
 مجنون گناهکار

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجنون گناهکار

 
2 

 

 

 

 

 

 

 



 مجنون گناهکار

 
3 

 

:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 "به نامِ خالقِ عشق" 

 

 گناهکار_مجنون#رمان 

 

 ییمعما_یاجتماع_عاشقانه#ژانر : 

 

 یمیرح_نبیز#:  سندهینو

 

 رمانکده. یِرمان ها نیبرتر یِ سندهیعاشقانه و نو یانجمنِ رمان ها کاربر

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 : یِرمان ها خالقِ

 :یمجاز

 سرنوشت_یباز#

 میستین_طونیش_ما#

  روزید_خوب_خاطرات#

 وار _مجنون_جدال#

 :پیحال تا در

 شوم _سرگذشت#

  یزخم_گرگ#

 :پیدست تا در

 مغرور _دلبر#

 خالفکار #

 

 از رمان :  یا خالصه

 

 :  یلیل

  روزگارا

 یریگیاگر سخت به من م تو

 ستیخبر باش که پژمردن من آسان ن با
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 روزمیاز د رتریدلگ گرچه

 خواندیمرا م زیغم انگ یچه فردا گر

 ستیکم ن هایباور دارم دلخوش کیل

 . کرد . . دیبا یزندگ و

 

بدون  ناگفته و یلیبه دال شیهفته مانده به عروس کی یلیاست. ل یلیمغرور و تودار به اسم ل یدختر یِزندگ داستان

و مورد خشم و  زنهیت بهم مکه از اعماق وجودش دوستش داش یکسب اجازه از خانوادش مراسم ازدواجش رو با پسر

خانوادش نداره و همچنان به سکوتش  یبرا یکننده ا عقان یلیو دل حیتوض چیه یلیاما ل رهیگیغضب خانوادش قرار م

خانواده و  ی. با آق شدن از سوکنندیم رونشیو از خونه ب کنندیکه اونو به حال خودش رهاش م ییتا جا دهیادامه م

مهربان و صبور و عاشق  یلی. روزگار از لشهیم نیجهنم یگرم و پر از آرامش خانه ، وارد برزخ یترک کردن صفا

با تک تک سلول هاش مرگ  نیدر آن زمان برزخ یلیو ل سازهیاعصاب و سنگ شده م یاحساس ، ب یب یدخترک

 یلبانش و اشک یبه روخنده  زیچ چیکه ه کندیبا آدم م یکه همچون برزخ کار یهمان مرگ کنهیاحساس رو تجربه م

و  هکنیرو به حال خود رها نم یلیسرنوشت ل ی. اما بازسازدیشده م یخنث یو از انسان سنگ اوردیچشمانش ن یبر رو

معروف و سرشناس رفت و آمد  یخواننده  یکه با خانواده  ییتا جا کنهیروزگار م یاز صفحه  یدیجد یاونو وارد باز

و اونو وارد حوادث و  زنهیداستان رقم م یلیل یرو برا یدیجد ی، زندگ کیاتفاق به ظاهر کوچ نیو ا کنهیم دایپ

را  تباه شده و به باد رفته اش یِاز صفر زندگ یلی... ل کنهیرو عوض م شیزندگ ریکه به کل مس کنهیم یدیاتفاقات جد

ند ، اش شد ینابود شدنِ خود و زندگ یِو بانکه باعث  یرا انتقام گرفتن از افراد دشیجد یِزندگ یو بنا کندیشروع م

 گذارد ... یم

 

 شکست را فنجان و خورد را قهوه

 شکست را لیوان و نوشید را چای

 شکست را من دل،  بودم عاشقش

 شکست را نمکدان و خورد نمک او
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 هست که آنچه الیقِ هست او،  حال

 پَست آدمهای با بودن الیقِ

 بدست سیگار و مِی از مست هم من

 !؟کجاست زیرسیگاریم

 !شکست آنرا لعنتی،  آمد یادم

 ..عکس قاب این شده خاکستر زِ پُر

 ؟هست یادت را عکسمان راستی

 ... شکست خواهد من دست به یکی این

 

 گناهکار_مجنون#

 کی_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 : یلیل

خوبه ادکلنش مشامم رو پر  یاسپورت زده بود و بو پیت شهیبود و حواسش بهم نبود. مثل هم ستادهیبه من ا پشت

 یبه سمتم برگشت و با لبخند مصنوع عیقدم هام سر یصدا دنیلرزون به سمتش رفتم ، با شن ییکرده بود. با قدم ها

 :دیپرس یلرزون یتعجب به سمتم اومد و با صدا با. ستادمیشد. ناخودآگاه اخمام رفت توهم و سرجام ا رهیبهم خ

 

  ؟یلیل یسالم ، خوب --
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 شدم و داد زدم :  یعصب

 نداره. یبه تو ربط -

 

مشت شده اش تونستم بفهمم. از  یاز صورت لبو شده و دستا نویشد ، ا یشد و کم کم عصب رهیو مبهوت بهم خ مات

 باال نره گفت: کردیم یکه سع ییفک چفت شده اش و با صدا نیب

 

 مثل آدم حرف بزن ، چه مرگته؟ --

 

 کوره در رفتم و داد زدم:  از

 به تو ربط نداره. نمیا -

 

 :دیعربده کش یتموم شد و عصب طاقتش

 گفتم؟ یچ یدی، فهم دمینشون م یکیزینداره ربطشو بهت ف یبه تو ربط یبگ گهیبار د هی --

 

که آروم شدم چشمام رو  یو وقت دمیکش قیچشمام رو بستم تا بتونم آرامشم رو حفظ کنم. چند بار نفس عم یعصب

 بود زمرمه کردم: یکه خارج از هر احساس ییباز کردم. با صدا

 

و توهم امروز  رسهیساعت به اتمام م نیجا و هم نیما ، امروز ، هم ی، نامزد اریشهر میشیمن و تو از هم جدا م -

رم به س یبعد از تو چ ستی، برام مهم ن مونهیعروس گهیهفته د کی ستیبرام مهم ن گهی... د یکنیرو فسخ م غهیص
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 ممکنه که بشکنند و میتصم نیو با ا رهیخانوادم م یآبرو ستی... برام مهم ن گنیم یاتفاق چ نیو مردم بعد از ا ادیم

 نیا او ب ی، توهم بهتره برام دردسر درست نکن کنمیرو گرفتم و هرگز عوضش نم ممیبشن ، من تصم ریمن پ یبه پا

 .یدیاز چشم خودت د یدید یوقت هر چ اون یو ازم جدا نش یلج کن ی، اگه بخوا یایمسئله کنار ب

 

بود اما برام  نیشده بود. هضم جمالتم براش سخت و سنگ رهیمتعجب و وحشت زده بهم خ یو صورت دهیپر یرنگ با

که  یکه حاضر بودم بخاطر احساس و عشق یاریبه شهر یبود شباهت ستادهیکه رو به روم ا ینداشت. مرد یتیاهم

 ...  شدیها م بهیتر از غر بهیامروز برام غر زبودم و ا گانهیمرد ب نیبهش داشتم جونمم براش بدم نداشت. من با ا

 

 گفت: دیلرزیکه بشدت م ییصدا با

 گهیلطفا د ادیها خوشم نم یشوخ نیاصال از ا ؟یگیم یکه دار هیچرت و پرت ها چ نیا ؟یلیل یگیم یدار یچ --

 ادامه نده.

 

 چشماش و گفتم: یشدم تو رهیخ یعصب

 نبود. یکدوم از حرفام شوخ چیام و ه یمن کامال جد یول -

 

رو درک کنه به سمتم حمله کرد و محکم کوبوندم به  تیمتوجه کارش باشه و موقع نکهیاخر و بدون ا میبه س زد

ستام رو مشت کردم و با د یگلوم خفه کنم. عصب یناله ام رو تو یدندون گرفتم تا بتونم صدا ریدرخت. لبم رو ز

 شدم. رهیاشک آلود بهش خ ییچشما

 

،  رمای... من شهر ؟یلعنت یگیم یچ یدار یفهمیم چیمزخرفاتت ، ه نیبا ا یکنیم وونمید ی، دار یلیتمومش کن ل -

 و یکنارش بمون استیدن ایتا دن ی، همون که عهد بست یباش کیباهام شر یتو مرگ و زندگ یهمون که قسم خورد
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جوابه اون همه عشق و  نهیاالن به پات موند ، ا اعاشقت شد و ت یسالگ ۱۸که از  ی، همون پسر ینکن یپشتش رو خال

 ... یحرف بزن لعنت ؟یلیجوابِ عشق پنج سالمون؟ اره ل نهیصداقت من؟ ا

 

د چشمام ر یوتاه از جلوک یلمیمثلِ ف اریشد و به هق هق افتادم. تمام خاطرات بودن با شهر ریاشکام سراز اریاخت یب

 تونمینکردم و جا نزدم ... اما حاال نم انتیعالقه مند شدم و تا به امروز به عشقش خ اریبه شهر یسالگ ۱۵شد. از 

صورتم رو با دستاش قاب کرد و با سر  یعقلم رو نه ... عصب ماکنم ا یبتونم قلبم رو راض دیباهاش بمونم چون شا

اشکام انگار که خون  دنیمتنفره و با دکردنم  هیکه از گر دونستمیخوب م یلیخ انگشت هاش اشکام رو پاک کرد.

 . رهیو به جنون م نهیب یم

 

که  ستیاون چشمات ن فِیاخه ح ؟یکنیم هیچشمات بشم چرا گر ینکن ، فدا هیدلم گر زی، بسه عز یلیبس کن ل --

 با اشکات خانومم ، پس کم دلِ عاشق منو بلرزون. شهیم کهیت کهینزن ، قلبم ت شمیآت زمیبسه عز ؟یکنیم شیبارون

 

 زدم: غیج یلرزون و دورگه ا یهولش دادم و ازش جدا شدم. با صدا یعصب

 

من و تو  نیب یزیچ گهیپارسا ، د ی، تموم شد آقا اریعشقم خانومم ، تموم شد آقا شهر زمیبه من نگو عز گهید -

 یوقت دستت بهم نرسه ، متوجه شد چیکه ه ییجا هی رمیم ای شمکیخودم رو م ی... اگه دست از سرم برندار ستین

 هی... من حرف اول و اخرم  یعوض فتهینگام بهت ب خوادیدلم نم ی، حت اریشهر زارمی، ازت ب ادینه؟ ... من ازت بدم م ای

 یکه تقاص قلب شکستم رو بد دوارمیپارسا ... حاال برو به جهنم ، ام ارِیشهر یجملست ... من ، ازت ، متنفرم اقا

اگه  رهیبم یلی. لزنمیم شیکه بهت داشتم رو آت یامروز تو رو ، احساسم رو ، قلبم رو و عشق نی... من هم اریشهر

 رو که بخواد به یاز امروز قلب زنمیم شیتو بلرزه. آت یتو ، آغوش تو و دستا یبخواد باز قلبش با نگاه تو ، حرف ها

 یهر اتفاق دوارمی. امگذرمیو ازت نم کنمیوقت حاللت نم چیبدون ه ی، ول یکردم به باالسر عشق تو بتپه. واگذارت

 ر ...روز انتقام ، خدانگه دا یبمونه برا مونیبعد داری. دفتهیاتفاق ب ودتمخ یدر انتظارمه ، برا یکه بخاطره توئه لعنت
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 گناهکار_مجنون#

 دو_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

گذشتم  اریشهر یاشک آلود و وحشت زده  یدهنم تا هق هقم رو خفه کنم. از مقابل چشما یرو گذاشتم جلو دستم

دستِ چپم بود  یکه تو مینامزد یبه حلقه  ی. دستم رو باال اوردم و نگاهستادمیدو قدم نرفته سرجام ا هویاما 

 یمیدوستِ صم اریشد. شهر یآور ادیتلخ  یا رهبرام مثل خاط یانداختم. بغض به گلوم چنگ انداخت و روزِ نامزد

 یسالگ ۱۵رفاقت باعث آشنا شدن خانواده ها شد. من از  نیباهم رفت و آمد داشتن و ا شهیبرادرم اردالن بود و هم

 اری. از اون طرف اردالن هم خواهرِ شهرادیهم از من خوشش م اریدل باختم و کم کم متوجه شدم که شهر اریبه شهر

نگرفتند. اسمِ خواهرِ  یو زودتر از ما نامزد کرد و بعد از چند هفته عقد کرد اما هنوز جشن عروس اشترو دوست د

دوبهم زن بود ... اشکام رو پاک کردم و نفس  یلینداشت و خ یاصال ذاتِ خوب اریبود و برخالف شهر دای، ش اریشهر

ا و ب یرابطه بش هیتلخِ که با احساس وارد  یلی. خشمیجدا م اریکه دارم از شهر شدی. اصال باورم نمدمیکش یقیعم

سکوتم رو بشکنم و  شدیبرام نزاشته. اما کاش م ییجز جدا یراه چیه اری. شهریایب رونیمنطق از اون رابطه ب

به سرم آورده و چطور قلبم رو تکه تکه  یچ اریبه همه بگم که شهر شدیبزنم. کاش م ادیام رو فر نهیس یتو یدردها

جشن  نکهیاما دم نزدن. بخاطره ا دنی، من مجبورم به سکوت کردن ، من محکومم به درد کش هشیمکرده. اما ن

درون  یدهن باز نکنم و تا آخر عمرم رازها و دردها دینشه با ختهیر ینشه و خونِ کس لیاردالن به عزا تبد یعروس

 اریبه سمت شهر یآوردم و عصب رونیزده ام ب خی یانگشتا انیخودم دفن کنم ... انگشتر رو از م یقلبم رو تو

 گفتم: یپاش و عصب یبرگشتم. انگشتر رو پرت کردم جلو

 

م باها ینسبت بهیبهت ندارم و جز غر یتعهد چیداشته باشم. از امروز ه ادگاریاز تو به  یزیچ چیه خوامینم گهید -

هم  غهی. باطل کردن صارنیبرات بکه  کنمیم یکه خانوادت برام آورد رو بسته بند ییزایکادوهات و چ یِ. تمامیندار

باشه که جز حسِ  یعکسام دستِ مرد خوادیدلم نم اصالپاک کن چون  یهم ازم دار یبا خودت ، در ضمن هر عکس

 ندارم ... خداحافظ جناب پارسا ... بهش یا گهیتنفر ، حسِ د
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شدم و به سمت  نیسوار ماش عیزدم. سر رونیبمونم قدم تند کردم و از پارک ب اریاز شهر یمنتظرِ جواب نکهیا بدون

اشکام رو پس  ی. عصبدیچیفضا پ یهق هقِ دلخراشم تو یشکست و صدا نمیبغض سنگ نیماش یخونه روندم. تو

شوکِ ممکن بهم  نینبود ، بزرگ تر یساده ا اق. اتفانی. حق هم داشتن که بند نومدندیها بند نم یاما لعنت زدمیم

بازنده ساخت ...  هیکرد و ازم  ی، غرورم رو له کرد ، قلبم رو شکست ، روحم رو زخم اریوارد شده بود ... عشقِ شهر

زجه بزنم و خودم رو سبک کنم ... با شروع آهنگ اشکام شدت  نیآهنگ غمگ هیضبط رو روشن کردم تا بتونم با 

 به سمتِ خونه روندم ... یخراب الِو با ح افتی

 

 نه  ایکنم  باور

 مونبه عشق یپا زد پشته

 نمونینمونده ب یزیچ گهید

 باهاش هنوز ومدمینه کنار ن ایکنم  باور

 روز هی یریم دونستمیم نکهیا با

 

 چرا با اون  یول

 نمونیکه ب یگفتیکه م تو

 شده تموم  یهمه چ گهید

 من بمون با

  یگردیآخر بهش برم دونستمیم آره

 نسبت به اون یسرد یگفتیم دروغ
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 شدم آلوده  یدید

 هودهیب یرابطه  نیا به

 اون بوده  شهیفکرت پ آره

 ینداشت دوسم

  کهیروزام مثه شبام تار گهید من

 ...یکه تنهام گذاشت یاز وقت شمینم آروم

 

 واسم  یبود نیبهتر

 خواستمیته دلم م از

 آخر عمر با تو باشم تا

 کردمینم فکرشم

 با من  یکن یکار یروز هی

 تو اوجه عاشق بودن تنهاشم که

 

 شدم آلوده  یدید

 هودهیب یرابطه  نیا به

 اون بوده  شهیفکرت پ آره

 ینداشت دوسم
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  کهیروزام مثه شبام تار گهید من

 یکه تنهام گذاشت یاز وقت شمینم آروم

 

 شدم آلوده  یدید

 هودهیب یرابطه  نیا به

 اون بوده  شهیفکرت پ آره

 ...ینداشت دوسم

 

از پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم.  یلرزون یپارک کردم. با قدم ها اطیرو داخل ح نیرو زدم و ماش موتیر یعصب

 واریسرخ شده بود و رنگم مثلِ گچِ د میخاکستر یبه خودم انداختم. چشما ینگاه یکنار جاکفش ی نهیآ یاز تو

 یدابا ص دفعهکیبه سمت طبقه باال رفتم و  عیهم فشار دادم و بغضم رو قورت دادم. سر یشده بود. لبام رو رو دیسف

که از بابام  ی. مادرِ اونا وقتمیدو قلوم بودند اما از مادر جدا بود یارسالن سرجام خشکم زد. ارسالن و اردالن برادرها

اردالن و ارسالن  دسالم بو ۱۲که  یزمان قایسال و دق نی. بعد از چندکنهیحامله بوده اما از بابام پنهون م رهیگیطالق م

 و گهیرو بهشون م زیمادرِ برادرام قبل از مرگش همه چ ایماجرا رو به بابام گفتند. گو یو همه کردند  دایبابام رو پ

رو بهش بگن ... بعد از مرگ مادرشون به خواست پدر و مادرم اومدن  قتیکنند و حق دایکه بابام رو پ خوادیازشون م

هام برادر یلیباردار بشه خ تونستینم گهیکردند. از اونجا که مادرم فقط من رو داشت و د یما و با ما زندگ یبه خونه 

شد. ارسالن  قیرف اریرو با شهر نیبود و از ا یقیکارِ موس ی. اردالن تودیرسیرو دوست داشت و مثل من بهشون م

 که مدرکشو گرفته و مطب زده. شهیسال م کیقبول شد و االن  یهم پزشک

 

 اهکارگن_مجنون#

 سه_پارت#

 یمیرح_نبیز#



 مجنون گناهکار

 
14 

 

 

 :یلیل

سالم شده بود.  ۲۰ شیبودم و چند روز پ یسال دوم پزشک یرو رفتم که ارسالن رفته بود. دانشجو یهمون راه منم

خونم رو  کردمیروم حساس بودند. اگه دست از پا خطا م یلیسال ازم بزرگ تر بودند و خ ۶سال و برادرام  ۳ اریشهر

 قِیبا رف شیسال پ کی. ارسالن کشتندیهم م دمآ یبودن که سرِ من حت یرتیو انقدر روم غ شهیتو ش کردنیم

و پرخاشگر بود و اهلِ  یعصب شهیازدواج کرد. برخالفِ اردالن که هم خوندیم یخودم که اونم مثلِ من پزشک یِمیصم

با ارسالن داشتم ... آروم برگشتم و  یبهتر ونهیمن م نیآروم و باوقار بود و سر هم یلیجنگ و دعوا بود ، ارسالن خ

به سمتم اومد.  عیسر یحال و روزم وحشت کرد و با قدم ها دنیشدم. با د رهیپله ها مونده بود خ نییکه پا سالنبه ار

 تکونم داد. یبازوهام رو گرفت و به نرم

 

 ه؟یچه حال و روز نیا شده؟یچ ؟یلیل --

 

 یسکوت کردم و حرف نیهم یبرا شکستیبغضم م زدمیکلمه حرف م هینکنم. اگه  هیرو به دندون گرفتم تا گر لبم

 رو پنهون کنه گفت: تشیعصبان کردیم یکه سع یینزدم. ارسالن کالفه شد و با صدا

 

 گفته؟ یزیزده؟ چ یحرف یافتاده؟ کس یاتفاق ؟یحال و روز افتاد نیکه به ا شدهیچ گمیم ، یلیبا تو بودم ل --

 

 : دینه تکون دادم ... کالفه نال یرو به معنا سرم

 

ت کرده؟ نکنه دس یزده؟ کار یحرف ؟یلیبحثت شده؟ آره ل اری، نکنه با شهر نمیصبر کن بب شده؟یپس بگو چ --

اشکِ خواهرِ ارسالن رو در  ینشده کس دهیی. از مادر زاارمیکرده بگو تا برم دخلشو ب یروت بلند کرده؟ اگه غلط

 .ارهیب
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 یآغوشش و از ته دل تو یبغضم شکست ... خودم رو پرت کردم تو یکه بهم داد از خوشحال ینتیحس ام بخاطرِ

 ینیقلبم سنگ یکه رو یاز درد یپشت و پناهم بود زجه زدم و ناله کردم تا بتونم کم شهیکه هم یآغوش برادر

خودم رو از  یزده به سمتم اومدند. عصب حشتو و ختندیر رونیام همه از اتاق ب هیگر یرو کم کنم ... با صدا کردیم

 زدم : غیج یدو رگه ا یو با صدا دمیکش رونیآغوش ارسالن ب

 

رو فسخ کنه.  غهیرو بهش پس دادم. اونم قراره امروز ص مینامزد ی. من امروز حلقه میاز هم جدا شد اریمن و شهر -

 دی، بهتره هر چه زودتر مراسم رو کنسل کن کنمیرو گرفتم و هرگز عوضش نم ممی. من تصمستیما ن نیب یزیچ گهید

... 

 

آروم شدم. با استرس سرم رو بلند  یتو قلبم کم یحکم فرما بود. حس کردم با گفتن حرفا یچند لحظه سکوتِ بد تا

. ارسالن و زهرا همسرش سرجاشون خشک شده بودند و با دهن باز نگام نمیکردم تا عکس العمل هاشون رو بب

د و شده بو ری. مامان اشکاش سرازکردیم گاهمبا تنفر ن دایسرخ شده بود و همسرش ش تی. اردالن از عصبانکردندیم

زده  رونیب شیشونیگردن و پ یمزه بود. بابا رگ ها یب یشوخ هیکه بگم حرفام همش  کردیبا چشم ازم خواهش م

که به خودش اومد و به سمتم  یکس نیتا بتونه آرامشش رو حفظ کنه. اول دیکشیم قیممتد و عم یبود و نفس ها

 زد : ادیفر یاومد اردالن بود. عصب

 

 نیآره؟ ا ؟یکن تشیاذ ادیداره؟ خوشت م یقلب یبابا ناراحت یدونیمگه نم ؟یلیل یگیکه م هیها چ یور یدر نیا --

. عادت ستیکه شده راهش طالق ن یهر چ ایاون تند رفته  ایلوس. اگه دعواتون شده  یدختره  هیها چ یمسخره باز

 هوونیخسته شده. د دنتیهات و ناز کش یلوس باز تِهم از دس اریکه شهر یکرد یهمه نازتو بکشن؟ حتما کار یکرد

 ادیب بدبخت اریکه باز اون شهر یکنیم ینطوریزنده به گورش کرد. نکنه ا دیبا ارهیکه اسمِ طالق رو ب یتو؟ زن یشد

 منتت رو بکشه؟ آره؟

 



 مجنون گناهکار

 
16 

 

 کوره در رفتم و داد زدم : از

 

 ای یدی، فهم یمنه و تو حق دخالت ندار یمن ، زندگ ی، زندگ یگیم یدار یدهنتو ببند اردالن ، مراقب باش که چ -

 نه؟

 

. میهم گارد گرفته بود یو رو به رو میزدینفس نفس م تیچشماش. هردو از عصبان یپروا زل زدم تو یو ب یعصب

 نییصورتم رو نوازش کنه ارسالن از پشت دستش رو گرفت و پا یلیبا س نکهیدستش رو بلند کرد اما قبل از ا یعصب

 : دیآخر و سرم عربده کش میآورد. اردالن زد به س

 

که دلت خواست با ما  یکه تو هر غلط میزاریکه ما دست رو دست م ؟یبا خودت فکر کرد یاحمق تو چ یدختره  --

ه ما مگ ش؟یشبه به باد بد هی یبخوا یعوض یروزه بدست آورده که تو دختره  هیمگه بابا آبروش رو  ؟یو آبرومون کن

 یو بگ زیهمه چ رهیز یبزن یمونده به عروس تههف کیتو شده که  یمگه پسره مردم مسخره  م؟یتو شد یمسخره 

 تو؟  یاحمقانه  میتصم نیبا ا ادیسرِ خودش و خانوادش م ییکه چه بال یرو نکرد اریفکرِ شهر یچیما ه خوام؟ینم

 

 داد زدم : یعصب

 کنمیرو عوض نم ممینداره. من تصم یمن اثر یتموم کن چون رو فتمیاراج نینداره اردالن خان. ا یربط چیبه تو ه -

 ی. ولیدیجر م قهی یو به خاطر اون دار یزنیم نهیسنگِ زنتو به س یخواهرت نسوخته. دار یزندگ ی، توهم دلت برا

 مهربان از مادر نشو. ی هیپس لطفا دا رهمسئله اصال به تو ربط ندا نیبگم که ا دیاطالعت با محض

 

 بزنه بابا داد زد : یاردالن بتونه حرف نکهیاز ا قبل
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 ... نیهردوتون خفه ش --

 

 رفتار کنه اما االن ... نطوریبه گلوم چنگ انداخت و سکوت کردم. سابقه نداشت بابا احسان باهام ا بغض

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 : یلیل

 نیی. از ترس و خجالت سرم رو پاستادیبه سمتم اومد و رو به روم ا یبه بابا نگاه کردم. عصب یبغض و دلخور با

بم و  یصدا دنیبا شن. دیکوبیم نمیخودش رو به قفسه س یقرار یانداختم. ضربان قلبم باال رفته بود و قلبم با ب

 بابا سرم رو بلند کردم. یگرفته 

 

 داشت؟ قتیحق یکه زد ییحرف ها --

 

طرفِ صورتم سوخت  هی. دیحس کردم برق از سرم پر هیاز ثان یدر کسر کدفعهیآره تکون دادم که  یرو به معن سرم

بود  یا یلیس نیزد. اول یلیکه بابا بهم س شدیگونه ام گذاشتم. باورم نم یدستم رو رو یشد. با ناباور ریو اشکام سراز

، قلبم رو  وردیصورتم رو به درد ن شیلی... س یلیس نیداشت ا ردکه از بابام خوردم. چقدر تلخ بود برام ... چقدر د

 رو به بابا داد زد : یشکست ... ارسالن عصب
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تو رو خدا ،  دیبس کن شه؟یدرست م یزیبا زدنش چ ؟یچطور دلت اومد دست روش بلند کن ش؟یزنیبابا چرا م --

رو بهم بزنه. با بهم  یعروس خوادیخودش داره که م یبرا یمحکم و قانع کننده ا لی. حتما دلهیدختره عاقل یلیل

راه رو از چاه نشونش  می. ما فقط مسئولشهیازمون کم م یزینه چ شهیبه ما اضافه م یزینه چ یعروس نیخوردن ا

 اتفاقات به عهده خودشه ... هیو بق یینها یِریگ می، تصم میبد

 

 داد زد : یعصب بابا

که دلش  یبدون اجازه از خانوادش هر کار یلیبرام مهمه که ل نیرو بهم بزنه. ا یعروس خوادیکه م ستیبرام مهم ن --

 دختر که خودت یصاحاب یبزرگ تر داره ، مگه تو ب هیما رو آدم فرض نکرده ، انگار نه انگار که  یلیخواسته کرده. ل

قبل از  دیتو نبا ؟یکه دلت خواسته انجام داد یاز خود هر کار سرکه  ؟یمادر ندار ؟یمگه پدر ندار ؟یو دوخت یدیبر

دختره  یکردیبا ما مشورت م دینبا ؟یاز ما نظر بخوا دینبا ؟یرو به خانوادت بگ متیتصم یحرف بزن اریبا شهر نکهیا

. باورم یداخت. خودتو از چشمام انیکرد دیامروزت به کل منو از خودت ناام ارهنکی، تو با ا یلیسر؟ ... ل رهیخ ی

دختر ، تو  بخشمتیمن و مادرت بود. هرگز نم تیاز تو سر زده. رفتاره امروزت خارج از ترب یکار نیکه همچ شهینم

فاق من ات نیکه بعد از ا یکردیبه من و آبرومم فکر م دی. تو بایگرفت میو خودخواهانه تصم یفقط به خودت فکر کرد

 بد یلی. خارمیرو بهم ب هیقض نیو مردم بگم و چطور سر و ته ا لیفام به یبگم ، چ اریبه خانواده شهر یچ خوامیم

 ... یلیپدرتو ل یشکست

 

 ستمتونیبشه. کاش م دیحد ازم ناراحت و ناام نیبابا تا ا کردمیشکست و به هق هق افتادم. فکر نم نمیسنگ بغض

م ، من محکوم شهیاثبات کنم که حق با منه. اما نم تونستمیتلخشون نباشم. کاش م یکنم تا شاهد حرف ها دهن باز

بابا سرجام  یجمله  دنی. عقب گرد کردم و خواستم به طبقه باال برم اما با شندنیبه سکوت کردن و درد کش

 شدم ... خکوبیم

 

ز . تو ایلیل یمن ندار یدر خانواده  یو ارزش گاهیجا گهیندارم. تو د یلیبه اسم ل یلحظه به بعد من دختر نیاز ا --

و  یو من مخالفت کردم به حرفام گوش نکرد تیاومد خواستگار اریکه شهر ی... وقت یمن و مادرت مُرد یامروز برا

 اریشهرباهات ابهام و حجت کردم و بهت گفتم اگه  روز. همون یخوایپسر رو م نیکفش که هم هیتو  یپاتو کرد
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که با من  ییاون همه قول و قرارها رهیز ی. اما امروز زدیو تو قبول کرد یتا جهنم هم همراهش بر دیانتخابته با

رو  یتاوانِ اشتباه ی، تازه خوشحالم هستم چون دار شهیم لیبه عزا تبد تیکه عروس ستمی. اصال ناراحت نیگذاشت

منم  ، ی، اون رو انتخاب کرد اریمن و شهر نیب تی... تو روزه خواستگار شهیم تیخوشبخت لِیدل یکه فکر کرد یدیم

، بعدظهر که برگشتم خونه  یندار یگاهیخونه جا نیا یتو گهی... تو د کنمیتو و آبروم ، آبرومو انتخاب م نیامروز ب

 سرتم نگاه نکن ... پشتِ یبرو و حت شهیهم یرو جمع کن و برا لتینباش ، وسا

منو  تیو رضا یکه مده نظرت بود ازدواج کن یبا هر مرد یکه با اون بتون کنمیم میلت نامه برات تنظوکا هیضمن  در

خونه باز بشه ، زودتر از جلو چشام  نیدوباره پات به ا ی. هرگز دوست ندارم به هر بهانه ایازدواج داشته باش یبرا

 گمشو ...

 

نه و از ک ستیشدم. احتمالش بود که قلبم هر لحظه ا رهیرو گذاشتم رو قلبم ، وحشت زده برگشتم و به بابا خ دستم

و . من ررونیکه بابا اون حرف ها رو به من زد. من رو از خونش پرت کرد ب شدیراحتم کنه. باورم نم یلعنت یزندگ نیا

رم رو بهم. س دیو در رو محکم کوب رونیاز خونه زد ب یکنم عصب بتونم دهن وا کنم و از بابا گله نکهیآق کرد. قبل از ا

و اعصابم رو متشنج  شدیبابا مدام تو گوشم اکو م یهام رو محکم فشار دادم. حرف ها قهیدستام گرفتم و شق نیب

 شدم. رهیاشک آلودم بهش خ یمامان سرم رو بلند کردم و با چشما یصدا دنی. با شنکردیم

 

که بابات برات  یبود جوابه اون همه احترام و عشق نی. ای، خوب جوابه پدر و مادرت رو داد یلیدستت درد نکنه ل -

هفته مونده  کیدختر؟ چرا  یبشکن نطوریبود جوابه زحماته مادرت؟ چطور دلت اومد من و پدرت رو ا نیقائل بود؟ ا

، چرا؟ ... آقت  یلیل یانقدر خودخواهدختر؟ چرا  یچرا خانوادت رو به عزا نشوند ؟یدلمون رو خون کرد تیبه عروس

 ...یلیدختر ، خ یرحم یب یلینبود جوابه من و پدرت ، خ نی، ا یلیل کنمیم
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رحمشون چقدر درد داشت و چقدر راحت خانوادم  یب یحرفا دنیرو به نرده گرفتم تا سقوط نکنم. شن دستم

 یقطع نابود شدنم کردیم یبه ارسالن بود. اگه اونم شونه خال دمیتنها ام گهیکردند. حاال د یشکستنم و پشتم رو خال

سرجام  شیخشن و عصب یصدا دنیبا شن هوی هرفتم و به سمتِ ارسالن قدم برداشتم ک نییبود. آروم از پله پا

 خشکم زد.

 

 احمقانه و مینبود که با تصم یمعن نیکردم به ا یبابا ازت طرفدار یسرجات بمون. اگه جلو یلیل ایسمتِ من ن --

 یلیرخ نده. از منم کمک نخواه ل یتا اتفاقِ بدتر رمیجنگ و دعوا رو بگ یجلو خواستمیشتاب زده ات موافقم ، فقط م

در  یدونستیکه محرم رازات م یموضوع رو با من نیا یحتبهت کنم. تو  تونمینم یکمک چیمن ه هیقض نیا یچون تو

مرتکب  رو یبد اشتباه یلیبهت کنم ، تو خ یکمک تونمی، نم یلیکمکت کنم؟ نه ل ی، حاال انتظار دار ینزاشت ونیم

به  یکه چ فهممیتازه م زارمیم اریشهر یکه خودم رو جا ی. وقترممکنهیغ یواقعا سخت و حت دنتی. بخشیشد

 ی. من فکر کردم عاشق تر از تو وجود نداره اما امروز همه یگرفت یچطور غرور مردونه اش رو به باز و یسرش آورد

حسِ  هیجز  یحس اریحسِ تو به شهر نمیب یم کنمی. حاال که فکر میمن رو نسبت به خودت عوض کرد یباورها

در مقابل خشم و  تونمیمن نم یول گمیم نوی، متاسفم که ا یلیآماده کن ل یهر اتفاق یزودگذر نبوده. خودت رو برا

 اریاز شهر ییجدا یبرا یقانع کننده ا لیدل کی یکنم. چون تو حت یو ازت طرفدار ستمیبا مشیغضب بابا و تصم

 .رمیفاجعه رو بگ یپشتت باشم و جلو تونستمیم یاما اگه داشت یندار

 

جوِ خفه کننده فاصله گرفتم و از پله ها باال  از اون عینگاهم رو ازش گرفتم و عقب گرد کردم. سر یبغض و دلخور با

 شدم. خکوبیارسالن سرجام م یجمله  دنیبا شن هویرفتم که 

 

مونم  یقانع کننده باشه همه جوره پشتت م لتیاگه دل ؟یجدا بش اریاز شهر یخوای، بهم بگو چرا م یلیصبر کن ل --

 . لطفا سکوت نکن و اجازه بده کمکت کنم.کنمیم تیو ازت حما
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 م؟کردیو خودم رو خالص م گفتمیرو م قتیحق گفتم؟یم ی. چختیارسالن تمام فکر و ذهنم بهم ر یحرفا دنیشن با

برزخ رهام کردند و بهم پشت کردند؟ ... نه من  یتو یکه به راحت ییآدم ها یبرا کردمیم یاز خودگذشتگ ای

 انمزیرحم باشم. من بخاطر منافعم از عز یبمثل اونا سنگدل و  تونستمیمثل اونا نامرد باشم. من نم تونستمینم

 گفتم: یلرزون ی... با صدا گذشتمینم

 

 یعالقه ا گهیازش خسته شدم و د دونمیندارم ... فقط م اریاز شهر ییجدا یبرا یقانع کننده ا لِیدل چینه ، من ه -

حس زودگذر  هیجز  اریمراسم ازدواج رو بهم بزنم ... حق با توئه ، احساسِ من به شهر خوامیم نمیهم یبهش ندارم برا

 ارینابود شدن خودم و شهر یجلو خوامیمنفعته ، منم م یریبگ کهفاجعه رو از هرجا  یخب جلو ینبود. ول گهید زهیچ

بهت  یحس چیکه ه یِبا دختربهتر از ازدواج کردن  یکه عاشقش یازدواج نکردن با دختر ه؟یچ یدونی. مرمیرو بگ

 نداره. 

 

از ارسالن بمونم از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم. در رو پشت سرم بستم و آروم پشت  یمنتظر واکنش نکهیا بدون

 دستام گرفتم... نینشستم و سرم رو ب نیزم یبه در ، رو

 . دمیپاش یاز هم فرو م داشتم

 درون له شده بودم. از

 از قلبم ... یوا قلبم؟

 ... زنهیکه هنوز م بهیعج

 .تپهیکه هنوز داره م وونستید یلیخ

 ... کشمیاتفاقات هنوز نفس م نیسگ جونم من که با وجود تمام ا یلیخ

 ؟یلیبه سرت اومد ل یچ
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 هفته مونده به عروس شدنت چرا قلبت به عزات نشست؟ کی

 شد خدا جونم؟ نطوریا چرا

 خت؟یبهم ر زیهمه چ هوی چرا

 تاره موئه؟ هی یبه اندازه  یو بدبخت یخوشبخت نیمرزه ب اچر

چشمام حلقه زد. آروم بلند  یاشک تو کردیم ییتخت خودنما یلباس عروسم که رو دنیرو بلند کردم و با د سرم

 شیچند روز پ نیبهش نگاه کردم. هم نهیآ یلرزون به سمتِ تخت رفتم. لباس رو برداشتم و جلو ییشدم و با قدم ها

 یجانیاون شور و ه شدیاون عشق و عالقه؟ چ شدیم. چیلباس رو انتخاب کرد نیو ا میبه مزون رفت اریبود که با شهر

 داشتم؟ ... اریبه شهر دنیرس یکه برا

 عروس رو برداشتم و به سمتِ حموم رفتم ...  لباس

که  یبلند یو با موها دمیرو پوش کردم حالم بهتر شد. لباس عروس هیدوش گر رهیز یدوش گرفتم و کم نکهیاز ا بعد

 سرخ هیو به خودم نگاه کردم. چشمام از زوره گر ستادمیا نهییآ یرنگ بود جلو ییو خرما دیرسیکمرم م نییتا پا

دم. و فندک رو درآور گاریبسته س فمیک ی. از تونشستمتخت  یزدم و رو یزورک یبود. لبخند دهیشده بود و رنگم پر

 بود...  دهیکارم به کجاها رس

 ؟یلیل یدیکجا رس به

 ؟ یبکش گاریس یخوایم

 .یوقت دست از پا خطا نکرد چیکه ه ییتو اونم

وم تا آر کشندیم گاری، س کنندینم هیگر شنیداغون م یکه پسرا وقت دونستمی، فقط م دمیفهمیخودم رو نم حالِ

با  بسته درآوردم و یاز تو گاریدونه س هی کرده خی ییرو امتحان کنم ... با دستا وهیش نیا خواستمیبشن ، حاال منم م

سرفه کردم اما کم  یش گرفت و گلوم سوخت. چندباریفندک روشنش کردم. پک اول رو که زدم حس کردم معدم آت

 کم به دودش عادت کردم ...

 

 گناهکار_مجنون#
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 شش_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 اریشهر یها شدم و مشغول نگاه کردن به عکس ها لیکردم. بعدش وارد فا یپل ینیرو برداشتم و آهنگ غمگ لپتاپ

 شدم ... 

 

و ... زمان از دستم در  ی، بعدش چهارم ی، سوم یرو شروع کردم ، بعد از دوم یکه تموم شد ، دوم گارمیس نیاول

 ... دمیکش گاریچندتا س دمیشدم که نفهم الیرفت و انقدر غرق فکر و خ

 

و اتاق هم پر شده بود از  سوختیبرداشتم. معدم به شدت م دنیکش گاریشته بود که دست از سچقدر گذ دونمینم

 چیکه ه یو به چهره عروس ستادمیا نهیآ یتخت بلند شدم. رو به رو ی. لپتاپ رو بستم و آروم از روگاریدود س یبو

ه ک ییها غیت یبسته  ینگاهم زوم شد رو ودآگاهشدم. ناخ رهیسابق نداشت ، خ طونیخندون و ش یِلیبه ل یشباهت

 برق از سرم عبور کرد ... انیمثل جر یبود و فکر ییدستشو زیم یرو

 

احمقانه  میتصم نیا دی. شادمیکش رونیاز داخلش ب غیت دونهیرو برداشتم و  غیت یزده بسته  خیلرزون و  ییدستا با

 کیسرام یلرزون به سمتِ حموم رفتم و رو ییبا قدم ها .دیرس یراه به ذهنم نم نیبه جز ا یزیراه بود اما چ نیتر

. دمیمچ دستِ راستم کش یبار رو نیگرفتم و آروم و چند مزده و لرزون خیانگشتانِ  نیرو ب غیسرد نشستم. ت یها

 زهیو انگ دیام چیچون ه دمیکش یدستم م یرو یرگ ها یبه رو زیرو محکم تر و جنون آم یفلز ی غهیکم کم اون ت

 نداشتم ...  میادامه دادن زندگ یبرا یا

 



 مجنون گناهکار

 
24 

 

کمتر از چند  میهفته مونده به عروس شدنم نامزدم رو از دست داده بودم و زندگ کیاز خانواده ترد شده بودم ،  من

 در یرو محکم و پ غیزمزمه کردم و ت هیلب آهنگِ مورد عالقم رو با گر ریشده بود. ز دهیکش یو تباه یاهیروز به س

 ... دمیدستم کش یرورحمانه  یو ب یپ

 

 

 به من که ساده دل سپردم لعنت

 

 مردمیبه من اگه واسش م لعنت

 

 منو گرفت و بعد ولم کرد دست

 

 که عاشقم کرد ... یبه اون کس لعنت

 

 بوده یبگه که ماه من ک یکیبگه ،  یکی

 

 بوده یگناه من ک مسبب

 

 بود نیمن از نگاه تو هم سهم

 



 مجنون گناهکار

 
25 

 

 بود  نیقسمت بهتر نیتو بدتر عشق

 

 دل بارون منو عاشقم کرد تو

 

 و آسمون ولم کرد نیزم نیب

 

 شد نیشد که ا یبگه ، چجور یکی

 

 شد ... نیتو آسمون و من زم سهم

 

 به من که ساده دل سپردم لعنت

 

 مردمیبه من اگه واسش م لعنت

 

 منو گرفت و بعد ولم کرد دست

 

 که عاشقم کرد ... یبه اون کس لعنت

 ه عاشقم کرد ...ک یبه اون کس لعنت
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حموم و  یها کی. سرامفتهیروز ب نیدستم به ا شدیدستم جا خوردم. باورم نم دنیرو آروم باز کردم و با د چشمام

 دادم. حس هیتک واریو سرم رو به د نیزم یرو انداختم رو غیقرمز شده بود. ت ظمیاز خونِ غل دمیدست سف کیلباس 

که بدجور باهام تا کرده بود  یلعنت یایدن نیا یبه رو وچشمام ر شهیهم ینمونده تا از حال برم و برا یزیچ کردمیم

 یاهینمونده بود. چشمام س یبرام باق ییرویتوان و ن گهیو د شدیتر و سست تر م فیببندم. بدنم هر لحظه ضع

شده بود و مرگ  پیو بستم. گوشام کافتادم و چشمام ر نیزم ی. به پشت رودیچرخیدور سرم م زیو همه چ رفتیم

پلکام رو بزور باز کردم. ارسالن و  یو زار ونیعربده و ش یصدا دنی. با شنکردمیسلول هام حس م کرو با تک ت

 دونستندی. از ترس خودشون رو باخته بودند و نمزدندیسر خودشون م یهمسرش زهرا باال سرم نشسته بودند و تو

حموم زانو  یبود که جلو اریشهر ریتصو،  دمیو شن دمیکه د یزیچ نیهم افتاد و آخر یچکار کنند. کم کم پلکام رو

ارسالن و اردالن بود که ازم  ادِیعربده و داد و فر یشده بود و صدا رهیاشک آلود بهم خ یزده بود و با چشما

 هم افتاد ... یپلکام رو تیجون شد و در نها یبمونم اما انقدر از بدنم خون رفته بود که بدنم ب داریب خواستندیم

 

 گناهکار _مجنون#

 هفت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

م جهن یبهتر بشه. منتظر بودم که خودم رو تو دمیپلکام رو باز کردم و چندبار پشت سرهم پلک زدم تا د یال آروم

 شانسِ مردن هم ندارم ... یزنده موندم و حت دمیرخِ پرستار که در حال چک کردن سرمم بود فهم دنیاما با د نمیبب

 

ال و توجه به ح یشده بود. ب اهیس یشده بود و کم هیبه دستم انداختم. بخ یتخت نشستم و نگاه کوتاه یرو یعصب

تخت بلند  یاز رو یتنم بود. عصب ی. هنوز هم همون لباس عروسِ نحس تودمیکش رونیروزم سرم رو از دستم ب

تخت بود پام کردم ... کالفه پرستار رو هول دادم و از  نییپرستار کفشام رو که پا دادِ یشدم و بدون توجه به داد و ب
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ز . اکردمیبهش برخورد م دمیکش یرخ به رخ شدم و اگه به موقع خودم رو کنار نم اریبا شهر هویکه  رونیاتاق زدم ب

 هریخ اریبود به شهر شده تیم هیشک شب یکه ب یتوهم و با صورت دمیاخمام رو کش دیچیدستم پ یکه تو یدرد

 زمزمه کرد: یگرفته و آروم یدستاش رو مشت کرد و با صدا یشدم. عصب

 

 برو سر تخت دراز بکش تا پرستار دوباره سرمت رو وصل کنه. --

 

 گفتم: ومدیم رونیکه از ته حنجره ام ب ییصدا با

 

 ؟یکنیم یچه غلط نجایمن دخالت نکن. اصال تو ا یزندگ یتو -

 

و  دزینفس نفس م تیدستش گرفت و محکم فشارش داد. از زورِ خشم و عصبان نیبه سمتم اومد و فکم رو ب یعصب

 آروم باشه گفت: کردیم یکه سع ییصورتش مثل لبو سرخ شده بود. با صدا

 

 رترید قهیاگه چند دق یدِ اخه لعنت ؟یلیهان؟ معلومه چه مرگته ل ؟یکرد یخودکش یچ یاحمق برا یدختره  --

 .یلیکه زبون اللم ... آه از دستِ تو ل مارستانیب رسوندمتیم

 

 داد زدم: یعصب

 

شد که زنده  فیاز شرِ همتون ، واقعا ح شدمیو راحت م مردمیهان؟ اره م مردم؟یم ؟یچ میرسوندیم رتریاگه د -

 اون یمردن هم ندارم. حت اقتِیمن ل ه؟یچ یدونیتموم شه اما نشد ، م یکوفت یزندگ نیتالش کردم ا یلیموندم. خ

نداره ، حاال که  بیخودش. اما ع شِینکرد و منو نبرد پ مکه راحت ادی، انقدر ز زارهیو ازم ب خوادیهم منو نم یباالسر
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ه ب نیخودشون. از ا نِیع یکی شمیم قایو دق شمیچپ بلند م یو آدماش با من افتادن سرِ لج ، منم از دنده  ایدن نیا

من رو  رماز خانوادم طرد شدم ، پدر و ماد زیهمه چ یو ب یعوض ی. من بخاطرِ تواریخودش اقا شهر مثلِ یبعد با هر ک

، منو شکستند اونم تنها و تنها  کردند نیکردن ، بهم توه رونیصفت آق کردن ، من رو از خونشون ب یب یبخاطرِ تو

 خبر نداره.  شیاز ذاتِ واقع چکسیکه ه اکاریپست و ر وونیح هیبخاطرِ 

 

 :دیکش ادیفر یو با جنون خاص یعصب

 

ز ا یرفتار زشت و زننده ا نیبزن قلبم رو نامروت ، من چکار کردم که مستحق چن شی، کم ات یدِ بس کن لعنت --

و  به بخت زنهیگفتم که خانوم دور برداشته و داره پشت پا م یکردم که خودم خبر ندارم؟ چ یهمسرم باشم؟ چه غلط

چرا  ؟یریم یبه قاض یطرفه دار هیدفاع کنم. چرا  خودم، حرف بزن تا منم بتونم از  یلیردومون؟ حرف بزن لاقبال ه

که بخاطرش  ی، همون پسر یلیل ارمیمن شهر ؟یکرد رییدر عرض چند روز چرا انقدر تغ ؟یلیل یرحم شد یانقدر ب

 . جونش یسنگِ صبورِ غم هاش ، نه بال یبش ی، همون که قسم خورد یپدرت موند یجلو

 

 زمزمه کردم: آروم

 

 اول تو رو یکه تو داخلِ قلبم به راه انداخت یشیآت یعذابت بدم. تو خوامیو چرا م لیبه چه دل گمیبهت نم یحت -

قم ا تو رکه نامزدت بود و قرار بود سرنوشتش رو ب یعاشق یِلیهمون ل گهیکه رو به روته د ی. از االن دخترسوزونمیم

 . قرارهتیجونت. قراره آوار بشه سر خودت و زندگ یبشه بال ارهکه رو به روته قر یلحظه دختر نی. از استیبزنه ، ن

و خودم رو گم و گور  رمی. من مفتهینگاهم بهت ب خوادیدلم نم گهیو خاکسترت کنه. د تیزندگ یبندازه تو شیآت

نابود  یمونده باشه دست از تالش برا میروز به زندگ کیاگه  یحت زمیریاما شک نکن که زهرم رو بهت م کنمیم

 . خدانگه دار جنابِ پارسا ...کشمیتو نم ردنک
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 ستادمیبابام ا یگرفتم و به سمتِ خانوادم رفتم. رو به رو اریو وحشت زده و متعجبِ شهر سیخ یرو از چشما نگاهم

 و آروم زمزمه کردم:

 

پارساست. اما امروز هردوتون رو از  ارِ یعشق اولم پدرمه و عشق دومم جناب شهر گفتمیم میزندگ یتو شهیهم -

مرد  نیآبروش کرد و دوم یمن رو قربون میمرد زندگ نیمرد. اول دیکنم. از امروز هردوتون برام خواه رونیقلبم ب

و پشتِ سرمم نگاه  رمیبابا. م رمیم شهیهم یبرا تاز خونه ا یهوسش کرد. همون طور که خواست یمن رو فدا میزندگ

هرگز دنبالم نگرد  یشد مونیو رفتارت پش مینکرده از تصم یخدا یکه اگه روز گمی. اما امروز دارم بهت مکنمینم

 . خداحافظ ...دینش مونیپش دیکه گرفت یمیوقت از تصم چیه دوارمیبخشمتون. ام یچون من هرگز نم

 

رو  نشیماش چیمامان نباشم. قدم هام رو تند کردم و به سمتِ زهرا رفتم. سوئ یتاب یو ب هیبرگشتم تا شاهدِ گر عیسر

 عیر. سدمیساعت به خونه رس میبه سمت خونه روندم و بعد از ن یزدم. با حالِ خراب رونیب مارستانیازش گرفتم و از ب

 عی. سردمیرو پوش رونمیب یوارد خونه شدم و به سمتِ طبقه باال رفتم. لباس عروس رو از تنم دراوردم و لباس ها

 تخت دراوردم و درش رو باز کردم ... ریاز ز یچمدون کوچک

 

 گناهکار_مجنون#

 هشت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

. از داخلِ کمد ، ختمیچمدون ر ی، کارت پول و طالهام برداشتم و تو یدست لباس به همراه شناستامه ، کارت مل چند

مورد  لیوسا هیپارسال به نامم زده بود رو برداشتم و اونم داخل چمدون گذاشتم. بق میکه پدربزرگِ پدر ییالیسند و
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از هممون  ی دسته جمعبه عکس شدیکه مربوط م یعکس قاب زیم یچمدون گذاشتم. از رو یجمع کردم و تو ازممین

 ...  به اتاقم انداختم یبار نگاه نیاخر یبرا نهیگذاشتم. با بغض و ک فمیک یرو برداشتم و تو

 

 رونیو چمدونم رو برداشتم و به سرعت از اتاق ب فینشم. ک مونیپشکه امروز گرفتم  یمیوقت از تصم چیه دوارمیام

و  از خشم یتا کم دمینفس سرکش کیو  ختمیر یآب وانیرفتم و به سمتِ آشپزخونه رفتم. ل نییزدم. از پله ها پا

 یمم روچش هویگذاشتم که  زیم یرو رو وانی. لارمیب ستم رو بدقلبم به پا شده بود کم بشه و آرامش یکه تو یشیآت

 زوم شد ...  یبرگه ا

 

 نی. با وجود ااعالم کرده بود یبود که بابا موافقتِ خودش رو با ازدواج کردن من با هر مرد یوکالت نامه ا همون

ذاشتم. گ فمیک یزدم و برگه رو برداشتم و تو یعقد کردنم نبود. لبخند تلخ یبه وجودش برا یازین گهیوکالت نامه د

 رونیرو برداشتم و از خونه ب نمیماش چِیسوئ یدیجاکل یو چمدونم رو برداشتم و به سمت راهرو رفتم. از رو فیک

مال و اموالش رو به نامِ بابا که تنها فرزندش  یبود. قبل از مرگش تمام دهیپارسال پدربزرگم برام خر نمیماش نیزدم. ا

زد ... سوار  اممبه ن الیو هیو  دیپژو خر هینوه هاش دوست داشت برام  ی هیاز بق شتریزد و از اونجا که من رو ب بود

 یخارج شدم تا قبل از برگشتن خانوادم خونه رو ترک کرده باشم. دلم نم اطیشدم و به سرعت از درِ ح نیماش

از اون خونه و  شهیهم یکه دارم برا شهیخواست با مامان رو به رو بشم و شاهده شکستنش باشم. هنوزم باورم نم

لرزون برداشتم و  یرو با دستا می... گوش دمیدیکابوس تلخ م هی زبا یبا چشما . انگار که داشتمشمیآدماش جدا م

 . بعد از چندمیشد یمیصم یها قیو کم کم رف میشنا شدآ گهیآموزشگاه زبان باهمد یآروشا رو گرفتم. تو یشماره 

 تا بوق جواب داد ...

 

 ؟یخوب ؟یلیالو؟ سالم ل --

 

 گفتم: یلرزون یصدا با
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 آروشا ... ستمیسالم ، خوب ن -

 

 شکست و به هق هق افتادم: بغضم

 

 .ستیآروشا ، حالم اصال خوب ن نمتیبب دیبا -

 

 گفت: یلرزون و گرفته ا یصدا با

 

 خونتون؟ امیکجا؟ ب امینکن ، فقط بگو ب هیاشه باشه گلم ، مرگِ آروشا گرب --

 

 و گفتم: دمیخند یعصب

 

 .یشگیشاپِ هم یکاف ایکردند آروشا ، ب رونیخونه ؟ هه ، من رو از خونه ب -

 

 گفت: یمتعجب یصدا با

 

 ، فقط مراقب خودت باش. فتمیباشه االن راه م --

 

 باشه فعال ... -
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 ... زمیفعال عز --

 

کافه پارک کردم. با  یو جلو دمیرس قهیدق ستیرو دور زدم و به سمتِ پاتوقم با آروشا رفتم. بعد از ب دونیم عیسر

توجه به  ینشستم و منتظرِ آروشا موندم. ب یاز صندل یکی یشدم و وارد کافه شدم. رو ادهیپ نیاز ماش یحالِ زار

 ییآروشا سرم رو بلند کردم ... با چشما یِصدا دنی. با شنختمیصدا اشک ر یکافه نشسته بودند ب یکه تو یمردم

کنارم نشست و به  عیشدم. سر رهی، خ کردیکه وحشت زده و نگران نگام م ییاشک آلود و سرخ شده به آروشا

 :دمینال یفیضع یهق هقم بلند نشه ... با صدا یدهنم رو گرفتم که صدا ی. با دست جلودیآغوشم کش

 

 آروشا -

 

 یچه اتفاق ه؟یا افهیو ق ختیچه ر نیدختر؟ ا یشد ینطوری، مردم از استرس ، چرا ا یلیجانم؟ حرف بزن ل --

 افتاده؟

 

و بهم زدن  اریجدا شدنم از شهر لِ یکردم. اما به آروشا هم دل فیرو براش تعر زیهمه چ یگرفته و لرزون یصدا با

 فیرو براش تعر زیهمه چ نکهی... بعد از ا شدیمتعجب م شتریه بحرفام هر لحظ دنیرو نگفتم ... آروشا با شن مینامزد

 داد زد: یو ناراحت تیکردم با عصبان

 

داره  یچه ربط هی. به بقیرو دار ارشیخودته ، اخت ی، زندگ یرو بهم بزن تیتو دلت خواسته نامزد ؟یلیل یچ یعنی --

 یکه من مثلش تو یِلیزن ذل هی شرفیاما اون اردالنِ ب گمیم نویکه ا خوامیمهربان تر از مادر شدن؟ معذرت م هیکه دا

به زن  شناسنیشده. حاال اردالن رو که همه م یبه تو عصب عجوزش. پاچه خواره بدبخت بخاطرِ اون زنه دمیند ایدن

م چرا؟ باور گهیپناهت بود ، اون دهواتو داشت؟ اون که مثلِ کوه پشت و  شهیچرا؟ اون که هم گهی، ارسالن د یلیذل
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گذشته ، واقعا اقا  نایشناخت. از ا تیعصبان یآدما رو تو دیکه ارسالن به حالِ خودت رهات کرده. الحق که با شهینم

تو  اشیو دن نی، بابات که همه د یلیل شهیکنه؟ باورم نم رونیاحسان چطور دلش اومد تک دخترش رو از خونه ب

 همشون باهات لج کردند؟ هوی، اخه چرا  یبود

 

 گفتم: یلرزون یصدا با

 

 ضدِ ضربه شدم. گهیچند روز برام رخ داده که د نیا یو تلخ تو بیعج ی، انقدر اتفاق ها دونمیخودمم نم -

 

 ؟یلیل یچکار کن یخوایحاال م --

 

 گفتم: کالفه

 

 ؟یبنگاه کار کنه سراغ دار یکه تو ی. آروشا تو شخصگردمیبه اون خونه برنم گهید ی، ول دونمینم -

 

 گفت: متعجب

 

 ؟یخوایم یچ یکنم ، حاال برا دایداداشم برات پ قیاز طر تونمیم ینه ول --

 

 باشم.. یآپارتمان بخرم ، دوست ندارم سربار کس هیرو بفروشم و با پولش  المیو خوامیم -
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 گناهکار_مجنون#

 نه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 گفت: یعصب آروشا

 

نها تو تک و ت زارمیرو بفروشه تا خونه بخره؟ مگه من م الشیبره و قمیمگه من مردم که تنها رف ؟یلیل یچ یعنی --

تنها  ساختمون بفهمه که تو یپسر تو هیاگه  ؟یلیاپارتمان ل یکردن تو یزندگ هیمگه الک ؟یکن یاپارتمان زندگ یتو

تا بزارم  یرد بش دیجنازه من با یاز روتو مگه؟  یوونه ایچقدر مشکل ممکنه برات درست بشه؟ د یدونیم یو مجرد

 ه؟یمشکلت چ گهیخودش ، پس د یخونه  رهیخونه ما ، داداشمم که با بچش م یای. میکن یتنها زندگ یبر

 

 زمزمه کردم: آروم

 

 یده پس خانوا گهیاونجا مامانت نم امیاگه ب یفکرش رو کرد یول یقبول کنم ، تو به من لطف دار تونمینه آروشا نم -

، اصال دوست ندارم دربارم فکرِ بد کنه  شناسهیکجان که دخترشونو ول کردن به امون خدا؟ تازه مامانت منو م قتیرف

 .میفکر کنه من دختر فرار ای

 

. کنهیم فیو ازت تعر گهیاز وقار و حجابت م شهیتو سرِ من. هم زنهیتو رو م شهیمامانم هم وونه؟ید یگیم یچ --

 . کنهینم یمطمئنم در موردت فکرِ بد
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 . لطفا درکم کن گلم.شمیخونتون معذب م امینه آروشا من اگه ب -

 

 من نِیو سوار ماش میزد رونیاز کافه ب میدوتا قهوه خورد نکهیداد و سکوت کرد. بعد از ا رونینفسش رو ب یعصب

 آروشا حرکت کردم. یرو روشن کردم و به سمتِ خونه  نی. ماشمیشد

 

 ؟یلیل --

 

 بله؟ -

 

 نه من نه تو. گهید یما. اگه قبول نکن یخونه  ایب یکن دایکه خونه پ یحداقل تا وقت --

 

 افشیق دنیشدم. از د رهینشون بده ازم ناراحته خ خواستیم یآروشا که الک طونِیش یبرگشتم و به چهره  کالفه

گونم کاشت. لبخندم  یرو یه اشد و بوس زونیبه گردنم آو هویموافقت تکون دادم.  یزدم و سرم رو به معنا یلبخند

مهربون و غم خوار دارم ...  قیرف هی یروح حرانب نیا یدلم خدا رو شکر کردم که حداقل تو یتر شد و تو قیعم

داشته ن کیروز تراف هی. اگه تهران میدیآروشا رس یساعت به خونه  کیبعد از  باًیبود و تقر نیسنگ یلیخ کیتراف

شدم و همراهه آروشا وارد خونشون شدم. چقدر برام سخت بود  ادهیپ نیو کالفه از ماش یتعجب کرد. عصب دیباشه با

متنفر بودم اما جز آروشا  شهیبودن هم گرانیسر کنم. از سربار د یکس یخونه  یساعت رو تو کی یکه بخوام حت

 یبود و چندماه نیآرشمامان و خواهر بزرگ ترِ آروشا که اسمش  دنیرو نداشتم که بهش اعتماد کنم. با د چکسیه

 زدم و به سمتشون رفتم ... یلبخند گذشتیاز ازدواجش م
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کردم و با  یبود. با هردوشون سالم و روبوس یخانوم مهربون و مهمان نواز یلیبود و خ میمادرِ آروشا مر اسمِ

فل هم ق یبود و دستام رو از اضطراب تو نییکاناپه نشستم. سرم پا یخانوم به سمتِ سالن رفتم و رو میمر ییراهنما

 خانوم سرم رو بلند کردم ... میمر یصدا دنیکرده بودم. با شن

 

گلم ، خبرش رو  گمیم کیرو تبر تینامزد یجان حالت چطوره؟ اوضاع دانشگاه خوبه خانوم دکتر؟ ... راست یلیل --

 .ی، خوشبخت بش دمیاز آروشا شن

 

 زدم و گفتم: یزورک یلبخند

 

 .می، من و نامزدم از هم جدا شد ستیگفتن ن کیالزم به تبر گهید -

 

و با  دیخانوم از سرِ جاش بلند شد و به سمتم اومد. آروم به آغوشم کش میحاکم بود. مر یچند لحظه سکوتِ بد تا

 گفت: یناراحت و لرزون یصدا

 

بوده که بهم خورده. تو دختره  یحتجان ، حتما مصل یلیناراحتت کنم. غصه نخور ل خواستمیمتاسفم دخترم ، نم --

 .شهیبهتر از اون قسمتت م یکی، مطمئنم  یتموم زیهمه چ

 

مادر بود و  هی. اونم دهیمامانم رو م یکه بو کردمیحس م یچرا ول دونمیخانوم رو بغل کردم. نم میاراده منم مر یب

کردم ، حس کردم  هیخانوم گر میآغوش مر یتو یکم نکهی. بعد از اکشمیم یکه من چ کردیخوب درک م یلیخ

خشکم زد و  نیحرفِ آرش دنیبا شن هویبرام آورد و بزور بخوردم داد ...  یشربت وانیسبک شدم ... آروشا ل

 جوابش رو بدم. یچ دونستمینم
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 کنند؟یم یجان ، خانوادتم تهران زندگ یلیل --

 

 گفتم: لیلچرا و به چه د دونمینگفتم. بعد از چند لحظه نم یزیکردم و چ سکوت

 

 خانوادم مردن ... همشون ... -

 

 متعجب و شرمنده گفت: نیآرش

 

 کنم ، خدا رحمتشون کنه گلم. تتی، قصد نداشتم اذ خوامی، معذرت م زمیعز یوا --

 

 زدم و گفتم: یمحزون لبخند

 

 ممنون -

 

همون  یواقع قتِیحق یبود. ول دهیچسب نیکه زده بودم فکش به زم یو بخاطرِ حرف کردیبا دهن باز نگام م آروشا

 یبا اشاره  قهیکه به حالِ خودم رهام کردند ، برام مردند. بعد از چند دق یبود که گفتم. خانوادم از لحظه ا یزیچ

 و فیوارد اتاقش شد و منم پشتِ سرش وارد شدم. ک روشا. آمیبه سمتِ طبقه باال رفت ییآروشا بلند شدم و دوتا

چ پچ پ هیشب ییتخت افتادم. آروشا کنارم نشست و با صدا یشتم و خسته و کوفته روچمدونم رو کنار تخت گذا

 گفت:
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 . شهیباورشون م نیخانوادت مردن؟ االن مامان و آرش یخره چرا گفت یلیل --

 

 رو گفتم. قتیباورشون بشه چون من حق دمیبا -

 

 متعجب گفت: آروشا

 

 ؟یچ یعنیآخه  --

 

 دم:داد ز یکوره در رفتم و عصب از

 

 نه؟ ای یدیبرزخ رهام کردند برام مردن ، فهم یهمون لحظه که به من پشت کردند و تو -

 

 نگران و متعجب گفت: یبا نگاه آروشا

 

 کردم. تیعصبان دی، ببخش دمیآره فهم --

 

 زمزمه کردم: آروم
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 ... الیخیب -

 

 گناهکار_مجنون#

 ده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 ینگاهم زوم شد رو هویگذاشتم.  زیم یتخت افتاده بود رو برداشتم و رو یکه رو یو ساعت دمیتخت دراز کش یرو

شدم. عکسِ آروشا و  رهیبود. مات و مبهوت قابِ عکس رو برداشتم و با تعجب به عکس خ زیم یکه رو یقابِ عکس

مردم بود.  یروزا نیمحبوبِ ا داشت و شخصِ طرفدار یلیپاپ بود و خ یکه خواننده  انیبود در کنارِ آرشانِ ک نیآرش

 یبود و چشماش رو بسته بود. وحشت زده رو دهیبلند شدم و محکم زدم تو سرِ آروشا که کنارم دراز کش یعصب

 گرد شده نگاهم کرد. ییتخت نشست و با چشما

 

 زدم: غیج یخروسک ییو با صدا یعصب

 

 تک خور؟ یِآروشا میداشت ؟یریگیم یسرشناس عکس سلف یکنسرت و با خواننده ها یریحاال بدون من م -

 

قاب عکس رو پرت کردم به سمتش که اگه به موقع  ی. عصبگفتینم یزیشده بود و چ رهیو مبهوت بهم خ مات

 .شدیدماغش ناکار م گرفتشینم
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من چقدر عاشقِ  یدونیکنسرت. تو که م امیکه ب یبه منم خبر بد یمردیم گه؟یم یعکس چ نیواقعا که آروشا ، ا -

هم رفته. آرشان خانِ محبوبِ دل  ی، کنسرتِ چه خواننده ا شاالی. کوفتت شه اینامرد و تک خور یلیرتم ، خکنس

 ها.

 

نقدر . اخوردیمنفجر شد. دلش رو گرفته بود و از خنده تکون م هیاز ثان یآروشا به قاب عکس نگاه کرد و تو کسر هوی

 سهیکه از خنده ر کهیباز شد و منم به خنده افتادم. در حالکه ناخودآگاه اخمام از هم  دیخندیبلند و از ته دل م

 گفت: یبلند یِبا صدا رفتیم

 

 تو؟ یبود ی، خنگولِ ک خوامتیم یلی، خ یلیل یعشق یلیخ یوا --

 

 داد زدم: یعصب

 

 .شعوری، عمت خنگه ب مونیمرگ م -

 

 سرش و داد زدم: یمتکا رو پرت کرد تو ی. عصبدنیشد و دوباره شروع کرد خند مونیبزنه که پش یحرف اومد

 

 شه؟یبسته نم شتیکه ن یخندیم یبه چ یکوفت ، زهرمار ، دو ساعته دار -

 

 گفت: دیلرزیکه از زورِ خنده م ییصدا با
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 یلتو ک یبرادرِ منه خنگولکم. من که قبال بهت گفتم داداشم خوانندست ول یدیعکس د یِکه تو یاون آقا پسر --

 کردنه. یمن و تالف دنِی. حاال وقته خندیو باور نکرد یدیخند

 

و از خنده کبود شده بود.  دیخندیم زیر زیدهن تمساح باز شده بود به آروشا نگاه کردم. ر یکه به اندازه  یدهن با

رداشتم و متکا رو ب یاز کار درومده. عصب قمیمورد عالقم ، داداشِ رف ی، همون خواننده  انیکه آرشانِ ک شدیباورم نم

 نثارش کردم ... راهیبد و ب یزدمش و کل خوردیخراب شدم سرِ آروشا. تا م

 

 یو اثبات نکرد یمن باورم نشد تو چرا الل شد مون؟یم یآروشا. چرا زودتر به من نگفت یشعوریب یلـــــــیخ -

 .زارمیکه داداشت خوانندست. من تو رو زنده نم

 

 از دستم فرار کنه گفت: دکریم یو سع دیخندیکه م یدر حال آروشا

 

نکن اگه  هیخب؟ حاال گر هیگناه من چ ؟یچاکِ خان داداشِ من نهیتو عاشقِ س دونستمیبابا ، خب من چم یا --

از  و رتیبگ ادیکنم که داداشم ب یکار هی دیشا یبنفشت رو کنار بزار یغایج نیا یو قول بد یباش یدختره خوب

 نجاتت بده. یدگیترش

 

ام و بهش اشاره کردم که الل بشه.  ینیب یزدم و با دست دهنشو گرفتم. انگشت اشارم رو گذاشتم رو غیج یعصب

 پچ پچ زمزمه کردم: هیشب ییو خندش از تعجب قطع شده بود. با صدا کردیمات و مبهوت نگاهم م

 

دختره چقدر  نیا گنیپشتِ در باشن و حرفامون رو بشنون. اون وقت م تیمامان و آج دیدهنتو ببند آروشا ، شا -

زنده و  یبهش بگ یزیمن چ یها یو از سوت یکن فیداداشت تعر یامروز رو برا هیجنبست. در ضمن اگه قض یب

 ؟یدی، فهم کنمیم یکیمردتو 
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بهم زل زد و  طونشیش یدهنش برداشتم. با چشما یباشه تکون داد. آروم دستم رو از رو یتند سرش رو به معنا تند

 داد زدم: یداد. عصب لمیتحو یلبخند خرگوش

 

 ؟یاریاز خودت در م هیاداها چ نیا -

 

 نگاهم کرد و گفت: طونشیش افهیق با

 

 .یکن یکار هیکه تو  گمینم یزیچ هیبه داداشم و بق یخب من به شرط --

 

 نگاش کردم و گفتم: مشکوک

 

 چکار کنم؟ -

 

 . یشهرباز میو شوهرش با داداشم بر میفرداشب من و تو به همراه آج ایامشب  یایب دیبا --

 

 گفتم: متعجب

 

 ن؟یهم -
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 گفت: یمظلوم ی افهیق با

 

 .یقبول نکن دیشا یغد و مغرور یلی. گفتم از اون جا که تو خنیبخدا فقط هم --

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 .کنمیحق باتوئه ، قبول نم -

 

 تخت بلند شدم و پا گذاشتم به فرار. با خنده داد زدم: یاز رو عیزد و به سمتم حمله کرد که سر یجست آروشا

 

 .امیکردم ، م یکردم ، شوخ یشوخ -

 

از  می. با زنگ خوردن گوشدمیبغلم. محکم بغلش کردم و گونش رو بوس دیو پر دیکش یخوشحال یاز رو یبلند غیج

شدم. اخمام توهم رفت و  رهیخ لیرو دراوردم و به صفحه موبا یرفتم. گوش فمیآروشا جدا شدم و به سمتِ ک

 :فتپر از اشک شد. آروشا نگران به سمتم اومد و آروم گ اریاخت یچشماش ب

 

 ؟یلیپشتِ خطِ ل یک --
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 لب گفتم: ریز یعصب

 

 اریشهر -

 

رو بستم. آروشا متعجب  میرو باز کردم. خطم رو از توش دراوردم و دوباره گوش میگوش عیرو رد کردم و سر تماس

 گفت:

 

 ؟یلیل یکنیچکار م --

 

 گفتم:  کالفه

 

ا. غرقشون کنم آروش یخبر یب یتو خوامیبزارم که بتونند از حالم با خبر بشن. م یبراشون باق یراه جیه خوامینم -

 آدم بده بشم. خوامیم

 

 زد و گفت: یمهربون لبخند

 

 آدم بده بشه ... تونهیوقت نم چی، ه شناسمیکه من م یا یلیل --

 

 کارگناه_مجنون#
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 ازدهی_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

شدم. آروشا کنارم نشست و مشغولِ ماساژ دادن شونه هام  رهینامشخص خ ینقطه  هیتخت نشستم و کالفه به  یرو

 شدم. رهیصداش سرم رو بلند کردم و بهش خ دنیشد. با شن

 

 یبرا یجانیتوان و شور و ه گهیو د یخسته شد زیو از همه چ یکه االن چقدر داغون کنمیمن درک م یلیل نیبب --

ات بر خوامیکه م یانیجر نی. اارمیکنم تا تو رو به خودت ب فیتعر یزیچ هیبرات  خوامی. اما میندار تیزندگ یادامه 

 به داداشم آرشان. شهیکنم مربوط م فیتعر

 

 حرفش شدم. یتعجب به سمتِ آروشا برگشتم و منتظرِ ادامه  با

 

 نازیرو از دست بدم. آ قمیرف نیکه باعث شد من بهتر ی. به همون روزِ نحسشیپ کسالیبه  گردهیاتفاق برم نیا --

ط رواب قیطر نیبابام بود و از ا یمیصم قیرف نازیبود. پدرِ آ نیمن و آرش یبرا قیرف نیهمسرِ برادرم آرشان و بهتر

ما ا ومدیخوشش م نازیعالقه مند شده. البته داداشمم از آ اشمبه داد نازی. کم کم متوجه شدم که آمیداشت یخانوادگ

کرد.  یداداشم خواستگار یرو برا نازیرو به مامان گفتم و مامان آ انیمرد بود و غرورِ خاصِ خودشو داشت. من جر

 ۲۴ نرشاسالش و آ ۲۰ نازیداد و بعد از چند ماه ازدواج کردند. اون موقع که ازدواج کردند آ جوابِ مثبت نازمیآ

داشتند که عشقشون همه جا زبان زد بود.  یو موفق بایز یباهم خوب بودند و زندگ نازیسالش بود. انقدر آرشان و آ

 ازنیآ یو بخاطر باردار میبارداره. همه خوشحال بود نازیآ میکه باخبر شد گذشتیمشترکشون م یسه سال از زندگ

و  رونیبه ب نازیرو پنهون نکرد و هر روز با آ شیهم خوشحال آرشانِ مغرور ی. حتمیدیگنج یتو پوستِ خودمون نم

که  میدیتر از قبل کنه. بعد از چند ماه فهم نیریرو ش شونیکه قرار بود زندگ یعشق یثمره  یکردن بودند برا دیخر

 ارمدوست د گفتیم شهیرو پا بند نبود. اون عاشقِ دختربچه ها بود و هم یاز خوشحال گهیبچشون دختره. آرشان د
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مونده بود  نازیآ مانیبه زا یدوام نداشت. چند روز ادیز شونیشد اما عمرِ خوشبخت نطورمیاولم دختر باشه. ا یبچه 

مامان و آرشان آماده شدند و  عیدردش شروع شد. سر یو ناگهان بیبطور عج نازیو نحس آ یشب بارون هی یکه تو

 یو حت ومدیهرگز بهوش ن ادیو افتِ فشار ز دیشد یزیخونر طرِبخا زمیعز نازهیبردند. اما آ مارستانیرو به ب نازیآ

رفت و رفتنش کمرِ  نازیبست. آ ایدن نیا یچشماش و به رو شهیهم یو برا نهیفرصت نکرد دختر کوچولوش رو بب

 نازیتا بتونه با مرگِ آ دیداداشم بود. مدت ها طول کش یبرا یآرشان رو خرد کرد. شوکِ بزرگ و کابوس وحشتناک

هممون دردناک بود. اون  یاتفاق برا نیترکش کرده. ا شهیهم یو برا ستین نازشیآ گهیو قبول کنه که د ادیب ارکن

انِ سوه شتریداداشم نداشت و ب یبرا یتیجذاب گهیبودند د دهیدخترشون چ یو آرشان با عشق برا نازیکه آ یاتاق

به  یسخت ی. روزاکردینم دایکجا پ چیرو ه نازیآ مابه خونه و اتاقش ا زاشتیکه پا م یوقت دیکشیروحش بود. درد م

کنه. اما خب آرشان  دایباعث شد که بتونه دوباره سر پا بشه و خودش رو پ نیلیداداشم گذشت. وجوده دخترش آ

م سنگ. داداش کهیت هیشد ، سرد و تلخ شد ، درست مثلِ  گانهیاحساس شد ، با خنده ب یآرشان سابق نشد. ب گهید

. حاال کنهیخون به پا م ارهیحرفش حرف ب یرو یو اگه کس ستیمثل گذشته صبور ن گهیو حاال د اعصاب شد یب

مه ه تشیجرقست که فوران کنه و خشم و عصبان هیکه هر لحظه فقط منتظرِ  شیآت یرو یتیداداشم شده مثلِ کبر

دوست داره رفتار کنه. چون  هکه هر جور ک میدی. ما بهش حق مزهیما عز یهمه  یبکشه. اما هنوزم برا شیرو به آت

ردم ک فیرو برات تعر نایدرست نشه. ا یاتفاق چیو ه زیچ چیبا ه دیکه شا یسخت یخورد ، ضربه  یآرشان بد ضربه ا

اعث ب دینبا نایتحمل ترِ اما ا رقابلیغ یشک تو وضعت از وضعِ قبالً آرشان بدتر و حت ی. بارمیتا تو رو به خودت ب

کن ، به  هی، پس بخند ، گر شینما هیمثلِ  ی. زندگیلیکردن ل یبه زندگ می. ما محکومیبکشدست  تیبشن تو از زندگ

 برسه.  انیبه پا یقیبدون تشو شتینما نکهیکن قبل از ا یمسافرت برو ، خوش باش ، عاشق شو و زندگ

 

ه رو تجربه کرد یتلخ یزندگ نیکه آرشان همچ شدیهام رو فشار دادم. باورم نم قهیدستام گرفتم و شق نیرو ب سرم

کردم. با  دایاز اعتماد به نفس از دست رفتم رو پ یآروشا کم یِ زا یآرامش بخش و انرژ یحرف ها دنیباشه. با شن

تر از منم  دهیتر و درد کش چارهیب یو آدما ستمین نیزم یآدم رو نیکه من بدبختر دمیآروشا فهم یحرفا دنیشن

من ادامه داره  ی. زندگدمیکش یرو به لجن م میو زندگ کردمیخودم رو گم م دیوجود داره. حق با آروشا بود. من نبا

، فقط  یچیه شه؟یعوض م یصبح تا شب به گذشته فکر کنم و حسرت بخورم؟ چ نمیداره که بش دهیپس چه فا

 نیا دیمونم. اما نبا یم یآدم افسرده و شکست خورده باق هیو  دمیاز دست م یگریپس از د یکیفرصت هام رو 

با  دیو اعتماد به نفسم رو جمع کنم تا بتونم به خودم و اوضاعم سر و سامون بدم. با یانرژ دی. من بافتهیاتفاق ب
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که در  یی. تنها راه انتقامم از کسارمیبگکه بهم ضربه زدند انتقام  یانیو خوشبخت شدنم از دشمنانم و اطراف تمیموفق

 حقم بد کردند موفق شدنمه ...

 

 ر گناهکا_مجنون#

 دوازده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

م. دوش گرفت هیبه حموم رفتم و  عیشام کمک کنه منم سر یتا به مادر و خواهرش برا نییآروشا رفت پا نکهیاز ا بعد

به همراه  نیآروشا امشب آرش یسرم انداختم. طبق گفته  ممیو شالِ مشک دمیرنگم رو پوش یاسی یلباس ها

. آروشا انیب یمهمون نیبه ا نیلیبه اسم آ لشسا کیهمسرش دعوت شده بود و قرار بود آرشان هم به همراه دخترِ 

دخترِ خوب و با اصل و نسب  هیو دنبال  نکارهیخانوم مخالفِ ا میدخترش پرستار گرفته اما مر یگفت که آرشان برا

چون  هریبارِ ازدواج نم رِیآرشان ز گفتیسر و سامون بده. البته آروشا مپسرش رو دوباره  یآرشانِ تا بتونه زندگ یبرا

 قلبش رو بلرزونه ... یمحالِ دوباره دختر نازیاز آ دبع

 

 تمدونسیصورتم پنهان شه. اصالً نم یدگیاز رنگ پر یکردم تا کم شیذره آرا هیتوالت نشستم و  زیم یصندل یرو

معذب  یلیخ شیپدرش و پدربزرگِ پدر یبشم. با مادرش راحت بودم اما جلو آروشا رو به رو یبا خانواده  دیچطور با

 هم رو به رو بشم ... نیآرش بودم. تازه امشب به عالوه اونا قرار بود با آرشان و همسرِ

 

به در خورد و آروشا واردِ اتاق شد. با  یتقه ا قهیکردن شدم. بعد از چند دق یرو برداشتم و مشغول باز میگوش یعصب

 مهربون آروشا چشم دوختم.  یتخت بلند شدم و به چهره  یاسترس از رو
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 .میکن کیسالم عل میبر ایسالن نشستند ، ب یجونم همه اومدند و تو یلیل --

 

 لب گفتم: ریاسترس دستام رو توهم قالب کردم و ز با

 

. آه همش قشیرف ینداره که اومده خونه  یلیدختره کَس و کار و فام نیا گنیآروشا ، االن نم کشمیمن خجالت م -

 هتل از استرس و خجالت رو به موت نبودم.  رفتمیتوئه ، اگه االن خبرِ مرگم م ریتقص

 

 به سمتم اومد و گفت: یعصب آروشا

 

چند  یمسخره  دِیعقا بروز هستند و اصال یلیمن خ یخانواده  ؟یگیکه م هیچرت و پرت ها چ نیا وونهیبسه د --

شوخ  یلیبرادرشوهرمم خ مانیالرجن ، ا یلیمن و بابابزرگم خ ی. بابایانقدر نگران هست یخودینسل قبل رو ندارند. ب

 و کم ناز کن.  میبر ای. حاال بنطورهیو مهربونه ، فقط آرشانِ که مثل برجِ زهرماره که با همه هم

 

و دستِ آروشا ر میبر نییپا نکهیزدم. قبل از ا رونیبهش چشم غره رفتم و با استرس به همراه آروشا از اتاق ب یعصب

 راهش رو سد کردم. یگرفتم و جلو

 

 چته تو؟ ؟یلیوا ل --

 

 گفتم: آروم
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روشم تا بتونم رو بف المیو خوامیکه من م یبگ دیآروشا؟ من خانوادم رو از دست دادم ، در ضمن حتما با یند یسوت -

 ، باشه؟ یبرم هتل اما تو نزاشت خواستمیکه من خبرِ مرگم م یگیم نمیو ا رمیتهران بگ یآپارتمان تو هی

 

. میرفت ییرایو به سمتِ سالن پذ میرفت نییاز پله ها پا ییباشه تکون داد. دوتا یو سرش رو به معنا دیخند آروم

 کشوند ... یآروشا بود که بزور منو دنبالِ خودش م نیانگار که به پاهام آجر وصل شده بود و ا

 

صورتِ مهربونش زدم  یبه رو ی. لبخنددیخانوم به سمتم اومد و مادرانه به آغوشم کش میمر میکه شد ییرایپذ وارد

صدام همه  دنیسالم دادم. با شن یفیضع یرفتم و با صدا ونیلرزون به سمتِ آقا ییو ازش جدا شدم. با قدم ها

ردم و ک کیبا همشون سالم عل یشدند. با حالِ زار بلنداز سرجاشون  هیو به جز بابابزرگِ آروشا و آرشان بق برگشتند

. آروشا به سمتم اومد و رو به ستیتنم ن یتو یجون گهیحس کردم د دمیآرشان رس یعنینفر  نیکه به آخر یوقت

 آرشان گفت:

 

 برادر بزرگ تر من ، آرشان خان هستند.  شونمیاز جانِ من هستند و ا زتریعز قیرادمهر ، رف یلیل شونیا --

 

 گفتم: یفیضع یزدم و رو به آرشان با صدا یزورک لبخندِ

 

 خوشبختم -

 

 هم سردتر از لحنِ من گفت: آرشان

 

 نیهمچن --
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وارد  کهنیبه محض ا کمک به سمتِ آشپزخونه رفتم. یاز اون جوِ خفه کننده فاصله گرفتم و به بهانه  دیببخش هی با

 یدختر بچه  هیبود مثل مجسمه سرجام خشک شدم.  نیبغلِ آرش یِکه تو یدختر بچه ا دنِیآشپزخونه شدم با د

 ینقاش یداشت. واقعاً که خدا چ یسرخ ید و لبای، پوستِ سف یفوق العاده خوشگل و بانمک بود. سر و چشمِ مشک

 یلبام به خنده از هم باز شد و از تو دنشیبا د اریاخت یبود ... بساله چشماش از من درشت تر  هیکرده بود. بچه 

 یدرشت و مشک یو به خودم فشارش دادم. با چشما دمیگرفتمش و بغلش کردم. آروم گونش رو بوس نیآغوشِ آرش

خنده که اونم به  ریزدم ز اریاخت یهنگ کردش ب یچهره  دنِی. با دکردیبود و با تعجب نگام م شده رهیرنگش بهم خ

با لبخند نگام  نیشد. آروشا و آرش انیکه به گمونم تازه درومده بود نما شیخرگوش یخنده افتاد و دندون ها

 ی. روشدیما رد و بدل م نیب گاهشو ن کردینگاه م نیلیبه من و آ یبیو غر بیخانوم به طرز عج میو مر کردندیم

خودش  ی فتهیبدجور منو عاشق و ش قهیچند دق یدم که توش یکردن با وروجک ینشستم و مشغول باز یصندل

 کرده بود ...

 

ن م یکوچولو شده بودم که حواسم نبود آرشان وارد آشپزخونه شده و نگاهش رو نیلیآ طنتِیو ش ییبایمحوِ ز انقدر

کارانه نگاهم اخماش توهم بود و طلب یسرم رو بلند کردم نگاهم به آرشان افتاد. بدجور نکهیو دخترش زوم شده. هم

داشت و در  یو خوش حالت یدست مشک کی یموها و، پوستِ سبزه  یرنگ ، دماغ قلم ی. سر و چشمِ مشککردیم

 کالم جذاب بود ... کی

 

 گناهکار _مجنون#

 زدهیس_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل
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رو پاره  رهنشیکه داشت پ ییداشت. از بازوها یا دهیچهارشونه و ورز کلیمتر و نود سانت بود و ه کیحدود  قدش

 ییعذا میخوراکِ و رژ ایهستش  یداد که ورزشکاره حرفه ا صیتشخ شدیرو فرمش م کلیو شکمِ تخت و ه کردیم

 جملش خشکم زد. دنیبا شن هویگرم کردم که  نیلیداره. نگاهم رو ازش گرفتم و سرم رو با آ یخوب یلیخ

 

 ، درسته؟ التیفروشِ و یبرا یبنگاه دار هیآروشا گفت که دنبال  --

 

شد؟ انگار که داره با  یشدم. چقدر زود خودمون رهیاخمو و مغرورش خ ی افهیرو بلند کردم و متعجب به ق سرم

 یتوهم و با صدا دمیمثل خودش اخمام رو کش اریاخت یچرا منم ب دونمی. نمزنهیساله اش حرف م نیچند یآشنا

 گفتم: یمحکم

 

 بله چطور؟ -

 

 گفت: یزد و با لحنِ بد یپوزخند

 

 رو بفروشه؟ خانوادت خبر دارند؟ الشیساله بخواد که و ستیدختره نوزده ب هی دیاون وقت چرا با --

 

که انگار با خالفکار  زدیطور حرف م هیحاال چرا  دونست؟یسنِ منو از کجا م نیشدم. ا رهیو مبهوت شده بهش خ مات

 و بدون توجه به سئوالش گفتم: یکنه؟! ... عصب شییبازجو خوادیطرفه و م

 

 ؟یدونیشما سنِ منو از کجا م -
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 زد و گفت: یکج لبخند

 

 ، خانوادت ینبود. نگفت یسخت ادیسنت کارِ ز دنیپس فهم یهم سن و سالِ اون باش دیبا ییآروشا قِیرف یوقت --

 نه؟ ای یچکار کن یخوایخبر دارند م

 

انداختم و با لبخند به آرامش  کردندیبه آروشا و مادرش که نگران و با استرس به من و آرشان نگاه م ینگاه

 م:گفت دیلرزیم تیکه از عصبان ییشدم. با صدا رهیبه آرشان خ یدعوتشون کردم. نگاهم رو ازشون گرفتم و عصب

 

 مُردن ... -

 

 گفت: یگرفته ا یداد. با صدا یناباور چهرش جاش رو به تعجب و یتو تِیعصبان هیاز ثان یکسر در

 

 ی، برادر یبه هر حال خواهر --

 

 و گفتم: دمیحرفش پر نیب یعصب

 

 ندارم ، دوتا برادر دوقلو داشتم که به همراه پدر و مادرم مردند.  یمن خواهر -
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 گفت: یبم و گرفته ا یصدا با

 

 خدا رحمتشون کنه. --

 

 گفتم: دیلرزیکه بشدت م ییکردم و با صدا بغض

 

 ممنون -

 

دادم. با  نیرو بدستِ آرش نیلیو آ دمیرو سر کش وانیآب بدستم داد. ل وانیل هیبه حالم برد و  یپ عیسر آروشا

 شدم.  رهیآرشان سرم رو بلند کردم و مجدداً بهش خ یِصدا دنیشن

 

 ؟یرو بفروش التیو یخوایچرا م --

 

 زمزمه کردم: آروم

 

 آپارتمان بخرم.  هیبه دانشگاهم  کینزد تهران و یبا پولش تو خوامیم -

 

 چند متره و کجاست؟ التیو --
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 لواسونه.  یهزار متر و تو -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 یلی، فک و فام یی، آشنا یقیرف ؟یکن یآپارتمان زندگ یتو یخوایم یداره. حاال با ک ییباال متِیپس حتما ق --

 که بشه هم خونه ات؟ ستین

 

 یاحد چیمن به ه یبکشم و بگم زندگ ادیسرِ آرشان فر خواستیشده بودم و دلم م یاون همه سئوال و جواب عاص از

 کردم آرامشم رو حفظ کنم. کالفه گفتم: یربط نداره پس دهنتو ببند. اما به احترامِ آروشا سکوت کردم و سع

 

 کنم.  یتنها زندگ خوامیرو ندارم ، م چکسینه ه -

 

 گفت: زد و یپوزخند

 

 ای یکن یتنها زندگ یتونیکه م یبزرگ و عاقل شد یلیخودت خ یدختره مجرد و جوون؟ فکر کرد هیتنها؟ اونم  --

 ؟یشهر رو دستِ کم گرفت نیا یگرگا

 

 گفتم: یعصب

 



 مجنون گناهکار

 
55 

 

طور . من بلدم چانیک یکنه؟ کامال با حرفتون مخالفم آقا یتنها زندگ تونهیکَس و کار باشه نم یب یهر کس یعنی -

 یحفظ بشه. اگه رفتار و طرزِ زندگ تمیبهم چپ نره. بلدم چطور رفتار کنم که آبرو و شخص یکنم که نگاهِ کس یزندگ

 .ارهیبوجود ب یبراش مشکل تونهینم چکسیباشه ه هیدختر بدون نقص و حاش هیکردن و ظاهرِ 

 

 توهم رفت و آروم گفت: شتریب اخماش

 

 اصال چند وقته که خانوادت فوت کردند؟ ؟یکن یاونجا زندگ یکه بر یندار یلی، فک و فام یی، عمو ییتو دا یعنی --

 

 گفتم: یفیضع یصدا با

 

ال س کیکنم. خانوادمم ،  یخودم زندگ یخونه  یمستقل باشم و تو خوادیباشم. دلم م گرانیدوست ندارم سربار د -

 که فوت کردند. شهیم یو خورده ا

 

 یخوب یشک فکرا یکه خانوادم زنده هستند ب گفتمینداشتم و اگه م یفتم. اما خب چاره اگ یموندم که چ خودمم

رو بفروشم کنند.  المیو خواستمیاومدم خونشون و م نکهیاز ا یبد یممکن بود برداشت ها ی. حتکردندیدر موردم نم

 شدم. رهیبهش خ روحم یآرشان کالفه سرم رو بلند کردم و با نگاهِ ب یصدا دنیبا شن

 

 ؟یکرد یاز اون موقع به بعد کجا زندگ یکه خانوادت رو از دست داد یوقت ؟یکردیم یمدت کجا زندگ نیپس ا --

 

 حوصله گفتم: یب
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 . کردمیم ینامزدم زندگ یخونه  -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 ؟یکن یو تنها زندگ یزده به سرت که مستقل بش هویچرا  ؟یمونینامزدت نم یخب چرا بازم خونه  --

 

 داد زدم: یعصب

 

 بدم؟ حیتوض شتریب ای نیرو پس زدم. متوجه شد میچون از نامزدم جدا شدم و نامزد -

 

از  عیبهم انداخت و سر یتوهم گره خورده نگاهِ کوتاه ییدستاش رو مشت کرد و سکوت کرد. با اخما یعصب

 یکرده ام رو تو خی یِبه سمتم اومد و کنارم نشست. دستا یخانوم با لبخندِ مصنوع میزد. مر رونیآشپزخونه ب

 لحظه هیدستاش گرفت و 

 گفت: یدستام متعجب شد. با لحنِ مهربون یسرد از

 

 برداشت نکن ... یبد زِی. از حرفاش و سئوال و جواب کردناش هم چستین یجان بخدا آرشانِ من پسرِ بد یلیل --
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 چهارده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 زدم و گفتم: یمحزون لبخندِ

 

حوصله و کم طاقت شدم و با هر  یروزا ب نیخانوم ، من از آقا آرشان ناراحت نشدم ، خودم ا مینداره مر یرادیا -

 .شمیم یو عصب زمیریم بهم یحرف

 

 زد و گفت: یمهربون لبخندِ

 

و  یکنینامزدت رو فراموش م دمیمدت که بگذره بهت قول م هی. یباش یحوصله و عصب یکه ب یِعیدلم طب زیعز --

آخرشم  میخوریحرص م یکل یما آدم هاست ، سرِ هر اتفاق و موضوع عتهیطب نی. اشهیم یاتفاقِ تلخ برات عاد نیا

 م؟یرو به کامِ خودمون تلخ کن یگو زند میری. پس چرا به خودمون سخت بگشهیم یبرامون عاد یهمه چ

 

هر طور  دی. باخوردمیهمه حرص و جوش م نیداشتم ا یخودیجون بود. من ب مینزدم. حق با مر یفکردم و حر سکوت

 رو از نو بسازم ... میزندگ دی. باامیاتفاقات کنار ب نیکنم و با ا دایشده خودم رو پ

 

بلند شدند و قصد رفتن  مانیو همسرش ا نیآرش میو گپ زد میدورهم نشست کمیو  میشام خورد نکهیاز ا بعد

جون اجازه نداد و ازش خواست امشب رو  میاونا رفتند آرشان هم بلند شد که بره اما مر نکهیکردند. بعد از ا

 یکاناپه نشست. انقدر ب یدوباره رو وکلنجار رفتن با خودش قبول کرد  یبمونه. آرشان هم بعد از کل ششونیپ
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خت ت یبه طبقه باال رفتم. وارد اتاق شدم و رو نیلیگفتم و با آروشا و آ ریخواب شب بخ یحوصله بودم که به بهانه 

خوش شانس بود  یلیبچه خ نیتخت گذاشت و مشغول عوض کردن پوشکش شد. ا یو رو نیلینشستم. آروشا هم آ

 ایبود  زیبچه انقدر براشون عز نیبخاطرِ وجودِ آرشان بود که ا ایش هواش رو داشتند. یچون همه جوره خانواده پدر

 رو به آروشا گفتم: کردمیموهاش رو نوازش م کهیو درحال دمیدراز کش نیلیدوست داشتند. کنار آ یلیرو خ نازیآ

 

 ازدواج کنم. خوامیمن م -

 

 د:سرم داد ز یرو گرفتم و با تعجب بهش نگاه کردم. عصب نیلیآ یگوشا عیکه از ترس سر دیکش یغیآروشا ج هوی

 

 ؟یو زنش بش یبرگرد اریدوباره به شهر یخوایم یعنی ؟یازدواج کن یخوایکه م یچ یعنی --

 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 

 ازدواج کنم؟ اریبا شهر خوامیگفتم م یمن ک رینکره ات. نه خ یبا اون صدا دیخره؟ بچه ترس یکشیم غیچرا ج -

 

 گفت: متعجب

 

 ؟یازدواج کن یخوایم یپس با ک --

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس
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کرد اما من بخاطرِ  یازم خواستگار شیسالشه و تک فرزنده. چند ماه پ ی، استادِ دانشگاهم ، س یفرخ الیبا دان -

. کنهیو هرگز ازدواج نم کشهیکه نسبت بهم داره نم یبهم گفت دست از عشق و احساس یجوابش کردم. ول اریشهر

 هیباهاش ازدواج کنم البته  خوامیکه افتاده م ییها تفاقا نیه به اشد و ازدواج نکرد. حاال با توج نطوریواقعاً هم ا

 داره. یشرط

 

 مات و مبهوت شده گفت: آروشا

 

 ؟یچه شرط --

 

 لب زدم: آروم

 

کالس داشتم. اصال سرِ  الیاون روز با دان قاًیحوصله بودم و دق یو ب یعصب یلیکه رفتم دانشگاه خ شیچند روز پ -

 سئوال یاعصاب بودم. بعد از اتمام کالس نگهم داشت و کل یب یلیرفاش نداشتم و خبه درس و ح یکالسش توجه

و  هوی. اونم نهیحالِ خرابم ا لِینامزدم جدا بشم و دل ازحوصله و گرفته ام. منم گفتم که قراره  یجوابم کرد که چرا ب

کرد و ازم خواست بهش فرصت بدم تا بتونه خودش رو بهم اثبات کنه. اما من بهش  یمقدمه دوباره ازم خواستگار یب

 هیجوابِ مثبت بهش بدم اما  خوامیزدم. اما حاال م رونیفکر کنم و از دانشگاه ب شنهادشیبه پ تونمیگفتم فعال نم

هم رو  شتریکنه و ب تا اون بتونه خودش رو بهم اثبات میفقط چندماه نامزد کن نکهیا شیدارم. اول ییشرط ها

اما اگه  کنمیکردم باهاش ازدواج م دایپ یمدت من بهش احساس و کشش خاص نیا یاگه ط نکهی. دوم امیبشناس

 . میکن یازدواج صور دینکنم با داینسبت بهش پ یحس

 

 از تعجب دهنش باز مونده بود گفت: کهیدر حال آروشا
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 ه؟یا غهیچه ص یازدواج صور --

 

 گفتم: کالفه

 

 دایبهش پ یخانومِ خونش اما اگه حس شمیو م کنمیاگه من بهش عالقه مند شدم باهاش ازدواج م نکهیا یعنی -

داشته باشه باهام  ییزناشو یازم توقع و خواسته  نکهیو بدون ا نهیمن رو به چشم هم خونه اش بب دینکردم اون با

 . شمیازش جدا م منرو تحمل کنه اون وقت  طیشرا نیازدواج کنه. اما اگه نتونه ا

 

 و گفت: دیخند یعصب آروشا

 

و ازش  یکه عاشقته ازدواج کن یبا مرد شهیدختر؟ اخه مگه م یشد وونهید ؟یلیل یواقعا که خنده داره. بچه شد --

قا ا نیکه ا کنهیبه معشوقش به چشمِ هم خونه اش نگاه م یبه چشم هم خونه اش بهت نگاه کنه؟ کدوم عاشق یبخوا

عالقه  که بهت یبا مرد شهیم ی. تو فکر کردیشتر بترسیب دیکه عاشقتن با ییباشه؟ اتفاقاً از مردا شیدوم الیدان

 نینشه؟ ا کیاتاق باهات بخوابه و بهت نزد هیکنه ، تو  یکنارت زندگ یو اون بدون توقع و خواسته ا یداره ازدواج کن

 . یلیممکنِ ل رِیکار غ

 

 گفتم: یعصب

 

باهاش ازدواج  عیگفتم سر یندارم. در ضمن من کِ یبزرگه اما من چاره ا سکیر هیکار  نیکه ا دونمیخودمم م -

 .رمیرو بگ میتصم نیو بتونم بهتر امیتا با خودم کنار ب میمون یگفتم که نامزد م کنم؟یم
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شد. انقدر خسته بودم که چشمام رو بستم و  الیغرق فکر و خ ینگفت اما بدجور یزیسکوت کرد و چ آروشا

 و چطور خوابم برد ... یکِ دمیمنفه

 

 گناهکار _مجنون#

 پانزده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

م. رفت نییبه پا نیلیشدم. دست و صورتم رو شستم و به همراه آروشا و آ داریب نیلیآروشا و آ یبا سر و صدا صبح

به باال رفتم تا آماده بشم و به  عی. بعد از صبحونه سرمیخانوم صبحونه خورد میو به همراه مر میوارد آشپزخونه شد

 و گفت: شددانشگاه برم. آروشا چند لحظه بعد از من وارد اتاق 

 

 ؟یکنیکه نم یبیاحساسِ غر --

 

 زدم و گفتم: ینیشرمگ لبخند

 

 . کنهیم یخودش زندگ یداره با خانواده  کنهینه ، از بس خانوادت مثلِ خودت خوب و مهربونند که آدم حس م -

 

 فت:گ طنتیش با
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 همتا نداره.  یو مهربون یمخصوصا داداش آرشانم. از خوش اخالق --

 

 توهم و گفتم: دمیرو کش اخمام

 

نگات  یمونه. جور یجالد ها م نِیمامورِ ساواک. ع یکیداداشِ تو مهربون و خوش اخالقِ  یکیاره ارواح عمت ،  -

 و اون اربابته. یدستش هست ریکه انگار ز کنهیم

 

 و گفت: دیخند زیر زیر آروشا

 

، همه دخترا براش  یکلی، خوش ه یپی، خوش ت یماه نیخان داداشم؟ دلتم بخواد ، پسر به ا نطورهیکجا ا یلیوا ل --

در کل داداشم  یول رمیگیمردم رو فاکتور م نیمحشر و محبوب بودنش ب یمن اون صدا گهی. دشکنندیسر و دست م

 تکِ. 

 

 رو کج کردم و گفتم: دهنم

 

 شتریچند ساعت ب و دمشید کباریفقط  نکهیبا ا یباورت نشه ول دیمن از داداشِ تو. شا ادیمن بدش م خدا از -

دست و غالمشن. قبل  ریز هیکه انگار بق رهیگیخودش رو دست باال م یازش متنفرم. جور یکنارش نبودم اما بدجور

 یپسره  .فتهینگام بهش ب خوادیاالن دلم نم یول ومدیاز آهنگاش و صداش خوشم م یلیباهاش آشنا بشم خ نکهیاز ا

 رو جواب دادم. دیسئوال ازم پرس یکه از ترس هر چ کردینگام م یچندش جور
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بهش چشم غره رفتم  یبخنده. عصب یمن ک شینخنده به ر نیخنده. حاال ا ریزد ز یبهم انداختم و پق ینگاه آروشا

 کردن شدم ... شیو مشغولِ آرا دمیرو پوش رونمیب یلباس ها عیرو بست و سکوت کرد. سر ششین عیکه سر

 

نند ردت ک بتیاصالً اونجا برات به پا گذاشته باشه. اگه تعق دی. شاینیرو بب اریشهر دیدانشگاه شا یاگه بر یلیل --

 وضع؟ نیبا ا یچکار کن یخوای. حاال میکنیم یزندگ نجایکه ا فهمنیو م زنندیرو م

 

 گفتم: کالفه

 

ه هم که مونده ب یمدت نیا میتابستون التِیتعط کِینزد گهیکنم. د ییکارا هیدانشگاه که  رمیدارم م نیهم یبرا -

 مشخص بشه. فمیو تکل فتهیب ابیتا آبا از آس رمیو دانشگاه نم رمیگیم یتابستون ، مرخص

 

 تکون داد و گفت: یسر آروشا

 

 میبر نیلیبا داداش آرشان و آ مانیو ا نیآرشامشب قراره به همراه  یلیل ی. راستامیباشه منم همراهت م --

خودت رو غرق  یحساب دیخوبه ، با تیروح یبرا حیو تفر جانیه کمیبهمون.  گذرهی. مطمئنم که خوش میشهرباز

 .یایکنار ب کالتبشه و با مش یبرات عاد زیتا همه چ یکن یکار و مسافرت و خوش گذرون

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 . کنهیرو زهرمارم م یشهرباز ادیمطمئنم اگه ب اره؟ین فیداداشت تش شهینم یول امیباشه م -
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 زد و گفت: یلبخندِ تلخ آروشا

 

 زنهینم ادیمرد درداش رو فر هیاش. اما مرده و  نهیس یتو درد و غصه داره تو ی، اون هم به اندازه  یلینگو ل نطوریا -

که  ستین نیا شیداره و اگه رفتار و زبونش تنده معن ی. آرشان قلب مهربون و پاکزهیریخودش م یتو شهیو هم

 نازیحال و روز افتاده. از دست دادن آ نیبه ا نازیآ رگِ. آرشان بخاطر مشهینم شیحال تیقبلش از سنگِ و انسان

درد  یلیخ کسالی نیا یِسنگ شده ، چون تو نیهم یزدش. برا نیزم یزندگ یکمرش رو خرد کرد و بدجور تو

احساس شده فقط بخاطرِ  یب یلیو خ کنهیرحم رفتار م یردها خارج از توانش بود. اگه خشن و بو اون د دیکش

وگرنه من داداشم رو از خودش بهتر  دهیآزارش م شهیو هم کنهیم تشیهستش که اذ یعصبو  یروح یفشارها

وچولو ک یپسر بچه  هیچطور مثلِ  ینیتا بب یبهش محبت کن هیرو داره. کاف ایقلبِ دن نی. اون مهربون ترشناسمیم

ش رام شهیرقمه نم چیه گهیباهاش لج کنه و به حرفاش گوش نکنه اون وقت د یاما خدانکنه که کس ارهیبهت پناه م

 کرد. 

 

 به آروشا نگاه کردم و گفتم: شرمنده

 

ون با طرد شدن چ کشهیم یچ که کنمیناراحتت کنم. من آرشان رو درک م خواستمیآروشا من نم خوامیمعذرت م -

جهت برادرت رو  یو ب لیدل یکه رومِ ب یی. من بخاطرِ فشارهادمیرو چش زانمیاز خانوادم دردِ از دست دادن عز

 کردم. تتاگه ناراح خوامیشده ، بازم عذر م هیقضاوت کردم. عقلم انگار ضا

 

 زد و گفت: یلبخند
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رو نسبت به داداشم عوض کنم نه  دتیمن فقط اون حرف ها رو زدم که د ه؟یچ یبرا تیگمشو بابا معذرت خواه --

 الِیخیو بالعکس. حاال ب یکنیبهتر درکش م یبشناس شتریداداشم رو ب ی. من مطمئنم هر چیتو ازم عذر بخوا نکهیا

 م.دار دیخر یبازار چون کل میبر دانشگاهبعد از  دیدانشگاه. با میتر آماده شو بر عیحرف ها ، سر نیا

 

 نگاش کردم و گفتم: مشکوک

 

 ؟یدار یچ دِیخر -

 

 . میکن زشیسوپرا یو قراره حساب میمهمون دار یآخر هفته تولدِ آرشانِ. کل --

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 خوش بگذره. ولیا -

 

 نگام کرد و گفت: یعصب

 

 تولد.  یتو یبه هممون. شما هم هست گذرهیخوش م --

 

 تعجب نگاش کردم که ادامه داد: با
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 نرفته؟... ادتیقولت رو که  --

 

 گناهکار _مجنون#

 شانزده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 تعجب گفتم: با

 

 ؟یچه قول -

 

 نگام کرد و گفت: کالفه

 

 . یما بمون یِخونه  یکه خونه بخر یتا وقت یقول داد --

 

 حوصله گفتم: یب

 

 هتل و ... رمیکه مدام مزاحم شما بشم. م شهی. نمومدین رمیگفتم. اومدم حاال حاالها خونه گ یزیچ هیحاال من  -
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 وسطِ حرفم و درمونده گفت: دیو پر دیکش غیج یآروشا عصب هوی

 

 .کنمیم زونتیتراس آو نیاز هم یاریو اسمِ هتل رو ب یبر یخوایو م یمزاحم یبگ گهیبار د هیبخدا  یلیل --

 

 :دیکش غیتر از قبل ج یتعجب نگاش کردم که عصب با

 

 نه؟ ای یدیفهم --

 

نشست رو  یحرفش تکون دادم. لبخندِ پهن دییتا یگرده شده از تعجب نگاش کردم و سرم رو به معنا ییچشما با

ما من بنفشِ ا یِغایفقط ج کردمیرو برداشتم. فکر م فمیتخت نشستم و ک یرو یزد. عصب رونیصورتش و از اتاق ب

 آروشا دستِ منو از پشت بسته ...

 

و بعد از مرتب کردن مغنه ام از  ستادمیا نهیآ یتخت بلند شدم. جلو یگذاشتم و از رو فمیک یو مدارکم رو تو یگوش

اومد و لبخندِ  رونیرفتم و چادرمم سرم کردم. آروشا از آشپزخونه ب نییبه پا یآروم یزدم. با قدم ها رونیاتاق ب

و  میدز رونیاز خونه ب میکرد یخانوم خداحافظ میبا مر نکهیا ازو بعد  میرفت ییرایبهم زد. به سمت سالن پذ یربونمه

 ادهیدانشگاه پارک کردم. هردو پ یساعت جلو می. با سرعت به سمت دانشگاه روندم و بعد از نمیشد نیسوارِ ماش

به  ووارد سالن شدم  عیو منتظرم بمونه. خودمم سر نهیمحوطه بش ی. به آروشا گفتم تومیو وارد دانشگاه شد میشد

 رماهیکه تا تابستون و ت یباهاشون حرف و چک و چونه زدم ، مدت یکل نکهیدانشگاه رفتم. بعد از ا سیسمت اتاقِ رئ

 رفتمیمحوطه مزدم. داشتم به سمتِ  رونیدادند. بعد از انجام دادن کارهام از سالن ب یمونده بود رو بهم مرخص یباق

تم به سم هیشدم. با گر رهیزهرا مبهوت بهش خ دنِیو با د رگشتماسمم سرجام خشک شدم. با تعجب ب دنیکه با شن
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کنار بدنم افتاده بود. محکم فشردم و با زجه  یاومد و محکم بغلم کرد. از تعجب خشکم زده بود و دستام بدون حرکت

 و ناله گفت:

 

 دیبا ؟یعنتل یرفت یگذاشت هویچقدر دنبالت گشتم؟ چرا  یدونیم چی. هقمیرف نیبهتر یکجا رفت ؟یلیل یکجا رفت --

 یرو برا دونیو با رفتنت م یجا زد عی. چرا سردونستندیکه تو رو مقصر م ییبه اونا یزدیم یو تودهن یموند یم

 ؟یلیچرا ل ؟یکرد یدشمن خال

 

 گفتم: یگرفته ا یِاز خودم جداش کردم و با صدا آروم

 

 .میاز دانشگاه حرف بزن رونیب می. برکنندیبسه دارن نگامون م -

 

 کمتین یآروشا که رو دنینگفت. به سمت محوطه رفتم و زهرا هم به دنبالم اومد. با د یزیتکون داد و چ یسر

قدم هام سرش رو بلند کرد و با تعجب به  یصدا دنیبود به سمتش رفتم ... با شن شیگوش ینشسته بود و سرش تو

 گفتم: روشاکردم و بعدش رو به آ یشد. زهرا رو به آروشا معرف رهیمن و زهرا خ

 

 نِی. با ماشمیکه منم باشم و با هم بر گهیروز د هی یرو بزار برا دتی. خرگردمیو بعدظهر برم رونیب رمیمن با زهرا م -

 داره. نیمنم برو ، زهرا ماش

 

 گفت: یگران نگام کرد و با لحن آرومن آروشا

 

 ام؟یمنم باهات ب یخوایم --
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 بهش زدم و گفتم: یلبخند 

 

 .گردمیخانوم نگران نشه. نگران منم نباش ، زود برم میخونه تا مر ینه ممنون ، بهتره برگرد -

 

آروشا ، با زهرا به سمتِ  رو گرفت و رفت. بعد از رفتن چیبا من و زهرا ، سوئ یزد و بعد از خداحافظ یزورک لبخندِ

زه و رو میزدینم یکدوم حرف چی. هروندیمقصد م یهدف و ب یرو روشن کرد و ب نی. ماشمیو سوار شد میرفت نشیماش

 :فت. باالخره زهرا سکوتش رو شکست و گمیسکوت گرفته بود ی

 

 ؟یلیل میکجا بر --

 

 گفتم: یفیضع یصدا با

 

 .یشگیبرو پارکِ هم -

 

و سرش رو به  دیکش یمکانش رو دوست داشتم. زهرا آه یلیبود که خ اریپاتوقم با شهر یشگیاز پارکِ هم منظورم

 دنیرو روشن کردم تا از اون سکوتِ خسته کننده فرار کنم. با شن نیحوصله ضبطِ ماش یباشه تکون داد. ب یمعنا

 اریاخت یو ب کردمیم یا آهنگ هم خونر لب بیدادم. ز هیتک شهیخواننده چشمام رو بستم و سرم رو به ش یصدا

 ... ختمیریاشک م
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 یگردیتو برم کردمیفکر م من

 یکردیکردم کاش صبر م هیگر چقدر

 هنوزم تویخال یپر نکردم جا من

 سوزمیپروانه بودم که االن دارم م مثل

 

 تو هر روز بازم یعکسا کنار

 سازمیازت م یالیخ یایدن هی

 نمیب یتو رو م یچشما یوقت من

 بازم یم خودمو

 

 برسه تو خوابم یروز هی یکاشک

 تابم یچه ب ینیبب نمتیبب

 دارمینبودن تو تا صبح ب یتو روزا من

 

 معرفت تنهام گذاشت یب

 معرفت دوستم نداشت یب

 

 معرفت تنهام گذاشت یب
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 معرفت دوستم نداشت یب

 

 

 هادیپ نیاشکام رو پاک کردم و از ماش یمتوقف شد و زهرا نگه داشت. عصب نیچقدر گذشته بود که ماش دونمینم

د. ش یادآوریپارک داشتم برام  نیا یتو اریکه با شهر یخاطرات یهمه  هویبه سمتِ پارک رفتم  نکهیشدم. به محض ا

 که به اون مکان یهر قدم کردمیرفتم. حس م اریشهرمن و  یاختصاص گاهیکه شده بود جا یکمتیاراده به سمتِ ن یب

 یقطه ن هینشستم و به  کمتین ی. با درد و غصه روشهیبرام سخت تر و دردناک تر م دنینفس کش،  شمیتر م کینزد

 گرمش گرفت ... یدستا یسردم رو تو یشدم. زهرا کنارم نشست و دستا رهینامشخص خ

 

 گناهکار _مجنون#

 هفده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 شدم. رهیروحم به زهرا خ یب یرو بلند کردم و با چشما سرم

 

 گفتم: یلرزون یصدا با

 

 حالِ مامانم خوبه زهرا؟ -
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 زد و گفت: یتلخ لبخندِ

 

 کسچیه گهیپا داره و م هیاما بابات حرف فقط حرفِ خودشه. مرغش  یلیدلتنگته ل یلی. خرهیگیبهونتو م یلیخ --

هم شدند  دایره. اردالن و زنش شخونه بزا نیا اطِیح یتو یاجازه بده اون پاش رو حت ای ارهیرو ب یلیحق نداره اسمِ ل

 ی. حتزنهیازت نم یحرف چیسکوت گرفته. ه یارسالن روزه  اما. کنندیم کیبابات رو تحر یمعرکه و حساب ارِیب شیآت

چرا  دونمی. نمشهیم یعصب ای کنهیم و بحث رو عوض رهیتفره م ایتو باهاش حرف بزنم  یدرباره  خوامیکه من م یوقت

درِ  ،اقت ات یتو رهیدلتنگته. هر شب م یلیکه خ دونمیاما م کنهیبرگشتنِ تو به خونه نم یبرا یسکوت کرده و کمک

 .دهیبه مامان هم اجازه نم یاتاقت حت یکه پا بزاره تو دهیاجازه نم چکسمیبا خودشه. به ه دشیاتاقتم قفل کرده و کل

 

 گفتم: یگرفته ا یصدا با

 

 چه خبر؟ اریاز ... از شهر -

 

 به روم زد و گفت: ینیگغم لبخندِ

 

ابا ب ایارسالن  ای زنمیرو باطل کرد. حدس م نتونیب ینامه  غهیرفت محضر و ص روزید لیچرا و به چه دل دونمینم --

 رو کرده. نکاریبه خواستِ خودش ا دمیشا دونمیمجبورش کردند ، نم

 

 نگران بغلم کرد و گفت: زهرا گذاشتم ... زهرا وحشت زده و یِپا یگرفته و سرم و رو رِیزدم ز اریاخت یب
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موضوع رو بهت  نیا دیتو رو خدا گلم ، من ، منِ احمق نبا دی، ببخش یلیغلط کردم ل هو؟ی یشدیخاک بر سرم ، چ --

 ازت. خوامینکن ، معذرت م هی، جونِ مامان الهامت گر یلینکن ل هی. تو رو خدا گرگفتمیم

 

 یمحزون و گرفته ا یدادم. با صدا هیتک کمتیزهرا بلند شدم و به ن یِپا یکردم از رو هیگر ریدل س هی نکهیاز ا بعد

 گفتم:

 

نامرده چون من و از  یلیرحمه ، خ یب یلی. بابام خکشهیآغوشش پر م یتنگ شده زهرا. دلم برا مامانم یدلم برا -

زهرا ...  گذرمیبخشمش ، هرگز ازش نم ی. هرگز نمسوزونهیگناه داره م یو ب لیدل یجدا کرده. بابام من و ب زانمیعز

 ... کشمیم شیرو به آت شونیتار مو از سرِ مامانم کم بکشه اون وقت زندگ هیاگه تنها 

 

 گفت: یصورتم رو با دستاش قاب کرد و اشکام رو پاک کرد. با لحنِ گرفته ا زهرا

 

چشم به راهت  یمامانت تا کِ ؟یسکوت کن یخوایم یتا کِ ؟یشقراره نبا یاما تا کِ یلیمن مراقبِ مامانت هستم ل --

 باشه؟

 

 گفتم: یعصب

 

 قدر بدون که سکوتِ من به نفعِ خانوادمه.  نیبگم اما هم یزیبهت چ تونمیمن محکومم به سکوت کردن زهرا. نم -

 

رستوران  هیو به سمتِ  میزد رونیاز پارک ب میحرف زد گهید کمی نکهینگفت. بعد از ا یزیسکوت کرد و چ زهرا

تِ ساع یها کیو نزد می. تا بعدظهر باهم بودمیرو بزور خورد تزایپنصف ِ  ییو دوتا میسفارش داد تزایپ هی. میرفت
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کرد.  یادآوریگرفته بود رو  دایبه افتخار اردالن و ش بامامشب و که با یِهفتِ غروب ارسالن زنگ زد به زهرا و مهمون

 یخونه  زهرا نکهیا یبرا رسونه و بعدش خودش زودتر بره خونه تا ارسالن بهش شک نکنه.از زهرا خواستم من رو ب

 یمسکون تمانآپار هی به سمتِ  یشدم و الک ادهیپ نایآروشا ا یتر از خونه  نییپا ابونینکنه دوتا خ دایرو پ نایآروشا ا

 هقیآروشا رفتم. بعد از چند دق یرو کج کردم و به سمتِ خونه  رمیزهرا برام بوق زد و رفت ، مس نکهیرفتم. بعد از ا

خجالت  گهیو زنگِ در رو زدم. در که باز شد وارد خونشون شدم و در رو پشتِ سرم بستم. د دمیبه خونشون رس

ر ه شهیکَس و کار باشه مجبور م یپناه و ب یپ ی. اما آدم وقتونمخونشون بم یساعت تو کی یِبرا یحت دمیکشیم

 امیب نکهی. قبل از ادادنینم یبه هتل هم برم بخاطرِ مجرد بودنم بهم اتاق خواستمیاگه م یرو تحمل کنه. حت یفتخ

 الیدان بوداما خب امکانش  رمیاتاق بگ هیداشت  یهتل خصوص هیکه  الیدان قِیاز طر خواستمیم نایآروشا ا یخونه 

آروشا به  هویآروم و لرزون واردِ خونه شدم که  ییبر خالف قانون و مقررات بود. با قدم ها نکاریقبول نکنه چون ا

 گفت: یو محکم بغلم کرد. با تعجب سرجام مونده بودم که آروشا با لحن نگران دیسمتم دو

 

 بزنم. گبهت زن شدیو نم ستیکه خط توش ن تمی. اون گوشیمردم از ترس و نگران ؟یلیل یکرد ریچرا انقدر د --

 

 گفتم: یازش جدا شدم و با لحن شرمنده ا آروم

 

 که نگرانت کردم. راستش انقدر گرم حرف زدن با زهرا شدم که زمان از دستم در رفت.  خوامیمعذرت م -

 

 زد و گفت: یلبخند

 

اشم ا خبر باز حالت ب شهیتا هم تیگوش ی. صفرِ و استفاده نشده. بندازش توریخط رو بگ نیا یسرت ، راست یفدا --

 و مثلِ امروز نگرانت نشم.
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 دنیا دب کدفعهیلب تشکر کردم و به باال رفتم. وارد اتاقِ آروشا شدم و  ریکارت رو ازش گرفتم. ز میزدم و س یلبخند

و وحشت زده به درِ اتاق  دمیکش یفیخف غیمونده بود ج نهیآ یبه دور کمرش بسته بود و جلو یحوله ا هیآرشان که 

من سرجاش خشک شد و مات و مبهوت بهم  دنیمن آرشان وحشت زده برگشت و با د دنیکش غیدادم. با ج هیتک

. اما من خشک شده دینشسته بود گانگوله کنان به سمتم اومد و به پام چسب نیزم یکه رو نیلیآ هویشد.  رهیخ

 آرشان ... یبه خون نشسته  یبودم و نگاهم زوم شده بود به چشما

 

 هکار گنا_مجنون#

 هجده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

آرشان گرفتم. خم  یو برهنه  کهیخوش فرم و شکمِ شش ت کلیسر و صدا آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو از ه با

و با  نیی. سرم رو انداختم پادمشیبلندش کردم و به آغوش کش نیزم یحرکت از رو هیو با  نیلیشدم به سمتِ آ

 لب گفتم: ریز دیلرزیکه بشدت م ییصدا

 

 . ستیتو اتاق ن یکه بدون در زدن وارد شدم اما فکر کردم کس خوامیسالم ، معذرت م -

 

 شدم. رهیمردونه و محکمش سرم رو بلند کردم و بهش خ یصدا دنیشن با

 

 ... ستیسالم ، مهم ن --
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 گفتم: ریآروم و سر به ز ییصدا با

 

 .نیتا شما لباستون رو بپوش رونیب رمیمن م -

 

 صداش سرجام خشک شدم. دنِیبا شن هوی

 

 ... ستین نجایچون لباسام ا ستین ازین --

 

مردونه اش جلو اومد و  یرو به خودم فشردم. دستا نیلیبه سمتم اومد که از ترس آ هوینزدم.  یکردم و حرف سکوت

رفت در رو  رونیاز اتاق ب هنکیزد. بعد از ا رونیرو ازم گرفت و از اتاق ب نیلیمن آ یوحشت زده  یچشمادر مقابل 

و استرسِ چند لحظه  جانیتا بتونم ه دمیکش یق میممتد و عم یتخت رها کردم. نفس ها یبستم و خودم و رو

 کنم ... هیرو تخل شمیپ

 

چشم ازش  یتونستیکه نم کردینگات م یجور اهشینافذ و س یهم داشت. با اون چشما یخوش فرم کلِیه یلعنت

تخت  ی. کالفه رویشدیرنگ چشماش م یمشک ی لهیمجذوبِ اون دو جفت ت یاراد ریو ناخودآگاه و غ یبردار

 گفت: یلرزون یآروشا واردِ اتاق شد و با صدا کدفعهینشستم که 

 

 االن اومدند.  نیهم هم مانیو ا نی. آرشمیحرکت کن میخوایزود باش آماده شو م --

 

 تعجب گفتم: با
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 مگه؟ میبر میخوایکجا م -

 

 گفت: کالفه

 

 .گهید یشهرباز --

 

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 

 ؟یاما تو چرا انقدر استرس دار شمیآماده م عیآها ، کامال فراموش کرده بودم. باشه سر -

 

 تعجب گفت: با

 

 من؟ --

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 لرزه؟یآره تو ، چرا صدات م -
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 زد و گفت: یساختگ لبخند

 

 دارم.  جانیفقط ه ستین یزیچ --

 

 میشلوارل عیزد. سر رونیتر آماده بشم و از اتاق ب عینگفتم. آروشا هم دوباره تذکر داد که سر یزیکردم و چ سکوت

شال مغنه حجاب هم زدم که  رِیشالِ همرنگِ مانتومم سرم انداختم و ز هی. دمیرنگم پوش یتونیز یرو به همراه مانتو

رو به همراه  میروح و خسته نشون نده. گوش یچهره ام ب تاو مات هم کردم  میمال شیآرا هیراحتر باشم.  رونیب

ر به عط کمی نکهیبه خودم انداختم و بعد از ا نهیآ یاز تو یگذاشتم. نگاهِ کوتاه فمیک یپول برداشتم و تو یمقدار

 یشد رو زومزد. نگاهش  رونیاز اتاقِ رو به رو ب نیلیرفتم. همزمان با من آرشان به همراهِ آ رونیخودم زدم از اتاق ب

 دنِیبا شن هویبرم که  نییبهم نگاه کرد. از شرم و خجالت سرخ شدم و قدم تند کردم تا به پا نییمن و از باال تا پا

 شدم.  خکوبیجمله اش سرجام م

 

 صبر کن --

 

 گفت: ییرایگ مردونه و یترس و اضطراب برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم. با صدا با

 

 ؟یمو ببند یتو بلد --

 

 تکون داد و گفت: یدادم. سر مثبت تکون یتعجب سرم رو به معنا با
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 کاپِیم یکِ ستیرو ببند و لباساشم تنش کن. آروشا رفته حاضر بشه و معلوم ن نیلیآ یِتو اتاق و موها ایخوبه ، ب --

 . یرو کن نکاریکه ا خوامیاز تو م نیهم یبرا شهیصورتش تموم م

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 . کنمیرو آماده م نیلینداره ، من آ یرادیا -

 

 گفت: یلحن محکم با

 

 تو اتاق.  ایخوبه ب --

 

لرزون وارد اتاق شدم و کنارِ  ییتخت. با قدم ها یرو گذاشت رو نیلیتوجه به من خودش وارد اتاق شد و آ بدون

نه اراده گو یلبام به خنده ازهم باز شد و ب طونشیمظلوم و ش ی افهیق دنِیتخت نشستم. ناخودآگاه با د یرو نیلیآ

با  .شدیباز م ششین دیدیو تا من رو م گرفتیگرم م منرو چه حساب بود که با  دونمیهم نم نیلی. آدمیاش رو بوس

حرفاش رو متوجه  یِشک داشتم باباشم معن یزد که حت ینامفهوم و گنگ یلب حرف ها ریخنده بهم نگاه کرد و ز

 شدم. رهیآرشان وحشت زده سرم رو بلند کردم و با تعجب بهش خ یعصب یصدا دنِیبا شن هویشده باشه. 

 

 .میتر کاراشو کن ، عجله دار عی. سریرو بخندون نیلیو آ نجایا یاینگفتم ب --

 

 پروا: یزبون دراز و ب یِلیتوهم و شدم همون ل دمیاخمام رو کش یعصب
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 نِیو ع دیو مثلِ برجِ زهرمار باال سر من نمون رونیب دیاز اتاق بر دی، دوماً لطف کن کنمیکه بخوام م یرکاراوالً من ه -

 . دیبار به من غر نزن هی یا قهیزن ها پنج دق ریپ نیا

 

متِ رو به س نیلیتوجه به نگاهِ به خون نشستش آ یزد. ب رونیب شیشونیگردن و پ یسرخ شد و رگ ها تیعصبان از

و بزاره که  رهیشعر خوندم تا آروم بگ هی نیلیآ یلب برا ریخودم کشوندم و مشغول شونه زدن موهاش شدم. ز

خوشگل و  یبستم و بعدش لباس ها شدیانگشت دست هم نم هیکه اندازش  یموهاش رو ببندم ... موهاش رو دم اسب

تاپ و دامن قرمز رنگ بود که با وجود پوستِ  هیسش تخت بود برداشتم و تنش کردم. لبا یقرمز رنگش رو که رو

 تخت یتوجه به آرشان از رو یو بغلش کردم. ب دمی. گونه اش رو محکم بوسکردیم ییبدجور خودنما نیلیآ دِیسف

 خطاب بهش لب زدم: رفتمیم رونیب اتاقاز  کهیبلند شدم و در حال

 

 ... اریب فیشت دی، شما هم هر وقت عشقت کش برمیجون رو م نیلیمن آ -

 

 گناهکار _مجنون#

 نوزده_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

که آروشا اجازه نداد و گفت همه با  ارمیخودم رو ب نِی. خواستم ماشمیبود یجاده و در حالِ رفتن به شهرباز یتو

آروم  کمیهاش رو دادم حس کردم جگرم خنک شد و  ییکه جوابِ اخم و زورگو ی. وقتمیآرشان خان بر نِیماش

ود حاکم ب نیماش یکه تو یبکشه. از سکوت شونبهم زور بگه و برام خط و ن یرقمه تحمل نداشتم که مرد چیشدم. ه

وشا هم کنارِ آر نیبغلش بود ، آرش یتو نیلیبود. آروشا وسط نشسته بود و آ ختهیکالفه شده بودم و اعصابم بهم ر
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سکوت  نیبود. انگار همه به جز من به ا یدادن با هنذفر نشسته بود و چشماش رو بسته بود و در حال آهنگ گوش

 و رو به آرشان گفتم: دمیاخمام رو کش نیهم یوضع رو تحمل کنم برا نیا تونستمیمن نم اماعادت داشتند. 

 

 ری، خ میریکه نم میحوصلمون سر رفت ، مجلسِ ترح د؟یبزار یآهنگ هیو  دیضبط رو روشن کن شهیم انیجنابِ ک -

 کردن. یبه گشت و گذار و خوش گذرون یشهرباز میریم میسرمون دار

 

 چکسیشدند. انگار جز من ه رهیکه از زورِ تعجب باز مونده بود بهم خ ییبا تعجب زل زدند به من و با دهن ها همه

 یانداخت و عصببهم  ینگاهِ تند و بد نهیآ یحرف بزنه و رفتار کنه. آرشان از تو نطوریخان زاده ا نیبا ا تونستینم

 دیآرشان دور نموند. چنان اخماش رو کش نیب زیاز نگاهِ ت کهلبام نشست  یرو یاراده لبخند یضبط رو روشن کرد. ب

کتکم بزنه. با شروع آهنگ چشمام رو بستم و سرم رو به  ریدلِ س هیرو بزنه کنار و  نیتوهم که گفتم االنِ ماش

 دادم ... هیتک یصندل

 

 شیآور یچمدان است که م کی یزندگ

 شیبَر یو م یکن یسبک م لیبند بارو

 که بدان دل بستم ستیمرگ قشنگ یخودکش

 به فکرش هستم ریشب س ۳،  ۲کم هر  دست

 

  خطرم یگاه پر از پنجره ها یو ب گاه

 مرتبه حتماً بپرم نیزند ا یسرم م به

 دست تو و ترس به چشمان من است چمدان

 شدن است نیمگحالت غ نیزتریغم انگ نیا
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 چه کنم؟ ابانیتو من با بدن لخت خ یب

 حالت تهران چه کنم؟ نیزتریغم انگ با

 شکند یمرا م زییپا ارهیتو پت یب

 شکند یمرا م زیشب وسوسه انگ نیا

 چه کنم؟ ابانیتو من با بدن لخت خ یب

 حالت تهران چه کنم؟ نیزتریغم انگ با

 شکند یمرا م زییپا ارهیتو پت یب

 شکند یمرا م زیشب وسوسه انگ نیا

 

 

 خط فحش بده داد بکش ۳،  ۲رفتن  قبل

 بکش ادیکن و فر نیتکانم بده نفر یه

 رفتن بگذار از ته دل آه شوم قبل

 بکش بر رگ کوتاه شوم شهیاز ر یتور

 دودم باش نیخطرناکتر گاریس مثل

 آغوش کنم حضرت نمرودم باش شعله

 تو خورد ابانیپسر بچه که راهش به خ هر
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 زد و مُرد دانیبه م کهیشبه مَرد شد و  کی

 و آرام به خاک افتادم دمیتو را د من

 از آن روز که در بند توام آزادم و

 که دلم بود به دستت دادم یداغ یچا

 سرد شدم از دهنت افتادم آنقدر

 تو ببخش ایخدا ستیپرم دلهره کاف یم

 تو ببخش ایخدا ستیدست خودم ن یخودکش

 

 

 چه کنم؟ ابانیتو من با بدن لخت خ یب

 حالت تهران چه کنم؟ نیزتریغم انگ با

 شکند یمرا م زییپا ارهیتو پت یب

 شکند... یمرا م زیشب وسوسه انگ نیا

 

 

 نیحس کردم ا یچرا ول دونمی. نمدیکش یقیکرد و نفسِ عم یکه تموم شد آرشان دوباره همون آهنگ رو پل آهنگ

آهنگ رو دوست داشت  نیآرشان ا نکهیا لِیدل دیو شا کنهیم فیآرشان رو توص یگآهنگ با هر جملش داره زند

... بعد  دادیهم گوش م نازیآ ادِیبه عشق و  ور آهنگ نیبود. اما با توجه به متن آهنگ شک نداشتم که آرشان ا نیهم

از  ریالبته جز آرشان ، چون غ میشد ادهیپ نیو خنده از ماش یو همه با خوشحال میدیرس یساعت به شهرباز میاز ن

 عسل خوردش. منیبا  شدیصورتش نبود ، تازه اخماشم توهم بود و نم یرو یاز خنده و شاد یرد چیه نکهیا
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با  هویشدم. در حال بستن بندِ کفشام بودم که  میکتون یشونم جا به جا کردم و مشغول بستن بندها یو رو فمیک

ماسک  هیبه چشماش زده بود و  یبزرگ یدود نکیسرش گذاشته بود ، ع یکاله رو هیآرشان متعجب شدم.  دنید

 یرو کرده بود. به آروشا لبخند نکاریا نندنک شییمردم و طرفداراش شناسا نکهیدهنش بود. حتما بخاطر ا یهم جلو

 گفتم: یآروم یزدم و با صدا

 

 رو منفجر کنم.  یشهرباز نیا نیلیامشب با آ خوامیرو بده من ، م نیلیآ -

 

 زد و گفت: یلبخندِ ساختگ آروشا

 

بهت  یچطور دونمی... آه نم نکهیا یعنی، توهم با داداشم برو.  یشهرباز رمیم مانیو ا نیمن با آرش زهیچ یلیل --

 بگم.

 

 یداص دنِیکه من با آرشان برم؟ اصال کجا برم؟ تا اومدم حرف بزنم با شن یچ یعنی. کردمیتعجب به آروشا نگاه م با

 و رسماً خفه خون گرفتم. دیآرشان حرف تو دهنم ماس

 

 بهش بگم. شما زودتر برو آروشا خانوم ، مراقبِ پرنسس منم باش. یچطور دونمیمن م --

 

 رو به آرشان زد و گفت: یلبخند آروشا
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 از چشمام مراقبِ کوچولوتم.  شتریداداش ب چشم --

 

 لب زمزمه کرد: ریشد و ز رهیبار به من خ نیمحزون ا ینگاه با

 

 ... یلیمنو ببخش ل --

 

به  یچ دمیفهمیازم دور شد. مات و مبهوت سرجام خشک شده بودم و نم عیتوجه به من عقب گرد کرد و سر بدون

 داد زدم: تیشدم. با عصبان رهی. کالفه برگشتم و به آرشان خهیچ

 

 ه؟یها چ یمسخره باز نیا -

 

 کرد و گفت: یقروچه ا دندون

 

 ... ایاحمق ... فقط الل شو و دنبالِ من ب نییپا اریصداتو ب --

 

 گناهکار _مجنون#

 ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 :یلیل

توجه به من به سمتِ  یبهم انداخت و ب یترس و تعجب سرجام مثل مجسمه خشک شده بودم. آرشان نگاهِ تند از

 هیه ب یرو ادهیپ ی. بعد از کلرفتمیازش راه م یکم یلرزون دنبالش رفتم و با فاصله  ییسبز رفت. با قدم ها یفضا

کنارِ خودش اشاره کرد و  یخال یِ. با دست به جاتنشس کمتین یرفت و رو زدیکه پرنده هم پر نم یدنج و خلوت یجا

 بم و گرفته گفت: ییبا صدا

 

 ... نجایا نیبش --

 

 داد زد: یو با جنون خاص یتعجب نگاش کردم که عصب با

 

 ... نجایبتمرگ ا ایب --

 

 توهم و داد زدم: دمیاخمام رو کش یعصب

 

ت زودتر حرف ؟یکه چ نجایا ی، منو اورد نمیبش خوادیسرِ من داد نزن منم بلدم بلند تر از تو داد بزنم ، اصال دلم نم -

 برم.  خوامیرو بزن م

 

ت و برداش زیبه سمتم خ هویبلند شد. از ترس نفسم رفت و برگشت.  به خون نشسته از سرِ جاش یو با نگاه یعصب

ناله ام درومد. به  یبه دستم داد که از درد صدا یگرم و مردنه اش گرفت. فشارِ محکم یدستا یزدم رو تو خیدستِ 

 داد زد: یوحشتناک یکشوندم و کنارِ خودش نشوندم. با صدا کمتیسمتِ ن
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 لجباز؟ یِدختره  یدی، فهم کنمیم یکیزنده و مردتو  یکن یبرخالفِ حرفم کار گهیبار د هی --

 

آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و  شینگاهِ ترسناک و برزخ دنیشدم و خواستم جوابشو بدم که با د یعصب

 گفت: یو گرفته ا یعصب یو با صدا دیکش یقیسکوت کردم. نفسِ عم

 

 .یکه دار یو متاسفم برات بابتِ خانواده ا دمیرو از زبون آروشا شن تیزندگ تِیواقعباخبرم.  تیواقع یِاز زندگ --

 

و گر گرفته  یعصب یشدم که حس کردم گردنم رگ به رگ شد. مات و مبهوت به چهره  رهیبرگشتم و بهش خ یجور

 گفت: یآروم یکنم با صدا یقات نکهیشدم. قبل از ا رهیاش خ

 

که تولدت بود و آروشا هم  شیچون چند وقت پ یگیدروغ م دمیفهم یخانوادت رو از دست داد یکه گفت یوقت --

که خانوادش به همراه نامزدش براش جشن گرفتند و  یلیبه اسم ل یتولدِ دختر رهیدعوت بود بهم گفت داره م

 یورکرد ج یتو نقش بازقشنگ با  یلیخ ورو به من زده  یحرف نینبود که چن ادشیکنند. آروشا  زشیسوپرا خوانیم

 .خورمیگول نم یخانوم و به راحت ستمی. اما من بچه نیکه همه به جز من باورشون شد که تو خانوادت رو از دست داد

 تیزندگ انِیجر یشدم اما وقت یعصب یلی، خ تیدر مورد زندگ یو بهمون دروغ گفت یما رو احمق فرض کرد نکهیاز ا

آوردمت  نیهم یداد برا حیسر بسته برام توض یلیآروشا خ یکم شد. ول تمیعصباناز  یکم دمیشن ارو از زبون آروش

 برات افتاده. یکه چه اتفاق یبد حیکه خودت کامل و جز به جز برام توض نجایا

 

 توهم و گفتم: دمیاخمام رو کش یعصب

 

 یکه برام رخ داده به شما چه ربط یمن و اتفاقات یِکنم؟ اصالً زندگ فیشما تعر یرو برا میشخص یِزندگ دیچرا من با -

 داره؟
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 نگام کرد و گفت: یآرامش خاص با

 

کامل تو رو بشناسه و از  دینه؟ با ای هیبدونه طرفش ک دیبا تو رو داره. اما با قصدِ ازدواج ییبنده خدا هیچون  --

 نه؟ ایکه برات رخ داده با خبر بشه  یو اتفاقات تیزندگ

 

 داد زدم: یعصب

 

 .یکن دایبرام شوهر پ یبدبخت و عاجز نشدم که تو بخوا من انقدر -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

ت داش یادیکه شباهتِ ز دمیشن متیتو و تصم یاز آروشا درباره  ییزایچ هی. اما ستمیتو ن یمن دنبالِ شوهر برا --

 من.  قِیرف یبه زندگ

 

 نگاش کردم و گفتم: مشکوک

 

 ؟یدیشن یچ -
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و نافذش که آدم رو مسخ  یمشک ی. سرش رو بلند کرد و با اون چشمادیکش یقیو نفسِ عم کمتیداد به ن هیتک

 ، نگام کرد. کردیم

 

 یباهاش زندگ ی. اگه عاشقِ طرف بشیکن یازدواجِ صور یخوایو م یپدرت متنفر یمردها حت یاز همه  نکهیا --

و اگه طرف نخواست که تو هم خونه اش  یونم یبه عنوان هم خونه در کنارش م ینکن دایپ یاما اگه بهش حس یکنیم

 .یشی، ازش جدا م یباش

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 دهن لق باشه. کردمیحرفام رو آروشا بهت گفته. فکر نم یجالبه ، مو به مو -

 

 توهم و گفت: دیاخماش رو کش یعصب

 

حرفِ من نه  یحق نداره رو چکسیرو بگه. در ضمن ه انیچون من ازش خواسته بودم که جر گفتیم دیآروشا با --

 کنه.  یکار تونستینم نمیرو گفته جز ا قتیآروشا حق نیهم یبده. برا لمیچرت و پرت تحو ای ارهیب

 

 گفتم: کالفه

 

 ه؟یحرفِ حسابت چ -

 



 مجنون گناهکار

 
90 

 

 اخماش از هم باز شد: یآرومتر شد و کم صداش

 

 رو. زیکن همه چ فیبرام تعر --

 

 گفتم: یعصب

 

 ؟رو کنم نکاریا دیچرا با -

 

 :دیعربده کش یبا جنون خاص هوی

 

. چون اونم ادینم به چشمش یدختر چیمثلِ توئه. چون اونم ه طشیشرا شناسمیکه من م یچون اون شخص --

کنه. چون قلب  دایاحساس پ یدختر چیبه ه تونهیکه ازدواج کنه اما اون هرگز نم ارنیخانوادش دارن بهش فشار م

 گردهیم یدنبالِ دختر نیهم ی. براکنهیجز عشق اول و آخرش فکر نم چکسینداره چون احساس نداره چون به ه

 اگه به طرف یگی. تو مشهیمطمئن باش که هرگز عاشقت نم یعنی. ستیتو کارش ن یمثل تو. اما اون عشق و عاشق

رپناه س هیاسم تو شناستامه ات و  هیاما از االن بهت بگم که اون شخص جز  یکنیباهاش ازدواج م یعالقه مند بش

 نه... ای یکه گفتم قبول کن یطیخودته که اون مرد رو با شرا لِیبرات باشه. حاال م تونهینم یا گهید زِیچ تیزندگ یبرا

 

 گناهکار _مجنون#

 کی_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 :یلیل

 گفتم: یو عصب کالفه

 

جدا شدم  اریچرا از شهر نکهیا لِیپارسا بهم زدم. دل ارِیرو با شهر می، نامزد میهفته مونده به جشنِ عروس کیمن  -

رو به خانوادم گفتم همشون بهم پشت  انیجر یرو بفهمه. وقت لشیدل چکسیه ستیبه خودم ربط داره و قرار ن

همون روزِ  نیهم یمخالف بود برا اریکردند و من رو از خودشون طرد کردند ... پدرم از همون اول با ازدواجِ من با شهر

ا ت یبمونم و حت اریهمه جوره پشتِ شهر دیبا ارهیباهام ابهام و حجت کرد که حاال که انتخابم تنها شهر یاستگارخو

ادامه بدم و باهاش ازدواج  اریکه تنها به خودم ربط داره نتونستم با شهر یلیمن به دال یجهنم هم همراهش برم ول

رو انتخاب کردم و حاال  اری، شهر اریاون و شهر نیب مینامزد کرد و بهم گفت من روزِ رونمیکنم ... بابام از خونه ب

 میمراسم عروس نکهی... پدر و مادرم بخاطر ا کنهیو به من پشت م کنهیمن و آبروش ، آبروشو انتخاب م نیخودش ب

اردالن و ارسالن دارم که  یبه اسم ها یرو بدون مشورت کردن باهاشون بهم زدم ، آقم کردند. دوتا برادرِ دوقلو و ناتن

اون  میعقد کرده و سرِ موضوعِ بهم خوردن نامزد اریو شش سال ازم بزرگ ترند. اردالن با خواهرِ شهر مییاز مادر جدا

خودمه ،  قِ یکه رف راهمسرش زه یبه من پشت کرد. ارسالن هم طبقِ گفته  داینفر بود که بخاطرِ همسرش ش نیاول

قلبِ بابام نسبت به من  یکه اردالن و زنش تو یتیو عصبان شیخاموش کردن آت یابر یتالش چیسکوت کرده و ه

 یکرده. در کل همه بهم پشت کردند و تو رونیبابام منو از خونه ب نکهی. انگار اونم خوشحالِ از اکنهیانداختند ، نم

که  ییندن ، همون کساکشو شی، غرورم رو له کردند ، قلبم رو به آت ندرهام کردند. منو شکست یدرد و بدبخت

از وجودشون بودم گذشتند ... حاال  یکه جزئ یگذشتم ... اونا بخاطرِ منافعشون از من میبخاطرشون از خودم و زندگ

 یتودهن ییایرو یزندگ هیموفق شدن و با بدست آوردن  یتالش کنم برا خوامیرو از نو بسازم. م میزندگ خوامیمن م

. من از پدرم و ارهیو به زانو در نم سوزونهیمثلِ موفق شدنم اونا رو نم یچیه دونمیدشمنام چون م یبزنم به همه 

پشت و پناهم بودند متنفر شدم. چون فقط حرف از  میزندگ یکه تو ییبرادرام و نامزدم متنفرم شدم ، از مردها

من ناموسشون بودم  بخارند. ازشون متنفرم چون یب ینیزم بیس ثلِعمل نشون دادند م یو تعصب زدند و تو رتیغ

قلبِ  هیکردند. ازشون متنفرم چون باعث شدن از عشق و داشتن  ابونیکوچه و خ یاما خودشون من رو آواره 

 نیا یِام متنفر بشم. ازشون متنفرم چون باعث شدن از خودم متنفر بشم. حاال من تو نهیس یمهربون و عاشق تو

 . منستمیآوردن بچه ن ایدادن خانواده و به دن لیو تشک اهایرو یکردن شاهزاده  دایدنبالِ عشق و پ گهی، د یگزند

که از پوست  ییمن ، کسا زانِیمن ، عز ی. خانواده یِمعن یدادنِ خانواده برام ب لیخانوادم رو از دست دادم پس تشک
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 یمرد هیرها کردند حاال چطور ممکنه  یباتالقِ زندگ یتوکه هم خونشون بودم من رو  ییو استخونشون بودم ، کسا

باشم؟ از کجا مطمئن باشم هر روز بخاطرِ نداشتن  یکس یاوضاعِ داغونم چطور ممکنه من آرزو نیعاشقِ من بشه؟ با ا

متعهد  شهیرو ندارم هم چکسیکه ه ینشم؟ از کجا دلم قرص باشه که اون مرد به من لیو خوار و ذل ریخانواده تحق

نداشته  شهیمونه که ر یم یکه خانواده نداره مثل گل یدختره ، دختر هیو اصل و نسب  شهیاده ر... خانو مونه؟یم

 خوامیخور باشم آقا آرشان ، نم یتو سر خوامی. من نمشهیو بزرگ نم کنهیرشد نم یگل چینباشه ه شهیر یباشه. وقت

 خانوادم شهیباورش م یخودم نامزدم رو پس زدم؟ ک منکه  شهیباورش م یکَس و کار و قضاوت بشم. ک یبهم بگن ب

 یلمشک ای میمن دختر فرار کنهیبفهمه فکر م ی. هرکسشهیباورش نم چکسیرهام کردند؟ ه میبخاطرِ بهم زدن نامزد

دوباره ، من از  یفرار از شکست ی، برا کنمیفرار از قضاوت ، من از عشق فرار م یبهم خورده. برا میداشتم که نامزد

 یم شیبندم. به آت یم یهر مرد یخورد نشه درِ قلبم رو به رو نیاز ا شیغرورم ب نکهیا ی، برا کنمیفرار م ساتمسااح

 یکی یِخوشبخت شدنم تو کردمیکه فکر م یاز انتخاب خودم ، از کس یرو که بخواد دوباره بلرزه. وقت یکشونم قلب

 هگی. اما من دیِنیب شیقابلِ پ ریخطرناک و غ یباز هی عشقکه  دمیشدن و ازدواج کردن با اونه ، ضربه خوردم ، فهم

و تصاحب کردن  دنیجنگ یبرا یا زهیعاشق شدن ندارم و انگ یبرا یکردن ندارم ، توان یباز یبرا یاقیشور و اشت

 عاشقش بشم رو ندارم. یروز هی دیکه شا یفرد

 

 ییجورا هیو  کمتیداده بود به ن هیتک یش خاصشدم. با آرام رهیبه آرشان خ یرو بلند کردم و با لبخندِ تلخ سرم

 گفت: یمردونه ا یِکرد و با صدا یوجودش شده بود چشم و گوش ... تک سرفه ا یانگار همه 

 

 برسم؟ یا جهیحرفات به چه نت نیاز ا --

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

و مهر و محبت رو از من نداشته باشه. انگار نه انگار که  یازدواج کنم که توقعِ عشق و عاشق یبا شخص خوامیمن م -

ازم داشته باشه و هرگز به  یتوقع و خواسته ا چیه دی. نباشمیو شرع یو همسر قانون کنمیم یخونه اش زندگ یمن تو

 با من نباشه ... ییزناشو یفکرِ رابطه 
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 گناهکار _مجنون#

 دو_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 ادامه دادم: یفیضع یِونم رو توهم قالب کردم و با صدالرز یِدستا

 

و بامرام باشه. مرد  رتینسبت بهم نداشته باشه اما باغ یعشق و عالقه ا چیازدواج کنم که ه یبا شخص خوامیمن م -

 دیاما با خوامیجرعت نکنه بهم چپ نگاه کنه. ازش عشق و محبت نم یروم تعصب داشته باشه که کس یباشه و جور

پشتِ و پناهم باشه  یبا تک تکِ سول هام احساس کنم. جور میزندگ یبسازه که وجودِ آرامش رو تو یا یام زندگبر

دلم گرفت  یسنگِ صبور که وقت هی،  خوامیم یحام هی کَس و کار بودنم رو به رخم بکشه. من ینتونه ب چکسیکه ه

همدم و همراه  هینکنه.  یپشتم رو خال یطیشرا چیکه تحتِ ه یدوستِ واقع هیباهاش حرف بزنم و سبک بشم. 

صِ قلب رو نابود کنم ، کمکم کنه تا تقا اریانتقام گرفتن کمکم کنه تا بتونم شهر یکه تا ته خط کنارم باشه. تو خوامیم

 ... رمیو غرورِ له شدم رو از دشمنام بگ

 بود ... نیمن هم یِ شرط و شروط ها ی همه

 

 زمزمه کرد: آروم

 

 که من در نظر دارم.   یِ، همون کس یقبولش کن یتونیم طیشرا نیکه تو با وجودِ ا یطمئنم اون شخصو من م --
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 تکون دادم و گفتم: یسر 

 

 میسرو بشنا گهیهمد شتریتا بهتر و ب میچند وقت نامزد باش دیحتما رو در رو باهاش صحبت کنم. در ضمن با دیبا -

 قول و قرارهاش؟ یهمه  رِیز زنهیو نم شهیچون از کجا مطمئن باشم که اون بعد از ازدواج ، عاشقِ من نم

 

 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاهِ

 

 ... گهید زِ یچ هی. در ضمن یزنیبه موقعش باهاش حرف م --

 

 شدم ... رهیتعجب بهش خ با

 

 ه؟یچ گهید -

 

 توهم و گفت: دیرو کش اخماش

 

 جوابِ رد بهش بده. دیکن. اگه باز هم دور و برت پلک رونیرو از سرت ب الیپسره دان نیفکرِ ا --

 

 تعجب گفتم: با
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بشه اون موقع من چکار  مونیوقت پش هیشما  قِیرو کنم؟ اگه رف نکاریشما ، اما چرا ا یبا خبر زمیماشاهلل از همه چ -

 آب بزنم. گدار به یب تونمی، نم هیخوب سیکِ الیکنم؟ دان

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 بهت نداره؟ یحس چیکه ه یمرد ایتره  یکه عاشقته منطق یهم خونه شدن با مرد --

 

 بگه: یبشه و با لحنِ بد ینگفتم که باعث شد جر یزیکردم و چ سکوت

 

 . یگدار به آب بزن یب یتونیداره و به دلتون نشسته که سرکار خانم نم یقشنگ یِبَر و رو الیآقا دان نیا دمیشا --

 

 داد زدم: یعصب

 

 استثنا هم نداره.  ادیمردها بدم م یپرت نگو. من از همه  چرت و -

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

 به اون پسره جوابِ رد بده.  نطورهیاگه ا --
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 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 

 قِی. اما از کجا مطمئن باشم که رفدمیم ینداره بهش جوابِ منف یبهت ثابت کنم که اون پسر برام ارزش نکهیا یبرا -

 کنه؟ینم دایپ یتو بعداً به من حس

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 نیقلبش رو نرم کنه. پس از ا تونهیتو که سهله ، از تو خوشگل تر و جذاب تر هم نم شناسمیکه من م یاون شخص --

 راحت باشه.  التیخ کنهینم دایپ یبابت که نسبت به تو احساس

 

 زدم و گفتم: یبانمک لبخندِ

 

 که من خوشگل و جذابم؟ یپس توهم قبول دار -

 

 زد و گفت: یرو ازش بپرسم. پوزخند یزیچ نیخورده بهم نگاه کرد. انتظار نداشت همچ کهیتعجب و  با

 

 .یجنبه باش یانقدر ب کردمیفکر نم --

 

 گفتم: یعصب
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رف ح ستیچون جذاب بودن من فقط حرف تو ن یبسوز خوادینم قتیآقا ، شما هم از گفتن حق ستمیجنبه ن یمن ب -

 ملته.  هی

 

 زد و گفت: یمسخره ا لبخندِ 

 

 رو پس زده.  یآره خب ، سرکار خانم بخاطرِ جذاب بودن و خوشگل بودنشونه که نامزدشون دورشون زده و نامزد --

 

 نادامش سرم رو بلند کردم :گرفته و  یصدا دنِیچشمام حلقه بست. با شن یبه گلوم چنگ انداخت و اشک تو بغض

 

 کردم ، ناراحت نشو. یشوخ --

 

 زدم و گفتم: یزهرخند

 

که قراره  ی. از کجا معلوم فردا همون مردکنمیم یزدم و از عشق دور شیحرفاست که قلبم رو آت نیهم یبرا -

که افتاده باور  یو اتفاقات میمن رو در مورد نامزد یحرفا چکسیحرف ها رو بهم نزنه؟ ه نیکنم ا یباهاش زندگ

 .کنهینم

 

 گفت: یبم و گرفته ا یصدا با
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 . خودهیب تیحرفاتو باور کردم پس نگران یبود. در ضمن من همه  یمن واقعا قصدم شوخ --

 

 نزدم. از سرِجاش بلند شد و کالفه گفت: یتعجب بهش نگاه کردم و حرف با

 

 .تیخواستگار ادیاون شخص ب گهید یتماالً هفته ، توهم تا چند روز منتظر باش ، اح میبهتره برگرد گهید --

 

 از سرجام بلند شدم و گفتم: آروم

 

 مزاحم خانوادتون بشم. خوامینم نیاز ا شتریآپارتمان بخرم. ب هیزودتر  یکه هر چ دیکمکم کن دیپس شما با -

 

 ه؟یا غهیآپارتمان گرفتنت چه ص گهیپس د یازدواج کن گهیتو که قراره تا چند وقت د --

 

 گفتم: یلرزون یصدا با

 

از اصل  یکَس و کار شدم و از اسب افتادم ول یشما؟ من ب یخونه  انیب یمراسمِ خواستگار یِاون وقت اونا برا -

حق  چکسیهستم. ه یخودم غرور دارم ، دوست ندارم اون آقا و خانوادش فکر کنند من سربارِ کس ی. من برافتادمین

 هفته بخرم. نیا یآپارتمان تو هی تا بتونم دیکمکم کن فاًوال و قضاوتم کنه. پس لطسئ ریمن رو ببره ز تِینداره شخص

 

 و ستادمیبه دنبالش رفتم و کنارش ا عیحرکت کرد. سر یتوجه به حرفم نگاهش رو ازم گرفت و به سمتِ خروج یب

 ... داشتمیشونه به شونه اش قدم برم
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 گناهکار _مجنون#

 سه_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 مقدمه گفت: یکه ب کردمیشد. با تعجب بهش نگاه م رهیسرجاش موند و بهم خ هوی

 

 .کنمیآپارتمان جور م هیمن برات  --

 

 توهم و گفتم: دمیرو کش اخمام

 

 .دیوقت به من ترحم نکن چی. پس لطفا هزارمیمن از ترحم کردن ب یممنون ول -

 

 گفت: یعصب

 

 ترحم کنم.  یرحم تر از اونم که بخوام به کس یوگرنه من ب کنمیرو م نکاریا یخواهرم قِیرف نکهیمن بخاطر ا --

 

 تکون دادم و گفتم: یسر
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 باشم.  یکس نِیدِ ریز خوامیباشه بازم نم نیگیکه م نطوریاگه ا یحت -

 

 گفت: کالفه

 

 هگی، پس د یکنیم یاون و اونجا زندگ یخونه  یریماه نشده م کیکه سرِ  یتو اگه با اون شخص به توافق برس --

 ؟یو آپارتمان بخر یرو بفروش التیکه و هیچه کار

 

 گفتم: یتند و با لحنِ  یعصب

 

رو به  شونیو من ا میدیاگه بعد از حرف زدن به تفاهم رس کنم؟یماه با اون شخص ازدواج م کیگفته من سرِ  یک -

 یِ خونه یتو کسالی نیا ی. منم تومیریگیمراسم ازدواج م کسالیو بعد از  میکنیعنوانِ همسرم قبول کردم ، عقد م

 من تا نامزدت کنم نینکنه فکر کرد خوام؟یکنم جهاز نم اج. بعدشم من اگه با اون آقا بخوام ازدوکنمیم یخودم زندگ

و تمامِ خرج و مخارجم رو به گردن اون آقا  کنمیم یمادر شوهر زندگ یِخونه  یهم خوابِ اون آقا و تو شمیم

ه ب دییخوای. اگه مدیسخت در اشتباه یلیخ میبخار یدخترِ فرصت طلب و ب نیمن همچ دیاگه فکر کرد ندازم؟یم

 .نیهم ، دیرو بفروش المیو و دیکن دایآپارتمان پ هیبرام هر چه زودتر  دیکمک کن اهرتونخو قِیرف

 

 شده گفت: یعاص

 

 .یخوایکه م شهیخب بسه ، همون طور م یلیخ --
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 پارک نیکه ماش ییو به سمتِ جا میسبز دور شد یآرامش زدم ... از فضا یزدم از رو یو لبخند دمیکش یقیعم نفس

 یجلو نشست. منم درِ عقب رو باز کردم و رو یصندل یرو باز کرد و رو نیدرِ ماش چی. با سوئمیشده بود برگشت

 شدم. رهیبهش خ نهیآ یصداش سرم رو بلند کردم و از تو دنِ ینشستم. با شن یصندل

 

 آروشا. یبا خبر بشه حت چکسیه خوامینم میکه امشب زد ییاز حرف ها --

 

 تعجب گفتم: با

 

 چرا؟ -

 

 گفت: یلحنِ تند با

 

 وقت من رو سئوال جواب نکن.  چی، در ضمن ه گمیچون من م --

 

. یطوفان قهیقد هیآروم بود  قهیدق هیموند.  یدستام رو مشت کردم و سکوت کردم. مثلِ برجِ زهرمار م یعصب

بچه ها برگشتند  یقیباهاش سر کنه و اخالق گند و مزخرفش رو تحمل کنه. بعد از دقا یچطور دونستینم چکسیه

 کلمه هم با آروشا حرف نزدم ...  کیبه خونه  دنیشدم و تا رس رهیخ رونیبه ب یو آرشان حرکت کرد. عصب

 

تخت دراز  یحوصله لباسام رو عوض کردم و رو یبه باال رفتم و وارد اتاق شدم. ب میدیبه خونه رس نکهیاز ا بعد

 گفت: یآروم یتخت نشست و با صدا یرو آروشا وارد اتاق شد و دستپاچه به سمتم اومد. کدفعهی. دمیکش
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. انقدر دارهیرنمرو نفهمه دست از سرت ب قتیکه حق یو تا وقت زهیت یلیخ اما داداشم ستمیباور کن من دهن لق ن --

رو بهش  دونمیکه از تو م یمجبور شدم هر چ نیهم ی، برا چوندشیبهش دروغ گفت و پ شهیباهوشه که هرگز نم

 بگم. 

 

 گفتم: یعصب

 

 کفِ دستش؟ یگذاشت زویو همه چ یدوتا داد سرت زد توهم از ترس خودتو باخت -

 

 نگام کرد و گفت: شرمنده

 

 .یفهمیکارم رو م لِیا خودت آخر هفته دلبهت بگم ام یزیچ تونمیاالن نم --

 

 و چشمام رو دمیتخت دراز کش یرفت. کالفه و سردرگم رو رونیزد و از اتاق ب یتعجب بهش نگاه کردم که لبخند با

قدر چ دونمی. نمکردمیم دشیاز خودم نا ام شهیهم یو برا زدمیحرف م الیو با دان رفتمیمبه دانشگاه  دیبستم. فردا با

 برد ... مخواب تیهم افتاد و در نها یگذشته بود که پلکام رو

 

تا آروشا بد خواب  دمیشدم و دست و صورتم رو شستم و بدون سر و صدا لباسام رو پوش داریزود از خواب ب صبح

رامان به زدم. چادرم رو سرم کردم و از پله ها خرامان خ رونیدهنم و از اتاق ب یشکالت گذاشتم تو هی عینشه. سر

 ییداص دنیبا شن هویبودم که  میکتون یزدم. در حال بستن بندها رونیرفتم. آروم در رو باز کردم و از خونه ب نییپا

 و وحشت زده برگشتم.  دمیکش یفیخف غِیمردونه ج
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 ... ریاوقور به خ --

 

 :داد زد یعصب هویشدم و مثل مجسمه سرجام خشک شدم ...  رهیو مبهوت به آرشان خ مات

 

 ؟یدیمگه جِن د وونه؟ید یچته دختره  --

 

 من کنان گفتم: من

 

 .دمیصداتون ترس دنِیبا شن نیهم یس سالم ... من فکر کردم همه خوابن برا -

 

 :دیکنجکاو و مشکوک پرس یو از سر تا پا براندازم کرد. با لحن دیکش یقیعم نفس

 

 سحر؟  یسرکار خانم کله  برنیم فیکجا تش --

 

 تعجب گفتم: با

 

 داره؟ یبه شما چه ربط -
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 انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت: یعصب

 

 یرتی. غیشیمن محسوب م یاز خانواده  یو جزئ یکنیم یزندگ نجایچموش تو در حالِ حاضر ا یدختره  نیبب --

تعصب  نجایزنِ ا یدمتکار هاتک تکِ خ یِرو یمرد تنها به همسر و مادر و خواهرش اختصاص نداره ، من حت هیبودن 

 نیشده. با ا نیسرشون زده بشه به من توه تِپش یو اگه حرف کنندیم یمن زندگ یدارم چون تو خونه  رتیو غ

 ؟یدیحساس ترم فهم میهم بش لیفام یو قراره بزود یخواهرم قِیتو ، که رف یِرو گهیحساب د

 

 تکون دادم و گفتم: یتعجب سر با

 

 ... دمیفهم -

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 گفتم: یفیآروم و ضع یو از آرشان گرفتم و با صدا نگاهم

 

 من برم. گهیخب د -
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 گفت: کالفه

 

 ؟یریم یکجا دار ینگفت --

 

 تر از خودش جواب دادم: کالفه

 

 صحبت کنم. الیدانشگاه تا با دان رمیم -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 درسته؟ یِکه جوابت منف یش بگو به --

 

 تکون دادم و سکوت کردم که ادامه داد: یسر

 

 .رسونمتیباشه من م --

 

 حوصله گفتم: یب

 

 .دیفتیشما به زحمت ب ستین یازیدارم ، ن نیخودم ماش -
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 بهم انداخت و گفت: یکوتاه نگاهِ

 

 باشه بسالمت ... --

 

رفت. جون به جونش کنند گند اخالق و غد بود.  نشیزد و به سمتِ ماش یشدم که پوزخند رهیو مبهوت بهش خ مات

و روشن  نیماش رفتم و سوار شدم. نمیکالفه به سمتِ ماش ؟یگرفت یتو چرا انقدر جد ناز کنم کمیحاال من خواستم 

. دمیاعت رسس میدانشگاه روندم و بعد از ن حوصله به سمتِ  یکردم و بعد از رفتن آرشان از خونه خارج شدم. ب

 یتموم بشه ... آخر وقت که همه  الیرو پارک کردم و واردِ دانشگاه شدم. پشتِ در منتظر موندم تا کالسِ دان نیماش

 کالس بود واردِ کالس شدم ...  یبچه ها رفتند و خودش تنها تو

 

 گفت: یخسته ا یِبه من نگاه کنه با صدا نکهیکتاب بود و بدون ا یتو سرش

 

 بعد. یجلسه  یلطفاً بمونه برا دیدار یتم که امروز خستم ، هر سئوال و حرفگف زانیعز --

 

 گفتم: یآروم یصدا با

 

 سالم استاد ... -
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از سرِ جاش  عیشد. کم کم به خودش اومد و سر رهیسرش رو بلند کرد و مات و مبهوت بهم خ عیصدام سر دنِیشن با

 گفت:  یبلند شد و به سمتم اومد. با لحن شاد

 

به ما  یسر هیآفتاب از کدوم ور درومده که باالخره شما  ؟یخانم ، خوب یلی، سالم ل نجاستیا یک نیبه به بب --

  د؟یزد

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 .بودم ریواقعاً درگ یشرمنده ام استاد ول -

 

 یصندل ی. کالفه رومنیها بش یاز صندل یکی یبست بهم اشاره کرد که رو یدر رو م کهیزد و در حال یمحزون لبخندِ

 گفتم: یلرزون و گرفته ا ینشست. با صدا میکنار یصندل یهم رو الینشستم و دان

 

 رو بدم. شنهادتونیاستاد تا جوابِ پ نجامیمن ا -

 

 گفتم: دیلرزیکه بشدت م ییشد. با صدا رهیزد و با استرس بهم خ یپلک

 

با  یباهاتون ازدواج کنم ... من مشکل تونمیمن نم یول الیآقا دان دیهست یتمام زیمردِ خوب و همه چ یلیشما خ -

 یکیبدم ... مطمئنم  یخودم رو دارم که من رو مجبور کرده تا به شما جوابِ منف یِشخص لِیشخصِ شما ندارم اما دال

 ... دیدوارم من رو ببخشی... ام کنهیو خوشبختتون م ادیم رتونیبهتر از من گ
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جا  الیاز اشکِ دان سیصورتِ خ دنِیبود. با استرس سرم رو بلند کردم و با د نییمدت که حرف زدم سرم پا تمامِ

پر پشت و خوش  یموها یتو یاز سرِ جاش بلند شد و پشت به من شروع کرد به قدم زدن. دست عیخوردم. سر

رس . با استدیکش یقیممتد و عم ینفسِ ها وبرد  رونیو کالفه پنجره رو باز کرد. سرش رو از پنجره ب دیحالتش کش

و  عیسر یبرگشت و با قدم ها هوی. کردمینگاه م الیدان یدستام رو توهم قالب کرده بودم و به عکس العمل ها

 یِپام زانو زد و چادرم رو تو یجلو کدفعهیمچاله شدم که  یصندل یبه سمتم اومد. از ترس و وحشت تو یمحکم

 با بغض گفت: شد و رهیو اشک آلودش بهم خ رخس یِدستش گرفت. با چشما

 

 یبهم حت ؟یلیل ادیچکار کنم که دلت به رحم ب ؟یخونه خرابم کن یخوایچرا م ؟یکنیچرا باز ردم م ؟یلیچرا ل --

تا تو رو عاشقِ خودم کنم. چرا؟ چرا عشقم رو باور  یدیتا خودم رو بهت اثبات کنم. بهم زمان نم یدیفرصت هم نم

 ؟یلیل یندار

 

 گفتم: یلرزون یصدا با

 

 تو و عشقت رو باور دارم. من -

 

 :دیکش ادیفر یجنون خاص با

 

 المصب؟ یکنیپس چرا ردم م --

 

 گفتم: هیشکست و به هق هق افتادم. با گر بغضم



 مجنون گناهکار

 
109 

 

 

رو فراموش نکردم ...  ی... چون من هنوز اون لعنت رهیقلبم بگ یجاش رو تو تونهینم چکسیه اریچون بعد از شهر -

 ؟؟؟یدیاعتماد ندارم ... فهم چکسیبه ه گهیچون د

 

...  کنهیم هیکه داره گر دمیچشماش ... با تکون خوردن شونه هاش فهم یرو دیزد و چادرم رو کش یتلخ لبخندِ

مردِ عاشق و خرد شدن  کی یها یتاب یاشک ها و ب دنِیو چقدر سخت بود برام د دیبوسیو م کردیچادرم رو بو م

 غرورِ مردونش ... 

 

 دیلرزیکه از زور بغض م یی. به سمتِ در رفتم و با صدادمیدستش کش یبلند شدم و چادرم رو از تو و کالفه یعصب

 زمزمه کردم:

 

 ... الیمنو ببخش دان -

 

قدم تند  عیشد. سر ریهق هقِ مردونه و دلخون کنندش اشکام سراز یِصدا دنیزدم و با شن رونیاز اتاق ب عیسر

نشستم به هق هق افتادم و زجه زدم ... تحمل نداشتم  نیماش یتو نکهیزدم. به محض ا رونیکردم و از دانشگاه ب

رو شکستم و  الیاتفاق افتاد ... من خواه ناخواه امروز قلبِ دان نیاز دستم برنجه و دلخور بشه اما امروز ا چکسیه

 یری... هر چند من گناه و تقص هریبتونه من رو ببخشِ و آهش دامانم رو نگ دوارمیغرورش رو خرد کردم ... فقط ام

بهش فرصت  نیهم یمونه برا یطرفه م کیطرفست و  کی الینداشتم ... مطمئن بودم عشقِ دان انیجر نیا یتو

 ... شمیهرگز دوباره عاشق نم دونستمیو م شناختمیو قلبِ سنگ شدم رو م ودمندادم چون خ

 

 زنگ خورد ... میگوش کدفعهیرو روشن کردم و به سمتِ خونه حرکت کردم که  نیماش
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 گناهکار _مجنون#

 پنج_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

رو لمس کردم و  یسبز رنگِ گوش یِاسم آروشا صفحه  دنِیرو برداشتم. با د میرو نگه داشتم و گوش نیماش کالفه

 جواب دادم.

 

 الو؟ سالم ... جانم آروشا؟ -

 

 ؟ییکجا ؟یخوب یلیسالم ل --

 

 گفتم: یرفته اگ یِصدا با

 

 خونه. گردمیدانشگاه بودم االن دارم برم -

 

 :دیپرس یلحنِ مشکوک با

 

 ؟یکرد هیگر --
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 نگفتم که ادامه داد: یزیکردم و چ سکوت

 

 حالت خوبه؟ --

 

 و گفت: دیکش ینشکنه. آروشا آه نمیهم فشار دادم تا بغضِ سنگ یرو رو لبام

 

 بازار. میبر ییدنبالم تا دوتا ایب --

 

 تعجب گفتم: با

 

 بازارِ چه وقت؟ -

 

 گفت: یعصب

 

و  کیلباس ش هی دیبا نیهم یمهمون و آشنا دعوته برا یندارم. کل یلباس چیفردا شب تولدِ خان داداشمِ اما ه --

 قشنگ بخرم. 

 

 حوصله گفتم: یب
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 سراغت. امیباشه م -

 

 گفت: خوشحال

 

 ، فعال گلم ... یمعطل نش یایکه م یآماده بشم تا وقت برم عیتو؟ ... سر یبود یقربونت بشم من ، مهربون ک --

 

 خداحافظ ... -

 

 رو روشن کردم و به سمتِ خونه روندم ...... نیو ماش میکنار یصندل یِرو پرت کردم رو یگوش

 

 بازار چرخ زده بودم که ی... انقدر راه رفته بودم و تو میدیشب بود که خسته و کوفته به خونه رس ۱۰ کِینزد ساعت

 عی. البته من سردیکردنمون طول کش دیشب خر ۹تا  رونیب میپام زخم شده بود. از صبح که با آروشا رفت یِانگشتا

 نیو هم دادیوسواس به خرج م یلیاما آروشا خ دمیرفردا شب خ یمهمون یبرا دهیو پوش کیش یِلباس مجلس هی

 میو بعد از حال و احوال با پدر و پدربزرگِ آروشا ، با مر می. واردِ خونه شدمیبازار بچرخ یشب تو ۹باعث شد تا 

نشسته بود سرجام خشک شدم و با  یناهار خور یصندل یآرشان که رو دنیبا د کدفعهی. میخانوم به آشپزخونه رفت

 گفتم: یرزونل یصدا

 

 سالم  -
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ما  یرو برا نشیمحشر و خوش طن یذره از صدا هیبلند تر حرف بزنه و  ومدیلب سالم داد و سکوت داد. زورش م ریز

بهم انداخت و از سرِ جاش بلند شد.  ینشستم و آروشا هم کنارم نشست. آرشان نگاهِ کوتاه یصندل یخرج کنه. رو

 و خطاب به آروشا گفت: یبم و گرفته ا یبا صدا رفتیم رونیاز آشپزخونه ب کهیدر حال

 

 ... دهیرو ببر باال و خوابش کن. امروز اصال نخواب نیلیآ یشامت رو خورد --

 

 تکون داد و گفت: یسر آروشا

 

 چشم داداش ... --

 

و کنارمون نشست ... بعد از خوردن شام و  دیخانوم شاممون رو کش میآرشان از آشپزخونه رفت ، مر نکهیاز ا بعد

خانوم اجازه نداد و  میکه مر میظرف ها رو بشورتا  میفردا شب ، با آروشا بلند شد یحرف زدن در موردِ مهمون یکل

 ...  میکن راحتو است میو ازمون خواست به باال بر شورهیگفت خدمتکار م

 

م که . انقدر خسته و کوفته بودمیو واردِ اتاق شد میبه طبقه باال رفت نیلیبه همه ، با آروشا و آ ریاز گفتن شب بخ بعد

 چشمام رو نیلیآ یِخنده  یِصدا دنِیچشمام رو بستم. بعد از چند لحظه با شن و دمیپتو خز ریبا همون لباس ها به ز

 نکهی. بعد از ادیخندیخودش غش غش م یبرا لیدل یب نیلیو آ دباز کردم. آروشا در حال عوض کردن پوشکش بو

رفت تا دستاش رو بشوره. با خنده گونه  ییرو پاش کرد از سرجاش بلند شد و به سمتِ دستشو نیلیآروشا شلوارِ آ

 تازم ناراح دادیکه نشون م زونشیآو یتوجه به اخمش و لبا یکه باعث شد اخماش بره توهم. ب دمیرو بوس نیلیآ ی

و کنار گوشش  دمیموهاش کش یِشکمم خوابوندمش. دستم رو نوازش گونه رو یو رو دمشیشده ، به آغوش کش

 خوندم ... ییبراش الال
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 الال ، گل پونه الال

 بابونه یِبایز گل

 راهنیاز برگ گل ، پ بپوش

 گرمه ، تابستونه هوا

 

 رهیالال ، شب ت الال

 رهید یلیجون خ نیلیآ بخواب

 خوابن گهید ایماه تموم

 ره؟یگ یچرا خوابت نم پس

 

 مهتاب از اون باال الال

 و حاال نهیب یرو م تو

 طونیش یبچه  نیگه ا یم

 پس چرا الال؟ نکرده

 

 الال خبر اومد الال

 از سفر اومد پرنده

 بال و پرش واشد یکی

 بال و پر اومد یب یکی
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 گذرگاهه ایدن الال

 که کوتاهه یگذرگاه

 مونده یکیرفته  یکی

 االن تو راهه یکی

 

 الال ، گل پونه الال

 ابونهیخ کی ایدن که

 اومد یکیرفت و  یکی

 دونه! یکس نم چیچرا؟ه

 

 الال ، گل تازه الال

 شبها چشمِ تو بازه که

 پر از رنگه ایدن نیبب

 پر از رازه ایدن نیبب

 

 پر از رنگه ایالالدن

 جا جنگه هیجا صلحه  هی

 که آشوبه الالهرجا
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 و تنگه نهیغمگ دال

 

 پر از نوره ایدن الال

 از عشقه پراز شوره پر

 ینیب یتو م یگاه یول

 دوره گهیاز همد دال

 

 الالشب تاره الال

 دارهیب بیس درخت

 همه سرخه بایس لپ

 انگار تب داره! درخت

 

 گندم الالالالگل

 همه مردم الالخوابن

 

 صدپر الالالالگل

  لوفرین گل

 مادر ... گل
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ترک دردِ مش هی نیلیمن و آ کردمیاحساس م یچرا ول دونمیشکسته شده بود. نم نمیبود و بغضِ سنگ ریسراز اشکام

 از مادر بود ...  ینداشت و اسمش دردِ دور یدرد عذاب آور که درمان هی...  میدار

 

 یزنده بودن و مردنش فرق گهید یمحروم باش یلیمعتقد بودم اگه از مادرت ، از صداش و آغوشش به هر دل شهیهم

 ... میشده بود بتیمص نیگرفتارِ ا نیلیمن و آ زانهیبه حالت نداره ... و چه تلخ و غم انگ

 

فرو  قیشکمم و آروشا کنارم به خوابِ عم یِرو نیلیشدم. آ داریسردرد از خواب ب ساعت چند بود که از زورِ دونمینم

 رفته بودند ...

 

 گناهکار _مجنون#

 شش_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

به بدنم دادم و با لبخند به  یخودم و آروشا خوابوندم. کش و قوس نِیشکمم بلند کردم و ب یِرو از رو نیلیآ آروم

صورتش خشکم زد.  یِاز گرما کدفعهیکه  دمیصورتش و گونه اش رو بوس یِاراده خم شدم رو یشدم. ب رهیخ نیلیآ

 عیتنش سوخت. شالم رو سر یِدستم از گرما دملحظه حس کر هیکه  شیشونیپ یوحشت زده دستم رو گذاشتم رو

آب گذاشتم تا  رِیباز کردم و تشت رو ز رو خیآب  ریداخلِ اتاق بردم. ش رو به حمومِ نیلیآ عیسرم و سر یِانداختم رو

 دارشیب یکردم با لحن آروم ینکنه. سع خیآب  ادِیز یِاز سرما نیلیکه آ ختمیتشت ر یِآب داغ هم تو یکمیپر بشه. 

 که خواب زده نشه و لج نکنه.  نمک
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 ... میکن یآب باز ییدوتا مییخوای... پاشو عروسکم م نمیجونم؟ خانوم موشِ؟ چشماتو باز کن بب نیلیآ -

 

نشستم و  هیچارپا یزد. رو یسرخ و خمارش بهم نگاه کرد و لبخند کم جون یِپلکاش رو باز کرد ، با چشما یِال آروم

کنه از خودم شکلک و ادا و  یو لجباز هیگر رِیبزنه ز نکهیتشت گذاشتم. قبل از ا یِرو تو نیلیآ یآروم آروم پاها

 ادیآب گرفتم تبش کمتر شد اما بازم ز ریکه دست و پاش رو ز کمینکنه.  هیوقت گر هیاطوار درآوردم تا خانوم موشِ 

آروشا که هنوزم مستِ خواب بود نفسم رو با  دنِیرفتم و با د رونیاز حموم ب عیبود و احتمالش بود که تشنج کنه. سر

و  دمررو تنش ک نیلیآ یاساو دستپاچه لب عی... سر یبه خرس گفته بود زک ینیخواب سنگ یِدادم. تو رونیحرص ب

به اتاقِ رو به رو که مخصوصِ آرشان بود رفتم و بدون در زدن واردِ اتاق  زدم. رونیبعد از برداشتنِ چادرم از اتاق ب

 بود ، سرجام دهیتخت به شکم خواب یشلوارک پاش بود و رو هیبرهنه که فقط  یتنه  میبا ن اونم دنشیبا د هویشدم. 

. زدیآروم و منظمش سکوت اتاق رو بهم م یبود و نفس ها ختهیر شیشونیپ یِخوش حالتش رو یخشک شدم. موها

 صداش زدم: ییباالخره به خودم اومدم و کالفه به سمتِ تخت رفتم. با صدا

 

 ... آقا آرشان ... نیتب کرده ... با شمام لطفاً پاش نیلیآقا آرشان پاشو آ -

 

بهم رفته بودند ...  ینیخواب سنگ یِخواهر و برادر تو نکهینشون نداد و همچنان خواب بود. مثلِ ا یعکس العمل چیه

ه سرش بود و اجاز یاگه مادرش االن زنده بود دلسوزانه باال نکهیمظلوم و معصوم و با فکر به ا نِیلیبخاطرِ حال و روزِ آ

آرشان و کنار گوشش  یخم شدم رو یو طاقتم تموم شد ... عصب ختیبهم ر اعصابم فتهیب نیلیآ یبرا یاتفاق دادینم

 داد زدم :

 

 ...  کــــهیبهت گفتم پاشو مرت -

 

 یپروا تو یو ب یتخت نشست ... عصب یِحد باز شد و وحشت زده و مبهوت رو نیاز زورِ وحشت تا آخر چشماش

 شدم و داد زدم: رهیچشماش خ
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فرصت  قهیدق ۵، در ضمن فقط  نییپا رمیشناس و مهربون ... من م فهیپدرِ وظ سوزهیتب م یِپرنسست داره تو -

 ... برمیم مارستانیرو به ب نیلیخودم آ نییپا یایب رترید هیثان کیو اگه  یدار

 

رفتم و  نییزدم. آروم از پله ها به پا رونیاز اتاق ب عینگاهم رو از صورتِ هراسون و وحشت زدش گرفتم و سر یعصب

 هیاومد ...  نییکرد و به پا یکیچند لحظه نگذشته بود که آرشان وحشت زده پله ها رو دوتا  م ...کاناپه نشست یرو

زد و  چنگ یدیجاکل یرو از رو چیبود تنش کرده بود ... سوئ ستهکه هنوز دکمه هاشو نب یراهنیپ هیبا  یشلوارِ مشک

 نیلیبه آ یشدم ... وحشت زده نگاه نیسوارِ ماش عیدنبالش رفتم و سر یتند یِزد ... با قدم ها رونیاز خونه ب عیسر

ه زمزم دیلرزیکه بشدت م ییرو روشن کرد ... با صدا نیماش عیآغوشم به خواب فرو رفته بود انداخت و سر یکه تو

 کرد:

 

 تب داره؟ یلیخ --

 

 بغض گفتم: با

 

 آره ، تبش باالست ... -

 

 داد زد: یعصب

 

 ؟یلعنت ینکرد دارمیچرا زودتر ب --
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 تر از خودش با زجه داد زدم: یعصب

 

 عیکه تب داره ... سر دمیشدم و فهم داریبود که از زورِ سردرد ب یکِ دونمیشد ... نم نطوریا هویحالش خوب بود  -

 کردم ... داریکردم و بعدشم تو رو ب شیحموم و پاشو یبردمش تو

 

و  آغوشم یتو نیلیبدن آ دنیبا لرز کدفعهیفرمون زد ...  یتو یپدالِ گاز فشار داد و مشتِ محکم یپاش و رو یعصب

 و با هق هق گفتم: دمیترس کش یاز رو یبلند غیج گهیبهم خوردن دندون هاش بهم د

 

 گاز بده ... یلعنت کنهی... تو رو خدا تند تر برو ، داره تشنج م لرزهیداره م -

 

رو در  نیلیمچاله شدم و محکم آ یصندل یپرواز کرد . . . تو نیماش کدفعهیانداخت و  نیلیبه آ یزده نگاه وحشت

 هیبه  هقیدق ستی. . . بعد از ب گرفتیم یدقت یخطرناک و ب یو سبقت ها کردیم یوار رانندگ وانهیآغوش گرفتم . . . د

ه ک یادیمسلط بود وگرنه امکان نداشت با اون سرعتِ ز یلیبود و خ ی. . . دست فرمونش عال میدیرس مارستانیب

 مارستانیشدم و هق هق کنان به دنبال آرشان واردِ ب ادهیپ نیاز ماش عی. . . سر میبرس مارستانیداشت ، زنده به ب

که  بودقابل کنترل شده  ریو غ یدکتر ها و پرستار ها رو صدا زد ... انقدر عصب ادیآرشان با داد و فر هویشدم ... 

رو به دکتر دادم و به  نیلیآ عی... سر ارهیب نییخواد که صداش رو پاسرش داد بزنه و ازش ب کردیجرعت نم چکسیه

 کشوندمش ... یاراده بازوش رو گرفتم و به سمتِ صندل یسمتِ آرشان رفتم ... ب

 

 گناهکار _مجنون#

 هفت_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 :یلیل

دستاش گرفت ... آروم کنارش نشستم  نِیرها کرد و سرش رو ب یصندل یِرمق و وحشت زده خودش و رو یب آرشان

 گفتم: یو با لحنِ محکم

 

و  یخانِ پس مطمئن باش مثلِ خودت قو دخترِ آرشان نیلینباشه آ یآرشان ... هر چ شهینم شیزیمن مطمئنم چ -

 ... فتهیبراش نم یاتفاق چیمحکمِ و ه

 

 زد و گفت: یسرخش نگاهم کرد. لبخندِ تلخ یِرو بلند کرد و با چشما سرش

 

 ... کردمیدور کرده که کم کم داشتم دخترمم فراموش م میانقدر منو از خودم و زندگ نازیمرگِ آ --

 

 گفتم: یلرزون یِصدا با

 

تو فقط مالِ خودت  یزندگ ؟یرو تباه کن تیزندگ گردهیو هرگز برنم ستین گهیکه د یقراره بخاطرِ آدم یتا کِ -

. اونا یدار یفی. تو در مقابل دخترت ، مادرت و خانوادت وظاینابودش کن یو خودخواه یرحم یبا ب یکه بخوا ستین

اون  ، یبش الشونیخیو ب یازشون بگذر یتونست گهو خودت هستند ، ا تینابود شدن زندگ یبرا یبزرگ یِمانع ها

 ... اریب تیسر خودت و زندگ یکه خواست ییوقت هر بال

 

اومد ... آرشان هراسون و من وحشت زده از سرجامون  رونیاز اتاق بربع دکتر  هینگفت. بعد از  یزیکرد و چ سکوت

 رو به آرشان زد و گفت: ی. لبخندمیو به دکتر چشم دوخت میبلند شد
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. البته مجبور دیتشنج رو گرفت یو جلو نشی... خداروشکر به موقع رسوند انیک یِحالِ کوچولوتون خوبه آقا --

 یِپاتون برا وقت چیتنش سالمت باشه و ه شهینداره. انشاهلل هم یخاص اما مشکلِ میکن قیبراش سرم تزر میشد

 باز نشه ... مارستانیبه ب ییاتفاق ها نیهمچ

 

به اتاق  عیو تشکر به دکتر زدم و سر یخوشحال یاز رو یوارد اتاق شد. لبخند عیلب تشکر کرد و سر ریز آرشان

گرفته  یِمردونش گرفته بود. با صدا یدستا یرو تو دشیکوچولو و سف ینشسته بود و دستا نیلیرفتم. آرشان کنارِ آ

 گفتم: یا

 

 .رمیداروهاش رو بگ رمیکنارش بمون ، منم م نجایتو ا -

 

زدم. به سمتِ داروخونه رفتم و بعد از چند  رونیو از اتاق ب دمیکش یقینگفت. نفس عم یزیتکون داد و چ یسر

قدر ... ان مردمیاز خجالت م دیمانتوم پول داشتم وگرنه با بِیج یِرو گرفتم. شانس آوردم که تو نیلیآ یِداروها قهیدق

ه پولم ... دوباره ب فِیچه برسه به ک ارمیرو ب میگوش یحت فتر ادمیکه  میزد رونیو دل نگرون از خونه ب یهول هولک

 یآغوشِ آرشان بود و برا یکه تو نیلیآ دنیبا د هویداخلش بود رفتم.  نیلیکه آ یبرگشتم و به اتاق مارستانیب

 زدم و به سمتشون رفتم. با لبخند رو به آرشان گفتم: یلبخندِ پهن زدیخودش داشت حرف م

 

 ن؟یخانوم موشِ رو به من قرض بد نیلحظه ا هی شهیمهربون م یِبابا -

 

اد. رو بدستم د نیلیزد و آ یکمرنگ آرشان پنهان کرد. آرشان لبخندِ نهیس یِمن با خنده سرش رو تو دنیبا د نیلیآ

 آرشان یِبم شده و گرفته  یِصدا دنِیتخت نشستم ... با شن یو رو دمیملتهب و تب دارش رو بوس یمحکم گونه ها

 شدم ... رهیسرم و بلند کردم و بهش خ
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. فتادیواسش م یمعلوم نبود چه اتفاق یدیرسیدخترم نم و به دادِ  یشدینم داریبابتِ امشب ازت ممنونم ، اگه تو ب --

 چطور ازت تشکر کنم.  دونمی، نم یرو به من برگردوند میزندگ یتو بهونه 

 

 زدم و گفتم: یپهن لبخندِ

 

 تشکر کردن از زحماتمِ ... یراه برا نیبهتر نیآپارتمان بخرم. ا هیرو بفروش و کمکم کن تا  المیو -

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

 پرو ... یدختره  ؟یگرفت یتعارف کردم تو چرا جد هیحاال من  --

 

 نهیو معا دیرو د نیلیدکتر مجدداً آ نکهی... بعد از ا دمیصدا خند یلحنش شوخ بود به دل نگرفتم و ب نکهیا بخاطر

 دهیدر صف کش یجلو یهمه با نگران می. واردِ خونه که شدمیآرشان راحت شد و باالخره به خونه برگشت الِیکرد ، خ

 :تبه سمتِ آرشان رفت و گف هیخانوم با گر میبودند. مر

 

 کنم؟یدق م یمن از نگران ینگفت هو؟ی یمادر کجا رفت --

 

 کالفه گفت: آرشان
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 و شهیم نیلیحالش خوب نبود و تب کرده بود ... نصف شب خانومِ رادمهر متوجه تبِ آ نیلینکن مامان ، آ هیگر --

... خداروشکر خطر رفع شد و دکتر گفت  میرفت مارستانیکرد و به ب داریواب ب... بعدشم منو از خ کنهیم شیپاشو

 .ستین ینگران یجا گهید

 

رو ازم گرفتند. سر و صورتش رو بوسه بارون کردند و به  نیلیبه سمتم اومدند و آ هیخانوم و آروشا با گر میمر

دند کر ارتیرو ز نیلیهمه آ نکهینبود. بعد از ا نیلیحواسشون به آ شتریکه چرا ب گفتندیم راهیخودشون بد و ب

 خانوم گفت: میآرشان بغلش کرد و رو به مر

 

 باشم. نیلیامروز رو فقط با آ خوامیخودم مامان. م یخونه  رمیمن م --

 

 موافقت تکون داد ... یزد و در جوابِ حرفِ آرشان سرش رو به نشونه  یخانوم لبخند میمر

 

 آروشا دستپاچه و نگران گفت: هوی

 

 .نجایا یایبعدظهر حتما ب دیداداش با --

 

 مشکوک نگاش کرد و گفت: آرشان

 

 ؟یچ یبرا --
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 من کنان گفت: من آروشا

 

تا تو و  نجایا ادیداد که بعدظهر م امیاز خارج برگشته ... شب بهم پ روزید دایاومد ... آ ادمی، آها  زِیخب ، خب چ --

 . نهیرو بب نیلیآ

 

 تکون داد و گفت: یکالفه سر آرشان

 

 ... امیباشه م --

 

پدربزرگِ آروشا به  خانوم و آروشا به همراه آقا محمد پدرِ آروشا و جالل خان میآرشان رفت با مر نکهیاز ا بعد

 ... میصبحونه بخور گهیتا با همد میآشپزخونه رفت

 

 گناهکار _مجنون#

 هشت_و_ستیب_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 یتونیز یمهمون ها اومده بودند و در حالِ بزن و برقص بودند ... لباس مجلس یهمه  بایغروب بود ... تقر ۷ ساعت

مات و کمرنگ هم  شیآرا هیو  دمیهم سرم انداخته بودم ... موهام رو اتو کش یشال مشک هیبودم و  دهیرنگم رو پوش

ه مختلط نرفت یِ. تا حاال مهمونکردمیو به رقص دختر پسرا نگاه م داخل سالن نشسته بودم یِکاناپه ها یکردم ... رو
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که وارد سالن  یبود. از همون لحظه ا یو تکرار یعیآروشا و خانوادش طب یبرا ییها یمهمون نیهمچ هیبودم اما انگار 

زنگ  نگاهنداشتم جز تحمل کردن ... بعدظهر از ب یاما چاره ا کردیم تمیجوون روم بود و اذ یِپسرا یشدم نگاه ها

به بنگاه رفتم ... باورم  رهیداره بفروش م المیو نکهیشده ... خوشحال از ا دایپ یمشتر المیو یزدند و گفتند برا

 مالِ برادرام بود ... شیمن بود و بق یبرا اردشیلیم ۲تومان باشه ... البته فقط  اردیلیم ۶ المیو متِیکه ق شدینم

... بعد  رمیبگ دهیبود که برادرام و ناد یانصاف یمن در نظر گرفته بود اما ب یرارو فقط ب الیو نیدرسته که پدربزرگم ا

داد ... به  گهیهفته د هیچک به مدتِ  هیرو  شینصف مبلغ رو پرداخت کرد و بق داریچک و چونه زدن خر یاز کل

 یلیکنه ... درسته که من خ دایپبرام  نایآروشا ا یآپارتمان ، اونم اطرافِ خونه  یواحد تو هیبنگاه دار سپردم که 

آروشا سرم رو  یِصدا دنیراحت تره ... با شن المیباشه خ کیآشنا نزد هیشجاع و نترس بودم اما خب اگه خونه ام به 

ه بلند شدم و با تعجب ب عی... سر کردیچشم سبز و با نمک کنارش بود و با لبخند نگاهم م یدختر هیبلند کردم ... 

 زد و رو به اون دختر گفت: ی... آروشا لبخند هیدختره ک نیاآروشا اشاره کردم که 

 

 کوچولو ... نیلیآ یو خاله  نازیجون هستند ... خواهرِ آ دایآ شونیا --

 

 گفتم: یفیآروم و ضع یمهربونش زدم و باهاش دست دادم ... با صدا یبه چهره  یلبخند

 

 باهاتون خوشبختم ... ییآروشا ، از آشنا یِمیرادمهر هستم ، دوستِ صم یلیسالم ، من ل -

 

 گفت : ینازک و پر عشوه ا یزد و دستم رو فشرد ... با صدا یلبخند

 

 ... زمیعزبا شما خوشبختم  ییمنم از آشنا --

 

 زد و گفت: یلبخند آروشا
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 ... میبرقص میجونم پاشو بر یلیل --

 

 تعجب گفتم: با

 

 همه مرد چطور برقصم؟ اصالً فکرشم نکن ... نیا یآروشا؟ من جلو -

 

 شده گفت: زونیآو یبا لبا آروشا

 

 شه؟یبخاطرِ منم نم --

 

 نگاش کردم و گفتم: یعصب

 

 ... شهینم رینه خ -

 

 خنده و گفت: رِیزد ز یپوق

 

 ؟ینکن میتیشخص بیتخر دایآ یجلو شدی، حاال نم یاله یریدرد بگ --
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 زد و گفت: یلبخند دایآ

 

 ... ستندیآروشا؟ حتما رقص بلد ن یکنیچرا انقدر اصرار م --

 

عا و پر اد یِکه معلومه از اون دخترا نطوریاما ا هیدختره خوب کردمیلبخندم رو حفظ کردم ... منو باش فکر م یسخت به

 بود گفتم: شیحرص هم چاشن یکه کم یمحکم ی... با صدا فتستیخود ش

 

 یعشوه گر یهر کَس و ناکَس یو جلو شهیجان ، من انواع رقص ها رو بلدم ، اما خب محرم و نامحرم سرم م داینه آ -

 ... زارمینم شیهام رو به نما

 

 ریبهش نگاه کردم و ز یآروشا عصب یخنده  یصدا دنیتلفن زدن ازمون دور شد. با شن یجا سرخ شد و به بهانه  در

 لب گفتم:

 

 ، چه مرگته؟ یدرو آب بخن -

 

 رو بزور قورت داد و گفت: خندش

 

 .یدمت گرم خوب حالشو گرفت --

 

 تعجب گفتم: با
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 ؟یتو ناراحت نشد یعنی -

 

 خنده گفت: با

 

خان  یبرا ادیم یناز و عشوه خرک یافتاده ... تازه کل لیداره و انگار که از دماغ ف یذاتِ بد یلیخ داینه بابا ، آ --

 بهش بندازه ... ینگاه مین هیداداشم که 

 

 گفتم: یعصب

 

 یبرا ادیناز و عشوه م ی. حاال واسه چدیرسیم یکش سیو گ سیکارمون به گ دادیادامه م گهید کمی، اگه  یِچه نکبت -

 داداشت؟

 

 گفت: یعصب آروشا

 

و  دایعاشقِ داداشمِ ، اما خب داداشم از آ دای... آخه آ رهیرو بگ نازیآ یِآرشان رو رام کنه و جا تونهیفکر کرده م --

وست د یلیبگم که بابا و مامانم خ نمیالبته ا کنهیم دشیاز خودش ناام یقیو به هر طر زارِیاخالق و رفتارش بشدت ب

 ... میمخالف نیآرشمن و  یول رهیرو بگ دایدارند که آرشان ، آ

 

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 یبرا خوادیآورده که تولدِ آرشان باشه ... پس م فیتش یروز قاًیپس بگو چرا از خارج بساطش رو جمع کرده و دق -

 داداشت تور پهن کنه.

 

 کرد و گفت: یدندون قروچه ا آروشا

 

 من رد بشه. یجنازه  یاز رو نکهیمگر ا --

 

که باالخره  دندیگرسنشون رس یه شکم هاو ب دنینگفتم ... دختر پسرا انقدر زدن و رقص یزیکردم و چ سکوت

 یبشن ... صدا مییآشپزخونه قا یتو ایپله ها  ریبرق ها رو خاموش کردند و از همه خواستند ز عیآرشان اومد ... سر

 ییو برق ها رو روشن کردند ... با بادکنک ها زدند غیج کصدایهمه  کدفعهیآرشان که اومد  یو قدم ها دیچرخشِ کل

رشان و آ نیلیآ ی افهیق دنِی. حاال دخوندندیکه دستشون بود به سمتِ آرشان رفتند و شعر تولدت مبارک رو براش م

 بغلش غش یِ کوچولو تو نیلیو آ کردیو اونورش نگاه م نوریزده به ا رونیاز حدقه ب ییبود ... آرشان با چشما یدنید

 بود ... یبیعج یبچه  نیلیاما خب آ کردیم یو زار هیترس ، گراز  دیاون بچه بود با یِجا ی... هر کس دیخندیم شغ
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بغلِ آرشان  یبا لبخند به سمتش رفت و خودش رو پرت کرد تو دایگفتند آ کیهمه به آرشان تبر نکهیاز ا بعد

توهم گره خورده برگشتم و با  یی. با ابروهاحس کردم پهلوم سوراخ شد هویتمساح باز موند که  یبه اندازه  دهنم...

 خم کرد و کنار گوشم گفت: روشدم ... سرش  رهیخ کردینگاهم م یتعجب به آروشا که عصب

 

سبک و چندش آور رفتار کرده پس اصالً از حرف ها و رفتاراش تعجب  شهیهم دایآ ؟یکنیچرا دهنتو انقدر باز م --

بهش  ینگاه هیخدا  یِتا داداشم بخاطرِ رضا ادیخودش رو لوس کنه و ناز و عشوه ب یجور هی دیخره بانکن ... باال

 بندازه.

 

 گفتم: یعصب

 

 ... خبر نداشتم طرف مارِ هفت خطِ ... هیمنو باش تو نگاهِ اول گفتم چه دخترِ فروتن و مهربون -

 

نشسته بود نگاه کردم.  شیشونیپ ینگفت. به آرشان که سرخ شده بود و عرق رو یزیو چ دیخند زیر زیر آروشا

که تدارک  یداد و به سمتِ ما اومد. با پدر و مادرش حال و احوال کرد و بخاطرِ جشن و مهمون دایرو به آ نیلیکالفه آ

 گفت: کردیکه بغلش م ینیبودند تشکر کرد. مشکوکانه به سمتِ آروشا اومد و ح دهید

 

 بود. دهیبود که زلزله خانوم تدارک د ی، جشنِ تولد نجایا ومدمیامشب حتما م دیبا نکهیا لِیپس دل --

 

 گفت: دیبوسیآرشان رو م یکه گونه  ینیزد و ح یلبخندِ پهن آروشا
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غم و  دیکردم؟ باالخره با ی... بعدشم مگه بد کار میریرو بگ تیسالگتولدت مبارک قهرمانِ من ، انشاهلل تولدِ صد --

 جاشو پر کنه ... یخونه و آدماش دور بشه و خنده و شاد نیاز ا یناراحت

 

 گفتم: یآروم و لرزون یلب تشکر کرد. دستپاچه جلو رفتم و با صدا ریزد و ز یلبخند آرشان

 

 .نیسالم ، تولدتون مبارک ، انشاهلل هزار ساله بش -

 

رفت نفسم رو با صدا  قاشیه ازمون جدا شد و به سمتِ رفک یلب تشکر کرد. وقت ریبهت انداخت و ز یقیعم نگاهِ

که گذشت  کمی...  فتادمیم جانیبه ه دنشیو هر بار با د دمیترسیحد از آرشان م نیچرا تا ا دونمیدادم. نم رونیب

 زیم یو رو کیبود و چقدر خوشگل شده بود ... ک نیلیتولدش عکسِ خودش و آ کِیتولدِ آرشان رو آوردند ... ک کیک

 دندکریبزور و التماس جشن تولدش رو اجرا م دیکشوندن. انقدر غد و مغرور بود که با زیگذاشتند و آرشان و پشتِ م

گذاشتند و روشنش کردند  کیک یِرو رو شیسالگ ۲۸... شمعِ تولد  میزدیو براش دست م می... همه دورش حلقه زد

 نیظرفِ هم یچرا ول دونمیو رو با ناز و عشوه اجرا کرد ... نمچاقو رو برداشت و با پخشِ آهنگ ، رقص چاق دایهو آی... 

 هیآرشان  نکهیدختر متنفر شده بودم ... با ناز و عشوه به سمتِ آرشان رفت و بعد از ا نیاز ا یمدت کوتاه بدجور

 رو ببره ...  کیداد تا ک رشانشاباشش کرد چاقو رو به دستِ آ یتراول پنجاه تومان

 

و شمع هاش رو فوت کرد ... همه براش دست زدند و شعرِ تولدت مبارک رو دوباره براش  دیکش یقینفسِ عم آرشان

 گهیدستِ آرشان گذاشت تا باهمد یِدستش رو رو دایآ هویکرد که  کینزد کیخوندن ... کالفه چاقو رو به سمتِ ک

صحنه  نیتوهم شاهدِ ا ییا با اخم هاو آروش نیآرش امازدند  غیج دایآ یصحنه همه برا نیا دنیرو ببرند ... با د کیک

 دهن آرشان گرفت ... یِبا دستش برداشت و جلو کیک کهیت هی دایآ دندیبر ییرو دوتا کیک نکهیبودند ... بعد از ا

از ن یهم با کل دایشد و دهنش رو باز کرد ... آ رهیخ دایاز توش خوند به آ شدینم زیچ چیزده که ه خی یآرشان با نگاه

 ادیدهنِ آ یتو یکیآرشان ک هیو بق دایدهنِ آرشان گذاشت ... اما برخالف فکرِ آ یرو تو کیک کهیت هیو عشوه اون 

دند و رو بر کیرفت ... ک ییشستنِ دستاش به دستشو یاز اون جو فاصله گرفت و به بهانه  دیببخش هینزاشت و با 

ه کرد هیچهار نفره کرا یها یو صندل زیودند و مگرفته ب رونیب ازشام غذا  یبساطِ شام رو پهن کردند ...  برا عیسر
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ها نشستند ... خدمتکارها به داخل  یصندل یرفتند و رو اطیگذاشته بودند ... همه به داخل ح اطیح یبودند و تو

 زیم هی یرو دایبا آ نیغذا شدند ... متاسفانه من و آروشا و آرش یپرس هااومدند و مشغول پخش کردن  اطیح

رق و غ کردمیم ی... کالفه فقط با غذام باز میکنارمون بود خوشحال نبود دایآ نکهیکدوم از ا چیو ه مینشسته بود

 یخوب ی... چه روزها مونیو خاطراتِ قشنگِ دورانِ نامزد اریشده بود به شهر دهیافکارم بود ... ذهنم ناخودآگاه کش

 یو برا میخوشحال بود میباالخره مالِ هم شده بود نکهیبود ... چقدر اون روزها خوشحال و سرزنده بودم ... چقدر از ا

 تو باشه و اسمش هیبده که شب یدوست دارم خدا بهم دختر گفتیم اری... شهر میختیر یبرنامه م مونیو زندگ ندهیآ

 چیه . اما.. بزارمپسر داشته باشم که به تو بره و اسمش رو شادمهر  هی خوادیدلم م گفتمیرو شهرزاد بزارم ... منم م

نقطه از قلب و ذهنمون  نیدور تر یتلخ و درد آور تو یخاطره ا هینشد و مثلِ  لیتبد قتیبه حق اهامونیکدوم از رو

ا و آروش نیتوجه به نگاهِ متعجب آرش یبشقاب پرت کردم و از سرجام بلند شدم ... ب یِهک شد ... کالفه قاشق رو تو

 اطیاونجا نبود و همه اونورِ ح چکسیقدم تند کردم ... خداروشکر ه اطیپشتِ ح سمتشنلم رو برداشتم و به  دایو آ

 در حال شام خوردن بودند ...
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شده  رهینقطه خ هیو به  دادمیتاب رو تکون م یکه اونجا بود رفتم و روش نشستم ... عصب یبه سمتِ تابِ بزرگ کالفه

 ینگذشت که حس کردم کس یزیهم گذاشتم ... چ یرو تیدادم و چشمام رو با عصبان هیعقب تکبودم. سرم رو به 

 چشمام یآرشان که تو دنیچشمام رو باز کردم و با تعجب به کنار دستم نگاه کردم ... با د عیکنارم نشست ... سر

سرجام نشستم ... با تعجب  خیسرم رو بلند کردم و س عی... سر ارمیشده بود از تعجب کم مونده بود شاخ در ب رهیخ

 گفتم:
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 ؟یکنیچکار م نجایشما ا -

 

 محکم و مردونه اش گفت: یِشد ... با صدا رهیبهم انداخت و به جلو خ یکوتاه نگاهِ

 

 ت؟یخواستگار انیمگه بهت نگفتم آخر هفته م --

 

 حرفش تکون دادم که ادامه داد: دییتعجب سرم و در تا با

 

 ... تیخب االن اومدم خواستگار --

 

 یو قلبم با ب دیلرزیبدنم م جانیشدم و سرجام مخکوب شدم ... از ه رهیو اخموش خ یجد یو مبهوت به چهره  مات

که قرار  یاون شخص یعنیسخت بود ...  یادی... درک و هضم جملش ز دیکوب یام م نهیخودش رو به قفسه س یقرار

ه ب یبه من شباهت داره و هرگز دختر شیکه گفت زندگ یاون شخص یعنیودش بود؟ ... کنه خ یبود از من خواستگار

با من  خوادیمعروف و سرشناس م ی، خواننده  انیآرشانِ ک یعنی...  شهیخدا باورم نم یخودشه؟ ... وا ادیچشمش نم

 ازدواج کنه؟ ... آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و کالفه گفتم:

 

 ، خودتون بود؟ دیزدیکه در موردش حرف م یمنظورتون از اون شخص یعنی -

 

 رو تکون داد و گفت: سرش
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 آره ، منظورم از اون شخص خودم بود. --

 

 تعجب گفتم: با

 

همه دختر دور و برتون پره که از هر لحاظ از من بهترن و  نیا د؟یازدواج من رو انتخاب کرد یاما چرا من؟ چرا برا -

 اون وقت چرا؟ دیبا من ازدواج کن دییخواید ، اما شما مخانواده دارن

 

 گفت: کالفه

 

ندارم که  ینسبت به همسرشه اما من قلب یهر مرد ی فهیکه وظ یزی... چ خوانیچون اونا از من عشق و محبت م --

ه مهر و ، ن یخواینه عشق م یباهات حرف زدم تو همون اول گفت یخرج کنم ... وقت یکس یبخوام احساساتم و برا

ر که کمت یبزنه به هر کَس و ناکَس یو تودهن هتکه بشه پشت و پنا یخوایمرد م هی. یخوایم یحام هیمحبت و فقط 

، بشم سنگ صبورت و  یلیبشم پشت و پناهت ل خوامیرو برات کنم ... م نکاریا خوامیاز تو بهت بگه ... و حاال من م

اجازه  چکسیچشمت ابروئه و به ه یِکَس بهت بگه باال چیه زارمیتازه و کهنه ات ... نم یزخم ها یِبه رو یمرحم

ونه رو خ نی... بهتر کنمیم تتیو حما ستمیا یبخواد قضاوتت کنه ... من همه جوره پشتت م ایکنه  نیتوه هتب دمینم

ه ک یزیچ و هر برمتیمسافرت ها م نیپات ... هر سال بهتر رِیز ندازمیرو بدون منت م نیماش نیو بهتر خرمیبرات م

و با  ی، بهش محبت کن یکن یدخترم مادر یبرا نهیا مشرط نیاما دو شرط دارم ... اول دمیقرار م ارتیدر اخت یبخوا

وقت حس نکنه که مادر نداره و تو رو مادرش  چیه نیلیکه آ یبش کیانقدر بهش نزد خوامی. میعشق بزرگش کن

 چیو انتظارِ ه ینخوا ییزناشو یکه هرگز از من عشق و عالقه و رابطه  نهیشرطم ا نی... و دوم یصدا بزنه نه نامادر

و به  کنمیقبول م یکه بزار ی، هر شرط یدو شرط رو قبول کن نی. اگه ایازم نداشته باش یهمسرانه ا حبتِمهر و م

 .یبا تک تکِ سلول هات حس کن تیزندگ یو آرامش رو تو یتا خوشبخت کنمیجون دخترم قسم که همه کار م

 

 گفت: یآروم یِ. با صداستادی. آرشان هم بلند شد و رو به روم استادمیتاب بلند شدم و ا یو مبهوت شده از رو مات



 مجنون گناهکار

 
136 

 

 

 ؟یلیل هیجوابت چ --

 

 و سردرگم سرم رو بلند کردم و گفتم: جیگ

 

 ؟یکنینم ییزناشو یراحت باشه که من رو مجبور به رابطه  المیاز کجا خ ؟یشیاز کجا مطمئن باشم عاشقم نم -

 چطور بهت اعتماد کنم؟

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

... عشق و عالقه  رهیبگ تونهیو نم رهیجاش رو بگ ستیقرار ن چکسیمونه ... ه یعشق اول و آخره منه و م نازیآ --

من  یبرا یدختر چیو ه چکسیشده ... ه شترمیبعد از مرگش هم کمرنگ نشده و تازه ب یدارم حت نازیکه به آ یا

ه رو توش هک شد نازیکه فقط اسمِ آ یقلب تونهیا هم نمیدختر دن نیو جذاب تر نیباتریز یحت ای... تو  شهینم نازیآ

اره دوب یتونیکه هرگز نم یتوهم مثلِ من گفت میچون اون شب که حرف زد گمیم یکه چ یبفهم دیبلرزونه ... تو با

 یو از عشق دور میهر دو زخم خورده ا نکهیبا توجه به ا کنمی... پس فکر م یکنیم یو از عشق دور یعاشق بش

 ... میباش گهیهمد یبه عنوان هم خونه برا یخوب یها کیشر میتون یم ، میکنیم

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 یدخترت مادر یِبرا تونمیرو انجام بدم ... من م یکه گذاشت ییشرط ها تونمیچون م کنمیرو قبول م شنهادتیپ -

بهمون کمک کنه  تونهیدردِ مشترک م نیو ا میداره که منم دارم ... من و اون مادر ندار یدرد و زخم نیلیکنم چون آ
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 خوامی تو عشق و عالقه نمازدواجه ... منم مثل نیا یبرا من یِ... شرطِ دومت هم شرطِ اصل میبش کینزد گهیتا بهم د

 ... دمیبهت جوابِ مثبت م یدارم که اگه اون رو قبول کن گهیشرط د هیمحبت کنم ... اما من  یمرد چیبه ه تونمیو نم

 

 تعجب گفت: با

 

 ... ؟یچه شرط --
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 زنان گفتم: پوزخند

 

 خوامی... م رمیکه شده ازش انتقام بگ یمتیبه هر ق یکمکم کن دیپارسا ... با ارِیبه نامزدِ سابقم ، شهر شهیمربوط م -

بزنم که خاکستر بشه ...  ششیآت یجور خوامیخودش و آرزوهاش ... م یِو خراب بشم رو شیزندگ یِبندازم تو شیآت

 ؟یکنیکمکم م

 

 گفت: یگرفته ا یصدا با
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 ؟یرو بهم زد تیاصالً چرا نامزد ؟یو نفرت دار نهیانقدر ازش ک یچ یاما حداقل بهم بگو برا کنمیکمکت م --

 

 زدم و گفتم: یتلخ لبخندِ

 

 ... گمیاونم به وقتش بهت م -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 گفتم؟ یچ یدیرفتار کن ، فهم یعیو طب یعاد یلیامشب افتاد خ یباشه ، در ضمن هر اتفاق --

 

 تعجب گفتم: با

 

 فته؟یب یمگه قراره چه اتفاق -

 

 حوصله گفت: یب

 

.. ببره . یپ ستیما ن نیب یعشق و عالقه ا نکهیآروشا به ا یحت چکسیه خوادی، در ضمن دلم نم یفهمیخودت م --

 ... میکنیازدواج م میکه همه فکر کنند ما عاشقانه دار میرفتار کن دیبا یجور
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 :دمیپرس مبهوت

 

 شه؟یم یوا؟ مگه حاال بفهمند چ -

 

 گفت:  یو عصب کالفه

 

ممکنه برات مشکل  ستیما ن نِیب یزیخودت بفهمه که چ ایخودم  لیز فک و فاما ی، اگه هر پسر یدختر هیتو  --

 ؟یکنند ، متوجه شد تتیبشن و اذ کیکنند بهت نزد یدرست کنند و سع

 

قش ن خوادیکه بخاطرِ من م شدیبود! باورم نم یرتیتعجب سرم رو تکون دادم و سکوت کردم ... چقدر با تعصب و غ با

 شدم ... رهیصداش به خودم اومدم و بهش خ دنِیکنه ... با شن یعاشق رو باز یآدما

 

 ... ایب گهید قهیداخلِ خونه ، توهم پنج دق رمیمن م --

 

بودم  دواریازم دور شد ... ام عیمحکم و سر ییبهم انداخت و با قدم ها ینزدم ... نگاهِ کوتاه یتکون دادم و حرف یسر

و  من یازدواج با آرشان تولدِ دوباره  دیرو از نو بسازم ... شا میم و زندگکه ازدواج با آرشان باعث بشه خوشبخت بش

 بود ... میزندگ

 

 یبه سمتم اومد و با لحنِ نگران عیشدم. آروشا سر ییرایکه گذشت به سمتِ خونه رفتم و وارد سالن پذ قهیدق پنج

 گفت:
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 تو؟ حالت خوبه؟ ییکجا --

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 خوبم ... -

 

... فکر کردم با آروشا  دیحرف تو دهنم ماس ومدیآرشان که داشت به سمتمون م دنیبا د هویبگم که  یزیچ خواستم

 یکار داره اما برخالف تصورم به سمتِ من اومد و در کمال تعجب دستم رو گرفت ... مبهوت بهش نگاه کردم و سع

به حال و روزِ من به وسط سالن کشوندم و دستم رو  توجه یکردم با نگاهم بهش بفهمونم که دستم رو ول کنه اما ب

ق ح ینامحرم چیه رهیبگ ادیتو گوشش که  خوابوندمیدور و برمون نبود چنان م یداد ... حاال اگه کس یفیفشارِ خف

...  پام زانو زد یِزانو نشست و جلو یرو هویکه  کردمینگاش م یلمسم کنه ... کالفه و عصب اینداره به من دست بزنه 

شدند ... از شرم و خجالت مثل لبو  رهیمهمون ها با تعجب دورمون حلقه زدند و با دهن باز به آرشان و من خ ی همه

مصمم و مطمئن  یدراورد و با چهره ا یکتش حلقه ا بِیج ی... از تو کردمیگرد شده نگاش م ییسرخ شدم و با چشما

 دنیبشم ... با شن دیاصالً نگاه نکنم تا کمتر سرخ و سف رافمکردم به اط ینگاهم کرد ... آب دهنم رو قورت دادم و سع

 شدم ... رهیو نافذش خ یمشک یمحکم و مردونه اش سرم رو بلند کردم و به چشما یصدا

 

 ؟؟؟یکنیبا من ازدواج م --

 

ام رو بشکافه و خودش رو آزاد کنه ... آب دهنم رو با سر و صدا  نهیرفت و برگشت و قلبم کم مونده بود س نفسم

تکون داد و با بستن چشماش به آرامش دعوتم کرد ... با  یو گنگ به آرشان چشم دوختم. سر جیقورت دادم و گ

 لب زدم: دیلرزیکه بشدت م یفیآروم و ضع یصدا
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 بله -

 

،  یو ظرافت خاص تیون ها منفجر شد ... آرشان با حساسو دست زدن مهم غیج یِکه سالن از صدا دینکش هیثان به

 یدستا نیروش داشت رو داخل دستم کرد و محکم دستم و ب یکوچک و قشنگ یها نیکه نگ یدیطال سف یحلقه 

رم بگم س یزیفرصت کنم چ نکهی... قبل از ا ستادیبلند شد و مقابلم ا نیزم یمردونه و گرمش فشرد ... آهسته از رو

آغوشش  یزده تو جانیرسماً سکته ناقص رو زدم و ه گهیفرود اومد ... د شیمردونه و عضالن ی هنیس یبه رو

 لب گفت: ریکرد و ز کی... سرش رو به گوشم نزد دمیلرزیم

 

 ؟یلرزیم یچرا دار یلیآروم باش ل --

 

اش فشردم ... از خودش جدام کرد و با دستاش صورتم رو قاب کرد ... لبخند  نهینگفتم و سرم رو به س یزیچ

 یهمه اتفاق ها نیا نیو ب ومدینفسم باال نم گهید جانیرو داغ کرد ... از ه میشونیبه روم زد و با لباش پ یکمرنگ

به سمتم  هیخانوم با گر میو گم شده بودم ... از آرشان که جدا شدم مر جیشب ، گ هی یِ و پشت سرهم ، اونم تو عیسر

 گوشم گفت: یتو ختیریو اشکِ شوق م کردیهق هق م یاز خوشحال کهی. در حالدیاومد و محکم به آغوشم کش

 

دختر باوقار و  هیکه دوباره عاشق شده ... اونم عاشقِ  شهیازدواج کنه ... باورم نم خوادیکه پسرم م شهیباورم نم --

 ... سپارمی... مبارکت باشه دخترم ، از امروز پسرم رو اول به خدا بعد به تو م یِهر مرد یِتموم که آرزو زیهمه چ

 

 گفتم: یو با خجالت زدگ دمیبه صورتِ مهربونش زدم. گونه اش رو آروم بوس یجون جدا شدم و لبخند میمر از
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 جون ... میممنونم مر -

 

 گناهکار _مجنون#
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 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 نیاز اون جوِ سنگ عیگفتند سر کیبا پدر و مادر آرشان به همراه پدربزرگش صحبت کردم و بهم تبر نکهیاز ا بعد

 که آرشان شدیدستام گرفتم ... باورم نم نِیتخت نشستم و سرم رو ب یفرار کردم و به اتاقِ آروشا پناه بردم ... رو

به حلقه انداختم ... حلقه  یرو باال آوردم و نگاهکرد و حلقه به دستم انداخت ... دستم  یهمه ازم خواستگار یجلو

 یقیحس شده ... نفسِ عم یآرشان ب یدستم از لَمسِ دستا کردمیپسند بود ... حس م بایو ز کیساده اما ش یا

به آرشان  عیچرا بدون فکر و سر دونستمیو منگ بودم و نم جیتخت رها کردم ... هنوز گ یِو خودم و رو دمیکش

مطمئن بودم ... مطمئن بودم آرشان اگه چند قرن هم عمر کنم بازم به من عالقه  زیچ هیدادم ... اما از  مثبتجواب 

که هرگز به  یسقف با مرد هی ریکردن ز یبود که من به دنبالش بودم ... زندگ یزیهمون چ دیشا نیو ا شهیمند نم

م وار عاشق وونهیو د کردیم هیمن گر یکه برا الیندا مثلِ یمن عاقالنه تر بود تا ازدواج با پسر یبرا یایچشمش نم

دون ب نیهم یو برا دهیبهم م یزندگ یِتو یشتریو آرامشِ ب تیحس کردم بودن با آرشان امن یچرا ول دونمیبود ... نم

تخت  یِرو مهی، جواب مثبت دادم ... با باز شدن درِ اتاق سراس شنهادشیفکر کردن به پ یفرصت خواستن برا

م به سمت هویشدم ... در رو بستن و  رهیوارد اتاق شدند خ دنیکه با کِل کش نیو با تعجب به آروشا و آرش نشستم

 وهی... خجالت زده ازشون جدا شدم که  گفتندیم کیو خنده بهم تبر غیحمله ور شدند ... محکم بغلم کردند و با ج

گلوم خفه کردم ... با  یناله ام رو تو یو صدا وهماز بازوم گرفتم ... از درد اخمام رفت ت یمحکم شگولِیآروشا ن

 با خنده گفت: تمیتوجه به عصبان یتوهم گره خورده به آروشا نگاه کردم اما اون ب ییابروها
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 یعنیاالن بفهمم که داداشم چشمش تو رو گرفته؟  دیاون وقت با قتمیمن رف ی، ناسالمت یلیل یشعوریب یلیخ --

خان  یِبرا یومدیهم م ی... چه ناز و عشوه ا زمیریکه خونت رو م میط دعا کن تنها نشجگرته فق یِدندونم رو یلیل

 ؟یزدمخِ داداشم رو  یاز کِ نمیداداشم ناقوال ... حاال بگو بب

 

 گفتم: یعصب

 

اتفاق افتاد که خودمم شوکه شدم پس  ییهویانقدر  زیداداشِ تو؟ ... بعدشم همه چ یناز و عشوه اومدم برا یمن کِ -

 لطفاً ازم ناراحت نباش ...

 

 حرفمون و با لبخند گفت: نِیب دیپر نیآرش

 

 ازنی... چون بعد از آ نمیب یفکر کردم واقعاً دارم خواب م دیرو بوس تیشونیاون لحظه که داداشم بغلت کرد و پ --

خودش رو به  کردیم یسع رنگیو ن لهیکه با ح دایآ بشه جز کیبهش نزد یامکان نداشت داداش اجازه بده دختر

اما امشب  رفتیبارِ ازدواج نم رِیچون داداشم ز میشد هما همه شوک یول یلیباورت نشه ل دیکنه ... شا کیداداشم نزد

کنار  نازیداداشم با مرگِ آ نکهیا یعنی نیکرد و حلقه بهش داد ... ا یمورد عالقش خواستگار همه از دخترِ  یِجلو

که  یلیممنونم ل یلی... ازت خ میکه ما همه آرزوش رو دار یِزیهمون چ نیرو از نو بسازه و ا شیزندگ خوادیاومده و م

ه بده ... در واقع تو فرشت شیبه زندگ یسر و سامون هیکه  رهیبگ میو باالخره تصم ادیداداشم به خودش ب یباعث شد

بود ... به جمع ما  یخواه انیخاندان ک یعضوها نیو مهم تر نیزتریز عزا یکیو از امروز  ییما ینجاتِ خانواده  ی

 زن داداش خوشگله ... یخوش اومد

 

 رو گرفتم چون میتصم نیکه بهتر کردمیزدم و محکم بغلش کردم ... کم کم داشتم حس م نیآرش یِبه رو یلبخند

 داشت ...  یفروتن و رعوف اریبس یخودش ، خانواده ا شِیو صفاتِ قابلِ ستا یآرشان جدا از مردونگ
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 ییادر حالِ چ یی... سه تا میآشپزخونه نشست یو تو میرفت نییگپ زدم به پا نیبا آروشا و آرش کمی نکهیاز ا بعد

 و کردندینگاش م یا روزمندانهیبا لبخند پ نیهم به جمعمون اضافه شد ... آروشا و آرش دایآ هویکه  میخوردن بود

ه بود ... با شد رهیکنه بهم خ یرو مخف تشیعصبان یساختگ یبا لبخند کردیم ینشسته که سعبه خون  یبا نگاه دایآ

 بود گفت: شیهم حرص چاشن یمشکوک که کم یلحن

 

 ازدواج داد؟ شنهادِیبهت پ یاز چه زمان نِیمنظورم ا یعنی ؟یبا آرشان در ارتباط یجون از کِ یلیل --

 

 گفتم: یبه پوزخند بود به روش زدم و با لحنِ محکم هیشب شتریکه ب یلبخند

 

رفاقت کم کم باعث شد که من  نی... ا میباهم در ارتباط بود شهیآروشا بودم و هم یمیصم یِ از دوستا یکیخب من  -

 ... میعالقه مند شد گهیبرخورد ها بهم د نیا یِو ط میباهم برخورد داشته باش شتریو آرشان ب

 

 زد و گفت: یپوزخند دایآ

 

رو  نازیآ یِو خاطره  ادی یسفت و سخت تر از اون بود که بخواد به راحت یلیآرشان خ دِی... آخه عقا بِیعج --

 دختر دل ببازه ... هیفراموش کنه و به 

 

 عیخشک شدم ... سر آرشان سرجام یمحکم و مردونه  یِصدا دنِیخواستم دهن باز کنم و جوابش رو بدم با شن تا

 شدم ... رهیمتعجب به آرشان خ یبرگشتم و با نگاه
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عاشقش نبود ... انقدر خاص و  شهیوجودش هست که نم یِتو شیخوب و قابل ستا یانقدر صفت ها یلیآخه ل --

 باشه ... تونهیم یهر مرد یشک آرزو یکه ب یِافتنیدست ن

 

 گناهکار _مجنون#

 سه_و_یس_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

نداره اما باورم  تیواقع یکه حرفاش ذره ا دونستمی... م زدمیپلک هم نم یو حت کردمیآرشان نگاه متعجب به  با

 ادامه داد : یزد و با لحنِ محکم دایآ یِبه رو یکنه ... پوزخند تیازم حما دایکه بخواد در مقابلِ آ شدینم

 

بهش چپ  کنهیجرعت نم یمرد چیکه ه یِو رفتارش به گونه ا یو طرز زندگ ستادهیخودش ا یپا یِکه رو یدختر --

رِ که بزو ییرو با هزارتا از دخترا ندازهیمبه سرش  یلیکه ل ی... من چادرِ مقدس نِیو تحس شینگاه کنه ، قابل ستا

 ... کنمینمنگاشون کرد ، عوض  شهیم میو گر شیآرا

 

از اندازه خوشحال  شی، ب دایبه آ دار آرشان شیو ن نیشده بودم و از جمالت سنگ رهیو مبهوت به آرشان خ مات

 گفت: تیگر گرفته از عصبان یبا صورت دایشده بودم ... آ

 

از سالگردِ مرگش بگذره  کسالی یزاشتی... حداقل م یفراموش کرد عیرو انقدر سر نازیکه آ شهیمن واقعاً باورم نم --

 ... ینداختیمراه  یو بساطِ عشق و عاشق یشدیخانوم م یلیبعد مجنونِ ل
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مثلِ لبو سرخ شده بود و رنگِ  تیشدم ... از فرطِ عصبان رهیگرفتم و به آرشان خ دایترس و اضطراب نگاهم رو از آ با

 دیکش یم که یقیممتد و عم یمتورم شده بود و از نفس ها شیشونیگردن و پ ی... رگ ها زدیم یصورتش به کبود

بهم قفل  یدندون ها نِیصورتش خم شد ... از ب یِرفت و رو دایبه سمتِ آ یبه حالِ خرابش برد ... عصب یپ شدیم

 :دیغر دایشده اش به آ

 

که سال هاست  ی... دختر یدخالت کن میزندگ یِتو ای یمن رو قضاوت کن یکه بخوا یستین یگاهیتو در حد و جا --

از عشق و  یو درک کنهیم یخودش دور از خانواده و خارج از کشورش زندگ یها یو جاه طلب یبخاطرِ خوش گذرون

من  یبه بعد هم پات به خونه  نیاش برسه. از ا شبونه یرفتن ها یخانواده نداره بهتره زبونش رو کوتاه کنه و به پارت

که من خونه نباشم چون اصالً خوش ندارم نگاهم  یایم یروز و ساعت هی ینیرو بب نیلیآ یباز نشه ... اگر هم خواست

 تحملت کنم ... تونمیرقمِ نم چیو ه فتهیبهت ب

 

 :دیآرشان عربده کش هویشده بود که  رهیمات و مبهوت به آرشان خ دایآ

 

 گفتم؟؟؟ یچ یدیفهم --

 

 ییحرفِ آرشان تکون داد ... با صدا دییحد باز شد و تند تند سرش رو در تا نیچشماش تا آخر ترس و وحشت از

 لرزون و بغض دار زمزمه کرد:

 

 ... دمی، فهم دمیفهم --

 

رمق  یو ب دیکش یقیزد ... آرشان نفسِ عم رونیاز آشپزخونه ب ونیگر ییاز سرِ جاش بلند شد و با چشما عیسر

کنترل شده بود که جرعت نداشتم دهن  رقابلیو غ ی... انقدر عصب که کنار من بود رها کرد یا یصندل یِخودش و رو
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زدند ... حس  رونیهردو بلند شدند و از آشپزخونه ب هویانداخت و  یبه آروشا چشم نیبگم ... آرش یزیچ باز کنم و

تنهامون گذاشتند که من بتونم راحت تر با آرشان حرف بزنم و آرومش کنم ... کالفه بلند شدم و از  نیا یِکردم برا

آب  وانیم و لبود و چشماش رو بسته بود ... آروم به سمتش رفت نیی... سرش پا ختمیبراش ر یآب وانِیل خچالی یتو

 لب زدم: یو آروم فیضع یدهنش گرفتم ... با صدا یِرو جلو

 

 آب بخور ... کمی -

 

نزد  یشد و حرف رهیبهم خ زدیم یو نافذش که به سرخ یمشک یِچشما رو باز کرد و سرش رو باال آورد ... با چشماش

 انوی... ل دینفس سر کش کیآب رو  وانیکردم که دهنش رو آروم باز کرد و ل کیآب رو به لباش نزد وانیاراده ل ی... ب

 هکیه گوشه از شالم لباش رو خشک کردم و کنارش نشستم ... در حالیگذاشتم ... با  زیم یِرو از لباش جدا کردم و رو

 آروم و لرزون زمزمه کردم: ییبودم با صدا رهینافذش خ یِبه چشما

 

و به  ینازیبفهمم و درک کنم که تا چه حد مجنونِ آ تونمیناراحت نکن ... فقط من م دایآ یاخودت رو بخاطرِ حرف -

که تو رو واقعاً  یی... کسا یاثبات کن هیخودت رو به بق ستی... الزم ن ینکرد انتیخ یدار که نسبت بهش یعشق

 کنندیبزنند مدام قضاوتت م نتیزم خوانیم شهیکه هم ییااما اون کنندیو قضاوتت نم گنیهرگز بدت رو نم شناسنیم

رو صرفِ ثابت کردن خودت به  تیو مشغول کنند ... پس هرگز زندگ ریو فکر و ذهنت رو درگ زندیتا تو رو بهم بر

 ، نکن ... کنندیکه از تو و کارات هر جور که به نفعشون باشه برداشت م یاشخاص

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 ختمیبهم ر نیحرفام رو بهش اثبات کنم. از ا ایچه برسه بخوام خودم  کنمیمن اصالً اون دختر رو آدم حساب نم --

ه برام ب نازیکه از آ یزیهر چ کنندیم یبه بعد اونا سع نیمن واقعاً عاشق شدم و از ا کنندیکه االن خانواده ام فکر م

 پارم.بس یکنم و به فراموش رونیب میاز زندگ شهیهم یرو برا نازی، آ توببرند تا بتونم با وجودِ  نیمونده رو از ب ادی
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 زدم و گفتم: یمحزون لبخندِ

 

 دتوننیمونده رو نابود کنند اما نم یکه از اون به جا یزیو هر چ نازیآ یِها یادگاریو  یشخص لیبتونند وسا دیشا -

و به عشقِ اون  نازِینکن ... قلب تو تمام و کمال مالِ آ ریدرگ یکنند ... پس فکرت رو الک رونیرو از قلبِ تو ب نازیآ

 یقلب و نیلینابودش کنه. وجود آ تونهینم چکسیکه ه نازِیاز آ یادگاریخاطره و  نیو مهم تر نیبزرگ تر نیو ا تپهیم

 ... یِزندگ نیادامه دادن به ا یو بهونه برا دیام نی، بهتر زنهیم نازیات به عشقِ آ نهیس یِکه تو

 

 گناهکار _نونمج#

 چهار_و_یس_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 یِقدم بردارم از پشت مچِ دستم رو تو هیبتونم  نکهیآرشان زدم و از سرجام بلند شدم ... قبل از ا یِبه رو یلبخند

ا ... کالفه برگشتم و بکرد ... با لمسِ دستاش بدنم به رعشه افتاد و ضربان قلبم باال رفت  ریمردونه اش اس یدستا

نگاهم کرد و با  ی... جد نمیبش یصندل یِشدم ... به سمتِ خودش کشوندم و وادارم کرد که رو رهیتعجب بهش خ

 محکم و کوبنده گفت: ییصدا

 

انجامِ  یبرا یتا وقتِ کاف گهید یهفته  یِبرا میزاری... مراسم عقد رو م یشیاز امشب تو رسماً نامزدم محسوب م --

 از االن بهت گوشزد کنم ...  دیهست که با یحرف ها و نکات یسر هی... در ضمن  میکارامون داشته باش
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 یام حرفبود که جرعت نداشتم الم تا ک یحرفش شدم ... انقدر جد یو منتظرِ ادامه  یدادم به صندل هیتعجب تک با

 بهم انداخت و ادامه داد :  یقیبزنم ... نگاهِ عم

 

...  ونهمیبهتر شدنِ زندگ یبرا یازدواجِ مصلحت هیو ازدواجمون  ستین یما احساس نِیکه ب ستیمهم ن یلیل نیبب --

ا داشت ... حاال ب ینسبت بهم خواه یفیوظا یسر هی،  یایهمسرت بشم و تو به عقدم در ب یو قانون یکه رسم یاز وقت

از  یدر ارتباط باش بهیمردِ غر هیبا  یلیکنم ... اگه به هر دلیدقت به حرفام گوش کن چون هرگز دوباره تکرارشون نم

و  رتینداره پس غ یفکر نکن که چون آرشان بهم حس نطوریو از نظرِ من خونت حالله. هرگز ا گذرمیگناهت نم

کاراتم حساسم و  نیکوچک تر یِنداره ... اتفاقاً برعکس ، من رو دنمیس پوشکارام ، طرز رفتارم و لبا یِرو یتعصب

به محدود  یازیو ن یهست یو باوقار نیمدت متوجه شدم که تو دخترِ سنگ نیا یِنظر دارمت ... هر چند ط رِیز شهیهم

کارات نداشته  یِبرا یکه فردا بهونه ا گمیرو م زیخب در کل از االن همه چ ی... ول ستینظر داشتنت ن ریکردن و ز

...  یباهاشون همکالم بش یو اگه من صالح دونستم تو اجازه دار یبه من خبر بد یاز ارتباطت با هر مرد دی... با یباش

 کهنیا ینده ... برا لمیتحو فیسکوت کن اما هرگز دروغ و اراج یرو بهم بزن یحرف یتونیهرگز بهم دروغ نگو ، اگه نم

دارم و هرگز  رهحرکتِ مسخ نیاز ا یچون تنفرِ خاص رینگ یرو به باز رتمیهرگز غ یاریدربحرصم رو  ای یکن تمیاذ

و هر  یکنیرو ازم پنهون نم یزیچ طیشرا چیبخشم ... تحتِ ه ینم یخطا ازش سر بزنه رو به راحت نیکه ا یکس

ما اگه ا ستیرفتن هم ممنوع ن قیرف ی... خونه  شمینفر باشم که ازش با خبر م نیمن اول دیکه برات رخ داد با یاتفاق

 یو حت یدیبه من خبر م یری... هر جا که م یشیو مجازات م هیسخت تنب یایاز هفتِ شب به خونه ب رترید قهیدق کی

با ارزش تر و مهم تره ... خدا  یزی... احترام به خانوادم برام از هر چ یبهم بگ دیرفت و برگشتت هم با یساعتِ حدود

 ادیممکنه سرت ب ییصورت هر بال نیچون در ا یکرده باش نیخانوادم توه یِاز اعضا یکیکه به  ارهیاون روز رو ن

آرشان سرِ ناموسش  دونندیچون همه م کنه یاحترام یهم به تو ب یالبته برعکسش هم وجود داره ... خدا نکنه کس

حرف اول و آخر رو من  شهیچون هم ارهیب یرو حرفم ، حرف یکس ادیبدم م یلی... و در ضمن خ کشهیآدم هم م یحت

مهم بود و مطمئنم تو هرگز   یلیکه بهت زدم برام خ ییحرف ها نیا خالصهبه دو نکن ...  کهیپس هرگز با من  زنمیم

 .بزن .. یدار ی... حاال اگه توهم حرف یکنینم یمن کار یِبرخالفِ حرفا

 

که انگار پادگانِ و منم سربازشم ... اما خب حاال که  زدیجور حرف م هینزدم ...  یبهش انداختم اما حرف ینگاه یعصب

بزارم و محدودش  ییقانون ها هیمنم مثلِ خودش  ستیهمه قانون و مقررات داره بد ن نیکردن با آقا آرشان ا یزندگ

 گفتم: یآروم اما محکم یِکنم ... با صدا
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 نکهی... اول از همه ا یازت انتظار دارم که انجامشون بد ندمیو به عنوان همسر آ زنمیرو م ییحرف ها هیخب منم  -

ناموست  یبهت ندارم اما خب همون جور که تو رو ی... درسته که حس یریراحت بگ گهید یِبا زنا ادیبدم م یلیخ

رو که نامحرمش باشه ، لمس کنه  یدستِ زن یحت ادینمدارم و اصالً خوشم  رتیغ ندمیهمسر آ یمنم رو یدار رتیغ

... 

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 ...  فتهیهرگز نم یاتفاق نیپس مطمئن باش چن یِحرفت منطق --

 

 نگاش کردم و گفتم: مشکوک

 

 با تو  دایآ یول -

 

 جملم رو قطع کرد و گفت: عیسر

 

اً مجدد یبطور رسم گهید یباهام راحت بود چون من مجرد بودم ... اما من از امروز نامزد دارم و از هفته  دایآ --

 بشه ...  کیبهم نزد کنهیجرعت نم یکس گهیپس مطمئن باش د شمیمتاهل م
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چونه زدن حرفم رو قبول کنه ... خودم رو زدم به که آرشان بدون چَک و  کردمیفکرشم نم یجا خوردم ... حت کامال

 بهت و تعجبم نشه و کالفه ادامه دادم: یاون راه تا متوجه 

 

بار ، روم بلند نشده ...  کیجز بابام اونم فقط  یمرد چیدستت روم بلند بشه ... من تا به امروز دستِ ه دیهرگز نبا -

و  یحرمتم رو نگه دار هیبق یِجلو شهیهم دی. بایکن نیبهم توه ای یکن دادیسرم داد و ب هیبق یجلو یهرگز حق ندار

به  نیاز ا رندیکه همه بپذ یرفتار کن یجور دیهم با نیلیمورد آ در...  یام کن هیتنب ایخلوتِ خودمون سرزنش  یتو

 دخالت کنند ... نیلیرابطم با آ یِبعد من مادرشم و حق ندارنند تو

 

 گناهکار _مجنون#

 پنج_و_یس_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 تکون داد و گفت: یسر

 

هت ب نکهیا یعنی یکن یدخترم مادر یازدواج دادم و از تو خواستم که برا شنهادِیهمه دختر به تو پ نیا نِیب یوقت --

  تو دخالت کنه ... تِیترب یِتو ای رهیبگ میدخترم تصم یِزندگ یبه جز تو برا چکسیه خوامیاعتمادِ کامل دارم و نم

 

 زدم و گفتم: یلبخند
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 دارم ...هم ازت  گهید یخواسته  هی... فقط  یکنیم تمیحما نکهیممنون از ا -

 

 گفت: کردیخونسرد نگام م کهیحال در

 

 ؟یچه خواسته ا --

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 

به  شهیهم یراز رو بخوام با خودم برا نیا دیرو بهت بگم ... شا اریجدا شدنم از شهر لِیوقت ازم نخواه که دل چیه -

شد قسم بخور که رهام  دایخانوادم پ ای اریشهر یسر و کله  یگور ببرم پس تحتِ فشار قرارم نده ... و اگه روز

 ... یکنیم تیو همه جوره از من در مقابل اونا حما یکنینم

 

 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاهِ

 

 ارمی... در موردِ شهر کنمیم تتیو همه جوره حما کنمینم یکه هرگز پشتت رو خال خورمیقسم م نیلیبه جونِ آ --

اما از  شهیو به من مربوط نم گردهیتو برم یتو و اون افتاده به گذشته  نیکه ب یپرسم چون اتفاقات یازت نم یزیچ

دوباره به سمتش  یخوایو م یشد مونیپش ای یدر ارتباط هاشنکرده بفهمم که با یِخدا یو اگه روز یامروز نامزدِ من

 ... یمسببش خودت فتهیکه ب ی، اون وقت هر اتفاق یبرگرد

 

 تکون دادم و گفتم: یسر
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خوام ب نکهیچه برسه به ا فتهینگاهم به چشماش ب هیثان کی یِبرا یحت خوامیکه هرگز نم زارمیانقدر از اون مَرد ب -

 ببخشمش و دوباره قبولش کنم ...

 

 گفتم: یکالفه ا یِبهم انداخت و از سرجاش بلند شد ... دستپاچه بلند شدم و با صدا یکوتاه نگاهِ

 

 آپارتمان جور کنه ... هیرو فروختم ، به بنگاه دار هم سپردم که زودتر برام  المیمن و یراست -

 

 توهم و بهم تشر زد: دیاخماش رو کش یعصب

 

چه  تدنیآپارتمان خر گهید یکن یمن زندگ یخونه  یایقراره ب گهید یاستخونت جا افتاد؟ تو از هفته  گهیاالن د --

 ؟یِا غهیص

 

 تعجب گفتم: با

 

 تو؟ یخونه  امیقراره ب گهید یاز هفته  -

 

 چپ نگام کرد و گفت: چپ
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 ؟یکن یآپارتمان زندگ یِتو ییتنها زارمیم یفکر کرد ؟یپس چ --

 

 گفتم: کالفه

 

 مونم؟ یخودم م یخونه  کسالیاگه عقد هم کنم  یمگه من نگفتم حت -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 به یشهرباز یِاون شبم تو یمنظورم از حرفا ی متوجه شدمن باشه ... اما حاال قِیبود که طرفت رف یاون در صورت --

ه ب تونمیو هرگز نم نازمیکه من تا چه حد عاشقِ آ یباش دهیفهم دیدر کار نبود ... تا االن با یقیخودم بود و هرگز رف

عد ب کسالیو  میعقد کن نکهیا ای یکن یکیرو  تیعقد و عروس جشنِ یتونیفکر کنم ... تو م یجز اون حت چکسیه

بدون چه دوران عقد چه دوران ازدواجمون ،  نویخودته اما ا ارِیمراسم ها به عهده و اخت نی... ا میریبگ یجشنِ عروس

 یخواکه ب هندار یلی... پس دل تمیرو سرِ خودت و زندگ هیسا هیفقط  شهیو من هم فتهیب یما اتفاق نِیب ستیقرار ن

 یایب دیبازم با میعقد بمون کسالی یاگه بخوا ی. حتیکن یزندگ ییتنها کریدر و پ یشهرِ ب نیا یِو تو یخونه بخر

... اما بعد از ازدواجمون  نیلیآ شِیباال پ یبر ای یکن یزندگ نییپا یطبقه  یتونیم کسالی نیا یِمن و تو یِخونه 

 دیبا نیهم یمند برابفه مونیاز زندگ یزیچ هیبق خوادی... چون هرگز دلم نم یشیمن م یِ طبقه باال و هم اتاق یایم

 یخوب یلیخ یِ اون خونه خدمتکار هست و خدمتکارها هم جاسوسا یِشک نکنه چون تو یکه کس میرفتار کن یجور

 مادرم هستند ... یبرا

 

 تعجب گفتم: با
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ازدواج  خواستمیکه م یکه من از مردا متنفرم ، در حد دونهیمن با خبره و م زِیاون از همه چ ؟یپس آروشا چ -

 کنم. یصور

 

 نگام کرد و گفت: خونسرد

 

همخونه  ی خودم کنم اما اگه بهم عالقه مند نشدبهش گفتم از تو خوشم اومده و قراره هر طور شده تو رو عاشق --

همخونه  شهیو قراره هم میبهم ندار یبفهمه که من و تو احساس دیبود. البته آروشا هرگز نبا میخواه گهیهمد یِها

 ...  میبمون یباق گهیهمد یِها

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

مدت خودم رو جمع و جور کنم و فکر و  نیا یِتو خوامیآخه م م؟یعقد بمون کسالی شهیباشه حواسم هست اما م -

بشم و رابطم رو باهاش بهتر  کینزد نیلیمدت به آ نیا خوامیم گهیکنم ... از طرفِ د رونیرو از سرم ب اریذهنِ شهر

 کنم ...

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 یاومده رو برا رتیگ التیکه از فروشِ و ی... اون پول یخونه بخر ستیاما الزم ن یخوایکه تو م شهیطور م همون --

 مدت نیتا به قولِ خودت ا یکنیم یزندگ دمیآپارتمان که من بهت م هی یِخودت پس انداز کن ... تا زمانِ عقد هم تو

 ؟یمن ، متوجه شد یِخونه  یایب دیبا میدعقد کر نکهیعد از ااما ب یو معذب نش یمستقل باش
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 زدم و گفتم: یلبخند

 

درت پ یِخونه  نیاز ا شتریب تونمینم گهی... د یگیکه تو م یفردا برم همون آپارتمان شهیآره متوجه شدم اما اگه م -

 معذبم ... یلیبمونم چون واقعا خ

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

شدست ... الزم  دهیواحدِ آماده و چ هینداره و  یزیبه چ ازیاونجا ... ن برمتیسراغت و م امی... فردا م کنمیدرکت م --

 بهتره ... ینطوریچون ا یدیآپارتمانِ منه ، بگو خر یبگ ستیهم ن

 

 گناهکار _مجنون#

 شش_و_یس_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 آقا آر یممنون ... راست -
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 حرفم و گفت: نِیب دیپر یعصب

 

 آرشان --

 

 تعجب گفتم:  با

 

 ؟یچ -

 

 گفت: کالفه

 

 ... یساله طرف ۶۰-۷۰مرد  هی ایبهش؟ انگار با حاج آقا  یچسبونیم یه هیبگو آرشان ... اون آقا چ --

 

کردم تا  یخودم رو جمع و جور کردم ... تک سرفه ا عیبه خنده از هم باز شد و کم مونده بود قهقهه بزنم اما سر لبام

 صدام صاف بشه و گفتم:

 

 ؟یبه خانوادت بگ یخوایم یدر موردِ خانوادم چ گمیم -

 

 بخاطرِ زدمیتا بتونه خشمش رو کنترل کنه ... از عکس العملش حدس م دیکش یقینگاهم کرد و نفسِ عم یعصب

 فه شد ...و کال ی، عصب وردمیاسمش رو به زبون ن نکهیا
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 تو مردن ، درسته؟ یِ... خانوادت برا کنمیرو تکرار م یکه بهشون گفت یزیهمون چ --

 

 گفتم: یلرزون یحرفش تکون دادم و با صدا دِییدر تا یبغض به گلوم چنگ انداخت ... سر ناخودآگاه

 

 به جز مادرم همشون برام مردن ... -

 

 گفت: کالفه

 

کردند ، اون وقت من مجبورم به  داتیخانوادت پ یزمان هی... اما اگه  گمینم یزیچباشه ، من فعالً به خانوادم  --

 رو بگم ... قتیحق یخانوادم همه 

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 باشه ... ممنون ... -

 

 متفکر نگام کرد و گفت: یچهره ا با
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 یخوایم طیشرا نی... حاال با ا میدار ازیپدرت ن یعقد به اجازه  ی... ما برا میرو فراموش کرد یمهم یمسئله  هی --

،  یرو به روشون بست یو هر راهِ ارتباط یکرد یچون تا اونجا که آروشا بهم گفت خودت رو ازشون مخف ؟یچکار کن

 درسته؟

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

ازدواج کردن با  یرو برا پدرم یکرده که با وجودِ اون وکالت نامه اجازه  میتنظ یآره ... اما پدرم برام وکالت نامه ا -

 عقد کردن ندارم ... یبه وجودش برا یازیدارم و ن یهر مرد

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 به خونش باز نشه ... یبهانه ا چیتو هرگز به ه یکه پا یجور هیو حساب شده کار کرده ،  قیخوبه ... دق --

 

شلوارش  بِیج ی... دستش رو برد تو دیکش یقینگفتم ... نگاهش رو ازم گرفت و نفسِ عم یزیچ زدم و یتلخ لبخندِ

 بود خطاب به من گفت: یسرش تو گوش کهیرو دراورد ... در حال شیو گوش

 

 شمارتو بگو ... --

 

بم  ی. با صداشد .. رهیشمارم رو گفتم و سکوت کردم ... چند لحظه بعد سرش رو بلند کرد و بهم خ یگرفته ا یِصدا با

 گفت: یو مردونه ا
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 که گفتم ... یدنبالت تا ببرمت به همون آپارتمان امیرفتن م شگاهیآزما یِ زود به بهانه فردا صبح --

 

 تعجب گفتم: با

 

 م؟یدینم شیما آزما یعنی -

 

 زد و گفت: یشخندین

 

 ؟ شگاهیآزما میکه بر یاریبرام بچه ب یخوایمگه م --

 

 یکه به زبون آورده بودم ، حرص یاحمقانه و بدون فکر یخندونش نگاه کردم ... از جمله  یو مبهوت به چهره  جیگ

 لب گفت: ریبهم انداخت و ز ی... نگاهِ کوتاه ارمیآرشان رو از حدقه در ب یبا ناخنام چشما خواستیشده بودم و دلم م

 

 ... خداحافظ ... رمیو م زارمیمعطل بشم ، م قهیدق هیچون اگه  دارشویبرم ، در ضمن فردا زود ب گهیمن د --

 

امشب تشکر کرد به سمتِ آروشا  یاز خانوادش بخاطرِ مهمون نکهیکردم و دنبالش رفتم ... بعد از ا یلب خداحافظ ریز

نه هاآرشان رفت به ب نکهیزد ... به محض ا رونیکرد و از خونه ب یحوصله خداحافظ یرو ازش گرفت ... ب نیلیرفت و آ

تخت نشستم ... خسته و کوفته  یِ... وارد اتاقِ آروشا شدم و رو تمکردم و به طبقه باال رف یعذرخواه هیخواب از بق ی

 دواریا امنه ام ایگرفته بودم  یدرست مِیتصم دونستمیشدم ... نم رهیدستم خ یِو به انگشترِ تو دمیتخت دراز کش یرو
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 شده بود ، دهیکش یو نابود یکمتر از چند روز به تباه میکه زندگ یمن یبرا یدیبا آرشان شروعِ جد یبودم زندگ

... انقدر خسته و کوفته  دمیپتو خز ریصبح و بدون عوض کردن لباسام به ز ۶ساعت  یِرو گذاشتم رو میباشه ... گوش

 بالشت گذاشتم خوابم برد ... یِشده بودم که تا سرم و رو

 

به کنارم انداختم و برخالف تصورم  ی. نگاهزنگش رو قطع کردم .. یِفه صداو کال دمیاز خواب پر میگوش یصدا با

 شب مونده و نیآرش نکهیا ای دهینخواب نجایکه آروشا ا دمیتخت خواب یِبد رو یلیخ شبیمن د ای...  دمیآروشا رو ند

 سخت گفتندیاگه بهم م تخت و از سرِجام بلند شدم ... یِرو دمیبالشت رو کوب ی... عصب دهیاون خواب شِیآروشا پ

تم رفتم و دست و صورتم رو شس ییشدن ... کالفه به سمتِ دستشو داریسحر ب یکله  گفتمیم هیچ ایکارِ تو دن نیتر

 فیتخت نشستم تا آرشان تش یِهام رو جمع کردم و رو لهی... وس دمیلباس پوش عیبه اتاق برگشتم و سر ی... عصب

 میاتاق بودم که گوش وارِیدهنم گذاشتم ... مشغولِ نگاه کردن به در و د یدراوردم و تو یشکالت فمیک یِ... از تو ارهیب

 که آرشان باشه ، جواب دادم: زدمیو حدس م یشماره ناشناس که به رُند گفته بود زک دنِیزنگ خورد ... با د

 

 بله؟ -

 

 ... نییپا ایدَمِ درم ... ب --

 

غد و مزخرف ...  یِکردم ... شکرِ خدا سالم کردن هم بلد نبود ... پسره  ویتماس رو قطع کردم و شمارش رو س یعصب

شونم و چادرمم سرم کردم ... چمدونم رو برداشتم و بعد از  یِرو انداختم رو فمیتخت بلند شدم ، ک یِاز رو عیسر

 زدم ... رونیاتاق ب زبه خودم انداختم ا نهیآ یِاز تو ینگاهِ کوتاه نکهیا
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 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

هام از خونه  یکتون دنِیرفتم ... آروم در رو باز کردم و بعد از پوش نییسر و صدا ، خرامان خرامان از پله ها پا بدون

ام پ رِیز یِپارک کرده و منتظرمه ... کالفه به شن ها رونینبود و مشخص بود که ب اطیح یتو نشیزدم ... ماش رونیب

زدم و  رونیب اطیآرشان از ح یپورشه  دنِی... آهسته در رو باز کردم و با د رفتمیم اطیو به سمتِ درِ ح زدمیضربه م

 پام گذاشتم و یِرو جلو فمینشستم ... ساک و ک یصندل یرو باز کردم و رو نیدر رو آروم پشتِ سرم بستم ... درِ ماش

 لب سالم دادم اما نگاش نکردم ... بعد از چند لحظه جوابم رو داد ... ریدادم و ز هیکت یرو بستم ... به صندل نیدرِ ماش

 

 سالم ... --

 

کدوم  چیحاکم بود اما ه یحرکت کرد ... سکوتِ بد عیرو روشن کرد و سر نینزد و سکوت کرد ... ماش یا گهید حرفِ

اختمان س هی یِو جلو ابونیخ هی یِتو میکرد یرو ط یمسافتِ کوتاه نکهی... بعد از ا میکردیشکستنش نم یبرا یتالش

 بهم انداخت و یهم نبود ... نگاهِ کوتاه کینزد یلیاما خ ودپدرش دور نب ینگه داشت ... فاصله اش تا خونه  یمسکون

 مردونه و کلفتش گفت: یبا صدا

 

 شو ... ادهیپ --

 

ه ب یآروم و لرزون یِشدم ... با قدم ها ادهیرو باز کردم و پ نیدرِ ماش فمیتکون دادم و بعد از برداشتن ساک و ک یسر

 نییرو درآورد و در رو باز کرد ... بدون توجه به من سرش رو انداخت پا دهایشلوارش کل بِیج یِدنبالش رفتم ... از تو

از  شیب نکهیاز ا ریآقا زاده غ نیکرد ... ا شدینم شیدادم ... کار رونیب بهنفسم رو با حرص  یو به داخل رفت ... عصب

فرود آوردم ...  میمقابلش سرِ تعظ یهم نداشت ... اما خب بسه هر چ یحد مغرور بود ، درک و شعورِ درست و حساب
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در  و ستمیچاکش ن نهیدخترا عاشقِ س ی هیام و مثلِ بق یلیبدونه من ل دی... با هیبفهمه طرفش ک دیآرشان خان با

.. . شهیو بهم زور م رهیگیم ی... اگه از االن الل بمونم تا آخر عمر ازم سوار کنمیهاش سکوت نم ییمقابلِ اخم و زورگو

شده بودم و غرق  ی... انقدر ازش عصب ادیقشنگم و براش رو کنم تا حسابِ کار دستش ب یِاون رو دیبا نیهم یبرا

ه طبق زدیکه ازش حرف م ی... خونه ا میو به داخل خونه رفت میسوار آسانسور شد یدم کِیبودم که نفهم الیفکر و خ

آپارتمان تک  هیمن  شترِیو آرامشِ ب تیبخاطرِ امن دیواحد داشت ... شا کیدوم بود و خداروشکر هر طبقه فقط  ی

 ی. ببشه و گرفتارِ طرفداراش نشه .. دهید هیبود که کمتر توسط بق نیبخاطرِ ا دمیواحده رو برام در نظر داشت شا

وتا بود و د یصد متر بایبه خونه انداختم ... تقر ینگاه کل هیگوشه گذاشتم و  هیو چمدونم رو  فیتوجه به آرشان ک

بود  یورود یِ راهرو یتو ییهالِ نه چندان بزرگ ... دستشو هیداشت با  کیآشپزخونه نسبتاً کوچ هیخواب داشت ... 

شده بود ...  دهیهم داخلش چ یدینو و جد لیداشت و وسا یخوب یِل نمادو اتاق قرار گرفته بود ... در ک نِیو حموم ب

 صداش سرم رو بلند کردم و نگاهم رو به چشماش دوختم ... دنِیبا شن

 

 یگبهم ب یتونینبود م لتی... اما اگه بازم بابِ م یتا زمان عقد توش سر کن شهی... حداقلش م ستین یبد یخونه  --

 رو برات آماده کنم ... یا گهید یِتا جا

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 ... دوستش دارم. ییِو با صفا ینقل ینه ممنون ... خونه  -

 

 ... ستین یاگه خوشت اومده حرف --

 

 ممنون بابتِ لطفت ... -
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 خواهش ... --

 

 بهم انداخت و گفت: یکوتاه نگاهِ

 

 پدرم ... یه خون برمتیسراغت و م امیبرم ... موقع ناهار م دیمن با --

 

 تعجب گفتم: با

 

 کنم؟ یزندگ نجایمگه قرار نشد ا ؟یچ یوا برا -

 

 کالفه گفت: 

 

خودشون اونم  یبردند خونه  فیبگم خانوم تش ؟یاالن برم بگم چ رونیآوردم ب شگاهیآزما یمن تو رو به بهانه  --

 مدتِ خانوادم؟ نیا یاز کمک ها یتشکر درست و حساب هیو  یبدون خداحافظ

 

چشم و رو و نمک نشناس تصور کرده  یدخترِ ب هیمنو  نکهیواسه ا گهیکه سرم گذاشته بود و از طرف د یمنت بخاطرِ

 گفتم: یبود ، اخمام توهم رفت و عصب

 

و ازشون  زنمیبهشون سر م رمیم گهیدو ساعت د یکی... من خودم  یرو گوشزد کن فمیبه من وظا خوادیتو نم -

 ... کنمیم یخداحافظ
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 درِ خونه اشاره کردم و گفتم: به

 

 ... دیو به کاراتون برس دیحاال بر -

 

 ییپروا یتوجه به اخمِ وحشتناکش از سرِ جام تکون نخوردم و با ب یبه سمتم اومد ... ب یمحکم یِو با قدم ها یعصب

ستِ گرم و د نِیکرده ام رو ب خیو  فیشدم ... دستش رو به سمتِ دستم برد و محکم دستِ ظر رهیبه چشماش خ

 یدندون ها نِیاز ب یگلوم خفه کردم ... عصب یِناله ام رو تو یِمردونه اش فشرد ... اخمام از درد توهم رفت اما صدا

 : دیقفل شده اش بهم غر

 

من دختر  یکن برا یچشم ... کمتر زبون دراز یگیو تو فقط م زنمیاون شب بهت گفتم ، حرف اول و آخر رو من م --

 یدی... فهم ستیجلودارم ن یچیه گهیبشه ... چون اون موقع د زیداره و خدانکنه صبرم لبر یخانوم ، من صبرم طاقت

 ؟یچشم خاکستر

 

د و تند و فرز بو یو محکم به عقب هولش دادم ... انقدر حرکتم ناگهان رونیب دمیدستش کش یِدستم رو از تو یعصب

 به عقب رفت ... یاش قدم دهیورز و عضالت کلیکه آرشان با اون ه
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 :یلیل

 داد زدم: دمیلرزیاز زورِ خشم م کهیحال در

 

کَس و  یدختره ب نیتو؟ که ا یبا خودت فکر کرد یچ که؟یمگه من محرمتم مرت ؟یریگیچرا مدام دستِ منو م -

چشم  گهیم یرو نداره ، چون خانواده نداره ، به هر خر چکسیچون ه یبدبخته؟ ... با خودت فکر کرد فه؟یکاره؟ ضع

... اون شب هم که  یبگم سخت در اشتباه دیبا یفکر کرد نطوریاگه ا کنه؟یو در مقابلِ حرفا و رفتاراش سکوت م

 یا بفهمگوشت ت یِبخوابونم تو یلیس هیحقت بود که  یدیرو بوس میشونیو پ یدستم و منو بغل کرد یحلقه انداخت

... هر چند از  یکنیم خوادیکه دلت م یخواننده که هر غلط ی... من محرمِ شما نشدم آقا یچ یعنیمحرم نامحرم 

ه ک یو مقام گاهی... تو بخاطرِ جا رهیانتظار نم نمیتر از ا شیخودش رو گم کرده ب تیکه بخاطرِ شهرت و معروف یآدم

 زِیفراموش کردن اعتقاداتت و خدا ، فکر کنم چ گهی، د یکردیفراموش م ی، دخترِ خودتم کم کم داشت یبدست آورد

 ... ستین یبیعج ادیز

 

 برق آسا آماده کردم یلیس هی یِبه سمتم اومد و دستش رو باال برد ... چشمام رو بستم و خودم رو برا هیصدمِ ثان یِتو

که از زورِ خشم و  یپلکام رو باز کردم و به آرشان یِ... با ترس و اضطراب ال فتادین یمنتظر موندم اتفاق ی... اما هر چ

ه لحظ هیکه  دیکش ادیبلند و رعدآسا فر یجور کدفعهیشدم ...  رهیخو سرخ شده بود  زدینفس نفس م تیعصبان

 ... ستادیحس کردم قلبم از حرکت ا

 

 یدست و پام لهت کنم و جور رِینداره که ز ی... برام کاراحمق تا نزدم ناکارت کنم  یزبونتو غالف کن دختره  --

زن بلند  یِ... اما دست رو یو گور کن و خودتو گم یریبگ یاز ترس اللمون یدیکنم که هر وقت اسمم رو شن هتیتنب

دختر نشون بدم اما  هی یِنشدم که قدرتِ دستم و رو ودوج ی... اون قدر ب ستیمن ن یِمرام و مردونگ یکردن تو

 کنم که زنده ات نیتضم تونمینم یکن میرو بدون و زبونتو کوتاه کن چون اگه باز مثلِ امروز عصب گاهتیتوهم جا

هر  قتاون و یمن شاخ و شونه بکش یِو برا یدراز تر کن متیپاتو از گل گهید کباریقسم  نازمینه ... به روحِ آ ای زارمیم

 احمق؟ یدی... فـــهـــمـــ یدیاز چشمِ خودت د یدید یچ
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 :دیتر از قبل عربده کش یباشه هم تکون ندادم ... عصب یسرم رو به معنا ینگاش کردم و حت رهیخ یحرف بدون

 

... اگه  یکن یدر موردِ رفتارام به من امر و نه ای یمن رو قضاوت کن یکه بخوا یتر از اون کیدر ضمن تو کوچ --

 یو ب اقتیل یب یِکنم که مثالً از تو یجلوه ساز یکنم و جور یباز شینما یازدواجِ صور نیمجبور نبودم بخاطرِ ا

 ... زدمینم دومدخترِ دستِ  هیاومده ، هرگز دستم رو به خوشم  تیکفا

 

که نثارم کرد به سمتِ در رفت  یرحم و تلخ یب یِتوجه به حرفا یزد و ب یشدم ... پوزخند رهیو مبهوت بهش خ مات

آرشان بغض به گلوم چنگ انداخت و حسِ  یِزد ... با بهم خوردنِ در به خودم اومدم ... بخاطرِ حرفا رونینه بو از خو

دونه  هی فمیک یکاناپه نشستم و از تو یِچنگش زدم ... رو نیزم یِرفتم و از رو فمیبهم دست داد ... به سمتِ ک یخفگ

 یشدم ... هر وقت عصب یقلب یِبهم زدم دچارِ ناراحت اریکه با شهر یقرص پروپانول بدون آب خوردم ... از زمان

ول پروپان قرصِ از  ارمیب نییضربانِ قلبم و به پا نکهیا ی... برا دادیآزارم م یلیو خ ومدیدرد به سراغم م نیا شدمیم

 ختمیودم رخ یِآب برا وانیل هیبه سمتِ آشپزخونه رفتم و  ی... عصب کردمیدکتر استفاده م زِیخودسرانه و بدون تجو

که آرشان اون حرف ها رو بهم زد ... اون بهم گفت دستِ دوم؟! ... چطور  شدینم ... باورم دمینفس سر کش هیو 

 ... اون ارِیشهر رهیهمش تقص ناینداشت ... ا یری! ... البته اون گناه و تقص؟رحمانه رو بزنه یتونست بهم اون حرفِ ب

...  بشه دهیکش یاهیمن خراب بشه ... اون باعث شد بخت و اقبالِ من به س و باورِ همه نسبت به دیباعث شد د یعوض

 یاون ب رِیتقص زیثمر باشه ... همه چ یدرست کردنش ب یفرو بره که تالش برا یبه داخلِ باتالق میاون باعث شد زندگ

شکستنش اعصابم متشنج تر کرد ...  یها ... صدا کیسرام یِرو پرتاب کردم به رو وانیزدم و ل غیج یشرفِ ... عصب

 زدم: غیوار ج وونهید

 

... لعنت به ذاتت کثافت ... خدا ازت نگذرهـــه ... خدااااا ... صدامو  ی... لعنت بهت عوض اریلعنت به تو شهر -

تحان همه ام نیخارج از توانمِ ... ا بتیهمه درد و مص نیسالمه ... ا ستیمن فقط ب ایخدا ؟ینیب یمنو م ؟یشنویم

 عدالتِ خداااا ...  ازهمه قضاوت شدن خارج  نیپس دادن خارج از سنمه ... ا
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 دیشد یِ... احساسِ سرما خوردنیو دندون هام بهم م دمیلرزیبه خودم م تینشستم ... از عصبان نیزم یِرمق رو یب

رو جمع کردم ...  وانیل یخورده ها شهیش ی... عصب کردمیسرم احساس م یرو تو یدرد بد گهیو از طرفِ د کردمیم

اراده دستم رو محکم  یدستم گرفتم و ب ونِیو م مخورده ها برداشت شهیش نینسبتاً بزرگ از ب ی شهیش کهیت هی

لند و ب زدمیمامانم رو صدا م یشکست و به هق هق افتادم ... با بغض و دلتنگ نمیمشت کردم ... ناخودآگاه بغضِ سنگ

 شد و هق هقم از ترس و وحشت قطع شد ... خیمو به تنم س یمردونه ا یِصدا دنِیبا شن هوی... اما  کردمیم هیبلند گر

 

 گناهکار _مجنون#

 نه_و_یس_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 ؟یلیل --

 

 ییشدم ... با قدم ها رهیام قطع شد و با بهت و تعجب بهش خ هیقامتِ آرشان گر دنیزده برگشتم و با د وحشت

به سمتم اومد و کنارم زانو زد ... دستش رو به سمتِ دستِ مشت شده و غرق در خونم برد و آروم دستم رو باز  عیسر

از سرِ جاش بلند شد ... به  عیبهم انداخت و سر یکوتاهگوشه پرتش کرد ... نگاهِ  هیرو ازم گرفت و  شهیکرد ... ش

... دستم  پارچه رو پاره کرد و کنارم نشست از کهیت هی یصبپارچه درآورد ... ع هیکشو  یِرفت و از تو نتیسمتِ کاب

 یِها کیام رو بست ... نگاهم رو ازش گرفتم و به سرام دهید بیدستاش گرفت و با پارچه دستِ آس یِرو تو

 گفت: یبم و گرفته ا یِشدم ... با صدا رهیخ پزخونهآش

 

 ؟یلیل --
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 گفت: یا یکالفه و عصب یِر بودم که سرمم بلند نکردم ... با صداکردم و جوابشو ندادم ... انقدر ازش دلخو سکوت

 

 نگام کن ... یلیل --

 

 هوی ... کردمینامشخص نگاه م ینقطه  هیبه حرفش نشون ندادم و به  یاشکام رو پس زدم اما بازم عکس العمل یعصب

 بود ...  نییبا دستاش صورتم رو قاب کرد و سرم رو باال گرفت ... اما باز به چشماش نگاه نکردم و نگاهم رو به پا

 

 ؟ینگام کن یخواینم یلیل --

 

 سکوت کردم ... بازم

 

 هوی نیهم یشدم ، برا یاز حرفات عصب یلی... راستش من خ یبهم نگاه کن ینخوا یحت دمیباشه ، بهت حق م --

 ، متاسفم ... زدمیاون حرف رو بهت م دیزدم ... من نبا یخودیب یکنترلِ زبونم رو از دست دادم و حرف ها

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

دخترِ دستِ دومم ... دستِ دومم چون نامزد  هیتلخ ... آره خب ، من  قتِیحق هیداشت ...  قتیاتفاقا حرفت حق -

، مراسم رو بهم زدم و ازش جدا شدم ...  میهفته مونده به عروس کیاما اش بودم  غهیوقت ص نیداشتم ، چون چند

 آره ، حق با توئه ...
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 گفت: کالفه

 

 یِنبود که تو یزیمن از تو اون چ تِیتو کشش نده ... واقعا ذهن گهیگفتم اما لطفا د یزیچ هیبودم و  یمن عصب --

همسرت  اریچون شهر ستیدستِ دوم بودن ن شیمعن یاگه دختر هم نباش یبه زبون آوردم ... تو حت تیعصبان

ولت  اریو شهر یرابطه داشت اریبا شهر تی... اگه بدونِ محرم یخودت ازش جدا شد یلیو به دال شدهیمحسوب م

 تیوگرنه من به پاک ینزدم و توهم بد برداشت کرد ی... من حرفِ خوب یدوم بود دخترِ دستِ  هی، اون وقت  کردیم

 دادم ... مانیا

 

چرا هنوز دلم گرفته  دونمیآروم شده بودم اما نم باًیحرفاش تقر دنیشد ... با شن یصورتم جار یِاراده اشکام رو یب

زده ام منتقل شد و به آرامش  خیبه دورِ بدن  ییگرما هویکنم تا سبک بشم ...  هیبود و دوست داشتم انقدر گر

 هنیس یِشده بود و سرم رو دهی... دستاش محکم به دورم کش دمیکه آرشان به آغوشش کش شدی... باورم نم دمیرس

 کرد و آروم لب زد : کیاش قرار گرفته بود ... سرش رو به گوشم نزد

 

م ، محک یلی... خودتو رها کن ل یکن تا سبک بش هیگر خوادی، هر چه قدر که دلت م کنهیکردن آرومت م هیاگه گر --

ت شکستنِ غرور یِکردن مقابلِ من به معنا هیگلوت ... گر یتو نیبغضِ سنگ هیکردنِ  ریگ یِبودن خوبه اما نه به ازا

باشم ... پس منو دشمنِ  قتیکهنه اما عم یِزخم ها یِوبه ر یتا مرحم شمی... بهت گفتم سنگِ صبورت م ستین

 نیرو نفر اریشهر چطورکه  دمیهات بعد از رفتنم بودم ... د یقرار یخودت ندون و باهام راحت باش ... من شاهدِ ب

،  دخترِ هیخارج از توان و صبرِ  بتیهمه درد و مص نیا دونمی... من م یزدیم ادیقرار اسمِ مادرت رو فر یو ب یکردیم

 رو انجام بده ...  یآروم تر بش شهیکه باعث م یمن تظاهر نکن و کار یپس جلو

 

 لرزون و بغض دار گفتم: ییکنان و با صدا هیفشردم و گر نشیرو به س سرم
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 یو بهم دلدار کردی، اشکام رو پاک م کردیتو اون بغلم م یمامانم تنگ شده ... دوست داشتم االن به جا یِدلم برا -

تار برزخِ بزرگ گرف هی یِتجربم ... تو یخام و ب یلیانتقام گرفتن خ ی... برا فمیضع یلیخ دنیجنگ ی... من برا دادیم

 وجودم یِبه جز انتقام گرفتن تو یا زهیانگ چی... ه ادیلبم ب یِرو یواقع یخنده  هی شهیعث نمبا زیچ چیشدم ... ه

کار چ دیبا دونمیافتاده که نم بیعج یِآرشان ، انقدر اتفاقا جمیکردن ندارم ... گ یزندگ یبرا یلیدل چی... ه ستین

 اریطرف از شهر هیمنو طرد کردند ... از  یچون به راحت زارمیطرف ازشون ب هیطرف دلتنگِ خانوادمم ، از  هیکنم ... از 

مامِ ... ت دمی، بر کشمیواقعا نم گهی... د ادیاز حسرت اشکم در م فتمیخاطراتِ با اون م ادِی یطرف وقت هیمتنفرم اما از 

ممکن شد ... حاال من تنها خودم  ریو غ یافتنیبهشون دست ن دنیدخترونم کمتر از چند روز دود شد و رس یِآرزوها

کنم؟ چطور  یزندگ خوامیقابلِ اعتماد چطور م ریغ یِرحم و با وجودِ آدما یب یِایدن نیا یِرو دارم ... تنها و ناتوان تو

 ؟یپاسخِ من دار یب یِسئوال ها یبرا یبه اهداف و آرزوهام برسم؟ ... چطور آرشان؟ ... تو جواب تونمیم

 

 یگرفته ا یِاش گذاشت و با صدا نهیس یِبا سرانگشتاش اشکام رو پاک کرد ... دوباره سرم رو رو رو بلند کرد و سرم

 گفت:

 

 شده انتقام گرفتن از زتیچکار کرده که تنها انگ اریشهر یبهم بگ دیتمامِ سئواالت جواب دارم اما اول با یِمن برا --

 اون؟ ...

 

 گناهکار _مجنون#

 چهل_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 لرزون زمزمه کردم: ییلبا با
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 بهت بگم ... تونمینم -

 

 چرا؟ --

 

 :دمینال کالفه

 

 شو ... الیخیآرشان ، ب تونمینم -

 

 و گفت: دیسرم کش یِبه رو یدست

 

اسب در وقتِ من هی یِ... بعداً و تو یفقط استراحت کن یکن یو االن سع یفکر نکن یزیباشه نگو ... بهتره فعال به چ --

 ، باشه؟ دمیو جوابِ سئوال هات رو تک به تک م میکن یامروزت صحبت م یِموردِ حرفا

 

 ینگفتم ... آروم بلند شد و کمکم کرد تا منم بلند بشم ... کالفه و عصب یزیباشه تکون دادم و چ یبه معنا یسر

 گفت:

 

قدم  هیحال و روزت  نیچون با ا یزاریسرت نم یِرو و خونه رو یپر یاجازه هست بلندت کنم؟ البته اگه بهم نم --

 ... یریاز حال م یبردار
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دستشم  یکینگفتم ... آروم دستش رو به دورِ شونه هام حلقه کرد و اون  یزیحرفش تکون دادم و چ دِییدر تا یسر

آب  و از خجالت فتهیاش پنهان کردم تا نگاهم بهش ن نهیس یِحرکت بلندم کرد ... سرم رو تو هیپاهام برد و با  رِیبه ز

 گفت: یمحکم یِنشم ... با صدا

 

 ... مارستانیبگو تا ببرمت ب یتیاگه اذ کنه؟یدستت درد نم --

 

 گفتم: آروم

 

 بود. ی... زخمش سطح کنهینه درد نم -

 

 باشه ... دستات رو دورِ گردنم حلقه کن تا بتونم تعادلم رو حفظ کنم ... --

 

برام  اریجز شهر یمرد هیبه  یکیهمه نزد نیکرده ام رو باال آوردم و دورِ گردنش حلقه کردم ... ا خیلرزون و  یِدستا

 ی، قلبِ مهربون یِاحساس یآدم مغرور و ب دادیسخت و دردناک بود اما آرشان برخالفِ رفتار و اخالقش که نشون م

 نیا دی... و شا کردیو به آرامش دعوتت م کردیرو جلب م که اعتمادت گرفتیم یکلمات رو به باز یداشت و جور

...  نکشم یادیبهم دست نده و عذابِ ز یبه آرشان ، احساسِ بد یکیبود که باعث شده بود از نزد یلیدل نیمحکم تر

 یِ... آروم رو ستین یالنفس فیآدمِ فرصت طلب و ضع هیبهم نداره و  یحس دونستمیبود که م لیدل نیبه ا دمیشا

صورتم خم شد ... در  یِرو یبطورِ ناگهان هویروم و  دیکه داخل اتاق بود گذاشتم و ازم جدا شد ... پتو رو کش یختت

محکم و  یِ کرد و با صدا کیشده بود ، آروم صورتش رو به صورتم نزد رهیگرد شده از تعجبم خ یِبه چشما کهیحال

 زمزمه کرد : یقاطع

 

 ... ادیدر ب ید که آرشان باعث شد اشکِ چشم خاکستربو یبار نیو آخر نیامروز ، اول --
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... مات و مبهوت  رو با لباش مهر کرد و بالفاصله ازم جدا شد میشونیرو بهم بده ، پ یفرصتِ عکس العمل نکهیاز ا قبل

...  ستادیچارچوبِ در ا یِتو هویبه سمتِ در رفت اما  یمحکم و تند یِتخت نشستم ... با قدم ها یِاز حرکتِ آرشان رو

 گفت:  یکممردونه و مح یِبرگرده با صدا نکهیبدونِ ا

 

... توهم تا اون  نایمامانم ا یسراغت تا ببرمت خونه  امیو موقع نهار م رونیب رمیسر م هیمن چندجا کار دارم ،  --

 زنگ بزن ...  میبه گوش یداشت یکار ایموقع استراحت کن در ضمن اگه حالت بد شد 

 

 گفتم: یفیضع یِصدا با

 

 ... یباشه مرس -

 

 لب گفت : ریز

 

 خداحافظ --

 

 بسالمت  -

 

و چشمام رو بستم ... واقعا  دمیتخت دراز کش یِدرِ خونه بهم خورد و از رفتنِ آرشان مطمئن شدم رو نکهیاز ا بعد

...  یز طوفانرو هیروز صاف و آروم ،  هیبود ... مثلِ آسمون بود ،  رممکنیآرشان برام سخت و غ تِیشناختنِ شخص
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 یبعد چه رفتار و اخالق قهیدق کیحدس زد که  شدینم قعاًو وا یکن ینیب شیعکس العمل هاش رو پ شدیرقمِ نم چیه

حرفش به دلم  نیو چقدر ا ادیبود که باعث شد اشکم در ب یبار نیدروغ قسم خورد که امروز آخر ایداره ... اما راست 

ز ا هکه بخاطرِ حرفش ازش به دل گرفته بودم رو تموم کرد ... کالف یا یو ناراحت یتموم دلخور کبارهینشست و به 

و چمدونم مجدداً به اتاق  فیزدم ... به سمتِ هال رفتم و بعد از برداشتنِ ک رونیتخت بلند شدم و از اتاق ب یِرو

 یِچمدون ، رو یاز تو میخانوادگ رو درآوردم و بعد از برداشتنِ قاب عکسِ میو گوش یهنذفر فمیک یِبرگشتم ... از تو

دستام  نِیکردنِ آهنگِ مورد عالقم ، قاب عکس رو ب یزدم و بعد از پِل مگوشا یِرو تو می... هنذفر دمیتخت دراز کش

 یتا کم مختیصدا اشک ر یدلم براشون تنگ شده بود ، ب هیاز بق شتریگرفتم و با نگاه کردن به مامانم و ارسالن که ب

 م ...سبک و آروم بش

 

 وقته تو هر جمع  یلیخ

 نهیشیگوشه م هی تنها

 

  سیهم خبردار ن یچکسیه

 رمیمیتو م یب دارم

 

 ساله تو فکرم من  یلیخ

 نمیوقته هم یلیخ

 

  نیانگار بد شانس تر اصال

 نمیرو کل زم آدم
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 درد  یلیاشک خ یلیخ

 تنهام روزام چه سرده یلیخ

 

 مردم حرف دوستام  حرف

 منو دوره کرده قامیرف و

 

  نجاستیهنوز هم انگار

 منو ول نکرده چوقتیه انگار

 

 اگه برنگرده یاسترس دادم وا یه

 

 خاطرات و طعم نگات  باز

 رنگ صدات و حال و هوات و

 

 شدن رو مغز منه  حک

 اعتبار یب یال قبا هی

 

 و  ییمنو تنها بازم

 ادگاریکه مونده  یعشق
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 خسته شدم  گهید من

 روزگار نیخودم و ا از

 

 خاطرات و طعم نگات  باز

 رنگ صدات و حال و هوات و

 

 شدن رو مغز منه  حک

 اعتبار یب یال قبا هی

 

 و  ییمنو تنها بازم

 ادگاریکه مونده  یعشق

 

 خسته شدم  گهید من

 روزگار ... نیخودم و ا از

 

 گناهکار  _مجنون#

 کی_و_چهل_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 :یلیل

 گپ ییهم اونجا بود و به همراهِ آروشا سه تا نی... آرش میپدرش رفت یِبه خونه  ییلم و دوتاظهر آرشان اومد دنبا سر

خوشحال بودم که  یچرا ول دونمیگذاشته و رفته ... نم یو بدونِ خداحافظ یعصب دای... آروشا گفت سرِ صبح آ میزد

بود ... بعد از نهار آرشان با پدر و  یو دخترِ سبک و حسود داشتن یحالش گرفته شده ... به نظرم واقعاً ذاتِ خوب

چک و چونه زدن  یکه خودش بهم داده بود ، صحبت کرد و باالخره بعد از کل یرفتنم به آپارتمان یمادرش درباره 

 نیا جون بخاطرِ  میکه مر ومدیکنم ... به نظر م یکنم که اجازه بدن تا زمانِ عقد اونجا زندگ شونیتونستم راض

 رو به آرشان گفت: هویو کالفه تو فکر بود ...  کردینمازم ناراحت و دلخور شده چون نگام  ممیتصم

 

 نامه خونده بشه ... غهیص نتونیتا زمانِ عقد ب دیپس با کنهیم یبیغر نجایا یلیحاال که ل --

 

 یجا خورده چون کالفه و با لحناز حرفِ مادرش  ومدیشدم ... آرشان هم به نظر م رهیخانوم خ میو مبهوت به مر مات

 :دیمشکوک پرس

 

 بشه؟ ینامه خونده بشه که چ غهیص --

 

 تشر زد: یخانوم عصب میمر

 

 شناسمیمکه من  یحدِ؟ آرشان نیدر هم رتتیاون خونه بخوابه؟ غ یِتک و تنها تو یلیل یاجازه بد یخواینکنه م --

 کنه ... یکار نیامکان نداره همچ
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 گفت: یعصب آرشان

 

 ... رتیغ یب دیرسماً به من گفت --

 

 گفت: یخانوم با لحنِ آروم تر میمر

 

ونده خ نتونینامه ب غهیص گمیم نیهم یماهم راحت باشه ... برا الِیتا خ یو اونجا بخواب یلیل شیپ یبر دیشبا با --

 خواد؟یچقدر زمان م خوندن مگه غهیص هیبشه ... بعدشم 

 

 شد و خطاب به من گفت: دهینگاهش به سمتِ من کش هویخانوم  مینگفت ... مر یزیو چ دییپوستِ لبشو جو آرشان

 

 ؟یندار یمخالفت میتصم نیجان تو که با ا یلیل --

 

 گفتم: یآروم یِصدا با

 

 ... شمیم تیباشه منم اذ ی، اگه اون ناراض رهیبگ میآرشان تصم دیبزار -

 

هم کُپ کرد ... اما خبر  چارهیجور حرف زدم که آرشان ب هیهمه احساس محالِ ...  نیگفتم ... من و ا ی، چ اوهو

 تا همه مطمئن بشن که من به آرشان عالقه مند شدم ...  کردمیم ینداشتند فقط داشتم نقش باز
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 زد و گفت: یخانوم لبخند میمر

 

 یِآرامشش توو  ارهیحرفش حرف نم یِکه رو خوادیمن قربونت بشم ... عروسکم انقدر خاطرِ آرشانم رو م یاله --

... خدا  نییخوایحد همو م نیتا ا نمیب یم یوقت ادیدر م یمنه ... بخدا اشکم از خوشحال یِآرامشِ آرشان خانِ اخمو

 هم حفظتون کنه ... یِبرا

 

به آرشان  ینگاه یچشم ری... ز گفتمینم یچیو ه شدمیکلمه از خجالت آب شدم ... کاش الل م یِواقع یمعنا به

 یِداص دنِینبود ... با شن دایصورتش هو یِتو یتیاخم و عصبان چیانداختم ... نگاهِ اونم به من بود اما برخالفِ تصورم ه

 جالل خان ، پدرِ بزرگِ آرشان ، به خودم اومدم ...

 

 .بخونه .. نتونیب یا غهیو ص نجایا ادیمحلمون تا ب یِبه حاج آقا زنمیمن زنگ م پس دخترم --

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 ندارم ... یمن مشکل -

 

 کردیم یجون کار میمر گفتمیجمله رو م نیآرشان بگه اما به موقع خفه خون گرفتم ... اگه ا یخواستم بگم هر چ باز

اومد و  ییساعت حاج آقا میآشِ نخورده و دهنِ سوخته ... بعد از ن شدیم تمیکه از خجالت محو بشم ... اون وقت حکا

از سرِ جاش بلند شد  عیآرشان سر غهی... بعد از خوندنِ ص دمن و آرشان خون نیب یتیمحرم ی غهیماه ص کیبه مدت 

 خانوم گفت: میو رو به مر
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 کار دارم. یلیبرم مامان ، خ دیبا گهیمن د --

 

 تکون داد و گفت: یخانوم سر میمر

 

 ؟یایباشه شام که م -

 

 کالفه گفت: آرشان

 

 ... امیاگه کارام تموم شد م دونمینم --

 

 آرشان خطاب به من گفت: نباریا

 

 اونور آماده شو تا برسونمت ... یبر یخوایاگه م --

 

 خانوم مداخله کرد و گفت: میمر

 

 بشه؟  یچ که نهیکجا بره؟ حاال کو تا شب؟ از االن تنها بره تو خونه بش --
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 گفتم: یآروم یصدا با

 

 رو سرم. ختهیکار ر ینمونده و کل یکار دارم ، تا مراسمِ عقد هم زمان رونیجون آخه ب میبرم مر دیبا -

 

 تکون داد و گفت: یخانوم سر میمر

 

 ... ایباشه مادر حداقل شام ب --

 

 به آرشان انداختم و گفتم: یکوتاه نگاهِ

 

 ... مییایم گهیاگه آرشان کاراش تموم شد با همد -

 

رو که خوابش برده بود بغل کرد ...  نیلینگفت ... آرشان به سمتِ کاناپه رفت و آ یزیتکون داد و چ یخانوم سر میمر

کردن با اهل خونه به همراه  یشونه ام انداختم ... بعد از خداحافظ یِو رو فمیچادرم رو سرم کردم و ک عیمنم سر

پام گذاشتم ... آرشان نگاهِ  یِشان گرفتم و رورو از آر نیلیآشدم ...  نیزدم و سوارِ ماش رونیآرشان از خونه ب

باز کرد  موتیدر رو باز ر نکهیرو روشن کرد ... کمربندش رو بست و بعد از ا نیماش عیبهم انداخت و سر یکوتاه

 رو شکست و گفت: نمونیسکوتِ ب قهیزد و به سمتِ خونه حرکت کرد ... بعد از چند دق رونیب اطیاز ح عیسر

 

 ؟یندار یخودم برم ، تو که مشکل یِبه خونه  نیلیخونه و با آ امیاز شب ها نتونم ب یممکنه بعض --
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 حوصله گفتم: یگفتن نداشت ... ب یاینم دونستمیدلم گفتم از اولشم م یتو

 

 ... برندیترس شب ها به آغوشِ آقاشون پناه مکه از  ستمیندارم ... در ضمن من از اون دسته از دخترا ن ینه مشکل -

 

 گناهکار  _مجنون#

 دو_و_چهل_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 کنم؟یتو ، با آغوشِ باز ازت استقبال م یِخونه  امیگفته اگه من موقع خواب ب یحاال ک --

 

 و گفتم: دمیحرص پوستِ لبم رو جو از

 

 ...  میاز خدات باشه که اجازه بدم به آغوش بکش دیبا -

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ
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 ... یمعروف رو تجربه کن یِآرزوت باشه که آغوشِ خواننده  دیاتفاقاً تو با --

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 وقت از سقف رد نکنه ... هیباالست آقا ، بپا  یادی... اعتماد به نفست ز دمیهاهاها ، خند -

 

 مخصوصِ خودشو زد و گفت: لبخندِ

 

 نگران نباش ، حواسم هست ... --

 

 هکیساختمون نگه داشت ... سرم رو چرخوندم و در حال یِکله تا خونه روند و جلو هینگفتم ...  یزیکردم و چ سکوت

 شده بودم گفتم: رهینافذش خ یِبه چشما

 

 ببرم باال؟ نمیلیآ -

 

 بهم انداخت و آروم گفت: یکوتاه نگاهِ
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 امیخواب به خونه ن یِمکنِ کارم طول بکشه و براپرستارش ، چون م شِیپ زارمشیخودم و م یِخونه  برمشینه ، م --

... 

 

 حرص گفتم: با

 

 کنه؟ یدگیرس نیلیبه آ تونهیپرستار بهتر از من م هی یعنی -

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

 ؟یکن یبچه دار یخوای، چطور م یتو خودت بچه ا --

 

 گفت: زدیکه خنده توش موج م یینزنم ... با صدا ادیفر تیتا از عصبان دمیدندون کش رِیرو با حرص به ز لبم

 

 یِهاش تو لهیپوشاک و وس یو از طرف رهیکه باهات انس بگ برهیم زمان کمیچون  برمیرو م نیلیکردم ... آ یشوخ --

 ... ستین نیماش

 

فم رو حر عیاما سر یزبونم اومد که بگم رو آب بخند یِشدم ... رو رهیخندونش خ یبرگشتم و به چهره  یعصب

 دیاما چون به من خند کردینشست و چهرش رو مهربون م یمردونش به دلِ آدم م یِخوردم ... هر چند خنده 

خوابوندش  نیرو ازم گرفت و عقبِ ماش نیلیشد و به سمتم اومد ... آ ادهیپ نیاز ماش عیشدم ... سر یو جِر یعصبان

م بلند شد یصندل یِبهتر شد از رو یکم نکهیبا دست ماساژش دادم و بعد از ا کمی نیهم ی... پام خواب رفته بود برا

 به آرشان انداختم و گفتم: یرو آروم بستم ... نگاهِ کوتاه نیو چمدونم درِ ماش فیو بعد از برداشتنِ ک
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 من برم ... گهیخب د -

 

 هی بشیج یِنگاش به چشمام بود از تو کهیبه سمتم اومد ... در حال یمحکم یِبهم انداخت و با قدم ها یقیعم نگاهِ

 درآورد و جلوم گرفت ... دیدسته کل

 

 و آپارتمان ... اطیدرِ ح یدایکل --

 

 نییسرم رو پا یلب تشکر کردم و بدونِ حرف ریدستم گذاشت ... ز یِها رو تو دیکل عیرو جلو بردم که سر دستم

 یشدم ... دستپاچه و عصب رهیلند کردم و با تعجب بهش خنزد ... سرم رو ب یانداختم ... چند لحظه گذشت اما حرف

 آروم گفت: یحوصله اما با لحن ی... ب دیپر پشتش دست کش یِموها یِو کالفه تو دینگاهش رو ازم دزد

 

 ؟یالزم ندار یزیچ --

 

 نگاش کردم و گفتم: مشکوک

 

 نه -

 

 لب گفت: ریتکون داد و ز یسر

 



 مجنون گناهکار

 
187 

 

 باشه پس فعال خداحافظ ... --

 

که خواستم در  نیانداختم و واردِ ساختمون شدم اما هم دیکردم و به سمتِ آپارتمان رفتم ... کل یلب خداحافظ ریز

به  یتند یِنگاهم رو ازش گرفتم و با قدم ها عیپسرِ جوون و قد بلند پشتِ سرم ظاهر شد ... سر هی هویرو ببندم 

رِ شده بود و اون پس ریکه د دیرس نگیبه پارک یو زمان ودسوم ب یآسانسور طبقه  یسمتِ آسانسور رفتم ... بدبخت

دستِ  یِکه خواستم سوار بشم دستم تو نیدرِ آسانسور رو باز کردم و هم یخودش رو بهم رسونده بود ... عصب

اما  برگشتم تا سرِ اون پسرِ خراب بشم عیسر دمیلرزیم تیاز ترس و عصبان کهیو فشرده شد ... در حال ریاس یبزرگ

دستِ آرشان بود که  نیرخ شدم ... با تعجب به دستم نگاه کردم و برخالفِ تصورم ا تصورم با آرشان رخ به خالفِبر

 عیبه دستم داد و با اخم بهم اشاره کرد که سوارِ آسانسور بشم ... سر یمیخودش کرده بود ... فشارِ مال رِیدستم رو اس

اون پسرِ با ما سوارِ آسانسور  نکهیطبقه دوم رو زد ... از ا یِ مهدک عیسوار شدم و آرشان هم پشتِ سرم اومد و سر

 شدم و گفتم: رهیخ کردیتوهم نگام م یینشد متعجب شده بودم ... مشکوک به آرشان که با اخما

 

 ومد؟یپسرِ باهامون نچرا اون  -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 اد؟یاونم ب خواستیدلت م ه؟یچ --

 

 گفتم: یعصب

 

 آ ... یکنیقضاوتم م یباز دار -
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 بهم انداخت و کالفه گفت: یتند نگاهِ

 

 ... میو به احترامِ من صبر کرد تا اول ما بر یباهام دار یکه تو نسبت دیکور که نبود ، فهم --

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 وقت ...  هیتا من تنها نمونم  شدیبا کله سوارِ آسانسور م یومدیاگه تو نم فکر کنم یول -

 

 کرد و گفت: یقروچه ا دوندن

 

 کنه ... جادیکنه و برات مزاحمت ا یغلط نیدنبالت اومدم تا نتونه همچ عیسر دمشید یوقت نیهم یبرا دونمیم --

 

 یملو عکس الع وردمیدرن یبودنش دلم ضعف رفت اما تابلو باز یرتیبه دلم نشست و از تعصب و غ یبدجور اعترافش

و  ادستیدر ا یِشد ... جلو ادهیشدم و آرشان هم بالفاصله بعد از من پ ادهیپ عیسر ستادینشون ندادم ... آسانسور که ا

دوباره برگشتم  و چمدونم رو داخلِ راهرو گذاشتم ... فیو ک نداختما دیکل عیمنتظر موند تا من واردِ خونه بشم ... سر

 گفتم: زدم و یبه سمتِ آرشان رفتم ... لبخند یآروم یِبه سمت در و با قدم ها

 

 داخل صاحبخونه ... دییبفرما -
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 گناهکار _مجنون#

 سه_و_چهل_پارت#

  یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

 ، برو داخل ، درم قفل کن ... یچشم خاکستر زیکمتر زبون بر --

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 باشه خداحافظ ... -

 

و چمدونم رو  فیواردِ خونه شدم و در رو قفل کردم ... ک عیکرد و به سمتِ آسانسور رفت ... سر یلب خداحافظ ریز

خودم در نظر گرفتم ...  یِپنجره داشت رو برا کهیبرداشتم و به سمتِ اتاق رفتم ... دوتا اتاق خواب داشت اما اون

لباسِ  هی دنِی.. لباسام رو عوض کردم و بعد از پوشقرار دادم . واباتاق خ یِچمدون درآوردم و تو یهام و از تو لهیوس

... آشپزخونه  دمیخودم از اول چ قهیخونه رو بهم زدم و به سل ونِیمشغولِ جمع کردن خونه شدم ... دکوراس یخونگ

 هوی هک دمیدراز کش هکاناپ یِرمق رو یگرفتم ... ب ادی نتیکاب یِها رو تو لهیوس یِزمان برد تا جا یهم جمع کردم و کل

 کردمیخودم فکر م الِیسرجام نشستم ... ساعت ده شب شده بود و من به خ خیعقربه ساعت از تعجب س دنِیبا د

خودم درست کردم ... بعد از خوردن املت ،  یِاملت برا هیساعت هنوز هفت هم نشده ... خسته و کوفته بلند شدم و 
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 و فیوقت آرشان سر زده اومد مسخرم نکنه و نگه چه دخترِ کث هیتا اگه  م، ظرف ها رو شست ادیز یِبا وجودِ خستگ

 میحال برق ها رو خاموش کردم و به سمتِ اتاق خواب رفتم ... واردِ اتاق شدم و در رو بستم ... گوش ی... ب یِنظم یب

...  امیپ کیاز  غیاما در مانداخت میگوش یِها امیبه پ ی... نگاه دمیتخت دراز کش یِبرداشتم و رو زیم یِرو از رو

بود که در حالِ  یچون اون تنها کس دیآرشان بهم اس ام اس بده و حالم رو بپرسه ... شا خواستیچرا دلم م دونمینم

و کالفه چشمام رو بستم ... بغض  زیم یِرو پرت کردم رو میپرتوقع و زودرنج شده بودم ... گوش دیشا ایظاهر داشتم 

بود  یبغض بزرگ تر از اون نینداشت ... انگار ا دهیقورتش بدم فا کردمیم یسع یو هر چ ودگلوم نشسته ب یِتو یبد

باد ناخودآگاه ترس تو وجودم رخنه کرد ... اصالً آدم  یزوزه  دنیاش گرفت ... با شن دهیکه بشه قورتش داد و ناد

ار از ب نیاول یِ اضطراب داشتم و برا یچرا بدجور دونمیبودم اما نم ییپروا ینبودم و برعکس دخترِ شجاع و ب ییترسو

ودم خ یِرعد و برق تو دنِیبا شن هویدستِ راستم برگشتم و چشمام رو بستم که  یِبودم ... لرزون رو دهیترس ییتنها

مچاله شدم ... چه وقتِ بارون و رعد و برق بود؟ ... کالً انگار امشب همه دست به دستِ هم دادن تا منو جون به لب 

که بودند و  یحس کنم ... تا وقت تونستمیخانوادم رو با تک تک سلول هام م یِخال یِجا تیموقع نیا یِوتکنند ... 

و  ردمکیرو حس م یینداشت اما حاال که تنها شده بودم ترس و تنها ییترس برام معنا یباال سرم بود کلمه  شونیسا

چشمام رو بستم ... چند لحظه گذشت اما رعد و  سرسرم و از ت یِرو دمی... پتو رو کش دمیکش یبابت عذاب م نیاز ا

تخت نشستم  یِآوردم و آروم رو رونیپتو ب رِیرعد و برق تموم شده سرم رو از ز نکهیزده نشد ... خوشحال از ا یبرق

 ... دمیکش یقیشدم و نفسِ عم رهیبه بارون خ یزانو نشستم و پرده اتاق رو کنار زدم ... با لبخندِ کمرنگ یِ... رو

تو گوشم باشه و مخاطبِ مورد عالقم  یهنذفر کهیبارون در حال رِیبودم و دوست داشتم ز یبارون یِعاشقِ هوا شهیهم

بارون و دست تو دستِ هم ، قدم بزنم ...  رِیز اریبار با شهر کیکنار دستم باشه ، قدم بزنم ... اما حسرت موند به دلم 

شدم و از پنجره فاصله گرفتم ... هنوز چند لحظه نگذشته بود که  برقچشمم خورد متوجه رعد و  که تو یبا نور هوی

بود و از شدتش پنجره ها به لرزه درومدند ...  نیسهمگ یصاعقه  هیشب شتریزد که ب یدفعه چنان رعد و برق کیبه 

ت در وحش پرت شدم ... با بسته شدنِ  نییتخت به پا یِاز رو هویو به عقب رفتم که  دمیکش یبلند غِیوحشت زده ج

داخلِ خونه است؟ ... لرزون  یکس نکهیا ایشدم ... چرا در بسته شد؟ ... بخاطرِ باد بود  رهیزده برگشتم و به درِ اتاق خ

توجه به ساعت بهش  یکردم و ب دایشماره آرشان رو پ عیچنگ زدم ... سر زیم یِرو از رو میگوش عیبرگشتم و سر

 ... دیچیپ یگوش یِخواب آلودش تو یخورد ، جواب داد و صدا قچند بار بو نکهیزنگ زدم ... بعد از ا

 

 بله؟ --
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 زمزمه کردم: دیلرزیکه بشدت م فیگرفته و ضع ییصداش بغضم شکست و به هق هق افتادم ... با صدا دنِیشن با

 

 آرشان -

 

 :دیکش ادیفر یا یکه من پشتِ خطم چون با لحنِ نگران و عصب دیکه به خودش اومد و فهم انگار

 

 برات افتاده؟ یشده؟ ... اتفاق یزی... چ ؟یکنیم هی... چرا گر ؟یلیل ییتو --

 

 یِکه از ترس هق هقم قطع شد و به معنا دیعربده کش یآرشان جور هوی...  هیگر رِیبزنم و بدتر زدم ز یحرف نتونستم

 کلمه الل شدم : یِواقع

 

 نکن ، بگو چته؟ وونمی، د یلینکن ل هیگر --

 

 بغض گفتم: با

 

 ... ترسمیمن م -

 

 گفت: متعجب
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 ؟یاز چ --

 

 ... ترسمی... آرشان من م ییباد ، از تنها یاز رعد و برق ، از زوزه  -

 

 گفت: یآروم یِصدا با

 

 !شد؟یندارم؟ ، پس حاال چ یکردن هراس یزندگ ییمن از تنها یمگه تو نگفت --

 

 سرش داد زدم: یکردم و عصب یقات هوی

 

 ... ینبرد تیاز انسان ییو بو یستینبود تو آدم ن ادمیاحمقم که به تو زنگ زدم چون  هیمن  ه؟یچ یدونیم -

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_و_چهل_پارت#
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ان رو هیشده بودم و به  یواقعاً روان دمیشده بودم ... شا وونهیزدم ... انگار د غیتماس رو قطع کردم و با بغض ج عیسر

رو خاموش کردم  میاسمِ آرشان با تنفر ردِ تماس دادم و گوش دنِیزنگ خورد اما با د میگوش هویداشتم ...  ازیشناس ن

 یسرم و از ترس چشمام رو بستم ... ب یِرو دمی... پتو رو کش دمیکش زتخت درا یِبلند شدم و مجدداً رو عی... سر

ار ب هی یا هینداشت و چند ثان ی... شانسِ مزخرفمم رعد و برق تموم فرستادمیلب صلوات م ریو ز کردمیم هیصدا گر

و از ته دل  ستمدرِ خونه باز و بسته شد ... وحشت زده سرِ جام نش هویچقدر گذشته بود که  دونمی... نم شدیزده م

م کرد یو سع دمی... محکم به در چسب دمیو به سمتِ درِ اتاق دو دمیپر نییتخت به پا یِاز رو عی... سر دمیکش غیج

در تکون  هویخودم نداشتم ...  یِرو یو هول کرده بودم که تسلط دیلرزیاز ترس م در رو قفل کنم اما انقدر دستم

 زدم: غیج هیو با گر دمیکرد در رو باز کنه ... وحشت زده به در چسب یسع یکیخورد و 

 

 کمک کنه ... یکیتو رو خدا ... کمک ...  کشمتیداخل م یای... بخدا اگه ب یداخل لعنت این -

 

و  عیپرت شدم اما سر نیدر به شدت باز شد ... از شدِت ضربه به زم هویکه  کردمیو طلبِ کمک م زدمیم غیج هیگر با

به سمتم اومد و  عی... سر دمیچارچوبِ در د یِآرشان رو تو یدر کمالِ تعجب و ناباور هویوحشت زده برگشتم که 

 گفت: یزانو کنارم نشست ... دستش رو پشتِ گردنم گذاشت و آروم بلندم کرد ... کالفه و عصب یِرو

 

 حالت خوبه؟ --

 

 داد زدم: یعصب

 

 ؟یبودنم رو به رخم بکش فیترس و ضع یخواستی... م ؟یمنو بترسون یخواستی... م ؟یواردِ خونه شد نطوریچرا ا -

 ، حاال دلت خنک شد؟ یروحم کرد بگم قبضِ دیآره؟ ... لعنت بهت آرشان ، با
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 نگاهم کرد و داد زد: یعصب

 

 یِوقت حالت بد نشه تو هیکه  یِتموم شد؟ ... من اگه االن از خواب و تختِ نرمم زدم بخاطر جنابعال فتیاراج --

 ... ییتنها

 

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 

 ؟یکن تیمنو اذ یخواستیتو نم یعنی -

 

 بهم رفت که باعث شد سکوت کنم ... یا یاساس یره چپ نگام کرد و چشم غ چپ

 

 دیتخت خوابوندم ... پتو رو کش یِبلند کردم ... به سمتِ تختِ خواب رفت و رو نیزم یِرو گرفت و آروم از رو بازوم

 حوصله گفت: یسرم و ب یِرو

 

 ، خوبه؟ یکه نترس زارمیو درِ اتاقم باز م خوابمینترس ... من اتاقِ رو به رو م یزیبخواب و از چ ریحاال راحت بگ --

 

 رو آروم تکون دادم و گفتم: سرم

 

 ؟یوردیرو ن نیلیآ -
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 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاهِ

 

 نکردم که خواب زده نشه. دارشیب نیهم ینه ، خواب بود برا --

 

 و آروم گفتم: نییرو انداختم پا سرم

 

 ... یاومد نکهیکه بد موقع زنگ زدم و بدخوابت کردم و ممنونم از بابت ا دیببخش -

 

 لب گفت: ریز

 

 ... کنمیخواهش م --

 

 گفت : رفتیم رونیکه از اتاق ب ینیبهم انداخت و به سمتِ در رفت ... ح یکوتاه نگاهِ

 

 ... ریصدام بزن ، شب بخ یکارم داشت ای یخواست یزیاگه چ --

 

 گفتم : آروم
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 ... ریشب بخ -

 

 یِکردم بخوابم اما مگه صدا یاتاقِ رو به رو رفت اما در رو بخاطرِ من باز گذاشت ... کالفه چشمام رو بستم و سع به

ده که زلزله ش یکردیو حس م دندیلرزی... انقدر صداش بلند بود که پنجره ها م زاشت؟یبلند و ترسناکِ رعد و برق م

برد ... کالفه  یو خوابم نم دمیلرزیاز قبل از ترس به خودم م ر، بدت چینشدم ه زمان گذشت آرومتر که ی... هر چ

که امشب  خواستمیو ازش م کردیکردم هر طور شده بخوابم ... کاش آرشان حالم رو درک م یچشمام رو بستم و سع

ز ا ونکنه  یخوب یِرااز آرشان اشتباه بود چون ممکن بود آرشان فک یکار نیکنارم بخوابه ... البته درخواستِ همچ

 وجودم رخنه کرده بود یِکه تو یبراش تور پهن کنم ... از ترس خوامیفکر کنه که من م یحت ایکارم بد برداشت کنه 

غلت خوردن سرجام ، از  ی... باالخره بعد از کل شدیو بزور باز م سوختیکردم که چشمام م هیصدا گر یانقدر ب

کابوسِ ترسناک و  دنِیچقدر گذشته بود که با د دونمیشد ... نم چشمامخواب مهمون  یحال یو ب یخستگ

 هیو گر دمیکش یم غیاراده از ته دل ج یگوشام و ب ی... دستام رو گذاشته بودم رو دمیاز خواب پر یوحشتناک

زده ام منتقل  خیبه دورِ تنِ  ییگرما هویکه  خوردندیو دندونام محکم بهم م دمیلرزی... از ترس به خودم م کردمیم

 :کردیو آروم زمزمه م فشردمیمحکم به خودش م شانشد ... آر

 

از  پس شتمیپ نجایکابوس بود لطفاً آروم باش ... منو نگاه کن ، من ا هی... همش  یدیخواب د یلیآروم باش ل سیه --

 من کنارتم ... یلینکن ل هینترس ... گر یزیچ

 

بود رفت ... واردِ اتاق شد و به سمتِ تختِ دو نفره رفت  دهیداخلش خواب که خودش یبلندم کرد و به سمتِ اتاق عیسر

زد و چند  رونیاز اتاق ب عیروم و آباژورِ کنارِ تخت رو روشن کرد ... سر دیگذاشتم ... پتو رو کشتخت  یِو آروم رو

ا گذاشت و ب یکنار تخت یِو رو وانیآب رو بخوردم داد ... ل وانیو ل تبرگشت ... کنارم نشس یآب وانِیلحظه بعد با ل

سرم و در کمالِ  رِیو دستش رو گذاشت ز دیصورتم رو پاک کرد ... آروم کنارم دراز کش یِرو یِدستمال عرق ها

 ... دمیتعجب و بهتِ من به آغوش کش
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 پنج_و_چهل_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

موهام رو باز کرد و  بسِیو آروم کر دیموهام کش یِاش گذاشتم و چشمام رو بستم ... دستش رو رو نهیس یِو رو سرم

 دادیموهام حرکت م نِیدستش رو نوازش گونه ب کهی... در حال ختیرنگ و بلندم رو به دورم ر ییخرما یِخرمن موها

 آروم گفت: ییبا صدا

 

 تو؟ یبود یراپانزلِ ک --

 

 گفتم:خنده و  رِیزدم ز بلند

 

 ... دونمینم -

 

 لب زد: یو محکم یبه خودش فشردم و با لحنِ جد محکم

 

 ... یلیل --
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 گفتم: آروم

 

 بله؟ -

 

 گفت: یرتیو غ متعصب

 

 گفتم؟ یچ یدیباز نکن ، فهم یمرد چیه یِ هرگز موهات رو جلو --

 

 تعجب گفتم: با

 

 ؟یچ یعنی -

 

 گفت: یعصب

 

 .مردها .. هیچه برسه به بق نهیپدرم موهات رو بب ادیخوشم نم ی... حت یدیهمون که شن یعنی --

 

 نگفتم که ادامه داد ... یزیتکون دادم و چ یسر

 

 زن ها هم بازشون نکن ... یجلو --
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 گفتم: کالفه

 

 خب چرا؟ -

 

 تر از من جواب داد: کالفه

 

 چشمت کنند ... ترسمیچون م --

 

 لبم اومد ... آروم گفتم: یوبه ر یخوشحال یِاز رو یاعترافش لبخند از

 

 باشه ... -

 

 گفت: یلحنِ آروم با

 

 یزیاز چ زارمینم گهینترس و راحت بخواب ... د یزیکنارتم پس از چ نجای... من ا یکن بخواب ی... حاال سع یمرس --

 آب تو دلت تکون بخوره ... حاال بخواب ... یحت ای یبترس

 

 زدم و گفتم: ی، لبخند یخواب یو مست شده بودم از ب جیگ کهیحال در
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 ... یکه هست یمرس -

 

شد  دهیکش شیداغ شد و پشت بندش گونه ام به آت میشونیپ هویاش فشردم و چشمام رو بستم ...  نهیرو به س سرم

بوسه و آروم  نیا افتِیو گونه ام ، خوشحال شدن خودم از در یشونیپ یِآرشان به رو ی... تعجب آور تر از بوسه 

 بود زمزمه کرد: ییمردونه و جذابش که برام مثلِ الال یِود ... با صداشدنم ب

 

 دیو ام یو با وجودت انرژ یآرشان شد یشده  کیو تار اهیس یِ که واردِ زندگ یمنم ازت ممنونم چشم خاکستر --

 ... یدیبهش بخش

 

 

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

 

 

آرشان به دورِ تنم قفل  یِآرشان بود و دستا ی نهیس یِشدم ... سرم رو داریاز خواب ب یگوش یِصدا دنِیبا شن صبح

 رو برداشت و آروم جواب داد: شیگوش عیشده بود ... سر

 

م ... سال د؟یندار یخوابه ... باشه کار یلیام ... آخه ل یلیل شِی... بله پ ن؟یبله؟ ... سالم مامان ... ممنونم شما خوب --

 فظ ...، خداحا دیبرسون هیبه بق
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 و آروم کنارِ گوشم گفت: دیبه موهام کش یچشمام رو بستم و خودم رو به خواب زدم ... دست عیسر

 

! ... ؟ینی... بلند شو تنبل خانوم ... راپانزل خانوم چرا انقدر خواب سنگ ؟یبلند بش یخوای... صبح شده نم ؟یلیل --

 ...  گهیپاشو د

 

 لب گفتم: ریزدم و ز یصورتم خم شده بود لبخند یِپلکام رو باز کردم و به آرشان که رو یِال آروم

 

 ... ریسالم صبح بخ -

 

 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاهِ

 

 برم ... عیسر دیکار دارم با ی... کل ؟یصبحونه به همسرت بد هیو  یبلند بش یخوای... نم ریصبح بخ --

 

 خطاب به آرشان گفتم: رفتمیم رونیاز اتاق ب کهیتخت بلند شدم ... درحال یِتکون دادم و آروم از رو یسر

 

 ... نمیچ یرو م زیمنم م یتا تو دست و صورتت رو بشور -

 

 یِصبحونه  زِیبه سمتِ آشپزخونه رفتم و بعد از شستنِ دست و صورتم م عیتکون داد ... سر ینگفت و سر یزیچ

بعد آرشان هم واردِ آشپزخونه شد و رو  قهیمنتظر آرشان موندم ... چند دقنشستم و  یصندل یِ... رو دمیچ یمفصل



 مجنون گناهکار

 
202 

 

 ییصبحونه خوردن شدم ... در حالِ چا مشغول یرو جلوش گذاشتم و بدون حرف شییچا وانِیبه روم نشست ... ل

 شدم ... رهیآرشان سرم رو بلند کردم و بهش خ یِصدا دنیبا شن هویخوردن بودم که 

 

 ... رونیبا آروشا برو ب لهیلباس و وس دِیخر یِامروز برا --

 

 تعجب گفتم: با

 

 ؟یچ یِبرا لهیلباس و وس -

 

 بهم انداخت و گفت: یکوتاه نگاهِ

 

 مراسمِ عقدمون ... یِبرا --

 

عد ب قهیصبحونش رو خورد از سرِ جاش بلند شد و به اتاق رفت ... چند دق نکهیگفتم و سکوت کردم ... بعد از ا یآهان

 گفت: دیپوش یکتش رو م کهیبرگشت و در حال دهیپوشلباس 

 

 ... یکه تنها نباش شتیپ امیشب م --

 

 گفتم: آروم
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 ؟یاینم شام یِبرا -

 

 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاهِ 

 

 ... امیم --

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 ... اریب نمیلیخوبه ... آ -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 باشه ... --

 

 گفت: رفتیبه سمتِ آسانسور م کهیزد ... در حال رونیکفش هاش از خونه ب دنِیسمتِ در رفت و بعد از پوش به

 

 ؟یالزم ندار یزیچ --
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 نه تکون دادم ...  یرو به معنا سرم

 

 گفت: یا یلحن جد با

 

 باشه ، برو تو و درم قفل کن ... --

 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 

 مراقبِ خودت باش ... -

 

 لب گفت: ریبهم انداخت و ز یخاص نگاهِ

 

 توهم مراقب خودت باش ... خداحافظ ... --

 

 زمزمه کردم: آروم

 

 چشم ... بسالمت ... -
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رو برداشتم و به آروشا اس ام اس دادم  میواردِ آسانسور شد درِ خونه رو بستم و به سمتِ اتاق رفتم ... گوش که نیهم

آشپزخونه رو جمع کردم به  نکهی... بعد از ا میبر رونیلباسِ عقد به ب دِیخر یِبرا ییتا ساعتِ ده آماده بشه که دوتا

خودم به سراغ  نِیزدم و با ماش رونیحاضر شدم از خونه ب نکهیرو بپوشم ... بعد از ا رونمیب یِاتاق رفتم تا لباس ها

 آروشا رفتم ...

 

 گناهکار _مجنون#

 شش_و_چهل_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

تا  مدیکاناپه دراز کش یِرو قهیکاناپه گذاشتم ... چند دق یِو رو دهامیخر کِیو کوفته واردِ خونه شدم و پالست خسته

 ، دیخر یِبازار برا رمی... خدا آروشا رو لعنت کنه ... هر وقت باهاش م امیسرحال ب کمیبره و  رونیاز تنم ب یخستگ

به  یزیچ هیتا  کشهیکه ساعت ها طول م دهیو وسواس به خرج م تقسی... انقدر بد سل گردهیجنازم به خونه برم

در ... انق میاما ساعتِ هفتِ غروب برگشت رونیب میاز خونه زد ییو پسندش کنه ... ساعتِ ده صبح دوتا ادیچشمش ب

 پارک یِتو یو بعدش کل میغذا خورد رونیو همون ب مییایهم هست که اجازه نداد نهار به خونه ب یلجباز و خودرأ

 ... دمیخر یا روزهیبلند به رنگ ف یِلباسِ مجلس هیشبِ عقد  یِتا زمان بگذره و مغازه ها باز کنند ... برا میقدم زد

 و پاشنه بلند هم به یجفت کفشِ مشک هی...  دادینشون م یرو به خوب میبارب کلِیتنم قشنگ بود و ه یِتو یِلیخ

کاناپه بلند شدم و  یِکه استراحت کردم از رو کمی...  دمیخوشبو خر عطر هیو  یو دست کیپولِ کوچ فِیک هیهمراهِ 

قورمه  هی عی... سر کردمیخوب درست م یغذا هی دیبا ادیشام ب یبه آشپزخونه رفتم ... چون قرار بود آرشان برا

 یکمشدم ... بعد از درست کردن ساالد  یرازی شگاز گذاشتم و بعدش مشغولِ درست کردنِ ساالد یِرو یسبز

هم درست کردم و  یقرمز و آب یکردم ... دو نوع ژله به رنگ ها دایها رو گشتم و خداروشکر پودرِ ژله پ نتیکاب

به  ی کتان مشکشلوار هیدم کردم و به اتاقم رفتم ...  ییظرف ها رو شستم چا نکهیبعدش برنج رو گذاشتم ... بعد از ا

م بود کمر نِییتا پا شیبلندم رو که بلند یِکردم ... با حوصله موها شیآرا یو کم دمیقرمز رنگ پوش شرتِیت هیهمراهِ 
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گ در زن یِصدا هویرنگم رو برداشتم تا دستام رو الک بزنم که  یسرم بستم ... الکِ مشک یِباال یشونه زدم و دمِ اسب

 یآغوشش بود لبخند یِتو هک نیلیآرشان و آ دنیزدم ... با د رونیگذاشتم و از اتاق ب زیم یِالک و رو عیاومد ... سر

 گفتم: یآروم یِزدم و به سمتشون رفتم ... با صدا

 

 ... یسالم خوش اومد -

 

توجه به لحنِ  یندادم و ب یلب سالم داد ... تعجب کردم اما بروز ریز یبهم انداخت و با لحنِ سرد یکوتاه نگاهِ

 سردش با لبخند گفتم:

 

 ؟یجونم رو بد نیلیآ شهیم -

 

 یِتوهم ... به سمتِ کاناپه رفت و کالفه روش نشست ... آروم گونه  دیرو به دستم داد و اخماش رو کش نیلیآ آروم

 گفتم: یمحکم یِو متعجب از رفتارِ آرشان به سمتش رفتم ... مقابلش موندم و با صدا دمیرو بوس نیلیآ

 

 شده؟ یزیچ -

 

 ه گفتم:لب گفت نه و سکوت کرد ... کالف رینگاهم کنه ز نکهیا بدون

 

 شام رو بکشم؟ ای یخوریم ییچا -
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 حوصله گفت: یسرش رو بلند نکرد و ب بازم

 

 شام رو بکش ... --

 

 گفتم: نیرو گذاشتم رو پاش و خشمگ نیلیبه سمتش رفتم و آ یعصب

 

 تا شام رو بکشم ... ریرو بگ نیلیپس آ -

 

هم فشردم و به آشپزخونه برگشتم ... نفس  یِبهم ننداخت و سرش رو تکون داد ... دندونام رو محکم رو ینگاه بازم

با  و دمیشام رو چ زِی... کالفه م ارمیتا بتونم بغضم رو قورت بدم و آرامشم رو بدست ب دمیکش یو ممتد م قیعم یها

 داد زدم: یا یلرزون و عصب یِصدا

 

 ... مدی، شام رو کش اریب فیتش -

 

تم ... نشس یصندل یِرو ازش گرفتم و رو نیلیبغلش بود به آشپزخونه اومد ... آ یِتو نیلیآ کهیلحظه بعد درحال چند

 و دوباره بشقاب رو جلوش دمیبهم انداخت و رو به روم نشست ... بشقابش رو برداشتم و براش برنج کش ینگاهِ کوتاه

 ریکف گ هیبودم که اشتهام به کل کور شده بود ... بزور  دهش یعصب هاش یگذاشتم ... انقدر از رفتارش و کم محل

و برخالفِ تصورم با  دادمیهم غذا م نیلیغذا خوردنم به آ نِیو آروم مشغولِ غذا خوردن شدم ... ح دمیبرنج کش

اما انگار از طعمِ  خورهینم یا گهید زِیچ یآبک یخشک و غذاها رِیجز ش کردمی... فکر م خوردیاشتها غذام رو م

غذا خوردنش  یِشدم و رو رهیبه آرشان خ یچشم ری... ز خوردیبا ولع غذا م نطوریخورشتم خوشش اومده بود که ا

 کردیموقع غذا خوردن رفتار م لیاص یخان زاده  کیو درست مثل  خوردیشدم ... آروم و با حوصله غذاش رو م زیت
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... کالفه سرم رو بلند کردم و  شدیهم دوباره اشتهاش باز م ریآدم س یکه حت خوردی... انقدر با اشتها و باکالس غذا م

 زمزمه کردم: یآروم اما کالفه ا یِبهش چشم دوختم ... با صدا

 

 آرشان؟ هی... مشکل چ ؟یکنیرفتار م نطوریکردم که تو ا یبدونم چته؟ ... من چه اشتباه شهیم -

 

 لب زمزمه کرد: ریخت ... زبهم اندا یرو بلند کرد و نگاهِ کوتاه سرش

 

 غذاتو بخور ... --

 

 شده گفتم: یعاص

 

 ؟یا ی... چرا از من عصب شده؟یغذا خورد تو سرم ... بهم بگو چ -

 

 کهیتوهم و در حال دی... اخمامش رو کش دیکش یقیبشقاب پرت کرد و نفسِ عم یِقاشق و چنگالش رو تو کالفه

 گفت: کردینگاهم م یعصب

 

 نه؟ ایغذام رو بخورم  یزاریم --

 

 داد زدم: یعصب



 مجنون گناهکار

 
209 

 

 

 چته ... یبهم بگ دینــــه ... با -

 

 بلند نشه لب زد: کردیم یکه سع ییو با صدا دییهم سا یِهاش رو رو دندون

 

 حرمتِ سفره رو نگه داشت؟ ... دیحرف زد و با دیندادن سرِ سفره نبا ادی... به تو  ترسهیبچه م نییپا اریصداتو ب --

 

 گناهکار _مجنون#

 هفت_و_چهل_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 گفتم: یعصب

 

 که بخوام حرمت ها رو نشکنم و سکوت کنم؟ یزاریمن اعصاب هم م یِمگه تو برا -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 



 مجنون گناهکار

 
210 

 

اوقاتت تلخ شده و  میشگیرفتار و اخالقِ هم دنِیبهت مزه داده که حاال با د شبمید یِمهربون یانگار بدجور ه؟یچ --

 گم؟ی... درست م یبه جلز و ولز افتاد

 

 :دمیقفل شده ام بهش غر یدندون ها نِیاز ب یعصب

 

 پرت نگو ...چرت و  -

 

 بهم انداخت و گفت: یتند نگاهِ

 

ط من فق شبِید یِبگم که رفتار و حرف ها دیاما با یکرد یچه برداشت شبمیاز رفتارِ د دونمیحرف حق تلخِ ... نم --

دل  یدختر چیبود که بهت داشتم ... درسته که من عاشقِ همسرِ اولم هستم و بعد از اون به ه یبخاطرِ حسِ ترحم

خودت مچاله  یِگناه تو یپناه و ب یب یِدختر بچه  هی ثلِکه م یوقت شبیو د یبندم اما به هر حال تو همسرم ینم

کنم تا حسِ آرامش و  یبزنم و رفتار ییکردم حرف ها یدلم به حالت سوخت و سع یدیکش یو عذاب م یشده بود

وقت  ی، گاه ادیاز حد و ز شیاون لحظه بهت القا کنم ... اما بعدش متوجه اشتباهم شدم چون ترحمِ ب یِرو تو تیامن

 هیکه من جز  یداشته باش ادیبه  شهیهم دیبه ضررِ آدم تموم بشه و طرف رو بهت وابسته کنه ... توهم با ممکنِها 

از جانبِ من که خارج از  یندارم ... در ضمن ، هر رفتار و حرف تیزندگ یِتو یا گهیشناستامه ات حکمِ د یِاسم تو

خوشگل و جذاب تر از تو دور و برم  یِباشه قطعاً بخاطرِ آروم کردنِ توئه و بس ، چون من دختر ها میاصل تِیشخص

 ...  رندیچشمِ منو بگ یبوده که هرگز نشده ذره ا

 

 زدم و گفتم: یوزخندپ

 

 االن باورم کنم حرفاتو؟ -
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 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

و عقل و منطقِ  یهست یمتوجه شدم که دخترِ خطرناک یاما زنده موند یکرد یآروشا بهم گفت که خودکش یوقت --

... در ضمن اگه کنارت  یاریسرِ خودت ن ییتا بال شتیاومدم پ شبید نیهم یِ... برا یندار یا یدرست و حساب

...  هشیحالت بد م یشیزده م جانیو ه یعصب یوقتو  یدار یقلب یِناراحت دمیبود که فهم لیدل نیتنها به ا دمیخواب

 ... فتهیبرات ن یبا اون حالِ خرابت تنهات نزاشتم تا اتفاقِ بد شبید نیهم یبرا

 

 و مبهوت شده زمزمه کردم: مات

 

 دارم؟ یقلب یِاحتمن نار یدونیتو از کجا م -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 یادیکه ز یطرف یخانوم دکتر ، با مرد یستی... با بچه طرف ن یکن یمخف ایاز من پنهان  یتونیرو نم یزیچ چیه --

 گم؟یم یکه چ یفهمی، م شیدستِ کم گرفت

 

 گفتم: یحرص نگاش کردم و عصب با
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بودنِ  یتینبافتم ... اما از دو شخص الیخودم خواب و خ یِنکردم و برا یتو برداشت شبید یمن از حرف ها و رفتارا -

 خودت یِبا اخالق و رفتارِ واقع شهیهم ایخوب باش  شهیهم ایبودنِ طرفم متنفرم ... لطف کن  ی... از موج زارمیطرف ب

ندارم و محبت کردن و  ازین یسچکیاز اون ورش ... در ضمن من به ترحمِ ه هن فتیور بوم ب نیباهام رفتار کن ... نه از ا

 هی... من از ترحم بق یبود که به من ترحم کرد یبار نیو آخر نیاول شبی، د گهید زیچ هی. و .. کنمینم ییگدا یاز کس

غم و غصه رو به دق کردن  و هیاگه از گر یمحبت رو به من نکن جنابِ آرشان خان ، حت نی... هرگز ا زارمیبه خودم ب

 بودم هرگز ، هرگز به من ترحم نکن ...

 

گونه هام شده بودم ... خاک بر سرم  یِاشکام رو یِزد ... تازه متوجه  رونیاز آشپزخونه ب یزد و بدونِ حرف یپوزخند

 یِورو ر نیلیم ... آبه اتاقم رفت زیزدم و بدونِ جمع کردن م رونیکنند که اشکم دمه مشکمه ... کالفه از آشپزخونه ب

تخت خوابوندمش ... پتو رو  یِپام بلندش کردم و رو یِ خوابش برد از رو نکهی... بعد از ا دادمیپام گذاشتم و تکونش م

بود  دهیتخت دراز کش یِاتاق رو به رو ، رو یِزدم ... آرشان تو رونیروش و بعد از روشن کردن آباژور از اتاق ب دمیکش

 یچشم ریانداختم ... ز وشر ییبه داخلِ اتاق رفتم و پتو لمیگذاشته بود ... برخالفِ م شیونشیپ یِو دستش رو رو

زدم و به اتاقِ  رونیو منظمش متوجه شدم که خوابش برده ... کالفه از اتاق ب قیعم یِبهش نگاه کردم و از نفس ها

م و شد رهیخ نیلیمعصومِ آ ی... با لبخند به چهره  دمیدراز کش نیلیو کنارِ آ دمیپتو خز رِ یخودم برگشتم ... آروم ز

به اسمِ آرشان بشم  یدرک رقابلِیمردِ مشکوک و غ یِچرا قبول کردم واردِ زندگ دونمیدم ... نمیآروم گونه اش رو بوس

اراده  برگِ برنده رو داشت چون هیبرام حکمِ  شیذات یِها تیاخم و عصبان یِوجودِ آرشانِ با تمام دونستمیم نویاما ا

طه به راب ازشیبخاطرِ ن نکهیا ایمن بشه و  یِ فتهیبود که بخواد عاشق و ش یزیتر از اون چ یآرشان محکم تر و قو یِ

من با وجودِ تمامِ  شدیبود که باعث م یلیدل نیحُسنِ آرشان محکم تر نیا دیمجبورم کنه ... و شا ییزناشو یِ

امشبش  یِبمونم و به عنوانِ همسرم قبولش کنم ... از حرف ها شیزندگ یِهاش همچنان تو یها و ناسازگار یبداخالق

اونو سنگِ صبورِ خودم بدونم و ازش آرامش طلب کنم ... چون  ایکنم  هیبهش تک دیشدم که هرگز نبا ههم متوج

 کینزد که اونو به خودم نهیمن صرفاً بخاطر ا یِها یقرار یبشه و حس کنه رفتار و ب یممکن بود مثلِ امشب عصب

 کنم تا بتونم قلبش رو تصاحب کنم ...
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 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 روز بعد : ... چند

 

امشب شبِ عقدمه ... انقدر زمان و روزها زود گذشت که تا چشمم رو بهم زدم روزِ مراسمِ عقدم فرا  شدینم باورم

صورتم  کاپِیدر حالِ کامل کردنِ م شگریبودم و آرا شگاهیآرا یِ خانوم تو میبه همراهِ مر نی... با آروشا و آرش دیرس

خانوم برام نهار  میخودش برسه ... سر ظهر هم مر یِتا به کارا رفتو بعدش  شگاهیبود ... صبحِ زود آرشان گذاشتم آرا

اصرار کردند تا موهام رو رنگ کنم  شگرهایآرا یها شروع به کار کردند ... هر چ شگریآورد و بعد از خوردنِ نهار آرا

رو کوتاه کنه  وهاماز م یکم خواستیمو هم م شگرِیرنگ کردنِ موهام رو ندادم ... آرا یِگوش ندادم و بهشون اجازه 

موندن باالخره  شگرهایدستِ آرا ریساعت ز نیجون رو به رو شد ... بعد از چند میمر تیکه با مخالفت من و عصبان

شده بود و به  زیتم خودم جا خوردم ... ابروهام کامالً دنِیرفتم و با د نهیروم بلند شدم ... به سمتِ آکارم تموم شد و آ

ه و نقر یو مشک یقهوه ا یِ هیچشمام سا یِشده بود ... برا لیتکم یرنگ یبرداشته شده بود و با مدادِ قهوه ا ییبایز

 یشده بود تا چشمام کم دهیپلکام کش یِهم به رو یانه او هنرمند یاستفاده شده بود و خطِ چشمِ حرفه ا یرنگ یا

همون رنگ هم به گونه  یِو رژ گونه  لبامبه  یرنگ یخودش نشون داده بشه ... رژِ لبِ شکالت یِبزرگ تر از حدِ معمول

 هیکرده بودند و  ونینیبلندمم ش یِکالم فوق العاده شده بود ... موها هیصورتم تو  کاپیام زده شده بود ... در کل م

بودند بصورتِ کج ، سمتِ  نیپر از نگ که یگل مانند یِسرها رهیشده بود و گ ختهیصورتم ر یِبصورتِ کج جلو کهیت

کوچولو هم اومده  نیلیها تشکر کردم ... آ شگریزدم و از آرا تیرضا یِاز رو یزده شده بود ... لبخند وهامراستِ م

... حقم داشت که تعجب کنه ... آخه  کردیستش رو کرده بود دهنش و با تعجب نگام مبود ... د نیبغلِ آرش یِبود و تو

از  هیموضوع باعثِ تعجبِ بق نیکرده بودم و هم رییتغ یلیخ وو مدل م کاپیم نیکجا و امروز کجا ... با ا روزید یِلیل

چشم  گفتندیلب م ریو ز رفتندیجون مدام قربون صدقه ام م میو مر نیشده بود ... آروشا و آرش نیلیجمله آ

رفت و به سرعت  رونیزده به ب جانیآروشا ه هویچرخوندند ...  یحسودها کور بشه و اسپند رو به دورِ سرم م

 جون گفت: میبرگشت و دستپاچه رو به مر
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 داداش اومد مامان ... --

 

 ستادمیبردار پشت به در به انتظارِ آرشان ا لمی... طبقِ دستورِ ف ارمیتا بتونم آرامشم رو بدست ب دمیکش یقیعم نفسِ

 لمیف یِشده ... با اشاره  شگاهیخانوم ها متوجه شدم آرشان واردِ آرا دنِیو کل کش غیج یِ... بعد از چند لحظه با صدا

شدم  رهیو به آرشان خ ستادمیزدم و سرجام ا یاجبار ی... لبخند برگشتمزده به سمتِ آرشان  جانیبردار آروم و ه

به  یونیرنگ به تن داشت ... کراوات پاپ دیلباسِ سف هیکتش  رِیبود و ز دهیپوشرنگ  یدست کت و شلوار مشک هی. ..

خودش شده بود ...  یِبرا یو جذاب و دخترکُش پیجنتلمن خوش ت هیلباسش زده بود و در کل  یِهم رو یرنگِ مشک

صورتم خم شد ... سرش  یِزد و آروم رو یبه سمتم اومد و دسته گل رو بدستم داد ... لبخندِ کج یمحکم یِبا قدم ها

 و دنی... خانوم ها کل کش دیو بالفاصله عقب کش دیگونه ام رو بوس یکرد و با مکثِ کوتاه کیرو به صورتم نزد

 یا روزهیبردار آرشان شنلِ ف لمیتورِ ف... به دس دیچرخ یدور سرمون م دخانوم هم با اسپن میبرامون دست زدند و مر

و دست تو دستِ هم از  یآروم یِدستِ راستش قفل کرد ... با قدم ها یِسرم انداخت و دستِ چپم رو تو یِرنگم رو رو

 لمیف یِشد با اجازه  ارآرشان سو نکهینشستم و بعد از ا نیماش یِ صندل یِ... با کمکِ آرشان رو میزد رونیب شگاهیآرا

... به خواستِ جالل خان  مینزد یکدوم حرف چیه الیبه و دنیو تا رس میراه سکوت کرد یِ... تو میبردار حرکت کرد

 ایرو به در الیو نکهیتوسطِ جالل خان به نامِ آرشان خورده بود و بخاطرِ ا الی... و میشمال گرفت یِالیو یِمراسم رو تو

 ... آرشان واردِ  میدیرس الیساعت به و میسم رو اونجا گرفتند ... بعد از نداشت مرا ییبایز العادهفوق  یبود و منظره 

بزرگِ  اطِیح یِتو ونیآقا گاهِیو جا الیخانوم ها داخلِ و گاهِیدرِ خونه نگه داشت ... جا یِرو جلو نیشد و ماش اطیح

شدم ...  رهیشدنِ در به خودم اومدم و به آرشان خ ازبودند ... با ب دهیچ یو صندل زیبود که هر گوشه اش م الیو

 نی... آروم دستش رو گرفتم و با کمکش از ماش کردینگاهم م یکمک کردن بهم دراز کرده بود و جد یِدستش رو برا

ده ش ریدستِ مردونه و قدرتمندِ آرشان اس یشدم ... با دستِ راست دسته گلم رو گرفته بودم و دستِ چپم تو ادهیپ

 میشد الیو واردِ و میخونِ گوسفند رد شد یِاز رو ییکردند و با آرشان دوتا یقربون یجلومون گوسفند عی... سر ودب

توسط  یو همزمان با ورودِ ما آهنگِ شاد دنیخانوم ها با ورودِ ما شروع کردند به دست زدن و کل کش یهمه  هوی... 

 یابعد حاج آقا بر قهی... چند دق مینشست یصندل یِو رو میرفت دعق یِاُرکِست نواخته شد ... با آرشان به سمتِ سفره 

 اومد ... الیعقد به همراه جالل خان و محمد آقا به داخلِ و یخوندن خطبه 
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بخوام  نکهیآرشان اصالً در موردِ اقوامم و ا یِحجاب گرفتند و سکوت کردند ... خانواده  عیخانوم ها سر ی همه

آرشان باهاشون  شک ی... ب دندیموضوع نپرس نیهم در موردِ ا یسئوال ینه باهام حرف نزدند و حت ایدعوتشون کنم 

 یکه حت یادیز تِیجمع دنِیبا د میشد الیابتدا که واردِ و ننگفتند و سکوت کردند ... از همو یزیحرف زده بود که چ

االن خانوادم کنارم بودند و  خواستیمن نبودند ، بغض کردم ... چقدر دلم م کانِینفر از اون آدم ها از قوم و نزد کی

ها سرِ  مزمونه با آد نیوار دوستش داشتم ... اما افسوس که ا وونهیبود که د یارینشست شهر یکه کنارم م یمرد

عاقد به خودم اومد و از فکر و  یِ... با صدا چرخهیما م لِیسرنوشت برخالف م یِگردونه  شهیداره و هم یناسازگار

 اومدم ... رونیب الیخ

 

که با  دیدهیبه بنده اجازه م ایرادمهر ، فرزندِ احسانِ رادمهر ، آ یِلیمحترمه ، سرکار خانم ل یمکرمه  ی زهیدوش --

 یِشده ، شما را رو به عقد دائم سر کار آقا نییتع ی هیشاخه نبات و مهر کی،  دیجلد کالم اهلل مج کی ی هیمهر

 لم؟یبنده وک ای، آ اورمیدر ب انی، فرزندِ محمدِ ک انیآرشانِ ک

 

 و با بغض گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 

 بزرگ تر ها بله ... یبا اجازه  -
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 و کل زدند ...  دندیکش غیهمه دست زدند و دخترا ج هوی

 

 اورم؟یشده در ب نییتع یِ هیرادمهر با مهر یِلیشما رو به عقدِ دائمِ ل لمیبنده وک ای، آ انیآرشانِ ک یِآقا --

 

 لب زد: یمحکم یِآرشان با صدا کدفعهی

 

 بله ... --

 

دخترها به آسمون رفت ... آروشا حلقه هامون رو آورد و بعد از  ادِیو فر غیج یِصدا نباریدست زدند و ا یهم همگ باز

آغشته به  کِ یانگشتِ کوچ ی، ظرفِ عسل رو آوردند ... بدونِ ناز و عشوه ا دمونیفسِت و طال س یِانداختنِ حلقه ها

 رونیآرشان عسل رو خورد بالفاصله دستم رو از دهنش ب نکهیدهنِ آرشان گذاشتم ... به محضِ ا یِعسلم رو تو

عسل رو خوردم  یا یو مسخره باز طنتیدهنم گذاشت و منم بدونِ ش یِ... بعد از من آرشان انگشتش رو تو دمیکش

مار  من و آرشان تلخ تر از زهرِ یِعسل برا نیا یِ... اما مطمئناً طعمِ واقع میکرد نیریرو ش گهیدهنِ همد ینطوریو ا

 یو حرصِ آرشان بدجور شدیتموم نم میکردیامضا م ی... هر چ میو به سمتِ عاقد رفت میبود ... کالفه بلند شد

...  میها نشست یصندل یِبا جالل خان و محمد آقا مجدداً رو یدرومده بود ... باالخره امضاها تموم شد و بعد از روبوس

 سیدست سرو هیجون هم  میبهم داد و پدر جون و مر میسر عقد یِ هیطال به عنوانِ هد سِیدست سرو هیجالل خان 

 یِمنو شرمنده  ینحو هیعنوانِ کادو بهم داد و همشون به تمام سکه به  هیهم  نیبهم دادند ... آرش دیطال سف

به  ارفتند خانوم ها مجدداً لباساشون رو درآوردند و دختر ونیآقا نکهیخودشون و محبت هاشون کردند ... بعد از ا

اس شبِ بل هیبه سمتمون اومد ...  دایآ هویکه  کردمیبه دخترا نگاه م ی... داشتم با کنجکاو ختندیرقص ر ستِیوسطِ پ

بودم  که مطمئن یکرده بود ... با لبخند انیپاش رو نما یِتنش بود که فوق العاده برهنه بود و کالً ساق ها یرنگ دیسف

 خطاب به آرشان گفت: یپر ناز و عشوه ا یِاو با صد ستادیمقابلِ آرشان ا یِساختگ
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د ، باشه ... هر چن نیلیآ یِبرا یخانوم بتونه خوشبختت کنه و مادرِ خوب یلیل دوارمیآرشان جان ، ام گمیم کیتبر --

 ...  رهیقلبت بگ یِرو تو نازیآ یِجا تونهیباشه اما هرگز نم یبتونه مادرِ خوب دیشا

 

گفت  تیبا قاطع یجور هی زونیآو ی... دختره  ادیهم م یچه ناز و عشوه ا یکبریجان و زهرمار تو دلت ... ا آرشان

من و آرشان خبر داشت ...  نیب یِازدواج و قول و قرارها نیا تِ یکه انگار از واقع رهیرو بگ نازیآ یِجا تونهیهرگز نم

 جلو بردم و دستش رو عیمنطق دستم رو سر یفکر و ب یچرا ب دونمیدستش رو جلو برد تا با آرشان دست بده که نم

 یکردم ... وقت ادیدستش رو فشار دادم که دستِ خودمم درد گرفت و اجدادم رو  یدستم گرفتم و از حرص جور یِتو

 بودد به پوزخن هیشب شتریکه ب یکه خوب به جلز و ولز افتاد و رنگِ صورتش لبو شد دستش رو رها کردم و با لبخند

 گفتم:

 

شوهر خوب  هی... انشاهلل  یکت کردشر ادتیز یِمراسمِ عقدم با وجودِ مشغله ها یِجان و تو دایآ یممنونم که اومد -

 ... یایغربت در ب یِتو یفیو بالتکل ییبشه تا توهم از تنها دایتو پ یو هم سطحِ خودت هم برا

 

 یصندل یِنشست ... با ناز و عشوه رو یصندل یِرو یازمون جدا شد و عصب عیسر یزد و بدونِ حرف یزورک یلبخند

... با  کردمیشده بود نگاه م رهیکه با نگاهِ به خون نشستش بهم خ ییدایبه آ یا روزمندانهیپ نشستم و با لبخندِ 

 شدم ... رهیآرشان سرم رو چرخوندم و بهش خ یِصدا دنِیشن

 

بگم حرفات مثلِ عقرب زهردارند و  دی... در واقع با یدار یزیمظلوم و معصومت زبونِ تند و ت یبرخالفِ چهره  --

 ... ندریگیجونِ طرف رو آروم آروم م

 

 زدم و گفتم: یلبخند
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آرشان خان ... آره  فتهیشک پس م یب فتهیبخواد با من در ب ی... هر کَس یرو بشناس یلیحاال حاال ها مونده ل -

 ... استینجوریا

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 جداً؟ ... --

 

 رو کج کردم و گفتم: دهنم

 

 آره ... جداً ... -
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بلند شدم تا باهاشون برقصم ... با  نیبه اصرار آروشا و آرش وستیآرشان بلند شد و به جمع مردونه پ نکهیاز ا بعد

 ... دنیآهنگ شروع کردم به رقص تمیشروع آهنگ توسط اُرکست به وسط سالن رفتم و با ر
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 یخر یلیامشب بوس بارونت کنم ... خ خوامیم

 بهارلو وانیمن مرض دارم ... ک آخه

 رضازیمن مرض دارم ... عل آخه

  یملود نیمن مرض دارم ... اشک آخه

 

 

 امشب بوس بارونت کنم خوامیم

 مهمونت کنم یکاف وانیل هی بعد

 داغونت کنم یام اس اومد نخونم کل اس

 کنم شونتیبود بزنم پر یچه کوفت نیا یبگ

 

 

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 

 

 خز دارم تو خونه قفس دارم یقایرف
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 کنمیو بوس م برمیم کنمیرو من لوس م تو

 کنمیو بوس م برمیم کنمیرو من لوس م تو

 

 

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 

 

 دست به سرت کنم تو رو خوامیم من

 بگم برو یه یکیبا  بپرم

 که تو رو هم سرت کنم خوامیم من

 تو رو پر پرت کنم خوامیبدم اما نم اس

 

 

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 

 

 خز دارم تو خونه قفس دارم یقایرف
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 کنمیو بوس م برمیم کنمیرو من لوس م تو

 کنمیو بوس م برمیم کنمیرو من لوس م تو

 

 

 ن مرض دارم آخه من مرض دارمم آخه

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 

 

 یباز یریگیم رضازویعل یسازینم یدار مرض

 یچقده تو بدفاز یوا یبرو از خود راض برو

 من که خودم رو مودم نبودم بودم حاال

 قشنگو رو هوا یاون دستا نمیکنم بب شیبندر

 االیها رو  نهیاون لغزون س نمیبب نیبذار

 وقتشه اسمت بشه شهناز طال حاال

 

 

 دست به سرت کنم تو رو خوامیم من

 بگم برو یه یکیبا  بپرم

 که تو رو هم سرت کنم خوامیم من
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 تو رو پر پرت کنم خوامیبدم اما نم اس

 

 

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 من مرض دارم آخه من مرض دارم آخه

 

 

 خز دارم تو خونه قفس دارم یقایرف

 کنمیو بوس م برمیم کنمیرو من لوس م تو

 ... کنمیو بوس م برمیم کنمیرو من لوس م تو

 

 

 

آرشان به  یها لیکه فام یی... پول ها دندیخانوم ها و دخترا برام دست زدند و کل کش یاز اتمام آهنگ همه  بعد

 و نیچند دور با آرش نکهی... بعد از ا دمیرقص نیعنوان شاباش بهم داده بودند رو به آروشا دادم و دومرتبه با آرش

و روش نشستم ... خسته و کوفته با بادبزن مشغولِ باد  مخودم رفت یِبه سمت صندل دمیخانوم رقص میآروشا و مر

 کیخدمتکارها شام رو آوردند و گروهِ اُرکست هم موز عیشده بودم ... سر رهیگوشه خ هیزدن خودم شدم و کالفه به 

 گفت: یجون با لبخند به سمتم اومد و با لحنِ شاد میمر هویخش کرد ... پ یکالم یشاد و ب
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 مدهویبردار در ن لمیف یِتا صدا دیتر بر عی... سر دندیشامِ تو و آرشان رو اونجا چ زیتهِ سالن ... م یبر دیعروس با --

... 

 

 زدم و گفتم: یمصنوع لبخند

 

 جون ... میهاتون و جبران کنم مر یباشم تا بتونم خوبممنونم بابت تمام محبت هاتون ... خداکنه زنده  -

 

 گفت: یبغض دار یِو با صدا دیزد و آروم به آغوشم کش یلبخند

 

و  دیبش ریهم پ یبه پا شاالیدخترم ... ا هیمن کاف یبرا یو با پسرم خوب تا کن یکن یمادر نیلیآ یکه برا نیهم --

 ... دیکن یزندگ یو خوش یبا خوب گهیعمر کنار همد هی

 

که  یزیو پشتِ م میبه تهِ سالن رفت ییلب تشکر کردم ... با اومدنِ آرشان ، دوتا ریجون جدا شدم و ز میاز مر آروم

بشقاب غذا  هی یبردار هم به دنبالمون اومد و ازمون خواست تو لمی... ف میبودند نشست دهیشام تدارک د یبرا

کباب کَند و به چنگال زد ... چنگالش رو به سمتِ دهنم آورد  کهیت هی... آرشان کالفه  میغذا بد گهیو به همد میبخور

 لب زمزمه کرد: ریو ز

 

 دهنتو باز کن ... --

 

و افکارم  ریکباب رو بزور قورت دادم ... انقدر ذهنم درگ کهیت هیزدم و دهنم رو باز کردم و اون  یا یزورک لبخند

 هیحوصله  یمراسمِ مزخرف تموم بشه ... ب نیزودتر ا یهر چ خواستینداشتم و دلم م ییآشفته بود که اصالً اشتها
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 یبردار با لحنِ پر ناز و عشوه ا لمیدادنِ ف یباز ی... برا مدهنِ آرشان گرفت یجوجه با چنگال برداشتم و جلو کهیت

 زمزمه کردم:

 

 ... زمیدهنتو باز کن عز -

 

صدا مشغولِ غذا  یجوجه ازم فاصله گرفت و ب کهیت هین اون کالفه و درمونده دهنش و باز کرد و بعد از خورد آرشان

 هی ختنیر ایبشقابم و  یکباب تو ایجوجه  کهیت هیو با گذاشتنِ  کردیغذا خوردنش بهم توجه م نِیخوردن شد ... ح

 یِازب هیرفتارها جز  نیتمام ا دونستمی. البته من مدادیم شوننوشابه برام به ظاهر عشق و عالقه اش رو بهم ن وانیل

 و به میبلند شد یینبود ... بعد از صرف شام ، دوتا یا گهید زِیبردار و خانوادش چ لمیدادنِ ف بیفر یخنده دار برا

 شام توسط خدمتکارها جمع شد مجدداً یِبعد که ظرف و ظروف ها قهی... چند دق میاولمون برگشت یسمت جا

پکر و گرفته بودم  یلیوا داشت ... خ دنیو رقص جانیبه ه دوباره همه رو یاُرکست برگشت و با خوندن آهنگِ شاد

هاش حفظ کنم از سرجام بلند شدم و شروع کردم به  لیفام یآرشان و جلو یآبرو نکهیاما ناچاراً و تنها بخاطر ا

 ...دادمیآهنگ دست ها و بدنم رو تکون م تمِیو ر شوهشده بودم و با ناز و ع رهیآرشان خ ی... به چشما دنیرقص

 

 گناهکار _مجنون#

 کی_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 یِگرفتم ... آروم از سرِ جاش بلند شد و با قدم ها یو چشم ازش نم دمیرقص یآرشان م یِرو به رو یناز و دلبر با

تراول شاباشم کرد ... با ناز و  نیشلوارش و چند بِیو دست کرد تو ج ستادیجلوم ا قاًیبه سمتم اومد ... دق یمحکم
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گونه اش زدم که باعث شد همه  یِبه رو یکوتاه یبوسه  عیرس رفتمیکه عقب م ینیعشوه پول ها رو ازش گرفتم و ح

ه دور برقص هیبه سمتِ آرشان رفتند و ازش خواستند تا باهام  نیآروشا و آرش هویبزنند ...  غیکل بکشند و دخترا ج

 عیدور برقصه ... سر هیندادند و بزور وادارش کردند تا  یتیفت کرد و چشم غره رفت دخترا اهمآرشان مخال ی... هر چ

شروع کردم به  ی... با شروعِ آهنگ به نرم میکردند تا من و آرشان رقصِ دونفرمون رو اجرا کن یرقص رو خال ستِیپ

و  کرد میاخماش توهم بود همراه کهیدرحال و لشی... آرشان هم برخالفِ م کردمیو با لبخند به آرشان نگاه م دنیرقص

 ، اجرا کرد ... ادشیو خجالتِ ز شرمنقصِ خودش رو با وجودِ  یرقصِ مردونه و ب

 

 رنینظ یزوج ب هیدوماد  عروس

 یگیوسط دست همو م انیم

 مجلس یدوماد ستاره ها عروس

 با پرنسس رقصهیمون م شاهزاده

 

 هم یدوماد محو تماشا عروس

 هم یدایو دلداده و ش عاشق

 لحظه هاشون مونهیم یادگاری

 بچه هاشون یقاب عکس برا تو

 

دستاش رو دورِ کمرم حلقه کرد و آروم  عیشدم و دستام رو دورِ گردنش حلقه کردم ... سر کیناز و عشوه بهش نزد با

ه که بالفاصل دمیبودم چرخآغوشش  یِکه تو ینیبه تکون خوردن ... بعد از چند لحظه ح میآهنگ شروع کرد تمِیبا ر

ادم د هیاش تک نهیحلقه شد ... سرم رو به عقب بردم و به س ممآرشان به دورِ شک یِمردونه  یِحرکتم دستا نیبعد از ا

 و آروم زمزمه کردم:
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 ... زمیعز یاخمات رو باز کن تا گند نزد -

 

 اومدم و رو به روش رقصِ دلبرانه و دخترونه ام رو اجرا کردم ... رونیاز آغوشش ب عیسر

 

 دیدار ییو برقص و باصفا بزن

 دیکاریقلب هم عشق و وفا م تو

 نتونهیکه ب یاحساس یبرا

 دیدار ییطال کیال ونیلیم چند

 

 رقصشم باحاله رقصهیم دوماد

 بالهیخانوم به داشتنش م عروس

 لنگه نداره دوماد یعاشق تو

 که مرد ساله ... گنیم دنیرقص تو

 

جوون  یِپسرا یِو از همه  خونهیآهنگ رو مخصوصِ رقصِ تانگو م نیاز اتمامِ رقصمون اُرکِست اعالم کرد که آخر بعد

خانوم ها  عیو زوج به زوج اجرا بشه ... سر یبرن تا رقصِ تانگو بصورتِ همگان الیدرخواست کرد که به داخلِ و

م راحت تر باش نکهیا یِ... شنلم رو سرم انداختم و برا ختندیرقص ر ستِیو دخترا به وسطِ پ دندیلباساشون رو پوش

جوون به  یِپسرا یِتمام قهیسرم گذاشتم ... بعد از چند دق یِکه مخصوصِ امشب سفارش داده بودم هم رو ییکال

رقصِ تانگو شدند ... آروم دستام رو  یاومدند و به سمتِ همسر ، نامزد و دوست دختراشون رفتند و آماده  الیداخلِ و
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خواننده و شروعِ  یِصدا دنِیبه دورِ گردنِ آرشان حلقه کردم و آرشان هم با دستاش کمرم رو قفل کرد ... با شن

 به تکون خوردن ... میشروع کرد یو همزمان به آروم میشد رهیخ گهیهمد یِآهنگِ تانگو ، به چشما

 

 عالم سوال هیچشمات سواله  تو

 کار یپر از آرزوها اهتنگ

 گذرهیم ایتو ذهنت چ دونمیم

 عاشقتره یتو اما ک ینیبیم

 تیکنارت درست مثل سا مونمیم

 تینهایامروز تا هر روز تا اون ب از

 خاک پاتو یجا چکسیه رهیگینم

 خورمیعشق قسم م نیا رهیمینم

 زنهیکه قلبم هنوز م یروز تا

 تنه نیا یتو یکه جون یوقت تا

 بد یخوب تو روزا یروزا تو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم

 خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

 خورمیباهاتم قسم م شهیهم
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 ... خورمیلحظه هاتم قسم م یتو

 

در حالِ  قشینگاهِ عم ریداشت ... ز یشده بود و چشم ازم بر نم رهیبهم خ یا یلبخندِ ساختگ یو بدون حت یجد

با دستِ راستش ، دست چپم رو گرفت و دستِ  هویشده بودم ...  ریذوب شدن بودم و از شرم و خجالت سر به ز

مجذوب  یفرار از اون چشما یگذاشتم و برا ششونه ا یِچپش هم به دور کمرم حلقه کرد ... منم دستِ راستم رو رو

... سرش  بردمیفرار کردن ازش ، به خودش پناه م یکه براشونه اش گذاشتم ... جالب بود  یکننده اش سرم و به رو

 کرد و آروم زمزمه کرد: کیرو به گوشم نزد

 

 رو من؟ یلم داد نطورینکنه خوابت گرفته که ا --

 

زوم شد و ثابت موند ... مثلِ چوب  یشخص یِنگاهم رو هویگرفت و سرم رو بلند کردم تا جوابش رو بدم که  خندم

باال رفت و تمام بدنم شروع کرد  کبارهیضربان قلبم به  هویشدم ...  رهیت و مبهوت بهش خسرجام خشک شدم و ما

زنه ... ب رونیام رو بشکافه و ب نهیو کم مونده بود س دیکوبیام م نهیخودش رو به س یقرار ی... قلبم با ب دنیبه لرز

 گفت: یبه کمرم آورد و کنار گوشم با لحن نگران یفیآرشان فشار خف

 

 ؟یلرزیم یچرا دار ؟یلیت شد لچ --

 

 :ارمیکلمه به زبون ب هیشده ، تنها تونستم  رونیو ح جیزده و گ وحشت

 

 ... اریشهر -
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 گناهکار _مجنون#

 دو_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 تکونم داد و با تعجب گفت: یبه نرم آرشان

 

 ؟یلیچت شده ل ؟یچ اریشهر --

 

 یچراغ ها خاموش شد و سالن با نورها هویگرفتم و تا خواستم جوابِ آرشان رو بدم  اریاز شهر یرو به سخت نگاهم

توجه به  یزدم ... ب رونیب الیاز و یکیتار یِروشن شد ... وحشت زده آرشان رو پس زدم و تو یتا حدود یرنگ

بودم  ونریو ح جی... گ هیگر رِیرفتم و بلند زدم ز اطیبه پشتِ ح یتند یِبا قدم ها کردندیکه با تعجب نگام م ییمردها

 مراسمِ یِو تو نجاستیکه ا شدی... باورم نم نمیرو بب اریشبِ مراسمِ عقدم شهر یِ، تو نجایامشب ، ا شدیو باورم نم

و ر نمو عروس شد ادیخودش به مراسم ب یِحد ازم متنفر شده که حاضر شده با پا نیتا ا یعنیعقدم شرکت کرده ... 

صورتش  یِ نگاهش قفل شد تعجب و وحشت رو تو یِنگاهم تو یو دم نزنه؟ ... اما نه ... وقت نهیخودش بب یِبا چشما

بهش خبر داده؟ ...  ی... ک کنم؟یبه وضوح جا خورد ... اما چطور متوجه شده که من دارم ازدواج م دنمی... از د دمید

و ر الیآدرسِ و یو حت دهیرو فهم زیمه چنگفتم پس از کجا ه یزیچکس چیمن که با خانوادمم قطعِ رابطه کردم و به ه

شده  جیجا خورده بودم و گ دنشیبلند هق هق کردم ... از د یِکرده؟ ... کالفه سرم رو تکون دادم و با صدا دایهم پ

حسِ  هی... و  نهیو ک یزنده شده بود ... حسِ تنفر ، انتقام ، دلخور دنشیوجودم با د یِمتفاوت تو یبودم ... حس ها

که کرده بود ، دروغ  ییببخشمش و دوباره بهش فرصت بدم اما جدا از گناها شدیکاش م گفتیمبهم که تهِ دلم م

 کنم و هرگز یازش دور کردیمنو مصمم م زیکردن همه چ یاشتباهاتش و مخف رفتنِیهاش و نپذ یگفتن و پنهان کار

قلبم و  یِنسبت بهش نَکارم ... دستم رو گذاشتم رو یا گهید زِیقلبم جز بذرِ نفرت و انتقام چ یِندم و تو یبهش فرصت
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...  تمگفیم راهیو بهش بد و ب کردمیم نیرو نفر اریلب شهر رِیو ز کردمیم هیبلند گر یِدادم ... با صدا هیتک واریبه د

...  ختیهم رو زهرش رو ب ردرو از نو بسازم باز هم رهام نک میکردم ازش دور بشم و دوباره زندگ یکه سع یوقت یحت

 شدم ... رهیبهش خ ونیگر یِآرشان سرم رو بلند کردم و با چشما یِصدا دنِیبا شن هوی

 

 ... ؟یلیل --

 

و  توجه به غرور یبه سمتش رفتم ... ب هیشد ... بغضم شکست و با گر کیو آشفته نگام کرد و آروم بهم نزد نگران

آغوشش و از ته دل زجه زدم ... دستاش  یِممکنِ برداشت کنه خودم رو پرت کردم تو یآرشان از کارم چه فکر نکهیا

... باالخره چند لحظه بعد به خودش اومد و آروم  هکنارِ بدنش خشک شده بود و معلوم بود از حرکتم متعجب شد

لرزون و بغض  ییا صدااش پنهان کردم و ب نهیس یِدستاش رو دورِ کمرم حلقه کرد و به خودش فشردم ... سرم رو تو

 دار زمزمه کردم:

 

بود آرشان ... اومده مراسمم  اریو پس فطرتش بود ... خودِ شهر یبود ... خودِ عوض شیآرشان ... خودِ لعنت دمشید -

ام زخم ه یِاز قبل بشکنه ... اومده تا بشه نمکِ رو شتریتا بشه سوهانِ روحم ... اومده تا باز قلبِ تکه تکه شدم رو ب

ه نکرد ک شینبود و راض یانگار برام کاف بتیعذابم بده و دوباره داغونم کنه آرشان ... اون همه عذاب و مص خوادیم ...

 شده ... دایدوباره سر و کله اش پ

 

 یاز خودش جدام کرد و با دستاش صورتم رو قاب کرد ... با سرانگشت هاش اشکام رو پاک کرد و با لحنِ محزون آروم

 گفت:

 

... فقط تو آروم باش و  کنمیرو باهاش مشخص م فمونیو تکل کنمیم داشی... من آخرِ مراسم پ یلیباش لآروم  --

 بپلکه ...جرعت نکنه دور و برت  گهیکه د ارمیبه سرش ب ییامشب بال دمیرو حفظ کن ... بهت قول م تیخونسرد

 خوبه؟
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و به پشتِ سرمون نگاه  میهردو متعجب برگشت ییقدم ها یِصدا دنِیبا شن هوینگفتم ...  یزیتکون دادم و چ یسر

و تمامِ بدنم به رعشه افتاد ... وحشت زده دستِ آرشان رو گرفتم تا از  دیرنگ از رخم پر اریشهر دنِی... با د میکرد

 اومد و با تعجب خطاب به من گفت: نبه سمتمو یآروم یِکنم ... با قدم ها یریسقوطم جلوگ

 

 ؟ی... خودت ؟یلیل --

 

 گفت:  اریرو به شهر تیفرصت کنم جوابش رو بدم آرشان با حرص و عصبان نکهیاز ا لقب

 

 پاشا؟ یشناسیرو از کجا م یلیتو ل --

 

 شدم و لب زدم: رهیبه آرشان خ مبهوت

 

  گه؟ید هیپاشا ک ؟یچ -

 

 اشاره کرد و گفت: ارینگام کرد و با انگشتِ اشاره به شهر یعصب

 

ا باهم آشن یچطور ؟یلیل یشناسیمن ... تو پاشا رو از کجا م یو چند ساله  یمیصم قی... آقا پاشا ، رف شونمیبا ا --

 که من خبر ندارم؟ دیشد

 



 مجنون گناهکار

 
232 

 

زانو  یِبه سمتم اومد و کنارم رو عینشستم ... آرشان سر نیزم یِرمق رو یدستام گرفتم و ب نِیو گنگ سرم رو ب جیگ

 :دیپرس ینشست ... با لحنِ نگران

 

 دفعه؟ هی... چت شد  ؟یلیل یخوب --

 

 زدم: غیج یتموم شد و عصب طاقتم

 

و سابقِ  یپارسا ، نامزدِ عوض ارِ یهمون شهر یکنیو چند ساله ات خطابش م یمیصم قِیو رف ینیب یکه م یاون مرد -

 منِ ...

 

 لب زد: دیلرز یکه م ییو مبهوت سرجاش خشک شد و با صدا مات

 

 ؟یلیمن همون نامزدِ سابقِ تو بوده؟ ... آره ل قِیرف نِی... منظورت ا ؟یلیل یچ یعنی...  ؟یگفت ی، چ ؟یچ --

 

 زمزمه کردم: ینبود ... به سخت فیو حالم قابلِ توص ومدیباال نم نفسم

 

 آره ... -

 

 گناهکار _مجنون#
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 سه_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

زدم و با لحنِ  اریشهر یِو وحشت زده  دهیپررنگ  یِهره به چ ی... پوزخند ستادمیبلند شدم و سرجام ا یعصب

 گفتم: یتمسخر کننده ا

 

.. . گست؟ید زیچ هی تمیلی... نکنه فام ؟یچ تیلیپاشا؟ ... کدومش درسته جنابِ پارسا؟ ... فام ای ارِیاسمت شهر -

 تِیو هو تیدرصد هم به شخص هیکه من تو دورانِ باهم بودنمون  یکرد ینقش باز ی، انقدر عال یواقعاً خسته نباش

 ... یهست یالعاده ا رقخا گرِیاعتراف کنم تو باز دیشک نکردم ... با تیقالب

 

 :دیکش ادیپر شد و با حرص فر تشیظرف

 

 اریهمون شهر یعنی میالبته از اسمِ واقع کنندیمن رو پاشا صدا م قامیمنِ ... آرشان و تمامِ رف یِپاشا اسمِ هنر --

 راپانزل خانوم؟ یشد هیاصلِ قض یِ... حاال متوجه  زنندیو رقبتِ خودم پاشا صدام م لیمباخبرند اما به 

 

به  میمستق ریراپانزل تا غ گفتیاز قصد بهم م یشرفِ عوض ی... ب دمیکش یقیچشمام رو بستم و نفسِ عم یعصب

 ... دهیمن رو د یِآرشان برسونه که موها

 

 شدم ... رهیتوهم بهش خ ییلرزونش چشمام رو باز کردم و با اخما یِصدا دنِیشن با
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 تر از جونِ من؟ ... زیعز قِیهمسرِ رف یتو شد --

 

و با سمتِ چپم دستِ راستش رو  ستادمیدرهم و آشفته اش ا یِزدم و به سمتِ آرشان رفتم ... کنارِ چهره  یپوزخند

. نشونه گرفتم .. اریدستِ آرشان قفل کردم و حلقه ام رو به سمتِ شهر یِپنجه  یِگرفتم و باال آوردم ... پنجه ام رو تو

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 یِو اسممون رفت تو میبه عقدِ هم درومد شیکه ، من و آرشان رسماً ، شرعاً و قانوناً از چند ساعت پ ینیب یم -

 ...  گهیهمد یِشناستامه ها

 

 لرزون و بغض دار لب زد: ییصدا با

 

 ؟یلیل --

 

 تشر زدم: یعصب

 

خاندانِ رادمهر  یِدردونه  زیرادمهر عز یِلیمن ل گهی... از امروز د یهمسرم صدا بزن یِلیمنو با فام دی، با انیخانومِ ک -

درِ ، همسر و ما انیک یِلی، از امروز من ل ستمیپارسا ن ارِیشهر یِپارسا ، نامزد و معشوقه  یِلیل گهی... از امروز د ستمین

... من  یصدا بزن کیمن رو به اسمِ کوچ یحق ندار گهیجنابِ پارسا؟ ... در ضمن د یشد جه، متو انمیآرشانِ ک یِبچه 

 دیازبند ندمیآ یِرو یشوم یِ هیمثلِ بختک ، سا دمیزنِ متاهلم و به تو و خاطراتِ با تو بودن اجازه نم هیبه بعد  نیاز ا

... 
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 :دیکش ادیرو به آرشان فر یعصب

 

 اره؟یکه داره پشتِ سرهم به زبون م هیچرت و پرت ها چ نیآرشان؟ ... ا گهیداره م یچ --

 

 بغض آلود و مضطرب یدستاش گرفت و با لحن یِآرشان رو تو یِ... دستا ستادیبه سمتِ آرشان رفت و مقابلش ا عیسر

 لب زد:

 

 شهیآرشان؟ ... تو مثلِ هم گمیدرست م...  ؟یمنو بزن دِیق یخوایآرشان؟ داداشِ خوبم؟ برادر بزرگه؟ تو که نم --

 ؟یبرگردم ، درسته داداش یلیبه ل یکنیو کمکم م یمون یپشتم م

 

 زدم: غیج یعصب

 

...  چه؟یباز هیساله و ساده و خام؟ ...  ۱۶ یِدختر بچه  هیاحمق؟ ...  هی...  ؟یمنو فرض کرد یخفه شو کثافت ، تو چ -

ابِ پاشا جن زارمی... داغِ با من بودن رو به دلت م ینیبه سمتت رو مگه تو خواب بب یلی، برگشتنِ ل شرفیب یکور خوند

 گفتم؟ ... یچ یدی، فهم

 

 زد و به آرشان اشاره کرد و گفت: یپوزخند

 



 مجنون گناهکار

 
236 

 

رقمِ  چیو ه میمرد سال هاست که مثلِ برادر پشتِ هم نیمن بوده ... من و ا قِیعمر رف هی،  ینیب یکه م یمرد نیا --

 هیبهش نداره و ازدواج باهاش  یاحساس چیکه ه یدختر هیبخاطرِ وجودِ  ی... حاال فکر کرد مینکرد یخال پشتِ همو

... نه  کنه؟یم تیو از تو حما کنهیم یبوده ، پشتِ منو خال رشبخاطرِ سر و سامون دادن بخاطرِ دخت یازدواجِ صور

 و پوکش خبر دارم ... کیکه من از ج یقول و قرار گذاشت یبگم تو با کس دیمن ، متاسفانه با یِلیل

 

تا چه حد؟ ... بغضم رو قورت دادم و رو به  یتا چه حد؟ ... بد شانس ی... بدبخت هیگر رِیبزنم ز خواستیحرص دلم م از

 و سکوت کرده بود ، گفتم: کردینگاهم م یآرشان که عصب

 

با خبرِ ...  زیچ از جونته و از همه زیعز قِیرف فشریاون ب ستی... برام مهم ن میگذاشت ییقول و قرارها هیمن و تو  -

و اون پاس بده و بخاطرِ  نیکه بخواد زنش و ناموسش رو به ا ستین یآرشان مرد دونمیدادم و م مانیچون بهت ا

م و با جن رتیبا غ انیباز کرده ... من مطمئنم آرشانِ ک سابقول ها و حرفاش ح یِکه رو یپشت کنه به دختر قشیرف

 نجایموضوع رو امشب و هم نیو ا دمینم تیآقا اهم نیا یِدلم قرصِ و اصالً به حرفا نیهم یحرفاست ، برا نیاتر از 

 ... کنمیخاکش م

 

 انداختم و گفتم: اریبه شهر یتند نگاهِ

 

،  رمیگیو انتقامم رو ازت م زمیر یمونده باشه بازم هر طور شده زهرم رو بهت م یروز از عمرم باق هی یاگه حت -

 ... ؟یعوض یدیفهم

 

از پشت  هویحرکت کردم که  الینگفت ... نگاهم رو ازش گرفتم و به سمتِ و یزیدستاش رو مشت کرد و چ یعصب

زدم و تقال  غیج اریتنِ شهر دنِیفرو رفتم ... وحشت زده سرم رو بلند کردم و با د یشد و به آغوش دهیبازوم کش

شد و محکم پرت  دهیبه عقب کش هویبگه اما  یزیوند و لب باز کرد تا چکردم ازش جدا بشم ... سرم رو به عقب کش
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گره خوردش از  یِصورتِ سرخ شده و اخم ها دنیشدم و با د رهی.. متعجب و وحشت زده به آرشان خ نیزم یِشد رو

 ... دمیچسب واریترس به د

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 به سمتش گرفت و گفت: زیآم دیو انگشتِ اشاره اش رو تهد ستادیا اریمشت شده باالسرِ شهر ییدستا با

 

هم  دنشیحتما تا بوس کردمیهان؟ ... اگه ولت م ؟یبه زنِ من دست زد ی... به چه جرعت ؟یکرد یتو االن چه غلط --

ه اندازه ... ب کنمیم یوگرنه بدجور قات یریم نجایو از ا یشیاالن بلند م نیپاشا ، هم نی، آره؟ ... منو بب یرفتیم شیپ

تنها باشم ، بعداً و  خوامینکن و بهانه به دستم نده ... امشب م رشبدت گهیامشب اعصابم خورد شده ، تو د یکاف یِ

 ...  کنمیموضوع صحبت م نیفرصتِ مناسب باهات در موردِ ا هی یِتو

 

 و خطاب به آرشان داد زدم: یعصب

 

 یِرو برا هیمذاکراتِ اول ای یکاال دست به دست بچرخون هیمن رو مثلِ  یخوایبشه؟ ... م یکه چ یحرف بزن -

 ... ؟یشروع کن قتیشف قِیبرگردوندنِ من به رف
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 رفت و کالفه گفت: یغره ا چشم

 

ه؟ دب حیکه آدم بخواد برات توض یدیو فرصت م یریگی... اصالً زبون به دهن م یلیغالف کن اون زبونِ تندت رو ل --

... 

 

 حوصله گفتم: یب

 

 بده ... حیتوض االیخب من االن سکوت کردم ،  -

 

 بلند شد و گفت: نیزم یِاز رو یعصب اریشهر

 

دخترِ احمق و  هیاز  دی... اصالً چرا با کنهیم تیو از تو حما کنهیپشت مآرشان به من  یاگه فکر کن یاحمق یلیخ --

و آرامشِ  یبه خانوادشم پشت کرد و بخاطرِ راحت یکه حت یدخترِ سنگدل هیکنه؟ ... از  تیمثلِ تو حما یتعهد یب

 زد شیهفته مونده به عروس هیکه  یاعتماد کنه به دختر دیزد ... چرا با شیکه مقابلش بود رو آت یخودش هر کس

بار و بساطش رو  ذهنِ نامزد و خانوادش انداخت ، یِکه تو یپاسخ یجواب دادن به هزار سئوالِ ب یِو جا زیهمه چ رِیز

 یاز وقت یدونیم چیه ی... لعنت ؟یلیفرار کرد ... چه مرگت شده ل قتیجمع کرد و از سئوال جواب شدن و گفتنِ حق

دنبالت گشتم؟ ... آخر  کریدر و پ یشهرِ ب نیچقدر تو ا یدونیم چی... نامروت تو ه ومده؟یخواب به چشمام ن یکه رفت

 یر... تو اصالً خبر دا ی... حرف بزن لعنت قم؟یتو آغوشِ رف ت؟ی... تو جشنِ عروس ؟یلیل کردمیم داتیپ نجایا دیسر با

تنها بخاطرِ تو و حماقت هات؟ ... امشب چطور خبرِ عروس شدنت رو به پدر و  ماون مارستانیب یِمامانت افتاده گوشه 

شت رفت و شد همسرِ داداشم؟ ... بودم که زنم تا چشم بهم زدم گذا رتیغ یبرادرهات بدم؟ ... برم بگم من انقدر ب

 ... یگند زد یلی، خ یلیل یداحمق و لجباز ... گند ز یِبهت بگم دختره  دیبا ی... چ ؟یلیبهت بگم؟ ... هان ل دیبا یچ
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 بغض لب زدم: و با ستادمیرفتم ... مقابلش ا اریبه سمتِ شهر یلرزون یِجدا شدم و با قدم ها وارید از

 

 ... مارستانِ؟یمامانم ب -

  

 زد و گفت: یپوزخند

 

 مگه برات مهمِ؟ ... --

 

 زدم: غیطاقت ج یدستام گرفتم و محکم تکونش دادم ... ب یِرو تو راهنشیپ یعصب

 

 سرش اومده؟ ... دِ جون بکن و حرف بزن ... ییمامانم کجاست؟ ... چه بال -

 

 گفت: کالفه

 

 ادیناقص رو رد کرد ... حالش ز یِسکته  هیاما متاسفانه  مارستانیبردش ب عیحالش بد شد ... ارسالن سر شبید --

... بخاطرِ تو و  یلیروز افتاده ل نیهات به ا یفکر یاست ... بخاطرِ تو و ب ژهیو یبخشِ مراقبت ها یِو تو ستیخوب ن

 ... مارستانیب یِو افتاد گوشه  وردیسر طاقت ن خرتا آ شینامرد بودنت ... انقدر چشم به راه گذاشت
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 زدم: غیطاقت ج یو ب یاش رو رها کردم و اشکام رو پس زدم ... عصب قهی

 

تو  شهیهاست ... تو چطور روت م یکه آخرِ تمامِ نامرد ی... کس زنهیحرف م یداره از نامرد یک نیمن نامردم؟ ... بب -

احساسِ  یوجود که ذره ا یب یهست ی... تو از چ ؟یکنینم ای... شرم و ح ؟یریمی... از خجالت نم ؟یچشمام نگاه کن

خفه خون  ی... بسه هر چ گمینامرده؟ ... باشه ، م یبگم برات ک یخوای... م ست؟یتو وجودت ن یندامت و شرمندگ

گرفتم بخاطرِ مادرم بوده  یسکوت کردم و دم نزدم ... اگه تا به امروز الل مون ی... بسه هر چ ختمیگرفتم و تو خودم ر

 نداره بخوام سکوت کنم ... یلیدل گهید مارستانیب یِگوشه  دیرم رو انداختو بس ... اما حاال که ماد

 

شدم ... گرفته و کالفه  رهی... به سمتِ آرشان برگشتم و بهش خ دادیمضطرب نشون م یو کم کردیتعجب نگام م با

 به روش زدم و گفتم: ینیداده بود ... لبخندِ غمگ هیتک واریو به د کردینگام م

 

 جدا شدم؟ قتیچرا از رف یدونیم -

 

 نگاه کردم اما خطاب به آرشان گفتم: ارینگفت ... سرم رو چرخوندم و به شهر یزیبه عالمت نه تکون داد و چ یسر

 

 ازدواج کرده ... قتیچون رف -

 

 شد ... دیسف واریصورتش مثلِ گچِ د هیاز ثان یو در کسر دیپر اریاز رخِ شهر رنگ

 

 شدم ... رهیتعجبِ آرشان سر چرخوندم و بهش خو م یعصب یِصدا دنِیشن با
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 ...  یلیرو بگو ل قتیکه ازدواج کرده؟ ... لطفا کامل و واضح حق یچ یعنی --

 

 زدم و گفتم: یتلخ لبخندِ

 

 میو تاالر رزرو کرده بود میکن یشمال ... دو هفته بعدش قرار بود عروس یِالیهفته رفته بود و هیبه مدتِ  قاشیبا رف -

با دوستام قبل از ازدواج کردنم ، رفته باشم  یمسافرتِ مجرد هیبار  نیآخر یِرفتم شمال تا برا قامیم به اتفاقِ رف... من

 بهم زنگ زد ... اریشهر قِیرف یشبِ بارون هی یِگذشته بود که تو لشما یِاز موندنمون تو ی... چند روز

 

 گناهکار _مجنون#

 پنج_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 و ادامه دادم: دمیکش یقیعم نفسِ

 

 اریرکه گفت شه یبهم زنگ زده اما وقت قشیافتاده که رف اریشهر یِبرا ینگران شدم و فکر کردم اتفاق یلیاولش خ -

که پام  نیبزرگ بود ... هم یِالیو هیکه گفته بود رفتم ...  یبه آدرس عیآرومتر شدم ... سر یآدرس کم نیگفته برم به ا
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 شدی... اونم مختلط؟ ... اصالً باورم نم ؟یو پارت اریمات و مبهوت سرجام خشک شدم ... شهر الیداخلِ و رو گذاشتم

 :دمیرفتم و بهش توپ اریشهر قِ یبه سمتِ رف یباشه ... عصب ییجا نیهمچ اریشهر

 

 ... ره؟یم ییها یمهمون نیهمچ هیکجاست آقا مهراب؟ ... از چه وقت به  اریچه خبره؟ شهر نجایا -

 

 دستپاچه شد و گفت: مهراب

 

 ... دییایطبقه باالست ... با من ب اریآروم باش لطفاً ، شهر --

 

آغوشِ  یِرو تو یمست یِپسرا خونم به جوش اومد که دختر و یو کالفه دنبالِ مهراب به طبقه باال رفتم ... وقت یعصب

پخش شده و انواع و اقسامِ گناه ها اتفاق افتاده ... شراب هم  یکوفت یِمهمون نیو متوجه شدم داخلِ ا دمید گهیهمد

 اشاره کرد و گفت: تاقو با دست به ا ستادیا یدرِ اتاق یِمهراب جلو

 

 اتاقِ ... فکر کنم خواب باشه ... نیداخلِ ا --

 

 :دمیکردم و مشکوک پرس زیرو ر چشمام

 

 ... ده؟یچرا خواب -

 

 گفت: یو عصب کالفه
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 و منگ شد ... جیدرآورد که باالخره مست و گ یجنبه باز یخورد و ب هیرو یب یانقدر از اون زهرمار --

 

 دنِیبا د هویو در رو محکم باز کردم که  دمیکش نییرو پا رهیدستگ عیزدم و به سمتِ اتاق رفتم ... سر یپوزخند

دهنم ... با  یِوو وحشت زده دستام رو گذاشتم ر دمیکش یکوتاه غِیرو به روم سرجام خشک شدم ... ج یِصحنه 

تخت و در آغوش هم به خواب فرو رفته بودند ، از ترس و وحشت الل  هی یِکه برهنه رو وایش قمیو رف اریشهر دنِید

 عیرفت ... وحشت زده عقب گرد کردم و سر یاهیافتاده بود چشمام س نییکه پا یرنگ یخون یِمالفه  دنِیشدم و با د

م چطور دوباره جون به تن دونمیبغضم رو قورت بدم ... نم کردمیم یو سع دمیکشیدرِ اتاق رو بستم ... تند تند نفس م

 نمیزدم و به سمتِ ماش رونیب الیاز و عیرفتم. سر نییپله ها پا مهراب رو پس زدم و به سرعت از عیکه سر برگشت

شد و کنارم نشست  نیمهراب سوارِ ماش عیاشک آلود سوار شدم و تا خواستم حرکت کنم ، سر ییرفتم ... با چشما

 زدم: غیطاقت ج ی... ب

 

 مهراب ... نییبرو پا -

 

 گفت: کالفه

 

تو صورتت  کشمیشدم ... بخدا خجالت م جیمنم مثلِ تو گ بگم ... باور کن یچ دونمیآروم باش ... من من نم یلیل --

من بردمش باال تا استراحت  نیهم یِکرده باشه ... حالش بد شد برا یغلط نیهمچ اریشهر شهینگاه کنم ... باورم نم

 درآورده ...  اریراومده و سر از اتاقِ شه یکِ وایش دونمیکنه ... نم

 

 داد زدم: یعصب
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 ... ارمیاسمتو نم گهید یبودم مهراب ... به واهلل اگه بفهمم بهش گفت نجایمن ا یگیبهش نم -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 حاال آروم باش ... گمیباشه نم --

 

 :دمیبغض نال با

 

 بزار ... باشه مهراب؟ انیشد منم در جر یاما هر خبر رمیمن م -

 

خارج شدم ... حال و  الیاز و یادیرو روشن کردم و با سرعتِ ز نیماش عیشد ... سر ادهیتکون داد و بالفاصله پ یسر

 یِباال و سرعتِ  میو روان یابِ روحدوستام با اون وضعِ خر یِالیبه و دنمینبود ... زنده رس فیروزِ اون شبم قابلِ توص

و تا خودِ صبح زار  وارید یِاتاق و در رو قفل کردم ... نشستم گوشه  داخلِسر و صدا رفتم  یمعجزه بود ... ب هی نیماش

دوستام در  یشده بودم ... هر چ رهینامعلوم خ یِنقطه  هیزدم ... سر ظهر شده بود و هنوز همون جا نشسته بودم و به 

و انگار که از زورِ غم و وحشت ، کر و الل شده بودم  کردمینم یکه درِ اتاق رو باز کنم توجه کردندیو التماس م زنندیم

 جواب دادم ... عیاسمِ مهراب سر دنِیبه خودم اومدم و با د می... با زنگ خوردنِ گوش

 

 شد؟یچ الو مهراب؟ ... -

 

 گفت: یلحنِ محزون و با دیچیپ یگوش یِلرزون و گرفته اش تو یِصدا
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 ؟یلیل یسالم ... خوب --

 

 گفتم: کالفه

 

 رو تمام و کمال بهم بگو مهراب ...  قتیحق کنمیراستش رو بهم بگو ... خواهش م اریمهراب؟ ... جونِ شهر شدیچ -

 

من بود ...  یِطرفدار و حام شهیچون مهراب من رو مثلِ خواهرش دوست داشت و هم گهیرو م قتیحق دونستمیم

 یِا صداب ی... بعد از سکوتِ طوالن ستمین زینباشه کمتر از اون براش مهم و عز اریاز شهر شتریب دونستمیم نیهم یِبرا

 گفت: یلرزون

 

بگم؟ ... آه ، لعنت به من ...  دیبا ی... اصالً چ ؟یلی... آخه چطور بگم ل وایو ش اریو ... شهر اری... شهر یلیل --

 لعنــــت به مـــن ... 

 

 :دمیهق هق نال با

 

 راستش رو بگو ... -

 

 :دیو عربده کش هیگر رِیزد ز هوی
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ها  سیپل شبیبگم که د نیکه داداشم باال آورده بگم؟ ... از ا یبگم برات؟ ... از گند ی... چ ؟یبگم لعنت یچ --

 یبردند؟ ... از حالِ خرابِ داداشم بگم؟ ... از شرمندگ یرو با خودشون به کالنتر اویو ش اریو شهر الیتو و ختندیر

از  اریباکره بودنش رو به دستِ شهر شبی... د ستیدختر ن گهید قتی... رف یلیخودم بگم؟ ... بزور عقدشون کردند ل

 کردند ... یچه غلط دنیانقدر خوردن و مست کردند که نفهم وونیح یِ... کثافت ها دهیدست م

 

 گناهکار _مجنون#

 شش_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

به  ی... لبخندِ تلخ گفتینم یزیشده بود و چ رهیبهم خ یشدم ... با بهت و ناباور رهیرو پس زدم و به آرشان خ اشکام

 روش زدم و ادامه دادم:

 

خورده بودم  یبزرگ و بد یِدم ... انقدر ضربه تو شوک بو یتا چند روز دمیرو از زبونِ مهراب شن قتیکه حق یوقت -

 رو میینها مِیبکشه ... بعد از چند روز فکر کردن تصم مارستانیبود کارم به ت داغون بود و کم مونده میکه حالِ روح

م و به عنوان همسرِ دو رمیبگ دهیرو ناد انتشیتونستم خ یداشتم نم اریکه به شهر یادیگرفتم ... من عالرقمِ عشقِ ز

 یِرو جلو مینامزد یِتمومِ ... حلقه  ینامزد نیپارک قرار گذاشتم و بهش گفتم ا یِکنم ... باهاش تو یکنارش زندگ

ن م کردیم کرف اریو شهر دونستمیکه م ییها تیاز واقع یچیاما ه رمیگیپاش پرت کردم و قسم خوردم ازش انتقام م

برادرم بود و قرار  یِ، زنِ عقد اری، خواهرِ شهر داینگفتم چون ش یزی.. به خانوادمم چ. وردمیخبرم به زبون ن یازش ب

... من بخاطرِ برادرم سکوت کردم ... چون  شونیو برن سرِ خونه و زندگ رندیبگ یجشنِ عروس گهیبود تا چند وقت د

چون  اختالف بشه ... سکوت کردم کرده بود دچارِ  اریکه شهر یمن و کار بخاطرِ،  دایبا ش شیاولِ زندگ خواستمینم

قدر ان شدیم یکه عصب یپرست بود و وقت... چون اردالن ناموس  ارهیزنش ب ای اریسرِ شهر ییاردالن بال دمیترس یم

هم بکشه ...  آدم تیممکن بود از زور خشم و عصبان یو حت دادیکنترلش رو از دست م عیکه سر شدیمنطق م یب
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طرِ و خودشون رو بخا ارندیب اریسرِ شهر ییبشن و بال یرتیموضوع برادرهام غ نیبا بازگو کردنِ ا دمیترس نیهم یبرا

اردالن سکوت کردم ، بخاطرِ حفظِ جونِ برادرهام به  ییِزناشو یِعمر بدبخت کنند ... من بخاطرِ حفظ زندگ هیمن 

از  خوامیمن م دیشن یبود که وقت یفرد نیشد؟ ... همون اردالن اول مینصب یسکوتم ادامه دادم اما آخر سر چ

 یم مپشت شهیو مثلِ هم کنهیتنها اون باورم م کردمیکه فکر م یارسالن یکرد ... حت یجدا بشم پشتم رو خال اریشهر

بازم دهن باز  شونعکس العمل ها دنی، سکوت کرد و با سکوتش من رو به حال و روزِ خودم رها کرد ... با د ستهیا

 به دور بودم ... من سکوت کردم و ییو منفعت گرا ییوفا ینکردم چون من مثلِ اونا نامرد بودن رو بلد نبودم ... از ب

که از وجودم بودند بگذرم ... تمامِ  ییچون دوست نداشتم بخاطرِ خودم از کسا دمیرو به جون خر یعذاب و بدبخت

سخت و طاقت  یِروزا یِبود که تو یسکوتِ احمقانه بخاطرِ اشخاص هیتنها گناهِ من بود ...  نیگناه و اشتباهِ من هم

گناه گذاشت و من گناهکارِ  شهیکار رو م نیرهام کردند ... حاال اگه اسمِ ا یفرسا خودشون رو نشون دادند و به راحت

 یِ... اما هرگز گناه ها دمیرو م هاتمتبامونم و تاوانِ اش ی... چون من اگه گناهکار باشم پاش م ستین یام ، حرف یاصل

 من باشم ... داستان نیا یِاگه گناهکارِ اصل یحت بخشم یرو نم هیبق

 

 دیلرزیشده بود ... لباش م دیسف تیشدم ... رنگ به رو نداشت و مثلِ م رهیخ اریرو از آرشان گرفتم و به شهر نگاهم

ه ب ی... پوزخند ستادمیبه سمتش رفتم و مقابلش ا یمحکم یِبود ... با قدم ها دایلرزشِ دستاش هم کامالً هو یو حت

 روش زدم و گفتم:

 

ن م نکهیا دنِیفهم دمیاز حد سخت بود؟ ... شا شیب تیواقع دنِیشن ایتلخ بود  یادی... چون حرفام ز ؟یچرا ساکت -

 ...  م؟گیوحشتناک تر بود ، درست م زیها باخبرم از همه چ تیواقع یِاز همه 

 

 و کالفه داد زدم: یهمچنان سکوت کرده بود ... عصب اما کردیاز اشک بود نگام م زیکه لبر ییچشما با

 

 مالقاتِ ماست جنابِ پارسا ... نیو آخر نیزودتر بزن چون امشب اول یدار یهر حرف -
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ضِ و با بغ نییتا بتونه خودش رو کنترل کنه ... کالفه سرش انداخت پا دیلبش رو گز عیشد و سر ریسراز اشکاش

 گفت: ینیسنگ

 

 هی دیبا دهیکش نجای... اما حاال که کار به ا یبا خبر باش زیکه از همه چ کردمیدرصدم فکرش رو نم کی یحت --

مست کردم اما  یادیدرآوردم و ز یجنبه باز ی... آره خودم ب یلی... من اون شب مقصر نبودم ل یرو بدون ییزایچ

 وانیبود چون با خوردنِ اون ل ختهیتوش ر یزیشراب داد که مطمئنم چ وانیل هیتنها شدم بهم  وایتو اتاق با ش یوقت

 با من یِخودت نقشه  قِی... رف یلیباشم ل وایبا ش خواستمیو منگ شدم و بدجور مست کردم ... من نم جیگ یلیخ

اونا من بهش تجاوز  یِ دهی... من بزورِ دادگاه باهاش عقد کردم و چون از عق دیه هدفش رسبود و ب ختهیبودن رو ر

براش گذاشتند تا من قادر به طالق دادنش نباشم ... من مقصر  ینیسنگ یِ هیحق ندارم طالقش بدم و مهر ردمک

شوند ک یرو به نابود میکرد و زندگ یگولم زد و باهام باز یدختر به سادگ هیاحمق و نادونم که  هی... من  یلیل ستمین

که در مورد  یخودت به من نظر داره ... تو گناهکار قِیرف یکه متوجه نشد ی، تو گناهکار ستمی... من گناهکار ن

خوشحال  تیو از خوشبخت کردندیخامِ خودت اونا ذوقت رو م الِیو به خ یزدیحرف م قاتیرابطت با من با رف

و من  یدرست بشناس یرو نتونست انتیکه اطراف ییتو ی، گناهکارِ واقع ستمیباشه من ن گناهکار ی... اگه کس شدندیم

 ... یکرد تیعوض قِیگرفتارِ رف عمر هیرو 

 

 گناهکار _یلیل#

 هفتم_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 و داد زدم: دمیخند یعصب
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 ادیکه قرارِ بازم سرِ خودم و خانوادم ب ییکه افتاده و هر بال یمنِ و هر اتفاق رِیتقص زیباشه من گناهکارم ... همه چ -

ه چ یداره؟ ... انگار هنوز متوجه نشد یمن و خانوادم به تو چه ارتباط یِبه تو چه؟ ... زندگ نایمنم اما ا شیباعث و بان

توام ... چه تو خوشت  قِیرفمراسمم ، من همسرِ  نینگاه به من کن ، من عروسِ ا هی...  اریرخ داده جنابِ شهر ییاتفاقا

و و ت نیکه ب یکردم ... در ضمن اتفاق رونیب میتو رو از زندگ شهیهم یازدواج کردم و برا قتیمن با رف ادیچه ن ادیب

ه ک یچون تو انقدر مست کرد ستمینمقصر و گناهکار  انیجر نیا یِتو یو من ذره ا ستیافتاد به من مربوط ن وایش

تا چه حد  دهینشون م نیو ا یدر مقابلِ شهوت و نفست خوددار بمون یو نتونست یدرنده شد وونِیح هیبه  لیتبد

بلکه  ستمیمقصرش من ن یریبپذ تیزندگ کِیرو به عنوانِ شر وایش ی... اگه مجبور شد یدار یفیضع یِاراده 

 یِو برا یگرفتیت مبه دس حیمن تسب یخانواده  یکه جلو ییاون روزا یِابه ج دیچون با یمقصرش تنها خودت

بخاطرِ  یتا مجبور نش یکردی، شراب خوردن رو ترک م یدادینشون م مانیپسر مومن و با ا هیخودت رو  ییخودنما

 ...  یدختر رو بزور عقد کن هیو  یبد ینیتاوانِ سنگ ادیز یِمست

 

قرار گرفت و منو با دست به پشتِ سرِ خودش فرستاد  نمونیآرشان ب هویبه سمتم اومد اما  یبلند یِبا قدم ها یعصب

 گفت: یو گرفته ا یعصب یِو با صدا اریشهر یِ  نهی... محکم زد تخته س

 

بزن به  نجایزودتر از ا ینکردم هر چ ی... تا قات دمیدر موردت شن یقشنگ یِامشب حرف ها یکاف یِبه اندازه  --

 از دستت شکارم ...  یچون بدجور اریچاک شهر

 

 داد زد: یعصب اریشهر

 

چشمت رو گرفته که  شیخوشگل ای یاالنش خامش شد یِکننده  نیسوزناک و غمگ یِداداش؟ ... با حرف ها هیچ --

 یلی... ل ستیناموس دزد ن شناسمیکه من م ی... کدومش برادرِ بزرگ تر ... آرشان ؟یکنیم تیهمه جوره ازش حما
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پارسا  ارِ یشهر یعنی شیبه صاحبِ اصل دیبا یلیل فتهیکه ب یاومده چون هر اتفاق شیپ یچ ستیناموسِ منِ ، مهم ن

 برگرده ... 

 

 ی... عصب زدیم ینفساش تند شده بود و صورتش به کبود تیشدم ... از عصبان رهیترس و وحشت به آرشان خ با

صورتِ  یِمشت شده اش رو توو دستِ  دیکش ییرعد آسا یِعربده  هویو  دیکش یقیدستاش رو مشت کرد و نفسِ عم

بخاطرِ ضربه  اریدهنم رو گرفتم ... شهر یجلو مگلوم خفه کردم و با دستا یِرو تو غمیج یِفرود آورد ... صدا اریشهر

شکمش نشست و با  یِرو عیشد ... آرشان سر نیو محکمِ آرشان تعادلش رو از دست داد و نقشِ بر زم یِناگهان یِ

 :دیکش ادیبودم فر دهیوقت ازش ند چیسابقه که ه یب یتیاش رو گرفت ... با عصبان قهیدستاش 

 

رو چه به  یعوض یِ... آخه تو ؟یزنیناموسِ مردم رو م دنِیناموس دزد کثافت؟ ... به من تهمتِ دزد یگیبه من م --

 گهید یو از طرف یکنیهوتت مهوس و ش یِتخت ناموس مردم رو قربان یِآشغال رو یِحرف زدن در موردِ ناموس ... تو

ش دادنش تا خوشبخت تیکفا یو ب اقتیل یب یِآرزو به تو و دیکه خانوادش به هزار ام یدختر یِبه زندگ یکشیگند م

 ... یکن یو با احساساتِ دخترونش باز شیزندگ یِو تباه یعاملِ بدبخت یبش نکهینه ا یکن

 

 تر از قبل داد زد: یو عصب اریصورتِ شهر یِدستش رو مشت کرد و دوباره خوابوند تو یعصب

 

اتفاق  نیبود ... ا یحرفِ خنده دار یلیپارسا؟ ... زرشک ... خ ارِیشهر یعنی شیبرگرده به صاحابِ اصل دیبا یلیل --

و  به بعد تمام نیو از ا انیدونگ زده شد به نامِ آرشانِ ک شیامشب سندش ش یلی، ل اریشهر ینیرو مگر تو خواب بب

ز ج یزیچ چیو ه چکسیو ه رهیرو از من بگ یلیل تونهیتر از توام نم هبدون تو که سهله ، گند نمیمالِ منِ ... ا کمال

 انجیخان ... من تو رو به ا اریشهر ینخون یجدا کنه ... پس بهتره انقدر کُر دشیجد یِاون رو از خانواده  تونهیمرگ نم

مردِ بالغ و قدرت مند و پخته به اسمِ  هیتجربه  یو ب فی نوجوان و ضعپسر هیرسوندم ، من بهت پر و بال دادم و از 

 بوجود اومدنش شدم ... یِبشم که خودم باعث و بان یپر و بال دنِینکن مجبور به چ یکاریپاشا ساختم ، پس 
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و خطاب به  ستادیااز روش بلند شد و به سمتم اومد ... کنارم  عیرهاش کرد ... سر هویگلوش رو فشار داد و  یعصب

 گفت: اریشهر

 

بشم  تو و کارات حساس یِو من کمتر رو فتهیکمتر چشمش بهت ب یلیل نکهیا ی... برا نمتینب یلیدور و برِ ل گهید --

به  یتونیبه کارمون نداشت و تو م یاز قطعِ ارتباط ربط قطع بشه ... البته منظورم شهیهم یبهتره ارتباطمون برا

پدرم باز بشه ... بهتره از  یِخونه  ایپات به خونه ام  خوامینم رگزاما ه یادامه بد یقیگروهِ موس یِبا من تو تیهمکار

 ماست ... یِبه نفعِ هر سه تا نکاریچون ا یدور بمون یلیل

 

 گناهکار _یلیل#

 هشتم_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 و ادامه داد: دیموهاش کش یِتو یدست کالفه

 

ر اتفاقِ تلخ رخ نده ، دو نیا نکهیا یراه برا نیبشه و بهتر لیتبد یسالمون به دشمن نیرفاقتِ چند وادخیدلم نم --

ه ک ییخطاها رمیگیم دهی... ناد دمیدر موردت شن یلیکه امشب از ل ییحرف ها رمیگیم دهی... ناد یِلیموندنِ تو از ل

مربوط  یلیتو و ل یِ... چون اون اتفاق ها به گذشته  یسرش آورد هکه ب یادیز یِو بالها یمرتکب شد یلیدر موردِ ل

...  ستیتنها ن یلیل گهیبه من مربوطه ... از امشب د یلیل زِیبه بعد همه چ نینداره ... اما از ا یو به من ارتباط شهیم

... برام  رهیرو ازش بگ شبخواد آرامش ایرو عذاب بده  یلیکه ل دمیاجازه نم یاحد چیاون من رو داره و من هرگز به ه

به اشک  یلیل یچشم ها که باعث بشه یچون من هر فرد رهیمقابلم و سر راهم قرار بگ خوادیم یچه کس ستیمهم ن
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 یقیکه مقابلم قرار گرفته رف یاگه شخص یحت کنمینابود م دیشک و ترد یب رهیرو از من بگ یلیبخواد ل ایو  نهیبش

 ... هتر کیباشه که از برادر بهم نزد

 

 یچشم ریآرشان حلقه کردم و ز یِ دستم رو دورِ بازو عیزدم و نگاهم رو ازش گرفتم ... سر اریبه شهر یندپوزخ

باز شده بود  راهنشیپ یِکه خون دماغ شده بود و دکمه ها یاریتوهم رفته به شهر ییو با اخما ینگاش کردم ... عصب

ه اون ب یبلند یدستش قفل کرد و با قدم ها یِم رو توبهش انداخت و عقب گرد کرد ... دست ی... نگاه تند کردینگاه م

 ... ستادیسرجاش ا اریشهر یِصدا دنِیبا شن هویقدم برداشت اما  اطیسمتِ ح

 

تونم برسم و ب ییجا هیکار کردم و جون کندم تا به  یلی... من پنج سال به عشقِ ل کشمیدست نم یلیمن از ل یول --

به  یکه حاال دو دست دمینکش یهمه سخت نیدختر ا هیرو برآورده کنم ... من بخاطرِ  یلیل یِخواسته ها و آرزوها

اون وقت مجبور  یمن برنگردون رو به یلی، اگه ل دمیم شدارداداش اما بهت ه کنمینم دتیکنم ... تهد مشیتقد قمیرف

 یِرو تو نکاریممکنِ ا ی، نامزدِ سابقِ من بوده ... حت انیآرشانِ ک دِیو آشناها پر کنم که همسرِ جد قیرف نِیب شمیم

بهتره  ینش ارسانه ه یِهمکارات و مردم حفظ بشه و سوژه  یِآبروت جلو نکهیا یِهم انجام بدم پس برا یمجاز یفضا

 ...  یجدا بش یلیاز ل ایبه من برگرده  یلیل یکمکم کن

 

راهش رو سد  یِجلو عیحمله ور بشه سر اریسمتِ شهر خواست به نکهیدستم رو رها کرد و هم یآرشان عصب هوی

 اش و زمزمه کردم: نهیس ی... دستام رو گذاشتم رو ستادمیکردم و مقابلش ا

 

 نکن ...  یکنه آرشان ، پس به خودش و حرفاش توجه یتو رو عصب خوادیآروم باش ... اون فقط م -

 

 و گردنش یشونیپ یِبرجسته و باد کرده  یِه و رگ هاسرخ شد یِنگفت ... اما از چهره  یزیو چ دیکش یقیعم نفس

برگشتم و بهش  اری شهربه سمت یشده ... عصب یعصب اریشهر یِداد که تا چه حد از حرف ها صیتشخ شدیم

 :دمیتوپ
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 شاخ قتیمن و رف یِواسه  ی، دار نیزم یِتو یبر یآب بش یاز خجالت و شرمندگ نکهیا ی... جا یدهنتو ببند عوض -

...  ؟یفتیکه پس ن یگرفت شیو دست پ ییبه پرو ی... خودت رو زد ؟یهست یک گهی... بابا تو د ؟یکشیو شونه م

که نسبت بهت  یو باور و اعتماد یاز چشمِ من افتاد گهید... بزار خَالصت کنم جنابِ پارسا ... تو  میپوووف ... بگذر

...  هگردیشده و هرگز برنم ختهیکه ر یِ مثل آب رهیکه از دست م یتماد، اع اری... آقا شهر یداشتم رو به کل نابود کرد

 یبش کیبه من نزد یکن ی، هر چه قدرم سع یوقته که مُرد یلیمن خ یِپس کمتر خودت رو خسته کن چون تو برا

رو به ... در ضمن ب یکنیو بزرگ تر م تیقلبم نسبت بهت به وجود اومده رو تقو یِکه تو یانتقام و نفرت یِ شهیتنها ر

کت از حر نیکه ا یاما شک نکن روز میتو ندار نکارِیبا ا یآرشان بوده ، من و آرشان مخالفت یِنامزدِ قبل یلیهمه بگو ل

... و من  کنمی، پخش م یخانوم رو در همون شبِ پارت وایتو و ش یِ قهمعاش لمِیبعدش ف هیثان کیتو سر بزنه من 

 همونینم یخودت و خانومت باق یبرا ییرخ بده چون اون وقت آبرو یاتفاق نیهمچ هی دخوایمطمئنم تو هرگز دلت نم

 ... گم؟یجنابِ پارسا ، درست م

 

 ... سرم رو به سمت آرشان چرخوندم و آروم زمزمه کردم: ومدینفسش باال نم تیجا سرخ شد و از عصبان در

 

 ...  کشمی، بدتر عذاب م فتهیمَرد ب نینگاهم به ا شتریب ی... هر چ میبر گهید -

 

خانوم نفس زنان به سمتمون اومد و با  میمر هوی...  میبرگشت اطیبه اون سمتِ ح اریتوجه به شهر یتکون داد و ب یسر

 آشفته گفت: یچهره ا

 

 وسطِ دیزده ... کجا رفت بتونیغ هویشما دوتا؟ ... مردم از استرس پسر ، گفتم حتما دعواتون شده که  دییکجا --

 ...گردندیگُردان آدم دارند دنبالِ شما م هیاسمتون؟ ... مر
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 کالفه گفت: آرشان

 

 ... ادیهوا بخوره و حالش جا ب کمیتا  اطیح یِآوردمش تو نیهم یخوب نبود برا ادیحالش ز یلیل --

 

 نگام کرد و لب زد: رونیخانوم ح میمر

 

 یِمادر ... چقدر تو یبه صورت ندار فشارت افتاده ... آخه رنگم دیچت شده؟ ... شا هویخدا مرگم بده دختر ،  --

 ، درسته؟... یشام هم نخورد شتی. حتما بخاطرِ آرایبخور اما گوش نداد یزیچ هیبهت گفتم  شگاهیآرا

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 مادر جون ، االن خوبم ... الیخیب -

 

 گناهکار _مجنون#

 نهم_و_پنجاه_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل
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د و مامانم بو شِینشستم ... تمامِ فکر و حواسم پ یصندل یِبرگشتم و رو الیخانوم به و میبه همراهِ آرشان و مر کالفه

سحر هر طور شده به مالقاتش  یِمراسمِ مسخره و امشب تموم بشه تا فردا کله  نیزودتر ا کردمیدلم دعا م یِفقط تو

اهِ کردم به همر یبا اقوامِ آرشان حال و احوال پرس نکهیکنم ... بعد از ا رومتابم رو آ یقرار و ب ی بقلب دنشیبرم و با د

 نیب ستیقرار ن گهید یِچه امشب چه شب ها دونستمیکه م ییاستراحت به طبقه باال رفتم ... از اون جا یِآرشان برا

نداشتم ... چون  یترس و هراس چیه دنیاتاق و کنارش خواب هی یِ رخ بده از تنها شدن باهاش تو یمن و آرشان اتفاق

 یو من فقط حکمِ ناموس و مادرِ دومِ دخترش رو دارم ... ب ندازهیبهم نم ینگاه میصد سال هم بگذره ن دونستمیم

تخت نشستم ... آرشان هم پشتِ سرم واردِ اتاق شد و در رو بست ... خداروشکر  یِحوصله واردِ اتاق شدم و رو

که من و آرشان  یاعصابِ خراب و داغون نی... با ا خوابوندیخودش م شِیپ و داشتیگه مرو آروشا ن نیلیامشب آ

 ریموند ... سرم رو بلند کردم و ز یامشب رو ازمون دور م هی نیلیبهتر بود آ میو هر لحظه ممکنِ بهم بپر میدار

و تندش رو بهم دوخت و  یتخت ... نگاهِ وحش یِکتش رو درآورد و پرتش کرد رو یشدم ... عصب رهیبهش خ یچشم

ز انداختم ... بعد ا نیینگاهم رو ازش گرفتم و سرم رو پا یشد ... به سخت راهنشیپ یِکالفه مشغولِ باز کردنِ دکمه ها

 سرخ و نافذش قفل شد ... یِ چشما یِسرم رو بلند کردم و نگاهم تو شیعصب یِصدا دنِیچند لحظه با شن

 

 ... میدیباز نکن ... بزار فکر کنند خواب چکسیه یِر رو روحموم ... توهم لطف کن د رمیمن م --

 

 لب زدم: یفیضع یِصدا با

 

 باشه ... -

 

 بلند عیکه واردِ حموم شد و از رفتنش خاطر جمع شدم ، سر یبهم انداخت و به سمتِ حموم رفت ... وقت یکوتاه نگاه

اعصابم داغون بود و  یگش عوض کردم ... بدجورهمرن شرتِیو ت یخونگ یِشلوارِ مشک هیرو با  میشدم و لباسِ مجلس

 و با ادیمقدمه از حموم ب یآرشان ب هوی دمیترسیو م داشتمدلهره  یبه سرم زده بود ... اما کم دنیکش گاریهوسِ س

 یگاریس یِو آدما گاریبودم که آرشان تا چه حد از س دهیکنه چون از آروشا شن یکی، زنده و مردمو  گاریس دنِید

رو به  ارگیس یِلرزون بسته  ییکلنجار رفتن با خودم ، شجاعت به ترسم غلبه کرد ... با دستا یمتنفره ... بعد از کل
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 یصندل یِاتاق قرار داشت رفتم ... رو یِکه تو یبه داخلِ تراسِ بزرگ عیدرآوردم و سر فمیک یِهمراهِ فندک از تو

لبام قرار دادم و با فندک روشنش  نِیرو ب گاریبسته درآوردم ... س یِاز تو گاریدونه س هیلرزون  یینشستم و با دستا

 و سوختیمعدم م زدمیم گاریکه به س یشدن شدم ... با هر پک گاریس غولِگذاشتم و مش زیم یِکردم ... فندک رو رو

در موردِ مادرم و حالِ خرابش اشک تو چشمام جمع  اریشهر یِحرف ها یادآوری... با  شدیم شتریب شیشگیدردِ هم

ر رو ... پک آخ رمیگرو ازش ب مارستانیبه زهرا زنگ بزنم و آدرسِ ب میشد ... کالفه بلند شدم تا به اتاق برم و با گوش

 بست ... خیتنم  یمردونه ا یِصدا دنِیتراس پرتش کنم با شن نییخواستم به پا نکهیزدم و هم یتو گارِیبه س

 

 ... ؟یکردیم یچه غلط یتو داشت --

 

خودِ آرشان بود که سرِ بزنگاه مچم رو گرفته بود  یِخشن و عصب یِزده چشمام رو بستم ... خودش بود ... صدا وحشت

پرت کردم و با ترس و دلهره آروم  نییبه پا عیرو سر گاریپلکام رو باز کردم ... س یِو آروم ال دمیکش یقی... نفسِ عم

... صورتش از  دنیبه رعشه افتاد و دستام شروع کرد به لرز دنمآرشان ب یِچهره  دنِیبا د هویاما برگشتم ... 

...  ستادیبه سمتم اومد و رو به روم ا یمحکم یِ... با قدم ها دیلرزیو دستاش به وضوح م زدیم یبه کبود تیعصبان

 ...جلوه بدم  یعیرو طب زیکردم خودم رو به اون راه بزنم و همه چ یسع

 

 شده؟ یزی... چ ؟یچقدر زود دوش گرفت -

 

و با  دمیکش غینوازش کردنِ صورتم بلند کرد ... وحشت زده ج یِدستش رو برا هیصدمِ ثان یِو تو دیکش یعربده ا هوی

نفس نفس زدنش  یِنکرد و فقط صدا یدست صورتم رو پوشوندم و از ترس چشمام رو بستم ... برخالفِ تصورم کار

 کیریت یکردم و صدا یزیر یِکه از درد ناله  یجور مچسبوند واریجفت دستام رو گرفت و محکم به د هوی...  ومدیم

 د:ز ادیصورتم فر یِبودم تو دهیوقت ازش ند چیکه ه زیو جنون آم یعصب ی... با حالت دمیاستخون هام رو شن کِیتر
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خراب  یِاحمق؟ هان؟ ... مثلِ زنا یکردیم یچه غلط ی... داشت گار؟ی... زن من و س گار؟ی... دختر و س گار؟یس --

دستت بهم حس  یتو یگرفتن اون کوفت ایکه مثالً آرومت کنه؟  ؟یکه چ یکنیو دود م یبه دست گرفت گاریس

 نیوقت ا چیه دمیدرد کش یکه مَردم و کل یمن شعوری... کدومــــش؟ ... احمق ب ده؟یو باکالس بودن م یامروز

،  یلیمغزِ خراب و داغونت؟ ... جواب بده ل یِرو انداخته تو دنیکش گاریس یشرفیرو بدست نگرفتم ، کدوم ب یزهرمار

غلطِ  نیوگرنه ا یبد یقانع کننده ا حیکن توض یسع یکردیم یکه داشت ینشدم جواب بده و بخاطرِ غلط وونهیتا د

 ... شهیبرات تموم م روناضافه ات ، گ

 

 گناهکار _یلیل#

 شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 زدم: غیج یعصب

 

 دونمینه ... نم ایمسکن هست  دونمیتا دردامو فراموش کنم ... نم کشمیم گاریتا آروم شم ... س کشمیم گاریس -

 هیپنهون کنم ... من  گاریس یِ دودهاتا بتونم دردها و غم هام رو پشت کشمینه اما من م ایآروم کنه  تونهیم گاریس

شدن توسطِ  دهیمَرد باال سرم باشه و از در هی یِ هیسا نکهیا ام ... انقدر بدبختم که بخاطرِ یواقع یشکست خورده 

قشنگ و نابِ دخترونم و حاضر شدم  یِزدم به تمومِ آرزوها شیدر امان بمونم ، آت کریدر و پ یشهرِ ب نیا یِگرگ ها

 اون یِ هیسا رِیزمونده ازدواج کنم و  ادگاریدختر براش به  هیاولش  که قبالً عشق رو تجربه کرده و از عشقِ یبا مرد

ر و فردِ مشهو هیاتفاقاً بالعکس ... تو  یستیکه تو در حد من ن ستین نیرو شروع کنم ... منظورم ا یدیجد یِزندگ هی

ه ام سال ستیدخترِ ب هیمن ... اما  یبنداز ینگاه میتو بهشون ن ایمن باشند  یِدخترا آرزوشونه جا یِکه همه  یپولدار

شد ... خانوادم بخاطرِ آبروشون منو از خودشون طرد  دهیکش یبه تباه و نابود میزندگ میسهفته مونده به عرو کیکه 
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کرد  تانیناخواسته بهم خ ایسال عاشقانه به پاش موندم خواسته  نیکه چند یکردند ... پسر رونمیکردند و از خونه ب

دروغ گفتن و گول زدنم ، من رو همسرِ  متِیبه ق یکه افتاد بهم نگفت تا بتونه هر طور شده حت یاز اتفاقات یچیو ه

 انتِیخودم خ یِکه با چشما یضربه خوردم اما هنوز سرپا موندم ... از وقت یو هر کس زیدومِ خودش بکنه ... از هر چ

 یِچشمام و دردِ تو یِغمِ تو یِمتوجه  کسچیرفتم تا ه گاریبه سمتِ س دمیوار عاشقش بودم رو د وونهیکه د یپسر

آورد  یخونه رو به لرزه در م یِوارهایخنده هاش د یخندون که صدا شهی، همون دخترِ هم یلیام نشه ... حاال ل نهیس

مغرور  یِلیبرده ... همون ل ادیکردن رو از  یو زندگ گذرونهیمتحرک که فقط روزها و شب هاش رو م یِمرده  هی، شده 

راموش و ف کنهی، نه خاموشش م رهیگیکه نه نفسش رو م یدو انگشت روزگارِ لعنت نِیمونده ب گاریس هیو صبور مثلِ 

 شیکه دلم رو آت یدر مقابلِ کس یحت کنهیآرومم م ششیچون آت کشمیم گاری... س سوزهیداره م هیکرده که هر ثان

 یشده ... ول یلیل یِمرهمِ روحِ خسته و روانِ آشفته  شیوقت پ یلیخ که مثلِ زهرمار تلخِ ، یکوفت گارِیس نیزده ... ا

 تیخجالت و سرافکندگ هیو ما رمیگیبه دست نم گاریو خانواده ات س هیبق یوقت جلو چینگران نباش چون ه تو

 ... شمینم هیبق یِجلو

 

 به خون نشسته داد زد: ییبازوهام رو گرفت و با چشما یعصب

 

 دنیکش گاری... اگه از نظرِ خودم س کنم؟یخودم دارم سرزنشت م یِبخاطرِ آبرو یتو فکر کرد شعوری باحمق --

 نکارتیبخاطرِ ا یو اگه کس یبکش گاریس یکه دوست دار یهر کس یِجلو دادمینداشت بهت اجازه م یرادیا

... اما مخالفم با  کردمیم تیمن ازت حما ازمحق با تو نبود ب نکهیسئوال اون وقت با وجودِ ا ریز بردیرو م تتیشخص

 دنیو کش ارهیم یفقط وابستگ دنیکش گاری... س زنهیم شتمیبدتر آت چیه کنهیچون آروم که نم دنیکش گاریس

 یکنیحس م کنهیمدت ترک کردنش برات سخت بشه و چون بدنت بهش عادت م هیبعد از  شهیمکررش باعث م

 ...  یاریبدست ب دنیکش گاریبا س یذره آرامش که بخوا هیاز  غیراما د یآروم بش شهیباعث م دنشیکش

 

 یبحث یِبود و جا یهم نداشتم که بگم چون تک به تکِ جمالتش منطق یزینگفتم ... چ یزیکردم و چ سکوت

 :دیمشکوک پرس یچونه ام رو با دستش گرفت و با لحن ی... عصب زاشتینم
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 ...؟یدار گاریهنوزم پاکتِ س --

 

 شده بود رو با دستام پس زدم و با بغض گفتم: ریصورتم سراز یِرو اریاخت یکه ب ییاشک ها کالفه

 

 بسته بود ... هینه ... همون  -

 

 گفت: یلحن آروم تر با

 

کردم و قانون  یبازم خودخور واریاز د یکی یاز من بخور یکیحقت بود  نکهی... با ا ؟یکنیم هیگر یحاال چرا دار --

 ... ؟یلیل هیچ یاشک ها برا نیچته؟ ... ا گهیو دست روت بلند نکردم ... پس د ساله ام رو نشکستم نیچند

 

و زمان گرفته؟ ... چطور بهش  نیکه دلم از زم گفتمیبهش م دینگفتم ... چطور با یزیانداختم و چ نییرو به پا سرم

 هیدارم به گر ازیکه ن کردمیم ی... چطور بهش حال دنیمثلِ محبت و ناز کش یمسکنِ قو هیدارم به  ازین فهموندمیم

 خدا؟ ...  مبگ دیمنت ... چطور با یآغوشِ امن و ب هی یِکردن تو

 

جز لباسامون  یمرز چیشده بود که ه کیرو پر کرد ... انقدر بهم نزد نمونیب یِبه جلو اومد و فاصله  یقدم یعصب

 یصورتم جار یِکه رو ییانگشتاش اشک هانمونده بود ... با دستاش صورتم رو قاب کرد و نوازشگرانه با سر نمونیب

 چشمام و کالفه گفت: یِشد تو رهیبودند رو پاک کرد ... خ

 

 نازیکه با آ یتمامِ خاطراتِ قشنگ و ناب شگاهیآرا یِتو دنتی... امشب با د ستیحالم خوب ن ادیمنم امشب ز --

ه چرا ب نکهیاز ا دیه قلبم چنگ کشحسرت ب دمتیو تو آغوش کش دمیباهات رقص یشد ... وقت یداشتم برام تداع
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 شیخال یو کنار اومدن با مرگش و جا گذرهینم گردشاز سال یادی... مدت ز ستیآغوشم ن یِکنارم و تو نازیتو آ یِجا

حداقل تو خوب  خوامیازت م نیهم یتا حال و روزِ آرشان مثلِ سابق بشه برا برهیم یادی... زمان ز ستیبرام آسون ن

 ... یباش

 

 گناهکار _مجنون#

 کی_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 بغض لب زدم: با

 

تو  نکهیا دِیمن هم عذاب نکش ... من از همون اول با ق یِو آشفتگ یقرار ی... از ب ستین یحالِ دلِ من خوب شدن -

 دمیرو به تنم مال زیهمه چ یِگرفتم باهات ازدواج کنم و پ میداشت ، تصم یاسم تو شناستامم رو خواه هیتنها حُکمِ 

فکر کنه ، ازدواج کنم ، پس لطفاً  یا گهیبه دخترِ د تونهینم لشکه جز عشقِ او یگرفتم با شخص می... خودم تصم

 ...نسبت به اخالق و رفتارت با من عذاب وجدان نداشته باش 

 

 و محکم لب زد: ی... جد نختشویو رو به باال ر دیپر پشتش کش یِموها نِیدستش رو شانه وار ب یعصب

 

 ... باشه؟ ؟یدستت گرفت گاریس نمینب گهی... د ؟یلیل --
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 گفتم: کالفه

 

 اما من موتادش شدم ... -

 

 تشر زد: یعصب

 

 نشنوم ...  یزیجز چشم چ --

 

ود و بکه باال آورده بودم زبونم جلوش کوتاه شده  یدادم سکوت کنم ... در واقع با گند حیحرص نگاش کردم و ترج با

 نشوندن نبود ... یجر و بحث کردن و حرفِ خودم رو به کرس یبرا یاوضاع ، زمانِ مناسب نیبا ا

 

از  و فندک رو گاریروش نشسته بودم رفت ... س شیپ قهیکه چند دق یا یبهم انداخت و به سمتِ صندل یکوتاه نگاهِ

 برداشت و با پوزخند گفت: زیم یِرو

 

 گم؟ی... درست م ؟یبسته رو دار دونهی نیراحت باشه که هم المیپس خ --

 

 داد زدم: یعصب
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که عشقم  ینداره ... من هر کار یربط چیمن به تو ه یِها یبدون که گنده کار نمیا یدونه بود ... ول هیآره همون  -

 مهربان تر از مادر نشو و نگرانِ من نباش ... هی... توهم لطفاً دا دمیبکشه انجام م

 

هام حرکت جفت بازو هیبا  کدفعهیتراس پرت کرد ...  نِییرو به پا گاریچشمام فنک و س یبه سمتم اومد و جلو یعصب

 یکه سع ییو با صدا دییهم سا یِچسبوندم ... دندوناش رو رو واریکرد و عقب عقب بردم و به د ریرو با دستاش اس

 :دیبلند تر نشه بهم غر کردیم

 

حمل و قابل ت ریغ شمیم یکنم اون وقت آرشان دایپ گاریلوازمت س یِتو ای نمیبب گاریدستت س گهید کباریاگه  --

... پس زبونت رو غالف کن و بزار با  یکن یو زندگ یبساز یآرشان نیبا همچ یتونیو شک ندارم تو نم ینیب شیپ

رو بهت گفتم پس االن  طمیباهات ابهام و حجت کردم و تمام شرا ... قبالً میرو شروع کن دمونیجد یِآرامش زندگ

... همون طور که من در  یکه با من بست ییها مانیعهد و پ رِیز یبزن ینمونده ... تو حق ندار یمونیپش یِبرا ییجا

 بودمکه به تو داده  ییقول ها یِساله ام رو زدم تا رو نیچند قِیرف دِیکردم و بخاطرِ تو ق تیاز تو حما قمیمقابلِ رف

 نیشروطِ ا یِ... تو یبمون یازدواج گذاشتم متعهد باق نیا یکه برا یکارِ من به تمام شروط یدر ازا دیبمونم ، توهم با

 ... پس یبشون یحرفت رو به کرس یتونینم ینشد پس بدون با زور و لجباز دیق دنیکش گاریس یازدواجِ قرارداد

وقت وحشتناک و  چیمن ه یریرامشم رو ازم نگ... اگه آ زیبچگانه اعصابِ من رو بهم نر یباش و با کارها یدخترِ خوب

 یهات پا بزار یو با سرکش یبا حرفِ من مخالفت کن یکه بخوا ارهیرو ن یاما خدا اون روز شمیقابل تحمل نم ریغ

 ...  کنمیم یرو سرِ خودت خال تمیاعصابم ، چون اون وقت شک نکن تمام خشم و عصبان یِرو

 

 گفتم: کالفه

 

 ... رمینم گاریسمتِ س گهیباشه ... د -

 

 چپ نگام کرد و گفت: چپ
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 باشه ...  یزیچ دینبا نمیاز ا ریغ --

 

 تو چشماش براق شدم و گفتم: یعصب

 

 ... یاز بس که فشارشون داد ی... دستام رو کبود کرد ؟یولم کن شهیم -

 

 ا حرص خطاب به آرشان گفتم:بازوهام رو ماساژ دادم و ب یبهم انداخت و آهسته رهام کرد ... عصب یکوتاه نگاهِ

 

و همون لباس ها تنته؟ ... نکنه به من  ستین سی... چرا موهات خ شد؟ی... پس چ ؟یریدوش بگ یمگه نرفت تو -

 ... یکه سر بزنگاه مچم رو گرفت یوصل کرد یزیچ ینیدورب

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

 اومدم تو تراس یستین دمید ی. اومدم تو اتاق و وقتحموم رفتن شدم .. الِیخیب نیهم یآب فشار نداشت برا ریش --

 یزننده و ننگ آور یلیخ یِصحبت کنم که متاسفانه با صحنه  اریشهر انِیاتفاقاتِ امشب و جر یِتا باهات درباره 

 مواجه شدم ...

 

 لرزون زمزمه کردم: ییناخودآگاه اخمام بهم گره خورد ... با صدا اریاسمِ شهر دنیشن با
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ذره  هیو باهاش حرف بزنم ... دلم براش  نمیهر طور شده مامانم رو بب خوامی... آخه م مارستان؟یب میفردا بر شهیم -

 دلتنگشم ... یلیشده ... خ

 

 لب نجوا کرد: رِیز

 

 ؟یاریب ریگ یخوای... اما آدرس رو از کجا م برمتیآره م --

 

 بغض گفتم: با

 

 ... رمیگیاز زنداداشم م -

 

 کرد و گفت: زیرو ر چشماش

 

 ... ار؟ی.... خواهرِ شهر دا؟یهمون ش --

 

 نه تکون دادم و گفتم: یرو به دو طرف و به معنا سرم

 

 ... رمیگیخودمه ، آدرس رو م قِی... از زنداداش بزرگم که زنِ ارسالن و رف کمهینه ... اون زن داداش کوچ -
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 تکون داد و گفت: یسر

 

و از و خودت ر یرو به خانوادت بگ تیکه واقع ستیوقتش ن گهیامشب به نظرت د یِباشه ... اما با توجه به اتفاق ها --

 ... ؟یاتهامِ گناهکار بودن خالص کن

 

 همراهم بودند پس زدم و گفتم: شهیرو که هم میلعنت یِاشکا

 

 ، خون به پا کنم ... قتیبا گفتنِ حق مخوایو نم کِیاردالن نزد یِبگم ... عروس یزیچ تونمینه ... نم -

 

 گناهکار _مجنون#

 دو_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 گفت: کالفه

 

 انجام بده ... یکه دوست دار یباشه ... هر کار --
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 نگاش کردم و گفتم: مشکوک

 

 چندتا سئوال ازت بپرسم؟ ... شهیم -

 

 رو به عالمتِ مثبت تکون داد ... سرش

 

 گفتم: یعصب

 

 د؟یبا هم همکار اریتو و شهر نکهیاول ا -

 

 مثبت تکون داد ... یِرو به معنا سرش

 

 شده گفتم: یجر

 

 ... دمیند اریوقت تو رو با شهر چیکه من ه دیهست یقیشما چجور همکار و رف -

 

 زد و گفت: یپوزخند
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رو  چکسیه ی... چون واقعاً حوصله  دمیهام بر قیرف یاز همه و حت یا یمدتِ طوالن نازیمن بخاطرِ مرگِ آ --

بود ... چون هر وقت  یرکیباهوش و ز یلیپسرِ خ هیهم  اری... در ضمن شهر یدیتو من رو ند نیهم ینداشتم ... برا

و بهونه  رفتیجواب دادن تفره م رِیاز ز یقیبه هر طر ینامزدت رو بهمون نشون بد یخواینم گفتندیبچه ها بهش م

 یِهاش خواننده ها قیرف شترِیب باًیتو بشن ... چون تقر یعنینامزدش  دنِید الِیخیآورد تا بچه ها ب یم یمختلف یِها

 قیرف نیهمچ یکه بهش داشت یبه تو و احساس یاعتماد یبودند و به نظرِ من بخاطرِ ب کیدرجه  یگرهایمشهور و باز

تو مخت  دنِیهاش با د قیهراس و وحشت داشت که رف نیاز ا ییجورا هی... در واقع  کردیتو پنهون م دِیرو از د ییها

 ... یو به سمتِ اونا بر یرها کن یرو به راحت اریرو بزنند و توهم بخاطرِ شهرت و معروف بودن اونا شهر

 

 کردم و گفتم: یا یکیستریه یِ خنده

 

که هم اسمش باشه متنفرم ... از هر  یهاش ... از هر کس یازش متنفرم ... از خودش و دروغ هاش ... از پنهون کار -

 اون بندازه متنفرم ... ادِیکه من رو به  یزیکَسْ و چ

 

 از تراس عیتوجه به آرشان سر ینداشت ... ب یا دهیتا بتونم بغضم رو قورت بدم اما فا دمیکش یتند نفس م تند

آب سرد گرفتم ... بعد از چند لحظه  رِیآب رو باز کردم و سرم رو ز ریشدم ... ش یبهداشت سیزدم و واردِ سرو رونیب

ون و خند شهیهم یِلیشدم ... ل رهیسابق نداشت خ یِلیبه ل یکه شباهت یبه دختر نهیآ یِسرم رو بلند کردم و از تو

و با صابون صورتم رو  دمیکش ی... آه و افسرده و دل مُرده کجا؟ ونیگر شهیدخترِ هم نیسرحال و سر زنده کجا و ا

صورتم رو پاک کردم ... بعد از چند لحظه که حالم بهتر شد از  شِیبا دستمال مرطوب آرا یتشستم و به سخ

خودم حس کردم  یِرو رو ینگاه یِنیسنگ هویکه زدم و با حوله مشغولِ خشک کردن صورتم شدم  رونیب ییشودست

شده بود ،  رهیبود و بهم خ دهیتخت دراز کش یِشلوارک رو هیکه تنها با  یآرشان دنِی... سرم رو آروم باال آوردم و با د

لرزون به سمتِ  ییو بعد از خاموش کردنِ برقِ اتاق با پاها دمقورت دا ی... آب دهنم رو به سختسرجام خشک شدم 

 نیا هوی دونمی... نم ستادمیتخت ا یِتخت خواب رو روشن گذاشتم و کالفه جلو یِتختِ خواب رفتم ... چراغ کوبِ باال

...  دهیتخت خواب یِبهت نداره و گوشه  یکار چارهیاز کجا اومد؟ ... آروم باش دختر ... اون ب جانیه استرس و ههم

رنگ و اون دو  یو بدنِ برنزه ا کهیت شیاون شکمِ ش دنِیبا د شدی... اما آخه مگه م اریدر ب یجنبه باز یپس کم ب

تخت  یِدلت نلرزه؟ ... کالفه نگاهم رو ازش گرفتم و رو و دست و یاین جانیرنگ و نافذ به ه یمشک یِ لهیجفت ت
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 یِپاهام انداختم و پشت به آرشان رو یِقرمز رنگ رو بلند کردم و رو یِدونفره  یِلرزون پتو یینشستم ... با دستا

 خورد یتخت تکون هویکردم هر جور شده بخوابم ...  ی... با ترس و اضطراب چشمام رو بستم و سع دمیتخت دراز کش

خواب زدم ... بعد  بههم فشار دادم و خودم رو  یِ... چشمام رو رو دیکه سرم انداخته بودم خز ییپتو رِیو آرشان به ز

 هشیمنظمِ آرشان مطمئن شدم به خواب فرو رفته ... شانسِ گندم هم ینفس ها دنِیحرکت موندن با شن یربع ب هیاز 

 و خوشحال از دمیکش یقی... نفسِ عم بردیخوابم نم یجور چیحالت ه نیا از ریو غ دمیخوابی راستم مدست یِرو دیبا

.. مات . دیآرشان چسب یِشونیبه پ میشونیپ هویکه  دمیدستِ راستم چرخ یِرو عیآرشان خوابش برده بود سر نکهیا

زبونم بند اومد ... مسخ نگاهش شده بودم و چشم  جانیشدم و از ترس و ه رهیباز و قرمزش خ یِو مبهوت به چشما

 یِراستش رو از رو دستِبود ...  ختهیچشماش مجذوبم کرده بود و افسارِ نگاهم از دستم گر یِ... جادو گرفتمیازش نم

 که اون یگونه ام ، چشمام رو از شرم دخترونه ا یِکرد ... با نشستنِ دستش به رو کیپاش برداشت و به صورتم نزد

خش صورتم پ یِکه تو ییشده بود ، بستم ... با سرانگشتاش موها داشیاز کجا پ دونمیظه گرفتارم کرده بود و نملح

م صورتم ، تن یِو با پخش شدنِ نفسِ داغ و پر حرارتش به رو دیکش یقیشده بود رو به پشت گوشم برد ... نفس عم

شدم ... نگاهِ  رهیپلکام رو باز کردم و بهش خ یِم المتوقف شد ... آرو جانیداغ شد و لرزشِ بدنم بخاطرِ ترس و ه

 لب زد: یبم و مردونه ا یِبه چشمام انداخت و با صدا یقیعم

 

اونم در مقابلِ تو ...  شمیهرگز وحشتناک نم ی... اگه باهام خوب تا کن یلیل ستمیاز من نترس ... من ترسناک ن --

 راحت بخواب ...  الِیحاال چشمات رو ببند و با خ

 

 اون همه شهامت و جسارت رو از کجا آوردم که گفتم:  هوی دونمینم

 

 ... ؟یبرام بخون شهیدلم گرفته ... م -

 

 گناهکار _مجنون#

 سه_و_شصت_پارت#
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 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

.. با . ارمیحرف دلم رو به زبون ب یحد باهاش رُک باشم و به راحت نیتا ا کردیشد ... فکر نم رهیبهت و تعجب بهم خ با

 گفت: یگرفته و آروم یصدا

 

 کرده بشکنه ... ریگلوت گ یکه تو یتا بغض یکن هیکه گر کنمیقبول م یبه شرط --

 

 زدم و با بغض گفتم: یمحزون لبخندِ

 

 ... پس بخون ... ادیدر م اریاخت یاشکِ من ب یآهنگم بخون نیتو شادتر -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 باشه ... --

 

کنم ...  یکردن خودم رو خال هیاش بردم تا از نگاهش فرار کنم و دور از چشمش با گر نهیس یِاراده سرم رو تو یب

سرم رد کرد و دور شونه ام حلقه کرد ... سرش رو به گوشم  ریو دست چپش رو از ز دیموهام کش یبه رو یدست

 ش شروع کرد به آهنگ خوندن ... یهمسر قرارداد ی، برا نیاول یگرفته برا یکرد و با لحن کینزد
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 شب  مهیهر ن

 گوشه تنهام هی

 فکر تو  با

  ایتو رو رمیم

 

 چقدر  تنهام

 که  چون

 یستین تو

 چقدر تنهام

 

 رابطم اما  تو

 نه عاشق

 باهاش  خوبم

 صادق نه اما

 

  یهست ول اون

 یستیکه تو ن اون
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 چقدر  تنهام

 چقدر تنهام

 

  بندهیم موهاشو

 شهیتو نم هیشب

  خندهیم یجورهر

 شهیتو نم هیشب

 

 تابه  یب آروم

 شهیتو نم هیشب

 جذابه  نکهیا با

 شهیتو نم هیشب

 

 هستو  رمیم هرجا

 قلبم کمرنگه یتو

  یستین رمیم هرجا

 اما واست تنگه دلم

 

  بارهیکه م بارون
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 شهیپشت ش نهیشیم

 تو  یاون وقتا مثه

 ... شهیاون تو نم یول

 

آهنگش بغضم شکسته شد و به هق  یو عاشقانه  نیفوق العاده و خاصش و بهتر از اون متنِ غمگ یصدا دنِیشن با

شک من رو  یو با توجه به متن آهنگش ب میبود نازیآهنگش من و آ نیا یهق افتادم ... مشخص بود که مخاطب ها

 ... دونستینم نازیبه آ هیشب

 

 من کنار تو  یایرو

 داشت قتیحق

 من با تو حس  قلب

 داشت تیامن

 

 تو واسه  شیپ

  یکار هر

 داشت جرات

 یستین

 

 رابطم  تو
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 باور کن  یول

 ستیساده ن ریتقد

 

 قلبم  یوقت

  رهیگ شتیپ

 تو داره  درد

 رهیگیم امویدن

 یستین

 

  بندهیم موهاشو

 شهیتو نم هیشب

  خندهیم یهرجور

 شهیتو نم هیشب

 

 تابه  یب آروم

 شهیتو نم هیشب

 جذابه  نکهیا با

 شهیتو نم هیشب
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 هستو  رمیم هرجا

 قلبم کمرنگه یتو

  یستین رمیم هرجا

 اما واست تنگه دلم

 

  بارهیکه م بارون

 شهیپشت ش نهیشیم

 تو  یاون وقتا مثه

 ... شهیاون تو نم یول

 

و با  دیسرم کش یِرو یگلوم خفه کنم ... آرشان دست یِهق هقم رو تو یِهم فشار دادم تا بتونم صدا یِرو رو لبام

 لب زد: یبم و گرفته ا یِصدا

 

 ... یلیوقت ل چیوقت ازم نخواه برات بخونم ... ه چیه گهید -

 

 خش دار لب زدم: ییو خونسرد و با صدا الیخیجا خوردم اما ب یاز حرفش تعجب کردم و حساب نکهیا با

 

 باشه ... -
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... با سرانگشتام اشک  دیازم جدا شد و پشت بهم دراز کش عیسر قینفسِ عم هیبه خودش فشارم داد و بعد از  آروم

به آرشان انداختم و  ی... نگاهِ کوتاه دمیدستِ راستم دراز کش یِ بود رو پاک کردم و رو یصورتم جار یِکه رو ییها

خره الکلنجار رفتن با خودم ، با یرو بستم و بعد از کل مامبزنه ، کالفه چش یقصد نداره برگرده و حرف دمید یوقت

 فرو رفتم ... یقیهم افتاد و به خواب عم یِرو یپلکام از خستگ

 

تخت نشستم و با تعجب به  یِرو رونیو ح جی... گ دمیوحشت زده از خواب پر دادیداد و ب یِ صدا دنِیزود با شن صبحِ

رفتم و  نییاز تخت پا عی... سر ومدیاتاق م رونِیاز آرشان نبود و صدا از ب یانداختم اما خبر یو اونورم نگاه نوریا

و اخم آلودش رنگ از  یبرزخ یِچهره  دنِیبزنم با آرشان رخ به رخ شدم ... با د رونیخواستم از اتاق ب نکهیهم

که از ترس به  دیدر رو بهم کوب یواردِ اتاق شد و جور یآب دهنم رو قورت دادم ... عصب یو به سخت دیرخسارم پر

 و شدمشدم ... باالخره بعد از چند لحظه از شوک خارج  رهیخ شیعصبان یِچهره و با بهت و تعجب به  دمیچسب وارید

 :دمیلرزون پرس ییبا صدا

 

 ... شده؟یچ -

 

 گفت: یا یو عصب یتخت نشست و با لحنِ جد یِرو کالفه

 

 ... میبر دیحاضر شو ... با عیبرو لباسات رو بپوش و سر --

 

 بهت لب زدم: با

 

 م؟یبر مییخوای، اصالً کجا م میبر دی... چرا با یترسونیم کم منو مک یآرشان؟ ... دار شدهیچ -
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 زد: ادیفر تیصبرش سر اومد و با عصبان کدفعهیکالفش کردم که  یبدجور انگار

 

 ، گمیم ی... پس کم سئوال جوابم کن و هر چ یلیرو ندارم ل یکیجواب پس دادن به تو  یِسرِ قبرِ من ... حوصله  --

 بگو چشم ...

 

 به سمتش گرفتم و داد زدم: دیتهد یِانگشتِ اشاره ام رو به نشونه  یعصب

 

خونه ات و  یِتو یِ... من خدمتکارها یکرد یو اون سرِ من خال نیرو از ا تتیاول و آخرت بود که عصبان یِدفعه  -

 و من بگم چشم ... یکه چپ و راست بهم دستور بد ستمیقلدرت ن یِها گاردیبارد

 

 که حس کردم نفسم از ترس رفت و برگشت ...  دیسرم عربده کش یدستاش رو مشت کرد و جور یعصب

 

 ینیب یم یاحمق ، وقت شعورِی... ب ینبر ادیاز  یکه تا عمر دار ارمیسرت م ییبال هیوگرنه  یلیفقط الل شو ل --

ا ب کنمیوقت ها حس م ی... بعض زیام و حوصله ندارم سر به سرم نزار و باهام دهن به دهن نشو و بدتر بهمم نر یعصب

 ... خونهیم یسرش داره پزشک رِیکه خ یساله ا ستیدخترِ ب هیدختر بچه ازدواج کردم نه  هی

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 :یلیل

 

 د زدم:شده دا یو کفر یعصب

 

 یهات جا ییکه در مقابلِ دستورها و زورگو ی... سخته تحمل کردنِ دختر ؟ی... کم آورد ؟یشد مونی... پش ه؟یچ -

دستت باشند و مثلِ  ریهمه ز یعادت کرد ای...  ؟یبنشون یحرفت رو به کرس زارهیو نم کنهیچشم گفتن باهات لج م

من بردتم و تو ارباب و صاحب  ی... اگه فکر کرد ارند؟یفرود ب میبرده جلوت دوال و راست بشن و برات سر تعظ

و ر کردیکه من بهش داشتم جرعت نم یبا اون همه اباهتش و عشق اری... شهر یبگم سخت در اشتباه دیبا یارمیاخت

 م جنابِ... بزار حرف آخر رو بزن ؟یکنیرفتار م نطوریکه با من ا یبا خودت فکر کرد یحاال تو چ ارهیحرفِ من حرف ب

از  یجز لجباز یزیچ یبا من رفتار کن ینطوریا شهیهم یبدون اگه بخوا نمی... و ا رهی... من حرف زور تو کتم نم انیک

 ... ینیب یمن نم

 

 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم

 

 ... مارستانیب میحاضر شو تا بر عیکردنت تموم شد لطف کن برو سر یاگه سخنران --

 

 :دمیبهت و تعجب نال با

 

 آرشان؟ ... شدهیچ ؟یچ یِبرا مارستانیب -
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 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاهِ

 

 ؟ینیمادرت رو بب یخواستیمگه نم --

 

 و گفتم: دمیآرامش کش یِاز رو یقیعم نفسِ

 

 ... نمشیبب خوامیآره ... م -

 

 تر آماده شو ... عیپس سر --

 

 یِرفتم ... بعد از شستنِ دست و صورتم به سمتِ کمد رفتم و لباس ها یبهداشت سیتکون دادم و به سمتِ سرو یسر

و چادرم رو  فیکنم ک شیآرا یذره ا نکهیلباسام رو داخلِ حموم عوض کردم و بدون ا عیرو برداشتم ... سر رونمیب

کردم و با  یبود ... تک سرفه ا نییبود و سرش پا هتخت نشست یِبرداشتم و به سمتِ آرشان رفتم ... همچنان رو

 گفتم: یآروم یِصدا

 

 من آماده ام ... -

 

 آروم لب زد: ی.. با لحنشد . رهیخسته بهم خ یسرخ و چهره ا ییسرش رو بلند کرد و با چشما آروم

 

 بهت شک نکنند ... هیبمال به صورتت تا مامانم و بق یزیچ هی...  شونِیروح و پر یب یلیچهره ات خ --
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 گفتم: کالفه

 

 کنمیحال و روزم جور م نیا یِبرا یبهونه ا هیگفتند خودم  یزیکردن ندارم ... اگه چ شیآرا یِاصالً حال و حوصله  -

... 

 

 یپوش مشک ریز هیرفت و از داخلِ کشو  شیلوازم آرا زِیتخت بلند شد ... به سمتِ م یِتکون داد و آروم از رو یسر

پرت کرد ... آب  کیسرام یِرو درآورد و رو شرتشیت یحرکت ناگهان هی یِشد و تو رهیبهم خ نهیآ یِدرآورد ... از تو

 ریبرهنش گرفتم ... بعد از چند لحظه سر بلند کردم و ز یِتنه  میقورت دادم و نگاهم رو از ن یدهنم رو به سخت

 یگریج راهنِیپ یِبود و در حالِ بستنِ دکمه ها دهیرنگش رو پوش ی. تک پوشِ مشکشدم .. رهیبهش خ یچشم

 رِیرو برداشت و به ز شیشگیرنگش بود ... بُرس رو برداشت و با حوصله مشغولِ شونه زدنِ موهاش شد ... عطرِ هم

 گفت: یمحکم یِو مچِ دستاش زد ... آروم برگشت و با صدا نگرد

 

عشق و  یِوازدواج از ر نیا کنندیخانوادم فکر م یِو همه  میشینره که از امروز زن و شوهر محسوب م ادتی --

ن ک ینقشت رو باز یباش و به خوب هیبق یِنظر دارت پس مراقبِ رفتارت با من جلو رِیعالقه بوده ... مامانم همه جوره ز

محتاطانه  یلیو خ رشونی... پس هرگز دستِ کم نگ یکن روهستند که فکرش  یزیتر از چ زیت نی... مامانم و آرش

 رفتار کن ...

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 ..راحت . التیباشه حواسم هست ... خ -
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 خوبه ... --

 

 یِو به دستم که تو ستادمیبا گرم شدنِ دستم مات و مبهوت سرجام ا هوی...  میزد رونیاز اتاق ب یا گهیحرفِ د بدون

 نگام کنه لب زد: نکهیبه دستم داد و بدون ا یفیشده بود چشم دوختم ... فشار خف ریدستِ آرشان اس

 

 یِازدواج و رابطه  نیا قتِیاز حق چکسیه خوادی... هرگز دلم نم میکن ینقشمون رو باز یبه خوب دیگفتم که با --

 گم؟یم یکه چ یفهمیحاکمِ با خبر بشه ... م نمونیکه ب یسرد

 

 گفتم: یفیضع یصدا با

 

 ...  یخوایکه تو م شهی... همون جور م یگیم یچ فهممیآره ... م -

 

ه شدم ... شونه ب دهیدنبالش کش اریاخت یرفت و منم ب نییپا یِبه سمتِ طبقه  یمحکم یِتکون داد و با قدم ها یسر

شروع کرد به کل  دنمونیجون با د میمر هوی...  میرفت یم ییرایو به سمتِ سالنِ پذ میداشتیهم قدم برم یِشونه 

لبم جا  یِکه رو یو با خنده ا دمیکش رونیتِ آرشان بو با خنده به سمتمون اومد ... دستم رو آروم از دس دنیکش

... حس  دمیخودش کش یِجون رفتم ... دستم رو گرفت و آروم به آغوشِ مادرانه  میخوش کرده بود به سمتِ مر

 مامانم دوستش داشتم ... یِبرام با مادرِ خودم نداره و به اندازه  یفرق چیزن ه نیا کردمیم

 

 ارِ گوشم گفت:و کن دیسرم کش یِرو یدست

 

 نکرد؟ ... تتیاذ شبیمن د یِآرشانِ اخمو --
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 آروم زمزمه کرد: یو با لحنِ شوخ دیبه صورتم کش ینگفتم ... آروم ازم جدا شد و دست یزیکردم و چ سکوت

 

 .. کرده . طنتیش یلیخ شبیحالِ عروسکم معلومه که آرشان د یو ب دهیرنگ پر یچهره  نیبا ا --

 

و  کردمیانداختم ... کاش حرف آرشان رو گوش م نییجا سرخ شدم و از شرم و خجالتِ دخترونه سرم رو به پا در

 نیا دی. حاال چطور با... شد آش نخورده و دهن سوخته .. فتادیبه اشتباه نم نطوریجون ا میتا مر کردمیم شیآرا یکم

 رو جمعش کنم؟ ... هیقض

 

 گناهکار _مجنون#

 ج پن_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 لب گفت: ریبه روم زد و ز یمهربون لبخندِ

 

... به جونِ آرشان  یخجالت بکش دیبشم ، از من که نبا اتیدختر؟ ... قربونِ شرم و ح یشد دیحاال چرا سرخ و سف --

 ... یو مثلِ دخترِ خودم یبرام ندار یفرق چیه نیقسم که با آروشا و آرش

 



 مجنون گناهکار

 
282 

 

 زدم و گفتم: یمصنوع لبخندِ

 

 ... دیبه من لطف دار یلیجون ... شما خ میمر دونمیم -

 

  خودت بدون دخترم ...، بهم بگو مادر ... من رو مثلِ مادر مینگو مر --

 

 گفتم و سکوت کردم ... آرشان کالفه به سمتمون اومد و رو به مادرش گفت: یلب چشم رِیز

 

 خونه؟ یِبرا یالزم ندار یزیچ...  امیو م رونیب رمیم یلیسر با ل هی --

 

 خانوم با تعجب نگام کرد و خطاب به آرشان گفت: میمر

 

 ... ؟یبر یخوایکجا م --

 

 نگام کرد و آروم گفت: یچشم ریز آرشان

 

 ... مارستانیببرمش ب خوامی، م ستیحالش خوب ن --

 

 به آرشان انداخت و گفت: یجون نگاهِ تند میمر
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 پسر؟ ... ینبود ی... چته آرشان؟ تو که وحش یحدس زدم دستِ گل به آب داد --

 

لب و خطاب به  ریز یزد ... عصب رونیمثلِ لبو سرخ شد و رگِ کنارِ گردنش ب هویشد ... آرشان  یبتیخدا چه مص یوا

 من گفت:

 

 مونم ... خداحافظ ... یمنتظرت م نیماش یِو تو رونیب رمیمن م --

 

با  یگفت ... عصب ییخانوم از ترس وا میکه مر دیدرِ خونه رو بهم کوب یزد و جور رونیاز خونه ب یتند یِقدم ها با

کنارم نشست و  یچا وانیدو ل ختنِیجون هم بعد از ر مینشستم ... مر یصندل یِجون به آشپزخونه رفتم و رو میمر

 لب با حرص گفت: رِیز

 

که از ترس سکته کردم ... تو چطور  دیدر رو بهم کوب یجور وونهید یِ... پسره  ستیآرشان درست بشو ن نیا --

دو کلمه باهاش حرف زد ... من رو باش که فکر کردم با ازدواج کردن با تو  شهی... نم ؟یبرج زهرمار شد نیعاشقِ ا

 درست بشه ...  ستیخل و چلِ من قرار ن یپسره  نیاما انگار ا شهیو خوش اخالق تر م شهینرم م کمی

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 ... نطورن؟یآقا محمد هم ا -
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 زد و گفت: یقیعم لبخند

 

 یِفتوکپ قاًیاخالقِ ... انقدر آروم و صبورِ که حد نداره ... اما آرشان به جالل خان رفته ... دق یِنه بابا ، محمد خدا --

 یآرشان رو نشونه گرفت و جوربزرگ نشد  خواستیمحمد اونجور که خودش م دید یپدربزرگشِ ... جالل خان وقت

و  یبه جالل خانِ ... از مرد ساالر هیآرشان شب یِو رفتارها رکاتح یِمثلِ خودش ... همه  یکیکرد که بشه  تشیترب

 صورتش ... یِرو یِشگیتا اخمِ هم ریهاش بگ یریسخت گ

 

 خنده گفتم: با

 

 ... ادیخوشتون نم ادیهمه ز یِکه معلومه از اخالق و رفتارِ پدر شوهر و پسرتون که فتوکپ نطوریا -

 

 به دستم داد و با حرص گفت: یا لقمه

 

و پدرشوهرِ مرد ساالرم کجا ... محمد  یاقی یِپسره  نیکجا اون وقت ا زمی... محمدِ عز ادیمعلومه که خوشم نم --

که آرشان  ارهیچشم غره رفتن و قهر کردنِ ... اما خدا اون روز رو ن هیدر حدِ  شتیبه بگو و بخندِ ... عصبان شهیهم

 یآرشان عصب یمحمد هم وقت یبشم حت کشیلحظه نزد ونا کنمیکه مادرشم جرعت نم یمن یعنیبشه ...  یعصب

اخم و  ینکنپسر غد و گند اخالقِ ... حاال فکر  نیکه بحثشون نشه ... از بس که ا زنهیم رونیاز خونه ب شهیم

که ازدواج کرده و رفته سرِ خونه و  ینیآرش یوقت ها انقدر به آروشا و حت یتوئه ها؟ ... بعض یِفقط برا تشیعصبان

 دیبا اما یبش تیدرست نباشه بگم و اذ دی... شا کنندیم هیمثلِ ابرِ بهار گر ادیز یِکه از ناراحت دهیم ریگ شیزندگ

... اگه لباسِ  نازیآ دنِی. هر روز دعوا و جنگشون بود سرِ لباس پوشرفتار رو داشت .. نیهم هم نازیآرشان با آ یبدون

از  پاش رو دادیاجازه نم کردیو تا لباسش رو عوض نم شهیکرد تو شیجذب بود آرشان خونش رو م کمی ایکوتاه  نازیآ

 ایده ب ریبهت گ تونهیموضوع نم نیاکه آرشان سرِ  ینیو سنگ بیبزاره ... حاال خداروشکر تو انقدر نج رونیخونه ب
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خِ ش رو به ریتا مردساالر کنهیم دایپ یراه هی یطیتحتِ هر شرا شناسمیکه من م یآرشان نیخب ا یکنه ... ول تتیاذ

 نداره ... ینکن چون تعادلِ روان شی.. در کل عروس باهاش کل ننداز و عصب. رهیازش بگ یطرف بکشه و زهرچشم

 

 خنده و گفتم: ریزدم ز یپق

 

با همه  رهیآقا ش نی... من فکر کردم فقط با من سرِ جنگ داره اما انگار ا دیازش دار یمادر جون چه دل پر یوا -

 بداخالق و پرخاش گرِ ... 

 

 و گفت: دیکش یآه

 

 یمد ... قدرتبار او یمرد قدرتمند و مغرور و خودرأ هینظرِ جالل خان  رِیز شیآره دخترم ... آرشان از همون بچگ --

 شد اوضاع بدتر شد و بشینص یکه از خوانندگ یتیکه داشت باعث شد همه بهش احترام بگذارند و با شهرت و معروف

آرشان باعثِ  یِازین یب نینداشت و ا ازیکس ن چیو ه زیچ چیشد که به ه یتموم زیمردِ همه چ هیبه  لیآرشان تبد

مردِ  نیتر یو قو نیتر ازین یو خودش رو ب کردیمن و محمد شد ... چون آرشان از باال به همه نگاه م یِترس و نگران

 شهینم تبا پول و قدر دیو از دست دادنش به کل داغون شد و فهم نازیبا مرگِ آ هویاما  دونستیم نیزم یِکره  یِرو

 بدست آورد ... ایرو حفظ کرد  زهایچ یلیخ

 

 گناهکار _مجنون#

 شش_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 :یلیل

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 خودم درست کنم ... یِو ترفندها وهیهر طور شده اخالق و رفتارِ آرشان رو با ش دمی... قول م دیحرص نخور -

 

 رو بدستم داد و گفت: یچا وانیخنده ل با

 

چند  ... هر یمخصوص به خودت آرشان رو رام کن یِزنانه  استِیبا س یکه بتون شاالیبه توئه ... ا دمونیام یِهمه  --

 یِمرد وجود داره رو تو هیدرآوردنِ  یاز پا یکه برا ییمالک ها نیباشه چون تو مهم تر یتو کارِ سخت یِبرا دینبا

 طلسم رو بشکنه و آرشانِ ترسناک و مغرور تونهیتو م یِو خداداد بایز یِو چهره  تی... نجابت و پاکدامن یخودت دار

و  ناز و عشوه ایدن هیو  یلیگفتن ل میاز قد گهیکنه ... د شیمهربون و فروتنِ بچگ یِبه همون پسر بچه  لیرو تبد

هر  یمعصومش زانو بزنه ... اگه تو بخوا یِلیل یِها یکه آرشان افسون بشه و مقابل ناز و دلبر یکن یکار دی، با یدلبر

 منظورم رو؟ ... یفهمی... م یلیل شهیممکن م یرممکنیغ

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

رخ بده ...  دیکش یکه شما انتظارش رو م یتمامِ تالشم رو بکنم تا همون اتفاق دمیمادر جون ... قول م فهممیم -

 کجاست؟ ... نیلیآ یراست
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 تونییزناشو یِزندگ اولِ یِ... فعالً حواست رو بده به همسرت و از روزها رونیرفتند ب مانیو ا نیبا آروشا و آرش --

 مدت مخش نیا یِط یبده و حساب بیبه عنوانِ ماه عسلتون ترت یمسافرتِ طوالن هیاستفاده رو کن ... حتما  تینها

و باهم  یکه حسادت زندگ ییتا کسا ریدستت بگ یِتو کمو شوهرت رو مح یرو شست و شو بده ... افسارِ زندگ

 جداتون کنند و مانع خوشبخت شدنتون بشن ... گهیوقت نتونند از همد چیه کنندیبودنتون رو م

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 راحت ... التونیچشم ... خ -

 

 یِبه داخلِ آشپزخونه اومد و با خانوم جان گفتن ها مهیجون دهن باز کرد که جوابم رو بده خدمتکار سراس میمر تا

ت کردن بشه ... با تعجب به خدمتکار که جون بماسه و مجبور به سکو میپشت سرهمش باعث شد حرف تو دهنِ مر

چشماش  یِکه تو یا یشده بود و از ترس و نگران دیسف واریشدم ... رنگش مثلِ گچِ د رهیحدود چهل سال بود خ یزن

 جون مشکوک نگاش کرد و کالفه گفت: میبود به نفس نفس زدن افتاده بود ... مر دایهم هو

 

 ... ده؟یا رنگت پر... چر شده؟یچته زهرا خانوم؟ ... چ --

 

 گفت: دهیبر دهیبر

 

 یآقا عصب هویگفت که  یخانوم چ دایآ دونمیدعواش شده ... نم اطیح یِخانوم تو دایخانوم ، خانوم جان ... آقا با آ --

تا اوضاع بدتر نشده ... جالل خان و محمد آقا هم  دیکن یکاری... تو رو خدا  نیماش یِ شهیش یِشدند و مشت زدند تو

 که بهشون خبر بدم ... ستندین
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گفت ... با  ینیحس ایلب  ریگونه اش و ز یِجون محکم زد رو میبلند شدم ... مر یصندل یِو وحشت زده از رو رونیح

 هیجون و خدمتکار هم گر میرفتم ... مر اطیزدم و به سمتِ ح رونیبود از آشپزخونه ب دنیبه دو هیکه شب ییقدم ها

و چسبونده  دایآ یِگلو یِغرقِ در خونش رو گذاشته بود رو تِآرشان که دس دنِیبا د هوی.. کنان به دنبالم اومدند .

 یِ... وحشت زده بازوها دمیو به سمتشون دو دمیکش غیج اریاخت یو در حالِ خفه کردنش بود ب واریبودش به د

 به مکه گاو ه یکه دوتا استخون بودم کجا و زورِ آرشان یدورش کنم اما زورِ من دایکردم از آ یآرشان رو گرفتم و سع

 میجدا کن دایآرشان رو از آ میتونست یجون و خدمتکار به کمکم اومدند و باالخره سه نفر میکجا؟ ... مر زدیم نیزم

و گلوش رو ماساژ  ختیریجون اشک م میآغوشِ مر یِکه تو ییدایو خطاب به آ دیکش ییبرق آسا یِعربده  هوی... 

 گفت: ادیتا نفسش باال ب دادیم

 

 کنمیم یکیو زنده و مرده ات رو  کنمیتمومِ امروزم رو تموم م مهیکار ن گهید یِدور و برِ من نپلک ... دفعه  گهید --

 کثافت؟ ... یدی... فهم

 

 گفت: یجون مداخله کرد و عصب میمر

 

 ادیبه آ یدیپر ی... چته تو پسر؟ ... اون از اول صبح که معلوم نشد سر چ ؟یچه مرگته آرشان؟ ... افسار پاره کرد --

مثل سگ و گربه به  نطوریکه ا شدهی... شما دوتا چتونه؟ ... چ یکردیدخترِ مردم رو خفه م یاز االنت که داشت نمیا

 بگو پسر ... یزیچ هی... دِ  دیجون هم افتاد

 

 گفت: یعصب آرشان

 

 ولم کن مامان ...  --
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 لب گفت: رِیاشاره کرد و ز نیجون به ماش میسوار شد ... مر عیرفت و سر نشیبه سمتِ ماش یعصب

 

 تنهاش نزار ...  --

 

 وهیدر رو بستم  نکهیرفتم و سوار شدم ... هم نیبه سمتِ ماش عیکردم ... سر یلب خداحافظ رِیتکون دادم و ز یسر

 کردمیمچاله شده بودم و جرعت نم یصندل یِ... از ترس تو میاز جا کنده شد و به سرعت از خونه خارج شد نیماش

 داد زد: یرو شکست و عصب نمونیب تِکلمه حرف بزنم ... باالخره بعد از چند لحظه خودش سکو هی

 

به فک زدن و داستان و  یمنتظرتم پس چرا نشست نیماش یِ ... مگه نگفتم تو ؟یموند یدو ساعته کدوم گور --

 ... کجاست اون زبون درازت؟ ... هان؟ ... ؟یکردن با مامانم؟ ... د چرا خفه خون گرفتـــ فیجوک تعر

 

 دادمیو بهانه م کردمیتر م یشک فقط اون رو جر یب کردمیم ینگفتم ... اگه زبون دراز یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 کنه ... یرو سرِ من خال تشیدستش تا عصبان

 

 داد زد: یعصب

 

 ... یاریدووم ب یتونیچقدر م نمیبب خوامیباشه الل بمون ... م --

 

 گناهکار _مجنون#
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 هفت_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 میکنیپرواز م میدار کردمیحس م نیماش ادِیپدال گاز فشار داد و دنده رو عوض کرد ... بخاطرِ سرعتِ ز یِرو رو پاش

خطرناک و  یِو سبقت ها دیکشیم یی... احمقانه ال کردیم یرانندگ زیشده بود و جنون آم وونهی... آرشان به کل د

...  دنیکش غیاراده از ته دل شروع کردم به ج یشد و ب وم... باالخره طاقتم تم گرفتیم ییمرگ آسا یِمتر یلیم

د کم ش نیس کردم سرعتِ ماش... بعد از چند لحظه ح دمیکشیم غیوقفه ج یگوشام و ب یِدستام رو گذاشته بودم رو

 یبودم بدجور دهیترس کش یِکه از رو یبنفش و بلند یِها غی... گلوم بخاطرِ ج ستادیاز حرکت ا تیو در نها

فرمون و با دستاش  یِ... آروم چشمام رو باز کردم و به آرشان چشم دوختم ... سرش رو گذاشته بود رو سوختیم

حاکم بود رو بهم زده  نیماش یِکه تو یو ممتدش سکوت یعصب یِنفس نفس زدن ها یِ... صدا دادیفرمون رو فشار م

فرمون بلندش کردم ... چشماش رو بسته بود و تند تند  یِاز رو یلرزون بازوش رو گرفتم و به سخت ییبود ... با دستا

 گشتن کمیز کردم ... بعد از رو با نیداشبورتِ ماش عیاش رو دادم و سر هیتک ی... به صندل دادیآبِ دهنش رو قورت م

تِ به دس یو با ناراحت دمیکردم ... کالفه به سمتِ آرشان چرخ دایپ یبه همراه چندتا دستمال کاغذ زیتم یِپارچه  هی

... ناخودآگاه بغض به  فتهینگاهش بهم ب ی.. هنوزم چشماش بسته بود و دوست نداشت حتشدم . رهیخون آلودش خ

 یبا دستمال کاغذ اطیدستم گرفتم و آروم و با احت یِلرزون دستِ راستش رو تو ییا دستا.. بگلوم چنگ انداخت .

که زخم شده بود رو محکم با پارچه بستم ...  ییدستش رو پاک کردم ... پارچه رو برداشتم و جا یِرو یِخون ها

بدون  قهیدادم ... بعد از چند دق هیتک میانداختم و کالفه به صندل رونیبه ب نیماش یرو از پنجره  یخون یِدستمال ها

متوجه  کردیم یکه داشت ط یریرو روشن کرد و حرکت کرد ... از مس نیرد و بدل بشه ماش نمونیب یحرف نکهیا

 یِرو درآوردم و به زهرا اس ام اس دادم و تو میگوش عی... سر میریمالقات کردنِ مادرم به تهران م یِبرا میارشدم د

 حوصله به یگذاشتم و ب فمیک یِرو تو میمامان رو برام بفرسته ... گوش مارستانِیرسِ بازش خواستم که آد امیپ

بهم گره خورده اش  یو اخم ها یعصب یِچهره  دنِیبه آرشان انداختم و با د ینگاه یچشم ریدادم ... ز هیتک یصندل

به آهنگِ مورد عالقه اش  دنیاز رسدادم ... بعد از چند لحظه ضبط رو روشن کرد و بعد  رونینفسم رو آه مانند به ب

 ... کردمیم یلب با خواننده هم خوان ریداد ... با شروع آهنگ چشمام رو بستم و ز هیتک یو به صندل دیعقب کش
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 عشقِ  کنمیم حس

 بغل کرده  امویکه دن یدرد

 من  یهوا حالو

 گردهیبر نم یبرنگرد تا

 

  یازم دور یوقت

 رو قلبه من آواره  یدلتنگ

 جا برم فکرت  هر

 ذارهیشب تنهام نم هی یحت

 

 دلم با تو خوشه  حاله

  کشهیصدامو م بغضت

 عشقه نیا

 

  یمقصد رمیجا که م هر

  یاومد ایمن به دن با

 عشقه نیا

 



 مجنون گناهکار

 
292 

 

  میکنیبهت فکر م یوقت

 رمیگیعطر تو رو م کنمیم حس

 

 من از تصورِ  یحت

  یکنیبه من فکر م نکهیا

 رمیمیم

 

 

  یازم دور یوقت

 جهنمه  امیدن

 هوا کمه کنمیم حس

 

 جا برم دورم  هر

  یدور یبر هرجا

 تمومه عالمه غربت

 

 ازت دورم  یوقت

  زنهینم قلبم

 حاله هر شبِ منه نیا
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 بدونِ تو  ایدن

 دره  یب زندونِ

 سرهی شهیم هیکه گر بغضه

 

 دلم با تو خوشه  حاله

  کشهیصدامو م بغضت

 عشقه نیا

 

  یمقصد رمیجا که م هر

  یاومد ایمن به دن با

 عشقه نیا

 

  میکنیبهت فکر م یوقت

 رمیگیعطر تو رو م کنمیم حس

 

  نکهیمن از تصورِ ا یحت

 ... رمیمیم یکنیمن فکر م به
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خواب فرو  نِ یریش یِخلصه  یِبه خواب فرو رفتم ... تو یحوصلگ یآهنگ تکرار شد که خسته شدم و از ب نیا انقدر

 ی.. هاج و واج به چهره نشستم . یصندل یِرو خیو س دمیو بلندِ آرشان از خواب پر یصبع یِ با صدا هویرفته بودم که 

 :دمیو با توپ پر بهش غر یشدم و کم کم به خودم اومدم ... عصب رهیخ شیعصب

 

 کردنه؟ ... داریچه وضعِ ب نیا -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 براش یاریخوابت رو ب نکهینه ا ینیرو ندارم ... آوردمت تهران که مادرت رو بب یکیجنگ و دعوا با تو  یِحوصله  --

 ... مارستان؟ی... آدرسِ ب

 

تکون داد و خطاب بهم  یکه زهرا برام اس ام اس کرده بود رو بهش دادم ... سر یرو درآوردم و آدرس میگوش یعصب

 گفت: یبا لحنِ محکم شدمیداشتم ولو م یصندل یکه دوباره رو

 

 کلتی... من موندم چرا ه یرو از پشت بست ی... دستِ خرس قطب گهیوقت د هی... خوابت رو بزار  میکینزد گهید --

 یب یچطور الغر موند نکهی. ا.. یگوشه کز کرد هی ای یخواب ای شهیو هم یکه اصالً ندار تیمونده چون فعال نطوریا

 خلقتِ ... بِیاز عجا یکیشک جزو 

 

 از حرص خواستیکوبوندت که دلت م یبا حرفاش م یجور هیرو پنهون کنم ... کثافت  تمیتا عصبان دمیرو گز لبم

 به جلز و ولز بندازمش لب زدم: نکهیا ی... برا یخودت رو خفه کن
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و آخر هفته ها کالسِ رقصِ  میو بازار رفتن بود یرو ادهیبه پ گهیچون هر روز باهمد ارمیشهر ونِیرو مد کلمیه نیا -

 ... و تحرکم کم شد تیمثلِ تو شدم فعال یریمردِ افسرده و گوشه گ هیکه زنِ  ی... اما متاسفانه از زمان مینگو داشتتا

 

 گناهکار _مجنون#

 هشت_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 نتطیاخمام از هم باز شد و لبخندِ ش اریاخت یصحنه ب نیا دنیتا بتونه خودش رو کنترل کنه ... با د دیرو گز لبش

 نوش کن آرشان جان ... با خنده لب زدم: یضربت ؟یضربت یلبام جا خوش کرد ... زد یِرو یزیآم

 

من  شهیهم ستیبه نوبتِ و قرار ن ابیآقا آرشان ... آس استینجوریبه پشت ... ا نیز ی، گه نیپشت به ز یگه -

 ... یحرص بخورم و تو لبخند بزن

 

 زد و گفت: یدپوزخن

 

 خانوم موشِ ... ادینشونت بدم که حالت جا ب یابیآس هی میبه شمال برگرد یوقت --

 

 شد اما خودم رو نباختم و با پوزخند گفتم: خیو محکمش مو به تنم س یاز لحنِ جد نکهیا با
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 ... میکن فیو تعر مینیبب -

 

 زد و گفت: یخند شین

 

 ... یکنیم فیو تعر ینیب یم --

 

مجهز و  مارستانِیب یِربع جلو هی... بعد از  وردیکم نم یطیشرا چیبشر تحتِ ه نیکردم و ادامه ندادم ... ا سکوت

چادر و برداشتنِ  دنِینامدارِ تهران که محلِ کارِ ارسالن هم بود نگه داشت ... خودم رو جمع و جور کردم و بعد از پوش

با مادر و خانواده ام  گهید قهیهمه مدت تا چند دق نیکه بعد از ا شدیمشدم ... باورم ن ادهیپ نیاز ماش میو گوش فیک

 رهیبود خ ستادهی... با ترس و دلهره سر چرخوندم و به آرشان که کنارم ا شمیو باهاشون رو به رو م کنمیمالقات م

 :کردزمزمه  یاخماش از هم باز شد و با لحنِ آروم هویخوند که  ینگاهم چ یِاز تو دونمیشدم ... نم

 

ند که گفت یزیبرگرد ... اگر چ عیو سر نیمونم ... توهم برو مادرت رو بب یمنتظرت م نجای... من ا یلینگران نباش ل --

خبرِ ازدواجِ ما رو به گوش  ارینگو ... من مطمئنم شهر تیعصبان یِاز رو یزیشد تو سکوت کن و چ تیباعثِ ناراحت

 ... گم؟یم یچ یفهمیجانبِ پدر و برادرهات آماده کن ... م از یشهر واکن یخانواده ات رسونده پس خودت رو برا

 

 لب گفتم: ریتکون دادم و ز یسر

 

 ... فعال ... گردمی... زود برم دمیآره فهم -
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و نفس زنان واردِ سالن شدم ... به  دمیدو مارستانیبه سمتِ ب عیداد ... سر هیتک نیگفت و به ماش یلب باشه ا ریز

 سوم یِرفتم و از پرستار آدرسِ اتاقِ مامان رو گرفتم ... منتظر آسانسور نموندم و از پله ها به طبقه  رشیسمتِ پذ

باز بود و  مهی... درِ اتاق ن دمیاتاق ها رو چک کردم و باالخره به اتاقِ شصت و چهارم رس یِشماره  یکی یکیرفتم ... 

که خواستم  نیلرزون به سمتِ اتاق رفتم و هم یی... با بغض و پاها دیرس یاردالن و زهرا به گوشم م یِخنده  یِصدا

 مهیو تعجب به برادرِ ن بهتبه عقب برداشتم و با  یقدم اریاخت یشد ... ب داریقامتِ ارسالن جلوم پد هویدر رو باز کنم 

شده بود و  رهیبهم خ یقرارش بودم ... با بهت و ناباور یکه چقدر دلتنگ و ب دونستیشدم ... فقط خدا م رهیراه خ

 گفتم: یتوهم و با لحنِ محکم دمیگرفت ... ناخودآگاه اخمام رو کش یچشم ازم نم

 

 برو کنار ...  -

 

نخورد و مثلِ مجسمه سرِ جاش خشک شده بود ... سرم رو بلند نکردم و کالفه ارسالن رو از سرِ راهم پس زدم  تکون

، سرجام خشک  اریمجددِ شهر دنِیهمسرش ، زهرا و بابا و از همه بدتر د اردالن و دنِیو به داخلِ اتاق رفتم ... با د

هنگ کرده و متعجشون گرفتم و به سمتِ مامان  یِاز چهره  روقورت دادم و نگاهم  یشدم ... آب دهنم رو به سخت

... بعد از چند لحظه  دمشیقرار به آغوش کش یشده بود پرواز کردم ... کنارش نشستم و ب زیخ میتخت ن یِکه رو

 ر... محکم به خودم فشردمش و د دیکَسْ و له شده ام کش یقلب ب یِکردن مامان بلند شد و خنجر به رو هیگر یِصدا

 از بغض در حالِ خفه شدن بود کنار گوشش زمزمه کردم: کهیحال

 

... خدا منو  نهینب مارستانیخت بت یو تو رو رو رهیبم یلیل یآروم مامان جونم ... آروم باش قربونت بشم ... اله -

 پنهات رو یتنها و ب یِلیبکشه که باعثِ تمام عذاب ها و دردات شدم ... ببخشم مامانم ... دخترِ احمقت رو ببخش ... ل

 قرار و آشفتش آروم بشه ... بگذر ازم مامان ... بگذر ... یبحالل کن مامان ... از گناهاش بگذر تا قلبِ 

 

قورت دادم  یرو به سخت نمیچشماش جمع شده بود ، شدم ... بغضِ سنگ یِکه تو ییاشک ها زشِیرو مانعِ  دمیگز لب

از  یغم دور دونمیالغر شده بود ... نم یلیمامان رو پاک کردم ... رنگ به رو نداشت و خ یِ و با سرانگشتام اشک ها

توسطِ خودم روش  میبهم زدنِ مراسمِ عروسمردم بخاطرِ  حرفِکه از بابا و  یفشار ایبال رو سرش آورده بود  نیمن ا
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خسته و  یِبابا سرم رو چرخوندم و به چهره  یِعصب یِصدا دنِ یبا شن هویحال و روز انداخته بودش ...  نیبود به ا

 شدم ... رهیآشفتش خ

 

 ... ؟یکنیم یچه غلط نجایا --

 

 :دیکش ادیبار سر بابا فر نیاول یبتونم جوابش رو بدم مامان مداخله کرد و برا نکهیاز ا قبل

 

 ینم گهیرنگ منو د ادیاشکش در ب یباعث بش ای یبهش بگ یزیکلمه چ هیخدا قسم اگه  یاحسان به خداوند --

 .. تنها باشم . یلیبا ل خوامی، م رونیب دی... همتون از اتاق بر ینیب

 

 کالفه گفت: بابا

 

 اما الهام  --

 

 د:حرفش رو قطع کرد و داد ز یعصب مامان

 

 ... رونیب دی... همتون بر رونیگفتم ب --

 

 رفتند ... رونیزد و پشت بندِ بابا همه از اتاق ب رونیاز اتاق ب یبهم انداخت و عصب ینگاه تند بابا
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 گناهکار _مجنون#

 نه_و_شصت_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

ه ک یهست یِجا نیامن تر یِو خودم رو پرت کردم تو هیگر رِیاراده زدم ز یرفتند ب رونیهمشون از اتاق ب نکهیاز ا بعد

 هیازش محروم شده بودم ... مثلِ بچه ها گر یمدت یِهمون آغوشِ دلگرم کننده و آرامش بخشِ مادر بود که برا

 یقرار و ب یدلِ ب نیا شدیداشت ... اما مگه آروم م کردنمدر آروم  یخودش سع یِشگیو مامان به ترفند هم کردمیم

تختِ  یِکه جونش به مامانش وصل بود و بعد از مدت ها رو یا یلیل یِها یقرار یداشت ب ی؟ ... مگه تمومکَسِ من

 لب زدم: یمالقاتش کرده بود ... هق هق کنان از مامان جدا شدم و با بغض و دلخور مارستانیب

 

از خونه برم؟ ... چرا مامان؟ ...  یکنه؟ ... چرا اجازه داد رونمیبابا از خونه ب ی... چرا گذاشت ؟یچرا مقابل بابا نموند -

 د؟یچکار کن دیخواستیآوردند م یسرم م ییمامان ... اگه بال دیکرد ابونیکوچه و خ یِسالتون رو آواره  ستیدخترِ ب

دان ... عذاب وج ؟یچشمام نگاه کن یِتو یخواستیچطور م شدیم دهیدر تشهر دختر نیا یِ... اگه توسطِ گرگ ها

که با  یا ینکبت یِپناه کجاست؟ ... اصالً به من و زندگ یبدبخت و ب یِلیاالن ل دیخفتون نکرد مامان؟ ... اصالً نگفت

 ...  دیاگه فکر کرده باش کهمامان؟ ... بخدا  ی... فکر کرد د؟یفکر کرد دیانداختنم از خونه برام درست کرده بود رونیب

 

 با دستاش صورتم رو قاب کرد و گفت: کردیهق هق م کهیدر حال مامان
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نداشتم جز موافقت کردن با پدرت ... چون تو  ی... آروم باش دخترم ... آروم گلِ پاکم ... من چاره ا یلیآروم باش ل --

همه  رِیز یزد هویتو چرا  میدیهمه مدت نفهم نی... هنوزم ما بعد از ا یبهم زد اریچرا با شهر یو نگفت یسکوت کرد

من چطور ازت  یاون وقت انتظار داشت یرو نگفت نکارتیا لِیهم دل تبه مادر ی... تو حت یرو پس زد اریشهرو  زیچ

 ...من دختر  یِ... خودت رو بزار جا ؟یلیکنم ل تیحما

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 یدکریدخترت شک نم درصد هم به هیوگرنه  ی، باورم نداشت یهمش بهانست مامان ... تو به من اعتماد نداشت نایا -

 ... یموند یپشتم م یطیو تحتِ هر شرا

 

 زدم: ادیدرد و بغض فر با

 

،  دیمن؟ ... بهم تهمت زد یِبرا دیو جونِ شماها خودم رو بدبخت کردم اما شما چکار کرد یمن بخاطرِ حفظِ زندگ -

که بخاطرشون  ییمامان ... همون کسا دی... شما من رو نابود کرد دیو قلب و غرورم رو قطعه قطعه کرد دیقضاوتم کرد

مامان؟ ... نه ... من رو  گمیم یچ یفهمیضربه ها رو بهم زدند ... م نیبودند که بدتر ییاز خودم گذشتم همون ها

 که پر از کریدر و پ یشهرِ ب نیا یِتو نکهی... من بخاطرِ ا دیدرکم کن دیتونیو نم دیستیمن ن ی. جا.. دیفهمینم

نم ک زدواجا یآبرو نشم مجبور شدم با مرد یو ب رتیس یامثالِ من ، ب ییدخترها دنِیدر یِه است براگرسن یِکفتارها

ازدواج کردن فقط بخاطرِ  یبفهم یتونیمونده ... نم ادگاریدختر براش به  هیکه عشق رو تجربه کرده و از همسرِ اولش 

 که تمامِ فکر و یکه ازدواج کردن با مرد یدرک کن یتونیمامان ... نم یچ یعنیسرت باشه  یِ مرد رو هی یِ هیسا نکهیا

 مامان ...  یچ یعنی نهیب یو هرگز تو رو نم ولشهعشقِ ا رهیذهن و قلبش هنوز هم درگ

 

 :دیدستاش گرفت و نال نِیرو ب سرش
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خطا کردم که  میزندگ یِکجا ایبود که دامنِ هممون رو گرفت؟ ... خدا یبتیچه مص نیبه سرم اومده ... ا یچ ایخدا --

چکار کردم با تو دختر؟ ...  ی... منِ لعنت یلیبر من ل یبر من ... وا ی... وا یریبا عذاب دادنِ بچه ام ازم تاوان بگ دیبا

 ... حرف بزن دردت به جونم ... یلیالهام ... حرف بزن ل یِبه سرت اومده جگر گوشه  یچ

 

 :دمیبغض و درد خند با

 

افتاد گذشت ... سخت گذشت اما  یو گله کردن ... هر اتفاق تیشکا یِبرا ومدمیندارم که بگم ... ن یحرف گهید -

 یلیبدونم چرا بابا بهم پشت کرد ... تو رو جونِ ل دیاز گذشته حرف بزنم اما با گهید خوادیباالخره گذشت ... دلم نم

شد و ازم دور شد؟ ... به کدوم  یباهام چپ هویچرا بابا  ... ینگ بهمرو  قتیاگه حق یرو کفن کن یلیبهم بگو مامان ... ل

 گناهِ نکرده ازم انتقام گرفت؟ ... تاوانِ کدوم خطا و اشتباه نکرده رو ازم گرفت مامان؟ ...

 

 گفت: دهیبر دهیو بر هیگر ریزد ز هوی

 

به چشمات  کشمیحرف زدن ندارم ... خجالت م یِدارم که بگم؟ ... بخدا که رو ی... اصالً چ یلیچطور ، چطور بگم ل --

 شرمنده ... یلی... من شرمندتم دخترم ... خ یلینگاه کنم ل

 

 بغض لب زدم: با

 

 ...  رهیگیحرف نزن مامان ، دلم م ینطوریا -
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 شد و گفت: رهیاشک آلود بهم خ ییچشما با

 

 ... ؟یرو بدون قتیحق یخوایم --

 

 مثبت تکون دادم ... یِ تعجب سرم رو به معنا با

 

 زمزمه کرد: یدلهره و نگران با

 

 ... گهیوقت د هی... بزار  ستی... االن حال و روزت خوب ن ؟یلیل یرو دار دنشیشن ییتوانا --

 

 گفتم: کالفه

 

لطفاً  س...پ مینیرو بب گهیفرصت نشه دوباره همد دیشا رتمیبا غ یِاالن بگو ... به لطفِ بابا و برادرها نینه مامان هم -

 رو تمام و کمال برام بگو ... قتیاالن حق نیهم

 

 گفت: یلرزون یِ تکون داد و با صدا یسر

 

 ... یحرفم نپر نِیو ب یتا آخر حرفام رو گوش کن خوامیباشه ... اما ازت م --
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د ش رهینامعلوم خ یو نگاهش رو ازم گرفت و به نقطه ا دیکش یقینگفتم ... مامان نفسِ عم یزیتکون دادم و چ یسر

 گرفته و محزون لب زد: یی... دستاش رو بهم فشرد و با صدا

 

نداشتم به اجبارِ پدرم مجبور شدم با  شتریکه شونزده سال ب ی... زمان یلیل شیبه سال ها پ گردهیموضوع برم نیا --

بودم ... اما اون برخالفِ من دوستم  زاریو بدتر از همه ازش به شدت ببهش نداشتم  یحس چیازدواج کنم که ه یمرد

 هیو فراهم کردنِ  یطوالن یِبا رنگ و بردنم به مسافرت ها ورنگ  یِها هیبا گرفتنِ هد کردیم یسع یداشت و هر چ

 گهید یکس یِنداشت چون دلِ من در گرو یا دهیخودش بکنه فا یِو وابسته  فتهیو با شکوه ، من رو ش ییایرو یزندگ

 هک یپسر دمیکه فهم یرو بوجود آورده بودند ... وقت یبزرگ ییجدا نمونیاون مرد و پدرم ب یبود که به نامرد

که باهاش  یاز مرد شیاز پ شیازدواج کرده ب یا گهیخودم عاشقم بود با شخصِ د یِعاشقش بودم و اونم به اندازه 

 ترکش کنم ... شهیهم ینفر شدم و قسم خوردم هر طور شده داغم رو به دلش بزارم و براازدواج کرده بودم مت

 

 بهت و تعجب زمزمه کردم: با

 

 ... ؟یکه ازش متنفر یِبابا همون مرد یعنی -
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 رو به عالمت نه تکون داد و با بغض لب زد: سرش

 

 زاریکه ازش ب ی... مرد میشد گهیالِ همدم تیکه من عاشقش بودم و در نها یِنه دخترم ... احسان همون مرد --

 بودم ... اون مرد ... اون مرد پدرِ تو بود ...

 

شدم ... لبام  رهیبه مامان خ ی.. با دست قلبم رو چنگ زدم و با بهت و ناباورو مبهوت سرجام خشک شدم . مات

تخت بلند شدم و تلوتلو  یِ... وحشت زده از رو شدیلبام خارج نم نِیجز زمزمه از ب ییصدا چیاما ه خوردندیتکون م

 یتخت بلند بشه عصب یِبرسه و از رو نینکه مامان پاش به زمیدادم ... قبل از ا هیتک واریخوران به عقب رفتم و به د

 زدم: ادیسرش فر

 

 نشو ... کیمامان همون جا بمون ... تو رو خدا بهم نزد ای... ن ایمن ن کِی... نزد این -

 

 مانند داد زدم: غیج ییشد ... با بغض و صدا رهیبهم خ یتخت نشست و با ناراحت یِرو هیبا گر مامان

 

 فقط یکه گفت یزی... بگو چ د؟یکش یمامان؟ ... چرا دست از عذاب دادنم نم یبود که گفت یچرت و پرت ها چ نیا -

 بگو دروغ بود ماماااان ... یلیمزه بود ... مرگ ل یب یشوخ هیدروغ بود ... بگو مامان ، بهم بگو فقط  هی

 

 ... صورتم رو با دستاش قاب کرد و با بغض زجه زد: دیاومد و به سمتم دو نییاز تخت پا عیسر

 

...  یمیتلخ و قد قتِیحق هیبود ،  قتی. دروغ نبود دخترم ، حقداشت .. قتیحق یدیکه شن یزینه دخترم ... چ --

 هیباردارم فقط به عشق تو مجبور شدم با بابات به  دمیفهم یکه من ازش متنفر بودم ... وقتبود  یپدرت همون مرد
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... د ش دیناپد یمدت بطورِ ناگهان هیبابات بعد از  یاومد ایدن بهکه تو  یروح ادامه بدم ... زمان یاحساس و ب یب یِزندگ

رفتم ... بعد از چند روز بطورِ  میپدر یِم و به خونه مدت طالقم رو ازش گرفت نیا یِنبود و منم تو یازش خبر کسالی

از همسرش  اونمکه باهاش صحبت کردم متوجه شدم  یاومد و وقت میاحسان به خواستگار یا رمنتظرهیو غ یناگهان

وابِ احسان ج شنهادِیکامل به پ تِیبار پدرم موافقت کرد و منم با رضا نیکه داشتند جدا شدند ... ا یاختالفات لِیبدل

که عاشقانه دوستش داشتم  یِتمومِ و مهم تر از همه همون کس زیمردِ کامل و همه چ هی دونستمیمثبت دادم چون م

حاکم بود کم نشده  نمونیکه ب یاز عشق و عالقه ا یزیاما چ میناموفق داشت واجِازد هیهردومون  نکهی... با وجود ا

موضوع  نینداشته و سرِ هم یدواج کردم متوجه شدم اونم به همسرش احساسبا احسان از نکهی... بعد از ا یلیبود ل

داشت و مثلِ بچه  ستتعاشقانه دو یبود بشیو رق یتو فرزندِ دشمنِ خون نکهیهمسرش ازش جدا شده ... احسان با ا

 یبود انشی. بعد از سال ها که خودتم در جربرات کم نزاشت .. یچیکرد و بزرگت کرد و ه یدگیخودش بهت رس یِ

و  میداد لیپنج نفره تشک یخانواده  هی گهیکرد و با همد دایکه همسرِ اولش ازش پنهون کرده بود رو پ ییفرزندها

رو در  یخودم رفتار کردم و مادر یِاحسان در حقِ تو با پسراش مثلِ بچه  یِها یمنم به پاسِ جبرانِ زحمات و خوب

و احسان همون  یبار نرفت ریاحسان مخالف بود اما تو ز تیاومد به خواستگار اریکه شهر یحقشون تموم کردم ... وقت

وام و ت یبمون اریشهر رِتا جهنم کنا یحت دیو با یبش مونیاز انتخابت پش یروز باهات ابهام و حجت کرد که حق ندار

ش ان دوستت داشت و دل... احس یمون یم اریکنارِ شهر یطیکه تحتِ هر شرا یو گفت یگرفت میفکر و بچگانه تصم یب

و  یبشه اما تو به حرفش گوش نداد بشیو امکانات نص یزندگ نیکه خودش بزرگش کرده بهتر یدختر خواستیم

 یروز هیآخر  دونستیشد چون م وونهید یبهم زد اریبا شهر یگفتکه  یبه بخت و اقبالت ... وقت یپشت پا زد

 یلیزد که بعداً خ یحرف هی تیعصبان یِبود و از رو یباهات افتاد سرِ لج اما عصب نیهم یو برا کشهیم نجایکارتون به ا

 شد ... مونیبابتِ اون حرفش افسوس خورد و پش
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 و با بغض ادامه داد: دیاز اشکش کش سیبه صورتِ خ یدست

 

 یزد و دو سه روز رونیاز خونه ب یبا حالِ خراب و داغون یخونه رو ترک کرد دیکه احسان اومد خونه و فهم یوقت --

از شب ها خواب به چشم نداشت ... احسان  یلیو ندامت خ ینشد ... در به در دنبالت گشت و از نگران یازش خبر

منِ ...  رِیاتفاق ها تقص نیا یِ... همه  ریبه دل نگ یا نهیکرد پس لطفاً ازش ک یاما عاشقانه برات پدر یلیپدرت نبود ل

 ... من رو ببخش دخترم ... باعثِ تمامِ دردات منم ... گفتمیبهت م نایرو زودتر از ا قتیحق دیمن با

 

 رو از صورتم جدا کردم و ازش فاصله گرفتم ... وحشت زده زمزمه کردم: دستاش

 

 االن بابام کجاست؟ ... -

 

 :دمیکش ادیتوجه به حال و روزش سرش فر یشدم و ب دهینون کشو سکوت کرد ... به ج نییرو انداخت پا سرش

 

 گفتم بابام کجاســـت؟ ... -

 

 لب زد: هیگر با

 

زندان ...  یِبابات متوجه شدم که افتاده تو یِخانواده  قِیبعد ، از طر یبا احسان ازدواج کردم مدت نکهیبعد از ا --

از طبقه  و شهیشرکتشون دعواش م یِتو کشیزندان ... با شر یِتو فتهیم لیدل نیو به ا شهیبابات مرتکبِ قتلِ عمد م
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وجه که مت ی... باباتم وقت دهیگزارش م سیو به پل نهیبیحادثه رو م نیا داری... سرا کنهیپرتش م نییدوم به پا یِ

و خودش رو گم و  کنهیمدارک و پول هاش رو جمع م یِمرده ، همه  قشیو رف دهیرو فهم زیهمه چ سیکه پل شهیم

 یبراو  دمشیبود که د یشب نیزد آخر رونیاز خونه ب هیاومد خونه و با گر مهیکه سراس ی... همون شب کنهیگور م

عد از .. بکه با چنگ و دندون حفظشون کرده بود رو بزنه . یزن و بچه ا دِیق یمجبور شد حت فتهین سیپل رِیگ نکهیا

مقتول ...  یِبه درخواستِ خانواده  یو بعد از مدت رنشیگیاز مرز رد بشه م یقاچاق خواستهیکه م یچند ماه موقع

 ... کنندیبابات رو ... متاسفانه ... اعدام م

 

م چنگ انداخت وارید یِهق هقم بلند شد و با ناخنام رو یِنشستم ... صدا نیزم یِرو هیشکست و با گر نمیسنگ بغضِ

 بلند شد: ادمیو فر غیج یِرد به آغوش بکشم صداک یکه سع نی... مامان کنارم زانو زد و هم

 

 نیخدااا ... تموم کن ا ی... آ ادی... از همتون بدم م ادی... به من دست نزن ... ازت بدم م یبه من دست نزن لعنت -

 یعنتل یِایدن نی، از ا یکوفت یِزندگ نیرحم ، از ا ینامرد و ب یآدما نی... از ابابام  شِیرو ... من رو ببر پ یلعنت یِزندگ

 ...  ؟یتمومش کن شهیخدا ، م ادیبدم م

 

حال و روزم  دنِیشد ... با د انیچارچوبِ در نما یِآرشان تو یِو بر افروخته  یعصب یِدرِ اتاق باز شد و چهره  کدفعهی

جدام  واریاز د یزانو زد ... با ترس و نگران نیزم یِخودش رو بهم رسوند و کنارم رو یبلند یِوحشت کرد و با قدم ها

 یِقرار تو یهق هقم اوج گرفت و ب یِاش قرار گرفت صدا نهیس یِکه سرم رو نی... هم دمیکرد و به آغوش کش

قرار و تکه  یدلِ ب کردیم یو سع دیکش یکمر و موهام م یِکردم ... دستش رو نوازش گونه رو یو زار ونیآغوشش ش

 کرد: گوشم آروم زمزمه رِیتکه شدم رو آروم کنه ... ز

 

ها؟ ... چت شد  یترسونیکم کم منو م ینکن انقدر دختر ... دار هی... گر یلی... حرف بزن ل شده؟یآروم باش ، چ --

 .... ؟یلیبهت زد؟ آره ل یحرف ی! ... کسهو؟ی
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 اسمش رو صدا زدم که دلم به حالِ خودم سوخت: یجور هیبغض و گر با

 

 آرشـــان ... -

 

 گرفته لب زد: ییبه خودش فشردم و با صدا محکم

 

 جانم؟ ...  --

 

 یزیشد و نتونستم زبون باز کنم و چ دتریام شد هیگر دمیکه از آرشان شن یا رمنتظرهیو غ یاحساس یِکلمه  بخاطرِ

 بگم ... کالفه و نگران زمزمه کرد:

 

 .... حرف بزن ... ؟یلیل شدهیچ --

 

 گفتم: هیگر با

 

.. از همشون بدم . فتهیلحظه هم نگاهم بهشون ب هی یِبرا خوامیببر آرشان ... نم نجایبر ... من رو از اب نجایمنو از ا -

 ... ادیم

 

 لب گفت: ریرو پاک کرد و ز اشکام
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 ... آروم باش فقط ... برمتیباشه ... م --

 

 به سمتمون یبابا عصب هویبلند کرد ...  نیزم یِسرم مرتب کرد و آروم بلند شد و منم همراهِ خودش از رو یِو رو شالم

 اومد و با انگشتِ اشاره به آرشان اشاره کرد و خطاب به من گفت:

 

که با  ییقول و قرارها یِهمه  رِیز یو زد یرو رها کرد اریکه بخاطرش شهر یِمعروف همون مرد یِخواننده  نیا --

 حد نیتا ا کردمیباشه ... فکر نم تونهیهم نم یا گهید یزیچ نیاز ا ری، نه؟ ... غ گمی... درست م ؟یگذاشت اریشهر

تر دخ یصفت یب یلی... خ میدیتو کش یِکه من و الهام برا یماتاون همه زح فِیدختر ... ح یچشم و رو باش یو ب حیوق

 ... یلی، خ

 

 :دیکش ادیفر یعصب آرشان

 

 مگیبهتون نم یزیو اگه چ دیصحبت کن نطوریبا همسرِ من ا دمی... بهتون اجازه نم دیمراقبِ حرف زدنتون باش --

 ... دتونهیسف یِتنها به حرمتِ مو

 

 مداخله کرد و با پوزخند گفت: اردالن

 

که خامت شد؟ ...  ی... چقدر ناز و عشوه براش اومد ؟یمشهور رو افسونِ خودت کرد یِخواننده  نیا یحاال چطور --

 مثلِ تو ازدواج کنه؟ ... یا یابونیخ که مجبور شد با دخترِ یسرش آورد ییاصالً چه بال
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 فرصت کنم جوابش رو بدم آرشان رهام کرد و با دو قدمِ بلند خودش رو به اردالن رسوند ... نکهیاز ا قبل
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 یِدالن رها کرد ... اردالن از ضربه صورت ار یِو مشتِ گره شده اش رو تو دیکش یوحشتناک یِآرشان عربده  کدفعهی

شد ... اما خشمِ آرشان  رهیزده به آرشان خ رونیاز حدقه ب ییافتاد و با چشما نیزم یِو قدرتمندِ آرشان رو یناگهان

صورتش خوابوند ... بابا و ارسالن به خودشون اومدند  یهم تو مشکمِ اردالن نشست و مشتِ دو یِنداشت و رو یتموم

، بابا و ارسالن تونستند  اریاردالن بلند کنند ... باالخره با کمکِ شهر یِکردند آرشان رو از رو یو وحشت زده سع

 :دیکش ادیسرِ اردالن فر یآرشان رو از اردالن جدا کنند ... آرشان عصب

 

جود و یب یا شهیر یرگ و ب یب یلی... خ ؟یابونیخ یکه به خواهرت بگ دهیرس یی، کارت به جا رتیغ یکثافتِ ب --

 یدی، فهم زمیریخونت رو م یگنده تر از دهنت حرف بزن گهید کباری...  دمیتر از تو ند یتر و عوض رتیغ ی... ب

 بخار ... یرذلِ و ب یِ کهیمرت

 

 :دیبا غضب به آرشان غر اریشهر
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 یلیخ یکیندونه من  ی... هر کس یجر ند قهی یلیل یِبرا یو الک یدخالت نکن شونیمسائلِ خانوادگ یِتو بهتره تو --

 ... ستین یا گهید زِیمسخره چ شِینما هیجز  تیساختگ یِها تیحرکات و عصبان نیکه ا دونمیخوب م

 

برق  یِلیدستش رو بلند کرد و س هیاز ثان یدر کسر ستادیکه مقابلش ا نیرفت و هم اریبه سمتِ شهر یعصب آرشان

شد ... انقدر  رهیبه آرشان خ یصورتش و با ناباور یِدستش رو گذاشت رو اریگوشش خوابوند ... شهر یِرو تو ییآسا

دستِ آرشان رو ببوسم ...  یهمونجا از خوشحال اشتمزد دلم خنک شد که دوست د اریکه آرشان به شهر یا یلیاز س

 :دیغر اریبهم چفت شده اش به شهر یِدندون ها نِیاز ب یعصب

 

اسمش رو به  یحت یهمسرِ منِ و تو حق ندار یلینداره دخالت نکن ... ل یربط چیکه بهت ه یمسائل یِلطفاً تو --

ر نگه دا شنهادادتمی... در ضمن نظر و پ یبد ینظر شیدر موردِ مسائلِ زندگ یبخوا نکهیچه برسه به ا یاریزبون ب

 تو که تنها منفعتِ خودت رو به همراه داره ، ندارم ...  یِ رکانهیز یِها حتیبه نص یازیمن نچون  قیخودت رف یبرا

 

به بابا و اردالن انداختم و با  یجداش کردم ... نگاه تند اریبه سمتِ آرشان رفتم و بازوش رو گرفتم و از شهر یعصب

 پوزخند لب زدم:

 

ش ... خود ی... سپردمتون به باال سر خورهی... حالم از همتون بهم م رهینم نیاز ا شتریب یو پسراش انتظار یاز ناپدر -

 هاتون رو بده ...  نیچطور جوابِ تهمت ها و توه دونهیم

 

 گفتم: یبه مامان انداختم و با لحنِ محکم یکوتاه نگاهِ

 



 مجنون گناهکار

 
312 

 

آرزوهاش گذشت تا شما  دلِ من که بخاطر شماها از خودش و چارهیافتادم ... ب یخانواده ا نیهمچ رِیمن که گ فِیح -

و اون روز  دیرو فهم قتیحق یروز هی دی... شا بخشمتونیوقت نم چی... ه دیکن یو زندگ دیآرامش نفس بکش یِتو

 ... دیشیم مونیاز کرده هاتون پش یبدجور

 

بود از  دنیبه دو هیشب شتریکه ب ییو قدم ها هیزدم ... با گر رونیاز اتاق ب عیبغض به مامان نگاه کردم و سر با

 یِرو دنج یِگوشه  هیبه پارک بود رفتم و  هیکه شب مارستانیسرسبزِ ب یِزدم ... به سمتِ محوطه  رونیب مارستانیب

 یو ب دادمیقرار خودم رو تکون م یتاب و ب یرو بغل کردم و ب امدادم و زانوه هینشستم ... سرم رو به درخت تک نیزم

گر گرفته و  یِچهره  دنِیسرم رو چرخوندم و با د عیسر ییقدم ها یِصدا دنِیبا شن هوی...  ختمیریصدا اشک م

کردم ...  هیصدا گر یپاهام گذاشتم و ب یِ... نگاهم رو ازش گرفتم و سرم و رو دمیکش یقیآرشان نفسِ عم نِیغمگ

 ی نهیس یِفرو رفتم ... سرم رو رو یامن و گرم یِجا هیبه  کدفعهیکنارش نشست و  یچند لحظه بعد حس کردم کس

 آرشان گذاشتم و با بغض همزمان با آرشان لب زدم:

 

 آرشان ... -

 

 ... ؟یلیل --

 

کردم ... کالفه از خودش جدام کرد و با دستاش صورتم رو  هیآغوشش گر یِطاقت تو یهق هقم بلند شد و ب یِصدا

 زمزمه کرد: یقاب کرد ... عصب

 

 یارقر یو ب یتاب یکه ب یوقت ادینکن ... از خودم بدم م هیگر نطوریا یکه دوستش دار یتو رو جون هر کس یلیل --

 ... یکنم تا آروم بش یبرات کار تونمیو نم نمیب یهات رو م
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 نگفتم ... کالفه ادامه داد: یزیکردم و چ سکوت

 

 ... ؟یدی... جوابم رو نم ؟یلیل --

 

 لب زدم: هیگر با

 

 هوم؟ ... -

 

 خنده گفت: با

 

 خانوم موشِ؟ ... یچ یعنیهوم  --

 

چونه ام رو با دستش گرفت و با  یبشه آرشان عصب یتا بارون رفتیکه دوباره چشمام م نیسکوت کردم و هم بازم

 گفت: یمحکم یِصدا

 

حال  نیبهت گفتند که به ا یدهن باز کن و بگو چ یو زار هیگر یِ ، جا یلیل گهی... بس کن د یکن هیگر یحق ندار --

 ...  ستیهمه ضعف اصالً برات خوب ن نی، ا یلیباش ل یمثلِ بچه ها اشکت دم مشکته ... قو ی... ه یو روز افتاد

 

 داد زدم: هیو گر غیازش جدا شدم و با ج یعصب
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 تیواقع یِو بابا ستیاومد گفت بابات احسان ن هویبگم که بعد از سال ها مامانم  نیبگم؟ ... از ا یبگم هان؟ چ یچ -

 ایاعدام شد برات بگم  تیکه بابام مرتکب شد و در نها یعمر ازش متنفر بودم؟ ... از قتلِ عمد هیکه من  یِهمون کس

 ... ؟یو آرزوهام؟ ... از کدوم دردم برات بگم لعنت میبه زندگ مزد شیکه بخاطرش آت یبرادر یِو تهمت ها نیتوه

 

 گناهکار _مجنون#

 سه_و_هفتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

هدف شروع  یو ب هیشد ... نگاهم رو ازش گرفتم و با گر رهیبهم خ یبلند شد و با ناباور نیزم یِاز روو مبهوت  مات

آرشان دور کمرم حلقه شد و بزور  یِقدرتمند و مردونه  یِدستا هویدور نشده بودم که  یلی... هنوز خ دنیکردم به دو

دستاش محاصره شده بودم ...  نِیبغلِ آرشان بودم و ب یِ... از پشت تونشستم  نیزم یِرو هیمانع از رفتنم شد ... با گر

 بم و گرفته زمزمه کرد: ییبا صدا

 

 یب ینطوریا یاما اگه بخوا یختیبهم ر یو حساب یشوکه شد یلیخبر خ نیا دنِیبا شن دونمی... م یلیآروم باش ل --

 سرم ...  رِیز یریم دهیبه شب نکش یکن یقرار یو ب یتاب

 

 بغض داد زدم: با
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برام مفهوم و  یزندگ نیا گهی... د ادی، ب ادیقراره سرم ب یی... بزار هر بال ستیبرام مهم ن یچیه گهیبدرک ... د -

 یِضد ضربه شدم ... انقدر تو گهیبشه ، بشه ... من انقدر ضربه خوردم که د خوادیم ی... پس هر چنداره  یتیجذاب

 پوستم کلفت شده آرشان ...  گهی...  د دمش یاز آدم ها زخم خوردم که افع یزندگ چِیمارپ

 

 به سمتِ خودش چرخوندم و گفت: کالفه

 

قرار نبود هرگز  نازی... من بعد از آ یرو تموم شده بدون تیو زندگ یحرف بزن یدیانقدر از ناام یتو حق ندار --

همسر و  یبدم ... قرار شد بش میبه زندگ یسر و سامون هیگرفتم  میکرد و تصم رییتو نظرم تغ دنِیازدواج کنم اما با د

 یِزندگ هیساختن  یِتو و قول هات و وجودت برا یِ... من رو یو جا بزن یراه باش مهین قِیرف نکهیمادرِ بچه ام ، نه ا

 نیمقابلِ ا یبه راحت دمی... بهت اجازه نم یکن دمیناام ی، حق ندار یلیو موفق و پر از آرامش حساب باز کردم ل دیجد

منِ ... بخاطرِ خودمم شده اجازه  یِتیکفا یو زانو زدنت نشون دادنِ ضعف و ب ی... تو زنِ من یو آدم هاش زانو بزن ایدن

 ... دمیبحران و برزخ نجاتت م نیو هر طور شده از ا یباش یباز نیو ا تیزندگ یِبازنده  دمینم

 

دادم و چشمام رو بستم ... خسته تر و آشفته تر از  هیم رو به شونه اش تکحال سر ینگفتم ... ب یزیکردم و چ سکوت

 یِ هیو بق دمیکه از زبونِ مامان شن یتلخ قتِیآرشان و حق یِدل گرم کننده  یِبودم که بخوام به حرف ها یزیچ

 خواستیکه دلم م صبرم پر شده بود و انقدر روح و جسمم خسته بود یِفکر کنم ... کاسه  یامروز ذره ا یِها انیجر

پاهام  رِیاش و ز گهیو دستِ د دیچیفرو برم ... آروم دستش رو دورِ شونه ام پ یو طوالن قیخوابِ عم هیتا مدت ها به 

ش ا نهیبلند شد ... چشمام رو با رخوت بستم و سرم رو به س نیزم یِکه بغلم کرده بود از رو ینیح اطیبرد و با احت

م و محک یِ... با قدم ها شدیم دهیاش کوب نهیس یِکوبشِ قلبش کر کننده بود و محکم به قفسه  یِدادم ... صدا هیتک

که بهم  یو بعد از نگاهِ کوتاه دیسرم کش یِرو یگذاشتم ... دست یصندل یِرفت و آروم رو نیبه سمتِ ماش یتند

رو روشن  نیشست ... کالفه ماشو پشتِ فرمون ن یصندل یِرو شمبعد خود یرو بست و لحظات نیانداخت ، درِ ماش

 آروم زمزمه کرد: یقیراه افتاد ... بعد از دقا یکرد و بدونِ حرف

 

 ... ؟یلیل یداریب --
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 گفتم: یفیگرفته و ضع یِچشمام رو باز کنم با صدا نکهیا بدونِ

 

 اوهوم ... -

 

 :دیکش یقیعم نفسِ

 

 ... ؟ی... کجا راحت تر م؟ینهار بخور نیماش یِتو ایرستوران  میظهره ... بر کِینزد --

 

 حوصله گفتم: یب

 

 ... ستمیمن گرسنه ن -

 

 گفت: یبا دست به بازوم زد و عصب آروم

 

 ...  نمیچشمات رو باز کن بب ستم؟یگرسنه ن یچ یعنی --

 

نگام کرد و دوباره نگاهش رو به جاده  یشدم ... عصب رهیچشمام رو باز کردم و آروم سر چرخوندم و بهش خ کالفه

 گفت: یا یاد و با لحنِ محکم و جدد
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و ناز  یکردن از تو رو دارم ، نه اهلِ منت کش یپرستار یِ... نه حال و حوصله  یلیل میندار خوامیو نم خورمینم --

 که هستم نکن ... یزیلج نکن و منم کالفه تر از چ تیبا خودت و سالمت یپس الک دنمیکش

 

و  خوادیکه آرشان م شهیم یزیهمون چ تیدر نها دونستمیکردم و به بحث کردن باهاش ادامه ندادم چون م سکوت

ه ب یبرق از سرم عبور کرد ... کم انِیمثلِ جر یفکرِ احمقانه و بچگانه ا هوی...  کنمیخودم رو خسته م یالکمن فقط 

 فکر فرو رفتم و چند لحظه بعد گفتم:

 

م ه ایدر دنِیچون االن واقعاً اشتها ندارم ... با د میخوریم یزیچ هیو  ایکنارِ در میریل ... اونجا مکله برون تا شما هی -

 آرومتر بشم ... کمی دیشا

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 ... کنمیم دارتیب میدی... هر وقت رس یاستراحت کن دنمونی... بهتره توام تا رس هیفکر خوب نمیباشه ا --

 

رو به خواب ف ادیز یِبخاطرِ خستگ قهیگفتم ... چشمام رو بستم و بعد از چند دق یلب باشه ا ریزدم و ز یتلخ لبخندِ

 رفتم ... 

 

 یلم دادم و لحظات یصندل یِحال رو یب قهی... چند دق دمیاز خواب پر یچقدر گذشته بود که با سردردِ بد دونمینم

 یصندل یِ... با تعجب رو دمیختم و برخالفِ تصورم آرشان رو نداندا یکنار یِبه صندل یبعد به خودم اومد ... نگاه
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رو پارک  نیرستورانِ بزرگ ماش هی یِمتوجه شدم که جلو موناطراف یِنگاه کردن به مغازه ها کمینشستم و بعد از 

 ..زده . بشیکرده و خودشم غ

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_و_هفتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 زد و رونیدو پرس غذا و نوشابه و ماست بود از درِ رستوران ب یِدستش که حاو یِتو لونینا هیبا  قهیقاز چند د بعد

اومد ... غذا رو عقب گذاشت و بالفاصله بعدش در جلو رو باز کرد و کنارم نشست ... نگاه  نیبه سمتِ ماش عیسر

 زد: بل کردیرو روشن م نیکه ماش ینیبهم انداخت و ح یکوتاه

 

 ... ؟یشد داریب یکِ --

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 

 ... ساعت چنده؟ ... ستین شتریب قهیچند دق -

 

 دستِ راستش انداخت و گفت: یِتو یِبه ساعت مچ ینگاه
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 پنج ... کِینزد --

 

 زده گفتم: بهت

 

 ... ؟ینکرد دارمی... چرا ب دمیچقدر خواب یوا -

 

 حوصله گفت: یراه افتاد و ب عیسر

 

 داریب یخواستیکنم ... مثالً م دارتینداشت ب یلینمک آبرود و دل میدی... تازه رس ؟یکن یکه چ کردمیم دارتیب --

 ... ؟یتماشا کن یکاریجاده و درخت و جنگل رو از ب نکهیا ایتا من استراحت کنم  یکن یمن رانندگ یِو به جا یبش

 

 حرص گفتم: با

 

 ... یاستراحت کن کمیکنم و توهم  یتا من به جات رانندگ یکردیم دارمیآره خب ب -

 

 زد و گفت: یخند شین
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 پشتِ زارمیدست بکشم حتماً م مینشدم ... هر وقت که خواستم از زندگ ریس میمتاسفانه هنوز از جونم و زندگ --

 ... یخودت به درک واصلم کن زِینقص و تر و تم یب یِو با رانندگ ینیفرمون بش

 

خنده اش رو  کردیم یسع یکه به سخت یو دستام رو از حرص و خشم مشت کردم ... با لحن دمیلبم رو گز یعصب

 قورت بده لب زد:

 

 گهید یِهم مخصوصِ غذا خوردن داره ... جاها یقشنگ یِفضا هیو  استیدر یِخودم ... اونجا رو به رو یِالیو میریم --

 امضا دادن و عکس گرفتن ندارم ... یِو دوره ام کنند و منم واقعا امروز حوصله  ننمیممکنِ مردم بب

 

 گفتم: یعصب

 

 یکی ای میکه داخلش ساکن ییِالیهمون و نی... حاال ا یزاریکه انقدر کالس م یستیجمهور ن سیخوبه حاال رئ -

 ... گست؟ید

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 

حال و روز  نیخودم چون اگه با ا یِالیو مینداره ... بهتره امشب بر الیبا اون و یادیز یِاما فاصله  گستید یکی --

 ... کنهیدر موردمون نم یخوب یِو فکرها شهیجالل خان ، مامان بهمون مشکوک م یِالیببرمت و

 

 :دمینگاش کردم و مشکوک پرس یچشم ریز
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 ممکنِ در موردمون کنه؟ ... ییمثال چه فکرا -

 

 داد زد: یعصب

 

 هی یفکر کنه من باهات دعوا کردم و بحثمون شده و الک دمیکه اولِ صبح گفت ... شا ییهمون چرت و پرت ها --

 حال و اوضاعت بهتر بشه ...  کمیتا  می. بهتره امشب اونجا نباشدرست بشه .. دیداستانِ جد

 

 گفتم: یناراحت با

 

 ... تنها بمونه؟ ... ؟یچ نیلیپس آ -

 

 رو فشار داد و گرفته گفت:دستش  یِتو فرمونِ

 

قوز باال قوز ... چون  شهیم نیلیمراقبِ خودت باشه و آوردن آ دیبا یکیحالِ خرابت  نیچون با ا میندار یچاره ا --

 ... رهیگیمن رو نم یِو بهانه  کنهینم یقرار یراحتِ ... با وجودِ آروشا ب المیآروشا کنارش هست خ

 

 بغض گفتم: با
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کمتر کنم تا راحت تر به کار و  نیلیرو در قبالِ آ تتیکنم و مسئول یدخترت مادر یِکه برا یباهام ازدواج کرد -

تر  نیرو سنگ تتیبرات نداشتم و مسئول یزیباز شده جز دردسر چ تیکه پام به زندگ یاما از وقت یبرس تیزندگ

 خوامی، نم ستی... حال و روزِ من مهم ن یکدومشون برس به یدونیو نم یبچه دوتا بچه دار هی یکردم ... انگار که جا

 یِشدنو تموم ن یمن و مسائلِ نکبت رِ یدرگ نیاز ا شتریب خوامیجالل خان ... نم یِالیتنها بمونه پس لطفاً برو و نیلیآ

 ... یغافل بش نیلیو از آ یباش میزندگ

 

 بلند گفت: باًیتقر ییو با صدا یکردنم نباشه ... عصب هیچرخوندم تا شاهدِ گر شهیرو به سمتِ ش سرم

 

حال و  خوامیو رقبتِ خودمِ ... اگه م لیم یِشک از رو یو قطعاً و ب ستیزور و اجبار ن یِکنم از رو یمن هر کار --

 ونچ ستیدر کار ن یخودمِ و اجبار یِ قلب یِتنها خواسته  یکه برات ساختند خارج بش یروزت بهتر بشه و از برزخ

به اون کار وادارم کنه ... در ضمن من هر چه قدر که در  تونهینم زیچ چیکس و ه چیرو نخوام انجام بدم ه یمن تا کار

 نیهمسرانه به گردنمه ... پس بدون ا فیپدرانه دارم ، به همون اندازه هم در مقابلِ تو وظا یِ فهیوظ نیلیمقابلِ آ

 ...نداشته باشه  یخاص یِاحساس و عالقه  چیاگه به طرفش ه یحت یِهر مرد یِ فهیکارها وظ

 

و مدام  زدیخالص رو م رِیت یطیاما تحتِ هر شرا کردیزدم و سکوت کردم ... با حرف هاش آرومت م یتلخ لبخندِ

م ت کنازش برداش یبد زِیچ دینبا لیدل نیترحمِ و به هم یِرعوفانش تنها از رو یِکه حرف ها و رفتارها کردیگوشزد م

 شیزندگ یِتو یا گهیشناستامش حکمِ د یِاسم تو هیکنم ، چون جز  یبچگانه ا یِها الیخودم فکر و خ یِو برا

ساعت  میخواهم بود ... بعد از ن شیتمامِ قلب و فکر و ذهنش متعلق به همسرِ اول و عشقِ ابد دونستمینداشتم و م

و ر اطیحدرِ  موتی... با ر دیبود ، رس ایدر یِرو به رو قاًیکه دق یخوشگل و نقل یِالیو هیشد و به  یکیبار یِواردِ جاده 

 نیاز ماش عی.. سربون پارک کرد و کمربندش رو باز کرد . هیسا رِیرو ز نیشد ... ماش الیو یِباز کرد و واردِ محوطه 

 پرواز کردم ... ایتوجه به آرشان به سمتِ در یشدم و ب ادهیپ

 

 ر گناهکا_مجنون#



 مجنون گناهکار

 
323 

 

 پنج_و_هفتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 سیتوجه به خ یانداختم ... ب ایدر یِطاقت خودم رو تو یلبام نشست و ب یِآرامش به رو یِاز رو یلبخند ایدر دنِید با

 آب فرو برم ... رِیاومد و باعث شد به ز یا یموجِ طوفان هوی...  زدمیم غیبلند ج یِشدنِ لباس هام جلوتر رفتم و با صدا

 یافبرام ک نیو هم دیرسیم نیفکر به سمتِ جلو شنا کردم ... پاهام به زم یآب اومدم و ب یِبه باال دهیمثلِ موشِ آبکش

 یِها حرف ادِیبه  لیدل یوقت و ب یب هویعمق شنا کنم ...  یِتو تونستمیشنا بلد نبودم و نم یبود چون بطورِ حرفه ا

و عذاب  یکه همون دردِ لعنت ییبه گلوم چنگ انداخت تا جا ینیافتادم ... بغض بد و سنگ امروز یِها انیمامان و جر

 شونی.. پرام رو چنگ زدم . نهیاخمام توهم رفت و کالفه با دست س شیقلبم شروع شد و از دردِ ناگهان یآور تو

آب فرو برم و چند متر توسط آب به جلو پرت بشم  رِیاومد و باعث شد به ز ینیموجِ سهمگ هویخواستم برگردم که 

نکبت  یِجا به زندگ نیلحظه و هم نیهم خواستیموندم و نفسم رو حبس کردم ... دلم م بآ رِی... کالفه و آشفته ز

 ییاتا ج یبش یآبرو تلق یو آخر سر ب یکن یزندگ بیعمر پاک و نج هیدرد و عذاب داره که  یلیبارم خاتمه بدم ... خ

مردم  یِتموم نشدن یِها ثیو حرف و حد یفتیپدر و برادرهات هم ب یانوادتم باورت نکنند و از چشمِ همه و حتکه خ

درک کنند که  تونستندیخودم م یِ... فقط هم جنس ها یبش خیهم پشتِ سرت باشه و ناجوانمردانه قضاوت و توب

 یاتفاقِ دردناک و زجر آور تونهی، چقدر م تشیصدختر و خدشه دار کردنِ آبرو و شخ هیو نجابتِ  یتهمت زدن به پاک

 یِام احساس کردم ناچاراً به باال نهیس یِ هیناح یِرو تو یکه بشدت نفس کم آوردم و دردِ عذاب آور یباشه ... وقت

سرم رو چرخوندم و با تعجب به آرشان  یبلند و مردونه ا یِصدا دنِیبا شن هویآب اومدم و به سرفه کردن افتادم ... 

 :زدیداد م یصببود و ع ایشدن به در کیدر حالِ نزد یتند و بلند یشدم ... با قدم ها رهیخ

 

که  ی... تو رو به مقدساتت و هر کس ؟یِ طوفان ایدر ینیب یمگه نم ی... لعنت رونیب ایب ایاحمق ، از در یِلیل --

 ... یلی... با توام ل رونیب ایب ای، از در یلیقسم ل شیپرستیم
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 کردمیترس و دلهره بود نگاه م یِآرشان که از رو یِمن سرِ جام خشک شده بودم و با تعجب به حرکات و رفتارها اما

چرا  دونمی. نمزد و به سمتم شنا کرد .. رجهیبه درونِ آب ش دیچند متر رو دو نکهیشد و بعد از ا ایواردِ در عی... سر

 یبشر یبن چیدست و پا شکسته شنا کردم تا دستِ آرشان و ه ایبه دلِ در یعنیناخودآگاه به سمتِ مخالفِ آرشان 

 ببرم که به ییآب به جا انیخودش گم کنه و جر یِرحم من رو تو یو ب یلعنت یِایدر نیا خواستیبهم نرسه ... دلم م

دارم  بچگانهحرکتِ  نیبا ا دمیفهمیخودم لج کرده بودم و نم یِا.. با خودم و خددر انتظارم نباشه . یزیجز مرگ چ

 هیخدا  یِعمل از سو نیا یِکردن بود و سزا یکه اسمش خودکش ی... همون گناه شمیم یمرتکبِ چه گناهِ بزرگ

به  یشد و هر چ یپام خال رِیز هویهمچون من و امثالِ من بود ...  یافرادِ ابله و احمق یِو دردناک برا نیجهنم آتش

شنا  یِبودن تو یو بخاطرِ ناش ومدمیآب م یِکنان به باال غی... با سرفه و ج دیرسیپام به شن و ماسه نم رفتمیم نییپا

هام شد که حس کردم هر آن  هیعمل تکرار شد و آب واردِ گلو و ر نی... انقدر ا رفتمیآب م نِییکردن دوباره به پا

 رِیاز ز هویکنه ...  ستیاهمه ترس و وحشت به ناگهان  نیآب پاره بشه و قلبم از ا ادیسرم از فشارِ ز یِممکنِ رگ ها

هم بودم از  نایاگه ناب یخودش بود ... حت یِشدم ... بو ریاس یآغوشِ آشنا و مردونه ا یِشدم و تو دهیآب به باال کش

ود ... آرشان ب یِبو ، بو نیکنم ... ا شییبازهم شناسا یطیشرا نیهمچ هی یِتو یحت تونستمیمرد م نیا یِشگیهم یِبو

احمقانه و بچگانه بود  یآرشان نسبت به خودم کار یِدادن به رو کتیمال مِیمن ... البته م یِمردِ مغرور و سنگ یِبو

خروار ها خاک به  ریکه ز یبود و تمام و کمال به زن نازینبود ... بدبختانه آرشان ، آرشانِ آ یلیچون آرشان ، آرشانِ ل

 یاز کجا به درونم نفوذ کرد که ب تیخشم و عصبان همهاون  هوی دونمیفرو رفته بود تعلق داشت ... نم یقیخوابِ عم

 یخودم رو از حصارِ دستاش نجات بدم ... عصب کردمیم یزدن و سع غیآغوشِ آرشان شروع کردم به ج یِتو لیدل

 یچ یِهمه تقال کردن برا نیا دمیفهم ی... نم هر طور شده پسش بزنم کردمیم یو سع زدمیاش مشت م نهیس یِتو

چون مطمئن بودم که  دمیداشت؟ ... شا یا غهیچه ص ایدلِ در یِشنا کردن بلد نبودم پس ناز کردنم تو که یبود ... من

 یازب وونهیشده بود تا با د داریو سرکشم ب یوحش یِخو کنهیرحم رهام نم یو ب یطوفان یِایدر نیا یِهرگز آرشان تو

باهام مهربون تر رفتار کنه؟ ... جز  کمیشد که آرشان یکم م ایدن نیاز ا یآرشان نازم رو بکشه ... اصالً چ کمیهام 

 باشه و قمیکهنه و عم یِمرحمِ دردا تونهیم یباشه؟ ... جز اون ک یلیل یِها یناز و دلبر دارِیخر تونستیم یآرشان ک

 با همسرش مهربون تر رفتار کنه؟ ... کمیکه  شدیکم م شیو قلبِ سنگ نیاز آرشان و غرورِ آهن یآرومم کنه؟ ... چ
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 یلیتموم نشده؟ ... پس چه دل شهیهم یِبرا نازیآ یِبه آرشان فکر کنم و عاشقش بشم؟ ... مگه پرونده  دیمن نبا چرا

 یِزن و شوهرا هست محروم کنه؟ ... با سرد موندنِ رابطه  یهمه  نِیکه ب یداره آرشان من رو از عشق و احساس

 و کنهیبهش افتخار م نازیو قلبش دست بکشه آ ازشیاگه آرشان از خودش و ن ای...  شه؟یخوشحال م نازیآ نمونیب

 شهیهم یو برا ستین گهیکه د ینازیبه آ انتیخ یعنیشدن  یلی... عاشقِ ل ره؟یگیمردِ وفادار لقب م هیآرشان 

حد و اندازه  یعشقِ ب گهید یخودم و از طرف یِچارگیو ضعف و ب ییهمه تنها نیکوتاه شده؟! ... از ا ایدن نیدستش از ا

ا و ب زدمیم غیج ی. عصبزدن .. غیشروع کردم به ج زیشدم و جنون آم یگرفتنِ من ، حرص دهیو ناد نازیآرشان به آ یِ

دستام رو گرفت و محکم به  یحرکتِ ناگهان هی یِ... تو نداختمیآرشان چنگ م یِ نهیبلندم به صورت و س یِناخن ها

 یِشونه ام گذاشت و با صدا یِتکون بدم ... سرش رو رو روقسمت از بدنم  هیتونستم  یکه نم یجور دمیآغوش کش

 لب زد: یگرفته ا

 

به روزت آوردند که کارت به  ی... چ یلینکن ل یتاب یو ب هی، بزن ... اما انقدر گر یشیاگه با زدنِ من آروم م --

 یدادیاحمقانه رو انجام م نکارِیسراغت حتماً ا ومدمی... اگه من نم ده؟یزدن رس ایو خودت رو به دلِ در یخودکش

 درسته؟ ... ؟یلیل

 

کردم  یآروم یِحال ناله  یو ب دیچیسرم پ یِتو یدردِ وحشتناک و بد هویخواستم دهن باز کنم و جوابش رو بدم  تا

رمق  یحال و ب یصورتم رو به قاب درآورد ... ب ی... آرشان وحشت زده از خودش جدام کرد و با ترس و نگران

بدنم کرخت شد و  هویپاهام بمونم ...  یِرو تونستمینم جهیو از سرگ رفتیم یاهی. چشمام سرو چنگ زدم .. راهنشیپ

 پیک ادشیز یِو گوشام از صدا دیکشیآغوشِ آرشان ... سرم به شدت سوت م یِافتادم تو ادیز یِ جهیاز ضعف و سرگ

... هر چه قدر جسمم سبک تر  دمیشن یآرشان رو گنگ و نامفهوم م یِباز بود و صدا مهیشده بودند ... چشمام ن

ور شدم چشمام رفت و مجب لیتحل میو انرژ روی... تمام ن کردمیسرم حس م یِرو تو یادیاندازه دردِ ز همونبه  شدیم

 پرتابم کردند ... کیو تار قیگودالِ عم هیآخر حس کردم به درونِ  یِببندم و لحظه  یرو به آهستگ
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 هویتخت نشستم و  یِواضح تر بشه ... آروم رو دمیپلکام رو باز کردم ... چند بار پلک زدم تا د یِال یدیسردردِ شد با

 تا تموم یادیز زِیشد ... به دستم سرم وصل بود و چ دهیستم کشدستم نگاهم به دستِ را یِتو یبا احساسِ سوزش

که داخلش بودم زووم شد  یاتاق یِنگاهم رو نباریو ا دمیکش درازتخت  یِحال دوباره رو یشدنِ سرم نمونده بود ... ب

 یو بطورِ هنرمندانه ا ییبایرنگ و ست شده بود که به ز دیسف یِها لهیبا لوازم و وس یمتر یاتاقِ س هی... 

 یِوت نحضورِ آرشا یِو متوجه  کردمیها نگاه م لهیبه اتاق و وس یشده بود ... با تعجب و کنجکاو دهیچ ونشیدکوراس

 شدم ... رهیسرفه اش به خودم اومدم و با تعجب بهش خ یِصدا دنِیبا شن یچارچوب در نشده بودم ... بعد از لحظات

تش دس یِکه تو یا ینیشلوارکِ مردونه پاش بود ... با س هیرهنه بود و بدتر از همه تنها تنه اش ب میباز هم ن یلعنت

 یِعسل زیم یِرو رو ینیبه سمتم اومد و س یمحکم یِبست ... با قدم ها رشبود واردِ اتاق شد و در رو با پا پشتِ س

 ی... عصب زدینم یشده بود و حرف رهیو آروم کنارم نشست ... به چشمام خ دیکش یقیکنارِ تخت گذاشت ... نفِس عم

 یِصدا دنیشن اشدم ... بعد از چند لحظه ب رهیمجذوب کننده اش گرفتم و به سقف خ یِو کالفه نگاهم رو از چشما

 نگاهم رو از سقف گرفتم و بهش چشم دوختم ... شیعصب

 

 ... ؟یلیل --

 

 گفتم: کالفه

 

 هوم؟ ... -

 

 تشر زد: یبهم گره خورد و عصب اخماش

 



 مجنون گناهکار

 
327 

 

 زبونت؟ ... یِکه افتاده رو هیمسخره چ یِکلمه  نی... ا ؟یچ یعنیهوم  --

 

 گفتم: یدهن کج با

 

 کجاش مسخرست؟ ... -

 

 داد زد: کالفه

 

 ... ؟یبود که کرد یچه غلط نیا --

 

 بحث توسط آرشان ، گرد شد ... آروم لب زدم: ییِهویدادنِ  رییاز تعجب و تغ چشمام

 

 ... ه؟یمنظورت چ -

 

 گفت: کردیکه داشت چونه ام رو با دست خورد م ینیصورتم خم شد و ح یِرو هوی

 

 احمق؟ ... هان؟ ...  یخودت رو بکش یخواستیم یچ یِبرا --

 

 گفتم: یعصب
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که بهوش اومدم ،  ستین قهی... هنوز چند دق ؟یکردنِ من بست تیباز داد و هوارت شروع شد؟ ... چرا کمر به اذ -

 ... ؟یراحتم بزار شهیم

 

 :دیکش ادیو دومرتبه فر وردیکلنجار رفتن با خودش طاقت ن کمیسکوت کرد ... بعد از  یو به سخت دیرو گز لبش

 

کودن ،  ستیبردار ن یشوخ ی... زندگ ینیب یسگم رو م یِکارِ امروزت تکرار بشه اون وقت اون رو گهید کباری --

حرکتِ بچگانه و خنده آورِ امروزت تمامِ باور و  دنِی... اما با د یکن یدخترم مادر یِسرم باهات ازدواج کردم تا برا رِیخ

 یدخترم رو به دستِ کس ینانیو اطم دیمن از فردا با چه ام حاال...  یاعتمادِ من رو نسبت به خودت خراب کرد

ام که اگه حال و اوضاعت  یکردن براش مثلِ خوردن نقل و نباتِ ... انقدر از کارِ امروزت عصب یبسپارم که خودکش

 ... یفکر کن کمی یتا قبل از انجام دادن هر کار یخوردیدست کتکِ مفصل ازم م هینبود  نیا
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دستش گرفت ... از تماسِ  یِداد و آروم دستم رو تو رونینگفتم ... نفسش رو آه مانند ب یزیسکوتم ادامه دادم و چ به

دستم ، بدنم مور مور شد و  یِشدنِ انگشت هاش به رو دهیآرشان و کش یِکرده ام با دستِ گرم و مردونه  خیدستِ 

 لب زد: یا یتمامِ تنم به رعشه افتاد ... با لحنِ محکم و جد
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 ... یلیبه من نگاه کن ل --

 

قرار  میشونیپ یِو رو شیشونیپ یکرد و بطورِ ناگهان کیسرم نزد شدم ... سرش رو به رهیرو بلند کردم و بهش خ سرم

 زمزمه کرد: یآروم یِ... با صدا وردمیشده بودم و سر از کاراش در نم رهیبهش خ رونیو ح جیداد ... گ

 

تفاوت باشم تا خودت رو  یبهت ب کنمیم ی... سع ؟یهات چکار کنم چشم خاکستر یباز وونهیمن از دستِ تو و د --

 ونیقرمز و گر شهیهم یِصورتِ مظلوم و چشم ها نینگاهم به ا ی، اما وقت یسیخودت وا یِپا یِو رو یجمع و جور کن

 یِونمکِ ر گهی، پس لطفاً تو د یلی... من از خودم و درون داغونم ل ندازهیداره به قلبم چنگ م یکی کنمیحس م فتهیم

خنده  یِقراره منم صدا ی، پس کِ لرزوندهیخونه رو م یِوارهایخنده هات د یِصدا شهیهم تگفیزخمم نشو ... آروشا م

 از بابتِ تو راحت بشه؟ ...  المیتو رو بشنوم و خ یِ

 

فراموشم شده  دنیآرشان سرجام خشک شده بودم و نفس کش بِیو غر بیدوپهلو و عج یِو مبهوت از حرف ها مات

دستم حس کردم ... با تعجب به دستم نگاه  یِرو تو یسوزش هویو بالفاصله بعدش  دیبه گونه ام کش یبود ... دست

و  یمسخِ نگاهش شده بودم که متوجه نشدم کِ قدر... ان ی... آه لعنت دمیدستِ آرشان د یِکردم و سوزنِ سرم رو تو

کنارِ تخت انداخت و به  یِدستش رو داخلِ سطلِ زباله  یِ... سرم و سوزنِ تو دیکش رونیچطور سرم رو از دستم ب

 ینیبرگشت و مجدداً کنارم نشست ... س یتخت بود رفت ... بعد از لحظات یِکه رو به رو یا یبهداشت سیسمتِ سرو

بودم و اون رو به روم نشسته بود  دهیجلوش دراز کش نکهیتخت گذاشت ... از ا یِبرداشت و رو یعسل زیم یِرو از رو

 ید... ج فتمیتخت ب یِام که باعث شد دوباره رو نهیکه خواستم بلند بشم آروم زد تختِ س نیمعذب بودم ... هم کمی

 بهم گره خورده گفت: ییو با اخم ها

 

 ... ؟یبهت اجازه داد بلند بش یک --
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 قورت دادم و گفتم: یدهنم رو به سخت آب

 

...  ؟یوردیمن ن یِرو برا ینیس نیمگه اجا نشستم ... بعدشم  هیوا خب بدنم کوفته شده و کمرم گرفته از بس که  -

 اون طور نگام نکن ... هیغذا بخورم؟ ... چ دهیدراز کش یانتظار دار

 

 زد و گفت: یخند شین

 

 ... ندازهیچهره ات آدم و به اشتباه م --

 

 :دمینگاش کردم و پرس مشکوک

 

 ... هیمنظورت چ -

 

 دهنم گرفت و گفت: یِجوجه جلو یا کهیت

 

 ، دهنت رو باز کن ... ستیمهم ن --

 

 شده گفتم: یعاص
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و  یاریبهت گفته که با طرزِ حرف زدنت حرص آدم رو در م ی... تا حاال کس ؟یزنیچر انقدر گنگ و دوپهلو حرف م -

 ... ؟یکنیم یطرف رو کفر

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

 باز کن دهنت و گربه کوچولو ... --

 

دستش رو عقب  عیجوجه رو داخلِ دهانم گذاشت و سر هویبزنم  یکه خواستم حرف نیدهن باز نگاش کردم و هم با

 گفتم: یجوجه رو قورت دادم و عصب ی... به سخت دیکش

 

 گربه؟ ...  یبه من گفت -

 

 گفت: دادیرو به دستم م یکه لقمه ا ینیتکون داد و ح یسر

 

 ... یکنیکارِ خودت رو م شهیو هم یهم زبون نفهم یلیکه خ یو زبون دراز ونیگر شهیهم یِبچه گربه  هی...  قاًیدق --

 

 با توپِ پر گفتم: یعصب
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سرِ منِ فلک زده  شهیروز نم هی...  ؟ییخندون و حرف گوش کن و آقا یلی، حاال نه که تو خ یقربون خودت بشم اله -

 یزنیحرفِ اول و آخر رو تو م یانیخدا هم اخمات توهمِ و سرِ هر بحث و داستان و جر یِ شهی... هم ینکن دادیداد و ب

 ... گم؟یمگه دروغ م هی... چ

 

 توجه به حرفم گفت: یپاش اشاره کرد و ب یِرو یِنیبهم انداخت و به س یکوتاه نگاه

 

... در  یکن یخودمون تنها خودت آشپز یِخونه  میکه رفت یاز وقت دیمتنفرم و با رونیب یِباشه از غذاها ادتی --

غذا آماده کردم و غذا بخوردت دادم و مثلِ پرستار بهت  یِنیبود که من برات س یبار نیو آخر نیضمن امروز اول

 یلیبدون که خ نمیو من فقط مراعاتِ حالت رو کردم و ا ستیمرد ن هی یِ فهیها وظ نکاریکردم ... چون ا یدگیرس

 انجام ندادم ... یزن چیه یِرو برا یکار نیهمچ هیبهت لطف کردم چون تا حاال 

 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 

... بعدشم خودم انقدر درک و شعور دارم که بدونم  ؟یزاری... مگه زورت کردم که سرم منت م یارین یخواستیم -

 ... ینبود که بهم گوشزد کن یازی... پس ن یرو در حقم کرد یلطف نیهمچ هیتنها بخاطرِ حالِ خرابم 

 

 :زد و گفت یخند شین

 

بار خودت رو به  هیهر چند وقت  یو هوس نکن ینکرده بد عادت نش یِوقت خدا هیبه هر حال گفتم بگم که  --

 ... یکن استفادهٔ  سو میو از من و مهربون یبزن یضیمر
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 گفتم: یزدم و عصب یپوزخند

 

کارها لطف  نیدون او ب یسرم منت بزار یندار حق و زنتم من بعدشم...  ساواک مورِٔ  ما یکی یتو مهربون یکی -

 ... فتهیو وظ ستیکردن ن

 

 لبخند گفت: با

 

 چهره ات گول زنندست ، بگو آره ...  گمیباز که رادارِ زبونت فعال شد ... م --

 

 گفتم: یعصب

 

 ... ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا -
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 بهم انداخت و گفت: یقیعم نگاهِ

 

 گهی... ظاهرت م یدار یو دراز زیزبونِ تند و ت یلیاما خ یایمظلوم و آروم به نظر م یلیدر ظاهر خ نکهیا یعنی --

 ... یدیقشنگت رو نشون م یِچون اون وقت اون رو یفتیدر ب یاما خدانکنه با کس یآروم

 

 گفتم: دنشیدهنم گذاشتم و بعد از جو یِرو تو لقمه

 

 ... ستیدار و زهردار ن شیتو ن یِباشه به اندازه  زی... اما زبونِ من هر چه قدرم تند و ت یه ... کامالً درست گفتبل -

 

 :دیپرس یتوهم و جد دیرو کش اخماش

 

 ... ه؟یمنظورت چ --

 

 ام رو باال انداختم و گفتم: شونه

 

 ...  ستیمهم ن -

 

 داد زد: یعصب
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 ... ؟یکنیم یتالف یاالن دار --

 

 تعجب گفتم: با

 

 ؟یچ یعنی -

 

 ... نه؟یا ری... غ یاریدوپهلو و گنگِ من رو سرم در م یِ حرف ها یِتالف یدار --

 

 ...  م؟ینه بابا مگه من عقده ا -

 

 ... ؟یدیجوابم رو نم یپس چرا درست و حساب --

 

 ... ه؟ی، حرف کشهیچون عشقم م -

 

 ینیس یِتو یِاز نوشابه  ی... لبخندم رو بزور قورت دادم و کم دیموهاش دست کش یِتو یحرص نگام کرد و عصب با

الزم نبود که به حرص دادنش ادامه بدم چون  گهیبود و د یبرام کاف فتادیقدر که به جلز و ولز م نی... هم دمیسر کش

د تخت بلن یِ... کالفه از رو فتهیبشه و به جونم ب داریو سرکشش ب یوحش یِاحتمال داشت صبرش تموم بشه و خو

 خسته گفت: ییچشماش گذاشت و با صدا یِ... دستش و رو دیشد و اونورِ تخت نشست و کنارم دراز کش

 

 خودت جمع کن ... یخورد یوقت --
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 لب گفتم: ریزبونم رو براش درآوردم و ز دمید ینم نکهیا با

 

با شستِ پام  گهیم طونهیو مغرورِ؟ ... شو انقدر غد  کنهیمراعات حالم رو نم کمیحالم بده؟ ... پس چرا  نهیمگه نب -

 و  یو خودرأ فتهیخودش یِ کهیحلقش ... مرت یِبرم تو

 

 جمله ام رو قطع کرد و گفت: هوی

 

 خب ادامه اش؟! ... --

 

بود و بهم  دهیسرش و به پهلو دراز کش ریو مبهوت سر چرخوندم و بهش نگاه کردم ... دستش رو گذاشته بود ز مات

 شده بود ... آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و کالفه گفتم: رهیخ

 

 گفتم؟ ... یلب چ رِیمن ز یدیتو شن -

 

 مثبت تکون داد ... مظلوم گفتم: یِرو به معنا سرش

 

 همش رو؟ ... -
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 گفت: یرو بزور قورت داد و با لحنِ آروم لبخندش

 

 ... دمیآره ... همش رو شن --

 

راز تخت د یِ گذاشتم و رو یعسل زیم یِرو رو ینیس ی... عصب ادیازش خوردم تا نفسم جا ب کمیرو برداشتم و  نوشابه

 دیآروم و زمزمه وارم رو بشنوه ... با یِکه بتونه صدا شدیداشت؟ ... باورم نم یزیت یِ... آرشان چه گوشا دمیکش

 ...  دهیدرس م طونمیبشر ش نی... ا رمشیحواسم بهش باشه و دستِ کم نگ

 

 ... دمیو به سمتش چرخ دمیدست کش الیفکر و خ یِایآرشان از دن یِبا صدا کدفعهیافکارم غرق بودم که  یِتو

 

 استانبول ... یِ... برا میدار طیفردا بل --

 

 تعجب گفتم: با

 

 ... ؟یچ یِاستانبول برا -

 

 زد و گفت: یخند شین

 

 برگزار کردنِ ماه عسلِ عاشقانمون ... یِبرا --
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 گفتم: کالفه

 

 ... م؟یحاال واجبه بر -

 

 آره ... --

 

 چرا؟ ... -

 

چند روز قبل تر از روزِ موعود به  نیهم یِخواسته ، در ضمن خودمم اونجا کنسرت دارم و برا نطوریچون مامان ا --

 ... دیعوض کن ییآب و هوا هیهم  نیلیاونجا تا تو و آ میریماه عسل م یِبهانه 

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 ... م؟یکن یآها ، خوبه ... حاال شام رو چ -

 

 حوصله گفت: یب

 

 اونور ... میحتماً بر دیزد و گفت شام درسته کرده و باجالل خان ... مامان زنگ  الیو میریم --
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 بهتر شده ...  یلیندارم ... حالمم به لطفِ تو خ یباشه ... من مشکل -

 

 خوبه ... --

 

 اوهوم ... -

 

 ... نایمامان ا شِیپ میو بر میکن تا جمع و جور کن دارمی... قبل از نه ب کنمیذره استراحت م هی --

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 باشه ...  -

 

 دمیدستِ راستم و پشت به آرشان دراز کش یِو رو دمیکش یقی... نفسِ عم دیرو بست و پشت بهم دراز کش چشماش

 گرفتن با تخت و ورجه ورجه کردن باالخره به خواب فرو رفتم ... یکشت کمی... بعد از 
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به سمتِ استانبول به پرواز در  مایهواپ گهید قهیو چند دق میبود مایرو به خودم فشردم ... داخلِ هواپ نیلیاسترس آ با

 یِاسترس داشتم ... انگار آرشان هم متوجه  یلیموضوع خ نینشده بودم و سر هم مای... تا حاال سوارِ هواپ ومدیم

... بعد از  دمییپایو م کردینگاهم م یچشم ریچشمام هم نشسته بود ، شده بود چون مدام ز یِکه تو یترس و دلهره ا

م و به ام فشرد نهیرو به س نیلیبلند بشه و به سمتِ مقصد پرواز کنه ... آ خوادیم مایاعالم کردند که هواپ قهیچند دق

نِ رو به دورِ ت ییماچشمام رو بستم ... چند لحظه نگذشته بود که به ناگهان گر جانیدادم و از ترس و ه هیتک یصندل

رنگ و  یمشک یِچشم ها یِکه سر چرخوندم نگاهم تو نیچشمام رو باز کردم و هم عیزده ام حس کردم ... سر خی

امن و مردونه اش محاصره ام  یبازوها یِتِ چپش رو به دورِ شونه ام حلقه کرده بود و تونافذِ آرشان قفل شد ... دس

پر  رهکبایبه  میتمامِ ترس و نگران کردمیدادم و چشمام رو بستم ... حاال حس م هیکرده بود ... سرم رو به شونه اش تک

د ... بسته بو خیطراب رو به موت بودم و تنم از اض شیچند لحظه پ نیبود و رفته بود ... انگار نه انگار که هم دهیکش

و دور از ذهن بود  بیبرام عج یلیآرومم کنه؟ ... واقعاً خ تونستیبا نگاهشم م یتو وجودش داشت که حت یآرشان چ

... فکر  تهفیب یقرار یو ب جانیو با هر حرکتش قلبم به ه رمیقرار بگ یمرد رِیباز هم بتونم تحت تاث اریکه بعد از شهر

 یآرامش اما حاال آرشان با نگاهش ، حرفاش و حت یِشگیاز دست دادنِ هم یعنی اریاز دست دادنِ شهر کردمیم

قلب و روح و جسمم رو باهم به  نطورینتونسته بود ا یعمرم کس یِوقت تو چیکرد که هیآرومم م یآغوشش جور

 یِمثلِ آرشان رو کنارِ خودم و تو یمردِ محکم و قدرتمند هی شهیهم یبرا خواستیآرامش دعوت کنه ... دلم م

 عاشقش بشم چون خواستیکنم ... اما هرگز دلم نم هیبهش تک کشمیکه نفس م یداشته باشم و تا لحظه ا میزندگ

 و شهینرم نم یطیشرا چیآرشان تحت ه یِزده  خیو  یطرفه خواهد بود و قلبِ سنگ کیحس تا ابد  نیا دونستمیم

.. دادم . هی... آروم ازش جدا شدم و به پنجره تک شهیشکسته نم یلیل یِبه رو یو محکمِ قلبش به راحت یطلسمِ قو

مظلوم و خندونش ضعف  یِ افهیق یِدهنش کرده بود ... دلم برا یِ و انگشت شستش رو تو کردیبا خنده نگام م نیلیآ

 و با خنده گفتم: دمیاراده محکم گونه اش رو بوس یرفت و ب

 

 ... ؟یمامان هیچ -
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دم ش رهیفکر بکار بردم باز موند و ناخودآگاه با ترس و وحشت به آرشان خ یو ب دهیکه نسنج یخودم از کلمه ا دهنِ

مشت شده بودند ... خودم  تیو دستاش از عصبان کردیمنقبض شده بهم نگاه م یبهم گره خورد و فک یی... با اخم ها

 رو جمع و جور کردم و حق به جانب گفتم:

 

عمر مادرش باشم؟ ... پس چه  هیکنم و  یمن براش مادر ستی... مگه قرار ن ؟یکنی... چرا چپ چپ نگام م ه؟یچ -

 ادمهیکه  ییباشه؟ ... تا جا یمیخودش بدونه و باهام صم یداره که بهم بگه مامان و من رو مثلِ مادرِ واقع یرادیا

که به دخترت عشق بورزه و اون رو دخترِ خودش  یهست یشخص هیو دنبالِ  یخواینم ینامادر نیلیآ یِبرا یگفت

ت و دوس دونمیرو دخترِ خودم م نیلیکه آ نِی... سرِ ا ه؟یشدنت واسه چ یجبهه گرفتنت و عصبان گهیبدونه ... پس د

 مان صدام بزنه؟ ...دارم اونم من رو مثلِ مامانِ خودش بدونه و ما

 

 بم و گرفته گفت: ییو با صدا دیموهاش دست کش یِتو کالفه

 

 ... الیخی... ب نازیاالن آ خواستیلحظه حالم بد شد ... دلم م هینه ... فقط  --

 

 بغض گفتم: با

 

 ناراحتت کنم ... خواستمینم -

 

 تکون داد و گفت: یسر

 

 ... دونمیم --
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دستِ چپش گذاشتم ... از  رِیاراده دستم رو جلو بردم و به ز یداد ... ب هیتک یبه صندل یو عصب دیکش یقیعم نفسِ

حد حالش خراب و داغونِ که دست  نیتا ا یعنیو متعجب شدم ...  رونیکرده اش ح خیتماسِ دستِ گرمم با دستِ 

 یِداغون انگشتام رو ال به ال یخ بسته؟ ... با اعصابی یا یو ناگهان بیالتهاب دار و گرمش بطورِ عج شهیهم یِها

 محزون و آروم لب زدم: یفشردم ... با لحن یانگشتاش قفل کردم و دستش رو به آروم

 

و  میشینابود م نیلیمن و آ یو ضعف نشون بد ی... اگه تو زانو بزن یایکنار ب نازیهم شده با مرگِ آ نیلیبخاطرِ آ دیبا -

ه ک یآرشان ... اگه من با وجودِ اون همه اتفاقاتِ وحشتناک و تلخ یی... تو مردِ ما شهیم دهیکش یبه تباه مونیزندگ

راحتِ که اگه پدر ندارم ،  المیبخاطرِ وجودِ توئه ... چون خ دمیادامه م یدگو به زن کشمیبرام رخ داد هنوز هم نفس م

 یِبه اسمِ آرشان تو یرهام کرد باز هم مرد خودم و برادرهام بهم پشت کردند و مادرم به اجبار به حال میاگه ناپدر

زخم هام و دردهام رو  تمامِشده خوشِ ... با بودنِ تو ، من  بمیکه نص یبرزخ یِهست و دلم به وجودش تو میزندگ

تو رو کنارِ  نیلیکه من و آ نی... هم سپارهیم یهم طعمِ تلخِ نداشتنِ مادر رو به فراموش نیلیو آ کنمیفراموش م

 زهیو انگ یو از بودنت انرژ میکنیهامون رو فراموش م یها و دلتنگ یقرار یتمومِ ب یبه راحت میکنخودمون حس 

 ... میریگیم

 

 گناهکار _مجنون#

 هشتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 بهش انداختم و گفتم: یکوتاه نگاهِ
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 یب یِایدن نیا یِنبر و آرزوهامون رو با زانو زدنت تو نیرو از ب نیلیمن و آ دِیوقت ام چیه کنمیپس ازت خواهش م -

 رحم نقشِ بر آب نکن ...

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

اما انگار حاال  یو لوس یناز ناز یِدختر بچه  هی کردمیفکر م شهی... هم یچشم خاکستر یزنیقشنگ حرف م --

 رو بطورِ کامل بشناسم ...  یواقع یِ لیحاالها مونده تا بتونم ل

 

 زدم و گفتم: یپهن لبخندِ

 

 ... یکرد فیتو از من تعر میدیبار د هیو  میچه عجب ، باالخره نمرد -

 

 زد و گفت: یخند شین

 

 ...  یشنویحرف ها نم نیبارم از ا هی یسال یاریدر ب یجنبه باز یب --

 

 ترش گفتم: یِتوهم و با رو دمیرو کش اخمام
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کردنِ تو از خودمم؟ ... انقدر خاطر خواه دارم و پاچه خوار دور  دیو تمج فیتعر یِکشته مرده  یبدرک ... فکر کرد -

 قیفو ر لیفام یِتا پسرا ریبگ دیدانشگاه و اسات یِهام تو یبه تو نداشته باشم ... از هم کالس یازیو برم هست که ن

که اگه امروز ازت  خوانیخاطرم رو م یو پا قرصم هستند و تا حد رپ یِ خودت ، همشون خواستگارها کِیدرجه  یِها

 ...  دندیپشتِ درِ خونه ام صف کش ینیریفردا با گل و ش رمیطالق بگ

 

با تعجب به جر و  نیلیکردم ... آ یزیر یِلب ناله  ریفشرد که از درد اخمام توهم رفت و ز یدستم رو جور یعصب

 یِدندون ها نِیشد و از ب کیبه خون نشسته بهم نزد ی.. با نگاه. گرفتیو چشم ازمون نم کردیبحثِ ما دوتا نگاه م

 :دیبهم چفت شده اش بهم غر

 

دلت هوس کرده که  یلیشوهرش از خاطرخواهاش حرف بزنه؟ ... انگار خ یِزنِ شوهردار جلو هیداره  یا یچه معن --

 شده؟ ... کدومش؟ ... سگم تنگ یِرو یِدلت برا ای یکتکِ جانانه از من نوش جان کن هی

 

 تعجب گفتم: با

 

 ... ؟یریگیپاچه م هوینگفتم! ... چرا  یزیوا؟! ... من که چ -

 

 تیکه از عصبان یخشن تینها یب یِبازوم رو فشار داد که از دردش اشکام درومد ... با صدا یبا دستش جور یعصب

 گوشم گفت: رِیز دیلرزیم

 

 یزمان هیبره  ادشونیکه  ارمیاز خاطرخواهات در ب یپدر هیتهران  میبرگشت ی... وقت یلیفقط ببر صدات رو ل --

 من رو قلقلک رتِیغ یهوس نکن گهیکه د ارمیهم به سرِ خودت ب ییبال هی...  شناختندیرو م یلیبه اسمِ ل یشخص
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از  یچه کس گهید الیاز اون پسره دان ری... غ یریبگمردونه ام رو نشونه  رتِیکردنم غرور و غ تیاذ یِو برا یبد

 کنه؟ ... یو محترمت به خودش اجازه داده که ازت خواستگار تیبا شخص دِیاسات

 

که توش خشم و  ییهاش و حرفا دی... انقدر از تهد ومدیدر نم کمیترس و وحشت دهنم بسته شده بود و ج از

ا ب یبه عنوانِ شوخ یوقت جرعت کنم حت چیفکر نکنم ه گهیترس و دلهره برم داشت که د زدیم ادیفر تیعصبان

مثلِ  یدختر یِباشه اونم رو یرتیمتعصب و غ دح نیتا ا شدیبود؟ ... باورم نم یک گهید نیکنم ... ا یآرشان باز رتِیغ

رو  نیلی... آب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و آ ومدمیبه حساب م بهم نداشت و تنها ناموسش یمن که احساس

 :گفتم یمحکم به خودم فشردم ... با ترس و نگران

 

 نبود ... یا گهیشخصِ د الیجز دان -

 

 گفت: کالفه

 

 ... ؟یپس چرا دروغ گفت --

 

 :دمینادم نال یلحن با

 

 سر به سرت بزارم ... کمیخواستم  -

 

 تشر زد: یعصب
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 یِخودت رو در حد و اندازه  ای یسر به سرم بزار ی... من هم سن و سالِ توام که بخوا یغلطِ اضافه کرد یلیتو خ --

کرت رو باز  یِبه سرت زده؟ ... خوب گوشا رتمیقلقلک دادنِ غ قیکردن با من اونم از طر یکه فکرِ شوخ یدونیمن م

حد  نیهم تا ا گهید یِ... دفعه  دمیحرکتِ زشت و زننده رو ازت د نیبود که ا یبار نیو آخر نی، امروز اول یلیکن ل

 نه؟ ... ایگفتم  یچ یدی... فهم رمگذیاز گناهت نم یو به سادگ کنمیآروم باهات رفتار نم

 

 بغض گفتم: با

 

 ... دمیآره فهم -

 

به  با تعجب نیلی... آ ختمیصدا اشک ر ی... بغضم شکست و ب دمینگاهم رو ازش گرفتم و به سمتِ پنجره چرخ عیسر

ا و ب ختیکوچولو هم بهم ر نیلیکه آ ختمی... انقدر مظلومانه اشک ر خوردیشده بود و تکون نم رهیکردنم خ هیگر

ام گذاشتم ... موهاش رو آروم  نهیس یِو سرش رو رو دماشک آلود بغلش کر یی... با چشما هیگر رِیزد ز یبلند یصدا

 یشکلک درآوردن و دلقک باز ی... باالخره بعد از کل رهیتا آروم بگ رفتمیلب قربون صدقه اش م رِیو ز کردمینوازش م

 یِلبم نشست و محکم گونه  یِرو یاش بند اومد و به خنده افتاد ... از آروم شدنش لبخند هیمن آروم شد و گر یِها

 لب گفتم: رِیاراده به خنده افتادم و ز ینگام کرد که ب زونیآو یی... با اخم و لبا دمیو تپلش رو بوس دیسف

 

 بوست کنم؟ ...  ادی... بدت م ؟یمامان هیچ -

 

ارِ نث یا وانهیلب د رِیشد ... ز رهیرفته بود ، بهم خ شیمغرور و روان یِرنگش که به بابا یدرشت و مشک یِچشم ها با

 یگیم یدار یتو چ شهیم شیحال یوجب مین یِبچه  نیخدا مگه ا خودم کردم و لبخندم رو قورت دادم ... آخه خنگِ

 وشام مثلِ رادار فعال شد:آرشان گ یِصدا دنِیشن با هوی...  ؟یزنیو باهاش حرف م یپرسیکه ازش سئوال م
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 ... شهیبه خودت م هیهم کم کم داره شب نیلیکه آ یکنیم یو زار هیانقدر گر --

 

 گناهکار _مجنون#

 کی_و_هشتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 گفتم: یا هیبهش نگاه کنم با لحنِ پر گال نکهیا بدونِ

 

 یبداخالق و ب یِبابا دید یاطرافش چه خبره ... وقت فهمهیو م شِی... دخترم حال ستین نطوری... اصالً هم ا رینه خ -

 افتاد ... هیانداخت ، دلش به حالِ مامانش سوخت و به گر هیرو به گر شیرحمش با مامانش دعوا کرد و مامان

 

 نگاه کردم و گفتم: نیلیلبخند به آ با

 

 ... ؟یمگه نه مامان -
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بغلم ... با خنده دستام رو به دورِ کمرش  یِزده پرت کرد تو جانیدش رو هبه خنده از هم باز شد و خو شیقلوه ا یِلبا

 حلقه کردم و گفتم:

 

 ... ؟یخندی... م ؟یجانم مامان -

 

و به خودم فشردمش ... سرم  دمیسرش رو بوس یِام پنهان کرد ... با لبخند رو نهیس یِزد و سرش رو تو یپهن لبخندِ

 یشده بود چشم دوختم ... دست رهیخ نیلیمِ آرشان که با لبخند به من و آآرو یِرو چرخوندم و چپ چپ به چهره 

 چشماش تکون دادم و با خنده گفتم: یِجلو

 

 فقط با تو جوره؟ ... نیلیآ ی... فکر کرد ه؟یچ -

 

 زد و گفت: یکمرنگ لبخندِ

 

 تو بشه و تو رو به عنوانِ مامانش قبول کنه ... یِوابسته  نیلیمن از خدامِ که آ --

 

 لبخند گفتم: با

 

 ... ادیصدات در م گهیکه د میشیوابسته م گهینگران نباش ... با گذرِ زمان انقدر بهم د -

 

 تکون داد و کالفه گفت: یسر
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 ... دوارمیام --

 

که  یربع وقت کیدادم و چشمام رو بستم ... بعد از  هیتک ینزدم ... سرم رو به صندل یحرف گهیکردم و د سکوت

از جانبش راحت شد و آسوده خاطر چشمام رو بستم و به  المیام به خواب فرو رفته خ نهیس یِرو نیلیمتوجه شدم آ

 خواب فرو رفتم ... 

 

.. شدم . رهیو گنگ به صورتِ هراسونِ آرشان خ جیگونه ام با رخوت چشمام رو باز کردم و گ یِبه رو ینشستنِ دست با

 نگران گفت: یصورتم حرکت داد و با لحن یِنوازشگرانه دستش و رو

 

 ... ی... فکر کردم دوباره از حال رفت یصدات زدم جواب نداد یحالت خوبه؟ ... هر چ --

 

 زدم: یکم جون لبخندِ

 

 .... ؟یطرف یغش دخترِ  هیکه انگار با  یزنیجور حرف م هینه خوبم ...  -

 

 :دیکش یقیعم نفسِ

 

 ... میبش ادهیپ دینشسته ، با مایتر بلند شو ... هواپ عی... سر یتو از اون دسته دخترا هم بدتر --
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 گفتم: یسرِ جام نشستم و با لبخندِ پهن خیس

 

ه و سقوط کن مایهواپ االنِ که گفتمی... همش با خودم م میبرس هیسالم به ترک کردمیخداروشکر ... فکرشم نم یوا -

 ... میرو ببند یدره و هممون با مفعوداالثر شدن دارِ فان هی یِپرت شه تو

 

 زد و گفت: یخند شین

 

 ... رهیهم ازت انتظار نم یا گهید یزیدخترونه و بچگانه چ یِها الیجز فکر و خ --

 

 :دمیو بهش غر دتوهمیرو کش اخمام

 

قط اما امروز ف فتهیم یاتفاقِ بد هیشک  یحتماً و ب فتهیبه دلم بد راه ب یدارم ... وقت یا یقو شمِیاتفاقاً من حسِ ش -

 نداشتم ... یبودم و حسِ بد دهیترس

 

 پوزخند گفت: با

 

خوبه ، اتفاقاً شغلِ  یلی... خ کنندیم ینیب شیرو پ ندهیآ رهایدارند و مثلِ جادوگر و فال گ بیپس خانوم علمِ غ --

هردوش  یِو تبهرِ گول زدنِ آدم ها داره که فکر کنم تو تو یبه مهارتِ چرب زبون یفقط بستگهم هست  یپردرآمد

 و زبونِ چرب و نرمش ... یِلیگفتند ل می... به هر حال از قد یسوپر استار باش
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 زدم و گفتم: یزورک لبخندِ

 

 ... زمیمردم غلط کردند با تو عز -

 

صورتِ آرشان خم  یِو رو دمیرو به آغوش کش نیلی. آشد .. رهیو مات و مبهوت بهم خ دیصورتش ماس یِرو لبخند

 پر ناز و عشوه لب زدم: ییکردم و با صدا کیسرم رو به گوشش نزدشدم ...

 

 یِآقا یِکه آبرو کنمیم یکار هی ای گمیم یزیچ هیکنم  یچون اگه قات زمیو متلک بنداز عز کهیکمتر به من ت -

 بزاره ... ابونیو مردم بره و از خجالت سر به ب لیخانواده و فام یِخواننده جلو

 

 لب زدم: گرفتمیگوشش رو به دندون م یِکه الله  ینیداغ و پر حرارتم رو پشتِ گوشش پخش کردم و ح نفسِ

 

به سرت نزنه  یلیکردنِ ل تیهوسِ اذ گهیآرشان خانِ بدعنق و اخمو ... د یِبرا یلیل یِها هینمونه از تنب هی نمیا -

خان ،  آرشان یناز و دلبر ایدن هیو  یلیگفتند ل می... از قد یاریدووم نم یلیل یِها طنتیشک مقابلِ ش یچون ب زمیعز

 ... یو چرب زبون یلینه ل

 

 یِوبه سرعت از ر شونیو پر یعصب ی... با حالت دمیگوشش زدم و بالفاصله عقب کش یِالله  یِبه رو یکوتاه یِ بوسه

که  ینیزدم و ح یزیآم طنتیو مبهوت بهم چشم دوخته بود ... لبخندِ ش جیو گ زدیبلند شد ... نفس نفس م یصندل

...  ستادمیو خرامان خرامان به سمتش رفتم و کنارش ا هکوتا ییرو بغل کرده بودم بلند شدم ... با قدم ها نیلیآ

 خطاب به آرشان زمزمه کردم: یآروم یِبود با صدا نیلیکه نگاهم به آ ینیح
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 ...  ؟یهست یا دهیپسرِ آفتاب مهتاب ند یلیخ یبگ یخوای... م ؟یشد دیحاال چرا سرخ و سف -

 

که  ییشد ... با صدا کیبهم نزد یدستاش رو مشت کرد و قدم ینظر داشتم ... عصب ریحرکاتش رو ز یچشم ریز

 لب زدم: زدیخنده توش موج م

 

... انقدر مشتت رو فشار نده ، کم مونده  ؟یکنیم یات خال چارهیب یِرو سرِ اون دستا تتیحاال چرا حرص و عصبان -

 انگشتت بلند بشه ... یِشکستنِ استخون ها یِصدا

 

 انداختم و با خنده از کنارش رد شدم ... شیارغوان یِبه چهره  یکوتاه نگاهِ

 

 گناهکار _مجنون#

 دو_و_هشتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

آرشان به سمتِ فرودگاه رفتم ... قبل از  یِگاردهایشدم و به دنبالِ باد ادهیپ مایاز هواپ یآروم و محتاط یِقدم ها با

و همچون سنگِ آرشان برخورد کردم  یقو یِشد و محکم به تنه  دهیپام به درِ فرودگاه برسه از عقب بازوم کش نکهیا

 :دمیلب غر رِیشدم ... ز رهیتوهم بهش خ ییردم و با اخماسرم رو بلند ک ی... عصب
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 ولم کن ... آه با توام آرشان ... کنندیدارند نگام م گاردهاتیچه طرزِ رفتار و برخوردِ؟ ... بارد نیا شعوریب -

 

 :دیخشن غر ییدستش رو دورِ کمرم حلقه کرد و با صدا یعصب

 

 ... دهیرو ند تیاون چهره لعنت یبزن به صورتت تا کس نکیماسک و ع هیزودتر  --

 

 و مبهوت شده لب زدم: مات

 

 ... ارم؟یب یاز کدوم گور نکیکرد؟ ... من االن ماسک و ع یاتصال ماتیوا چت شد تو؟ ... چرا باز س -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 من برات آوردم ... --

 

 تعجب گفتم: با

 

 بزنم به صورتم ، مگه زوره؟ ... نکیماسک و ع خوامیاصالً نم -

 

 :دیغر یلحنِ محکم با
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 آره زوره ...  --

 

رو ازش گرفت و مجدداً به سمتم برگشت ... دستش رو به  یلونیرفت ... نا گاردشیچپ نگام کرد و به سمتِ باد چپ

 با تعجب زمزمه کردم:بزرگ و پهنِ دخترونه درآورد ...  یِدود نکیع هیماسک با  هیبرد و از داخلش  لونیداخلِ نا

 

 بزنم؟ ... رو به صورتم نایا دیچرا با ییخدا -

 

رو پر کرد ... ماسک رو به سمتِ صورتم آورد و با  نمونیب یِفاصله  یمحکم یِبهم انداخت و با قدم ها یکوتاه نگاهِ

از کارش عقب  یبه چشمام زد و خشنود و راض اطیرو با احت یدود نکیدهنم انداخت ... بعدش ع یِحوصله به رو

 ... م... مشکوک نگاش کردم و دوباره سئوالم رو تکرار کرد دیکش

 

 ... ه؟یکارها چ نیا یِ! ... معن؟یجوابم رو نداد -

 

 و گفت: دیکش یقیعم نفسِ

 

 ... نندیات رو بب افهیمردم ق خوامینم --

 

 تعجب زمزمه کردم: با
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 آخه چرا؟ ... -

 

 گفت: یتوهم و با لحنِ تند دیرو کش اخماش

 

 ازم امضا بخوان ... ای رندیمن رو بشناسند و بخوان باهام عکس بگ نجایا مِیموق یِرانیچون ممکنِ مردمِ ا --

 

 گفتم: یشتریتعجب ب با

 

 به من چه؟ ... نایخب ا -

 

 گفت: کالفه

 

هر  خوانیتو زوومِ و م یِرو یرانیعکاس ها و افرادِ ا یِو تمامِ نگاه ها یمسافرت هر جا که برم تو کنارم نیا یِتو --

 به اشتراک بزارند ... یصفحاتِ مجاز یِو عکست رو تو نندیآرشان رو بب دِیهمسرِ جد یِطور شده چهره 

 

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 

 داره؟ ... یرادی، مگه چه ا نندیخب بب -
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 غضب تشر زد: با

 

 یِکه از مشهور شدنِ همسرم تو ستمیمن از اون مردا ن اًیثان نندیتو رو بب یِ افهیکردند که بخوان ق جایب یلیاوالً خ --

چهره ات رو  دینبا یطیشرا چیخوشحال بشم و اجازه بدم عکسِ ناموسم رو پخش کنند ... تحتِ ه یصفحاتِ مجاز

 گفتم؟ ... یچ یدی، فهم نندیبب

 

 شده گفتم: زونیآو ییلبا با

 

 ... یکنیمحدودم م یکه تو دار کنمیحس م ینجوریبخورنم؟ ... بعدشم من ا خوانیمگه م -

 

 لب گفت: رِیاخماش تنگ تر شد و با خشم ز نِیب یِ گره

 

دارم و اگر  رتیناموسم غ یِ... من همون اول بهت گفتم که تا چه حد رو یفکر کن یخوایم یچ ستیبرام مهم ن --

و  رتیهم غ کنندیکار م المیو یِکه تو ییدخترها یِ... من رو زمیرینکرده دست از پا خطا کنه خونش رو م یِخدا

خونه ام بهشون چپ نگاه کنه ، اون وقت تو  یِمردِ تو یِگاردهایباد ایاز خدمتکارها  یکی دمیتعصب دارم و اجازه نم

و  یبودنشون رو امروز رتیغ یجنم که ب یبخار و ب یب یِنشم و مثلِ مردها یرتیهمسرِ خودم غ یِرو یانتظار دار

 و دست به دست بچرخه؟ ... فتهیب یاجازه بدم عکسِ همسرم دستِ هر خر زنندیجار م روشن فکر بودن

 

...  ارمیآرشان به زبون ب یِو عاقالنه  یمنطق یِکه در مقابلِ حرف ها دیبه ذهنم نرس یفکر کردم جمله ا یچ هر

داشت باهاش جر و بحث نکنم و با  یآرشان رو در پ یِو آبرو رتیکه غ یمسائل نیدادم سکوت کنم و سرِ همچ حیترج

 یآسودگ یِاز رو یکوتاه اومدم نفس دید ی... وقت نکنمکه هست  یزیبچگانه اعصابش رو داغون تر از چ یِها یلجباز

 یِکه پا نیدنبالش رفتم و واردِ فرودگاه شدم ... هم یآروم و کوتاه یو جلوتر از من راه افتاد ... با قدم ها دیکش
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 گاهکه به عشقِ آرشان تا فرود هیساکنِ ترک یِرانیمردمِ ا تِیاز جمع یمیعظ لِیس دیفرودگاه رسآرشان به داخلِ 

 لب گفت: رِیبهم انداخت و ز ی... نگاهِ کوتاه دمیشد ... با تعجب جلوتر رفتم و به آرشان چسب دهیاومده بودند ، د

 

 ... ارهیرو شهاب ب نیلیبده آ --

 

 تعجب گفتم: با

 

 ه؟یک گهیشهاب د -

 

 ... میشخص یِراننده  --

 

 وا؟! ... مگه چالقم که بدمش به شهاب؟ ... -

 

 شده گفت: یعاص

 

 عی... فقط لطف کن دستم رو رها نکن و ازم جدا نشو تا سر هیلیهم خ یاریخودت رو ب یبتون تیهمه جمع نیا نِیب --

 ...  میخالص ش میتر از فرودگاه بتون

 

 گفتم: هیکنا با
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ونِ بد یکه بخوا ستیادبانه ن یزشت و ب یلی خودت خاومدند اون وقت به نظر نجایبخاطرِ تو تا ا چارهیمردمِ ب نیا -

 ... ؟یو بر یبزار ییامضا ایعکس 

 

 جواب داد: کوتاه

 

 ... کنمیکنسرت دارم ، اونجا جبران م گهیچند روز د --

 

 گناهکار _مجنون#

 سه_و_هشتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 تعجب گفتم: با

 

 ... ام؟یب تونمی... منم م گه؟یشهر د هی ای یعـــه؟ ... داخلِ خودِ استانبول کنسرت دار -

 

 گفت: کالفه
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 ... یلیل یزنیحرف م یلیخ -

 

 کردم و یدندون قروچه ا یشد ... عصب یخال کبارهیکه سوزن خورده به  یمثلِ بادِ بادکنک میو خوشحال جانیه تمامِ

 مدی... اخمام رو کش زهیشعورِ نامرد فقط بلد بود ذوقم رو کور کنه و اعصابم رو بهم بر یبه ناچار سکوت کردم ... ب

نکردم ... آروم بهم  ییاما اعتنا دمیداد شن رونیآه مانند به ب کهنفسش رو  یِشدم ... صدا رهیتوهم و به کفش هام خ

 یِساله بود داد ... با قدم ها یحدوداً س یازم گرفت و به دستِ شهاب که پسر اطیرو با احت نیلیشد و آ کینزد

دستِ راستش قفل کرد ... از تماسِ دستِ مردونه اش با دستم  یِپنجه  ونِیشد و دستِ چپم رو م کیبهم نزد یآروم

 یخشن و ترسناک یِداشت ... با صدا یبهم دست داد که برام ناشناخته بود و تازگ یبیو غر بیحس و حالِ عج هی

 :دیغر

 

 . .. ریبازوم رو بگ --

 

 یجور هویاز بازوش گرفتم ...  یشگونیچپ نگاش کردم و با حرص دستم رو دورِ بازوش حلقه کردم و محکم ن چپ

و سرخش نگام کرد که از ترس قبضِ روح شدم ... به من من افتادم و  یوحش یِسرش رو چرخوند و با چشم ها

 وحشت زده گفتم:

 

 داشته باش تو رو خدا ... ی... جنبه شوخ ؟یکنینگام م نطوریچرا چرا ا -

 

 ارهکبیسرد شد و به  زندیریم شیآت یِکه رو یآرشان مثلِ آب تِیتو رو خدا رو به زبون آوردم که خشم و عصبان یجور

 صورتش نقش بسته بود گفت: یِکه رو ی... با اخمِ کمرنگ افتیخاتمه 
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 ... ادیبدم م یلیمسخره خ یِ ها طنتیحرکات و ش نیتکرار نشه ... از ا گهید --

 

 از دهنم در رفت: هوی

 

 ... ؟یکردیرو تا بنا گوش براش باز م شتین نکهیا ای ومدیجونت جا من بود بازم بدت م نازیاگه آ -

 

زدم ...  یچه گند گفتم و یآن متوجه شدم چ کیو مبهوت سرجاش خشک شد و با تعجب بهم چشم دوخت ...  مات

کردنِ آرشان گذاشتم که نقطه  تیاذ یِبرا یشخص یِآرشان بود و من ناخواسته دست رو یِایو دن نید یِهمه  نازیآ

دم ... سرم رو بلند کر کردیبت پرستشش م هیبود که مثلِ  شیزندگ یِشخصِ تو نیحال مهم تر نِیضعفش بود و در ع

 یِلحظه افتِ فشار بهم دست داد و اگه بازوش رو نگرفته بودم رو هیاش  افهیق دنِیشدم ... از د رهیو با ندامت بهش خ

د ... باد کرده بو شیشونیگردن و پ یو رگ ها زدیم یبه کبود تیبود ... صورتش از خشم و عصبان یافتادنم قطع نیزم

 و خجالت زده لب زدم: ندهشرم

 

 آرشان من -

 

 سابقه گفت: یب یرو قطع کرد و با خشم حرفم

 

 دهنت ... یِتو ختمیتا دندونات رو نر یلی... ببند ، ببند دهنتو ل ریفقط دهنتو گل بگ --

 

 بغض گفتم: با
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 گوش کن آرشان -

 

و در حالِ خورد کردن  دادیمردونه و قدرتمندش فشار م یِپنجه  ونِیکه دستم رو م ینیحرفم و ح نِیب دیپر دوباره

 :دیتک تکِ انگشتام بود غر

 

 گفتم خفـــه شو احمق ... --

 

 ومدیازم در نم ییصدا چیفرو دادم و سکوت کردم ... دستم در حالِ خورد شدن بود اما از ترس ه یرو به سخت بغضم

ز ا یچیبود که ه ختهیشدم ... انقدر اعصابم بهم ر دهیراه افتاد و منم به دنبالش کش یمحکم و بلند یِ... با قدم ها

 مینشست یبلند یشاس نِیو داخلِ ماش میاومد رونیبه ب رودگاهو چطور از اون ف یو متوجه نشدم کِ دمیاطرافم نفهم

 یآغوش گرفت ... شهاب هم پشتِ فرمون نشست و بدونِ حرف یِرو تو نیلیکنارم نشست و آ نیو خشمگ ی... عصب

تا  دمیکشیم یقیو عم یدر پ یپ یِها... نفس  ومدیازم در نم ییبودم و صدا دهیحرکت کرد ... از ترس به پنجره چسب

ا تابلوه و خنده آور بود ت یلی... واقعاً حرکاتمون خ رمیهق هق کردنم رو بگ یِرو قورت بدم و جلو نمیبغضِ سنگ بتونم

... هر  کردیبه آرشان نگاه م یگهگاه نهیآ یِاز تو یچشم ریما شده بود و ز نِیکدورتِ ب یِکه شهاب هم متوجه  یحد

مثلِ  یمن و آرشان شکراب شده ... آخه کدوم زن و شوهر نِیکه ب بردیم یراحت پ یلیشهاب بود خ یِهم جا یکس

 یکیو اون  نهیبش نیماش یِسمتِ پنجره  هی شونیکیکه روزِ اولِ ماه عسلشون باهم دعوا کنند و  شدیم دایما پ

شدم ... انقدر محوِ  رهیاستانبول خ یِبایدادم و به شهرِ ز هی... کالفه سرم رو به پنجره تک ن؟یماش یِ گهیسمتِ د

 اومد رو فراموش شیخودم و آرشان پ نِیب شیپ قهیکه چند دق یاستانبول شده بودم که به کل کدورت یِها ییبایز

 بهش چشم دوختم ... یچشم ریو خشنِ آرشان به خودم اومدم و ز یعصب یِصدا دنِیبا شن هویکردم ... 

 

 ... یو طوالن یسکوتِ لعنت نیبزار بخونه ... حالم بهم خورد از ا یکوفت هیشهاب  --
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رِ اما بخاط شعوریب یرو راه انداخت یسکوتِ اجبار نیداشتم سرش داد بزنم که خودت با اخالق و رفتارِ گندت ا دوست

ه ک یزیاز چ تر یهم خودم بودم زبونم رو غالف کرده بودم تا جر شیسابقه اش که مقصرِ اصل یب تِیخشم و عصبان

 نیدادم ... بعد از چند لحظه ضبط روشن شد و هم هیتک شهیدادم و سرم رو به ش رونیبود نشه ... کالفه نفسم رو به ب

و  باینواخته شد چشمام رو بستم و به آهنگِ ز نیماش یِتو یا هیترک یِ، خواننده  نچاشیالتی اسیال یِکه صدا

 عاشقانه اش گوش سپردم ...

 

 ار گناهک_مجنون#

 چهار_و_هشتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

Sen yorgun düşmüş kara ayaz aşka suskun 

 

 یکه در مقابل عشق سکوت کرد یسرد و خسته هست یسوز زمستان کی تو

 

Yok başka bi r yol  kanatlarin rengi  solgun 

 

 دهی، رنگ بال و پر عشقت پر ستین یا گهید راه
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Bi l sen kendimden uzaktayim dönmem harbimden i raktayim 

 

 از خودم دورم و عوض شدم ) از صلحم فاصله گرفته ام ( من

 

Kalbinden at varmaz el im yaşl i  gözüm aşka küsüm 

 

 و از عشق قهر کردم ونهی، چشمام گر رسهیدستم نم رونیاز قلبت بنداز ب منو

 

Derdinle çok yandi  tenim 

 

 سوخت ادیدرد تو تنم ز با

 

Yağmur senin gül  bahçenin sende benim 

 

 من یباغچه و تو برا یتو ، گل برا یبرا باران

 

Sen yorgun düşmüş kara ayaz aşka suskun 

 

 یکه در مقابل عشق سکوت کرد یسرد و خسته هست یسوز زمستان کی تو
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Yok başka bi r yol  kanatlarin rengi  solgun 

 

 دهی، رنگ بال و پر عشقت پر ستین یا گهید راه

 

Bi l sen kendinden uzaktayim dönmem harbimden i raktayim 

 

 از خودم دورم و عوض شدم ) از صلحم فاصله گرفته ام ( من

 

Kalbimden at varmaz el im yaşl i  gözüm aşka küsüm 

 

 و از عشق قهر کردم ونهی، چشمام گر رسهیدستم نم رونیاز قلبت بنداز ب منو

 

Derdinle çok yandi  tenim 

 

 سوخت ادیدرد تو تنم ز با

 

Yağmur senin gül  bahçenin sende benim 
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 من یباغچه و تو برا یتو ، گل برا یبرا باران

 

 

د ش ریاراده اشکام سراز یآهنگش هم بلد بودم ب یِفارس یِکه معنا اسیال نِیگوش دادن به آهنگِ عاشقانه و غمگ با

داده بود و چشماش رو بسته بود ...  هیتک یبه آرشان انداختم ... به صندل ینگاه یچشم ری... سرم رو چرخوندم و ز

 لب و خطاب به آرشان زمزمه کردم: رِیشده بودم ز رهیاخمو و گرفته اش خ یِکه به چهره  ینیح

 

  یسرد و خسته هست یِسوزِ زمستان کیتو  -

 ... یدر مقابلِ عشق سکوت کرد که

  ستین یا گهید راه

 ... دهیرنگِ بال و پرِ عشقت پر چون

 

بردم و اشکام رو پاک  یدود نکیع رِیدادم ... دستم رو به ز هیرو ازش گرفتم و مجدداً سرم رو به پنجره تک نگاهم

 دورِ خودش نیحس کردم ماش هویکه  نگذشته بود قهیکردم بخوابم ... هنوز چند دق یکردم ... چشمام رو بستم و سع

 نکهیگفتنِ شهاب بلند شد ... وحشت زده چشمام رو باز کردم و قبل از ا نیحس ای یِو پشت بندش صدا دیچرخ

شد که حس کردم مردم و زنده  دهیبار و پشتِ سرهم به پنجره کوب نیسرم چند یجور امیفرصت کنم به خودم ب

 یِزدن ها ادیفر یِباز موند ... صدا کیخطِ بار هی یِافتاد و چشمام به اندازه  یصندل یِجونم رو مهیشدم ... بدنِ ن

 یِتوانِ حرف زدن نداشتم ... چشمام و از رو ادیز یِ جهیو سرگ یحال یاما از ب دمیشن یرو م نیلیآ یِ هیآرشان و گر

آرشان جسمِ  کدفعهیشده بود بستم ...  رمیگ بانیگر نیماش یِکه بخاطرِ برخوردِ سرم با پنجره  یرخوت و سردرد

اش  نهیفشرد ... سرم رو به س شیقدرتمند و عضالن یِبازوها نِیبلند کرد و محکم ب یصندل یِجونم رو از رو مهین

 زمزمه کرد:  زدیتوش موج م یو ترس و نگران دیلرزیکه بشدت م ییلب با صدا رِیچسبوند و ز
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 ... یلیمات رو باز کن دختر ... با توام ل... چش ؟یشنوی... صدام رو م ؟یلیل --

 

 :دینال زدیکه التماس توش موج م یبه خودش فشردم و با لحن محکم

 

 تخس و لجباز ... یِچشمات رو دختره  ، باز کن ی... با توام لعنتـــ یلیلطفاً چشمات رو باز کن ل --

 

کت حر یو ب دادمینشون نم یبود که عکس العمل یلجباز یِاز رو ای یحال یبخاطرِ ب دونمیاما نم دمیشن یرو م صداش

 آغوشش مونده بودم ... یِتو

 

 :دیعربده کش یعصب هوی

 

 یکِ یآمبوالنسِ کوفت نی... پس ا کنه؟یچشماش رو باز نم یلیبود؟ ... شهاب؟ ... چرا ل یبتیچه مص نیا ایخدا --

... دعا کن شهاب ، دعا کن  ؟یلِ طرف و تصادف کردد یِتو یرفت انهی... تو هواست کدوم گور بود که ناش رسه؟یم

کن تا راه باز بشه و خودم ببرمش  یغلط هیزده؟! ...  خشکت... دِ چرا  زمیریوگرنه خونت رو م ادین یلیسرِ ل ییبال

 ... مارستانیب

 

 لب زمزمه کردم: رِیکردم و ز یزیر یِناله  دیچیسرم پ یِکه تو یاز دردِ بد کدفعهیپلکام رو باز کردم ...  یِال آروم

 

 آر آرشان ... -
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 گفت: یصورتم خم شد و با لحنِ نگران یِو وحشت زده رو هراسون

 

 ... ؟یجانم؟ ... درد دار --

 

 بغض زمزمه کردم: با

 

 ... کنهیدرد م یلیسرم خ -

 

 بم شده و گرفته لب زد: یی. با صدا.. دیرو بوس میشونیپ یکرد و آروم و طوالن کیلباش رو به صورتم نزد کالفه

 

رت س کمینشده ، فقط  تیزی... چ مارستانیب برمتیراه باز بشه م نکهی... به محضِ ا یلیتحمل کن ل گهید کمی --

 ... دهیضربه د

 

 لرزون لب زدم: ییدادم ... با بغض و صدا هیاش تک نهیحال بستم و سرم رو به س یرو ب چشمام

 

 ... دینداشتم ... ببخش یناراحتت کنم آرشان ... بخدا منظور خواستمیمن نم -

 

شان از آر کدفعهیهق هقم بلند شد ...  یِصدا اریاخت یانداخته بود شکسته شد و بکه به گلوم چنگ  ینیسنگ بغضِ

 زمزمه کرد: دهیپر رنگ یخودش جدام کرد و با چهره ا
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 ... یلیل رهیعباس ... داره از سرت خون م ای -

 

 گناهکار _مجنون#

 پنج_و_هشتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 :دمیحال نال یب

 

 ... ستین مارستانیبه ب ازیمن خوبم آرشان ... ن -

 

 داد زد: یعصب

 

 و مارستانیب یبر دینکن ، با یداره ... لجباز یزیو سرتم خون ر یرنگ به رو ندار کهیحالت خوبه درحال یگیم --

 راحت بشه ... المیات کنه تا خ نهیدکتر معا

 

 :دمینال کالفه
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خراشِ کوچولو برداشته ... پس تو رو خدا شلوغش نکن و زودتر برو سمتِ هتل ...  هیخوبم آرشان ... سرمم فقط  -

 ... ادیخسته ام ، خوابم م یلیخ

 

 شده گفت: یعاص

 

 واقعاً حالت خوبه؟ ...نکن ...  یبهم بگو و لجباز کنهی... هر جات درد م ؟یلیل یمطمئن --

 

 یو با لبخندِ کمرنگ دمیکش یقینشستم ... نفسِ عم یصندل یِشونه اش و با کمکِ خودش رو یِرو گذاشتم رو دستم

 لبام نقش بسته بود لب زدم: یِکه رو

 

 . نگران نباش ...آره بخدا ... خوبِ خوبم .. -

 

 ... یگیطور باشه که م نیخداکنه هم --

 

 هست ... مطمئن باش ... -

 

از داخلِ جعبه اش درآورد ... با چشم به پاش  زیتم یِچندتا دستمال کاغذ نیبهم انداخت و از عقبِ ماش یکوتاه نگاهِ

 اشاره کرد و آروم گفت:
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 کنم ... زیپام تا صورتت رو تم یِسرت رو بزار رو --

 

پاش گذاشتم و چشمام رو بستم ... ماسکم رو درآورد و دستمال  یِنگاهم و ازش گرفتم و آروم سرم و رو یحرف بدون

صورتم رو داشت با دستمال پاک  یِرو یِکه خون ها زدمیو صورتم حرکت داد ... حدس م میشونیپ یِرو آروم رو

و  مهربون بودپرستارِ دلسوز و  هیکلمه مثلِ  یِواقع یِمعنا ه. ب.. دادیرو انجام م نکاریو چقدر آروم و با حوصله ا کردیم

رخ داد که نتونستم مانع از  رمنتظرهیو غ عیبشه ... انقدر تصادف سر تیبکشه و اذ یدرد مارشیطاقت نداشت ب

 وکارش تموم شد  قهیو از ترس کجا انداختم ... بعد از چند دق نکمیع دمینفهم یبرخوردِ سرم با پنجره بشم و حت

 رو نگاه کردم و متعجب لب زدم: نیماش یِوجل ی... با کنجکاو نمیبش یصندل یِکمکم کرد رو

 

 کجاست؟ ... نیلیپس آ -

 

 حوصله گفت: یب

 

 شده ... یا رهیسرش راه رو باز کنه ... تصادفِ زنج رِیبا شهابِ ... رفت که خ --

 

 شهابِ؟ ... شیمقصرِ اصل -

 

 توهم و تشر زد: دیرو کش اخماش

 

 ها ... یبش یخودمون عیانقدر سر ادیآقا شهاب ... بدم م --
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 تعجب زمزمه کردم: با

 

 ... کردمیرو نم یکار نیصداش زدم ، اگه خودش بود که همچ کیتو به اسمِ کوچ یِوا جلو -

 

 لب زد: یرتیو غ متعصب

 

اون وقت شهاب  ینشده که باهاش آشنا شد قهی... هنوز چند دق ادیرفتار ها بدم م نیاز ا یلیداره؟ ... خ یچه فرق --

 ... یشهاب راه انداخت

 

...  کردیکارِ خودش رو م یطیو تحتِ هر شرا شدیرقمِ آدم نم چیآرشان خانِ ما ه نیو سکوت کردم ... ا دمیگز لب

با خودش  دیدیرو م دشیشد تِیآرشان و حساس یِرفتارا یبوده وگرنه هر ک یبیزنِ پاکدامن و نج نازیحاال خوبه آ

ا صدا ...  کالفه نفسم رو ب کنهیبا من رفتار م رانهیگ ختس نطوریشده که ا انتیبهش خ نازیقبالً توسطِ آ کردیفکر م

اومد  نیبغلش بود به سمتِ ماش یِتو نیلیآ کهیدادم ... بعد از چند لحظه شهاب در حال هیتک یدادم و به صندل رونیب

 خطاب به وآروم و نگران  یشد ... با لحن رهیا تعجب بهم خرو به دستِ آرشان داد و ب نیلیو پشتِ فرمون نشست ... آ

 من لب زد:

 

 خانوم؟ ... یلیشما حالتون خوبه ل --

 

 جواب دادم: یآرشان به سخت یِ رهینگاهِ ذوب کننده و خ رِیقورت دادم و ز یدهنم رو به سخت آبِ
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 بله ... خوبم خداروشکر ...  -

 

 و کالفه گفت: دیکش یقینفسِ عم شهاب

 

نکرده بخاطرِ اشتباهِ محض و  یِوقت خدا هی دمینگرانتون شدم ... ترس یلیخداروشکر که حالتون خوبه ... خ --

 ... ادیسرِ شما ب ییبال یِاحمقانه 

 

 :دیبه شهاب توپ یبلند باًیتقر یِو صدا یفرصت کنم جوابش رو بدم آرشان با لحنِ تند و جد نکهیاز ا قبل

 

و برو سمتِ هتل ...  فتینکردم راه ب ی... تا قات ینگرانش شد یلیامالً متوجه شد که خک یلی... ل گهیبس کن د --

 ... استغفراهلل ... ییبال هیکه  یو بهانه دستم داد لیامروز انقدر دل

 

 عیگفت و سر یدیلب ببخش رِی، ز ریشهاب و آرشان در گردش بود ... شهاب شرمنده و سر به ز نِیترس نگاهم ب با

رو که ساکت مونده بود و با تعجب به  نیلیرو روشن کرد ... با اضطراب به سمتِ آرشان خم شدم و آ نیاشبرگشت و م

 یِکاشتم و با عشق رو شیو گوشت دیسف یِگونه  یِرو یدارآب یِازش گرفتم ... بوسه  دادیما سه تا گوش م یِمکالمه 

پام درازش کردم و آروم تکونش دادم تا خوابش ببره ... بعد از چند لحظه راه باز شد و باالخره شهاب راه افتاد ... 

ود و ب ومدهیشهاب با من اصالً خوشش ن یِمی... از رفتارِ صم ارمیبه زبون ب یجرعت نداشتم به آرشان نگاه کنم و حرف

بداخالق و اخموش نوشِ  سِیکتکِ جانانه از رئ هی دادیا من ادامه مگفت و گوش رو ب گهید کمیبدونِ شک اگه شهاب 

هتلِ بزرگ و  هی یِجلو نیشد ، ماش یط یسکوتِ تلخ و طوالن هی یِربع که تو هی... بعد از گذشت زمانِ  کردیجان م

و با چشم شد  ادهیپ نیاز ماش عیو به آرشان چشم دوختم ... سر دمحال سر چرخون ی... ب ستادیاز حرکت ا یکیش

 بشم ... ادهیبهم اشاره کرد که من هم پ
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 گناهکار _مجنون#

 شش_و_هشتاد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

شدم ... آرشان جلوم  ادهیپ نیاز ماش اطیو با احت دمیپاهام به خواب فرو رفته بود به آغوش کش یِو که رو نیلیآ آروم

بهم انداخت و به  یگمش کرده بودم رو دوباره به چشمام زد ... نگاهِ کوتاه نیماش یِکه تو یا یدود نکیو ع ستادیا

و تنها  ومدیبه دنبالِ آرشان رفتم و واردِ هتل شدم ... شهاب باهامون ن یکوتاه یِسمتِ هتل حرکت کرد ... با قدم ها

و بالفاصله بعدش  میشد یلآرشان باهامون به داخل اومدند و اسکورتمون کردند ... واردِ سالنِ اص یِگاردهایباد

ه بعد از چند لحظ وصحبت کرد  یسیرفت ... با کارکنانِ اونجا با زبانِ انگل رشیبه سمتِ پذ یتند یِآرشان با قدم ها

کون ت یکه آرشان به اجبار سر گفتندیم گهیداشتند بهم د یچ دونمیکرد ... نم افتیرو از مسئولِ اونجا در یدیکل

بهم انداخت و به سمتم اومد ... بازوم رو آروم با دستش گرفت و به سمتِ  یداد و به سمتِ من برگشت ... نگاهِ جزئ

 میگردن کلفت و تنومندِ آرشان ، سوارِ آسانسور شد یگاردهایو بدونِ وجودِ بارد ه. بعد از چند لحظآسانسور رفت ..

شد ...  ادهیتوجه به من اول خودش از آسانسور پ یو ب نییو انداخت پا... آرشان سرش ر میدوم رفت یِو به طبقه 

ه ک دیفهمیم شدیم شیلحا یزیکرد ... وگرنه اگر ادب داشت و از شعور چ شیکار شدیمتاسفانه شعور نداشت و نم

ه حال بهش احترام بزاره و در هم دیو مردش با شهیخارج م ییجا هیاز  ای شهیوارد م ییجا هیخانوم به  هیاول 

کس  چی... جز خودش و اون غرورِ مسخرش به ه شد؟یسرش م زایچ نیاسکورتش کنه ... اما مگه آرشان غد و مغرور ا

... واقعاً  دمیرسیجون م میمر یِ... کم کم داشتم به حرف ها کردینم یجهو تو دادینم تیاهم یا گهید زِیچ چیو ه

و خودش  کردی... از باال به همه نگاه م دیکشیاز غرورش دست نم طیشرا چیشخصِ مرد ساالر بود و تحتِ ه هیآرشان 

 کردیباهات رفتار م یاما بعدش جور کردیبهت توجه م یکم دی... شا دونستیم نیزم یِکره  یِفردِ رو نیتر ازین یرو ب

به خودم  شیعصب یِصدا دنِیبارش از ذهنت بپره ... با شن هی یماه یِانگشت شمار و توجه ها یِها یکه به کل خوب

؟ بشه یکه چ گفتمیخودم م یِقابلِ تحملِ آرشان برا ریغ تِیآسانسور و از شخص یِاومدم ... دو ساعت مونده بودم تو

 یغد باز نیو دست از ا شدینکرده آرشان عوض م یِخدا ای شدیم بمینص یگه اید زِی... جز حرص خوردنم مگه چ

زدم ... آرشان با سرعت داشت به  رونیدادم و از آسانسور ب رونی... کالفه نفسم رو با حرص به ب داشت؟یهاش برم
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... چشم  تچشم دوخ شده بهم یو جر یو عصب ستادیسرجاش ا دیکه قامتم رو د نیاما هم ومدیسمتِ آسانسور م

 بهش رفتم و آروم زمزمه کردم: یغره ا

 

 ... ؟یراه انداخت دادیچرا داد و ب -

 

 شده تشر زد: یجر

 

 آسانسور؟ ... یِ... خوابت برده بود تو یموند یدو ساعته کدوم گور --

 

 گفتم: یهم فشار دادم و عصب یِو رو دندونام

 

 سرِ گورِ تو مونده بودم ... -

 

که  یتوجه بهش به سمتِ اتاق یبه روش زدم و ب یشد و چشماش از تعجب گشاد شد ... پوزخند رهیشده بهم خ مات

به اتاق که چه عرض کنم  یاومد رفتم ... با تعجب واردِ اتاق شدم و نگاهِ سرسر رونیدرش باز بود و آرشان ازش به ب

اتاقِ بزرگ  هیو تازه ساخت بود ...  یمتر ۷۰-۸۰ باًیتقر یِخونه  هیکه آرشان رزرو کرده بود انداختم ...  یتیبه سوئ

که اولِ  ییو داخلِ راهرو گهیهمد یِهم رو به رو یبهداشت سی. حموم و سرو.. ینقل یِهال و آشپزخونه  هیداشت با 

اتاق قرار  جِکه کن یتختِ دونفره و بزرگ یِرو رو نیلیواردِ اتاق شدم و آ عیورود به خونه وجود داشت بودند ... سر

...  دمیه کنارش دراز کشنو از داخلِ جلد درآوردم و روش انداختم و خودمم خسته و کوفت ییداشت خوابوندم ... پتو

 سرم داد زد: یبعد از چند لحظه آرشان واردِ اتاق شد و عصب
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 درست کنم بخورم ... لباسامم از داخلِ ساک بهم بده ... یچ هیبرام؟ ... بلند شو  یخوابت رو آورد --

 

 گفتم: یمحکم یِو با صدا دمیبهم گره خورده به سمتش چرخ ییاخم ها با

 

 ...مگه من نوکرتم؟  -

 

 زد و گفت: یخند شین

 

 ...  یزنم که هست ینه ... ول --

 

 اخم گفتم: با

 

 ... ستمیزنتم ، کلفتت که ن -

 

 گفت: یتوهم و عصب دیو کش اخماش

 

 یریهمه مدت و با خوددرگ نیکلفت بودن؟ ... بعد از ا شهیم شیمعن یشوهرت غذا درست کن یِاگه برا یعنی --

ت فکر با خود نطورینزنه ... بعدشم اگه ا دیو سف اهیتو خونه و دست به س نهیکه داشتم زن نگرفتم که همش بش ییها

 یِتو یِخدمتکارها یِکردن به عهده  یمثلِ آشپز هخون تِیمسئول یِو همه  یدست بزن یزیبه چ دیکه تو نبا یکرد

 ... زنمیلب نم یا گهید یِختِ خودت به غذا... چون من جز دست پ یبگم که سخت در اشتباه دیخونه است با
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 گفتم: کالفه

 

 بدمزست ... یلیمن دست پختم خ -

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

اعتراف  دیاما متاسفانه قبل از عقدمون دست پختت رو بارها نوش جان کردم و با یحرف هیبودمش  دهیاگه نچش --

 کرده ... رمیدندون گ یکنم که بدجور

 

 شده گفتم: یعاص

 

انصاف  کمی،  کنهیخسته ام آرشان ، سرمم درد م یلی... خ یامروز دست پختِ من رو نوش جان نکن شهیحاال م -

 ...داشته باش 
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 :یلیل

 

که خنده توش موج  یانداخت و با لحنبهم  یقی... نگاهِ عم ستادیسرم ا یِبه سمتِ تخت اومد و باال یآروم یِقدم ها با

 گفت: زدیم

 

 دلم به حالت بسوزه؟ ... یخوای... م ؟یکنیبهم نگاه م یشرک دار یِچرا مثلِ گربه  --

 

 :دمیبهش غر یعصب

 

 ... کنم؟یالتماست رو م یفکر کرد -

 

 تخت بخوابونم اما حسِ کل یِکرد رو یبازوهام رو گرفت و سع هویدرست کنم که  یکوفت هیبلند شدم تا براش  عیسر

 هویادم که هولش د یتا بزاره بلند بشم ... عصب گرفتمیم یداشتم با آرشان کشت باًیگل کرده بود و تقر میکل و لجباز

چهارشونه  کلیه یِشدم و رو دهیبود منم همراهش کش دهش ریدستش اس یِتخت و چون مچِ دستم تو یِپرت شد رو

...  دمیگردنم رو شن یِاستخون ها کِیتر کیریت یِرم رو بلند کردم که صداس یپرت شدم ... جور شیو عضالن

شدم ... دستِ راستش رو دورِ کمرم  رهیخ کردیبهم نگاه م یزیوحشت زده و با بهت و تعجب به آرشان که با اخمِ ر

م بهش چنگ زد ... موهام فرو کرد و آرو یِدستِ چپش رو پشتِ گردنم گذاشت ... پنجه هاش رو ال به ال وحلقه کرد 

قفل  گهیهمد یِچشم ها یِکه از ترس نفسم رفت و برگشت ... نگاهمون تو دیسرم رو به سمتِ جلو کش یجور هوی

 آرشان با صورتم به یِهرمِ گرمِ نفس ها برخوردِنبود ... از  شتریمتر ب یلیل*ب هامون چند م نِیب یِشده بود و فاصله 

 یچرا در مقابلِ آرشان دونمی*د*ن*م نشده بود اما نمیهم موفق به ب*و*س* کباری یِبرا اری... شهر دمیخودم لرز

 یبخواد ب*ب*و*س*م هم ترس و هراس نکهیاز ا یو حت شدمیم میراحت تسل یلینداشتم خ یکه بهش حس
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نم زد و سرش رو خم کرد ... آروم سرش رو به گرد یآرشان لبخندِ کج هوی...  دادینم تبهم دس ینداشتم و حسِ بد

 زمزمه وار لب زد: ییبا صدا میکرد و کنارِ گوش کینزد

 

 کردن نشونت بدم؟ ... یتالف یِآرشان رو برا یِو راهکار ها وهیمنم ش یخوایم --

 

برق بهم  انیگردنم حس کردم جر یِآرشان به رو یِبا تماسِ ل*ب ها هوینگفتم ...  یزیسکوتم ادامه دادم و چ به

کردم از روش بلند بشم اما اجازه نداد و دستش رو به دورِ  یوصل شد و ضربان قلبم به باال رفت ... وحشت زده سع

 رگ هام یِخون تو کردمی... حس م فتهیقلبم از کار ب جانیهکمرم محکم تر حلقه کرد ... کم مونده بود از زور ترس و 

 یِآرشان به رو یِپاره بشن ... با قرار گرفتنِ ل*ب ها ادیاز فشارِ زسرم  یِمنجمد شده و هر لحظه ممکنِ رگ ها

 :دمیلرزون نال ییگوشم طاقتم تموم شد و با بغض و صدا

 

 تو رو خدا بسه آرشان ... -

 

نادم لب  یکه آروم کنارِ خودش خوابوندم و با لحن دیتو صورت و نگاهم د یچ دونمیاز خودش جدام کرد و نم عیسر

 زد:

 

 ...  ؟یشد تی... اذ یلیکنم ل یباهات شوخ خواستمیقط ممن ف --

 

رو با ل*ب*ا*ش مهر  میشونیو آروم پ دیسرم کش یِبه رو ینزدم ... دست یاش چسبوندم و حرف نهیرو به س سرم

 گرفته گفت: ییرو سرم و با صدا دیکرد ... پتو رو کش
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و خاطرات باهم  اریشهر ادِیبود تو رو به  یشوخ یِ... اگه با حرکتم که تنها از رو یلیکنم ل تتیاذ خواستمینم --

 بودنتون انداختم ، متاسفم ... 

 

م تجربه نکرد اریرو با شهر ییزهایچ نیبارم همچ هیمن  گفتمیبگم؟ ... بهش م یچ خواستمیسکوت کردم ... م بازهم

 یقیکه باورش شده ... نفسِ عم گفتیو به تمسخر م دیخندیبهم م یل... اون وقت اونم حتماً ک ختم؟یبهم ر لیدل یو ب

 گفت: زدیرون میکه از اتاق ب ینیتخت بلند شد ... ح یِو از رو دیکش

 

 ...  یشهرباز میریاستراحت کن ... قبل از شام م کمی --

 

و چشمام رو بستم  دمیچرخ نیلیرفت ... کالفه به سمتِ آ از جانبِ من بمونه در رو بست و یمنتظرِ حرف نکهیا بدونِ

... کالفه  رفتیاز جلو چشمام کنار نم یلحظه ا یبرا یو حت شدیذهنم مرور م یتو شیچند لحظه پ ی... مدام صحنه 

هم سرحال باشم ... بعد از  یشهرباز یِبخوابم تا برا یکم کردم یسع الیهمه فکر و خ نیفرار کردن از ا یِشدم و برا

 فرو رفتم ... یقیباالخره خسته شدم و به خوابِ عمتخت  یِغلت زدن رو یکل
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 یو پاهام رو از خوشحال کردمیم طنتیو مثلِ بچه ها ش کردمینگاه م یداخلِ شهرباز یِها لهیبه وس جانیشور و ه با

دم ش داریاز خواب ب نکهیبغلش بود ... به محضِ ا یِتو نیلیبود و آ ستادهی... آرشان کنارم ا دمیکوبیم نیزم یِبه رو

رشان با آ شدی... باورم نم مییایب یبه شهرباز ییسه تا نیلیتر آماده بشم و به همراهِ آ عیکرد تا سر لهیآرشان بهم پ

رو از  یکه شهرباز یداشته باشه اما وقت جانیذوق و ه یاومدن به شهرباز یِحد برا نیو سن تا ا کلیقد و ه نیا

ها بشم به سرم زد ... آرشان  لهیسوارِ وس نکهیتا بنا گوش باز شد و هوسِ ا شمیخودمم مثلِ بچه ها ن دمید کینزد

ماسک به  هیبه همراه  یبزرگ و مردونه ا یِدود نکیسرش گذاشته بود و ع یِرو یشناخته نشه کاله نکهیا یِبرا

اسپورت زده چون اکثرِ اوقات کت و  پِیت دمیدیبار بود که م نیاول یِهمه مدت برا نیصورتش زده بود ... بعد از ا

 و با خنده گفتم: دمیچرخ انرو به آرش جانیشلوار به تن داشت ... با ه

 

 بشم؟ ... نایسوارِ ا شهیم -

 

 لب گفت: رِ یتکون داد و ز یسر آروم

 

 آره ... --

 

 و محزون لب زدم: انداختم یخندون نگاه نِیلیبه آ یناراحت با

 

 ... شه؟یم یچ نیلیپس آ -

 

 یحالِ اساس هیو  نیلیسراغِ آ میایو بعدش م میزنیم یشهرباز یِتو یچرخ هیشهاب ... من و تو  شِیمونه پ یم --

 ... میدیبهش م
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 زدم و گفتم: یلبخند

 

 ... هیخوب شنهادِیموافقم ... پ -

 

،  داده بود هیتک یدرختِ بزرگ یِبود و به تنه  ستادهیدور تر از ما ا یبه سمتِ شهاب که چند متر یمحکم یِقدم ها با

به سمتم  یتند یِبا شهاب صبحت کرد و بالفاصله بعدش با قدم ها یرو بدستش داد ... چند لحظه ا نیلیرفت و آ

ز ت ... بعد ارف یفروش طیبل یِقفل کرد و به سمتِ باجه  تشدستِ راس یِصبر کنه دستم رو تو نکهیاومد ... بدون ا

کرد و به  افتیبود از مسئولِ باجه در یشهرباز یِ ها لهیوس طِیها دوتا کاغد که به گمونم بل طیپرداخت کردنِ پولِ بل

ها  یصندل یِباالخره نوبتمون شد و رو یو خسته کننده ا یسمتِ صفِ سقوطِ آزاد رفت ... بعد از انتظارِ طوالن

ها پر شد باالخره  یتمامِ صندل نکهیانداختند و بعد از ا یصندل یِحفاظ ها رو به دورِ افرادِ رو نی... مسئول مینشست

 یها آروم به باال رفتند ... آرشان سمتِ راستم نشسته بود و سمتِ چپم پسر یموتورِ سقوطِ آزاد روشن شد و صندل

 یاالصلِ و به زبانِ فارس یرانیا دمیفهم که کنارش نشسته بود یدختر بامکالماتش  دنِیچشم چرون بود که با شن

 یم جانیاز ه ای میزدیم غیاراده ج یب یو همگ میدیسقوطِ آزاد رس یِ لهیتسلط داره ... بعد از چند لحظه به نوکِ وس

که کنارم  یسربا گرم شدنِ دستم با تعجب سرم رو چرخوندم و برخالفِ تصورم دستِ همون پ هوی...  میدیخند

 گفت: یکلفت یِزد و با صدا یو از ترس قبضِ روح شدم ... لبخندِ چندش دمیدستم د یِه رونشسته بود رو ب

 

متر بغلت کنم که ک یخوایاست ... م هیچند ثان یِ... ترسش فقط برا نییپا رهیم عیسر یلی... خ زمینگران نباش عز --

 ... ؟یبترس

 

 گفت: یخشن و بلند یِفرصت کنم جوابش رو بدم آرشان با صدا نکهیاز ا قبل
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 دستِ یِرو از رو فتیحاال دستِ کث نینکنم هم یکیزنده و مرده ات رو  میدیرس نییکه به پا یوقت یخوایاگه م --

 یت نکنجرع گهیکه د ارمیبه سرت م ییبال هی نییپا می، برس یعوض زِیه یِ کهینکردم ... مرت یناموس من بردار تا قات

 ... یبه ناموسِ مردم نظر داشته باش

 

و با ترس و لرز به سمتِ  دمیکش یقیدستش رو برداشت ... نفسِ عم عیشد و سر دیسف واریرنگش مثلِ گچِ د پسره

 یبه حرکت افتاد و با سرعتِ وحشتناک لهیبگم به ناگهان وس یزیلب باز کردم تا چ نکهیو به محض ا دمیآرشان چرخ

... وحشت زده شروع کردم  ستادیاز حرکت ا قلبمکه حس کردم روح از بدنم جدا شد و  یرفت جور نییبه سمتِ پا

که  یآرومتر شدم ... وقت یشدم و تا حدود دهیبخشِ آرشان کش یبه آغوشِ امن و زندگ کدفعهیزدن که  غیبه ج

 جانیو از ه زدمیم ولو شدم ... نفس نفس یصندل یِرو باًیآروم از آرشان جدا شدم و تقر ستادیاز حرکت ا لهیوس

که به دورم بود رو باز کرد و به  یشد و خودش حفاظ ادهیپ عی... آرشان سر رفتیم نییام به باال و پا نهیس یِقفسه 

 گاهِیبه سمتِ جا نباریو ا میدور شد ریوحشتناک و نفس گ یِ لهیاز اون وس عیباال داد و کمکم کرد تا بلند بشم ... سر

 کهنیو به محض ا میرو داخلِ صف گذروند یکوتاه مانِتوسطِ آرشان ، ز طی... بعد از گرفتنِ بل میرفت یسوار نیماش

به  هیشب ناشونیشدم ... ماش گهید نیماش هیشد و منم سوارِ  نیماش هی... آرشان سوارِ  مینوبتمون شد واردِ جاده شد

ه ب نم... آرشان که راه افتاد م کردمیفکرش رو مبود که  یزیبزرگ و مجهز تر از چ یلیبود و خ یمسابقه ا یِها نیماش

و منم به ناچار و  ادیآرشان سرعتش رو ز هوی...  روندمیپشتِ سرِ آرشان م اطیرو حرکت کردم و با احت نیدنبالش ماش

 یهگاهگ جانیکردم و از ه ادی، سرعتم رو ز رهیقرار نگ نمونیب یا گهید نِیو ماش فتهین یفاصله ا نمونیب نکهیا یِبرا

 ... زدمیم غیبا خنده ج
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که پشتِ سرم  یزرد رنگ نِیسقوط آزاد کنارم نشسته بود رو با ماش یِباز یِ لهیکه داخلِ وس یهمون پسر کدفعهی

سرعتش رو  یپسره جور هویکردم تا به آرشان برسم اما  ادی... وحشت زده سرعتم رو ز دمید نهیآ یِقرار داشت از تو

و بطورِ  یچشم ریقرار گرفت ... ز نمیماش یِرو بهرو  نشیها درومد و ماش کیالست غِیج یِکرد که صدا ادیز

به دلشوره افتادم ... به ناگهان واردِ  یلبش از اضطراب و نگران یِپوزخندِ رو دنِینامحسوس بهش نگاه کردم و با د

نکنم و با  یکردم به پسره توجه یموضوع به دلشوره ام دامن زد ... سع نیو هم میشد یکیو بار کیتار یِجاده 

آرشان وحشت تمام وجودم رو گرفت ... با استرس  نِیجلو و نبودِ ماش رِیمس دنِیبا د هویآرامش کارِ خودم رو کنم اما 

پسره  هوی...  روندمیم یادیآرشان با سرعتِ ز نِیادامه دادم و بخاطرِ ترس از اون پسر و نبودِ ماش میبه رانندگ

بود  کیکه نزد یزد جور نمیرو به ماش نشیماش محکم رمنتظرهیعملِ غ هی یِکرد و تو کیرو بهم نزد نشیماش

 یِبوق تا اون پسره  یِزدم و دستم رو گذاشتم رو غیرو از دست بدم و چپ کنم ... وحشت زده ج نیکنترلِ ماش

ممتدِ من دوباره کارش  یِو بوق ها تیتوجه به عصبان یو کودن از کارِ خطرناک و احمقانش دست بکشه ... اما ب یعوض

فرمون رو چرخوندم  عیکه اونجا بود برخورد کنه اما چون سر یبه موانع نمیکرد که باعث شد محکم ماش ررو تکرا

 داد زدم: هیزدم و با گر غیج یکردم ... عصب یریم از چپ شدنم جلوگتونست

 

بزن به  وردهینشده و پدرت رو ن دایشوهرم پ یِ... تا سر و کله  ؟یکه درآورد هیچ ایمسخره باز نیکثافتِ احمق ، ا -

 ... یروان یِ وونهیچاک ... دست از سرم بردار د

 

. شدم .. رهیخ نشیبه ماش نهیآ یِآروم کم کرد ... با بهت و تعجب از توو به ناگهان سرعتش رو آروم  دیخند حانهیوق

به سمتم اومد ... وحشت زده پام  یو وحشت آور ادیاز جا کنده شد و با سرعتِ ز نشیماش کدفعهیبعد از چند لحظه 

پسره محکم از پشت بهم برخورد کرد و باعث شد چند  نِیو ماش ودشده ب ریپدالِ گاز فشار دادم اما د یِرو تا آخر رو

 یبه کنارِ جاده پرت بشم ... با تن نیماش یِ بخاطرِ عدمِ بستنِ کمربند از تو تیدورِ خودم بچرخم و در نها نیدور با ماش

ا اشتند و بها نگه د دهتمامِ رانن ینشستم ... بعد از لحظات یبلند شدم و به سخت نیزم یِشده از رو ریخورد و خاکِ ش

 دایتا آرشان رو پ کردمیتنها چشم چشم م تیاون همه جمع نِیشدند و به سمتم اومدند ... ب ادهیپ نیاز ماش ینگران

کنم تا آرشان به خدمتش برسه و انتقامم رو  تیو شکا هیگر شیروان پر یِکنم و جلوش مثلِ بچه ها از کارِ اون پسره 

 یو آرامش بخش بود ... ب نیریچقدر ش یلیل یِو تباه شده  اهیس یِزندگ یِان تووجودِ آرش هک ی... به راست رهیازش بگ
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 تتونسینم یا گهید زِیچ یاله یِمعجزه  هیجز  میزندگ رِیمس یِبا آرشان و قرار گرفتنش تو ییآشنا دیشک و ترد

هام  لب یِ به رو ینیریاراده لبخندِ ش یب دیدو یبه سمتم م یبلند یِو قدم ها یقامتش که با نگران دنِیباشه ... با د

گذاشت و خودش رو به  یقرار یب یِرنگِ چشماش قلبم بنا یمشک یِ لهیاون دو جفت ت دنِینقش بست ... بازهم با د

به  نطوریقلبم ا دنشیتو وجودِ آرشان بود که هر بار با د ی... چ دیکوب یام م نهیس یِبه قفسه  یبیو غر بیطرزِ عج

به آغوشِ پر حرارتِ  عیمهابا کنارم زانو زد و سر ی... ب گرفت؟یقرارم مدام بهانه اش رو م یفتاد و دلِ بیتاپ و توپ م

 یزده و قلبِ ب خیتنِ  هیصدمِ ثان یِبود و تو یلیکه متعلق به ل ی... همون آغوشِ امن و امان و مردونه ا دمیخودش کش

 و کالفه گفت: دیسرم کش یِبه رو ی... دست کردیرو ، گرم و آروم م یلیقرارِ ل

 

 چپ کرده؟ ... نتی... چرا ماش ؟یلیچت شده ل --

 

اونِ اما  یبه سرم آورد و مقصرِ اصل ییبال نیو مزاحم همچ یعوض یِدهن باز کردم تا بگم اون پسره  هیبغض و گر با

و  یاساس یِدعوا هیبشه؟ ... که  یکه چ گفتمیسکوت کردم ... مثالً م یکرد و به سخت ریینظرم تغ هیتو صدمِ ثان هوی

 هیو جون و سالمتِ آرشان رو به خطر بندازم؟ ... بخاطرِ گرفتنِ  زمنفهم راه بندا یِآرشان و اون پسره  نِیخطرناک ب

بشه؟ ... مگه تو  یدعوا هولش بدم که چ یِکنم و بسو کیکثافت شوهرِ خودم رو تحر یِانتقام بچگانه از اون پسره 

 کیتحر روو تعصبِ مردونه اش  رتیغ نکارمیرو به آرشان بگم و با ا قتیکه بخوام حق کنندیم ترایدعوا حلوا خ

من وجود نداره و نخواهد  یِبه باد رفته و تباده شده برا یِزندگ نیا یِآرشان تو یِمهم تر از سالمت زیچ چیکنم؟ ... ه

در مقابل آرشان وجود نداشت ... لبخندِ  قتیحق بازگو کردنِ اصلِ موضوع و یِبرا یلیدل چیاوصاف ه نیداشت پس با ا

 زدم و با خنده گفتم: یمصنوع

 

 ینیب یشد که م نیکه منم زد به سرم تند برونم و آخرش هم یکرد ی... انقدر تند رانندگ گهیتوئه د رِیهمش تقص -

 بود اریرو از دست دادم و چپ کردم ... اما شانس باهام  نیکنترل ماش ادیبخاطرِ سرعتِ ز دمیرس چیکه به پ ی... وقت

 آش و الش شدم ... ییفرمایطور که مشاهد م نیشدم و هم پرت نیزم یِبطورِ کامل چپ کنم به رو نکهیو قبل از ا
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 نود_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

سرش زده بود و با  یِرو درآورده بود و رو نکشیداد و کمکم کرد بلند بشم ... ع رونینفسش رو با حرص ب یعصب

چشم چشم کردم نتونستم  یاما هر چ میزد رونیب یلعنت یِاز اون جاده  عیشده بود ... سر رهیآشفته بهم خ یحالت

و به گمونم از ترس پا گذاشته بود به فرار و  نمیبرو ب یعوض یِهمون پسره  یِپر ازدحام چهره  تِیاون جمع یِتو

پرت نشدم وگرنه ضربه  نیاز ماش یوحشتناک یلیخودش رو گم و گور کرده بود ... حاال شانس آوردم که به طرزِ خ

هم ب ی. نگاهِ کوتاهلم دادم .. یصندل یِحال رو ینشستم و ب یمکتین یِبود ... با کمکِ آرشان رو یشدنم قطع یمغز

 یلونیبا نا یکه کنارمون بود رفت ... بعد از لحظات یبه سمتِ بوفه ا عیبه چشماش سر نکشیبعد از زدنِ ع و ختاندا

رو  لونیپاش گذاشت ... نا یِگرفت و آروم سرم و رو یدستش بود برگشت و کنارم نشست ... بازوم رو به نرم یِکه تو

رو باز کردم  وهیگذاشتم و آب م کمتین یِو رو کیاد ... کد تمبدس وهیآب م هی به همراهِ  کیک هیباز کرد و از داخلش 

 یِبازش کرد و جلدش رو به رو عیچنگ زد و سر کمتین یِرو از رو کیک یا ی... با حالتِ عصب دمیازش نوش یو کم

.. . ودمشده ب رهیبود خ دایکارهاش هو یِ که تو یو حالتِ آشفته ا یعصب یِپرت کرد ... مات و مبهوت به رفتارها نیزم

رو با دستش کَند و به سمتِ  کیاز ک کهیت هیبود ...  دیبع یاز آرشانِ وسواس و مقررات نیزم یپرت کردنِ زباله به رو

 گرفته گفت: ییلب با صدا رِیدادم ... ز هیتک مکتیپاش برداشتم و به ن یِدهنم آورد ... سرم و از رو

 

 دهنت رو باز کن ... --

 

 زدم و زمزمه کردم: یلبخند
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 ... خورمیرو م یدیکه خر یا وهیندارم ... همون آب م لیم -

 

 گفت: یمحکم و جد ییصدا با

 

 به دو کن ... کهیدهنت رو باز کن بگو چشم و کم با من  گمیم یرو دوبار به تو گفت؟ ... وقت یزیهر چ دیچرا با --

 

 یِپرت کردم تو باًیرو تقر کیک کهیت هیشده نگاش کردم و به ناچار دهنم رو باز کردم ... اون  زونیآو ییلب ها با

 و با اخم گفتم: دمیرو سر کش وهیآب م ی... عصب دیدهنم و عقب کش

 

 ... یکردیخفه ام م ی... داشت ؟یرفتار کن متیبا مال کمی یستیبلد ن -

 

 ... یات رفتار کرد تا آدم بشطور باه نیهم دیبا شهینم تیحرف حال یوقت --

 

 شده داد زدم: یجر

 

 تو؟ ... یادب یچرا انقدر ب -

 

 ... یلجباز یلیکه تو خ یلیبه همون دل --
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رو که تمومش کرده بودم به داخلِ سطل زباله انداختم ... آرشان به سمتم اومد و  وهیبلند شدم و پاکتِ آب م یعصب

و شهاب بودند  نیلیکه آ ییدستش گرفت و به سمتِ همون جا یِتوهم گره خوردم دستم رو تو یِتوجه به اخما یب

 رونیدستِ آرشان ب یدستم و از تو عیه کردن بود سریآغوشِ شهاب در حالِ گر یِکه تو نیلیآ دنِی. با درفت ..

رد بغلِ شهاب شروع ک یِو تو هیگر ریبهم افتاد بلند تر زد ز نیلیکه چشمِ آ نی... هم دمیدو نیلیو به سمتِ آ دمیکش

از شهاب گرفتمش و محکم به  یبه آغوش بکشمش باز کرد ... با نگران نکهیا یِبه دست و پا زدن و دستاش رو برا

 عی... آرشان سر رهیتا آروم بگ رفتمیلب قربون صدقه اش م رِیو ز دادمیبغلم تکونش م یِفشردمش ... آروم تو دمخو

رد دوباره بغض ک نیلیباز کرد اما بر خالفِ تصورِ جفتمون آ نیلیآ دنِیبه آغوش کش یِبه سمتم اومد و دستاش رو برا

آرشان گذاشت تا آرشان رو  دِیام و در جهتِ مخالفِ د ونهش یِو سرش و رو دینگاهش رو از آرشان دزد هیو با گر

 هوا بود خطاب یِخشک شده اش تو یِکه نگاهم به آرشان و دستا ینیو ح دمیرو بوس نیلیآ یِ... با خنده گونه  نهینب

 سرمست لب زدم: یبا لحن نیلیبه آ

 

تا  کنمیدخترم ، تازه منم باهاش قهر م ی... آره؟ ... خوبش کرد ؟یگند اخالقت قهر کرد یِ... با بابا ؟یمامان هیچ -

رو  شیلیرو دوست داره اما خبر نداره مامان ل شییکوچولو فقط بابا نیلیگرفته بشه ... فکر کرده آ یحالش اساس

 ... دهیهم جونش رو بخاطرش م شیلیاز همه دوست داره و مامان ل شتریب

 

 شدم و گفتم: رهیخنده به آرشان خ با

 

 ... می... چکار کن ه؟یچ یبرنامه بعد -

 

 و کوتاه جواب داد: دیکش یقیعم نفسِ

 

 ... میرستوران شام بخور هی میو بعدش بر میکن لهیرو سوارِ چندتا وس نیلیآ میبر --
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 باشه ... -

 

 از من راه افتاد و به سمتِ چرخ و فلک رفت ... سرش رو چرخوند به سمتم و آروم گفت: جلوتر

 

 ... م؟یسوارِ چرخ و فلک بش ییسه تا --

 

 خنده سر تکون دادم و گفتم: با

 

 ... هیآره ، فکرِ خوب -

 

بعد بازگشت ... دستش رو دورِ بازوم حلقه کرد و به سمتِ صف رفت ... به  یقیت و دقارف یفروش طیبه سمتِ بل عیسر

در آغوشم فشردم ... آرشان  یرو به آرام نیلیدادم و آ هیداده بودند تک لیصف تشک یِکه بصورتِ تونل برا ییها لهیم

رو  نیلیکه نگرانِ اربابش باشه من و آ گاردیباد هیمثلِ  ییجورا هیها کرد و  لهیبه سمتم اومد و دو دستش رو حائلِ م

اخم کرد و دوباره  عیکه چشمش به آرشان افتاد سر نیشونه ام برداشت و هم یِسرش رو از رو نیلیپوشش داد ... آ

آرشان و  دنِ به حرص خور زیر زیخنده و ر رِیزدم ز اریاخت یصحنه ب نیا دنِیشونه ام گذاشت ... با د یِسرش رو رو

 ... دمیکوچولو خند نیلیآ بِیعجحرکتِ باحال و 
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رخ و چ یقیو بعد از دقا میها نشست یصندل یِ... رو مینوبتمون شد و باالخره سوارِ چرخ و فلک شد قهیاز چند دق بعد

هم با  نیلیکالش زده بود ... آ یِرو به رو شیدود نکیفلک به حرکت درومد ... آرشان رو به روم نشسته بود و ع

از خودش ادا  یبیو کلماتِ نامفهوم و عج زدیحرف م ودشلب با خ رِیو ز دادیبغلم تکون م یِخودش رو تو جانیه

 زد و خطاب بهم گفت: نیلیآ یِبه رو ی... آرشان لبخند کردیم

 

 من درست یِقلب یِهت وابسته شده ... تنها آرزوانقدر زود باهات اُخت گرفته و ب نمیب یم یخوشحالم وقت یلیخ --

 که یگرم یِآرشان داره به رابطه  یاالن با خودت بگ دی... شا دشِیو مادرِ جد نیلیآ یِپر آرامش برا یِزندگ هیکردنِ 

انقدر  نیلیکه آ نهیآرشان ا یِقلب یِقسم که خواسته  یاما به اون باالسر کنهیشکل گرفته حسادت م نیلیمن و آ نِیب

ه رو نکنه و کنارِ تو ب شیقرار یب نیلیازش نشد بازهم آ یآرشان تا چند ماه خبر یبشه که اگه حت کینزد یلیبه ل

 هریبپذ دشیبسپره و تو رو به عنوانِ مادرِ جد یمرگِ مادرش رو به فراموش نیلیآ خوادیدلم م یلیآرامش برسه ... خ

 ... یسفت و سختش اثبات کرد نِ یقوان به آرشان و ی... چون تو خودت رو از هر لحاظ

 

 بود خطاب به آرشان لب زدم: نیلیکه نگاهم به آ ینیو ح دمیکش نیلیسرِ آ یِبه رو یدست

 

تنها آرزو و  میزندگ یِتو ریباشه ... موندنِ آرشانِ اخمو و سخت گ نیلیات باال سرِ من و آ هیسا شهیخداکنه هم -

آرشان ... بخاطرِ وجودِ تو  پاشمیمن از هم فرو م فتهیتو ب یِبرا ی... اگه زبونم الل اتفاق یِمن از اون باالسر یِخواسته 

تمامِ  نِدی، طرد شدنم از خانواده و فهم میبود که من تونستم با اتفاقاتِ تلخِ گذشته ام مثلِ بهم خوردنِ نامزد نیلیو آ

 ...  امی، کنار ب میپدر واقع یِدرباره  قتیحق
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 منتظره گفت: ریه و غمقدم یب هوی

 

 ... ؟یکنیفکر م اریهنوز هم به شهر --

 

شدم ... بعد از چند لحظه به خودم اومدم  رهیگشاد شده به آرشان خ ییبا چشم ها ادیجا خوردم و از تعجبِ ز یلیخ

 گفتم: یو با لبخندِ تلخ

 

 ... ؟یکنیفکر نم نازیبهش فکر نکنم ، تو به آ شهیمگه م -

 

 لب زد: یو جد محکم

 

من  نازِیآ یِ هیو خاطراتِ خوشِ باهم بودنمونِ ... اما قض نازیآ رِی... تمامِ فکر و ذهنِ من درگ کنمیمعلومِ که فکر م --

 ... صادقانه جواب بده ... ؟یرو دوست دار اریفرق داره ... تو هنوز هم شهر اریبا شهر

 

چرا و  مدونیبهم دست داد ... نم یحسِ بد هیمن  نازِیگفت آ یتا بتونم بغضم رو قورت بدم ... وقت دمیکش یقیعم نفسِ

... االن  ختمیر یآورد بهم م یو تا آرشان اسمش رو م کردمیحسادت م نازیاز زمانِ عقدمون به بعد به آ لیبه چه دل

اون وقت اگه عاشقش بشم و بهش  کنمیاولش حسادت م همسرِروش حساسم و به  نطوریندارم ا یکه به آرشان حس

 شدم ... رهیصداش به خودم اومدم و بهش خ دنِی... با شن کنم؟یکنم چکار م دایعالقه پ
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 ... ؟یخوایرو م اری، هنوز هم خاطرِ شهر ینگفت --

 

 گفتم: دیو بدونِ ترد محکم

 

 و زنمیرو پس م اریبهش ندارم ... اگه صدبارم برگردم عقب باز هم شهر یا گهینه ... جز حسِ نفرت و انتقام ، حسِ د -

 ... شمیازش جدا م

 

 کرد و گفت: زیرو ر چشماش

 

 و در موردِ من؟ ... --

 

 تعجب گفتم: با

 

 ... ه؟یمنظورت چ -

 

 گفت: کالفه

 

 ... ؟یکردیعقب باز هم من رو انتخاب م یگشتی... اگه برم ؟یدر موردِ من چ --
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 فکر کردم و جواب دادم: یکم

 

 ... کردمیآره ... باز هم تو رو انتخاب م -

 

 زد و گفت: یخند شین

 

و رد ر انیآرشانِ ک یِخواستگار شنهادِیکه بخواد پ یِ... کدوم دخترِ عاقل یکن یا گهیکارِ د یتونستینم نمیجز ا --

 ینم یباشه و طرف بهت دست نزنه ... جز من کس یکه ازدواجتون قرارداد یبود یمرد هیکنه؟ ... در ضمن تو دنبالِ 

 و دست از پا خطا نکنه ... ارهیمثلِ تو دووم ب یدختر هیتونست مقابلِ 

 

 زدم و گفتم: یپوزخند

 

 سکیو ر وونهیمثلِ تو بشه جز منِ د یا یمردِ گنداخالق و موج هیکه حاضر بشه همسرِ  یِاوالً کدوم دخترِ عاقل -

 دادمیبود و تا من بهش اجازه نمتو  یِاراده  یِو محکم یهم بود ... اونم اراده اش به سفت الیجز تو دان اًی... ثان ر؟یپذ

 ... زدیبهم دست هم نم

 

 توهم و با پوزخند گفت: دیرو کش اخماش

 

... هنوز  دادیرو م بتیشک همون شبِ اول ترت یب دیدیلباسِ عروس م یِمن شک دارم ... چون اگه تو رو تو یول --

 یِزندگ یِتو ینداره دردِ کمتربهت  یکه حس یشخص شهی... هم یمن رو بشناس یِهم جنس ها یزوده که بخوا
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ذهنت  یِحرفم رو فراموش نکن و تو نیوقت ا چیکه عاشقانه دوستت داره ... ه یتا فرد ارهیبرات بوجود م ییزناشو

 هکش کن ...

 

 سرخ شده لب زدم: ییگونه ها با

 

 ... ؟ییایح یچرا انقدر تو ب -

 

 شده زمزمه کرد: مات

 

 ... ه؟یمنظورت چ --

 

 گفتم: یعصب

 

 آرشان ... ییایح یادب و گستاخ و ب یب یلی... واقعاً خ دهیرو م بتیکه ترت یچ یعنی -

 

 گفت: رایگ یلبش و با لحن یِنشست رو یکج لبخندِ

 

... فقط  دیهست ییکلمه؟ ... شما دخترا چه اعجوبه ها هی نیا یرو یزوم کرد قاًیو دق یکلِ حرفام و رها کرد --

 ... ارهیدرم بتونیو غر بیعج یِکارها و رفتارهاسر از  یخودتون و اون باالسر
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 گناهکار _مجنون#

 دو_و_نود_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

رو رها کردم و  شیو فلسف یمنطق یِنگفتم ... حق با آرشان بود ... تمامِ حرف ها یزیخنده ام رو قورت دادم و چ بزور

منحرف بودم و  یادینداشت و من ز یآرشان منظور دمیشرمانش ... البته شا یب یِجمله  هیاون  یِزوم کردم رو عیسر

و  ستادی... بعد از چند لحظه چرخ و فلک از حرکت ا کردمیم گرانیدر موردِ د یاشتباه و بچگانه ا یِبرداشت ها

و و شام ر میاشت رفتقرار د یکه آخرِ شهرباز یو بزرگ کی... با نظرِ آرشان به سمتِ رستورانِ ش میشد ادهیباالخره پ

کرد و بعد از  طرخ کم یِ لهیرو سوارِ چندتا وس نیلی... آرشان بعد از خوردنِ شام آ میاونجا به همراهِ شهاب صرف کرد

.. واقعاً . خوردیبغلِ آرشان تکون نم یِکرد و از تو یباهاش آشت نیلیآ دیخر یخرسِ قرمز و نسبتاً بزرگ هیبراش  نکهیا

آرشان ولش کرد و سپردش به  دیکه د یوقت نیلی... آ کردندیرو درک م زیباهوش بودند و همه چ یلیکه بچه ها خ

 یباهاش آشت دیو عروسک نخر یها نکردش و براش خوردن لهیسوارِ وس آرشانکه  یشهاب ازش دلخور شد و تا وقت

... آرشان  دندیشون به آرامش رسکرد و هردو یتا باالخره باهاش آشت دینکرد ... آرشانم انقدر نازِ پرنسسش رو کش

مالقاتِ پدر و دختر بود و کم مونده بود با  نیکه انگار زبونم الل آخر فشردیو به خودش م دییبویرو م نیلیآ یجور

از توجه و محبتِ پدرش و چقدر ماهرانه  کردیم یهم چه عشق نیلی... آ فتمیب هیبه گر یاحساس یِصحنه  نیا دنِید

 یِو تمامِ عشق و محبتش رو پا دیخری... آرشان هم عاشقانه نازِ دخترکش رو م کردیآرشان لوس م یِخودش رو برا

و  میزد رونیب یباالخره از شهرباز هودهیچرخ زدنِ ب ی... بعد از کم ختیریبود م اشیو دن نید یِکه همه  ینیلیآ

دستاش  یِده بود و خرسِ خوشگلش هم توپام خوابش بر یِرو یاز خستگ نیلیکله تا خودِ هتل روند ... آ هیشهاب 

رد همه د نیبودم تا از ا هدختر بچ هیداشتند ... کاش من هم  ییبایو ز نیریش یِایگرفته بود ... واقعاً که بچه ها چه دن

شدنِ من و  ادهیهتل نگه داشت و بعد از پ یِکنم ... شهاب جلو یشونه خال کردیم ینیقلبم سنگ یِکه رو یو غصه ا

عد ... ب میو به سمتِ آسانسور رفت میبا آرشان واردِ هتل شد عیرفت ... سر نیکرد و با ماش یلب خداحافظ رِیآرشان ز
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رو  ... آرشان کالفه در میباال رفت یِو به طبقه  میاومد خسته و کوفته سوارِ آسانسور شد نییآسانسور به پا نکهیاز ا

چون  دمی... شا میدیاز آرشان خان د یو احترام میعجب؟ ... نمرد تا اول من وارد بشم ... چه ستادیباز کرد و کنار ا

 عیرو کرد ... سر نکاریبشم و بخاطرِ دخترش ا ونهآغوشم به خواب فرو رفته بود اجازه داد اول من واردِ خ یِتو نیلیآ

 عوض یدست لباسِ راحت هیلباسام رو با  عیتخت خوابوندم ... درِ اتاق رو بستم و سر یِرو رو نیلیواردِ اتاق شدم و آ

 یِکوبِ باال واریآرشان واردِ اتاق شد و برق رو خاموش کرد و تنها د قهی... بعد از چند دق دمیپتو خز رِیکردم و به ز

بودم و آرشان  دهیبود و منم کنارش دراز کش دهیخواب واریتخت و سمتِ د یِگوشه  نیلیتخت رو روشن گذاشت ... آ

 زدمیاما حدس م نمیاش رو بب افهیق تونستمینداشت ... چون پشتم رو بهش کرده بود نم دنیجز کنارِ من خواب یراه

 داد و چند رونی... نفسش رو آه مانند ب ستادهیتوهم مثلِ روحِ سرگردان باالسرم ا ییکالفه شده و با اخم ها یبدجور

به  ی... کم دیتخت دراز کش یِسرم متوجه شدم رو یِرو یِشدنِ مالفه  دهیلحظه بعد با تکون خوردنِ تخت و کش

کنارِ  بسخت بود بخوام آرشان رو موقع خوا یلیکردم هر طور شده بخوابم ... واقعاً که خ یشدم و سع کینزد نیلیآ

حرفاست که  نیآرشان خوددار تر از ا دونستمیتخت باهاش بخوابم ... م هی یِرو نیلیخودم تحمل کنم و بدونِ وجودِ آ

 یجهت وقت یو ب لیدل یبهم بندازه اما بازهم ب یبخواد به من دست بزنه و مغرور تر از اون بود که بخواد گوشه چشم

... کالفه  گرفتیو اضطراب سر تا سرِ وجودم رو م نداختیم نگترس و وحشت به قلبم چ شدیم کیکه بهم نزد

 تخت باالخره به خواب فرو رفتم ... یِورجه وورجه کردن رو یچشمام رو بستم و بعد از کل

 

 

 

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

 

  

 

د ش رهیبهم خ ونیگر ییو با تعجب به سمتش رفتم ... سرش رو چرخوند و با چشم ها دمیپرتگاه د هی یِرو لبه  مامان

 ... با بغض و هق هق لب زد:
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... از مادرت بگذره دخترم ... من مادرِ  یلیوم بشم لکردم ... ازم بگذر تا آر یمن رو ببخش دخترم ... من بهت بد --

 برات نبودم ... حاللم کن دخترم ... یخوب

 

 زد: ادیفر هویشدم که  کیبهش نزد رونیو ح جیگ

 

 یلی... بهم قولِ مردونه بده ل یقول بده مراقبِ خودت هست یول رمیخطرناکه دخترم ... من م نجای... ا یلیجلو ل این --

 دلت باهام صاف شد من رو ببخش و از گناهانم بگذر دخترم ...  یبه روزگار یو اگه روز

 

 زدم: غیج هیگر با

 

 ... ترسمیم یینرو مامان ... منم با خودت ببر ... من از تنها -

 

 گفت: یبه روم زد و با آرامش خاص یمهربون لبخندِ

 

 یِسمون باشه بازهم هواسم بهت هست و دعاتا آ نیزم نمونیب یِاگه فاصله  ی، حت یلیمراقبتم ل شهیمن هم --

 تا ابد پشتِ سرت خواهد بود ... خداحافظ گلِ پاکم ... رمیخ

 

 گناهکار _مجنون#

 سه_و_نود_پارت#
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 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 یِمامان تا ابد رو غِیج یِدره فرو رفت و صدا نییپاش به پا رِیز نِ یزم کدفعهیکه  دمیزده به سمتِ مامان دو وحشت

 ذهنم خط انداخت ...

 

خواب  یِتو شیپ قهیکه چند دق یو ترسناک زیکابوسِ نفرت انگ یِادآوریبا  اریاخت یو ب دمیزده از خواب پر وحشت

...  دمیتخت بلند شدم و به سمتِ هال دو یِافتادم ... مضطرب و وحشت زده آرشان رو پس زدم و از رو هیبه گر دمید

تلفن رو ازم گرفت و محکم به آغوش  یآرشان عصب رمیبگکه خواستم شماره  نیهمرو چنگ زدم و  زیم یِتلفنِ رو

 زدم: غیو هق هق ج هی... با گر دمیکش

 

 هی یِولم کن ... مامانم ... آرشان مامانم ... پرت شد ... پرت شد تو نیلیولم کن آرشان ... تو رو خدا ، تو رو جونِ آ -

 مطمئن بشم حالش خوبه ... بده من تلفن رو آرشان ... دیبا... رانیبزنم ا زنگ دیدره ... با

 

 یِدستام رو مشت کردم و محکم زدم تو ینشستم ... عصب نیزم یِآغوشِ آرشان بودم رو یِکه تو ینیح هیگر با

 و ناله لب زدم: هیاش و با گر نهیس

 

 رو ... یرو آرشان ... تو رو خدا گوش یبده گوش -
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و باعث شد نفس هام بهم گره بخوره و  دیچیبه قلبم پ کیام و نزد نهیس یِقفسه  هیناح یِتو یدردِ وحشتناک هوی

پاش خوابوندم  یِشده بود که آرشان وحشت زده رو یصورتم چه رنگ دونمیجمله ام رو کامل کنم ... نم یِنتونم ادامه 

 زد: ادیو فر

 

 ... ؟یلعنت یکشینفس م نطوری، چرا ا یلیف بزن ل... حر ؟یشد یرنگ نی... چرا ا هو؟ی... چت شد  ؟یلی... ل ؟یعل ای --

 

آغوشِ آرشان دست و پا  یِتو یتقال کردم و از نفس تنگ ژنیاکس یذره ا یِاش چنگ انداختم و برا نهیدستام به س با

 وانیل هیکه  ینیبه سمتِ آشپزخونه رفت و چند لحظه بعد ح مهیخوابوندم و سراس نیزم یِ... وحشت زده رو زدمیم

آب به  یکرد ذره ا یفکِ بهم قفل شده ام سع نِیو از ب تپاش گذاش یًدستش بود برگشت ... سرم رو مجدداً رو یِتو

گذاشت  نیزم یِو رو وانیو هراسون ل دیتالش کرد نتونست فکم رو از هم باز کنه ... ناام یاما هر چ زهیداخلِ دهانم بر

 بغض دار و آشفته داد زد: ی... با لحن دیجونم رو به آغوش کش مهیجسمِ ن عیو سر

 

 کنم خداااا ؟! ...  ی... چه غلط ی... نفس بکش لعنت یلینفس بکش ل -

 

جون شروع کردم دست و پا زدن ...  یام حس کردم و ب نهیس یِقفسه  یِرو تو ینفس کم آوردم و سوزشِ بد هوی

کرد و ل*ب هاش  کیصورتش رو به صورتم نزد رمنتظرهیحرکتِ غ هی یِآرشان وحشت زده به خودش فشردم و تو

 یِل*ب هام دردِ تو یِبخشِ آرشان به رو یزندگ یِو با حسِ ل*ب ها ستادیل*ب هام گذاشت ... زمان برام ا یِرو رو

تک  یبدنم و حت یِاعضا رفت و تمامِ  نیاز ب کبارهیو به  دیکه بهم دست داده بود پر کش یو قلبم و نفس تنگ نهیس

 فرستادیدهنم م بخشِ خودش رو پر حرارت به درونِ  یزندگ یِفرو رفت ... نفس ها بیعج یهام در آرامشتکِ سلول 

ه که باالخره نفسِ بهم گر ییرو تکرار کرد تا جا نکارشیو مدام ا دیکش یگرفتن عقب نم ژنیاکس یا رهذ یِبرا یو حت

هوا  یِتو ژنِیو اکس دمیکش یم ... تند تند نفس مزده با دستام آرشان رو از خودم جدا کرد جانیخوردم آزاد شد و ه

آرشان  یِپهن و مردونه  یِ نهیس یِ و سرم رو تو هیرگ رِیاراده زدم ز ی... ب دمیکش یهام م هیرو با ولع به درونِ ر

 گرفته زمزمه کرد: ییو محکم به خودش فشردم و نفس زنان و با صدا دیموهام کش یِبه رو یپنهان کردم ... دست
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 قهیچند دق نیهم یِباز شروع نکن ... تو یلینکن دختر ... تازه نفست باال اومده ل هی، گر شی... ه یلیآروم باش ل --

 شیزیبخدا مامانت چ ... ؟یلیل یلحظه فکر کردم از دستت دادم ... چکار کنم تا آروم بش هی...  ینصفِ عمرم کرد

نکن دختر ... من مطمئنم مامانت حالش از من و تو بهتره پس  یارقر ی، پس انقدر ب یدیخواب د هینشده ... تو فقط 

 کن ... یتاب یو ب زیکم اشک بر

 

قه حل فمیو ظر فیو دستاش رو محکم به دورِ جسمِ نح دمیسرانگشتاش اشکام رو پاک کرد و دوباره به آغوش کش با

 رمیبگ آروم یاون کابوسِ لعنت دنِیبا د شدیتا بتونم هق هقم رو تموم کنم اما مگه م دمیکش قیکرد ... چندتا نفسِ عم

 لب زدم: هینکنم؟ ... با بغض و گر یقرار یکَسَم بود ب یِکه همه  یمادر یِو برا

 

 آ آرشان ... -

 

 و گفت: دیموهام رو بوس یِرو

 

 بله؟ ... --

 

 زنم ...ناگه زنگ  کنمی... من تا صبح دق م رم؟یزنگ بزنم به زهرا و از مامانم خبر بگ هی شهیم -

 

 گفت: کالفه
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نم االن ... فکر ک ستین شتریب میساعت و ن کیاالن خواب باشند ... اختالف ساعتِ استانبول با تهران  دیشا یلیل --

 و از خواب یبهشون زنگ بزن یخوایاوضاع بازم م نیصبح باشه ... با ا مِیساعت پنج صبح و اونجا حدودِ سه و ن نجایا

 ... ستین ی، اصالً کارِ عاقالنه ا یلیل ترسندیخدا م یِ... بنده ها ؟یکن دارشونیب

 

 :دمینال هیگر با

 

 ... بزار زنگ بزنم ... فتیمونه ش یفرد م یِشب ها شهیو هم مارستانِیزهرا االن ب -

 

 تشر زد: یعصب

 

 ... ؟یلیل یدیبا تو ، فهم دونمیاون وقت من م یزیقطره اشک بر هیاگه  یباشه ول --

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_و_نود_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

ن و کاناپه گذاشتم ... تلف یِکه بغلم کرده بود بلند شد و رو ینیباشه تکون دادم ... آروم و ح یِبغض سرم رو به معنا با

 و گرفته گفت: یعصب یچنگ زد و کالفه کنارم نشست ... با لحن نیزم یِاز رو
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 شماره رو بگو ... --

 

داد ... با استرس پام رو  هیرو بدستم داد و به کاناپه تک ی... بعد از چندتا بوق خوردن گوششماره رو گفتم  هیگر با

شده بودم ... به  یعاص دمیکش یجواب دادنِ تلفن توسطِ زهرا م یِکه برا یو از انتظارِ خسته کننده ا دادمیتکون م

 ...  دیچیپ یزهرا پشتِ گوش یِصدا کدفعهیکنم که  عتلفن رو قط خواستمیشده بودم و م دیکل ناام

 

 ... د؟ییبله؟ ... بفرما --

 

 لب زدم: هیگوشم گذاشتم و با گر یِترس و دلهره تلفن و رو با

 

 زهرا؟ ... حالِ مامانم خوبِ؟ ... -

 

 داد زد: یبلند یِبا صدا هویسکوت کرد و  یلحظه ا چند

 

 ... ؟ی... خودت ؟یلیل --

 

 بغض زمزمه کردم: با
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 سالم ... آره خودمم ...  -

 

 گفت: یلحنِ شاد با

 

از ما  یادینصفِ شب  شدهی... چ ؟ی، سالمت یراه؟ ... خوش مهین قِ یرف یدلم ... خوب زِیماهت عز یِسالم به رو --

 برات افتاده؟ ... یحالت خوبه؟ ... نکنه اتفاق ؟یلی... ل ؟یکرد

 

 گفتم: هیگر با

 

 نگرانشم ... یلی... مامانم کجاست؟ ... حالش خوبه؟ ... من خ دمیبد د یلیخوابِ خ هیزهرا من  -

 

 متعجب گفت: ییصدا با

 

قبراق و سرحال کنارِ گل پسراش و بابا  ینخورده؟ ... مامانِ جنابعال ییسرت به جا اناًیجان؟ ... اح یلیحالت خوبه ل --

 ... فتمیاحسانِ ، منِ بدبختم طبقِ معمول ش

 

 هق کنان گفتم: هق

 

 ؟یگیراستش رو م یدار -
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 داد زد: یعصب

 

حالش خوبه پس آبغوره گرفتنت واسه  گمیآخه؟! ... دارم بهت م هی... دروغم چ ؟یاحمقِ روان یکنیم هیچرا گر --

 ... ه؟یچ

 

رو  یپاهام و از ته دل زجه زدم ... آرشان وحشت زده گوش یِکاناپه و سرم رو گذاشتم رو یرو پرت کردم رو یگوش

...  مدیبه آغوش کش عیقطع کرد و کنارم نشست و سر عیبه زهرا گفت ... چند لحظه بعد سر یچ دمیبرداشت و نفهم

 گوشم زمزمه کرد: رِیلرزون و کالفه ز ییبا صدا

 

... بس کن  ؟یزیریاشکِ تمساح م یپس چرا دار ... گفت حالِ مادرت خوبه ؟یکنیم نطوریا یدختر چرا نصفِ شب --

 ... گهی... بس کن د یکرد هیاز بس که گر ی، کور شد یلیل

 

 :دیشد و عربده کش زیندادم و بدتر هق هق کردم ... باالخره صبرش لبر گوش

 

 خـــفـــه شـــو ... گمیدِ بهت م --

 

 چیام بند اومد که ه هیخودم مچاله شدم و از ترس چشمام رو بستم ... هق هقم در جا قطع شد و گر یِزده تو وحشت

بعد پتو به دست  قهیبلند شد و به سمتِ اتاق رفت ... چند دق یهم نداشتم ... عصب دنیاز ترس جرعتِ نفس کش

ت و بهم رف یچشم غره ا یردم که عصببغض نگاش ک باکاناپه ...  یِبرگشت و پتو رو گلوله کرد و محکم پرت کرد رو
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ام آب پرتغال رو به لب یِحاو وانِیبه دست برگشت و کنارم نشست ... ل وانیبعد ل یوارد آشپزخونه شد و لحظات عیسر

 گفت: یدستور یکرد و با لحن کینزد

 

 ... یبخور دیتا تهش رو با --

 

 زیم یِرو رو وانیل ی. عصبتا آرشان دست از سرم برداره .. دمیرو سر کش وانیدهنم رو باز کردم و بزور کلِ ل کالفه

حرکت  هی یِبه سمتم خم شد و تو یکاناپه ... عصب نِییو دوباره سرِ جاش نشست ... پتو رو باز کرد و انداخت پا دیکوب

ام موه بسِی. کرهردومون انداخت .. یِو پتو رو رو دیکاناپه دراز کش یِکه بغلم کرده بود رو ینیو ح دمیبه آغوش کش

اش چسبوندم  نهیموهام و آروم مشغولِ نوازش کردنِ موهام شد ... سرم رو به س یِرو باز کرد و دستش رو برد ال به ال

چکس فکر نکنم و از یو ه زیچ چیآرشان به ه یِآغوشِ دلگرم کننده  یِکردم تو یو چشمام رو با آرامش بستم و سع

 کرد و آروم لب زد: کی... سرش رو به گوشم نزد رمیجادو کننده اش آرامش بگ یِآغوشِ پرحرارتش و نوازش ها

 

 ...، باشه؟  ینکن هیکه گر یبرات آهنگ بخونم اما به شرط خوامیم --

 

 خش دار زمزمه کردم: ییصدا با

 

 باشه ... -

 

 د به خوندن ...منحصر به فردِ خودش شروع کر یِرایجذابِ و گ یِو کنارِ گوشم با صدا دیکش یقیعم نفسِ
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 آرومم  یرو شونمه آروم سرت

 آغوشت چقدر هوا خوبه تو

 رو تنم عطر تن تو  چهیپیم

 ... کوبهیکه واسه تو م یقلب یشنویم

 

 

 رو شونمه دستام تو دستاته  سرت

 گاهته هیبازوهام تک هنوزم

 موهاتو وا کن  رهیگیکه م دلم

 موهاته ... هیتو یموج مثبت هی

 

 

 ستین یگفتن ییحرفا هی

 تو دله منه یچ یدونیم تو

  یمون یم بگو

 منه  یبه عهده  شیبق گهید

  یتو فرق دار آخه

 تو جداست با همه ... حساب
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  ستین یگفتن ییحرفا هی

 تو دله منه یچ یدونیم تو

  یمون یم بگو

 منه  یبه عهده  شیبق گهید

  یتو فرق دار آخه

 تو جداست با همه ... حساب

 

 گناهکار _مجنون#

 پنج_و_نود_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

و  کردیدرد م یسرم بدجور شبید یِو زار هیشدم ... بخاطرِ گر داریزود و حول و حوشِ هشتِ صبح از خواب ب صبح

سردردم بهتر بشه  یخوردم تا کم یپف کرده بود و قرمز شده بود ... کالفه مسکن یو کم خواب هیچشمام هم از زورِ گر

مفصل نوشِ جان کردم تا کارم به  یِصبحونه  هی ییو از زورِ ضعف به تنها دمیچ یقشنگ یِصبحونه  زِیم عی... سر

 ییمسافرتِ چند روزه رو به کامِ خودم و آرشان تلخ نکنم ... در حالِ چا نیسرم رفتن نکشه و ا رِیو ز مارستانیب

جست تو گلوم و به سرفه کردن افتادم ...  یچا که در حالِ گانگوله کردن بود نیلیآ دنِیبا د کدفعهیخوردن بودم که 

... بعد از چندتا  دمشیبه آغوش کش عیو سر دمیدو نیلیبلند شدم و سرفه کنان به سمتِ آ یصندل یِاز رو عیسر

 یاومده؟ ... نگران نگاه نییچطور از اون تخت به پا یعنیشدم ...  رهیخ نیلیحالم بهتر شد و مبهوت به آ قینفسِ عم
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بود و بدنش سالم بود ... با حرص به صورتِ خندونش  شدهزخم ن شییبه سرش و بدنش انداختم اما خداروشکر جا

 :دمیبهش توپ ینگاه کردم و عصب

 

بابات انقدر تخس و  نِیبچه؟ ... چرا ع ادیسرت م ییوقت بال هی یگی... نم ن؟ییپا ی... چطور از تخت اومد ن؟یلیآ -

 ... ؟یغد

 

اراده اخمام از هم باز شد  یو ب ارمیرو زمزمه کرد ... نتونستم طاقت ب ینامفهوم یِزایلب چ رِیو ز کردیخنده نگام م با

 یِکُشش تو یلیل یِگونه اش کاشتم که باعث شد خنده  یِبوسِ محکم و آبدار رو هی ... دمشیو با خنده به آغوش کش

به  بغلم گرفته بودم یِرو تو نیلیکه آ ینی... با خنده بلند شدم و ح نهدست و پا بز جانیانداز بشه و از ه نیفضا طن

به همراه تخم مرغ  نیریش یپام نشوندم ... بهش چا یِرو رو نیلینشستم و آ یصندل یسمتِ آشپزخونه رفتم ... رو

 زدم ...  رونیشد دست و صورتش رو شستم و از آشپزخونه ب ریس نکهیآب پز دادم و بعد از ا

 

م فلش عیاز فکر و ذهنم خارج بشه سر یآرشان تا حدود یِو بوسه  شبیسرحال و قبراق بشم و کابوسِ د نکهیا یِبرا

آغوشم گرفتم و همزمان با شروعِ آهنگ بدنم رو نرم و  یِرو تو نیلیگذاشتم ... آ یزدم و آهنگِ شاد ونیزیرو به تلو

 ... دنیبه رقصکردم  عبغلم بود شرو یِتو نیلیکه آ ینیآروم تکون دادم و ح

 

 دیخندیبلند بلند به حرکاتِ من م نیلی... آبشه  هیتخل جاناتتیو ه یتمامِ انرژ شدیبود و باعث م یشاد و تند آهنگِ

... با عشق گونه اش رو  شدیلباش محو نم یِو خنده از رو زدیزده دست م جانیه شیتپل و گوشت یِو با دست ها

...  دمیکاناپه گذاشتمش و عقب کش یِ ... آروم رو رفتماز لپش گ یکیگازِ کوچ دمیکش یکه عقب م ینیو ح دمیبوس

ا لب ب رِیرو اجرا کردم ... ز یرقصِ تند و دخترونه ا هیو مقابلش  دمیچرخ نیلیرو گذاشتم و به سمتِ آ یآهنگِ نانس

 کردیم قمیو تشو زدیام دست مزده بر جانیهم ه نیلی، آ دادمیو ماهرانه بدنم رو تکون م کردمیم یهم خوان خواننده

... 
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 :آرشان

 

تخت بلند شدم ... به سمتِ  یِاز رو یو عصب دمیاز خواب پر ومدیهال م یِکه از تو ییآهنگ و سر و صدا یِصدا با

زدم ... به سمتِ هال رفتم و  رونیرفتم و بعد از شستنِ دست و صورتم ، مسواک زدم و از اتاق ب یبهداشت سیسرو

که  یلیل یِو خنده برا جانیکاناپه نشسته بود و با ه یِرو نیلیسرِجام خشک شدم ... آ نیلیو آ یلیل دنِیبا د کدفعهی

 شدم ... کینزد یلیصورتم نشست و از پشتِ سر به ل یِرو ی... لبخندِ کج زدیبود دست م دنیدر حالِ رقص

 

اش دست یِکردنِ ناگهان خیو دستام رو به دورِ شکمش حلقه کردم ... از  دمشیسر به آغوش کشاز پشتِ  یناگهان بطورِ

 شونه اش یِبردم ... سرم و رو جانشیبه ترس و ه یپ یاش بصورتِ تند و متوال نهیس یِرفتنِ قفسه  نییو باال و پا

 گذاشتم و کنارِ گوشش لب زدم ...

 

 ... میدیخانوم رو شاد و خندون د یلیچه عجب ... باالخره ل -

 

مانعش شدم و دستام رو محکم تر به دورِ شکمش حلقه  یول ادیب رونیکرد از آغوشم ب یو سع دیکش یقیعم نفسِ

 کنارِ گوشش لب زدم: یکردم ... آروم اما جد

 

 ... یبا همسرتم برقص دیبا یبا دخترت برقص یوقت -
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 جذاب تر به نظر برسه لب زد: شیو خداداد بایز یِچهره  شدیبود و باعث مصورتش نقش بسته  یِکه رو یخنده ا با

 

 با من به سرت زده؟ ... دنیهنوز صبحونه نخورده هوسِ رقص --

 

 م ...چشم دوخت نیلیهواسم پرت شد و با تعجب به آ نیلیآ یِصدا دنِیفرصت کنم جوابش رو بدم با شن نکهیاز ا قبل

 

 بابا ... --

 

 نیه ابار نبود ک نیلبم نشست ... اول یِو آرامش به رو یخوشحال یِاز رو یلبخند نیلیبابا از زبونِ آ یِکلمه  دنِیشن با

 نیا آورد اما هر بار که یبه زبون م یگرفته بود و هر از گاه ادیبابا رو  یِبه بعد کلمه  شیکسالگیو از  گفتیکلمه رو م

ز رو پنهان کنم ... ا میخوشحال تونستمیرقمه نم چیداشت و ه جانیو ه یتازگ برام دمیشن یم نیلیکلمه رو از زبونِ آ

 شیشونیپ یِرو یا یطوالن یِکاناپه بلندش کردم و بوسه  یِ رفتم ... آروم از رو نیلیجدا شدم و به سمتِ آ یلیل

 لبم جا خوش کرده بود زمزمه کردم: یِکه رو ینشوندم و با لبخند

 

 جانِ بابا؟ ... -

 

خودم شکار  یِرو رو یلیل یِ رهیسرم رو چرخوندم و نگاهِ خ یام ... بطورِ ناگهان نهیس یخنده سرش رو فرو کرد تو با

ن با نگاهِ م نکهیشده بودم اما هم رهیبهمون خ زدیموج م نیلیکه تو چشماش نسبت به آ یکردم ... با لبخند و عشق

دخترونه سرخ و  یِایشونزده ساله از خجالت و شرم و ح یِو مثلِ دخترها دیلبش ماس یِشد لبخند رو ریغافل گ

 شد ... دیسف
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آرشان رو از کاسه در  یِبا ناخنام چشم ها خواستی... دلم مچشم دوختم  نینگاهم رو از آرشان گرفتم و به زم یعصب

و  دهیدلش بهم خند یِتو یو کل دهیهام رو د یود؟ ... مطمئنم رقص و خل بازشدنش ب داری... آخه چه وقتِ ب ارمیب

و صبحونه اش رو نوش جانِ کنه ...  ارهیب فیتا تش ختمیر یبه آشپزخونه رفتم و براش چا یمسخره ام کرده ... عصب

ش آغوش یِکه تو نیلینشست ... به آ یصندل یِبهم انداخت و رو یبعد از چند لحظه به آشپزخونه اومد و نگاهِ کوتاه

 بود اشاره کرد و گفت:

 

عد از و ب میبه بازار بر دیخر یِسر برا هیتر آماده شو ، قراره  عیو ببر حاضرش کن ... خودتم سر ریرو بگ نیلیآ ایب --

هم  نیلیمن و آ یِ، برا اریلباس با خودت ب یشنا کن یخوای... اگه م میگردیو تا شب برنم میریم ایبازار به سمتِ در

 لباس شنا بزار ...

 

به سمتِ اتاق رفتم ...  عیرفتم و از آرشان گرفتمش و سر نیلیگفتم ... به سمتِ آ یلب باشه ا رِیدادم و ز تکون یسر

 یمو ک دمیرو پوش رونمیب یِهر سه تامون ، لباسا یِرو آماده کردم و بعد از برداشتنِ لباس شنا برا نیلیآ یهول هولک

.. و داخلِ بازار بچرخم . رمیآغوشم بگ یِرو تو نیلیتا بتونم آ دمیچادرم رو نپوش میباطن لِیکردم ... برخالفِ م شیآرا

زدم ...  رونیرو بغل کردم و از اتاق ب نیلیبه صورتم آ یکوفت نکِیع هیاسپورتم و زدنِ ماسک و  فِیبعد از برداشتنِ ک

رو پاش کردم و  نیلیآ یِکفشا عیسرزد ...  رونیاز خونه ب دنمونید و با ددر منتظرِ ما بو یِآرشان حاضر و آماده جلو
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 هیتوهم به آسانسور تک ییزدم و در رو پشتِ سرم بستم ... آرشان با اخم ها رونیهام از خونه ب یکتون دنِیبعد از پوش

آماده  ری، اگه د کنهینگام م نیخشمگ نطوری... حاال خوبه زود آماده شدم و داره ا کردیشده نگاهم م یداده بود و عاص

ش پر پشت یِ صورتش که پشتِ ابروها یتوجه به اخمِ رو یبه سمتِ آسانسور رفتم و ب عی... سر کرد؟یم ارچک شدمیم

داد و بالفاصله پشتِ سرم واردِ آسانسور شد ...  رونیواردِ آسانسور شدم ... نفسش رو با حرص به ب کردیم ییخودنما

صورتش بود ... با متوقف شدنِ آسانسور نگاهم  یِبه رو یو ماسک نکیع روزیبود و مثلِ دزده  یدست مشک هی پِیت

 لب رِی... ز میشهاب شد نِیو سوارِ ماش میاز هتل خارج شد عیکردنش برداشتم ... سر زیرو ازش گرفتم و دست از آنال

م رو داد و سکوت کرد ... انگار اونم انداختم ... شهاب هم کوتاه جوابِ سالم نییبه شهاب دادم و سرم رو پا یسالم

بودنش تا سر حدِ مرگ شده بود که مثلِ قبل باهام گرم  یرتیغ یِبه اخالقِ گندِ آرشان برده بود و متوجه  یمن پ ثلِم

بود که چرا خودش  بیرو نداد ... برام عج دیبحث و جدالِ جد هیشروعِ  یِبدستِ آرشان برا ینگرفت و بهانه ا

و  شهر نیبا ا ایداشته باشه ...  تونستینم شتریل بی... دو دل نشستیو شهاب پشتِ فرمون م کردینم یرانندگ

ها  مثلِ خان زاده دادیم حیکنه و ترج یکه خودش رانندگ شدیکسرِ شأنش م نکهیا ایآشنا نبود و  یبه خوب رهاشیمس

 واگذار کنه ... شیشخص یِرو به راننده  یو رانندگ نهیبش نیعقبِ ماش یو مقاماتِ بزرگِ کشور

 

 گرفته زمزمه کرد: ییو با صدا دینگه داشت و به سمتِ آرشان چرخ یمجتمعِ بزرگ یِساعت شهاب جلو میاز ن بعد

 

 سراغتون آقا؟ امیساعتِ چند ب --

 

 محکم لب زد: یبهم گره خورده اش و لحن یِو با اخما دیبصورتش کش یکالفه دست آرشان

 

 ... کنمیخودم خبرت م --

 

 رو به نیلیبشم ... آ ادهیشد و به منم اشاره کرد که پ ادهیپ عینگفت ... آرشان سر یزیتکون داد و چ یسر شهاب

بستم و  یشدم و در رو به آهستگ ادهیپ نیاز ماش اطیکردم ... با احت یلب با شهاب خداحافظ رِیو ز دمیآغوش کش
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ه ک یآروم اما محکم به سمتِ مجتمعِ تجار ییو با قدم ها کرد... دستش رو به دورِ شونه ام حلقه  ستادمیکنارِ آرشان ا

 نیبه ا یپاساژ چیدهنم باز موند ... ه یاز تعجب و شفتگ میبود ، رفت ... واردِ مجتمع که شد دیبه گمونم مرکزِ خر

به هر مغازه  یهنگا میزده به سمتِ مغازه ها رفتم و ن جانیبودم ... ه دهیتا حاال به عمرم ند ییبایو عظمت و ز یبزرگ

م ... با شد رهیخ نیلیو نق نق کردنش کالفه نگاهم رو از مغازه ها گرفتم و به آ نیلیآ یِصدا دنِی... با شن نداختمیم یا

ه ک ییآورد ... با تعجب به جا یرو به زبون م یکنان حرف ها و کلماتِ نامفهوم هیو گر کردیاشاره م یریدست به مس

به خنده افتادم ... دلم براش ضعف رفت و  یبزرگ یِفروش یاسباب باز یِمغازه  دنِید انگاه کردم و ب کردیاشاره م

 یاخماش توهم بره ... خودمم عاشقِ اسباب باز نیلیجاش قرمز شد و باعث شد آ یکه کم یجور دمشیمحکم بوس

عروسک ها بهم  یِرابخاطرِ ذوق کردنم ب هیسالم بود و ممکن بود بق ستینداشت که االن ب یتیبودم و برام اهم

 هی دنِی... با د ستادمیا نیتریرفتم و پشتِ و گرفتیبهونه اش رو م نیلیکه آ یبخندند ... با خنده به سمتِ مغازه ا

 کردیم ییعروسک ها خودنما هیو بزرگ بودنش نسبت به بق ییبایبخاطرِ ز نیتریو یِخرسِ بزرگ و قرمز رنگ که تو

 عروسک زوم شد ... اون یِشد و نگاهم رو زونیلبام آو
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عروسکِ خوشگل  نیا شدی... کاش م گرفتمیشده نگاهم رو به عروسک دوخته بودم و چشم ازش نم زونیآو ییلبا با

و بهم ضدِ  ردکیمسخره ام م یآرشان خان جور کردمیرو م نکاریدرصد هم امکانش نبود چون اگه ا کیرو بخرم اما 

 نیتریبه و یکور بشه ... همچنان با ناراحت کلبه  اقمیبشم و ذوق و اشت مونیعروسک پش دنِیکه از خر زدیحال م

 گوشم نجوا کرد ... رِیز یجد یو لحن یآروم و بم شده ا یِآرشان با صدا کدفعهیبودم که  رهیخ
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 از اون خرسِ خوشت اومده؟ --

 

نقش بسته بود  شیشونیرو پ ی... اخم کمرنگ شیا شهیسرد و ش یِچشما یِو زل زدم تو دمیبه سمتش چرخ متعجب

 تکون دادم و کوتاه گفتم: یزل زده بود بهم ... در جوابِ سئوالش سر میو مستق

 

 آره ... -

 

 زد و گفت: یکج لبخندِ

 

 برات بخرمش؟ یدوست دار --

 

شده بود بهم  رهیرنگِ شب و نافذش خ یِاال رفت ... با چشم هاابروم ب یِتا هیکرد و از تعجب  خکوبمیدر جا م حرفش

ا ... ب نهیب یدرونم رو م کردمیو حس م نداختینگاهش نافذ بود که تن رو به لرزه م ی... به حد گرفتیو چشم ازم نم

 لب زدم: ینیلحنِ متعجب و غمگ

 

 برام؟ ... شیخریآره ... م -

 

 زد و گفت: یکمرنگ لبخندِ

 

 چشم بهم زدن برات فراهم کنم ... هی یِتو یخوایکه م یتا هر چ یفقط لب تر کن هیآره ... چرا نخرم؟ ... تو کاف --
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 هیکنم ... چون  ینیب شیآرشان رو پ تونستمیوقت نم چیچشماش در گردش بود ... ه یِو سردرگم نگاهم تو کالفه

بود  یابلحظه آفت کی...  کردیم رییتغ هیبه ثان هیبود ... اخالق و رفتارش ثان ی، مرموز و تودار ینیب شیقابل پ رِیمردِ غ

 دهی... با کش کردیوسط تمامِ ترکش هاش به منِ فلک زده اصابت م نیو ا دیخروشیلحظه مثلِ رعد و برق م کیو 

من  رونِیو ح جیگ یِتوجه به چهره  یواردِ مغازه شد و ب عیشدنم به سمتِ مغازه توسطِ آرشان به خودم اومدم ... سر

م به یبود نگاهِ کوتاه یا یپسرِ جوون و چشم رنگ هیصحبت کرد ... فروشنده که  یسیبا فروشنده به زبانِ انگل

رفت و بعد از چند لحظه همراه با همون خرس قرمزِ که چشمِ منو گرفته بود و اندازه اش  نیتریانداخت و به سمتِ و

.. با آرشان صحبت کرد . یسیگذاشت و چند کلمه به زبان انگل زیم یِودم بود برگشت ... خرس و رودو برابرِ خ باًیتقر

. با .. کردمیداشت نوازش م یمانند شمیدستم صورتش رو که جنسِ ابر او ب کردمینگاه م دمیبا خنده به عروسکِ جد

 صورتش زوم شد ... یِآرشان سر بلند کردم و نگاهم رو یِصدا دنِیشن

 

 ... ؟یخوایرنگش رو م نیهم --

 

 لبخند سر تکون دادم و آروم زمزمه کردم: با

 

 خوشگلِ ... یلیرنگش خ نیآره ... ا -

 

فروشنده خرسم و به  نکهیپول به فروشنده داد ... بعد از ا یشلوارش و مقدار بِیج یِتکون داد و دست کرد تو یسر

 بلند یآرشان خرس رو دونفر یها گاردی... باد میزد رونیهمراهِ آرشان از مغازه ب چوندیپ لونینا یِکمکِ شاگردش تو

کنند ... انقدر از  یجاساز نیماش یِآرشان رفتند تا خرس رو تو زدند و به گمونم به دستورِ رونیکردند و از پاساژ ب

بغلِ  دمیپریم یساژ نبود از خوشحالپا یِاون خرس ذوق زده شده بودم که حد نداشت و اگه از خجالتِ افرادِ تو دِیخر

ه ک ینیو ح ستادمی... آروم کنارش ا دمیبوسیو تا نفس داشتم سر و صورتش رو م شدمیم زونیآرشان و از گردنش آو

 لب زدم: دادمیبغلم تکون م یِرو تو نیلیآروم آ
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اگه بهت بگم از اون خرسِ با خودم گفتم  یراستش رو بخوا یعنی...  شیبرام بخر کردمیممنونم ... فکرش رو نم -

 ... یکنیو متلک بارم م کهیو چند تا ت یکنیمسخرم م یخوشم اومده کل

 

 گفت: یا یکه نگاهش به مغازه ها بود با لحنِ محکم و جد ینیح

 

اطرافم رو درک کنم ... درک کردن و  یِآدم ها تونمیاحساس باشم اما م یب یلیخ دی... شا ستمین والیمن ه --

به  یاحساس یب یول ستیآدم ن یعنیکه نتونه درک کنه  یاند ... کس گهیاحساس داشتن دو فلسفه جدا از همد

وانمود کردن به  یحت ایاحساس بودن  یها ب وقت ی... گاه گردهیکه براشون افتاده برم یآدم ها و اتفاقات یِگذشته 

ه به ک یزیدنبالِ منفعتِ خودم باشم به چ نکهی... من قبل از ا یلیهردو طرف بهتره ل یِبرا خِیقلبت از سنگ و  نکهیا

رو به دنبال داشته باشه انجام  یزندگ نیکه صالحِ تو و ا یو هر کار کنمیباشه فکر م دمونیجد یِصالحِ تو و زندگ

 بد رو انتخاب شهیبد و بدتر هم نِیب دیکنه ... با تیاذ یلیخودم سخت باشه و تو رو خ یِاگه اون کار برا یحت دمیم

 که هست نشه ... یزیکرد تا اوضاع خراب تر از چ

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

... حساب شده و  رسونهیرو به طرف م یادیز یِها امیو پ یو معان شهیهر کدوم از جمالتت خودش هزار تا جمله م -

از  یکی کنمیوقت ها حس م ی... گاه حتِ یآموزنده و پر از پند و نص ، یحرفات فلسف شترِی... ب یزنینقص حرف م یب

و کنارِ هم  یریگیم یو ماهرانه کلمات رو به باز یزنیم ف... از بس که قشنگ حر یاتیدرسِ ادب یِاستاد ها نیبهتر

 و تونمیلجبازم نم یلیکه خ ییو عاقالنست اما از اونجا یهم حرفات منطق تیعصبان یِتو ی... حت یدیقرارشون م

 حرفات حرفِ حقن ... شترِیقبول کنم که ب خوامینم
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شد ... آروم بازوم رو  رهیکه به چشماش زده بود بهم خ یبزرگ یِ دود نکیرو از مغازه ها گرفت و از پشتِ ع نگاهش

 زمزمه کرد: زدیکه خنده توش موج م یی... با صدا دومِ پاساژ رفت یِگرفت و به سمتِ طبقه 

 

 ... ؟یلجباز یلیخ یپس خودت قبول دار --

 

 خنده گفتم: با

 

 یمثلِ تو باشه و بخواد به زور حرفش رو به کرس یآدمِ زورگو و قلدر هیکه طرفم  شمیلجباز م یزمان یآره ول -

 بنشونه ...

 

 مثلِ تو باشه ... یآدمِ چموش و زبون نفهم هیکه طرفم  شمیزورگو م یمنم زمان --

 

 اخم کردم و گفتم: یشیگرفته بود اما نما خندم
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 ام ... یهم دخترِ خوب و حرف گوش کن یلیمن خ -

 

 وار لب زد: تمسخر

 

 ... یلیآره ... خ --

 

 گفت: لب رِیفت و زرو ازم گر نیلیآ عیآرشان سر میبش یسوارِ پله برق نکهینگفتم ... قبل از ا یزیکردم و چ سکوت

 

 ... ایو پشتِ سرم ب ریبازوم رو بگ -

 

 بازوش رو گرفتم و گفتم: یعصب

 

 نشدم ... یکه انگار تا حاال سوارِ پله برق یزنیجور حرف م هی -

 

 میدیشد و منم دنبالِ خودش کشوند ... به باال که رس یتوجه به حرفم سوارِ پله برق ینگفت و ب یزیکرد و چ سکوت

زده به گوشواره  جانیو ه یرفتم ... سرسر نیتریآالت از آرشان جدا شدم و با ذوق به سمتِ و وریز یِمغازه  دنِیبا د

نم از کدوم رو انتخاب ک دونستمیو نم کردمیهم گرون بودند نگاه م یلیکه به گمونم خ یا هیترک کِیش یِو دستبندها

مخصوص به خودشون رو داشتند ... سر چرخوندم تا آرشان رو صدا بزنم و  ییبایبود و هر کدوم ز ادیبس که تنوع ز

 کو مبهوت سرجام خش دیرو به روم حرف تو دهنم ماس یِصحنه  دنِیبا د کدفعهیازش بخوام که بهم نظر بده اما 
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ومش آر کردیم یسع ی، آرشان هم هر چ کردیم هیو گر نداختیبا دستاش به صورتِ آرشان چنگ م نیلیشدم ... آ

ه همه ک کردیم هیو گر زدیم غیبلند ج نیلیباهاش لج کرده بود ... انقدر آ یبدجور نیلینداشت چون آ یا دهیکنه فا

رو آروم کنم که  نیلیتا آ دمیبه سمتشون دو عیآرشان زوم شده بود ... دستپاچه شدم و سر یِمردم نگاهشون رو یِ

افتادنِ آرشان همان و هجومِ مردم به  نکیکه ع نیزم یِو پرتش کرد رو دیآرشان رو کش نکِیع نیلیآ کدفعهی

آرشانِ  زندیم غیسمتش همان ... وحشت زده سرجام خشک شدم و مبهوت به آرشان نگاه کردم ... دخترا بلند ج

طرفداراش محاصره اش کردند  تِیچشم بهم زدن جمع هی یِ... تو دندیدو یبه سمتِ آرشان م دستبه  یو گوش انیک

بودند و  دهیکه به آرشان چسب زونیجلف و آو یِدخترا دنِی... با د نداختندیم یه باهاش عکسِ سلفزد جانیو ه

لوند بود دستش رو به سمتِ صورتِ  ماز حد ه شیکه ب یدختر هی هویشدم ...  یبه بازوهاش لم داده بودند کفر باًیتقر

 نیا دنِیانداخت ... با د یو باهاش عکس سلف دیآرشان برد و ماسکش رو درآورد ... با ناز و خنده به آرشان چسب

اولِ مانتوم رو باز  یِ... اگه دکمه  دمیگز لبم رو با حرص تیصحنه هجومِ خون رو به صورتم احساس کردم و از عصبان

کردم به خودم مسلط  یو سع دمیکش یقیبودم ... نفسِ عم یاز بس که عصبان شدیازش خارج م ودشک د یب کردمیم

کنند  دراز تر مشونیجرعت نکنند پاشونو از گل تهیعفر یِدختره ها نیچکار کنم که ا دونمیام م یلیه من لبشم ... اگ

 رفتم ... تیبه سمتِ جمع یمحکم یِو با قدم ها دمیبه مانتوم کش ی... دست انیب یو واسه شوهرِ من ناز و عشوه خرک

کبود شده بود ازش  هیرو که از گر نیلیو کالفه آ دمیبود به آرشان رس یا یدخترا رو پس زدم و به هر سخت یعصب

تا آروم بشه ... با حرص و  دادمیشونه ام تکونش م یِو آروم رو دمیرو بوس نیلی... با خنده آ ستادمیگرفتم و کنارش ا

د و و ب دادمیدلم بهشون فحش م یِو تو کردمیعکس گرفتن با آرشان نگاه م یِبرا جانشونیدخترا و ه به تیعصبان

 نشیاخم آلود و خشمگ یِپهلوم مبهوت برگشتم و به چهره  یِبا نشستنِ دستِ آرشان به رو کدفعهی...  گفتمیم راهیب

خشن و کالفه و خطاب به  یشدم ... دستِ راستش رو دورِ کمرم حلقه کرد و محکم به خودش فشردم ... با لحن رهیخ

 که دورش حلقه زده بودند گفت: ییدخترا

 

 عکس باشند ... یِدخترمم تو همسر و دیبا --

 

صورتم  یِلبم که خداروشکر بخاطرِ وجودِ ماسکِ رو یِاومد رو یخوشحال یِاز رو یآرشان لبخند یِجمله  دنِیشن با

شده به سمتِ آرشان اومدند ... نه دلشون  زونیآو ییآرشان پنهان موند ... دخترا چپ چپ نگام کردند و با لبا دِیاز د

... به قول معروف هم خدا رو  فتمیب نیقابِ دورب یِبمونم و تو انعکس نندازند نه دوست داشتند من کنارِ آرش ومدیم

که دوره اش کرده بودند به جلز و ولز  یشیریس یِهم خرما ... انقدر از حرکتِ آرشان که باعث شد دخترا خوانیم
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به  شانعکس انداختن با دخترا و امضا دادنِ آر یکلخوشحال شده بودم که حد نداشت ... باالخره بعد از  فتندیب

بود از پاساژ  یو به هر سخت میآرشان خالص شد یِگاردهایطرفداراش ، از اون جو خفه کننده با کمک انتظامات و باد

د ش انیچهره اش نما نکهیو آرشان هم از ا کردیم هیبغلم گر یِهنوز هم تو نیلی... آ میشد نیو سوارِ ماش میزد رونیب

 شده بود ... الفهو ک یعصبان یو مردم دوره اش کردند بدجور

 

 گناهکار _مجنون#

 صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

ه مچال یصندل یِقبضِ روح شدم و از ترس تو دیکه آرشان کش یبا عربده ا هویبودم که  نیلینوازش کردنِ آ مشغولِ

 شدم ...

 

 ... ؟یخوایم یلفظ ری، نکنه ز گهید فتیشهاب؟ ... راه ب یکنیو بر و بر منو نگاه م یپس چرا موند --

 

شدم و کالفه  لیرو روشن کرد ...  ناراحت به سمتِ آرشان ما نیبرگشت و ماش عیدرجا سرخ شد و سر چارهیب شهاب

 گفتم:

 

 ... ؟یآروم باش کمی شهیم -
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 که فقط خودم بشنوم گفت: یلب جور رِیز

 

 خفه شو ... یکیتو  --

 

خوش اخالق؟ ... فکر کنم سگ  رِیش نیمه سرجام خشکم زد و دهنم از تعجب باز موند ... باز چش شد امجس نهویع

 :دیکه مملو از خشم بود بهم غر ی... با لحن رهیگیهار شده و پاچه م نطوریگازش گرفته که ا

 

 یب نیلیآ ی... اگه مونده بود ؟یریو م نییپا یندازی... چرا مثلِ گاو سرت رو م ؟یرفت یبدونِ اجازه من کدوم گور --

رو  و یآورد ... فقط بزارنت به گنده کار یرو در نم یکوفت نکِیو اون ع فتادیلج نم یِو با من رو دنده  کردینم یقرار

 ... ؟یدار انتیاطراف یِهم برا یا گهید دهیفا بتیمخ رفتن ... جز دردسر و مص

 

زدم  نشیملتهب و خشمگ یِبه چهره  یوم نشست ... لبخندِ تلخگل یِتو یتلخ و تندش بغضِ بد یِحرف ها دنیشن با

 لرزون گفتم: ییو با صدا

 

 نداشتم و ندارم ... انمیاطراف یِبرا یچیو عذاب ه یحق با توئه ... من جز بدبخت -

 

تا بتونم بغضم رو قورت بدم و از  دمیکش یم قیممتد و عم یِشدم ... نفس ها رهیرو ازش گرفتم و به پنجره خ نگاهم

 یخال یِکوتاه تر از من برا وارِیچرا آرشان د دونمیکنم ... نم یریچشمام جلوگ یِجمع شده تو یِشدنِ اشکا ریسراز

زدن فقط با دست زدن  یلی... س کردیباهام رفتار م کسشبو سهیو مثلِ ک کردینم دایپ تشیکردنِ خشم و عصبان

من  دی... شا کردیو غرورم رو له م زدیم یلیرحمانش به صورتم س یتند و ب یِبا حرف ها که ، آرشان هر روز ستین
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و  یاز حد با من بد رفتار شیحق با من بود و آرشان ب دمیشا ایمردِ خسته و دل مرده داشتم  نیاز ا یادیتوقعِ ز

 زل زده بود میشدم ... مستق رهیرخِ اخمو و گرفته اش خ میبهش انداختم و به ن ینگاه یچشم ری... ز کردیم یدخلقب

حالِ  به یپ شدینفس هاش م یِبازدمِ عصب یِو کالفه بود و از صدا یافکارش غرق بود ... هنوزم عصبان یِو تو رونیبه ب

 تِیکبرهاش رو نداشتم و مثلِ  یو بداخالق یو تحملِ بدرفتار مآرشان حساس بود یِچرا رو دونمیخرابش برد ... نم

 یگلوم رو بشکنم و مثلِ ابرِ بهار یِو مادام العمرِ تو نیجرقه از جانبِ آرشان بودم تا بغضِ سنگ هیمنتظرِ  شیآت یِرو

 نیلیدادم ... آ هیضبط نگاهم رو از آرشان گرفتم و به پنجره تک یِصدا دنِیکنم ... با شن یو خودم رو خال زمیاشک بر

 یهمخوانلب با آهنگ  رِیحوصله چشمام رو بستم ... ز یپام گذاشتم و ب یِرو بغلم خوابش برده بود یِرو که تو

 ریو سراز رمیشکسته شدنِ بغضِ نفس گ یِتوجه به حضورِ آرشان و خدشه دار شدنِ غرورم اجازه  یو ب کردمیم

 ... ختمیرصدا اشک  یشدنِ اشکام رو صادر کردم و ب

 

 

 ذره آدمه  هیاون  کردمیم فکر

 عالمه هیو تنها شد دلم  رفت

  ادمهیکه  ییتا اونجا البته

 دله سادمه ... نیخوردم از ا یچ هر

 

 خسته شدم از آدما و طعنه هاشون  من

 شدم از اومدنو رفتناشون خسته

 روهاش  ادهیپ ابونویاز خ خستم

 که خواسته بودم مراقبم باش ... ازت
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 تنهام تنهام تنهام  چقدر

 تو دستام یسرده ب چقدر

  خوامیم خوامیم خوامیرو م تو

 از اشکه سرده چشمام ... پر

 

 

 یِشدم ... نگاهمون تو رهیاراده سرم رو چرخوندم و بهش خ ی... ب کردمیخودم حس م یِنگاهِ آرشان رو رو یِنیسنگ

نگاهم رو ازش  ینگاهِ آرشان احساس کردم ... به سخت یِو ندامت رو تو یمانیبار پش نیاول یِهم گره خورد و برا

 زمزمه کردم ... لب رِیلرزون ز ییآهنگ رو با بغض و صدا یِگرفتم و ادامه 

 

 

 تو گوشمه  یهنزفر

 کوله رو دوشمه هی

 تنم اهمیس رهنیپ هی

 پوشمهیم شهیکه هم یهمون

 شهرم  یکجا دونمینم

 کوچه ها سرگردونم تو

  نمیتو رو بب نکهیا دیام به

 سرمو برگردونم تا
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  یستین نجایا فیتو ح یول

 که  ینبود یتو همون مگه

 ... یستیپام وا م یگفتیم

 

  یخال یجا منمو

  یادگاریمشت  هی با

 میدو سه ساله دار گهیاز همد که

  میفراموش کن هیچ فیتکل حاال

 یکارا کار ما ن نیا نه

  میهمش دنبال فان نکهیا با

 ... یتو مرام ما ن یالیخیب یول

 

  یگفتیم ادمهی

  دیاگه از آسمون سنگ بار یحت

 یقول بده که دوسم دار بازم

  یغم دار نمیبب خوامینم

 روزا  نیکه ا فیح یول

 ... یرو من دار گهیحسه د هی
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  یرو من دار گهیحسه د هی چرا

 

  دنیهمه کش نیاز ا خستم

 دنیشب از خواب پر نصفه

 من  یول یالیخ یب تو

 دنیهنوز شد عاشقتم

 تهران  بارونو

 آهنگ  هدفونو

 من  یتو ب چرا

 دلتنگ یشینم

 هر شب به آسمونه  نگاهم

 تو کالفم پر از بهونه ... یب

 

 تنهام .. تنهام .. تنهام  چقدر

 تو دستام یسرده ب چقدر

  خوامی.. م خوامی..م خوامیرو م تو

 از اشکه سرده چشمام پر

 

 تنهام .. تنهام .. تنهام  چقدر
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 تو دستام یسرده ب چقدر

  خوامی.. م خوامی.. م خوامیرو م تو

 از اشکه سرده چشمام ... پر

 

 گناهکار _مجنون#

 کی_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 یِایبه سمتِ در نباریو ا میشد نیدوباره سوارِ ماش مینهار خورد کیو درجه  کیرستوران ش هی یِتو نکهیاز ا بعد

 یکلمه هم با آرشان حرف نزدم و اونم تالش هیتا االن  میدکه واردِ رستوران ش ی... از وقت میاستانبول حرکت کرد

 بود دایچشماش و رفتاراش هو یِکه تو یناراحت شدم و ندامت و ریدلگ یلیحرف زدن با من نکرد ... از حرفاش خ یِبرا

ما ا کنهینم یو غد بودنش هرگز ازم عذرخواه نیبخاطرِ غرورِ فوالد دونستمی... م کردیکم نم تمیاز عصبان یهم ذره ا

 رِیکه ش یمربوط به اعتصاب کردنم با آرشان ادامه بدم و تا حد نِیریش یِحال دوست داشتم به لجباز نیبا ا

 ایرد دنِیچشمام رو باز کردم و با د نیکنم و به جلز و ولز بندازمش ... با توقفِ ماش تشیبداخالقمون از کوره در نره اذ

 عیموندم ... سر رهیکه شهاب آورده بودمون خ یزده به مکان رتیسرجام نشستم و ح خیو تعجب س یاز خوشحال

 ایسرم گذاشتم و با خنده به سمتِ در یِرو درآوردم و رو میدود نکیشدم ... ع ادهیپ نیرو بغل کردم و از ماش نیلیآ

 یِزهایچ یلیخ ایاز در ریخاص بود ... چون به غ یلیمکانِ خ هیکه شهاب آورده بودمون  ییجا زدمیرفتم ... حدس م

گره  گهیبه همد ماراده اخما یآرشان ب یِصدا دنِیآورد ... با شن یداشت که آدم رو به وجد م یا گهید یِدنیو د بایز

 شدم ... رهیچرخوندم و بهش خ سر یشینما یتیخورد و با عصبان
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 لباس شنا من کجاست؟ --

 

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 

 ... یمشک لونِینا هی، داخلِ  نِیماش یِتو -

 

 برام ... ارشیبرو ب --

 

 داد زدم: یعصب

 

...  اریرو ب لتیگنده ات رو تکون بده و خودت وسا کلِیهم پا ، پس لطف کن ه یبه من چه؟ ... خودت هم دست دار -

 ...آرشان خانِ عبوس  ستمیمن نوکرت ن

 

شال موهام رو  رِیپشت سرم و از زدستش رو برد  به سمتم اومد ... یمحکم یِتوهم و با قدم ها دیرو کش اخماش

 :دیکنارِ گوشم غر نیابروهام تنگ تر شد ... خشمگ نِیب یِگره  تیدردم اومد و از عصبان یچنگ زد ... کم

 

داره و خدا  ی... صبرِ آرشان اندازه ا ینکن و با اون زبونِ درازت رو مخم نرو چشم خاکستر یمن زبون دراز یِبرا --

 خانوم موشِ؟ گمیم یچ یفهمیبشه ... م زیکه لبر ارهیاون روز رو ن

 

 حرص گفتم: با
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 کلمه ... نیاز ا ادیم نگو موش ، بدم به من -

 

 ... ستیمهم ن --

 

 ست؟یمهم ن یچ یعنی -

 

و حرف  دمیرو انجام م یینداره ... چون من کارها تیاهم یذره ا من یِبرا ادیبدت ب ای ادیتو خوشت ب نکهیا یعنی --

 ... گرانیو رقبتِ خودم باشه نه د لِیکه به م ارمیرو به زبون م ییها

 

 لب زدم: ظیغ با

 

 ... یِرحم یو ب یخودخواه تِیاخالق و رفتارت نها نیکه ا یو قبول دار -

 

 ... یرحم یحفظِ غرورِ مردانه ، توهم اسمش رو بزار ب زارمینه ... من اسمش رو م --

 

 شده گفتم: یعاص
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 یونه اخ یِتو یتونیوقت نم چیباشه ه یلیبدون اگه طرفت ل نویا ی... ول یمرد ساالر یعنیکارا  نیبه نظرِ من ا یول -

نابِ ج رهیتو کتِ من نرفته و نم یی... زورگو یو قدرتت رو به رخ بکش یرو حاکم کن یمرد ساالر کشهیکه اون نفس م

 ... انیک

 

 ... میکن فیو تعر مینیبب --

 

 ... ینیبیحاال م -

 

برداره  نیماش یِرو از تو لشیکه االن مجبورش کردم خودش وسا نیبرگشت ... هم نیزد و به سمتِ ماش یشخندین

ه کنم ک یو کار ستمیغول دو سر به ا نیا یِجلو شدمیموفق م دادمیترفند رو ادامه م نیاگه ا دیبود و شا یخودش کل

ا رفت ... ب ایدستش بود برگشت و به سمتِ در یِکه تو یلونی. چند لحظه بعد همراهِ نابرداره .. شیدست از مرد ساالر

به  نیاز ا شتریغالف کنم تا ماه عسلِ عاشقانمون رو ب یامروز هیرو  کردم زبونم یدنبالش رفتم و سع یآروم یِقدم ها

 آرشان تلخ نکنم ... کام خودم و

 

 نکشیآرشان در کمالِ بهت و تعجبِ من ع کدفعهی...  ستادیاز چند لحظه شهاب هم به سمتمون اومد و کنارمون ا بعد

 سرش زد و خطاب به شهاب گفت: یِرو درآورد و رو

 

و سرش ر میبرگشت ریباش و اگه د نیلیمراقب آ یلی... در ضمن خ میچرخ بزن کمیاطراف  نیا میریم یلیمن و ل --

 ... رهیما رو نگ یِنکنه و بهونه  یقرار یبخر تا ب یزیچ هیاش گرم کن و بر
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 یِرو آروم ازم گرفت و بالفاصله به سمتِ مغازه  نیلیبه سمتم اومد ... آ عیبه آرشان گفت و سر یلب چشم رِیز شهاب

 ... آروم به سمتِ آرشان رفتم و با تعجب لب فتهین هیمنفجر نشه و به گر هوی نیلیرفت تا بغضِ آ یفروش یاسباب باز

 زدم:

 

 ... ؟یرو درآورد نکتیچرا ع -

 

 نگام کنه گفت: نکهیا بدون

 

 یِها یرانیا نجایکردنِ خودشِ ... درضمن ا یبه فکرِ شاد یو گردشِ و هرکس حیتفر یمکان برا هی نجایچون ا --

 ... ادینم نجایا یهاش هر کس لهیبودن وس یمکان و پول نیا یِو بخاطرِ گرون بودنِ ورود کنندیاقامت نم یادیز

 

 بهم انداخت و گفت: یگفتم و سکوت کردم ... نگاهِ کوتاه یلب آهان رِیز

 

 ... ایدنبالم ب یلباس عوض کن یخوایبرم رختکن لباس عوض کنم ... اگه توهم م خوامیم --

 

 تعجب گفتم: با

 

 همه آدم با لباس شنا باشم؟ ... نیا یِمن جلو یدیتو اجازه م یعنی ... ؟یچ یعنی -

 

 گناهکار _مجنون#
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 دو_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 توهم گفت: ییسرخ شد و با اخما درجا

 

 خوادیکه دلت م یبود و اجازه داد هر غلط یبخار یو ب رتیغ یمردِ ب هیطرفت  رمی... گ ؟یچ گهیچشمم روشن د --

صدتا نرِ  یِبا لباس شنا جلو یدیبه خودت اجازه م یکنیمسلمون بودن م یِادعا و یهست یاما تو که چادر یانجام بد

 ندارم ... تیربپوش ، کا یخری... اگه گناهش رو به جون م ؟یخر راه بر

 

به  زدمیو گند نم شدمیرو مرتکب نم یگناه نیوقت همچ چیخودم ه دادیاگه آرشان هم بهم اجازه م دونستمیم

 مردونه اش رتِیکوچولو با غ هیبزارم و  رِ یسر به سرِ آقا ش کمی خواستیسالم ... اما االن دلم م نیچند دِیاصول و عقا

 کنم ... یو اعصابِ نداشته اش باز

 

 تکون دادم و گفتم: یسر

 

 پوشم ... یراحت لباس شنام رو م الِیبا خ یندار یباشه ... حاال که تو مشکل -

 



 مجنون گناهکار

 
431 

 

آرشان از مقابلش رد شدم و به سمتِ رختکن رفتم ...  رونِیکرده و ح هنگ یِتوجه به چهره  یزدم و ب یلبخند

رختکن شدم و در  نیکنارهم قرار گرفته بود ... واردِ اول یبود که بصورتِ متوال دهیپوش یِرختکن ها بصورتِ قفس ها

درِ رختکن درست  یِه روهم رو ب نهیآ هیاندازه اش بود ...  یشش متر ایرو بستم ... به نظرم بزرگ بود و حدودِ پنج 

 یِ... شالم رو باز کردم و از تو ینیبب نهیآ یِرو تو کلتیکامل ه شدیکرده بودند و خداروشکر انقدر بزرگ بود که م

 یب رونیب رفتمیلباس م نیاز حد باز بود درآوردم ... مطمئن بودم اگه با ا شیقرمز رنگم رو که ب یِلباس شنا فمیک

کوچولو دراز و  هیمن  تنها هدفِ ی... ول کردیم یکیمرده ام رو و زنده و  ختیریآرشان خونم رو م دیشک و ترد

 یِغلطا؟ ... با خنده دکمه ها نیرو چه به ا یلیتر از جان بود و بس ... وگرنه ل زیاعصابِ همسرِ عز یِنشست رفتن رو

ه ک خواستیاما دلم م نجایا ادی... شک داشتم آرشان ب با لباس شنا عوض کردم ولباسام ر عیمانتوم رو باز کردم و سر

و من رو خوشحال  فتهیبه جلز و ولز م دنمیداخلِ رختکن و با د ادیم ایبارم شده شانسم رو امتحان کنم ...  کی یِبرا

خودم  کلِیبه ه نهیآ یِلبخند از تو ا... ب رونیبزنم ب یدرِ کوفت نیاز ا دهیپوش شمیو من مجبور م ادینم نکهیا ای کنهیم

شکم و پهلو نداشتم و  یذره ا کردمیورزش م شهیمدام استخر بودم و هم نکهیشدم ... خداروشکر بخاطرِ ا رهیخ

.. . ختمیرنگم رو به دورم ر ییخرما یِ رو باز کردم و خرمن موها بسمیشده بود ... کر کلمیبودنِ ه یباعثِ بارب نیهم

 یِرو که یا یطانیش یسرخ رنگم رو درآوردم و با لبخند کِیمات فمیک یِاز تو کنم وونهیرو کامل د نآرشا نکهیا یِبرا

 هویزدن بودم که  ملیشده بود و در حالِ ر لیتکم شمیآرا باًیکردن شدم ... تقر شیلبام نقش بسته بود مشغولِ آرا

چهره  دنِ یبا د کدفعهیکه  یِکدوم نفهم نمیبب هسر چرخوندم ک عیزدم و سر غیباز شد ... از ترس ج یبد یِدر با صدا

 دستم بخاطرِ لمس شدنِ بدنم از دستم افتاد ... یِتو ملِیفراموشم شد و ر دنیآرشان نفس کش نِیخشمگ یِ

 

ز لباسِ با نیا یِتو دنمی... آرشان با د دمیچسب نهیدهنم رو با سر و صدا قورت دادم و از ترس به عقب رفتم و به آ آبِ

ن واردِ رختک عیصورتش جاش رو به تعجب داد ... سر یِتو تِیخماش از هم باز شد و عصبانا دهینکش هیبه ثان یو لخت

... نگاهِ  ستادیبه سمتم اومد و مقابلم ا یآروم یِ... با قدم ها تشد و در رو پشتِ سرش بست و چفتِ در هم انداخ

 لباش نقش بسته بود ، گفت: یِکه رو یبهم انداخت و با پوزخند یا یاجمال

 

 ، آره؟ ... رونیب یایلباس ب نیبا ا یخوایکه م --

 

 کپ کرده بودم اما خودم رو نباختم و آروم زمزمه کردم: یاز ترس رو به موت بودم و از آروم بودنش حساب نکهیا با
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 ؟ ... یِآره ... مشکل -

 

 زد و گفت: یابروش از تعجب باال رفت ... لبخندِ کج و خاص یِتا هی

 

 کوچولو باهات کار دارم ... هیمن  ی... منته ستین ینه ، مشکل --

 

 لرزون و گرفته لب زدم: ییترس و تعجب چشام گشاد شد ... با صدا از

 

 ... ه؟یمنظورت چ -

 

 یِبود برا یترسوندنِ آدم ها استاد یِاز قبل وحشت کنم ... تو شتریبه جلو اومد که باعث شد ب یزد و قدم یلبخند

حاال که ماشاهلل انقدر  بود؟ ... یشدنت واسه چ ریکودن نونت نبود آبت نبود ، ش یِلیه لنبود بگه آخ یکیخودش ... 

آسمون به  یکه مرغا ارهیبه سرت م ییبال هیکودن ، حاال  حمقِرو جمعش کن ... ا یکه زد یگند ییپروا یشجاع و ب

 رمی، با دمِ ش یباز یباز یباز یغولِ دوسر به سرت نزنه ... آخه روان نیکردنِ ا تیهوسِ اذ گهیکنند و د هیحالت گر

 به نهیکه س دمیبه سمتِ خودش کش ی... جور دمیکش یبنفش غِیبرداشت سمتم که از ترس ج زیخ هوی...  ؟یباز

 اش شدم و از ترس لکنت زبون گرفتم: نهیس

 

 ... آ  ر  شان؟لم  کن تو  رو  خدا  و  -
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قوسِ کمرم  یِکه دستش رو نوازشگونه رو ینیآغوشش رو تنگ تر کرد ... ح یِاش فشردم و حلقه  نهیبه س محکم

 گفت: دیکشیم

 

 چرا ولت کنم؟ ... مگه جات بده؟ ... --

 

دست و پام رو گم کرده بودم  جانیو نافذش معذب بودم و از ترس و ه رهینگاهِ خ رِینگفتم ... ز یزیکردم و چ سکوت

 ... دیدستش رو فرو کرد تو موهام و سرم رو مماسِ صورتش به جلو کش یِپنجه  کدفعهی... 

 

 گناهکار _مجنون#

 سه_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 یِمجسمه صاف و صامت تو نِیو گلوم از زورِ ترس خشک شده بودم ... ع دیلرزیام م نهیس یِتو جانیاز ه قلبم

مخمصه فرار کنم ... سرم رو بلند کردم و  نیتا از ا زمیبه سرم بر یچه خاک دونستمیآغوشِ آرشان مونده بودم و نم

صورتم و  یِ... سرش رو خم کرد رو دیکاویم اموداشت و نگاهش سر تا پ یبیشدم ... چشماش برقِ عج رهیبهش خ

و  داغ یِانفس هویاز موهام پشتِ گوشم قرار گرفت ... گونه اش رو به گونه ام چسبوند و  یانگشتِ دستش همراهِ تره ا

 زد ... شیپر حرارتش الله گوشم رو آت

 

 گوشم نجوا کرد: رِیز یآروم یِصدا با
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 ... ؟یلباس رو با خودت آورد نیچرا ا --

 

 شدم ... مبهوت لب زدم: رهیو با تعجب بهش خ دمیعقب کش یرو به نرم سرم

 

 ... ه؟یمنظورت چ -

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

اگه من بهت اجازه بدم  یحت بهیمردِ غر هی یِجلو یلباس بر نی... تو که عمراً با ا ؟یدیلباس رو پوش نیا یواسه چ --

 یِراب لیدل هیتنها  جهی، در نت یلباس رو بپوش نیا دمیبهت اجازه نم یدونستیچون م یوردیشنا کردن هم ن یِ... برا

 وجود داره ... نکارتیا

 

 :دمینال یمرتعش یِصدا با

 

 ... ه؟یچ لیو اون دل -

 

روش نشوند ... دلم ضعف رفت و چهار ستونِ  یکوتاه یِگوشم رو به دندون گرفت و ب*و*و*س*ه  یِ حرص الله  با

از خشونت توش  ییزمزمه وار که رگه ها ییگوشم با صدا رِی... صورتش رو به صورتم چسبوند و ز برهیبدنم رفت رو و

 بود لب زد: دایهو
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 آرشان ... رتِیقلقلک دادنِ غ یِبرا --

 

ببره و تمامِ نقشه هام رو نقشِ بر  قتیبه حق یسرعت پ نیبه ا شدیشد ... باورم نم یجمله اش تودلم خال دنِ یشن با

پر  ییکردنِ آرشان؟ ... با صدا تیخانوم؟ حاال هستش رو تف کن ... آخه تو رو چه به اذ یلیل یآب کنه ... خورد

 :دمیندامت و لرزون نال

 

 ... ؟یکن هیمنو تنب یخوایحاال م -

 

 آره تکون داد و گفت: یِبه معنا یسر

 

 کردنِ آرشان به سرت نزنه ... تیبد تا هوسِ اذ یلیخ هِیتنب هیآره ...  --

 

 شده گفتم: زونیآو ییلبا با

 

 تکرار نکنم ... گهید دمی... قول م ؟یریبگ دهیبار رو ناد هی نیا شهیحاال م -

 

 رو به چپ و راست تکون داد و گفت: سرش
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 یِموش کوچولو کنهیبه قولش وفا نم یا یلیل چی... چون ه دهیکالم حرفِ راست؟ ... بع هیمجنون و  یِلی... ل شهینم --

 زرنگِ من ...

 

 و شیکنم و ک یباز یبا چه شخص خواستمی... منو باش که م طنشیشدم به صورتِ خندون و پر ش رهیتعجب خ با

...  دکریرهات م یباز یِصفحه  یِحرکت ، مات شده تو هیو با  کردیم شتیک هیکه تو صدم ثان یکنم ... با کسماتش 

ام با شتاب  نهیس یِکردم و از ترس قفسه  حشتچسبوندم ... و نهیشونه هام رو با خشونت گرفت و محکم به آ هوی

 یِتو یدو رگه و عصب یی... با صدا زدیم یچشماش به سرخ یدی... صورتش ملتهب شده بود و سف رفتیم نییباال و پا

 زد: ادیصورتم فر

 

 به سرت بزنه اون وقت  ییکارها نیهمچ گهید کباریفقط  گهید کباری --

 

 لبش و وحشت زده لب زدم: یِدستِ لرزونم رو گذاشتم رو عیسر

 

 ، بسه ... گهیباشه ... بسه د -

 

 گفت: یزد و جد یخند شین

 

 خوبه ... --

 

شدم و هجوم خون به صورتم رو  دیکامل براندازم کرد ... از خجالت سرخ و سف به سر تا پام انداخت و یقیعم نگاهِ

رختکن  نیا یِبود؟ ... تک و تنها تو یواسه چ دنتی، لباس شنا پوش یلیحس کردم ... مرده شوره ات رو ببرن ل



 مجنون گناهکار

 
437 

 

ه ، ... حقت یریبه سرت بگ یچه گل یدونیو نم یشد تاررفاز حد باز و جذب با آرشان گ شیلباسِ ب نیو با ا یکوفت

 سر و احمق ... رهیخ یِدختره  یکن یباز رتشیبا آرشان و غ یجرعت نکن گهیدرسِ عبرت تا د شهیامروز برات م

 

 صداش رو بلند کردم و خجالت زده بهش چشم دوختم ... دنِیشن با

 

اما همچنان  گذرمیبار از گناهت م هی نیمسافرت رو به کامِ خودم زهر کنم تنها هم نیا خوامیکه نم ییاز اونجا --

 ... یاسب سوار میبر میخوای، م رونیب ایلباسات رو عوض کن و ب عیسرجاش هست ... حاال هم سر هتیتنب

 

 نمیا ایگذشت؟ از گناهم  یراحت نیبه هم یعنیمبهوت شده سرجام خشک شدم و از تعجب دهنم باز موند ...  و مات

 زد و گفت: یزیآم طنتی... لبخندِ ش ده؟یجد یِنقشه  هی

 

ه که من متاسفان یلیبدون ل نویا یول می. بگذر.. ؟یخوشحال شد یادیز ای دمتیبخش نکهیاز ا یناراحت شد ه؟یچ --

به  رتیبگم که ت دیو با شمیکه تنته خام نم یلباس نیبدتر و لوند تر از ا یحت ایلباس ها  نجوریخوشبختانه با ا ای

 سنگ خورده ...

 

 داد زدم: یعصب

 

 چارهی... چه ننر ... آخه منِ ب یهم با خودت کرد ییها الیبگو برات تور پهن کردم و خالص ... چه فکر و خ کبارهی -

 یِ عشق رو تجربه کردم برا اریکه با شهر یبار هی... همون  ؟یگورم کجا بود که کفنم باشه؟ ... منو چه به عشق و عاشق

 نیمثلِ توئه ، منِ بدشناس و بداقبال رو چه به ا ییو خان زاده ها ادهمالِ اشراف ز یهفت نسلم بسه ... عشق و عاشق

 ...زا؟یچ
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 یلبخندِ کج برام نموند ... ی... انقدر تند تند و پشتِ سرهم حرف زدم که نفس ادیتا جونم باال ب دمیکش یقیعم نفسِ

 فت:زد و گ

 

 نداره که ... هیباشه ، گر --

 

 گفتم: یعصب

 

 نداره؟ ... هیحرفت گر نیخودم رو بهت قالب کنم ، ا خوامیمن م یگفت یزبون یبا زبونِ ب -

 

 گناهکار _مجنون#

 چهار_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

 بد ... یلی، خ یلیل شهیبد برات تموم م یلیشه خبا نیا ریچون اگه غ یگیطور باشه که تو م نیهم دوارمیام --
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 و با حرص و بغض داد زدم: دمیکش رونیخودم رو از بغلش ب یعصب

 

 ... برو ... رونیاالن برو ب نیهم -

 

 یِزد ... کالفه لباسام رو عوض کردم و بدونِ برداشتنِ اون لباس شنا رونیاز رختکن ب عیتوهم و سر دیکش اخماشو

و اومدنِ من نگاهش ر رونیداده بود ... با ب هیتک لهیزدم ... پشتِ درِ رختکن مونده بود و به م رونیاز رختکن ب یکوفت

 :دمیآشکار بهش توپ یو با حسادت ی... عصب دش رهیبهم خ یاز هر احساس یگرفت و عار نیاز زم

 

 ؟یبزن دیاونا رو د یخوایبشه؟ ... م یچ که کنندیکه صدتا دختر داخلش لباس عوض م یپشتِ درِ رختکن ینشست -

... 

 

از نبضِ  نویکرده بودم و ا شیعصبان یشد ... بدجور رهیگرش بهم خ انیو طغ یوحش یِجا سرخ شد و با چشم ها در

...  حدس بزنم تونستمینفساش م یِبه خون نشسته اش و بازدمِ عصب یِو چشم ها زدیم یاش که به تند قهیکنارِ شق

 ... دمیانگشتاش رو شن کیریت کیریت یزد و صدا رونیدستش ب یمشت کرد که رگا ظیبا غ یدستش رو جور

 

و جمله اش رو با رگه  ستادیبه سمتم اومد ... مقابلم ا لرزوندیام رو م نهیس یِ که قلبِ تو یمحکم و آروم یِقدم ها با

 از خشونت به زبون آورد ... ییها

 

 یاننگهب تیکفا یب اقتِیل یتوئه ب یِموندم و برا نجایمزاحمِ تو نشه ا یسگ چیه نکهینادونِ ابله ، من بخاطرِ ا --

 ... دادمیم
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 توجه به حرفش گفتم: یو ب وردمیخودم ن یِاما به رو دیقلبِ مهربونش و صداقتِ کالمش لرز یِبرا دلم

 

 ... یاسب سوار میبر -

 

به استبلِ اسب ها  یرو ادهیپ یدنبالش رفتم و بعد از کم یآروم یِبا قدم ها راه افتاد ... ینگام کرد و عصبچپ  چپ

 پر گفت: برگشت و با توپِ  کدفعهی...  میدیرس

 

 گفتم؟ ... یچ یدی، فهم یخوریو از سرِ جات تکون نم یمون یم نجایهم --

 

 گفتم: یدهن کج با

 

 ... دمیبله ... فهم -

 

داشت ...  یو مرد ساالر استیر یِنکبت عقده  یِ هکیکه رفت تو دلم شروع کردم بهش فحش دادن ... مرت نیهم

 ...  ارمیناخنام چشماش رو از کاسه در ب نیروز با هم هی... خداکنه  یغد و از خود راض یِپسره 

 

بهم انداخت و  یو خوشگل برگشت ... نگاهِ کوتاه یاسبِ مشک هی گفتم تا باالخره به همراهِ راهیبهش بد و ب انقدر

 گفت:
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 اگه نه ... رمیبرات اسبِ جدا بگ ی... اگه بلد میکن یقراره اسب سوار --

 

 :دمیشدم و کنجکاو پرس رهیبهش خ قیحرفش رو خورد ... دق یِکرد و ادامه  سکوت

 

 ... ادامش رو بگو ... ؟یاگه نه چ -

 

 حوصله گفت: یب

 

 ... میشیاسب م هیسوارِ  ییاگه نه که دوتا --

 

 منظور لب زدم: یب

 

 ... ستمیبلد ن یمن اسب سوار یول -

 

 نیزم یاز رو کدفعهیشده بودم که  رهیبه سمتم اومد ... با تعجب بهش خ عیبه صورتم انداخت و سر یقیعم نگاهِ

 شده داد زدم: یو عاص دمیکش غیکولش ... وحشت زده ج یِبلندم کرد و انداختم رو

 

 ... زنمیم غیوگرنه ج نیبزارم زم االی...  یروان یِ وونهید نیآرشان؟ ... بزارم زم یکنیچکار م -
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 زد به باسنم و با خشم گفت: یعصب

 

 الل شو ... قهیدو دق --

 

اسب  یِاسب ... وحشت زده رو نِیز یِحرکت انداختم رو هینگفتم ... به سمتِ اسب رفت و با  یزیکردم و چ سکوت

 زدم: غیج یلرزون لگامِ اسب رو گرفتم ... عصب یینشستم و با دستا

 

 یآرشان ... من که گفتم اسب سوار نییپا اریمنو ب االی...  ه؟یکارا چ نی... ا یا رهی... قاتلِ زنج یمارستانیت یِ وونهید -

 ...  یلعنت ستمیبلد ن

 

 :دمیشدم ... مشکوک پرس یخونسرد بودنش لجم گرفت و کفر از

 

س ... درست حد ؟یکن یخال چارهیرو سرِ منِ ب تیو دقُ دل یکن هیتنب ینجوریمنو ا یخوای، نکنه م نمیصبر کن بب -

 نه؟ ... ایزدم 

 

 زد و گفت: یخند شین

 

 ... یکامالً درست حدس زد --

 

 :دمیکش غیمثلِ بمب منفجر شدم و با همه توانم ج تیعصبان از
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ورِ طرفم به گ یشتر نهیآدمِ ک هیبا  دونستمیآرشان ... من اگه م یتیظرف یو ب یعقده ا یلیخ... یشعوریب یلیخ -

آرشان ... االن فشارم  رهیم جیغولِ دوسر ... داره سرم گ نیکنم ... بزارم زم یکه بخوام با تو شوخ دمیخندیشوهرم م

 ها ...  ردنتگمونه  یاونوقت خونم م نییپا شمیو پرت م فتهیم

 

 خنده گفت: با

 

 یبا آرشان باز یجرعت نکن گهیکه د یشیم هیو تنب یمون ی... انقدر اونجا م نییپا ارمتیچون نم یلیزور نزن ل --

 نه؟ ... ایگفتم خانوم موشِ  یچ یدی... فهم یکن

 

 زدم: ادیحرص فر با

 

 ... نییپا ارمیقسم ب نازیجونِ من ارزش نداره اما تو رو به روحِ آ -

 

به سمتِ اسب  عیتوهم و سر دیجاش رو پر کرد ... اخماش رو کش یصورتش محو شد و غم و ناراحت یِخنده از رو هوی

 بود گفت: شیهم خشم چاشن یکه کم یبم و گرفته ا یِاومد ... با صدا

 

 برو جلوتر ... کممی...  نیاسب بش یِبلند شو و درست رو --
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حرکت خودش رو  هیلگامِ اسب رو گرفت و با  هویکه گفت رو انجام دادم ...  یگوش کردم و با استرس کار حرفش به

اسب نشست ... دستاش رو از کنارِ بدنم رد کرد و به جلو آورد و لگامِ اسب رو  نِیز یِباال و پشتِ سرم ، رو دیکش

 دستش گرفت ... یِمحکم تو

 

 گناهکار _مجنون#

 پنج_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 کرد: گوشم نجوا رِ یز یا یمحکم و جد یِشونه ام گذاشت و با صدا یِرو به جلو آورد و رو سرش

 

 ... یپرت نش نییبه پا یکه از اسب دار یوقت بخاطرِ ترس هیبده تا  هیبهم تک --

 

 لب زدم: یفیضع یِصدا با

 

 باشه ... -

 

ه به اسب زد ک یآروم یِو با پا ضربه  دیکش یقیدادم ... نفسِ عم هیآرشان تک یِ نهیزده عقب تر رفتم و به س خجالت

 هویشده چکارش کرد که  لیآرشانِ ذل نیا دونمیاما نم رفتیم ... اولش آروم ادیباعث شد اسب به حرکت در ب
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هم مثلِ  یاسبِ طفل نی... غلط نکنم ا دنیکرد به دو عپلنگ شرو وزیمثلِ  چارهیب وونکیکرد و ح ادیسرعتش رو ز

لحظه  کیو  دیدویمهمه سرعت و نفس رو از کجا آورده بود؟ ... مثلِ موشک  نیوگرنه ا بردیمن از آرشان حساب م

که انگار با  یبودم به آرشان جور دهیخودم مچاله شده بودم و محکم چسب یِتو ی... منم مثلِ قوط کردیهم توقف نم

 یتوسطِ درخت ها که میترسناک شد یسرسبز و تا حدود یِفضا هیواردِ  هویدوقلو بهش چسبونده بودنم ...  بِچس

 لرزون خطاب به آرشان گفتم: ییشده بود ... با صدا دهیپوش یبلند و تنومند

 

 کجاست؟ ... نجایا -

 

 جواب داد: کوتاه

 

 جنگل ... --

 

 زدم: غیزده ج وحشت

 

 گم؟یآرشان ، درست م یکن وونهیامروز منو د یخوایباب الحوائج ... تو رسماً م ایپنج تن ،  ایجـــنـــگـــل؟ ...  -

... 

 

 کنارِ گوشم تشر زد: یعصب
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 یفکرا یعقلِ کل ... فقط بلد ستین یکنیکه تو فکر م یاجوزه؟ ... گوشم کر شد ... اون جنگل یزنیم غیچرا ج --

گردشِ مردمِ درست کنند؟  و حِ یکه محلِ تفر ایدلِ در یِرو تو یجنگلِ واقع انیو بس ... آخه م یبچگانه و احمقانه کن

 ... گرینداره ، دختر است د بیع ی.. ول. یلیصفره ل رِیز وتیکیبگم من به تو ، آ ی... چ

 

 حرص لب زدم: با

 

 ... ختتهیر یاجوزه اون خواهر زنِ ب -

 

 زده زمزمه کرد: بهت

 

 ... ؟یگیرو م دایآ --

 

 کردم و گفتم: یقروچه ا دندون

 

 بگو ...حسودِ حسودا  نگو بال بگو ، دایآ -

 

 گفت: زدیکه خنده توش موج م ییصدا با

 

 ... یانقدر حسود و حساس باش کردمیفکر نم --
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 گفتم: یعصب

 

ازش چون  ادیاز حد رو اعصاب و روانِ ... بدم م شیب یعقده ا یِاما اون دختره  ستمی، من اصالً حسود ن رمینه خ -

رست درسِ د هیبهونه ام تا  هی، فقط دنبالِ  زونیآو یِدختره  ... ادیم یو برات ناز و عشوه خرک پلکهیدور و برت م یه

 داشته باشه ... تونهیم یچه عواقب ترسناک گرانید یِزندگ یِتو یکنم تجاوز و فضول شیبهش بدم و حال یو حساب

 

 گفت: یو جد دیکش یقیعم نفسِ

 

 یِشناستامه  یِرفته تو یاسمِ چه کس نهیو بهش عالقه داره ، مهم ا پلکهیدور و برِ آرشان م یک ستیمهم ن --

 آرشان ...

 

جمالت و حرف  هیبا  یبود که حت ینیب شیپ قابلِ  رِیغ یبگم قلبم از جا کنده شد دروغ نگفتم ... آرشان به حد اگه

 هیدر کل  میگرفتیقلبت رو به تکاپو بندازه ... اگه اخالق و رفتارِ گندش رو فاکتور م تونستیپا افتاده هم م شُیپ یِها

دور و برش عاشقِ چهره و شهرت و مال و ثروتش  یِو دخترا رهاشفداطر شترِینقص بود ... ب یو ب یجنتلمنِ واقع

، اخالق و رفتارِ خشک و  شیشونیپ یِرو یِشگیهم یِبودم که پشتِ اخم ها یقلبِ مهربون یِ فتهیبودند اما من تنها ش

از همه  نامشخص قلبِ مهربونش رو یلیهر طور شده و به دال خواستیکرده بود و م مشییقا شیو غرورِ آهن شیجد

ام که به مهربون بودنِ  یتنها فرد گفتیبهم م یحس هیباز نکنه ...  چکسیه یِکنه و طلسمِ قلبش رو به رو یمخف

... با کم شدنِ سرعتِ اسب به خودم  شدیتنها به دستِ خودم باز م یطلسمِ سنگ نیا دمیبردم و شا یقلبِ آرشان پ

 عی... آرشان سر میو چطور به استبلِ اسب ها برگشت ینشدم کِ متوجهکه  شده بودم الیاومدم ... انقدر غرقِ فکر و خ

ه به سرِ نوازشگون یاستبل بست و دست یِ لهی... لگامِ اسب رو به م دیکش راهنشیبه پ یو دست دیپر نییاز اسب به پا

باز  گهیاز همد دنمیبه آغوش کش یِانداخت و آروم به سمتم اومد و دستاش رو برا بهم ی... نگاهِ سرسر دیاسب کش

خورد و باعث  یاسب تکون کدفعهیکردم و به سمتِ آرشان خم شدم که  زونیاسب آو نِیکرد ... مضطرب پاهام رو از ز
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پرت  نیزم یِ... برخالفِ تصورمِ رو دمیکش غیشد از روش پرت بشم ... از ترس چشمام رو بستم و با همه توانم ج

خندونِ آرشان  یِفرود اومد ... پلکام رو آروم باز کردم و به چهره  آرشان یِپهن و عضالن یِ نهیس یِنشدم و سرم رو

 گفت: زدیکه خنده توش موج م ییرفت و با صدا یکه بغلم کرده بود به سمتِ خروج ینیشدم ... ح رهیخ

 

 ... یبترس یزیاز چ یتو دختر ... تا آرشان کنارته حق ندار ییچقدر ترسو --

 

 آغوشِ  یِدادم سکوت کنم و تو حیحرف زدن نداشتم و ترج یِاسترس وارد شده بود که ناچند ساعتِ بهم  نیا انقدر

 ...  رمیچند لحظه استراحت کنم و از وجودش آرامش بگ یحت یِگرم و امنِ آرشان برا

 

م دش رهیرمق پلکام رو از هم باز کردم و با تعجب بهش خ یآرشان ب یِصدا دنِیچقدر گذشته بود که با شن دونمینم

... 

 

 ... نیی، لطف کن بپر پا کشهیم لتیم اناًیو اح یاستفاده رو از آغوشم برد تِیاگه نها --

 

 اومدم ... رونیاز آغوشش ب عیو سر نییبه سمتِ پا دمیخودم رو کش یعصب

 

 گناهکار _مجنون#

 شش_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#
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 :یلیل

 

 بود خطاب ایکه نگاهش به در ینیانداخت و ح ایبه در ی... نگاه دمیبه مانتوم کش یبهش رفتم و دست یغره ا چشم

 بهم لب زد:

 

 ... میسوار بش یجت اسک میبر --

 

 :دمیمشکوک پرس ینگاش کردم و با لحن کنجکاو

 

 ... یدید ییها الیخواب و خ هیو واسم  شهیختم م نجایکردنم به ا هیتنب یِ... نکنه ادامه  ؟یواسه چ -

 

کُش لب  یلیژستِ ل هیشلوارش برد و با  بِیزد ... دستاش رو به داخلِ ج یرو به سمتم چرخوند و لبخندِ کج سرش

 زد:

 

 بچه که زدن نداره ... --

 

 کردم و گفتم: یا یکج دهن

 

...  یاشب ینیب شیقابلِ پ رِیغ یتونیو تا چه حد م یهست یکه چه اعجوبه ا دونمیو م شناسمیبرو بابا ... من تو رو م -

 ... دیو نخواهم د دمیتو ند یِو خطرناک یبه مرموز یتا به حال آدم
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 زد و گفت: یخند شین

 

 ! ...گم؟یکرده ، درست م دایحد روم شناخت پ نیخوشحال باشم که همسرم تا ا دیو االن با --

 

 چپ نگاش کردم و گفتم: چپ

 

 یِ... برا ادی، اخالق و رفتارِ گند و مزخرفت دستِ فروشنده م یهم بخر یآب معدن هیاز سوپر مارکت  یتو بر -

و  یچهره ات جد شهی، چون هم انیجنابِ ک ستیخونه ن هی یِ کردن باهات تو یبه زمان و زندگ یازیشناختنِ تو ن

 طرفه ... یبا ک فهمهیاخموئه و طرف تا نگاهت کنه م

 

 پوزخند گفت: با

 

همچون امثالِ نامزدِ  یو مهربون کیرمانت یِبه مردا یعادت کرد ای ؟یمرد نی... سخته تحمل کردنِ همچ ه؟یچ --

 ... ه؟یو عاشقونه رفتار کنم ، هوم ، نظرت چ کیمثلِ اون باهات رمانت خوادیسابقت؟ ... نکنه دلت م

 

 کردم و گفتم: یقروچه ا دندون

 

 من حرف نزن ... شِیپ یدر موردِ اون عوض -
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که  یخواستیانقدر خاطرش رو م ی... حت یبود اریاخالق و رفتارِ شهر یِ فتهیاشق و شچرا؟ ... تو که بدجور ع --

 ...  یو هر طور بود نامزدش شد یستادیمقابلِ پدرت ا

 

دادم سکوت  حیکه ترج ختیافسون تکون دادم ... انقدر اعصابم با حرفاش بهم ر یِبه معنا یزدم و سر یزهرخند

 گفت: یکرد و عصب یکوتاه یِتموم کنم ... خنده  نجایبحثِ عذاب آور رو هم نیکنم و ا

 

من  یخوایم ؟یلیل یکنیبگو ... چرا سکوت م کنمیو اشتباه م گمی... اگه دروغ م ؟یکنینگام م نطوریچرا ا ه؟یچ --

از اشتباهاتت و  یکی نکهیو از ا یرو ندار قتیحق دنِیچون تحملِ شن یکنی، سکوت م گمیچراش رو برات بگم؟ ... م

 ... گمی، درست م یشیو ناراحت م یرنجیماقت هات برات بگه مح

 

 یِ... حرف ها شمینفس م یِدوباره دارم دچارِ تنگ کردمیرو به سمتِ گلوم بردم و ماساژش دادم ... حس م دستم

اشتباهاتم رو به رخم بکشه و بخاطرِ حماقت هام موردِ  چکسیه خواستیآرشان رو قبول داشتم اما هرگز دلم نم

گونه  یِداغ و ملتهبش رو رو ... دستِ  ستادیکنارم ا وبه سمتم اومد  یبلند یِو با قدم ها یتمسخر قرارم بده ... عصب

 گفت: زدیتوش موج م یکه نگران ییام گذاشت و با صدا

 

 حالت خوبه؟ ... --

 

 :دمیبهش توپ فیضع ییدستش رو پس زدم و با صدا یعصب

 

ت خودت ... من از شکشِیو توجه کردنات پ ینگرانش بشه ... نگران دینبا یکیتو حالِ  زنهیکه خودش گند م یکس -

ط ، فق یو دردام رو درمان کن یسنگِ صبورم باش خوامی، فقط تو رو خدا بدترم نکن ... نم یحالم رو خوب کن خوامینم

 ..زخمام نباش . یِلطف کن نمکِ رو
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 رفتم ... ایبود به سمتِ در دنیبه دو هیکه شب ییهنگ کرده و متعجبش گذشتم و با قدم ها یِاز کنارِ چهره  عیسر

ختم و اندا ایبه در یتا بتونم بغضم رو قورت بدم و خوشبختانه موفق هم شدم ... نگاه دمیکش قیبار نفسِ عم نیچند

لبم نشست ...  یِبه رو یبودن لبخند یحالِ شنا کردن و باز رکه د ایداخلِ در طونِیکوچولو و ش یِبچه ها دنِیبا د

دختر باشه و به  شیکیپسر باشه و به باباش بره و  شیکی خواستیو دلم م ارمیب دوست داشتم دوتا بچه شهیهم

 یِتو یاریشهر گهیچون د شهینم لیتبد تیمونه و به واقع یآرزو م هیآرزو تا ابد  نیا دونستمیخودم بره ... اما م

و  یلی... ل ارمیب ایعشقمون بدن یِبه عنوانِ ثمره  یکنم و ازش فرزند ینبود که بخوام عاشقانه کنارش زندگ میزندگ

و دم نزد ، مرد و دفن شد ...  دیعشقش رو د انتِیخودش خ یِشده که با چشم ها نیتمامِ آرزوهاش همون شبِ نفر

 نیکرده بود رو پس بزنم ... البته ا ریگلوم گ یِمجدداً تو هک یا یتا بتونم بغضِ لعنت دمیکش یو ممتد قینفسِ عم

که تا چه حد افسرده شدم ...  کردمی... خودم حس م دادیو عذابم م گرفتی، نفسم رو م گرفتیروزها بغض گلوم رو نم

ه زند یِبراکه  یجسم یِشده بودم چون داشتم تو یحاد یِبودم و دچارِ افسردگ یروح مارِیب هیکلمه  یِواقع یِبه معنا

 ...  کردمیم یزندگ کردیمردن تالش م یِکه برا یموندن و ذهن

 

 آرشان دنِی... متعجب و هراسون برگشتم و با د دیچیدورِ شکمم پ یدست کدفعهیبودم که  ایتماشا کردنِ در محو

 مات شده ام زد و گفت:  یِبه چهره  یاز قبل تعجب کردم ... لبخندِ کج شیب

 

 .... میبر ایجفتمون ... ب یِگرفتم برا طی... بل میسوار بش یجت اسک میبر --

 

رنگش  یخوش حالت و مشک یِبه موها یکرد ... دست یآروم یِو خنده  وردیشدم که طاقت ن رهیبهش خ مشکوکانه

 گفت: دیلرزیکه از زورِ خنده م ییو با صدا دیکش

 

 ... دمینکش دیجد یِنترس ، برات نقشه  --
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 ناهکار گ_مجنون#

 هفت_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 نگاش کردم و گفتم: رهیخ رهیخ

 

داخلش تا خفه  یو پرتم کن ایوسطِ در میببر یخوای... اصالً از کجا معلوم نم ؟یگیرو م قتیحق یاز کجا بدونم دار -

 ...بشم؟ 

 

 تا بتونه خنده اش رو قورت بده ... دیبه لبش کش یدست

 

 ... ؟یلیل یکرد شییچرا جنا --

 

 ... ادیمشکوک هست ... چون به تو مهربون بودن نم شینجوریهم -

 

 میمن آرومم ، خودت طوفان یو اون زبونِ درازت رو جلوم غالف کن ی، اگه سر به سرم نزار یکنیم میخودت عصب --

ابلِ ازم انتظار نداشته باش مقکنه ... پس  میپا رو اعصابم بزاره و عصب کنهیجرعت نم یچکسی... جز تو ه یلیل یکنیم
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در آنِ  یتونیکه م یهست یبیندم ... تو تنها موجودِ عج شونن یسکوت کنم و واکنش ختناتیت و کرم رها ییپروا یب

 ... یو درونم طوفان به راه بنداز یکن یواحد اعصابم رو سگ

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 ... امی، از پسِ تو فقط من برم کنمیخوبت م -

 

 دادنِ آرشان خانوم موشِ ... شکست یِبرا یجوجه ا یلیهنوز خ --

 

 از خشم سرخ شده بودم گفتم: کهیو با حرص نگاش کردم و درحال یعصب

 

 کلمه؟ ... نیاز ا ادیموش؟ ... نگفتم بدم م یباز گفت -

 

 زد: یمعنا دار پوزخندِ

 

 ... ؟یدار یکلمه آلرژ نیا یِوضوع روم نیبوده و سرِ هم اریکالمِ آقا شهر کهی... نکنه ت ه؟یچ --

 

کردم ظاهرم رو حفظ کنم و با  یگرفتم و هر لحظه ممکن بود مثلِ کوهِ آتشفشان منفجر بشم اما سع شیدرون آت از

 کردم و گفتم: ینچ یساختگ یلبخند
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 دی، راپانزل جونم و سف اریشهر یِکالما کهیمسخره و بچگانه نبود که ... ت یِزایکالماش چ کهیت ارینه بابا ... شهر -

 من بود ... یِو چشم رنگ یبرف

 

 یزیآم طنتیرنگش تنگ تر شد ... لبخندِ ش یپر پشت و مشک یِابروها نِیب یِمشت کرد و گره  ظیرو با غ دستش

به  یداد و دست رونیچته تکون دادم ... نفسش رو با حرص ب یِ براش باال انداختم و سرم رو به معنا یزدم و شونه ا

 ... دیدنش کشگر

 

 فقط خفه شو ... یچیه --

 

باهات  شهیهم نم یشوخ یتو روحت پسر که حت یشدم ... ا رهیو مات و مبهوت شده بهش خ دیرو لبم ماس لبخند

 گفتم: یبلند باًیتقر یِبهش رفتم و با صدا یکرد ... چشم غره ا

 

ت تنهاس نیلیکن چون طفلک آ ادهیپ یدار یا ... زودتر هر برنامه ؟یبش یسوارِ جت اسک یخوایم یبدونم کِ شهیم -

 ... رهیگیو بهونمون رو م رهیشهاب حوصله اش سر م شِیو پ

 

رفت ...  یجت اسک گاهِیبه سمتِ جا یتند یِها از کنارم رد شد و با قدم ها یمثلِ موج کدفعهینگاهم کرد و  یعصب

 رهیخ شیتوهم و عصب یِبه چهره  یچشم ریو ز ستادمیکردم و کالفه به دنبالش رفتم ... چند قدم دورتر ازش ا یپوف

 یب یِها تیو حساس بشیو غر بیو تعصبِ عج رتی... غ زارمب یچ یِآرشان رو پا یِرفتارها نیا دونستمیشدم ... نم

 نازیو خاطرِ آ ادینسبت به من گذاشت ... چون تو قلبِ آرشان نام و  یعالقه و احساس یِبه پا شدیاندازه اش رو نم

بود  دشکه االن رسماً و شرعاً و قانوناً مالِ خو یمرد یِقلبِ سنگ یِتو ییجا چیه یلیهک شده بود و ل شهیهم یِبرا

.. من . ارهیبوجود ب نمونیرو ب یگره بزنه و عشق گهیما رو بهم د یِقلب ها تونستینداشت چون چندتا کاغذ و امضا نم
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جز  چکسیما بود که ه یِقسمتِ زندگ نیجزو ترسناک تر دیشا نیاما قلباً نه و ا میو آرشان قانوناً مال هم بود

رنگِ شب و نافذش  یِچشما یِشدم تو رهیسرم رو بلند کردم و خ شصدا دنِیاز تهش خبر نداشت ... با شن یباالسر

... 

 

 ، نوبتمون شد ... ایب --

 

و پر از اخم دستش رو به سمتم دراز کرد  یبرزخ یبه سمتش رفتم ... با چهره ا یآروم یتکون دادم و با قدم ها یسر

دستِ مردونه و داغش گذاشتم ... همزمان پنجه  یِو دستم رو تو دمیکش یقیبهم انداخت ... نفسِ عم یو نگاهِ تند

حرکات و رفتاراش آروم بود  تشیعصبان یِ... برخالفِ چهره  میبهم انداخت یقفل شد و نگاه کوتاه گهیهامون توهم د

ها رفت ...  ی... نگاهش رو ازم گرفت و به سمتِ جت اسک دیکشیدستم خط م یِو با سر انگشت هاش نوازشگرانه رو

و شالم رو دورِ  دمشیمانتوم پوش یِرو عیرو بدستم داد ... سر شیکیگرفت و  گاهینجات ها رو از مسئولِ جا قهیجل

بهم  یقی... نگاهِ عم دمیها نگاه کردم و به سمتِ آرشان چرخ یبه جت اسک جانیو هگردنم سفت کردم ... با خنده 

 لب گفت: رِیانداخت و ز

 

 ... گه؟ید یبرون ی... بلد میشیجدا م یِسوارِ دوتا جت اسک --

 

 فکر و منطق لب زدم: یبگم نه اما غرورم بهم اجازه نداد و ب خواستمیم

 

 آره ، کامالً بلدم ... -

 

 ها انداخت و گفت: یجت اسک به ینگاه
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 خوبه ... --

 

! ... ؟یزاریکالس م یو الک یداریبرم یشاخ باز پِیریو محکم زدم تو سرِ خودم ... آخه خنگِ خدا چرا ت دمیرو گز لبم

دلم شروع کردم به  یِو تو دمیبه صورتم کش یو مواج انداختم و دست یطوفان یِایبه در یکالفه و دل نگرون نگاه

دنِ رون ییتنها یِ هیقض گهیکرده بودم ، از طرفِ د ریتو گِل گ خرچکار کنم و مثلِ  دونستمینم خوندن ... یالکرس تیآ

و استرسم  جانیکران به ه یرحم و ب یب یِایدر نیا یِو نبودِ وجودِ آرشان در کنارم اونم تو یکوفت یِجت اسک نیا

 شدم ... رهیرو بلند کردم و هاج و واج بهش خ وحشت زده سرم ادشیفر دنِیدامن زده بود ... با شن

 

 گناهکار _مجنون#

 هشت_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 گهیکه د یکنیم ریس یالی... تو چه فکر و خ یدیچرا جواب نم زنمی... دو ساعته دارم صدات م ؟یلیمگه تو ل یکر --

 ... یشنویصدامم نم

 

 کردم و گفتم: یدندون قروچه ا یعصب
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 هی کردمیملت رو از شرتِ راحت کنم ... داشتم دعا م هیو  نیلیکشتنِ تو بودم تا خودم و آ یِنقشه برا هیتو فکرِ  -

 نشه ...  دایزنده و مرده ات هم پ گهیکه د ادیسرت ب ییبال

 

 لب گفت: رِیزد و ز یکج لبخندِ

 

 ... میتو مستجاب بشه تا حاال من و نامزدِ سابقت هفت کفن پوسونده بود یِ دعاها خواستیاگه م --

 

 عیدور نشم سر ادیز شیاز جت اسک نکهیا یِشد ... برا یتوجه بهم سوارِ جت اسک یبهم انداخت و ب یکوتاه نگاه

آرشان  یِجلوتر رفتم و درست کنارِ جت اسک یگاز فشار دادم و کم یِشدم و پام رو رو یا گهید یِسوارِ جت اسک

 ... ستادمیا

 

 یِاز جا کنده شد و با سرعتِ نور از جلو شیجت اسک کدفعهیو نگرانم زد و  دهیرنگ پر یِبه چهره  یپوزخند

 یِپدالِ گاز فشار دادم و به دنبالِ جت اسک یِاراده پام رو تا آخر رو یوحشت زده و هراسونم رد شد ... ب یِچشما

 هی یا هیثان یهر س ایدر نِیسهمگ یِو مد و موج ها جذر گهیو از طرفِ د ادمیرشان حرکت کردم ... بخاطرِ سرعتِ زآ

و  ایدر یِتو شدمیشک از پشت پرت م یو اگه دستام به دورِ فرمون محکم و چفت نبود ب شدمیبار به باال پرتاب م

گرد شده ام گذشت ... وحشت زده  یمقدمه دور زد و از مقابلِ چشم ها یآرشان ب هوی...  شدمیخوراکِ کوسه ها م

شد و بخاطرِ  یچپ یجت اسک که داشتم ییبخاطرِ سرعتِ باال کدفعهیرو چرخوندم تا آرشان رو گم نکنم که  نفرمو

شدم  رتپ نییبه پا یجت اسک یِآب کنترلش کنم و به کل چپ شدم و از رو یِبودن و ترسو بودن نتونستم رو یناش

به  آب اومدم و وحشت زده شروع کردم یِباال هب هیو گر غیاشهدمو خوندم و با ج ایدر یِکه پرت شدم تو نی... هم

االن مار و  نکهی... فکر ا کردمیطلبِ کمک م هیو با گر دمیکشیم غیکردن ... از ته دل ج یو زار ونیزدن و ش غیج

 غی... انقدر ج زدیو به ترس و وحشتم دامن م کردیم خیمو به تنم س کنندیدورم رو احاطه م ییایدر یِجک و جونورها

طلبِ کمک کردم ... اشکام  هیو از بق دمیکش ادیکه رمق تو تنم بود فر ییاما تا جا سوختیبودم که گلوم م زدهو داد 

حلقه  فمیبه دورِ جسمِ ظر یمردونه ا یِدستا هوی...  زدمیاراده آرشان رو صدا م یبود و ب یگوله گوله از چشمام جار
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 یِنجات ها که تو قیاز غر یکیخودم رو تو آغوشِ  وشد و به سمتِ خودش کشوندم ... وحشت زده سر چرخوندم 

 لرزون زمزمه کردم: ییدادم و با صدا هی... سرم رو به شونه اش تک دمیبودمش ، د دهید یهم اتفاق یجت اسک گاهیجا

 

 ببر ...  نجایمنو از ا -

 

ونِ نه اون زب دمیفهمیشد ... بدبختانه نه من زبونِ اون رو م رهینجوا کرد و با تعجب بهم خ یکلمه ا یا هیونِ ترکزب به

و هراسون سرم رو  دمیکرد ترس جادیکه ا یوحشتناک یِو صدا ایبه درونِ در یزیبا پرت شدنِ چ کدفعهیمنو ... 

آب به  یِرو یِو از حرکتِ موج ها ادیداره به سمتمون م یزیچ هیچرخوندم و پشتِ سرم رو نگاه کردم ... حس کردم 

زدنم  غیکه ج دمیکش غیاراده ج ینجات رو چنگ زدم و ب قیغر راهنِیحدس زد ... وحشت زده پ نویا شدیسمتِ ما م

 رِیز یمنتظره ا ریبطورِ غ هویکه  کردمیم یآب همان ... داشتم از ترس قالب ته رِیشدنِ پاهام از ز دنیهمان و کش

قسمت از بدنم رو  هی دادیآغوشش نگهم داشت و اجازه نم یِآب و تو رِیآشنا فرو رفتم ... ز یا بهیآب به آغوشِ غر

 یِآب حالم بد شد و با فشار دادنِ دستام به رو نِیو فشار سنگ ژنیکه گذشت بخاطرِ کمبودِ اکس کمیتکون بدم ... 

...  میآب اومد یِشنا کرد و باالخره به باال ایدر یِکه به باال دیه نکشی... به ثان ارمشیکردم به خود ب یاش سع نهیس

 یاز آبم رو پاک کردم و دست سیشونه اش برداشتم و با دستام صورتِ خ یِسرفه کردم سرم رو از رو یکم نکهیبعد ا

 نیا نمیتا بب سرم رو بلند کردم یواضح تر بشه ... به نرم دمیگرفته بشه و د شیسیتا خ دمیترم کش یِچشما یِبه رو

که سرم رو بلند کردن  یِا وونهیکدوم د دمیآب کش رِیبه ز یبیکه ترسوندم و بعدش به طرزِ عج یا یآدمِ احمق و روان

نافذ همان ... مثلِ مجسمه صاف و صامت  شهیرنگ و هم یمشک یِ لهیهمان و چشم تو چشم شدنم با دو جفت ت

 ی... هر چ دمیآرشان د رومندِین یِبازوها ونِیصارِ دست ها و مسرجام خشکم زد و برخالفِ تصورم خودم رو تو ح

ه ام به گون ی... دست شدیباز و بسته م یو تنها دهنم مثلِ ماه ارمیرو به زبون ب یکلمه ا تونستمینم کردمیم یسع

 خشن گفت: باًیتقر ییو با صدا دیکش

 

 کرده بهم بگو تا جد و آبادش و ینکرد؟ ... اگه غلطِ اضافه ا تتینجاتِ که اذ قی... اون غر ؟یلیحالت خوبه ل --
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...  ارهیحرفش رو به زبون ب یِلباش گذاشتم و اجازه ندادم ادامه  یِانگشتِ اشارم رو رو عیخودم اومدم و سر به

 مات شده و متعجبش زدم و زمزمه کردم: یِبه چهره  یلبخند

 

 نجاتم بده ... خواستیشت و تنها مبه کارم ندا یکار چارهینه آرشان ، اون ب -

 

 ... فتهیو حرارتِ نفس هاش پوستِ صورتم به گز گز ب یکه باعث شد از داغ دیکش یو ممتد قیعم نفسِ

 

 گناهکار _مجنون#

 نه_و_صد_پارت#
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 :یلیل

 

چشمام در گردش بود و چشم ازم  یِ دستاش رو به دورِ کمرم حلقه کرد و به خودش فشردم ... نگاهش تو یعصب

بود ن یکیکردن به سرم زد ...  طنتیهوسِ ش ایچرا وسطِ در دونمیلبش حرکت دادم و نم یِ... انگشتم رو رو گرفتینم

 و یکرد دایپ ریبخاطرِ وجودِ آرشان باز دل ش الحا یدادیاز ترس جون م یداشت شیپ قهیبگه دختر تو که تا دو دق

 ادی... وجدانم سرم فر ؟یو سر به سرش بزار یکن تیو پشت و پناهت بوده رو اذ یامح شهیکه هم یکس یخوایم

 یکیتو  دمیکش ادیسرِ وجدانم فر ی... عصب ؟ییچشم و رو یچرا انقدر نامرد و ب ؟یلیل یریمیاز خجالت نم دیکش

و با حرفاش و  کنهیم تیهاش اذ یخودِ آرشان مدام من رو با شوخ ینکن ... وقت نیینرخ تع ایدرخفه باش و وسطِ 

، داشته  ندازهیبه راه م شهیکه خودش هم یا یباز یِهم تو یانتقام و شوخ یِجنبه  دیبا دهیزخمِ زبون هاش آزارم م

 بود آرشان رو عذاب بدم ... یلیل صوصِکه تنها مخ یو عشوه گر طنتیکوچولو ش هیبا  خوامیباشه ... منم فقط م
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خشک و قرمزش حرکت دادم ... برخالفِ تصورم از خودش  یِلب ها یِو به رورو خمار کردم و انگشتم ر چشمام

صورتش نقش بست ... دستِ چپم رو باال آوردم و آروم به  یِرو ینشون نداد و لبخندِ خاص و جذاب یواکنشِ بد

تر  ها تنگ... عکس العملش تنمخمور بهش زل زدم  ییموهاش چنگ زدم ... ل*ب*م رو به دندون گرفتم و با چشما

انگشتم  یِرو یمنتظره ا رِیکوتاه و غ یِب*و س*ه  هویزد و  یدستاش به دورِ کمرم بود ... لبخندِ کج یِشدن حلقه 

 یِکه از زورِ تعجب گرد شده بود بهش چشم دوختم ... خنده  یینشوند ... دستم تو موهاش خشک شد و با چشما

 یِگرفت که باعث شد دلم ضعف بره ... مثلِ مجسمه صاف و صامت شده تو یزیکرد و از انگشتم گازِ ر یآروم

 یِرو یِتر شده  یِبه موها ینشون بدم ... دست یدر جوابِ حرکتش چه واکنش دونستمیآغوشش خشکم زده بود و نم

 بم شده گفت: ییو با صدا دیکش میپشون

 

رو  تیوقت و انرژ خودی، پس ب یلیزرنگ تر و باهوش ترم ل یکردن باشه ، من از هر کس تیو اذ طنتیاگه بنا به ش --

 هدر نده ... نکارهایا یِبرا

 

پسر؟ ...  نیبه ارث برده بود ا یبودن رو از ک زیهمه هوش و ذکاوت و ت نیکنم؟! ... آخه ا هیگر ایبخندم  دونستمینم

 خوندیو تا تهِ نقشم رو م کردیدستمو رو م زدمیم یحرکت نکهیبرم و به محض ا شیتا وسطِ نقشه پ دادیاجازه نم یحت

 گفتم: یدادم و عصب رونی... نفس رو با حرص ب

 

ها  یسوارِ جت اسک شهیکرد م تیاعتراف راض نی، حاال اگه ا یخوریو رو دست نم یزیباهوش و ت یلیباشه تو خ -

 ... میاریدر ب یا مسخره بازو مثلِ بچه ه میبمون اینداره وسطِ در یلیدل گهی... فکر کنم د م؟یو برگرد میبش

 

 چپ نگام کرد و گفت: چپ
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 تو؟ ای ارمیدر م یمن مسخره باز --

 

 باال انداختم و گفتم: یشونه ا ییپرو با

 

و هدفت از تمامِ  یرو کشش بد یهر بحث و موضوع ی... بعدشم تو خودت دوست دار کنه؟یم یحاال چه فرق -

و خندست اما تو از کاه کوه  یشوخ یِمن تمامِ حرکاتم صرفاً برا یول چارستیمزه ات آزار دادنِ منِ ب یب یِها یشوخ

 رو؟ ... حرفم ی... قبول دار یندار یشوخ یِمن جنبه  یِ دهیو به عق یسازیم

 

 گفت: یلبش نشست و با لحنِ خاص یِگوشه  یِپوزخند

 

از  یهدف چیکه ه ییتو نیواقع ا بدم ... در صیتشخ یرو از جد یشوخ تونمیمن جنبم باالست خانوم موشِ و م --

که  یهست یلمیماهر و خوش فکرِ ف گرِی... تو باز یکردنِ آرشان ندار تیهات جز اذ طنتیهات و ش یشوخ

از تو رو ، از همون اول تا آخرش ، نخونده حفظم  یبدون که من هر حرکت و نقشه ا نوی... پس ا یلیکارگردانش منم ل

 ... 

 

 شده گفتم: یو عاص یعصب

 

 نیا نِیبفهمه و درکش کنه پس چرا ب یرو به راحت یلیل تونهینم چکسی... ه ؟یکرد دایچطور انقدر روم شناخت پ -

 دمیو نشون م کنمیکه تظاهر م یزیچ نه اون یرو بشناس میمنِ واقع یکه تونست یتنها تو بود میزندگ یِهمه آدم تو

... 
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 به چشمام گفت: رهیزد و خ یمحو لبخندِ

 

به  یتو در درونِ من پ یلینبوده ... ل قیتو روم دق یِبه اندازه  چکسمیکه تا به حال ه دونمیم نوی... اما ا دونمینم --

 نخواهد شد ... دایوقتم هو چیآشکار نشده و ه گهید چکسِیه یِکه تا به حال برا یبرد ییها قتیحق

 

 :دمینگاش کردم و پرس یکنجکاو با

 

 ... ه؟ی... منظورت چ ؟ییها قتیچه حق -

 

 ... با لبخند زمزمه کرد: دیکرد و آروم دماغم رو کش یمردونه ا یِ خنده

 

 کنم خانوم موشِ ...  تییراهنما تونمینم نیاز ا شتریب گهید --

 

 گفتم: طنتیو با ش باال انداختم یا شونه

 

 ... فهممی... باالخره خودم م ستیمهم ن -

 

 زد و گفت: یخند شین
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 ... یوقت نفهم چیه دوارمیام --

 

 و گفت: دیبه صورتش کش ینزدم ... دست ینگاش کردم و حرف مشکوک

 

رو بزار کنار و خودت رو در  ی... لطف کن لج و لجباز میتر برگرد عیشنا کنم تا سر یبه سمتِ جت اسک خوامیم --

 بزار تا بتونم راحت تر شنا کنم ... ارمیاخت

 

اش  نهیس یِ بغلم عبور داد و من رو جلو رِیآغوشش موندم ... آروم دستش رو از ز یِحرکت تو یتکون دادم و ب یسر

 شنا کرد ... ینگه داشت و با کمکِ دستِ راستش به سمتِ جت اسک

 

 گناهکار _مجنون#

 ده_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

نشستم  یجت اسک یِسرش رو پشتِ ... آرشان جلو نشست و منم میدیرس یبعد از چند لحظه به جت اسک باالخره

... سرش رو خم کرد و از  دمیجلو بردم و دورِ شکمش حلقه کردم و مثلِ چسب دوقلو بهش چسب ی... دستام رو به نرم

لبام متوقف شد ... آبِ دهنش رو با سر  یِ و رو نییپانگاهش سر خورد  هویبهم انداخت ...  یقیچشم نگاهِ عم یِگوشه 

 گفت:و صدا قورت داد و کالفه 
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... بکش جلو اون  یتر نیکه سنگ ی، سرلخت باش رونی... همه موهات از شالت زده ب ؟یلیل هیچه وضع نیا --

 ...وامونده رو ، موهاتم بده داخلِ شالت 

 

ز ا الشیخ نکهیبهم انداخت و هم یحوصله شالم رو درست کردم ... نگاهِ کوتاه یبهش رفتم و ب یچشم غره ا یعصب

گذاشتم و  سشیو خ یعضالن یِ نهیس یِحرکت کرد ... دستام و رو یبابتِ سر و وضعم راحت شد به سمتِ خشک

آرامش بستم ... برام مهم نبود آرشان بهم  یِدادم و چشمام رو از رو هی... سرمم به شونه اش تک دمیمحکم بهش چسب

 ابلِرقیشقانه دوستش داره ... مهم نبود اخالق و رفتارِ گند و غو عا پرستهیرو م نازینه ... برام مهم نبود آ ایداره  یحس

 رِاش باالس هیسا نکهیشده ام مهم بود و بس ... هم کیسرد و تار یزندگ یِتحملش ... چون تنها وجودش و بودنش تو

 بخش بود ... تیو رضا یبرام کاف دادیو وجودش بهم آرامش م کردیم تمیبود و حما میزندگ

 

که  مردم یِ رهیتوجه به نگاهِ خ یشدم و ب ادهی... با کمکِ آرشان پ میدیها رس یجت اسک گاهیبه جا قهیقاز چند د بعد

 :دیبهم توپ یزدم ... بعد از چند لحظه آرشان هم اومد و عصب رونیب گاهیاز جا دیکاویمن و آرشان رو م یِسر تا پا

 

با  دی... با ؟یلیل یریگیلحظه آروم نم هی... چرا  ؟یریو م نییپا یندازیکه سرتو مثلِ گاو م یتو مگه صاحاب ندار --

 ...  یکنیو فرار م یخوریم زیآدم ل ، مدام از دستِ  یمون یم یجا نگهت دارند؟ ... مثلِ ماه هی ریقفل و زنج

 

 نگاش کردم و گفتم: کالفه

 

 تموم شد؟ ... تیسخنران -

 

 چپ نگام کرد و گفت: چپ
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 ... ؟یاریزبون کم ن وقت از هی،  ییپرو یلیخ --

 

 کردم و با خنده گفتم: ینوچ

 

 راحت ، حواسم هست ... التینه خ -

 

از کنارم رد شد و خطاب بهم  یآروم یِلباش نقش بست ... با قدم ها یِرو یاز هم باز شد و لبخندِ کمرنگ اخماش

 گفت:

 

 هتل ... میبهتره برگرد گهید --

 

 لب زدم: یشد و با ناراحت زونیآو لبام

 

 ... م؟یبمون شتریب شهیچرا انقدر زود؟ ... نم -

 

 بهم انداخت و گفت: یا یاجمال نگاهِ
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با هزار نذر و صلوات از دلِ  شیپ قهیچند دق نیبشه؟ ... بعدشم هم یکه چ نجایا میبمون سیخ یِلباس ها نیبا ا --

رو مخم و  یامروز رفت یکاف یِرو از جانبِ تو ندارم ... به اندازه  دیدردسرِ جد هی یِحوصله  گهینجاتت دادم و د ایدر

 خانوم موشِ ... یبه بار آورد یگنده کار

 

 کردم و گفتم: یزیر یِ خنده

 

 خوبت کردم ... -

 

 گفت: یزد و با لحنِ ترسناک یخند شین

 

 به نوبت موش کوچولو ... ابیآس --

 

 ادامه دادم: یمصلحت یخنده ا با

 

 تم ...همسرت باشم ، مادرِ دختر نکهیچون قبل از ا یبزن یبیبهم آس یتونیعمراً بزارم نوبت به تو برسه بعدشم تو نم -

 

 نجوا کرد: رایگ ییشاد و صدا یلبش اومد و با لحن یِرو یقیعم لبخندِ

 

کوتاه  مدتِ نیا یِتو نیلیآبسوزه نه کباب ... قبول دارم که  خیکنم تا نه س هتیچطور تنب دونمیاگه من آرشانم م --

من نداره و باعث  نِیو قوان دیعقا یِ رو یریموضوع تاث نیبه تو وابسته شده اما ا یکرده و بدجور دایبهت عالقه پ
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فردِ گناهکار و  هی یِبرا یفیتخف چگونهیبزاره ... من ه رپوشخطاهات س یِآرشان از گناهانت بگذره و رو شهینم

 باشه ... میاگه اون شخص مادرِ دخترم و همسرِ رسم یحت شمیخطاکار قائل نم

 

 تند گفتم: یتوهم و با لحن دمیاخمام رو کش یعصب

 

 ... یدنده ا هیو غد و  ثیاز بس خب -

 

 هستند ... هیباشم ، بق هیمثلِ بق یخوایکه هستم ، اگه م نمیمن هم --

 

 گفتم: زیتمسخر آم یبا لحن زدمیکه براش دست م ینیزدم و ح یسوت

 

 ... تو؟ یبود ی، جونِ تو کمرم رگ به رگ شد ... شاخِ ک یگفت ینیناب و سنگ یِبابا ، دمت گرم ... عجب جمله  ولیا -

 

به دستم داد و با  یقفل کرد ... فشارِ محکم شیدستِ مردونه و قو یِدستم رو تو عیشد و سر کیبهم نزد یعصب

 خشم و غضب گفت:

 

 یِ... بخداوند ؟یزنیحرف م یابونیسر و پا و خ یب یِاحمق؟ ... چرا مثلِ دخترا یِچه وضعِ حرف زدنِ دختره  نیا --

 ... زارمینم یدهنت باق یِدونه دندونِ سالم هم تو هیاون وقت  یحرف بزن یالت گهید کباریاگه  یلیخدا قسم ل
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 تیمه بدم چون در نهابه بحث و جدال با آرشان ادا خواستینم نزدم ... دلم یکردم و حرف یدندون قروچه ا یعصب

 من نداشت ...  یِبرا یزیو سردرد چ یو جز اعصاب خورد کن شدیم روزیاون بود که پ

 

متِ به س نیلیبه شهاب زنگ زد و بهش گفت با آ شیرختکن لباساش رو عوض کرد با گوش یِآرشان تو نکهیاز ا بعد

 یِرفت و برا یشهاب قطع کرد به سمتِ بوفه ا نکهیپارک شده بود بره و منتظرِ ما بمونه ... بعد از ا نیکه ماش ییجا

 ... دیرو سر کش یدنیاز نوش یمیکرد و با عطش ن بازرو  وهیتوجه به من آب م ی... ب دیخر یا وهیخودش آب م

 

 گناهکار _مجنون#

 ازدهی_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

و طلبکارم انداخت و  یعصبان یِبه چهره  یکوتاه تاسف تکون دادم ... نگاهِ یِبه معنا یبه روش زدم و سر یپوزخند

 با خنده گفت:

 

 نییاز گلوم پا یکوفت نی... انقدر نگاهت مظلومانه شده که ا ؟یکنیشرک نگام م یِبابا؟ ... چرا مثلِ گربه  هیچ --

 ... رهینم

 

 و گفتم: دمیخند یعصب
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 ... ره؟ینم نییاز گلوت پا یگیچرا م گهی، پس د یتو که تهشو درآورد -

 

پارک شده بود  نیکه ماش ییتوجه بهش به سمتِ جا ینگفت ... چپ چپ نگاش کردم و ب یزیزد و چ یکج لبخندِ

گرم و پر آرامش فرو  یِجا هی یِشد و تو دهیدستم از پشت کش کدفعهیرفتم ... هنوز چند قدم دور نشده بودم که 

پهن و  یِ نهیس یِشدم ... دستام رو رو رهیندونش خخ یِسر بلند کردم و به چهره  یشینما یرفتم ... با اخم

دستاش از دورِ کمرم باز شد ... انگشتِ  یِبه عقب رفت و گره  یگذاشتم و به عقب هولش دادم ... قدم شیعضالن

 :دمیبهش توپ یتکون دادم و عصب دیتهد یِاشاره ام رو به نشونه 

 

د ب یلی... انگار خ یشیروز به روز پروتر م گمینم یچیه یچ ها ... هر یمنو بغل کرد لیدل یدفعه آخرت بود که ب -

 ... یکنیبغلم م یو به هر بهانه ا یرسیعادتت کردم که چپ و راست از راه م

 

 هوی...  ستادیرو به روم ا یبلند به سمتم اومد و عصب یِسفت شد ... با قدم ها تیسرخ شد و فکش از زورِ عصبان درجا

و اخمام توهم  دمی... از درد لب گز دیبرداشت سمتم و از پشتِ سر موهام رو چنگ زد و سرم رو به عقب کش زیخ

 زمزمه کرد: یآورد با لحنِ خشن یدر م شهیرو از ر وهامکه داشت م ینیکرد و ح کیرفت ... سرش رو به صورتم نزد

 

 نطوریکه با من ا یافتاد لیاز دماغِ ف یجنبه؟ ... فکر کرد یب یِدختره  یبافیم یور یخودت در یِبرا یچرا دار --

 یِسالست که بخواد برا ستیب یِپسر بچه  هی انیآرشانِ ک ی... فکر کرد ؟یبا خودت فکر کرد ی... چ ؟یزنیحرف م

ورت داشته خانوم چون  االتیباطل ، خ الِیخ ی... زه بده؟وا  عیمثلِ تو دست و دلش بلرزه و مثلِ ماست سر یدختر

مدت باهات خوب  نیخودش باز کنه ... اگه تا ا یِبرا ییقلبِ من جا یِتو که سهله ، از تو جذاب تر هم نتونسته تو

بخاطرِ  اگهخبر داره ...  بودنِ ازدواجِ ما یکه از سور یِرفتار کردم تنها بخاطرِ آروشا بود و بس چون اون تنها شخص

 و یزبونِ درازت رو کوتاه کن یدیکه هر وقت اسمم رو شن کردمیباهات رفتار م یا نبود جورآروش یقسم و التماس ها

 گهید ی... ول دمیرقص یکه زد یباهات راه اومدم و به هر ساز یادیز نجاشمی... تا ا یاز ترس خودت رو گم و گور کن

اسوزِ تو بشم و بخوام مرهمِ دردات باشم ، من پ ستیتو ... قرار ن یِو خانوادگ یبسه ... به من ربط نداره مشکالت روح

 باشم ...  یمنبعِ درمانِ کس تونمیخودم پانسمان نشه نم یِ که زخم ها یمن خودم پر از دردم پس قطعاً تا زمان
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که از شدتِ  ییجرقه بودم تا مثلِ آتشفشان منفجر بشم ... با صدا هی و تنها دنبالِ  دمیلرزیبه خودم م تیزورِ عصبان از

 داد زدم: دیلرزیبغض م

 

 ... چـــرا؟ ... ؟ی... چرا لعنتــ ؟یو باز بهم ترحم کرد ی، پس چرا گوش نداد زارمیاز ترحم ب قبالً بهت گفتم -

 

باد  شیگردن و پشون و رگِ  زدیم یبه تند شی... نبض کنارِ شق دیکش یقیدستاش رو مشت کرد و نفسِ عم یعصب

 هم فشرد و کالفه گفت: یِم لب هاشو به روکرده بود ... با اخ

 

و آق شدن از سمتِ  تیبهم خوردنِ نامزد انِیآروشا ازم خواست مراعاتِ حالت رو کنم ... بهم گفت االن سرِ جر --

باهات و  یبداخالق و یندار یحال و روزِ خوب تیدر موردِ پدرِ واقع قتیحق یِهمه  دنِیخانواده ات و از همه بدتر فهم

و  زتیتا االن تحملت کردم و در مقابلِ زبونِ تند و ت نیهم یِ... برا تهیو انسان یگرفتن بهت دور از جوانمردسخت 

 یلیرو تنها بخاطرِ آروشا کردم و بس چون خ نکارینشون ندادم ... ا یسکوت کردم و واکنشِ بد تیاحساس یِرفتارها

 شِیپ یخوب یِزهایمن چ یِاز کارها مرتکب شدم چون سرکار خانم یاشتباهِ بزرگ نمیب یاما حاال م خوامیخاطرش رو م

که  خوادیدلم نم یطیشرا چیاما تحتِ ه گذرهیم کتیتو اون مغزِ کوچ یچ ستین خودش برداشت نکرده ... برام مهم

تو  به یحسِ خاص چیکه من ه یبدون نویا خوامی، م یلیل نی... منو بب یقضاوتم کن ای یدر موردِ من بد برداشت کن

نسبت به من  یکردم و توام عالقه ا دایجز ترحم پ یکه بهت احساس ردمحس ک یروز هینکرده  یِندارم و اگه خدا

ذهنت هکش کن  یِوقت فراموش نکن و تا آخرِ عمرت تو چیحرفم رو ه نی... پس ا دمیبرو و برگرد طالقت م یب یدار

... 

 

 لب زدم: دهیبر دهیبر خوردیاز زورِ خنده شونه هام تکون م کهیخنده و در حال رِیزدم ز بلند
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آرشان ... آخه مگه خر مغزم رو گاز گرفته  ایمردم از خنده ... تو رو خدا کوتاه ب یکنم؟ ... وا دایمن  به  تو  عالقه  پ -

ا باشم اما محبت و تا آخرِ عمرم تنه دمیم حیمثلِ تو بشم؟ ... من ترج یرحم و خودخواه یکه بخوام عاشقِ مردِ ب

مثلِ عالقه مند  نهیبیکه فقط خودش و غرورِ کاذبش رو م یبه مرد شدننکنم ... عالقه مند  ییعشق رو از تو گدا

 نهکیرحم نم چکسیو بخاطرِ منافع خودش به ه کنهیرو حفظ م شیوانیخصلتِ ح شهیمونه که هم یم یشدن به گرگ

... 
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 :دیبهم توپ یو عصب دییهم سا یِو رو دندوناش

 

 ...  یلیل اریسگِ منو باال ن یِاون رو --

 

 لب با خودم زمزمه کردم: ریز

 

 سگت باال هست ... یِاون رو شهیتو که هم -
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و بهش  دهیبهم گره خوردش حدس زدم که از شانسِ گندم حرفم رو شن یِاخما دنِینگاش کردم و با د یچشم ریز

در رو بهم  یشد و جور نیسوار ماش عیرفت و منم ناچاراً دنبالش رفتم ... سر نیبه سمتِ ماش یبرخورده ... عصب

م نشست یصندل یِدر عقب رو باز کردم و رو یکردم و عصب ادیلب اجدادش رو  ری... ز دمیکه از ترس به باال پر دیکوب

بغلم گرفتمش ...  یِو تو دمیرو بوس نیلیآ یِآرشان گونه  ی رهینگاهِ ختوجه به  یرو از شهاب گرفتم و ب نیلی... آ

 هو ب میسوار آسانسور شد عیو سر میدیربع به هتل رس هیراه افتاد ... بعد از  یمعطل یرو روشن کرد و ب نیشهاب ماش

 یب بازآ نیلی... انقدر با آ میدوش گرفت ییوارد حموم شدم و دوتا نیلیبا آ دیکه پام به خونه رس نی... هم میباال رفت

خودم رو  ی... حوله  میآرشان درومد و از پشت در گوشزد کرد که کمتر سر و صدا کن یِکه صدا میکرد طنتیو ش

 یظیبود و با اخم غل دهیتخت دراز کش یرون زدم ... آرشان رویاز حموم ب نیلیآ یحوله  دنیو بعد از پوش دمیپوش

و  دمیتخت گذاشتم و بعد از پوشاک کردنش ، لباساش رو پوش یرو رو نیلیتوجه بهش آ یشده بود ... ب رهیبهم خ

 اهدرآوردم ... لباسام رو به همر یدست لباس راحت هیکنار آرشان خوابوندمش ... به سمت چمدونم رفتم و از داخلش 

 ...آرشان سرجام خشک شدم  یصدا دنیبا شن کدفعهیسشوار برداشتم و به سمت هال رفتم که 

 

 ... رهیگیکه خندم م یکشی... نگو از من خجالت م ؟یشوهرت لباس عوض کن یِداره جلو یرادیحاال چه ا --

 

 لب زدم: یشدم و با عشوه گر رهیزدم و به سمتش برگشتم ... به صورت خندونش خ یمحو لبخندِ

 

و زبونم الل  یرده تو معذب نشنک یوقت خدا هی نکهیخجالت بکشم؟ ... من بخاطر ا زمینه ... چرا از شوهر عز -

 نجایو هم رمینم ییجا یندار یلباس عوض کنم اما حاال که تو مشکل رونیخواستم برم ب یرو از دست ند ارتیاخت

 ... کنمیلباسام رو عوض م

 

زدم و لباس قرمز رنگم رو  یثیگشاد شده بهم زل زد ... لبخند خب ییشد و با چشما زیخ میتخت ن یو مبهوت رو مات

... برخالف چهره خونسرد و آرومم از استرس و اضطراب رو به موت  دمشیحوله پوش ریبه سمت پاهام بردم و از ز

کنم ... لباس قرمز  تیآرشان رو اذ یکم نکاریکه با ا ومدیبدمم نم نیبه پا شده بود اما همچ ییبودم و درونم غوغا

 داد زد: یآرشان مثل فنر از سرجاش بلند شد و عصب هویرنگ بدنم رو برداشتم که 
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 تو پروتر و سرتق دونستمیکنم ، نم یو خواستم باهات شوخ یمسخرتو ... من فکر کردم آدم شینما نیتموم کن ا --

 ...  یدیکه من بگم رو انجام م یزیو هر چ ییحرفا نیتر از ا

 

... لبخندم رو قورت دادم و با  رمیخنده ام رو بگ یتا جلو تمگرفیرو گاز م نمیریخنده کبود شده بودم و مدام لب ز از

 لب زدم: یشینما یاخم

 

ر پروا ت یچون من ب ینکن منو امتحان کن یداشته باشه در ضمن سع یکه خودش جنبه شوخ کنهیم یشوخ یکس -

 ... یفتیو شک نکن مثل االن به جلز و ولز م یشکستم بد یکه تو بخوا میاز اون

 

 یکاناپه لم دادم و صدا یرو دیکه پام به هال رس نیزدم و از اتاق خارج شدم ... هم شیبه چهره برزخ یپوزخند

چشمام  یلباس هام جلو دنیآرشان موقع پوش یهراسون و وحشت زده  یخنده ام به آسمون رفت ... هنوز چهره 

 دنِی... با شن رفتیلبام نم یه از روو گنگش بانمک و بامزه بود که خند جیگ ی افهیبود و انقدر عکس العملش و ق

 از داخلِ اتاق مثل بمب منفجر شدم و به قهقهه افتادم ... ادشیفر

 

 ... شاالیا یرو آب بخند --

 

 داد زدم: دیلرزیکه زور خنده م ییو با صدا دمیرو گز لبم

 

 ...  رمیجا نم چیتا تو رو جوون مرگ نکنم ه -
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آب خوردم و  وانیل هیو به آشپزخونه رفتم ...  دمیو ساکت شد ... با خنده لباسام رو پوش ومدیازش ن ییصدا گهید

تخت خوابش برده بود و آرشان هم کنارش دراز  یِگوشه  نیلیموهام به اتاق برگشتم ... آ دنیبعد از سشوار کش

فسم رو ن یغول تشن بخوابم؟ ... عصب نیدوباره کنارِ ا دیبا یعنیکردم و دستام رو به کمر زدم ...  یبود ... پوف دهیکش

 شیگوش یِصفحه  دنیخواستم کنار آرشان دراز بکشم با د نکهیدادم و به اجبار به سمت تخت رفتم و هم رونیب

که چشماش رو بسته بود ،  ینیو آرشان ح کردیم ییخودنما یگوش یِصفحه  یرو نازیسرجام خشکم زد ... عکس آ

اراده عقب گرد کردم و بالشت و پتو رو از  ی... ب کردیم یلب با آهنگ همخوان ریزو  دادیآهنگ گوش م یربا هنذف

ته دلم  یحس هیبغض کرده بودم اما  لیچرا و به چه دل دونستمی... نم دمیدراز کش نیزم یِتخت چنگ زدم و رو یِرو

وهم چشمام و ر نکهیتونه داشته باشه ... به محض اینداره و نم یا گهید یلیبغض جز حسادت زنانه دل نیا گفتیبهم م

که  یلب با آهنگ ریاشکامو پاک کردم و ز یکرد ... با پشت دست و به حالت عصب سیفشار دادم ، اشکام صورتم رو خ

 کردم. یآرشان گذاشته بود ، همخوان

 

 

 ایجدائ نی، عذاب آوره ا ایادگاری کُشهیم منو

 

 و ... ییاآلن تو کجا دونمیو ، نم یایباز هم تو ب شهیم یچ
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 یبود برا ی، قصر ه؟یمن؟ خونه چ گمیم یشده بودم ... چ رهیآرشان خ ییالیو یِبه خونه  یتعجب و کنجکاو با

خدمتکارها و نگهبان ها آشنا شدم ... آدم  یو توسطِ آرشان با تمام میخودش ... دست تو دستِ هم وارد خونه شد

دخترِ نوجوان و هم سن و سالِ خودم که بخاطرِ ورود من به قصرِ  هیبودند البته به جز  یخون گرم و مهربون یها

اون دختر به سمتِ آرشان  نِیتوجه به نگاهِ خشمگ ی... ب زدیتو چشماش موج م یآرشان حسادت و ناراحت یِشاهانه 

 لب زدم: یناز و دلبرو با  دمیچرخ

 

 ... ؟یکن مییراهنما شهیاستراحت کنم ... م نیلیبا آ یکم خوامیخستم و م یلیاتاقِ من کجاست؟ ... خ زمیعز -

 

 باشه تکون داد و رو به خدمتکارها گفت: یِکه اخم کرده بود سرش رو به معنا ینیح

 

چون  دینیبب هیته یو کل دیشب غذا درست کن یِ... در ضمن برا ینییاتاق پا نیداخلِ هم دیچمدون ها رو بزار --

سنگ تموم  خوامی... امشب جالل خان به همراه پدر و مادرم و خواهرام مهمان ما هستند و م میامشب مهمون دار

 ... دیبزار

 

تکون داد  یسر آرشان یِحدوداً چهل ساله بود در جوابِ حرف ها یشدم ... خدمتکار که زن رهیتعجب به آرشان خ با

آرشان به خودم اومدم و به دنبالش به سمتِ طبقه  یامشب راحت کرد ... با صدا یِآرشان رو از بابتِ مهمون الیو خ

ار آسانسور ک ییالیو یِخونه  هی یِباال آسانسور گذاشته بودند و برا یِطبقه  یِبود که برا نجایباال رفتم ... جالب ا

وتا باال د یِ... طبقه  میباال رفت یِو به طبقه  میبود ... با آرشان سوار آسانسور شد یبیو غر بیعج زِیچ هیگذاشتن 

ود بغلش ب نیلیآ هک ینیراهرو بود ... آرشان ح یانتها یگریآسانسور بود و د یِرو به رو شیکیاتاق خواب داشت که 

 گفت: ینسبتاً بلند یراهرو رفت و با صدا یبه سمتِ انتها

 

 یخانومِ ... اگه دوست دار نیلیهم اتاقِ مخصوصِ آ یگریاتاق د نی، اتاقِ مشترکِ من و توئه ... ا یاون اتاق اول --

 ... ایدنبالم ب ینیاتاقِ دخترت رو بب
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 نِدیواردِ اتاق شدم و با د یآروم یِرفتم ... با قدم ها نیلیزده به سمتِ اتاقِ آ جانیلبام نشست و ه یِرو یمحو لبخندِ

 یتو اتاق کار شده بود و تمام یرنگ یصورت یِو پارکت ها یواریسرجام خشک شدم ... کاغذ د اتاق ونِیدکوراس

وصله ح یاتاق ست کرده بود ... ب یِکل یِاتاق رو با نما لِیوسا آرشان ییجورا هیبود و  یرنگ میمال یِاتاق صورت لِیوسا

به سمتِ  یبلند یِبا قدم ها کدفعهیبهم انداخت و  یسرم رو چرخوندم و با آرشان چشم تو چشم شدم ... نگاهِ کوتاه

 یخرس خوابتخت  یِآغوشش به خواب فرو رفته بود رو تو یِکه تو ینیلیآ اطیرفت ... با احت نیلیتخت خواب آ

تخت خواب  یِ... باال دیسرش کش یگردن رو ریمخمل و کوچکش رو تا ز یِرنگش گذاشت و پتو یشکل و گلبه

 یِوت یرنگ یبا لباس سرخاب نیلیصورت بود که آ نیخودش و آرشان بود ... ژستشون به ا عکس بزرگ از هی نیلیآ

 به تنش داشت یرنگ یآرشان کت و شلوار مشک گهیبود ، از طرف د نیآغوشِ آرشان بود و با لبخند نگاهش به دورب

 یِو بو دییبویپرنسس کوچولوش رو م ییجورا هیچسبونده بود و چشماش رو بسته بود و  نیلیو سرش رو به سر آ

 دنیبود و هردوشون خوب افتاده بودند ... با شن ی... در کل عکسِ محشر دیکشیم هیعطرِ نفس هاش رو به درونِ ر

 شدم ... رهیکردم و بهش خ لندصداش سرم رو ب

 

 چطوره اتاقش؟ ...  --

 

 صورتم نشسته بود جواب دادم: یِکه رو یلبخند محو با

 

ون تو باشه چ یِ قهیبودم ... اما فکر نکنم سل دهیند یکیقشنگ و ش یِاتاق بچه  نیهمچ هیعمرم  یِ... تو رهینظ یب -

 ... یا قهیبدسل یلیتو خ

 

 زد و گفت: یپوزخند
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ش خود یبود و با دستا نازیو نظرِ آ قهیسل شیکل یِاتاق و نما نیا ونی... تمامِ دکوراس ستیمن ن یِ قهیآره ، سل --

 ... دیاتاق رو چ نیا

 

 ریهم فرصت نکرد دخترش رو بغل کنه ، بهش ش کباری یحت نازیآ چارهیبغض به گلوم چنگ انداخت ... ب ناخودآگاه

 بم شده و گرفته اش سرم رو بلند کردم و بهش چشم دوختم ... یِصدا دنِی... با شن نهیچهره اش رو بب ایبده 

 

 ... ایدنبالم ب --

 

زدم و پشت سرم در رو بستم ... آرشان با قدم  رونیب نیلیدادم و به همراه آرشان از اتاقِ آ رونیرو آه مانند ب نفسم

با  هویکه اول راهرو بود رفت و کالفه وارد اتاق شد ... با تعجب وارد اتاق شدم و  یبه سمتِ اتاق یمحکم و بلند یها

شده بودم که  یدختر ییِبایم زد ... محو زوار نصب شده بود خشکیچهار طرف د یِکه رو یبزرگ یِعکس ها دنِید

دلربا و عشق اولِ و آخرِ آرشان خان مغرور و  نازِیدختر همون آ نیا دونستمیسه تا از عکس ها حضور داشت و م یِتو

 یتو لعس کشونیو آرشان با انگشت کوچ نازیسنگدل ماست ... عکسِ اول به گمونم مالِ زمانِ عقدشون بود چون آ

 نازیبود چون آ شونیشده بودند ... عکس دوم مالِ شب عروس رهیگذاشته بودند و عاشقانه بهم خ گهیدهن همد

ورت ص نیبه تن داشت ... عکسشون به ا یرنگ یتنش بود و آرشان هم کت و شلوار براق و مشک یکیلباس عروس ش

عکس هم  یِاز تو یون حتبهمش رهیخ یِچشمابودند اما سرهاشون به سمتِ هم بود و  ستادهیبود که پشت بهم ا

 ... زدیم ادیفر گهیرو نسبت بهم د زشونیعشقِ پاک و جنون آم
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 یناراحت یِاز رو یزدم و آه یعکس لبخند تلخ دنِیشدم ... با د رهیرو چرخوندم و به عکسِ سومشون خ سرم

 یِعکس مالِ ماه ها نیحدس زد که ا شدیعکس باردار بود و از شکم برجسته و بزرگش م نیداخلِ ا نازی... آ دمیکش

 یباردار بود به تن داشت و با لبخند به آرشان یِها مکه مخصوصِ خانو یلباسِ قرمز رنگ نازیبوده ... آ شیآخرِ باردار

شده بود ... انقدر عکسشون  هری، خ دیبوسیشکمِ برجستش گذاشته بود و چشم بسته شکمش رو م یِکه سرش رو رو

ه از اون عکس گرفتم و ب ی... بعد از چند لحظه نگاهم رو به سخت رمیچشم ازش بگ تونستمیقشنگ افتاده بود که نم

هم زده شده بود و چقدر تلخ و ناراحت کننده بود  نیلیاتاق آ یِ بود که تو یشدم ... همون عکس دهیعکس آخر خر

صداش  دنِیبود ... با شن دایکامالً هو شیخال یِنبود و جا نیلیقِ آرشان و مادر آاز عش یعکس خبر نیکه داخلِ ا

 شدم ... رهیبهش خ یسرم رو چرخوندم و با ناراحت

 

 یا یو زندگ ندهینداد و از آ اریبچه به تو و شهر هیچرا خدا  یگیتو دلت م ی... دار ؟یشد رهیخ یدوساعته به چ --

 ... ؟یکنیم تیو شکا هیخدا گال شِیپ یکه با من گرفتارش شد

 

 زدم و با صداقت گفتم: یتلخ لبخندِ

 

م لحظه بغض به گلو هی...  یکنیم شیچشم ها مخف نیکه پشتِ ا ینیتو و غمِ سنگ ی، برا دیلحظه دلم لزر هینه ...  -

دخترش رو  یِه چهر یاما فرصت نکرد حت دیدخترش چ یِاون اتاق رو برا دیکه با عشق و ام یچنگ زد بخاطرِ مادر

 نیو ا نیلیآ یِگرفت قلبم برا شیلحظه آت هیمقدسش دعوتش کنه ...  یِبه آغوشِ مادرانه  کباری یِتنها برا ای نهیبب

 که گرفتارش شده ... ییو تنها یکَس یهمه ب

 

 و با بغض گفتم: دمیاز اشکم کش سیبه صورتِ خ یدست
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 یز بدرو برو تیناراحت دی، نبا یکن هیگر دینبا یکه چون مرد ییتو ناراحت شدم و سوختم ... تو یِبرا شتریاز همه ب -

ضعفش رو ،  دیمرد نبا هیو  یچون مرد یکن تیگله و شکا دی، نبا یچون مرد یدرد و دل کن دی، نبا یچون مرد

و  یبسوز دیرو بشکنه ... تو فقط بامرد حق نداره غرورش  هیدردش رو بروز بده ، چرا؟ ، چون مرده و  ایغمش رو و 

 نکهینه ا یتا دردات رو خفه کن یبر گاریدردات به سراغِ س نِیتسک یِبرا یتونیاوج درد تنها م یِو تو یبساز

ک سب نطوریو ا کنمی، هق هق م زمیریبشه اشک م ادیدردام ز یپر بشم ، وقت یدخترم ، وقت هی... من  یدرمانشون کن

 ینکرد هیفوت کرد گر نازیکه آ یموقع یحت گفتیکه مادرت م یی، تو ؟ی... اما تو چ شمیآروم م یو تا حدود شمیم

طور چ یستین گارمیکه اهل س ییتا دردات فراموشت بشه آرشان؟ ، تو یکنی، چکار م ؟یتا سبک بش یکنیچکار م

 ... ؟یکنیدردات رو خفه م

 

 لب زد: یگرفته ا یِبود با صدا نازیکه نگاهش به عکسِ آ ینیتخت نشست ... ح یِزد و رو یتلخ لبخند

 

بهم تشر  کردمیم هیاگه گر ی... از همون بچگ زمیتو خودم بر نکهیندارم جز ا یراه چیو ه یلیمردم ل هیمن  --

مثلِ  هیپادزهرِ ممنوعه ... گر هیکردن برام شد  هیگر ی... از همون بچگ کنهینم هیبسه ، مرد که گر گفتندیو م زدندیم

 دایرو پ میزندگ یِممنوعه ها یما مردها ممنوعست ... از همون بچگ یِ، اما برا یِهر زهر یِکه دوا مونهیم یپادزهر

ممنوعه شد  هیمتنفرم  یدود یِکه از دود و آدم ها یمن یِهم برا گاری... س دمیخطِ قرمز کش هیکردم و دورشون 

و  شماسنگدل ب نکهیکنم ، نه ا هینتونستم گر دیدست کش ایدن نیاز من و ا نازیآ یکردن ... وقت هیدرست مثلِ گر

به خودم  یکردن هم نداشتم ... وقت هیقدرتِ گر یبودم که حت نازینامرد ، نه ، من انقدر تو شوکِ از دست دادنِ آ

 ییها بتیدِ بالها و مصگوشه افتاده بودم و شاه هیسنگ  کهیت هیکردن هم نداشتم و مثلِ  هیتوانِ گر گهیاومدم که د

 و خودم ومدیاز دستم برنم یکار چیه میحالم و بهتر شدن اوضاع زندگ خوب شدنِ یِبودم که به سرم اومده بود و برا

 نیلیآ یِتا برا رهیبرام زن بگ خوادیمادرم گفت م نکهیروزگار و سرنوشتم سپرده بودم تا ا یِرو به دستِ گردونه 

با  یاومدم و تا مدت خودمموضوع بعد از ماه ها به  نیرو برام پر کنه ... با مطرح شدنِ ا نازیآ یِخال یِکنه و جا یمادر

 نیرو قبول کردم چون تو ا شنهادشیکلنجار رفتن با خودم پ یموضوع مخالفت کردم ... اما بعد از کل نیمادرم سر ا

 با نیهم یاز خودم و آرامشم بگذرم ، براو من حاضر بودم بخاطر اون  ستیبرام مهم ن نیلیبه اندازه آ چکسیه ایدن

رو احساس  یمادر یازدواج کنم تا دخترم طعمِ تلخِ ب نیلیمجدداً و تنها بخاطر آ رفتمگ میخودم کنار اومدم و تصم

مخالفتِ خودم رو اعالم  عینبود و سر لمیبابِ م کردندیم یخواهرام بهم معرف ایکه مادرم  ینکنه ... اما هر دختر

اهات گرفتم ب میتصم دمیرو از زبونِ خودت شن تیزندگ قتِیحق یتو به خونمون باز شد و وقت یِپا نکهیاتا  کردمیم
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 موفق نجایخارج کنم و به گمونم تا ا یکه گرفتارش شده بود یو خودم ، تو رو هم از برزخ نیلیازدواج کنم و جدا از آ

 شدم ...

 

 زدم و با خنده گفتم: یلبخند

 

از مرد بودن و  یزیکردن چ هیدر مورد ممنوعه هات من باهات مخالفم چون گر ی، ول یموفق شد یآره ، تا حدود -

 ... کنهیراهِ نفست رو باز م هی، گر کنهیغرورت کم نم

 

 گناهکار _مجنون#

 پانزده_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 گفت: یزد و با لحن خاص یکج لبخند

 

و مقررات خاصِ خودم  نیکه خارج از قوان یحتیپند و نص ایداره چون حرف ن یریشدم اما روم تاث حتینص ادیز --

 ...  کنمیکار خودم رو م یطیو تحت هر شرا رمیگیم دهیباشه رو ناد

 

 گفتم: یو عصب دمیاخمام رو توهم کش یشینما
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رو فراموش  زانتیو عز انتیوقت ها اطراف یکه گاه یانقدر خودخواه ی، قبول دار یاز بس که غد و خودخواه -

 ؟یکنیم

 

 زد و خونسرد نجوا کرد: یمعنا دار پوزخند

 

فراموششون کردم ... درک کردن من و  یکنیباشه که تو فکر م ییمن به نفع همون کسا یها یخودخواه دیشا --

 نکنم ... شهیکه در موردم م ییبه قضاوت ها یتوجه کنمیم ی، پس سع ستین یشناختنم کار هر کس

 

 لب زدم: کالفه

 

 پرده و واضح حرف بزن ... ی، پس لطف کن ب انیجناب ک فهممیو گنگت نم یاز سخنان فلسف یچیمن ه -

 

 ... ینفهم یچیهمون بهتر که ه --

 

 خطاب بهش نجوا کردم: رفتمیم رونیکه از اتاق ب ینیبهش رفتم و ح یتوپ یغره  چشم

 

ط برات فق سمینویکاغذ م ی، رو خوامیم لهیوس یامشب کل یبرا ینهار درست کنم ، راست یبرا یزیچ هی رمیمن م -

 کن ... شونیلطف کن تا قبل از نهار برام ته
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وارد  رفتم و نییزدم و بدون توجه به آسانسور از پله ها به پا رونیاز آرشان بمونم از اتاق ب یمنتظر جواب نکهیا بدون

 گفتم: یآشپزخونه شدم ... با لبخند به سمت خدمتکار ها رفتم و با لحن آروم

 

 کردن خونه و زیتم یتو دیتا بتون دیاستراحت کن یخودم غذا درست کنم ، شماها هم چند ساعت خوامینهار م یبرا -

 ... دیامشب کمکم کن یمهمون یغذا پختن برا

 

 گفت: یکه آرشان باهاش صحبت کرد به سمتم اومد و با لحن مهربون یخدمتکار همون

 

... نظافت خونه و غذا پختن به  دی، آخه شما خانوم خونه و همسر آقا هست دیشما کار کن شهینه خانوم جان ، نم --

 ...  دیرو به من بسپر نکارهایو ا دیاستراحت کن کنمیمن و دختراست ، پس خواهش م یعهده 

 

 به صورت مهربونش زدم و گفتم: یلبخند

 

 ه؟یاسم شما چ -

 

 گفت: ریبه ز سر

 

امشب  یخدمتکارها به کارها هیخودم با کمک بق دیو اجازه بد دیطفاً بهم اعتماد کنخانوم ، ل فستیاسمم شر --

 برسم ...
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 شونه اش گذاشتم و لب زدم: یو رو دستم

 

نزدن ... آرشان به دستپختم عادت  دیو سف اهیو دست به س دنیخانوم من عادت ندارم به خوردن و خواب فهیشر -

امشب خانواده شوهرم مهمان ما  گهیاز طرف د کنمیم براش غذا درست مهر موقع وقت کنم خود نیهم یکرده برا

موضوع با آرشان  نی، من در مورد ا دیاشنب یزیخودم براشون غذا درست کنم ... نگران چ خوادیهستند و دلم م

تا  یبد ادیرو بهم  ییها و مواد غذا هیادو یجا خوامی... االنم ازت م ادین شیشما پ یبرا یتا مشکل کنمیصحبت م

 سرهم کنم ... یزیچ هینهار  یزودتر برا

 

 زد و گفت: یزورک لبخند

 

 ... دیکار کمکمون کن نیا یتو دیکار نظافت خونه با خودمونه و شما نبا یچشم خانوم ، ول --

 

 اجبار گفتم: به

 

 د؟یخوریغذا م نجایشماهم ا یباشه ... راست -

 

 نه تکون داد و گفت: یبه معنا یسر

 

 یگاردهایهست که اونجا محل استراحت و غذا خوردن خدمتکار ها و باد کیکوچ ییالیخونه و هی اطیپشت ح --

 آقاست ... 
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 گفتم: یتکون دادم و پرسش یسر

 

  د؟یمنو کجا گذاشت لیوسا -

 

 لرزون گفت: ییدستش زد و با صدا یو محکم رو کدفعهی

 

 رفت بزارمشون داخل اتاقتون ، ببخش خانوم جان ... ادمیخاک بر سرم ،  --

 

 دستام گرفتم و آروم زمزمه کردم: یچروکش رو تو یدستا

 

مثل  آدمم هی، منم  سمیانگل یجمهورم نه ملکه  سی، من نه دختر رئ دیرفتار نکن نطوریخانوم لطفاً با من ا فهیشر -

خونه شدن و جلوش  نیخانوم ا یعنیهمسر آرشان شدن  هیبقاز نظر  دی... شا ستیتر از شما ن نیشماها و خونم رنگ

و اصالً دلم  نمیب یشما رو به چشم مادر و خواهرم م یمخالفم چون همه  دهیعق نیخم و راست شدن اما من با ا

...  دیرو برام سخت نکن طیو شرا یلیل دی... لطفاً بهم بگ دیو خانوم جان صدام بزن دیجلوم خم و راست بش خوادینم

قصرش باب کرده ، درسته  یرو تو ییزهایپا برجاست و آرشان چه چ ینیخونه چه قوان نیا یتو ستیمن مهم ن یراب

 یکه جلو یرفتار خوادیداره اما منم اعتقادات خاص خودم رو دارم و هرگز دلم نم یو مقررات نیخودش قوان یبرا ناو

 خوامیو از آرشان م رمیم نجایاز ا دی... اگه به حرفم گوش ند دیمنم داشته باش یرو جلو دیآرشان و خانواده اش دار

 کنم ... یمستقل بودم زندگ اخلشکه قبالً د یآپارتمان یتو یاجازه بده تا زمان عروس

 

 و با لبخند گفت: دیاشک آلودش کش یبه چشما یدست
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ه پاتون ب نکهیبه محض ا دمکری... حاللم کن دخترم چون من فکر م دیباش یدختر نیشما همچ کردمیفکرشم نم --

دچار مشکل و  کنندیکار م نجایکه ا یکم سن و سال یو شما با دخترا شهیما شروع م یها یخونه باز بشه بدبخت

 ...  دیکنیم نو از کار اخراجشو دیزنیآقا م یآبشون رو جلو ریو ز دیشیاختالف م

 

 تعجب و خنده گفتم: با

 

 کنم؟ یشرمانه ا یکار ب نیهمچ هی دیآخه من چرا با -

 

و خوش چهره و مشهور هستند هم خداروشکر مال و ثروت هنگفت دارند  پیهم خوشت یچون آقا به چشم پسر --

 ... دیبا دخترا لج کن نیو سر ا دیشما رو آقا حساس بش دی، گفتم شا

 

 گناهکار _مجنون#

 شانزده_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 خنده گفتم: با
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دخترا  نیماه با هم کیتا  تونمیراحت باشه ، من به آرشان اعتماد کامل دارم و انقدر باورش دارم که م التونینه خ -

 یبه گناه وادارش کنه ، من به آرشان به اندازه  تونهینم یزن چیمرد پاک باشه ه هی یتنهاش بزارم ... اگه ذات واقع

 د؟یرو کجا گذاشت لمیچمدون و وسا دیبهم بگ شهیجفت چشمام اعتماد دارم ... حاال م

 

 ... ایبله خانوم جان ، لطفاً دنبالم ب --

 

م ا یلیاگه من ل یول فتهیخانوم جان از زبونشون نم ی، انگار کلمه  ریدادم ... نه خ رونینفسم رو با صدا ب کالفه

رفتم و از  فهینبال شر... به د رندیآب بشه و باهام راحت بگ خشونیخدا  یبنده ها نیچکار کنم تا ا دونمیم

 یرو به رو یگریراهرو بود و د یانتها شیکیداشت که  قرارپله ها دو اتاق خواب  یزدم ... رو به رو رونیآشپزخونه ب

ه ب عیبرگشت ... سر لمیراهرو بود رفت و چند لحظه بعد با وسا یکه انتها یبه سمت اتاق فهیآسانسور بود ... شر

 لب زدم: فهیرو به شر یسمتش رفتم و چمدون رو ازش گرفتم ... با تعجب و کنجکاو

 

 خانوم ... فهیشر -

 

 جانم ؟ --

 

 ه؟یدو تا اتاق مال ک نیا گمیم -

 

 محزون گفت: یو با لحن دیکش یآه

 

 تاقِ ... اتاق خوابِ ...هم ... ا یگریاتاق د نیرو آوردم ، اتاق مهمون بود ، ا لتونیکه از داخلش وسا یاون اتاق --
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 حرفش و گفتم: نیب دمیپر کالفه

 

 ... گهی، بگو د فه؟یشر هیاتاق ک -

 

 لرزون لب زد: ییو صدا ینگران با

 

 خانوم بود ... نازیاتاق آ --

 

 زده نجوا کردم: بهت

 

 واقعاً؟ -

 

 بله خانوم جان ... --

 

 گفتم: یکنجکاو با

 

 برم داخلش؟ تونمیم -
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 ضرب سرش رو بلند کرد و هراسون گفت: به

 

تازه  ، دیاتاق بزار نیپا به ا دینبا طیشرا چی... تحت ه کنهیبه پا م امتینه نه ... نه خانوم جان ... اگه آقا بفهمه ق --

 حق نداره واردش بشه ... چکسیدست آقاست و ه دشمیاتاق قفلِ و کل نیا

 

 زمزمه کردم: مبهوت

 

 داره؟ یلیچه دل یدونیآخه چرا؟ ، تو م -

 

 و بغض کرده گفت: نیاندوهگ

 

اتاق خوابِ ... از  نیها و لوازمشون داخل ا لهیاتاق بودند و تمام وس نیداخل ا شونیآخر باردار یخانوم ماه ها --

اتاق  نیجز خودشون وارد ا چکسیکرده و تا به امروز ه دیاتاق رو کل نیخانوم فوت کردند آقا در ا نازیکه آ یموقع

 ... شهیخودتون بد تموم م یو اونوقت برا شنیم یعصبان اخانوم چون آق دیاتاق نر نینشده ... شماهم سمتِ ا

 

 زدم و گفتم: یا یتلخ و زورک لبخند

 

 ... دمیباشه ... فهم -

 



 مجنون گناهکار

 
490 

 

م و به شد ادهیباال رفتم ... از آسانسور پ یبه طبقه  ییداخل آسانسور گذاشتم و به تنها فهیرو به کمک شر لمیوسا

با  هویرو باز کردم ...  پشیتخت پرت کردم و کالفه ز یسمت اتاق خواب مشترکم با آرشان رفتم ... چمدون و رو

صورتم نقش بست ... بعد از اون روز پر حادثه و ماجرا که  یِرو یبودم لبخند دهیکه از استانبول خر ییلباس ها دنِید

از به  و بعد میاستانبول موند یِدنیو د بایشهر ز یِهم تو گهیشه چند روز دختم ب ایدر یبود به خفه شدنم تو کینزد

 وزرید هاما از اون جا ک میبرگرد رانیبه ا میگرفت میتصم مونیقلب لیآرشان و عالرقم م یکنسرت ها دنیاتمام رس

بود  یمسافرت کوتاه نکهی... با ا میاومد نجایاز فرودگاه به ا میو مستق میدیرس رانیها تموم شده بود امروز به ا طیبل

که آرشان روح  یرو رقم زد مخصوصاً همون روز ینیریش یبهم خوش گذشت و هر روزش برام خاطره ها یلیاما خ

که چشمم  یبرام همون خرسِ بزرگ یا هیبدون تمسخر و کنا ضاوتمبزرگ و مرد بودنش رو بهم نشون داد و برخالف ق

زدم و باالخره از فکر و  یات دخترونه و کودک درونم احترام گذاشت ... لبخندو به احساس دیگرفته بودش رو خر

و به پشت  دمیکش رونیو خنک ب یدست لباس راحت هیاومدم ... از داخل چمدون  رونیو مرور خاطرات ب الیخ

 یا کنجکاوسرم بستم ... ب یباال یرو دم اسب میبلند و شالق یلباسام رو عوض کردم و موها عی... سر رفتمستون 

 هیم تا رفت نییباال انداختم و مجدداً به طبقه پا یتفاوت شونه ا ینکردم ... ب دایبه اتاق انداختم اما آرشان رو پ ینگاه

 نهار درست کنم ... یبرا یزیچ

 

 

 

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

 

 

 :آرشان

کارم باهاشون تموم  نکهیماهشون رو دادم ... بعد از ا نیبه باغبون ها و خدمتکارها زدم و پول ا یسر یو عصب کالفه

 کردن ، خطاب بهش گفتم: یرفتم و بعد از حال و احوال پرس نمیشد به سمت فرشاد ، راننده ماش

 



 مجنون گناهکار

 
491 

 

و خرت و  لهیوس یسر هی یلیل نیهم یشام به خونه ام دعوت کردم ، برا یامشب خانواده ام رو بعد از مدت ها برا -

بهت ، فقط تا قبل از نهار  دمیو م رمیگیکه الزم داره رو م ییها لهیوس ستی... ل خوادیامشب م یمهمان یپرت برا

 گفتم؟ یچ یدیبدستش برسه ، فهم

 

 ... رسونمیرو به دست خانوم م دیخر ستیراحت باشه ، تا قبل از نهار ل التونی... خ دمیبله آقا ، فهم --

 

م بره ، خودمم انقدر سر ییجا ادهیپ یلیل خوامیمطمئن و سن باال ، نم یراننده شخص هیبگرد دنبال  یخوبه ... راست -

 بهتره راننده داشته باشه ... نیهم یبرا ارمشیببرمش دانشگاه و ب تونمیشلوغه که نم

 

 چشم آقا ... --

 

 حوصله به خونه برگشتم ... یبه باغ و خدمتکارها انداختم و ب یاجمال نگاه

 

 گناهکار _مجنون#

 هفده_و_صد_پارت#
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 :آرشان

کردم و  زیسرجام خشکم زد ... گوشام رو ت یلیبلند ل یقهقهه و خنده ها یصدا دنیوارد سالن شدم با شن نکهیهم

قصر طلسم شده رو بهم زده بود ...  نیسرد ا یوارهایبود که سکوت خونه و د یلیل یبرخالف شک و تعجبم ، خنده ها
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 یرو یلبخند محو یلیصورت قرمز و خندون ل دنیبه سمت آشپزخونه رفتم و با د یبلند یابهت زده و با گام ه

.. شدند . ریحاکم شد و دستپاچه سر به ز ینگاه خدمتکارها بهم افتاد سکوت مطلق نکهیصورتم نقش بست ... هم

 دیشک یقی.. نفس عمرد نگاشون رو گرفت باهام چشم تو چشم شد . نکهیشد و هم رهیمتعجب به خدمتکارها خ یلیل

چشم  فهیتوهم به شر ییگرفتم و با اخما یلینگاهم رو به اجبار از ل فهیشر یداد ... با صدا ورتلبخندش رو ق عیو سر

 دوختم ...

 

 گوش ندادند و کار خودشون رو کردند ...  ستیبه خانوم گفتم غذا پختن کار شما ن یشرمندم آقا ، هر چ --

 

 مداخله کرد و گفت: یلیفرصت کنم جوابش رو بدم ل نکهیاز ا قبل

 

 ... یدرست نکنند چون تو به دستپخت من عادت کرد یزینهار چ یآره آرشان ، خودم ازشون خواستم برا --

 

 و دخترا گفتم: فهیبود خطاب به شر یلیکه نگاهم به ل ینیح

 

نظافت  یبرا دیاستراحت کرد یکم نکهیبعد از اصرف نهار و  یمجاور برا الیو دیمتوجه شدم ... االن همتون بر --

 ... دیبرگرد الیامشب به و یخونه و مهمان

 

 گفت: یآروم یتکون داد و با صدا یسر فهیشر

 

 چشم آقا ... --
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رفتم و مقابلش  یلیزد ... آروم به سمت ل رونیبه همراه دخترا از آشپزخونه ب عاًیبه خدمتکار ها انداخت و سر یچشم

 شده بودم لب زدم: رهیخ شیخاکستر یچشما یکه تو ینیلم دادم و ح نتی... به کاب ستادمیا

 

 اونم انقدر بلند و از ته دل ... ؟یدیخندیم یداشت یبه چ -

 

 صورتش نقش بسته بود زمزمه کرد: یکه رو یرو بهم زد و با لبخند تابهیقاشق مواد داخل ماه با

 

 جزو انیصر جناب کق یتو دنی، نکنه خند ؟یپرسیم یواسه چ --

 سفت و سختشه؟ ... نیقوان یها ممنوعه

 

خوش رنگ و بلندش بردم و آروم  یشدم ... دستم رو به سمت موها کیبهش نزد یزدم و قدم یمحو لبخند

 لمسشون کردم ... 

 

 قصره ... نیا یجزو ممنوعه ها یریکردن و گوشه گ هینه ... گر -

 

با نگاهش  نییشد ... از باال تا پا رهیخمار و مجذوب کننده اش بهم خ یبلند کرد و با چشما یرو به نرم سرش

 :دیپرس یکرد و با لحنِ کنجکاو و مشکوک میکاوریر

 

 ؟یدیپوش دیسف راهنیچرا پ --



 مجنون گناهکار

 
494 

 

 

 زمزمه کردم: ارهیو حرصش رو درم کنهیم شیکفر دونستمیکه م یزدم و با لحن یخند شین

 

 ؟یشد یرتیچطور؟ ... نکنه روم غ -

 

 گفت: یاز زور تعجب گشاد شد و عصب چشماش

 

بشم؟ ...  یرتیکه بخوام روت غ یدار یبشم؟ ، اصالً چ یرتیتو غ یرو دیبا ی، آخه سر چ ؟یگیچرا چرت و پرت م --

 ... شمینم یرتیبهشون ندارم غ یکه حس ییمردها یمن رو

 

 فکر و منطق نجوا کردم: یب

 

 ؟یندار رتیاونم غ یرو گهی، د ؟یچ اریشهر یرو -

 

 قلبم گفت: یتو نداختیم شیکه آت یزد و با بغض یتلخ لبخند

 

 آرشان؟ ، انگار رفتم تو کما ...  هیچ یدونینه ... ندارم ... م --

 ... رمیم راه

 ... زنمیم حرف



 مجنون گناهکار

 
495 

 

 ...  کشمیم نفس

 ... کنمیم هیو گر خندمیم

 ندارم ... زیچ چیو ه چکسیبه ه یحس چیه یول

 ... زارمیمن قد تموم عمرم از مردا و آغوششون ب چون

 گذشته ...  هیکارم از گر گهیمن د آرشان

 کارم از داد زدن گذشته ... من

 گذشته ... مینامرد زندگ یکارم از انتقام گرفتن از مردا من

 گم؟یم یچ یفهمیکارم از مردن گذاشته ... م یحت من

 

دستام گرفتم و به سمت خودم چرخوندمش ... دستم  یِه هاش رو توقورت دادم و آروم شون یدهنم رو به سخت آب

 بلند کردم ... یچونه اش گذاشتم و سرش رو به نرم ریرو ز

 

 ... یلیبه من نگاه کن ل -

 

شد ...  دهیصورتش کش نییگونه اش افتاد و تا پا یبه رو یهم فشرد و از چشم راستش قطره اشک یِو رو چشماش

 باالتر نره لب زدم: کردمیم یسع یکه به سخت ییصداتکونش دادم و با  یعصب

 

 ، بهت گفتم به من نگاه کن ... یلیبا توام ل -
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که  ینیو ح دمیچشماش کش ریشد ... سر انگشتام رو آروم ز رهیبهم خ یبارون یاجبار پلکاش رو باز کرد و با نگاه به

 گفتم: کردمیاشکاش رو پاک م

 

م و و محک یدختر قو هیو بازنده  دیشکننده و ناام یلیل نیاز ا خوامی... م یبهت کمک کنم تا سر پا بش خوامیمن م -

،  تسین نمونیب یرابطه ا ستی... برام مهم ن ی، همسرم یهست نیلیآ یمادر خونده  نکهیاز ا ریبسازم ... تو غ دواریام

هر کدوممون  میا گهیرسماً ، شرعاً و قانوناً مال همد نکهیا رخالفوجود نداره و ب نمونیب یاحساس ستیبرام مهم ن

،  نیلیآ یو به اندازه  یمن یِ... تو همسر قانون میپرستیرو م یا گهیخودمون شخص د الیقلب و فکر و خ یتو

اوضاعت  ورو به راه شدن حالت  یو برا یبازنده باش هی یتو بخوا دیات برام مهمه ... شا ندهی، سالمتت و آ تیزندگ

به  دیکه زن منه ، با ی... کس دمینم یاجازه ا نیهمچ هیاما من هرگز بهت  یو خودت رو رها کن ینکن یکار چیه

 یارد یفیتعهد و وظا دتیجد یو زندگ نیلیباشه ... تو در مقابل من ، آ ریاندازه خودم صبور و جنگجو و شکست ناپذ

 نه به خودت ... یظلم کرد در واقع به ما یتوجه باش یو اگه نسبت به خودت و سالمتت ب

 

 گناهکار _مجنون#
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 :یلیل

 گرفته گفتم: ییزدم و با صدا یتلخ لبخند

 

اوقات با حرفات حسِ  یاز اخالق و رفتار مزخرفت ندارم اما بعض یدل خوش نکهیو دارمت ... با ا یچه خوبه که هست -

 تجربش نکردم ... میزندگ یوقت تو چیکه ه یدیرو بهم م یتیو امن تیحما
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 گفت: ییرایصورتم و با لحنِ گ یِشد ... سرش رو خم کرد رو کیزد و آروم بهم نزد یکج لبخند

 

 اخالق و رفتار من مزخرفه؟ --

 

 و زمزمه کردم: دمیخنده خودم رو عقب کش با

 

 هیگوشه و تا ساعت ها گر هی نمیاز دستت بش خوادیوقت ها دلم م یکه بعض ادی، انقدر ز ادیز یلیخ یلیآره ، اونم خ -

 کنم ...

 

 و متعجب گفت: دیبه چونه اش کش یدست

 

 رحمم؟ یحد بد و ب نیتا ا یعنی --

 

 ... یفکرش رو بکن یکه بخوا یهست یزیرحم تر از اون چ یاوهوم ، ب -

 

 حرکت کمرم و با دستاش قفل کرد ... هیزد و با  یخند شین

 

 کوچولو مهربون بشم؟ ، درسته؟ هی دیپس با --
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 :دمیو قورت دادم و مشکوک پرس لبخندم

 

  گذره؟یداره تو ذهن خرابت م یباز چ -

 

محو صورتش و لباش  اریاخت یکه ب دیخندیخنده ... انقدر جذاب و خاص م ریرو به عقب پرت کرد و بلند زد ز سرش

 زمزمه وار گفت:قورت داد و  یشدم ... بعد از چند لحظه خنده اش و به سخت

 

 رنکایکوچولو باهات مهربون تر بشم ، از نظر خانوم موشِ ا هی خوامیرحمم؟ ، خب حاال م یمردِ ب هیمن  یگیمگه نم --

 داره؟ یرادیا

 

 کردم و با پوزخند گفتم: زیو ر چشمام

 

 رشونییتغ ای یسالت رو عوض کن نیچند یخصلت ها و عادت ها یتونینم یکن یگرگ مرگِ ... تو هر کار یتوبه  -

 ... یبد

 

دستاش گذاشتم و تقال کردم از حصار  یسرد و لرزونم و رو یِاز پشت بغلم کرد و سفت نگهم داشت ... دستا کدفعهی

اش  جهیبود و نت دهیفا یتقال کردم از دستش فرار کنم ب ی... هر چ امیب رونیدستاش و آغوشِ گرم و پر از آرامشش ب

شونه ام گذاشت و کنار  یدور شکمم بود ... سرش و رو بهمردونه و قدرتمند آرشان  یِدستا یِحلقه تنگ تر شدن 

 زمزمه کرد: یگوشم با لحن نگران

 

 کرده؟ خی، چرا دستات مثل آهن  ؟یلیل --
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 لب زدم: کالفه

 

 شدم ... نطوریوقته ا یلی، خ دونمینم -

 

 مقدمه گفت: یب

 

 کردنته ... هیحاال وقتِ تنب --

 

 بهت و تعجب نجوا کردم: با

 

 ؟یلیاون وقت به چه دل -

 

 زمزمه کرد: یلحن شاد و خندون با

 

 من ... رتیکردن غ کیتو استانبول و تحر دنتیلباس شنا پوش --

 

 دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و کالفه گفتم: آب
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 ... یکرد همیتو که همونجا تنب -

 

 کرد و با خنده گفت: کیرو به گوشم نزد سرش

 

 نبود ... یکاف --

 

فرار کرد و  یابونیغول ب نیاز دست ا شدیدستش فرار کنم اما مگه م ریتا از ز دمیشده خودم رو جلو کش یعاص

 یو داغ آرشان به رو سیخ یبا نشستن ل*ب ها کدفعهیدورش زد؟ ... مثل مجسمه سرجام مونده بودم که 

و  فکر یرو برداشتم و ب تابهیماه لِقاشق داخ رونیگوشم حس کردم برق دو فاز گرفتم ... دستپاچه و ح یل*ا*ل*ه 

 و به محض دمیو براقِ آرشان کش دیلباس سف یو رو یقاشق آغشته به مواد ماکاران یحرکت ناگهان هی یِمنطق و تو

 یِقرمز رنگِ رو یبهوت شده به لکه هادستاش از دور کمرم ازش جدا شدم ... آرشان مات و م یباز شدن حلقه 

من و لباسش در نواسان بود ... از  نیاز زور تعجب گشاد شده بود و نگاهش ب شماششده بود و چ رهیخ راهنشیپ

شد و به  دهیکه خواستم پا به فرار بزارم از پشت دستم توسط آرشان کش نیترس و استرس عقب گرد کردم و هم

کنم اما به محض  ئهخودم رو تبر ییمظلوم نما ی وهی... خواستم برگردم به سمت آرشان و با ش ستادمیناچار سرجام ا

رو  کننده پارچ ریحرکت غافل گ هی یلبم نشست و تو یرو یا یطانیافتاد لبخند ش زیم ینگاهم به پارچ رو نکهیا

 یسرش خال یداخل پارچ و رو از خودش نشون بده تمامِ آب یآرشان بتونه عکس العمل نکهیبرداشتم و از قبل ا

به  بزنه پا گذاشتم یو بتونه حرکت ادیآرشان به خودش ب نکهیاز ا قبلخنده ام رو گرفتم و  یجلو یکردم ... به سخت

وارد اتاق مشترکم با آرشان شدم و در اتاق رو قفل کردم و با خنده  عیباال رفتم ... سر یفرار و قهقهه کنان به طبقه 

کنار  املحظه هم از جلو چشم کیاز آبش  سیو خ رونیرتاب کردم ... صورت متعجب و حتخت پ یخودم و رو

 با باز شدن در اتاق کدفعهی...  زدمیو از ته دل قهقهه م گرفتیخندم م فتادمیم ادشیاراده هر بار که به  یو ب رفتینم

آرشان ترس و وحشت تو  یِچهره خونسرد و عاد دنیتخت بلند شدم ... با د یو مثل فنر از رو دمیکش یبلند نیه

و  تشیعصبان یاراده به عقب رفتم ... خونسرد بودن و آروم بودنش ترسناک تر از لحظه  یوجودم رخنه کرد و ب

 یآروم یآرامش ، آرامشِ قبل از طوفان بود ... در رو پشت سرش بست و با قدم ها نیشک ا یشدنش بود و ب یبرزخ

 و به دیکش رونیرنگ ب یو شلوارک مشک شرتیت هیحوله به همراه  هیا رفت ... از داخل کمد به سمت کمد لباس ه

 خطاب بهم نجوا کرد: شدیکه وارد حموم م ینیحموم رفت ... ح سمت
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 یتو که یفقط بخاطر ترس کنمیم یچشم پوش نباریوقت انجامش نده ... ا چیه یترسیم یکار هیاز عاقبتِ  یوقت --

 ... کنمیم هتیبرو و برگرد تنب یخانم و شک نکن ب یلیل ستیخبرا ن نیبعد از ا یاما دفعه  دمیچشمات د

 

 گناهکار _مجنون#

 نوزده_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

فرستادم ... شانس آوردم که  رونیرو به ب نمیتخت نشستم و نفس سنگ یآرشان وارد حموم شد رو نکهیمحض ا به

 ی... ب دادمیپس م یرو به طرزِ ترسناک طنتمیو تاوانِ ش شدمیم هیتنب یوگرنه بدجور آرشان دلش به حالم سوخت

ه بود ب یکه در حال درست کردن ماکاران فهیشر دنیتخت بلند شدم و به آشپزخونه برگشتم ... با د یحوصله از رو

 سمتش رفتم و با خنده گفتم:

 

ز نهار درست کنم اما باز زحمتش افتاد گردنِ تو ... راستش امرو یبرا خواستمیجان ... مثالً من م فهیشر دیببخش -

رفت مواد  ادمیپرت شد که  ایدن نیطبقه باال و انقدر حواسم از ا میرفت گهیباهمد نیهم یآرشان کارم داشت برا

 ... شدیخونه جزغاله م نیا یِنهارم تو نیشک اول یب یبوداجاق گاز در حال سرخ شدنِ ... اگه تو ن یرو یماکاران

 

 ها بود گفت: یبه شمال هیکه شب یزد و با لهجه ا یمهربون لبخندِ
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که  تونیشالق یِتارِ موها هی یشما نهار و شام بپزم ، بعدشم فدا یبرا فمهیخانوم جان؟ ، من وظ هیچه حرف نیا --

 ... سوختیغذا م

 

 خنده گفتم: با

 

 د؟یدیمنو از کجا د یِشما موها -

 

بلند و خوش  ینشونم داد ... چشمم کفِ پاتون خانوم ، هزار ماشاهلل چه موها شونیگوش یِآروشا خانوم از تو --

ازه و دل نب نهیهاتون رو بب ییبایکه شما و ز یِشما شدند ، کدوم مرد ریاس نطوری... آقا حق داشتند که ا دیدار یحالت

... 

 

آرشان مجنونِ من شده و  کردیم الیداشت ... خ یچه دل خوش فهیشر چارهیزدم و سکوت کردم ... ب یمصنوع لبخند

جز ترحم به من نداره و اگه صد  یحس چیباطل ، خبر نداشت آرشان ه الیخ یدل نه صد دل عاشقم شده ... زه کی

 چیقلبش هک شده ... طلسمِ قلبِ آرشان ه وارِیدرو در و  نازیچون اسمِ آ ندازهیبهم نم ینگاه میسال هم بگذره ن

 یلیاما ل رهیتعلق بگ یلیو فقط جسمش ممکنِ به ل نازِی... مالک قلب و روحِ آرشان تنها آ شهیباز نم یلیل یوقت به رو

که قلب و  کنهیم میجسمش رو به آرشان تقد یزمان یلی... ل خوادیجسم رو بدون قلب و روحش نم کیوقت  چیهم ه

بسوزه و بسازه ... تنها موندن بهتر از دل  شییصورت همون بهتر که با تنها نیا ریکرده باشه در غ ریتسخ روروحش 

 ...  گستید یکیکه خودش دلش در گرو  یِدادن به شخص

 

 

 

************************************************ 
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و دخترا  فهیازشون نبود ... با کمک شر یبودند و خبر ومدهیهشت شب بود اما هنوز خانواده آرشان ن کِینزد ساعت

 زیگذاشتم ... خونه رو خدمتکارها تم یبه همراه مرغِ سوخار یشام قورمه سبز یچند نوع دسر درست کردم و برا

 ییرایاز بابت خونه و پذ یا یکارها تموم شده بود و نگران یکردند و به همه جا برق انداختند ... خداروشکر همه 

 نیاول هنکیدرست کردم و با ا یخامه ا کیک نترنتیکمک گرفتن از ا سنگ تموم بزارم با نکهیا یامشب نداشتم ... برا

تخت خواب گذاشتمش ... از داخل  یرو تنش کردم و رو نیلیآ یلباس ها عیخوب از آب درومد ... سر یلیبارم بود خ

کارِ  نکهیتخت گذاشتم ... بعد از ا یِ بودم درآوردم و رو دهیرنگم رو که از استانبول خر یکت و دامن بادمجون مدک

 توالت زیسرم انداختم ... پشت م یرنگ و ساده رو یشال مشک هیو  دمیصورتم تموم شد کت و دامنم رو پوش شیآرا

ه عالق یکه به رنگ مشک ییشدم ... از اون جا دمیکش انبلند و سوه ینشستم و با حوصله مشغولِ الک زدنِ ناخن ها

ناخن  یدور الک براق کننده هم رو هیانگشتام خشک شد  یالک رو نکهیزدم و بعد از ا یداشتم الک مشک یخاص ی

 شدم ... رهیچارچوب در مونده بود خ یکه تو یهام زدم ... با باز شدن در اتاق سرم رو بلند کردم و با تعجب به آرشان

 

 شده آرشان؟ یزیچ -

 

 حوصله گفت: یبهم انداخت و ب یکوتاه نگاه

 

 ، خانوادم اومدند ... نییپا میبر دیبا --

 

 ب زدم:ل ی، خطاب به آرشان با لحنِ پر اضطراب رفتمیم نیلیکه به سمتِ آ ینیبلند شدم و ح یصندل یاز رو دستپاچه
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 سالن؟ ی، االن کجان؟ ، نشستند تو ؟یچرا زودتر بهم خبر نداد -

 

 و چشم غره کنان گفت: دیموهاش دست کش یتو کالفه

 

 ؟یدست و پاتو گم کرد نطوریکه ا یچته تو؟ ، مگه دختر شونزده ساله ا --

 

 به سمتِ آرشان رفتم ... یرو بغل کردم و عصب نیلیآ

 

 تا آبرومون نرفته ... نییپا میبر ایحرفاست آرشان؟ ، زودتر ب نیآخه االن وقتِ ا -

 

 نییاپ میکنند ما رفت کیند و با خدمتکارها سالم علرو پارک کن ناشونیتو؟ ... تا اونا ماش یچرا انقدر استرس دار --

 به استقبالشون ...

 

ار ... انگ میرفت نییو به پا میسوار آسانسور شد عیزدم ... سر رونیو به همراه آرشان از اتاق ب دمیکش یقیعم نفس

 لب زمزمه کرد: ریرو ازم گرفت و ز نیلیبه حالِ خرابم برد چون آ یآرشان پ

 

 ... شدیخوب م یلیخ هیچ یتو برا یِهمه ترس و نگران نیا دمیفهمی... اگه م ریبازوم رو بگ --

 

 توجه به حرفش گفتم: یبا دستم بازوش رو گرفتم و ب کالفه
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 هم باهاشونه؟ دایآ -

 

 :دیپرس یصورتش نقش بست و فکش سفت شد ... با لحنِ مشکوک و کنجکاو یِ رو یاخم کمرنگ کدفعهی

 

 مهمه بود و نبودش؟چطور؟ ... مگه برات  --

 

 گفتم: میرفتیکه به سمتِ درِ سالن م ینیح

 

 اون عجوزه خانم رو تحمل کنم ... تونمیآره ، چون من نم -

 

 گناهکار _مجنون#

 ستیب_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 زد و گفت: یشخندین
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خانوادم محسوب  یاز اعضا یخواهر زنِ منه و احترامش واجبه ... در ضمن اون فرد دایآ ادیچه ن ادیچه خوشت ب --

 از ما حضور داره ... یا یهر جمع و مهمون یِو تو شهیم

 

 گفتم: هیزدم و با کنا یپوزخند

 

 نیم ا... من که دار فتهینگاهم بهشون ب خوادیکه اصالً دلم نم ییکرد ، من کارم شده تحمل کردنِ آدم ها شهیچه م -

وجب چه  هیآب که از سر گذشت ، چه  گنیهم روش ... م دایآ هیدور و برم رو تحمل کنم ، حاال  یو آدم ها یزندگ

،  کنمیتحمل م میزندگ یدارم انواع و اقسامِ آدم ها رو تو هضرب المثلِ ، من ک نیمنم مثلِ ا تِیچند وجب ... حکا

 ... ؟یِ ادیز دایآ هیحاال 

 

 بود گفت: شیهم حرص چاشن یکه کم یو با لحن دیلبش رو جو پوستِ

 

خودم اون زبونِ درازت رو که مثلِ  شمیچکار کنم ... آخر سر مجبور م زتیاز دستِ تو و اون زبونِ تند و ت دونمینم --

 عقرب زهرداره کوتاه کنم ... شِین

 

 میبه سمتِ مر یآروم یخانم واردِ سالن شد و مجبور به سکوت شدم ... با قدم ها میخواستم جوابش رو بدم مر تا

رو  یمادر بود و آغوشش همون آرامشِ ناب و خاص هیآغوشش ... اونم  یاراده خودم رو پرت کردم تو یجون رفتم و ب

 ...  گرفتمیکه از آغوشِ مامانم م دادیبهم م
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کردم و به  تشونیسالن هدا یِباال یِآرشان به سمتِ کاناپه ها یِنواده کردن با خا یو روبوس کیاز سالم عل بعد

هم  دایبه سالن برگشتم ... از شانس گندم آ فهیشربت رو برداشتم و به همراه شر ینیس عیآشپزخونه رفتم ... سر

 جالل خان رفتم و اومده بود و انقدر وضعِ لباسش زشت و زننده بود که آرشان اصالً نگاش نکرد ... با لبخند به سمتِ

لب  ریشربت رو برداشت ... ز وانِیچروک و لرزونش ل یِشربت رو جلوش گرفتم ... آروم خم شد و با دستا ینیس

 گفت: ییرایبلند و گ یِتشکر کرد و با صدا

 

 هزارماشاهلل به عروسم ، آرشان زن نگرفته که ، جواهرات گرفته ... --

 

 نیلیشربت رو پخش کردم کنارِ آرشان نشستم و آ ینیس نکهیدم ... بعد از الب تشکر کر ریزدم و ز ینیشرمگ لبخند

شام رو آماده کنم ...  زیگپ زدن با پدر و جالل خان به آشپزخونه برگشتم تا م ی... بعد از کم دمیرو به آغوش کش

م ه نیبود که چرا آرش بیکمکم کنند ... برام عج زیم دنیو چ اکاره یو آروشا هم به دنبالم اومدند تا تو میمامان مر

بودم که  ختنیر یازش نداشت ... در حال ترش ینبود و دل خوش اقیا دایبا آ ادیچون اون ز ومدیبا ما به آشپزخونه ن

 و زمزمه وار گفت: ستادیآروشا کنارم ا کدفعهی

 

شده و اصالً  یعصبان یبدجور دایامشبِ آ یِ افهیو ق پیکمکت ناراحت نشو ... بخاطرِ ت ومدین نیآرش نکهیاز ا --

 دایآ ترسهیشده و م یرتیغ شونیسرِ همسرِ گرام ییجورا هیرو تنها بزاره ...  مانیهم ا هیثان کی یبرا خوادیدلش نم

 قاپِ شوهرش رو بدزده ...

 

 لب گفتم: ریکردم و ز یآروم ی خنده

 

االن دلهره  یباورت نشه ول دی... شا دمیرو د دایسر و وضعِ آ یاعصابم خورد شد وقت یلیحق داره واهلل ، منم خ -

 ... ترسمیو ذهنِ خرابش م دایتنها گذاشتم ... از جانب آرشان مطمئنم اما از آ دایدارم که چرا آرشان رو با آ
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 با خنده گفت: آروشا

 

 یلیکه خ یکنیتظاهر م یفقط دار ای یشد یرتیسر خان داداشمون غ یجد یاالن جد یعنیجـــونم ،  یا --

 ؟یآرشانعاشقِ 

 

 دندون قروچه کردم: یعصب

 

که  یدونیهم آرشان ... انگار نم شمیرو بشنوه هم من بدبخت م اتیچرند نیوقت ا هیالل شو آروشا ، اگه مامانت  -

... بعدشم من  اد؟یاز خجالتت در م یو حساب شهیسگِ آرشان بلند م یِاونوقت اون رو ینکرده گند بزن یاگه خدا

 نیکردند تنها بشه و ا زیتصاحب کردنِ شوهر مردم دندون ت یکه برا دایمثلِ آ ییآرشان با زن ها خوادیواقعاً دلم نم

 نداشتن من به آرشان نداره ...  ایبه عالقه داشتن  یربط چیموضوع ه

 

 ... ؟یبزن یخوایخب بابا ، چرا م یلیخ --

 

از  زیشدن م دهیشدم ... بعد از چ ارشورهایتوجه به آروشا مشغول خرد کردن خ یدادم و ب رونیرو با صدا ب نفسم

 با زنگ کدفعهیصرفِ شام صدا بزنم که  یرو برا هیزدم و به سمتِ سالن رفتم تا پدر جون و بق رونیآشپزخونه ب

چنگ زدم  یعسل زیم یِرو از رو شیو به ناچار عقب گرد کردم ... کالفه گوش ستادمیآرشان سرجام ا یِخوردن گوش

سبز رنگ رو  یسرجام خشک شدم ... وحشت زده صفحه  یگوش یصفحه  یرو اریشهر یشماره  دنیبا د کدفعهیو 

بغض به گلوم چنگ انداخت و اشک  دیچیپ یکه صداش پشتِ گوش نیرو به گوشم چسبوندم ... هم یو گوش دمیکش

 تو چشمام جمع شد ...

 



 مجنون گناهکار

 
509 

 

ب ... سر ش شیپدر یِخونه  اریرو ب یلیزود ل یلیالو؟ ، آرشان؟ ، لطفاً قطع نکن ، مجبور شدم بهت زنگ بزنم ... خ --

راه تموم کرد ... حالِ برادرهاش  نیو ب وردیدووم ن مارستانیاما متاسفانه تا ب مارستانیحال مامانش بد شد و بردنش ب

 ... یبرسون یلیخبر تلخ رو به گوشِ ل نیبهت تا ا دممن زنگ ز نیهم یخراب و داغونه ، برا یلیخ

 

 زمزمه کردم: دیلرزیکه بشدت م ییگرفتم تا سقوط نکنم ... با صدا واریرو به د دستم

 

 ار؟یشهر -

 

 ... دیچیپ یلرزونش پشتِ گوش یِاز چند لحظه صدا بعد

 

 آرشان با توئه؟ ... ی... گوش ؟ی... خودت ؟یلیل --

 

 گناهکار _مجنون#

 کی_و_ستیب_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 زدم: ادیبا تمامِ توانم فرنشستم و  نیزم یرمق رو یب
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 مـــامـــان ... -

 

 پرت کردم و از ته دل زجه زدم: نیزم یو رو یگوش

 

بودنم مرده ... خـــدا ... چرا مامانم؟ ...  لیمامان ... مامان ... مـــامـــان ... مامانم مرده ... همه کسم مرده ... دل -

 نداشت ... یچرا اون؟ ... اون که گناه

 

به در برسم از پشت  نکهیپرواز کردم ... قبل از ا یبلند شدم و به سمتِ درِ خروج نیزم یزده و هراسون از رو وحشت

و تقال کردم از  دمیکش یبلند غیشدم ... ج ریتنومند آرشان اس یدست ها و بازوها ونیشد و م دهیدستم کش

گوشتِ دستاش فرو کردم ...  یبلندم رو تو یها اخنن تی... به دستاش چنگ انداختم و از عصبان امیب رونیآغوشش ب

 یاز درد یشست اما ذره ا یزده ام رو م خیو زجه زدم ... قطرات داغ اشک صورت  دمیکش ادیتا رمق تو تنم بود فر

م رو و راهِ نفس شدیبزرگ تر م نمیبغضِ سنگ کردمیم هیرو کم نکرد ... هر چه قدر گر کردیم ینیقلبم سنگ یکه رو

آغوش آرشان بودم و  یشدم ... از پشت تو رهینامشخص خ ینقطه  هینشستم و به  نیزم یحال رو ی. ب.. گرفتیم

بر و ست ی نهیتقال کردن نداشتم ... چشمام رو با درد بستم و سرم رو به س یبرا یبود که توان نییانقدر فشارم پا

 جون زمزمه کردم: یدادم ... ب هیآرشان تک یعضالن

 

 مامانم ... شیمنو ببر پ -

 

که بغلم کرده  ینیو ح دمیبه آغوش کش متی... آرشان با مال ختمیصدا اشک ر یخودم مچاله شدم و ب یوار تو نیجن

رو چنگ زدم ... بعد از چند  راهنشیکردم و با دستام پ یاش مخف نهیس یبلند شد ... سرم رو تو نیزم یبود از رو

 یِباز کردم ... آرشان جلوم زانو زده بود و دستم رو تو وپلکام ر یل الحا ینرم فرود اومدم ... ب یجا هی یلحظه رو
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 رهیمتعجب و هراسون بهم خ ییدستِ مردونه و گرما بخشش گرفته بود ... همه دورم حلقه زده بودند و با چهره ها

 خانم به خودش اومد و با تعجب رو به آرشان گفت: میشده بودند ... اول از همه مر

 

تصادف از دست نداده؟ ، پس چطور مادرش  یخانوادش رو تو یهمه  یلیچه خبره؟ ... مگه ل نجایاآرشان؟ ،  --

 امروز فوت شده؟

 

 خانم گفت: میبهم زد و خطاب به مر یپوزخند دایآ

 

 جون ... میجان بهتون دروغ گفته مر یلیل دیخب شا --

 

 زمزمه کرد: یخانم با ناباور میمر

 

 آخه چرا دروغ بگه؟ --

 

 توجه به حال و روزم لب زد: یب دایآ

 

و از ترسش به ما  یِدختر فرار هی یلیل دمیشا ایبه ما بگه  یزیکردند و نخواسته چ رونشیخانوادش ب دیخب شا --

  ایدروغ گفته و 

 

 :دیحرفش رو قطع کرد و عربده کش یعصب آرشان
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 بگه و بهش راهیحق نداره به زن من بد و ب ... تو که سهله ، از تو گنده ترشم دیچشم سف یببر صدات رو دختره  --

 ...  یچشمام گمشو که بدجور رو اعصابم یتهمت بزنه ... االنم از جلو

 

 بهم انداخت و خطاب به پدرش گفت: یزد ... آرشان نگاه کوتاه رونیاز سالن ب عیدرجا سرخ شد و سر دایآ

 

 رو از شما پنهان هیقض نیبهتون نگفتم و ا یلیل یاز خانواده  یزیمنه ... من چ ریتقص زیهمه چ هیقض نیدر مورد ا --

و  یلی... من ل گمیرو براتون م زیفرصت مناسب همه چ هی ی... بعداً و تو ستیحرف ها ن نیکردم ... اما االن وقتِ ا

 ای دیکت کندر مراسم شر دیبخوا نکهی... ا فرستمیشما هم م یآدرس رو برا دمیرس یو وقت برمیآروشا رو با خودم م

 ... دیشیم شیو باعثِ دلگرم دیزاریاحترام م یلیشک با اومدنتون به ل یو رقبت خودتونه اما ب لینه به م

 

 ییشدند ... آروشا با چشما رهیبهم خ یتکون دادند و با غم و نگران یآرشان سر یخانم و پدر در جوابِ حرف ها میمر

 رهیروح به آرشان خ یب یکنارم نشست و محکم بغلم کرد ... مثل مجسمه سرجام خشک شده بودم و با نگاه ونیگر

شده بود درست  یو پوچ و خال یشده بودم ... نگاهم بدون اشک ، بدون بغض و بدون درد بود و انگار نگاهمم خنث

 آرشان به خودم اومدم ... یِبم و گرفته  یمثلِ احساستم ... با صدا

 

 ؟یلیحالت خوبه ل --

 

شده بود ...  سیاز عرق خ شیشونیو پ زدیو استرس موج م یچشماش نگران ینزدم ... تو ینگاش کردم و حرف فقط

 دوباره لب زد:
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 کلمه حرف بزن ... هی... بخاطر خدا  ؟ی، چرا ساکت یلیبا توام ل --

 

 و زمزمه کردم: دمیخند زیآم جنون

 

 دوباره شروع شد ... -

 

 مات و مبهوت شده نجوا کرد: آرشان

 

 شروع شد؟ یچ --

 

 کردم و با غم و درد لب زدم: یتلخ ی خنده

 

 شروع شد  دنی، بغض کردن و درد کش ختنیدوباره اشک ر -

 و رد دادنام و قرص خوردنام شروع شد امیخون باز دوباره

 شروع شد ... یکس یاوج ب یتنها شدنم تو دوباره

  یدلتنگ باز

 یبودن اجبار زنده

 شروع شد ... یو تکرار ی، تکرار یتکرار یروزها و
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 زده زمزمه کرد: رتیو ح جیگ آرشان

 

 ؟یلیل --

 

 لب زدم: انوسیاق هی یبه بزرگ یبغض با

 

 آرشان؟ -

 

 شکل ممکن جواب داد: نیباتریز به

 

 جان دلِ آرشان؟ --

 

 زدم و زمزمه کردم: ی، لبخندِ محور هیاشک و گر ونیم

 

 دلتنگم ... یلیمن خ -

 

 چرا؟ --

 

 دلتنگم ... -
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 هام دنیخند واسه

 آهنگِ شاد گوش دادن هام واسه

 غم و غصم ... یب یروزها واسه

 واسه خانوادم دلتنگم

 واسه گذشتم دلتنگم

 واسه خودم ... دلتنگم

 

 گناهکار _مجنون#

 دو_و_ستیب_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :آرشان

 

 بلند شدم و خطاب به آروشا لب زدم: کالفه

 

 ... میموند یچند روز دیبردار ، شا نیلیآ یهم برا لهیوس یسر هی، در ضمن  میتر آماده شو تا حرکت کن عیبرو سر -

 

 با تعجب گفت: مامان
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 ؟یبریم نمیلیمگه آ --

 

 حوصله جواب دادم: یب

 

 تونمیوضع هم نم نی... با ا شهیم تیاذ یلیو خ کنهیم یقرار یشب کنارش نباشم ب کینبرمش؟ ... اگه  شهیمگه م -

ز ... ا رهیکمتر بهونه بگ نیلیتا آ برمیآروشا رو همراه خودم م نیهم یلحظه تنها بزارم برا کی یبرا یرو حت یلیل

 ... دی، پس لطفاً نگران نباش ادیش نمیپ یمشکل کنهینم تیو اذ مونهیکه با آروشا م ییاونجا

 

ما هم بفرست ... منم به همراه پدرت و جالل خان و  یحتماً آدرس رو برا یدیرس ی... وقت هیباشه پسرم ، فکر خوب --

 ... میایخواهرت فردا صبح به مراسم م

 

 ... دیکنیرو درک م طیممنونم که شرا -

 

 ما معذبه ... یجلو کنمی، حس م نیداخل ماش یرو ببر یلیبهتره ل --

 

م ... انقدر مظلو ختیریصدا اشک م یبود و ب نیآغوشِ آرش یبرگشتم ... تو یلیو کالفه به سمت لتکون دادم  یسر

حرکت  هیبه سمتش رفتم و با  یبلند ی... با قدم ها شدیو خاکستر م گرفتیم شیشده بود که با هر نگاهش قلبم آت

 به سمت در سالن رفتم و خطاب به آروشا لب زدم: ودمرو بغل کرده ب یلیکه ل ینیبلندش کردم ... ح یصندل یاز رو

 

 ... ایتر ب عیطولش نده و سر ادی، ز مونمیمنتظرت م نیماش یتو -
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م که کرد یرفتم ... با اشاره ا نمیزدم و به سمت ماش رونیاز جانب آروشا بمونم از خونه ب یمنتظر جواب نکهیا بدون

 ... در سمتِ دمیگذاشتم و عقب کش یصندل یرو رو یلیل اطیوم و با احت... آر دیراننده در جلو رو باز کرد و کنار کش

تا  رو تا آخر خوابوندم یلیل یِرو دور زدم و پشت فرمون نشستم ... صندل نیبستم و کالفه ماش یرو به آهستگ یلیل

و با  دمیاز اشک و تب دارش کش سیبه صورت خ یبه خونشون استراحت کنه ... دست دنیبخوابه و تا رس یبتونه کم

شالش رد کردم و مشغول  ریاراده دستم رو از ز یصورتش رو پاک کردم ... ب یشده رو یجار یسرانگشتام اشکا

 گرفته زمزمه کرد: ییبه روم زد و با صدا یجون یموهاش شدم ... لبخند ب نوازش

 

د؟ به سرم اوم بتیهمه بال و مص نیرو شکوندم که ا یبد کردم ، دل ک یشد؟ ... به ک نیچکار کردم که سرنوشتم ا --

و دور شدن  زانمیبا از دست دادن عز دیشدم که با یازم سر زده که خودم خبر ندارم ، مرتکب چه گناه یی... چه خطا

 از خانواده ام تاوان بدم؟ ...

 

 یلیل یبرا بتیمص نینقدر اهم نداشتم که بخوام بگم ... ا یزینزدم ... چ یو حرف دمیموهام کش یتو یدست کالفه

و نگاهم ر نیبه آرامش دعوتش کرد ... با باز شدن درِ عقبِ ماش شدینم یحرف و کار چیو دردناک بود که با ه نیسنگ

 شد و آروم زمزمه کرد: رهیبهم خ یشدم ... آروشا با نگران رهیخ نیلیگرفتم و به آروشا و آ یلیاز ل

 

 حالش چطوره؟ --

 

 توجه به حرفش لب زدم: یهم فشردم و ب یهام و رو لب

 

 ؟یو خودت برداشت نیلیآ یبرا لهیوس -
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رو روشن کردم و به سرعت از خونه خاج  نیشد ... کالفه ماش رهیخ یلیبه عالمت مثبت تکون داد و با غم به ل یسر

 هشیش یدستم رو به لبه اخمام توهم رفت ...  اریپاسخ از شهر یچند تماس ب دنیرو برداشتم و با د میشدم ... گوش

لرزون و پر اضطرابش پشتِ  یِخوردن جواب داد و صدا وقشمارش رو گرفتم ... بعد از چند تا ب یدادم و عصب هیتک

 ... دیچیپ یگوش

 

 زم؟یعز یجان؟ ، خوب یلیل --

 

 ینسبتاً بلند یدادم و با صدا رونیدستم رو فشردم ... نفسم رو با حرص ب یسرخ شدم و فرمونِ تو تیفرط عصبان از

 تشر زدم: 

 

 رو برام اس ام اس کن ... یلیل یِاالن آدرسِ خونه  نیناموس ... هم یب شرفِیب یِ کهیجان و مرگ مرت یلیل -

 

 :دمیفرصت کنه جوابم رو بده عربده کش نکهیاز ا قبل

 

 نشنوم ...  یزیچ -

 

اس ام اس  یِصدا قهیدم ... بعد از چند دقکر یپدال گاز خال یِو رو تمیتماس رو قطع کردم و تمامِ عصبان عیسر

افسوس تکون  یبه معنا یآدرس متعجب شدم و سر دنیکردم ... با د افتیدر اریاز شهر امیپ هیبلند شد و  میگوش

تهران  ی هیزعفران یِآدرس که مالِ منطقه  دنیباشه اما با د یپولدار یاز خانواده  یلیل کردمیدادم ... هرگز فکر نم

 بود نظرم به کل عوض شد ... 
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 یِخونه  هی یِ... جلو میدیفرستاده بود رس اریکه شهر یبه آدرس کساعتیبود اما کمتر از  ینیسنگ کیتراف نکهیا با

خونه پارک کردم  یو رو به رو نیزده شده بود ترمز کردم و ماش اطشیبه درِ ح اهیس یِپارچه  هیکه  یو لوکس ییالیو

و  رهیتوجه به نگاهِ خ یچشم دوختم ... ب دهیهراسون و رنگ پر یلیمتعجب برگشتم و به ل نیشدن در ماش ... با باز

 یبلند یِشدم و با قدم ها ادهیپ نی... وحشت زده از ماش دیزنان به سمتِ خونه دو غیشد و ج ادهیپ نینگرانم از ماش

چادرش رو  همادرش برس هیدرِ خونه و اعالم یو نحسِ رو اهیس یِ دستش به پارچه  نکهی... قبل از ا دمیبه سمتش دو

سوزناکش و  یِدلخراش کننده و زجه ها یِها غیتوجه به ج یکردم ... ب رشیبازوهام اس ونِیو م دمیاز پشت کش

 نشستم ... نیزم یکه بغلش کرده بودم رو ینیو ح دمشیکه اونجا نظاره گر ما بودند به آغوش کش یافراد

 

 ر گناهکا_مجنون#

 سه_و_ستیب_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

بود و به آسمان پرواز کرده  دهیپر کش ایدن نیکه از ا یمادر یآرشان پنهان کردم و برا ی نهیس یِسرم رو تو هیگر با

کابوسِ تلخ و وحشتناکه ...  هی زیهمه چ کردمیم الیترکم کرده و خ شهیهم یِمامانم برا شدیبود زجه زدم ... باورم نم

با ارسالن چشم تو چشم شدم ... اشک تو چشماش حلقه زده بود و  وسرم و بلند کردم  ییمردونه و آشنا یِبا صدا

از  مدنیبه آغوش کش یدستاش رو برا دیکه روش بود متورم شده بود ... با ترد یو فشار تیرگ گردنش از زور عصبان

 شهیکه هم یبود تا از آغوش آرشان جدا بشم و به آغوشِ برادر یانب ارسالن کافحرکت از ج نیهم باز کرد و هم

 هیناله و گر یِ آغوشِ گرم و امنش حس کردم صدا ونِیکه خودم رو م نیحکمِ سنگِ صبورم رو داشت پرواز کنم ... هم

جبور شدم تک و تنها که م ییتمامِ شب ها یعقده  خواستمیکه انگار م زدمیزجه م یجور هیام به آسمون رفت ... 

 ...  ارمیو خودم ، خودم رو آروم کنم رو در ب زمیاشک بر
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 زدم: ادیگرفته و لرزون فر ییصدا با

 

.. . ادیزندست تا نفسم باال ب میبگو دروغه داداش ... بگو رفتن مامان دروغه ... بگو مردن مامان دروغه ... بگو مامان -

 نداره ... تیاگه واقع یبگو ارسالن ، بگو حت

 

 لب زدم: یاز اشکش رو قاب کردم و با لحن محزون سیلرزونم صورتِ خ یدستا با

 

د که ، مر زی... اشک نر نهیحال نب نیا یِو تو رو تو رهیبم یلینکن قربونِ اشکات بشم ... ل هینکن داداشم ، گر هیگر

 یجد کنمیو حس م شهیترسم بزرگ تر م یکنیم یقرار یب نطوریا ی... ارسالن دلم رو خون نکن ... وقت کنهینم هیگر

که  یبهم بگ خوامیباز هم خبر بد بشنوم ... فقط ازت م خوامیبد و وحشتناک افتاده ... اما من نم یلیاتفاقِ خ هی یجد

کابوسِ تلخ و  هیاتفاقات تنها  نیا یِ، بگو همه  یدروغه ... بهم بگو ارسالن ، بگو داداش دمیو د دمیشن یهر چ

 تا از شدت غم جون ندم ... هیطوالن

 

بلند  نیزم یاز رو یاومدم ... به سخت رونیشدم و از آغوشش ب دهیارسالن به جنون کش یتکون خوردن شونه ها با

... درِ اتاق رو باز کردم  دمیشدم و به سمتِ خونه پرواز کردم ... وحشت زده وارد سالن شدم و به طرف اتاق مامان دو

دا کنم ... سرم رو به سمت تخت خوابِ مامان چرخوندم و با یاتاق نتونستم پ یِجا چیرو هو برخالف تصورم مامان 

ت و رف یاهیچشمام س کردندیم هیبلند و مردونه گر یتخت مامان نشسته بودند و با صدا یبابا و اردالن که رو دنید

 حال زمزمه کردم: یو ب به چپ و راست تکون دادم یفرود اومدم ... سرم رو با ناباور نیزم یبا زانو رو

 

 شهیهم ی... آخه مامان من سالم و قبراق بود ، جوون بود ، پس چطور ممکنه برا ادی... با عقل جور در نم شهینم -

 رحم بسته باشه؟ ... یب یایدن نیما و ا یچشماش رو به رو
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 مردونه و آشنا سرم رو بلند کردم و با اردالن چشم تو چشم شدم ... یعربده ا یِصدا با

 

که تو اون گند رو به بار  ی، مامان از وقت یمامان سالم بود؟ ، مامان قبراق بود؟ ، مامان جوون بود؟ ... نه لعنت --

 یعوض ی... تو یدیرو ند نایکدوم از ا چیشد و تو ه ریشد ، پ ماریکمرش شکست ، ب یو خونه رو ترک کرد یآورد

بشه؟ ... تو مامان رو ذره ذره  یکه چ نجایا یحاال اومد مارستانیب یگوشه  یهات مامان رو انداخت یبخاطر خودخواه

 ...  زی، پس براش اشکِ تمساح نر یی... قاتل جون و روحِ مامان تنها و تنها تو یی... مقصر مرگ مامان تو یلیل یکشت

 

...  کردمیدهنم رو باز و بسته م یو مثل ماه زدمیاز گلوم خارج نشد ... فقط لب م ییداص چیرو باز کردم اما ه دهنم

ه ... ب ستیحرف زدن ن یبرا یتوان چیو ه دنینفس کش یبرا یژنیاکس چیجوِ خفه کننده ه نیا یِتو کردمیحس م

 یشدم ... به همون برادر ب رهیبه اردالن خ زدیم ادیفر یکه شکستنم رو به خوب ییاجبار سکوت کردم و با چشما

 کردم ...  یباز ندمیو آ یآرزوهام و با زندگ یِهمه  رِیز دنیکش تیکبر شیکه بخاطر حفظ زندگ یرحم

 

نکرد و مامان عاقت نکرد؟ ،  تیخونه هر نی... مگه بابا از ا ؟یخونه گذاشت نیا یِ... چرا پات و تو ؟یچرا برگشت --

، جواب بده تا زنده زنده  ؟یگرفت یـان؟ ... با توام ، دِ چرا ماتت برده ، چرا اللمون... هــ ؟یکنیم یچه غلط نجایپس ا

 نزدم ... شتیآت

 

 جون لب زدم: یزدم و ب یتلخ لبخند

 

... تو اون  یو خاکستر کرد ی، سوزوند دیکرد رونمیکه از خونه ب یو درست همون روز شیوقت پ یلیتو من رو خ -

تا مامان دق کرد ... تو  دیرو با همسرت کشش داد یبهم خوردنِ نامزد یِ هیداداش و انقدر قض یزد شیروز من رو آت

خونه و آدم هاش و آرامش رو از  نیدل ا یِتو دیانداخت شیو آت دیمعرکه شد اریب شیو اون زنِ پست تر از خودت آت
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اما تو بخاطر  دمیسر و صدا کنار کش یو ببودم اما دم نزدم  یباز نیا یسوخته  ی... من مهره  دیخونه دور کرد نیا

 شو دروغا دایش اتِیو انقدر به چرند ی... ارسالن ، تو کور و کر شد یداغ تر از آش شد یِزنت و خانوادش کاسه 

 ... یخواهرت و خانوادت بست یو چشم به رو یدور شد یواقع قتِیکه آخر سر از حق یگوش داد
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 دستاش رو مشت کرد و به یمثل لبو سرخ شده بود ... عصب تیو از حرص و عصبان زدیم یبه تند قشیکنار شق نبض

در گوشم خوابوند ... انق ریز یمحکم یِلیس یمعطل یدستش رو بلند کرد و ب امیبه خودم ب نکهیسمتم اومد ... قبل از ا

شد ... پوست  ریسراز مینیکج شد و خون از ب راستو سرم به سمتِ  دیوشام سوت کشبود که گ ادیشدتِ ضربه ز

اردالن  یبلند کردم و به صورت گر گرفته  ی... سرم رو به نرم سوختیم یو بدجور کردیگز گز م یصورتم از داغ

 اشک و خنده نجوا کردم: ونِیزدم و م یشدم ... لبخندِ تلخ رهیخ

 

 نیهمچ هی یِ داداشم ، تو رتتی... بنازم به غ دهیدختر نشون م هیه ضرب دستش رو به ک یپست تره کس وونیاز ح -

صورتم رو  یلیبا س کردمیاما فکرشم نم ی... من ازت انتظار نداشتم آرومم کن یخوب از خجالتِ خواهرت درومد یشب

بلند شد که با از دست دادن  یدختر یرو تتخواهرت بلند نشد ، امشب دس ی... امشب دستت رو ینوازش کن

داره امشب  قتی، اگه راسته و حق شنوهیها رو م میتی یِخدا صدا گنیکَس و کار شد ... م یو ب میتیمادرش به کل 

نداشتت  رتیرحم و منفورم رو قصاص کنه ... تف به شرف و غ یشکستن قلبِ من رو بشنوه و برادر ب یصدا دیبا

 ... یی، نامردا نِیو نامردتراردالن ، تف به مرد بودنت ... ت
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 :دیسابقه سرم عربده کش یب یتیعصبان با

 

ه ک یکس یندارم ... در ضمن من برا یلیبه اسم ل یو خواهر ستمی... من برادر تو ن یابونیخ یِببر صدات رو هرزه  --

بخوام احترامش رو نگه دارم ، اما بلدم  نکهیچه برسه به ا کنمیتره هم خورد نم ستیاز گوشت و پوست و خون ما ن

 بکشم ... رونیرو از حلقش ب کنهیم نیتوه تمیکه به شخص یزبونِ اون لجن یچطور

 

 هیبه دور دستش حس کردم  چوندنشی... با باز کردن کمربندش و پ زدمیشده بودم و پلک نم رهیبهش خ یناباور با

مامِ ت یِبه رو خیسطل آب  هیاز قلبم کنده شد و  یزیچ هیانگار درونم شکست ... ضربه اول که به دستم خورد  یزیچ

که با حال  یسالن و پدر یاعتنا به مردمِ تو یشد ... ب ختهیداشتم ر ادیکه از اردالن به  یخوب یِتصورات و باورها

 جونم رو نوازش ی... انقدر با کمربند تن لرزون و ب دادیو فحشم م زدیکتکم م رهیجلوش رو بگ کردیم یخرابش سع

 مناتاق پرت کرد و با مشت و لگد به جو یکمربند رو گوشه  یکرد که تمام بدنم از درد سِر شد ... نفس زنان و عصب

مانعش بشه و انگار اردالن از زور  تونستیبابا احسانم نم یکنترل شده بود که حت رقابلیو غ یافتاد ... انقدر عصب

منم ... باالخره با اومدن ارسالن و  دهیدست و پاش داره جون م ریکه ز یفراموش کرده بود کس تیخشم و عصبان

جونم کنار رفت و از دست کتک زدنم برداشت ...  مهین مجس یکردنشون از رو یگر یانجیآرشان به داخل اتاق و م

بلند  یوحشتناکِ آرشان سرم رو به سخت ی... با عربده  ختمیصدا اشک ر یخودم مچاله شدم و ب یوار تو نیجن

افتاده بود و آرشان با مشت و لگد به  نیزم یرو یشدم ... اردالن با سر و صورتِ خون رهیبهش خ یکردم و با نگران

 دنشیبه درد کش یحال بازهم راض نیاردالن و کاراش شکست اما با ا یاز حرف ها یبود ... دلم بدجور افتادهجونش 

 یشدم ... آرشان انقدر بد و ب رهیدعوا خ یِاشک آلود به منظره  ییشدم و با چشما زیخ مینبودم ... نفس زنان ن

 زدم: ادیفر میانرژ ی وندهو با ته م ارمیکه نتونستم طاقت ب زدیرحمانه اردالن رو کتک م

 

 نـــزنـــش آرشـــان ... نـــزنـــش ... -
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 زجه زدم: رینفس گ یبغض با

 

 .ولـــش کن .. نیلیآرشـــان!؟ ... تو رو جون آ -

 

خودمون بود و تنها به  نیمن و اردالن ب یِو چشمام رو با درد بستم ... مشکالت و دعوا دمیخواب نیزم یهق هق رو با

آرشان و اردالن بهم باز بشه و هر روز مثل سگ و گربه به جون هم  یرو خواستیخودم ربط داشت ... اصالً دلم نم

 شدیصاف نم گهیهم دلشون نسبت به همد امتیوقت تا ق ناو شدیشکسته م نشونی... اگه احترام و حرمت ب فتندیب

 و کالفش چشم یعصبان یاز هم باز کردم و به چهره  یآرشان پلکام رو به آهستگ یشگیعطرِ هم یِ... با استشمامِ بو

 ابگردنم گذاشت و  ریشده بود ... آروم دستش رو ز رهینگران بهم خ یزانوهاش نشسته بود و با چهره ا یدوختم ... رو

 زشیمانع ر یگلوم خفه کنم و به سخت یِناله ام رو تو یِتا صدا دمیلب گز ادی... از درد ز دمیبه آغوش کش متیمال

 یآرشان گذاشتم اما آروم نشدم ... تو ی نهیس یِرو یچشمام شدم ... سرم و به نرم یجمع شده تو یاشک ها

باال گرفتم و به  ی... سرم رو به سخت گرفتمیسرد نم یادیمردِ ز نیوشِ ااز آغ یآغوش امن و گرمش بودم اما حسِ خوب

 یوو بدتر ر رفتیمرد ضربانِ قلبِ من باال نم نیچرا با نگاه تب دار و نافذِ ا دونمیشدم ... نم رهیرنگِ شبش خ یچشما

 چشم دنیاما با د کردمیدهنم احساس م یضربان قلبم و تو شدمیم رهیخ اریبه شهر ی... من وقت فتادیدور کند م

... اما من مجبورم با  رهیگیو راه نفسم م شهی، بغضم بزرگ تر م شهیآرشان ضربان قلبم کند م یزده  خیسرد و  یها

ن چون م امیکه رخ داده کنار ب ی... مجبورم با تمام اتفاقاتِ تلخ امیآرشان کنار ب یِسرد و قلب سنگ یادیز یچشما

 ... یبارشده اجبارِ اج میتمامِ زندگ
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م گوش یلباش و رو یو به نرم دیموهام رو بوس ی... آروم رو دمینگام کرد و محکم تر به آغوش کش یبا کالفگ آرشان

 گذاشت ... 

 

ه سگ بده و ب یکه صدا زدمشیبه واهلل قسم انقدر م یزدینم یو حرف یکردی... اگه سکوت م یدستش بشکنه اله --

 ... فتهیپات ب

 

 لب زدم: یشدم و به سخت رهیو سرگشته بهش خ جیگ

 

بعد از جون کندن و نمردن ...  یبعد از کوه کندن ، خسته  یبعد از دل کندن ، خسته  یخستم آرشان ... خسته  -

 خستم ... یلیخ

 

 یپاهام برد و رو ریدستش رو به ز یمعطل ی... ب دیموهاش کش یتو یدستاش رو مشت کرد و کالفه دست یعصب

رفت ... با پا در رو پشت سرش  یزد و به اتاق کنار رونیاز اتاق ب یآروم اما محکم یدستاش بلندم کرد ... با قدم ها

...  دیجونم کش یجسم ب یو پتو رو کامل رو تتخت گذاش یشده ام و رو ریتنِ خرد و خاک ش اطیبست و با احت

شد ... دستش رو آروم به سمتِ صورتم آورد که  رهیبهم خ زیمحزون و ترحم انگ یارم نشست و با نگاهکالفه کن

دلم رخنه کرده بود چشمام رو بستم و دستام رو به  یکه بخاطر کتک خوردنم از اردالن تو یترس یناخودآگاه و از رو

چشماش احساس کردم ...  ینمِ اشک رو توشدم و  رهیانگشتام بهش خ یصورتم گرفتم ... از ال یوجل یحالت دفاع

 یکوتاه رو یبوسه  هی... سرش رو چرخوند و دوباره  دیبوس یراستم رو به نرم یِصورتم خم شد و گونه  یآروم رو

شرم و  یبلند کرد و به چشمام زل زد ... سرش که باالتر اومد از رو یچپم کاشت ... سرش رو به آهستگ یگونه 

دستام فرو کردم ... چند لحظه گذشت و برخالف  یخجالت چشمام رو بستم و از شدت استرس ، ناخن هام رو تو

پلکام رو باز کردم و باز شدن چشمام همزمان شد با  یاراده ال یجفت چشمام نشست ... ب یتصورم لب هاش رو

 گوشم نجوا کرد: ریگرفته و بم شده ز یِ... با صدا میشونیپ یوآرشان به ر سِیملتهب و خ ینشستن لب ها
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و  هنیک چکسیتا ابد آرامش باهات همراه باشه از ه یخوایو مثل گذشته آروم و صبور باش ... اگه م یلیباش ل یقو --

اور کن ... ب رهیتا قلبت آروم بگ یلیرو ببخش ... ازشون بگذر ل تیبد و تلخِ زندگ یآدم ها یو همه  رینفرت به دل نگ

 بدتر از قبل بشه ...  وضاعا دیشا یو حت شهیقام گرفتن دلت آروم نمبا انت

 

 لرزون زمزمه کردم: یدادم و با چونه ا رونیرو با صدا ب نفسم

 

 چقدر خستم؟ یدونیم یباش وقت یقو یگیچطور م -

 ... زنمیپارست اما دم نم کهیکه خوردم ت ییروحم از زخم ها من

 بودن خسته شدم ... یمن از تظاهر به قو اما

 آروم باش؟ یگیم چطور

 ؟ینیب یخسته رو نم یچشم ها نیا یِو سرخ لیتو س مگه

 ؟ینیب یدست ها و چونه رو نم نیا فیتو لرزشِ خف مگه

 به سرم آورده  یغم و غصه چ یدونیباش اما نم یقو یگیم

 کرده ... ریرو خرد و خاکش امیآرزوهام رو دفن و دن یچطور و

 متنفر نباش  تینامردِ زندگ یِاز آدم ها یگیم

 ...  دادمیآدم ها م نیا یجونمم برا یروز هیمن  یدونینم و

 من چقدر بذر عشق و دوست داشتن کاشتم  یدونینم تو

 درو کردم ... نهیچقدر نفرت و ک و
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 مثل گذشته باش و بخند  یگیم

 شده  گانهیب دنیوقتِ با خند یلیدختر خ نیا یدونینم اما

 کرده ...  هیبار گر نیچند یمصنوع یِهر خنده  یواسه  و

  دنیدختر واسه نفس کش نیا یدونینم تو

 کردن چند بار مرده ...  یواسه هر روز زندگ و

  ختنی، اشک ر دنیخند ونیم یدونینم تو

 ...  یچ یعنیکردن ، لبخند زدن  هیگر ونیم و

 ... یچ یعنیچشمات رو به حموم بودن نسبت دادن  یسرخ یِو بهانه  لیدل یدونینم تو

 ...  یچ یعنیمردن  نِیکردن در ح یزندگ یدونینم

 آرشان ... یفهمیو نم یدونیها هست که نم زیچ یلیخ

 ... ستین یدرک کردنِ آدم ها کارِ هر کس چون

 

 و با بغض ادامه دادم: دمیکش یقیعم نفسِ

 

 ... یازم نپرس چرا ناراحت -

 و برهان نخواه ... لیاشک هام و بغض هام دل یبرا

 بغض ها ناخواستست نیا چون

 ارادست یها ب هیاشک ها و گر نیا

 حال و روز آشفته و داغون  نیا
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 خوادی، بهانه نم خوادینم لیدل

  خوادیدل پر م کیو فقط  فقط

 بدم حیاون حس رو توض تونمینه من م که

  یدرکش کن یتونینه تو م و

 ل و جواب کردن بدون سئوا پس

 و علت خواستن لیدل بدون

 ... نیباش ، بغلم کن و بگو تا ابد باهاتم ... فقط هم کنارم

 

 خاص زمزمه کرد: یزد و با لحن یتلخ لبخندِ

 

 تا خود جهنم باهاتم خانم موشِ ... ی، حت امتیتا ته خط ، تا ق -

 

 

 

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

 

 

شدم ... با ترس و  رهیزهرا و آروشا خ یِمحزون و گرفته  یِو به چهره ها دمیاحساسِ نوازشِ صورتم از خواب پر با

 گفتم: ومدیم رومیکه از ته چاه ب ییبه زهرا زل زدم و با صدا ینگران
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 ... با آمبوالنس مامان رو آوردند؟ ... شده؟یچ -

 

 رو به عالمت نه تکون داد و با بغض گفت: سرش

 

 ...  یبخور تا از حال نرفت یزیچ هیپاشو زودتر  --

 

 حوصله لب زدم: یب

 

 اشتها ندارم ... -

 

 گفت: یعصب آروشا

 

پات رو از  یحت دهیاون وقت آرشان بهت اجازه نم ی... بخدا قسم اگه صبحانه نخور ؟یلیاشتها ندارم ل یچ یعنی -

 متت لج نکن ... با سال یروز نیهمچ هی ی... حداقل تو یبزار رونیخونه ب

 

 دستام گرفتم و کالفه زمزمه کردم: نیو ب سرم

 

 .. خورمیباشه ، م -



 مجنون گناهکار

 
530 

 

 

 گناهکار _مجنون#

 شش_و_ستیب_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 رهیخ شیاتاق مامان نشستم و به تخت خال یصبحونه خوردم تو یبه زور و التماسِ زهرا و آروشا کم نکهیاز ا بعد

رقمه قصدِ شکسته شدن نداشت ...  چیبه گلوم چنگ انداخته بود و ه شبیاز د ریو نفس گ نیبغضِ سنگ هیشدم ... 

کردن خودم نبودم و هنوز تو شوکِ از دستِ  یکردن و خال هیکما چون قادر به داد زدن ، گر یانگار رفته بودم تو

 هیو  دیکش مارستانیکه آخر سر کارم به ب بود نییانقدر فشارم پا شبیبودم ... د دهیدلسوز و رنج کش یدادن مادر

نداشت و اجازه  یا دهیمامانم به آرشان و ارسالن التماس کردم فا دنید یبرا یکردند ... هر چ قیسرم برام تزر

 هیاما  کردیبهم توجه م یرکیز ریو ز دیپلک یدور و برم م اریمدام شهر شبیبزارم ... د رونیپام رو از خونه ب دندادن

 یاز رو یو زار هیگر ی... با صدا کردمیم غینگاهمم ازشون در یکلمه تا االن با اون و اردالن و بابا حرف نزدم و حت

 اطیها رو کنار زدم و به سمتِ ح هیها و همسا لیزده فام حشتزدم ... و رونیاز اتاق ب مهیتخت بلند شدم و سراس

ا رفت و ب لیتحل میدر خونه مونده بود انرژ یکه جلو یو آمبوالنسبابا و ارسالن  ونیگر یچهره ها دنیرفتم ... با د

پاهام  بهآوردند جون  اطیکه مامان روش بود رو به داخل ح یبرانکارد نکهیپله ها نشستم ... به محض ا یِزانو رو

ارِ کن ... نفس زنان دمیقادر به متوقف کردنم نبود به سمتِ برانکارد دو چکسیکه ه یو سرعت رویبرگشت و با ن

دستم  کهنیکه به تنِ مامان بود رو لمس کردم ... قبل از ا یدیبود کفنِ سف برهیکه رو و ییبرانکارد نشستم و با دستا

 شدم و رهیبهش خ یجیشدم ... با گ ریآغوشِ ارسالن اس ونیشدم و م دهیبه صورتِ مامان برسه از پشت به عقب کش

 :دمیحال نال یب
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 ی... فقط بزار مامان رو برا کنمیم یقرار ی، نه ب ندازمیراه م یو زار ونی، نه ش کنمیم هیولم کن ارسالن ... نه گر -

 ... نمیبار بب نیآخر

 

 تشر زد: یعصب آرشان

 

بود که امکان داشت به گفته  نیی، نه؟ ... انقدر فشارت پا یلیرفته ل ادتیدکتر  شبِید یِ... انگار حرف ها خودیب --

 نه؟ ... ای گمیم یچ یفهمیمق ، متو کما اح یدکترا برا ی

 

متعجب شدم و به اجبار سکوت کردم ... انقدر تو خودم غرق بودم که اصالً  نیخانم و آرش میمر دنیبا د کدفعهی

به سمتِ ارسالن  نیخانم و آرش می... مر دندیرس یکِ دمیآرشان داخلِ خونه نشدم و نفهم یحضورِ خانواده  یِمتوجه 

خانم رفتم  میاراده به سمتِ مر یمن و آرشان اومدند ... ب گفتن به طرفِ تیرفتند و بعد از حال و احوال کردن و تسل

تا بتونم بغضم  دمیکش یقیشونه اش گذاشتم و نفسِ عم یآغوشش جا دادم ... سرم و رو یِخودم رو تو یو بدون حرف

 گوشم زمزمه کرد: ریرد و زبغلم ک متیرو قورت بدم ... با مال

 

 ... ینیها نب بتیمص نیوقت از ا چی... انشاهلل غمِ آخرت باشه و ه زمیخدا رحمت کنه مادرت رو عز --

 

 :دمیازش جدا شدم و با بغض نال لیم یب

 

بار  نیآخر یِتا اجازه بده مامانم رو برا کنمیبهش التماس م یجون ... هر چ میتو رو خدا با آرشان حرف بزن مر -

 ... دهیگوش نم نمیبب
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 گفت: یو با نگران دیبه صورتم کش یدست

 

شده ... بچم آرشان  واریگچ د نهوینگاه به خودت بنداز ... رنگ صورت ع هی نهیآ یدلم ، عروس گلم ، از تو زیعز --

ذره به فکر حال  هینزده ... پس حداقل بخاطر آرشان هم که شده  یچیلب به ه شبیانقدر استرسِ تو رو داره که از د

 ها ... یشیم ضیاون وقت زبونم الل مر یادامه بد یواوضع بخ نیجان ، اگه با ا یلیو روز خودت باش ... ل

 

عمر حسرتِ  هیوگرنه  دمیدیبار م نیآخر یمامان رو برا دیکه بود با یمتینگفتم اما به هر ق یزیکردم و چ سکوت

 ... خوردمیرو م دنشیند

 

 

 

 

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

 

 

 

تا مامان رو به داخل  میوداع کرد به سمتِ بهشت زهرا حرکت کرد کانشیو نزد یویدن یِمامان با خونه  نکهیاز ا بعد

مامان بخونم و  ینتونستم نماز هم برا ی... انقدر حالم خراب بود که حت میو سردش بگذار کیو تار یابد یِخونه 

 ریسخت و نفس گ یقیبمونم ... بعد از گذشتنِ دقا هیبق تظرِمامان کنده بودند من یکه برا یدادم کنارِ قبر حیترج

متِ به س دادندیإله إال اهلل سر م ال ادیدوششون گرفته بودند و فر یکه تابوت مامان و رو ینیبرگشتند و ح تیجمع

بودم که  نونتابوت مامان بودند و چقدر از آرشان مم ریرشان زقبرستان اومدند ... اردالن و ارسالن به همراه بابا و آ
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تند گذاش نیزم یکه تابوت و رو نیتابوتِ مامانم رو گرفته بود ... هم ریز یتوجه به شهرتش و بدون تکبر و غرور یب

متِ تابوت شد به س دایاز کجا پ هوی دونمیکه نم ییرویانگار به خودم اومدم و باالخره از شوک خارج شدم ... با ن

 یآرشان و ارسالن هم نم یقرار بودم که حت یمامان مصر و ب دنید یبرا رو خودم و روش انداختم ... انقد دمیدو

که نگاهم به  نیصورت مامان رو کنار زدم و هم یرو یو مانعم بشوند ... وحشت زده پارچه  رندیتونستند جلوم رو بگ

 بغضم شکسته شد و به هق هق افتادم ... اریاخت یاما پر از آرامشش افتاد ب دهیصورتِ رنگ پر

 

 گناهکار _مجنون#

 هفت_و_ستیب_و_صد_پارت#

 یمیرح_نبیز#

 

 :یلیل

 

 یی... با صدا دمیکش هیو عطر تنش رو به ر دمیصورتِ مامان خم شدم و صورتِ سردتر از آهنش رو بوس یاراده رو یب

 زدم: ادیصورتش رو با دستام قاب کردم و از ته دل فر زیآم نکردم ... جنون افتیدر یجواب چیلرزون صداش زدم اما ه

 

 مامان؟ ... با توام مامان ...  یشنویدخترت و نم یِ... صدا ؟یشنوی... صدام و نم یحرف بزن ... حرف بزن مامان -

 

از پشت توسط آرشان و  کدفعهینداشت و همچنان چشماش بسته بود ...  یا دهیتکونش دادم اما فا هیو گر غیج با

وت تاب نکهیدست و پا زدم و تقال کردم نتونستم از دستشون خالص بشم ... به محض ا یشدم و هر چ دهیارسالن کش

شدم و با ناخن هام به سر و صورت  دهیکش ونخاک گذاشتند به جن یجون مامان رو تو یرو بلند کردند و جسم ب

 :دمیدستام گرفتم و هق هق کنان نال یآرشان و تو راهنِیپ هیآرشان چنگ انداختم ... با گر
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 بزار برم ... نیلیآرشـــان ... تو رو خـــدا بزار برم ... تو رو جون آ -

 

گرفته که بشدت  ییشونه ام گذاشت ... با صدا یرو یو سرش رو به نرم دمیکالفه و درمونده به آغوش کش آرشان

 زمزمه کرد: دیلرزیم

 

 ... بخاطر خدا بس کن ... گهیدخانم ، بس کن  یلیل --

 

 دنیبا د کدفعهیچرخوندم و  تیسرم و به سمت جمع یاش گذاشتم و هق زدم ... با کرخت نهیس یسرم و رو هیگر با

نشستم ...  نیزم یرمق رو یرفت و ب یاهیرو برداشت و به سمتِ قبرِ مامان رفت چشمام س لیکه دسته ب یمرد

 زد: ادیفر کردیکه بغلم م ینینشست و ح نیزم یآرشان وحشت زده رو

 

 ... حرف بزن دختر ، با توام ... هو؟ی... چت شد  ؟یلیل --

 

 زجه زدم: زیآم جنون

 

، تو رو خدا نزار  کشهیرو مامانم آرشان ... مامان من زندست ... مامان من هنوز جون داره ، نفس م زنینزار خاک بر -

 یشده و من ب شیزیچ هی... من گفتم مامانم  دم؟یاستانبول خواب بد د ادتهیزنده به گورش کنند ... آخ آرشان ، 

 آرشان؟ ... ادتهیسر حال تره ،  توو از من و  شهینم شیزیمامانت چ یتو گفت یخبرم ول
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 لب زمزمه کرد: ریز

 

 ... ادمهی --

 

 زی... جنون آم شیستبر و عضالن ی نهیس یشروع کردم به مشت زدن تو اریاخت یجونم رو باال آوردم و ب یب یدستا 

 زدم: غیج

 

من  از ی، مگه نگفت شه؟ینم شیزیمامانت چ ی، هان؟ ... مگه نگفت ؟یداد یالک دِی، چرا بهم ام ؟یچرا بهم دروغ گفت -

... چرا سکوت  ؟یگینم یچی... با توام آرشان ، چرا ه کنند؟ینامردا دارن خاکش م نیو تو حالش بهتره؟ ، پس چرا ا

 ... حـــرف بـــزن ... ؟یکرد

 

منتظره رو به عقب  ریحرکت غ کی یِو تو ی... عصب نمیاشکِ تو چشماش رو نب یانداخت تا حلقه  نییرو پا سرش

خودم رو به سر قبر  یبلند یبلند شدم و با قدم ها نیزم یازش فاصله گرفتم از رو نکهیهولش دادم و به محض ا

 :دمز ادیکنار قبرش نشستم و زجه زنان فر هیمامان رسوندم ... با گر

 

 چقدر عاشقته؟ ، پس یدونی، مگه نم ته؟یقلبش اذ یدونیرحم ، مگه نم یمامان تو رو جون بابا احسان بلند شو ... ب -

 نیحداقل بخاطر بابا بلند شو و بگو حالم خوبه ... من بدرک ، من به جهنم ، اما حداقل بخاطر پسرات بلند شو و ا

 رو تموم کن ...  یلعنتکابوس 

 

 یِهام از قبرِ مامان دورم کردند ... از رو هیو گر غیتوجه به ج یبه سمتم اومدند و ب ونیگر ییو بابا با چشما ارسالن

ا که دست و پ ینی... ح دمیارسالن رو کش یِموها زیو جنون آم دمیکش یدلخراش غِیکه روم بود ج یو فشار تیعصبان
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 رمق به ارسالن یرفت ... ب یاهیچشمام س کدفعهیو  دیچیپ سرم یتو یر کنم درد وحشتناکتا از آغوشش فرا زدمیم

 زدم:  ادیفر هیاز حال برم با بغض و گر نکهیدادم و قبل از ا هیتک

 

 مـــامـــان ... -

 

و حالت تهوع بستم ... بعد از چند لحظه با  جهیسرگ یافتادم و چشمام رو از رو نیزم یرو میرفتن انرژ لیتحل با

آرشان و ارسالن  یمضطرب و آشفته  یِرمق باز کردم و با چهره ها ینگران و لرزون ارسالن چشمام رو ب یصدا

 مواجه شدم ...

 

 جان ... یلیشربت بخور ل نیاز ا کمی --

 

حالم بهتر شد و فشارم بخاطر  قهیز چند دق... بعد ا دمیشربت نوش یحاو وانیاز ل یحال سرم رو بلند کردم و کم یب

 :دمیحال رو به آرشان نال یشربت باال اومد ... ب وانیل هیهمون 

 

 کمکم کن بلند بشم ... -

 

 شده داد زد: یکرد و عاص یدندون قروچه ا یعصب

 

، الزم  خودی، آره؟ ... ب ن؟یزم یرو یفتیب تیو مثل م یراه بنداز یو زار ونیسر خاک مادرت و ش یکه باز بر --

 ... ینکرده بلند بش
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 زدم: غیج هیگر با

 

 کنم باز کمه.  هی... من اگه خون هم براش گر ته؟یمامانم مرده ، حال -

 

ه قبر ب هیبه سمتم اومد و آروم بلندم کرد ... با گر یبرزخ یداد ... با چهره ا رونینگام کرد و نفسش رو با صدا ب کالفه

 لب زمزمه کردم: ریو ز شدم رهیمامان خ

 

 من و ببخش مامان ... -

 

آرشان وارد جاده شدم اما  یتوجه به عربده ها یو ب دمیدو یکه برام مونده بود به سمت جاده خاک ییتمام قوا با

 بوق ممتد یسرجام خشکم زد ... با صدا ومدیبه سمتم م ادیکه با سرعت ز یبلند یشاس نیماش دنیبا د کدفعهی

آرشان  یتوجه به نعره ها یچشمام رو بستم و ب دهافتادم ... وحشت ز نیزم یز تنم رفت و با زانو روجون ا نیماش

 دلخراش کردم ...... یمرگ میخودم رو تسل

 

 فصل اول رمان مــــجنــــون گــــنــــاهـــــکار انیپا

 ... یمیرح نبیقلم بــــانــــو ز به

 

 ... دیرو فالو کن سندهینو یِرسم جیرمان تنها پ نیاطالع از فصل دوم ا یبرا

 :سندهینو نستاگرامیا جیپ
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@Zeynabrahimi79 

 

 :سندهیکانال نو یدیآ

@Zeinabrahimi 

 

 

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

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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