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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

 

www.1roman.ir 

 

 

شعورو محکم با این  سره بی شب گردن این پ شه با خودم فکر میکنم چرا یه  همی
دستام نمیگیرم تا خفش کنم از شرش خالص بشم ولی هربار که فکر میکنم کنارش 

 چه قدر کیف میکنم از تصمیمم پشیمون میشم

 جستی میزنم یه جرقه بزرگ توی سرم زده شده بود یکهو از روی تخت

وایسا ببینم چرا که نه؟یه طوری این کارو میکنم که نمیره فقط زجر بکشه یا اصال _
 ....میتونم بدتر مثال

خنده مرموزانه ای کردمو با تخسییی گفتمقآقا آرسییام بتر  تا بترخیم کسییتیک 
 ماشین خوشگل منو پنتر میکنی؟دارم برات

 ...پتوی رو تختمو کنار زدم و برای عملی کردن نقشم راهی شدم وبا هیجان 

 ...غرورم

 دانلود رمان فاصله ی جانبی

 (دانلود رمان متاهل )جلد دوم
 دانلود رمان مزاحم مرموز
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 ...لعنتی ترین ویژگی دوست داشتن من است

 ...زندگیم بر پایه اش بنا شده

 ...همه چیزمه

 ...غرور منو نشونه نگیر

 ...چون

 ...هستیتو به آتیش میکشم

 ...من برای هرچیزی نمیجنگم

 ...اما غرورم

 ...فرق میکنه

 ...یه مردم من

 ...یه مرده مغرور سرد

 ...سرد و مغرور نبودم اما زمانه باهام این کارو کرد

 ...مغرورم به خاطر همین تنهام شاید چون تنهام مغرورم

 ...اکنون به اینجا رسیدم

 ...اما وقتی تو آمدی

 زندگیم خالصه شد در حرص خوردن و عاشقی کردن

 ...و این بود نقطه آغاز زندگی مجدد من

 برای آخرین بار خودمو توی آیینه نگاه میکنم

شمای آبی پررنگ  شکی که به راحتی حالت میگرفتن چ سری قد بلند با موهای م پ
خیره کننده بامژه های نسبتا بلند مشکی هیکلی پر و ورزشکاری که برای به دست 

 آوردنش تالش زیادی کرده بودم
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قت بود خوده واقعیمو گاه می کنم خیلی و فراموش کرده بودمو توی  به خودم ن
سال پیش باقی نمونده  این شخصیت فرو رفته بودم دیگه چیزی از اون آرسام نه 
بود کال اون ارسییام مرده بودو ارسییام دیگه ای به جاش متولد شییده بود شییهرت و 
ته بود غرورم جای  بل رف باکتر از ق فه کنم تروتم خیلی  گاهم و اضیییا قام و جای م

سرد و خشک بودنم جای محبت کردن شیطنتام جدی بودنم جای  مزه پرونیهام و 
 به اطرافیانم نشسته بودو مبانی تمامیه این اتفاقات دختری بود به اسم آرمیتا

حتی با فکر کردن بهش و به یاد اوردنه یاد و اسمه کثیفش حالم بد میشد اما چاره 
 چی بود جزئی از خاطرات گذشته ام بود

شد که اعتمادم نسبت به همه دخترها شکسته بشه ی که بهم کرد باعث نامردیبا 
سعی  شم این حس تنفرم با دیدنه دخترهایی که اطرافمن و  شون متنفر ب و از هم

 دارن باهام باشن یا آویزونن افزونو افزون تر میشه

من در خانواده تروتمندی متولد شده بودم بیست سالم بود که توی یک مهمونی با 
 یره کننده ای داشت آشنا شدمآرمیتا دختری که زیبایی خ

مثل خودم بود سنگین بود و سبک وارانه رفتار نمیکرد از یه خانواده پولدار بود و از 
همه مهمتر غرورش پرسییتیدنی بود دختری آویزون نبود اما طرز پوشییش و حتی 
آرایش کردنش مثل بقیه دخترهای اطرافم بود جلف بود اما زیبا بود و این زیبایی 

 دبهش می اوم

دوسییال باهم بودیم و صییمیمیتمون هر روز بیشییتر از روزهای قبل میشیید ازهی  
ساس کردم که  شتم و کم کم اح چیزی چه از نظر مادی چه معنوی براش کم نمیذا
شده و  سرد  شدم کمی  سالم بود که متوجه  ست و دو  شم بی شقش می دارم عا

یا باهاش رفتارش نسیییبت به قبل تغکر کرده گفتم شیییاید کم محلی ازم دیده 
شتر از قبل بهش محبت کردم  شده به خاطر همین بی بدرفتاری کردم که اینطوری 
شرکت میزدم تا با  شتر وقتمو میگذروندم حتی از کارهای  شق ورزیدم باهاش بی ع

 ...اون باشم اما
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یه روز که توی شرکت نشسته بودمو داشتم به یه سری نقشه رسیدگی میکردم یه 
همراهه یه نامه بود برام آوردن که وقتی بازش بسیییته که توش یه سیییری عکس 

 کردم متوجه شدم که از طرفه آرمیتاس

داخله همه عکسها کناره یه پسر بور مو طالیی بودو اونو عشقش معرفی کرده بود 
داخل نامه گفته بود که من هی  وقت تورو نخواسیییتم و فقط خواسیییتم که کمی 

فرت به دل گرفتم نه تنها از اون بلکه باهات وقت بگذرونم از اون روز به بعد ازش ن
 از همه دخترهای دیگه چون همشونو به یه چشم میبینم

 از اون روز به بعد از یخ شدم بی احساسه بی احساس

تا اکنی که نه سال از اون ماجرا گذشته بود نفرتمو نسبت به آرمیتا از دست ندادم 
 و نخواهم داد

ده میدونستم و نمیخواستم بیشتر از این پی گیر ماجرا نشدم چون غرورمو خورد ش
گه چی براش کم  به این فکر میکردم م خورد بشیییه دو روز توی خودم بودم و 
شتم من آدمی بودم که همه چیرو توی پول خالصه نمی کردم به خاطر همین  گذا
طوری نبودم که براش خرج کنمو بهش محبت نکنم هرچند هربار که باهم بیرون 

فاتحه جیبم بازهم خوشیییحال بودم که پول دارم و میرفتیم  ما  ید میخوندم ا با و 
شدم یه آدمی  سش دارم برطرف کنم بعد از دو روز  سیرو که دو میتونم نیازهای ک

 که اکنم

زمین تا اسییمون تغکر کردم و شییدم یه ارسییام دیگه روز به روز موفق تر از قبل و 
 سردتر از گذشته شدم

زنگ خورد نگامو از تصییویر خودم توی آیینه  توی این فکرها بودم که یکهو موبایلم
شکی  شه بالحن خ شیم رفتم بعد از برقراری تماس مثل همی سمت گو گرفتمو به 

 :گفتم

 بفرمایید_

 سالم آقا_
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 کاری داشتی؟_

 فرخی_راسیتش یه اتفاقی افتاده؟

 خب خبر تازه ای که نیست...میشنوم_

پته کردن افتاده با صییدای باز معلوم نیسییت چه غلطی کرده که این طوری به تته 
 :محکم و جدیم گفتم

 باز چه دست گلی به آب دادی؟_

صبح  سم مادر خدا بیامرزتونه طبق اطالعاتم امروز  شعبه توی کانادا که به ا فرخی_
 دویست و پنج میلیون ازش برداشت شده

شده که شده هرروز از حساب های من میلیون میلیون پول برداشت میشه نمیشه _
یی همشیییو به من خبر بدی احمق مگه وکیلی بهت نگفته که اخر هرماه که تو بیا

 باید گزارش این برداشت هارو بدی؟اکن وقتشه؟

شده به خاطر همین  صرف چه چیزی  ست این پول به کجا رفته و فرخی_معلوم نی
 بهتون خبر دادم گفتم شاید خودتون برداشت کردید

 اخمام بیشتر توهم رفت

م شییما ها باید به کارهای مهمتری برسیییدو اونارو الویت صییدبار گفتم بازهم میگ_
 قرار بدید اونو بسپار به اون پسره اسمش چی بود

 فرخی_ناظمی؟

آره همون...بهش بگو هرچه قدر پول کزم داشته باشه بهش میدم فقط بفهمه کی _
برداشت کرده مهم نیست پوله برگرده یا نه بهش بگو میتونه چیزهایی هم که کزم 

سیدگی کن ما یه هدف دیگه داریم اینو  داره رو هک بکنه توام به کارهای دیگت ر
 صدبار براتون تکرار کردم

 فرخی_ چشم آقا
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سری چیزها  سو قطع کردمو گوشیو پرت کردم روی تخت یه  بدون خداحافظی تما
 داشت از کنترلم خارج میشد باید یه کاری میکردم اینطوری نمی

 شد

............................. 

با خسییته نباشییید گفتنم همه بلند شییدن و از اتاق کنفرانس بیرون رفتن اما من 
حرکتی نکردم به امیر و یاشییار نگاه کردم هر دوشییون خوشییحال بودن من هم ای 
بگی نگی خوشییحال بودم لزومی نمیدیدم برای یه امرعادی زیاد خوشییحال باشییم 

 ی افتادیعنی باید این اتفاق م

 امیر_خیلی خوشحالم باورم نمیشه باکخره موفق شدیم

 یاشار_منم همین طورمبارک باشه داداش

 بهشون نگاه کردمو پوزخندی زدم

چتونه عین بته ای که براش پفک خریدن خوشییحالید؟مگه غیر از این هم انتظار _
 دیگه ای داشتید؟

ببندی؟این شرکت دست امیر_آرسام میدونی با چه شرکت بزرگی تونستی قرارداد 
 همه شرکتهای استرالیارو از پشت بسته

ستیم واقعا _ شرکتهارو از پشت ب نکنه خودتو دست کم گرفتی؟مام دسته خیلی از 
شحال بود همه  ضا میکرد چه قدر خو شت قرار داد و ام دیوونه اید دیدید وقتی دا

شییرکتی  شییرکتها مایه افتخارشییونه با ما وارد معامله بشیین یعنی ما دسییت روهر 
بذاریم با کله قبول میکنه پس توی معامله های این چنینی نباید اینقدر خوشییحال 

 بشید اینو صدبار بهتون گفتم

 :امیر نوچ نوچی کردو گفت

امیر_ضد حال میمیری خوشحالی مارو ببینی که اینطوری میزنی تو ذوقمون؟چشم 
 که نداری



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

8 

 

 :و به من گفتیاشار تک خنده ای کردو نگاهشو از امیر گرفت بعد ر 

یاشار_اینو میدونیم پسر ولی نباید یادت بره که تمامیه موفقیت های شرکتو مدیون 
 ....مدیر برنامه و

 امیر به خودش اشاره کردو دنباله حرف یاشاروگرفت

 امیر_مدیر مالیت هستی گلم

یاشیییار_اگه مدیر برنامه و مدیرمالی های خوب و گل و آقایی مثله منو امیر خان 
 اکن هنوز داشتی سرجات درجا میزدینداشتی 

 امیرو یاشار زدن زیر خنده که چشم غره ای به هردوشون رفتم

 خیلی خب بابا بمیرید_

 امیر_خب مگه دروغ میگیم؟

شون  سف برا شونه تا سری به ن شون کردم که دوباره زدن زیر خنده  چپ چپ نگا
 تکون دادمو از سرجام بلند شدم این دوتا هی  وقت آدم نمیشن

 اتاق کنفرانسو ترک کردمو به اتاقم رفتم

 :همینکه روی صندلی ریاستم نشستم منشیم وارد اتاق شد

 با من امری داشتید؟_

 جلسه تموم شد میز و تخته هوشمندو خاموش کن_

 چشم_

 درضمن_

 بله رئیس_

 برق میز سه بعدی رو هم حتما قطع کن_

 چشم همشونو چک میکنم_
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 میتونی بری_

 با اجازه_

شتمو یه تک برای با  شیمو بردا شیم یه فکری به کلم زد به خاطرهمین گو رفتن من
امیر انداختم که چند دقیقه نبرد که بدون در زدن و کسییب اجازه وارد اتاقم شیید 

 اخمی کردم

 چراعینه خر سرتو میندازی پایین و میایی تو؟_

نگ دندونهات امیر_منو تو که این حرفارو با هم نداریم تو تا وقتی که موهات هم ر 
شگل من...عزیز من...دردت به جونم...اول در  سرمن...خو شن به من بگی آقا...پ ب

 بزن بعد بیا تو بدون اجازه وارد اتاقه همسرم میشم

 "اییکیی این دوباره به من گفت "همسرم

 ای خدا چی کار کنم این کلمه از زبونش بی افته؟

 پس به زبون نفهمیت اعتراف کردی درسته؟_

 :با حالت لودگی طوری که انگار بخواد به این بحث خاتمه بده گفتامیر 

امیر_درسییتهاحاک بگو با من چی کار داری ای سییرورم من فقط میتونم یک آرزو از 
 :آرزوهای شما را برآورده کنم راسیتش دستو بالم تنگه البته بگم

شارشو به معنای کشتن  پشت صندلیم رفتو دستشو روی شونم گذاشتو انگشت ا
 کشید روی گردنم

 ...امیر_کشتن کسی

 :عینه هیوک ها دستاشو باز کردو با اون دکوپزش تو هوا تکون تکون دادو گفت

امیر_خوردنو )بعد ادای دزد هارو درآوردو ادامه داد( بردن کسییی...اخراج کردن و 
بگم رفتن برای نهار خریدنو بازرسی و سر زدن به ساختمانهای توی زعفرانیه و برج 

کرجو و سییفارش سییرویس داخله اتاق و هال سییاختمانو متاسییفانه نمیتونم   توی
 براتون برآورده کنم سرورم اصرار نکن چون ازعهده من این کارها خارجه
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 :بعد با لحن بامزه ای ادامه داد

امیر_از خدا که پنهون نیسیییت از شیییما چه پنهون هفته پیش رفتم به برجها و 
یکی دیگس منظورم مدیر برنامتونه)یاشار(قربان  ساختمون ها سر زدم و اکن نوبته

جدیدا دارن زیادی تنبل بازی درمیارن درضییمن امروز نوبته یاشییاره که بره برامون 
غذا بخره مادر ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل شما که هی  وقت نمیرید برامون غذا بگیرید 

 به کالستون بر میخوره

 وایسادابرویی باک انداختم که جدی شدو راست 

 امیر_حاک ارباب از من چه میخواهید؟

 ...ایم خب برده_

 چشم غره ای بهم رفت که دستمو به لبام کشیدم تا خندم نگیره

 گفتم بیایی اون دکمه رو بزنی تا فضای اتاقم عوض بشه_

 یکهو با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد

 امیر_چی گفتی؟

ار آب سییردکنی که گوشییه اتاقم بود به صییندلیم تکیه دادمو با ابروهام به دکمه کن
 :اشاره کردمو گفتم

امر کردم اون دکمرو فشیییار بده تا محیط اتاقم دگرگون بشیییه فهمیدی یا دوباره _
 برات تکرار کنم؟

 :باصدای عصبی گفت

امیر_ای دگرگونی بخوره توی سرت منو به خاطره فشردن یه دکمه از اتاقم تا اینجا 
 !!!کشوندی؟؟

 :باک انداختمو گفتمباشیطونی ابرویی 

 میدونی چه سعادت بزرگی نصیبت شده؟_



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

11 

 

شه ای که  شی شار داد که همه پرده ها کنار رفتن اینطوری دیوار باحرص دکمرو ف
شتو به  شو روی میز گذا شد امیر جلو اومد دست شت نمایان  دورادور اتاقم وجود دا

 :سمتم خم شد خودمو عقب کشیدم که تک خنده جذابی کرد و گفت

 امیر_نترس نمیخوام کاری کنم عشقم

 :یکم دیگه خم تر شد و ادامه داد

 امیر_تو فقط شیطونی بکنو بخند به خدا منو یاشار نوکرتیم

 لبخند کمرنگی زدم که مردونه خندید

امیر_نمیدونی چه قدر دلم برای اون آرسییام چند سییال پیش تنگ شییده البته این 
 دیگه بودشخصیتتم دوست دارم اما اون یکی یه چیز 

سریع از اتاقم زد  شت و  ستم با ماژیک یه چیزی نو جلو اومد و روی برگه جلوی د
 بیرون به برگه نگاه کردم

 "دوست دارم عشقم"

یه عالمت لبخند بزرگ هم کشیده بود نیمته لبخندی زدمو سری به نشونه تاسف 
 تکون دادم این پسره آدم نمیشه همیشه کارش همینه

سر چرخیدم دور  شهر به پشت  شت که کامال  شه های بزرگی قرار دا شی تادور اتاق 
 غبار آلود تهران زیر پاهام بودن

به شیییهر نگاه کردم همه آدمها برای یه هدف و یه چیز تالش میکردن و من فقط 
 ...برای رسیدن به پله های باکتر و انتقام

شینو دور زد و خود ست ما شستم که درو ب شینمو باز کرد ن شم رانندم در عقب ما
 سوار شد

 برو ویال_

 چشم_



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

12 

 

از پنجره به بیرون نگاه میکردم دخترها و پسیییرهایی رو میدیدم که کناره هم راه 
میرفتن مردیرو دیدم که دسیییته دختر کوچولوشیییو گرفته بود و باهم راه میرفتنو 
شه منم یه  سریع پاکش کردم یعنی می سته لبخند محوی زدم که  میخندیدن ناخوا

 خوشگل داشته باشم؟ روز یه دختر کوچولوی

ته چون من هرگز ازدواج نخواهم کرد مگر  فاق هرگز نمی اف پوزخندی زدم این ات
اینکه امیر برام یکی بزادااااااابا تصییور اینکه امیر شییکمش باک اومده باشییه توی دلم 
کلی خندیدم اما عکس العملم یه لبخند بود که روی لبم ظاهر شییید چه قدر باحال 

 میشد

شته نکنه جدی یکهو اخمی   شوخیهاش روی منم تاتیر گذا کردم این حرفهای امیر و 
جدی باورم شییده که امیر زنمه؟ا؟ااا پوف خدایا خنگی این دوتا به من هم سییرایت 

 کرد

همین طور با خودم درگیر بودم که یکهو چشییمم به یه کوچه افتاد که داخلش یه 
سمت شتن بی تفاوت به  سه مرد قوی هیکل وجود دا دیگه ای نگاه کردم  دختر و 

 ولی وایسا ببینم دختر تنها...سه تا مرد...این یعنی این که دارن اذیتش میکنن

سنگدل  شه اما اون قدر  صال به من چه بذار با یکهو چهره بیخالی به خودم گرفتم ا
 نبودم که نسبت به این ماجرا بیتفاوت باشم

 :با صدای پر از تحکمم گفتم

 وایسا_

 سمتم برگشترانندم وایساد وبه 

 مشکلی پیش اومده آقا؟_

به بته ها بگو توی اون کوچه دارن یه دخترو اذیت میکنن برن ببینن مشیییکل _
 چیه و کمکش کنن

 :رانندم اولش تعجب کرد اما با بیشتر فرو رفتن اخمام تو هم سریع گفت
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 چشم آقا همین اکن_

سرمون که آ  شت  شکی رنگ پ سمت بی ام وی م شدو به  دمام توش رانندم پیاده 
 بودن رفت یا به قول امیرو یاشار بادیگارد

شدن به  سه تا مرده گالویز  شدم دونفر از بته ها با اون  شین پیاده  خودمم از ما
 دختره نگاه کردم بهش نمیخورد اهل پایین شهر یا حتی فراری باشه

 یکی از اون پسرا خواست چوپ و تو سره یکی از افراد من بکوبه که دختره با یه پا
بوکس پرتش کرد اونور با تعجب بهش نگاه کردم یکی دیگه با چاقو خواسییت بره 
شکمش  جلو که یکی از محافظام محکم زد زیر چونش و دختره هم محکم زد توی 
سط ادمام و کمک ناچیز دختره اومد ولی خدایی هم من و هم  سه تا تو دخله اون 

 افرادم با تعجب داشتیم به دختره نگاه میکردیم

 :لبخند خجوکنه ای زد و گفت دختره

 ممنون که جونمو نجات دادید آقایون_

 میثم_وظیفه بود ماشاءاهلل شمام خوب مبارزه میکنید

 ...دختره_خب من خودم چند ساله کالس های رزمی رفتم و با

پوزخندی زدمو به رانندم با سیییر اشیییاره کردم که "بریم" نمیخواسیییتم حرف ها و 
این بشیینوم سییوار ماشییین شییدم هنوز هم برام جایه  اراجیف یه دخترو بیشییتر از 

 تعجبه چه طوری تونست پا بکسشو با اون قدرت بزنه که مرده بیفته؟

یه  کار کار بی ارزش  به اف چه هرچی بود تموم شییید فکر کردن  به من  یال  بیخ
 ...بیهوده

......................... 

 امیر_خب دیگه حاک نوبته منه

 هه مگه نوبتیه؟یاشار_چی چیرو نوبته تو

 امیر_ن.پ پولیه...حاکم برو کنار تا پرتت نکردم اون ور
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به جرو بحث های اون دوتا توجهی نکردمو گوش بندو روی گوشیییام گذاشیییتم 
 اسلحرو برداشتم به سمته هدفم نشونه گرفتمو بعد شلیک...به وسط هدف خورد

 امیرو یاشار بهم نگاه کردن

 (امیر_براوو)عالیه

 و نگاه کنیدیاشار_حاک من

 یاشار هم ژست گرفتو شلیک کرد که به یه دایره مونده به وسط هدف خورد

 :امیر با لودگی گفت

 (امیر_گود)خوب

 یاشار_خودت بیا بزن ببینم میتونی یانه؟بعد بگو گود

امیر_خب بدش به من بابا تو و این آقا آرسییام نمیذارید من اسییتعدادامو شییکوفا 
 چشاتون درادکنمو به رختون بکشونم تا 

 اسلحتو بده بهش ببینیم چه استعدادی داره_

یاشییار_بیا پسییرم بگیر فقط مواظب باش خودتو باهاش زخمی نکنی چون اسییباب 
 بازی نیست واقعیه

 امیر_بابا خیار شور چه قدر خوشمزه ای عزیزم

چون شیییلوغ بود تونسیییته بودیم که فقط دو کوپه بگیریم از اونجایی که زور منو 
 تر بود امیر اسلحه و کوپه جدا برای خودش نداشتیاشار بیش

شلیکش  شلیک کرد نگاه گذرایی به  ست گرفت و با کلی دکو پزو این حرفا  امیر ژ
کردم که یکهو به سرعت به سمته محل برخورد شلیکش برگشتم به هدف خورده 

 !!بود

 یاشار_آفرییییییییین
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شو فوت کردو با حالت غروری ک سلح شی دهانه ا شو گرفته بود امیر نمای سرتاپا ه 
 :گفت

امیر_من باید تک تیرانداز میشدم همش تقصیر شما بود که اومدم توی این رشته 
 به به به دست و نشانم بنازم من

 یاشار_خیلی خب بابا حاک قمپز در نکن یه شلیک کردی آپولو که هوا نکردی

 :یاشار نگاشو از چشمای متعجب و حرصی امیر گرفتو روبه سمت من گفت

 یاشار_آرسام برگردیم؟

 آره بهتره برگردیم_

واقعا اینا دیوونن خیر سرشون سی و یک سالشونه ولی رفتاراشون عینه یه پسره 
 چهار سالس

 امیر_راستی بته ها کورس بزاریم؟

 یاشار_پایم

 من حوصلشو ندارم_

 امیر_اه آرسام ضد حال

 خودتون برید دیگه_

 یاشار_بدون عشقمون حال نمیده

 امیر_بازتو حرف زدی نه بازتو حرف زدی اون عشقه منه نه تو

 یاشار_خیلی خب ارزونیه خودت

 یه پس کله ای زدم پسه کله امیر که زد زیر خنده

از بته ها خداحافظی کردمو سوار ماشینم شدم به سمته خونه روندم اونام بیخیال 
شدن و فکر کنم که برمیگردن خونه کمتر پیش می اومد که  خودم رانندگی کورس 

 کنم اما عاشق رانندگی بودم
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سیر خونه بودم که  سرعت توی م سابی خوابم می اومد با  سته بودم و ح خیلی خ
 یکهو صدایی به گوشم رسید

 ولم کن عوضی آخه تو چی کار به من داری؟_

با  یده بودمش  یدم همون دختره که اون روز توی کوچه د سیییرعتمو کم کردم د
 سریع فرار کرد کیفش زد تو صورت پسره و

 سرعتمو زیاد کردمو زدم جلوش با ترس بهم نگاه کرد

 سوار شو_

سوار  سریع  شن دره جلورو باز کرد و  سرش نگاه کرد که وقتی دید دنبال شت  به پ
 شد

 برو...برو_

پامو روی پدال گاز فشار دادمو ماشین با یه تیکاف از جاش کنده شدو از اونجا دور 
یسییت چه غلطی کرده که دوباره دنبالش کردن آخه شییدم پوووف اینبارم معلوم ن

 دختر باید توی همتین ساعتی بیرون باشه؟؟؟

گاه  ما اهمیتی نمی دادم چون ن گاهه سییینگینشیییو روی خودم حس می کردم ا ن
سیینگین دیگران برام عادی شییده بود کال بخشییی از زندگیم بود چه از طرف جنس 

ن یکی با بقیه فرق داشییت انگار مونث و چه از طرف جنس مذکر اما رنگ نگاهه ای
 داشت با یه سوظن بهم نگاه میکرد که خب اینم مهم نیست

دختره_وایسا ببینم تو همون پسره نیستی که هفته پیش تو کوچه همراهه چندتا 
 دیگه به من کمک کرد؟

 اونا آدمام بودن_

ست به  سفید نمیزدید فقط د سیاه و  ست به  شما که د دختره_معلوم بود چون 
بااخم به منو اون بدبختها و به فیلم سیییینمایی اکشییینی که به طور زنده  سیییینه

 مقابلتون درحاله اجرا بود نگاه میکردید
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 خدایی عجب رویی داشت چه قدر پروو بود جای تشکر کردنش بود

 دختره_اسمت چیه؟

 پوزخندی زدم اینم مثل همه اون دخترهای دیگه بود

 ه آقا غوله؟دختره_چرا جواب نمیدی زبونتو موش خورد

 :چپ چپ نگاش کردمو گفتم

 همین آقا غوله اکن شمارو نجات داد_

 دختر_میدونم بر منکرش لعنت ولی حاک...ایم...میگم حاک داریم کجا میریم؟

 ...دیگه کال این دختره عینهو

 بیخیال چرا دارم اعصاب خودمو بابت این داغون میکنم

 دختر_آدرس خونمونو میدم منو برسون اونجا

با چشمهای گرد شده نگاش کردم این بشر چه قدر پرو تشریف داشت با چشمای 
شت و بهم نگاه کرد وقتی نگام به نگاش خورد  سمتم برگ ستری وحشیش به  خاک

 یه لحظه انگار یه چیزی ته دلم لرزید اما اهمیتی ندادمو به روبه رو نگاه کردم

نپرسیدی خونمون کجاست دختره_میدونم خیلی پروام اما خب حق بده تو که ازم 
 تا منو برسونی منم دیدم که باید خودم دست به کار بشم آقا پسر

 خیلی خب بده ادرسو_

شد این دختره تو همتین جایی زندگی  شمام گرد  شون چ شنیدنه آدرس خون با 
 میکرد؟پس چرا عینه دختر فراری ها شب زده بیرونو همش درحاله فراره؟

 یه؟دختره_اسم من آرامه اسمه تو چ

 مطمئنی؟_

 آرام_به چی؟
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 به اینکه اسمت آرامه و طوفان نیست_

آرام_خب محظه اطالعتون طوفان اسییمه پسییره نه دختر دوما اتفاقا همه اینو بهم 
میگن که اسییمم اصییال بهم نمیاد درواقع دقیقا ضییده خودمه چون یه دختره شییر و 

 شیطون هستم یه آرام ناآرام حاک نگفتی اسم تو چیه؟

 باک دادمابرویی 

 باید بگم؟_

 آرام_آره دیگه چرا نگی بهت میاد که اسمه قشنگی داشته باشی

 :پوزخندی زدم حدسم درست بود با این وجود با بی تفاوت ترین لحن ممکن گفتم

 آرسام_

 آرام_ایم اسمه قشنگیه پس حدسم درست بود بهت میاد

واسیییتم فضیییولی کنم کنجکاو بودم بدونم اینا کین که دنباله این دخترن اما نمیخ
حتما فکر میکنه ازش خوشییم اومده یا قصیید نزدیکی بهشییو دارمو بعد امیر بیارو 

 !!!باقالی بار کن

 :توی کوچشون پیتیدمو گفتم

 کدوم خونه؟_

 آرام_همین جاست وایسا

 ای خدا متنفر بودم از یکی که اینطوری بهم دستور بده مخصوصا اگه دختر باشه

 ردت نیستم که اینطوری باهام حرف میزنیدختر کوچولو راننده یا ب_

آرام_اوک کوچولو خودتی کوری منو بییه این بزرگی نمیبینی کییه بهم میگی 
کوچولو؟دوما میخوایی با عزیزمو گلمو عشقم بگم وایستی اون وقت تو زیادی پرو 

 نمیشی؟

 :پوزخندی زدو ادامه داد
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 آرام_همه مردها لنگه همن همشون

شتم به پر  وییش نگاه می کردم تا حدودی توی کف حرفش بودم که با دهن باز دا
 :با صدای گنگ و متعجبی گفتم

 من کوچولوام؟_

آرام_از بینه همه اون حرفایی که زدم فقط اینو حالیت شییید؟پوف عجب مارمولکی 
صال به قیافت نمیاد حاکم برو خونه بهش فکر کن میفهمی کوچولویی یا  ستیااا ا ه

 نه

ه از ماشین پیاده شدو درو بست زنگ آیفونو فشردو در با حرص بهش نگاه کردم ک
شدن تا  شدت خشم و حرص مشت  ستام از  شدو رفت داخل د صدای تیک باز  با 
سی جرات نکرده بود اینقدر جلوم پرو بازی دربیاره و این طوری باهام رفتار  حاک ک

رو بود کنه البته اگه امیر و یاشیییار رو ازش فاکتور میگرفتیم این دختره چه قدر پ
یعنی این جوجه منو کوچولو میدید؟باحرص به سییمته در خونشییون برگشییتم به 
موقعش باید حالشیییو بگیرم چه طور جرات میکنه به من میگه کوچولو هنوز منو 

 نشناخته نمیدونه من کیم وگرنه همتین غلطی نمی کرد

بودم بین این حرص خوردنمم خندمم گرفته بود تا حاک دختر به این پرویی ندیده 
که شیییکر خدا اکن دیدم همه دخترهای اطرافه من آویزون بودن ولی این دختره 

 تخس بود

 ...چرا دختری که توی باک شهر زندگی میکنه باید اینطوری

له من  قا مث گه همن" یعنی اونم دقی تادم "همه مردها لن یاد حرفی که زد اف یکهو 
 طرز فکرش نسبت به جنس مخالف این بود؟

 چرا دارم بهش فکر میکنم موضوع مهمی که نیستپووف بیخیال 

ستراحتم بود که به لطف این دوتا دیوونه از کله  شدم امروز روز ا سته  سابی خ ح
 سحر بیدار شدمو بیرون بودیم تا اکن که نصفه شبه

 (آرام)



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

20 

 

 کجا بودی؟_

به حرفش اصیییال توجهی نکردم در واقع خیلی وقته که حرمت ها توی این خونه 
 بودشکسته شده 

 از پله ها باک رفتم که با دادش سره جام میخکوب شدم

 گفتم کجا بودی؟اون پسره کی بود؟_

پوزخندی روی لبام نشست پس بهش خبر داده بودن که یه پسر منو نجات داده و 
 همون پسر منو رسونده بود با یه پوزخند گوشه لبم به سمتش برگشتم

 :شالمو از سرم برداشتمو گفتم

 مه؟مگه برات مه_

 درست حرف بزن احمق_

 :یه پله پایین رفتمو گفتم

 چرا؟_

 ...یه پله دیگه

 چون بابامی آره؟_

 ...یه پله دیگه

 کارنامردییه بابای نامرده _

 یه پله دیگه

 یه بابایی که از سه سالگی مادرمو ازم گرفت_

 یه پله دیگه

نبالش بابایی که دخترش بیسییت و سییه سییالشییه اما نمیذاره آزاد باشییه و آدم د_
 میفرسته تا مراقبش باشن یا حتی اذیتش کنن؟
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 ...یه پله دیگه

بابایی که تنها یه دختر به اسیییم آرام رسیییتگار داره اما یه ذره بهش محبت هم _
 نکرده؟

کم پول به پات ریختم؟کم سییفر خارج رفتی؟چی برات کم گذاشییتم دختره چشییم _
کشییور میری تا خوش سییفید؟تویه یه سییال تو بیسییت بار به این کشییور و اون  

بگذرونی مانعت شیییدم؟آزادی یعنی چی؟برای تو این کلمه یعنی چی؟چی از این 
 !کلمه برات کم گذاشتم؟هااااان؟؟

میییحیییبیییت چیییی؟کیییردی؟عشیییییق چیییی؟ورزییییدی؟طیییال...سیییییفیییر _
یان؟من دخترم یه ذره بهم  ی ی خارج...مهمونی...پول...کوفت...میخوام چی کار ه

کن یه ذره بهم عشق بورز از همه چیز محرومم محبت بکن اما تو اون اتاق زندونیم  
 کن همه چی پول نیست میفهمی بابا اینو یا نه؟

 :پوزخندی زدمو با یه لحن طعنه دار ادامه داد

 حیفه اسم بابارو رو تو بزارم_

جلو اومدو یه سیییلی توی صییورتم زد سییرمو چرخوندمو بهش نگاه کردم بااین که 
ص و بزرگی پنهون شییده بود بی توجه به عصییبانی بود اما توی چشییاش یه غم خا

 اون غم توی چشاش زهرخندی زدم

هت بگم ازت متنفرم _ یه چیزی رو ب بذار  نه ولی  یادم میمو سییییلی خوبی بود 
 میفهمی؟با تمامه وجودم

 از پله ها باک رفتم که یکهو ایستادم به سمتش برگشتم

نجات داد پسری که اون پسره کسی بوده که دوبار منو از دست آدمای جنابعالی _
غیرت داشییت غریبه بود نه من اونو میشییناختم نه اون منو میشییناخت اما بازهم 
نسییبت به منی که به عنوان یه دختر توی این جامعم غیرت به خرج داد مردونگی 
کردو منو از دسییت آدمای به اصییطالب بابام نجات داد واقعا براتون متاسییفم بابا 

 ...واقعا
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شده بودن شکام جاری  سمت  ا شکنه به  شتر از این غرورم ن رومو ازش گرفتم تا بی
 :پله ها راه افتادم که با شنیدنه صداش و لحن غمگینش وایسادم

 بابا_چرا دلت میخواد ازاین خونه بری؟

تو بذار پای اینکه توش نفسیییم میگیره چون کسیییی توش زندگی میکنه که قاتله _
 مادرمه

 مادرت نیستم بابا_داری اشتباه میکنی دخترم من قاتل

با اون گندی که باک آوردی دقش دادی فکر میکنی چون اون موقع _ تو بودی که 
سیینم کم بود هیتی حالیم نبود؟نه پدره من اشییتباه میکنی هرچی باشییه دختره 
خودتونم نباید منو دست کم بگیری با یه سری حرف که من اسمشو میذارم دروغ 

 واقعیتو کتمان کنی

 این خونه بری؟بابا_دلت میخواد از 

از بن جانم میخوام...یکی از آرزوهای این دلمه نمیبینی چه قدر دارم تالش میکنم _
 و همش فرار میکنم؟نمیبینی خیلی وقتها خونه نیستم و پیشه دوستامم؟

 بابا_ازدواج کن

 :پوزخندی زدمو گفتم

 حتما...همین اکن...امره دیگه نوه چی؟نوه هم نمیخوایی؟بگو تعارف نکن_

 با_مودب باشبا

 مودب باشم؟که چی بشه؟بیایی به زور شوهرم بدی؟_

صراری نمیکنم دارم میگم اگه دلت میخواد بری جایی که  بابا_من روی ازدواج تو ا
 نفست باک بیادو از اینجا دور باشی ازدواج کن

 و اگه نخوام؟_

 بابا_اینش دیگه مشکله توهه...تو با اینجا موندن مشکل داری
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 قصد ازدواج ندارم یعنی اصال دلم نمیخواد با هی  مردی وصلت کنم ولی من فعال_

ساز  سوخت و  شه باکخره ازدواج که میکنی حاک دیر یا زود داره اما  بابا_هر چی با
 نداره

به _ ما چهره همه مردهارو برام خراب کردین نمیتونم  از همه مردها متنفرم شییی
 مردها اعتماد کنم

 :دادم باخشم بهم نگاه کرد که ادامه

اگه برای خالصییی از این زندان شییوهر کردن راه چاره باشییه این کارو میکنم البته _
 اون طوری که خودم میخوام نه اون طوری که شما میخوایید

 :پوزخندی زد که منم درجوابه پوزخندش زهرخندی زدمو گفتم

 شب خوش پدر_

شو  سمته اتاقم رفتم در باز کردمو واردش پدرو با طعنه گفتمو رومو ازش گرفتم به 
سمته  شدن به  شکام جاری  شه قفلش کردم ا ستمو مثل همی صله درو ب شدم بالفا

 عکس مامانیم رفتمو بوسش کردم

 مامانی کاشکی نمیرفتی کاش تنهام نمیذاشتی_

لباسییامو عوض کردمو خودمو روی تخت انداختم خیلی خسییته بودم اما یه چیزی 
 توی ذهنم ولم نمیکرد

 ...آرسام

ی بود نمیدونم چرا نسییبت به بقیه مردها که یه حس نفرت یا یه بی پسییره جذاب
شینش  سوار ما شتم به خاطر همین  سو ندا شتم به اون این ح شون دا اعتمادی به

 شدم یه طورایی حس امنیت بهم میداد

 پف چه قدرم خوش هیکل بود کمصب

 (آرسام)
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 دهنتو میبندی یا ببندم برات؟_

 خشمگین میشودامیر_اوه اوه اوه اوه آرسام 

 شما یکی لطفا ساکت_

 امیر_نتشم

خودکارمو برداشییتمو به سییمتش پرت کردم که جاخالی دادو بهش نخورد امیر زد 
 زیر خنده که باعث شد کالفه شقیقه هامو مالش بدم

 یاشار_ببین آرسام تو باید حتما بیایی

 اگه نخوام بیام باید کی رو ببینم؟_

 امیر_روی گل منو

...آروم باش تو نباید عصبی بشی اینا میخوان عصبیت کنن...پس آروم باش آرسام
 به اعصابت مصلت باش ولی نمیتونم...نمیتونیییییییییییییییییییییییییییم

شدو از اتاق زد بیرون یا بهتر بگیم  سریع بلند  سمت امیر خیز بردم که با خنده  به 
تمو خنده مردونه ای فرار کرد یاشار هم از اونور داشت مبلو گاز میزد سرجام نشس

 :کردم که در توسط امیر دوباره باز شد با خنده گفت

امیر_تورو خدا بزار بیام تو ماجرا داره جالب میشه آمدن یا نیامدن آرسام...مسئله 
 (این است کدامیک برنده میشوند مظلوم)یاشار( یا دیو دوسر)آرسام

 تو پاتو اینجا بذار ببین چه طوری سیاه و کبودت میکنم_

 امیر_با کمربند؟

 :چشم غره ای بهش رفتم که خندیدو با یه لحن بامزه گفت

امیر_خب عشییقم نمیگی کمربندتو باز میکنی شییلوارت از پات می افته بی حیثیت 
 میشیم؟
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قندونو برداشتم و به سمتش پرت کردم که سریع درو بست قندون به در خوردو با 
شنیدنه شار یه لحظه با  شد یا ستنه قندون خندش  صدای بلندی خورد  شک صدای 

قطع شییدو از گاز گرفتن مبل بیتارم دسییت کشییید با بهت و تعجب بهم نگاه کرد 
وقتی موقعیت و دیدو فهمید که چه اتفاقی افتاده دوباره به گاز زدن مبل ادامه 

 داد بدبخت چه قدرم گشنش بود

تاسییف و امیر دوباره درو باز کرد که باعث شیید به سییمتش برگردم این بار بالحن 
 :قیافه ناراحتی گفت

یه  گه جهیز نهااای الهی خیر نبینی مرد ا چه طوری جهیزیمو میشیییکو امیر_ببین 
خودت بود پرتش میکردی؟وایسییا یکم اوضییاع اروم بشییه بیام تو اگه اون ظرف 

 شیرینی خوری که جهیزیه توهه رو نشکوندم

شرکت نیست  با کالفگی دستی تو موهام کشیدم باس حاک خوبه اکن ساعت کاری
مگرنه آبرومون توی شرکت رفته بود خدایا شکرت که این زنه من نیست وگرنه تا 

 !!اکن دقم داده بود

 واااااای دیوونم کردین باشه میام...میام...فقط ساعت چند؟_

ینه"و زدن قد هم چپ چپ  ی ی ی ی یکهو امیر اومدتو وهمراهه یاشار بلند گفتن "ای
 :گفتنگاشون کردم که امیر خندیدو  

 امیر_میبینی از چه روش هایی مجبورت میکنیم بیایی عزیزم؟

یاشار برای جلوگیری از فحش هایی که میخواستم به امیر بدم سریع صاف نشست 
 :و گفت

یاشار_ساعت هشت مهمونی شروع میشه ما هفت خونه تواییم جنابعالی فقط یه 
 ساعت میبره خودتونو آماده کنید و راه بیفتیم

 نگاه کردم با تعجب بهش

 من کی یه ساعت میبره تا خودمو اماده کنم؟اچرا دروغ میگی؟_
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 :یاشار خواست حرفی بزنه که امیر با لحن مسخره ای گفت

لت بکش تو روز  امیر_اون که آرسیییام نیسیییت چرا تهمت میزنی برادر من؟خجا
روشییین؟اون منم باید کلی ژل به موهام بزنم و موهامو خوشیییگل بکنم باید سیییه 

ادکلن دوش بگیرمو لباسهامو باهم ست کنمو در انتخاب ماشینی که باید  ساعت با
 با خودم ببرم تصمیم بگیرم

شتم دیگه چرا  شتم نگاه می کردم به این حرفاش عادت دا سینه بهش دا دست به 
 باید حرص بخورم

 آی امیر بذار بریم خونه ببین چی کارت میکنم_

میخوایی بته مته تو دامنم بذاری امیر_وا مگه میخوایی چی کار کنی؟ببین اگه 
شو  ضیه  شیدن ندارم پس لطفا بیخیال این ق صله دامن پو باید بهت بگم من حو
بترو بذار تو شلوارم اونم از اون شلوار جینای تنگ...بذار بته از همون نوزادی رنج 
کشیده بار بیاد چون تنگی شلوارم بهش فشار میاره و در آینده مقابله سختی های 

شه زن بار میاد و روزگار  شه مرد بار میاد و اگه دختر با سر با سر خم نمیکنه اگه پ
اگه دوجنسییه باشییه نمیدونم باید از پزشییک مامام بپرسییم ببینم بته دوجنسییه در 

 اینده چی بار میاد؟

یاشار زد زیر خنده که امیر بهم چشمکی زد دستمو به گوشه لبام کشیدم تا خندمو 
 همیشه همین قدر پر انرژی بودپنهون کنم از دست این امیر 

 :برای خالصی از دستشون گفتم

 خیلی خب هفت منتظرتونم_

 :امیر با بیخیالی پاشو رو هم انداختو گفت

 !!امیر_باشه تو هفت منتظر باش ما شیش اونجاییم

 امییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر_

................... 
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خودم نگاه کردم کت و شییلوار سییفید با یقه های مشییکی به همراه  توی ایینه به
لباس مردونه مشیییکی کفش های ورنی مردونه مشیییکیمو پام کردمو با حرص به 
موهام ژل زدم مثل همیشه باک زدمو کجش کردم این امیر داشت مغزه منو میبرد 
و طبق گفته خوده امیر که گفت هفت منتظر باش ما شییییش اونجاییم همین کار 

کردن یعنی سییره سییاعت شیییش زنگ آیفون خورد اکنم داره بدجوری روی مغزم 
 اسکی میره

شب باهات  سام دل بکن از اون اتاق خودم قول میدم ام شگلی آر امیر_به خدا خو
ست تو آشپزخونه داره  شده که معلوم نی شار گور به گور  صم فقط جونه این یا برق

 یا پایین بابا دیر شییییییییییییییییدچه غلطی میکنه که اینقدر سرو صدا میکنه ب

 :بعد یکهو داد زد

 امیر_اه یاشار چرا اینقدر سروصدا میکنی سرم رفت

خیلی ریلکس بدون اهمیت دادن به جوش هایی که امیر اون پایین میزد سییاعتمو 
دسیییتم کردمو کمی عطر به خودم زدم از اتاق بیرون زدم امیرو که با حرص پایین 

ساده ب سمو درست میکردم از پله پله ها وای شتم آستین لبا ود دیدم درحالی که دا
 ها پایین میرفتم ریلکس بودم انگار نه انگار که امیر از حرص سر  شده بود

امیر_پوف چه عجب تشییریف آوردین یکم دیگه میموندید فعال تا آخر شییب وقت 
 داریما

 :یکهو لحن و حالت چهرش تغکر کرد لبخند شیطونی زدو گفت

 اوله له چه خوشتیپ شدیامیر_

 :بعد ژست عاقل اندر سهیمی به خودش گرفت و گفت

 امیر_ولی حیف تو در برابر من شانسی نداری چون من از تو خوش شانسترم

 !اینقدر مزه نریز امیر...پس این یاشار کو؟_

 امیر_گفت املت درست میکنم گشنمه توی اشپزخونس
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 چیییییییییییییی؟اکن؟_

 :و یواشکی گفت امیر باصدای آروم

امیر_گفت آرسییام تا یه سییاعت دیگه هم موهاش فر نمیشییه مام از این موقعیت 
 !!استفاده کنیمو یه املت بزنیم تو رگ بعد بریم

 :با حرص گفتم

 که موهام دیر فر میشه آره؟ا؟؟_

 :شونه ای با بیخیالی باک انداختو گفت

 میشی؟امیر_من که نگفتم اون گفته چرا از دست من عصبانی 

مشییکوک بهش نگاه کردم این حرفا اصییال از زبون یاشییار زده نمیشیید قطعا کار کار 
 خودشه

امیر_خیلی خب بابا این طوری نگام نکن خودمو کثیف کردم اون قسیییمتو خودم 
 بهش اضافه کردم اون نگفت

سمته آشپزخونه  ست و حرف خودش بوده به  شار نی ستم که این حرف یا می دون
شما یه مردو رفتم که دیدم آقا  شسته داره املت میخورهااا با اون تیپ و قیافش ن

 که با کلی دکو پز به خودشو تیپش رسیده باشه در حال املت خوردن تجسم کنید

امیر پشییت سییرم ریز ریز میخندید که چشییم غره ای بهش رفتم و از اون جایی که 
باک اوردو بهمون این بشر کال از رو نمیرفت با صدای بلند زد زیر خنده یاشار سرشو 

 با تعجب نگاه کرد

یاشار_به سالم چه خوشتیپ شدی آرسام امشب هم کله دخترا و زنها و ندیمه ها 
 و پیرزن ها بیوه ها برات به صف میشن کال خوش به حالت میشه

 :یکی زدم تو سرشو گفتم

 بمیر خوب به خودت میرسیا خدایی نکرده که تلخ بهت نمیگذره؟_
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شار_نه بابا فقط سس و پیدا نکردم یکم توش بریزم ولی خب  یا شتم این  هرچی گ
 اشکالی نداره خالی هم میشه خورد دیگه

......................... 

جلوی ویالیی که قرار بود مهمونی اونجا برگزار بشییه وایسییادیم خدایا این ویال چه 
 یادقدر برام آشناس احساس میکنم قبال هم دیدمش اما هرچی فکر میکنم یادم نم

 امیر_ببین مهمونی شروع شده مام دیر رسیدیم همش تقصیر شماست

 یاشار_یکم گریه کن عزیزم

 امیر_من عزیز تو نیستم عزیز یکی دیگم

 بعد بهم چشمکی زد

 ای خدا از دست تو کی میشه زن بگیری آدم بشی مام از دستت خالص بشیم_

سی حیف اون ه شنا ستی تا منو ب شقی که به امیر_من آدمم فقط تو ادم نی مه ع
شیرمو حاللت نمی کنم ببین کی گفتم اون دنیا گردنتو  شه  پات میریزم حرومت با
سره  شتی بری از  شیر امیرو خوردی مگه خودت پول ندا میگیرنو میگن چرا به زور 

 سوپری کوچتون شیر بخری اون که حاللت نکرده پس باید مجازات بشی

شار خندید و من شد یا شین پیاده  هم تک خنده ای کردمو همزمان از  و بعد از ما
 ماشین پیاده شدیم این پسره دیوونه بود

شتیم که امیر بالحن  شونه هم محکم قدم بر میدا شونه به  سه مون کناره هم  هر
 :باحالی برای جو دادن گفت

 امیر_سه تفنگدار بی تفنگ وارد میشون

 بعد صدای فیلمو با دهنش در آورد

 :امیر با لحن باحالی ادامه داد
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امیر_سییه تفنگدار در یک مهمانی بزرگ پر از دخترهای قشیینگ و رنگارنگ در حاله 
 ...انجام یه ماموریت هستن اما درهمین لحظه هاست که

 :به اینجای حرفش که رسید یکهو یه پس کله ای بهش زدمو گفتم

 میبندی یا ببندم؟_

 :با لحن اعتراض مانندی گفت

 میکردم...ای باباامیر_چته داشتم داستانو تعریف 

یاشار_خونسردیتو حفظ کن...آرامش...یه نفس عمیق...دوباره تکرار کن...یه نفس 
 ...عمیق دیگه...خوبه یکی دیگه...همین طور ادامه بده...اها یکی دیگی

 وااااای دیوونه شدم از دست شما دوتیییییییا_

 یاشار_ای بابا کال زدی تو حس

 رفت نوبته اینهبا حرص بهش نگاه کردم حاک امیر 

 امیر_من کی رفتم عشقم؟مگه میشه من تورو توی این همه منکراتی تنها بذارم

 ...یاشار_بازهم این

 :امیر ادامه داد

 امیر_بلند فکر کرد

 :با حرص گفتم

 وشما دو احمق هم شنیدید_

............... 

شدیم ب سه تامون بهم نگاه کردیم قیافه جدی به خودمون گرفتیمو وارد  ا وارد هر 
 شدنمون و دیدن فضا چشم غره ای به یاشار رفتم

 که یه مهمونی سادس آره_
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 یاشار_به جانه خودت گفت یه مهمونی سادس نگفت پارتیه

 به سمته رستگار رفتم که اونام پشت سرم راه افتادن باهاش دست دادم

 رستگار_خوشحالم که تشریف آوردین

 ممنونم_

شون توی این مهمونی حضور رستگار_مایه افتخارمه که اقای ته ستا رانی همراه دو
 پیدا کردن

 :به تکون دادنه سری اکتفا کردم که با لبخندی گفت

 رستگار_از خودتون پذیرایی کنید

 :امیر آروم تو گوشم گفت

 امیر_خودم ازش پذیرایی میکنم چرا خودش از خودش پذیرایی کنه

..................... 

م مثل همیشه دخترهای زیادی بهم پیشنهاد رقص روی یکی از مبل ها نشسته بود
شتم همه دخترهای توی این جمع  ستی دادن اما به هی  کدوم محل نذا وحتی دو
به جرات میتونم بگم لباسیییشیییون بیشیییتر از نیم متر پارچه هم نبرده بود به نفع 

 !!!جیبشون بود دیگه...لباس کوتاه تر پول کمتر کیف بیشتر

الت نمیکشیین همتین لباسییهایی میپوشیین و جلوی نمیدونم خودشییون واقعا خج
 مردهای نامحرم رژه میرن؟

پوزخندی روی لبام نشییسییت مثل اینکه یادم رفته توی چه جمعی هسییتم پارتی 
یعنی نه دختر نه پسر محرم و نامحرم نمیشناسن خودمم زیاد آدم معتقدی نبودم 

ش شه نه...منم خطاهایی دا سرم می تم و دارم اما نه که بگم محرمو نامحرمی کامال 
مثله اینا که براشییون این طرز پوشییش جلوی این همه پسییر و حتی مرد براشییون 

 امری عادی باشه و اصال ککشونم نگزه

 پووووف
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 معلوم نیست این امیر و یاشار کدوم گوری رفتن انگاری غیب شدن

یادمه توی یه مهمونی یه دختره زیادی آویزون امیر شیییده بود امیر هم با رفتارش 
داشت بهش میفهموند که نمی خواد باهاش حرف بزنه و ازش خوشش نمیاد ولی 
مگه این دختره حالیش میشد اون شب امیر توی گوشم گفتقشیطونه میگه بشینم 
دونه دونه موهاشییو بکنم اما من توجهی نکردم که ای کاش میکردم چند ماین که 

شد با تعجب  شد که باعث  صدای جیغ دختره بلند  شت یکهو  شون گذ سمت به 
برگردم که دیدم یاشییار از خنده سییر  شییده و امیر هم لبخند پیروزمندانه ای روی 
شربت  سه دختره خالی کرده بود هی  لیوانه  شو روی لبا شربت شه امیر لیوانه  لبا
یاشار رو هم پاشونده بود تو صورتش خدا میدونه وقتی برگشتیم امیر و یاشار چه 

ز مرحله لبخند کج یکم فراتر رفتمو پیشیییرفت مسیییخره بازی هایی در آوردن منم ا
 !کردم

نگاهای سیینگینه زیادی رو روی خودم حس میکردم که این نگاه های سیینگین هم 
 مطعلق به مرد و زن میشد هم دختر و پسر

 !کم کسی نیستم که

 خیلیم بهشون افتخار دادم که توی همتین مهمونی تکراری شرکت کردم

شتر  سنگین یکی رو بی شت اما نگاه  روی خودم حس میکردم یا به قول معروف دا
زیادی آزارم میداد نوچ فکر کنم قصییید نداره نگاشیییو از روم برداره به سیییمته نگاه 
برگشییتم تا ببینم کیه که اینقدر روم زوم شییده که تو دوتا چشییم خاکسییتری غرق 
حاک  گاه میکرد  خاکسیییتری وحشیییی که داشیییتن بهم ن تا چشیییم  شیییدم دو

ی...ترسیییده یا هرچیز دیگه ای معلوم نبود فقط نگاهش مشییکوک...متعجب...عاد
 !!روم بود و نگاه من هم اکن روی اون

 این اینجا چی کار میکرد؟

وقتی دید داریم بهم نگاه میکنیم بالفاصله لبخند جذابی زد و سرشو به معنای سالم 
تکون داد که پوزخندی زدمو نگامو ازش گرفتمااچه اهمیتی داره که بهش اهمیت 

 دمب
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حرص خوردنشیییو دیییدم و برای اولین بییار از حرص خوردن یییه دختر لییذت 
 ...بردمااانمیدونم چرا توی نگاهش غرق شدم ولی اون چشما

یکهو نیشگونی ازم گرفته شد دردم نگرفت ولی با تعجب و اخم به سمت کسی که 
این کارو کرده بود برگشیییتم که همون دختره اسیییمش چی بود آها آرامو دیدم با 

شو میمالید  اخم شت ناخن های بلندو کک خورد شتناکی بهش درحالی که دا وح
 نگاه کردم

گه میتونی  ها اونم از من آخه تو م ناخن  با اون  خب  ته  معلوم بود دردش گرف
 نیشگون بگیری امیر دوما؟ااولی وایسا ببینم این به چه جراتی این کارو کرده بود؟

 :با صدایی که توش حرص موج میزد گفت

 پوزخندت برای چی بود؟آرام_

توجهی نکردمو رومو ازش گرفتم از قدیم گفتن جواب ابلهان و امیر خاموشیستااابه 
 خاطر این اسم امیرو اوردم چون عضو ابلها نیست کال یه موجود ناشناختس

ولی برام جای تعجب بود چرا بلند نشییدمو گردنشییو خورد نکردم؟من که دربرابر 
 ...ف یه دختر خیلی عصبانی میشدم پس چرا اکنهمتین واکنشهایی اونم از طر 

آرام_هویی غول تشن با توام یعنی بهت بر میخورد بهم سالم کنی یا اون کله گندتو 
 تکون بدی آقای خودشیفته؟

به اطراف نگاه کردم نگاه اکثر دخترها به این سیییمت بود اما چاره ای نبود باید یه 
دم نشون میدادم م  دستشو محکم واکنشی نسبت به این کارها و حرفاش از خو

گرفتمو فشار دادم این دختره باید بشه درس ادب برای اون دخترهایی که میخوان 
 بهم نزدیک بشن

مواظب حرف زدنت باش دختر کوچولو آدم مهمی برام نیسیییتی تا سیییرمو برات _
 تکون بدم یا حتی سالم کنم فهمیدی؟

زورش به من میرسید؟اون با  سعی داشت دستشو آزاد کنه اما مگه میتونست؟مگه
 !اون جثه آیا میتونست در برابر جثه من مقابله کنه؟مصلما نه
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 ...آرام_گفته بودم من کوچولو نیستم کوچولو

 :پریدم وسط حرفشو جملشو ادامه دادم

 خودمم درستهااا؟؟به نظرت با عقل جور در میاد من با این هیکلم کوچولو باشم؟_

ستمو کم یکهو لپاش گل انداختن که ب شار د سته ف ا دیدن لپای گل انداختش ناخوا
 کردم

 آرام_نمیدونم شاید باد باشه با یه سوزن پنتر بشی

 :یکهو از اون فضا بیرون اومدمو فشار دستمو بیشتر کردم با حرص غریدم

 یعنی تو نمیدونی هیکل بادکنکی چه شکلیه؟_

 اضی؟آرام_داری سره هیکلت با من جروبحث می کنی پسره از خود ر 

 قیافه من شبیه احمقاس؟_

 آرام_ای بگی نگی

اینم لنگه دوم امیر بود می خواسیییت منو با این حرفاش حرص بده که داشیییت 
 بدجوری موفق میشد

 :دستشو ول کردم که با حرص گفت

آرام_به من میگن آرام نه برگه چغندر حاک ببین چی کارت میکنم انتقام دسیییتمو 
 دار ازت میگیرم آقای بیریخت سانسور 

 !!پوزخندی زدمو بهش توجهی نکردم مورچه رو چه به تالفی کردن با غول

شت منو از  پوف این اینقدر بهم گفت غول خودمم به خودم میگم غول بامزه بود دا
مورچه میترسوند آقای بیریخت سانسور دار هییییییییه قشنگ معلوم بود از روی 

 حرص داره این حرفارو میزنه

.......................... 
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چند ماین گذشییت ولی هنوز خبری از یاشییار و امیر نشییده بود خبری هم از اون 
 دختره زبون دراز هم نبود

بهتر...میتونم یکم آرامش داشییته باشییم توی همین فکرا بودم که یکهو احسییاس 
سرمو پایین آوردمو به  شده  شمای گرد  شدااابا تعجب و چ شلوارم خیس  کردم 

 ...رم سفید بود و اکن هم باشلوارم نگاه کردم شلوا

 با خشم سرمو باک آوردمو به کسی که این کارو کرده بود نگاه کردم

 وای معذرت میخوام اصال حواسم نبود_

 :خم شدو با صدای آرومی ادامه داد

حقته برج زهرمار تا تو باشی دست منو فشار ندی خوردی؟نوشه جونت؟گوشت _
 بشه به تنت

ه بودم؟کارد میزدی خونم در نمی اومد با دیدنه قیافم منو میگفتی کبود کبود شیید
برای یه لحظه ترسیییو توی چشیییماش دیدم به قرآن اگه اکن این همه آدم اینجا 
شار دادم طوری که  نبودن میفرستادمش پیش مرده هاش متشو محکم گرفتمو ف

 فکر کنم استخوناش زیر انگشتام خورد شدن

 باتو شوخی دارم؟ این چه کاری بود کردی دختره احمق؟من_

 آرام_ول کن دستمو شکستیش غول بیابونی

یه بار دیگه بهم بگو غول بیابونی ببین چه طوری دندوناتو تو دهنت خورد میکنم _
 دختره احمق

 آرام_بهت قول نمیدم...ولی ببینم چی میشه...فردا بیا جوابتو میدم

اون زبونش  از خیره سری و حاظر جوابیش متعجب بودم حتی بین درد کشیدنشم
 کار میکردو جوابه منو میداد این نیم وجبی بدجوری پا روی دمم گذاشته بود

 :با حرص غریدم



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

36 

 

همین اکن میریم طبقه باک یه شییلوار بهم میدی فهمیدی یا با زبون دیگه ای بهت _
 بفهمونم؟

یا  باسیییی...دامن میخوایی  کال نارنجی...  چه رنگی میخوایی؟زرد...قرمز... آرام_
 شلوارک؟

 داری مسخرم میکنی؟_

آرام_تورو که نه ولی مغزتو اره د آخه دیوونه از گور شییوهرم برات شییلوار مردونه 
 بیارم؟اا؟؟؟

 !!از گورش یا هرجای دیگش باید یکی بهم بدی_

 آرام_ببینم چی میشه حاکم دستمو ول کن

 ببینم چی میشه نداریم_

 آرام_خب چی داریم؟

 چشم_

 ...آرام_چشمت بی بال پسرم

 تو این همه زبونو از کجا آوردی دختره حاظر جواب زبون درازه پرو_

آرام_یه نفس بگیر برادره من چه قدرم حرف خوب خوب بلدی بزنی بهتم نمیاد از 
 ....این حرفا بلد باشی آقای عصا قورت داده برای جواب سوالتم از تو

میدونستم بقیه حرفشو خورد و برای یه لحظه چشاش گرد شد منم پوزخندی زدم 
 میخواست چی بگه

 خب می فرمودید_

 :لپاش گل انداختن که با خجالتی که اصال به این دختره بیحیا نمی اومد گفت

 آرام_ووویی خدایا چی می خواستم بگم

 اخماشو کشید توهم
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 آرام_منکه چیزی نگفتم شما فکرت مسمومه

 خیلی خب تو راست میگی_

 لند شو ببینم چی کار میتونم برات بکنمآرام_معلومه که من راست میگم...حاکم ب

شدمو دنبالش راه افتادم آرام  شو ول کردم و با تعجب بهش نگاه کردم بلند  ست د
جلوی من راه میرفت و من هم پشت سرش تا دسته گل خانوم تیمارستانی معلوم 

 نباشه

 آرام_عصا قورت داده بیریخت

 :با اخم گفتم

مگه من چندبار با تو بودمو باهات حرف  تو چرا هی به من میگی عصا قورت داده_
 زدم که اینقدر پرو تشریف داری

 آرام_میگم تو قبال عصا داشتی؟

 با تعجب بهش نگاه کردم چه ربطی به حرفم داشت؟با من بود؟

 با منی؟_

 آرام_نه با عمم خو با توام دیگه

 اخمی کردم

 نخیر_

 آرام_داری اشتباه میکنی داشتی و خودت خبر نداشتی

 طور؟چه _

شده بودی یکهو قورتش دادی  صا چون خسته  آرام_به خاطر اینکه از دست اون ع
و شییدی آقای عصییا قورت داده به خاطر همین بهت میگم عصییا قورت داده اصییال 

 ربطی به اخالقات نداره

 توجهی نکردم
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صه حاک چه  شه نزده داره برام میرق خیلی باهاش حرف زده بودم امکان داره پرو ب
 !!!نکه براش بزنمبرسه به ای

با  ید  با دختر داییش حرف میزد وقتی منو د به امیر خورد که داشیییت  گاهم  ن
چشییمهای گرد شییده بهم نگاه کردو بعد چشییمکی زد به آرام که جلوم راه میرفت 

 اشاره کرد که چشم غره ای بهش رفتم

 :/ پسره منحرف

 :خواستم از پله ها باک برم که امیر آروم در گوشم گفت

 امیر_داداش مریض شدی؟ااا؟؟؟

 :با غضب بهش نگاه کردم که خندید و گفت

امیر_خیلی خب بابا اینطوری نگام نکن شلوارمو خیس کردم حاکم مگه دروغ میگم 
تو که داری میری باک یه نگاه به خودت تو آیینه بکن میبینی که عینه این دخترها 

 مریض شدی

خندیدو فرار کرد با اعصییاب خوردی و عینهو میرغضییب به سییمتش خیز بردم که 
غضییب از پله ها باک رفتم از هرچی شییربت آلبالو و دختره تیمارسییتانی و پارتی و 

 شلوار سفید و هرکسی که اسمش امیره متنفرم

آرامو دیدم که به سمته یه اتاق رفت و درشو باز کرد به سمتش رفتمو وارد یه اتاق 
زیبا با دیزایین عالی بود به سمتش برگشتم با دکوراسیون مشکی و قرمز شدم اتاق 

 :که دیدم به سمت کمدش رفت و کالفه گفت

 آرام_اون درو ببند بیا اینجا بشین ببینم چیزی برات پیدا میکنم بپوشی یانه؟

 :دستی تو جیبم کردمو با یه پوزخند کنجه لبم گفتم

 تو کمده یه دختر انتظار داری چی برای من پیدا کنی باهوش؟_

 :طونی بهم نگاه کردوگفتباشی

 آرام_یه چیزهایی
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 چشم غره ای بهش رفتم که خنده ای کرد و مشغول گشتن شد

چه قدرم زود ماجرای سییوتی پایینشییو فراموش کرده بود در همون حینی که اون 
داشت دنبال شلوار برای من می گشت به اطرافم نگاه کردم که باعث شد یه عکس 

تاقش ز  بار از خودش که روی دیوار ا ده بود منو مجذوب خودش کنه برای اولین 
 توجهم به سمت قاب عکسه یه دختر رفت اونم کی؟یه دختره تیمارستانی

نشسته بود و پاشو سمت چپش انداخته بود و روی دسته راستش خم شده بود و 
شت چیزی رو فوت میکرد چه  شته بود و مثال دا شو زیر چونش گذا ست اون یکی د

با بود یکهو خ ودم از حرفم جا خوردم هی  معلومه اینجا چه خبره؟ این از قدر زی
 حرفا و نگاه های پایینم اینم از حرفی که اکن زدم

 :کالفه دستی تو موهام کشیدمو گفتم

 من لعنتی اکن چی گفتم؟_

 ...درسته سی و یک سالمه ولی

 یکهو آرام جیغ زد

  جون بی بی آرام_پیییداش کردم...پیییداش کردم...او  جون بی بی جون...او
 جون...دیگه آقا غوله منو نمیخوره نمیخوره نمیخوره...باید یه نذری بدم

با تعجب بهش نگاه می کردم این دختره کال یه دیوانه به تمام معنا بود دیوونه 
 ندیده بودم که به لطف ایشون اکن دیدم اونم در غالب یه دختره پرو تخس

 ...لنگه دوم امیر خودمون

 (آرام)

اینکه این پسییره اینو بپوشییه از خنده ریسییه رفتم با هزار بدبختی اینو پیدا  باتصییور 
کردم اون ته مهای کمدم بود بعد از اینکه خوب خندمو کردم به سییمتش برگشییتم 

 که دیدم داره با تعجب بهم نگاه میکنه

 :زبونی براش در آوردمو گفتم
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 هرچی میگی خودتی_

 :چیزرو به سمتش پرت کردمو گفتم

 شو اینو بپوشش برو تا از شرت خالص بشمبیا گم_

شت بهش  سادمو پنهونی ریز ریز خندیدم همون طور که پ شت بهش وای خودمم پ
سرم از  شت  شارش داد برد پ شت گرفتو محکم ف ستمو از پ ساده بودم یکهو د وای
درد داشییتم میمردم ولی فقط چشییمامو از زور درد بسییتمو چیزی نگفتم صییدای 

د البته اگه درد دستمو فاکتور بگیریم به گوشم رسید حرصیش که باعث لذتم میش
 کمصب این نره غول عجب زوری داشت

 آرسام_حاک به من دامن میدی بپوشم آره؟

ستای قدرتمندش بود  سه رفتمو بدونه توجه به درده بازوم که توی د از حرفش ری
روی زمین نشستمو زدم زیر خنده که دستش کم کم شل شد و دستمو به سالمتی 
 ول کرد دست به سینه باک سرم عینهو برجه زهرمار وایساده بود وبهم نگاه میکرد

 آرسام_یکی یه دونه ای؟

آره یکی یه دونه همم نمیبینی چه قدر دردونم کال لنگم تو دنیا نیسییت یه دختره _
زیبا و تخس و شییییطون و مهربون اگه تونسیییتی یکی مثله من توی این دنیا پیدا 

 مکنی بهت جایزه مید

آرسام_از نظر دیوونگی آره ولی اون مواردی که گفتی اصال...اما منظور من یه چیزه 
 دیگه بود

اوک دیوونه عمته دوما کوری نمیبینی یا حسیییودی و بازهم کوریااچون نمیتونی _
 منو طرفدارهامو به خوبی ببینی سوما مثال منظورت چی بود؟

 بود که تک فرزندی؟آرسام_به کوری چشم شما عمه ندارم منظورم این 

 خب پس خالتهاااتو چی؟تو تک فرزندی یا خواهر برادر داری؟_

 !!آرسام_سواله منو با سوال جواب نده درضمن بنده خاله هم ندارم



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

41 

 

خب شییوهر عمتهاا...نه...چی گفتم وقتی عمه نداری خب شییوهر عمه هم نداری _
 دیگهاااکال ولش کن پس خودتی خودت که دیگه هستی هیم؟

 دختره آویزون دیده بودم اما دختره پرو وزبون درازی مثل تو نهآرسام_

 خب حاک ببین اون چشماتو خوب باز کن منو به خوبی دریاب_

 آرسام_جواب سوال منو بده

 :ابرویی باک انداختمو گفتم

 چرا اینقدر برات مهمه؟_

 :پوزخند اعصاب خوردکنی زدو گفت

 دونم خواهر برادر داری یانهآرسام_خودت مهم نیستی چه برسه به اینکه ب

 خب حرفتو نشنیده میگیرم چون نمیخوام یه چیزی بگم تا یه جاهاییت بسوزه_

شدش لبخند حرصداری زدم خوب دارم حرصش میدمااااا  با دیدنه دستای مشت 
 این فقط سه روز نه بیشتر و نه کمتر پیشه من بمونه این هیکلو آب میکنه

ل منو له میکنه بعد آبمو که گرفت سرخم میکنه و فکر کنم اکن داره توی ذهنش او
 بعد میشینه با لذت میخوره از پس که خوشمزم من

 :برای بیرون اومدن از این بحث گفتم

 خب تو اول بگو_

 آرسام_به شما ربطی داره؟

خب به تو چه ربطی داره من تک فرزندم یا نه ولی بذار حدس بزنم تک فرزندی _
 درسته؟

 :حن مسخره ای گفتپوزخندی زد و با ل

 آرسام_حتما اکن انتظار داری بگم واااای از کجا فهمیدی درسته؟
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 :با ذوق بتگونه ای گفتم

 درسته_

نمیدونم چرا برای یه لحظه رنگ تعجب و رنگ خنده رو توی چشییماش دیدم ولی 
صیییورتش کامال جدی و خنثی و عاری از هرگونه این حس هایی بود که نام برده 

 بودم

 مثال تعجب کردی؟قیافه متعجبت با جدیتت هی  فرقی ندارهااکن _

 آرسام_فضولی نکن جوابه منو بده

سقفت _ ست خوب معلومه از روی غرور و اعتماد به  ضولی نی شما ف نکه کاره اکن 
 فهمیدم دیگه

 :پوزخندی زد با تخسی گفتم

 و دیوونگیت_

شونه ای  سگ دارش بهم نگاه کرد  شمای  شت و با چ سمتم برگ باک انداختمو به 
 :گفتم

 یکی یه دونه ها خولو دیوونن دیگه_

 آرسام_دقیقا مثله تو

 من خل و دیوونه نیستم کمی زیادی شیطونم و امیخته با تخسی_

 آرسام_آها اسمه دومه دیوونگی شیطونیه درسته؟

آفرین پسرم چه قدر زود گرفتی بهت نمیاد اینقدر باهوش باشی محضه اطالعتون _
ختراییم که وقتی صبح بلند میشه شیطون میگه خدا رحم کنه این باز بنده از اون د

بیدار شد بعد میاد و باهم میشینیم نقشه میکشیم که امروز چه اتیشی بسوزونیم 
ولی وقتی تو از خواب بلند میشی غرور میزنه تو سر خودشو میگه ای خدا این برج 

رو حسابی کسات کردی به غرور زهر ماره کوه غرور دوباره بیدار شد کال تو بازار غرو
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تا وقتی من هسیییتم تو برو مرخصیییی من فعال جات  باشیییی  گفتی زکی تو کی 
 وایمیستم

 زدم زیر خنده

نه مزخرف  یدم دختره دیوو ند خدا دلم درد گرفت از پس خ آرسیییام_وای تو رو 
 خیارشور به چی هرهر میخندی؟

بعید بود به  یک لحظه از تعجب خشییکم زد همتین حرفو جمله ای از این پسییره
 خصوص کل کل کردناش داشتم حال میکردم

 تو به چی شرشر گریه میکنیو غر میزنی آقای غرغرو؟_

 آرسام_من گریه میکنم؟

شده یه ذره مونده بود گریت _ شلوارت کثیف  آره قیافه خودتو ندیدی وقتی دیدی 
 بگیره

 ...آرسام_ببین دختره بی

 دختره اسم داره اسمشم آرامه_

 خانوم محترمآرسام_ببین 

 اوه چه پیشرفتی از دختر کوچولو رسیدی به خانوم محترم آفرین پسرم آفرین_

 آرسام_خفه میشی حرفمو بزنم یانه

 تو چی؟تو خفه میشی من یه شلوار برات پیدا کنم راحتم بذاری یانه؟_

 با چشمهای گرد شده بهم نگاه کرد

 ...بزنه ولی تو الیآرسام_تاحاک کسی جرات نکرده بود باهام اینطوری حرف 

یانه؟حاک _ ببین من ازت نمیترسیییم نه از تو و نه از هی  جنس مذکری فهمیدی 
 ...هم
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آرسیییام_وای خدایا کدوم آدم عاقلی تورو به این مهمونی دعوت کرده؟پیداش کنم 
 فلجش میکنم

صا قورت داد رو دعوت _ صاحب این مهمونیم کی تو یه ع آقای محترم من خودم 
 کرده؟

 چرا اما وقتی این حرفمو شنید حسابی جا خوردنمیدونم 

 آرسام_تو...تو...دختره رستگاری

 بله متاسفانه_

 مشکوکانه بهم نگاه کرد

 آرسام_چرا متاسفانه؟

شنیدن و فهمیدنش _ شنیده بگیر مادر دلم خونه ماجراها داره که تو برای  بیخیال ن
 هنوز بته ای

 !!!به مرز "دیش" کردنمثل همیشه یه چشم غره خفن دیگه و رفتنه من 

از باک به پایین و از پایین به باک به خوبی تنشییو اسییکن کردمو بازهم دوباره از باک 
 !!به پایین از پایین به باک

 آرسام_دید زدنت تموم شد

 ایشی گفتم

یااامثال چیرو اینقدر ضایه دید بزنم پسره از خود راضی ببین همتین تحفه _ ی ی عجب
 رهای خنگ امشب داشتن برات جون میدادنای هم نیستی این دخت

 آرسام_توچه قدر پرویی

 به تو رفتم جناب_

 آرسام_و اضافه کنم بیحیا

 این یکیرو که صد در صد به تو رفتم_
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 :از لجش یه بار دیگه دید زدمو گفتم

 نوچ قد تو درازتره...درضمن هیکلتم گنده تره شلوار بابام به اندازه تو نمیشه_

 هاش کشیدکالفه دستی تو مو

 ...حاک حرص نخور وایسا ببینم یه چیزی_

 :یکهو بشکنی زدمو گفتم

 راستی شادمهر_

 آرسام_کی؟

 همین جا وایسا تا برگردم_

 آرسام_باشه ولی زود باش

خیلی خب شیطونی نکنی تا برگردم پسر خوبی باش برگشتم برات پفک و پاستیل _
 میخرم البته پفک برای تو پاستیل برای خودم

نگام کرد که کال گریختم از پله ها پایین رفتم پوف حاک من شییادمهرو از  چپ چپ
 کجا بین این همه آدم پیدا کنم

 به همه جا نگاه کردم که یکهو شادمهرو کناره یه دختر دیدم به سمتشون رفتم

 شادمهر_سالم آرام شیطونه خودم

 سالم شادی جون_

 این اسم صدا نکنشادمهر_ایی شادی و زهرمار صدبار نگفتم منو به 

 ...خیلی خب بابا حرص نخور شیرت خشک میشه بیا ازت کمک میخوام_

یات آتیش  شیییادمهر_اوه چه کاریه که آرام تخس از من کمک میخواد؟بازم عمل
 سوزوندنه؟

 :باشیطونی چشمکی زدمو گفتم
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 آتیشو سوزوندم نبودی تا ببینی اکن در مرحله خاموش کردنشم_

 :خنده ای کرد و گفت

 شادمهر_چه اتیشی؟

 خراب کردنه شلوار آقای تهرانی مغرور_

 :شادمهر با دهنه باز گفت

 شادمهر_نییییییییییییییییه

 :منم مثل خودش گفتم

 آرررررررره_

 :شادمهر و آرسام همزمان با هم گفتن

 !!!!چیییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟_

بسییتن اه مگه چی گفتم؟خیلی کار ای بابا یکم آرومتر دسییت دخترارو از پشییت _
 تعجب برانگیزیه که اینطوری تعجب کردین؟

 :شادمهر با یه چشم غره گفت

 شادمهر_نه واک

 پس انجامش میدی دیگه آره؟_

 شادمهر_نخیر

به سمتش آروم گام برداشتم که اونم آروم عقب رفت آرسام با چشمهای گرد شده 
 داشت بهمون نگاه می کرد

 :ی گفتمبا لحن تهدید آمیز

ببین شیییادمهر یا انجامش میدی یا اینکه همین اکن جلوی آرسیییام خودم درش _
 میارم تا آبروت بره کف ناخن کوچیکه پات
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 :شادمهر با تعجب گفت

شییادمهر_چی میگی آرام؟میخوایی من شییلوارمو در بیارمو بدمش به اینو خودم با 
 !!!ساپورت برم پایین؟

واریه که تو اون شب پوشیده بودی دارم میگم ببین دیوونه ساپورتم شبیه اون شل_
ساپورت  صال معلوم نیست زنونس دقیقا مثله همونه مگه اکن پسرا هم  ساپورتم ا

 !نمیپوشن که تو چشماتو برام وزغی میکنی؟؟

 :پوفی کشیدمو ادامه دادم

 کلفته کلفته از دور معلوم نیست_

 شادمهر_من این کارو نمیکنم

از اتاق بیرون رفتم از تو کمد پدرم یه شلوار برداشتمو به با خشم بهش نگاه کردمو 
 اتاقم برگشتم

 با دیدنه آرسام توی اون شلوار منو شادمهر از خنده پخش زمین شدیم

 واااای خدا چه قدر بهت میاد_

 آرسام_زهر مار منو اینو نمیپوشم

 من که گفتم شلواره بابام به اندازه تونیست_

 برگشتیم که با ترس به هر دومون نگاه کردهردومون به سمته شادمهر 

 !!شادمهر_چ...چیه؟؟

 :یکهو منو آرسام همزمان به سمته هم برگشتیم مرموزانه گفتم

 تو هم داری به اونته که من فکر میکنم فکر میکنی؟_

 :سری تکون داد و گفت

 آرسام_چاره ای نیست...مجبوریم
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 (آرسام)

زی میدونم که دارم این حرفو میزنم فکر وقتی میگم این دختره تیمارسییتانیه یه چی
به اون چیزی  گه توهم داری  به اون یکی می که این  ها  ثل این فیلم  کردم م
فکرمیکنی که من دارم فکرمیکنم؟بعد اون یکی هم در جوابش میگه آره...چرا؟چون 
شون گفته که  شبیه هم بوده چون از قبل فیلم نامرو خوندنو کارگردان به فکرشون 

ستمو  باید اینو شتیم من که کف د بگن اما منو این دختره دیوونه که فیلم نامه ندا
نه توی  قا نه و این فکرهای احم به چی فکر میک تا بفهمم این داره  بو نکرده بودم 

 ...سرشه فکر میکردم اونم داره به این فکر میکنه که ما باید

 آرام_اه برو جلو دیگه چرا اینقدر فس فس میکنی

 وایسا_

 سی؟آرام_میتر 

 میشه ساکت شی مثال از چی بترسم؟_

 آرام_ازاینکه لو بری میدونی چه قدر ضایس اکن تورو ببینن

 ...دختره وراج میشه خی_

 آرام_باشه باشه آقای عصاقورت داده خفه میشم راه بیفت

 عصبی دستی تو موهام کشیدم خدایا کارم به کجا رسیده

 صحنه روبه روم حالم بهم خورددره اتاقو آروم باز کردم اه اه اه با دیدنه 

 :آرام باشیطونی خواست بیاد تو که با اخم به سمتش برگشتمو گفتم

 کجا؟_

 :باتخسی گفت

 آرام_خب منم میخوام بیام تو دیگه

 بیخود همین جا وایسا کزم نکرده تو بیایی تو_
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 آرام_اه آرسام بذار منم بیام تو دیگه چرا ناز میکنی

تهرانی دوما همین جا میمونی مگرنه با یه زبون دیگه حالیت اوک آرسییام نه آقای _
 میکنم

 ادامو درآورد که بهش توجهی نکردم

شدن یکی  شغول بودن که متوجه ن سره افتاد یعنی اونقدر م شلواره پ شمم به  چ
شلوارشو بر میداره؟ااااانه بابا...با اینکه تا اکن ترجبش  شده یا اینکه داره  وارد اتاق 

شلوارتو نکردم اما نب شه که نفهمی یکی داره  ست پرت با اید اون موقع اینقدر حوا
 !!!میدزده

 !از اتاق زدم بیرون و با آرام تا بگی دویدیم

خودمونو انداختیم تو اتاق که آرام سییریع درو قفل کردو به پشییت در چسییبید و 
نفسیشیو بیرون داد هردومون نفس نفس میزدیم که چشیممون به همدیگه افتاد 

 زیر خنده که منم تک خنده ای کردمآرام زد 

 کوفت بااین طرزه فکرت_

 آرام_جای تشکرته آقا اگه من نبودم که تو اکن شلوار نداشتی

 با دزدی؟اونم توی اون وضعیت؟_

 :با لحن بامزه ای گفت

 آرام_حالییییا

میگم اکن اگه کارشون تموم بشه این پسره دنباله شلوارش بگرده و پیداش نکنه _
 یکنه؟چی کار م

آرام_اینش به منو تو مربوط نیسییت میخواسییت از این غلطا نمیکرد تا شییلوارشییو 
 !نمیدزدیدیم

 واقعا قانع شدم_
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 آرام_خوبه

 خیلی خب بسه_

 آرام_حرف نزن بپوشش

 :ابرویی باک انداختمو گفتم

 نمیخوایی پشت کنی؟_

 پوفی کشید پشت کرد و هی غر زد

 ش میکردمآرام_حاک نمیگفت من پشت نمیکردمو نگا

 (آرام)

ضاعفش میکردم که یکهو دادی زد  شبیهای زیبا م شتم از جمالت و ت همین طور دا
که گوشییم کر شیید و روحم از تنم جدا شیید و ازم بای بای کردو گفتقگودبای مای 

 دیر

 آرسام_آرررررررااااااااااام

 چشمامو بستمو به سمتش برگشتم

صحنه های بد بد ب شش و داد آرام_ببین من مجردم نمیخوام  سریع بپو بینم پس 
سایمون  سره هم نزن اون فحش هارو به خودم میدادم یعنی به خودم که نه به پ
میدادم ببین به خدا اگه صیییحنه ای چیزی ببینم میام یه کارایی میکنم حثیتتو از 
تا آخره عمرت مهره بیوه میخوره تو  بات  با نه  مت جلوی ن نداز بین میبرمو می

 ...ج کنی چون من حسابیپیشونیتو نمیتونی ازدوا

 :یکهو با خشم غرید

 آرسام_چشماتو بازکن دختره دیوونه این چرتو پرتا چیه برای خودت میبافی؟

باز این به من گفت دیوونه ای بابا چشیییمامو آروم باز کردم که با دیدنه صیییحنه 
 مقابلم رسما چشمام گرد شد و دهنم باز شد
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 (آرسام)

 میری چون من بهت میگم_

 اخه مشکله منم اینه که چون تو داری میگی نمیرمآرام_د 

 اینقدر حرف نزن برو کارتو بکن_

 آرام_ای خدا من عجب غلطی کردمو شلوار تورو کثیف کردم

 بروووو دیگه از این غلطام نکن_

 !!!!!...آرام_بابا به من چه تو اشتباهی شلواره دختر رو برداشتی میخوایی که من بی

هواسیییم به تو بود که نیایی تو و صیییحنه ای چیزی نبینی تقصییییرتو بود اونقدر _
 اشتباهی شلواره دختر رو برداشتم

 آرام_حواست به من بود یا به اونا پسره تخس

 به سمتش خیز بردم که جیغی زدو رفت اون ور تخت

 آرام_یعنی تو اینقدر کودنی فرق بین شلوار مردونه و زنونه رو نمیفهمی؟

شت و رفت حموم با رفتن با خشم طوری بهش نگاه کرد شلوارمو بردا سریع  م که 
 و شنیدنه غرغرهاش به خودم که پتورو دورم پیتیده بودم نگاهی کردم

سوال  شب واقعا برام جای  شبی بود ام تورو خدا ببین به چه روزی افتادم عجب 
بود که آرسیییامه امشیییب من بودم که این همه حاظر جوابی میکردو از کلمات و 

ستفاده ستفاده نکرده  جمالتی ا میکردم که درحد آرسام نبودو تا اکن اصال ازشون ا
 بود؟

واقعا من بودم که داشتم با یه دختره دیوونه سرو کله میزدمو قبول کردم که بریم 
عا من بودم که دربرابر حرکات و جمالت و  بدزدیم؟اواق هارو  شیییلوار یکی از همین

 !و نمیرفتم تا لهش کنم؟کارهای این دختره هی  واکنشی نشون نمیدادمو جل
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باسیییو دکو  با بیرون اومدنش از حموم و دیدنه قیافش خندم گرفته بود با اون ل
 پزش شلواره منو شسته بود با غرغر مشغول خشک کردنش شد

آرام_من جورابه خودمم نمیشییورم اون وقت این برج زهرمار شییلوارشییو داده من 
شورتش همینه که  ضه نداره ب شورم انگار خودش عر ست به ب هیکل گنده کرده د

سیاه و سفید هم نمیزنه من دخترم محافظ ندارم اما این نره غول به اندازه هشت 
 دراکوک هیکل داره ولی محافظ داره زنش چی میکشه از دسته این

 محض اطالعتون بنده به شکر خدا زن ندارم_

مون بهتر آرام_اوه خیلی لطف کردین که اطالعات عمومی منو باک بردین جناب...ه
خت اخالق صیییفر...غرور  بدب نده شییییده بود  فاتحش خو نه  نداری مگر که 

 بیست...اعتماد به سقف صد زنت به چیت دل خوش کنه آخه

ناخواسته به این غر زدنو تخس شدنش لبخند محوی زدم شلوارمو که خشک کرده 
 :بود آورد و با خستگی کنارم روی تخت افتاد بهش نگاه کردم که گفت

خداییش از حق نگذریم پسییره خوشییگلی هسییتی دقیقا مثله خودم ببین آرام_ولی 
 چه قدر هلوام کال ماهم مییییاه

 بدش به من اینقدر وراجی نکن بعد به من میگه اعتماد به سقف_

 :یکهو سرشو کج کرد که موهای درازش افتادن یه سمت بالحن مظلومانه ای گفت

 آرام_مگه من خوشگل نیستم؟

برام جای سیییوال بود که چرا نزدم از اول گردنشیییو خورد  بهش خیره شیییده بودم
 کنم؟اواقعا چراا؟

 ...ببین دخترخانوم_

 آرام_آآآآآآآرررررررااااااااااامییییییییییییییییی

خیلی خب همون...این حرکاتت شاید روی پسرهای دیگه تاتیر بذاره اما روی من _
 قبل برهبی اتره اینو گفتم تا اطالعات عمومیتون باکتر از 
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 :درکمال تعجب چشمکی زد و گفت

آرام_آفرین ازت بیشتر از اینا هم انتظار نمیره...حاک تو فکر کن من بابته این حرفت 
 و این تهمتت یه سیلی بهت زدم چون به جونه تو اصال حاله سیلی زدن ندارم

و در کمال تعجب دیدم روی تخت افتاد و چشییماشییو بسییت پاهاش روی زمین 
 :تنش روی تخت با چشمهای بسته گفت بودنو باک

 آرام_باور کن مردم از خستگی ولی خدایی شب باحالی بود

 :با صدای خواب آلودی ادامه داد

 آرام_خوشحال شدم که باهات آشنا شدم آرسام شبت ستاره بارون

ماد داره که اینطوری کنارم خوابش  یه پسیییره غریبم اعت به من که  قدر  یعنی این
نمیترسه که من بالیی سرش بیارم؟؟اااپوفی کشیدمو شلوارمو عوض برد؟ایعنی این 

کردم ناخواسییته بهش نگاهی انداختم که مظلومانه خوابش برده بود چه قدر توی 
 خواب مظلوم میشد

 ...کمپ اتاقشو خاموش کردمو از اتاق زدم بیرون

************ 

د هان؟وقتی تو امیر_حاللت نمیکنم آرسیییام اون باک داشیییتین چه غلطی میکردی
صال به مرده نامحرم نگاه نمینداختم  سته بودمو ا ش شه ن نبودی من مودب یه گو

 کردی درسته؟با یکی دیگه ریختی روهم  نامردیاماتو...تو پست فطرت بهم 

امیر جانه هرکی دوسییت داری دره اون گاراجتو ببند به خدا خیلی خسییتم حالو _
 حوصلتو ندارم میزنم شلوپلت میکنم

شار_ر  شدی ماجراش چی بود یا سام این امیر دیوونه گفت که تو مریض  ستی آر ا
 داداش

 :یکی زدم پس کلش و با حرص گفتم

 اون شربت بود_
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 یاشار_آ  دستت چه قدر سنگینه

امیر_بخور آقا یاشییار وقتایی که اینطوری منو میزنه و میگم "آ " تا تو باشییی نگی 
 مام تعریف کنی؟بته سوسول حاک آرسام نمیخوایی ماجراشو برای 

 حوصلشو ندارم خیلی خستم بذار یه وقت دیگه_

امیر_اوه بله فعالیت بسیییار باعث خسییتگیتون شییده قربان حاک نمیشیید یکم کمتر 
 !فعالیت میکردید تا انرژی برای تعریف کردنشم داشته باشی؟

 حیف حیف که خیلی خستم مگرنه ریش ریشت میکردم_

 قمیاشار_اینو درست گفتی باهات مواف

شنوید به  ستو از من ب شم ندارید موفقیت های منو ببینید و حرفه در شما چ امیر_
 خاطر همینه این حرفارو میزنید حسودهای ذلیل مرده

 یاشار_اوخی مامان جون...یکم گریه کنی کامال صحنه احساساتی میشه

ساتی  صحنه احسا ست فعالنااگه  ساتی نی صحنه احسا امیر_بعضی ها بی جنبن 
 !ومون بدبخت میشیمبشه که هرد

 :یاشار با یه لحن بامزه ای گفت

یاشار_توجه کردی آرسام جان؟دقیقا منظورش از بی جنبه تو بودی حاک عصبی شو 
 !!!تا من کمی بخندم

همزمان منو امیر باهم یکی زدیم تو سیرش که کال بدبخت یه سیر به امواتش زد و 
 برگشت

..................... 

بودمو به ماجراهای دیشیییب فکر میکردم...یعنی واقعا  روی تختم دراز کشییییده
آرسامه دیشب من بودم؟من بودم که باهاش کل کل میکردم...حرف میزدم...حتی 

 باهاش خندیدم...من بودم که چند بار تو دلم ازش تعریف کردم؟
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غلتی زدم آرام با دخترهایی که دیده بودم فرق داشیییت شیییر و تخس بود از همه 
سال باهاش مهمتر آویزون نب ود کال متفاوت تر بود اولین دختری بود که بعد از نه 

کل کل کرده بودم و اینطوری حرف زدم در برابر کارهاش عکس العملی نشیییون 
یا  هام حرف بزنه و  با یدادم اینطوری  جازه م ندادم اولین دختری بود که بهش ا

 حتی رفتار کنه

سانحه بود روی تخت طاق باز خوابیدم من چرا دارم بهش فکر می کنم؟اونا فقط یه 
که اتفاق افتاد و اکن هم تموم شیید و لزومی به فکر کردن نداره من کارهای مهمتر 

 (...)ازاینا دارم که باید انجامشون بدمو از همه مهمتر روی نقشه نابودی

 (آرام)

 کیانا_خب چرا باهاش حرف نمیزنی؟

 دیوونه شدی؟مثال برم چی بهش بگم؟_

 ...کیانا_بگو که

میگم نمیشه عزیزم...تو ندیدیش...نمیشناسیش...همین که اولین جملرو بگم زده _
 با دیوار یکسانم کرده بعد باید بیایی با کاردک منو جمع کنی ببریم بادم کنی

 کیانا_اینقدر قمپز در نکن دختر

خنده ای کردم کیانا منو خوب میشناخت میدونست که همتین کاری ازجانب من 
 موندبی جواب نخواهد 

 :با ناز موهامو پشت گوشم انداختمو گفتم

 راست میگی کیانا جون اون وقت اونم دکوراسیون جذاب صورتش سالم نمیمونه_

 کیانا_ایهیم ولی خدایی پسره خوشگلو جذابیه

 :با لودگی گفتم

 اره_
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 کیانا_خوش به حاله زنه آیندش

 مشتی به بازوش زدم که زد زیر خنده

 ی کار کنی؟کیانا_خب حاک میخوایی چ

 نمیدونم ریسکه_

 کیانا_و تو هم اهل ریسک

 زدی به خال_

 کیانا_پس انجامش میدی؟

 چه جورم...خودتو برای یه عملیات جدید آماده کن_

 ...کیانا_عملیات چیه دیوونه؟تو قراره فقط بگی که آقا می

باهوشیییه و خیلی هم نفوذ _ گه اون  یات و نقشیییه داره دی به عمل یاز  خب ن
 چ...کار سختیهناپذیر...نو

شروع  سختی دیگه خودمو آماده میکنم آرام کی  شقه کارهای  کیانا_خب توهم ع
 کنیم؟

 ...از همین فردا_

 (آرسام)

 جناب رئیس یه خانوم اومدن با شما کار دارن_

 سرمو باک آوردمو بهش نگاه کردم

 یه خانوم؟_

 بله...گفتن وقت قبلی دارن و از اشناها هستن_

اشیینای دختر نداشییتم تازه با کسییی وقت قبلی اونم با یه خانوم من که دوروبرم 
 نداشتم پس یعنی کیه؟
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 بگو بیاد داخل_

 چشم...بفرمایید داخل_

سییرمو پایین انداختمو خودمو مشییغوله کارهام نشییون دادم با شیینیدنه صییدای 
شمام  شدنش چ سرمو باک آوردم تا ببینم کیه که با وارد  شنه بلندش  شهای پا کف

 ن اینجا چی کار میکرد؟گرد شد ای

 غافلگیر شدی آقای تهرانی_

 آدرس اینجارو از کجا پیدا کردی؟_

آرام_راحت بود فامیلیتو بلد بودم به بابام گفتم آدرس داد پیدا کردنه شرکتتون کار 
 زیاد سختی نیستا معلومه که خودتونو دست کم گرفتین جناب تهرانی

 مشکوکانه بهش نگاه کردم که خنده نازی کرد

 آرام_به خدا دارم راست میگم چرا چشماتو اینطوری میکنی؟

 ...دستی تو موهام کشیدم چرا با این لحن داره حرف میزنه؟نمیدونه که من

 آرام_تعارف نمیکنی بشینم یا باید همین طوری وسط اتاقتون وایستم؟

 ابرویی باک انداختم

 اوه بله بفرمایید_

شنگ معلوم بود نازهاش خ ست ق ش ست و رفتارش همین طوریه با ناز ن رکی نی
 !چه قدر مودبم شده بود

 آرام_تو رو خدا ببین میخوام دو ساعت مودب باشم این برج زهرمار مگه میذاره

باتعجب بهش نگاه کردم داشییت با خودش حرف میزد؟ادقیقا عینه خودم بود بلند 
 فکر میکرد

 :با حرص بهم نگاه کردوگفت
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رکتی از پشت اون میز بلند شو بیا اینجا بشین آرام_خب بابا فهمیدم رئیس این ش
 کارت دارم

 مثال؟_

 آرام_همیشه جمالتت این قدر کوتاه و رساس؟

 :دست به سینه به صندلی ریاستم تکیه دادمو گفتم

 کزم نمیبینم باهات طوکنی حرف بزنم خانوم رستگار_

ی دارم که آرام_منم مشتاق حرف زدن زیاد باهاتون نیستم فقط متاسفانه یه مشکل
 !حلش به دستانه گنده توهه

 اخمی کردم دوباره پرو شده بود کال این دختر پرو بود

 مودب باش...خب می شنوم_

 آرام_اولش بهم بگو کمکم میکنی یانه؟

 باید بفهمم که چیه بعد تصمیم میگیرم که کمکتون کنم یا نه_

 :پوفی کشیدو گفت

 اینجا بشین یا من میام اونجاآرام_ببین من اینطوری اذیت میشم یا بیا 

 پوزخندی زدم

 مثال چه طوری میایی اینجا؟_

آرام_مسییلما نمیام روی پاهات بشییینم پس بیخودی به دلت صییابون نزن حاک یا 
 روی میز میشینم یا یه صندلی میارمو کنارت میشینم

به گسیییتاخیهاش لبخند کجی زدم این دختر کال تخس و لجباز بود خسیییته کننده 
نبودابلند شییدمو با قدمهای محکم به جلوی میزم رفتم دسییت به سییینه به جلوی 

 :میزم تکیه دادمو بهش نگاه کردم با یه صدای محکم و مردونه ای گفتم

 میشنوم_
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 :آرام ابرویی باک انداخت و با تخسی خاصی گفت

 آرام_ازم میترسی؟

 اخمامو بردم توهم

 از یه دختر؟من؟چرا باید ازت بترسم؟_

 م_پس چرا نمیایی کنارم بشینی؟به خدا نمیخورمت بهت قول میدمآرا

پوفی کشیییدمو کالفه رفتم مبل کناریش نشییسییتم که لبخند پیروزمندانه ای زد و 
خودشو کشید سمت دسته مبل و دستشو روش گذاشت به پشتی مبل تکیه دادمو 

سته مبل و اون یکی رو ستمو روی د ستمو روی پای چپم انداختم یه د روی  پای را
 پام گذاشتم

 نمیخوایی حرف بزنی؟_

 برای اولین بار استرسو توی چشماش دیدم

 آرام_ببین میخوام یه چیزی بهت بگم...بهتر بگم...توضیح بدم

 میشنوم_

 آرام_وقت داری؟چون طوکنیه

 تایمه استراحتمه میتونم در اختیارت بذارم حرفتو بزن_

 آرام_ببین آرسام من...من...اولش

ه دختره تخسی که چند شب پیش من دیدم اینطوری استرس داره چیزی شده ک_
شی یا نتونی حرفه دلتو  شو بزنه؟بهت نمیاد که خجالتی با ست حرف و نمیتونه در

 بزنی

 :یکهو سرشو باک آورد و چشماشو بست و تند تند شروع کرد به گفتن

 !!القم بدیآرام_ببین ازت میخوام باهام ازدواج کنی بعد از اینکه به هدفم رسیدم ط
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با چشیییمهیای گرد شییییده و متعجیب بهش نگیاه کردم این اکن دقیقیا چی 
 فرمودااا؟؟؟؟چشماشو با ترس باز کردو به قیافه متعجب و جاخورده من نگاه کرد

 :گنگ گفتم

 تو...تو...اکن...تو اکن...چی گفتی؟_

پسییرهاببین آرام_اوف گند زدم د آخه دختره احمق این چه طرزه خاسییتگاری از یه 
ساله داره که حاک  آرسام من یه مشکلی دارم این مشکل من ریشه چندین و چند 

 مشکلم بهم گفته ازدواج کن تا خالص شی

از شییوک بیرون اومدمو پوزخندی زدم اشییتباه فکر میکردم دختر آویزونی نبود اما 
 خوب میدونست از چه راهی وارد عمل بشه و به هدفش برسه حیله این دختره با
دخترهای دیگه خیلی متفاوت تر بود آفرین به هوشییش دقیقا مثله اسییمش آرام 

 آرام کار میکرد ومیخواست که به هدفش برسه

پوزخندی زدمو بلند شیییدم به سیییمته میزم رفتم از اولشیییم بیخودی دربارش فکر 
ما خاص بود  فاوت بود ا فاوت تره...مت یه دخترها مت با بق میکردم که این دختره 

ماهرانه و حیله گرانه و صییید البته متفاوت تر از بقیه بود حتما یه نقشیییش خیلی 
 چند شبی برای این نقشش فکر کرده بود

 اگه کارت تموم شده میتونی بری_

 :بلند شد و گفت

 آرام_یعنی کمکم نمیکنی؟

 نشستمو بهش نگاه کردم

 تو منو میشناسی؟_

 آرام_تو چی؟تو منو میشناسی؟

 :داد زدم

 میپرسم؟گفتم منو میشناسی یا نه؟اینجا منم سوال _
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 :برخالف انتظارم که فکر میکردم اکن جبهه میگیره سرشو پایین انداخت و گفت

 آرام_خیلی زیاد نه اماخب بگی نگی میشناسمت کیه که تورو نشناسه

 بلند شدمو آروم به سمتش رفتم که اونم آروم آروم عقب رفت

ردی که نه از احسییاسییات چیزی مردی که روبه روته اسییمش آرسییامه تهرانیه م_
سقف دارم  شق...به قوله خودت برج زهرمارم...اعتماد به  شه نه محبت نه ع حالی
چون باید داشیییته باشیییم...یادته خودت چند شیییب پیش توی اتاقت چی بهم 
 گفتی؟بهم گفتی بدبخت زنم حاک میخوایی باهام ازدواج کنی و خودت زنم بشی؟

 دائمی که نیست آرام_ببین این ازدواج ما سوریه

سوری یا دائمی هرچی...ببین اینو تو گوشات فرو کن که آرسام تهرانی هی  وقت _
ازدواج نمیکنه من دلم از سینگه و دوسیت ندارم و نخواهم داشیت یه دخترو وارد 

 زندگیم کنم اونم دختری مثل تو

 :یکهو از کوره در رفت و باخشم گفت

ی چه قدر خاسیییتگار و کشییینه مرده آرام_مگه من چمه؟خیلیم دلت بخواد میدون
 دارم؟

حاک که دلم نمیخواد اگه راسیییت میگی خب چرا نمیری با یکی از همون کشییینه _
 مردهات ازدواج سوری بکنی؟

 :داد زد

 !!آرام_چون من به هی  مردی اعتماد ندارم اک تیییییو

 !!!با ناباوری بهش نگاه کردم این دختره اکن چی گفت؟

ستی همین شنیدی من آرام_میخوا شتر له کنی؟آره درست  شنوی آره؟غرورمو بی و ب
به هی  مردی جزتو اعتماد ندارم میدونی چرا؟چون اون شب توماشین میتونستی 
منو با خودت ببری و هرگونه سیییوء اسیییتفاده ایو ازم بکنی و بعد به درک منو ول 

پیدات کنی...کی میفهمید؟نه من تورو میشناختمو نه تو منو میشناختی حتی اگرم 
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میکردم بازهم نمیتونسیییتم به اتبات برسیییونمش چون تو یه مرد مغرور بودیو از 
دخترها فراری و اینو همه میدونسیییتن پس هی  کس حرفامو باور نمیکرد...چون 
سرم بیاری اما بازهم  شب تو اون مهمونی تو اون اتاق هزار بال  ستی اون  تو میتون

رد رفتار نکردی میدونم پیشییه تو جام این کارو نکردی چون مرد بودی عینه یه نام
امنه میدونم وقتی باهات ازدواج کنم بعد از اینکه به هدفم رسییییدم طبق قرارمون 
ولم میکنیو خطایی ازت سر نمیزنه...یکی از ویژگیهاییه که باعث شد تورو برای این 

یمون کار انتخاب کنمو از بقیه پسرا برام متمایزتر باشی...میدونم که با ازدواج سور
بعد از رسییییدن به هدفم تو نمیزنی زیر قولو قرارمون مطمئن نیسیییتم چون ایمان 

 دارم که تو کاری نمیکنی که هم من ازتصمیمم پشیمون بشم و هم تو

 :پشت بهم کردو به سمت در رفت و همزمان گفت

آرام_فکراتو بکن...ببین میتونی بهم کمک کنی و یه دخترو که از سییه سییالگی داره 
کشه نجات بدی یانه؟اگه جوابت منفی بود زودتر بهم جواب بده تا یه فکر عذاب می

یا حتی انتخاب کنم چون گفتم  یدا کنم  گه ای نمیتونم پ گه ای بکنم پسیییره دی دی
 که...فقط به تو اعتماد دارمو بس...روز خوش آقای تهرانی

 از اتاق بیرون رفت با بهت به جای خالیش زل زدم

 "اعتماد ندارم اک تیییییوچون من به هی  مردی "

 "تو"

 "تو"

فقط به من اعتماد داشیییت؟فقط به خاطر اون دلیل ها؟چه عذابی؟چه دردی؟چرا 
 فقط باید به من؟

 کالفه دستی تو موهام کشیدم

 ...من نمیتونم بهش کمک کنم چون...چون
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چون میدونم تو آرسییام تهرانی مغرور ترین پسییر مردی و این یکی از ویژگیهاییه  "
باعث شییید تورو برای انجام این کار انتخاب کنمو از بقیه پسیییرا برام متمایزتر  که

 "باشی

مایزه منم براش  گه مت های دی به دختر بت  که اون برام نسییی یعنی همون طور 
 متمایزم؟

.............................. 

یه هفته از اون روز گذشیییته از اون ماجرایی که هنوز تصیییمیم قاطعانه ای براش 
تم قبول کنم یا نکنم اون به من گفت چون مردم پس باید بهش کمک کنم اما نگرف

 من...آرسامم نمیتونم

پوزخندی زدم خوب تونسیییته بود باحرفاش خامم کنه اینبار گولتونو نمیخورم آرام 
کوچولو تو با بقیه فرق داری...رفتارت...اخالقت و صد البته نقشت حیله و نقشت 

شه ولی منم آرس ستای شناختیش به خاطر همین سخت قابله  امم کسی که هنوز ن
 در اشتباهی

 (آرام)

یه هفته گذشییته اما هنوز بهم جوابی نداده نمیتونم بهش زنگ بزنم چون خجالت 
 میکشم حاک نیست خیلی شمارشو دارمادختره دیوونه عجب حرفایی میزنه

 یعنی چه جوابی قراره بهم بده؟من میدونم اگه حرفی بزنه روش میمونه

بهش اعتماد داشتم نمیدونم چرا اما شاید احمقانه باشه مثل چشمام بهش اعتماد 
دارم...کنارش نمیترسییم...نگران نیسییتم...پسییره چشییم چرون هوس باز یا بدی 
نیسیییت...کنارش اذیت نمیشیییم مغروره و این غروره مردونش برام سیییتودنیه 

شم انگا شم نه اما وقتی کنار شق سش دارم یا عا ر یه حامی کنارمه نمیخوام بگم دو
شه چی کار کنم؟اگه  ساس امینت و پناهگاه میکنم اگه جوابش منفی با کنارش اح
مل  جا وارد ع چه راهی برای فرار از این بده از  جات  نه و منو ن مک ک نخواد بهم ک

 بشم؟



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

64 

 

 ...کالفه پوفی کشیدم

یعنی چه اتفاقی قراره بیفته؟قبول میکنه یا نه؟اون طور که میخوام پیش خواهد 
 فت یانه؟ر 

 !قبول میکند یا نمیکند...مشکل این است

 (آرسام)

 شماره خانوم رستگار و برام پیدا کن_

 چشم جناب رئیس_

شتم باید باهاش حرف  با رفتنه منشیم کالفه دستی تو موهام کشیدم شمارشو ندا
بزنمو ازش توضییییح بخوام اون دکیلی که برام آورد نتونسیییتن منو قانع کنه پس 

 ...باید

 و گورت امیر که زدی فکر و حواسمو نابود کردیای ت

امیر مثل همیشییه بدون در زدن وارد اتاق شییدو به سییمت یکی از مبلها رفتو روش 
 نشست

 امیر_سالم به عشق خودم...چی شد؟باکخره تصمیمتو گرفتی؟

 فکر کنم_

 امیر_خب؟

هدفش _ که  هارو بفهمم این ید خیلی چیز با بدم امیر  هت جواب  فعال نمیتونم ب
چیه؟چه ضمانتی هست که این ازدواج سوری باشه و یه کلک نباشه؟از سه سالگی 
باباش  باش فراریه و نکته مهمتر چرا از  با داره چه عذابی میکشیییه؟چرا از خونه 
شه  شه پدرش با ستگاره و امکان داره این نق متنفره؟چون که میدونی اون دختره ر

 ن بزنهتا بتونه اطالعاتی رو جمع بکنه تا شرکت منو زمی

 امیر_اوووو کی میره این همه راهو کارآگاه بازیت گل کرده عزیزم؟
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 باید همه اینهارو بفهمم_

امیر_میگم ببین آرسیییام من ضیییمانتشیییو میکنم که نجابتتو لکه دار نمیکنه و این 
ازدواج یه ازدواج سیییوری خواهد بود و تو در کنارش امنیت داری ولی جدی تورو 

 ولی سگ نشو باشهخدا یه چیزی میخوام بگم 

 چپ چپ نگاش کردم

 بنال_

امیر_ممنونم بابت ادبت...ببین آرسیییام آرام دختره قشییینگو پولداریه مثله خودت 
مغروره نه آویزونه نه چیزی اون تنها کسیییه که میتونه شیییطنتتو بهت برگردونه 

 چون خیلی تخسه پیر پسر شدی بیا وبه زندگیت سرو سامون بده پسره من

 :دممشکوکانه پرسی

 منظور؟_

 امیر_بیا و باهاش زندگی کن دلشو به دست بیار

بلند شیییدمو آروم به سیییمتش رفتم و همون طور با لحن آروم ولی تهدید آمیزانه 
 :گفتم

 که چی بشه؟_

 ...امیر_پوف داره سگ میشهامواظب خودت باش امیراخب زندگی کنید دیگه

 کی چی بشه؟_

کردی؟حاک مثال من چه جوابی بدم که منو امیر_ای بابا تو اکن روی این جمله گیر  
 ...نخوری؟ببین آرسام شما دو تا کناره هم

 با خشم خواستم فحشش بدم که در اتاقم زده شد

 :امیر نفس راحتی بیرون دادو گفت
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امیر_ووییی فرشیییته نجاتم...ای الهی قربونت برم هر کی که هسیییت اکن میرمو 
 دوتاماچه آب دارش میکنم

شت یکهو دراتاقم با شی کرد و راهه رفترو برگ شد که امیر ای شیم وارد  شد و من ز 
 بدبخت پشیمون شد

 کاری داشتی؟_

 بله قربان...گفتم بهتون خبر بدم شمارشونو پیدا کردم_

 بذارش روی میز_

 چشم_

شدن در  سته  شتو از اتاق بیرون رفت با ب شماررو گذا سمت میزم رفتو  شیم به  من
 :کرده سریع گفتامیر که معلوم بود فوضولیش گل  

 امیر_شماره کی؟

 به بته ربطی نداره_

 :امیر باشیطونی گفت

 امیر_آها شماره لیلیته؟

 نه شماره عزرائیله زنگ بزنم بهش بگم بیاد ببرتت_

 :امیر از سره جاش بلند شدو گفت

امیر_خدا خیرت بده خب تا تو زنگ میزنی من برم وسییایالمو جمع کنم چون قراره 
شم باید لباس  ست تو از دماغ فیل افتاده راحت ب با آقای عزرائیل دوری بزنمو از د
بای  با مشیییکلی بر نخورم فعال من برم  جا  تا اون با خودم بردارم  ها ولوازم کزمو 

 نفسم

لبم پدیدار شد این پسره کال خل بود با رفتنه  تک خنده ای کرد که لبخند کجی کنج
 ...امیر به شماره نگاه کردم وقتشه
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ستگاره و اون  صوص که اون دختر...دختره ر شم به خ باید متوجه خیلی چیزها ب
 ...هم

 (آرام)

عصییبی چنگی تو موهام زدم پسییره بیشییعور نفهم...دو هفتس که گذشییته اما بهم 
چرا رفتی از اون برج زهرمار کمک خواستی؟اون جوابی نداده آخه بگو دختره احمق 

عفریته مغرور عصیییا قورت داده عمرا بهم زنگ بزنه یا اینکه کمکت کنه باید به فکر 
یه نقشه دیگه باشم فقط اگه ببینمش چنان میزنمش که بره به عزرائیل سالم کنه 

 و برگرده

بود با موبایلم زنگ خورد که با خشییم به سییمت گوشیییم رفتم شییماره ناشییناس 
 عصبانیت جواب دادم

 کیه؟_

 معذرت میخوام فکر کنم اشتباه گرفتم_

 با کی کار داری آقای محترم_

 با خانومه آرام رستگار_

 خودم هستم_

 چه جالب منم کینگ بور هستم_

 چه خوشمزه...امرتون_

صداش  شدم چه قدرم  شنیدنش یه طوری  شت خط اومد که با  صدایی از پ یکهو 
 اشنا بود

 غلطی میکنی امیر؟داری چه _

 وایسا دارم با این دختره حرف میزنم_

 با کدوم دختره_



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

68 

 

 به تو چه...برو بیرون ببینم_

شنا بود منو یاده  سره برام آ صدای پ شون گوش میدادم چه قدر  شاجر کالفه به م
کی مینداخت؟با خشییم موبایلمو قطع کردم عجب مزاحم هایی پیدا میشیین خب 

 رو فش میدادمکجا بودم؟آها داشتم اون عفریت

 (آرسام)

 احمق تو چرا به این دختره زنگ زدی؟_

امیر_به تو چه میخواستم پشیمونش کنمو بهش بگم با چه عجوبه ای قراره بره زیر 
 یه سقف

 :کالفه دستی تو موهام کشیدمو گفتم

 شناختت؟_

 امیر_فکر نکنم هیتی بهش نگفتم اما خیلی عصبانی بود

 با موبایله خودت زنگ زدی؟_

 ر_آره بابا...نمیخوایی بهش زنگ بزنی؟امی

 چرا اکن زنگ میزنم تو نمیخوایی بری؟_

 امیر_داری منو پرت میکنی بیرون؟

 معلوم نبود؟_

 ...امیر_چه قدر مودبانه...خداحافظ...اما قبلش

 :به سمتم اومدو دستشو روی شونم گذاشت و دوستانه گفت

 امیر_هر تصمیمی که بگیری بهش احترام میذارم

شنیدم باکخره  شتم از زبونش می شحال بودم که این حرفو دا لبخند کجی زدم خو
 یکم عاقل شده بود
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امیر_من از زندگیت میرم کنار تا تو کناره اون خوشییبخت بشییی اما اینو بدون من 
حاملمو هفت ماهمه بتمونو توی یه شییهر غریب به دنیا میارمو بهش میگم بابات 

شو میزارم طوفان چو سم شه مرده و ا ن حتما به پدرش میره و مثل تو طوفانی می
 برای خودش

 یه پس کله ای بهش زدم که زد زیر خنده

 فکر کردم آدم شدی...گورتو گم کن ببینم_

تا تخم مرغ بر  لت دو تا با ولی اینم بگم از تو یخ با خب چرا میزنی  امیر_خیلی 
شوهره دومم  میدارم و باخودم میبرم خونه باید نهار درست کنم هیتی نداریم اگه

 بیاد خونه و ببینه نهار نداریم سیاه و کبودم میکنه

 بردار_

امیر_میگم سیییوسییییس هم برمیدارم آخه تخم مرغ خالی مزه نمیده جونه تو تازه 
 شکم دوتا مرده گندرو سیر نمیکنه

 خیلی خب_

شار  شو میکنم رب و روغن هم نداریم اونم بردارم آخه یا امیر_خب ایم حاک که فکر
 ب دوست داره؟خیلی ر 

 :خنده ای کردمو با کالفگی گفتم

 هرچی میخوایی بردار فقط گمشو بروووو بیرووووون_

 (آرام)

اشییتباه کردم که بهش گفتم مردی یه نامرد بود یه نامرد که دسییت نیازمو رد کرد 
 خدایا چی کار کنم؟چه طوری از این جهنم دره نجات پیدا کنم

 ه کردم دوباره شماره غریبه بود ای باباموبایلم زنگ خورد که کالفه بهش نگا

 بله_
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 :صدای بم و محکمی پشت موبایل اسممو به زبون اورد

 خانوم رستگار؟_

 اه چه قدر من از این فامیلیم بدم می اومد

 خودم هستم امرتون؟_

 پشت تلفن چه قدر مودبی_

شیمو مید_ صابم خورده آقای محترم زودتر کارتونو بگید کار دارم مگرنه گو م به اع
 شوهرم بیاد حقتو بذاره کفه دستت

 اوه پس شوهر کردی پس دیگه نیازی به کمک من نیست...خدافس_

 یکهو هول شدم

 وایسا وایسا_

 بله_

 تو...تو...آرسامی؟_

 منظورت همون آقای تهرانیه؟_

 با مسخرگی گفتمقبله منظورم خوده نامردشه

 البته این جملرو آروم گفتما فعال کارم بهش گیره

 بله خودم هستم_

 :ناخواسته لبخندی زدمو آروم گفتم

 آرام_پس کمکم میکنی که زنگ زدی درسته؟

صمیم بگیرم و بهت جواب _ ضیح بدی بعد ت ضوعو برام تو سری مو باید قبلش یه 
 بدم

 پوف تو هنوز تصمیمتو نگرفتی؟پس این همه مدت داشتی چه غلطی میکردی؟_
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 مودب باش خانوم رستگار_

 میکنی؟میخوایی با گلو شیرینی رسما بیام خاستگاریت؟بابا چرا ناز _

 گفتم مودب باش...کارت بهم گیره دخترخانوم...اینقدرم خیارشور بازی در نیار_

 اووووه

 این اکن آرسامه؟نه بابا یکی بیاد این دهانه غار علی صدرو ببنده

 پوف خدایا...خیلی خب...هرچی تو بگی...فعال دور دوره توهه_

اطر اینکه راحت باشیییو نگران چیزی نباشییی به خونه خودم دعوتت آرسییام_به خ
 نمیکنم به خاطر همین رستوران)...(رو برای شام پیشنهاد میدم

 لبخند محوی زدم

نارت _ ماد دارمو ک هت اعت یا خونمون نگران نمیشیییدم چون ب گه میگفتی ب حتی ا
 ترسی ندارم پس برام جای نگرانی نیست

 :باصدای آرومی گفت

 عنی یه ذره هم نمیترسیدی؟آرسام_ی

 اصال_

 نگران چی؟...نگران هم نمیشدی؟_

 لبخند محوی زدمو به آرومی چشمامو روی هم بستم

سام که کمکم میکنی تو بهم تابت کردی که همه مردها _ به هی  وجه....ممنونم آر
 لنگه هم نیستن مردهم توشون پیدا میشه...ساعت هشت اونجام آقا پسر خدافس

 :می گفتبا صدای آرو

 آرسام_خدافس
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سرمو  سینم و از خوشحالی  سو قطع کردمو لبخندی زدم گوشیمو چسبوندم به  تما
 توی بالش فرو کردمو جیغ زدم

 خدایا شکییییییییییییییییییییییرت

 (آرسام)

آرام_حتی اگه میگفتی بیا خونمون نگران نمیشییدم چون بهت اعتماد دارمو کنارت 
 نیست ترسی ندارم پس برام جای نگرانی

 یه چیزی ته دلم لرزید

 :باصدای آرومی گفتم

 یعنی یه ذره هم نمیترسیدی؟_

 آرام_اصال

ست  سیدنام د سوال پر سو حالم و حتی  شده بودم ح نمیدونم چرا اما یه طوری 
 خودم نبود ناخواسته پرسیدم

 نگران چی؟نگران هم نمیشدی؟_

سام که کمکم میکنی تو بهم تابت  _ کردی که همه مردها به هی  وجه....ممنونم آر
 لنگه هم نیستن مردهم توشون پیدا میشه ساعت هشت اونجام آقا پسر خدافس

 با صدای آرومی گفتمقخدافس

آروم و خیره به دیوار گوشیییو پایین آوردم برای اولین بار جواب خداحافظی یکیرو 
 ...دادم حتی جوابه خداحافظی امیر و یاشار رو هم نمیدادم...اما...اما...آرام

 چرا تنم گر گرفته؟چرا داغ شدم؟چرا ته دلم یکم لرزید؟

شه پس چرا  شتن قرار بود با سالم و علیک و قرار گذا من که مکالمه هام در حد یه 
 اون سوالهارو هم ازش پرسیدم؟چرا آرام کنارم احساس امنیت میکنه؟
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لبخند محوی زدم منم بهش اطمینان دارم اینکه این کارش نقشییه شییومی نیسییت 
ست آرام میدونه که من فقط اکن بین دخترها با اون  اینکه جنبه داره و بیجنبه نی

ستفاده نکرد البته اگه کار اکنش منظورم این نقششو  سوءا حرف میزنم اما یه ذره 
فاکتور بگیریم پوفی کشیییدم و به سییاعت نگاه کردم سییاعت هفت بود یه سییاعت 

 وقت داشتم باید سریعتر خودمو آماده کنم

سال این سوار فرا ستوران حرکت کردم بعد از نه  سمته ر شدمو به  ری قرمز رنگم 
 اولین قرارم با یه دختر بود و نمیدونم چرا یکم استرس داشتم

 (آرام)

باذوق به خودم نگاه کردم نمیدونم چرا دوست داشتم تیپ خوب و خوشگلی بزنم 
سانتیمو پام کردم قد شت  شنه ه شای پا صورتیمو روی لبام زدمو کف م زیاد رژه 

ستم ازش کم بیارم درواقع عادتمم  سام خیلی بلند بود نمیخوا کوتاه نبود اما این آر
بود که کفش پاشییینه بلند بپوشیییم از تو آیینه به خودم چشیییمکی زدم اوف جیگر 

 بخورمت

 با برداشتن موبایلم از اتاق بیرون رفتمو به سرعت از پله ها با ذوق پایین رفتم

 داری کجا میری؟_

 ماخمی کرد

 ...قرار دارم_

 با کی؟_

 پوزخندی زدمو گفتمقبا آرسام تهرانی

شوک تنهاش  شده بهم نگاه کرد که منم راه افتادمو همون طور تو  شمای گرد  با چ
گذاشییتم بذار همین طور توی شییوک باقی بمونه همون طور که من از بتگی تا به 

 اکن توی شوکه خیلی از کارهاش موندم
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ش سوناتای خو شینه  ستوران حرکت کردم پخش سوار ما سمت ر شدمو به  گلم 
ماشینمو روشن کردمو تا تونستم صداشو باک بردم عاشق شکست خورده نبودم اما 

 عاشق آهنگ ها و صدای ارشاد بودم

 بین انگشتامو انگشتای دستت افتاده فاصله خیلییییییی

 گفتی برو اگه راحت بود مجنون نمیشد عاشق لیلییییییی

 عذابم دمه اون ساحل خیلیییییییییییییییخاطرات میده 

 یادته بیبییییییی

 رفتی بیبی چشمم به در وا موند

 یخ کردمو سرما موند تو این تنییییییییم

 رفتی بیبی خوابم بهم ریخته

 توهه مغرور خودشیفترو نمی فهمیییییم

 رفتی و بیبی چشمم به در وا موند

 یخ کردمو سرما موند تو این تنییییییییم

 بیبی خوابم بهم ریخته رفتی

 توهه مغرور خودشیفترو نمی فهمیییییییم

 (ارشاد...یادته بیبی)

 (آرسام)

چند دقیقه از اومدنم میگذره ولی خانوم هنوز پیداش نشییده پوووف از بی نظمی و 
بدقولی متنفر بودم نمیدونم چه قدر منتظر موندم که در رسییتوران باز شیید و آرام 

 ...ردم ده دقیقه تاخیروارد شد به ساعتم نگاه ک
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نمیدونم چرا اما با دیدنش دوباره ته دلم لرزید چه قدر زیبا شیییده بود با چشیییم 
اطرافو نگاه کرد که با دیدنم لبخندی زد و به سیییمتم اومد با اینکه کفشیییاش بلند 

 بودن اما خوب باهاشون راه میرفت

بقیه  کالفه دسیییتی تو موهام کشییییدم داری چی میگی آرسیییام؟اونم برات مثل
 دختراس فقط یه کوچولو با اونا فرق داره اینقدر بیجنبه نباش

 بالبخند قشنگی سالم کرد

 لطفا بشینید_

 :باذوق بهم نگاه کرد در حالی که کیفشو روی میز میذاشتو مینشست گفت

 آرام_بازم ازت ممنونم آرسام...داشتم از کمک کردنت ناامید میشدم که زنگ زدی

 قبول کردم خودمم نمیدونم که چرا_

 لبخند قشنگی زد

 اما قبلش باید به یه سری سواکم جواب بدی_

 آرام_چشم...هرچی باشه جواب میدم...بپرس

لت _ با که دن ها کی بودن  بات متنفری؟چرا میخوایی فرار کنی؟اون مرد با چرا از 
 بودن؟

لبخند رو لبش ماسییید موهاشییو با یه حالت خاص کمی بیشییتر تو زد با چشییمای 
ستریش   شده بود بهم نگاه خاک سابی جذاب تر  شی که کرده بود ح که با اون آرای

 کرد

آرام_چه خبرته یکی یکی اما قبلش میخوام یه سیییوال ازت بپرسیییم تو منو به چی 
 میبینی؟

 یعنی چی؟_
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شایدهم  شنهاد و دادم فکر کردی دنباله پول یا جذابیتتم؟یا  آرام_وقتی بهت اون پی
 دخترهای دیگم هیم؟فکر کردی منم مثل همه اون 

 چه ربطی به سوالهای من داشت؟_

آرام_میدونی چیه درسته من دختره شریم اما سنگین هم هستم این پیشنهادی که 
شد اما اکنی که  شدنه غرور دخترونم  من به تو دادم نمیدونی چه قدر باعث خورد 
جلوم نشستی خوشحالم چون غرور شکستم ارزششو داشت اول وقتی دیدمت فکر 

ردم یه مرده گنده دماغ هسییتی اما وقتی رفتارهای مختلفتو دیدم فهمیدم که تو ک
 پسره بدی نیستی

سرگرم میکرد تا بهم  شو باهاش  شت و خود پوزخندی زدو در حالیکه منورو برمیدا
 :نگاه نکنه ادامه داد

سمو برام خراب  آرام_کلمه مرد برای من خیلی خنده دار بود چون پدرم چهره این ا
کار پست فطرت   نامردیود به خاطرهمین به همه مردها به چشم یه مرده کرده ب

سته کنارت احساس  شتی ناخوا نگاه میکردم اما تا زمانی که تورو دیدم...تو فرق دا
امنیت میکردم یعنی ازت نمیترسیییدم حتی اون شییب که توی ماشییین بودیم بهت 

 اده و بودیاطمینان داشتم یه حسی بهم میگفت که این پسره قابله اعتم

 لبخند محوی زدم که لبخند قشنگی تحویلم داد

 آرام_پس تو لبخند زدنم بلدی...آفرین

 لبخندمو پاک کردمو راست نشستم

 جواب سواکمو ندادی_

آرام_همشییو برات میگم همین امشییب همشییو برات تعریف میکنم اما میخوام یه 
 قولی بهم بدی

 چه قولی؟_
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نکنی...منظورم اینه که...ببین آرسیییام من باهات  نامردیآرام_اینکه به اعتمادم 
ته  فاقی بینمون بیف راحتم پس رک حرفمو میزنم...نمیخوام وقتی ازدواج کردیم ات

 ...یا

 تو درباره من چی فکر کردی هیییییان_

آرام_ببین عصیییبانی نشیییو باشیییه؟ما داریم باهم حرف میزنیم من میدونم که تو 
ستی میدونم مقداره  شوخی همتین مردی نی جنبت هم باکس پس نمیخوام این 

ها یا حرفای اکن و بعدا منو به چیز دیگه ای تعبیر کنی اینکه میگم بهت اعتماد 
 !!دارم و کنارت احساس امنیت میکنم نمیخوام فکر کنی عاشقه سینه چاکت شدم

 چشم غره ای بهش رفتم که خنده نازی تحویلم داد

 ای تعبیر نمیکنمآرام_منم این رفتاراتو به چیز دیگه 

 کار خوبی میکنی_

 یکهو پامو لگد کرد که با اخم بهش نگاه کردم

 چته؟_

 آرام_خواهشا این مدتی که باهمیم این رفتاراتو کنار بذار...از خشکی بیرون بیا

 من میخوام همین طوری خشک باشم_

 آرام_خودم خیست میکنم نگران نباش

 اوه چه خانوم شجاعی_

 هان؟آرام نیستم اگه تغکرت ندمآرام_پس چی فکر کردی 

 شتر در خواب بیند پنبه دانه_

شعوره و زود جوابمو  ستم بگم آرام در خواب بیند پنبه دانه دیدم این زیادی بی خوا
 میده منم که زیاد حوصله کل کل کردن ندارم فکر میکنه کم آوردم
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میخواد بهش نگاه کردم که خیلی خونسرد از سره جاش بلند شد این چرا بلند شد؟
 چی کار کنه؟

شت باتعجب بهش نگاه  شونه هام گذا شو روی  ست سادو د سرم وای شت  آروم پ
 کردم که نیشگونی ازم گرفت که اخمام تو هم رفت

 :با حرص گفت

 آرام_من شترم؟اینجا جاش نیست مگرنه کتلت میکردم

 :کناره گوشم آروم ادامه داد

 یا بترسیو گریه بکنیآرام_میرم دستشویی برمیگردم یه وقت نگرانم نشی 

 سری به نشونه تاسف تکون دادم که خنده ای کردو رفت

خوبه پس میتونیم باهم بسیییازیم البته اگه شییییطنت هاشیییو در نظر نگیرم با این 
حرفایی که این داره میزنه میتونم تحملش کنم دختره فهمیده ایه میدونه که این 

باشییه بین همه دخترها فقط دارم رفتارامو نباید به چیز دیگه ای تعبیر کنه هرچی 
ستی  ستی د شه زنم هی خدا دارم د با این حرف میزنم و دو روز دیگه هم قراره ب

 خودمو بدبخت میکنم منو چه به زن گرفتن

چند دقیقه گذشییت اما از آرام خبری نشیید نمیدونم چرا یه حسییی بهم میگفت که 
 میدم؟ برم دنبالش پوفی کشیدم اصال چرا دارم اینقدر بهش اهمیت

دسییت از کل کل کردن با خودم برداشییتم به خاطر همین بلند شییدمو به سییمته 
 !دستشویی رفتم حاک من چه طوری برم تو دستشویی زنونه؟

یکهو صدایی آشنا از تو دستشویی مردونه به گوشم خورد وایسا ببینم اینکه صدای 
مای توه با اخ نه؟ا نه چی کار میک ما اون تو دسیییتشیییویی مردو مهااا مم وارد آرا

دستشویی شدم که دیدم یه پسر که معلوم بود از اون پسرهای هفت خطه داشت 
 اذیتش میکرد

 آرام_ای خدا کور بودم اون عالمتو ندیدم؟اه گم شو برو اونور پسره چندش
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 پسره_جیگر چرا مقاومت میکنی؟

او آرام_به خدا میزنم ناکارت میکنما جیگر عمته البته نه اون جیگری که توی بدنه گ
 و گوسفنده اون جیگری که توی کاله قرمزیه...حاکم گمشو برو کنار

 پسره_اوه چه آبنبات کوچولوی خشن و خوشمزه ای چه قدر زبون درازی گوگولی

آرام_حرفه دهنتو بفهم...گوگولی ننته دهنتو ببند پسیییره عوضیییی...به خدا جیغ 
 میزنم داداشم بیاد بکشتت

 رستورانی؟پسره_اوه با داداشت اومدی همتین 

 آرام_ایم خب منظورم با شوهرم بود

 :پسره دسته آرامو باک اورد و گفت

 پسره_پس چرا حلقه دستت نیست کوچولو؟

دستام مشت شدن نمیدونم چرا یکهو غیرتی شدم جلو رفتمو از پشت گردنه پسررو 
 :گرفتم محکم فشارش دادمو با حرص غریدم

 داری چه غلطی میکنی آشغال_

 گرد شده بهم نگاه کرد  آرام با چشمای

 پسره_آی آی آی ولم کن لندهور به توچه اصال

 چرا مزاحمه خانوم شده بودی هان؟_

 پسره_به توچه چی کارشی؟

 :آرام جلو اومدو با اعتماد به نفس خاصی گفت

 آرام_شوهرم هستن...معرف حضورتون

دسته  نگاهی بهم انداخت و چشمکی زد نگامو از آرام گرفتمو همون طور که محکم
 :پسررو پی  میدادم گفتم
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 روبه خانوم بگو غلط کردم_

 پسره_آی دستمو شکوندی غلط کردم ولم کن

 :رو به آرام که با لبخند محوی داشت بهم نگاه میکرد گفتم

 بخشیدیش؟_

 :آرام ابرویی باک انداخت و گفت

 آرام_نه

 خندم گرفته بود تخس بازیش گل کرده بود

 بگو ولم کنهپسره_بابا به این شوهرت 

 گردنشو محکم تر فشار دادم که تو سالن دستشویی زانو زد پوزخندی زدم

تا خانوم ببخشیییتت مگرنه خونتو همین جا _ بار دیگه بگو غلط کردم خانوم  یه 
 میریزم

 پسره_غلط کردم خانوم منو ببخشید توروخدا به این شوهرتون بگید ولم کنه

نمیدونم چه مرگم شییده بود اما هرچی بود آرام با ناباوری بهم نگاه میکرد خودمم 
بی غیرت نبودم به خصییوص که قرار بود زنم بشییه البته تاکید کنم کامال سییوری و 

 !ضمانتی

 !آرام_یعنی من اکن نبخشمش تو میکشیش؟

 شک نداشته باش_

 !!آرام_خیلی خب غلطشو پذیرفتماآقایی گردنشو ول کن

 گه اکن بپرسم میگه از تو...بیخیالاین آقایی دیگه از کجا در اومد؟آها حتما ا

گردنشییو ول کردم که پسییره در رفت کتمو درسییت کردم که آرام جلو اومد و بهم 
 لبخندی زد
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 آرام_ممنونم آرسام

 چشماش از خوشحالی میدرخشیدن

 این کارو فقط به خاطر این کردم چون جنبت باکس_

 کنم؟آرام_این حرفت یعنی اینکه نباید به چیز دیگه ای تعبیرش  

 مشت آرومی به سینم زد و چشمکی زد ادامه داد

 آرام_خودم میدونم

 بریم شام بخوریم؟_

 آرام_خب میشه قبلش بریم قدم بزنیم؟

 ...خیلی خب بریم...راستی_

 :به سمتم برگشت و گفت

 آرام_جانم؟

 با تعجب بهش نگاه کردم که چشمکی بهم زد

 آرام_جنبه منو تو هردوش باکس پس بیخی آقا پسر

 لبخند کجی زدم

 چرا مثل بقیه پسرهایی که میزدیشون نزدی ناکارش کنی؟_

 آرام_میخواستم ببینم دنبالم میایی که چرا دیر کردم یانه

 اون وقت اگه نمی اومدم؟_

 آرام_هیتی دیگه...میدونستم که...ولش کن بیا بریم قدم بزنیم آرسام

........................ 

م نمیدونم چرا اما از اینکه این کارو تو دسییتشییویی با کناره هم داشییتیم قدم میزدی
 !اون پسره کرده بودم احساس میکنم آرام فکر میکنه دوسش دارم
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ولی نه این امکان نداره اون اخالقش همین طوریه بیخیال پسیییر...با اینکه چیزی 
 !!!مصرف نمیکنی اما زیاد توهم میزنی

 م متنفرم؟آرام_میخوایی برات تعریف کنم که چرا از بابا

توی دلم خنده خبیثانه ای کردم اکن وقتش بود از همه چیز رسییتگار سییر در بیارم 
باید بدونم که چی کار کرده که دخترش اینطوری ازش متنفره شیییاید توی اجرای 

 نقشم بهم کمک کنه

 اهیم_

آرام_سیییالها پیش وقتی هنوز به دنیا نیومده بودم پدرم عاشیییقه یه دختر میشیییه 
عاشییقش بود و میخواسییتش چند سییال باهمن تا اینکه پدرم تصییمیمه دیوونه وار 

جدیشو میگیره و میخواد پای بحثو وسط بکشه و به پدرو مادرش بگه که دلش یه 
جا گیر کرده و میخواد با این دختره ازدواج کنه اما دقیقا همون شیییبی که پدرم 

 ...نمیخواد پای بحثو وسط بکشه اون شب قراره برن خاستگاری مادره م

گاه کردو آروم راه  به روش ن به رو گاه کردم که پوزخندی زدو همون طور  بهش ن
 رفت باهاش هم قدم شدم تمامیه کلمات و حرفاش بوی غم و ناراحتی میداد

آرام_بابام گفت که به دختر دیگه ای عالقه داره اما آقا جونم قبول نکرد و گفت یا 
م حق نداری بیاری بابامم به پولو ارث مادر من یا از ارث محرومیو اسییمه منو مادرت

لداری بود و  قا جونمم مرده پو ته بودو خیلیم پولکی بود آ قاجونم خیلی وابسییی آ
مادره من ازدواج  با  خاطر همین قبول کرد که  به  مالو تروت  قه  عاشییی پدرمم 
کنه...تموم شیید...اون همه عشییقی که پدرم ادعاشییو داشییت با یه حرف "محروم 

کرد و زد زیر همه چیز وقتی پدرم با مادرم ازدواج کرد بعد   شییدن از ارث" فراموش
نه  ظاهرش بود  ندگی خوبی داشیییتیم و این  مدم ز یا او به دن از دوسیییال من 
باطنش...ظاهره زندگی این بود خوشیییبخت بودیمو توی نازو نعمت ولی باطنش 
سیییاه تر از خوشییبختی بود چون پدرم مرد نبود چون وقتی سییه سییالم شیید همون 

که از اول پدرم عاشیییقش بوده برمیگرده و بابام چون عاشیییقش بوده و   دختری
میکنه وقتی گند کارش در میاد مامانم  نامردینتونسییته فراموشییش کنه به مامانم 
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سکته میکنه و میمیره و جالبی اینجا بود که بابام فقط تا دو روزه مادرم سیاه تنش 
ختره ازدواج کرد و سییره من بود و بعد از اون لباس سیییاشییو عوض کرد و با این د

نامادری آورد و قسییمت لذت بخشییش برای من این بود که سییره یه سییال پدرمو 
 حسابی تیغ زد و ترکش کرد

شد یه همتین اتفاقایی  شد باورم نمی سنگینی بینمون حاکم  سکوت  پوزخندی زد 
 توی زندگیش افتاده باشه

ونو برای لذت میخوان آرام_به خاطرهمین از همه مردها متنفرم همه مردها زناشیی
 برای زیباییشون میخوان برای رفع نیازهاشون نه برای خودشون

 همون طور که شما دخترها پسرهارو به خاطر پول میخوایید_

 پوزخند تلخی زد

آرام_دخترای دیگرو نمیدونم ولی تنها چیزی که برای من اصییال مهم نیسییت پوله 
همین همه دخترها اینطوری  آرسیییام من فقط دنباله ذره ای آرامش و محبت ام

 نیستن

 همه پسرها و مردها هم این طوری نیستن که تو ازشون حرف میزنی_

 آرام_اینو وقتی تو اومدی فهمیدم...اون موقعها نمیدونستم

همزمان هردومون به سییمته هم برگشییتیم به چشییمایی نگاه کردم که اشییک تو 
را اما چشمهای اشکیش چشماش جمع شده بود قلبم یه طوری شده بود نمیدونم چ

 شبیه چشمای اشکی مادرم بود مادری که عاشقش بودم اما ازم خیلی دور بود

 :با صدای بغضداری گفت

 آرام_کمکم کن آرسام که از اون خونه برم تحمل کردن پدرم خیلی سخته

ناخواسته جلو رفتمو آروم اشکاشو پاک کردم که با اون چشمای خیسش با تعجب 
 بهم نگاه کرد

 کت میکنم آرام...گریه نکنکم_
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بابغض بهم نگاه کرد اما من در مقابلش به یاد گذشته های عجیبن شده با گذشته 
آرام با ناراحتی بهش نگاه کردم چشماش منو یاده مادرم مینداخت به خاطر همین 

 دیدنه اشکاش برام عذاب آور بود

 ...آرام_آرسام تو...تو

 :کالفه دستی توموهام کشیدمو گفتم

 گریه نکن آرام_

 اشکاشو سریع پاک کرد و بهم نگاه کرد

 تا آخرش پشتتم اما دلم نمیخواد حمایتمو به چیز دیگه ای تعبیر کنی_

 آرام_نه به خدا...قول میدم

 ناخواسته لبخندی زدم که اونم بین اشکاش لبخندی زد

 آرام_کی میایی خاستگاریم؟

 دارم بذار به اونا برسم میامفعال زوده آرام...من خودم یه سری نقشه ها _

 باذوق بهم نگاه کرد

 آرام_چه قدر قشنگ صدام میزنی آرسام

 :بهش نگاه کردم که آروم گفت

 آرام_همیشه همین طوری صدام بزن باشه

 دستمو زیر چونش بردمو سرشو باک آوردم

 کوچولو گریه نکن_

 داده همین آرام_گریه نمیکنم فقط...فقط خوشحالم که خدا تورو سر راهم قرار 
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بابغض آروم بغلم کرد و سییریع ازم جدا شیید و دوید با غم به مسیییر رفتنش نگاه 
کردم اون اکن منو بغل کرد؟میدونم که حالش بد بود مگرنه این کار از آرام بعید 

 بود امشب چه قدر احساساتی شده بود دیگه خبری از اون آرام شیطون بال نبود

م میدونستم هرچی باشه اون یه دختره هرچه پوفی کشیدمو به سمته ماشینم رفت
قدرم که انکار کنه دلبسته حمایت هام میشه و امکان داره در این بین حس هایی 

 درونش نسبت به من ایجاد بشه و این برای اون بد بود نه برای من

نمیدونم چرا یاده چشییمای اشییکیش می افتادم یه طوری میشییدم...حسییی عین 
 ی مامانمعذاب...دقیقا مثله چشما

 پوزخندی زدم

باید توی رفتارام بیشییتر معتاد باشییم امشییب رفتارهایی انجام دادم که از آرسییام 
 تهرانی کامال بعید بود و به دور از انتظار

............. 

یاشیییار_آخه به تو چه؟هان؟تو قرار بود فقط باهاش یه ازدواج سیییوری بکنی نه 
 ...اینکه

 این دختره از سه سالگی داره عذاب میکشه نه میخوام عذابش بدم یاشار بفهم_

 یاشار_آخه این موضوع به تو چه ربطی داره آقای پتروس فداکار؟

امیر_یاشییار سییاکت شییو داری عصییبیش میکنی حتما یه چیزی میدونه که این 
 تصمیمو گرفته مگه تو نمیشناسیش

 :امیر به سمتم برگشتو ادامه داد

 امیر_من بهت کمک میکنم آرسام

 تکون دادم خوشحال بودم حداقل این امیر عینه یاشار ساز مخالف نزدسری 

 :امیر وقتی تاییدمو دید روشو از من گرفتو رو به یاشار ادامه داد
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امیر_قراره شوهر آرام بشه این یعنی چی؟یعنی اینکه برای آرسام مهمه که گذشته 
 اون دختره چی و چه طوری بوده

 تو همه چی بیا تا اومد یکم آدم باشه گند زد

 نکنه شما فکر کردید که این تصمیمم به خاطره اینه که من دوسش دارم؟_

 یاشار_رفتارت اینو نشون میده

 بیخود_

امیر_دوسیییت داشیییتن...عشیییق...غرور...غیرت...انتقام...هر چیزی که میخوایی 
اسیییمشیییو بذار ولی اینو بدون کار خیلی خوبی میکنی چون نه تنها آتیش نفرته 

میکنی به اون دختره هم کمک میکنی چون دشیییمن هردوتون یه  خودتو خاموش
 نفره

 یاشار توهم هستی؟_

 یاشار_جهنمو ظرر باشه منم هستم

 خوبه کارهارو ترتیب بدین_

 امیر و یاشارقباشه

 منم به آرام خبر میدم_

 یاشار_اوکی

 امیر_مطمئنی که هنوز برای این کار زود نیست؟

 هستم و دقیقا اکن موقشه نه سیزده ساله منتظر همتین روزی_

................ 

شد بدون اینکه ذره ای  شدو آرام با تعجب و هول توی در نمایان  یکهو در اتاق باز 
 :مکث کنه سریع با هولی گفت

 آرام_این حرفا چی بود که پشت تلفن زدی؟
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 منشی باترس همراهه آرام وارد اتاق شد

 ...شونمنشی_رئیس به خدا من مانعشون شدم اما خود

 اخمی کردم

 مشکلی نیست برو بیرون درم پشت سرت ببند_

 چشم_

 :روبه آرام با چشم غره گفتم

 اینجا محله کارمه چرا دیوونه بازی درمیاری؟_

 :به سمتم اومد و بدون توجه به حرفی که زده بودم گفت

 آرام_توروخدا بگو اونا چی بود که گفتی؟قصد شوخی داشتی یا مزاب؟

 با شوخی چه فرقی داره؟ببخشید مزاب _

آرام_اون مزاحییه این شیییوخی...اینییارو ول کن...دارم میگم چرا اون حرفییارو 
 زدی؟میخواستی منو بکشونی اینجا؟

 به صندلیم تکیه دادم

 نه مزاب بود نه شوخی اون حرفارو زدم که بدونم میخوایی انتقام بگیری یانه؟_

 آرام_اسم کاره من انتقامه؟

 روزی برسه که بخوایی از بابات انتقام بگیری این کارو میکنی؟نمیدونم...ولی اگه _

 آرام_خب معلومه که این کارو میکنم

 منم همین طور_

 باچشمهای گرد شده بهم نگاه کرد

 میخوایی بدونی چرا؟_

 آرام_از بابای من میخوایی انتقام بگیری؟
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یت مناسیییبی ایهیم بابای تو جناب رسیییتگار مادره منو ازم گرفت منم دنباله موقع_
 ...بودم که تو

 آرام_یعنی چی؟چه طوری؟چی داری میگی؟پدره من به مادره تو چه ربطی داره؟

سی از اینکه بره همه  ضیح بدم تر فکر کنم دیگه وقتش بود که همه چیزو براش تو
ستم این کارو بکنه چون  شتم هرچند بعید میدون ست باباش ندا چیرو بذاره کف د

 چشماش پر از نفرت و حرص میشدهربار اسم باباشو میبرد 

مادرم .....بابای لعنتی تو توی یه مهمونی یا بهتر بگم توی یه پارتی به مادره من _
به خاطر اینکه آبروی خونوادگیمون نره رگ دسییتشییو میزنه اما قبلش همه چیرو 
توی این نامه مینویسییه که خودش نخواسییته اینطوری شییده اون نامرو من نگه 

ی که توش بودو چیزایی که از قبل دستگیرم شده بود کم کم همه داشتم با سرنخای
 چیرو کنار هم گذاشتم تا اینکه به پدر تو رسیدم

 باناباوری بهم نگاه کرد

آرام_این امکان نداره...نه نه...بابای من این طور آدمی نیسیییت...تو...تو...ازکجا 
 میدونی بابایه من بوده؟

 منتظر همتین موقعیتیم با تحقیقات کزم...سیزده ساله که_

 دستام مشت شد

شبها خواب اینو میدیدم که انتقامه مامانمو ازش گرفتم و اکن بهترین موقعیته به _
 کمک تو

 بلند شدو به سمتم اومد

 آرام_هی  می فهمی اون مرد هرچی که باشه بابای منه؟

معناست  اون مامانتو ازت گرفت خوشیهاتو آرزوهاتو همرو اون یه نامرده به تمام_
 میفهمی؟اگه تو کمکم نکنی خودم این کارو میکنم هرچند به کمک تو نیازی ندارم

 آرام_اگه کمکت نکنم تو هم به من کمک نمیکنی؟
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بحث تو جداس بحث منم جداسیییت قبل از اینکه تو بیایی من درحاله ریختن _
ستم تورو هم وارد نقشم بک نم نقشه بودم که با اومدنت و شنیدنه پیشنهادت خوا

 فقط همین

 آرام_آرسام اون پدرمه

 پس کمک نمیکنی...اشکالی نداره...کارم باهات تموم شد میتونی بری_

 سرشو پایین انداخت

 پوزخندی زدم باید خیالشو تخت کنم که کمکش میکنم

ناراحت نشییدم چون به کمکت نیازی نداشییتم فقط خواسییتم تو هم مزه شیییرین _
 انتقامو بتشی فقط همین

 ....آرام_قرارمون...منظورم اینه

 آره آره قرارمون هنوزهم پا برجاست نگران نباش_

شاش  شرمندش بهم نگاه کرد تا حاک گفته بودم چ شمای  شو باک آورد و با چ سر
 ...سگ داره؟جاذبه ای توی اون چشمای نازش بود که باعث میشد من

 !عریف میکنمکالفه دستی تو موهام کشیدم ای بابا من چه قدر از این ت

 آرام_نمیدونم چه طوری لطفتو جبران کنم آرسام

سوری کردیم نه _ ست فقط یه چیزی...وقتی منو تو باهم ازدواج  کزم به جبران نی
 تو کاری به من داری نه من به تو فهمیدی؟

 :باشیطونی چشمکی زد و گفت

 آرام_چشم آقای سوری آیندم

آرام وقتی چشییمش بهم افتاد به  دسییتی به لبام کشیییدم تا ازخندم جلوگیری کنم
 سمتم اومد و میزو دور زد به کنارم اومد
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باتعجب بهش نگاه کردم که آروم خم شیید و در کمال تعجب آروم و نامحسییوس 
 :گونمو بوس کرد و آروم توی گوشم گفت

 آرام_خداحافظ

 و منو با بهت تنها گذاشت

اون به چه حقی با رفتنش آروم دسیییتمو باک آوردمو جای بوسیییشیییو لمس کردم 
ستم؟چرا بدم نیومد؟چرا داد و بیداد  صبانی نی ضوع ع منو...منو...اما چرا از این مو

 راه ننداختمو مرده هاشو جلو چشمش نیاوردم؟

خدایا این دختره داره برام عادی میشه...یعنی انگار چندینو چند ساله باهاشم...یه 
 دختر که از کارهاش عصبانی نمیشم

نداخت پایین ا یدونم که این کارش و اون سیییرمو  بدی نبود و من م م آرام دختر 
حرفش طبقه گفته خودش خواهرانه بوده نه چیز دیگه ای منو آرام فقط یه مدت 
باهمیم برای رسیدن به هدفمون غیر از این چیزی یا اتفاقی قرار نیست بینمون ر  

 بده

 دمبرای اون نمیدونم اما من از جانب خودم کامال مطمئنم پوفی کشی

 ...آرام خانوم لذت بزرگیرو از دست دادی حسه شیرین انتقام وقتی باباتو

 یکهو در اتاقم باز شد و امیر عینه خر باز وارد اتاقم شد و پرید توی فکرهام

 امیر_بیییه خان داداش

 ...بازم تو عینه_

 :امیرعینه قاشق نشسته پرید تو حرفمو گفت

 ل دوان دوان وارد اتاقت شدم عزیزمامیر_آره آره بازم من عینه یه آهو خوشگ

 ای عزیزمو سرطان_

 امیر_آیینه



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

91 

 

 با شنیدنه این حرفش تک خنده ای کردم که خودشم خندید

 امیر_حاک بگو با لیلی داشتین چیا میگفتید؟

 لیلی چه صیغه ایه؟_

 امیر_صیغه عاشقی دیگه

ها بود خودکارمو به سمتش پرت کردم که خندید و جاخالی داد توی همین لحظه 
 که یاشار وارد اتاقم شدو خودکار خورد توی صورتش و صدای اعتراضش باک رفت

 ...تو که قبال در میزدی حاک هردوتون_

 یاشار_ببین آرسام اینارو ول کن فرخی خبر داده که بارها هنوز نرسیده

 اخمی کردم

 یعنی چی؟همین اکن خودم پی گیری کردم گفت رسیده_

به خاطر همین اون حرفو بهت زد اکن هم میترسییید به  یاشییار_اون ترسیییده بود
 خودت زنگ بزنه به من زنگ زد

 همین اکن اخراجش میکنی_

 امیر_تند نرو آرسام

 یاشار_راست میگه اکن عصبی هستی من خودم پی گیریشو میکنم

یعنی چی تند نرم؟کسی که کارهاشو درست انجام نده و بهم دروغ بگه نمیخوام _
 چون به درده خودمو شرکتم نمیخوره برام کار کنه

 یاشار_حاک این یه اشتباهی کرده...خودم پیگیریشو میکنمو بهش تذکر میدم

 خیلی خب فقط بهم گزارش بدی_

 یاشار_اطاعت

 :امیر بلند شد و گفت
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 امیر_منم باهات میام

 :به سمتم برگشت و گفت

 با باباشون بخورن امیر_آرسام زود برگردی خونه بته هامون دلشون میخواد نهارو

 سریع رفت بیرونو از فحش های من درامان موند

 پوووووف

 از دست این پسره...بته؟چه مزخرفاتی

.................... 

 کالفه دستی تو موهام کشیدم

 امیر_چرا اینقدر عصبی هستی تو

 اون بارها باید امروز برسه میفهمی؟_

 ...امیر_خیلی خب چرا سر من داد میزنی؟مگه می

 یاشار_میرسه پسر...اینقدر حرص نخور

 امیر_راست میگه دیگه شیرت خشک میشه اون وقت بته هامون بی غذا میمونن

یه سیب برداشتمو به سمتش پرت کردم که خورد تو قفسه سینش با صدای بلندی 
 خندید و اخش بلند شد

 پسره الدنگ_

 امیر_پسره اککنگ

 ای تو خفه نمیشی؟_

 امیر_نه خفه کن داری؟

 ای بابا_

 امیر_ای مامان
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 یاشار_ای یرقان

 با حرص بهش نگاه کردم که خندید

 تو با این هیکلو قد و قیافت خجالت نمیکشی اینقدر زبون درازی؟_

 امیر_چرا خجالت بکشم؟فعال اوله جوونیمه تا چشاتم دراد

 سی و یک سالته...اوله جوونیته؟_

 امیر_نیست خودش بیست و یک سالشه

 :مه دادن به بحث بین منو امیر راست شدو سریع گفتیاشار برای خات

 یاشار_بته ها پایه اید یه فیلم آمریکائی ترسناک ببینیم؟

 امیر_من پایم...شوهرمم پایس

چشم غره ای بهش رفتم که خندید فکر کنم منظورشو از شوهر گرفتید کیه؟نه؟پس 
به  حتما علت چشیییم غره ای که بهش رفتمو حرصیییی که خوردمو هم فهمیدید

 سالمتی

خب میگم برای اونایی که آیکیوشییون مثله امیر ضییعیفه منظورش از شییوهر من 
 بیییییییییییییییییییییییییییییییییییودم

................... 

صال هم عینه خیالمم نبود امیر همون طور که  سناک نگاه میکردیم ا شتیم فیلم تر دا
 :داشت فیلمو نگاه میکرد ترسیده گفت

 !آرسام تو زیر شلواری اضافی داری؟امیر_راستی 

 :با تعجب بهش نگاه کردم که گفت

 امیر_از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون خودمو خیس کردم

 یاشار با شنیدنه حرف امیر زد زیر خنده و سری به نشونه تاسف تکون داد
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 یاشار_اشکالی نداره برعکس پات کن

 امیر_نه آخه نمیشه

 امییییییییییییییییر_

ضافی داری  شلواری ا ستتم چرا داد میزنی؟ نگفتی زیر  شقم...کنار د امیر_جانم ع
 یانه؟

 نه مردک پرو_

 امیر_وا خب شلوارک میخوام...این پروییه؟انگاری خودش پاش نیست

 یکی زدم پس کلش که خفه خون گرفت

 خاک بر سرتون با این فیلم انتخاب کردنتون_

 یاشار_واهلل نظره امیر بود نه من

 یر_خب اگه اون یکی رو میخریدیم اکن آرسام هم شلوارک کزم میشدام

 :چپ چپ نگاش کردم که به سمتم برگشتو ادامه داد

امیر_خب چیه؟نگو که عوضش میکردم چون اکن گفتی ندارم اون وقت دستت رو 
میشیید که دروغ گفتی هرچند من اکن خودمو زدم به اون راه که تو یه کشییو پر از 

 اونا داری

واستم جوابشو بدم که موبایلم زنگ خورد با حرص رومو ازش گرفتمو به صفحه خ
 موبایلم نگاه کردمو بلند شدم

 امیر_یاشار این داره مشکوک میزنه کی بود؟

 یاشار_نمیدونم

 ...امیر_احتماک اکن

 دیگه صداشو نشنیدمو وارد اتاقم شدم تماسو برقرار کردم
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 بله بفرمایید_

 سالم آرسام_

 رستگار؟ خانومه_

 :با حرص غرید

 آرام_آرررام

 بله...شمایید؟_

آرام_نه روحشم زنگ زدم خواستم ازتون بپرسم ببینم که شما سواکی شب اول قبر 
 و ندارید بهش برسونید بدجوری گیر افتاده بیتاره؟

ست  شو دو صیت شخ شتر این  شروع کرده بود بی سم اهلل  لبخند محوی زدم اول ب
 بودنشوداشتم تا احساساتی 

 اگر داشتم بهتون میدادم_

 آرام_حیف شد...درس نخونده بود فکر کنم رفوزه بشه برگرده پیشه خودمون

 !اشکالی نداره بیخیالش بشید ارزششو نداره_

جلوی خندمو به زور گرفتم تا صیییدای خندمو نشییینوه درهمون حین آرام با لحنی 
 :مغموم و گرفته گفت

 آرسامآرام_کاشکی اکن کنارت بودم 

 :با چشمای گرد شده و صدایی که واقعا کنترلش از دستم در رفته بود گفتم

 !!چییییی؟؟_

 آرام_تا میزدم گردنتو خورد میکردم به خاطر این بی توجهیت

 آها از اون لحاظ_

 :یکهو با حالت تهاجمی گفت
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 آرام_پس از چه لحاظی آقای منحرف؟

 نه تخس خانوم ذهنم به جای دیگه ای کشیده شد_

شدمو میخوام از اینجا فرار کنمو در کناره تو  شقت  آرام_مثال چه جایی؟اینکه من عا
 !!به اوج آرزوها و خواسته ها برسم؟آره شاهزاده سوار بر خر سبز؟؟

 خنده ای کردم که یکهو صداش تغکر کرد

 آرام_آرسام صدای خندت چه قدر قشنگه گوگولی

ندی زدم خدایا این دختر داره با وبعد زد زیر خنده با شیینیدنه صییدای خندش لبخ
 !!من چی کار میکنه؟

 قشنگ معلوم بود میخواست حرصم بده

گه  نه این حرفم قش کردی عزیزم؟چرا دی ید خاطر شییین به  قا بزرگ  آرام_هویی آ
 صدات نمیاد؟فکر میکردم خیلی جنبه داری پس بگو تو هم بی جنبه ای

 آره دارن برام آبقند درست میکنن_

 ورآرام_بابا خیارش

 به شوری شما نیستم داریم درس پس میدیم_

شده بهم  شمای گرد  شتن با دهن باز و چ شار افتاد که دا شمم به امیر و یا یکهو چ
 نگاه میکردن

 :یکهو اخمی کردمو جدی پرسیدم

 کاری داشتین خانوم رستگار؟_

 آرام_وا چرا صدات تغکر کرد؟مامانو باباتو دیدی ترسیدی؟

 نخیر...امرتون_

همزمان به اون دوتا یرقان اشاره کردم گمشن که خنده ای کردنو رفتن پوف اینم و 
 شد سوتی دستشون حاک تا عمر دارم باید باهاشون سره این حرفا جروبحث کنم
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 آرام_از حرفام ناراحت شدی آرسی؟

 آرسام_

 آرام_بله همون

 بیشعور...ادای منو در آورد

از اون لبخندهای نمکی میزنی خیلی آرام_وقتی اینطوری شیییوخی میکنی یا حتی 
 دوست داشتنی تر میشی از اون برج زهرمار از دماغ فیل افتاده خیلی بهتر میشی

 اکن همه اینا القاب من بودن؟_

 آرام_درسته

 خوشمزه_

 آرام_مگه منو چشیدی بفهمی خوشمزم یا بدمزم کلک؟

 یف دخترهموبایلمو پایین آوردمو پوفی کشیدم اخه اکن بهش چی میگفتم؟ح

 :دوباره موبایلمو باک آوردمو با لحن خسته ای گفتم

 میشه بگی چرا زنگ زدی؟_

 آرام_آرام جان

 !چی_

 آرام_ادامه جملت...اینو جا انداختی

 :پوزخندی زدمو باحالت مسخره ای گفتم

 آره...ممنون که یادم انداختی_

 آرام_قابلی نداشت برج زهرمار

 !آیینه_

 من چی گفتمیکهو چشمام گرد شد وای 
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 :آرام با صدای متعجبی گفت

 آرام_تو...اکن چی گفتی؟آیینه؟

 :کالفه گفتم

 نشنیده بگیر...من برم کار دارم_

 ...آرام_نه نه نرو...میخواستم...میخواستم بگم

 میخواستی چی بگی؟_

 آرام_میخواستم بگم کمکت میکنم آرسام نقشه چیه؟

 !کمکم میکنی؟_

 میکنم میخوام منم انتقامه مامانمو ازش بگیرمآرام_اهیم...حاک که فکر 

 باشه_

 آرام_نگفتی گوگولی نقشه چیه؟

 نمیخوام دیگه به این اسم صدام بزنی_

سام یا  شه یا گفتم آر سره توهمی؟اهمی صدات زدم پ سم  آرام_وا مگه من با این ا
 گفتم آقای تهرانی این گوگولی یه لقبه

 بله شما درست میفرمایید_

 ولی نگفتی نقشه چیه؟آرام_شکی نیست 

 من یه دختر تخس میخوام_

 آرام_خب بگو به زنت برات بیاره

 :باحرص گفتم

 آرررام_
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آرام_جانم عزیزم؟خب تو گفتی یه دختر تخس میخوام منم گفتم بگو به زنت برات 
بیاره من نمیتونم توی این مورد کمکت کنم...ناتوانم...گرفتی موضییوعو یا روشیینتر 

 توضیح بدم؟

 بی حیا_

آرام_خودتی گوگولی...دیدی اینم یه تخس بازی بود...برات بگم که من این یکیرو 
 دیگه واقعا پایم چون هنرمه...تخسی از سرو روم میباره کال

 اهیم_

 آرام_حاک جدا از شوخی فقط نقش من همینه؟

 فعال که همینه...بعدا برات همه چیزو توضیح میدم_

ت سرش تماس قطع شد بابهت به موبایلم یکهو از اون ور صدای جیغی اومد و پش
 نگاه کردم چی شد؟صدای آرام بود؟

....................... 

 ...نیم ساعت گذشته

 بانگرانی همش طول و عرض خونرو متر میکردم و کالفه تو موهام دست میکشیدم

چرا جیغ زد؟چه اتفاقی افتاد مگه؟خدایا اصییال من چرا اینقدر نگرانشییم؟چرا اینقدر 
 ره دارم؟چرا حس خوبی به این اتفاق ندارم؟دلشو

 (آرام)

 گفتم با کی داشتی نقشه میکشیدی؟_

 :خونه گوشه لبمو پاک کردمو گفتم

 به تو ربطی نداره_

 :با تهدید جلو اومد و گفت

 ببین با من درست حرف بزن_
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چه _ به تو  باره میزنی؟ هان؟دو کار میکنی  گه درسییییت حرف نزنم مثال چی  ا
 چی؟خواب نما شدی؟اصال...نقشه 

 :نعره زد و گفت

 با من درست حرف بزن لعنتی_

وهمزمان سیییلی محکمی تو گوشییم زد که از روی تخت افتادم با نفرت بهش نگاه 
 کردم

ازت متنفرم آقای رسییتگار...از خودت...از این خونه...از فامیلیم از هرچیزی که به _
 تو مربوط بشه متنفرم

 بدرک دختره عوضی قدر نشناس_

 از اتاقم برو بیرون_

 گفتم داشتی با کی حرف میزدی؟_

 غیرتت گل کرده آره_

 با خشم غریدقآررام

 اسمه منو به زبونت نیار...تو اتاقه خودمم آرامش نباید داشته باشم؟_

 نییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه_

 بلییییییدمسره من داد نزن...منم بلدم داد بزنم...خیلی بهتر از توام _

 :یکهو یکی از خدمتکارا دره اتاقمو با هولی باز کردو گفت

 بخشید آقای رستگار آقای تهرانی اومدن_

 :هم من هم جناب رستگار با چشمای گرد شده گفتیم

 !!چیییییییییییییییی؟؟_

 (آرسام)
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 ...دیگه نتونستم طاقت بیارمو از خونه زدم بیرون

ش دسییت خودش نبود نکنه بزنه ناکارش کنه اون پدرش روانی بود و تعادل روانی
 اصال از کجا معلوم باباش بوده شاید یکی دیگه بوده باشه

شم؟چرا اکن راه افتادم؟اونم  شون روندم خدایا چرا نگران سمته خون سرعت به  با 
شاید به خاطر اینه که میگه عینه یه مرد  ستگارا  ساعت اونم کجا خونه ر توی این 

تاتیر گذاشییته وگرنه من یه ذره هم بهش حس ندارم  پشییتم باش این حرفش روم
باز کرد وارد  کارشیییون جواب دادو درو برام  خدمت زنگ آیفونو فشیییار دادم که 
شده و  صورتی کبود  سرش آرام با  شت  شدم که رستگار پایین اومد و پ شون  خون

 لبی که داشت ازش خون می اومد با تعجب ظاهر شد

سته دستام مشت شدن از مردی ک ه روی یه دختر یا حتی یه زن دست بلند ناخوا
 کنه متنفر بودم

 رستگار_تو اینجا چی کار میکنی آرسام؟اتفاقی افتاده؟

چشییم از آرام گرفتمو با حرص به اون پسییت فطرت ظالم نگاه کردم چه طور دلش 
 اومده بود

آرام اشییکاش جاری شییده بودن تو چشییماش قدردانی موج میزد اما من که هنوز 
 بودمکاری نکرده 

شتتم آرام مرد باید هر حرفی که میزنه تابتش کنه و من  گفته بودم عینه یه مرد پ
 امشب این حرفمو تابت میکنم

با خشم به سمته رستگار برگشتم که داشت مشکوک بهم نگاه میکرد...بدرک...بذار 
 هرجور میخواد نیگا کنه

 :مسممانه گفتم

 من اومدم از آرام خاستگاری کنم_
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چشییماش گرد شیید و آرام هم باتعجب ولی با لبخند محوی بهم نگاه یکهو رسییتگار 
کرد حتی خاستگاری کردنمم غیر عادی بود پوووووف اخه این چه طرزه خاستگاری 

 کردنه

 !!!رستگار_تو...تو...اکن چی گفتی؟از دختره من؟اکن؟؟

 بله...میدونم بد موقعس اما من آرامو میخوام و میخوام باهاش ازدواج کنم_

 :تهدید ادامه دادم با

چه بدینش چه ندینش آرام ماله منه و مطمئن باشیییید اگر نذارید آرام ماله من _
 بشه موقعیت شرکتهاتون به خطر می افته قسم میخورم

 !تورو خدا ببین حتی توی این مورد هم دارم از زور و تهدید استفاده میکنم

وی نقطه ضعفش گذاشته رستگار با چشمایی گرد شده داشت بهم نگاه می کرد پا ر 
 بودم

 :به آرام نگاه کردمو با لحن محکم و مصممانه ای روبهش گفتم

 چه کسی جرات کرده روت دست بلند کنه؟_

 آرام سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت

کسییی جز تو و بابات و خدمتکارها تو این خونه نیسییتن خدمتکارها که نمیتونن _
 ...روت دست بلند کنن میمونه بابات که

 :به سمته رستگار برگشتمو گفتم

 چرا کتکش زدی؟فقط به خاطر اینکه داشت بامن حرف میزد؟_

رستگار حسابی جا خورد از چشماش تعجبو میخوندم هرچند حدس میزدم داشت 
 به چی فکر میکرد

 رستگار_داشت باتو حرف میزد؟

 !مگه بهتون نگفت؟_
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 رستگار_نه چیزی نگفت

رده بود و کتک خورده بودا؟اخمامو توهم بردم پس یعنی به خاطر من مقاومت ک
 :و با لحن محکمی گفتم

از اکن آرام زنه من محسییوب میشییه...خاسییتگاری هم که کردم...فردا هم میریم _
شتر ازاینها توی این خونه  شو خرید و این جور چیزها... نمیذارم آرام بی برای آزمای

 بمونه و عذاب بکشه

 اومدو اخماشو برد توهم رستگار کم کم از حالت گیجی در 

 رستگار_چی داری برای خودت میگی؟مگه همین طوری الکیه؟

 به سمت رستگار رفتم که آرام چند پله پایین تر اومد و با نگرانی بهم نگاه کرد

ند _ جازه داد روی دخترت دسیییت بل تت ا چه طور غیر له احترامی ولی  قاب برام 
یدم جازه نم پدرش هم ا به هی  مردی حتی  ند کنن  کنی؟من  روش دسیییت بل

فهمیدید؟اگه ببینم بیشییتر ازاینها اینجا عذاب میکشییه مجبور میشییم قبل از خوندن 
 صیغه محرمیت و عقد و اینا ببرمش خونه خودم

 رستگار با اخم داشت بهم نگاه میکرد

من که میدونم موقعیت شیییرکتها و تروتتون براتون خیلی مهمه پس کاری نکنید _
 میدونید که بدجوری قدرتشم دارم به خطر بی افتن خودتون

به آرام نگاه کردم که پای نرده ها نشسته بود و با چشمای اشکی داشت بهم نگاه 
 میکرد صدبار گفته بودم اون لعنتی هارو بارونی نکن کالفم میکنن

 فردا بیا شرکت_

 :آرام درحالیکه بینیشو باک می کشید با بغض گفت

 آرام_باشه

 به سمت پدرش برگشتم
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بهتره مراقبش باشییین جناب رسییتگار اگر نه بد میبینید خودتون میدونید که روی _
 چیزهایی که به من مربوط میشن حساسم و آرام هم از این قاعده مستسنا نیست

 از خونه زدم بیرون احساس خوبی داشتم ازاینکه پناه و حامی یه دختر بودم

شده بودم فکر کنم  شتم که پناهش  اونم اکن داره کلی ذوق چه قدر حس خوبی دا
 میکنه که من ازش اینطوری حمایت کردم

 دلی خودمونیم عجب خاستگاری بود من کردما باید توی گینس خدایی تبتش کنن

 (آرام)

شده  صورت فجیعی کند  ضربان قلبم به  شدن  شتر جاری  شکام بی با رفتنه آرسام ا
گاه میکرد با اون قیافه بودو داشتم دق میکردم بابا با بهت به رفتنه آرسام داشت ن

 :بهت زدش به سمتم برگشت و گفت

 این همون آرسام بود؟_

شم  شار دادم یاده حمایتش که می افتم یه طوری می ستمو روی هم ف شمامو ب چ
 چه قدر قشنگ حمایتم کرد

یه چیزهایی اون ته مه های دلم میلرزه من نمیخوام این مردو از دست بدم آرسام 
شت که  صلت هایی دا دقیقا مورد تایید من برای یه مرد بود که فکر میکردم یه خ

هی  وقت نمیتونم همتین مردیرو با این ویژگی ها پیدا کنم اما اکن پیداش کرده 
 بودم

 ...کاش میشد به جای ازدواج سوری ازدواجی

اشییکامو پاک کردمو به سییمته اتاقم دویدم نه نه من نباید همتین حرفی بزنم من 
سره عالقه نبوده و فقط غیرته مردونش بود میدونم که تمامیه   کارهای امشبش از 

 من بهش قول دادم نباید فکرای دیگه ای بکنم

 "تا آخرش عینه یه مرد ازت حمایت میکنم پس گریه نکن"
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شو نباید به چیز دیگه  شدن اون گفته بود که کارها و رفتارها شتر جاری  شکام بی ا
 ای تعبیر کنم پس منم همین کارو میکنم

 ...ما منا

نمیشییه گفت عاشییقشییم اما دوسییش دارم چون یه مرد به تمام معنا بود یه برج 
 زهرمار یه مرد مغرور

 لبخند محوی زدم "آرسام و آرام"چه قدرهم بهم میاییم

 اما اون مغروره و من شیطون خخخ عجب زوجی میشیم

 :به عکسه مامانم نگاه کردم و با بغض گفتم

این کار موفق بشیییم برام دعا کن که اگه واقعا قراره مامانی برام دعا کن که توی _
 آرسام ماله خودم کامل نشه منم وابسطش نشم

شتم من دختری بودم که همه چی تو زندگیم دیده بودم اک  شم گذا سرمو روی بال
شت چیزیرو  سام اکن دا شه خودم بودمو پوکی بابام اما آر محبت اک حمایت همی

ست و شتمش اونم حمایت بود پناه بود که  بهم میداد که توی این بی سال ندا یک 
 اکن صاحبش شده بودم

ناخواسییته صییحنه هایی که باهم بودیم...کل کل هامون...اخماش...قد بازیهاش و 
 ازهمه مهمتر حمایت امشبش جلوی چشمام عینه یه فیلم رد شدنو به خواب رفتم

 (آرسام)

 امیر_ای جانم پس داری قاطی مرغها میشی

 ارم امیراعصاب ند_

شب از خونه پرتت میکنه بیرون فکر میکنی  امیر_وا...به آرام از این حرفها نزنی که 
 همه مثل من مظلومو سر به زیرن

 !!یاشار_جدی تو دیشب رفتی خاستگاریش؟
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 آره_

ستفاده کرده حتی برای به  شه قد بازی درآورده و از زور و قدرتش ا امیر_مثله همی
ست آوردنه دختر مردم هم از  صال چیزی از  د شری؟ا ستفاده میکنه آخه تو ب زور ا

 خاستگاری میدونی؟انگار رفته معامله بکنه

 یاشار خندید خودمم خندم گرفته بود

 یاشار_توی این یه مورد باهاش موافقم

 نکنه یادت رفته منو آرام چرا داریم باهم ازدواج میکنیم؟_

شما برای هم  سام خداییش  شار_یادمون نرفته اما آر شدین خیلی بهم یا ساخته 
 میایین

 :نگامو با اخم از روبه روم گرفتمو با لحن تهدید امیزانه ای روبه یاشار گفتم

یاشییار_از این حرفها ازاین به بعد زدی نزدیا...احمق من اصییال نمیخوام یه دخترو 
 وارد زندگیم بکنم

 امیر_میدونستی اگه اونو طالق بدی مهر بیوه میخوره به پیشونیش؟

 :ای باک انداختمو با بی خیالی گفتمشونه 

 اینش به من مربوط نمیشه نظر و ایده خودش بود نه من_

 یاشار_چرا یه فرصت دیگه به خودت نمیدی؟شاید ازش خوشت اومد

 که چی؟_

 امیر_که از منفردی بیرون بیایی و بشی جمع

 بیخود_

ن دختره یاشییار_ببین آرسییام تو نباید کاری کنی که همه دخترهارو به چشییم او
 عوضی ببینی

 همه مثله همن_
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 یاشار_حتی آرام؟

سم دارن و دارن منو قانع میکنن  ستم دو سرمو باک آوردمو بهش نگاه کردم میدون
که با آرام بمونم اما این کار امری غیر ممکن بود دل من نسییبت به دخترها سیییاه 

 :گفتمشده بود تازه نمیتونستم باهاشون کنار بیام به خاطرهمین به آرومی  

 حتی آرام_

 یاشار_اما چشمات یه چیز دیگه میگن

 کالفه دستی تو موهام کشیدم مثال چشمای لعنتیم داشت چی میگفت؟

سبت به دخترهای اطرافم کمی برام متفاوت _ شنوی؟اینکه آرام ن میخوایی چیرو ب
ما آرام  گه ای بود قبول نمیکردمو میزدم توی دهنش ا گه هر دختر دی تره؟ببین ا

نه میدونی چرا؟چون نمیخواد از این راه منو به دست بیاره...یعنی دختری فرق میک
شه من اینو از حرکات و رفتارش میفهمم وقتی باهام حرف میزنه  ست آویزون با نی
نه صییداشییو نازک میکنه نه خودشییو آویزون میکنه نه حرکاته سییبکانه از خودش 

ه مرد پشییتشییم نه به انجام میده همینه که میخوام کمکش کنم من تا آخرعینه ی
 عنوان شوهر اینو تو مغزهای پوکتون فرو کنید

 :امیر در حالی که به مبل تکیه میداد با لحن خونسردی گفت

صرفه نظر کنی و  شه  سام حاک نمی شد ولی آر ضافه  امیر_به اطالعات توی مغزم ا
 عینه یه شوهر تا آخر عمرت حمایتش کنی

 نیییییییییییه_

این اولین باری بود که اخماشییو میدیدم با لحنی جدی و امیر اخماشییو توهم برد 
 :عصبی گفت

امیر_به داد زدنات عادت کردم آرسیییام به این اخالق های گندتم عادت کردم اما 
بدون من هرکاری میکنم که تو با آرام بمونی حتی اگه منو بکشییی چون دوسییت 

 دارم
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 امیر با زدن این حرف بدون ذره ای مکث از اتاق بیرون رفت

 :یاشار با بهت گفت

 یاشار_این امیر بود؟

 :شونه ای باک انداختمو گفتم

 حتما دیشب فیلم هندی زیاد دیده روش تاتیر گذاشته_

 یاشار هم بلند شد که باعث شد بهش نگاه کنم

سام اون دختره میتونه بهت کمک کنه و توهم به اون  شار_منم با امیر موافقم آر یا
 مثل آرسام قبلی بکنه...فعال گود بایمن مطمئنم اون میتونه تورو 

 کالفه دستی تو موهام کشیدم اینا چی میگن خداااا

........................ 

 داشتم یه سری قرارداد جدیدرو امضا میکردم که منشیم در زد

 جناب رئیس خانومه رستگار تشریف آوردن_

 راهنماییشون کنید داخل_

 چشم...بفرمایید تو_

شنه ب سرمو باک آوردمو بهش نگاه کردم اولین صدای کفش پا شنیدم  شو که  لند
 صدای کفش زنونه ای بود که روی مخم نبودو ازارم نمیداد

 نمیدونم چرا با دیدنه صورتش ناخواسته دستام مشت شدن

 :سرشو پایین انداخت و با لحن آرومی گفت

 آرام_سالم

 قلبم لرزید چه قدر صداش معصومانه شده بود

 :ی ادامه دادبا مظلومیت خاص
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 آرام_میذاری بشینم؟

 بفرمایید_

 آروم روی مبل نشست بلند شدمو به سمته مبل روبه روش رفتمو نشستم

 حالت خوبه؟_

برای اولین بار...بعد از نه سیییال...من حاله یکیرو پرسییییدم تا اکن حاله اون دوتا 
 میشدم خنگ روهم نپرسیده بودم اما نمیدونم چرا جلوی آرام یه آرسامه دیگه ای

 آرام_بامن کاری داشتی؟

 چرا سرتو باک نمیاری؟_

 آرام_نمیخوام اشکامو ببینی

 چرا گریه میکنی؟_

 صورتشو باک آورد و با چشمهای اشکیش مواجه شدم

 ...خدایا چشماش

 آرام_دیشب حمایتهات بوی یه مردو میداد

 سرمو پایین انداختم

شب  ستادو قدبازی در میاورد دی شمن من می ای شت در برابر د آرام_یه مرد که دا
برای اولین بار بعد از بیسیییت و سیییه سیییال یکی پشیییتمو گرفت...یکی حمایتم 
کرد...دیشیییب همه چی بهم تابت شییید...دیشیییب یه مرده دیگه ای بودی...یه 

م لطف خداست موجودی که تو دنیای آرسام تهرانی یه موجوده بی ارزشه و فکر کن
که با من مثل بقیه موجودات بی ارزش دنیات رفتار نمیکنی دیشیییب وقتی گفتی 
شدو داد و بیداد راه  شه رو بردم پدرم وارد اتاق  سمه نق شه همینه و منم ا فعال نق
انداخت اما من همون لحظه تو دلم قسییم خوردم حتی اگه منو بکشییه چیزی نگم 

شکامو ببینی تا غرور چون نمیخوام نقشه هات به خاطر من خر  اب بشن نمیخوام ا
باقی مونده دخترونم نشکنه منم یه دخترم دوست دارم اول طرف مقابلم بیاد جلو 
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شب کاری کردی که من جلوی بابام  ستگاری کنه نه من برم جلو و تو دی و ازم خا
 با افتخار بگم از این به بعد یه حامی دارم و اون حامی نمیذاره که اذیتم کنی آرسام
مطمئن باش تا جایی که بتونم کمکت میکنم و هم تمامیه این حرکات و حمایتهاتو 
شد و توان  صدبرابر  شب نفرتم از پدرم  سیت میذارم...دی شنا به پای حس وظیفه 
ستن این  شدن تو باک تر رفت تاجایی که حاظرم برای به وقوع پیو شته  ست دا دو

 نقشه جونمم بدم

 با غم داشتم بهش نگاه میکردم

ز روی مبل آروم بلند شییدم یه دسییتمال بهش دادمو کنارش نشییسییتم ناخواسییته ا
شیدم  ستمو عقب ک ستمو د ستم بغلش کنم نتون شتش اما تا خوا ستمو بردم پ د
شی؟تو یه آرسام مغرور و بی  ساتی می داری چی کار میکنی احمق؟چرا داری احسا

 احساسی میفهمی؟

 سرشو باک آورد و بهم نگاه کرد

 ده بود آروم به باکتنم نگاه کرد و بعد سرشو پایین انداختاشکاشو پاک کر 

 آرام_آبی کربنی هم بهت میاد

لبخند محوی زدم این رنگو زیاد دوست نداشتم اما نمیدونم چرا یه لحظه احساس 
به کتم  مه  که تن یه یعنی همینی  هان آبی کربن نگ توی این ج باترین ر کردم زی

 م یکی دیگه از این رنگ برام بخرهنگاهی انداختم یادم باشه به امیر بگ

 :آرام سرشو به سمتم برگردوند و گفت

 آرام_چی کارم داشتی؟

 جدی شدم چون احساس میکردم که آرام هم از اون فاز غمش بیرون اومده

 میخوام نقشرو برات توضیح بدم طوکنیه اما پایان خوشی داره_

 دستشو روی دستم گذاشت که خیلی خفیف لرزیدم

 خرش کنارتمآرام_تا آ 
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شدم یه چیزی ته مه های قلبم لرزید که زیادی بهش اهمیت  توی چشماش خیره 
ندادم بدون توجه به دستاش که روی دستم بودو داشت اذیتم میکرد شروع کردم 

 به توضیح دادن نقشه

 ...ببین آرام تو دیگه کم کم باید_

 (آرام)

 بابا من میخوام یه مراسم بزرگ ترتیب بدم_

 مناسبتی؟ بابا_به چه

 به مناسبت ازدواجم_

 خیلی پرویی...یعنی نظرمن برات مهم نیست؟_

سام ازدواج کنم پس _ شحالید که من قراره با آر شما اکن خیلی خو من که میدونم 
 جوابتون مثبته

 پدرم بهم نگاه کرد

 :آروم ادامه دادم

 ...آرسام میگه جهیزیه کزم ندارم چون خونه خودش تکمیله فقط_

 فقط چی؟_

 فقط میخواد زودتر زنش بشم_

 پوزخندی زد

 آرسام مغرور خودمونو میگی؟_

 اون مغروره اما برای من و جلوی من اینطوری نیست_

 :پدرم با لحن طعنه آمیزی گفت

 بله شما راست میگید_
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 پس مراسمو اینجا بگیرم یاخونه آرسام؟_

 همین جا بگیر_

 هم خودم دعوت میکنمخوبه پس من میرمو بهش خبر میدم همه مهمونهارو _

 :بلند شدمو با پوزخند ادامه دادم

 آرسام دنباله تاکر برای مراسم عروسی میگرده تاریخ روهم مشخص کردیم_

پدرم سیییرشیییو باک آورد و بهم نگاه کرد که من بدون اهمیت به نگاه غمگینش به 
ا باید سمت اتاقم رفتم چرا باید به چشمایی توجه کنم که مادرمو ازم گرفته بود چر 

با  بذارم واقعا حیفه  به کسیییی توجه کنم که پدرم نبود؟اسیییم پدر حیفه روش 
چیزهایی که آرسییام امروز برام تعریف کرد خیلی چیزها برام روشیین شیید اما فعال 

 نمیخوام هی  کدومو به روش بیارم

مراسییم عروسییی بهانه بود درواقع میخواسییتم با این بهانه یه مهمونی ترتیب بدمو 
مو دعوت کنم نمیدونم چه طوری پدرم مخالفت نکرد که این مهمونی آدمهای مه

مناسبتش جشن عروسیمونه در واقع اصال نمیدونستم آرسام دنباله تاکر گشته یا 
 نه اینو همین طوری گفتم ببینم می گه پس این مهمونیو چرا دارید میگیرید

از طریق اس گوشیییمو برداشییتمو برای آرسییام اس فرسییتادم قرار بود همه خبرها 
 دادن باشه تا کسی از ماجرا بویی نبره

 آرسام پدرم قبول کرد_

 چند دقیقه بعد صدای میسکال گوشیم بلند شد

 چیرو؟_

منظورم نقشیییه خودمه میگم تایید شییید فقط تو باید هفته آینده به جشییینی که _
 دعوت میشی بیایی

 میخوایی جشن بگیری؟_
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ی کردم میدونستم معنی این ایموجی به همراه شکلک آدم خسته ناخواسته خنده ا
 خسته چیه

 (ایهیم)ایموجی که ذوق کرده بود_

 چرا_

 وای دیونه شدم بذار چند دقیقه بعد بهت زنگ میزنم_

 نه امکان داره بابات حرفاتو بشنوه_

 میرم بیرون نگران نباش_

چند دقیقه نشستم که دیدم خبری نشد به خاطر همین سریع خودمو آماده کردمو 
نه زدم بیرون گوشیییمو در آوردمو به آرسییام زنگیدم دو بوق نخورده بود که از خو

 یکهو جواب داد بدون سالم علیک باز شروع کرد

 آرسام_هی  میفهمی داری چی کار میکنی؟

 پوفی کشیدم تو هنوز منو نشناختی آقا آرسام

 آره میفهمم بهم اعتماد داشته باش_

 آرسام_آخه توی مهمونی چه طوری میشه؟

 این فضارو ما میسازم...نگران نباش_

 !آرسام_ما؟

 اهیم...اکیپمون_

 آرسام_نکنه روی یاشار و امیر هم حساب کردی؟

 درسته_

 آرسام_روی یاشار که امیدی هست اما این امیر نه

 اتفاقا امیر به کارم میاد عینه خودم شیطونه_
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 آرسام_پوف خیلی خوب اکن کجایی؟

 ودم دور میزنمسوار ماشینم شدم دارم برای خ_

 آرسام_خیلی خب

 آرسام_

 آرسام_بله

 لطفا بهم اعتماد داشته باش شاید اون شب از اتفاقاتی که قراره بیفته تعجب کنی_

 آرسام_مگه میخوایی چی کار کنی؟

 یه کارایی...فعال خداحافی...راستی امیر و یاشار هم در جریان هستن؟_

 میخوایی اونا از کجا بدوننآرسام_واهلل من درجریان این نقشه تو نیستم 

 منظورم اتفاقاته بینمونه_

 آرسام_آها آره

 پس خوبه میتونم از اونا هم استفاده کنم_

 آرسام_دیوونه شدی؟همین اکن گفتی از اونهاهم استفاده میکنی

 نه منظورم یه چیز دیگه بود برای یه کار دیگه_

 آرسام_ آرام بگو میخوایی چی کار کنی؟

 به رستوران)...(دعوتیم خوبه؟ امشب از طرف تو_

 آرسام_خیلی پرویی

چاکر شییمام هسییتیم خب آقای خوش غیرت میخوایی سییه تا مرد گنده همراهم _
 باشنو من دست تو جیبم کنم؟

 آرسام_خیلی خب پس من به اون دوتا خبر میدم

 اوکی فعال بای گوگولی_
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 صدای عصبیش به گوشم خورد که خندم گرفت

 آرسام_خدافس

 (آرسام)

یعنی چه نقشه ای داره؟معلوم نیست میخواد چی کار کنه هرچی که باشه آمیخته 
 با دیوونه بازیه چون خودش طراحشه و امیر هم اجرا کنندش

............................ 

 ...دور میز هممون نشسته بودیم

 :امیر با شیطنت به آرام نگاه کرد و گفت

 همتین ضیافتی رو ترتیب دادین؟ امیر_آرام خانوم با ما چی کار دارید که

 آرام_شما آقا امیر هستید؟

 امیر_خب راسیتشو بخوایید نه...من داداشه دوقلوشم

 آرام_اومای گاد...ولی من با خودشون کار داشتم

 :امیرتک خنده ای کرد و گفت

 امیر_خب به من بگو منم عینه این جمالتتونو بهش میگم

 آرام_نوچ

 امیر_ای بابا

 نآرام_ای ماما

 باتعجب بهشون نگاه کردم

 امیر_دقیقا عینه این اتفاق بینه منو آرسام هم اتفاق افتاده

 آرام_خوبه پس من انتقامه آقا آرسامو ازتون گرفتم

 و چشمکی به امیر زد که امیر لبخند مردونه ای تحویلش داد
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 :آرام به سمته یاشار برگشت و گفت

 آرام_و حتما آقا یاشار هم شما هستید؟

 _ییییسیاشار

شار و آقا امیر  سول بازیها آقا یا سو سام هم گفتم من از این  آرام_ببینید من به آر
 خوشم نمیاد به خاطر همین به اسم خودتون صداتون میزنم

 چشم غره ای بهش رفتم که چشمک قشنگی بهم زد

 امیر_آی این دختره حرفه دله منو زد منم اینقدر از این جمالت سوسولی بدم میاد

 خوبه گروه خونیمون بهم میخوره آرام_پس

 امیر_وا مگه میخوایی چی کار کنی که گروه خونیمون باید بهم بخوره؟

 :آرام با شیطنت خاصی که باعث حرص خوردن من میشد گفت

 آرام_یه کارایی

 امیر_من فعال قصد انجام همتین کاراییو ندارم فعال میخوام ادامه تحصیل بدم

کردم که زد زیر خنده خجالتم نمی کشییه انگار نه انگار من پای امیرو از زیر میز لگد  
 نشستم

 آرام_شیطنت و تخس بازیتون و اضافه کنم منحرف بازیتون قابله ستایشه

 امیر_ممنون...ولی این حرفا روی من تاتیری نداره

سره بی  شم غره ای بهش رفتم...پ شمکی زد و منم چ صداش زدم که چ با حرص 
 ...حیا...جلوی خودم داشت با

پووووف منم دارم تیریپ غیرت برمیدارمااجدی جدی داره باورم میشیییه که آرام 
 قراه بشه زنم

 آرام_داشتم میگفتم...شما بهم بگید آرام منم به اسم کوچیکتون صداتون میزنم
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 ...یاشار_مشکلی نیست...میگم آرام خانوم این

 آرام_آی آی آقا پسر خانومشو حذف کن

 :یاشار خنده ای کرد و گفت

 یاشار_چشم

ست منو امیر  شما میگید چیه؟ منظورم اینه که از د شه ای که  شار_میگم این نق یا
 چی برمیاد؟

سری کارها بکنم که به کمکتون احتیاج دارم یه  شب مهمونی یه  آرام_من میخوام 
 سری شیطنت های کزم برای اجرای نقشه

 شیطنت؟_

 آرام_ایهیم

 امیر_او  جون من عاشقه شیطنتم

 :مکی به امیر زد و گفتآرام چش

 ...آرام_و اون شب وقت تخلیه انرژی هامونه ببینید اون شب منو امیر با هم

........... 

 امیر_بروووووو عجب نقشه ایه دختر خوشم اومد

 شما واقعا دیوونه اید_

 یاشار_به نظر منم دیوونگیه اما خب جواب میده تازه حالم میکنیم

 اش مطمئن باش میتونیمآرام_آرسام بهم اعتماد داشته ب

 دیوونه میگیرنت_

 آرام_محافظت از من وظیفه توهه و صدالبته افرادم نقشه از من و محافظت از تو

 مثال چه طوری میتونم ازتون مراقبت کنم؟_
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امیر_ببین مثال یکی خواسییت به آرام حمله کنه تو با کف گرگی میزنی لهش میکنی 
سوپرمنها ازهممون مراقبت میک نی یعنی در یک لحظه از چند نفر مراقبت عینه این 

 میکنی

 امیر دست از شوخی بردار میدونی قراره چه کاره خطرناکی بکنید؟_

 آرام_میدونیم

 امیر_و ماهم عشقه خطر

 آرام_یادمه گفتی تک دونه ها دیوونن درسته؟

 امیر_شماهم تک فرزندید؟

 آرام_یییییس

 امیر_خوشبختم

 آرام_پس توهم تکی درسته؟

 امیر_بازهم ییییس

آرام_دیوونه ها وقتی دیوونه بازی دربیارن میدونن که چه طوری جمعش کنن و 
منو امیر هم میتونیم فعال تو و یاشییار باید همه چیزو تحت کنترل داشییته باشییید 

 بقیشو بسپارید دسته منو امیر

 یاشار و امیرقپایه ایم

 نمیکنمخیلی خب منم پایم...ولی اگه گند بزنید من جمعش _

نت بشیییم  باش ولی چون قراره من ز یه من...نگران ن پا مه چی  له...ه آرام_قبو
 درنهایت باید خودت جمعش کنی

 :با حرص غریدم

 ...من اکن گفتم که_

 آرام_خب عزیزه من برای خودت گفتی دیگه
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 امیر_این روزا رو حرف زنا نباید حرف زد پس فقط بگو چشم

 :کردمو عصبی گفتمپوفی کشیدمو به هر سه تاشون نگاه  

 خیلی خب پایم_

 (آرام)

یا افرادی که بخوان این مهمونی رو بهم بزنن _ ها  کان داره جاسیییوس  ید ام ببین
وجود داشته باشه پس شهیار تو و گروهت ضلع غربی و سامان تو و افرادت جلوی 

 در

 شهیار_خانوم پس توی سالن؟

 اونارو خودم یه سری افراد میذارم_

 سامان_چشم خانوم

 میتونید برید سرکارتون_

بارفتنه افراد پدرم نفس راحتی کشیییدم امشییب شییب مهمونی بود و کلی هیجان 
ستن و این فقط به خاطره امنیتی بود که  سام هم بینه افرادها ه شتم افراده آر دا
آرسام تامین گرش بود چه بشه امنیتی که آقای ایندمون برامون مهیاش کنه کال از 

 چون تظمین کننده امنیتمون به عهده ارسام بودهفت دولت خیالم راحته 

 همین طور که داشتم به همه چی نظارت میکردم امیر به سمتم اومد

 امیر_آرام من ساعت چند بیام؟

شرو یه _ شار میاد بیا...فقط منو آرسام باهمیم البته لطفا نق ساعتی که یا تو همون 
 بار دیگه مرور و تمرین کنید تا گند نزنید

 شما دردنکنهامیر_دست 

 سرشما سالمت_

 امیر تک خنده ای کرد و رفت
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..................... 

 سالن پراز مهمون شده بود

پر از مهمونهایی که هی  کدومشیییون نمیدونسیییتن قراره چه اتفاقاتی بیفته و چه 
بالهایی سیییرشیییون بیاد از اول هم هدفم اینجا بود باید اینجا این کارو میکردیم 

 م بود و نامعلوم بود زنگ خوردبیسیمی که توی گوش

 امیر_دینگ دینگ امیر هستم

 وویی امیر دینگ دینگ چیه گوشمو کر کردی دیوونه_

 امیر_معذرت میخوام...خواستم بگم کیکا رسیدن

 به تعداد؟_

امیر_واهلل به تعداد بود اما من اکن دوتاشییو خوردم دوتا ازمهمونها جونه سییالم به 
 در میبرن

 :باحرص صداش زدم

 امیر_

 !!امیر_جانم...شوخی کردم به تعداده فکر کنم دویست و هشتاد تا باشه

 خوبه_

 امیر_دینگ دینگ تمام

 ...ای امیر

 پوووف

 بیخیال ولش کن

شم  سته بود از بیخالیش خو ش سام افتاد که بیخیال ن شمم به آر سالن چ داخله 
 ین بشراومده بود نه استرسی داشت نه چیزی کال ریلکیییییییییییییییس بود ا
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سته مبل بودو اون  ستش روی د شو روی هم انداخته بود و یه د خیلی با ابهت پا
 یکی روی پاهاش

 هیییییییییییییی

همون طور که نشییسییته بودمو موقعیت اطرافمو چک میکردم آرسییام با سییر بهم 
عالمت داد که منم تایید کردم به افرادم نگاه کردمو با سییر بهشییون اشییاره کردم 

 کردمبیسیممو روشن  

 امیر_

 امیر_جانم؟

 چرا اینطوری حرف میزنی؟_

 امیر_دهنم پره

 امیییییییر_

امیر_به جانه خودم کیکاش خیلی خوشیمزس میگم بیا از همونا اسیتفاده کنیم این 
 کیکارو بذار برای خودم

 وای امیر دیوونم کردی دلم میخواد آدمت کنم اما نمیتونم_

تر از تو نتونسیییت منو آدم کنه بگو چرا امیر_کال بیخیال آدم کردنه من شیییو گنده 
 زنگیدی

 وقتشه_

 امیر_او  جون خب زودتر بگو عزیزه من

 :یکهو آهنگ پیسایی)جنتلمن(توی گوشم پخش شد خنده ای کردمو گفتم

 امیر صداشو کم کن_

 امیر_باشه...اینو برای هیجان گذاشتم

 کاره خوبی کردی_
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 اونام تایید کردنو رفتن بیرون

صدای تیر دوم صدای تیر اول  شد منو آرسام لبخندی بزنیم  شم خورد باعث  به گو
 که به گوشمون رسید دیگه نوبته من بود همه با نگرانی داشتن بهم نگاه میکردن

 :گلومو صاف کردمو باصدای بلندی گفتم

 نگران چیزی نباشید همه چیز تحت کنترله...مانوروه_

شدن شون  شغوله کار سری تکون دادن و م شم  مهمونها هم  اما هنوز نگرانی تو چ
خیلی ها معلوم بود بلند شدمو به سمت آشپزخونه رفتم که یاشار هراسون ازجلوی 

 پدرم رد شد و به سمتم اومد

 یاشار_چندتا از بته ها تیر خوردن

 باتعجب نمایشی بهش نگاه کردم

 این که جزو نقشه نبود یاشار_

 یاشار_نمیدونم اما به شدت مجروب شدن

 :شپزخونه شد و گفتپدرم وارد آ 

شونو ببرید بیرون تا یکی ازمهمونا ندیده مگرنه امنیت خونه من _ صدا هم سرو بی 
 میره زیر سوال

 یاشار_چشم همین اکن

 با رفتنه یاشار با نگرانی به پدرم نگاه کردم

 یعنی کاره کیه بابا؟_

 :پدرم کالفه دستی توموهاش کشید و گفت

 نمیدونم_

.............................. 
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وقت شام شده بود همه دور میز نشسته بودن داشتن شام سرو میکردن به یکی از 
 خدمتکارها نگاه کردم وقت یکم شیطنت بود بذار یکم سر به سر آرسام هم بذاریم

به مهمونها سر میزدمو باهاشون حرف میزدم نزدیک آرسام شدم که خیلی نامعلوم 
 مقداری ماست کناره صندلیش ریختم

 آقای تهرانی چیزی کزم ندارید؟_

 :مثل همیشه جدی و خشک گفت

 آرسام_نه ممنون

 :به یکی از خدمتکارها اشاره کردمو گفتم

 از آقای تهرانی به خوبی پذیرایی کنید_

 خدمتکار_چشم خانوم

شار و امیر مرموزانه بهم نگاه  صله گرفتم که یا شیطانی مخفی زدم و ازش فا لبخند 
شار سری به نشونه تاسف و امیر با شیطنت  کردن که چشمکی بهشون زدم که یا

 ....به سمته آرسامه بیخیال برگشت که یکهو

صدای  سمته  شک به  شد با  صدای جیغ یکی از همون خدمتکارها بلند  که یکهو 
شابه  سر و روش نو سام هم از  سام و آر شتم دختره افتاده بود رو پای آر جیغ برگ

شتن به این  شوک دا صحنه نگاه میکردن پدرمو دیدم که با اخم میریخت همه با 
سمته دختره رفتمو از روی  شت خدمتکاره بیتاره رو نگاه میکرد به  شتناکی دا وح
پای آرسیام برش داشیتم دختره بیشیعور چه خوش خوشیانشیم هسیت روی پایه 

 !!!شوورم افتاده

 :با لحن توبیخ گری گفتم

 ام آقای تهرانیچرا حواستو جمع نمیکنی احمق من واقعا معذرت میخو_

آرسام دستاش روی پاهاش مشت کرد و باخشم بهم نگاه کرد میتونم قسم بخورم 
 :که فهمیده بود کاره خودمه با خشم بلندشد و به دختره نگاه کرد روبه پدرم گفت
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 آرسام_این خدمتکاره شما دارید؟دختره دست و پاچلفتی سرتا پامو به گند کشید

 پدرم سرشو پایین انداخته بود

 پدرم_معذرت میخوام آقای تهرانی...واقعا متاسفم

همون لحظه بود که یکهو یکی از خدمتکارها پاش لیز خورد و سیییینی که حاوی 
شد که امیر ریز ریز خندید  ستش افتاد و همش روی خودش خالی  شربت بود از د
پس اینم کاره امیر بوده همه متعجب به صیییحنه روبه رو خیره شیییده بودن که با 

صدای خنده بلنده امیر همه زدن زیر خنده و فقط پدر من بود که درحاله شنیدنه 
 حرص خوردن بود

بعد از خوردن و صرف شام داخل سالن نور افکنی شد و همه کمپ ها خاموش شد 
و دختر پسیییرها ریختن وسیییط چند دقیقه نگذشیییته بود که یکهو کلی تیله روی 

شد که همه مهمونها  شروع به جیغ زدن کردن وپشت سرهمه از طبقه باک ریخته 
سیییرش صیییدای ترکوندنه ترقه بینه مهمونا امیرو دیدم که پشیییت هر دختر یه 
شییکالتی)اسییم یه نوع ترقه(روشیین میکرد و پشییتش مینداخت که میترکید و اونام 
سیمم زنگ  شکی میخندیدااادیوانه ای بود برای خودش بی جیغ میزدنو امیر هم یوا

 خورد

 دارم کلی کیف میکنم امیر_میگم عجب نقشه ایه

 کجاشو دیدی هنوز اولشه_

پدرمو دیدم که با چشییمای گرد شییده داشییت به تیله هایی که از طبقه باک بر سییر 
 مهمونها ریخته میشد نگاه میکرد

 امیر بگو به بته ها از پنجره طبقه باک فرار کنن...بسه_

کنی و بهم   امیر_میگم میدونی چه قدر تیله س همه اینارو باید خودت جمعشیییون
 برشون گردوندی

 چه قدر سفارش داده بودی؟_
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 امیر_واهلل حولوحوشه ده هزار تیله سفارش داده بودم

 مگه من نگفته بودم صدهزارتا_

 امیر_واهلل دستور آرسام خان بود...گفت این همه کزم نیست

 با حرص دنباله آرسام گشتم حاک نقشه های منو خراب میکنی؟

و امیر و چند تا دیگه از بته ها شروع به پرتاپ کردن سیب همون لحظه بود که من
شخص نبود که  شدیم و بگم چون همه کمپ ها خاموش بود م سمت مهمونها  به 

 ماییم و کسی که مقصر بود معلوم نبود

شد پرتقالهارو به منطقه اعزام  سیبمون تموم  شار  شار از امیر به یا امیر_از امیر به یا
 کنید

 زدم زیر خنده امیر پشتم وایساد و به پشتم چسبیدبهش نگاه کردمو 

 امیر_من مواظبه پشته توام تو هم مواظبه پشت من باش

 :خنده ای کردمو گفتم

 اوکی_

یکی از آهنگهای جنی فلوپز توی گوشیییم پخش شییید که امیر بهم چشیییمکی زد و 
 همراهه هم مشغوله خرابکاری شدیم

 ییآقا جای شما خالییییییییییییییییییییییییی

سیب  شیطانی زدمو یک  سام خورد لبخند  شمم به آر شیطنت ها یکهو چ بین این 
سی که این  شم دنباله ک سرش با خ سمتش پرت کردم که خورد به  شتمو به  بردا
شو روی  شکوک شتم تخمه میفروختم نگاه م شت منو میگی دا کارو کرده بود میگ

یه  مه دادم که یکهو  به تخمه فروختنم ادا ما  قال خورد تو خودم حس کردم ا پرت
شیطون و  شمای  سام و با چ سرم از درد ناله ای کردمو به اطراف نگاه کردم که آر
قال بزنم  یه دونه پرت گاه کردم خواسیییتم  با حرص بهش ن لبخند معناداری دیدم 
ستاش  شیطونی دوتا پرتقال که تو د سام  سرش که دیدم هیتی برام نمونده آر تو
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شون داد با ترس بهش نگاه سمتم پرت   بودو بهم ن کردم که ابرویی باک انداختو به 
کرد یکی خورد توشییکمم و اون یکی هم محکم خورد به پیشییونیم از خشییم فوران 
سمتش پرت کردم که خورد به  شتمو محکم به  سیب از روی زمین بردا کردمو یه 
سمتش پرت کردم ولی خطا رفتو  شتمو به  صله یه دونه دیگه بردا شکمش و بالفا

 بهش نخورد

 ج زهرمار درد داشت؟بر_

با درد بهم نگاه کرد چشییماش سییر  شییده بودن وای چی شیید؟چرا این داره این 
 طوری میشه؟نکنه چیزیش شده باشه خدایی نکرده بیفته بمیره

 :با نگرانی به سمتش رفتمو گفتم

 چی شدی آرسام؟_

 :کناره میز بود و از درد خم شده بود دستمو روی شونش گذاشتمو گفتم

خوام حواسیییم نبود یعنی بودا ولی خب تالفی کارخودتو انجام دادم معذرت می_
 آرسام حالت خوبه یا داری فیلم میایی د یه چیزی بگو دقم دادی

سم نگاه کردم  شوک به لبا سام کرد کپ کردم کال رفتم تو  یه لحظه با کاری که آر
 که از صورتم تیکه های ژله و دسر افتاد روی زمین

زدم زیر خنده که با تعجب بهم نگاه کرد فکر کنم اکن  با دیدنه قیافه شییییطونش
ست فکر کرده بود  سرش خالی کنم خب بله در شو  شت غرش کنمو تالفی انتظار دا
یدم تو  با یه تفاوت بین اون خنده هام همون لحظه دسیییرو برداشیییتمو مال ما  ا

 صورتش

 بخور آقا آرسام_

سالن فرار میکردن  شد منو آرسام هردو یکهو جیغه مهمونهایی که از داخله  شتر  بی
شده بودن هر مهمونی که بیرون  سمت نگاه کردیم پس بته ها وارد عمل  به اون 
شربتی بیرون  میرفت یک کیک به سمتش پرتاپ میشد و با صورت کیکی یا لباس 
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میرفت این شییییطنت واقعا هزینه بردار بودااا ولی خب وقتی خدای پول کنارمه 
 دیگه بیخیال گرونی

 خخخخ

................. 

 اگه بفهمم کار کی بوده از گیتی ساقطش میکنم؟_

سالن پربود  شت راه میرفتو بدوبیراه میگفت نگاه کردم کف  به پدرم که با خشم دا
از تیله و سیییب و پرتقال و کیک منو آرسییام هردو با صییورتهای ژله ای نشییسییته 

 شسته بودنبودیمو امیر و یاشار هم همراه کیانا مظلومانه یه گوشه ن

 بابا_آبرو و حثیتم رفت

 میدونید چه آدمهای مهمی توی این مهمونی حضور داشتن؟_

 بابا_بدبخت شدم...بدبخت

ست لبخند پیروزمندانه ای زدیم که من  ش سام لبخند موزمارانه ای روی لباش ن آر
 بلند شدم

 من میرم صورتمو تمیز کنمو بخوابم_

 تره برگردیم خونهآرسامو بته هاهم بلند شدنو گفتنقمام به

 بابا_آرسام جان کاراتونو انجام دادین؟

 :آرسام پوزخندی زد و گفت

 آرسام_بله...دارم دنباله تاکر میگردم

 بابا_خیلی خب...خسته نباشی

 (آرسام)

شد نقشش به خوبی جواب داده بود یکی از افرادمون هم لو نرفته  واقعا باورم نمی
نه  که هزی بااین باشییین که من فراهمش کرده بودم  ید مدیون امنیتی  با ته  بود الب
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شت هرچند به نظره من دوازده  شو دا ش شت اما ارز ستمون گذا زیادی رو روی د
حاک نوبته امتیازات و  میلیونو نهصیید چیزی نیسییتاا آبرو و حثیت رسییتگار رفت

اعتبار شییرکت های رسییتگار بود از اینجا به بعدش نوبته وارد شییدنه منو شییرکتمو 
 کارکنانانم بود

اما امشییب بهم خوش گذشییت شیییطنتهای نه سییاله پیشییو توی این مهمونی تکرار 
کرده بودم به امیر که خسته روی کاناپه افتاده بود و به خواب رفته بود نگاه کردم 

سمتم پرت کرد که خدا ب سرهم به  شت  شش تا پرتقال پ گم چی کارش کنه فقط 
 !کال مخم جابه جا شد اکن هم کپه مرگشو گذاشته و خوابیده

 (آرام)

 اه بس کن آرسام دیگه من که خودم نمیتونم تنها برم_

 آرسام_من کار دارم نمیتونم باهات بیامو لباس عروس بخرم

 یعنی نمیایی؟_

 ..احتیاجی به من نیستآرسام_نه خودت برو.

لیوانه آبو برداشیتم و به سیمتش رفتم و به خاطر اینکه نقشیم لو نره لیوانو به لبام 
نزدیک کردم که مثال میخوام آب بخورم مشیییکوک بهم نگاه کرد که همون لحظه 
پاشیدم تو صورتش با بهت بهم نگاه کرد کم کم صورتش کبود شد اوه اوه اوه این 

غلطی کردم اما خودمو نباختم ابرویی باشییییطنت باک  موقعهاس که میگن عجب
 :انداختمو گفتم

 که گفتی نمیام آره؟_

 با حرص بلند شد و پارچ آب و برداشت با ترس بهش نگاه کردم

 می...می خوایی...چی...چی کار کنی؟_

 پوزخند شیطانی زد و جلو اومد هولم داد که خوردم به دیوار

 آرسام_که منو خیس میکنی آره؟
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 اون اون زیاده آرسام ماله من فقط یه لیوان بود_

پوزخندی زد چشمم به یه سری برگه افتاد آروم دستمو به سمتشون بردم تا نفهمه 
سرم یکمیش  شتم روی  سرم برگه هارو گذا ست بریزه روی  شتم که تاخوا برش دا
شالم که جیغ خفیفی کشیدم آرسام با بهت به برگه های توی دستم نگاه  رفت تو 

با دیدنه برگه ها فاتحه خودمو خوندمو خودمو زنده زنده چال کرده فرض  کرد
 کردم

........................ 

آییییییییییییییییییییییی الهی خیر از جوونیت نبینی...ای الهی بمیری بیام سر _
قبرت پارتی بگیرم...ای الهی خشیییتکت پاره بشیییه دارو ندارت بیفته بیرون... ای 

 ...الهی

 با لحن کالفه ای به حرف اومدآرسام 

 آرسام_میشه نفرینهاتو توی دلت بکنی...سرم رفت

 آرسام به خدا خسته شدم بیا بقیشو خودت بنویس_

 آرسام_بیخود زود تمومش میکنی همین که گفتم

 بابا من از کجا باید میدونستم این برگه ها مهمن آخه؟_

 میکردیآرسام_باید وقتی اون کارو میکردی به عواقبشم فکر 

 شالم خیس شده آرسام_

 آرسام_من چیکار کنم؟

 ...تورو نمیدونم ولی من که نمیتونم با اینا بیرون بی_

سرش پایین بود و توی  سام  شتم آر سرم بردا شالمو از  سرم زد و  یکهو فکری به 
 :همون حالت گفت

 آرسام_سرت کن اکن یکی میاد تو



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

130 

 

 ابرویی باک انداختم

چه...شییالم خیسییه...درضییمن طویله که نیسییت...اتاقه خب چی کار کنم به من _
 رئیسه هرکی بخواد در میزنه بعد میاد تو

 آرسام_یه دور ازجونی چیزی بگی بد نیست ها

 خیلی خب دور ازجونه من...اما تو نه_

 :یکهو چپ چپ نگام کرد که بی خیال نگاهش کالفه گفتم

خوام چی کار خودم میرفتمو اه لعنت به این اومدنه من...آخه تو برج زهرمارو می_
خالص...وااااای راسیییتی آرسیییام فردا جشییینه اون وقت من هنوز لباس عروس 

 ...نخریدم...تو اینجایی...من...من

ست دیگه به من  سام_همه چیز تحت کنترلمه آرام اینقدر غر نزن در رابطه با لبا آر
 مربوط نیست تمومشون کن بعد برو خریدتو بکن

 :آروم گفتم

 عنتت کنهای خدا ل_

 آرسام_شنیدم

 خب منم طوری گفتم که تو بشنوی آقای خنگ_

شد با دیدنم باتعجب بهم نگاه کرد من توی پارتی  شد و امیر وارد اتاق  در اتاق باز 
ها و مهمونی ها شیییال نمینداختم و تعجبه اکن امیر به خاطر دیدنه موهای من 

اقه آرسییام شییالمو از سییرم نبود تعجبش به خاطر این بود که چرا من اینجا توی ات
 برداشتم؟

 امیر_تو...تو

 :آرسام بلند شد و به سمتم اومد شالمو برداشت و انداخت رو سرمو آروم گفت
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آرسام_بته حرف گوش نکن تخس...یه سری خر توی این شرکت هست که بدونه 
 در زدن میان تو من که گفتم

 امیر_آقا آرسام دارم میشنوم

 میگم که تو بشنویآرسام_خب منم طوری دارم 

جا  گاه کردیم که خودش از جوابی که داده بود  جب بهش ن با تع یکهو منو امیر 
خورد امیر با یه لبخند معنی داری بهم نگاه کرد که چشییمکی بهش زدم خوبه پس 

 داره کم کم راه می افته

 :آرسام برای عوض کردن جو با حرص گفت

 ارسام_شالت

 به حرف اومد بهش نگاه کردم که همون لحظه امیر 

 امیر_ایم میگم بهتره من برم شما راحت باشید

 :امیر خواست بره که آرسام سریع گفت

شده بود  شالش خیس  سام_هویی منحرف قبل از رفتن بهتره بدونی این خانوم  آر
برش داشیییت و...دقیقا نمیدونم برای چی برش داشیییت ولی برش داشیییت چون 

 ...شالش خیس بود و این به من

شدنش نگاه میکردیم  یکهو آرسام ست پاچه  شتیم با تعجب به د به منو امیر که دا
نگاه کرد منو امیر بهم نگاهی کردیمو همزمان زدیم زیر خنده و مثل همیشیییه برج 

 زهرمار با یه چشم غره هردومونو خفه کرد

..................... 

 با ناراحتی به آرسام نگاه کردم

 لباس عروس من لباسه عروس ندارم...عروسه بدون_

 یکهو با خشم بهش نگاه کردم بلند شدمو به سمتش رفتم
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 من فردا لخت برم آره؟_

 یک لحظه احساس کردم دستاش مشت شدن

 آرسام_خفه شو

 :از کوره در رفتمو داد زدم

خفه شیییم؟لعنتی این برگه ها اونقدر زیاد بودن که تااکن طول برد اکن همه جا _
 بستس می فهمی یانه

 م روی میزو داد زدمیکی محکم زد

 و اینا همش تقصیر توهه_

با خشییم بهم نگاه کرد مثل من بلند شیید و دسییتش باک رفت که بزنه که پوزخندی 
 زدم

 پس توهم دست بزن داری_

 :آرسام با حرص گفت

 آرسام_خفه شو

 :مشتی به بازوش زدمو گفتم

 برات متاسفم_

 دستش رفت روی بازوهام و محکم بازوهامو گرفت

 ن دست بزن ندارم...میخواستم کمپو خاموش کنم که بریمآرسام_م

 با تعجب بهش نگاه کردم

 چی؟_

 آرسام_میرسونمت خونه

 پس لباسم چی؟_
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 آرسام_فکری براش میکنیم

 چی چی رو فکری میکنی؟فردا مراسمه میفهمی؟_

 آرسام_ببین گفتم فکری براش میکنیم من کارامو بلدم به انتظار تو که ننشستم

 ناراحتی گوشه دیوار سر خوردم پایینبا 

اولین ازدواجم...بدون هیتگونه حس و عالقه...بدون لباسییی که همیشییه آرزوم _
 ...بود بپوشمش...بدونه دیدنه خونم...بدون داشتن هیجان خرید جهیزیه...هیتی

شاءاهلل با مردی که قراره ازدواج کنی  سوریه ای سام_آرام...یادت نره ازدواجمون  آر
 ن آرزوهاتو برآورده میکنههمه ای

 من به هی  مردی اعتماد ندارمو هی  کس لیاقت داشتن منو نداره_

سر  شمم  شه چ شک از گو صورتش زل زدم نمیدونم چرا یه قطره ا شدمو تو  بلند 
 خورد که متوجه مشت شدن دستای آرسام شدم

 من...من...اکن رفتم خونه چه جوابی به بابام بدم که لباس عروس نخریدیم_

 :بینیمو باک کشیدمو با مظلومیت گفتم

 حتی حلقه هم نخریدیم_

 آرسام_بهتره که راه بیفتیم

یکهو حرص تمام وجودمو فرا گرفت وقتی این اینقدر بیخیاله پس من چرا بیخیال 
 نباشم چرا این همه دارم حرص میخورم؟

......................... 

ستای خدمتکارم بود شوک به چیزی که توی د صال امکان  با  نگاه کردم نه نه این ا
 نداره

 تو...تو...اکن گفتی اینو...اینو کی فرستاده؟_

 خدمتکار_خب آقای تهرانی فرستادن گفتن که شما اینو تو ماشین جا گذاشتین
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خدمتکار جعبرو روی تخت گذاشیییت و با اجازه ای گفت و بیرون رفت باقدمهای 
با دیدنه لباس عروس سییفید اشییکام لرزون به سییمت جعبه رفتم درشییو باز کردمو 

 ...سرازیر شدن...ولی آخه چه جوری ممکنه؟اون که

شنگی که توی  شم از اون لباس ق ستم چ شد نمیتون شیم بلند  سکال گو صدای می
جعبه بود بگیرم لباسی که هر دختری آرزوی پوشیدنشو داشت با فکر اینکه امکان 

سمته گوشیم رفتمو بادست شه به  ای لرزون مسیجمو بازش کردم داره که آرسام با
اشکامو پاک کردم تا بتونم جمالتشو بخونم درست حدس زده بودم ازطرف آرسام 

 بود

میدونستم عرضه خریده لباسه عروسم نداری و نباید به انتظار تو نشست همتین "
روزی رو پیشییبینی می کردم به خاطر همین از قبل خودم تهیش کردم برای حلقه 

ریدمش ولی پیشیییه خودمه همه چی مرتبه فردا سیییاعت نه هاهم نگران نباش خ
 "وقت آرایشگاته خودم میام دنبالت

گوشیییمو روی تخت گذاشییتم ناخواسییته بینه ریزش اشییکام لبخند محوی زدم من 
ساده  شتن یه رفیق  ست دا ست دارم نمیدونم اما از حس دو سامو از ته دلم دو آر

 خیلی فراتره دقیقا چیزی مافوق و ضد اون

............................... 

 :خواب آلود با چشمای بسته گفتم

 آقایی نکن بذار بخوابم بابا دیشب کلی گریه کردم بذار کپه مرگمو بذارم دیگه اه_

یکهو چشیییمییامو بییه شییییدت بییاز کردم من کی شیییوهر کردمو خودم خبر 
سرمو باک گرفتم موهامو که تو صورتم اومده بودن کنار زدم  شتم؟؟؟ااااا یا خوده ندا

شتم بهش فکر  شب همش دا سته دی خدا این برج زهرمار اینجا چی کار میکنه؟در
شمام تا آخر  سام چ شه با دیدنه آر میکردم اما اکن چه طور ممکنه توی اتاق من با
حد ممکن گرد شیییده بود چشیییماش داشیییت میخندیدن ولی اخم کمرنگی روی 

 ..بخند...دور دوره توههصورتش بود که به جذابیتش بیشتر می افزود آره بخند.
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با حرص بهش نگاه کردم یعنی اکن داشت منو مسخره میکرد؟اییی من حالی از تو 
 زگیل بگیرم خودت به خودت حز کنی

 آرسام_نمیخوایی بلند شی؟خیر سرت وقت آرایشگاه داری

 ولی وایسا جانه من یه سوال ازش بپرسم ببینم چه طوری جوابمو میده

 کار میکنی؟تو اکن اینجا چی  _

 چشم غره ای بهم رفت

آرسام_فکر کردم خانوم از ساعت هفت صبح بیدار میشن نگو میخوان تا لنگه ظهر 
بالت حدس زدم که خواب مونده  یام دن بخوابن هرچی منتظرموندم زنگ نزدی ب
شیت که جواب ندادی  شی به خاطر همین خودم اومدم دنبالت زنگ زدم به گو با

تکارتون درو باز کرد و پدرت منو دعوت کرد داخل منم زنگ خونتونو زدم که خدم
 از سر ناچاری قبول کردم وقتی اومدم تو پدرت ازم خواست خودم بیام بیدارت کنم

 وبالحن مسخره ای ادامه داد

 آرسام_و مسلما سوپرایزت کنم

 منو میدیدی داشتم حرص میخوردم یه جاهاییم داشت بدجوری میسوخت

سییوپرایز میکنی اونم تو همتین روزی یکم رعایت قلبمو وایی عشییقم چه قدر منو _
 بکن مگه نمیدونی باتری خوره عزیزم

 وبعد با لحن آرومی ادامه دادم

 پسره یرقانی_

 :آرسام با حرص گفت

 آرسام_میدونی یرقان چیه که هی به من نسبتش میدی؟

اوه اوه اوه شیییطنت سییرکار خانوم آرام رسییتگار وارد میشییود با شیییطنت خاصییی 
 :ابرویی باک انداختمو گفتم
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شتم تجربیه عزیزم...یرقان به تجزیه گلبول های قرمز خون میگن که _ سالمتی ر نا
شه باعث زردی یاهمون بیماری  صفرا ر  میده و وقتی وارد خون می سه  درون کی

 یرقان میشه

 ...وبا تخسی ادامه دادم

 بهت نسبت دادموباعث رنگی شدن مدفوع میشه...میبینی چه قدر اسم بزرگیرو _

شد بوی  شت به قرمزی میزد لبخند حرص داری زدم اوخی دلم خنک  شم دا از خ
 سوختنی داره میاد فکر میکنم داره یه جاهاییش میسوزه

 خخخخخخخخ

 آرسام_مطمئن باش از این حرفی که زدی پشیمون میشی

 اکنشم پشیمونم چون میدونم همتین اطالعاتی که در اختیارت گذاشتمو نمیتونی_
ازشون استفاده کنی حتی نفهمیدی آق مهندس حاکم گمشو بیرون خودمو خوشگل 

 کنم بریم آرایشگاه

سریع به زیر پتو رفتم  شدمو  سر   سم  شم که با دیدنه لبا پتورو کنار زدم تا بلند 
شیطنته برق میزد  شدت هیزی منظورم همون  شتن از  شمایی که دا بهش که با چ

 نگاه کردم

 چشاتو درویش کن و گمشو برو بیرونمردک چشم چرون اون _

شده بهش نگاه کردم عطرش چه قدر  شمای گرد  شد باترس و چ سام روم خم  آر
 :خوش بو بود دستشو دراز کرد تا نمیدونم یه چیزی برداره که همزمان گفت

 آرسام_مراقبه حرف زدنت باش خانوم ریزه

 وی صورتمواین حرفش همزمان شد با ریختنه آب توی لیوانه باکی تختم ت

 :پوزخندی زد و گفت

 آرسام_فقط سریعتر من زیاد معطل نمیمونم
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 بابیرون رفتنش از خشم فوران کردم من یه حالی ازتو بگیرم

 یکهو باتمام حرصم جیغ زدم

 پسره یرقیییییییییییییییییییییییییییییییییییان_

..................... 

 ای بابا...تموم نشد؟_

 بیستم بود پرسیدی سرمونو بردی بابا آخه عروسم اینقدر وراجکیانا_وای این بار 

 اوک من از تو نپرسیدمو از این دختره پرسیدم_

 کیانا_خب منم میشنوم دیگه رو مخه منم میری دیگه احمق جان

 خواستم جوابشو بدم که موبایلم زنگ خورد

 کیانا گور به گور شده ببین کیه؟_

به سییمته گوشیییم رفت که با دیدنه شییماره و کیانا چپ چپ نگام کرد و بلند شیید 
اسمی که روش افتاده بود چشماش درخشید میتونستم حدس بزنم کیه میرغضب 

 جونو روحه آرسام بود خودتون حدس بزنید کیه

 باشیطونی بهش نگاه کردم کیانا رنگ چشماش و حالت صورتش تغکر کرد

 کیانا_آقا امیره

 من که نمیتونم جوابشو بدم خب باشه...جوابشو بده ببین چی میگه_

 کیانا_وا من چرا جواب بدم؟به تو زنگ زده

بزن روی اسییپیکر جوابشییو بده و بگو که من زیر دسییت این آرایشییگرم اینطوری _
 باهاش حرف میزنم

 :کیانا زد روی اسپیکر و با لپای سر  شده گفت

 کیانا_الو آقا امیر
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 یخوام فکر کنم اشتباه گرفتمامیر_وا من فکر کردم شماره آرامو گرفتم معذرت م

ستش گیره  کیانا_نه نه قطع نکنید درست گرفتید من کیانام این خطه آرامه ولی د
 !!!!یعنی زیر این دخترس داره بهش میرسه و نمیتونه جوابتونو بده

صدای متعجب امیر باعث  شتیم  سمت کیانا برگ شگره با تعجب به  یکهو منو آرای
 خندم شد

 امیر_یعنی چی؟

 :از شدت حرص و خجالت سر  شده بود و بالحن حرصی گفتکیانا 

 ...کیانا_منظورم اینه که

 :یکهو کیانا با صدای خشمگینی گفت

 کیانا_اه کار داره جناب...چرا زنگ زدین؟

امیر_وا خب چرا عصییبانی میشییید حتما کار داشییتم بهش زنگیدم دیگه گفتم بهش 
ساقدوش  بگم که اکن از یه دعوای بزرگ بیرون اومدم همه شن  شتن ب ست دا دو

این دوتا... با کلی پولو رشوه همرو دک کردیمو رفتن اکن منو یاشار ساقدوششونیم 
و دوسییت دارید که شییمام همراهه ما بشییید سییاقدوش؟منظورم منظورم اینه که 

 دوست دارین ساقدوش آرام و آرسام بشید؟یانه؟

 کیانا لبخند محوی زد

 ه اسمش پانیذه هم میاییم قبولهکیانا_منو یکی از دوستای آرام ک

شکی  شلوار م امیر_اوکی مادمازل ولی کیانا خانوم کراواته ما قرمزه همراهه کت و 
و لباس سفید کامال ست یعنی از باک تا پایینمون باهم سته و عرضم به حضورتون 
که طبقه گفته فیلم بردار باید ساقدوش ها لباساشون باهم ست باشه...لباس شما 

 ه؟چه رنگی

 کیانا_خب راسیتشو بخوایید قرمزه

 ...امیر_اومای شانس وری گود فقط
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 میشه اینقدر حرف نزنید_

ستی یه چیزی  امیر_ا آرام توهم هستی؟چرا په حرفی نزدی ذلیل مرده هان؟آها را
 آرسام راه افتاده بیاد دنبالت

طول وای بهش بگو نیاد من فعال کار دارم اون نمیتونه صییبر بکنه میترسییم کارم _
 بکشه و خودش تنها بره اون یه قیزمیتیه برای خودش

 امیر زد زیر خنده

 امیر_آرسام عروستون میگه نری دنبالش بشین تخمتو بخور

 یکهو صدای حرصی آرسام به گوشم خورد

 آرسام_کر نیستم خودم شنیدم

 :با خجالت گفتم

 در واقع خب منظورم این بود که فعال نیاد_

 !!خفنی دادم اول زندگیاوف خدایا عجب سوتی 

................ 

 بادیدنه خودم توی آیینه لبخندی زدم

یا بهتر بگم حییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییز کردم بله کال اعتماد به 
سقفیم برای خودم آرایشو طرب موهام خیلی خوشگلم کرده بودن البته هرچند من 

خصییوص لباسییم یه لباسییه دکلته  خودم خوشییگل بودم خوشییگلتر شییده بودم به
خوشییگل واقعا سییلیقش حرف نداشییت لبخند محوی زدمو با کمک کیانا شیینلمو 

 پوشیدمو به سمته در خروجی که آرسام رسیده بود رفتم

شکی  سفید و کراوات م شکی و لباس مردونه  شلوار م با دیدنش توی اون کت و 
شده بود چه شتیپ  سم بند اومد خدایا چه قدر جذاب و خو قدر ابهت...چه قدر  نف

سام هم  ستم حس کنم که آر سیده میتون شرف چه قدرم به خودش ر جذبه نیگا بی
 بهم خیره شده اما..و
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شدم خدایا چی  شین  سوار ما ستم داد درو برام باز کرد و  سته گلو به د سام د آر
سام  سوری نبود؟اآر شد و اکن این ازدواج یه ازدواج  سام ماله خودم می شد آر می

 شد و عصبی پوفی کشید سوار ماشین

 :لبخندی زدمو گفتم

 نمیخوایی چیزی بگی؟_

 :بهم نگاهی کرد و گفت

 آرسام_مثال چی بگم؟

 :با صدایی که سعی میکردم نلرزه گفتم

 خب مثال بگو چه قدر خوشگل شدی حداقل تظاهر کن که خوشت اومده_

 ...آرسام_آرام من

 ت میخوام...بیخیالمیدونم میدونم آرسام...نمیخواد چیزی بگی...معذر _

 آرسام_میخواستم بگم خوشگل شدی

به سییمتش برگشییتم که سییرشییو پایین انداخته بود ناراحتی...عجز...کالفگی و 
نمیدونم یه کم نیازو توی چشییماش میخوندم اما خب داشییتم اشییتباه میخوندم 
سناء بود  ست سامو نیاز؟هرچند مرد بود اما فکر کنم اون از این قاعده نیاز میاز م آر

 باید یه کالس خوندن چشم برم این طوری نمیشه

 با به یاد آوردنه حرفش یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید که به سمتم برگشت

آرسییام_صییدبار گفتم جلوی من اشییک نریز لعنتی چرا نمیفهمی؟آرام قرارمون این 
 نبود

 مگه من چی کار کردم آرسام؟_

 آرسام با حرص سرعتشو زیاد کرد

 خوشگل شدی البته بودی ولی بیشتر شدیآرسام تو هم _
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 :بهم نگاهی انداخت با لحن آروم گفت

 آرسام_تو هم ناز شدی خانوم کوچولو

ست از یه کلمه  شتم خانوم کوچولو؟نمیتون سمته پنجره برگ به زور لبخندی زدم به 
شه؟وای خدایا تحملش واقعا برام  ساتی تر ب سا ستفاده کنه حداقل یکم اح دیگه ا

 ورم نمیشه دارم چه غلطی میکنمسخته هنوز با

...................... 

شما را به عقده دائم _ سرکار خانوم آرام رستگار فرزند آرتان رستگار آیا بنده وکیلم 
سفر حج  سکه طال و یک  صد  سام تهرانی فرزنده آرمان تهرانی با مهریه پون آقای آر

 عمره و دویست شاخه گل رز دربیاورم؟

 مشقاشو بنویسهآتاناز_عروس رفته 

 با حرص به اتاناز گوربه گور شده نگاه کردم

 برای بار دوم میپرسم عروس خانوم آیا بنده وکیلم؟_

 امیر چیزی تو گوشه کیانا گفت که باعث شد چشماش برقی بزنه

 :کیانا بلند گفت

 کیانا_عروس رفته بتشو بذاد

شید تا از خندش جلو گیری کنه منو میگی ستی به لباش ک سام د سر   آر از حرص 
شیییده بودم حاک اینا فکر میکردن من خجالت کشییییدم نمیدونن من کال خجالت 

 مجالت سرم نمیشه فقط دارم حرص میخورم میفهمی حرص

 برای بار سوم میپرسم...آیا بنده وکیلم؟_

 کیانا_عروس زیر لفظی میخواد
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ل خواسیییتم توی دلم فحشیییش بدم که یکهو یاده یه چیزی افتادم ایول آ  من حا
شه و من هم بهش میخندم او  جون  ضایه می کردم اکن این زیر لفظی نخریده و 

 چه حالی کنم من

سام نگاه کردم که لبخند محوی زد به یکی از  شیطونی به آر با ابروهای باک رفته و 
شت جلو اومدو  سری تکون داد و بعد از چند تانیه برگ شاره کرد که اونم  آدماش ا

ی دره سرویس طالرو باز کرد آرسام هم با سر بهش اشاره مقابلمون با احترام خاص
 :کردو گفت

 آرسام_اینم از زیر لفظی

 یعنی قشنگ یه جاهاییم از شدت سوختگی کال ته گرفته بود

 برای بار آخر میپرسم...آیا بنده وکیلم؟_

ستم  سی که کنار د ستم به ک شمامو برای یه لحظه کوتاه ب خب حاک نوبته منه چ
 داشتم اما به تصمیم احمقانه ای که گرفته بودم یکم نهبود اطمینان 

حت زندگی  مدت را یه  قل  حدا یدادم  ید جواب م با جا زدن نبود  ولی اکن وقت 
 میکنمو نفس میکشم بعد می افتم دنبال کارای رفتنم

چشمامو باز کردمو به سمت آرسام برگشتم که دیدم منتظر با یه نمه اخم داره بهم 
تو چشییماش چی دیدم که باعث شیید ته دلم یکم ضییعف بکنه  نگاه میکنه نمیدونم

شار دادم با لحن آرومو خانومانه  سترس انگشت دستمو یکم ف شدت ا درحالیکه از 
 :ای که نمیدونم یکهو از کجا سبز شد گفتم

 با اجازه پدرم و روب مادرم بلیییه_

 همه دست زدنو پسرهاهم سوت زدن

شتم که دیدم داره ب سام برگ سمته آر هم نگاه میکنه نگامو ازش گرفتم با گفتنه به 
ضا گرفتن نفس  صد ام سی سام نزدیک  ضا کردن دفتری که ازمنو آر سامو ام بله آر

 راحتی کشیدم هرچی امضا میکردی مگه تموم میشد
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ستش  ستای لرزون د شتمو با د سامو بردا شد حلقه آر ست کردن حلقه ها  وقت د
رفته بود و حلقرو دسییتم میکرد کردم که اونم حلقمو دسییتم کرد وقتی دسییتامو گ

حسه شیرینی به تمامه وجودم سرازیر میشد سرشو باک آورد کالفه بهم نگاه کرد و 
 عصبی چشماشو ازم گرفت

 به انگشت عسلیش نگاه کردم آروم لبامو بردم جلو از چشمام شیطنت میبارید

 :آرسام آروم گفت

 آرسام_گاز بگیری بیتارت میکنم

سته نفله گاز محکمی ازش گرفتم   ست د شو ب شما شو پایین انداخت و چ سر که 
 شدشو از دهنم بیرون اوردم

 :با لبخند حرص داری گفتم

 خیلی مزه داد_

انگشییت عسییلیمو داخله دهنش کردم که بدون هی  حسییی یه کوچولو ملق زد و 
 ولش کرد

 ...همین

نییه گییازی نییه انییتییقییامییی نییه چیییییزیاااااآخییه اییین شییییوهییره کییه مییا 
 یییییییییییییییییکردیم؟هییییییییییی

پوزخندی بهش زدم که از چشییمش پنهون نموند بته ها دسییتمو کشیییدنو رفتیم 
 وسط بترکونیم

.................................. 

به مرده روبه روم که با زور بلند شده بود تا یکم باهام برقصه نگاه کردم دستی که 
 :روی شونش بود و آروم فشار دادمو گفتم

 یه چیزی بگم؟ آرسام میشه_
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 :با اخم منتظر بهم نگاه کرد سرمو پایین انداختمو آروم گفتم

 میتونستی کاری کنی که امشب حداقل بهم خوش بگذره_

 آرسام_مثال چی کار کنم؟

 سرمو باک اوردم که فشار خفیفی به کمرم داد

 آرسام_دفعه دیگه با دیدنه اشکی بودن چشمات تضمین نمیکنم که سالم بمونن

 روی اشکی شدنشون حساسی؟چرا _

 آرسام_من بایه دختر تخس ازدواج کردم نه دختری که اکن روبه رومه

 :با تخسی گفتم

 یه تخسی من بشم که خودت حز کنی_

سابی تمرین  صیرو که ح نرم نرم با آهنگ در حاله تکون دادنه خودمون بودیمو رق
 کرده بودیمو در حاله اجراش بودیم

 عشقم عزیزه جونم

 مهربونمای عشق 

 تو آغوشت بگیرم

 میخوام پیشت بمونم

 دستاتو مهربون کن

 چشماتو آسمون کن

 پر میکشم تو چشمات

 از عشق برات میخونم

 اگه چشماتو نبینم میمیرم

 اگه دستاتو نگیرم دلگیرم
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 اگه پیشم بمونی من آروم میگیرم

 اگه موهاتو ببینم من تو باد

 اگه قلبت بگه منو میخواد

 اشکی نمیاد دیگه از چشمای من

.................................... 

سام رفتم بغلش بوی مادرو  شه دایه آر شده بود توی آغو شمام جمع  شک تو چ ا
 میداد بویی که من ازش محروم بودم ازهمون بتگی

 دایه آرسام_ایشاءاهلل خوشبخت بشید گریه نکن عزیزکم آرسام دخترمو اذیت نکنیا

 :و گفت آرسام سر دایه رو بوس کرد

 آرسام_چشم شما نگران نباشید

شم  شد و نزدیک گو سام اخمی کرد آروم خم  سمتمون اومد که آر سام به  پدر آر
 :گفت

 آرسام_فقط دست میدی حق نداری بغلش کنی

با تعجب بهش نگاه کردم این داشت چی میگفت؟امیدونستم که از باباش خوشش 
 نمیاد اما نمیدونستم تا این حد

 بشید پدرآرسام_خوشبخت

شار داد که باور  ستمو ف ست بغلم کنه که چنان م  د ست دادم که خوا باهاش د
 !کنید به سرفه کردن افتادم ناکس یهویی این کارو کرد آب دهنم پرید تو گلوم

 پدر آرسام با تعجب بهم نگاه میکرد

 پدرش_چی شد دخترم؟حالت خوبه؟

 آرسام_چیزی نشده...فقط سرفش گرفته
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 ر  بیام روی جنازت کمرمو تکون بدمو برقصم مردک بیشعورای بری زیر هیجده چ

چپ چپ به آرسیییام نگاه کردم که اخمی حوالم کرد نگا طلبکارم شیییدیم بیخیال 
اعصاب مصاب نداره میزنه لهم میکنه بعد باید بیان با کاردک جمعم کنن واک از این 

 هیتی بعید نیست

 عمو بشمامیر_داداش زیاد فعالیت نکنیا من نمیخوام فعال 

 خفه شو امیر_

 امیر_از من گفتن بود و از تو نشنیدن

 :امیر بهم چشمکی زد و ادامه داد

 امیر_امشب هم آتیش بسوزون باشه

 آرسام_امیییییییییییییییر

 :امیر ازمون فاصله گرفت و گفت

 امیر_آرام تو رو خدا امشب یه حالی ازش بگیر

خندم گرفت این امیر قسم داد آرسام با حرص بهش نگاه کرد که بادیدنه صورتش 
 باید یه اتیشی حتما بسوزونم

................................ 

شون بود  سته گلمو از پنجره بیرون بردم عروس ک با ذوق پنجره رو پایین دادمو د
سهند که پشت فرمون بود چشمکی  دیگه ماشین پسردایی هام کنارمون بودن به 

 زدم

 زی برامسهند_میتونی دسته گلتو بندا

 نه...دلم نمیاد_

 سهند خنده ای کرد که منم لبخند نازی بهش زدم

 سهندی مواظب جلوت باش دوست ندارم از دستت بدم عشقم_
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 آرسام با تعجب بهم نگاه کرد

 :سهند مثل این هندی ها گفت

ستان تو  ستانت نمیروم همواره در د سهند_اوه مای کو من بدونه تو هی  گاه از د
 فسمباقی میمانم ن

 زدم زیر خنده که بهم چشمکی زد

 آرسام_شیشه رو بده باک

 آرسام ضد حال نشو دیگه_

 آرسام_عقال شنلتو بپوش اونو نخریدم تا بندازیش روی صندلی عقب

 !بهش نگاه کردم یعنی این اکن غیرتی شده بود؟

 :با صدای آرومی ادامه داد

 ارسام_سرما میخوری

شنیدنه این حرفش انگاری آب یخ ست  با  ش شد پوزخندی روی لبام ن روم خالی 
پس غیرتی نشییده بود پنجره رو باک دادم تموم شیید شییبی که هزاران آرزو براش 

 ...داشتم نابود شد به همین راحتی

...................... 

شمام  شک تو چ سقوط کردم ا سم نگاه کردم روی تختم  شتمو به لبا چاقو رو بردا
ن هردختری آرزوش اینه که توسییط عشییقش با جمع شییده بودنو دیدمو تار میکرد

 ...عشق لباس عروسیشو دربیاره ولی اکن من میخواستم با این چاقو

 اشکامو پاک کردم

 بیخیال دختر...صبور باش...مثله همیشه
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به اتاقم نگاه کردم دیزاین و دکور قشیینگی داشییت من توی این اتاق و آرسییام هم 
یادم رفته چرا و برای چی با آرسام ازدواج  توی اتاق بغلی پوزخندی زدم مثل اینکه

 کردم

توی آیینه به خودم نگاه کردم مرموزانه ابرویی باک انداختم امیر گفته بود آتیش 
بسییوزونم و ازهمه مهمتر قسییمم داده بود تازه خودشییم گفته بود که باید تخس 

 ...باشم نه گریون پس

 از میشهاز روی تختم بلند شدم ازهمین امشب تخس گری من آغ

.............................. 

 در اتاقه آرسامو زدم که بعد از چند دقیقه در و باز کرد و باتعجب بهم نگاه کرد

 آرسام_چرا هنوز لباساتو عوض نکردی؟

 میگم تو شماره امیرو داری؟شمارش تو گوشیم حذف شده_

 :آرسام با اخم جذابش گفت

 میخوایی چیکار؟آرسام_اکن این وقت شب شماره اونو 

 :با ناز لباسمو تکون دادمو گفتم

 امیر بهم گفته بود اگه به مشکلی بر بخورم بهم کمک میکنه_

 :دسته به سینه گفت

 آرسام_میتونم بپرسم مشکله اکن تو چیه؟

 خب نمیتونم لباسمو در بیارم دیگه...یعنی مشخص نیست؟_

آخه این حرف بود  خودم از حرفی که زدم هی  تعجب کردم خجالت هم کشیییدم
تو زدی ذلیل مرده اونم جلوی شوهرت؟ا دستاش از هم باز شدنو با اخم وحشتناکی 

 جلو اومد

 آرسام_و شما اکن دقیقا امیرو برای انجام چه کاری میخوایی؟
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 میخوام بهم کمک کنه_

 آرسام_تو چه کاری؟

 خواستم جوابشو بدم که با خشم غرید

 هان؟آرسام_کجای من شبیه سیب زمینیه 

 به خودت شک داری؟مگه من چیزی گفتم؟_

 :داد زد

 آرسام_میخوایی زنگ بزنی به امیر کمکت کنه لباستو عوض کنی دختره...؟

 بقیه حرفشو خورد

سرمو پایین انداختم بهش حق میدادم عصبانی بشه خودمم نمیدونم چرا همتین 
 جمله ایو به زبون آوردم

داشییته باشییم اما با غیرتم بازی نکن آرام آرسییام_ببین درسییته نباید باهات کاری 
شو برو تو  ستم فهمیدی؟اکن هم گم سبت بهت بی غیرت نی ستم ولی ن شقت نی عا

 اتاقم تا خودم کمکت کنم

لحنشییو از یاد بردم فقط جمله آخرش باعث خوشییحالیم شیید لبخند محوی زدمو 
شماش درحاله فوران بود ب شمی که توی چ ساس کردم خ ا بهش نگاه کردم که اح
دیدنه اون لبخند از بین رفت با ناز وارد اتاق شدمو روی صندلی اتاقش نشستم به 

 سمتم اومد که لبخندی زدم

 آرسام_من حوصله باز کردنه موهاتو ندارم خودت یه کاریشون بکن

 :چشمامو مظلوم کردمو با لحن ناز و مظلومی گفتم

 خواهش میکنم آقایی...من نمیتونم بازشون کنم_

 :تو موهاش کشید و گفت کالفه دستی

 آرسام_خیلی خب بتر  تا برات بازش کنم
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لبخند پیروزمندانه ای زدمو پشیییت کردم تا موهامو باز کنه کالفگیشیییو توی ایینه 
 میتونستم ببینم و یا حتی از بعضی از رفتارهاش حسش کنم

آرسییام_خدا این آرایشییگرو لعنت کنه آخه مگه مجبور بود اینهمه گیره به موهات 
 بزنه؟

 موهام خودشون بلنده آقا کزم بود_

 آرسام_دقیقا سیصد تا من گیره از تو موهات بیرون کشیدم ولی هنوز تموم نشده

 به حرص خوردنش نگاه کردمو لبخندی زدم خدایا این مردو هی  وقت ازم نگیر

........................ 

 با افتادنه آبشار موهام لبخندی زدم

 :آرسام کالفه گفت

 سام_امره دیگه ای نیستآر 

شتمو  سینش گذا ستمو روی  سمتش رفتم که بهم نگاه کرد د شدمو آروم به  بلند 
 :آروم گفتم

سمو باز کنی؟آخه این آرایشگرو این کیانا گوربه گور شده خیلی _ میشه بندهای لبا
 محکم بند پشتمو بستن خودمم نمیتونم بازشون کنم

 آرسام_پشت کن تا برات بازش کنم

مو موهامو باک دادم که بنداشییو برام باز کرد خیلی سییریع موهامو ول پشییت کرد
 :کردمو گفتم

 ممنون همین قدر کافیه_

 آرسام_تموم شد؟

 بله اوامرم تموم شد_

 چپ چپ نگام کرد که زدم زیر خنده
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شونم  شو روی  ستای مردون ستادم د شو کج کرد و بهم نگاه کرد روبه روش ای سر
 :می گفتگذاشت و باصدای آروم و مغمو

 آرسام_میدونی من سی و یک سالمه؟

 با تعجب بهش نگاه کردم اکن چه وقت پرسیدن این سوال بود؟

 اهیم میدونم_

آرسییام_پس این کارو باهام نکن نمیخوام برات اتفاقی بیفته اکن سییریعتر از اتاقم 
 ...برو بیرون چون مرده توی این سن

 انداختمو لبمو گزیدمیکهو منظورشو گرفتمو با خجالت سرمو پایین 

 من...من...میدونم که تو...تو هی  وقت همتین کاری نمیکنی_

شه این نیاز  سالمه و مردیم تو اوج نیاز ولی همی سی و یک  سام_ببین آرام من  آر
مردونمو سرکوب کردم ولی اکنی که همسرم شدی یکم قضیه سخت میشه نمیگم 

ه امشیییب فرق میکنه پس آدمه ضیییعیفیم اتفاقا روی خودم تسیییلط دارم ولی ی
 خواهشا زودتر ازاتاقم برو بیرون تا اتفاقی نیفته

 برو بخواب آرسام_

 آرسام_ببینم تو میری بیرون تا من بخوابم

 برو بگیر بخواب قول میدم نجابتتو لکه دار نکنم_

 آرسام_ایی ایی بیشعور

یدم آرسیییام مرده خودداری بود اینو من  گاه کردمو خند فه شییییطونش ن یا به ق
ساس امنیت می کردم  شتم به خاطر همین کنارش اح ستمو بهش ایمان دا میدون

 !!!حتی اکن توی این لباس

 دراز بکش میخوام خودم پتو رو روت بندازم_
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با تعجب بهم نگاه کرد که دسییتمو پشییتش گذاشییتمو به سییمته تختش بردم دراز 
شه و نیفته و دارو ندارم نمایان شل ن سمو گرفتم تا  شید جلوی لبا شه پتورو  ک ب

 روش انداختمو آروم گونشو بوس کردم که چشماش بسته شد

 شبه خوبی بود...ممنون...حاک هم بگیر بخواب_

 آروم چشماشو باز کرد

 آرسام_چرا داری این کارهارو میکنی؟

 من هی  کاری نمیکنم آرسام_

شی یادت  شیطون که باید کم کم دنباله کارات با سام_اینو بدون دختر کوچولوی  آر
 باشه این ازدواج قرار نیست بیشتر از اینها طول بکشه

 مگه چه قدر طول کشیده؟اازهمین امشب شروع شده_

 آرسام_گفتم یادآوری کرده باشم

 :راست شدمو به سمت در رفتمو همزمان گفتم

 ...برو به عمت یادآوری کن...خودم میدونم...شبت کابوس بارون عشقم_

 بستم تک خنده مردونه جذابی کرد که درو

............................. 

 آرسام_آرررررررررررااااام

شتم که با  سمتش برگ سام با حرص از پله ها پایین اومد به  ریزریز خندیدم که آر
 قیافه خشمگینش روبه رو شدم خب حاک مرحله دوم

 :جلو اومد و با حرص گفت

 آرسام_این چه کاری بود که کردی؟

 :با شیطونی گفتم



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

153 

 

 چه کاری؟_

شک بهم نگاه کرد همزمان جیغی  صورتش با  شیدم تو  سمتم خیز برد که آبو پا به 
سالن ورزشی  سمت  زدمو فرار کردم که آرسام دادی زد و افتاد دنبالم از پله ها به 
شد و داد  سالن  شدم آرسام وارد  سریع پشت در قایم  آرسام که پایین بود رفتمو 

 :زد

 آرسام_کدوم گوری قایم شدی؟

ندادم که جلوتر رفت داشییت به هدفم نزدیک میشیید خیلی آروم پشییتش جوابی 
سمتم  شد جیغ بلندی کشیدم که جاخورد و به  ستخر نزدیک  رفتم که همینکه به ا

 برگشت که محکم هولش دادم افتاد تو آب شکممو گرفته بودمو زدم زیر خنده

 :حوله روی صندلی رو برداشتمو انداختم توی آب و گفتم

خشک کن اوخی حولتم خیس شد اشکالی نداره گریه نکن یکی دیگه بگیر خودتو _
 برات میارم

 :آرسام نعره زد

 آرسام_آآآآآآآآآآرررررررررررراااااااااااااااام

سالن  شدم از  شلوار کزم  شید اگه فکر کنید ترسیدم فقط وحشت کردمو  مدیون با
شاهین محافظم به  شدم که  سریع وارد حیاط  سمتم اومد در زدم بیرون و خیلی 

شه  شناختم باهاش راحت بودم درواقع همی شاهینو از خیلی وقت پیش می واقع 
 باهاش دفاع شخصی کار میکردمو اون مربیم بود

 شاهین_چیزی شده خانوم؟

 !چشمکی زدم که خودش ماجرارو گرفت و خندید بدبخت عادت کرده بود

 مثله همیشه...من رفتم تا آبا از آسیاب بیفته_

 :ید و گفتشاهین خند

 شاهین_اینبار کجا هستن؟
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 تو استخرشون دارن آب بازی میکنن یاده بتگی هاشون افتادن_

زدم زیر خنده و همزمان از شییاهین خداحافظی کردمو سییوار ماشییینم شییدم مثله 
همیشییه یه دسییت مانتو وشییال برای خودم توی ماشییین داشییتمابرای یه همتین 

 مواقعی کزم میشد

............................ 

گوشیییم زنگ خورد برج زهرمار داشییت نور میداد منظورم این بود اسییمش روی 
 گوشیم داشت خاموش و روشن میشد

 :تماسو برقرار کردم که صدای حرصیش به گوشم رسید

 آرسام_چرا فرار کردی؟

سیتشو بخوایی آقامون عصبانی هستن زدم بیرون تا خدایی نکرده خونی _ خب را
 به پا نکنن

 دوم گوری هستی؟آرسام_ک

سر _ سفیده...خیلی  سنگ قبرمم  ستم  ست چپ...قطعه بی همین که میایی تو...د
 راسته...به راحتی پیداش میکنی گلم

 آرسام_اگه جرات داری برگرد خونه ببین چی کارت میکنم

 مسخره نشو آرسام...جنبه داشته باش داری زنتو از خونه میندازی بیرون؟_

 ...آرسام_صد بار گفتم تو

سافرت کیانا _ سرم رفته م ست پ ای بابا خیلی خب اکن میخوایی من کجا برم؟دو
 هم امروز رفت شمال من کجا برم؟

 آرسام_هر قبرستونی میخوایی برو
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خیلی خب آقای خوش غیرت خودت گفتی هر قبرستونی برم دو روز دیگه با شکم _
ی اتاق بهم باک اومده برگشیییتم خونه ازم گالیه نکنی چون خودت میدونی که مفت

 نمیدن

ستم  شنوم اربعده میکشید میدون صدای نعرشو ن صله دادم تا  گوشیرو از گوشم فا
 خیلی عصبانی شده ولی هم لذت میبردم هم میترسیدم

آرسییام_من تورو میکشییم دختره چشییم سییفید حاک با شییکم باک اومده برمیگردی 
 تو کنیخونه؟تو برگرد ببین چی کارت میکنم که روزی صد بار آرزوی مرگ

 اینقدر تهدید نکنو جنبه داشته باش شوخی کردم میرم پیشه امیر و یاشار_

 خیلی سریع تماسو قطع کردم

 خخخخخخ

 اکن داره حرص میخوره

تو خیابونا برای خودم چر  میزدم...بله دیگه...وقتی یه کار بد میکنی و شیییوهرتو 
ندازه بیرون  اون وقت میخواد حرص میدی اونم لطف میکنه و تورو از خونش می

 من با شکم باک اومده نرم خونش

شده بودمو برای خودم هی چر  میزدم یکهو  سر بیکاری دیوونه  همین طور که از 
شتن  سته بودنو دا ش سر کوچولو افتاد که کناره خیابون ن شمم به یه دختر و پ چ
گریه میکردن زدم روی ترمز و از ماشین پیاده شدم به سمتشون رفتمو آروم دختر 

 رو بغل کردم

 چی شده خاله چرا گریه میکنی؟_

 :دختره با گریه گفت

 خاله ببین عروسکم پاره شده_

 :پوفی کشیدمو گفتم

 فقط همین...برای این داری گریه میکنی؟_
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 !!!حاک نکه وقتی عروسک خودت یه چیزیش میشد تموم محل نمیدونستن

اب شییدنشییم کتکم دختر_اخه...اخه...دیگه برام عروسییک نمیخرن تازه بابت خر 
 میزنن

 اشک تو چشمام جمع شد به سمته پسره برگشتمو اونم آروم بغل کردم

 تو چرا داری گریه میکنی کوشولو خودم_

 پسره_عروسکم داره گریه میکنه

 :با تعجب بهش نگاه کردم که ازم جدا شدو دختررو بغل کرد و گفت

شو برات میخرم نمیذارم_ شدم یکی بهتر کتکت بزنه خودم   گریه نکن خودم بزرگ 
 عینه یه مرد ازت دفاع میکنم

 :دختره بینیشو باک کشید با صدای بتگونه و آمیخته با گریه گفت

 راست میگی؟_

 :پسر کوچولوهه هم با غرور خاصی گفت

 ایهیم...من مردیم واس خودم منو دست کم گرفتی؟_

دیگه چه با تعجب به پسیییره نگاه کردم اینم از پسیییر کوچولوی مملکت از بزرگها 
انتظاری داری؟نیم وجبی ببین چه حرفایی میزنه عروسیییکم داره گریه میکنه؟چه 

 زبون دراز این بزرگ بشه چی میشه

 :دست هردوشونو گرفتمو گفتم

 میخوام ببرمتون خونه خودم_

 دختره_نه خاله باید این گلهارو بفروشیمو برگردیم

 خودم همه گالتونو میخرم نگرانش نباشید_

شکوک بهم نگاه کرد و بعد درحالی که اول بهم دیگ سره م ه یه نگاه انداختن بعد پ
پسییره دسییت دختررو گرفت هر دوشییون دنبالم راه افتادن اول رفتیم بازار و چند 
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دسییت لباس برای هردوشییون خریدمو بعد از صییرف شییام توی رسییتوران رفتیم 
 ...شهربازی

........................ 

 :دختره که اکن فهمیده بودم اسمش دریاس گفتتوی ماشین نشسته بودیم 

 دریا_خاله ممنون عروسک قشنگیه

 :لبخندی زدمو گفتم

 قابله تورو نداره ناناز خانوم_

از تو آیینه داشیییتم به هردوشیییون نگاه میکردم که یکهو موبایلم زنگ خورد برش 
 داشتمو تماسو برقرار کردم

 جانم آرسام_

 آرسام_کجایی؟

 بشم نگران شدی؟داریم با بته ها برمیگردیم خونه قربون محبت شوهرم_

 ای خاک برسرم بته چیه؟

 آرسام_منظورت امیر و یاشاره؟اکن بهشون زنگ زدم گفتن که اونجا نرفتی

 خندم گرفته بود

 ببین برگشتم برات توضیح میدم_

آرسییام_سییاعت نه شییبه آرام اینقدر عصییبیم نکن به خدا یه کاری دسییتت میدم 
 و ادامه نداد(سریع برگرد خونهدختره...)بقیش

 چشم اکن دارم برمیگردم خونه آرسام_

 آرسام_خیلی خب

 بای بای گوگولی خودم_
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با حرص دادنو حرص  حال میکردم  ماسیییو قطع کردمو ریز ریز خندیدم کال من  ت
 خوردنش فکر کنم اخر سر سکته کنه بیفته رو دستم

 :ل بود گفتآروم "خدایی نکرده ای" گفتم که پسره که اسمش دنی

 دنیل_مارو کجا میبرید؟

 خب خونه خودم دیگه_

 دریا_اما ما باید برگردیم خاله آرام به خدا دعوامون میکنن

 :لبخندی زدمو گفتم

 نگران نباشید هی  کس حق نداره دعوا یا اذیتتون کنه_

وقتی فهمیدم که بته کارن یه طوری شیییدم به خاطر همین یه تصیییمیماتی دارم 
 م قبول میکنه یانه...که فکر نکنم قبول کنه....واکببینم این آرسا

ساله بود هردو باهم دوست بودن و پدرو  سالش بود و دنیل هم هشت  دریا پنج 
شه یه مردو زن ظالم همراهه یه عده بته کار  ست داده بودن و پی شونو از د مادر

 دیگه زندگی میکردن

......................... 

 !!!ییییی؟؟آرسام_چییییییییییییییییی

 هییییییییییییییییییس نمیخوام صداتو بشنون آرسام توروخدا یواش تر_

آرسام_هی  معلومه داری چی میگی احمق منو تو که قرار نیست تا ابد باهم باشیم 
 ...اون وقت میخوایی اینارو

 ببین دارم میگم به اسم تو برن نگفتم به فرزندی قبولشون کنیم_

 اسم من؟آرسام_خیلی بیخود چرا 

 خواهش میکنم آرسام نگاه کن چه قدر مظلومن به خدا گناه دارن_
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شی ببین اگه فکر کردی با این کارها میتونی  سام_بهتره دایه مهربون تر از مادر ن آر
 تا اخر عمر خودتو بندازی بهم کور خوندی فهمیدی یا دوباره ریپیت کنم برات؟

ستمو باک بردمو  ستمو د شمامو ب سته چ صورت مردی کوبیدم که ناخوا محکم تو 
عاشیییقش بودمو دوسیییش داشیییتم نفسیییم بهش بند بود و توی این یه ماه کامال 
سخت بود با ناباوری بهم  سنگینو  شده بودم اما این حرفش برام خیلی  شقش  عا

 :نگاه کرد باصدای لرزونی گفتم

 حرف دهنتو بفهم...بدرک که نمیخوایی...خودم یه فکری براشون میکنم_

 م م  دستمو محکم گرفت و فشارش دادبا خش

 آرسام_اکن چه غلطی کردی؟میبینم کارهای شجاعانه میکنی؟

دستمو ول کن میخوام برم...بته ها تنهان...من همیشه کارهای شجاعانه انجام _
 میدم لذا شما چشم بصیرت نداشتی تا ببینی

به منو بده...به چه جراتی روی من دسیییت هان...جوا ند  آرسیییام_بدرک که تن بل
 کردی؟دستی که روی آرسام تهرانی بلند بشه فلجش میکنم

 :جیغ زدم

غلط کردی تا همون دسییتتو فلج کنم پسییره الدنگ فکر کردی از هیکلت که اندازه _
یه گوریل چه عرض کنم اندازه یه غوله میترسییم؟نخیر آقا خواب دیدی خیر باشییه 

 دستمو ول کن ببینم

 :محکم هولش دادمو ادامه دادم

 کوری چشمت خودم یه کاری براشون میکنم هی  احتیاجی به تو هم نیستبه  _

تند تند پله هارو پایین رفتمو به سییمته بته ها که مظلومانه و سییاکت روی مبل 
 نشسته بودن رفتم لبخند زورکی زدمو تا آخر شب باهاشون بازی کردم

.............................. 
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سیییش کردم هردوشیییون روی تختم به خواب موهای دنیلو نوازش کردمو آروم بو
رفته بودن خیلی به دلم نشییسییته بودن اما خب نمیتونسییتم خودم به تنهایی به 
فرزندی قبولشون کنم احساس تشنگی کردم به خاطرهمین بلند شدم تا برم پایین 
یکم آب بخورم از اتاق بیرون رفتم و به سییمت پله ها رفتم که یکهو بادی اومد که 

 کنم  باعث شد لرز 

پرده های تراس به خاطر باز بودن در داشیییتن تکون میخوردن به خاطر همین به 
سمت تراس رفتم تا درشو ببندم که چشمم به آرسام افتاد که توی تراس نشسته 
بود و به آسمون نگاه میکرد خوش به حال آسمون کاشکی این طوری هم منو نیگا 

ون پایی که روی اون یکی میکرد همیشییه ژسییتهاش ابهت داشییت و اکن هم با ا
انداخته بود ابهت مردم بیشییتر شییده بود لبخندی زدمو به سییمتش رفتم آدم کینه 

 ای نبودم اون ماجرارو هم فراموش کرده بودم

 چرا نخوابیدی؟_

به سمتم برگشت و نگاهی بهم انداخت میتونستم رگه های تعجبو توی چشماش 
 بخونم اما نمیدونم چرا نگاشو ازم گرفت

 م_انگار نه انگار اتفاقی افتادهآرسا

آروم جلو رفتم منو آرسام که قرار بود ازهم جدابشیم پس بذار باهم خوب باشیم و 
ازم ناراحت نباشییه اکن این پسییره فکر میکنه من دختری کینه ایم یا لوس و حتی 

 ...باید برای آشتی بیاد منتمو بکشه هرچی باشه اون کمکم کرده بود و من هم

وم بغلش کردم که جاخورد گونشییو از پشییت درحالی که بغلش کرده از پشییت آر 
 :بودم بوس کردمو گفتم

معذرت میخوام که اون کارو کردم خیلی عصبانی بودم توهم قبول کن که حرفت _
 اشتباه بود

 :آروم دستشو روی دستم که پایین گردنشو باکی سینش بود گذاشتو گفت

 و ازدستت آرامش دارمآرسام_فکر میکردم تایه مدت باهام قهری
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 تک خنده ای کردم

میخوایی قهر کنم بعد بیایی منتمو بکشییی گوگولی هرچند شیینیدم میگن آرزو بر _
 جوانان عیب نیست ولی تو که پیری پس این حرف برای تو صدق نمیکنه

 :چپ چپ نگام کردو گفت

 آرسام_مرده سی و یک ساله پیره؟

 ای بگی نگی_

 میکردم که حس خیلی قشنگی ازم باک میرفتبا دستم آروم بازوشو نوازش 

 آرسام_میخوایی باهاشون چی کار کنی؟

باید برگردن اونجا چون کتک میخورن اونجا جز عذاب چیز دیگه _ نمیدونم ولی ن
 ای نصیبشون نمیشه

 آرسام_میسپارمشون به یکی از دوستام

ستادم به شدم رفتمو روبه روش ای شحالی بهش نگاه کردمو ازش جدا م نگاه با خو
کرد دلم داشیت براش ضیعف میرفت اشیک تو چشیمام جمع شیده بود که حالت 

 ...چشمای مشکی نافذ و خمارش تغکر کرد خودمو محکم انداختم تو آغوشش

 :باصدای لرزونی گفتم

 بهترین خبری بود که شنیدم ممنونم آرسامی...ممنونم_

شونیش که کم سبوندم به پی شونیمو چ شکیم پی شمای ا ی تعجب کرد با ذوق و چ
ولی فکر کنم عادت کرده بود چون میزانه تعجبش نسیییبت به چندماه پیش کمتر 

 شده بود چشمای به رنگ دریاش توی چشمام توی نوسان بودن

 فردا فسنجون با آغوش باز منتظرته آقایی_

همین طور داشییت بهم نگاه میکرد آروم دسییتشییو باک اورد و بین اون فاصییله کم 
 ندو آروم اشکامو پاک کرددستشو به چشمام رسو
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 آرسام_جلوی من اشک نریز دختره تخس

 :لبخند محوی زدم که آروم دستشو اطراف صورتم گذاشت و بالحن آرومی گفت

آرسام_چشماتو اشکی نکن یه چیزی بهت میگم اما اگه بفهمم حرفمو به یه منظور 
 دیگه ای گرفتی زندت نمیذارم

تشو دور کمرم گذاشتم که تک خنده آروم سرمو روی سینش گذاشتم و خودم دس
 ای کرد

 واک خودش که عرضه نداره دستشو دور کمرم بذاره باید خودم اقدام کنم

 نه بگو_

 آرسام_دوست ندارم اشکی شدن چشماتو ببینم

 دستشو روی سرم گذاشتو دسته دیگشو زیر چونمو سرمو باک آورد

شون حاظرم دنیار  شدن سام_و برای جلوگیری از بارونی  شم...پس آر و به آتیش بک
 نریز اون کمصبارو

 قلبم لرزید خدااااااا

شه  شک از گو سته یه قطره ا شده بودم ناخوا شماش  صورت و چ همین طور محو 
 چشمم چکید که چشماشو بست و روی هم فشارشون داد

 دنیارو برای اشکی نشدن چشمای من به اتیش میکشونی؟_

 چشماشو باز کردو بهم نگاه کرد

 :ادامه دادم

منم برای بهم نریختن آرامش تو اشییکامو نمیریزم آرسییام مطمئن باش اگه روزی _
برسه که تو از دست چیزی کالفه یا عصبی باشی یا از دست چیزی ناراضی باشی 
مطمئن باش دنیارو به آبو آتیش میکشونم چون برام خیلی عزیزی حتی تصورشم 

 برات سخته
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 :گفتم

اهم شییده همون طور که حمایتت شییامله ممنون که حمایتت شییامل اون بته ه_
سمتش  صورتمو به  ستی...) صا قورت داده ای ه شد تو مرد مغرور و ع حاله منم 

 برگردوندمو ادامه دادم(اما قلب مهربون و بزرگی داری قدرشو بدون آرسام

به سمته پله ها دویدم اشکام تندتند سرازیر شده بودنو نمیخواستم اشکامو ببینه تا 
نمیخواسییتم اذیتش کنم اون یه مرده به تمام معنا بود حتی نمیتونم عذاب بکشییه 

به این فکر کنم که قراره چندماه بعد ازش جدا بشیییم احسیییاس میکنم بدونه اون 
له من نیسیییت خواهش میکنم کاری بکن که  ما گه  یا ا خدا نمیتونم زندگی کنم 

 وابستش نشم کاری بکن که این حسم بیشتر ازاین نشه

 و روی کاناپه اتاقم نشستمو به دریا و دنیل نگاه کردموارد اتاقم شدم

مه  ندگی ادا به این ز یا حتی  مل کنم  نه اون تح بدو یا یعنی من میتونم  خدا
سامان  صدای  شنیدنه  ستم با  شمامو ب شتمو چ شم گذا بدم؟هندزفریمو داخل گو

 :جلیلی اشکام بیشتر جون گرفتن

 از دل بیقرارم

 ناسازگارم

 ...ا  گله ها که دارم

 ...حصرت شده که یک شب

 ...آرومو بی تب

 ...سر رو بالش بزارم

 ...مگه دل تو بیکاری

 ...واسه مردم آزاری

 ...این دله بیقرارم
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 ...پی بهانس

 ...طالعش چه عاشقانس

 ...هرچی میگم که بس کن

 ...این احمقانس

 ...انگاری دل دیوانس

 ...مگه دل تو بیکاری

 ...واسه مردم آزاری

 ...م باشیکی یه دونه دل

 ...یه روزی بشی عاشقم کاش

 ...نکنی ازم دوری

 ...تنهام نذاری اینجوری

 یه دیوونه مثل خودم باش

 ...بشی دیوونه دلم کاش

 ...میگی مگه مجبوری

 ...اخه عشق که نیست زوری

 ...آخه عشق که نیست زوری

 (سامان جلیلی...از دل بیقرارم)

.............................. 

 خوشحالی فسنجونمو چشیدمبا 

شقه  سام عا سام برای این غذا جون میده درواقع آر شده آر شمزه  اییم...خیلی خو
شقش  سفانه از ع ست کرده بودم که متا شق براش در این غذا بود و اکن من با ع
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شتیمو اکن یکی  شتو کال هردومون دا شت و اونم دا شت که ای کاش دا خبری ندا
 !!!!دو تا بته هم داشتیم

 خخخخخخ

لبخندی زدم به سیییاعت نگاه کردم نزدیک اومدنش بود به خاطرهمین یه تاپ و 
دامن کوتاه سفید عروسکی پوشیدمو کمی رژ زدمو پایین رفتم که آرسام در خونرو 
بسیییت اوه چه به وقت پایین اومدم با ذوق بهش نگاه کردم که مثل همیشیییه با 

سام  صورتش بود بهم نگاه کرد به لبا شتر اخمی که روی  شو بی نگاهی کرد و اخما
شیدم  شدم که این طوری جلوش لباس میپو شیمون می ضی اوقات پ توهم رفت بع

 مخصوصا سی و یک سالشم بود و دیگه بدتر

 :کیفشو از دستش گرفتمو گفتم

 خسته نباشی برو لباساتو عوض بکن غذا مورد عالقتم آمادس_

سری تکون داد از پله ها با شپزخونه نگاهی کرد و  ک رفت دلم گرفت این برج به آ
 زهر مار چرا سالم نکرد؟نه سالمی نه حرفی نه چیزی

 ...پوووف تامن اینو تغکر بدم پیر شدمو بس

.................. 

 ...بهش نگاه کردم

 آروم و جدی مشغوله خوردنه فسنجون بود

 :قاشقو تو هوا تکون دادمو گفتم

 امروز من با کیانا میرم خرید_

 :ک گفتخیلی جدی و خش

 ارسام_برو

 ابرویی باک انداختمو به دستش نگاه کردم دلم گرفت ولی به روی خودم نیاوردم
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 حلقت کو؟_

سییرشییو باک اورد و باهمون اخمش بهم نگاه کرد پوزخندی زد و مشییغوله خوردنه 
 :غذاش شد از سره جام بلند شدمو گفتم

سوریه کزم به درآوردن _ سم نداریو این ازدواج  اون حلقه نبود اقال آبرو میدونم دو
 خودتو حفظ میکردی که سره سه ماه نکشیده حلقتو دراوردی

با خشم از آشپزخونه زدم بیرون مثال با در اوردن اون حلقه میخواست چیرو اتبات 
 کنه اینکه دوسم نداره؟این که کامال واضح بود دیگه چرا حلقشو دراورده بود

...................... 

 مادرم خسته شدم بسه توروخداوای به جانه _

 کیانا_بیا این پاساژ و هم بگردیم بعد میریم

 وای کیانا تو خسته نشدی؟_

 کیانا_اه چه قدر نق میزنی خو

 چپ چپ نگاش کردم که خنده ای کرد

 کیانا_خب احواکت آقاتون؟

 مردن_

 کیانا_هنوز هم رابطتون مثله قبله؟

 آری_

 کیانا_خب چرا دست به کار نمیشی آرام

مثال چی کار کنم؟اون همیشییه عینه یه برجه زهرماره عینه یه کسییی که از دماغه _
فیل افتاده باشییه اصییال هم به لباسییامو خیلی از حرکاتم توجهی نمیکنه ولی من که 

 هدفم عاشق کردنه آرسام میخوام خودش عاشقم بشه فهمیدی

 !کیانا_خیلی خب حاک اون لباسه قشنگ نیست؟
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می باهام حرف نزد یا حتی اینکه باهام احسییاس همدردی ناراحت شییدم...حتی ک
 ...کنه فکر کنم این خانوم هم

................. 

 :از پله ها پایین رفتمو صدامو انداختم پس کلم

آرسییییییییییییییییییییییام...آرسییییییییییییییییییییییییییییام پسره گور به _
 گور شده کدوم گوری هستی تو؟

ها رسیدم که دیدم آقا توی هال تشریف ندارن پوووف حتما باز سالنه به پایین پله 
 اخه بگو میخوایی چه قدر گنده بشی؟میخوایی از مرحله غولی به چی برسی آخه؟

باغرغر از پله ها پایین رفتم و وارد سییالن ورزشییی آقا شییدم که دیدم داره ورزش 
 :میکنه با دیدنم گفت

 آرسام_اینجا چی کار میکنی؟

 :ت تهاجمی گفتمبا حال

 !!!ای بمیری از دستت خالص بشم چرا رمزه وای فای خونرو عوض کردی؟_

 :ابرویی باک انداخت و گفت

 آرسام_عوض نکردم همونه

 گوشام مخملیه آق پسر_

آرسییام_نمیدونم برو از تو آیینه نگاه کن ببین مخملیه یانه ولی با اینکه لمسییشیون 
 نکردم احساس میکنم مخملیه

 را با شنیدنه این حرف که "لمسشون نکردم" یه طوری شدمنمیدونم چ

 وووویییی خدااااا

 خیلی خب خسیس بدبخت خودم بسته میخرم کزم نکرده رمزه جدیدو بهم بگی_

 :با حالت تاسف بهش نگاه کردمو برگشتم که برم که با اخم گفت
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 آرسام_رمزش همون رمزه قبلیه فقط دو رقم آخرش شده دوازده

 سمتش برگشتم که شونه ای باک انداختبا تعجب به 

 آرسام_اتفاقی بود

 اما...اما...اون که روز تولده منه_

 آرسام_گفتم اتفاقی بود برای خودت خیال بافی نکن

سی فوت _ ضی ها عجب چیزایی میخورن آخه بگو چه خیاکتی بکنم باید یه وی بع
 بازکنم

 با خشم طوری بهم نگاه کرد که شلوار کزم شدم

 خب حاک...اینطوری نگام نکن تمامه جدم توی گورشون لرزیدنخیلی _

 :بعد با لحن آرومتری ادامه دادم

 بی جنبه_

 :پشت کردم برم که با لحن دستوری و خشنی گفت

 آرسام_هنوز از اون کیک ها داریم؟

ست ولی توروخدا نیگا  سره تخس بود کیک میخوا لبخند محوی زدم چه قدر این پ
 انگار طلب کاره با چه لحنی هم خواست

 آره داریم...چه طور مگه؟_

 آرسام_خب دوتا برام بیار

 این بشر چه قدر پرو بود بیشتر از طرز لحنش خندم گرفته بود

 نوکره بابات غالم سیاه_

 :اخماش رفت توهم که خندیدمو گفتم

 حموم کردی همراهه شکالت داغ برات میارم_
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.................. 

ی ی ی ی ی یت آرسام_ ای خدالعنت ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی
 کنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه

 ریز ریز خندیدم اوخی دلم خنک شد

آرسام_خودتییییییییییییییییییییییییییییییییییییو از همین اکن مرده فرض 
 کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین

با بیخیالی یه شیییکالت باز کردمو توی دهنه مبارکم گذاشیییتم انگار نه انگار آقامون 
 داره حنجرشو جر میده و منم همش دارم توی شلوارم شکوفه میکنم

بیسییییت  چنییدتییا...  گو  ب نم  بودم...او ختییه  ی مرغ ر خم  ت پوش  م توی شییییا
د البته تییییییییییییییییییییییییییا...حاک بذار خیلی گاف ندم فقط شیش تا بو

 نظره این یاشار و امیر بود نه من بله نقشه های من شیطانی ترن

 یه ساعتی گذشت خبری از این پسره نشده بود فکر کنم مرده باشه

سایه ها فهمیدن که  اون طوری که اون نعره زد فکر کنم تمامه آدماش و تمامه هم
 حموم رفته

 بیخیال

نگاه میکردم نمیدونم آرسییام داشییتم به فیلمم که هیتی هم ازش حالیم نمیشیید 
ازاین چی حالیش میشیید زبان فرانسییوی بود خو منم که فوله فول بودم به خاطر 
همین خیلی عالی حالیم میشد واقعا به خصوص تصویرهاشو همین طور توی دلم 

 داشتم غرغر میکردم که یکهو موهام از پشت کشیده شدن

یوونه آمازونی چرا افسییار ای ای نکن وحشییی چته؟چرا یکهو رم کردی؟ولم کن د_
 پاره کردی؟ولم کن موهامو کندی

 :آرسام با لحنی که توش حرص موج میزد گفت

 آرسام_حاک تو شامپوی من تخم مرغ میریزی؟
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 نکن آرسام فقط تالفی کاره خودت بود_

 آرسام_تالفی چه کاری اون وقت؟

 پنتر کردن چرخای ماشین خوشگلم تا نرم مهمونی_

 :عصبی و خشمگینی گفتآرسام با لحن 

 آرسام_اون خراب شده ای که قرار بود بری اسمش مهمونیه؟

 موهامو ول کن چرا داری چرت و پرت میگی؟_

 با خشم غرید

 آرسام_گفتم اون خراب شده مهمونی بود؟

شدنتم خرکیه ولم _ سام حتی غیرتی  شه ولم کن آر شه با خیلی خب خیلی خب با
 !!!کن

شت و خورد عجب موهامو ول کرد و روی مبل  ست و یکی از کیک هارو بردا ش ن
 رویی داشت به قرآن

 :چپ چپ نگاش کردم که ابرویی باک انداخت و گفت

 آرسام_چیه؟

 چی پوفه_

آرسام_اوه نه بابا حیف حیف دست بزن اونم روی زن جماعت ندارم مگرنه تا اکن 
 صدبار بیمارستان بستری شده بودیو صدبار پیوند اعضا شده بودی

 ه غلطا آرسام در خواب بیند پنبه دانهچ_

 به سمتم خیز برد و مثل همیشه از دستش فرار کردم

............... 
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سفید  شلوار جین  شده بودم مانتو و  به خودم توی آیینه نگاه کردم خوبه خوشگل 
همراهه شال و کفش های مشکی پاشنه بلند با کیف ست آرایش مالیمی هم روی 

ازم کرده بود هربار که یه ذره از این مالیمی فراتر میرفتم صییورتم بود که بیشییتر ن
آرسام حصابی سگ میشد امروز باید خیلی چیزهارو سرو سامون بدماابریم داشته 

 !!!باشیم بترکونیم شرکت آقییییارو

............................... 

ست پاژنه این   صبانیم میکرد دلم میخوا شت ع شه به این عفریته نگاه کردم دا کف
ستور  شمش من باید چرا منتظر د سانتیمو فرو کنم توی حلقش آخه بگو ک دوازده 
تو بمونم که اون دهنه گشیییادتو که عینهو لبای شیییتره از پس بهش تزریق کردی 

 تکون بدی

 :با خشم غریدم

 چی شد؟_

 :با ناز خرکی گفت

 فعال کار دارن_

صال بهش خبر نداده آخه بگو دخ ستم ا سور دار اتاقه حاک خوبه من میدون سان تره 
شوهرمه باید از عوارضیه تو عبور کنم؟با خشم بلند شدم دستمو روی میز گذاشتمو 

 به سمتش خم شدم

میدونستی من زنه رئیستم؟پس لزومی نداره که وقتی کار داشته یا نداشته باشه _
 من از تو اجازه بگیرم برم تو روی مخم اینقدر راه نرو تا نگم اخراجت کنه

 :پوزخندی زدمو ادامه دادمبهش 

دورو بره شیییوهره من اینقدر نپلک و براش عشیییوه های خرکی نرو چون روش _
تاتیری نداره زنه به این خوشییگلی داره به تو دختره منشییی کی اهمیت میده پس 
اگه یه بار دیگه بیام ببینم آرایشو طرز پوششت جلوی شوهرم اینطوریه اون وقت 
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رات نمیذارم اول میدمت به بته ها چپ و راسیییتت ببین چی کارت میکنم آبرو ب
 بکنن بعد میندازمت بیرون

 حال کردین طرز بیانو؟

 واک شوهر که از سره راه نیاوردم با بدختی شکارش کردم

 خخخخخخخخخخ دیواااااانه

به سیییمت دره اتاق رئیس این خراب شیییده رفتمو بازش کردم که با تعجب دیدم 
اق ایسییتاده بودو داشییت به بیرون نگاه میکرد و از آرسییام روبه روی پنجره قدی ات

 فضا لذت میبرد

یه  له  ته بود؟ایعنی من گو کار داشیییت؟این دختره یعنی بهم دروغ گف این اکن 
کشییمشییو خورده بودم؟اااای خاک برسییرت برو بمیر آرام خانوم از یه کشییمش رو 

 دست خوردی

 ه کجای دلم بذارمآرسام با اخم به سمتم برگشت که یکهو جا خورد اینو دیگ

 آرسام_اینجا چی کار میکنی؟چرا بدون اجازه وارد اتاقم شدی؟

 :عصبی پوفی کشیدمو گفتم

وای واقعا ممنونم...نه همین جا راحتم همین جا میشییینم...نه تورو خدا نگو آخه _
 زحمت میشه حاک که زیاد اسرار داری شکالت داغ همراهه کیک میخورم

 :با خشم غریدم

به اتاقه همسییرم فکر نکنم به اجازه نیازی داشییته باشییم این منشییی  برای ورود_
 عفریتت که گفت کار داری چه طور بیکاری و داری از منظره لذت میبری؟

 اخماش بیشتر توهم رفت

 آرسام_چرا در نزدی؟توهم به جمع خرهای این شرکت اضافی شدی؟

 البته به اضافه شما_
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کوشولو تو شلوارم جوونه کردم که نسبت دندون قرچه ای کرد که یه ذره فقط یه  
 به جوونه هایی که قبال میکردم هی  بود

 :روی یکی از میزها نشستمو گفتم

سوال جوابتو دادم پس اینقدر تکرارش نکن خب احواکت آقامون _ یه بار برای اون 
 چه طوره؟

 آرسام_بگردی مبل و صندلی تو این اتاق زیاد هستاا

 دارم عزیزممیدونم اما حوصله گشتن ن_

سریع  سمته میزش که  شو گرفت که بره  سام بهم نیم نگاهی انداخت و بعد نگا آر
 سرشو به سمتم برگردوند

 آرسام_بیا پایین دیوونه...اون میز هوشمنده... حساسه

 :از روی میز پایین اومدمو گفتم

وااایی حسییاسییه نه بابا چه نازک نارنجی حاک بیا روشیینش کن کمی نقشییه سییه _
 شم سرگرم باشمبعدی بک

 آرسام_اون برنامه توش ذخیره شده دست کاریش کنی بهم میخوره

 اه تو چه قدر خسیسی آرسام بهت نمیاد این طوری باشی_

 آرسام_آررررااام

برو بابایی بهش گفتمو به سیییمته شیییکالت هایی که روی میز بودنو داشیییتن بهم 
شکالتو ست و منم ظرفه  ش شت میزش ن سام پ شمک میزدن رفتم آر روی پام  چ

 گذاشتمو بهشون نگاه کردم

 خب فقط یه دونه میخورم بعد برتون میگردونم روی اون میزه_

................... 
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شکمم داره میترکه بینی هاتونو _ شکالت خوردم آ   سام  اوف مادر به اندازه یه آر
سورا  های  شعاع  شه و تا  شیمیایی منفجر می سط بمب  بگیرین که اکن اتاق تو

سام خودمون میره پس مراقب آبروی خودتون باشید که یه وقت از دستش بینی آر 
 ندید

 :پوفی کشیدمو در حالی که خودمو حسابی روی مبل پهن کرده بودم ادامه دادم

آرسام مدیون باشی اگه بابت خوشبو و معطر شدن اتاقت ازم تشکر کنی یا حتی _
 به روم بیاری چون کامال وظیفس

شم ا سام در حالیکه چ شم آر ستش که بلندش کرده بود میگرفت چ ز برگه توی د
 :غره ای بهم رفت و گفت

 آرسام_ادبت...حیات... شرمت...کال در حده کلیگاست یه وقتم خجالت نکشی

 :به ظرف خالی کاکائوها اشاره کردو ادامه داد

 آرسام_یه وقت جا نمونی

 خندیدن هم نداشتمانقدر خورده بودمو سنگین شده بودم که اصال حالو حوضله 

مطمئن باش از هی  چیزی توی این دنیا من جا نمیمونم حاک آق مهندس از اینا _
 نداری یکم دیگه بهم بدی؟

آرسییام_بلندشییو برگرد خونه آرام اون همه شییکالت خوردی سیییر نشییدی بازم 
 میخوایی؟به جیبه من رحم نمیکنی به دندونهای خودت رحم کن

سیس خان برای دوی_ سهله با چند میلیارد خیلی خب خ صد میلیون که  سی ست 
ریسییک میکنه اون وقت برای صیید تومن خریدن این شییکالت ها خسیییس بازی 

 درمیاره تو بیار اصال خودم پولشو میدم

 آرسام_اینقدر غر نزن ازهمینا توی اون خونه هم هست

 خب اخه اینا خوشمزه ترن_
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سام_وای آرام چرا حرفه بیخود میزنی دارم میگم هم سفارش آر ونه برای اینجا هم 
 دادم ازهموناس هی  فرقی باهم ندارن

خب چرا من پیداشییون نکردم؟اون سییری رو پیدا کردم اما از اینا توی اون خونه _
 تاحاک ندیدم

 آرسام_خوب بگرد پیداشون میکنی اگه میخوایی سفارش بده

 باشه...ولی از جیب شما_

شمارشونو برات مینویسم شماره آرسام_خیلی خب از جیب من سفارش بده آدرسو 
 اشتراکمونم بیست و سه

 مکثی کردو چشماشو کمی ریز کرد

 آرسام_حاک نگفتی چرا اینجا اومدی؟

 اومدم ببینمت_

آرسیییام_توخونه کم میبینی دقمم میدی اینجاهم ول کن نیسیییتی یعنی من نباید 
 اینجاهم آرامش داشته باشم

لی به دلت صییابون نزن چون اومدم خب نه تو آرامش میخوایی چی کار عزیزم؟و_
 اون دوتا رو ببینم

اخمی کرد که اصیییال نفهمیدم معنی این اخمش چی بود یه دکمرو فشیییار داد که 
 قزمیت وارد اتاق شد

 با من کاری داشتین؟_

 :آروم گفتم

 آره برو جوراباشو بشور_

 فکر کنم آرسام شنید چون دستشو به لباش کشید تا نخنده

 راد و حق پناه بگید کارشون دارمآرسام_به آقایون 
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 قزمیت_چشم

 :ناخواسته صداش زدم

 میگم قزمیت_

یکهو منشی با چشمای گرد شده به سمتم برگشت بدبخت حسابی جا خورده بود 
 :با لحن بامزه و مسخره ای گفتم

چه قدرم خوب اسمشو بلده همین که صداش زدم سریع به سمتم برگشت بهت _
ای خرکی برای شییوهره من نیایی معمولی هم میتونی هشییداره داده بودم که نازه

 بگی چشم

سام اخمی  قزمیت با حرص بهم نگاه کرد و بدون هی  حرفی از اتاق بیرون رفت آر
 :کرد و گفت

 آرسام_این چه طرزه حرف زدنه

 از این رفتارش به ستوه اومده بودم_

 میکنی؟زشتهآرسام_به تو چه ربطی داره آرام چرا داری این کارهارو 

 پوزخندی بهش زدم که امیر ویاشار وارد اتاق شدن

 امیر_جانم سرور جانم ای ملکه شفتالوها

 وبعد هرهر زد زیر خنده که وقتی چشمش به من افتاد یکهو به سرفه کردن افتاد

 یاشار_ا توهم اینجایی؟

 فعال کامل نرسیدم این نصفمه که رسیده_

 :جمع شده روبه روی آرسام گفتامیر یکهو پیف پیفی کردو با صورتی 

شیمیایی  شار میاره بمب  امیر_به اندازه یه خرس گندس وقتی معدش به مثانش ف
 تو اتاق میترکونه

 :بعد آروم غر زد
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شه اینجارو به  شه از قدو هیکلش خجالت نمیک سال سی و یک  امیر_انگار نه انگار 
یسه تا اتاق رئیس دستشویی تبدیل کرده اکن این اتاق بیشتر شبیه دستشوییه رئ

حاک جلوی ما خجالت نمیکشییه به هرحال آدم جلوی زنش باید یه نیمته خجالتم 
 بکشه ایم خدا مرگت بده

یکهو امیر چشمش به ظرف خالی شکالت های روی میز افتادو با چشمای گرد شده 
 :گفت

 امیر_همشو خوردی؟ااپس بگو چرا این اتاق اینقدر بوهه خوب میده

سر  شو میگرفتم  هم از خجالت  شتم جلو شدت خنده ای که دا شده بودم هم از 
امیر فکر میکرد که آرسام این کارو کرده آرسام از شدت خشمو حرص داشت رنگش 
به کبودی میزد دندون قرچه ای کردو بهم نگاه کرد یکهو منو یاشییار زدیم زیر خنده 

 شکمامونو گرفته بودیمو همش میخندیدیم

 ا این قدو هیکلت خجالت نمیکشیخب راست میگه آرسام تو ب_

 و بعد هرهر زدم زیر خنده

 :آرسام با خشم غرید

 آرسام_حسابتو میرسم

بهش نگاه کردم که با چشییمایی که داشییت ازشییون شییرارت میبارید بهم نگاه کرد 
شو  شی زدمو همراه با جیغی بنفش دهن شو باز کنه که جه ست دهن سام خوا آر

 :گرفتم آروم توی گوشش گفتم

 غیرتت اجازه نمیده که این دوتا بفهمن که کاره من بوده هیممسلما _

اخماش توی هم رفت آروم دسییتمو از روی لباش برداشییتمو خانومانه به سییمت 
 :صندلیم رفتم که یکهو این امیر گور به گور شده یکی زد پشتم و گفت

 امیر_خوب رفتیو احوالی نپرسیدی بگی یه رفیقی داریما

 قدر سنگینها  دستت افلیج بشه چه _
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 :امیر به دستش نگاه کردو گفت

شه برای چند  سام امکان داره بیهوش ب سره آر امیر_جانه من؟یعنی با این بزنم تو 
دقیقه به ارزوی بتگیم یعنی نشییسییتن روی اون صییندلی برسییمو خودم ریاسییت 

 !!!کنم؟؟

 آرسام با اخم و غضب دست به سینه به امیر نگاه می کرد

 :روی میز نشستمو گفتم

 امتحان کن...مجانیه...شاید شد_

 آرسام_گفتم از روی اون میز بیا پایین اون میز حساسه

 اداشو در آوردمو همراهه اون دوتا کلی حرصشو دراوردیمو خندیدیم

..................... 

توی اتاقم بودم میشییه گفت حدود سییه سییاعتی میشیید که روی تختم هی غلت 
شاید خوابم ببره جاتون  شاه هم دیدم پوف میزدم تا  خالی تا اکن خواب چهارتا پاد

از شییوخی بگذریم هرکاری میکردم خوابم نمیبرد نمیدونم چرا یه دلشییوره خاصییی 
داشییتم که سییعی میکردم زیاد بهش اهمیت ندم داشییتم دیوونه میشییدم به خاطر 
همین پتوی رومو کنار زدم بلند شدمو لبه تختم نشستم بهتره برم یه سر به آرسام 

سرش میذارم اون بزن سر به  م ببینم اونم مثله من مرضه بیخوابی گرفته یانه کمی 
وقت شاید خسته شدمو خوابم گرفت دراتاقمو باز کردم همینکه سرمو باک گرفتم با 
دیدنه صییحنه مقابلم یه لحظه چشییمام گرد شیید پشییت سییرش جیغ فرا بنفشییی 

 کشیدمو یکهو چشمام سیاهی رفت و تمام

 (آرسام)

ن دختره رفتارهاش غیر عادیه فکر کنم باید ببرمش تیمارسیییتان اخه بگو خدایا ای
دختره احمق یه مرده گنده از سییوسییک میترسییه که تو سییوسییک اونم پالسییتیکی 

 !گذاشتی رو بالش من؟
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توی همین فکرا بودم و حرص میخوردم که یکهو با شیینیدنه صییدای جیغه آرام با 
سمت اتا ق آرام دویدم که یکهو با تعجب دیدم عجله و هول از اتاق زدم بیرون به 

که امیر و یاشییار با چشییمای گرد شییده داشییتن به آرام که بیهوش شییده بود نگاه 
 میکردن

 اینا اینجا چه غلطی میکردن؟

............. 

 با خشم داد زدمقاخه احمق این چه طرزه شوخی کردنه؟

ستیم ب شه؟دارم میگم ما می خوا سک ها تو امیر_اه ای بابا چرا حالیت نمی ا این ما
رو بترسونیم نه آرامو که وقتی در اتاقش باز شد مام ماسک ها روی صورتمون بود 
صله بیهوش  سمتش برگشتیم که قیافمونو دید و جیغ زدو بالفا به خاطر همین به 

 شد

 به سمته امیر خیز بردم که پشت یاشار قایم شد

 ادممن عجب غلطی کردم که کارت درهای این خونرو به شما د_

یاشییار_غیرت نداری دیگه تو خونه ای که زنت هسییت کارتشییو دوتا پسییر نامحرم 
دارن که اکن اومده بودنو میخواسیییتن به زنت دسیییت درازی کنن که متشیییونو 

 گرفتی

 :یکهو با خشم داد زد

یاشار_احمق تو این کارت هارو دوسال پیش به ما داده بودی تو خودت گفتی آرام 
به دوسییتش بزنه درضییمن من مگه بهت زنگ نزدمو  خونه نیسییت و رفته یه سییر 

نگفتم قراره بباییم دنبالت بریم خوشیییگذرونی که تو مخالفت کردیو امیر گفت که 
 بزور میبریمت به همین زودی فراموش کردی؟

 دستام از شدت خشم مشت شده بودن این حرفش برام خیلی سخت بود

 یه بار دیگه اون حرفتو تکرار کن_



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

180 

 

 حرفو نفهمیدی تا برات تکرارش کنم؟من کلی حرف زدمیاشار_کدوم 

امیر_ببین یاشییار به خدا داره عصییبی میشییه منظورش اون کلمه ای بود که ازش 
 استفاده کردی

شتباه کردم غیرتتون که  ست میگه ا شار_اها اونو میگی؟واقعا معذرت میخوام را یا
 جریحه دار نشد؟

 :چشم غره ای بهش رفتمو گفتم

 اشتم اکن میدونستم باهات چی کار کنماگه بهش حسی د_

 امیر_وا مگه با حس داشتن به آرام قدرت مقابله و جنگ داری؟

 ...یاشار_دیوونه منظورش

نارش  تا هی  توجهی نکردم هنوز بیهوش بود ک به اون دو گاه کردمو  به آرام ن
شتن بهم نگاه  شتم بماند که اون دوتا باتعجب دا شو روی پام گذا سر ستمو  ش ن

شه؟چرا پس بهوش نمیاد؟به لیوانه روی  میکردن خدایا نکنه اتفاقی براش افتاده با
میز نگاه کردم کمی توش آب بود به خاطرهمین لیوانو برداشتمو یکم از آبو پاشیدم 

 تو صورتش که تکونی خورد داشت بهوش می اومد

 :با صدای گرفته ای گفت

 آرام_آرسام

 اوردن اسمه من بود لبخند محوی زدمبه خاطر اینکه اولین حرفی که زد به زبون 

 من اینجام آرام چشماتو باز کن_

 امیر_اوه چه عاشقانه

 :چشم غره ای بهش رفتم که یاشار یکی زد به پهلوشو گفت

 یاشار_فیلم هندی رو نگاه کنو اینقدر حرف نزن
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صدای عاجزانه ای  سوزه که آرام با  ستم چنان جوابی بدم که یه جاهاییشون ب خوا
 :گفت

 آرام_تورو خدا آرسام کمکم کن

 بیدار شو آرام...من اینجام...چشماتو باز کن_

سرش که روی پام بود و آروم بلند  شمش بهم افتاد  شو اروم باز کرد که چ شما چ
کرد که یکهو خودشو توی آغوشم انداختو توی بغلم پاهاشو جمع کردو متاله شد 

 این حرکتش مصادف شد با لرزش بدنش

.میترسییم آرسییام...توروخدا تنهام نذار...همین یه بار بذار...بذار که آرام_من...من..
 توی آغوشت باشم به خدا هوا برم نمیداره همین یه بار

 نگران نباش آرام تموم شده...امیر و یاشار بودن_

 یکهو باتعجب بهم نگاه کرد

 آرام_چی گفتی؟

 :به امیر و یاشار اشاره کردمو گفتم

 یدی ماسک این دوتا بوداون صورت وحشتناکی که د_

شار  شون نگاه کرد که امیر همون طور که به آرام نگاه میکرد به یا شم به یکهو با خ
 :گفت

امیر_فکر کنم وقتشییه که درریم اینم مثل شییوهرش اگه عصییبی بشییه مارو هاپولی 
 میکنه میفرسته اون دنیا

 یاشار_آره بلند شو...بهتره که بریم...خیلی بهشون زحمت دادیم

 :لحن بامزه و طعنه داری گفتمبا 

 نه فعال بودید حاک_
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یکهو آرام جیغی زد و با یه جهش از آغوشییم بیرون پرید و به سییمته اون دوتا خیز 
 برد و دنبالشون کرد

 ناخواسته لبخند محوی زدمو بهشون نگاه کردم

 دوتا مرد گنده فرار میکردنو آرام هم دنبالشونو هی فحششون میداد

 ییییییییییام سیب زمینی بلندشو یه کاری بکنامیر_آرسیییییی

 ای هندونییییییییییه_

 یکهو با جوابی که امیر داد چشمام گرد شد و آرام از خجالت سر  شد

 امیر_ببین خودت دهنمو باز میکنیا چرا میگی هندونه تا من اینو بگم

 بلند شدم آستینامو باک زدم باید یه اقدامی بکنم این طوری نمیشه

یاشییار و آرام با چشییمای گرد شییده بهم نگاه کردن با خیز بردنم سییمتشییون  امیر و
 هرسه تاشون جیغی کشیدنو فرار کردن

خندم گرفته بود اخه بگو آرام دیوونه تو چرا فرار میکنی؟من دنباله یاشییار و امیرم 
 البته بیشتر امیر با تو که کاری ندارم

 :آرام درحاله فرار گفت

رل کن آرسام من هنوز جوونم ای امییییییییییییییییییر آرام_توروخدا خودتو کنت
 خدا بکشتت که عصبانیش کردی

 امیر_من چه میدونستم این طوری میشه

 :یاشار محکم امیر و گرفت و گفت

یاشار_هرچی میکشیم از دست توهه آرسام که قراره مارو بکشه منو آرام هم تورو 
 !!!میکشیم

زدنه امیر که منم با تعجب باک سییرشییون همزمان یاشییار و آرام شییروع کردن به 
 وایسادمو بهشون نگاه کردم
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امیر_آ  ا  نکن دختر شییوهرت وایسییاده از من خجالت نمیکشییی از اون شییوهره 
ستا منو نگاه کن کمکم  سیب زمینی اونجا واین سیب زمینیت خجالت بکش هویی 

 کن بیا یه چیزی به این زنت بگو داره خیلی بد میزنه

 بسییییییییه_

یاشییار و آرام بهم نگاه کردن و با چشییمایی که داشییتن برای امیر خط و نشییون 
 میکشیدن ازش جدا شدن

 امیر_ای خدا خیرت بده

 :ابرویی باک انداختمو گفتم

 یاشار بلندش کن بندازیمش تو آب استخر_

 :امیر با شنیدن این حرف من با آه نالید

 !!!امیر_ای خدا لعنتت کنه

.......................... 

 :آرام با ذوق شروع کرد به شمردن

 آرام_یک....دو....سه...پرتییییییاپ

همزمان یاشییار امیرو ول کرد که چون امیر کته یاشییارو محکم گرفته بود تعادلش 
بهم خورد آرام هم خواسییت کته یاشییار و بگیره که مثال بکشییتش عقب که هرسییه 

 تاشون افتادن تو آب

 :آرام جیغی زد

 آرام_امیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر

 امیر_به افراد بهشتی پیوست...برای شادی روحه امیر راد اجماعا صلوات

................ 

 کالفه دستی تو موهام کشیدم پس چرا این جیغ نمیکشها؟؟؟اااااااه لعنتی
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 اگه نقشت نگیره من میدونم با تو_

 ...دخترها از سوسک میترسن مطمئن باش جوابامیر_ببین همه 

یکهو با اومدنه آرام که خیلی بیخیال و ریلکس از پله ها پایین می اومد چشمامون 
 :گرد شد که امیر با صدای گنگی ادامه جملشو داد

 امیر_میده

 :آرام سوسک پالستیکیرو انداخت جلو پامون و گفتم

 شما دوتا باشه آرام_توی اتاقم پیداش کردم گفتم شاید ماله

باگفتنه حرفش از پله هاباک رفت با دهنه باز بهش نگاه کردم درهمون حینی که 
داشیییت از پله ها باک میرفت مثل اینکه حدس زده باشیییه چه حالتی دارم با لحن 

 :طعنه آمیزی گفت

 آرام_دهنتو ببند مگس نره توش محظه اطالعتون من از سوسک نمیترسم آقایون

شت با دهن باز به  بارفتنه آرام به شتم که اونم دا سمتش برگ امیر نگاه کردم و به 
 باکی پله ها نگاه میکرد

 که جواب میده آره؟_

 :با ترس به سمتم برگشت و گفت

 امیر_معموک که نه همیشه جواب میداد به خدا

 :طوری نگاش کردم که گفت

 امیر_ایم من برم...با...با...یاشار قرار دارم...خدافس

نه که از سیییوسیییک  با رفت گاه کردم یعنی چی  باک ن قه  به طب با حرص  امیر 
نمیترسه؟شایدم میترسه ولی فهمیده که پالستیکیه ولی نه دیدن این سوسک ترس 

 داره چون اصال معلوم نیست که پالستیکیه

 ...وایسا ببینم وقتی از سوسک نترسه پس قطعا از
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 له ها نگاه کردمیکهو برای اولین بار لبخند شیطانی زدمو به باکی پ

 !!!!من امروز چه حالی بکنم

 (آرام)

 از بیرون که اومدم دیدم آرسامو امیر مشکوک میزنن

 به سمتشون رفتم

 شما بلد نیستید به بزرگترتون سالم کنید_

 آرسام_من بزرگتری نمیبینم

امیر_منم نمیبینم آرام تو میبینی به مام معرفی کن تا بهش سییالم کنیم تا یه وقت 
 نشه و عقده ای بار بیاد ناراحت

سرش توی لب تاپش  سام همون طور که  شون رفتم که آر شم غره ای به هردو چ
 :بود گفت

 آرسام_خوش گذشت؟

 باذوق بهش نگاه کردم

 اهیم...جات خالی_

 چشم غره ای بهم رفت که زدم زیر خنده

 امیر_مگه کجا رفته بودی؟

 رفتیم شهربازی آبی...اکن ساعت زنونه بود_

 اووامیر_و

 :امیر بلند شد و به سمته آشپزخونه رفت که با صدای بلندی گفتم

 آق امیر لطفا یه نوشیدنی واسم بیار دستت طال_

 امیر_اوکی ولی کوکا میخوری یا پپسی؟
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 کوکا_

 امیر_دایت یا عادی؟

 دایت_

 امیر_قوطی یا شیشه؟

 چشمام گرد شد این داشت چی میگفت؟

 خب قوطی_

 امیر_کوچیک یا بزرگ؟

 بابا اصن نمیخوام یه لیوان آب برام بیار ای_

شییالمو از روی سییرم برداشییتمو یکم باهاش خودمو باد زدم آرسییام نیم نگاهی بهم 
 انداختو دوباره سرشو توی لب تابش کرد

 امیر_معدنی یا لوله کشی؟

با حرص به آرسیییام که داشیییت ریز ریز میخندید نگاه کردم بی بخار اکن باید بلند 
توی گوشه امیرو بگه اینقدر اذیتش نکن هیییییییییی بیخی از این بشه یکی بزنه 

 !چه انتظاری داری؟

 آب لوله کشی_

 امیر_سرد یا گرم؟

 چپ چپ نگاش کردم...داشت کفرمو در میاورد

 به خدا میام میزنمت امیر_

 :امیر بالحن شیطونی گفت

 امیر_با چوپ یا دمپایی؟

 حیوووووون_
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 :نگاه کرد که امیر با تخسی گفتآرسام با چشمای گرد شده بهم 

 امیر_خر یا سگ؟

 فقط گمشو از جلو چشمام امییییییییر_

 امیر_پیاده یا با دو؟

 با هرچی فقط برو نبینمت_

 امیر_باهام میایی یا تنها برم؟

 با حرص چشمامو روی هم فشار دادم داشتم تنگ نفس میشدم

 میام میکشمتیییییییا_

 امیر_با چاقو یا ساطور؟

 ساطور_

 امیر_گردنمو میزنی یا تیکه تیکه؟

سام  سته این آر شت ب سته هرچی دختره مثله منو از پ کالفه نفس نفس میزدم د
 !بیتاره چی میکشه از دستش این همه حرفو از کجاش درمیاره؟

 خدا لعنتت کنه قلبم وایساد_

 امیر_ببرمت دکتر یا دکتر بیارم اینجا؟

 :وبهش غریدمآرسام ریز ریز زد زیر خنده که با حرص ر 

 خجالت نکش بزن زیر خنده...خونه خودتونه_

آرسام زد زیر خنده که به وضوب تعجب و توی چشمای منو امیر میتونستی ببینی 
 !!!!نه بابا یعنی این خندیدن هم بلده؟؟؟؟؟

وارد اتاقم شییدم که یکهو روبه روم یه سییوسییک و دیدم که هی  حرکتی نمیکرد 
 کردماآخه من که از سوسک نمیترسم  باچندش بهش نگاه کردمو بلندش
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یه فکر میکنن من از  ی ی ی ا اینکه پالستیکیه میتونم قسم بخورم کاره اون دوتاس ه
 سوسک میترسم زهی خیال باطل

................... 

روی تختم دراز کشیده بودم که با حس کردن چیزی که داشت زیرم وول میخورد 
 کالفه تکون خوردمو بلند شدم

ستمو چنان  پتورو کنار  شمامو ب زدم ببینم چیه که داره اذیتم میکنه که بادیدنش چ
 جیغی کشیدم که آرسام همراهه دوتا از آدماش وارد اتاقم شدن

 ( (:شدت و بلندی جیغو حال کردین؟اخخخخ)

.................... 

 :خورشت و جلوش گذاشتمو بالخند گفتم

 بفرمایید جناب اینبار ربشو بیشتر زدم_

 آرسام_دستت درد نکنه

خودمو زدم بییه نفهمی کییه یعنی ببین من چییه دختره خوبیم همتین حرفیرو 
شد کمی  سبز  سرم  شگل روی  شا  خو شنیدنه حرفش دوتا  شنیدم بماند که از ن
سییرمو باک آوردمو زیر چشییمی بهش نگاه کردم اول زرد شیید...بعد قرمز...بعد هم 

ست ازدواج کردم یا کبود...تغکر رنگو حال کردید؟آخرش نفهمی دم من با آفتاب پر
برج زهرمار یا یه آدم یا یه...حاک هرچی چه قدر سیییریع و ماهرانه رنگ هم عوض 

 میکنه

با قیافه کبود شییدش سییرشییو باک آورد وبهم نگاه کرد درحاله شییکوفه کردن توی 
شییلوارم بودم ولی به روی خودم نیاوردم که با این نگاهش سییکته کامل هرو زدم 

یوان دوغ برای خودش ریخت همینکه کمی ازشییو خورد صییورتش جمع و در یه ل
 نتیجه همشو خالی کرد تو صورته منه بیتاره و به سمت دستشویی هجوم برد
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شستی؟نباید  شو نکرده بودم آخه احمق چرا تو روبه روش ن اه...اه...اه...فکره اینجا
شوند اه اه ا سرتاپامو به گند ک ستم نگاه کن  ش سره گنده دماغ روبه روش مین ه پ

 آفتاب پرست

 آرسام_آآآآآآآآآآآآآآآررررررررررررررراااااااااام

با شنیدنه صداش اشهدمو خوندم خدایا چرا این غول بیابونی اینقدر صداش بلند و 
خوف ناکه اوخی بتمو خیلی بد و البته زیاد تنبیه کردم حقته تا تو باشییی زیر من 

ک یه کیلو فلفل ریختم توی دوغ هم پر مارمولک نذاری توی خورشییتش فقط نزدی
 کردم از نمک به به عجب زهره ماری

 :لبخند شیطانی زدمو آروم با خودم گفتم

 حقته بخور برج زهرمار_

سا ببینم من اکن  شتم توی دلم بهش فحش می دادم یکهو....وای همین طور که دا
آرسام منو روی  چرا بینه زمینو آسمون معلقم؟اااا؟؟؟؟با تعجب به خودم نگاه کردم

 ...دوشش انداخته بود و داشت به سمته سالن میرفت نه نه

............... 

 آرسام_زود باش صد و نه

 وای آرسام غلط کردم...توروخدا...خسته شدم بابا_

 ...آرسام_زود باش مگرنه

 یکهو باوحشت به وسیله توی دستش نگاه کردم

 :باوحشت گفتم

 باشه...باشه_

 آرسام_دویست...دویست و یک
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وای دیگه نمیتونم بابت این فشییاری که بهم وارد میشییه هرچی خوردمو دارم از _
 !!!مخرج میدم بیرون

 آرسام اولش با تعجب بهم نگاه کرد

آرسام_حیا میا سرت میشه تو بی ادب؟دسته امیرو از پشت بستیااامیخوایی مثل 
 اون بار توی شرکت بکنی؟

 فراموشش نکرده بود خنده ای کردم هنوز 

 بابا فکر کردی منم توام که روزی این ورزشو تا هشتصد میری؟_

 آرسام با اون جذبه و هیکلش به سمتم اومد

سمو _ شه میرم جلو نیا من برعک شه با سام جلو نیا با وای وای جلو نیا تورو خدا آر
 دارم تورو برعکس میبینم اصال منظره خوبی نداره جلو نیا

 بهم رفتچشم غره خفنی 

 باور کن راست میگم_

شدت قلقلکی که  شتناک و به پهلوهام مالید که از  سیله وح سریع اون و صله  بالفا
منو میداد زدم زیر خنده آرسام گودزیال برای انتقام پامو به یه میله بلند وصل کرده 
صد فقط دراز و  سی ست تا  بود و بینه زمینو هوا معلق بودمو این جناب ازم میخوا

م دراز و نشستی که روی زمین دراز میکشیو میری نه بلکه پاهات وصل نشست بر 
شیییده به میله و برعکس و معلق در هوا چون برعکس بودم لباسیییم هم کمی باک 
شت اذیتم  شتناکش دا سیله وح شد و آقا با اون و شکمم معلوم می اومده بود و 

 میکرد یا بهتر بگم شکنجم میداد

ضورتون....پر...ااااپر لع شکنجه برای معرف ح سیله  نتی ترین و آزار دهنده ترین و
 من
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یتاازهمین اکن خودتو _ یاد...نکن نکن قزم خدا...وای...وای...نکن قلقلکم م تورو
مرده بدون چون همینکه سیییرم به زمین برسیییه ا ببخشیییید منظورم پام به زمین 

 برسهاکشتمت د میگم نکن...وای نکن قلقلکم میاد

 آرسام_میری یا قلقلکت بدم؟

 میرم...میرم...نکن_

 :آرسام ازم فاصله گرفت و گفت

 آرسام_خوبه...شروع کن...دویست

 با خشم غریدم

 دویست و یک بودیم اکن میشه دویست و دو نه دویست_

 آرسام_هرچی که من بگم همونه...کاری نکن بکنمش صدو هشتاد

روزی نه نه تو رو خدا چرا بیرحم بازی درمیاری آرسیییام من که مثل تو نیسیییتم _
 هشصدتا میری

 :با شیطونی گفت

 آرسام_بکنمش تا هشتصد تا تو هم بریو مثل من بشی؟

 نییییییییییییییییییییییییه من که نمی خوام غول بشم_

 آرسام_سره من داد میزنی؟

نه نه من غلط بکنم سیییره سیییرورم داد بزنم من که دربرابر جنابعالی جوجه هم _
 محسوب نمیشوم قربان

 روزانه خوب حرصم میدیآرسام_ولی 

خب اون دیگه شیییطنتو فعال بودنه کودکه درونمه باید با کودکه درونم صییحبت _
کنید آرسییام مخم جابه جا شیید تورو خدا از پس خون به مغزم رسییید پاهام کم 

 خونی گرفتن
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 آرسام_اینقدر حرف نزنو کارتو بکن...دویست...دویست و یک

.................... 

 ه آرسام سرشو باک آوردو بهم نگاه کردزدم زیر گریه ک

 :با همون گریه و زجم جیغ زدم

اول میسیییوزونمت بعد تیکه تیکت میکنمو کلی بهت نمکو فلفل میزنم بعد درجا _
بدونه اینکه امونت بدم میخورمت پسره عوضییییییییییییییییییییییی پهلوهام 

 درد گرفتیییییییییییییین

 :عقب کشیدمو گفتم به سمتم اومد که با ترس خودمو

تورو خدا جلو نیا ازاین به بعد غلط بکنم با تو شیییوخی کنم نمی دونسیییتم برج _
شار گفته بودن  زهرمار یه روی دیگه هم داره تا حاک این روتو ندیده بودم امیر و یا
شو نیا  ستی اما من باور نکرده بودم حاکم گم شت ب سته مرده هزار چهره رو از پ د

 جلو

شدیم کپ کرده بودم که  منو بغل کرد و سالن ورزشی خارج  از پله ها باک برد و از 
آرسیییام چه طوری منو بغل کرده اما این موردو غنیمت دونسیییتم چون خیلی کم 

 اتفاق می افتاد یعنی اصال اتفاق نمی افتاد

............................................... 

گروه چت میکردیم امیر توی گروه   روی تختم دراز کشییییده بودمو با بته ها توی
 فرستاد

 امیر_خانوما دارید چی کارمیکنید؟

منو کیانا و امیر و یاشار و چندتا از دوستای منو آرسام و دوتا از رفیقای امیر و یاشار 
شار و کیانا آن بودیم و باافتخار میخوام  عضو گروه بودن اما اکن فقط منو امیر و یا

 (:بگم که خودم ادمین بودم

 داریم تخم میذاریم_
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 امیر_آفرین...پس بته زاییدنو به عهده مردا گذاشتین؟

 کیانا_آره

 امیر_جوجو توهم انی؟

 (کیانا_جوجو خودتی)ایموجی عصبانی

 (امیر_)شکلک ترسیده

 ببینم حاک چندتا زاییدی؟_

 امیر_فعال برام زوده

 یاشار_بمیر

 ت گوش کنمامیر_چشم ولی بذار کمی چت کنم بعد قول میدم به حرف

 کیانا_خب اقدام کن

 امیر_حیام حیای دخترای قدیم

 (کیانا_مگه چی گفتم؟)شکلک تعجب

 امیر_یعنی چی اقدام کنم؟خب تو دختر بفرست تا من اقدام کنم

 کیانا_امیییییییییییییییییییییییییییییییر

 امیر_اکن این امیر کشیده یعنی جیغ زدی یا باصدای بلند منو مخاطب قرار دادی؟

 کیانا_خفه من منظورم این بود برو اقدام کن تا بمیری

 امیر_کاری نکن کمربندمو بازکنم بیفتم به جونتا دختره خیره سر

 ا نه بابا عجب غلطا_

 کیانا_تو رو خدا بازش کن ببینم چی کار میکنی؟

 (امیر_)شکلک خنده



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

194 

 

 یاشار_میگم چرا آرسام آن نمیشه؟

 نمیدونم_

 پیششییاشار_خب ازش بپرس تو که 

 نمیتونم...اون تو اتاقشه...حتما اکن خوابه_

کیانا_برو یه سیییر بهش بزن ببین داره چی کار میکنه این که آنه ولی چرا نمیاد تو 
 گروه

 یاشار_اون همش آنه همیشه نتش روشنه شاید خوابیده باشه

 من رفتم بهش یه سربزنم برمیگردم_

 امیر_زود برگردی

گذاشتم به ساعت دیواری نگاه کردم دو نصفه گوشیمو خاموش کردمو روی تخت  
شییب بود پوووف حتما اکن خوابیده چون امروز خیلی خسییته به نظر میرسییید در 
 اتاقمو بازکردمو به سمته اتاقه آرسام رفتم در اتاقشو آروم باز کردمو سرک کشیدم

 الو_

 کمپ اتاقش خواموش بود و روی تخت خوابیده بود وارد اتاق شیییدمو با دیدنه
 حالش چشمام گرد شد و با وحشت بهش نگاه کردم

 آ...آ...آرسام

...................... 

شتم تبش خیلی باک بودو با این مراقبت های ویژه من  شونیش گذا حولرو روی پی
 !باکتر رفته بود

چیه؟میخواستین بشنوین که خوب یا پایین تر اومده؟نخیر از این خبرا نیست اخه 
ی؟مگه من چند بار از یه غول نگهداری کردم که اکن بار دومم منو چه به غول دار

 باشه ماشاءاهلل از پس گندس
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سه بلندش کنمو  شدن خدایا چی کار کنم؟زورمم بهش نمیر سرازیر  شکام تند تند  ا
شو بوس کردم که یه  سی هم زنگ بزنم آروم گون ستان نمیتونم به ک ببرمش بیمار

 قطره اشکم ریخت روی گونه مردونش

 سامم خوب شو...داری دقم میدی...چرا اینقدر تبت باکستآر _

ساعت سه صبح بود سرمو گذاشتم روی سینه عضله ای مردونشو آرومو بی صدا 
تب  چه طوری  لت  بااین هیک خه تو  اشیییک ریختم مردم مریض شیییده بود آ

 کردی...منم چه هذیون هایی میگم

..................... 

ز داغ بود به زور بلندش کردم که نشییسییت دسییتمو روی پیشییونیش گذاشییتم هنو
 خدایا حاک این کار کاره درستیه یا نه؟

بیخیال فکر کردن شییدمو دسییتمو بردم جلو و با هزار بدبختی لباسییشییو در آوردم 
چشییمم به ماهیته ها و عضییله هاش افتاد دلم ضییعف رفت ولی اکن وقت این 

 کارها نبود یعنی هی  وقت این اتفاق نمی افتاد

خیس کردمو روی سییینه و عضییله هاش کشیییدم که باعث شیید ناخواسییته  حولرو
 :لبخند محوی بزنم با صدای لرزونی ولی با لبخند گفتم

به همونم _ به خدا  قربونت برم تورو خدا زودتر خوب شیییو برام اخم و تخم کن 
 راضیم همینکه کنارمیو حالت خوبه برام کافیه فقط خوب شو آرسام

 گذاشتمو اجازه دادم که اشکام روی سینش سرازیر بشهآروم سرمو روی سینش  

............... 

پوف خوبه خدارو شییکر تبش پایین تر اومده بود منه خر از پس هول شییده بودمو 
نگرانش بودم کاسییرو از آب گرم پر کرده بودم نه سییرد به خاطر همین تبش باکتر 

 !رفته بود
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شگلو  صورت خو شو نوازش میکردمو به  جذابش نگاه میکردم کاش این آروم موها
 مرد ماله من بود کاش ازدواجمون سوری نبود کاش بینمون یه حس وجود داشت

آرسام آروم تکون خورد و چشماشو آروم آروم بازکرد که با دیدنم برخالف انتظارم 
 لبخند محوی زد و دوباره چشماشو بست

 آرسام_من مردم که داری اینطوری گریه میکنی؟

 :بابغض گفتم

 زبونتو گاز بگیر آرسام خدا نکنه دیوونه_

آرسیییام_چرا داری گریه میکنی مگه بهت نگفته بودم چشیییماتو هی  وقت بارونی 
 نکن

 :بابغض گفتم

 سکتم دادی آرسام تبت خیلی باک بود_

 آرسام_لباسمو چرا دراوردی شیطون خانوم

 اصال به لحنه شیطونو شرارت آمیزش توجه نکردم

 بود لباستو به خاطر همین درآوردمدارم میگم تبت باک _

 :لبخند قشنگی زد و منو تو آغوشش کشید آروم توی گوشم گفت

شماتو بارونی  ستار کوچولو هروقت من مردم گریه کن ولی جلوی من چ سام_پر آر
نکن گفته بودم برای بارونی نشیییدنه چشیییمات حاظرم دنیارو هم به آب و اتیش 

 بکشونم

آغوشش بودم نگاه کردم این اکن آرسام بود؟پس با ناباوری و بهت بهش که توی 
 !چرا داره اینطوری حرف میزنه و رفتار میکنه؟

دستمو روی بازوهای لختش گذاشتم پوزخندی زدم تب داشت و هزیون میگفت و 
حتما این کارها و رفتارهاش دسییت خودش نبود اما همین هم شیییرین بود اینکه 
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رای اولین بار بعد از سییه ماه کناره مردم اکن توی آغوشییشییم اینکه کناره مردم و ب
 میخوابیدم برام شیرین تر بود واقعا شیرین تر از عسل

........................ 

 آرسام_اه لعنتی

سرمو باک آوردمو بهش نگاه کردم از اون شبی که تب کرده بود یه هفته میگذشت 
یداد راه صیییبحش وقتی منو توی آغوشیییش دید کلی تعجب کرده بود و داد و ب

انداخت منم با جیغی که کشیییدم سییاکتش کردمو براش توضیییح دادم که اتفاقی 
 ...بینمون نیفتاده و تو فقط مریض شده بودی و

اکنم کالفگی از سیرو روش میبارید و اینجا بود که یه زن مردشیو آروم کنه و بهش 
 آرامبخش تزریق کنه به خاطر همین به سیمتش رفتمو آروم دسیتمو روی شیونش

 گذاشتم که سرشو باک اورد و بهم نگاه کرد

 برو یکم استراحت کن آرسام دوباره مریض میشی_

 آرسام_نه باید ادامشو بکشم باید حتما تمومش کنم

 :گونشو بوس کردمو گفتم

 بلند شو عزیزم خسته شدی بعدا ادامشو میکشی_

شد بهم نگاه کرد خی شکی یافت نمی سردی و خ شون دیگه  شمایی که تو لی با چ
 وقت بود که دیگه چشمای آرسام سردو بی روب نبود

 :آروم بلند شدو گفت

 آرسام_من یکم استراحت میکنم بعد میامو بقیشو میکشم

 باشه برو منم تا اون موقع ایناجارو جمعو جور میکنم_

 آرسام_اوکی
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بارفتنه آرسیییام به کاغذ باطله ها و کثیف کاری های آقا نگاه کردم نگاه کن برای 
کشیدنه یه نقشه چی کارا کرده آهی کشیدم چی قدرم زیاد بودن حاک چه طوری 

 تمیزش کنم؟

.............. 

 اوووووف

 تموم شد داشتم از خستگی میمردم

شیطونی  ستم  شتباه نکنید نمیخوا یکهو چشمم به نقشه نیمه کاره آرسام افتاد نه ا
باشییم بله من دختر خیلی  کنمو خرابش کنم اتفاقا می خواسییتم برای اولین بار ادم

 گلی هستم

 !!!رفتمو افتادم به جونه نقشه هاش

 (آرسام)

خمیازه ای کشیییدم بلند شییدمو از پله ها پایین رفتم بادیدنه آرام که روی طرحام 
خوابش برده بود کپ کردمو وایسادم پیییییییییییییییه واقعا عالی شد حاک من 

بکشم؟نقشه هامو بگو حتما اکن زیرش  چه طوری اینو کنار بزنمو نقشمو که زیرشه
 متاله شدن

به سیییمتش رفتم به صیییورته نازو معصیییومش نگاه کردم توی خواب مظلوم بود 
اماتوی بیداری خوده شییییطون بود لبخند کوتاهی زدم و آروم بلندش کردم روی 
شون با چشمای گرد  شتم که با دیدنه  شه هام برگ سمت نق شتمش به  کاناپه گذا

 گاه کردم پس بگو چرا روی نقشه هام خوابش بردهشده به آرام ن

............... 

 امیر_واقعا یعنی این کارو آرام کرده؟

 ایهیم_

 یاشار_کارش عالیه ولی مگه تو نگفتی روانپزشکه؟
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آره...ولی خب توی شیییرکت باباش هم نقشیییه کش بوده یعنی از همون بتگی _
 شکیهبهش عالقه نشون داده ولی رشته اصلی خودش روانپز 

 امیر_اکنم کار میکنه؟

قبال آره ولی دیگه اکن من نمیذارم چون به پولش نیازی نداریم دلم نمیخواد کار _
 بکنه

 امیر_اون برای عالقه خودش کار میکنه کارگری یا کلفتی که نمیکنه آرسام

ست داره یه مطب براش میزنم ولی خب _ شتم پای خودش گفتم اگه دو خب گذا
گاهی اوقاتم میره پیشیییه دوسیییتاشیییو اونجام به بعضیییی از   میگه فعال نمیخواد

سید من گفتم نیازی  سیدگی میکنه منعش نکردم ولی وقتی نظرمو پر ضهاش ر مری
 نیست ولی اگه دوست داری برو

 یاشار_خب اون چی گفت؟

 گفت هرچی تو بگی_

 امیر_ایول به این میگن زن حرف گوش کن

 اهیم_

که آرام کشیییده بود عالی و بدون نقص به نقشییه جلوی دسییتم نگاه کردم طرحی  
بود البته اگه خط خوردگی پایین صفحش که نوشته بود "نقشه برج زهرمار" ازش 

 فاکتور بگیریم

 حاک اینو بفرستید بایگانی بعد آمادش کنید بفرستیمش برای کنفرانس _

 امیر_وای چی تنش کنیم آرسام

 :ی زدو گفتبا تعجب سرمو باک آوردمو بهش نگاه کردم که چشمک

خت  ید ل با امیر_مگه نمیگی آمادش کنیم برای کنفرانس؟خوب همین طوری که ن
 باشه باید یه چیزی تنه نقشت کنیم دیگه
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شده بود  سره عقلش هنوز کامل ن سف براش تکون دادم این پ شونه تا سری به ن
شیطونش بهم انرژی  شادو  صدای  شن کردم و زنگی به آرام زدم که  موبایلمو رو

 داد

 _سالم گوگولیآرام

 بازاین به من گفت گوگولی ولی واقعا علت این انرژی رو نفهمیدم

به این شییییطونی کردناشیییو این رفتارها و کارهاش عادت کرده بودم این دختره 
گاه کنم ببینم  که برم حموم اول توی شیییامپورو ن بل ازاین کاری کرده بود هرروز ق

اول خودش از غذام میتشید تا چیزی توش نریخته بعد بزنم به سرم همیشه باید 
ببینم فلفل توش نریخته بعد من میخوردم همیشیییه باید وقتی توی فکرم مواظب 
باشییم که آرام خانوم تو گوشییم جیغ نزنه یا خیسییم نکنه یا قبل از خوردن چاییم 
تهشو خوب ببینم که نکنه خانوم توش جک و جونور انداخته باشه باید همیشه هر 

بمو گم میکردم پیشه آرام فضول پیداش میکردم عادت کردم وقت آی پدم یا لب تا
شه  شه همی ستقیم میرم تو اتاق ارام که میبینم توی اتاق شون میکنم م هروقت گم
باید وقتی آی پدمو روشیین میکردم مینشییسییتم کلی بازی اونم چی بازی دخترونه 

ریق دانلودی خانومو حذف میکردم بعد به کارای خودم میرسییییدم این خانوم از ط
ست امیر  آی پد من همش بازی دانلود میکرد و روزی هم که آی پدم افتاده بود د
دیده بود توش بازی دخترونه دارم کلی مسخرم کرد و همراهه یاشار مسخره بازی 
درآوردن به خاطر همین یه تبلت برای خانوم خریدم که میگفت ماله تو اپله ماله 

نه ماله خودم براش خریدم اما همیشه من هوآویه قبول نیست رفتمو یه آی پد عی
باید آی پدمو توی اتاقه اون پیدا میکردم همیشیییه قبل از اینکه ایمیل هامو خودم 
بخونم قبلش سرکاره خانوم نشسته همشو خونده و کلی مسائل و دردهای دیگه 
ضوله دیگه عادت کرده بودمو این  ساله ف سه  شه ولی عینه بته  سال ست و دو  بی

هاش جزوی از برنامه و عادات زندگیم شده بود و نمیدونم چرا از این رفتارها و کار 
شتم نه  ست دا صبانی یا کالفه نبودم به معنی بهتر...خنثی بودم...نه دو رفتارها ع

 بدم می اومد
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شدی یا کل؟باز دختر دیدی یا اون عفریته جلوته  آرام_چرا حرف نمیزنی آرسام؟کر 
 که جوابمو نمیدی د بنال دیگه

 ...یدنه صداش به خودم اومدمبا شن

 :با صدای پراز تحکمم گفتم

 چی داری برای خودت میگی_

 آرام_هیتی حرفتو بزن چرا زنگ زدی؟

 زنگ زدم بهت بگم که دارم وارد نقشه مرحله دوم میشم_

آرام_اوک علیک سییالم دومن اتفاقا منم دارم کشییمش میریزم و وارد مرحله سییوم 
 میشم یه مرحله ازتو جلوترم

یک درسییییت ا له همیشییییه ک یدم داره مث عدا فهم جب کردم ولی ب ولش تع
شه و خودش درست کرده  شه بار اول هی  وقت از کیکی که جدید با میکنه...همی
باشیییه نمیخوردم چون میدونم خرابش کرده و مزه زهره مار میده اما بار دوم که 

 !!!درست میکنه ازش میخورم چون میدونم این بار خوشمزه شده

 رام دارم میگم وارد نقشه مرحله دوم شدیمببین آ _

ضافه  شده بود کشمش هارو قبل از آرد ا شته  آرام_ای خدا لعنتت کنه اینجا که نو
 کنید حاک نوشته بعد از آرد آرسام تو روخدا این با عقل جور در میاد؟

 آرررررام_

 آرام_جانم آقای خودم

م دلم عینه ژله شده و همش ته دلم لرزید پوف از پس این خانوم ژله داده به خورد
 میلرزه

 ببین...بیخیال خداحافظ...مشغوله کارت باش_

 آرام_نه توروخدا داشتی چی میگفتی؟ولش کن بدرک همین طوری میدم بخوریش
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 :باتعجب صداش زدم

 آرام_

صدام میزنی؟خب به من چه وارد نقشه مرحله دو  آرام_ای آرامو زهرمار چیه هی 
ساعت دیگه این کوفتی رو اماده کنم بوش بیاد شدی...اه...کاری نداری با ید تا دو

شومی که  شه های  سیر کنم چی کار داری؟لطفا نق شکمتو  ضعف بندازم و  تا دلتو 
 برای شوهرم کشیدمو خراب نکن اه

باتعجب به صییفحه گوشیییم خیره شییدم قطع کرد؟اایعنی اینقدر سییرش شییلوغ 
شوم؟ای خدا این بار باید منتظر چه اتفا شه  شم ولی جالبیش بود؟نق قه دیگه ای با

اینجا بود خودش همشییو لو داد لبخند محوی زدم میخواسییت با اومدنه بوی غذا 
دله منو ضعف بندازه ولی دروغ چرا با حس کردنه بوی غذای آرام تمامه خستگیم 
خداییش در میرفت شییونه ای باک انداختمو گوشیییمو کنارم گذاشییتم دارم زیادی 

 یحرف میزنم عجب مزخرفات

 چند دقیقه گذشت که دوباره موبایلم زنگ خورد آرام بود

 بله_

 آرام_سالم آرسامی ببخشید اعصابم داغون بود چرا زنگ زده بودی؟

 کیکو درست کردی؟_

 آرام_اکن تو نگرانه کیکی؟

 هول شدم

 اخه به تو چه که درستش کرده یا نه؟

 نه نه بهت زنگ زدم بگم وارد مرحله دوم دارم میشم_

 آرام_مرحله دوم چی؟

 :باحرص گفتم
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 نقشمون_

یانم؟؟؟ااا تواکن چی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی آرام_آها به سالمتی شیرینیشو یادت...ج
 گفتی؟اچرا اینقدر زود؟ایعنی یعنی چه طوری؟

 خوبه تازه دوهزاریش افتاده بود

 آرام_حاک من چی کار کنم؟

 هیتی خودتو آماده کن بیا شرکت_

 آرسام؟من هنوز نه نهارو درست کردم نه کیکمو آماده کردمآرام_اونجا چرا بیام 

 ...پوف خدایا از دست این

 عجب کدبانویی دارمو خودم نمیدونستم

 اونارو ول کن دختر ما فعال کارهای مهمتری داریم_

 آرام_چه کاری مهمتر از سیر کردنه شکمه توهه؟

 ...خندم گرفته بود اما

 آررراااام_

 انی نشو اکن میامآرام_پوووف خیلی خب عصب

ببین آرام قراره بیایی توی یه جلسه ای که همه اعضاش مردن پس طرز پوششت _
 درست باشه

 :باحرص گفت

 آرام_مگه پوشش من چه عیبی داره؟

 منظورم اینه که مانتو کوتاه نپوشی و ارایش غلیظ نداشته باشی فهمیدی؟_
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یا آرایش زیاد کردم که این  آرام_جفت پا میام تو حلقتاااا چندبار من مانتو کوتاه
باره دومم باشییه؟اینو باید به اون منشییی عفریتت بگی اما تو نه خودم بهش میگم 

 اکن فکر میکنه عاشقه سینه چاکش شدیو روش غیرت داری

لبخند محوی زدم آرام روی منشیم خیلی حساسیت به خرج میداد درحالی که من 
شتم یعنی ب شی توجهی هم ندا صال به اون من رام مهم نبود فقط یه نفر برام مهم ا

 بود که خودمم برام جای تعجب داشت

 حرص خوردنش بهم انرژی میداد

 آرام_کرم نداری؟ا ببخشید منظورم این بود کار نداری؟

 :خنده ای کردمو گفتم

 نه...خدافس_

 آرام_خدافس گوگولی

 با حرص تماسو قطع کردم این دختره آدم بشو نیست که نیست

............... 

توی جلسه نشسته بودیم البته هنوز شروع نشده بود این دوتا هم تیریپ مهندس 
 و رئیس و این جور چیزهارو برداشته بودنو جدی شده بودن

 امیر_همه چیز امادس جناب رئیس

 یاشار_مهندس خانومتون هم تشریف میارن؟

 رسولی_خانومشون؟منظورتون خانومه رستگاره؟

تهرانی)باحرص بهش نگاه کردم که خودشیییو به اون راه یاشیییار_بله البته خانومه 
 زد(ایشونم باید برای تجزیه و توضیح نقشه اینجا حضور داشته باشن

 رسولی_مگه خانومشون این نقشرو کشیدن؟



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

205 

 

امیر_بله خانوم آقای تهرانی این نقشیییرو کشییییدن و امروز جهت ارائش به اینجا 
 تشریف میارن

سخره بازی بگیره خدایا چرا دیر کرده؟اکنا باید  ضوعو باز به م سید نکنه این مو میر
شار با نگرانی بهم  شیدم که امیر و یا ستی توموهام ک و کارهارو خراب بکنه کالفه د
نگاه کردن همه رسیده بودن به جز آرام ای آرام به خدا از وسط نصفت میکنم این 

راره دسییت روی بار دیگه از این کارت نمیگذرم مطمئن باش امروز برای اولین بار ق
ساوی  شا کن ببین چه طوری به قطعات م سا و تما یه دختر بته بلند کنم فقط وای
تقسیییمت میکنم دختره خیره سییر فکر کنم این ماجرارو دوباره جدی نگرفته دقیقا 

 مثل کارهای دیگش

با حرص داشیییتم به روش هایی که میخواسیییتم آرام و تیکه تیکه و نابود کنم فکر 
ر اتاق کنفرانس زده شییید و در کمال تعجب دیدم که آرام خیلی میکردم که یکهو د

خانومانه وارد اتاق شدو همه به احترامش بلند شدن بله دیگه همسره بنده هستن 
شون ازاین حرکات خانومانه هم  شن دیگه اوه پس ای پس باید به احترامش بلند ب

 بلد بودنو رو نمیکردن

گ همراهه شیال و شیلوار سیفید بهش دقیق شیدم یه مانتو آبی آسیمونی خوشیرن
شالش رگه های آبی هم داشت و خیلی خوشگل شده بود به کفشاش توجه کردم 
کفششم مثله همیشه پاشنه بلند بود آرایش مالیم و خیلی کمی روی صورتش بود 
با شیییده بود عصیییبی به خودم تشیییر زدم این حرفا از تو  ولی خیلی جذاب و زی

 ...بعیده...اه

 :بی روبه همه گفتآرام با لبخند جذا

آرام_لطفا بفرمایید بشییینید ببخشییید که دیر به حضییورتون رسیییدم درواقع توی 
 ترافیک بودم

 !!امیر_مشکلی نیست خانومه تهرانی بفرمایید بشینید

یک لحظه جا خوردنه آرامو به وضیییوب دیدم من هم با حرص به امیر نگاه کردم 
 شت میمرد؟یعنی این اکن اگه فامیله منو روی آرام نمیذا
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..................... 

محو جمالت و توضیییحاتش بودم واقعا طرزه توضیییح و حتی پوشییوندنه عیبهای 
نقشرو خوب میدونست و درحاله بیان کردن بود همه لبخندی روی لباشون بود و 
ستفاده کردم  شد چرا از آرام ا شون به آرام بود که همین امر باعث آزارم می توجه

یا حتی میتونسیییتم خودم توضییی نذارم مردا بهش توجه و  بدمو اینطوری  یحش 
اینطوری بهش لبخند بزنناانگار نه انگار شوهرش اینجا نشسته و اینطوری دارن با 

 لبخند ژکوند بهش نگاه میکنن

پسر داری چی میگی؟این غیرت بازی های خرکی دیگه چیه؟تو که اینطوری نبودی 
 ؟؟چرا اینقدر داری روش حساسیت به خرج میدی؟ا

با صییدای دسییت زدنشییون از توهمات فضییاییم بیرون اومدمو به آرام که با لبخند 
شتن به آرام  شار با غرور و افتخار دا شت به همه نگاه میکرد نگاه کردم امیر و یا دا

 نگاه میکردن پوف اینارو نیگا

 رسولی_شرکت ما با صد میلیون این نقشرو خریداری میکنه

 زخندم نگران شد یا بهتر بگم هول شدپوزخندی زدم امیر با دیدنه پو

 فرجی_شرکت ما با صد و ده میلیون این نقشرو از شرکت شما خریداری میکنه

 بهشون نگاه کردم وقتش بود باید خیلی چیزها تغکر بکنه

 آقایون من آیا گفتم که میخوام نقشرو بفروشم؟_

وی این قسمت همه حتی یاشار و امیر هم داشتن با تعجب بهم نگاه میکردن آخه ت
 نقشه امیر و یاشار با خبر نبودن در واقع نقشه آرام بود

من نمیخوام نقشه ای که همسرم کشیدنو بفروشم فقط میخوام بدونم کدومتون _
این نقشییرو میپسیینده و وارد کار معامله میشییه شییرکت ما به تنهایی میتونه این 

ه نوامبر بشییه اما من نقشییرو توی ترکیه پیاده کنه و حتی وارد مسییابقه بزرگ یازد
میخوام با شرکت هایی که ادعا دارن میتونن با شرکت ما وارد معامله و کار بشن 
کار بکنم خودتون میدونید که من هرروزه سییییله پیام ها و نامه های شیییرکتهای 
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مختلف برای وارد شیییدن کار با ما دریافت میکنم اما خب خودتون میدونید که 
 عامله نمیشهشرکت ما با هر شرکتی وارد م

 همه بهم نگاه کردن لبخند مرموزانه ای زدمو ادامه دادم

 شرکت ما با یک میلیارد سرمایه جلو میاد در واقع با یک میلیارد ریسک میکنیم_

 :نماینده شرکت رستگار گفت

 شرکت ما یک میلیارد و صد جلو میاد_

صییندلی کنارم نوچ به میزانی که میخواسییتم نرسیییده بود آرام به سییمتم اومد و 
 نشست

 :امیر تو گوش آرام چیزی گفت که آرام لبخند اطمینان بخشی زد و آروم گفت

 آرام_حتما میدونه داره چی کار میکنه نگران نباش

 :رسولی نگاه تمسخر آمیزی به نماینده شرکت رستگار انداخت و گفت

 ما با دومیلیارد جلو میاییم_

 !خب یکم دیگه هنوز مونده

 :رستگار با حرص گفتنماینده شرکت 

 ما با دومیلیارد و هفتصد جلو میاییم_

 پوزخندی زدم

شییرکت ما با شییرکت آقای رسییولی وارد معامله میشییه با چهار میلیارد از شییما و _
 چهارملیارد ازما

 :رسولی لبخند گرمی زدوگفت

 مایه افتخاره جناب مهندس_

 :نماینده شرکت رستگار بهم نگاه کرد و گفت
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اما مبلغ پیشنهادی شرکت ما بیشتر از آقای رسولی بود و شما باید از آقای تهرانی _
 شرکت پدر زنتون حمایت کنیدو وارد معامله بشید نه آقای رسولی

 آرام آروم دستشو روی رون پام گذاشت که یعنی چیزی نگو

 :بهش نگاه کردم که روبه نماینده شرکت پدرش گفت

جود نداره آقای رستم زاده شرکت ما یه آرام_اوک بایدی توی شرکت و کارهای ما و
شییرکت بزرگ و مطرب توی جهانه و ما با شییرکتی وارد معامله میشیییم که برامون 
سلما خیر  سک کنید؟م شما حاظرید با چهار میلیارد ری شه نه زیان... شته با سود دا
من میدونم که شییرکت های پدرم با این مقدار پول هی  وقت ریسییک نمیکنه اما 

ون با چهار میلیارد میتونه ریسک کنه و مشکلی برای هردو طرف خب شرکت ایش
سوزه اما  به وجود نمیاد چون امکان داره اتفاقاتی بیفته که حتی پول هردو طرف ب

 ما از جهت آقای رسولی مطمئن هستیم

 :رسولی لبخندی زدوگفت

 مایه افتخاره خانوم تهرانی_

شتن به و ست آرام پوف باز فامیلی منو روی این دختره گذا ضوب حس کردم که د
 داغ شد لبخند محو پنهونی زدم از دست این دختر

ستگار...نوبته  شرکت آقای ر شد و اما  ستر تعکن  شرکت رایان گ شار_خب حاک  یا
 شرکت ایشونه

شد به اندازه  شدو مشغوله تجزیه و تحلیل نقششون  شرکت رستگار بلند  نماینده 
ی ها لبخند رضایتمندی بود چرا؟چون مبلغ نقشه ما خوب نبود اما بر روی لبان خیل

 اونا ازماله ما کمتر بود

 :آرام با لحن مالیمی تو گوشم گفت

 آرام_چی کار میخوایی بکنی آرسام؟لبخنداشونو ببین

 نگران نباش همه چیز تحته کنترله_
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نگران نبودم شرکت ما به اندازه کافی خودش قدرتمند بود که بخواد اون نقشه ای 
 (:!!وی سرشه به تنهایی اجرا و عملی کنه)منظورم خودممکه رئیسش ت

به امیر و یاشیار نگاه کردم که اونا با سیرشیون عالمت اوکی دادن حاک دیگه نوبت 
اون دوتا بود بعد از اتمام تجزیه و تحلیل همه به سمتم برگشتنو نگاهم کردن اکن 

کنم که این طوری اینا انتظار دارن من روی همتین نقشه مزخرفی سرمایه گذاری  
 !!دارن بهم نگاه میکنن؟؟

 فرجی_ما با شرکت رایان گسترغرب )شرکت ما( وارد معامله و کار میشیم

 پوزخندی زدم نشونه اول پدیدار شد

 یاری_ما با شرکت آقای رستگار

سرمو باک آوردمو به یاری نگاه کردم خب اولین شرکتی که قراره توسط شرکت من 
 بعداز شرکت جناب رستگارله بشه اینه البته 

 امیر_چه قدر؟

 یاری_دویست میلیون

 پوزخند تمسخر آمیزی زدم همش دویست میلیون؟

 :امیر به همه نگاهی کرد و بعد روبه من گفت

 امیر_با اجازه شما جناب مهندس

 با سر عالمت تاییدو دادم که امیر شروع به حرف زدن کرد

میشیییم و از همین اکن به عنوان مدیر  امیر_ما با آقایون فرجی و رسییولی وارد کار 
عامل این شییرکت اعالم میکنم که دیگه درخواسییت هی  شییرکتی برای معامله رو 

 قبول نمیکنیم و محظ اطالعات یه برج تفریحاتی و گردشگری توی ترکیه س

 :همه بهم نگاه کردن که یاشار موزمارانه ادامه داد
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مایه از ما و نصف بقیه از شرکت یاشار_زمین از شرکت رایان گستر غرب نصف سر 
 های شما

 امیر به سمت نماینده شرکت رستگار برگشت

 امیر_شما چه طور؟وضع داشتن و ایفا زمین شرکت شما چه طوره؟

 نماینده شرکت رستگار_زمین...ایم...زمین از ما

 یاشار_در کدوم نقطه؟

برجه نماینده شیییرکت رسیییتگار_خب...خب...یه منطقه خوب توی تهران چون یه 
 مسکونیه

آریامنش_به نظره من بهتره که با شرکت رایان گستر غرب وارد معامله بشیم چون 
 به صرفه تره هم مایه افتخار شرکتمون

 :دست به سینه گفتم

شرکتتون هم میشه خودتون میدونید که _ سرمایه گذار  شرکت ما از حامیان  قطعا 
رین فرصییت برای نشییون شییرکت ما با هر شییرکتی وارد معامله نمیشییه و اکن بهت

دادنه خودتونه ما با شیییرکت هایی که باهامون وارد معامله میشییین قطعا حینه 
سختی یا اوج ورشکستی بهشون کمک میکنیم و خطری از جانب شرکت ما اونارو 

 تهدید نخواهد کرد اکن دور دور رقابته نه دوستی خودتون که بهتر میدونید

 شدشون نگاه کردم با لبخند معناداری به صورت های هول

 خودتون میدونید که منظورم چیه؟هیم؟_

رادمنش_ما دوسییت داریم با شییرکتتون وارد معامله بشیییم اما بودجه ما طوری 
 نیست که با چهار میلیارد بتونه ریسک کنه

 :یاشار لبخندی زدوگفت
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شده جلوبیایید  شما با میزان بودجه تعکن  شرکت ما  شار_هرگونه خسارت پای  یا
میتونید وسط بذارید؟قطعا ما رعایت وضع اقتصادی شرکت شمارو میکنیم چه قدر 

 البته به شرطی که از اوضاع سوءاستفاده نکنید

رادمنش_خب ما با چهارصییید میلیون جلو میاییم کارها خوب پیش رفت تا مرزه 
 دومیلیارد هم میریم خوبه؟

 :سری به نشونه تایید تکون دادمو گفتم

 نوشته میشهقرار دادها همین اکن _

سولی...فرجی...تحت حمایت  شرکت های آقایون رادمنش...آریامنش...ر شار_و یا
 ...ما واقع میشن و شرکت های تمامیه شما جزو رقبای ما محسوب میشن و

 :بقیه حرفه یاشار و ادامه دادم

مطمئن باشید که از هی  کسی نمیگذرم شرکت های همتونو ورشکست میکنم تا _
میدونید کاری به سره شرکت هی  کس نداشتم اما از امروز به  قبل از این خودتون

شون  شمو باها شرکت ما و با دلو جراتن آشنا ب شرکتهایی که دوست  بعد میخوام 
ستن تا  سک نی ستن و اهل ری شرکت های بقیه که کم دلو جرات ه کار بکنم ولی 

شار میارم خودتون میدونید که این کار برای م شون ف شدن به ن و مرز ورشکست 
 شرکتم خیلی راحته

سته بودن لبخند  شرکتهایی که قرارداد با ما ب همه با نگرانی بهم نگاه می کردن اما 
رضییایت مندی روی لباشییون بود همه این کارها فقط به خاطر اجرای نقشییم بود 
شرکت اینا ندارم چون دلم نمیاد چند نفرو از نون خوردن  مگرنه من هی  کاری به 

از اینکه ازاین تهدید ها برای جلب شیییرکتهای دیگه اسیییتفاده بندازم متنفر بودم 
 میکردم ولی برای ورشکست کردنه شرکت رستگار کزم بود

 :بلند شدمو گفتم

 جلسه تموم شد خسته نباشید_

 احمدی_وایسید مهندس...مام وارد کار میشیم
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 محمدی_مام همین طور

 ماهرو_رو شرکت مام حساب کنید

 :دمو گفتمبه امیر و یاشار نگاه کر 

 ترتیب کارهارو بدید از همکاری با شرکت های شما بسیار خرسندم_

 به نماینده شرکت رستگار نگاه کردم

 :رفتم جلو وبهش گفتم

برو موفقیت شرکت رایان گستر غرب وتوی این جلسه به رستگار خبر بده و بهش _
شما فقط  شه و کاره  شت و نق شه چهار میلیارد و دا شه ما ارز ست بگو که نق دوی

میلیون ازاین به بعد شییرکت دومادشییو یه دشییمن بدونه چون تا به خاک سیییاه 
نشونمش و بدبختیشو به چشم نبینم ولکنش نیستم بهش بگو که همه این کارها 
یه انتقامه یه انتقام از خودشیییو تمامیه خوشیییبختیهاش یه انتقام به خاطر تمامیه 

 عذاب هایی که منو دخترشو داده

شرکت ر  ستم زاده نماینده  سادو به ر ستگار با تعجب بهم نگاه کرد آرام کنارم وای
 نگاه کرد

 :رستم زاده به آرام نگاه کرد و گفت

 شما نمیخوایید چیزی به همسرتون بگید؟_

 آرام_من کاره ای نیستم فقط یه سرمایه گذارم

 باتعجب به آرام نگاه کردم که لبخندی زد و امیر جلو اومد

 متون از امروز جزو سرمایه گذارهای شرکت هستنامیر_آقای تهرانی خانو

 بهش نگاه کردم که لبخند قشنگی بهم زد

 ...اما آرام تو_

 آرام_تا وقتی زنتم عینه یه زن خوبو زحمت کش پشتتو میگیرم آرسامم
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 "...تا وقتی زنتم پشتتو میگیرم آرسامم"

اید بیفته اون وای نه این امکان نداره آرام داره بهم وابسیییته میشیییه این اتفاق نب
خودشو زنم میدونه و این اصال براش خوب نیست چون اخره این رابطه جداییه نه 

 ...چیزه دیگه ای...نباید...نباید...ولی اکن

.................. 

 :یاشار وارد اتاقم شد و تندتند و باعجله گفت

 یاشار_تورو خدا یه لحظه پاشو بیا

 چی شده؟_

 یاشار_تو بلند شو بیا

 کشیدمو بلندشدم معلوم نیست دوباره چه مسخره بازی قراره راه ببندازن  پوفی

 ها چیه؟_

 یاشار_اونجارو نیگا

 به سمتی که اشاره کرد نگاه کردم با دیدن صحنه مقابلم حسابی جا خوردم

 !!آرام اونجا چی کار میکنه؟_

 یاشار_حرف نزن...فقط گوش بده

 (آرام)

 لبخندی زدمو ادامه دادم

سرمایه گذارها و به نوعی میشم مشاور مالی  من از این_ سرپرست  به بعد میشم 
شیییرکت من میخوام که به خوبی کارها و وظایفتونو انجام و تا حدی که میتونید 
سرمایه گذاری کنید تا بتونیم به هدفمون که ورشکست کردنه شرکت رستگاره کار 

 کنیم

 :یکی از مردها با تعجب گفت
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 پدر شماستاما اون شرکت که ماله _

 پوزخندی زدم

بنده اکن همسره آرسام تهرانیم رئیس این شرکت پس مسلما کاری میکنم که به _
نفع همسرم و شرکتش باشه نه به زیانش نه تنها رستگار بلکه شرکتهای دیگه هم 

 جزو اهدافمونه من ده میلیارد پول وسط میذارم اول من بعد شماها باشه؟

ست خانومه تهر  شکلی نی سط فرجی_م ست که هممون مقداری و انی ولی بهتر نی
 بذاریم تا به یه نفر زیاد فشار نیاد؟

مسییلما اگه به من فشییار می اومد این کارو نمیکردم ببینید آقایون من میخوام با _
شرفت  شتر پی ست بی سرم از اینی که ه شرکت هم پولهایی که دارم کاری کنم که 

ای که وسییط میذارم به خوبی  کنه پس شییما در فکر این باشییید که این سییرمایه
شون  شون آقایون راد و حق پناه حرف میزنمو به شه من با معاونکن ای صرف ب م
میگم که بیشتر کمکتون کنن میگم که حقوقه کارمندها از اینی که هست باکتر بره 
فقط باید از جونو دلشیییون برای این کارها مایه بذارن لطفا همه کارمندها و حتی 

 نید باهاشون کار دارم بهتره با اونام یه صحبتی بشهکارگرهارو جمع ک

 فرجی_حتما چشم ترتیب همه کارها داده میشه

 :لبخندی زدمو گفتم

 خوبه...خسته نباشید برید و به برنامه هاتون برسید_

با رفتنشیییون لبخندی زدم چه قدر از فامیلیه جدیدم "تهرانی" خوشیییم میاد خدایا 
 شکرت

شد و آرسام به همر  شتم در باز  شدن بلندشدمو درحالی که دا شار وارد اتاق  اهه یا
 :یه سری برگرو مرتب میکردم گفتم

 شما اینجا چی کار میکنید؟_

 یاشار_اوه چه قدرم توی نقشش فرو رفته بابا کافیه بیرون بیا
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 به آرسام نگاه کردم که اخم کمرنگی روی صورتش بود

 :آرسام همون طور که چشمش به من بود گفت

 شار برو بیرونآرسام_یا

 یاشار_چرا؟اتفاقی افتاده آرسام؟

 ...آرسام_میخوام با آرام حرف بزنم...تنها

 به آرسام نگاه کردم که یاشار بیرون رفت

آرسییام_چرا این کارو کردی؟تو وقتی ازمن جدا شییدی میخوایی با چه پولی زندگی 
 کنی احمق رو مهریت هم که نمیتونی حساب کنی اونو هم که بهم بخشیدی

لبخند کوتاهی زدم خدا میدونست که با چه بدبختی آرسامو راضی کردم تا مهریمو 
ستم فکر کنه به  شیده بود نمیخوا شو جلو ک شم قبول نمیکرد و اکن دوباره پا ببخ
خاطر گرفتنه مهریه باهاش ازدواج کردم اونم اون مهریه سنگین من هرچند آرسام 

شتم مهریمو بهش از عهده دادنش بر می اومد اما من به خاطر  شقی که بهش دا ع
 بخشیدم

میدونم که مهریه پشیییتیبانه یه زنه اما من فقط به پاس تمامیه کمک هات این _
کارو کردم تا تو فکر نکنی به خاطر گرفتنه مهریه یا به قوله خودت تیغ زدن باهات 
ازدواج کردم درضمن نگران من نباش من از پسه خودم برمیام آق آرسام من آرامم 

 برگه چغندر نه

آرسییام_همه اینجا تورو به همسییرم میشییناسیین اون وقت تو شییدی سییرمایه گذار 
 شرکت؟

میدونم آرسامم...میدونم...گفتم که تا اخرش پشتتم فکر نکن یه دخترمو نمیتونم _
 کاری کنم چه از نظر مالی چه از نظر معنوی؟

 :آرسام مشکوکانه پرسید

 آرسام_معنوی از چه نظر؟
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 مربوطه اونش به خودم_

 آرسام_آرام

بس کن آرسام خواهش میکنم اکن بیا بریم پیش بته ها بعد بیا بریم خونه برات _
 کیک بپزم

 :بعد با حرص ادامه دادم

 اون کیکه اعصابمو امروز داغون کرد_

 آرسام_موفق به درست کردنش شدی؟

 نه واهلل...برگشتم درستش میکنم_

 خودتآرسام_خونه ی شوهر کدبانویی شدی برای 

 ته دلم قنج رفت ووویی خدا

................. 

 :با حرص گفتم

 حاک چی کار کنیم؟_

 آرسام_نمیدونم...شاید تااکن بوش رفته باشه

 امیر و یاشار سریع خودشونو بهمون رسوندن

امیر_ببینیم این حرفای سیییرکاره آقا که هی میگه برمیگردم خونه و بوی غذا میاد 
 چه طوریه؟

ویلی رفت و آرسیییام هم چپ چپ امیرو نگاه کرد خدایا حاک چی کار ته دلم قیلی 
شو ببره  شن نکردم اقال بو سوزوندم هواکش ها روهم رو کنم؟بااون کیکی که من 

 اکن حتما کله فضای خونه بوی سوختگی میده

................... 
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شید که یکهو شد و نفس عمیقی ک افتاد  در خونرو باز کردم که اولین نفر امیر وارد 
سرفه کردن من با خجالت و آرسام هم با چشمایی خندون ولی قیافه جدی به  به 

 امیر نگاه کردیم

سوختنیه همین بوییه که منو  امیر_اه اه اه...اینه بوی غذای زنته آرسام؟اینکه بوی 
شیم از بیرون غذا بخریم اگه این بو  شه بعد مجبور می شیم ایجاد ب شار باعث می یا

بخشیییه و بهت آرامش میده خب هرروز بیا خونه ما دیگه چرا برات خیلی لذت 
 زحمت به زنت میدی

شقه آرامی که به  شتی قمپز در میکردی نمیدونستیم اینقدر عا شار_پس همش دا یا
 بوی غذای سوختنی میگی غذاش بویی داره که خستگی رو از تنم بیرون میبره

 ال گریختیکهو آرسام به سمته یاشار خیز برد که یاشار بیتاره ک

 باورم نمیشد یعنی ارسام این حرفارو به این دوتا زده؟؟اااوای خدای من

...................... 

 ...امیر امیر امیر امیر_

 امیر_سرطان خون...اسممو میذاری...چته ترسیدم...فکر کردم مردی

 :آرسام با اخم جذابش روبه امیر گفت

 !!آرسام_باهاش درست حرف بزن امیر

ش نگاه کردم...نه بابا...اکن ایشیییون آرسیییام بودن که بابت حرفی که باتعجب به
 امیر بهم زد آزرده شدن؟

 اوف خدا بده شانس

 ...امیر چشمکی بهم زد که

 امیر توروخدا دستور اون آشپزی که داره از تلویزیون پخش میشه رو برام بنویس_

 امیر_خب به شوهرت بگو من کار دارم
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 قل جور دربیاد آرسام کی اینکارو میکنه؟آخه یه چیزی بگو که با ع_

امیر_خیلی خب بدش ببینم هویی آرسییام صییدای اون اخبار ورزشییی رو کم کن تا 
 اینارو برای خانومت بنویسم

 آرسام_خب گوش نده

امیر_آخه چه طوری میشییه دیوونه؟من که نمیتونم وقتی دارم به این گوش میدم 
 به اون گوش ندمو حالیم نشه

صداشو کم نکرد بلکه از حرص امیر صداشو زیاد کرد که امیر با حرص  آرسام نه تنها
 :خواست چیزی بگه که آروم گفتم

 بس کن امیر خواهش میکنم اکن عصبی میشه_

 امیر_فقط به خاطر تو

 لبخندی بهش زدم که لبخند مردونه ای بهم تحویل داد

 امیر_میگم خبری از کیانا خانوم نداری

 :انداختمو گفتمابرویی با شیطونی باک 

 اون وقت چرا تو به یاد دوست من افتادی؟_

 :یکهو امیر هول شدو گفت

 امیر_خب...ایم...همین طوری...مگه باید علتی داشته باشه؟

 :چشمکی زدوگفت

 امیر_ما دیگه یه تیمیم کیاناخانوم هم جزو تیممونه دیگه...باید حالشو بپرسم

 :با شیطونی گفتم

 نداره؟ مطمئنی که دلیل دیگه ای_

 :امیر لپمو کشید و گفت
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 امیر_نه خانوم کوچولوی تخس

 تک خنده ای کردم

همینکه برنامه کیک پزی تلویزیون شروع شد درکمال تعجب دیدم که امیر با عالقه 
به دسییتورهای ورزشییی هم داره گوش میده خب بیخیال حتما خودش میدونه که 

نمیتونن همزمان دوکارو باهم میتونه هردوتاشییو باهم انجام بده اما خب مردا که 
شش به تلویزیون و اون یکی  ستش به قلم و گو صفحه د شمش به  انجام بدن چ

 گوشش به برنامه اخبار بود وشروع به نوشتن کرد

 امیر_بفرما تموم شد

 :برگرو ازش گرفتمو همزمان که داشتم دوغو توی پارچ خالی میکردم گفتم

 نمممنون گلم برو بشین تا براتون درستش ک_

 امیر_وویی جونمی باشه مامانی من رفتم

با لبخند به رفتنش نگاه کردم که با خوندنه طرز تهیه کیک چشییمام گرد شیید و از 
 خشم فوران کردم

 (آرسام)

 امیر_یه وقت جانمونی اینقدر صداشو بلند کردی گاومیش

 :به سمتش برگشتمو گفتم

 تموم شد؟_

 :امیر با حرص گفت

 امیر_بله

 برداشتمو صداشو کم کردمکنترلو 

 خوبه تموم شد گوشام درد گرفتن_

 امیر_اکن کمش میکنی؟
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 :با لبخند حرص داری گفتم

 بله_

 آرام_امییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر

 با شنیدنه جیغ آرام با خشم به امیر نگاه کردم

 مد؟باز چی کارش کردی که جیغش دراو_

 :امیر با ترس گفت

 امیر_به خدا هیتی

 بلند شدمو به سمته آشپزخونه دویدم

 چی شده آرام چرا جیغ زدی؟_

 :آرام با حرص گفت

 آرام_بگیر اینو بخون میفهمی

که امیر برات نوشییییت چرا من _ یه  ته اون کیک گه دسیییتور پخ که بر خب این
 !بخونمش؟نکنه میخوایی من درستش کنم؟

 میفهمیآرام_تو بخونش 

برگرو از دستش گرفتمو با بی میلی شروع به خوندن کردم که هرچی جلوتر میرفتم 
 چشمام بیشتر گرد میشد

به شییماره یک دسییتها روی شییکم یک پیاله آرد روی شییانه قرار دهید مقداری _
شمش  شنه پا روی آن قرار گیرد همین که رنگ ک شمش بریزید به طوری که پا ک

کنید و مقدار آب را بیشیییتر کنید به طوری که تا زانویتان تغکر کرد یک پا را بلند  
شماره  شته پاها را جمع نموده و با  شکم گذا بیاید حاک یک الک خیلی ریز را روی 
پنج بریزید به پشت بخوابید و با شکمتان در میان زرده تخم مرغ به چپ و راست 

شتر روغن ما شما برسد هرچه بی شوید اتر این بغلتید تا زرده تخم مرغ به بدن  لی 
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ستهایتان  سعی کنید که د سرتان را خم کنید و  شود کامال  شتر نمایان می حرکت بی
روی آتش بماند بعد به شماره سه دست ها را بلند کنید بگذارید تا سرد شود آنگاه 
هر دو دسییت را از آرنج بیندازید و روی کیک بمالید سییر را به طرف جلو برده روی 

آن را به عقب خم کرده سر پوش رویش بگذارید که دم آتش یک چر  بدهید بعد 
کند بعد سر را به شماره چهار قطعه قطعه بریده و باحوله خشک کنید و در بشقاب 

 چیده به مهمان تعارف کنید

با بهت به امیر که از خنده ای که سیییعی در جلوگیریش داشیییت نگاه کردم که 
که با حرص داشییت نگامون نتونسییت خندشییو پنهون کنه و زد زیر خنده به آرام  

میکرد نگاه کردم یه بار دیگه به برگه نگاه کردمو یه بارم به قیافه آرام که یکهو زدم 
 زیر خنده تو فرض کن آرام کیک رو با همتین دستوری درست کنه

امیر خندش قطع شییید و همراهه آرام با تعجب بهم نگاه می کردن امیر باصیییدای 
 :مبهوتی گفت

 رم یا دارم خواب میبینم؟امیر_آرام من بیدا

 :آرام هم بالحن متعجبی گفت

 آرام_فکرکنم خوابیم

 امیر_میگم ببین اکن این آرسامه که داره زمینو گاز میزنه یا من دارم اشتباه میبینم؟

 آرام_و آیا این ماییم که داریم بهش نگاه میکنیم؟

به تو  یه سییییلی بهم بزن و من هم یکی  یه کاری کنیم تو  یا  میزنم ببینیم امیر_ب
 بیداریم یانه

 آرام_قبوله

آرام یه سییلی به امیر زد که امیر آخی گفت و امیر هم سییلی محکم به آرام زد که 
 آرام جیغی زد و افتاد روی میز

 :امیر با صدای عصبی گفت
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سنگینه به هیکل ریزه میزش نمیاد ولی آرام واقعا ما  ستش  امیر_ناکس چه قدر د
 بیداریم

اده بود روی میز نگاهی کردم باخشم به سمته امیر برگشتم که دیدم به آرام که افت
 باشوک داره به آرام نگاه میکنه فکر کنم تعجب کرده بود

................ 

 یاشار_ای دستت بشکنه ببین صورتشو چی کار کردی

کالفه دستی توموهام کشیدمو رژه رفتم امیر هنوز تو شوک خنده من بود فکر کنم 
 قدیم افتاده بودبه یاد 

 امیر_به خدا نبودی ببینی چه طوری قه قه میزد

 من قه قه زدمو تو زدی تو صورتش و این بالرو سرش آوردی؟_

 آرام_حاک که چیزی نشده بابا چرا دعوا میکنید

 روی صورتت جای دستاش مونده اکن هرکی ببینه فکر میکنن من زدمت_

 !اندازه بیله؟امیر_اینقدر چاخان نگو آخه دستای من به 

 با خشم بهش نگاه کردم دسته منو به بیل تشبیه کرده بود

 آرام_مهم نیست بابا

 به امیر با خشم نگاه کردم که با دیدنه قیافش با نگرانی بهش نگاه کردم

 یاشار_

یاشییار بهم نگاه کرد که به امیر اشییاره کردم که اونم با دیدنه امیر جا خورد آرام با 
یلی ریلکس یه لیوانو پر از آب کرد و پاشید تو صورته امیر و با بیخیالی بلندشد و خ

 بیخیالی انگارنه انگار کاری کرده باشه سره جاش نشست

 :امیر از شوک بیرون اومد و داد زد

 امیر_خداییییییییییییییییا شکرت آرسییییییییییییییییام قه قه زد...باکخره خندید
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 بود بدبختآرام_زدنه این حرف تو گلوش گیر کرده 

با تعجب به امیر بعد به آرام نگاه کردم ولی با دیدنه صورته آرام دستام ناخودآگاه 
 مشت شدن

آرام_دیدید گفتم مردا نمیتونن دوکارو همزمان انجام بدن...شیید این...حاک بهتون 
 تابت شد؟

 (آرام)

یام باک ای خدا بزنه ناکارت کنه پسره الدنگ که منو مجبور میکنی از این صد پله ب_
و تورو از خواب مرگت بیدار کنم ای الهی توی خواب با عزرائیل و اسرافیل همنشین 

 بشی...ای الهی خدا بزنه افلیجت کنه و من بهت بخندم

همون طور که غر میزدم از پله ها باک میرفتم با خشیییم در اتاقشیییو باز کردم که با 
براش ضییعف رفت اوخی  دیدنه قیافه مظلومش و اون طوری که خوابیده بود دلم

 چه قدر مظلومانه خوابیده بود پسر کوچولو قد و مغرورم چه قدر خوشگل خوابیده

 :پارچو برداشتمو با لبخند شیطانی گفتم

 هرچند اکن این قیافه مظلوم قراره توسط کاره من سگ بشه اونم سگ شکاری_

مام روش خالی کردم که چنان نعره ای زد که با بیرحمی ت منم انتظار  پارچه آبو 
 !!!این نعرشو نداشتم و شروع کردم به جیغ زدن

 باچشمای گرد شده بهش نگاه کردم که با بهت بهم نگاه کرد

 امیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر_

فرار کردم که آرسییام هم به سییمتم خیز برد و محکم منو گرفتو اجازه نداد که از در 
با پاش بسیییت که چشیییمام گرد شییید بینه بازوهای مردونه برم بیرون در اتاقو 

قدرتمندش منو فشیییار داد از موهای خوش حالتش آب میتکید و این کار باعث 
 میشد قطرات آبش توی یقم یا روی موهامو سرم بتکه

 آرسام_کجا خانوم کوچولو بودین حاک
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 وای نکن آرسام دردم میگیره چلوندیم...ولم کن_

 ارچ آب بیدار میکنی؟آرسام_حاک منو با پ

یر گمشو بیا باک...کمکم کن...نقشه با شکست همراه _ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی امیی
 بود...بیا بالیییییییییییییییییییییا

آرسام_بیخودی زور نزن این اتاق عایقه صداست صدات پایین نمیره چرا این کارو 
 کردی آرام؟

 خب بابا هرچی از پایین صدات زدیم بیدار نشدی_

 منو بلند کرد و انداخت رو کولش

 آرسام_دوباره باید تنبیه بشی

 نه نه بارفیکس نه_

شوک زده یخ  ستو پا زدم که ولم کنه اما مگه ول کن بود یکهو منو ول کرد یکهو  د
 کردم بابهت به وان حمومی که پراز آب سرد بود نگاه کردم

 آرسام_تنبیه که شدی بیا بیرون

 جیغ زدمبا بیخیالی بیرون رفت که 

 خودم با دستای خودم زنده به گورت میکنیییییییییییییییییم_

...................... 

 باحرص بهش نگاه میکردمو چاییمو هم میزدم

 آرسام_چیه چرا داری اینطوری نگام میکنی؟

 یخ زدم_

 آرسام_خوبه...پس تنبیه شدی

 قاشقو فشار دادمو بازهم هم زدم
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 رون پام لیز خورد وافتادم زمیناز تو وان میخواستم بیام بی_

 آرسام_اشکالی نداره یاد میگیری که دیگه منو این طوری بیدار نکنی

 :با صدای لرزونی گفتم

 سرما میخورم_

لت  حا یدنش  با د ید روی گونم که  خاطره بیرحمیش چک به  یک قطره اشیییک 
 چشماش تغکر کرد

 :خواستم چاییمو بخورم که گفت

 آرسام_نه...نخورش

 !کردم که بلندشدو چاییمو برداشت و ریخت تو ظرفشوییبهش نگاه  

 به خدا تنبیه شدم آرسام سردمه بذار بخورم تا گرمم بشه_

 :با ناراحتی به سمتم اومد و گفت

 آرسام_توش فلفل ریختم تا تالفی کاراتو کنم

 از آشپزخونه زد بیرون بابهت به مسیره رفتنش نگاه کردم نه بابا

................ 

سه  صل عط سره احمق تو ف شتر دوره خودم پیتیدم آخه بگو پ ای کردمو پتورو بی
زمستون این چه کاری بود تو کردی اما کرم از خوده درخته من اگه کرم نمیریختم 

 اون هم همتین بالیی سرم نمیاورد

عطسییه ای کردم اما کرم ریختن های من هنوز تموم نشییده که...میگن توبه گرگ 
 رم ریختنام فنش میشهمرگه منم هروقت مردم ک

بیشتر توی خودم جمع شدم کاش اکن آرسام اینجا بود و بغلم میکرد و با آغوشش 
 هم گرمم میکرد وهم بهم آرامش میداد نمیدونم چرا هوای آغوششو کرده بودم

 (آرسام)
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 عذاب وجدان داشتم حتما تا اکن سرما خورده

 :کالفه گفتم

 میخواست منو با پارچ آب بیدار نکنهاصال به منته تقصیرخودش بود نه من _

از اتاق بیرون اومدمو خواسییتم پایین برم از جلوی اتاقش رد شییدم که باعث شیید 
 صدای عطسشو بشنوم دراتاقشو آروم باز کردم که با دیدنه حالش به سمتش رفتم

 آرام...آرام...خوبی؟چی شده؟_

چولو توی خودش با نگرانی بهش نگاه کردم همش تقصییییره منه عینه یه گربه کو
شم خیلی بد بود اکن من باید چی کار کنم؟باید چوب  شده بود و میلرزید حال جمع 

 کارمو بخورم

.............. 

حولرو روی پیشیییونیش گذاشیییتم خوبه تبش پایین اومده بود از این موضیییوع 
 خوشحال بودم چون دیگه نیازی به درمانگاه نداشت و کزم نبود ببرمش بیمارستان

ته مظلومش نگاه کردم دختره جذاب و صییدالبته تخس و شیییطونی بود به صییور 
کنارش زندگیم از یه نواختی بیرون اومده بود یعنی هر روز یه ماجرا و یه اتفاق در 
یا حتی عصیییبی  ناراحت  با این وجود از وجودش  بدبخت بود ولی  نه  ظاره م انت

ستم دختری که اکن  ستم گفتم کال خنثی ه شحال هم نی ستم خو حکمه زنه منو نی
داشت اکن با کار من تبش پایین اومده بود و خیلی متعجب بودم که چرا خواستم 

 خودم ازش مراقبت کنم

 :آروم گونشو نوازش کردم که با صدای آرومی گفت

 آرام_آرسام تویی؟

شتم ای بابا این که خواب بود حتما اکن میفهمه ای خدا عجب  ستمو بردا سریع د
 غلطی کردم

 :رزونی گفتبا صدای ل
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 آرام_میشه بغلم کنی؟سردمه یه آغوشه مردونه تورو خدا

 مظلومیت صدا و قیافش باعث شد که برمو روی تخت کنارش بشینم

شم  شو تو آغو شیدمش که با بغض خود شم ک شیدمو آروم توی آغو کنارش دراز ک
سمو خیس بکنه و به  شدن که لبا صداش باعث می شکای بدون  پنهون کرد ریزش ا

ره چشییمامو بسییتم بار اولم نبود بلکه این بار دومم بود که روی تخت سییینم بخو
آرامو بغل میکردم ولی خدا سر شاهده که هی  حسی درمیون نبود فقط یه آرامش 

 خاصی به وجودم تزریق میکرد

توی آغوش آرامم چه قدر آرامش نهفته بود وایسیییا ببینم آرامم؟ااپوف جدیدا چه 
 ن دختره حسه مالکیت اکن به کار بردم؟قدر احساساتی میشم چرا به ای

آروم کمرشو نوازش کردمو سرمو به باکی سرش چسبوندم چشمامو بستم دختره 
بغلی بود خیلی بغلی به خاطرهمین باعث شیید لبخندمحوی بزنم توی اغوشییم گم 
ستمو  شارش دادمو آروم د شتر به خودم ف شک ریختن بود بی شده بود و درحاله ا

 م هی  کدوم از کارهام ارادی نبودتوی موهاش فرو کرد

 مگه بهت نگفتم اون چشارو بارونی نکن_

 چیزی نگفت فقط بیشتر صورتشو به سینم فشار داد

دختر کوچولوی تخس به موقعش شیییطونی و به موقعش این طوری؟میدونم که _
 تالفیشو سرم در میاری

 :با لحن لرزونش گفت

 آرام_چه جورم

 پس باید فاتحه خودمو بخونم_

 آرام_خودم برات میخونم

لبخندی زدمو آروم به خودم فشییارش دادم بوی تنشییو به مشییامم کشیییدمو آروم 
 :گفتم
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 آرام_

 آرام_بله

 گریه نکن_

 آرام_باشه

 (آرام)

 ای خدا لعنتت کنه امیر_

 امیر_دیوونه میدونی چه کاره سختیه؟

 برای دوساعت؟_

 امیر_باشه ولی سگ شد مقصر خودتی

 خنده ای کردم

 قبوله_

 :تماسو قطع کردم به کیانا چشمکی زدمو گفتم

 حله_

 خنده ای کردو با ناز موهاشو زد پشت گوشش

کیانا از امیر خوشش اومده بودو اینو به خوبی حس میکردم روزی با شکنجه های 
شون  شم بیرون که اقا ای شدم که از زیر زبونش بک سط کاراگاه آرام موفق  کزم تو

ولی از جانبه امیر نمیدونم اون پسره شیطونی بود  عاشقه دوست شوهرمون شده
 ولی احساساتشو بروز نمیداد اما توجهش به کیانا بیشتر بود

شتم هیجان  صی دا صو شوق به خ سالگی آقامون بود ذوق و  سی و دو امروز تولد 
شره و بادکنک  شر صف پذیری توی وجودم بود همراهه بته ها همه جارو  غیر و

و تزئین کرده بودیم خانواده خودمو آرسییامو یه سییری چسییبونده بودیمو همه جار 
 !!!دوستان و دعوت کردم که کال شدن سیصد نفر
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قرار بود که امیر کاری کنه که آرسام دیر برگرده خونه و زمانه اومدنشو بهمون خبر 
 بده و یاشار هم اکن کنارمون بود و درحاله کمک کردن به منو کیانا بود

......................... 

باذوق به همه جا نگاه کردم همه چیز عالی شییده بود مهمونها بیشییترشییون اومده 
 !بودنو همه چیز برای برگزاری تولد یه مرده سی و دوساله کامال آماده و مهیا بود

 یاشار_خوشگل شدی خانوم تهرانی

 به سمته یاشار برگشتم به روش لبخندی پاشوندمو بهش چشمکی زدم

 دی آق پسرممنون توهم خوشتیپ ش_

 یاشار_نظره لطفتونه چشماتون خوشتیپ میبینه

 لبخندی زدم که گوشیم زنگ خورد بادیدنه شماره امیر کمی هول شدم

 الو امیر_

امیر_ببین به خدا عصبی شده نمیتونم بیشتر از این قالدشو نگه دارمو از نیومدنش 
اید برم جلوگیری کنم به خدا تیکه تیکه ام میکنه مشیییکوک شیییده هی میگه من ب

خونه اون دختره تنهاس و از این جور حرفا داره افسیییار پاره میکنه آرام تو روخدا 
نمیخوام بمیرم من میخوام زندگی کنم به تازگی عاشق یه دختر شدم نمیخوام بیوه 
شه توروخدا جواب بده اکن به یه بهونه ای اومدم براش آبمیوه بگیرم بیارمش یا  ب

 !!!!نه؟

 این پسره پرویهخنده ای کردم عجب 

 آره گلم...بیارش_

 امیر_اوکی فعال بای

 گودبای_

 به سمته مهمونها رفتمو بهشون فرمانه اماده باش دادم
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 خخخخخخخ

................ 

سام  شتمو از واکنش آر سترس دا شده بودن نمیدونم چرا ا همه کمپ ها خاموش 
همین فکرها بودم که میترسیییدم اکن اگه بیادتو حرفی بزنه من چی کار کنم؟توی 
 کلید توی در چرخیده شد که باعث باکرفتن ضربان قلبم شد

آرسییام_چرا کمپ ها خاموشییه؟امیر تو میدونی آرام کجاس؟سییابقه نداشییت بدون 
 اطالع من جایی بره

 :امیر با استرس گفت

 امیر_خب...نه...من از کجا بدونم زنه توهه سراغشو از من میگیری؟

بره بهم خبر میداد...آررررام کجایی؟باز میخوای چه  آرسیییام_هرکجا میخواسیییت
 آتیشییییییییی بسوزونی...آررررااااام

شه بهتره زودتر اقدام کنم کمپ هارو روشن  سی می اوه اوه اوه اوه بحث داره نامو
سره  ست زدنو تولد مبارک خوندن کیانا هم روی  شروع کردن به د کردم که همه 

 !دی پاشید که مردم تبدیل شد به یه آدم برفیآرسام سی و دو ساله کلی برف شا

سالنو جمع نگاه میکرد فکر کنم براش  شت به مهمونها و  شوک و بهت دا سام با  آر
قابله هضم نبود در اون بین باکخره چشمه مبارکشون به بنده افتاد و تو نگام غرق 

 شد لبخندی زدمو به سمتش رفتم

 تولدت مبارک آرسامم_

که پام بود اما هنوز بهش نرسییییده بودم به خاطرهمین   با وجود کفشیییای بلندی
 کمی روی انگشتای پام بلندشدمو گونشو بوس کردم

 برو لباساتو عوض کن بیا پایین_

 :آروم توی گوشش گفتم
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حفظ ظاهر کن خواهش میکنم وانمود کن که خوشحالی آرسام لباسهایی که روی _
 تخته رو بپوش

 ته مهمونها رفتمبدون هی  حرفی ازش جدا شدمو به سم

 :امیر با شیطونی گفت

 امیر_مزدمو نمیدی؟

 :لبخندی زدمو گفتم

 !!!توی اشپزخونس ولی زیادی حرصش ندی مگرنه پدرتو درمیارم_

 امیر_تکی به موک

 لبخندی زدمو به سمته بته ها رفتم

..................... 

د نفس عمیقی کیک با نازو رقص توسط کیانا آورده شد و جلوی آرسام گذاشته ش
 کشیدم نوبت من بود استرس نباید داشته باشم تو میتونی دختر

چاقو رو دستم گرفتمو بالخند به سمتشون رفتمو روبه روی آرسام که نشسته بودو 
بهم زل زده بود وایساده بودم با استرس به کیانا و امیر و یاشار که کناره هم بودن 

کیانا عالمت اوکی داد نمیدونم حسیم نگاه کردم که لبخند اطمینان بخشیی زدن و  
ترس بود...هیجان بود...اسییترس بود...نمیدونم چی بود...فقط قلبم به شییدت به 
قفسه سینم میکوبید انگار میخواست از سینم بزنه بیرون یاشار آهنگه مورد عالقمو 

 :پخش کرد و امیر باصدای بلندی گفت

 امیر_به افتخاره همسر مهندس

شروع کردن به د صدای اهنگ لبخندی همه  شنیدنه  شیدن با  سوت ک ست زدنو 
زدمو شییروع به رقصییم کردم یه آهنگ خارجی بود و همراهه آهنگ بدنمو تکون 
میدادمو به آرسام که با اون چشمای خوشگله به رنگ دریاش بهم نگاه میکرد نگاه 
 کردم محو حرکاتم بود که منم با ناز جلوش میرقصیدم امیر و یاشار روی سرم پول



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

232 

 

نادرش  یاب و  های کم نده  ند محوی بهم زد از همون خ ریختن که آرسیییام لبخ
ازهمون خنده هایی که ادم دلش براش ضیییعف میرفت و باعث میشییید دندونای 
سییفیدو مرتبش نمایان بشییه با دیدنه لبخندش انرژیم بیشییتر شیید و آهنگ هم به 

 قسمت هیجانیش رسید

ش بردمش عقب و با ناز ابرومو با ناز چاقو رو سییمتش گرفتم که تاخواسییت بگیرت
باک پایین انداختمو شیییروع کردم به چر  زدنو قردادن که دوباره امیر و یاشیییار و 

 چندتا پسره دیگه شاواش کردن که باعث شد صدای سوت و سروصدا باکتر بره

آرسام بلند شدو دوتا تراول از تو جیبش درآورد و به سمتم گرفت و درکمال تعجب 
بهم زد چاقورو بهش دادمو پولو گذاشتم تو جیبشو گونشو بوس دیدم که چشمکی 

کردم آرسییام محو شییده بود و منم با لبخند به کیک اشییاره کردم که به کیک نگاه 
 کرد کنارش نشستم که باز به سمتم برگشتو بهم نگاه کرد

بعد از آرزو کردنه آرسام باهم شمعهارو فوت کردیم دستمو روی دستای مردونش 
 اهم کیکو هم بریدیمگذاشتمو ب

........... 

 :با خستگی عرقه پیشونیمو پاک کردمو گفتم

 امیر جان زحمت اینو هم بکش_

 امیر_چشم بذار یکم به خودم برسم بعد میبرم

کیانا جون میشیییه این کیک هارو ببری این امیر خان همش داره میخوره و به _
 خودش میرسه

 :گفتامیر اخمی کردو بلندشد بعد رو به کیانا  

 امیر_کزم نکرده تو با اون لباست بری اونجا...خودم میبرم...همین جا بمون

 :کیانا با حرص گفت

 کیانا_لباسم مگه چشه؟
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 امیر_هیتی واک هیتیش نیست ببین کیانا عصبیم نکن و همین جا بمون

 :کیانا با تخسی گفت

 کیانا_تو اصال چی کاره منی که بهم دستور میدی؟

 :امیر با حرص گفت

 امیر_نشونت میدم

شکوک بهمون نگاه کرد تاحاک  شار م شمکی زدیم که یا بارفتنه امیر منو کیانا بهم چ
شیده بود ببینه  سو پو شدنه امیر و ندیده بودم کیانا از عمد این لبا این رویه غیرتی 
عکس العمل امیر چه طوریه و متوجه بشیییه که آیا اونم میخوادش یا نه که طبق 

شاید این حسش برادرونه  اطالعاتی که اکنون ست داریم میگیم بلی اما خب  در د
شیدن اون لباس  شه به خاطر پو صه می شه که این باعث آزار کیانا خانوم گل ق با
امیر هم نه اجازه میداد کیانا پذیرایی کنه نه اجازه میداد از آشییپزخونه زیاد بیرون 

 بره که این کار حتی باعث تعجب آرسامو یاشار هم شده بود

.................... 

 کناره آرسام نشستم که دیدم اخم کرده و دوباره رفته تو جلد برج زهرماریش

همین یه امشیییبو اون اخمارو وا کن ناسیییالمتی تولدته امروز روزیه که یک برج _
 زهرمار به دنیا اضافه شده پس خوشحال باش گلم

 سرشو باک اورد و بهم نگاه کرد

ت خیلی کارها دارم باید تکلیف خیلی چیزها روشن بشه آرسام_بعد از مهمونی باها
 آرام

باتعجب و نگرانی بهش نگاه کردم از موقعی که همیشیییه ترسیییشیییو داشیییتم و 
 میترسیدم فکر کنم فرا رسیده بود

از کنارم بلند شدو رفت بغض به گلوم چنگ انداخت حتی یه تشکر خشک و خالی 
 هم ازم نکرد
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 خدایا یعنی وقتشه؟

..................... 

 همزمان منو کیانا و امیر و یاشار باهم روی مبل سقوط کردیم

 امیر_وای ننه

 کیانا_تاحاک توعمرم اینقدر کار نکرده بودم

 امیر_باید عادت کنید چون من خدمتکار براتون نمیگیرم

 کیانا یه ابروشو باک انداخت

شما صال  شما خدمتکار برای من بگیرید؟ا سبتی بامن  کیانا_حاک کی گفت که  چه ن
 دارید تا خدمتکار برام بگیرید؟به شوهرم میگم برام بگیره

 امیر با حرص بهش نگاه کرد

 امیر_که من کی هستم آره؟

 :کیانا با تخسی گفت

 کیانا_آره

 :امیر بلندشدو گفت

امیر_جلوی همه این بته ها ازت خاسییتگاری میکنمو میخوام که زنم بشییی ببینم 
 تو میشم یا نه؟ بازهم میتونی بگی من کی

 ...رفتم تو شوک

انگار از من خاستگاری کرده بود دیگه کیانا کال نمیدونست خجالت بکشه...عصبانی 
 باشه...ذوق کنه یا بلند بشه دونه دونه موهای خودشو امیرو بکنه

کیانا سییرشییو پایین انداخت و گونه هاش گل انداختن که باعث شیید امیر لبخند 
 قشنگی بزنه



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

235 

 

 خجالت کشید خانوممامیر_اوخی 

آرسییام هنوز که هنوزه داشییت بهم با همون اخمش نگاه میکرد انگار داشییت به یه 
 چیزی فکر میکردو نگاهش به من بود

 تاحاک نگاشو ازم نگرفته بودو فکر کنم خاستگاری امیر از کیانارو هم نشنیده بود

روبه روم بود با بدرقه کردن بته ها و بدون اینکه از طوفان و بدبختی هایی که 
 خبردار باشم درو بستم و نفس عمیقی کشیدم

 (آرسام)

شدن در به آرام که کمی ترسیده بود نگاه کردم نمیدونم چرا اکن باید ازم  با بسته 
میترسیییید من که تاحاک کاره بدی نکرده بودم نه خدایی نکرده دسیییتی روش بلند 

به زبون هم ب ندارم  یا چیزی که اصیییال دوسیییت  یارم پس چرا ازم کرده بودم 
 میترسید؟

اما به نظرم ترسییه اکنش کزم بود چون موضییوعو جدی میگرفتو دیگه شییوخی یا 
شه اون نباید به  شن ب شب باید تکلیف خیلی چیزها رو سخره بازی درنمیاورد ام م
من وابسته بشه و نباید در این بین حسی به وجود بیاد کاره اکنشم باید پای اون 

ازاین حس جلوگیری کنم چون به ظرر خودش تموم میشییه  حس بزارم و من باید
 ...من مردم میتونم باهاش کنار بیام ولی قطعا آرام نه

 :آرام سرشو پایین انداخت و آروم گفت

 آرام_میخوایی چی بگی؟زودتر بگو میخوام برم بخوابم خیلی خستم

 پوزخندی زدم

 ساله چی بود؟هدفت از برگزاری این تولد اونم برای یه مرده سی و دو _

 :سرشو باک آوردو گفت

 آرام_باید حتما دلیلی داشته باشه؟



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

236 

 

لد برای _ مه مهمون...گرفتن تو نت...این مراسیییم...دعوت کردن این ه این هزی
ست  شم و  شب بپو سی که من ام سیدن به خودت و اهمیت دادن به لبا من...ر

 بودن باتو...لعنتی باید هدفی داشته باشی که این کارهارو کردی

 اخمی کرد

 آرام_میخوایی چی بشنوی هان؟من هی  هدفی نداشتم اینو تو گوشات فرو کن

چرا دسییت به کار نمیشییی که به این ازدواج سییوری لعنتی خاتمه بدی هان؟چرا _
به راه بهم محبت میکنی؟چرا هی بهم اهمیت میدی؟چرا به غذا خوردن  هی راه 

میدی؟چرا سییرمایه گذاری هنگفتی تو نخوردنم خوابیدن نخوابیدنم اینقدر اهمیت 
یان؟ببین آرام بهتره این مسخره بازی هارو تموم  ی ی ی ی ی ی ی ی شرکت من کردی؟هی
با من  بدرد هم نمیخوریم اینو بفهم منو تو بهم نمیخوریم تو نمیتونی  کنی منو تو 
سات  سا سر کنی نمیتونی کناره یه برج زهرمار یه مرد یخی مردی که هیتی از اح

 زندگی کنی اینو بفهمحالیش نیست 

 پوزخندی زد با خونسردی بهم نگاه کرد

شم میاد چرا که این کارهای منو به چیز  سقفت خو آرام_میدونی چیه از اعتماد به 
دیگه ای تعبیر کردی یادته آقای تهرانی خوده تو بهم گفتی که حمایتهامو به چیز 

چیز دیگه ای تعبیر  دیگه ای تعبیر نکن منم گفتم که محبت ها و رفتارای منو به
نکن ولی معلومه که شییما اشییتباه فهمیدید ارسییام از زدن این حرفهات پشیییمون 
شحالیت انجام دادم ازاینکه دیگه اون  شی مطمئن باش این کارو فقط برای خو می
غرور و خشک بودنتو کنار بزاری و بیشتر تو جمع باشی ازاینکه از عصا قورت داده 

تولعنتی...باشیییه...باشیییه ازاین به بعد اون طوری رفتار ای بیرون بیایی اما تو... 
میکنم که تو میخوایی ازاین به بعد من هی  کاری به سره تو ندارمو توهم کاری به 
سییره من نداشییته باش می افتم دنبال کارهامونم تا جدا بشیییم شییب خوش آقای 

 تهرانی

زم بود و باید به رفتنش نگاه کردم عصیییبی تو موهام چنگی زدم زدنه این حرفا ک
میشییینید تا به خودش بیاد باید بهش یادآوری میکردم که اون نمیتونه کناره من 
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زندگی کنه چون من اصیییال بهش نمیخوردم اون شییییطون بود و من محدود اون 
خیلی آرزوها داشت که من نمیتونستم براوردش کنم اون عشق و محبت همسرشو 

 ش خرج کنممیخواست ولی من عشق و محبتی نداشتم تا برا

........................... 

بهش با تعجب نگاه کردم اخالقو رفتاراش خیلی تغکر کرده بود دیگه داشت از حد 
 میگذروند باید یه تذکری بهش میدادم

 کم کم اخمامو توی هم بردم

 این چه طرزه حرف زدنه؟_

دربارم نکنی و آرام_به خاطر این باید اینطوری حرف بزنم تا جنابعالی فکر دیگه ای 
 فکر نکنی دارم از سر عالقه باهات حرف میزنم حاکم گمشو اونور

 کم کم اخمام بیشتر و بیشتر تو هم رفت بلند شدمو به سمتش رفتم

ببین حق نداری با من اینطوری حرف بزنی فهمیدی یا به زبونه دیگه ای حالیت _
 کنم؟

 آرام_مثال به چه زبونی هییییییییییییییییییییان؟؟؟

ضد و خوردی  شت کرده بودم تا از هرگونه  ستامو م شم نفس نفس میزدم د با خ
 جلوگیری کنم

 آرام_چرا جواب نمیدی؟سواله من جواب نداشت؟

 خفه شو آرام از جلو چشمام گورتو گم کن_

 :آرام به تخت سینم زد و گفت

تا احترامتو نگه دارم آق مهندس وگرنه مثل خودت  آرام_احترامه خودتو نگه دار 
 رفتار میکنم

 با خشم به سمته در خروجی رفت
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 :داد زدم

به ارواحه خاک مادرم اگه پاتو توی این وقت شییب از خونه بیرون بذاری قلمش _
 میکنم

 با نفرت به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد

 آرام_ازت متنفرم آرسام...متنفر

 به سمته پله ها رفت و ازشون باک رفت

ساعت دوازده  عصبی دستی تو موهام کشیدم بی غیرت نبودم که اجازه بدم توی 
 شب بره بیرون

 ...صدای شکستنی از طبقه باک اومد که دستام مشت شدن دیوونه تیمارستانی

اعصیییابم خورد بود آرام تبدیل به دختره دیگه ای شیییده بود دیگه غذا درسیییت 
ود یه نمیکرد...شیییطونی نمیکرد...آزارم نمیداد...تبدیل به یه دختره اخمو شییده ب

اخمو غیر قابل تحمل نمیدونم چرا به محبت هاش به کارهاش به غذاهاش و حتی 
به شییییطونی کردنهاش عادت کرده بودمو تحمل این رفتارهاشیییو نداشیییتم...برام 
سییخت بود...برای خودم قبولشییم سییخته چون من به تمامیه این کارهاش عادت 

 کردم نه چیزه دیگه ای

......................... 

خونرو باز کردمو وارد خونه شییدم هی  بویی نمی اومد قبال هر وقت می اومدم  در 
 خونه بوی غذاهاش خستگی رو از تنم بیرون میبرد ولی اکن هیتی

 روی کاناپه دراز کشیده بود و درحاله فیلم دیدن بود

 چرا یه کوفتی درست نکردی؟_

 آرام_رستوران زنده باد

 میکنی یا خدمتکار تمام وقت برای خونه میگیرم ببین یا از این به بعد غذا درست_
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آرام_تا زمانیکه توی این خونم حق نداری خدمتکار بگیری فهمیدی یانه؟هر وقت 
 من رفتم یکی بیار تا پهلوت باشه

 بلند شد و به سمتم اومد

آرام_غذا درست نمیکنم تا شما فکر نکنی عاشقت شدمو دارم از روی عشق انجامش 
 میدم

 این جمله ای که هر چی میگم اینو تحویلم میدیای لعنت به 

ببین منظوره من از حرفای اون شیییب این نبود منظورم این بود که تو نباید بهم _
 عادت کنی نباید بینمون حسی ایجاد بشه

صال به چیه تو عادت کنم؟به اخم و تخمت؟به  آرام_چرا باید بهت عادت کنم هان؟ا
یی نکرده به عشییقو محبتی که به پام چوب خشییک بودن یا یخمک بودنت یا خدا

میریزی هییییییان؟؟ااامادرت اولین حسی که بهت پیدا کرد اوق زدن بود از مادر 
 !عزیزتر؟حاک میخوایی من به تو حس پیدا کنم؟

 صد بار گفتم درست حرف بزن صداتو برای من باک نبر_

 گلدونو برداشتمو محکم کوبیدمش زمین که آرام جیغی زد

بیم نکن داری بدجوری عصبی و تحریکم میکنی اینقدر با اعصاب و غیرت آرام عص_
من بازی نکن بازی با دمه شیر خطرناکه چرا دیشب دیر برگشتی خونه؟اصال کجا 

 بودی؟

 آرام_اینش به خودم مربوطه

د لعنتی به منم مربوط میشییه تا زمانی که اون اسییمه لعنتیت توی شییناسییناممه _
 تو به منم مربوط میشههرگونه کار و رفت و آمد 

شتن یادت رفته قبل از ازدواج گفتی نه من  آرام_اوه پس بگو آقا تیریپ غیرت بردا
 به کارات کار دارم نه تو به کارهای من کار داشته باش؟

 :ابروهاشو باک داد و ادامه داد
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 آرام_اکن هم به کارهام کاری نداشته باش

 باک رفتمبا حرص بهش نگاه کردمو با خشم از پله ها 

....................... 

....................... 

....................... 

شمت با همین  نعره ای زدمو تمامه ادکلن ها و عطرهامو روی میز خالی کردم میک
 دستای خودم خفت میکنم ازهمین اکن خودتو مرده فرض کن

نی بود؟میکشییمت به سییاعت نگاه کردم...یک و نیم شییب بود اکن کدوم قبرسییتو
 آرام...میکشمییییییییت

 (آرام)

ساعت از دستم در رفته بود و یک و  شدم  شینم  سوار ما از کیانا خداحافظی کردمو 
نیم شده بود حتما اکن هم مثله همیشه دوباره تیریپ غیرت برداشته و برم خونه 

یندازم من داد و قال راه میندازه اصیییال غلط کرده منم بدتر از اون دادو فریاد راه م
شه حرفای  شتر از این غرورم خورد ب شت اما نمیخوام بی دوسش دارم و خواهم دا
اون شییبش باعث خورد شییدنه غرورم شییده بود به خاطر همین تبدیل به این آرام 

 شده بودم

ماشیییینو توی پارکینگ پارک کردمو به سیییمته خونه به راه افتادم خونه آقا پنت 
 آسانسور تا به اون باک میرسیدمم تلف میشدهوس بودو باید چنددقیقه هم توی 

با خسیییتگی درو باز کردمو وارد خونه شیییدم همه کمپ ها خاموش بودن خوبه 
ستم در اتاقمو  خداروشکر پس خوابه از پله ها باک رفتمو به سمته اتاقم رفتم تا خوا
سمتش برگردم که با دیدنه  شد به  شد که باعث  شن  باز کنم کمپ هال باکیی رو

 قیافش جا خوردمو ناخواسته عقب عقب رفتم

 آرسام_تا اکن تو چه خراب شده ای بودی؟
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 آر...آر...سام...حا...لت.... ...خو...به؟_

شو ندیده بودم  ستم تا اکن این رو شدت ترس ب شمامو از  سام نعره ای زد که چ آر
 قیافش حسابی برزخی شده بود

ونی بودی که اکن برگشییتی آرسییام_دارم بهت میگم تا این وقت شییب چه قبرسییت
 خونه؟چرا زحمت کشیدیو برگشتی همون جا میموندی

 اتفاقا قصده این کارو هم داشتم اما اینجا کار داشتم به خاطر همین برگشتم_

تندتند جلو اومد که باترس عقب عقب رفتم که چسبیدم به دیوار نمیدونم چرا اکن 
ت این قیافشییو ندیده بودم جلوش دسییتو پامو گم کرده بودم شییاید چون هی  وق

مشتش باک رفت و محکم خورد به دیواره کناره گوشم که از شنیدنه صداش جیغی 
 :زدم آرسام با حرص و دندونهای چفت شده توی صورتم گفت

شون بدم که منم مردمو  سام_اگه این کارهاتو ادامه بدی کاری میکنم که بهت ن آر
 شهیه سری نیازها دارم که فقط توسط تو حل می

 با بهت بهش نگاه کردم این داشت چی میگفت؟

 آر...آرسام_

آرسام_از این به بعد اگه تا قبل از ساعت هفت بیرون باشی و برگردی خونه قسم 
به معبودم بیتارت میکنم من الکی به معبودم قسم نمی خورم کاری نکن تبدیل به 

 آرسامی بشم که تو کابوسهات هم نتونی ببینی یا حتی تجسمش کنی

سر خوردم رفتو ندید که حتی اکن توی این ترسی  شه دیوار  شو زد و رفت گو حرف
شدنه زانوهامو  شتم رفتو خم  شه گرمش احتیاج دا که به جونم ریخته بود به آغو
ندید جاری شدنه اشکامو روی گونم به چشم ندید خدایا یعنی آرسام روی دیگه ای 

 ...هم داره یا فقط

ی کاری میکنم که بهت نشیییون بدم که منم مردمو یه اگه این کارهاتو ادامه بد"
 "سری نیازها دارم که فقط توسط تو حل میشه
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 ...منظورش از این حرف چی بود یعنی...یعنی...امکان داره که آرسام هم

 سرمو به طرفین تکون دادمو جیغ زدم

نه لعنتییییییییییییییییییییییییییییییی تو هی  وقت اون کیییییییییییییییییییییارو با من _
 ییییییینمیکنییییییییییییییی

 در اتاقش باز شد و به سمتم اومد

 آرسام_چت شده دیوونه چرا جیغ میزنی؟

با گریه بهش حمله کردمو مشتامو به سینش میکوبیدمو اون هم همین طور جلوم 
 وایساده بودو مقاومتی نمیکرد و چشماشو محکم بسته بود

یه تهدید  نه نه لعنتی تو هی  وقت...هی  وقت اون کارو باهام نمیکنی میدونم_
 ...بود...میدونم فقط هدفت ترسوندن من بود...تو...تو

 یکهو زانوهام خم شدن که آرسام سریع زیر بغلمو گرفتو از افتادنم جلوگیری کرد

 آرسام_آروم باش آرام...آروم باش...خیلی خب بسه دیگه

چشییمام داشییتن بسییته میشییدن آخرین چیزی که یادم بود فقط افتادنه من توی 
 ...د و فشردنه من توسط آرسام فقط همینو بسآغوشش بو

 (آرسام)

صال به  شتم فیلم نگاه میکردمو قهوه مو میخوردم اما ا سته بودم دا ش روی مبل ن
فیلم توجهی نداشیییتم ونمیدونسیییتم دارم چی میبینم رفتارهای آرام برام غیرقابله 

ه قبل تحمل شده بود نمیدونم شاید حرفه مزخرفی باشه اما دوست داشتم که مثل
 ...رفتار کنه و میخواستم که

یکهو صدای مبارزه به گوشم خورد با تعجب بلند شدم صدا از سالن پایین می اومد 
به سمته سالن ورزشی رفتم که در کماله تعجب دیدم آرام با یه ساپورت و کابشن 
ورزشی داشت با شاهین و علیرضا مبارزه میکرد موهاشو دم اسبی باک بسته بود و 

   پاش یه چیز محکم بسته بود که توی رشته ورزشی بهش میگفتن م  بنددور م
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دسییتام بی اختیار مشییت شییدنو از خشییم سییر  شییدم نمیدونم چرا روش خیلی 
حسیییاسیییمو غیرت دارم تحمله این بی توجهی هارو از جانبش نداشیییتمو عذاب 
میکشیدم نمیتونم بگم که عاشقش شدم یا دوسش دارم فکر کنم فقط بهش عادت 

دم یا فقط به خاطر اون اسییمیه که تو شییناسییناممه و حس مسییئولیتی که در کر 
 قبالش دارم

یه")صدایی که هنگام مبارزه بلند میگن(  ی ی ی ی ی ی ی شاهین با صدای بلند مردونه "ه
کرد و به سییمته آرام خیز برد که آرام جا خالی داد و خم شیید و گردنشییو دزدید و 

شو با شو به میله بارفیکس گرفت و خود ست شید و با پاش پرید روی گردنه د ک ک
 شاهین

شاهین هم پا های آرامو گرفته بود و میخندید با دیدنه این صحنه داشتم از شدت 
 !!!!خشم فوران میکردم این چه طرزه مبارزه کردن بود؟؟؟

درست بود که شاهین و علیرضا محافظ های شخصیش اونم از زمان بتگی بودن 
یده بودم که این سیییه  ما هی  وقت ولی...شییین بارزه میکردن ا باهم م تا همش 

 تصورشو نمیکردم که این طوری مبارزه کنن

 شاهین_آرام خانوم مواظب باشید امکان داره بیفتید زمین صدمه ببینید

آرام لبخند شیییطانی زد و همون طور که گردنه شییاهین در تسییلط پاهاش بود و 
 :شاهین از پشت گرفته بودش تا نیفته گفت

 ک جام خوبه نمیخوام بیام پایینآرام_این با

علیرضا با چشمای گرد شده لبخندی زد و با "هییییه" مردونه به سمتش حمله کرد 
که آرام از همون باک پرید پایین و چوب و برداشییت و خودشییو انداخت زمین و با 

 چوبه محکم زد به زانو علیرضا که آخش در اومد

که اولین نفر آرام متوجه من شدو با خشم ولی دست به سینه به سمتشون رفتم  
شو  سر شماش دیدم همین طور ترس با دیدنم  بهم نگاه کرد رنگ تعجب و توی چ

 پایین انداخت علیرضا و شاهین به سمتم اومدنو سالم کردن
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 اینجا چه خبره؟_

شون  شه داریم به صی میکنن مام مثل همی شخ ضا_خانوم دارن تمرین دفاع  علیر
 کمک میکنیم

که آرام چشمش به دستای مشت شدم افتاد و با نگرانی بهم   دستام مشت شدن
 نگاه کرد

 آرام_علیرضا...شاهین...شما میتونید برید برای امروز کافیه خسته نباشید

 :پوزخندی زدمو گفتم

 بودن حاک_

 آرام_ن...نه...ک...کارمون...تم...تموم...ش...شده

 ردی که ترسیدی؟چیه چرا ترسیدی؟مگه اتفاقی افتاده؟هیم؟کار خطایی ک_

علیرضا و شاهین از سالن بیرون رفتن آرام عقب عقب میرفت و من هم آروم جلو 
 میرفتم

 آرام_میخوایی چی کار کنی؟

 میخوام ادبت کنم_

 :نعره زدم

میخوام ادبت کنم که بفهمی این جا خونه بابات نیسیییتو با دوتا مرده نامحرم با _
 ...شون نندازی و باآدمات اینطوری مبارزه نکنی خودتو رو گردن

عصبی تو موهام دست کشیدم حتی با به یاد آوردنه اون صحنه عذاب میکشیدم 
 سیب زمینی یا پشمک نبودم مییییییییییییییییییییییییییییییرد بودم

 آرام_تو...تو...همشو دیدی؟

 پوزخندی زدم
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میخواسیییتی نبینم آره؟معلومه خیلی دوسیییت داری اون روی سیییگه منو ببینی _
 درسته؟

 آرام_اون روت؟حتما این خوبته آره؟

 :داد زدم

 آرررررررره...این آرسامه خوبس_

با وحشت و ناباوری بهم نگاه میکردو عقب عقب میرفت که همون لحظه به دیوار 
خورد منم قدمامو تند تر کردمو روبه روش وایسییادم و دسییتمو روی شییونه هاش 

شدت د شماش از  شار دادم که چ شتمو محکم ف شونه هاش وارد گذا ردی که به 
 میکردم بسته شدن

 دوست داری اون روی سگ منو ببینی آره آرام؟_

 :اشکاش جاری شدن که داد زدم

ساعت _ شبها دیر برنگردی خونه اما دیروز  گریه نکن لعنتی گریه نکن...گفته بودم 
ده شییب برگشییتی گفته بودم نمیخوام دوروبر مردا یا آدمات و آدمام زیاد ببینمت 
اما امروز باهاشییون تنهایی مبارزه کردی گفته بودم که لعنتی توی این خونه آدمام 
ساپورت و این کت  شه اون وقت تو با یه  شت بهتر با ش رفت و آمد دارن طرزه پو
 کوتاه و بدون شال جلوشون مبارزه میکردی؟دیگه داری اون روی منو باک میاری

 :نعره زدم

یو  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی فرض کردی من ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی چی
هییییییییییییییییییییییییان فکر کردی چون تا اکن بالیی سرت نیاوردمو بهت 

 !!!نزدیک نشدم مییییییییییییییییییییییییرد نیستییییییییییییییییم؟؟؟

 :با بغض گفت

 آرام_تورو خدا داد نزن آرسام گوشمو کر کردی
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و ازم میترسی چون خندم می گیره د لعنتی چرا داد نزنم هیییییییان؟میترسی؟نگ_
اگه میترسیییدی به حرفام گوش میدادی د اگه میترسیییدی این قدر با غیرتم بازی 

 نمیکردی اینقدر روی اعصابم دراز و نشست نمیرفتی

 آرام_من با غیرتت بازی نکردم آرسام داری اشتباه میکنی

یک کردن غیرت من پس این کارات چه معنی میتونه داشییته باشییه هان؟جز تحر_
 چه پیامدی به همراه داره؟

مشییتمو باک بردمو طوری به دیوار کناره گوشییش کوبیدم که با شیینیدنه صییداش 
 جیغی زد

چرا داری با دمه شییییر بازی میکنی؟میخوایی دسیییت روت بلند کنم؟میخوایی تو _
خونه زندونیت کنم؟میخوایی حقه خیلی از چیزهارو ازت بگیرم؟خودت میدونی که 

 همه این کارهارو میتونم بکنم چون شوهرتم من

 ...آرام_آر...آرسام...ت...تو

خفه شییو...فقط خفه شییو که به خونت تشیینم تا زمانی که اسییمه لعنتیت توی _
شیییناسیییناممه و توی این خونه ای من مسیییئولتم و به حرفام باید گوش بدی 

 فهمییییییییییییییییییییییدی؟

شدت خشم داشتم میلرزیدم داشت بد بازیرو  ازش جداشدمو از سالن خارج شدم از 
 شروع میکرد

 :با تمام وجودم نعره زدم

 آررررررررام داری دیوونییییییییییییییییییییییم میکنییییییییییییییییییییی

............... 

شپزخونس بهش نگاه  شدم که با کماله تعجب دیدم توی آ شپزخونه رد  از جلوی آ
 کردم که به سمتم برگشت

 :با لحن طلبکارانه ای با حالت تهاجمی گفت آرام
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 آرام_چیه چرا داری اینطوری بهم نگاه میکنی؟

اخمی کردمو از آشییپزخونه بیرون اومدم و به سییمت تراس رفتم به آسییمون نگاه 
به محبتش  قدر  که چرا اینطوری شیییدم؟چرا این با خودم فکر میکردم  میکردمو 

کیک هاش درسیت کنه؟اچرا نسیبت به تشینما؟چرا دوسیت دارم اکن برام از اون  
سییردی رفتارش دارم اذیت میشییم خدایا نکنه من نه نه این اصییال امکان نداره آره 

 من مطمئنم که این اتفاق اصال امکان نداره

 آرام_آرسام

 :بدونه اینکه به سمتش برگردم سرد گفتم

 بله_

 آرام_سوئی  ماشینمو بهم بده آرسام میخوام برم پیشه مادرم

 دمو به سمتش برگشتماخم کر 

 با راننده برو_

 آرام_خودم ماشین دارم میخوام با ماشینه خودم برم

 :شونه ای باک انداختمو گفتم

 فعال سوئی  ماشینتو بهت نمیدم پس اگه میخوایی بری با راننده برو_

 با خشم به سمتم اومد

زود باش آرام_اصییال به توچه قرار بود منو تو کاری به کارهم نداشییته باشیییم پس 
 سوئیتمو بهم بده

 نمیدم اینقدر روی اعصابم راه نرو_

آرام_ازت متنفرم آرسیییام توهم لنگه مردهای دیگه ای مثله اونا نامردی فقط دیر 
 خودتو نشون دادی من هم دیر متوجه شدم

 یکهو به سمتش خیز بردم که یه قدم عقب رفت
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 :با خشم غریدم

ینت بری بیرون چرا چون وقتی میدونم آره من نامردم چرا چون نمیخوام با ماشیی_
شییبها دیر برمیگردی خونه نمیزنم توی دهنت و بگم چرا دیر برگشییتی آره نامردم 
 چون هنوز یه چشمه از مردونگیمو بهت نشون ندادم تا بفهمی غیرت سرم میشه

 :آرام با نفرت بهم نگاه کرد و گفت

 یییییییییییییییییییییییییرآرام_از هرچی اسمه مرده متنفرم ازتوهم متنفرم...متنف

بدرکیییییییییییییییییییییییییییی که متنفری...گمشو از جلییییییییییییییییو _
 چشمیییییییییییام

 با نفرت سری به نشونه تاسف برام تکون داد و از تراس به سمته اتاقش دوید

یا نباید سیییرش داد میزدم...نباید...جدیدا دربرابر کارهاش نمیتونم عکس العمل 
 خشممو کنترل کنم

سش کردمو  شتم نعره ای زدمو برعک سمته میز داخله تراس خیز بردا شم به  با خ
 خودمو خالی کردم

.................. 

شمی خیلی از مردهارو  سته بود نگاه زیر چ ش سه بودمو آرام هم کنارم ن توی جل
شده بو شت آزارم میدادن رفتارش کمی فقط کمی بهتر  د روش حس میکردم که دا

 فکر کنم اون تهدیدم کارساز بود

شکوکانه بود یا از  ساس می کردم نمیدونم نگاهش م سر اح نگاهه آرامو روی یه پ
 ...روی

کالفه دستی توموهام کشیدم این حرفا چیه پسر؟اون که دختره بدی نیست کناره 
 ...خودت باشه و به پسره دیگه ای

 پوووف خدایا
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م روی اون پسییره بدجوری داره آزارم عصییبی دسییتی تو موهام کشیییدم نگاهه آرا
 :میده آروم کناره گوشش گفتم

 آرام برو اون رژتو کمرنگ کن_

شو آروم از زیر میز که روی پاش  ست شت و بهم نگاه کرد د سمتم برگ با تعجب به 
 بود و گرفتمو فشاری دادم که لرزشی توی تنش حس کردم

 گفتم بلند شو برو رژتو کمرنگ کن_

 برگردوندسرشو به سمتم 

 آرام_آرسام حالت خوبه؟

 آره آره با کمرنگ کردنه اون کمصب بهتر میشم_

 :دستشو روی پام گذاشت بهش نگاه کردم که آروم گفت

 ...آرام_باشه میرم اما اینو پای این نذار که

 خیلی خب خیلی خب میدونم...برو_

مشییکوکانه و با اخم آرام بلند شیید و نیم نگاهی بهم انداخت و رفت امیر و یاشییار 
داشییتن بهم نگاه میکردن اونام متوجه سییرد شییدنه رفتار آرام شییده بودن و اینو از 
 چشمه من میدیدن هنوز جلسه شروع نشده بود و خیلی ها مونده بودن که برسن

................ 

کالفه با پام روی زمین ضرب گرفته بودم هنوز آرام برنگشته بود چرا اینقدر لفتش 
بود؟یکهو موبایل امیر زنگی خورد که توجهی نکردم اما با گرد شدنه چشماش داده 

 تعجب کردم

 امیر_جانم

_... 

 امیر_اکن؟
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_... 

 امیر_باشه اومدم

_... 

 امیر_خیلی خب باشه...اومدم

_... 

موبایلشییو توی جیبش گذاشییت بلند شیید و از اتاق کنفرانس بیرون رفت اینجا چه 
چرا هنوز برنگشیییته؟بلند شیییدمو در اتاقو باز کردمو به خبره؟باید دنباله آرام برم 

سمت دستشویی رفتم که یکهو متوجه صدای حرف زدنه آرام شدم راهمو به سمته 
 صدا کج کردم و چشمم به آرام و امیر و شاهین)محافظ شخصیم(افتاد

آرام_ببینید من به اون پسیره مشیکوکم تماسیهای مشیکوک داره و آروم هم حرف 
متوجه مکالمه اش نشه میترسم خطری جونه آقارو تهدید کنه چون  میزنه تا کسی

 از افراده شرکت پدرمه

 شاهین_نگران نباشید خانوم حواسمون به همه چیز هست

آرام_میدونم من بهتون ایمان دارم اما سیییالمتی آقا برای من خیلی مهمه نمیخوام 
 آسیبی ببینه لطفا بیشتر مواظبش باشین

سام خودش هم میتونه از خودش مراقبت امیر_آرام جان اونکه  ست گلم آر بته نی
 کنه از پسه خودش بربیاد

 :آرام با ناراحتی گفت

ید جلوی  بذار تا رو  ما خب نمیدونم چرا نگرانشیییم شیییاهین چند آرام_میدونم ا
 ماشینش و خودتون هم بیایید داخل جلسه حضور داشته باشید

 :شاهین لبخندی زدو گفت

انوم نگران نباشییید همه چیز تحت کنترله آسییوده خاطر شییاهین_گفتم که...آرام خ
 باشید
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دسییتام مشییت شیید این چرا داره به آرام میگه آرام خانوم؟چرا با فامیلی صییداش 
نمیزنه؟؟ااخدایا من که اینقدر حسییاس نبودم چرا این طوری شییدم؟نمیدونم چرا 

 بابت نگرانیش لبخندی زدم پس هنوزهم... بیخیال

 ه آرام اومدنیکهو دوتا مرد به سمت

 مرد اول_شما همسر آقای تهرانی هستید؟

 امیر اخمی کرد و شاهین هم پشت آرام وایساد

 آرام_بله خودم هستم...امرتون؟

 مرده دوم_میشه چند لحظه با ما تشریف بیارید البته تنها

 :امیر با اخم گفت

سه چند  ضمن جل شما جایی بیان در شون تنها با  دقیقه امیر_لزومی نمیبینم که ای
 دیگه شروع میشه ایشون باید حضور داشته باشن

 ...مرده اول_نگرانشون نباشید فقط یه سری

 :یکهو آرام پرید وسط حرفشو گفت

آرام_باهاتون میام ولی کمی سییریعتر نمیخوام همسییرم متوجه غیاب یا اینکه بهم 
 مشکوک بشه

 مرده دوم_حتما...لطفا از این طرف

 وامیر_شاهین همراهه خانوم بر 

 مرده اول_گفتم که باید تنها باشن

آرام_نگران نباشیییید بابا اتفاقی نمی افته فقط نذارید آقای تهرانی متوجه بشیییه 
 ...خودت میدونی که امیر

امیر با اخم سری تکون داد با رفتنه آرام دستام مشت شدنو به سمته امیرو شاهین 
 رفتم
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 آرام کجا رفت؟_

 امیر هول شد

 .هی  جاامیر_آرام؟ایم...هی ..

 :با حرص گفتم

 چرا دروغ میگی امیر؟خودم دیدم که آرام اکن همراهه دوتا مرد رفت_

 :به سمته شاهین برگشتم

 شاهین_وچون اونا گفتن که نباید تو بری توهم نرفتی درسته؟

 :شاهین سرشو پایین انداخت و گفت

 شاهین_شرمندم آقا

 و واقعا برام جای سواله وظیفه تو چیه؟_

س سمت راهی که آرامو برده بودن رفتم نمیدونم با حرص د شت کردمو به  تامو م
شون راه  شت شده بودم آروم و بدون هی  جلبه توجهی پ چرا روش اینقدر حساس 
نه بخوان آرامو  جا میرن؟ نک نا چرا دارن اون نگ بردن ای پارکی به  رفتم آرامو 

بزنم تو باخودشون ببرن؟یکهو حس کردم یکی پشت سرمه خواستم با پشت بازوم 
 :شکمش که یکهو امیر گفت

 امیر_نزنی آرسام ماییم

 به سمتشون برگشتم که امیر و شاهینو دیدم

 شما اینجا چی کار میکنید؟_

 امیر_همون کاری که تو میکنی

 من اومدم دنباله زنم توچرا اومدی_

له زنه رئیسیییش...سیییواکیی  با له زنه رفیقم و اینم اومده دن با امیر_من اومدم دن
 آرسام میپرسیا
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 اهمیتی ندادمو بهشون نگاه کردم که با دیدنه صحنه مقابلم رسما چشمام گرد شد

....................... 

 ...آرامو محکم کوبیدن به دیوار

 :مرده اول گفت

 با کشتنه تو به مهندس میفهمونیم که دیگه شرکت مارو تهدید نکنه_

 آرام_خفه شو...داری چی میگی؟

یکم ازت اسیییتفاده میکنیم بعد میکشییییمت حیفه دسیییت مرده دوم_البته قبلش 
 نخورده تلف بشی دختره خوشگلی هستی

 دستام به شدت مشت شدن خواستم برم که امیر دستمو محکم گرفت

 دستمو ول کن لعنتی_

 امیر_وایسا آرسام...نباید عجله کنی

 !!لعنتی زنم در خطره میفهمی اینو؟؟؟؟؟؟_

 ...امیر_میدونم زنته غیرت داری اما

شو زمین گذاشت  یکهو با صدای نعره یکی از مردها به اون سمت برگشتیم آرام پا
شه ازاین حرکت برای  شدت درد زانو زد لبخند محوی زدم همی و یکی از مردها از 

 ناکار کردنه مردها استفاده میکرد خوب نقطه ضعف هاشونو میدونست

 :امیر آروم گفت

صال دوست ندارم به جای اون پسره شم نیگا چه طوری از درد سر  شده  امیر_ا با
 زنه بروسلیه دیگه بایدم اینقدر زور داشته باشه

 :پوفی کشیدمو آروم گفتم

 اینکه گفتی زنه بروسلیه رو فهمیدم ولی اینکه زنه منه چه ربطی به زورش داره؟_
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 امیر_خب از تو نشات میگره دیگه

دن خودش دلو جرات آرام_فکر کردین ازتون میترسییم آره؟زنه آرسییام تهرانی شیی
میخواد چه برسییه به اینکه اکن وارد زندگیش شییدمو میدونم که همتین اتفاقاتی 

 قراره بیفته خودمو خیلی وقت پیش براش اماده کرده بودم

لبخندی زدم که کامال مشیییخص بود از این حرفش دارم حرص میخورم مگه من 
داره یعنی اینقدر چمه که زنه من شیییده و این نشیییون دهنده اینه که دلو جرات 

 !!!ترسناکم؟؟؟

 آرام_حاکم گم شین تا نزدم ناکارتون نکردم

مرده خواست به سمتش حمله کنه که آرام با اون کفشای بلندی که پاش بود یکی 
ستفاده کرد و آرامو محکم از  شو همون لحظه مرده دوم از موقعیت ا شکم زد توی 

سما بغلش ستم تحمل کنم زنم ر شت گرفت دیگه نتون شتم خونه خودمو  پ بود دا
 میخوردم شاهین داشت با بته ها حرف میزد

 شاهین_بته ها بیایین پارکینگ

 امیر_تعدادشون زیاده

میخوایی وایستم تا بته ها بیان بعد زنمو نجات بدم؟یعنی اینقدر بی غیرتم؟یعنی _
 !این هیکل منو تو و شاهین همش باده؟نمیتونیم از پسشون بربیاییم؟

 :  آرام بلند شد به سمتشون برگشتم دیدم که یکی از مردها داد زدیکهو صدای ا

 دختره خیره سر_

از لبای آرام خون می اومد و اون مرده هم دسییتی به لبای خودش کشییید و خونه 
لباشیییو پاک کرد به آرام که داشیییت خونه لبشیییو پاک میکرد نگاه کرد یعنی اون 

 ....بیشرف میخواسته

اجییازه نییمیییییدم بییهییم نییزدیییک بشییییییین آرام_بییه هییییی  کییدومییتییون 
 فهمییییییییییییییییییدییییییییییییییییییییییییییییییییییین
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 یکهو خونم به جوش اومد دیگه نتونستم نظاره گر باشم

دیدم دسییت امیر از روی دسییتم برداشییته شییدو همزمان باهم بلند شییدیمو به 
ترس ولی لبخند سمتشون حمله کردیم که اونام با چشمای گرد شده و آرام هم با 

بهم نگاه کرد توی چشیییماش خوشیییحالی رو میدیدم اما ترس و نگرانی رو هم به 
 خوبی حس میکردم

امیر و شاهین با چند تا از بته ها درگیر شدنو منم به سمته اون دوتا کثافت رفتم 
 :مشت اولو زدمو نعره زدم

 حاک دنباله ناموسه منی آره؟بیتارت میکنم_

 شروع کردم به مشت زدن به صورتشروی سینش نشستمو 

 کسی که به ناموسم چشم بد بندازه ناکارش میکنم _

 :نعره زدم

 نیییییییییییاکییییییییییییارش می کنییییییییییم_

یکهو یکی اومد از پشییت گردنمو گرفت که با دسییتام مهارش کردمو محکم متشیو 
 فشار دادم که امیر چشمش بهم افتاد

 ییییییییییامامیر_آرسیییییییییییییی

یکهو صدای هیییییییییییییییییییییه آرام و پشت سرش افتادنه مرده توجهمو به 
 خودش جلب کرد

 :با تعجب بهش نگاه کردم که با چشمای اشکیش بهم نگاه کرد و آروم گفت

 !آرام_خوبی؟

نگاهم به یکی از مردها افتاد که به سیییمته آرام خیز برد که همون لحظه مشیییت 
 مو با بازوم زدم پشت گردنش)قسمت گیجگاه(که بیهوش شدمحکمی بهش زد
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آرام به یه ماشین تکیه داده بود و اشک میریخت و با نگرانی و چشمای اشکی به 
ست پیش آرام بره و کنارش بمونه  شاهین خوا صحنه نگاه میکرد با اومدنه آدمام 

 که چند نفر اومدنو باهاش گالویز شدن

ز پشت کمرم درآوردمو به سمته آرام به راه افتادمو به سمته آرام برگشتم اسلحمو ا
 :گفتم

 گفته بودم بدونه اطالعم جایی نرو مگرنه میکشمت_

باوری ازش تراوش میکرد بهم نگاه می کرد  نا با وحشیییت و چشیییمایی که  آرام 
اسلحرو به سمتش گرفتمو همون طور که به سمتش میرفتم نشونه گرفتمو شلیک 

 ...کردمو خالص

 (آرام)

 وحشت به آرسام نگاه می کردم داشت با اسلحه به سمتم می اومدبا 

 آرسام_گفته بودم بدونه اطالعم جایی نرو مگرنه میکشمت

صدای  شنیدنه  شتم خودمو خیس میکردم که یکهو با  شنیدنه حرفش از ترس دا با
شلیک همزمان جیغ من هم باک رفت اما چیزی حس نکردم ولی افتادنه پسری که 

متوجه شیییدم با وحشیییت بهش نگاه کردم...آر...آرسیییام...  پشیییت من بود و
ستش بود و  سری که چاقو د سمته پ شل...یک...کرده بود...یعنی اون...اون...به 

 !!میخواست از پشت بهم حمله کنه و منو بکشه شلیک کرده بود؟

آرسیییام جلو اومد و با همون اخم وحشیییتناکش و قیافه برزخیش بهم نگاه کرد با 
و تحلیل عاقبت و ترس و شییوکی که بهم وارد شییده بود باعث شیید دیدنو تجزیه 

 چشمام سیاهی بره و بیهوش بشمو بیفتم بغلش

 (آرسام)

توی ماشین نشسته بودیم از بیمارستان برگشته بودیمو داشتیم به سمته خونه با 
شک میریخت  صدا گریه میکرد و ا سام آوری رانندگی میکردم آرام بی  سر  سرعت 

 بیشتر کالفه بشمو حرصمو روی پدال گاز بیشتر خالی کنمکه باعث میشد 
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 آرام_آرومتر برو دیوونه تو میخوایی بمیری برو بمیر من میخوام فعال زنده بمونم

 منتظر یه تلنگر بودم که با زدنه این حرفش از خشم فوران کردم

خدا یا با این سرعت امروزم میمیری یا وقتی رفتیم خونه به خونت تشنم آرام به _
 میکشمییییییت

شک  شد و هی ا شتر  ضبم ترس و لرزیدنش بی شم و غ صدای داد و خ شنیدنه  با 
میریخت حاک من گفته بودم جلوی من اشک نریز کمصب اما این هی کار خودشو 
میکرد نمیدونم چرا جلوی من وقتایی که اینطوری عصییبانیم تبدیل به دختره دیگه 

 شکننده ای میشد...یه دختره ضعیف...یه دختره

آرام_تییو...تییو...حییق نییداری...کییه دسییییت روم بییلیینیید کیینییی...ی...ا... 
 ...ب...حتی...س..سرم...د...د...دادبز...نی

حق دارم حیییییییییییییییییق دارمو خودم به خودم این حقیییییییییییو میدم _
 خفه شو مگرنه همین اکن خونتو میریزم خفه شو چون امروز خونت کامال حالله

 ...آرام_آرسام به خدا من هی  کاری

 د لعنتی دارم میگم کل شو تا خودم دست به کار نشدم_

سیییاکت شییید و آروم اشیییک ریخت و به بیرون نگاه میکرد ترس و توی نی نی 
شت  شت دا صادف کنم که آرام با وح وجودش حس میکردم چندبار نزدیک بود ت

ی در کار نبود پا روی دمم به رانندگیم و سییرعتم نگاه میکرد دیگه اینبار بخشییشیی
گذاشییته بود و داشییت بازی بدی رو شییروع میکرد که امروز خودم بهش خاتمه 

 میدادم

 آرام_تو...رو...خدا...سرعتتو...کم...کم...کن...آر...آر... سام

نمیدونم چرا در برابر لحن ملتمسییش نتونسییتم مقاومت کنمو کمی سییرعتمو کم 
ام مهم نبود مهم کار و تصمیمی بود که گرفته کردم معلوم بود خیلی ترسیده اما بر 

 ...... بودم هنوز هم جلوی چشمام بود وقتی اون آشغاک
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ست خورده  شش نبود آرام د ست زده بودن و این قابل بخ سم د اونا تازه به نامو
ست نخورده بود اما امروز بهش  شوهرش بودم د بود در حالی که از طرف منی که 

شون میدم که منم مردمو تا حدی ظرفیت دارمو اکن هم ظرفیتم  میفهمونم بهش ن
کامال پر شده همشون اکن توسط افرادم برده شدن به انبار و دارن شکنجه میشن 
باهاش  به جز یک نفر همونی که بدنه زنه منو لمس کرده بود گفته بودم کاری 
نداشته باشن چون خودم میخوام حسابشو برسم همه صحنه ها همه اینارو به یاد 
خاطر بی غیرتی خودم  به  نه خودمو میخوردمو  یاوردمو آتیش میگرفتم خو م

 درحاله فوران بودم

آرام از ماشیییین که پیاده شییید به سیییمته خونه دوید یا بهتر بگم فرار کرد که منم 
نامردی نکردمو بالفاصییله دنبالش دویدم از پله ها تندتند باک میرفت و گریه میکرد 

دم که یکهو وارد اتاقش شد و درشو بست و قفلش و من هم به سرعت دنبالش بو
 کرد

 :عصبی مشتی به در زدمو داد زدم

 باز کن این لعنتیرو_

صدای گریون و ترسونش باعث میشد بیشتر کالفه بشم همیشه متنفر بودم طوری 
صدای ناله  سیده و گریونش یاده  صدای تر شنیدنه  سه با  رفتار کنم که زنم ازم بتر

چشمای خوشگل اشکیش که جلوی چشمام بودن افتادم دستام مادرم افتادم یاده 
 ...مشت شدن

 داشتم چی کار میکردم؟

 آرام_تو اکن عصبانی هستی آرسام بذار آروم بشی باهم حرف میزنیم

 مشت محکم تری به در زدم که آرام با شنیدنه صداش جیغی زد

گه تو حرفی برای ز _ نه م بانیتم فرو کش میک دن هم هروقت خونتو ریختم عصییی
 گذاشتی دره این خراب شدرو باز کن مگرنه به قران درو میشکونمو بیتارت میکنم
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آرام_مگه مغزه خر خوردم بازش کنم توروخدا آرسیییام بی خیال شیییو...خواهش 
 میکنم...دارم سکته میکنم

برای همه کارها و ماجراهات بیخیال بودمو سییکوت کردمو کاریت نداشییتم عینه _
درسیییت میشیییه تغکر میکنه دیگه این کارهارو انجام  احمقا هی میگفتم خودش

 نمیده اما نخیر توبه گرگ مرگییییییییییییییییییییییه...مییییییییییییییییییییرگ

عال  هارو در اوردم رمز امنیتی رو ف دسیییتمو توی جیبم کردمو کارت امنیتی قفل 
یدم که کردمو همه درها و حتی پنجره ها قفل شیید کارتو به دسییتگاه کنار در کشیی

 باعث شد دره اتاق باز بشه وارد شدمو در اتاقو بستم خوبی قفل امنیتی همین بود

 با وحشت بهم نگاه کرد و آروم آروم عقب عقب رفت

 آرام_ن...نه...آر...آر..آرسام...جل...جلو...ن...نیا

 همون طور با قدمهای آروم به سمتش رفتم

 فتم یا نگفتییییییمگفته بودم حرکته دیگه ای بهت ببینم میکشمت گ_

 آرام_گفتی آرسام گفتی ببخشید همین یه بار

 چند بار ببخشم هیییان؟چند بیییییار؟تو بگو چندبار آرااااام_

 آرام_همین یه بارو ببخش التماست میکنم

 این بار بخششی در کار نیست_

 آرام_التماست میکنم آرسام

صحنه هارو _ شیدم وقتی اون  شمم میدونی امروز چی ک دیدم؟میدونی هروقت چ
 به زخمه کناره لبت میخوره چی میکشییییییییییییییم؟آره لعنتی؟

 ...آرام_به خدا منم نمیخواستم آرسام به خدا من فقط عا

کل شییییییییییییییییییییییو دختره عوضی دیدم که نذاشتی و نخواستی امیر یا _
 شاهین همراهت بیان
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 من باید تنها برم آرسامآرام_به خدا اونا گفته بودن که 

وتو هم باید قبول میکردی و بدون اینکه به من خبری بدی همراهشون راه بیفتی _
 آره؟؟

 :دکمه های لباسمو باز کردمو همزمان گفتم

چه قدر خوب حرفه غریبه تو گوشت فرو میره اما حرفه منی که شوهرتییییییییییم _
میدم که من غیرت دارمو یه  به درک آرررررررره اما اکن نشیییونت میدم نشیییونت

 نامرد نیستم چرا سوئیته ماشینتو ازت گرفتم؟

سرشو پایین انداخت و گریه کرد میلرزید و عینه یه سگ داشت ازم میترسید باید 
 هم بترسه چون این بار دیگه ازش نمیگذشتم

 جوابه منو بده چرا سوئی  ماشینتو ازت گرفتیییییییییم؟_

 :با بغض گفت

 بیرون نرم آرام_تا...تا

 تا بیرون نری و با راننده بری درسته؟هدفم چی بود؟_

 آرام_نمیدونم

شمای  صورتش خم کردم که با چ سرمو روی  همون طور که کمربندمو باز میکردم 
 ملتمس و ترسیدش بهم نگاه کرد

 ...تا هرجا که میری خبر داشته باشم تا فکر نکنی که_

 دستشو روی دستم گذاشت

 آرام_بازش نکن

 :خندی زدم که با التماس گفتپوز 

 آرام_التماست میکنم بازش نکن کاری باهام نداشته باش آرسام

 اتفاقا اکن وقتشه_
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 آرام_آرسام ببندش توروخدا

 نه میخوام از امروز به بعد خیلی چیزها دستت بیاد تا اینقدر پا روی دمم نذاری_

ی سییرش بقیه با دیدنه سییر خوردنش و جمع شییدنش و قرار گرفتنه دسییتاش باک
حرفمو ادامه ندادم کمربندمو دور دسیییتم پیتیدمو به دسیییتش نگاه کردم مته 

 دستشو محکم گرفتمو مجبورش کردم بلند شه و بایسته

 حلقت کو؟_

 با بغض به انگشتش نگاه کرد و دستشو پشتش برد

با  نارش بود که  به کمدی که ک یدم  باک بردمو کوب ندو محکم  نعره ای زدمو کمرب
زد حتی توی این شیییرایط هم دلم نمی اومد یعنی به خودم اجازه  وحشیییت جیغ

نمیدادم کتکش بزنم چون به نظرم کتک هیتیرو درسیییت نمیکرد به خاطر همین 
 ظربرو زدم به کمد کنارش

 گفتم حلقت کیییییییییییییییییییییییییییییییو_

 آرام_گ...گ...گمش...ک...ک...کردم

دستم فشار دادم که با دیدنه دسته مشت  با خشم بهش نگاه کردمو کمربندو توی
 :شدم با ترس و صورت اشکیش سرشو باک آورد و گفت

 آرام_به خدا از عمد نبود اتفاقی بود قسم میخورم

میدونی حلقه برای چیه آره؟اصال میدونی به چه درد یه دختر میخوره؟چرا گمش _
 کردیو بهم چیزی نگفتی هان؟یعنی اینقدر برات ارزش داشت؟

 م_به خدا میترسیدم آرسام...فکر میکردم میتونم پیداش کنمآرا

 پیداش کردی آرررررره_

ضربه  شدت  صورتش که از  سته یکی محکم خوابوندم تو  ستمو باک بردمو ناخوا د
 افتاد زمین
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 حتی لیاقت کتک خوردن هم نداری_

اونجا با خشم از اتاق زدم بیرون و به سمته اتاقم رفتم میدونستم اگه بیشتر از این 
 بمونم ناقصش میکردم

دسیییتی که روش باک برده بودمو نگاه کردمو محکم کوبیدمش رو نرده روبه رومو 
 :زیر لب گفتم

 این آخرشو خراب کردی احمق قرار نبود بزنیش_

 (آرام)

با بیرون رفتنش زجه زدم باورم نمیشییید ارسیییام منو زده بود تازه میخواسیییت با 
 سامی نیست که من میشناختمشکمربندش کتکم بزنه نه نه این آر 

 گوشه اتاقم اونقدر زجه زدم که از حال رفتم

................. 

چشیییمامو باز کردمو به اطرافم نگاه کردم توی اتاقه خودم بودم همه جا تاریکه 
سام خورده  سیلی که از آر شه یکهو یاده  شت و نه با ساعت ه تاریک بود فکر کنم 

حقم بود اما اون حق نداشت بهم سیلی بزنه اشکام بودم افتادم با اینکه میدونستم 
دوباره جاری شدن...من...من...دوسش داشتم...ولی اون با این کارش بهم فهموند 

 ...منو...منو

شتم فرو کردمو زجه زدم چرا اینقدر روم غیرت داره؟چرا اینقدر روم  سرمو توی بال
شه؟چرا ب شون میده یعنی فقط به خاطر غیرت مردون سیت ن سا ا فهمیدنه اینکه ح

حلقمو گم کردم زد تو گوشم؟چرا از خشم کبود شده بود؟چرا از شدت خشم داشت 
ید آرسیییام تغکر  با باشیییه؟چرا  ید اینطوری  با ندگی من  یا چرا ز خدا ید؟ میلرز

 بکنه؟چرا؟چرا خدا؟

 (آرسام)
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دوشبه که از اون شبی که توی گوش آرام سیلی زدمو دعوا کردم میگذره دوروزه از 
 بیرون نیومده و هیتی هم نخورده و نمیخوره صداشم در نیومدهاتاقش 

ستم این بار خشممو کنترل کنم با اون کمربند  شیمون بودم اما نتون از کارم خیلی پ
ستم  ستم بزنمش چون من مردی نبودم که د سونمش نمیخوا ستم بتر فقط میخوا

 ...هرز بره اما اکن

ن و پاهاش همه و همه گریش...چشیییمای ترسییییدش...رنگ پریدش...لرزش بد
یداد که برمو ازش  جازه نم یداد غرورم ا عذابم م مام بودنو داشیییت  جلوی چشییی

 ...عذرخواهی کنم ولی من

یکهو صدای جیغش بلند شد که با سرعت پتورو کنار زدمو به سمته در اتاقم حمله 
ور شدمو به سمت اتاقش یورش بردم دستگیر رو پایین کشیدمو آرامو لرزون روی 

سمتش رفتم رفتارام دسته خودم نبود تخت در  سریع به  حالی که جیغ میزد دیدم 
 !!!!تنها یه چیز برام مهم بود اونم این بود که بتونم آرامو آروم کنم

روی تخت نشییسییتمو محکم بغلش کردم به خودم فشییارش دادم دسییتمو توی 
 موهاش فرو کردم و آروم زمزمه کردم

باش...هیتی نیسیییت...هیتی نیسیییت آ _ یه خواب بود...آروم آروم  رام...فقط 
 باش...من کنارتم...آروم باش آرام

توی آغوشم درحاله گریه و زجه زدن بود گاهی هم بازومو چنگ میزد درد نداشت 
فقط داشت درد قلبمو بیشتر میکرد اون قدر توی اون حالت موندمو موند تا آخرش 

ستم آرومش کنم آرومو ساکت شد فقط آروم هق هق میکرد لبخند محوی زدم تون
 معلوم بود که نمیخواد ازم جدا بشه

روی تخت خوابوندمش و خودمم کنارش دراز کشیدم که اون چشمای خاکستری 
وحشییی خیس خوشییگلش شییوک زده بهم نگاه کرد لبخند محوی زدم که رسییما 
چشماش گرد شد آروم دستمو جایی که بهش سیلی زده بودمو اکن هم کبود شده 

 :بستم که آرام با ناراحتی گفتبود کشیدم چشمامو 
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 آرام_نکن آرسام درد داره

چشمامو باز کردمو بهش نگاه کردم اروم کنارش دراز کشیدم که باتعجب بهم نگاه 
 :کرد دستمو روی صورتش گذاشتمو گفتم

 هنوز هم درد داره؟_

 :باتعجب گفت

 آرام_آ..آ...ره

 :آروم به خودم چسبوندمشو گفتم

 کنترل کنمنتونستم عصبانیتمو  _

 آرام_خوبی آرسام؟چیزی به کلت نخورده؟

 نه خوبم آرام_

 آرام_خیلی عوض شدیا؟

 من اصال عوض نشدم این تویی که عوض شدی نه من_

 :آرام با لحن طعنه داری گفت

آرام_آره معلوم بود به خاطرهمین کمربندتو دراورده بودی و میخواسییتی منو بزنی 
 دیگه ای هم بکنیخدا میدونست میخواستی چه کارای 

صیورتشیو مقابله صیورته خودم قرار دادمو مجبورش کردم توی چشیمام نگاه کنه 
 توی اون چشمایی که همیشه منو مجذوب خودش میکرد نگاه کردم

اینو همیشیییه بدون که من دسیییتم هرز نمیره من نمیخواسیییتم با کمربند بزنمت _
زدم فکر نکن که نکشتمت دیدی که به جای اینکه اون ضربه رو به تو بزنم به کمد 

شنیده بودمو  سری حرفا  به خاطر بی غیرتیم بوده نه فقط به خاطر این بود که یه 
میدونسییتم که تو نمیخواسییتی اون اتفاقا بیفته مگرنه منم مردم مطمئن باش اگه 
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ستو پاتو خورد  سم به همون خدا د صحنه بی گناهیتو نمیدیدم ق اون حرفا یا اون 
 فقط میخواستم بترسونمتمیکردمو میکشتمت من 

چشم غره ای بهم رفت که باعث شد لبخند محوی بزنم فکرکنم حرفام قانعش کرده 
 بودو دوباره شیطون شده بود

آرام_میدونی چی به سرم آوردی؟توی شلوارم از ترس همش درحاله شکوفه کردن 
 بودم

 :لبخندی زدمو آروم نوازشش کردم که آروم گفت

 آرام_آرسام خوبی؟

 اهیم_

شده که اومده اینجا و اکن  سناک چی  سامه مغروره برجه زهرماره تر آرام_پس آر
 هم کنارم دراز کشیده و داره بهم لبخند میزنه؟

 خودمو بهش بیشتر چسبوندمو بهش بیشتر نزدیک شدم

 همین یه امشب_

 آرام_همین یه امشب چی؟

 اینطوریم_

 آرام_اها از فردا به بعد دوباره سگ میشی؟

دادم که ریز ریز خندید خودشو بیشتر بهم نزدیک کرد و سرشو روی فشاری بهش 
 بازوم گذاشت و با انگشت اشاره کشیدش روی سینم خطوط نامفهمومی کشید

آرام_راسیییتشییو بخوایی ازت خیلی میترسییم آرسییام تصییمیم گرفتم که دیگه پاروی 
 دمت نذارم

 تصمیمه خوبی گرفتی_

 مثله قبل حرصت میدم گفته باشمآرام_ولی از حرص دادنت کوتاه نمیام 
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 تک خنده مردونه ای کردم که آرام دستشو باک اورد و گذاشت کنار صورتم

 آرام_وقتی لبخند میزنی چه قدر خوشگل میشی آرسام

شم ازم گرفت و همون طور که  سی چ شماش گردوندم که با تخ شمامو توی چ چ
سقف نگاه کرد و به بازوم سینش بود   سرش روی بازوم بود چرخید و به  که روی 

دسییت کشییید یا همون نوازش خودمون از این کارش چشییمامو بسییتم آروم توی 
 موهام دست میکشید و باهاشون ور میرفت خندم گرفته بود

صورتم هی  برق از کلم پرید نفهمیدم از  سنگینه وقتی زدی تو  ستت خیلی  آرام_د
 چپ خوردم یا راست انگار با بیل زدی

 ری بهش دادم که آخش دراومدریز ریز خندید که فشا

 آرام_نکن لهم کردی

 داشتی زیادی حرف میزدی این کار الزامی بود_

 کف دستمو روی قفسه سینش گذاشت و آروم نوازشش کرد

 آرام_دستات چه قدر بزرگن...از ماله من بزرگتره...هم بزرگتره هم درشت تر

 بعد دستای کوچیکشو روی کف دستم گذاشت و باهم مقایسش کرد

 آرام_ببین آرسام

 ماله من مردونس ماله تو دخترونه س_

شما باید  ست میگید ماله مردا به خصوص مردهای غول مانند مثل  آرام_اوه بله را
 اینقدر گنده باشه

 تک خنده ای کردم که با شنیدنه حرفه بعدیش رسما چشمام گرد شد

غ برق...زور به آرام_کال هیکلو نیگا اندازه یه گوریل...قد؟صییید رحمت به تیر چرا
یه چیزی که زورش  یه چیز...مثال... اه...نمیدونم خالصیییه  یه...خب  یه... ندازه  ا

 خیلی زیاد باشه
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حاک موقعه اذیت کردنش بود از طرزه فکرشیییم خندم گرفته بود دسیییتمو زیر پتو 
 بردمو قلقلکش دادم که میخندید و هی میگفت نکن

 حاک که من اندازه یه تیر چراغ برقم؟آره؟_

 آرام_ ...خوب...م...مگه...د...د...دروغ...م...می...گم

 نه خانوم_

 آرام_واهلل...حرف دلمو زدم خو

شروع کردم به قلقلک دادنش این تا  ستم زیر پتو  ش شدمو روی تخت ن اینبار بلند 
باهاش برخورد نکنی از چیزی کوتاه نمیاد سیییرشیییو توی پتو پنهون کرده بودمو 

ید ادب میشییید خودمم از حرکاتم تعجب کرده بودم قلقلکش میدادم این دختره با
 اصال منو چه به این کارها ولی هر خوشی باکخره روزی پایانی داره

.......................... 

ندازمت  هاری بگیری ب به...ای الهی  ته بی جن گذره عفری خدا ازت ن آرام_ای الهی 
ردی...ای الهی کتلی گوشییه...نه...نه...همین اکنشییم هاری که این بالرو سییرم آو

شاءاهلل بمیری  شاءاهلل خودم حلواتو بخورم...ای شی بهت بخندم...ای شت ب بگیری ز
 بیام سر قبرت پارتی بگیرمو قر بدم

 یکهو صداشو آرومتر کرد و ادامه داد

 آرام_نازا میگن...حامله میگن...اجاق کور میگن...هرچی که میگن بشی

شدم وقتی میفهمیدم خدایا این چرا اینقدر پرو بود خندم گ رفته بود و یه طوری می
 باهام رودربایسی نداره

 نمیخوایی ساکت شی؟_

آرام_نه بذار فعال دعا خیرهام مونده...ایشاءاهلل تصادف کنی بمیری...نه...نه...راضی 
به مرگت نیستم ولی کشته بشی بعد تیکه تیکه و سورا  سورا  بشی...این طوری 

 بیشترهخیلی بهتره و درضمن حالشم 
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 :خندم گرفته بود جلوتر رفتم و پتو رو بیشتر باک کشیدمو گفتم

 سعی کن دهنتو ببندی و کمی بخوابی به دعای گربه کوره بارون نمیباره_

 با حرص بهم نگاه کرد که خواست جوابمو بده دکتر وارد اتاق شد

 پوووف خوبه اینبار از سرمون گذشت

................... 

 تهرانی چه طورید؟دکتر_خب خانومه 

 :آرام لبخند نازی زد و گفت

 آرام_خب راسیتشو بخوایید خوبم فقط هنوز پام کمی درد میکنه

 :دکتر زیر چشمی بهم نگاه کرد و گفت

 دکتر_شما تو خونه چی کار می کردید که این بال سرتون اومده؟

 :آرام سرشو پایین انداختو گفت

 آرام_خب چی بگم واک

سمت آرام رفتم که از نگاهه این دکتر  شم نمی اومد به خاطر همین به  صال خو ه ا
 :روی تخت اکن نشسته بود آروم توی گوشش گفتم

سالم از این اتاق بری بیرون این دکتره یه _ ضمین نمیکنم  شالتو بکش جلو مگرنه ت
جوری نگات میکنه که اصییال خوشییم نمیاد از این به بعدهم لطفا لبخند ژکوند هم 

 تحویل نده

با چشیییمای گرد شیییده بهم نگاه میکرد که بدونه توجه به تعجب کردنش به  آرام
 :سمت دکتره برگشتمو با اخم گفتم

ستخر پاش پی  خورد و افتاد تو آب _ کار بخصوصی نمیکردیم فقط ایشون از لب ا
 نگرانش شدم بخاطر همین آوردمش اینجا ولی اکن پشیمون شدم

 :نگاه میکرد برگشتمو با اخم گفتم به سمته آرام که با چشمای گرد شده بهم
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 بلند شو خودتو آماده کن بریم میگم به دکتر خونوادگیتون بیاد_

دکتر_فکر کنم سییوءتفاهمی براتون به وجود اومده آقای تهرانی من منظور خاصییی 
 نداشتم

صدای نامفهومی  سمتش رفتم که آرام با دیدنه این کاره من با  پوزخندی زدمو به 
 :گفت

 ر...سامآرام_آ...آ 

 :نزدیک دکتر که شدم آروم گفتم

من از مردی که اینطوری به زنم نگاه کنه خوشیییم نمیاد و مطمئن باش ازشیییم _
نمیگذرم پس با زبون خوش دارم بهت میگم برو به پرسییتار بگو بیاد سییرمشییو در 

 بیاره

شمای  شتم با چ سمتش که برگ شو برد تو هم و از اتاق بیرون رفت به  دکتر اخما
شکیش مو سرخی توش ا شرنگش اکن رگه های  شدم چشمای خاکستری خو اجه 

 هویدا بود که باعث شده بود بیشتر نازش کنه

شکاشو پاک  شتم با انگشت شصتم ا به سمتش رفتمو دستمو اطراف صورتش گذا
 :کردمو گفتم

 هیس گریه نکن صدبار گفتم چشماتو بارونی نکن_

 :با صدای لرزونی گفت

 خودمی آرسامآرام_برج زهرمار غیرتی 

با گفتنه این حرف خودشییو انداخت توی آغوشییم و شییروع کرد به گریه کردن من 
 هم ناخواسته خیلی غیرارادی محکم به خودم فشارش دادم

شامله حاله  شه خیلی چیزها تغکر بکنه از جمله خودمو زندگیم واین تغکرات  وقت
 !!دختری که اکن بغلمه هم میشه

 (آرام)
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شتمو ب ا شیطونی متن اسی که امادش کرده بودمو تایپ کردمو برای گوشیمو بردا
 :آرسام فرستادم خنده شیطانی کردمو با خودم گفتم

 ببینم چه جوابی میدی آقا دیوه دو سر_

با ارسییال پیامک برای آرسییام به امیر و یاشییار هم زنگ زدمو برای نهار دعوتشییون 
مراسییمه ازدواجشییون مونده کردم لبخندی زدم کیانا با امیر عقد کرده بودنو فقط 

 که اونم سه ماهه دیگس

 پوفی کشیدم این چرا جوابمو نداد

 پوووووف

یاده دوماه پیش افتادم یاده همون ماجرایی که توی بیمارسیییتان اتفاق افتاده بود 
لبخند محوی زدم اون روز با زدنه اون حرفا آرسیییام وقتی منو گرفت اون قدر منو 

 خونامو خیلی واضح شنیدمفشار داد که صدای شکستنه است

یادمه منو انداخت زمینو شییروع کرد به قلقلک دادنم قلقلک خیلی وحشییتناکی که 
تحملش واقعا برام خیلی سییخت و عذاب آور بود وقتی از دسییتش فرار کردم لب 
شت گردنمو پام پی   سمتم پرت کرد که خورد پ شو به  ش ستخر بودم که لنگه کف ا

شو ندیده خوردو افتادم توی آب واقعا قی افه آرسام دیدنی بود تا حاک قیافه ترسید
 بودم که با این اتفاق دیدم خخخخخ

وقتی یاده غیرت بازیش می افتم ناخواسییته لبخند محوی روی لبام میشییینه تغکر 
 کرده خیلیم تغکر کرده و من واقعا از این تغکرش خوشحالو خرسندم

 (آرسام)

سرمایه گذارها و دوتا از کارم شرکتم توی یکی از  شه کش های  سه تا از نق ندها و 
 اتاقم بودنو به قول معروف یه جلسه باهم داشتیم که صدای ویبره گوشیم بلند شد

بهش نگاه کردم که دیدم برام پی ام اومده از طرف آرام بود اولش خواسییتم بازش 
طر نکنم اما با خودم گفتم که نکنه اتفاقی براش افتاده باشییه یا چیزی بخواد به خا

 همین اسشو باز کردم که با دیدنه متنش چشمام گرد شد
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 ...اگه این اس و بخونی یعنی دوسم داری)

 ...اگه پاکش کنی یعنی عاشقمی

 ...اگه جواب بدی یعنی دیوونمی

 ...اگه جواب ندی یعنی منو میخوایی و برام میمیری

 (حاک چی کار میکنی؟)همراه با استیکر شیطون

هم فشار دادمو گوشیمو کنارگذاشتم بعدا یه جوابه دندون از حرص دندونامو روی 
 شکن براش پیدا مینمایم...بله...به من میگن آرسام تهرانی نه برگه شلغم

...................... 

شیش  سرش توی گو شتم امیر  شار و امیر برگ سمته یا شدنه در اتاقم به  سته  با ب
 بودو یاشار هم داشت سیب پوست میکند

 ن برای نهار مارو دعوت کردهامیر_آری جو

 من صدبار بهت نگفتم به آرام نگو آری_

 امیر_چیه خوشتون نمیاد عشقم؟

 بمیر...داری زن میگیری یکم آدم شو_

 یاشار_فکر نکنم این آدم بشو باشه بدبخت کیانا

 :امیر یه پس کله ای زد به یاشار و گفت

 شو بعد من ادم میشم پیر پسرامیر_اوک کیانا نه و کیانا خانوم دوما تو اول آدم 

 یاشار_خودت که تا دوماه پیش پیر پسر بودی شازده

 :یکهو با اعصاب خوردی گفتم

 هویی میشه خفه شید سرم رفت_
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یکهو مکثی کردم وایسا ببینم یاده یه چیزی افتادم سریع گوشیمو برداشتمو شروع 
 به تایپ کردمو متنو برا آرام اس کردم

 !!!!یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییهاینیییییییییییییییییی

 (آرام)

درحاله ریختن آب غوره توی خورشییت بودماکه با شیینیدنه صییدای میسییکالم به 
 سمتش شیرجه بردمو متنو باز کردم

ضی چیزها ارزش هزاران بار تکرار را دارند تکرار ) شد ولی گاهی بع شاید تکراری با
نه به آب و آتش می  میکنمقخیلی دوسیییم داری و دیوا وار در نبود من خود را 

 (کشانی

با حرص گوشیییرو فشییار دادم من دیوونم؟منو دسییت میندازی؟دارم برات قزمیت 
 جون

................ 

شته  سام برگ شار و آر شده بود امیر و یا شمزه  شتمو مزه مزه کردم...ایم...خو خور
 بودنو صداشون کله خونرو برداشته بود

سمته یختال رفت شتم که به  شتمو روی میز نهار خوری گذا مو از توش زیتونو بردا
 چشمم به آرسام افتاد

 چیزی میخوایی آرسام؟_

 آرسام با اخم به سرتاپام نگاه کرد

 !آرسام_تو احیانا با کلمه نامحرم آشنایی داری؟

شییونه ای باک انداختمو درحالی که داشییتم زیتونو توی ظرف های مخصییوصییش 
 میریختم گفتمقال

سام اون دوغ هارو توی پارچ خالی کن _ سواکت دینیه اخه؟آر سیدنه  اکن وقته پر
 لطفا هرکاری کردم نتونستم درشو باز کنم از اون زور غولیت استفاده کن بازش کن
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با اخم جلوتر اومد و زیتونو از دسییتم گرفتو روی میز گذاشییت بازومو گرفتو فشییار 
 خفیفی داد تا بهش توجه کنم

 تی یاشار و امیر نامحرمتن؟آرسام_میدونس

 دیوونه شدی؟_

 آرسام_جوابه منو بده

 ایهیم...پس چی؟_

 !!آرسام_پس این چه طرزه پوششیه؟؟

 !!!وقتی میگم دیوونه شدی نگو نه پوشش من چشه مگه؟؟_

 آرسام_چش نیست

 چرا تو هی جدیدا به من گیر میدی؟چرا این طوری شدی آرسام؟_

میکنم که منم حد و ظرفیتی برای خودم دارم امکان آرسام_گیر نمیدم دارم گوشزد 
 داره یکهو کاری بکنم که به ظرر هردومون تموم بشه

گاه کردم داره خطرناک  به رفتنش ن باز  با دهنی  نه بیرون رفت که  از اشیییپزخو
 !!!میشه

........................ 

شییمی براش آرسییام با دیدنم لبخند پیروزمندانه ای زد و ابروشییو باک داد پشییت چ
 نازک کردم که لبخند دختر کشی زد

به خاطر آقا رفتمو لباسییامو عوض کردم بماند که اون دوتا بدبخت چه قدر تعجب 
 کرده بودن

 سره میز غذا بودیم که با حرفی که امیر زد غذا پرید تو گلوم

 !!امیر_زن داداش تو نمیخوایی منو عمو کنی؟

 :آرسام با اخم سرشو باک اورد و گفت
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 سام_این قدر حرفه مفت نزن غذاتو بخورآر 

 امیر_مرسی ادب

 :آرسام یه لیوان آب به دستم دادو گفت

 آرسام_بخورش

 کمی ازش خوردمو سرمو با خجالت پایین انداختم

 ای امیر

بی خی...حرص نباید خورد باید خودتو بکشییی حتی لیاقت فحش دادن هم نداره 
 !راره بکنه؟نمیدونم کیانا به چیه این دل خوش کرده و ق

 (آرسام)

خیلی خوشییحالم چون شییرکت رسییتگارو ورشییکسییت کردم و اکن به خاک سیییاه 
نشسته انتقامه خودمو آرامو ازش گرفتم وقتی فهمید که توسط من به خاک سیاه 
نشیییسیییته و مال و اموالش از بین رفته سیییکته کرد و اکن هم روی ویلتره طبق 

ر نیست ولی بهش نگفته بودم تا بیشتر تحقیقاتم فهمیدم که آرام اصال بته رستگا
از این داغون نشییه اخالق و رفتارم خیلی تغکر کرده با امیر و یاشییار و آرام گاهی 

 !اوقات شوخی میکنم حتی از لبخند هم فراتر رفتم و خیلی پیشرفت کردم

روی آرام خیلی حسییاسیییت زیاد به خرج میدم نمیدونم چرا اما دوسییت ندارم به 
پسرها زیاد توجه بکنه و طرزه پوشش جلوشون بد باشه یا زیاد جلف مردها وحتی 

شتم اما اون کارو به خاطر این کردم  شمام اطمینان دا شار مثل چ شه به امیرو یا با
 که یاد بگیره جلوی هر مردی پوشش درست باشه

 پلیر اتاقمو روشن کردمو چشمامو بستم

 ...حسییییییییییییییییییه

 ...تو دلم انگار تازه اومیییییییییده عجیبییییییییییییییییی

 ...حسیییییییییییییییییی
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 ...که میگه تییییییییییییو

 ...عشقت آتیش به جونم زده

 ...قلبییییییییییییییییییییییییییم

 ...پر تب و تابه

 ...اون بی قراره از عشق دیدنت

 ...حسم یه جوریه که

 ...نمیدونم که چی بگم وقتی که دیدمیییییییییییییییت

 ...بدجوری عاشقتم عشقم

 ...عزیزم

 ...از روزی که رفتی از پیشم

 ...مریضییییییییییم

 ...بدجوری عاشقتم عشقم

 ...عزیزم

 ...از روزی که رفتی از پیشم

 ...مریضییییییییییم

 ...حسییییییییییییییییییه

 ...عجیبییییییییییییییییی تو دلم انگار تازه اومیییییییییده

 ...یییییحسییییییییییییی

 ...که میگه تییییییییییییو

 ...عشقت آتیش به جونم زده
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 ...قلبییییییییییییییییییییییییییم

 ...پر تب و تابه

 ...اون بی قراره از عشق دیدنت

 ...حسم یه جوریه که

 ...نمیدونم که چی بگم وقتی که دیدمیییییییییییییییت

 ...بدجوری عاشقتم عشقم

 ...عزیزم

 ...از پیشماز روزی که رفتی 

 ...مریضییییییییییم

 ...بدجوری عاشقتم عشقم

 ...عزیزم

 ...از روزی که رفتی از پیشم

 ...مریضییییییییییم

............................ 

همراهه آرام روی مبل نشسته بودیمو داشتیم فیلم نگاه میکردیم نخیر اشتباه نکنید 
توی انتخاب فیلم یکیه؟خیر فکر کردید که منو این باهم میسیییازیمو سیییلیقمون 

ایشون کال از نظر داشتنه باک خونه تعطیلن و اون طوری که من خبر دارم به اجاره 
 ...داده آخه من مرده خونم باید من کانال تلویزیونو انتخاب کنم ولی خانوم

 :کالفه گفتم

 وای آرام آخه این چه فیلم مزخرفیه تو داری نیگاش میکنی؟_

 ارم فیلم نیگا میکنم اینقدر غر نزن لطفاآرام_هیس آرسام...د
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چپ چپ نگاش کردمو بیخیال شییدم آخه تام و جری شیید فیلم؟من با این سیینو 
 هیکل نشستم کارتون تامو جری نگاه میکنم

هییییییییییییی خدایا کارم به کجاها کشیده ازفیلم های پلیسی به تام وجری و 
تم؟حاک خوبه خدارو شییکر پلنگ صییورتی رسیییدم پوووووف آخه این زنه من گرف

 سوریه اگه دائمی بود خودمو حلقه آویز میکردم

 :یکهو یاده چیزی افتادم به سمتش برگشتمو گفتم

 لباس خریدی؟_

 :آرام بدونه این که چشمشو از تلویزیون بگیره گفت

 آرام_لباس؟

 لباس برای مراسم دیگه_

 آرام_آها نه هنوز گذاشتمش باتو برم بخرمش

 لند شو تا بریم بخریم من هم هنوز نخریدمخیلی خب پس ب_

 :با تعجب گفت

 !!آرام_منو تو اکن باهم بریم؟

 ایهیم_

 :آرام با خوشحالی از روی مبل بلند شد و گفت

 آرام_ای به چشم سه سوته خودمو اماده کردم

 آره جونه عمت سه سوتش میشه سه ساعت

 (آرام)

 اه_

 :آرسام ریز ریز خندید که با حرص گفتم
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 حلواتو بخورم ایشاءاهللای _

 آرسام_خدا نکنه خانوم ریزه میزه

 من ریزه میزم آره؟_

 آرسام_مگه نیستی؟

 خفه_

سش  سره برج پ شم داری بهم قرض بده قول میدم  سام_خفه کن ندارم تا خفه  آر
 بیارم

 نمکدون_

 آرسام_خیار شور

 ای بابا

ماریش خیلی بهتر  یدس همون برج زهر فا با این کال بی  حث  تا این جرو ب بود 
 روش...دست مرده هزار چهررو از پشت بسته

 ...همین طور باخودم غر میزدمو به مغازه های لباس فروشی نگاه میکردم که

 وویی چه خوشگلیییه

 آرسیییام_

 :اخمی کرد و گفت

 آرسام_جیغ نزن

 من کی جیغ زدم اینارو بیخیال اونو ببین_

رگشییت که با دیدنش هر لحظه به سییمته لباسییی که بهش اشییاره و نگاه میکردم ب
 ...اخماش بیشتر تو هم میرفت این یعنی اینکه

 :با حرص گفتم
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 اینم پرید آره؟_

 :بهم نگاه کرد و مثل همیشه خونسرد با چاشنی حرص جواب داد

 آرسام_پرید

 اه آرسام این بیستمی بود خسته شدم_

 ...آرسام_ببین مهمونی مختله پس یه چیز خوبی باید

سمت خیره شد و بقیه حرفشو ادامه نداد به سمت نگاهش برگشتم که یکهو به یه 
 با دیدنه لباسه کم کم نیشم شل شد

...................... 

آرسییام_بیا رسیییدیم بازم دارم تکرار میکنم آرایشییت غلیظ نباشییه مگرنه زنده زنده 
 چالت کردما

 خیلی خب بابا فعال خدافس_

 آرسام_خدافس کارت تموم شد زنگ بزن

 اوکی_

........................ 

به خودم توی آیینه نگاه کردم لبخندی روی لبام نشییسییت لبخندی که خیلی وقت 
 !بود اون طوری که من میخواستم روی لبام نیومده بود

سینه هاش  سم نگاه کردم یه لباس آبی کاربنی بلند خوشگل تنم بود که روی  به لبا
وازده سانتی ست همراه با کیفش هم و بازوهاش سنگ کاری شده بود یه کفش د

قا غلیظ نبود در کل  به فرموده آ برای زیرش خریده بودم آرایش روی صیییورتمم 
 خیلی ناز شده بودم فکر کنم از عروس هم خوشگل تر شده باشم

شین درمن اتر کرد وقتی من  شده میگن کمال همن سام  سقفمم مثل آر اعتماد به 
 میشم دیگه همنشینم آدمی مثله آرسامه این طوری
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 گوشیمو درآوردمو یه تک برای آقامون فرستادیم

:) 

:) 

:) 

با دیدنش توی اون کت و شییلوار آبی کاربنی که هیکله بی نقصییشییو به نمایش 
گذاشییته بود دلم براش ضییعف رفت لبخندی زدم...نه با دیدنش...با دیدنه نگاهه 

شده  خیرش...با دیدنه نگاه تب دارش با دیدنه نگاهی که روی من بود و مات من 
بود زیر نگاهش داغ شییده بودمو توی دلم کیلو کیلو چه عرض کنم تن تن در حال 

 شکر سابیدن بودم

باره  یده شیییده اس اون وقت تو دو خه احمق شیییکر خودش سیییاب چی گفتم...ا
 میسابیش؟

 پوف بیخیال منظورم همون قند بود

 :روبه روش وایسادمو گفتم

 هویی آقاهه تموم شدم بسه_

اومد کم کم اخمای جذابش توهم رفت و کالفه دستی تو موهاش کشید  به خودش
 :و گفت

 آرسام_مزه نریز سوار شو

 ابرومو باک انداختمو نیشم باز شد

 خخخخخ عاشقه همین رفتاراشم سوار ماشین شدیمو به سمته تاکر به راه افتادیم

.............................. 

 میر چه قدر خوشگل شدن...چه قدر بهم میانوووویییی آرسام نیگا کیانا و ا_
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دسییتمو از دسییتش بیرون اوردمو به سییمته کیانا رفتم که توی اون لباس عروس 
 !عینهو خر پری ها شده بود

 :بغلش کردمو گفتم

 چه قدر خوشمل شدی عشقم عینهو خر پریها_

 :کیانا چشم غره ای بهم رفت و گفت

 !!!کیانا_مودب باش عزیزم دیگه بزرگ شدیم

 اوق...کی داره این حرفو به من میزنه_

 :امیر اهمی کرد و گفت

امیر_ایهیم...منم هسیییتما...یه تعریفی...چیزی بابا...بعد میگن چرا دوماد اقده ای 
 شده

لبخندی زدمو به سییمت امیر برگشییتمو بهش نگاه کردم چه قدر جذاب شییده بود 
دم مشییت آرومی به آرسییام کنارم وایسییاد که منم جلوتر رفتمو با امیر دسییت دا

 سینش زدمو بهش چشمک زدم

 توهم خوشتیپ شدی داداشی_

امیر با شیطونی به آرسام که سرشو پایین انداخته بود اشاره کرد که منم با عالمت 
 دستم بهش فهموندم که ولش کن روانیهاااقات زده فعال

نه کال از وقت گاه میک با اخم داره بهمون ن ی واک معلوم نیسیییت چرا این طوری 
چشییمش بهم افتاده این طوری شییده مگرنه صییبح مرض نداشییت اکن بهش مبتال 
شیم دیگه کال  ستش قائل می شدهابله ما این طوری ارزش برای مردمون جلوی دو

 سرتا پا یه خانومه به تمام معناییم

:) 
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سایی که  شتیم به ک سته بودیمو دا ش صندلی ن شار کناره هم روی  سام و یا منو آر
کردیم درواقع فقط منو یاشار چون آرسام همش توی فکر بود و میرقصیدن نگاه می

 جالب اینجا بود که نمیذاشت از کنارشم جم بخورم

 پوووف انگار نه انگار اومدم عروسی

 :به سمتش برگشتمو گفتم

 آرسی بریم یکم برقصیم؟_

 آرسام_نه

 خو تو نیا من خودم میرم به تو هم نیازی ندارم_

 میکنی بری اون وسط برقصیآرسام_تو خیلی بیخود 

ناخنامو توی دسیییتم فرو کردمو با حرص گفتمقخیلی بیشیییعوری آخه عروسیییی 
 خواهرمه نباید برم برقصم؟

 آرسام_نه...عروسی برادر منم هست اما ببین من بلند نشدم

شدم از پس اینجا _ سته  سام خ شو من دخترم میفهمی اینو؟ آر نه تورو خدا بلند 
ش سی کیانا بودم تا کناره تو برج زهرمار ن سالها منتظر عرو ستم چرا نمیفهمی؟من 

 ...برم وسط و بترکونم اون وقت تو

 یکهو عینهو قاشقی که نشسته باشه پرید وسط حرفم

 آرسام_با دیدنه من یه ذره ازم تعریف نکردی اون وقت از امیر

 ابرویی باک انداختم

ا خیلی جدی آها پس بگو آقا حسییودیشییون شییده گفتم بوی حسییودی میاد ام_
 نگرفته بودم

 :آرسام پوزخندی زدو گفت
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آرسییام_من به هرچیزی که حسییودی کنم به همتین چیزهای مزخرفی حسییودی 
نمیکنم یعنی کال من به هیتی حسیییودی نمیکنم چون هرچی که بخوامو دارم و 

 میتونم به دستش بیارم

 کامال معلومه_

 ببخشید خانوم_

سر با موهای صدا برگشتم یه پ سمته  صورتی برنزه منو مخاطب قرار   به  گندمی و 
 !داده بود وا این کیه؟

 بفرمایید_

 پسره_افتخاره یه دور رقصو به بنده میدید؟

شوهرم  تورو خدا میبینی تو شب روشن زیر این همه نور کمپ انگار نه انگار کناره 
نشستم داره بهم پیشنهاد رقص میده عجب دوره و زمونه ای شده به خاطر همین 

 آرسام روی انتخاب لباسم اینقدر حساسیت به خرج دادبود 

شنیدم و یا بهتر بگم حس میکردم  سامو به خوبی می صبی آر صدای نفس های ع
معلوم بود داره عصبی میشه آخه پسره دیوونه این همه دختر اومدی سراغه منی 
 !که شوهرم عینهو برجه زهرمار کنارم نشسته؟خب حاک بیاییم یکم فیلم بازی کنیم

 :اخمامو بردم تو همو گفتم

معذرت میخوام اما قرار بود همین اکن با همسیییرم برم وسیییط به خاطرهمین _
 تقاضاتونو رد میکنم

شده  شت  ستاش روی پاهاش م سام د سام نگاه کرد آر با تعجب به منو بعد به آر
شه باید بریم دنبال  سره پیاده ب شته توی دهنه من یا این پ بودن اکن کافیه اون م

ست...بیله...به اندازه یه  کلی ست که نی شاءاهلل د عمل زیبایی و این جور چیزها ما
 جرتقیل سنگینهاخوردم که میگما...خودتون که شاهدید

 :پسره با تعجب ازم پرسید
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 شما همسره آقای تهرانی هستید؟_

 :با غرور خاصی گفتم

 بله_

 پسره_واقعا معذرت میخوام ببخشید که مزاحمتون شدم با اجازه

 !!!اوه اوه اوه بتم به چیز خوردن افتاد چه قدر منو مردم جذبه داریما

شه و داره بهم  شتم که دیدم لبخند محوی روی لبا سام برگ سمته آر با رفتنش به 
نگاه میکنه خدا میدونه چه قدر با دیدنه اون لبخندش خوشیییحال شیییدم باهمون 

 :لبخند جذاب و مردونش خم شد و آروم کناره گوشم گفت

 م_یادمه میخواستی همراهه همسرتون بری برقصی پس بلند شوآرسا

سر  شون  شونه های پهنی که قراره زنش رو شتم  شونه مردونش گذا ستمو روی  د
 بذار شونه های پهنی که تکیه گاه زنش میشه و آغوشی که محل آرامش زنشه

شد  ستایی که یک بار روم بلند  شتم د ستای مردونش گذا ستمو توی د اون یکی د
ی که مردهایی که آزارم داده بودنو شییکنجه داد دسییتایی که باهاشییون در دسییتای

شک  شب ا ستایی که اون  حاله انتقامه و انتقاممو از پدرم گرفت و از همه مهمتر د
سی و دردهام  شید پناه بی ک صورتمو پاک کرد و بهم آرامش بخ های روون روی 

 شد

Do you ever feel like a plastic bag 

 ...کردی مثل یه کیسه پالستیک میمونی  تا حاک احساس

Drifting through the wind 

 ...توهوا شناوری

Wanting to start again 

 دلت میخواد از نو شروع کنی
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Do you ever feel …feel so paper thin… 

 تاحاکاحساس کردی که مثل یه کاغذ نازکی

like a house of cards… 

 مثل هزاران کارت

an blow from coving in… 

 که بایه انفجار از بین میره

Do you ever feel already buried deep… 

 ...تاحاک احساس کردی زنده زنده دفن شدی

Feet under screams but no one soems to heart a thing 

 ...که فریاد میزنی اما کسی چیزی نمیشنوه

Do you know that theres still a chance for you… 

 ...میدونستی که هنوز یه شانس داری

Cous theres a spark in you 

 ...چون درتوجرقه)امید(ی هست

You just gotta igniiiiiiiiiiiiit the riiiiiiight and leeeeet is shiiiiin 

 توفقط بایدنور درونت رو روشن کنی و بذاری بدرخشه

Just own the night like the 4th of july 

 خودت کن مثل چهارم جوکی شب و ازآن

Cous baby youre a firework 

 چون عزیزم تو مثل آتیش بازی میمونی
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Come on show em what youre worth 

 بیا و بهشون نشون بده که چه ارزشی داری

Make em go oh oh oh 

 بذار بگن اوه اوه اوه

As you shoot a cross the sky-y-y-y 

 یشیوتو توسراره آسمان پخش م

baby youre a firework 

 عزیزم تو مثل آتیش بازی میمونی

Come on let youre colors burst 

 بیا وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن

Make em go oh oh oh 

 بذاربگن اوه اوه اوه

Youre gonna leave em all in awe-awe-awe 

As you shoot a cross the sky-y-y-y 

 پخش میشیو تو تو سراره آسمان 

baby youre a firework 

 عزیزم تو مثل آتیش بازی میمونی

Come on let youre colors burst 

 بیا وبذار رنگهات تو آسمون پخش بشن

Make em go oh oh oh 
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 بذاربگن اوه اوه اوه

Youre gonna leave em all in awe-awe-awe 

 تو باعث میشی همشون تعجب کنن

You don’t have to feel like a waste of space 

 تو دیگه احساس اضافی بودن نمیکنی

Youre orginal cannot be replaced 

 همینی که هستی و نمیتونی عوض بشی

If you only knew what the future holds 

 اگه فقط میدونستی که آینده و چه سرنوشتی برات رقم زده

After a hurricane comes a rinbow 

 نگین کمان ظاهرمیشهبعدازطوفان ر 

Maybe a reason why all the door are closed 

 شاید دلیل اینکه درها بروت بسته شدن این باشه که

So You could open on that leads you to the perfect 

 میتونی اون دری رو باز کنی که تو رو به بهترین مسیر راهنمایی میکند

Like a lighting bolt Youre heart will grow 

 قلب مثل یه توپ آتیش میدرخشه

And when its time You ll know 

 و وقتی که وقتش برسه میفهمی

Boom boom boom 
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 بوم بوم بوم

Even brighter than the moon moon moon 

 حتی ازماه هم درخشان تری

Its always been inside of You You You 

 همیشه در درونت باقی می مونه

And now its time to let in through ough ough 

 حاک وقتشه که آزادش کنی

Boom boom boom 

 بوم بوم بوم

Even brighter than the moon moon moon 

 حتی ازماه هم درخشان تری

Its always been inside of You You You 

 همیشه در درونت باقی می مونه

And now its time to let in through ough ough 

 ...حاک وقتشه که آزادش کنی

 )firework (کتی پری....

 کمپ ها خاموش بودن اما من چشمای مردمو به خوبی میدیدم 

I see the wind... 

I see the clouds 

Oh I see the sky... 
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Everything is ckar in our world... 

Oh my love for the first time in my life.... my mind is wide open... 

Oh my love for the first time in my life... my mind can feel... 

I feel the sorrow... 

Oh I feel dreams every thing is clear in my heart... 

I feel life oh i feel love everything is clear in our world... 

 )Oh my love .ازجانلمن…(

 .ش بودم ولی هی  خبری نشده بودمنتظر حرکت آخر 

 آرسام_آرامم آرومم کن

با شییینیدنه این حرفش با تعجب بهش نگاه کردم ته دلم قنج رفت این حرف از 
آرسام مغرور بعید بود آرسامی که اکن میم مالکیت به آخره اسمم اضافه کرده بود 
که تمامه دنیای یه دختر عاشییق مثل من بود اینکه عشییقش نسییبت بهش حس 

 الکیت داشته باشه که آرسام داشت اما نمیدونم از روی عشق بود یا چیز دیگه ایم

باهاشیییون  ید خودتو  با یا پیش نمیره  گاهی اوقات اون طور که دلت میخواد دن
تطبیق بدی...اون مرد من بود...مرده مغرور من...اما دوامش فقط دوماه دیگه بود 

از دوماه دوباره میشیییدم رفیقش فقط دوماه...اون مرد من بود و من زنش و بعد 
 من میرم پی کار خودم و اونم هم میره پی کار خودش

 (آرسام) 

 آرام_خوبی

 :نفسی کشیدمو گفتم

 خوبم نگران نباش_

 آرام_باشه
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 :کالفه بدونه این که به دختر نازه کناره دستم نگاهی بکنم گفتم

 تورو خدا رفتی خونه سریع لباساتو عوض کنو بخواب_

سام مغرور ازش خواهش با تعجب  ست بود بایدم تعجب بکنه آر بهم نگاه کرد در
 "کرده بود و بهش گفته بود "توروخدا

 آرسام مغرور و چه به این حرفا

 :توی اون چشمای نازش تعجب بیداد میکرد اما بازهم با این وجود آروم گفت

 آرام_باشه

ود ششصد متر بود ماشینو جلوی ویال پارک کردم فاصله در خروجی تا در ویال حد
سمت در ویال روندمو جلوی  سرعت به  به خاطر همین درو با ریموت باز کردمو با 

 در عمارت ترمز کردم

 آرام برای چند دقیقه تنهات میزارم نمیترسی که؟_

 آرام_نه برو ولی میشه بهم بگی کجا داری میری؟

کن اگه مجبور کار دارم اگه ترسییییدی یا اتفاقی افتاد سیییریع بهم زنگ بزن باور  _
 نبودم نمیرفتم

 آرام_کار؟آرسام ساعت دو شبه کجا کار داری؟

 بهش نگاه کردم سرشو پایین انداخته بود

فکر کنم از نگاهم خوند که حالم زیاد خوب نیسیییت چون درکم کردو با لحن اروم 
 :گفت

 آرام_خیلی خب اینطوری نیگام نکن نگران نباش...برو

 :از ماشین پیاده شد و آروم گفت

 آرام_مواظب خودت باش

 :آروم گفتم
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 توهم همین طور_

 خودم به زور حالیم شد فکر نکنم اون شنیده باشه

 پوووووف بی خیال

با رفتنش با سییرعت به سییمته در خروجی روندم با ریموت درو باز کردمو از خونه 
خارج شدم با سرعت به سمته بام شهر روندم نباید برگردم خونه نباید امشب اون 

ق بیفته میدونسیییتم اگه با این حالو روزم برم خونه اتفاقی که نباید بیفته می اتفا
 افته و این اصال خوب نبود

شد حالم خیلی بد بود خدایا من چرا دارم این  شتر می شتر و بی سرعتم هر لحظه بی
طوری میشییم؟اون که قرار نیسییت زنه من باقی بمونه اصییال من قرار نیسییت زن 

 .داشته باشم

 :به فرمون زدمو داد زدم عصبی مشتی

یو _ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یه شی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی خف
 لعنتییییییییییییییییییییییییییی

............................ 

زدم روی ترمز و از ماشیییین پیاده شیییدم بدون اینکه در ماشیییینو ببندم لبه پرتگاه 
سرمو ب ستامو از هم باز کردمو  ستادمو د شینم چون درو ای اک گرفتم کمپ های ما

نبسییته بودم خاموش و روشیین میشیید باد میوزید و کت و موهامو به بازی گرفته 
 بود

 :نعره زدم

خدایییییییییییییییییییییییا اونیکه فرستادی تا تغکرم بده هی  کاری نمیتونه _
سنگم جای هی  ب سنگ باقی بمونه...این دل  شری بکنه...این قلبه من باید از  نی ب

نیسیییت...نمی تونه باشیییه...اگرهم بخوام نمیشیییه...نمیتونم...خدایا من نمیتونم 
چرا  نو نییداااااااااااررررررررم... تن او لیییاقییت داشییی من  قش بییاشیییم... عییاشییی
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یی دل کمصب؟اون قرار نیست ماله تو باقی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی نمیفهم
 !یییییییییییییییی؟بمونییییییییییییییه...پس چرا داری براش میتپییییییییییی

 (آرام)

شده بودن  شکام جاری  سیمو بغل گرفته بودم ا شیده بودمو خر روی تختم دراز ک
سرمو به شکم تپلوش چسبوندمو بهش فشار دادم ساعت چهار صبح بود و آرسام 
صال جواب نمیده خدایا  شته بود هرچی زنگ میزدم یا ریجکت میکنه یا ا هنوز برنگ

 پشتش باش سالم برش گردونمیسپارمش دست خودت خودت 

............. 

بهش نگاه کردم توی فکر بود خیلی وقته توی فکره...نمیدونم چرا میخوام باهاش 
شده  سته و کل  ش حرف بزنمو اونم باهام حرف بزنه اما عینهو برج زهرمار کنارم ن

 اما میدونم که اتفاقی افتاده که این طوری همش توی فکره

ن یه کلمه باهام حرف نزده همش توی فکره و ازم دوری از اون شییب تا همین اک
میکنه حتی خیلی وقتا نهارشو تو شرکت میخوره من هم باید از این رفتارش سر در 

 بیارم

 آرسی_

 جوابی نداد

 :سه مورد برای نتیجه گیری داریم

شده  شنید یا توی فکره و کر  شون داد یا کر بود و چیزی ن شو کر ن شنیدو خود یا 
 !!!توی هرسه مورد کر شدهخالصه 

 آرسام_

سرشو باک آورد و بهم نگاه کرد آها فکر کنم گزینه سوم درست بود توی فکر بود و 
 !!کر شده بود

 چیزی شده؟_
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جلو رفتمو آروم کنارش روی مبل جا گرفتمو نسکافشو به دستش دادم که از دستم 
چرا اما نگاه های جدید گرفت و بهم نگاه کرد ضییربان قلبم باکتر رفته بود نمیدونم 

آرسام تب دار بود و باعث میشد داغ بشم رنگ نگاهش با نگاه های قبلیش خیلی 
 متفاوت تر بود

 چشم آبی خوشگل من چیزی شده که این قدر توی فکری؟_

 :روشو ازم گرفت و به نسکافش نگاه کرد با صدای آروم و مظلومی گفت

 آرسام_هیتی نشده؟

ضوب سرمو کج کردم که موهام ب شماش به و صورتم افتاد حالت چ سمت  ه یه 
 تغکر کرد

 :با صدای ناز و باحالی گفتم

 !پس چرا این دوسه روزه اینطوری شدی؟_

 .بهم نگاه کرد از اون نگاه های کم یابش نگاهایی که اکن بی پروا بهم زل زده بود

 آرسام_من مرده توام آرام درسته؟

شک از گ شنیدنه این حرفش یه قطره ا شنیدنه با  شد  وشه چشمم چکید باورم نمی
این حرف از زبون آرسام برام غیر باور و حتی غیر هضم بود یه اشک دیگه یه قطره 

 دیگه و بازهم یکی دیگه

 :با لحن آرومی گفت

 آرسام_نریز

اشیییکامو پاک کردم این اشیییکا عشیییقمو عذاب میدادن پس این کارو نمیکنم باید 
 جلوشونو بگیرم

 نمیریزم_

 : آورد و آروم گفتسرشو باک
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 آرسام_من میدونم دوسم داری آرام

سرمو پایین انداختم چه قدر سخت بود که حسمو میدونست خدایا این چرا اینقدر 
 تغکر کرده؟چرا اکن یه آرسام غمگین روبه رومه؟

آرسام آروم دستشو زیر چونم برد و سرمو باک آورد توی چشمام نگاه کرد چشمای 
 خیلی هم حرف داشتآبیش حرف داشت 

 !!آرسام_میخوایی به این زندگی ادامه بدی کناره من؟

 به معنای واقعی کپ کردم لبخند جذابی زد

 آرسام_میدونم تعجب کردی اما جوابه منو بده میخوایی یا نه؟

اشکام تند تند سرازیر شده بودن انگار داشتن باهم مسابقه میدادن تا هر چه زودتر 
شت چی ساحل گونه هامو خیس ک سام دا شتم آر شک دا شای خودم  نن به گو

 !میگفت؟

 :آرسام گفت

 آرسام_آرام

 جا...جا...جانم_

 آرسام_من میخوام آرامم باقی بمونی

 ...چشمام بسته شد...یه تپش

 آرسام_میخوام خانومم باقی بمونی

 ...دو تپش..

 آرسام_میخوام مردت باقی بمونمو اقا باک سرت باشم

 سه تپش

آرسییام_میخوام حینه مشییکالت بهم تکیه کنی...میخوام پشییتت باشییمو حامیت 
باشم...پناه دردها و غصه هات بشم...میخوام خانومم باشی...آرومم باشی...مبانی 
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شو باز کرده...یکی که  شی... قلبی که اکن یکی توش جای خود آرامش این قلبم با
شیییطنتهات آب کردیو توش  اکن دیگه تک سییتاره قلبم شییده...تو سیینگو با محبتو

سرت بمونه به عنوان  سایه حمایتم تا ابد باک  شتی...دلم میخواد  شقو محبت کا ع
همسییر...همسییرت...آرامم بهم یه فرصییت بده...میخوام من مردت بمونمو تو هم 

 ...آرامم باشی...آرامه آرسام مغرور

ست شتو د شو روی قلبم گذا ست سید د ضربان قلبم به هزار ر ه منو روی باکتر رفت 
 قلبه خودش گذاشت

 آرسام_جات همینجاست

چشیماشیو باز کرد و بهم نگاه کرد میخواسیتمش و اونم منو میخواسیت عاشیقش 
بودم از ته دلم مردم بود و زنش بودم . سییرمو به سییینه مردونش چسییبوندم این 
بود زندگی که من میخواسییتم کناره مردم کناره عشییقم کناره کسییی که پیشییش 

 .میکردم کناره کسی که عینه یه کوه پشتم بوداحساس امنیت 

 .موهامو نوازش کرد

 .آروم خم شد و بوسه ای روی پیشونیم کاشت

شقه پاک بینمون و بابت  شتنی بابت ع ست دا شکرت بابت این لحظات دو خدایا 
 آرامشی که به زندگیمون تزریق کردی

ز کنم حس نوازش دسییتی روی گونم باعث شیید لبخندی بزنمو آروم چشییمامو با
 همیشه همین طوری بود با نوازش منو از خواب بیدار میکرد و صبحم آغاز میشد

 آرسام_خانوم کوچولو تنبلم نمیخوایی بیدار شی؟

 نیگا تورو خدا چه صفات قشنگی اول صبحی بهم نسبت میده

 لبخند قشنگی زد و کوتاه گونه م رو

 ه سمته دستشویی رفتمبوسید و بلند شد نیگا چه کارایی که نمیکنه بلند شدمو ب
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دوماهه که از اون ماجرا میگذره آرسام خیلی تغکر کرده و دیگه اون آرسام مغرور 
سته منو از  سوزونه که د شایی می ست یه آتی ستا اما توی خونه نی ست البته ه نی
پشت بسته دیگه از دستش به ستوه اومدم چند بار خواستم طالقش بدم اما اینقدر 

رده که طالقش ندم منم بیخیال شیییدم خودتون میدونید ازم التماس و خواهش ک
 که من چه قدر موجود دلرحمیم

 از دست شویی بیرون اومدمو به سمته آشپزخونه رفتم

 آرسام_آررراااام

 هیییییییییان_

 آرسام_هان و نکبه صد بار نگفتم بگو بله

 ...هروقت من صدات زدمو تو گفتی جانم منم بیهی_

 :گفت

 آرسام_صدام بزن

 چرا؟_

 آرسام_تو بزن؟

 برگشتمو آروم زدم توی صورتش با تعجب بهم نگاه کرد بیتاره بتم کپ کرده بود

 چیه خودت گفتی بزن_

 یکهو موهامو از پشت گرفتو جلو آورد

 آی آی آی دیوونه نکن_

 :با صدای مغموم شده ای گفت

 آرسام_خانومه خودم صدام بزن

 چشمامو بستمو اروم صداش زدم
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 آرسام_

 آرسام_جانم

 آرسام_خانومم

 ج...جانم آقای خودم_

................. 

 روی مبل نشسته بودیم

 :با تخسی گفتم

مرد باید هر یه سیییاعت یه بار داد بزنه و بگه خانوم وقته قهر کردنته قهر کن _
میخوام منت بکشم د آخه تو به چه دردی میخوری که همتین حرفی بهم نمیزنی 

ار پیشییکش هفته ای یه بار یا اصییال اینا به کنار وقتی قهر بابا هر یه سییاعت یک ب
 میکنم خودم میامو آشتی میکنم توکه بخاری نداری

 :آرسام تک خنده ای کرد و گفت

 آرسام_اون وقت زن باید چی کار کنه؟

 نمیدونم باید حتما یه کاری بکنه؟_

 :سرمو باک آورد و بالبخند گفت

 آقاشو بوس بکنه و بهش بگه که عاشقتمآرسام_زن باید هر یه ساعت یه بار 

 (آرسام)

شقش  ساله که عا ساله که منو آرام کناره هم داریم با آرامش زندگی میکنیم یه  یه 
شییدمو از ته دلم میخوامش و ازاین اتفاق خیلی خوشییحالم اگه شیییطنت و حرف 
گوش نکنی هاشیییو ازش فاکتور بگیریم خانومه خوبیه به درد زندگی مشیییترک 

 !!!میخوره
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شیم بود نگاه کردمو لبخندی زدم تمامه  صویر زمینه روی گو سش که روی ت به عک
سمش آرام بود چون  سم آرام واقعا ا شده بود یه دختر به ا دنیای منه مرد مغرور 
بهم آرامش میداد و همیشییه ارومم میکرد خدایا دختر منو آرام چه جیگری بشییه 

 یکی باید آرامو بزرگ میکرد تک خنده ای کردم فعال برای بته دار شدن زود بود

 وارد ایمیلم شدم که همون لحظه در اتاقم باز شد

 سرمو باک نیاوردم کیه که عینه خر وارد اتاقم بشه؟همون امیره خودمونه دیگه

 امیر_آ...آ...آرسام

سییرمو باک اوردم این چرا قیافش این طوری شییده؟رنگش پریده بود با نگرانی بلند 
 شدمو به سمتش رفتم

 یه چی شده امیر؟چرا رنگت پریده؟چ_

 یکهو یاشار وارد اتاق شد اونم رنگش پریده بود

 چی شده؟چرا قیافه هاتون این طوری شده نکنه برای آرامم اتفاقی افتاده؟_

 آرامت؟؟؟_

این صدا...این صدا...نه غیره ممکنه این امکان نداره من دارم خواب میبینم به چه 
 جراتی برگشته بود

 (آرام)

ذوق کزانیارو توی فر گذاشییتمو مشییغوله شییسییتن ظرف هام شییدم میخواسییتم با 
شه اون  شتر وقتمو پی ستم بی شه چون میخوا سام میاد تموم ب کارهام تا وقتی ار

 باشم

ستم خیلی به محبت و ابراز  سام برخالف اون چیزی که میدون جدیدا فهمیدم که آر
محبت میکنم یا حتی  عالقه...عالقه داره وقتی بهش میگم دوسیییت دارم یا بهش

شم  ضوب متوجه می شگل میکنم به و وقتی براش آرایش میکنمو خودمو براش خو
که به تمامیه اینها نیاز داره و عالقه از خودش نشون میده مردی بود که به محبت 
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سمته در رفتم  شک کردمو به  ستامو خ شد د شت در خونه باز  شقم احتیاج دا و ع
 ل آقامون بریم دیگهمیدونستم آرسامه باید به استقبا

 اما کالفه و خسته بود

نه برنمیگشیییت  به خو خیلی تعجب برانگیز بود چون هی  وقت اینجوری کالفه 
شید و میگفتقخانومم چی پختی و از  شد عمیق بو میک شه همین که وارد می همی

 این جور حرفا

 :آرسام با لحن خسته و کالفه ای گفت

 آرسام_آرام من میرم کمی استراحت کنم

 هار نمی خوری؟ن_

 آرسام_نه نمیتونم

 چرا آرسام؟کزانیا درست کردم_

 :گفت

 آرسام_گفتم که خستم نمیتونم خانومه نازم

 به سمته پله ها رفتو از دیدم ناپدید شد یعنی چه اتفاقی افتاده؟

 (آرسام)

با همون لباسییها خودمو روی تخت انداختم این امکان نداشییت چه طوری پیداش 
 شته؟شده؟اصال چرا برگ

 حرفا و مکالمه های امروز دوباره عینه یه فیلم از جلوی چشمام مرور شد

 شناختیم؟_)

 پوزخندی زدم

 نه_
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 آرمیتام_

 زهر خندی زدم

 هستی باش_

 آرمیتا_میخوام باهات حرف بزنم

 من باهات حرفی ندارم بهتره که گورتو گم کنی_

 آرمیتا_آرسام؟

 بزنینمیشناسمت پس اجازه نداری با اسم صدام _

 آرمیتا_آرسام منم عشقت...منو نمیشناسی؟

 :با لحن طعنه داری گفتم

عجب رویی داری قبال بودی اما اکن دیگه نیسییتی یکی دیگه جاتو حتی بهتر ازتو _
 داره برام پر میکنه

 آرمیتا به سمته یاشار و امیر که با اخم داشتن بهش نگاه میکرد برگشت

 آرمیتا_میخوام باهاش تنها حرف بزنم

 تنهایی نداریم اینام باید باشن_

 :به سمتم برگشت و گفت

 آرمیتا_باشه من برگشتم چون میخوامت

امیر_تو خیلی غلط میکنی دختره آشغال فکر کردی اینبارم مثل اون موقعهاست؟اگه 
آرسام هم بخوادت ما نمیذاریم فکر کردی اینبارم میذارم که دوباره ازمون بگیریش 

سیییتمونو از دسیییت دادیمو تمومه این مدت با یه سییینگ به خاطر توهه لعنتی دو
دوسییت بودیم سیینگی که جلوش هزار دلقک بازی در میاوردیم تا به زور یه لبخند 

 بزنه

 :یکهو آرمیتا با غضب گفت
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 آرمیتا_حرفه دهنتو بفهم هی  کدوم از این اتفاقات تقصیر من نبود

ن دیگه بیرونت نکردم یاشییار_اگه نفهمه چه غلطی میکنی؟گمشییو برو تا با یه زبو
با  با گه  گه تورو نمیخواد خودش زن داره دو روز دی نگ آرسیییام دی لد دختره ا
ست دختر براش  شهااون به دخترهای امثاله تو هم هی  توجهی نداره روزی بی می
ستش  شمک میزد براش قش میکردن بهتر از تو جلو د جون میدادن به یه دختر چ

میذارم زندگی نوپای آرسیییامو آرامو خراب بوده و بهش اهمیت نداده نمیخوام و ن
 کنی

 آرمیتا_همه اینها رو میدونم

 پس چرا برگشتی؟اصال چه طور به خودت جرات دادی که برگردی_

آرمیتا_چون میخوامت چون توی این چند سال نتونستم فراموشت کنم میدونم که 
 تو هم منو میخوایی

 خواب دیدی خیر باشه حرفاتو زدی حاکم گمشو برو_

 آرمیتا_عشقه اول فراموش نشدنیه آرسام؟حتی اگه انکارش کنی

شده چون اون زمانها _ معلومه که فیلم هندی یا رمان زیادی میخونی برای من که 
یه هوس و یه حس زود گذر جوونی بود اگه عشیییق بود هی  وقت فراموشیییش 
ناره دختری که بهم  ناره آرام حس کردم ک ما حس واقعی عشیییق و ک نمیکردم ا

مش میده و عینه اسیییمش ارومم میکنه حاکم برو تا به یه زبون دیگه حالیت آرا
 نکردم چون به خونت تشنم

 ...آرمیتا_آرسا

شار جلو اومدن تا جلومو بگیرن که داد  یکهو محکم به دیوار کوبیدمش که امیر و یا
 :زدم

 سره جاتون وایسید_

 امیر_آرسام آروم باش
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شار_اون لیاقت اینو نداره که  سام خواهش میکنم یا سر بندازی آر خودتو توی درد
 آروم باش

 آرمیتا با ترس بهم نگاه میکرد

چیه میترسیییی؟توی اون دوسیییال خشیییممو دیده بودی؟این رومو تاحاک دیده _
بودی؟تاحاک سییرت داد زده بودم یا حتی از گل بهت نازک تر گفته بودم؟اما تو چه 

ره؟برام جای سیییواله با چه رویی ؟آ نامردیطوری جوابه محبت های منو دادی؟با 
برگشتی؟فکر کردی چون دست روی ضعیفه بلند نمیکنم اگه برگردی گردنتو خورد 

 نمیکنم؟آره؟

 :با دندون های چفت شده با غضب از کی دندونام غریدم

ببین نمیدونم با چه رو یا حتی با چه نقشیییه ای دوباره برگشیییتی اما من دیگه _
حدم نمیبینم که خدمتکار زنمم بشییی چون لیاقتشییو نمیخوامت تو رو حتی در این 

نداری باید خدارو صدبار شاکر باشی که اکن گردنتو خورد نمیکنم باید شاکر باشی 
که اکن اون دسیییتایی که برام نامه نوشیییت و گفته بود که منو بازی داده خورد 

من میتپه نمیکنم باید خدارو شاکر باشی که این دله کمصبتو که ادعا میکردی برای 
کرد درش نمیارم باید خدارو شاکر باشی که اکن تیکه تیکت نمیکنم   نامردیاما بهم 

و نمیندازمت جلوی سیییگا پس دمتو بذار روی کولتو برو همون جهنم دره ای که 
 ازش اومدی شنیدی چی گفتم یا گزینه بعدی که کشتنته رو انتخاب میکنی؟

د امیرو یاشییار با نگرانی بهم نگاه اسییلحمو از پشییت کمرم دراوردم که رنگش پری
 کردن دهانه اسلحرو محکم به کمرش فشار دادم که از شدت درد چشماشو بست

از اون موقع به بعد همیشه این کلتو با خودم داشتم تا وقتی دیدمت دخلتو بیارم _
اما میدونی وقتی درباره تو با آرام حرف زدم بهم چی گفت؟گفت اگه اون لیاقتتو 

 میموند گفت نباید دستمو به خونه همتین دختری آلوده کنم داشت پیشت

 دستمو باک بردمو یه سیلی توی گوشش زدم که جیغی زد و افتاد زمین
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خاطر کاره تو اون طوری که _ به  ندگیم  که دوازده سیییال از ز خاطر این به  این 
 میخواستم نگذشت

 لگدی توی شکمش زدم

شب آر _ شکایی که اون  ستان منو تو این به خاطر تمامیه ا شنیدنه دا امم به خاطر 
 ریخت

ضعیفرو کتک بزنم چون  شیدمو گفتمقعادت ندارم یه  شو محکم ک شدمو موها خم 
 نمیخوام زورمو بهشون نشون بدم

 موهاشو محکم کشیدم که جیغی زد

یه اویزونی؟چون غرورو ارزش برای خودت _ یدونی چرا؟چون  ما تو فرق داری م ا
شییه هایی برای نابودیت میکشیییدم اما بیخیالت قائل نمیشییی چه شییبهایی که نق

شییدم چون یکی وارد زندگیم شیید که ناخواسییته منو تحت تاتیر خودش قرار داد 
 میبینی چه قدر حرفش روم تاتیر داره؟حیفه اسم پاکی مثل زن رو روی تو گذاشت

 موهاشو به شدت ول کردمو با خشم غریدم

کنم که روزی صییدبار آرزوی مرگتو اگه دورو بره من یا زنم پیدات بشییه کاری می_
 بکنی زندگی برات میسازم که زندگی سگ نسبت به زندگی تو شاهانه باشه

 ازش جداشدمو بهش پشت کردم

 امیر بندازش بیرون_

 :با لکنت گفت

سام مطمئن باش نم....یذار....م برای او....ن باقی بم....ون...ی تو  آرمیتا_آ...آ...آر
 ...م....اله م...نی نه...اون

 با خشم طوری به سمتش برگشتم که امیر اومدو جلومو گرفت

 (یاشار آرمیتارو بلند کردو از جلو چشمام بردش
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به حلقه توی دسییتم که عینه همین البته دخترونش توی دسییته خانومم بود نگاه 
ستم  ستمش من آرامو میخوا کردم من آرمیتا رو فراموش کرده بودمو دیگه نمیخوا

شبخت ترین مرده دنیا آرامی که قراره من صاحب دختر بکنه منو خو و بابا بکنه منو 
 بکنه

............................ 

 بس کن آرررررااااام_

یه  ما هی  حرفی نمیزنی  ید بس کنم؟هان؟یه هفتس که تو خودتی ا با آرام_چرا 
 هفتس که عینه برج زهرمار اینجا نشستی و اصال به من اهمیت نمیدی

 چرا نمیفهمیچیزه مهمی نیست _

آرام_برای یه چیزی که مهم نیسییت این طوری شییدی آره با بته که حرف نمیزنی 
 آرسام من زنتم میفهمی پس بهم بگو شاید تونستم کمکت کنم

 به خدا اگه خفه نشی خفت میکنم آرام_

 ...آرام_غلط میکنی تو اگی

 ببین اعصابم به اندازه کافی خورد هست تو بیشتر خط خطیش نکن آرام_

 آرام_تو همیشه اعصاب نداری کی داشتی که اکن داشته باشی

 بلند شدمو به سمتش رفتم که یه قدم عقب رفت

ست چه قدر _ شون میدادم یه من ما ست دارم مگرنه اکن بهت ن به قران حیف دو
 کره داره

سرعت از  شدمو به  شینم  سوار ما سمته در رفتمو از خونه زدم بیرون  شم به  با خ
سرعتم فوق العاده باک بود و اصال نمیدونستم دارم کجا میرم فقط  خونه زدم بیرون

هدفم این بود دور بشم دور بشم از آرامی که درکم نمیکرد درک نمیکرد که اعصابم 
 داغونه و ازم انتظار محبت داشت ازم انتظار آرامش داشت
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یاده این چند هفته افتادم هفته ای که آرمیتا برگشیییته بودو همش میخواسیییت 
زندگیمو بهم بریزه نمیدونم اون کتک هایی که خورد اون رفتارهای من چرا باید 

 همش سعی بکنه کنارم بمونه خودمم گیج شدم

نمیخوام آرام بفهمه که آرمیتا برگشیییته اما این دختره تا حاک چندبار سیییعی کرده 
به بتونه با آرام حرف بزنه که هربار من یا بته ها مانع شیییدیم تا حاک چند بار 

به درد خودش  ما ادعاش  نه که منو میخواد ا شیییرکت اومده و همش ادعا میک
میخوره تازه دیگه به کاره من نمیاد اون موقع که باید میموند نموند اون موقعی 

کردو نموند نمیدونم پیشییه خودش چه فکری   نامردیکه من میخواسییتمش بهم 
شت شم یا حتی ذره ای دوسش دا شقش با شم ولی خب کرده که من هنوزم عا ه با

کرد وگرنه با عشق پاک آرام آشنا نمیشدمو اکن آرامو   نامردیازش ممنونم که بهم 
 کناره خودم نداشتم

از شییهر خارج شییده بودم نمیدونسییتم کجامو دارم کجا میرم فقط هدفم این بود 
 حرص و عصبانیتمو روی پدال گاز خالی کنم

سییت بپیتم چون اطراف اون به یه ماشییین نزدیک شییدم نمیتونسییتم به چپ یا را
ماشین هم ماشین قرار داشت پامو روی ترمز گذاشتم تا سرعتم کم بشه اما نگرفت 
هول شدم...به ماشین بیشتر نزدیک میشدم اما سرعتم کم نمیشد ظربان قلبم روی 
هزار رفته بود ترمز و دوباره گرفتم اما تاتیری نداشییت رنگم پرید به جلو نگاه کردم 

توی ذهنم گذشییت آرام بود صییدای وحشییتناک برخورد ماشییینم با  تنها چیزی که
سرم و  شتناکی توی  سرم به فرمون و پیتیدن درد وح شینه روبه رو و برخورد  ما

 به زبون اوردنه اسم آرام و سیاهی مطلق

 (آرام)

 اشکام تندتر از قبل جاری شدن

 ته که نیستکیانا_تورو خدا بیا این آب قند و بخور آرام جونم پیداش میشه...ب

 امیر کالفه و عصبی همش راه میرفتو شماره آرسامو میگرفت
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 امیر_لعنتی جواب نمیده

 یاشار_اون یکی شمارشو بگیر خب

امیر_هر دوتاشیییو گرفتم جواب نمیده آرام تو یه بار دیگه تالش بکن و بهش زنگ 
 بزن شاید جواب تورو داد

اش اتفاقی افتاده باشییه جواب نمیده هرچی زنگ میزنم جواب نمیده میترسییم بر _
 دلم بدجوری شور میزنه

صابش  شم اع شد بعد زده بیرون؟خب حتما اکن شار_مگه نمیگی باهم دعواتون  یا
 خورده و جواب نمیده تو که اخالقشو میشناسی آرام؟

باهم دعوا میکردیم و اون بیرون _ قدر دیر نمیکرد حتی وقتی  قت این  هی  و
یا اس میفرسیییتاد یا جواب میداد تا از نگرانی  میرفت وقتی میدید زیاد زنگ میزنم

 درم بیاره اما اکن هیتی...ببین ساعت دوازده شبه اما هنوز برنگشته من میترسم

............................. 

 (چهارروز بعد)

به زور کمی آب قند خوردم چهار روزه که از آرسییام خبری نشییده نه زنگی زده نه 
 نمیده دارم از دل شوره میمیرم جوابه اس یا حتی زنگامونو

 امیر_کیانا کمکش کن لباساشو عوض کنه ببریمش بیمارستان

 ...م...من...ه...ه...هی ...ج..ج...ایی...ن...نمی...ام_

 یاشار_امیر ولش کن

امیر_چی چیرو ولش کنم داره جلوی چشییمام جون میده اون وقت میخوایی ولش 
 کنمو بیخیال باشم

 ...نمیام...ار...ار...ساممن جایی _

 بیحال داشتم می افتادم که امیر منو گرفت و سیاهی مطلق
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یک لحظه سرم سوت کشید این داشت چی میگفت مبهوت به امیر و یاشار و کیانا 
 که چشماشون قرمز شده بود نگاه کردم

 ا...امیر...ا...این...د...داره...چی...میگه؟_

 :امیر جلو اومدو گفت

 میگم خواهریامیر_تسلیت 

صدای امیر توی سرم اکو شد "تسلیت میگم...تسلیت میگم"چرا تسلیت میگه؟مگه 
کسی مرده؟من که کسی رو ندارم فقط آرسامو دارم پس چرا داره به من تسلیت 

 میگه

گونه هام داغ شییدن...اشییکام جاری شییدن کم کم مغزم شییروع کرد به فعالیت و 
 وقایع و حرفا برام واضح شدن

شت این امکان نداره...نه...نه...حقیقت  زجه میزدم سعی در مهار کردنم دا و امیر 
نداره آر...آر...سییام من...مرده مغرور من مرده بود؟نه نه این امکان نداره یقه امیر 

 و گرفتم چشماش اشکی بود

بهم بگو اینا دارن دروغ میگن بهم بگو اون جنازه جنازه مرده من نیست تورو خدا _
 یرامیییییییییییی

 امیر شونه هامو گرفت

 امیر_توروخدا آروم باش آرام اکن دوباره بیهوش میشی حالت خوب نیست

 به سمته پلیسه رفتم

 من تا جنازه مردمو نبینم ذره ای از حرفای شما رو باور نمیکنم مرده من نمرده_

 پلیس_جنازه ایشون سردخونس میتونید ببینیدش

 :سرشو پایین انداخت و آروم گفت

 ن تسلیت میگم غم اخرتون باشهبهتو_
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....................... 

ضربانه  سردخونه ختم میشدو طی میکردم  سالنی که انتهاش به  با قدمهای لرزون 
قلبم محکم و تند شیییده بود حالم خوب نبود از حقیقت میترسییییدم از اینکه جنازه 

دس... مردمو اینجا ببینم میترسییییدم اما من میدونم میدونم که عشیییقم هنوز زن
 اون....اون...نمرده...اون هی  وقت منو تنها نمیذاره

شیدن و جنازه  شو رو ک شدیم ک سردخونه  شد همراهه امیر وارد  سردخونه باز  در 
سر به  شید امیر با  شو پایین ک شیدن زیپ مردی که میگفتن مرده منه رو بیرون ک

ش شاره کرد که بره بیرون و تنها خودش توی اتاق باقی موند چ ستم مرده ا مامو ب
نفسی کشیدمو آروم چشمامو باز کردم با دیدنه صورته داغونش ته دلم خالی شد 
شونه یه  ستش هیکل مردم همه وهمه ن سایی نبود اما حلقه د شنا صورتش قابل 

 چیز بود یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید

 آ...آ...آر...سام_

 ...داشتم می افتادم که امیر منو گرفت نه نه این

ی لرزون خودمو به لبه تخت رسوندم دستمو روی سینش گذاشتمو دسته با قدمها
 دیگمو توی موهای مشکیش فرو کردم اشکام بیشتر از قبل تندوتندتر جاری شدن

مرده من چرا تنهام گذاشیییتی...بلند شیییو غلط کردم...غلط کردم آرسیییامم...اون _
م بشین فقط چشمای آبی خوشگلتو باز کن...بلند شو عینه برج زهرمار همش جلو

باش...بلند شییو مردم... نمیخوام بهم محبت کنی...فقط توی خونه وجود داشییته 
باش...فقط نفس بکش...فقط کنارم باش آرسیییام...من بهت نیاز دارم بلند شیییو 

 آرسامم

 جیغ زدم

یه کی رو حرص _ ی ی ی یه کی رو اذیت کنم؟...دیگ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی دیگ
بدم...آرسییییییییییییییییییییام بلند شو...تورو عشقمون قسم بلند شو...من بدونه تو 
میمیرم...جونه همون مامانی که میگفتی عاشییقشییی ولی تنهات گذاشییت و رفت 
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پیش خدا بلندشیییو...جونه منی که میگفتی اگه اشیییکت دربیاد دنیارو به اتیش 
میکشونم بلندشو... پس بلندشو...ببین دارم گریه میکنم...ببین دارم میمیرم...ببین 
سام من تحمل دوریتو ندارم چرا نمیفهمی...توروخدا تنبیهم  جونم داره در میاد...آر
نکن آرسییام...این مجازات حکمش برام خیلی سیینگینه نامرد...تورو خدا بلندشییو 

 ...ییییییییامآرسییییییییییییییییییییییییییییییی

................ 

یی...ولم کن...دارم بهت میگم ولم _ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یم کن لعنت ی ی ی ی ی ی ی ی ی د ول
کن...تورو خدا دفنش نکنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید...تورو خدا... 

 ...آقیییییییییییییییییییییییییییا تو رو خدا...بابا ولم کن...ولم کن کمصب

ستای قدرتمند امیر باز کنم اما مگه من زورم زجه میزدمو سعی میکردم دستامو از د
به این میرسید نمیذاشت جلو برم نمیذاشت جلو برمو مانع خاک کردنه کسی بشم 
که زنده بود و داشییت نفس میکشییید اما اینا نمیدونسییتن نمی فهمیدن چون مثل 
سلش میدادن  شتن غ شقه مردی نبودن که وقتی دا شق نبودن مثل من عا من عا

 و سرو صداهام اجازه دادن من باک سرش باشمو منم غسلش بدمبابت زجه ها 

 ...ولم کن...جونه کیانا امیر ولم کن...تورو خدا...جونه آرسام ولم کن_

شون  شار و کیانا هم حال شده بود...امیر ویا شماش قرمز  شدن...چ شل  ستاش  د
خیلی بد بود همینکه ولم کرد دویدم...دویدمو خودمو بهش رسیییوندم...همینکه 
خواستن توی خاک بذارنش نذاشتمو مانع کارشون شدم خواستن جلومو بگیرن که 
شاهین  شون گفت که بذارن با مردم حرف بزنم  شاهین جلو اومدن امیر به امیرو 

 هم با اخم پشت سرم وایساد

مردمو روی زمین گذاشتن هیکل بی نقصش توی مالفه سفید حسابی پیتیده شده 
سقوط   سط راه بود کنارش روی زانوهام  سمت ملحفه بردم اما و ستمو به  کردم د

دستمو مشت کردمو مانع کارم شدم آروم بغلش کردمو زجه زدم جسم بی جونشو 
 بی مهابا ازش التماس کردمو زجه زدم

 عموم_آروم باش دخترم
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 عموم خواست مانعم بشه اما امیر با کالفگی جلو اومد

 امیر_لطفا راحتش بذارید

 پیشش باشهیاشار_آره بهتره یکم 

 عموم_آخه این طوری نمیشه

 امیر_چرا نمیشه آقای رستگار؟شوهرشه دوست پسرش که نیست

امیرو یاشار حال و اوضاع بدی داشتن اما خب خودشونو سعی میکردن جلوی من 
 محکم نشون بدن البته زیاد موفق هم نمیشدن

ستم...منم سرمو روی سینش گذاشتمو زجه زدم...نمیتونستم تنهاش بذارم...نمیتون
 ...میخواستم باهاش برم...میخواستم منم باهاش دفن کنن اما این کارو نمیکردن

دیگه نایی برای جیغ زدن برام نمونده بود به خاطر همین با لحنی آروم شیییروع 
 کردم به حرف زدن

بلند شییو آرسییام تو نمردی...تو نمردی مرده زندگیم من میدونم...تورو خدا تنهام _
...من بدونه تو توی اون خونه توی این دنیا میترسییم...بلندشییو بگو نذار...توروخدا

همه اینا یه بازی بوده یه فیلم بوده که قدرتو بیشتر بدونم...بلندشو آرسام منو تنها 
شدی؟...حاک دیگه اذیتم نمیکنی؟...منم میگم  شو بگو تنبیه  نذار... توروخدا...بلند 

رو خدا...جونه همون دختر بته ای که اره تنبیه شیییدم دیگه اذیتت نمیکنم... تو
دوست داشتی داشته باشی بلندشو...آرسام بلندشو...اقال منم با خودت ببر...آرسام 

 ...من توی این دنیا تنهام...تورو خدااااااااااااا برگیییییییییییییرددددد

شو چنگ میزدم  سینش بودو ملحف ستام روی  سرمو باک گرفتمو همون طور که د
 ...زجه زدم

خداییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا معجزززززززززه... _
نه  بدو یدونی  خدااااااااا....بهم برش گردووووون... خودت م معجززززززززه کن 
آرسییییییییام من میمیییییییییییییییییییییییرم... این همه ادم باید حتما عشقه 

 یییییمنو ببری پیشه خودتیییییییییییییییی
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 محکم تکونش دادمو ناله کردم

بلند شو آرسام...بلندشو این مسخره بازیرو تموم کن... خیلی خب تنبیه شدم...به _
 خدا شدم...دیگه حرصت نمیدم... مردم بلند شییییییییییییییییییییییییییییییییییو

ای کیانا و یاشار جلو اومدنو منو بلند کردن...امیر بهشون عالمت داد و جلوی چشم
من بدون توجه به زجه هام بدونه توجه به تالش ها ودست و پا زدنم هام دفنش 

 کردن

 زانو زدم

 زجه زدم

 ناله کردم

ست امیر جلو اومدو منو بغل کرد که  سی نمیتون ستن آرومم کنن اما ک همه میخوا
 سرمو توی آغوشش پنهون کردمو با تمام توانم زار زدم

 :کردم زجه زدمو جیغ زدمسرمو باک گرفتمو به آسمون نگاه  

 خدااااااااااااااااااااااااااااااا چیییییییییییییییییییییییییییییییرااااااا؟؟؟؟؟_

................... 

شو باهاش  سرخاک شده برم  شته چهار ماهه که کارم  شقم گذ چهارماهه از مرگه ع
س شب فقط زجه و ناله...عک صبح تا  صبح... شب تا  شو حرف بزنمو گریه بکنم...

 بوس کردمو چسبوندمش به سینم

آ  آرسام کجایی که ببینی حالمو؟مردم کجایی دلم برات تنگ شده آرسام قرارمون _
این نبود قرارمون این بود وقتی نوه دار شدیم اون وقت بمیریم...توکه میگفتی من 
شم...آرسام قرارمون این نبود که تنهام بذاری...ببین  باید توی عروسی نوه هامم با

به حا قه ای که  مه...حل لمو...ببین برای تو چی کار کردم ببین هنوز حلقم دسیییت
خاطره گم کردنش زدی تو گوشمو فرداش یکی دیگه برای هردومون گرفتی...مردم 
چرا رفتی...چرا...من میدونم تو هنوز نمردی...تو همیشیییه برای من زنده ای...تو 
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شه این شه وجود داری...همی ستی و همی شه کنارم ه جایی...توی قلبم...توی همی
 ذهنم...توی رویاهام...فقط جایی که باید باشی نیستی...کنارم ندارمت

 اینجا یکی هست که هر تانیه خواب تورو میبینه

 تو چشمه تقویم با نبض ساعت پیشه تو میشینه

 همیشه اونکه غرقه سکوته دست تورو میخونه

 درد لحظرو کسی میفهمه که منتظر میمونه

 ...رفتیییییییییییییییییییییی از وقتی تو

 ...شب حالمو پرسییییییییییییییییییییییید

 شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

 بشه قدره این تانیه هارو کناره تو فهمید

 شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

 بشه قدره این تانیه هارو کناره تو فهمید

 ...تر بودبعد تو برام لحن جاده ها صادقانه 

 ...هر مسافری که از راه رسید از تو بیخبر بود

 اینجا یکی هست که هر تانیه خواب تورو میبینه

 تو چشمه تقویم با نبض ساعت پیشه تو میشینه

 همیشه اونکه غرقه سکوته دست تورو میخونه

 درد لحظرو کسی میفهمه که منتظر میمونه

 ...از وقتی تو رفتیییییییییییییییییییییی

 ...حالمو پرسییییییییییییییییییییییید شب

 شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید
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 بشه قدره این تانیه هارو کناره تو فهمید

 شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید

 بشه قدره این تانیه هارو کناره تو فهمید

 ...بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود

 ...رسید از تو بیخبر بودهر مسافری که از راه 

 (...امین بانی.....تانیه ها)

شو  سخته...مرگ شدن...خدایا دارم میمیرم...تحملش برام  شکام تند تر جاری می ا
 باور ندارم...خداییییییییییا

.................... 

 ببین کیانا وقتی میگم نه یعنی نه_

 کیانا_وقتی میگم میایی یعنی میایی

 ارم اینو بفهم زبون نفهممن حوصله مهمونی ند_

سال از  شار کتلم میکنن...آرام یه  کیانا_من اگه تورو به این مهمونی نبرم امیرو یا
با این کارات  مرگه آرسیییام میگذره تو خودتو اینجا حبس کردی که چی بشیییه 

 برمیگرده آره؟

 من بدونه آرسامم حوصله هی  کاریو ندارم چه برسه به مهمونی_

 من...به خدا یه مهمونی سادس زیادی شلوغ نیستکیانا_آرام به خاطر 

 ...حالم خوب نیست نمی_

 کیانا_به خدا اگه نیایی دیگه نه من نه تو گفته باشم

 کالفه پوفی کشیدم که عصبی از اتاق زد بیرون

.................. 
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 کیانا_اوف چه جیگری شدی

ون اصییال هم چشییم غره ای بهش رفتم که خندید میدونسییتم داره تیکه میندازه چ
خوشگل نشده بودم آخه یه دختر با یه لباس مشکی ساده با یه شال مشکی بدونه 

 آرایش بدونه این که به خودش برسه با چشمای پوف کرده جیگر میشه؟

 یکم میام میشینم بعد برمیگردم_

 کیانا_اوکی خودش غنیمته حاک تو که نمیخوایی بری عذا چرا مشکی پوشیدی؟

 لباس پوشیدنم گیر بدی نمیام این رنگ بهم آرامش میدهدیگه اگه به _

 کیانا_یکم خط چشم بکش آرام چشمات خیلی بی روحه

 پوزخندی زدم

خونم...دلم...خودم...اینجا همه و همه بدونه وجود همه کسم بیروحه وقتی خط _
چشم میکشیدم یا آرایش غلیظ یا حتی مالیم میکردم آرسام همش حرص میخورد 

 نم عذاب بکشهنمیخوام اک

کیانا_آرسییام با دیدنه اشییکات بهم میریخت داغون میشیید اون وقت تو یه سییاله 
 همش کارت شده گریه و اشک ریختن

از اشک ریختن نمیتونم دست بکشم چون تنها چیزیه که بعد از رفتن به سرخاک _
 آرسام بهم آرامش میده کیانا

..................... 

د دوسییت کیانا بود...فکر کنم همش بیسییت یا شییایدم به اطراف نگاه میکردم...تول
 پونزده نفر مهمون داشتن خوب بود هرچی خلوت تر...بهتر

صدایی توجهمو به خودش  ستم ور رفتم که  سرمو پایین انداختمو با حلقه توی د
 جلب کرد

 معلومه خیلی دوسش داری_
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دلنشینی داشت سرمو باک گرفتمو به دختری که کنارم نشسته بود نگاه کردم چهره 
 اما نمیدونم چرا حس خوبی نسبت بهش نداشتم

 ایهیم_

سعی کنی فراموشش کنی این طوری  شده باید  صاحب این حلقه فوت  دختره_اما 
 خودتم راحت تری

 نمیتونم یه حسی بهم میگه آرسامه من هنوز زندس_

 ...دختره_اتر عشقه مگرنه توکه جنازشو

 بقیه حرفشو ادامه ندادیکهو کیانا به سمتمون اومد که اونم 

 !کیانا_ِا آرمیتا توهم اینجایی دختر؟

 دختره که حاک فهمیده بودم اسمش آرمیتاس لبخندی زد

 آرمیتا_اهیم

 آرمیتا؟چه قدر اسمش برام آشناس

 کیانا_ناقال کی نامزد کردیو مارو خبردار نکردی

 آرمیتا سرشو پایین انداخت و خندید

 رمکیانا_بیا بریم اون ور کارت دا

 :آرمیتا بهم نگاهی کرد دستشو روی دستم گذاشت و با لحن دوستانه ای گفت

 آرمیتا_امیدوارم بتونی باهاش کنار بیایی و فراموشش کنی

ست درک  ست؟کی میتون پوزخندی زدمو به رفتنش نگاه کردم کی درد منو میدون
قه کنه که من وقتی بمیرمم توی قبر فراموشش نمیکنم چون اون عشقمه نه یه عش

 خالی و ساده همه وجودمه نمیتونم که وجودمو فراموش کنم

سال لبخند محوی روی لبام  سته بعد از دو شامم خورد ناخوا شنا به م یکهو بویی آ
نشییسییت بویی که همیشییه بهم آرامش میداد بویی که خیلی وقت بود دلم براش 
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دی که تنگ شییده بود سییرمو برگردوندم تا صییاحب این بو رو ببینم که با دیدنه مر 
داشت با یه پسر دیگه حرف میزد نفسم بند اومد سرم گیج رفت به چشمای خودم 

 شک کردم با دستام چشمامو مالیدمو دوباره نگاه کردم چشمام گرد شد

باورم نمیشییید غرور و  به سیییمتش رفتم  های لرزون  قدم با  ند شیییدمو  آروم بل
.حالت و ابهتش...حالت چهره و هیکل مردونش...بوی عطرش...رنگ چشیییماش..
 !طرب موهاش...همه و همه مثل عشقه من بود...آخه تا اینقدر تشابه؟

جلوتر رفتم اشکام جاری شدن روبه روشون وایسادم و با چشمای اشکی بهش زل 
زدم هردوشییون به سییمتم برگشییتنو با تعجب بهم نگاه کردن حالت چشییماش با 

 دیدنه اشکام تغکر کرد اما رفتاری از خودش نشون نداد

 ه_چیزی شده خانوم؟پسر 

 آرسام_میتونم کمکتون کنم؟انگار حالتون خوب نیست؟

 یعنی منو نمیشناخت؟یعنی مرده من عشقشو نمیشناخت؟

 آ...آ...آر...سام_

 ...پسره_آرسام؟شما به دوسته من گفتید آرسام؟ولی این که

شکان  شتباه گرفتید من اسمم آرسام نیست من ا آرسام_فکر کنم منو با یکی دیگه ا
 هستم

با ناباوری بهش نگاه کردم اما من شییک نداشییتم اون آرسییام بود آرامشییی که از 
شتم میگرفتم بویی که داشت آرومم میکرد چهره ای که داشت دیوونم  وجودش دا
میکرد و جسمی که داشت منو به مرزه جنون میرسوند همه و همه نشونه این بود 

 که این آرسامه

 تم که حسابی جا خوردو یه قدم عقب رفتناخواسته خودمو توی آغوشش انداخ

 :با گریه گفتم
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چشم آبی خودم نمیدونی بعد از رفتنت چی کشیدم نابود شدم آرسام نابود شدم _
مرگتو هی  وقت باور نکردم توی این یه سال همش کارم گریه بود و غصه خوردن 

 ببین با رفتنت چه بالیی سرم اوردی

 جدا کردو اخماشو توهم بردآرسام یا همون اشکان منو از خودش 

 آرسام_خانوم من که بهتون گفتم من آرسام نیستم دارید اشتباه میکنید

 حتی عصبانیت و اخمشم عینه خودش بود

 اما تو آرسامی لعنتی چرا داری انکار میکنی؟_

 کیانا و امیر که متوجه من شدن جلو اومدن که با دیدنه آرسام جا خوردن

 امیر_آرسام خودتی؟

 با شوک بهش نگاه میکردکیانا 

اشییکان_ای بابا چرا حالیتون نیسییت من آرسییام نیسییتم اشییکانم منو با یکی دیگه 
 اشتباه گرفتید

شت انکار میکرد؟یعنی اینقدر تغکر  شدن خدایا چرا دا شتر از قبل جاری  شکام بی ا
کرده بودم که مردم منو نمیشناخت؟یعنی اینقدر از دستم خسته شده بود که حتی 

 وض کرده بود؟اسمشم ع

 :یکهو صدای دخترونه از پشت گفت

 آرمیتا_چیزی شده اشکانما؟

 :آرسام کالفه دستی توموهاش کشیدوگفت

 آرسام_اینا چی میگن آرمیتا؟دارن دیوونم میکنن دارن میگن من آرسامم نه اشکان

 :آرمیتا اخمی کردو گفت

 نآرمیتا_آرام جان آرسام که فوت شده ایشون اشکانن نامزد من هست

 اما این آرسامه_
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 امیر_نیست آرام آرسام فوت شده ایشون اشکانن نامزد این عجوزه

 جمله اخرشو اروم گفت باتعجب بهش نگاه کردم چرا به آرمیتا میگفت عجوزه؟

شکیم می  شمای ا شمش به چ شتم وقتی چ سمتش برگ سام زد به  با حرفی که آر
 ود که خودشهافتاد حالت چشماش تغکر میکرد این بزرگترین نشونه ب

 اشکان_تسلیت میگم نمیدونستم همسرتون فوت شده

 با خشم به سمتش برگشتم

تسییلیت و مرض...تو داری به خودتم تسییلیت میگی؟مگه مردی که داری به من _
شکان بعد ببینم دوباره  سامه نه ا سلیت میگی؟؟به همتون تابت میکنم که این آر ت

 میگید تسلیت میگم یانه

شم از اون جا زد شه با خ شکام مثل همی شدنم ا سوار  م بیرون با بیرون اومدنم و 
دوباره جاری شییدن خدایا من میدونم اون آرسییامه ولی چرا داره انکار میکنه؟چرا 

 رفته با ارمیتا نامزد کرده؟چرا اینقدر اسمه این دختره برام اشناس؟

 (اشکان)

 با رفتنش به سمته پسری که اسمش امیر بود برگشتم

 همسره شماست؟_

 :دختری که کناره دستش بود اخمی کردو گفت

نخیر ایشون همسرشونو که اسمش آرسام بود و خیلیم شبیه شماست از دست _
داده و فوت شده حتما شمارو با اون خدابیامرز اشتباه گرفته من همسرشونم اسمم 

 کیاناس

از شیینیدن این حرفش ناراحت شییدم دختر ناز و خوشییگلی بود واقعا حیف بود که 
شو از دست داده باشه چون از قیافش معلوم بود داره زیادی عذاب میکشه همسر 

 و اذیت میشه



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

319 

 

شدم یه چیزی ته دلم  شکی نازش یه طوری  شمای ا نمیدونم چرا با دیدنه اون چ
لرزید معلومه که خیلی دوسش داره که هنوزم نتونسته حلقشم از دستش دربیاره 

شاید دوباره از  ستش بود اما  شه و این حلقه هم چون هنوز حلقش د دواج کرده با
 مطعلق به همسر جدیدش باشه

امیر همش نگاهم میکرد اما با حرفی که کیانا توی گوشیییش زد جا خوردو به کیانا 
 نگاه کرد

 !امیر_واقعا؟

کیانا_اهیم حاکم بیا بریم تا بالیی سیییره خودش نیاورده فقط به حرفه تو گوش 
 میده

 ادامیر به سمتم برگشت و باهام دست د

 امیر_از آشناییتون خوشحال شدم اقا اشکان

 :باهمون اخمای توهمم گفتم

 منم همین طور_

 امیر_خدافس

 به امید دیدار_

 آهی کشید

 ببخشید میتونم بپرسم با آرسام شما چه نسبتی دارید؟_

 امیر_خب راسیتشو بخوایید من دوستشم

 فراموشش کنیدمعلومه که رفیقتونو خیلی دوست داشتین که هنوزهم نتونستین _

 امیر_یه رفیق نبود یه برادر بود از یه برادر تنی هم تنی تر بود

 بازم تسلیت میگم_

 امیر_ممنون من برم
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 با رفتنش به سمت رضا که با ناراحتی داشت بهم نگاه میکرد برگشتم

 چی شده؟ چرا داری اینطوری نیگام میکنی؟_

 رضا_هیتی

 :آرمیتا دستمو گرفتو گفت

 قصیم؟آرمیتا_بریم بر 

 بریم_

...................... 

روی تختم دراز کشیییده بودم به اتفاقات این هفته اخیر فکر کردم به اصییرار های 
شت به اون  آرمیتا برای اینکه زودتر عقد کنیم به ترس و هراس هایی که جدیدا دا
روزی که توی اون تولد دختری که با دیدنش یه طوری شییده بودم چهره دوسییت 

وز جلوی چشمام بود حسی بهش داشتم که گنگ بود اما اون چشما داشتنیش هن
نمیتونسییتن دروغ بگن به امروز که باهام قرار گذاشییت که برم ببینمش و دعوایی 

 که اکن با آرمیتا داشتم داشتن دیوونم میکردن

ضا دیدم  شمامو باز کردم یه خانوم به همراهه آرمیتا و ر ستان چ وقتی توی بیمار
یاد نمیاوردم اما آرمیتا همه چیزو برام تعریف کرد اینکه من قرار بوده چیزی رو به 

با آرمیتا ازدواج کنم اما با تصییادفی که کردم مراسییممون عقب افتاد اینکه رضییا 
برادرشییه و اون خانومه مادرشییه نمیدونم چرا یه حس های ضییدونقیضییی دارم 

د توی ذهنم و جلوی حرفای امروز اون دختره که اگه اشییتباه نکنم اسییمش آرام بو
 چشمام عینه یه فیلم گذشت

به چشمای خاکستری وحشیش بی پروا نگاه میکردم نمیتونستم چشممو ازشون )
بگیرم وقتی بهش نگاه میکردم آرامش به خصییوصییی بهم تزریق میشیید چشییماش 
شمش چکید که نمیدونم چرا اخمام توی  شه چ شک از گو شد و یه قطره ا بارونی 

 و یاده یه چیز مینداختن که برام خیلی نامعلومو گنگ بودهم رفت اون چشما من

 :ناخواسته آروم گفتم
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 لطفا گریه نکنید خانوم_

 :اشکاشو سریع پاک کرد و گفت

 آرام_معذرت میخوام

 نفسی کشید و با حلقه توی دستش بازی کرد

 :به حلقش نگاه کردمو گفتم

لی مجددا ازدواج من شنیدم همسرتون فوت شدن معذرت میخوام اینو میپرسم و_
 ...کردین یا این که این حلقه

لبخند محوی زد که دلم برای بغل کردنش ضیییعف رفت دختره بغلی و نازی بود 
 تاحاک نسبت به آرمیتا این حسو هم نداشتم

آرام_خب این حلقه ماجراها داره اما من مجدد ازدواج نکردم یعنی تا اخر عمرمم 
 تورو فراموش کنم هی  وقت ازدواج نمیکنم چون نمیتونم

 :اخمامو توهم بردم که لبخند نازی زدوگفت

 آرام_منظورم همسرم بود اخه شما عینه خودشین به خاطرهمین این حرفو زدم

 پوفی کشیدم زن اینقدر وفادار؟پوف خدا بده شانس

شه _ شتین؟نمیخوایید حرف بزنید؟من اگه نامزدم متوجه ب خب چرا این قرارو گذا
 ناراحت میشه

راحتیرو توی چشماش دیدم جوشش اشکاشو دیدمو چشمامو ازشون گرفتم غمو نا
 چشماش سگ داشت

 آرام_میخوام حقیقتو برات تعریف کنم آرسام

 من اشکانم_

شوهره  شرکت مهندسی تو  ستی تو آرسام تهرانی هستی رئیس بزرگترین  آرام_نی
تو به دلیل منی شییوهره آرام رسییتگار منو تو از روی یه معامله باهم ازدواج کردیم 
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عد تو  باهم زندگی کنیم ب بام قرار بود چندماه  با یل فرار از خونه  به دل قام من  انت
طالقم بدی اما نشد دراین بین حس هایی به وجود اومد من عاشقت شدمو توهم 
شدی و از خونه زدی بیرون و  شد تو عصبانی  شدی منو تو باهم دعوامون  شقم  عا

ازتو دیدم صییورتت کامال نابود شییده بود تصییادف کردی به من گفتن تو مردی جن
یعنی قابله شناسایی نبود اما از روی حلقت فهمیدم...تو آرسامی...آرسامه من چرا 
عذاب  به فراموشیییی زدی؟تو  باور نمیکنی؟چرا خودتو  نمیخوایی قبول کنی؟چرا 

 نمیکشی یا بازهم چون مردی میریزی توی خودت؟

ی گرفتمو گذشتمو به یاد نمیارم اما اون خانومه محترم من اشکانم درسته فراموش_
موقع تنها کسییایی که باکی سییرم بودن نامزدم به همراهه مادرو برادرش بود اگه 

 شما ادعا دارید که من همسرتونم پس چرا اون موقع باک سرم نبودید؟

سردخونه اون  صادف کردی دارم میگم جنازتو دیدم توی  شتم ت آرام_چون خبر ندا
 ...وقت میگی

 هق هق افتاده بود نمیدونم چرا تحمل دیدنه اشکاشو نداشتم به

 لطفا گریه نکنید خانوم چرا نمی فهمید؟_

سام من آرامم زنه تو زنی که اون قدر  شترو آر شی آره؟به یاد بیار گذ آرام_اذیت می
عاشییقته که هنوز حلقشییو در نیاورده همیشییه با دیدنه اشییکام عذاب میکشیییدی 

 چشمات منو یاده مادرم میندازه میگفتی وقتی گریه میکنی

 مادرم؟_

 آرام_ایهیم

 اکن کجاست؟_

 آرام سرشو پایین انداخت و گفتقوقتی ده سالت بود فوت شد

...ازهمه چیز گفت...از انتقاممون...از سیییکته ای که پدره آرام کرده ولی ککشیییم 
نمیگزه از شییطنت های خودش گفت...از بالهایی که به سیره اون آرسیام بدبخت 
اورده بود...از امیر و پسییری به اسییم یاشییار حرف زد...از مراسییمی که برای از بین 
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شمای  ستگار گرفتیم گفت هر لحظه چ شد...یعنی رفتن آبرو ر شتر گرد می  من بی
 !این دختره اینقدر شیطون بود؟

 غلتی زدم

ستفاده میکنم  شو به یاد نمیارم تنها از عطری که ا نمیدونم...هی  کدوم از ماجراها
 ...بوی اون برام آشناس فقط همین دیگه هیتی یادم نمیاد...هیتی

................... 

 شییییییییییییییییییییوآرمیتا_خفییییییییییییییییییییییه 

 ...امیر_حق نداری سرش داد بزنی دختره

 هویی اقا با نامزدم درست حرف بزن_

که تو  مان اوردم این فای آرام ای مه حر به ه هه؟اکن  نامزده تو نامزدت؟این  امیر_
شتتو به یاد بیار به یاد بیار  شار بیارو گذ سامی احمق یکم به اون مخت ف خوده آر

 ...متنفری آرامه که زنته نه این که تو از این دختره

یه سیییال پیش _ خانوم  های این  عا ید؟طبق اد یید زندگی منو بهم بزن چرا میخوا
همسرشو از دست داده دفنش کردین مراسم براش گرفتین اون وقت دارید میگید 
من آرسییامم درحالی که هی  کدومتونو یادم نمیاد آره؟یعنی من از توی قبر دوباره 

 !!یادم نمیاد؟ زنده شدمو خودمم

 آرام_آرسام

 هیس...آرام خانوم شما همسره من نیستید من اشکان پاکنژادم نه آرسام تهرانی_

 آرمیتا_حاکم گورتونو گم کنید و پاتونو از زندگی من بیرون بکشید

امیر_ببین حرفه دهنتو بفهم تا نزدم تو دهنتو اون دهنه کثیفتو نبسیییتم نمیذارم 
 بهش توهین کنی



                 
 

 

 کیانا بهمن زاد|   برج زهرمار و دختر شیطون بالرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

324 

 

زخندی زد به آرام که محو من بودو اشیییک میریخت نگاه کردم یه چیزی آرمیتا پو
ته دلم لرزید چرا امیر داشییت به آرمیتا توهین میکرد دیگه غیرتی نمیشییدمو ککمم 

 نمیگزید چرا ته دلم لریزید؟خدایا این چه حسیه؟

 چرا شما اینقدر پشت آرامو میگیرید؟_

 امیر_چون زنه بهترین رفیقمه

 هام کشیدم به آرام نگاه کردمکالفه دستی تومو

 :آرمیتا بازومو گرفتو گفت

 آرمیتا_اشکان

 بهش نگاه کردم

 جانم_

آرمیتا یکهو بغلم کرد که دسییتم دورش حلقه شیید جاخورده بودم هی  وقت عالقه 
ای به آرمیتا درون خودم حس نکردم اما این عالقه باید به وجود بیاد چون نامزدم 

 بود چون اسمم روش بود

شدم به آرام که از هوش رفته بود و یکهو  صدای داد امیر از آرمیتا جدا شنیدنه  با 
 امیر گرفته بودش نگاه کردم

 (آرام)

دیگه خسته شدم باید به سیم آخر بزنم این طوری نمیشه...چه قدر منت؟چه قدر 
خواهش؟چه قدر گریه؟وقتی میگه نیسیییت د خوب حتما نیسیییت دیگه اگه این 

   وقت فراموش نمیکنهآرسامه من باشه منو هی

اشیکام بیشیتر جاری شیدن اما اون فراموشیی گرفته بود نمیخوام اذیتش کنم بذار 
همین طوری باقی بمونه من تنها...اون با اون...من همیشییه تنها بودم از اولشییم 
سام ماله من نبود فقط یه مدت باهاش بودمو از در کنار بودنش لذت بردم دیگه  آر

 بسه
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سرم کردمو ا ز خونه زدم بیرون باید این ماجرارو تموم کنم باید خاتمه بدم شالمو 
به هرچی عشییقه که توی دلم دارم حرفامو میزنمو میرم سییره خاکه عشییقم میرم 
سره خاکه عشقی که اکن جسمش توی خاکه و یادش در قلبه من آرسام به زودی 

که کنارت میام پیشت و بهت ملحق میشم میام ببینم توی اون دنیا کی مانع میشه  
 نباشم میام تا اقال توی خاک در آرامش باشمو اینقدر عذاب نکشم

.......................... 

با سییرعت باک به سییمته خونه آرسییام...پوزخندی زدم...اشییکان روندم...من ایمان 
داشیییتم که خودشیییه اما وقتی انکار میکنه وقتی همش میگه من اشیییکانم پس 

من آرسامو پیدا کردم شش ماهه که دارم کاری بیخیال...ولش کن شش ماهه که 
ما حکمت خدا در این  ما نمیتونه پس بیخیال حت یاره ا یاد ب به  میکنم گذشیییترو 

 نیست که من با آرامش و درکناره عشقم زندگی کنم

اشیییکامو پاک کردمو جلوی دره ویال زدم روی ترمز قدمامو تند و بلند برمیداشیییتم 
برم پیشه همه کسم که اکن زیر اون خاک بود در میخواستم سریعتر حرفامو بزنمو 

 باز شد و ارمیتا با اخم توی درگاه نمایان شد

 ...آرمیتا_بازم تویی...تو نمیی

 با دستم پسش زدمو وارد ویال شدم صدامو انداختم پس کلم

 کجیییییییییاست_

 آرمیتا_هویی چته چرا داد میزنی روانی

 اینجا چه خبره؟_

 ...برگشتیم...لرزیدم هردومون به سمته صدا

یدنش  با د یدم نمیتونم فراموشیییش کنم نمیتونم ولش کنم  غلط کردم اکن فهم
ست و  شقم که باید از این به بعد انکار کنم که ه ضربان قلبم باک رفت با دیدنه ع

 زندس
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 ...آرسام_خانوم شما بازم اومدید؟چندبار بهتون بگم که

 شد دستمو به معنای سکوت باک اوردم که ساکت

یس هیتی نگو آرسام هیتی نگو چون میخوام خودم حرف بزنمو برم _ ی ی ی ی هی
 برای همیشه

جلو رفتمو روبه روش وایسیییادم به صیییورته جذاب و مردونش نگاه کردم به لبای 
خوش فرمش که فقط چند بار لذت چشییییدنه مزشیییو حس کرده بودم به موهای 

سینه های پهن و ستبر خوش حالتش نگاه کردم به هیکل بی نقص و مردونش به 
شدش به دستای مردونش که جای حلقه مون خالی بود نگاه کردم اشکام بیشتر از 

 قبل سرازیر شدن

عد _ به ب گه تو از امروز  گه منو نمیبینی اومدم بگم که دی هت بگم که دی اومدم ب
اشییکان پاکنژادی نه آرسییام تهرانی اومدم برای اخرین بار بهت بگم که از ته دلم تا 

ه عمرم بهت وفادار میمونم به عشقمون به بوسه های عاشقانمون به این حلقه اخر 
که دسییتمه اما دسییته تو نیسییت به تمامیه محبت های تو که مدت زمانش فقط 
شتیم و باهم  ستمونو روش گذا سفره عقد د سره  چهارماه بود به حرمت قرآنی که 

سوره نورو خوندیم به حرمته تمامیه کمک هایی ک ه بهم کردی به اینکه آیه هیفده 
 بهم فهموندی که همه مردها نامرد نیستنو مرد هم توشون پیدا میشه

دستمو باک آوردمو مثل قبلنها روی سینه مردونش به انگلیسی نوشتم کو و اخرشو 
شو باک اورد و کناره خط من یه خط  ست سام د شیدم که همون لحظه آر یه خط ک

اه کردم که با غم بهم زل زد دیگه نمیتونستم کشیدو ادامشو داد با ناباوری بهش نگ
بیشییتر از این اونجا بمونم باید میرفتم باید میرفتمو اونو با عشییقش تنها میذاشییتم 
سرعت به  شدمو به  شین  سوار ما سرعت از خونه زدم بیرون  عقب گرد کردمو به 

 سمته بهشت زهرا روندم

.................................. 
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زانو زدم روی اسییمش دسییت کشیییدم با گالب سیینگ قبرشییو کناره سیینگ قبرش 
شونو روی گونم پیدا  شکام راه خود شه ا شتم مثل همی سرمو روش گذا ستمو  ش

 کردن

آرسییامم به خدا بگو که منو بهت برسییونه به خدا بگو تو بهش نزدیکتری دارم از _
شی  شی حامیم با سامم من تورو میخوام میخوام کنارم با شم آر دوریت دیوونه می
سامم خیلی تنهام امروز رفتمو با مردی  شی من خیلی تنهام آر سی هام با پناه بی ک

 که ایمان داشتم تویی خداحافظی کردم

 لبخندی زدم

همیشه ته خطه منو تو ادامه میدادی امروز اون هم ته خطه منو ادامه داد...مثله _
ه با فرسنگها تو...یه لحظه شک کردم اما خب...آرسام اکن فقط منو تو موندیم البت

شد یه  شقمون غم انگیز تموم  ستانه ع سمون منم روی زمین ته دا صله تو تو آ فا
وقت غصه نخوری همه کسم منم به زودی میام پیشت ببین کنار قبرت یه ذخیره 
هسیییت که جای منه وقتی تورو اینجا دفن کردن منم این بغلو برای خودم نگه 

ستی ب شم را شه تو با شتم تا وقتی مردم پی یا درباره بته حرف بزنیم هیم؟نظرت دا
 چیه؟وقتی اومدم پیشت دوست داری پسر داشته باشیم یا دختر؟

 خنده ای از سره دیوونگی زدم

من دوست دارم اسمه پسرمون رامین باشه دقیقا مثل تو چشماش آبی تیره باشه _
سمه  سرمونو خودم انتخاب میکنم و ا سمه پ شه ازهمین اکن میگم ا شگل ب و خو

 ...مونو تو اسمه دخترمونو به نظرت چی بذاریم...مثالدختر 

 رها_

 یکهو به پشت سرم نگاه کردم با دیدنه اشکان چشمام گرد شد

 اشکان_آرامم

شدمو خودمو  شد با ناباوری از روی زمین بلند  شکام جاری  شو باز کرد که ا ش آغو
پرت کردم توی اغوشیییش بغلش هق هق میکردمو زجه میزدم بازوهاشیییو چنگ 
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سرشو میز  سرم افتاده بود و  شالم از  شار میداد  دم که اونم منو محکم به خودش ف
 توی موهام قایم کرده بود

 آرسام_خانومم...آرامش زندگیم

 آ...آ...آرسام_

 آرسام_جانم خانومم

 دوست دارم_

 با کاری که کرد مهر خاموشی زد روی همه گریه ها واشک های من

 (:پایان

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب با ماهی ها غرق می شوم
 رمان شمارش معکوس

 رمان بی دفاع

https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b9%da%a9%d9%88%d8%b3/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/
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 مرجع رمانیک رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
شوند می توانید  شر  ساخته و منت شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل  رمان ها و 

 به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.
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