ﭘﺎرت  16اﺳﺗﺎد ﺧﻼﻓﮑﺎر
ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ی آرش ﮐﮫ ﺗﻣوم ﺷد ﻣوﺑﺎﯾﻠش و ﺑﮫ طرﻓﯽ ﭘرت ﮐرد و ﮐﻼﻓﮫ و ﮔﻔت
...آﺧر از دﺳت اﯾن ﭘﺳر ﻣﯾﻣﯾرم ﻣن_
ﻧﮕران ﮔﻔﺗم
ﭼﯽ ﺷده آرﻣﯾن؟_
در ﮐﻣدش و ﺑﺎز ﮐرد ،ﭘﯾراھﻧﯽ در آورد و ﮔﻔت
!اﺣﻣﻖ ﺧودش و ﺧﻔﮫ ﮐرده ﺑﺎ ﻣﺷروب_
ﺑﻠﻧد ﺷدم و ﮔﻔﺗم
.ﻣﻧم ﻣﯾﺎم_
ﺑﺎ ﺟدﯾت ﮔﻔت
.ﻻزم ﻧﮑرده ﺑﺷﯾن ﺳر ﺟﺎت_
ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ دﻧﺑﺎل ﺷﻠوار ﺟﯾﻧم ﮔﺷﺗم و ﮔﻔﺗم
.ﻣﯾﺎم آرش ﻣﻧم ﻧﮕراﻧﺷم_
ﺑﺎ ﺳرزﻧش ﻧﮕﺎھم ﮐرد و ﮔﻔت
ﺷد ﯾﮫ ﺑﺎر ﯾﮫ ﭼﯾزی ﺑﮕم و ﺑﮕﯽ ﺑﺎﺷﮫ_
دو دﻗﯾﻘﮫ ای ﺣﺎﺿر ﺷدم و ﮔﻔﺗم
.ﮐﯽ ﺑود ﺑﻠﮫ رو ﺳر ﺳﻔره ی ﻋﻘد داد؟ﻣن آﻣﺎدم ﺑرﯾم_
.ﭼپ ﭼپ ﻧﮕﺎھم ﮐرد و دﺳت ﺳﺎﻟﻣم و ﮔرﻓت و دﻧﺑﺎل ﺧودش ﮐﺷوﻧد
*****
.ﻧﮕران ﻧﮕﺎھش ﮐردم.وﺿﻌﯾﺗش از اوﻧﯽ ھم ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردم ﺑدﺗر ﺑود
.ﺑرای ﺑﺎر ﭘﻧﺟم ﺗوی اﯾن ده دﻗﯾﻘﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻌده ﺷو ﺗوی ﺳطل ﺑﺎﻻ آورد
آرش ﺑﺎ ﺧﺷم ﮔﻔت
...ﺑﮫ اﻧدازه ی ظرﻓﯾﺗت ﻣﯾﺧوردی اﺣﻣﻖ ...ﺣﺎل و روزش و ﻧﮕﺎه...ﭘوﮐوﻧدی ﺧودﺗو_
آرﻣﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺑﺎس زﻧوﻧﮫ ای رو ﺗوی دﺳت داﺷت،ﮐﺷدار و ھذﯾون وار ﮔﻔت

...ﺗو ﭼﮫ ﻣﯾﻔﮭﻣﯽ ...دﺳت زﻧت و ﮔرﻓﺗﯽ ﭘﯾﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﻣﯾﻔﮭﻣﯽ ﻣن_
ﻧﺗوﻧﺳت ﺣرﻓش و اداﻣﮫ ﺑده،دﻟم ﺳوﺧت ...ﺗﺎ ﺣﺎﻻ آرﻣﯾن و ﺑﺎ اﯾن ﺷﮑل ﻧدﯾده ﺑودم .ﺳﮑﺳﮑﮫ ای ﮐرد و
ﮔﻔت
...ﻣث ﺳﮓ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻣش و ﺑﮭش ﺷﮏ ﮐردم.ﺑﮫ ﮔﻠم ﺷﮏ ﮐردم ﻣن ﻗﺎﺗﻠم،ﻗﺎﺗل زﻧم،ﻗﺎﺗل ﺑﭼم_
ﭼﺷﻣﺎم ﮔرد ﺷد و ﮔﻔﺗم
ﻣﮕﮫ ﺑﭼﮫ داﺷﺗﯽ؟_
.آرش ﻧﮕﺎه ﺗﻧدی ﺑﮭم اﻧداﺧت ﮐﮫ ﺧﻔﮫ ﺧون ﮔرﻓﺗم
آرﻣﯾن ﻟﺑﺎس و روی ﺻورﺗش اﻧداﺧت و ﭼﻧد ﺗﺎ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ ﮐﺷﯾد و ﺟﻧون وار داد رد
...ﻟﻌﻧﺗﯽ ﺑوش رﻓﺗﮫ،رﻓت...ﺑوی ﺗﻧﺷم رﻓت...ﺧودﺷم رﻓت_
آرش ﻟﺑﺎس و از ﺻورﺗش ﮐﻧﺎر زد و ﮔﻔت
...ﭘﺎﺷو ﭘﺳر ﺗﺎ ﺗو ﯾﮫ دوش ﻧﮕﯾری ﺣﺎﻟت ﺟﺎ ﻧﻣﯾﺎد ﭘﺎﺷو_
.داﺷت آرﻣﯾن و ﺑﻠﻧد ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺻدای ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن در ﺣﯾﺎط و ﭘﺎرک ﺷدن ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ اوﻣد
ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﻧﺟره رﻓﺗم و از ﻻی ﭘرده ﻧﮕﺎه ﮐردم و ﺑﺎ دﯾدن اﻣﯾر ﮐﯾﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﮕﺎری ﮐﻧﺞ ﻟﺑش
.ﺑود و ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﺣرف ﻣﯽزد ﺧﺷﮑم زد
آرش ﺑﺎ ﺟدﯾت ﭘرﺳﯾد
ﮐﯾﮫ؟_
ﺗرﺳﯾده ﭘرده رو اﻧداﺧﺗم و ﮔﻔﺗم
...ﺑدﺑﺧت ﺷدم!ﮐﯾﺎﻧﮫ_
.ﭼﻧﺎن اﺧم در ھم ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﮫ ﻟﺣظﮫ ﺷﮏ ﮐردم ﺣرف ﺑدی زده ﺑﺎﺷم
ﺑﺎ ﻟﺣن ﺗﻧدی ﮔﻔت
ﺑﮭت ﮔﻔت اﺳﻣش و ﺗو دھﻧت ﻧﭼرﺧون ...ﻻزﻣم ﻧﯾﺳت ﺑﺗرﺳﯽ،ﺗو دﯾﮕﮫ زن ﻣﻧﯽ ﮐور ﺧوﻧدی اﮔﮫ ﻓﮑر _
.ﮐردی ﺑﻌد ﻋﻘدم ﻣﯽذارم دور اون ﯾﺎرو ﺑﭘﻠﮑﯽ
ﻧﺎﺑﺎور ﮔﻔﺗم
.ﭼﯽ ﻣﯾﮕﯽ آرش؟ ﻣن ﺑﺎﯾد ﻗﺎﺋم ﺑﺷم اﮔﮫ ﻣﻧو ﺑﺎ ﺗو ﺑﺑﯾﻧﮫ ھﻣﮫ ﭼﯽ ﺧراب ﻣﯾﺷﮫ_
ﺧواﺳﺗم ﺑرم ﮐﮫ ﺑﺎزوم و ﮔرﻓت و ﮐﻧﺎر ﮔوﺷم ﺧﺷن و ﻣﺣﮑم ﮔﻔت
اون ﺣروﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﮭﻠﮫ ،ﮐل دﻧﯾﺎ ﺗو رو ﺑﺎ ﻣن ﻣﯾﺑﯾﻧن ﻟﯾﻠﯽ اﯾﻧو ﺗو ﮐﻠﮫ ی ﭘوﮐت ﻓرو ﮐن_

ﺗرﺳﯾده ﻧﮕﺎھش ﮐردم .زده ﺑود ﺑﮫ ﺳرش؟ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻼش ﮐردﯾم ﮐﮫ اﻻن...ﻧﻣﯾﺷد،ﺧواھرم و ﻓدای ﻏﯾرت
.ﺑﯾﺧودی آرش ﻧﻣﯾﮑردم
 :دﺳﺗم و از دﺳﺗش ﮐﺷﯾدم و ﺗﻧد ﺑﯾرون رﻓﺗم ﺻدای ﻋﺻﺑﯾش از ﭘﺷت ﺳرم اوﻣد
.روی ﺳﮕم و ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺎر ﺑﯾﺎ اﯾﻧﺟﺎ_
اﻋﺗﻧﺎﯾﯽ ﻧﮑردم و ﺧواﺳﺗم از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺑرم ﭘﺎﯾﯾن ﮐﮫ در ﺧوﻧﮫ ﺑﺎز ﺷد و ﮐﯾﺎن اوﻣد داﺧل .ھﻣﭼﻧﺎن داﺷت ﺑﺎ
.ﺗﻠﻔن ﺣرف ﻣﯽزد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اطراف اﻧداﺧﺗم و ﺳرﯾﻊ ﺗوی ﯾﮑﯽ از اﺗﺎﻗﺎ ﭘرﯾدم
:ﺻدای ﻗدﻣﺎی ﻣﺣﮑم ﮐﯾﺎن و ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ اوﻣد و ﺑﻌد ﺻدای ﺧﺷﮏ و ﻣﺣﮑم ﺧودﺷو
ﻣن اون دﺧﺗر و ﺗﺎ ﻓردا ﺻﺑﺢ ﻣﯾﺧوام ﻣﺎﮐﺎن زﯾر ﺳﻧﮕم رﻓﺗﮫ ﺑود ﭘﯾداش ﮐن...ﻣن ھﯾﭻ وﻗت طﻌﻣﮫ ﻣو _
.از دﺳت ﻧﻣﯾدم
ﻗﻠﺑم ﺗﻧد ﻣﯽﮐوﺑﯾد.ﻣﻧظورش ﻣن ﺑودم؟
ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت
ﭘس دﻧدون ﺗﯾز ﮐرده ﺑودی ﺑراش ﭘدرﺳﮓ...اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮫ ﺣﺳﯽ ﺑﮭم ﻣﯾﮕﮫ ﺟﺎی دوری ﻧﯾﺳت،ھﻣﯾن _
...ﻧزدﯾﮑﯾﺎﺳت،ﺧﯾﻠﯽ ﻧزدﯾﮏ
.ﺗرﺳﯾده ﯾﮏ ﻗدم ﻋﻘب رﻓﺗم ﮐﮫ ﻧﻣﯾدوﻧم ﭘﺎم ﺑﮫ ﭼﯽ ﮔﯾر ﮐرد و ﺻدا داد
ﭼﺷﻣﺎم و ﺑﺳﺗم.ﺻدای ﺧﻧده ی ﮐﯾﺎن اوﻣد و ﮔﻔت
.ﺣواﺳت ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺑﺎﺷﮫ،ﻣن ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻھﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺳرﮔرﻣم_
ﻧﮕﺎھﯽ دور ﺗﺎ دور اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ اﻧداﺧﺗم و دﻧﺑﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﻗﺎﺋم ﺷدن ﺑودم ﮐﮫ در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷد و ﺑﺎ ﻧوری
.ﮐﮫ از ﺑﯾرون اوﻣد ﭼﺷم ﺗو ﭼﺷم اﻣﯾر ﺷدم
.ﺧﺷﮑم زد.ﺑرﻋﮑس ﻣن اون ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﻧﺳرد ﻟﺑﺧﻧد ﮐﺟﯽ زد و ﭼراغ و روﺷن ﮐرد
اوﻣد داﺧل و درو ﺑﺳت و ﺑﺎ ﮐﻠﯾد روی در ﻗﻔﻠش ﮐرد و ﺑﺎ ﺧﻧده ی ﺑدﺟﻧﺳﯽ ﮔﻔت
اﯾﻧﺟﺎ ﺑودی ﺧﺎﻧوم ﭘﻠﯾﺳﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ رو دﻧﺑﺎﻟت ﮔﺷﺗم؟_
.ﻧﻔﺳم ﺑﻧد اوﻣد ..ﻣﯾدوﻧﺳت ،ﻣﯽ دوﻧﺳت ...اون ﻋوﺿﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾو ﻣﯾدوﻧﺳت
ﯾﮏ ﻗدم ﺟﻠو اوﻣد و ﺑﺎ زﯾرﮐﯽ ﮔﻔت
.ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑودی ﭼﺷﻣﺎت آﺑﯽ درﯾﺎﯾﯾﮫ.اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺣدس ﻣﯾزدم ﺑﮫ ﺧواھرت رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ_

ﻣﺛل ﯾﮫ ﭼوب ﺧﺷﮏ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودم .روﺑﮫ روم اﯾﺳﺗﺎد و ﺑﺎ ھﻣون ﻟﺑﺧﻧدش ﮔﻔت
.وﻗﺗﯽ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮑﻧﯽ ﺧوﺷﮕل ﺗر ﻣﯾﺷﯽ ﻋروﺳﮑم_
.دﻗﯾﻘﺎ روﺑﮫ روم اﯾﺳﺗﺎد ھﯾﮑﻠش اﻧﻘدر ﺑزرگ ﺑود ﮐﮫ آدم در ﻣﻘﺎﺑﻠش اﺣﺳﺎس ﺿﻌف ﻣﯽﮐرد
ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت
از روز اول ﺑرام ﺳؤال ﺑود،ﯾﮫ دﺧﺗر ﻓﻘﯾر و ﺑﯽ ﮐس ﭼطور ﻣﯾﺗوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﻋطر ﮔرون ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑزﻧﮫ؟_
...ازش ﺗرﺳﯾدم،از زﯾرﮐﯾش ،از ﭼﺷﻣﺎش
ﯾﮏ ﻗدم ﻋﻘب رﻓﺗم ﮐﮫ ﺟﻠو اوﻣد و ﻣﺗﻔﮑر ﮔﻔت
ﮔﻔﺗم ﺷﺎﯾد از ﮐﺳﯽ ھدﯾﮫ ﮔرﻓﺗﯽ وﻟﯽ دﯾدم ﻧﮫ،ھﯾﮑﻠﺗم ﯾﮫ ﺟوری ﺳﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ از ﺻد ﻓرﺳﺧﯽ داد ﻣﯾزﻧﮫ _
.ﮐﻠﯽ ﭘول ﺧرج اﯾن ھﯾﮑل ﮐردی
زﺑون ﺑﺎز ﮐردم و ﮔﻔﺗم
.داری اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯾﮑﻧﯽ_
ﯾﮏ ﺗﺎی اﺑروش ﺑﺎﻻ ﭘرﯾد و ﮔﻔت
.ﻣن ھﯾﭻ وﻗت اﺷﺗﺑﺎه ﻧﻣﯾﮑﻧم و ﺗو اﯾﻧو ﻧﻣﯾدوﻧﺳﺗﯽ و ﺑرام ﻧﻘﺷﮫ رﯾﺧﺗﯽ ﺧﺎﻧوم ﭘﻠﯾس_
زﺑوﻧم ﻋﯾن ﭼوب ﺧﺷﮏ ﺷده ﺑود .ﺑﺎ ﻟذت ﻧﮕﺎھم ﮐرد و از ﺗوی ﺟﯾﺑش ﺟﻌﺑﮫ ی ﮔرون ﻗﯾﻣت ﺳﯾﮕﺎرش رو
.در آورد
.ﺳﯾﮕﺎری ﮐﻧﺞ ﻟﺑش ﮔذاﺷت و ﺑﺎ ﻓﻧدک طﻼش آﺗﯾﺷش زد
ﭘﮏ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎر زد.دودش و درﺳت ﺗوی ﺻورﺗم ﺑﯾرون داد و ﮔﻔت
.ﺗو ﻧﻔﮭﻣﯾدی ﮐﮫ ﻣن ﺷﮑﺎرﭼﯾم،ﯾﮫ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﯽ ﮔدار ﺗﯾر ﭘرت ﻧﻣﯾﮑﻧﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧوم،اوه ﺑﺑﺧﺷﯾد ﻟﯾﻠﯽ_
و ﺑﺎز ﺧﻧدﯾد و ﺟﻠو اوﻣد و ﮔﻔت
...ﭘﻠﯾس وظﯾﻔﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑودی_
ﺳرش و ﻧزدﯾﮏ آورد و ﮐﻧﺎر ﮔوﺷم ﭘﭻ زد
.اﻣﺎ ﺣﯾف ﺗوی ﻓﺎﻟت ﯾﮫ اﺳﺗﺎد ﺧﻼﻓﮑﺎر اﻓﺗﺎده ﮐﮫ ﺑد از ﺑﺎزی دزد و ﭘﻠﯾس ﺑﺎھﺎت ﻟذت ﻣﯾﺑره_

!ﭼﺳﺑﯾدم ﺑﮫ دﯾوار.اون از اول ﻣﯽدوﻧﺳت ،از ھﻣون اوﻟش ھﻣﮫ ﭼﯾو ﻣﯽدوﻧﺳت

ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ م اﯾﺳﺗﺎد و ﮔﻔت
.ﺧودﺗو ﺧﺳﺗﮫ ﮐردی ﺧﺎﻧوم ﭘﻠﯾﺳﮫ،از اول ﻣﯾوﻣدی از ﺧودم ﺳراغ ﻻﻟﮫ رو ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯽ ﺑﺎھم ﮐﻧﺎر ﻣﯾوﻣدﯾم_
ﺑﺎﺧﺗم،ھﻣﮫ ﭼﯾو ﺑﺎﺧﺗم و ﻧﺎﻟﯾدم
ﮐﺟﺎﺳت ﻻﻟﮫ؟_
اﺑرو ﺑﺎﻻ اﻧداﺧت و ﮔﻔت
.ﺟﺎش اﻣﻧﮫ_
ﺑﺎ ﻧﻔرت ﻧﮕﺎھش ﮐردم و ﮔﻔﺗم
ﺑﮕو ﻋوﺿﯽ.ﺑﮕو ﺧدا ﻟﻌﻧﺗت ﮐﻧﮫ ﺑﮕو ﺧواھرم ﮐﺟﺎﺳت ﻓروﺧﺗﯾش؟ ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺳرش آوردی؟_
ﻟﺑﺧﻧد ﻣﺣوی زد و ﮔﻔت
.زﯾﺎد اذﯾﺗش ﻧﮑردم ﻧﮕران ﻧﺑﺎش_
اﯾن ﺑﺎر ﻣن ﺟﻠوش ﻗد ﻋﻠم ﮐردم و ﺑﺎ ﺟدﯾت و ﺟﺳوراﻧﮫ ﮔﻔﺗم
...ﺑﮕو ﮐﺟﺎﺳت وﮔرﻧﮫ_
وﺳط ﺣرﻓم ﭘرﯾد
.وﮔرﻧﮫ دﺳﺗﮕﯾرم ﻣﯾﮑﻧﯽ ﺧﺎﻧوم ﭘﻠﯾﺳﮫ؟ﻣدرﮐﯽ داری ازم؟ ﮔﻧده ﺗر از ﺗو ھم ﻧﺗوﻧﺳﺗن ﺟوﺟﮫ ی ﺑﻐﻠﯽ_
از ﺧﺷم ﺑﮫ ﻧﻔس ﻧﻔس اﻓﺗﺎدم
!ﺗﺎزه دﺳﺗﮕﯾرﻣم ﺑﮑﻧﯽ ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ ﺧواھرت ﻧﻣﯾرﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺎش و ﻣﯾدوﻧﮫ ﻣﻧم_
ﻧﺎﻟﯾدم
ﭼﯽ ازم ﻣﯾﺧوای؟_
ﻧﮕﺎھش و ﯾﮏ دور روی ﺗﻧم ﭼرﺧوﻧد و ﮔﻔت
.ﺧواﺳﺗﮫ م ﺑﮭت ﮔﻔﺗم ﻗﺑﻼ!ﻣﺎل ﻣن ﺑﺷﯽ_
اﺧم در ھم ﮐردم و ﮔﻔﺗم
.ﻣن ﺷوھر دارم ﻋوﺿﯽ اون ﻗدر ﭘﺳت ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷوھرم ﺧﯾﺎﻧت ﮐﻧم_
.اﺳم ﺗوی ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ت ﺑرات ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﺧودت ﻣﮭﻣﯽ واﺳم .ﺣﺎﻻ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎ ﺧودﺗﮫ! ﻻﻟﮫ ﯾﺎ ﺷوھرت_
.درﻣوﻧده ﺷدم.ﺧداﯾﺎ ﯾﮫ راھﯽ ﭘﯾش ﭘﺎم ﺑذار
ﺳرش و ﺟﻠو آورد و ﮐﻧﺎر ﮔوﺷم ﭘﭻ زد

.ﻓﻘط ﻋﺟﻠﮫ ﮐن،ﻓﮑر ﮐﻧم ﺧواھرت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺣﺗﯾﺎج داره_
زﻣﯾن زﯾر ﭘﺎم ﺧﺎﻟﯽ ﺷد و ﺑﺎ ﺻدای ﻟرزوﻧﯽ ﮔﻔﺗم
ﭼﯽ ﮐﺎر ﮐردی ﺑﺎھﺎش؟_
ﺧواﺳت ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧﮫ ﮐﮫ ﺻدای ﻋرﺑده ی آرﻣﯾن ﺗوی ﮐل ﺧوﻧﮫ ﭘﯾﭼﯾد
ﻧﮕران ﺧواﺳﺗم ﺑرم ﮐﮫ ﺑﺎزوم و ﮔرﻓت و ﮔﻔت
.ﺟﺎی ﺗو ﺑﺎﺷم ﺣرﻓﯽ از ﻗول و ﻗراراﻣون ﺑﮫ اون ﺑﭼﮫ ﺳوﺳول ﭼﯽ ﺑود اﺳﻣش؟ آھﺎ آرش ﻧﻣﯾزﻧم_
ﻏرﯾدم
.ازم ﻣﯾﺧوای ﯾﮫ ﻋوﺿﯽ ﻣﺛل ﺧودت ﺑﺎﺷم؟ﻧﻣﯾﺷم.ﻧﯾﺳﺗم ﻣن ﻋوﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﺷوھرم ﺧﯾﺎﻧت ﻧﻣﯾﮑﻧم_
ﺣرﻓم و زدم و ﺧواﺳﺗم ﺑرم ﮐﮫ ﺻداش ﻣﯾﺧﮑوﺑم ﮐرد
ﭘس ﮐﯽ*** اون ﭘﺳره ﻣزش ﺑرات ﺑﯾﺷﺗره ﮐﮫ ﺧواھرت ﺑرات ﺑﯽ اھﻣﯾﺗﮫ ،اوﮐﯽ ﻣن ﻓﮑر ﮐردم ﻣﮭﻣﮫ _
واﺳت ﺧواﺳﺗم ﮐﻣﮑت ﮐﻧم ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺧوای اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت ﻣﻧم ﻗول ﻧﻣﯾدم ﺧواھرت از زﯾر دﺳﺗم زﻧده
.ﺑﯾرون ﺑﯾﺎد
.ﻟﺑم و ﻣﺣﮑم ﮔﺎز ﮔرﻓﺗم .ﺑﺎز ﻋرﺑده ی آرﻣﯾن ﭼﮭﺎر ﺳﺗون ﺧوﻧﮫ رو ﻟرزوﻧد
از اﺗﺎق ﺑﯾرون اوﻣدم و ﻟﺣظﮫ ی آﺧر ﺻداش و ﺷﻧﯾدم
.زﯾﺎد وﻗت ﻧداری ﺧﺎﻧوم ﭘﻠﯾﺳﮫ_
ﺑﮫ اﺗﺎق آرﻣﯾن رﻓﺗم و آرش و دﯾدم ﮐﮫ ﺳﻌﯽ داﺷت ﻣﮭﺎرش ﮐﻧﮫ اﻣﺎ آرﻣﯾن ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل و
ﻣﯾﻧداﺧت زﻣﯾن و ﻋرﺑده ﻣﯽزد
ﮔﮫ ﺧوردی رﻓﺗﯽ،ﺑﯽ ﻣن رﻓﺗﯽ ...ﻏﻠط ﮐردی ﺧواﺳﺗﯽ ﻣﺟﺎزاﺗم ﮐﻧﯽ .ﻣن ﺧر ﺑودم ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد _
.ﻣﯾﺧواﻣت ﺗو ﮐﮫ آدم ﺑودی ﭼرا رﻓﺗﯽ؟ﺗو ﮐﮫ اﻧﻘدر ادﻋﺎ داﺷﺗﯽ ﻏﻠط ﮐردی رﻓﺗﯽ
آرش از ﭘﺷت دﺳﺗﺎش و ﮔرﻓت و ﮔﻔت
.آروم ﺑﮕﯾر ﭘﺳر_
ﺣﺿور ﮐﺳﯽ رو درﺳت ﭘﺷت ﺳرم ﺣس ﮐردم .آرﻣﯾن ﺑﺎ داد و ﺑﯾداد ﺧواﺳت ﺧودش رو از دﺳت آرش
.ﺧﻼص ﮐﻧﮫ اﻣﺎ آرش ﺑﻐﻠش ﮐرد
ﮐﯾﺎن از ﭘﺷت ﭼﺳﺑﯾد ﺑﮭم و ﮐﻧﺎر ﮔوﺷم ﮔﻔت
.ﺷوھرت ﻣﮭم ﻧﯽ واﺳم،ﻣﺎل ﻣن ﺷو ﺑﮭﺗر از اون ارض**ات ﻣﯾﮑﻧم.ﺑﯾﮭوش ﻣﯾﺷﯽ ﺗو ﺑﻐﻠم_
.ﻧﻔﺳم ﺑﺎﻻ ﻧﻣﯾوﻣد و ﭼﺷﻣم ﺑﮫ آرﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗوی ﺑﻐل آرش ﺷوﻧﮫ ھﺎش ﻣﯽ ﻟرزﯾد

