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  .ندارند زنان منعی برای مشارکت در امر قانون گذاری 

ست          شارکت در قانون گذاری منع نکرده ا سی، زنان را از م سا صول قانون ا هیچ یک از ا

 ...و

 تند تند ازحرفای استاد

  جزوه برمیداشتم وحواسم 

 اطرافم نبودبه 

 ...که صدای آرومی روکنار گوشم شنیدم

 میتونم بعد کالس ازروجزوه هاتون عکس بگیرم؟؟؟-

 اونقدر غرق حرفای استاد بودم

که فقط برای ساکت کردن اون شخص سرمو تکون دادم ودوباره کامپیوتروارصدایی که  

 !!!میشنیدمو توی برگه روبه روم انتقال میدادم البته به طور کتبی

ستادنیش همه روتابناگوش           کم کم دستام داشت زق زق میکردکه صدای خسته نباشیدا

 !!!بازکرد مخصوصا منو یگانه که کال دل خوشی ازاین چوب خشک نداشتیم

 هرچی رودسته ی صندلیم بودروریختم توی کیفم وبعد ازچند دقیقه که

  باالخره یگانه 

  هم به هپلی ترین شکل ممکن

 ...الس بیرون زدیموسایلشو جمع کردازک
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 میگم چه عجب این پسره ی رومخ امروز_یگانه

 ...نیومد تا

ت  ازپش"این پسره ی رومخ"هنوزحرفش کامل نشده بود که صدای هوراد یابه قول یگانه

 ...سرمون اومد

 ببخشید خانم معصومی-

 ...برگشتم سمتشو درحالی که ازاعصاب خوردی یگانه خندم گرفته بودگفتم

 ؟؟؟بله آقای صدر_

 ...میتونم چند دقیقه وقتتونوبگیرم_

یگانه بااخم وبدون هیچ حرفی ازمون دور شددددخوب ازاین پسدددره بدش میومدبی اره           

 !چیکار میکرد؟

هوراد که نگاه خیره ی منو دیدصدددداشدددو صدددا: کردوگفتودرمورد اون مسددد له کاری  

 تونستید انجام بدید؟؟؟

 !!!ای بابا بازم حرفای تکراری

 !ر من هیچ کارم خودتون باید یه کاری کنیدببینید آقای صد_

 ...آخه من میخوام شمایجوری مهرمو به دلش بندازین که غرورمم پایمال نشه_

 ...دلوبه دریازدم باالخره که باید میفهمیدمرگ یه بارشیونم یه بار
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کاری                  _ یه  ید  با یاد خودتون  ما خوشدددش نم که اون ازشددد جاس  ای این خه اصدددال ب آ

ومنم فقط میتونم راهنماییتون کنم البته اگه مستقیم بهش ابراز   کنیدبامابت کردن بهش

 ...نکنید بهتره

 ...لبخندمهربونی زدوگفت

 ...میدونستم دوسم نداره اما عیب نداره خودم عاشقش میکنم_

 ...لبخندشو جواب دادم وباگفتن یه بااجازه ازش دور شدم

 ...ازخرشیطون پایین میومدهوراد پسر بدی به نظر نمیومد کاش این دختره ی کله شق 

 

 ...به سمت یگانه رفتم وتااومدم چیزی بگم مثل رادیو شروع کرد به حر: زدن

بااین مرتیکه چی میگی؟آخه مگه خری تو دختر؟؟؟ نمیبینی چقدر          _ دوسددداعته داری 

 ...زشته؟؟؟ نکنه بخوای باهاش ازدواج کنیا اصال مگه

 دواج کنه؟؟؟وای دودقیقه ساکت شو... کی خواست بااین از_

 !اصال حسی بین ما نیست 

  یکی ازب ه های کالسو دوست داره

 !به من میگه واسش پادرمیونی کنم...همین

 ...چشمای یگانه رنگ غم گرفت

 کیو دوست داره؟؟؟_
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انقدر لانش ناراحت بود که چشمام گردشدوبابدبینی بهش خیره شدم...نکنه رفتاریگانه     

 "میلی چراجام مرابشکست لیلی؟؟؟ اگربرمن نبودش هیچ "همون قضیه ی

 نکنه دوسش داری یگانه...آره؟؟؟_

 :چشماشو گرد کردوبابهت گفت

 !معلومه که نه_

 چشمامو ریزترکردمودرحالی که

 ...سرتاپاشو نگاه میکردم گفتم 

 مطم نی دیگه؟_

 ...اخماشوتوی هم کشیدودست به سینه خیره شد بهم

 !ره تو بگو بدوشبه خداکم داری تو...من هی میگم ن_یگانه

 چه ربطی داشت االن؟_

 !ربطش اینه که من هرچی میگم بابا من ازاین بدم میادتو میگی عاشقشی یانه_

 ...خوب حاالتوام بیابریم که االن کالس پری وسارا شروع میشه نمیتونیم ببینیمشون_

 ...سرشو تکون دادوباهم به سمت فضای سبزی که پاتوقمون توی دانشگاه بود رفتیم

 

  بودن باپریناز،ساراویگانه

 مثل همیشه بهم انرژی داد
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 ...وباعی شدحتی اگر کم ازته دل بخندم

 ب ه ها امروز پایه استخر هستین؟؟؟_یگانه

 ...آره من که پایم_پریناز

 ...منم شاید بیام_سارا

  همه نگاه ها برگشت سمت من

 ...که کرمم گرفت یکم اذیتشون کنم

 ب ه هاعمم اینامیخوان بیان خونمونمن امروز نمیتونم بیام _

 ...قیافه همشون به کل پن ر شد

 !اه، توام بااین عمت_یگانه

 ...اوی حواست باشه هامن عمموخیلی میدوستم خیلی_

 خفه بینیم باو دوباره ماخواستیم بریم بیرون تو ضد حال شدی؟؟؟_پری

 یه نگاه به قیافه های پکرشون انداختم انقدرآویزون شده بودن

 ه دیگه نتونستم جلوی خندمو بگیرمک 

 ...وازته دل خندیدم 

 ...شوخی کردم بابامیام_

 اینو که گفتم
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 !!!آبیاری کردن18این سه تا بسی چون جنگلی ها ریختن سرمومنو بافاش های+ 

 ...چقدر اینا به من لطف دارن واقعا

 

تاریک شدددده بوداو: چقدر                تاق  باز کردم ا مامو  باصددددای زنگ گوشدددیم الی چشددد

 !خوابیدم...بالنسبت خرس قطبی

شماره جواب        شتمو بدون نگاه کردن به  دستموازروی تخت آویزون کردم،گوشیمو بردا

 ...دادم

 ...الو_

 !!!مرگ،کوفت،درد کثافت کجایی دوساعته ماروکاشتی اینجا_

 اوه چته تو مگه ماباهم قرار داشتیم؟؟؟_

 ؟؟؟ای خداااامگه قرارنبود امشب بریم استخرآلزایمرداری_

 ...ای وای استخرو بگو به کل یادم رفته بود

 ...چیزه یگانه جونم خوابم بردآدرسو اس بده من تایه ربع دیگ میام_

 !!!خیلی خوب فقط این استخره دوطبقس نری طبقه دوما_

 ...باشه فعال بای_

 اومدیا...خدافظ_

 ...سریع لباساموعوض کردم وساک مخصوص استخرمم برداشتم و دِ برو که رفتیم
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جلوی سددداختمون اسدددتخرفراری خوشدددگلموپارک کردم وازدر چرخونکی واردمجتمع    

 شدم...خوب حاال طبقه چندم بود استخر؟؟؟

 ...فکرکنم گفت دوم

ازپله های کنارراهرو باال رفتم وواسه خودم آهنگ خوشگال باید برقصن ومیخوندم یکمم  

 ؟؟قرمیدادم که یهو چشمام چهارتاشد...این اینجاچیکارمیکنه؟

 چرالخته؟؟؟

چشددماموچندباربازوبسددته کردم که اگه توهم زدم ازسددرم بپره ولی نه انگار جدی جدی   

 !!!چیزی که دیدم درسته

ستخررو نگاه            شت توی ماوطه ا ستاده بودودا شت به من ای شلوارک کوتاهی پ سربا یه پ

 !!!میکرد

 ...خونم به جوش اومد مرتیکه ی هیز

 هی مرتیکه به چی نگاه میکنی؟؟؟_

 ...رگشت سمتمو بااخم خیره شد بهمب

 !به توچه ب ه بروبابزرگترت بیا_

دیگه واقعااعصدددابم بهم ریخت وبدون اینکه به هیکل روفرم وچهره ی جذابش توجه             

 ...داشته باشم شروع کردم به جیغ جیغ کردن

شه؟؟؟مامان بابات بهت یاد      _ سادی اینجازنای مردمو دیدمیزنی که چی ب شعورخروای بی

 موس چیه؟؟؟ندادن نا
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 !!!خفه شووووو_

بابهت بهش نگاه کردم این االن بامن بود؟وای حاالچراچشماش سرخ شده وازهمه جاش  

رگ بیرون زده؟؟؟دروغ نگم یکم ترسدددیدم ولی موضدددع خودموحفظ کردمو باپررویی     

 ...گفتم

شه بایدم    _ سرش نمی هان؟؟؟چته؟؟؟رم کردی؟؟؟حقم داری حیوونی مثل توکه ناموس 

 !!!رم کنه

باسوختن طر: چپ صورتم چشمام گرد شد...چی شد؟؟؟منو زد؟؟؟منی که حتی بابامم       

تاحاالدسددت روم بلند نکرده حاال یه پسددرزدشششاشددک توی چشددمام جمع شددداما نذاشددتم   

   غرورم خردشه

وبازم با جسدددارت خیره شددددم بهش تااومدم چهارتا کلفت بارش کنم صددددای دادش            

 ...بلندشد

یه کل    _ یه کلمه دیگه حر: بزنی میکشدددمت دختره ی خیره         به والی علی اگه  مه فقط 

 !!!سر

 ...دیگه واقعاترسیدم جدی رم کرده

مه واسددده         _ جا اسدددتخر مردونس توام معلو یدونی زر الکی نزن این یه چیزیو نم وقتی 

ه*ر*ز*ه بازی اومدی حاالم دسدددت پیشدددو گرفتی که پس نیوفتی...ولی من امثال تورو       

   خوب میشناسم

 !!!رمادرینهمتون بی پد

 ...آمپرم بدجوری زد باالوباتمام قدرتی که داشتم خوابوندم توی گوشش
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 .....................بی پدر مادر خودتی حر: دهنتو بفهم کثافت آشغالِ_

صله ی         شدم...دیگه حو سیلیم بیرون نیومده بود که ازجلوی چشماش ماو  هنوز ازبهت 

 !!!عسلی زشتاستخررفتنم نداشتم لعنت بهت پسره ی چشم 

 

ثل من            نام درسددددت م ها تعریف کردم او یه روبرای ب ه  فردای اون روزوقتی قضددد

صبانی  کلی  صا    شدن  ع صو سره  به انقدر یگانه مخ ی   هخند خوردکه دادوحرص فاش پ

   هممونو درآوردآخه

موقع حرص خوردن خیلی دیدنی میشدددد...حاال یک هفته ازاون روزمیگذره وچیزی که        

اینه که هوراددیگه سراغم نمیاد نه اینکه برام مهم باشه ها نه...اما واقعا  برام خیلی عجیبه 

 !عجیبه

شت           شت که باهیجان دا سمت اون برگ سرا به  صدای جیغ یکی ازدخترای کالس همه  با

 ...برای دوستاش موضوعی روتعریف میکرد

قدر بیبی فیس بودفکر کردم         _ یه جیگری بود واسددده خودش اولش ان یدا یدون وایی نم

سیدم        از ستادفرهنگ پر ستادا دهنم بازموند ازا شجوهاس ولی وقتی رفت توی دفتر ا دان

   ایشون کین که

 !!!گفت استاد جدیده قراره به جای توکلی بیاد

بی توجده بهشدددون سدددرمو برگردونددم همین کده دیگده اون توکلی چوب خشددددک       

 !نمیادعالیه...حاالهرکی میخوادبجاش بیاد،بیاد به ماچه
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سدداکت شدددن واونم شددروع کرد به درس دادن اگه یه کالسددودوسددت    باوروداسددتادهمه

 ...ومهربونیه باحال داشته باشم اون کالس استاد فرهنگه واقعا آدم 

طبق معمول داشتم جزوه برمیداشتم که صدایی کنار گوشم گفت بعد کالس جزوه های       

 کل این یه هفته روازروش عکس بگیرم؟؟؟

 ...ون دادممثل همیشه برای ساکت کردنش سر تک

باصدای خسته نباشید استادلبخند ازروی لب من ماووروی لبای بقیه نشست انگار لبخند  

 !!!منوبرداشتن وبین خودشون تقسیم کردن

 ...واقعا دوست نداشتم کالس استاد فرهنگ تموم بشه

 ...مغموم وسایلموجمع میکردم که صدای آشنایی منو به اسم خوند

 شهرزادخانم_

 ...که بایه پسر قد بلندوچهارشونه مواجه شدمبرگشتم سمت صدا

 بله؟؟؟_

میخواسدددتم ازروی جزوه هاتون عکس بگیرم خودتون سدددرکالس اجازشدددو صدددادر     _

 !!!کردین

 ...بادیدن لبخند شیطونش منم لبخندی زدموگفتم

 یه هفته س که دارم اجازشو صادر میکنم_

گه                طل شدددد...درضدددمن دی با جازش  مدین وا مادیراو که شددد ثل این ما م به اسدددم   ا منو 

 !!!صدانزنیدآقا
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 ...بعدم بایه لبخند ژکوند ازکنارش ردشدم

 !نیشم ناخودآگاه بازشدچقدرضایع کردن آدمای پرروفازمیده

کار                   مده پس چی نه نیو گا که این ی قت داشدددتم امروزم  یه سددداعتی و عدی  تاکالس ب

دقیقه   جکنم؟؟؟روی یکی ازنیمکتا نشستم ومشغول بازی کردن باموبایلم شدم اما بعد پن

   موبایلو انداختم

ندیم           نه بودخیرسدددرمون کلی درس خو گا کاش ی توی کیفم...کالامروز بی حوصدددلم 

تاهرچهارتاییمون توی دانشدددگاه اصدددفهان قبول بشدددیم که کنارهم بمونیم اماحاال هیچ           

   کدومشون نیستن

خوب ازساراوپری توقعی نیست چون رشتشون وزمان کالساشون باما فرق داره امااین          

 یگانه گوربه گوری امروز کجاست؟؟؟

 !!!حتماخوابه دیگه خرس قطبی

 ...گوشیشم خاموشه

 ...اصالبیخیخی

 ...نگاهی به ساعت انداختم ای بابا چرا ساعت نمیگذره حوصلم سررفت

یه ذره این وراون وردانشددگاهو نگاه کردم که بادیدن یه قیافه بیش ازحدآشددناچشددمام    

 ...شداندازه ی توپ بسکتبال

 !...این...اینکه یگانساین

 !اون...اون...اونم که هوراده
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 ولی ایناباهم؟؟؟

 هورادداره چی بهش میگه؟

 نکنه داره هیپنوتیزمش میکنه که یگانه عاشقش بشه؟؟؟

 ولی چرایگانه انقدرهی سرخ وسفید میشه؟؟؟

 !!!یعنی جونم چشمام یه پاتلسکوپه ها

 ...کهداشتم باچشمای ریزشده سعی میکردم لب خونی کنم 

 !خیلی زشته داری به حر: زدن دونفر نگاه میکنی_

 ...مثل دزدایی که درحال ارتکاب جرم دستگیرمیشن پریدم باال

 !!!اِ اینکه همون پسر جزوه ایس

 ...بااخم خیره شدم بهش

 !!!من به حر: زدن هیشکی نگاه نمیکردم بروپی کارت_

 ...لبخنددخترکشی زدوگفت

 ممبیخیال این حرفا...من شهرا_

 ...خوب به سالمتی منم ب ه بابامم بروآقا بذار به کارم برسم_

 منظورت همون کارشریف فضولیه؟؟؟_

 ای بابا به توچه برو دیگه_
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مردونه خندیدوگفت حاال حرص نخور من میرم ولی قول میدم زود بیام که دلت تنگ              

 ...نشه برام

 !یه ذره خودتو تاویل بگیر...اعتمادبه سقف_

 ...باگفتن یه فعال ازم دور شددوباره خندیدو

 

نه وهوراد وایسددداده بودن نگاه کردم...ای وای جاتره وب ه           برگشدددتم سدددمتیو که یگا

 نیستشششپس این ورپریده ها کجا رفتن؟؟؟معلوم نیست چی بهم میگفتن

مل          مک نمیخواد نگو خودش وارد ع گه از من ک نا میگم این پسدددره دی نچ نچ نچ ببی

روبرداشددت برد یه بالیی سددرش بیاره؟؟؟نه بابا فکرنکنم ناسددالمتی    شددده...نکنه یگانه 

   اینجا

 ...دانشگاسشششهمینجوری داشتم واسه خودم غرغرمیکردم که چشمم به ساعت افتاد

 !!!وای حاال این استاد جدیده رام نمیده 

ازسدرجام بلند شددموبادوخودمو به کالس رسدوندم اونقدر هول داشدتم که بدون کسدب       

وبازکردم...حاالهمه کالس ساکت من مثل میمون درختیا ازدستگیره درآویزون    اجازه در

   بودمو نفس

 ...نفس میزدم

 واال کلی دویده بودم

 ...یه ذره که حالم جااومد باسربه زیری ومظلوم ترین لان ممکنم گفتم
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 شرمنده استاد میتونم بیام تو؟؟؟_

صدایی که ته مایه    انگار همه منتظر یه کلمه حر: من بودن تابزنن زیر  ستادم با خنده وا

 ...های خنده داشت گفت

 ...بفرمائید داخل ولی ازاین به بعد دربزنین_

 ...چشم آرومی گفتم وتوی ردیف آخر تنها جایی که صندلی خالی داشت نشستم

سددالمه وازاین به بعد به جای آقای  26بله داشددتم میگفتم ب ه ها من آرشددام راد هسددتم_

 ...توکلی میام

سم گرفت...این لعنتی که         یه  شدم ونف شم  شم توچ سرمو بلند کردم که باهاش چ لاظه 

 !!!همون پسره ی استخریه

اونم داشدددت بابهت به من نگاه میکرد حالم ازش بهم میخورد...ازسدددرجام بلند شددددم           

 ...وباصدایی که لرزشش دست خودم نبود یه بااجازه گفتمو ازکالس بیرون زدم

سیم میکردی من کجا بودم؟؟؟حتما توصف زیبایی بودم      ای خدا اون موقع که  سو تق شان

 ...دیگهشششسلطان اعتماد به نفسم واسه خودم

 شهرزاد دودقیقه جدی باش میخوای چه غلطی بکنی حاال؟؟؟_

 !!!چیکارکنم باید برم سرکالسش دیگه بوزینه رو+

 حاال بوزینم که نیست بی انصافی نکن_

 !!!توخفه+
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درگیری مزمنم بودم که طبق معمول صدددای این شددهرام ازبیخ  همینجوری مشددغول خود

 ...گوشم اومد

 چته کشتیات غرق شده؟؟؟_

 ...برگشتم سمتش

 توچه عالقه ای به بیخ گوش من داری؟؟؟_

 ...لبخندی زدوگفت

 !همینجوری الکی،حال میده_

 !!!چقدر چشمای این بشر مظلومه...اَه اَه مرد که نبایداینجوری باشه چشماش

 ...لبخندی روی لباش نشست

 چیه عاشقم شدی؟؟؟_

 ...پوزخندصداداری بهش زدم

 !بروباباداشتم به این فکر میکردم چقدر چشمات مظلومه_

 !ظاهر آدما اصوال باباطنشون فرق داره_

 ...اینوگفتو با یه لبخند مرموز نگام کرد

 !دآقای ظاهرغلط انداز اگه جیمز باند بازیتون تموم شد بفرمائید بری_

 ای بابا دختر مگه تو به من آلرژی داری؟؟؟_

 ...بیابرو ولم کن عجب پیله ای هستیا_
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 ...لبخندی زدوگفت

 رفتم اصال...بای_

 ...اداشو درآوردمو بالان مسخره ای مثل خودش گفتم

 ...بای_

 

  با دور شدن شهرام فکرم

 دوباره کشیده شد

 ...سمت این استاد جدیده 

  ؟؟؟وای خدا چطوری تاملش کنم

 ولش کن اصال انگار نه انگار که قبال دیدمش،

 ...بی تفاوت رفتار میکنم

 کولمو روی کمرم صا: کردمو

 ...به سمت ماشینم راه افتادم 

  فعالبیخیال دنیا

 !فراری جیگرمو عشقه

  یع ذره توی خیابونا گاز دادم
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 والیی کشیدم

 ...وبعدم به سمت خونه رفتم 

 کردموماشینو توی پارکینگ پارک 

 ...وارد خونه شدم 

  مامان وبابا روی مبل کنار هم نشسته بودن

  واصال حواسشون به ورود من نبود

 که باصدای بلند بهشون سالم کردم

 ...بی اره ها سه متر پریدن باال

 !علیک سالم شیطونک_مامان

 ...سالم دخترم_بابا

 ...اتاقم رفتمیدمو برای عوض کردن لباسام به ب.و.سگونه هردوشونو ماکم 

 

 بعد ازیک هفته که همه

  کالسای رادو پی وندم 

 باالخره امروز ازترس اینکه 

  حذ: بشم اومدم دانشگاه...اما چه اومدنی...از همون اول آیه های کمی 
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  که از قرآن بلدمو دارم میخونم

 وتوی ردیف آخرم نشستم

 !!!تابلکه معجزه بشه ومنو نبینه 

ه توی صورت استادش وهرچیم دلش میخوادبهش میگه بعد   آخه کدوم دانشجویی میزن 

 !!!ازروبه رو شدن باهاش استرس نداره؟؟؟واال هی کدوم

 ...تقریبا همه ی صندلی های کالس پرشده بود که آقای مثال استادم باالخره اومد

 ...یه نگاه کلی به کالس انداخت ورومن ثابت موند

 خانمِ؟؟؟_

 ...معصومی هستم_

 ...فتپوزخندی زدوگ

 !!!چقدرم که این فامیل برازندتونه_

 اخمام توی هم رفت

 !!!تاچشمت در آد

 ...قشنگ معلوم بود داره طعنه میزنه

وقتی سکوت منو دید دیگه حر: اضافه نزد وشروع کرد به درس دادن منم طبق معمول  

 ...فقط جزوه برداشتم وتا آخرکالس سرمو ازروی برگه بلند نکردم

  !!!نباشید آن نان ذوقی کردم که انگار از زندان آلکاتراز آزاد شدموقتی گفت خسته 
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 ...باعجله خودمو میون بقیه دانشجوها جا دادم وتقریبا داشتم رنگ آزادی رو میدیدم که

 خانم معصومی_

  !!!به معنی واقعیه کلمه پن ر شدم

 ...یه لبخند تصنعی زدم وبرگشتم سمتش

 بله استاد؟؟؟_

 اخت باال وگفتیه تای ابروشو اند

 ...بیاید اینجا نمیتونم ازاین سر کالس دادبزنم که_

 سه قدمی بهش نزدیک شدم-دو

  !بفرمائید_

توی این چند جلسدده ای که نیومدید ما ب ه هارو گروه بندی کردیم وشددمام افتادید با  _

  !!!آقای نیک خواه

 ...وای نه

 ...وای خدااااااا

 آخه چرا؟

بی ادب ترین وبی فرهنگ ترین آدمایی بود که تاحاال تو       نیک خواه یکی ازهیز ترین و 

 ...عمرم دیده بودم

 نکنه بااین قضیه مشکلی دارید؟؟؟_
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  !!!باحرص توی چشماش نگاه کردم...مطم نم ازعمد اینکارو کرده بی سوادِ استاد نما 

 نه مشکلی نیست...میتونم برم؟؟؟_

 ...لبخند لج دربیاری روی لباش نشست

  !نیک خواه بی صبرانه منتظرتونن حتما...آقای_

 ...اخمام توی هم رفت وباحرص درآر ترین لانم گفتم

چه جالب که شدددما ازهمه حاالت آقای نیک خواه اطالع دارید...آخه من توی یه کتاب                _

خوندم وقتی شددخصددیت دوتا آدم به هم خیلی نزدیک باشدده اینجوری میشدده...به هرحال  

   مهم نیست

 ...بااجازه استاد

 !ی تکون دادم ودرحالی که کولمو روی شونم صا: میکردم ازکالس بیرون زدمسر

 !!!جیگرم حال اومد یکی باید به این نشون میداد از دماغ فیل نیوفتاده

 

 خانم معصومی؟؟؟_

 !!!ای بابا نمیذارن آدم پاشو از در کالس بذاره بیرون بعد صداش بزنن

 ...برگشتم عقب

 !!!اومد سراغ من بیا دوباره آقا کارش گیر کرد

 بله؟؟؟دوباره کاری پیش اومده آقای صدر؟؟؟_
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 ...انگار متوجه طعنه کالمم شد چون سرشو انداخت پایین وگفت

راسدددتش،درمورد یگانه...یه هفته س که دانشدددگاه نمیاد...اولش فکرکردم باشدددماس            _

 ...اماحتی امروزم که شمااومدین اون نیومده

 ...باتعجب نگاهش کردم

 !!!یدونستم یگانه یه هفته س که نیومدهمن حتی نم

 ...هوراد که قیافه بهت زدمو دید بااخم گفت

 نکنه شمام ازش بی خبرین؟؟؟_

 ...آره خوب_

 ...فکرکنم به خاطرحرفای منه که نیومده_

 ...باچشمای ریز شده نگاهش کردم

 چه حرفایی؟؟؟_

 ...حس کردم یکم هول شد اما سریع خودشو جمع وجور کردوگفت

 !!!چیزایی بین منو خودش بوده...بااجازه یه_

 ...اینو گفت وباعجله رفت

 ...هرکیم که دوروبر منه خوددرگیری داره

 !!!واال...اون ازآقای به ظاهر استاد اینم از خاطرخواه دوستمون

 !خدایا همشونو شفا بده
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 !بلکه منِ بدبختم یه آسایشی پیدا کنم

 

 ...بری از یگانه میگرفتمگوشیمو از توی کیفم درآوردم،باید یه خ

 !!!آکله

 ...اسمی که توی گوشیم سیوش کردمو میگم

 ...دکمه برقراری تماسو زدم

 ...یه بوق،دوتابوق،سه تا،چهارتا...هفت تا بوق خورد اماجواب نداد

 مگه میشه؟؟؟

 مگه داریم؟؟؟

 !!!یگانه گوشیشو جواب نده

 ...جلل خالق

گفته که نه گوشددیشددو جواب میده ونه  معلوم نیسددت این پسددره ی بی شددعور چی بهش  

 ...دانشگاه میاد

 ...روی نزدیک ترین نیمکت نشستم ودوباره ودوباره شمارشو گرفتم

 !!!اما هی ی به هی ی

 ...که یهو یه صدایی ازبیخ گوشم اومدبدجوری ازدست این هوراد حرصی بودم 

 !!!پخ_
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 ...یاابولفضل

 ...سه متر پریدم باال

 کدوم عوضی ای بود؟؟؟

 ...برگشتم عقب

 وای بازم شهرام؟؟؟

 این ازجون من چی میخواد؟؟؟

 اصال مگه من بااین شوخی دارم؟؟؟

 ...اخمامو توی هم کشیدم تا حساب کار دستش بیاد

 مگه من باتو شوخی دارم؟؟؟_

 این اَدا اَطوارا چیه در میاری؟؟؟

 ...بیا برو بخدا دفعه بعد

 ...ای بابا دختر تو چقدر بی جنبه ای_

یدم حالت خوب نیسدددت،داری بیخودی حرص میخوری...میخواسدددتم ازاین حال وهوا       د

 !!!دربیای

 ...آی حرصم گرفت

 ...آی حرصم گرفت

 !آخه به تو چه،ولم کن برو_
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 ...لبخند مهربونی زد وگفت

 !!!اصال من عاشق این الکی حرص خوردناتم_

 ...دهنم بازموند،چشمام مات شد

 این اآلن چی گفت؟؟؟

 الکی حرص خوردن منه؟؟؟گفت عاشق 

 وای این چه شوخی بی مزه ای بود؟؟؟

 !!!پسره ی بی نمک

 ...تااومدم خودمو جمع وجور کنم وچهارتا فاش آبدار نثارش کنم رفت

 !!!!هی میگم همه خوددرگیری دارن شما بگین نه 

 

 ...اصال من توی این دانشگاه امنیت جانی وروانی ندارم

 ...به سمت ماشینم رفتم سریع ازروی نیمکت بلند شدمو

شم درارو قفل کردم ونفس           سیده با شستم انگاربه یه پناهگاه امنی ر شین ن وقتی توی ما

 ...راحتی کشیدم

 !!!آخیش

 ...استارت زدم

 !!!وگاززززز
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 !وای خدا چرا ماشین نمیره جلو؟ش؟ش؟

 ...یه بار دیگه امتاان میکنم

 گاززززززز

 !!!هیییییییییییییع

 ماشینم خراب شده

  واستم درارو باز کنمخ

 اما باز نمیشد

 وای حتما درم خراب شده

 کشیدم گرفتم درو دستیگره باری چند یه 

 ...اما باز نمیشد

 وااااااای

 من اینجا گیر افتادم

 حاال انقدر این تو میمونم تا بمیرم

 بعد فسیل میشم

 چندین هزار سال بعدم

 !!!دانشمندا کشفم میکنن
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 نهههههه

 نمیخوام

 ...بود اشکم دربیاد که یهو یه جرقه توی ذهنم زد کم مونده

 فکرکنم درو خودم قفل کردم

 یه نگاه به قفال انداختم

 آره جدی جدی انگار خودم قفلش کردم

 مردد دستمو روی قفل مرکزی گذاشتم

 !!!که تق

 ...خدایا شکرت نجات پیدا کردم

 

 [01:09 21.08.16] ,�💙�عِشقِ اِستَخری�💙�

#part12 

 !!!ع باز کردمو پریدم پاییندرو سری

 ...اوسا کریم شکرت داشتم سکته میکردما

 اما ماشینم چشه؟؟؟

 یه نگاه انداختم بهش

 ...وای دوتا چرخای سمت چپش پن ر بود
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 ...ماشینو دور زدم وبه اون سمتشم نگاه کردم

 !!!ای خدا پن ره که

 آخه کدوم نا مسلمونی این کارو کرده؟؟؟

 !!!چرخ نه هر چهارتا بابا یه دونه چرخ دوتا

چشدددمامو توی کل ماوطه چرخوندم که نگاهم توی دوتا ظر: عسدددل نفرت انگیز گره  

 !!!خورد

 ازچشمای شیطونشو

 ابروهایی که مدام باال پایین مینداخت

 ...همه چیزو فهمیدم

 !!!کار خودِ خرشه

 ...استادِ تقلبی

 !!!!!!!!!!!!!!!آرشامِ راد

شمام آتیش بیرون میزدو   ستادم نبود تاحاال ده مرتبه اون موهای قهوه   ازچ مطم نم اگه ا

 ...ایشو ازریشه قطع میکردم

 ...اما منم روشای خودمو دارم

 !!!یه جوری تالفی کنم که نفهمی از کجا خوردی

 ...اینو همه دنیا میدونن که من چقدر روی فراری نازنینم حساسم
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 منتظرم باش

 !!!!!استااااااد راد

 ...زنگ زدم به ملیکا گوشیمو درآوردمو

 ...جونم شزو_

 سالم ملی،ماشینم پن ر شده میتونی بیای دنبالم؟؟؟_

 سالم،اوکی،کجایی؟_

 دانشگام_

 ...باشه اومدم_

 ...تماسو قطع کردم وبه جای خالی آرشام خیره شدم

 آخه استاد دانشگام انقدر سبک وجلف؟؟؟

 ...بی اره ماشین قشنگم که طعمه این اورانگوتان زشت شد

 ...یه ربعی همینجوری هی تو دلم به این آرشام فاش دادم تا باالخره ملیکا اومد

 ...سوار شدم وبالبخند نگاهش کردم

 ...سالم_

 چطوری؟؟؟

 سالم_ملیکا
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 خوبم توخوبی؟؟؟

 ماشینت چرا پن رشده؟

 خوب؟؟؟_

 نه اصال خوب نیستم

 !!!این استاد جدیده هرچهارتا چرخمو پن ر کرده

 ...گردشدوکامل چرخیدسمتمچشماش 

 آخه چرا مگه آزار داره؟؟؟_

 ...آره آزار داره بدجورم آزار داره_

 قضیه ی استخرو یگانه واسم گفت،سرهمونه که لج دارین باهم؟؟؟_

 ...جفت ابروهام پرید باال

 ...آره سر همونه_

 ولی توکی با یگانه حر: زدی؟؟؟

 ...دوهفته پیش_یکی_

 !!!آهان،خوب راه بیفت دیگه_

شامو دیدم که               شتیم میرفتیم آر سر راه که دا شن کرد  شو رو شین شو تکون دادو ما سر

 ...داشت سوار یه پورشه پانامرا میشد

 !بابا ب ه پولدار
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 !بابا مرفه بی درد

 !!!یعنی قشنگ تابلوئه به جز اینکه استاد دانشگاه باشه یه شغل دیگه هم داره

 ه؟ش؟ش؟وگرنه چطوری میتونست یه هم ین رخشیو بخر

 ...اما خیلی سادس ماشینش

 !!!خودم یه نقاشی خوشگل روش میکشم

 

 [22:08 22.08.16] ,�💙�عِشقِ اِستَخری�💙�
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*** 

شینمو پن ر کرد یک هفته ای میگذره...توی این یه هفته همه     شام ما ازاون روزی که آر

 !!!کالساشو کنسل کرده بودونمیومد دانشگاه

رهنگ راجع بهش پرسیدن گفت حال مادرش خوب نیست ودرگیر  ب ه ها که از استاد ف 

 ...اونه

 ...دلم به حال مادرش سوخت وحتی برای خوب شدن حالش دعا هم کردم

 ...نسوخت واسش دلم اما راجع به خودش،،،اصال 

 !!!بره به جهنم

 ...باصدای پری ازعالم هپروت اومدم بیرونو برگشتم سمتش
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 خونشون؟؟؟به نظرت امروز بریم دم _

 خونه کی؟؟؟_

ای بابا یگانه رو میگم دیگه...آخه دوهفته س دانشددگاه نیومده تلفنشددم جواب نمیده به _

 !!!کسیم زنگ نمیزنه شاید یه چیزیش شده خوب

 ...باحرفای پری قضیه آرشام به کل ازسرم پریدومنم نگرانش شدم

 !راست میگفت این قضیه بودار بود

 ...باترس بهش نگاه کردمو گفتم

 !باشه اصال بیا همین االن بریم منم حال کالس بعد ازظهرمو ندارم_

 ...سرشو تکون دادو ازسرجاش بلند شد

 !اوکی،بریم_

 

سیدیم دم          ساعت که توی ترافیک بودیم باالخره ر شدیمو بعد از یک  شین من  سوار ما

 ...خونشون

 ...چندباری زنگ درو زدم اما هی کس جواب نداد

 کجان؟؟؟ای بابا پس اینا 

 ...مردد زنگ طبقه خالش اینا رو زدم که صدای مردونه ای به گوش رسید

 بله؟؟؟_
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 ببخشید،،،بایگانه کار داشتم...نمیدونین کجاست؟؟؟_

 ...رفتن خونه ی عمم_

 ...منم دارم میرم اونجا اگه میخواین برین پیشش بامن بیاین

 ...نگاهی به پری انداختم که سرشو به نشونه تایید تکون داد

 !خیلی خوب،پس منودوستم پایین منتظرتونیم_

 ...باشه،اآلن میام_

دقیقه ای طول کشددید تاباالخره یه پسددر چشددم وابرو مشددکی وقدبلند که _یه ربع بیسددت

 ...همون پسرعمو وپسرخاله ی یگانه بود اومد دم در

منو پری هردو باهم بهش سددالم کردیم که جوابمونو دادوگفت که با ماشددینمون پشددت   

 ...رماشینش بریمس

ساعتی توی راه         شد ومام به دنبالش طبق معمول همه جا ترافیک بودودو شینش  سوار ما

 ...بودیم

 !!!دیگه فکرکنم ترافیکای اصفهان از تهرانم بیشتر شده باشه

شدم پس         سبتا بزرگ روبه روم خیره  سین منم ترمز کردم وبه خونه ن شین ح باتوقف ما

 !!!اینجاس این دوست احمق ما دوهفته س که

 ...باهم ازماشین پیاده شدیم

 ...حسین اومد نزدیکمونو گفت
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 برم صداش بزنم یا میاین داخل؟؟؟_

 ...قبل ازمن پری پیش دستی کرد وگفت

 ...نه لطف کنید صداش بزنین_

 ...سرشو تکون داد وبه سمت خونه رفت

 

که                بل از این باز ازدر خونه اومد بیرون وق بانیش  نه  گا عد ی قه ب س  مابتونیم عک  چنددقی

 ...العملی نشون بدیم پرید بغلمونو آن نان فشارمون داد که یه لاظه اکسیژن رفت

 !!!وااااای...چقدردلم براتون تنگ شده بود کثافتااا_یگانه

 ...منم ماکم فشارش دادم واقعا دلم تنگ شده بود براش

 ...یه ذره که گذشت یهو یه جرقه توی ذهنم زد

 ؟؟این چند وقت کجا بوده؟

 ...باحرص از بغلش بیرون اومدم وزل زدم توی چشماش

کدوم گوری بودی که نه زنگ میزدی نه جواب تلفنمونو میدادی؟؟؟باخودت نگفتی ما         _

 نگران میشیم؟؟؟

 ...لبخند خجولی زد وگفت

 ...نمیخواستم بیام دانشگاه وباکسی حر: بزنم چون تکلیفم باخودم روشن نبود_

 چرا؟؟؟چه تکلیفی؟؟؟_پری
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ستم چه جوابی باید بهش        _ ستگاری کرد ومنم نمیدون ستش هوراد ازم خوا ستش...را را

 !!!بدم یا اصال چه حسی بهش دارم

این چند وقته خونه مامان بزرگم بودم تازه امروز اومدم خونه ی عمم میخواسدددتم دیگه          

 ...ازاین پیله بیرون بیام

 ...مادوتا اصال دهنامون باز مونده بود

 دوستش داره میدونستم هوراد

 !!!اما نه اینکه بخواد ازش خواستگاری کنه اونم به این زودی

 ...یه لاظه یه خوشاالی عجیبی ازنوک پام تا فرق سرمو گرفت

 وااااای

 !!!باالخره این یگانه خنگم سروسامون گرفت

 پس قضیه ش دقیقا همونه

 !!!اگر با من نبودش هیچ میلی چرا جام مرا بشکست لیلی بود

 

  یگانه ازعالقش اون شب

  به هوراد گفت

 ازاینکه فکر میکرده

 هوراد منو دوست داره و 
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 بعد فکرکرده

  که اون یکی از همکالسی 

  هامون رو دوست داره

 وبرای بار دوم دلش شکسته

  ازاین گفت 

 که وقتی هوراد بهش ابراز عالقه کرده

 ....چقدر خوشاال شده و 

خره بیاد دانشدددگاه از همون موقعی که توی کالس     امروز قراره یگانه بعد ازدوهفته باال     

 ...نشستم هوراد مثل هروز این چند وقت خیره به در کالس بود

 !!!بی اره چقدر چشم انتظار دوست خنگ من بود

  تقریبا همه ی صندلی هاپر شده بود

 ...که یگانه هم اومد

 خیره صورتش بودم

 من که یگانه چشددمای توی زد زل وآن نان که یهو دیدم هوراد از سددرجاش بلند شددد   

 !!!!!!!!!!!!رفت ضعف دلم یگانه جای

  حتی وقتی استادم اومد

 !هوراد دست بردار نبود اما یگانه یکم حیا کرد واومد کنار من نشست
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هوراد بی اره اصددال خشددکش زده بود وبدون اینکه بشددینه یا حتی وسددایلشددو جمع کنه با 

 !!!قدمایی سست از کالس بیرون رفت

 

 تاآخر کالس همه یه جور بدی

 ...به یگانه نگاه میکردن 

 مخصوصا دخترا که اکثرا

 !!!چشمشون دنبال هوراد بود 

 با خسته نباشید استاد یگانه

 !!!زود تر از همه بلند شد،وسایل هورادو برداشت واز کالس بیرون رفت 

  شونه ای باال انداختم

 وبیخیال ازکالس بیرون زدم

 استاد رادو دیدمکه توی راهرو  

 ...داشت باعجله به سمت دفتر استادا میرفت 

 یه لبخند خبیی روی لبام نشست

  ودرست موقعی که داشت 

  از جلوی من رد میشد

  یکم پامو جلو کشیدم
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  اونم که سرعتش باال بود

 !!!با پوز خورد زمین

 راهرو هم که شلوغ بود همه

  دانشجوها ریختن دورش 

 لو نباشهمنم واسه اینکه تاب

  کارم عمدی بوده 

  سریع رفتم باالی سرشو

  درحالی که سعی میکردم

 ...جلوی خندمو بگیرم گفتم

 وای خدا مرگم بده استاد حالتون خوبه؟؟؟_

 ...باحرص از سرجاش بلند شدوباصدای آرومی گفت

 !!!دادم میفهمی حال خوب چیه 9/75وقتی نمرتو _

 

 ...نم وبالان پر از عشوه ای گفتمسعی کردم تاحد امکان قیافمو مظلوم ک

 ...استاد من که از عمد اینکارو نکردم باور کنید حواسم نبود_

 یکم با چشمای گرد شده
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 نگاهم کرد 

 ...که یه لبخند ملیح روی لبم نشوندم وگفتم 

 ...به هر حال شرمنده_

 ...مات ومَنگ مثل مسخ شده ها گفت

 !!!فدای سرت_

 مستقیم توی چشماش زل زدم

 ...وباهمون لان گفتم 

 ...پس بااجازه استاد_

 ...نیشش بازشد

 !!!به سالمت خانمِ شهرزاد_

  لبامو توی دهنم جمع کرده بودم تانخندم

 خداوکیلی اینم شد استاد؟؟؟

 انقدر شُل و وِل؟؟؟

  باقدمای تند ازش دور شدم

  وتا رسیدم به یه جای نسبتا خلوت

 ...باصدای بلند شروع کردم به خندیدندیگه نتونستم خودمو کنترل کنمو 
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 !!!یعنی اون خانمِ شهرزاد گفتنش منو کشته بودا

 ...این به جای استاد دانشگاه باید دلقک میشد

 ...همینجوری داشتم میخندیدم که یهو یه صدایی رو از کنار گوشم شنیدم

 به چی میخندی خانمِ شهرزاد؟؟؟_

 ...با بهت برگشتم سمت صدا

 !!!هیییییییع

 این کجا بود؟؟؟

 !!!ازاین به بعد باید بهش بگم آرشام جنه

 ...سریع خودمو جمع وجور کردمو گفتم

 !!!...به...به یه جکبه_

 ...یه تای ابروشو انداخت باال

 جدی؟؟؟_

 ...یهو نمیدونم چی شد از دهنم پرید

 !!!جون تو_

 ...سریع بادوتا دست جلوی دهنمو گرفتم

 ...وای گند زدم
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 ...زد توی چشمامو گفت با لبخند زل

 !!!کالس ساعت ششو یادت نره_

 اینو گفت و باقدمای ماکم ازم دور شد

 ...یه ذره فکر کردم

 ساعت شش که باخودش کالس دارم

 یعنی میخواد جلوی همه مسخرم کنه؟؟؟ 

 خوب به جهنم

 !!!منم که از زبون کم نمیارم

 

 ...زیر لب بیخیالی گفتم و وارد ماوطه بیرون شدم

 ...اولین نیمکت نشستم روی

 !!!گوشیمو از توی کیفم در آوردم باید ببینم یگانه کجاست

شددمارشددو گرفتم وداشددت بوق میخورد که یهو یه صدددای جیغ شددنیدم وپشددتش صدددای  

 !!!داد

 !!!برگشتم سمت صدا که بادیدن صانه روبه روم چشمام چهارتا شد

 !!!این که ملیکا بود

 ...م افتادانقدر شوکه شدم که گوشی از دست
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 اما اون اینجا چیکار میکنه؟؟؟

 باعجله از سرجام بلند شدم این دخترعموی خنگ من دوباره چیکار کرده؟؟؟

 ...سریع رفتم سمتش

 باهر قدمی که نزدیک میشدم

 ...صدای اونام بلند تر میشد 

 ...جمعیت زیادی دورشون جمع شده بود

 میزنی؟؟؟پسره ی بی شعورخجالت بکش چرا تهمت _ملیکا

 ...پسره با غرور خیره شد به ملیکا وگفت

 !!!مگه غیر اینیه که من میگم...چندنفر دیگم دیدنت که با استاد نیایش بودی_

شه جلوی دهن ملیکارو          شیده ب سط ک ست و اخمام توی هم رفت وقبل از اینکه پای حرا

 ...گرفتم وکشیدمش سمت همون نیمکتی که نشسته بودم

 !!!شدنجمعیت کم کم متفرق 

 ...پسرم بعد از اینکه یه نگاه برزخی به ملیکا انداخت رفت

 ...زل زدم توی چشمای ملیکا که دیدم کبود شده

 وا

 این چرا این شکلی شده؟؟؟

 !!!حتما خیلی حرص خورده
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  یکم گیج ومنگ بهش نگاه کردم

 ...داشت با چشماش به دستم که روی دهنش بود اشاره میکرد

 !!!د بی ارهوای خدا داشت خفه میش

 ...سریع دستمو برداشتم

 ...یکم که نفس نفس زد رنگش به حالت عادی برگشت وعصبی زل زد توی چشمام

 ...لبخند دندون نمایی بهش زدم وگفتم

 ...شرمنده_

 ...باعصبانیت گفت

سه خاطر تو عصبی نیستم بخاطر این پسره ی احمقه دیدی چجوری جلوی همه بهم      _ وا

 ...تهمت زد

 بود؟استاد نیایش دیگه کیه؟؟؟قضیش چی _

 ...تااومد لب باز کنه و حر: بزنه یکی گفت

 ...منم_

 ...برگشتم سمت صدا که چشمم به یه پسر قد بلند وخوش قیافه افتاد

 

صدای        شون بدم  شکوک انداختم بهش وقبل از اینکه من بتونم عکس العملی ن یه نگاه م

 ...ملیکا بلند شد
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 !!!وسط بینداز هروقت گفتن خاک انداز خودتو_

 ...اینو که گفت پسره زد زیر خنده وگفت

 جوجوی من چرا انقدر عصبانیه؟؟؟_

 !!!دهنم باز موند

 جوجوی من؟؟؟

 ...شروین بیابرو اعصابمو خورد نکن_ملیکا

 شروین؟؟؟

 مگه استادش نیست؟؟؟

 ...مثل منگوال به این دوتا خیر بودم که

زدن...قول میدم این مس له رو رسمیش کنم    متاسفم که بخاطر من بهت تهمت  _شروین 

 !!!وقتی زنم شدی دیگه کسی جرات چپ نگاه کردن بهتو نداره

 !!!دیگه واقعا چشمام شد اندازه نلعبکی

 اینجا چه خبره؟؟؟

 ...ملیکا باحرص از سرجاش بلند شدوگفت

 !!!دست از سرم بردار...چرا نمیفهمی نمیخوامت_

 ...رفتقبل از اینکه شروین جوابشو بده 
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منم هم نان داشدددتم باچشدددمای گرد شدددده نگاهشدددون میکردم که نیایش نشدددسدددت   

 !!!کنارم...البته بافاصله

 من دوستش دارم...چراانقدر ازم بیزاره؟؟؟_

 ...یکم خودمو جمع وجور کردمو گفتم

 چندوقته؟؟؟_

 چی چند وقته؟؟؟_

 که استادش شدی؟؟؟_

 !دوهفته س_

 توی دوهفته عاشقش شدی؟؟؟_

ستاد این دانشگاه شدم اونم باهزار          نه از _ قبل دوسش داشتم اصال به عشق اون اومدم ا

 !تا بدختی

 قبال کجا دیده بودیش؟؟؟_

 !همسایمون بودن_

خوب انقدر بهش پیله نکن...سعی کن دلشو به دست بیاری هیچ دختری از پسرایی که     _

  !!!احساسشونو تامیل میکنن خوشش نمیاد

 ...باغم ازسرجاش بلند

 ...نون از راهنماییت...فعالمم_
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سمت          شدمو انداختم توی کیفم به  شی آش والش  سرمو تکون دادم و بعد از اینکه گو

 !!!!!کالس آرشام جنه رفتم

 

سته از            شد،خ صندلی خالی پیدامی شلوغ بود وفقط توی ردیفای اول چندتا  سبتا  کالس ن

 ...اتفاقات جورواجور امروز روی نزدیک ترین صندلی نشستم

 ...قول مامانم توی دلم انگار رخت میشستنبه 

 ...آخه اگه ضایعم کنه که نمیتونم درست جوابشو بدم

 !!!ناسالمتی استادم بودا

 !!!کاش زود تر این کالس لعنتی تموم بشه

 ...خیاالت مختلف مدام وپشت سر هم به ذهنم هجوم می آوردن و دلم بیشتر شور میزد

 ...تظارم نیستیه حسی بهم میگفت چیز خوبی در ان

 !!!امواج منفی باسرعت به سمتم میومدن وته دلم خالی تر میشد

باورود آرشدددام همه حسدددای بد باهم بهم هجوم آوردن ونگاه پر از نفرتش مهری شدددد 

 !!!برتایید تمام اون حسا

سریع رنگ نگاهشو حتی اگه باحالت ساختگیم بود تغییر دادو به حالت تعجب بهم نگاه     

 ...کرد

ا چیکار میکنی؟؟؟بااون آبرو ریزی که دیشدددب راه اندختی چطور روت شدددد        تواینج _

 بیای؟؟؟
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 ...بادهن باز وچشمای گرد شده بهش نگاه کردم

 دیشب؟؟؟

 آبرو ریزی؟؟؟

 من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ...قبل از اینکه بتونم جوابی بهش بدم ادامه داد

 !!!یه جوری نگاه نکن که انگار هی ی یادت نمیاد_

 ...ده منو دید گفتوقتی نگاه مات ش

 !!!...باشه خودم یادت میندازمال اله اال ا_

 یادت نیومد؟؟؟

 !!!واقعا که بی حیایی

 !!!آدرس خونمو اصال از کجا پیدا کرده بودی خداعالمه

 ...چشمام مات موند

 ...آب دهنم خشک شد

 ...نفسم برید

 ...سنگینی نگاهای تاقیر آمیز لهم کرد

 نگاهوهمه اینا جمع شد توی یه 
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 یه نگاه مثل یخ

 بی هیچ حسی

 !!!که تیر شدو فرو رفت توی دوتا ظر: عسل بی رحم

 طال که پاکه چه منتش به خاکه؟؟؟

 ...صدامو صا: کردمو بالان سستی که سعی داشت قاطع به نظر بیاد گفتم

سفم که به      _ سازندشه...براتون متا همه ی حرفاتون یه مشت اراجیفه که ذهن معیوبتون 

 !!!لجبازی ب گانه آبروی یه آدم بی گناه رو میریزینخاطر یه 

 ...دیدم که نگاهش ناراحت شد

 دیدم پشیمونی رو

 !!!دیدم

 وشاید یکم

 ...فقط یکم آروم گرفتم از این دیدن

 ...اما نه اونقدری که بازم توی این کالس بمونم

 ...بلند شدم کیفمو برداشتم وبی هیچ حرفی از در بیرون رفتم

 !!!وقت فکر نمیکردم انقدر از کسی متنفر بشم...اماشدم یه روزی هیچ

 !!!نه ساختگی وبرای لج ولج بازی واقعا ازش متنفر شدم
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 ...باحرص روی نزدیک ترین نیمکت نشستم

 درسته که ازهم متنفریم

 اما ریختن آبرو؟؟؟ 

 !!!واقعا نامردیه

دا  ردن عصددبانیتم پییه ذره به این طر: واون طر: نگاه کردم بلکه چیزی برای خالی ک

 ...کنم

 ...اما نبود که نبود

 !!!اجباراً مثل همیشه ناخونامو خوردم و دروغ نگم یکم آروم شدم،اما فقط یکم

 ...ازدور یه دخترو دیدم که روی نیمکت نشسته بود وداشت ناخوناشو میخورد

نگیرینش(حتمااین   ای بمیرن این مردا که همش مایه حرص وعذابنششش)عصدددبانیه به دل          

 ...دخترم یه پسری حرص داده دیگه

 !!!یکم همینجوری زل زل نگاهش کردم که سرشو بلند کرد

 اِاِاِ

 !!!اینکه یگانس

 ...چشماش به من نبود ولی رد اشکو توی صورتش میشد دید

 ...سریع از سرجام بلند شدم وبه سمتش رفتم

 ...حتی وقتی نشستم کنارشم بهم نگاه نکرد



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

50 

 

 چته؟؟؟ یگانه_

 ...سرشو بلند کرد ویکم نگاهم کرد بعد آروم بادستش یه نقطه رو نشون داد

 ...به جایی که اشاره میکرد خیره شدم

 خیلی دور تر ازما هوراد خیره داشت به یگانه نگاه میکرد اما انگار حالت طبیعی نداشت

 !!!چون سفیدی چشماش به سرخی خون میزد

 ...یا عصبانیِ عصبانی بودانگار از چیزی ناراحتِ ناراحت 

 ...خیره هوراد بودم که صدای یگانه رو خیلی آروم از کنارم شنیدم

 !!!منو زد شهرزاد_

 ...بادهن باز وبهت زده برگشتم سمتش

 چرا زدت؟؟؟مگه چاله میدونه؟؟؟_

 ...سرشو بیشتد انداخت پایین

 !!!ازروی شوخی بهش گفتم میخوام باکس دیگه ای ازدواج کنم_

 !!!ن جدی گرفت بدجورم جدی گرفت اونقدری که بهم سیلی زداما او

 ...بغلش کردم وبالان مهربونی گفتم

 !!!غمت نباشه باهم آدمش میکنیم که دیگه دستشو روی خنگولک من بلند نکنه_

 ...بی جون خندید
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 !!!گمشو خنگ خودتی_

 ...ایندفعه هردو باهم خندیدیم که یه لبخند ماو رو لبای هوراد نشست

 !!!عاشقا چقدر دیوونن 

 

 !!!وای خدا چقدر گرمه

 آخه تو زمستون چه معنی میده هوا انقدر گرم باشه؟؟؟

 ...باحرص برای بار دهم از مغازه دار پرسیدم

 !!!آقا این عکس من آماده نشد؟؟؟مردم ازگرما_

 ...بدون اینکه سرشو ازروی پرینتر بلند کنه گفت

این پالتوی پشددمو نمیپوشددیدین حاال انقدر گرمتون   خیر آماده نشددد خانم...شددمام اگه _

 !!!نمیشد

 !!!شما کارتو بکن کاری به گرم بودن پالتوی من نداشته باش_

اخماش توی هم رفت وبی هیچ حر: دیگه ای به کارش ادامه داد تقریبا یک سددداعتی          

 ...گذشته بود که باالخره سرشو بلند کرد وعرق روی پیشونیشو پاک کرد

 ...ر: میزو نگاه کردم وگفتمباذوق اون ط

 آماده شد؟؟؟_

 ...نیم نگاه خسته ای بهم انداخت
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 !!!!90در80بله آماده شد دقیقا همون اندازه ای که میخواستین..._

 ...عکس لوله شده رو از دستش گرفتم وخوشاال ازش تشکر کردم

 ...سرشو تکون دادوگفت

 !قابل شما رونداره_

 خواهش میکنم چقدر میشه؟؟؟_

 ...ارپولیو که گفته بود بهش دادم واز مغازه خارج شدممقد

 ...چه عکسی شد این عکس

 !!!!به به به

  یه نگاهی به ساعتم انداختم

 ساعت دیگه 7بود دقیقا  6

 !!!باید کارمو انجام میدادم 

 ...باگوشی یه زنگ به یگانه زدم

 ...الو شزو_

 سالم عکسا آماده شد؟؟؟_

  آره همش آمادس فقط شَر_

 !!!نشه یهو آخه استاده دانشگاس یارو
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  نه با نگهبانه هماهنگ کردم_

 !کلیم پول بهش دادم

 ...ولی من میترسم_

 !!!اَه یگانه ضد حال نزن دیگه_

  خیلی خوب زیرشم_

 ...همون متنیو که گفتی نوشتم

 لباس مردونه بپوش1اوکی،پس ساعت _

 !!!بیا دم در دانشگاه 

 ...پوفی کشیدوبا لان مظطربی گفت

 خیلی خوب_

 ...پس فعال

 ...فعال_

 نیشم باز شد

 !!!چه شبی بشه امشب

 !!!چه صبای بشه فردا
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 ...آب دهنمو قورت دادم وبرگشتم سمت یگانه

 بریم؟؟؟_

 !!!اونم حالش دست کمی از من نداشت ورنگش شده بود مثل گچ

 ...سرشو تکون داد

 ...آره بریم_

 ...دانشگاه شدیم جورابارو کشیدیم روی سرمون ووارد ماوطه

 این نگهبانه چه آدمیه خداوکیلی

 !!!هزار تومن ساکت شد500با 

 ...آروم آروم وپاورچین پاورچین به سمت دانشکده حقوق رفتیم

 ...نگاهی به یگانه انداختم وآروم گفتم

 !چسبارو بزن_

سددرشددو تکون دادوبادسددتای لرزون چسددبا روزد روی دیوار ومنم دونه دونه عکسددارو     

 !!!چسبوندم وبزرگترین عکسم زدیم روی بُرد

 ...آخیش

یه             باشدددنیدن  دوباره مثل همون اومدنمون آروم وپاورچین خواسدددتیم بریم بیرون که 

 !!!صدایی میخکوب شدیم

 ...وای خدا بدبخت شدیم
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 شماها اینجا چیکار میکنین؟؟؟_

 ...برگشتم عقب

  دوتا مرد بودن

  هیچ کدومو نمیشناختم

  یدنشونم معمولی بودوطرز لباس پوش

 !!!معلوم نبود دقیقا چیکارن

 !!!زمزمه وار به یگانه گفتم زود باش فرار کن بریم

 ...مات وبهت زده برگشت سمتم

 دیوونه شدی؟؟؟_

 !!!سرموبه نشونه تایید تکون دادم،دستشو گرفتم والفرااااااار

 ...صدای داد اون دونفرو از پشتمون میشنیدیم که مدام میگفتن

 !سیدشوایسیدوای_

 ...اما بی توجه بهشون باتمام توانمون میدویدیم

 !!!!ازدر دانشگاه که بیرون زدیم سریع سوار ماشین یگانه شدیم وگاززززززز

 ...توی آینه نگاه کردم خدارو شکر دنبالمون نمیومدن
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 ...برگشتم سمت یگانه

 ...هم ین چسبیده بود به فرمون ودعا میخوند که پکیدم از خنده

 ...بدون اینکه برگرده سمتم گفت

 !!!درد،کوفت،کثافت هرچی میکشم ازدست توئه_

 ...میون خندم بریده بریده گفتم

 !!!حاال...حرص...نخور_

 ...دیگه جوابمو نداد وتخته گاز تادم خونه ما رانندگی کرد

 ...دم درزد روی ترمز

 !!!گمشو پایین_

 ...ماکم لپشو ماچ کردم وپیاده شدم

 !خوشگلمبای _

 ...باحرص دست کشید روی لپش

 !!!چندش_

 ...خنده دیگه ای سر دادم که پاشو گذاشت رو گازو رفت

 !!!وای خدا چقدر امشب خوش گذشت
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 ...صبح زودتر از همیشه بیداروباانرژی آماده شدم

 !!!آرشام جنه

 !!!امروز وقتی چشمت به اون عکسا بیوفته قیافت دیدنیه

 !!!ش به سوی دانشگاهازخونه بیرون زدم و پی

 ...بیست دقیقه ای توی راه بودم

وقتی رسدددیدم سدددعی کردم نیشدددمو ببندم وعادی برخورد کنم که تاحدودی هم موفق         

 ...بودم

 ...وارد دانشکدمون که شدم جوری که مثال تعجب کردم به عکسا خیره شدم

 !!!چند نفری درحال کندشون بودن اما بیشتر از این حرفا بود

  ال آرشام گشتمباچشم دنب

  یه گوشه ایستاده بود 

  چندنفرم دورش بودن

 داشت باعصبانیت یه چیزی میگفت

 ودستاشو تکون میداد 

 ...وبقیم سرشون پایین بود 
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یه نیم ه لبخند خبیی نشست روی لبم که ازشانس بدم همون موقع نگاهش به من افتاد     

به سددمت کالس اسددتاد   ومات شددد بالبخند سددری به نشددونه سددالم براش تکون دادم و  

   فرهنگ

 ...رفتم

 !!!ازچشماش خون میبارید

 !ولی حقشه

 

 ...سر کالس استاد فرهنگ همش یاد چشمای سرخ شده آرشام میفتادم ونیشم باز میشد

 !!!چقدر حرص خورد وبه موازاتش چقدر دل من خنک شد

 !!!وای اون لاظه که خیره شد بهما بگو

 ...اژدها ی دوسر پیشش کم می آورد

 ...باسیخونکی که یگانه به پهلوم زد پریدم باال و برگشتم سمتش

 چته تو؟؟؟مگه درد داری؟؟؟_

 !!!هی چشماشو لوچ میکرد و اَدا اَطوار درمیاورد

 ...به خدا این خل شد رفت

 آخه سر کالس جای این کاراس؟؟؟

 چی میگی تو؟؟؟دیوونه شدی؟؟؟_
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 ...آروم دم گوشم گفت

 !!!نگاه کن نفهمخاک توسرت در کالسو _

 ...برگشتم اون سمتیو که میگفت نگاه کردم

 !یاامامزاده بیژن

 !یا اکثر پیامبرا

 ...اینکه آرشامه

 امااون سراین کالس چیکارداره؟؟؟

 نکنه فرهنگ مرد این اومد بجاش؟؟؟

 ...ولی نه فرهنگ که همونجا کنارش وایستاده

 پس این بوزینه اینجا چیکارداره؟؟؟

شام  ص _آر ست   خانم مع ستون نی شریف بیارید بیرون    .ومی مثل اینکه حوا ..دارم میگم ت

 !!!کارتون دارم

 ...چشمام گردشدوباتردید گفتم

 بامن کاردارید استاد؟؟؟_

 ...سرشوبه نشونه تایید تکون داد

 ...نمیخوام بیشتراز این وقت آقای فرهنگو بگیرم تشریف بیارید_

 ...راه افتادم ازسرجام بلند شدم و مثل بدبختا پشت سرش



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

60 

 

 ...یکم که از کالس دور شدیم برگشت سمتمو باعصبانیت گفت

 به چه حقی اینکارو کردی؟؟؟_

 !!!ولاظه ای که آرشام عصبانی میشود

 ....چشمام گرد شد

 یعنی فهمید عکسا کار من بوده؟؟؟

 ...خوب فهمیده باشه

 !!!دیوار حاشا بسیار زیادبلند تشریف داره

 ...دادم وگفتم آب دهنمو به زور قورت

 چه کاری استاد؟؟؟_

 ...با شک خیره شد بهم

 یعنی اون عکسا کار تو نبوده؟؟؟_آرشام

 ...خودمو بهت زده نشون دادم وگفتم

 همین عکسا که امروز رو درو دیوار بودو میگین؟؟؟_

 ...سرشو به نشونه آره تکون داد

 ...منم مثال ناراحت شدم

 ...اخمامو کشیدم توی هم وگفتم 
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من آبروی کسدددی رو نمیریزم اون تخصدددص بعضدددیای دیگس...اون عکسدددام کار من  _

 !!!نبوده

 

 ...بااخم زل زد توی چشمام

  منم آبروی کسی رو نمیریزم_

 ...مگر اینکه حقش باشه

  بااین حرفش اخمای منم

 ...توی هم رفت و واقعادلم گرفت

 حق من بود که آبروم ریخته شه؟؟؟

 ؟چرا مردا همیشه زور میگن؟؟

 !!!حاال همه ی مردام که نه

 ...مثال بابای من به این خوبی

 ...اما این آرشام

 !!!واقعا ازش بیزارم

 بانفرت زل زدم توی چشماش،

 ...اونم نگاهش به من بود

 ...اما حس توی چشماش
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 ...خیلی با حس من فرق داشت

 ...یه چیزی مثل

 ...گرما،مابت و

 مهم نیست

 !!!مهم حس منه که فقط وفقط نفرته

 ...سرموانداختم پایین وآروم گفتم

 میتونم برم؟؟؟_

 !آره برو_

 سرمو تکون دادم و

 ...بعداز گفتن یه بااجازه ازش دور شدم

 

 دیگه حوصله ی کالس

  فرهنگو نداشتم 

  واسه همین به یگانه

  پی ام دادم

 که وسایلمو بیاره بیرون
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 ...وارد ماوطه بیرون شدم وروی نیمکت نشستم 

 بیشتر نگذشته بودچنددقیقه 

 ...که یه صدایی از کنار گوشم اومد 

 سالم خوبی؟؟؟_

 برگشتم سمت صدا

 !!!اِاِاِ اینکه شهرامه

  او: اصال یادم رفته بودیه هم ین کسیم

 ...توی این دنیا هست

  بی حوصله سرمو تکون دادم

 !که مثال یعنی سالم

 ...بافاصله نشست کنارم وگفت

 حالت خوبه؟؟؟_

 ...مهربون بودلانش زیادی 

 !یه جورایی به دلم نشست

 ...آره خوبم_

 ...مردونه خندیدوگفت
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 ...مرسی منم خوبم_

 ...یه لبخند ریزم روی لب من نشست

 !تو که کال معلومه خوبی_

 شهرزاد یه چیزی بهت بگم؟؟؟_

 !خانم معصومی_

 بله،خانم معصومی یه چیزی بگم؟؟؟_

 !بگو_

 !!!طفره نمیرم،دوستت دارم_

 ...گرد شد وبهت زده برگشتم سمتشچشمام 

 !توی صورتش دنبال ردی از شوخی میگشتم اما نبود

 !میدونم توحسی بهم نداری اما اگه نمیگفتمم حسرتش به دلم میموند_

 ...اینو گفت ورفت

 !!!به همین سادگی

 

 ...چنددقیقه خیره راهی شدم که رفته بود

 منو دوست داشت؟؟؟
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 !اصال دوست داشتن چه شکلیه؟

 چرامن تاحاال به این موضوع فکر نکرده بودم؟؟؟

 !!!دوست داشتن

 ...چه واژه ی غریبی

 ...با حالت منگی از روی صندلی بلند شدم

 !دوست داشتن

 !دوست داشتن

 !دوست داشتن

 !شهرام نگا منو به چه فکرایی انداختی

 پایین سرمو انداختم 

 اگه من بخوام عاشق بشم

 عاشق کی میشم؟؟؟

 ...ودم که خوردم به یه جاتواین فکرب

 این دیگه چی بود؟؟؟

 ...سرموبلند کردم وچشمام توی دوتا ظر: عسل گره خورد

 !اینبار خیلی هم نفرت انگیز نبود
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 ...آروم خودمو کشیدم عقب

 !شرمنده استاد_

 ...اومدم برم که

 !عیبی نداره_

 ...سرمو تکون دادم وازش دور شدم

 

 ...معلومه که عیبی نداره

 !!!نگار واسه این بد شدحاال ا

 ...یه هلویی مثل من رفته توی بغلش

 !!!بدون از خداشم بوده

 ...ایناروبیخیال

 این یگانه کدوم گوریه؟؟؟

 !!!حتما دوباره پیش هوراده

 !!!انگار نه انگار میخواست تالفی کنه کارشو

 !این عاشقا رسما دیوونن

 ...سوار ماشینم شدم وشماره ی یگانه رو گرفتم



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

67 

 

 ...بعداز چندتا بوق جواب داد

 !بله شزو_

 کجایی تو؟؟؟_

 !تودانشگام_

 خوب چرا نمیای؟؟؟_

 !آخه اینجا دارم واسه اردوی مشهد ثبت نام میکنم اسم تورم نوشتم_

 !فکرکنم بتونم بیام منم بنویس_

 !نوشته بودمت...دم در باش تا بیام_

 ...باشه پس منتظرم_

 ...ومد وسوار شدچنددقیقه بعد یگانه بانیش باز ا

 چطور مطوری خوشگله؟؟؟_یگانه

 ...لبخندی زدم وگفتم

 !بد وخوب قاطی_

 ...اوه اوه فاز فلسفی برندار مغزم نمیکشه_

 ...ماشینو روشن کردم وراه افتادیم

 !تو هیچ وقت مغزت نمیکشه خنگولم_
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 !خنده ای سردادو تاخود خونشون کل کل کردیم ودیوونه بازی در آوردیم

 !!!ه که دوستام هستن وحالمو خوب میکننچقدر خوب

 

  دم در خونه ی

 ...یگانه اینا ماشینو نگه داشتم

 ...خوب بپر پایین دیگه خنگولم_

 ...بلند خندیدوگفت

 بمیری توام که این_

 !افتاده تو دهنت 

  یه لبخند آروم روی

 !!!لبم نشست واقعا خنگ بودا

 !خوب حقیقته گلم_

 !حاالم گمشو

 که مچاومد پیاده شه 

 ...دستشو گرفتم برگشت سمتم 

 هان؟؟؟چته؟؟؟_
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 کولمو بده خنگولم_

  دوباره زد زیر خنده و

 ...کولمو انداخت روی صندلی

 باال نمیای شلغمم؟؟؟_یگانه

 نه نمیام خدافظ_

 سرشو تکون دادو

  بعد از گفتن یه 

 ...خدافظ ازم دور شد

 ماشینو روشن کردم و

 ...پیش به سوی خونه

 ...بود این عادتمون

 !!!از ب گی همیشه همو با این اسما صدا میزدیم

 

 !!!بابا خواهش میکنم_

 ...اخماش غلیظ تر از قبل شد وگفت

 !همین که گفتم_
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 بابا...جای بدی نیست که_

 !!!مشهده،حرم امام رضا 

 ...نمیخوام بری_بابا

 ...کنارش روی مبل نشستم وگفتم

 آخه چرا مگه شما به من اعتماد ندارید؟؟؟_

 ...دارمشدارمشاما_

 بابایی تروخدا به_

 !!!تک فرزندتون نه نگید 

 ...باید فکر کنم_

  بابا تا یه ساعت دیگه_

 همه راه میوفتن اونوقت شماهنوز میخواین فکر کنید؟؟؟

 ...سرشو باحرص تکون داد

  خیلی خوب برو ولی_

 !!!حواست جمع باشه ها

 ...یدمب.و.سذوق زده لپشو 

 !تممرسی بابایی عاشق_
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 ...لبخند کمرنگی زدوگفت

 !برو دیگه تا نظرم عوض نشده_

 بااین حرفش سریع از 

 سرجام بلند شدم و 

 ...خودمو با دو به اتاقم رسوندم 

 یه ساک کوچولو هم برداشتم و

 پیش به سوی

 !اردوی دانشگاهیِ مشهد

 !!!یوهووووووووووو

 ...باحرص برگشتم سمت یگانه

 پس چرا نمیاد این؟؟؟_

 ...شونه باال انداخت وگفت بیخیال

 ...من چمیدونم_

 ...اخمام بیشتر از قبل رفت توی هم

 آخه آدم انقدر بی شعور؟؟؟

 انقدر وقت نشناس؟؟؟
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 !!!دوساعته که همه منتظر تشریف فرمایی آرشامِ نفهمن

 !خسته از این همه سرپا ایستادن نشستم روی جدول کنار خیابون

توام بیا بشدددین که دیدم بهت زده به یه جا خیره         برگشدددتم سدددمت یگانه که بهش بگم     

 !!!شده

رد نگاهشددو دنبال کردم ورسددیدم به هورادی که دسددت در دسددت یه دختر به سددمتمون  

 !میومد

 ای خدا این آدمه؟؟؟

 !!!بی اره دوست عاشق من

ماکم بامشت زدم به پای یگانه تا به خودش بیاد وبتمرگه کنار من،که انگار کار ساز بود 

 !!!از حالت بهت زده بیرون اومدو نشست وسریع

 ...هورادم با لبخند نزدیکمون شد

 سالم خانوما خوبین؟؟؟_

 ...هردو آروم بهش سالم کردیم

 ...دختره هم خیلی معمولی بهمون سالم کردو خودشو ثریا معرفی کرد

 !!!نه بیشتر نه کمتر

 !!!اصال نگفتن نسبتشون باهم چیه کثافتا

 ...رگشتم سمت هورادمنم که فضول سریع ب
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 آقای صدر؟؟؟_

 ...نگاهی بهم انداخت وگفت

 ...بله_

 !!!نگفتین نسبتتون چیه_

 !یعنی دهنش از این همه پررویی من باز موندا دختره هم همینطور

 !دوست هستیم باهم توی دانشگاه آشنا شدیم_هوراد

کردم به  لبخند بزرگی زدم وازدور برای شددهرام دسددت تکون دادم وتا اومد سددمتم رو  

 ...هورادوگفتم

 !!!اتفاقا اینم دوست یگانس_

 !!!همه دهنشون باز موند و شوکه به من خیره شدن

آروم ونا ماسددوس به یگانه وشددهرام اشدداره کردم که سددریع متوجه شدددن ودهنشددونو    

 !!!بستن

 

 ...هوراد باعصبانیت خیره شد به یگانه وگفت

 !!!غلط کردی تو_

نگاه میکردن که هوراد دست یگانه رو گرفت کشید،برد سمت    اینبار همه باترس به هم 

 !ماشینش وپرتش کرد روی صندلی جلو
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 !خودشم نشست کنارش و درو بست

بی توجه به خیابون داشتم میرفتم سمت ماشینشون که همون لاظه یه ماشین باسرعت        

 !!!به سمتم اومد ومیلی متری بامن زد روی ترمز

 !یا ابولفضل

 ...چشم دیدما یه لاظه مرگو به

 ...مات ومنگ به ماشین روبه روم خیره بودم که یه نفر ازش پیاده شد

 !!!توی اون لاظه مغزم جرات نداشت یارورو آنالیز کنه ببینه کیه

 ...فقط نگاهش میکردم

 !مات وبهت زده

 و اومد بیرون گیجی حالت از مغزم کال زد که اما با دادی 

 ...قشنگ به یاد آوردمخاطرات دوران نوزادیم تا اآلنو 

 حواست کجاست؟؟؟اآلن اگه مرده بودی من چیکار میکردم؟؟؟_

 ...به خاطر شوکی که بهم وارد شده بود ناخوآگاه زدم زیر گریه

 ...حاال این خاطراتم که ولم نمیکنن

 !تبریک میگم خانم ب تون دختره

 !وای چه نازه

 !بابا آب داد
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 !دو دوتا چهار تا

 دستشویی؟؟؟ خانم اجازه ما بریم

 !یگانه بیا بریم از بوفه چیپس بگیریم

 !بابا،مامان حقوق قبول شدم دانشگاه اصفهان

 !استاد ببخشید

 ب ه ها بریم سلف؟؟؟

 !یه استاد جدید اومده خیلی بیبی فیسه

 قشنگ یه مروری روی همه خاطرات

 !!!طفولیت تا اآلنم شدا

 

که پاش به در ماشین گیر کردو   آرشام بادیدن اشک من هول شد وخواست بیاد طرفم       

 ...افتادروی زمین

 !!!حاال من داشتم گریه میکردما یهو بادیدن این صانه خندم گرفت

 ...چندتا از دانشجوهام که اطرافمون بودن ریز ریز میخندیدن

 !خداوکیلی این بشر خیلی فیلمه ها

 ...یکی دونفراز پسرا رفتن سمتش و ازروی زمین جمعش کردن

 ...شیک ومجلسی بلند شد،خاک لباسشو تکوندوگفتاونم خیلی 
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 !!!بابت تاخیرم معذرت میخوام توی ترافیک بودم حاال میتونیم بریم_

 ...یعنی دهن من باز موندا

 این همه اعتماد به نفس توی این آدم چه جوری جا شده؟؟؟

 !!!جلل الخالق

سمت اتو    شدن وبه  س همه کم کم متفرق  شین    ا راه افتادن منم بیخیالب.و. سمت ما   به 

هوراد میرفتم تا یگانه رو از چنگالش بیرون بکشددم که باصدددای ناس آری جنه متوقف  

 ...شدم

 !خانمِ شهرزاد_

 ...برگشتم سمتش وباحرص گفتم

 بله استاد؟؟؟_

 شما ودوستتون با ماشین من میاید،اوکی؟؟؟_

 !ب ه پررو را ببین

 !!!چایی نخورده پسر خاله شد

 ...و گفتمابروهامو انداختم باال

 !نوکی استاد نوکی_

 !بریم راحت تریم ب.و.سمن ودوستم با اتو

 ...اخماش توی هم رفت
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 ...نترسشعاشق چشم وابروی هی کدومتون نشدم_

ست میرن          ستادایا مامورای حرا شین ا شون توی ما ضیا شجوها بع .  ..بخاطر زیاد بودن دان

اجبداری نیسددددت    منم گفتم شدددمداهدا کده دانشدددجوهدای خودمین بداهدام بیداین ولی       

 !نمیخواین،نیاین

 

 ...یکم باتردید نگاهش کردم

 ...انگار واقعا راست میگفت

 ...سرمو تکون دادم وگفتم

 !باشه مشکلی نیست ما باشما میایم_

 ...خواستم برم به یگانه هم بگم که باید با این اورانگوتان بریم که دوباره صدام زد

 خانمِ شهرزاد؟؟؟_

 ...سرم دود بلند شهکم مونده بود دیگه از 

 !درد خانمِ شهرزاد

 !کوفت خانمِ شهرزاد

 ...برگشتم طرفش وبا حرص آشکاری گفتم

 بله؟؟؟_

 ...لبخندی زد و گفت
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 !بیان بگید آقای صدرم _

 ...سرموتکون دادم وبه سمت ماشین هوراد راه افتادم

ضولی رو ازم گرفته بودن و فقط چند          صت هر گونه ف شینش فر شه های دودی ما ا  ت شی

 ...تقه به شیشه زدم که در بازشدو یگانه با چشمای اشکی خیره شد بهم

 بله؟؟؟_

 !دیگه واقعا خونم به جوش اومد این پسره هر دفعه اشک دوست منو در میاره

 ...از پنجره آویزون شدم وباعصبانیت به هوراد گفتم

 !!!یه بار دیگه اشک یگانه رو دربیاری با من طرفیا خجالت بکش مرد گنده_

شیدم        ست یگانه رو گرفتم ک شم غره هم بهش رفتم وبی توجه به قیافه مبهوتش د یه چ

 !!!سمت ماشین آرشام

 

 ...آرشام بادیدن مادوتا یه تای ابروشو انداخت باال وگفت

 پس آقای صدر؟؟؟_

 ...قبل از اینکه یگانه حرفی بزنه من پیش دستی کردم وگفتم

 !میرن ب.و.سنمیان بااتو_

 ...تکون دادسرشو 
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کارای گروهیتونم            _ گه  ته دی یاد چون از هف ما ب با یک خواه  خیلی خوب پس من میگم ن

 !شروع میشه باید به هم عادت کنید

بااین حرفش ناخوآگاه اخمام توی هم رفت وبی حر: سددوار ماشددین شدددم ویگانه هم   

 ...کنارم نشست

 چرامادوتا باید انقدر از هم متنفرباشیم؟؟؟

 !ن نفرتی که روز به روز بیشتر میشهخسته شدم از ای

 ...سرمو به شیشه تکیه دادم و بیرونو نگاه کردم

پسرا ودخترا چندتا چندتا دور هم جمع شده بودن وحر: میزدن بینشون شهرامو دیدم     

 ...ساکت ایستاده بود وسرش پایین بود

 ...بی اره عاشق کی شده بود

 !من

 !!!بینممنی که عشقو فقط توی دوستام وخانوادم می

 ...بیخیال چشممامو بستم وکم کم خوابم برد

 

 ...با حس سرمای زیاد آروم چشمامو باز کردم

نیک خواه روی صندلی جلو به حالت نشسته خوابش برده بود ویگانه هم کنار من چرت     

 !میزد

 ...برگشتم سمت آرشام
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 !دریه اخم کوچیک بین ابروهاش نشسته بود وبی توجه به ما سه تارانندگی میک

یه لاظه از ذهنم گذشت چقدر توی این حالت جذاب شده ولی سریع این افکار مسموم       

 ...رو از خودم دور کردم وباصدای آرومی گفتم

 ببخشید استاد؟؟؟_

 ...از توی آینه نیم نگاهی بهم انداخت

 جانم؟؟؟_

 !!!میدونستم عادتشه به همه میگه جانم ولی برعکس همیشه اینبار به دلم نشست

 ...ه لبخند کج دوباره از توی آینه نگاهم کردبا ی

 خانمِ شهرزاد کاری داشتین باهام؟؟؟_

 ...سریع خودمو جمع کردم وگفتم

 !بلهشمیشه یکم درجه بخاری رو زیاد کنین،سردمه_

 ...سرشو تکون داد وبی حر: درجه بخاریو زیاد کرد

 ...یکم که گذشت هوای ماشین گرم شد

 ...انداختم،به روبه روش خیره بودنیم نگاهی به آرشام 

 !پو:

 ...حوصلم سررفت

 ...خودمو جلو کشیدم واز بین دوتا صندلی خیره شدم بهش
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 ...میگم_

 ...برگشت سمتم

 جانم؟؟؟_

 شما رشته دانشگاهیتون چی بوده؟؟؟_

 ...آروم ومردونه خندید وگفت

 حوصلت سررفته؟؟؟_

 ...ه خیره بود ندید واسه همین گفتمسرمو به نشونه تایید تکون دادم اما چون به جاد

 !آره_

 

 ...لبخند مهربونی زد وگفت

 !رشتم حقوق بود،مثل شماها_

 پس چرا وکیل نشدین؟؟؟_

 !این کارو بیشتر دوست داشتم_

انگار زیر آسددمون خدا،توی ماشددین آرشددام طی یه قرارداد نانوشددته ما همه نفرتامونو     

 !!!ما این اتفاق افتادفراموش کرده بودیم،شاید برای یه مدت کم ا

 ...ولی من دوست دارم وکیل بشم_

 ...سرشو به نشونه تایید تکون داد
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 !شغل خوبیه،موفق باشی_

 مرسی...چقدر دیگه مونده تا برسیم؟؟؟_

 !خیلی دیگه مونده...شاید شب دامغان بمونیم_

 !کجا میخوابیم اگه بمونیم؟_

 ...نیم نگاهی بهم انداخت وگفت

 !توی ماشین_

 ...ی گفتم و ساکت شدم کهآهان

 !فکر میکنم از هم گروه بودن با نیک خواه راضی نیستی_

 ...نیم نگاهی به نیک خواه انداختم

 !غرقِ خواب بود

 ...باناراحتی سرمو تکون دادم وگفتم

 !هیچ دختری از این قضیه خوشش نمیاد_

 ...یه نگاه خاص بهم انداخت وساکت شد

 !خوبی بهم ندادمعنی نگاهشو نفهمیدم ولی حس 

 !!!دیگه تا آخر راه هی کدوممون حر: نزدیم واون قرار دادم فسخ شد
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 ...طبق حر: آرشام شب دامغان موندیم

 ...یگانه که تا صبح مثل خرس قطبی خوابید اما من صد تا غلت خوردم تا خوابم برد

 !!!خوابیدن توی ماشین از بدترین تجربه های عمرم بود

 ...ر از خواب بیدار شدمنصف شب باصدای یه نف

آروم یکم بین چشددمامو باز کردم صدددا از بیرون ماشددین میومدناماسددوس به اون طر: 

 ...نگاه کردم

 ...آرشام بود که داشت باگوشیش حر: میزد

 ...سریع چشمامو بستم وگوشامو تیز کردم

 !خفه شوشخفه شوشصداتو رو من نبر باال_

_... 

 !باید ردکنه دست وپا چلفتیِ احمقغلط کردهشبه من چه که جنسا رو _

_... 

 !!!بهت گفتم صداتو رو من نبر باال_

_... 

 !نکنین حساب رومن من دیگه توی بازیاتون نیستم قبلنم گفته بودم  _

_... 

شدم از کثافطت کاریاتون به خدا اگه یه بار دیگه     _ سته  شهشخ به جهنم که پول زیادی تو

 !!!دم و خودتو اون رئیس عوضیتو لو میدمبهم زنگ بزنی چشممو رو همه چیز میبن
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_... 

ساز میکردین     -پای من گیره؟؟؟منِ بدبخت پنچ_ سالم بود که توی بدنم مواد جا شیش 

 حاال پام گیر شد؟؟؟

_... 

انقدر به من نگو آروم باش خسدددته م کردی آرتام،بذار منو مامانم زندگیمونو بکنیم به           _

نبود مجبورم کردین جنسددا رو براتون   اون عوضددیم بگو آرشددام دیگه نیسددتشازاولشددم 

 ...پخش کنم

 ...صداش خش دار شده بود

بگو آرشدددام دیگه واسددده خودش آدم شددددهش بگو نمیتونی با بال آوردن سدددر مامانش       _

 !تهدیدش کنیشبگو نابود شد ولی خودشو ساختشبگو حالش ازت بهم میخوره

غی که روی بدنش    بگو دیگه از ضدددربه های کمربندت نمیترسدددهش دیگه از سدددیخای دا        

میذاشددتی نمیترسددهش بهش بگومرد شدددهشدیگه نمیتونی به زور چشددماشددو باز نگه داری    

   وجلوش هر غلطی

 !!!خواستی بکنیشبگو پولی که در میاره حالله نه مثل تو که حروم خوری

 ...از این همه غم توی لانش بغضم گرفت

نا فی           مه ای کات،بفهمم ه گه  یه صددددایی ب لم بوده وآرشدددام توی  هرلاظه منتظر بودم 

 !!!زندگیش انقدر سختی نکشیده

ضی نبودم این اتفاقا براش بیوفته یا       شتم ولی هی وقت را سته که ازش کینه به دل دا در

 !!!افتاده باشه
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 ...چند دقیقه دیگه هیچ صدایی نیومد

 نگران شدم،چشمامو باز کردم

 وخیره مردی شدم که 

 هم ازش متنفر بودم 

 !!!ختهم دلم براش میسو 

 !شونه هاش افتاده بود

 !کمرش خم شده بود

 سیگار پشت سیگار روشن میکرد

 !وکام میگرفت 

 توی این شب

  توی این لاظه 

 چه بالیی سر آرشام اومد که اینجوری شکست؟ش؟ش؟

 چرا دیگه شیطون نیست؟؟؟

 پر سرو صدا وبذله گو نیست؟؟؟

 !!!حتی دیگه نفرت انگیزهم نیست
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 ...ساعت من همه تنفرهامو فراموش کردمامشب،فقط توی این 

 ...یادم رفت اون بامن چیکار کرده

 ...من بااون چیکار کردم

 !!!و دلم به حال این مرد زخم خورده سوخت

 ...تا صبح اون سیگار کشید

 !من نگاهش کردم

 ...اون بغض کرد و نشکست

 !من نگاهش کردم

 ...اون غصه خورد

 !من نگاهش کردم

 ...اون خوابید وبازم

 !من نگاهش کردم

 

با حس حرکت چیزی روی صورتم از خواب پریدم و متعجب خیره دوتا چشم آبی روبه   

 ...روم شدم

 چرا انقدر این چشما به من نزدیکن؟؟؟

 ...یه آن ترسیدم
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 !نکنه دزد باشه

 !قاتل باشه

  سلوالی مغزم همه باهم فرمان دادن

 !جیغ بکش

 !جیغ بکش

 !!!کشیدمومن بلند ترین جیغ زندگیمو 

 !چشمای آبی با نهایت سرعت ازم دور شد وچهره ی ناس نیک خواه نمایان شد

 !حالم داشت بهم میخورد از این همه پرروییش

 چندنفری دورمون جمع شده بودن ومدام میپرسیدن چی شده؟؟؟

 اما زبون من انگار بند اومده بود وفقط بابهت به این مظهر گستاخی خیره شده بودم

 ...الت هنگی بیرون اومدم وعصبانیت همه وجودمو فراگرفتکم کم از ح

 ...از ماشین پیاده شدمو روبه نیک خواه با صدای نسبتا کنترل شده ای گفتم

شگاهی نه پارتی که هرکس      _ شرم نمیکنی؟؟؟مااومدیم اردوی دان خجالت نمیکشی؟؟؟ 

خوره بالیی ب هر کاری خواسددت بکنه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه دسددتای کثیفت به من

   سرت

 !!!میارم که مرغای آسمون به حالت زار بزنن

 دهن همه باز مونده بود
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 !!!حتی خود نیک خواه

 ازدحام زیاد شده بود وهر کی یه چیزی میگفت اونم

 !!!برعلیه نیک خواه

 اینجا چه خبره؟؟؟_

سکوت       شد همه جا رو  صدای زمخت آقای زمانی بیان  را  ف با همین یه جمله کوتاه که با

 ...گرفت

 

 ...گفت درهم بااخمای و آقای زمانی چند قدم به سمت من اومد 

 چی شده که کل ماوطه رو گذاشتی رو سرت؟؟؟_

 ...سرمو پایین انداختم

 !میترسیدم همیشه از ابهت زمانی 

باصددددای لرزونی کل ماجرا رو براش تعریف کردم واونم در سدددکوت به همه ی حرفام        

 ...گوش داد

 ...با خونسردی برگشت سمت نیک خواه وبا طعنه گفتدست آخرم 

زیادی خوش آوازه شددددی آقا نیماشششخجالتم خوب چیزیهشاگه یه بار دیگه تکرار کنی            _

 بهت قول نمیدم مثل االن خونسرد باشمشششافتاد؟؟؟

 ...نیک خواه که حاال فهمیده بودم اسمش نیماس سرشو پایین انداخت
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 !چشم آقای زمانی_

 ...به ریشای بلندش کشید وگفتزمانی دستی 

 !حاالم ازخانم عذرخواهی کن_

 ...نیما بابهت سرشو بلند کرد

 چی؟؟؟_

 !عرض کردم از خانم عذر خواهی کن_زمانی

 ...بانفرت زل زد بهم وگفت

 !!!معذرت...میخوام_

 ...پوزخندی زدم وگفتم

 !تکرار نشه_

 ...ای زمانی از جمع دور شدعصبی روشو ازم برگردوند وبعد از گفتن یه بااجازه به آق

 ...منم تشکر کردم وسوار ماشین آرشام شدم

چشددمامو بسددتم تا یکم آروم بگیرم که حس کردم صدددای نفس کشددیدن یه نفر از کنار   

 !!!گوشم میاد برگشتم سمت صدا که دهنم باز موند

 ...چند بار پلک زدم به امید اینکه توهم زده باشم

 !درست میدیدمولی نه انگار واقعا داشتم 
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 ...بعد از این همه اتفاق

 !جیغی که من کشیدم

 !ازدحام جمعیت

 !دادی که زمانی زد

 !!!یگانه هنوزم خواب بود

 واقعا این بشر آدمه یا خرس قطبی؟؟؟

 !یه لاظه ترسیدم نکنه بختک روش افتاده باشه

 ...ماکم شونه هاشو گرفتم وتکونش دادم

 !یگانهش یگانهش یگانه_

 !چشماشو باز کرد وگیج ومنگ خیره من شدآروم بین 

 ...با دلهره پرسیدم

 بختک روت افتاده بودشمگه نه؟؟؟_

 ...دوباره چشماشو بست وگفت

 !گمشو بذار بخوابم_

 ...دهنم باز موند

 !!!چند ثانیه بعد دوباره نفساش منظم شد وخوابید 
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 خدایا چه جوری امکان داره؟؟؟

 !ه تا این حدمیدونستم خوابش سنگینه ولی نه دیگ

 !!!جلل خالق

 ...با صدای زنگ گوشیم از این فکرا بیرون اومدم

 ...الو_

 سالم شزو خوبی؟؟؟کجایی؟_ملیکا

 !سالم،خوبم...دامغانم_

 اردویی؟؟؟_ملیکا

 آره،توکجایی؟_

 ...منم دامغانمشبا پرینازوسارا_ملیکا

 ...ذوق زده گفتم

 رفتین؟ ب.و.سجدی؟؟؟باکدوم اتو_

 !شروین جونیمتوی ماشین _

 ...دهنم باز موند

 شروین جون؟؟؟

 !ملیکا تو که از این بدت میومد_
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 !!!برو بابا پسر به این خوشگلی وخوشتیپی،استاد دانشگام که هست_

 یانه؟؟؟ میکردم ناز براش باید یکم  

 ...اصال داغون این دختر عمومما

 دوستش داری؟؟؟_

 ...باصدای بلند خندید وگفت

 ...خوشم میاد راستینه ولی ازش _

 !بهم گفت از کالس اول تا پنجمشو جهشی خونده از اون خرخون باهوشاس

 !!!اینم خل وچلیه واسه خودش

 !پس وقتی رسیدیم دیگه آقاتونو ول کن بیا پیش من ویگانه کلی حر: دارم واستون_

 !اوکی من فعال دیگه برم این دخیا مخ آقامونو نزنن_ملیکا

 ...خندیدمو گفتم

 ...شه پس فعالبا_

 

 ...با نگاهم کل ماوطه رو از نظر گذروندم

 !خبری از آرشام نبود

 با شنیدن حرفایی که دیشب زد دیگه
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 ...خیلیم ازش بدم نمیومد 

 ...دوباره یه نگاه کلی به اطرا: انداختم

 پس کجاس؟؟؟

 ...با چشمام پی پسر غمگینی میگشتم که دیشب دیده بودم

 !!!کنار گوشمم دست از این کار بر نداشتموحتی باشنیدن صدایی از 

 دنبال کسی میگردی؟؟؟_

 ...بدون اینکه برگردم کنارمو نگاه کنم گفتم

 نه...کی گفته من دنبال کسیم؟؟؟_

 ...آروم زمزمه کرد 

 حاال چرا نگام نمیکنی؟؟؟_

 !با تعجب برگشتم سمت صدا که چشمم توی دوتا گوی عسلی گره خورد 

 ...بوداونم خیره چشمای من 

 توی اون لاظه مهم نبود که من وصاحب این خورشیدای کوچیک از

 ...هم بیزاریم 

 !هی ی مهم نبود

 !فقط حس خوبی که داشتم مهم بود
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 !حتی حقیقتی که می گفت این حس موندگار نیست هم مهم نبود

 

 !!!اِهِم اِهِم_

سری      شتیم بیرون اومدیم و صدای یگانه هردومون از حال وهوایی که دا صله    با ع ازهم فا

 ...گرفتیم

 ...یعنی تاحاال تو عمرم انقدر از کاری که کردم پشیمون نشده بودم

 ...یگانه باصدایی که هم ته مایه های خنده داشت وهم خواب آلود بود گفت

 ...دو دقیقه آدم میخوابه_

 !!!بیدار که میشه میبینه همه چی عوض شده

 ...آرشامم کم نیاورد وگفت

 شما نگران نباشهی ی عوض نشده _

 !!!درضمن خواب شما انقدر سنگینه که اگه دنیاهم زیروروبشه نمیفهمین

شیطنت یه               سمت منو با  شت  شامم برگ شد آر ساکت  شمی نازک کرد و شت چ یگانه پ

 !!!چشمک زد

 ...با نیش باز خیره ی این همه شیطنتش شدم

 دوباره داشتیم غرق چشمای هم میشدیم که یه آن یاد خاطره ی

 استخر
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 سیلی

 ه*ر*ز*ه خطاب کردنم

 پن ر کردن ماشینم

 و ریختن آبروم جلوی دانشجوها

 ...توی ذهنم زنده شد وتنفر همه ی وجودمو در برگرفت

 

 !!!با حرص چشمامو بستم من این عسلی نفرت انگیزو نمیخواستم

 ...صدای آرشامو شنیدم که داشت بانگرانی حالمو میپرسید

 ...لبخند تصنعی ولانی صد برابر مصنوعی تر گفتمچشمامو آروم باز کردم وبا یه 

 !هی ی عوض نشده استاد_

 !!!من حالم خوبه

 ...دیدم که نگاهش رنجید و چشماش رنگ غم گرفت

 !!!اما تنفری که از مرور خاطرات آرشام پیدا کرده بودم انگار چشم دلمو کور کرده بود

 ...شد وراه افتادیمبی حر: سوار ماشین شدم و چند دقیقه بعد آرشامم سوار 

دیگه تا رسیدن به مشهد هی کس حر: نزد وخدارو شکر به جای نیک خواه هوراد باما    

 ...اومده بود

 !توی راه خنده بازاری داشتیما
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 !!!هی هوراد به یگانه نگاه میکرد ولبخند ژکوند میزد

 !!!هی یگانه به هوراد نگاه میکرد ولپاش سرخ میشد

 !نیاوردیمو از ته دل به این عاشقای خنگ خندیدیمآخر دستم منو آرشام طاقت 

 

 ...با توقف ماشین،خرس قطبی یا همون یگانه رو از خواب بیدار کردم

 !دخترا همه توی یه هتل جدا وپسرا توی یه هتل دیگه میرفتن

منو یگانه از ماشین پیاده شدیم وبعد از خدافظی از آرشام وهورادبه سمت هتل خودمون      

 ...رفتیم

 ...عتی معطلی داشتیم تا جاگیر شدیمیک سا

شون توی یه اتاق افتادیم وهممون انقدر        شناختیم سه وتا دختر دیگه که نمی منو یگانه و 

 ...خسته بودیم که سریع خوابمون برد

 !شزوششزوششزوششزو_

 ...آروم چشمامو باز کردم

 !کوفت بگیر بکپ بذار منم بخوابم_

 ...بهت بدمحیف من که میخواستم یه خبر دست اول _

 ...چشمام باز شدو مثل برق گرفته ها نشستم روی تخت

 !چه خبری؟؟؟زود باش بگو_
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 ...یگانه پشت چشمی برام نازک کرد وگفت

 !!!چه خبری مهم تر ازاینکه صبح شده وتو باید بیدار شی_

 ...ماکم کوبوندم توی سرش

 کثافت منو اسکل میکنی؟؟؟_

 ...با نیش باز زل زد بهم

 !خوشم میاد باهوشیآره دیگه _

 

 ...باحرص نیشگون ماکمی از بازوش گرفتم که صدای جیغش بلند شد 

 ...ب ه پررو منو خر میکنه 

 ...دستشو کشید روی بازوشو گفت

 !!!کثافت دردم گرفت_

 ...نیشمو باز کردم

 !خوب قصد منم همین بود_

 ...خیلی_

 ...با صدای در حرفش ناتموم موند وساکت شد

 ...زود تر ما درو باز کردیکی از دخترا 
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 اِوا سالم استاد شمایین؟؟؟حالتون خوبه؟؟؟_

  صدای آرشامو تشخیص دادم

 ...که گفت

 ...سالم خیلی ممنون_

  لطف کنید به خانم 

  معصومی ودوستشون بگید

 !!!منو آقای صدر پایین منتظریم

 ...دختره چشمی گفت و درو بست

 برگشت سمت ما واومد حرفی بزنه که

 !خودمون شنیدیم ممنون_یگانه

 ...پشت چشمی نازک کردو بی حر: به سمت دستشویی رفت

 ...موهامو ماکم پشت سرم بستم

 ...ساکمو برداشتم

 ...مانتو پاییزه بلند استخونیمو با مقنعه مشکی وشلوار مشکیم وبرداشتم وپوشیدم

 !!!یه رژ قرمز خیلی کمرنگم زدم وتموم

 ...یه تیپ سرتا پا مشکی زده بودبه یگانه نگاه کردم اونم 
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 ...با هم از اتاق بیرون زدیم وتوی البی نشستیم تا کم کم بقیه هم سررسیدن

 ...فکرکنم قرار بود بریم حرم

 با یگانه رفتیم بیرون هتل

 ...آرشام وهوراد کنار ماشین منتظر ما ایستاده بودن

شامم        شیده بود وآر شلوار همرنگش پو شکی و شلوار      هوراد یه پلیور م سرمه ای، پلیور 

 ...کرم وکفش اسپرت سرمه ای پوشیده بود

 !!!این آری جنه هم خوب تیکه ای بودا

 ...رفتیم نزدیک وبه هردوتاشون سالم کردیم

 ...آرشام یه جور خاصی بهم نگاه میکرد

 !!!اینبار از نگاهش حس بدی بهم دست نداد ولی خوشمم نیومد

 

 ...انه گفتچهارتایی سوار ماشین شدیم که یگ

 استاد میشه لطفا یه آهنگ بذارید؟؟؟_

 ...آرشام از توی آینه نگاهی به من انداخت و بی حر: آهنگو پلی کرد

 ...تو با تمام قلب من نیومده یکی شدی

 ...به قصد کشتن اومدی

 ...تموم زندگیم شدی
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 ...بیا به قلب عاشقم بهونه ی جنون بده

 ...بدهاگه مثل من عاشقی توهم به من نشون 

 من که بریدم از همه به اعتماد بودنت

 ...دیگه باید چیکار کنم واسه به دست آوردنت

 ...از لاظه ای که دیدمت بیرون نمیرم از خودم

 ...دیگه قراره چی بشه بفهمی عاشقت شدم

 ...درد منو کی میفهمی

 !عاشقتم چون بی رحمی

 ...دوری ازم تا رویا شی

 !عاشقتم هرچی باشی

 ...میفهمی درد منو کی

 !عاشقتم چون بی رحمی

 ...دوری ازم تا رویا شی

 !عاشقتم هرچی باشی

 ...اگه به هم نمیرسیم تو با تمام من برو

 !همین برای من بسه که آرزو کنم تورو
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 ...به من که فکر میکنی پر میشم از یکی شدن

 !همین برای من بسه که فکر میکنی به من

 ...درد منو کی میفهمی

 !بی رحمیعاشقتم چون 

 ...دوری ازم تا رویا شی

 !عاشقتم هر چی باشی

 ...آهنگشو دوست داشتم

 !!!اما نگاه های گاه و بیگاهی که آرشام بهم مینداخت به دلم نَشَست

شتم وقتی من توی دریای      میزدم اون غرق دریای   وپا دست  سردرگمی  اصال دوست ندا

 !!!عشق بشه

 !ش جوونه زده سریع خشک بشهباید کاری میکردم که غن ه ای که توی دل

 

  وقتی رسیدیم حرم با دیدن گنبد

  طالیی امام رضا اونم

  برای بار اول یه احساس

 ...عجیب بهم دست داد

  آدم معنوی ای نبودم
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 ولی ابهت اون طالی ناب دلمو لرزوند

  ویه لاظه چشمای آرشامو تصور کردم 

 !که زالل بودن وبراق

 ...طالی خالص بودانگار چشمای اونم قابی از 

 ...طالی خالصی که به ظاهر نزدیکم بود و در واقعیت فرسنگ ها ازم فاصله داشت

 ...باصدای هوراد از فکر بیرون اومدم وبرگشتم سمتش

ا  ب.و.سددیک سدداعت دیگه همه دوباره دم همین در جمع میشددیم...زود بیاین که از اتو _

 !عقب نیوفتیم

 ...یگانه باذوق گفت

 !!!ک ساعت دیگهباشه پس تا ی_

 ...هوراد یه نگاه شیفته بهش انداخت

 !!!آره زود بیا_

 ...با دیدن این صانه دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم واز ته دل بهشون خندیدم

 !!!اسکلن خیلی واقعا این دوتا 

 ...میون خندیدنم یه لاظه با آرشام چشم تو چشم شدم

یادم رفت و حس کردم قلبم اومد تو    آن نان ماو خنده ی من شدددده بود که خندیدنمو       

 !!!حلقم
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 سریع دست یگانه رو کشیدم

 ...وبه سمت ورودی بانوان رفتیم 

 ...دم در دوتا چادر بهمون دادن

  برای فرار کردن از نگاه آرشام

 انقدر عجله داشتم

 که بی چون وچرا چادرو سرم کردم و 

 ...وارد صان شدم 

 ...قلبمم انگار دیوونه شده بود

 سرعت وقوی خودشو بهپر 

 ...قفسه سینم میکوبوند 

 خدایا من چم شده؟؟؟

 چرا حسم به آرشام انقدر عجیبه؟؟؟

 ...ناخودآگاه با قدمای سست به سمت پنجره فوالد امام رضا راه افتادم

 ...هر قدمی که بر میداشتم

 ...مساوی بود باآروم تر شدن قلبم
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 نزدیکِ نزدیک که شدم 

 دل سرکشم آروم گرفت 

  واز امام رضا خواستم 

 هر چی به صالحمه

 ...اتفاق بیوفته

 چشمامو بستم

 یاد آرشام توی ذهنم زنده شد

 چه بالیی داره سرم میاد؟؟؟

 !!!من که ازش متنفربودم

 ...خدایا کمکم کن

 یک ساعت بعد همه 

 !!!دم در جمع شده بودیم،به جز آرشام

 ...به خودم که نمیتونستم دروغ بگم

 !!!ودمنگرانش شده ب

 ...اما غرورم اجازه نمیداد برم دنبالش بگردم

 ...هوراد مدام بهش زنگ میزد
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 ولی در دسترس نبود

  بانگاهم دنبالش میگشتم

 که بین جمعیت برق دوتا

 !!!چشم عسلیو شناختم 

 ...داشت به سمت ما میومد

  آستین هورادو کشیدم

 ...و باذوق آرشامو نشونش دادم

 !اوناهاششاوناهاش_

 برگشت به اون سمت ووقتی آری رو دید

  با خوشاالی به سمتش رفت وآوردش

  اونم بخاطر دیر اومدنش

 عذر خواهی کرد وراه افتاد

 ...به سمت ماشینش 

 !حتی به من نگاهم نکرد

 یه حسی بهم میگفت این دیر اومدنش

 !!!دلیل خاصی داشته
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 ...وروبه آرشام گفتمقبل از اینکه هورادو یگانه بیان سریع سوار ماشین شدم 

 !استاد مشکلی پیش اومده؟؟؟انگار ناراحتین_

 ...بااخم از توی آینه نگاهم کرد وگفت 

 به شما مربوط میشه خانم معصومی؟؟؟_

 ...بهت زده خیره ی انعکاس چشمای خشمگینِ داخل آینه شدم وزمزمه کردم

 !نه فقط نگران شدم_

 ...پوزخندی زد وگفت

 !بشیندلیلی نداشت نگران _

 نمیشد تر باز این از دیگه دهنم 

 ماهردوتامون خوددرگیری مزمن داریم

اون از من که هرثانیه حسم بهش تغییر میکنه اینم از آرشام که تا یک ساعت پیش ماو     

 !!!خندیدنم شده بود وحاال فقط کم مونده سرمو بکنه

 ...بی حر: رومو ازش برگردوندم

 ...کار دنیارو باش

 ...غن ه نوشکفته دلشو خشک کنمقرار بود من 

 ...برعکس اون غن ه احساس منو پر پر کرد
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 ...چنددقیقه بعد یگانه وهورادم سوار ماشین شدن وراه افتادیم

  بدجوری غرورم خرد شده بود ودوباره

 ...همه ی حسای گذشته داشت سراغم میومد

 راستی فهمیدی ثریا کی بود؟؟؟_یگانه

 ...بی تفاوت برگشتم سمتش

 ه کی بود؟ن_

 ...آروم خندیدوگفت

 !یکی از هم کالسی های هوراد_

 !!!آقا مثال میخواسته بااین کارش حسادت منو تاریک کنه که ضایع شد

 لبخند کم رنگی روی لبم نشست

 !چقدر عشقشون شیرینه

 !وچقدر احساس منو آرشام تلخه

 

 !یک هفته س که از مشهد برگشتیم

 وم شدنبا برگشتنمون حسای شیرین سفرم تم

 ومنو آرشام دوباره تبدیل شدیم 
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  به کسایی که 

 !!!سایه ی همو با تیر میزنن

 ...حتی همین اآلنم که سر کالسشم دست بردار نیست ومدام ضایعم میکنه

 ...خوب طبیعتا منم نمیتونم درست وحسابی جوابشو بدم

 !!!خیر سرم استادمه

 خانمِ معصومی؟؟؟_

 !اینم از نمونش

 ...وزل زدم توی عسلی ای که دوباره پر از تنفر شده بود سرمو بلند کردم

 بله؟؟؟_

 ...پوزخندی زد وگفت

 !شیرینی ندادین بهمون_

 ...گیج نگاهش کردم

 شیرینی واسه چی؟؟؟

 ...فکرمو به زبون آوردم وگفتم

 شیرینی واسه چی استاد؟؟؟_

 ...برای ساکت شدنتون سر کالس_
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 !!!یناین یه نعمته بزرگه که شما حر: نمیزن

 !با گفتن جمله ی آخرش کالس رفت هوا

 ...خداوکیلی من اونقدرام پر حر: نیستم

 تا کلمه توی یه ساعت زیاده؟ش؟ش؟ 6000آخه 

 !!!به نظر من که کمم هست

 حاال بیخیال این حرفا

 ...باید این استاد قالبی رو بشونم سر جاش

 ...منم مثل خودش یه پوزخند زدم وگفتم

 ...ی وقت بخاطر این موضوع ازتون شیرینی بگیریم استادولی فکر نکنم ما ه_

 !!!چون ماشاا... شما همیشه در حال زدن حرفای غیر درسی هستین

 

 ...اخماشو کشید توی هم وبا حرص گفت

 من صالح میدونم باید سر کالس چه حرفی زده بشه وچه حرفی زده نشه_

 !!!پس تو دخالت نکن

 نقدر وحشی شده؟؟؟با بهت بهش نگاه کردم،این چرا ا

 ...صد رحمت به قبلناش
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 ...سرمو انداختم پایین

 !بااین مرتیکه اصال نمیشه دهن به دهن شد

 ...نفهمیدم  تا آخر کالس هی کدوم از حرفاشو 

 !یا بهتره بگم نخواستم که بفهمم

 !شهرزاد کالس تموم شدا بلند شو بریم_

 ...متعجب برگشتم سمت یگانهسرمو بلند کردم ووقتی کالس خالی رو دیدم 

 پس بقیه کجان؟؟؟_

سرتو بلند       _ شت به تو نگاه میکرد بلکه  ساعت دا شامم قبل ازاینکه بره دو همه رفتن،آر

 !کنی

 ...اخمام توی هم رفت

 ...بره بمیرهشحالم ازش به هم میخوره_

 ...خندید وگفت

 !گذاشت خوددرگیراناسمشم باید  از شما دوتا یه فیلم طنز به تمام معنا میشه ساخت_

 ...آروم خندیدمو گفتم

 !!!فکر خوبیه البد به کارگردانی یگانه خنگولیان_

 ...با جدیت سرشو تکون داد

 !بله چرا که نه باعی افتخارمه_
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از ته دلم به این دلقک بازیاش خندیدم وبعد از جمع کردن وسایلم باهم از کالس بیرون  

 ...زدیم

 

 ...رشام نیشم شل شدتوی پارکینگ با دیدن پورشه آ

شده بود....ماشینش واقعایه نقاشی خوشگل           ساده بودنش عوض ن هنوزم نظرم راجع به 

 !الزم داشت

 !!!منم که پیکاسو...حتما باید یه اثر تاریخی براش خلق کنم

 !شزو من دیگه برم خدافظ_یگانه

 ...بدون اینکه چشم ازماشین آری بردارم جوابشو دادم

 !باشه،خدافظ_

 ...و توی سرتاسر پارکینگ چرخوندمنگاهم

چند تا دوربین داشددت اما ماشددین آرشددام دقیقا توی نقطه ی کور دوربینا بود واین یعنی 

 !!!شااااانس

شین خودم راه      سمت ما کلید خونه رو از توی کولم درآوردم و جوری که مثال دارم میرم 

 ...افتادم

به طر: ماشدددین آرشدددام کج  ودرسدددت موقعی که رسدددیدم به نقطه کور دوربینا راهمو 

 ...کردم

 !المصب از تمیزی برق میزد
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  کلیدو گذاشتم روی کاپوتش

 ...حاال خش نمیفتاد روش که

 !!!کردم درهم خطای از پر ماشینشو کل تا کردم دوساعت تالش 

آخر دستم با رژ جیگریم روی شیشه ی جلوییش یه دست بزرگ با نشانه زیبای انگشت  

 !!!وسط کشیدم

 !نانازم خراب شد ولی ارزششو داشترژ 

 

 ...با نیش باز سوار ماشین خودم شدم

کاش میتونسدددتم بمونم وچهره آری جنه رو موقع روبه روشددددن با این اثر ارزشدددمندم        

 ...ببینم

 !!!اما حیف که اگه این کارو کنم لو میرم

 !!!بیخیال اینا اون دسته رو که روی شیشه کشیدمو عشقه

ودم خندیدم وصدددای آهنگو بیشددتر کردم وخودمم باهاش همخونی   باذوق به این کار خ

 ...کردم

 

 باالی باال

 انگار رو ابرام 

 حسی که دارم
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 بهترین حس دنیا

 قلبم تو مشتم

 حاال همینجا

  حالم که خوبه

 !مگه میشه بدشه فردا؟ش؟

 قلبم تو مشتم

 حاال همینجا

  حالم که خوبه

 !مگه میشه بدشه فردا؟ش؟

با دیدن کامیونی که داشددت وسددایل خونه ی همسددایه جدیدو میاورد   وقتی رسددیدم خونه

 ...نیشم باز شد

باید برم خونه لباسدددامو عوض کنم وبعدم حتما واسددده ی فضدددولی خدمت همسدددایمون       

 !!!برسم

 

 ...وارد خونه شدم

 ...مامان داشت ظرفا رو میشست ومتوجه من نشده بود

 !کرمم گرفت یکم اذیتش کنم
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 سمتش رفتمآروم وپاورچین به 

 ...تو حال وهوای خودش بود وداشت آهنگ زندگی هایده رو زمزمه میکرد

 !!!زندگی میگن برای زنده هاس اما دروغه_

 ...تااومد ادامه ی آهنگو بخونه با صدای بلند گفتم

 !!!سالم مامان_

شدو افتاد توی             ستش وِل  شستنش بود از د شغول  شقابی که م سید که ب بی اره انقدر تر

 !ظرفشویی

 ...برگشت عقب وبادیدن من اخماش حسابی رفت توی هم

 !!!اوه اوه وآنگاه که زهرا خشمگین میشود

 !دختره ی ورپریده دوباره تو شیطونی کردی؟ش؟_

 ...با نیش باز بهش خیره شدم وگفتم

 !نه مامان جونم من فقط سالم کردم_

 ...با حرص روشو ازم برگردوند وگفت

 نشکست برو خدارو شکرکن که بشقابم_

 ...مال جهازم بود

 ...صدای درو ورود بابام با ادامه ی حرفای مامانم یکی شد
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مال                 _ که میبینی  فا رو  مه این ظر ید ه که ظر: نخر یه تی عد ازدواجمون  بات ب با این 

 !جهازمه

 ...خواستم به بابام سالم کنم که سریع دستشو گذاشت روی بینیش وبا لب خونی گفت

 !اومدم به روی خودت نیار که من_

شتم روی بینیم و هیس        ستمو گذا سرمو تکون دادمو د منم مثل ب ه کوچولو ها تند تند 

 !!!هیس کردم

با صدای مامانم سریع به سمتش برگشتم که دیدم خدارو شکر هنوز حواسش به ظر:         

 !!!شستنشه

 چرا هیس هیس میکنی توشهرزاد؟؟؟_

 !و بگیری؟ش؟یه بار شد من پیش تو یکم شکایت باباتو بکنم وطر: من

خارج             ثل اوهوم از دهنم  مه ای م یه کل تا خندم نگیره و تام جلوی دهنمو گرفتم  بادسددد

 !!!شد

 ...مامان با حرص گفت

 هزار بار گفتم اوهوم نه آره_

 !کارای باباتو یاد میگیری دیگه 

 ...ایندفعه بابام با صدایی که ته مایه های خنده داشت گفت

 !زهرا خانم_
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 اینه رسمش؟؟؟

 سر من حر: میزنی؟؟؟پشت 

 ...مامان با بهت برگشت سمت ما وبا عصبانیت به من نگاه کرد

 دوساعته بابات اینجاست وتو هی ی نمیگی؟؟؟_

 !!!با نیش باز شونه ای باال انداختم که یعنی به من چه

 ...مامان یه چشم غره اساسی بهم رفت وبرگشت سمت بابا

ه فردا پس فردا راجع به شوهرش با من راحت   من اینا رو به شهرزاد میگم که یاد بگیر _

 !!!حر: بزنه وگرنه تو که خودت میدونی ازنظر من همه چی تمومی

 

 ...بابام با یه لبخند زهرا کش به مامان خیره شد وگفت    

 !خیلی خوب خانمم من اآلن خر شدم_

 ...مامانمم یه لبخند خوشگل زد وبا عشوه گفت

 !دور از جون شما_

ضیه د  سوی        18اره +دیدم ق سامو عوض کردم وپیش به  سریع رفتم توی اتاقم،لبا شه  می

 !فضولی درمورد همسایه ی جدید

 ...ازتوی آشپزخونه یه بسته کاکائو برداشتم و داد زدم

 !مامان من میرم خونه ی همسایه جدید ببینم دزدو قاچاق ی نباشن_
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 ...وقتی دیدم صدای مامان نمیاد بیخیال از خونه بیرون زدم

 ...ارگرا داشتن وسایلو تند تند میبردن داخل خونه بااخم رفتم سمتشون وگفتمک

 !حواستون باشه وسایلو خراب نکنین_

 ...بعدم وارد ساختمونشون شدم

 ...بافضولی یه نگاه به داخل ساختمونشون انداختم

 !به به تا حاال گنج کنار خونمون بوده ونمیدونستیم

یلی که نامنظم توش قرار داشددت از وسددعتش کم   یه خونه ی خیلی بزرگ که حتی وسددا

 !!!نکرده بود

 ...صدامو صا: کردم و با صدای بلند گفتم

 همسایهشهمسایهشهمسایه دیوار به دیوارتونمشنیستین؟؟؟_

 ...با صدای ضعیفی که از توی سالن اصلی میومد به اون طر: برگشتم

 !بیا تو عزیزم_

 ...کفشامو درآوردم وارد خونه شدم

 ...خانم نسبتا مسن روی یکی از مبال نشسته بودیه 

 ...بالخند رفتم سمتش

 سالم خوبین؟؟؟_

 ...آروم از سرجاش بلند شدوگفت
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 سالم دخترم ممنون توخوبی؟؟؟_

 ...بی اینکه بهم تعار: کنه روی یکی از مبال نشستم

 ...منم خوبمشاومدم اگه کمکی از دستم برمیاد انجام بدم_

 ...تو گذاشتم روی میزاینو گفتم وبسته شکال

 !ناقابله_

 ...با لبخند بسته شکالتو برداشت وگفت

 چرا زحمت کشیدی گلم؟؟؟_

 ...نه بابا چه زحمتیشراستی اسم من شهرزاده_

 ...نگاه مهربونی بهم انداخت وگفت

 ...منم زهرامشخوشبختم_

 مرسی،مزاحم که نیستم؟؟؟_

 ...رسیدم اتفاقا خوبه که اومدینه نه اصالشیکم از تنها بودن بااین کارگرا میت_

 ...نیشمو باز کردم وگفتم

 خوب از خودتون بگین زهراجون ب ه مَ ه دارین؟؟؟_

 ...آروم خندید

 !!!آره دوتا ب ه مَ ه دارم_
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 ...ایندفعه هردومون باهم خندیدیم که ادامه داد

 !دوتا پسر دارم البته یکیشون بامن زندگی میکنه ویکیشونم با باباش_

فظشددون کنهشششمنم تک فرزندم ولی انقدر با دوسددتام ودختر عموم راحتم که مثل  خدا ح_

 خواهرامن راستی اسم پسراتون چیه؟؟؟

سه همین ندیدم کی           شتم به در بود وا شد من پ ساکت  صدای در  اومد جوابمو بده که با 

 !اومد

 ...ولی زهرا خانم چشماش چراغونی شد وروبه شخصی که وارد شده بود گفت

 پسرم؟؟؟ اومدی_

 چرا انقدر دیر کردی؟؟؟

 !!!با کنجکاوی برگشتم سمت پسرش که ماتم برد اونم ماتش برده بود

 وای خدا مگه بدتر اینم میشه؟؟؟

 

 ...قبل از اینکه من از بهت دربیام چشمای اون رنگ خشم گرفت

 !درست مثل یه گرگ زخمی

 ...آن نان نعره ای کشید که حس کردم خونه لرزید 

 !ه جرئتی اومدی اینجا؟به خدا زندت نمیذارمتو به چ_

 ...به دنبال این حرفش با قدمای سریع اومد سمتم
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 !منم فرارو بر قرار ترجیح دادم ودویدم پشت مبل

 ...زهرا خانم با تعجب برگشت سمت مادوتا وگفت

 شما همو میشناسین؟؟؟_

 ...با ترس گفتم

 ...من دانشجوی پسرتونم_

 !!!م اآلن چشهبه خدا فقط همینش نمیدون

 ...آرشام با عصبانیت به سمتم پاتند کردو گفت

 !!!نیوفتی نمیدونی؟؟؟خودم حالیت میکنم تو فقط دعا کن گیرم _

 ...وای جدی رَم کرده بود

 ...قبل از اینکه بهم برسه فرار کردم

 ...دورتادور خونه ی بزرگشون رو میدویدم واونم به دنبالم

 !!!وایسا ب ه وایسا_آرشام

 ...روی فرش لوله شده ی جلوی پام پریدم و گفتماز 

 !ولم کن بابا مگه من چیکار کردم؟ش؟_

وقتی دیدم دیگه صدددای خودش وصدددای پاش نمیاد آروم برگشددتم پشددت سددرمو نگاه   

 ...کردم

 !وای خدا مرگم بده
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 ...آرشام افتاده بود روی زمین و به زور داشت نفس میکشید

 ...سریع رفتم سمتش وگفتم

 !استادشاستادشحالتون خوبه؟ش؟_

 ...با دیدن سکوتش روی دو زانوم نشستم کنارش

 !تروخدا جواب بدین دارم میترسم_

 ...چون از سالن اصلی دور شده بودیم مامانشم نبود که ازش کمک بخوام

 ...آروم دستمو گذاشتم روی شونش که یهو چشماشو باز کرد وماکم مچ دستمو گرفت

ایش تک جیغی کشددیدم که سددریع دسددتشددو گذاشددت روی دهنم    از ترس کار یه دفعه

 ...وبادست دیگه ش مچ دستمو پی وند

 !کم مونده بود اشکم دربیاد

 ...دوتامون روی زمین افتاده بودیم

 ...آرشام با چشمایی که ازش خون میبارید بهم نگاه کرد

 !حاال کارت به جایی رسیده که ماشین منو خراب میکنی؟ش؟_

 ...قطره اشک از گوشه چشمم پایین افتاد ناخوآگاه چند

 هب بدجوری داشددت مچ دسددتمو میپی وند ونفسددمم باال نمیومد به زور با دسددت آزادم    

 !!!برنداشت دستشو ولی کردم اشاره بود دهنم روی که دستش

 ...انگار روانی شده بود
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 ...دیگه کم کم داشتم مرگو به چشم میدیدم که

 !!!ولش کن ب ه رو کشتی_

همین یه جمله ی زهرا خانم کافی بود تا آرشددام به خودش بیاد ودسددتشددو از روی دهنم  

 !برداره

 ...فرستادم هام ریه به اکسیژنو با تمام وجودم 

پایین                مام  ند از چشددد ند ت قه پیش داشدددتم میمردم اشدددکام ت تا چنددقی از ترس اینکه 

 ...میومدن

 ...زهرا خانم سریع اومد کنارم وگفت

 دخترم حالت خوبه؟؟؟خدامرگم بده _

 ...سرمو تکون دادم واز سرجام بلند شدم

  آرشام داشت با شرمندگی نگام میکرد

 !!!بخوره توی سرت این قیافه گربه ی شرکیت

 ...بی توجه بهش اشکامو پاک کردم وروبه زهرا خانم گفتم

 !!!من دیگه میرم بااجازه_

 ...سرشو انداخت پایین وگفت

 !!!این پسر اینجوری نبود اصالبه خدا شرمندتم دخترم _
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 ...لبخند بی جونی زدم وازش خدافظی کردم

شامو بی جواب        شون بیرون میرفتم دلم نیومد کار آر شتم از خون اما لاظه ی آخر که دا

 ...بذارم وبا جیغ گفتم

 !!!استاد مملکت انقدر وحشی واقعا نوبره_

 ...بعدم با عجله به سمت خونه ی خودمون دویدم

 ...مچ دستم انداختمنگاهی به 

 !سرخِ سرخ شده بود

 !پسره ی جنگلی خجالتم نکشید 

 حاال چجوری تاملش کنم؟؟؟

 یعنی ازاین به بعد آری میشه همسایه ما؟؟؟

 خدایا این همه بدبختی رو من چجوری تامل کنم؟؟؟

 !!!وای ننه

 ...بادیدن دوباره سرخی مچ دستم اشک توی چشمام جمع شد

 !نقطه ضعفام بود که آرشام ندونسته دست گذاشت روشاین یکی از بزرگترین 

 ...حالم از مردایی که زور بازوشونو به رخ میکشن به هم میخوره

 !!!مخصوصا این آری جنه
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وارد خونه که شددددم مامان وبابا خواب بودن وخداروشدددکر منو با این وضدددعیت داغونم   

 !!!ندیدن

 ...اون شب تا خود صبح حالت افسرده داشتم

شتم  تازه  آخه من شام  به دا سایی  یه آر شتاد    اخالقش که میکردم پیدا ح  درجه صدوه

 !کرد تغییر

 !خوبه عاشقش نشدم

 !!!عُق

 !عمرا یه روزی عاشق این بوزینه بشم

که سدددنگین              نه  گا بای ی ثل خوا یه خواب آروم م به خواب رفتم  با همین فکرا کم کم 

 !!!بودن

باشه ولی انگار کمال همنشینی با یگانه در   عجیب بود که بعد این همه اتفاق خوابم آروم 

 !!!من اثر کرده بود

صدای جیغ ودادای چند نفر از خواب پریدم ومات ومنگ خیره ی چهارتا روانی      صبح با 

 !شدم که داشتن همه چیز اتاقمو به هم میریختن

 ...از سرجام بلند شدم وبا جیغ گفتم

 هوی روانیا دارین چیکار میکنین؟؟؟_

 ...ن با صدای من ساکت شدن وبرگشتن سمتمهر چهارتاشو

 ...علی سریع اومد سمتمو گفت
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 !حاضر شو داریم میریم کوه_

 ...چشمامو بادستام فشاردادم وگفتم

 به حق کارای هیچ وقت نکرده از کی تاحاال ما انقدر سالمت شدیم که بریم کوه؟؟؟_

 ...مامد مثل همیشه خنثی گفت

 !!!جدیده دیگهآماده شو اینم یه تجربه ی _

 ...بیخیال شونه ای باال انداختم وگفتم

 !ازدست شماها خیلی خوب برین بیرون تا حاضر شم_

 ...همشون غیر ملیکا از اتاق بیرون زدن

 

 ...یه تای ابرومو انداختم باالو روبه ملیکا گفتم

 !شمام تشریف ببر بیرون_

 ...لبخند دندون نمایی زد وخودشو انداخت روی تختم

 !ام راحته توام سریع لباساتو عوض کن بریممن ج_

زیر لب پررویی نثارش کردم ولباس خونگیمو با پالتوی مشکی وشال وشلوار کرم عوض    

 ...کردم

 ...یکمم کرم ضد آفتاب ورژ قرمز کمرنگ زدم

 !رفتم باالی سر ملی که دیدم خوابش برده
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 ...آروم سرمو بردم پایین ودم گوشش جیغ کشیدم

 !!!من حاضرم_

 ...با ترس چشماشو باز کرد و خواست بلند بشه که سرش ماکم خورد توی دماغم

 !آخ مماخ نازنیم درد گرفت

 ...ملیکا باحرص هلم داد عقب وبلند شد

 !!!ای بمیری شهرزاد که آدم نمیشی تو_

 ...لبخند شیطونی زدم ودرحالی که دماغمو میمالوندم گفتم

 !معلومه که فرشته ها آدم نمیشن_

 !!!بلند شو بریم خانمِ خوابالوحاالم 

 ...هردومون از اتاق بیرون زدیم که دیدیم سه کله پوک منتظرمون وایستادن

 !منظورم از سه کله پوک علی وپویا مامده

 !!!پسر عمه ها وپسر عموم

 

 !باهم از خونه بیرون زدیم که دیدم آرشامم حاضرو آماده دم در خونشون ایستاده

 ...ح کدوم گوری داره میرهمعلوم نیست ساعت پنج صب

 !بی توجه بهش به سمت ماشین مامد رفتم که دیدم آرشامم اومد نشست توی ماشین



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

127 

 

 یعنی دهنم از این باز تر نمیشدا

 نکنه اینم میخواد باما بیاد کوه؟؟؟

 ...اخمامو توی هم کشیدم و روبهش گفتم

 واسه چی سوار ماشین مامد شدی؟؟؟_

 ...گوشیش بود گفت بی تفاوت در حالی که سرش توی

 !!!چون قراره با ماشین مامد بریم کوه_

 ...چشمام گرد شد

 مگه توام میای باماش اصال مامدو ازکجا میشناسی؟؟؟_

 ...سرشو به نشونه ی تایید تکون داد

 !!!کرده پیدا برام مامد این خونه روهم آره میام.._

 ...دیگه چشمام از این گرد تر نمیشد

 !!!بگذرونم بشر این ناس ی قیافه دیدن بدون نمیتونم من یه روزو 

چنددقیقه بعد بقیه هم سددوار شدددن وجالبیش اینجا بود که همشددون بدجوری با آرشددام   

 !گرم گرفته بودن

 

 ...توی کل مسیر من ساکت وبا اخمای درهم بیرونو نگاه میکردم

 این ضرب المثل هست که میگه
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 آزارنو که اومد به بازار کهنه میشه دل 

 !!!دقیقا واسه این اسکال گفتنش

ست فکر میکرد         شام بود که هرکی نمیدون شون با آر صمیمیتی توی حرفا آن نان ذوق و

 !بیست ساله که رفیق فاب همدیگن

 !!!لجم از این میگرفت که اصال به من مال نمیدادن بی شعورا

 ...شهرزاد_

 ...م سمتشبا صدای پویا که منو خطاب قرار داده بود ذوق زده برگشت

 جونم داداشی؟؟؟_

 ...با لبخند نگاهم کرد

 این آقا آرشامو که اذیت نمیکنی توی دانشگاه؟؟؟_

 ...اخمام توی هم رفت

 !همش آرشام آرشام آرشام

 ...حالم ازش بهم میخوره

 ...رومو برگردوندم سمت شیشه وبا ناراحتی گفتم

 !کارش به ندارم کاری نخیر اگه ایشون منو اذیت نکنه من _

 ...اینبار علی با صدای بلند خندیدوگفت

 !آبجی کوچولو هر کی ندونه من که میدونم تو چقدر عالقه داری به اذیت کردن بقیه_
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 !!!پس خواهشا واسه ما فیلم بازی نکن

 ...باحرص حنس فریمو از توی جیب پالتوم درآوردم وگذاشتم توی گوشم

 ...ود که دیگه حرفاشونو نمیشنیدمصدای آهنگمم تا ته زیاد کردم حداقلش این ب

 !!!معلوم نبود چرا انقدر از این بوزینه تعریف میکنن

 ...حاال اینا به کنار

 من کجام کوچولوئه؟؟؟

 !!!سالمه20ناسالمتی

 ...با توقف ماشین از فکر بیرون اومدم وسریع پیاده شدم

 !آخیش داشتم کتلت میشدما

 !آری ومامد جلومنو ملیکا وپویا وعلی عقب نشسته بودیم و

 ...خوب طبیعتا تعجبی نداشت اگه له شده باشم

 !!!همشم تقصیر این آرشام اضافیه

 

به ماض پیاده شددددنمون ملیکا گوشدددیشدددو درآورد،زنگ زد به یکی واز جمع فاصدددله           

 ...گرفت

 ...چند قدم بهش نزدیک شدم ببینم چی میگه

 ...نه که فضول باشما
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 !!!نه

 !فداکار باید حواسم به دختر عموم باشهفقط به عنوان یه دختر عموی 

 !الو سالم عشقم_

 یه ذره فکر کردم ببینم عشق ملیکا کیه

 ...که به جز شروین هی کس به ذهنم نرسید

 ما رسیدیم تو کجایی؟؟؟_

_... 

 !اوکی خودمونو میرسونیم بهت_

_... 

 پالتو قرمزمو پوشیدم،چطور مگه؟؟؟_

_... 

 !!!تا باالی زانومه دیگه_

_... 

 ...اَه شروین گیر نده_

 !!!جونم هوش خودم گفتم شروینه ها

 !حاال اومدم باهم حر: میزنیم_

_... 
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 ...باشه فعال_

 ...برگشت عقب که با دیدن من چشماش گرد شدو بهت زده گفت

 از کی اینجایی؟؟؟_

 ...شیطون ابروهامو انداختم باال

 !ازاولش_

 !فالگوش وایستادن کار خیلی بدیه_

 ...کردم وگفتمنیشمو باز 

 !میدونم،فدا سرم_

 ...زیر لب بی مزه ای گفت وبرگشت پیش بقیه

 ...یکم خیره ی راهی شدم که رفته بود ووقتی دور شد از ته دلم بهش خندیدم

 !!!تا یگانه نیست ملیکا موجبات خنده ی منو فراهم میکنه

 

 ...یکم منتظر موندیم تا آرین ونگارم رسیدن وپیش به سوی کوهنوردی

چون تا حاال نیومده بودم برام تازگی داشددت همه پسددرارفته بودن باهم ومادخترام با هم 

 ...بودیم

 ...چند قدمی بیشتر نرفته بودیم که صدای غر غرای نگار بلند شد

 !وای بسه دیگه خسته شدم_
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 ...منو ملیکا باتعجب زل زدیم بهش

 !ما که تازه راه افتادیم_ملی

 ...لبخندی زدوگفت

 ...خیلی عادت ندارمآخه من _

 !حاال مارو بگو که هرروز صبح کوهیم_

 ...آروم خندیدو دیگه هی ی نگفت

کوهش خیلی بلند نبود اما وسدددطای راه دیگه تقریبا هممون بریده بودیم به جز آرشدددام  

 !!!وعلی که خیر سرشون ورزشکار بودن

 باقیافه های آویزون نشسته بودیم ونفس نفس میزدیم

 ...ه تک وتوک از کنارمون میگذشتن با خنده نگاهمون میکردنکوهنوردایی هم ک

 !!!بابا بلند شین بریم دوست من ساعت چهار اومده اآلن باالی کوه منتظرمونه_آرشام

 ...نیش ملی تا بناگوش باز شدوگفت

 !!!وای ماشاا... به این دوستتون_

 ...چشمام گرد شد

ین میگفت عشددقم حاال واسدده دوسددت  دختره ی بی حیا تاهمین دودقیقه پیش تا به شددرو

 !!!آرشام دلش ضعف میره
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یکم که خسددتگی در کردیم دونه دونه بلند شدددیم ونصددف دیگه ی راهم با غرغرای ما   

 !!!وخنده های پسرا سپری کردیم

وقتی رسیدیم باال با دیدن شروین که روی صندلی نشسته بودو داشت دوتا بسته چیپس         

 !!!همزمان باهم میخورد دهنم باز موندونوشابه وکیک و تخمه وپاستیلو 

 ...البته هممون داشتیم بابهت نگاهش میکردیم

 !بابا این دیگه کیه؟ش؟

 !!!چقدر میخوره

سدددرشدددو که بلند کرد با دیدن ما هرچی خورده بود پرید توی گلوش وبه سدددرفه افتاد        

 ...بی اره داشت کبود میشد

کمرش که نفسش جا اومد ورنگش   آرشام سریع رفت سمتش وچند بار ماکم زد پشت     

 ...به حالت عادی برگشت

 ...آری با خنده دستی پشت سرش کشیدوگفت

 !!!اینم دوست من شروین_

 ...با چشمای گرد شده نگاهش کردم

 پس دوست آرشام اینه؟؟؟

 ...بگو چرا ملیکا انقدر ذوقشو کرد

 !!!من چه فکرایی کرده بودما
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 !خدایا توبه توبه

 ی بلند شد وبا یهشروین از روی صندل

لبخند خجول سدددالم کرد که هممون باروی باز جوابشدددو دادیم وخودمونو بهش معرفی       

 ...کردیم

 ...بعدم به پیشنهاد آرشام رفتیم رستورانِ

 ...ویه صباانه مفصل خوردیم

با تله کابین           نداشدددت وتصدددمیم گرفتیم  واسددده برگشدددتنم هی کس حال کوهنوردی 

 !!!برگردیم

 !ابینی که مامد وپویا وعلی بودن بشم که ملیکا سریع دستمو کشیدخواستم سوار تله ک

 ...باتعجب برگشتم سمتش

 !!!مگه مرض داری تله کابینشون رفت_

 ...با یه قیافه گربه شرکی خیره شد بهم وگفت

آخه شزو من دوست دارم با شروین برم بعد آرشام ولش نمیکنه خودشم روش نمیشه    _

 !بهش بگه

 ...کردم وگفتمبی تفاوت نگاهش 

 خوب اآلن من چیکار کنم؟؟؟_

 ...لب پایینشو داد جلو
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شمام با         _ شیم وبریم  سوار تله کابین ب شامو گرم کن تا ما  سر آر خوب تو بیا یه جوری 

 !آرین ونگار بیاین

 ...شیطون نگاهش کردم وگفتم

 !تنهاتون بذارم بَد نشه_

 ...با صدای بلند خندید

 !!!کن نترس فقط زود باش سرشو گرم_

 !آخه چجوری من سر این بوزینه رو گرم کنم؟ش؟_

 ...در حالی که ازم دور میشد گفت

 !!!نمیدونم یه کاریش بکن دیگه_

 ...بعدم رفت

 !ای خدا همه دختر عمو دارن مام دختر عمو داریم

 ...بی اینکه بدونم چی باید بگم آرشامو صدا زدم

 استاد میشه یه لاظه بیاین؟؟؟_

 ...روین گفت واومد سمتمیه ببخشید به ش

 جانم؟؟؟_

 ...لبخندی زدم

 حاال چه غلطی بکنم؟؟؟
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 !!!با دستم به ملیکا گفتم برین گم شین دیگه

 ...اونام سریع سوار تله کابین شدن ورفتن

آرشددام خواسددت برگرده ببینه من دارم به چی اشدداره میکنم که سددریع با دوتا دسددتم     

 !صورتشو نگه داشتم

 ...یره ی من شد وگفتبا چشمای گرد شده خ

 چی شده؟؟؟_

 ...صورتش شبیه ماهی شده بود

 ...آروم خندیدمو دستامو برداشتم

 ...راستش...راستش_

توی مغزم دنبال یه کلمه ی مناسددب میگشددتم که به جز چالش چیزی به ذهنم نرسددید    

 ...واسه همین سریع گفتم

 !این یه چالشه_

 ...گیج بهم نگاه کرد

 ...لبخند هولی زدم

 !!!مین که صورت استادتو شبیه ماهی کنی دیگهه_

 ...با دهن باز بهم خیره شد

 چالش؟؟؟ماهی؟؟؟_



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

137 

 

 ...تند تند سرمو به نشونه آره تکون دادم

 ...درحالی که هنوز قیافش شبیه عالمت سوال بود برگشت که بره

 ...نفسمو ماکم دادم بیرون

 !!!آخیش راحت شدم

 ...ووقتی شروینو ندید برگشت سمت من آرشام یه ذره اینور اونورو نگاه کرد

 تو که روت طر: تله کابینا بود ندیدی شروینو؟؟؟_

 !نه نه نه_

 ...لبخندی زد ویه تای ابروشو انداخت باال

 مطم نی؟؟؟_

 ...دستی به پشت گردنم کشیدم وکالفه گفتم

 !!!فکر کنم با ملیکا رفت_

 ...باصدای بلندخندیدوگفت

 !پس تو که میگی ندیدیش_

 !دیدمش ولی حدس میزنم با ملیکا رفته باشنن_

 ...بیخیال شونه ای باال انداخت

 !پس بیا مام با هم بریم_
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 ...نهشنگار وآرینم هستن_

 !!!اونا اول همه دَر رفتن که چیپسارو تنها بخورن_

 ...به دنبال این حرفش با ازته دل خندید وادامه داد

 !بیا بریم دیگه_

 !!!کنهای ملیکا خدا بگم چیکارت ب

 بدتر اینم هست که من با آری جنه تنها باشم؟؟؟

 

 ...شدیم کابین تله سوار وباهم آرشام بلیطای برگشت وبه مس ولش داد 

 !!!یعنی دقیقا یاد ضرب المثل مار از پونه بدش میاد دم لونش سبز میشه افتادم

ررو  پ آری گوشددیشددو درآورد ومثل دخترا ده تا سددلفی با فیگورای مختلف گرفت بعدم 

 ...پررو اومد نشست کنار من دستشو انداخت دور گردنم وگفت

 !بگو سیب_

  ونهم که سدددیب گفتم خلش خودِ مثل بعدم خندیدم بودنش جلف توی دلم به این همه 

 !!!سرجاش برگشت ودوباره گرفت عکس موقع

 ...اینم تا وقتی عصبانی نشه خیلی باحاله ها

 !ساعتشو عصبانیه23ساعت24ولی حیف که از

 ...بی حر: از پنجره بیرونو نگاه میکردم که یهو تله کابین تکون بدی خوردو ایستاد
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 ...با چشمای گرد شده یه نگاه به آرشام ویه نگاه به زیر پامون انداختم

 !وای کلی فاصله داشتیم از زمین

 ...آرشامم از پنجره نگاهی به بیرون انداخت وگفت

 چرا وایستاد؟؟؟_

 ...با ترس گفتم

 !!!یدونمنم_

 !کم مونده بود اشکم دربیاد آخه بدجوری از ارتفاع میترسیدم

 ...آرشام بی تفاوت شونه ای باال انداخت

 !نترس حتما یه مشکلی توی دم ودستگاشون پیش اومده وخودشون درستش میکنن_

 !نگاهی به آسمون انداختم وای هوام که ابری بود

 !!!نکنه بارون بیاد تله کابینمونو آب برداره

 !ببینمت_

 ...با صدای آرشام سرمو بلند کردم

 ...لبخند مهربونی زدو گفت

 !ترس نداره که دختر خوب پیش میاد این چیزا_

 !فقط نگاهش کردم،بی حر:
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 ...دستامو ازروی پام برداشت وگرفت توی دستش

 ...نگا نگا دستاش چقدر یخ کرده_

 !نترس عزیزم گریم نکن شبیه جوجه اردک زشت میشی

 ...عجب یکی از دستامو از دستش بیرون آوردم وکشیدم روی گونه هامبا ت

 !خیس خیس بود

 من کی گریه کردم؟؟؟

 !وای آبروم رفت جلوی آرشام

 ...دوتا دستمو با یه دستش گرفت وبادست دیگش آروم اشکامو پاک کرد

 !فکر کنم خیلی ترسیدی که زبونتو موش خورده_

 ...زبونمو بیرون آوردم با حرفاش ترسم کم وکم تر شد وشیطون

 !!!نخیر ایناهاش هی کی نخوردتش_

 ...با صدای بلند خندید

 !شیطونی نکن ب ه بَد کردم ترستو ریختم؟ش؟_

 !نمیدونم چرا اما با اینکه ترسم ریخته بود دلم نمیخواست دستامو از دستش دربیارم

 !!!اوال که من ب ه نیستم دوما اصلنم نترسیده بودم_

 ...دو ماکم لپامو کشید که جیغم به هوا رفتدستامو وِل کر
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 !آخ آخ ولم کن_

 ...لبخند دندون نمایی زدو گفت

 !!!آخه این یه چالشه که دانشجوتو شکل ب ه پانداها کنی_

با صددددای بلند به این حرفش خندیدم که لپمو ول کرد ودوباره دسدددتامو گرفت توی             

 ...دستای مردونش

 ...که به مشکالت فکرکنیمپا به پای هم میخندیدیم بی این 

 !!!اونو نمیدونم اما همه ی سلوالی بدن من توی اون لاظه خوشاالی رو فریاد میزدن

 

  توی همون حس وحال

  بودیم که تله کابین دوباره

 ...تکون بدی خوردو راه افتاد

 اینبار نفسمون رو ازسر

 آسودگی بیرون دادیم 

  وباآرامش ودستایی که توی 

 ...ودن بیرونو نگاه کردیمهم گره خورده ب

  با توقف تله کابین باالخره

 ...آرشام رضایت دادو دستمو وِل کرد
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  پیاده شدنمون همانا

 !!!ودیدن هفت جفت چشم نگرانم همانا

  علی ومامد وپویاوملیکا

  سریع اومدن سمتم

   وخواهرای برادرا ومثل 

 ...واقعی در آغوشم کشیدن

 !نگرانت شدیم_مامد

  هیچ وقتدیگه _پویا

 !!!سوار تله کابین نمیشم

 !خوب شد اومدی_علی

 !بدترین خاطره ی عمرم بود_ملیکا

 با لبخند به حرفای این چهار

  تا کله پوک گوش دادم 

 وتوی دلم اعترا: کردم

 !که چقدر دوستشون دارم 

 شروینم ازاون ور رفته بود
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 ...پیش آرشام وداشت باهاش حر: میزد 

  واقعا چقدر خوبه آدم

 !!!کساییو داشته باشه که دوستش دارن

 

 ...اون روزم با همه ی خوبی ها وبدی هاش گذشت وتموم شد

 ...هرچند خوبی هاش خیلی بیشتر بود

توی گوشدده ی ذهنم یه حسددی میگفت بهترین قسددمتش داخل تله کابین بود اما با تمام   

 ...وجودم این حسو سرکوب میکردم

 !هد دوباره تکرار بشهبه هیچ عنوان نمیخواستم قضیه ی مش

 ...با صدای سارا از فکر بیرون اومدم وبرگشتم سمتش

آقای زمانی منو واسدده پسددرش خواسددتگاری کرد ولی من حتی تاحاال پسددره رو ندیدم  _

 !!!اونم منو ندیده

 ...بهت زده نگاهش کردم

 آقای زمانی؟؟؟مامور حراست؟؟؟_

 ...سرشو به نشونه تایید تکون داد

 وا آخه چرا؟؟؟_

 ...چه میدونم_
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 تو چی گفتی؟؟؟_

 ...هی ی گفتم من پسرتونو ندیدم وقصد ازدواجم ندارم آخه من فرزادو دوست دارم_

 ...یگانه که تا حاال ساکت بود زد توی سرشو با حرص گفت

 تاکی میخوای پابند عشق یه طرفت به اون پسره ی مغرور باشی؟؟؟_

 ...لبخند تلخی روی لبای سارا نشست

 !خودمه خوب چیکار کنم؟ش؟ مگه دست_

 ...لبخندی زدم وگفتم

هی ی به نظر من که باید بذاری آقای زمانی برای پسرش بیاد خواستگاریت اگه فرزاد    _

 !!!دوستت داشته باشه که به غیرت نداشتش بر میخوره ویه حرکتی میزنه دیگه

 ...یگانه هم تند تند سرشو به نشونه تایید تکون دادوگفت

 !خیلی بهتره آره اینجوری_

 ...سارا از سرجاش بلند شد

 ...فعال من برم سر کالسم تا بعد باهم یه فکری میکنیم_

 !خدافظ ب ه ها

 ...هردومون جوابشو دادیم

 ...وقتی دور شد یگانه باعصبانیت گفت

 !حالم از فرزاد بهم میخوره_
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 ...ازروی نیمکت بلند شدم

 ...بیخی بلند شو بریم سرکالس_

 ...وبلند شدسرشو تکون داد

 

 ...دستمو گذاشتم زیر چونم وبی حوصله به استاد پیرزاده خیره شدم

 !!!توی یه ساعت شاید دوتا کلمه حر: میزد انقدر که شُل ووِل بود

با سددقلمبه ی یگانه سددریع دسددتمو از زیر چونم برداشددتم ونگاهش کردم دیدم داره به   

 ...گوشیش اشاره میکنه

 ...نا ماسوس گوشیمو برداشتم

 ...یه پیام از یگی داشتم

 !شزو حوصلم پوکید_

 ...براش پی ام دادم

 !منم_

 !خوب بلند شو بریم بیرون_یگانه

 !بشین بابا پنج دقیقه دیگه کالسش تمومه_

 ...یه استیکر عصبانی برام فرستاد ودیگه هی ی نگفت
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شید نیش همه      صف ب ه ها چرت میزدن ووقتیم گفت خسته نبا ا  تتا آخر کالس تقریبا ن

 ...بناگوش باز شد

 ...شدیم متوقف وسایلمو جمع کردم وبا یگانه از کالس بیرون زدیم که باصدایی 

 !یگانه خانم_

 ...هردومون برگشتیم عقب

 !هوراد بود

 بله؟؟؟_یگانه

 ...هوراد لبخندی زدوگفت

 !امشب مامانم زنگ میزنه خونتون واسه امر خیر مزاحم بشیم_

 ...اینو گفت وسریع رفت

  مگه میشد نیش یگانه رو جمع کرد؟؟؟حاال

 !!!آن نان ذوقی داشت که کل اجزای صورتش شبیه لبخند شده بود

 ...برگشت سمت منو بابهت گفت

 توام شنیدی چی گفت؟؟؟_

 ...سرمو تکون دادم

 !!!آره_

 ...جیغ آرومی کشید وپرید باال
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 !خدایا شکرت_

 

 ب ه ها خوب شدم؟؟؟_

سمتش       شتیم  سه تاییمون برگ سفید      هر سیاه و سفید مردونه با کت راه راه  یه پیراهن 

 !وشلوار مشکی پوشیده بود

 ...دریک کلمه عالی شده بود

 ...هی وقت فکر نمیکردم که کوچکترین دوستم به این زودی ازدواج کنه

 ...با استرس نگاه دیگه ای بهمون انداخت وگفت

 خوب شدم یا نه؟؟؟_

 ...هممون ریختیم سرش وماکم بغلش کردیم

 !عالی شدی خنگولم_

 !!!یگانه هم رفت بین مرغا_سارا

 !!!حواست باشه چاییارونریزی روی هوراد_پریناز

هممون به این حرفا خندیدیم وبعد از اینکه کلی بهش سددفارش کردیم که چیکار کنه از  

 ...خونشون بیرون زدیم

 !!!باورم نمیشد امشب،شب خواستگاری خنگولم باشه

 ...ردم وبه سمت خونه روندماز ب ه ها خدافظی ک
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وارد کوچه که شدددم بادیدن آمبوالنسددی که نزدیک خونمون بود انگار برق بهم وصددل     

  کردن

 ...سریع پیاده شدم وبه اون سمت دویدم

انقدر ترسدددیده بودم که بدون اینکه روی کارام تسدددلطی داشدددته باشدددم بازوی راننده              

 ...وگفتم روکشیدم آمبوالنسه 

 چی شده آقا؟؟؟_

 

 ...مرده خیلی خونسرد بازوشو از دستم درآورد وگفت

 !یه خانمی حالشون بد شده به ما خبر دادن بیایم_

 ...با ترس به خونه ی خودمون اشاره کردم

 مریضتون مال این خونس؟؟؟_

 ...یه نگاه عاقل اندرسفیه بهم انداخت

 !خودتون متوجه نیستین که در اون خونه باز نیست؟ش؟_

 ...یدم واینبار با دقت بیشتری به در خونه ها نگاه کردمنفس آسوده ای کش

 ...ای وای در خونه زهراخانم اینا باز بود که

 ...سریع وارد خونشون شدم که ازهمون دم در صدای داد آرشامو تشخیص دادم

 حاجی زود باش جون عزیزت چرا حالش خوب نمیشه؟؟؟_
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فقط بخاطر شوک عصبی وارد شده   من هنوز حاجی نشدم آقا بعدم وضع مادرتون خوبه   _

 ...از حال رفتن تا چند دقیقه دیگه هم بهوش میان

چند قدم دیگه نزدیک شددددم که با دیدن صدددانه ی روبه روم بهت زده دسدددتمو گرفتم  

 ...جلوی دهنم تا جیغ نزنم

 زهراخانم روی کاناپه بی هوش افتاده بود

 ...ودوتا پرستار مرد باالی سرش بودن

 !ره هم شده بود مثل گچ دیواررنگ آرشام بی ا

آروم سددالم کردم که اون دوتا پرسددتار بدون نگاه کردن بهم سددرشددونو تکون دادن اما   

آرشددام برگشددت سددمتم وبا چشددمای غمگینی بهم نگاه کرد نمیدونم چرا اما حس کردم  

   اون اآلن به

 ...چشمای من نیاز داشت

 ...مثل توی تله کابین که چشمای اون منو آروم کردن

 !بیا آقا بهوش اومدن خداروشکر_

 ...با حر: پرستار هردومون به اون سمت برگشتیم

من که بادیدن چشددمای نیمه باز زهرا خانم انگار دنیارو بهم دادن دیگه حال آرشددام که  

 ...قابل وصف نبود

 ...با چشمای اشکی به سمت مامانش رفت وماکم در آغوشش کشید

 ؟؟الهی من قربونت برم،حالت خوبه؟_
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 ...زهراخانم آروم دستشو روی موهاش کشید وگفت

 !خوبم پسرم،خوبم_

 ...وصدای گریه های بلند آرشام بود که سکوت خونه رو میشکست

 مردها هم گریه میکنند

 !با صدای بلند

 ...نمیشناسد زن مردو غم 

 وقتی سراغت آمد

 درهم میشکنی وخرده های شکسته ی وجودت

 !!!از چشمانت جاری میشوند

 

 ...نقدر سوز توی گریه هاش بود که ناخودآگاه چشمای منم پر اشک شدنا

خدارو شدددکر که حال زهرا خانم خوب شدددد وگرنه حتی نمیتونم تصدددورکنم اآلن چقدر  

 !حالمون میتونست بدباشه

 ...یکی از مردا دستشو گذاشت روی شونه ی آرشام وگفت

 ...آقا ما دیگه میریم_

 ...وروبه یارو گفتآرشام بلند شد،اشکاشو پاک کرد 

 ...خدا خیرت بده داداش دستت درد نکنه_
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 !بعدم دوتا تراول درآوردوبا اصرار دادشون به اون مردا

 !!!توی اون لاظه درست شبیه پسرب ه های مظلوم شده بود

 ...زهرا خانم با دیدن من لبخند مهربونی زد وگفت

 !دخترم چرا اونجا وایستادی بیا جلو_

 ...آرشامم به من جمع شدبا این حرفش حواس 

 ...نزدیکشون شدم وگفتم

 !من دیدم آمبوالنس دم دره ترسیدم اومدم تو شرمنده_

 ...زهرا خانم دستمو گرفت ونشوندم کنار خودش روی کاناپه

 ...این حرفا چیه؟؟؟مرسی که اومدی عزیزم_

 ...یکی از مردا برگشت سمت زهراخانم

 !اجازهانشاا... حالتون خوب باشه خانم با _

 !خدا خیرتون بده آقا مرسی_

 ...یارو سری تکون دادو باهمکارش از خونه بیرون رفتن

 ب ه ها ناراحت نمیشین من برم یکم استراحت کنم؟؟؟_زهراخانم

 ...سریع سرمو تکون دادم وگفتم

 ...نه نه اصال اجازه بدین کمکتون کنم_
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 ...آروم از روی مبل بلند شد

 !م میرم دو قدم راههنه دخترم الزم نیست،خود_

 ...دستشو گرفتم وگفتم

 !حاال دوقدم راهو باهم میریم_

 ...آروم خندید

 !مرسی عزیزم_

 ...تادم در اتاق آروم آروم وپابه پاش قدم برداشتم

 ...یدوگفتب.و.سجلوی درگونمو 

 !دستت درد نکنه دخترم زحمت کشیدی_

 ...نه بابا خواهش میکنم بااجازتون_

 !به سالمتبه سالمت عزیزم _

 ...سرمو تکون دادم واز سالن مخصوصِ اتاقاشون بیرون زدم

 ...آرشام هنوز روی مبل نشسته بود نزدیکش شدم وگفتم

 !استاد من دیگه میرم خدافظ_

 ...زل زد توی چشمام،بی حر: وساکت
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 !با تعجب نگاهش کردم،این رنگ نگاهش تازه بود

 چیزی شده؟؟؟_

 ...چشمام خیره بود اومد سمتمبلند شد ودرحالی که هنوز توی 

 ...هر لاظه تعجبم بیشترو بیشتر میشد واقعا رنگ نگاهش باهمیشه فرق داشت

 !اومد نزدیکِ نزدیک،چشماشو بست ومنو ماکم کشید توی بغلش

دهنم باز موند،باورم نمیشد جای گرمی که اآلن سرم توش فرورفته سینه ی ستبر آرشام   

ستاد رادیه که ازم    باشه وکسی که داره باتمام وجود   ش عطر تنمو به ریه هاش میفرسته ا

   متنفر

 !بود

 ...وبا شک دستمو گذاشتم روی کمرش آروم

 اُ...استاد حالتون خوبه؟؟؟_

 ...هیس،هیس شهرزاد بذار آروم بگیرم_

 ...نمیدونم چرا اما منم توی آغوشش آروم گرفتم

 !!!امش بود یه آرامش واقعینه تعجبی درکار بود،نه کل کل ونه تنفری فقط وفقط آر

 ...نفس عمیقی کشیدم

 عطر تنش آرومم میکرد 

 انگار پای آغوش او که درمیان باشد
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 خود کلمه آرامش هم کم میاورد

 !!!در وصف حس وحال من

 

نمیدونم چقدر طول کشددید وچقدر از دسددتای مردونه ای که دور کمرم قفل شددده بودن   

دور شدو آرشام بی هیچ حر: و توضیای از خونه     آرامش گرفتم اما وقتی اون دستا ازم  

   بیرون زد

 ...حس کردم جزئی از وجودمم باهاش رفت

 !حس خوب آغوشش به کنارو احساس بازی ه شدن هم یه طر:

 !اون آروم شدو رفت

 !ولی من چی؟ش؟

 !آرامشم به هم خورد با رفتنش

 ...بیشتر خراب میکردصدایی مدام توی ذهنم یه جمله رو تکرار میکرد وحال ناآروممو 

 ...اینم یکی از نقشه هاشه که کار قبلیتو تالفی کنه

 !گول نخور

 ...دوباره بازیت داد

 !گول نخور

 ...اون ازت متنفره
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 !گول نخورشگول نخورشگول نخور

 ...ولی حس آغوشش،عطر تنش،هرم نفساش وآرامش دستاش

 ...اینا نمیتونست جز نقشه باشه

 !س خوب جا میشه؟ش؟مگه توی یه نقشه چندتا ح

 ...با حس سردرد شدیدی ماکم دوتا دستمو روی شقیقه هام فشار دادم

 ...صداها حتی یه لاظه هم قطع نمیشدن

 !بازی ه شدی_

 !حس ناب آغوششو یادت رفت؟ش؟+

 !همش یه نقشه بود_

 !هرم داغ نفسهاش+

 !گول خوردی؟ش؟_

 !میخواست توی آغوشت آروم بگیره+

 !اون ازت متنفره_

خونه دور سرم چرخیدوچرخیدوچرخید تا همه چیز جلوی چشمم سیاه شد واز حال       کل 

 ...رفتم

 

 ...آروم بین چشمامو باز کردم
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 !توی یه جای خیلی تاریک بودم

 ...چند بار پلک زدم تا به تاریکی عادت کردم

یه تخت               تاق بزرگ بودومنم روی  یه ا نگاهمو توی دورتادور جایی که بودم چرخوندم 

 !بودمسلطنتی 

 !یه آن ترس همه ی وجودمو برداشت اینجا دیگه کجاس؟ش؟

من توی سددالن خونه ی آرشددام از حال رفتم وحاال توی یه اتاقم که هیچ شددباهتی به اتاق  

 !!!خودم نداره

 ...ازروی تخت بلند شدم وبه سمت در اتاق رفتم

 !چندبار دستیگره رو کشیدم اما باز نمیشد

 !خدایا اینجا چه خبره؟ش؟

 ...ا صدای بلند جیغ کشیدمب 

 !کسی اینجا نیست؟ش؟_

 ...هیچ صدایی نیومد

 ...چندتا مشت به در زدم

 !هی کی تواین خراب شده نیست؟ش؟_

 !صدای قدم های ماکمی روتا پشت در شنیدم وبعدم صدای چرخش کلید توی قفل

 ...با باز شدن در سریع خودمو عقب کشیدم
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 ...دستمو جلوی صورتم بگیرم نورشدیدی که توی چشمم زد با عی شد

 ...آروم آروم دستمو برداشتم

 ...قدوهیکل یه مردو توی چهارچوب در تشخیص دادم

 !اصال شبیه آرشام نبود

 

 ...با ترس گفتم

 !تو،تو دیگه هستی؟ش؟_

 ...چند قدم اومد جلو

 ...چشمای آبیش اولین چیزی بود که توی صورتش خودنمایی میکرد

 !اینه که تو چرا اینجایی مهم نیست من کیم مهم_

 !!!خوب بگو من چرا اینجام_

 ...چندقدم دیگه اومد جلو

 !چون باید اینجا باشی_

  اینو گفت وپشتشو کرد

  به من تا از اتاق بیرون بره

 اما وسط راه یه لاظه متوقف شد
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 ...وبدون اینکه برگرده گفت 

  درو قفل نمیکنم_

  چون نمیتونی فرار کنی

 !!!بلند نکن...بابا خوابهدیگه هم صداتو 

 ...این حرفو زد وازاتاق بیرون رفت

 ترس برم داشته بود با قدمای

 ...آروم ازاتاق بیرون زدم 

 یه راهروی خیلی طوالنی

 پر از درایی که معلوم نبود 

 ...به کجا باز میشن پیش چشمم بود 

 به سمت ته راهرو راه افتادم

 ...که یه صداهای آرومی رو شنیدم

 ...دنبالش بیا اینی که میگی راسته اگه _

_... 

 !من فقط به حر: بابا گوش میدم_

 ...اونم براش مهم نیست چه بالیی سراون دختر بیارم

_... 
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 !داد نزن خودتو برسون_

_... 

 !خونه ی جنگلی_

_... 

 !خدافظ_

 ...گوشیو قطع کرد وبدون اینکه برگرده سمت جایی که من بودم گفت

 !دیگه؟ش؟شهرزادشاسمت همینه _

 ...با ترس از توی راهرو بیرون اومدم وگفتم

 !آ...آره_

 !یه دختر خوب یواشکی به حر: زدن بقیه گوش نمیده_

 ...روی مبل رویه روییش نشستم

 !!!مگراینکه دزدیده باشنش_

 ...زل زد توی چشمام

 !تو دزدیده نشدی فقط الزمه که اینجا باشی_

 ...وصدای نسبتا بلندی گفتمدیگه زیادی داشت زر میزد...با حرص 

 ...ولی من نمیخوام اینجا باشم_

 ...از سرجاش بلند شد وخونسردنگاهم کرد
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 !اما الزمت داریم،حاالم بروتوی اتاقت_

 ...اینو گفت وازپله های وسط سالن باال رفت

 

 ...با چشمام دورتادور خونه رو از نظر گذروندم

 !بود که تاحاال دیده بودمشاید به جرئت بتونم بگم بزرگترین خونه ای 

 !!!ه هایی که معلوم نبود به کجا منتهی میشنپل پراز راهروهایی که شبیه هم بودن و 

 !حاال میفهمم چرااون پسره گفت نمیتونم فرارکنم

 ...ازروی صندلی بلند شدم وبه سمت پنجره ی بزرگ روی دیوار رفتم

 ...تا چشم کار میکرد فقط درختای بلندبود وجنگل

 ...یین پامو که نگاه کردم دهنم باز موندپا

 !!!متر یا حتی بیشتر از زمین فاصله داشتیم50شاید

 آخه من چرا باید اینجا باشم؟ش؟

 !!!ترس همه ی وجودمو برداشته بود وتوی اون لاظه فقط دلم مامان وبابامو میخواست

 ...با دستام جلوی صورتمو گرفتم وبه اشکام اجازه ی باریدن دادم

شتر            صدای  سمو بی ست وحتی اینم تر شک سکوت وهم آور خونه رو می هق هق آرومم 

 !!!میکرد

 ...با قدمای سست به سمت اتاقی که توش بودم رفتم
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 ...اونجا هم چیز بدرد بخوری پیدا نمیشد

 ...گوشه ی اتاق نشستم وسرموگذاشتم روی زانوهام

 !فکرکن شهرزاد

 !فکرکن ببین باید چیکارکنی

 !فکرکن

 !!!توی ذهنم مدام تکرارمیشدن ولی دریغ از یه راه حل برای این مشکل لعنتیصداهای 

 

 ...با صدای وحشتناک بلندی وحشت زده سرمو ازروی زانوم بلند کردم

 !!!مثل نعره ی یه حیوون وحشی بود

شب هیچ چیزی رو     سمت پنجره ی کوچیکی که روی دیوار بود رفتم اماتوی تاریکی  به 

 !نمیشددید

 ...ودم دلداری میدادممدام به خ

 !توی جنگل این چیزا طبیعیه 

 !نترس همه چی درست میشه

اما منطق مسدددخره ترین کلمه بود وقتی توی یه خونه ی جنگلی گیر افتاده بودم وحتی        

 !!!دلیلشو هم نمیدونستم

 ...تا خود صبح هزار بار مردم وزنده شدم وحتی یه لاظه هم نخوابیدم
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 ...ه با صدای داد بلند یه نفر از روی زمین بلند شدمنزدیکای طلوع آفتاب بود ک

 !کجاست؟ش؟شکثافت چیکارش کردی؟ش؟_

شده          شبیه کیه اما انگار مغزم آکبند  شنا بود یکم فکرکردم ببینم  صداش بیش از حد آ

 !!!بود

 ...به سمت در رفتم وبازش کردم

 ...صدا از آخر راهرو میومد

 ...رام واضح شدنآروم آروم به اون سمت رفتم که صداها ب

 !نترس کاریش نکردم...بردمش توی اتاق خودت_

 !!!اینکه صدای اون پسر دیشبیه بود

 !برو بیارش آرتام...باید ببینمش_

 ...اینبار صدای آرشامو تشخیص دادم

 !؟ش؟اما اون اینجا چیکار میکرد

 ...گفت خونسردی لان با آرتامه اسمش بودم فهمیده حاال گه اون پسره 

 !!!همین اآلنم اینجاستشمن بوی موشای روی دیوارو خوب میشناسماون _

 ...از توی راهرو بیرون اومدم و باحرص گفتم

 !!!چون خودتم گربه ای_
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 ...آرشام بادیدن من سریع به سمتم اومد ودرحالی که بانگرانی نگاهم میکرد گفت

 حالت خوبه شهرزاد؟؟؟_

 ...بدون اینکه جواب سوالشو بدم بهش نگاه کردم

 تواینجا چیکار میکنی؟؟؟_

 ...اومد چیزی بگه که با صدای آرتام ساکت شد

 !حاال که هردوتون اینجایین بهتره دلیل کارای منو پدرو بدونین_

 ...خیلی سادس

 !!!آرشام باما همکاری میکنه وشهرزاد سالم میمونه

  بهت زده بهش نگاه کردم

 !آخه چه همکاری ای؟ش؟

 ...فت وگفتآرشام با حرص به سمتش ر

 !!!عمرا اگه خوابشو ببینی_

 ...آرتام خیلی خونسرد بهش نگاه کرد

 !میذارم بیشتر راجع بهش فکرکنی_

 ...فعال

 ...این حرفو زدو رفت
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 ...گیج به آرشام خیره شدم

 ...کالفه بودواینو میشد توی تک تک کاراش حس کرد

 ...ید که آروم گفتبرگشت سمتمو با ناراحتی نگاهم کرد انگار ترسو توی چشمام د

 !بیا بریم توی اتاق تا همه چیو برات تعریف کنم_

 !!!بعدم به سمت راهروی اتاقا رفت ومنم پشت سرش راه افتادم

 

 ...روی تخت نشسته وبودم وبا چشمای منتظر به آرشام نگاه میکردم

 !راه رفتنش ازاینور اتاق به اونور اتاق روی مخم بود

 ...نبود گفتم با لانی که تلخیش دست خودم

 !!!میشه بگی چرا من اینجام؟ش؟شداری کالفم میکنی_

 ...یه لاظه متوقف شدوغمگین بهم نگاه کرد

 !!!شهرزادشهمه ی اینا تقصیرِ...تقصیرِ منه_

 ...مردمک چشماش میلرزیدانگار مس له جدی ترازاونی بود که فکر میکردم

 ...گیج بهش نگاه کردم

 !تهبهم بگو داره چه اتفاقی میوف_

 ...سرشو گرفت بین دوتا دستشو گفت
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 !!!آرتام برادر ناتنیه منه_

 ...با بهت دستمو جلوی دهنم گرفتم

 ...آرشام نشست روی زمین وسرشو تکیه داد به دیوار

 ...اون وپدر خوندم عضو یه باند بزرگ مواد مخدرن_

 !میخوان موادو توی دانشگاه مام پخش کنن وبه من نیاز دارن

 ...نمیتونم شهرزادولی من 

 ...با درموندگی بهم نگاه کردوادامه داد

 !تو بودی اینکارو میکردی؟ش؟_

 ...با بهت نگاهش کردم

خارج           مه ای از دهنم  ماهی تکون میخورد وکل ثل  بام م ما فقط ل خواسدددتم حرفی بزنم ا

 ...نمیشد

 ...صدای آرشام خش دار شده بود

ونه ی من وقتی دیده بودت فکر کرده    داداشدددم اونروزی که تواز حال رفتی اومده خ    _

 !که...که بین ما رابطه ای هست

 ...حاالم داره منو با تو تهدید میکنه

 ...موندم سردوراهی

 !چیکارکنم شهرزاد؟ش؟
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 ...حس کردم خون توی رگام منجمد شده وفقط چندتا کلمه ی کوتاه به لبم اومد

 !!!هر کاری که فکر میکنی درسته رو بکن_

 

 ...ت پایینسرشو انداخ 

 ...شهرزادشتوبرام خیلی عزیزی نمیتونم بذارم اونا بالیی سرت بیارن_

 !حس کردم یه گرمای مطبوع از قلبم متصاعد شد وتوی همه ی وجودم جاری شد

 ...اما با یادآوری وضعیتی که داشتم غمگین نگاهش کردم وگفتم

 !!!فعال به حرفشون گوش بده تا باهم یه راه حلی پیدا کنیم_

 ...شد بلند زمین از روی 

 !تو غمت نباشه خودم درستش میکنم_

 ...اینو گفت واز اتاق بیرون زد

 ...روی تخت به حالت جنینی توی خودم جمع شدم

 !همه چیز داشت خوب پیش میرفت این مصیبت دیگه از کجا پیداش شد؟ش؟

 ...اشکام آروم روی گونه هام می چکیدن

 !الین؟ش؟یعنی اآلن مامان وبابام در چه ح

 ...حتما خیلی نگرانم شدن
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 ...آروم وزیر لب قسمتی از شعریو که همیشه مامانم میخوندو زمزمه کردم

 شهبارون ریشه ریشه، شب دیگه صب نمی

 ب ه خسه مونده، چیزی به صب نمونده

 !غصه نخور دیوونه، کی دیده که شب بمونه؟ش؟

فرستادم که کم کم چشمام سنگین     نمیدونم چقدر گریه کردم و به بخت بَد خودم لعنت 

 ...شد وبه خواب رفتم

 

 ...با صدای داد بلند یه نفر از خواب پریدم

 !انگار برات مهم نیست چه بالیی سرش بیاد،هان؟ش؟_

 ...وحشت زده ازروی تخت بلند شدم وبا قدمای لرزون به سمت در رفتم

 ...صداها یکم واضح ترشد

 !من باهات همکاری نمیکنم_

 ...دخترو بی آبرو میکنم پس اون_

 !!!خفه شوشفقط خفه شوشتو چجور آدمی هستی که به زن پسرتم رحم نمیکنی_

 ...چند دقیقه هیچ صدایی نیومد وبعد صدای همون شخص که با بهت گفت

 !مگه...مگه اون زنته؟ش؟_

 !!!آره اون زنمه ناموس پسرت_
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 ...سرم داشت تیر میکشید

 !خدایا اینجا چه خبره؟ش؟

 ...صداشون میومد ولی من حواسم به ادامه ی حرفاشون نبود

 ...پشت در اتاق چمپاته زدم

 ...ضعف همه ی وجودمو گرفته بود

 ...دو روز تموم بدون هیچ آب وغذایی توی این خراب شده گیر افتاده بودم

  سرمو گذاشتم روی زانومو

 ...با صدای بلند گریه کردم

 ...تاتاملم تموم بشه همه چیز دست به دست هم داده بود

 ...کاش هی وقت برای ارضای حس نگرانی وفضولیم نمیرفتم توی خونه ی آرشام

 

 ...صدای قدم های کوتاه وماکمی رو که توی راهرو طنین انداخته بود رو شنیدم

 !میدونستم آرشامه

 !مگه میشه طرز راه رفتنشو نشناسم؟ش؟

 !!!اونم بعد از این همه وقت

 ...کنار کشیدم وبه دیوار تکیه دادم خودمو از جلوی در
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 ...صدای در اتاق مصاد: شد باوارد شدن آرشام

 ...با نگاهش دورتادور اتاقو ازنظر گذروند ووقتی منو دید آروم نشست کنارم

 !نبینم غمتوشچی شده؟شمن که گفتم همه چیو حل میکنم_

 ...با رخوت برگشتم سمتش وزمزمه وار گفتم

 !!!فقط بغلم کن _

 ...نکرد،فقط با همون نگاه آرومش سرمو کشید توی بغلش تعجب

 !توام آروم میشی،مگه نه؟ش؟_

 ...سرمو آروم تکون دادم

  !اوهوم_

 ...دستشو کشید روی موهام

اینجا ما فقط همو داریم شدددهرزادشبهشدددون گفتم تو زنمی تا کاری به کارت نداشدددته            _

 !باشن...هرچندازاون بی وجدانا همه چیز برمیاد

 ...تکون دادم وآروم گفتمسرمو 

 !اوهوم_

 ...خندید ودرحالی که موهامو نوازش میکرد گفت

 !اصال میفهمی من چی میگم دختر کوچولو؟ش؟_

 ...چشمامو بستم وبالبخند گفتم
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 !اوهوم_

 !اینبار بلند تر خندید ومن حس کردم دلم کنده شد

 !چرا تاحاال دقت نکرده بودم خنده هاش انقدر آرامش بخشه؟ش؟

 !!!ساکت نباششحر: بزن بدم میاد از سکوت_آرشام

 ...اولین چیزی که به ذهنم رسیدوبه زبون آوردم

 !توام مثل اونایی؟ش؟_

 ...با لان قاطعی گفت

 !نه،اصال_

 ...سرمو به سینش فشار دادم وزمزمه کردم

 !میدونستم_

 ...نفس عمیقی کشید

 !گشنت نیست؟ش؟_

 ...با خنده نگاهش کردم

 !ی بلدی؟ش؟نکنه ذهن خون_

 ...ازروی زمین بلند شد

 !نه،پاشو بریم یه غذای خوشمزه بدم بهت_
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 ...مثل ب ه ها سرمو تند تند تکون دادم وبلندشدم

 !!!یه غذای خوشمزه تنها چیزی بود که اون لاظه میخواستم 

 

 ...با هم نشستیم سر میز غذاخوری

 ...خالیِ خالی بود

 !!!یعنی دریغ از یه بشقاب

 ...آرشام نگاه کردم که در حال وَر رفتن با دستگاه کوچیک روی میز بود با تعجب به

 !قراره میزو بخوریم؟ش؟_

 ...چند ثانیه گیج بهم نگاه کرد ووقتی دوزاریش افتاد باصدای بلند خندید

 !!!اآلن میارن غذاهارو شیکمو_

 ...کالفه دستمو گذاشتم زیر چونم ومنتظر موندم

ومرد سینی به دست وارد سالن شدن واز اون میز ساده یه    چهارتا زن-چنددقیقه بعد سه 

 ...چیزی ساختن که دهنم باز موند

 !چندنوع ژله

 !چند نوع غذا

 !چندنوع نوشیدنی

 ...با چشمای گرد شده یه نگاه به آرشام انداختم که به غذاها اشاره کرد
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 منم به معنی بفرمائید برداشت کردم واز اونجایی که خیلی حر: گوش کنم،

 !!!مثل قاطی زده ها حمله کردم به غذاها و دِ بخور

 غذا از دسددت همین واسدده میبرم سددوال زیر انسددانو ی معده کم کم حس کردم دارم 

 ...کشیدم خوردن

 ...اما سرمو که بلند کردم با دیدن صانه ی روبه روم کال از زندگی سیر شدم

 !!!میبریدآرشام خیلی آروم داشت یک هزارم یه تیکه گوشتو با چاقو 

 ...یعنی من برم بمیرم با این غذا خوردنم

 

 ...آرشام نیم نگاهی بهم انداخت وگفت

 !اگه سیر نشدی بگم بازم غذا بیارن_

 ...نیشمو باز کردم

 !!!اینم فهمید من چقدر شیکموام

 ...غذا که نه...ولی اگه بستنی بود خیلی خوب میشد_

 ...با خنده گفت

 !شوخی میکنی،مگه نه؟ش؟_

 ...نگاهش کردم جدی

 !نه چه شوخی ای؟ش؟_
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 ...چند دقیقه بی هیچ حرفی وبا چشمای گرد شده نگاهم کرد

 !وا این چرا هم ین میکنه؟ش؟

 ...یه چشم غره بهش رفتم

 !خودت گفتی اگه چیزی میخوام بگم_

 ...سریع خودشو جمع وجور کرد وبا هول گفت

 !!!آره آره اآلن میگم برات بیارن_

دادم وآرشدددام دوباره یکم بااون دسدددتگاه روی میز َور رفت انگار اونجا         سدددرمو تکون 

 !سفارش غذا میدادن

 ...چنددقیقه بعد یه خدمتکار سینی به دست وارد سالن شد

شت روی میز با دیدن کلی     ستنی  سینیو که گذا   کردم یذوق آن نان مختلف طعمای با ب

 هب برسدده چه نخوردم عمرم توی یخی چیز هیچ تاحاال میکرد فکر نمیدونسددت هرکی که

 !!!بستنی

همه ی بسددتنیا رو بی تعار: خوردم وفقط چون مزه توت فرنگیشددو دوسددت نداشددتم      

 !دادمش به آرشام

 ...بنده خدا دهنش اندازه غار علی صدر باز مونده بود

 !خوب مگه چه عیبی داره آدم شیکمو باشه؟ش؟

 

 ...آرشام با شَک یکم نگام کرد
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 !سیر شدی دیگه؟ش؟_

 ...سرمو تکون دادم وگفتم

 !آره ممنون_

 ...خواهش میکنمی گفت واز سرمیز بلند شد

 !منم سعی کردم بلندشم اما انگار به پام وزنه بسته بودن

 !!!معدم انقدر سنگین شده بود که نمیتونستم پاشم

 !!!شهرزاد پاشو دیگه_

 ...با خجالت برگشتم سمت آرشام وگفتم

 ...سنگین شدم نمیتونم پاشم_

 با لبخند نگاهم کرد

 !مگه مجبوری انقدر بخوری آخه؟ش؟_

 ...درد،کوفت خوب خودمم میدونم زیاد خوردم نباید به روم آورد که

 ...اومد نزدیک صندلیم وپشت به من نشست روی زمین

 !بپرروکولم_

 ...با تردید نگاهش کردم

 !جدی جدی بیام رو کولت؟ش؟ _
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 ...سرشو به نشونه آره تکون داد

 ...آروم رفتم روی کمرش که پاهامو گرفت وبلند شد

 !وای خدا دختر چقدر سنگینی کمرم شکست_

 !کیلوام کجام سنگینه؟ش؟46من کال _

 ...بلند خندید وراه افتاد

 ...اصال خودم گفتم بیای روکولم_

 ...باالخره هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد

 !باهوشم کال نفهمیدم چی گفت حرفش دوپهلو بود واز اونجایی که من خیلی

فقط بی حر: سرمو گذاشتم روی شونش وتادم در اتاق به صدای تپش های قلبم گوش      

 !!!دادم که عجیب وقتی پیش آرشام بودم منظم میزد

 ...نه تند ونه نامنظم

 !آرومِ آروم مثل آرامش یک خواب بلند

 

 ...دم در اتاق مثل گونی برنج منو انداخت روی زمین وگفت

شون من که      _ ساعت میذارن روی کول سرا دخترا رو دو او: خدا تو این فیلما چجوری پ

 !!!کمرم شکست

 ...از روی زمین بلند شدمو یکم دست کشیدم روی معدم
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 !حداقلش غذای من هضم شد حاال میتونم راه برم_

 ...زد زیر خنده ووارد اتاق شد

 ...طاق باز خوابید روی تخت وگفت

 !!!خوابتو شب روی کاناپه ب_

 ...با چشمای گرد شده نگاهش کردم

 !چرا اونوقت؟ش؟_

 ...عاقل اندر سفیه نگام کرد

 !نمیشه که توی بغل من بخوابی_

 ...درو کوبیدم بهم وگفتم

 !!!توبخواب روی کاناپه_

 ...مثل ب ه تخسا ابروشو انداخت باال

 !من نمیرم تو برو_

پایین اما دریغ از یه میلی متر جابه رفتم کنار تخت وبا تمام زورم سددعی کردم بندازمش 

 ...جایی

 !اَه برو روی کاناپه دیگه_

 ...شیطون نگاهم کردویهو منو کشید توی بغلش

 ...جیغ بلندی کشیدم که زدو زیر خنده وگفت
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 !!!اصال بخواب همینجا جیکتم در نیاد_

 ...با جیغ گفتم

 ...ولم کن بابا اصال من میرم روی کاناپه_

 ...جدی گفت

 !بزنی قلقلکت میدما حر:_

 ...با ترس نگاهش کردم ووقتی قیافه ی مصممشو دیدم ساکت شدم

 !!!ای خدا چه غلطی کردما خوب من اآلن معذبم

 

به ماض اینکه نفسدددهای آرشدددام منظم شدددد نَمه نَمه خواسدددتم از بغلش بیرون بیام که 

 ...دستشو ماکم پی وند دور کمرم

 ...بیدارمشبگیر بخواب_

 ...و بستم وانقدر توی دلم بهش فوش دادم که کم کم خوابم بردبا حرص چشمام

 ...با حس حرکت چیزی روی صورتم آروم چشمامو باز کردم

 !!!اولین چیزی که دیدم شیش تا پای سیاه بود وسیکس پکای یه سوسک

 ...آن نان جیغی کشیدم که خونه لرزید وازاون وَر صدای خنده ی یه نفر بلند شد

 ...صورتم پرت کردمسوسکه رو ازروی 

 ...صدای خنده هنوز میومد



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

178 

 

 ...با حرص برگشتم سمت صدا

با دیدن آرشام که یه سوسک پالستیکی دستش بود تازه به عمق فاجعه پی بردم ودوباره  

 ...یه جیغ بنفش کشیدم ودویدم سمتش

 ...با خنده دوید پشت تخت

 !وای جوجو کوچولو ناراحت شدی چرا خوب شوخی کردم_

 ...بابایی نثارش کردم ودوباره خودمو انداختم روی تختبرو 

 ...خمیازه کشیدم وگفتم

 !کسلم_

 ...آرشام زد زیر خنده

 !تو که همین اآلن بیدار شدی_

 ...سرمو تکون دادم وگفتم

 !!!با این طرز بیدار کردنت_

 ...نشست کنارم

 ...بیا بریم صباانه بخوریم حر: دارم باهات_

 ...لانش جدی بود 

 ...یع ازروی تخت بلند شدم وگفتمسر 

 !باشه اما اول باید برم حموم_
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 !دوتا حموم ته همین راهرو هست_

 ...سرمو تکون دادم وبه سمت جایی که آرشام گفته بود راه افتادم

 ...نیم ساعتی توی حموم موندم

 !!!بعدم ناچارا همون لباسای قبلیمو پوشیدم اما بازم کاچی به از هی ی

 ...یرون اومدم با شنیدن صدای دونفر سریع خودمو پشت در پنهون کردماز حموم که ب

که هیچ قبول نکردم          _ نه  کاری ک بامون هم لب دره قبول کرد  امروز آرشدددامو میبرم 

 !!!میندازیمش پایین

 !!!بهترین کارو میکنی اون یه مهره ی سوخته س_

 ...بهت زده پشت در سر خوردم

 ...زندگی بدون آرشام

 ...شبدون خنده ها

 ...شیطونیاش

 ...لبخنداش

 ...حتی نفس کشیدناش

 ...سخت بود واقعا سخت بود

 ...اشکام آروم روی گونه هام چکیدن

 !چی شد که زندگیم شد؟ش؟
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 !نکنه همین اآلن که من اینجام اونا دارن سعی میکنن آرشامو ببرن لب دره؟ش؟

 ...با ترس و قدمای سریع از حموم بیرون زدم وبه سمت اتاق دویدم

 

 ...در اتاقو سریع باز کردم

 !!!نبود خدایا نبود

 ...کنار در سر خوردم

 ...تموم شد

 ...آرشامم رفت

 ...زندگیم رفت

 !!!کاش زود تر میفهمیدم که عاشقش شدم

 ...سرمو گذاشتم روی زانوهامو ازته دلم زار زدم

 رفت خنده از رویه لبام رفت

 رفت همه ی آرزوهام رفت

 گام رفترفت عشق از تویه ن

 رفت چشمام خیره رو به سقف

 رفت دیوارا باهام میزنه حر:
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 ...رفت نفسم رفت

 ...با حس دستی که روی شونم قرار گرفت سریع سرمو بلند کردم

 !فکر میکردم آرشامه ولی آرتام بود

 ...چشمای اونم اشکی بود

 ...بابهت نگاهش کردم وگفتم

 !آرشام...کجاست؟ش؟_

 ...سرشو انداخت زیر وگفت

 ...بردنش لب دره_

 ...اون برادرمه دوسش دارم

 !!!من نمیخواستم اینجوری بشه

 ...از روی زمین بلند شدم و بازوی آرتامو گرفتم

 !من نمیذارم بکشنش ببرم لب دره باید نجاتش بدم زود باش لعنتی زود باش_

 

 ...با چشمای اشکی نگاهم کرد

 !دیگه دیر شده_

 ...از روی زمین بلند شدمو با جیغ گفتممثل کسایی که به جنون رسیدن 
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 !دیر نشده من نمیذارم آرشامم بمیره_

 ...آرتام زد زیر گریه وگفت

 !!!بس کن شهرزاد اون همکاری نمیکنه دیر شده_

 ...مثل یه ببر زخمی به طرفش حمله ور شدمو بقشو گرفتم

 ...منو ببر پیش آرشام_

 ...با دستش به یه راهرو اشاره کرد وگفت

 ...نمیتونم بیام،اما تو برو همین راهرو رو که بری میرسی به آسانسورمن _

 !!!طبقه اولو بزن چند متر جلو تر از این ساختمون همون درس

صال نفهمیدم        سمت اون راهرو رفتم ا شت حر: میزد اما من بی توجه بهش به  هنوزم دا

 ...چطوری سوار آسانسور شدم چطوری تالب دره دویدم

 ...اونجا ودیدم آرشامم زندس انگار دنیارو بهم دادن ولی وقتی رسیدم

 ...یه قدم نزدیک شدم تا با تمام وجودم فریاد بزنم خوشاالم که هستی

 ...اما دست یکی از مردایی که اونجا بود روی سینه ی آرشام نشست واونو هُل داد

 ...فریادم گم شد توی صدای رعدوبرقی که آسمون به حالم زد

 ...خوردم وبی صدا اشک ریختمکنار درخت سر 

 ...زیر لب زمزمه کردم

 باز من ماندم و خلوتی سرد
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 خاطراتی ز گذشته ای دور

 یاد عشقی که با حسرت و درد

 رفت و خاموش شد در دل گور

 (فروغ فرخزاد)

 ...اون مردا با خنده های کریهشون دور ودور تر شدن

 ...من موندم وآرشامی که دیگه نبود

 ...وغن ه ی احساسی که خشک شدمن موندم 

 ...دستمو گرفتم به تنه ی درخت وبلند شدم

 ...قدمام سست بود،لرزون بود

 ...تا دم دره رفتم اما جرئت نگاه کردن به پایینو نداشتم

 !اگه اآلن جنازه ی آرشاممو ببینم چی؟ش؟

 ...صدای گریه هام سکوت دره رو میشکست

 ...حس کردم صدای ناله ی یه نفر میاد سرمو گذاشتم روی زانوهام که یه لاظه

 ...سریع سرمو بلند کردم وبه پایین دره نگاه کردم

 ...آرشام افتاده بود روی یه تخته سنگ وهنوز نفس میکشید

 خدایا شکرت
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 ...شکرت

 ...مثل دیوونه ها بلند بلند مخندیدم

 ...آرشامم زنده بود

 ...عشقم،زندگیم،دنیام زنده بود

 ...دم وصداش زدمبه سمت پایین خم ش

 ...آرشام_

 ...جوابی نداد فقط از درد به خودش میپی ید وناله میکرد

 ...دستمو به سمتش دراز کردم

 ...آرشام دستمو بگیر تروخدا نخواب_

شو            ست شد یکم گیج به من نگاه کردو بعد د سرش وبا بی حالی بلند  شو گرفت به  ست د

 ...گذاشت توی دستم

 !ما زور من کجا وهیکل آرشام کجا؟ش؟با تمام زورم کشیدمش باال ا

یکم به اطرا: نگاه کردم وبا دیدن درخت بزرگی که لب دره بود جرقه ای توی مغزم          

 ...زد برگشتم سمت آرشام

 ...صبر کن من اآلن میام_

 !فقط نخوابیا باشه؟ش؟

 ...سرشو آروم تکون دادو منم به سمت درخت رفتم
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 ...کشیدم پایینیکی از شاخه های بلند وقطورشو به زور 

 !آرشام،این شاخه رو بگیر_

شامو یکم            شاخه رو ول کردم که آر سریع  شاخه ی درخت ومنم  شت دور  شو گذا ستا د

 ...کشید باال دیگه نزدیک شده بود دستاشو گرفتم وبا تمام توانم کشیدمش باال

 

 ...ماکم کشیدمش توی بغلم

 !!!تو زنده ای،زنده ای خدایا شکرت_

 ...گذاشت پشت کمرمبی جون دستشو 

 !من...من که...تورو....تن...تنها نمیذارم_

 ...دستمو کشیدم روی موهاش که گرمی خونو البه الی انگشتام حس کردم

 ...با ترس به دستم نگاه کردم که از خون آرشام سرخ شده بود

 ...سریع بلند شدم وزیر بغل آرشامم گرفتم

 !بلند شو عزیزم...بلندشو_

 ...شدوگفتآروم بلند 

 ...همکاری نمیکنم باهاشون_

 ...زیر گوشش زمزمه کردم

 ...به دروغم که شده بگو همکاری میکنی به فکر خودت نیستی به فکر من باش_
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 ...تادم در ساختمون نصف وزن آرشام روی شونم بود

 ...وقتی رسیدیم از همون آسانسور رفتیم طبقه ی آخر

 ...رشام ذوق زده اومد سمتش وکشیدش توی بغلشآرتام منتظر وایستاده بود با دیدن آ

 !خوبی داداش؟ش؟_آرتام

 ...از دره انداختنش پایین سرش شکسته یه کاری بکن آرتام داره ازش خون میره_

 

 ...آرتام سریع زیر شونه ی آرشامو گرفت وبه سمت اتاق بردش

حر:  جعبه ی کمک های اولیه رو از زیر تخت در آورد وسدددرشدددو پانسدددمان کرد وبی 

 ...رفت

 دوباره من موندم وحس پاکم به آرشام

 من موندم ونفسهای آرومش

 !!!من موندم وتپش قلبش که حتی اگه یه ثانیه قطع میشد نفسم میبرید

 ...نشستم کنارش

 ...قیافش رنگ پریده بود ومعصوم تر از هر وقت دیگه ای

 ...آروم دستمو کشیدم روی گونش

 !من این مردو دوست دارم

 ...همین سادگیبه 
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ستت            شه با یه دو شعرهای طوالنی گفت همین که حست پاک با ست برای عشق  الزم نی

 !دارم انگار هزار بیت شعر گفتی

 ...سرمو گذاشتم روی سینش وچشمامو بستم

 !مگه قشنگ تر از صدای قلب کسی که عاشقشیم هست؟ش؟

 ...لبخند ماوی زدم وآروم زمزمه کردم

 !دوستت دارم_

 !ام بسته شد وبه خواب رفتم یه خواب پر از آرامش وپراز حس زندگیکم کم چشم

وهزار بار بهم یادآوری میکرد قدر عشقتو بدون اون از   یه خواب که بوی آرشاممو میداد

 ...مرگ نجات پیدا کرده

 

 ...شهرزاد_

 ...شهرزاد خانم_

 !شهرزاد بلندشو دیگه_

 ...م تا بناگوش بازشدآروم بین چشمامو باز کردم وبا دیدن آرشام نیش

 !سالم_

 ...با لبخند نگام کرد

 !سالم نمیخوای بلندشی؟ش؟_
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 !سرمو به چپ وراست تکون دادم که یعنی نه 

 ...نشست کنارم روی تخت

 !انگار قلقلک دلت میخوا؟ش؟_

 ...با این حرفش سیخ نشستم روی تخت وگفتم

 !نه نه اصال_

 ...لبخند ماوی روی لبش نشست و نگام کرد

 !مرسی که دیروز جونمو نجات دادی_

 ...نیشمو باز کردم وابروهامو انداختم باال

 ...خرج داره براتا کم کاری نکردم_

 ...یه تای ابروشو انداخت باال وگفت

 !اینجوریه؟ش؟_

 ...سرمو تکون دادم

 !!!بله دقیقا همینجوریه_

 ...ماکم لپمو کشید وازروی تخت بلند شد

 ...نگاش کردمجیغ بلندی کشیدم وبا حرص 

 !آخ لپم درد گرفت_
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 ...زد زیر خنده وگفت

 !حقته تا تو باشی دیگه شیطونی نکنی_

 

 ...باناز رومو برگردوندم وگفتم

 !اصال دیگه حر: نمیزنم_

 ...اومد نزدیکم

 !اوه اوه حاال خانم واسه ما قهر کردن؟ش؟_

 ...نیشمو باز کردم وگفتم

 !!!نه بابا منو چه به این حرفا_

 ...د زیر خنده وبه سمت کاناپه رفتبلند ز

 ...من مریضما کلی خون ازم رفته برو برام یه چیزی بیار بخورم_

 ...اخمامو با یه حالت بامزه کشیدم توی هم وگفتم

 ...من خانمم وخانومی میکنم اونی که نوکره یکی دیگست_

 ...بعدم با دستم به خودش اشاره کردم

 ...لبخند عریضی زد وبا چاپلوسی گفت

 !حاال میشه لطفا خانوم عزیز یه غذایی به این نوکر بدبخت بدین؟ش؟_
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 ...دلم براش ضعف رفت وبانیش باز نگاش کردم

 ...از روی تخت بلند شدم

 !خیلی خوب حاال میرم برات یه چیزی میارم_

 ...خواستم از اتاق برم بیرون که ماکم دستمو از پشت کشید

 ...سمتش برگشتم با تعجب 

 !شده؟ش؟چیزی _

 ...اشاره ای به لباسم کردو گفت

 !نکنه میخوای باهمین لباسا بری؟ش؟_

نگاهی به لباسددم انداختم همون مانتو وشددلوار مشددکی ای تنم بود که توی این چند روزه  

 ...میپوشیدمش

 ...مثل خنگا خیره شدم به آرشام

 !مگه چشه؟ش؟_

 ...سرشو با تاسف تکون داد

 !چش نیست گوشه_

 !!!نشو که درنظر نگیریم پارگی هاشو نمیبینی؟ش؟شکل تنت پیداستپرازخون بود

 ...بهت زده یه نگاه دقیق تر به لباسم انداختم

 !!!راست میگفت هم خونی بود وهم پاره پوره
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 ...قیافه ی حق به جانبی به خودم گرفتم

 !حاال میگی من چه کنم؟ش؟_

 ...پقی زد زیر خنده رفت سمت کمدش

 !!!تنت منو کشتهیعنی من چه کنم گف_

 ...یکی از تیشرت وشلوارای خودشو درآورد وداد بهم

 !بیا اینا رو بپوش_

 ...نگاهی به لباسا انداختم

 !!!خیلیم گشاد نبودن

 ...لباسارو ازش گرفتم و وارد دستشویی اتاق شدم

 ...لباسای قبلیمو که بسی چندش شده بودنو انداختم توی سطل ولباسای آرشامو پوشیدم

ودمو توی آینه دیدم کال نظرم راجع به گشدداد نبودن لباسددا صدددوهشددتاد درجه   وقتی خ

 ...تغییر کرد

 ...تغریبا میشد گفت ده برابر خودم بود

 !!!هفت بار شلوارو تا زدم وده بارم آستینای بلوز اما بازم شبیه دلقکا بودم

 

ه  یعنی اگاز دستشویی اومدم بیرون وبا چشمای هشدار دهنده به آرشام خیره شدم که         

 !بخندی خفت میکنم
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شماش برق زد ولبخند             شت با دیدنم چ شویی برگ ست صدای در د شتش بهم بود اما با  پ

 ماوی روی لبش نشست

 باورم نمیشد که بهم نخندید

 ...با چشمای گرد شده نگاهش کردم

 !تو...توبهم نخندیدی؟ش؟_

 ...اومد نزدیکم ومنو کشید توی بغلش

 !ت داشتنی شدیواسه چی بخندم؟؟؟خیلی دوس_

 ...سرمو توی سینش پنهون کردم

 !!!لباسات خیلی بزرگن فکر کردم اآلن بهم میخندی_

 ...آروم دستشو کشید روی موهام وزمزمه کرد

 ...تو اگه گونیم بپوشی بازم برای من خوشگل ترین دختر دنیایی_

 ...چشمام گرد شد ودهنم باز موند

 ...ده بودمتا حاال هم ین حرفایی رو از آرشام نشنی

 ...ه ی کوتاهی روی موهام نشوندب.و.س

 ...شهرزاد،میخوام بعد اینکه از اینجا رفتیم با مامانم بیایم خونتون_

 !!!واسه امر خیر واین حرفا

 ...بلند خندیدم
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 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

 ...پسر کوچولوی من

 !!!حتی درست بلد نیست ابراز عالقه کنه

 ...اونم خندید وگفت

 !چرا میخندی؟ش؟_

 درسته که نمیتونم مثل خیلیای دیگه شعرای عاشقونه برات بگم ولی خالصانه

 !!!دوستت دارم

 ...دستامو دور کمرش انداختم وگفتم

 !!!م همینطورمن_

 

 ...با بهت نگاهم کرد وگفت

 !شهرزاد توماشری_

 ...نگران این بودم که اآلن بخوای کلی ناز کنی وکالس بذاری ولی

 ...لبخند آرومی روی لبم نشست وحرفشو قطع کردم

 !تو خالصانه حستو به زبون آوردی منم همینکارو کردم_

 ...سرشو آروم آورد جلو

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 !روی پیشونیم قرار گرفتچشمام بسته شد که لباش 

 ...این پسر

 ...این مرد

 ...این فرشته

 !چطور میتونه انقدر دوست داشتنی باشه؟ش؟

ه ی کوچیکی که روی پیشدددونیم نشدددوند از هزارتا      ب.و.سدددمیتونم به جرئت بگم اون   

 ...ه ی دیگه بهتر وپاک تر بود برامب.و.س

 ...پیشونیشو چسبوند به پیشونیمو زمزمه کرد

 !خانمم باید تا قبل از ازدواجمون دست نخورده بمونهلبای _

 ...آروم خندیدمو گفتم

 تو گشنت نبود؟؟؟_

 ...بلند زد زیر خنده

 !صانه ی عاشقانمونو پر پر کردی شهرزاد_

 ...آروم از بغلش بیرون اومدم

 !خوب گفتم شاید هنوز گشنته برم برات یه چیزی بیارم_

 

 ...ماکم لپامو کشید که جیغم دراومد
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 !اَه آرشام چرا هم ین میکنی؟ش؟_

 !!!خوب دلم برات ضعف میره فندقم_

 ...لبخند خجولی زدم ودرحالی که از اتاق بیرون میرفتم گفتم

 !اآلن یه چیزی میارم برات بخوری_

 ...بعدم سریع از اتاق بیرون زدم

 ...پیش آرشام که هستم همه ی لاظه هام شیرین میشه

 ...خدمتکارا آشپزخونه رو پیدا کردم وکلی خوراکی برداشتمبا هزار تا پرس وجو از 

 ...یه بسته پاستیلم اونجا بود که یواشکی توی جیب لباس آرشام قایمش کردم

 با قدمای سریع به سمت اتاق رفتم وسینی حاوی

 ...خوراکیا رو گذاشتم جلوی آرشام

 !چیز دیگه ای که نمیخوای؟ش؟_

 ...شده بود به سینی نگاه کرد وگفتبا چشمایی که توش انگار چراغونی 

 !نه همینم خیلیه دستت درد نکنه_

 ...نیشمو باز کردم

 !!!اگه میخواستیَم خودت باید میرفتی برداری_

 ...چند ثانیه هنگ نگام کرد ووقتی فهمید چی گفتم با صدای بلند خندید
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 !بیا بشین بخور انقدر مزه نریز فسقلی_

صباانمونو خوردی   شوخی وخنده  م اما انگار این خوشی کوتاهمونم خیلی پر دوام نبود   با 

 ...چون با صدای داد آرتام هردومون سه متر پریدیم باال

 !تو اینجا چه غلطی میکنی کثافت؟ش؟_

 ...با عجله به سمت سالن دویدیم

 ...آرتام ویه پسر دیگه با هم درگیر شده بودن

 

 ...با دهن باز وشوکه نگاهشون میکردم

 ...از من به خودش اومد وبه سمتشون رفت آرشام زود تر

 ...بعد چند تا جفتک پرونی باالخره همدیگرو وِل کردن

 ...آرتام با چشمایی که ازش خون میبارید به پسره خیره شد

 برو از اینجا برو که اگه من زندت بذارمم_

 !بابام نمیذاره

 ...پسره پوزخندی زدوبا تمسخر یه نیم نگاه به آرتام انداخت

 ...اتفاقا همون آق بابات گفت بیام_

 ...نیشخند زد وادامه داد

 !!!جهت همکاری واسه بار جدیدتون_
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چند دقیقه سکوت بدی همه ی خونه رو فرا گرفت که با صدای بهت زده آرتام شکسته       

 ...شد

 !!!نمیخواد کمک ناموسش دزد دروغ میگی بابام هی وقت از _

 ...ورو من ثابت موندپسره نگاهی به دوتادور خونه انداخت 

 ...حاال که کمک خواسته_

 !اینارو بیخیال این خوشگله کیه؟ش؟

 ...آرشام ماکم خوابوند توی گوشش که یارو پرت شد روی زمین

 !دور زن منو خط میکشی افتاد؟ش؟_

 ...با خنده ی چندشی بهم نگاه کرد وگفت

 !باشه بابا ارزونی خودت بگو خان بابات کجاس برم پیشش؟ش؟_

 

 ...آرتام با حرص به سمت پله ها رفت... وگفت

 !دنبال من بیا_

سمت من اومد وقبل از اینکه فرصت حر: زدن بهم بده دستمو گرفت و به       آرشامم به 

 ...اتاق رفتیم

 ...نشست روی کاناپه وخیره شد بهم

 !من یه راهی واسه نجاتمون از اینجا پیدا کردم_
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 ...با ذوق نشستم کنارش وگفتم

 !ی؟ش؟چه راه_

 ...سرشو انداخت پایین

ما نمیتونم تورو              _ بدم ا به پلیس خبر  لدم میتونم برم و جا رو ب های این مه ی را من ه

 !!!ببرم،این ریسکه نمیخوام بالیی سرت بیاد

 ...بهت زده نگاهش کردم

 !من تنها اینجا چیکار کنم؟ش؟_

 به آرتام اعتماد دارم تا وقتی که بیام_

 !!!تورو دست اون میسپارم

 ...حس کردم مردمک چشمام داره میلرزه

 ...آرشام نگاهی بهم انداخت وگفت

 ...به خدا نمیتونم تورو ببرم_

 !!!بالتدن بیام زود میدم قول بمونی اینجا اگه ولی بیاد سرت بالیی اگه ببرمت ممکنه 

 ...سرمو انداختم پایین وسعی کردم بغضمو فرو بدم

 !وبابامم بگو خوبم که نگران نباشنباشه ولی...ولی زود بیا به مامان _

 ...ید وگفتب.و.سآروم روی موهامو 

 !باشه عزیزم قول میدم زود برگردم_
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 ...اشکام بی اراده روی صورتم میریختن

 کی میخوای بری؟؟؟_

 ...سرمو گرفت توی آغوشش

 ...گریه نکن_

 !!!آرشام من...من میترسم از نبودنت_

 !م زود بیام دنبالتنترس عزیزم نترس خانومم قول مید_

 ...دماغمو کشیدم باال وگفتم

 کی میری؟؟؟_

 ...امشب،نصفه شب_

 ...فقط توباید یجوری وانمود کنی که انگار حال من خوب نیست وتوی اتاقم

 باشه؟؟؟

 ...سرمو تکون دادم

 !باشه ولی اگه دیر اومدی بدون عشق منم کشتی_

سخره بود اگه   سادگی از       با هم به این حرفم خندیدیم خیلی م سه چیز به این  شقم وا ع

 ...بین میرفت

 !!!آرشامم قول داده که زود میاد
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 ...تا نیمه های شب هردومون عجیب آروم بودیم 

 ...مثل آرامش قبل از طوفان

آرتامم توی این چند روز خیلی عوض شده بود وتوی فرار آرشام میخواست بهش کمک  

 !کنه

 ...حس بدی داشتم

 ...مامیدونستم برمیگرده ا

 اما اگه توی مدت نبودنش بالیی سرم بیاد

 باید چیکار کنم؟؟؟

 ...اشکامو ماکم با پشت دست پاک کردم

 اون برمیگرده

 !!!اونقدر زود که فرصتی برای اذیت شدن من نمیمونه

 

 ...نگاهی به ساعت انداختم

 ...سه صبح بود

 ...آرشام حاضر وآماده روبه روم ایستاده بود

 ...ثابت موندنگاهم توی چشماش 

 ...انگار داشت باهام حر: میزد اما من نمیفهمیدم چی میگه
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 ...لبخند تلخی روی لبش نشست وگفت

 !مواظب خودت باش_

 ...سرمو تکون دادم

 ...باشه توام همینطور_

 ...یدب.و.سآروم پیشونیمو 

 ...توی دلم زمزمه کردم

 ...خدافظ شهرزاد_

 !زود برگرد_

 ...نگاهی بهم انداخت ورفت

 ...حرفی ازبرگشتن نزد

 ...اما اون برمیگشت

 ...خودش گفت دوسم داره

 مگه میشه تنهام بذاره

 !!!نه این امکان نداره

 ...روی تخت به حالت جنینی توی خودم جمع شدم

 ...من بهش اعتماد داشتم
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 !مطم نم نمیذاره اینجا تنها بمونم

 بی توجه به صداهایی که از بیرون میومد

 ...گذاشتم وبه خواب رفتمچشمامو روی هم 

 آرشام نجاتم میده

 !!!اون نمیذاره تنها بمونم

 

 ...باحس بوی تندی نزدیک بینیم از خواب پریدم

 ...یه جفت چشم مشکی ناآشنا روبه روم بود

 ...ونیمخیز شدم سریع خودمو عقب کشیدم

 !همون پسری بود که آرتام بهش میگفت دزد ناموس

 ...آروم زمزمه کرد

 گلیتو خوش_

 !ولی زن آرشامی

 ...با شنیدن لان کشدارش احساس تاوع بهم دست داد

 ...نکرد پیدا راه دلم به ترس حتی که بود انقدر شُل ووِل 

 ...ازروی تخت بلند شدم وگفتم



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

203 

 

 !برو بیرونشمگه نمیگی زن آرشامم پس برو_

 ...لبخند بزرگی زد وبا سستی از روی زمین بلند شد

 !گول خوردی همه دنبالشن طاقت نمیاره شوهرت فرار کرد وتو_

 ...به دنبال این حرفش قهقه ای سر داد واز اتاق بیرون رفت

 ...پوزخندی زدم

وقتی آرشددام برگشددت هی کس جرئت نمیکنه شددب بدون اجازه بیاد توی اتاقم وحر:   

 !!!مفت بزنه

 ...سرمو گذاشتم روس تخت وبالشت آرشامو گرفتم توی بغلم

 من عاشقشم

 عاشقمهاونم 

 !حتما برمیگرده

 ...لبخندی روی لبم نشست وبا فکر به آرشام کم کم خوابم برد

 

 !شهرزاد_

 !شهرزاد_

 !شهرزاد_

 ...با حرص پتو رو ازروی صورتم کشیدم کنار وگفتم
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 !چی میگی آرشام_

با دیدن چهره ی رنگ پریده ی آرتام از رویای آرشددام بیرون اومدم وترسددیده نگاهش  

 ...کردم

 !شده چرا این شکلی شدی؟ش؟چی _

 ...وحشت زده گفت

اونا میخوان با شکنجه ازت حر: بکشن تا بگی آرشام کجاست برو توی جنگل خودم       _

 !!!موقع غروب میام دنبالت

از روی تخت بلند شددددم وتا خواسدددتم از اتاق بیرون بزنم دوتا قل ماغ به همراه یه مرد 

 ...وارد شدن

 ...با ترس نگاهشون کردم

 ...که لباسای خیلی شیکی داشت گفتمرده 

 !به به عروس گلم_

 شوهر بی غیرتتو ندیدی؟؟؟

 ...آب دهنمو قورت دادم وسرمو تند تند به چپ وراست تکون دادم

 ...خنده ی بلندی سر داد ودستشو کشید روی موهای کم پشتش

 اما تو زنشی چطور نمیدونی کجاس؟؟؟_

 ...میکردم نگاهشون زه وحشت انگار زبونم بند اومده بود فقط 
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 ...مرده لبخند بزرگی زد که چهارتا دندون طالش پیدا شد

 ...مثل اینکه الل شدی_

 !!!اآلن میگم زبونتو برگردونن سرجاش

 ...بعدم به اون دوتا غول بیابونی اشاره کرد که با نیش باز اومدن سمتم

 ...آرتام سریع اومد جلوشونو گفت

 !!!ولش کن زن پسرته ناسالمتیبابا،اون نمیدونه آرشام کجاست _

 ...مرده به اون قل ماغا اشاره ای کرد واز اتاق بیرون زد

 ...فقط قهقه ی وحشتناکش بود که دور تر ودور تر میشد

 ...مردا آرتامو به زور از اتاق انداختن بیرون و با لبخندای چندششون اومدن سمتم

 

 ...گفتبا ترس عقب عقب میرفتم که یکیشون با صدای زمختی 

 !به نفعته بگی آرشام کجاس؟ش؟_

 ...با دیدن قیافش یاد یه خاطره ی آشنا افتادم

اون دسددتی که روی سددینه ی آرشددامم قرار گرفت وانداختش پایین دره متعلق به همین 

 !عوضی بود

 ...با حرص آب دهنمو تف کردم جلوی پاش

 !!!بمیر آشغال_
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شم اومد      شد چون با خ صبی  سیلی ای بهم زد که     با این حرکتم انگار ع سمتم وآن نان 

 ...پرت شدم گوشه ی اتاق

 ...شوری خونو توی دهنم حس کردم که لگد ماکمی به پهلوم زد

 ...از دردش جیغ بلندی کشیدم وزیر لب زمزمه کردم

 آرشام کجایی؟؟؟

 !مشت ولگدهاشون بی امان روی بدنم فرود می اومدن ومدام میگفتن بگو بگو بگو

 ...نمیگفتماگرم میدونستم 

 ...همش به این امید بودم که وقتی آرشام برگرده حال همه ی این عوضیا رو میگیره

کم کم چشددمام سددیاهی رفت ودیگه هی ی نفهمیدم انگار یه آمپول بی حسددی قوی بهم  

 ...تزریق کردن

فقط آخرین لاظه چشدددمای عسدددلی آرشدددامو تصدددور کردم ولبخند بی جونی روی لبم      

 ...ننشست

 !!!گردهاون برمی

 ...با حس خیس شدن صورتم آروم بین چشمامو باز کردم

 ...آرتام باالی سرم بودو داشت به صورتم آب میپاشید

 ...لبخندبی جونی روی لبم نشست که همزمان درد شدیدی رو حس کردم

 ...آرتام آروم دستی روی موهام کشیدوگفت



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

207 

 

 حالت خوبه؟؟؟_

 ...بدمدهنم خشک شده بود وفقط تونستم سرمو تکون 

 !شهرزاد یه چیزی میخوام بهت بگم ولی قول بده آروم باشی_

 ...با ترس نگاهش کردم

 چی...شده؟؟؟_

 ...سرشو انداخت پایین وکالفه دستی بین موهاش کشید

 ...ببین تو مثل خواهرمی نمیخوام اذیت بشی_

 ...اما باید بدونی که آرشام

 ...موندادامه ی حرفش با ورود شخصی به اتاق نیمه تموم 

 ...همون مرتیکه ی عوضی بود،بابای آرتام

 ...لبخند عریضی زد که اون چهارتا دندون طالی نفرت انگیزش معلوم شدن

لت           _ خاطر شدددوهر بی غیرتت چقدر کتک خوردی واون و گا ب آخی عروس کوچولو ن

 !کرده

 ...اخمامو توی هم کشیدم

 !!!آرشام...بی غیرت نیست ولمم نکرده_

 ...ی به موهای کم پشتش کشیدبلند خندید ودست

 !!!اما اون ولت کرده وتو با تموم حماقت هنوزم چشم به راهشی_
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 ...اخمامو توی هم کشیدم با صدایی که کنترلش دست خودم نبود گفتم

 !اون برمیگرده وحرفای شماهام فقط وفقط مزخرفه_

 ...پورخندی روی لبش نشست

 !!!برنمیگردهبرام مهم نیست تو چه فکری میکنی اما اون _

 ...با صدای بلند خندید وادامه داد

 !!!حتی خونشم عوض کرده پسره ی بزدل_

 ...با ناباوری نگاهش کردم

 ...داره دروغ میگه

 ...آرشام گفت عاشقمه

 ...تموم تنفرمو توی صدام ریختم وگفتم

 !من حرفاتو باور نمیکنم_

 ...شونه ای باال انداخت وبی تفاوت نگاهم کرد

 !به جهنم_

 !!!فقط اینو بدون حاال حاال ها اینجایی بلکه اون شوهر بی شعورت برگرده

 ...بعدم از اتاق بیرون رفت
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 ...نگاهی به آرتام انداختم که شرمنده نگام میکرد

 ...آروم پلک زدم که قطره اشکی روی گونم چکید

 !بابات راست میگه آرتام؟ش؟_

 ...سرشو انداخت پایین وگفت

 !متاسفم_

 ...به نگاه مات شده ی من از اتاق بیرون رفتبی توجه 

 ...توی خودم جمع شدم

 ...مثل یه مرده ی متارک

 ...اینبار حتی گریه هم نکردم

 آرشام تنهام گذاشت

 !این حقیقتی بود که توی ذهنم تکرار میشد ودلم مدام سرکوبش میکرد

 

 ...فقط به دیوار سفید روبه روم خیره بودم

 !میگردهاون گفت برمیگرده پس بر

 !حتی اگه همه چیزم بر علیهش باشه بازم من باورش دارم

 ...با صدای داد بلندی از روی تخت بلند شدم وبه سمت در رفتم
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 !انگار داشتن یه نفرو شکنجه میدادن

 ...از اتاق بیرون زدم

 ...میرفت راهرو آخر سمت به داشت آرتام با عجله 

 ...سریع پریدم جلوش وگفتم

 چی شده؟؟؟_

 ...نگاهم کرد وجوری که انگار صدامو نشنیده زمزمه کرد منگ

 !!!دارن خون ایدزی بهش تزریق میکنن_

به سدددمت ته راهرو دوید                  بار اینو تکرار کرد وبعد یک دفعه مثل برق گرفته ها  چند 

 ...وسراسیمه در یکی از اتاقا رو باز کرد

 ...گیج شده بودم

 !!!خون ایدزی

 ونو روی بالشت میذارن؟؟؟وای خدایا اینا چجوری شب سرش

 یعنی اصال عذاب وجدان ندارن؟؟؟

حاوی              که خون  نه هر خونی بل یه همنوع خون تزریق میکنن اونم  به  یه آدم  به  دارن 

 !!!ایدز

 ...از ته دلم دعا کردم این بال سر خودشونم بیاد وبه سمت اتاق رفتم
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 ...اآلن یه هفته از رفتن آرشام میگذره

شده   سایه ی           کار هرروزم  شم دوختن به جنگل بلکه  شت پنجره ی اتاق وچ ستن پ ش ن

 ...آرشامو میون درختا ببینم

 !اما زهی خیال باطل

 ...انگار همه راست میگفتن

 !اون برنمیگرده

 ...سرمو گذاشتم روی زانوهام وآروم زمزمه کردم

 

 او استکان چایی خود را نخورد و رفت

 بغض مرا به دست غزل ها سپرد و رفت

 

 م نرو ش بمان ش قسم ات می دهم ولیگفت

 تنها به روی حر: خودش پا فشرد و رفت

 

 گفتم که صد شمار بمان تا ببینم ات

 یک خنده کرد و تا عدد دَه شمرد و رفت
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 !گفتم که بی تو هی م و او گفت بی نه با

 در بیت اخرین غزلم دست برد و رفت

 

 یعنی به قدر چای هم ارزش...؟نه بی خیال

 !ن چایی خود را نخورد و رفتاو استکا

 

 ...پوزخندی زدم

 !!!عشق پوچه عشق فقط یه کلمه ی قشنگه که آدمارو گول میزنه

 ...ولی اونقدر قویه که من هنوزم حسش میکنم

 

 !!!خونه کامال تات مااصرس دستاتونو بذارید روی سرتون و بیاین بیرون_

 ...با چشمای گرد شده رفتم پشت پنجره

 !ساختمان پرشده بود از ماشینا ومامورای پلیسوای دورتادور 

 ...قلبم با هیجان خودشو به قفسه ی سینم میکوبید

 ...حتما آرشام خبرشون کرده

با قدمای تند به سمت در اتاق رفتم که با ضرب باز شد وارسالن یا همون کسی که آرتام      

 ...دزد ناموس خطابش کرده بود وارد اتاق شد
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 !مصدات دربیاد خفت میکن_

 ...با دهن باز بهش نگاه کردم وگفتم

 دورتادور خونه پر پلیسه چیکار میخوای بکنی؟؟؟_

 ... سر منو گرفت توی دستش واسلاشو گذاشت روی شقیقم

 ...داشتم سکته میکردم

 ...آروم وبا صدای لرزونی گفتم

 !!!چیکار میکنی؟اینجوری جرمت بیشتر میشه_

 ...اسلاه رو بیشتر روی شقیقم فشار داد

 !خفه شو من نمیخوام برم زندان_

به دنبال این حرفش از اتاق خارج شدددد ومنم اجبارا قدمامو باهاش هماهنگ کردم تا                 

 !!!نخورم زمین

به سدددمت ته راهرو راه افتاد وکتابخونه ی روی دیوارو ماکم هل داد که یه سدددرازیری         

 ...خاکی رو روبه رومون پدیدار شد

 ...خونه رو کشید سرجاشسریع وارد شدیم ودوباره کتاب

 ...بهت زده نگاهی به شیب تند سرازیری انداختم وگفتم

 اینجا دیگه کجاست؟؟؟_

 ...با بازوش دوباره گردنمو گرفت وبی حر: وماتاطانه به سمت پایین حرکت کرد
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 ...نیم ساعت بود که داشت به سمت پایین حرکت میکرد ومنم دنبالش

 ...ص گفتمدیگه واقعا کالفه شده بودم،با حر

 !خسته شدم یکم صبر کن_

 ...شاید پنج ثانیه ایستاد وبعد دوباره حرکت کرد

 ...اون همه طبقه رو توی یک ساعت با هزار تا بدبختی پایین رفتیم

 ...درو باز کرد

شم کار میکرد درخت بود     ستونی بود که پرنده پر نمیزد وتا چ نمیدونم اینجا کدوم گور

 !!!ودرخت

 ...سمت وسط جنگل راه افتاده بود با قدمای آروم به

 ...مغزم یک دفعه فرمان داد

 !جیغ بکش

 ...چشمامو بستم وبا تمام وجودم جیغ کشیدم

 !کمکشکمک_

 ...ارسالن سریع جلوی دهنمو گرفت اما دیر شده بود

 ...مامورا ریختن دورمون
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  موراومنم از بهت ارسددالن اسددتفاده کردم واز زیر دسددتش فرار کردم وپشددت یکی از ما 

 ...قایم شدم

 !!!با چشمام دنبال آرشام میگشتم ولی نبود

آروم آروم به سددمت در اصددلی سدداختمون رفتم اما اونجام خبری از آرشددام نبود فقط یه  

 ...نگاه آشنارو دیدم وقلبم ماکم خودشو به سینم کوبید

 

 ...اشکام آروم روی گونم می کیدن

 ...ومنو ماکم کشید توی آغوشش قبل از اینکه از بهت بیرون بیام اومد نزدیک

 ...صدای هق هق پراز دردش قلبمو شکست

 ...الهی من قربونت برم شهرزاد_

 خوبی دخترم؟؟؟

 ...طاقت دیدن اشکای بابامو نداشتم واسه همین با بغض گفتم

 !من خوبم بابا گریه نکن_

 ...دستی روی موهام کشید

 میدونی چقدر دنبالت گشتیم؟؟؟_

 !!!چشممون خون بود یه چشممون اشک ویه

 ...از گریه هام پیرهنش خیسِ خیس شده بود
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 بابا از کجا فهمیدین من اینجام؟؟؟_

 ...با اته پته گفت

 !به...به...به پلیس خبر دادیم دیگه_

 ...از این همه هول شدنش تعجب کردم ولی به روی خودمم نیاوردم

 !بابا من باید یه چیزی به مدیر پلیسا بگم_

 ...خندیدوگفتآروم 

 !مدیر پلیسا دیگه چیه؟ش؟_

 !!!چمیدونم همون مس ول اصلی این پرونده_

 !فعال اینجا امن نیست بیا بریم_

 ...سرمو تند تند به نشونه ی نه تکون دادم

 !بابا من باید باهاش حر: بزنم_

دستمو گرفت وبه سمت یکی از ماشینای پلیس رفتیم یه پسر جوون نشسته بود وداشت         

 ...سیمشش یه چیزایی میگفت با بی

 ...با دیدن بابا سریع بلند شد وگفت

 کاری دارین جناب معصومی؟؟؟_

 ...بخاطر صدای تیر اندازیا باید بلند حر: میزدم واسه همین داد کشیدم

 !من باهاتون کار دارم_
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 ...نگاهی بهم انداخت

 !بفرمائید_

 !یه پسری اینجا هست اسمش آرتامه_

  اشته ند کاری بااون لطفا نداره تقصیری  وهیچ که اون بی گناهه  من شخصا شهادت میدم   

 !!!باشین

 ...سرشو تکون داد وگفت

 ...ممنون که خبر دادین_

 !!!تاقیق میکنم اگه گفته هاتون براساس حقیقت باشه کاری نداریم باهاش

 

تشددکری کردم،به همراه بابا به سددمت ماشددین خودمون راه افتادیم وبا تمام سددرعت به   

 ...مت خونمون راه افتادیمس

شام مثل خنجری بود که توی قلبم فرو      شاال بودم که نجات پیدا کردم اما نبودن آر خو

 ...میرفت

 ...از یه طر: نگرانش بودم وازیه طر: دلگیر

 ...سرمو روی شیشه گذاشتم

 ...دلم براش تنگ بود

 یعنی اآلن کجای این شهر شلوغه؟؟؟
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 ...میریختناشکام بی صدا روی صورتم 

اشددکایی که تا قبل از اومدن آرشددام چند سددال یه بار میومدن سددراغم حاال برای پیشددی   

 !گرفتن از هم مسابقه میذاشتن

 خدایا همه ی عاشقا انقدر غمگین ودلتنگن؟؟؟

 ...با صدای بابا از فکر بیرون اومدم

 رسیدیم پیاده نمیشی؟؟؟_

 با تعجب نگاهی به دور واطرا: انداختم

 ...خودمون بود اما انگار غریب بود برامکوچه ی 

 !چقدر زود رسیده بودیم

 ...پوفی کشیدم وپیاده شدم مامان دم در ایستاده بود با دیدنش دلم رفت

 !چقدر دلتنگش بودم ونمیدونستم

 ...خودمو پرت کردم توی آغوشش

 !دلم تنگ شده بود برات مامان_

 ...ید وبا بغض گفتب.و.سروی موهامو 

 !م منممنم دختر_

 

 ...روی نیمکت دانشگاه نشستم وبه اتفاقات گذشته ای نه چندان دور فکر میکنم
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درسدددت دوماه وبیسدددت روز پیش بود که چشدددمامو باز کردم وخودمو توی یه خونه ی       

 ...غریبه دیدم وهمه ی اون اتفاقا برام افتاد ازاون موقع دیگه آرشامو ندیدم

 !خونه ی کناریمون هنوزم خالیه 

ه این باور رسیدم که اون هی وقت دوستم نداشته وهمه حرفاش برای فریبم بوده  دیگه ب

 !!!اما امان ازاون روزی که دل آدم نفهم باشه

 ...لبخند تلخی روی لبم نشست که یه صدای آشنارو کنار گوشم شنیدم

 !سالم_

 ...سرمو بلند کردم

 !شهرام بود

 ...لبخندی زدم وگفتم

 سالم خوبی؟؟؟_

 ...نشست کنارم

 !!!نبودی چند وقت_

 ...شونه ای باال انداختم

 ...آره کاری پیش اومد که نتونستم بیام دانشگاه_

 !!!دلیلی نداشت واسه همه تعریف کنم چی شده

 من فعال میرم واسه بعداز ظهر برنامه ای داری؟_
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 ...آره یکم کار دارم توی خونه_

 ...بلند شد وبا لبخند نگام کرد

 !براتدلم تنگ شده بود _

 ...بی تفاوت نگاهش کردم هیچ حس خاصی بهم دست نداد

  ...فقط آروم گفتم

 !ممنون_

 ...سرشو انداخت پایین ومغموم گفت

 !خدافظ_

 !خدافظ_

 ...نگاهی به کمر خمیده شدش حین راه رفتن انداختم

 ...شاید اگه آرشامو نمیدیدم اآلن میتونستم عاشق شهرام بشم ولی

 ...وبلند شدمزیر لب بیخیالی گفتم 

فردا عروسدددی یگانه بود بخاطر من زمانشدددو انداخته بود عقب وحاال اگه نمیرفتم خیلی            

 !!!زشت میشد

 ...به سمت ماشینم راه افتادم که همزمان صدای زنگ گوشیم بلند شد

 ...مثل همیشه سرساعت زنگ زده بود

 !سالم_
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 سالم خوبی چه خبر؟+

 !بد نیستم سالمتی_

 ...سرحال نیستی انگار+

 چرا بابا...کی آزاد میشی؟؟؟_

 فردا پس فردا+

 !!!اونم بخاطر شهادتای توئه

 ...لبخندی روی لبم نشست

 !خوبه خداروشکر_

 من دیگه باید برم کاری نداری؟+

 !نه خدافظ آرتام_

 ...خدافظ+

 ...سوار ماشینم شدم وراه افتادم

 !کاش آرتام زود تر آزدا میشد

 ...دادم صدای زنگ گوشیم دوباره بلند شد با خیال اینکه دوباره آرتامه سریع جواب 

 الو آرتام؟_

 صدایی نیومد که
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 ...با شک نگاهی به شماره انداختم

 ...ناشناس بود

 !بفرمائید _

 !سکوت_

 !مگه مرض داری روانی؟ش؟_

 !گوشیو با حرص قطع کردم وانداختمش روی صندلی

 ...دادم وبه سمت خیابون نظر راه افتادمپامو روی گاز فشار 

 ...باید واسه ی فردا یه لباس میگرفتم

ندیدم               ند سددداده رو پسددد باس مشدددکی بل یه ل باالخره  ها  عد از زیرو رو کردن مغازه  ب

 ...وخریدمش

 ...از تنهایی خرید کردن متنفر بودم اما بقیه هم خودشون کار داشتن

 !ست کردم وپیش به سوی خونهیه جفت کفش مشکی پاشنه بلندهم باهاش 

 

 ...از روی صندلی بلند شدم ویه ماچ آبدار روی لپ پریناز نشوندم

 !پری جونم موهای منو درست کن قربونت برم_

 ...آروم خندید وگفت
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رژگونم پاک    ب.و.سبذار اول خودمو آرایش کنم توام انقدر شددداالپ شددداالپ منو ن     _

 !میشه

 !باشه فقط زود باش_

 ...مشغول آرایش کردن همدیگه بودن سارا وملیکاهم

 هممون کم مونده بود از ذوق بمیریم

 !!!آخه باالخره دوست خنگمون داشت ازدواج میکرد واز شرش راحت میشدیم

 ...پری بعد از آرایش کردن خودش اومد سراغ منو موهامو ساده شینیون کرد

سمت تاالر راه        ضر وآماده به  شش بود که هممون حا افتادیم نگاهی به ساعت نزدیکای 

ب ه ها انداختم پری یه لباس مشکی بلند پوشیده بود سارا دکلته کوتاه سفید وملیکا هم     

   یه لباس

 ...مشکی کوتاه پوشیده بود

 ...به تاالر که رسیدیم با دیدن مامان یگانه هممون به طرفش رفتیم وتبریک گفتیم

 که باالخره یک ساعت دوساعتی که گذشت همه ی صندلی ها پرشده بودن

 عروس وادامادم اومدن

 ...یگانه توی اون لباس عروس سفید ماشر شده بود

 !حس خیلی خوبی بود،عروسی بهترین دوستتو ببینی 
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شاالیم خیلی دوام نیاورد وبا دیدن برق   شم  جفت یه اما بازم خو شنا  چ   ویر از لبخند آ

 ...شد ماو لبم

 ...اونم تعجب کرده بود وفقط نگاهم میکرد

 ...سرمو انداختم پایین

 !اراحتم کنهن چیزی بدم اجازه نباید پس یگانست عروسی شبِ امشب 

 ...نگاهم دوباره به چشمای یگانه افتاد خوشاال بود

 !پس نباید با غمم غمگینش کنم 

 ...لبخند مهربونی روی لبم نشست ومثل بقیه شروع به دست زدن کردم

 ...نشستیم صندلیامون روی وماهم ن عروس وداماد توی جایگاه مخصوصشون نشست

 ...برگشتم سمت جایی که قبال آرشامو دیده بودم

 !اما خبری ازش نبود

 !!!شایدم توهم زدم

 ...با صدای پریناز برگشتم سمتش

 !شهرزاد لباست مثل ایناس که میخوان برن عزا برو اون یکیو بپوش_

 ...متعجب نگاهش کردم

 !من که دیگه لباس نیاوردم_

 ...خندی زد و از توی کیفش یه لباس درآوردلب
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 !برو اینو بپوش بهتره_

 ...نیشمو باز کردم وذوق زده گفتم

 !وای مرسی_

 ...لباسو از دستش گرفتم وبه سمت اتاق تعویض لباس رفتم

 ...یه لباس کوتاه صورتی بود تا باالی رونم

 ...خوشگل بوددیروز حالم گرفته بود لباسمو همینجوری گرفتم ولی این خیلی 

جلوی آینه یکم با موهام وَر رفتم روم نشددد اون موقع به پری بگم از فرق وسددط خوشددم  

 ...نمیاد اما حاال یکم بهتر شد

 

 ...خواستم از اتاق بیام بیرون که دستی روی دهنم قرار گرفت وماکم کوبوندم به دیوار

 ...یدی سینم میکوب بهت زده نگاهی به آرشام انداختم قلبم تند تند خودشو به قفسه

 ...چقدر دلم براش تنگ شده بود

 ...آروم دستشو برداشت وبی حر: نگاهم کرد

 ...منم با چشمای خیس بهش خیره شدم

 !!!خیلی سعی میکردم که گریه نکنم تا آرایشم خراب نشه

 ...آروم زمزمه کردم

 !آرشام_
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 ...د توی آغوششانگار همین یه کلمه کافی بود تا به خودش بیاد و منو ماکم کشی

 ...اینکه حر: نمیزد خیلی عجیب بود

 آرشام کجا بودی؟؟؟_

 ...ه روی پیشونیم نشوند ورفتب.و.سبازم حرفی نزد فقط یه 

 ...مبهوت به دیوار روبه روم خیره بودم

 چرا حرفی نزد؟؟؟

 ...بازم رفت ومنو تنها گذاشت

 چرا همیشه میرفت؟

 !اشتنانگار خدا آفریدتش برای رفتن وتنها گذ

 ...دستمو کشیدم روی پیشونیم

 !!!هنوزم داغ بود

 خدایا چه بالیی داره سرم میاد؟؟؟

 یکم که گذشت به خودم اومدم و

 ...با قدمای سریع از اتاق بیرون زدم

 ...نگاهی به اطرا: انداختم خبری از آرشام نبود

صندلیا رفتم اما با       اویم لبخند وداماد عروس تانگوی رقص دیدن سر افکنده به طر: 

 ...نشست لبم روی
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 !امشب غم وغصه رو بیخیال

 ...نشستم سرمیز

 ...همه جفت جفت ریخته بودن وسط 

سدددارا وپری ملیکا بادیدنم کلی ذوق کردن وگفتن لباس قبلیه خیلی زشدددت بوده واین        

 ...بیشتر بهم میاد

 ...برخال: تالشی که میکردم بازم نمیتونستم شاد باشم

آرشدددامو دیده بودم ولی اون راجع به این مدت غیبتش هیچ حرفی   بعد از این همه وقت

 !!!نزد

 

 ...سرمو انداختم پایین وبه کفشای مشکیم خیره شدم

 !!!بخت منم همینجوری بود سیاهِ سیاه

 !چی میشد اگه آرشام کنارم بود؟ش؟

 ...قطره اشکی که میخواست از چشمم پایین بیاد با سر انگشت گرفتم

 ...هی سرمو بلند کردمبا حس سنگینی نگا

 ...دورتادور تاالرو نگاه کردم که چشمم توی دوتا چشم مشکی فوق العاده ثابت موند

 ...لبخند جذابی روی لبش نشست

 ...قطعا دل هر دختری روبا این نگاهاش میبرد
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 !ولی من،عجیب دلم دوتا گوی عسلیِ مهربون رو میخواست که شده بودن دنیام

 ...ردوندمسرمو بی تفاوت ازش برگ

سرش      سارا با نیش باز بهش نگاه میکردن ملیکام که  سره تا کنار میز ما اومد پریناز و  پ

 !تو گوشیش بود ودرحال چت کردن با شروین

 !قد بلند وخوش هیکل اصال همه چی تموم بود پسره

 ...اما آرشام یه چیز دیگه بود

 ...دستشو از زیر کت اسپرت مشکیش رد کرد وگذاشت روی کمرش 

 خانمِ؟؟؟_

 ...نگاهش به من بود

 ...مستقیم بهش نگاه کردم وبا پررویی گفتم

 امرتون؟؟؟_

 ...هیچ تغییری توی قیافه ی خونسردش ایجاد نشد وبرعکس یه لبخند مردونه هم زد

 !فهمیدم که دختر سرتقی هستی اما من بدتر از توام_

 ...یه کارت از جیبش درآورد وگذاشت روی میز

 !بزن...حتمابهم زنگ _

 ...خم شد ودم گوشم زمزمه کرد

 !!!به نفعته زنگ بزنی تا بالیی سر آرشام جونت نیاد_
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 !راستی اسم من رادمانه اینو یادت نره

 ...اینو گفت ومنو با دهنی باز تنها گذاشت

 

 ...با سقلمبه ی پریناز برگشتم سمتش

 در گوشت چی گفت هان؟؟؟_

 ...لبخند تصنعی روی لبم نشست وگفتم

 !ازم خواست بهش زنگ بزنم_

 ...ذوق زده زد پس گردنم

 !خره بهش زنگ بزنیا_

 ...سرمو با تاسف تکون دادم

 !خاک توسرت_

 ...سارا وملیکا که تاحاال ساکت بودن با حرص زدن توی سرم

 !خوب راست میگه دیگه زنگ بزن_ملی

 !!!آره بزن_سارا

 ...تمخندیدم وبرای درامان موندن از مشت ولگداشون گف

باشدده بابا حاال نخورین منو به جاش بلندشددین بریم پیش این یگانه ی بوزینه که ازاول   _

 !!!عروسی نیشش مثل تمساح بازه
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 ...سه کله پوک سرشونو تکون دادن وبا هم به سمت یگانه رفتیم

 ...تنها نشسته بود وبا ذوق داشت به گوشیش وَر میرفت

 !!!مااصره ی دوستاش بودهوراد بی اره که از هر طر: تات 

 ...گوشی یگانه رو سریع از دستش کشیدم که جیغ آرومی کشید

 !!!بدش من کثافت_

 ...نگاهی به صفاه ی گوشیش انداختم

 !یه شعر داغونِ عاشقانه داشت برای هوراد مینوشت

 ...بلند خندیدم وزدم پس گردنش

 !!!عروسیت مبارک عنتر خانوم_

 ...بلند زد زیر خنده وگفت

 !یعنی داغونتونما_

 ...پری وملی وساراهم به روش های وحشیانه خودشون تبریک گفتن

 

چند ساعتی گذشته بود که کم کم همه بلند شدن وپیش به سوی قسمت باحال عروسی       

... 

 !!!عروس کشون

 ...تا دم دمای صبح افتاده بودیم دنبال ماشین عروس وداماد
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 !!!ها وهمه رو پی وند که دست آخر هوراد رفت توی کوچه پس کوچه 

خالصدده اون شددبم تموم شددد وانقدر خسددته بودیم که هممون خونه ی پری مثل جنازه     

 !خوابمون برد

با حس حرکت چیزی توی گوشددم مثل برق گرفته ها پریدم باال که صدددای خنده ی این 

 ...سادیسمیا بلند شد

ه ناییم واسدده همین باومدم یه جیغ بنفش بکشددم سددرشددون که یادم افتاد خونه ی پری ای

 !چندتا فاش آبدار بسنده کردم

 !چقدر خوبه که این دوستای خنگ همیشه باهامن

 ...با هم یه صباانه مفصل به بدن زدیم وبه سمت دانشگاه راه افتادیم

 ای خدا کی این درسا تموم میشه؟؟؟

 !استاد پیرزاده بود واین یعنی فاجعه با کالس اولمون 

 ...کل کالس پراکنده میشد وقتی حر: میزد،تف توی

 ...حر: زدنشم کال مایه ی عذاب بود

 !جونش باال میومد تا یه کلمه رو درست ادا کنه

 

دستم زیر چونم بود وکم کم چشمام داشت غرق خواب میشد که با صدای خسته نباشید     

 ...استاد سریع بلند شدمو از کالس بیرون زدم

 !فکرم درگیر اون پسره رادمان بود
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 از کجا آرشامو میشناخت؟؟؟یعنی 

 ...شایدم حرفش الکی بوده

 ...بی تفاوت شونه ای باال انداختم واز دانشگاه بیرون زدم

 ...میرفتم ب.و.سامروز ماشین نیاورده بودم ومجبوری باید با اتو

 ...ایستادم که بوق ممتد ماشینی باعی شد سرمو بلند کنم ب.و.سمنتظر توی صف اتو

 !دم یه المبورگینی زرد بود وچشمای مشکی صاحبشاولین چیزی که دی

 !چه حاللزاده همین اآلن داشتم بهش فکر میکردم

 !شهرزاد بیا باال_

  با صداش به خودم اومدم واخمامو کشیدم توی هم

 !نگا پسره ی بوزینه چه آبرو ریزی راه انداخته 

 !هوی بیا باال دیگه_

 ...حرصی بهش نگاه کردم وگفتم

 !برو مزاحم نشوهوی تو کالت _

صندلی جلو بقیم که         سرد منو مثل گوسفند انداخت روی  شد وخیلی خون شین پیاده  از ما

 ...انگار فیلم تماشا میکردن

 !!!دریغ ازیه نفر که بپرسه خانم مشکلی پیش اومده

 !خواستم سریع پیاده بشم که پاشو گذاشت روی گاز واز زمین کنده شد
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 کثافت داری منو کجا میبری؟؟؟_

 ...بخندی زد ومرموزانه خندیدل

 !جاهای خوب خوب_

 ...با حرص وکالفه برگشتم سمتش

از جون من چی میخوای؟یه شدددب توی عروسدددی منو دیدی حاال هم اسدددممو میدونی       _

 ...وهم

 ...حرفمو قطع کرد وخونسرد نگاهم کرد

 !من تو رو میخوام ووقتی یه چیزیو بخوام باید مال خودم باشه_

 !به صورتش بلکه اثری از شوخی پیدا کنم اما هی ی به هی ی بهت زده خیره شدم

 !انگار شهر هرته_

 !بزن کنار اعصابمو خورد کردی

 ...بدون اینکه نگام کنه دستشو دور فرمون سفت کردوگفت

 !عمرا بزنم کنار تازه دارم میبرمت یه جای توپ که مال خودم کنمت_

 

 ...دهنم باز موند

 ...میلرزهحس کردم کل تنم داره 

 ...این همه دختر خوشگل هست_
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 !چرا من؟ش؟

 ...بلند خندیدوگفت

حاال انقدر نترس من با جسم کوچولوت کاری ندارم،فقط یه تسویه حساب مختصره که     _

 !باید انجام بشه

 ...گیج نگاهش کردم و پرسیدم

 چه تسویه حسابی؟؟؟_

 !!!مربوط به عشقت میشه اون یه آدم عوضیه_

 ...ه حالت هیستیریک خندیداینو گفت وبا ی

 !عشق منو ازم گرفت ومنم همینکارو میکنم_

 ...ترسیده بودم

 !کامال مشخص بود که توی حالت عادی نیست

 ...وای خدا خودت منو از دست این روانی نجات بده

 مشکلش با آرشام چیه؟؟؟

 چرا فکر میکنه اون یه آدم عوضیه؟؟؟

 !رفته؟ش؟عشقش کی بوده که آرشام اونو ازش گ

 ...مدام این سواال توی ذهنم تکرار میشد وهیچ جوابی براش پیدا نمیکردم
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خواسددتم دهن باز کنم وچیزی بپرسددم که سددریع یه چیز تیز مثل سددرنگو فرو کرد توی  

 !بازوم

 ...حس کردم بی حال شدم و سرم تیر کشید 

م فقط  همه جارو تار میدیدم وصدددای یه سددوت ممتد توی گوشددم طنین انداخت بعدشدد  

 !تاریکی بود وتاریکی

 

 ...با حس درد شدیدی توی سرم چشمامو باز کردم

 ...صدای مخلوط کن روی مخم بود

 ...با جیغ گفتم

 !!!مامان ساکتش کن_

صدای قدم های ماکم یه نفر که روی پارکتا طنین انداخته         شت بندش  شد وپ صدا قطع 

 ...بود به گوشم رسید

 ...نداشتیم توی خونمونوایسا ببینم ما که پارکت 

 ...نگاهی به اتاقی که توش بودم انداختم

 !!!اینجا که خونه ی ما نیست

باباز شدددن در اتاق سدده متر پریدم باال که پتو از روم کنار رفت وبا دیدن لباسددی که تنم   

 ...بود دهنم اندازه غار علی صدر باز شد

 !!!یه لباس خواب حریر مشکی
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ان نگاهی انداختم یه سددینی دسددتش بود وبی تفاوت به من با چشددمای گرد شددده به رادم

 ...داشت وسایل صباانه رو آماده میکرد

 ...آروم گفتم

 این چیه من پوشیدم؟؟؟_

 ...لبخند شیطونی روی لبش نشست

باس خواب حاال توی آبادی شدددما چی بهش میگنو          _ ما که بهش میگن ل واال تو شدددهر 

 !نمیدونم

 ...اشک توی چشمام جمع شد

 چیکار کردی؟؟؟_

 ...لقمه ای گذاشت توی دهنش وخونسرد گفت

من فقط به خدمتکارم گفتم لباسدداتو عوض کنه واسدده چند تا عکس یادگاری که تقدیم  _

 !!!کنم به بابات وآرشام

 ...حس کردم خون توی رگام منجمد شد وبرای لاظه ای نفسم برید

 تو...تو...واسه چی داری...زندگیمو نابود میکنی؟؟؟؟_

 ...بلند خندید و با اشتها یه لقمه ی دیگه گذاشت دهنش

شیمون  دختر جون تو چقدر بانمکی کم کم دارم _ شم  پ شب  اینکه از می  رتس  بالیی دی

 !!!نیاوردم
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 ...با ترس نگاهش کردم که چشماش رنگ غم گرفت

 ...اون عوضیم عشق منو همینجوری اذیت میکرد_

 !!!ایدز تزریق کرد ...حتی چند وقت پیش بهش خون حاویحتی

 ...به دنبال این حرفش صدای هق هقش توی اتاق پی ید

 

 ....چند دقیقه طول کشید تا اصل حرفاشو فهمیدم

 گفت خون حاوی ایدز؟؟؟

 ...بست نقش ذهنم توی دوری چندان نه یه خاطره از زمان 

 ...آرتامی که با هول وعجله به سمت یه اتاق میرفت وزمزمه میکرد

 !!!خونه ایدزی تزریق میکنندارن بهش 

 ...نگاهم روی رادمان ثابت موند

 ...هنوزم داشت گریه میکرد

 ...آروم رفتم کنارش وگفتم

 کی اینکارو کرده؟؟؟_

 ...با چشمای سرخ شدش نگاهم کرد

 !!!آرشام_
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 ...دهنم باز موند وآروم زمزمه کردم

 !نه،این امکان نداره_

 ...امکان داره_

 ...میگیرممنم از اون انتقام 

 ...نگاه خیره ای بهم انداخت و گفت

 !به وسیله ی تو _

 ...تنفر توی چشماش مو به تنم سیخ کرد

 !ولی من که گناهی ندارم_

 ...با یه حالت هیستیریک خندید

 !بهار منم گناهی نداشت_

 ...قدمی به سمتم برداشت که با ترس چند قدم به عقب رفتم

رم بیاری ناراحت نمیشه عشق من به اون یکطرفه    آرشام عاشق من نیست،اگه بالیی س     _

 !!!س

 ...نگاهش مثل یه ببر زخمی بود حتی بعید میدونم شنیده باشه که چی گفتم

ستم فرار کنم که پام گیر کرد        شیدم وخوا شیا حمله کرد بهم، جیغ بلندی ک یهو مثل وح

 ...به فرش وسرم ماکم به پایه ی میز خورد

 ...رفتم لحا واز شد تار کم کم چشمام 
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با حس درد وحشددتناکی از خواب بیدار شدددم حس کسددیو داشددتم که یه تریلی ازروی     

 ...بدنش رد شده باشه

 ...نشستم روی تخت وپاهامو آویزون کردم

 ...هنوز گیج بودم واصال شرایط اطرافمو نمیتونستم درک کنم

 ...ثابت موندیکم مات ومنگ به اتاق نگاه کردم که نگاهم توی آینه ی قدیه روبه روم 

 ...همه گردنم کبود شده بود ویه لباس خواب کوتاه سفید تن بود

شده ی داخل آینه رو     ضاع رو تجزیه وتالیل کرد وبهت جای نگاه مات  کم کم مغزم او

 ...گرفت

 ...یعنی رادمان به من

 !!!وای خدا وای

 ...دستمو گذاشتم روی صورتم وازته دل زار زدم

 ...نمیشدم که این همه بال سرم بیادکاش هی وقت عاشق آرشام 

 !!!کاش همیشه تنهام نمیذاشت

 !کاش کاش کاش

 ...لعنت به این همه حسرت وآه

 بدم؟؟؟ چی بابامو  جواب وای 

 !خدایا خودت کمکم کن



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

240 

 

 ...با صدای در اتاق به اون سمت برگشتم که با دیدن رادمان انگار برق بهم وصل کردن

 ؟؟؟عوضیِ آشغال چیکار کردی بامن_

 ...ساکت نگاهم کرد که با حرص بلند شدم وخوابوندم توی گوشش

حالم ازت بهم میخوره،لعنت به تو واون دختره وهر خری که باعی شددد این بالها سددر _

 ...من بیاد

 !!!حالم از همتون بهم میخوره

شام،رادمان وهرکی که به       صورتم میباریدن واز ته دلم آر شکام مثل بارون بهاری روی  ا

 ...میرسیدو نفرین میکردمذهنم 

 !الهی خدا ازتون نگذره_

 !همتون برین به جهنم

 !هر چی میکشم از عشقم به اون کصافط نامرده

 ...اومد نزدیکم وبازوهامو ماکم گرفت توی دستش

 !بسه انقدر جیغ جیغ نکن دیشب هیچ اتفاقی نیفتاد_

 ...با چشمای گرد شده نگاهش کردم و به گردنم اشاره کردم

 اینا چین؟؟؟پس _

 ...زد زیر خنده وگفت

 !اونا الزم بودن_



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

241 

 

 ...دستی به لباش کشید وبا شیطنت زمزمه کرد

 !خیلیم خوب بود مزش_

 ...حس کردم کل صورتم سرخ شد واز گوشام دود بلند شدن

 !حالم ازت بهم میخوره_

 ...اینو گفتم وبازوهامو سریع از دستش بیرون کشیدم

 ...پوزخندی زد وگفت

 ازت حالم بهم میخورهمنم _

 !هم از تو وهم از اون آرشام عوضی 

 ...هیستیریک خندید وادامه داد

 !!!دیشب از معاشقه ی عاشقانمون یه آلبوم عکس کامل برای آرشام جونت فرستادم_

 ...بهت زده نگاهش کردم

 ...سرمو میون دستم گرفتم وباسستی روی تخت نشستم

 !خواسته یه بی گناه،گناهکار نشون داده بشهلعنت بهتشمطم نم عشقتم هی وقت نمی_

 ...بااین حرفم چند دقیه ساکت شد وبعدم از اتاق بیرون رفت

 ...اشکامم مثل همیشه همدم لاظه های تنهاییم شدن

 کم مشکل داشتم با آرشام
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 !!!اینم شدقوز باال قوز

 

 !وای حاال چه فکری راجع بهم میکنه؟ش؟

 !!!عاشقم بود حتما ازم متنفر میشه نه که خیلیم

 ...با باز شدن ناگهانی در اتاق پریدم باال

 ...رادمان چند دست لباس انداخت روی تخت وبا کالفگی دستی بین موهاش کشید

 !اینارو بپوش،میرسونمت خونت_

 ...متعجب نگاهش کردم

 !یعنی همه ی قصدت این بود که منو پیش آرشام خراب کنی؟ش؟_

 ...تکرار کرد بی توجه به سوالم حرفشو دوباره

 !بپوش ببرمت_

 ...اینو گفت و با سرعت از اتاق خارج شد

 ...لباسارو پوشیدم،یه مانتوی مشکی ساده با شال وشلوار یخی

 !سلیقه ی چندان بدی نداشت

 ...بیخیال از اتاق بیرون زدم که با رادمان مغموم روبه رو شدم

  ر ماشینش شدمانگار حرفم به اندازه کافی روش تاثیر گذاشته بود سوا
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 !وبعد از چند ساعت سکوت عذاب آور رسوندتم خونه

 ...بی حر: پیاده شدم واونم پاشو گذاشت روی گاز روفت

 ...نمیدونم چجوری این ساعتای نبودنمو میتونستم برای مامان وبابا توجیح کنم

 ...خواستم وارد خونه بشم که با صدایی سرجام میخکوب شدم

 !شهرزاد_

 ...داره خودشو ماکم به سینم میکوبهحس کردم قلبم 

 !چقدر دلم برای این صدای گرمِ مردونه تنگ شده بود

 ...برگشتم سمتش پوستش رنگ پریده وزیر چشماش گود افتاده بود

 ...آروم رفتم نزدیکش

 !تو یه توضیح به من بدهکاری آرشام_

 ...سرشو انداخت پایین

 !توام_

 ...اشاره ای به ماشینش کرد

 !شو بیا سوار_

شدم           شینش  سوار ما شه اما بی توجه به اون حس  ش یه حس غریبی بهم میگفت اینم نق

 !!!واجازه دادم اینبار دلم به جای عقلم تصمیم بگیره
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 ...آرشام خیلی آروم وساکت بود

 !حتی دلم برای سکوتش هم تنگ شده بود

شد ک  هر چند لاظه یه بار نیم نگاهی بهم مینداخت وبعد دوباره به روبه روش م  خیره می

 ...کم داشتیم از شهر خارج میشدیم که گفتم

 کجا میریم؟؟؟_

 ...وجوابش فقط دو کلمه بود بود

 !نگران نباش_

 ...سرمو گذاشتم روی شیشه وخیره ی راهی شدم که هر لاظه از شهر دور دورتر میشد

 ...با ایستادن ماشین نزدیکای یه قبرستون متعجب به آرشام خیره شدم

 !دیگه کجاست؟ش؟اینجا _

 ...سرشو انداخت پایین

 !!!اینجا خونه ی منه_

 ...بهت زده نگاهی به دور واطرا: انداختم

 آخه چرا توی قبرستون؟؟؟_

 ...سرشو انداخت پایین وگفت

 !میخواستم پیش مامانم باشم_

 با بهت دستمو گرفتم جلوی دهنم
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 ...باورم نمیشد یعنی زهرا خانم

 !آرشام...ما...مامانت_

 ...سمتی راه افتاد وگفت به

مردهش توای اون چندروزی که من پیشددش نبودم یه حمله بهش دسددت میده وتنها توی  _

 !خونه میمیره...تنهای تنها

 اشکام آروم راه خودشونو پیدا کردن

 ...باورم نمیشد که زهراخانم مرده باشه

 

 ...آروم دستمو گذاشتم روی شونش  

 !متاسفم من نمیدونستم_

 ...خت پایینسرشو اندا

 !چیزیه که شده بیا بریم تو_

 با هم رفتیم داخل خونش

شیده        شد همه پرده ها رو ک شت،انگار هیچ امیدی توش پیدا نمی بزرگ بود اما نوری ندا

 ...بود وتاریکی وسکوت حکم فرما بود

 ...نشستم روی مبل وآرشامم روبه روم نشست

 حس میکردم یکم ناراحته
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 ...تا عکسو ریخت روی میزدستشو کرد توی جیبش وچند 

 اینا چین شهرزاد؟؟؟_

 ...با تردید عکسارو برداشتم وبا دیدن هر کدوم چشمام گرد وگرد تر میشد

 !!!صانه های فجیعی از من با لباس خوابای مختلف توی آغوش رادمان

 ...باورم نمیشد که یه هم ین کارایی رو توی زمان بیهوشیم انجام داده باشه

 ...ماتویات معدم داره باال میادحس کردم همه ی 

سریع دستمو گرفتم جلوی دهنم که آرشامم متوجه شد وبه یه در توی سالن اشاره کرد        

 ...به اون سمت دویدم وهرچی خورده ونخورده بودم باال آوردم

 ...واقعا حالم با دیدن اون عکسا داشت بهم میخورد

 !ه ی عوضیبه اسم انتقام برای عشقش هر غلطی خواسته کرده پسر

 

 ...چند تقه به در خورد وصدای نگران آرشام دلمو لرزوند

 ...شهرزاد،چت شد عِش_

 حرفشو ادامه نداد وساکت شد

 ...آروم از دستشوعی بیرون اومدم

 آرشام من توی اون عکسا بیهوش بودم_



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

247 

 

یه پسری به اسم رادمان مصبب همه ی ایناست میگفت عشقشو تو ازش گرفتی ومیخواد  

 !!!بگیرهانتقام 

 ...پوزخندی زد وگفت

 ...عشقش خودکشی کرد من هیچ تقصیری نداشتم_

حس کردم دیگه واسددده ی بقیه حرفاش گنجایش ندارم برای همین بی حال روی کاناپه          

 ...نشستم

 میتونی منو برگردونی خونه؟؟؟_

 ...با مظلومیت نگاهم کرد

 نمیشه بمونی پیشم؟؟؟_

 ...متعجب نگاهش کردم

 !بام نگران میشنمامان وبا_

 ...سرشو انداخت پایین

 !خوب بگو خونه دوستت میمونی_

 ...اخمام توی هم رفت وبا جدیت گفتم

 !!!نمیخوام بهشون دروغ بگم_

 ...زیر لب باشه ای گفت وبلند شد



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

248 

 

الزم بود خیلی چیزا رو برام تعریف کنه ولی نباید تات فشدددار قرارش بدم خودش باید        

 ...بخواد که بگه

 ...روی مبل بلند شدم وبا هم از خونه بیرون زدیم منم از

 ...آرشام دوباره سرجاش ایستاد

 اگه ازت خواهش کنم بازم نمیمونی؟؟؟_

 ...نگاهی بهش انداختم انقدر مظلوم گفت که دلم براش سوخت

 !باشه ولی خیلی نه_

 لبخند عریضی روی

 ...لبش نشست و به سمت خونه راه افتاد 

 !!!بیا تو شهرزاد_

 

 ...منم پشت سرش رفتم داخل خونه

 !برای مامانمم اس دادم که کار دارم ویکم دیر میرم خونه

 ...دوباره روی مبل نشستم

 ...آرشام گفت 

 !قراره دوباره بیام توی دانشگاتون تدریس کنم_

 ...لبخندی زدم وباذوق نگاهش کردم
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 !خیلی عالیه_

 ...دستی بین موهاش کشید وبا کالفگی گفت

شی ولی اینو        شهرز _ سرد ب شن که ازم دل شاید درموردم خیلی چیزای بد بهت گفته با اد 

 !بدون من هی وقت ولت نکردم وحتی خبر کردن پلیساهم کار من بود

 ...متعجب نگاهش کردم

 پس چرا خودت نیومدی؟_

 ...سرشو انداخت پایین

 !چون نمیتونستم باهات بمونم_

 ...گیج خیره شدم بهش

 !نمیفهمم چی میگی_

 ...زل زد توی چشمام وغمگین گفت

 !!!خون من مشکوک به اچ آی ویه_

 ...مات وبهت زده به دوجام طالش خیره شدم

 ...اثری از شوخی توشون نبود

 مطم نی؟؟؟_

 !بهم خون تزریق کردن اما هنوز آزمایش ندادم_

 ...نور امیدی توی دلم درخشید وذوق زده گفتم
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 !پس هنوز معلوم نیست شاید سالمی_

 

 ...لبخند تلخی روی لبش نشست

 بیخیال چیزی میخوری برات بیارم؟_

 ...سرمو تند تند به نشونه ی آره تکون دادم واقعا گشنم بود

 آرشام بلند شد وبه سمت آشپزخونه رفت

 ...بعد از چند دقیقه م کلی خوراکی روی میز روبه روم چید

 !به حالم سوخت آن نان باذوق هجوم بردم سمت لواشکا که فکر کنم آری دلش

 !شهرزاد همش مال خودته ها انقدر تند نخور_آرشام

بی توجه به حرفش یه تیکه بزرگ از لواشددکو پی یدم دور انگشددت اشددارم ومثل ب ه ها 

 !شروع کردم به خوردنش

 ...با این حرکتم آرشام چنان قهقهه ای زد که یه لاظه حس کردم خونه لرزید

 ؟؟؟آخه مگه از قاطی اومدی دختر جون_

 ...نیشمو باز کردم وگفتم

 !خوب آخه من لواشک دوس دارم_

 ...چشماش برق زد وجوری که انگار دلش ضعف رفته باشه گفت

 !قربونت برم من الهی_
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 ...انگار خودشم ناخودآگاه این حرفو زده بود

 ...سرمو انداختم پایین وجاری شدن خونو به سمت گونه هام حس کردم

 ...من شهرزاد معصومی

 ...دختری که هی وقت از چیزی خجالت نمیکشید

 ...عشق آدمای عاشقو به تمسخر میگرفت

 ...اعتماد به جنس مخالفو مزخر: میدونست

 ...حاال عوض شدم

 ...آرشام دنیای منو تغییر داد

 اونم

  با یه اتفاق ساده توی استخر که

 !!!عِشقِ اِستَخری مارو ساخت

 

 ...شهرزاد_

 ...شم دوختمسرمو بلند کردم وبهش چ

 بله؟؟؟_

 !اون شب توی خونه ی جنگلی من بهت دروغ نگفتم_
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 ...لبخند مهربونی روی لبم نشست

 !منم دروغ نگفتم_

چشددماش پر از شددادی شددد اما به یک باره انگار با یادآوری چیزی لبخندش جمع شددد    

 ...وغمگین گفت

 ...اگه ایدز داشته باشم_

 ...شو قطع کردمسرمو انداختم پایین وبا دوتا کلمه حرف

 !باهات میمونم_

 ...متعجب خیره شد بهم

 !ولی من باهات نمیمونم_

 ...اینبار من بهت زده نگاهش کردم

 چرا؟؟؟_

 ...با جدیت تمام گفت

 !احتمال داره که مبتال باشم نمیتونم بذارم پابندم بمونی %90من _

 ...اشک توی چشمام جمع شد وبا بغض گفتم

 داری منو پس میزنی؟؟؟_

 ...کالفه دستی بین موهاش کشید

 آخه کی حاضره با یه آدم ایدزی باشه که تو دومیشی؟؟؟_
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لبخند تلخی روی لبم نشددسددت وبه آرشددامی که اآلن عجیب شددبیه پسددرب ه های بی پناه  

 ...شده بود خیره شدم

 ...با اطمینان تموم گفتم

 !من اولیشم_

شو بلند کردو چند دقیقه خیره وبادهن باز نگاهم ک    شد هم ین   سر رد انگار باورش نمی

 ...حرفی زده باشم

 مگه میشد

 بیخیال عشقمون بشم؟؟؟

ساس نابی رو که توی قلبم          س له ی مهمی نبود که اح شتنش اونقدر م شتن یا ندا ایدز دا

 !!!ببره بین از داشتم 

 

 ...لباش چند بار مثل ماهی تکون خورد اما حرفی نزد

 ...ر گذروندفقط با نگاه دردمندش کل صورتمو از نظ

 ...منم نگاهش کردم وقبل از اینکه حرفی بزنه گفتم

آرشددام هیچ اهمیتی نداره که ایدز داشددته باشددی اآلن علم اونقدری پیشددرفت کرده که _

 !درمان بشی فقط کافیه منو بخوای تا کنارت باشم

 ...لان سردش رعشه به تنم انداخت

 !نمیخوامت_
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 ...زل زدم توی چشماش وگفتم

 !حاال بگو_

 ...به پشت سرم نگاه میکرد

 ...از سرجام بلند شدم وروی دوزانوم نشستم ونگاهمو دوختم به چشماش

 !بگو که منو نمیخوای _

 ...چند لاظه خیره شد بهم وفقط زمزمه کرد

 !خودتم میدونی که موندنت با من تباه کردن زندگیته_

 ...با حرص از روی زمین بلند شدم وپشتمو کردم بهش

 !!!میخوام زندگیم تباه بشه به توچهمن _

 ...دستاشو دور شونه هام قالب کرد وچونشو روی سرم گذاشت

 !تو هنوزم ب ه ای نمیدونی چی درسته چی غلط_

 ...تقال کردم تا از آغوشش بیرون بیام اما ماکم تر نگهم داشت وگفت

 جات تا ابد اینجاست کجا میخوای بری؟_

 ...بهت زده سرجام ثابت موندم

 یعنی قبول کردی؟؟؟_

 ...ه ی آرومی روی موهام نشوندب.و.س
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 !آره ولی تا جواب آزمایشا بیاد بهت دست نمیزنم_

 ...خندیدم

 ...از ته دل وباذوق گفتم

 !حاال انگار من منتظرم تو بهم دست بزنی_

 ...خودشم انگار فهمید چی گفته پابه پای من خندید

 

 با صدای زنگ گوشیم هردومون ساکت شدیم

 ...به صفاش نگاه کردم

مامانم بود سددریع جواب دادم وانگشددت اشددارمو گذاشددتم روی بینیم که آرشددام سدداکت  

 ...بمونه

 جونم مامان؟؟؟_

 دردوجونم کجایی تو؟؟؟_

 نمیگی دل ما هزار راه میره؟؟؟ 

 !آخرش من وبابات از دست تو یه دونه ب ه پیر میشیم 

 ...نیشمو باز کردم وگفتم

 ...مامی جون تا نیم ساعت دیگه خونم حاال حرص نخور_

 !زود بیا که بابات بیاد ببینه نیستی عصبانی میشه_
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 ...باشه قربونت خدافظ_

 !خدافظ_

 ...گوشیو قطع کردم وروبه آرشام گفتم

 منو میرسونی خونه؟؟؟_

 ...سرشو تکون داد

 !باشه بریم_

 ...به سمت ماشینش رفتم وسوار شدم

  بودیم وهمش درموردتقریبا نیم ساعت توی راه 

 ...آینده وامیدای گرچند واهیمون صابت میکردیم

 ...سرکوچه نگه داشت وگفت

 !فردا میبینمت_

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

 ...اوکی خدافظ فعال

 ...زدلبخندی 

 !خدافظ خانومم_

نیشم تا بناگوش باز شد وپیاده شدم اونم تا من وارد خونه بشم سر کوچه ایستاد وبعد از  

 !برد خودش با وجودمم از نیمی صدای جیغ الستیکاش فهمیدم که رفته ودوباره 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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وارد خونه که شدم حتی غر غرای مامان وسوال پیچ کردناشم نتونست حال خوبمو تغییر    

 ...بده

 چقدر عاشق آرشام بودن حس خوبیه

 به جهنم که ممکنه ایدز داشته باشه

 !!!با آرشام بودن حتی اگه منجر به ایدز داشتنمم بشه بازم شیرینه

 ...ولی اگه بابام بفهمه قطعا نمیذاره

 پوفی کشیدم وسرمو گرفتم بین دستام

 فکر اینجاشو نکرده بودم

 !خدایا کاش آرشام ایدز نداشته باشه

یه لبخند آروم روی لبم           روی  یادآوری آغوش گرم آرشدددام  با  یدم و تخت دراز کشددد

 ...نشست

 !اصال بودن با آرشام همش آرامشه

 ...نه قلبم تند میزنه

 ...نه هیجان زده میشم

 ...فقط آروم میشم

 !این آرامش ناب از هزار تا حس دیگه برام بیشتر ارزش داره
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 ...گوشیمو برداشتم

 ...یه اس از آرشام داشتم

 !من رسیدم خونه عزیزم_

 ...نیشم باز شد

 خدایا چرا انقدر این پسر خوبه؟؟؟

 ...گوشیو گذاشتم کنارم وبا هزارتا حس خوب به خواب رفتم

 

 

 !شهرزاد،شهرزاد_

 ...آروم بین چشمامو باز کردم

 همه ی اتاق تقریبا تاریک شده بود

 ...صدای مامان دوباره بلند شد

 !شهرزاد بیدار شو دیگه_

 ...از روی تخت بلند شدم

 ...رفتم بیرون اتاق،مامان با دیدنم اخم تصنعی ای کرد وگفت

 !ماشاا... دختر توچقدر میخوابی_

 ...نیشمو باز کردم وگفتم



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

259 

 

 !هرکی نیم ساعتم با یگانه بمونه تا آخر عمرشو میخوابه_

 ...آروم خندیدو حرفی نزد

 ...یام برام اومدوای فای گوشیمو که روشن کردم همزمان بیست تا پ

 ...پنج تا ازپری

 ...چهار تا از سارا

 ...ده تا یگانه

 !!!یدونه هم از آرشام

 ...جواب ب ه هارو که حالمو پرسیده بودن دادم و رفتم سراغ پیام آرشام

 جهان چیزی شبیه موهای توست،_

 سیاه وسرکش وپی یده

 !خیال کن چه بی بختم من

 ...که به نسیمی حتی

 !...میشودجهانم آشوب 

 لبخندی روی لبم نشست

 خدایا مگه میشه این مردو دوست نداشت؟؟؟

 ...شاید صد بار اون متنو خوندم ولی بازم سیر نشدم
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 شهرزاد بلند شو بیا کمکم به چی داری توی گوشیت هی لبخند ژکوند میزنی؟؟؟_

مثل دزدایی که درحال ارتکاب جرم دسدددتگیر میشدددن گوشدددیمو انداختم روی کاناپه            

 ...وگفتم

 هی یشچه کمکی بکنم؟؟؟_

 ...مشکوک نگاهم کردو ظر: شویی رو نشونم داد

 !برو اون ظرفارو بشور_

سرمو تکون دادم ومشغول شستن ظرفا شدم اما هر چنددقیقه یکبار با یادآوری آرشام         

 ...لبخندی ماو روی لبم نقش میبست

 !شهرزاد_

 ...برگشتم سمت مامانم

 !جونم مامان_

 ...کرد ومشکوکانه پرسیدچشماشو ریز 

 طر: کیه؟؟؟_

 ...بهش شدم خیره بودن شده نلعبکی دهنم باز موند وبا چشمایی که هرکدوم اندازه 

 کیو میگی؟؟؟_

 ...لبخندی زدو مثل کسایی که مچ گرفتن نگاهم کرد
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 !همون کسی که دلتو برده_

 ...سریع خودمو جمع وجور کردم وحق به جانب گفتم

 !رفیه ه یکس دل منو نبردهوا مامان این چه ح_

 ...اخماشو توی هم کشید

 اگه به من نمیگی پس به کی میخوای بگی؟_

 فکرکردی میرم به بابات میگم؟

 !نه جونم اینجوری نیست فقط میخوام بدونم کیه

 ...سرمو انداختم پایین واز اونجایی که اصال دهن لق نبودم گفتم

 !!!همین خونه بغلیمون زندگی میکرداستاد دانشگامونه،یه مدتم بامامانش توی _

 ...نشست روی صندلی میز غذاخوریو به روبه روش اشاره کرد

 !بیا بشین_

 ...دستامو خشک کردم ونشستم

 ...با جدیت نگاهم کرد

 عاشق همدیگه این؟؟؟_

 ...سرمو به نشونه مثبت تکون دادم

 برای آینده چه تصمیمی داره؟؟؟_
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 ...وزمزمه کردمسرمو بیشتر انداختم پایین 

 !میخواد بیاد خواستگاریم ولی فعال یکم درگیره_

 ...لانش نرم شد وبا مهربونی ذاتی ای که داشت دستامو گرفت

 !من پشتتم نگران هی ی نباش_

 ...لبخند تشکرآمیزی بهش زدم

 !مرسی مامان_

 

 ...یگانه با حرص نشست روی چمنا وگفت

 ...بشینین همینجا_

 !برامون تعریف کنشهرزاد توام زود باش 

 ...پری وسارا وملیکا نشستن کنارش ومنتظر نگاهم کردن

 ...روبه روشون ایستادم وبا صدای آرومی گفتم

 !!!مطم ن نیستم اما...اما آرشام مشکوک به اچ آی ویه_

 ...هر چهارتاشون شبیه عالمت تعجب شدن وبا دهن باز نگاهم کردن

 ...تم کنارشوننفسمو از سر آسودگی بیرون فرستادم ونشس

 !ولی اصال برای من مهم نیست ما قراره با هم بمونیم_
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 ...این دفعه چشماشون اندازه توپ بسکتبال شد

 !یعنی واقعا مرسی هماهنگی

 ...اخمامو توی هم کشیدم وگفتم

 ...خوب حاال دیگه انقدر قیافه هاتوتو کج وکوله نکنین_

 !این همه آدم هستن که ایدز دارن ودرمان میشن

 ...سرم توی زد وماکم اومد اول از همه یگانه از بهت بیرون 

 دیوونه شدی؟؟؟_

 ...سرمو به نشونه تایید تکون دادم

 !من دوسش دارم وفقط همین برام مهمه_

 

 ...ب ه ها با حرص نگاهم میکردن واخماشون بدجوری رفته بود توی هم

 ...سارا زود تر به حر: اومد وتقریبا جیغ کشید

سددرما خوردگی که نیسددت روانی عشددقت هر چقدرم عمیق باشدده حق نداری    ایییییدزه_

 !!!خودتو نابود کنی

 ...کالفه شدم

 ...انگار نمیخواستن بفهمن من به تصمیمی که گرفتم ایمان دارم
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ببینید ب ه ها من نظرم عوض نمیشدده وحتی اگه قراره خودمم مبتال بشددم بازم میخوام    _

 ...کنار آرشام بمونم

 ...گاهم کردن ودیگه هی ی نگفتنبا افسوس ن

 ...نگاهمو به پری دوختم وبا امیدواری وذوق گفتم 

 میگم پری تو که پزشکی میخونی به نظرت بیماری آرشام قابل درمانه؟؟؟_

 ...چشماش پر اشک شد ولبخند تلخی روی لبش نقش بست

 !حاال ممکنه مبتال نشده باشه بیخیال_

 ...سرمو انداختم پایین

 !!!ض کرده بود واین یعنی جواب سوالم مثبت نیستباثو عو

 ...ملیکاهم ساکت بود واین اوج غمگینیشو نشون میداد

 چرا همه ناراحت بودن؟؟؟

 مگه ته تهش مرگ نیست؟؟؟

 ...خوب من میخوام در کنار آرشام بمیرم

 ...لبخندی روی لبم نشست وزیر لب زمزمه کردم

 ...ددر آغوش تو مرگ هم رنگ وبوی دیگری دار 

 ...با صدای یگانه از فاز رمانتیک بیرون اومدم ونگاهش کردم

 بیا دیگه به کل دیوونگیت ثابت شد_
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 کم کم داری با خودتم حر: میزنی

 !!!فکر کنم اگه با آرشام ازدواج کنی اون بنده خدا حروم بشه نه تو

هممون به این حرفش خندیدیم وبازم برای چند لاظه ی کوتاهم که شدددده خوشددداال            

 !بودیم

 

با صدددای اس ام اس گوشددیم خندمون قطع شددد ومنو ب ه ها با فضددولی خیره صددفاه      

 ...شدیم

 ...آرشام بود پیامشو باز کردم

ستم        _ شگاهی فقط خوا شگاه دنبالت نمیام چون میدونم دان سالم خوبی؟دارم میرم آزمای

 ...خبر بدم بهت

 ...صورتم آویزون واشک توی چشمام جمع شد

 ...گرفت خندم خوندم که  ادمه اس ام اسشو

  حاال قیافتو اونجوری نکن کوشولو خانم_

 !فعال خدافظ عزیزم

 ...شدیم خیره همدیگه هممون با استرس به 

 !ب ه ها براش دعا کنین_

 ...سرشونو تکون دادن وبعد از چند لاظه سکوت عذاب آور باالخره پری گفت
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که       _ جای این به  ها  غل  غم زانوی ب ه  ند   گرفتین ب   نیمک نذر  چیزی یه  بریم شدددین بل

 !براش

شاید اگه هر لاظه ی دیگه ای بود این حرفشو مسخره میکردم اما اآلن فرق میکرد پای     

 ...عشق وزندگیم درمیون بود

 ...از سرجامون بلند شدیم

 ...نزدیکای مارم بود وحال وهوامونم یه حال وهوای جدید

  حسددین امام نذری آش واسدده  بیسددت تا رشددته -هر کدوم مقداری پول گذاشددتیم وده

 ...خریدیم

 ...نگاهی به پرچمای سیاه انداختم وزیر لب زمزمه کردم

 ...خدایا خودت حافظ جون عشقم باش_

 ...قطره اشکی سمجی که میخواست از چشمم پایین بیاد وبا سر انگشتام گرفتم

 ...یه صدایی مدام توی سرم بود وبهم نهیب میزد

گه   _ گه قرار نبود حتی ا باختی؟؟؟قوی       م هاش بمونی؟؟؟پس چرا خودتو  با یدزم داره  ا

 !باش

 ...اطمینان سرتاپامو فرا گرفت

شه باهاش میمونم من       سالم بودنش برام خیلی مهمه اما اگه مبتال هم با سته که  خدایا در

 !بی اون نفس کشیدنم غیر ممکنه
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 ...گوشیمو درآوردم وشماره آرشامو گرفتم

 ...بهم آرامش میداداآلن فقط صدای اون بود که 

 ...بعد از چند تا بوق صدای گرمش توی گوشی پی ید

 جانم؟؟؟_

گوشددیو ماکم به گوشددم چسددبوندم ولبخندی از این آرامش خالص صددداش روی لبم     

 ...نشست

 !سالم_

 سالم کوچولو خانم خوش میگذره مارو نمیبینی؟؟؟_

 ...لبخندم عمیق تر شد وناخودآگاه زمزمه کردم

 !شده دلم برات تنگ_

 کجایی عزیزم؟_

 ...نگاهی به تابلوی خیابون انداختم وگفتم

 ... خیابونِ_

 !اآلن میام دنبالت_

 ...مثل مسخ شده ها فقط تونستم بگم

 !باشه_
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وحتی تا چند دقیقه بعد از اینکه قطع کرد وصددددای بوق توی گوشدددم پی ید بازم قطع           

 ...نکردم

 !!!پرت شدم به سمت جلوبا پس گردنی ای که یگانه بهم زد سه کیلومتر 

 ...دستمو کشیدم پشت سرمو با حرص برگشتم سمتش

 چرا اینجوری میکنی وحشی؟؟؟_

 ...نیششو باز کرد وبا شیطنت ابروهاشو انداخت باال پایین

 !دوساعته دارم صدات میزنم میگم هوراد اومده دنبالم دارم میرم ولی انگار نه انگارت_

ن با هوراد سدددالم واحوالپرسدددی میکردن با لبخند به     نگاهی به دخترا انداختم که داشدددت    

 ...سمتش رفتم وسالم کردم که باخوشرویی جوابمو داد

 سالم شهرزاد خانم خوبین؟؟؟_

 ...لبخند شیطونی روی لبم نشوندم وگفتم

 !خوبم ولی به نظرم شما اصال خوب نیستین_

 ...متعجب نگاهم کرد

 چطور مگه؟_

 !خوبی پیدا نمیکنهآخه هرکی با یگانه باشه حال _

 ...همه به این حرفم خندیدن که هوراد نگاه عاشقانه ای به یگانه انداخت

 !!!من که از وقتی با یگانم حالم عجیب خوب شده_
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 ...هممون با شیطنت به یگانه ای خیره شدیم که لپاش سرخِ سرخ شده بود 

 ...هول گفت انقدر نگاهش کردیم وبهش متلک انداختیم که دست هواردو گرفت وبا

 !خوب بریم دیگه خدافظ ب ه ها_

 ...ریز ریزکی بهش خندیدیم وخدافظی کردیم

 ...یگانه وهوراد با تک بوقی ازمون دور شدن

 ...پری لبخندی زد وگفت

 !ب ه ها بیاین مام بریم دیگه_

 ...برگشتم سمتش

 !آرشام میاد دنبال من شما ها برین_

 ...دور شدن سرشونو تکون دادن وبعد از خدافظی ازم

 ...سررسید تقریبا یک ساعت منتظر موندم تا باالخره 

 ...سوار شدم و با حرص گفتم

 !چه عجب اومدین آقا_

 ...آروم لپمو کشید ونگاه خسته ای بهم انداخت

 !شرمنده خانمم هم یکم کارم طول کشید هم ترافیک بود_
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 ...لبخندی روی لبم نشست ورمو برگردوندم سمت شیشه

 !بخشیدممن که ن_

 ...خندید ودرحالی که دست منو میذاشت زیر دست خودش روی دنده گفت

 خوب چیکار کنم که ببخشی منو حاال؟؟؟_

 ...یه قیافه متفکر به خودم گرفتم ودستمو گذاشتم زیر چونم

خوب اگه پنج تا ورقه لواشدددک با طمع های مختلف ،آلو جنگلی ،نوتال، هفتا تخم مرغ         _

سه تا لپ لپ       سی ،  شکه ، پنج تا چیبس ، پنج تا پفک ، پنچ تا پفیال ،  شان بزگ ، آلبالو خ

   پنج تا

چیپلت ، پنج تا کران ی ، پنج تا چی پف ، دو تا شدیر کاکائو ، یه جعبه نون خامه ای ، پنج   

ستنی با طمع های مختلف ،       شکالتی ، ده تا آیسی مانکی ، یه پالستیک بزرگ ب تا دونات 

   سه تا

کاکائو ، دوازده تا بسددته پاسددتیل با طمع های مختلف برام بگیری آشددتی   بادکنک ، کلی 

 !!!میکنم

شده              سکتبال  شماش اندازه توپ ب شامی که چ سمت آر شتم  شیدم وبرگ نفس عمیقی ک

 ...بود

 

بهت زده نگاهی بهم انداخت ودرحالی که آب دهنشددو با یه حالت ترسددیده قورت میداد  

 ...گفت

 !میگم میخوای آشتی نکن اصال_



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

271 

 

 ...اخمامو توی هم کشیدم ودست به سینه برگشتم سمت پنجره

 ...تک خنده ای کرد وآروم دستمو فشار داد

 !نبینم خانمم قهر باشه باهام_

 :یک دفعه از دهنم پرید

 !اصال ایشاا... ایدز داشته باشی_

 ...حس کردم دست آرشام که روی دستم بود یخ زد وشُل شد

 ...ماکم جلوی دهنمو گرفتم هین بلندی کشیدم وبا دست آزادم

 !وای این چه زری بود که من زدم؟ش؟

 ...برگشتم سمت آرشام وبا تته پته گفتم

 !!!به...به خدا شو...شوخی کردم_

 ...لبخند کمرنگ وتصنعی روی لبش نشست و سرشو به نشونه ی باشه تکون داد

 !نه بابا عیب نداره_

 ...صداش حسابی گرفته بود

 ...ده نگاهش کردمبازوشو گرفتم وشرمن

 !آرشام از روی عمد نگفتم تروخدا ناراحت نشو_

 !نگاهی بهم انداخت و دوباره بی حر: به روبه روش خیره شد
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 ...وای خدا چه گندی زدم

 تا خود خونه هیچ حرفی بینمون ردوبدل نشد

 ...خودمم میدونستم حر: خیلی بدی زدم ولسه همین هیچ حرفی نزدم

 ...نگه داشت وگفت دم خونه آرشام ماشینشو

 !خدافظ عزیزم_

 ...برگشتم سمتش،نگاهم نمیکرد

 ...چشمام پر اشک شد وبا بغض گفتم

 !ببخشید دیگه_

 !بخشیدمت فقط گریه نکنیا_

 ...لبخندی زدم وسرمو تکون دادم

 !پس خدافظ_

 ...دستی برام تکون داد وبعد از اینکه من پیاده شدم با نهایت سرعت ازم دور شد

 !!!حس کنم که هنوزم ناراحت بودمیتونستم 

 ...دستم ناخودآگاه روی گونم رفت

 !نباید اون حرفو بهش میزدم
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 ...با ناراحتی وارد خونه شدم

 ...مامان و بابا نبودن واین بیشتر باعی ناراحتیم میشد

بدون اینکه لباسدددامو عوض کنم خودمو پرت کردم روی کاناپه ودسدددتمو گذاشدددتم زیر 

 ...چونم

 م که از دلش دربیاد؟؟؟چیکار کن

 ...با صدای زنگ گوشیم از فکر بیرون اومدم وجواب دادم

 هوم بله؟؟؟_

 ...صدای خنده ی مامد توی تلفن پی ید

 !!!اعصابت تعطیله ها_

 ...بی حوصله پوفی کردم وگفتم

 !یه گندی زدم توش موندم_

 خندیدواین که کار همیشته حاال چه گندی زدی؟؟؟

 ؟؟بیخیال چیکار داری؟_

 !!!زنگ زدم ببینم پایه شمال هستی اگه آره میگم بابام باباتو راضی کنه_

اومدم بگم نه که یه دفعه با فکر اینکه اینجوری میتونم بگم آرشدددامم بیاد وحال وهواش  

 ...عوض میشه با ذوق گفتم

 اوکی منم میام فقط آرشامو که یادته؟؟؟_
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 ...خودم بهش خبر دادم تو نگران نباش_

 ی نداری؟؟؟فعال کار

 !نه خدافظ_

 !خدافظ_

برعکس چند دقیقه پیش که حالم گرفته بود اآلن با شددوق وصددف نشدددنی ای بلند شدددم  

 ...وشماره آرشامو گرفتم

 ...بعد از چندتا بوق صدای گرفتش توی گوشی پی ید

 جونم؟؟؟_

 :بی مقدمه رفتم سر اصل مطلب

 میای بریم شمال با ب ه ها؟؟؟_

 ...وبعد آروم گفتچند دقیقه ساکت شد 

 !مامد بهم گفت اما توکه وضع منو میدونی_

 ...اخمام توی هم رفت

 !تو وضعت خیلیم خوبه تا جواب آزمایشت بیاد میریم یه حال وهواییم عوض میکنی_

 !بیخیال تو برو_

 :صدامو یکم بغض دار کردم

 یعنی میگی من تنها برم؟؟؟_
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 ...پوفی کشید وگفت

 !!!میاماَمان از دست تو باشه _

 

چمدونمو با هزار زورو زحمت از پله ها آوردم پایین که علی خیلی خونسدددرد از دسدددتم   

 ...گرفتش وگذاشتش توی ماشین

 ...یعنی دهن من باز موندا اما بازم کم نیاوردم وخیلی خونسرد نشستم توی ماشین

ول ط تا بقیه هم وسایلشونو جمع وجور کردن ومامان وبابا کلی سفارش کردن یه ساعتی     

 ...کشید

 ...باالخره همه سوار شدن و راه افتادیم

  از خوشاالی توی پوست خودم نمیگنجیدم

 !!!این اولین مسافرتی بود که با آرشام بعد از فهمیدن احساسمون میرفتم

 ...گوشیمو درآوردم وزنگ زدم بهش

 ...بعد از چندتا بوق جواب داد

 جونم عزیزم؟؟؟_

 :لبخند عریضی روی لبم نشست

 ...سالم_

 سالم کجایین شما؟؟؟_
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 ...نگاهی به مامد انداختم

 چقدر دیگه مونده تا برسیم به آرشام؟؟؟_

 خندیدوخیابون آرشامو تازه زدن؟؟؟

 ...گفت که زیر لب بی مزه ای نثارش کردم 

 !!!تا یه ساعت دیگه_

 ...گوشیو گذاشتم دم گوشم

 ...تا یه ساعت دیگه میرسیم_

 ...دادمصدامو آروم کردم وادامه 

 !بروتو ماشین هوا سرده_

 ...نفس عمیقی کشیدوباشه خانومم پس منتظرم

 !باشه خدافظ_

 !خدافظ_

 

گوشددیو قطع کردم وبا لبخند از پنجره ماو تماشددای خیابونایی شدددم که اگرچه تکراری  

 !بودن اما حال وهواشون با همیشه فرق داشت،آخه امروز قرار بود منو به آرشام برسونن

 ...بعد رسیدیم به مال قرارنیم ساعت 

 ...آرشام با یه تیپ سرتاپا مشکی کنار ماشینش ایستاده بود



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

277 

 

 !اخمام رفت توی هم،خوبه بهش گفتم بره توی ماشین

 ...پیاده که شدیم سالم واحوالپرسیا شروع شد

توی این فاصددله که اینا مشددغول چاق سددالمتی بودن منم به سدده کله پوک)یگانه،سددارا و   

 ...که گفتن تا سی مین دیگه میرسن پری(زنگ زدم

یکم که همه از دور آرشدددام پراکنده شددددن رفتم کنارش واخمامم توی هم کشدددیدم تا        

 :حساب کار دستش بیاد

 چرا نرفتی توی ماشین؟؟؟_

 ...نوک بینیمو با انگشت اشاره وکناریش گرفت وآروم کشید

 !نشنیدم سالم کنی جوجو_

 :لبخندی روی لبم نشست وگفتم

 !حاال سالم،جواب منو بدهخوب _

 ...یه تای ابروشو انداخت باال وحق به جانب نگاهم کرد

اوال که علیک سالمشدوما من تا همین دو دقیقه پیش توی ماشین بودم گرمم شد اومدم     _

 !بیرون

 ...دلم براش ضعف رفت

 ...ماکم لپاشو با دستام کشیدم

 !آفرین پسر حر: گوش کن من_
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 ...وبا خنده گفت لپاشو از دستم در آورد 

 !اینکارا چیه میکنی زشته_

 :بیخیال شونه ای باال انداختم

 !کسی حواسش نبود_

به دنبال این حرفم برگشدتم عقب که با هشدت جفت چشدم فضدول مواجه شددم که زوم       

 !!!بودن روی ما

 

یکددا کدده             ل   آخدده ولی  میزدن   اولو  حر:  کال  فضدددولی   توی  علی وپویددا ومامددد وم

 !؟شچرا؟ دیگه هورادو پریناز،سارا،یگانه

 ...تصمیم گرفتم بیخیالی طی کنم وخیلی خونسرد رفتم جلو وسالم کردم

 !!!یعنی قشنگ تابلو بود دارن خودشونو کنترل میکنن که نخندنا

  ودنخ ونخود رفتن رو از آخر دسددت که انقدر بی تفاوت بهشددون خیره خیره نگاه کردم 

 ...خود ماشین رود هرکه

وملیکا توی یه ماشددین،پری ویگانه وسددارا وهورادم یه ماشددین،من وآری  مامد،علی،پویا 

 !جونم سوار یه ماشین شدیم

 ...توی راه مثل خانومای خونه هی میوه پوست میکندم ومیدادم به آرشام

 ...احساس خیلی خوبی بود

 !!!من و آرشام وخوشبختی درکنارهم خیلی خوشبختیم
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 !ش؟عزیزم آهنگ چی میخوای؟شاد یا غمگین؟_

 ...با ذوق دستامو به هم زدم وگفتم

 !شاد شاد_

 ...یه آهنگ باحال خارجی که خیلیم فاز داشتو پلی کرد

منم چون کال ب ه ی خیلی آرومی بودم آن نان با آهنگ میرقصیدم که هرکی نمیدونست  

 !!!فکر میکرد عروس کشونه

 

 !ردیمهر سه دقیقه یه بار ماشینارو نگه میداشتیم ودوساعتی اتراق میک

 !!!خوب باالخره مسیری که توی راهیمم جزوی از مسافرته وباید خوش بگذرونیم دیگه

دیگه وسددطای راه بودیم که کم کم همه خوابشددون گرفت ومنم که از این قاعده مسددتثنا  

 !نبودم واسه همین خیلی راحت خوابیدم

 ...با حس نور مستقیمی که توی صورتم میخورد چشمامو باز کردم

 ...کشید تا وضعیتو تشخیص بدمیکم طول 

 ...توی ماشین بودیم وآرشامم با جدیت تمام داشت رانندگی میکرد

لبخند ماوی روی لبم نشدددسدددت ودر حالی که بدنمو کش وقوس میدادم بهش سدددالم        

 ...کردم

 !سالم_
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 :نیم نگاهی بهم انداخت وبا خنده گفت

 !سالم به روی ماه نشستت خانم خوابالو_

 :وخندیدم خمیازه ای کشیدم

 !چیکار کنم دیگه خوابم گرفت_

 ...دستمو گرفت وگذاشت زیر دست خودش روی دنده

 !عیب نداره_

 ...ماشین آرشام که دنده نداشت  

 :با تعجب نگاهش کردم وگفتم

 !ماشین تو که دنده نداشت_

 ...چند دقیقه با تعجب نگام کرد و یه دفعه زد زیر خنده

 ...ه دنده نیست جائه واسه راحتی دستوای شهرزاد تو چقدر خنگی اینک_

 !با گیجی خیره شدم بهش که دوباره زد زیر خنده

 

نگاهی به چیز قلمبه ای که من تاحاال فکر میکردم دندس انداختم وتازه دوزاریم افتاد              

 ...که چه سوتی ای دادم

 ...یه لبخند حق به جانب روی لبم نشوندم وگفتم

 !!!رفته ماشینم فراریه ها عزیزم خودم بلدم مثل اینکه یادت_
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 :یه تای ابروشو انداخت باال

 !اآلن سرکار خانم ماشین بنده رو مسخره فرمودن؟ش؟_

 ...از ته دلم به این حرفش خندیدم

 !!!لوزالمعدم ته توی یعنی جمله بندیش 

 :اونم یه تک خنده ای کرد وگفت

 !حاال انقدرم خنده نداشتا_

 :دادمبین خنده هام سرمو تند تند تکون 

 !چرا جمله بندیت خیلی خنده دار بود_

 ...شونه ای باال انداخت وخونسرد نگاهم کرد

 !شما دهه هفتادیا به چه چیزای مسخره ای میخندینا_

 ...با این حرفش خندم بیشتر شد

  خدایا این آرشام دلقکو از من نگیر

 !!!خودش متولد شصت ونهه بعد دهه هفتادیا رو مسخره میکنه

 دت متولد شصت ونهی واسه یه سال انقدر کالس میزاری؟؟؟تو که خو_

 ...با این حر: من هردومون به خنده افتادیم

 !!!واقعا آقامون واسه خودش یه پا دلقکه
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با توقف ماشدین هوراد ومامد،آرشدامم ماشدینشدو نگه داشدت ودوباره وبرای بار هزارم      

یامونو           اتراق کردیم پدر دوربینای گوشددد ند  ما با    وناگفته ن درآوردیم از بس که عکس 

   فیگورای مختلف

 !!!گرفتیم

 !بعد از دوساعت دوباره سوار ماشینا شدیم واینبار تخته گاز تا رامسر رفتیم

*** 

 ...با دیدن ویالی بزرگی که دست کمی از قصر نداشت،دهنم باز موند

اخی که ک آخرین بار توی هشت سالگیم اومده بودیم اینجا واین ویال هم هیچ شباهتی به   

 !اآلن روبه روم بود،نداشت

 ...مبهوت نگاهی به علی انداختم وگفتم

 !اینجا کی این شکلی شد؟ش؟_

 :لبخندی زد و با دستش دهنمو بست

 !اینجا تقریبا ده ساله که اینجوریه_

سبز واز طر:       سر شدم که از یه طر: به باغی  زیر لب جلل خالقی گفتم وخیره ویالیی 

 ...یشددیگه به دریا منتهی م

 ...نمای بیرونی خونه همش سفید وقهوه ای بود

 !واقعا ماشر دروصفش کم میاورد
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 ...وارد ویال که شدیم دوباره فک من چسبید به زمین

 !فقط طبقه ی اولش شاید دویا سه برابر خونه ی ما بود

دسددت آقای احمدی)دوسددت بابام(درد نکنه که یه هم ین بهشددتیو برای یه مدت به ما   

 !!!قرض داد

 

با ذوق رفتم طبقه دومو بزرگترین اتاقو که هفت تا تخت توش بودو برداشدددتم واسددده          

 !خودمون دخترا

 ...از باالی پله ها آرشامو صدا زدم که سریع اومد باال

 چیه جیغ جیغو خانم؟؟؟_

 :اخمامو کشیدم توی هم

 من کی جیغ جیغ کردم؟؟؟_

 ...لبخندی زد ولپمو ماکم کشید

 !تو خوشگل منی_

 ...شم تا بناگوش باز شد ودستشو گرفتم وکشیدم توی اتاقنی

 !آرشام نگا این اتاق چقدر بزرگه برش داشتم برای خودمون دخترا_

 :دونه دونه از تخت سمت در شروع کردم به نشون دادن
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سه      _ سارا،اینم پری،این یکیم ملیکا واین بزرگه هم وا شه،این مال  این یکی مال یگانه می

 !ی خودمه

 !سمت آرشام که دیدم بی توجه به حرفام ماو صورتم شدهبرگشتم 

 :لبخندی زدم وگفتم

 چرا اینجوری نگاه میکنی؟؟؟_

 ...چند قدم اومد نزدیکم وماکم منو کشید توی بغلش

 ...تا چند ثانیه از کارش گیج بودم اما بعد به خودم اومدم ولبخند ماوی روی لبم نشست

 مگه میشه عاشق این مرد نبود؟؟؟

 :و آروم کشید روی موهامدستش

 !دوستت دارم_

خدایا چه معجزه ای توی این دوتا کلمه هسددت که وقتی از زبون آرشددام بیان میشدده دل 

 !ودینمو با خودش میبره؟ش؟

 ...دستامو گذاشتم روی پهلوهاش وزمزمه کردم

 !منم دوستت دارم_

 

 !اِهم اِهم_

 ...ازش فاصله گرفتم با صدای یگانه خودمو از بغل آرشام کشیدم بیرون ویکم
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 خدایا اینم شانسه ما داریم؟

 !همش توی لاظه های رمانتیکمون این کالغ مزاحم سرمیرسه

 :با پررویی بهش نگاه کردم

 جانم کاری داشتی یگانه؟؟؟_

 :لبخند شیطونی که روی لبش بود عمیق تر شد

 !نه من میرم که به ادامه ی کار شریفتون برسین_

 ...خندید وبا قدمای تند از اتاق بیرون رفتبه دنبال این حرفش 

 ...یه نگاه به آرشام انداختم

 !با حرص واخم خیره راهی که یگانه رفته بود،شد

 !آخی ب م خورده بود توی فاز رمانتیکش مثل خودم

 :رفتم نزدیکش و دستای مردونشو گرفتم توی دستم

 !بریم پیش بقیه؟ش؟_

 :یه نگاه درمانده بهم انداخت وگفت

 !ین یگانه میخواد با هوراد خلوت کنه دیگه،اونوقت من میدونم باید چیکار کنما_

 :دستشو کشیدم وگفتم

 !بیا بریم حرص نخور_
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 :کالفه دستی بین موهاش کشید وگفت

 !خیلی خوب بریم_

 

 ...باهم از اتاق بیرون زدیم

صدای خنده ی ب ه ها از      شنیدن  ستم از پله ها برم پایین که با   متس  اون تراس،به خوا

 ...رفتم

 ...همشون دور هم جمع شده بودن

 ...آرشامو صدا زدم و باهم وارد تراس شدیم

 ...همه با دیدن ما بلند شدن

 :متعجب نگاهشون کردم

 چرا بلند شدید پس؟؟؟_

 :علی گفت

 !منتظر شما بودیم بیاید بریم لب دریا_

 :با ذوق پریدم باال دستامو کوبیدم به هم

 !دریا رو ندیدموای من سه ساله _

 !هوا رفت جیغم صدای که کشید آرشام بی توجه به بقیه ماکم لپمو 

 !آخ آری چرا اینجوری میکنی؟ش؟_
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 ...با این حرفم چشمای آرشام گرد شدو بقیه هم زدن زیر خنده

 !میکرد جمع زمین روی از حاال یکی باید میومد واینا رو با کاردک 

 !ماکم جلوی دهنمو گرفتم

 !!!تاحاال جلوی خودش اسمشو مخفف صدا نکرده بودمآخه  

 آرشام یه تای ابروشو انداخت باال وقدم به قدم بهم نزدیک شدو

 ...فتممیر  عقب بر عکس من با هر قدمی که اون به سمتم بر میداشت ده تا قدم 

 !اون خل وچالم که انگار داشتن فیلم میدیدن که ساکتِ ساکت خیره به ما بودن

ن قدمای آرشددام فرارو به قرار ترجیح دادم وبا تمام سددرعتم به سددمت سددالن با تند شددد

پایین دویدم، صددددای پاهای اونم روی پله های چوبی ویال بهم نشدددون میداد هردومون          

   داریم مثل اسب

 !!!!!میدویم

  دو توی آرشددام دیدن با که چقدره فاصددلمون یه لاظه برگشددتم سددمت عقب تا بفهمم  

  باعی مای لاظه یه وقفه همین اما کردم بیشتر  وسرعتمو  کشیدم  بلندی جیغ خودم قدمی

   که شد

 ...دستای قوی ای دور کمرم حلقه بشن

 !!!ودب هزار روی بدنامون حرارت بودیم دویده که وبس میزدیم هردومون نفس نفس 

 :آرشام سرشو برد البه الی موهام و گفت
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 !!!از دست کی فرار میکنی جوجو؟؟؟ من که صاحبتم_

 :اخمام توی هم رفت وبا حرص گفتم

 !مگه من سگم که صاحب داشته باشم_

 :صدای خندش بلند شد وگفت

 تو مال منی غیر این که نیست،هست؟؟؟_

 :با شیطنت شونه هامو باال انداختم

 !نمیدونم شایدم مال یکی دیگه باشم وتو خبر نداشته باشی_

حالت   چون پشتم بهش بود نمیتونستم  فشار دستاش دور کمرم بیشتر وبیشتر شد ولی        

 !صورتشو ببینم

 :با حس درد شدیدی که توی استخونام پی ید نالیدم

 !آی آرشام دردم گرفت_

 :بی توجه به این حرفم با صدای آرومی گفت

 !بگو مال منی_

 ...از حالتش ترسیدم

 !تا حاال هی وقت اینطوری ندیده بودمش

 :توی چشمام جمع شد وفقط تونستم بگماز شدت دردو ترس زیادی که داشتم،اشک 

 !!!مال توام...مال توام...ولم کن _
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انگار با صدای بغض دارم به خودش اومد وحلقه دستاش از دور کمرم باز شد با چشمایی  

 :که هر لاظه آماده باریدن بودن برگشتم سمتش وگفتم

 !چرا اینجوری میکنی؟ش؟_

 !مو ندیده بودمبا اخم نگاهم میکرد تا حاال این روی آرشا

 ...دستشو کالفه کشید بین موهاش وبا عصبانیت چند قدم توی سالن رفت وبرگشت

صورتم نزدیِک نزدیک کرد،زمزمه وار ازبین            شو به  سر سمت منو  شت  یک دفعه برگ

 :دندونای کلید شدش گفت

 من اگه باهات از این شوخی های مسخره بکنم چه حالی میشی؟؟؟_

 :گفتم بغض وپر جلو اومد ناخودآگاه پایینم یشدم لب مثل همیشه وقتی ناراحت م

 !من فقط شوخی کردم_

 ...نگاه پر از خشمش به یکباره آروم شد و خیره ی لبهام شد

با چشدددمای گرد شدددده نگاهش کردم این اخالقای آرشدددام کجا بود که من تاحاال ندیده  

 !بودمشون؟ش؟

س     صدای قدمای ب ه ها که روی پله ها میومد آرشام  صله گرفت وبی حر:   با  ریع ازم فا

 ...از ویال بیرون زد

 ....مسخ شده به روبه روم خیره شدم
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شروع کرد به توضیح دادن یه موضوعی ولی واقعا نمیفهمیدم       یگانه اومد کنارمو با خنده 

 ...چی میگه،فقط نگاهش میکردم

 ...انگار فهمید حواسم پرته چون دستشو جلوی صورتم تند تند تکون داد

 ...تا پلک زدم وبا همون حالت مات از ویال بیرون رفتمچند 

 !لبخند ماوی روی لبم نشست ودستم روی پیشونیم نشست

 ...اون دوستم داشت

 !مگه مهم تر از این موضوع هم پیدا میشه توی دنیا؟ش؟

 ...کم کم بقیه هم از ویال بیرون اومدن وبه سمت ساحل راه افتادیم

 ...نشدنی ای سرتاپامو گرفتبا دیدن دریا خوشی وصف 

 !توی ساحل شنی قدم گذاشتم چقدر دلم برای این حس آشنا تنگ شده بود

 !پاهامو آروم آروم گذاشتم داخل آب و لبخندی روی لبم نشست

چشمامو دورتادور ساحل گردوندم که با دیدن آرشام که روی شن ها نشسته بود ومثل         

 پسر ب ه های مظلوم

 ...کرده بود دلم براش ضعف رفت پاهاشو توی بغلش جمع 

 :آروم آروم به سمتش رفتم ودر گوشش با صدای نسبتا بلندی گفتم

 !!!نبینم غمتو_
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 !بی اره سه متر پرید هوا

 ...از این حالتش زدم زیر خنده

 !حاال نخند کی بخند

 :با حرص اومد سمتمو گفت

 !پس اینجوریاس دیگه آره؟ش؟_

 :دم بیرونو گفتممیون خنده هام زبونمو تا ته آور

 !بله همینجوریاس_

 !توی یه حرکت سریع مشتشو پر از آب کردو پاشید بهم

 ...کل لباسم خیس شد

 !دست از خندیدن کشیدم ومثل خودش هر چی آب دم دستم بودو ریختم بهش

یه آب بازیه حسابی راه انداخته بودیم که حس کردم یه نفر از پشت سر بهم آب پاشید      

 :قب که با دیدن پویا نیشم باز شد وگفتمبا تعجب برگشتم ع

 !بیا اینجا به آرشام آب بپاشیم_

 !مشتاقانه سرشو تکون داد وکامال عادالنه دونفر به یه نفر آب میپاشیدیم

 !کم کم همه ی ب ه ها اومدن جلو وهر کسیو که دم دستمون میومد خیس میکردیم

 !یچ تفاوتی نداشتیمانقدر بهم آب پاشیدیم که آخر دست با موش آب کشیده ه

 ...توی این آب پاشیا یه لاظه با دیدن یه جفت چشم آشنا دهنم بازموند



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

292 

 

 !شروین بود

 !!!نچ نچ نچ این ملیکا هم شیطونه ها

 

 ...لبخند عریضی روی لبم نشست وملیکا رو صدا زدم

 :با لباسای آب چکونش اومد سمتم وگفت

 !جونم شزو؟ش؟_

 :وبا شیطنت گفتماشاره ناماسوسی به شروین کردم 

 !نگفته بودی آقاتونم اومده_

 ...متعجب نگاهی به سمتی که اشاره کرده بودم انداخت

 :با دیدن شروین چشماش گرد شد وگفت

 !من نمیدونستم اومده_

 ...یه تای ابرومو انداختم باال ومشکوکانه نگاهش کردم

 !پس کی خبرش کرده؟ش؟_

 :وفقط زمزمه کردملیکا با چشمای غمگین خیره ی شروین بود 

 !نمیدونم،برامم مهم نیست_

 :بهت زده نگاهش کردم وگفتم
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 !تو که اآلن باید خوشاال باشی از اینکه اونم اومده_

 ...سرشو انداخت پایین

 !مادیگه باهم نیستیم یعنی اون گفت که دیگه منو نمیخواد_

 ...به دنبال این حرفش به سمت ویال راه افتاد

مونده بود یعنی واقعا شددروینی که عاشددقانه ملیکارو میپرسددتید حاال    دهنم از تعجب باز 

 ولش کرده؟

 !!!حس میکردم یه جای کار میلنگه

 

شونه ای باال انداختم ودست آرشامو که مثل پسر ب ه های تخس هنوزم داشت به هوراد 

 :آب میپاشید وگرفتم وکشیدمش سمت ویال

 !یکنی؟ش؟نچ نچ نچ مرد گنده خجالت نمیکشی آب بازی م_

 :بلند خندید

 !نه که خودت اصال آب بازی نکردی _

 :متعجب خیره شدم بهش

 !من کی آب بازی کردم؟ش؟_

 :با خنده نگاهم کرد

 !هی ی ولش کن من که از پس زبون دومتری تو بر نمیام_



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

294 

 

 :نیشمو باز کردم وازروی تنه ی درختی که روبه روم بود پریدم

 !!!زمینحاال فعال حواستو جمع کن نخوری _

 خآ صددددای هنوز حرفمو کامل نگفته بودم که صددددای افتادن یه چیزی و پشدددت بندش 

 ...شد بلند آرشام

شتم عقب که با دیدن   ستم        برگ شده بود روی زمین نتون شامی که مثل کتلت پخش  آر

 :خودمو کنترل کنم و بلند زدم زیر خنده

 !خوبه بهت گفتم حواستو جمع کن_

 :وگفت تکوند لباسشو کایخا بلند شد،خونسردانه 

 !!!خودم میخواستم بخورم زمین وگرنه حواسم بود_

 ....با این حرفش خندم بیشتر شد

 !!!خدایا این آرشام دلقکو از من نگیر

 

 :روی شکمم خم شده بودم ومیخندیدم که آرشام دستمو گرفت وکشید سمت ویال

 !ای بابا دختر جون تو چقدر میخندی سر هر چیز بیخودی_

شده بود روی زمین دیگه فکر        سعی  شام مثل کتلت پهن  صانه ای که آر کردم به اون 

 !نکنم تا خندمم قطع بشه و تا حدودیم موفق شدم

 ...دم در ویال کفشامونو که پر از شن شده بودو آب کشیدیم وارد شدیم
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 !دوتا بشقاب میوه برداشتم و بردم برای خودم وآری

 :با لذت نگاهم کرد وگفت

 !نکنه خانم دستت درد_

 ...با لبخند نگاهش کردم

 !احساس خانومای خونه رو داشتم

 :نشستم کنارش

 !!!خواهش میکنم نوش جونت_

 !آروم نوک بینیمو گاز گرفت که همزمان صدای در بلند شد وهمه اومدن توی ویال

 :عقب کشید وخودشو هم توی رفت اخماش آرشام 

 !بر خرمگس معرکه لعنت_

 ....ر خندهبا صدای بلند زدم زی

 !مادوتا هروقت میخواستیم بریم توی فاز رمانتیک یکی میزد توی حس وحالمون

 که همه ی ب ه ها فهمیده بودن قضددیه از چه قراره وتیکه ای نبود که بهمون نندازن منم 

 ستد که طوری به دادم جوابشونو خونسردی درکمال فقط سفید نه و شدم سرخ نه پررو

   آخر

 !!!همشون کم آوردن

 ...آخرای شب بود وهمه از خستگی بیهوش شده بودن،ولی من خوابم نمیبرد
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 !کالفه غلتی زدم وبه پنجره ای که منظره ی کمی از دریا رو نشون میداد خیره شدم

شام چی میتونه        شون نمیدادم اما فکر اینکه جواب آزمایش آر سته که توی حرکاتم ن در

 !باشه داشت دیوونم میکرد

 ...ت نشستمبا حرص روی تخ

 !لعنت به این همه فکر وخیال که یه لاظه هم ولم نمیکنن

از روی تخت بلند شدم و بی توجه به لباسایی که تنم بود یه شال انداختم روی سرم و از      

 ...اتاق وبعدشم از ویال بیرون زدم

 ...راه افتادم سمت دریا

 !کنه آرومم  میتونست شاید دیدن آرامشش 

 !نوهامو جمع کردم توی بغلمنشستم روی شن ها وزا

 ...خدایا من میترسم

 ...درسته که توی هر شرایطی قراره باهم بمونیم ولی

 !ولی اگه ایدز داشته باشه نه تنها من بلکه زندگی مشترکمونم به خطر میوفته

 !دستامو گذاشتم زیر چونم وبه دریایی که امشب خیلی آروم به نظر میرسید خیره شدم

 ...با صدای وحشتناک بلند آهنگی شکسته شد سکوت دلنشین دریا

  ...با چشمای گرد شده برگشتم سمت صدا

 !توی مارم،این آهنگ شاد خارجی بعید بود
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با دیدن پراید مشدددکی ای که یه نقطه ی سدددالم توش پیدا نمیشدددد ترس سدددرتاپامو              

 ...فراگرفت

 من هک رنگارنگی لباس اون با ولی بیشتر توی خودم جمع شدم بلکه چشمش بهم نخوره 

  !نداشتم عروسیا چراغونیای از کمی دست بودم پوشیده

سر          شم زد روی ترمز ودوتا پ شد وتا من اومدم یه نفس راحت بک شینه یکم ازم دور  ما

 !الغر مردنی که از همه لباساشون زنجیر آویزون بود پیاده شدن

رده بودمو خوندم   یعنی توی اون لاظه همه ی دعاهایی که از مهد کودک تا حاال حفظ ک         

 !!!تا از دست این دوتا مارمولک نجات پیدا کنم

 

شن ها بلند     شوت بازی از روی  توی اون لاظه مغزم برای اولین بار قفل نکرد و به جای 

 رد بودن مردنی شدم وبه سمت ویال دویدم اما چون فاصلمون کم بود واونام زیادی الغر    

  کسری

  

 !ز پشت منو نگه داشتناز ثانیه خودشونو رسوندن بهم وا

 :صدای جیغم بلند شد

 !ولم کنید کثافتای مارمولک آشغال_

هر دوشدددون به طور حال بهم زنی زدن زیر خنده ویکیشدددون درحال که منو میکشدددوند  

 :سمت ماشین داغونشون گفت

 !عزیزم حرص نخور ما اگه مارمولکیم بازم زورمون به توی کوتوله می ربه_
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 ...اخمام رفت توی هم

همه ی توانم سددعی میکردم خودمو از توی بغلشددون بکشددم بیرون اما واقعا زورشددون   با

 !!!بهم می ربید

 شماها درازین به من چه؟؟؟_

 !ولم کنییییییید

 ...اصال انگار حرفای منو نمیفهمیدن وفقط با صدای بلند میخندیدن

 دیگه کم مونده بود اشکم دربیاد

ستم لاظه ی آخری که منو مثل   سم خدارو به      فقط تون شین ا سفند مینداختن توی ما گو

 !!!زبون بیارم

 

 ...با حس درد شدیدی توی سرم چشمامو باز کردم

 ...گیج ومنگ به دورو اطرافم خیره شدم

 !نزدیکای طلوع آفتاب بود ومن کنار ساحل افتاده بودم

ن  ویکم فکر کردم تا ببینم چطور بیهوش شددددم اما به جز تقالهام برای فرار از دسدددت ا  

 ...دوتا پسر هیچ چیز یادم نمیومد

 ...از روی زمین بلند شدم وتلو تلو خوران راه ویال رو درپیش گرفتم

شن بی توجه به مشکوک بودن این      ساحل نزدیک ویال رهام کرده با عجیب بود که توی 

 ...قضیه وارد ویال شدم
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 :صدای داد بلند علیو تشخیص دادم

 !هاون هیچ وقت یه هم ین کاری نمیکن_

 ...درو که نیمه باز بود رو کامال باز کردم و وارد شدم

  با صدای قدم هام روی زمین چوبی خونه

همه نگاه ها برگشت سمتم ولی نگاه من فقط به آرشامی بود که چشماش مثل دوتا تیکه     

 !یخ شده بودن

 ...با تعجب بهشون نگاه کردم وبی جون گفتم

 !اینجا چه خبره؟ش؟_

 :ستمو گرفت وکشید سمت پله هایگانه اومد سمتم،د

 !فعال بیا بریم باال بعدا همه چیزو برات تعریف میکنم_

 :بی اینکه بخوام دنبالش کشیده میشدم که با صدای داد آرشام پاهام از حرکت وایستاد

 چرا بعدا تعریف کنی؟؟؟_

 !!!همین اآلن بگو که فکر نکنه ما خریم

 :برگشتم سمتش وگیج پرسیدم

 !آخه؟ش؟مگه چی شده _

 

 ...میکرد فوران آرشام چشمای عصبانیت از 



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

300 

 

 :چند قدم بهش نزدیک شدم وبا درماندگی گفتم

 !آرشام چی شده؟ش؟_

 ...اخماشو کشید توی هم واز روی مبل بلند شد

 :خیره به چشمام گفت

 !یعنی تو نمیدونی چی شده؟ش؟_

 !!!لانش پر از تمسخر وتنفر بود

 :شدم بهش بغض گلومو گرفت وناباورانه خیره

 !نه نمیدونم_

 ...توی یه لاظه دستش باال رفت وبا ضرب روی گونم فرود اومد

 ...پرت شدم روی زمین وبهت زده بهش نگاه کردم

 ...صدای سوت ممتدی توی گوشم پی ید

 ...دیدم که علی ومامد وپویا به سمتش رفتن و باهاش دست به یقه شدن

 !اما چیزی نشنیدم

 ...بدون انداختن نیم نگاهی به من از خونه بیرون زدندیدم که آرشام با حرص 

 !اما چیزی نشنیدم

 ...دیدم که عشق واحساسم در هم شکست
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 !اما چیزی نشنیدم

 زد سیلی دیدم که مَردَم بهم 

 !اما چیزی نشنیدم

 ...با سستی از روی زمین بلند شدم و به سمت در ویال راه افتادم

 !شته باشهآرشام باید برای این کارش دلیلی دا

 

 ...تا دم دریا رفتم هنوزم صدای سوت ممتد رهام نمیکرد

 ...آرشام کنار دریا نشسته بود و شونه هاش میلرزید

 !باورم نمیشد این لرزش شونه هاش نشونه ی گریه کردنش باشه

 :رفتم باالی سرش وبا بغض گفتم

 !آرشام تو چت شده؟ش؟_

 ...برگشت سمتم

 ...تنفر شدچشمای سرخش با دیدنم پر از 

 !!!گمشو نمیخوام ببینمت_

  و اشددکام روی گونه هام ریختن و برای حفظ باقی مونده ی غرورم پشددتمو کردم بهش  

 ...شدم دور ازش

 ...چند قدم بیشتر نرفته بودم که صدای بغض دارش دلمو آتیش زد
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 !مگه چی برات کم گذاشته بودم؟ش؟_

 ...برگشتم سمتش وبا درموندگی گفتم

 !م داری چی میگی به قرآن اصال گیجممن نمیدون_

 :اومد نزدیکم وگفت

 نکنه یادت رفته دیشب چیکار کردی؟؟؟_

 ...با تعجب نگاهش کردم و هر چیزی که دیشب اتفاق افتاده بودو براش تعریف کردم

 :پوزخندی زد وبا تمسخر نگاهم کرد

 !توقع داری باور کنم؟ش؟_

وقتی که داشددتی بهش میگفتی همه رو میپی ونی  مکالمه ی تلفنیت با اون پسددره رو دارم 

 !!!ومیری پیشش

 :دهنم بازموند

 !آرشام نکنه رمان زیاد میخونی؟ش؟_

 !این چرت وپرتا چیه داری میگی؟ش؟

 !!!هر چیزی که برات تعریف کردم عین واقعیت بود

 :خنده ی هیستیریکی سر داد ودرحالی که قدم رو توی ساحل راه میرفت گفت

 ...ک بر علیه توعههمه ی مدار_

 !چطور توقع داری حرفتو باور کنم؟ش؟
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 :نگاهش کردم و با بغض گفتم

 !!!به حرمت عشقمون_

 

 :پوزخندی زد و با تمسخر گفت 

 !کدوم عشق؟ش؟_

 !کردی؟ش؟ نامردیهمونی که بهش 

 ...دهنم باز مونده بود از این همه چرت وپرتی که میگفت

 :نگاهش کردم وگفتمنباید کوتاه میومدم با اخمای درهم 

 !تو برای این حرفای چرت وپرتت مدرکیم داری؟ش؟_

 ...دستی بین موهاش کشید وبا کالفگی نگاهم کرد

 ...صورت سرخش خبر از حال بد درونش میداد

با زدن این حرفا بهم فهموند براش هیچ        ما  دلم میخواسدددت میتونسدددتم آرومش کنم ا

 !ارزشی ندارم

 :گفتمسکوتش که طوالنی شد با حرص 

 !چرا ساکت شدی؟ش؟_

 !پس کو اون مدرک لعنتی؟ش؟

 ...دستشو کرد توی جیبش وگوشیشو درآورد
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  توی آشددنا اندازه از بیش ی مکالمه یه از ای شددده ظبط صدددای که یکم باهاش وَر رفت 

 :پیش ونیم سال یک حدود به برگشتم من و پی ید گوشم

 !اذیت نکن منوای بابا دختر بگیر این شماره رو دیگه انقدر _)

برگشددتم سددمت مزاحم سددمجی که همیشدده توی راه دبیرسددتان تا خونه روی مخم راه     

 ...میرفت

با حرص نگاهی به پشت لبش که تازه سبز شده بود انداختم وناخودآگاه پوزخندی روی    

 ...لبم نشست

 !نی نی جون برو هر وقت سیبیالت کامل دراومد به دختر مردم شماره بده_

 :ش انداخت وبا غرور گفتبادی به غبغب

 !من هیجده سالمه فکر کنم برای یه دوستی سنم کافی باشه_

 ...با صدای بلند به این حرفش خندیدم

 !چه دلقکایی پیدا میشد واقعا

 :با عصبانیت برگه کوچیکو به سمتم گرفت وگفت

 !دِ بگیر این بی صاحابو _

کنم   کلی با ملیکا اوسددکولش لبخند موزیانه ای روی لبم نشددسددت وبا فکر اینکه میتونم 

 (!شماره رو از دستش کشیدم وبه سمت خونه راه افتادم
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شماره هایی که قرار بود با         ست  شماره ی جدید به لی شاال بودم از اینکه یه  اونروز خو

ملیکا اوسکولشون کنیم اضافه شده اما هی وقت فکر نمیکردم توی یه هم ین روزی از       

   اون

 ...استفاده بشهشیطنت ب گانه برعلیهم 

صدای ظبط شده خودم توی گوشی پی ید و من با درموندگی به آرشامی خیره شدم که       

 :خشم جای احساسشو گرفته بود

 اسمت چیه؟؟؟_من)

 !مسعود_

 !با ملیکا نگاهی به هم انداختیم وریز خندیدیم

 !چرا اولش شمارمو نمیگرفتی؟ش؟_مسعود

باهم برنامه ریزیش کرده بودیم صددددامو      نگاهی به ملیکا انداختم و طبق نقشددده ای که      

 :غمگین کردم وگفتم

 !آخه من مجبورم با یه نفر دیگه باشم_

 :صدای مسعود عصبانی شد و گفت

 !منظورت چیه؟ش؟_

 :با بغض ساختگی گفتم

 ...ببین من با یه پسره ایم خیلی خرپوله ولی تا چند وقت دیگه میمیره_
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  اونوقت همه ی پوالش میشن واسه ی من

 ...ما هم میتونیم باهم ازداج کنیم و

 !نظرت چیه مسعودم؟ش؟

 ...صدای ذوق زدش به گوشم رسید وخنده ی ریز ریزکیم بیشتر شد

 (!!!عالیه عزیزم خیلی نظر خوبیه_

 ...وبعد صدا قطع شد

 ...نگاهی به آرشام انداختم

 !!!کنه باور عصبانی تر از اونی بود که توضیاای منو بخواد گوش بده یا حتی 

 

 ...ازش توقع نداشتم با یه هم ین چیزی اعتمادش نسبت بهمو از دست بده

 :چشمام پر اشک شد وفقط تونستم بگم

 !آرشام باور کن این صدا هیچ ربطی به تو نداره_

 ...پوزخندی زد و چند تا عکس از توی جیبش درآورد

 ...نگاه پر از نفرتش لرز به تنم انداخت

 ...صورتمعکسارو ماکم پرت کرد توی 

 !اینا چی؟ش؟_
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 !اینام ربطی به من نداره؟ش؟

عکسددایی رو که روی زمین پخش شددده بودنو برداشددتم و با دیدنشددون دهنم باز موند     

 ...همشون دقیقا مال دیشب بود

 !لاظه ای که با لباس خواب رنگارنگم از ویال بیرون زدم

 !لاظه ای که کنار دریا نشسته بودم

 !اومدن لاظه ای که اون دوتا پسر

 !اما هیچ چیز شبیه واقعیت نبود

با یکمی دسددت کاری که توی عکسددا شددده بود طوری جلوه میداد که تقال های من هیچ  

 !!!معلوم نبودن وبلکه انگار کامال راضی بودم

 هک بود شده  کاری دست  جوری کردن بغلم پشت  از زور به پسرا  اون که ای لاظه حتی 

 !!!بودم هرزشون آغوشای توی خودم میل با من انگار

 !خدایا این مصیبت دیگه از کجا پیدا شد؟ش؟

 :با بغض نگاهمو به آرشام دوختم وگفتم

 ...به خدا اینا همش ساختگیه_

 !!!من دوستت دارم

 

 :با انزجار روشو ازم برگردوند
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 !!!لیاقت نداشتی از همون اول باید میفهمیدم چه هرزه ای هستی_

 :پیدا کردن وبا التماس گفتماشکام راهشونو روی صورتم 

 !به خدا داری اشتباه میکنی _

 !!!حتی ملیکاهم شاده که من بی گناهم

 :تمسخر آمیز نگاهم کرد وگفت

 !فعال که ملیکا وشروین غیبشون زده_

 :پوزخندش غلیظ تر شد وادامه داد

 !چقدر پول ازم میخواستی که حاضر شدی این همه مدت فیلم بازی کنی؟ش؟

 ...شدنگاهم مات 

 !یعنی اون فکر میکرد همه ی کارای من فیلم بوده؟ش؟

 :بریده بریده گفتم

 !آرشام...حرفی نزن...که بعد... که بعد نتونی....جبرانش کنی_

 :بلند خندید ودر حالی که از کنارم رد میشد زمزمه کرد

 !!!بعدی وجود نداره دختر کوچولو تو برای من مردی_

 ...بهت زده به رفنتش خیره شدم

 :صداش مدام توی ذهنم تکرار میشد
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 !تو برای من مردی

 !تو برای من مردی

 !تو برای من مردی

شده وچند تا عکس       صدای ظبط  ومن هر لاظه بیشتر به عمق فاجعه پی میبردم که با یه 

 !!!ساختگی برای عشقم مرده بودم

 

 ...یه لاظه خواستم بلند بشم و دنبالش برم اما

 !بذار بره قلبم اینبار میگفت نه

 اون عشقتو باور نکرد بذار بره

 اون خوردت کرد بذار بره

 ...عشقش شیشه ای بود وبا یه تلنگر شکست

 !بذار بره

 ...پاهامو جمع کردم توی بغلم وسرمو گذاشتم روی زانوهام

 خدایا این چه مصیبتی بود؟

 ...اشکام با سرعت از همدیگه پیشی میگرفتن

 !راحتی غرور منو بشکنه؟ش؟ آرشام چطور تونست به این

 !صدای هق هقم سکوت ساحلِ خلوتو میشکست و بیشتر از قبل غمگینم میکرد



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

310 

 

سرمو بلند کردم         سریع  با حس دستی که روی شونم قرار گرفت به خیال اینکه آرشامه 

 ...اما با دیدن پریناز دوباره چشمام پر اشک شد وچونم لرزید

 ...شپری اومد نزدیکم ومنو گرفت توی آغوش

 !نگران نباش خدا جای حق نشسته آرشامم به اشتباهش پی میبره_

 ...بخاطر گریا ی زیاد به سکسه افتاده بودم

 :با بغض گفتم

 پری دیدی باورم نکرد؟_

 :مثل دیوونه ها میون گریه خندیدم وادامه دادم

 !منو باور نکرد_

 ...منی که میخواستم حتی اگه ایدزم داشته باشه کنارش بمونم

 منی که براش میمیرم

 !!!منی که احمقم

 ...با چشمای سرخ شدم بهش خیره شدم

 !احمقم مگه نه؟ش؟_

 ...حماقت کردم که همیشه بی چون وچرا بهش اعتماد کردم

 :پریناز سرمو به خودش فشار داد وآروم گفت

 !!!تو فقط زیادی عاشقی_
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نمیدونم چقدر توی بغل پریناز درد ودل کردم وبراش از عشدددقم گفتم،فقط لاظه ای به       

 هم رو زدن حر: خودم اومدم که از گریه بی حالِ بی حال شده بودم و دیگه حتی جون  

 ...نداشتم

 ...پریناز در حالی که توی آغوشش بودم گوشیشو دآورد وزنگ زد به یه نفر

  مشغول هک میشنیدم ه،فقط طنین صدای همیشه نازکشو حتی نمیفهمیدم که داره چی میگ

 !بود کسی با زدن حر:

تا همین دیروز بدون هیچ         به دریایی که    وحاال  میزدیم قدم  کنارش  غمی خیره شددددم 

 !بود آرشام منو جدایی شاهد

لبخند تلخی روی لبم نشددسددت و یه قسددمت از آهنگیو که این روزا افتاده بود توی دهن 

 ...مزمه کردمیگانه رو آروم ز

 !اگه قسمت جدایی بود واسه چی آشنامون کرد؟ش؟_

 !هی وقت فکر نمیکردم یه روزی این آهنگ وصف حالم بشه

 لبخندم کم کم تبدیل به بغض شد و چونم

 ...شروع کرد به لرزیدن و اشکام بی صدا روی صورتم راه پیدا کردن

 ...خیره شدچند دقیقه بعد یگانه هم سر رسید و با تاسف وغم بهم 

 !هر دوشون باهم زیر شونه هامو گرفتن و به سمت ویال کشیدنم
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 ...توی ویال که رسیدیم خبری از آرشام نبود  

 !همونطوریم که گفته بود ملیکا وشروینم غیبشون زده بود

توان اینکه از پله ها باال برمو نداشددتم واسدده ی همین توی اتاقی که طبقه پایین بود دراز  

 ...کشیدم

یه لاظه هم دسدددت از سدددرم            به جونم وحتی  تاده بودن  ثل خوره اف خاطرات لعنتی م

 ...برنمیداشتن

 ...یاد اولین باری که دیدمش افتادم

 !توی استخر

ستخر  همون میرفتیم شب  اون کاش  شگ  ا ستخر جدیدو پیدا    یو وههمی وس رفتن به یه ا

 !نمیکردیم

 ...وندکاش برام مثل یه استاد معمولی دانشگاه باقی میم

 !کاش کاش کاش

 بازم مثل همیشه از آرشام

 !حسرت نصیبم شد

 ...کردم پلی رو بود اآلنم حال وصف گوشیمو از توی جیبم درآوردم و آهنگیو که 

 

 ...یاد خاطره های قشنگت
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 ...اولین قدمای خیابون

 ...اولین حس پیش تو بودن

 ...لمس دستای تو زیر بارون

 مثله حس دوباره رسیدن

  توی خاطره هامیهنوزم 

 اونقدر به تو نزدیکه قلبم

 هنوزم حس میکنم باهامی 

 با چشمات دوباره منو سمت خودت بکشونو

 دستامو تو به آغوش گرم خودت برسونو

 ...منو آروم کن

 !هنوزم مثه گذشته عاشقت هستم

 

 ...ساعت نزدیکای پنج صبح بود

 ...بر خال: بقیه من هنوز بیدار بودم

 ...وز برنگشته بودنشروین وملیکا هن

 !نگران ملیکا بودم اما از عشق شروین نسبت بهشم مطم ن بودم
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 ...ساک دستی کوچیکمو برداشتم و آخرین نگاهمو به ویال انداختم

 ...میخواستم برگردم اصفهان پیش مامان و بابام

 ...درو آروم باز کردم و از ویال بیرون زدم

بیرون بزنم که با صددددایی سدددرجام میخکوب  پاورچین پاورچین از در حیاطم خواسدددتم 

 ...شدم

 !کجا به سالمتی؟ش؟_

 ...برگشتم عقب که با دیدن آرشام چشمام گرد شد

 !وای خدا،این دیگه کجا بود؟ش؟

 ...اخمامو کشیدم توی هم وبا عصبانیت گفتم

 !دارم برمیگردم اصفهان_

 ...اومد نزدیکم و دوطر: صورتمو گرفت بین دوتا دستش

ازش ترسدددیدم و خواسدددتم صدددورتمو از بین    ش نگاه کردم که یه نفس عمیق   با بهت به  

 ...دستاش بیرون بکشم که انگشت اشارشو نوازش گونه کشید روی گونه ی کبود شدم

 ...صدای کشدارش ترسمو چند برابر کرد

 !الهی بمیرم کبود شده گونت_

 ...اشکام با سرعت از چشمام پایین میومدن

 !مآرشام ولم کن بذار بر_
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 :ماکم منو کشید توی بغلش وبا بغض گفت

 !چرا اینکارو باهام کردی شهرزاد؟ش؟_

 !مگه اون پسره چقدر بیشتر از من عاشقت بود؟ش؟

 !اصال عاشقت بود؟ش؟

 ...بی توجه به حالت غیر عادیش دستامو روی پهلوهاش گذاشتم وگفتم

 !آرشام بخدا من هیچ کاری نکردم_

شو دورم ماکم     ستا ستخونای دندم داره خورد   یه دفعه د کرد به طوری که حس کردم ا

 !میشه

 :با درد ناله کردم

 !آرشام ولم کن فکرشو کردی بعد از این چطوری میتونی توی چشمام نگاه کنی؟ش؟_

 ...قهقهه ای سر داد و به سمت عقب هلم داد

 ...ازت متنفرم شهرزاد_

 !میفهمی؟ش؟

 !!!متنفرم ازت

 ...مات شدم

 ...سست شدم

 ...زانوهام خم شد
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 ...افتادم روی زمین و خیره ی مردی شدم که دوباره ازم متنفر شده بود

 !!!مثل همون اوایل

 ...با چشمای پر از اشکم بهش خیره شدم

 !دلم بیشتر از هرچیزی از این میسوخت که بی گناه بودم و نمیتونستم ثابت کنم

 ...چند دقیقه بهم نگاه کرد

 چه حرفی زده  انگار تازه فهمیده بود 

 ...قدمی به سمتم برداشت که با ترس خودمو روی زمین عقب کشیدم

 !اون ازم متنفر بود

این جمله مدام مثل پتک توی سدددرم فرود میومد و بهم یادآور میشدددد که چقدر حماقت  

 !!!کردم که توی همه ی شرایط عاشقش بودم

 ...تم افتاده بود برداشتماز روی زمین بلند شدم و سا کمو که توی این کشمکشا از دس

 :آخرین نگاهو بهش انداختم و با صدایی که از گریه دورگه شده بود گفتم

 ...دیگه نمیخوام ببینمت آرشام_

 !!!همه چی تموم شد

 ...بدون اینکه منتظر عکس العملش باشم از ویال بیرون زدم

مد برای آخر            یا دلم نیو یدن در با د ما  ماشدددین بگیرم ا یه  بار نرم   خواسدددتم برم و  ین 

 ...کنارش
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 !دیگه نمیخواستم بیام شمال

 ...این آخرین خاطره نابودم کرد

 ...رفتم کنار دریا

 !خورشید داشت طلوع میکرد و منظره ی زیبایی ساخته بود

 !حس کسیو داشتم که توی یه عکسه

 !!!با یه لبخند مصنوعی برای تظاهر به خوشبختی

 

شه اونو نماد آرامش        صورتم میریختن و خیره به دریایی بودم که همی شکام آروم روی  ا

 !میکرد ترمم داغون هیچ نمیکرد که آرومم حاال ولی میدونستم 

 ...هوا بیشتر از هر موقعی سرد شده بود

 !مثل رفتارای آرشام

 ...نگاهی به ویال انداختم

 !خیره به یه نقطه ی نامعلوم بودآرشام پیشونیشو به نرده ها تکیه داده بود و 

 ...اونم داغون شده بود

 ...درکش میکردم

 !این وسط هیچ کدوم از ما تقصیری نداشتیم

 ...بارون نم نم شروع کرد به باریدن
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 !!!همه چیز دست به دست هم داده بود تا حال خرابمو خراب تر کنه

 ...یه ماشین که آرم آژانس داشت،از کنار خیابون رد میشد

 ...دستمو براش تکون دادم که ایستاد

 ...نگاهی به راننده انداختم یه مرد نسبتا مسن بود

 ...در عقبو باز کردم وسوار شدم

 ...سالم_

 :راننده نگاهی بهم انداخت وگفت

 سالم کجا میرین؟ _

 :خیره به چشمای آرشام که حاال نگاهش به من بود گفتم

 !فرودگاه_

نان از پشت شیشه ی خیس از بارون خیره ی دوتا چشم عسلی  راننده راه افتاد ومن هم 

 !!!بودم که هم دنیام بودن و هم دنیامو از گرفتن

 ...اون لاظه عجیب یاد آهنگی افتادم که یه روزی بابام برام فرستاده بود

 

 ...برو برو

 ...نمیبخشه دلم تورو

 ...یه غریبه شدی
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 ...توام بزن زیر حرفات

 ...برو برو

 ...بشم از هوات بذار دور

 ...بارِ آخره گریه میکنم واسه چشمات

 ...جاده،پای پیاده

 ...منمو آخر خطو

 ...یه دوستی ساده

 ...اشکام نمیشه پنهون

 ...دوباره بغضمو میشکنه نمِ نم بارون

 ...قلبم میگه نه اینبار بزار بره

 ...آروم نمیشن ابرا

 ...دوباره من تک و تنها میرم لب دریا

 ...چی سرده بی عشق،همه

 ...نمیمونه اونی که منو دیوونه کرده

 ...قلبم میگه نه اینبار بزار بره

 ...به خاطرِ تو واین همه خاطره
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 ...دلِ من ته قصمون رسید

 ...تهِ دنیا

 ...برو برو

 ...کسی دردمو حس نکرد

 ...دیگه هیچ موقع برنگرد به این

 ...دل تنها

 ...کالفه دستی به پست گردنم کشیدم و گفتم

 !من عجله دارم_

 !حتی یه بلیطم واسه امشب ندارین؟ش؟

 :نگاه بی تفاوتی بهم انداخت وگفت

 !خیر خانم اگه میخواین واسه فردا بلیط هست بدم یا ندم؟ش؟_

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !چرا بدین همونو_

*** 

 ...نشستم روی صندلی هواپیما

 !اآلنم خواب به چشمم نمیومددیشب تا صبح توی فرودگاه بیدار مونده بودم و حتی 
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 ...خسته شده بودم از همه چیز

 !دلم برای آرشام تنگ میشد ولی چطور میتونستم ببخشمش؟ش؟

 !اون حرفای بقیه رو به من ترجیح داد

 

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

 ...چشمامو بستم و فکرم کشیده شد به همه ی لاظه هایی که با آرشام گذرونده بودم

 ....دوسِت دارم گفتناش

 ...خدایا با تموم وجودم ازت میخوام که ا.ی.د.ز نداشته باشه

شادیمو ازم         سمو،دنیای پر از  شقمو،احسا اما دیگه هم برنمیگردم کنارش اون غرورمو،ع

 !گرفت

 !همه ی اینا به کنار ازم شیطنتامو گرفت چیزی که من باهاش زندگی میکردم

 ...کوچیکه لیوان یه توی که ایم ماهی حاال من مثل 

 ...هوا هست

 ...نفس هست

 ...همه چیز برای زنده بودن هست

 !اما هیچ دلیلی واسه ی زندگی نیست

 !زندگی من آرشام بود که دیگه نیست

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :یک ماه بعد

 ...اومدم بیروناز کالس 

 ...آخیش راحت شدم از دست جزوه نوشتن 

 ...تا کالس بعدیم دوساعتی وقت داشتم

نشددسددتم روی نیمکت و به درختایی که با سددبزیشددون نوید اومدن بهارو میدادن خیره    

 !شدم

خدا رو شکر که درس آرشامو پاس کرده بودم و دیگه نیازی نبود باهاش چشم تو چشم  

 !بشم

 !نداشتیم البته گاهی توی دانشگاه همو میدیدیم ولی هی کدوممون قصد حر: زدن 

شروین خوب          شه چون دوباره رابطش با  صی توی وجود شوق خا شته  ملیکا از وقتی برگ

 ...شده و اون روزم رفته بودن که باهم حرفاشونو بزنن

ول داد  ورد وقوقتی بهش گفتم توی نبودشدددون چه اتفاقایی افتاده پا په پای من غصددده خ

 ...واسه اثبات بی گناهیم دریغ نکنه

 !اما دیگه برای من مهم نبود آرشام چی فکر میکنه

 ...از شروین شنیدم که جواب آزمایشش اومده ولی نپرسیدم منفی بوده یا مثبت

 !!!دیگه هیچ چیز اون به من ربطی نداره

 !سالم خانوم خانوما_
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خیره ی چشددمای مشددکیِ بیش از حد    با صدددای آشددنای شددهرام سددرمو بلند کردم و   

 !مهربونش شدم

 !کرد کمکم خیلی اون توی این یک ماه 

 ...با لبخند نگاهش کردم

 ...دوستش نداشتم ولی مثل یه دوست خوب بود برام

 !سالم شهرام خانِ گل خوبی؟ش؟_

 ...نگاهی به دور واطرا: انداخت و خیلی سریع لپمو کشید ونشست کنارم

 خوبم چه خبرا؟_

 !باره که رفته بودی توی فکردو

 ...بیخیال نگاهش کردم وگفتم

 !نه بابا چه فکری آخه؟ش؟_

 ...شونه ای باال انداخت و چیزی نگفت

 ...نگاهی به نیمرخ جذابش انداختم

 ...چشم خیلی از دخترا دنبالش بود

شدم اما با یادآوری لاظه          شهرام می شق  شام عا یه لاظه با خودم گفتم کاش به جای آر

 ...گرفتم پس حرفمو بودم گذرونده آرشام کنار در  عاشقانه خوبی که  های

 ...هیچ کس جای اونو برام نمیگرفت
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 !!!هی کس

 

 !تمام درد من این است که تو هر کاری هم انجام دهی بازهم خوبترینم تویی

 

 ...شهرام دستشو تند تند جلوی صورتم تکون داد

 !هی دختر دوباره که رفتی توی هپروت_

 ...تا نفس عمیق کشیدم تا بغضمو فرو بدم چند

 :نقاب بی تفاوتیمو دوباره روی صورتم نشوندم و با لبخند گفتم

 !داشتم به این فکر میکردم تو اگه دماغتو عمل کنی چه جیگری میشی_

 ...مردونه خندید

 ...از دست تو دختر_

 دماغمو عمل کنم؟ 

 !دیگه چی؟ش؟

 البد ابروهامم بردارم

 کنمموهامم بلند 

 !آرایشم بکنم

 واه واه واه
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 !!!دختره ی ور پریده

شوه خرکی میومد ومنم که   همه ی این حرفا رو در حالی بیان میکرد که مثل زنای )...( ع

 ...روده بر شده بودم از خنده

 !خانم معصومی_

 ...با صدای عصبانی شخصی سرمو بلند کردم که چشمام توی دوتا ظر: عسل گره خورد

 :ش کردم و گفتمبی تفاوت نگاه

 بله؟_

 :اخماشو توی هم کشید و با جدیت تمام گفت

 ...کار عملی ترم پیشتونو نیاوردید_

 !من نمرتونو دادم ولی حتما در اسرع وقت باید بیاریدش برام

 :نگاه مستقیم و سردمو انداختم توی چشماش و با لان خونسردی گفتم

 !باشه خدافظ_

سه ی همینم با صورتی سرخ از عصبانیت بدون هیچ      فهمید منظورم اینه که به سالمت،وا 

 ...حر: اضافه ای ازمون دور شد

 :شهرام با ذوق زد پشت کمرم و گفت

 !دمت گرم خیلی خوب ضایش کردی_

 ...چشمام لبالب پر از اشک شد
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 !قلبم وحشیانه خودشو به قفسه ی سینم میکوبید از دیدن اون دوتا گوی عسلی

 ...بگم چقدر دلم براش تنگ شدهدلم میخواست اون لاظه بهش 

 ...بگم هنوزم عاشقشم

 ...بگم که بی گناهم وباورم کنه

 ...اما نگفتم

 !!!چون من برای اون تموم شده بودم

 

 ...بیخیال حرفایی که تو دلم جامونده

 ...بیخیال قلبی که این همه تنها مونده

 

 ...شهرام با دیدن سکوتم دستشو گذاشت روی شونمو تکونم داد

 !شهرزاد حالت خوبه؟ش؟_

 ...سرمو بلند کردم و با چشمای پر از اشکم خیره شدم بهش

 !شهرام من هنوزم دوستش دارم_

 ...رنگ از صورتش پرید

 لبخندش ماوِ ماو شد

 ...و نگاهش بهت زده روم ثابت موند
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 ...سرمو انداختم پایین و از کنارش بلند شدم

 ...ن حرفو میزدممیدوستم که دوستم داره و طبیعتا نباید ای

 ...اما نمیشه از حقیقت فرار کرد

 !شهرام هی وقت نمیتونه جایگزین آرشام توی قلبم باشه

 ...زیر لب متاسفمی گفتم و به سمت پارکینگ راه افتادم

 ...حال اینکه برم سر کالس بعدی رو اصال نداشتم

 :خواستم سوار ماشینم بشم که با صدای یه نفر سر جام میخکوب شدم

 !شهرزاد_

 ...قلبم ماکم خودشو به قفسه ی سینم میکوبید

 ...دقیقا یک ماه بود که اسممو به زبونش نیاورده بود،ولی اآلن

 ...برگشتم عقب و خیره شدم بهش

 :تاب نگاه خیرشو نداشتم برای همین سرمو انداختم پایین و گفتم

 بله؟_

 ...چند قدم اومد نزدیکم

 ...یه برگه توی دستش بود

 :ش به سمتمگرفت
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 تو یه تجربه بودی برام_

 !!!حداقل این نفعو داشتی

 ...اخمام توی هم رفت و کاغذو از دستش گرفتم

 ...مثل یه پوشه ی کوچیک بود

یا داره دور سدددرم         با دیدن چیزی که درونش بود حس کردم دن باز کردم ولی  درشدددو 

 ...می رخه

 :با چشمای اشکی بهش نگاه کردم و گفتم

 !تی همه چیزو فراموش کردی آرشام؟ش؟به همین راح_

 ...سرشو انداخت پایین و زمزمه کرد

 !!!هر چی بین ما بوده تموم شده_

 ...اینو گفت و رفت

 به همین سادگی

 به همین راحتی

 !همه چیز تموم شد

 

 ...هنوز چند قدم بیشتر دور نشده بود

 یه حسی بهم میگفت باید صداش بزنم



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

329 

 

 ...ی قلبمو بهش بگم باید آخرین حرفای تلنبار شده

 ...خواستم اینکارو بکنم

 :توی دلم نالیدم

 !آرشام نرو_

 ...ولی صدام که سهله اون لاظه نفسمم در نمیومد

  دستمو گذاشتم روی گلوم و برای رسیدن ذره ای اکسیژن به ریه هام تالش کردم ولی

 ...تقالهام برای نفس کشیدن بی فایده بود

 ...بود از دستم افتادکاغذی که آرشام بهم داده 

 ...نگاهی به قدمای سستش که هر لاظه ازم دور تر میشدن انداختم

 ...کم کم دیدم تارِ تار شد و افتادم روی زمین

حس خوبی بود مردن،بی اکسدددیژنی،نبودن نفس وقتی تبدیل به یه ماهی توی یه لیوان         

 ...کوچیک شده بودم

 !اون لاظه مرگ برام حکم رهاییو داشت 

 ی از همه چیزرهای

 از همه کس

 !!!یا شایدم رهایی از نبودن کسی که باید باشه

 :چشمام بسته شد و فقط لاظه ی آخر تونستم زمزمه کنم
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 !!!طوری نمی شود فردا بدون من_

 !و بعدش فقط سیاهی بود وسیاهی

 

 دیدی که سخددددت نیسدددددت)

 

 !!تنها بدون مددددددددددن ؟

 

 دیدی صبح می شود

 

 !!  دون مدددددددددنشب ها ب

 

 

 …این نبض زندگی بددددددددی وقفه می زند

 

 فرقی نمی کند

 

 …مددددددن بدون…با مددددددن 
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 دیددددددروز گر چه سدددددددخت

 

 !!!… امروزم هم گذشت

 

 (…!!! طوری نمی شود فردا بدون مددددددن

 

 :آرشام

 

 ...میخواستم برم

 ...اون غرورمو له کرده بود

 ...قاطعیت برداشتمقدم اولو با 

 ...قدم دومم سست شده بود

 ...قدم سومم سست تر

قدم چهارمو که برداشدددتم یه صددددایی توی تمام وجودم فریاد کشدددید مطم نی میتونی           

 !فراموشش کنی؟ش؟

 ...یه لاظه سرجام ثابت موندم

 ...سرمو تا نیمه برگردوندم عقب
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 !اما غرورم نذاشت که برگردم ونگاهش کنم

 ...قدم دیگه ازش دور شدم کالفه چند تا

 !اون برای تو مرده پسر بفهم اینو

 یه حسی مثل خوره افتاده بود به جونم

 !این آخرین نگاهو نباید از خودم دریغ کنم

برای یه لاظه و توی یه تصددمیم آنی برگشددتم سددمتش،اما با دیدن جسددم بی جونش که  

 ...روی زمین افتاده بود انگار کل دنیا روی سرم آوار شد

 ...با تمام توانم دویدم سمتش

 ...نبضشو گرفتم

  !!!میزد،اما خیلی ضعیف تر از حد معمول

 ...همه ی وسایل کولشو خالی کردم روی زمین

 ...سوییچ کوچیکش افتاد روی زمین

که با دیدن سر سویی یش که اسم آرشام به التین بود بغض گلومو گرفت      برش داشتم 

... 

 ...کولش و از روی زمین بلندش کردموسایلشو برگردوندم توی 

 ...گذاشتمش روی صندلی

.خودمم نشستم پشت فرمون و با تمام سرعت به سمت نزدیک ترین بیمارستان روندم       

.. 
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 ...خدایا شهرزادو ازم نگیر

 !همش تقصیر منه

 !لعنت به من

 

 :آرشام

 

 ...برای بار هزارم طول و عرض راهروی بیمارستانو طی کردم

 ...توی اتاق شهرزاد بیرون اومد سریع رفتم سمتشتا دکتر از 

 !دکتر حالش خوبه؟ش؟_

 :نگاه خونسردی بهم انداخت وگفت

 ...ایشون دچار شوک عصبی شدن و بخاطر همین از حال رفتن_

 !مس له ی مهمی نیست تا یک ساعت دیگه بهوش میان

 !میتونم ببینمش؟ش؟_

 ...سرشو تکون داد

 !مانعی نیست_

 ...ارد اتاق شدمتشکری کردم و و

 ...با دیدن صورت رنگ پریدش قلبم فشرده شد



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

334 

 

 !خدایا ما با زندگیمون چیکار کردیم؟ش؟

 ...نشستم روی صندلی کنار تختش

 ...دستی به موهای سیاهش کشیدم

 ...چقدر دوستش داشتم

 !حیف که مجبور بودم ازش دوری کنم

 ...نگاهی به پاکتی که بهش داده بودم انداختم

 ...م اله شده بود توی دستام

 ...بازش کردم

 ...همه ی خاطراتمون

 ...همه ی عکسا

 ...کادو ها

  ...نامه ها

 ...هر چیزی که از عشقمون باقی مونده بودو برگردوندم بهش

 ...منم جای اون بودم داغون میشدم

شتم وعقب       ستمو از روی خرمن موهاش بردا سریع د تا حس کردم یکمی پلکش لرزید 

 ...کشیدم
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 :شهرزاد

 ...آروم چشمامو باز کردم

 ...بکنم چشمام حائل دستمو شد باعی وهمین میزد چشمم توی نور مستقیم 

 ...کمی به نور عادت کردم

 ...دستمو عقب بردم و با گیجی به اتاقی که توش بودم خیره شدم

 !شبیه بیمارستان بود اما چرا من باید اینجا باشم؟ش؟

که فکر کردم   قایی   یآور یاد  با  یکم  فا تاده  که  ات یدم  تازه  بود اف   هچ  از موضدددوع فهم

 ...قراره

 ...بغض توی گلوم نشست و چشمام پر اشک شد

 ...یه لاظه برگشتم سمت در که با دیدن آرشام چشمام گرد شد و هین بلندی کشیدم

 !خدا به دور توش اینجا چیکار میکنی؟ش؟_

 ...بی تفاوت و با اخمای درهم نگاهم کرد

 !دوستیحس انسان _

 !فقط بخاطر همین آوردمت بیمارستان

 ...سرمو برگردوندم سمت پنجره وگفتم

 باید باهات حر: بزنم آرشام_

 ...ما ب ه نیستیم که لج ولجبازی راه بندازیم
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 میخوام آخرین حرفامو بهت بگم

 !!!بعد اگه خواستی میتونی بری

 :پوزخندی زد و گفت

 !شهرزاددلیلی برای حر: زدن باتو نمیبینم _

 ...صداش میلرزید

 ...درست مثل قلب من

 ...نگاهش کردم

 من این مردو دوست داشتم

 من این مردو میخواستم

 !پس غرور معنی ای نداشت برام

 ...من هنوزم دوستت دارم_

 !این دلیل کافی نیست؟ش؟

 

 :پوزخندش غلیظ تر شد و گفت

 !نه کافی نیست_

 ...حس کردم قلبم فشرده شد
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 ...سر هم توی رگ هام منجمد شدن قطرات خون پشت

 اشک توی چشمام جمع شد

 اما دیگه بس بود

 دیگه بس بود شکستن غرورم

 :اخمامو کشیدم توی هم و با صدایی که انگار از ته چاه بلند میشد گفتم

 ...باشه برو_

 ...و از پنجره به بیرون خیره شدم پشتمو کردم بهش

 ...آرشام خوردم کرده بود

  که وقتی خورد میشه مثل شیشه ای

 ...دیگه تکه های شکسته شدش رو نمیشه به هم چسبوند

 ...صدای بسته شدن در بهم فهموند بازم رفت

 ...بازم پشتمو خالی کرد

 !بازم اون لاظه ای که باید میموند،نموند

 اشکام باریدن روی صورتم

 خدایا چرا من باید برای با عشقم بودن انقدر سختی بکشم؟؟؟

 ...صدای در زیر چشمی به اون سمت نگاه کردمبا 
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 ...پرستار بود

 !آرشام نبود

 ...اشکامو پاک کردم

 از امروز میخوام قوی باشم

 دیگه به هیچ مردی اهمیت نمیدم

 از امروز میخوام درهای اعتمادمو ببندم

 !!!از امروز میخوام سنگ باشم

 

 ...با صدای پرستار از فکر بیرون اومدم

 خصینعزیزم شما مر_

 کمکی الزم ندارین؟؟؟

 ...سرمو به نشونه منفی تکون دادم وگفتم

 !نه ممنون_

 ...لبخند مهربونی زد و از اتاق بیرون رفت

 ...از روی تخت بلند شدم

 ...چسب کوچیک مخصوص سِرُم روی دستم بود
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 !پس وقتی بیهوش بودم بهم سِرُم زده بودن

اق بیرون برم که یه لاظه حس کردم سرم گیج   بیخیال شونه باال انداختم و خواستم از ات  

 ...رفت و اگه دستمو به دیوار سرد بیمارستان نمیگرفتم

 !قطعا میفتادم

شام  با هزار تا بدبختی از اتاق بیرون زدم که دیدم  سی  و شیک  خیلی آر   داده هتکی مجل

 !ه میکردنگا منو سینه به دست و دیوار به بود

 ...با سردی نگاهش کردم و گفتم

 !مرسی بابت حس انسان دوستانتون استاد راد اما از این به بعدشو دیگه خودم میرم_

 :بدون اینکه منتظر جوابش بمونم به سمت پذیرش رفتم وگفتم

  خانم هزینه ی اتاقِ_

 ...مکثی کردم و نگاهی به در اتاق انداختم

 چقدر میشه؟؟؟ 112_

 ...لبخندی بهم زد وگفت

 !شوهرتون پرداخت کردن_

 ...ینکه آرشامو شوهرم خطاب کرده بود یه حس خوبی همه ی وجودمو گرفتاز ا

 ...اما با فکر به رفتارای اخیرش اخمام توی هم رفت

 !باشه ممنون_
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 ...از بیمارستان بیرون زدم

 ...نفس عمیقی کشیدم

 ...هوای اصفهانم آلوده شده بود

 ...پوفی کشیدم و به سمت خیابون راه افتادم

 ...بیشتر نرفته بودم که حس کردم یکی آرنجمو ماکم از پشت کشیدهنوز چند قدم 

 ...برگشتم عقب که با دیدن آرشام اخمام رفت توی هم

 !چیه؟چرا دستمو میکشی؟ش؟_

 ...نیشخندی زد و گفت

 !با ماشین من میای_

 اوکی؟؟؟

 :دستمو آوردم باال و با حرص گفتم

 ...برو بابا_

 !نمیخوام با ماشین تو بیام

 ...کشیدم سمت ماشینشبازومو گرفت توی دستش و خونسردانه 

 ...نمیتونسم جیغ و داد راه بندازم توی بیمارستان
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 ...با صدای آرومی گفتم

 !ولم کن_

 :برگشت سمتمو با عصبانیت گفت

 !هیس ساکت شو_

 یعنی به معنی واقعی گرخیدم این چرا یهو رم کرد؟؟؟

 !!!که توی استخر دیده بودمشقشنگ مثل همون دفعه ی اولی شده بود 

 !مثل یه ب ه ی خوب دنبالش راه افتادم و کالً خفه شدم

 ...با دیدن ماشین خودم چشمام گرد شد

 ...پس بگو چرا انقدر اصرار داره باهم بریم

 !منو بگو فکر کردم نگرانمه

 ...اخمام بیشتر از قبل رفت توی هم

 !!!توی این اوضاع خط اخم نگیرم خیلیه

 

 ...ماشین شدم و آرشامم در کمال پررویی نشست پشت فرمون سوار

 ...دست به سینه وبا اخم بیرونو نگاه میکردم

 ...اونم مثل برج زهرمار نشسته بود کنارمو یه کلمه هم حر: نمیزد
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شتم که      شه یکی از آهنگای ظبطو گذا شیدم و برای اینکه حال و هوامون عوض ب پوفی ک

 ...ای کاش نمیذاشتم

 !!!بهتر نشد که هیچ هر دوتامون دپرس شدیم حالمون

 

 ...تورو از دور دلم دید اما

 ...نمیدونست چه سرابی دیده

 ...منه دیوونه چه میدونستم

 ...زندگی برام چه خوابی دیده

 ...نمیدونی نمیدونی ای عشق

 ...کسی که جوونیشو ریخته به پات

 ...واسه اینکه تورو از دست نده

 ...چه عذابی

 ...دیده چه عذابی

 ...آه ای دل مغموم

 ...آروم باش

 ...آروم

 ...ای حال نا معلوم
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 ...آروم باش

 ...آروم

 !حس کردم همه ی حرفایی که توی دلم تلنبار شده رو اون آهنگ داره بیان میکنه

 ...دلم برای خودمون سوخت

 ...انگار سرنوشت مارو به هم گره نزدن

 سنمثل دوتا خط موازی که هی وقت به هم نمیر

 ما هم هی وقت به هم نمیرسیم

 شاید به قول بزرگترا

 !حکمتی توشه

 !!!نمیدونم شایدم دارم دیوونه میشم

 

 ...بارون نم نم میبارید و شیشه ی ماشینو خیس میکرد

 ...دم در خونه ماشینو نگه داشت

 !خدافظ_

 ...برگشتم سمتش

 ...میخواست پیاده بره توی این بارون
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 !بیمارستان یه ماشین بگیره و بره درحالی که میتونست توی

 ...کله شقِ یه دنده

 ...کاش یکم کوتاه میومد

 اون لعنتی هنوزم دوسم داشت

 !درست مثل من

 ...برای بار آخر جلوش میخواستم غرورمو خورد کنم

 ...داشت میرفت که صداش زدم

 !آرشام_

 ...سرجاش وایستاد

 ...برگشت عقب و نگاهم کرد

 ...یکمی خیس شده بودموهاش بخاطر بارون 

 ...بی حر: نگاهم کرد

 نمیذاری چیزی بگم_

 نمیذاری از خودم دفاع کنم

  نمیذاری بی گناهیمو ثابت کنم ولی حداقل

 !بذار دوتا کلمه حر: بزنم که مدیون خودم نباشم
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 ...بازم فقط بی حر: نگاهم کرد

 ...دنیش کرده بولعنت به این بارون که روی موهاش نشسته بود و انقدر امشب خواست 

 ...نفس عمیقی کشیدم تا بغضمو فرو بدم

 ...من دوست داشتم_

 ...شاید از همون سفر مشهد

 ...شایدم از قبل ترش

 ...نمیدونم

 !فقط لاظه ای به خودم اومدم که شده بودی زندگیم

 !آرشام تو خودت میدونی من غرورمو برای کسی نمیشکنم به جز تو

 ...سرمو انداختم پایین

 ...دختری مثل من سخت بود که اینجوری از کسی عشق گدایی کنم اما برای

 !اما آرشام فرق داشت

 :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 بلکه دریا بهم آرامش بده اما اون شب نگران بیماریت بودم که از ویال بیرون زدم_

 !اون دوتا پسر مزاحمم شدن و نمیدونم کی ازم عکس گرفته بود

مربوط به خیلی وقت پیشدده که منو ملیکا میخواسددتیم یه پسددره رو اسددکل  اون صدددا هم 

 ...کنیم
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 !!!باور کن من همیشه باهات صادق بودم 

 ...سرمو که بلند کردم از شدت بارون و خیس بودن بیش از حد آرشام چشمام گرد شد

 ...بی حال فقط بهم نگاه میکرد

 :زمزمه کردم

 !دیمبیا به خودمون یه فرصت دیگه ب_

 

 ...بازم فقط نگام کرد

 ...اشک توی چشمام جمع شده بود

 چرا حر: نمیزنه؟؟؟

 ...از زیر سایبون خونه که تا حاال زیرش ایستاده بودم اومدم بیرون

 ...به ثانیه نکشید که منم خیسِ خیس شدم

 ...زل زدم به چشماش و با بغض گفتم 

 آرشام چرا حر: نمیزنی؟؟؟_

 ...ی بینمونو طی کرد و ایستاد روبه رومبا چند قدم بلند فاصله 

 ...چشمام گرد شد وبهت زده نگاهش کردم

 ...حس کردم زمان توی همون لاظه متوقف شده بود
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 من نه رو مس له  این بارون با شدت میبارید و هردمون خیس شده بودیم ولی اون لاظه   

 !اون نه و میکردم حس

 ...تچشمام بسته شد و توی وجودم یه حس شیرین نشس

 ...پرید داشتم خوب حس چی هر ایم خونه در دم اآلن اما یه دفعه با یادآوری اینکه 

خواسددتم خودمو عقب بکشددم که دسددتای آرشددام دور کمرم پی یدن و همزمان نور یه    

 ...ماشین آشنا چشممو زد

 ...با ترس به ماشینی که روبه روی خونه وایستاده بود نگاه کردم

 ...هت و عصبانیت به ما نگاه میکردبابام بود که داشت با ب

 ...تقال هام برای فرار از دستای قدرتمند آرشام بی فایده بود

 ...قلبم ماکم خوشو به قفسه سینم میکوبید

 ...خدایا بدبخت شدم

 

 ...حس کردم خون توی رگام منجمد شد

 ...آرشام یه لاظه عقب کشید

 :بی جون نالیدم

 !آرشام بابام_

 ...عقب سمت برگشت گیج نگاهم کرد و وقتی فهمید چی گفتم بهت زده 
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 ...با دیدن ماشین بابام به وضوح حس کردم که رنگش پرید

چند دقیقه فقط صدای برخورد قطره های بارون به زمین بود که سکوتو میشکست اما با      

ودم  کل وجپیاده شدن بابام همه چیز تغییر کرد و آن نان نعره ای کشید که حس کردم   

 ...لرزید

 !چه غلطی داشتی میکردی پسره ی بی ناموس؟ش؟_

 :با ترس بازوی آرشامو چنگ زدم وگفتم

 ...بابا به خدا_

قبل از اینکه من فرصت پیدا کنم حرفمو کامل بزنم بابام با سرعت به سمت آرشام دوید     

 ...و پرتش کرد روی زمین

 :جیغ بلندی کشیدم و با التماس گفتم

 !کنبابا ولش _

 ...اما گوشش بدهکار نبود و با مشت و لگد افتاده بود به جون آرشام

 ...اون بی اره هم فقط با دستش جلوی صورتشو گرفته بود

صدای هق هق گریم توی کوچه پی یده      شت پیراهن بابامو چنگ زدم و درحالی که  از پ

 :بود گفتم

 ...ترو خدا ولش کن بابا اون تقصیری نداره_

آرشددام از زیر مشددت ولگدای بابام تنها چیزی بود که میخواسددتم برای   اون لاظه نجات 

 :همین بی فکر گفتم
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 !!!اون شوهرمه ولش کن_

 

 ...یه لاظه کل کوچه رو یه سکوت وهم آور گرفت

 ...تازه فهمیدم چی گفتم و دهن خودمم باز موند

 ...هم بابا و هم آرشام با بهت نگاهم میکردن

 ...ر از سوال بابامو نداشتمتاب نگاه کردن توی چشمای پ

هی وقت صداشو روی کسی باال نمیبرد چه برسه به اینکه بخواد کتک کاری هم بکنه اما      

 ...حاال درکش میکردم کم چیزی نبود

 ...همش تقصیر آرشام بود با این کاراش

 ...سرمو انداختم پایین

 ...حیف که عاشقش بودم

 :آروم گفتم

 !!!بابا ما به هم مارمیم_

 ...بابام باال رفتدست 

 ...میخواست بهم سیلی بزنه اما نزد

 !!!اون هی وقت دست روی من بلند نمیکرد

 :با سردی گفت
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 !نمیزنمت ولی برات متاسفم_

 !!!تو اون دختری نیستی که من تربیت کردم

 ...بغض گلومو گرفته بود

 :با چشمای اشکی به بابا نگاه کردم و گفتم

 ...تروخدا ببخش منو بابا_

 :تشو کرد بهم و گفتپش

 تا حاال بهش دست زدی؟؟؟_

 ...روی صابتش با آرشام بود

 ...سرخ شدم

 ...از بابام خجالت کشیدم

 ...صدای ضعیف آرشامو به زور شنیدم

 !!!نه آقای معصومی_

 :بابا همونجور که پشتش بهمون بود گفت

 !!!پس مثل آدم بیا خواستگاریش_

 ...شد اینو گفت و با قدمای ماکم ازمون دور

 ...چشمام پر اشک شد
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 ...دل بابام شکسته بود

 ...لعنت به من با این حر: زدن بی فکرم

 ...آرشام با شرمندگی نگاهم میکرد

 ...چند قدم اومد نزدیکم که با ترس خودمو عقب کشیدم

 ...لعنت به این ابراز احساسات یه دفعه ایش

 :خوبه گفته بود

 (!دست نخورده بمونهلبای خانومم باید تا قبل ازدواج )

 :با لان ناراحتی گفت

 !!!نمیدونم چرا یه دفعه کنترلمو از دست دادم شهرزاد...ببخشید_

 :عصبی بهش نگاه کردم و مثل یه کوه آتش فشان فوران کردم

 !لعنت بهت آرشام_

 !همیشه همه چیزو خراب میکنی

 !یه بار نشد منطقی عمل کنی

 !!!اَه اَه اَه

 مای بابام نگاه کنم؟؟؟حاال من چطور توی چش

 :گفت تندی پررو پررو نگاهم کرد و با  
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 ...کار نامردیدور برت نداره خانمِ _

 گندی بود که خودت زدی

 ما کی شدیم زن و شوهر که الکی به بابات اون حرفو زدی؟

 ...تو اصال در حدی نیستی که بخوای زن من بشی

 !!!حاالم گندیو که زدی خودت جمعش کن

 ...منو توی بهت و ناباوری خودم تنها گذاشتاینو گفت و 

 !!!آرشامی که من عاشقش شدم اینجوری نبود

 

 ...زیر بارون به رفتنش خیره شدم

 ...انگار جز رفتن کار دیگه ای بلد نبود

نمیدونم چقدر وسط کوچه ایستادم و به جای خالی آرشام خیره شدم اما موقعی به خودم      

 ...روی سرم گرفت اومدم که یه دست آشنا چتری رو

 ...با چشمای بی روحم به مامان خیره شدم

 ...اونم غمگین بود

 ...لعنت به من که مسبب غمگینی مامان و بابام شده بودم

 ...دستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت خونه هدایتم کرد

 :دم در که رسیدیم مامانم آروم گفت
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 !توی پارکینگ و بیامبابات توی اتاقشه تو برو تا منم ماشینارو بذارم _

 ...سرمو آروم تکون دادم و بی حال وارد خونه شدم

 ...حرفای آرشام خیلی برام سنگین تموم شده بود

 !!!پسره ی بی معرفت

 ...سریع وارد اتاق خودم شدم

 نمیخواستم با بابام چشم تو چشم بشم

 ...خواستم در اتاقو ببندم که صدای بابام بلند شد

 !شهرزاد بیا اینجا_

 ...رنگم پرید و دستام یخ زد

 ...با قدمای لرزون از اتاقم بیرون زدم و به سمت اتاق خواب بابام راه افتادم

 ...سرم پایین بود اما نگاه سرزنشگر بابامو حس میکردم و این برام خیلی عذاب آور بود

 :با صدای ضعیفی گفتم

 کاری دارین باهام؟؟؟_

 

 !باباوسرتو بلند کن

 ...بلند کردم و به یقه ی پیراهن بابام خیره شدمآروم سرمو 
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 ...تاب نگاه کردن به چشماشو نداشتم

 :با صدای گرفته ای گفت

 باباومن که میدونم دخترم اهل این حرفا نیست

 راستشو بگو بابایی به اون پسره مارمی؟؟؟

 ...اشک توی چشمام جمع شد

 ...م بسته شدزبونم چرخید که بگم نه اما با حرفی که بابام زد دهن

 ...باباواگه مارم نباشین اون پسره رو تیکه تیکش میکنم

 !!!نمیذارم یه آب خوش از گلوش پایین بره

 ...بغض گلومو گرفت

 بابایی کاش این حرفو نمیزدی

 !!!عشقم به نسبت من ضعف نقطه روی نمیذاشتی دست ندونسته کاش 

 ...سرمو انداختم پایین

 !!!خدا تاحاال یه بارم پامونو کج نذاشتیمشهرزادومارمیم بابا ولی به 

یه تیر شدددد و فرو رفت توی            تا  صددددای غمگینش توی مغزم پی ید و پی ید و پی ید 

 !!!قلبم

 ...باباوباشه بابا

 !برو بیرون که خستم
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 ...بی هیچ حرفی از اتاق بیرون زدم

 ...اشکامم راه خودشونو پیدا کردن

 ...لعنت به هر چی عشق و عاشقیه

 ...پدرم غمگین صدای برای ه کردم گری دل ازته و تخت روی خودمو پرت کردم 

 ...برای عشقی که منو گذاشت و رفت

 ...برای زندگیم

 ...سرمو فرو کردم توی بالشت و زار زدم

 ...خدایا لعنت به من

 ...لعنت به من

 ...لعنت به من

 

 ...با حس گرمای شدیدی چشمامو باز کردم

 ...ی خوابم برداصال نفهمیدم ک

 !او: خدا چقدر هوا گرمه

 ...خواستم بلند بشم اما نتونستم سرم گیج میرفت

 ...با هزار بدبختی یکم نیمخیز شدم
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 ...گلوم به شدت میسوخت و عرق سرد روی بدنم نشسته بود

 با بی حالی مامانمو صدا زدم

 ...اما انگار صدام از ته چاه بلند میشد

و قدم بیشتر نرفته بودم که یه دفعه بدنم لرز شدیدی گرفت و    از روی تخت بلند شدم د 

 ...افتادم روی زمین

 ...مثل یه مرده متارک روی زمین افتاده بودم و به دیوار روبه روم نگاه میکردم

لرزش بدنم بیش از حد زیاد بود ولی من به جز صدددای خنده ی یه دختر ب ه چیز دیگه 

 ...ای رو حس نمیکردم

 ...کوچولو که داره با باباش بازی میکنهیه دختر 

 ازته دل میخنده بی توجه به غمای دنیا

 بی توجه به بدی ها

 فقط میخنده

 باباش دنبالش میذاره

 و اون به خیال خودش توی اون باغ سرسبز از هر موجودی تند تر میدوه

 یه دفعه همه چیز سیاه میشه

 ...دور میکنهدوتا دست دختر کوچولو رو میگیره و از باباش 

 ...صدای گریه هاش بلند میشه
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 اما هی کس به دادش نمیرسه

 !!!و چقدر غمگینه این موضوع که اون دختر کوچولو منم

 

 ...آروم چشمامو باز کردم

 ...توی یه اتاق بزرگ سرتاسر سفید بودم

 ...نگاهی به سِرُمی که توی دستم بود انداختم

 !پس اینجا بیمارستانه

 !ه من داشتم اآلن یا باید توی قبرستون میبودم یا بیمارستانبا اون حالی ک

 !!!که خوشبختانه یا متاسفانه دومیش از آب دراومد

 ...لبام حسابی خشک شده بود

 ...نگاهی به کنارم انداختم

 ...مامان به حالت نشسته روی صندلی خوابش برده بود

 ...دلم نیومد بیدارش کنم

 ...چقدر اذیتشون کردم

 ...نم و هم باباموهم ماما

 !!!لعنت به من
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 ...به سقف سفید باالی سرم نگاه کردم

 ...همه ی ذهنم پرشده بود از آرشام

 ...چرا هرکاری میکنم نمیتونم فراموشش کنم

 !اشکام تند تند از چشمام پایین میومدن

 خدایا چرا اینجوری شد؟؟؟

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

 !لبمو گاز گرفتم تا صدای گریم بلند نشه

 ...کاش میمردم و راحت میشدم

 ...با حس دستی که اشکامو پاک کرد چشمامو که بسته بودم آروم باز کردم

 ...مامانم بود

 ...مثل همیشه مامانم بود که به دادم رسید

 :لبخند مهربونی زد وگفت

 !نبینم دختر خوشگلم گریه کنه_

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
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 ...من خوبم مامان_

 !نگران نباش

 ...ه ی ریزی روی موهام نشوند و بی حر: نگاهم کرد.و.سب

 ...نگاهش پر از حر: بود

 ...حرفایی که آرومم میکرد

 

 !سِرُمت دیگه تمومه اآلن میرم پرستارو صدا میزنم_

 ...با قدر دانی نگاهی به مامان انداختم و گفتم

 !باشه مرسی_

 ...لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت

 ...به همراه یه پرستار وارد اتاق شدچند دقیقه بعد 

 ...پرستاره لبخندی بهم زد و سِرُمو از دستم بیرون کشید

 ...قبل از اینکه سوزششو حس کنم یه پنبه گذاشت روی دستم و سِرُمو برداشت

 ...یه با اجازه گفت و از اتاق بیرون رفت

 ...بیمارستان بیرون زدیمبه کمک مامانم از روی تخت بلند شدم و از اتاق و بعدش از 

 ...سرم همش پایین بود
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 !نمیخواستم چشمای ناراحت بابامو ببینم

 :سوار ماشین که شدیم بابا با مهربونی ازم پرسید

 خوبی دخترم؟؟؟_

 ...اشک توی چشمام جمع شد

 مگه یه آدم چقدر میتونه خوب باشه آخه؟؟؟

 !بله خوبم_

 ...خدارو شکری گفت و ماشینو روشن کرد

 ...م میسوخت برای خودمدل

 ...برای بابام

 ...برای مامانم

 ...و حتی برای آرشام

 !!!ما هممون قربانی سرنوشتی عجیب و غریب بودیم

 

 ...سرمو تکیه دادم به شیشه ی ماشین

 چرا هرموقع دل من میگرفت بارون میومد؟

 !عجیبه
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 ...گاهی حس میکنم توی رویا زندگی میکنم

 ...میخونم هرموقع دل یکی میگیره بارون میادآخه توی داستان هایی که 

 ...پوزخندی به این افکار خودم زدم

 کاش زندگیم مثل داستان بود

 ...پر از خیاالت

 ...حداقل دلم خوش بود که آخرش همه به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنیم

 ...ولی اآلن هیچ دلخوشی ای ندارم

 !هی ی

 دخترم؟؟؟باباوشهرزاد چرا ساکتی 

 ...با صدای بابا چشم از شیشه ی بخار گرفته برداشتم

 چقدر دیگه باید شرمنده بشم پیشش؟

کاش اون دروغ لعنتی رو نمیگفتم و میذاشددتم حال آرشددام حسددابی زیر مشددت و لگدای  

 !بابام جا بیاد

 ...لبخند تلخی روی لبم نشست

 !کاش این حرفا از ته دلم بود

 :ا انداختم و آروم گفتمنیم نگاه سریعی به باب

 ...شهرزادویکم کسلم
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 !!!فقط همین

 !وچقدر حقیقتِ پشتِ این دوتا جمله ی دروغی واضح بود

 حقیقتی که مدام مثل یه پتک سنگین روی سرم فرو میومد و بهم یادآوری میکرد که

 ...خوب نیستی

 ...داغونی

 ...عشقت تنهات گذاشته

 ...به بابات دروغ گفتی

 ...شکستیدل مامانتو 

 ...تنهایی

 !تنهای تنها

 ...با توقف ماشین دست از فکر کردن برداشتم

 ...این فکرا هیچ چیزو درست نمیکرد

 !پس بهتر بود که بیخیال میشدم

 ...بیخیالِ بیخیال

 ...پیاده شدم و بی توجه به اطرا: به سمت خونه راه افتادم

 ...دست من نیست تازه چند قدم بیشتر نرفته بودم که یادم افتاد کلیدا
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سرمو بلند کردم که مامانو صدا بزنم اما با دیدن شخصی که روبه روم ایستاده بود حر:       

 ...توی دهنم خشک شد و با بهت بهش خیره شدم

 

لبخندی زد و درحالی که سددعی میکرد همزمان دسددته گل و شددیرینی و چترو باهم نگه    

 !داره بهم سالم کرد

 ...نتونستم جوابشو بدماونقدر شوکه بودم که حتی 

سالم و                شون  سی باها شون و باچاپلو سمت شدن رفت  شین پیاده  بابام و مامانم که از ما

 ...احوالپرسی کرد

چیزی که بیشددتر از همه باعی تعجبم میشددد این بود که مامان و بابام با خوشددرویی تمام  

 !جوابشو دادن و دعوتش کردن بیاد داخل خونه

 ...نمیشددیگه دهنم از این بازتر 

 ...بابام و آرشام باهم وارد خونه شدن و مامانمم دست منو گرفت و کشید داخل خونه

 :دم در سالن کنار گوشم گفت

 !برو یه لباس قشنگ بپوش بیا بیرون که این خواستگارت با اون قبلیا فرق داره_

 ...حس کردم قلبم یه لاظه ایستاد

 !آرشام اومده بود خواستگاری من

 :جمله رو توی ذهنم تکرار کردم و به دفعه با جیغ گفتم چند بار این

 !!!آرشام اومده خواستگاری من_
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 ...با این حرفم همه برگشتن سمتم

 ...هینی کشیدم و درحالی که دستم جلوی دهنم بود به سمت اتاقم دویدم

 خدایا من چرا انقدر سوتی میدم؟؟؟

 !ولی جدی جدی آرشام اومده خواستگاری من

 ...دنیشم باز ش

 ...همیشه دوست داشتم یه هم ین روزیو ببینم

 !حتی اگه توی بدترین وضعیتم باشم بازم این جمله برام نماد شادیه

 ...لباسامو با یه تنیک سرخابی و شلوار ستش عوض کردم

 ...موهامم آزادانه دورم رها کردم و ازاتاق بیرون زدم

 ...ی و خنده باهم حر: میزدنآرشام و مامان و بابا دور هم نشسته بودن و با شوخ

 !همه چیز برام غیر قابل باور بود

 

 ...اخمامو توی هم کشیدم و دست به سینه نشستم کنار مامان

 این چه وضعشه واقعا؟

 چرا مامان و بابای من انقدر با این پسره گرم گرفتن؟

نن  رفتار کحاال درسته اولش ذوق مرگ شدم ولی دلیل بر این نمیشه مامان و بابا یجوری 

 !انگار من ترشیدم
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 ...با این حر: خودم اخمام بیشتر رفت توی هم و لپامم پر باد کردم

 ...با پام روی زمین ضرب گرفتم

 !به معنی واقعی کلمه اخالقم سگ شده بود

 مامانوشهرزاد چایی برنمیداری دخترم؟

 ...سرمو بلند کردم که دیدم آرشام سینی چای به دست روبه روم ایستاده

 !حتما بخاطر خودشیرینی سینیو از دست مامانم گرفته

ست    لبم روی یه لبخند خبیی  ش سوس  خیلی و ن شتم  که وقتی ناما شتم برمی چای دا   دا

 ...آرشام روی شد خالی لیوانا ی همه که سینی زیر زدم

 ...یه دادی زد که حس کردم خونه لرزید

 !با همون سینی هی خودشو باد میزد

 ...بودم پایین و ریز میخندیدممنم سرمو انداخته 

 :بابا اومد سمت آرشام و گفت

 چی شد پسرم کجات سوخت؟_بابا

حاال بنده خدا روش نمیشد بگه کجاش سوخته هی لبشو گاز میگرفت و با سینی خودشو       

 ...باد میزد

 :با شیطنت نگاهش کردم و گفتم

 خدا مرگم بده خوب آخه کجات سوخت؟_
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 ...ت که بابام دستش و گرفت و کشید سمت اتاق خودشیه نگاه برزخی به من انداخ

 !باباوبیا پسرم ببینم شلوار اندازه ی تو چی دارم

 

چند دقیقه بعد بابام با نیش باز اومد بیرون بیرون و پشت سرش آرشامم با سر به زیری     

 ...بیرون اومد

 ...نگاهی به شلوارش انداختم

 !یه شلوار کردی آبی کمرنگ بود

 ...برم که مثل خودم شیطونهقربون بابام 

 !این همه شلوار خوب داشت مطم نم از عمد اینکارو کرده

سعی میکردم به اون تیپ داغون آرشام           شتم  بابا یه چشمک بهم زد و نشست به زور دا

 !که شامل یه پیراهن سفید،کت اسپرت مشکی و شلوار کردی آبیِ کمرنگ بود نخندم

 ...تازه کتشم کرده بود توی شلوارش

سددرمو انداختم پایین و لپامو باد کردم که نخندم اما قبل من صدددای خنده ی مامانم بلند 

 !شد

 ...کالً خانواده ی باحالی هستیم ما

 :مامان بریده بریده بین خنده هاش گفت

 مامانوپسرم...این چه شلواریه دیگه؟
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کنترل کرد  حس کردم هرآن ممکنه آرشام بپره روی سر ما و هممونو له کنه اما خودشو 

 :و در جواب مامان گفت

 !آرشاموواال آقای معصومی اینو به من دادن

 ...مامان با خنده دستشو گرفت جلوی دهنشو به سمت آشپزخونه راه افتاد

 ...یه نیم نگاه به آرشام انداختم که دیدم با اخم داره بهم نگاه میکنه

سابی بهش رفتم که د        شم غره ی ح شو گرفتم و یه چ ست پی ه هنش باز موند بندمنم د

 !خدا

 ...دیگه کم کم بای داشت جدی میشد و بابام از آرشام س واالی مهم میپرسید

 !انقدر بدم میاد از این حرفا

 ...پوفی کشیدم و شروع کردم به جویدن ناخونای دستم

 !کاش دوباره میشد یه بالیی سر آری بیارم که دلم خنک بشه

 مدمبا صدای جدیه بابا از فکر بیرون او

 باباوپدرتم فوت شدن؟

 ...یه دفعه رنگ از صورتم پرید و سرمو بلند کردم

 اما آرشام خیلی خونسردانه گفت

 !آرشاموسال ها پیش مادر و پدرم از هم جدا شدن

 ...بابا بی حر: سرشو تکون داد و خودشو با بشقاب میوه ی روبه روش سرگرم کرد
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 ...دی بابا خونو توی رگام منجمد کردخواستم نفسمو آسوده بدم بیرون که س وال بع

 باباونمیدونین کجا هستن پدر؟؟؟

 

 :آرشام خیلی ریلکس یه موز برداشت و گفت

 !آرشامونمیدونم ما خیلی وقته که با هم در ارتباط نیستیم

 ...بابام سرشو تکون داد و دوباره با بشقاب میوش مشغول شد

 ...باالخره نفسمو با آسودگی بیرون دادم

 !توی این گیر و دار موز خوردن آرشام منو کشته بودحاال 

 !بدون اینکه از چاقو یا چنگال استفاده کنه مثل میمونا داشت موزو میخورد

 ...اتفاقا موز خوردنش به تیپشم خیلی میومد

شتم و یه عکس بدون فلش ازش       سریع گوشیمو از روی میز بردا توی یه لاظه ی خیلی 

 ...گرفتم

نگاه بهم انداخت که با اخم به موز توی دسددتش و بعدم به چاقو   آرشددام برگشددت و یه  

 !اشاره کردم که یعنی مثل آدم بخور

 :یکم نگام کرد و زیر لب گفت

 آرشاموچی میگی تو؟؟؟

 ای خدا چرا انقدر این بشر امشب خنگ شده؟
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  اهگن بهم منگال مثل فقط بازم اما دوباره به موز اشدداره کردم و چاقوی خودمم باال گرفتم 

 !کرد

 ته که داییص  با بابام که بکنه غلطی چه باید اومدم یه بار دیگه بهش اشاره کنم تا بفهمه  

 :گفت داشت خنده های مایه

 !!!باباوآرشام جان،شهرزاد داره میگه موزتو درست بخور

 ...یعنی اون لاظه دلم میخواست سرمو بکوبونم توی دیوار

بام آبرو داری ک    با بازی         خیر سدددرم خواسدددتم جلوی  نگ  باره خ نه دو که این بوزی نم 

 !!!درآورد

 

 ...سرمو انداختم پایین

 ...واقعا این آرشام شبیه مرد دو هزار چهرس

 !هر دفعه یه جوری میشه

 ...پوفی کشیدم و دوباره نگاهش کردم

 ...شلوار داغونشو که فاکتور بگیریم خوشتیپ شده بود

 ...ته ریش کمیم که داشتو زده بود

 ...به خودش رسیده آخی چقدر ب م

نیم ه لبخندی روی لبم نشست که همون موقع آرشام برگشت سمتمو با نگاهش غافل        

 ...گیرم کرد
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 ...با دیدن لبخندم،نگاهش مهربون شد و با شیفتگی نگاهم کرد

 ...اخمامو توی هم کشیدم و رومو ازش برگردوندم

 ...ب ه پررو فکر کرده کاراشو یادم میره

 :پایین و روبه بابام گفت آرشام سرشو انداخت

 ...آرشاموببخشید آقای معصومی من چون بزرگتر ندارم جسارت میکنم

 !اگه موافقین که دیگه زمان عقد وعروسی رو مشخص کنیم

 ...با چشمای گرد شده نگاهش کردم

 !چقدر این بشر پرروئه

 هم موزتوی یه جلسه میخواد هم بیاد خواستگاری،هم زمان عقد و عروسیو روشن کنه و 

 !بخوره

 :بابام با جدیت تمام گفت

 !باباوفعال زوده

 ...یعنی آرشام کالً خفه شد

 !دلم خنک شد

 !!!حاال انگار چون بزرگتر نداره باید هرچی دلش میخواد بگه

 

 ...پوزخندی به آرشام زدم که سرشو انداخت پایین
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 ...یه لاظه دلم براش سوخت

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت 

 !اگه زهرا خانم زنده بود اآلن وضعش فرق داشت

 ...وقتی نگاهم کرد ناخودآگاه لبخند دلگرم کننده ای بهش زدم

 ...مثل پسر ب ه های کوچولو کلی ذوق زده شد

 !وایستادحس کردم قلبم یه لاظه 

 چرا نمیتونم از عشقم نسبت بهش دست بکشم؟

 ...با ناراحتی سرمو انداختم پایین

 !شاید باید بازم مثل همیشه بیخیال بشم

 ...ساعت نزدیکای یازده شب بود که باالخره آرشام عزم رفتن کرد

 !وقتی بلند شد با دیدن دوباره ی شلوار کردیش هرچی غم داشتم از یادم رفت

 ...بازاری داشتیما خدایی خنده

 ...همشم بخاطر خودمه

 !!!قربون خودم برم من الهی

 ...نیشم باز شد و تا دم در پشت سر آرشام رفتم

 !سوار ماشین شد،دستی تکون داد و با یه تک بوق ازمون دور شد

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ...ماشینش که از سر کوچه خارج شد با مامان اینا وارد خونه شدیم

 ...لبخند ماوی روی لبم نشست

 ...شاید آرشام بهم تهمت زده بود

 ...شاید بدرفتاری کرده بود

 !ولی با کار امشبش نشون داد هنوزم معرفت و مردونگی داره

 

 ...با احتیاط پروژمو روی دستام جابه جا کردم و به سمت کالس آرشام راه افتادم

 !حاال انگار میمرد اگه بیخیال این پروژه میشد

 !دن صانه ی رو به روم خشکم زددم در کالسش که رسیدم با دی

آرشام در حالی که یه نگاه شیفته به دختر روبه روش انداخته بود داشت به حرفای پر از     

 ...عشوه و خندش گوش میداد

 !چند تا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بی تفاوت باشم

 !آروم به سمتشون رفتم اما آرشام حتی یه لاظه هم بهم نگاه نکرد

 :کشیدم و با صدای گیرایی گفتماخمامو توی هم 

 !شهرزادواستاد راد

 ...برگشت سمتم و بی تفاوت تر از خودم بهم نگاه کرد

 آرشاموبله خانمِ معصومی؟
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 ...اشاره ای به دستام کردم و گفتم

 ...شهرزادواگه تاییدش میکنین من برم پی کارم

 ...پوزخندی زد و نیم نگاهی به پروژم انداخت

 !د بهتره کاملش کنیدآرشاموخیر تایید نش

 :خیلی ریلکس گفتم

شددهرزادوشددما که نمرشددو بهم دادین همینم بخاطر احترام بهتون آوردم تایید نمیکنیدم   

 ...مس له ای نیست

 !با اجازه

 !!!لبخند پر غروری زدم و بی توجه به چشمای گرد شدش ازش دور شدم

 ...ب ه پررو شب میاد خواستگاری من روز میره پی دخترای

 !پوفی کشیدم و قدمامو تند تر کردم

 !!!پسره ی بوزینه

 

 !سر راه پروژمم انداختم توی سطل آشغال

 ...عصبانیتم هر لاظه بیشتر میشد

 انقدر یه آدم بی شعور؟

 انقدر نفهم؟
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 انقدر االغ؟

 ...با صدای زنگ گوشیم چند تا نفس عمیق کشیدم تا سر حال بیام و بعد جواب دادم

 !شهرزادوالو

 !!!سالم آبجی خانم خبری از ما نگیری دخملی_

 :با ذوق جیغ کشیدم

 شهرزادووای آرتام تویی؟؟؟

 !آرتاموپ ن پ روحشم

بی توجه به نگاهایی که بخاطر جیغم روم نشسته بود گوشیو توی دستم ماکم گرفتم و       

 :با خالصانه ترین لانم گفتم

 !شهرزادودلم برات تنگ شده

 :مردونه خندید و گفت

 !من بیرون دانشگاتونم بیاآرتامو

 :دوباره جیغی کشیدم و با ذوق گفتم

 شهرزادومگه آزاد شدی؟؟؟

 !آرتاموآره بیا دیگه شیطونک

 ...با تمام سرعتم به سمت در دویدم و از دانشگاه بیرون زدم

 ...آرتام آراسته و مرتب کنار ماشینی ایستاده بود
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 :با خوشاالی پریدم توی بغلش و گفتم

 !!!آق داداش شهرزادوسالم

 :هُلم داد عقب و گفت

 !!!آرتامواِ اِ اِ برو عقب دختر جون اآلن میان کارت دانشجوییتو پاره پوره میکنن

 :از ته دل خندیدم و درحاای که لپشو میکشیدم گفتم

 !!!شهرزادوجواب سالم واجبه ها

 

 :خندید و در حالی که سعی میکرد لپشو از دستم دربیاره گفت

 سالم جوجه خانم حال شما چطوره؟آرتاموعلیک 

 :لپشو وِل کردم و گفتم

 شهرزادومن خوبم تو چطوری؟؟؟

 :لبخند ماوی روی لبش نشست و گفت

 ...منم خوبم_

 ...دیدم به افق خیره شده با خنده نگاهش کردم

 شهرزادوبا منی یا در یمنی برادر؟

 ...نیش باز شد و دستمو گرفت توی دستش
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 !با توام خواهر جان_

 پایه ی دور دور هستی؟؟؟

قرمزش بشم که صدای     206با ذوق سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم و خواستم سوار    

 ...یه نفر از پشت سرمون بلند شد

 !کجا به سالمتی؟ش؟_

 !برگشتم عقب که دیدم آرشامه

 ...اخمام ناخودآگاه رفت توی هم

 :آرتام با خنده رفت سمتش و گفت

 ...آرتاموسالم داداش

 !یدونستم امروز کالس دارینم

سمتش            ست آرتامو که به  شمای من بود د ستقیم توی چ شام در حالی که نگاهش م آر

 :دراز شده بود گرفت و گفت

 !آرشامومنم نمیدونستم میخوای با زنم بری دور دور

 ...پوزخندی زدم و یه نگاه تاقیر آمیز بهش انداختم

 !چه زنم زنمیم راه انداخته واسه خودش

 !شده بود دو کاسه ی خونچشماش 

 آرتام با خنده زد پشت کمر آرشام و گفت
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 !!!آرتاموزن تو خواهر منم هست ناسالمتی

 ...آرشامم به زور یه نیم ه لبخند زد

 !!!آرشاموپس همگی با هم میریم بیرون

 

 :پوزخندی زدم وگفتم

 !شهرزادومن خستم بهتره شما با هم برید

 ...آرشام با حرص نگاهم کرد

 !!!آرشاموتو که همین اآلن داشتی میرفتی دور دور چطور یه دفعه خسته شدی

 :خونسردانه گفتم

 !شهرزادواون موقع فرق داشت

 ...کم مونده بود از گوشای آرشام دود بلند بشه

 آرشامواونوقت چه فرقی؟؟؟

 ...با چند قدم آروم رفتم سمتش

 :زدم تخت سینش و گفتم

 !شهرزادواون موقع تو نبودی

ش  شد ولی من قبل از اینکه بهش اجازه ی عکس العملی بدم از عمد    چ شم  ماش پر از خ

 :یدم و گفتمب.و.سلپ آرتامو که تا حاال نظاره گرمون بود ماکم 



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

378 

 

 !شهرزادوبعدا میبینمت

شو برام                ست پاک کرد و زبون شو با د شمش لپ شام و دور از چ شو کرد به آر شت اونم پ

 !!!درآورد

 !زیاش خندیدم و با تکون دادن دستم ازشون دور شدماز ته دل به این دلقک با

از فضددولی اینکه اون عفریته ای که آرشددام داشددت باهاش حر: میزد کی بوده داشددتم   

 !میمردم

 ...پوفی کشیدم و گوشیمو از توی کولم درآوردم

 !!!اآلن فوش دادن به یگانه میتونست آرومم کنه

 ...و شمارشو گرفتمبا فکر به این موضوع لبخندی روی لبم نشست 

 

 ...چند تا بوق بیشتر نخورده بود که جواب داد

 !یگانهوالو جونم شزو

 ...اخمامو توی هم کشیدم و مثل ب ه ها با کالفکی گفتم

 شهرزادوآقا آخه چرا؟؟؟

 :با صدای بلند خندید و گفت

 !یگانهوتو هنوزم مثل ب ه ها میمونی

 ...اخمام غلیظ تر شد
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 !اینجوری نیستشهرزادونخیر اصال 

 :با مهربونی گفت

 !یگانهوحاال چی شده؟ش؟

 !همه ی قضیه رو براش تعریف کردم از خواستگاری دیشب تا همین اآلن

 :حرفام که تموم شد گفت

  یگانهوبه نظرم که یه مدت

 !صوری باهاش ازدواج کن

 :چشمام گرد شد و بهت زده گفتم

 شهرزادوصوری؟مثل رمانا؟

 :ندید و گفتدوباره با صدای بلند خ

 !یگانهوچند بار باید بهت بگم تا بفهمی ما داریم توی دنیای واقعی زندگی میکنیم؟ش؟

 ...شهرزادوباشه بابا

 ...حاال بعد فکرامو میکنم

 !دیگه چه خبر؟ش؟

 !یگانهویه خبر دارم توپ

 :با کنجکاوی گوشیو ماکم توی دستم فشردم و گفتم
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 شهرزادوچه خبری؟؟؟

 یادته؟یگانهوآتنا و نگینو 

 :یکم فکر کردم و گفتم

 !شهرزادونه

 :پوفی کشید و گفت

 !یگانهوبابا همونا که توی دبیرستان باهامون بودن

 !آتنا چشماش سبز بود نگین مشکی

 ...بازم فکر کردم و یه دفعه با یادآوری دوران دبیرستان همه چیز یادم اومد

 ...شهرزادوِآره آره یادم اومد

 !خوب

 :یگانه با ذوق گفت

 ...یگانهوایران نبودن امروز اتفاقی دیدمشون قرار گذاشتیم یه روز بریم بیرون

 !توام پایه ای؟ش؟

 شهرزادوآره میخوای همین امشب بریم؟

 !یگانهونمیدونم ازشون میپرسم خبرشو بهت میدم

 ...باشه ای گفتم و بعد از یکم حر: زدن دیگه قطع کردم
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 !آتنا و نگینو یادم بود

 ...ندخترای خوبی بود

شینی باعی        صدای بوق ما شونه ای باال انداختم و با بی تفاوتی راهمو در پیش گرفتم که 

 ...شد به عقب برگردم

 

 ...با دیدن رنگ جیغ ماشین آرتام لبخندی روی لبم نشست

 ...اما با دیدن آرشام که کنارش نشسته بود اخمام رفت توی هم

 بیرون باید کی رو ببینم؟؟؟من اگه نخوام با این پسره ی خل و چل برم 

 ...ماشین آرتام کنار پام ایستاد که به سمتش رفتم

 :شیشه رو داد پایین و گفت

 !!!آرتاموبپر باال خانم خوشگله

 ...با شنیدن این حرفش زدم زیر خنده

 !دلقکی بود واسه خودش

 :با عشوه گفتم

 !شهرزادواِ آقا مزاحم نشو

 :داد گفتآرتام اومد جوابمو بوه که آرشام با 

 ...آرشاموبیا باال دیگه
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 :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

 !شهرزادونمیخوام

قبل از اینکه به خودم بیام آرشدددام از ماشدددین پرید بیرونو منو پرت کرد روی صدددندلی     

 !عقب

 !!!بعدم سوار شد و قفل کودکو زد

  با حرص برگشددتم سددمتش ولی بادیدن نگاه پر از خشددمش سددکوتو ترجیح دادم به جیغ

 !!!جیغ کردن

 همه عاشق برق میشن،

 !!!ما عاشق چراغ نفتی شدیم

 لبخندی به این ضرب المثلی که

 ...فی البداهه اومد توی ذهنم زدم و بی حر: بیرونو نگاه کردم 

 

 ...توی طول راه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد

 !حتی آرتامم فهمیده بود آرشام بی اعصابه هی ی نمیگفت

 ...نگاهی به دورو اطرا: انداختمبا توقف ماشین 

 !دم یه خونه ی بزرگ ویالیی ایستاده بودیم

 ...تا حاال اینجا رو ندیده بودم
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 !آرشام و آرتام که پیاده شدن،منم اجباراً پیاده شدم

 ...یه جای سرسبز و قشنگی که تا حدودیم از شهر فاصله داشت و دور از سرو صدا بود

سددنگای آبی وصددورتی پوشددیده شددده بود و یه حالت    همه ی فضددای بیرونی خونه هم از

 !!!فانتزی داشت

 !خوش به حال کسی که اینجا زندگی میکنه

 ...با صدای آرشام دست از دید زدن خونه برداشتم و برگشتم سمتش

  آرشاموبیاین فعال بریم تو

 !!!بعد تا شب برنامه میریزیم که کجا بریم

 !واسه من دیگه دستورم میده ب ه پررو

 ...خمامو توی هم کشیدمو دست به سینه جلوی در وایستادما

 ...آرتام سری به نشونه ی تاسف برای دوتامون تکون داد و رفت توی ویال

 :با حرص رو به آرشام گفتم

 ...شهرزادونمیخوام بیام توی این خونه

 !!!منو برسون خونه ی خودمون

 :اشاره ای به ویال کرد و گفت

 !خودمونه دیگهآرشاموخوب اینم خونه ی 
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یل کنه اومد نزدیکم و              یاد حرفشدددو تجزیه و تال تا مغزم ب گاهش کردم و  مات ن یکم 

 ....دستشو گذاشت پشت کمرم

 !آرشامواینجا خونه ی ماست

 ...با تعجب نگاهش کردم

 خونه ی ماست؟

 ...نگاهی بهش انداختم که دیدم ماو نمای ویال شده

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !!!خونه ی خودم و مامان و بابام بود شهرزادوولی منظور من

 ...اخماش رفت توی هم و برگشت سمتم

 ...آرشامواز این به بعد خونه ی تو اینجاست

دیشددب اومدم خواسددتگاریت و جواب توام بخاطر گندی که اونشددب جلوی در خونتون    

 !!!زدی صد در صد مثبته

 ...اشک توی چشمام جمع شد

 من کی گند زده بودم؟

 یدنم همه چیزو خراب کرد؟ب.و.سشام نبود که با مگه همین آر

 حاال من گند زده بودم؟

 ...سرمو انداختم پایین تا چشمای خیسمو نبینه
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 :با صدایی که سعی در قاطع نشون دادنش داشتم،گفتم

 ...شهرزادوهمین امروز میرم به بابام میگم که بهش دروغ گفتم

 !!!نمیخوام با تو ازدواج کنم

 ...ت توی دستش و فشار دادفکمو با خشم گرف

 !آرشاموباید باهام ازدواج کنی

 !تو مال منی

 !!!مال آرشام

 :از این همه بی پناهی خودم اشکام سرازیر شد و با هق هق گفتم

شهرزادوبرو با همون دختره ی خ.ر.ا.ب.ی که امروز باهاش میگفتی و میخندیدی ازدواج   

 !کن

 :مهربونی گفتشونه هامو گرفت توی دستشو با لان نسبتا 

 !آرشاموپس جوجو خانم حسودیش شده

 ...تند تند سرمو به نشونه منفی تکون دادم

 !!!شهرزادونخیرم اصال

 ...بازوهاشو دور شونه هام قفل کرد

 :با لان غمگینی گفت

 ...آرشاموای کاش همه چیزو میدونستی شهرزاد
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 !کاش

 :سرمو روی سینش فشار دادم و گفتم

 نمیدونم؟شهرزادومن چی رو 

 ...دستشو نوازش گونه کشید روی موهام

 !آرشاموخیلی چیزارو

 :با فضولی گفتم

 شهرزادوخوب چیا رو؟

 !بگو دیگه

 :آروم خندید و گفت

 !آرشاموولش کن

 اگه آبغوره گیریت تموم شد

 !بیا از بغلم بیرون

 !فین وفینی کردم و خودمو از آغوشش کشیدم بیرون

 ...نمیگرفتمشهرزادومن از اولشم آبغوره 

 !فقط یه چیزی رفت توی چشمم

 ...خیره شد توی چشمام
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 ...با یه لبخند ماو و چشمای پر از حر:

 ...منم خواستم همه ی احساسمو توی چشمام بریزم و مثل گذشته ها نگاهش کنم

 !اما نشد

 !هر کاری کردم نشد که مثل گذشته بشم

 ...خیلی چیزا تغییر کرده بود

 ...مثل رفتار آرشام

 ...موقعیتمون

 !!!و شاید حتی عشقمون

 

 :سرمو انداختم پایین و گفتم

 !شهرزادوباید یه چیزی بهت بگم

 ...آرشاموبگو

 ...شهرزادوما مجبوریم ازدواج کنیم

 !!!ولی این ازدواج باید صوری باشه

 ...سرمو بلند کردم که دیدم آرشام بهت زده خیره شده بهم

 !آرشاموچی داری میگی؟ش؟
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 ...توی چشماش نگاه کردممستقیم 

 ...شهرزادوفکر نکنم ما بتونیم هیچ وقت یه زندگی مشترک خوب داشته باشیم

 ...چون مهم ترین چیزا رو نداریم

 :نگاهمو دوختم به یقه پیراهنش و ادامه دادم

 !!!عشق و اعتماد_

 ...چشمای آرشام سرد شد

 !!!یا بهتره بگم یخ زد

 ...آرشاموحق با توعه

 !ه هم داشتیم فقط یه حس گذرا بودحسی که ما ب

 ...فکر کنم دوماه برای

 :پوزخندی زد و ادامه داد

 ...ازدواج صوریمون کافی باشه

 !!!چون من نمیتونم عشق واقعیمو بیشتر ازاین واسه ی ازدواج معطل کنم

 ...حرفاش دلمو شکست

 حس ما یه حس گذرا بود؟

 عشق واقعیش؟
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 !هه

 !چه زود کسی رو جایگزین من کرد

 ...بی معرفت

 !کاش منم میتونستم به این راحتی همه چیزو فراموش کنم

 

 راستی چی شد؟

 چجوری شد؟

 اینجوری عاشقت شدم؟

 ...شاید میگم تقصیر توست

 !!!تا کم شه از جرم خودم

 

 ...پوزخندی زدم ونگاهمو مستقیماً به چشماش دوختم

 !از عشق بودیه روزی این دوتا گوی عسلی که حاال مملو از سرمائه پر 

 :نتونستم حرفای مزخرفشو بی جواب بذارم برای همین گفتم

 شهرزادومیدونی چیه آرشام؟

 ...یه تای ابروشو انداخت باال

 !آرشاموچیه شهرزاد؟
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 :پوزخندم غلیظ تر شد

شدددهرزادواین ضدددرب المثِل خالیق هر چه الیقو هرکی گفته باید یه مجسدددمه طال ازش          

 !ساخت

 ...ی ماکم به سمت ویال راه افتادمآروم خندیدم و با قدما

 ...برای اولین بار من آرشامو تنها گذاشتم و رفتم

 ...شاید الزم بود

 ...شایدم

 !بیخیال

 ...میون خنده هام قطره اشکی روی گونم چکید

 !!!چقدر سخته عشقت عاشق یکی دیگه بشه

 

 ...بعد از این عشق به هر عشق جهان می خندم

 ...آن می خندم هر که آرد سخن از عشق به

 

 ...روزی از عشق دلم سوخت که خاکستر شد

 ...بعد از این سوز به هر سوزه جهان می خندم
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 ...خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است

 !کارم از گریه گذشته به آن می خندم

 

 ...وارد ویال که شدم همزمان صدای زنگ موبایلمم بلند شد

 ...نگاهی به صفاش انداختم

 !بودیگانه 

 ...دکمه اتصالو زدم و نشستم روی صندلی کوچیکی که دم در ویال بود

 !شهرزادوالو

 !یگانهوسالم چطوری به آتنا و یگانه گفتم گفتن امشب بریم چون فردا پرواز دارن

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !شهرزادوفکر نکنم من بتونم بیام

 ...یگانهوتو غلط میکنی

 !!!شهر رویاها باش 7سر ساعت

 ؟اوکی

 :سرمو تکون دادم که دوباره گفت

 یگانهوالو میگم اوکی دیگه؟
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 :لبخندی از این همه شوت بودن خودم روی لبم نشست و گفتم

 !شهرزادوباشه فقط آرتام و آرشامم هستن

 ...یگانهوبیارشون بابا

 !من فعال برم هوراد صدام میزنه خدافظ

 !!!شهرزادوخدافظ

 ...شدماز روی صندلی بلند شدم و وارد ویال 

 !!!فضای بیرونیش خیلی قشنگ بود ولی داخلش ماشر بود

شسدت         ستی ن شده بودم و دهنمم باز بود که د مثل ندید بدیدا به ویالی دوبلکس خیره 

 !زیر فکم و دهنمو بست

 

 ...نگاهی به آرشام انداختم که با لبخند بهم خیره بود

 آرشامواز این به بعد خونه ی تو اینجاست دوسش داری؟

سر خونه وصل شده بود انداختم          سرتا  نگاهی به قاب عکسایی که از خودم و خودش به 

 ...و اشک توی چشمام جمع شد

 بعد من کی میخواد خانم این خونه بشه؟

 ...برگشتم سمت آرشام که حاال لبخندی روی لباش نبود

 :سرمو انداختم پایینو آروم گفتم
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 !شهرزادوآره دوسش دارم

 !یم طبقه ی باال هم بهت نشون بدمآرشاموخوبه بیا بر

 ...به ست پله ها رفت و منم پشت سرش راه افتادم

 !طبقه باال هم خیلی شیک بود و دست کمی از طبقه ی پایین نداشت

روی هم رفته پنج تا اتاق توش بود که آرشددام گفت یکیش اتاق کار خودشدده سدده تاشددم  

 !مال مهمانه و یدونشم اتاق خوابمونه

 ...اتاق خوابمون گُر گرفتم با شنیدن اسم

شون داد به جز همونی که اتاق خوابمون خطابش      شام در همه اتاقا رو باز کرد و بهم ن آر

 ...کرده بود

 !!!میگفت دوست نداره فعال اونو ببینم

با فضولی به سمت اون اتاق رفتم و قبل از اینکه آرشام بتونه جلومو بگیره درشو تا آخر       

 !چیزی که روبه روم بود دهنم باز موند باز کردم اما با دیدن

 !اتاق پر بود از عکسای من

 ...با بهت وارد اتاق شدم

 ...یه ویالونم افتاده بود روی زمین

 ...نگاهم روی قرصایی که کف زمین ریخته بود ثابت موند
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به سمتشون رفتم و یکیشو برداشتم اما قبل از اینکه بتونم اسم روی بسته قرصو بخونم          

 ...ازومو گرفت و از اتاق بیرونم کردآرشام ب

 ...پره های بینیش تند تند باز وبسته میشد و سفیدی چشماش رو به قرمزی میزد

 ...قفسه ی سینشم مدام از نفسای تندش باال و پایین میرفت

 :یه لاظه ازش ترسیدم و عقب عقب رفتم که صدای دادش بلند شد

 !آرشامومگه بهت نگفتم نرو توی اون اتاق

 !کردم پرده ی گوشم پاره شد حس

 !تنها ترس بود که اون لاظه همه ی وجودمو در بر گرفته بود

 ...کم مونده بود گریم بگیره

 ...عقب عقب میرفتم و با هر قدمی که من به عقب برمیداشتم اون یه قدم جلو میومد

 :آروم گفتم

 !شهرزادوببخشید

 !حاال مگه چی شده؟ش؟

و موهامو که از مقنعم بیرون ریخته بود و توی دسددتاش  با چند قدم سددریع اومد سددمتم  

 ...گرفت

 !آن نان ماکم کشیدشون که حس کردم پوست سرم کنده شد

 :از بین دندونای کلید شدش گفت
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 !آرشامویه بار دیگه از حرفی که من بهت میزنم سرپی ی کردی میکشمت

 ...بمونه بسته دهنم بشه باعی که بود جدی لانش انقدری 

این گیر و دار اشکامم قصد رسوا کردن و ضعیف نشون دادنمو داشتن و از چشمام          توی 

 !!!سرازیر شدن

 

 :با صدای ترسناکی گفت

 آرشاموفهمیدی یا نه؟

 :سرمو با گریه تکون دادم که پرتم کرد عقب و با داد گفت

 !!آرشاموفهمیدی یا نه؟

 !ساس کردمکمرم ماکم خورد به نرده ی پله ها ودردو با تمام وجودم اح

 ...همونجا کنار نرده ها نشستم و زانوهامو توی بغلم جمع کردم

 ...بدنم از ترس و ضعف میلرزید

 !حس یه ب ه بی پناهو داشتم که مامانش تنهاش گذاشته

 رتامآ با حس قرار گرفتن دستی روی شونم وحشت زده سرمو بلند کردم ولی با دیدن      

 ...شد راحت خیالم

 :با ترس گفتم

 !وآرتام تروخدا نجاتم بدهشهرزاد
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 ...منو آروم کشید توی بغلش

 !احساس کردم جام امنه

 :دستشو آروم کشید روی موهامو با مهربونی گفت

 !آرتاموآروم باش عزیزم چیزی نشده که

 ...هیس

 ...هیس

 !آروم باش

 ...ولی من نمیتونستم آروم باشم

 ...هی وقت تا حاال آرشامو اونقدر وحشتناک ندیده بودم

 ...اشکام حتی لاظه ای بند نمیومد

 ...با حس دور شدن دستای آرتام با ترس سرمو بلند کردم

 ...آرتام چند قدم عقب رفت که دستای آرشام دور کمرم حلقه شدن

 :با بغض گفت

 ...آرشاموببخشید خانمم

 !شرمنده یه لاظه از کوره در رفتم

 ...و چشمام کم کم بسته شد در کمال ناباوری بازم فقط توی آغوش اون آروم گرفتم
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 .با حس حرکت چیزی روی صورتم چشمامو باز کردم

 .آرشام باالی سرم نشسته بود و نگاهم میکرد

 .با دیدنش اخمام رفت توی هم

 !پسره ی وحشی

 .دستشو که نوازش گونه روی صورتم به حرکت درآورده بود رو با حرص پس زدم

 !حس کردم تازه متوجه شده بیدار شدم

 :جب نگاهم کرد و گفتمتع

 "چته تو؟"آرشامو

 !هنوز بیدار نشده وحشی بازی در میاری

 !چشمامو ماکم روی هم فشار دادم

 .باید سعی میکردم خشممو کنترل کنم و جواب حرفای آزار دهندشو ندم

 :حس کردم از سکوتم عصبانی شد و با حرص گفت

 !آرشاموالامدا... اللم که شدی

 .بازم فقط شنیدم

 .ستم جوابشو بدمنمیخوا
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 .این همه مدت هر چی گفت منم یه چیزی در جوابش گفتم

 آخرش چی شد؟

 !هی ی

 :صداش یکم نگران شد

 آرشاموشهرزاد چرا حر: نمیزنی؟

 .چشمامو آروم باز کردم

 خیره شدم بهش

 ...بی حر:

 ...ساکت

 !شاید بتونه از چشمام بخونه چقدر خستم

 

 نگاه اونم روی چشمام ثابت موند

 :ناراحتی گفتبا 

 "چی شده شهرزاد؟"آرشامو

 :از روی تخت بلند شدم و گفتم

 "!میخوام برم خونمون"شهرزادو
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 :با کالفگی سرشو تکون داد و گفت

 "!مگه قرار نبود امشب بریم بیرون"آرشامو

 پوزخندی روی لبم نشست

 "با دوستام قرار گذاشتم"شهرزادو

 :با پررویی گفت

 "!ون میایمخوب منو آرتامم باهات"آرشامو

 :حوصله ی حر: زدن باهاشو نداشتم برای همین گفتم

 "!خیلی خوب هر کاری میخوای بکن"شهرزادو

 .با تعجب نگاهم کرد

 "!اعصاب نداریا"آرشامو

 :پوزخندی بهش زدم و گفتم

 "مگه تو اعصابم برای آدم میذاری؟"شهرزادو

 .شونه ای باال انداخت و از اتاق بیرون زد

هزار چهرسشیه لاظه با خودم فکر کردم نکنه واقعا چند شددخصددیتی باشدده  واقعا مرد دو 

شست و از اتاق بیرون زدم. کنجکاو        شخندی از این حر: خودم روی لبم ن اما بعدش نی

   بودم آتنا و
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نگینو ببینم. یعنی چه شکلی شدن؟ته دلم یکم خوشاال شدم بخاطر امشبشخدا رو چه       

 .نه و قرارمونو دوباره هماهنگ کردمدیدی؟شاید خوش گذشتشزنگ زدم به یگا

 

 ...با دیدن یگانه که از دور برامون دست تکون میداد ذوق زده به سمتش رفتم

 !آتنا و نگینم کنارش بودن...یه لاظه با دیدنشون دهنم باز موند

 !خیلی تغییر کرده بودن اما با این حال اخالقشون هنوزم مثل گذشته بود

س    سالم و احوالپر ی کردیم و چون اونا بلیطا رو زود تر گرفته بودن،خیلی زود  با همدیگه 

 ...رفتیم داخل

با دیدن تاپ زنجیری ای که اون وسددط بود چشددمام برق زدشرو به روی تاپ زنجیریم یه 

 :ترن هوایی بود...اونقدری ذوق داشتم که ناخودآگاه بازوی یگانه رو کشیدم و گفتم

 "!بیا بریم ترن هوایی_"شهرزادو

 :بازوشو از دستم درآورد و گفت با ترس

 "!عمرا_"یگانهو

 :نگاه مشکوکی بهش انداختم و گفتم

 "راستی هوراد کجاست؟_"شهرزادو

 ...اشاره ای به بیرون کرد

 "!داره ماشینشو پارک می کنه_"یگانهو
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سمتش و          شدم...تا هوراد اومد داخل رفتم  ست و خیره به در  ش لبخند خبیثی روی لبم ن

 :حوالپرسی در گوشش گفتمبعد از سالم و ا

 "!آقا هوراد یجوری یگانه رو سوار ترن کنید_"شهرزادو

 :بلند خندید و گفت

 "!اونوقت اگه ترسید و نی نیش رفت من چیکار کنم؟_"هورادو

 :با بهت بهش نگاه کردم و گفتم

 "نی نی؟_"شهرزادو

 :نیششو باز کرد و گفت

 "!خودش نمیدونه_"هورادو

 !خودش ندونه؟ چشمام گرد شدشمگه میشه

 :قبل از اینکه من فرصت کنم چیزی بپرسم هوراد ادامه داد

 "!با هم رفتیم آزمایشگاه،جواب آزمایشو بهش نشون ندادم_"هورادو

 !دهنم باز مونده بود و انقدر ذوق زده بودم که هرآن امکان داشت یه جیغ بنفش بکشم

 "!شهرزاد بهش نگیا_"هورادو

 ...مثبت تکون دادم و به سمت بقیه دویدمبا ذوق سرمو به نشونه ی 

 !!!نگاهی به یگانه انداختم...آخی دوست خنگم داره مامان میشه

 !این وسط نگاهای شیفته آرتامو خیلی راحت میشد روی نگین حس کرد
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 !!!زیر لب زمزمه کردم بادا بادا مبارک بادا ایشاا... مبارک بادا

رشددام و آرتام و نگین و آتنا چیزی باقی نموند  یگانه که کال سددوار هی ی نشددد اما من و آ

 !که سوار نشیم

اما بی اره نگین سددر تاپ زنجیری حالش بد شددد که آرتام مثل شدداهزاده های سددوار بر  

اسب سفید براش آب میوه گرفت،کیک گرفت،لواشک گرفت و خالصه مخ زنی ای کرد      

   در حد

 !!!اللیگا

 !وندیم منو آرشامآتنا ام که واسه خودش همه جا گشت میزد م

 :نگاهی بهش انداختم و با شک پرسیدم

 "!میای بریم ترن؟_"شهرزادو

 :نگاه سردی بهم انداخت و گفت

 "!نه_"آرشامو

 ...بی تفاوت شونه ای باال انداختم و به سمت اون دستگاهه راه افتادم

 !المصب خیلی وحشتناک بود

جلومم دو تا پسددر دیگه با ترس توی صددف وایسددتادم پشددت سددر من چهار تا پسددر و    

وایستاده بودن...حاال جالبیش این بود که اینا هی میخواستن با هم حر: بزنن و پرده ی    

   گوش من از
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 !دست داد زدناشون تو مرز پاره شدن بود

 :با اخم برگشتم سمت یکیشون که صداش از همه نکره تر بود و گفتم

 "!خوب کنار هم وایستید و حر: بزنید_"شهرزادو

 :ه یه نگاه بهم انداخت و گفتپسر

 "!ای به روی چشم"_

 ...نگاهی به شلوار قرمزش و بلوز طوسیش انداختم

 !پسره ی جلف

 :با اخم نگاهش کردم که یه تای ابروشو انداخت باال

 "!چیه خانومی؟"_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 "!شماها بیاین کنار دوستاتون تا منم برم جلو_"شهرزادو

 ...به ظاهر رفت کنارسرشو تکون داد و 

 !تا خواستم رد شم خودشو از عمد زد بهم

ساق پاش که پای خودم داغون         سمتش و آن نان با پام خوابوندم روی  شتم  ضیشبرگ عو

شدشبعدم بی توجه به فوشایی که میداد بلیطمو دادم به مس ول اونجا و خواستم سوارترن       

   بشم که از
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دوستش بشینم چون صندلی ترنش سه نفره       شانس گندم مجبور بودم کنار این پسره و  

 !بود

مغموم و ناراحت خواستم پیاده شم که دیدم آرشام خیلی شیک و مجلسی زد توی صف         

 !و اومد کنار من نشست

با چشددمای گرد شددده نگاهش کردم که برگشددت سددمتم و مثل پسددر ب ه ها ی شددیطون  

 !!!دستشو گذاشت روی بینیش که یعنی همون هیس خودمون

 

 ...ز اینکه فرصت کنم،عکس العملی نشون بدم ترن یه دفعه به حرکت در اومدقبل ا

 !ناخودآگاه جیغ بلندی کشیدم که دست آرشام سریع جلوی دهنم قرار گرفت

سددرعت زیاد ترن و باال و پایین رفتنای یه دفعه ایش یه طر: دسددت آرشددام که جلوی   

 !دهنمم بود یه طر:

 !!!ف ایستاده بودن و هر هر میخندیدنم یه طر:اون پسرای رو مخیم که پایین توی ص

هرچی جیغ میزدم دست آرشام مانع میشد که صدام دربیاد منم نامردی نکردم و ماکم      

 ...دستشو گاز گرفتم

 !آن نان دادی زد که هر کی توی نزدیکیای ترن بود برگشت سمت ما

 !منم که بسی شاد شدم و به جای ترسیدن هر هر میخندیدم

 ...گاه برزخی بهم انداخت و خواست حرفی بزنه که ترن متوقف شدآرشام یه ن

 !با نیش باز پیاده شدم و به سمت ب ه ها دویدم تا از دست آرشام در امان بمونم
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اولش خواسددتم برم پیش آرتام و نگین که روی یه نیمکت نشددسددته بودن و یه ذره تیکه 

  بارشون کنم اما بعد دیدم گناه دارن

سمت آتنا راه  سمت یگانه      به  افتادم که دیدم اونم داره با گوشیش حر: میزنه،کالفه به 

 ...راه افتادم

 !خبری از هوراد نبود

 :ذوق زده نشستم کنارش و گفتم

 "چه خبرا؟_"شهرزادو

 :شونه هاشون باال انداخت و گفت

 ...هی ی_"یگانهو

 "چه خبر از ازدواج صوریش؟

 :غمگین گفتم

 "!هنوز که خبری نیست_"شهرزادو

 ...دستی به پشت کمرم زد

 "!به ب ه ها بگو بریم شام بخوریم شماها که سوار همه وسایل شدین_"یگانهو

 ...سرمو تکون دادم و به همه گفتم بریم شام

 !!!اونام با کمال میل قبول کردن و پیش به سوی شکم
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دن  نشددامو که خوردیم آتنا و نگین رفتن خونه ی یگانه اینا و آرشددامو آرتامم منو رسددو  

 !خونه و رفتن

 ...آروم وارد خونه شدم تا مامان و بابا از خواب نپرن

 :آروم و پاورچین خواستم به سمت اتاقم برم که صدای بابا رو از توی اتاقش شنیدم

 "!شهرزاد بیا اینجا دخترم_"باباو

 !تعجب کردم...فکر میکردم خواب باشه

 :رفتم داخل اتاقشون و گفتم

 "ه؟سالم بابا بل_"شهرزادو

 ...با لبخند نگاهم کرد

 "...خوش گذشت؟سالم دخترم_"باباو

میدونستم یگانه گفته بهشون که رفتیم بیرون برای همین خیلی عادی سرمو به نشونه ی  

 :تایید تکون دادم.بابا از حالت دراز کش روی تختش دراومد و گفت

 "!شخص کنیمبا آرشام حر: زدم.قرار شد فردا شب بیاد زمان عروسیتونو م_"باباو

 ...با ناراحتی سرمو به نشونه باشه تکون دادم و بی حر: به سمت اتاق راه افتادم

 !از رفتارای آرشام واهمه داشتم

می ترسددیدم که نکنه دوباره مثل امروز سددر چیزای کوچیک وحشددی بشدده و بالیی سددرم 

 !!!بیاره
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 ...پوفی کشیدم و خودمو پرت کردم روی تخت

 !افیهشاید همین که عاشقشم ک

 ...امید واهیم گاهی به درد میخوره ها

 

 !لبخند تلخی روی لبم نشست...قبل از اومدن آرشام زندگیم چقدر آروم بود

 ...اما حاال هرروز برام یه اتفاق جدید میفته...خیره شدم به سقف اتاقم

سددفیدِ سددفید بود اما من توش چهره ی آرشددامو میدیدم...باحس گرما مقنعمو از سددرم   

 !کشیدم و پرت کردم روی قفسه ای که کنار دراتاقم بودبیرون 

 !خیره شدم به پنجره ای که باز بود و پرده ی صورتی اتاقمو به حرکت درآورده بود

بددا وجود این نسدددیم بددازم من گرمم بودشپدداهددامو تددک تددک آوردم بدداال و جورابددامو   

 !درآوردمشدرآوردم،دکمه های مانتومم توی همون حالت خوابیده باز کردم و 

بی توجه به تنگ بودن شلوار جینم چشمامو گذاشتم روی هم و اینبار خستگی به فکرای   

درهم ذهنم غالب شددد و به خواب رفتم...قبل از اینکه کامال به خواب برم زیر لب زمزمه 

 :کردم

 !غصه نخور دیوونه کی دیده شب بمونه؟_

** 

الی که دستامو روی چشمام میمالیدم    با صدای ممتد جارو برقی چشمامو باز کردم و در ح  

 :زیر لب غر غر کردم
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 اَه آخه اول صبای چه وقته جارو زدنه؟_

 !یه خواب خوش به ما نیومده

آروم از روی تخت بلند شدم و به سمت آینه قدی ای که کنار تختم بود رفتم...نگاهی به   

 ...خودم انداختم

هایی که ژولیده پولیده دورم با اون تاپ صدورتی که روش خال خال مشدکی داشدت و مو   

 !رها شده بود،دست کمی از جنگلی ها نداشتم

سرخوشانه به این حر: خودم خندیدم و از اتاق بیرون زدم...صدای جارو برقی هم نان     

 !میومد با این تفاوت که ایندفعه از قبل هم بلند تر شده بود

س      سرمو چند بار خاروندم و به  شوعی ای که   خمیازه ای کشیدم و با کف دستم  مت دست

توی کنج دیوار و دقیقا روبه روی اتاقمم بود،رفتم...توی آینه نگاه کردم،موهام شدددبیه           

   موهای

 !انیشتین شده بود

شده           صدای جارو برقی قطع  شکر  شوعی بیرون زدم...خدارو  س کارمو انجام دادم و از د

 !بود

 

روی کاناپه خوابیده  نگاهمو توی سددرتاسددر سددالن چرخوندم...مامان به حالت دراز کش  

بود و حواسددش به گوشددیش بودششدداید اگه شددهرزادِ یک سددال پیش بودم اآلن می رفتم   

  باالی سر مامان و

  



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

409 

 

 ...با ذوق می گفتمو)پخش(و غرق خوشی می شدم از جیغی که از ترس می کشید

با صدددای بلند می خندیدم و مطم نم اون لاظه مامان می گفتو)نترسددیدیم فقط شددوکه    

 (!شدم

 !لبخند تلخی روی لبم نشست...هیچ وقت کسی بهم نگفته بود عشق آدمو بزرگ می کنه

 !حساس و در عین حال ضعیف می کنه

 !عشق حال آدمو هم خوب و هم بد می کنه

 ...عشق

 !!!چی فکر می کردم و چی شد

 !پوزخندی زدم و به سمت آشپزخونه راه افتادم و همزمان سالمی هم به مامان دادم

 :سرشو از توی گوشیش بیرون آورد و گفتیه لاظه 

 "!سالم ظهر بخیر_"مامانو

 :در حالی که در یخ الو باز می کردم و دنبال نوتال می گشتم،خطاب به مامان گفتم

یه روزم که منه بدبخت دانشددگاه ندارم و تا ظهر می خوابم،شددما مدام کنایه  _"شددهرزادو

 "!بزنید

سرمو از توی         شنیدم اما  شو  شتن      صدای خند شغول گ یخ ال در نیاوردم و هم نان م

 !بودم

 !باالخره توی کشوی پایینی پیداش کردم
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 !!!نوتالی خوشگل من

 ...برش داشتم و با ذوق نشستم سر میز

 !نوتال خوردن یکی از خوشی های بزرگ زندگیه

 

 ...برای بار هزارم خودمو توی آینه نگاه کردم

 !دونه ی رنگ لییه شلوار لی سرمه ای به همراه پیراهن مر

رنگم چند درجه روشن تر از قبل شده بود و همشم به خاطر استرسم بودشچقدر بده که       

 ...گاهی نمیتونی بیخیال باشی

ستم،از اتاق بیرون         سرم میب شت  شیدم و در حالی که موهامو با کش موی آبیم پ پوفی ک

  سای نسبتا رسمی منتظر   زدم...آرشام هنوز نیومده بود اما مامان و بابا حاضر وآماده با لبا  

   نشسته

 :بودن...منم نشستم کنارشون و گفتم

 "!فکر کنم تا چند دقیقه ی دیگه بیاد_"شهرزادو

 ...ثانیه ای از حرفم نگذشته بود که صدای زنگ آیفون بلند شد

با استرس در حالی که کف دستامو به هم میمالیدم از سرجام بلند شدم و به سمت آیفون  

 ...رفتم

 !ودآرشام ب
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ستادم و مامان و بابا هم   دکمه ی آیفونو زدم و در ورودیم باز کردم،منتظر باالی پله ها ای

 ...کنارم ایستادن

آرشددام ایندفعه تنها نبود،آرتامم با هاش اومده بود و همین باعی شددد اسددترسددم تا حد   

 !زیادی کم بشه

 

گ کتش و  نگاهی بهشددون انداختم...آرشددام کت اسددپرت سددرمه ای،شددلوار کتون همرن 

 ...تیشرت سفید پوشیده بود

 ...سرمه ای تنش بود با شلوار لی آبی-آرتامم یه پیراهن چهارخونه ی سفید

 !چه تیپایی زدن امشب

 ...هر دوشون از همون پایین پله ها شروع کردن به سالم و احوالپرسی کردن

 ...د کردممامان و بابا باروی باز جوابشونو دادن ولی من خیلی عادی باهاشون برخور

 !حتی برای آرتام

 !خوب باالخره باید یکم کالس میذاشتم دیگه

 :آرشام دست گلی که دستش بود رو گرفت به سمت من و با چاپلوسی گفت

 "!تقدیم به شما بانوی زیبا_"آرشامو

 .سرمو انداختم پایین وهمزمان جریان خون رو به سمت گونه هام حس کردم

 ...از آرشام که نه
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 !بابام خجالت می کشیدمولی از 

 چه حرفای قلمبه سلمبه ای هم می زد

 بانوی زیبا؟

 !زِرِشک

گل رو از دسدددتش گرفتم و زیر لب فاشدددی نثارش کردم اما اون انگار فکر کرد دارم       

 :تشکر میکنم واسه ی همین دوباره با چاپلوسی گفت

 "!خواهش می کنم ارزش شما بیشتر از ایناس_"آرشامو

ضور بابام معذبم؟امان از     با حرص زل زدم ت شماش. واقعا متوجه نبود که من در ح وی چ

 !دست کارای آرشام

با لبخند کمرنگی وارد خونه شدددد و             انگار از نگاهم فهمید زیاد از حد حر: زده،چون 

 ...پشت سرشم آرتام رفت داخل

 !البته بماند چقدر سر اینکه اول بابا بره داخل یا آرشام تعار: تیکه پاره کردن

 

پشددت سددرشددون منم وارد شدددم و روی مبل رو به رویی آرشددام نشددسددتم تا اگه دوباره   

 !خواست مثل دفعه ی قبلی خراب کاری بکنه،بهش تذکر بدم

اما انگار به نفعش عمل کردم چون هر چند ثانیه یه بار با پررویی خیره می شددد به من و  

 !!!وقتی با نگاهم غافلگیرش می کردم،به یه سمت دیگه زل می زد

 !پسره ی چشم دراومده
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 !اصال مراعات نمی کرد که بابای من اینجاست

شدم و          سرجام بلند  شپزخونه کمکمش،از  ست برم توی آ صدای مامان که ازم می خوا با 

به اون سدددمت راه افتادم. همیشددده برای اینکه همه از سدددالن دید کامل به آشدددپزخونه              

   داشتن،به بابا غر

 .می زدم، ولی چاره ای هم نبود

 !باید میسوختیم و میساختیم

 :تا وارد آشپزخونه شدم مامان سینی چای رو به سمتم گرفت و با جدیت تمام گفت

 !شهرزاد وای به حالت اگه دوباره چایی ها رو بریزی روی پسرِ مردم_"مامانو

 .لبخند شیطونی روی لبم نشست و سرمو به نشونه باشه تکون دادم

 ...مت سالن راه افتادمسینی رو از دستش گرفتم و به س

اول از همه به سددمت بابا که روی مبل کناری آرتام نشددسددته بود و مشددغول حر: زدن با 

 .هاش بود رفتم

 ...خم شدم و سینی رو جلوش گرفتم که تشکری کرد و یکی از لیوانا رو برداشت

سته        ش شامی رفتم که تنها روی مبلی ن سمت آر   به آرتامم تعار: کردم و بعد از اون به 

 !بود و با گوشیش ور می رفت

 :خم شدم جلوشو با خونسردی گفتم

 "!چای_"شهرزادو



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

414 

 

سرشو بلند کرد و چند لاظه به چشمام خیره شد اما خیلی سریع سرشو انداخت پایین و         

 .لیوان چای رو برداشت

. یعنی خوندن حر:   گیج شددددم از نگاه پر از حرفش،حرفایی که خوندنش کار من نبود     

 !ال کار من نبودنگاه دیگران اص

 .بیخیال شونه ای باال انداختم و سینی چای رو گذاشتم روی اپن آشپزخونه

دوباره روی همون مبل روبه رویی آرشدددام نشدددسدددتم و گوشدددمو به حرفای بابا و آرتام  

. آرتام مثل پدرا شده بود و داشت راجع به درآمد و کال کار وزندگی آرشام حر:  سپردم

 !می زد

شت بابای  ساعت چند      خبر ندا شام انقدری تاقیق کرده که می دونه  من قبال راجع به آر

 .صباا از خواب بیدار می شه

 !!!چه برسه به این مسائل پیش پا افتاده

 

شاره ای به آرتام کرد و           سرش ا شون میگذشت که آرشام با  ساعت از اومدن تقریبا یک 

 :اونم رو به بابا گفت

 "!زمان عقد و عروسی چیه؟ آقای معصومی نظر شما راجع به_"آرتامو

 :بابا یه نگاه به مامان که کنارش نشسته بود،انداخت و گفت

 !ما فعال عجله ای نداریم_"باباو

 "اما خوب نظر خودشون دو تاهم مهمه
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پس اگه اجازه بدید این دوتا جوون برن با هم _"آرتام سددری به نشددونه تایید تکون دادو

 "!حرفاشونو بزنن

 !خندم گرفت. یه جوری حر: می زد انگار خودش صد سالشه "ووناین دوتا ج"از لفظ 

 :گفت و داد تکون سری بود اومده خوشش آرتام بابا هم که انگار از لان 

 "!شهرزادشدخترم اتاقتو به آرشام نشون بده_"باباو

 !ودب"جمع کن خودتو "از سرجام بلند شدم و نگاهی به آرشام انداختم که معنیش همون

سر   سمت        اونم با  سر من به  شت  شد و بعد از گفتن یه با اجازه روبه بابا،پ به زیری بلند 

شت بخاطر همین ترجیح دادم درو باز       سالن ندا صله ی چندانی با  اتاق راه افتاد. اتاقم فا

   .بذارم

یجورایی جلوی بابام معذب بودمش به ماض اینکه وارد اتاق شدددیم آرشددام نفسددشددو با    

 !پرت کرد روی تختم آسودگی بیرون داد و خودشو

عادت کرده بودم، برای همین           تارش  تاد درجه ای رف به این تغییر صدددد و هشددد گه  دی

 :خونسرد نشستم روی صندلی بادی کوچیک گوشه اتاقم و گفتم

 "من شروع کنم؟_"شهرزادو

 :تکیه داد به دیوار پشت سرش و با جدیت نگاهم کرد

 "!بگو_"آرشامو

 .باشمسرمو انداختم پایین تا راحت تر 

 :نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به حر: زدن
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 !ببین آرشام_"شهرزادو

من می دونم که تو دوستم نداری و ازدواجمونم صوریه. اما خوب ازدواج یه مس له مهمه    

 !و قبلش ما باید حرفامونو با هم بزنیم

 :مکثی کردم و ادامه دادم

 !من از رفتارای تو می ترسم_

 .نمی کشم از گفتن این ترسمم خجالت

 ...تو یه دقیقه خوبی

 ...یه دقیقه بد

 یه دفعه عصبانی میشی

 !یه دفعه مهربون

 !واقعا نمی دونم باید چیکار کنم

اگه نمی تونی خودتو کنترل کنی و یه رفتار ثابت و درسددت داشددته باشددی همین اآلن بگو 

 !که همه چیز رو تموم کنیم

ه بودن گرفتم و خیره شدم به آرشام.    نگاهمو از دستای عرق کردم که به هم گره خورد 

 :در جواب همه ی این حرفای من فقط گفت

 "!قول می دم یه رفتار ثابت داشته باشم_"آرشامو
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 :نفسمو با آسودگی بیرون دادم و گفتم

 !ویه چیز دیگه_"شهرزادو

اگه کس دیگه ای رو دوست داری حق نداری تا وقتی که شوهر منی باهاش رابطه داشته     

 "!باشی

 "!شوهر من"حس کردم چشماش برق زد از شنیدن کلمه ی

 :لبخندی زد و با ذوقی که چندان در پنهان کردنش موفق نبود،گفت

 !من هیچ کسی رو دوست ندارم_"آرشامو

 !اون روزم الکی یه چیزی پروندم

نتونسددتم جلوی لبخندمو بگیرم و یکی از ناب ترین لبخندامو که چال کمرنگ روی لپمو  

 !مایش می داد،روی لبم نشوندمبه راحتی ن

 :حس کردم ماو صورتم شده ولی توجهی نکردم و گفتم

 "!تو حرفی نداری؟_"شهرزادو

 :سرشو تکون داد و گفت

 !چرا منم حر: دارم_"آرشامو

 "!به نظر من زمان عروسی اگه تا یک هفته ی دیگه باشه خیلی بهتره

 !چیزا رو نداشتمحس کردم رنگ از صورتم پرید. من هنوز آمادگی خیلی 
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  نشدددونه  سدددرمو انداختم پایین و اینبار نگاهم گل های صدددورتی ریز روی فرش اتاقمو         

 "!باشه بگو بیخیال دختر صوریه ازدواج این"وگفت می درونم از صدایی یه. گرفت

شست و          شد لبخند ماوی روی لبم ن سر جاش بلند  شه که اونم از  زیر لب آروم گفتم با

 .نه ی گر گرفتمدستم رو گذاشتم روی گو

 !!!دیوونه ی دوست داشتنی

 

چند لاظه خیره ی راهی شددددم که رفته بود اما یه دفعه با یادآوری موضدددوعی از روی            

 .تخت پریدم باالشبا دستم خوابوندم روی سرم از این حواس پرتیم

 !یادم رفت بهش بگم که...اَه موضوع اصلی بود. لعنت به من

به خودم لعن و نفرین می فرستادم. همون لاظه آرشامو   قدم رو توی اتاق راه می رفتم و

دیدم که داشت به سمت دستشویی می رفت. دستشویی درست روبه روی اتاق من بود و  

   این

کارمو راحت تر می کردش کنار در ایسدددتادم و برای اینکه صددددام به سدددالن نرسددده آروم 

 :صداش زدم

 !آرشام...آری...اوی خره_"شهرزادو

ه سومم سریع برگشت سمتم و با اخم نگاهم کرد. نیشمو براش باز کردم        با شنیدن کلم 

 :و دوباره آروم گفتم

 !بیا اینجا کارت دارم_"شهرزادو

 :بی توجه به آروم حر: زدن من با صدای بلندی گفت
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 "!بذار برم دستشویی میام حاال_"آرشامو

خدایا چرا انقدر  با کف دسددتم ماکم زدم روی پیشددونیم و کنار در روی زمین نشددسددتم. 

 این بشرو بوزینه آفریدی؟؟؟

اصددال حالیش نیسددت خوب این شددهرزاد بدبخت داره آروم حر: می زنه حتما یه دلیلی   

دارهشآرشددام با دیدن من که کنار در سددر خورده بودم خیال کرد حالم بده و با سددرعت   

   .اومد سمتم

 :نگران پرسیده

 "!چت شد شهرزاد؟_"آرشامو

 :اش زل زدم و گفتمدر مونده توی چشم

 "!یه چیزیو یادم رفت بهت بگم_"شهرزادو

 :منتظر نگاهم کرد که ادامه دادم

 !تا وقتی که...وقتی که...من نخواستم حق نداری بهم دست بزنی_"شهرزادو

انقدر سدددریع جمله ی آخرمو گفتم که حس کردم آرشدددام دوزاریش نیوفتاد آخه گیج        

ار تازه مغزش پردازش کرد و یه دفعه     داشدددت نگاهم می کرد. یکم که گذشدددت انگ      

   اخماشو کشید توی

 :هم

 "پس من زن می گیرم واسه چی؟_"آرشامو

 !حس کردم خون توی رگام منجمد شد
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شت پلکم اومدن رو با        شکایی که تا پ ست؟ا ضوع می خوا یعنی...یعنی منو بخاطر این مو

 :زحمت پس زدم و آروم گفتم

 "!واقعا که_"شهرزادو

 

فهمید چه حرفی زده چون تک خنده ای کرد و درحالی که دسدددتشدددو با          انگار خودش  

 :کالفگی می کشید پشت گردنش گفت

 "!توهم اصال فرق بین شوخی و جدی رو نمیفهمیا_"آرشامو

 .پوزخندی زدم و نگاهش کردم

 ...بی حر:

 :با جدیت نگاهم کرد و گفت

شامو  شتر    _"آر شوخی کردم. توی زندگی م شو من جدی  کمون خودت می حاال ناراحت ن

 "!فهمی

این رو گفت و به سمت دستشویی راه افتادش ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست که هیچ 

 !معنی ای نداشتش فقط نتونستم از لان صادقش این لبخند رو دریغ کنم

 :زیر لب زمزمه کردم

 گفته بودم به

 کسی عشق 

 نخواهم ورزید 
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 آمدی و همه ی

 !فرضیه ها ریخت به هم 

*** 

ت نزدیکای دوازده بود که آرشام و آرتام عزم رفتن کردن. باورم نمی شد یک هفته ساع

ی دیگه قراربود با این مَرد ازدواج کنمشیعنی ممکنه هنوزم عاشقم باشه و یه روزی برای    

   همه ی

این کاراش دلیل قانع کننده ای بیاره؟با تصدددور اینکه شددداید روزی همه چیز به خوبی و             

 ...خندی روی لبم نشست،غافل از اینکهخوشی تموم بشه لب

 

سونم به ب ه ها. وای اگه         ست اولو بر ستم خبرای د سریع راه می رفتم،می خوا با قدمای 

 بفهمن تا یه هفته ی دیگه عروسیمه چه عکس العملی نشون میدن؟

با این فکر قدمامو تند تر کردم. به پاتوقمون که رسدددیدم با دیدن ب ه ها لبخندم عمیق                

سار    سته بودنشبه    شد.  ش ا و پری و یگانه روی نمیکت و ملیکا و نگین و آتنا روی چمنا ن

   سمتشون که

 !رفتم همشون با ذوق پریدن روی سرم و بهم تبریک گفتن

 دهنم باز موند. اینا از کجا می دونستن؟

 :با بهت گفتم

 "شماها از کجا می دونین؟_"شهرزادو
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 !زدن زیر خنده و به نگین اشاره کردن

 .آرتامِ خرش هنوز هی ی نشده همه ی خبرا رو دست اول میده به این نگینای 

پسره ی زن ذلیلشحاال که خودشون می دونستن دیگه دلیلی نبود مقدمه چینی کنم برای     

 :همین با ترس کمی که توی دلم نشسته بود،گفتم

 "!ب ه ها من می ترسم_"شهرزادو

سمتم و با چشمای گرد شده بهم خ       شتن به یه آدم   همشون برگشتن  یره شدن. انگار دا

 :فضایی نگاه می کردنشاول از همه پری به خودش اومد و با لبخند گفت

 "!ترس نداره که شما دوتا همدیگه رو دوست دارید_"پرینازو

شاید...نمی           شت؟نمیدونم  ستم دا شامم هنوز دو سرمو انداختم پایین. من آره... ولی آر

 :ای همین با ذوق گفتمخواستم خوشی ب ه هارو خراب کنم بر

 "!بیخیالش بذارید براتون بگم دیشب چیا شد_"شهرزادو

 !مشتاقانه نگاهم کردن و منم با آب و تاب شروع کردم به تعریف کردن

 

حرفام که تموم شد همشون با خونسردی نگاهم کردن. با دهن باز خیره شدم بهشون و       

 :گفتم

 "!خوب یه عکس العمل نشون بدین"و_شهرزاد

 :یگانه بی تفاوت گفت

 .اینا رو که خودمونم می دونستیمشنگین تعریف کرده بود_"یگانهو
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 :با شیطنت نگاهم کرد و ادامه داد

 "!بگو تو اتاق چیا شد"_

 :با لج یکی کوبوندم توی سر نگینو گفتم

 "!بگین اونا رو هم نگین تعریف کنه دیگه_"شهرزادو

ش    شون زدن زیر خنده و منم با حرص خیره  ست     هم شون. هرچی می خوام خبر د دم به

 .اول بهشون برسونم نمیذارن

تا شب با ب ه ها بیرون بودیم و گشت زدیم،دیگه آخرای شب بود که از هم جدا شدیم       

ماشدددین توی                 پارک کردن  عد در حال  قه ب تادم. چند دقی به سدددمت خونه راه اف و منم 

   پارکینگ خونه

شتم عقب        بودم که توی آینه حس کردم یه لاظه قیافه سریع برگ شنایی رو دیدم.  ی آ

شینو خاموش کردم و          شدش اون اینجا چیکار می کرد؟ما شمام گرد  شام چ که با دیدن آر

   .پیاده شدم

رفتم سمتش...معلوم بود حال خوشی نداره. چون موهاش ژولیده پولیده ریخته بود روی    

سفید   ه تیشرت پیشونیش و چشماش سرخ و لباساش برای بیرون اصال مناسب نبودن،ی       

   با شلوار

 !گرمکن خاکستریشمعلوم بود از توی خونه بلند شده یه راست اومده اینجا

 :چند قدم به سمتش برداشتم و با لان نگرانی گفتم

 "آرشامشتو اینجا چیکار می کنی؟_"شهرزادو
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 .آروم اومد سمتم. نزدیکِ نزدیکم که رسید با چشمای غمگینش خیره شد بهم

 :آروم گفتم

 "چی شده آرشام؟این چه وضعیه؟_"شهرزادو

 :کف دستشو گذاشت روی گونم و آروم زمزمه کرد

 "!دلم برات تنگ شده بود شهرزادم_"آرشامو

با تعجب نگاهش کردم. ما که همین دیشدددب همو دیده بودیمش فکرمو به زبون آوردم و         

 :گفتم

 .ما که همین دیشب همو دیدیم_"شهرزادو

 "!فکر کنم حالت خوب نیست

 :لبخند تلخی نشست روی لبش و با صدای خش داری گفت

 "!آره حالم خوب نیست،دارم می میرم_"آرشامو

 :اخمام رفت توی هم. دستشو که هنوزم روی گونم بود پس زدمو با حرص گفتم

 "!شدی دیوونه  امشب زنی؟انگار می که حرفیه چه این_"شهرزادو

 .چشماشو بستسرشو تکیه داد به دیوار کنار پارکینگ و 

 :آروم گفت

 "!آره دیوونه شدم،دیوونه تر ازاونی که فکرشو بکنی_"آرشامو

 :صداش انقدری بغض داشت که منم بغض کردم. دستشو گرفتم و گفتم
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 "!آرشام برو. تو اآلن حالت خوب نیست_"شهرزادو

 :چشماشو باز کرد،مستقیم خیره شد توی چشمام

 ".م دیوونه می شمنهش اگه امشب حرفامو بهت نزن_"آرشامو

 :به سمت ماشینش که پشت درخت بزرگی پارک شده بود راه افتاد و گفت

 "!فقط چند دقیقه_"آرشامو

 :خواستم حرفی بزنم که آروم زمزمه کرد

 "!خواهش می کنم_"آرشامو

نتونستم دست رد به سینش بزنم،پشت سرش راه افتادم و بعد از خودش سوار ماشین           

شو تکیه داد به       سر شید و            شدم.  ست. چند تا نفس عمیق ک شو ب شما صندلیو چ شتی  پ

 :گفت

 "!شهرزادشتو خیلی چیزا رو نمی دونی. از چیزایی که حقته بدونی،بی خبری_"آرشامو

 :در سکوت فقط نگاهش کردم که با صدایی تالیل رفته گفت

 "!نکردی نامردیمن می دونم که تو بهم _"آرشامو

 !یخ زد و رنگ از صورتم پریدچشمام مات شد،حس کردم خون توی رگام 

 :گیج پرسیدم

 "...پس این همه مدت_"شهرزادو

 :با لان غمگینی گفت
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 "!همش دروغ بود_"آرشامو

 

یه. یعنی چی همش دروغ           فاش چ یدم معنی حر گاهش کردم. نمی فهم نگ ن گیج و َم

 :بوده؟ش قبل از اینکه من حرفی بزنم خودش ادامه داد

 "!من ایدز دارم شهرزاد_"آرشامو

شمام جمع            شک توی چ شهشا صدای جیغم بلند ن ستام ماکم جلوی دهنمو گرفتم تا  با د

 .شد. چی داشتم می شنیدم؟ش آرشام ایدز داشت؟ وای خدا وایش بهت زده نگاهش کردم

چشدددماشدددو باز کرد و بدون اینکه نگاهی به من بندازه پاکت سدددیگاری از توی جیبش             

گذاشددت گوشدده ی لبش. از توی جیب    درآورد،یدونه سددیگار از توی پاکتش درآورد و

  دیگش فندک مکعب

  

 !شکلی درآورد و سیگارشو روشن کرد. اخمام رفت توی هم. پس سیگارم می کشید

 :شیشه ی سمت خودشو داد پایین و گفت

 !اون شبی که تو از ویال زدی بیرون، یادته که؟ شمالو می گم_"آرشامو

شمو    سپرده بودم این کارو   دوستم بهم زنگ زد و گفت جواب آزمای گرفتهش خودم بهش 

که جواب          فت و ازم می خواسدددت خودم برم ببینم  یه رو بهم نمی گ نه. اولش قضددد بک

   آزمایشم مثبته یا

 !منفی، اما وقتی به خاک باباش قسمش دادم باالخره بهم گفت که جواب آزمایشم مثبته
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 .پک عمیقی به سیگارش زد و دودشو فرستاد بیرون

خیلی داغون شدددم شددهرزاد تا اون موقع امیدوار بودم که مبتال نشددده باشددم  "_ادامه دادو

 ...اما

 پوزخندی زد

شامو  شاید دیدن آرامش دریا بتونه آرومم کنه اما   _"آر از ویال بیرون زدم،با خودم گفتم 

صابم        شدم،هیچ اع ست دوتا لندهور گیر افتاده بود آروم که ن با دیدن دختری که توی د

  .خورد ترم شد

  

سددریع به اون سددمت دویدم،داشددتن دختره رو به زور میذاشددتن توی ماشددین. باهاشددون  

درگیر شددددم. تازه وقتی اون دختر کوچولو رو نجات دادم فهمیدم،تو بودیشحس خوبی     

   پیدا کردم. اما با

فکر اینکه فرشدددته ی نازم قراره یه عمر در کنار یه آدم مبتال به اچ آی وی زندگی کنی           

سرتا  شاید بدترین   غم دنیا  ستم باید چیکار کنم. اون لاظه   به چیز پامو گرفت. نمی دون

  رسید ذهنم

  

از طر: تو بودشمی خواسددتم اینجوری بهت نشددون بدم  نامردیو اونم صددانه سددازی یه 

 !دوستت ندارم و توام ازم متنفر بشی

 !اون صدای ظبط شده، اون عکسا،همه و همش کار من بود

 !ا ماض خندیدن فرستاده بود واسه شروین، شنیدمصدا رو یبار وقتی ملیک
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شتباه کردم          شب دیده بودمشمی دونم که ا شاپ بود از چیزایی که اون  سا هم که فتو عک

سید که از خودم برونمتشاما انگار      شهرزاد اما باور کن هیچ چیزی به جز این به ذهنم نر

  همه چیز بر

  

کشیدنات، باعی می شد هر لاظه    عکس شد چون دیدن تو در کنار شهرام،دیدن عذاب   

 "!یه رفتار جدیدی از خودم نشون بدم و مثل دیوونه ها رفتار کنم

همه ی حسددای دنیا از وجودم پر کشددید و رفت. هیچ حسددی نداشددتم به جز حس مرگ    

رویاهامش من که بهش گفته بودم حتی اگه ایدزم داشته باشه، بازم دوستش خواهم داشت  

   پس این

 بود؟کارا برای چی 

 .یاد سیلی ای که بهم زد افتادم. چقدر دردم گرفت و دَم نزدم

 :دستم رفت روی دستگیره ی در و آروم گفتم

 "!حق من این نبود آرشام_"شهرزادو

 :خواستم پیاده بشم که با عجز نالید

 "!ترو خدا بذار حرفامو تموم کنم_"آرشامو

 !کشیه؟ برگشتم سمتش. اآلن باید چی می گفتم بهش؟چرا مغزم نمی

 چرا نمی تونم قضاوت کنم که کارش درست بوده یا غلط؟
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حس کردم سرم تیر کشید. دستمو گذاشتم روی سرم و تصویر آرشام پیش چشمام تار         

 !!!شد اونقدر تار که دیگه ندیدمش و فقط سیاهی ماض بود که باقی موند

 

روی یه تخت  با حس سددر درد شدددیدی چشددمامو باز کردم. نگاهی به اطرا: انداختم.   

دونفره بودم و داخل اتاقی که پر بود از عکسددای خودمش این اتاق برام بیش از حد آشددنا   

   بود. خاطره ی

بدی ازش داشتم و همین باعی شد اشک توی چشمام جمع بشه. هر وقت یاد اون لاظه       

  ملِهَ بزنه بود ممکن لاظه هر و بود گرفته آرشددامو چشددمای جلوی ای میوفتم که خون 

   کنه

سمت.        شتم به اون  صدای در اتاق از فکر و خیال بیرون اومدم و برگ بغض می کردم. با 

شت،وارد اتاق          ست دا سینی بزرگی بود که در د شام در حالی که تمام توجهش روی  آر

  شد. سینی رو

  

گذاشددت روی میز گردی که وسددط چند تا مبل راحتی در گوشدده ی اتاق قرار داشددت و    

ریع چشمامو بستم. صدای قدم هاش تا کنار تخت به گوشم      برگشت سمت من. خیلی س   

  رسید و بعد از

  

شید بین موهام. حس خوبی بهم           شو آروم ک ست شستهش د شک فهمیدم که ن پایین رفتن ت

دست داد یه حس مثل رخوت که از سر انگشتاش به موهام منتقل می شد. دستشو آروم       

   آروم بین
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ظه بیشتر می شد. نا خودآگاه لبخندی روی    موهام حرک می داد و حس خوب من هر لا

 لبام نشست  

  .با دیدن لپای گل انداختم صدای خندش بلند شد و من بیش تر سرخ شدم

 !پسره ی بی حیا

 :سرمو انداختم پایین و با حرص گفتم

 "!رو آب بخندی_"شهرزادو

 :انگار دلش برام ضعف رفت چون ماکم گونه های گلگون شدمو کشید و گفت

 "!ای من قربون رنگ به رنگ شدنات_"آرشامو

اخمامو کشیدم توی هم و با ناراحتی نگاهش کردم. دلیل این همه عذاب کشیدن رو باید   

 !توضیح می داد بعد شاید اجازه داشت قربونم بره

 :با دیدن نگاهم پی به غمم برد و آروم گفت

 "شهرزادشچون من ایدز دارم دیگه دوستم نداری؟_"آرشامو

 :ر مظلومانه این جمله رو گفت که اشک توی چشمام جمع شد و با بغص گفتمانقد

 "!این چه حرفیه که می زنی روانی؟_"شهرزادو

 !خواست سرشو عقب بکشه و بره که دستامو گذاشتم دو طر: صورتش

 :آروم زمزمه کردم
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شامش خودت گند زدی به    _"شهرزادو  من که بهت گفته بودم بیماریت برام مهم نیست آر

 "!مه چیزه

 :مستقیم زل زد توی چشمام

 "!نمی خواستم و نمی خوام که جوونیتو پای منه مریض خراب کنی_"آرشامو

هیچ حرفی نزدم، فقط نگاهش کردم. زل زدم توی عسلی شفا: چشماش. اون هر کاری  

 !کرده بخاطر من بوده. پس...پس شاید بهتره که ببخشمش

 

 :لانی که تا به اون روز شنیده بودم زمزمه کردلبخند مهربونی زد و با دلنشین ترین 

 "!چرا هنوزم انقدر دوستت دارم؟_"آرشامو

شماش...زبونم ن رخید که بهش      شمامو پنهان کنم. نگاهمو دوختم به چ ستم برق چ نتون

 "منم دوستت دارم"بگم 

می ترسددیدمش اگه دوباره مثل دفعه ی قبل از احسدداسددم براش بگم و تنهام بذاره چیکار    

م؟هنوزم اونقدری که باید ازش مطم ن نبودم. تا حاال هر وقت بهش اعتماد کردم بهم         کن

  .ضربه زده

  

 ...درسته که دوستش دارم اما

 :با صداش دست از فکر کردن برداشتم

 "گشنت نیست؟_"آرشامو
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شه اتاق و روبه      شکی که توی گو سمت مبالی راحتی م بدون اینکه منتظر جوابم بمونه به 

 :ار گرفته بود،راه افتاد. نشست و روی یکی از مبال و گفتروی تخت قر

 "!راستی به بابا و مامانت زنگ زدم،نگران اونا نباش. بیا اینجا یه چیزی بخور_"آرشامو

شه توی حر: زدنش از یه          شه که همی شام عادت ست. فکر کنم آر ش لبخندی روی لبم ن

یلی داشتم سعی می کردم که   شاخه به شاخه دیگه بپرهش آروم از روی تخت بلند شدم. خ   

   با حس

فضددولیم مقاومت کنم و ازش نخوام که ادامه ی حرفاشددو بزنه. نشددسددتم روی مبل روبه  

روییش و با دیدن سدددینی ای که پر بود از خوراکی های مختلف چشدددمام برق زد. تازه         

   فهمیدم چقدر

دقیقا   موند. گشنمه. کمی که چشمامو توی سینی چرخوندم با دیدن ماتویاتش دهنم باز   

همون لیسدددتی بود که خیلی وقت پیش بهش داده بودم تا برام بخره و اینجوری شددداید       

   باهاش

آشددتی کنم. آخه قهر بودیم اون موقعش اشددک توی چشددمام جمع شددد. اما اینبار نه از غم  

 :بلکه از شوق بودش با شوک نگاهش کردم که آروم دستشو کشید پشت گردنش و گفت

 "!تاییشو یادم نبود دیگه ببخشیدیه چند _"آرشامو

 از این طر: میز خودمو جلو کشیدم و با ذوق لپشو کشیدم و گفتم

 "!وای مرسی_"شهرزادو

 .دستشو گذاشت روی گونش

 "!پس آشتی کردی؟_"آرشامو
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دلم نیومد بهش نه بگم اما نمی تونسدددتمم به همین راحتی هام باهاش آشدددتی کنم برای  

 :شم نازک می کردم،گفتمهمین در حالی که براش پشت چ

 "!حاال تا ببینم_"شهرزادو

 :بی طاقت خودشو بهم نزدیک کرد و گفت

 "!من که دیگه کم مونده التماست کنم_"آرشامو

 :با خباثت بهش نگاه کردم وگفتم

 "!خوب التماس کن_"شهرزادو

 

 :با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد و بهت زده گفت

 "چی؟_"آرشامو

 :و با همون خباثت گفتملبخندم عمیق تر شد 

 "!همون که شنیدی_"شهرزادو

با عجز بهم نگاه کرد. انگار براش خیلی سددخت بود از غرورش بگذره. اخمام رفت توی  

، حسودیم شد به اون غرور لعنتیش که توی قلبش از عشق من براش پررنگ تر بودش هم

   نمی

 ...دونم شاید خودخواه شده بودم،یا شایدم لوس

ستم از      اما نیاز د شدم و خوا شتم که اآلن از غرورش بخاطر من بگذرهش از روی مبل بلند  ا

 :اتاق بیرون برم که صدای آرومش به گوشم رسید
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 "!خواهش می کنم_"آرشامو

شتم بهش بود و این لبخند از دیدش پنهون موند، اما انگار        ست. پ ش لبخندی روی لبم ن

 :اره گفتاون سکوتمو جور دیگه ای معنی کرده بود چون دوب

 "!خواهش کردم دیگه_"آرشامو

شت حلقه             ستاش رو از پ سوند بهم و د شو ر سریع خود ستم برگردم به طرفش که  خوا

 .کرد دور کمرم و چونشو گذاشت روی سرم

 "آشتی؟_"آرشامو

لبخند ماوی روی لبم نشددسددت. مگه نه اینکه می گن غرور مرد براش خیلی مهمه؟پس  

 مهمی گذشته،من نگذرم؟چرا حاال که اون از چیز به این 

 :سرمو تکون دادم و آروم گفتم

 "!اگه قول بدی دیگه تنهام نذاری_"شهرزادو

 :زمزمه وار گفت 

 "!قول می دم_"آرشامو

 :یدب.و.سروی موهامو 

 !از نوع مردونش_

 :دستامو گذاشتم روی دستاش و مثل خودش با صدای آرومی گفتم

 "!روی قولت حساب می کنم_"شهرزادو
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خوردن خوراکی هایی بودم که آرشدددام آورده بود. نمی دونسدددتم تا این حد      مشدددغول 

به جز یه برش پیتزا که اونم به زور ب ه  گشنمه. دیروز از صبح هیچ چیزی نخورده بودم

   .ها خورده بودم

از آرشام خجالت می کشیدم،نکنه با خودش فکر کنه من غشی ام؟آخه اون که نمی دونه     

بیسدددت روز چقدر می تونه دردناک و در عین حال لذت بخش        ده کیلو کم کردن توی 

 !باشه

شه         شست. با اینکه چاق نبودم ولی همی ستانم لبخندی روی لبم ن با یادآوری دوران دبیر

دوست داشتم مثل باربی ها باشمش به این خواستمم رسیدم اما در عوضش سیستم دفاعی          

   بدنم

 .شد یفضع خیلی کم مدت توی وزن بخاطر کم کردن اون 

شه.          ضوع کرده با شام فکری راجع به این مو شونه ای باال انداختم. فکر نکنم آر بیخیال 

پاستیل درازی رو که از دهنم آویزون مونده بود رو قورت دادم و ناخودآگاه با یاد آوری  

  رفتارای چند

  

صدای آواز خوندش از بیرونِ اتاق میومد،لبخندی روی لب    شامی که حاال    مدقیقه پیش آر

 .نشست و گوش سپردم به صداش

 .نمی شد گفت ماشر بود اما زشتم نبود

 !نرمالِ نرمال
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 :آرشام

 ...من_

 همون،یار قدیمی

 همون،عشق صمیمی

 همونی که،می مونه با تو

 ...تو

 همونی،زیبا و جذابی

 همونی که،تمام دنیامی

 ...همون

 هم نفس من

 

اتاق و دیگه به کل دسدددت از   صدددداش نزدیک و نزدیک تر شدددد تا جایی که اومد داخل

خوندن برداشددت و من چقدر بابت این موضددوع ممنونش بودم،چون وقتی صددداش توی   

   اوج می رفت تا

 :مرز کر شدن می رفتم منه بدبختش لبخندی به روش زدم و گفتم

 "!خل شدی آرشام؟با این صدات_"شهرزادو

 :زد زیر خنده و اومد نشست روبه روم
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 "!چشه بانو؟اصال می دونستی آقاتون بلده ویالون بزنه؟مگه صدای من _"آرشامو

 :زدم زیر خنده و در حالی که دستمو توی هوا تکون می دادم گفتم

 "!برو بابا_"شهرزادو

نیشددشددو باز کرد و به سددمت کمدش که کنار تخت توی سدده گوش دیوار بود رفت. بی   

ونی  رشه ی ویال توجه بهش مشغول رسیدگی به شکم گرامی شدم،که با شنیدن صدای آ       

  دهنم باز موند

  

 .و دستم که می رفت برای برداشتن لواشک روی میز،توی هوا خشک شد

داشددت یه آهنگ فوق شدداد رو می زد و همزمان خودشددم یه تکونای ریزی می داد.وقتی  

شوک،خنده و تاسین بود، دید زد زیر خنده و دست از       قیافه من رو که ترکیبی از بهت،

  ویالون زدن

  

 .اشتبرد

 :مات نگاهش کردم که ابروهاشو با شیطنت انداخت باال و گفت

 "!دیدی گفتم بلدم؟_"آرشامو

 !فقط تونستم با دهن باز نگاهش کنم و تند تند سرمو تکون بدم
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انگار از اینکه تونسته بود انقدر من رو شوکه کنه خوشاال بود چون با ذوق اومد نشست      

 :کنارم و گفت

 "تونو تشویق کنی؟نمی خوای آقا_"آرشامو

صدای خنده ی آرشام        دستامو آوردم باال و چند بار با یه حالت منگ زدمشون به هم که 

صدای بلند خندش از بهت بیرون اومدمشمن خودم دو ترم ویالون رفتم      شد. تازه با  بلند 

   انقدر که

سددخت بود ولش کردم حاال آرشددام داشددت درسددت مثل اسددتادم ویالون می زد. سددرمو  

 :روی سینش و توی همون حالی که می خندید گفت گذاشت

 "فدات شم کوچولوی احمق منشچرا مثل خنگا خیره شدی بهم؟_"آرشامو

لبخندی روی لبم نشددسددت. چقدر لان، حرفا و از همه بیشددتر خود این مرد رو دوسددت   

 .داشتم

 :سرمو تکیه دادم به شونش و آروم گفتم 

 "!خیلی خوب ساز می زنی. آفرین_"شهرزادو

 :در حالی که دستشو نوازش گونه بین موهام حرکت می داد گفت

 "!استاد مایین شما خانم خانما_"آرشامو

 :شیطنتم گل کرد و با لان شیطونی گفتم

 "!نفرمائید آقا،کوچیک شماییم ما _"شهرزادو

 :آرشامم انگار فهمید می خوام شیطونی کنم چون با خنده گفت
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 "!ما مورچه ایم پیش شما_"آرشامو

 :دون فکر گفتمب

 "!شپش سرتونیم ما_"شهرزادو

 !با این حرفم هردومون برگشتیم یه نگاه به هم انداختیم و بلند زدیم زیر خنده

 .خدا وکیلی ما چقدر خل و چلیم

 

آرشام میون خندش خیره شد به چشمای من. از نگاهش لبخندم جمع شد،خیلی سنگین      

 :بودشیه تای ابرومو انداختم باال و گفتم

 "!چیه؟تموم شدم که_"زادوشهر

چند دقیقه خیره شد بهم و یه دفعه خودشو کشید عقب و دوتا دستشو همزمان چند بار       

کشید روی صورتش. با تعجب نگاهش کردم چرا اینجوری شد یه دفعه؟دستمو گذاشتم  

  سر شونش

  

 :با نگرانی گفتم

 "چی شدی آرشام؟_"شهرزادو

ه ها پرید باال و با کالفگی چند لاظه نگاهم  با برخورد دسدددتم به شدددونش مثل برق گرفت

کرد و بعد از گفتن یه ال اله اال اهلل از اتاق بیرون رفت. متعجب و گیج به راهی که رفته            

   بود خیره
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شدددم. چش شددد آخه یه دفعه؟با فکر اینکه سددرش دردس چیزی گرفته شددونه ای باال    

س       شمامو ب شتم روی لبه ی کاناپه و چ سرمو گذا صدم خوابیدن نبود فقط انداختم و    تم. ق

   می خواستم

یکم فکر کنم به آینده...نگران بودم،نگران آزمایشدددی که قبل از عقد گرفته می شدددد و       

جدایی من و آرشدددام بشدددهشیعنی خودش برای این موضدددوع فکری         باعی  ممکن بود 

   کرده؟برای اون

متنفرم از  آزمایش لعنتی...پوفی کشدددیدم و چشدددمامو ماکم تر روی هم فشدددار دادم.     

ایدز...چرا میون این همه آدم آرشامِ من باید دچار این درد بی درمان می شد؟اونم توی    

   این سن. مگه

 !چند سالش بود آخه؟فقط بیست و هفت سال

اشدددکایی که میومدن بیان تا پشدددت پلکم رو با هزار زور پس زدم. نباید به چیزای منفی  

 ...شایدفکر می کردم. همه چیز درست می شد،البته 

ست             ش شتم و بر خال: همه غم ها لبخندی ن ست از فکر کردن بردا شام د صدای آر با 

 .روی لب هام

 !ببخشید عزیزم یه لاظه حالم بد شد_"آرشامو

 :توی همون حالت دراز کشیده نگاهش کردم و گفتم

 "عیب ندارهشسرت درد گرفته بود؟_"شهرزادو

 :جور کرد و آروم گفتحس کردم یکم هول شد اما سریع خودشو جمع و 

 "!ای...یه چیزی تو همین مایه ها_"آرشامو
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 :با دیدن نگاه کنجکاو من لبخندی زد و ادامه داد

 ".بیخیال آماده شو بریم یه گشتی بزنیم و بعدم ببرمت خونه"_

 

 :با توقف ماشین مغموم برگشتم سمت آرشامو گفتم

 "!کاش میومدی تو_"شهرزادو

 :یدلبخندی زد و آروم لپمو کش

 ".انشاا... یه دفعه دیگه. برم که کالس دارم واسه عصر_"آرشامو

با یادآوری روزی که با یکی از دانشجوهای دخترش می گفتن و می خندیدن،اخمام رفت  

 !توی هم

شون رو     _"شهرزادو  شجوهات حرفای بیخودی بزنی و به شام،به خدا اگه دوباره با دان آر

 "!بدی من می دونم و تو

م کرد و یه دفعه زد زیر خنده. حاال من داشدددتم حرص می خوردم آقا        چند لاظه نگاه   

قهقهه می زدش خواسددتم پیاده بشددم که دسددت منو گرفت و در حالی که سددعی می کرد     

   خندشو

 :مهارکنه،گفت

الهی قربونت برم،آخه تو کی دیدی من از این کارا بکنم؟هوم؟اون روزم فقط  _"آرشددامو

 "!اور کنمی خواستم لج تو رو در بیارم ب

 :اخمای درهم منو که دید دوباره آروم خندید و ادامه داد
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 "باور نمی کنی؟"_

شونه ی        سرمو به ن صادقش نگاه کردم و ناخودآگاه    تکون "چرا"چند لاظه به چشمای 

 !دادم

 !باورت می کنم. مثل همیشه_"شهرزادو

 :ید و با لبخند گفتب.و.سپیشونیمو 

 "!چاکرتم به موال_"آرشامو

 

ی زدم و بعد از یه خداحافظی نسددبتا طوالنی از ماشددین پیاده شدددم. وارد خونه که  لبخند

شدددم صدددای جیغ السددتیکای ماشددینش دراومد و من حس کردم که قلبم همراه آرشددام 

   رفت. کالفه

پله ها رو دوتا یکی به سمت باال راه افتادم،در رو باز کردم و با وارد شدنم همزمان صدای  

 :شم و ناخودآگاه زمزمه کردمحبیب پی ید توی گو

 !دوباره مامان رفت رو مود حبیب

 دلم از دنیا گرفته_

 شب من مهتاب نداره

مامان دادم که مثل خودم                به  باالیی  تاقم می رفتم سدددالم بلند و  به طر: ا همینطور که 

جوابمو داد و همونطور که روی کاناپه لم داده بود،مشدددغول تماشدددای تلویزیون و گوش  

  نگدادن به آه
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 .حبیب شد

 می شنوی صدای قلبم واسه تو می زنه هربار_

 می شنوی هر نفسم رو واسه تو زنده ام انگار

 .لبخندی روی لبم نشست و وارد اتاقم شدم. این آهنگ حس خوبی بهم می داد

بی اینکه لباسامو عوض کنم فقط شالمو درآوردم و پریدم روی تختم. گوشیمو برداشتم       

پیام از آرشدددام اومد. ذوق زده پیامو باز کردم که با دیدنش چشدددمام       که همون موقع یه   

 :برق زد

 

 !!!!در زندگی هر مردی مخدری هست به نام زن

 ...زنی که دوستش دارد

 نبودنش

 قهرش

 دوریش

 خماری می آورد و

 آب می کند ابهت مردانه اش
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به عرش  بهترین حس های دنیا همزمان هجوم آوردن به قلبم و صددددای تپش هاش رو      

 !رسوندند. یعنی همه ی عاشقا اینجورین؟یا فقط ماییم که حاضریم برای هم بمیریم؟

 

 :بهشون خیره شدم و با استرس گفتم

 "!خوب یه چیزی بگید دیگه_"شهرزادو

با این حرفم هرسه تاشون دست از جویدن ناخوناشون برداشتن و نگاهم کردن. اول از        

 :همه پری به حر: اومد

 "!نمیشه جواب آزمایش رو تغییر داد که خوب_"پرینازو

چنگی به موهام زدم و با حرص از روی زمین بلند شددددم. امروز با یگانه و سدددارا و پری          

اومده بودیم پارک تا یه فکری به حال جواب آزمایش آرشددام بکنیم،اما هیچ کدومشددون  

   هیچ فکری

ارنگ  بودن تا گل های رنگنداشتن. قدم رو راه بین نیمکتی که یگانه و سارا روش نشسته 

 وسط پارکو می گذروندم،حاال باید چیکار کنم؟

کالفه پوفی کشددیدم و در حالی که سددرم پایین بود دوباره به سددمت گل ها راه افتادم که 

  حس از و رز گالی توی افتادم صدددورت با نمی دونم کدوم خری پاشدددو گرفت جلوم که 

  گونه سوزش
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شد. هم     شنیدم که     هام اشک توی چشمام جمع  سارا و پری و یگانه رو  صدای جیغ  زمان 

شتن به یکی فاش می دادن. با هزار بدبختی خودمو از بین   شیدم  ها گل دا  با و ونبیر ک

   دیدن

شون و بی اینکه      سمت سر که پررو پررو به ب ه ها نگاه می کردن با حرص رفتم  دوتا تا پ

شو  شون همزمان یکمی  فکری راجع به کارم بکنم ماکم خوابوندم پس کله ها ن. هر دو

   به جلو

سردانه           سمت من و با بهت نگاهم کردن،منم خون شتن  سریع برگ شدن و خیلی  متمایل 

شتم          شدم. یه لاظه برگ شون دور  شون بیرون آوردم و با قدمای تند از زبونمو تا ته برا

   عقب که دیدم

شروع کردم    سمتم،قدمامو کم کم تند کردم و یه دفعه  به دویدن. وای   دارن می دون به 

 !خدا عجب غلطی کردما

 

با دیدن ب ه ها که هر کدومشون از یه طر: می دویدن به سمتم،هم خندم گرفت و هم   

ترسددم بیشددتر شددد. با دیدن اشدداره ی یگانه به سددویی ش فهمیدم که ماشددینش همین   

   .نزدیکیاس

وی  گذاشت ر دنبال یگانه دویدیم و با دیدن ماشینش هممون پریدیم توش و اونم پاشو   

گاز و با سدددرعت از اونجا دور شددددیم. یکم که دور شددددیم یه دفعه هممون به هم نگاه  

  کردیم و زدیم

  

 !زیر خنده. خدا وکیلی ما چقدر طنزیم
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 :پری میون خندش بریده بریده گفت

 "!خره اینا رو چرا زدی؟_"پرینازو

 :با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم

 "!رفتن منم افتادمخوب برام پا گ_"شهرزادو

 :ایندفعه همشون بلند تر خندیدن و سارا گفت

 "!بابا این بدبختا اومده بودن کمک کنن_"ساراو

 :دستامو گذاشتم جلوی دهنم و با ترس گفتم

 "!بگو جون شهرزاد"و_شهرزادو

 

 "!جون تو_"ساراو

 :آروم گفتم 

 "!پس چرا شما هام دویدین دنبال من؟_"شهرزادو

 "با اون کاری که تو کردی توقع دیگه ای داشتی از ماها؟ خوب االغ_"ساراو

 :هین بلندی کشیدم و در حالی که دستامو می کشیدم روی صورتم،گفتم

 "!وای گند زدم_"شهرزادو
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ند                 که یعنی آره تو گ ید کردن  تای بدن،حرفمو  یدواری  که یکم بهم ام جای این به  نام  او

دن. پوفی کشیدم و بی حر: از پنجره  زدیش بی اره اون پسرا، اومدن ثواب کنن کباب ش

   بیرونو نگاه

صدای بلند به این          ستی برندارنش با  سان دو شن دیگه فاز ان شدا،تا اونا با کردم. اما بدم ن

 .حر: خودم خندیدم که صدای خنده ی ب ه ها هم بلند شد

 

چند سددداعتی رو مثل عالفا توی خیابونا گشدددت زدیم و کال یادمون رفت برای چی قرار          

شدم       گذ سوندن و بعدم رفتن. وارد خونه که  شته بودیم بیایم پارک. اولین نفر من رو ر ا

   با دیدن دو

 :جفت کتونی سرمه ای و مشکی مردونه پشت در،اخمام رفت توی هم. زیرلب گفتم

  صدای پذیرایی سالن توی شدم،از دوباره مهمون ناخونده ...در رو باز کردم و وارد خونه 

  دهنم آرتام و آرشدددام دیدن با که افتادم راه اونجا سدددمت به. میومد نفر چند زدن حر:

   .بازموند

هردوشددون با دیدن من بلند شدددن و سددالم دادن،با یه حالت گیج جوابشددونو دادم و به   

سمت اتاقم رفتم تا لباسامو عوض کنم. اینا اینجا چیکار می کردن؟لباسامو سریع عوض       

   کردم و دوباره

بار بی اینکه گیج بازی دربیارم به مامان و بابا هم سالم دادم و نشستم     رفتم توی سالن این 

 روی مبل روبه رویی آرشام. سریع با گوشیم بهش اس دادمواینجا چه می کنی؟

 !صدای گوشی آرشام و تایید ارسال من همزمان با هم بلند شد. وای چه تابلو شد
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 :گوشیمو گذاشتم روی سایلنت که آرشامم جوابمو داد

ومدیم راجع به عروسیمون حر: بزنیم. ناسالمتی پنج روز دیگه باید بریم سر خونه و     ا_

زندگیمون هیچ کاریم هنوز شما نکردی. حاال بماند که من هم تاالر رزرو کردم،هم آتلیه  

   و هم

 !رستوران

با چشمای گرد شده خیره شدم به گوشیم. آرشام کی این کارا رو کرد که من نفهمیدم؟ش  

 :اش نوشتمسریع بر

 پس آزمایش چی؟_

 :با صدای مامان هردومون سرمونو از روی گوشیامون بلند کردیم

 "!شهرزاد دخترم اگه می خواین بلند شین بریم توی حال باهم حر: بزنید_"مامانو

سرجام       سرمو انداختم پایین. وای که چقدر ما تابلو بازی درآوردیم. با خجالت از  سریع 

س      شام هم  شدم که آر ستم روی یکی از       بلند  ش شد و دنبال من راه افتاد. ن ربه زیر بلند 

  مبالی راحتی و

  

 .آرشام نشست روبه روم

 :منتظر نگاهش کردم که گفت

شامو  نگران آزمایش نباش. به آرتام گفتم با بابات حر: بزنه که قید اچ آی وی رو _"آر

 "!بزنه
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 :سرمو چند بار به چپ و راست تکون دادم و گفتم

 "!حر: بابام یکیه. می گه باید از همه چیزت مطم ن بشه_"شهرزادو

 :نگاه غمگینی بهم انداخت و گفت

 "!گاهی وقتا حس می کنم دارم با این کارم،جوونی تو رو هم نابود می کنم_"آرشامو

 :لبخند ی زدم و با صادقانه ترین لانم گفتم

 "!جوونی من اگه با تو به پیری نرسه،نابود شده_"شهرزادو

 

رفمو که شددنید چشددماش چراغونی شدددن و لبخندی به پهنای صددورتش،روی لب   این ح

 :هاش نشست. منم جواب لبخندشو دادم و گفتم

 "گفته بودم بهت؟_"شهرزادو

 :یه تای ابروشو انداخت باال

 "!چیو؟_"آرشامو

 :با شیطنت نگاهش کردم و آروم طوری که فقط یه زمزمه ازم بشنوه گفتم

 "!اینکه عاشقتم_"شهرزادو

باشددده چی                  تازه فهمیده  یه دفعه انگار که  آرشدددام چند دقیقه گیج نگاهم کرد و بعد 

 :گفتم،گفت

 "!آخ آخ شهرزادش اگه اآلن خونه ی خودمون بودیم می دونستم چی کارت کنم_"آرشامو
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در حال ذوق  "خونه ی خودمون"پشددت چشددمی براش نازک کردم و در حالی که از لفظ  

 :م که صدای بابام بلند شدمرگ شدن بودم اومدم حرفی بزن

 "!زهرا خانم می گه شام حاضره،بیاین تا از دهن نیوفتاده_"باباو

رنگ هردومون همزمان پرید و مطم نم توی ذهن آرشددامم،این بود که نکنه بابا شددنیده  

باشدده؟نگاهی به چشددمای شددیطون بابا انداختم و با دیدن ابرویی که باال مینداخت،تا ته    

  .قضیه رو رفتم

  

سالن پذیرایی راه افتادم. این         م سمت  سرعت به  سرمو انداختم پایین و با  شنیدهش  طم نا 

 !آبرو ریزی های ما جلوی بابام تمومی نداره

 

بعد از خوردن شددام که با کنایه های نا ماسددوس بابا سددر میز هی ی از مزش نفهمیدیم،  

شد. بابا و آرتام و آرشام راجع به هیچ      شروع  چیزی نبود که حر:  باالخره باثای جدی 

  نزده باشن،از

  

صبح باید     شم این بود که بابا تاکید کرد فردا  تاالر گرفته تا لباس عروس و بدترین چیز

 !بریم آزمایشگاه

دیگه آخرای شدب بود که هردوشدون عزم رفتن کردن. مامان و بابا همونجا باالی پله ها   

شون رفتم.    شون خداحافظی کردن ولی من تا دم در دنبال صری    از آرتام خداحافظی مخت

   از من کرد

 .و سوار ماشینش شد
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 :من موندم و آرشام...با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 "!فردا میای دنبالم دیگه؟_"شهرزادو

 :سرشو تکون داد

 ".آره میام_"آرشامو

 :سرمو انداختم پایین و آروم گفتم

 "!کاش می شد نریم فردا_"شهرزادو

 :بهم. لبخند کمرنگی روی لبش نشست و گفت خم شد و از پایین خیره شد

 ".باالخره که باید بریم عزیزم_"آرشامو

 :سرمو بلند کردم که اونم خودشو صا: کرد. آروم گفتم

 "!من می ترسم_"شهرزادو

 :مستقیم خیره شد توی چشمام

 ".نترس خانوم کوچولو. تو همیشه مال من می مونی_"آرشامو

 :یدمب.و.سلبخندم پررنگ شد و خیلی سریع لپشو 

 "...دوستت دارمشتا فردا_"شهرزادو

بعدم بی توجه به قیافه ی بهت زدش پریدم توی خونه. دسدددتمو گذاشدددتم روی قلبم و            

چشمام بسته شد. چقدر خوبه که دوباره همه چیز مثل قدیما شدهش چشمامو که باز کردم        

  با دیدن مامان
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پله ها با نیشدددای باز بهم خیره بودن،رنگم پرید و فقط تونسدددتم زیر لب         و بابا که باالی    

 :بگم

 ...وای بازم سوتی_

 

 :با نگرانی خیره شدم به آرشامی که خونسرد در حال رانندگی بود. آروم گفتم

 "!آرشام،چرا انقدر خونسردی؟شمن دارم می میرم_"شهرزادو

 .نم بسته شدنیم نگاهی بهم انداخت که با دیدن چشمای سرخش ده

 ".نگران نباش خانومم. یه فکرایی کردم خودم_"آرشامو

 .یکم آروم شدم از اینکه اونقدرا هم بیخیال نیست

 "!چه فکری کردی؟_"شهرزادو

 :حرفی نزد. دستمو گذاشتم روی بازوش و دوباره سوالمو تکرار کردم

 "!آرشام،چه فکری؟_"شهرزادو

 :بازم حرفی نزد. لجم گرفت و با حرص گفتم

 "!دِ بگو دیگه_"شهرزادو

ساکت           شدن بند بند انگشتاش فهمیدم و  سفید  فرمونو توی دستش فشار داد،این رو از 

سینه از پنجره بیرونو نگاه کردم.         ست به  ست بگه. د شدم. اگه نمی گفت،حتما نمی خوا

  ماشین بابا که
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د از انجام  جلومون بود زد کنار و آرشددامم ماشددینو نگه داشددت. اول رفتیم ماضددر و بع   

کارای معمول که چون یارو آشنای بابا بود،سریع تر انجام شد رفتیم آزمایشگاه. استرس  

   تمام وجودم رو

شته بود و از حالت کالفه ای که آرشام داشت می شد فهمید اونم دست کمی از من        بردا

نوبت  نداره. مامان و بابا وسددطای راه ازمون جدا شدددن و حاال من و آرشددام کنار هم توی 

   نشسته

بودیم. نگاهم روی کتونی های کرمیش که تند تند بخاطر حرکت پاهاش باال و پایین می      

رفت،ثابت موند. نگرانی...استرس...همش تقصیر بابای آرشامه. وای که چقدر من از این    

   مرد

بیزارم. همون بهتر که توی زندانه و داره آب خنک می خوره. بازوی آرشامو گرفتم بین  

 :و سرمو گذاشتم روی شونش دستم

 "!آرشام. نگران نباش،باشه؟_"شهرزادو

باشدده ی زیر لبی که گفت دلم رو زیر و رو کرد. صددداش می لرزید،صدددای مرد من می  

لرزید. از مامانم شددنیده بودم اینجور موقع ها زنه که باید حال شددوهرشددو خوب کنه. اما   

   خوب اآلن

 باید چی می گفتم؟

 :لین چیزی که به ذهنم رسید رو گفتمیکم فکر کردم و او

 "!می گم آرشام،ما تا حاال راجع به ب ه های آیندمون حر: نزدیما_"شهرزادو
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 :بی تفاوت گفت

 "!می خوای دوتا ب ه ی مریض به دنیا بیاریم؟_"آرشامو

ما این لان حر: زدن         اخمام رفت توی هم. می دونسدددتم نمی تونیم ب ه دار بشدددیم،ا

انگار من بهش خون تزریق کردمشبا این حال بازم با لان آرومی      آرشدددام جوری بود که  

 :گفتم

 "خوب حاال. منم نمی گم ب ه بیاریم که. می گم دختر دوست داری یا پسر؟_"شهرزادو

انگار موفق شددددم فکرش رو از آزمایشدددمون بیرون بیارم چون با نیم ه ذوقی که توی         

 :صداش بود،گفت

 "!من عاشق پسر ب ه هام_"آرشامو

 :نم با ذوق گفتمم

 ".ولی من دختر ب ه ها رو دوست دارم_"شهرزادو

 :ید و گفتب.و.سآروم روی موهامو 

 "اسم دختر کوکب باشه خوبه؟_"آرشامو

خندیدم،خندید. و همین خنده های دونفریمون بود که باعی می شدددد همه ی غم ها رو             

 .حریف باشیم
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ن با هم حر: زدیم که با صدددای  چند دقیقه ای رو راجع به ب ه های فرضددی توی ذهنمو

مسدد ول اونجا که فامیلی آرشددام رو گفت،از سددر جامون بلند شدددیم و هر کدوممون با    

   نگرانی

آزمایشددای مربوطه رو دادیم و از آزمایشددگاه بیرون زدیم. با حرصددی که داشددتم رو به   

 :آرشام گفتم

چهار چشددمی موقع  اَهشآب شدددم رفتم تو زمینشنمی دونم اینی که باید یکی _"شددهرزادو

آزمایش ادرار خیره بشه بهت رو کی گفته. اگه می دونستم قطعا یارو رو با همین دستای  

   خودم

 ".خفش می کردم

 :آرشام آروم خندید و دستشو انداخت دور شونم. با لان مهربونی گفت

قربونت برم من. حاال که تموم شدددد. انقدر حرص نخور. من که انگار یه بار          _"آرشدددامو

 ".نی از روی شونم برداشته شدسنگی

شتر از جوابش         سترس خود آزمایش بی شست،حق با اون بود. انگار ا لبخندی روی لبم ن

 :بود برامون. سرم رو تکیه دادم به شونش و همونطور که راه می رفتیم،گفتم

 "بریم یه چیزی بخوریم؟_"شهرزادو

شگا      شاپی که روبه روی آزمای سمت کافی   ه بود،راه افتاد. با هماوهوم آرومی گفت و به 

وارد شدیم و توی یه گوشه ی دنج نشستیم. کافی شاپش کوچیک و در عین حال شلوغ         

   بود. پر از
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کتابای مختلف که توی قفسددده های مربع مربعِ روی دیوار وجود داشدددتن و نور کمی که       

لیز  افضاش رو در بر گرفته بود واقعا رمانتیکش کرده بود. با اومدن گارسون دست از آن   

   کردن اونجا

برداشددتم و سددفارش یه میلک شددیک دادم. همیشدده با ب ه ها که می رفتیم بیرون،میلک  

با هم           شدددیک می خوردیم و این برای هممون شدددده بود یه عادت که حتی وقتایی که 

   نیستیم

شاتمون رو آوردن و هردومون        سفار شید تا  هم،همین رو بخوریم. چند دقیقه ای طول ک

به خوردن کردیم. خدا رو شددکر که آرشددام دوتا کیک شددکالتیم سددفارش با ولع شددروع 

   داد،وگرنه من

 !هالک می شدم

 

 :میون خوردنم رو به آرشام گفتم

ستی،من خونتو درست ندیدما. کی بریم ببینیمش؟ باالخره قراره جهاز من   _"شهرزادو  را

 "!توش باشه دیگه

 :آروم گفت

 "!مون_"آرشامو

کردم و درحالی که سددعی می کردم تیکه کیک بزرگ توی دهنم  با تعجب سددرم رو بلند 

 :رو قورت بدم،گفتم

 "چی؟_"شهرزادو
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 :لبخند دندون نمایی زد که توی دلم کلی قربون صدقش رفتم

 "!بگو خونمون_"آرشامو

. اونم خیره شددد توی  لبخندی روی لبم نشددسددت و ماو لبخند و حرفی که زده بود،شدددم

 :چشمام و آروم گفت

 "باشه؟"_آرشامو

 :سرمو تکون دادم که لبخندش غلیظ تر شد

 "!فردا می ریم. خوبه؟_"آرشامو

بازم فقط مثل آدم های منگ سددرمو تکون دادم و به لبخندش خیره موندم که با صدددای   

 :بلند زد زیر خنده و گفت

ای باباشخودمم نمی دونسددتم انقدر خوشددگلم. چرا اینجوری نگام می کنی آخه _"آرشددامو

 "دختر جون؟

 :سریع مسیر نگاهمو تغییر دادم و خیره شدم به چشماش. با پرروئی گفتم

 ".برو باباشمن فقط...فقط به اون یارو که پشت سرته نگاه می کردم_"شهرزادو

صله  با که دیواری دیدن با برگشت عقب و   شت  قرار ازش کمی ی فا   و دخندی دوباره دا

سرمو انداختم      این از آخه. شدم  سرخ  من شهرزادِ خنگ؟ش تابلو تر چیزی نبود که بگی 

   پایین و اینبار

 :بعد از یکم فکر حق به جانب بهش نگاه کردم و گفتم

 ".هارمونی رنگ صورتی و قهوه ای دیوار قشنگه. به اون نگاه می کردم_"شهرزادو
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د شددد و همزمان  نگاهی به دیوار انداختم که با دیدن رنگ کرم،قهوه ایش آه از نهادم بلن

 .صدای خنده ی آرشام هم بلند شد

 !ای خدا چرا من انقدر سوتی میدم؟

 

 :ماشین رو دم در نگه داشت و گفت

 "خوب فعال کاری نداری عزیزم؟_"آرشامو

 :تکون دادم "نه"لبخندی زدم و سرمو به نشونه ی 

 "نه،فردا که همو میبینیم؟_"شهرزادو

 :سرشو تکون داد و گفت

 ".آره،میام دنبالت بریم حلقه و این چیزا بگیریم. دانشگاه نریا_"آرشامو

 :در رو باز کردم و درحالی که پیاده می شدم،گفتم

 ".باشه آقایی فعال خدافظ_"شهرزادو

 :خواستم پیاده بشم که آروم و مهربون اسمم رو صدا زد. برگشتم سمتش

 "جونم؟_"شهرزادو

 ".از پیش من بریا ب.و.سدیگه نبینم بدون  آخیششتا فردا شارژ شدم._"آرشامو

 :سرمو انداختم پایین و آروم گفتم

 "!بی حیا_"شهرزادو
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شدن بیش از حدم جلوگیری کنم.         سرخ  شدم تا از  سریع پیاده  بلند زد زیر خنده و من 

اونم با تک بوقی از کنارم رد شد و رفت. سریع وارد خونه شدم و پله ها رو دوتا یکی باال     

   .رفتم

مامان و بابا با دیدن صدددورتم که فکر کنم حسدددابی سدددرخ شدددده بود،اول یه نگاه به هم 

انداختن و بعد زدن زیر خنده و من بیشدتر سدرخ شددم و یه سدالم آروم بهشدون دادم و       

   .وارد اتاقم شدم

همزمان صدای اسم ام اس گوشیمم بلند شد. می دونستم آرشامه. همیشه بالفاصله بعد          

جدا می شدددیم،یه پیام می داد. لبخندی روی لبم نشددسددت و پیامشددو باز   از اینکه از هم 

 :کردم

 

 یکی باید باشد،

 یکی که آدم را صدا کند

 به نام کوچکش صدا کند

 یک جوری که حال آدم را خوب کند

 یک جوری که هی کس دیگر بلد نباشد

 ...یکی باید آدم را بلد باشد

 

نشست و چشمام برق زد. من عاشق این     لبخندی به عمق همه ی حسای خوبم روی لبم   

 .مردم و چقدر خوبه که این حس دو طرفس
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سامو عوض کردم و درحالی که       شه می زد. لبا شتم روی قلبم،تند تر از همی دستم رو گذا

گوشددی رو توی دسددتام فشددار می دادم،خودمو انداختم روی تخت. دوباره و دوباره خیره  

   شدم به

سداس بزرگ توش نهفته شدده بود. لبخندم وسدعت    صدفاه ی کوچیک گوشدی که یه اح  

 :پیدا کرد و آروم زمزمه کردم

 "!کی می شه ما دوتا مال هم بشیم؟"_

 .چشمامو بستم و کم کم به خواب رفتم

*** 

با صددددای جیغ و داد چند تفر سدددراسدددیمه از خواب پریدم و دور تا دور اتاقم رو از نظر  

یسدددتاده بودن دهنم باز موند. اونا اینجا       گذروندم،با دیدن سددده کله پوک که جلوی در ا      

  چیکار می کنن؟پری

  

 :همونجور که آروم کمرشو تکون می داد،شروع کرد به آواز خوندن

 !کوچه تنگه بله. عروس قشنگه بله. دست به زلفاش نزنید،مروارید بنده،آی بله_

و منم از  زدم زیر خنده که سددارا و یگانه هم با اون صددداهای داغونشددون آواز سددر دادن 

روی تخت بلند کردن. با اینکه تازه از خواب بیدار شده بودم اما با خل و چل بازیای ب ه  

   ها سر حال
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مل             عا که  اال بودیم و من حس خوبی داشدددتم از این تامون خوشددد مدم. هر سدددده  او

خوشدداالیمون خودمم. شددروع کردیم به رقصددیدن و خوندن. بینمون فقط صدددای پریناز  

   بود که قشنگ

شد و مامانم       بود صداهامونش در باز  شتیم پنجره ها رو می لرزوندیم با  ،وگرنه بقیمون دا

 :هم اومد توی اتاق و گفت

خانوما اگه آوازخوندتون تموم شددد،بیاین آماده شددین که اآلن آرشددام میاد و به _"مامانو

 !جای یه خانم خوشگل چهارتا خانم خوشگل تاویل می گیره

ن رو خوشدداالی فرا گرفت. توی دلم کلی ذوق کردم از  هممون خندیدیم و سددرتاپای م

اینکه قراره با دوستام برای حلقه خریدن،بریم. وای خدا من و این همه خوشبختی مااله    

 !مااله

 

 ...با بی میلی به چند تا حلقه ای که جلومون بود خیره شدم،یکی از یکی بنجل تر

 .هیچ چیز نپسندیدمفکر کنم این بیستمین مغازه ای بود که اومدیم و من 

شون امتاان می کردن،انگار          ستای خود شتن حلقه ها رو روی د سارا و پری که مدام دا

عروسددی اوناسش برگشددتم سددمت آرشددام که دیدم چشددماش روی یکی از حلقه ها ثابت 

  مونده. نگاهش

  

رو دنبال کردم که رسدددیدم به حلقه ی طال سدددفیدی پر از نگینای ریز و برق برقیشششهم          

بود و هم قشنگ...موندم چرا خودم ندیدمش. البته من انقدر که عیب بنی اسرائیل     ساده 

   روی هر
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شدم اما با دیدن نگاه آرشام       شتم اگرم می دیدمش بی خیالش می  کدوم از حلقه ها میذا

با دو تا خانم دیگه             انگار نظر منم عوض شدددد. به فروشدددنده که مشدددغول حر: زدن 

   بود،گفتم که اون

یاره اونم بعد از یکم معطلی که بخاطر مشددغول بودنش بود،حلقه رو گذاشددت   حلقه رو ب

 :جلومون و با همون زبون چربش گفت

این انتخاب شددما عالیه. تا حاال هر زوجی که اومدن و یه نوع حلقه ی خاص خواسددتن،ما  _

 !این جفت رو دادیم بهشون

لبخندش فهمیدم  لبخندی زدم و سددرمو تکون دادم،برگشددتم سددمت آرشددام که با دیدن 

اونم همین حلقه رو دوست داره. ب ه ها اومدن کنارم و با دیدن حلقه به به و چه چهشون  

   .بلند شد

فروشنده حلقه ی جفتشم آورد و دوتامون حلقه ها رو کردیم دستمون. واقعا شیک بود.     

سم و این حلقه       شقم می ر شد که باالخره دارم به ع ا هلبخندم عمق پیدا کرد،باورم نمی 

   هم مهر

 .تایید این مطلبه

 :آرشام سرشو آورد جلو و آروم دم گوشم گفت

 ".سلیقه هامون مثل همه خانم کوچولو_"آرشامو

لبخندی زدم و خودم رو کشدددیدم عقب. با لذت به قد و باالش نگاه کردم و ده بار توی             

 بوددلم قربون صددددقش رفتم. نه مثل این جوجه هورمونیا از هر طرفش عضدددله قلمیده 

   بیرون و نه
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مثل جوجه ماشددینیا الغر مردنی بود. مثل یه مرد کامل و دوسددت داشددتنی که از قضددا دل 

شمای هم      منم بدجوری برده بود شد،توی چ شمکی بهش زدم که لبخندش عمیق تر  . چ

  خیره بودیم

  

 :که صدای پری پارازیت انداخت بین نگاه عاشقانمون

ل این حلقه هارو حسددداب کنید،بریم یه چیزی       میگم اگه دلتون خواسدددت پو _"پرینازو 

 "!بخوریم. بابا مردیم از گشنگی

ساب کنه.             شندهه رفت تا پول حلقه ها رو ح سمت فرو شمی گفت و به  سریع چ شام  آر

 :برگشتم سمت پری و گفتم

 "جذبت تو حلقم،دیدی چه چشمی گفت؟_"شهرزادو

 :آروم خندید و گفت

 "!ما اینیم دیگه_"پریو

اون موقع تا حاال داشددت تلفنی با هوراد حر: می زد،وارد مغازه شددد و اومد   یگانه که از 

 :سمت ما

 "!چیزی پسندیدی؟_"یگانهو

دسددتم رو آوردم باال و حلقه ای که هنوز توی دسددتم بود رو بهش نشددون دادم که همون  

موقع آرشام گفت حلقه رو بهش بدم. بی اره یگانه وقت نکرد درست و حسابی حلقه رو    

   فقطببینه،

 :گفت
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 "!سادس و قشنگ_"یگانهو

 

بعد از خرید حلقه ها رفتیم رسدددتوران و آرشدددام همه رو مهمون کرد. خوشددداالی توی   

چشمای هممون بیداد می کرد به جز یگانه که کال چند روزی می شد که پکر بود. اما اون  

  لاظه انقدر

  

میز شددش نفره ای   شدداد بودم که نمی تونسددتم خودم رو با این چیزا ناراحت کنم. سددر  

نشسته بودیم و هر کسی حواسش به خوردن غذای خودش بود،آرشام خودش رو کشید  

   طر: من و

 :آروم دم گوشم گفت

 "امروز بریم خونمون؟_"آرشامو

لبخند ماوی روی لبم نشست و سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم. شالم رو که یکم        

  جای آرشام بود قطعا می عقب رفته بود کشید جلو. اگه هرکس دیگه ای

  

سمتش و یه نیم ه          شدم. برگشتم  َشل و پَلِش می کردم،اما اآلن تازه خوشاال هم  زدم 

چشددمک بهش زدم که نیشددش تا بناگوش بازشددد. زیر لب بی جنبه ای نثارش کردم و    

   دوباره

  مشغول خوردن غذام شدم. نگاهی به اطرا: رستوران انداختم که پر بود از اآلچیق های    

سددربسددته و یه حوض بزرگم در انتهای رسددتوران قرار داشددت که هرچند دقیقه یکبار با 

  سطل چوبی
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 .بزرگی که در باالی حوض بود،پر و خالی می شد

برگشدددتم سدددمت آرشدددام که مشدددغول خوردن غذاش بود. خدایا من چقدر این مرد رو 

نم  بیدار بشم و ببی دوست داشتم و چقدر نگرانش بودم. یعنی میشه یه روز من از خواب    

   همه چیز خوب

 شده؟

 ...کاش بشه

 

شون و منم همراهش رفتم خونش        سوند خونه ها شام ب ه ها رو ر بعد از خوردن غذا آر

 ...یا به قول خودش خونمون

  نظر از همشبود ماشدددر که  واقعا . شددددیم پیاده  و کردیم پارک  ویال ماشدددین رو داخل   

 ...تزئین نظر از هم و معماری

شونه ای         وارد که  سمت آرشام که  شدیم با دیدن چیدمان جدید خونه متعجب برگشتم 

 :باال انداخت و گفت

 "!دستور مامانت بود که بهت نگم. خیلی وقته که جهازت رو چیدیم اینجا_"آرشامو

با ذوق به وسددایل آنتیک و رنگ های ضددد و نقیضددی که توی خونه به کار رفته بود نگاه   

سرمه  صورتی کمرنگ بودن. روی دیوار ها   کردم. مبل ها به رنگ  ای و کاغذ دیواری ها 

   هم پر
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بود از تابلو هایی با قاب سددرمه ای که عکسددای من و آرشددام توش قرار گرفته بود،توی   

موقعیت های مختلف...هر کدومش بیانگر یکی از خاطره های خوبمون بود. حتی عکسی  

   که موقع

رشددام رو گاز گرفته بودم هم اونجا بود. ترن سددواری ازمون گرفته بودن و من دسددت آ 

 :برگشتم سمت آرشام و هیجان زده گفتم

 "این عکسا ایده ی کی بود؟_"شهرزادو

 :به خودش اشاره کرد و گفت

 "منشخوشت اومد؟_"آرشامو

شش و پاهامم پی وندم دور کمرش که چند قدمی     خودم رو ماکم پرت کردم توی آغو

 :نگه داشت و با خنده گفترو عقب عقب رفت اما سریع خودش رو 

 "...ای من قربون این وحشی بازیات_"آرشامو

 :با مشت کوبیدم به بازوش و گفتم

 "!من وحشیم؟_"شهرزادو

اوهومی گفت که منم نامردی نکردم و ماکم بازوش رو گاز گرفتم. صدددای دادش بلند  

ه آرشام   ک شد و سعی کرد با مالیمت سرم رو عقب بکشه،اما نتونست. بعد از چند دقیقه     

   کلی تقال

 :کرد باالخره موفق شد من رو عقب بکشه. با خنده نگاهم کرد و گفت

 "!کوچولوی وحشی من_"آرشامو
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منم خندیدم و با لذت به جای دندونام که روی بازوش مونده بود خیره شددددم. مطم نم              

 !هیچ وقت این مهر مالکیت از بین نمی رفت. بدجوری گازش گرفته بودم ب م رو

 

 :شام با دیدن نگاهم روی بازوش اخماش رو کشید توی هم و گفتآر

 "!نچ نچ نچشنگاه چه خوششم اومده گربه کوچولو_"آرشامو

 :زدم زیر خنده و با لان ترسناکی گفتم

 "!حواست رو جمع کنا. بلبل زبونی کنی گاز گازیت می کنم_"شهرزادو

 :کشیدیه حالت ترسیده به خودش گرفت و آروم آروم خودش رو عقب 

سر جاتم تکون    _"آرشامو  شین همینجا و از  من برم یه چیزی بیارم بخوری عزیزم توام ب

 "نخور. باشه عشقم؟

بعد از این حر: بدون اینکه منتظر جواب من بمونه با سرعت به سمت آشپزخونه دوید    

شنگ            سر خونه چرخوندم. خیلی ق سرتا شد. نگاهم رو توی  صدای خنده ی من بلند  و 

   شده بود. از

سر جام بلند شدم و به سمت سالن طبقه باال راه افتادم،اونجا هم خیلی تغییر کرده بود و       

مبل های آبی نفتی و کاغذ دیواری های زردی که توش بود زیبایی خاصی بهش بخشیده    

   .بود

 همیشه عاشق سلیقه مامانم
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دیدن رنگایی که    بودم. در اتاقی که قرار بود مال من و آرشدددام باشددده رو باز کردم و با        

توش به کار رفته بود دهنم باز موند. سبزآبی و سفید...دقیقا همون رنگایی که عاشقشون  

   بودم. اینبار

 .به جای عکسای من عکسای دونفرمون بود که اتاق رو مزین کرده بود

با ذوق به سمت قاب عکس بزرگی که درست روبه روی تخت دونفره قرار داشت،رفتم.     

ه توی تله کابین با هم گرفته بودیم. لبخند ماوی روی لبم نشددسددت و   سددلفی ای بود ک

   چشمام رو

 :بستم. یاد خاطره ی اون روز توی ذهنم نقش بست و صدای آرشام توی گوشم پی ید

 

 !ببینمت_)

 :با دیدن چشمای اشکیم،مهربون نگاهم کرد و گفت

 !ترس نداره که دختر خوب پیش میاد این چیزا_

 !بی حر:فقط نگاهش کردم،

 ...دستامو ازروی پام برداشت وگرفت توی دستش

 ...نگا نگا دستاش چقدر یخ کرده_

 (!نترس عزیزم گریم نکن شبیه جوجه اردک زشت میشی
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شق ما رو           شق مثل ع شیرین یه ع سای  شن هیچ وقت ح شق می اونایی که در نگاه اول عا

 ...نای دنیاتجربه نمی کنن. حسایی که سرشارن از آرامش،از خوبی،از بهتری

اصال شیرینی عشق به اینه که با گذر زمان طعمش رو بیشتر و بیشتر حس کنی. با حس        

 .حلقه شدن دستی دور کمرم چشمام بسته شد و لبخندم عمیق تر شد

یه حسی مثل این...حس ساده ای مثل حلقه شدن دوتا دست دور کمرت، که صاحبشون         

 !دنیاته

 

 :آروم گفتم

 "!. نترسیدی گازت بگیرم؟چی شد؟اومدی_"شهرزادو

 :چونشو گذاشت روی سرم و زمزمه وار گفت 

 "!گاز گرفتنتونم خواهانیم خانوم خوشگله_"آرشامو

 :برگشتم سمتش و یه تای ابرومو انداختم باال

 "!یعنی اآلن گازت بگیرم؟عیبی ندار؟_"شهرزادو

 :اخماش رو کشید توی هم و گفت

 ".نخیرشحاال پررو نشو دیگه_"آرشامو

 :ب پایینم رو دادم پایین و سعی کردم چشمامو تا حد امکان مظلوم کنمل

 ".آقایی جونم،خودت گفتی خوب_"شهرزادو



                 
 

 

 یگانه رجبی| عشق استخری رمان 

 

 

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

 

470 

 

 :چند دقیقه بی حر: نگاهم کرد و بعد آروم بازوش رو آورد جلو و گفت

 ".بیاشامان از این چشمات_"آرشامو

 :گفت مهربون همیشه مثل و کشید موهام دستی روی 

 "!شهرزادشمی ترسم این شیطونیات کار دستمون بده. حواستو جمع کن_"آرشامو

بلند به این حرفش خندیدم و خودم رو کشددیدم عقب... با شددیطنت خیره شدددم بهش و    

 :گفتم

 ".اوه اوهشآقامون خطرناک شد_"شهرزادو

اونم خندید و سدددرم رو گرفت بین بازو و آرنجش و موهام رو به هم ریخت. قطعا هر           

سی جز اون بود خفش می کردم ولی آرشام فرق داشت. اون عشق من بود و همین از       ک

   بقیه

 .متمایزش می کرد

 

 :با لبخند خیره بودم بهش که یه تای ابروش رو انداخت باال و گفت

 "چیه؟خوشگل ندیدی؟_"آرشامو

  الچون گردنم بین بازو و آرنجش خم شدددده بود،از همون پایین ابرو هام رو تند تند با       

 .انداختم. آروم خندید و سرم رو وِل کرد

 "!قربونت برم من_"آرشامو

 :زیر لب خدایی نکنه ای گفتم و دستم رو با یه حالت بامزه کشیدم روی شکمم
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 "چیزی نمی دی ما بخوریم آقایی؟_"شهرزادو

 :دستی به ته ریش کمش کشید و گفت

 "!منوی غذایی...قلقلک می خوری یا قلقلک؟_"آرشامو

س نگاهش کردم و در حالی که عقب عقب می رفتم دسدددتام رو تند تند به چپ و             با تر 

 :راست تکون دادم و گفتم

 "!اصال غلط کردم هی ی نمی خورم_"شهرزادو

 ...با چند قدم سریع خودش رو رسوند بهم و انداختم روی تخت

 ".نه دیگه نشدشخودت گفتی گشنته_"آرشامو

اما برعکس انگشددتاش رو با یه حالت ترسددناکی  با عجز نگاهش کردم بلکه بیخیال بشدده 

باالی سددرم تکون داد و یه دفعه با دسددتاش به سددمت پهلوهام حمله کرد و جیغ من بلند 

  شد. از ته دل

  

 .می خندیدم و التماس می کردم ولم کنه اما بیخیال نمی شد که نمی شد

 

 :با صدای زنگ در آرشام دست از سر ک ل من برداشت و گفت

 "!پیتزا ها رسید_"آرشامو

 :متعجب نگاهش کردم کی پیتزا سفارش داد؟ لبخندی زد و گفت

 ".چشماتو اونجوری نکن جوجه. تو که باال بودی سفارش دادم_"آرشامو
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شونه ای باال انداختم و اونم رفت تا پیتزاها رو بگیره. یکم این سرعت عمل پیک عجیب    

. چند دقیقه  د. نمی دونم چرا دلم شددور می زدبود،آخه خیلی سددریع پیتزاها رو آورده بو

   گذشت ولی

خبری از آرشام نشد. از اتاق بیرون زدم و پله ها رو دوتا یکی پایین رفتم. از توی صفاه     

شتم که         سروصدا گوشی آیفون رو بردا ی آیفون که چیز خاصی معلوم نبود. آروم و بی 

   همزمان

 :صدای ناالن یه نفر رو شنیدم

داداششنگام کن پسددر. به خدا من نمی خواسددتم اینجوری بشدده. با جون فرزاد   آرشددام _

تهدیدم کردن. تو که می دونی چقدر برام عزیزه. نتونستم کاری کنم،اما حاال که فهمیدم   

   داری

 .ازدواج می کنی طاقت نیاوردم آرشام

 :رمصدای خش دار آرشام که توی گوشم پی ید،باعی شد همونجا کنار دیوار سُر بخو

 .من اآلن باید بفهمم؟کیا تو که می دونستی من دارم زجر می کشم_"آرشامو

 

کم مونده بود برنم زیر گریه. این دوتا دارن از چی حر: می زنن؟آرشام چه زجری می  

 !کشید که من ازش بی خبر بودم؟

 :اینبار صدای پر بغض اون فرد بلند شد 
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با           "_ با که می دونی  ندتم داداش. تو  خدا شدددرم قدر نفوذ داره،حتی از توی   به  ت چ

زندان...نوچه هاش بدبختم کرده بودن اونا مجبورم کردن که جواب آزمایش واقعیت            

   رو بهت ندم. حتی

خودشددون اون برگه ی جعلی آزمایش رو سدداخته بودن تا تو فکر کنی ایدز داری. بابات 

.  نگم هتب مدنیو دلم می گفت حاال که تو باعی شکستش شدی باید زجر بکشی،اما من      

   فقط

 !حاللم کن پسر

  ویت مدام جمله یه. پی ید خونه توی صددداش انعکاس و افتاد دسددتم گوشددی آیفون از 

شام "شد  می تکرار ذهنم  رو جمله این لب زیر منگ آدمای مثل بار چند "شنداره ایدز آر

   .تکرار کردم

توانی برام نمونده بود.  دسدددتم رو گرفتم به دیوار تا از روی زمین بلند بشدددم،اما دیگه       

شوکه بودم،حتی نمی دونستم باید باور کنم چیزی رو که شنیدم یا همش یه رویای کوتاه  

   و شیرین

ست روبه روم     ستم،فقط مثل آدمای منگ به در ورودی خونه که در بوده. هی ی نمی دون

ه  د خونقرار داشت،خیره بودم. با باز شدن ناگهانی در و دیدن آرشامی که سراسیمه وار      

   می

شکام یکی         شنیدم. ا ستم بفهمم توی این چند دقیقه اخیر چه چیزایی  شد،انگار تازه تون

سینش تند           سه ی  شام نفس نفس می زد و قف شدن. آر شمام جاری  پس از دیگری از چ

   تند باال و
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پایین می رفت. خیره شده بود به چشمام و هیچ حرفی نمی زد. انگار اونم با دیدن گوشی  

که کنارم روی زمین افتاده بود،فهمید همه چیز رو شدددنیدم. میون هق هق گریم         آیفون 

   لبخند

شام هم به خودش بیاد،با       شست روی لبم. انگار همین یه حرکتم کافی بود تا آر ماوی ن

چند قدم بلند خودش رو رسددوند به من و ماکم در آغوشددم کشددید و چقدر لذت بخش  

   بود شنیدن

 .مرز له شدن،بودن صدای استخوان هام که در

شام هم بلند        صدای خنده ی آر صدای بلند زدم زیر خنده،قهقهه زدم، سط گریه هام با  و

 .شد. هردومون می خندیدیم،کم چیزی نبود

به هم         ب.و.سکا  مانع  گه هیچ چیزی نمی تونسدددت  تامون تموم شدددده بود. دی هردو

 !رسیدنمون بشه. همه چیز تموم شده بود

 

رتم خیره شددددم. کم مونده بود اشدددکم در بیاد. آرایشدددگر   با اخم به آرایش روی صدددو  

لعنتیشبرداشددته واسدده ی من رژ بنفش زده،خط چشددمم،قربونش برم انقدر کلفت بود که 

   کل پشت پلکم رو

یارد          خت پیر دو میل نه ی در ته بود،رژگونم...وای ژرگونمشقهوه ای تر از ت در بر گرف

  .ساله

به خودم برداشتم و با حرص جواب دادم وبه   با صدای زنگ گوشیم دست از نگاه کردن   

 :هرکی که پشت خط بود،توپیدم
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 "!ها چیه؟_"شهرزادو

صدددای آرامش بخش آرشددام توی گوشددم پی ید و برای یه لاظه فراموش کردم،چقدر   

زشت شدم،اما طولی نکشید که آینه بهم یادآوری کرد شبیه بوزینه ای شدم که یه عمر        

   به بقیه

 :ا بغض گفتمنسبتش می دادم. ب

 "...آرشام_"شهرزادو

 :صداش نگران شد و سریع گفت

 "چی شده عزیزم؟چته قربونت برم؟_"آرشامو

 :آروم و با شرمندگی گفتم

 "می شه بریم یه آرایشگاه ِ دیگه؟_"شهرزادو

چند دقیقه سددکوت و بعد صدددای بهت زده ای که بهم نشددون می داد نمیشدده این کار رو 

 .کرد

 "؟چی؟آخه چرا_"آرشامو

بیخیالی گفتم و گوشددی رو قطع کردم. از اتاقک کوچیکی که مخصددوص آرایش عروس   

 !بود بیرون زدم که پری و سارا و یگانه با دیدنم چشماشون شد اندازه ی نلعبکی

 :پری با ترس گفت

 "!بسم اهلل الرحمن الرحیمشجن کجا بوده؟"_
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انه  بلند زدم زیر گریه. یگبا این حرفش دیگه نتونسددتم خودم رو کنترل کنم و با صدددای 

 :ماکم زد پس کلش و با حرص گفت

 "!اونقدرام بد نشده حاال دیگه_"یگانهو

 :آرایشگره با صدای گریه ی من سراسیمه از اتاق اومد بیرون و گفت

 "چی شده عزیز؟"_

با حرص نگاهش کردم که سدددارا زود به خودش اومد و رو به اون زنیکه ی جلِف بنجل           

 :گفت

 "!یشفقط می شه ما چند دقیقه از اون اتاقی که اونجاس استفاده کنیم؟هی _"ساراو

شاره کرد که اون زنه سرش رو به    همزمان به اتاقکی که من از توش بیرون اومده بودم ا

سلفی با اون         صرار یگانه یه  شه تکون داد و ما چپیدیم توی اون اتاق. اول به ا شونه ی با ن

   قیافم

رو شددسددتم و ب ه ها هر کدوم از یه طر: افتادن به جون   گرفتیم و بعد سددریع آرایشددم

صددورتم و بعد از حدود یک سدداعت، باالخره کارشددون تموم شددد. اینبار با دیدن خودم    

  لبخند بزرگی روی

  

 :لبم نشست و ذوق زده جیغ کشیدم

 "!وای مرسی ب ه ها_"شهرزادو

 !خیلی خوب شده بودم. هم ساده و هم به قول مامان عروسونه
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لذت به خودم نگاه کردم که دوباره صدددای گوشددیم بلند شددد،سددریع جواب دادم که    با

 :صدای آرشام باعی شد لبخندم عمیق تر بشه

 "...قربونت برم،چرا نمیای؟من که دلم آب شد آخه_"آرشامو

 :با عشوه خندیدم و آروم گفتم

 "!دارم میام. توام حواست باشه دلت زیادی آب نشه الزمش داریم_"شهرزادو

 :نفسش رو ماکم فوت کرد بیرون و گفت

 "!ای خدا این دختره تا منو نکشه ول کن نیست،زود باش بیا دیگه_"آرشامو

باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم،با کمک ب ه ها که دنباله ی لباس عروس بلندم رو   

گرفته بودن از اتاقک و بعدم از در آرایشدددگاه بیرون زدم. قیافه ی آرایشدددگره دیدنی           

   دهش

بود،چشدددمددای گرد و دهن بدداز...وای کدده چقدددر لددذت بردم از دیدددن اون چهره ی   

 .متعجبشحیف که مامان پولش رو حساب کرده بود وگرنه هی ی بهش نمی دادم

سیدم،فیلم برداره    بیخیال زیر لبی گفتم و پله هارو خرامان خرامان باال رفتم تا به حیاط ر

 :هنوز هی ی نشده گفت

 "!دسته گل رو بدید به عروس خانم خوب آقا داماد"_

 :آرشام بی توجه به حر: فیلم برداره اومد نزدیکم و ماکم من رو کشید توی بغلش

 "چه خوشگل شدی خانوممشحیف نبود می رفتیم یه آرایشگاهِ دیگه؟_"آرشامو
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 :لبخندی زدم و آروم گفتم

 "!توام خیلی جیگر شدی_"شهرزادو

شید عقب...با لذت و عشق به همدیگه خیره بودیم    خندید و بعد چند دقیقه خودش رو ک

سمت فیلم بردار که با لبخند       شد هردومون برگردیم به  صدای چیک دوربینی باعی  که 

 :گفت

 "!دلم نیومد از این همه عشق توی نگاهتون عکس نگیرم"_

 ...هردومون لبخند زدیم و آرشام انگشتاش رو قالب کرد بین انگشتام

 :آروم گفتم خبیثانه نگاهش کردم و

 "!آخ اگه اآلن خونه بودیم،گاز گازیت می کردم_"شهرزادو

 .با صدای بلند به این حرفم خندید که باعی شد خودمم به خنده بیوفتم

شار آرومی داد و هردومون درحالی که لبخندمون از بین نمی رفت از        ستم ف شام به د آر

ستای قو     شیرین بود حس این د شگاه بیرون زدیم و چقدر  ی که قرار بود،تا ابد مال آرای

   .من باشن

مرسی خدا...مرسی... پایان عشق استخری من و آرشام با همه ی فراز و نشیب هایی که        

 !داشت،خوش تموم شد

 پایان

 : در حال تایپ در انجمن

 ۱۳۷۳نگار  |رمان آندر باس 

https://forum.1roman.ir/threads/17511/
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  hannaneh20 |رمان از فراموشی تا عشق

 Fatemeh.M | !رمان بقاو مرگ دوباره

 (1roman.irساخته شده است) یک رماناین کتاب در سایت  
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