؟ یس یشما پل یعنی+ 

 _بله...

 

#part72 

 

 ..که کار ما بوده  میبگ  سیبه پل  دی+در هرصورت دخترم ما با

 ...گمیلو بره من خودم بعدا به مافوقم م تمیهو دی_االن نه...نبا
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صورتش رو پاک   یرو یشد...دختره اشکا الیخی نگفت...خوبه حداقل ب یزیچ گهیتکون داد و د یسر
 ...ی ..ممنون کمکمون کردانامی کرد و گفت:من ک

 ... کنمی_منم آروشام..خواهش م

و   نیخب ا  یروشه ول کو هیته چهره اش شب کردمیبانمک شد...حس م  یلیخ  افشیزد که ق  یلبخند
 بهم دارن اخه....  یکوروش چه ربط

 ...رو کردن  نکاریا مییما تنها دنیکه د ایعوض نی...اتهی...االن مامورسهی:داداش منم پلانا یک

 نداره اصال.... تی انگار امن  نجای...ان یبکن  یفکر هی_بهتره 

 :اوهوم.... انا یک

...چندبار هم در خونه رو زدن که به زور  سی اون اطراف ن یس ینشستم تا مطمئن بشم پل یساعت چند
رو کنترل کردم نرن در رو باز کنن...از بس توو اون چند ساعت به سئوال هاشون جواب دادم  نایا

  روسردرد ها نیا دیبا شهیسردرد گرفتم....واقعا خوبه که من دوست همجنس خودم ندارم وگرنه هم
کردم و   یبلند ط  یرو با قدم ها  ابونی.تا سرخ رفتم.. رونی کردم و از خونه ب ی...خدافظ کردمی تحمل م

خونه  یلباسام رو هم عوض کنم ول  دیگرفتم و گفتم بره به پاساژ مورد نظرم...با یبعد تاکس
  هیدست لباس واسه خودم بخرم و عوض کنم بعد برم دنبال بق هیاول برم  دیبرم...با خواستمینم
 ام.. کار

 هیرفتم داخل... دمیمغازه که د ن یرفتم داخل...اول  عیرو حساب کردم و سر هیکرا  دم یپاساژ که رس به
رو برداشتم و دادم به فروشنده که  میقبل یمانتو و شلوار برداشتم و رفتم اتاق پرو تنم کردم....لباسا

که   یاومدم و رفتم سمت جواهر فروش رونی ...بعد حساب کردن پولش از مغازه بلونیبزاره داخل نا
سرخ داشت رو   اقوتی با  یکم  ناتی که تزئ د یطال سف سیسرو هی....طبقه سوم پاساژ بود 

که آرش خودش از قبل سفارش داده بود رو هم گرفتم از پاساژ رفتم   یی...لباس هادمیخر
آوردمش...آرش بود  رونی و ب دیلرز بمیتوو ج می...گوشادی ب  یتاکس هی تا ابونیکنار خ ستادمی...وارونیب

 ...گرفتیکه تااالن کردم رو م ییکارا که داشت آمار 
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حس کردم توهم زدم...چند بار سرمو تکون   دمیکه د ی زیدادن به آرش بودم که با چ  حیتوض  درحال
مگه کوروش   کنهی م کاری چ نجایا ...اونیبود...خسرو پناه  ینه واقع  یدادم و دوباره نگاه کردم ول

 نگفت که رفته...

 

#part73 

 

که همراهش   یو زن   یچند تا عکس از پناه عیرو آرش قطع کردم...سر ویگوش یحی توض چیه بدون
 میعاشقانه بهش تقد ینگاه ها یبود و پناه یتعجبم داشت که اون زن چادر یبود گرفتم...جا

 ...گهید ومدی...واقعا چشمام داشت در مکردیم

حوصله   گهیگرفتم...د یتاکس هیجلوتر  ابونیاز اونجا دور شدم و چند خ عی که گرفتم سر  عکسامو
 ... گفتمیخونه و به آرش م رفتمی م عیسر دی...بازای چ نجوریشاپ و ا ی نداشتم برم دنبال کاف 

 ردم... شاپ رو به اون سپ  یرزرو کاف یزنگ زدم و کارا نیشاه  با

توو خونه...بدون توجه به  دم ییرو حساب کردم و دو هیکرا  عیخونه و سر  دمیساعت رس  مین بعد
 رفتم باال و خودمو انداختم اتاق آرش...  عیتعجب نگهبانا و خدمتکارا سر

 من تعجب کردن...  یو با ورود ناگهان  کردنیو کوروش هم اونجا بودن و داشتن با لب تاپ کار م  نایس

 !!مگه کارات تموم شد!!!!؟؟یکن ی م کاریچ  نجای:آروشا تو اآرش 

 باهات دارم...   یمهم یلی انجام بده...آرش کار خ نیرو سپردم شاه هیبق ی_نه ول

 کار؟؟ ی :چآرش 

 .. ای_پاشو ب

که   نجایشد...خب ا رهی ...آرش هم دنبالم اومد و منتظر بهم خرونیاز اتاق رفتم ب  عیهم خودم سر بعد
در آوردم و عکسا رو به آرش   موی اتاق خودم...گوش  میو رفت دمیدستشو کش نی بگم بخاطر هم  شدینم
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پس    هرفت رانی...آرش مگه بچه هاش نگفتن که از ادمیرو جلو در پاساژ د  ینشون دادم:من پناه
 زن محجبه... هیتازه اونم با  کردی م کاریاونجا چ 

 شد...  رهی ازم گرفت و با دقت به عکس خ ویکرد و گوش  یاخم آرش

 وسط دروغه... نیا یزیچ هی کنم ی _آرش من حس م

 و عکسا رو واسه خودش فرستاد...   دیاز زل زدن به اون عکس دست کش باالخره

 ...نگران نباش....هیچ  انیجر ی به زود میفهم ی :مآرش 

 گفت:  رونیبره ب  نکهیداد دستم و رفت طرف در...قبل ا مویهم گوش بعد

 ...ی گینم  یچی هم ه ای...به رومیرو بفهم  هیباهاشون تا اصل قض شهی:آروشا رفتارت عوض نمآرش 

 _باش...

 عصر بود... 6...ساعتو به ساعت نگاه کردم  دمیکش یق یو در رو محکم بست...نفس عم  رونی ب  رفت

 گشنم بود...  یلینخورده بودم و خ  ناهار

 گوشه تا بعدا بدم به آرش...  هیها رو گذاشتم   دیرو عوض کردم و خر لباسام

 بخورم....  ارم ی ب ری گ یزیچ هیتا   رونیدست و صورتمو آب زدم از اتاق رفتم ب نکهیا بعد

 

#part74 

 

نگاه نکردم و االن   ونیزیوقت بود که تلو یلیدم و رفتم توو سالن نشستم....خخوردن غذا بلند ش  بعد
 بهش بزنم...  یسر هیبهتره   یکاری از ب

  ونیزیبه تلو الیخیشبکه خبر نگه داشتم و ب  ینبود...اجبارا رو یخبر چیه یول  کردمی ها رو رد م کانال
 زل زدم....
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 ..دور کمرم حلقه شد  یکه دست کردمی فکر م دیجد یبه وارد کردن اسلحه ها داشتم

 کوروش اومده کنارم نشسته و دست انداخته دور کمرم... دمیتعجب به کنارم نگاه کردم که د با

 اصال... دمی ...نفهم یاومد ی_تو ک

 ...ینبود ایدن نی:انگار توو اکوروش

 ... کردمیفکر م  یموضوع هی_اوهوم داشتم به 

 ؟؟ی:چه موضوع کوروش

 رون؟؟ ی ب میباهم بر یای.کوروش امشب م.س ی مهم ن یچ ی_ه

 :کجا؟؟ کوروش

 ... میدور بزن نیبا ماش کمی  می_بر

 :باش...کوروش

لبخندم بزرگتر شد....شاهکار   دمیکه د یزیکه با چ  ونیزیزدم و برگشتم سمت تلو یکمرنگ  لبخند
 دنبال قاتله...  س ی پل گفتیو م دادیصبحمو داشت نشون م

  الی خیب دم یدرهمش رو که د یکنم ول  فیصبح رو براش تعر  انیکوروش نگاه کردم و خواستم جر به
 شدم...بلند شدم وگفتم 

 باال حاضر شم...توهم پاشو آماده شو...  رمی _کوروش من م

 ... ونیزیزل زد به تلو  شتریتکون داد و با دقت ب یسر فقط

مانتو  هی....کردم و موهام رو محکم بستم  یصرمخت  شیباال انداختم و برگشتم اتاقم...آرا یا شونه
و  چییآماده شدم و بعد برداشتن سو عیبرداشتم...سر ممی بلند تنم کردم و شلوار و شال مشک  یزرشک

 رفتم...  رونی از اتاق ب فمیک

  شهی....پشت فرمون نشستم و شادیتا کوروش ب نی*"برداشتم و رفتم توو ماش شهیبار دوتا ش  زیم از
خرابه...چند   یلیحالم خ  کنمیمست شم....حس م خواستمیعقب...امشب م  یاشتم صندل ها رو گذ
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رو   لشیدل  یکه نگرانه ول دیفهم  شدیم یدرهم نبود ول  گهیکوروش هم اومد...د نکهیگذشت تاا قهیدق
 ... دونمینم

 سمت شاگرد رو باز کرد و نشست...  در

 ... یببر یخوایما رو کجا م  نمیبب فتی :خب آروشا خانوم راه بکوروش

 

#part75 

 

 گفتم و پامو گذاشتم رو گاز....  یا باشه

بار بود که  نی اول ادیم ادمیکه   یی...تا جامیرو گشت ابونایپاساژا و خ  یشب با کوروش کل یآخرا تا
اخم کنم و همه رو عذاب  شهیمثل هم خواسی....خوشحال بودم و دلم نمدمیخند یاز ته دلم م نقدریا

 ..بدم.

هم که بودن همسن و   یبام....خلوت بود و همون چندنفر میو رفت میشام رو هم خورد11ساعت 
 خودمون بودن...  یساال

لبه پرتگاه  یها یصندل یرو  میرفت  نیماش یها*" رو برداشتم و بعد قفل کردن در ها شهیش
 ....مینشست

 :آروشا... کوروش

 _هوم..

 ؟؟ یبخور یخوا ی:اونا رو مکوروش

 ؟؟ یخوری_آره...تو نم 

 راحت بخوابم..  تونمینم رمیگی:نه قبال که بهت گفتم دوست ندارم شبا بخورم...سردرد مکوروش

 _باش...
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  ادمیهمه غم هام باز   دفعهیچرا  دونمی....نمدمیرو باز کردم و سر کش  شونیکیهم در  بعد
 ... ومدهیهم به من ن شب خوش بودن هی....انگار کنهیم  ینیاومده....بازم بغض توو گلوم سنگ

  دهی....انگار اونم فهمکردی فقط منو بغل کرده بودم و آروم کمرم رو نوازش م یحرف  چیبدون ه کوروش
و بدون   دمی رو دوباره باال کش  شهی آرومم کنه.....ش ینجوریا خواستیکه م سی بود که حالم خوب ن

 ....دمیتوجه به سوزش گلوم همش رو سر کش

شکست....داغ شده بود*".فازم غم بود و   نیکه بخاطر برخوردش با زم  نییرو انداختم پا یخال  شهیش
دلم   دیرو بشکنم تا شا  یبغض لعنت نیا خواستیلبخند بزنم....دلم م یحت تونستمیوجه نم  چیو به ه

مرد  هی....دمسرمو برگردوندم و اونطرف رو نگاه کر یبچه ا هیگر ی....با صدارهی آروم بگ کمی  ینجوریا
 ..کردنیبودن و نگاه م ستادهی....مردم هم فقط وادادیو بهش فحش م  زدیدختر بچه رو م هیداشت 

زده ام   خینبود به دادم برسه افتادم....قلب سرد و  یو کس خوردمیکه کتک م ییخودم و لحظه ها ادی
باالخره از چشمام    یمچاله شد...قطره اشک ادیبار بعد چند سال درد گرفت....از شدت غم ز  نیاول یبرا

 .... دیچک

 بلند رفتم سمت اون مردک ..*".. یکوروش رو از دور خودم باز کردم و بلند شدم با قدم ها دست

...از  نیو ضعفش افتاد زم ی....بخاطر الغردمیاش رو از پشت گرفتم و کش قهی  دمیاون مرد که رس به
بکشم و مثل   ادیفر تونستمیبه صورتش....نم یبهش زدم و مشت یاش معلوم بود معتاده....لگد افهیق

  واهمه آدم رس نیا شی و پ  شکستی لوم مبغض توو گ گفتمیکلمه م هیخودش فحش بدم....چون اگه 
 ....شدمیم

 

#part76 

 

 رو در آوردم و خواستم بزنم توو گردنش که کوروش از پشت دستم رو گرفت  میبی ج چاقو

 .... رسنی...اونا خودشون حسابش رو م ادیب  سی ...زنگ زدم پل:آروشا بس کن کوروش

 اون مرد بلندم کرد... یو از رو دینگاهش کردم که دستم رو کش دیترد با



 زده  خیعشق 

135 
 

کرده بود  میپسره قا  هیو خودش رو توو بغل   دیلرزیبه اون دختربچه که از ترس م ینگاه
نشستم....کوروش   نی رد شدم و رفتم داخل ماش نشونیاز ب  تیانداختم....بعد هم بدون توجه به جمع 

د اومد سمت راننده نشست و راه افتاد....از اونجا که دور شد  به چندتا پسر گفت و بع یزیچ هیهم 
حالم گفتم:خونه نرو کوروش...حالم خوب   یو ب نی غمگ یگرفت که با صدا شیخونه رو پ ریسم
 ... سین

 هیو بعد هم توو  دیبا سرعت آروم چرخ  ابونا یتوو خ یساعت هیتکون داد و سرعتش رو کم کرد.... یسر
 گوشه پارک کرد.... هیرو   نیکوچه خلوت ماش

از   زیلبر  یصدا دنیحالت و شن نیا دنیباور کن د ی ..ولسیحالت خوب ن  دونمی:آروشا مکوروش
بهم  یخوایاون دختر خشن رو ناراحت کرده....اگه م ینجوریا ی...چکنهیم وونهیبغضت منو د

 ....یآروم شد ینجوریا دیبگو...شا

حرف    یکیداشتم با  ازیبه سمت مخالف کوروش چرخوندم و اجازه دادم اشکام ببارن...آره من ن سرمو
 بهتر از کوروش که شده آرامشم.... یدردام رو بگم...چه کس یک یبزنم....به 

 ... کنهیداغون م ینجوریدختر خشن رو ا نی...گذشته اکنه ی _گذشته ناراحتم م

برگردم و به چشماش نگاه   نکهیو نوازش کرد....بدون ا دستم ر  یگرفت و با شصتش آروم رو دستمو
 کنم توو همون حالت گفتم...

شرکت   هیمردن....بابام و عموم  یسوز شی آت هیسالم که بود مامان و بابام و عمو و زن عموم توو 6_
باهم  یخوب بود ومن و آرش هم حساب مونی...وضع زندگکردنی داشتن و باهم کار م کیکوچ
برنگشتن...من و آرش   گهیو د رونیرفتن ب  یکار هیروز خانواده هامون واسه  هی...میبود یم یصم
...دو روز گذشته بود و ما تموم اون دو روز توو  میکن کاری چ دیبا میدونست یو نم میبچه بود موندوتا

مامان و باباهامون ما رو تنها گذاشتن و معلوم   نکهیاز ا  میدیترسی...ممیکردیم هیو گر میخونه تنها بود
خانواده هامون  مید....روز دوم بود که زنگ در رو زدن...ما که فک کرادیسرمون م ییچه بال سین

روبرو    پیو خوشت  انسالیمرد م  هیاونا،با  یبه جا یسمت در ول  میدییدو یبرگشتن با خوشحال
خانوادمون برگردن از ما   یکرد و گفت که قراره تا وقت ی...اون خودشو دوست عموم و بابام معرفمیشد

مدرسه رفتن ما   یخودش و کم کم شروع کرد آموزش دادنمون...به جا  شیمراقبت کنه....ما رو برد پ
 ادی  یرزم  یو ورزش ها یراندازیکه ت  کردیو اجبارمون م  فرستادی خونش م ین یرو توو سالن تمر
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  کیاشتباه کوچ هیکه اگه  اوردیواسه آموزش درس برامون م یخشن و وحش  ی...معلم هامیریبگ
 زدی کتکمون م رروزساخت....ه ی...از ما دوتا بچه سرد و وحشمیخوردیازشون کتک م یحساب  میکردیم

 ...عذابمون بده شتریکه ب کردنیم  کیتحر ویاون عوض شتریکمکمون کنن؛ب نکهیا یبه جا هیو بق

 

#part77 

 

بود و اومد سر وقت من...دستمو گرفت و بردم توو   یعصبان  یل یبرگشت خونه خ یشب وقت هی
 مرد آش و الش شده رو انداختن جلوم و...  هی...یانبار

 اشکام شدت گرفت... دمیحرفم که رس  ینجایا به

اسلحه دادن بهم و گفتن اگه  هیآدم بکشم... هی_کوروش من همش هشت سالم بود که اجبارم کردن 
به   یعوض کهی اون مرت ختمیریقطره اشک م هینکردم چون اگه  هی...گرکشنینکشمش اونا آرش رو م

د  ینشدن...گفتن با الی خی اونا ب ی کنم ول یگلوله توو سرش خال  هی....اجبار شدم زدیحد مرگ کتکم م
جنازه و چشماش رو از حدقه   هیسر  یدختربچه نشستم باال هیکنم...کوروش من  کهی ت کهی بدنش رو ت

 کردم.... کهیت  کهی در آوردم...دست و پاهاش رو با ساطور ت

اون  یکرد....انگار صحنه ها دنینتونستم ادامه بدم و هق هقم اوج گرفت و بدنم شروع به لرز  گهید
  ادی یوقت یبدتر از اون انجام دادم ول  ی لیخ یقتل ها  نکهی...باادمیدیشب رو واقعا داشتم دوباره م

 ....شهیقلبم مچاله م فتمی م  دیچکیکوچولوم که خون ازشون م یدستا

 ...دیبوس ی توو بغلش و تند تند سرمو م دیمنو کش دی که حالم رو د کوروش

 ....سسس ییآروم باش...ه گهی....اون شب تموم شده دزمیآروشا آروم باش عز سی :هکوروش

_________________ _______________ 

                      کوروش
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خودش گذاشتمش و به    یصندل  ینوازشش کردم و گفتم آروم باش که خوابش برد....آروم رو اونقدر
  کردمیسر آروشا اومده باشه...فک م ییبال ها نیکه همچ  کردمی چهره آرومش نگاه کردم....اصال فکر نم

  رکه بخاط کردمی فکرش رو هم نم چوقتیسرد و مغروره...ه یاونجور تشیو موقع شی بخاطر پولدار
 شه اون بال ها رو سرش آوردن...  ینجوریاخالقش ا نکهیا

...خواستم برم  رونیرو روشن کردم و برگشتم خونه....آروشا رو گذاشتم توو اتاقش و اومدم ب   نیماش
جلو در خونه ما   قایدق دادیمکه صحنه قتل رو نشون  ییاون اخبار عصر افتادم...جا ادیاتاق خودم که 

 نگرانم کرده بود....  یحساب نیبود و ا

  یو تلفن ب نیی موقع شب همه خوابن رفتم پا نیشد که ا المیخ  یبه اطراف نگاه کردم و وقت  آروم
خوب بود واسم...شماره سرهنگ رو   نیو ا ومدنیرو برداشتم....خداروشکر نگهبانا داخل خونه نم میس

 یصدا...با  دیچی پ  یگرفتم و منتظر موندم تا جواب بده...باالخره بعد چندتا بوق صداش توو گوش
از حال خانوادم با   خواستمیقتله...م هیکه درمورد  دمیسالم دادم و گفتم:سرهنگ من اخبار رو د یآروم

 بود...جلو در خونه ما اتفاق افتاده   قایخبر بشم اخه دق

  یعصبان یعمارت زنگ زدم حساب   یبا گوش   نکهیرو راحت کرد که خانوادم خوبن و از ا المی خ سرهنگ
بزارم سرجاش   ویزدم و برگشتم که گوش  یراحت شده بود لبخند المی قطع کرد...حاال که خ عیشد و سر

برام تار   ایلحظه خشک شدم و حس کردم دن  هیپشت سرم  هیاون دختره عط دنیبا د یول
 !!!!؟یسیقدم جلو اومد و گفت:ت..تو پل  هیناباور  خترهشده...د
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  نایدورب ری مس یدهنمو قورت دادم و فقط نگاهش کردم...همه حواسمو گذاشته بودم که جلو آب
 ...ستادمیدر اتاق خدمتکارا وا ینباشم و اصال حواسم نبود که جلو

جلو دهنش رو گرفتم و توو گوشش گفتم آروم برو باال توو اتاق    عیسر و صدا راه بندازه سر کهن یا قبل
 ... ین یبیوگرنه بد م  یسر و صدا راه بنداز نکهیبدون ا نایس

 خودت کمکمون کن..  ایدستم رو برداشتم فرار کرد باال....خدا نکهیسر تکون داد و هم فقط
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 باال رفتم...  یک یببرم و پله ها رو دوتا   نیکردم از ب یکه ناخواسته اومده بود رو سع یبغض

  یجی شده بود و با گ داریهم انگار تازه ب نایرسوندم و در رو قفل کردم...س نایخودمو به اتاق س عیسر
 انداخت بهم...  ینگاه

سمت بالکن که با   دمشیاز لباسش گرفتم و کش هیو بعد رفتم سمت عط میلب زدم بدبخت شد فقط
 ... یکنی م کاریچ یخودشو از من جدا کرد و گفت:دار  تیعصبان 

  نیاتاقا دورب  سهیاشاره کردم که باهمون اخمش گفت:اقا پل واریکردم و نامحسوس به در و د یاخم
 نداره...

 !!!!یچ یعنیدوتامون چشمامون گرد شد... نای حرفش من و س نیباا

 ؟؟ ی:شنود چنایس

 ...ین ییو صرفا جهت تز   نیالک نیدیو شنود د نیبه دورب   هیهم شب یزینداره اتاقا...اگه چ یچ ی:هه یعط

 ...مایو شنود چقدر خودمونو عذاب داد ن ی فکر دورب نیمدت ما باا نی...توو اهوووف

و    نیچند وقت ما بخاطر دورب نیچقدر ا  یییییزد و خودشو پرت کرد رو تخت و گفت:وا  یلبخند نایس
 خف...  شنود خودمونو

  نیتخت و با بهت گفت:کوروش ا ی انگار تازه عمق فاجعه رو درک کرد،مثل جن زده ها نشست رو بعد
 !!!!!سهی االن بهت گفت آقا پل

مقصرش فقط و فقط خودمم...منه احمق   فتهیب  یانداختم....هراتفاق نییگفتم و سرمو پا یاوهوم
 خراب کردم.... ویهمه چ میاطیاحت یب  نیباا

 ... میکوروش بدبخت شد یوا ی:وانایس

  لیو تحو میاز خونه خارج کن  یجور هی نویا دیو بازوش رو گرفت و گفت:با هیهم رفت طرف عط  بعد
 به باد بره... یهمه چ میبزار  دی...نبامیسرهنگ بد

شماها...اگه  ن یهست ییدر آورد و گفت:عجب احمقا نای بازوش رو از دست س  تیبا عصبان  هیعط
....من از خدامه که اون دختره  نداختمیو داد راه م غی ج دمیلو تون بدم همون موقع که فهم خواستمیم
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  مونمیسالم م نیبد نیاگه تضم  نیاحمقش برن به درک...متنفرم ازشون و مطمئن باش  یو پسرعمو
 ....کنمیهم م مکتونک

!!!اگه ن؟یگ یراست م  یکه جنابعال  میگفتم:از کجا بدون دیو بعد با ترد میبهم انداخت ینگاه  نایو س من
 ؟؟؟ یکف دست اونا چ  یبعد فردا صبح بزار میاالن ما باهات به توافق برس

 .....کنمیواسه زودتر مردنش م یمتنفرم که هرکار یاز اون قاتل روان نقدری:من اه یعط
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  یخوشحال  هدفمم از یقدم کی نکهی..حس اتوو وجودم اومد یخاص  جانی اسم قاتل ه دنیشن  با
 گفتم جانیو با ه ستادمی وا هیعط یرفتم روبرو عی...سرکردیم وونمید

 عمارته؟؟!!! نی هم ه؟؟تووی؟؟؟کیشناسی_اون قاتل...همون قاتل معروف رو تو م

 ...جک نگو توروخدا....هیک نی دون یشما نم  نیبگ نیخوا یم یعنی:هه..ه یعط

 ...اعصاب ندارم من...هیمثل آدم بهم بگو ک نی_بب 

 کشهی روش ها م  نیتر یکه مردم رو به وحش یاون قاتل روان یدونینم یبگ  یخوایم  یعنی:ه یعط
 آروشا خانومه.... نیهم

...خشک شده بودم و  ستادیوا  هیحس کردم نفسم رفت...قلبم واسه چند ثان  قتی حق نیا دنیباشن 
هم با بهت   نایس یوقت  یباشه ول دهیاه شن شدم...انتظار داشتم گوشام اشتب رهی خ هیفقط به دهن عط 

 توو بدنم نموند.... یجون گهیکرد د  دییخودمون و اونم تا   یآروشا نی هم دیپرس

عقب رفتم و بعد هم زانوهام شل شد و    اریاخت  یو تار شد...چند قدم ب اهیبرام س  ایرفت و دن  جیگ سرم
به طرفم و  نایس دنییبود و دو هی خفه عط  غی ج یفقط صدا دمیکه فهم  یزیچ  نی....آخرنیافتادم زم

 فرو رفتم.... یک یتار یایبعد هم به دن

 ________________________________ 
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                         آروشا

برداشتم و  یقرص از کشو پاتخت  هیشدم...اول  داریکه داشتم از خواب ب یدیبا سردرد شد صبح
سرخ  شبید یها هیو گر یآب زدم...چشمام بخاطر مست خوردم...بعد هم بلند شدم و رفتم صورتمو

 آروم شدم... کمی سال باالخره سد چشمام شکست و  نی شده بود...بعد از چند

 صورتمو مرتب کردم...  کمی عوضشون کردم و  ی..بالباس راحت تنم بود رونمی ب یلباسا هنوز

 اومد... رونیو خواستم برم سمت اتاق کوروش که خودش همون موقع از اتاق ب  رونیاتاق رفتم ب  از

 ... ریگفتم:سالم کوروش خان صبح بخ  ی لبم نشست و با خوشحال یرو یق یعم  لبخند

کردم...سرما نگاهش تنمو   خی چشماش حس کردم   دنیبا د  یصدام برگشت سمتم ول دنیشن  با
من هنوز سرجام   ی...ولنییبهم از کنارم رد شد و رفت پا  گفت و بدون توجه  یلب ری ز ری لرزوند..صبح بخ

 شده بودم... رهی خشک شده بودم و به در اتاقش خ

  یزیمن توو حالتم*" چ شبی د نکهیحدس بزنم که کوروش چش شده...احتمال ا تونستمینم اصال
 ...ادمهی گفتم و ناراحتش کردم هم کمه...چون همه اتفاقات رو خوب 
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که با نشستن  کردمی م یبودم و احتماالت رو واسه خودم بررس  رهی به اون در خ  قهیند دقچ دونمینم
 شونه ام به خودم اومدم و نگاهم رو از در برداشتم...  یرو یدست

 ...ید ی:چته تو...هرچقدر صدات زدم جواب نم ا یرو

 ؟؟ یخوایم  ی_توو فکر بودم...چ

 ....یخشک شده بود ینجوریچرا ا نمیبب خواستمیفقط م  یچی :ها یرو

 ... سی_مهم ن
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نشسته بود و سرش    زی...کوروش تنها سر منییشونه ام برداشتم و رفتم پا یهم دستش رو از رو بعد
خودمو رسوندم اونجا و   عیبود و سر یبودن انگار....فرصت خوب ومدهین هیبود....هنوز بق  یتوو گوش

 کوروش نشستم... یروبرو  یصندل

 _کوروش... 

 :بله؟؟؟ کوروش

 ؟؟ی کردم که ناراحت شد یمن کار شبی...دکنمی رفتارت رو درک نم نی .....اهی_کوروش بله چ

 لطفا تمومش کن... کمی:نه فقط حال ندارم کوروش

و همه شروع به خوردن  زینتونستم....نشستن سر م هیبگم که بااومدن آرش و بق یزیچ خواستم
 .....میکرد

  یوجه رفتارا چی...به هشدینم یبا خوردن حواسم رو پرت کنم ول  خواستمیبود و م ری درگ یل یخ فکرم 
 ....رفتیکوروش از ذهنم کنار نم 

  دیهم طبق معمول چپ ایخوردن صبحونه،آرش و اون سه تا رفتن تا کاراشون رو انجام بدن و رو بعد
 توو اتاقش.... 

 تش...هووووف...برم سروق خورهیخوب هم بهم نم  سیک هیکنم... کاریمونده بودم چ یکاری ب از

رو برداشتم...هرچقدر   میموهام رو جمع کردم و منم رفتم باال...خودمو انداختم رو تخت و گوش کالفه
توو   کمی... امی ب یکاری اوقات از سر ب یبعض تونستمیخب م یرو نداشته باشم ول  یهم حوصله مجاز

 تخت....  نییپرت کردم پا وینشد و گوش رمیدستگ یزیچ ی ول دمینت چرخ

  خواستی...دلم مشنینداشت...هرکار هم بکنم کوروش و اون نگاه سردش از ذهنم پاک نم دهیفا
 کنم تا راحت شم....  ربارونی مغزم رو ت

معامله ها و قرداد ها رو توو ذهنم مرور کردم تا   اتیجزئ کمیو به سقف زل زدم... دمیدراز کش  صاف
 . سرگرم شم و کمتر به کوروش فکر کنم... کمی
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بهش   یغره ابزنم در باز شد و آرش اومد داخل...چشم یمن حرف  نکهیبه در خورد و قبل ا چندضربه
 رفتم و گفتم 

 ... یچه وضعشه...اگه لخت بودم چ نی_ا

 ها رو بده من برم....  لهی:چرت و پرت نگو آروش...اون وسآرش 

 هنوز؟؟  یدینفهم یزیکنار کمد اشاره کردم و گفتم:اونجاس...آرش چ به

 ....میفهم ی م ویهمه چ یرو بفهمه...نگران نباش بزود انیجر یکی :سپردم رش آ

باال انداختم و دوباره دراز  ی....شونه ارونی رو برداشت و از اتاق رفت ب دیخر  یها سهیهم ک بعد
 ...دمیکش

 

#part81 

 

بود  10ساعت یکای.نزدنرفتم.. رونیسرگرم کردم و واسه ناهار هم ب  یجور هیخودمو توو اتاق   تاشب
 خونه... گردنیو شبم برنم رنیکه آرش اومد گفت واسه تولد دارن م

کارم تموم   یهم که آرش رفت؛رفتم اتاق کارم و پرونده ها رو توو لب تاپ ثبت کردم...وقت یموقع از
شب بود و اصال حواسم نبود که چهار ساعته  2شد به ساعت که نگاه کردم چشمام گرد شد....ساعت

 نشستم...  نجایا

 کنم.... کاریچ دونستمیو واقعا نم  ومدیرفتم و در رو قفل کردم...خوابم نم رون ی شدم از اتاق ب بلند

رفتم   نی....حوصله نگهبانا رو نداشتم بخاطر هماطی گرفتم برم توو ح میاطراف رو نگاه کردم و تصم کمی
 نشستم.... پشت عمارت و اونجا 

به کوروش فکر کردم که   نقدریکنم....از صبح ا یکردم فکرم رو خال  یزانوهام گذاشتم و سع  یرو سرمو
 ....گهیشدم د وونهید
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 ...روز ها بود  نیاز مزخرف تر یکی کسل کننده بود و به نظرم   یلیخ  امروز

 خوشگلتر و درخشان تر بود... شهیشدم...امشب کامل بود و از هم   رهیبلند کردم به ماه خ سرمو

کوروش با قدم   دمی...سرمو برگردندم که ددمیرو شن  یی قدما یبلند شم برم داخل که صدا خواستم
 سمت.... نیا ادیدرهم داره م یآروم و چهره ا یها

 شد...  رهی به آسمون خ یحرف  چیکنارم نشست و بدون ه اومد

 _کوروش... 

 :هوم؟؟ شکورو 

 کردم؟؟؟  یعوض شده...من کار دفعهی _چرا از صبح رفتارت 

 صبح هم بهتون گفتم حال ندارم آروشا خانوم....   ی:نه ولکوروش

که آروشا شده   شدهیتا االن چ شبیو با بهت گفتم:آروشا خانوم!!!!!!از د دیهام از تعجب باال پر ابرو
 آروشا خانوم.... 

  نجایاز شانس مزخرفم توهم ا ی لذت ببرم ول   طیهوا و مح نیاومدم از ا قهیمن دو دق نی:بب کوروش
 ..حالمو بزار آرامش داشته باشم  نیپس خراب نکن ا ینشست

  ریغ یباهام حرف بزنه....اگه کس ینجوریا دمیاجازه نم   چکسی_کوروش حد خودتو بدون....من به ه
 تو بود تا حاال حتما... 

سردش رو دوخت به چشمام و با نفرت   یشدم....چشما  رهیبهش خ   تیخوردم و فقط با عصبان   حرفمو
 ندارم...   یکن...من حرف  ی!!!!خب پاشو خال؟؟یکرد یم  یگلوله توو سرش خال هی؟؟؟یگفت:حتما چ

بحث   نی پس تمومش کن ا کنمی رو نم  نکاریبا تو ا چوقتیمن ه ی...ولکردمیهمون کار م  قای_آره دق
 اخالق مزخرف تر االنت رو... مزخرف و 

 مشکل خودته.... گهید  ادی...اگه خوشت نمنهی :اخالق من همکوروش
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...اصال رفتار کوروش واسم قابل درک  زنیلحظه ممکن بود دوباره سد چشمام بشکنه و اشکام بر هر
پاش لهم کنه....من بااون   ریز ی نجوریکه من دوسش دارم پس حق نداره ا هینفر نینبود...اون اول

 نیکوروش ا دمیتجربه کنم و حاال اجازه نم میلحظات شاد رو هم توو زندگ تونمیو م شمیعوض م
 ببره....  نیتوو دلم رو از ب   نیریش  یحس ها

 گفتم دیلرزیکه بخاطر بغض م ییجام بلند شدم و باصدا از

 _کوروش من...م... 

و گفتم:کوروش من   دمیکش یقیبدم....نفس عم  از دستش خواستمی من نم یسخت بود ول  گفتنش
 دوست دارم... 

بعد بلند شد و اون   یغم توو صورتش نشست ول  یا هیکه تعجب کرد و ثان  نمی حرفم تونستم بب نیباا
 توو صورتم زل زد و گفت 

  یو خشک   یعاشق آدم روان ستمی وجه حاضر ن  چیآروشا خانوم من دوست ندارم و به ه ی:ولکوروش
و نخواهم بود و مطمئن باش که ازت   ستمی.پس دست از سرم بردار...من عاشق تو ن مثل تو بشم..

 پس ولمممم کن...  پرستمشیمتنفرم...خودم نامزد دارم و عاشقانه م

پاش له کرد...من که تا   ریقلبم و غرورم رو ز یچجور دی رفت....رفت و ند عیسر یهم با قدم ها بعد
چون عاشق کوروش شدم از   یبخوام ول یپسر رو واسه سرگرم هی یحاال توو عمرم نتونسته بودم حت

 داغونم کنه.... ینجوریگفتم...حقم نبود اگذشتم و بهش میهمه چ

و با   نی کردن و قلبم مچاله شد....نتونستم تحمل کنم و افتادم زم دنیاشکام شروع به بار باالخره
 ...کردم واسه قلب و غرور شکسته شدم  هیکردم...گر هیبلند گر یصدا

 ...گرفتم رو آسمون و بعداز چند سال اسم خدا رو به زبون آوردم  سرمو

...چون خشکم...مگه خودم میدلمو شکست...بهم گفت ازم متنفره چون روان  یچجور یدید خدا
 هم کرد... شکل ل  ن ی خواستم که ازم متنفره و با حرفاش به بدتر
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                       کوروش

به آروشا بگم دوسش  خواستمی خوده صبح توو اتاق راه رفتم و خودمو لعنت کردم...اره من نم تا
کردم....با چرت و پرتام لهش   کاری من احمق چ  یگرفتم عشقش رو توو قلبم بکشم ول میدارم...تصم

اون با همه غرور و   دمیمن که فهم  ی رو بهم گفت ول شیکردم...اون منو محرمش دونست و راز زندگ 
 .... یمثل آدم بگم دوسش ندارم ول تونستمی...م نیبدجور زدمش زم فهی ش،ضعیسرد

  نیدادم...اخه چرا ا یلب به خودم فحش ریزدم و ز واریبه د یحرصم گرفته بود که مشت محکم  اونقدر
 نداره واسه من....  یخوش ذرهی یلعنت  هیزندگ

 ریکه واسه گ یمن عاشق همون قاتل معروف شدم...من عاشق طعمه ام شدم...طعمه ا چرا
 خونه گذاشتم... نیانداختنش پا به ا

  شیقلبم حال  یول  یو االن از آروشا متنفر یسیپل هیکه تو   گفتی...ذهنم مگهید ومد یداشت در م اشکم
 .....خوادیفقط آروشا رو م گفتینبود و م

 رو قورت بدم....  یبغض لعنت می کردم ا یتخت نشستم و سع یرو  یکالفگ با

  دونستمیصبح بود و واقعا نم7باهم اومدن داخل...ساعت نا یتقه به در خورد و بعدش صدف و س چند
و    دمیکه شبو نخواب فهمونهیقرمزم بهشون م یچشما دونستمی...مخواستنیم  یچ نجایا نایسرصبح ا

 ...دمی بازنده ناام هیاالن باختم و  مویهمه چ کردمیبرام مهم نبود....حس م  گهید یحالم خرابه ول 

 سرصبح؟؟!!!  نیخوایم  یگرفته ام گفتم:چ یبه اون دوتا انداختم و با صدا ینگاه

 چپش و با طعنه گفت  یراستش رو انداخت رو پا یمبل نشست و پا یزد و رفت رو یپوزخند صدف

 عشقت توو زرد از آب دراومد که... یداشدا ی:آخ صدف 
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خشممو فروکش کنم تا بلند نشم همه  قیعم ینفس ها دنیکردم با کش ی بستم و سع چشمامو
 دست برداره و باز ادامه داد... خواستی انگار اون نم یکنم....ول یدختر احمق خال  نیرو سر ا تمیعصبان 

  افشی....اخ اخ فک کن قیشد ی قاتل روان هیکوروش فک کن سرهنگ بفهمه تو عاشق  گما ی:مصدف 
 ..شهیم  یچه شکل

به خون  یکنترل خشمم واقعا سخت بود...با چشما گهی...ددنیهم بلند بلند شروع کرد خند بعد
دستشو گذاشت رو شونه ام و اجبارم   نای نشسته ام نگاش کردم و خواستم بلند شم برم طرفش که س

رو بشکنم پس خودت لطفا   نمونی ب یحرمتا خوامیفت:نمبعد هم رو کرد سمت صدف و گ   نمیکرد بش
 کش نده...  شتریو بحث رو ب  وساکت ش

 که همکار ما دلشو داده به اون قاتل روان... سی ...دروغ نگمیم ی:وا مگه چصدف 

 خفه شو...  دمیکش ادیفر  یبلند ینتونستم تحمل کنم و با صدا گهید

 خشونت صدام خشک شدن... و یبخاطر بلند  نایهم اون و هم س یا هیثان واسه
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  دیو انگشتش رو به حالت تهد ستادیمن وا یقدم هیاز جاش بلند شد و اومد   تیبا عصبان   صدف
 صورتم گرفت و گفت  یجلو

 ... کنمی م کاریبا تو و اون دختره چ نی...بب ین یبی :اقا کوروش مطمئن باش بد مصدف 

 ...یبکن هررر خوادی دلت م ی_برو هر غلط

و در رو محکم   رونیاز اتاق رفت ب   عینتونست و سر یبگه ول یزیچند بار باز و بسته کرد که چ دهنشو
 بست.... 

 برات....  شهیصدف نشو اگه گزارش بده به سرهنگ بد م نیدم پر ا ادی :کوروش زنایس

 حال ندارم...خواهشا تمومش کن..   نای_س
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عالقه آخر و عاقبت نداره  نیا  یدونیم کوروش خودتم خوب  یندارم ول تیکار  گهی:باش من دنایس
 .... یپس بهتره زودتر تمومش کن

دردم رو   تونستنیاصال برام مهم نبود...چون اونا نم نایصدف و س ی....حرفارونی هم از اتاق رفت ب  بعد
 درک کنن.... 

  یانجام بدم که آروشا به حرفا ی رفتار  دیدوش کوتاه گرفتم تا حالم بهتر شه...نبا هیشدم رفتم  بلند
 شک کنه.... شبمید

  زی...خدمتکارا داشتن من ییو رفتم پا دم یشاد پوش  یبا رنگ ها  کیش یرو مرتب کردم و لباسا موهام
تنشون  رونی ب یساو آرش و زنش هم انگار تازه برگشته بودن خونه چون لبا کردنیصبحونه رو آماده م

 بود...

تا   کنمیکه گفتم صبر م زهیبر یینشستم...خدمتکار خواست واسم چا زیدادم بهشون و رفتم سرم سالم
 ....انی ب هیبق

  یول  نمشیبب  خواست یدلم م نکهی خودمو سرگرم کردم تا همه اومدن به جز آروشا...باا یا قهیدق پنج
 به نفع خودم بود که کمتر جلو چشم باشه....

 که آرش گفت  میخوردن صبحونه شد غولمش

 :آروشا هنوز خوابه؟؟؟آرش 

 کردنشون رفته بود توو اتاقشون نبودن....  داریواسه ب هیاز خدمتکارا گفت:نه آقا..عط  یکی

 !!!!!یپس سرصبح  ؟؟کجاسیچ ی عنی:آرش 

 .....رونیشده رفته ب خوابی:آرش جان ول کن...حتما باز ب ا یرو

 رفته... ی:زهرا خانوم برو از رحمان بپرس آروشا ک آرش 

 :چشم.... خدمتکار
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...نبودنش واسم شدینم  یتوجه باشم و صبحونه ام رو بخورم....ول یکردم به نبودن آروشا ب  یسع
نگاه کردم که بغض دوباره مهمون گلوم  نشستیروش م   شهیکه هم یا ی...به صندلشدیحس م   یلیخ

 ...رفتیهنم رژه متوو ذ شی اشک یشد...همش چشما

از ذهنم پاک شه...لقمه آخرم رو به زور قورت دادم   یکه همه چ واریسرمو بزنم به د نقدریا شدیم کاش
 نه... ایهس  یاز آروشا خبر نمیتا بب اطی و بلند شدم...تشکر کردم و رفتم توو ح

#part85 

 

                        آروشا

...از دمیمشروبم رو برداشتم و سر کش وانینشستم...ل یصندل  یسر جنازه بلند شدم و رفتم رو یباال از
 .... سوختی را*"خوردم،چشمام به شدت م  یدنیکردم و نوش  هیگر نقدریا شبید

 پسره دعو  هیبا  رونیکه از خونه زدم ب شبید

 

...بعد هم آوردمش توو  نتونستم خودمو کنترل کنم با چاقو زدمش. تمیشد و بخاطر شدت عصبان  ام
  خواستیکردم و دست و پاش رو قطع کردم...دلم م هیمخروبه اطراف شهر...گر یاز انبار ها یکی
 هم اثر داشت و آروم شدم... یکم کنم و کم میاز شدت ناراحت ینجوریا

مم از جمع کنه و خود نویا ادیدادم که ب امیپ  نیو بلند شدم...به شاه زی م یرو گذاشتم رو میخال  وانیل
 ...انبار خارج شدم 

به خواب   ازی....ننشستم و راه افتادم....بدنم ِسر بود و حال و حوصله سرعت رو ندارم  نی ماش داخل
 ...شه یدوباره کوروش باعث رسوا شدن دوبارم م دنید یداشتم ول

 .....هوووف...خندهیبهم م نهی شیکوروش و حتما االن م یمن خودمو خرد کردم جلو شبید

و رفتم داخل که همون  دمیساعت رس میجز رفتن به خونه نداشتم....بعد ن یبودم و چاره ا خسته
 گرفته ام گفتم یبهش نگاه کردم و با صدا حالی...بموقع آرش جلو روم سبز شد 
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 آرش؟؟  یخوایم ی_چ

 ؟؟؟ یتا حاال کجا بود شبی:دآرش 

 ....میزنی..بعدا حرف م..االن سر به سرم نزار_حالم خوب نبود آرش 

اتاقم و خواستم در رو باز   رهیهم آرش رو کنار زدم و از پله ها رفتم باال....دستمو گذاشتم رو دستگ بعد
 اومدن....  رونی ب نای از اتاق س نایکنم که همون موقع کوروش و س

  تونستمی...نمرفتم توو اتاقم و در رو قفل کردم.  یمعطل چی به کوروش انداختم و بدون ه ینیغمگ نگاه
 هم لهم کنه....  نایس یبمونم تا کوروش جلو

 چیه دنی گس خون رو گرفته بود در آوردم و پرت کردم گوشه اتاق و بدون پوش  یکه حاال بو لباسامو
 .....به تختم پناه بردم  یلباس

 مونده بود خوردم....   زیم یرو شبیکه از د یآب وانیآرامبخش برداشتم و با ل چندتا

و   شبی...واسه چند ساعت اتفاقات دچند ساعت بخوابم.  یال یفکر و خ چیه یداشتم ب  ازیواقعا ن االن
 کوروش رو فراموش کنم و راحت باشم....

گذشت   قهیچند دق دونمیو چشمام رو بستم...نم دمیبازم پتو رو تا سرم کش یهوا گرم بود ول  نکهیباا
 لذت بخش خواب فرو رفتم....  یایو به دنشد   نیکه پلکام سنگ
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آرامبخشا خوب اثر کردن...صورتمو آب زدم و   یعنی ن یشب بود و ا8شدم ساعت   داریخواب که ب از
 برداشتم و تنم کردم...   زیرو انداختم توو سبد رخت چرکا و لباس تم  فیکث  یلباسا

خوردم و رفتم   هیاز ضعف نکردنم شامم رو زودتر از بق یری ...بخاطر جلوگنییاتاق رو بستم و رفتم پا در
 .... خواستیفعال دلم نم ی عنی نمیکوروش رو بب  گهید خواستیتوو اتاق کارم....دلم نم

کاغذ مرتب کردم تا بعدا وارد لب   ی....مدارک رو رودمی توو نت چرخ کمیرو روشن کردم و   وتریکامپ
 تاپ کنم....
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 داخل....بااخم نگاش کردم و گفتم  دیپر نیدر باز شد و شاه  دفعهیخوندم که   یرو م   اتی جزئ داشتم

 چه وضع اومدنه... نی_ا

 :آروش غر نزن فقط االن بگو که آرش کجاس...ن یشاه

 ....گهیحتما توو اتاقشه د دونمی_نم

 هیحتما  هول بشه و االن نیشاه ن یا ادیم شی....کم پرونی مثل جت از اتاق رفت ب یحرف چیه بدون
پشت   نیرفتم باال....آرش و شاه ع یرو جمع کردم و در اتاق رو قفل کردم و سر ل ی افتاده....وسا یاتفاق

 ... کردنی بودن و آروم باهم پچ پچ م ستادهیدر اتاق وا

 !!!!شده؟؟ی_چ

....رفتم سمتشون و ششونیمن دوتاشون برگشتن طرفم و بعد آرش اشاره کرد برم پ  یصدا دنیشن  با
 ...چتونه شما؟؟ شدهی:چدمیآروم پرس

 کردن....  ریبوده رو بردن...نگهبانا رو دستگ یرفته انبار...هرچ شبید سی :پلن یشاه

 .ه..کرده و رفت دایانبار رو پ یجا  سیپل میبگ  یراحت نی....به اشهی!!!!!مگه میچ یعنی_

 بهمون خورده.... ی ضرر بزرگ یآروش...ول گهید دونمی:نمن یشاه

 ...میگذرونیم میرو دار یمزخرف  ی....عجب روزاواریدادم به د هیفرستادم و تک  رونیکالفه ب  نفسمو

 م؟؟؟ یکن  کاری چ دی_آرش حاال با

  یرو عوض کنه...مواد،اسلحه و هرچ  میکه دار ییزایچ هیبق یبه بابات بگو جا نی ....شاهدونمی:نم آرش 
  چارهیکنن ب دای.....اگه اونا رو هم پگهید یخارج از تهران...ببر شهر ها نیببر نیکه هس عوض کن 

 ...میرو بفروش  نجایا دیبه حال خونه بکنم...با یفکر هی دی...منم بامیشیم

 ...سیبراشون سخت ن  اد یز  نکارایها ا سنی...پلکننی م دامونیپ میریخونه بگ  یی_آرش هرجا

....من به میشیخارج م رانی...درضمن اگه الزم بشه از ارمی به اسم خودم خونه بگ  ستی:قرار نآرش 
 ...یچ یرو از دست بدم بخاطر ه  تمیموقع ستمیوجه حاضر ن  چیه
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 احمقانه اس... یل ینقشه تو خ نیا ی...ولمیفت یب  ری گ خوادی_منم دلم نم

 ...لطفا سر به سرم نزار.....کنهی:آروشا فکرم االن کار نم آرش 

وقتا ضربه   شتریهاش ب یاحمق باز نیآرش بخاطر ا دونمیگفتم و رفتم توو اتاق خودم....م یدرک به
 ... خورهیم
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                          ایرو

از دار و دسته آرش   یمطمئن شدم کس یشدم و با دقت اطرافم رو نگاه کردم...وقت ادهیپ  نیماش از
 وارد مغازه شدم و به سمت فروشنده رفتم.... سی دنبالم ن

 ...نمی محسن رو بب  خوامی_م

اون   دمییبهش رفتم و دو یاون سمت مغازه اشاره کرد....چشم غره ا کیبه در کوچ یحرف چیه بدون
رو لبم نشست و با عشوه    یمحسن لبخند بزرگ دنیشدم و در رو بستم....با دسمت...وارد اون اتاق  

 رفتم روبروش نشستم....

 !!!؟؟یکن ی م کاریچ نجا یوقت روز،ا نیمن...ا یای :سالم رومحسن

 ....ی_تو بزار به حساب دلتنگ

 شد و اومد کنارم نشست...دستش رو انداخت دور کمرم و گفت  بلند

 ... یخوایم ی....بگو چزمی عز  سین یقرار واسه رفع دلتنگ نیا دونم ی:من که ممحسن

  زیت  یلیکرد....خ میپسر قا نیاز ا وی زی چ شهینم چوقتیزدم و با عشوه نگاش کردم....ه یکمرنگ  لبخند
 و باهوشه.... 

 دارم... اجی برم...به کمکت احت رانی از ا خوامی_م
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 داره واسه خودش...  یی ایاز من برو ب  شتری...اون که بی:چرا به شوهر جونت نگفتمحسن

 ....شنی دارن مهره سوخته م گهی_هه اون و آروشا د

 !!!؟؟یچ یعن ی:محسن

 ... دنیوارد باند شدن و اون احمقا نفهم ینفوذ  سی_سه تا جوجه پل 

 ؟ پس؟ یدونی:تو از کجا ممحسن

بود انگار اون  دهیاز دوستام که ما رو باهم د یکی....رونی رفته بودم ب شونی کی با  شی _چند روز پ
 ....شناختی رو هم م سهیخانوم پل

 ؟؟؟یموضوع رو به آرش بگ نیا یخوایمحسن با تعجب باال رفت و گفت:بعد تو نم یها ابرو

آرش به چه  گهیرو به دست آوردم د خواستمیکه م یی زای_هه نه چرا بگم...آرش دلمو زده...من چ
 .....خورهیدردم م

 ....ا یرو  یشرفیب یل ی:خمحسن

 نیا دمی اون سه تا جوجه رو فهم  انی حواله اش کردم....همون موقع که جر یزدم و چشمک  یا قهقهه
  یها طنتی ش هی....شمیرک و منم از دستشون راحت م....آرش و آروشا برن به د دینقشه به ذهنم رس

لو   سیاز دوستام به پل یک ی قیانبار آرش رو از طر نیبزرگتر یکوچولو هم به نقشه ام اضافه کردم و جا
 هی... آخ اگه هیدنیضرر بزرگ د ن یواسه ا افشی ...حتما قدهیدادم....حتما تا حاال خبرش به آرش رس

عاشقمه    گفتیمدت م نیحقشه تموم ا ی..ولشهیم ی کردم باهاش چه حال ی نجوریروز بفهمه من ا
 شونیریدستگ واسهتاوان کاراش رو بده...اگه الزم باشه  دیکنم حاال با یآزادانه زندگ ذاشت ینم  یول

 ..... کنمیداوطلبانه به اونا کمک م
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                        آروشا
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جنس ها    ییواسه جا به جا شی مبل...دو روز پ یرو انداختم رو فمی د اتاقم شدم و کوار  یخستگ با
خودمو برسونم ....هرچقدر   عیداد که سر امی رفته بودم خارج از شهر و برنگشتم خونه که امروز آرش پ

اماده شدم و راه افتادم سمت تهران که   عینداد بهم...منم سر یجواب شدهیزنگ زدم بهش تا بفهمم چ
 ....دمین رساال

 داره.... کارمیچ نمیرو عوض کردم و رفتم اتاق آرش که بب  لباسام

و  دیخشم کش یاز رو یادیمن فر دنی....با دآرش روبرو شدم   یزدم و رفتم داخل که با چهره عصبان در
 ..نی *"که دستش بود رو محکم کوبوند زم

 ... یشونیپر نقدریگفتم:چته آرش....چرا ا یطرفش و دستاش رو گرفتم و با نگران رفتم

 ....نیی اب خوش از گلوشون بره پا زارمی...نمکشمشونی:آروشا مآرش 

 ارش مثل آدم حرف بزن....بگو چته.... شدهی_چ

 ....کنممممممم ی محوشون م یدادن آروشا....آروشا از زندگ  مونی:بازآرش 

 یبلند یشدم و با صدا  ی...عصبان نیزم  یرو  ختی رو ر  زشیم یرو لیهمه وسا تی هم با عصبان بعد
 گفتم

 _آرش خب بگو چه مرگته....

  افشی به ق  ینگفت و رفت سمت مبل و لب تاپ رو برداشت و داد دستم....با تعجب نگاه یزیچ
 از طرف ناشناس که نوشته بود:  ل یمیا هیانداختم و بعد به صفحه نگاه کردم...

  شیریدستگ یشده ول ریشده دستگ رانیهمون موقع که وارد ا ی)قربان دستور اجرا شد....خسرو پناه
 اومدن.... یبه مهمون  نشونیهمراه سه تا از مامور یازیمونده و سرهنگ ن یمخف

 ی طاهر نایس سرگرد

 ی صدف باقر سرگرد

 ....یزدانی کوروش  سروان
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 قاتل باند وارد عمارت شدن...( ییواسه جمع کردن مدارک و شناسا اونا

 یریباور کنم...کوروش واسه دستگ تونستمی...نم رهیم یاهی خوندن اطالعات حس کردم چشمام س با
نموند و لب   یتلخ....توو تنم حس  قتیحق  نیمن اومده بود و من عاشقش شدم...سخت بود باور ا

 یشکسته رو یها شهیاز ش  کهیت هی که  نیرفت و افتادم زم جیرم گ تاپ از دستام افتاد و شکست...س
  شتریسوزش اون زخم از سوزش قلبم ب یول دمیکش یخفه ا  ادیرفت توو زانوم....از سوزشش فر نیزم

 که نبود....

بغلم رو گرفت و بلندم کرد...دهنش تکون   ری ....آرش زدیاشکام چک اریاخت یچشمام تار شد و ب  جلو
که توو ذهنم ساخته بودم داشتن  ییها ای...فقط اون رودمیشنیمن نم  یول  گفتیم یزیو چ  خوردیم

  رونیچند وقت...اون شب که باهم ب نیا نیری ش ی....خاطرات هرچند کم ول دنیچرخ یتوو مغزم م 
قع که از گذشته تلخم گفتم و اون بغلم ...اون مومیدیو خنده هامون....اون شب *"همو بوس میودب

 ...گذشت یداشت توو ذهنم م لمیف هیمثل  یکرد تا آروم شم...همه چ

...من فقط  نمی رو بب نایا خواستمی..نمخواستم ی....من نمدیترکیتحمل کنم...مغزم داشت م  تونستمینم
 دروغ باشه..  دمیکه د ییزای اون چ خوامیم

 کردم  رو

 

 شدم و با بغض گفتم توروخدا بگو دروغه.... رهی سمت آرش و توو چشماش خ 

 هیکه دل باختم به شکارچ   دیبرد و فهم یانگار اونم به راز دلم پ ی با تعجب بهم نگاه کرد ول اول
 ..توو بغلش که نذاشتم و با خشم ازش جدا شدم.  دینداد و فقط منو کش یخودم....جواب 
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 دم یکش ادی شدم و فر رهی چشماش خ توو

 ..._بهم بگو دروغهههههههههه...توروخدا بگو دروغه آرش 
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ها فرو رفت   شهیکه ش  نیبگو دروغه دوباره افتادم زم گفتم یلب م ریو ز ختمیر ی که اشک م همونجور
بهم زد و بغلم کرد از    یمحکم یلی س  دی...آرش که حالمو ددمیلرزیبود و م یتوو پاهام.....حالتام عصب

 ....ادی...بردم توو اتاق خودم و انداختم رو  تخت و زنگ زد دکتر ب رونی اتاق بردم ب

 ... دمیلرزیهنوز م  یآرش اشکام بند اومده بود ول یل یس بخاطر

 گفت  یآروم  یاومد کنارم نشست و دستم رو گرفت توو دستش و با صدا آرش

 ... یکنی م ینجوریروم باش...مگه ارزشش رو دارن که تو ا:آروشا آروم باش...قربونت برم من آ آرش 

سخته   یول ومدم یبار عاشق شدم و دلم شکست...با شکستن قلبم داشتم کنار م   نی_آرش من واسه اول
 سخ... یلی....سخته خیستی ن شتریب  یقاتل روان  هیعشقت ازت متنفره و توو چشمش   یکه بفهم

...توو بغل آرش خودمو مچاله  دی صدامو بر  نیغض سنگو ب  ختی ادامه بدم و اشکام باز ر نتونستم
و آرش   اوردیبه رحم م ویهق هق دردناکم مطمئنن دل هرکس یصداکردم.. هیبلند گر  یکردم و باصدا

من آروم   ی آرومم کنه ول ینجوریا خواستیو م دادیاستثنا نبود و منو محکم به خودش فشار م
که چرا بهم گفت   دمی فهمی ....حاال مکردمیکوروش رو درک م ی....حاال داشتم حرفاشدمینم

 بود... دهیجنون وار منو د ی...چون اون قتل های روان

که آرش   ی نابود شده ام فکر کردم...وقت یکردم و به آرزو ها هیتوو بغل آرش گر قهیچند دق دونمینم
ومد و آرش گفت دکتره به خودم اومدم و ساکت ا یکیسالم دادن  یمنو آروم ولم کرد و بعد صدا

 ... صدایآروم و ب یول  ختمیری شدم....اشک م

 شده.... کهی ت کهی همه بفهمن که قلبم ت خواستمینم

کرد و بعد رفت   قیآرامبخش بهم تزر هیسرم بهم وصل کرد و  هیاومد کنار تخت نشستم و اول  دکتر
صبر   قهیزد...چند دق  یحس  یزخمام ب یپاره کرد و رو داغون شده ام...شلوارم رو تا زانو یسراغ پاها

  گرفتیدرد م  واثر نکرده بود  یحس  ی ها....ب شهیاثر کنه و بعد شروع کرد در آوردن ش یحس  یکرد تا ب
 ....دمیکش یرو االن م نینبود االن برام....درد بدتر از ا یزیدرد ها چ نی....اگفتمینم یزی چ یول

اونه و تند تند شروع به معذرت   ری زدم...دکتره فکر کرد تقص یادیکه فر دی کش ری لحظه ت هی قلبم
اون کار رو   قه ی...چند دقدمشیبگم دستمو گذاشتم رو قلبم و آروم مال یزیچ نکهیکرد....بدون ا یخواه

 شد...  نیآرامبخشه کم کم اثر کرد و پلکام سنگ نکهیتکرار کردم تاا
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                      کوروش

و رفته   رونی ب میزده بود ییسه تا  دی..ازصبح به بهونه خر. میشد ادهیرو جلو در پارک کردم و پ   نیماش
 میرو داد میکه تا االن داشت یو اطالعات میدیاداره رو د یبچه ها  یواشکیرستوران و اونجا  هی میبود

 ....خونه  میدیشبه رس  کی بهشون و االنم که نزد

 اطیو صدف وارد ح نایرو برداشتم و با س میبود ده ینبودن خر عیکه واسه ضا دیخر یها ساک
سگ که  هیپارس  یکه با صدا میخونه بود یدر ورود کیو نزد میگذشت یداری....از راه سرامیشد

سمت داخل که همه  میفرار کن  میخواست  ییو سه تا میدیکش  یادیسمتمون فر ومدیداشت با سرعت م
 نگهبانا اسلحه هاشون رو سمت ما نشونه گرفتن...

داشت به زور   یسع  نای...سنای سمت س دیو پر دهیتعجب بهشون نگاه کردم که سگه بهمون رس با
قدم  هیسخت... یل یبود و کنترلش خ یخب اون سگ وحش  یپاره اش نکنه ول کهی نگهش داره تا ت

رحمان از پشت سر نگهم  ادیفر یهمون موقع صدا یبرداشتم که کمکش کنم ول  نایسمت س
 زدمت... یرو سرم و با خشم گفت:تکون بخور  ذاشتاسلحه گ هیداشت....

که از  یسگه برنده شد و با گاز  نا؛یسگ و س نی...توو جدال بستادمیسر تکون دادم و سرجام وا آرو
 دردناکش بلند شد.... ادیفر یگرفت صدا  نایدست س

 جدا کرد و برد....  نایا اشاره رحمان اومد و سگ رو از ساز نگهبانا ب یکی

 چخبر....   سهی:خب اقا پلرحمان

االن که پامو  کردمیدرصد هم فکر نم  هی ی...حتدیبه وضوح رنگ سه تامون پر سیاسم پل دنیشن  با
 ...میخونه لو رفته باش  زارمیم

 ...ی به پشت تفنگش به سرم زد و گفت که ما رو ببرن انبار یضربه محکم  رحمان

بشنوم...نگهبانا اومدن سمتمون و با ضربه   تونستمیو صداش رو م زدی تند تند م  جانی از ترس و ه قلبم
 ....میفتی با اسلحه اجبارمون کردن راه ب زدنی که به کمرمون م ییها
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آرش روبرو شدم....نفرت رو   ن یبا چهره خشمگ به پنجره اتاق آروشا انداختم که ینگاه ناخودآگاه
آرش   تیاز عصبان  نای....سنداختیرو توو دلم م یترس بد نیو ا دیهم توو چشماش د نجایاز ا شدیم
 ...میفاتحه خودمون رو بخون دیبا  هیعصبان ینجوریا یکه وقت دونمیبرام گفته و م  یلیخ

که  کردنی و صدف تقال م نای بستن....س واریدستامون رو باال بردن و محکم به د یانبار بردنمون
 توان مخالفت هم نداشتم.... یشوکه شده بودم که حت نقدریمن ا ینبندنشون ول 

 

 کردم هر لحظه ممکنه کنده بشه.. یکه حس م دنیکش نقدریرو ا دستام
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 د...بهشون دا  یو فحش دیکش یاد یفر تی با عصبان نایس

 کوروش...  ی:ه نایس

 _ها

 ... یبه اون دختره اشغال گفت ویهمه چ ی:نگو که تو بخاطر اون عشق احمقانت رفت نایس

 شما نبسته بودنم.... شیرو کرده بودم که االن پ نکاریزر نزن...اگه من ا  نای_س

 نقشه اتون نباشه...  نی:از کجا معلوم اصدف 

بهش بگم همون شب که به عشقش اعتراف کرد  خواستمی...من اگه من ی_دوتاتون هم الل ش
 ....گفتمیم

 !!!!!!یگیم ی....اون دختره هم عاشقت شده!!!!!بهت گفته و اونوقت تو االن دارییییییی:چ نایس

 ... یاحمق ی لی:واقعا که خصدف 
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توو  من زدم   ی...اره بهم گفت ول نی گفتم:دست از سرم بردار یفرستادم و با کالفگ  رونیکالفه ب  نفسمو
من بود و به   یمسئله خصوص نیبهتون بگم چون ا خواستی حالش و گفتم ازش متنفرم...دلمم نم

 نداشت... یربط چکسیه

 تو و او.... نی عمارت و ب نیکه توو ا  یزی :هرچنایس

 ...بس کننننننن.. سیبس کن االن مشکل ما اون ن  نای_س

  نکهیسکوت بود تاا نمونیب یا قهی مسخره اش رو تموم کرد....چند دق یرفت و حرف ها یغره ا چشم
 گفت  یصدف با ناراحت 

 ... میکن دایپ  نجایاز ا میهم نتونست یمدرک درست حساب  هی  ی ...حتمی:گند زدصدف 

چون خودمون  میکه بزن  مینداشت ی...حرفمیداد حی سکوت رو به جواب دادن ترج نایو س من
 نیا یسزا  نیو حاال ا میعمل کرد  انهی...ناش میبه بار آورد یو گند بزرگ میواقعا احمق بود میدونستیم

 بود....  مونیاحمق باز

توو ذهنم زده شد...اون لب  یجرقه ا دفعهیکه   دادمیداشتم به خودم م ادیفحش  یهرچ
هم  گهیبار د هیداخلشه... یمهم یزای حتما چ  کننیتاپ...همون که فقط آروشا و آرش ازش استفاده م

داشت و   یا دهیچی پ  یلیخ یرمز ها یکردم وارد اطالعات اون لب تاپ بشم ول  یسع انهی مخف
 من نبود... ربهش کا  یدسترس

احمق به تمام   هیاومد...من واقعا نمونه  ادمی تمونیکه موقع ارمیذوق خواستم فکرم رو به زبون ب با
 ... خورهیمنتظر مرگ باشم مدرک چه به دردم م دیکه هر لحظه با تی وضع نی معنام...اخه بگو توو ا

 .... زاشتمیم یعمارت کوفت نیبخاطر پول پا به ا دیاز اولش هم نبا دی...شاهووووف

باختم...قلبمو به آروشا باختم و جونمم   وینداره چون حاال همه چ دهیفا یمونیپش گهید یول  مونمیپش
 ... بازمیدارم م

 نداشت...  دهیفا یکردم دستام رو تکون بدم که از دردش کم بشه ول یو سع  دمیکش یآه
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#part92 

 

رو    ییروشن نبود که بتونم جا یهم چراغ نجایشده بود و ا کی هوا تار یول میچقدر اونجا بود دونمینم
کردم که همون موقع در باز   یلب ناله ا   ریشد...ز شتری ...دستم رو آروم تکون دادم که دردش ب نمی بب

 یا هیان نور چشمام درد گرفت و چند ث یا دفعهیهم روشن شد...بخاطر ورود  نجایو چراغ اشد 
 ....دمیوسط اتاق د یعصبان   افهیباز کردم آرش رو با ق  یبستمشون و وقت

توو صورتم   یهوا مشت محکم  ی اومد طرف من...ب  دفعهیبه هر سه تامون انداخت و  یپر نفرت نگاه
 ...دیکش یخفه ا  غیصدف ج زد که سرم به عقب پرت شد و  

و خونسرد توو    ستادمیاش اونقدر محکم بود که مزه خون رو توو دهنم حس کردم...درست وا ضربه
ماجرا   ن یاز عاقبت ا دمیترسیم  نکهیچشماش زل زدم و خون توو دهنم رو تف کردم جلو پاش....باا

 آرش ترسم رو حس کنه....  خواستمینم  یول

مشت سوم رو هم   امی بهم زد و تا خواستم دوباره به خودم ب یتر شد مشت محکم تر یاون کارم جر با
  یل ی...حرومزاده ضرب دستش خدمیکش یادیو از شدت درد فر ارمیبه شکمم زد...نتونستم طاقت ب 

لگد به شکمم زد و   هی ندفعهیا یکه عوض دمیچی پیو از شدت درد به خودم م کردمی بود....ناله م نیسنگ
آرش فقط   یصدف در اومد و گفت توروخدا ولش کن..ول   هیکه گر دمیکش یادیفکم....فر  ریبه ز یمشت

 ... دیزد و بدون توجه به اون دستش رو گذاشت رو گلوم و فشار داد و غر  یپوزخند

از تو   یاز شما سه تا حرومزاده ول  میکفر یحساب نیکه راه انداخت یاحمقانه ا یباز نی:بخاطر اآرش 
 .... کنمیو مطمئن باش لهت م  یپات له کرد ری...دل آروشا رو زمیعصبان شتریب  یکی

 یبا لبخند ها رونی نگهبانا نرفتن ب ندفعهیا ی...ولرونی به صورتم زد و رفت ب ی محکم یلیهم س بعد
و بردنش سمت   دنیوهاش کشصدف رو باز کردن و از م  ی....دست هاکیو مرموزشون اومد نزد هیکر

 در....

 ...شری ب نشیبری:کجا منایس

  یکامل نشده بود که نگهبانا شروع کردن به کتک زدنش....اونقدر درد داشتم که حت  حرفش
 ....کنم الشونیخ یکنم ب  یسع نکهیبهشون فحش بدم چه برسه به ا تونستمینم
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توو اون  نایس یها ادیفر یکه صدا  دمیکش یادیتوو گردنم و فر دیچ یپ یخم کردم که درد بد سرمو
 نفسمو گرفت....  یبود ول یگم شد....دردش لحظه ا ادمیفر

 رو ذهنم زدن...  یاز نگهبانا سمتم اومد و چسب دوتا

 جوجه..   ی:بهتره الل شنگهبان 

انداخت و حس   به تنم یبرق لرز بد انیگذاشت رو بدنم و روشنش کرد...جر یهم دستگاه شوکر بعد
 هرلحظه قراره خشک شم... کردمیم

 

#part93 

 

                         آروشا

انگار هنوز   یشب بود ول12رو خوردم...ساعت  زیم یکه آرش گذاشته بود رو   ینشستم و قرص صاف
 ....ومدیم  اطیبودن چون سروصداشون از ح  داریهمه ب

خشک  نهیی خودم توو آ اقهیق دنیبا د یتا صورتمو آب بزنم ول  سیشدم و رفتم توو سرو بلند
  کیکوچ یرنگ شده بود و ترک ها   یبود و چشمام سرخ شده بود...لبام ب دهیشدم...رنگم به شدت پر
 روش نقش بسته بود...

دارم خودمو   ینثار خودم کردم....من واسه کس یتاسف واسه خودم تکون دادم و فحش یاز رو یسر
  نویا دیارزش ندارم...اون فقط واسه به دام انداختن من اومده بود پس با یزیکه براش پش  دمیزجر م

 کنم ازش متنفر باشم.... یبفهمم و سع

کوروش جلو چشمام جون   ریتصو یواسه لحظه ا یشدم ول رهی خ نهیی خودم توو آ یبه چشما مصمم
 رفت...چشمام پر اشک شد و قطره قطره افتادن.... ادمی شمیرف چند لحظه پگرفت و ح 
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  یمثل خودش ب تونمیمنم م یوار دوسش دارم...ول  وانهیاز کوروش متنفر باشم چون د تونمینم من
ضعفمو به   گهید یکنم ول  هیغصه بخورم و گر تونمیم مییتفاوت رفتار کنم هرچند که سخته...توو تنها 

 ...دمینشون نم یکس

هم موفق  ییجورا هیو  رمیاشکام رو بگ یکردم حداقل جلو یو صورتم رو آب زدم ...سع دمیکش یاه
شده بود رو همراه   یرفتم...شلوارم رو که االن خون رونی ب سی شدم....صورتمو خشک کردم و از سرو

  عو موهام رو مرتب جم دمیپوش  یاسک قهی راهنیپ هی با  یل  یسرهم هیلباسم در آوردم و به جاش 
 کردم....

رفتم آرش هم    نییپله رو پا نی....همون موقع که آخرکردم یو پله ها رو تند تند ط رونیاتاق رفتم ب  از
 وارد خونه شد.... 

 خش دارم گفتم:کجان آرش؟؟  یسمتش و با صدا  رفتم

 ...ی..برگرد اتاقت بهتره استراحت کن نیزم  ری :زآرش 

رو نشونشون  میروان  یتااون رو نی زم ری برم ز دمیم  حی شدم و گفتم:ترجتوجه از کنارش رد  بدون
 بدم...

 پرتم کرد عقب...  بای و خواستم در رو باز کنم که آرش بازوم رو گرفت و تقر رهیگذاشتم رو دستگ دستمو

ترم پس رو   یاالن از تو روان  یدون ی...آروشا م یبرگرد توو اتاقت بهتره گوش کن گمیم  ی:وقتآرش 
 اعصابم راه نرو... 

 ...چوندنی _آرش اونا تنها تورو دور نزدن...منم پ

االن نه بزارش واسه  یکارت رو..ول  یدینداره...انجام م  ی بی ع یدلت رو خنک کن  یخوای:باشه...مآرش 
 ... رنیحاال حاال ها بم  خوامیشد ازشون نم  ییرایپذ یفردا...االن به اندازه کاف

 زجرشون بدم...  خوامیون...فقط مبکشمش  خوامی_منم نم

 شو...  الی خیفردا...االن ب یانجام بد یخوای:باشه...هرکار م آرش 

 ار... ی_ول



 زده  خیعشق 

162 
 

 شووووووو....  الیخی :آروشا گفتم بآرش 

 

#part94 

 

رو از   گارمی...بسته سدر اتاق رو بستم تی راه رفته رو برگشتم و با عصبان عیو سر  دمیکش یق یعم  نفس
 ازش گرفتم... یقینخ روشن کردم و کام عم هیکشو برداشتم و رفتم توو تراس نشستم...

  دی...من خودم باشدینم  یصورت کوروشم بندازن ول ی خش رو هیو نزارم  نیی برم پا خواستیم دلم
به خودم ثابت کنم که  دی...باس ی کنم که اون عاشقم ن حی تا بتونم خودمو توج  کردمی م شی خط خط

 احساس ممنوعه اس واسم... هی نیا

  شیکم پ یلی تموم شد...خ گاری بسته س هیکردم خودمو قانع کنم که  یسع یمنطق  یاونقدر با حرفا 
 ... کردمی بسته رو تموم م هی ینجوریا  دمیکشی هم م یوقت یبکشم ول   گاریس ومدیم

کرده  کار یآرش باهاش چ  نکهیو حدس ا ومدیصدف از اتاق نگهبانا م  یها  هیها و گر ادیفر یصدا
 ....شدینم دهیاز اون دو تا شن ییصدا  یول  سیسخت ن 

 چیکردم بدون ه یو سع دمیو رفتم توو اتاق...دراز کش اط یرو پرت کردم توو ح   ی...بسته خال هووووف
 بخوابم که به کمک چند تا قرص خواب موفق شدم...  یا هیو گر الی فکر و خ

 ________________________________ 

بود و آروم صورتم  دهیچشمام رو باز کردم...آرش کنارم دراز کش کنمیداره نوازشم م یکس  نکهیحس ا با
 ..زد  میشونیپ  یرو یزد و بوسه ا یبازم لبخند  یچشما دنی ...با دکردی رو نوازش م

 ...پاشو برو  یری حال اونا رو بگ یبر یخواستینم شبی:پاشو آروش...مگه دآرش 

خواب از سرم بپره و بعد از جام بلند   کمی ستادمیو دوباره چشمام رو بستم...واتکون دادم  یسر
 شدم....

 به عوض کردنشون نداشتم فقط موهام رو مرتب کردم...  یاج ی تنم بود و احت  شبید یلباسا همون
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کارت   نیآرش نذاشت و گفت بش یول  یو بعد خوردن صبحونه بلند شدم که برم توو انبار نییپا رفتم
 دارم...

ساکت زل    یشدم تا حرفش رو بزنه ول  رهی و نشستم...منتظر به آرش خ دمیبه موهام کش یدست کالفه
 ... زیزده بود به م

 ؟؟ یگ ی_آرش نم

 !!س؟؟ی کوروش واست آشنا ن هیلی :فامآرش 

 ...  سی...معلومه که آشنا ن یپرس ی_آرش چرا چرت و پرت م

 س؟ یبرات آشنا ن  یزدانی هیل یفام یبگ  یخوایم ی عنی:آرش 

 ...زدای  دی_نه از کجا با

 توو ذهنم نقش بست ساکت شدم و با بهت به آرش نگاه کردم.. دفعهیکه  یزی چ با

 _آر...آرش نگو که... 

 .....ادامه ندادم و سرمو با ناباور تکون دادم...بلند شدم و کالفه شروع کردم قدم زدن  حرفمو

 ون باشه...امکان نداره کوروش پسره ا_نه نه..نه..

 ..پسر خودشه قای.دقمن آمارش رو در آوردم.  ی:ول آرش 

 

#part95 

 

رو نابود کرد سخت    مونیبود که زندگ یپدر کوروش همون مرد نکهیباور کنم...باور ا تونستمینم اصال
 ...بود
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خر  از ما ساخت..تا ا یرحم   یخشک و ب  یآدما نیکه به دوتا بچه رحم نکرد و همچ یمرد یزدان ی یعل
 ... بخشمشیکه سرم آورد نم ییبخاطر بالها  چوقتی متنفرم و ه ی عمرم از اون عوض

 سه؟؟ یچرا کوروش پل ی_آرش ول

دلش   اهمیباباش خبر نداشته  یای اصال از گندکار نکهیاایاحتماالت هس آروش... یلی:خ آرش 
 راه اونو ادامه بده... خواستهینم

رفتم....چشمام داشت   نی زم ری زدم و به سمت ز  رونیتکون دادم و از جام بلند شدم...از خونه ب یسر
سر حرفم   دیمن به خودم قول دادم که ضعفمو نشونشون ندم پس با یول شدیپر اشک م 

گفت و در رو باز کرد و کنار   یو به نگهبان گفتم در رو باز کنه...چشم  دمیکش یقیبمونم...نفس عم 
بهشون نگاه کنم در رو بستم....برگشتم طرفشون و اول از همه چشمم  نکهیرفتم داخل و قبل ا.رفت.. 

هارو از دستش   ریاالن اون زنج  خواستیمچاله شد...دلم م تشیوضع دنیبه کوروش افتاد...قلبم با د
 به حرف دلم گوش بدم....  گهید  سیمن قرار ن یببرمش،ول نجایباز کنم و از ا

و کبود بود...موهاش آشفته شده بود و با    یرده بودن و همه شکم و صورتش خونرو در آو   راهنشیپ
 ... کردیغم بهم نگاه م

حس   شدی م یکوروش بود ول  هیشب تشینگاه کردم..وضع نایبهش زدم و به س یپوزخند لمی م برخالف
 نگهباناس..   شیسرحالتره....صدف هم نبود،حتما هنوز پ یکرد از کوروش کم

صورتش  یو دستمو آروم گذاشتم رو صورتش....آروم دستمو رو ستادمیکوروش وا  یروبرو رفتم
 بهش زدم....  یمحکم یل یشه و س  ادینذاشتم تعجبش ز یکه با تعجب نگام کرد....ول  دمیکش

 ....یشد  ینقطه مقابلم م دی ...تو نبایرو کرد رنکا یتو بگو...چرا ا یشکنجه ات کنم..ول ادی_دلم نم

زدم و با لحن    یناله اش فضا رو پر کرد....پوزخند یتوو شکمش زدم که صدا ی هم مشت محکم بعد
 گفتم  یزیطعنه آم

 رو بهت بگم.... قتیحق هی دی کوروش...با  یدونی_م

 گوشش گفتم  کی و نزد ستادمی پشت سرش وا رفتم

 .... بردمیم یچه لذت دادیخودم جون م  یبابات داشت توو دستا یوقت  یدونی_م
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 ک..  ..ت..تو بابامو ییی:چ...چ د ینگاش به روبرو خشک شد و بعد با بهت نال یا هیثان

 چقدر آروم شدم.... یدون یکردم نم یکه گلوله توو مغزش خال ی_آره عشقم باباتو من کشتم....وقت

 شدم....   رهیبهش خ  یا انهیو باخنده موذ  ستادمیفاصله گرفتم و رفتم روبروش وا ازش

پاک   نیزم یخب خوشبختانه من وجود نحسش رو از رو  یبه تمام معنا بود...ول شرفیب  هی_بابات 
...من ادیخوشت م یل ی...مطمئنن خینی عکس جنازه اش رو قبل از سوختن بب یخوای م یکردم....راست

 وقتا الزمه... نجوریواسه ا رمی گیختم عکس م  یربان از همه ق شهیهم

خودم انجام داده بودم رو   لیکه به م یقتل  نیاول یدر آوردم و از توو گالر بمی از ج مویهم گوش بعد
 ....ی زدانی  یکردم....عکس جنازه عل دایعکسشو پ 

 کوروش.... یگرفتم جلو چشما ویاون مرد منفور انداختم و بعد گوش افهیبه ق  ینفرت نگاه با

از   زی و لبر نیانداخت و بعد چند تا قطره اشک از چشمش افتاد....نگاه خشمگ یبهت له عکس نگاه  با
 گرفته اش گفت  یبهم انداخت و بعد با همون صدا  ینفرت

 ...رررووونی ...برو بیزینفرت انگ  یلی...خیا وانهید هی:ازت متنفرم آروشا...تو کوروش

..برگشتم توو خونه و رونیب دم ییاز اونجا دو  عیبغضم بشکنه سر نکهیپر اشک شد و قبل ا چشمام
به اتاقم پناه بردم....پشت در نشستم و اجازه دادم بازم سد چشمام بشکنه....کوروش بازم گفت   عیسر

 ازم متنفره...

 . آوردن لحن پرنفرتش اشکام شدت گرفت.. ادیبه  با

 

#part96 

 

 شخص                   سوم
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سروصدا داخل شد و در رو   یسمت اتاق و ب   دییدو ع یبه اطرافش نگاه کرد و سر ینگران  با
تخت   یرو رو   لشیتخت انداخته بود رفت و همه وسا یصدف که خدمتکار رو  فیبست....سراغ ک

 کرد....   یخال

صدف رمز   هیکرد و روشنش کرد...خداروشکر کرد که گوش دایپ لیاون وسا نیرو از ب  شیگوش
  نایواسه س  یگریکوروش و د یبرا  یک یشد...سه شماره فقط داشت که  نشیمخاطب ستینداره...وارد ل

 بود...شماره سوم هم که بااسم بابا ثبت شده بود....

همون  یماره ش  نیا دونستی که بابا ثبت شده بود رو لمس کرد و تماس برقرار شد...م یا شماره
 زده بود و سرهنگ بوده... یخسرو پناه  یکه خودشو جا هییاقا

 گوشش و گفت  یگذاشت رو  ویدراومد و گوش الیاز فکر و خ  یالو گفتن مرد  یصدا با

 _سالم...

 :شما؟؟؟ سرهنگ

شما لو رفتن و اگه  نیکنم فقط خواستم بهتون بگم که مامور ی_اقا من وقت ندارم که خودمو معرف
 ..ن یجنازه هاشون رو ببر  نیای ب دیبا نیبرس  رید

...از  زدیتند تند م  جانی تخت....قلبش از شدت ترس و ه یقطع کرد و انداخت رو ویهم گوش بعد
  یحتما از رو کنهیداره به اونا کمک م هیکه عط دیرسی و اگه به گوشش م دی ترسیآروشا به شدت م

 ...کردی محوش م نیزم

سمت   نیها برگردن ا نیدورب  نکهی...قبل ارونیرو سرجاش برگردوند و از اتاق رفت ب   لیمه وساه عیسر
 ته راهرو...  دییاز اتاق فاصله گرفت و دو

 ________________________________ 

از جاش بلند شد و کتش رو برداشت...در همون حال سرباز رو صدا زد و  عی سر یبا نگران سرهنگ
افراد باخبر   هیتلفن رو برداشت و به بق عی...خودش هم سراتیعمل  یو آماده کنن براها ر  رویگفت که ن 

 گفت...   ویماجرا همه چ نیاز ا
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 هیو  نی شد...پنج تا ماش نیرفت و سوار ماش  رونیاز اداره ب عیها آماده هستن سر روی ن نکهیا باخبر
 .... تیمامور نیدادن به ا انیپا یراه افتادن سمت اون عمارت برا ژهیو   گانی نیون از مامور

  یلیخ  نکهیباا ننی نب یبی از افرادش آس چکدومیبره و ه شی پ یبه خوب  یکه همه چ کردیدلش دعا م  در
 ....دیرسی محال به نظر م

 

#part97 

 

                    کوروش

  یدستامون رو باز کردن و گذاشتن رو شهیم یزانوهام رو جمع کردم و درست نشستم...دو ساعت  آروم
 .... مینی بش نیزم

گوشه خودش رو   هیسرش آوردن... ییکه چه بال دیمیفه  شدیرو هم آورده بودن و از حالش م  صدف
از من   تشیم وضعانداختم...اون نایبه س  یزانوهاش...نگاه یجمع کرده بود و سرش رو گذاشته بود رو

 ....کردیبه صدف نگاه م   یبهتر نبود و داشت با ناراحت

  یفقط زار بزنم به حال خودم ول  خواستیشدم و منم سرمو گذاشتم رو زانوهام....دلم م الشونی خیب
 ... یکن ی نابودم م  یدار ینجوری...لعنت بهت آروشا که اشدینم

  انایاون قاتله پدرمه...پدرم که من و ک دمیهمکه اون قاتله...حاال هم ف دمیعاشقم کرد بعد فهم اول
که بهمون   کردیم یکار هی شهیهم  یخوب نبود ول  چوقتی ه مونیوضع مال نکهی...باامیعاشقش بود

همه وقتش و عشقش رو   ومدیهم که م ییوقتا  یوقتا بخاطر کارش نبود خونه ول یل یخوش بگذره...خ
 ...ذاشتیما م یپا

 کرده بود...  کاریبابامو بکشه...مگه چ  دیچرا...چرا با اخه

اومدن داخل...با نفرت   نیباز شدن در سرمو باال آوردم...آرش و آروشا همراه اون پسره شاه یصدا با
 به هرسه تاشون انداختم و سرمو برگردوندم.... ینگاه
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 ...و از گلوش گرفت و اجبارش کرد بلند بشه  نایرفت طرف س   تیبا عصبان   آرش

 ن؟؟؟؟ یکرد دای از خونه ام پ  ی:چآرش 

 نگفت و فقط با جسارت زل زد توو چشماش...  یچی ه نایس

 :باتووواممممم...آرش 

 .... نیصورتشو پرت بشه زم یرو  نهینگفت که باعث شد مشت آرش بش یزیبازم چ  نایس

 سمت منو بلندم کرد.... اومد

 .... نیاز خونه ام برداشت ی...چ:تو بگوآرش 

 ...یچ ی_ه

 ... نیوارد خونه ام شد یچی باور کنم که شماها واسه ه دی:باآرش 

 ...مینکرد دایپ یزی_چ

 :اها...چه خوب...آرش 

تکون داد و  یتوو گوشش گفت...اونم سر یزی و چ نیو رفت طرف شاه  نیزم یهم انداختم رو بعد
 به من؟؟!!! یچرا داد نویبهشون نگاه کرد و گفت:ااسلحه اش رو داد به آروشا...آروشا با تعجب  

 :بکششون...آرش 

 !!!!ییی:چآروشا

 ساده گفتم بکششون...  یل ی:آروشا خآرش 

 آر...  ی:ولآروشا

 :گفتم بکششوووووون...آرش 
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و اسلحه رو گرفت سمتم....چشماش پر اشک شده بود و با غم   دیدستشو کالفه به موهاش کش آروشا
  ی ...حق زندگرمیبم  خواستمیاون اسلحه رو بندازه کنار...من نم کردمی ...با نگاهم التماس مکردینگاهم م

 ...رمی بم خوامیدارم و نم 

 ...کنمی گفتم:آروشا خواهش م یآروم یباصدا

 ...دوست دارم کوروش تاابد... تونم یتکون داد و گفت:نم یبا درموندگ سرشو

بلند    رونینگهبانا از ب  ادیفر یماشه و آروم خواست فشارش بده که صدا یهم دستشو گذاشت رو بعد
 خونه محاصره شده...  گفتیکه م یکس یشد و بعد هم صدا
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با   نیزدم...آرش و شاه  یبزرگباشم خوشحال شدم و لبخند   دهیرو شن  ایجمله دن  نیکه بهتر انگار
بود و اسلحه رو   ستادهیمن وا  یآروشا همچنان روبرو یول رونی ب دنییبهم نگاه کردن و دو ینگران

 ...کردیو باغم نگام م   ختیری گرفته بود سمتم....آروم آروم اشک م

با   ینداشتم....آروشا بد کار یا گهیچاره د یول  نمشی بب ت یوضع نیتوو ا خواستمی بودم و نم عاشقش
 تاوان تموم کاراش رو پس بده.... دیببخشمش...با تونستمیمن کرده بود و نم یزندگ

...آروشا هنوزم توو  میما سکوت کرده بود یهر چهارتا نجایو ا ومدیم رونیاز ب یریو درگ  کیشل یصدا
جون تکون دادن بدنم رو   یفرار کنم ول نجایبلند شم و ازا شدی...کاش مختیر ی همون حالت اشک م
 لهفاص واری...به زحمت از دشن یوصدف هم مثل من ناخوشن که بلند نم نا یاصال ندارم و حتما س

بهمون   یگرفتم و خواستم برم سمت آروشا که همون موقع آرش اومد توو و با خشم نگاه
گرفت و  ...دست آروشا روکردی م کهی ت کهی انداخت...انگار وقتش رو نداشت وگرنه هممون رو ت

 و خودشو از آرش جدا کرد..... د یکش یادیکه آروشا فر  رونی ببرش ب دشیکش

 ...دست از سرم بردار خسته ام...امی:من نمآروشا

 ... یشیکنن اعدام م رتیاحمق دستگ ستین یاالن وقت مجنون باز اریدر ن ی:آروشا مسخره بازآرش 
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 ... سیبرام مهم ن  گهی:برو آرش...دآروشا

 گه؟؟ید یاینم  ی:آروشا مطمئن آرش 

 :آره بروووووو..آروشا

 :به درک.. آرش 

ها کم شده بود و   یریدرگ ی....از صدارونیب  دییو خودش دو واریهم آروشا رو هول داد سمت د بعد
 ....هیک  روزشیحدس بزنم که پ تونستمینم

 پس بده.... تاوان کاراش رو دیاون با گفتیعقلم م  یبه آروشا بگم فرار کن ول خواستیم دلم

 ... رونی رفت ب  یبهم انداخت و از انبار ینیو بعد نگاه غمگ نی تفنگ رو انداخت زم آروشا

 .... کننی :کوروش..دا..دارن فرا...فرار منایس

 ... رهیبم خواستمی نداشتم که بدم...از خدام بود آروشا فرار کنه و بره...نم یرو ندادم...جواب  نایس جواب

مامور ها    یها قطع شد و بعدش صدا یریو درگ هاکی شل یگذشت که کامال صدا گهید قهیدق چند
 شه.... هیخونه کامال تخل دادنیبود که دستور م

  ی و حرکت برام سخت بود ول ردک یو به زحمت از جام بلند شدم...همه جام درد م  دمیکش یق یعم  نفس
 و دستش رو گرفتم و بلندش کردم...  نا ینکنم....رفتم سمت س  یو کار  نمیبش شدینم

 وزنت رو ننداز رو من... ادیاگه حالت خوبه ز نای_س

...با تعجب بهش نگاه  دیکه با ترس خودشو عقب کش رمیطرف صدف و خواستم دستش رو بگ میرفت
 کرد....  میقا واریو خودش رو گوشه د  دیکش یغیکردم که ج 

 ...ادی مامور زن ب هی میبگ می..بهتره بردهیکوروش ترس: نایس

که همون موقع دو تا آقا اومدن  میرفت رونیاز اتاق ب   نای با س  یتکون دادم و بعد مکث کوتاه یسر
 تنشون بود... ژهیو گانی یداخل که لباس ها

 



 زده  خیعشق 

171 
 

#part99 

 

                        آروشا

 گرفت...  یشتریصحنه روبروم اشکام شدت ب  دنیاومدم که با د رونیب  نیزم  ریز از

  ایو آرش رو دوره کرده بودن و انگار اجازه فرار بهشون ندادن...نگهبانا  نیعده مامور مسلح شاه هی
.نگاه .. هیاالن قطع گهیاونا د یروزی بود و پ  ادیز یل یها خ سیمرده بودن...تعداد پل ایشده بودن  یزخم 

  کین آخر راهمونه و نزدی..اقدم به جلو برداشتم هیو  دمی کش یق ینمناکم رو از آرش گرفتم و نفس عم
 شدنمون به طناب دار....

طرفم و منو هم احاطه کردن...انگار تعجب کرده بودن که   دنیینفر متوجه ام شدن و باسرعت دو چند
نه از   ترسمیمن نم  ی...ولدوننینم..اشکام رو هم حتما بخاطر ترسو بودنم مفرار ک کنمینم  یچرا من سع

 و نه از زندان.. ترسمیمرگ م

به آرش انداختم  یافتادنه آرشه...اشکام بخاطر از دست دادن کوروشه....با غم نگاه ری بخاطر گ  اشکام
کار رو   نیا دیبانبود خدا...ن نیشده....حقمون ا ره ی پر اشک به من خ یاونم با چشما  دمیکه د

 ...میو آرامش رو تجربه کن میکن یزندگ  هیمثل بق میتونستی..کاش ماهم می کردی باهامون م

مامور ها فرار کردم و خودمو به آرش رسوندم و توو بغلش فرو   نیاز ب  عیتحمل کنم وسر نتونستم
  دونمیهمه غصه...نم نیاز شدت ا دیترکیکردن...قلبم داشت م هیبلند شروع کردم گر یرفتم...با صدا

دلشون   فربار چندن  نیاول یحتما برا  سیبرامم مهم ن  ینکرد ما رو از هم جدا کنه...ول   یسع یچرا کس
 به حال ما سوخت... 

و با خشم از   دیاز پشت دستم رو کش یک یباالخره   یکردم و توو بغل آرش بودم ول هیچقدر گر دونمینم
توو   یلیس  هی...اگه قبال بود حتما د یچ یدورم پ  یزن اخمو بود که به خشونت چادر هیآرش جدام کرد...

ره من شدن...آ  میانجام بدم جز تسل یکار تونمینم گهیخسته ام...د گهیمن د یول  زدمیدهنش م
 شدم...  میتسل
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از مامور ها دستش رو گرفته  یکی رو پاک کردم و سرم رو باال آوردم که با کوروش روبرو شدم...  اشکام
بهم  ویزی که با نگاهش چ خواست یو انگار م کردیکه راه بره....باغم نگاهم م  کردی بود و کمکش م

 بفهمونه....

 رونی تا به سمت ب دادیهولم م یو همراه مامور  نیی برداشتم و سرم رو انداختم پاچشم ازش
 برم؛رفتم...

 .... میشد نایاز ماش ی کی زن سوار  یدر دستام رو دستبند زدن و با دوتا از مامور ها یجلو

مو که موها  زدنیتشر م  هیو هرچند ثان رفتنیکه کنارم نشسته بودن دائم بهم _چشم غره م دوتاشون
زودتر مرحله  خواستمیبهشون چون حال و حوصله نداشتم..فقط م  دادمینم یت یاهم یبپوشونم....ول

 .... رمیبرسه و بم یباز  نیآخر ا

 ..اس یجهنم دن نیبهتر از بودن توو ا  یآرامش داشته باشم ول سی هم قرار ن ایاون دن  نکهیباا
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و   یو منو بردن بازداشتگاه....هنوز همون سرهم دمیرو ند  نیآرش و شاه گهید م یدیکه رس یکالنتر به
 که همون زن بهم داد.... یتنم بود و چادر راهنیپ

نگاه کردم که سه  کیو کوچ کینگاهمو از در بسته بازداشتگاه برداشتم و برگشتم و به اتاق تار الی خیب
اونا شدم و چادر رو از   الی خی...بکردنی م نگام یگوشه نشسته بودن و با لبخند مسخره ا هی گهینفر د

 ....امکنار و نشستم همون جلو در و سرمو گذاشتم رو زانوه هیسرم برداشتم و انداختم 

نداشتم و مطمئنن اگه سر به سرم   ویواقعا حوصله کس  یول  کردمی شدن اون سه تا رو حس م کینزد
جه چقد لباسات خوشگله...حتما ...زن:جوارمی سرشون ن ییوجود نداشت که بال ین یتضم ذاشتنیم

 گرفتنت خاله جون...  یحجاب  یواسه ب

سه تا کله   نیبود...واقعا که ا یحجاب  یخالفم ب  نی..هه کاش بزرگتردنیهرهر خند ییهم سه تا بعد
 پوک رو اعصابمن..... 
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دست از سر من   خواستنی انگار اونا نم یخودم موندم ول  االتی ندادم بهشون و توو خ محل
 شد... دهی که پوست سرم بدجور کش دیکش یا دفعهیدستشو گذاشت رو موهام و  شونیک یبردارن...

بخاطر   شی قرمز شتریبه خون نشسته ام که ب ی...با چشماو سرمو باال آوردم  دم یرو توهم کش  اخمام
 ....واریدبخاطر خشم نگاش کردم...از گلوش گرفتم و محکم کوبوندمش به  شیبود و کم  هیگر

که مطمئن باش بد    یرو ندارم...بهتره دم پر من نش یمفنگ  یمن حوصله تو و امثال تو کهیزن  نی_بب 
بهت   نجایهم ی...قاتلم اگه بخوایحجاب  یو نه ب هیبدون خالف من نه دزد نویبرات ...ا شهیتموم م
هم هستم بعدش هم گلوش رو محکمتر فشار دادم که نتونست نفس   یعجب قاتل روان  کنمیثابت م 

 ....رفتی م یاهیبکشه و رنگش رو به س 

بعد در   هیو داد....چند ثان غیشدن به من رو نداشتن شروع کردن ج  کیکه جرات نزد گهید یدوتا اون
 ....اونو ول کنم یو باعث شد گلو دیاز پشت با خشم منو عقب کش یک یبازداشتگاه باز شد و 

 ...یییچ ردیمی...اگه میکردی م یچه غلط ی زن:احمق داشت مامور

 ....گهید یاونا ی قتل هم رو نی...اسی _هه خب برام مهم ن

 چند لحظه بعد دوباره اخم کرد و چادر رو برداشت و داد دستم... یاول تعجب کرد ول ماموره

 ... میزن:پاشو بر مامور

سرم   یسرم...دستام رو دستبند زد و خودش چادر رو رو  یچادر رو گرفتم و آزادانه انداختم رو الی خیب
وسط   زی م هیاتاق... هیو بردم داخل  می....از چند تا راهرو گذشترونی ب میمحکم کرد و همراهش رفت

 ...هه...ییهم....اتاق بازجو یروبرو ی اتاق بود و دوتا صندل

ها نشستم....بدون توجه به اطرافم  ی از صندل یک ی یرو از دست اون مامور آزاد کردم و رفتم رو بازوم
 شدم.... میکه باختم و تسل دونمیم نویچمه...فقط ا فهممی ...واقعا نمز ی م یسرمو گذاشتم رو
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  یقالب یپناه گفت خسرو  شدیم  ایاومد داخل... رمردیپ هیگذشت که در اتاق باز شد و  یا قهیدق15
 اومد داخل....

 زدم و گفتم  ی ...پوزخندزیم یپرونده گذاشت رو هیاومد نشست روبروم و  بااخم

 !!!....نطرفا؟؟ی...ایپناه ی_به به اقا

 حرفاتون رو...   شنومیجوابم رو بده گفت:خب م  نکهیا یبهم کرد و به جا  یاخم

 _کدوم حرفا؟؟ 

 شروع کن....  یجنون وارانه رو انجام داد یچرا اون قتل ها  نکهی:اعترافات... با اسرهنگ

 ندارم واسه گفتن... ی_حرف 

 ... ی:به نفعته که حرف بزن سرهنگ

 ...نیدیم فی _چرا!!!مثال اگه حرف بزنم توو مجازاتم تخف

کرد و با خشونت وگفت:بهتره مسخره   ی...سرهنگه اخمدمیهم به حرف خودم بلند بلند خند بعد
 .... یو حرف بزن  یکن  کردن رو تموم

و با   زیم  یخم شدم رو یلبم موند...کم یرو  یآروم خنده ام رو تموم کردم و فقط لبخند کمرنگ آروم
رو چون  تیی بساط بازجو نیسرهنگ...جمع کن ا یشی نم  رتیدستگ یزیگفتم:از من چ یلحن آروم

 ...یخوددان گهیآروم بمونم...د نقدریکه ا دمینم   ینیاز حدم تحمل کردم و تضم  شیامروز ب 

بهم انداخت و بعد با خشم از  ی ا یهم برگشتم و درست سرجام نشستم...سرهنگ نگاه عصبان بعد
 ... زیم  یرو دیجاش بلند شد و محکم دستش رو کوب

 ....ارمتیباالخره به حرف م گهیروش د هیمن با  یزن یحرف نم   ینجوری:اگه اسرهنگ

 !!!خب بکن... ؟؟یشکنجه ام کن یخوای_مثال م

که خودم    ییوقتا دونستمی....میدادم به صندل هیتک نهیزدم و دست به س ی ال یخ یهم لبخند ب بعد
از همون موقع ها بود چون سرهنگ نفس   قایو االن هم دق شهیحرص درار م  یل یخ  میبخوام خونسرد
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داشت حمله  شده بود و انگار من پارچه قرمزش بودم و هرلحظه امکان  یگاو وحش هیمثل  دنشیکش
 کنه بهم...

 افهی تاسف تکون دادم و ق  ی از رو ی...سررونی رفت از اتاق ب  عیبهم انداخت و سر یپر نفرت نگاه
 خونسردم رو کنار گذاشتم و برگشتم به همون حال ناراحتم...

  یهمون مامور زن اومد و با گرفتن بازوم اجبارم کرد بلند شم..بااخم نگاش کردم و ب قهیچند دق بعد
 حرف دنبالش راه افتادم....

 گوشه نشستم... هیکردن همون راه برگشتم بازداشتگاه و بدون توجه به اون سه احمق رفتم  یط بعد
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                      کوروش

اداره  نیرفتم و شوار ماش  رونیب  مارستانیشکممو بلند شدم...از ب یدرد دستمو گذاشتم رو با
من   کنمی.....هرچقدر فک م ببرتم خونه که نذاشتم و گفتم بره اداره  خواستیم یشدم...ستوان احمد

ولم  نداتا اخر عمرم عذاب وج رهی بزارم بم ینجوریآروشا رو ول کنم تا اعدامش کنن...اگه هم تونمینم
 افتادن عشقم شدم.... ری که باعث گ شمیم وونهیاون خودم د ری و غ کنهینم

 ...ییشدم و رفتم داخل اداره...سراغ سرهنگ رو که گرفتم گفتن رفته اتاق بازجو ادهیپ  نیماش از

نداشتم که...حوصله رفتن تا اتاق   یچاره ا یتحمل کنم ول تونستمیدرد داشتم و هم کالفه بودم نم هم
 انتظار نشستم...   یها یهمون صندل ینداشتم پس رو  خودمم

شدنش بلند شدم احترام گذاشتم و سالم دادم...با   کیتا سرهنگ اومد...با نزد د یطول کش یساعت مین
ها نشستم و سرهنگ هم رفت پشت   یکرد سمت اتاقش...رو صندل  مییلبخند جوابمو داد و راهنما

 نشست...   زشیم

 چشم انتظارتن...  ی...مادرت و خواهرت حساب خونه  یچرا نرفت  یزدانی:خب سرهنگ
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 با..با..  نمیبب  خواستمی_راستش م

 و نتونستم حرفمو بزنم...  دمیکش یق یعم  نفس

 !!!م؟؟یکرد کاری چ یبا آروشا مهدو ینی بب یخواستی :مسرهنگ

  یواسه احساسم ول شرمنده باشم دیبود و االن با ینگفتم...اشتباه بزرگ یزیو چ  نییانداختم پا سرمو
 که به آروشا دارم....  یاز احساس  هی...من ته دلم راضستمین

احساست دست خودت   دونمی...مسیکه کارت اصال درست ن  یدون یخودتم م  یزدانی  نی:ببسرهنگ
تا   یکار شد قسم خورد نیوارد ا ی...تو وقتی که خورد یبخاطر قسم  یاالن کنترلش کن دیبا یول  سین

  تیکه توو کشور امن زارهی...بدون اون دختر نمیکشور و مردمش محافظت کن نیجونت از ا یپا
که با چند سال حبس   سین یزیاون چ  یباشه....پس عشقش رو بکش توو وجودت چون جرم ها

 اعدام شه کوروش جان... دیتموم شه؛اون با

 نکهیدردناک بود...ا قتیوردن حق آ  ادیبه   یول دونستمیکلمه اعدام قلبم درد گرفت...خودم م دنیشن  با
  کاریخب چ  یطناب دور گردنش تصور کنم واقعا دردناک بود...ول هیو  هیآروشا رو باال اون چهارپا

 بگم... تونستمی م یبکنم،چ  تونستمیم

 و از جام بلند شدم....  دمیکش یآه

 _ممنون قربان...بااجازه تون...

 سروان.. ی:مرخصسرهنگ

تند تند راه    تونستمیکه م ییتا جا  یدرد داشتم ول  نکهی....باارونیاز اتاق رفتم ب  ع یگذاشتم و سر احترام
 گرفتم و رفتم سمت خونه...  یتاکس هیزدم... رونی رفتم و از اداره ب
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و   دمیکش  یقیرفتم سمت خونه....نفس عم  هیشدم و بعد حساب کردن کرا اده یپ  نیدر از ماش جلو
 نگرانم بشن...  انای مامان و ک خوامی رو جمع کنم...نمدپرسم افهیقکردن  یسع

 دیلب گفتم منم که بع ری ...آروم زدمیرو شن هیک  گفتیمامان که م یبعد صدا قهیزدم و چند دق  در
خب   یخوشحال باشم ول  تونستمیباشه....بغض گلوم رو گرفته بود و اصال نم دهیمامان شن  دونمیم
سرش رو باال   کردیکه داشت چادرش رو مرتب م  یبعد در باز شد و مامان درحال  هیکنم..چند ثان  کاریچ

 ...یمن مات موند....اشک توو چشماش جمع شد و با بغض گفت:کوروشم اومد دنیآورد که با د

 مامانم.. ی گفتم:خوب ینه چندان خوشحال یزدم و با صدا یکمرنگ  لبخند

 توو..  ای...بای و خوب نباشم...ب نمیتورو بب  شهی:من فدات بشم مگه ممامان

لب به   ری ز یاخالق مزخرِف االنم فحش  نیجلو در کنار رفت و منتظر موند من برم داخل...بخاطر ا از
 میباهم رفت رفتیخودم دادم و رفتم داخل....مامان در رو بست و همونجور که قربون صدقه ام م

چقدر   دمیفهمیبلند شد و اومد بغلم کرد...تازه م  یل من با خوشحا دنیهم به محض د انایداخل....ک
 ....خونه و آرامشش بودم  نیدلتنگ ا

 دلتنگتم... ی که حساب  ای:برو لباسات رو عوض کن ب مامان

 _چشم مامان جان... 

گشاد عوض   شرتیت هیرو با  راهنمی زدم و رفتم داخل اتاق.....پ ش یشونیپ یرو یهم بوسه ا بعد
صبر کردن  شهیمثل هم  یول دنیصورتمو د  یرو یها یزخم ها و کبود انایکردم...مطمئنن مامان و ک

لباس گشاد   نیبفهمن بدنمم آش و الش شده بخاطر هم خواستمی تا خودم بهشون ماجرا رو بگم....نم
 نشه... دهیدور کمرم د  یکه باند کش دمیپوش

با    انایدادم...ک هیتک  ینشستم و پشت ونیزیتلو یرفتم....جلو رونی رو مرتب کردم و از اتاق ب موهام
خودشو انداخت توو بغلم که صورتم بخاطر درد توهم  ی اومد کنارم نشست و با خوشحال یچا ینیس

 ....دیخداروشکر ند   یرفت ول

 به صورت داغونم زد و گفت  ی نشست...لبخند شمونیاومد و پ وهیبعد مامان هم با م قهیدق چند

 برامون.... یکن  فیتعر تتیمامور نیاز ا یخوای:خب کوروش خان نممامان
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 نی...اکردم یم  فیرو تعر اتیجزئ جانیواسشون با ه گشتمیبرم تی که از مامور شهیبود هم عادتم
به زبون    ویهمه چ شدینم  یداشت ول یادیز یباالتر بود و داستان ها جانشی ه شهیاز هم تمیمامور

و   هبگم که عشقم قاتل جانی با ه شد یکنم....نم فیبراشون تعر جانی دنم با هاز عاشق ش شدیآورد...نم
 قراره اعدام بشه... 
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 و با لبخند گفتم دمیکش یآه

 با چند تا خالفکار و قاتل... یریدرگ شهی..مثل همخوب بود  ی_همه چ

 ن؟؟ یکرد دای:داداش اون قاتله رو پانا یک

 _اوهوم...

 هاس....  یل یگور کلیترسناکه و از ه یل یخ  افشی حتما ق ی ...چجورییییی:واانا یک

اون   یول ی الت افهی گنده اس با ق کل ی مرد ه هیاون قاتل   کردمی فکر م شیچند روز پ  نی...منم تا همهه
 و خوشگل بود...همون که دل منو برد...هوووف... فیدختر ظر هیقاتل 

 .... انایک  سیمرد ن هی_نه..اون 

 زنه!!!!! هیترسناک کار  یاون قتل ها  یبگ یخوای م  یعنی...ییییی:چانا یک

 ساله...22دختر هی_اوهوم 

 باور کنم... تونم یاصال نم ی:واانا یک

 _اره باورش سخته....

که  ییاز پس اون مرد ها یتونیم یدختر چجور هیوگرنه  گهید کردهیکمکش م یکی :حتما مامان
 .... ادیبرب کشتهیم
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بچه بوده  یدختر خشن که وقت هی....دمیممکنه اش رو با چشمام د هی_نه مامان....من خودم 
 که نه مجبورش کردن.... میتعل  یعنی...نکاریدادن واسه ا مشیتعل

 ؟؟ ی :کمامان

 بگه... یزیها چ یی فک نکنم توو بازجو دونم یرو هم فقط من م  نای...امیدونی_هنوز نم 

هوامون رو   یلیسرهنگ خ یچند وقت که نبود نیواال...حاال ول کن...ا دونمی:نم مامان
 نفرکشته شد... هی نجایداشت...مخصوصا از اون روز که ا

 بود؟؟ ی چ هیاون قض ی_راست

سر و پا    ی....سه تا الت بمیدیکوروش جان چون ترس   مینگفت یرو ما به کس قت ی :راستش حقمامان
  میاونا بود ری..درگدونمیرو واقعا نم لشیکنن حاال دل نیسوار ماش در به زور  یرو جلو انایک خواستنیم

  یرو با گلوله زد و دوتا شونیک ی شد... ریطرفمون و بااون سه تا درگ دییدختر از سر کوچه دو هیکه 
اومد نذاشت   سیپل  یرو گرفت آورد توو خونه و وقت انای....بعد هم دست من و کیرو هم زخم گهید
 ...میگفت مامورمخفاس اونم کارهی چ دیازش پرس انای ...کرونی ب میبر

و   باحال بود  یلیخ  پشینگاه کردم که گفت:داداش گفت اسمم آروشا س...ت انایاخم و تعجب به ک  با
 با کالس...معلوم بود از اون خرپوالس...

  یکه اون دختر همون آروشا گفت یم یا یحس قو هیاسم آروشا اخمم پررنگ تر شد... دنیشن  با
آروشا رو برام   افهیق قایهم دق  انایبوده و ک  یچجور افش یخواستم بگه ق انای که از ک  یدمه و وقتخو

 شرح داد مطمئن شدم که خودش بوده.... 
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  سیازش ممنون باشم اگه اون روز نبود معلوم ن دیبا ی اخه....هوووف ول کردهی م کاری چ نجایا آروشا
که جرات کرده بودن به خواهرم   ای حتما سراغ اون عوض  د ی.....سر فرصت باومدهیم  انایسر ک  ییچه بال

 بشن هم برم.... کینزد

 :کوروش جان... مامان



 زده  خیعشق 

180 
 

 _جانم مامان...

...من رفتم چند روز  یدیتموم شده و به هدفت رس تی خداروشکر با موفق  تتی:حاال که مامورمامان
  کمیکردم و بعد  یکه شد بهشون معذرت خواه یاحترام یبا خانواده سحر حرف زدم...بابت ب  شیپ

شما رو راه   هیبه محض اومدنت بساط عروس می....قرار گذاشتانی شدن که کوتاه ب  یصحبت راض
 م....یبنداز

که حرف   ذاشتیو نم کردیم تمینگفتم....بغض توو گلوم اذ یزیانداختم و چ نیی سرمو پا
که به سحر داشتم در برابر حسم به  یبا سحر ازدواج کنم و حس خوامیکه بگم نم ذاشتی...نمبزنم.

 ....شهی حساب م چیآروشا ه

  دیبلند و شاد خند کشمیازش خجالت م  دیگذاشته بود و فک کرد شا تمیرضا یکه سکوتم رو پا  مامان
 هیخونشون...تو هم  می.من برم زنگ بزنم مادرش قرار بزارم فردا بر.گفت:مبارکه پسر گلم جانی و با ه

 .... یهمه وقت زشته اگه حالشو نپرس نیزنگ به سحر بزن بعد ا

 ...بلند شد و رفت توو آشپزخونه  عیهم سر بعد

 مبارکه...منم برم بساط غذا رو آماده کنم بااجازت... ی:داداشانا یک

  یخوشحال  تونستمی.نمبودم..  رهی خ نی و مات هنوز به زم جیمن گ یبلند شد و رفت ول  عی رهم س انایک
 نیا تونستمی...نمرهی بم یشدم که قراره به زود یقاتل ه یرو خراب کنم و بگم که عاشق   انای مامان و ک

خرابش  تونمینم نهیمن رو بب  هیوقته آرزو داره عروس  یلی...مامان خ رمی رو ازشون بگ  یدلخوش
 کنم.... کاریبا دل صاحب مرده ام چ یم...ولکن

...عقلم افتادم ریگ یخودت کمکم کن توو بد دوراه  ای...خدادم یکش یدادم و آه هیتک یبه پشت سرمو
عقل و   ی....دوراهکه از معشوقه اش بگذره  کنهیاس واسم و قلبم قبول نم نهیگز نیسحر بهتر گهیم

 قلب...خودت کمکم کن فقط....

 تونممینم یاز آروشا بگذرم ول  تونمی ...من نم ادیم ش یپ یچ  نمیتا بب  گمینم  انایبه مامان و ک یزیچ فعال
 سرنوشت مزخرفم...  نی....لعنت به اارمیبه دستش ب
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  یتوو دلم نشست ول یطاقچه افتاد....غم یشدم برم اتاق که چشمم به قاب عکس بابا رو بلند
 وونهیموضوع از ته دل از آروشا متنفر باشم...دارم د   نیکه بخاطر ا زارهینم  یحس هیچرا  دونمینم
 ....ارم یمرگ بابا هم در ب اتیسر از جرئ دیکم کم...با شمیم
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بودم و حاال    دهیتوو هال خواب شبیشدم...د داریاز خواب ب هیرو اعصاب خروس همسا یصدا با
 تحمل کنم.... نویرو مخ ا یصدا  دیسرصبح با

و   سی هم سرصبح ن  نیچشمام گرد شد...همچ10 یعقربه ها رو دنیساعت نگاه کردم که با د به
دوش   هی عیو از جام بلند شدم...سر دمیکش یا ازه ی نکرده....خم  دارمیکه تااالن مامان ب بهی عج
از   ییبازجو ی.... امروز به خواست سرهنگ قراره من برادم یفرمم رو پوش یگرفتم و لباسا یا قهیدق10

بزنم....به نظر خودم من   یحدس تونمیمن نم یول ادیآروشا به حرف م ینجوریا  کنهی آروشا برم...فکر م
به   یآخر راهه پ نکهیو ا تیوضع نیآروشا توو ا خوامی ...من نمسیمن و آروشا خوب ن داریکه د

 ....شهیم شتریعذاب دوتامون ب ینجوریکال آروشا بفهمه ا خوامیعشقم ببره...در واقع نم 

و از خونه زدم   خچالیاداره و چسبوندم به  رهیبرگه نوت نوشتم که م یلقمه صبحونه خوردم و رو چند
 گرفتم به مقصد اداره.... یتاکس هیرفتم و اونجا  ادهیپ  ابونی....تا سرخرونیب

سمت   رفتمیاداره و بعد حساب کردن پولش رفتم داخل...داشتم م دمیتا رس د یطول کش یعتسا مین
 ...ونیسمتم و گفت برم بازداشتگاه آقا  دییاز سربازا دو یکی اتاق خودم که 

دلم شور    دفعهیچرا  دونمیرفت سمت راه پله....نم عیکردم و خواستم بپرسم چرا که سرباز سر تعجب
 افتاد...

از اتاق ها بودن روبرو   یکی یروبرو  یادی ز تی بلند رفتم سمت بازداشتگاه که با جمع یقدم ها با
 شدم...
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صحنه روبروم حس کردم نفسم    دنیسربازا رو به زحمت کنار زدم و وارد اتاق شدم که با د تی جمع
 رفت.... 

که افتاده بود با   یماش بسته...قسمتبود و چش دیافتاده بود و رنگش به شدت سف نیزم  یرو  آرش
 خون سرخ شده بود و اون خون از مچ دستش بود... 

 ....داد یدکتر گوش م یبود و با دقت به حرفا ستادهیسر آرش وا یسمت سرهنگ که باال رفتم

از   یبه آرش انداخت و سر ینگاه دنمیدکتر هم تموم شد و رفت...سرهنگ با د یمن حرفا دنیرس  با
   دمیپرس یکون داد....احترام گذاشتم و با نگرانتاسف ت  یرو

 قربان؟؟  شدهی_چ

 ... ی:خودکشسرهنگ

 !!!!؟؟یخودکش  یچ  یعن ی...یییگرد شد و با بهت گفتم:چ  چشمام

...سربازا رو پراکنده کردن و منو به  رونی ب میآروم پشت کتفم گذاشت و اجبارم کرد از اتاق بر دستشو
 سمت اخر راهرو برد....

سربازا خودکار و کاغذ گرفته بوده به بهونه نوشتن اعتراف...امروز صبح که   ی کی از  شبی:دسرهنگ
که داشت اجبار   ییها یاومدن دنبالش با جنازه اش روبرو شدن..بخاطر پرخاشگر ییواسه بازجو

  دهم ننوشته بو یو اعتراف دمینفهم   یچی تا صبح ه نیو بخاطر هم مشیسلول بزار نیتنها توو ا میشد
 واسه آروشا نوشته... ییزایچ هیو فقط داخل اون کاغذ 

 ..کرده  یکرده اخه...اصال چرا خودکش یخودکش یقربان...با چ یچ یعنی...عی_

  ینامه رو بخون تا بفهم  ای کوروش...ب ری کاغذ رو دست کم نگ یزی..تکرده  ی:با کاغذ خودکشسرهنگ
به عهده  گهینه د  ایاز مرگ آرش باخبر بشه  یآروشا مهدو نکهیا میکرده....درضمن تصم  یچرا خودکش 

 ...یبهش نگ یتونیخودته...م

  هیتک  واریبه کاغذ انداختم و به د یگذاشت توو دستم و رفت...با غم نگاه یهم کاغذ بعد
چقدر آرش رو دوست داره و بهش وابسته اس  دونمی...مشهی..مطمئنم اگه آروشا بفهمه داغون مدادم

 حاال اگه بفهمه.... 
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 ...تونمی...نم خوامیعذاب بکشه...نم نیاز ا شتری ب خواستمینه...نم یوا
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خودشون    ری تقص ادیکه اوناهم ز  دمیفهم  دمیآروشا و آرش رو شن هیاز زندگ یکه کم  یاز وقت خودمم
و   ارهیقلبمو به درد م ادی به سرش م  یچ فهمهی م یآروشا وقت نکهی.فکر ا..ناراحتم یل ینبوده و االن خ

رو باز کردم   امهو ن دمیکش یق یبفهمه....نفس عم دیبزارم بفهمه....حداقل بخاطر خودش نبا دیپس نبا
 لب شروع به خوندنش کردم....  ریو ز

 )نامه آرش: 

زنده  گهیو د دمیمن به هدفم رس نکهیا یعن ی ینامه رو بخون نیکه ا یوقت  دونمیم زمی عز یآروشا
ناراحت   یل ی..صددرصد خیشیم یکردم چه حال   یکه خودکش یبفهم ی وقت  دونمی...نمستمین
که منم عاشقتم...از همون  یدونیدتم مو خو قهی چقدر عم  دونمی..عالقه تو رو نسبت به خودم می شیم

 یخواهر بود هی...تو مثل یبرام دخترعمو نبود گهیتو د میمزخرف رو گذروند یمون که باهم روزا یبچگ
شرمنده اش    ای اش نابود شد و توو هر دو دن ندهیخواهر کوچولو که نتونستم مراقبش باشم و آ هی..برام 

 شدم...

بال سر ما اومد و   نیگله کردم که چرا ا مییوقتا توو تنها   یل ی....خیزندگ  نیمن خسته شدم از ا آروشا
دلم  یوقت  یول  شناسمیکه خدا رو نم  کردمیتظاهر م  شهینکردم...هم  دایپ یواسش جواب  چوقتیه
  ینجوریا تونمیفقط م ستمیخوب ن ادیتوو نوشتن ز یدونی....خودتم مبردمیبه خودش پناه م  گرفتیم

و سالم   میراهمون رو عوض کن  میتونست یم یاون مرد رو کشت  ی...وقتمیبگم که ما خودمونم اشتباه کرد
 تو به لذت قتل و طمع من بخاطر پول نذاشت...  یوابستگ  دیشا یول  میکن  یزندگ

طناب بندازه دور گردنم...واقعا سخته برام ببخش که تنهات   یک یصبر کنم تا  تونستمیمن نم  آروشا
 مرگ بود....دوست دارم...(  نیخب آخرش هر دومون سرنوشتمون هم یگذاشتم ول
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 وونهید نی قلب منو به درد آورد و مطمئنن آروشا با خوندن ا یساده بود ول  یل یخ  دیآرش شا یحرفا
عذاب وجدان  دیشا ییجورا هی نداشته و  یخوبکه حال و روز  دیفهم شهیآرش م ی....از حرفاشهیم

 آروم رو داشته.... هیزندگ هیواسه کاراش داشته و حسرت 

....نفس  شلوارم   بیتکون دادم و لبمو گاز گرفتم...برگه تا کردم و گذاشتم داخل ج یاز ناراحت یسر
بمونم و جنازه آرش رو   گهید  تونستمیرفتم...نم رونی از راهرو بازداشتگاه ب ع یو سر دمیکش ی قیعم
گفتم  رهنگ...به سنجاسیسر سراغ زن آرش هم برم حتما اونم توو بازداشتگاه هم هی دی....بانمی بب

 .... ارنیو خودم راه افتادم سمت اتاق مخصوص تا آروشا رو ب  یی آماده ام واسه بازجو
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  ی...لباسادمینبود که روز اول د ییوشااون آر هیآروشا رو آوردن....اصال شب نکهیربع صبر کردم تاا هی
چادر رو نامرتب انداخته بود سرش و   هی...سی گشاد تنش بود که مشخص بود لباس خودش ن

اون غرور رو از چشماش   شدینم گهیبود و د دهی...رنگش پرقرمزش نشون از حال خرابش بود  یچشما
 بود.... خی هنوزم مثل  یول دید

 مونیچند برابر شد و اشک توو چشمام جمع شد...پش میدلتنگ تی وضع نیهرچند توو ا  دنشید با
 نداشتم... یچاره ا یول   ییبرم داخل اتاق بازجو خواستمیشدم و نم 

آب خوردم تا به خودم مسلط شم....لباسام رو مرتب کردم و با اخم   وانیل هیو   دمیکش یق یعم  نفس
نکرد که   یکنجکاو  یبود و حت  نیی شدم...سرش پا  ییدر اتاق رو باز کردم و وارد اتاق بازجو  یکمرنگ

کردم بدون   یو نشستم.....سع زیم ی اومده...پرونده دستم رو آروم گذاشتم رو ییواسه بازجو یک نهی بب
 ه شروع کنم....صدام بلرز نکهیا

 ...ی_خانوم آروشا مهدو

من اشک   دنیباال آورد...با د دی بعد انگار متوجه شد و سرش رو با ترد یسرش رو تکون داد ول آروم
درجه و لباسام   ینمناکش رو یشد...چشما  رهی بهم خ یتوو چشماش جمع شد و با ناباور
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توو اون   تشی...دلم واسه مظلومبودن من دروغ باشه  سی داشت که پل یدی...انگار هنوز امگشتیم
 بار خودمو لعنت کردم... نیهزارم یو برا دمیشکستن قلبش رو شن  یصدا د یشد...شا بلحظه کبا

 آروم و گرفته اش گفت:بله...  یو با صدا دیچک  اشکاش

 شدم... رهی از صورتش برداشتم و به پرونده خ چشمامو

قاچاق مثل اسلحه و مواد و...؛پخش مواد در  ی...وارد کردن کاالهاانهیو وحش یدر پ یپ ی_قتل ها
...خب من منتظرم حرفاتون رو  گهیو بزرگ د زیر یخالف ها ی لیو...؛خ یرقانونی کشور و معامالت غ

 بشنوم....

  شدینم یافتادنش منم ول  ریگ لی دل دونستیم نکهیشدم...باا  رهیباال آوردم و توو چشماش خ  سرمو
 ....دمیدی رو م   ی...عشق و شکستگنمیبه خودم از چشماش بب نفرت رو نسبت 

 ...ندارم  ی:من حرف آروشا

که  میمدرک دار یما به اندازه کاف یو چه حرف نزن  یشما چه حرف بزن  یخانوم مهدو نی_بب 
نداره حرف زدن و  یفرق چی...اعدام..پس ه هیچ یدون یدادگاه و اونجا هم که حکم م متیبفرست

 ...یزد ی که چرا دست به اون قتل ها م میبدون میخوای نزدنت...ما فقط م

....تو که خنجر زدن  ارم یدوباره گذشته رو به زبون ب  خوادی ..دلم نمستیی...بگو به ریدون ی:تو که مآروشا
هم  گهیرک دکن و اگه مد فیپس برو همه ماجرا واسه همه تعر یزدانی یاقا ی از پشت رو خوب بلد

 ...شهی..مدارکت محکم تر م کن  یبرو لب تاپمون رو بررس  یخواست
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ام رو انجام دادم..درضمن مدارک ما همون لب   فهی _من از پشت خنجر نزدم و فقط وظ 
 ما رسوند...  یروهایتاپه...خدمتکارتون اون لب تاپ رو به دست ن 

 ...دهیعذابم م دنتیرن...د...بگو منو بب مونهی نم یحرف   گهی:باش پس دآروشا
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اون ازم چشم برداشت و بلند شد   یرو بهش دوختم ول  گنمیحرفش و نگاه غم نیباا دیکش ری ت قلبم
 ....رون ی آروشا رو گرفت و برد ب یرفت طرف...همون موقع در باز شد و همون مامور خانوم بازو

 کنم....لعنت به من... یو تا جون دارم خود زن هیگر ر ی بزنم ز خواستیم دلم

بهم   دیاتاق کنترل خسته نباش ی....بچه ها رونیبلند شدم و بعد برداشتن پرونده از اتاق رفتم ب عیسر
 خودمو به اتاقم رسوندم....   عیگفتن که آروم تشکر کردم و سر

از   یکی  یکی و اشکام  ارمیت ب طاق تونستمینم گهی....دیو نشستم رو صندل  زیم یرو انداختم رو  پرونده
خودمو بزنم   تونمیدائم بشکنم...نم  یو آروشا رو اونجور  ارمی طاقت ب تونستمیچشمام افتادن...من نم

 و دلشو بشکنم... یال یخ  یبه ب

 ....رمیبم  خواستیاز پشت بهش خنجر زدم؛دلم م  گفت یبا غم م یاونجور یوقت

کنه...مگه مردا آدم   هیگر دیگفته مرد نبا یسبک شده...ک کمیتا حس کردم دلم  ختمیاشک ر اونقدر
 دلش رو سبک تر کنه...  یغم ها هیوقتا با گر یداره تا بعض  ازی ن ی...مگه مردا دل ندارن...هرکسستنین

زنگ خورد....با چند تا سرفه   زیم  یبرداشتم و چشمام رو پاک کردم...همون موقع تلفن رو دستمال
سرهنگ گفته برم  گفت یطبقه باال بود که م  یاز سربازا یکیو صاف کردم و جواب دادم...صدام

 اتاقش... 

صورتمو آب زدم  و بعد رفتم اتاق    سی ...اول توو سرورونی قطع کردم و بلند شدم از اتاق رفتم ب ویگوش
تا   و به سرهنگ چشم دوختم یصندل  یسرهنگ...بعد احترام گذاشتن با تعارف سرهنگ نشستم رو

 حرفش رو بزنه... 

 ؟؟ یدیبه کجا رس   یزدانی:خب سرهنگ

 نگفت قربان...  یزی_چ

 ... یدون یم یاز آروشا مهدو یبدونم تو چ  خوامیدادن...م حی:بچه ها برام توضسرهنگ

 کنهیم نایبه ا یگفتن گذشته آرش و آروشا چه کمک  دونستمیشدم...نم  رهیخ ن ی کردم و به زم سکوت
 اخه...
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 ...ی بگ دیرو با  یدونیم ی هرچ  یزدان ی:سرهنگ

از گذشته خودش و   ییزایچ هیشب که آروشا مست کرده بود   هیفقط  دونمینم  یادیز  زی_قربان من چ
 آرش بهم گفت.... 

 گفت؟؟  ی:چسرهنگ

 ....فیح  یبلند شم و بگم به توچه ول خواستیدلم م هووووف
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 شدم... رهی م شدن حرفام به سرهنگ خکه آروشا بهم گفت رو براش گفتم و بعد تمو ییحرفا

 بوده؟؟  ی:نگفت که اون مرد کسرهنگ

 _نه قربان... 

 ..میبفهم  دی:باسرهنگ

اون مرد مرده...فک کنم توسط آروشا به   دنیاخه..اونجور که من فهم خارهی_قربان به چه دردمون م
 ... کردنی واسه اون کار م دیهنوزم با  نایوگرنه ا دهیقتل رس

 ... میبفهم  دیبازم با  یدرسته ول ی:آره حدست تا حدودسرهنگ

 ..تکون دادم و بلند شدم  یسر

 ....نمیرو بب  یهمسر آرش مهدو خوامیم ن ی_قربان اگه اجازه بد

 ؟؟ ین یبب یخوای :کجا مسرهنگ

 ...گهی_بازداشتگاه د
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ده رفته توو  انگار آب ش ی...ظاهرا فرار کرده...بچه ها دنبالشن ولمینکرد ری :اونو که دستگسرهنگ
 ... نیزم

 فرار کرده...  ی....اخه چجوریچ یعن یکردم و گفتم: یاخم

 ...میدون ی:نم سرهنگ

 _باش پس بااجازتون...

اخه با   رسهیمشکوک به نظر م  هیفرار کرده...قض یچجور ی عنی...رونی گذاشتم و از اتاق اومدم ب احترام
در   یخونه نبوده باشه ول نکهینتونست از اون خونه خارج بشه مگر ا چکسیما ه ادیز  یروهای وجود ن

 ... الشی خی....هوووف...ب گشتهیبرم دیاون صورت هم باالخره با

توو دره   نشی ....بابام ظاهرا بخاطر پرت شدن ماشرمیتا پرونده مرگ بابام رو بگ  یگانیسمت با رفتم
مشکوک به قتله و پرونده   هیقض نین که ابود دهیاز همون موقع هم مامور ها فهم یمرده بود ول

 یستاکه بابام به د فهممیسال م نی و حاال بعد چند دینرس جهی به نت چوقتیه  یشد براش ول  لیتشک
 .... رمیبه دل بگ نهی از آروشا ک تونمی رو نفهمم نم  لشیتا دل  یعشقم کشته شده ول

  دایبوده گفت پ   شیسال پ یلیکنه...چون پرونده واسه خ دایگفتم که پرونده رو پ یگانیمسئول با به
 ... دهیکرد بهم خبر م دایو هر وقت پ کشهی کردنش طول م

خودمو   یل یعقب مونده ام رو انجام دادم و خ یکارا یادار میتا  انیکردم و برگشتم اتاقم...تا پا تشکر
رو جمع   لمیوسا عیکه تموم شد سر میکار می...تانمیکنترل کردم که نرم طرف بازداشتگاه تا آروشا رو بب

برام پس اول رفتم  بودنرو امروز فرستاده  گفتیکه سرهنگ م یرفتم....پاداش رونی کردم و از اداره ب
 توو حسابم...   زمیپول رو دست نزدم تا فردا ببرم بر هیکردم و بق  دیواسه خونه خر کمی

 گرفتم و رفتم خونه.... ابونیاز کنار خ  یتاکس هی
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از   انایمامان و ک یانداختم و وارد خونه شدم...در رو با پام بستم و رفتم داخل خونه...صدا دیکل
 لبم نشوندم و رفتم داخل آشپزخونه...  یرو  ی...به اجبار لبخندومدیآشپزخونه م

 _سالم...

 ...ینباش ...خسته زمیبا لبخند برگشت طرفم و گفت:سالم عز  مامان

 ... ی_مرس

 ...رونینفسمو دادم ب یو با خستگ نت یکاب  یهارو گذاشتم رو دیخر کیپالست

 کوروش؟؟؟  یکرد د یخر نقدری:چرا امامان

 ...گهیباشه توو خونه د یکنم همه چ دی_پاداشم رو دادن منم گفتم خر

 :دستت درد نکنه...مامان

بسته بزرگ   دنیبا د انای...کاوردشونیدر م کیاز پالست یک ی یک یها و  دیهم رفت سمت خر  بعد
 زد و از مامان گرفتش...  یغ یبودم ج دهیکه خر یلیپاست

 :کوروش عاشقتمممممم...انا یک

اومدم...لباسام رو عوض کردم و بالشتم رو   رونی هاش زدم و از آشپزخونه ب یبچه باز  نیبه ا یلبخند
 ...دادیکه داشت نشون م  یو زل زدم به برنامه چرت و پرت دمیدراز کش ونیزی برداشتم رفتم جلو تلو

 ؟؟ ینشست و گفت:کوروش جان چرا به سحر زنگ نزد شمیاومد پ وهی با ظرف م مامان

 که خسته بودم و امروز هم سرم شلوغ بود وقت نکردم....  شبی_د

 خونشون.... مینداره...من با خانوادش حرف زدم...قرار گذاشتم امشب بر  بی:باش حاال ع مامان

 ...شدیکه نم ری...دمیرفتیبگذره بعدا م کمی یذاشتیچشمام رو بستم و گفتم:مامان جان م یکالفگ با

...نزار آرزو به دل نمی تو رو با سحر بب هی...آرزو به دلم مونده عروس گهید اری :کوروش بهونه نمامان
 ... رمی بم
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 ...هیچه حرف  نی_اع مامان ا

 گهید ی.. تو هم که دوسش دارهیبی ...سحر دختر خوب و نج گهید اری:کوروش بخاطر من بهونه ن مامان
 ....مونهی نم یبهونه ا

 ...بگم عاشق و دلباخته آروشا شدم  شدیکاش مدوسش ندارم.. گهیبگم من د تونستمیم کاش

 ...بعد هم از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق...میریو آروم گفتم:چشم م دمیکش یآه

 ...شهیاالن غذا آماده م نی بش ای :کوروش بمامان

 ... خورمیمامان بعدا م ستی_گشنه ام ن

  شهیتر از هم نیکرده االن سنگ ریکه چند روزه توو گلوم گ  یهم رفتم توو اتاق و در رو بستم...بغض بعد
به مامانم  تونستمی...کاش ماوردیبه جز آروشا بشه خانومم قلبم رو به درد م یکس نکهی...فکر ابود شده

 دلش رو بشکنم....  خوامینم یول خوامی بگم که سحر رو نم

کردم حداقل بخوابم تا واسه چند ساعت آروم   ی...چشمامو بستم و سعدمیو دراز کش  دمیکش یآه
 شم...
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                          ایرو

 شبی..از دلباسام رو عوض کردم. یگوشه کشت هیاز بشکه در اومدم و با کمک محسن رفتم  اطی احت با
 .....خوردی داشت حالم بهم م گهیبودم و د  ریتاحاال توو اون بشکه ش

 از دست آرش و اون دختره...   ی...آزادیآزاد یعنی نیو ا  یدب میبود دهیرس

بمونم تا آب ها از   یمدت توو دب هی...قرار بود نییرفتم پا   یزدم و با کمک کارکنان کشت یلبخند
 و بتونم برم اروپا...  فتهی ب ابیآس
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که توو اون چند  ییشدم...با پوال ن یرو صورت محسن که کنارم بود زدم و با خنده سوار ماش یا بوسه
اموال اون دوتا رو   هیبق  دیبا یکنم ول  یسال راحت زندگ  هیفوقش  تونستمیوقت جمع کرده بودم م 

 کنم... دایپ

 نیشا بود...اتوو شمال که به اسم آرو الیو هیبود و  دهی فقط اون عمارت رو به اسم خودش خر آرش
امالک و پول و جواهرات داشت که   ی آرش کل دونمیم  یشدن مصادره شده ول ریدوتا االن که دستگ
کنم...من زن آرش بودم و حاال که   داشیپ  دیبا یول هی اون طرف ک  دونمی...نمیکیهمه رو سپرده به 

 به من برسه... یهمه چ دیاون دوتا به درک رفتن با

 له؟؟ خوشگ  یکنی فک م ی:به چمحسن

که آرش و   ستمیکنم....من مطمئن ن دایسپرده بهش پ و ی که آرش همه چ یاون آدم دی_اوه محسن با
فرار   یروز هیخودشون رو دارن و   یبمونن تا اعدام شن...مطمئنن اون دوتا طرفدارا  ینجوریآروشا هم

 دا کنم...یشه همه امالک و پوال رو پ دایاون دوتا سر و کله اشون پ نکهیتا قبل ا خوامی ...مکننیم

  ییدوتا عجب زرنگ ها نیا گمایم  ای...فقط روویراحت باشه...بسپار به من همه چ  التیمحسن:خ
 ....فتهین  سی پل ریافتادن همه اموالشون گ ری روز گ هیکردن که اگه  ویبودن...فکر همه چ

 احمقانه رفتار کردن... یلیخ ا یاخر نی_اوهوم فقط ا

 هی....میتا به خونه محسن برس دی طول کش یساعت مینگفت...ن یزیچ گهیتکون داد و د یسر محسن
 داشت...  یکه محسن توو دب  کیش ینه چندان بزرگ ول  الیو

 خونه بودم گفتم:  دنیداخل...همونجور که محو د میو رفت  میشد ادهیپ  نیماش از

 ... نجای...مزاحمت نباشم اگهیمن برم هتل د یذاشت ی_محسن م

 جواب نداد و بعد آروم از پشت بغلم کرد و توو گوشم گفت  یا هیثان چند

 مزاحمت ها خوشگله..  نی:تا باشه از امحسن

 و دستامو دور گردنش انداختم و با عشوه گفتم برگشتم

 ...گهید ی_خود دان
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                      کوروش

جلو   یداخلش نشسته بودن...صندل انایکه مامان و ک  ینی توو دستم گرفتم و رفتم سمت ماشرو  گل
 راننده حرکت کرد...نشستم و 

 رو...  یکه گرفت  یگل  نمی:داداش ببانا یک

 ...نایرو گرفتم طرفش که ازم گرفت و با ذوق گفت:چقدر خوشگلن ا گل

اخه....داشتم  میبا خودم و زندگ کردمی م کاریشدم...من داشتم چ رهی خ رونینگفتم و فقط به ب یزیچ
دوسش دارم   کردمیزمان فک م هیکه  یدختر یخواستگار رفتمی مامانم ناراحت نشه م نکهیبخاطر ا

 جز هوس نبوده.... یزی چ یول

ن توو همو نایبه خونه سحر ا دنی ...تا رس یدادم به صندل هیو سرمو تک  دمیبه صورتم کش یدست کالفه
 حالت موندم.... 

  انای...کت و شلوارم رو مرتب کردم و به اجبار مامان گل رو از کمیشد ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا
باز شد...اول   یکی ت یبعد در با صدا هیگرفتم تا خودم بدم به سحر...مامان زنگ خونه رو زد که چند ثان 

که   دمیخونه د  رد یو جلو  میال رفترفتن داخل و منم پشت سرشون...از پله ها با  انای مامان و ک
 خانوادش منتظرمونن...

و    کنهیداره نگام م اقیجلو در و با اشت ستادهیسحر وا دمیداخل که د میرفت یسالم و احوال پرس  بعد
مامانم  شی زدم و گل رو دادم دستش و رفتم پ یما...به اجبار لبخند  هیهم زل زده بودن  هیبق

 نشستم...

نگام   ی من بود نشست و با لبخند ه  یروبرو قایرفت کنار باباش که دق ییهم بعد آوردن چا  سحر
 ....کردیم
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بخوابونم دهنش...فکر کرده مزخرفات اون روز که بهم گفت رو   یلیس هیبلند شم  خواستیم دلم
 ....کنمی رو دارم بخاطر مامانم تحمل م نایکه همه ا  فیفراموش کردم...ح

زخرف شروع شد و ساکت اکن جمع فقط من بودم و سحر که فقط با نگاهاش  و م  یشگیهم  یحرفا
 ... ختیریداشت اعصابم رو بهم م

که با سقلمه  کردمیبودم و به آروشا و سرنوشت مزخرف دوتامون فک م رهیفنجون توو دستم خ به
  یمون باباه ایمامان به خودم اومدم...با تعجب به مامان نگاه کردم که با اخم به سمت اقا محمد 

 سحر  اشاره کرد...

 ؟؟ یناراحت  شدهیمحمد:کوروش جان چ آقا

 ...شد شرمنده  ریافتادم فکرم درگ یموضوع هی ادیلحظه  هی_نه 

  یازین گهیپس د نیکه قبال حرفاتون رو زد انایشما و ک   گفتمینداره پسرم....داشتم م  بیمحمد:ع آقا
 .... هیسر موضوع مهر میبر  ستین

 ...میتا توافق کرد114....گهید میرو هم قبال زد هی:حرف مهرمامان

 هس.500 یتا واسه همون موقع بود...االن ما نظرمون رو114...اون یزدان یمحمد:نه خانم  آقا
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  میریبهتره سخت نگ خوانیرو م گهیدوتا جوون همد نی...اادهیز  یلیخ 500آقا محمد  ی:وامامان
 بهشون....

و مامان بلند شه   ادیاقا محمد از حرفش کوتاه ن  کردمی به پا شده بود...خدا خدا م یدلم عروس توو
 تا رو قبول کنه...500مامان عمرا  کردیکه از مامان داشتم ثابت م ی...چون شناختمیبر

واسه  ین یتضم  هی..من مونهینم  بندی پا ادی ثابت کرده که رو حرفاش ز ،کوروشیزدانیمحمد:خانم  آقا
 ....خوامیدخترم م یگزند 
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 بد قول... میکه بهش بگ شهی نم  لیدل نیاقا محمد..ا رفت ی نم شدی:کوروش من اگه اجبار نم مامان

 هی...مهرخوانی...سحر و کوروش جان همو مایخانم)مامان سحر(:البته محمدآقا شماهم کوتاه ب سودابه
 ... ستین یزندگ  نی تضم چوقتیه

رو حرف زنش حرف   چوقتیروم...آقا محمد ه  ختنیر خی سطل آب  هیحرف سودابه خانم انگار  نیباا
 فاجعه برا من... یعنی نیو ا  زدینم

 ...مبارکه... گهیتا آخرش د200....باش  خوامیدخترم رو م یبگم....من فقط خوشبخت  یمحمد:چ آقا

 :مبارکه...مامان

پخش کرد...فقط من مات مونده بودم   ینی رید ش بلند ش  انایهم همه شروع کردن دست زدن و ک بعد
 مونده بودم.... رهی و با همون لبخند مطهره رو لبم به سحر خ

همون وسط بزنم  خواستیعشق آروشا رو توو قلبم دفن کنم...دلم م دیبا یجد یکه جد شهینم  باورم
 خونه فرار کنم... نیو بلند شم از ا هیگر ریز

گذاشتن...فقط من  گهیرو هم واسه ماه د یرف زدن و قرار عروس ح  یو از همه چ میآخر شب نشست  تا
 دادم ... یفقط سر تکون م یبودم که سکوت کرده بودم و برا هر حرف

  انایبا مامان و ک یحرف  چیخونه....بدون ه میو رفت رونی ب میبود که از اونجا اومد12ساعت  باالخره
 رفتم اتاق و لباسام رو عوض کردم.... 

االن  شدیاز بس فکر کرده بودم...کاش م  دیترک ی...سرم داشت مدمیرو پهن کردم و دراز کش  رختخوابم
 رو دارم مگه من...  ییباهم...جا می خب کجا بر  یول میباهم فرار کن رمیآروشا و دستش رو بگ دنیبرم د

 ... دمیردم و باالخره خوابک  رونی فکرا رو از سرم ب نیهزار زحمت ا به
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  کیشاپ نزد ی...باهاش توو کاف زنگ زدم   نایشدم و بعد خوردن صبحونه به س  داریاز خواب ب9ساعت 
 ....دم یاداره قرار گذاشتم و بلند شدم لباس پوش

کمکم   دوارمی هم حساب کردم و ام  نای کمک س ی....روگردمیازش برنم گهیرو گرفتم و د میقطع  میتصم
 کنه....

 گفتم:  دمیپوش یکه کفش هام رو م یدرحال 

 ؟؟یخواینم  یزی چ رمی_مامان جان من دارم م

گفت:کوروش   کردیم  زیتوو دستش رو ت یکه داشت چاقو یو درحال  رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان
 ؟؟ یری کجا م یگذاشتم دار دیمن امروز با سحر و مادرش قرار خر

 درآوردم و گرفتم سمت مامان...  بمی دادم و بعد کارتم رو از ج رونی ب  یبا کالفگ  سمونف

پول هس   یکارت داخلش به اندازه کاف نیواقعا...ا  رسمیکار دارم نم   یلی_مامان جان من امروز خ
 ...د یخر نیخودتون بر

 ها... هیعروس  دیکوروش...خر یتو نباش شهی...مگه میچ یعن ی:مامان

 ...خدافظ.. رهیبگ  یکن از طرف من بگو نتونست مرخص  ی_مادر من معذرت خواه

  یکاف ابونیرفتم...با اتوبوس تا خ  رونی از خونه ب عیبه مامان اجازه غر غر بدم سر نکهیهم بدون ا بعد
 ... دمیرس  نایشاپ رفتم و همزمان با س

نداشتم و   یحال خنده و شوخمن واقعا   یشد و با خنده بهم سالم کرد ول  ادهی پ نشیاز ماش نایس
 بسنده کردم... یسالم و چطور هیبه   نیبخاطر هم

 .....مینشست  زیم هیداخل و پشت  میرفت باهم

 ؟؟یما افتاد  ادی شما بعد چند روز  شدهی:خب اقا کوروش چخبر...چ نایس

نگاه   نایبه س دی...بعد رفتنش با تردشاپ اومد و سفارش گرفت   یکاف ستایبگم که بار یزیچ خواستم
 کردم و گفتم
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 ...ید یبخوام کمکم کنه و فقط تو به ذهنم رس  یاز ک دونستمی...نمدارم اجیبه کمکت احت  نای_س

 کوروش؟؟ شدهی:چ نایس

 بگو..وسط حرفم نپر..   یخواست یبزار حرفامو بزنم بعد هرچ  کنمی _خواهش م

 ...شدهی چ نمی :باش بگو ببنایس

دار و  یکه ببرنش پا  ارمی طاقت ب تونمی...من نمیه آروشا خبر دارخودتم از عالقه من ب نایس نی_بب 
که از   ییزای ...فک کنم سرهنگ چیدرکم کن دوارمیام ینه..ول   ای یعاشق شد دونم یاعدامش کنن..نم

 ...هرو دار گهیشانس د هی اقتیگذشته اونا بهش گفتم به شماهم گفته...من مطمئنم که آروشا ل 
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 کوروش... فهممی:منظورت رو نم نایس

 ....میبد  یآروشا رو فرار یکمکم کن  خوامی_م

 !!!!!!یییییییی:چ نایس

 گفت  یآروم یکرد و بعد با صدا  یآروم معذرت خواه نایبلندش همه برگشتن طرفمون که س یباصدا

ا  دادن آروش  یفرار یول  کنمیتو...آره داداش منم عاشق شدم و درکت م یشد  وونهی:کوروش دنایس
 ....هیبزرگ انتیچه خ  یدونیم

آروشا   نکهیبه جون مادرم شب و روز ندارم...تصور ا  یول ه یوونگید دونمی...مدونمیرو م نای_بخدا همه ا
نه با خودم...من  یفرصت بهش بدم ول  هیفقط  خوامی م نای س نی...ببکنهیم وونم ید دهیداره جون م

بدونم که   خوامیبا آروشا فک کنم...فقط م  یکه به زندگ سیو قرار ن  کنمیازدواج م گهید یکی دارم با 
که پشتوانه داشته و بره   سیآرش ن گهی...دشهیآروشا عوض م دمی....قول مکنهی م یسالمه و زندگ

 .... کردیادامه بده همون روز فرار م ش یزندگ نیبه ا خواستیاگه آروشا م دونمی...مخالف  یسمت کارا
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هم رفته بود توو فکر و به فنجون قهوه  نای و من ساکت شدم...س موقع شفارشمون رو آوردن همون
فکر کنه...فنجونم رو برداشتم و مشغول خوردن   کمیدادم سکوت کنم تا  حی شده بود....ترج رهی اش خ

 شدم...

 دنیخندی و م  کردنی هم نشسته بودن و با عشق بهم نگاه م یکه روبرو ییحسرت به دختر و پسرا با
 ....هوووووف...میرو تجربه کن ییلحظه ها  نیاخه من و آروشا هم همچ  شدیم ینگاه کردم...چ

 کمکت کنم... کنمیشرط قبول م هی:کوروش به نایس

 ؟؟ ی_چ

  چوقتیبره و ه رانی...بهش بگو از ایدنبالش بر دیبره...نبا  یبزار  دیدادن آروشا با ی:بعد فرارنایس
از   یو اسم آروشا رو خط بزن   یت بمون که تو سر حرف کنمی صورت کمکت م  نیبرنگرده...فقط در ا

 قلبت... 

 اگه قراره خودم عذاب بکشم... یبکنم حت  ی_قبوله...بخاطر سالم بودنش حاضرم هرکار

ول  رمتونی دنبالتون و تا نگ فتمی حرفت مطمئن باش خودم م  ریز  ی...اگه بزنا ی:کوروش قول دادنایس
 ....ستمیکن ن

 راحت...سر حرفم هستم...  التی_خ

بهت خبر   کنمی م یبررس وی...همه چگهیبرم اداره تو هم برو سرکار د دی:باش پس پاشو...من بانایس
 ...دمیم

 ... نایس ی _باش مرس

 ... رونیب  میشاپ رفت  یبهم زد و بلند شد...منم رفتم حساب کردم و از کاف  یکمرنگ  لبخند

 من برسونمت... ای :بنایس

 ...رمیخودم م کهی..نزدشمیمزاحم نم نیاز ا شتریداداش ب گهی_نه د

 ..کوروش تعارف نکن  ای :بنایس
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 روشن کرد و راه افتاد....  نویماش  نای...سنشستم نیگفتم و رفتم داخل ماش  یا باشه
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 _از صدف چخبر؟؟ 

 ..دمشی ند گهیداغونه..از اون روز د یلی:حالش خ نایس

 مارستانه؟؟ ی_ب

 ...زنهی م غیج شهی م کشی که نزد یهر پسر گفتیمادرش م ی:نه بردنش خونه ولنایس

 ...خرابه پس  یلی_حالش خ 

 :هوم...نایس

  یدر نگه داشت و بعد خدافظ ی...جلومیو حال و احوالمون حرف زد  تیاز مامور میدیرس  یوقت تا
 ....رفت 

و منم با تکون سرم جواب   اددیسالم م دیرس یم یرو مرتب کردم و وارد اداره شدم....هرک  لباسام
  یییییاز سربازا گفت سرهنگ کارم داره...وا ی کی....هنوز وارد اتاقم نشده بودم که دادمیم

برم اتاق   نکهیدنبالم....بدون ا فرستهی داخل آدم م زارمیکه تا پامو م فهمهی از کجا م سی ...معلوم نایخدا
با سرهنگ وارد اتاق شدم و احترام    یاهنگراهمو عوض کردم و رفتم طبقه باال...بعد هم  عیخودم سر
 گذاشتم...

که بهت بگم   یایفقط خواستم ب ز ی تبر تیمامور هیواسه   رمیامروز سرم شلوغه دارم م  یزدان ی:سرهنگ
کرده پس بهتره خودت   یخودکش  یکه آرش مهدو کننی ...اونجا ذکر میِ پس فردا دادگاه آروشا مهدو

 ... یزودتر بهش بگ

 زود قربان؟؟  نقدری_چرا ا
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انتقال داده بشه  عیسر دیبا میبازداشتگاه نگهش دار ادی ز میتونی...ما نم یزدانی سی :زود نسرهنگ
 ... زندان

 ...گمی_باش قربان م

 ...ی:خوبه..مرخص سرهنگ

  یفرار با یود...اگه آروشا بره زندان تقرو حالم خوب نب رفتیم  جی...سرم گرونیگذاشتم و رفتم ب احترام
 .. برنشیم یادیز یدادگاه حتما مامور ها برنشیهم که م یو موقع شهیم رممکنیدادنش غ

 میکن  دایپ یراه  هیزودتر  دیدادم که با امیپ  نایدرآوردم...به س روم یجمع و جور کردم و گوش کمی خودمو
و از مسئول سراغ پرونده رو گرفتم  یگانی...راه افتادم سمت اتاق بامیبد یتا فردا آروشا رو حتما فرار

 ...بوده نیکه من دادم فقط هم یپرونده داد دستم و گفت اون مشخصات هی عیکه سر

اق رفتم ات عیسر یزدم و با تشکر تی رضا  یاز رو یعکس بابام لبخند دنیرو که باز کردم با د  پرونده
 رو به دست آوردم.... خواستمیکه م یزیچ هیچند روز مزخرف  نیخودم....خوبه حداقل بعد ا

 گذشتم و رفتم سراغ اصل پرونده... یرضروری غ یرو باز کردم و از اطالعات  پرونده
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  یکه بابا شدی...باورم نم کرد یخوندم داشت داغونم م یکه هرلحظه داشتم توو اون پرونده م  ییزایچ
 ...سی درست ن  نایمن راننده بود...ا یبوده...اصال چرا خالفکار...بابا بیخالفکار تحت تعق هیمن 

....تند تند پله ها رو باال رفتم که همون موقع سرهنگ از  رونیپرونده رو برداشتم و از اتاق رفتم ب عیسر
 سمتش و احترام گذاشتم... دمیی...دورونیاتاقش اومد ب 

 ؟؟ یزدان ی هشدی:چسرهنگ

 ازتون دارم... یسئوال هی_قربان 



 زده  خیعشق 

200 
 

 ... رمیدارم م گهیبعد من د ی:بزار براسرهنگ

 واجبه...  یلیخ کنم ی _قربان خواهش م

 تو؟؟ یدرمونده ا نقدری:چرا اسرهنگ

 ...نیوقتتون رو بهم بد قهیبهتون...فقط ده دق گمی_م

و منتظر   میها نشست یصندل  یداخل اتاق.....رو میبه ساعتش انداخت و بعد باهم رفت ینگاه دیترد با
 بهم زل زد... 

و   نیسروان بود هیشما اونموقع   دونمیهستن قربان؟؟م  یچ  نایو گفتم:ا زیم ی رو گذاشتم رو  پرونده
 ... انهی قتهیقی ح نای ا نیبهم بگ  کنمی....خواهش منیکردی اداره خدمت م نیتوو هم

 گفت  قهیب بهم نگاه کرد و بعد پرونده رو برداشت و بازش کرد....بعد چند دقتعج با

 کوروش....  یخوندیرو م   نایا دی:نباسرهنگ

 .. نیبهم بگ کنم ی _قربان خواهش م

که خبر   میپدرت خالفکاره و دنبالش بود میبود دهی :کوروش ما تازه دو هفته بود که فهمسرهنگ
  یکه واسه کار اومد یروز ادتهیباند قاچاق انسان داشته... هی میدون ی...ما فقط مدیمرگش بهمون رس

  یبخاطر تازه کار بودنت بهت شک دارم ول  یکردیداشتم...تو فکر م  دیقبول کردنت ترد یبرا نجایا
  نیکن یکه تو و خواهرت فکر م   دمیاز مادرت فهم ی...وقتبخاطر سابقه پدرت شک داشتم  تشیواقع

 نبوده تونستم بهت اعتماد کنم.... ش یراننده ب  هیپدرتون 

 !!!دونه؟؟یمامانمم م یعنی!!!!ی_چ

 ...دونهی :معلومه که مسرهنگ

خالفکار   هی مهربونم  یبابا شدی...حالم خوب نبود...باورم نمچرخهیداره دور سرم م  ایدن کردمی م حس
 بوده....

 سرجام نشستم.... خیبه ذهنم اومد و با ترس س  یفکر با
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 ...کنمی...خواهش مقهی...فقط چند دقنمی رو بب  یآروشا مهدو خوامی_قربان من م

 ...برم  دیبا گهی...منم دشی نیبازداشتگاه بب  یبر یتون ی:مسرهنگ

از اتاق تا   ری شدم و احترام گذاشتم و بعد برداشتن پرونده از اتاق خارج شدم....تند تند مس بلند
اتاق ته   هیو بعد به افسر اونجا گفتم اتاق آروشا رو بهم نشون بده....رفت سمت بازداشتگاه رو رفتم 

بدم....نفس    خبرکه بهش اشاره کردم بره تا بهش  ستادیراهرو و در رو باز کرد...خودش جلو در وا
 و وارد اتاق شدم....  دمیکش ی قیعم
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وشه نشسته بود و سرش رو رو گذاشته بود گ هیتنها بود... نجا یسلول جدا و ا  هیبودنش توو  آورده
 در سلول رو باز کرده و اومده داخل.... یک  نهیسرش رو بلند نکرده بود که بب یزانوش و حت یرو

 ببرمش...هووووف...  نجایبرم االن بغلش کنم و از ا  شدیم کاش

 _سالم...

 گرفته گفت:سالم...  یصدام سرش رو بلند کرد و نگام کرد...با صدا دنیشن  با

 ؟؟ ی_خوب 

 :مهمه؟؟ آروشا

نشستم....سر پا   شیو توو فاصله چند متر  کتریکردم آروم باشم...رفتم نزد یقورت دادم و سع بغضمو
 ....اوردمیداشت از پا در م  یتلخ زندگ یها قتیبرام سخت بود...حق ستادنیوا

 ..بدونم   خوامیم یزیچ  هی...فقط یبنداز کهی تو بهم ت  ایکنم  تتیکه اذ انجیا ومدمی_من ن

 ؟ ی:چ آروشا

 بود؟؟؟   یرو تباه کرد ک  تونیزندگ یکه گفت ی_آروشا اون مرد
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 واسه شما داره؟؟  ی:چه فرق آروشا

 ..بگو...اون مرد..اوبهم کنمی _خواهش م

اشک توو    دمیه آروشا نگاه کردم که دب نمیغمگ یحرفمو بگم...سخت بود برام....با چشما تونستمینم
 لرزونش گفت  یچشماش جمع شده...پلک زد که اشک از چشماش افتاد و با صدا

 تو بود کوروش...  ی:اون مرد باباآروشا

  یمن...قهرمان بچگ یکه کمرم رو شکست....بابا یقتی...حق دمیکه تلخ تر از زهر بود رو شن   یقتیحق
 ...کرده بود  اهیدختر روبروم رو س هیکه زندگ هیهام همون آدم

 چشمام رو از آروشا گرفتم و گفتم یهام از چشمام افتادن و بغضم کامال شکست...با شرمندگ اشک

 _آروشا من شرمنده ام...

به آروشا نگاه کنم...قلبم داشت   گهید تونستمیرفتم...نم رونیبلند شدم و از بازداشتگاه ب  عیهم سر بعد
 راز.....  نیا هیبخاطر تلخ  شدیم کهیت  کهیت

مصمم تر   گهی.....حاال دشدم  یزدم و سوار تاکس رونیاز اداره ب عیبزنم سر یبه کس ی حرف نکهیا بدون
 ....دادمیم گهیفرصت د هیواسه جبران کار بابام به آروشا  دیبدم....من با یبودم که آروشا رو فرار

 جواب داد... یسرحال  یرو گرفتم...بعد چند تا بوق با صدا   نایرو در آوردم و شماره س  میگوش

 :سالم اقا کوروش...نایس

 ... ی_سالم داداش خوب 

 ..ی:فدات تو خوب نایس

 ... نمتیبب  تونمیشب م  نای....سسی_نه حالم خوب ن

 ؟؟ یستی:آره حتما...چرا خوب ننایس

 شب اونجا...  ایب  فرستمی رو م ...آدرس خونمون دمیم  حی توض نمت ی _حاال بب
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 ..رون یب م یدنبالت باهم بر امیم شمی:نه مزاحم نم نایس

 ندارم...شب واسه شام منتظرتم...   رونی..حال بی...مراحمنای_نه س

 ... امی:باش پس حتما م نایس

 االن؟؟ یداداش کار ندار ی_مرس

 :نه قربونت فعال نایس

 _خدافظ....
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تا خونه رو   ابونیبلند راه از سر خ   یشدم...با قدم ها ادهی پ عیرو حساب کردم و سر  نیماش هیکرا
نه چندان بلند مامان رو صدا   یرفتم...در خونه رو باز کردم و رفتم داخل..کفشام رو در آوردم و با صدا

 اومد و با تعجب گفت  رونی از خونه ب قهیزدم...بعد چند دق

 ...ی:کوروش چه زود اومدمامان

 لم خوب نبود... _حا

 شده؟؟یکه...چ ی...بعد چند لحظه گفت:تب ندارمیشونیپ  یاومد طرفم و دستشو گذاشت رو یبانگران 

 کجاست؟  انای_ک

باهم رفتن واسه سحر دنبال   انای کارامون تموم شد سحر و ک دیخر میکه رفت نای:با سحر امامان
 اومدم خونه... گهیلباس...من خسته شدم د

 یانداختم و با صدا نییسرمو پا ینشستم...با ناراحت  واری کنار د یتخت چوب یتکون دادم و رو  یسر
 گفتم  ینیغمگ
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 ؟؟ی _مامان چرا بهم نگفت 

 نگفتم کوروش؟؟؟  وی:چمامان

 مامان؟؟؟؟!!!!! یبابا خالفکار بوده...هاااا چرا نگفت  ی_چرا بهم نگفت

 گرفته گفت  یشد...مامان اومد کنارم نشست و با صدا جادیسکوت ا نمونیب قهیدق چند

 ؟؟ید ی:تو از کجا فهم مامان

 ... ی...تو بگو چرا بهمون نگفت دمیاز کجا فهم سی _مامان مهم ن

 بچگونه تون رو خراب کنم... هیالی خ یب  یایدن خواستمی..نمنی:کوروش شما بچه بودمامان

بابا رو   ی...چرا جلوچیه نی..مامان اصال ایگفتن میبزرگ شد ی...چرا وقتمی_مامان اونموقع بچه بود
و   یآنچنان  یبار هم زندگ هی یادامه بده....ما که حت فیکث یبه اون  کار ها  ی...چرا گذاشتینگرفت
 که االن بگم بخاطر پول بوده... می رو تجربه نکرد  یاشراف

به حرف من   چوقتی...اون هاوردیمهربون رو در م یآدما یشما ادا  شی:کوروش بابات فقط پمامان
 هیبود که  نی که از من قبول کرد ا ی تنها حرف  داد؛فقطی....به خواهش و التماسام گوش نمدادیگوش نم

رو داد به  اشت ها د یکه از قبل اون کثافت کار ی ونی...کاماوردیخونه ن  نیقرون از اون پول ها رو توو ا
 هیبه من...کوروش بخدا من  دادیرو م اوردیکه از اون در م  یاهاش و پولراننده که اون کار کنه ب هی

بود...پدرت   یازش همش ساختگ نیدیها که د یلقمه نون با پول حروم به شما ندادم....اون مهربون 
 خواستمی ...نمنینکش..من بعد مرگش نگفتم بهتون که عذاب آدم فوق العاده نبود کوروش  هی

 خراب کنم... رو توو ذهن شما   رشیتصو

بگم که  یبا سر بلند  تونمی...نمکنمیمرده ام افتخار نم  یمن به بابا گهیخراب شد مامان...االن د  ی_ول
  دایشده...من قاتلش رو پ میکم کنارمون بود...االن باعث شرمندگ یبود با پول حالل ول یبابام تا وقت

 از اون قاتل متنفر باشم... تونمینم یکردم مامان ول
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کرده...همون  کاریدو تا بچه چ  یبا زندگ یدون یو ادامه دادم:مامان تو اصال م  دمیکش یق یعم  نفس
سالش بود اجبارش کرده   ۸اون دختر  یرو بابا ساخته...بابا وقت یروان  میگیکه هممون بهش م یقاتل

 ....رو  نایا ی دونست یآدم بکشه...م

شده   سی رو پاک کردم و برگشتم به مامان نگاه کردم...چشماش خ  دیز گوشه چشمم چککه ا یاشک
 ... کردی زمزمه م یزی لب چ  ری بود و با غم ز

  یتوو زندگ دهی مامانم کم زجر نکش  دونستمیمتوو بغلم.. دمشیدور شونه اش حلقه کردم و کش دستمو
 از غم و غصه... دمیترکیم گفتمیرو نم   نایاگه ا یول

بابات توو    دونستمیکرده...من فقط م یکار نیبابات همچ دونستمی:کوروش بخدا قسم من نممامان
کرد شما رو   دیتهد یول  رمی...چند بار خواستم ازش طالق بگهیخالفش چ دونستمینم  یکار خالفه...حت 

 بااون مرد رو تحمل کردم...خدا ازش نگذره... ی...من فقط بخاطر شما زندگ رهی گیازم م

بسه مامانم...من فقط خواستم دردم رو بهت بگم..اگه با  سی به خودم فشردمش و گفتم:ه محکمتر
 ...مردمی م زدمی حرف نم یکس

در اجبارم کرد ازش جدا شم...بلند شدم رفتم در رو باز کردم که با   یتوو بغلم موند که صدا قهیدق چند
 روبرو شدم...   اناین سحر و ک خندو افهیق

 ...ی:اع سالم داداش...چه زود اومدانا یک

 توو... نیای _سالم حالم خوب نبود تازه برگشتم..ب

هم از جلو در کنار رفتم و اونا اومدن داخل...سحر هم با لبخند سالم داد بهم که فقط سر تکون   بعد
 دادم براش.... 

سرخ مامان خنده اش جمع شد و با   یچشما دنیرفت طرف مامان که با د  یبا خنده و شوخ  انایک
 ...یکرد هیمامان...قربونت برم چرا گر شدهیگفت:چ ینگران

 به من نگاه کرد... یهم سئوال بعد
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 اشکمو در آورد....  میکوروش بره و تنها ش نکهی...فکر اکمیگرفته بود جان...دلم  انایک س ین یزی :چمامان

 گفت  ینی ریکنار مامان نشست و دستش رو گرفت و با خودشرفت  عی سر سحر

بره...من که عمرا حاضر بشم شما رو تنها   یی...مگه قراره کوروش جانی:مادر جون چرا غصه بخورسحر 
 ....میکن  یزندگ  میتونیخونه هم م نیاتاق از ا هی...گهید نجایهم میایهم م ی...بعد عروس میبزار

رو صورت سحر   یمامان با لبخند بوسه ا یهاش ول ینیر ی خودش نیچپ چپ نگاش کردم بخاطر ا من
به انتخاب کوروشم واقعا  دیقربونت برم من که..با یو با کماالت دهیگفت:چقدر تو فهم یزد و با شاد

 ...گفت  نیصدآفر

که سحر   یی به جا من همچنان داشتم یرو گرفت و باهم رفتن خونه...ول  انایهم دست سحر و ک بعد
 ... کردمینشسته بود چپ چپ نگاه م

 لوس...   نیریجا کنه....خودش هیداره خودشو هم توو دل بق ادیپررو چقد خوب   دختره

 ..نثار سحر کردم و رفتم داخل  یلب فحش ریز
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  یمان از وقت..مادیرس یم دیکم کم با نایبود و س 7...ساعت  رونیرو مرتب کردم و از اتاق رفتم ب  لباسام
...سحر هم نا یواسه س دنیدوستم رو دعوت کردم همش توو آشپزخونه بود و درحال تدارک د دیفهم

 من  دیکرد و به بهونه کمک کردن موند و حاال نصف شب با زونیخودشو آو دیرو فهم  انیکه جر
 ...گهی د نایافتادم از دست ا  ریببرمش خونشون...گ

واسه باز کردن در بره؛خودم پا تند کردم و   یاجازه بدم کس نکهیدر حواسمو جمع کرد و قبل ا یصدا
 رفتم طرف در... 

و سحر هم   انای کردم و دعوتش کردم داخل...مامان و ک یاحوال پرس نایبا س ییلبخند و خوشرو با
جعبه   نا ی.س..ییبودن و به محض ورودمون شروع کردن سالم و خوش آمد گو ستادهیدر وا یجلو
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وسط و جعبه    دیسحر مثل نخود پر انایکه قبل گرفتن ک  انای که دستش بود رو گرفت سمت ک ینی ریش
چهارتا شد...تا   انایمن و ک یهم اومد که چشما یعشوه خرک هیگرفت و با لبخند تشکر کرد.. نای س زرو ا

حتما چشمش رو   نا یس تی خب جذاب  یبودم ول دهیاز سحر ند ییعشوه ها نی حاال به شخصه همچ
 گرفته...

بکنه که بتونم همون  یحرکت  هیبه نشونه تاسف تکون دادم....کاش  یزدم و سر یپوزخند نامحسوس
 رو سوژه کنم و از شرش خالص شم...

  یبه خونه حساب  نای شد....از دعوت س ییرایمشغول پذ  انای و ک مینشست ونیزیتلو  یجلو  میرفت نایس با
حاال  یول می زینقشه بر هیباهاش حرف بزنم و واسه فردا  نمیبش استمخویشده بودم...چون م مونیپش

 .... میراحت حرف بزن میتونستینم شمونیپ  نایبا بودن ا

ما   شیاومدن پ انایسحر و ک  یتوو آشپزخونه مشغول درست کردن ساالد شد ول مامان
نا انداخت و بعد  به او  ینگاه کوتاه  نایبه هردوتا شون رفتم...س ینشستن....نامحسوس چشم غره ا

 آروم گفت 

 :چت بود تو امروز کوروش؟؟ نایس

 حرف بزنم.... تونمینم  نایا شی...پمینیبش اطیتوو ح  میبلند شو بر  یبهت بگم ول دی_با

 رو به زحمت برداشتم و گفتم وهیو ظرف م  یچا ینی...سمیهمزمان بلند شد ییتکون داد و دوتا یسر

 ... می..هروقت شام آماده شد صدامون بزن...کار داراطی توو ح میر ی م نای _مامان من و س

 بگو...  یالزم داشت یزی..چ نی:باش برمامان

 _چشم...

نگاه کردم و اخم   دادنیرو با چشماشون قورت م  نایکه داشتن س انایفضول سحر و ک  افهیهم به ق بعد
 بود.... ستادهیهمونجور معذب وا نایس چارهی ...بمیشونیپ ینشوندم رو  یوحشتناک

 ...میبر ایجان ب   نای_س

 :باش داداش...نایس
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رو   یخور وهی م ی...خم شدم و بشقاب هارون ی رفت ب عیرو ازم گرفت و خودش سر   یچا ینیهم س بعد
نگاه کردن شما   نیبا ا  نایس  چارهی خانوم من بعدا با شما کار دارم...ب  انایگفتم:ک  انایهم برداشتم و به ک

 ... سی ن شونیکه اصال خجالت حالهم  ای...بعضشدیداشت آب م

 ....اطی سحر زدم و رفتم توو ح افهی به ق  یهم پوزخند بعد
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 زحمت نکش... نقدریا گهی د میحرف بزن میداداش..اومد نیبش ای :بنایس

 داداش...  ی_چه زحمت

 تخت و بشقاب ها رو گذاشتم جلومون... یرو نشستم

 !شده؟؟ی:خب کوروش بگو چنایس

مصمم تر   یل یخ  دمیرو فهم هیقض  نیا یمن از وقت نی بگم...بب  دیبا یول  نایس  سی_گفتنش آسون ن 
 دادن آروشا..  یشدم واسه فرار

 منو... یتو که دق داد گهید شدهی:کوروش بگو چ نایس

 رو قورت دادم و گفتم  شدیکه باز داشت مهمون گلوم م یانداختم و بغض نیی پا سرمو

 وضع انداخت..  نیا رو به اکه آرش و آروش  ی_اون مرد

 بسته حرفم رو ادامه دادم... یو با چشما  دمیکش یق یعم  نفس

 من بوده.... ی_اون مرد بابا

 روبرو شدم... نایبهت زده س افه یگفتن حرفم چشمامو باز کردم که با ق بعد

 !!گه؟؟ید یکن یم  ی:کوروش شوخنایس
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 _نه..

 خالفکار بوده؟؟؟ هیبابات  یعنیاخه... ی:چجورنایس

  دییو خود آروشا هم تا ستیحدس ن هی نیکردم و گفتم که ا فیرو به طور خالصه براش تعر  ماجرا
 کرد...

 بهش....  میفرصت دوباره بد هیداره که  نویا اقتیل  کنمیواقعا...فک م دونمی:نمنایس

 داره.... اقتشوی_آره مطمئنم ل

 اون شرطمون...  ریز  یبزن قتیحق ن یا دنیبا فهم شهیباعث نم یدارم ول ینقشه ا هی:کوروش من نایس

 نامزدم االن داخل خونه نشسته... یدیتو...ند یگیم ی_چ

 :کدوم نامزدت بود؟؟نایس

 _سحر.. 

 اونموقع...  ینکرد ی:آها چرا معرفنایس

 ...هیبگو نقشت چ   الشیخ ی ...حاال بینطوری_هم

  نیکه خلوت باشه و تعداد مامور ها کمتر باشه...خب ا میوارد اداره بش یساعت هی دیما با نی:بب نایس
 ...میساعت از کار بنداز هیها رو واسه حداقل  نی دورب دیساعت مسلمًا شِب...با 

 وارد اتاق کنترل بشم... تونمی اخه...من نم  ی_چجور

کد دارم که تو  هیبه  ازی ن یول می کن ی....هک ممیداخل و از کار بنداز می...منم نگفتم که بردونمی:م نایس
 ... یزحمتشو بکش دی اداره با ی...پس صبح که رفت یاریبرام ب  دیبا

 _خب؟؟ 

 سراغ مامور بازداشتگاه.... مشیکه بفرست میخانوم هم دار هیبه  ازی:ننایس
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 م؟؟ یاری ب دیبا وی_ک

و بعد   میانداخت انایبه ک  ینگاه نای واسه شام....من و س م یو گفت بر اطیاومد توو ح  انایموقع ک همون
 ....میتکون داد ی و سر میبهم نگاه کرد

نه  خواستمیکه ازش م یهر کمک شهیبود و بخاطر عالقه اش بهم هم یمورد اعتماد نهیگز انایک
 کنم از بس که فضوله.... فیبراش تعر و یهمه چ نمیامشب بش دی....فقط باگفتینم

 ... میای_باش برو االن م

 رفت توو خونه... عی تکون داد و سر یسر

 کنه؟؟ ی :به نظرت کمک منایس

  هیو بق مینیبعد بش میشام بخور می کنم....پاشو بر فیتعر و یهمه چ نمیبش دی_اره فقط از بس فضوله با
 ....میری بگ میاش رو تصم

سرسفره  نایرو  گذاشتم توو آشپزخونه و رفتم کنار س   ینیو س  وهیم یداخل...ظرف ها میرفت میشد بلند
 بشقاب برداشت و گفت  هیکنار من نشست و  قاینشستم.....سحر هم اومد دق

 بکشم براتون؟؟ نای:آقا سسحر 

 ...کشمی:ممنون خودم م نایس

و خم شد گذاشت جلوش...ظرف خورشت   ختیبرنج ر  ری کفگ نا،چندیبدون توجه به نه گفتن س سحر
 کنار بشقاب و با لبخند برگشت سرجاش... هم گذاشت 

 :کوروش جان واسه شما هم بکشم؟؟ سحر 

 ...کشمی _نه..خودم م
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از  قهی....مامان هرچند دقمیو مشغول خوردن شد ختمیهم بشقاب برداشتم و واسه خودم برنج ر  بعد
 ....دادیهم با لبخند و با حوصله جواب م نا یو س دیپرسیسئوال در مورد خودش و کارمون م  هی نایس

خوب  نای.....نقشه سمیآروم به صحبت هامون ادامه داد یو با صدا مینرفت اطیتوو ح گهیشام د بعد
 بره... شی خوب پ  یلیبودم که خ  دواریبود و ام

  یکن  دایتو هم اون کد رو پ کنمیبرم...فردا بعدازظهر بعد کار باهات هماهنگ م  گهی:کوروش من دنایس
 حتما.... 

 راحت...  التی _باش خ

 رفت...   یکردم و اونم بعد خدافظ یرو تا جلو در همراه  نایس هممون

 بود....  یخوب یل ی...پسر خیپسره آشنا شد  نیباا یک  گمی:کوروش ممامان

 ...میآخر باهم بود تیمامور نی_هوم...توو هم

 وقته... ریمن برم...د گهید نی :اگه اجازه بدسحر 

 ... زمی عز نجای:خب شب بمون هممامان

 خونه... رمیم گهی:نه در سح

 ...گهی:باش...کوروش مامان ببر برسونش دمامان

 .... امیگفتم:آماده باش منم االن م یخشک  یتکون دادم و با صدا یسر کالفه

که   رونیعوض کردم و رفتم ب  راهنممی....پبمی رو گذاشتم توو ج میپولم و گوش فیتوو اتاق و ک رفتم
 ....کنهی م یخدافظ نایسحر داره با مامان ا دمید

 زنگ بزن آژانس... انای_ک

 نداشتن... ن ی:زنگ زدم...ماش انا یک

 دختره رو تنها تحمل کنم...  نی...انگار همه دست به دست هم دادن که من اهووووف 
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...کنار  میرو خودمون برراه  هیکه بق  میشد ادهیو بعدش پ م یرفت  نیبا ماش  نایخونه سحر ا ابونیسر خ تا
  یداشتم بخاطر بودن سحر کنارم ول جانی ه ی...اگه قبال بود االن حتما کل میرفتی هم توو سکوت راه م

شده و اگه فردا   یداناتاق زن هیکه توو  هیدختر شیدارم...االن فکرم پ جانیاالن نه خوشحالم و نه ه
 ...مونهینم   یباق  یشانس چیه گهینتونم نجاتش بدم د

 :کوروش... سحر 

 _بله..

 انگار مزاحمتم...  یکن یرفتار م  یجوریتو... یسرد شد نقدر ی:چرا اسحر 

که   فیح  یواسم ول یموجود مزاحم  هیبلند بگم آره تو االن فقط  یبا صدا  خواستیم دلم
 ...فی...واقعا ح شدینم

 ... ستمی_نه سرد ن

  دیتو امروز واسه خر ی...ولمیده بود کر یباف ای:انکار نکن...ما قبال اونقدر واسه ازدواجمون روسحر 
 ....یدادینم تی و اصال بهم اهم یهم همش توو خودت بود یشب خواستگار ی...حتیومدین

 توو حال خودم بمونم... یو بزار  یدرکم کن دوارمی...امره ی شده و فکرم درگ ادیسحر من کارام ز  نی_بب 

 ...خب االنم باهام درد و دل کن...یگفت یحرفاتو بهم م شهی:تو همسحر 

 شو...  الیخ یپس ب ی_درمون دردم تو نبست 

 گهیاجازه بدم باز چرت و پرت بگه گفتم:برو داخل د نکهیجلو در خونشون...قبل ا میدیموقع رس همون
 خدافظ....
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ها رو    ابونی تا صبح راه برم و خ خواستیازش دور شدم...دلم م عیهم رومو برگردوندم و سر بعد
 بخوابه باهاش حرف بزنم...  انایک نکهیخونه و تا قبل ا رفتمیم  دیبا یبگردم...ول 

  انایبه ک خوامیکه م ییکردم حرفا یدربست گرفتم و آدرسو دادم....تا خونه چشمامو بستم و سع هی
 بزنم رو توو ذهنم مرتب کنم...

که  نی بزارم مامان بفهمه...هم دینبا یول شهیدر مورد بابا بدونه حالش خراب م انایاگه ک مطمئنم
 کنم...  یقاط خوامینم گهی..مامان رو دهیاز عشقم بگم کاف انای به ک خوامیم

انداختم و وارد   دیتا جلو در خونه اومد....کل نهی شدم....خوبه ماش ادهیرو حساب کردم و پ   نیماش هیکرا
 باشه....  داری ب  انایک ارمی خونه خاموش بودن و شانس ب یخونه شدم...چراغ ها 

و رفتم داخل....مامان رختخوابش رو گوشه هال پهن کرده بود   یجا کفش یهام رو گذاشتم رو کفش
 چراغ اتاق هنوز روشن بود... یبود ول   دهیو خواب
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بود و هدفون رو گوشش   دهیتوو رختخوابش دراز کش انایداخل اتاق و در رو پشت سرم بستم...ک رفتم
و چشماش بسته بود....آروم رفتم کنارش نشستم و هدفون رو از گوشش برداشتم که با ترس   بود
 سرجاش نشست... خی و س دیپر

 _نترس منم...

 ...هیچه کار نی:اع کوروش اانا یک

 ...زمیعز یدیشنیکه نم زدمی _خب صدات م

 ...کنمی رختخوابت رو پهن م شمینداره...االن بلند م  بی:حاال عانا یک

 باهات حرف بزنم.... خوامیم  نی...بشخوامی_نه نم
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 ؟؟ ی:راجب چانا یک

 مامان...  یحت  ینگ چکسیکه به ه یقول بد خوامیبهت بزنم رو م خوامیکه م ییحرفا  انای ک نی_بب 

 چته.......درست بگو شدهینشست و باتعجب بهم نگاه کرد و گفت:کوروش چ درست

 ..من عاشق شدم...انای ک نی_بب 

سرکارم   ی...نصف شبگهید یهم گفته بود  شی چند وقت پ نویداداش...خب تو ا ی:خل شدانا یک
 ...یگذاشت

  دمید ویکی رفتم توو اون عمارت  ت ی واسه مامور یبزار حرفمو بزنم...من منظورم سحر نبود...وقت انای_ک
درصدش   ه ی یکه نسبت به اون رو دارم حت یحسم به سحر گذرا بوده...عالقه ا  دمیکه دلمو برد...فهم 

 رو هم تاحاال به سحر نداشتم....

  یکی عاشق   یگیم یو االن دار یکنی با سحر ازدواج م ی...تو داریگیم یچ یدار  یفهم ی :کوروش مانا یک
 ش؟؟؟ ی واستگارخ میبر یچرا اون شب دوباره گذاشت یخواستی....خب تو که سحر رو نم یا گهید

 خوادی...مامان دلش مکنمیبخاطر مامان دارم باهاش ازدواج م  یمن به سحر عالقه ندارم ول انای_ک
 دلشو بشکنم... تونمیاتفاقه...نم نیوقته منتظر ا یلی و خ نهیمنو بب  هیعروس

 خوادیتورو م هی..مامانم خوبیعالقمند شد  گهیدختر د هیبه  یگفتی:خب داداش گلم درست مانا یک
 خواستگار اون دختره....  میرفتیو م اوردیمطمئن باش نه نم

 با آروشا ازدواج کنم.... تونمیمن نم نجاسی _مشکل هم

 :اسمش آروشاس؟؟انا یک

 _هوم...

با قشر   زارهی بچه پولداراس که باباش نم نی!!!!!نکنه از ا؟ی باهاش ازدواج کن  یتونی:خب چرا نم انا یک
 ازدواج کنه؟؟  فیضع

 ..باهاش ازدواج کنم چون...چون اون تونمیه...من نم_ن
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 ادامه دادم:چون آروشا همون قاتله اس.... عیو سر  دمیکش یق یعم  نفس

 ناباورانه گفت  قهیشد و بعد چند دق رهی باز بهم خ مهیحرفم خشک شد...با دهن ن   نیباا  انایک

 ... شهی..باورم نمیق..قاتل...وااا هی:کوروش ت..تو عاشق انا یک

حس   نیا  ی...اون مهربونه..دل رحمه ول ستیکه توو ظاهر بود،ن یرحم  یباور کن اون دختر ب انای_ک
بچه بوده توو وجودش خاموش کردن....اصال تو   یحس ها رو وقت نینشون بده...ا خوادیها رو نم 

 کمکت کنه... ومدیبود نم رحمی...اگه واقعا بیدیخودتم اونو د

 !!!؟؟یگیکه تو م  ییشاآرو  نی:اون آروشا همانا یک

 _اوهوم.....
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قضاوتش   خوامی...من نمکنمیدرموردش فک م یاون قاتله و من چ نکهیا الیخی باش اصال ب  نی:ببانا یک
 دونمی نم یگی...تو که االن مکنمی که نفهمم چرا اون کارا رو کرده قضاوتش نم یکنم حداقل تا وقت

حاضر   ئنن...اگه اونم تو رو بخواد مطم ؟؟یباهاش ازدواج کن   یتونینم  یگیمهربونه و خوبه پس چرا م
 بخاطرت عوض بشه....

نپر توو حرفم...من بخاطر   قهی دو دق نیاون االن توو زندانه...بب  اریدر ن یخواهشا خنگ باز انای_ک
گرفتم  میتصم  نیمش کنن واسه همدست رو دست بزارم تا اعدا تونستمیکه به آروشا دارم نم یعشق
کردن  ارشرط گذاشت که بعد فر  یحرف زدم که کمکم کنه و اونم قبول کرد ول  نایبدم...با س   شیفرار

کنه...منم قبول  رمونیدنبالمون تا دستگ فتهی بشم وگرنه خودش م الشیخ یآروشا من نرم طرفش و ب
  یواسه زندگ گهیفرصت د هیه به آروشا مصمم تر شدم ک یموضوع  هی دنیامروز با فهم نکهیکردم تا ا

 دارم... ازیکمکش کنم...به کمک توهم ن دیبا ونمیبدم....من به اون مد

 ؟؟؟ یدیفهم ی:چانا یک
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آرومت رو خراب   هیزندگ   خوامیبهت بگم...نم خوامی نم یعن ی تونمینم  اناینگاش کردم و گفتم:ک دیترد با
 کنم...خواهشا اصرار نکن...

 عمرا کمکت کنم.... ینگ ویتا بهم همه چ  یول یخوایازم م یچه کمک دونمیکوروش من نم  نی:ببانا یک

 یو آروم از همه کارا دمیکش  یقینفهمه ول کن...نفس عم ویفضول همه چ نیتا ا دونستمیم هووووف
و چشماش    سیخ  انای صورت ک  دمیم باال آوردم دحرفام تموم شده و سر   یبابا براش گفتم...وقت

 ..ختیری و اشک م کردی قرمز...با غم نگام م

 کرده.... یکار نی باور کنم بابامون همچ  تونمی:کوروش نمانا یک

وضع  نیاون دوتا رو به ا ی...بابامون زندگ انا یک  قتهیتوو بغلم و با بغض گفتم:حق دمشیکش
  یزندگ هینامه واسه آروشا گذاشته بود که از حسرتش واسه   هی...انای کرده ک یانداخت...آرش خودکش 

 فرصت دوباره داشته باشه.... هی بنظرم حق آروشاس که  انایآروم گفته بود...ک

 ...کنمی فکر کنم خواهش م کمی :بزار انا یک

 _باش...

کارم ادامه دادم که حس کردم   نیبه ا یربع  هینگفتم و فقط موهاش رو نوازش کردم.. یزیچ گهید
 منظم شد و خوابش برد...  انایک  ینفس ها

روش...لباسام رو عوض کردم و بعد برداشتن رختخواب   دمیگذاشتمش رو رختخوابش و پتو کش آروم
 خودم چراغ رو خاموش کردم و رفتم توو هال...

بمونم و   داریب  خواستیدلم نم یول   ومدی...خوابم نمدمی پهن کردم و دراز کش ون یزی رو جلو تلو تشکم
 فکر کنم....

 

#part128 

 

 حال نداشتم چشمامو باز کنم...  یشم ول داریکه ب  خواستیو م دادیداشت دائم تکونم م یکی
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 ...گهی:اااااه داداش پاشو دانا یک

 !!!انا؟یباز کردم و آروم گفتم:چته ک چشمامو

 سرکار...  یبر یخوای نم9:ساعت انا یک

 و به ساعت نگاه کردم...  دمیتوو موهام کش یو درست نشستم...دست  بلندشدم

 ...صبحونه آماده اس؟؟رمی_م

 ...شهی م رت یدارن کمک کنه..تو هم پاشو که د یامروز نذر هی:آره..مامان رفته خونه همساانا یک

ساعت  ر بالشت برداشتم و چک کردم.. از کنا  مویخودش بلند شد و رفت توو آشپزخونه..گوش بعد
 ها نوشته شده... دیاز صفحه کل  یک ی ری ...کد زارمیب  ریداده بود که کد رو حتما گ امی پ هی نایهشت س

...کفشام رو  اطی ...صبحونه خوردم و رفتم توو حدمیشدم رفتم صورتمو شستم و لباسام رو پوش بلند
 و گفت:داداش  اطیهم اومد ح انا یکردنش شدم که ک  زی برداشتم و مشغول تم

 _جانم؟؟ 

 ...کنمی :من کمکتون مانا یک

 ..ستادمیوا  انایک  ینگفتم و درست کفشام رو پام کردم و بعد رفتم روبرو یزیچ

 ؟؟ ی_مطمئن 

که آروشا به   ی د و بخاطر کمککه بابا باهاشون کر یهس،بخاطر کار نتونیکه ب ی:اره...بخاطر عشق انا یک
 وسط؟؟  نیا هینقش من چ نی کمک کنم فرار کنم....فقط لطفا بگ خوامیخودم کرد؛م 

 ...خدافظ...کنمیم فیشب اومدم برات تعر  زمی _باش عز

 :خدافظ داداش.. انا یک

االن برم   دونمیگرفتم و آدرس دادم تا بره....نم یرفتم...تاکس ادهیپ ابونیو تا سر خ  رونیخونه رفتم ب  از
 بمونه شب..   ایبا آروشا حرف بزنم 
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شدم و رفتم داخل....حداقل   ادهیدر اداره پ یبود...جلو  دهیو هول شده بودم و همه تمرکزم پر جیگ
 ... رفتی لو م یمن همه چ  افهیق نیوگرنه باا س یامروز کال سرهنگ ن میشانس آورد

دختر که قاتلش هنوز   هیبود رو برداشتم نگاه کردم...قتل  زیم یکه رو یپرونده ااتاق خودم و  رفتم
و   ییصحنه قتل رفته بود و حاال مضنون ها اومده بودن واسه بازجو ی نشده...کارآگاه واسه بررس دایپ
 م...کن ییهم بازجو نایبرم از ا دیدارم خودم حاال با یافتاده بود گردن من...هوووووف کم بدبخت نکاریا

تا   الزم با بچه ها رفتم اتاق مخصوص یها یرفتم...بعد هماهنگ  رونی رو برداشتم و از اتاق ب  پرونده
 ....ارنشونیب

 

#part129 

 

  بای اتاق کنترل ولو شدم...تقر یها یصندل یاومدم و رد  رونی ب ییاز اتاق بازجو یخستگ با
 بودم... دهیهم نرس ییخب به جا  یکرده بودم ول یینفر بازجو7ساعت اون داخل بودم و از5کینزد

 داشتم... ییچا وانیل هیبه  ازیآورد که با لبخند ازش تشکر کردم...واقعا االن ن ییاز سربازا برام چا یکی

بت  ها صح  ییپرونده درمورد بازجو هیبا مسئول اصل  نیشدم و در همون ح  ییخوردن چا مشغول
 اداره... یها نیکنم و برم اتاق کنترل دورب دایپ یبهونه ا هیبود که  نیخب فکرم به ا یول  کردمیم

 ....رونیکردم و اومدم ب  یباهمه خدافظ یچا وانی نشستم و بعد خوردن دو ل یساعت مین

 بود راهرو ها... شهیخلوت تر از هم شدیداشت تموم م یساعت ادار چون

 بکنم راه افتادم رفتم طبقه سوم..  یحرکت مشکوک نکهیا بدون

 یچجور نمیبا مسئولش حرف بزنم تا بب  کمی نمیبرم اتاق کنترل و بش خواستمی م یکاریبهونه ب  به
 کنم.... دایکد رو پ  تونمیم

که با   توری و با دقت زل زده بود به مان ز ینشسته بود پشت م یزدم و رفتم داخل...سروان محمود در
 زد و بلند شد از جاش....  یمن لبخند دنیش رو بلند کرد و با دورود من سر
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 ورا...  نی..از ایزدانی :سالم یمحمود

 ...دست  دادم و نشستم کنارش...کشیزدم و رفتم نزد  یلبخند

 بودمت... دهیوقت بود ند  یلی...خشتیپ امی سر ب هی_حوصلم سررفته بود گفتم 

 ...دلم برات تنگ شده بود...ی:خوب کردیمحمود

 _چخبرا؟؟ 

 ها...  توریمان نیبه ا زنمی که نشستم از صبح تا بعدازظهر زل م ینی بی ...میچی :هیمحمود

 ... یتو بعدازظهر تا صبح  کردمی...من فک می_اع از صبح هست 

 ... ادیم گهید یکی..شبا گهی:نه دیمحمود

چون  شد یکارمان سخت م موندیشب م ینوکرتم..اگه محمود ایزدم...خدا  تیاز سر رضا یلبخند
  یکیاون  دونمی...حاال نم برهیبراش زمان م قهیها ده دق نی وصل کردن دوباره دورب تایزرنگه و نها  یلیخ

 باشه...  جیخداکنه گ یول  هیچجور

 ؟؟ یخوریم  ی:داداش چایمحمود

 برم کم کم غذا بخورم... دیبا گهی..گشنمه دخوردم.  ادیز یچا نیی..پاگهی_نه د

 خونه؟؟ یری :میمحمود

 بمونم... دی_نه تا بعدازظهر با

گذاشته برام...برم گرمش کنم   ادیدرست کرده ز مهیخانومم ق  نجایهم نی:پس چه خوب...بشیمحمود
 ...میباهم بخور  امیب

 خودت بخور نوش جونت...  شمیمزاحم نم گهی_نه د

 ...امی ها باشه تا ب  نیه دورب...حواست ب گهید نی:اع کوروش بشیمحمود

 _باش...
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  ن ییرفت سمت کمدش و غذا رو برداشت و رفت گرمش کنه...خداروشکر آبدار خونه طبقه پا یمحمود
مثل   نکهی مگر ا ادینم  نطرفیا یبا محمود  یبدون هماهنگ یکس دونستمیبود و االن وقت داشتم...م

 من پررو باشه...

بلند شدم و رفتم آروم در رو بستم و  عیاتاق هم کارمو راحت کرده بود...سر  نیتوو ا نیدورب نبودن
 قفلش کردم.... 

کارمو انجام بدم چون  عی سر یلیخ  دیبا  یبود و گشتن واقعا سخت بود ول ادیز  وتری اتاق کامپ نیا توو
 ... کننیبهم شک م یو در اتاق قفل باشه حساب  ادی ب یاگه کس
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گذشته بود و مطمئنن   یا قهینبود...ده دق یچی ه یها رو نگاه کردن ول بوردیک ر یم زتند شروع کرد تند
رو   بوردشیکه گوشه اتاق بود و ک  یا یم یقد وتریرفتم سمت کامپ  عی...سرگشتیبرم یاالن محمود

کردم و   منثار خود یقدم برداشتم که خنگ هینگاه کردم و گذاشتم سرجاش... یدادم باال و هول هولک 
  نایباشه که س  یکد نیکه هم دوارمینوشته بود و ام رشی ز یرقم ۶کد  هیرو برداشتم... بوردیدوباره ک 

 ....خوادیم

 سرجاش گذاشتم... عیچند تا عکس از کد گرفتم و سر میگوش با

 مشغول کردم.... میدر رو باز کردم و مثل اولش باز گذاشتمش...سرجام نشستم و خودمو با گوش  قفل

...دوتا بشقاب  زی م یدستش رو گذاشت رو یاومد داخل قابلمه ها یگذشت که محمود یا قهیدق پنج
 و قاشق هم گذاشت با خنده گفت 

قابلمه پر برنج خورشت   هی..هرروز گهید نینجوریچقدر غذا گذاشته...خانوما هم ین یبی :میمحمود
 ..منو با خرس اشتباه گرفته  زارهیم

بشقاب واسه  هیو  دی بشقاب واسه من کش هیسر تکون دادم... دییو به نشونه تا  دمیخند
 ... میاز قابلمه بخور دیخورشت رو با گهیخودش...قابلمه خورشت رو گذاشت وسط و با خنده گفت:د
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 دستت درد نکنه داداش..._خوبه.. 

 ...گهی:نوش جونت...مشغول شو دیمحمود

 نتونستم بخورم.... شتریکه داشتم نصف بشقاب ب  یاطر استرس گفتم و شروع کردم...بخ  یا باشه

باهاش رفتم  یاداره رو برداشتم و بعد خدافظ یو بشقاب ها  یغذا تشکر کردم از محمود بعد
 .......بشقاب ها رو گذاشتم آبدار خونه و خودم رفتم اتاقم نییپا

ن کمک کنه و اونم در جواب فقط گفت  شد بهمو یهم راض انای کردم و ک دایدادم کد رو پ امیپ  نایس به
 دنبالت...  امی م 5باشه بمون اداره ساعت 

نمونده بود...بخاطر همون پرکنده ها رو برداشتم و مشغول  یزیبود و تا پنج چ 4:30االن ساعت  خب
 سمت امشب و آروشا... رفتیو کمتر فکرم م  گذشتیوقت م ینجوریخوندن شدم...ا

 داد جلو در منتظره... امی پ نایس نکهیخودمو با اونا مشغول کردم تاا  یساعت مین

 ....رون ی از اتاق رفتم ب میو بعد برداشتن گوش زیشدم پرونده ها رو مرتب گذاشتم گوشه م بلند

راه   نایس  یشدم و بعد سالم و احوال پرس   نی....سوار ماشرونی دادم و رفتم ب  لی خروجم رو تحو برگه
 افتاد....
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 نشون دادم...  نایآوردم و عکس کد رو به س رونیب  مویگوش

 _خودشه؟؟ 

 :صبرکن.. نایس

  هیعقب برداشت...روشنش کرد و رفت توو  یکنار نگه داشت و لب تاپش رو از صندل  هیرو   نیماش
 ..یبرنامه ا
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 ؟؟ی :کوروش نت دارنایس

 _آره چطور؟؟ 

 برنامه...  نیه ابه نت دار  ازی :نقطه اتصالت رو روشن کن لطفا..ننایس

 _باش...

کد رو وارد کرد و بعد   نایس قهیبزنه...بعد چند دق  نایاتصال رو روشن کردم و رمزش رو گفتم س نقطه
  وتریباو...توو کامپ  ولیزدم و با خنده گفتم:ا یاداره واسمون باال اومد....لبخند یها  نیچند لحظه دورب

 ؟؟یهست یحرفه ا  یلیخ

 گرفتم... ادی ی:آره عالقه داشتم به صورت حرفه انایس

 عالقت....  نی_خوبه االن به دردمون خورد ا

 اومد...لب تاپ رو خاموش کرد و راه افتاد.... رونی کرد و بعد از برنامه ب یخنده ا نایس

 م؟؟؟یبر  دی_ساعت چند با

 ... یخوایم یبگو که مرخص دنبالتون..فقط کوروش االن زنگ بزن به سرهنگ و  ام ی م ازدهی:ساعت نایس

 _چرا؟؟ 

 هی یزنی ...پس االن به سرهنگ زنگ میخودت  یشیکه متهم م  ینفر نی:آروشا که فرار کنه اولنایس
 دیاومده با شی پ یمشکل هی التونیبگو واسه فام دونمی...نم یاز تهران خارج ش دیکه با یاری بهونه م

 ... ششونیپ یبر

  دونهیتهرانن...بعدشم م نیهمشون توو هم دونهیو م شناسهیرو کامال م لمی_سرهنگ من و فک و فام
 ...میبا اونا ندار یرفت و آمد  چیکه ما ه

 .... یجور کن  یبهونه ا هی دیکوروش با گهید دونمی:نمنایس

من االن  نا ی...سدمیزده گفتم:فهم  جانیبه ذهنم اومد ه  یبا فکر نکهیتاا میسکوت کرد یا قهیدق چند
به مامانم قول داده بودم قبل   گمی م زنمی واسه مشهد...به سرهنگ زنگ م رمیگی اتوبوس م  طیبل  رمیم
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...بعد مامانمو با دو نفر که  رمیم فتمی راه م ۸ساعت نیو بخاطر هم میمسافرت سه نفره بر هیازدواجم 
هم نصف  انای...خودم و ک میلو نرکردن  یریگیبرن که اگه بعدا پ فرستمیرو دارن م انایمن و ک طیبل

 ...میریم میفت یراه م  یشب

 باشن؟؟   یفقط اون دونفر ک هی:نقشه خوب نایس

 ...دونمی_نم

 ...شهینم  تی..اگه مامانت اذانیمامانم و داداشمو بگم ب تونمی من م ی:اگه بخوانایس

گرم   عیکنه باهاش سر دایخانوم همسن خودش پ هی که  نهیشه...مامانم دنبال ا تی _نه بابا چرا اذ
 ... رهیبگ

خونه هم  ی ...توهم زنگ بزن مامانت آماده شه و رفتمیر یبگ  طیبل  میحل شد...بر نمی:خب پس انایس
 لو نده...  یزیچ  دیقانعش کن اگه سرهنگ ازش بعدا پرس

 که...  میریم ؟؟؟لوی چ دیما رو د یاگه شب کس نایراحت...فقط س   التی_از اون بابت خ
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 هی میدنبالتون که بر  امی..زودتر ممیها وارد اونجا بش  افهی ق نیکه باهم  ستی :کوروش ما قرار ن نایس
 ...میرو صورتمون بکن  یمیگر

خودش و مامان رو جمع کنه تا برم خونه  لیرو گرفتم...گفتم وسا  انایتکون دادم و شماره ک یسر
 نگه داشت... نالی ترم یهم به مامانش گفت و جلو نایبدم...س  حیبراشون توض 

 ...امیم رمیگیم طی بل  رمی بده...من م ریگ  سیشلوغه ممکنه پل  نجایا گهید ایتو ن نای_س

 :باش پس من منتظرم... نایس
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  ط یمسئولش...سه تا بل شیخاب کردم و رفتم پها رو انت یاز تعاون  یکیشدم و رفتم داخل... ادهیپ
 ... رونی گرفتم و اومدم ب9واسه ساعت

 سرهنگ رو گرفتم و منتظر موندم جواب بده...بعد چند تا بوق جواب داد... شماره

 :بله؟؟ سرهنگ

 ... نی_سالم قربان خسته نباش

 ؟ ی:سالم کوروش جان خوبسرهنگ

 ... رمی بگ ی...راستش مزاحمتون شدم که ازتون مرخص تونی_ممنون بخوب

 ؟؟ یواسه چ  ی:مرخصسرهنگ

شد که واسه امشب  نیو ا می بر  یمسافرت خانوادگ ه ی_راستش من به مادرم قول دادم قبل عقدم 
 ...میشیم یراه9ساعت  نیمشهد گرفتم...اگه اجازه بد طیبل

  فیرو برات رد یاداره برگه مرخص  مری ...برو خوش بگذره..من خودم فردا می:آها به سالمتسرهنگ
 ..کنم یم

 س؟؟ ین یممنون قربان..امر یل ی_خ

 نره...  ادتی ی:نه سوغات سرهنگ

 _چشم حتما.. 

 بال..خدافظ ی:چشمت ب سرهنگ

 _خدافظ...

از   دوارمیرفته و ام شی خوب پ یکه همه چ نجای...تاابمیقطع کردم و گذاشتمش توو ج ویلبخند گوش  با
 ...رونی و رفتم ب راهنمیپ بی ها رو گذاشتم توو ج  طیبلخوب باشه..  یبه بعد هم همه چ نجایا

 حله... یشدم و با لبخند گفتم:فعال که همه چ  نیماش سوار
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 ؟؟ یگرفت  طی...ساعت چند بلمیاستراحت کن  کمیخونه   می:خوبه...پس برنایس

 فقط داشتن... 9_واسه

 دنبال مامانت...  امیم8:30:خوبه ساعت نایس

 ...ارمیمنم مامانمو م نالیترم نی ای_نه بابا...شما ب

 ...امیدنبال حاج خانوم شماهم م امی راهو ب نیکوروش...من که قراره ا   گهی:تعارف نکن دنایس

 _باش داداش دستت درد نکنه.... 

 :قربونت... نایس

  نیاز ا شتریو ب  ادیتا داخل کوچه ب  نا ینذاشتم س گهیمتفرقه و ساده گذشت...د یبا حرفا  گهیتا خونه د 
 اخر راه افتادم سمت خونه... هیو هماهنگ  یشدم و بعد خدافظ ادهیزحمتش بدم،سرکوچه پ
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 بار گفتم نیهزارم  یمامان رو برداشتم و برا ساک

نگو که من  ی..فقط شما به کسدمی...قول مدمیم حیبرات توض ویمشهد همه چ  امی_مامان جان من ب
 ....میرسی تر از شما م ری چند ساعت د تایچون ما نها ستمیهمراهت ن انایو ک

 ...نی شما شر نشه...مراقب خودتون باش یایمرموز باز نی...فقط خداکنه اگهیبگم د  ی:چمامان

 و با لبخند گفت:چشم شماهم مراقب خودت باش...  دیصورت مامانو بوس  انایک

بعد انجام کارمون اونم  نایتوو خونه..طبق گفته س م یو برگشت میکرد یراه  نایا نای همراه س مامانو
 ....میش ی اون راه نیقراره با ماش یعنی نیمشهد و ا ادیهمراهمون م
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در بهم داده بود رو باز کردم....لباس فرم   یجلو نایکه س ی فی رو گذاشتم جلو در و ک انایخودم و ک  ساک
 آورده بود... انایبود که واسه ک سیپل

 ...ااااناای_ک

 :بله؟؟ انا یک

 ....ببر   نویا ای_ب

 و؟؟یتوو هال و گفت:چ اومد

  نایاز ا خواستیدلم م شهیهم ولیو گفت:ا دیلباس فرم خند دنیرو گرفتم سمتش که با د فیک
 بپوشم.... 

 و چشمامو بستم.... یدادم به پشت هیرو گرفت و برگشت توو اتاق....سرمو تک  فیک

داغونم  نمشینب گهیقرار بود د نکهیا یول  دادیبهم م یخاص  جانی قراره به آروشا کمک کنم ه نکهیا فکر
 ...کردیم

 :داداش.. انا یک

 _جانم.. 

 ؟؟یچ  میاگه لو بر گمی:مانا یک

 ...دونمی_نم

 شد...  شی با گوش ینگفت و مشغول باز یزیچ گهید

ها و   موری دنبال گر رهی وخودش ماالن اتوبوسشون راه افتاد  نیزنگ زد و گفت که هم نایده س ساعت
 ... نجایا ادیم

 ...ان یخونه رو مرتب کن االن م کمیپاشو  انای_ک

 گاز زو ببند..  ری:باش داداش توهم برو ش انا یک
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 خواستن... ییچا ایداشتن  یکار یدیاالن د میبر میکه خواست  ی_باشه موقع

 پاشو... کنمی ساز درست م یبخوان با چا یی..اگه چااری:اع کوروش بهونه نانا یک

از اداره برداشته بودم   یواشک یکه  یی....لباس فرم هاگاز رو بستم ری و رفتم ش رونیکالفه دادم ب  نفسمو
 ... ارهی هم قرار بود واسه خودش ب نای بودم تا بپوشم و س سرباز رو برداشته  هی...لباس  دمیرو هم پوش

 خونه گفته باشم... مایگردی...برنمگهید یرو کامل چک کرد لتیوسا انای_ک

 راحت....  التی:خ انا یک

 اومد.... کشونی سالم عل یبعد صدا قهیو چند دق اطیرفت توو ح  عیسر انایموقع در زدن که ک همون

دختر اومدن داخل و به منم سالم دادن که با لبخند جوابشون رو دادم...آرمان و   هیبا دوتا پسر و  نایس
داشتن و باهم کار   ادی یرو به صورت حرفه ا میباهم داداش بودن و هاله همکارشون بود که گر  نیآرم

 ...کردنیم

 ...ما یوقت ندار ادیکه ز نی :بچه ها زود باشنایس
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 ... میدیکارمون رو انجام م نجایاتاق ما هم ا نین شما با خانوم بر:باش...هاله جاآرمان

 :باشه...هاله

  نا یآوردم و خودم و س یباهم رفتن داخل اتاق و به خواست آرمان،منم رفتم دوتا صندل  انایو ک هاله
 ...م یروش نشست

 ..... میسربازا بش هیشب خوامی؟؟میبکن   یکار هی یتونی:داداش واسه موهامون منایس

 راحت.... التی:آره خ آرمان
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که به صورتم   یلوازم نیا یرو باز کردن و کارشون رو شروع کردن....از بو فشونیک  نیو آرم آرمان
 نداشتم... یچاره ا یول ومدیاصال خوشم نم  دیمالیم

 :کوروش داداش...آرمان

لنز   خوامیم  یه وقت بخور ک نویگرفت سمتم و گفت:داداش ا یگفتم...قرص یباز کردم و جانم چشمامو
 ... ینش تی بزارم توو چشمات اذ

 ... ارمی_باش پس بزار برم آب ب

 بهتره...  نی:نه بدون آب بخورآرمان

 تکون دادم و قرص رو خوردم....چشمامو بستم تا کارش رو انجام بده.... یسر

 که باالخره گفت چشماتو باز کن لنز بزارم...  کردی سرم و صورتم کار م یچند ساعت داشت رو دونمینم

کم   یزار بزنم ول نمیبش  خواسیشدم و دلم م   تیاذ یلی گذاشت داخل چشمم که اولش خ یلنز آب  هی
 شد و راحت شدم.... یکم عاد

 ...نی خواستیکه م یچهره ا  ریی تغ نمی:بفرما اآرمان

 هم خندم گرفت و هم تعجب کردم... دنشیکه با د نایسمت س برگشتم

  یلنز سبز روشن گذاشته بودن براش...ول هیو لوازم مخصوص کچل کرده بودن و  میرو با گر  سرش
 رو با اون کله کچل جالب کرده بود.... افشی بلندش هنوز سرجاش بود و ق یها شیر

 ...دمیند  شی همه ر نیتا حاال سرباز باا گمایم نای_س

 زنم... :خودش نذاشت بن یآرم

 اصال....  ادی هام طاقتم نم شی:من بدون رنایس

که با    نهیی...از آرمان تشکر کردم و بلند شدم رفتم سمت آگهینگفتم د یزیکردم و چ  یخنده ا تک
 خودم چشمام چهارتا شد.....  دنید
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 افمیکه برام گذاشته بودن ق یهمون اول زده بودن...لنز آب شممیکچل شده بود و ته ر نای مثل س سرم
 بود که برام گذاشته بود.. یا یاز همه داغونتر اون دماغ مصنوع  یزشت کرده بود ول  یلیرو خ 

 که وسطش قوز داشت و بخاطر کرم همرنگ پوستم شده بود.... ی رماغ دراز و عقاب هی

شکر   یگه سکته نکنه جاا نهیها بب  افهیق نیآروشا ما رو باا ییو گفتم:خدا نایخنده برگشتم سمت س با
 داره....

 ...میزشت شد  یلی خ یی:آره خدانایس

 ...نیکن یجلب توجه نم  ادیز گهی:زشت خوبه دآرمان

 :آره داداش دستت دردنکنه... نایس

 :قربونت... آرمان
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هم تموم شد...اونم مثل ما زشت درست کرده بودن  انای کار ک نکهیتاا میمنتظر موند یا قهیدق ستیب
که  یبانمک شده بود و مخصوصا اون چادر یل ینه به اندازه ما دوتا...با لباس مامور ها خ گهید یول

 انداخته بود سرش و براش بلند بود...

خودش پرداخت کنه    خواستیو م  ذاشتینم  نایها رو به زور خودم دادم و رفتن...س موریگر دستمزد
 بخاطر درخواست منه... نایهمه ا  گهید شدیخب نم یلو

و بعد از   می هامون رو برداشت لهیفلکه آب رو هم بستم و کنتور برق رو روهم خاموش کردم...وس  ریش
 ....رونی ب میقفل کردن در ها از خونه رفت

 ...میو سوار شد نای س  لیوسا شی رو گذاشتم صندوق عقب پ یاضاف لی ها و وسا ساک
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  یزیچ میکه اگه به مشکل خورد نی توو داشبورد هس بردار یجعل  ییچند تا کارت شناسا :کوروشنایس
 همراهمون باشه... 

 _باش...

  قایعکس صاحب اون کارت ها خندم گرفت...دق دنیرو باز کردم و کارت ها رو برداشتم...با د  داشبورد
 کرده بودن... میمثل همونا ما رو گر

 کنن؟؟  میگر نایمثل ا ی_تو بهشون گفت

 :اره...نایس

  ییکه مثل اون بودم رو برداشتم...دستکش ها  یو خودمم کارت انایو کارت خانومه رو دادم ک دمیخند
 ... انای جفت هم ک هیو  نایجفتشو دادم س هیآوردم و  رونی رو ب بمیکه از قبل گذاشته بودم توو ج 

 ....می کنن لو نر ینگشت نگاروقت خواستن بازداشتگاه رو ا هیکه اگه  نیرو هم دستتون کن  نای_ا

 مورد نبود...  نی ..من اصال حواسم به ای:خوب شد آوردنایس

 تکون دادم و خودمم دستکش ها رو دستم کردم... یسر

 و نقشه...  یکه قراره بزن  یی..حرفاگهید  ادتهی یهمه چ انای_ک

 راحت...  التی:اره حواسم هس خانا یک

 _خوبه... 

پارک کرد و لب تاپش رو روشن کرد....برگشت سمتم و   ی تر از کالنتر نییرو دوتا کوچه پا  نیماش  نایس
 و دوباره سرش رو کرد توو لب تاپ.... دیگفتم نتم روشنه...خند عیبگه که سر یزی خواست چ

ساعت وقت   میلب تاپ رو کنار گذاشت و گفت:بچه ها فقط ن نکهیتاا دیطول کش یا قهیدق چند
 .... میبر  نیش ادهی پ عی...سرمیها رو خاموش نگه دار ن یدورب میتونینم نیاز ا رشتی....بمیدار

 جلب توجه نکنه.... ادیکه نورش ز یصندل ری عقب و ز میتاپ رو گذاشت لب
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به  م یبلند خودمونو رسوند  یقدم ها ن؛بایماش یو بعد قفل کردن در ها   میمرتب کرد خودمونو
 ...ی کالنتر

از در  یعاد  یل ی...حاال تو زودتر از ما برو داخل....خیرو نگاه کن   نییکن تا حد ممکن پا یسع انای_ک
 برو سمت بازداشتگاه... یپشت

 :باشه باش... انا یک

 بلند رفت داخل ساختمون.... یرفت داخل و با قدم ها عیهم سر بعد
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 ؟؟ی :کوروش آماده انایس

 شد...  ری _آره بدو که د

بود و مشغول گفتن   نییداخل...دوتامون سرمون پا میرفت  عیو سر دمیتر کش نییاپ  کمیرو  کاله
نه  یراست با قدم ها هیو  می ...وارد ساختمون اداره شدمیکه جلب توجه نکن  میبود  یالک یحرفا

  که از پشت ییکه با صدا دمیکش  یقیسمت بازداشتگاه..سرمو باال آوردم و نفس عم  میچندان تند رفت
 سرمون اومد خشک شدم...

 +سرباززز... 

بود و    ستادهیوا شیشگیباهمون اخم هم  یدهنمو قورت دادم و آروم برگشتم...سرگرد کامران آب
  کمیو احترام گذاشتم...صدامو  کشی نزد یو رفتم کم  دمیکش  یقی...نفس عم کردیداشت به ما نگاه م 

 کلفت تر کردم و گفتم:بله قربان... 

انجام بده...من  دیبا دهیجد تی ...ماموریزدانیببر بزار اتاق سروان  نویگفت:ا  برگه گرفت سمتم و هی
 بهش بگم... تونمیخودم نم ستمیفردا ن

 _چشم..
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 ...بمی و برگه رو گذاشتم داخل ج  دمیکش یق یتکون داد و رفت..نفس عم یسر

 بدو... میوقت ندار شتریب  قهی:کوروش ده دقنایس

 گذشت ...  قهیدق ستیچه زود ب ی_وا

 ...کردیزمزمه م یزیلب چ  ریو ز رفتیبا دسترس راه م انای...کمیو وارد بازداشتگاه شد میتند کرد پا

 ؟؟یرو کجا فرستاد  نجایافسر ا انای_ک

 ... ادی...االن منی...توروخدا زود باشاهینخود س  ی:فرستادمش پانا یک

 رو برداشتم.. دیدسته کل زیگفتم و از توو کشو م یا باشه

 ...شهی:کوروش بدو که وقتمون داره تموم مانیس

آروشا اونجا نبود....باتعجب اطراف اتاق رو   یو درش رو باز کردم...ول یرفتم سمت اتاق آخر عیسر
و پنجره در رو باز کردم و اتاق رو نگاه کردم   یرفتم سمت اتاق کنار  عینه واقعا نبود...سر ینگاه کردم ول 

 ..از آروشا نبود یخبر چیبه جز چند تا زن ه یول

 ...گهیزود باش د یکن یم  کاری:چ نایس

 ... ستشی_ن

 .. ییییچ یعنی:نایس

وقت مونده بود و  قهیدق3اومد و شروع کرد از پنجره ها داخل اتاقا رو نگاه کردن...همش  خودشم
 دوتا اتاق... 

 بود...  یاونجا خال  ی اتاق ول  یکی و منم سمت اون   یرفت سمت اتاق سمت راست نایس

 ..نجاااایا نیای :بنایس

و از پنجره نگاه کردم....آروشا و دوتا زن داخل اتاق بودن و با تعجب به ما   نایسمت س  دمییدو عیسر
 شده بودن... رهی م؛خیکردیاز پنجره نگاشون م میکه داشت
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..رفتم سمت در که آروشا  سمت آروشا و دستش رو گرفتم و بلندش کردم  دمییرو باز کردم و دو در
 ؟؟ یمنو ببر یخوایو بااخم گفت:کجا م  دیدستش رو از دستم کش

 بهت...  گمیم میبر  ای_ب

 تو؟؟  یهست یک م؟؟اصالیببر یخوا ی:گفتم کجا م آروشا

 بهت...  گمیم میبر ای_آروشا ب 

 لب گفت:کوروش!!!! ری زخودم که حرف زدم شناختم و با تعجب  یصدا با

 ....ااااایب شهیها روشن م نی :االن دوربنایس
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به   یزاریولم کن...چرا نم امیکه مقاومت کرد و بااخم گفت:من نم دمشیآروشا رو گرفتم و کش دست
 ولم کن.... رمیدرد خودم بم 

  یا و با شرمندگبرگشتم سمت آروش ی...با کالفگادیب ی تموم شد و هرلحظه ممکن بود کس  وقتمون
 ...خوام یگفتم:معذرت م

شد و سقوط  حالیبه سرش زدم که ب  یرو بهش بدم ضربه محکم   یکار ایفرصت تعجب  نکهیا قبل
 ....میو فرار کرد میدر رو بست ع یگرفتمش و سر نیبخوره زم نکهیکرد...قبل ا

 ...رنمونی گیتوو سالن که م میبر نی_کوروش باا

ما ثابت   یرو قایسرمون روشن شد و دق یباال نی بزنه که همون موقع چراغ دورب  یخواست حرف نایس
 موند...

 ... نییگفت:فقط بدو نایس یو بعد لحظه ا  میانداخت نیبه دورب  ینگاه ییتا سه

 ...دنییشروع کردن دو  عیسر  انایخودش و ک  بعدش
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 کردم...  دنییرو محکم توو بغلم فشار دادم وبا تمام سرعت ممکن شروع به دو آروشا

و   نییپا ومدنیبودنمون چون چند تا مامور از پله ها با سرعت داشتن م دهیها د نیکه از دورب انگار
 ...ن ی ریکه جلوشون رو بگ دنیکشی م ادیفر

بود اجبارا سرعتش    نایهم چون دستش توو دست س انایخوب بود و ک   نایسرعت من و س خداروشکر
 کرده بود... یک یرو بااون 

  یو تندتند به سمت خروج  میوارد محوطه شد  عیاز ماجرا بفهمن سر ی زیسربازا چ نکهیا قبل
 ...کننی م کیوگرنه شل  میسیوا کردنی م دیطرفمون و تهد دنییدویسربازا داشتن م شتری...بمیرفت

کلت از   هی نایکه س رمونیجلومون و خواست بگ دیمامور پر  هیقدم به در خروج مونده بود که  هی
 ....گلوله به پاش زد هیآورد و  رونی پشت لباسش ب

 ...رونیب  میو باالخره رفت دمییدو  ارنی صبر کنم تا سربازا دخلمو ب نکهی بدون ا  یشدم ول شکه

 سخت بود... یلیهمه دنبالمون بودن و کارمون خ  هنوز

  انایو ک  نایس  نیبخاطر هم گرفته بود و سرعتم کم شده بود کمی بودن آروشا توو بغلم نفسم  بخاطر
 توو کوچه ها گم شدن... عیسر  یل یسبقت گرفتن و خ

  یول یکجا و چجور دونمیبازم صبر نکردم...نم یادامه بدم ول  تونستمیتوو تنم نمونده بود و نم یجون
 ..و مامورا هنوز دنبالم بودن.. یاصل  ابونی به خ دمی که رس دمییاونقدر دو

  ییها س ی آوردم و گذاشتم رو گردن آروشا...به پل رونیبود رو ب  بمی که توو ج ییک چاقو ستادمیوا
 ...زنمیسمتم رگشو م نیای :اگه ب دمی کش ادیسمتم نگاه کردم و فر ومدنیداشتن م

فشار دادم که پوستش  کمیسمتم که اجبارا چاقو رو   ومدنیم یندادن به حرفم و با قدم ها گوش
 زد.... رونی خراش افتاد و خون ب

 ....کشمش ی جلو م نی ایندارممم...ب  ی_شوخ 

گفت عقب   هیرو به عهده داشت دستش رو باال اورد و به بق  هیبق تیکه انگار هدا یکامران  سرگرد
 ...سنیوا
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 ...یفرار کن  یتونی...تو نمیش  می:بهتره تسلی کامران

 ساااااااایم عقب وا..گفتستی_به تو مربوط ن

بود که انگار   نایس ن یبوق ماش یاومد و بعد صدا ین یماش یشدن چرخ ها دهیکش یموقع صدا همون
 ...شدیم کیداشت با سرعت نزد

 

#part138 

 

شدم و    نیسوار ماش  عیزد بپر باال...سر ادیفر نایو س ستادیکنارم وا نینگذشته بود که ماش یا هیثان
پاش رو گذاشت رو گاز و رفت...مامور ها اومده بودن توو  نایفرصت کنم در رو ببندم س نکهیقبل ا

سرعتش رو کم   نکهینداد و بدون ا یت یاهم نای س یول میس یوا میبودن که ما اجبار ش  ستادهیوا ابونیخ
بهشون برخورد کنه خودشون رو   نی ماش نکهیقبل ا میندار ستادنیما قصد وا دنیکنه رفت...اونا که د

 انداختن کنار....

  نایو س کردنی م کیشل  نطرفیکه ا ییو بعدشم گلوله ها  ومدیزدن ها م ادیگفتن و فر ستیا یصدا
  رشونی کنن و ت کیدرست شل تونستنیکه اونجا بودن نم  ی....بخاطر تعداد مردمکردی ماهرانه حرکت م

 ... رفتیخطا م

پام   یبود،آروشا رو گذاشتم کنارم و سرش رو گذاشتم رو یکنارم خال عقب نشسته بودم و   یصندل چون
 سمتون اومد نخوره بهش....  یریکه اگه ت

  سی پل نیماش  یول دیکش یم ییال  نایماش  نیشد و از ب  ابونی خ هیوارد اتوبان شد و با سرعت وارد  نایس
  ستیکه با بلندگو دائم دستور ا ومدیهم م یسرگرد کامران ی...صداها همچنان دنبالمون بودن

 ...دادیم

 که...  دارنیرو برم نتی پالک ماش نای...انای_س

 ....راحت   التی :قبال چند تا از عدد هاش رو با کاغذ عوض کردم خنایس
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توو بغلم   یکه واقعا با آروشا یی ها دنییو اون دو جانیکرد...بخاطر ه  شتری هم سرعتش رو ب  بعد
 و دهنم خشک شده بود.. زدیسخت بود؛قلبم تند تند م

 هم اونجا بود و طرف ما چراغ قرمز بود...  ییکه چراغ راهنما میچهار راه بود  هی کینزد

و از  ومدنی داشتن با سرعت و بوق بوق م نیماش یطرف راست هم انگار که عروس کشون بود و کل از
 ...ومدیم ونی کام هیسمت چپ هم 

 ....ن ینی:بچه ها محکم بش نایس

 آروشا رو محکم گرفتم و توو دلم چند تا صلوات فرستادم...  یول ه یمنظورش چ دمینفهم

که عبور ما باعث ترس و هول   میشد و همون موقع از وسط چهار راه رد شد  شتریب نی ماش سرعت 
برخورد کردن و راه    ونیسمت راست با کام یها نیها دو طرفمون شد و چند تا از ماش نیشدن ماش

 بسته شد....

 ... نههههی:اااانایس

که به  ییاونا یها بسته شد ول   سیکمتر کرد....راه واسه اومدن پل کمی و سرعتش رو  دیهم خند بعد
 خورده بودن مطمئنم بودم که مردن.... ونیکام

 ا...:داداش او..اون انا یک

 _مردن...

 خدا... ی...وامی:ما بخاطر خودمون جون چند نفر رو گرفتانا یک

  سیمطمئن باش پل کردمیو سرعتم رو کم م شدمی...اگه من اونموقع از اونجا رد نممی:اجبار بودنایس
 .... گرفتنمونیها م

 ...میریبود که جون چند تا آدم رو بگ نی:بهتر از اانا یک

 ..االن بسه...انای ک میزنی ...بعدا درموردش حرف منی_خواهشا االن بحث نکن

 کورو...  ی:ول انا یک
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 بسسسه...  انای_ک

 شد...  رهیخ  رونی کرد و درست نشست و به ب یاخم

 ن؟؟ یتوو ماش یآب دار نای_س

 کنار ..  زنمی ...ممیدور ش  نجایاز ا کمی :آره صندوق عقبه...صبر کن نایس

 _باش...

تر شده بود و خودش   یبون صدقه اش رفتم...صورتش استخونصورت آروشا زل زدم و توو دلم قر به
 الغر شده بود... کمیهم 
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 زدم...  یموهاش بوسه ا یرو توو بغلم اروم فشردم و رو  سرش

 م؟؟ یکن کاری چ دی:کوروش..آروشا رو بانایس

 مشهد؟؟ مشی...ببردونمی_نم

 !!!!!نا؟؟یمامان ا شی:پنایس

که  یو به قول  زنمیاونجا و باهاش حرف م  برمشیکه شناسنامه نخوان...م کنمیم دایپ  ییجا هی_نه 
 ...کنمی دادم عمل م

..تا مشهد بخوابه  یکن  قیکه بهش تزر میری گیجا م هیچند تا آرامبخش االن از  نی:باش فقط بب نایس
 من حوصله دردسراشو ندارم... گهید

 ... انای_باش...ک

 .. یاج  انایره گفتم:کجواب نداد..دوبا  یگذشت ول یا هیثان چند
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 :خوابه.. نایس

 _اع خوابش برده..

 :هوم...نایس

 _باش...

رو زد کنار و   نیماش  نایکه س میشدیاز تهران خارج م میگذشت و کم کم داشت یا قهیدق ستیب ده
 شدم...  ادهیو پ  یصندل  یشم...آروم سر آروشا رو گذاشتم رو ادهیاشاره کرد پ

 ...امیب  رمیداروخونه آرامبخش رو بگ  نی:من برم از انایس

 .._باش 

 یباهامون فاصله داشت و منم رفتم سمت صندوق عقب...بطر کمیکه  یرفت داخل داروخونه ا نایس
  نایو شلوار برداشتم و منتظر موندم تا س  شرتیت هیخوردم....از توو ساکم   کمیآب رو برداشتم و 

 کردم و انداختمشون توو سطل آشغال... رو به زحمت جدا  ی...لنز و دماغ مصنوعادیب

 اومد...  نایگذشت که س یا قهیدق چند

 م؟؟؟ یکجا لباسامون رو عوض کن  نای_س

کوچه کنار داروخونه اشاره کرد و گفت:برو اونجا عوض کن...خلوته   هیاطرافش نگاه کردم و بعد به  به
 بعد من برم... ای ب عیسر

 ... نایس شی ..تند تند لباسام رو عوض کردم و برگشتم پسمت اون کوچه رفتم عی تکون دادم و سر یسر

  ری هس داخلش ش کیپالست هی  فمی :کوروش لباسات رو بنداز داخل سطل آشغال..بعد داخل کنایس
 ... میبااون پاک کن میتون یصورتمون رو م یرو میداد اونو گفت گر نی..آرمپاکن داره.

 ... ای_باش تو هم برو عوض کن زود ب 

  انایک فیاز توو ک نهییآ هیلباسا رو انداختم سطل آشغال... نایرفت توو کوچه و منم طبق حرف س  نایس
 صورتم... یرو یشروع کردم به پاک کردن اون کرم ها  رپاکنی برداشتم و با پنبه و ش
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 د...هم اومد و اونم مشغول پاک کردن صورتش ش  نایس قهیچند دق بعد

 ی روبغل کردم و گذاشتم صندل  انای ن،کیو بعد درست کردن پالک ماش  م یرو مرتب کرد لیوسا
 شاگرد و منم پشت فرمون نشستم و راه افتادم... یخسته شده بود و نشست صندل   نایعقب....س
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                         آروشا

به اطرافم نگاه کردم...توو    یجی...درست نشستم و با گدمیشدم و چشمامو مال دار یسردرد از خواب ب  با
 هیپهن کرده بودن... نیکف زم یرو فرش  هیداشت و  یم ینفره قد هیاتاق بودم که دوتا تخت  هی

...اتاق  دنبو یا گهید زهیچ کیکوچ خچالی هیو  نتیبود که تووش به جز دو تا کاب کمی آشپزخونه کوچ
 درب و داغون... یمهمون خونه ها نی..مثل اومدیم یف یبه نظر کث 

 در باز نشد...انگار که قفل بود.....   یکردم ول ن ییرو چند بار باالپا رهیشدم و رفتم سمت در...دستگ بلند

  شدیرو نگاه کردم...پنجره ها حفاظ داشت و نم  رونیکه توو اتاق بود و ب  یسمت دوتا پنجره ا رفتم
 رفت.... رونیازش ب 

چشمام  شدنیم دهید کی کوچ نجایرنگ که از ا ییطال یگنبد ها  دنیاطرافم رو نگاه کردم که با د کمی
 گرد شد...من کجام!!!!!

ها   نیکه تعدادشون کمتر از ماش یو مردم شدیم دهید نجایپر رفت و آمد و شلوغ از ا ابونیخ
برام روشن    ییجورا  هی فروختنیکه م ییها یرو ها و خوراک ادهیپرزرق و برق توو پ ینبود...مغازه ها

 قم... ا یمشهد  ای هیارت یشهر ز هی نجایکه ا کردیم

باز شدن قفل در برگشتم اون سمت...در باز شد و کوروش با دوتا کوله بزرگ توو دستش  یصدا با
 اومد داخل...
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سمت   نیرو بست و برگشت ا اشک توو چشمام جمع شد و بغض دوباره مهمونم شد....در دنشید با
 سرجاش....  ستاد یمن وا دنیو با د

  یسرش رو برگردوند و رفت کوله ها رو گذاشت رو  عی سر یتوو چشماش ول  دم یاشک رو د برق
 تخت... 

کردم   یتوو بازداشتگاه باهاش لج باز نکهی...باادمشیپرستیبهش زل زده بودم و توو دلم م یدلتنگ با
 اونم... شیو پ  نجایخوشحالم که ا یل یاالن خ یول

 کوروشم بهم عالقه داره.... نکهیداشت:ا  یمعن  هیبرام   نکارشیا

 که زدم مطمئن بشم...  یاز حدس خواستمیتخت نشستم...م یزدم و رفتم رو  یلبخند

 رون؟؟؟ یب می_چرا آورد

 تخت نشست و زل زد توو چشمام... یک یاون  یرو

 ...گهید یستی ن دمید که روز اول یی:مثل اون آروشا کوروش

 ...خوردم   نی_به لطف تو و دوستات بدجور زم

 ...هیبزرگ یل یزدن تو و امثال تو افتخار خ نیبود..زم فمونی:وظ کوروش

رو   نکارایداد بزنم نکن ا خواستی..دلم محدسم اشتباه بود  یتر شد...انگار نیحرفش بغضم سنگ نیباا
سرد   یاز خودم دفاع کنم...اون آروشا تونمیشدم و نم  فی ...ضعستمیاون آدم سابق ن گهیبا من...من د

 ..و قدرتمند مرده 

 کردم با ته مونده غرورم صحبت کنم...  ی...سعدمیکش یق یرو قورت دادم و نفس عم بغضم

 ؟؟ یکه متلک بارم کن  یداد ی_منو فرار

 :نه... کوروش

...منم شنی بازنده م  شهی...آدم بد ها همستمین  یباز نیه ا...مگه من آدم بدرونیب  می_پس چرا آورد
 !!؟؟یشدم و منتظر مرگم بودم پس چرا نذاشت 
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 کردن حقته...  یواسه درست زندگ گهیفرصت د هیخواستم   دی:شاکوروش

 عذاب وجدان واسه کار بابات....  دمی_ شا

 اون... دمی:آره...شاکوروش

 عشق...  دمیگفتم:شا یآروم  یکردم و با صدا سی با زبونم خ لبمو

 !!!!عشق؟؟!!یییگرد کرد و با تعجب گفت:چ چشماشو

 _آره عشق.. 

 !!!به تو؟؟!!!...اعتماد به نفستو دوست دارم.... ؟؟ ی:عشق به ککوروش

 !!!یکن ی جمع شد و با بهت گفتم:مسخرم م لبخندم

مگه؟!!!...اخالق خوب  یدار یعاشق تو باشم؟؟چ دی:مسخره کردنم داره...اخه چرا باکوروش
 ؟؟ یسالم ی از نظر روان ای؟؟یبلد ی و لوند ؟؟عشوهیافسانه دار تی ؟؟جذابیدار

 ...رو تار کرد...بلند شد و توو اتاق مشغول قدم زدن شد  دمیشد و د سی خ چشمام

  تونهینم چکسی...هیهم ندار کی صفت خوِب کوچ  هی  یآروشا...حت یرو ندار  نایا چکدومی :هکوروش
 کن...  رونیرو از مغزت ب  خودیب یفکر ها  کنمی من....پس خواهش م یمثل تو بشه...حت یعاشق آدم

حرفاش داشت لهم   نیباا دیفهمیشن...کوروش نم  یو اجازه دادم اشک هام جار  نییانداختم پا سرمو
 ...کردیم  کهی ت کهی که داشت قلبمو ت دیفهم ی ...نمکردیم

 بهت...  گمیرو م تی فقط دارم واقع ستی:آروشا قصدم عذاب دادنت نکوروش

 _کوروش.. 
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منم...منم و  نیبغض دار و لرزونم انگار که متعجبش کرد...انگار که واسش قابل باور نبود که ا یصدا
 مظلومم که دلش رو نرم کرد...  یصدا

 :ج...بله؟؟؟ کوروش

  یکنیم ینجوریدلمو بهت باختم پس چرا ا یدون یمدوست دارم...تو که  یدون ی_تو که م
 باهام؟؟چرررااا!!

اگه   یحت ن ی...بب نویبهت ندارم قبول کن ا یحس ممنوعه اس...من عالقه ا هی:آروشا عشق تو کوروش
دارم که با    میواسه زندگ یادیز یکنم...من آرزو ها  یباهات زندگ تونستمیهم توو دلم بود نم یعالقه ا

فرار   حالتورو قبول کنم و بعد تموم عمرم رو در    تونمیبهشون برسم...من نم  تونمیبودن تو نم
من   رهی گیروز آه خانواده هاشون دامنت رو م  هی..مطمئن باش یآدم کشت ی....آروشا تو کل بگذرونم 

 منم بدبخت شم.... شمی با بودن تو پ  خوامینم

 تونمیباور کن م یگذشته ام رو عوض کنم ول  تونمی..نمدمیم ..قولشمی_ک..کوروش من عوض م
هم برام   ندهیآ یهس اگه تو ولم کن اهیخوب بسازم...کوروش من گذشته ام س ندهیآ هیبخاطر تو 

 ....شهیم اهیس

 گفت  ینگاه براقش رو دوخت توو چشمامو با کالفگ کوروش

 خودم و خانوادم رو خراب کنم... یبخاطر حس تو،آرزوها تونمی...من نمتونمی:نمکوروش

 

#part142 

 

عالقه  دیشا یکرد یبزرگ نیبه ا سکی حاال که ر کردمی...فک میباش رحمیب  نقدریتو هم ا کردمی _فک نم
به وضوح از   شهیتنفر هم نم  یحت  سی ن یحس چیکه معلومه ه نجوریا ی...ولیتوو دلت بهم دار یا

 .....د یرفتارت فهم

...من انتخابمو  یستیخب حق انتخاب دارم و انتخاب من تو ن یول  شکنمی:متاسفم که دلتو مکوروش
 ....عاشق نامزدمم..متاسفم....کردم آروشا...نامزد دارم قبال هم بهت گفتم 
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  شتری....لبمو گاز گرفتم تا بدمیخرد شدن غرورمو هم شن ی ...صدادمیشن ندفعهیشکستن قلبمو ا  یصدا
 اشکام رسوام نکنن.... نیاز ا

 ...گهی د نمتی بب  خوامینم رونی _برو کوروش...برو ب

 :آرو... کوروش

 _گفتم بروووووو.... 

کرده   دایاز خونتون پ  سیکه پل یی کوله ها ماله خودتن....پول ها نیفقط ا رمی :باش...باشه مکوروش
 اره...و.. برد  یواشکیتونسته بود  نای بود رو س

 نامه هم ماله تو هس...مراقب خودت باش... نیپام و گفت:ا یکاغذ گذاشت رو هیکنارم و  اومد

 زل زدم...  نی...فقط آروم سر تکون دادم و به زم نهیشکست خورده ام رو بب افهی که ق اوردمیباال ن  سرمو

 و در رو بست...  رونیبلند از اتاق رفت ب  یبهم نگاه کرد و بعد با قدم ها هیچند ثان  کوروش

 .... نیرفت و با دو زانو افتادم زم نیکه برام مونده بود هم از ب یدی رفتنش انگار تنها ام با

 ....ییییییزندگگگ نیشد و از ته دلم زار زدم...لعنت به ا ری سراز اشکام

نشستم و به تخت   نیهمون زم یخسته شدم رو یکردم و وقت هیچقدر توو اون حالت گر دونمینم
 خسته ام...کشش ندارم....  یلی...خگهیته خط د دمیدادم...رس هیتک

 شدیتخت...خم شدم و برداشتمش...گوشه کاغذ قرمز بود و از بوش م یافتاد به کاغذ رو چشمم
 خونه....  دیفهم

دارم نفس کم  کردمیحس م  خوندمی...با هرکلمه که مکردم و شروع کردم به خوندنش  بازش
 از اشک شده بود.... سیباز هم خ   اریاخت  ی....صورتم برمایم

..امکان نداره آرش من  هی...اره شوخهیشوخ نیکه داشتم..ا یباور کنم آرشم مرده...تنها کس تونستمینم
 عذابم بده...نه دروغه... ینجوریا خوادیمزخرفه...کوروش م هیشوخ هی نیمرده باشه...نه ا
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دروغه...صورتمو چنگ  گفتمی و فقط م زدمیتخت...خودمو م یزدم و برگه رو پرت کردم رو  غیج
 مسخره باشه...  هیشوخ هیفقط  نیکه ا کردمی و به خدا التماس م نداختمیم

شده بود و  نی...بدنم سنگنیرفت و افتادم زم جی شدم و خواستم برم سمت در که سرم گ بلند
 فرو رفتم...  ی کی حس شدم و توو تار یم کم ب....کخودمو تکون بدم تونستمینم
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و احساس حالت تهوع   دیدیشدم..چشمام تار م  داریکه داشتم از خواب ب یدیدرد شد با
  ی بود...اونقدر ب زیغم انگ ییجورایواسم  نیکه از حال رفته بودم هنوز بودم و ا یی....همونجاداشتم

 بفهمه...  سی نقرار  یکس رممی اگه بم یکس شدم که حت

خوب شه و بعد از جام بلند   کمی بستم تا حالم  یا قهیبلند شدم و نشستم...چشمامو چند دق  آروم
 شدم... 

مانتو و شلوار و   هیداخلش رو نگاه کردم متوجه شدم کوروش  یبود که وقت کی پالست هیکوله ها  کنار
 شال هم برام آورده بود....

 از کوله ها....  یک یروش زدم و گذاشتم داخل  یبرداشتم و بوسه ا نیزم   یآرش رو از رو نامه

 تخت... یو مسخره رو انداختم رو فی کث یرو عوض کردم و اون لباس ها لباسام

خب چاره   یرو بردارم ول  نیگسن یاون کوله ها تونستمیحس بود و نم  یهم ب ی و کم کردیدرد م بدنم
 داشتم...   ازینبود....به اون پول ها ن یا

شال و از    ری رو دستم گرفتم....موهامو کامل دادم ز  یکیاز کوله هارو انداختم رو شونه هام و اون   یکی
  یبود که دو طرفش اتاق بود و چند تا بچه هم داشتن باز کیراهرو کوچ   یکیرفتم...  رونی اتاق ب

 ....کردنیم
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  یکیکه  یرفتم سمت در خروج  الیخی و در خروج...ب دمیرس گهیراهرو د هیرفتم که به   نییپله ها پا از
 روبرو شدم....  انسالیمرد م هیاز پشت صدام زد...برگشتم که با 

 _بله؟؟؟ 

 واسه نظافت...  نیاتاقتون رو بد دیکل  دی:ببخشمرد

 ندارم..  دی_من کل

 ن؟؟ یچند شه؟؟اتاقی:وا مگه ممرد

 اتاق بودم...  نی...طبقه باال آخرونمدی_نم

 رو دادن..شرمنده مزاحم شدم... دیکل  رفتنیداشتن م  ی:اها..آقاتون وقتمرد

آوردن   ادیبه   یوجودم رو گرفت ول  یبی عج یشاد هیکرد  فیمن توص  یاون مرد کوروش رو آقا نکهیا
 رفت...  نی از ب یحرفاش همه چ

 _اقا؟

 :بله؟؟ مرد

 کجاس؟  نجای_ا

 مسافرت!!!!! یکجا اومد یشما ندون  شهی م ؟؟مگهیچ یعن ی:مرد

 ...میاالن توو کدوم شهر توقف کرد گهید دمی_من توو راه خواب بودم نفهم

 خانوم جان... ی:مشهدمرد

 ممنون...  یل ی_خ

  ابونیخ  نجایکوچه شدم که از ا  هیو وارد  رونی بهم زد و رفت....از اون مسافر خونه اومدم ب یلبخند
 وم شروع کردم قدم زدن سمت اول کوچه.......آرشدیم دهید
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 ادمی ی ول  نجایا میواسه کار اومده بود یکه اومده بودم مشهد با آرش بودم...چند بار یبار  نیآخر
 ...می بار هم پا به حرم گذاشته باش هیتا حاال  ادینم

پا به اون مکان مقدس  میکه دار یف یهمه گناه و روح کث  نیباا  دمیکشیدوتامونم خجالت م دیشا
 .... میبزار

برگردم تهران و اونجا   خواستمی...مادی ب یتاکس هیتا   ستادمیرفتم کنار راه وا  دمیکه رس ابونیخ به
 ندارم که بخاطرش بمونم.... یا یدلخوش  نجایا گهیبرم....د رانی که دارم رو انجام بدم و از ا ییکارا

 گرمتر از تهران بود و آفتابش آزار دهنده بود....  یلیخ  نجایا هوا

  یو ورود  یی طال یچشمم افتاد به گنبد ها یسمت راست که کمتر آفتاب بخوره به صورتم ول برگشتم
 کوچه داشت... نیباا یحرم که فاصله کم  یها

عم که توو وجودم بود مان یحس خجالت یتوو چشمام جمع شد و به سرم زد که برم حرم ول  اشک
 شد...

 ...ابونیبه اون سمت انداختم و برگشتم سمت خ  یو مشتاق  ی حسرت نگاه طوالن با

 سوار شدم...   یمعطل چیپام نگه داشت و بدون ه یجلو یتاکس هیموقع  همون

 ن؟؟ یری :کجا مراننده

 ...نالی _ترم

 ن؟؟ ی بر نیخوای :کدوم سمت مراننده

 برم تهران... خوامی_م

 ....چشم دوختم ابونیو به خ یدادم به صندل هیتکون داد و راه افتاد...تک یسر

 .. میکن دایپ  دیرو هم با ای...رورمیهم برم و پوالمون رو بگ رمرده ی سراغ اون پ دیبا
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 کنم... دایپ  دیکنم...مکان قبرش رو با دایآرش رو پ  یجا دیاول با نایمهمتر از همه ا یول

رو حساب کردم و رفتم داخل سالن    نی..پول ماشمیدیتا رس میتوو راه بود یا قهیدق چهل
 گرفتم... طی بل  هیاز شعبه ها رفتم و  یکی ...سمت نالیترم

 ... کننی حرکت م  گهیساعت د هیآوردم که زود اومدم و  شانس

کوله توو  سبد برداشتم و اول  هیکه کنارش بود... یاومدم و رفتن سمت فروشگاه بزرگ رونی ب نالی ترم از
و  شدیم دای داخلش پ یزیبود که هرچ ییفروشگاه ها نی دستم رو گذاشتم داخلش و راه افتادم...از ا

 خوب بود.... نیا

و   یخوراک  کمیخودم...چون گشنمم بود  یبرداشتم که توو اتوبوس بکشم رو  یپتو مسافرت هی
 آرش.... یبود شمیبود..کاش االن پ چایساندو نیسرد برداشتم...هوووف آرشم عاشق ا چیساندو

برداشتم و با کرم   یلنز آب هی...یو بهداشت یشیرو پس زدم و دوباره راه افتادم....رفتم قسمت آرا بغضم
رو واسه   نایبرداشتم و انداختم توو سبد...ا یری هم به رنگ ش سیکاله گ هی...یشی و لوازم آرا میگر یها

 تهران...  رسمیبرداشتم که م یوقت

 ....فتمی م ریباز گ عیعوض کنم وگرنه سر افموی ق نالیترم  سیاونجا برم توو سرو  دیبا

رو گذاشتم داخل کوله و  یشی لوازم آرا لونیرفتم...نا رونیها رو حساب کردم و از فروشگاه ب  دیخر
 بار....  نیرو قفل کردم و دادم راننده بزاره توو کاب  پشیز

 ..واقعا خوب بود برام.  نیبود و ا  یکردم و نشستم...تک صندل دایرو پ  میباال و شماره صندل  رفتم

هارو گذاشتم  یخوراک  کیپام و پالست  یرو گذاشتم جلو گهیدادم عقب و کوله د کمی رو   یصندل
 روش... 

 خودم...  یکه خواستم بخوابم بندازم رو یپتو روهم گذاشتم رو اونا تا وقت  بسته
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...دوازده ساعت نشستن توو اتوبوس واقعا خسته کننده بود و دمیرسصبح بود که به تهران  6ساعت 
 حس شده بود... یتموم تنم ب 

رو جمع کردم و گذاشتمش داخل کوله...بلند شدم لباسام رو مرتب کردم و بعد برداشتن کوله رفتم  پتو
و با قدم    کوله رو هم گرفتم یکیدادم و اون  لیکه همون اول بهم داده بودن رو تحو ی....کدنییپا
 رسوندم.... سیبلند خودمو به سرو یها

کلفت تر کردم....مژه هام  کمیصورتم پخش کردم و ابروهام رو به کمک مداد   یبرنزه رو رو یها کرم
 گهید کمیخب  یکرده بود ول  رییتغ افمی هم ق نجاشیزدم و لنز رو گذاشتم داخلشون...تا هم ملی رو ر

 ...خوره یبر نم  ییهم اگه ادامه بدم که به جا

 سرم محکم کردم.... یرو هم رو سیو کاله گ  دمیلبام کش یرنگ رو رو   یلب مس رژ

شده   افمیمرتب کردم...ق  میشونیپ  یرو رو سیکاله گ یها  یسرم انداختم و چتر یرو آزادانه رو شالم
  پی ت یمدل نیچرا ا دونستمیخب برام مهم نبود،خودم مهم بودم که م یخراب ول یدخترا هیبود شب 
 زدم....

 گذاشتم و قفل دوتا کوله رو زدم....  بم یمقدار پول توو ج  هی

خونه پدر  رسوندمیخودمو م  دیرو شروع به راه رفتن کردم...با ادهیرفتم و توو پ   رونی ب نالی ترم از
متعلق به منم باشه  تونهیاون م یینصف دارا یعنی نیا ما بود و یمجموعه ها ری از ز یک ی..اون نیشاه

بود در   ینداشت و آدم خوب  یمخالفت ششونیهم نبود پدرش با بودن من پ ی نجوریاگه ا یحت  یول
 ...کل

 دربست گرفتم و آدرس خونه اونا رو دادم.... هی دمیکه رس یتاکس ستگاهیبه ا

 ....نهی که برام مونده فقط شاه یبدم...تنها دوست  یرو هم فرار نینقشه بکشم شاه هی دیبا

 .... میدیتا رس دی طول کش یساعت کیسرصبح  کیتراف بخاطر

شدم...رفتم سمت در که دوتا نگهبان جلو در راهمو سد کردن....اسم رمز  ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا
اسم رمز رو   نیآرش ااز کنارش رد شدم...خوب شد اونموقع  الیخی که ملکه مرگ بود رو گفتم و ب

 االن.... زدمیسر و کله م نایباا دیساعت با هی برامون گذاشت وگرنه 
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 خدمتکار در رو باز کرد...   عیرد شدم...در عمارت رو زدم که سر عیسر  اطیداخل و از ح رفتم

 از پشت سر نگهم داشت...  ییکه صدا ییرای از کنارش رد شدم و رفتم سمت پذ یحرف چیه بدون

 ....روبرو شدم  دیهمون سع ای نیشاه یکه با بابا برگشتم

 :شما؟؟ دیسع

 ... کیچهره کوچ رییگفتم:آروشام...تغ  یرو از سرم کندم و با کالفگ  سیو کاله گ دم یکش یکالفه ا نفس

 !!!!!!یزندان باش  دینگه االن نبا یکن ی م کاری چ نجای؟؟؟ایییی:آروشا تودیسع

 بهم... نیاتاق بد هی شهیبه استراحت دارم...م  ازیاش مفصله فقط االن ن هی_قض

 باال....  میبر  ایخونه خودته ب نجای:اره دخترم...ادیسع

مهمان رو بهم داد...آروم تشکر کردم و در رو بستم...کوله ها رو   یاز اتاق ها یک یباال و  میرفت باهم
داشت از خودم بهم   گهیلباسام رو در آوردم و رفتم توو حموم....حالم د عیگذاشتم کنار تخت و سر

 .... خوردیم
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                       کوروش

 ....رونی ب دمیخودمو کش تی جمع نیجدا شدم و به زحمت از ب  حی ضر از

بود  ستادهیگوشه وا هیکه   نایس شی رو پاک کردم و رفتم پ  سمیخ یچشما یدستمال کاغذ با
 منتظرم... 

 ... نایس می_بر

 :قبول باشه داداش...نایس



 زده  خیعشق 

250 
 

 منتظرن.. نایمامان ا میبر ای _قبول حق باشه...ب

 ... می:برنایس

کنار   یسنگ یصندل یسمت حوض وسط صحن و رو  می...رفتمیو کفشامون رو پا کرد رونی ب میرفت
 ... میحوض نشست

 ه؟؟ی :کوروش نظرت درمورد چند تا عکس چنایس

 ...میریگفتم:بگ یکمرنگ بالبخند

  نکهیتاا میعکس گرفت یا هیتوو هر زاو قهی..چند دقمیگرفتن شد یرو در آورد و مشغول سلف  شیگوش
 ...میهم اومدن و بلند شد هیبق

 پسرا..قبول  ارتی :زمامان

 شماهم قبول خاله جان...   ارتی:زنایس

 :قربونت برم...کوروش مادر دستت دردنکنه...دلم آروم گرفت...مامان

 شرمنده ام... گهیکردم د یخب تااالن کوتاه  یمسافرت ول ارمتونیب فمهی_فداتشم مامان...وظ 

 ...می بر  نیای:دشمنت شرمنده قربونت برم بمامان

محل   نای اخمو شده بود و به من و س  انای...کمیخوش و بش کردم و راه افتاد  کمیهم  نای مامان س با
 ...یو مقصر مرگش تو باش  رهیبم یکی ...سخت بود دادمی...بهش حق مدادینم

و االن از واکنش سرهنگ و   میهامونو از دسترس در آورد یگوش میکه اومد شبیهم از د نایو س من
 . ...میبخاطر فرار آروشا خبر ندار هیبق

 هتل.... میو برگشت میگرفت یتاکس هی و  میرفت  رونی حرم ب از

دونفره   زی م هیهم دنبالم اومد...پشت  نا یشاپ که س یمن رفتم سمت کاف  یرفتن باال ول  نایا مامان
 ...میداد وهیو سفارش آبم  مینشست

 کنه؟؟ یم  یبه نظرت االن سرهنگ چه فکر نایس گمی_م
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 ..زه یبدتر شک برانگ  میهامونم خاموش کن یگوش  یگفت نکهی:مطمئن باش بهت شک کرده و انایس

 ...یهول بشم لو بره همه چ دم یخب ترس دونمی_نم

 زنگ بزن...  هیرو روشن کن...  تی:به نظرم االن گوش نایس

 ... می_لو نر

 ...شهینم یزی :نه تو به خودت مسلط باش چنایس

تا  100  کیباال اومد؛نزد میآنتن گوش نکهیکارتمو روشن کردم...به محض ا می تکون دادم و س یسر
شماره سرهنگ رو گرفتم و منتظر   یمعطل  چیبرام اومد...بدون ه امی از سرهنگ و چند تا پ سکالیم

 موندم تا جواب بده....
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  شی عصبان یواسه بار دوم که زنگ زدم بعد چند تا بوق برداشت و صدا یاول که جواب نداد ول دفعه
 .... یتوو گوش  دیچ یپ

 ...ییییکجا یزدان ی:سرهنگ

 _سالم قربان..

 .. ییکجا گمیسالم..م  کی:عل سرهنگ

 _مشهد قربان گفته بودم بهتون که چطور؟؟ 

 تهران...من منتظرم..  یگردیامروز برم نی :همسرهنگ

 قر...  ی:ول سرهنگ



 زده  خیعشق 

252 
 

امروز خودمو  نی هم یاخه من چجور تی ترب  یب کهی فم کامل نشده بود که قطع کرد...مرتحر هنوز
 بدم...  مایهواپ ط یبرگردم که اونم محاله من پول به بل  مایبا هواپ  نکهی...مگر ان یبرسونم تهران باماش 

 کوروش؟؟ گهیم ی:چ نایس

 برگرد تهران...  گهی_م

 ________________________________ 

                          ایرو

  

تماس رو وصل کردم و   عیسر ای اسم زکر دنیزنگ خورد...با د میشدم که همون موقع گوش مشغول
 منتظر موندم حرفشو بزنه....

 کردم خانوم؟؟ داشی:پا یزکر

 ؟؟یگی!!!راست مییی_چ

که همه مال و اموال  کنهیم یرشت زندگ  کینزد یروستا ها  از یکی توو  رمردی پ هی:بله خانوم...ا یزکر
 آرش و آروشا دست اونه...

 ... رانیبرگردم ا  دی_خب پس من با

 ... کنهی رو سخت م هیقض نیادنبالتونه و   سی پل ی:بله ول ا یزکر

 ..ام یباشه تا من ب  رمردهی ...فقط حواست به پر ی_تو کار به اونش نگ

 :چشم خانوم... ا یزکر

 هی....مثل بهم بدن تونستنیبود که م یخبر  نی....بهتردمییقطع کردم و با لذت لقمه رو جو  ویگوش
و برم سراغ   رانی فرصت برگردم ا نی توو اول دیکردن اون مال و اموال...با دایبود پ  یافتنی دست ن یآرزو
 ....مییدارا
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                       کوروش

تهران و به خواست   میدیامروز صبح رس یینگاه کردم...دوتا نای و به س دمیکش  قیتا نفس عم چند
 ....میکرد ی و بهم نگاه م میبود ستادهیدر اداره وا یاداره و االن جلو میرفتیدوتامون م دیسرهنگ با

 ...گهیها...حواست باشه د یاریدر ن یباز عی :کوروش ضانایس

 ...می_باش بر

 دیکش نایکه س ی....طبق نقشه امیگرفت  شی و راه اتاق سرهنگ رو پ میوارد اداره شد گهید باهم
 ... میارینگران رو در ب  یآدم ها یدوتامون قرار بود ادا

 ...مید یو باالخره به اتاق سرهنگ رس دادمیم یرو سرسر  هیسالم بق جواب

  یو بااجازه سرهنگ رو می...دوتامون احترام گذاشتمی م و بااجازه سرهنگ وارد شدتقه به در زد چند
 ...مینشست  یصندل

 ن؟؟ ی:کجا بودسرهنگ

 مشهد...  می_قربان بهتون گفته بودم که..با خانواده رفت

 ... نیبر یکه قراره با سرگرد طاهر یبود ینگفت  ی...ولی:بله گفته بودسرهنگ

 میبه دعوت کوروش رفت  شی ما چند وقت پ یعنی:قربان مادر من و مادر کوروش باهم دوستن...نایس
برن مسافرت به اصرار   خوانیم  میدیفهم یوقت گهیشدن..د  یمیخونشون شام..از اونموقع باهم صم 

 ...میراه افتاد  نی مادرم ماهم با ماش

 :خانواده هاتونم برگشتن؟؟سرهنگ

 از ما..!!! نیکنیم ییبازجو نیشده؟؟انگار دار یزی ر؟؟؟چ_نه قربان موندن مشهد...چطو

 !!!!نیخبر ندار  یزیشما دوتا از چ  یعنیزد و با طعنه گفت: یپوزخند سرهنگ
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 !!!؟؟ی:از چ میو بعد متعجب گفت میبهم انداخت ینگاه  نایو س من

 فرار کردن..... ایک  نیو شاه ی که آروشا مهدو نیدونیشما دوتا نم نیبگ نی خوایم یعن ی:سرهنگ

داده؟؟  شونیفرار ی!!!!!کییییچ  یعن یزده گفتم:  رتیشد و ح یتعجبمون واقع  نیاسم شاه دنیشن  با
 فرار کردن؟؟ یاصال کِ 

ها   رویحمله شده و چند تا از ن نی دادگاه به ماش بردنیرو داشتن م ایک  نیصبح که شاه  روزی:دسرهنگ
به کمک سه نفر که  شبیهم پر ی..آروشا مهدورو برداشتن و فرار کردن. نی شدن...شاه  دیهم شه

 فرار کرده... سی مشخص ن تشونیهو

هم که  ی صبح مشهد بود و با حال خراب  روزیکار آروشا باشه..چون اون د تونهینم  نیکردن شاه فرار
 کار پدرش باشه...  دی با ادیبکنه و پس به احتمال ز یکار نیهمچ تونست یداشت فعال نم 

 ؟؟ یندار ای ک  نیاز خونه شاه یتو آدرس یزدان ی:سرهنگ

 نا؟یس  ی_نه ندارم..تو چ

 ...دونمی:نه منم نمنایس

اون  دیاتاق کنترل..شا  میبر نی سرهنگ بلند شد و گفت:بلند ش  نکهیسکوت شد تاا یلحظه ا چند
 ... نیدادن بشناس یکه آروشا رو فرار یافراد

 _چشم..

 ...میو پشت سرش رفت میبهم زد یهم چشمک  نایو سبلند شد و زودتر از ما راه افتاد...من  سرهنگ
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                         آروشا

 )دو هفته بعد(... 
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 بهش نگاه کردم....   جیشدم و گ داریاز خواب ب نیغر غر شاه  با

 ...یکرد وونمیتو...د یگیم یچ  نی_شاه

 ....حوصلم سررفته  گهی:بلند شو دن یشاه

 داره خب... ی_به من چه ربط

 ..یاالن بدتر شد  ی:آروشا گنداخالق بودن یشاه

 ...._بروبابا 

 دمیالزم برگشتم توو اتاق که د ی...بعد انجام دادن کار ها.ییاومدم و رفتم دستشو نیی تخت پا از
 پسره خل و چل..  سی...بهتر که ن سی ن نیاز شاه  یخبر

 نشستم و مشغول خوردن شدم... نیصبحونه کنار شاه  زی ...سر منییض کردم و رفتم پارو عو لباسام

 :آروشا... ن یشاه

 _هوم

 کردم...  دایرو پ ی که خواست رمردهیاون پ دی:خونه جدن یشاه

 _خب کجاس؟؟ 

 رشت...   کینزد ییجا هی:اره رفته ن یشاه

 ...ویهمه چ رمیبرم بگ  دیمن و آرش دست اونه با یی..همه داراششیپ میوقت بزار بر هی_باش پس 

 ...رونی برم ب دیاتاق صورتمو درست کن با می:باش...آروش بخور برن یشاه

 _باش...

صورتش انجام دادم   یرو ینسبتا سبک  می...گرنیاتاق شاه میو رفت  میسکوت صبحونمون رو خورد توو
 رو برداشت و رفت...  چشیی لباساش؛سو دنیو بعد پوش 
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واسه خودمم انجام دادم و رفتم اتاق   میتوو خونه نبود و خودمم حوصلم سررفته بود؛گر یچک یه چون
قبر آرش رو    نی که به کمک شاه شدیم یهفته ا هیبرم سر قبر آرش... خواستمیخودم تا آماده شم...م

  قبرچند  رفتمیم شهی...همنمیبرم سر قبر خودش بش  م یمستق شدینم  چوقتی ه یکرده بودم ول دایپ
 ....زدمی و از اونجا باهاش حرف م نشستمیاونطرف ترش م

انداختم و بعد گذاشتن  ممیمشک  کیتنم کردم...کوله کوچ یو شال و شلوار مشک  یمانتو بلند مشک  هی
 ...رونیب  میرفت فیاسلحه و چاقوم داخل ک

 یته بودم سعکه برگش یرو شروع به راه رفتم کردم و توو افکار خودم غرق بودم....از وقت ادهی پ توو
و   رفتی ..دائم اسم و چهره کوروش توو مغزم رژه مشدینم  یکمتر به کوروش فک کنم ول  کردمیم
 ....کردیم وونمید

گرم کنم   هیداد که دوباره سر خودمو با کشتن بق  شنهادی که حاال از عالقه ام باخبر شده بود پ نیشاه
 نی...خسته شده بودم از اموندمی م  بندی حرفم پا نیعوض شم و به ا خواستمیقبول نکردم...من م یول

 گرفتم که عوض شم...  میتصم یجد ی لیمزخرف و خ یزندگ
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 یخودم بودم که صدا یبه راه رفتنم ادامه دادم....توو حال و هوا نیی توو کوچه و با سر پا دمیچ یپ
 از جا پروندم.... نی ماش هیبوق 

مزاحمه   هیشدم..حتما  الیخ یب دمیرو د  شیدود یها شهی ش  ینگاه کردم و وقت  نیبه اون ماش برگشتم
 ....گهید

دنبالم و بوق زدنش پشت سرم   نیکردم به اومدن اون ماش یبه راه رفتنم ادامه دادم و سع الی خیب
هنوز   ی...ولبوق زدنش قطع شد  یو صدا ستادیوا نهیرفتم که باالخره ماش  یتوجه نکنم....چند قدم

 پشت سرم گفت:آروشا... یمردونه ا ینگذشته بود که صدا هیچند ثان
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...اصال  کنهیم  کاری چ نجایا نیچشمام گرد شد...ا نایس دنی برگشتم اون سمت که با د دیتعجب و ترد با
 ...افهیق نی از کجا منو شناخته باا

 ...نینازک کردم و گفتم:اشتباه گرفت کمیچپ و صدامو  یزدم به کوچه عل  خودمو

 یو گفت:لطفا نقش باز د یرو برگردوندم و خواستم برم که دستمو از پشت کش عیهم سر بعد
 ...میحرف بزن  دی..بای که خودت دونمینکن....من چند روزه دنبالتم و م

 از من؟؟  یخوایم ی گفتم:چ  یدادم و با سرد رونیکالفه ب  نفسمو

 رو بهت بگم.... ی موضوع  خوامیشو...م  نیسوار ماش  ای :بنایس

 بگو... نجا یهم یخوایم ی_من وقت ندارم هرچ

 ...کنمی :آروشا خواهش منایس

  نیو رفتم سوار ماش  دم یکش رونیبهش نگاه کردم و بعد دستمو از دستش ب یا هیثان چند
 ....خودش هم اومد نشست و راه افتاد...شدم 

 ...یکرد  دایمنو پ ی_خب حرفتو بگو....اصال تو چجور

 نهیهم ا تیبکنم و جواب سئوال بعد تونمیم ی..اگه بخوام هرکارآروشا خانوم  ری :منو دست کم نگنایس
  یچهره ات کار رییبشناسمت و به تغ  تونمیاندامت م یطرز راه رفتنت و حرکاتت و حت که من از
 ندارم... 

 نبود... نیمن ا ی_سئوال بعد

 بود و انکار هم نکن... نی:هم نایس

 ...یدار کارمیحاال بگو چ یشناس یو درشت من و حرکاتم رو م زی که ر یزیه  یلیخ  دمی_باش فهم 

 :صبر کن....نایس

 اصال حال و حوصله ندارم...  اریدر ن  ی_مسخره باز

 تو...صبر کن...  ی:اه دختر چقدر عجولنایس
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کوچه  هی توو  دیچ یکه پ  نمونیسکون بود ب قهی....ده دقنگفتم یزیچ گهیبهش رفتم و د یغره ا چشم
 گوشه پارک کرد...برگشت سمتم و گفت  هیرو  نیخلوت و ماش 

 .. .میحرف بزن میتون ی:خب حاال منایس

 _حرفتو بگو؟! 

 ؟؟؟یکه عاشقش شد  یدیتوو کوروش د یسئوال دارم ازت....چ هی:نایس

 تو.... ی...منو مسخره کردییی_چ

 ...از کوروش کم دارم  ی...مگه چیبدونم....چرا عاشق من نشد   خوامی:نه منایس

 اخه... یگیتو م هیچرت و پرت ها چ  نی...ایتو کم دار کنمی _واقعا فک م

 ی..مگه چیتو هنوز عاشقش  ی...اون خوردت کرده ولیبدونم چرا هنوز عاشق کوروش خوامی:فقط منایس
 ..داره

 روز مال من شه... هیدارم که   دی_تو فک کن هنوز ام

هم زد نهی:اهااا..پس مسئله انایس  عاشقته... گهیبهت م  ادیروز م   هیکه کوروش  یکه تو توَّ

 داشت....  شهیم  ویزی...انتظار هر چ گهیروزگاره د  هی_باز

 ... ادیماله تو بشه...آروشا من ازت خوشم م س ی :منتظر کوروش نمون چون اون قرار ننایس

 !!!!!یاز تعجب باال رفت و با تعجب گفتم:چ ابروهام 
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 ....ادی:گفتم ازت خوشم منایس

 تو...  یناراحت نشو...واقعا خل  یکم دار گمیم ی_وقت
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 :چرا چون ازت خوشم اومده....نایس

اخه...تو  سی احمقانه ن یلی...به نظر خودت خ ادیازت خوشم م یگیم یکاره اومد هی ی_اخه روان 
 خجالت بکش...  یدوست کوروش 

...اخه مگه کنمی م انتیانگار دارم به کوروش خ  یگیم  یجور هیو گفت:چرا خجالت بکشم... دیخند
 ... انتیکار من بشه خ نیوروش تو رو دوست داره که اک

 یدخترا  هیو فرو رفت توو قلبم و دهنم بسته شد...شده بودم شب  یحرفش شد خنجر قتیحق
 ....خورنی که از دوست پسرشون ضربه م ینوجوون 

 ؟؟ یاریب  ادمی  مویزندگ یها قتیکه حق ی_االن اومد

که دارم به مملکتم   دونمیو خودم م سمیپل هی...آروشا من رابطه بدم   شنهادی:نه فقط اومدم بهت پنایس
منو به اون باالها   یتونی....تو می...تو قدرت و ثروت دارمیخب من آدم جاه طلب یول کنمی م انتیخ

 رو جبران کنم...  تی کمبود عشق توو زندگ تونمیو منم م  یببر

رو نشون  تی ذات واقع یو االن دار یکن  یازنقش آدم خوبا رو ب یداشت ادیخوب   یل ی_واقعا که خ
تو هم   یها ایبه عشق و محبت ندارم و آسانسور رو ازی ...من ننایممنون اقا س ی...ولیدیم
 ... قتیبشه حق یروز هی دیکنم تا شا یو توهم زندگ دیام نیبا هم دمیم  حی...ترج ستمین

اقا  هیآروشا،امشب عروس  گمی تا بشه....محض اطالعت م  نیزد و باطعنه گفت:پس بش  یپوزخند
...حاال تو  رسهی م ارشیانداختن جلو و امشب به وصال   ویکوروشه با عشقش...به اصرار خودش عروس

 کن...  یزندگ   یواه دیام نیبا هم  نیتا اخر عمرت بش

ده بودم و  ....به گوش هام شک کر ستادیقلبم از حرکت وا یحرفش حس کردم لحظه ا نیا دنیشن  با
 ....دروغ باشه  کردم ی توو دلم دعا م

 !!؟گهید یکن یم تمی_اذ

  یای ب 6..ساعت رنیگی...توو تاالر)..(منی خودت بب شونیامشب عروس ایب ی:نه اصال...دوست داشتنایس
 ... ینی بب شنیم ادهیگل زده شون پ نیاز ماش یعروس و داماد رو کنار هم وقت یتونیم

 ....زمان برد که چشمام پر اشک شد و بغض دوباره مهمون گلوم شد  هیصدم ثان  هی فقط
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 ..ی گ یلب گفتم:دروغ م ر ی زل زدم و ز نایبه س سمیو نگاه خ یناباور با

  یکردم و به صدا زدنا دنییشدم...توو کوچه شروع به دو  ادهیرو باز کردم و پ نی در ماش عیهم سر بعد
 ندادم.....  تی اهم نایس

تار شده  دمی ....بخاطر اشک دکردی موضوع داشت خفم م نیو ا شهیمن امشب داره داماد م کوروش
  ختمیریهمونطور که اشک م  یکجا ول  دونمی..نمادامه دادم دنمییبه دو  یول  دمیدیبود و درست نم

 ... دمییدویم
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                      کوروش

واسم مثل مجلس   شتری....امشب بدمیکش میبه کت و شلوار مشک یو دست رونی اومدم ب شگاهیآرا از
 .... یرو برام نوشت یسرنوشت  نیکرده بودم که همچ یچه گناه ای....خدامیعزاس تا عروس

....به خواست یکرده بودم؛شدم و راه افتادم سمت گل فروش  هیکه واسه امشب کرا ینی ماش سوار
و منتها عکس رو بعد مراسم عقد و اخر شب انجام   میانجام بد دیبا یو عکاس یلمبرداریمامان ف

 ....میدیم

و ماهم اجبارا تند تند کارا   میریبگ  یعروس  عیسر دیدادن که با ریبود که خانواده سحر گ  شیهفته پ دو
 ..... هیو تا امشب که عروس میرو انجام داد

داغونش کردم و ولش کردم   یعیبه طرز فج نیکه آخر یاز عشقم ندارم...عشق  ی هفته اس که خبر دو
 به امان خدا.....

  یرو پس زدم و با سرعت به سمت گل فروش  ومدیکه داشت کم کم سراغم م یکردم بعض یسع
 روندم.... 
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مزخرفاتشون شروع شد....با هزار    دنمیمنتظر بودن و به محض رس یدر گل فروش  یها جلو لمبرداریف
سمت  میشدم و راه افتاد نیم و سوار ماش باالخره دست گل رو گرفت ی مکافات و مسخره باز

و   نرو بک نکار یکه ا کردنی و زر زر م ن یکنار ماش ومدنیم ی توو راه هم ولم نکردن و ه ی....حتشگاهیآرا
 ....کنم ی بارشون م یزیچ هیرو اعصابم برن  ینجوریاونکار رو نکن....مطمئنن اگه هم

رفتم سمت در و گفتم اومدم دنبال سحر....به حرف   عیسر  یشدم و با قدم ها ادهی پ شگاهیآرا یجلو
چرا قلبم داشت   دونمیکفرش رو در آورده بود...نم یحساب  نیو ا دادمینم  تیاصال اهم لمبرداریف یها

 ....داز آروشا بو یواسه دور دی....شاهیرگریبزنم ز  خواستیام و دلم م نه یتوو س شدیفشرده م

من اصال مهم   یبرا  یسالم گفتن سحر سرم رو باال آوردم...خوشگل شده بود ول یاصداو ب دمیکش یآه
دست گل رو دادم دستش و جلوتر ازش راه افتادم سمت   یو با سرد یحرف   چینبود...بدون ه

توو ذوقش   ی....در رو براش باز کردم و خودمم رفتم سمت راننده نشستم....سحر که حساب نیماش
 با اخم اومد نشست و در رو محکم بست...  بودخورده 

 امانته... نی_آرومممم....ماش

درکت   تونمی...اصال نم یزدیلبخند م  هیهمه آدم حداقل  نیکوروش...جلو ا هیچه رفتار نی:اسحر 
 کنم.....

  یو خوش ری ...پس رو اعصابم نرو و بزار امشب به خس ی اصال برام مهم ن هی_نه حال تو و نه فکر بق 
 ...بگذره

کنارمون و   ومدیدائم م لمبرداریف  نی نگفت و منم با سرعت به سمت تاالر راه افتادم...ماش یزیچ گهید
واسه انجام    یذوق گهینه من حال داشتم و نه سحر د یول  میرو انجام بد گهیکه م یحرکات  خواستیم
 کار داشت... نیا

....به شدیم دهیدر د  یه بودن جلواومد یکه با شور و شاد یتعداد افراد میدی تاالر که رس ابونیخ به
 گاز دادم....  شتریصورتم و ب  ینشوندم رو یا یاجبار واسه دل مامانم لبخند مصنوع

جلومون   د یچی با سرعت پ  نیماش هی یاز کوچه کنار دفعهیمونده بود که  دنیبه رس   یچند متر بایتقر
 ...می کردی تصادف م کردمیکه اگه به موقع ترمز نم 
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کرد و بخاطر    کیکارش اعصاب نداشته ام رو تحر نیما نگه داشت و خاموش کرد....ا یرو جلو  نیماش
 شدم...  ادهیپ  نیاز ماش تیدکمه کتم رو باز کردم و با عصبان  نیهم
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                         آروشا

 نیو ا ومدهیبند نخودمو آماده کردم....اشکام از صبح تااالن   ابونی کوروش توو خ نیماش دنیچی پ با
 ... سی برام مهم ن گهی د یضعف بزرگه ول هی

جلوشون که اگه به موقع ترمز   دمیچی گاز و به سرعت پ یاونا،پامو گذاشتم رو ن یشدن ماش  کی نزد با
 ... کردی برخورد م نمی نکرده بود به ماش

 هیعصبان افهی باز شد و ق نی که همون موقع در ماش شرتمیسو هیداخل بی رو گذاشتم توو ج  ُکلتم
 من خشکش زد.. دنیبا د  یبود ول دنیکش ادیکوروش بود که آماده فر

 اشکام شدت گرفت و با غم بهش زل زدم...ناباور بهم نگاه کرد و گفت  دنشید با

 !!!نجای:آروشا تو!!!! اکوروش

 اخه!!! یهم چند قدم عقب رفت و با تعجب گفت:چجور بعد

عقب رفت و   عیرو ببندم رفتم سمت کوروش که سر نیدر ماش  نکهیو بدون ا نییپا فتمر
 گفت:نه...برو.. 

مهمون ها قطع شده بود و حاال همه جلوتر اومده بودن و با تعجب بهمون نگاه  یو صدا سر
 .....کردنیم

 _کوروش.. 

 برو...  کنمی:آروشا خواهش مکوروش



 زده  خیعشق 

263 
 

 ..یازدواج کن گهید ی کی برم و بزارم تو با  تونمیاخه...بدون تو کجا برم...من نم تونمی_نم

....کاله شنلش رو باال برد  رونیعروسشون باز شد و عروس اومد ب نی موقع در سمت شاگرد ماش همون
 ؟؟چرا جلومون رو گرفته هیدختره ک نیچخبره...ا نجایو با اخم و تعجب گفت:کوروش ا

که سرشار از بغض بود گفتم:پس عشقت   یت خوشگل و جذابه دختره نگاه کردم و با لحنغم به صور با
 ...نهیا

دوست داشته باشم پس برو...تورو ارواح   تونمی:آروشا توروخدا برو...من حرفامو بهت گفتم..نمکوروش
 خاک آرش قسم ب... 

 .....ررررررارررری:اسم آرش رو به زبون ن دم یکش ادی توو حرفش و فر دمیپر تی عصبان با

 چخبررره...   نجایگفت:کوروش بگو ا غیج  غی با ج دختره

 .:سحر دهنتو ببندددد.کوروش

بود   تشیخب همش بخاطر عصبان یباهاش حرف زد ول  یکوروش اونجور  نکهیخنک شد از ا دلم
اسلحه رو درآوردم و گرفتم   عیسر نی شدن چند نفر رو به خودم حس کردم و بخاطر هم  کی....نزدگهید

  یمغزشو متالش ادی ب کمی نزد یبلند گفتم:کوروش به روح آرش قسم اگه کس  یسمت سحر و با صدا
 پس بهشون بگو دخالت نکنن...  کنمی که م یدون ی...مکنمیم

 که.. نی دینعقب...ش نیتکون داد و بعد گفت:بر  یبا ترس سر کوروش

 برداشته واسه ترسون.... یدختره داداش اون اسلحه هم الک نیاز پشت سر گفت:ا یمردونه ا یصدا

 گفتم.... نی بر دیکش  ادیکامل نشده بود که کوروش فر حرفش
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 اسلحه ام رو از سمت سحر تکون ندادم... یول دمیرو شن  شدنیکفشاشون که دور م یصدا
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 ...بگو اسلحه اشو ببره اون طرف...وونسید دختره نی:کوروش اسحر 

 بگه،خودم با نفرت گفتم:خفه شووووو...  یزی کوروش چ نکهیا قبل

 قدم عقب رفت و با عجز به کوروش نگاه کرد....  هیترس  با

گفت:آروشا جان...قربونت برم اونو بنداز کنار باهم   یچند قدم کوتاه جلو اومد و با لحن آروم کوروش
 .... میزنی حرف م

واسه گفتن ندارم...تو  یگفتم:من حرف  هیو با بغض و گر  دمیکش سمیخ یپشت دستمو به چشما 
و حاال  یدختر نی....تو عاشق اامروز اومدم جوابتو بدم ی قبال و من فقط سکوت کردم ول  یحرفاتو گفت 

 بزارم توو دلت... یشگیدرد هم هی یکه دار یعشق همراه با خوامیمنم م

  یصدا دمیگرفتم و با نفرت به اون دختره زل زدم....ضامن اسامه رو که کش هم نگاهمو از کوروش   بعد
 ...دیکوروش و دختره پر یچند نفر بلند شد و رنگ از رو غیج

 گفت.. یا دهی آروم و ترس  یاومد و با صدا کتری نزد کوروش

 نکن... مونمیبهت دادم پش گهیفرصت د هی نکهینکن...از ا یباز وونهی:آروشا دکوروش

 دل شکسته ام رو آروم کنم.... خوامی...فقط م سیبرام مهم ن گهی_افکارت د

گلوله و نه  یو نفرت رو به اون دختره گفتم برو به درک و ماشه رو فشار دادم...صدا هیهم با گر بعد
 .... هیبق  ادیو فر غیج یشد و بعدش صدا  یگفتن کوروش باهم قاط

افتاده بود کف  دشیجون؛بااون لباس سف  یو ب  یخورده بود و حاال خون شی شون یبه پ قایدق گلوله
 ...ابونیخ

 خودشون رو رسوندن به جنازه....   هیشده بود و دوتا زن هم با گر رهی مسخ شده به همونجا خ کوروش

گاز....چند  ینشستم پشت فرمون و پامو گذاشتم رو  عیکوروش و سر نیماش یرو پرت کردم رو  اسلحه
 نتونستن...  یکردن نگهم دارن ول  ینفر دنبالم اومدن و سع

فشار دادن اون ماشه انگار دکمه خاموش احساسم رو زده بودم...اشکام بند اومده بود و توو دلم  با
 نبود...  یحس چیه
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 شدم...  یرد م  نایماش نیو با سرعت از ب  دادمیتموم توان پدال گاز رو فشار م با

قرار رو هم با   نیرو بکنم ا نکاریگرفتم ا میبود که انجام دادم....همون موقع که تصم یقتل  نیآخر نیا
رو    میبه بعد زندگ نیمثل من درد نبودن عشقش رو بکشه و منم از ا دیخودم گذاشتم....کوروش هم با

 ....رمیم  نجایاز ا شهیو واسه هم  رمی گیم موییدارا رمی....مکنمی عوض م
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  کردمیحس م  یچم شده بود ول دونمی..نمرفتم داخل   عیسر یپارک کردم و با قدم ها در خونه جلو
 نه عشق...  ی...نه ترس و حتی..نه خوشحالجانی ...نه هیخال هی...خالهیزی از هرچ یدرونم خال

 .... دمیفهم ی رو هم واقعا نم  لشیحس کنم و دل تونستمیعشق به کوروش رو هم نم االن

 رو صدا زدم...  ن یتند تند از پله ها باال رفتم و بلند اسم شاه 

 ...  ییکجا  نی...شاهنییی _شاه

 !!!!؟یزنی..با تعجب گفت:چته آروش...چرا داد مرونیاتاقش باز شد و اومد ب در

 ...می ...جمع کن بریچ ی_ه

 :کجا!!!!ن یشاه

 و برم...  رمی برم پوالمو بگ دیرشت...با میری_م

 ؟؟یبر یخوای:کجا من یشاه

 هامو جمع کنم...  لهی..برو اماده شو تا من وسرمیم رانی_از ا

برداشتم و   کی چمدون کوچ هیندادم و رفتم توو اتاق... یحرف و عکس العمل  چی هم بهش اجازه ه بعد
چمدون رو    پیبودم رو انداختم داخلش و پول ها رو هم گذاشتم...ز دهیچندوقت خر نیکه ا ییلباسا

 ... رونیصورتم؛چمدون رو برداشتم و رفتم ب یرو میبستم و بعد درست کردن گر
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نداشتم و  ی شاگرد نشستم...حال و حوصله رانندگ  یرو گذاشتم صندوق عقب و خودم صندل لمیوسا
با فکر به کوروش و اتفاقات   خواستمیادامه بدم...نمبودنم   یته نیبخوابم و به هم کمی دادمیم  حیترج 
 کنم....  هیبازم مثل بدبخت ها گر نمیبش  ریاخ

چمدون به دست اومد و چمدونش رو گذاشت صندوق   نیگذشت که شاه یا قهیدق ده
 عقب...نشست پشت فرمون و راه افتاد...

 ________________________________ 

                       کوروش

که  شدیجنازه سحر اونجا بود...باورم نم   شیپ قهیبودم که تا چند دق  ییبه جا رهی شده هنوز خ سخم
 ...افتاده یاتفاق  نیهمچ

نذاشت که حاال جونش   ی...گناهفتهی براش ب  یاتفاق خواستمینم  یسحر رو دوست نداشتم ول نکهیباا
  چارهی...بکردیحالمو بدتر م نیو ا دمیدیباباش رو م  یشون یمادرش و پر یها هیرو از دست داد....گر

 ....ننی غرق خون بب  یچشماشون توو لباس عروس  یها حقشون نبود دخترشون رو جلو

بهش   ینداشت که فرصت زندگ اقتیکه کردم....ل یاز غلط یکرد مونمی بهت آروشا...بدجور پش لعنت
  چارهیدختر ب  نیو حاال ا یبه همه چداده بشه و من احمق بخاطر عشق احمقانه ام پشت پا زدم 

 تاوانش رو داد...
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 گفت  یاومد کنارم و دستش رو دور شونه ام حلقه کرد و با ناراحت نایس

 ..وونسیدختره د نی:کوروش انایس

 ... ناینداشت س ینداشت...سحر گناه  اقتی...لدونمیآروم و غمزده ام گفتم:م یباصدا
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  مشیدنبالش و دوباره بکشون میفت یب  کنمی خودم کمکت م یداداش..آروم باش اگه بخوا دونمی:م نایس
 دار.... یپا

....خواسته ام سوار بشم  نیرفتم سمت ماش  یحرف  چیرو از دور شونه ام باز کردم و بدون ه  نایس دست
 ....کاپوت افتاد  یکه چشمم به اسلحه رو

ازت متنفر باشم...اخه   تونم یروشا که نمجمع شد...لعنت بهت آ دنشی توو چشمام با د اشک
 ....رمی رو بگ یکه کرد ییانتقام تک تک کارا تونستمیچرا...کاش ازت واقعا نفرت داشتم و م

که مامان   یمارستان یشدم و رفتم ب   نی...سوار ماشکتم بی اسلحه رو برداشتم و گذاشتم توو ج دیترد با
 رفته بودن.... نایا

....جنازه سحر رو هم انتقال دادن مارستانیبا امبوالنس برده بودنش ب  انایکاز حال رفته بود و  مامان
 ...سردخونه تا فردا 

نگاه به   هیو  کردیم شونمیپر افهینگاه به ق هی شدیشدم...هرکس رد م ادهیرو پارک کردم و پ  نیماش
 ...دادی سر تکون م یگل زده و بعد با ناراحت نیماش

ها نشسته بود و  یصندل  یکه رو  دمیرو د  انایشدم و رفتم داخل اورژانس و همون اول ک الشونی خیب
 ...دستاش گرفته بود نیسرش رو ب 

 گرفته ام گفتم:مامان خوبه؟؟؟ یکنارش نشستم و با صدا رفتم

 :کوروش...انا یک

 _جانم؟؟ 

 ...میی...سحر مرده و مقصر اول ماجرا ما میکرد ی:ما چه غلط انا یک

  کاری چ یول  مونمیکه کردم پش ی...خودم از غلط توروخدا نمک رو زخمم نپاش  انای ک دونمی_م
 ...کردم بخدا  ری..خودم گعوض کنم  تونم ی..گذشته رو نمکنم

مردم   هیحداقل بق  نکهیبخاطر ا دیکه حال خرابمم رو د  انای....کدر اومد هیبق شی بار اشکم پ  نیاول یبرا
 ....رونیدستمو گرفت و به اجبار بردم ب ننیشکستنم رو نب
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 ندارم...خدا خودش کمکمون کنه فقط... دنشوینکن طاقت د هی...گربرات  رم ی:کوروش من بم انا یک

 .... ارمیکردم اشکام رو بند ب  ی...سرمو گرفتم باال و سعیصندل ینگفتم و نشستم رو یزیچ

 داخل.... میبعد بهتر شدن حالم رفت  توو همون حالت موندم و قهیدق چند

که  کردیو مامان اصرار م  نایخواستم برم خونه سحر ا  یمرخص کردن و بردمشون خونه...م مامانو
 شدم....  ینذاشتم و خودم راه یول ادیباهام ب

از مرگ   یل یاالن کنارشون نباشم...خودمم خ  تونستمیمن بودم و نم یمرگ دخترشون تا حدود مقصر
 نداشتم....واقعا حقش نبود...  یبودم و حال خوب  سحر ناراحت
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رو جلو در خونشون پارک کردم و رفتم باال...در باز بود و سر و صدا از خونشون    نیماش
 که اونجا بودن به من جلب شد... یی...کفشامو در آوردم و رفتم داخل که توجه همه آدماومدیم

با ورود من  یخانوادش رو آروم کنن ول کردنیم یو سع  نجایاومده بودن ا ناهمیسحر ا یالیفام
 سکوت حاکم خونه شد....

محکم از  یلیس هیآروم اومد طرفم...منتظر  یاز جاش بلند شد و با قدم هامن  دنیسحر با د پدر
 توو بغلش و آروم هق هق کرد.... دیاون منو کش یطرفش بودم ول 

  خواسیروزگار و دلم م نیکردم...دلم گرفته بود از ا شینم آروم همراه کتفش و م  یروگذاشتم دستمو
...لعنت بهم...کاش  کشتی رو نم  چارهی رو به قلب من زده بود و اون دختر ب   ری...کاش آروشا اون ترمی بم

رو   یعروس   هیقض ابفهمم آروشا از کج تونستمی...نمگفتمی به آروشا نم یزی و از سحر چ شدیزبونم الل م
 برامم االن مهم نبود....و   دهیفهم

 ....میمبل نشست یرو میو بعد دست اقا محمد رو گرفتم و رفت میتوو همون حالت موند یا قهیدق چند
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چرا شرمنده بودم و   دونمیگفتن و منم فقط سر تکون دادم...نم تی که توو خونه بودن بهم تسل ییآدما
 بزنم....   یحرف   اینگاه کنم  هیتوو صورت بق شدیروم نم

دخترم....کوروش توروخدا منو ببر    شیسمت من و گفت:منو ببر پ  دیخودشو کش هیخانم با گر سودابه
 دخترم باشم...  شی پ خوامی...مرهی گیم شیام...دلم داره آت دونهی یکی  شیپ

نگذره...کوروش ازت   ی:خدا از اون عوضدیصورتش و با عجز نال  یرو دیهم با دو دست کوب بعد
 خدااااااااا... ی...اینکن داشیگه پا گذرم ینم

مادر زخم خورده بدجور   نیا یاز حال رفت...ناله ها و اشکا کردیم هیو گر زدیکه خودشو م  همونجور
 ..سوزوند یم  گرمویج

 کردن و رفتن...  یِسُرم بهش کصل کردن و بعد کم کم همه خدافظ هیخانم رو بردن توو اتاق و  سودابه

 ...م یبه عکس خندون سحر زل زد یحرف  چیه  یو ب مینشست یساعت هیو اقا محمد هم  من

  یول  یتو هم مثل ما داغون دونمی...پاشو مارینحس امشبو درب  یلباسا نیمحمد:پسرم پاشو برو....ا اقا
 تنهان... نا یبرو خونه مادرت ا

 اقا محمد... مونمیم_

 ...میکن یواسه در دونه امون عزادار ییتوو تنها میدار ازیبهتره...من و مادرش هم ن  یمحمد:نه بر اقا

 نمناکش رو پاک کرد... یچشما یهم با دستمال کاغذ بعد

 شدم....  ن یو سوار ماش رونیرفتم ب  یتکون دادم و بعد خدافظ یسر
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                        آروشا
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  نیهم خواستیبود و دلم م ختهی شدم و در رو محکم بستم...اعصابم بهم ر نی سوار ماش تی عصبان با
 خودم خفه کنم...  یرو با دستا ایاالن رو

گرفته و رفته...هه خانوم   رمردی پ  نیاومده همه مال و اموال ما رو از ا شیهفته پ هی یعوض دختره
 نیزم یفقط دستم بهت برسه از رو ایبه اون...آخ رو رسهیم مونی همه چحاال میگفته که ما مرد

 ... کنمی محوت م

 رو روشن کرد و راه افتاد و در همون حال گفت  نیدر رو باز کرد و نشست...ماش  نیشاه

 ؟؟ یکن  کاریچ یخوای :آروش حاال من یشاه

همه دار و ندارم رو   نکهیقبل ا  یکن یم  داشیبرام پ  عیو سر  یگردیم ای..تو هم دنبال رورمی_امشب م
 دود کنه...

 !!!!!!؟یبر یخوای:کجا من یشاه

 فعال... هی گرفتم واسه ترک طی_بل

 !! ؟یگرفت ی!!!اصال کِ ؟؟یگرفت طیبل ی :وا...تو چجورن یشاه

بعد اونجا   هیترک رمی دارم...م ازی ن میگر هی_با شناسنامه و پاسپورت دخترخالت گرفتم و فقط االن به 
 ...ییکشور اروپا هیواسه گرفتن اقامت توو  مکنیاقدام م

 تو؟!!!!! یکرد دایرو از کجا پ ماهی :شناسنامه و پاسپورت پرن یشاه

 _از بابات گرفتم..خودش کجاس؟ 

باهاش عشق و حال کرد و بعد کشتش..جنازه اش رو هم گم و گور کرد که   کمی :پارسال بابام ن یشاه
 نفهمه...  یکس

برم    رمیرو از بابات بگ   طیبرم بل  دیتهران با می..االن برسرهیگفتم بابات برام بگ  شبیرو د  طی_اها...بل
 فرودگاه... 

 رانه؟؟یا ای :باش فقط آروشا به نظرت رون یشاه
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 کار دارم باهاش...  ادی...زیکن داشیپ  عیسر یلی خ  دیفقط با دونمی_نم

 ...کنم ی م موی:سعن یشاه

بودن داشتم واقعا حالم خوب بود  یکه حس ته  شبی....از دمیساکت شد گهیتکون دادم و د یسر
 یرسوندم....وقت تی تمام ثروتم رو برده به اوج عصبان  یباز لهیاومده و با ح  ا یرو نکهیا دنیفهم یول
 .... ارمیسرش ب  ییچه بال دونمیکنم م داشیپ

 ؟؟ یدار طی:واسه ساعت چند بلن یشاه

 _هشت شب... 

 تا اون موقع... میرسیاالن...م کی:ساعت ن یشاه

 _اوهوم...

 ؟؟ی خوری:ناهار من یشاه

 _نه فقط برو.... 

 :باش... ن یشاه

  یلیاالن خ  شبید یخوابیبخاطر ب به راهش ادامه داد....منم یشترینگفت و با سرعت ب یزیچ گهید
 بخوابم... کمی و چشمامو بستم تا   یدادم به صندل هیخسته بودم و سرمو تک 
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 شدم و بهش نگاه کردم...   داریب نی شاه یتکون دادنا با

 ه؟؟ی_چ

 ...میدی:بلند شو رس ن یشاه
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 من... دمی بود...اوه چقدر خواب6:30و ساعت میبود نایا  نیبه اطرافم کردم...جلو در خونه شاه ینگاه

 ...شده  ری...دمیبر ایب  ریرو بگ طی برو بل  نی_شاه

 ... امی:باش پس بصبر االن من یشاه

رو در   ممی و گر شیو لوازم آرا نهی و آ دمیکش یا ازهیتوو سمت خونه...خم دییدو  عیو سر  نییپا رفت
 کردن.... میشروع کردم به گر عیشناسنامه اش نگاه کردم و سر  یرو از رو ماهیآوردم....عکس پر

واسه خودم درست کردم...گونه هام رو    ملیو ر یداشت که به کمک مژه مصنوع یبلند و فر یها مژه
رژ   کمیمثل خودم بود و با  بای....لباش تقرکردم  یام رو قلم  ینیتر کردم و ب  یاستخون کمیبه کمک کرم 

 ..به لنز نداشتم   یازیخودم بود و ن  یکامال درست شد....چشماش همرنگ چشما 

باو   ولی ام انداخت و گفت:ا افهی ه قب یدر رو باز کرد و سوار شد...با خنده نگاه  نیموقع شاه همون
 ...یشد   ماهیپر هیچقد شب

 _هوم...

 خدمت شما.... نمیهارو گرفت طرفم و گفت:بفرما ا طیبل

 .._ممنون 

 رو جمع کردم....  یش یآرا  لیو وسا  فمیها رو گذاشتم توو ک طیبل

 ________________________________ 

پول هارو در   کی....از توو چمدونم پالستمیشد ادهیرو نگه داشت و دو نفرمون پ  نیفرودگاه ماش جلو
 گفتمو  نیآوردم و دادم دست شاه

 برام بفرست اونجا...   یجوری پوال رو  نی_ا

...فقط یریبگ  یبر گمیبعد بهت م فرستمیدوست دارم اونجا واسه اون م هیراحت... التی :خن یشاه
 ....یبر یخوا یاالن بدون پول م

 که مجازه رو برداشتم با خودم فقط زود پول هارو بفرس تو... یی_نه تا جا
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 تخت...  التیخ فرستمیم ی صراف  رمی :باش من فردا صبح من یشاه

 ...ی...واسه همه چنیشاه ی_مرس

 ... یکن ی تشکر م یدار ینجوریباره ها ا نی زد و گفت:اول یلبخند

 موهام زد.... یتوو بغلش و بوسه رو دیشهم منو ک بعد

 حتما....   شتیپ  امیکنم م دایرو پ  طشی :مراقب خودت باش اگه شران یشاه

 .._باش 
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 ن ی ماش یچمدونم رو بستم و از رو پی...زبهش زدم و دستش رو محکم فشار دادم یلبخند
 داخل... میدستمو گرفت و باهم رفت نیماش یهم بعد قفل کردن در ها  نیبرداشتمش و شاه

مربوط کارت پروازم رو گرفتم و همون موقع شماره  یدادم و بعد انجام کارا  لیچمدونمو تحو رفتم
 پرواز رو اعالم کردن.... 

 کن... دایرو زود برام پ  ای...رو.برم  د یبا گهیمن د نی_شاه

 :باش مراقب باش...ن یشاه

 _هستم...خدافظ...

 :خدافظ... ن یشاه

 ازش فاصله گرفتم... عیبه صورت ناراحتش زدم و سر یلبخند
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هم  مو ینشستم و کمربندم رو بستم...گوش میکردن صندل دایباال رفتم و بعد پ مایهواپ یپله ها از
چند نفر   نیب ستمیکناره و اجبار ن  نیا می...خوبه صندلزل زدم  رونی خاموش کردم و از پنجره به ب

 ... زننیاز بس که مردم حرف م رمی و سردرد بگ نمیبش

 ________________________________ 

 )سه روز بعد( 

                      کوروش

گفتم و رفتم طرف مامان که کنار سودابه خانم   یممنون گفتنیم  تیکه بهم تسل  ینفرات  نیآخر به
 ....کردنیم هینشسته بودن و هنوز گر

سرش   یرو مرتب کردم رو شیو گرفتم و از کنار قبر بلندش کردم....چادر خاکمامان ر یدستا ریز  آروم
حواسا سمت سودابه خانم   شتری ببرش و خودمم رفتم طرف آقا محمد...ب  ادیاشاره کردم ب  انایو به ک

  یصندل ی....دستش رو گرفتم و آروم کمکش کردم از رودادینم تی اهم ادیمرد ز نیبه ا  یبود و کس
 بلند بشه...

سودابه خانم   یول کردی نم هیگر گهی...مامان دمیکه هنوز دستم بود و نشست ین یطرف ماش  میرفت همه
 یشونه ها  یآرومش کنن و اقا محمد هم هرازگاه کردنی م  یو مامان سع  انایو ک کردی م یقراریهنوز ب

 ....دیلرزیم  فیخف

 رو روشن کردم و راه افتادم....  ن یو ماش دمیکش یآه

 :کوروش جان برو خونه خودمون...مامان

 همه مهمونا واسه ناهار رفتن اونجا... گهیرستوران د می_اول بر

 ندارن....  یکه حال خوب  ین یبی هستن تو برو خونه م الی :فاممامان
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 _باش...

بود از اون شب نحس گذشته بود  یوزر  نیعوض کردم و راه افتادم سمت خونه...امروز سوم رمویمس
 و حال همه به شدت بد بود...

...تماس رو وصل کردم و  زدیبود که داشت زنگ م نایاز فکر در اومدم و برداشتمش...س میگوش  یباصدا
 گرفته ام گفتم یبا صدا

 _جانم؟؟ 

 ..ی:سالم داداش خوب نایس

 .. ی_مرس

 سرخاک..اداره سرم شلوغ بود... امی:شرمنده نتونستم بنایس

با   یاگه تونست میدار کیمجلس کوچ هیشب توو خونه  ینداره...مراسم االن تموم شد ول  یب ی_ع
 ... ای ب نایمادرت ا

 ؟؟ یالزم ندار یزی واسه کمک.. چ امی...زودتر ممیشی:باش داداش حتما مزاحم منایس

 _نه دستت درد نکنه...

 :قربونت پس فعال خدافظ...نایس

 خدافظ..._

که از قبل سفارش داده  ییها وهینگه داشتم....م یفروش وهیم  یرو جلو نیقطع کردم و ماش ویگوش
بودم آماده کنن رو گرفتم و گذاشتم صندوق عقب...پولش رو حساب کردم و رفتم پشت فرمون 

 ...نشستم

 رفتن داخل... نایخونه و مامان ا میدیرس یا قهیدق ده

 داخل...  میها رو ببر وهیم نیکمک کن ا ای ب انای_ک

 ...امی:باش االن مانا یک



 زده  خیعشق 

276 
 

 مامانو گرفت و با سودابه خانم بردشون داخل و بعد برگشت..  دست

رو قفل کردم و رفتم توو    نیماش ی...در هااطی توو ح مشونیداخل و گذاشت میبرد یک ی یک ی هارو  سبد
 خونه....

 وهیم یهام رو زدم باال....سبد ها  نیو آست اطیه حتخت گوش یرو درآوردم و گذاشتم رو میمشک  کت
  نکارایها شدم...اجبار بودم خودم ا وهیآب و خودم نشستم و مشغول شستن م  ری هارو گذاشتم کنار ش

 ...گهیرو انجام بدم د

 هم اجباره به اون و سودابه خانم برسه.... اناینداره و ک  یکه حال خوش مامان

 ها بودم که در رو زدن... وهیشستن م مشغول

 برو در رو باز کن... ای ب انای_ک

 :داداش من کار دارم خودت برو...انا یک

و مامانش پشت در بودن   نایآب رو بستم و رفتم در رو باز کردم....س ری و ش رونیکالفه دادم ب  نفسمو
جوابشون رو دادم و   یی کردن...با خوش رو یمن هردوشون شروع به سالم و احوال پرس دنیکه با د

تخت نشست و منم مشغول  یهم رو نایو س هیبق  شیدعوتشون کردم داخل...مامانش رفت داخل پ 
 شدم...   کارم

 :کوروش حالت خوبه؟؟نایس

 _اره خوبم چطور؟؟ 

 ..یا ی به نظر م حالی :بنایس

 ..نی خسته ام هم کمی_نه 

 بگم واال...  ی:چ نایس

 ها شد....  وهیشد کتش رو در اورد و اومد کنار من نشست و اونم مشغول شستن م بلند
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 ....نی انگار آب شده رفته توو زم ی:دو روزه دنبال آروشام ول نایس

 ....گهید نهیاون پسره شاه شی_حتما پ 

 ..انگار رفته از اونجا...نظر دارم  ری..چند روزه خونه اونا رو زسی اون ن شی:نه پنایس

 !!!؟ی...مگه توو آدرس خونه اونا رو داریییی_چ

ولش  ینجوریفرار کنه و بعد هم کنمیقاتل کمک م هیکوروش..من به  یفکر کرد  ی:پس چنایس
که اون  کنهی م کاریچ نمی نتونستم برم بب یهمون روز عروس  ینظر داشتمش ول   ری ز ی...چند روزکنمیم

 فاجعه رخ داد....

که مربوط به اونه بامن حرف   یاز آروشا و هرچ  گهیازت دارم...لطفا د یخواهش هی نایس نی_بب 
دارم چند    ازیقراره بکنه..االن ن کاری و چ کنهی م کاریکه چ س ی بهش فکر کنم اصال برام مهم ن گهینزن...د

 رو آرامش داشته باشم...  یوقت

 ندارم.  یباشه منم حرف  یخوایاگه خودت نم   یبزارمت ول انی ستم در جر:من فقط خوانایس

 ... ی_مرس

 ________________________________ 

                         آروشا

  دیخر یها کیکه پالست ی...مائده هم درحال نیاومدم و با غر غر رفتم سمت ماش  رونی فروشگاه ب از
 ...د یخندیو م  ومدیتوو دستش بود پشت سرم م

هارو جا داد توو صندوق عقب نشست پشت فرمون   دیخر  نکهیو مائده هم بعد ا نی توو ماش نشستم
 و راه افتاد...

 تو...  یکن ی:آروشا چقدر غرغر ممائده
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 توو سرت... زنمی_حرف نزن مائده که م 

  یود که براش پول هامو فرستاد و وقتب نی نگفت...مائده همون دوست شاه یزیچ گهیو د دیخند
  نجامیا یتا وقت خواستمی...من چون نممیگفت باهم دوست بش نی به خواست شاه  رمیرفتم ازش بگ 

و بااخالق بد منم به گفته خودش   دنهیو دائم درحال خند هیتنها باشم،قبول کردم...دختره شاد و خوب 
 ... دونمینم  شویبق گهیدو روز که منم ازش خوشم اومده د نی...توو اکنهی حال م  یلیخ

 ...هی فروش وهیبلند گفتم:مائده نگه دار م یبا صدا  عیاونطرف افتاد و سر هیفروش  وهیبه م چشمم

 :باش بصبر... مائده

 نگه داشت... ابونیرو کنار خ نی جلو رفت و ماش  کمی

 نگه داشتم.. ییبد جا  ای:آروشا زود بمائده

 _باش...

 ....رونی انجام دادم و اومدم ب رودمی...خری فروش  وهیشدم و رفتم طرف م ادهیپ

افتاد...اطرافم رو نگاه   وهیاز م یک ی کی بهم خورد و پالست یدختر هیکه  شدمی رد م ابونیاز خ داشتم
بود رو انداختم  ختهیکه ر ییها  وهیو م س،نشستمین  ین یماش چیراحت شد ه المیخ  یکردم و وقت 

  دهیرسبلند و ت یکنم که همون موقع صدا زیو بلند شدم...خم شدم خاک شلوارم رو تم  کیداخل پالست
 مائده بود که گفت:آروشااااااااا...

پوست سرم حس   یخون رو رو ی و چند متر پرت شدم جلو....گرم دیچ یتوو وجودم پ یبعد درد بد و
 بود....  دهیود که امونم رو بربدتر از همه درد پاهام ب یکردم ول 

 فرو رفتم... یک ی چشمام تار شد و کم کم به تار یطرفم ول دیی که دو  دمیرو د مائده
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 سقوط کردم و بعد چشمام رو باز کردم...  یبودم که حس کردم از بلند   کیتار یجا هی توو

  یتا عادصبر کردم   هیدوباره بستمشون و چند ثان عیسر یا دفعهیکه به چشمام خورد  ینور بخاطر
 بشه....

  مارستانیب  نکهیا صیاطرافم تشخ  دنیدستگاه ها رو اعصابم بود...با د یو صدا  کردی درد م عیفج بدنم
درک   تونستمیتوو تنم رو نم   یحس  یب  نیا یبود ول  ادمیبودم سخت نبود...تصادف و اتفاقات رو 

 توو پاهام نبود.... یواقعا حس  یباال ول  دمی خودمو کش کمیکنم...

  دییدو عیو سر دیکش  یکوتاه غیمن ج دنیپرستار اومد داخل که با د هیموقع در اتاق باز شد و  همون
 ...نی...وا خل بود ارونیب

 حس نکردم... یزیبازم چ  یاز پام گرفتم ول یشگونیاون شدم و با درد دستمو دراز کردم و ن الی خیب

که چون تمرکز نداشتم   گفتنیم یی زای چ هی یاتاق باز شد و دوتا دکتر با عجله اومدن داخل...به ترک در
 بفهمم...  تونستمینم

که دراز   نییهولم دادن پا کم یخودشون  کردمیها نگاهشون م جیمن فقط مثل گ دنید اوناکه
 ...گفتنیم گهیبهم د  ییزایچ هیو  نهیبکشم...شروع کردن به معا

 یزیچ کردنیپاهام رو اگه قطع هم م یول  کردمی رو حس م یدرد بد زدنیبدنم که م یرجابه ه دست
 ... کردی م وونمیداشت د  دونستمیرو نم  لشیدل  نکهیو ا کردمیحس نم 

در باز شد و   قهی...بعد چند دقرونیِسرم وصل کرد بهم و رفتن ب  هیکارشون تموم شد؛پرستار  یوقت
نگاشون کردم که  یتعجب کردم و سئوال نیشاه دنیو مائده اومدن داخل...با د نیشاه ندفعهیا

و   دیچ یپام  نهیتوو س یتوو بغلش که درد بد دیاومد طرفم و منو کش یام با نگران  اقهی بدون توجه به ق
 زدم...   یکوتاه غیج

 ...دیببخش  دیولم کرد و گفت:ببخش  عیسر نیشاه

 ؟؟؟ یکن ی م کاریچ نجا ی...تو انداره بیتوهم رفته گفتم:ع افهیق با

 ..:من بهش زنگ زدم خبر دادم..اونم اومدمائده
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 پس.. یدی_چقد زود رس 

 :زود!!!!!ن یشاه

 ... یهوشی:آروشا توو پنج روزه بمائده

 !!!!!؟ی_چ

 ...گمی:واال راس ممائده

 درد دارم...  یلیهمش چند ساعته گذشته...خ کنمی_فک م

 قربونت برم...  یش ی:خوب من یشاه

 ... دمیپاهام رو فهم یحس  یتکون خوردم که بازم ب کمیبهش زدم و  یکمرنگ  لبخند

 ... شدهیچ نهیبب ادیحسه...برو به دکتره بگو ب ی من پاهام ب نی_شاه

آروشا   ن یشد و با تته پته گفت:بب   کمیاروم نزد نیانداختن و بعد شاه یو مائده بهم نگاه نیشاه
 ..بگم..تو..تو دی با  یسخته ول دونمیم

 ... دیکش یق یرو بست و نفس عم  چشماش

 ؟؟؟ ی_من چ

 .. یفلج شد ییجورا هیو  دهید بی_بخاطر اون تصادف و پرت شدنت نخاعت آس

مائده که باغم  ی..ولمیکرد  یخنده و بگن شوخ  رینگاشون کردم و انتظار داشتم هر لحظه بزنن ز ناباور
 ....قتهیانداخت بهم ثابت کرد حق  نییکه سرش رو پا  نیشد و شاه  کمینزد

افتاد..با   نیی قطره اشک از چشمام پا نیو اول دینتونم راه برم...چونه ام لرز گهیکه من د شدینم  باورم
 گفتم یلرزون یصدا

 تمیاذ ی خوایهمش م شناسمی من تورو م هیآره...آره بابا شوخ گهید یکن یم  یشوخ   یدار نی_شاه
 ....شمیبدنم خشک شده خوب م نینکردم واسه هم یحرکت چیه ...چند روزهیکن
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 موهام زد... یرو یتوو بغلش و بوسه ا دی...آروم منو کشکمیبلند شد و اومد نزد نیشاه

 ...من هواتو دارم قربونت برم.... یشیکه خوب م دمی:آروشا قول من یشاه

  ریو زدم ز  نیکه توو قلبم بود بدتر نبود...خودمو چسبوندم به شاه یاز درد یول  کردیدرد م بدنم
برام مهم نبود....من  گهید یول  کردمی م هیعاجزانه گر ینجوریا هیبق شیبار بود که پ نی...اولهیگر

و آرومم   شهپشتم با  یکی دارم  ازی دارم...ن  یحام  هیبه  ازی وقتا ن یهرچقدرم سرد و خشک باشم بعض 
 کنه....

به کمک   از ین شهیاز هم  شتریبدتر بود و االن ب یکه تازه توش قرار گرفته بودم از هر وقت یط یشرا نیا
 داشتم....

  خواستی ته دلم هنوز نم  یدلگرم کننده زد تا آروم شدم...ول یاونقدر نوازشم کرد و حرف ها نیشاه
 سرم اومده....  ییبال  نیباور کنه که همچ 

______________________________ __ 

ام رو از دست   هی...همه روحزدیکننده م دواریام یو حرفا کردیام م نهیمعا ومدی هرچند ساعت م دکتر
  گفتنیبکنه...م تمیبه حال وضع ی فکر هیمدام بگن  نیکه دکترا به شاه شدیباعث م نیداده بودم و ا

 ام داغونتر.... هیروح یول شهی بدنم روز به روز بهتر م   یزخم ها  تیکه وضع

حال و هوام رو   کردنی م یو سع مارستان یتوو محوطه ب  بردنی و مائده منو م نی بعداز ظهر شاه هرروز
و بغض   گرفتیام م هیگر زینفرت انگ لچریاون و یرو نشوندنمی ...هروقت که مشد ینم  یعوض کنن ول

 ....نشستیتوو گلوم م ینیسنگ

 .... دمیپریبهش م شدیم کمیکه نزد ی پرخاشگر تر شده بودم و هر دکتر شهیهم از
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نگهم داشتن و بعد مرخصم   مارستانیگردنم و دستم که شکسته بودن ب  تی بخاطر وضع  یماه هی
 کردن....

داغونم   تیوضع  نیباا نیاز ا شتر یب خواستمی پرستار گرفت...نم هیبرام  نیخواست خودم شاه  به
 ...ننمی بب

  میاصرار داشت اولش برگرد نی ندم....شاه یتا اون پرستار رو حداقل فرار آروم باشم کردمیم یسع
 هیترک نیاونجا برگردم و توو هم  گهید خواستمیخب من نم  یکنه ول دایدکتر خوب پ هیتا  رانیا

 ....میموند

 ..بال سرم اومده.. نیکه از تاوان پس دادنم و حقم بود که ا یک یقسمت کوچ نیا دونستمیم

تازه   نیو ا مونهیجواب نم  یب یکار چیمطمئن باشم که ه تونمیداشتم و حاال م یادیز یگناه ها من
 اولشه....

خالف رو کنار بزنه و با مائده   یازش خواهش کردم تا کارا میخوردیناهار م نیبا شاه میروز که داشت هی
فرصت برا خودم بسازم و   هیکه زنده ام  یحداقل تا وقت خواستمیبشه چون م کیتوو شرکتش شر

راحت   یزندگ  نیاز ا تونهینم  گفتیو م کردیبکشم...اولش قبول نم  رونیچاه ب  نیرو هم از ا  نیشاه
کارمند رفت توو شرکت مائده و شروع به   هیمن و مائده قبول کرد و به عنوان  یبا اصرار ها   یبگذره ول

 کنه... دای برام پرو   ایقول داد که حتما رو نمیکار کرد و ا

رو روشن    ییزایچ هی فیو تکل کردمی م دایرو پ ایرو دیبا  یول خواستمیاون پوال رو نم  گهیمن د نکهیباا
 ...شهیم نی زم یآدم رو نی خوشحال تر نهیبب تی وضع نی منو توو ا یحال مطمئنم وقت  نی...باا کردمیم
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                      کوروش

بالشتم  ری رو از ز یبه اطرافم نگاه کردم....گوش یج یو با گ   دمیاز خواب پر یزنگ گوش یصدا با
 برداشتم و تماس رو وصل کردم...
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 _بله..

 ..ی ..هنوز خوابیی:سالم کوروش کجا نایس

 ؟؟یدار یشدم کار داری_تازه ب 

 م...شاپ)...(منتظرت یکاف گهیساعت د هی:اره...تا نایس

 استراحت کنم...  خواستمیامروز رو م هی...بعد دوماه گهیپشت تلفن بگو د نی هم نای س یدار کاری_چ

 ... ایدارم زود ب ی:کار مهم نایس

و مامان   انایبود و ک  ازدهی لب نثارش کردم و از جام بلند شدم...ساعت  ریز یهم قطع کرد...فحش بعد
 هم خونه نبودن...

دربست   هی  ابونی رفتم....از سر خ  رونیاز خونه ب  ریعوض کردم و بعد خوردن چند لقمه نون پن  لباسامو
 شاپ رو دادم....  یگرفتم و آدرس کاف

چند وقت   نی شده بود توو ا شتریب شهیاز هم شمیبه خودم انداختم...ته ر ینگاه نی بغل ماش نهیآ توو
  خوامیبدتر از همه دلتنگش بودم...گفتم م یبود از آروشا ول اهیه شده...هنوز دلم سام شکست افهیو ق

 کنم... رونی نتونستم..نتونستم عشقش رو از دلم ب یفراموشش کنم ول

کم  یلی شده و خ   نیدادم باهام سرسنگ یبهش گفت که من آروشا رو فرار انا یکه ک  یاز وقت مامان
  یکردم که جبران کنم کارمو ول  یباهام حرف بزنن....منم اولش سع انای که اون و ک ادی م شیپ

االن  یول مونمیشدم...اونموقع داغ بودم و گفتم از نجات دادن آروشا پش الشیخی نتونستم...پس ب
 کنهیم یو زندگ  کشهی داره نفس م یکره خاک نیا یجا  هی دونمیم نکهیعوض شده...حداقل هم  ظرمن

 ... امیمشکالت بر ب  هیبق  از پس تونمیو م هیبرام کاف

 .. میدی:اقا رسراننده

شدم....در    ادهیرو حساب کردم و پ هی..کرامیشاپ بود یهمون کاف  ابونی به اطراف کردم...سرخ ینگاه
  خوادیدلم نم دایهم جد ینامشخص لیشاپ...به دال ی رو آروم بستم و راه افتادم سمت کاف  نیماش

 کرد.... شه یهم نم یچرا ازش بدم اومده و کار دونمی...نم نمیرو بب   نایاصال س
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شاپ رو باز    یدر کاف یاخمام رو باز کنم و با لبخند مصنوع یکردم کم یو سع  دمیکش یق یعم  نفس
 کردم و رفتم داخل....

بود....لبخندمو حفظ کردم و با   یگوش  ینشسته بود و سرش توو وار یدو نفره کنار د زیم هیپشت  نایس
 سمتش... آروم رفتم یقدم ها
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 عقب نشستم و گفتم:سالم... دمیرو کش   یصندل

 رو گذاشت کنار و گفت:سالم... شیمن گوش دنیرو باال آورد و با د  سرش

 ... نجایا امیب   یگفت یداشت کاری_چ

 .... یتو خوب ی:خوبم مرسنایس

 حال ندارم خواهشا کارتو بگو....   نای_س

 جلو و آروم گفت   دیخودشو کش  کمی نایموقع اومدن و سفارش گرفتن...بعد گفتن سفارشا س همون

 :آروشا کجاس؟؟ نایس

 _ها؟!!!

 آروشا کجاس؟؟  گمی:کوروش دارم منایس

 تو...  یپرس ی_من از کجا بدونم کجاس...چرا چرت و پرت م

 جا یه ستی..نن یمتوو ز انگار آب شده رفته یکوروش من دوماهه دنبال آروشا ول  نی:بب نایس
که آروشا به تو داشت   یکجاس...اون همه عشق یکه تو خبر دار دونمی...بگو کجاس چون مستین

 بشه.... التیخ یمحاله که ب
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 گفتم تی و با جد زیم  یکردم و منم مثل خودش خم شدم رو یاخم

از آروشا    یبدون که من خبر یول یپرس ی چرت و پرت ها رو م نیا یچرا دار دونمیمن نم  نایس نی_بب 
  نقدریکجاس...اصال تو بگو چرا ا دونمیازش ندارم و نم گهید یخبر چیه یندارم...از اون شب عروس

 !!؟ییدنبال آروشا

  لشیتحو  خوامیدستپاچه شده بود گفت:تو فرض کن م  کمی که  یو درحال  شیداد به صندل هیتک
 بدم...

  یگفتیم سیوگرنه به پل  سی آروشا ن  یریکه تو اصال هدفت دستگ دونمی...مستمی من خر ن نایس نی_بب 
 ....هی چ یتوو کفشت هست و بهتره بهم بگ  یگیر هیتا کمکت کنن پس 

 گفت  نایارو؛سیرو اوردن و گذاشتن جلومون....بعد رفتن اون  سفارشمون

 بهم بگو.... یکرد دایپ یندارم که بزنم پس سر به سرم نزار کوروش...اگه از آروشا خبر ی:من حرفنایس

 ... نهیدستشو گرفتم و اجبارش کردم بش یهم بلند شد که بره ول بعد

 توو اون مغزته...  یبهم بگو چ نای_س

 گفت  یخونسرد  افهی به اطراف کرد و بعد با ق ینگاه

و   میبد شی کمکت کردم که فرار نی..باشه...من از آروشا خوشم اومده واسه همی بدون یخوای:م نایس
کمکم کنه به اون باال   تونستیبرم سمتش..اون م خواستمیگذاشتم...چون خودم م اون شرط رو برات

 بدم....  لشیتحو ایاجبارش کنم زنم بشه  اینکرد...بخاطر تو منو پس زد...دنبالشم تا   یباالها برسم ول

 گرد شده ام بهش زل زده بودم.....  یو با چشما نایس یشده بودم بخاطر حرفا خشک

 !!!!تو! یگیم یدار ی_چ

 ...قتوی :حقنایس

 ... شرفیب یتو به عشق من چشم دار یعنی_

 پس بزار بمونه واسه من... ی:تو که پسش زدنایس
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توو صورتش زدم    یگرفتم و بلندش کردم...مشت قشیرو از دست دادم و از جام بلند شدم و از  کنترلم
 ...دمیکش ادیو با خشم فر

به سرت   ییبال   یاریاسمشو به زبونت ب  گهیبار د هی...یعوض ی_من اگه پسش زدم چون تو اجبارم کرد
 ...شرفیکنن ب  هیآسمون به حالت گر یکه مرغا  ارمیم

 به صورتش زدم که مردم اومدن و جدامون کردن.... یا گهیهم مشت د بعد
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 دمی کش ادیجدا کنم فر تی جمع نیخودمو از ب  کردمی م یکه سع یدرحال 

 ....زارمیزندت نم   یآروشا بش کیاگه نزد یعل یبه وال نای_س

 داره...  ی:اصال به تو چه ربطنایس

 _دهنتو ببند... 

  هیبردن و  رونی شاپ ب  ی...مردم به زور منو از کافشد  یقاط هیبق یسر و صدا نی گفت ب یزیچ هی نایس
به  یا ی ....نگاه عصباننیرو با حرص انداختم زم وانی آب دادن دستم...چند قلوپ خوردم و ل  وانیل

با   نایکه س کردمی ....مِن خر اصال فکرش رو هم نمابونی شاپ انداختم و راه افتادم سمت خ یکاف
 ... شرفی ب یشده باشه...ا کیبهم نزد یقصد نیهمچ

  نیاز ا چکدومیو ه رفتمی من همون موقع با آروشا م ردکی رو نم ای کثافت کار نی...اگه انایبهت س لعنت
 و االن سحر هم زنده بود....  فتادی اتفاقا نم

 گرفتم و آدرس خونه رو دادم.... یتاکس  هی ابونیسر خ  از

 ________________________________ 
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کردم...در خونه رو با   یط ع یبلند و سر یشدم و راه کوچه تا خونه رو با قدم ها ادهیپ  نیماش از
 باز کردم و رفتم داخل و در رو محکم بستم...   تیعصبان 

در رو محکم   نقدرینشسته بود با تعجب برگشت طرفم و گفت:چته...چرا ا اطیکه توو ح  مامان
 ... یزنیم

 _مامان حوصله ندارم سر به سرم نزار... 

اصال  ندفعهیبهم سالم کرد که ا یچند وقت با سرد نیمثل ا  انایرفتم و در رو بستم...ک عیهم سر بعد
 جوابش رو ندادم... 

بود  ختهیبهم ر  یجور هینامرتبم رو عوض کردم و نشستم گوشه اتاق..اعصابم  ی توو اتاق و لباسا رفتم
 ... ادی در ب میکه هر لحظه ممکن بود گر

  انای در باز شد و ک دفعهیخودم که  ش یبودم پ  دهیرو به فحش کش نایو س توو اتاق نشستم یساعت هی
 توو اتاق...بااخم نگاش کردم که با نفس نفس گفت  دیپر

 :کوروش چند تا مامور اومدن با تو کار دارن...انا یک

 دارن؟؟  کاری_چ

 ... دونمی:نم انا یک

  یرو که افتاده بود رو شرتمی ...سورونیو از اتاق رفتم ب  دمیبلند شدم و شلوار کتانم رو پوش  بااخم
 جلو در...   میتوو هال برداشتم و تنم کردم و رفت یپشت

...سالم دادم بهشون و به زدنی با دو تا مامور جلو در بودن و داشته با مامان حرف م یکامران  سرگرد
 ه آزاد داد و گفت احترام گذاشتم ک یسرگرد کامران 

 ...یای با ما ب دیبا  یزدانی :یکامران  سرگرد

 _چرا؟؟ 

 .. ششیپ میببر عیسر یلیتو رو خ  میایبهمون نگفت..فقط گفت ب یلیواال سرهنگ دل دونمی:نم سرگرد
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 شده؟ی:کوروش چمامان

 قربان... میمامان جان نگران نباش...بر دونمی_نم

 ...میو راه افتاد  میشد  نیرو فرستادم داخل و خودم همراه مامور ها سوار ماش نایهم مامان ا بعد
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 دنیتا اتاق سرهنگ باهام اومد...رفتم داخل اتاق و با د یو سرگرد کامران می شد ادهی در اداره پ جلو
 برام جا افتاد... ییزایچ هی نایس

اصال محل ندادم و به سرهنگ احترام گذاشتم...سرهنگ بااخم آزاد گفت و با سر به سرگرد  بهش
 اشاره کرد بره... یکامران

 ...ی زدان ی نی:بش سرهنگ

  دیکشیکه خشم توش شعله م ییبا چشما زی م یخم شد رو  یو منتظر به سرهنگ زل زدم...کم نشستم
 شد و گفت  رهی بهم خ

 گه؟؟یم یچ ی :سرگرد طاهرسرهنگ

 قربان...  گهیم  یچ _من از کجا بدونم

 ؟؟یداد یکه تو آروشا رو فرار قتهی...درست بگو حقیزدانی:جواب سر باال به من نده سرهنگ

  یمعمول ی لیحدس زدم پس جا نخوردم و خ   ییزایچ  هی دمیرو د  نایکه س یکه از همون موقع من
 گفتم

 ...قتهی _بله حق

 ...قتهههههههههی:حقسرهنگ
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 _بله...

 ...تو ...تو...یپشت پا زد یکه خورد یعشق احمقانه به قسم هیتو بخاطر  یزدان ی:سرهنگ

که خونسرد داشت   نایبه س ی...چشم غره اشی داد به صندل هیزد و تک زی م یرو ی هم مشت محکم بعد
 لب نثارش کردم...پسره اوسکول... ریز  یشرفیدادم و ب لیتحو کردی نگام م

 ؟؟ یزدانیبودن  ا ی :همدستات کسرهنگ

 زل زدم و گفتم   نایس یلبم و به چشما ینشست رو یحرف سرهنگ پوزخند نیباا

 !!!!؟ی_جناب سرگرد چرا اسم همکارام رو لو نداد

 یبهش ندادم و با سرد یمن محل  یکه دهن باز نکنم ول   دیکشی با چشماش برام خط و نشون م نایس
 برگشتم طرف سرهنگ و گفتم

  یکه اون شب بهم کمک کردن تا آروشا رو فرار یی...کساگمی..خودم بهتون منداره قربان. بیع  ی_ول
 ..بودن  یطاهر نا یجناب سرگرد س میبد

 !!!!!؟ی:چسرهنگ

 ...گهیبگن د اتییبا تموم جز دیبا  دنیمنو لو م  انیم یوقت شونی_بله قربان ا

 قته؟؟یحق  ی:طاهرسرهنگ

که با کوروش داشتم و  یگفت:بله قربان من سر رفاقت  یبهم رفت و بعد با مظلوم یچشم غره ا نایس
 قبول کردم... دمیحال داغونش رو د  نکهیبخاطر ا

 پسر...  یکش ی_هه رفاقت و حال داغون من...تو واقعا خجالت نم 

 ...ی زدانی :ساکت سرهنگ

ن  تو بخاطر حال م نایمنو خراب کنه...اقا س یبا موش مردگ نیا زارمینم  یقربان ول خوامی_معذرت م 
 بود برات...  کی پوشش کوچ  هی...حال من فقط یقبول نکرد

 ... کردمی منم داشتم فراموش م شمیپ  یومدی:اگه تو نمنایس
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 درست حرف بزن منم بفهمم...  یزدانی:دوتاتون ساکت...سرهنگ
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کار درست کردم که عشقم رو نجات دادم و   کنمی...خودم فکر م ستمین  مونیپش ی_قربان من مقصرم ول 
و ازش کمک خواستم   نایس شی رفتم پ یبخاطرش به جون بخرم االن...من وقت ویزی حاضرم هر چ
و منو    شی بهش بگم بره دنبال زندگ رونیب  میآروشا رو آورد  یکه وقت کنهیکمکم م یگفت به شرط 

  نایکه اقا س دمیکه اون اتفاق افتاد و امروز فهم  میکار رو کردم تا شب عروس نی کنه...منم هم شفرامو
نگرفته...تازه من   لشیاون شرطو گذاشته و آروشا هم تحو خواستهیخودش آروشا رو م  نکهیبخاطر ا

 آدمه.... نیهم شیهم مقصر اصل می قسم بخورم که اون معرکه شب عروس تونمیم

 چرت و پ...  نی:بب نایس

کار   نجاینظام متاسف باشم که شما ا نیواسه خودم و ا  دیاتون ساکتتتت....واقعا با:دوت سرهنگ
 اخه... نیکرد کاری ....شما دوتا چنیکن یم

هم با چشمامون برا هم خط و نشون  نایشد و کالفه شروع به راه رفتن توو اتاق کرد...من و س بلند
 ... میدیکشیم

 نشست و گفت   شیصندل یسرهنگ رو نکهیتوو اتاق ساکت بود تا ا یا قهیدق چند

پرونده   هیوگرنه واسه دوتاتون  نی رو جبران کن نیکه زد یگند نیکه ا دمیفرصت بهتون م هی:سرهنگ
 ... نیزندان آب خنک بخور  نیسال بر یس ستیکه قشنگ ب کنمی درست م یا

 م؟؟یبکن  دیبا  کاری:چ نایس

 دایرو پ  نی که آروشا و شاه دمیماه فرصت م هیماه...فقط  هیبهتون فقط  دونمینم گهی:من دسرهنگ
 دنبالش...  نی ری ...دوتاتون هم باهم منیبد  لیو تحو نیکن
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  فتمیکه االن خودم ب دمیرو به جون نخر سکینگفتم...من اون ر یزیشدم و چ رهیخ  زی به م بااخم
زندان مامان  رفتمی طرف هم اگه م  نیاز ا ی قبول کنم ول تونستم ی...نمدادنش لی دنبال آروشا واسه تحو

 ... شدنیم یچ انایو ک

 قربان... میکنی :قبول منایس

 .. ی_ول

...حاال هم ن یبد لی آروشا رو تحو د یماه با هی...دوتاتون باهم سر یزدانی گهیو اما نداره د ی:ول سرهنگ
 من حواسم بهتون هس...بسالمت...  نیهم بدون نویفقط ا ن یمرخص

 نکهیهم دنبالم اومد...بدون ا  نایرفتم و س رونیجام بلند شدم و بعد احترام به سرهنگ از اتاق ب  از
 ...ومدیاون هنوزم دنبالم م یول  ابونیو راه افتادم سمت خ رونیبهش محل بدم از اداره رفتم ب

 برگشتم سمتش و با خشم گفتم کالفه

من..حاال هم  یخودت رفت و هم آبرو ی..هم آبرویراحت شد یلو داد ی...رفتگهید یخوایم ی_چ
 ... ایبرو دنبالم ن 

که نوش جونم  یباهات بگردم مخصوصا بعد اون دوتا مشت گهید ادی :خودمم خوشم نمنایس
 حرف نزن...  ادی ..پس زیی که سرهنگ گفت دوتا یدیخب اجبارم..شن  ی...ولیکرد
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 کنم... ممی مثل تورو وارد حر یشرفیصال خوش ندارم آدم ببگم که ا دیخونه و با  رمی_االن من دارم م

 ..یدید دفعهیداره  ی...صبر منم حدگهید یگیبهم م یدار خوادی دلت م یکوروش هرچ نی:بب نایس

 حوصلتو ندارم...  نای...برو سیبگ یخوایم ی؟؟چیچ دمید دفعهی_
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از   شیب گهیبشر د نیشدم...ا یو سوار تاکس  ابونی بلند رفتم سر خ یهم زدمش کنار و با قدم ها بعد
 ....رهیاعصاب من م یحدش داره رو

واسم واقعا   نیبود و ا هینگاه کردم...کد ترک میاومدم و به گوش رونی از فکر ب میزنگ گوش یصدا با
 با من کار داره.... یک هیتعجب آور بود....از ترک 

 تماس رو وصل کردم و گفتم   عیدوباره زنگ خورد...سر یشدم ول   الشی خیکه شد ب  قطع

 _بله؟؟ 

 ..ن؟یی که باعث شد دوباره بگم:بفرما ومدی ن ییصدا

 اشتباه شده..  دیگفت:ببخش یبه فارس  یخانوم هی دفعهیسکوت بود که  یا هیثان چند

شونه باال انداختم...مردم ُخل   الیخ یکردم و بعد ب یبه گوش یقطع کرد...با تعجب نگاه عیهم سر بعد
 ....گهیشدن د

رو حساب کردم و    نی...پول ماشدادمیبودم و فحشش م  ر یدرگ نایبه خونه توو ذهنم با س  دنیرس تا
 تا جلو در... ادیشدم...به راننده گفتم ب ادهیپ

 ..هیک  دیپرسیاومد م انای ک یرو زدم که صدا در

 منم در رو باز کن... انای_ک

 گفت  ینگران  افهیبا ق  انایبعد در باز شد و ک هیثان چند

 داشتن؟؟  کارتی کوروش..چ یی:توانا یک

 داخل...  امی_خب بزار ب 

 ... ایب  ای:ها ب انا یک

 ...کردیبود و نگام م ستادهینگران جلو در وا افهیجلو در کنار رفت و منم رفتم داخل...مامان هم با ق از

و رفتم توو   نیزم یآوردم و انداختم رودر   شرتمویسالم دادم و رفتم داخل...سو آروم
 ...دمیاب رو برداشتم و سر کش یآشپزخونه...بطر
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 ...گهیداشتن د کاری :کوروش بگو چمامان

 بگم... نی نی_بش

به طور خالصه گفتم بهشون...بعد تموم شدن حرفام   ویو همه چ میتوو آشپزخونه نشست  همونجا
 مامان با حرص گفت 

به جون   نی بخاطرش االن افتاد ی نجوریداره که شما دو تا ا یقاتل چ  اون دختره دونمی:من نم مامان
 هم...

 ...نهیش یبه دل م لی دل یوقتا ب ی..بعضگهی_مهره د

و باز به فکر نجات   یکن  دایدختره رو پ نیاگه ا یونی...واسه من شعر نگو...کوروش مد:بسه بسهمامان
 ... یفت یدادنش ب

کنم با همه وجودم تالشم رو    داشیاگه پ ندفعهی_مامان خواهشا شروع نکن...من عاشق اونم و ا
 که ماله خودم بشه... کنمیم

مالع خودت   یگ یتوو چشمام و م یجلو من زل زد  ی..نشستیکش ی:کوروش تو خجالت نم مامان
وز دوسش چشمات کشت..اونوقت تو هن ی...اخه پسره کم عقل اون دختره زنت رو جلوشیکن یم

 ...یدار

وجه  چیفقط عاشقم...سحر هم هنوز زن من نبود وبه ه ستمی:مامان من کم عقل نکوروش
خودمم که به   شیاجبار بود..اگه هم آروشا اون کار رو کرد مقصر اصل  یبشه..همه چ خواستمینم

 ...شکل ولش کردم  نیبدتر
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 بشه... ینجوریا کنمیم ت یکه من ترب  یپسر کردمی :کوروش واقعا فکر نممامان
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معشوقه ام سالم باشه...دلم  خوادی دلم م ی.فقط عاشقم و مثل هر آدم.شدم ی_مامان مگه من چجور
 .... سین  یادیز زهیباشه...چ شمیپ خوادیم

که  خوادی معشوقه اش رو کنار خودش م یوقت  یبلند گفت:هر عاشق یشد و با صدا  یعصبان مامان
 ...بفهمممم.. سی باشه...کوروش اون دختر مناسب تو ن یدرست معشوقه اش آدم

خودمه و نه به شما و نه   هی...زندگگهید نی...خسته ام کردنیعذابم ند نقدریبفهمم مامان ا تونمی_نم
 ... دمیاجازه دخالت نم گهید چکسیبه ه

 زدم... رونی از خونه ب تی رو برداشتم و با عصبان شرتمیهم بلند شدم و سو بعد

 ________________________________ 

                         آروشا

 .. یمائده نگاه کردم و با غم گفتم:مرس به

 رفع شد... تی نکردم که..حاال دلتنگ ی..کارزمیعز  کنمی :خواهش ممائده

 ...شد   شتری_ب

 ... ی:من که گفتم خودت قبول نکردمائده

 _هوم...

 رون؟؟ی ب میبر ی...موافقارتی فکر نکن به  ادی...زالشیخ ی:خب حاال بمائده

 _کجا؟؟ 

 ...م یقدم بزن کمی  ایکنار در می:اووومممم...برمائده

قدم زدن رو فراموش    یتکون دادم...من که چند ماه معن یپاهام نگاه کردم و با غم سر به
 نظور گفتم...م  یناراحتت کنم ب خواستمیشد گفت:آروش بخدا نم میکردم...مائده که متوجه ناراحت 

 ... ینداشت یمنظور  دونمینداره...م یب ی_ع



 زده  خیعشق 

295 
 

 من برم اماده شم... نجایگونه ام زد و گفت:قربونت برم...بصبر هم  یرو یا بوسه

 _باش...

 یبود که صدا  شیپ قهیچند دق نیمن زل زدم به تلفن...هم یرفت اتاقش ول  یبا خوشحال مائده
 .....آروم شدن دلم کمیبود واسه   یهمونم کاف یکوتاه بود ول  یلی خ نکهی ...باادمیکوروش رو شن

 ..:خب من آماده اممائده

 ...رونیب  میداد دستم و از خونه رفت مویپاهام...گوش یرو  دیرو کش ی جلوم و پتو نازک  اومد
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 ....بردیرو شروع به راه رفتن کرد و منو هم با خودش م  ادهیتوو پ  مائده

 فروشگاه؟؟  م یآروش بر گمیم:مائده

 ؟ ی_فروشگاه چ

 ..یشی :لباس و لوازم آرامائده

 ... ای لب در می_نه بر

 ...:باش مائده

لبخند بزنم...دلتنگ بودم...دلتنگ  یحت  تونستمیخب نم یمنو بخندونه ول  کردی م یمائده سع ایدر تا
بودن رو از دست دادم و   زیبرام عز میکه توو کل زندگ  یکم دو نفر یل یزمان خ هی آرش و کوروش...توو 

 ... اوردیطاقت نم  دیمن بود شا یجا ی...هرکس ینجوریجسمم ا تی حاال هم که وضع

االن کوروش کنارم بود و باهم   خواستی...دلم ممیشد ره ی خ ای و توو سکوت به در میستادیوا ایدر کنار
محال بود..مطمئنن کوروش االن دلش  یآرزو هی  گهید نیخب ا یول میکرد ی نگاه م ایدر نیبه ا
 ... میرو نگاه کن  ایکنارم و باهم در ادیاسممو بشنوه چه برسه که ب  یحت  خواستینم
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 :آروشا...مائده

 _هوم

 ؟؟ یمون یپش یکه داشت ی:تو از گذشته امائده

مائده من توو رقم زدن اون  یول  مونمی زل زدم و بعد گفتم:آره پش ای توو سکوت به در یا قهیدق چند
اون  تونستمیو نم  بردم ی از کشتن لذت م گهی..من دبزرگم کردن ینداشتم..اونجور ینقش ادیگذشته ز

 نمیو ا  میشد یدوتامون اونجور نیلذت رو ترک کنم...آرش هم طمع پول داشت...بخاطر هم 
توو دستام جون    یکی نکهیاون لذت رو تجربه کنم...ا خوادیمائده من هنوزم دلم م یدونی...ماقبتمونع
روز کوروش   هیدارم که  دیباهاش...من هنوز ام جنگمی دارم م  یخوبه واسه من ول یل یواقعا خ دهیم

 ...شمتوو گناه غرق ن نی از ا شتریب گهیبرسه د ی روز نیاگه قراره همچ   خوامیم یقبولم کنه ول 

مهم  یول  دونمیگذشته تورو نم  ات ی ..من که تموم جزئی رو باالخره انتخاب کرد ی :راه خوبمائده
اگه کوروش هم قبولت   یحت یخودت بساز یخوب برا ندهیآ هی یتون یم متیتصم نیاالنه...تو باا

 نکنه.... 

 ونطرف تر جواب بده... زنگ خورد و رفت ا  شی نگفتم...مائده گوش یزی تکون دادم و چ یسر

 طرفم و گفت  دییدو یزل زدم که مائده با خوشحال   ایبه در  یالی فکر و خ چ یه یب یا قهیدق چند

 ....ادیخونه اونم داره م میکرده بر دایرو پ   ایرو گهیم نی:آروشاااااا....شاهمائده

 _واقعا چه خوب... 

دختره هفت خط   نیمشتاقم ا یل یتو بشر...من که خ یذوق   یبه بازوم زد و گفت:چقدر ب  یآروم ضربه
 .... نمیرو بب

 ....میاومد پشتم و راه افتاد یحرف چیه  یبهش زدم و ب یکمرنگ  لبخند
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 :آروشااااااا...ن یشاه

 ه؟؟ی_چ

 ؟؟ی:آماده ان یشاه

 ...ا ی _آره ب

پاهام   یاومد توو اتاق وپتو رو برداشت رو نیلبام زدم...شاه یرو  یرو مرتب کردم و رژ کمرنگ موهام
رو روشن کردم و  لچرمی...منم ورونی بود برداشت و رفت ب نیزم  یمرتب کرد....چمدونم رو که رو

 رفتم...

 _مائده کجاس پس؟؟ 

 :خودش رفته فرودگاه...ن یشاه

 _اها باش...

 ببرمت..   امیرو روشن کنم ب   نی:بصبر ماشن یشاه

 _باش...

...منم خودم تا جلو در رفتم و همونجا منتظر موندم  رونی چمدونا رو برداشت و از خونه رفت ب نیشاه
 ...ادی ب نی تا شاه

 میاالن توو امارات هس؛مائده گفت که ما امروز بر  ای بهمون گفت رو نی که شاه شی شب پ دو
هم گفت واسه  نی ...شاهحی واسه تفر  میاونجا بمون یهفته ا هیسراغش و بعد تموم شدن کارمون 

 ....گهی...منم چاره جز قبول کردن نداشتم دمیمسافرت خوبه و بهتره بر هیام  هیروح 

برگشت و   لچریبعد با و قهی...رفت داخل و چند دقنیاومد و بغلم کرد و بردم توو ماش نیشاه
 ....میگذاشتش توو صندوق عقب و راه افتاد

...تا می فت یراه ب  میزود بتون نقدریباعث شد که ا نیو هم میمائده بر یاختصاص مایبود با هواپ قرار
 ...میبود رهیخ  ابونای رد و بدل نشد و توو سکوت به خ  نمونیب  یفرودگاه حرف 
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رو سپرد به پرسنل    چییفرودگاه پارک کرد و سو نگیرو توو پارک  نیماش نیم،شاهیدیفرودگاه که رس به
انتظار نشسته بود و سرش توو   یها  یصندل  یداخل...مائده رو میرفت لمونیاونجا و بعد برداشتن وسا

 آخه...  یتوو اون گوش کنهیم  کاری مائده چ نیا فهممی بود...واقعا نم یگوش

 ما از جاش بلند شد و با خنده اومد طرفمون...  دنید با

 .:سالم بروبچ. مائده

 _سالم...

 .. ی:سالم گلن یشاه

 شد...  ریکه د می:خدمه آماده ان برمائده

کار ها   هی....بعد از انجام دادن بقمیو راه افتاد  لچریچمدونا رو برداشت و مائده رفت پشت و نیشاه
 ...بلند شد  مایو هواپ میسوار شد

 ...ذوق داررررم.  یل یخ ی:تا حاال نرفتم دب مائده

 ....شهیم یشهر ترسناک یاونجا رو بشناس یاگه باطن آدما یول  هی_ظاهرا شهر قشنگ

 ....ترسم یم  یلیخ  یعربستان  یخب از مرد ها  یول شناسمی:حاال من که اونا رو نممائده

 عربستان... میری _ما که نم

 :باالخره عرب که دارن...مائده

 ... ی....نکنه تجربه کردیترسیبه مائده نگاه کرد و گفت:کلک چرا م  طنتیبا ش  نیشاه

  نی زد توو سر شاه فشی و با ک دیکش  یکوتاه غی مائده ج  یخنده ول ریز میزد مونییدوتا  ن یو شاه من
 که خندمون شدت گرفت...

 :خاک توو سر منحرفت کنم من... مائده
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 ...دم یخندی بودم و م نندهی و مائده باهم کل کل کردن و منم فقط ب نیبه امارت شاه  دنیرس تا

اتاق سه تخته  هیسمت هتل... میو راه افتاد میشد  یتاکس هیسوار  لمونیگرفتن وسا  لیتحو بعد
 ....میباش گهیهمد  شیکه پ میگرفته بود

 م؟؟یکن دایرو پ ای رو یچجور دیحاال با  نی_شاه

 یکه مطمئن باش کار سخت میکن دایخونه اونو پ د یمحسنه فق با ارویکه بااون  دونمی:من یشاه
 ... سین

 ا؟؟یبا رو   میبکن دیبا کاری_چ

 ... شیکشمی :من یشاه

 ...دادمیانجام نم گهید تونستممی..اگه متونمی_من که نم

 ...دنیاونجا...اونا انجامش م م یری م گاردی:خودمون نه...با چند تا بادن یشاه

 از کجا؟؟ گاردی:بادمائده

رو بهمون قرض    گارداشی..قراره اون چند تا از بادشهره نی ا یاز بزرگ ها نجایدوست دارم ا هی:ن یشاه
 ...بده

 ... یچ یهتل برا  گهیخونه اون د میبر ی گفتیخب تو که دوستت هس م  شی:امائده

  خی ش سی ن  یمناسب طی برم اونجا...مح خوامیخب من نم  یاصرار کرد ول یلی:اتفاقا خودش خن یشاه
 ...نیشناسیعرب رو که م یها

 :اها از اون لحاظ...مائده

 :بله... ن یشاه
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 _مائده اون چمدون منو بده..

 تخت... یدر برداشت و آورد گذاشت رو یرو از جلو چمدونم

 :بفرما... مائده

 .. ی_مرس

رو باز کردم...چون هوا  پشیجلو و ز  دمیجلوتر رفتم و چمدون رو کش کمی نگفت... یزیزد و چ یلبخند
رو   یتنم کردم...پتو شرتمیت یبرداشتم و به زحمت از رو   یکاله دار مشک شرتیسو هیسرد بود  کمی

 تخت...  یپاهام رو هم برداشتم و انداختم رو

رفتم سمت    لچریهولش دادم عقب و بعد روشن کردن و کمی چمدون رو ببندم  پی ز نکهیا بدون
و مائده  نی دست به دامن شاه دیباال نبود وگرنه بازم با ادیدر ز رهیتراس....شانس آوردم دستگ

 ........هوووووف شدمیم

شهر مرموز رو   نیا ییبایو ز شدیم کی.هوا کم کم داشت تارشدم..  رهی توو تراس و به شهر خ تمرف
 ....کردی م شتریب

  چوقتی ه یول  میداشت نجایا کیخونه کوچ هی نکهیو باا  یبا آرش اومده بودم دب یچند بار قبال
 هتل.... میرفت ی اونجا و م میرفت ینم

بلند و   یشب ها برج ها  ادیارتفاع ز هیدوست داشت از  شهیشهر بود و هم  ن یا ییبایعاشق ز  آرش
 .....رو نگاه کنه  نجایا ینوران

 رلبیشدم و ز رهی آرش بازم بغض کردم و اشک توو چشمام جمع شد...به آسمون خ یادآوری با
 ....یبود شمیبرات تنگ شده...کاش االن پ یلیگفتم:آرش دلم خ 
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 گفتم ینگاه کردم و با کالفگ نایحوصله به س یب

 ... نجامیمن چرا ا یبگ  یخوای_نم

از آروشا داشته   یخبر  دیسراغ اون شا میری کردم...م دایرد از زن آرش پ هیساعتش نگاه کرد و گفت: به
 باشه... 

بعد انجام دادن کارهامون  میو رفت میشماره پروازمون رو اعالم کرد...بلند شد  یموقع خانوم  همون
 ... میسوار شد میرفت

پسر جوون  هی...کنار من یوسط  هیدوتا صندل قایوسط بود و دق  فیرد نایمن و س  یصندل   شماره
اکنه  فضول و پرچونه اس....آخ خد یها رزنی ...معلوم بود از اون پرزنیپ هیهم   نای نشست و کار س

 ....رو بخوره من دلم خنک شه   نایمغز س نیا

و چشمام رو  یدادم به صندل  هیرو بستم و هدفون رو گذاشتم توو گوشم...سرمو تک  کمربندم
 لب همراه باهاش زمزمه کردم.... ری کردم و ز یپل  ینیبستم...آهنگ غمگ

رو    نایس نیا  دیدم.... فقط باش قراریب دنشیواسه د یداشته باشه...بدجور یاز آروشا خبر ایرو خداکنه
 نداشتم... یفعال چاره ا  یول  ادیدنبالم ب خواستی..اصال دلم نمچونمیبپ  یجور هی

بلند شدم و بدون   عیسر میدیرس نکهی خودمو با آهنگ مشغول کردم و به محض ا  یبه دب  دنیتا رس 
خب   یداشتم ول ازی ن نایآروشا به س داکردنیاالن واسه پ دونستمی...خودم منیی رفتم پا  نایتوجه به س

 حوصله اشو نداشتم...

 نکهیمنتظر موندم تا ا یا قهی....ده دقادیب  نای گرفتم توو سالن انتظار موندم تا س لیکه تحو چمدونمو
 بااخم باالخره اومد..... 

 ... امی ها منم ب یموقع صبر نکن  هی:نایس

 ...مونمی _نگران نباش من منتظر نم

 تو..  یی:چقدر پررونایس

 ...شهینم  دایپ یکره خاک  ی_بازم نگران نباش...از تو پررو تر رو
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 یچشم غره ا  لیدل ی....بیراه افتاد سمت خروج   یحرف چیداد و بدون ه رونی کالفه ب نفسشو
 دادم و منم دنبالش رفتم..... لشیتحو

داد و   لمونیدر فرودگاه تحو ی جلو  ییاقا هیبه کمک سرهنگ اجاره کرده بود رو   نایکه س ین یماش
 خودش رفت.... 

 رو؟؟  نجایا یابونا یخ یدار ادیبره...مگه  شی _چرا فرستاد

 ... میشی..نگران نباش گم نمنجایقبال اومدم ا دارم  ادی یکم ی :نایس

 نگران باشم...  دی که با توام با  ی_تا وقت

رو راه   ن یهمونجور که داشت ماش نای...سمیشد نیصندوق عقب و سوار ماش میرو گذاشت  چمدونا
 گفت  نداخت یم

 ؟؟یندازیم کهی به من ت نقدریا یش ی:خسته نمنایس

 _نه...
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  مونیبعد پش یبارش کنم ول گهید کهی ت هیبازم  خواستمی لب گفت که م  ریز یاهلل اکبر کالفه
 شدم...حوصله کلکل نداشتم االن...

  میو رفت م یدادن مدارکمون کارت اتاقا رو گرفت لی....بعد از تحومینزد یحرف  گهیبه هتل د  دنیرس تا
 باال...

 ...میبخور رونی...شام هم بمی توو شهر بزن  یچرخ هی  میکه بر ا یساعت استراحت کن بعد ب هی:نایس

 تنها برو...  امی_من نم
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...بعد هم رفت توو اتاقش و در رو  دمیرو بزار کنار وگرنه به سرهنگ گزارش م ی:کوروش عنق بازنایس
 زدم و رفتم توو اتاقم.... واریبه د ی ....مشت آرومنیکردما از دست ا یری بست...هوووووف...عجب گ

 داشت....  ییبایز یشهر نما  یتا حدود میبود و چون طبقه هفتم بود  یبزرگ و خوب اتاق

پهلو اون   نی ...اونقدر ادمیتخت دراز کش یار تخت تا بعدا بازش کنم و خودم رورو گذاشتم کن چمدونم
 پهلو شدم تا باالخره چشمام گرم شد و خوابم برد... 

 ________________________________ 

 یصدا  دمیفهم  هیو بعد چند ثان کردمیبه اطرافم نگاه م جی...گدمیاز خواب پر یمحکم  یصدا با
مواجه   نایدرهم س افهی...در رو باز کردم که با قو بلند شدم رفتم سمت در  دم یکش یا ازهی در...خم
 شدم..

 ...ای ساعت استراحت کن ب هی:خوبه گفتما نایس

 ...ام یاالن م نیی شده انگار...برو پا  ی_اوه حاال چ

 ندارما گفته باشم... یکوروش حوصله معطل  ای:زود ب نایس

 رفت سمت آسانسور...اداش رو در آوردم و در رو بستم... عی هم برگشت و سر بعد

چروک شده بودن...اونا رو در آوردم و انداختمشون  دنمی هنوز تنم بود و بخاطر خواب  ای لباس قبل همون
 و صورتمو آب زدم..  سیتخت... رفتم توو سرو یرو

رنگمم تنم  یلتو طوس...پایمشک یاسک  قهیلباس  هیپام کردم با  یمشک یشلوار کتان لوله تفنگ هی
 کردم و موهام رو مرتب کردم... 

  لی...کارت رو تحونییو بعد برداشتن کارت اتاق رفتم پا بمی پولم رو گذاشتم توو ج فیو ک  یگوش
 ... رونی دادم و رفتم ب رشیپذ
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 راه افتاد....  نایشدم و س   نیماش سوار

 م؟؟ ی_کجا قراره بر

 ... ایدنبال رو میفت ی...از فردا هم بمیشام بخور میبعد هم بر یگرد  ابونی خ کمی  می:برنایس

 ..رون ی ب میومدیم دی...حتما بامیکوفت کن یزیچ هیتوو همون رستوران هتل  شدی_حاال نم 

...اصال مگه تو میخوش بگذرون کمی سفر و حقمونه  میغر نزن...اومد نقدریکوروش خواهشا ا نی:بب نایس
از فردا کارمون رو   گهید یخریامشب م نی...خب همیبخر یزی واسه مامانت و خواهرت چ یخواینم

 ...میدرست انجام بد

 بگردم...  ادیباهات ز   خوامیو نم  ادیبگم ازت خوشم نم  تونمیجمله فقط م هی_توو 

 زل زدم... ابونایشدم و به خ   الشیخ ینگفت منم ب  یزیچ گهیو د دیخند

و از پله ها   می....لباسامون رو مرتب کردمیشد ادهیبزرگ پارک کرد و پمجتمع  هی نگیتوو پارک  نایس
که  ی زیو از هرچ  میمعلومه که پاساژه....شروع به گشتن کرد نجای...از ظاهر امیباال رفت   نگیپارک

و   اشتد ادی  یعرب کمی  نای..سدمشیخریداشت م  یهماهنگ بمونی با ج متشیاگه ق  ومدیخوشمون م
 ....فتادی کارمون راه م یسیاوقات هم با انگل یبعض

رستوران   میداد که بر تی خسته شد و رضا  نایکردن باالخره اقا س  دیساعت گشتن و خر نیچند بعد
 ... میبخور یزی چ هیپاساژ  نیهم

 ... میو نشست میدونفره انتخاب کرد زیم هی

 ؟؟؟ یخوریم ی:چ نایس

 داره... ی_چ

  شتریب فهمم ی که من م ییگفت:واال تا جا قهیدوخت بعد چند دقمنو رو باز کرد و بهش چشم  نایس
 هم دارن... چیم؟ساندویبخور تزایپ یخوای...مهیغذاهاشون عرب 
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 خوبه.... تزای_همون پ

 :باش....نایس

  نگیبخاطر روم میبود  دهیرس یاز وقتدر آوردم و چکش کردم..  مویشد رفت تا سفارش بده...گوش بلند
 ... دادمیخبر م نایبه مامان ا دیباالخره با یروشنش نکرده بودم ول 

رو گرفتم و منتظر موندم   انای..شماره کرو روشن کردم. مکارتمیو س ییشدم رفتم سمت دستشو بلند
دوباره خاموش   مویشدم و گوش الیخی....بهرچقدر بوق خورد جواب نداد یجواب بده...ول

  زدیحرف م  یکه به فارس  یپسر یبرم که صدا رونی ب ییم و خواستم از دستشو..دستامو شستکردم. 
 زنانه کار داشت...  سیکه انگار با سرو  ومدیم س یسرو رونی جلب کرد....صداش از ب وجهموت

 !!!نیایب نی خوای..اه مائده آروشا نم :مائدههههههههپسره

 چیکه ه  ییصدا دنیبا شن  ی...ولخت یحس کردم قلبم ر دفعهیچرا  دونمیاسم آروشا نم دنیشن  با
روح از تنم رفت و اشک توو چشمام جمع   گهیخودم نداشت حس کردم د یآروشا یبا صدا یفرق

 شد...

 .... میایغر نزن االن م نقدریا نی:شاهآروشا

 ....سمت در  دمیی آب رو ببندم دو ریش  نکهیخودمو جمع و جور کردم و بدون ا عیسر
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بود   نیی بود و سرش پا ستادهیزنانه وا ییدر دستشو یپسر جلو هی...رونیرو باز کردم و رفتم ب  در
 ... نمشیبب تونستمینم

لرزون تر از بدنم   ییلرزون رفتم سمتش و با صدا یبدنم لرز افتاده بود...با قدم ها دفعهیچرا  دونمینم
 آروم گفتم

 ...د ی_ببخش



 زده  خیعشق 

306 
 

  نیشاه  افهیق دنی..با دسرش رو آورد باال  عیحرف زدم چون سر  یاونم تعجب کرد که من فارس انگار
 ...یعنیحس کردم قلبم افتاد....

روش   گهی دختره د هیکه  چریول  هیبا  رونیدختر اومد ب   هیزنانه باز شد و  ییموقع در دستشو همون
 دستاش گرفته بود..... نینشسته بود و سرش رو ب

بودم و به اونا زل زده بودم،نگاه کرد و بعد رو به   ستادهیجب به من که وسط راه وابا تع دختره
 ن؟؟ یشاه  شدهیگفت:چ نیشاه

حس کردم روح از   دنشیبود سرش رو باال آورد که با د لچریو یرو که رو یسئوال اون دختره؛دختر با
 چخبره.... نجایا ای!!!!خدالچریو یتنم رفت....آروشا!!!رو

که روبرومه   یباور کنم دختر تونستمیبهش زل زدم...نم یتوو چشمام جمع شد و باغم و دلتنگ  اشک
 آروشاس.... 

که باهاشون بود   ی....اون دخترکردن یدوتاشونم شکه شده بودن و با تعجب نگام م  نیو شاه آروشا
 ....نیچرا شماها خشک شد نجایکالفه گفت:چخبره ا

 اصال توان حرف زدن ندارم.... کردمی ....من که حس ممیمه دادبازم ما دوتا سکوتمون رو ادا یول

 و بااخم گفت  ستادیو بعد رفت طرف آروشا و پشت سرش وا دیکش یق ینفس عم نیشاه

 ؟یما اومد یری:واسه دستگن یشاه

که توو   یا یآروشا زل زدم و با تموم عشق و دلتنگ ینگاه کنم توو چشما  نیبه شاه نکهیا بدون
 ...یریکردنتون اومدم نه دستگ دایواسه پوجودم بود گفتم:

  رهیخ  یول  تشیبخاطر وضع کشهی انداخت..معلوم بود ناراحته و خجالت م نییسرش رو پا  آروشا
 از حدم بود... شیب  ینبود...بخاطر دلتنگ تشیشدن من بهش بخاطر وضع

 ....میبه کار شما ندار یکار گهی دنبالمون...ما که د یاومد  ی:واسه چن یشاه

 _چون من...
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که داشت با تلفن حرف   نایس یو صدا شدیم کیکه نزد دمیشن ویکس یقدم ها یموقع صدا همون
 داخل زوددددد..... نیگفتم:بر نیبا هول به شاه عی...سرزدیم

 :چرا؟؟ ن یشاه

 گفتم... نی_بر

 ییداخل دستشو دمیمم پرزنانه...خود ییهم خودم رفتم طرفشون و هلشون دادم سمت دستشو بعد
آب به   کمی سرخ شده بود... کمی  جانی مردونه و مشغول شستن دست هام شدم....صورتم بخاطر ه

 نباشم... عیضا  ادیصورتم زدم که ز

دستمال برداشتم و مشغول خشک کردن دستام شدم که همون موقع در باز   هیآب رو بستم و  ریش
 ...اومد داخل  نایشد و س
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 ...ی ومدیتو ن قسیتو کوروش...غذا رو آوردن ده دق یکن یم  کاری:چ نایس

 االن... امی م کنهی دلم درد م کمی_

 ... ای:باشه زود ب نایس

 _باش تو برو... 

  نایها...س  ییاز دستشو یک یداخل  دمییشکمم و دو  یدستمو گذاشتم رو  یشی هم به صورت نما بعد
موندم همونجا تا   یا هیرفته...چند ثان دادیدر اومد که نشون م یگفت و بعد صدا یا وونهیو د دیخند

 المی خ یوقترفتم و دور و اطرافم رو نگاه کردم و   رونیب  سی ....آروم از سرورونی دور شه و بعد رفتم ب
 داخل.... دمیزنانه...در رو باز کردم و پر  سی رفتم سمت سرو عی راحت شد رفته؛سر

 ... هیواسه چ نکاراتیا یبگ شهی:من یشاه



 زده  خیعشق 

308 
 

  خوامیتفاوت که من نم نیکردنتون باا دایواسه پ نجایا میاومد  نایوقت ندارم...من و س ادی من ز نی_بب 
کردم...االنم  متونیاالن قا نینقشه ها داره واستون بخاطر هم  نایس یمافوقم بدم ول  لیتحوشما رو 

 ....میزناونجا حرف ب امی تا ب نیآدرس بهم بد هی خوامیبرم چون ممکنه شک کنه فقط م دیبا

 بهت اعت...  نمی بی نم ی لی:دلن یشاه

 ... نیوسط حرف شاه  دیبود؛دستش رو آورد باال و پر  نییکه تا اون لحظه سرش پا آروشا

 اونجا..  ای..آخرشب ب می:ما هتل)..(اتاق گرفتآروشا

رفتم...اگه   رونی ب ییاز دستشو عی گفتم و سر ینگاه کردم و آروم باشه ا نشیغمگ یلبخند به چشما با
 نه.... ایدر برابرش  ارمیطاقت ب   تونستمیمعلوم نبود که م موندمیم گهید کمی

داره و  دینشسته که به در ورود و خروج د یا یصندل یرو  قایدق نایس  دمیکه تازه فهم زیطرف م  فتمر
و هول  ارم یدر ب یباز عیضا نکهیکردم بدون ا ی...سعنتشونی بی حتما م  رونیاونا بخوان برن ب  یوقت

 گفتم نایرو به س یعاد  ی لیبشم رفتار کنم...خ

 نم؟یمن اونجا بش شهی_م

 ...میغذاتو بخور بر نیداره بش  ی:چه فرقنایس

 ... نمیبب ونیزیتلو  خوامی_اووومم خب م 

حرف   ینصب کرده بودن نگاه کرد و گفت:اون که اخباره و عرب  یکه کنار در ورود یون یزی به تلو نایس
 مگه... یفهمیم  یزیچ زنهیم

  یصندل  نیخب من دوست دارم موقع غذا خوردن به اطرافم نگاه کنم...ا  یکنی چقدر لج م نایس ی_وا
 ...شهیغذا کوفتم م ی..اونجوروارهیروبروم د  نمیهم که بش

 ...نیبش  ای:هوووف باش ب نایس

 جلو و مشغول خوردن شد....  دیکش تزاشو ینشست و پ گهید هیرفت صندل   بلندشد
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  تزایاز پ کهیت  هینشستم و با لذت  یون صندلا یزدم و رفتم رو یا روزمندانهی لبخند پ نامحسوس
هم   نایس یرو مخ  ینگاه ها یبرداشتم و گاز زدم...اونقدر خوشحال و آروم بودم االن که حت

 کنه... میعصب تونستینم
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...با لبخند به در رونیاومدن و رفتن ب  رونی گذشت که اون سه تا با سرعت از راهرو ب یا قهیدق چند
 با پاش زد به پام و گفت  نایبودم که س رهی خ  یخروج

 ... ای زنی:چته تو...مشکوک منایس

با   نایداف خوشگل اومد داخل...س هیهم برگشت اون سمت که از شانس مزخرفم همون موقع  بعد
 گفت   دیخندیخنده برگشت طرفم و همونطور که م

 برم شماره بدم بهش...  یخوایرفته...مرو هم گ یزی بابا...چشمت عجب چ ولی:انایس

 ..شدم  تزامیپ  هیاحمق رفتم و مشغول خوردن بق نایس نیبه ا یرو لبمو جمع کردم و چشم غره ا خنده

که به زور از   دیبره خر  خواستی...بازم مرونی ب میرفت پولش رو حساب کرد و رفت  نایخوردن غذا س بعد
 هی نجایهم  خواستیآروشا که دلم م شیاسه رفتن پ...اونقدر عجله داشتم ورون ی ب  دمشیپاساژ کش

 جا و خودم برم...   هیبزنم و پرتش کنم  نا یبه س ی هوشی آمپول ب

و   میهتل پارک کرد نگیرو توو پارک  نی....ماشمیبا غر غر رفت پشت فرمون نشست و راه افتاد نایس
 باال....  میرفت

 ... ی...باز خواب نمونایباش نییپا 9:صبح ساعت نایس

 _باش خدافظ... 

پسره خل و چل   نیکه ا کردمیبود و دعا م12 کی هم رفتم داخل اتاقم و در رو بستم....ساعت نزد بعد
 نکنه...  وونهیزود بخوابه و امشب منو د
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کردم...حساس شده   یتخت خال   یکه با خودم آورده بودم رو رو ییسمت چمدونم و همه لباسا رفتم
 آروشا.....  شیبرم پ  پیچند ماه خوشت نیکه بعد ا  خواستیمبودم و دلم 

 ..  CHANEنوشته شده بود  ی سیکه روش به انگل دی کاله دار سف شرتیسو  هیتنگ با  یشلوار ل هی

به کاپشن نداشتم که از روش بپوشم...موهامو هم درست کردم و   یازیبود و ن میضخ شرتهیسو
کردم و پام   زیرو هم تم   دمیشلوارم....کفش اسپورت سف بیپولم رو گذاشتم توو ج فیو ک  یگوش

 کردم... 

  ارم یطاقت ب  تونستمینم گهی مشغول کردم....د یتخت و خودمو با گوش ینشستم رو  یساعت مین
 شتم و رفتم سمت در.... کارت اتاق رو بردا نیبخاطر هم

سروصدا هم در رو بستم و  یب  ی...همونجوررونیسروصدا در رو باز کردم و رفتم ب یآروم و ب   یلیخ
 ...نییطبقه و رفتم پا  نیبه ا  دیرس  عیرفتم سمت آسانسور...خداروشکر سر

 داشته باشه.... ادی یسیکه راننده اش انگل رنیبگ یتاکس هی گفتم برام  رشیپذ به

کارت اتاقم رفتم سوار  لیاومد و بعد تحو یقدم زدم تا تاکس یهم با استرس توو الب یا قهیدق ده
 ...برم و راه افتاد  خوامیبه راننده گفتم کدوم هتل مشدم..  نیماش
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 رو حساب کردم...لباسام رو مرتب کردم و وارد هتل  یشدم و پول تاکس ادهیدر هتل پ  جلو
شماره   یاز اونا دارم و نه حت یاومد من نه شماره تلفن ادمی...خواستم برم سمت آسانسور که تازه شدم 

 اتاق گرفتن...  نجایا یلیکه با چه اسم ک فام دونمینم  ی...حتدونمیاتاقشون رو م

 کنم اخه.... کار ی ...حاال چرونیزدم و نفسمو کالفه دادم ب می شونیبه پ  یآروم ضربه

..برگشتم شونه ام نشست  یرو یآروم رفتم سمتش که دست یسمت در خروج و با قدم ها برگشتم
 ... دمیبود رو د نیکه با آروشا و شاه  یطرف شخص پشت سرم که همون دختر
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 رون؟؟ یب  یریم ی:چرا داردختره

 _سالم..

 سالم من مائده ام...  دی:اوه ببخش دختره

 داتونیهتل بزرگ پ  نیتوو ا دیبا  یچجور دونستمی چون نم  رونی ب رفتمی_منم کوروشم...داشتم م
 ...نیداد نجایکه به ا  یو نه اسم و مشخصات یکنم...نه شماره تلفن 

 ..یگشتی برم دیداشتم وگرنه با  یکار هی نییمن اومدم پا ی..پس شانس آوردای گی:اع راس ممائده

 _اوهوم...

 ... میبر ای:ب مائده

...سرمو ستادیرو زد و عقب وا 10..دکمه طبقهم دنبالش رفتم راه افتاد سمت آسانسور و من  خودش
 گفتم و نه اون... یزیبه طبقه مورد نظر نه من چ دنیتا رس نییانداختم پا

 ...ستاد یسمت اتاق...مائده در رو باز کرد و عقب وا میو رفت میاومد  رونی آسانسور ب از

اونم االن رفته  رونی ب ادیام دادم ب یپ  نی...من به شاهنی:بهتره اول تو و آروشا باهم حرف بزن مائده
 شاپ هتل...طبقه باالس...برو تو...  یکاف

 _ممنون...

از آروشا    یاتاق بزرِگ سه تخته که خبر هیو رفتم داخل... دمیکش یق یزد و رفت...نفس عم یلبخند
و  کینبود...در رو بستم و چند قدم رفتم جلو که چشمم به در باز تراس افتاد....آروم آروم رفتم نزد

 شده بود...  رهیخ  ابونیفنجون دستش بود و به خ هیتراس رو کنار زدم... یپرده تور

 ..سراغم رو پس بزنم و وارد تراس شدم  ومدیکه داشت م یکردم بغض یسع

 که گفت  نمی نداشت فک کرد من شاه دید نطرفیطرف تراس بود و به اچون پشتش  آروشا

 ...امشب دلم گرفته...رهیهم بگ یدنینوش  ادیبه مائده بگو م  نی:شاهآروشا

 دلت گرفته؟؟!! یدیدهنمو قورت دادم و آروم گفتم:چون منو امروز د آب
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 رو چرخوند و برگشت طرفم...  لچرشیحرکت موند و بعد و  یب یا هیثان چند

 ؟؟ ی:اومدآروشا

 _آره.. 

 ؟؟ یریانتقام زنتو بگ ی:چرا؟؟اومدآروشا

 _نه اومدم دنبال عشقم..

 ....اوردمشی ندارم وگرنه برات م  ایبه اون دن یدسترس  یعن ی..سیمن ن شی:عشقت پ آروشا
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 ..نهیزم  ی_عشقم رو

دنبالش   گهی د ی...برو جاسیمن ن  شی.به هرحال پ :پس عروس خانومت جون سالم به در برده..آروشا
 بگرد...

و همزمان باهاش   دیاز چشمم چک یشد....اشک   رهیرو چرخوند و دوباره به شهر خ  لچرشیهم و بعد
 لبم نشست...عشق حسود من... ی هم رو یلبخند کمرنگ 

رفتم طرفش و چرخوندمش طرف خودم...روبروش نشستم و دستاش رو توو دستم گرفتم و   آروم
 گفتم

 تو؟؟ یعجول   نقدری_چرا ا

  نجایپس ا ه ینجوریاومدم دنبال عشقم اگه ا یگیدرکت کنم...م تونمی...فقط نمستمی:من عجول ن آروشا
 ...یکن ی م کاریچ

وارد خونه شما بشم بخاطر   نکهیبل اق نی بود...بب ی _آروشا عشق من سحر نبود...سحر فقط زور
که به  شد یچ دونمینم  یدوسش دارم ول  کردمیفک م  یعنیبود با سحر ازدواج کنم...  ت؛قراریمامور
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  بار...من اجهیمثل بق  یآدم عاد هی ...سحر شده بود نداره  ییسحر برام معنا گهید  دمیخودم اومدم و د
اشتباهم   نی دل مادرم سحر رو انتخاب کردم و اولشدم با سحر ازدواج کنم که البته نکردم....بخاطر 

من   یدونی هم دروغ گفتن به تو....م یبود و سوم نایاشتباهم اعتماد به س نیهمون موقع بود...دوم
گناه بود  ی....سحر بشدینم ی نجوریا دیشا گرانینه د  کردمی اگه از اول بخاطر دل خودم انتخاب م

  یما افتاد نداشت...مقصر اصل  یکه برا  یتو اتفاقات  ینقش چیکه اون ه یدونیآروشا...خودتم خوب م 
اشتباهم....آروشا من دروغ گفتم که دوست ندارم...من دروغ گفتم که ازت   یخودم بودم با انتخاب ها

 بکنم.... یرکا تونستمیو نم سوزمیخواستنت م شیوقته دارم توو آت  یل یمتنفرم...من خ

 شدم و گفتم  ره یخ  شی اشک یباال آوردم و توو چشما سرمو

 دوست داشتم... ی تو به احساست اعتراف کن نکهیقبل از ا ی_آروشا من عاشقتم...حت

 ..چرا کوروش.. ی...چرا پسم زدیگفت:پس چرا عذابم داد یاز چشماش افتاد و با ناباور یاشک قطره

  نی...عشق بسیپل هیو من  یقاتل بود  هیزخرفم...آروشا تو م یاشتباهم و فکرا ی_گفتم که انتخابا
  یوقت یکنم ول انتیخ یبخاطر احساسم به همه چ خواستمیعشق ممنوعه اس و من نم  هیمن و تو 

  نایشدم...از س وونهید نمیدار بب   یکه قراره تو رو پا کردمیفک م  ی....وقتاوردمیطاقت ن  یستین دمید
بودن    یبزرگ ی....اشتباه هاامی که من طرفت ن کنهیکمکم م یکمک خواستم و اونم بهم گفت به شرط

 ...مونمیمدت من عاشقت بودم و هستم....تاابد هم عاشقت م نیآروشا باور کن تموم ا یهمشون ول

 :کوروش.. آروشا

 _جان کوروش..

 :دوست دارم... آروشا

 و با بغض و لبخند گفتم   دنیچند قطره اشک از چشمام چک   ادی ز یخوشحال بخاطر

 _منم دوست دارم... 

 

#part183 



 زده  خیعشق 

314 
 

 

 گونه اش رو پاک کردم و زمزمه کردم:  یدستش زدم...آروم اشک رو یرو یگرفتم و بوسه ا دستشو

 ... گهینکن د هی_گر

  یایرو هی هیشب یتو هم دوسم دار نکهیسخته کوروش...ا یلیلحظه ها خ  نی ...باور اتونمی:نمآروشا
 ...نهی ریش

 ....یماله خودم گهیقربونت برم...تو د سی_ن

بود  دهی و پاهاش که روشون پتو کش  لچریبه و ینگاه دینگفت....با ترد یزیچ گهیزد و د یلبخند
 دمی ترسیم  یبراش افتاده ول  یبدونم چه اتفاق خواستمی ...مدمیبه صورتم کش یانداختم و دست

 کنم...  ناراحتش

 :کوروش.. آروشا

 _جانم؟ 

 نجام؟؟ یمن ا یدی:از کجا فهم آروشا

  نیبخاطر هم  نجاسیا ایکه رو دهیفهم  نایکنم...س دایپ  نجایکه تورو ا کردمی_من اصال فکرش رو هم نم
 نه....  ای ازت داره  یاون خبر  مینی بب میخواستیسراغ اون...م میتا بر میاومد

 من و آرش رو برداشته و فرار کرده.... ی...همه پوالای دنبال رو می:اها...ما هم اومد آروشا

 ن؟؟ یکن ی نم یزندگ  نجایشما ا یعنی_

 ...عوض شد یکه برام افتاد همه چ یاتفاق  نیباا یاروپا ول  میکه از اونجا بر هیترک  می:نه رفتآروشا

 نگاش کردم و آروم گفتم دیترد با

 افتاد ؟؟  ی_چه اتفاق

با عمل    ادیدکتره گفت به احتمال ز دهید بیو با بغض گفت:تصادف کردم....نخاعم آس دیکش یهآ
 ... شهیدرست م
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  یکن یعمل م یریم گهید شتمیگفتم:غصه نخور..من پ   ی دستام و با لحن مهربون نیگرفتم ب دستشو
 تار مو از سرت کم بشه...  هی زارمیهم نم گهی...دیشیخوب م

و مائده هم   نیداخل...شاه مینگفت...بلند شدم رفتم پشتش و هلش دادم رفت یزیزد و چ یلبخند
کنار مبل   شی گوشه اتاق نشستم و آروشا هم پ یمبل ها  یاومده بودن...سالم دادم و رفتم رو

 ...ستادیوا

 ... یرو بگ ییزایچ هی:خب قرار بود ن یشاه

 کنم؟؟  رتیمن بخوام دستگ االن یترسی_تو نم

  ریمارو گ یخواستی..اگه میکن یرو نم  نکاریا چوقتی تو بخاطر آروشا ه دونمی:نه....چون من یشاه
 ... یکردی رو م   نکاریهمون موقع توو رستوران ا یبنداز

 ... هیحرف نمی_ا

 :خب؟؟ ن یشاه

  حیو عالقه خودم نسبت به آروشا رو به طور خالصه واسه اون دوتاهم توض نجایاومدنمون به ا لیدل
 دادم....

 

#part184 

 

                        آروشا

و داد مائده چشمامو باز کردم و به ساعت نگاه کردم...خدا لعنتت کنه مائده هنوز    غیج  یصدا با
 ...یسر و صدا راه انداخت ینجوریو ا 10ساعت  

 _مائددددددده....

 ...نمیاومد طرفم و کمکم کرد بش  زدیغر م نیکه داشت سر شاه همونجور
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 ...ی_چته تو سرصبح 

کردن   دایواسه پ ای  حیواسه تفر نجایا می...ما اومدشهیظهر م داره گهی:االن سر صبح آروشاااااا...دمائده
 .... ایرو

 ..لچر یو یرو نم یکمک کن بش ایواقعا...ب  یشی_هوووووف تو خسته نم

  نیهمچنان شاه یکمک مائده جا به جا شدم و لباسام رو عوض کردم...دست و صورتمو شستم ول با
و ضربه   نیرفت طرف شاه غی ج  غی حرصش دراومده با ج یخواب بود...مائده که معلوم بود حساب 

 ...دیبا ترس از خواب پر چارهیبه کمرش زد که ب یمحکم 

 کنم... دارت یبه زور ب ای ی شیپا م نی:شاهمائده

گفت:عجب   ی با کالفگ شدیتخت بلند م یبه خودش گرفت و همونجور که از رو یزار افهی ق نیشاه
 ... ی...آرامشو از ما گرفتمایتو رو با خودمون آورد میکرد یغلط

 ....میصبحونه بخور می:حرف اضافه نزن زود آماده شو برمائده

از   رونی و با حرص رفت صورتشو شست...لباساش رو عوض کرد و رفت ب دیکش یق ینفس عم نیشاه
 ....رونیب میبهم زد و بعد باهم رفت  یاتاق...مائده با خنده چشمک

 ...میرفتن از سلف صبحونه رو آوردن و مشغول خوردن شد  نیرستوران هتل مائده و شاه توو

 ن؟؟ یشاه میبگرد  دی:کجا رو بامائده

 ن...من شروع ک  بی:از ج ن یشاه

 :مسخره...مائده

 اونجا...   میری دارم م یبی آدرس تقر هی:خب چرت و پرت نپرس...فعال ن یشاه

 ..میکه بر نی_پس زود بخور

 دنیام نگاه کردم...با د یدر آوردمش و به پ بمی بلند شد..از توو ج میگوش امیپ یموقع صدا همون
 رو خوندم..  امشیلبم نشست و پ  یرو  یکمرنگ یاسم کوروش لبخند
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 ( ن؟یی..کجایخوب  ی) کوروش:سالم خانوم 

دوتا روبرو شدم...هوووف عجب   نیشده ا  زیر یگذاشتم کنار که با چشما ویرو دادم و گوش   جوابش
 ...دوتا خل و چل  نیا نیکردما ب یریگ
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از اون   کمی  خوردنمون تموم شد  نکهیصبحونمو خوردم....بعد ا  هیبه دوتاشون رفتم و بق یغره ا چشم
داد که   امی دوتا فاصله گرفتم و به کوروش زنگ زدم...چندتا بوق که خورد رد تماس داد و بعدش پ

 ....زنهیو خودش زنگ م ششهیپ نایس

 :آروشا... ن یشاه

 به سمت عقب برگردوندم و گفتم:هوم؟؟ سرمو

  م؟ی:برن یشاه

 ... می_بر

 هیواسه  روز یکه د ینی ...همون موقع مائده با ماشرونیب  میداد و رفت  رشیکارت اتاق رو به پذ نیشاه
رو هم گذاشت   لچریو و نیبغلم کرد و گذاشت داخل ماش  نیاومد...شاه میهفته اجاره کرده بود

 ....میو راه افتاد هم پشت فرمون  نیشاگرد نشست و شاه یصندل  یصندوق عقب...مائده رفت رو

همون  یگاردایگفت باد نیافه شدن که شاههم بهمون اض گهید نیچند تا ماش ابونی خ هی توو
 دوستشه..

  ی...دور و اطراف خونه کامال خال مید یرس  دیسف  یعمارت بزرگ با نما هیتا به  میتوو راه بود  یساعت مین
 شدن... اده یگوشه پارک کردن و پ  هیرو   نای نبود...ماش  چکسی از آدم بود و ه

 ؟؟ی پس من چ نی_شاه



 زده  خیعشق 

318 
 

 ...تا من بهتون خبر بدم نینی :تو و مائده بشن یشاه

 ...گهید میای:اع چرا خب بزار ما هم بمائده

 ... امیتا ب  نین ی:نه بشن یشاه

 رو قفل کرد و رفت... نی ماش یهم در ها بعد

 !!!!!گهیچرا در رو قفل کرد د نی_ا

 ...گهید  شناسهی:چون ذات خراب من و تو رو ممائده

 واال... دونمی_نم

 فرستاده... امی پ هیکوروش  دمیر آوردم که دد مویگوش

 ( ن؟؟ییاونجا شما کجا میریم میکرده دار دایپ ایآدرس از رو هی نای)کوروش:س

...نکنه میر یخبر بگ   ایکرده تا از رو  دایپ نیکه شاه  یعمارت  هی میکردم که ماهم اومد پیبراش تا عیسر
 ..نجایهم  نیایشماهم م

 خارج از شهره(  میریم میدار ییجا هیجواب داد:)کوروش:نه ما  نکهیمنتظر موندم تاا یا هیثان چند

 شد بهم خبر بده...  یکردم:باش پس هرچ پی و با آرامش تا  دمیکش یق یعم  نفس

 ...بمی گذاشتم داخل ج ویشدم و گوش   الی خینداد منم ب  امیپ گهیگفت و د یا باشه

 آروشا..  گمی:ممائده

 _هوم؟؟

 ؟؟ یرو بکش  ایرو یخوای :ممائده

 فقط واسه انتقام اومدم... دی...شاخوامی اون پوال رو هم نم ی..من حتدونمی_نم

 ...گهیرو مشخص کن د  فی:هووووف تکل مائده
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 ... میکن داشیپ میتونیکجا م  مینی_حاال بزار بب 
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                       کوروش

کنم  ستیجور سربه ن  هیرو  نایس نیا شدیو کالفه به جاده زل زدم...کاش م  بمیگذاشتم توو ج  مویگوش
 بشر نجاتم بده... نیخودت از دست ا  ایآروشا...هووووف خدا شی و برم پ

 :کوروش... نایس

 ه؟؟ی_چ

 ...میکن  ری آروشا رو دستگ یکن ی کمک م یکه تو دار کنمی ...من اصال باور نمهیچ یدون ی:م نایس

 ...سی نکردن تو اصال برام مهم ن ای_باور کردن 

 توو مغزته... ی...قشنگ بهم بگو چگهی:نشد دنایس

 ..یچ ی_ه

 میو ج  یکن  دایبهونه آروشا رو پ  نیبه ا یخوایکه تو م نه ی...حدس خودم اچونی :کوروش منو نپنایس
توو فکرته بهتره ازش   یزیچ  نیبکنم..اگه واقعا همچ یا  هیتوص هیبهت  نجایخب بهتره هم یول  یبزن 
 ...ی بش مونیپش

 _چرا مثال؟؟ 

 :چون آروشا ماله منه...نایس

 ... رسهیآروشا هم به تو نم یتار مو هی_هه 

 ...یری بگ  یام رو جد هیتوص نی:خوبه برات که انایس
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 ؟؟ یکنیم دیمنو تهد یطرفش و بااخم گفتم:االن دار برگشتم

دختر به   هی بخاطر  خوامی.نم..اس هیتوص  هیبهم نگاه کنه گفت:نه فقط  نکهیو بدون اخونسرد   یلیخ
که   یزیواسه چ یکه من چجور یتصورش رو هم بکن   یتونیچون تو اصال نم میفت یب گهیجون همد

 ....جنگمی م خوامیم

  یول  ارمیکردم آروم باشم و حرصش رو در ب یسع  یول فتادم ی خشم داشتم به نفس نفس زدن م از
 ....خب سخت بود 

عشق منه و اونم عاشقمه پس دهنتو ببند و زرت و   یزن ی که ازش حرف م یاون دختر کهی مرت  نی_بب 
بخاطر به دست آوردن عشقم   ندفعهیبدون ا یخوب نباشه ول ادیز  دنمیجنگ دینکن...من شا یپرت الک 

 ... شمیم یجنگنده خوب 

 .....از من گفتن بودیخوددان  یوک:ا نایس

  هیمنو بترسونه...هوووف  تونهیگفتم و درست نشستم...پسره اوسکول فکر کرده م  ییلب بروبابا ریز
 اعصابمو خورد نکنه....  ی روان  نیکه ا سیروز ن 

  ابونی جاده ساخته بودن و اطرافش فقط و فقط ب یوسط ها یب یکه به طرز عج  الیو هیبه   دنیرس تا
 بود...

شد...رفت کاپوت رو زد باال و سرش رو بااون گرم  ادهی رو کنار جاده پارک کرد و پ  نیماش  نایس
رو باز   نیعقب و در ماش  یپسره خل شده اخه...هووووف...کتم رو در آوردم و انداختم صندل نیکرد...ا

 شدم...  ادهیکردم و پ 
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 خراب شده؟؟  نیکنارش و گفتم:ماش رفتم

 :نه..نایس
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 !!!!!!گهید هی چ ایُخل باز نی_پس ا

  میداشته باش یبهونه ا هی دیشد با کشینزد یبه سادگ شهیداره و نم نیصددرصد دورب   نجای:انایس
 نه... ایخونه   نیواسه رفتن سمت ا

 ؟؟ یکن کاری چ یخوای_خب حاال م

 خودشو مشغول کرد... نیماش یها  میبا س یو الک  نییسرش رو برد پا  دوباره

 سمت خونه... رمی م خوامیآب م نکهی:به بهونه انایس

 _باش پس بفرما... 

برداشت   کی کوچ  یبطر هیبهم انداخت و بعد رفت سمت صندوق عقب...  یو نگاه کج ستادیوا صاف
 ...و رفت سمت خونه 

انگار دنبال   واراید یبود...رفت اونجا و رو نا یحواسم سمت س ینشون دادم ول ن یمشغول ماش خودمو
 رونیاومد ب یکلی مرد ه هینگذشته بود که در باز شد و  ه ی...هنوز چند ثانکردینم دایکه پ  گشتیزنگ م

کرد و بعد   هاشار نیشروع کرد به حرف زدن و چند بار هم به ماش  نایگفت....س نایبه س یزیچ هیو 
 آب رو باال آورد و داد به اون مرد... یبطر

  خواستیکرد...دلم م عیرو ضا نایس  یرو گرفت و رفت داخل و در رو بست و حساب   یبطر دیبا ترد مرد
 ...دمیم بهش خندکه برگشت طرفم دهنم رو بست و فقط توو دل نایسرخ س  افهیق یقهقهه بزنم ول 

در   عیسر  یل یو خ نایپر آب رو آورد داد به س یمرد بطر نکه یهمونجا منتظر موند تا ا نایس قهیدق چند
 ..تنها گذاشت  نشیخشمگ افهیرو با ق   نایرو بست و س 

 ....نیبلند اومد طرف ماش   یبه در کرد و با قدم ها یا یدهن کج  نایس

 _نقشه ات با شکست مواجه شد که قربان... 

...با خنده  آب رو پرت کرد طرفم یبطر تی حرصش در اومد و با عصبان شتریزدم که ب یهم پوزخند بعد
 ختمیاش رو هم به طور نامحسوس ر  هیو بق  ختمیر  اتوریرو توو راد  کمشیرو باز کردم و   یدر بطر



 زده  خیعشق 

322 
 

  به تی هنوزم با عصبان نایرو گذاشتم توو صندوق عقب و درش رو بستم...س  یخال ی....بطررونیب
 ..شده بود  رهی داده بود و با حرص به خونه خ  هیتک نیماش

 ...دنیفهم  اریدر ن یباز  عیضا نقدری_ا

 نداره.. ی:به تو ربط نایس

 ... ایترکیم  یو گفتم:دار دمیخند

 تو  ی:خنک شدنایس

 _اوووف بدجور.. 

 :گمشو..نایس

لذت بخش  ناینشست و در رو بست...واقعا حرص دادن س نیماش یهم با حرص رفت تو بعد
بهم رفت و   یچشم غره ا نایکردم و رفتم داخل نشستم...س زیتم ی...دستامو با دستمال کاغذبود
 رو روشن کرد و راه افتاد...  نیماش
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شد و رفت طرف   ادهیپ  نیو از ماش ستادیدوباره وا نای که س میاز اون خونه دور نشده بود کمی هنوز
بخواد  نایکه س نفر هم نبود جه برسه به خونه هی یحت یکاپوت...با تعجب به اطرافمون نگاه کردم ول 

 کنه.... ینقش باز

 ..نه کی درست م ویزیچ هیواقعا داره  ندفعهیا دمیشدم و رفتم طرفش که د ادهیپ

 شده؟؟ی_چ

 .. یچ ی:ه نایس
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  یپسره روان  نیخدا من آخر از دست ا ی...انی هم در کاپوت رو بست و رفت نشست توو ماش بعد
گفتم   نای...جلو در هتل به سگهی د مینزد یبه هتل حرف   دنیو تا رس نی ...رفتم نشستم توو ماششمیم
 ... نگیشم خودش بره پارک ادهیمن پ ستهیوا

 :کوروش ُکتت رو بردار....نایس

 باال...  ارشی_با خودت ب 

  یشدم و بعد گرفتن کارت اتاقم رفتم باال...لباسام رو در آوردم و انداختم رو ادهیهم پ بعد
  یصبر کردم ول  قهی....چند دقدادم تا از کار اونا باخبر بشم امی روشن کردم و به آروشا پ  مویتخت...گوش 

عوض    رموی سکه در اتاق زده شد...م خچالیتخت و رفتم طرف  یم روانداخت ویجواب نداد و گوش
 ...دمیرو پشت در د  نایکردم و رفتم در رو باز کردم که س

 ؟؟ یخوایم ی_چ

  رهیمنتظر تعارف من باشه اومد داخل و گفت:حوصله ام سرم نکهیرو انداخت توو بغلم و بدون ا کت
 ... شتیتنها...اومدم پ

 پس برو اتاق خودت...  ادیکه ازت خوشم نم  یدونی_م

 به تو دارم...فقط حال ندارم تنها باشم... کاریکوروش...چ الی خی:اه ب نایس

 مبل.... ی دادم و کت رو گذاشتم رو رونی تخت...نفسمو کالفه ب یهم رفت خودشو انداخت رو بعد

 گشنمه...  اری ب یخوراک کمی :کوروش نایس

 ه...مگ یبردار...چالق _خودت پاشو 

که با   ی...بعد انجام دادن کارم دستامو شستم و در حال ییتوجه بهش رفتم توو دستشو یهم ب بعد
 چشمام گرد شد...  دمیکه د یزیبا چ  یول  رونیاومدم ب  کردمیحوله دستامو خشک م 

کار هرکدوم که بود مهم نبود فقط  یآروشا ول ایاون زنگ زده بود  دونمیبرداشته و نم مویگوش  نایس
 ... میشد چارهیکلمه ب هیبود که توو  نیا
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....اون با خشم و من میبود رهیفقط بهم خ  نایو من و س دیچی پی الو الو گفتن آروشا توو اتاق م یصدا
 ...با بهت 

  یکه سع یتخت...با خشم اومد سمتم و درحال  یقطع کرد و انداخت رو ویگوش یحرف چیه یب  نایس
 خودشو کنترل کنه گفت  کردیم

 !!!!؟؟ی:تو با آروشا در ارتباطنایس
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 ؟؟ ییییییی:تو از آروشا خبر داشتدیکش  ادیبا خشم فر ندفعهینگفتم که ا یزیچ

 ... سیکردم خونسرد باشم و توو چشماش زل زدم و گفتم:به تو مربوط ن یسع

 شدت خشم سرخ شده بود گفت   که از یو درحال  واریلباسمو گرفت و محکم کوبوندم به د قهی

 شمونیو به ر یدادیم یما رو باز یهمه مدت داشت نیا ی...تو عوض:اتفاقا به من مربوطهنایس
 ...یدیخندیم

ربط    یچیگفتم:به تو ه تیام جدا کردم و هلش دادم عقب و با عصبان  قهیاز  ت ی رو با عصبان دستش
 که بهت بگم...  دمیند یلیکردم و دل   دایآروشا رو پ روزی...من تازه دییییچینداره ه

 ... یکه بهم بگ یدیند ی لیدل  یگیدنبال اون بعد تو م نجایزدم و اومدم ا می:من از زندگنایس

دستت به آروشا برسه پس  زارمی ...مطمئن باش من نمیدنبالش بگرد یایاجبارت نکرد که ب ی_کس
 ...یبهتره خودتو خسته نکن 

 به سرهنگ گزارش کنم...  نکاراتو ینکن که همه ا ی:کوروش کارنایس

 .... رونی برو بکن...حاال هم گمشو از اتاقم ب خوادیدلت م  ی_هر غلط 

 :کوروش مثل بچه آدم بگو کجاس.. نایس
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 حوصلتو ندارم... رونی االن...برو ب دمیترس  ی_آخ

 ... می...بچرخ تا بچرخی:باش پس خودت خواستنایس

 ...ی_هررر

آب از   یبطر  هیو  دمیکش ی قی...نفس عمرونی از اتاق رفت ب عیبهم انداخت و بعد سر ین یخشمگ نگاه
 ...ی ...ازت متنفرم عوض نای لعنت بهت س..دمیبرداشتم و سر کش خچالی

آروم بشم....رفتم سمت   دنیکش قی کردم با چند تا نفس عم یو سع خچالیآب رو گذاشتم توو  یبطر
الو   یرفتم و منتظر موندم تا جواب بده...بعد پنج تا بوق صداو برداشتمش..شماره آروشا رو گ یگوش

 ... دیچی پ  یگفتنش توو گوش

 ... زمی _سالم عز

 ؟؟ یزن ی حرف نم یزن یتو...چرا زنگ م یی...کجای:سالم کوروش خوبآروشا

 .. دی..فهمبود  نا یدست س می..من زنگ نزدم گوشس ی ن یزی _خوبم قربونت بشم..آروم باش چ

 دادم پس.. ی:اوه سوت آروشا

 ن؟؟؟ یکرد دای رو پ   ایرو شدیاز حد پررو شده..چ شیب  نایس نی..اس ی تو ن ری _تقص

 :نه... آروشا

 ...میبفهم  یزیچ می_چه بد...ماهم نتونست

 نجا؟؟ یا یا ی ب یتون یباالخره...کوروش نم کنهی م داشیپ نی شاه الشیخ ی:بآروشا

 کنه... بمی تعق  نایس  خوامی..نمامی _اگه بتونم آخرشب م

 ؟؟ یندار ی:باش پس االن کارآروشا

 _نه مراقب خودت باش..

 :توهم مواظب خودت..دوست دارم.. آروشا
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 _منم دوست دارم.. 

 گهید زارمی...من نمدمیبوس  ویزدم و آروم صفحه گوش یقطع کرد...لبخند ویگفت و گوش یخدافظ  آروم
 آروشا...  رهیتورو ازم بگ یکس
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                        آروشا

 رو روشن کردم و رفتم توو اتاق...  لچرم یو و شرتمیسو بی گذاشتم توو ج  ویگوش

 ؟؟ ییتو توو اون تراس...دائم اونجا یکنیم  کاری :چن یشاه

 ..آزاد رو دوست دارم  ی...هوادونمی_نم

 ؟؟ یخواینم یزی :باوش..چن یشاه

 _نه..

 ؟؟ یمون یم ای  یای...میگرد ابونیخ  کمی  میبر میخوای:آروش من و مائده من یشاه

 خوش بگذره..  نیشما بر مونمی_م

 زنگ بزن بهم...  یالزم داشت یزی:باش پس اگه چن یشاه

رفت    چشییسوبعد برداشتن پالتوش و برداشتن  نیباشه تکون دادم و شاه  یبه معنا یسر
از توو   یبستن هیو مجلل گوشه اتاق... کی باال انداختم و رفتم سمت آشپزخونه کوچ ی...شونه ارونیب

 روزا حوصله سربر شده...هووووف... نیبرداشتم و بازش کردم و مشغول خوردن شدم...چقدر ا زریفر

شماره ناشناس...حوصله سر   هیتماس از  هیزنگ خورد...  یبودم که گوش  میکردن با گوش یباز مشغول
...تماس رو وصل کردم و با  اجبارم کرد جواب بدم یحس  هیخب  ینداشتم ول ویو کله زدن با کس 

 گفتم یسرد یصدا
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 _بله..

 ..دیکه ازش به شدت نفرت داشتم خشم توو وجودم شعله کش ییصدا دنیشن  با

 :سالم عشقم...نایس

من  الی خیب  خوادیبشر انگار نم  نیقطع کردم و انداختم کنار...ا ویبزنم گوش ی حرف نکهیا بدون
...با  شدینم الی خیاون ب  یول دادمی دادم...چند بار زنگ زد و من دائم رد مزد که رد  بشه...دوباره زنگ 

 تماس رو وصل کردم و گفتم  تیعصبان 

 ؟؟ یخوایم ی_چ

 عشقم...  ایکن یرو من قطع م  ویکه گوش هیکار زشت یل ی:خنایس

 قطع کن...چون اصال حوصلتو ندارم... یچرت و پرت بهم بباف  یخوای_اگه م

 ... نمتیبب خوامی...مبخشمیخب من م  یعشقم ول  یکنی م یاحترام یب یاز حد دار شی ب نکهی:باانایس

 نحست ندارم...  یرو  دنیواسه د یلی_دل

 ... نمتیبب دی..من حتما باالیخ ی:اوه بنایس

 ؟؟ یدار کاری_چ

 ...نمتیبب دی:آروشا بانایس

 پشت تلفن بنال وگرنه که خدافظ... یدار یکار.. ستیدر کار ن  یدی_با

 :صبرکن.. نایس

 بنال..  هی_چ

 ...یبهت دادم رو دوباره تکرار کنم...به نفعته قبول کن  شیکه چند ماه پ یشنهادیپ  خوامی:م نایس
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انگشتت بهم   ستمیو حاضر ن  ادی ...ازت اصال خوشم نمنمیبی واسه قبول کردنش نم یلی_دل
ول   دیبا عشقم رو با یکوروش دوسم داره...چرا زندگ  دونمیکه االن م نهی..اووممم مهمتر از اون ابخوره 

 کنم و تورو قبول کنم؟؟ 

 فرصت بهت دادم...  هی:آروشا من نایس

به   یناتوان شده باشم ول  کمی دینره من شا  ادتی نوی_خب منم نخواستم ازش استفاده کنم...درضمن ا
...پس بهتره حواست رو جمع  نداخت یباشم که رعشه به جون همه م  ییهمون آروشا تونمیم یدزو
 ... یکن دیمنو تهد یتونی که م یو فک نکن یکن

خاموشش    ینتون یزی چ چیبه جونت که با ه شمیم یش یبدون آت ی...ول رینگ  یجد  زمی:باش عزنایس
 ...ن یواسه خودتون بساز یی ای رو یتو و کوروش مثل دوتا عاشق و معشوق زندگ  زارمی ...نمیکن

 که ازت بترسه... ستمین یبکن...فقط بدون که من کس یکه دوست دار ی_هرکار

تحمله...موجود چندش   رقابلیپسره واقعا غ نیتخت...ا یو قطع کردم و انداختم رو ویهم گوش بعد
 آور و مزخرف...هووووف...

 ________________________________ 

زل زدم...چند ساعته  ونیزیحوصله پرت کردم توو سطل آشغال و به تلو یپفک رو هم ب یخال  بسته
 ...دنمیدر معرض ترک گهیخوردم د ی تنهام و از بس خوراک 

باالخره اون دوتا خل و   نکهیر خورد...خوشحال از ارو عوض کردم که همون موقع چند تقه به د کانال
عقب رفتم  یو کم  دمیکش نییپا  رهیرو روشن کردم و رفتم سمت در...دستگ لچریشد؛و داشونیچل پ

 دسته گل پرت شد توو بغلم... هیکه در باز شد و 

 :سالم عشقم...کوروش

 به دسته گل انداختم و بعد به کوروش نگاه کردم.... یخنده نگاه با

 !!دن؟یخانوم گل م  هیبه  ینجوریا وونهی_د
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 .....خودت ببخش منو ی بلدم خانوم نویمن هم گهیزد و گفت:د م یشونیپ یرو یا بوسه

 تو..  اینداره...ب بی بار اول ع ی_باش برا

 :چشم...کوروش

 در رو بست...منو برد سمت مبل و خودش نشست...عقب رفتم که کوروش اومد داخل و  گهید کمی

 کجان؟؟  هی:بقکوروش

 ..یگرد ابونی_رفتن خ 

 :تو رو چرا نبردن؟؟کوروش

 آخر شب که... یگفت یدادم هتل بمونم...تو چه زود اومد حی_خودم ترج 

 زدم...  میو ج دمیبود منم فرصت رو مناسب د یتوو اتاقش مشغول خودخور نای:اوهوم...س کوروش

 _شماره منو از کجا آورده؟؟

 :شماره تو!!!!!کوروش

 _آره زنگ زد...

 داشت باتو؟؟؟   کاری آورده اخه...اصال چ ری...شماره تو رو از کجا گ یچ یعن ی:کوروش

 ...گفتی_چرت و پرت م 

 گفت؟؟ یم ی:چ کوروش

 ...الشیخ ی_ب

 آروشا...  گفتیم ی:چ کوروش
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کوروش همچنان   یبکنه ول تونهینم  یغلط  چیه نایرو براش گفتم و مطمئنش کردم که س  نایس  یحرفا
 نگران بود...

 االن؟؟ یهست ی_نگران چ

 یدارم نسبت به حرفا یحس بد  هی یچرا ول دونمی...نمتو رو دوباره از دست بدم  نکهی:نگران اکوروش
 ... سیساده ن  دیتهد هیحرفاش برام فقط مثل   یعنی..نایس

باور   یباشم ول  فیو ضع س یخوب ن تمیگفتم:کوروش درسته االن وضع یگرفتم و با لحن آروم  دستشو
...من هنوزم  یگذشته منو که فراموش نکرد تی باشم...شخص یقبل  یاون آروشا تونمیکن من هنوزم م

از وجودم پنهان کردم و   یگوشه ا هی تمو یهمون قدر خشن و ترسناک باشم فقط اون شخص تونمیم
 همون آروشا... شمیکنه م دی رابطمونو تهد ایتو  یباش اگه خطر ئنمطم

دفاع   ینجوری...ایدونیجسمت رو م  طیخودت شرا یهنوز ول یترسناک باش یتون ی:آروشا تو م کوروش
 من سخته... ای از خودت 

 ...تمیوضع نیدارم واسه ا یفکر هی یسخته ول  دونمی_م

 ؟؟ ی:چه فکرکوروش

  یو قبول نکردم...ول دمیخب راستش ترس یاالن عمل کنم ول  تونمیگفت م شی _دکترم چند وقت پ
 عمل کنم... خوامیاالن م

 ؟؟ یگی:جون من راست مکوروش

عملم فراهم شده بود و خودم قبول نکردم خفم   طی و مائده بفهمن من شرا  نیاگه شاه ی_آره ول 
 ... کننیم

 تو دارم قربونت بشم.. :خودم هواکوروش

 _خدانکنه...

 دستم زد و از جاش بلند شد..رفت طرف آشپزخونه و گفت  یرو یا بوسه
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 ن؟؟یدار  ی:آروشا خوراک کوروش

 ...میو گفتم:داشت دمیخند  زیر  زیر

 ! ؟یچ یعن ی:کوروش

 .بود و نبود رو خوردم.   یچند ساعت که تنها بودم هرچ نی_ا

 شاپ هتل... یکاف می:شکمو..پس آماده شو برکوروش

 نداشتن.. یتنم بود و لباسام مشکل  دیسف شرتیو سو نیشلوار ج هیبه لباسام انداختم... ینگاه

 پتو بکش رو پاهام... هی ای به لباس عوض کردن ندارم فقط ب  یازی_من ن

 :چشم.. کوروش

...کوروش رفت  مونهیخواب م  هیثل لحظه ها م نی..واقعا همه ازدم و با عشق نگاش کردم  یلبخند
 ..رونیب  میپاهام و بعد برداشتن کارت اتاق رفت یرو انداخت رو  یپتو مسافرت  هیسمت تخت و 

 ن؟ ییپا ایشاپ باال  ی:کافکوروش

 ... ادیز سی جالب ن نیی_باال..پا 

 ..باال می ری:باش پس م کوروش

 طبقه... نیتا برسه به ا میطرف آسانسور و منتظر موند میرفت
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                        کوروش
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شماره سرهنگ  دنیبرداشتم...با د ویرو گذاشتم توو ظرف و گوش  یقاشق بستن  میزنگ گوش یصدا با
از آروشا فاصله گرفتم و تماس   کمی ...بلند شدم امیلبم نشست و به آروشا گفتم االن م یرو  یپوزخند

 رو وصل کردم... 

 _بله؟

 :سالم.. سرهنگ

 _سالم..

 ...یاحوال پرس  هی..یگفتیقربان م  هیاقا کوروش..قبال  ی:طلبکارسرهنگ

 فقط حوصلتونو ندارم...  ستمی_طلبکار ن

 !!!دمی:بله؟؟نفهمسرهنگ

  یالک یحترام هاواسه ا یل یپس دل نیستیمن ن س یی ر گهیواضح حرفمو گفتم...شما د یل ی_خ
 ... نمیب ینم

که بهتره   گمی..فقط االن بهت مکنمی م یفکر هیبعدا   حتی رفتار وق نیواسه ا  یزدانی  نی:ببسرهنگ
 برخورد کنم... یا گهیوگرنه مجبورم جوره د یبد یطاهر لی سوژه ها رو تحو

واسم  نیدنبالم...خب بگ فتهی ب نی گیامارت م  سی...به پلنیباهام برخورد کن نی خوایم  ی_مثال چجور
 لیوجه عشقمو تحو  چیکه من به ه  یتوو گوشت فرو کن  نوی...جناب سرهنگ بهتره اسیمهم ن

 ... دمینم

 ...یزن یرو م  یدیکش یکه براش سخت یکار دیق  یقاتل دار هیتو بخاطر   یعنی یزدان ی:سرهنگ

 رانیا گردمیبر نم گهیخانوادم...د  یزدم..حت ویهمه چ  دیبودن که سهله...من بخاطر آروشا ق   سی_پل
 ... نیخسته نکن  ی پس بهتره خودتو الک 

دنبالمون و   فتن ی ب گهیامارات م سی به پل  عیسر یلیسرهنگ خ دونستمیقطع کردم...م ویهم گوش بعد
 ...میبر عیسر نجایاآروشا رو متقاعد کنم که از  دیخطرناک بود...با کمی نیا

 ک نشستم...  دمیرو عقب کش یآروشا...صندل  شی و برگشتم پ بمی گذاشتم توو ج  ویگوش
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 _آروشا.. 

 :جانم؟؟ آروشا

 ؟؟ یکنیازت بخوام قبول م یزیچ هی_

 ؟؟ ی:چ آروشا

 ... میبر نجایو ما از ا  نیبه شاه ی رو بسپار  ایرو شهی_م

 شده؟؟  یزی :چرا کوروش؟؟چ آروشا

به سرهنگ    نارویرو زدم...االنم ا و خانوادم و کارم  رانیا دی ...آروشا من بخاطر با تو بودن قبود  سمیی_ر
 دنبالمون... فتهی م نجایا سی گفتم و اونم صددرصد با پل

 کنن.... دامونیراحت پ توننینم هیجعل  میدار نجایکه ما ا  یتی:هوآروشا

کار دارم..آروشا من   یمن کل می بر دیخطرناکه...با نجاینشد نداره آروشا...موندنمون ا یزیچ چی_ه
از نو شروع کنم؛دنبال کار   دیتو با من باشه...با تیبه بعد مسئول  نیندارم و قراره از ا یکار چیه گهید

 ... ارمیبگردم تا بتونم پول در ب
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پول دستش دارم   یکنم...کل دای رو پ ای فقط بزار رو یانجام بد یتونیرو م  نکارای:کوروش همه اآروشا
 ... خوامیخودم و خودت م  هی...واسه زندگخوامیم گهیاالن د یول خواستمیکوروش...من اون پوال رو نم 

 _آروشا اون پوال... 

 بهشون... میدار ازیما ن  یول  دونمی:مآروشا

 ...گهیبگم د یچ دونمی_نم
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تا کارمون تموم   ری اتاق بگ هی نجای هم ای هاتو جمع کن ب له ی:بلند شو منو ببر اتاق...خودتم برو وسآروشا
 ... هیترک میشه و بر

 نجا؟؟ یا امی _چرا ب

 بهتره..  ینمون  ششی...پیندار یکار نایبا س گهی...تو که دگهیخودمون بمون د  شی:پ آروشا

 ... می...پس بریگی_آره درست م

شاپ شماره   ی..به مسئول کاف.رونی ب  دمیرو کش لچرشی و زی شدم رفتم سمت آروشا و از پشت م بلند
گرفتم و   یتاکس هی...نییپا می...آروشا رو گذاشتم توو اتاق و خودمم رفت رونی ب میاتاق رو گفتم و رفت 

 برخورد نکنم....  نایبه س نجایرفتم هتل...فقط خداکنه ا

سروصدا برداشتم و آروم از اتاق رفتم  یاتاقم و تند تند لباسام رو جمع کردم...چمدونم رو ب رفتم
رفتم سمت آسانسور و دکمه اش رو زدم    عیسر دمیرو ند نایس یبه راهرو انداختم و وقت ی..نگاهرونیب

 نکهی...قبل اماومدبه خودم  نایباز شدن در اتاق س ینگذشته بود که با صدا هی ...هنوز چند ثان ادی تا ب
 رفتم...  نییسمت راه پله و تند تند پله ها رو پا  دمییدو نهیمنو بب 

همزمان   دم یکه رس  نییو تعداد پله ها به نفس نفس افتاده بودم...طبقه پا  ن یاون چمدون سنگ با
  نیسرش ا  نکهیام حبس کردم و قبل ا نهینفسمو توو س...رونیازش اومد ب  نایو س  دیآسانسور هم رس 

 ...یآرامش رو ازم گرفت نایخدا لعنتت کنه س یشدم...وا میقا واریپشت د  دمییبچرخه دوسمت 

  رمی و م دمیبفهمه دارم اتاق رو پس م نایس خواستمیها واسه ترس نبود فقط نم  یموشک باز میقا نیا
 ...شهیتر م   ریگیاگه بفهمه پ  دونمیآروشا...م شیپ

منتظر موندم تا مطمئن بشم  قهی ...چند دقرونی حرف زد و بعد رفت ب  رشیبا پذ یا قهیچند دق نایس
...کارت اتاق رو  رشیو رفتم سمت پذ دمیکش ی قیراحت شد نفس عم  المیخ  نکهیو بعد ا گردهیبرنم 
که  یگرفتم و رفتم سمت هتل یتاکس هیدادم و بعد گرفتن مدارکم و حساب کردن پول اتاق  لیتحو

من قالش گذاشتم و  فهمهیم یدوس دارم وقت یول دمی ند نایگذشت که س ریبودن....به خ نایا آروشا
 ...گهید ترکهی...اخ که حتما منمی اش رو بب افهی زدم ق میج
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رو بردم اونجا...لباسامو توو کمد   لمیو وسا رمیرو بگ نایاتاق آروشا ا ییزحمت تونستم اتاق روبرو به
 .. دمیآب برداشتم و سر کش یبطر هی خچالیو رفتم از توو  دمیچ

رفته   نجایتا اونموقع از ا  دوارمیکنه فقط ام دایهتل رو پ  نیا تونهیم  سیبا کمک پل  نایس دونستمیم 
 ... میباش

که همزمان در   رونی لباسام کارت اتاق رو برداشتم و رفتم ب دنیدوش گرفتم و بعد پوش هیحموم  رفتم
 ...ستادنیمن تعجب کردن و سرجاشون وا دنی...با درونیاومدن ب  ییباز شد و سه تا نایاتاق آروشا ا

 !!!!یکن یم کار ی چ نجای:تو ان یشاه

 ... نجایا اد ی:من خواستم بآروشا

 ؟؟ی ایم ای سراغ رو میریم م ی..ما دارنیبد  حی:باش حاال بعدا توضن یشاه

 ن؟؟ یکرد داشی_پ

 :آره.. ن یشاه

 .. امی_م

 ..:بجنب پس ن یشاه

  لی...کارت اتاقا رو تحونییپا میو رفت میسمت آسانسور...سوار شد میترف ییاتاق رو بستم و چهارتا در
رو برداشت و گذاشت    لچرشیو  نی...آروشا رو بغل کردم و شاهنیشاه نیسمت ماش میو رفت میداد

 ...میو اوناهم نشستن و راه افتاد میعقب نشست  یتوو صندوق عقب...من و آروش صندل

 ؟؟ یرو بکش  ایرو یخوای _آروشا م

 .. دونمی:نمآروشا

 ...واسه خنک شدن دلت خوبه.. مشی بکش دی با گمی:من که ممائده
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کنم توو   یفضول  خوامی به نظر من گرفتن همه مال و اموال مثل مرگه واسه اون...آروشا نم ی:ول ن یشاه
بود و خودتم خوب   ایآرامش داشته باشه...آرش عاشق رو کمیبه نظر من بزار روح آرش  یکارت ول 

 ...رهی حاضر نبود بم چوقتیآرش ه کردیم یهرکار ایروکه   یدونیم

شکنجه اش    یتونی...م سین  یخوب  نهیآروشا بنظرم قتل گز یخبر ندارم ول  ا ی_من که از روابط آرش و رو
بعدا بشه درد   دیکشتنش شا یبهش تا دلت خنک بشه ول یبگ  یدوس دار یو هرچ یبزن   ؛کتکشیبد
 دردات... یرو یا گهید

 بکشمش.. خوادیفکر کنم..خودمم دلم نم نی :بزارآروشا

 کمی..من دلم نیمنصرفش کرد نیبااحساس حرف زد نقدریگفت:ا یبرگشت طرفمون و با ناراحت  مائده
 .. خواسی م جانیه

 کم داره مگه... جانیما ه  یها...دختر زندگ ی:مائده ُخلن یشاه

به آروشا نگاه کردم که  اون دوتا شدم و الی خ  یکرد و درست نشست...ب نیبه شاه  یدهن کج مائده
 شده بود.. رهی خ  رونی ساکت به ب

  یسرکش و ب  یاون آروشا گهیمظلوم شده...د یلیخ  کنمی که باهاش دوباره روبرو شدم حس م  یوقت از
 ... دیتوو چشماش د شدیاحساس رو نم

 

#part196 

 

                         آروشا

 یها نی و ماش ستادیچند متر جلوترش وا نیبود که شاه دیسف  یعمارت با نما هیجاده  یها وسط
 پارک کردن... نیکه از وسط راه بهمون اضافه شده بودن هم پشت سر شاه یی محافظ ها

  یرو دیپتو نازک کش هیبغلم کرد و منو گذاشت روش... لچرمیشدن و کوروش بعد آوردن و ادهیپ همه
 ...ستادیپاهام و صاف وا
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 ..میبفهم یزی چ میو نتونست  میهم اومد نایس که من و یی:همونجاکوروش

 :خونه خودشه...ن یشاه

 رو وسط ناکجا آباد انتخاب کرده... یخونه ا  نی:برام سئواله چرا همچمائده

 ...بی غر بی...خل وضع و عج گهید اسی_رو

 ... میبر  نیایحاال ب الشیخی :بن یشاه

هم کنارش راه  نیو مائده و شاه بردی ...کوروش داشت منو ممیمحافظا اشاره کرد و راه افتاد به
 ...کردنی و هرسه بااخم به خونه نگاه م رفتنیم

  شونیکیبعد در رو باز کردن.... هی باال رفتن و چند ثان  واری داشتن از د یزیر  کلیتا از محافظا که ه  چند
بهش گفت و اونم سرتکون  یزیچ  نیمن متوجه نشدم...شاه گفت که یبه عرب یزی چ هیاومد جلو و 

 داد و با چند تا محافظ زودتر وارد خونه شدن...

 گه؟؟ یم یچ  نی_شاه

 ... بهی عج یلی...خس ین  اطیتوو ح  یگاردی باد چیه گهی:من یشاه

 :تله نباشه...کوروش

 از بودن ما نداشته... یکه خبر ای:فک نکنم...اخه رون یشاه

 ...میداخل تا بفهم  می:برکوروش

  هیو بق ستادن یدر وا ی...دوتا از محافظا جلوکردمیداخل و هممون با دقت اطراف رو نگاه م میرفت
 آروم در رو باز کرد...   نیو شاه یسمت در ورود می...رفتومدنیپشت سر ما م

 ...ومدی از طبقه باال م یمیمال ی ق یموس یسالن روشن بود و صدا یها چراغ

 ... نجای:چه سوت و کوره ان یشاه

  گاردایاز باد  یک یبزنه که  غی ما خواست ج دنیو با د رونی از آشپزخونه اومد ب یخانوم  هیموقع  همون
 دهنش رو گرفت... یطرفش و جلو دییدو عیسر
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 شون داد...گفت که اونم با ترس طبقه باال رو ن یزیچ  یآروم رفت سمت اون زن و به عرب نیشاه

 طبقه باالس... ای :رون یشاه

رو برداشت...آروم و بدون سر و صدا    لچریهم و نیسمت پله ها و کوروش منو بغل کرد و شاه میرفت
 ...ومد یم مونییاز اتاق روبرو  یقیموس  یگذاشتنم...صدا لچریباال و دوباره رو و  میرفت

صحنه روبرو هممون خشک  دنیدر اتاق رو باز کرد با د دفعهی نیو شاه م یاتاق شد کینزد آروم
 ...میشد

 

#part197 

 

سمت که   نیباز شدن در دوتاشون برگشتن ا یتخت بودن و با صدا یرو یمرد با وضع بد هیو  ایرو
تخت افتاده بود رو برداشت   نییکه پا  ی راهنیپ  عیزد و سر  یغیما چشماش گرد شد...ج دنیبا د  ایرو

  دایداشت لباساش رو پ یلبم نشست و بدون توجه به اون مرد که سع یرو ی خندو تنش کرد...پوز 
و حاال بخاطر   زنهیالس م  هیباشه اخه...توو بغل بق  حیوق  تونهیآدم چقدر م هیشدم... رهی خ  ایبه رو کنه

مردا  نیهمه ا  دیدیرو نم نی...واال اگه من و شاهکنهیم  ییای باح یادعا دنشی چند نفر لخت د نکهیا
 توو تختش.... دیکش یرو هم م

  دیلرزیکه م  یو درحال ستادیاومد....سرجاش وا رونیترس و لرز لباسش رو مرتب کرد و از تخت ب با
 گفت 

 ن؟؟ یخوای م ی:چا یرو

 خانوم...  ای _سالم رو

  نیلبش و انگار فکر کرد من باا ینشست رو یخنده ا  تمیوضع دنیبه من انداخت و با د ینگاه
 بکنم و شجاع شد... تونمینم   رشچکا یه تمیوضع

 ..اد یخوبه...بهت م یل یخ  دتیجد  تیوضع  نی:اوه آروشا اا یرو
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 :خفه شو.. کوروش

ادم خراب که توو بغل مردا  هیخنده دار تره..  یلیخودش از من خ  تی...وضع_نه بزار بگه کوروش 
 ...چرخهیم

سرش زد خفه   نیکه شاه یکه با داد گفتیم یبه عرب  ی زیبود تند تند داشت چ  ایمرده که با رو اون
رفت سمت مرده و بردش    گاردیگفت و اون باد یزیچ هی گاردایاز باد یکیبه   نیشد...شاه

 به کوروش انداخت و گفت  یشده بود نگاه  یام حرص کهیکه بخاطر ت  ای...رورونیب

 ..هم باهاتونه سهیکه اقا پل  نمیبی :ما یرو

 ؟ یدار ی_آره مشکل 

..آخخخ  آرش چطوره  ی...راستیش یازش متنفر م سهی پل یبفهم نکهیبعد ا ردمک ی:نه فقط فک م ا یرو
 که آرش به درک واصل شده... سیحواسم ن

لحظه نفسم بند اومد...با بهت و خشم بهش نگاه کردم و   هیبه آرش حس کردم  نشیتوه بخاطر
 !!یدونستیگفتم:تو م

  یها بهتون نفوذ کردن ول سیجوجه پل نیکه ا دونستمی...مثال مدمیرو زود فهم  زایچ  یلی:من خ ا یرو
از تو و  یلیو بازم بهتون نگفتم...خ  دمیتوو خونه من فهم ختنی ر سایاون روز که پل اینگفتم...

 پسرعموت جلو بودم.... 

 ... ستهیمیهرلحظه قلبم وا کردمیلرز افتاده بود و حس م بدنم

االن زنده  کردی و آرش فرار م یتگفی...آشغال اگه همون موقع میکرد ی _ت...تو چه غل..غلط 
 ...اااااااای...لعنت بهت روبود

با خنده بهم نگاه کرد و گفت:حقتونه..آرش مرد و   ایشدن...رو یو اشکام جار  دیچشمام چک سد
 رو ندا..   یزندگ اقتی..شما لبه درک   یزود مثل اون بر  یلیتو هم خ  دوارمیام

 زد توو دهنش... یمحکم  ی ل یخودش رو رسوند بهش و س نیتموم نشده بود که شاه حرفش

 ...ی حرف زد تتیاز ظرف  شتری:بن یشاه
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 اش فشرد... نهیتوو بغلش و سرمو به س دی آروم منو کش کوروش

 ...زمی:آروم باش عزکوروش

 نکهیبخاطر ا یآرشو نجات بده ول تونستهیم ای رو نکهینشدم...ا یآرومم کنه ول خواستیم کوروش
عشق  ادی  یوقت گرفتیم شی...قلبم آتزدی م شیرو نکرده قلبمو آت   نکاریادامه بده؛ا نکاراشیبتونه به ا
 ... فتادمی م  یعوض نیآرش به ا

 

#part198 

 

 و گفت:مدارک و پوال کجان؟؟  دیرو کش  ایرو یموها تیبا عصبان  نیشاه

 بهتون بگم... دی:چرا باا یرو

 :گفتم کجاااااان؟؟ن یشاه

هس توو  یگفت:لعنت بهتون...هرچ یکالفه ا یبا صدا  دیپچیاز شدت درد به خودش م ایرو
 ..گاوصندوقه

 ..هیگور:گاوصندوق کدوم ن یشاه

 ..نهیی:پا ا یرو 

 ...فتی :پس راه بن یشاه

 هم دنبالشون رفتن...  هیو بق رونی هلش داد و از اتاق رفتن ب بعد

 ؟؟ ی:آروشا خوبکوروش

 ...شمی_خوب م

 کرد... شهینم شی ...کاراریطاقت ب  یسخته ول دونمی:مکوروش
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 .. نییپا می_باش بر

گذاشتم  مید یرس یپله ها کوروش بغلم کرده بود و وقت  نیی ...تا پارونیب  میتکون داد و از اتاق رفت یسر
  یهم اونجان ول  هیکه بق دادیاتاق جمع شده بودن نشون م هی یکه جلو ییها  گاردی...بادلچریو یرو

 نداشتم.. گهیدرو  ای رو افهیق دنی...حوصله دمیبر ادی ب نی تا شاه میبمون نجای به کوروش گفتم هم

 و خودش رو رسوند به ما..   رونی مائده از اتاق اومد ب نکهیتا ا میمنتظر موند یا قهیدق چند

 اونجا؟؟ یای:چرا نممائده

 دن؟؟ی طولش م نقدریرو ندارم...چرا ا  ای_حوصله رو

و   یپول بوده رو کال توو خونه نگه داشته...اصال کارت بانک  یواقعا خره ها...هرچ ایرو نی:امائده
 که همه اونا رو جمع کنه....  گشتیچمدون م هیداشت دنبال  نم یحساب نداره...شاه

 ه؟؟یکبا خودمون تر  میببر دیبا یرو چجور نای_ا

 ... کنمی :نگران نباش من حلش ممائده

 _باش...

  ایکه بازو رو گاردایاز باد یکیچمدون توو دستش اومد..  هیبا  نیشاه نکهیتاا د یطول کش یساعت مین
 من..  یافتاد جلو پا قایکه دق نیرو پرت کرد زم  ایرو  نیرو گرفته بود با اشاره شاه

 باهاش؟؟  میکن  کاری :چن یشاه

 یکار هی...کشتمی زدم و با نفرت گفتم:بخاطر آرش نم  کرد؛زلی که با نفرت بهم نگاه م ایرو یچشما توو
 چیه گهیداغون بشه د افتیق  ی...وقت یکن  یخودکش یی و تنها  یکه خودت از بدبخت کنمی باهات م

  نیتو بدتر یتوو تختت....نداشتن رابطه برا ادیبخواد ب نکهیچه برسه به ا کنهی بهت نگاه هم نم یخر
 اس... شکنجه 

  یبسوزه جور خوامی...بدنشم مزنیبر دیصورتش اس ی کردم و بااخم گفتم:بگو رو نیبه شاه  ینگاه
 نگاش کنه... رهیآدم ُعقش بگ 

 !!!!ی:چا یرو
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 ..تعجب نداره..رمیازت بگ  خوامیرو م  تیی بای_ز 

 .. یبا من بکن یکار نیهمچ  ی..حق نداری :ت....تو حق ندارا یرو

رو بهم    یهمون موقع حق هرکار یآرشو داغون کرد هیکه بخاطر هوست زندگ ی_حق دارم...وقت 
 ...می..کوروش بریداد
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و   دادیکه هم فحش م ایرو یها غ ی ج یرو گرفت و راه افتاد سمت در...صدا  لچریو یدسته ها کوروش
 ...میشد نی و سوار ماش میرفت رونیکه ولش کنن....ازخونه ب  کردیهم التماس م

 :آروشا.. کوروش

 _جانم؟ 

 ... میبر  نجایامشب از ا نی هم شهی:مکوروش

 ...میبر میتونیآماده باشه م مایبگو اگه هواپ  نیبه شاه دونمی_نم

 ن؟؟ یدار یاختصاص مای :هواپکوروش

 _آره.. 

 :آها... کوروش

شدم...االن فقط  رهیخ  رونیبه ب ی حرف چیه یرو در آورد و مشغول اون شد...منم ب شی گوش کوروش
 حال نداشتم...بدجور دلتنگش بودم...   ادیاش توو ذهنم بود و ز افهیاسم آرش ک ق 

هم اومدن و بعد گذاشتن چمدون توو صندوق عقب راه    نیمائده و شاه نکهیگذشت تا ا یا قهیدق ده
 ...میافتاد
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 تمومه.. نجایکارمون ا گهیرو انجام بدن...د یکه گفت ی:سپردم کارن یشاه

 م؟ یبر میتونی _آره تمومه...امشب م

 نه...  ایامکان پرواز هس  نمیبه خلبان زنگ بزنم بب دی:بامائده

 _باش...

و تنها   زدنیحرف م هیو کوروش هم راجب کار توو ترک  نیرو در آورد تا زنگ بزنه و شاه شی گوش مائده
و توو حال خودم باشم    رنیکار نگبودن که بهتره بهم  دهیساکت بود من بودم...انگار همه فهم یکس

 االن...

 ... میبر  میتونیصبح م گهی:بچه ها ممائده

 نمونده... شترینداره حاال تا صبح هم چند ساعت ب یبی :عن یشاه

 ما بشه... الی خیب  نایس نی:فقط خداکنه تا صبح اکوروش

...من با  یاون اتاقو پس بد ی...درضمن االن بهتره برای:نگران نباش...ما رو دست کم گرفتن یشاه
 کنه... داتیپ تونهینم ی...اونجورمیاونجا بمون  یی تا صبح دوتا  رمشیگ یم رمی مدارک خودم م

 ...تو که  شی پ  امیب  زارنی :خب اگه پس بدم که نمکوروش

 ..نباشه.  تی کار یای م یواشک ی:ن یشاه

 :باش...کوروش

نگه داشت و    نیدر هتل شاه  ین و منم به ظاهر گوش دادم...جلوحرف زد ه یبه هتل بق  دنیرس تا
صحبت کنه که اتاق رو پس بده و من و مائده   رشیداخل و کوروش رفت تا با پذ می...رفتمیشد ادهیپ

 ...میستادیهم منتظر کنارش وا

 ..هتل هماهنگ کنه  ر یتا با مد رهیقبول کرد و گفت که م دی با ترد رشیپذ مسئول

 تا من برم چمدونم رو بردارم...  نیبمون  نجای:بچه ها هم کوروش
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که اون مرده رفت نگاه کردم و با شک    ییرفت سمت آسانسور و رفت باال...به راهرو عیهم سر بعد
 گفتم

 که...  خوادینم ریبا مد ی اتاق هماهنگ  هی ی...کنسلزدیبه نظرت مشکوک نم  اروی نی_مائده ا

 را به نظر خودمم مشکوک بود.... :چمائده

  وارینفسم حبس شد...پشت د نای س دنیباال انداختم و به طرف اون راهرو نگاه کردم با د یا شونه
  نیو به مائده گفتم:به شاه نیی سرمو انداختم پا عی...سردییپای شده بود و داشت اطراف رو م میقا
 .. نجانیها ا سیجلو در...پل  ادیبده ب  امیپ

 !!!ییی:چمائده

 بده... ام یپ  اری در ن یباز جی_گ
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 شدیکه م یشد...منم تا حد نی دادن به شاه امیرو در آورد و مشغول پ شینامحسوس گوش  مائده
 ..نشناسم دمونیاگه د نایانداخته بودم تا س نیی سرمو پا

 دادم شماره کوروش رو بده... امیپ ن ی:آروش به شاه مائده

  دایپ یزیچ  یچادر هیو آروم گذاشتم دستش و گفتم:مائده به کوروش بگو در اوردم  بمی از ج مویگوش
 ...رونیب  ادیدورش ب  چهی کنه بپ

 .:باش. مائده

و   زی م یو مدارک کوروش رو گذاشت رو ر،برگشتیموقع اون مرده که رفته بود اتاق مد همون
 اتاق اومده بودن کجان؟؟  یاقا که واسه کنسل نیگفت:ا

 هاشونو جمع کنن...  لهی:رفتن وسمائده
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 ن؟؟یشناس یم شونویگفت:شما ا هیتکون داد و بعد چند ثان یسر مرده

 :نه چطور؟؟ مائده

 ... نجایا نیاومد شونی:اخه همراه ارشیپذ مسئول

 اتاق خودمون... میو بر میریپولمونو بگ میبه ما دارن منتظر یقرض  هی:مائده

 ...ی:اوکرشیپذ مسئول

و آروم آروم اومد سمتمون  رونیاز آسانسور اومد ب زدی داشت سوت مکه  یموقع کوروش در حال همون
 دنیجلوش و اسلحه گرفت سمتش...نفسم حبس شده بود و کوروش هم با د  دیپر نایس دفعهیکه 
 خشک شده بود... نایس

گفت...مائده آروم خم شد   یبه عرب  یزی در آورد و چ یم ی س یکوروش زد و ب افهی به ق یپوزخند نایس
 ... نیگوشم گفت:محکم بش ری طرفم و ز

  یشونیاسلحه رو سمت پ  یبا خونسرد نایکردم آماده بمونم...س یسع  یرو درک نکردم ول منظورش
بشنوم...کوروش   تونستمیکه نم گفتیآروم داشت به کوروش م یزیچ هیکوروش نشونه گرفته بود و 

 نای...سشدی چ دمیبهم زد که بازم نفهم  یفم و نامحسوس چشمکبعد سرش رو برگردوند طر هیچند ثان
  یمن رو دنیچشماش گرد شد...انگار د دنمیکوروش رو گرفت و به طرف من نگاه کرد که با د نگاهرد 

دستش زد   ری ز یاستفاده کرد و لگد نا یس یشوکه اش کرده بود....کوروش از حواس پرت   یحساب لچریو
 ... نیزم یچند تا مشت توو شکمش زد که از درد افتاد روکه اسلحه اش افتاد و بعد هم 

و    نطرفیزدن و شروع کردن ا  یغ یکه تا اون لحظه از ترس سرجاشون خشک شده بودن ج  ییها آدم
برداشت و خواست به طرف کوروش حمله کنه   زشیم ری از ز یچوب رشی..مسئول پذدنییاونطرف دو 

 خورد به کتفش...  قایرو در آورد و پرت کرد سمتش که دق  بشی که مائده چاقو ج

  دییو چمدون خودش رو برداشت و دو نای زد و اسلحه س نایبه س یا گهیلگد د کوروش
رو    لچری و عیحرکت سر هیپام و با  یسمتمون...مائده هم مدارک کوروش رو چنگ زد و انداخت رو

 .....دنییبرگردوند و شروع کرد به دو
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                          نایس

با سرعت    نیماش هیرو کنار زدم و دنبالشون رفتم...جلو در هتل   تی درد از جام بلند شدم و جمع با
و به  نیبرداشت و نشستن توو ماش لچریو یآروشا رو از رو عی سر یجلوشون که کوروِش عوض  دیچ یپ

  یاز رو عی اومد که سر یموتور هی...همون موقع دمیکش یادیزدم و فر لچریبه و یسرعت رفتن...لگد
  ییو ال رفتنی ...با سرعت منیو خودم نشستم...با سرعت رفتم دنبال ماش نیی موتور پرتش کردم پا

  نیا نیب   مکردی م ری دنبالشون گ  ومدمیم نی اومد...اگه با ماش رمیو شانس آوردم موتور گ  دنیکشیم
 شده بودن...  جیاونا گ یدنایکش ییکه بخاطر ال یینایماش

...سرعت  شدینم  یول  نشونیکردم که برسم کنار ماش شتری دادم و سرعتمو ب رونی ب  تیبا عصبان   نفسمو
 بود...  ادیز یل یخ  نیاون ماش

ازشون   عیاون سمت که سر دنیچی سرعتشون رو کم کردن و پ  دفعهیکه  میدور برگردون بود هی کینزد
جلو راه که دنده عقب گرفتن و با سرعت از همون راه رفتن و دور    دمیچی سبقت گرفتم و دور زدم و پ

و   دمیکش یند بل ادی..اونا گولم زدن.....فرکردم ینگاه م چیشدن....خشک شده بودم و با بهت هنوز به پ 
بودن و با تعجب   ستادهیها وا نی ....ماش نیزم  یتموم قدرتم انداختمش رو شدم و با ادهیاز موتور پ 

به سرم زدم و رفتم    ی.لعنت بهتون...آه خدا...ضربه محکم.ا ی برام مهم نبود....عوض یول  کردنی نگام م
 ... کنمیم چارشونیمن اگه دستم به اون دوتا نرسه...ب ی...وانشستم ابونیکنار خ

از جا پروندم...فحش   میگوش یکه صدا دادمیبه آروشا و کوروش فحش م لب ری و ز  زدمینفس م نفس
  نجایکه ا یران یا یها س یاز پل یکی  یدر آوردم...عل بمیاز ج مویبار آدم پشت تلفن کردم و گوش  یک یرک

 ...تماس رو وصل کردم... زدیو باهاش حرف زده بودم تا کمکم کنن داشت زنگ م  کردی کار م

 _بله؟؟ 

 ... نایس یی:کجایعل

 _در رفتن.. 
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 ..ی عنی می...شکست خوردی:وایعل

 _آره.. 

 ..محاله بتونن امشب از امارات برن...میزن ی..حرف م سیاداره پل ا ی:بیعل

 ..ام ی_باش م

 :منتظرم فعال...یعل

 _خدافظ...

لب   ریانداختم و ز  یکه اونا رفته بودن نگاه پرنفرت ی...به راه بمی گذاشتم توو ج ویکردم و گوش  قطع
 کنم.. چارتونی ب یروز هی خورمیزمزمه کردم:قسم م

 رو شروع به راه رفتن کردم...   ادهیبه موتور زدم و توو پ یا گهید لگد

 

#part202 

 

                      کوروش

 ..میفتی راه ب دیاالن با نی خلبانه نگاه کرد و با خشم گفت:هم یبه چشما تی با عصبان  مائده

 :اما ن.. خلبان 

 االنننننن.... نی :گفتم هممائده

 حرف بزنم باهاشون...   نیبزار یاوک  ی:اوک خلبا 

 هم بلند شد و رفت داخل خونه... بعد

 فرودگاه...  میبر  میتونی_مائده ما که نم 
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 ...میری و م میش یم مایاز شهر سوار هواپ رونی ب  ییجا هی...میری :خب نممائده

 ه؟؟ ی_شدن

 :آره...مائده

 ی...چمدون خودم و چمدون پول ها رو برداشتم و تون یباال انداختم و رفتم سمت ماش یا شونه
 ؟؟ ینشستم و با لبخند گفتم:خوب  نیآروشا توو ماش شیصندوق عقب جا دادم...رفتم پ

 نشنوم خسته کننده اس... یچی جا و ه هی نمیبش نکهی..امیاوردیرو م لچرمی:خوبم..فقط کاش وآروشا

 ...یشی و تو واسه عمل آماده م مارستانیب  میریم میکن یکه م یکار نیاول هیترک  رسمی م اری_طاقت ب

 شم؟؟یخوب م  یعن ی:آروشا

 آروشا..  یشی_معلومه که خوب م

  اریاخت یلحظه دلم ضعف رفت واسش...ب  هیتوو دهنش... دیرو کش شی نییتکون داد و لب پا یسر
  رونی ب دمیچونه اش رو گرفتم و صورتش رو برگردوندم سمت خودم...جلو رفتم با دندونم لبش رو کش

 می کم کم به خودش اومد و همراه یکردم...اولش هنگ مونده بود ول  دنشیو شروع به بوس 
جلوتر برم...دستمو پشت گردنش گذاشتم و با   نیاز ا خواستیشده بود دلم م  شیکرد...بدنم کوره آت

خورد دوتامون با ترس از   شهیکه به ش یضربه ا یادامه دادم که با صدا دنشی به بوس  یشتریب  شدت
اومد...برگشتم سمتش و چپ چپ   نیماش  رونیخنده مائده بود که از ب یو بعد صدا میهم جدا شد

 گفت   دیخندینگاش کردم که در جلو رو باز کرد و نشست...همانطور که م

 ...نی بر شی تا کجا ها پ نیخواستی معلوم نبود م کردمیاو...اگه جداتون نمب  نی:اخماتون رو باز کنمائده

 :ببند فقط.. آروشا

 :چشمممم... مائده

 :زهرمار... آروشا

با خنده   کردی رو روشن م نینشست پشت فرمون...همونجور که ماش  نیموقع در باز شد و شاه همون
 ...گهیتوو سر و کله همد نینزن   نقدریگفت:ا
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 م؟؟ یری_کجا م 

 ... ادیاونجا فرود ب مایخلوت که بشه هواپ یجا هی میری :ممائده

 ..میری _اع پس م

 :اره.. مائده

 _خوبه... 

 ..گنیکه بچه ها م  ییبه جا میو دست آروشا رو گرفتم و چشمامو بستم تا برس  یدادم به صندل هیتک
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                        آروشا

زدم و   اش یمهربون نیبه ا یو خودش برام کمربند رو بست...لبخند  یصندل  یگذاشتم رو کوروش
 نشست و کمربندش رو بست... میکنار  یصندل ینگاهمو ازش گرفتم...خودشم رو

 ... یکه قراره عمل کن یو بگ یو مائده حرف بزن  نیبا شاه  دی :آروشا االن باکوروش

 خونه بعد...  می_کوروش بزار برس

خونه جدا  هی دی...االن وقتشه فقط آروشا باادین شی اونموقع فرصتش پ  د ی:نه آروشا شاکوروش
 ... میریبگ

 اروپا...  میری_کوروش من حالم خوب شه م

 :اروپا!!!کوروش

 _آره...

 م؟؟ ینمون هی ترک نی:چرا همکوروش
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 بهتره...  میدورتر باش رانی _هرچقدر از ا

 ؟؟ یکن  ری و تا احساس گد نی... آروشا تا حاال شده بدونمی:نمکوروش

 _نه چطور؟؟ 

از هم   یلیچند وقته خ  نینداشتن ا وی:آروشا من نگران مامانم و خواهرمم...اونا به جز من کس کوروش
 ... دوننیگاهشون م هیاونا هنوزم منو تک یول  میدور شد

 گفتم:  ی دستش و با لحن آروم یگذاشتم رو دستمو

 ..خودمون  شی پ  میاریبهت بعد عملم مامان و خواهرت رو م   دمی_کوروش قول م

 اونا..  ینگام کرد و گفت:ول..ول دیترد با

  یکوروش بخاطر عشق  یمنو قبول کنن ول توننیاونا نم  دونمیوسط حرفش و با لبخند گفتم:م دمیپر
  یتا راض  مین کی صبر م می...اونا رو که آوردشمیم نمیکه به تو دارم عوض شدم و مطمئن باش بهتر از ا

 ... میکن یبشن و منو بشناسن بعد ازدواج م

 ...شهیآروشا...نظرش عوض نم  شناسمی :من مامانمو م کوروش

 ...دمیقول م کنمی _من نظرشو عوض م

هم اومدن و مائده  نیبعد مائده و شاه قهیشد...چند دق رهی جلومون خ زی تکون داد و به م یسر
 رفت تا با خلبان حرف بزنه...  نینشست و شاه

 ببره بزاره خونه... لچریو هی:با دوستم هماهنگ کردم مائده

 ... ی_مرس

 ...کنمی :خواهش ممائده

گذشت تا   یا قهیمجله برداشت و مشغول خوندن شد...پنج دق هیهم کمربندش رو بست و  مائده
 اومد و نشست... نمی شاه نکهیا
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  گرفتیکه اوج م یراه افتاد...وقت  مای رو چک کرد و هواپ ونتمیاومد وضع مایمهماندار هواپ تنها
رو کم مونده بود بشکنه از بس فشارش داد...با لبخند بهش نگاه کردم معلوم   شی کوروش دسته صندل

 ...ارهیدر ب یباز  عیضا خواستی نم  یول ترسهیبود که م
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  نکهیخودشون رو مشغول کرده بودن تا ا  زیم یرو یبچه ها ساکت بودن و با مجله ها یا قهیدق ده
رو گذاشتم  یآب پرتقال برداشتم و بازش کردم و ن  هیرو آورد و بهمون داد... ییرایپذ  لیمهماندار وسا
 نگاهو مائده  نی و به شاه دم یکش یق یقلوپ خوردم و گذاشتمش کنار...نفس عم هیتوو دهنم...

 کردم... 

 عمل کنم.... خوامی_من م

 گفت  نیلحظه خشک شدن و بعد سرشون رو باال آوردن...با تعجب نگام کردن و شاه هی دوتاشون

 ...شهیکه نم  ینطوریکنه...هم نییوقتش رو تع  دی:دکترت بان یشاه

 خودم قبول نکردم...   یبهم گفت که واسه عمل آماده ام ول  شی_دکتر چند وقت پ

 !!!!یییی:چمائده

 !!!!!!!یکرد کاری :آروش تو چن یشاه

 ... ییبه تمام معنا وونهید هی:تو مائده

 !!؟؟ی:چرا به ما نگفت ن یشاه

 واسه عمل بره...  میکنی ما اجبارش م دونستی:خب معلومه چون ممائده

 من جواب بدم... نی زارینم  نیزنی ...تند تند حرف مگهی_اهههههه بسه د

 .... یییییاحمق به تمام معنا هی...آروشا تو واقعا ییییی:تو حق حرف زدن ندارن یشاه
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 ...گهی_بسه د

...اگه ما هم میبهش حق بد د یبا  ی...آروشا کارش اصال درست نبوده ولنی:بچه ها بس کن کوروش
 ... میدیترسیحتما م میآروشا بود یجا

 نگفتن...  یزیفقط چپ چپ نگام کردن و چ نیو شاه  مائده

 االن...  نی:خب نظرتون رو راجب عمل کردن آروشا بگروشکو

 ...می:خب معلومه که موافقن یشاه

و باهاش هماهنگ  میریکه با دکتر آروشا تماس بگ  نهیکارمون ا نیاول میبرس  ی:خب پس وقت کوروش
 ..میکن

 نهیمعا دی...با مارستانیب  میریم ۱۰و ساعت  میکن یاستراحت م  کمی..م یرسی صبح م بای:ما االن تقرمائده
 ...شهیجور بود واسه عمل آماده م یبشه و اگه همه چ

 ...نیبد  حی :خانوم دکتر در مورد عمل هم توضن یشاه

 ...شعوریزد و گفت:خودتو مسخره کن ب نیبه بازو شاه یمشت مائده
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 ... نی_خواهشا کلکل تون رو شروع نکن

 :باش... مائده

  هیسرمو تک ادی و خوابمم م کارمیب دمیرگشتن سرکار اولشون...منم که دو همه ب مینگفت یزیچ گهید
 چشمام گرم شد و خوابم برد... نکهیگذشت تا ا قهیو چشمامو بستم...چند دق  یدادم به صندل

 ________________________________ 

 )دو روز بعد( 



 زده  خیعشق 

353 
 

                      کوروش

 .. یترس یم یزیاز چ نمی بیباره ها م  نیشدم و گفتم:اول رهیآروشا خ  دهیترس یچشما به

 :کوروش.. آروشا

 _جونم؟؟ 

 ..ی:اگه خوب نشم چآروشا

 ....دمیبهت قول م  یشی_خوب م

گفت   یبه ترک  یزیچ هیموقع در اتاق باز شد و چند تا پرستار و مائده اومدن داخل...پرستاره  همون
 خوانیم  رونیب  میبر  ایو گفت:اقا پسر ب دیخند دیمنو د جیگ افهیق ینشد و مائده هم وقت میکه حال

 آروشا رو آماده کنن ببرن اتاق عمل... 

 ...می_اها باش بر

به صورتش   یگوشش گفتم دوست دارم...لبخند ریآروشا زدم و ز یشونیپ یرو  یشدم و بوسه ا خم
و   کیبود و داشت ک  ستادهیهم پشت در اتاق وا  نی ...شاه میزدم و همراه مائده از اتاق خارج شد

 ... خوردی م وهیآبم

 _بد نگذره.. 

 ...ی:نه خوبه همه چن یشاه

 _اها..

دادم و منتظر موندم تا آروشا رو   ه یتک واریشد...به د کشیک  هیبهم زد و مشغول خوردن بق  یچشمک
  شی پ یول ترسمینگرانم و م  یل یخوبه نه اتفاقا خ یو همه چ ستمیبگم نگران ن یالک  تونستمی...نمارنیب

و   نیشاه بلکهنه تنها من  ..دادمیم دیبهش ام دی...بارمیناراحت به خودم بگ افهی ق خوامی آروشا نم
 نره...  نی اش از ب هیکردن با آروشا تا روح یو شوخ  دن یخند  یمائده هم دو روزه کارشون شده الک

...راه افتادن سمت آخر راهرو که خودمو رونی در اتاق باز شد و اومدن ب نکهیگذشت تا ا یا قهیدق پنج
 دست آروشا رو گرفتم... رفتمیرسوندم به کنار تخت و همونجور که راه م
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 ...یشی_نگران نباش حتما خوب م

 ... امیتا ب ای :کوروش بمونآروشا

 توو بغلم...   یبپر یای دت بتا خو نمیشی...من پشت در اتاق عمل موونهی_کجا بدون تو دارم برم اخه د

که خودمم  شمیخوب م  عیها...انگار سر یا وونهیلبش و با خنده گفت:د ینشست رو یبزرگ   لبخند
 بلند شم بپرم بغلت...

 دارم ازت گفته باشم... یانتظار نیبه من ربط نداره...من همچ گهی_حاال د

....پرستارا با آروشا رفتن توو آسانسور تا برن طبقه باال و ما سه تا  دیخند  زیر  زینثارم کرد و ر یا وونهید
 .... میباال و زودتر از خودمونو به پشت در اتاق عمل رسوند میاز پله ها رفت  عیهم سر

رفت جلو و   نی...شاهستادنیبهشون گفت و اونا وا یزی چ هی نیبرن داخل شاه خواستنیم یوقت
...مائده هم آروشا رو بغل کرد و  دمی گوشش گفت که من نفهم  ری ز یزیچ هیو  دی آروشا رو بوس یشونیپ

 ...منم جلو نرفتم و فقط با لبخند نگاش کردم....یش یدفعه بهش گفت خوب م نیواسه هزارم

  یق یو مائده کنار اومدن؛پرستارا اروشا رو بردن داخل و در اتاق رو بستن...نفس عم نیشاه  نکهیا بعد
 نشستم...  واریر دکنا یها  یصندل یو رو دمیکش
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 شونه ام... ی کنارم نشست و دستشو گذاشت رو نیشاه

 ؟؟ ی:نگران ن یشاه

 ... یل ی_اره خ

 حتما... شهیاز اروپا اومدن...کارشون خوبه..خوب م  شی پزشک  میدکتره و ت نی:نگران نباش..ان یشاه

 _خداکنه.. 
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 برات...  رمی بگ یچ چیراحت...ساندو التی :خن یشاه

 ... یزیچ  خورمی_نم

 ..یخوری م ی:اع کوروش لوس نشو..بگو چن یشاه

 ... ری بگ نیخوریخودتون م  ی_هرچ

 ؟؟یدوس دار ی:کباب ترک ن یشاه

 _اره...

 :پس حله...ن یشاه

 ...مشغول شد شیروبرو نشست و با گوش  ی...مائده هم صندلنییهم بلند شد و از پله ها رفت پا بعد

 ________________________________ 

هفت ساعته که رفتن  کیدادم...نزد هیتک واریبه در اتاق عمل انداختم و سرمو به د ینگاه  یکالفگ با
 ....میسئوال بپرس هیحداقل  میکه بتون  سیازشون ن یاون داخل و خبر

 پس.. انی:اه چرا نم مائده

 ...کشهیها...عمله طول مدرست کنن  یقطعه از اسباب باز هی س ی:قرار نن یشاه

 ... نجایا مید ی:هوووووف پوک مائده

 ...کمی هوا بخور  ن یی:پاشو برو پا ن یشاه

 ..نیخوای نم  یزی :باش..چمائده

 _نه..

 :پس فعال...مائده

 نیشدم...ا رهیو به در اتاق عمل خ   دمیکش یرفت...نفس راحت   عیرو برداشت و سر  فشیهم ک بعد
 ...رونیفرستادش ب  نیکرد..خوب شد شاه وونمونیغر زد د نقدریدختر ا
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بلند   عیسر  نی...من و شاه رونیدر اتاق عمل باز شد و دوتا پرستار اومدن ب نکهی گذشت تا ا یساعت هی
 سمتشون... میو رفت میشد

 رفتن...  عیگفت و اوناهم جواب دادن و سر  یزی چ یبه ترک نیشاه

 شد؟؟ی_چ

 ...دهیم  حی براتون توض ادیاالن دکتر م گهی:من یشاه

پرستار   هی که با  یگذشت تا باالخره دکتر در حال یا قهی..ده دقمیستادیتکون دادم و همونجا وا یسر
 ...رونیاومد ب  کردیصحبت م 

خسته  نی که بااون پرستاره تموم شد برگشت سمت ما و با لبخند سر تکون داد...من و شاه حرفاش
 آروشا چطوره...  تیتا بگه وضع میو منتظر موند میبهش گفت  یدینباش 

 بهتر بود...  نیو ا شدمیمتوجه حرفاش م کردی صحبت م یس یچون به انگل دکتره

 مین یکه بب ادی بهوش ب ضیمر  میتظر باش من دیرفت..االن با  شیخوب پ  یبود ول ی:عمل سختدکتر 
 نه... ایجواب داده 
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گفتم و همون لحظه در باز شد و    یزد و رفت...توو دلم خداروشکر نیبه شونه شاه یهم ضربه ا بعد
اتاق و به   هی...بردنش توو میبهش انداختم و دنبال تختش رفت  ی...بالبخند نگاهرونی آروشا رو آوردن ب

 داخل... میما اجازه ندادن که بر

 خونه؟؟ می:کوروش برن یشاه

 تو برو.. مونمی_نه من م

 ...میگردیصبح برم میبر ایداخل..ب  یکه بر زارنی :چرا خب...نمن یشاه
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 توو خونه... ارم ی...طاقت نم ادی تا بهوش ب نمی شیم نجای_نه هم

 ؟یالزم ندار یزی..چی:باش پس هرجور راحت ن یشاه

 ... یمرس_نه 

 :پس فعال خدافظ...ن یشاه

 _خدافظ...

توو عکس ها   کمیدر آوردم و   مویها نشستم...گوش ی صندل  یرفت و منم پشت در اتاق رو  نیشاه
 ...بودن شمیکاش پ   کردم ی بدجور تنگ شده بود و آرزو م انای..دلم واسه مامان و کگشتم

  دهیخر نجایاز ا روزی شماره رو تازه د نی...انمی مخاطب ستیرفتم توو ل  دیاطرافم نگاه کردم و با ترد به
بوق...دو  هیرو لمس کردم و منتظر موندم تا جواب بده... انای...شماره کشناختشینم یبودم کس

دادم و   قورت...آب دهنمو دیچ یتوو گوشم پ انایبله گفتن ک یبوق..بوق سوم کامل نشده بود که صدا
 آروم گفتم

 _سالم..

 گفت:کوروشششششش... غی با ج انایک دقعهیسکوت شد و  یا قهیدق چند

 _جانم؟؟ 

 ...یاز دلتنگ شهیم وونهی...مامان داره دی...چرا فرار کردیی:داداش کجاانا یک

 آروشا رو ول کنم... تونمینم  یجان منم دلم تنگ شده ول انای_ک

که ما بدون تو   یگی...تو اصال با خودت نم یدختر من و مامانو ول کرد هیتو بخاطر  یعنی:کوروش انا یک
 ... میکن کاری چ دیبا

 ..خودم  شیپ  ارمتونیزود م  یل یخ دمی_شرمندتونم...قول م

 اون قاتل؟؟  ش یپ یعن یخودت  شی :پانا یک

 ... یفهمیم  ی...خودت اگه چند وقت باهاش باش_آروشا عوض شده 
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دختر رو به   هی یباشه که چجور ادت یفقط کوروش  مشیبشناس  یحت  و نمی اونو بب میخوای:ما نمانا یک
 یا یکه چند روزه چشمش به در مونده تا ب  یزن ن یا یول  ستمی..من مهم نیداد حی مادرت ترج

 داداش خدافظ...  یبه من چه خوشبخت بش  الی خیمادرته..اصال ب 

 ...قطع کرد  ویاجازه حرف زدن به من بده گوش نکهیهم بدون ا بعد
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هم خوبترم    انایک نیخوب بود اخه ا یل یتکون دادم...حال خودم خ ینگاه کردم و سر یبهت به گوش با
 ..خودم  شی پ  ارمی رو ب انایو هرجور شده مامان و ک رمی بگ  نجایخونه ا هیزودتر   دیکرد...هووووف...با

  9ساعت یکای سرگرم کردم...نزد ی راه رفتم و خودمو با خوردن خوراک مارستانیصبح توو راهرو ب تا
 ...ششیبرم پ تونمیاز پرستارا بهم گفت آروشا بهوش اومده و م  یکی صبح بود که 

صبحونه گرفتم و رفتم اتاق آروشا...چشماش بسته بود و   مارستانیرفتم از سوپرمارکت کنار ب خوشحال
 دنیچشماش رو باز کرد...با د دفعهیوابه...آروم در اتاق رو بستم و رفتم سمت تختش که فک کردم خ

 زد و آروم گفت سالم...   یمن لبخند

 ؟؟ی_سالم عشق من..بهتر

 :خوبم... آروشا

توو دهنش و چند قطره اشک از چشماش افتاد....نگران رفتم سمتش و با   د یهم لباش رو کش بعد
  زمینداره عز یب یقربونت برم...عمل جواب نداده آره..ع ی کن یم هی...چرا گرشدهی گفتم:آروشا چ  ینگران

 رو از د..  دتیام

 دهنم و گفت  یکه آروشا دستش رو گذاشت رو زدمیداشتم حرف م همونطور

...درد توو  کنمی...کوروش من االن پاهامو حس م هیکام از سر خوشحال :چخبرته کوروش...اشآروشا
 پام رو تکون بدم... یانگشت ها تونمی...کوروش من مکنمی پاهامو حس م
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 ؟؟ یگی_ر..راس م 

 :اوهوم... آروشا

کنار   زیم یصبحونه رو گذاشتم رو  کی..پالستدم یرو بوس   شیشون یزده آروم بغلش کردم و پ جانیه
  مییبدو میهنوز...پاشو بر ی...چرا توو اون تخت نشستگهیگفتم:پس پاشو د یتخت و با خوشحال 

 باهم..

 برم تا بتونم راه برم... یوتراپ یزیچندجلسه ف دی..من با ار یدرن  یو گفت:کوروش ُخل باز دیخند

  میصبحونه بخور  ایخب اشکال نداره ب  ی...ولای گیگفتم:اع راس م زونیآو افهیو با ق دیبادم خواب  دفعهی
 ..ومدنیتا اون دوتا خل و چل ن 

 :باش..آروشا

 یو خودمم رو زی م یرو  دمیرو چ ل یگذاشتم کنار تختش...وسا زی م هیتخت آروشا رو باال آوردم و  کمی
و خنده   یلقمه واسه آروشا...با شوخ هیو  کردمیلقمه واسه خودم درست م هینشستم...  یصندل

 رو جمع کردم... لیو بعد وسا میصبحونه رو خورد

غر  گهی که سر همد یو مائده درحال  ن یدر باز شد و شاه دفعهیصحبت با آروشا بودم که  مشغول
 اومدن داخل...  زدنیم

رو   نی گذاشت و رفت طرف آروشا...همونطور که جواب شاه زیم یبود رو رو دهیکه خر یگل مائده
 ..خچالیکه دستش بود رو گذاشت توو  ییها وهیو کمپوت و م دیصورت آروشا رو بوس دادیم
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 ... نیدر حال جنگ نیومدی:چتونه شما دوتا هنوز نآروشا

 ؟؟ یتو حرص نخور...چخبرا..خوب زمی عز  یچی :همائده
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 .. می:عالآروشا

 :چه خوب... مائده

و  مینشست یساعت  هیحال آروشا شد... دنیمن نشست و مشغول پرس هیکنار هیاومد صندل نیشاه
با لبخند رفت   شونیک یپرستار اومدن داخل... هیدر اتاق باز شد و دوتا دکتر و  نکهیتا ا میزد حرف

 ؟؟یسمت آروشا و گفت:درد دار

 ..کمی :آروشا

 ...شهیمسکن فعال رفع م هینداره اونم با  بی:خب ع دکتر 

 ن؟؟ یهم برگشت سمت ما و گفت:شما دوستانش هست بعد

همسرشه ما دوتا از   شونیابرو باال انداخت و دستش رو گرفت سمت من و گفت:ا طنتی با ش  مائده
 ... میدوستاشون

بهم زد...دکتره از حرکات ما خنده اش  یباز کردم و واسه آروشا چشمک زدم که مشت آروم  شموین
 ؟ ی...آقانجاسیگرفت و گفت:چه خوب که همسرتون ا

 _کوروش هستم..

 ه؟یرانی..اهی:کوروش اسم قشنگدکتر 

 _بله..

راه نرفته توان  یبره چون چند وقت  یوتراپیزیدو ماه ف دی:اها خب اقا کوروش همسرتون بادکتر 
 یو ورزش ها  ی...توان بخشسی ن ینگران  یجا شه یدرمان م یوتراپیزینداره...توو ف  شی جسم

 راه بره... تونهیخوب م  یلیمخصوص که انجام بده خ

 ...دهی _ممنون حتما انجام م

 ... نیکارتون رو شروع کن یسلی:خب خوبه...دکتر ودکتر 
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آروشا رو فشار داد و  یتکون داد و انگشت شصت پا  یکه کنارش بود سر ی دکتر جوون اون
 ن؟ یکن یحس م  یزی گفت:چ

 انگار خواب رفته.. هیجور ه یپاهام   ی:بله ولآروشا

 ..هی:عادیسل یو دکتر

انجام داد و بعد توو برگه   گهیگفت...چند تا حرکت د یوم تکون داد که آروشا آخهم پاهاش رو آر بعد
خوبه و طبق گفته شما به  تشونیدکتره گفت:وضع  یک یکرد و رو به اون  ادداشتی یزیاش چ

 داره... ازین  یوتراپیزیف

...فردا  نیو بهتره بخواب  زنهیمسکن توو ِسُرمتون م هی..پرستار گهید سین  یبحث ی:خب پس جادکتر 
 گهیچند وقته د هی...نیرو شروع کن یوتراپ یزی جلسات ف گهیو از دو روز د نیبر مارستانیاز ب نیتونیم

 ..ن یش یراحت م گهید نی رو تحمل کن  لچریهم و

 دکتر..  یممنون آقا  یل ی:خآروشا

کرد و بعد   قیسرم تزرمسکن به  هی...پرستاره رونی رفتن ب  یسلیزد و بعد همراه دکتر و یلبخند دکتره
 ... رونی گفت و از اتاق رفت ب نیبه شاه  یزیچ

 ن؟؟ی شاه نیگفت ا ی_چ

 گفت وقت مالقات تمومه...  یچ ی:هن یشاه

 _اها...
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 ...مونمیآروشا م شی استراحت کنه من پ کمی کوروش  نی :بچه ها شما برمائده

 ..مونم ی_نه من م
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 ... یدینخواب شبیمعلوم د افتمی...از قیینجایا روزی:کوروش لج نکن از دن یشاه

 ..ای ب ی:آره کوروش برو شب اگه دوست داشت آروشا

 خونه...  مشیببر کننی که مرخصش م نیای:نه بابا بزار بره استراحت کنه فردا صبح ب مائده

 ندارم... ی_باش پس حرف 

 شرکت ها...  یایب  دیکه از فردا با م ی:پس پاشو برن یشاه

 _شرکت چرا؟؟ 

 ...گهی:واسه کار دن یشاه

 _واقعا؟!

 :اره.. ن یشاه

 ...ارمیزنگ بزن ب  نیالزم داشت یزیپس..مائده غذاشو حتما بخوره اگه هم چ می_ممنون...بر

 راحت...  التی :باش خمائده

 ... دمیرو بوس  شیشونی طرف آروشا و پ رفتم

 ... زمی_مراقب خودت باش عز

 :باش...آروشا

 راه افتاد...  نیو شاه میشد  نی...سوار ماشرون یب  میاومد مارستانی و از ب  میکرد یخدافظ

 .. نی_شاه

 :بله؟؟ ن یشاه

 بدم؟؟  دیخونه اجاره کنم چقد پول با هی نجای_من بخوام ا

 کار؟؟ یچ یخوای:گرونه...حاال خونه من یشاه
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 ... نجایا ارمی مامانم و خواهرمو ب خوامی_م

 خونه خودمون؟؟!!! شونی اری :خب چرا نمن یشاه

که   نجایا ارمشونی ب خوامیباهاش مشکل دارن...م کمی  نیبوده واسه هم یآروشا ک  دوننی_اونا م
 خونه جدا باشن بهتره... هی یرو بشناسن ول  یواقع یآروشا

 پولشو بده... یواستهروقت خ کنمی خونه خوب برات جور م هی:خب من ن یشاه

 ...خوادی _نه بابا نم

 ...رم ی گیکه منم اگه الزمم شد از آروشا م می:تعارف ندارن یشاه

 بگم...هوووف.. ی_چ

 شون؟؟ یاریب یخوای م یفقط چجور کنمیم  فیمن فردا خونه رو برات رد یچ ی:هن یشاه

 هنوز...  دونمی_نم

 برات دارم...  شنهادیپ هی:ن یشاه

 ؟؟ ی_چ

 ..نطرف یرد کنه ا یرو قاچاق  نایبهش بگم مامانت ا تونمیم رانهی:من بابام هنوز ان یشاه

 ... انیب  یبفهمن قراره قاچاق نکهیچه برسه به ا گهید ان یب  شنینم یراض شمی نطوری_نه بابا اونا هم 

سرشون  ییراحت بال التمی...خنطرفیبدزدتشون و بفرسته ا تونهی:نگران نباش...بابام م ن یشاه
 . ..ادینم

 ...شمیم  وونهیمن د فتهی ب  انایک  ایصورت مامانم  یخط رو هی ؟؟اگهی_مطمئن 

 راحت...بابام کارشو بلده... التی :خن یشاه

 ... ننیبب یب یآس  خوامیتکون دادم و گفتم:باش پس بهش بگو فقط بگو که نم یسر دیترد با

 :باش.. ن یشاه
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 ..._ممنون 

 ها نگاه کردم...  ابونیو توو سکوت به خ  مینگفت یزیچ گهید
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  ویو گوش  دمیکش یق یبه دور و برم نگاه کردم....نفس عم  جیو گ دمیاز خواب پر لمیزنگ موبا یصدا با
 تماس رو وصل کردم و گفتم هینگاه کنم ک نکهیبرداشتم...بدون ا

 _بله؟

 :کوروششششششششششش...مائده

 از گوشم فاصله دادم و با تعجب گفتم:چته؟؟ کمی ویگوش

 ن یدیجواب نم چکدومتونیه زنمی زنگ م  یکه هرچ نییکجا  نی :تو و شاهمائده

 ...دونمیرو نم نی_من که خواب بودم شاه

 ... کننیدارن آروشا رو مرخص م مارستانی ب  ای:باش پاشو بمائده

 ... فتمی_باش االن راه م

 .خدافظ.. حتما..  اری:لباس واسه آروشا بمائده

 _خدافظ.. 

رو مرتب کردم و بعد شستن صورتم رفتم  یبه بدنم دادم...روتخت   یو کشش زی م یگذاشتم رو ویگوش
برداشتم و   کیکوچ فیک هیو موهامو مرتب کردم... دمی پوش راهنمی پالتو و شلوار با پ هیسمت کمد...

 کاپشن و شلوار گذاشتم داخلش... هی
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بود و اطرافش پر بود از   دهیخواب  ونیزیتلو  یمبل جلو ی رو  نی...شاهرونیرو برداشتم و رفتم ب فیک
نداشت...دوباره محکمتر تکونش   دهی...رفتم طرفش و آروم تکونش دادم...فایپوست تخمه و خوراک 

 دادم که آروم چشماش رو باز کرد و گفت:هوم...

 ...مارستانیب می بر دیبا  نی_پاشو شاه

 گه ساعت چنده؟!!!:من یشاه

 پاشو.. می_ساعت ده و ن

 ... امیروشن کن تا ب نوی:باش برو ماشن یشاه

 ... ای_زود ب 

 :باش... ن یشاه

برداشتم و رفتم   یدیرو از جا کل چیی جفت کفش هم واسه آروشا برداشتم..سو هی رو پام کردم و   کفشام
پارک کردم و نشستم تا  بونا ی...کنار خ رونی بردمش ب نگیرو روشن کردم و از پارک   نی...ماشرونیب
برام   آروشا دن یخب د یفرمون و بخوابم ول  یسرمو بزارم رو خواستیو دلم م ومدی..هنوز خوابم مادیب

 بود.... یمهمتر از همه چ 

 نشست داخل...   نیباز شد و شاه  نیدر ماش نکهیچشمام رو بستم تا ا یا قهیدق چند

 ..کن.  یخودت رانندگ  ا ی ب  ی_چرا اونجا نشست

 ..:نه بابا خودت برون. ن یشاه

 _باش..

 گاز و راه افتادم... یرو روشن کردم و بعد بستن کمربندم پامو گذاشتم رو  نیماش

 

#part212 

 



 زده  خیعشق 

366 
 

 ..بهم  دهی:به بابام گفتم...گفت خبر من یشاه

 _ممنون...

 بهم بگو.. یهرکدومو خواست نیفردا برو بب  ای :خواهش..دوتا هم خونه سراغ دارم امروز ن یشاه

 زحمتت دادم...  یل ی..خی_باش مرس

تو آروشا   هی که آروشا دوسش داره و آروشا دوست منه...مطمئنن خوشحال یهست ی:نه تو کس ن یشاه
 ...کنه ی رو هم خوشحال م

 ...گهی_در هرحال ممنون د

 ....کنمی:خواهش م ن یشاه

 ...میو توو حال خودمون بود مینگفت یزیچ گهید مارستانیبه ب  دنیرس تا

رو انجام بده و منم  یحسابدار  یرفت کارا نی...شاهمیشد ادهی پارک کردم و پ اطیرو توو ح   نیماش
 رفتم سمت اتاق آروشا...در زدم و رفتم داخل...آروشا خواب بود و مائده هم توو اتاق نبود... 

 تخت...  یرو  رو گذاشتم  فیو ک دمیرو بوس شی شونیرفتم سمت آروشا و پ ومآر 

 ...آروشا نگهم داشت یکه صدا رونی از اتاق برم ب اومدم

 !!؟یداری_تو ب

 ..شدم  داری:االن بآروشا

 زم؟ یعز ی_باش...خوب 

 :خوبم.. آروشا

 ...یکمک کنه لباسات رو بپوش  ادیکنم ب دای...برم مائده رو پگهی_پاشو د

 گه؟؟ید میری :مآروشا

 _بلله...
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 :چه خوب... آروشا

 ...امیاالن م نی_اوهوم بش

کرد و با   یمن اخم  دنیکه مائده خودش اومد داخل...با د اطی و خواستم برم توو ح رونیاتاق رفتم ب  از
 غرغر اومد سمتم...

 .. نییمعلومه شماها کجا چی:همائده

 برو کمک لباساشو بپوشه...  ای...بمی_خواب بود

 کجاس؟؟  نی:باش شاهمائده

 .. ی_رفته حسابدار

 :آها... مائده

  ستی...بان یگرفتم و پشت در اتاق نشستم تا ب لچریو ه یرفت داخل اتاق و منم رفتم از پرستار  مائده
 برگشت و کنارم نشست... یهم با برگه مرخص نیگذشت که شاه یا قهیدق

 ...ادی:پسر بدجور خوابم من یشاه

 ...گهید نه یهم ونیزی تلو یپا ین یشی_تا نصف شب م 

 فک نکنم امروزم بتونم برم شرکت...  شمیم هوشی:هووم...االن دارم ب ن یشاه

 ...گهی_از فردا برو د

 :اوهوم... ن یشاه

 .... رونیموقع در باز شد و مائده اومد ب  همون
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 :آماده اس... مائده

 ...زل زده بود تخت نشسته بود و به دستاش یرفتم توو اتاق...حاضر و آماده رو  لچریشدم و با و بلند

 عشقم؟  می_بر

 ...میزد و گفت:بر یمن لبخند دنی باال آورد و با د سرشو

  میکه مونده بود رو برداشتم و رفت ییها یخوراک  کی...پالستلچری و یکردم و گذاشتمش رو بغلش
...آروشا رو  می رفت...ما هم آروم پشت سرش رفت  عیازم گرفت و خودش سر نیشاه   کوی...پالسترونیب

و از  میداد لیرو تحو ی....برگه مرخصمارستانیرو برگردوندم ب  لچریو و  نیگذاشتم داخل ماش
 ...م یرفت  رونیب  مارستانیب

 م؟؟ ی:خب بچه ها کجا برن یشاه

 :خب معلومه خونه....مائده

 ...میناهار بخور هیرستوران  مینر یعنی:ن یشاه

که  یحموم...رستوران بمونه واسه وقت میبر دیبا میفتگر مارستانیب  ی:نه بابا من و آروشا بومائده
 آروشا کامال خوب بشه....

 خونه...  می:آره منم با مائده موافقم برآروشا

 ؟؟ یگیم ی :کوروش تو چن یشاه

 نداره واسم.... ی_تابع جمعم...فرق 

 خونه...  میبر دی:پس بان یشاه

راه  یگذاشت و با مسخره باز یکرد....آهنگ شاد شتریهم دنده رو عوض کرد و سرعتش رو ب  بعد
 گرفت...  شیخونه رو پ
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آروشا که توو   لچریرفتم داخل و و عی...سرمیشد ادهی رو پارک کرد و همه پ  نیدر خونه ماش یجلو
  میو رفت  لچریو یمش رو...آروشا رو بغل کردم و آروم گذاشتنیبود رو برداشتم و رفتم کنار ماش  اطیح

 داخل....

 ...بود رو برداشت و رفت خونه خودش  نجایا نگی که توو پارک نشیماش چییکرد و سو یخدافظ مائده

 خسته شده بودم... مارستانیاز ب ی:واآروشا

 ...گهیر ی_خب االن که خونه ا

 ...یبا خورمیبخوابم ناهار نم  رمی :بچه ها من من یشاه

 خواست به تو ناهار بده..  ی:حاال ک آروشا

 گفت و با خنده رفت توو اتاقش و در رو بست... ییبرو بابا نیشاه

 م؟یکن  کاری_خب آروشا خانوم ما چ

 کمکم کنه.... ادیبمونم تا مائده ب دیبا  یبرم حموم ول خوامی :مآروشا

 ... برمتیابروهام رو باال انداختم و گفتم:خودم م طنتی ش با

 به شکمم...  زد  یو ضربه آروم دیخند

 ...میبخور  اری ب یزیچ  هیمنو ببر توو اتاق و   اریدر ن  ی:ُخل بازآروشا

 ؟؟یندار یا گهی_اوه دستور د

 :نه عشقم.. آروشا

 _پررو... 

توو اتاق رو براش   ونیزیخنده آروشا رو بردم توو اتاق و کمکش کردم لباس راحت تنش کنه...تلو با
 بردارم...   یخوراک روشن کردم و خودمم رفتم توو آشپزخونه تا
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 هفته بعد( هی)

                         آروشا

...از امروز به میرو شروع به راه رفتن کرد ادهیو توو پ  میاومد رونیب  یوتراپ یزی ف کین یکوروش از کل با
  یواسم خوشحال کننده بود...باالخره از اون صندل یل یخ  نیبا عصا راه برم و ا تونستمیگفته دکتر م

 چرخدار راحت شد... 

 با اون عصاها؟؟   یشینم  تی :اذکوروش

 خوبه..   یلیهمه مدت خ نی_نه بعد ا

تا چند ماه طول بکشه   کردنیزود جون به پاهات برگشته...اونا فک م  یلیکه خ  گفتی:دکتره مکوروش
 کنار.... یهم بزار عصا ها رو نیا یتونیم گهیبا چند جلسه د یول

 زودتر تموم شه... خوادیدلم م یلی ...خدمی_اره خب من اون ورزش ها رو توو خونه هم انجام م 

 صبر کن تمومه... گهیهفته د هی:کوروش

 _اوهوم..

 خونه؟  یری خودت م  رمی برات بگ یتاکس هی:آروش من کوروش

 ؟؟یری _تو کجا م

تا شب   انای گفت مامانم و ک  نیکنم بعدشم برم خونه ام رو مرتب کنم شاه دیخر کمی:من برم کوروش
 ... رسنیم

 _اها خوش بگذره پس...

 ...یدعواس نه خوشگذرون نمونی :مطمئن باش تا چند وقت بکوروش
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 ...گهیبازم خوبه د ین یب یبعد چند وقت خانوادت رو م  ی_حاال هرچ 

 ما...  شی پ یایزود م یل یمطمئن باش تو هم خ زمی :آره عزکوروش

 _خداکنه... 

 یبرام گرفت...کمکم کرد سوار بشم و خودش پول تاکس  یتاکس هیصورتم زد و با خنده  یرو یا بوسه
 رو حساب کرد.... 

 باشه... ایرانیهس که واسه ا یفروشگاه نجای:آروشا اکوروش

 ...گنیم قیشرکت هس...بپرس آدرسشو بهت دق  کینزد ی کی_اره 

 ادهیکه کمکت کنه پ نیی پا ادیب   نیشاه زنمی:باش پس مراقب خودت باش منم االن زنگ مکوروش
 ... یش

 _باش فعال..

 :خدافظ...کوروش

در  یبه خونه...جلو میدیتا رس دیطول کش یا قهیدق  ستیرو بست و راننده راه افتاد...ب نی ماش در
 ... ادیبره زنگ خونه رو بزنه تا اون بگفتم  یبه راننده تاکس  نینبود و بخاطر هم  نیاز شاه یخونه خبر

 ادهی کمکم کرد پ یو با خنده و مسخره باز نییاومد پا  ن،مائدهیشاه  یبعد به جا قهیدق دو
 شم...عصاها رو برداشتم و راننده رفت... 

 کجاس؟؟  نی_شاه

 بودم که کوروش زنگ زد.... نجای:رفته شرکت..من امائده

 _اها...

تخت برداشتم و   یرو از رو میداخل خونه و خودم رفتم اتاق و لباسام رو عوض کردم...گوش میرفت باهم
 ... رونیو از اتاق رفتم ب دمیام دادم که رس یبه کوروش پ
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 برداشتم تا بخورم... بیس هیمبل نشستم و  یرو

 _چخبرا مائده؟؟ 

 ...خی از همه جا...قهوه م خبرمی..ب یچی :همائده

  الیخیب  اروی دید یزنگ...مائده وقت  یدستش رو گذاشت رو یکیحرفش تموم نشده بود که  هنوز
 ...نهیو با تعجب گفت:شاه فونی طرف آ دییدو شهینم

با سرعت اومد داخل   نیبعد شاه قهیرو باز کرد...چند دق یرو باز کرد و خودش رفت در ورود در
 ...زدیخونه...صورتش قرمز شده بود و نفس نفس م

 ...هیا افهیچه ق نیا ن ی:چته شاهدهمائ

 ...نکنه واسه کوروش اتفاق افتاده..خت یر یبا اضطراب به من نگاه کرد که دلم هر نیشاه

 شده؟؟  شیزی _کوروش چ

...نفس حبس شده ام رو دادم  نشست  نیزم یرو به نشونه نه تکون داد و آروم سر خورد و رو  سرش
 ...میدق کرد گهیو گفتم:خب پس بگو چته د رونی و ب

 ..می:بدبخت شدن یشاه

 خب...  شدهی:چمائده

 ... نطرفیفرستاده بودشون ا یمامان و خواهر کوروش که بابا با کشت نی:ان یشاه

 _خب؟ 

 غرق شده... یرو بست و آروم گفت:کشت   چشماش

 اصالح کنه...حرفشو  نیحرفش خشک شدم...به گوشام شک کردم و فقط منتظر بودم شاه با
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 ...میبه کوروش بگ یخشک شده من و مائده نگاه کرد و آروم گفت:حاال چجور افهی به ق نیشاه

 گه؟؟ید یکن ی م یشوخ   نی_شاه

 :نه..ن یشاه

 هفته اس منتظر خانوادشه...  هیکوروش... چاره ی...ب ییییی:وامائده

غرق شده  یکشت نی گفتم:شاه  دیترسیم یکه بدنم از شدت نگران یدهنمو قورت دادم و در حال آب
 نجاتشون داده باشه... یک ی یعن یاونا زنده باشن  دی...شادیشا

  خواستنی..اونا اگه خودشونم م ری بزرگ ش یبشکه ها نی :آروشا بابام اونا رو گذاشته بود توو ان یشاه
که آدم توو اون    دونستینم یشتبه جز ناخدا ک چکسی ...هشدینجاتشون بده نم یکس  ای شنا کنن 

 بشکه ها هس که اون خودشم مرده...

 به کوروش بگم... یبه صورتم زدم و گفتم:خاک توو سرم...حاال چ   یآروم ضربه

 یا گهید زهی و به جز سکوت چ  میگوشه خونه نشست ه یو مائده هرکدوم  نیمن و شاه  یساعت چند
 ...کردیام م وونهیخبر داشت د ن یا دنیبا شن شهیکوروش داغون م نکهی..فکر اوجود نداشت  نمونیب

 گهیحال د هیحوصله نداشت بلند بشه برقا رو روشن کنه...توو  یحت  یشده بود و کس کیتار خونه
 ...میدیهرسه تامون با ترس از جا پر میزنگ گوش یکه با صدا میبود

 ...دیکردم رنگم پر  شماره کوروش حس دنیآوردم و با د رون ی ب بمی از ج مویگوش

 _کوروشه...

 ...میبهش بگ  دی...بانجایا ادی :جواب بده بگو بمائده

 :آره آروشا جواب بده...ن یشاه

 و تماس رو وصل کردم...  دمیکش یق یعم  نفس
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 دهنمو قورت دادم و آروم گفتم:  آب

 _بله؟؟ 

 ؟؟ یخوب زمی :سالم عزکوروش

 ؟؟ یتو خوب  ی_مرس

 شده؟؟صدات گرفته... یزیچ  نی:خوبم...سوکوروش

 _نه خواب بودم.. 

کجا   نای...اگه خونه اس ازش بپرس مامانم ادهیجواب نم زنمیزنگ م  نیمن به شاه نی:آها سوکوروش
 ... دنیرسیم دیموندن پس تا االن با

 نجا؟ یا یای سر ب  هی یتون ی..فقط کوروش مپرسمی_اوم باشه م

 :چرا؟؟ کوروش

 ات...دارم باه ی_کار مهم

 ..شدهیبگو چ  یکنینگرانم م یدار نی:سوکوروش

 ... ایمهمه...لطفا ب  یلیباهات حرف بزنم خ  دیبا  یموضوع  هی_راجب 

 .. رسنیم نای:اخه االن مامانم اکوروش

 ...یری زود م  ای_حاال تو ب

 ...ام یسکوت کرد و بعد گفت:باش االن م یا قهیدق چند

 _منتظرم... 

 قطع کردم و به اون دوتا که بهم زل زده بودن نگاه کردم...  ویگوش
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 ... رونیتو پاشو برو ب   نی_شاه

 :چرا؟؟ ن یشاه

 ...پاشو برو... زهی ری خونتو م  نجایرو بفهمه که هم انیو جر ادی :اخه خنگ اون بمائده

پشن و  از جاش بلند شد و بعد برداشتن کا دیما رو د یجد  یها افهی ق ینگاهمون کرد و وقت دیترد با
 ....رونی رفت ب  چشییسو

 منم برم؟؟  یخوای م نی:سومائده

 جون سالم به در ببرم...تو بمون...  یاحتمال  یاز اتفاق ها تونمیوضعم نم نی_نه من باا

 ...امیتوو اتاق اگه الزم شد م رمی..باش پس من م یگی:درست ممائده

 ..._باش 

و استرس افتاد به جونم   دفعهیزنگ خونه رو زدن... نکهی تاا میتوو همون حالتمون موند یساعت مین
و در رو    نی رفت توو اتاق شاه  عیبلند شد و رفت در رو باز کرد بعدشم سر عی هول شدم...مائده سر

 بست... 

 ..متعجب کوروش بود که اومد یباز شد و صدا یورود در

 ...کهی تار نقدریا نجای...چرا ایی:آروشا کجاکوروش

  یپارکت ها یبرق رو زد و سالن روشن شد...چشمش به من افتاد که گوشه سالن رو دیهم کل بعد
  دییدو عی انگار هول کرد که سر افمی ق دنی...با دکردمیسرد نشسته بودم و مثل ماتم زده ها نگاش م 

 گفت  یطرفمو با نگران 

 ... هیافیچه ق نی...اشدتی:آروشا چکوروش

 ..س ی ن یزی کردم و آروم گفتم:چ سی خشک شده ام رو با زبونم خ یلبا

  نجایو مثل عزادارا ا یکرد کی چخبره....خونه رو تار نجای:آروشا درست بهم بگو اکوروش
 ...گهید شدهیروح سرگردان نداره...بگو چ هیبا   یکه االن فرق چندان افتمی...قینشست
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که  هیاتفاق یهم سخته ول یلیسخته خ  دونمیخواهشا هول نکن..م یلو گمی کوروش بهت م نی_بب 
 اشتباه تو بوده... میدرصد بخاطر تصم۹۰ افتاده و 

 ...انهی شدهیچ  یگی:آروشا مکوروش

 شدم و گفتم  رهی نگرانش خ یو غم توو چشما یشرمندگ  با

 که مامانت و خواهرت داخلش بودن غرق شده...  ی_کشت

 اعتماد نداشت...  شییحس کردم خشک شد...انگار اونم به شنوا هیثان چند

 ؟؟ یگفت  ی:آروشا چکوروش

 _غم آخرت باشه...

طرف خودش و   دیام رو گرفت و کش قهی  تیحرفم اشک توو چشماش جمع شد...با عصبان  نیباا
 ...یکن یباهام م یدار یمزخرف یل ی خ هی:آروشا شوخدیغر

 ... کنمینم  یاز چشمم افتاد و با بغض گفتم:شوخ یاشک یچرا قطر دونمینم

لحظه   هی واریکه بخاطر برخورد کمرم با د واریبهم انداخت و بعد محکم پرتم کرد سمت د ینگاه  ناباور
 کننده بود...  وونهی نفسم رفت...دردش د

...خجالت  ین یبی م ایسرداد و گفت:خدا یک یستریاز جاش بلند شد و خنده ه تی با عصبان کوروش
 ... کشهینم

که نتونم نفس   یهم دوباره اومد سمتم و از گلوم گرفت و بلندم کرد...گلومو محکم فشار داد جور بعد
 بکشم..
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حالمو از خودت بد    یمزخرفت دار هیشوخ   نیمطمئن باش بخاطر ا یول  ی:آروشا درسته عشقمکوروش
 .. یییییتو روان یگیم  یچ ی فهمی....میکن یم

 ادی ز یل ی...زورش خشدی نم  یکردم دستشو از دور گردنم باز کنم ول یآوردم باال و سع  دستمو
 گفتم یجون یب  یهوا رو ببلعم با صدا کردمیم یبود...همونجور که سع

 ..گمی..می_بخ...بخدا راس م

 یمرگو جلو گهیکرد که د شتریبه خون نشسته نگام کرد و فشار دستش رو ب  یبا چشما کوروش
 ..دمیچشمام د

 ... یگیدروغ م ی....داریزنی زر م یکه دار گفتیو ناباورانه م دیکش  یبلند ادیفر

مائده دست کوروش شل شد و    غینمونده که واقعا خفه شم که با ج  یزیو چ رفت یم ی اهیس چشمام
 احمق... یشد وونهیطرف کوروش و با ترس گفت:مگه د دییو....مائده د نیافتادم زم

 ...نیا وونهی:شما ها دکوروش

 ... یبهت روان میدروغ بگ دی:چرا بامائده

 ..کنمی:من باور نم کوروش

 ...ای کنار ب قتیحق  نی..مرد باش و بااقتهی...چون حقیباور کن دی:بامائده

و توو   شمیساکت شد و بعد مائده رو زد کنار و اومد طرف من...آروم نشست پ  یا هیچند ثان  کوروش
 چشمام زل زد و با بغض گفت:راسته؟؟

دستش رو برد باال و محکم کوبوند به صورتم که  هیثان هی...توو د یتکون دادم که اشکاش چک  یسر
 و سرم محکم خورد به پارکت ها... نیپرت شدم زم 
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....کوروش  نیبلند شد و هولش داد که اونم افتاد زم عیطرفم که کوروش سر  دیی زد و دو  یغ یج مائده
 دردناکم بلند شد...  ادیفر یبه شکمم زد که صدا یلگد محکم 

....بخاطر  ییییییتِو لعنت  ری شده و همش تقص دهیبه گند کش میتِو آروشا...زندگ  ری :همش تقصکوروش
 ...خدددداااااا...ستننننننین گهید انایو کمامانم یعشِق لعنت نیا

صدا فقط به   یو ب ختیریمحابا م ی...اشکام بکردی اش قلبم رو مچاله م دهیپربغض و رنج  لحن
 ... کردمی کوروش نگاه م

 ..نمتی بب  خوامینم گهیبهم انداخت و گفت:د  یاز نفرت زی لبر نگاه

طرفم که دستم رو آوردم باال و با درد  ادی ...مائده بلند شد برونیو از خونه رفت ب  دییهم دو بعد
 ...ادیسرش ن  یی...توروخدا برو دنبال کوروش بالسین میزی گفتم:من چ

 :اما آروشا.. مائده

 برو مراقبش باش..  کنم ی_مائده خواهش م 

رو برداشت و رفت   نشیماش چییسو عیتکون داد و سر یسر هینگاهم کرد و بعد چند ثان دیترد با
 ...رونیب

از شدت درد درست نفس بکشم...به زحمت خودمو   تونستمیو نم  کردیم به شدت درد مو شکم  کمرم
 رو گرفتم...بعد چند تا بوق جواب داد...  نیسمت تلفن و شماره شاه دمیکش

 .. نی _ش...شاه

 ..:الو آروشا چته ن یشاه

 خونه...   ای_ب

 آروشا... شدهی:چن یشاه

 خونه..   ای_حالم بده ب

 :اومدم اومدم...ن یشاه
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  کردمیم  یسع قیعم یو با نفس ها دمیسرد دراز کش ن یزم  ی...رونیقطع کردم و انداختم زم ویگوش
 که حالم خوب بشه... 

اومد داخل...چون پشت مبل افتاده بودم توو   نیچقدر گذشته بود که در باز شد و شاه دونمینم
 نبودم...  دشید

 ... یییی:آروشا...آروش کجان یشاه

 ...نطرفمیا نی_شاه

 و کنارم نشست...  نطرفیا دییدو نکهیگذشت تا ا یا هیثان چند

 ...هیچه وضع نی...اشدهی:آروشا چ ن یشاه

 _درد دارم... 

 خب...  شدهی:چن یشاه

 درد دارررم...  نی_شاه

 ...تکون نخور تو... ادیآمبوالنس ب زنمی:باشه باش صبر کن االن زنگ من یشاه

 رو در آورد و شروع به شماره گرفتن کرد...آدرس خونه رو بهشون داد و قطع کرد...   شیهم گوش بعد

 ...گهی:آروشا بگو چته دن یشاه

 ...گمی_بعدا م

زنگ   نکهیگذشت تا ا یساعت می...ننشد  یاز دردم کم کنم ول کمی  ینجوریکردم ا ی بستم و سع چشمامو
  ی بعد با دوتا مرد که لباس پزشک قهیند دقبلند شد رفت در رو باز کرد و چ ع یسر نیرو زدن...شاه 

 تنشون بود اومدن داخل...

 

#part219 



 زده  خیعشق 

380 
 

 

 )دو روز بعد( 

  امامویتخت...دو روزه که کوروش نه جواب زنگ و پ یخاموش کردم و انداختم رو   ویگوش یناراحت با
..مگه من گفتم که هیماجرا چ  نیمن توو ا ریتقص دونمی...واقعا نم نمشیبب  دهیو نه اجازه م دهیم

 ..هوووف.. نطرفیا ارهی ب  یخانوادش رو قاچاق

  یلیآروم و خ یلیچون اولشه خ یراه برم ول  تونستمیم گهی...درونی شدم و آروم از اتاق رفتم ب بلند
 ... خوردیم ینشسته بود و داشت چا  ونیزی تلو یکنم...مائده جلو تی رعا دیکم...با

 ..مائده  ی_ه

 :هوم.. مائده

 ...کنهی باهام رفتار م  ینجوری کردم که ا کاریوسط چ  نیکوروش حرف بزن...اخه من ا_خواهشا با 

...کوروش ضربه خورده...از دست دادن خانواده اصال آسون ی بهش زمان بد  دیآروشا با  نی:ببمائده
  ششیبگذره و آت کمی  ی..مطمئن باش وقتادیکه با خودش کنار ب  میبهش فرصت بد  دیپس با سین

 ...یندار یریکه تو تقص فهمهی و م گردهیبخوابه؛منطقش هم برم

  دونمیبدم...منم خانوادمو از دست دادم و م شیکنارش باشم دلدار خوامی_من نگرانشم مائده..م 
با خاموش کردن احساساتم تونستم که از اون داغ بزرگ جون سالم به در    یچقدر سخته ول

 ردن غمش مثل من خودشو بندازه توو چاه...کوروشم بخاطر فراموش ک  خوامی ببرم...نم

...اون کنهیکوروش االن منطقش کار نم یول  کنمی و درکت م  یگیم یچ فهممیمن م زمی عز  نی:ببمائده
 انی جر نی و از شانس بدت تو رو مقصر ا تهیکه فقط غم و عصبان  یاالن توو اوج احساساتشه..احساس

 اسمحو زنمی ..بعدشم نگران نباش من هرروز بهش سر مادیبا خودش کنار ب  یبزار دی...پس بادونهیم
 بهش هس...

باهاش   نهی موفق شده بود که بره خونه کوروش و بش  روزینگفتم...مائده د یزیچ  گهیو د دمیکش یآه
...دلم کنهی م هیپسر بچه گر هیو مثل   ستیاصال حالش خوب ن  گهی...امروزم رفته بود...محرف بزنه 
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 ادیرو هم ز  نیشاه ی...حتنهیمنو بب  خوادینم گهیاون به مائده گفته که د یول   ششیبرم پ خوادیم
 فقط منم....  اناتیجر  نیکه مقصر ا کنهیو فکر م  دونهیمقصر نم

 شه؟؟ ینظرت بهتر م ؟؟بهیچ  یشرکت و سرش رو با کار گرم کن ش ی _مائده اگه برگردون

 ..بگذره بعد یهفته ا هی میبهتره صبر کن  یول هی:فکر خوب مائده

 کنم...  کاریچ گهید دونمی_نم

 ...هیزی:صبر بهتر از هرچ مائده

 _فقط خداکنه که صبر جواب بده...

 ...ی کن ی بخور که ضعف م ی زیچ هیحاال هم پاشو برو  دهی:جواب ممائده

 _باش...

 رفتم سمت آشپزخونه... یحال ی شدم و با ب بلند
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  یمشک  یو شلوار لوله تفنگ  یپالتو مشک هیرفتم توو اتاقم و   کیو ک ری ش کمی خوردن  بعد
سرم   ی هم رو یکاله کج مشک هیشونه هام... یرو ختم یبرداشتم...اوما رو تنم کردم و موهام رو ر

 ...رونیاز اتاق رفتم ب میگذاشتم و بعد برداشتن گوش

 بهم؟ یدیرو قرض م نتیاش _مائده م

 ؟؟یبر یخوای :کجا ممائده

 ..ی وتراپیزیواسه ف  رمی_م

 انا؟؟ یاح یریکوروش که نم شی :پمائده
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 _نه...

 بردار...  فمیرو از توو ک  چیی:باش سو مائده

 پس فعال... ی_اوک

...سوار رونیهم پام کردم و رفتم ب  یمشک یکفش طب هیرو برداشتم.. چییو سو فشی سمت ک رفتم
 شدم و راه افتادم سمت خونه کوروش... نیماش

  تونمی...من تا با کوروش حرف نزنم نمگهیخب دروغ بود د یول  کی نیکل  رمیبه مائده گفتم م درسته
خونه پارک کردم...موهام رو مرتب    یرو جلو نیو ماش  دمی رس  یرانندگ قهیدق ستی...بعد بنم یآروم بش

 زنگو    دمیکش یق یشدم...در رو قفل کردم ورفتم سمت خونه....نفس عم اده یپ نی کردم و از ماش
خسته و   افه یکه در باز شد و ق  شدمیم دی...کم کم داشتم ناامومدین  یجواب ی..چند بار زنگ زدم ولزدم

کرد و   یبعد اخم  هیمن تعجب کرد...چند ثان دنیشد...سرشو باال آورد و با د  دایناراحت کوروش پ
 در... یخواست در رو ببنده که دستمو گذاشتم ال

 باهات حرف بزنم... دی_کوروش با

 وجود نداره..دستت رو بردار...  ید ی:واسه من باکوروش

 ... میبزار حرف بزن کنمی _خواهش م

 باهات ندارم... ی:حرف کوروش

 _باش تو حرف نزن بزار من حرف بزنم... 

 بشنوم...  خوامی:صداتو نم وروشک

 .. کنمی _خواهش م

رفتم  عیو سر دمیکش  یقیدر کنار رفت...نفس عم ی بهم دوخت و بعد از جلو هیچند ثان نگاهشو
 مبل نشست... یسالن و رو  یداخل...در رو بست و زودتر از من رفت توو
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 ختهیر ن یزم  یخرده هاش رو شهیهم شکسته بود و ش  لهیبود و چند تا وس  ختهیبهم ر یل یخ خونه
مبل نشستم و به کوروش نگاه   یها رد شدم و رفتم سمت مبل...آروم رو  شهیش  یاز رو اطی بود...با احت

 ....دادیتکون م یشده بود و پاش رو عصب  رهی خ نی کردم...به زم

 مرتب کنم... بزنم رو اول توو ذهنم خوامیکه م ییکردم حرفا یو سع  دمیکش یق یعم  نفس

 

#part221 

 

 گفت  یسرد یلیتوو سکوت گذشت و من توو فکر بودم که کوروش با لحن خ  یا قهیدق چند

 :خب حرفاتو بگو..کوروش

بفهمم   تونمیکوروش من واقعا نم ن ی دهنمو قورت دادم و دستامو توو هم قفل کردم و آروم گفتم:بب آب
  طیشرا نیاالن،توو ا خوادی...من دلم میکن ی بامن رفتار م ینجوریمنه که تو ا ریماجرا نقص نیتوو ا یچ
و  مامانباش و بگو مگه من بهت گفتم که   ی...خودت منطقیشد یتو ازم فرار یباشم ول  شتیپ

 .... نطرفیا یاریب  یخواهرت رو قاچاق

 گفت:حرفات تموم شد... یخونسرد نگام کرد و با لحن آروم  کوروش

رو توو  اجبارم کرد بلند شم...بازوهام تی م که از جاش بلند شد و اومد طرفم و با عصبانتکون داد یسر
تو   کنمیکه فک م سی ن نیا لیدل  نمتی بب  خوامی:حاال تو گوش کن...من اگه نمدیدستاش گرفت و غر

  ارمیرو ب   وناا شدمیمنم اجبار نم  یاگه تو نبود  یول یکه تو نگفت دونمینه م ارمشونیب  یقاچاق  یگفت
 آروشا...  یینایکه ازشون دور شم و دلشونو بشکنم...تو مقصر همه ا شدمی ...اصال اجبار نم نجایا

 ... ویعشق نی_کوروش مگه من خواستم همچ

  خوامیازت دل بکنم...م تونمی...من احمق عاشقت شدم و نمیلعنت ی:نه نهههههه تو نخواستکوروش
 وشا.......لعنت بهت آرشهینم  یازت متنفر باشم ول 
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توو بغلش و رفت سمت اتاق خواب...انداختم  دیزانوم و منو کش ری ول کرد و دستشو انداخت ز دستمو
 کوروش؟؟  یکن ی م کاریتخت و *"گفتم:چ یرو

 االن آرومم کن...  ی:اگه واقعا عاشقمکوروش

 ..ما هنوز.  ی_ول

 حرف نباشه...*"  سسسی:هکوروش

  

*** 
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به اطرافم نگاه کردم...توو تخت بودم و کوروش هم کنارم    جیو گ دمیخواب پراز  میزنگ گوش یصدا با
...چشمامو از  دیچی توو دلم پ یبه سرم زدم و خواستم بلند شم که درد بد  یخواب بود..*"...ضربه آروم
 صبر کردم تا آروم بشم.... یا قهیشدت درد بستم و چند دق

از دردم کم شد...آروم از   نکهیشکمم رو ماساژ دادم تا ا کم یو   دمیتوو همون حالت دراز کش قهیدق ده
آوردم و به ساعت نگاه   رونیپالتوم ب  بیاز ج موی...گوشدمیجام بلند شدم و لباسام رو تند تند پوش 

م تا  موند  تظرشماره اش رو لمس کردم و من عیکردم...ساعت ده شب بود و مائده زنگ زده بود...سر
 ... دیچی پ یجواب بده...بعد چند تا بوق صداش توو گوش 

 .. یییینصف شب...کجا  نمیا یتو...از ظهر رفت  یرفت ی:آروشا معلوم هس کدوم گورمائده

 کوروش...  شی _مائده من اومدم پ 

 به من!!!! ی...دروغ گفتیییییی:چمائده
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خونه...فعال  رمیصبح م  مونمیم  نجای...مائده من همدمیم حی بعدا برات توض هیطوالن  انشی_حاال جر
 خدافظ...

 بهش بدم قطع کردم...  یا گهیاجازه حرف د نکهیهم بدون ا بعد

 :آروشا... کوروش

و   دمیکش یق ی..نفس عمدیپوشی ترس برگشتم سمت کوروش و نگاش کردم...داشت لباساش رو م  با
 تو!! یشد  داریب  یگفتم:ک

 ؟یریکرد...م دارمیحرف زدنت ب  ی:صداکوروش

 .. شتیپ مونمی_نه م

 ؟؟؟ یبمون یخوای:چرا مکوروش

 زنتم... ییجورای گهی...کوروش من االن دگهید مونمیخب م  یچ یعنی_

 شده باشه...  یجار نمونی ب یا غهیص ایخطبه عقد   ادی نم ادمی:جاااان!!!زن؟!!!کوروش

 باهم.. شیتو..ما چند ساعت پ یگی م  یدار ی_کوروش چ

از اون   خوامیباشه بهت گفتم فقط آرامش م  ادتیخب اگه  یول  کنمی ...انکارش هم نمدونمی:مکوروش
 باشمت...  دهیکه من بخش شهینم  لیکار...دل

 ... یمنو ببخش ینکردم تو بخوا ی_من کار

من بخاطر تو خانوادم رو از دست دادم پس ازم انتظار عشق و   گمیدوباره م یول هی:بحث تکرارکوروش
 واسه چند ساعت رابطه... میپسر معمول هی .االنم فقط فک کن که محبت نداشته باش..

  رتیبا کوروش خودم فرق داره...با ح  یل یکه روبرومه خ یپسر نی...اادینفسم باال نم کردمی م حس
برطرف کننده   کیمن االن فقط نقش  نهیمنظورت ا ی عنی...یگیم یدار یچ  یفهمیگفتم:کوروش م 

 ...کردم  یرو باز  ازتین

 ... قای:دقکوروش
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 ...ینبود ینجوریاالن...تو ا شناسمتی _کوروش من االن نم

 لطفا...  رونی..برو ب شدم.   ینجوریاالن ا نی:از هم کوروش

صورتم   یرو اریاخت ی...اشکام ب هم حوله اش رو از توو کمد برداشت و رفت توو حموم  بعد
که دوسش دارم و دوسم داشت   یتوسط کس یدستمال کاغذ هیکه االن مثل   شدی...باورم نمختنیر

گذاشتم و تعادلم رو   وارید یکه دستم رو  نیزم فتادمیرفت و داشتم م جیشدم...سرم گ ختهی دور ر
 ...رونی برداشتم و رفتم ب نیزم  یبه در حموم انداختم و پالتوم رو از رو یحفظ کردم....با غم نگاه

هام که تموم   یبدبخت نیفرمون...از ته دلم زار زدم واسه ا یشدم و سرمو گذاشتم رو  نیماش سوار
...اخه  کردیارزش رفتار نم یدختر ب هی بامن مثل  چوقتی..اون هنبود ینجوری...کوروش استنین  یشدن

 چررررااااا....

ف نکنم واقعا و اگه تصاد دیدی تار م هیروشن کردم و راه افتادم...چشمام بخاطر اشک و گر  نویماش
رو بردم توو    نیرفتم و ماش   ادیکنم؛با سرعت ز یدرست رانندگ تونستمینم نکهیمعجزه اس...تا خونه باا

 یو مائده جلو نیه...درش رو قفل کردم و رفتم باال...در خونه رو باز کردم و رفتم داخل...شانگیپارک
 من چشماشون گرد شد... افهیق دنیدر برگشتن سمتم که با د ینشسته بودن و با صدا ونیزیتلو

 افتاده... ی:آروشا...اتفاق مائده

 م؟؟ی ..مائده مسکن دارسی ن یزیگفتم:نه چ یآروم و گرفته ا یصدا با

 برات...  ارمیاگه بود م نمیبرم بب  دونمی: نم مائده

 لطفا...  اری_چند تا ب 

 :باش... مائده
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و  چیی...سونیهام رو پام کردم و رفتم توو اتاقم...پالتوم رو در اوردم و انداختم زم یرو فرش ییدمپا
 تخت...  یتوالت و خودم رو انداختم رو زیم یرو گذاشتم رو میگوش

 اومد داخل... نینگذشته بود که در اتاق باز شد و شاه هیچند ثان هنوز

 :با کوروش دعوات شده؟؟ ن یشاه

 ... سی_مهم ن

 ... دمیپرسینبود نم :اگه مهمن یشاه

 حوصله ندارم..   نی_تنهام بزار شاه

 ...ی:جوابمو ندادن یشاه

 _آره دعوام شده لطفا تنهام بزار...

...خودشم در اتاق رو بست و اومد  رونی اشاره کرد بره ب نی موقع مائده اومد توو اتاق و به شاه  همون
 شد...  رهیحرف بهم خ یآب و بسته قرص رو داد دستم و ب وانیکنارم نشست..ل 
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 ... دمیو دراز کش یپاتخت یآب رو گذاشتم رو وان یآب خوردم...ل کمیدر آوردم و با   چندتاشو

 شده؟یچ  یبگ یخوای:نم مائده

 ..نشده  یزی_چ

...با کوروش دعوا  سیاالن حالت خوب ن  دونمیچند وقته خوب شناختمت و م   نی:آروش توو امائده
 شده؟

 _آره.. 
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 :بخاطر خانوادش...کوروش

 ... دیتوو چشمام جمع شد و چونه ام بخاطر بغض لرز اشک

 خورد کردن من بود...کوروش لهم کرد....  نیدعوا نبود...ا نی_مائده ا

 گفته بهت؟؟  ی:چمائده

م:اجبارم کرد باهاش بخوابم...بعد گفت  شد و با بغض گفت ری اشکام سراز شیچند ساعت پ یادآوری با
  یابونیخ یدخترا  هی...شب کنهی...مائده قلبم درد ممیکه فقط باهم رابطه داشت هیپسر معمول  هیفک کنم 

 باهام رفتار کرد... 

 ..یکرد کاری بگم...آروش تو چ یچ دونمی:ک...کورو...آهههه...نممائده

کارش تموم   یوقت دونستمیازم...منم فک کردم دلش نرم شده...نم خوادی_بهم گفت فقط آرامش م
 ...سی حقم ن نیدور.....من دوسش دارم ا ندازتمی آشغال م هیشد مثل 

 ...سی ن یآدم  نی:اخه کوروش همچمائده

 باور کنم...  تونمی_خودمم هنوز نم 

  نکهیبعد ا  رمزا یمن نم  ستی رفتاراش اصال درست ن نیباهاش حرف بزنم...ا دی:من فردا بامائده
 روحتو داغون کنه...  ینجوریجسمت رو به دست آورده؛ا

  خواستیبه کوروش فک کنم....االن دلم نم خواستینگفتم و با اشک به سقف زل زدم...دلم نم یزیچ
نبودم که توو بغل پسرا   یابونیدختر خ هی ی به حرفاش به رفتاراش فک کنم...من آدم بده بودم ول

  رفح  یدلمو بشکنه ول ایناراحتم کنه  خواستیبهم زد...اون م یبد حرف  دست به دست بشم...کوروش
که عشقش از جسمش استفاده  نهیدختر ا هیواسه  زی چ نیکار انتخاب نکرد...بدتر نیواسه ا  ویخوب

اگه اون دختر من؛آروشا   یحت  کنهیرو نابود م  یکار هردختر نیکنه و بعد بهش اون حرفا رو بگه...ا
 باشم... 

کردم و   هی....منم اونقدر گر رونیو از اتاق رفت ب دیکش یبزنم آه یحرف   خوامینم گهید دید یوقت مائده
 .امروزم رو مروز کردم که خوابم برد. نیغمگ یسکانس ها
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                       کوروش

اونقدر خودمو بزنم تا  خواسی...دلم مدمیاز کشمبل در یخاموش کردم و رو  گارمویس یکالفگ با
  ازی...من نامینتونستم با خودم کنار ب یبود ول میلحظات زندگ نیحس کردن آروشا بهتر روزی...درمی بم

 ... امیکنار ب  تمیوضع نیتا با ا  ییدارم به تنها

 هیحوصله بلند شدم رفتم در رو باز کردم که همون موقع  یآوردم...ب  رونی زنگ خونه از فکر ب یصدا
 ...اومد یدخترونه ا غیج  یمحکم خورد توو سرم و بعدشم صدا یزیچ

بود و بهم نگاه   ستادهیدر وا یجلو ت یآروم ماساژ دادم و چشمام رو باز کردم...مائده با عصبان  سرمو
 ...کردیم

 ...ه یچ ای باز  یوحش نی_ا

 ...هیواقعا نامرد یکه با آروشا کرد  یتو کوروش...کار یدی حقته...خجالت نکش ا ی باز یوحش نی:امائده

 ... میتوو حرف بزن ای_آروم باش ب 

 ..یروحشو نابود کرد یچجور یدون یاخه...کوروش م ی:چه حرفمائده

  گاریس هی تی و آوردمش توو خونه...در رو بستم و هولش دادم سمت سالن...با عصبان  دمیکش دستشو
 آوردم و روشن کردم...  رونیب گهید

 ...یو کارت تموم شد اون رفتار رو باهاش داشت یازش استفاده کرد ی:خب بگو...بگو چرا وقتمائده

  یک یدنش؛یها؛لمس آروشا؛بوس ...اون لحظه امی با خودم کنار ب تونمی...نم سی_مائده من حالم خوب ن
 ...کشمی خجالت م  یبود...من با آروشا آرامش دارم ول میلحظات زندگ نیشدن باهاش بهتر

 اخه؟!!! ی:از چ مائده
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من اون کار رو کردم...قرار بود به مامانم ثابت   ی...تازه دو روز بود که..که..مردن ولانا ی _از مامانم...از ک
 ..میامال ماله هم بشکنم که آروشا عوض شده و بعد ک

باهاش حرف   یتون ی...مسیرفتارت با آروشا درست ن  ی...سخته ولکنمی :کوروش من درکت ممائده
باهاش رفتار    یجور هی نکهینه ا  یایبا خودت کنار ب   یخوای..بهش بگو م یو ازش زمان بخوا  یبزن 
 کوروش... ن یا ستی...درست نیزاری انگار ازش ب یکن یم

پس...اونا تنها   یخانوادم چ یغلط...دوسش دارم ول  یدرسته چ یچ دونمی...نمگهید دونمی_نم
 بودن که واسم مونده بودن... ییآدما

  امیپ هیشده   یفردا حت ای..امروز خوامیازت م زیچ هیفقط  یای باهاش کنار ب کنمی :من کمکت ممائده
 جنازه اس...  هیانگار  شبیبه آروشا بده و بهش بگو زمان بده بهت...از د  امیپ هیفقط 

  یگاریاش رو توو جا س هیگرفتم و بق گاریاز س  یقیمبل...کام عم  یتکون دادم و نشستم رو یسر
 خاموش کردم... 
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آروشا فرستادم و گفتم که  یبرا س یو هیبرداشتم و رفتم تلگرام...  مویشدم رفتم توو اتاقم و گوش بلند
 بهم فرصت بده...  کمی و اون حرفام فقط واسه قانع کردن خودم بوده و  ستیحالم خوب ن 

 مائده... شیتوو سالن و رفتم توو آشپزخونه و دوتا نسکافه آماده کردم و رفتم پ برگشتم

 .. یدی:ممنون چرا زحمت کشمائده

نسکافه اشو برداشت و توو دوتا دستش  وانینگفتم...مائده ل یزی بهش زدم و چ  یجون  یب  لبخند
کمتر عذاب  ینجوریشرکت و سرت رو با کار گرم کن...ا ای ب یگرفت و گفت:کوروش اگه دوست دار

 .. یکشیم

 زنده به گورش کنم...  خوادی...مطمئنن دلم منمیرو فعال بب ن یشاه افهی ق تونمی_نم
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 اونجا بمونه...  یهند چند وقت فرستمشیپروژه م هی:نگران اون نباش...واسه مائده

 ...امی _باش هروقت رفت م

 :خوبه...مائده

کرد   یمائده نشست و سع  یساعت  میکرد و چند قلوپ خورد...ن کیرو به لبش نزد وانشیهم ل بعد
دور کنه و بعدشم بلند شد رفت..گفت که شرکت کار داره و فردا بازم بهم سر   انایفکرم رو از مامان و ک 

 ...زنهیم

 خونه رو مرتب کردم تا فکرم آزاد شه...  کمیرفتن مائده؛ بعد

از   شهیبمونم مطمئنن مغزم منفجر م کاری ..من اگه بنمیاکشن گذاشتم که بب لمیف  هیکه تموم شد  کارام
 ...کنم ی بس فکر م

 ________________________________ 

                         آروشا

کنم   یخودکش  خواستیدلم گرفته بود و دلم م بی شده بودم..عج رهی خ ابونیاز پنجره به خ یحال ی ب با
 ...االن

توو وجودم   یدیهنوزم حس ناام  یآرومتر بودم ول کمیکوروش رو گوش داده بودم   سیکه و یوقت از
 بود...

رو برداشتم و  میس یگرفتم و بلند شدم رفتم توو سالن...تلفن ب  ابونیزنگ تلفن چشم از خ یصدا با
 گفتم 

 _بله؟؟ 

 ..ی:سالم آروش خوب مائده

 ... ی_سالم مرس

 شرکت؟؟  یای ب  یتونی:آروش ممائده
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 _چطور؟ 

تا   نجایا ایب یدار ادی یبهم گفت نقشه کش  نی...شاهسی هم شرکت ن یبرم جلسه کس دی:من بامائده
 رو کامل کن... یطراح نیا کمی من برگردم 
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 مائده من حال ندارم... ی_وا

 که منتظرتم... ای :غر نزن زود بمائده

 _مائ..

...چپ چپ به تلفن نگاه کردم و  دیچ یپ  یبوق توو گوش یحرفمو کامل نکرده بودم که صدا هنوز
  رونیاز خونه ب نکهیبخاطر ا دونمی ..مکنمیمائده آخر خودمو خفه م نیگذاشتمش سرجاش...از دست ا

بهش پروژه  نهی بب  یاز کس یطراح  هی نکهیبدون ا یبهونه آورد وگرنه کدوم خر ینجوریبکشم ا
 ...هوووف... دهیم

و موهام رو   دم ی...اونا رو پوشیدر آوردم و شلوار مشک یکاپشن مشک  هیسمت اتاق و از توو کمد  رفتم
 هم از باال محکم بستم...

هم   یبوت اسپرت مشک مین هی ...رونیرفتم ب  دیو بعد برداشتن کل بمیج انداختم توو  مویو گوش پول
 ...رونیپام کردم و از خونه زدم ب

جلو    دمیتا رس دیطول کش یساعت م یگرفتم و آدرس شرکت مائده رو دادم...ن ابونیاز کنار خ  یتاکس هی
شدم...بعد سروکله زدن با نگهبان رفتم باال و سراغ   ادهی رو حساب کردم و پ  نی در شرکت...پول ماش 

و مائده    شدکه در باز   رهی تلفن رو برداشت و خواست شماره اتاقش رو بگ شیمائده رو گرفتم...منش
 اومد...

 ...یو اومد ی:چه عجب حرف گوش دادمائده
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 ...یکردیکه خفه ام م ومدمی_اگه نم

 توو...  میبر ای:شک نکن عشقم..بمائده

توو اتاق و در    دمی...دستمو گرفت و کشارهی گفت که دوتا قهوه واسمون ب شیبه منش یبه ترک هم بعد
 رو بست.... 

 جلسه؟؟  یری _نم

 ساعت وقت دارم... هی:مائده

 کنم؟؟  کاریچ  دی_اها...خب من با

 ... ارمیتا طرح هارو ب نی:بش مائده

 _باش....

 ...و مشغول گشتن کشو ها شد زشیچرم وسط اتاق نشستم و مائده هم رفت سمت م  یمبل ها یرو

 و رفت...   زیم یگذاشت رو کیدوتا قهوه با ک رمردی پ هیزدن و  در

 کردم...  داشونی:پمائده

 از پوشه ها رو باز کرد و گرفت طرفم..  یک ی دوتا پوشه اومد سمتم و کنارم نشست... با

دادن  شنهادیشرکت چند تا طرح پ یبسازه...طراح ها  یح یتفر یمجتمع تجار هی خوادی م اروی:مائده
  یکشیم  یخوب یها دهیبهم گفت تو هم ا نیتوجه صاحب ملک رو جلب نکرد...شاه ادیخب ز یول

 ...  نجایکشوندمت ا نیواسه هم

 خوب بود...  یلیخ  شیمکان  تی ...بزرگ بود و موقعک نگاه کردم و مشخصات مل نیمتراژ زم به
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 ... ستماین یحرفه ا   ادیمائده من ز  یخوبه..ول  ی_همه چ

 ....میکن ی :حاال تو بکش اگه خوب نبود استفاده اش نممائده

 .... کنمی کمتر فکر م شه یندارم..سر خودمم گرم م ی_باش من حرف

اتاق   ن ی ...تو هم توو همگردمیبرم جلسه تموم شد برم گهی..خب آروش من ده ی:اوهوم عالمائده
 ...ارهیبرات ب  یبگو منش یهم خواست یزیمشغول شو اگه چ

 _باش...

  زشی کرد و رفت...بعد رفتن مائده منم رفتم پشت م  یو پالتوش رو برداشت و خدافظ فیک  رفت
فکر کردم تا   کمی...چشمامو بستم و ی طراح نشستم...لب تاپ رو روشن کردم و رفتم توو برنامه واسه

 ...ادیبه ذهنم ب یا دهیا هی

در زدن چشم از صفحه گرفتم   یبودم و مشغول طرح زدن بودم...با صدا  رهیخ  توریبه مان یساعت چند
 گفتم... د ییو بفرما

  رنیم جلو اومد و گفت:مائده خانم زنگ زدن گفتن که  کمی اومد داخل...با لبخند  یباز شد و منش  در
 شرکت...  انینتونستن ب گهیخراب شده د نشونیچون ماشخونه و  

 _اها ممنون...

کردم و لب تاپ رو خاموش   رهی...طرح کامل نشده ام رو ذخ رونی تکون داد و رفت ب  یلبخند سر با
رو مثل اولش مرتب   زی..مو غصه خوردنه واقعا.  یکاری بهتر از ب کنمی روش کار م  امیکردم...فردا هم م

...بعد  رونی ب رفتم...موهام رو مرتب کردم و از اتاق  مبل برداشتم و تنم کردم  یکردم و کاپشنم رو از رو 
  دایبرام پ  نی ماش هیبه مائده بگم   دیگرفتم...با یتاکس هی و  رونی از ساختمون زدم ب یاز منش  یخدافظ

  یتوو خونه از غذا خبر دونستمی...چون مرم ی بگ یتاکس د یبرم با خوامیم کنه خسته شدم از بس هرجا 
  چیو سفارش چهار تا ساندو لبخرم...رفتم داخ  یزیچ هیتا  ستهیبه فست فود گفتم وا یجلو  سین

نداره   یزیاونم حال درست کردن چ دونمیببرم واسه کوروش...م خواستمیم شوی کیدادم... یکباب ترک 
 ...گشنه بخوابه خواستیو دلم نم
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گرفتنشون پولش رو   لیرو آماده کنن و بعد تحو چی تا هر چهار تا ساندو دیطول کش یا قهیدق ده
ها رو از   چیاز ساندو یک یشدم...آدرس خونه کوروش رو دادم و  نی حساب کردم و رفتم سوار ماش

 در آوردم...  لونینا

 ن؟؟ ی _اقا خودکار دار

 ...:بلهراننده

 ..نشیلحظه بد هی شهی_م

 :چشم..راننده

 یکاغذ یخودکار گرفت سمتم...در خودکار رو برداشتم و رو هی هیشد سمت داشبورد و بعد چند ثان  خم
 شده بود نوشتم:حتما بخور..آروشا...  دهی چ یپ  چیکه دور ساندو
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شدم و راننده   ادهیپ  نی...از ماشام یتا ب  ستهیوا ابونیدر خونه کوروش به راننده گفتم بره سر خ یجلو
درخت   هی در و زنگ زدم و فرار کردم پشت  یرو گذاشتم جلو چیرفتم سمت در...ساندو عیکه رفت سر

نگاه کرد   افش...با تعجب به اطررونیگذشت که در باز شد و کوروش اومد ب  یا  هیشدم...چند ثان میقا
خم شد برداشتش و با   دیدر افتاد...با ترد یجلو چیو خواست برگرده داخل که چشمش به ساندو 

 یتوو همون حالت موند و بعد هم شونه ا قهیشد...چند دق رهی خ ابونیبه خ قی خوندن نوشته اش دق
خودمو نشون بدم   خواستمی...نمابونیسمت خ  دمییزدم و دو یخل....لبخندباال انداخت و رفت دا 

 کنم... تشیاذ خوامیو نم  ادی چون ازم زمان خواست تا با خودش کنار ب

  نیبودم...پول ماش رهی خ  ابونایبه خونه با لبخند به خ دنیشدم و راننده راه افتاد...تا رس  نیماش سوار
عوض کردم و رفتم سمت سالن...مائده و   ییشام رو با دمپارو حساب کردم و رفتم داخل خونه...کف

 ... زدنینشسته بودن و باهم حرف م ونیزیتلو یجلو  نیشاه

 _سالم...
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  رهیدستم خ کیمن حرفاشون قطع شد و دوتاشون برگشتن طرفم...جوابمو دادن و به پالست یصدا با
 شدن...

 آروش؟؟  هی:اون چن یشاه

 ...میگرفتم بخور  چی_ساندو

 ...گهی د اری:اع پس بن یشاه

رو    زیسمت اتاقم گفتم:پاشو برو م  رفتمی رو انداختم توو بغل مائده و همونجور که م  چای ساندو لونینا
 ...امی گرم کن تا ب یجور هیرو هم  نایآماده کن ا

 ؟؟یخواینم گهید زهی :چمائده

 _نه فقط زود.. 

 :پررو...مائده

شونه هام و   یرو ختمیض کردم...موهام رو هم آزاد رعو یداخل اتاقم و لباسام رو با لباس راحت رفتم
 چشمام... یجلو   ادیتل زدم که ن هی

نشسته بودن و  زی سر م نی..مائده و شاه رون یشلوارم و از اتاق رفتم ب بیگذاشتم توو ج  مویگوش
 بودن... رهی خ  زیساکت به م

 خودم برداشتم و گفتم:چتونه شما دوتا؟؟  یبرا چیساندو هیکنار مائده نشستم و  یصندل یرو رفتم

..من که داشتم به یچ ی گفت:ه کردیکه کاغذ دورش رو باز م  یبرداشت و درحال چیساندو هی مائده
 ... کردمیانجام بدم فکر م دیکه فردا با ییکارا

 ..ساکت بودم  ینجوری..همسی ن  میزی:منم چن یشاه

 .._اها

 ... مینگفت یزیو چ میشد چامونیمشغول خوردن ساندو گهید
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 ...مینشست نیشاه شی توو سالن و پ میرفت یرو با کمک مائده جمع کردم و بعد درست کردن چا زیم

 ؟؟ یفکرات رو کرد نی :خب شاهمائده

 ...رم ی :اره قبوله..من یشاه

 ؟؟ یبر یخوای م ه؟؟کجایچ انی _جر

 قبول کرد... نمیه اونجا...شاهخواستم که واسه نظارت بر   نیاز شاه میپروژه توو هند دار هی:مائده

 .._اع خوش بگذره 

 .. ی:مرسن یشاه

 ؟؟ یری_چند وقت م 

 ... ی..مائده نگفتدونمی:نمن یشاه

 بمون تا کار پروژه تموم شه... گهی:دمائده

استکانم رو   عیرو برداشت و مشغول خوردن شد...منم سر شی تکون دادم و استکان چا  یسر نیشاه
 ...خوردمیرو تلخ م یچا  شهیزبونم سوخت...عادت داشتم هم کمیکه   دمیبرداشتم و سر کش

توو اتاق مهمان تا   مشیو فرستاد مینذاشت نی بره خونشون که من و شاه خواستیم مائده
رو برداشتم و رفتم توو آشپزخونه...مشغول  یچا ین یرفت توک اتاقش و منم س نمی بخوابه...شاه

بهش ندادم و به  شست و شوم    یتی...اهمدیلرز بمیتوو ج  میظرف و استکانا شدم که گوششستن 
سالن و آشپزخونه رو خاموش کردم و   یتموم شدن کارم دستمو خشک کردم و برقا بعدادامه دادم...

  یتخت...دکمه آباژور رو یاتاق رو هم خاموش کردم و خودمو پرت کردم رو یرفتم توو اتاقم...برقا
از طرف کوروش   یامیپ  دنیدرآوردم...صفحه اشو روشن کردم و با د بمی از ج موی رو زدم و گوش   یپاتخت

 شد...  گردچشمام 
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 )کوروش:ممنون بابت شام(... 

اسمش   یرو یواقعا خوبه...بوسه ا  نیو ا شهیجمله کوتاه دلمو لرزوند...کم کم داره نرم م هی نیهم
حد عاشق و    نیروز تا ا هیکه  کردمی فکرش رو هم نم  چوقتی ...واقعا هزیم یگذاشتم رو ویزدم و گوش 

 بشم.... وونهید

  ذاشتیپهلو اون پهلو شدم و به کوروش فکر کردم...فکرش نم  نیشب توو تخت ا ینصفه ها تا
 کننده بود... وونهیهم د یدلتنگ یبخوابم و از طرف

توو همون حالت   یا قهیو پونزده دقکردم آروم باشم...چشمامو بستم  یرو پس زدم و سع افکارم
 شد و خوابم برد...  نیکم کم پلکام سنگ نکهیموندم تا ا
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صبح بود و  ۶و زنگ رو قطع کردم...ساعت  دمیکش یا ازه ی...خم دمیآالرم ساعت از خواب پر یصدا با
 واسه کوروش ببرم...   روزیصبحونه آماده کنم و مثل د هی خواستمیم

و دست و صورتمو شستم...موهام رو شونه کردم و از باال  سی اومدم و رفتم داخل سرو رونی تخت ب از
 یسورمه ا  شرتیت هیزانوهاش زاپ داشت رو پام کردم و  یکه رو دیشلوار تنگ سف هیمحکم بستم...

بودن و  وابخ  نیهنوز مائده و شاه...رونیکوله از توو کمد برداشتم و از اتاق رفتم ب  هی...دمیهم پوش
 خونه سوت و کور بود...

که  لیاپن و رفتم داخل آشپزخونه...دوتا قمقمه که ماله خودم بود و همون اوا ی ام رو گذاشتم رو کوله
...توو  زیم یآوردم و گذاشتم رو  رونی ب  نتی و نشد که ازشون استفاده کنم رو از کاب  دمیخر هیاومدم ترک

دوس داشت...در قمقمه ها   یلی که کوروش خ لینارگ  ری هم ش یکی و توو  ختمی رآب پرتقال   شونیکی
همشون رو درست   عیرو اماده کردم و سر کی ...مواد پنکخچالیرو محکم بستم و گذاشتم داخل 

ظرف و روش رو با   هیگذاشتم کنار و چند تا واسه کوروش گذاشتم داخل  نیکردم...واسه مائده و شاه
  زریفر لونینا  خلو گردو هم درست کردم و دا ری لقمه بزرگ پن هیکردم... نییتز  یخامه و توت فرنگ

 گذاشتمش...
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رو مرتب   لی.همه وساو سرمو گرم کرد. دیطول کش میکردن صبحونه تا ساعت هشت و ن  آماده
برداشتم و با مربا خوردم و بعد سر    کی...دوتا پنکزیوله و خودم نشستم پشت م گذاشتم داخل ک

  عدرنگم رو تنم کردم و ب یبلند شدم و رفتم توو اتاقم...کاپشن کوتاه نقره ا عیسر  ریش وانیل هی دنیکش
  ...حاضر و امادهرونی باز شد و اومد ب  نیبرگشتم توو سالن که همون موقع در اتاق شاه فمیبرداشتن ک 

 دستش...  نداختیبود و داشت ساعتش رو م

 _سالم..

 ؟؟یزد  پیموقع صبح کجا ت  نی:سالم!!!ان یشاه

 ...درست کردم برو بخور  ک ی کار دارم...پنک کمی_

 .. ی_مرس

تو با مائده   برمی رو من م  نتیماش نیسمت در گفتم:شاه رفتمیرو آروم برداشتم و همونجور که م کوله
 برو... 

 شرکت بده بهم بعدازظهر الزمش دارم...  ارشی:باش فقط کارت تموم شد ب ن یشاه

 _باش خدافظ.. 

رو پام کردم و از خونه   میخاکستر  یکوتاه و بامزه ا یبرداشتم و بوت ها یدیرو از جاکل  نیماش چییسو
 گذاشتم و راه افتادم... میکنار یو کله رو صندل فمی شدم و ک نیرفتم...سوار ماش  رونیب

رو   یشبیکاغذ و خودکار از داشبورد برداشتم..همون متن د هیرو پارک کردم و   نیماش ونابی خ سر
 ...کوله گذاشتم پیز یبراش نوشتم و به زور ال
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  یآروم و ب  یل یشدم و بعد قفل کردن در ها راه افتادم سمت خونه کوروش...خ ادهیپ  نیماش از
  میپشت درخت قا دمییسروصدا کوله رو گذاشتم پشت در و دوبار زنگ خونه رو فشار دادم و دو

 شدم...

و وضع لباساش معلومه  افشی...از ق رونی در باز شد و کوروش اومد ب نکهیگذشت تا ا یا قهیدق چند
  اطی زد و خم شد با احت یکمرنگ یکوله لبخند دنیکردم...با د  دارشیخواب بوده و ب

 گذرا به کوچه انداخت و رفت داخل و در رو بست... یبرداشتش...نگاه 

رو باز کردم و   نی و در ماش ادیتا حالم جا ب  دمیکش  یقی...نفس عمابونی طرف خ  دمییزدم و دو یلبخند
 عقب...  یانداختمش صندل  میرو برداشتم و بعد برداشتن گوش فمیکنشستم....

 داشبورد...  یکردم و گذاشتمش رو ادی ز مویآالرم گوش  یصدا

خورد و در عقب باز شد    نیبه سقف ماش یکه ضربه محکم  فتمی رو روشن کردم و خواستم راه ب  نیماش
گلوم و آروم توو گوشم   یگذاشت رو یی...خواستم برگردم سمتش که چاقونینشست توو ماش  یکیو 

 عشقم... فتیگفت:راه ب 

شد....آروم برگشتم و توو چشماش نگاه کردم...با پوزخند    خیلحظه مو به تنم س هیصداش  دنیشن  با
 شدن پوستم رو حس کردم....  دهیکه خراش دادیگلوم فشار م یو چاقو رو رو کردی نگام م

 عشقم؟  یا تعجب کرد:چرنایس

 ... نجای...انجی_ت..تو ا

  یچجور یبپرس یخوای...خب واضحه دنبال تو بودم...مکنمی م کاری چ نجایمن ا یبگ یخوای:م نایس
 ... فتی...راه بالشیخ یاس پس ب  دهیچی پ کمی جوابش  ن یکردم...خب ا داتیپ

  هی...دستش رو توو ترسمیرفتار نکنم که فکر کنه ازش م یکردم به خودم مسلط باشم و جور یسع
 فاصله گرفتم... یحرکت از دور گردنم باز کردم و از صندل 

 ...نمی از ماش نیی_گمشو پا

چقدر بد برات تموم   یدونیعشقم...م ینکرد یبا پوزخند گفت:کار خوب   دیمال یکه دستش رو م یدرحال 
 ... ینجوریا شهیم
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برگشت طرفم و موهام   دفعهیکه  نییبره پا خوادیو فک کردم م رهیتگهم دستشو برد سمت دس بعد
جون   یرفت و ب یاهیتوو سرم زد که چشمام بخاطر درد س  یو مشت محکم دیرو ازپشت کش

شد...اومد در سمت منو باز کرد و نگاه به صورتم   ادهیپ  نیام زد و از ماش افهی به ق  یشخندیشدم...ن
سرصبح   نکهی...بخاطر ادم یکش یغ یو فرو کرد توو گردنم که از درد ج ر  یمالحظه سرنگ یب دفعهیکرد و 
رو   ی جان  نیا ینبود که جلو یخلوت بود و کس  شهیمحله کال هم  نیها خلوت بود و ا ابونی بود خ

 ... رهیبگ

خودمو تکون   تونستمیحس فلج بودن بهم دست داده بود و نم یبود ول  یچ  دونمیسرنگ نم اون
عقب و در   ی که نقشه اش جواب داده بغلم کرد و پرتم کرد صندل  دیو فهم  دیکه حالتام رو د نایبدم...س

 ..رونیبرداشت و از پنجره پرت کرد ب مویرو بست...خودش نشست پشت فرمون و اول از همه گوش
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حس نداشتم   یده بودم که حتش حالی گاز...اونقدر ب یرو روشن کرد و پاش رو گذاشت رو  نیماش
 افهیبه ق ی بهم انداخت و پوزخند یحرف بزنم...پشت چراغ قرمز نگه داشت و برگشت سمتم...نگاه

  در کیکوچ  یبطر هیدستمال و  هی بش ی مونده نگاه کرد و از توو ج یباق یها هی به ثان یزارم زد...نگاه 
  یدستمال رو گذاشت رو عیسر یلیکرد و خ   یدستمال خال  یرو رو یبطر اتیآورد...محتو
قصدم رو   نا ی که گذشت انگار س هی و پس نفسمو حبس کردم...چند ثان هیهوشیب  یدارو دمیدهنم...فهم

 :نفس بکش هرزه.. دی که با حرص غر دیفهم

و چراغ هم  کنمی من نفسمو آزاد نم دید ی...وقتشدمی داشتم خفه م یبهش ندادم و از طرف یتیاهم
و بعد هم  دمیکش یغ یباال برد و محکم کوبوند به شکمم که از درد جرو   شد؛مشتشیداشت سبز م

 یبهم زد و پاش رو گذاشت رو  ینگاه کردم...پوزخند ی و با نفرت به اون عوض   دمیکش یق ینفس عم
 راه افتاد...  وگاز 

 ...یفهم ی نم یچیه گهی:تا ده بشمار عشقم دنایس

 که از حال رفتم..  دینکش  هیانجام ندادم و کم کم چشمام خمار شد و به ده ثان یحرکت
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 ________________________________ 

                          نایس

خودم   نیرفتم سمت ماش  عی..آروشا رو بغل کردم و سرشدم ادهیرو نگه داشتم و پ نیماش  ابونیخ  کنار
رو هم گذاشتم  چییآروشا رو بستم و سو ن یماش یدمش...در هاگذاشته بو نجای ا شیکه چند ساعت پ 

 ... نیسقف ماش  یرو

کرده  هی خالفکار کرا هیکه از  یساعته به گاراژ میخودم نشستم و راه افتادم...ن  نیفرمون ماش پشت
شدم...آروشا رو بغل کردم و رفتم  ادهیرو پشت ساختمون گذاشتم و پ ن ی...ماشدمیبودم رس

دورش...پاهاش رو هم بستم و نشستم  دمیچ ی ستون و طناب پ هیکنار داخل...گذاشتمش 
 ...هه..دهیخواب  طانیش هی  افهیق نیپشت ا یداره ول یمعصوم افهیق هوشهیکه ب نروبروش...اال

  یول کردیحس نم  یبود و فعال درد هوشیب  نکهی...باارو توو دستم گرفتم و محکم فشار دادم صورتش
و با نفرت گفتم:گفته   ستادمیصورتش وا  یسانت هیبازم حرصم گرفته بود...صورتمو جلوتر بردم و توو 

 .. یباش تی توو زندگ یها شی منتظر آت دیبه جونت...حاال با شمیم شی بودم آت

 ...بخورم  رمی بگ یزیچ هی هوشهی ب  نیرو محکم هول دادم عقب و بلند شدم برم تا ا  سرش
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                         آروشا

ستون بسته شده بودم و دور پاهام هم  هیبه اطرافم نگاه کردم...به  یدرد چشمامو باز کردم و با گنگ  با
هر لحظه ممکنه پاهام به خاطر فشار طناب ها   کردمیشده که حس م دهیچ یمحکم پ یل یطناب خ هی

 قطع بشن... 

 یفقط تو کم بود تی وضع نیتوو ا  ناینشد...لعنت بهت س  یطناب ها رو شل کنم ول  کمی کردم  یسع
  کمینزد یزی چ یکنم ول  دایپ نایواسه پاره کردن ا یزیچ هیبه اطرافم نگاه کردم تا   تی...با عصبان گهید
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 یا گهید زهی چ چیانبار بزرگ بودم که به جز چند تا جعبه ه هیوو نبود که دستم بهش برسه...ت
 نداشت... 

 ... ییییی...کجانااااااااایس ی_ه

شدم...چند  رهی که چند متر باهام فاصله داشت خ یو به در بزرگ  دمیکش ادیجمله رو فر نیخشم ا با
  یخبر چیه  یو داد کردم ول   غیج  تی ...دوباره با عصبانومد یداخل ن  یکس  ای نای گذشت و س یا قهیدق
 ...شدینم

 ...دادمیبهش فحش م رلبی نداره ساکت شدم و فقط ز دهیفا دمید یوقت

بود و   خی  یبه اندازه کاف  نی...زمشدمیم  یخیبه مجسمه  لیگذشت و کم کم داشتم تبد یساعت چند
 خیداشتم  یگذاشته بود و حساب سقف بود رو هم باز کیکه نزد یک یکوچ یپنجره ها یاون عوض

 قهیاومد و چند دق  ین یترمز ماش یبودم که صدا نایفحش دادن به س ی....توو حال و هوازدمیم
 اومد داخل.... نایبعدش در انبار باز شد و س

گذاشت روبروم و نشست   یصندل  هیبازم ابروهاش رو باال انداخت و در رو بست... یچشما دنید با
 گفت:  نهیچپش و دست به س یپا یراستش رو انداخت رو یروش...پا

 عشقم.. یکه بهوش اومد نمیب ی:م نایس

 از من؟  یخوایم ی_چ

 :حقمو... نایس

 _حق!!!؟کدوم حق؟؟!!!

عشق احمقانه خرابش   هیتو بخاطر  ی ول میباهم داشته باش میتونستیکه م یاشراف هی:همون زندگ نایس
 ..یکرد

  یکه من داشتم ظاهرش اشراف  ی...زندگ نایس یدیرس ینم یی جا چی_تو واقعا عقلت کمه...تو با من به ه
مدت پاهامو از دست دادم...کوروش ولم   هی...آرش رفت..نیواقعا مزخرف بود...عاقبتمو بب   یبود ول

 ...ردهک  صیحر نقدریتو رو ا  یزندگ نیا یکجا دونمیتو افتادم...واقعا نم ری کرد حاال هم که گ
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پس بس کن...من  ادی حرفا بهت نم  نجوریکه اصال ا یدون ی..خودتم منکن  ی:واسه من سخنران نایس
 ...نمیتو و کوروش رو بب  دن یعذاب کش خوامینه تو رو...من فقط م خوامینه پول م گهیاالن د
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 ؟؟ ین یما رو بب دنیبهت که عذاب کش رسهی م ی_چ

 ...دم ی:فک کن منم مثل خودت به جنون رس نایس

بدون هنوزم    ینکردم ول یوقته کار ی لیاالن آرومم و خ  دیبهت بگم من شا نوی_هه خوشبحالت...فقط ا
 ... شنیروز باز م هیطنابا  نیقاتل توو وجودم هس پس بترس ازم...ا یاون آروشا

 :حاال تا اون روز... نایس

 ..زل زدم   ن یحوصله کلکل باهاش رو نداشتم و فقط به زمتکون دادم... یو سر  دمیکش یق یعم  نفس

 کردم؟؟  داتونیپ  یچجور یبدون یخوای عشقم نم  ی:راستنایس

 ..س ی_برام مهم ن

فکر   دهیکه انجام م ییاحمقه و اصال به کارا  یل یخ  یلی..متاسفانه کوروش خ گمی:پس منایس
طرح   هیزنگ زده بود که از شانس خوبم منم اونموقع    انای ک یبه گوش  شی...اون چند وقت پکنهینم

کنم که به هدفم  دایاون شما دوتا رو پ قیاز طر خواستمیبودم....م  ختهیکوچولو با خواهرش ر یدوست
 ..لو داد ویشد که همه چ جیگ یاونقدر یعشق باز کمی...خواهرش هم مثل خودش احمقه...با دمیرس

نده....چشمامو کالفه توو حدقه چرخوندم و گفتم:واقعا که خسته خ  ریزد ز یهم به طور مسخره ا بعد
 ...شرفیو البته ب یکننده ا

 عشقم... ی:لطف دارنایس
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توو بدنم افتاد و  یپاهام زد که لرز یرو یهم بلند شد و اومد طرفم...کفشام رو در آورد و بوسه ا بعد
 د طرفم و آروم گفت تازه اولشه... *"خم ش  کمی دیکردم پاهام رو جمع کنم...اون که حالتم رو د یسع

 از من فاصله داد... وی...لباساش رو مرتب کرد و صندل ستادیزد و بلند شد درست وا یقهقهه ا نایس

 کارا؛لذت ببر از با من بودن... نیا ی:به جانایس

 _خفه شو فقط... 

 ....رونیبهم زد و رفت سمت در...در رو باز کرد و رفت ب  یخنده چشمک با
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                       کوروش

...از بستمیبند ساعتم رو هم م رفتم ی..همونجور که راه مابونیخونه رو بستم و راه افتادم سمت خ  در
 که وقت نکردم درست لباسام رو بپوشم... ایمائده گفت زود ب نیبس ا

 هیاز   غیدر یربع همونجا خشک شده بودم ول  هی  بای...تقرادیب  یتا تاکس  ستادمیوا نابویخ  کنار
رو   ادهیمنقرض شده...هوووف...رفتم توو پ یچند روز که خونه بودم تاکس نی...فک کنم توو ا نیماش

  چون شل فشم ....هنوز چند قدم نرفته بودم که بند کارمی ب  ری گ یتاکس هیبرم که  ادهی رو پ یقسمت هیتا 
و خم شدم که  ستادمیگوشه وا هیو  رونیبسته بودمش باز شد...نفسمو با حرص دادم ب

  یزیچ هی...بعد تموم شدن کارم شلوارم رو مرتب کردم و خواستم بلند شم که چشمم به ببندمش 
 رو افتاد.... ادهی کنار پ  یوسط بوته ها

چشمام   ی قاب گوش  دنیبا د یبود ول  یگوش هی...رونیب  دمشیگل ها کش نیدراز کردم و از ب  دستمو
 آروشاس...مطمئنم...  هیگوش نیگرد شد...ا
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کردم   یرو هم هرکار ی...اون گوش.رو درآوردم و شماره آروشا رو گرفتم که خاموش بود  میگوش  یجی گ با
و   یصفحه گوش ی به دلم افتاد...به خاطر شکستگ یبد یچرا نگران  دونمیلحظه نم هیروشن نشد...توو 

 و پرت شده... فتادهی دست ن ای  فیبودنش مشخص بود که از ک یخاک

 زنگ خورد...تماس رو وصل کردم..  میموقع گوش همون

 ؟_بله

 ساعته منتظرم... هیدر شرکت  یپس کوروش...من جلو یی :کجامائده

 دنبالم؟؟  یای ب یتون ی_مائده م

 ؟؟ یی :کجامائده

 زود... ا یخونه...ب  کی_من نزد

 شده؟؟  یزی :چمائده

 ...گمیم  ای_ب

...حس  شدینم  یکردم روشنش کنم ول   ینگاه کردم و سع یقطع کردم...دوباره به گوش  ویهم گوش بعد
 خوب فکر کنم... یزایبه چ کمیکه  تونستمیتوو دلم بود و اصال نم یبد

و دست تکون   ستادمیوا ابونی ...رفتم سر خدمیمائده رو د نیگذشت که ماش  یا قهیدق ستیب
 پام نگه داشت و در رو باز کردم و سوار شدم...  یلودادم...ج
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 _سالم..

 ؟؟ ی:سالم چطورمائده
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 ..نگرانم...کالفه ام...جمی_گ

 انگار...  سی :حالت خوب ن مائده

 ...ستمی_نه اصال خوب ن 

 چته... نمی:خب بگو ببمائده

 آروشاس...  ه یگوش نیرو گرفتم سمتش و گفتم:ا هیگوش

و اونور کرد و گفت:آره ماله خودشه...دست تو   نوریا وی گوش کمیتعجب ازم گرفتش و نگاش کرد... با
 ه؟؟ یشکل نیچرا ا کنه؟؟اصالی م کاریچ

بوته ها   نیب نویرو خم شدم بند کفشم رو ببندم که ا ادهی مائده...من توو پ دونمی_منم نم
 ...شهیداغون نم نقدریکه ا فتهی ب  فیک ایپرتش کرده چون اگه از دست  یکی...مشخصه که دمید

 ...ی گی:آره درست م مائده

 _آروشا کجاس االن؟؟ 

  میبعدش رفت نمیشدم رفته بود...من و شاه داری...صبح که بدمشیند شبیمن از د  دونمی:نم مائده
 ازش خبر ندارم... گهیسرکار د

 _برو سمت خونه... 

 :باش.. مائده

جواب  یکس  یدر آوردم و شماره خونه رو گرفتم ول مویرو روشن کرد و راه افتاد...گوش  نیماش
 ...یچ یبه ه  یچی ه ی...چندبار گرفتم ولدادینم

 کجاس؟؟  نی_شاه

 سفرش..  ی:رفته دنبال کارامائده

 ؟؟یخونشون رو که دار دی_کل
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 :اره... مائده

 .جواب موند..  یبازم ب  ینگفتم و بازم شماره گرفتم ول  یزیچ

 ؟؟ ی:نگرانمائده

 دارم...  یبد یلی_آره حس خ 

 ...زنهی:منم دلم شور ممائده

 _تند تر برو لطفا...

در  ی...جلومیدیتا رس  دیساعت طول کش میگاز فشار داد...ن یرو شتریتکون داد و پاش رو ب  یسر
رو   ی...در ورودمیسمت در...مائده در رو باز کرد و تند تند پله ها رو باال رفت می خونه پارک کردم و رفت 

 توو...  دمییدو  ارمی کفشام رو در ب نکهیباز کردم و بدون ا

 ...؟؟آروشااااای_آروشااااا...آروش خونه ا

که   ونری نبود...از اتاق رفتم ب یاتاق رو گشتم بازم خبر س یاونجا هم نبود...سرو ی توو اتاقش ول رفتم
 ...رونی همون موقع مائده هم از آشپزخونه اومد ب

 س؟؟ ی:ن مائده

 _نه...

 :کجاس پس... مائده

 ...دونمی_نم

 ازش خبر نداره...  نی شاه نمیبب  ستایگفت:وا گرفتیرو در آورد و همونطور که شماره م شی گوش مائده

 _باش...
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برگشت طرفم و   یرو قطع کرد و با کالفگ یگوش نی صحبت کردن با شاه  قهیبعد چند دق مائده
  یرو برداشته بوده صبح و قرار بوده براش ببره ول ن یشاه  نیازش خبر نداره...ماش نمیگفت:شاه 

 نبرده... 

 مائده..مغزم قفل شده انگار...  میکن  کاری_چ

  یتصادف دی...شامیسر بزن  مارستانایبهتره به ب ینگرانت کنم ول  نیاز ا شتریب خوام ی :کوروش نممائده
 پرت شده از دستش... شی کرده و گوش

حفظ   مویکردم خونسرد یسع یول  شهیقلبم هر لحظه مچاله م کردمیحالم خوب نبود و حس م   نکهیباا
 ...میتکون دادم و گفتم:باش پس بر یکنم و هول نشم...سر

نبود که  یول میرو گشت مارستانای...تک تک ب میشد  نی و سوار ماش میاومد رونیمائده از خونه ب  با
خرخرش رو    خواستیدلم م نکهیهم بهمون اضافه شده بود...باا نیهم بود که شاه ی نبود...چند ساعت

 بخاطر آروشا خودمو کنترل کردم...  یبجوئم ول

هم نبود و    یمارستانی ب چیخونه هم برنگشته بود...توو ه  یشب شده بود و آروشا حت میده و ن  ساعت
در حال   یها نیبه ماش ییو سه تا مینشسته بود ابونی ...کنار خکردیم وونمونیواقعا داشت د نیا

زد ی حرف م یجواب داد و چون ترک یحال ی زنگ خورد...با ب  نیشاه هیکه گوش  میشده بود رهی عبور خ
و به ما دوتا اشاره کرد بلند   دی حبتاش بود که از جاش پر...وسط صشدینم م یاز حرفاش حال یزیچ
قطع کرد و  ویگوش نی...شاهمیو بلند شد میبهم انداخت  ی...من و مائده با تعجب نگاهمیش

 میکردن..گفتن بر دایسقف بوده پ  یرو چییکه سو  یدرحال ابونیخ  هیتوو  نموی بود...ماش سی گفت:پل
 ... اونجا

 ...گهید می_خب بر

 ... می:آره برمائده

 گاز و راه افتاد.... ی...مائده پاش رو گذاشت رومیسوار شد عیو سر نیسمت ماش  میدییدو ییتا سه
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تند تند   جانی رو ول کرده بودن...قلبم از شدت ه  نیکه ماش یابونیبه اون خ می دیساعت رس  مین بعد
که اون قسمت    ییها سیسمت پل  میو رفت میشد  ادهیپ  نی...از ماشدیلرزیو دست و پام م زدیم
سرجام   مهی و مائده شروع به حرف زدن بااونا کردن و منم مثل مج نی بودن...شاه ستادهیوا
 .. دمیفهم ی از حرفاشون نم یچ یه نکهی...متنفر بودم از استادمیوا

 .. نایا گنیم ی_مائده چ

 :صبر کن... مائده

 با تعجب برگشتن سمت من... و مائده  نیشاه قهیاونا گوش داد...بعد ده دق یهم بااخم به حرفا  بعد

 _چتونه؟؟

 ...میبدبخت شد گهیبهم م  یحس هی:ن یشاه

 ...نیبگ شهیم شدهی_چ

منطقه فکر کردن صاحبش از قصد گذاشته و  یو اهال نجاسیاز صبح ا نیماش  نیا گهیم سی:پل مائده
هم که فک کرده   سیزنگ زدن...پل سینشده به پل یخبر دنیتا االن که د یدنبالش باالخره ول  ادیم

  وفرمون   یرو  یطاهر نایبه اسم س یران یا یاقا کیکرده...اثر انگشت  یانگشت نگار نیماش هیدزد
 بوده...  نیماش یها رهیدستگ

 !!!!!نای_س

 ... نای :آره سن یشاه

 ترس باز مونده بود رفتم سمت جدول گوشه کوچه و نشستم... دیکه از تعجب و شا یدهن با
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...چندتا سرفه کردم که همه وجودم درد  گفتمیم راهی بد و ب یبه اون روان   رلبیو ز دیلرزیاز سرما م  بدنم
رو   یلعنت یپنجره ها نیا قهیلقمه غذا بهم داده و نه ده دق هینه  یو عوض  نجامیگرفت...سه روزه ا

 گرم شم... کمیبسته که 

صورت   ی....دستشو گذاشت رو کم یاومد داخل...در رو بست و اومد نزد نایبزرگ انبار باز شد و س در
 یدارم از گرما دیکه فهم نایشد...س  ری به بدنم سراز  یلذت خوب  هیدستش   یزده ام که از گرما خی

 و با نفرت نگاهش کردم... دمیکش یرو برداشت....آهزد و دستش   یپوزخند برمی دستش لذت م

 ازم؟؟  یخوایم ی_چ

 ...دونمی:نمنایس

 یزی انداختم و چ نییپسره...سرمو پا  نیتخته اش کمه ا هیزد...واقعا که  یهم لبخند بعد
و ارزششو    ومدیاونقدر سردم بود که جونم داشت در م ینگفتم...حوصله اش رو اصال نداشتم و از طرف 

 که برام مونده رو صرفش کنم... یکم یانرژ ن یه همنداشت ک

از   یکی شد و بعد چاقو کوچ  رهی توو چشمام خ کمیچونه ام و سرمو باال اورد... ریگذاشت ز دستشو
 در آورد...  بشیج

 ؟؟یدادیعذابشون م  ی:چجورنایس

 رو؟؟   ای_ک

 رو...   اتی :قرباننایس

 _مهمه؟؟ 

 ...یبد  ادمی خوامیداغون بودن..م ی...لعنتدمی:آره خب من عکس جنازه ها رو دنایس

 مثال؟؟ یریبگ  ادی یخوای_چرا م

 خودت امتحان کنم... یرو خوام ی :اوووممم..منایس

 ... ی_اها...من بگم که بعد به ضرر خودم استفاده کن
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 دارم فعال... ادی ییکارا هی...خب باش نگو...خودم  ری:اوه سخت نگنایس

  کمی و چاقو رو  دیهم دستم رو گرفت و چاقو رو گذاشت کف دستم و محکم فشار داد که دستم بر بعد
 هم فشار دادم... یلبامو گاز گرفتم و چشمامو محکم رو  ادشیفرو کرد توو زخمم...از درد ز

 ...دنی:باز کن چشماتو عشقم...هنوز زوده واسه درد کشنایس

تحمل بود و    رقابلی...دردش غدی بری قوش رو جلو برد و گوشت کف دستم رو مهم آروم آروم چا بعد
که  دمیکش یغ یدردش بدتر شده بود...نتونستم تحمل کنم و ج دادیچون آروم آروم کارش رو انجام م

 بلند شد و سرعتش رو کمتر کرد...   نای قهقهه س یصدا

 بس کننننننن....:دم یکش ادیاز چشمم افتاد و با درد فر اریاخت یب  یاشک قطره

 نداره عشقم... بی ...عکنهی:جووووونم...درد م نایس

چون  یول  ارمی که دستمو از دستش در ب کردمیدستم ادامه داد...تقال م دنیتوجه به بر  یهم ب بعد
 ... شدیبا تقال هام دردش بدتر م  کردی چاقو هم توو دستم حرکت م

 دستمو ول کرد.. قهیکردم که باالخره بعد چند دق هیو گر دمیکش  غیج  اونقدر
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....با درد لبامو گاز  زدیم رونیاز زخم ب یادیکرده بود و خون ز جادیدستم ا یرو   یقی بزرگ و عم زخم
 ... زدمیو نفس نفس م گرفتمیم

 اخه...  سین  یزیکه چ نیآروشا...ا ی :اوه تو چقد لوسنایس

حس کردم و انگشت اونم پر خون    یکه سوزش بد دی زخمم کش  یهم انگشت اشاره اش رو رو بعد
که حس   دیرو برد داخل دهنش و با لذت مک شی کرد و بعد انگشت خون یشد...به انگشتش نگاه

 ... ارمیباال ب  خوامیکه توو معدم هس رو م  یکردم هرچ 
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 :اوم..خوشمزه اس...نایس

 بشررر... نی...فقط عق بود...لعنت به ااوردمیباال ن یزی چ یول ازش برگردوندم و عق زدم  رومو

 خوبش مونده...  یجا..گهیبسه د ی:خب خب لوس بازنایس

چشمام   دنشیدر آورد که با د بشی از ج یرو محکم گرفت توو دستش و بسته نمک میزخم دست
زارم انداخت و بعد با دندونش بسته نمک رو باز   افهی به ق یث ینگاه خب نای...سرفت  یاهیس

و   دمیاز ته دل کش یغیکرد که ج یزخمم خال یباال انداخت و بعد بسته نمک رو رو ییکرد...ابرو
زخمم و   یو دستش رو گذاشت رو   نیرو با خنده انداخت زم کیشد...بسته کوچ یجار رهاشکام دوبا 

 هیو از ته دل گر  دمیکشیبلند م یها غی م...جزخ یرفت تو   شتریب یمحکم فشار داد که نمک ها
 ...دادیو به کارش ادامه م  دیخندیوار م وانهید نایس یول  کردمیم

برام نمونده...همه جا برام تار شد و از حال   یرفت و حس کردم جون  یاهیلحظه چشمام س هی توو
 رفتم....

 ________________________________ 

                          نایس

هنوز  نیاش انداختم...ا دهیرنگ پر  افهیبه ق یآروشا دستمو برداشتم و پوزخند  یبسته شدن چشما با
 تحمل کنه...  یچجور خوادیبعدا م دونمیاز حال رفت...نم  ینجوریاولش بود و ا

...واسه مرحله  زدم  یبه اون اثر هنر یشا انداختم و لبخنددست آرو یبه شاهکارم رو یلذت نگاه با
 بود...  یاول عال

 وانیل هیبرداشتم و  نیانبار ساخته بودنش چند تا باند و بتاد یکه باال یشدم رفتم از خونه ا بلند
رو از   میحاال حاال ها اسباب باز خوادیو منم دلم نم رهیمی م یزی ولش کنم از خونر یآب...اگه همونجور

 دست بدم.... 

 ... رونیهم برداشتم و از خونه رفتم ب تییسکو یبسته ب هی
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 ختهیدستم ر یرو  نیبتاد نای...سحال به دستم نگاه کردم یچشمامو باز کردم و ب  یدیسوزش شد با
 ...دیپچ یبود و داشت باند م 

که کارش تموم شد سرشو باال   نای تموم بخورم...س ایبگم  یکلمه ا تونستمیجون بودم که نم یب  قدراون
 بازم گفت:چه زود... ی چشما دنیآورد و باد

رو عقب  وانیاز آب رو خوردم و ل کمیکرد... کیکه کنارش بود رو برداشت و به لبام نزد یآب وانیل
به زور چپوند توو دهنم و اجبارم کرد بخورمش...خواست   ویکی رو باز کرد و   یتییسکو ی.بسته ببرد. 

و   خورهیم  مخشک به یها تییسکو یب نیبهم بده که رومو برگردوندم و نذاشتم...حالم از ا گهید یکی
 ...رو بکنه توو حلقم  نایبعد سه روز ا خوادیم نمیا

 ... یریبخور نم  ای :بنایس

 .. یرسونیبعد خدمات م  یدیعذاب م..اول آدمو خورمیگفتم:نم  یجون و آروم یب  یباصدا

 ...کار دارم هنوز باهات... یری حاال حاال ها بم  خوامیکردم چون نم یچ ی:باندپ نایس

کاپشنم  قهیتوو   کمی و سرم رو  رونی...نفسمو با درد دادم ب رونی رو برداشت و رفت ب  لشیهم وسا بعد
 ..... کردیم وونهیتحمل بودن و آدمو د  رقابلی فرو بردم...سرما و درد واقعا باهم غ

مشخص شد...اومد سمتم و طناب   ناینحس س افهیدوباره در باز شد و ق نکهیگذشت تا ا یساعت چند
حس   یها رو از دور باز کرد...بازوم رو گرفت و بلندم کرد که چون پاهام جون نداشت و بخاطر سرما ب

 وم رو گرفت و نگهم داشت... باز عیسر  نایسقوط کردم که س ن یشده بودم سمت زم

 و ازتنم در آوردش که با تعجب نگاش کردم....  دیکش نییکاپشنم رو پا  پیز  یحرف چیه یب

 ...یکن ی م یدار کاری_چ

 ...یکه از گرما تلف نش   ارمیرو از تنت در ب نیسنگ  یلباسا نی:فک کردم گرمته..اومدم انایس
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 ...یا وونهی_تو د

 ..دونمی نم  دی:اوممم...شانایس

  دتریشد  یلیتنم بود و حاال سرما رو خ  ی نازک و کوتاه  شرتیهم کاپشنم رو انداخت اونطرف...ت بعد
 ....کردمی حس م

 :خب فک کنم خوبه...نایس

  شی هم نشوندم و دوباره با طناب به ستون بستم...کفش و جورابام رو هم در آورد و انداخت پ بعد
 ... دیکردن و چونه ام بخاطر بغض و سرما لرز دایکاپشنم...اشک هام باز راه خودشونو پ 

 ... زنمیم خیسرده... نای_نکن س 

 ...شهینم  تی زی:نگران نباش چ نایس

نتونستم سرما   چوقتی...هکردمیم  هیو گر  دمیلرزی...از سرما مرونیتوجه بهم از انبار رفت ب  یهم ب بعد
 حال نباشم...  نیو توو ا  رمیبم  خوادیتحمل کنم و حاال هم دلم م یرو ذره ا
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                      کوروش

 در رو بستم و رفتم داخل...وارد سالن شدم و کالفه گفتم تی عصبان با

 نشده؟؟ ی_از آروشا خبر

 ...:نه مائده

 وونهیو دارم د  ستیدادم....سه روزه آروشا ن رونیمبل و نفسمو با حرص ب یپرت کردم رو خودمو
کارم به  یچون اونجور ناسیس  شیها رو باور کنم و بگم که آروشا پ سیحرف پل خوامی...نمشمیم
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 وونمیانجام بده د درصد بخواد هی یاحمق حت نایکه اون س ییفکر کارا ی...حترسه یم  یخودکش
 ... کنهیم

 م؟؟ یبگ سیبه پل سی:بهتر ن ن یشاه

 ...ناس یس شی که آروشا پ  میقبول کن می...اگه بخواسی_نه اصال خوب ن 

 اونه.. شی :که حتما پمائده

  رانیا سی به ضرر ماس...پل  سی قرار گرفتن پل انیاون باشه در جر شی_بزار حرفمو بزنم...حاال اگه پ
 ...مییما فتهی م ریکه گ  یو اونوقت کس سهیپل گهیهم بهشون م نایو آروشا...پس س   ه؟؟من،تویدنبال ک

 ... سین  یگفتن فکر خوب سیبه پل  گهی:راست ممائده

 نگرانم.... یلی...خمی کن  کاری:پس چ ن یشاه

 ...میکن  کاری چ میدونینم   ی...ولمینگران_ماهم

 ده باشه...:بنظرتون احتمالش هس که از استانبول خارجش کرمائده

 هس...  ی:احتمال همه چ ن یشاه

  ی ...بدیلرز بمیتوو ج  می...توو فکر آروشا بودم که گوشمیزل زد گهینگفت و به هم د یزیچ یکس گهید
قفل   عیناشناس اومده بود برام....سر هیاز طرف  امیپ هیو بهش نگاه کردم...  رونی حوصله آوردمش ب

 ... امی باز کردم و رفتم توو پ ویگوش

 ..( یم یقد قی)سالم رف

باشه    تونهیم یک نکهیاز ا یناشناس...حدس   هینوشته شده و از طرف  یکه به فارس امیپ هی
کردم   پ ی..براش تاهیکه شمارمو ندارن...پس ک رانممیا یندارم و دوستا یکه دوست نجاینداشتم...ا

 شما ؟؟ و منتظر موندم تا جواب بده... 

 رفته(  ادتی رو  یکه بهش خنجر زد یقی جواب داد:)چه زود رف نکهیگذشت تا ا یا قهیدق پنج

 ...نای..سهیبرام جا افتاد که ک امشیخوندن پ  با
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 داده... امی بهم پ نای_س
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 :واقعا؟؟؟؟!!!!مائده

 بخون... ری _آره بگ

خوندن...بعد خوندن    امویو باهم پ ششیرفت پ عیهم سر نی پرت کردم طرف مائده و شاه مویگوش
 داد بهم و گفت  ویمائده گوش

 :بهش زنگ بزن...مائده

 _باش باش... 

 اش رو لمس کردم و منتظر موندم تا جواب بده...بعد چند تا بوق تماس وصل شد... شماره

 ...ی می :به به دوست قدنایس

 _آروشا کجاس؟؟ 

 واقعا زشته...  یادب یهمه ب نی...امی زنی باهم حرف م می:اوه بعد چند وقت دارنایس

 زر نزن...آروشا کجاس گفتم...  نای_س

 :جاش خوبه...نایس

 ... شینکن بگو کجا برد ی_با اعصاب من باز

..اخه از رهی دوش بگ هیخب االن فرستادمش تا  یبود ول  نجایا شیپ قهیچند دق نی:آروشا تا همنایس
 ....داشته تی فعال ادیز شبید
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و لب  شونه ام یدستشو گذاشت رو یمحکم فشار دادم که مائده با نگران ویلحظه نفسم رفت...گوش هی
 زد آروم باش... 

خب دستت بهم   یول   یگردنمو بشکن یخوایاالن م بندمی ...شرط مقیرف  ی:کجا رفتنایس
 که نگم..تووووپ...  کلشمیداره...ه یخوشمزه ا  یلیخ  یبگم لبا نو یا ی...راسترسهینم

 وووووووووو... _خفه ش

 خودت... شی پ  فرستمشیزد و با خنده گفت:آروم باش...دلمو که زد م یا قهقهه

ات   کهی ت کهی ناموس..به روح مامانم ت یب زارمی ...بقران قسم زندت نمشرفی_دهنتو ببند ب
 ... کنمممممیم

با تموم توانم   وی...گوش دیلرزیقطع کرد...تموم بدنم از خشم م ویگفت و گوش یا  یقهقهه موفق باش با
شده  ر یسراز اریاخت ی کمرم خم شده...اشکام ب کردمی ...حس مدمیکش یو نعره ا  واریکوبوندم به د

تا به خودم   رنیدستام رو بگ کردنیم  یو مائده سع نی...شاهدمیکوبیبودن و توو سر و صورت خودم م 
  شرفی...خدددداااااا....اون بشدی..قلبم داشت از شدت درد منفجر م .تونستنینم ینزنم ول بیآس

 ...زی م یو سرمو گذاشتم رو نی ....با درد افتادم زمشمیدستش به ناموسم خورده و دارم له م

 ... کردمی شدن قلبم رو حس م  کهیت  کهیو ت شدی داشت نابود م روحم

 ..:کوروش توروخدا آروم باش مائده

 آروم باشممممم... یگرفته چجور یآروم باش...ناموسم رو به باز یهق هق و درد گفتم:چجور با

 بود نگاه کردم...  زیم یبه عکس آروشا که رو یبه سرم زدم و با بغض و شرمندگ ی محکم ضربه
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کرده بود و چون دهنمو  سی ...اشکام صورتمو خکردیم وونمیداشت د زدی ش مبه کورو نایکه س ییحرفا
دردناک و لحن پربغض کوروش  قلبمو   یها ادی....فربکشم و بگم دروغه ادیفر تونستمیبسته بود نم

 ....کردی م کهیت  کهیت

ذت گفت:دلم  دهنم زده بود رو کند و با ل یکه رو یبا خنده تلفن رو قطع کرد و اومد سمتم...چسب نایس
 ...شاد شد 

 ...لعنت بهتتتتتت...ییییییبود گفت   یچه مزخرفات  نیا شرفیگفتم:ب  یلرزون و پر نفرت یصدا با

 ... فتهیمن و تو م  نیاون اتفاق هم ب  یدروغ نبود...به زود ادمی...ززم ی:حرص نخور عزنایس

 _خفه شوووووو... 

 نکن...  می...عصبسسسی گفت:ه یلبم و با لحن آروم  یاشاره اش رو گذاشت رو انگشت

فرستاد و   رونینفرت نگاهش کردم و صورتمو برگردوندم تا انگشتش بره کنار...نفسشو با حرص ب  با
 کنم...  کارتیچ گهی د یلب گفت:نفهم ریز

 ...دیبهم زد که گوشم سوت کش ی محکم یل یهم صورتمو با خشونت برگردوند طرف خودش و س بعد

 ...ی نکن بهتره به حرفم گوش بد میعصب گمیبهت م یت:وقنایس

  گردمیبرگرده سمتم گفت:االن برم نکهیشد و خاک لباسش رو تکوند...رفت سمت در و بدون ا بلند
 عشقم..

شد و از ته دل زار   ی...با بسته شدن در دوباره اشکام جاررونی هم در رو باز کرد و رفت ب بعد
  نایس یریبم   ی....الهکردیم وونمیراجبم بکنه داشت د  یکوروش االن ممکنه چه فکر نکهی..تصور ازدم.

 رو حس کنم...  یچند وقت خوشبخت یکه نذاشت

توو    کیپالست هی...نحس اومد داخل ینایگذشت که در انبار باز شد و دوباره اون س یساعت مین
در آورد و باز    کی کرمدار از پالست تیی سکو یو ب  کیارم نشست....چند تا بسته کدستش بود و اومد کن

 دهنم تا گاز بزنم که رومو برگردوندم...  کیرو گرفت نزد کیک هیکرد...

 ... یاز گشنگ یشی:بخور وگرنه هالک منایس
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  ی...عجب شکنجه گر داغونیاریم  یبعد خوراک  یدیم یو جسم   یبرام...آدمو شکنجه روح  سی_مهم ن
 تو.... یهست

 باهم... می...هنوز کار داریجون بد  یالک یزای فعال بخاطر چ خوامی هم بهت گفتم...نم گهیبار د هی:نایس

 _برو بابا.... 

 گفت:به درک نخور... الیخی باال انداخت و ب یزد و شونه ا  کیبه ک یگاز

زل زده بودم...از بس   نیدردناکم به زم یها شد و منم فقط با چشما یمشغول خوردن خوراک  خودش
 ...گهید ادی کردم چشمام داره در م هیچند روز گر نیا
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رو گرفت و باندش رو باز کرد..زخمش هنوز بسته نشده بود و  میزخم اش؛دستیخوردن خوراک  بعد
 و درد داشت... سوختیداشت...هنوزم م یزی خونر

 کنه؟؟ی:اومم درد منایس

 _اره...

 :چه خوب...نایس

  دم یکشیدر آورد که دلم ضعف رفت....به تقال کردن افتادم و دستمو م  بشیباز از توو ج ینمک  بسته
 ... کردی ول نم  یول

 ...ی _توروخدا ول کن روان

 دستتو خوب کنم.... خوامینکن عشقم...م هی:جونم گرنایس

 ...جون مادرت نکنننن.... نای_نکن س 
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 ...سی ن یزی چ سسی:ه نایس

مستانه اون بلند  یبلند من و قهقهه ها یغایج یکرد که صدا یزخمم خال  یهم بسته نمک رو رو بعد
 ...زدم ی م غیو ج  کردمیم هیشد...گر

 ....شررررررف یت بهت ب _لعن

پاک کرد و    شیخون یدور دستم....اشکام رو با دستا دی چی رو برداشت و پ فی خنده همون باند کث  با
 ها... یلوس نبود   نقدریگفت:ا

  هی...با بغض به دستم نگاه کردم و گررون یرفت ب  یحرف   چیآشغال ها رو برداشت و بدون ه کیپالست
فشار دادم  ن یزم یدستمو قطع کنم...کف دستمو محکم رو خواستیو دلم م سوختیم یلی....خکردم 

 رفت....  نیاز ب یا هیدردش واسه ثان  یشد ول   شتریکه دردش کم شه....سوزشش ب

  کاری سرما رو چ رمیبگ دهیکردم فراموشش کنم...درد دستمو اگه ناد یاز دستم گرفتم و سع چشم
 هی هیشده بود و شب  دیسف یلی ..دست و پام از شدت سرما خکننده تر از درد بود. وونهیکنم...سرما د

 ..گهیجنازه شده بودم د

که   یخون توو فضا و خون ینداشت....بو یا دهیفا یگرم شم ول  کمی  دیهام رو جمع کردم تا شا زانو
همه درد و زجر سخت   نی...واقعا تحمل اکردیم تمیاذ یا گهیصورتم خشک شده بود از طرف د یرو

 ....دم یکش یفرستادم و آه  نای به س یلب دوباره لعنت ری بود االن برام....ز

کردن  لیبه تخ یبشه....هوووف از شدت سخت  دهیچ یپتو دورم پ هیرخ بده و  یمعجزه ا  هیاالن  کاش
 شدم.... یهم رو بردم....عجب بدبخت

بخوابم تا واسه چند ساعت هم که شده  استخویدادم به ستون و چشمام رو بستم..دلم م هیتک  سرمو
 .... دیخواب شدی سرما مگه م نیتوو ا  یحس نکنم ول  ویزیچ

 

#part246 

 



 زده  خیعشق 

422 
 

                       کوروش

 شد...  کهی که هزار ت  واریبه د دمیدستم رو محکم کوب  یتو وانیخاموش کردم و ل گارمویس

 ...میکن ی م داشونی:آروم باش کوروش...پمائده

 ...گهیناموس بهم م ی...امروز اون ب سی آروم باشم...سه روزه آروشام ن ی_چجور

رو از دستش   خوردی داشت م نی که شاه یمشروب شهی ام در اومد...ش  هیادامه بدم و باز گر نتونستم
بود رو سر   شهیکه داخل ش یندادم و کل مشروب  تی که گلوم سوخت...اهم  دمشیگرفتم و سرکش

حس   کشستمی که م ییها لهیوس  نیو شکست...ا واری پرت کردم سمت د رو  یخال  شهیو ش  دمیکش
 .... کندمیم فشی رو از وجود کث نایاز بدن س کهی ت هی کردمیم

نداشت اصال و   یت ی...برام اهمسوختیرفت و معده ام به شدت م  جیکه خوردم سرم گ یمشروب بخاطر
 ازش گرفتم... یقیروشن کردم و کام عم  یا گهید گاری...سرمیبم  خواستیدلم م

...داغون ید یکش  گاریدو بسته س ی صحبت کرد  یروان ینا یبا اون س ی:کوروش بس کن...از وقتمائده
 احمق...  یشیم

 برام...   سی_مهم ن

 یخاموش کرد...با کالفگ یگاری جا س یو تو رونیب دی انگشتام کش نی رو از ب  گاریو س کینزد اومد
و  دیبسته رو از دستم کش  تیکه مائده با عصبان   ارمی ب رونیاز پاکت ب  گهید گاریس هیخواستم 

 ...یکنی رفتار م ی...مثل بچه ها دارگهیگفت:بسه د

 ...س ی.حالم خوب ن _مائده بده به من اونو.

حالت خوب   یزهرمار نیو خوردن ا دنیکش گاریبا س  ی...ولستیحالت خوب ن  دونمی:منم ممائده
 ....شه یخوب نم  نایبا خوردن ا چکدومتونی..حال هباتوام هستم  نی...اقا شاهشهینم

 ....کمتر بشه یدرد لعنت  نیکه ا میکن کار ی :مادمازل چن یشاه

 .... شهیمسلمًا حالمون خوب نم مینکن دای:تا آروشا رو پ مائده

 کن...  داشیپ یتونیکن...اگه م  داشی_خب پس برو پ
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  کردیکه توو وجودم بود داشت منفجرم م یوو چشمام جمع شد....خشمباز پربغض شد و اشک ت لحنم
اون حرومزاده اس و من  یبکنم بخدا...عشقم توو دستا  تونستمینم یغلط چیه رتیغ  یو من ب

 بکنم.... تونمینم یچکاریه

  رتت ی با غ دونمی...مکنهی م وونتیاتفاق داره د نیو ا یمرد  دونمیآروم باش...م قهی:کوروش دو دقمائده
که هس رو   ییجا  نایشماره س  یابیرد  قیاز طر دی...ما باسی راهش ن  نیباور کن ا یول  کنهی م یداره باز

 ... میکن دایپ

  یابی شماره اش رو رد میکه راحت بتون سمی...مگه ما پلی حرف نزن   یلیتخ  نقدری ا شهی:مائده من یشاه
 ...میکن
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 ...میکن  داشیبه کمک اون پ میتونیدارم که م یدوست هی...من کنمیصحبت نم  یل ی:من تخمائده

 :واقعا؟؟ ن یشاه

 :بله... مائده

 ...ی:پس چرا تا االن الل موندن یشاه

 اومد... ادمیداشته باش...فراموش کرده بودم تازه  تی :شخصمائده

 خواهشا...مائده پس لطفا به دوستت زنگ بزن... نی_دعوا نکن 

 فقط...  میبهش بد دیبا   نیپول سنگ هی:مائده

 مائده زنگ بزن... میدیبخواد م   ی:هرچن یشاه

 باهاش حرف بزنم...  سی برم اداره پل دی...باسین  ی:زنگ زدنمائده
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  یسمت ساعت...ساعت هفت شب بود و ساعت ادار دی سرمون چرخ  نیحرف مائده؛من و شاه نیباا
 توو اداره هستن.... روها ی از ن یتموم شده و االن حتما تعداد کمتر

 ؟؟ ی_اگه االن نباشه چ

 ....میتا صبح صبر کن  دیبا  ستی:ن مائده

 ....:لعنت بهت مائدهن یشاه

 ....سی ن یمنه که االن وقت ادار ریکنم انگار تقص   کاری :خب چمائده

 ....زهی ریداره بهم م گهی_هوووف...روانم د

توو اتاق  برداشتم و رفتم گاریپاکت س هیبربن و  شهیش هیبار گوشه سالن... زیشدم و رفتم سمت م بلند
تخت نشستم...مشروب و   یتوو اتاق انداختم و رو لیبه وسا یآروشا و در رو قفل کردم....با غم نگاه

لب به  شیپ  روزکه تا چند  یکس یزدان ی شدم بهشون...من کوروش  رهی گذاشتم و خ زیم یرو رو گاریس
  ی....هه...عجب زندگ شدم  نایاالن مشکالتم اونقدر کمرمو خم کرده که معتاد ا زد ینم  گاریمشروب و س

 شده... یا

*** 

 

  ینخ روشن کردم و کام گرفتم ازش....ب هیرو برداشتم و  گاریتخت...پاکت س یخودمو پرت کردم رو 
 ...رو نگه دارم  گاریس تونستمیحال شده بودم و درست نم 

رو   گاری کامل کار خودشو کرده و *"س شهیش هیکه خوردن  دمیاز دستم افتاد فهم گاریبار که س چند
 ..از بالشت ها رو بغل کردم و چشمامو بستم  یکی..دم یخاموش کردم و به پهلو دراز کش
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 شبیصبح بود و مست کردن د10و هراسون به اطرافم نگاه کردم...ساعت  دم یترس از خواب پر با
 ... شدمینم دارینبود االن هم ب یکابوس لعنت نیکرده بود تا االن...اگه ا هوشمی انگار ب

...دست و صورتمو شستم و اومدم  سیو بلند شدم رفتم توو سرو  دمیکش یق یعم  نفس
  نیاز مائده و شاه ی...توو سالن خبررونی ...لباسامو مرتب کردم و قفل در رو باز کردم و رفتم برونیب

 ونیزیتلو  ی...هووووف...رفتم جلورونی ب ای خوابن  ای ...ومدیهم از توو آشپزخونه نم یینبود و صدا
 خوردم...برداشتم و به زور   زیم یاز توو بشقاب رو کی ک کهی ت هیضعف نکنم  نکهیو بخاطر ا منشست

 :سالم... ن یشاه

 ستادهی قرمز پشت ُاپن وا یو چشما دهیژول یبا مو ها نیپشت سرم رو نگاه کردم...شاه  برگشتم
 بود...

 _سالم...مائده خوابه هنوز؟؟ 

اون  ش ی پ رهی کرد گفت داره م دارمیش؛بیساعت پ  م ین ایبود   شیساعت پ  هی دونمی:نه نمن یشاه
 دوستش...

 _اها...

 ...یضعف نکن  بخور  یزیچ یصبحونه ا هی ای :پاشو بن یشاه

 خوردم همون بسه... کی ک کهیت هی_

 ..:باش ن یشاه

هرچقدر بوق خورد جواب نداد...حتما  برداشتم و شماره مائده رو گرفتم.. زیم  یتلفن رو از رو یگوش
 هنوز اونجاس.... 

 نا؟؟ یبا س یکن کار ی چ یخوای:من یشاه

 بکنم؟؟  دیبا یا گهی:به جز کشتنش کاره ددمیار دادم و غرنفرت تلفن رو توو دستم فش با

که   ییرو بکشه...کارا نای آروشا رو قانع کن که خودش س کنمی م هیبهت توص  ی...ولهی:نه کار خوب ن یشاه
 ...هیمستحق همچون مرگ نایفوق العاده اس و مطمئنم س دهیآروشا موقع قتل انجام م
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 ...هی_فکر خوب 

زل زد...فنجون   واریمبل تک نفره نشست و متفکر به د یقهوه گذاشت جلوم و خودش رو وانیل هی
 ازش خوردم...  یقهوه رو برداشتم و جرعه ا

بعدش مائده اومد داخل...با   قهیدر اومد و چند دق یزنگ صدا نکهیتوو سکوت گذشت تا ا یساعت هی
 پاش کرد..   ییما دوتا سالم داد و دمپا دنید

 ئده؟؟ ما شدی:چن یشاه

 کردم...  داشی:پمائده

 و گفتم:کجاس؟؟  دم یاز جام پر جانی ه با

 استانبول...  یها کیانبار نزد هی:مائده

 ...می_خب بر

 گرفت کجاس؟؟؟  ایکه آروشا از رو  یی...پول هاخوادی...پول مستادهیجلو در وا  اروی:مائده

 _توو اتاقشه فک کنم... 

 کمد...  ی:آره توو همون چمدونه باالن یشاه

 ... میفتیمن پولشو بدم راه ب نیآماده ش نی :بلند شمائده

 یهم بلند شد بره اماده شه...قاب عکس آروشا رو برداشتم و بوسه ا نیرفت توو اتاق و شاه مائده
 ...میاش کن  چارهی ناموس رو ب یکه باهم اون ب امیعشقم..م ام یلب گفتم:دارم م ریروش زدم و ز
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                         آروشا
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سطل آب   نی ساعت چهارم کی نی ....توو اهیگر ری زدم و زدم ز یغ یروم ج خیشدن سطل آب   یخال با
و   خوردی...دندونام از شدت سرما بهم مشدمیو کم کم داشتم منجمد م کردیم  یبود که روم خال  یخی

 .... دیلرزیهمه وجودم م

 اخههه... یضی ...مگه مریی_نکن روان

 لذتبخشه... یلی...فقط شکنجه کردنت خ ستمین ضی داغش رو با لذت مزه کرد و گفت:نه مر قهوه

وان آب گرم بود....سرما تا   هی دمیگرم و شا یجا هی...االن تنها آرزوم نییزدم و سرمو انداختم پا هق
 .... دمیکشی مغزاستخونم نفوذ کرده بود و بدجور داشتم زجر م

 هیبازوم گرفت و بلندم کرد... ریدورم رو باز کرد و از ز یاومد طناب ها  نکهیگذشت تا ا یا قهیدق چند
بست و مچ   یصندل ی...دستام رو به دسته هایصندل  یو نشوندم رو وارید ک یگذاشت نزد یصندل

  ی رگبز یگذاشت روبروم و خودش روش نشست..چاقو یصندل  هیها با طناب بست... هیپاهام رو به پا
 ... دیاش دست کش غهیت یرو اطیبرداشت و با احت  زی م یرو از رو

 :سردته؟؟ نایس

 ؟؟ یگفت:الل یبلندتر یگذشت که با صدا یا هیانداختم...چند ثان نیی ندادم و فقط سرمو پا یجواب

 بلند شد... غمینم انداخت که ج گرد یرو  یکرد و با چاقو خط  شیجوابم سکوت بود که عصبان   بازم

 مثل آدم جواب بده....سردتههههه؟؟  پرسمیازت سئوال م ی:وقتنایس

 _آره...آره سردمه...دست بردار از سرم.. 

 رو حس کردم...   یگردنم که سوزش بد یهم انداخت رو گهیخط د هینگام کرد و بعد خونسرد   یخنث

 :گفتم مثل آدم... نایس

 به تمام معناس واقعا...  هیروان هینگفتم...  یزیو چ بهش انداختم یپر نفرت نگاه

 ؟؟ ی:درد دارنایس

 داغون نشه آروم گفتم:آره... نیاز ا شترینکنم و بدنم ب شی عصب نکهیا بخاطر
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 :خوبه... نایس

 شد و رفت پشت سرم...کش موهام رو باز کرد و انداختش اونطرف...  بلند

 :کوروش موهاتو دوس داره؟؟ نایس

 ...دونمی_نم

 بلند عشقش رو نوازش کنه...  یکه موها نهیعاشق ا ی:دوست داره...هر مردنایس

 کنم من...  کاری _خب چ

 گفتم...  تی واسه اطالعات عموم یچ ی:ه نایس

 ؟؟ یبکن یخوای م یبرداشت...با تعجب نگاش کردم و گفتم:چه غلط  یچیق هی زی م یهم از رو بعد

 خوب...  ی:غلطانایس

گذاشت و   ی چ یق یها غهیت ی...موهام رو الکمی که سرم به عقب رفت  دیهم موهام رو محکم کش بعد
 ... یییییبه موهام دار کار ی چ یخواست فشار بده که گفتم:نکن...روان 

 :خفه شو فقط عشقم...نایس

رو   یبه موها رتی کرد و انداخت جلوم....با ح ی چی رو ق نیی از گردن به پا یحرکت موها هیهم با  بعد
 شد...  ریبار سراز  نینگاه کردم و اشکام واسه هزارم نیزم
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ا نفرت  اتفاق افتاد....ب نیا یعوض ینای..بخاطر سستنی ن گهیو حاال د شهیعاشق موهام بود هم  آرش
 نگاش کردم و گفتم:ازت متنفرممممم....

 منم ازت متنفرم... ی:چه تفاهم نایس
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 بغض زمزمه کردم  با

 از عذاب دادن من؟  یبرم؟ خسته نشد  یکن ینم پس چرا ولم  -

 ...دیکش نمی چاقورو رو جناق س لبه

 ... یدی...! هنوز اونقدر عذاب نکشیبه جونت اما تو باور نکرد شمی م شیگفته بودم آت  -

 و با خباثت گفت...   دیچی خنده وحشتناکش تو گوشم پ یصدا

 ولت کنم؟  دیچرا با کنه،یتو روح منو آروم م دنیلحضه به لحضه درد کش -

 . دیهام قطره قطره چک اشک

 همه شکنجم؟  نیا که مستحق هیکردم؟ فقط بخاطر پول؟ پول چ کارتیچرا؟ مگه من چ -

 گفت:  یسرد یلیطرفم با لحن خشد  خم

منو به بخاطر   یبگم تو از وقت دی پس با ی..تو منو بخاطر کوروش پس زدسی همش بخاطر پول ن -
 ... یهست یبرام و االن کامال مستحق همه چ یشد نیزم یآدم رو نیگناهکار تر یپس زد یاون عوض

  یادیام...از درد فر نهیفرو رفت توو قفسه س کمیچاقو  یزیحرف چاقورو فشار داد و که ت  نیگفتن ا با
 و گفتم:نککککنننننن....  دمیکش

چاقو رو   نایانبار اومد...س رونی از ب نی زم یرو ین یماش یها  کیشدن الست دنیکش یموقع صدا همون
  امینفر پ  هیرو در آورد و به    شیکه اومد گوش نیماش یدر ها  یدر آورد و بااخم به در نگاه کرد...صدا

  نیزم یو به جون مادرم از ر ادینوشت...بااخم برگشت طرفم و گفت:صدات در ب یچ دمیه ندداد ک
 ... کنمی محوت م

  ی...آخه بگو احمق وقتدهنم و بلند شد رفت طرف در  یزد رو  هیهم چسب رو برداشت و چند ال بعد
 حرف بزنم...  تونمیم یدهنم من چجور یرو یزن یم نویا

دور بودن از   ای...ومدینم  ییصدا  یبشنوم ول یزی کردم تا چ زی ...گوشام رو ترونی رو باز کرد و رفت ب در
 بشنوم....هووووف...  تونمیدرستم نم گهیجون شدم که د یمن اونقدر ب  ای و  نجایا
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                      کوروش

و بااخم به انبار   ستادمیوا نیکنار شاه...میشد ادهیرو نگه داشت و پ  نیدر گاراژ ماش یجلو  نیشاه
 انبار ساخته بودن... یخونه هم باال هیبزرگ نگاه کردم که 

 انبار؟؟  ای:به نظرتون توو خونه هستن مائده

 هوا انبار اخه...  نی:توو ان یشاه

 ....گهی حتما توو خونه هستن د  یگی:راست ممائده

همون موقع در بزرگ انبار باز  یخونه بود ول  یسمت کنار ساختمون که در ورود  میافتاد راه
توو   ی خشم  نایس دنی...با درونیازش اومد ب  نایو به اون سمت نگاه کردم که س ستادمیشد...وا

 نکهیسمتش و بدون ا دمییزدن رگ گردنم رو حس کردم....با خشم دو  رونیو ب   دیوجودم شعله کش
به   یشکمش و مشت ی...نشستم رونیاش رو گرفتم و محکم زدمش به زم قهیم بهش بد یرکتاجازه ح 

 ناموس...  یب  کشمتی چونه اش زدم و گفتم:م ریمشت هم ز هیصورتش زدم...

بلند مائده اومد و  غیو ج  نیشاه  ادیفر یبردم باال که دوباره بکوبونم توو صورتش که صدا مشتمو
 ... نیپرتم کرد زم دی لباسم رو کش قهیاز پشت  یکیهمون موقع 

بلند  ادمیام و محکم فشار داد که فر نهیقفسه س یبود که پاش رو گذاشت رو یکلیپسر ه هی
 و بلندش کرد... نایبه صورتم زد و رفت طرف س یشد....پسر با کنار پاش ضربه ا

  ییمن تنهام...البته از احمقا نیو با خنده گفت:واقعا فک کرد رونی خون توو دهنش رو تف کرد ب نایس
 ...نی فکر عمل کن یکه ب سین  دیمثل شما بع

بهش زدم و افتاد...خواستم برم طرفش و دوباره بزنمش که همون  ییپا ریگرفت طرفم که ز دستشو
 پسره از پشت دستام رو محکم گرفت و نذاشت تکون بخورم... 
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 هنوز... یندار یدوست اقتی ش بلند شد و گفت:لاز جا  یبا خونسرد نایس

 ...شمینم  التی خیبقران قسم تا جسمتو نابود نکنم ب  ی...االن گرفتنم ول_خفه شو 

 دلت گذاشتم...عشقت توو بغ...  یداغ رو هی هم بازم من  یاگه بتون  ی...حتیتون ی:نمنایس

 _خفه شوووووووو...

 نشو...آروم باش...  ی:عصب نایس

به اون پسره زدم که بخاطر درد دستاش   ی..پامو آوردم باال ضربه اخونسردش رو اعصابم بود  افهیق
اش رو گرفتم و خواستم مشتمو بخوابونم توو   قهی...نایطرف س دمییشل شد...هولش دادم عقب و دو

 دهنش که زودتر از من عکس العمل نشون داد و با زانوش زد توو شکمم...
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که  نیخم شدم که با آرنجش زد توو کمرم و خواست بزنتم زم کمی اش شل شد و  قهیور از د دستام
و با پام محکم توو شکمش و پهلو هاش   نینذاشتم و با پام محکم زدم توو زانوش...دوباره افتاد زم

 خوناش  ین ی شکمش و مشتمو بردم باال و با قدرت کوبوندم توو صورتش که از ب  ی..نشستم روزدمیم
دهنم قرار گرفت و قبل   یجلو  یدستمال هیتاد...دستمو بردم باال و خواستم دوباره بزنمش که راه اف

 .... نیشد و افتادم زم نیرو بفهمم چشمام سنگ انی جر نکهیا

 ________________________________ 

                         آروشا

...حس هی چ یبدم که برا  صیتشخ متونستینم یول دمی شن یرو م  یفی ضع ادیداد و فر یصدا رونی ب از
طناب ها رو پاره کنم و برم   نیاونقدر زور داشتم که بتونم ا خواستیتوو دلم افتاده بود و دلم م یبد
  دربعدش  قهیهم قطع شد و چند دق فیضع یگذشته بود که همون صدا یا  قهی...پونزده دقرونیب
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اومدن  دنیکشی دنبال خودشون م سهیکه سه نفر رو مثل ک  یدر حال  یکل یانبار باز شد و چند تا مرد ه
 داخل....

اون چسب ها  یو داد راه بندازم ول  غی اون سه نفر افتاد خواستم دهن باز کنم و ج افهیکه به ق چشمم
 یا ده یفا یدن ولشروع کردم به تکون خوردن و تقال کر یصندل  یدهنمو گرفته بود...رو یجلو

ستون ها با طناب   یبودن و اون مردا گذاشتنشون جلو هوشیو مائده ب نینداشت...کوروش و شاه
 ستون بستنشون.... به

ها حتما واسه کوروش   یریمرتب بودن...پس اون درگ نی مائده و شاه یبود ول  یکوروش خاک  یلباسا
 ... یتوو دلم نشست...اگه زده باشنش چ یفکر حس بد نیبوده...باا

بهشون ندادم و   دنیاجازه بار یتوو گلوم به وجود اومد و اشک توو چشمام جمع شد ول  بغض
 هیکنم که پا جادیا ییتا بتونم صدا دادمیطرف و اونطرف تکون م نیپسشون زدم...محکم خودمو ا

...چون نیخوردم زم یبلند یو با صدا یشکست و من به طرز بد هیداد و بعد چند ثان ییصدا  یصندل
بازوم و سرم   یفرو رفت توو کمی  نیزم  یانداخته بود رو نایکه س یا یچ یکج افتاده بودم ق رتبه صو

 ..گرفت  یدرد بد  نیبخاطر برخورد با زم

شون اومدن داغون شدم کال دو نفر دنید یبرگشته بودن طرفم وقت یمردا که با شکستن صندل  اون
بچه   یکه روبرو یطرف ستون دیرو گرفت و کش  میزخم یبازو  شونیکیطرفم و طناب ها رو باز کردن...

...با خشم برگشت طرفم و  کردم خودمو از دستش جدا کنم. یحرکت نکردم و سع  یها ول
 .. اریدر ن یباز  یگفت:چته...وحش

رو گرفت و    هیاز خودم در آوردم که اول با تعجب نگام کرد و بعد انگار قض ینامعلوم  ی_صدا ها
 ... کنمی چون دهنت رو باز نم شهیکه برات مونده هم تموم م  یجون ذرهی نیتقال نکن که هم یگفت:الک 

 بسته بودم... نایچند وقت س نیکه ا یهمون ستون یهم هولم داد و انداخت جلو بعد

 اون مردا... هیو رفت طرف بق  دورم  دیچ یرو محکم پ   طنابا
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  رهیو با غم به کوروش خ دمی کش ی...آهرونیدور اون سه تا رو هم محکم بستن و رفتن ب طناب
چرا ازش ناراحت و دلخور   دونمینم  یچند روز...ول  نیشدم...چقدر دلم براش تنگ شده بود توو هم 

 بفهمم..  تونستمیرو واقعا نم  لشیبودم...دل

بره من بخاطر سرما  شیپ  ینجوریگرم شم...هم کمی  دیع کردم سمت شکمم تا شاجم  پاهامو
 گرم تن اون سه تا نگاه کردم...هوووف...  ی...با حسرت به لباس هارمی میم

تکون خوردن و چشماشون رو   کمی نی ساعت گذشته بود که مائده و شاه کی  ایساعت  مین  دونمینم
حرکت زوم کرده    یب هیمن ثابت موند...چند ثان یبه اطراف نگاه کردن و نگاهشون رو جیباز کردن...گ

 باهم گفتن:آروشاااااا... ییمن و بعد انگار تازه مغزشون لود شد و دوتا یبودن رو

 ال افتاد تا بازشون کنه..دورش شد و به تق یخواست تکون بخوره که انگار تازه متوجه طنابا  نیشاه

 کرده باهات..  کار یچ  یعوض ینای...اون سی:آروشا خوبمائده

  یکه از تقال کردن خسته شده بود با نگران نیتکون دادم و فقط بهشون نگاه کردم...شاه یسر
سرد با اون لباسا  یهوا نی ..چرا توو اشدهیآروشا...دستت و گردنت چ ی گ ینم یزی گفت:چرا چ
 ...نجایگذاشتنت ا

بود  دهیدهنم رو تازه د یبهشون نگاه کردم و فقط سر تکون دادم...مائده که چسب رو  کالفه
 حرف بزنه... یدهنش بسته اس چجور جیگفت:گ

  یهم خبر نای نگرفت و از س یجواب ی .وقت..رو صدا زد نایگفت و بعد چند بار بلند اسم س ییآها نیشاه
 خودشو جا به جا کرد...  کمینشد ساکت شد و کالفه 

 ؟؟ یسرد یانبار نی لباسا توو ا نی:آروشا تو چند روزه با هممائده

 ....هیلیخ  ینشد لی ...قندرمیبم یو گفت:اله  دیکش ییییبه نشونه آره تکون دادم که مائده ه یسر

خوردن و کم کم  یش تکون و سرمو سمت کوروش برگردوندم که همون موقع پلکا   دمیکش یدلم آه توو
  نیمائده و شاه ن یواکنشش ع قای من دق دنیچشماش باز شدن...با تعجب به اطراف نگاه کرد و با د

 بسته شده به ستون... دیخواست بلند شه که فهم  جانی خشک شد و بعد با ه هیبود...چند ثان
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  یناموس...ه  یکرده اون ب کارتی ...قربونت برم چزمیعز  ی:آروشاا...خوب کوروش
 ...نجاااااااااایا ایب شرف ی....بناااااااایییییس

سه   نیاالن توو فکر ا یاون عوض یبخاطر حرفا  دونستمینشون ندادم....م ینگاش کردم و واکنش فقط
 بزنم...آهههه... یو دهن منم بسته که نتونم حرف گذرهیم ینفر چ 

 گهههههه؟؟ینم  یزی:آروشام سردته؟؟چرا چکوروش

  یدهنشو بستن چجور نی...خب ببنی واقعا خنگ نینکن...تو و شاه دادیداد و ب نقدریوش ا:کورمائده
 جوابتو بده... 

 نگاهش رو به چشمام دوخت....   یو با نگران  دیکش یآه کوروش
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نگاش رو از من برداشت و دوباره شروع به تقال و داد و  یگذشت که کوروش با ناراحت یا قهیدق چند
  ادیو دوباره فر  نداختینگاه م هیبه من و حالم  قهیکوروش هرچند دق یساعت می کرد....ن دنیکش ادیفر

شده بود  کبودچشمش  ری داغون اومد داخل...ز افهیبا ق  نایکه در باز شد و س کردی رو شروع م دنیکش
 .اش باد کرده بود.. ین یو ب

 من کم بود... ی...فقط جاهی:اوه عجب جمعنایس

 ... ارمی چه به روزگارت م نی باز شن...بعد بب نایا ه یبه موال قسم فقط کاف  شرفی:بکوروش

...خم شد طرفش  ستادیوا شیمزخرفش رفت طرف کوروش و توو چند قدم یبا همون خونسرد  نایس
 که من و آروشا و...  یدونیشده...اخه م  اهیو گفت:فعال که روزگار تو توسط من س

با دروغاش کوروش   نیاز ا شتریب خواستمیکردم با همون دهن بسته مانع حرف زدنش بشم...نم یسع
  نی دردناکم رو به زم یاز خودم در آوردم و محکم پاها  ینامفهوم  یرو داغون کنه...صداها 
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با خنده اعصاب خورد کنش اومد طرفم و   نای...س....بچه ها همه سراشون برگشت طرف من دمیکوب یم
 ..زم یو گفت:آروم باش عز دیصورتم کش ینوازش وار رو رودستش 

 مائده بلند شد...   غی طرف پرت شد و ج  هیبهم زد که صورتم  ی محکم یلیهم س بعد

 :دست نزن بهشششششش....کوروش

 ...دادیانگار از داد و ب ادی...خوشتون مسسسی:ه نایس

به مائده بده   یو داد غ یاجازه حرف و ج نکهیبرداشت و رفت طرف مائده..بدون ا زی م یرو از رو چسب
 دهنش چسبوند...  ی چسب رو هیچند تا ال

 ...باز کن دهنشو... یکنیم  کاری :چن یشاه

 ... نیخفه ش دی...بانی دختره واقعا اضاف  نی...تو و ا سسسی:ه نایس

به شکمش   یبا پاش ضربه محکم  نیزد که شاه نیدهن شاه یهم رو هیهم خم شد و چند تا ال بعد
 گفت... یاز درد دوال شد و آخ نایزد...س

 ... نیشاه یزدی:هه...کاش محکمتر م کوروش

انداخت و   نیبه شاه  یتوو همون حالت موند و بعد بلند شد...با خشم نگاه یا قهیچند دق نایس
 ..یگفت:هار شد

 بهش نخورد... یرفت عقب و ضربه ا عی سر نایس یپاشو آورد باال که دوباره بزنش ول  نیشاه
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 ...یش ی:نه انگار آدم نمنایس

 که سرش به پشت پرت شد... نیهم مشتش رو برد باال محکم کوبوند توو صورت شاه بعد
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  یغلط چیو شما ه کنمیو شکنجه اتون م زنمتونی...دلم بخواد منیمن رینره...شما االن اس ادتونی :نایس
 ... نیبکن ن یتونینم

پس اسم خودتو نزار شکنجه گر...چون فک نکنم شکنجه    یبکن  یتونینم یکار چی :به جز زدن هکوروش
 ... یباش یگر خوب 

دوباره شد همون آدم خونسرد و مرموز...خشم از چهره اش پاک شد و همون حالت جنون وار رو   نایس
 ...میخوب یل یبهت ثابت کنم شکنجه گر خ خوامیبخند رفت طرف کوروش و گفت:م کرد...با ل دایپ

 !!!؟یچ یعن یبه من انداخت که کوروش با تعجب گفت: یهم نگاه مرموز بعد

 ...قیرف  یفهمی :االن خودت منایس

  یرو  یو چاقو خون زی م یدهنش و اومد طرف من...چسب رو انداخت رو یهم چسب رو زد رو بعد
 رو گرفت و گفت:دستت خوب شده عشقم...  میرو برداشت و اومد کنارم نشست...دست زخم نیزم

  اوردیکه به زخمم م یتوو تنم افتاده بود و بخاطر فشار یکه باز بخواد با دستم بکنه لرز بد  یفکر کار از
 ....ومد یاشکم داشت در م

و   دمیتوو گلو کش یزخم و فشار داد که آه  یانگشت شصتش رو گذاشت رو دمینم یجواب  دید یوقت
 اشکم در اومد... 

 ؟؟ یجوابمو بد دی:مگه نگفتم بانایس

به کف دستم  یدستمو گرفت...نگاه  یکی گفت...دستمو ول کرد و اون  یتکون دادم که خوبه ا یسر
 کنم باز؟؟  ادهیکف دستت پ یگفت:عشقم به نظرت هنرمو رو یانداخت و با لحن متفکر

توو صورتم زد  یل یس عیسر یلیشد و خ یکه عصبان  دمی حرفش دستم رو محکم از دستش کش نیا با
دهنشون بسته بود  نکهیباا نیو کوروش و شاه دیچ یبرخورد دستش با صورتم توو فضا پ یکه صدا
 از خودشون در آوردن و تند تند تقال کردن... ینامفهوم یصداها

 خوبش مونده...  ی..هنوز جاهانیخودتونو خسته نکن  ی:شما دوتا الکنایس
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باال برد و محکم فرو کرد توو دستم   عی سر یل یطرف خودش و چاقو رو خ دیهم دستمو با خشم کش بعد
که چشماش رو با درد بست   دمیاشکام د نی ..کوروش رو از بختنیرو اشکام   دمی کش یغ یکه توو گلو ج

  نایو خشم به من و س  یهم با نگران  نیو شاه   کردینگاهم م هیو مائده با گر نییو سرش رو انداخت پا 
 چشم دوخته بود...

 رو دوس دارم بشنوم...  غاتیج ی:صدانایس

تکون داد که دلم ضعف رفت از شدت دردش   کمی لبام کند...چاقو رو  یهم چسب رو محکم از رو بعد
 و همه جا برام تار شد...

 چرا از حال رفتم... دونمیکردم و نم یکنم...فقط ناله کوتاه هیگر یبزنم و حت  غی نداشتم که ج جون
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  هیسرد افتاده بودم و  نیتوو دستم چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم...کف زم یحس سوزش  با
تکون دادم تا اون   یحالیکردم و دستمو با ب  یبهم...ناله ا زدی ِسُرم م یا انهیداشت به طور ناش مرد 

 رگم رو پاره نکنه... یسوزن لعنت

و فقط   دمی دینم ویچ یبودم ه دهی بازم دستمو ول کرد و بلند شد...چون دراز کش یچشما دنیبا د مرد
و   دیدستمو کش یکیگذشته بود که  یا قهیدق که اونا هم برام گنگ بودن...چند دمیفهمیصدا ها رو م 
از   یتوو وجودم خال  کردمی ...حس مدمینکش یغیج  یدستم بدجور درد گرفته بود ول نکهینشوندم...باا

 ... کردمیرو هم حس نم  ادیز یسرما گهید  یشده...حت  یزیهرچ

 یچشما دنیبهش انداختم و ازش چشم گرفتم...از د یحس  ینگاه ب  نایس دنی باال آوردم و با د سرمو
سردم انگار تعجب کرد که خم شد و چونه ام رو طرف خودش برگردوند...باز هم با همون نگاه سردم 

زخم دستم و فشار   یبود بهم و بود پاش رو گذاشت رو  رهیخ  هیشدم توو چشماش...چند ثان  رهیخ
نشون  یعکس العمل چی کرد بازم ه یزی به خونردرد گرفت و دوباره شروع   یل یخ نکهیداد..باا

احساساتم توو وجودم   یبرا یدکمه ا هیکه  کردمیحالتام واقعا حس م نیندادم...دست خودم نبود ا
 هس که با از حال رفتنم اون دکمه رو زدم و احساساتمو خاموش کردم...
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 رفته...  ادمیو   دمیو برزبونت ر  یدستم برداشت و گفت:نکنه اشتباه یبا تعجب پاش رو از رو نایس

و لباساش رو   رونیاحساسم بود....نفسشو کالفه داد ب یجواب حرفش فقط و فقط نگاه سرد و ب در
 ... دمیرو م   یمحل یب  نیجواب ا گردمیبرم گهید کمی مرتب کرد و گفت:االن کارت ندارم...

به طرف اون سه تا  ینگاه چیانداختم و ه نیی و از انبار رفت...سرمو پا دیچ یهم طناب رو دورم پ بعد
بهشون بگم که حرفاش دروغ بوده و  تونستمیدهنمو نبسته بود و االن راحت م نایننداختم...س

  کهاحساس  یسرد و ب ی...آروشاشیچند ماه پ  یانگار شده بودم آروشا یبدم ول ریی فکرشون رو تغ
به   یبرگردم به اون موقع ها ول خواستمینم گهی...دخواستمی آروشا رو نم....من کردیحس نم  ویزیچ
 ... سیاالن همه حالتام مثل اون موقع اس و کنترلش دست خودم ن دونمیکه نم  یلیدل

 هینگران کوروش روبرو شدم... افهیسرمو باال آوردم که با ق نی به زم یزیشدن چ دهیکوب یصدا با
و مائده هم   نایبود...س یاز خودش در آورد که فک کنم همون مفهمومش خوب  ی بی غر بیعج  یصداها

 بازم کارم سکوت بود و نگاه سرد....  یبگم ول یزیچ هیتا   کردنیمنتظر نگام م 
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از   ییصدا  یتا من حرف بزنم ول دن یکوبیم  نیگذشت و اون سه تا خودشونو همش به زم یساعت هی
بگم   خواستی چند روز...دلم م  نیکنم مثل همه ا هیحرف بزنم و گر ستخوای ...دلم مومدیمن در نم

رو   یحرف  چی...هشدینم  یدرد دارم ول یلیبگم خ  خواستی...دلم مزنمیم خیسردمه و کم کم دارم 
 ... ارمی به زبون ب تونستمینم

تفاوت   یمن ب  یشدن ول  رهیسه تا انگار خسته شدن از تالش کردن آروم نشستن و فقط بهم خ اون
بازم درد   یکمتر بود ول  یکی نیدستم نگاه کردم...دردش از ا ینگاهمو ازشون گرفتم و به زخم تازه رو

 ...کردیم

  یو بعد صدا  مدیباز شدن در رو شن یدادم به ستون که صدا هیچشمامو بستم و سرمو تک  یالی خی ب با
 بود که در اومد...  نایمزخرف س 
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 ...خودم  یها ی:سالم به زندان نایس

کرد و   ی...چشمامو باز کردم و نگاش کردم..به من نگاه دیهم خودش به حرف مزخرفش خند بعد
فرو کرد توو گردن  انهیدر آورد و ناش  بشیاز توو ج  ی ...سرنگنیبهم زد و رفت طرف شاه  یچشمک

و   دم یکشیم  غیج  دیشد...مسلما االن با هوشی ب هیخورد و بعد چند ثان یدیون شدکه اونم تک نیشاه
 ...بازم سکوت بود  یول   دادمیم فحشبهش 

در آورد و رفت طرف مائده...به اونم  بشیاز ج گهیسرنگ د هیزد و  نیبسته شاه یبه چشما یلبخند
 رو انداخت کنار...  یخال یکرد و سرنگ ها  قیتزر

 لحظه ها فقط واسه ما سه تاس...  نی...ادنیدوتا هم که خواب نی:خب انایس

و دهن باز   دی کش  یقیدهنش کند که کوروش نفس عم  یهم رفت طرف کوروش و چسب رو از رو  بعد
 ... دیپشت سرهم کش قیشد و چند تا نفس عم  مونیبگه که بعد انگار پش یزی کرد تا چ

ما دوتا انداخت و گفت:تا چند ساعت   یها افهیبه ق یوسط گذاشت و نشست...نگاه یصندل هی نایس
 ...نیو حاال الل شد نی کلمه حرف بزن ه یتا  نیکردی خودتون رو خفه م  نیداشت شیپ

 ؟؟؟ یکنیکارا رو م نیا یدار یبخاطر چ  نایگفت:س  نایبهم انداخت و رو به س یبا دلخور  ینگاه کوروش

 ...واقعا خنده داره...یدونیکه نم یبگ  یخوای م یعنی:نایس

رو   نکارایا  یمن...تو بخاطر پول دار یکارا خنده داره نه حرفا نیتو واسه ا لیدل  یول  دونمی:مکوروش
 واقعا!!!! یکن یم

 دختر منو بخاطر تو پس زد..غرورم رو شکست...  نی...اسی:همش بخاطر پول ننایس

 ...شیخوایبخاطر پول م یخودت گفت نای...سیانگار عاشق دلخسته بود یزنی حرف م  ی:جورکوروش
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 عاشقش هم بشم...  تونستمیمن م ی..ول:اره گفتم واسه پولنایس

و    یبکن گرانیغز دخودتو توو م  یحرفا یخواینداره چون همش م یا دهی :بحث با تو فاکوروش
 ....یرو پنهون کن   تیواقع

 ...یندار ی:پس سکوت کن...آروشا تو حرف نایس

از جاش بلند شد و کتش رو   نایمحل ندادم...س چکدومشونیفقط ابرو باال انداختم و به ه یحس  یب  با
 ...مون یسراغ کار اصل میری...منی ندار  یحرف گهیو گفت:چه بهتر که د  یصندل ی در آورد و انداخت رو

 اومد سمت من و طناب دورم رو باز کرد و بلندم کرد... یثی لبخند خب با

 ؟؟ ی کنیم یدار ی:چه غلط کوروش

 :عجله نکن... نایس

چشمم رو با دستش کنار زد و آروم خم شد سمتم و چشماش   یکه اومده بود جلو ییموها
که ولم کنه...دستمو باال بردم و خواستم   دیکشی م ادیو فر کرد یبست*"...کوروش با غم و ترس نگاهم م

بلند   ادمیفر یکف دستم رو فشار داد که بعد چند ساعت صدا عیو سر دیبکوبونم توو صورتش که فهم
 دنمیاجازه تقال کردن بهم بده دستشو گذاشت پشت گردنم و شروع به بوس  نکهیشد...بدون ا

دادن به  کی رک یو شروع کرد فحش ها دیکش یاز ته دل ادیکارش فر نیا دنیکرد...کوروش با د
 ... نایس

و با خشم نگاهم کرد...کوروشم    دیکش شی خون یبه لبا  یو ازم جدا شد...دست  دیکش یادیفر نای*".س
 ....دیکش ی م یق یعم یساکت شده بود و نفس ها

 ...یدختره وحش   دم ی:بهت نشون منایس

 ...*"نیام زد که پرت شدم زم نهیبه قفسه س  یهم ضربه محکم بعد

 ...دادی:دست بهش نزن*".کوروش باز به تقال کردن افتاده بود و فحش مکوروش

 ...یرابطه من با عشقت لذت ببر دنیو از د ی:کوروش بهتره خفه شنایس
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خودمو باال بکشم  کمیو خواستم   دم یکش یغیرو پاره کرد و افتاد به جون گردنم که ج شرتمیهم ت بعد
 بسته شد... دنمیکه راه نفس کش یو دهنم جور ین یب یتش رو محکم گذاشت روکه دس
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 محکم گرفته بودم... یاون عوض یباز کنم ول دنمیواسه نفس کش یراه  کردمی م یو سع  کردمیم تقال

 ....ششششی:ولش کن کشتکوروش

و همه جا    رفتی م یاه ی...کم کم چشمام داشت سدیبوسی به من و کوروش بدنمو م تی اهم یب  نایس
اون  دنیافتاد...با د بشی چاقو از ج هیاز پاهاش رو جمع کرد راحت تر باشه و  ی کی  نای که س شدیتار م

کم  گهی...ددیرس ینم  یبردم ول نییدستمو پا کمی...ارمی طاقت ب کمیکردم  یگرفتم و سع دیچاقو انگار ام
پر اشک و ناراحت کوروش   یچشما  دنیبا د ینداشتم ول یو جون   مردمیم یی هوا یکم داشتم از ب

...سر انگشتام به چاقو  دمیکشی دستم رو م شدیکه م ییبردم و تاجا  نییدستمو پا شتریجون گرفتم و ب 
که   یبا کار یول دمیکش یق یدهنم برداشت...نفس عم ی دستش رو از رو نایخورد که همون موقع س

کرد   دمیترس افهیبه ق  یشلوارم...با لذت نگاه یتش رو برد سمت دکمه ها...دسکرد نفسم رفت دوباره 
به   یاجازه کار نکهیچاقو رو برداشتم و قبل ا عیاز دکمه ها رو باز کرد....به خودم اومدم و سر یکیو 
 یصورتم...چشما  یرو ختیبدم چاقو رو باال بردم و فرو کردم توو گردنش که خون با شدت ر نایس
دستش و چاقو رو   ریکه زدم ز ارهیباز موند و دستش رو آورد باال و خواست چاقو رو در ب ناباور  نایس
 جون شد....   یتوو گردنش فرو کرد که از روم افتاد کنار و ب شتریب

بلند شدم و رفتم طرفش و چاقو رو از توو گردنش در   عی شده بود سر جادیکه توو وجودم ا یجان ی ه با
 برعکس شد...  یول یآوردم و گفتم:ازت متنفرم...قرار بود تو منو بکش

و بعد    دیلرز کمی و  دیکش یدردناک ادیفرو کردم توو قلبش که فر عیهم چاقو رو بردم باال و سر بعد
 چشماش بسته شد... 
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آخرم   ینفس ها گهیافتادم کنارش...فک کنم منم دو  میکشد  یقیجونش نفس عم  یجسم ب  دنید با
حس کنم   تونستمیو م کردی....دستام درد مکردمیزده بود و تازه داشتم سرما رو حس م خیبود...تنم 

 ...رمیدارم از حال م یکه از شدت کم خون

 بازم کن...   ای...بی:آروشاااا...خوب کوروش

از  ذرهیانگار  کردمی که م یطرفش...با هر حرکت دمیبه کوروش انداختم و خودمو کش یحالیبا ب  نگاه
 ....شدیجونم کم م

  دنیشروع به بر  یجون یبرداشتم و با ب  نا یشکنجه س ز یم یرو از رو یچ یبهش و ق دمیزحمت رس  به
نتونستم  گهیتوو بغلش که د دیکش  عی که طناب باز شد کوروش منو سر قهیطناب کردم...بعد چند دق

...بدنم میشندیرو نم زدی که کوروش م ییحرفا گهیو بدنم شل شد..همه جا برام تار شد و د ارمیطاقت ب 
 فرو رفتم... یکی حس شد و توو تار یب
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                       کوروش

 یا دهیفا یآروم بهش زدم ول یل یبسته آروشا نگاه کردم...چند تا س  یترس به چشما با
کاپشن افتاده بود...برداشتمش و تنش کردم و   هیکه   یاون طرف دمییبلند شدم دو  عینداشت...سر

و آروشا رو گذاشتم  نی طرف ماش  دمیینبود...دو داشیپ  ی...همه جا خلوت بود و کس رونی ب دمییدو
به   یاومد...ضربه ا ادمیو مائده  نی شم که شاه  نیو در رو بستم...خواستم برم سوار ماش  یصندل یرو
دورشون رو باز کردم و اول مائده رو بغل کردم و   ی..طناب هاداخل انبار  دم ییزدم و دو میشونیپ

شده بود بدتر...به   هوشیبود و حاال هم که ب نی...سنگنیو رفتم سراغ شاه ن یگذاشتمش توو ماش
و گذاشتمش کنار مائده...پشت فرمون نشستم و با سرعت راه  نیبردمش توو ماش متزح

کردم و وارد   شتری...سرعتمو بومدنیباز م نایس یاون نوچه ها دیشا میموندیم گهید کمیافتادم...اگه 
 شدم...   یجاده اصل
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حاال هم وقت ندارم    یرو ول  نیماش دارهیصددرصد نگه م  دیدیم سیبود و اگه پل یآروشا خون  صورت
 کنه... مونمی هم ممکنه بعدا پش یمعطل قهیدق هیکنم...  زی که آروشا رو تم

و مائده همزمان  نیکه شاه میشهر بود یها کی...نزددمیکشی م ییها ال نیماش یسرعت از ال به ال با
 ؟؟ی فرار کرد یبه هوش اومدن...با تعجب به اطرافشون و من نگاه کردن و مائده گفت:چجور

 نگهمون نداره... دید سیکه اگه پل نیکن  زی کن صورت آروشا رو تم دایدستمال پ هیفقط  گمی_بعدا م

 توو داشبورده بده.. ی:دستمال کاغذ ن یشاه

رو برداشتم و دادم به مائده...دوتاشون چند تا   یکمتر کردم و خم شدم بسته دستمال کاغذ سرعتمو
 کردن... زی دستمال برداشتن و خم شدن جلو و صورت آروشا رو تم

 شده؟؟ هوشی:چرا ب ن یشاه

 از حال رفت...  دفعهی دونمی_نم

 ...ادی دکتر ب زنمی:برو خونه من زنگ ممائده

 اونم برسه... میرسی:زنگ بزن تا ما من یشاه

 :باش... مائده

رو از توش درآورد و شروع کرد شماره   شیبرداشت و گوش   یصندل  ری رو از ز  فشی ک مائده
  ی شهر و بخاطر شلوغ میدیکردم...رس ادیشدم و سرعتمو ز رهی گرفتن...چشم از اونا گرفتم و به جاده خ

خونه...در رو باز کردم و   میدیشهر رس  کیتوو تراف یساعت عالف میتر رفتم...باالخره بعد ن  واشی کمی
  نمونیپشت سر ماش نیماش هیشدم...آروشا رو بغل کردم و رفتم طرف خونه که همون موقع  ادهیپ

 شد...  ادهیازش پ  ییاقا هینگه داشت و 

 ...میایتخت تا ب  ی:دکتره..کوروش ببر بزارش رومائده

 _باش...

گوشه  هیتند پله ها رو باال رفتم و در رو باز کردم داخل خونه شدم...کفشام رو در آوردم و انداختم  تند
 و آروشا رو بردم اتاقش...
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  یهم بخار نیکاپشن تنش بود و توو ماش نکهیروش...باا دمیتخت و پتو رو کش  یرو گذاشتمش
 ...خهیبازم بدنش  یروشن بود ول 

و دکتر رفت کنار تخت نشست...دست  ستادیدر وا یو مائده اومدن داخل...مائده همون جلو  دکتر
بدنش از تعجب ابروهاش باال رفت...برگشت طرف ما و   یآروشا رو گرفت که فک کنم بخاطر سرما

 ؟خه؟ی  نقدریچرا ا نیگفت:ا

انبار بوده که همه  هینشدم و گفتم:سه روز توو  رشیگیپ  یحرف زدنش تعجب کردم ول یفارس بخاطر
 تنش نبوده... یزی نازک چ  شرتیت هیپنجره ها باز بوده و به جز 

 اش شد... نهیتکون داد و برگشت سمت آروشا و مشغول معا یسر دکتره

 ه؟؟یچ یدستش برا یرو یزخم ها نیشده..ا فیضع  یلی...بدنش خ هیلیطاقت آورده خ نکهی:ادکتر 

 کار اونه..  نایافتاده بود..همه ا یآدم روان  هی ری :سامان گفتم که بهت سه روزه گمائده

  هیبخ  دیاتاق گرم شه...دستاش با ی..هواکن  شتریپس شما شوفاژ اتاق رو درجه اش رو ب :باش سامان
 م اگه عفونت نکرده باشه خوبه... بشن...تا االن ه یزد عفون  دی الزم دارن و قشنگ با

 ن؟؟یالزم ندار  یزی...چمیکن ی_باش ما اتاق رو گرم م 

تا من کارم تموم   دمینسخه م هیهمراهم هس...فقط من  هیشستشو و بانداژ و بخ لی :نه وساسامان
 ...نیاونا رو برسون شهیم

 روش نوشت و گرفت طرفم...  زیبرگه در آورد و چند تا چ هی  فشی هم از توو ک بعد

 کن... ادیخودتم برو درجه شوفاژ رو ز رهی بگ نیرو بده شاه   نای_مائده ا
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تخت کنار آروشا نشستم و منتظر به   ی...رفتم رورونی گفت و رفت ب یرو ازم گرفت و باشه ا برگه
 دکتره نگاه کردم تا کارش رو انجام بده... 

اش رو هم   نهی گردنش و قفسه س ی...عوض دیطول کشکردن زخماش  یو ضدعفون  هیکار بخ  یساعت هی
 بودم.... دهیبود و اونموقع هول شده بودم ند دهیبر

 شربت...  هی ِسُرم بود و با چند تا بسته قرص و  هیآورد... نیرو شاه  میریکه دکتر گفته بود بگ ییزایچ

 کرد...  قیرو خود دکتر براش زد و چند تا مسکن براش تزر ِسرم

استراحت   دیبا  یازش رفته...چند روز یادیخودش معلومه که خون ز افهی زخماش و ق:از ظاهر سامان
 دارو ها رو هم سر موقع بخوره... نیو ا نیخون ساز بد یها یمطلق باشه...بهش غذا ها و خوراک

 .ممنون سامان جان.. .:چشم حتما مائده

 نشیبرسون عیشد سر هوشیب  لیدل  ی..فقط اگه بازم حالش بد شد با بکنمی:خواهش مسامان
 ... ادیبه هوش ب کنمیفک م گهیدوساعت د تایساعت نها هی...تا مارستانیب

 _باش ممنون... 

 یهم رفتن تا لباسا نیکرد و رفت...مائده و شاه یهاش خدافظ  هیتوص نی بعد گفتن آخر سامان
برداشتم تا برم از صورت و بدن آروشا خون ها رو   سیخ دستمال هیرو عوض کنن...منم  شونیخاک

 پاک کنم...
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فک   نایس یرفتم...داشتم به حرفا رونیکردن سر و صورت آروشا از اتاق ب  زی تم بعد
َمرَدم   هیبازم  یبوده ول  یزور نکهیافتاده بود رو هضم کنم...باا  نشونیکه ب  یاتفاق تونستمی...نمکردمیم

 .. کردیم وونمیبه ناموسم خورده د ی ک ی دست  نکهیو فکر ا

 .کوروشششش. : مائده
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 _ها...

 ؟؟ یدیفشار م  ینجوری...چرا اون پارچه رو اکنمایاس دارم صدات م  قهی:ده دقمائده

 توو دستم رو فشار دادم دستام قرمز شده... یکه از بس محکم پارچه ها دمیدستم نگاه کردم و د  به

 ..سی ن یچ ی_ه

 :دروغ نگو لطفا... مائده

فکر کردم و گفتم:سخته مائده....االن ظاهرا  کمیخاموش زل زدم... ونیزیمبل نشستم و به تلو یرو
 ... رمی گیم  شیاز درون دارم آت یآرومم ول 

 تره..*"واسه آروشا سخت    یسخته برات...ول دونمی:کوروش منم ممائده

 ... کنهیم وونمیخودم وجودش رو حس کرده داره د ریبه غ یکس  نکهیمردم..فکر ا هیمنم  یول  دونمی_م

 ...یبا آروشا باش گهید یخوا ینم یعنی؟؟یکن کاری چ یخوای:االن ممائده

 نزدم... یحرف نی _من همچ

 رو داره...   یمعن نیحرفات به نظرم هم  یول ینگفت  می:اره مستقمائده

 به آروشا هم کمک کنم... خوامی رو و م هیقض نیام که بتونم قبول کنم ا یراه هی_نه فقط دنبال 

 روانشناس....   هی شی:برو پ مائده

...همونطور که با حوله موهاش رو  رونی باز شد و خودش اومد ب نیبگم که در اتاق شاه یزیچ خواستم
رو   نیزم  یرو یخرده ها شهیش  نیا نی...بلند ش نیاومد سمت ما و گفت:چرا نشست کردی خشک م
 ....میجمع کن 

 ...کنم ی :من مرتب ممائده

و منم دستمال ها رو   دمیکش یهم دنبالش رفت...آه نیهم بلند شد و رفت توو آشپزخونه و شاه بعد
و  برداشتم  شرتیشلوار و ت هیداشتم  نجایکه هنوز ا ییو رفتم اتاق آروشا...از لباسا  زیم یانداختم رو

 دوش گرفتن بتونه ذهنمو آروم کنه... هیفقط  دیرفتم توو حموم...االن شا



 زده  خیعشق 

447 
 

 

#part263 

 

                          آروشا

  یارتفاع افتادم؛چشمامو باز کردم...به اطرافم نگاه کردم..توو اتاق خودم بودم و رو هیاز  نکهیحس ا با
 حس بود... هینبود انگار فقط  یردن هم خبرِسُرم هم توو دستم بود...از سقوط ک هیتخت و 

توو   ادیم  یکوروش اون داخله..چون به جز اون ک زدمیو حدس م  ومدیآب از توو حموم اتاق م یصدا
 حموم اتاق من... 

رو توو چشمام   یحس  یسرما و ب  تونستمی...هنوزم م دمیفهمیبودن رو م   یخال یهمون حس ها  هنوزم
 گذرا باشه که از گذشته برام مونده... یحس ها هی فقط  نایکه ا کردمیحس کنم و توو دلم دعا م

که داشت حوله  یو نشستم که همون موقع در حموم باز شد و کوروش درحال  دمیخودمو باال کش   آروم
زد و اومد طرفم...کنارم    یمن لبخند دنی....سرشو آورد باال و با درون یاومد ب دی چ یپ یرو دور خودش م

 پاهاش... یرو  دیتخت نشست و پتو رو کش یرو

 ؟؟ ی:خوب کوروش

 _خوبم... 

شد و   دهیانداخت دور شونه ام و خواست منو بکشه توو بغلش که سوزن توو دستم کش دستشو
  امیب شهی خودمو ازش جدا کردم با تعجب نگام کرد...به دستم اشاره کردم و گفتم:نم   نیبخاطر هم

 ف تر... اونطر

 :اها... کوروش

 طرفم و دستش رو باز کرد تا برم توو بغلش...   دیخودش رو کش  بعد

 _کوروش.. 
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 ...زمی:جانم عزکوروش

 ... ستنیواقعا درست ن یکن ی که راجبم م یی...فکراسیاالن حالت خوب ن دونمی_م

 راجبت...  کنمی نم  ی:من فکرکوروش

کوروش اون دروغ   یول  کنهیداغون م ویبهت گفت واقعا هرکس  نایکه س یی_دروغ نگو جون حرفا
و فقط و فقط با چاقو بدنمو داغون   یکه منو گرفت انداختم توو همون آشغال دون یگفت...اون از وقت 

 کرد...

بگه که نذاشتم  یزینگام گرد و خواست چ  دیهم ترد یگشاد شده بخاطر تعجب و البته کم یچشما با
 راب.. نی آخر ینیدکتر تا بب  میبر یخوری م یکنینم و خودم گفتم:اگه باور

و   یموهام زد و با خوشحال  یرو ی..بوسه احرفم تموم نشده بود که توو آغوشش فرو رفتم  هنوز
کنار   هیبا اون قض یچجور دونستمیآروشا نم  شدمیم وونهیگفت:خدا لعنتش کنه...داشتم د جانیه
 ...خداروشکر که همش دروغ بوده... امیب
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و   کردمی منم االن محکم بغلش م خواستیتکون دادم....دلم م یازش جدا کردم و سر خودمو
 هیکه کوروش بغلم کرد دائم   ی...وقت شدینم یول ستمین  یاون روان شیپ گهیخوشحال بودم که د

 ازش جدا شم... دیکه با گفتیتوو مغزم م یزیچ

 ؟؟ یا خوب:آروشکوروش

 _خوبم... 

 ؟؟ یکنیرفتار م ینجوری:پس چرا اکوروش

 نکردم من... یب ی_رفتار عج 
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 بهت دست بزنم...  یحت خوادی حس کنم که دلت نم  تونمی:آروشا مکوروش

 ... سین  ینجوری_نه ا

سخت   دونمیسرده...آروشا م  دمتیکه د یبار  نی...چشمات مثل اولگمیدرست م قای:چرا دقکوروش
 ماجرا رفتارم اصال باهات خوب نبوده و مقصرم...  نیقبل ا دونمی..مگذشته بهت 

  یاز هر احساس یتوو قلبم خال کنمیچمه...حس م دونمی...خودم نمیستیاصال تو ن هی_کوروش قض
  هوشی...اونموقع که بستیدست من ن یگذشته شدم ول هیبفهمم که شب تونمیشده...کوروش خودم م 

 توو وجودم زده شد و احساساتم رفت...  یدکمه ا هیشدم انگار 

 !!!!یچ یعن ی:کوروش

توو   یزیچ  هیبغلت که اومدم  یشدم...تورو دوس دارم ول ینجوریبفهمم چرا ا تونم یکوروش نم نی_بب 
 ازت جدا شم....  دیکه با گفتیسرم م

 باز..  یشد  ینجوری:اخه چرا..چرا ا کوروش

 ...دونمی_نم

کاناپه   یتخت بلند شد و لباساش رو از رو یداد...از رو رونیبهم نگاه کرد و بعد نفسش رو کالفه ب  کمی
 برداشت و رفت توو حموم...

  رونیدستم ب یحوصله سوزن رو آروم از توو یآخراش بود..ب  گهیو به سرم نگاه کردم...د دمیکش یآه
که   یدر حال قهی دستم....کوروش بعد پنج دق یبرداشتم و گذاشتم رو زی م یپنبه از رو کهی ت هیو  دمیکش

...با  ستتخت نش یدر و اومد رو رهیدستگ ی..حوله رو انداخت رورون یبود اومد ب دهیلباس پوش 
 آروشا؟؟  یکنم که درست بش کاری موهاش برد و گفت:چ یدستشو ال یکالفگ

 ...دونمی_نم

بهش اجازه نده   کنمیوح...خواهش مبه ر  یبه اون زندگ  ی تو دوباره برگرد خوامی :آروشا من نم کوروش
 روانشناس خوب...  هی شیپ میری...مرهی که همه وجودتو بگ

 



 زده  خیعشق 

450 
 

#part265 

 

 ...یبهم زمان بد کمی _کوروش بهتره 

 سال؟؟چقدر آروشا؟؟....  کیماه؟؟ کیروز؟؟ کی ؟؟یخوای :زمان بدم؟؟باش چقدر مکوروش

 _آروم باش.... 

  یول میازدواج کن میدرست بشه و بتون یوقته منتظرم تا همه چ یل یآروم باشم...خ تونمی:نمکوروش
 ...فتهیم یبکشم اتفاق تازه ا  ینفس هی امی...واقعا چرا...هردفعه تا مشهیچرا نم

 ... دمی_بهت حق م 

 کننده اس...  وونهید  ت یورژن خونسرد نی...آروشا ا یدی!!!!فقط بهم حق منی:هم کوروش

  خواستی ...از دست خودم واقعا حرصم در اومده بود و دلم مرونی بلند شد و از اتاق رفت ب بعدشم
که به مائده  دمیکوروش رو شن ی...صدا کنهی که ولم نم یخودمو خفه کنم...لعنت به اون گذشته لعنت 
و   ددر اتاق باز ش قهی....بعد چند دقرهی شام بگ رونیب  رهیگفت من به هوش اومدم و گفت خودم م 

...بازم  د یبغلم کرد و صورتم رو بوس   یحرف چیاومد طرفم و بدون گفتن ه عی مائده اومد داخل...سر
  یل یخ یکه مائده رو هول بدم و با خشونت بگم به من دست نزنه ول  گفت یمزاحم م  یهمون صدا

 ... تازم جدا شد و نشست لبه تخ قهیدق هیخودمو کنترل کردم تا مائده رو هم ناراحت نکنم....بعد 

 ... زمی عز  ی:خوبمائده

 ..._خوبم 

 ... ینگرانت بودم خوبه که خوب  یلی:خ مائده

 گفتم:اوهوم...  یا یرو باال دادم و با حالت خنث ابروهام 

 کنه؟ینگام کرد و گفت:دستات درد نم  د یبا ترد یا قهیدق چند

 _نه فعال...
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رو فرستادم برام    نیاونجا دراز بکش...شاه ایکاناپه توو سالن رو برات آماده کنم ب رمی :اها...من ممائده
 ...رهی و کوروش هم رفت شام بگ ارهی لباس ب

 ... امی_باش م

روبرو به  نهیی توو آ تی ...بعد رفتنش با عصبانرونی داد و رفت ب لمیتحو یا یتعجب لبخند مصنوع  با
 به سرم زدم... یشدم و ضربه محکم  رهیخودم خ 

زخمام رو   یرو یون شده ام رو انداختم توو سبد حموم...باند هاداغ یجام بلند شدم مالفه و لباسا از
 بو متنفرم...  نیاز ا گهیو منم د دادیخون م  یحموم...کل بدنم بو  یبرداشتم و رفتم توو

حموم نگام به موهام افتاد که به  نهیی آب گرم رو باز کردم و منتظر موندم تا آب گرم بشه...توو آ ریش
کردم تا   یرو کال کف  نهییآ یو شامپو رو برداشتم و رو دمی کش یبودن...آه کوتاه شده یا انهی طرز ناش

 ...فتهیداغونم ن افهیق نیچشمم به ا گهید

 ________________________________ 

 

  هیگفتم:چ یگرفته ا یو با صدا  دمیشدم...با دستم چشمامو مال داریکوروش از خواب ب یصدا زدنا با
 کوروش؟؟ 

 ...میبر دی:بلند شو...مائده به زحمت وقت دکتر گرفته باکوروش

 ؟؟ ی_دکتر چ 

 ... زمی :روانشناس عزکوروش

به اندازه   شبیکنار گفتم:کوروش فک کنم د نداختمیکه پتو رو م یبلند شدم و نشستم و در حال  کالفه
 با هر سه تاتون مخالفت کردم..  یکاف
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و بهونه   ی...بهتره حاضر ش میزاری:خب پس بهتره بگم که ما به حرفت درحال حاضر احترام نم کوروش
 ...برمتیوگرنه به زور م   یارین

...با حرص بالشت رو  رونیکه از توو کمد برداشته بود رو انداخت روم و رفت ب ییهم لباسا بعدش
که کوروش بهم داده  یی لباساو بلند شدم...دست و صورتمو شستم و بدون توجه به  نیانداختم زم

 یرو ختمیبرداشتم و تنم کردم...موهامو ر یو ساپورت مشک   یپالتو مشک هیبود رفتم سمت کمد...
 ...رونی هام و رفتم ب شونه

 _من آماده ام...

باشه که من انتخاب   ییاون لباسا نایعشقم...فقط فک نکنم ا ی:چه خوب که حرفمو گوش دادکوروش
 کردم... 

 ... ستنی_آره ن

نشستم تا کوروش   نی ...توو ماشرونیواسه خودم گرفتم و رفتم ب ریلقمه نون پن  هی بعدشم
لقمه   هیگشنه ام و مطمئنن با  یلی خ  یلیبخاطر کلکل با اون سه تا شام نخوردم و االن خ  شبی...دادیب

و چشمام رو   یدادم به صندل  هیشد سرمو تک ...لقمه ام که تموممتهیغن نم یهم  یول شمینم  ریس
  یشد و در رو محکم بست تا چشمام رو باز کنم ول  نیبعد کوروش سوار ماش قهی...چند دقتمبس

  ریرو روشن کرد و راه افتاد...مس نی گفت و ماش  رلبیز یشعوریکردم اونم ب یرو ط یال یخ  یهمچنان ب 
چشمام گرم شد و   قهیهم سکوت بود و آرامش..بعد ده دق نی...توو ماش نیسنگ  کی بود و تراف یطوالن
 برد...  خوابم

 ________________________________ 

  واریشکنجه و د لیکه روش پر بود از وسا ییها زیو م  یمشک یبودم...پرده ها کیاتاق تار هی)توو 
  یی ...جاشناختمیم ییهرجااتاق رو بهتر از  نی...اکردیاتاق اضافه م نیا یکه به ترسناک اهی تماما س یها

 ...میگذروند نجایرو ا مونیبچگ شتریکه من و آرش ب

اتاق و عمارت   نیاز اون مرد و ا شهی..همزدیتوو دلم افتاده بود...قلبم تند تند م  یترس بزرگ هی
داخل اومد...چون  ی...در اتاق باز شد و مرداوردمیخودم ن یبه رو چوقتیو ه  دمیترسینحسش م
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 نمی نب افشویاگه ق یرو حت   میمن کابوس زندگ یول نمیرو بب افشیق تونستمیپشتش بهم بود نم
 شناسم...یم

لبش بود گفت:اوه جوجه  یکه رو  یچند قدم با ترس عقب رفتم...برگشت سمتم و با لبخند وحشتناک
 ...یدیکوچولو باز ترس 

 ... ای _جلو ن

 شده... هی ...االن وقت تنبی...تو تموم زحمات من رو به باد دادزمی زقدم جلو اومد و گفت:چرا ع چند

 ...(اااااااااایزدم:جلووو ن  ادیفر یوار ی از چشمام افتاد و به حالت عصب یاشک قطره

 ________________________________ 

 چشمات رو باز کن...  زمی:آروشا...آروشااااا...آروشا عزکوروش

...همش دمیکش  ینفس راحت ن یماش دنیو به اطرافم نگاه کردم...با دترس چشمام رو باز کردم  با
 ...نمی اون مرد و اتاق رو بب س یقرار ن چوقتیه گهیخواب بود...من د

 توو خواب؟؟ یزد غی ...چرا جی:آروشا خوبکوروش

 ...سی ن یزی _خوبم چ

 یبرداشت و عرق رو  یرو خاموش کرد...دستمال  نینگفت و ماش یزیچ  ینگام کرد ول دیترد با
 ...میدیشو رس  ادهی رو پاک کرد و گفت:پ میشونیپ

 شدم... ادهیتکون دادم و بعد مرتب کردن موهام در رو باز کردم و پ  یسر
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 داخل ساختمون... میرو قفل کرد و اومد دستمو گرفت و باهم رفت نی ماش یدر ها کوروش
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 ... ای_کوروش تو ن 

 :چرا؟؟ کوروش

 ..تو برو خونه... گه ید رمی_خودم تنها م 

 ...تو تنها برو اتاق دکتر  نمی شیباال م امی..من مخوادیآسانسور رو زد و گفت:نم  دکمه

 ره؟؟ی _حوصله ات سرنم

 ... سی:مهم نکوروش

شده بود و دستم رو محکم   رهی خ  نیداخل آسانسور و کوروش دکمه طبقه سوم رو زد...به زم میرفت
 توهم و گفتم:کوروش دستم شکست... دمی...اخمام رو کشدادیفشار م

 ...دی_ببخش

...کوروش کتش  رونیب میو اومد ستادینگفت...توو طبقه سوم آسانسور وا یزیرو شل کرد و چ دستش
 داخل... دیکش بایرو باز کرد و منو تقر رو مرتب کرد و در مطب 

 ندارم خودت برو صحبت کن...  ادی  ی:من ترککوروش

 _باش...

 ... نیو گفتم:سالم خسته نباش  یمنش زیسمت م میکوروش رفت با

 :سالم ممنون...یمنش

 ..می_وقت گرفته بود

 :اسمتون؟؟ یمنش

 وقت گرفته؟؟  یسمت کوروش و گفتم:مائده به اسم ک برگشتم

 منو گفته... هیلیم:فاکوروش

 ... یزدانی_
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 ...نیشما بر  رونیکه داخلن،اومدن ب یماریب نیی :اها بله...بفرمایمنش

  زی م یمجله از رو هی...کوروش می انتظار نشست یها یصندل یرو  میتکون دادم و با کوروش رفت یسر
 به در اتاق دکتر زل زدم... یحرف  چیه  یبرداشت و شروع کرد به ورق زدنش...منم ب

 :آروشا؟؟ کوروش

 _هوم؟

 :قبال جوابت از جانم کمتر نبود.. کوروش

 _کوروش ناراحت نشو لطفا...درکم کن.. 

 :باش...کوروش

 ؟؟یبگ  یخواستیم ی_چ

 ...گهید سی:مهم نکوروش

 _کورو.. 

 :آروشا ادامه نده...کوروش

خانوم اومد   هیدر اتاق دکتر باز شد و  نکهیگذشت تا ا یا  قهیتکون دادم و سکوت کردم...چند دق یسر
 کرد و رفت...  یصحبت کرد و بعد خدافظ  کمی  ی...با منشرونیب

 داخل...  نییبفرما یزدان ی:خانم یمنش

 شدم و بدون توجه به کوروش رفتم سمت اتاق و در رو باز کردم و رفتم داخل...  بلند

 دکتر نشستم...  زیم یچرم روبرو یمبل ها  ینشسته بود سالم دادم و رو زی که پشت م یمرد جوون به
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 مییبلند شد و اومد مبل روبرو زی و بعد نشستنم از پشت م کردیبهم نگاه م  یحی با لبخند مل دکتر
 و شما؟؟  وانمینشست و با لبخند گفت:من ک 

 ؟ی ا یران یگفتم:ا شیرانی تعجب بخاطر اسم ا با

 :بله... وانیک

 ..._منم آروشام 

 :دوست مائده؟؟ وانیک

 _بله...

 ...نیی ..پس شمافرستهی از دوستاشو م یک یبهم گفت  شبی:دوانیک

 _بله...

 :خب آروشا چند سالته؟؟وانیک

_22 

 ...نجایا یکه اومد شدهیکن...چ فی :خب واسم تعروانیک

نداشتم و االن  یاحساس چیبودم و ه یال یقاتل سر هیبگم قبال   تونستمیشدم...نم رهی چشماش خ به
 ...شمیدارم مثل اون دورانم م 

 ..که احساساتم خاموش شدن  کنمی _حس م

 ؟؟ یدار یحس  نی:چرا همچوانیک

رو برام   ی افتاده بودم که لحظات بد یآدم روان هی ری..گبرام سخت بود.  یلی_من چند روز گذشته خ
شده...من تا چند ماه    یوجودم خال کردم ی شدم حس م داری که ب یبار از هوش رفتم و وقت  هیساخت...

رو    یاسو اصال هر احس  یو نه دوست داشتن...عشق و نگران یسرد بود اخالقم...نه مهربون یلیخ  شیپ
 ...گردمیدارم به اون موقع برم کنمی فک م روزی...از دکردمی درک نم

 ؟؟ یخم شد جلو و گفت:خب در گذشته چرا سرد بود کمی یا ی متمرکز و جد افهیق با
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 احساس بزرگ کرد...  یمنو ب  یاز بچگ  یک ی یعنیشدم... یاونجور ی_از بچگ 

 ؟؟ یاحساسات درونت رو حس کن  ی تونست شیکه چند ماه پ شدی:خب چ وانیک

 _عاشق شدم... 

 ؟؟یکرد دایاحساساتت رو پ یزد و گفت:چه خوب...خب از اون موقع ها بگو...چجور یلبخند

 ...ی..حسادت..ناراحتی..نگران یدی...ناامی...دورهیبود..بعد عالقه...بعد گر  یشونی_اولش پر

 س؟؟ ین  شتی،پیکه باعث شد عوض بش  یهمه خوبن...اون کس نای:اوانیک

 از اون عشق و عالقه.... کنمی حس نم یزیچ گهیاونم هس د یاالن وقت ی_چرا هست..ول

از   یپررنگ  یاوقات تکرار صحنه ها ی...بعضهیوقتا برگشتن به گذشته عاد یبعض  نی:خب بب وانیک
 ..ی که تو از داشتن احساساتت بترس شه یباعث م  نایاوقات ترس...ا یگذشته...بعض

 ...بکنم  دیبا کاری_چ

 دفعهیشده و تو   تیعشق وارد زندگ  یوقت  یبوده ول یچ قایذشته تو دقکه گ دونمیمن نم نی:ببوانیک
که  هیباهم هجوم آوردن برات سخت بوده و االن عاد دفعهیو همشون  یکرد دای همه احساساتت رو پ

  یترسی..تو می با ترسات روبرو بش  دیمشکلت با نیناخودآگاهت برگرده به اون زمان...واسه حل ا 
 به اون زمان؟؟؟ یبرگرد

 نداشتم...  یخوب هی...من اونموقع زندگیل ی_خ

 ... یایکنار ب دیاالنت با  یخوبه..با ترس ها یل ی:خب خوانیک

 ...ترسمینم  یخاص زی_اخه من االن از چ

 تونمی..اون موقع میترس یم یکه تو از چ یکن دایخودت پ   دیبا  ی...ولیدون ینم یزی:خودت االن چوانیک
 کمکت کنم... 

 زل زدم...   نیون دادم و متفکر به زمتک یسر

 همراهت اومده؟؟ ی:کسوانیک
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 _آره...کوروش نامزدم...

 ؟؟ یکه عاشقش شد ی:همون پسروانیک

 _اره...

 با اونم حرف بزنم...  خوامیداخل...م ادی اون ب یو بگ رونیب یخودت بر شهی:موانیک

 _باش...ممنون از کمکتون..

 ...شمیپ  یایب  دی...فقط بازم باکنمی:خواهش م وانیک

 ..خدافظ... رمی گیبازم وقت م ی_حتما از منش

 ... زمی :خدافظ عزوانیک
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 و گفت:جانم؟؟  کمی ...بلند شد اومد نزدادیو به کوروش اشاره کردم ب رونیاتاق رفتم ب  از

 با تو حرف بزنه.. خوادی _دکتر م

 :چرا؟؟ کوروش

 ..دونمی_نم

 حرف بزنم...  تونمینم ی:من که ترککوروش

 ...دکتره هیرانی_ا

 .. امی تا من ب نی:باش پس تو برو بش کوروش



 زده  خیعشق 

459 
 

که   یترس تونستمیفکر کردم...نم  وانیک یها و به حرفا  یصندل  یتکون دادم و رفتم نشستم رو یسر
 کنم...  دایرو پ گفتیم وانیک

..بلند شدم و  شش یو در رو بست...بهم اشاره کرد برم پ  رونی گذشت که کوروش اومد ب یساعت مین
 ... ششیرفتم پ

 ... میبر یاز منش ری:وقت بگکوروش

رو   تیز یبهم داد و پول و گهیوقت واسه چند روز د  هی ...یمنش زیتکون دادم و رفتم سمت م یسر
 اومد من پول برنداشتم...  ادمی یول  ارمی که پول در ب بمیگفت...دست بردم توو ج

 ..وش پول بده _کور

و   ی..کارت رو دادم به منشنیباز چش شده ا   سیزل زد..معلوم ن واریبهم داد و با اخم به د  کارتشو
 ...رونیب  میو رفت میرمزش رو هم گفتم و بعد حساب کردن پول کارت رو گرفت

باال انداختم و  یرو باز کرد و نشست...با تعجب شونه ا نیتوجه به من رفت در ماش  یب  کوروش
 ...نیماش ینشستم توو

 _چته کوروش؟؟ 

 ...رهی فکرم درگ کمی  زمیعز سی ن میزی:چ کوروش

 االن؟؟ میری_باش..کجا م

 ...یاستراحت کن  دی...دکتر گفته باگهی:خونه دکوروش

 خونه؟؟ یای_اها...تو هم م

 ...گهیشرکت د رمی:نه از امروز م کوروش

 _باش...

 :آروشا... کوروش

 _هوم؟
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 ... یچی :هکوروش

 ... یچ یه یگیو بعد م  یزنی صدام م یه  ی_کوروش مرض دار

 ... گمی..بعدا مسیاالن وقتش ن کنمیخب حس م  یبزنم ول یحرف هی خوامی :مکوروش

 ... ی_هرجور راحت

  نی..از ماشخونه  میدیتا رس  دیساعت طول کش مین بای..تقر شد  رهی خ ابونینگفت و به خ یزیچ گهید
 ... نجایا ایبردم داخل و گفتم:کوروش شب ب  نیشدم و سرمو از ماش ادهیپ

 :چرا؟؟؟ کوروش

 ..ی نطوری..همگهید ای_ب

 :باش...کوروش

 _خدافظ...

 :مراقب خودت باش... کوروش

 رو روشن کرد و راه افتاد...   نیآوردم..با سرعت ماش رونیتکون دادم و سرمو ب یسر

 

#part270 

 

و در رو   یانداختم و رفتم داخل خونه...کفشام رو در آوردم و انداختم توو جا کفش  ابونیبه خ  ینگاه
 ...هوووف... سین  یکه کس دیفهم شدیکه توو خونه بود م   یبستم...از سکوت

نشستم و پاهام رو   ونیزیتلو یتوو اتاق و بعد عوض کردن لباسام برگشتم توو سالن...جلو رفتم
و مشکلم رو حل   کردمیفکر م  دیدادم به مبل و چشمامو بستم...با هی...سرمو تکزیم یانداختم رو

 ....کردمیم
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 ________________________________ 

                      کوروش

شدم...کتم رو مرتب کردم و رفتم طرف   ادهی شرکت پارک کردم و پ نگ یرو توو پارک   نیماش
 آسانسور..چون طبقه آخر بود حوصله نداشتم صبر کنم و تند تند از پله ها باال رفتم...

حالم جا اومد...زنگ واحد شرکت رو   دنیکش  قیو با چند تا نفس عم ستادمیطبقه مورد نظرم وا  توو
به هرحال گذاشت   یول  دیر رو باز کرد...سالم دادم که فک کنم نفهمد یابدارچ قهیزدم و بعد چند دق 

 برم داخل...

 رفتم طرفش و بهش سالم دادم...  عیو سر دمیرو توو سالن د مائده

 دکتر؟؟  نیرفت  شدی:سالم...چمائده

 ...گمی _اره حاال بعدا بهت م

خودت   قهینشد...تو برو به سل یکاملش کنه ول خواستیطرح هس آروشا م  هی:باش برو اتاقت...مائده
 اتاقت... ارنی ب  دمیطرحشو بزن...لب تاپ رو م

 _باش...

مائده بهم داده بود..در رو باز کردم و رفتم داخل اتاق...کتم رو در   شیکه چند وقت پ  یسمت اتاق  رفتم
 نشستم... زی مبل و رفتم پشت م یآوردم و انداختم رو

 نکهیو بعد ا زی م یبرام لب تاپ رو آورد...گذاشت رو یدر باز شد و منش  نکهیگذشت تا ا یا قهیدق ده
نداشتم  ادیو طرح زدن  ینقشه کش ادیز نکهی....باارونی و منم گفتم نه رفت ب  خوامیم یزی چ دیپرس

 ...شدیم  میحال ییزایچ هی یول

اون   ی...دائم حرفاشدینم  یکار کنم ول خواستمیشدم به صفحه اش...م  رهیتاپ رو باز کردم و خ لب
رو براش تکرار    میکه با آروشا داشت  یعاشقانه و خاص یصحنه ها   دیبا  گفتیتوو ذهنم...م ومدیدکتر م

آروشا تکرار   ی خب اگه اون لحظه ها رو بخوام برا ی...ولزای چ نجوریکنم...لحظه اعتراف به عشقمون و ا
و غصه  یکال ناراحت  ادیم ادمیکه  یزی..توو رابطه ما تا چرابطه رو بخونم  ن یفاتحه ا دیکنم کال با
 خودمون رقم بزنم...هووووف...  نیب  کیلحظه رمانت هیتا  زمی توو سرم بر یخاک هی دیبوده...با
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  یکه نصفه بود رو باز کردم و نگاه کل یل یطرح ها...فا  لیاومدم و رفتم توو فا رونیب  الیفکر و خ  از
 بزنه... نویا خواستیم یدر آوردم تا زنگ بزنم از آروشا بپرسم چجور مویبهش انداختم...گوش

 

#part271 

 

داد   حی که آروشا طرح هاش رو توض یگردنمو ماساژ دادم و چشم از لب تاپ گرفتم...از وقت کمی
 لب تاپ و تکون نخوردم...  ینشستم پا

 به در خورد و باز شد...مائده اومد داخل و گفت:تموم شد کارت؟؟  تقه چند

 هم بعدا... هی_اره نصفش رو زدم...بق

 خونه االن؟؟؟ یری:باش م مائده

 _اره...

  نیآروشا باهم بر شی...تو برو پ می گذارا قرار دار هیامشب با چند تا از سرما نی:باش...من و شاهمائده
 ...رونیب

 خونه من...  میریزدم و گفتم:امشب من و آروشا م  یندفکر کردم و بعد لبخ کمی

 :چرا!!!؟؟مائده

خاص و عاشقانه واسه خودم و آروشا رقم بزنم...از امشب همه اون  یلحظه ها دی_طبق گفته دکتر با
 ...شهیلحظه ها شروع م 

 ... دینگاهم کرد و خند طنتی با ش کمی مائده

 ؟؟ یخندی_چرا م

و   نی..دوتاتون خشنتصور کنم  کی رمانت یسخته برام تو و آروشا رو توو لحظه ها یدونی:اخه ممائده
 ... ادیبهتون نم ادیز
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 ...یعادت کن  دیبه بعد با نی_از ا

کردم و رفتم  یمبل برداشتم و تنم کردم...از مائده خدافظ یهم بلند شدم و کتم رو از رو بعد
 .شدم و راه افتادم سمت خونه.. نی...سوار ماش رونیب

تنم   یلباس اسپورت راحت هی ع ی شدم...رفتم داخل خونه و سر ادهیرو پارک کردم و پ   نیدر ماش جلو
 ز یتا خونه و اتاق خواب رو تم  دیطول کش یساعت کیکردن خونه.... زی کردم و شروع کردم تم

بخاطر درست کردن  ینداشتم ول ادی ادیهم ز یزینبودم و چ  زایچ  نجوریو ا نیی اهل تز ادیکنم...ز
 بکنم... یهرکار دیبا روشاآ

 لهیرفتم و همه وس ادهیرفتم...تا فروشگاه پ   رونی لباس از خونه ب دنیدوش کوتاه گرفتم و بعد پوش هی
از رستوران هم غذا گرفتم و برگشتم خونه...تخت و اتاق خواب رو با  .. دمیرو خر خواستمیکه م ییها

با گل خشک   همرو  یناهار خور زیدم و رفتم توو آشپزخونه...مکر نییتز  یومی هل یگل و بادکنک ها
 توو قابلمه...  ختمیدرست کردم و غذا ها رو ر

برا من که تا   ینشده بود ول  ییا ی رو ادی ز نکهیبه خودم گفتم...باا یول یلبخند به خونه نگاه کردم و ا با
 یشه حتما ازش خواستگاربود...هروقت که آروشا مثل قبل ب  ینکرده بودم عال یکار نیحاال همچ 

 که خودم مثل االن اماده اش کرده باشم....  ییجا هیتوو  کنم یم

شدم    نی...سوار ماشرونیرو برداشتم و از خونه رفتم ب چمیی رو گذاشتم کنار و کاپشن و سو الی و خ  فکر
 و راه افتادم برم دنبال آروشا...
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                        آروشا

  ینسکافه برا خودم اماده کردم و رو وانیل هیمبل بلند شدم و رفتم توو آشپزخونه... یاز رو یکالفگ با
پر   یلیامروز خ  یمحله خلوت بود ول  نیزل زدم...معموال ا رونیاپن نشستم و از پنجره آشپزخونه به ب 

 رفت و آمد شده بود... 
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  دمیشن  ییقدم ها یصدا نکهیزل زدم که با حس ا  رونی و متفکر به باز نسکافه رو خوردم  یا جرعه
وسط سالن حس کردم چشمام    یزدانی یعل دنیرو گذاشتم کنارم و برگشتم عقب که با د  وانیل

  یلرزون  یعقب و با صدا  دمیبهم زد و چند قدم اومد جلو که با ترس پر یرفت...لبخند مرموز یاهیس
 جلو...  ای :نتمگف

 زم؟؟ی :چرا عزیزدان ی یعل

  ی...من تورو کشتم..تو واقعیلعنت یخوایاز جونم م یگفتم:چ یبلند یقدم عقب تر رفتم و با صدا چند
 ...ااااااایگفتم ن یستین

 ...می:من واقعیزدان ی یعل

 ...ااااااااای_ن

  یگشتم که دستم خورد به چاقو بزرگ  یزی ...با ترس دنبال چنتی عقب رفتم که کمرم خورد به کاب اونقدر
جلو    ایگرفتم طرفش و گفتم:ن یزی آم دیبود...برداشتمش و به حالت تهد نتیکاب  یکه رو

 ... روووونننی ب می...گمشو از زندگخوررررهی...حالم ازت بهم مشرفیب

  یمنو بکش  یخوایروحتم...م یسرد و ب یزندگ نیا لیتو گره خورده به من...من دل ی:زندگ یزدان ی یعل
 باز؟؟؟خب بکش...اون چاقو رو فرو کن توو قلبم...

  یول سین ی واقع دونستمیعرق شده بود بخاطر ترس...م  سی ....تموم بدنم خکمیبود نزد دهیرس گهید
 ترس رو از خودم جدا کنم... نیا تونستمینم

 ..گهیپس...بکشم د یهست  ی :منتظر چیزدان ی یعل

از    یغی..جاز جلو چشمام رد شد  عیسر لمی مثل ف ینتبازوهام که اون گذشته لع یگذاشت رو دستاشو
اومد و  یمردونه ا ادیفر یترس زدم و چشمامو بستم و چاقو رو فرو کردم توو شکمش که صدا 

 ...دستاش شل شد 

بزنه   یحرف کردی م یو سع  ادیو از شکمش خون م نیزم یکوروش افتاده رو  دمیباز کردم که د  چشمامو
 نبود... یهم خبر یزدانی  یبزنه و از عل یحرف   تونستیشده بود و نم  یاز دهنش هم خون جار یول
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نحس اون مرد توو ذهنم   یزل زده بودم بهش و اشک توو چشمام جمع شده بود که صدا یناباور با
 ...ی...عشقتو کشتیا یگفت توو روان

سمت   دمییوجه به کوروش دو بدون ت عیزدم و سر یغی شدن و ج   یتند تند پشت سر هم جار  اشکام
 فرار کنم... شدیبمونم و باعث م تونستمیتوو دلم بود که نم یترس هیدر...

لباس   ایکفش  نکهی...بدون ادمییدو یکه چند نفر دنبالشن م یو مثل ادم دمیکشی م غیسر هم ج  پشت
رو   ابونی توو خ یزدنام توجه عابر ها  غیو رفتم توو کوچه...ج  رونی ب دمییتنم کنم از خونه دو یگرم

 ... کردنیجلب کرده بود و با تعجب به من و خونه نگاه م

موتور با سرعت   هیو خواستم برم اون سمت که  ابونیوسط خ دمییبه اطرافم نگاه کردم و دو  هیگر با
 ... نیبا شدت بهم برخورد کرد و افتادم زم  ره یفرصت کنه ترمز بگ نکه یاومد طرفم و قبل ا

رفت و افتادم    جیتوجه به درد استخونم از جام بلند شدم و با ترس خواستم بازم فرار کنم که سرم گ یب
 ...فرو رفتم یکی ...همه جا تار شد و توو تارنیزم
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  یآب یکه دو طرفم پرده هاتخت بودم  هی یسردرد چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم...رو با
فضا  یبودن و سرم و امپول ها و بو  دهیکه روش دراز کش  ییو آدم ها مییروبرو یبود...از تخت ها

 ....مارستانهیمشخص بود که ب 

 دهیکش کمیکه سوزن سرم توو دستم   دمیاومد و با ترس پر ادمی زیفکر کردم که همه چ کمی
  داشیپ که یکه هر لحظه اون مرت  دمیترسیاشکام دوباره راه افتادن و م یترس لعنت نی...بخاطر اشد

 بشه...

پرستار    هیو خواستم بلند شم که همون موقع مائده با  دمیکش رونیتوجه از دستم ب یرو ب  سوزن
از اشکم با تعجب اومد طرفم و گفت:آروشا چت  سی صورت خ دنی..مائده با داومدن طرفم

 ....یشده...درد دار
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 کنه... تمیباز اذ خوادیکن...اون م میجا قا   هیئده منو ببر _ما

 ی....کزمیگفت:آروشا اروم باش عز یتوو بغلش و با لحن آروم دمیبا تعجب نگام کرد و کش مائده
 ؟؟!!!کنه  تتیاذ خوادیم

 خوادیباز اومده دنبالم...م کهی جدا شدم و با ترس به چشماش نگاه کردم و گفتم:مائده اون مرت ازش
 قاتل بسازه...  هیمثل قبال ازم  خوادی باز شکنجه ام کنه...م

 ه؟؟ی:آروشا منظورت ک مائده

 شده؟؟یبه من انداخت و به مائده گفت:چ یهم اومد و با تعجب نگاه نیموقع شاه همون

 شکنجه اش کنه... خوادیاومده دنبالش باز م یکی گهیواال م دونمی:نم مائده

 !!!!!!!نا؟؟؟ی:سن یشاه

  نی که از شدت ترس سراغم اومده بود دست شاه یجانی...با ه برهی و یاز شدت ترس رفته بود رو بدنم
.من کوروش رو  اجبارم کنه ادم بکشم. خوادیباز م  نی باز اومده...شاه یزدانی  یرو گرفتم و گفتم:عل 

 کشتم...

دنبال   چکسی ..ه.ختهیبهم ر تی ...حال روحیزنیتوهم م ی:اروشا آروم باش...اون مرده...تو دارن یشاه
 ... سیتو ن

 ...هس...اون اجبارم کرد کوروشم رو بکشم  نی_هس...باور کن 

 دم یپام و اشکام رو پاک کرد و با آرامش گفت:آروشا من بهت قول م  ینشست جلو نیشاه
 شکمش زخم شده... کمینبوده...کوروش هم نمرده..فقط  یواقع یدیکه د ییزای چ چکدومیه

 ... ترسمی_من م

و رو به مائده  دیکش ششی به ته ر ی...دستدیکش یقیچشماش رو بست و نفس عم  یحال ی ب با
 سر هم به کوروش بزن... هی ...نجایا ادیب  یبگ  یزنگ به اون دکتره روانشناسه بزن هی شهیگفت:م

 :باش... مائده
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 هیو گر دمیلرزیکنارم نشست و دستشو حلقه کرد دورم...هنوزم م  نیبلند شد رفت...شاه مائده
 سراغم... ادیکه نذاره اون ب کردمی التماس م هیک  دونستمیکه نم یلب به شخص ری و ز کردمیم
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 کوروش؟؟  شی پ میبر ی خوای:آروشا م ن یشاه

 کجا... یمنو ببر یخوای _کوروش مرده م

 ...هینشو آروشا...کوروش چند تا اتاق اونطرف تر بستر  وونهی:اع دن یشاه

 ..کردم و چشمام رو بستم میقا نیتوو بغل شاه   شتریلرزونمو ب بدن

 ..یاصال چرا به کوروش چاقو زد ای ...یترسیم ینجوریکه ا شدهیچ یبهم بگ شهی :آروشا جان من یشاه

  کهیو خونه بودم که اون مرتاشکام شدت گرفت و گفتم:تو  شیاتفاقات چند ساعت پ  یآور ادی با
دوباره شکنجه ام کنه...بهم گفت    خوادیاومد...م یول یست ین  یتو واقع  این کمی اومد...بهش گفتم نزد

 و چاقو رو زدم به اون... دمیکوروش رو ند یچجور دونمیدوباره بکشمش...من نم

که اون  یدون یپس م  ی...تو خودت اونو کشتیدیکه اون مرد رو د یکرد الی:آروشا تو فقط خن یشاه
 ...یزد بیو بهش آس  یدیکوروش د یاونو به جا افهیکه ق ی...حتما از بس بهش فکر کردسیزنده ن

 .. کنمی به اون فکر نم چوقتی_من ه

 بااون حرف بزن...  ادیب وانی:باش صبر کن کن یشاه

 ... کنهیم  دامیبرم..اون پ  نجایاز ا خوامی_من م

 بس کن...  کنهینم  اتدیپ  ی:کسن یشاه
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 یتخت...مالفه آب یباال دمیبه اطرافم انداختم و خودمو کش  یهم بلند شد و رفت...با ترس نگاه بعد
و   زدمیلب با خودم حرف م ریسرم...چشمام رو بستم و ز یرو دمیتخت رو برداشتم و کش یرنگ رو

 رو باور کنم....  نیشاه  یحرفا  کردمیم یسع

تخت متوقف شدن نفسمو حبس   کی که نزد ییقدم ها یصدا  دنیچقدر گذشته بود که با شن  دونمینم
 هم فشار دادم... یکردم و با ترس چشمامو محکم رو

 رون؟؟ یب  یایب یخوای :آروشا خانوم نم وانیک

 و آروم مالفه رو انداختم کنار...  دمیکش ینفس راحت   اری اخت یب وان یک یصدا دنیشن  با

 ...کردیبود و نگام م ستادهیسرم وا یبا لبخند باال وانیک

 دختره؟؟ ی:چطوروانیک

 موقع... هی اد ین ی ترس به اطرافم نگاه کردم و گفتم:کس با

 دور و اطرافمون رو نگاه کرد و منو آروم هول داد سمت چپ و خودش کنارم نشست... یکنجکاو با

 ؟؟  ادیقراره ب  ی:کوانیک

 .. کهی _اون مرت

 ه؟؟ یک کهی :مرت وانیک

 ... یزدانی  ی_عل

 به اون فک نکن.. یا قهینداره...حاال چند دق ادیرو  نجایا ادی :نه نموانیک
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 ... تونمی_نم
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 ...ی تونیم ی:اگه بخواوانیک

 ...ترسمی...من مشهی_نه نم

 فرق داره... یل یخ دمیکه من د یآروشا با اون نی...خب پس به ترست فکر نکن...ایترسی:موانیک

 کنه... تمیاذ خوادیاون برگشته م یباشه...ول نیحالم ا خواستمی_منم نم

 یا یدختر قو یل یکنه...مائده بهم گفته قبال خ تتیاذ تونهیکس نم  چیه ی:اگه تو بخواوانیک
 و محکم... ی...االنم همون آروشا باش...قویبود

 ...ترسمیاون باشم...من از همون آروشا هم م خوامی_نه من نم

و منم  ی و همه ترسات رو کنار بزار  یفکرتو آزاد کن دینداره...با بیع یکه..ول ترسمی:همش شد موانیک
عشقته و دوسش  یکوروش...مگه نگفت شیپ میبر   یبلند ش دیاز همه بااول   یول  کنمی کمکت م

 ..بهش ینه...تو چاقو زد ایحالش خوبه   یبدون  یستی...االن نگران نیدار

 ..ارم ی سر کوروش ب ییبال خواستمی انداختم و گفتم:من نم  نییبغض سرمو پا با

 ... یباش ششیپ دیافتاده...االن با گهیاتفاق د یول دونمی:موانیک

 _ازم ناراحته؟؟ 

 ...ی:فک نکنم...اونم متوجه شده حتما که تو اشتباه کردوانیک

 تکون دادم و گفتم:باش...  یخشک شده ام و سر یلبا  یرو دمیکش  زبونمو

 :پاشو پس.. وانیک

و از جام بلند  بهش انداختم   ینگاه دی...با تردهم خودش بلند شد و لباساش رو مرتب کرد  بعد
 ...م یرفت  رونیاون پرده ها ب  نی رو مرتب کردم و از ب میشونی پ  یرو یشدم...موها

 _کجاس؟؟ 

 .. دونمی:نم وانیک



 زده  خیعشق 

470 
 

  یانتظار سالن مائده نشسته بود و سرش توو گوش یها ی صندل  یو رو میرفت رونی بخش اورژانس ب از
  کردمی..حس مشدیباعث ترسم م  نیشلوغ بود و ا مارستانی ب ینصف شب بود ول  بای تقر نکهیبود....باا

 وانیک  هخودمو ب  اری اخت ی....بکنهیکه با خباثت نگام م  نمیمردم اون رو بب  ن یهر لحظه ممکنه از ب 
 یزیانگار متوجه ترسم شد که چگفت خودمو چسبوندم بهش...اونم شدیم بایتر کردم و تقر کینزد

 سمت مائده... مینگفت و فقط دستشو انداخت دورم و آروم رفت

 :مائده جان... وانیک

  یعاد هیبعد چند ثان یول  دیما اول ابروهاش از تعجب باال پر تی وضع دنیسرشو باال آورد و با د مائده
 شد و از جاش بلند شد...

 شد؟؟ ی:چمائده
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 ...می...برمیزنی:حاال بعدا حرف موانیک

منو از خودش جدا   وانیگفت و راه افتاد سمت راه پله...ک یبهم انداخت و آروم باشه ا ینگاه مائده
 ...میکرد و آروم دستمو گرفت و پشت سر مائده راه افتاد

 :آروشا... وانیک

 _بله؟؟ 

 بهتره...   مینزن یتوو اتاق از اون ماجرا حرف میکه رفت ی:وقتوانیک

 کنم... یاز کوروش معذرت خواه دی_چرا؟؟من با

 ...هیهم بق یش یوسط..هم خودت ناراحت م اری رو ن اتییجز   یبکن ول  ی:معذرت خواهوانیک

 _باش...
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 :خوبه...وانیک

 و منتظر به ما نگاه کرد...  ستادیاتاق که درش بسته بود وا هی یطبقه دوم مائده جلو توو

 :خودت تنها برو داخل...وانیک

 _باش...

...در رو آروم باز کردم و رفتم داخل...در رو بستم و دمی کش  یقیرو ول کردم و نفس عم  وانیک دست
 بود... دهیپر یتخت خواب بود و رنگ و روش حساب  یسمت تخت...کوروش رو دمیچرخ

لرزون رفتم  ی....با قدم هادمیفهم ویاشک توو چشمام جمع شد و انگار تازه همه چ دنشید با
 یجلو شمیچند ساعت پ  یها  یباز وونهیو د فتادنیگونه هام م یروطرفش...اشکام آروم آروم 

 ... شدیچشمام رد م

 زدم....  یکنار تخت نشستم و دست کوروش رو گرفتم و آروم روش بوسه ا یصندل یرو

بازوش و   یبهش نگاه کنم...سرمو گذاشتم رو دمیکشیخجالت م  یول دمیشدن چشماش رو د  باز
 گلوم رو دادم و از ته دل هق زدم... یتو نیاجازه شکستن اون بغض سنگ

 ...شدهی:خانومم چکوروش

 چرا... دونمی نم  شدیچ دونمی...نمدی _کوروش بب...ببخش 

که حال  دونمی...مسی ن میزیرو آورد باال و موهام رو نوازش کرد و گفت:ناراحت نباش من چ دستش
 توو خونه....  ومدمیسر و صدا م یب دیمن بود نبا ریتقص   سیتو هم خوب ن

 ... دی_بازم ببخش

باال که دلم برات تنگ    اری ...حاال هم سرتو بمیرو فراموش کن   هیقض نیا ای...بدینگو ببخش گهی:دکوروش
 شده...

بازوش برداشتم و درست نشستم...به چشماش   یو سرمو از رولبم اومد   یرو یهام لبخند  هیگر وسط
باال که   دیبه دستم زد و خودش رو کش یت آرومبهش زدم که با خنده مش ینگاه کردم و لبخند

 ...نهیبش



 زده  خیعشق 

472 
 

 

#part277 

 

  یلیسمت خونه...خ میمرخصش کردن راه افتاد یو وقت میکوروش موند شی پ  مارستانیصبح ب تا
 بخوابم تا فکرم آروم بشه...  یزود برسم خونه و چند ساعت خواستیخسته بودم و دلم م

کرد   یخدافظ مارستانیتوو ب  شبید وانی...کمیشد ادهی رو پارک کرد و پ   نیدر خونه مائده ماش یجلو
 ... میاومد حتما بهش خبر بد شیپ  یو رفت و گفت اگه مشکل

رفتم تختم رو مرتب کردم و   عیداخل خونه...سر مشیو آروم برد میکوروش رو گرفت یدستا نیشاه  با
 رهی که بخاطر ت دمیاتاق رو کش  یروش مرتب کردم...پرده ها   تخت و پتو رو یرو  میکوروش رو گذاشت

 آماده شد... دنیشد و واسه خواب  کی بودن پرده ها اتاق تار

 ؟؟یخوا ی نم یزی _کوروش چ

 دراز بکش...  ای:نه تو هم ب کوروش

 خونه رو مرتب کنم...  کمی و گفتم:نه من برم  دمیخشک شده ام کش یلبا یرو  زبونمو

 بعدا مرتب کن...  ی:حاال خسته اکوروش

 تو بخواب... ستمی_نه خسته ن

دست لباس از توو کمد برداشتم و از اتاق رفتم  هی ...دیتکون داد و آروم دراز کش یناچار سر به
 یکردم بدون فکر کردن به خون خشک شده رو ی...تو آشپزخونه لباسام رو عوض کردم و سعرونیب

 ... نروی توجه نکنم و اومدم ب کیسرام

به خونه انداختم و آروم   ی...نگاه کالفه ابودن  دهیرفته بودن توو اتاقا و حتما خواب نیو شاه  مائده
  ششیکه پ دادینم ریخوابش برده بود و خداروشکر گ   عیرفتم توو اتاقم...کوروش سر

 بکنم... یتنها بمونم و بازم کار احمقانه ا ششی پ دمیترس یبخوابم...م
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  ونیزیتلو  یکاناپه جلو ی...در اتاق رو بستم و رفتم رورونی نازک برداشتم و رفتم ب یبالشت و پتو هی
 کردم بخوابم...  یچشمامو بستم و سع ی...پتو رو انداختم روم و با ذهن خالدمیدراز کش
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عرق شده بود و از ترس   سیاز جام بلند شدم...بدنم خ  عیو سر دمیاز خواب پر یبلند غیج  با
 ....دمیلرزیم

...تند شدی م  یتوو مغزم پل لمیف هیمثل  دنیکش یم  غیکه ج یهام درحال یقربان   دهیچهره درد کش دائم
 ... شدینم یتموم شن ول ری تا اون تصاو زدمیمحکم به سرم م یضربه ها دمیکشی م غی تند ج

  یکه دستش رو یو کوروش درحال   رونیب دنییبا ترس از اتاقشون دو  نیمائده و شاه غامیج  یصدا با
 .... رونی از اتاق اومد ب رفتی شکمش بود و بخاطر درد آروم راه م

 بودن... ستادهیچمه...خشک شده سرجاشون وا دونستنیو نم کردنی تعجب نگاهم م با

به خودش   ن یمحکم تر...شاه زدمی که به سرم م ییو مشت ها  شدیرفته رفته صداش بلندتر م  غامیج
رو برداشتم و طرفش پرت کردم   زی م یافتاد توو دلم و مجسمه رو یطرفم که ترس ادیاومد و خواست ب

 داد و با بهت زل زد بهم... یکه به موقع جا خال

گوشام و با عجز   ی...دستمو گذاشتم رودمشونیشنینم  غامیج  یکه بخاطر صدا زدیم ییحرفا کوروش
 افهیو بعد ق دیچی گلوله توو مغزم پ یبعدش صدا یقطع شد ول یهمه چ هیثان  هیبسه...توو   دمینال

 غرق خون شد.. یکه توو لباس عروس یناباور دختر

اپن بود رو    یکه رو ییطرف آشپزخونه..چاقو دمییو دو دمیکش یگوش خراش  غی صحنه ج نیا دنید با
 ...دمیخدا گفتن کوروش رو شن ایو  دیکش  یغیصحنه ج  نیا دنیبرداشتم که مائده با د

خورد   جگاهمیبه گ یضربه ا دفعهی لرزونم بردم باال و خواستم فرو کنم توو شکمم که  یرو با دستا چاقو
 و چاقو از دستم افتاد....
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که   یزیچ نی و آخر نیافتادم زم ندفعهیه اخورد ک  یسرم که دوباره ضربه محکمتر یگذاشتم رو دستمو
 .. یک یسمتم و بعد تار ومدیچهره نگران کوروش بود که م دمید
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                       کوروش

  خوامیپس؟؟من م شدیگفتم:چ نیهم فشار دادم و رو به شاه یو درد چشمامو محکم رو ینگران  با
 برم داخل...

ممکنه بهت حمله  ؛خطرناکهیدی آروشا رو د ی...کوروش تو که کاراششیتازه رفت پ وانی:کن یشاه
 ...کنه

 ... سین وونهی:آروشا ددم یچپ نگاش کردم و غر چپ

 ...شدهیچ گنیم انیم وانیاالن دکترا و ک قهیدو دق نی:ساکت شمائده

ه باالخره در اتاق باز  گذشت ک یساعت  میضرب گرفتم...ن  نیزم یو با پام رو رونیکالفه دادم ب  نفسمو
گفتن و از ما   وانیبه ک یزیچ هیاومدن....دکترا  رونیگره خورده ب یو دوتا دکتر با اخم ها وانیشد و ک

 دور شدن.... 

 وان؟؟؟یک  شدی:چمائده

 ها... مارستانهیب  نجای:مائده جان آرومتر..اوانیک

 ...شدی:حواسم نبود حاال بگو چمائده

اصال   ای گهیم ونیهذ دونمی...نممهی وخ یلیخ  تشیکتفم و گفت:وضع یدستش رو گذاشت رو وانیک
تحت درمان قرار   دیاز جنون داره...با یفی خف یو حالت ها ترسهی...مکنهی اطرافش رو درک نم طیمح
 بزنه....   یخطرناک  یوگرنه ممکنه دست به کارا رهیبگ
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 روم باشم... کردم آ  یو سع  ادیتا اشکم در ن  دمیکش یق یعم  نفس

 چرا؟؟ ؟؟جنونیچ یعنی_

از   ییزایانگار چ یول  هیتیوضع نی که آروشا چرا توو همچ نیگیشما کامل به من نم  ن ینی:خب بب وانیک
 گهیو م زنهی م غی...دائم جشهیکمک کردن بهش سخت م نیکه اگه بهم نگ دهی گذشته داره عذابش م

 تنبا کش خواستهیبده که م یل یخ کشهیکه داره م یدرد  نی...امیدونیبسه ما نم  یچ یکه بسه...ول
 خودش اون درد رو تموم کنه....

 االن؟؟ میکن کاری چ دی_با

  وی....بعد شما همه چشهیم یو اونجا بستر یروان شگاهیآسا  میکنی :اول از همه آروشا رو منتقل موانیک
 ... نیبهم بگ دیبا

 ... سی ن وونهیگفتم:اروشا د دیلرزیو صدام م  کردی م نیکه بدجور توو گلوم سنگ یبغض  با

 وونهیاگه درمان نشه همونجور که گفتم د  یول سی ن وونهیکوروش جان اروشا االن د نی:ببوانیک
 یبستر یکنار و کارا  نیاالن احساست رو بزار  دیبا ن یبهش کمک کن  نیخوای....پس اگه مشهیم

 ...نیام بدشدنش رو زودتر انج

آروم   تونستمیمن نم شدینم  یشونه ام و آروم گفت که آروم باشم...ول یدستشو گذاشت رو نیشاه
  امیبزارمش اونجا و خودم ب خونه و   وونهیببرمش توو د تونمی...نمکشهیآروشام داره زجر م   یباشم وقت

 ...رونیب
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که رها بشه   سی ...واسه آروشا خوب نکار  نیواسه ا یداشته باش دینبا یدیترد چ ی:اقا کوروش هوانیک
 بهش نشه.... یکمک  چیو ه

 م؟یبکن   دیبا کاری چ شیسکوت و کردم و بعد آروم گفتم:واسه بستر هیشدم و چن ثان  رهیخ  نیزم به
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و   کنمی رو کامل م شی ...منم پرونده پزشکدمیکه بهتون م یبه آدرس  نیاری:مدارک آروشا رو بوانیک
 ...شگاهیآسا میدیتقالش مان

 .. مونمی_منم م

 ... رمی پرونده رو از دکتر بگ رمی...من می:هرجور راحتوانیک

مدارک و   نیو مائده گفتم:شما بر نی و رو به شاه دمی کش  یقیرفت...نفس عم  وانیتکون و ک یسر
 ...نیاری الزم بشه رو ب نی کن ی که فک م یلیوسا

 رو نداد بهمون... شگاهیکه آدرس آسا وانی :کمائده

 زنگ بزن بپرس..  نیتوو ماش میبر ای :بن یشاه

 ...میفت یآروشا رو خواستن ببرن زنگ بزن که ما هم راه ب ی:باش..پس کوروش وقتمائده

 _باش...

فرستادم و به  رونیرفتن....کالفه نفسمو ب  رونیب مارستان یکردن و از ب یو مائده خدافظ  نیشاه
 یآروم رفتم طرف اتاق و دستمو گذاشتم رو  سین یاز دکترا خبر دمید یکردم و وقت یاطرافم نگاه

 از پشت سر متوقفم کرد...  ییو خواستم در رو باز کنم صدا رهیدستگ

 ...داخل  ی:بهتره نروانیک

 _چرا؟؟ 

 بهتره تنها باشه االن.. می:با آرامبخش ساکتش کردوانیک

 ...نمشی بب وامخی م ی_ول

 :بزار خوابش که برد بعد... وانیک

 .._هوووف..باش 

 کارت در آورد و گرفت سمتم:آدرس رو واسه مائده بفرس...  هی بش یزد و از ج  یلبخند
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 _باش...

  ینشستم و ب وانیکارت عکس گرفتم و واسش فرستادم...کنار ک  یکردن نداشتم و از رو پیتا حوصله
 شدم...  رهیخ  کردی پاش که داشت کاملش م یبه پرونده رو یحرف  چیه

 ... میبر دی..باگهیپرونده رو بست و گفت:بلند شو د قهیچند دق بعد

 گفتم و بلند شدم...لباسام رو مرتب کردم رفتم سمت اتاق.... یا باشه
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 )دو ماه بعد( 

                         آروشا

 ی...آهفرو رفت  یکی به تار شهیپرده اتاق مثل هم  دنی...با کش دمیگرفتم و پرده رو کش  اطیاز ح چشم
  ری...دستامو گذاشتم زدمیبلند شدم و خودمو به تخت رسوندم و دراز کش یصندل  یو از رو دمیکش

وان و  یک ی ...حالم بهتر شده و با کمک هادمی..دو ماهه که کوروش رو ندشدم  رهی سرم و به سقف خ
گذشته دست از سرم   یکارا یعذاب وجدان برا یول  انیاون توهم ها سراغم نم گهیدکترا د هیبق

 ...دارهیهم برنم چوقتیبرنداشته و مطمئنن ه 

 گهیو بعدشم د دادنیدکترا اجازه نم لی..اواننی مدت منو بب نیکردن توو ا یسع  یلی خ هیو بق کوروش
  یلیخ وان یبزنم بهشون...ک یب یباشم و بازم آس  ششونیپ دمیترس ی...منتمیبب  یخودم نخواستم کس

 یقراریب  یل یو خ سیحالش خوب ن گهی...منمی کوروش رو بب قهیاصرار داره که واسه چند دق
شدم که  وونهیآدم د هی..من دمیترسیم یول کردیم تمی اذ شی...خودمم دلتنگش بودم و دورکنهیم

 ...ام وونهیکه من د دونمیدم مخو ینگن ول نویا هیبق دیخطرناکم...شا انمیواسه اطراف

  یآب وانیاخمو و کالفه ل افهیبا ق شهی..مثل همپرستار چشم از سقف گرفتم و بهش نگاه کردم  یصدا با
 دستم داد و قرص هامو خوردم... 
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 ... کیاتاق تار نیتوو ا رهیگ ی:دلت نمپرستار 

 _راحتم...

 ...گهید یچپ نگام کرد و گفت:خل  چپ

به  ی....سررون ی رفت ب ز یم یرو  یو بعد برداشتن پارچ خال دیرو از دستم کش  وانیبا حرص ل بعدشم
هم  ییو سر و صدا زنمیتوهم نم گهید نکهی...باادمینشونه تاسف براش تکون دادم و دوباره دراز کش

 ... دنیهنوزم بهم آرامبخش م یندارم ول 

توو همون حالت بودم که کم  یا قهی.ده دقبه سقف زل زدم.. یخودم مرتب کردم و خنث  یرو رو پتو
 شد و خوابم برد... نیکم پلکام سنگ

 

#part282 

 

هم فشار دادم و با غرغر گفتم من که  یچشمامو محکم رو کردمی م تمیکه به شدت داشت اذ ینور با
 ... ستی ن  شیمزاحم ب  هیپرستاره  نی...واقعا که ادمیپرده ها رو کش  شبید

...چشمامو باز کردم و خواستم بلند بشم که دمیکش یا  ازهی تخت نشستم و خم یبسته رو یچشما با
هم  نشونیسرخ گل رز بود و ب   یکامال گلبرگ ها نیزم یظاهر اتاق چشمام گرد شد...رو دنیبا د

  دمیرو پام کردم و بلند شدم و چرخ  مییبه شکل قلب بود..با دهن باز دمپا  یومیهل یبادکنک ها
توو چشمام جمع   کرد،اشکینشسته بود و با لبخند نگام م یصندل یکه رو یفرد دنیبا ددر که  تسم

 شد...

رو فراموش کردم...فراموش کردم که  تمیدو ماه برگشت و موقع  نیا یها یتموم دلتنگ قهیچند دق توو
من بخاطر خودش ازش دور شدم... فراموش کردم که من واسش خطرناکم..فراموش کردم همه  

 که واسه قانع کردن قلبم گفته بودم... ییحرفا

طرفش و خودمو پرت کردم توو بغلش...مشتاقانه دستاشو دورم حلقه کرد و منو به خودش   دمییدو
 موهام زد و با بغض گفت  یرو یفشرد...بوسه ا
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 :دلم برات تنگ شده بود نامرد.. کوروش

 ... شتری_من ب

 کامال مشخصه... ادمونیز  یها داری:از دکوروش

 دیلبام نشست...منو از بغلش کش یهم رو یو لبخند دیچند قطره اشک از چشمم چک  اری اخت یب
بود و حس   یش دلخورشد..توو چشما  رهیشونه هام و توو چشمام خ  یو دستاشو گذاشت رو رونیب

بگم که دستشو گذاشت   یزیانداختم و خواستم چ نیی سرمو پا ی..با شرمندگ دادیخجالت رو بهم م
رو بزار   ح ی...توضم یاز گذشته ها صحبت کن خوامی...نممیناراحت باش  خوامی:امروز نمفتلبم و گ  یرو
 گهی...اومدم ببرمت،تو حالت خوبه و دمیکن ی بعد...آروشا امروز ماله من و توعه...خرابش نم یبرا
به بعد بزار من کمکت کنم آروشا...من    نیاز ا یمشکل باشه ول کممی هنوز  دی...شایبمون نجایا زارمینم

 مارو از هم جدا کنه... یچ یه میزارینم گهی...دم یبه بعد باهم باش نیاز ا خوامی دوست دارم م

که اگه  یجور زدی تند تند م جانی و توو سکوت بهش زل زده بودم...قلبم از شدت ه  یاشک یچشما با
 ...میبشنو میتونستیواضح م یل یصداش رو خ میشدیساکت م

با لبخند نگاش   کمیدر آورد و بازش کرد... بشیاز توو ج  یاز مبل فاصله گرفت و جعبه ا کمی کوروش
که توو جعبه بود اشکام شدت گرفت و   یوشگل حلقه ساده و خ دنیکردم و بعد گرفت سمتم...با د

 کوروش زل زدم... یناباور توو چشما

 :با من ازدواج کن آروشا... کوروش

 ...شدم  رهی روبروم خ یو به مرد دوست داشتن  دنیشروع کردم خند  ونیگر یچشما با
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داد...احساساتم رو بهم برگردوند و باعث   ادیرو عوض کرد و بهم عاشق شدنو   میکه تموم زندگ یمرد
 ...رونیب  امی که توش فرو رفته بودم ب یشد از کثافت 
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 !!!؟یحلقتو بردار  یخوای:نمکوروش

حلقه رو برداشتم و دستم کردم...با عشق بوسه  یو مکث  دی ترد چیاز چشماش گرفتم و بدون ه نگاهمو
 کوروش...  خوامتی م یلی و گفتم:خحلقه زدم   یرو یزیر

 ...شتری گوشم گفت:من ب  ریتوو بغلش و ز دیکش منو

 زد و زمزمه کرد:عاشقتم...  میشونیرو پ یطوالن یهم بوسه ا بعد

 ابدو  ؟روزی_تا کِ 

 مکث کرد و گفت... کمی

 

 ...انی]پا
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