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 .وای خدا. اه زود باش دیگه

 امروز نتیجه های کنکور و اعالم میکردن

تیجه ی ه بشه این ناالنم منتظرم تا بالخره این اینترنت یه ذره سرعتش بره باالتر بلک

 .ب  صاحابو ببینم

ایـــــش..... مثل این که داره درست میشه وای خدا دستو پام یخ کرده االنه که باز 

 .... پس بیفتم من نمیتونم نگاه کنم که

 بهزاد ........ بــــــــــــــهزاد-

 .ی اتاقدر اتاق یهوی  باز شد و بهزاد و مامانو الیاس با چهره های نگران پریدن تو

 چ  شد؟قبول نشدی که این طوری جیغو داد راه انداخت  ؟ -الیاس

 .نه. دستوپام یخ کرده نمیتونم ببینم. بهزاد تو بیا ببین-

از رو صندل  بلند شدم تا بهزاد بیاد بشینه و ببینه چه گندی زدم. وای خدایا اگه 

ت نمیکنم ها ول  قبول شده باشم قول میدم دیگه کس  رو زیاد اذیت نکنم. زیاد اذی

یکم که دیگه عیب  نداره.آااااخ مثل این که باز سرعتش اومده پایین اهـــــــــه. 

به چهره بهزاد خیره شدم انگار اونم استرس داشت چون با پاش رو زمین ضرب گریفته 

بود. بهزاد دای  کوچیکم بودم که یفقط دوسال ازم بزرگتر بود و از داداشمم باهاش 

دم چون مثل خودم شرو شیطون بود ول  باوجود این درک خیل  بیشتر صمیم  بو

باالی  داشت برای همین همیشه برام حکم یک مشاور خوبو داشت. چشم از بهزاد 

برداشتم و به الیاس خیره شدم. موهای خرمای ،چشمای عسل ،قد بلندو چارشونه 

ی و ول  برخالف چهره خوشگلو جذاب  که داشت ریفتارش گاه  اوقات خیل  جد

خشک میشد که این اخالقش به آقاجون خدابیامرزم ریفته بود برای همین منو بهزاد 

بهش میگفتیم عصا قورت داده چون الیاس چهار سال از من و دوسال از بهزاد بزرگتر 
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بود ول  با این وجود قلب خیل  خیل  مهربون  داشت و گاه  اوقاتم خیل  بهم 

با یه لبخند مهربون نگام میکردو با نگاش  دلگرم  میداد مثل همین االن که داشت

 .بهم میگفت من میدونم تو قبول  پس آروم باش.با صدای بهزاد به سمتش برگشتم

 .یسنـــــــا..... کجای ؟ بیا اومد صفحش -بهزاد

 .نه من نگاه نمیکنم خودت نگاه کن بهم بگو-

ل یه یه که برام مثریفتم رو تختم نشستم تا اصال صفحه لب تابو نبینم. بعد چند ثان

 قرن گذشت بهزاد رو به من کرد و گفت

امسال سال اولت بوده ول  عیب نداره از قدیم گفتن تا سه نشه بازی نشه پس  -بهزاد

 .هنوز دوبار دیگه وقت داری عزیزم

 ....... یعن -

دهنم باز مونده بود و اشکام همینطور روی گونم سر میخوردن وخودشونو تا زیر چونم 

دن. به مامان نگاه کردم که داشت با ناباوری به منو بهزاد نگاه میکرد. الیاس به میرسون

سمت لب تاب ریفت تا خودش چک کنه. بعد این که یه نگاه به صفحش انداخت 

برگشت و با تعجب به بهزاد نگاه کرد. بهزاد ه  واسش چشم و ابرو میومد یفهمیدم 

  اگه راست گفته باشه چ ؟ ه  یسنا بازم این بهزاد موزمار یه کلک  سوار کرده ول

چته؟ پاشو قوی باش و خودت نگاه کن و مطمئن شو. اشکامو پاک کردمو از جام بلند 

شدم و با قدم های محکم به سمت میزم که روش لب تابم بود ریفتم. بهزاد وقت  دید 

 .دارم میام بلند شدو روبروم وایستاد

 کجا؟چ  رو میخوای ببین  ؟ -بهزاد

 .ودم نبینم باورم نمیشهمن تا خ-

 .نخیر من نمیذارم ببین . باز االن یفشارت میفته من حوصله پرستاری ندارم -بهزاد
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 .حاال نه که تو همیشه مواظب من . برو کنار قول میدم حالم بد نشه-

 .....پس چ ؟ همیشه عمه نداشتت میاد کمکت میکنه -بهزاد

کاسه ای زیر نیم کاسش هست برای با این سخران  که راه انداخته بود یفهمیدم یه 

همین سریع از زیر دستش رد شدم و پریدم رو صندل  و زل زدم به صفحه لب تاب و 

 .بلند بلند برای خودم خوندم

 ...یسنا یفرهمند شماره .. رتبه .. رشته پزشک ..دانشگاه تهران-

جیغ  ها ... این چ  نوشته؟ من قبول شدم اونم پزشک  دانشگاه تهـــــــران؟ یه

 .بنفش از خوشحال  کشیدم و پریدم بغل مامان

 وای مامان قبول شدم . باورت میشه؟-

 مگه بهزاد نگفت قبول نشدی؟-مامان

تازه یاد بهزاد ایفتادم که چه نامردی کرده از بغل مامان اومدم بیرون و برگشتم طرف 

استفاده  بهزاد. ول  هرچ  دوروبر اتاقو نگاه کردم نبود. یفهمیدم از حواسپرت  من

کرده و جیم شده. سریع از اتاق اومدم بیرون و از پله ها سر خوردمو دوییدم تو حیاط. 

مثل این که به موقع رسیده بودم چون داشت آروم از پله های حیاط پایین میریفت تا 

بره بیرون. منم یواشک  طوری که متوجه نشه پشت سرش ریفتم.وقت  بهش رسیدم با 

ش. سرجاش سیخ وایستاد ول  برنگشت.دست به کمر ریفتم دوتا انگشتم زدم به شون

 .روبروش وایستادم و خیره شدم به چشماش

 که هنوز دو بار دیگه یفرصت دارم آره؟-

آره عزیزم اصال ناراحت نباشیا خودم این دیفعه کمکت میکنم تا با رتبه خیل   -بهزاد

چه میشه کرد  خوب دیفعه قبول ش . میدونم یه ذره کند ذهن  و به من نریفت  ول 

 .....دیگه خواهر زادم  باید کمکت کنم
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از این همه پروییش قرمز شدم اونم که یفهمید بدجور جوش آوردم سریع از زیر دستم 

رد و شدو به سمت در دویید. منم نامردی نکردم دمپاییمو در آوردم و به طریفش پرت 

دم و نزدیک در کردم ول  درو بستو دمپای  به در خورد و چون محکم پرت کرده بو

 .بودم دمپای  برگشت و خورد تو ساق پام و جیغم ریفت هوا

 .آیــــــ .... بــهزاد اله  خدا بگم چ  کارت نکنه پام داغون شد-

تا یه ربع همین جور وسط حیاط نشسته بودمو آه و ناله میکردم. اما دریغ از یه نفر که 

قم داشتن چون دیگه به این کارای بیاد حال مارو بپرسه ببینه مردم یا زندم. البته ح

منو بهزاد عادت کرده بودن. آخرم خودم ل  ل  کنون ریفتم دمپای  و برداشتم و آروم 

آروم به سمت خونه ریفتم. خونمون یه خونه ویالی  با یه حیاط بزرگ بود.از در ورودی 

که وارد میشدی یه راه سنگ یفرش بود که آخرش میخورد به پارکینگ و کنارشم پله 

میخورد میریفت باال و میرسد به در ورودی خونمون که قهوای سوخته بود . کنار ه های 

این راه پر بود از بوته های گل سرخ و درخت بید مجنون که یه منظره خیل  خیل  

خوشگلو درست کرده بود. این خونه مال آقاجونم بودکه بعد از مرگش رسید به تنها 

یه شرکت معماری بزرگه این خونه رو دوباره  یفرزندش یعن  بابام. بابام که مدیر

درستش کرد تا بشه توش زندگ  کرد آخه تا قبل از اون خیل  درب و داغون بود. این 

درختای بید مجنونم از همون زمان تو این خونه بود و بابام از اونجا که خیل  به گل و 

 .گیاه عالقه داشت درختا رو قطع نکرد

گلوم پاره شد بس که صدات کردم زود باش آیلین کارت  یسنـــا...... کجای -مامان

 .داره

 .تا اسم آیلین اومد باق  راه و دوییدم ریفتم تو خونه و خودم و به تلفن رسوندم

 الو. سالم. خویف ؟-

 آیلین در حال  که هق هق میکرد گفت
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 سالم. خوبم. وای یسنا بگو نتیجت چ  شد؟ -آیلین

 تاب براش گفتمتازه یاد نتیجم ایفتادم و با آبو 

 وای آیل  من پزشک  تهران قبول شدم اونم با رتبه ... تو چ ؟-

 قبل از این جواب بده دوباره گفتم

البته تو با این گریه هات معلومه چ  شده دیگه. ول  عیب نداره عزیزم ایشاا... سال -

 دیگه دوباره کنکور میدی و با رتبه خیل  بهتر قبول میش . یه وقت غصه نخوری ها

 ..... من خودم از جون و دل کمکت میکنم

همینطور داشتم براش سخران  میکردم و مثال دلداریش میدادم که ناراحت نباشه. 

 یهوی  جیغ زد

وااای سرم ریفت. بسه دیگه چقدر حرف میزن . اتفاقا قبول شدم اونم پزشک  -آیلین

 . ....دانشگاه تهران با رتبه

 .بکشم حاال این دیفعه نوبت من بود که جیغ

آیل  یعن  من تو باهم تو یه دانشگاهیم. مثل این که خدا نمیخواد ما از هم جداشیم. -

 حاالچیزی شده که داشت  گریه میکردی؟

جدی؟طفلک من که باید تو پرحرف و دوباره تحمل کنم.ااااه.... . بعدشم نخیر -آیلین

 .هیچ  نشده گریه خوشحال  بود

 .بدم یه کلوم باهات صحبت کنمخیلیم دلت بخواد حت  من ایفتخار -

 .یفعال که دلم نمیخواد. ببین مهری جونت)مامانش( داره صدام میکنه.یفعال-آیلین

-ok.یفعال 

 .تلفنو گذاشتم سرجاش و ریفتم آشپزخونه پیش مامان
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 چ  شد آیلین کجا قبول شده؟ -مامان

 .من و آیلین باهم یکجا و یه رشته قبول شدیم-

 .....ا چه جالب -مامان

 اس کردم مامان زیاد خوشحال نیست برای همین ازش پرسیدماحس

 چیزی شده احساس میکنم زیاد خوشحال نیستین؟-

 .مامان که داشت ظرف میشست شیر آبو بست و به طریفم برگشت

راستش یفکر کنم بابات با ریفتنت مخالف باشه. آخه میدون  که بابات روی این  -مامان

 .مسائل یه ذره تعصب داره

 یعن  میخوایین از یه موقعیت به این خوب  دست بکشم؟ یعن  چ ؟-

 .وا... من که زیاد مخالف نیستم. ول  شاید بابات مخالیفت کنه-مامان

 با ناراحت  گفتم

 .ول  من باید راضیش کنم-

مامان سری تکون داد و دوباره مشغول کارش شد. منم یه صندل  بیرون کشیدم و 

ای آیلین هم صد در صد مخالیفه.من و آیل  از نشستم. اگه بابا مخالف باشه پس باب

دبستان باهم بودیم. خانواده هامون باهم ریفت وآمد داشتن و باباهامونم مثل برادر 

بودن برای هم. از بچگ  هر کاری که من و آیلین باهم میخواستیم انجام بدیم باید 

ر یفکیکشونو راض  میکردیم چون اگه یکشون راض  میشد اون یک  حل بود . پس 

کنم االنم باید همین کارو میکردیم. ول  چه جوری؟ با وقت نسبتا کم  که ما داریم 

 .باید یه نقشه حساب شده بکشیم
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میگم چطوره امشب به مناسبت قبول شدنتون خانواده آقای مهر آذین  -مامان

 )خانواده آیلین( و دعوت کنیم؟

 ...یفکر خوبیه-

 راست  به بابات خبر قبول شدنتو دادی؟باشه پس برو به آیلین خبر بده.  -مامان

نه. با این چیزای  که شما گفت  ترجیح میدم رو در رو بهش بگم تا عکس و العملش -

 .و ببینم

 .باشه. هر جور راحت  -مامان

از جام بلند شدمو آروم آروم ریفتم سمت پله ها. طبقه باال اتاق منو بهزاد و الیاس بود. 

مامان بزرگم تو سن پیری باردار شده بود و یه ذرم  بهزاد با ما زندگ  میکنه چون

قلبش ناراحت بود برای همین سر زایمان مرد. البته مامانم خیل  بهش گفته بود که 

خطرناک و بچه رو بندازه ول  مامان بزرگم میگفت این هدیه خداست. بابا جونمم که 

بزرگ بوده مجبور  ماه بعد از اون مرد.مامانم چون دختر 6عاشق مامان بزرگم بوده 

شد بهزادو بیاد پیش خودش نگه داره. دوسال بعدشم که من به دنیا اومدم. در اتاقمو 

باز کردمو ریفتم سمت موبایلم. یه اس به آیلین دادم و گفتم شب بیان خونه ما. بعد از 

 ده دقیقه جواب داد و گفت

 .به مهری گفتم میگه باعث زحمت میشه -آیلین

 منتظرتونیم چه زحمت  بابا. شب-

 یفعال. ok -آیلین

گوشیمو گذاشتم سرجاش و از اتاقم اومدم بیرون. درو که بستم یه نگاه به در اتاق 

الیاس که سمت چپم بود انداختم و به طرف اتاقش ریفتم. اتاق من دقیقا وسط اتاق 

الیاس و بهزاد قرار داشت.محکم درو باز کردم و وارد شدم. الیاس پشت میزش 
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اشت یه چیزای  رو تو برگه مینوشت. الیاس وکالت خونده بود و تازگیا نشسته بود د

 .یفارغ و التحصیل شده بود و یه دیفتر کوچیک برای خودش باز کرده بود

بدون در زدن که میای تو اتاق انگار نه انگار که این جا کس  هست االنم که  -الیاس

 .زل زدی به من داری با اون چشات قورتم میدی

حال  که پشتش به من بود داشت میگفت. ریفتم رو تختش نشستم و با  اینا رو در

 بیخیال  گفتم

 اتاق دادشم. به توچه؟-

 .خودکارشو گذاشت رو میزو برگشت و زل زد تو چشام

 چیه خوشگل ندیدی؟-

 .از جاش بلند شدو اومد کنار من روی تخت نشست. هنوزم تو چشمام زل زده بود

 .آج  کوچولوم یه روز اینقد بزرگ بشههیچ وقت یفکر نمیکردم  -الیاس

 .یهو منو کشید تو بغلش و موهامو ناز کرد

 نکنه بری تهران داداشتو یفراموش بکن  ها؟ -الیاس

 نه بابا. ک  جرئت داره عصا قورت داده رو یفراموش کنه؟-

خندیدو یه نیشگون کوچولو از بازوم گریفت. منو از بغلش آورد بیرون و موهامو بهم 

 .ریخت

 ...شیطون-اسالی

 الیاس؟-

 هوم؟ -الیاس
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 .مامان میگه شاید بابا با ریفتنم مخالف باشه-

اتفاقا منم میگم شاید مخالف باشه. چون بابا رو که میشناس  اخالقای خاص   -الیاس

 داره؟

خب من چ  کار کنم؟من نمیتونم این موقعیت و از دست بدم؟خودت که میدون  من -

م مثل من پزشک  تهران قبول شده اگه بابا مخالیفت چقدر عاشق پزشکیم. تازه آیلین

 .کنه پس بابای اونم مخالیفه

 .حاال من تا اونجا که در توانمه سع  میکنم بابا رو راض  کنم -الیاس

 مرس  داداش -

 .محکم کردم ب...و..سپریدم و از لپش یه 

 به به به خوشم باشه.. خوشم باشه باز چشم منو دور دیدین ورپریده ها... -بهزاد

 برگشتمو به بهزاد که کنار در اتاق وایستاده بود نگاه کردمو گفتم

 .تو هیچ  نگو که هنوز دلم ازت پره ها-

 به من چه. خودت خودتو میزن  من باید تاوان پس بدم؟ -بهزاد

 .بلند شدمو ایفتادم دنبالش که یه جیغ زنونه کشید

 .وای دد باز رم کرد -بهزاد

 .قش درو بستدویید بیرون. سریع ریفت تو اتا

 .عیب نداره. بالخره که میای بیرون برای ناهار-

 نه.. ک  گفته؟ -بهزاد

 .من توی شکمو رو میشناسم-
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راست گفتیا. جون بهزاد این دیفعه رو بیخیال شو قول میدم دیگه زیاد اذیتت -بهزاد

 .نکنم

 .تو از این قوال زیاد دادی. من کوتاه بیا نیستم-

 کنم برات تخم طال میذارم برات بزارم برم؟ببین من که قدقد می -بهزاد

 .نه عزیزم چرا تو بری خودم میفرستم بیرون-

دیگه حوصله کل کل باهاشو نداشتم برای همین راهمو گریفتمو ریفتم پایین کمک 

 .مامان چون االنا دیگه بابا هم میومد

 قسمت دوم

. حاال چه جوری داشتم از پله ها میومدم پایین که صدای در اومد. پس بابا هم اومد

 ...بهش بگم؟ یعن  مخالیفت میکنه؟بیخیال یسنا هرچه بادا باد

 .سالم بابای -

 سالم گل دختر. خوب  باباجان؟ -بابا

 .مرس .. خسته نباشین-

 .درمونده نباش  -بابا

 !یسنا -مامان

 بله؟-

 .بیا کمک کن میزو بچینیم -مامان

 .باشه-
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د از چیدن میز ریفتم بهزاد و الیاس و بابا رو به طرف آشپزخونه ریفتم تا میزو بچینم. بع

برای ناهار صدا زدم. وقت  ناهار میخوردم یفکرم خیل  مشغول بود طوری که بابا 

 پرسید

 یسنا بابا چیه تو یفکری؟ -بابا

 .ها ... نه چیزه.. شب آیلین شون میان اینجا-

 ا؟مناسبت  داره؟ -بابا

 نه همین جوری.عیب  داره؟-

یه هفتس نتونستم رضا )بابای آیلین( ببنیم. بس که تو این هفته سرم  نه. اتفاقا -بابا

 .شلوغ بوده

سری تکون دادم و هیچ  نگفتم. تصمیم گریفته بودم شب توی مهمون  به بابا خبر 

قبولیمو بدم تا اگه مخالیفت کرد دست به دامن عمو رضا بشم. بعد از ناهار ریفتم باال 

روم روی تختم دراز کشیدم و اینقدر به راه برای استراحت تا شب سرحال باشم. آ

 .های مختلف برای راض  کردن بابا یفکر کردم تا بالخره خوابم برد

با احساس این که یه چیز داره روی پام حرکت میکنه از خواب پریدم و چون تختم 

 .کنار دیوار بود چسپیدم به دیوار

 .....قیایفشو نگاه کن توروخدا -بهزاد

اد به طریفش برگشتم و دیدم از شدت خنده پخش شده رو با شنیدن خنده بهز

 .زمین.یه پرم دستش بود که با همون کشیده بود روی پاهام

 ...حناق. تو مگه نمیدون  من رو پاهام حساسم بیشــــــــــــور-

 .با جیغ من سریع خندشو جمع کردو و صاف نشست
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 هــــــــوی چته؟ -بهزاد

قلقلکیم؟ مرض داری؟ هنوز تالیف  اون بالی صبحتو  روتو برم مگه نمیدون  من چقد-

 سرت نیاوردم این کارا رو میکن ؟

 .با یه جهش خودمو بهش رسوندمو موهاشو کشیدم

 ...آی آی ول کن کندی زلفای خوشگلمو -بهزاد

 .تا نگ  غلط کردم ول نمیکنم-

 .باشه باشه میگم -بهزاد

 .بگو-

تو چشام. چشای بهزاد خاکستری بود که هیچ  نمیگفت وبا قیایفه مظلوم زل زده بود 

وقت  چشماشو مظلوم میکرد خیل  خواستن  میشد. ول  کور خونده. من که دیگه 

 .این حیلشو میشناسم خرش نمیشم برای همین موهاشو بیشتر کشیدم

 .بگو دیگه-

 .آااای باشه .... غلط کــــــــــــــــــــــــ ردی-بهزاد

لو از بازوش گریفتم که یه جیغ که چه عرض کنم یه با دست دیگم یه نیشگون کوچو

عربده بلند کشید که من که سهل یفکر کنم همسایه واحد بیستم، طبقه هفتم، 

آپارتمان سوم ، سمت چپ سر خیابونم کرشد. موهاشو ول کردمو ریفتم عقب و 

 همینطور که دستم روی گوشام بود گفتم

 .اله  خدا نکشتت. گوشام کرشد-

بدجنس  کردو سریع ریفت بیرون. به ساعت روی دیوار نگاه کردم. یه خنده از سر 

بود. دیگه کم کم مهمونا میومدن برای همین ریفتم و یه دوش ده دقیقه ای  6ساعت 
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گریفتم و اومدم تا آماده بشم.در یاس  رنگ کمد دیواریمو باز کردم دنبال یه لباس 

اغذ دیواری یاس  بود که میگشتم تا بپوشم. اتاقم یه اتاق سه در چهار بزرگ با ک

روش گالی کوچولو داشت. سمت چپ اتاقم کتابخونم بود که درست روبروی کتابخونه 

میزم بود. سمت راست کتابخونم حموم بود سمت چپشم میز توالتم. گوشه سمت 

 .راست اتاقم تختم و گذاشته بودم. کمدمم روی دیوار روبروی تختم بود

ا یه ساپورت مشک  چسپ انتخاب کردم و پوشیدم بالخره یه لباس گلبه  یقه هفت ب

 .صندالی سفیدمم گذاشتم کنار تا پام کنم

پشت میز توالتم نشستم تا موهامو شونه بزنم. همینوطور که داشتم موهامو شونه 

میزدم اجزای صورتمو بررس  میکردم. پوست گندم ،چشمای درشت قهوه ای روشن 

ک . صورت تپل  داشتم.. نه که چاق باشم با ابرو های هشت  و مژه های پر پشت مش

ها.. یفقط توپرم. لبای قلوه ای و قد بلند. موهام قهوه ای خیل  تیره بود و اندازشم تا 

زیر کمرم بود و سر موهامم یفر درشت بود. کال عاشق موهامم بود برای همین اصال دلم 

 .نمیخواست کوتاهشون کنم

کشید با یه گیره پشت سرم جمعشون  بعد شونه کردن موهام که ده دقیقه ای طول

کردم و یه ذرشم آزاد گذاشتم. یه برق لب به لبام و رژ گونم زدم تا ازاین حالت رنگ 

پریدگ  در بیام. بالخره از آینه دل کندمو ریفتم پایین. به محض این که از آخرین پله 

ه با اومدم پایین زنگ درو زدن. با سرعت جت پریدم سمت آیفون تا در باز کنم ک

 .دیدن دای  عل  پشت در خشکم زد

 .چرا خشکت زده؟ درو باز کن -مامان

 .مامان.. دای  عل -

 چ ؟ خب چرا درو باز نمیکن  یه ساعته دارن زنگ میزنن؟ -مامان
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سال از  4مامان به سرعت به سمت آیفون اومد و خودش درو باز کرد. دای  عل  

ل  زنشو اصال. چون از اونای  بود مامان کوچیکتر بود خودشو خیل  دوست داشتم و

که حت  به دم خودشم میگفت پیف پیف دنبالم نیا بو میدی.... پسرشون هوتنم که 

دیگه از خودش بدتر. از اون بچه ژیگوال بود و که دماغشو میگریفت  جونش باال میومد. 

 .اولین نفر دای  عل  بود که وارد شد ریفتم جلو و دای  آغوششو برام باز کرد

 ...م دای  جونسال-

 سالم عزیزم . خوب ؟ -دای 

 مرس  شما خوبین؟-

 مگه میشه آدم دختر به این خوشگل  رو ببینه و بد باشه؟-دای 

 ...مرس -

 حاال نوبت زندای  یفوالد زره بود. دستمو به سمتش دراز کردمو گفتم

 .سالم . خوش اومدین-

ز کردو سریع عقب کشید. اونم با یه عشوه خرک  دستشو در حد یه تماس کوچولو درا

ایــــــش... هر ک  ندونه یفکر میکنه من جوزام دارم دور جونم که این اینجوری 

 ...میکنه... ایکبیری

هوتنم که تا وارد شد دهنم نیم متر باز موند. موهاشو که کامال یفشن کرده بود و یه 

لند ب تیشرت مشک  که روش عکس اسکلت داشت پوشیده بود. یه گردنبند با زنجیر

با پالک صلیب انداخته بود گردنش. یه شلوار جین یخ  که روی یک  از پاچه هاش 

قسمت زانوش یه پارگ  بزرگ بود. همین جور به این مخلوق عجیب خیره شده بودم 

که یهوی  با یه نیشگون از پهلوم و بعد از اون صدای یه پس گردن  به خودم اومدم. 

 .د که با مخ ریفت تو زمینبهزاد بود که پس گردن  به هوتن ز
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 ای خاک..این چه قیایفه ای برای خودت درست کردی؟-بهزاد

 هوتن در حال  که پشت گردنشو مالش میداد گفت

 وا چشه مگه مد روزه عمو؟ -هوتن

بگو چش نیست؟ این از لباست که مثل این مرده شورای تو قصال خونه ها  -بهزاد

 ..ردنت..اه اه اهشدی اینم از این زنگوله ای که انداخت  گ

بهزاد همینطور داشت با تاسف نگاش میکرد. سرشو آورد پایین ترتا شلوارشو ببینه 

 که با دیدن پارگیش جیغ کشیدو گفت

 ه  وای من... دردو بال بگیرتت این چیه؟ -بهزاد

و بعد از اون دوباره یه پس گردن  بهش زد وگوششو گریفت به سمت مهمونخونه ریفتن 

 . یخندیدم پشت سرشون ریفتممنم در حالیکه م

 بهزاد در حال  که که هنوز گوش هوتن تو دستش بود رو به دای  عل  گفت

 داداش به این بچه پول نمیدی لباس بخره؟ -بهزاد

آقا بهزاد کندین  -به جای دای  عل  زندای  پشت چشم  نازک کردو گفت زندای 

 گوش بچمو بعدشم چشه مگه لباساش ؟

 .. ش بگو چش نیست این گل پسرتهیچ  زن دادا -بهزاد

با صدای زنگ حریفشو نصفه گذاشت. میدونستم این دیفعه حتما عمو رضا. در باز کردم 

و برای استقبالشون منو مامان ریفتیم تو حیاط. اول از همه به عمو رضا )بابای آیلین( 

 .سالم کردم

 .سالم عمو جون-

 سالم دختر گلم. خوب  عزیزم؟ -عمو رضا
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 .ایید تو خیل  خوش اومدیدممنون. بفرم-

 .بعد از اون نوبت مهری جون بود

 سالم مهری جون گل خودم. چطورین؟-

 از احوال پرسیای شما. کم پیدا شدی..از ما بهترون پیدا کردی؟ -مهری جون

 برای این که از دلش دربیارم بغلش کردمو گفتم

زه از بس استرس اوال هیچک  جای مهری جونمو نمیگیره. دوما به خدا این چند رو-

داشتم اصال از خونه درنیومدم شما به خوب  خودتون این بنده خطا کارو مورد عف و 

 .عطویفت قرار بدین

 خندیدو منو از بغلش اورد بیرون و گفت

 .خوبه خوبه گوشام دراز شد -مهری جون

 .اااا..... دور از جون-

ازه یادم ایفتاد آیلین دوباره خندید و با مامان ریفتن داخل. خواستم برم داخل که ت

نیست. برگشتم طرف حیاط که دیدم خانم دست به سینه وایستاده و داره با اخم نگام 

 .میکنه

 ا عزیزم چرا اینجا وایستادی؟-

 ا چه عجب منو یادتون اومد؟ -آیلین

 .....شرمنده دیگه. اخه بحث همون ریز میبنمته-

پونه برای همین یفلنگو بستمو د دیدم دیگه کم کم داره تغییر رنگ میده و آمپر میچس

برو که ریفت ... اونم ایفتاد دنبالم. وارد خونه شدم به طرف آشپزخونه ریفتم اما اون چون 

دیر تر از من وارد خونه شده بود یفکرکرد ریفتم طبقه باال برای همین دویید سمت پله 
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کردمو ها که جلو راه پله سینه به سینه ی الیاس در اومد. یه خنده از سر بدجنس  

ریفتم پیششون. قیایفه آیلین دیدن  شده بود مثل لبو قرمز شده بود و تند عذر 

 .خواه  میکرد

 چـــــه خبر بابا.. انگار چ  شده؟ -

آیلین برگشت و بهم نگاه کرد و با چشماش برام خطو نشون میکشید.دستشو گریفتمو 

 نمیگفت. یه مبل به سمت پذیرای  بردمش. اونم که هنوز تو یفاز اون حادثه بود هیچ 

دونفره انتخاب کردم و کنارهم نشستیم.آقایون مشغول بحث اقتصادی بودن خانومام 

که یه گوشه نشسته بودن و حرف میزدن. یه میوه برداشتمو درحال  که پوست 

 میکردم رو به آیلین گفتم

 آیل  تو به عمو گفت  خبر قبولیتو؟-

 آره.چطور مگه؟ -آیلین

 خب چ  گفت؟-

 س العمل خاص  نشون نداد. برای چ ؟عک -آیلین

 .آخه من هنوز به به بابا نگفتم-

 برای چ ؟ -آیلین

 ...آخه مامان میگفت شاید مخالیفت کنه.. و این یعن -

 .یعن  بابای منم مخالیفت میکنه -آیلین

 .. دقیقا-

 حاال چ  کار کنیم؟ -آیلین
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انجام شده قرار  نمیدونم ول  من میخوام امشب بهشون بگم که یه جورای  توعمل-

 ...بگیرن

 .خودت میدون  -آیلین

بعد از شام دای  علیشون ریفتن.دیدم وقت همینجوری داره میگذره تصمیم گریفتم 

بگم. صدامو صاف کردم و رو به جمع با صدای بلند گفتم که میخوام یه خبری رو 

بهشون بدم. همه ساکت شدنو به من چشم دوختن. شمرده شمرده شروع کردم به 

 .ت کردنصحب

 .امروز نتایج کنکورو اعالم کردن..منو آیل  با هم یک جا قبول شدیم-

ا چه خوب... چرا از ظهر به من نگفت ؟ حاال کجا و چه رشته ای قبول شدین بابا  -بابا

 جون؟

 آب دهنمو قرت دادمو گفتم

 ...پزشک  تهران -

 !!!آیلین نگفته بود با همین -عمو رضا

 هم ریفت برای همین گفتم احساس کردم چهره بابا تو

 بابا نظرتون چیه؟-

 ..... خیل  خوبه ول  -بابا

 ول  چ ؟-

 یفکر نمیکن  یه ذره راهش دور باشه؟ -بابا

 ....بابا منو آیلین با همیم. تنها که نیستیم-
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درسته ول  خب تهران به اون بزرگ  میدون  چقدر سخته دو تا دختر  -عمو رضا

 دانشجو توش زندگ  کنن؟

 .بابا.. یفکر کنم ما دیگه اونقدر بزرگ شدیم که از عهده خودمون بربیایم -آیلین

 .خیل  خب آخر شب نتیجشو بهتون میگیم -بابا

و این یعن  این که نباید بیشتر از این به بحث ادامه بدیم.برای همین هیچ  نگفتیمو 

 بود ول  هنوز هیچ  نمیگفتن و با هم 11منتظر آخر شب شدیم. حدودای ساعتای 

یفقط پچ پچ میکردن.. دیگه کم کم میخواستم خودم برم ازشون بپرسم که بابا شروع 

به صحبت کردن وهمزمان دستای منم یخ کرد برای همین دستای آیلین و گریفتم ول  

 .انگار وضع اون از من بدتر بود

 .خب درمورد موضوع شما دخترا باید بگم که ما مخالیفیم -بابا

 آخه چرا؟ -آیلین

 مبل تیکه داد و گفتبابا به 

 ..به خاطر این که راهش دور -بابا

 همین؟؟؟؟؟-

 آره مگه چیز کمیه؟ -بابا

 ..بابا خواهش میکنم. ما نمیتونیم یه موقعیت به این خوب  رو ازدست بدیم-

 الیاسم به طریفداری از ما گفت

از  ل بابا این ایفکار مال ده هزار سال پیش این چه حریفیه شما میزنید؟االن خی -الیاس

 .دخترا میرن شهر دیگه درس میخونن

 .من حریفو زدم و نظرمم تغییر نمیکنه -بابا
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 ...عمو -آیلین

 عمو رضا که تا اون موقع تو یفکر بود گفت

 .یه راه  هست -عمو رضا

 منو آیلین مثل وحشیا پریدیم طریفشو باهم گفتیم

 چه راه ؟-

 ین؟شما برین اونجا ول  باید تحت نظر ارسان باش -عمو رضا

 چ ؟ -آیلین

 ارسان کیه؟-

 ..ارسان پسره عمه آیلینه که تو تهران مشغول به کار -عمو رضا

 آها؟ بعد منظورتون از تحت نظر چیه؟؟؟؟؟-

ببنید بچه ها ارسان خیل  وقته تو تهران . اونجام یه آپارتمان دو طبقه  -عمو رضا

اومدن این موضوع  داره و تا اونجا که من میدونم یه طبقش خالیه. حاالم با پیش

میتونید برید اونجا چون این جوری خیالمون راحتره. یفقط در این صورته که ما 

 موایفقیم. حاال قبول میکنید؟

پیشنهاد زیاد بدی نبود یعن  اصال بد نبود یفقط نمیدونم چرا آیلین زیاد خوشش 

 .نیومد چون چهرش تو هم ریفته بود

 .عمو ما یفردا جوابمونو بهتون میگیم-

 .باشه. پس ما دیگه میریم -رضاعمو

 .عمو میشه آیلین امشب اینجا بمونه تا باهم صحبت کنیم-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

22 

 

 .من حریف  ندارم دخترم -عمو رضا

 .ممنون-

عمو و مهری جون بلند شدن و آماده ریفتن شدن. تازه متوجه غیبت بهزاد شدم. وقت  

ش اشت با موبایلداشتیم برای بدرقه عمو رضا دم در میریفتیم بهزاد و دیدم که کالیفه د

صحبت میکرد. خیل  تعجب کردم آخه سابقه نداشت بهزاد این جوری باشه. خواستم 

 ..برم پیشش که پشیمون شدم گفتم شاید به تنهای  نیاز داشته باشه

 آیلین روی تخت نشست و با ناراحت  گفت

 اصال نمیفهمم برای چ  بابا همچین پیشنهادی داده؟ -آیلین

 ت. تو چه مشکل  داری؟پیشنهادش که بد نیس-

 یعن  تو واقعا ارسانو یادت نیست؟ -آیلین

 نه مگه من باید بشناسمش؟-

اه یسنا.... ارسان همونیه که من تو دوران راهنماییمون میگفتم عاشقشم  -آیلین

 دیگه؟؟ یعن  یادت نیست؟

یه ذره یفکر کردم ببینم چیزی یادم میاد یا نه؟ آره راست میگفت آیلین اون زمانا 

عاشق پسر عمش بود طفلک خیل  گریه میکرد منم کل  یفحشش میدادم آخه به نظر 

 .(من پسرا اونقدر ارزش ندارن که یه دختر براشون گریه کنه)با عرض پوزش از آقایون

 ....سال پیشه 6یا 5خب این چه ربط  داره این قضیه مال -

 .هیچیو نگفت و یفقط نگام کرد

 آیل  نگو هنوزم دوسش داری؟؟-

 ...میدون  اون ساال خیل  دوسش داشتم -لینآی
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 اونو که میدونم. االن چ ؟-

 .راستش..... آره هنوزم نتونستم یفراموشش کنم -آیلین

 خب این یعن  چ ؟ یعن  نباید پیشنهادشونو قبول کنیم؟-

 هیچ  نگفت و سرشو پایین انداخت. و این یعن  نه..... عصبان  شدمو بهش گفتم

 .؟ ما نباید همچین موقعیت  رو از دست بدیمهیچ میفهم  چ  میگ -

 .میدونم ول  من نمیتونم باهاش روبروشم -آیلین

 آخه چرا؟-

آخه من خیل  دوسش دارم اگه یه روز بفهمم اون منو دوست نداره و کس  -آیلین

 .دیگه ای و دوست داره نابود میشم

 اگه من قول بدم که کاری کنم که اون بهت عالقه مند بشه چ ؟-

 چ  میگ ؟ مگه میشه؟ -لینآی

 ریفتم پیشش و دست انداختم دور گردنشو گفتم

 ؟okهر کاری یه راه  داره و من راه این کارو بلدم تو یفقط کایفیه قبول کن ؟-

 تو مطمئن ؟ -آیلین

 شک نکن. تو منو میشناس  یه کاری رو بخوام انجام بدم حتما انجام میدم.. قبول؟-

 پویف  کردو گفت

 .قبول -آیلین

 یـــــــــــــــــهو... پس پیش به سوی تهران ....هــــــــورا-
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به آیلین یه دست لباس دادم و بعد از عوض کردن لباسامون من رو زمین یه تشک 

 .پهن کردمو خوابیدم آیلینم رو تخت

صبح با صدای یه شیپور بلند من و آیلین از خواب پریدم. از بس ترسیده بودیم سریع 

یم تو حموم. که صدای خنده بهزاد و الیاس اومد. ای بهزاد خیر بلند شدیمو پرید

 .ندیده. باز کار اون بود. اومد پشت در حموم گفت

 .خانوما اوضاع تحت کنترله میتونید بیایید بیرون -بهزاد

در حموم اتاقم به بیرون باز میشد. یه یفکری به سرم زد برای همین در گوش آیلین که 

 ی گفتم اونم با صدای بلند گفتپشت سرم ایستاده یه چیز

 .نه ما نمیایم -آیلین

بهزادم اومد جلوتر تا باهامون صحبت کنه به محض این که سایشو دیدم یهوی  درو 

باز کردم که محکم پرت شد رو زمین و سرش خورد به کمد. هر سه تامون جنازه شده 

رد جمع کردو بودیم از خنده ول  بهزاد دستشو به سرش گریفته بود و صورتشو از د

 بود. ترسیدم طوریش شده باشه برای همین ریفتم جلو گفتم

 بهزاد چیزیت شد؟-

 سرشو اورد باال بهم نگاه کردو هیچ  نگفت

 بهزاد یه چیزی بگو؟ خیل  درد میکنه؟-

اما اون هیچ  نمگیفت و یفقط نگام میکرد. الیاس وآیلینم نگران شده بودنو اومده 

 .میومد آخه بهزاد و خیل  دوسش داشتمبودن جلو. دیگه داشت اشکم در

 خب یه چیزی بگو ... چرا حرف نمیزن ؟ -الیاس
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اما اون همینطور بهم نگاه میکرد که یهوی  یه احساس سوزش پشت گردنم و بعد از 

اون صدای خنده بهزاد بلند شد. نامرد باز بهم کلک زده بود و االنم یه پس گردن  

 خندید. در حال  که پشت گردنمو میمالیدم گفتمنوش جونم کرده بود و داشت بهم می

 کویفت. حناق. درد. بال. ااااااااااای خدا من از دست این چ  کار کنم آخه؟-

 .....هیچ  عزیزم برو بمیر -بهزاد

 ابروهامو دادم باال و با بدجنس  گفتم

و اشا نه بابا. من نذر کردم تا حلواتو با دستای خودم درست نکردم نمیرم. حاال هم پ-

 .برو بیرون که اصال حوصلتو ندارم

همینطور داشت میخندید. برای این که از جاش بلند شه یه لگد به پاش زدم که بلند 

شدو یه یفحش بهم دادو بعدشم با الیاس ریفتن بیرون. بعد از عوض کردن لباسامون 

گفتیم  و ریفتیم پایین. بهزادو الیاس ریفته بودن. بعد از صبحانه به بابا و عمو زنگ زدیم

 .با پیشنهادشون موایفقیم

با آیلین تو ماشین الیاس نشسته بودیم و منتظر عمو رضا بودیم تا بیاد و به سمت 

تهران حرکت کنیم. یه هفته از اون شب میگذشت. مامان میخواست یه مهمون  بگیره 

که با هزار زورو زحمت راضیش کردیم بیخیال بشه. تو این چند روزه خیل  اذیت 

چون همش تو بازار بودیم. االنم قراره با الیاس و عمو رضا بریم تهران. بالخره شدیم 

عمو رضا اومد و راه ایفتادیم.هنزیفیریمو تو گوشم گذاشتمو آهنگ گوش کردم.آیلین 

که از خستگ  رو پای من خوابش برده بود.چشمامو رو هم گذاشتم و با صدای آروم و 

  .دلنشین معین خوابم برد

 قسمت سوم

 .تکون های دست  چشامو باز کردم با
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 .یسنا پاشو ناهار بخور -الیاس

 .نمیخوام-

 ....ا یعن  چ  پاشو باز ضعف میکن  -الیاس

دستمو گریفت و به زور از ماشین پیادم کرد. با دست دیگم یه ذره چشمامو مالش دادم 

 و گفتم

 هنوز نرسیدیم؟-

 .م استراحت کنیم راه م  ایفتیمنه هنوز یه کم دیگه مونده..بعد از ناهار یک -الیاس

 .پس تو برو تو من برم یه آب  به دست و صورتم بزنم بعد میام-

 .باشه -الیاس

دستمو از دستش در آوردمو به سمت دستشوی  ریفتم. صورتم شستم تا سرحال بشم 

بعدشم سریع ریفتم داخل. رستوران کوچولو ول  تمیزی بود برای همین زود پیداشون 

 .لین نشستمکردم و کنار آی

 .چه عجب خانوم خوش خواب -آیلین

 خوبه تو قبل از این که راه بیایفتیم رو پای من غش کرده بودی وگرنه چ  میگفت ؟؟-

 خب حاال. نبودی واست جوجه کباب سفارش دادم. خوبه؟ -الیاس

 ....آره-

یم. بود که دوباره راه ایفتاد 2دقیقه غذاهامونو آوردن.تقریبا حدودای ساعت 10بعد از 

این دیفعه دیگه نخوابیدم ول  در عوض یفکر میکردم. به آینده نامعلوم  که در پیش 

دارم... به داستان آیلین که به کجا میرسه.. به این که من واقعا میتونم کاری بکنم که 

 ارسان به آیل  عالقه مند بشه؟؟
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 ......نمیدونم

همون خونه جدید من بود که رسیدیم و ریفتیم سمت خونه ارسان یا  4دقیقا ساعت 

وآیلین..الیاسم خیل  دقیقا مسیرا رو بهمون توضیح میداد که یاد بگیریم. وقت  

طبقه شیک با در کرم  قرار داشت. مثل این که  2رسیدیم جلو روم یه ساختمون 

ارسان از قبل کلیدای خونه رو برای عمو رضا یفرستاده بود چون مجبور شده بود به 

ن  شغلش چیه؟ ماشینو توی پارکینگ پارک کردیم.وسایلو خاطر شغلش بره سفر. یع

از تو ماشین برداشتیمو ریفتیم سمت پله ها. بعد یه ردیف پله میرسید به سالن مربع  

شکل که دو تا واحد روبروی هم قرار داشت. واحد سمت راست  مال ما بود.عمو رضا 

اول یه راهروی  درو باز کردو اول خودش وارد شد و آخرین نفرم من ریفتم داخل.

کوچیک بود که وقت  این راهرو تموم میشد میرسید به یه حال بزرگ مستطیل شکل 

که سمت راستش یه آشپزخونه خوشگل بود سمت چپشم باز یه راهروی دیگه 

 .میخورد که توش دو تا اتاق خواب و حموم و دستشوی  بود

گ بود با یه تخت دونفره. به سمت اولین اتاق خواب ریفتمو درشو باز کردم. یه اتاق بزر

تقریبا میشه گفت ست اتاق شکالت  بود. چمدونم و گذاشتم گوشه اتاق و خودمو 

 .پرت کردم روتخت

 این اتاق مال تو؟ -آیلین

 آره. چیه تو اینو میخوای؟-

 مثال اگه بخوام بهم میدی؟ -آیلین

 ابروهامو باال انداختمو گفتم

 .نــــــــــــچ-

 وای بدی برای چ  پیشنهادشو میدی؟خب وقت  نمیخ -آیلین
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 .برای این که عشقم کشید-

 .سال تموم تحمل کنم 7ای خدا یه صبر ایوب به من بده که قراره اینو  -آیلین

بالشتو برداشتمو پرت کردم طریفش که سریع در ریفت.راه خیل  طوالن  بود برای 

  یکردم. با سستهمین خیل  خسته بودم ول  باید بلند میشدم و لباسامو جابه جا م

از جام بلند شدمو به سمت چمدونم ریفتم. اول یه دست لباس برداشتمو پوشیدم بعدم 

همه ی لباسامو تو کمدم آویزون کردم.قاب عکس خانوادگیمونم گذاشتم روی میز 

کنار تخت.توی این عکس یفقط من و بابا و مامان و الیاس بودیم و بهزاد نبود. بعد از 

تم آشپزخونه تا چای درست کنم. طفلک  الیاس از خستگ  مرتب کردن لباسام ریف

روی مبل خوابش برده بود. کتری روبعد از کل  گشتن پیداش کردم و آبش کردمو 

گذاشتم روی گاز تا جوش بیاد بعدم ریفتم یه پتو آوردم و انداختم روی الیاس تا سرما 

 .نخوره

 .و باز کردم که ترسیدریفتم سمت اتاق آیل  که ته راهرو بود. با شدت در اتاقش

 زهرمار چته؟ -آیلین

 .هیچ  دوست م  دارم-

 .مردشور اون دوست داشتنتو ببرن که یفقط به درد عمه نداشتت میخوره -آیلین

اتاق آیلین از اتاق من کوچیکتر بود با یه تخت یک نفره که گوشه ی اتاقش بود. ست 

س یفقط رنگای تیره انتخاب اتاق آیلین سفید مشک  بود. اه این ارسانم انگار ایفسرد

 ...کرده

 هــــــوی کجای  باز ریفت  توهپروت؟ -آیلین

 ها.. هیچ  داشتم یفکر میکردم این ارسان یه وقت ایفسرده نیست؟-

 با تعجب نگام کردو گفت
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 نه. واسه چ ؟ -آیلین

آخه همش رنگای تیره استفاده کرده تو خونه. اون از اتاق من که شکالتیه این از اتاق -

 ....که مشک  سفیده. اون از مبالی توی سالن که قهوه ای سوختس. اون ازتو 

 .اوه خب بابا. نه ارسان کال به رنگای تیره عالقه داره -آیلین

 چه باحال. راست  چ  کارس آقاتون؟-

 آقامون؟ -آیلین

 ...آره تا چند وقت دیگه میشه آقاتون-

 ؟واقعا یفکر میکن  بتون  این کارو انجام بدی -آیلین

 تو شک داری؟-

آخه تو ارسانو نمیشناس  خیل  خشک و مغرور هیچ کسو به غیر از خودش  -آیلین

 .نمیبینه

 .دیگه هرچ  که باشه سنگ که نیست-

 .دقیقا هست -آیلین

 چند لحظه نگاش کردمو با لحن  که سع  میکردم توش اطمینان باشه گفتم

 .  نیستخب پس یه ذره کارمون سخت میشه وگرنه کار غیر ممکن-

 .امیدوارم -آیلین

 خب حاال نگفت  چ  کارس؟-

 .یه شرکت معماری بزرگ داره مثل عمو -آیلین

 .ا پس مثل بابای منه. چه جلب-
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 .ببین من دارم لباسامو مرتب م  کنم تو بلند شو یه چای درست کن -آیلین

ش تازه یاد اومد کتری رو گذاشتم روی گاز. با سرعت جت دوییدم آشپزخونه.آب جو

اومده بود و ریخته بود کنارو گازو خاموش کرده بود. سریع شیر گازو بستمو پنجره 

 .آشپزخونه رو باز کردم

 اویفــــ چه بوی گازی. چ  کار کردی تو؟ -آیلین

هیچ  دیگه توی پرحرف حواسمو پرت کردی این جوری شد. راست  عمو رضا -

 کجاست؟

 .نه که ما زیاد ریفت وآمد نکنیمدید هیچ  توی خونه نداریم ریفت خرید ک -آیلین

 ...چه خوب-

بعد این که چای درست کردم تو یفنجون ریختمو ریفتم توی حال.الیاس و از خواب 

 .بیدار کردمو ریفتم آیلین و صدا بزنم. وقت  برگشتم عمو رضا هم اومد

سالم عمو. چرا شما زحمت کشیدین خب خودمون میریفتیم هرچ  الزم داشتیم -

 .میگریفتیم

 .سالم دخترم. نه چه زحمت ؟ ریفتم دادم از کلیدای خونه هم براتون زدم -ضاعمو ر

 .ممنون. بیایید تازه چای درست کردم بخورید-

 .مرس  عمو جون -عمورضا

بعد از اون الیاسو عمو رضا ریفتن اتاق من تا استراحت کنن آخه قرار بود یفردا صبح راه 

شگاهمونو انجام بدیم. با آیل  قرار بیفتن سمت مشهدو ما خودمون کارای ثبت نام دان

گذاشتیم که اون خونه رو تمیز کنه منم شام درست کنم. چون آیل  زیاد آشپزیش 

خوب نبود ول  در عوض من انواع غذاهارو بلد بودم درست کنم.برای شام ماکارون  
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درست کردم.بعد از این کارم تموم شد یکم آشپزخونه رو مرتب کردمو خریدای عمو 

 .جا به جا کردم رضا رو

بود که شام حاضرشد. بعد از چیدن میز ریفتم الیاس و عمورضا رو  8حدود ساعتای 

صدا زدم. بعد از شامم دوباره چند تا یفنجون چای ریختم و همه دورهم توی حال 

 .نشستیم چون عمو رضا میخواست با منو آیل  صحبت کنه

به اینجا اومدتون راض  خب بچه ها خودتون خوب میدونید که ما اصال  -عمورضا

نبودیم االنم چون من به ارسان خیل  اعتماد دارم رضایت دادم وگرنه من بیشتر از 

حمید مخالف بودم. برای ریفت آمد راحت تر تونم منو حمید یه ماشین براتون خریدیم 

 .که یفردا سپردم بیارن همینجا

 .هـــــــ ... راست میگید عمو؟ مرس -

رانندگیت باشه. آخه تا اونجا که من میدونم آیل  گواهینامه یفقط حواست به  -الیاس

 نداره.. آره؟

 ....آره -آیلین

 .خب پس باید یفقط باید به تو تذکر بدم چون میدونم با سرعت میری -الیاس

 .نه شما خیالتون راحت باشه. من قول میدم-

دمودست البته زیاد امیدوار نبودم بتونم به قولم عمل کنم آخه من عشق سرعت بو

خودمم نبود. بالخره بعد کل  حرف زدن و شرط گذاشتن راض  شدن که بریم بخوابیم 

چون من از خستگ  در حال بیهوش شدن بودم. قرار شد منو آیلین تو اتاقش 

بخوابیمو. الیاس عمو رضا هم تو اتاق من. اینقدر خسته بودم که بدون مسواک زدن 

ل  که میخواست اون روی تخت بخوابه پریدم رو تختو بدون توجه به غرغرای آی

 .چشامو بستم
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صبح با احساس دست  روی موهام چشمامو باز کردم که الیاس و باالسرم دیدم.بلند 

 شدمو سرمو گذاشتم رو پاشو گفتم

 .چ  شده اومدی اینجا؟ هر روز اون بهزاد مارمولک منو بیدار میکرد-

 .ن . بهزادم دیگه نیستمثل این که هنوز خوابیا تو االن تو تهرا -الیاس

 .کم کم داشت اتفاقات دیروز یادم میومد

 .دلم برای بهزاد تنگ شده. اصال من نمیخوام درس بخونم-

 .منو از رو پاش بلند کردو نشوندم رو تخت

 !!یفکر نمیکردم اینقد زود جا بزن  -الیاس

 .جا نزدم ول  حاال میبینم طاقت دوری از شما رو ندارم-

قت دوری از تو رو نداریم ول  همین هفته اول یه ذره سخته ول  به ما هم طا -الیاس

 .بعد کم کم عادت میکنیم. حاال هم پاشو تنبل خانم که ما یفقط منتظر توییم تا بریما

 مگه ساعت چنده؟-

 الیاس نگاه  به ساعتش انداختو گفت

 ...پاشو بیا که دیرمون شد9 -الیاس

 .دستمو گریفتو از رو تخت بلندم کرد

اینو هیچ وقت یفراموش نکن که اگه یه روز مشکل  برات پیش اومد یه داداش  -یاسال

 .داری که خیل  دوست داره و از جونو دل کمکت میکنه

ید و بغلم ب...و..سبا قدر شناس  نگاش کردم و محکم بغلش کردم اونم روی موهامو 

د. ناخودآگاه کرد. یاد بهزاد ایفتادم که االن اگه اینجا بود کل  کول  بازی در م  آور
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اشک تو چشمام جمع شد ول  سریع پسش زدم. چون من باید قوی میبودم و اینو به 

خانوادم ثابت میکردم.بالخره بعد از کل  سفارش از طرف عمو رضا حدودای ساعت 

ماشینو آوردن برای همین  8بود که راه  شدند. عمو رضا گفته بود که ساعت  10

 .صندوق دار سفید بود 206ینم پشت سرم اومد.یه ریفتم تو پارکینگ که ببینمش. آیل

 .چه خوشگله -آیلین

آره.. یفقط بهت گفته باشم اگه بخوای مثل پیرزنا کنار من بشین  و بگ  آروم برم من -

 .میدونم و تو

 خیل  رو داری. مگه تو به الیاس قول ندادی که آروم برون ؟ -آیلین

ه یفکر کنم اگه یه کورس با الک پشت ک 20چرا ول  آروم از نظر تو یعن  با سرعت -

 .بزاریم صد در صد اون برنده میشه

 خب که چ ؟ همینه که هست -آیلین

 .بعدشم با ناز برگشتو ریفت سمت خونه

 .آیل  میگم االن ارسان این طریفا نیستا که این جوری ادا اطوار میای-

 .درو بستمبرگشتو با حرص نگام کردو اومد سمتم. منم سریع دوییدم طرف خونه و 

 .یسنا باز کن حوصله ندارم -آیلین

 .عمرا. تو تعادل روان  نداری من جونم تو خطره-

 .کویفت. باز کن گفتم -آیلین

 .نـــــــــع-

 بعد چند لحظه سکوت یهوی  گفت
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 وای ارسان سالم. ک  اومدی ؟ -آیلین

یه لبخند منم به خیال این که این آقا اومده سریع درو باز کردم که دیدم آیل  با 

 .شیطان  پشت در وایستاده

 که باز نمیکن  آره؟ -آیلین

 منم مثل خودش گفتم

 .نـــــه-

 .حیف که حوصله ندارم. برو کنار -آیلین

 آخه تو اگه حوصله هم داشت  که حریف من نمیشدی خواهر؟-

 !نچای -آیلین

 .نه هوا گرمه-

ز بازوم گریفت که جیغم در بعدم زبونمو براش در آوردمو ریفتم داخل اونم یه نیشگون ا

 .اومد

 آیــــ .... نگاه کن میگم تعادل روان  نداری نگو نه؟-

 .برو که دوباره میاما -آیلین

 .آخ باشه باشه-

ریفتم تو آشپز خونه تا برای ناهار یه چیزی درست کنم. دیشب عمو رضا گوشت و 

ره بشه. یه ذ مرغم گریفته بود برای همین یه بسته مرغ برداشتم و گذاشتم تا پخته

برنجم برداشتم وهمراه باهاش درست کردم. بعدشم ریفتم تا یه دوش بگیرم.از حموم 

 .که در اومدم ناهار حاضر بود
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 .آیل  بیا ناهار-

 بعد از دو دقیقه اومد تو آشپز خونه و گفت

اووو چه بوی ! چه رنگ ...خوبه. یفکر کنم دیگه وقتشه یفرح جون دست به کار  -آیلین

 .اابشه برات ه

 .بشین بخور اینقد نجنبون اون یفکو آرتروز میگیره-

 .جنبه تعریفم نداری -آیلین

 بشقابشو برداشتو برای خودش غذا کشید و گفت

 راست  ک  برای ثبت نام میریم؟ -آیلین

 .یفردا باید بریم دیگه. نباید زیاد دیر بشه-

 .باشه -آیلین

صرم تصمیم گریفتیم بریم بیرون.در بعد از ناهار یه ذره تلویزین نگاه کردیم و برای ع

 .خونه رو بستمو خم شدم تا بندای کتونیمو ببندم

 .من میگم بریم سینما -آیلین

 .برو بابا چیه این یفیلمای ایران  که آخرش همیشه یک  میمیره-

 پس کجا بریم؟ -آیلین

 اول یه ذره این دورو برا گشت میزنیم بعدشم میریم شهر بازی. موایفق ؟-

 ...باز کودک درون این یفعال شداه -آیلین

 .از سینما که بهتره..سوییچ و بهم ندادیا-

 .ا راست میگ  -آیلین
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سریع ریفتو سوییچ و از اتاقش برداشت و آورد.ماشین و از تو پارکینگ درآوردمو 

 .پرسون پرسون راه شهر بازی رو پیدا کردیم

دم سریع بود که رسیدیم خونه از خستگ  داشتم پس م  ایفتا 12شب ساعت 

 .لباسامو عوض کردم و مسواک زدمو خوابیدم

________________________ 

 .صبح با صدای جیغ جیغوی آیلین بیدار شدم

 .اه یسنا پاشو دیگه حوصلم سر ریفت -آیلین

 .خب به من چه زیرشو کم کن سر نره-

 .مسخره.. خندیدم. پاشو دیگه -آیلین

 ا تو به من چیکار داری خب؟-

 .مگه نباید بریم ثبت نام 9ساعت بابا  -آیلین

 با شنیدن اسم ثبت نام سریع از جام بلند شدمو گفتم

 وای چرا زودتر بیدارم نکردی دیر میشه؟-

شرمنده که یه ساعته دارم باالسرت ور میزنم تا جناب عال  از تخت خواب  -آیلین

 .مبارکتون دل بکنین ها

 گفتماز جام بلند شدمو در حال  که حولمو برمیداشتم 

 خب حاال. تو صبحانه خوردی؟-

 .آره. برای توام یه ساندویچ درست کردم تا زیاد عالف نشیم -آیلین

 محکم از لپش کردمو گفتم ب...و..سریفتم جلو یه 
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 .قربون خواهر خلم برم من-

 .اه برو اونور حالمو بهم زدی. زود حاضر شو -آیلین

 .به روی دو چشم-

م تا بپوشم. اول میخواستم شال بپوشم ول  یه مانتوی طوس  با شلوار جین برداشت

بعد منصرف شدمو مقنعه پوشیدم. موهامو با یه گیره جمع کردم و بقیشو دادم زیر 

 .مانتوم تا از مقنعه بیرون نزنه. یه رژ کمرنگم زدمو سریع از اتاق اومدم بیرون

 .آیل  من حاضرم-

 آیلین از روی مبل بلند شدو گفت

 گفتم زود وگرنه ک  حاضر میشدی؟چه عجب. خوب بود  -آیلین

 .اه چقدرغرغرو شدی تو-

بعدشم دستشو کشیدمو با خودم آوردمش بیرون. آیل  تا برسیم به دانشگاه یه ریزغر 

زد.با کل  دوندگ  بالخره کارای ثبت نام تموم شدو ریفتیم برنامه ی کالسامونو 

تا کالس بقیه  گریفتیم.از هفته دیگه کالسامون شروع میشد و به غیر از یک  دو

بود که از دانشگاه بیرون اومدیم و ریفتیم  12کالسامون تو یه ساعت بود. ساعت 

یفست یفود نزدیک خونه.از اونجای  که عاشق سیب زمین  سرخ کرده بودم دو ظرف 

سیب زمین  سفارش دادم. بعد از ناهارم ریفتیم خونه تا استراحت کنیم. بعد از ظهرم 

 .ابه اصرار آیلین ریفتیم سینم

 "یک هفته بعد"

کالسامون دوروزی که میشه که شروع شده. هنوزم خبری از این آقا ارسان نیست. 

االنم تازه کالسم تموم شده و دارم میرم خونه. این از اون کالسای  بود که آیل  باهام 
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نیست. سوار ماشینم شدم و روندم سمت خونه که گوشیم زنگ زد. سریع از جیب 

 .دیدم آیلینهمانتوم در آوردم که 

 سالم-

 سالم. کجای ؟ -آیلین

 .االن تازه کالس تموم شده دارم میام خونه-

 باشه. منتظرتم. یفعال -آیلین

 .یفعال-

گوشیم بلند  sms گوش  و قطع کردمو خواستم بزارم توی جیبم که صدای زنگ

شد.از طرف بهزاد بود. بازش کردم و داشتم میخوندم که یهو برخورد کردم به یه 

. سریع زدم روی ترمز و سیخ سرجام نشستم و به روبرو نگاه کردم. چون چیزی

خیابون یفرع  بودو سر ظهر بود هیچ کس تو خیابون نبود. خدایا یعن  آدم بود؟ وای 

 ...نه. ول  من که سرعت نداشتم. یسنا پیادشو ببین چ  شده تا دیر نشده

جلوی ماشین که دیدم یه آروم در ماشینو باز کردم و پیاده شدم. با استرس ریفتم 

 پسره رو زمین نشسته و داره پاشو مالش میده. بیشتر ریفتم جلو با صدای لرزون گفتم

 حالتون خوبه؟-

 با صدای من سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد و گفت

 این چه طرز رانندگیه خانوم؟-پسر

 .شرمنده حواسم پرت شد-

 واب بدین؟اگه یه بالی  سرمن میومد شما میخواستین ج -پسر

 .من که عذر خواه  کردم-
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 به نظرتون با یه عذر خواه  درست میشه؟ -پسر

خیل  داشت شلوغش میکرد..با این که من مقصر بودم ول  خوب دیده که یه ماشین 

 داره میاد برای چ  پریده وسط خیابون؟ اخمامو تو هم کشیدمو گفتم

چ  دیگه اینقد دارید  آقای نسبتا محترم من که دارم عذر خواه  میکنم برای-

شلوغش میکنید؟ حاال هم هر چقد خسارت دیدین بگید تا من بهتون نقدا همین االن 

 .پرداخت کنم

 .نمیخواد پولتو به رخ من بکش  به جای این کار موقع رانندگ  چشاتو باز کن -پسر

بعدم بدون این که اجازه ی صحبت بده از جاش بلند شدو لنگ لنگون ریفت سمت یه 

ک  مشک  و درشو باز کردو نشست توش. بعدشم با سرعت از کنارم رد شدو سوزو

 .ریفت

 .اه مرتیکه ی دیونه-

 .سوار ماشین شدمو دوباره راه ایفتادم. ماشینو تو پارکینگ پارک کردمو ریفتم داخل

 .سالم-

 .میدید tv آیل  رو مبل دراز کشیده بودو داشت

 .سالم. دیر کردی -آیلین

 .خیابونا شلوغ بود-

 .نمیخواستم جریان تصادیفو بهش بگم

ناهارتو گذاشتم روی گازه بردار بخور. راست  ارسانم زنگ زد گفت اومده.  -آیلین

 .شبم مارو خونش دعوت کرد

 .ا چه عجب آقا برگشتن از سفرشون-
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اتفاقا گفتم برای چ  انقدر طول کشید سفرت گفت این دیفعه پروژشون خیل   -آیلین

 .این جوری شدهسنگین بوده برای همین 

سری تکون دادمو ریفتم سمت اتاقم تا لباساموعوض کنم. بعد از ناهارم خوابیدم تا 

 .برای شب سرحال باشم

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

دقیقه ای گریفتم بعدشم  10بود که از خواب بیدار شدم. اول ریفتم یه دوش  4ساعت 

 .اومدم سر کمدم تا یه لباس مناسب برای شب پیدا کنم

لباس کرم یقه قایق  که جنس لطیف  داشت و به یه طرف جمع میشد و یه گل یه 

بزرگ روش میخورد و با یه شلوار مشک  چسپ انتخاب کردم و پوشیدم.صندالی 

مشکیمم گذاشتم کنار تا بپوشم. موهام چون حالت داشت یفقط با یه گیره گل مشک  

. یه ذره ریمل به کرم پشت سرم جمع کردم و یه ذرشم جلوی سرم یفرق کج کردم

 .موژه هام زدم تا خوشگل تر بشه. یه رژ صوت  خوشرنگم زدم

از اتاقم ریفتم بیرون که همزمان آیلینم حاضر و آماده از اتاقش اومد بیرون. خیل  

خوشگل شده بود. یه تونیک آب  ناز با صندل آب  پوشیده بود و یه آرایش ملیحم رو 

 .صورتش خودنمای  میکرد

 منو؟ نخوری -آیلین

 لبخندی زدمو گفتم

 بریم؟-

 .بریم -آیلین
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باهم از خونه اومدیم بیرونو ریفتیم سمت واحد روبروی . آیل  معلوم بود استرس داره 

آخه رنگش پریده بود. برای این که آرومش کنم دستشو گریفتمو خودم زنگ درو زدم. 

 بعد از چند لحظه در باز شد و بعد از اون یه صدای آشنا گفت

 .یا تو من االن میامآیل  ب-

باهم وارد خونه شدیم. ساختار خونه ها مثل هم بود یفقط وسایل و نوع چیدمانشون 

یفرق میکرد. باهم روی مبالی توی حال نشستیم و منتظر این این شازده ارسان شدم 

 تا ببینم بالخره چه شکلیه. با همون صدا به سمت عقب برگشتیم

 سالم -ارسان

مت عقب برگشتم.خواستم سالم کنم که با دیدنش دهنم باز از جام بلند شدمو به س

 .موند. این .. این که همون پسره ای که باهاش تصادف کردم

 قسمت چهارم

وای خدا نکنه من دارم خواب میبینم. چند بار چشمامو بازو بسته کردم. اونم با دیدن 

گاه به ارسان. من دهنش باز مونده بود. آیلینم این وسط ه  به من نگاه میکرد یه ن

 آخرم طاقت نیاوردو گفت

 چتونه شما با دهن باز میخ شدین به هم؟ -آیلین

 با صدای آیلین یه ذره خودمو جمع و جور کردمو گفتم

ها هیچ  ..یه ذره قیایفه آقا ارسان به نظرم آشنا اومد داشتم یفکر میکردم کجا -

 .دیدمشون

ضوع تصادف نگفتم برای همین ارسانم انگار یفهمید من به آیلین چیزی در مورد مو

 اونم گفت
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 ا اتفاقا چهره شما هم برای من آشناست... خانوم؟ -ارسان

 .یسنا یفرهمند هستم-

 .بله خوشبختم -ارسان

 .منم همین طور-

بعد آروم با خودم زمزمه کردم) آره جان خودت خوشبخت  و اونجوری کول  بازی در 

 (آوردی برای یه تصادف کوچولو

 .بیا بشین ریفت تو آشپزخونه کجای ؟ -آیلین

 .کنار آیل  رو مبل نشستم. بعد از چند دقیقه ارسان برامون چای آورد

 .بفرمایید اینم چای لبدوز لبسوز حساب  -ارسان

 .بعدشم سین  رو گذاشت رو میزو روی مبل روبروی ما نشست

 خب آیلین خانوم چه عجب ما شما رو میبینیم. چند سال میشه ندیدمت؟ -ارسان

 آیلین قرمز شدو گفت

 .سال  میشه 6 5یه  -آیلین

وقعا؟ چه زود گذشت اون دوران. یادته چقدر باهم بازی میکردیم و تو سرو  -ارسان

 .کله ی هم میزدیم

 .آره واقعا خیل  دوران خوب  بود و زودم گذشت -آیلین

 .خب حاال نمیخواد برین تو یفاز خاطرات-

سم چشم و ابرو میومد که جلوی ارسان این آیلین برگشت و بهم نگاه کرد و ه  وا

 جوری صحبت نکنم. منم با کمال پروی  دوباره بلند گفتم
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 !چیه بابا.مگه چ  گفتم-

 .با چشای گرد شده داشت نگام کرد

 .آیلین چیکار داری به ایشون بزار راحت باشن -ارسان

 .ارسان تو ببخش این یهوی  جو میگرتش گاه  اوقات -آیلین

 ی به همین زودی من و یفروخت ؟خیل  نامرد-

 آیلین شونه ای باال انداختو گفت

 .خب آدم باش تا این جوری نگم -آیلین

 خواستم جوابشو بدم که ارسان گفت

 خانوما من اصال عذر میخوام. حاال بفرمایید برای شام کجا بریم؟ -ارسان

 .مگه میخواییم بریم بیرون -آیلین

 .غذا درست کنمآره. چون من که بلد نیستم  -ارسان

 .مام که جای  رو نمیشناسیم آخه-

باشه پس انتخاب جا با من. شمام بلند شین برین هرچ  میخوایین بردارین تا  -ارسان

 .بریم

منو آیلین باهم بلند شدیم بریم تا حاضرشیم. من که حاضر بودم یفقط پالتوی چرم 

م  ای با کفشای سورمه ای مو با روسری آب  مشک  برداشتم تا سرم کنم.کیف سور

سانت  مشکیمم پوشیدم.ریفتم سمت اتاق آیل  که ببینم حاضره یا نه  10پاشنه بلند 

 ..که دیدم وسط اتاق وایستاده داره به انبوه لباسای روی تخت نگاه میکنه

 .وای آیل  تو هنوز حاضر نیست -
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 .نه بابا هنوز روسریمم اتو نکردم -آیلین

 .بش  خب بده من اتو بزنم تا تو حاضر-

 .باشه -آیلین

 .اتو رو از اتاقم برداشتم و روسری آیلین و اتو زدم

 .آیل  بیا تموم شد-

 .اینو تو مثال اتو زدی. این هنوز چروک داره -آیلین

 آیل  خوب ؟ این کجاش چروک داره؟-

 .اصال تو برو بیرون منتظرم باش من حوصله جروبحث با تورو ندارم -آیلین

اقش اومدم بیرونو به سمت در ورودی ریفتم. آیلین اصال سری تکون دادم و از ات

وسواس  نبود. یعن  به خاطر ارسانه که اینجوری شده؟یفقط خدا کنه ارسانم نسبت به 

آیل  اینجوری باشه. ریفتم تو پارکینگ که دیدم ارسانم حاضر آماده وایستاده و به 

شو کامل ارزیاب  سوزوک  خوشگلش تکیه داده. حاال یفرصت پیدا کرده بودم که چهر

کنم. موهای مشک  کوتاه که به نظر میومد لخت باشه با چشمای مشک . دماغشو نه 

میتونستم بگم قلمیه نه گوشت . یه چیز بین این دوتا که به صورتش میومد با لبای 

معمول  و عینک ریبن)!!!!!(. قد خیل  بلندی داشت و چهار شونه بود. خدای  از حق 

بود. مثل االن که یه پالتوی مشک  با یه شلوار جین آب  پر  نگذریم خیل  خوشتیپ

 .رنگ و یه پیرهن مردونه ی چهار خونه ی آب  پوشیده بود

 تموم شد؟ -ارسان

 با صدای ارسان به خودم اومدمو با تعجب بهش نگاه کردم

 چ ؟-
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 !دید زدن من -ارسان

 .نموای یعن  متوجه شد. خب بهتره گندی رو که زدم یه جوری جمعش ک

 مگه من به شما نگاه میکردم؟-

 .تا اونجای  که من دیدم آره -ارسان

 .شما خیل  اشتباه دیدن-

 مطمئن ؟ -ارسان

 اوال لطفا زود پسر خاله نشین. دوما بله مگه شما شک دارین؟-

 ارسان پوزخندی زدو گفت

 تا حاال کس  بهت گفته خیل  حاضر جواب ؟ -ارسان

 .تم با آدما مناسب با شخصیتشون صحبت کنمحاضر جواب نیستم اما یاد گریف-

 یعن  االن من ب  شخصیتم دیگه؟ -ارسان

 .من همچین چیزی نگفتم-

ارسان قدم قدم بهم نزدیک شدو دقیقا روبروم قرار گریفت. سرشو آورد جلو اونقدر 

نزدیک که هرم نفساشو حس میکردم. اما من حت  یک میل  مترم از جام تکون 

م یفکر کنه ازش میترسم. چند لحظه تو چشمام خیره شد. نخوردم چون نمیخواست

 .منم با خیرگ  تو چشماش زل زدم

 .ول  غیر از اینم نگفت  -ارسان

خواستم جوابشو بدم که با صدای در ساکت شدمو اونم چند قدم ریفت عقب تر و 

 طوری که یفقط من بشنوم گفت
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 .دوست ندارم آیلین از این بحث ما چیزی بدونه -ارسان

 .اونقدر بچه نیستم که خبر کش  کنم منم-

 .معلومه -ارسان

 منظور؟-

 خواست جوابمو بده که آیلین وارد پارکینگ شدو گفت

 .ببخشید یه ذره معطل شدین -آیلین

 یفقط یه ذره؟-

 .عیب نداره. سوارشین -ارسان

آیلینو به زور یفرستادم تا جلو بشینه منم ریفتم عقب نشستم. اگه میخواستم ارسان به 

ین عالقه مند بشه باید از همین االن شروع میکردم. البته با این کوه غرور که من آیل

میبینم باید کارم خیل  سخت باشه.نزدیک یک ساعت تو راه بودیم. اومده بودیم بام 

تهران. چون یه چند باری با بهزاد والیاس واومده بودیم تهران برای همین این جارو 

 ه کمربندشو باز میکرد تا پیاده بشه گفتخوب میشناختم.ارسان در حال  ک

 .اینجا همون بام تهران معرویفه. پیاده شید -ارسان

 بعدشم خودش سریع پیاده شد. رو به آیلین گفتم

یه جور حرف میزنه انگار داره با آدمای  که تا حاال یه سانت از شهرشون اونور تر -

 .نریفتن صحبت میکنه

 دی؟چته تو امشب باز آمپر چسپون -آیلین

 .هیچ  به آدمای مزخرف آلرژی دارم-
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 ارسانو میگ ؟ -آیلین

 .نه پس ننه ی خدابیامرز صمدو میگم-

 .برو بابا پسر به این گل  -آیلین

آره تو اینو نگ  من بگم؟ ول  خدای  خیل  خوشتیپ و خوشگل اگه نخواستیش -

 .حتما بدش به من

تم چند تا یفحشش بدم که با یه نیشگون از بازوم گریفت که با اخم نگاش کردمو خواس

 .این خروس ب  محل سروکلش پیدا شد

 .بیایید پایین دیگه -ارسان

باهم از ماشین پیاده شدیم. اول یه ذره قدم زدیم بعدشم ریفتیم یه رستوران سنت  و 

پشت یه میز چهار نفره نشستیم. منو آیلین پهلوی هم ارسانم روبروی آیل  نشست. 

 منو رو برداشتو گفت

 یفکر کنم االن برای شام زود باشه چطوره چای سفارش بدیم؟ -ارسان

 .موایفقم -آیلین

ارسانم بدون توجه به من چای سفارش داد. انگار نه انگار کسیم اینجا هست. منم 

برای این که لجشو دربیارم بدون این که عین خیالم باشه پاهامو انداختم رو همو 

دقیقه بعد  5ن با آیلین صحبت میکرد.اطرایفو نگاه کردم. اونم بعد از سفارش داد

چایمونو آوردن. من یه تیکه نبات برداشتمو انداختم تو یفنجونمو برای خودم چای 

ریختم بدون این که اصال به اون دو تا توجه کنم با خیال راحت نوش جان کردم. 

آیلینم ه  از دست من حرص میخورد. ول  اصال دست خودم نبود نمیدونم برای چ  

دوست داشتم با ارسان لج کنم. منو آیلین یفقط یه یفنجون چای خوردیم ول   اینقدر

یفنجون چای خورد دیگه کم مونده بود بگم آقا چرا خودتو اذیت میکن   4ارسان 
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یهوی  قوریشو بردارو بخور دیگه. بعد از خوردن چای  باز ارسان و آیلین باهم صحبت 

شونه. ول  نه عیب نداره بالخره که باید میکردن انگار نه انگار که یه یسنای  هم باها

به هم نزدیک بشن. همینطور تو یفکر بودم که گوشیم زنگ زد. سریع از تو کیفم 

 .درآوردم که دیدم بهزاد

 .با کل  شوق و ذوق گوش  رو جواب دادم

 .سالم بهزاد-

از صدای بلند پر ذوق من ارسانو آیلین برگشتنو با تعجب بهم نگاه کردن. ول  منم 

 .رو انگار که انگار که اتفاق  ایفتاده با همون صدا به حرف زدن ادامه دادمپ

 سالم جیجر خانم. چیکار میکن ؟ -بهزاد

 .هیچ  االن اومدیم بام تهران-

 .ای خیر ندیده. ببین دوروز باهات صحبت نکردم نصیحتت بکنم ها -بهزاد

 .خوبه خوبه. باز ک  به ک  میگه-

 .. آقا بهزاد به یسنا خله میگهخب خره معلومه دیگه -بهزاد

 کویفت. زنگ زدی چرت بگ ؟-

 اا تو هنوزم رم میکن  دای  جان؟-بهزاد

 .بهزاد جونم .. میزنمتا-

 ا بیا بزن ببینم چه جوری میزن ؟ -بهزاد

 .باشه هر چ  میخوای بگو. من که پام میرسه به مشهد دیگه-

 .بیای مشهد دختره ی چشم سفید تو غلط میکن  درستو ول کن  -بهزاد
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 .ا بهزاد اذیت نکن دیگه-

 .باشه باشه. راستش من یه کاری داشتم که بهت زنگ زدم -بهزاد

 چه کاری؟ اتفاق  ایفتاده؟-

 .اگه آیلین دورو برته برو یه جا که تنها باش  -بهزاد

از جام بلند شدم و به آیلین اشاره کردم و گفتم من میرم بیرون صحبت کنم. روی 

 توران نشستم و گفتمنمیکت نزدیک رس

 .بگو بهزاد من اومدم بیرون-

 خب راستش چه جوری بگم؟ -بهزاد

 .بهزاد دق مرگم کردی بگو دیگه-

 .اول تو قول بده بین خودمون میمونه -بهزاد

 خیل  نامردی من ک  دهن لق بودم؟-

 .میدونم ول  مساله مرگو زندگیه. حاال قول بده -بهزاد

 .باشه. بگو تا نکشتیم منو-

راستش یه دختری بود که باهاش آشنا شده بودم. اونم همراه با شما قبول شد  -هزادب

 .اومد تهران

 خب؟-

 .من اذیتش کردم قهر کرد -بهزاد

 چیکارش کردی مگه؟-
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قبل از این که بیاد تهران یه بار که با هم قرار گذاشتیم دوتا سوسک با دو تا  -بهزاد

 .اینا متنفر بود ملخ انداختم تو کیفش. اونم شانس من از

 .اله  خدا نکشتت. آخه تو دو دقیقه نمیتون  ب  کخ بشین  سرجات-

 مثل بچه ها گفت

اجازه.. اجازه.. به خدا تقصیر خودش بود خانوم. آخه ه  منو اذیت میکرد منم  -بهزاد

 .این جوریش کردم

 لوس نشو بهزاد..خب حاال من میتونم چ  کار کنم؟-

 .قبول شده ول  منتها رشته دارو سازی گفتم که اون تهران -بهزاد

 و از منم میخوای برم منت کش  از طرف تو؟-

 هــــ  این چه حریف  خواهر. منت کش  یعن  چ ؟ -بهزاد

 پس چ  کار کنم؟-

 .منت کش  از طرف خودت -بهزاد

 رو تو برم بچه پرو..به من چه ربط  داره آخه؟-

قول میدم اولین تخم طالی  که میزارم ا اذیت نکن دیگه. ببین اگه کمکم کن   -بهزاد

 .مال تو باشه ها

 .نمیخواد مرغ بش  جناب خروس. یفقط عکس و مشخصاتشو برام ایمیل کن-

 .باشه -بهزاد

 کاری باری؟-

 .نه دیگه یفقط یه چیزی شیطون  نکن  ها -بهزاد
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 !!بهـــــــــــــــــزاد-

 .یفعال باشه بابا چرا داد میزن  پرده گوشم پاره شد. -بهزاد

 قبل از این که قطع کنه دوباره گفتم

بهزاد. راست  تو که این همه دختر درو برت هست برای چ  اینقدر دنبال این دختره -

ای؟ آخه تا اونجای  که من میدونم تو جون به جونتم بکنن منت کش  از کس  

 !!نمیکن 

 .اخه این یه ذره یفرق داره -بهزاد

 اونوقت چه یفرق ؟-

 .ولیا به تو نیومدهاین یفض -بهزاد

 .ا خب منم باهاش صحبت نمیکنم چون به من ربط  نداره-

ای یاسمین خدا ازت نگذره که منو جلوی این یسنا داری ضایع میکن . باشه  -بهزاد

 .بابا یه ذره دوسش دارم

 پس اسمش یاسمین. یفقط یه ذره؟-

 .یه کوچولو بیشتر از یه ذره -بهزاد

 ذره؟یفقط یه کوچولو بیشتر از یه -

دو کوچولو.. منو سرکار گذاشت  پدر سوخته؟برو برو به اندازه یه هفته تخلیه  -بهزاد

 اطالعاتیم کردی دیگه.خدایفظ

 .باشه بابا. سالم برسون خدایفظ-
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گوش  رو قطع کردم و چند دقیقه همینطوری رو نمیکت نشستم که احساس کردم یه 

 .نگام میکرد نگاه کردم نفر کنارم نشست.با تعجب به پسری که داشت با لبخند

 خوشگله چرا تنهای ؟ -پسر

 تست یفضول سنجیه. مزاحم نشو-

بعدشم سریع بلند شدمو ریفتم سمت رستوران. مثل اینکه اونا غذا سفارش دادن چون 

 !دوتا گارسون داشتن غذا روی میز میچیندن

 .کجای  تو پس؟ نبودی من به جات سفاش دادم -آیلین

 کنار آیلین نشستمو گفتم

 .بهزاده دیگه یفکش که گرم بشه دیگه کس  جلو دارش نیست-

 ارسان در حال  که داشت کره شو روی برنجش میزاشت گفت

 داداشتون؟ -ارسان

 .نه-

اینو گفتم و مشغول غذا خوردن شدم بدون این که حت  یه توضیح اضایفه تر بدم.اون 

لین با این که بود که رسیدیم خونه. آی 1شب، شب خیل  خوب  بود. حدودای ساعت 

ظهرم نخوابیده بود ول  بازم خیل  سرحال بود. معلوم بود که تنهای  با ارسان بدجور 

بهش ساخته. اله .. خواهر گلمو تا حاال اینقدر شاد ندیده بودم. امیدوارم شادیش 

 ......پایدار باشه

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

 .صبح با صدای آیلین چشمامو باز کردم

 .ببین من دارم میرم کالس. ظهر اومدم ناهار درست کرده باشیا یسنا -آیلین
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 .خیل  بچه پروی . خیل  خب برو اما یفقط به خاطر خودم درست میکنم-

 .خب حاال. خدایفظ -آیلین

 .دوباره چشمامو بستمو خوابیدم

نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای در واحدمون چشمامو باز کردم. به ساعت روی 

بود. آیل  که نیم ساعت پیش ریفته کلیدم داره پس کیه؟بدون  8کردم.  دیوار نگاه

توجه به لباس خواب نیم آستین و شلوارک خرسیم ریفتم تا درو باز کنم.درو که باز 

 .کردم و با چشمای خوبالود به ارسان نگاه کردم

 امرتون؟-

 ابروی  باال انداختو با نیشخند گفت

 .کار داشتماوال سالم. دوما با آیلین  -ارسان

 .نیستش ریفته کالس-

 .ا قرار بود من برسونمش که -ارسان

 .یفعال که ریفته. حاال اگه اجازه بدین من برم-

بله بفرمایید. یفقط یه چیزی همیشه قبل از این که بخوای در خونه رو باز کن   -ارسان

 .یه نگاه به سرو وضعت توی آیینه بنداز.خدایفظ

ن این که جوابشو بدم سریع درو بستمو ریفتم برگشتو ریفت سمت پارکینگ منم بدو

داخل. ریفتم جلوی آینه قدی اتاقم ایستادم. با دیدن خودم میخواستم سکته 

کنم.موهام که سیخ شده بودن. شلوارکمم یه پاچشش ریفته بود باال لباسمم که نصفش 

آویزون بود نصف دیگش زیر شلوارم بود. وای خوبه حاال ارسان سکته نکرده بنده 

 !!. اه اه..اصال به درک..لیاقت نداره دختر خوشگل ببینهخدا
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 قسمت پنجم

 .شونه ای باال انداختمو از جلوی آینه اومدم کنار

دوباره ریفتم رو تختم دراز کشیدم ول  هر کاری کردم خوابم نبرد برای همین اول 

 ریفتم یه دوش گریفتم بعدم اومدم یه صبحونه مفصل خوردمو برای ناهارم قورمه سبزی

درست کردم. کارم که تموم شد تلویزیونو روشن کردم ول  هرچ  این کانال اون 

 .کانال کردم هیچ  نداشت

امروزم کالس نداشتم. حوصلمم بدجور سر ریفته بود برای همین حاضر شدم تا برم 

 .همین اطراف یه دوری بزنم

ل یه س خرید کرده بودم برای همین دنبا و بود که از خونه در اومدم. ه 10ساعت 

 .مرکز خرید بودم که بالخره بعد از کل  گشتن پیدا کردم

اول ریفتم سمت یه مغازه روسری یفروش . روسری های نازو خوشگل  داشت. یه شال 

صورت  خوشرنگ با یه روسری طوس  برای خودم برداشتم یه شال آب  هم برای 

 .آیلین خریدم

از جلوی یه مغازه پالتو یفروش   بعد از اون همینطور تو بازار برای خودم میچرخیدم که

رد شدم. یه پالتوی طوس  که درست همرنگ روسریم بود پشت ویترینش گذاشته 

بود که خیل  خوشگل بود. ریفتم داخل تا ببینم تو تنم چه شکل  میشه. یفروشندش 

یه پسر بود که پشت میز نشسته بود و موبایلشم دستش بود و داشت تند تند اس 

 .میداد

 .ا میشه اون پالتوی طوس  تونو ببینمببخشید آق -

 .ول  اصال توجه  نکرد و همچنان مشغول اس دادن بود

 آقا....آقا -



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

55 

 

 با جیغ من یهوی  پسره از جاش پریدو گفت

 ....بله بفرمایید -پسر

خوب شد بالخره اون گوشای مبارکت شنید..معلوم نیست دوست دخترش چ  داشته 

 .شبهش میگفته اینجا ریفته بود توی کفِ

 .اون پالتوی طوس  پشت ویترینتونو میخواستم ازنزدیک ببینم -

 .بله حتما ول  اون پالتو تک سایزه یفکر نکنم اندازتون باشه -پسر

اینو گفتو ریفت تا پالتو رو بیاره. از حریفش بدم اومده بود آخه اصال خوشم نمیاد غریبه 

 .ها اینقدر تو کار آدم یفضول  کنن

 .بفرمایید -پسر

 .رو ازش گریفتم و ریفتم تا پرو کنمپالتو 

وقت  پوشیدم و خودمو تو آینه دیدم کل  ذوق مرگ شدم. واقعا شیک بود. جنسش 

چرم مات بود. یقش کج بود و کیپ گردن میشد. روش سه تا دکمه تزئین  بزرگ 

داشت و زیرش دکمه مخف  میخورد. یه کمربند با یه سگک بزرگم داشت. سریع 

 .ودمو پوشیدمو ریفتم بیروندرش آوردمو لباسای خ

 چ  شد اندازتون نبود؟ -پسر

 ای بابا حاال این چه اصراری داره من اندازم نباشه؟؟

 .نه اتفاقا همینو میبرم -

 .بله. مبارکتون باشه -پسر
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بعد از خریدن پالتو یه ذره دیگه تو بازار گشت زدم و اومدم بیرون. بدجور ضعف کرده 

رف سیب زمین  خریدم و خوردم. پیچیدم توی بودم برای همین سر راهم یه ظ

 .خیابونمون که از دور سوزوک  مشک  ارسانو دیدم که داشت میریفت سمت خونه

پامو گذاشتم روی گاز و سریع تر ریفتم تا من اول برم تو. اونم انگار همین کارو کرد 

 .چون داشت با سرعت بیشتری میومد

 .رنده میشههه هه.. باشه آقا ارسان حاال ببینیم ک  ب-

درست جلوی پارکینگ بود که دوتامون با هم پیچیدیم سمتش. ماشینامون جوری 

قرار گریفته بود که هیچکدوم نمیتونست بره داخل. باید یک  میریفت عقب تا اون یک  

 .بتونه بره. که در شرایط یفعل  یفکر نکنم هیچکدوم عقب نشین  بکنیم

عقب. ا نه بابا خب تو برو عقب. منم با ارسان برگشت بهم نگاه کردو اشاره کرد برم 

اشاره بهش گفتم تو برو عقب. اول یه ذره نگام کرد بعدش ابروهاشو باال انداخت یعن  

من نمیرم. منم شونه هامو باال انداختم یعن  منم نمیرم. بعدشم راحت سرمو به 

صندل  تکیه دادم و چشامو بستم. همیشه همینقدر ریلکس بودم و خیل  صبر تو 

کارام به خرج میدادم. طوری که گاه  اوقات از خونسردی من اطرایفیانم حرصشون 

میگریفت. آروم الی چشمامو باز کردمو به ارسان نگاه کردم. داشت با حرص بهم نگاه 

میکرد. یفکشم منقبض بود و داشت دندوناشو روی هم میسایید. البته یفکر کنم تو 

. حقم داشت چون واقعا داشتم ذهنش اون خرخره ی من بود که داشت میجویید

حرصشو درم  آوردم. همونطور داشتم زیر چشم  نگاش میکردم که یه تاکس  

جلوی خونه نگه داشت و آیلین ازش پیدا شد. اول متوجه ما نشد ول  بعد از این 

 .کرایه تاکس  و داد و برگشت سمت خونه مارو دید

 .با تعجب اومد طرف من. منم شیشه رو کشیدم پایین

 .سالم-
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 سالم. چه خبره اینجا؟ -آیلین

 .هیچ خبر یفقط به پسرعمه ی گرامیت بگو بره عقب تا من برم تو پارکینگ-

 خب چرا تو نمیری؟ -آیلین

 .چون من اول اومدم-

سری از روی تاسف تکون داد و ریفت سمت ماشین ارسان. وقت  داشت با ارسان 

رصش در میومد این کارو صحبت میکرد چند بار پاشو کوبید زمین.وقت  خیل  ح

میکرد پس معلومه االنم ارسان حرصشو در آورده بدجـــــــــــور!!!بعد از چند 

 لحظه برگشت سمت منو با اخم گفت

 .یسنا ارسان نمیره عقب.. تو برو تمومش کن دیگه -آیلین

 .نه بابا .. من ن م ی ر م چون من اول اومدم-

تا خود ارسانم بشنوه. آیلین قرمز شدو قسمت آخر حریفمو با صدای بلندتری گفتم 

محکم پاشو کوبید رو زمین و ریفت سمت ماشین ارسان. ارسانم تا دید آیلین میاد 

 .طریفش از ماشین پیاده شد. منم از ماشین پیاده شدم و تکیه دادم به در سمت خودم

ارسان اول یه نگاه چپک  بهم انداخت بعدشم مثل من دست به سینه تکیه زد به 

ین و در حال  که دستاشو مشت کرده بود تو چشمای من خیره شد. منم خیل  ماش

 .خونسرد نگاش کردم

اه ول کنین شماهام دیگه. مثل بچه های کالس اول پیش هر کدومتون که  -آیلین

 .....میرم میگه من اول اومدم اون دروغ میگه

 .نمیگمخواهشا همه رو با هم یک  نکن میدون  که من هیچوقت دروغ  -ارسان

 بله؟ بله ؟یعن  من دروغ میگم آره؟-
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 ارسان برگشت سمتمو با نیشخند گفت

 .من همچین چیزی نگفتم -ارسان

 .نه جان من بیاید بگید. تعارف مارف و خجالتم بزارید کنار-

 .....حواستون باشه من کم کم دارم جوش میارم ها -آیلین

 .حق دیگران رو رعایت کنن خب عزیز من به جای جوش آوردن به این آقا یاد بده-

 .ببین باز ک  به ک  داره میگه -ارسان

 چیه مگه من چمه؟-

 (هیچ  یفقط یه نمه )اشاره کرد به سرش -ارسان

 منم بدون این که یه ذرم عصبان  بشم با خونسردی کامل گفتم

 ...باز خوبه من یه نمه شما که کال تعطیله و-

 .جیغ آیلین به سمتش برگشتیم داشتم جمله مو ادامه میدادم که یهوی  با

به خدا اگه یه کلمه دیگه حرف بزنید خودم با دستای خودم جفتتونو خفه  -آیلین

 میکنم ... یفهمیدین؟

با دهن باز زل زدم به آیلین. خیل  کم پیش میومد تا این حد عصبان  بشه. این جور 

 .موقعا هم هیچ کس جلو دارش نبود و هر کاری میخواست میکرد

 .االنم یکیتون سریع ماشینشو برداره تا اون یک  بره -آیلین

اول به من نگاه کرد. منم نگاش کردم و هیچ حرکت  انجام ندادم. آیلینم که دید من 

هیچ حرکت  نمیکنم برگشتو به ارسان نگاه کرد. ارسانم اول چند لحظه نگاش کرد 

 بعدش سرشو پاین انداختو گفت
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 .تاه میامبه خاطر دختر دای  گلم کو -ارسان

ریفت سمت ماشینشو کشیدش عقب تا من برم تو. منم درو با ریموت باز کردمو سریع 

ریفتم داخل. ساکای خریدو از توی ماشین برداشتم و ریفتم داخل.سریع ریفتم سمت 

آشپزخونه و در قابلمه رو برداشتم. خداروشکرنسوخته بود. زیرشو خاموش کردم و 

 .دم آیلین اومد داخلریفتم توی حال. همین که وارد حال ش

 .اه اه مردشور این پسره ی ایکبیری رو ببرن-

برگشت و با اخم حرص بهم نگاه کرد بعدشم روشو برگردونو ریفت توی اتاقشو درو 

 .محکم بست.اوه اوه یفکر کنم بد آتیشیه از دستم. آروم ریفتم سمت اتاقشو در زدم

 آیل  ..آیل  جونم از دستم عصبان ؟-

 .حوصلتو ندارمیسنا برو  -آیلین

 این یعن  آره... منو میبخش ؟-

تا چند لحظه هیچ صدای  نیومد بعد یهوی  درو باز کرد بهم نگاه کرد. وای یفکر کنم 

 .بدجور گند زدم که آیلین اینقدر عصبانیه

 نمیری نه؟ -آیلین

 !!ها..االن که دارم یفکر میکنم میبینم دیگه الزم شده برم. با اجازه-

م ریفتم و در بستم. ساکای خریدم هنوز توی دستم بود. با حرص سریع به سمت اتاق

پرت کردم رو تخت و نشستم رو زمین و به ارسان یفکر کردم. تا اونجای  که یادمه 

آیلین میگفت ارسان مثل سنگ میمونه پس برای چ  اینقدر سر به سر من میذاره؟؟؟ 

ه؟ ول  من که مگه من چ  کارش کردم؟؟ یعن  هنوزم از موضوع تصادف ناراحت

همونجا ازش عذر خواه  کردم خودش تند ریفت که من اونجوری جوابشو 

 .دادم...نمیدونم به خدا..کس  سر از کار این کوه غرور در نمیاره
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بلند شدمو لباسامو درآوردمو ریفتم تا میزو بچینم. بعد این که میزو چیدم ریفتم سمت 

 .اتاق آیلین

 .آیل  جونم بیا ناهار-

 .وامنمیخ -آیلین

 .برای چ ؟ قورمه سبزی درست کردما-

 .یسنا یه بار گفتم نمیخوام یعن  نمیخوام دیگه -آیلین

دیدم خیل  عصبانیه برای همین دیگه اصرار نکردم. ریفتم نشستم سر میزو یه ذره 

برنج برای خودم کشیدمو خوردم.آیل  تا شب از اتاقش بیرون نیومد منم دوروبرش 

 .نریفتم تا آروم بشه

کالس داشتم االنم  9با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم. امروز ساعت صبح 

بود. از جام بلند شدمو در حال  که خمیازه میکشیدم کش و قوس  به بدنم  7ساعت 

دادم.اول ریفتم یه دوش گریفتم بعدشم یه صبحونه تپل خوردم.بعد از این که آماده 

مو برداشتم و ریفتم سمت اتاقش. شدم روسری رو که دیروز برای آیل  خریده بود

آروم درو باز کردم و وارد اتاقش شدم.خیل  آروم روی تختش خوابیده بود. توی 

از لپش کردمو روسری کادو پیچ  ب...و..سخواب خیل  چهرش نازو معصوم میشد. یه 

شد رو گذاشتم روی میز کنار تختشو از اتاقش اومدم بیرون.سویچ ماشینو برداشتم و 

ریفتم بیرون. همزمان با من ارسانم از واحدش خارج شد.جفتمون  کفشامو پوشیدمو

برای چند لحظه با خشم تو چشمای هم زل زدیم بعد همزمان با هم رومونو 

برگردوندیم. ریفتم سمت ماشینمو سوارشدم و سریع ریفتم سمت دانشگاه.میخواستم 

که  شوامروز یاسمین و پیداش کنم تا سر یه یفرصت مناسب باهاش صحبت کنم. عکس

 (!!!)دیده بودم دختر خوشگل و بانمک  بود. البته یفقط تو عکس
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کالس داشتم. داشتم از کالس میومدم بیرون که با صدای کس  که به  11تا ساعت

یفامیل صدام میزد به سمت عقب برگشتم.یفرزاد سمیع  یک  از بچه های کالسمون 

  بانمکه چون همش بود که چند سالیم از ما بزرگتر بود. البته یفکر میکرد خیل

سرکالس با استادا شوخ  میکرد همیشم ضایع میشدا ول  مگه این بشر از رو میریفت 

 ماشاالله ..حاال خدا داند که با چ  کار داره؟؟؟

 .دیگه تقربا رسیده بود به من

 .سالم عرض شد خانم یفرهمند -سمیع  

 سالم. بفرمایید امری داشتید؟-

 ..خب..بشه اگه.خدمتتون داشتم عرض  بله –سمیع  

با ب  حوصلگ  به سمیع  که سرشو پایین انداخته بود وه  من من میکرد نگاه 

کرد.نخیر تا من هیچ  بهش نگم این همین طور ریپیت میزنه برای همین با کالیفگ  

 گفتم

 .آقای سمیع  میشه یه ذره سریع تر آخه من کار دارم-

 ...راستش بله –سمیع  

 و بگه گفتمقبل از این که ادامه حریفش

 .لطفا راحت باشیدو سریع حریفتونو بگید-

 سمیع  سرشو آورد باال و بهم نگاه کرد. یه کارت  رو به سمتم گریفتو گفت

 میشه بیشتر باهم آشنا بشیم؟-سمیع 

 .چشاموریز کردمو با حرص نگاش کردم

 !دلیل  به این کار نمیبینم آقای سمیع -
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 آخه؟ چ  برای –سمیع  

 .خودم مربوطه. لطفا دیگه این پیشنهادو تکرار نکنید. روز خوشبرای این که به -

بعدشم بدون این که اجازه حرف زدن بهش بدم راهمو کشیدمو ریفتم. خب حاال باید 

این یاسمین خانمو پیدا میکردم ول  چه جوری؟ریفتم سمت ساختمون بچه های دارو 

ارم رد نشه. از شانس سازی. با دقت دورو برمو نگاه میکردم تا شاید یه وقت از کن

خیل  خوبه من اصال ندیدمش.ریفتم سمت اتاق انتخاب واحد.یه خانم پشت میز 

 .نشسته بود

 .سالم خانم ببخشید. میتونم ساعت کالسای خانم یاسمین شفیع  رو بدونم-

 .کنید لطف شونو دانشجوی  شماره –منش  

 .ببخشید متاسفانه ندارم-

 .شهنمی که جوری این چ ؟ یعن  –منش  

 .تورو خدا یه کاریش بکنید-

 .سرمو بردم جلوترو ادامه دادم

 .....آخه مسئله امر خیره-

 .نه ای براتون بکنم کاری میتونم ببینم تا بشینید بفرمایید باشه جدا؟ –منش  

 .ممنون-

دقیقه در حال  که داشت با دقت به یه 10ریفتم سمت صندل  و نشستم روش. بعد از 

 .برگه نگاه میکرد گفت

 .ید پیداشون کردمبفرمای –منش  
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 .با خوشحال  از جام بلند شدمو گفتم

 .خیل  ممنونم خانم-

 .باشم سهیم خیر امر یه توی تونستم که خوشحالم. میکنم خواهش –منش  

 بازم ممنون. خدایفظ-

 .خدایفظ. میکنم خواهش –منش  

اه کنم. هش نگبرگه ای که ساعت کالسای یاسمین بود تو کیفم گذاشتم تا سر یفرصت ب

سوار ماشینم شدم و همین که میخواستم استارت بزنم صدای گوشیم اومد. به 

 .صفحش که نگاه کردم. شماره خونه بود

 .الو سالم-

 سالم عزیزم. خوب  مادر؟ کم پیدا شدی زنگ نمیزن  دیگه؟ -مامان

 .درسامون یه ذره داره مشکل میشه برای همین دیگه وقت نمیکنم-

شاا.. کمکت میکنه. زنگ زدم خونه آیلین گفت کالس  برای همین زنگ خدا ای -مامان

 .زدم به موبایلت

 .آره اتفاقا االن کالسم تموم شده میخوام برم خونه-

 یعن  االن داری رانندگ  میکن ؟ -مامان

 .نه االن که هنوز جلوم دانشگاهم-

 خوبه. باشه مامان جان اگه با من کار نداری بدم به الیاس؟ -مامان

 .نه مام  جونم. مواظب خودتون باشین-

 .باشه عزیزم تو هم همینطور. از من خدایفظ -مامان
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 خدایفظ-

 .سالم بر خواهر گرام  -الیاس

 به. سالم بر برادر گرام ؟ خوب ؟-

 من که عال . شما چطوری آبج  خانوم؟ -الیاس

 منم خوبم. چیه خیل  شارژی؟-

 وه و حالش بد باشه؟خب مگه میشه آدم صدای خواهرشو بشن -الیاس

 بــــــرو.. تو گفتیو منم باور کردم. راستشو بگو چ  شده؟-

 ...خب راستش -الیاس

 .وای توروخدا تو دیگه ه  راستش راستش نگو-

 چ  شده باز. انگار توپت پره؟ -الیاس

ایش نگو که وقت  یادش میویفتم حالم بهم میخوره. یک  از بچه های کالسمون که -

بانمکه امروز جلوی منو گریفته کارتشو بهم داده میگه اگه میشه  خیل  یفکر میکنه

 ....باهم آشنا شیم. مردک قوزمیت خجالتم نمیکشه پــــــرو

 اوووو خب بابا انگار چ  شده؟ -الیاس

 .آره عزیزم اصال چیز مهم  نیست-

 الیاس خندیدو گفت

ه مشکل برخوردی خب حاال بیخیالش. از این به بعد هر وقت تو این موارد ب -الیاس

 .اگه دوست داشت  میتون  باهام مشورت کن 

 .میس  داداش -
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 .خواهش خواهری -الیاس

 راست  نگفت  برای چ  خوشحال ؟-

 .آها امروز دادگاه آخر اولین پروندم بود که به نفع ما تموم شد -الیاس

 .ایول داداش  گل خودم. تبریک میگم-

 .ز این وقتتو نگیرمممنونم. توام برو دیگه بیشتر ا -الیاس

 باشه. کاری باری؟-

 .نه یفقط مواظب خودت باش -الیاس

 باشه تو هم همینطور. خدایفظ-

 .خدایفظ -الیاس

گوش  رو قطع کردمو گذاشتم روی داشبرد و ماشین و روشن کردم و ریفتم سمت 

خونه. وارد خونه که شدم آیل  رو مبل دراز کشیده بودو داشت درس میخوند. درو 

و یواش یواش ریفتم طریفش.چون دراز کشیده بود برای همین پشتش به من آروم بستم

 .بود

 .سالم آیل  جونم-

با صدای من یه ذره از جاش پرید ول  زود خودشو جمع و جورو کردو به روی خودش 

 .نیاورد

 اووووو... خانم چه نازیم داره. هنوز قهری؟-

 .من بچه نیستم که قهر کنم -آیلین

 آشت  و منو بخشیدی دیگه؟آها پس االن یعن  -
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 .اول  آره دوم  نه -آیلین

 .ا چرا؟ ببخشید دیگه-

 من واقعا موندم تو کار شما دوتا که چرا اینقدر با هم لجید؟ -آیلین

بابا به خدا دست خودم نیست این ارسانو که میبینم انگار یه کخم وارد بدن میشه -

 .مجبورم میکنه این کارا رو انجام بدم

شدو یه نگاه چپک  بهم انداخت یعن  کم چرت بگو. منم مثل بچه های  از جاش بلند

 .مظلوم سرمو پایین انداختمو با انگشتام بازی کردم

 باشه باورم شد پشیمون ؟ -آیلین

 یعن  بخشیدی؟-

هیچ  نگفت و یفقط نگام کرد. منم از همون ور مبل پریدم رو مبل و محکم بغلش 

 .کردم

 .یمـــــــــــــــرس  خواهر-

 .اـیــ  برو اون ور خفم کردی -آیلین

 بعدشم به زور منو ازخودش جدا کرد. منم پشت چشم  براش نازک کردمو گفتم

 .ایششش از خداتم باشه-

یفعال که نیست. پاشو برو یه یفکری به حال ناهار بکن تا از بخشیدنم صرف نظر  -آیلین

 .نکردم

 باشه دیگه. داری بیگاری میکش  ازم؟-

 ک  گفته؟نه  -آیلین



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

67 

 

 .عمه ی من. ناهارم الزم نیست درست کنم چون قورمه سبزیای دیروز هست-

 .اونارو خدا بیامرزه -آیلین

 یعن  چ ؟-

یعن  این که وقت  شما دیشب در خواب ناز بودید بنده گرسنم شدم  -آیلین

 .خوردمشون

 .ای خاک-

 .ا خب ضعف کرده بودم -آیلین

 یدون  چقدر زیاد بود؟کارد بخوره به اون شکم ب  صاحب. م-

 .آره یه قابلمه پر بود -آیلین

 .نچ... نچ... نچ... همین جوری میخوری که ارسان نمیاد بگیرتت دیگه-

 عصبان  شدو کوسن مبلو به طریفم پرت کرد من تو هوا گریفتمش و گفتم

حاال گریه نکن من باهاش حرف میزنم بیاد بگیرتت که یه وقت نترش  -

 ...خواهــــــــر

ند شد که بیاد دنبالم منم سریع در ریفتم و ریفتم توی اتاقم.بعد این که لباسامو بل

عوض کردم اومدم و ناهار سوسیس بندری درست کردم که آیلینم کل  یفحشم داد 

چون تند بود و آیلین زیاد تندی دوست نداشت.بعد از ناهار دوتای  با هم روی تخت 

 .اتاق من دراز کشیده بودیم که آیل  گفت

 میگم موایفق  یه شب ارسانو شام دعوتش بکنیم؟ -یلینآ

 .ایــــ .... نه اصال موایفق نیستم-
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 چرا آخه؟ -آیلین

 .چون که زیرا-

 .من به تو کار ندارم. من که میخوام دعوتش کنم -آیلین

 .پس دعوتش که کردی خودتم آشپزیشو میکن -

 ستم؟باشه خودم انجام میدم . چیه یفکر کردی هیچ  بلد نی -آیلین

نخیر من از این یفکرا نکردم عزیزم یفقط هیچ وقت اون الزانیای  که برام درست کرده -

 .بودی و یفراموش نمیکنم

اون تقصیر من نبود. تقصیر مامان بود که به جای نمک به من شکر داده بود و  -آیلین

 .اونجوری شیرین شده بود

س پخته شده بود مثل کاش یفقط شیرین بودنش بود. الزنیا هاشو یادت نیست از ب-

 .خمیر کش میومد

حاال هر چ  بود یه خاطره ای شد بیخیال. االنم نسبت به اون موقع خیل   -آیلین

 .پیشریفت کردم

 .میبینیم. یفقط گفته باشم من یه ذرم تو کارا کمک نمیکنم ها-

 ..درک -آیلین

 قسمت ششم

پشتمو بهش  پشتشو بهم کردو خوابید. منم بهش زبون درازی کردم و مثل خودش

 .کردمو خوابیدم

بود که از خواب بیدار شدم. برگشتمو پشت سرمو نگاه کردم. آیلین  5عصر ساعتای 

نبود. کش و قوس  به بدنم دادم و از جام بلند شدم و ریفتم سمت اتاق آیل . نزدیک 
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تر که شدم صدای آهنگ همراه با یه صدای هق هق شنیدم.در اتاقش نیمه باز بود. از 

که نگاه کردم دیدم پشت میزش نشسته و دستاشو زده زیر چونش و داره به الی در 

 .صفحه لب تابش نگاه میکنه و اشک میریزه وآهنگو با خودش زمزمه میکنه

 خیل  وقته دلم میخواد بگم دوست دارم

 بگم دوست دارم ، بگم دوست دارم

 از تو چشمای من بخون که من تو رو دارم

 یارمیفقط تورو دارم ب  تو کم م

 نبینم غم و اشک و تو چشمات

 نبینم داره میلرزه دستات

 نبینم ترسو توی نفسهات

 ببین دوست دارم

 منم مثل تو با خودم تنهام

 منم خسته از تموم دنیام

 منم سخت میگذره همه شب هام

 ببین دوست دارم ، ببین دوست دارم

کارش ادامه میداد.  دیگه طاقت نیاوردمو ریفتم داخل. بدون توجه به من بازم داشت به

جلوتر ریفتم و سرشو تو آغوشم گریفتم. به صفحه ی لب تابش نگاه کردم. حدسم 

درست بود. عکس ارسان بود و داشت به خاطرش گریه میکرد.آروم موهاشو ناز 

میکردم ول  هیچ  نمیگفتم.. خدایا همین االن توی همین لحظه ازت میخوام که کار 
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بشه.. یا حداقل به من توان این کارو بده.. خدایا من  کن  ارسان به آیلین عالقه مند

 ..طاقت اشکای خواهرمو ندارم.. اون حقش این نیست.. خواهش میکنم

 یدمو گفتمب...و..سخم شدمو آروم روی موهاشو 

 گریه برای چیه گلم؟-

 .سرشو از آغوشم آورد بیرونو با چشای اشک  بهم نگاه کرد

 ه من توجه نداره؟یعن  واقعا متوجه نشدی اصال ب -آیلین

ک  گفته؟ والله تا اونجای  که من دیدم هرقت سه تای  باهم بودیم تا االن همش -

دروبرت بوده. تو چون دوسش داری انتظار داری توجه بیشتری بهت بکنه ول  باید یه 

ذره به اونم زمان بدی تا بهت عالقه مند بشه. همینطوری که عاشق یه نفر نمیشن 

 .آخه عزیز دلم

   شو کشید باال و گفتبین

 راست میگ ؟ -آیلین

 دماغشو کشیدمو گفتم

 .معلومه بچه دماغو-

 .ا نکن -آیلین

 .بلند شو برو یه دوش بگیر که باید بری در در-

 در در؟ با ک ؟ -آیلین

 .با ارسان جونت-

 !!ارسان؟-آیلین
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 .دقیقا-

 مگه زنگ زد گفت بریم بیرون؟ -آیلین

حوصلت سر ریفته باید ببرتت بیرون. اگرم گفت چرا با نه. تو میری به ارسان میگ  -

 .من نمیری میگ  یسنا درس داشته

 ..چـــــــــ ؟ من همچین کاری نمیکنم -آیلین

 چرا خله؟-

 .چون نه روشو دارم نه میتونم -آیلین

 دستشو کشیدمو به زور بردمش سمت حموم و گفتم

 .اتفاقا هم روشو داری هم میتون . بدو زود باش-

اختمش توی حموم و درو بستم. خودمم ریفتم سمت آشپزخونه تا چای درست کنم. اند

بعد از اون ریفتم اتاق آیل  تا چند تا لباس خوشگل براش انتخاب کنم. یه پالتوی 

سفید با یه شلوار مشک  از تو کمدش آوردم بیرون و گذاشتم رو تختش. چکمه های 

 .....ال میموند روسریسفید مشک  همراه با کیفش گذاشتم کنار. خب حا

هر چ  تو کمدشو دنبال گشتم رنگ  که مناسب با رنگ پالتوش باشه پیدا 

نکردم.ریفتم اتاق خودم تا ببنیم خودم چیزی دارم که بهش بخوره یا نه. بالخره بعد از 

کل  گشتن یه روسری ساتن صدیف  با دور مشک  پیدا کردم. همون لحظم آیلین از 

 .اتاقش. منم پشت سرش ریفتمحموم دراومد و ریفت سمت 

 با تعجب به لباسای روی تخت نگاه کرد و گفت

 اینا چیه؟ -آیلین

 ...لباسای تو-
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 ا راست میگ ؟ میگم یعن  برای چ  گذاشتیشون اینجا؟ -آیلین

 .برای این که باید بپوشیشون-

 .سری تکون دادو مشغول کرم زدن به دستاش شد

 .تا من میرم چای بریزم توام آماده شو-

 .یسنا بیا بیخیال شو -آیلین

 .اصال. اگه میخوای بهت عالقه مند بشه باید بیشتر دوروبرش باش -

 اگه نشد چ ؟ -آیلین

 .میشه-

 (اما تو دلم گفتم )امیدوارم بشه

از اتاق اومدم بیرون و ریفتم آشپزخونه .توی لیوانای مخصوصمون چای ریختمو 

که از یفنجونم بلند میشد خیره شدم. گذاشتم روی میز.نشستم پشت میز و به بخاری 

 .نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای آیلین به خودم اومدم

 چطورم؟ -آیلین

سرمو آوردم باال و بهش نگاه کردم. عال  شده بود. موهای مشک  لختشو پوش داده 

باال و زیر چشاشم مداد کشیده بود و یه رژ پوست پیازیم زده بود. پالتوی سفیدشم 

 .وب اندام کشیدشو قاب گریفته بودخیل  خ

 .عال . به معنای واقع  کلمه هلو بپر تو گلو-

 لبخندی زد و اومد جلو یفنجونشو برداشتو در حال  که چایشو میخورد گفت

 بهتر نبود قبلش بهش زنگ میزدم؟ -آیلین
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 منه . این جوری اگه بری و تو رو حاضرو آماده ببینه دیگه نمیتونه بهونه بیاره. حاال -

 .برو به سالمت

 تو تنها تو خونه نمیترس ؟ -آیلین

 وای راست گفتیا. حاال من چ  کار کنم؟-

 .خب توام پاشو حاضر شو باهم بریم -آیلین

 .دیونه شوخ  کردم. برو خیالت راحت باشه-

 مطمئن؟ -آیلین

 .مطمئن. برو مواظب خودت باش-

 باشه. یفعال -آیلین

 .بای بای-

 .یفتسریع چکمه هاشو پوشید ور

به محض این که درو بست منم تند ریفتم پشت دروایستادم و از چشم  نگاه کردم 

ببینم چ  کار میکنه.آروم آروم ریفت سمت خونه ارسان. چند دقیقه همینطور پشت 

در وایستاد و به در نگاه کرد. معلوم بود هنوزم شک داره تو کارش. دستاشو آروم برد 

. چند لحظه توی این حالت بود. بالخره زنگ درو باال و گذاشت رو زنگ ول  یفشار نداد

یفشار داد. بعد از چند لحظه ارسان درو باز کرد. چون همه جا ساکت و آروم بود برای 

 .همین راحت صداشونو میشنیدم

 سالم. خوب ؟ از این طریفا؟ -ارسان

 سالم. خوبم. تو چطوری؟ -آیلین

 .....منم خوبم. بیا تو -ارسان
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 .نه -آیلین

 کاری داری؟ -ارسان

 وقت داری؟ -آیلین

 ارسان دست  به پشت موهاش کشیدو گفت

 آره... چطور مگه؟ -ارسان

 من حوصلم سر ریفته. میشه با هم بریم بیرون؟ -آیلین

 آره ول  چرا با یسنا نمیری؟ -ارسان

منم با خودم زمزمه کردم ) به تو چه آخه مگه تو مفتش ؟ پرو یفکر میکنه با همه یه 

 (..ینقد راحت میگه یسنا... یسنا و درد.. یسنا و حناقنسبت  داره ا

آخه چیزه... یسنا درس زیاد داشت برای همین نمیتونه. حاال اگه تو نمیتون   -آیلین

 .من خودم برم

 .نه. من که گفتم وقت دارم. بیا تو تا من آماده شم -ارسان

 .باشه. ممنون -آیلین

 ارسان در حال  که داشت میریفت توی خونه گفت

 ......تشکر الزم نیست -ارسان

 .دیگه بقیه حریفشو نشینیدم چون ریفت توی خونه و درو بست

 از در یفاصله گریفتمو گفتم

 .خب اینم که حل شد-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

75 

 

ریفتم سمت اتاقمو رو تخت نشستم. خواستم کتابامو بردارمو درس بخونم که دیدم 

تادم. سمین ایفیفعال حسش نیست برای همین بیخیالش شدم. یهو یاد برنامه کالسای یا

ریفتم سمت کیفمو کاغذ و از توش در آوردمو نشستم رو تخت و نگاش کردم. آخ که 

چه قدر من خوش شانسم. از خوش شانس  زیادم روزای  که اون کالس داشت من 

نداشتم. وای حاال باید به خاطر یه گند کاری آقا بهزاد صبح از خواب نازم بزنم و 

م تا برم دانشگاه و از دل خانم دربیارم آخه همه ساعت قر قر راه بنداز 2ماشینو 

.خب حاال اگه بخوام از دلش دربیارم باید یه  5/7کالساش صبح بود. اونم ساعت 

کادوی  چیزی از طرف بهزاد بهش بدم یا نه... ول  نمیدونستم چ  دوست داره برای 

 .همین زنگ زدم به بهزاد

 .تا بوق خواب آلود گوش  رو برداشت 3بعد از 

 !بله؟ -بهزاد

 بله نه ب  تربیت. سالم-

 خب علیک. امرتون؟ -بهزاد

 !بهزاد نشناخت ؟ یسنام-

ای بر خرمگس معرکه ..... بچه تو مگه خواب و زندگ  نداری این موقع زنگ  -بهزاد

 زدی؟

 .شب تو هنوز خواب  مثل خرس 7برو بابا... میدون  ساعت چنده؟ ساعت -

 .عفت کالم داشته باشا اهــــــــــــــــــوی -بهزاد

 .وای این جوری نگو شلوارم خیس شد خب-

نچ نچ.. صد بار بهت گفتم کنترل نداری رو خودت حداقل دکتر برو تا یه دونه  -بهزاد

 .از اون آمپول خوشگال بزنه تا خوب بش 
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از آمپول در حد مرگ متنفر بودم. بهزادم خوب اینو میدونست. حاالم دست گذاشته 

 .ه ضعفمبود روی نقط

 .خفه. کم چرت بگو-

 اوخــــــ  ترسیدی چوچولو؟ -بهزاد

بهزاد میزنمتا.. اصال من زنگ زده بودم برای موضوع یاسمین. حاالم که این جوری -

 میکن  قطع میکنم. خدایفظ

 .نه نه جون عمت قطع نکن -بهزاد

 .من عمه ندارم-

 .خب جون خالت قطع نکن -بهزاد

 .نهیه دونه داشتم خدا رحمتش ک-

 .آها خب جون پسر خالت قطع نکن -بهزاد

 .پسر خاله ندارم-

 ...آها خب جون -بهزاد

اهـــــــــه.. ول کن دیگه ه  جون این قطع نکن جون اون قطع نکن.. یه عذر -

 .خواه  کن تا قطع نکنم

 ه  وای من.. اینو اون کین دیگه؟ -بهزاد

 ..بـــــــــــــــهزاد-

 جانم دای  جان؟ -بهزاد

 اذیت نکن دیگه.. اصال من عذر خواه  نخواستم. حاال گوش میدی به حریفم یا نه؟-
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 .آها این شد... بله بفرمایید من سرپا گوشم -بهزاد

 ....ببین اگه من بخوام از دل یاسمین دربیارم-

 نذاشت ادامه حریفمو بگم و سریع گفت

 هـــــــــ ... چ  رو دربیاری؟ -بهزاد

 .ر خواه  کنم از طرف توای کویفت منظورم ازش عذ-

 ...نه دیگه نشد از طرف خودت عذر خواه  میکنیو -بهزاد

 کالیفه دست  به صورتم کشیدمو گفتم

 .... بهزاد-

خودش میفهمید وقت  این جوری صداش میکنم یعن  کم کم دارم عصبان  میشم و 

 .هر کاری از دستم برمیاد. برای همین ساکت شدو دیگه هیچ  نگفت

گ زدم ازت بپرسم یاسمین چ  دوست داره براش بخرم چون خب حاال زن-

 .همینطوری که نمیشه

 ها؟ -بهزاد

 ها چیه ؟ میگم یاس  بیشتر ازهمه چ  دوست داره براش بگیرم؟-

 .خب میدون  چیه... راستش من نمیدونم -بهزاد

 چ ؟ یعن  چ  نمیدونم؟-

 ....یعن  نمیدونم -بهزاد

 میدون ؟یعن  تو واقعا هیچ  از عالیقش ن-

 .نه -بهزاد
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 پس میشه بپرسم تو عاشق چیش شدی؟-

من ک  گفتم عاشقش شدم؟ من گفتم یفقط یه کوچولو دوسش دارم. حاال بعدا  -بهزاد

 .که بهتر بشناسمش شاید عاشقش شدم

 حاال من چ  کار کنم؟-

 .اوو... خب یه چیزی همینطوری بخر براش دیگه -بهزاد

 ی؟باشه. آها بعد پولشو ک  بهم مید-

 ای نامرد این همه کاری که برات انجام دادم به اندازه یه پول کادو نمیشه؟ -بهزاد

 .خب حاال گریه نکن نخواستم. حاالم برو دیگه خستم کردی-

 جز جیگر گریفته من بودم زنگ زدم یا تو؟ -بهزاد

 .من زنگ زدم ول  برای کار تو بود-

 کرده بودمبله شرمنده من از اون دید به قضیه نگاه ن -بهزاد

 .از این بعد یفراموش نکن نگاه کن -

 .بچه پــــــرو -بهزاد

 خندیدم و گفتم

 خب بابا جوش نیار. یفعال-

 .راست  یفراموش نکن  همه ی حریفاشو حفظ کن  به من بگ  -بهزاد

 .وا مگه من میتونم-

 .من کار ندارم باید بتون  -بهزاد
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 .....خب میخوای یه کار بکنیم-

 چ  کار؟ -بهزاد

وقت  من خواستم باهاش صحبت کنم تلفنو میذارم روی آیفون تا تو همه چیو -

 .بشنوی

 .یفکر خوبیه -بهزاد

 .بهت زنگ میزنم 9باشه. پس یفردا صبح ساعت -

 ؟ چه خبره مگه میخوای بری کله پزی؟9 -بهزاد

 .خب من چ  کار کنم ساعت کالساش این جوریه-

 .ه دیگهباشه. ناز کشیدن این درد سرارم دار -بهزاد

 کاری نداری؟-

 نه دخمل گلم. بای بای -بهزاد

 .خدایفظ-

  .گوش  رو قطع کردمو همونجا روی تخت دراز کشیدم

حاال چ  برای یاسمین بخرم؟ وای یفقط خداکنه از دخترای از دماغ یفیل ایفتاده نباشه 

که یک دقیقه هم نمیتونم تحملش کنم. ول  تا اونجای  که من سلیقه بهزاد و میدونم 

 .......ونم از این جور دخترا بدش میاد پس یفکر نکنم این جوری باشها

بالخره بعد از کل  یفکر کردن به این نتیجه رسیدم که براش گل بخرم. از جام بلند 

شدمو کتابمو برداشتمو روی زمین دمر دراز کشیدمو کتابمو گذاشتم جلوم. چون از 

ع کردم به خوندن. نمیدونم چ  اول ترم هیچ  نخونده بودم برای همین از اول شرو

 .شد که کم کم چشام ایفتاد روی همو خوابم برد
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************ 

 .با تکون های دست  کم کم چشامو باز کردم

 یسنا... یسنا... پاشو عزیزم چرا اینجا روی زمین خوابیدی سرما میخوری؟ -آیلین

 .السرم نشستهآروم چشامو باز کردمو آیلین و دیدم که با همون لباسای بیرون با

 ا تو ک  اومدی؟-

 .دقیقه ای میشه 5یه  -آیلین

 چشمامو مالیدمو گفتم

 ساعت چنده؟-

 آیلین نگاه  به ساعت مچیش انداختو گفت

 . 5/12 -آیلین

 جدی میگ ؟ یعن  من این همه خوابیدم؟-

 مگه از ک  خواب ؟ -آیلین

 .نمیدونم داشتم درس میخوندم یهوی  خوابم برد-

 ردی؟شام خو -آیلین

 .نه بابا از بعد از ظهر هیچ  نخوردم دارم میمیرم از گشنگ -

 .خب پس پاشو من برات شام گریفتم تو آشپزخونس -آیلین

 جدی؟ مرس  خواهری. راست  خوش گذشت؟-

ای بدک نبود. بیشتر من حرف میزدمو اون شنونده بود یعن  در واقع میشه  -آیلین

 .گفت اون اصال حرف نمیزد
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 .. این جوری بدم نیست بهتر میشناستتخب عیب نداره-

 .حاال به جای یفضول  کردن پاشو شامتو بخور -آیلین

 .بعدم از جاش بلند شدو ریفت اتاقش تا لباساشو عوض کنه

منم بلند شدمو ریفتم توی آشپز خونه تا ببینم چ  برام گریفته.. داشتم شاممو 

 میخوردم که آیل  اومد آشپزخونه

 خوشمزست؟ -آیلین

س . ول  تو هیچ وقت از این کارا نمیکردی. مخصوصا که با ارسانم که بودی آره مر-

 .محال بوده به یفکر من باش 

 .خیل  نامردی. من به یفکرت نیستم؟ ول  خب راست میگ  من اینو نگریفتم -آیلین

 با تعجب آیلین نگاه کردمو گفتم

 پس ک  گریفته؟-

نه اونم گفت که برات غذا  ارسان از من پرسید یسنا شام داره منم گفتم -آیلین

 .میگیره

 .اوه اوه ...آقای کوه غرور مگه بلده به یفکر بقیم باشه-

نگو این جوری.. درسته در ظاهر خیل  یخ وسرده ول  قلب خیل  مهربون   -آیلین

 .داره و اصال طاقت زجر کشیدن کس  رو نداره حت  اگه اون طرف دشمنش باشه

 ابروی  باال انداختمو گفتم

 .ابانه ب-
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باور کن. دیگه توی هر موردی که ارسانو نشناسم توی این مورد خوب  -آیلین

 .میشناسمش. آها راست  واسه آخر هفتم دعوتش کردم

 ایش بالخره کار خودتو کردی؟-

 .من که بهت گفته بودم میخوام دعوتش کنم -آیلین

 .بدی منم بهت گفتم که هیچ کاری نمیکنم و همه ی کارا رو باید خودت انجام-

خوبه خوبه. حاال انگار چ  کار میخواسته بکنه. باشه نکن خودم همه ی کارا  -آیلین

 رو انجام میدم. یفردام میخوام برم خرید میای؟

 .نه من یفردا صبح دانشگاه کار دارم-

 .چ  کار؟ ما که یفردا کالس نداریم -آیلین

 .آره ول  من یه کار دیگه دارم که مربوط به بهزاد-

 ه. من میرم بخوابم. شب بخیرباش -آیلین

 .شب بخیر-

منم یه برش دیگه از پیتزامو خوردمو بقیشو گذاشتم تو یخچال. بعدشم ریفتم مسواک 

 .زدم وخوابیدم

بود. سریع پریدم تو حموم  8صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم. ساعت 

اومدم بیرون. وارد و یه دوش ده دقیقه ای گریفتم. بعدشم سریع حاضر شدمو از خونه 

پارکنیگ که شدم ارسان داشت سوار ماشینش میشد که بره بیرون که با صدای پای 

 .من به سمتم برگشت ونگام کرد

 .صبح بخیر -ارسان

 .صبح بخیر-
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 .بعدشم سریع نگامو ازش گریفتم و خواستم سوار ماشین بشم که گفت

 شام خوشمزه بود؟ -ارسان

 .بله ممنون-

 ه دوباره گفتمیخواستم سوارشم ک

خواهش میکنم. میشه بپرسم کجا میری؟ چون تا اونجا که من میدونم امروز  -ارسان

 .کالس نداری

 اخمامو تو هم کشیدمو گفتم

 .یفکر نمیکنم باید به شما توضیح بدم-

 .ول  باید بدید -ارسان

 چرا اونوقت؟-

 .یفراموش که نکردید دای  رضا شما رو به من سپرده -ارسان

 .ل  یفکر کنم شما اشتباه متوجه شدیدببخشیدا و-

 چطور؟ -ارسان

چون عمو رضا بابای آیلین و یفقط در مورد اون تصمیم میگره نه من. من خودم پدر -

دارم و اونه که برای من تصمیم میگیره و تا اونجای  که من یادمه بابام منو به کس  

 .نسپرده. روزخوش

بیرون. صورت ارسان لحظه آخر بعدشم سریع سوار ماشین شدمو از خونه اومدم 

خیل  باحال بود همینطور با دهن باز زل زده بود به منو نگام میکرد.حقشه پسره ی 

پرو یفکر کرده کیه که از من بازخواست میکنه.. اصال به اون چه ربط  داره که من کجا 

میرم.. شاید من با دوست پسرم قرار داشتم باید به اون توضیح بدم... حاال زیاد 
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خان نکنم چون هر ک  ندونه خودم که میدونم دوست پسر ندارم..جلوی یه چا

 .گلفروش  نگه داشتمو از ماشین پیاده شدم

دوشاخه رز قرمز با دو شاخه رز سفید انتخاب کردمو دادم تزئینش کنن.بالخره بعد از 

بود که رسیدم دانشگاه. یفقط خدا خدا  10/9کل  تو ترایفیک موندن حدودای ساعت 

م که نریفته باشه. داشتم میریفتم سمت ساختمون بچه های داروسازی که یاد میکرد

 .نقشمون با بهزاد ایفتادم

 .گوشیمو در آوردمو بهش زنگ زدم

 .الو بهزاد-

 الو. سالم. کجای ؟ دانشگاه ؟ -بهزاد

 .آره االن میخوام برم باهاش صحبت کنم-

 .باشه تو رو آیفون بزن برو طریفش -بهزاد

 .اش کنمباشه بزار پید-

جلوی در ساختمون وایستادم و داشتم با چشم دنبالش میگشتم.هر کیم از جلوم رد 

میشد یه جوری نگام میکرد. حق داشتن با این گالی رز و چشای من که همش اینور 

اونور میریفت میخواسته بدم نگاه نکنن. االن حتما با خودشون یفکر میکنن میخوام از 

خره این ستاره سهیل یاسمین خانوم از ساختمون یه پسر خواستگاری کنم.خخخ .بال

 .اومد بیرون. البته یه دختر دیگم کنارش بودو داشت باهاش صحبت کنم

 .بهزاد ببین پیداش کردم دارم میرم طریفش. یفقط حواست باشه سوت  ندی ها-

 خیالت راحت. برو -بهزاد

 تلفنو زدم رو آیفونو ریفتم طریفش. وقت  رسیدم بهش گفتم
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 ....خانوم یاسمین شفیع ببخشید -

 قسمت هفتم

 .با شنیدن صدای من به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد

 خودم هستم...شما؟ -یاسمین

 دستمو به سمتش دراز کردمو گفتم

 .یسنا یفرهمند هستم-

 با تعجب یه نگاه به من و یه نگاه به دستم کرد .آروم دستشو توی دستم گذاشتو گفت

 !!!میارمببخشید ول  به جا ن -یاسمین

 لبخندی زدمو دستشو ول کردمو گفتم

 .بله حق دارین. اگه ممکنه بریم یه گوشه خصوص  صحبت کنیم-

 .مخصوصا گفتم خصوص  تا دوستش بره

 میشه بپرسم در چه مورد؟ -یاسمین

 .شما اگه با من بیایین من همه چیزو براتون توضیح میدم-

 یاسمین سری تکون دادو رو به دوستش گفت

 .سارا تو برو من بعدا میام -یاسمین

 مطمئن ؟ نمیخوای بمونم؟ -سارا

 .نه تو برو -یاسمین

 .باش خودت مواظب. عزیزم باشه –سارا 
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 .باشه. خیالت راحت -یاسمین

با ریفتن دوستش به طریفم برگشتو منتظر نگاهم کرد. به نیمکت  که یه ذره اونطرف تر 

 بود اشاره کردمو گفتم

 .شینیم حرف بزنیماگه موایفق باش  اونجا ب-

چیزی نگفت و آروم راه ایفتاد سمت همون نیمکت. منم خودمو بهش رسوندم با هم 

 .روی نیمکت نشستیم

 .خب من منتظرم بفرمایید -یاسمین

 .خب من از طرف بهزاد اومدم-

 !!!!!!!بهزاد -یاسمین

 .آره-

 خب ..که چ ؟ -یاسمین

وتا با خبرم. االنم اینجام تا از ببین یاسمین جان من کامال از موضوع دعوای شما د-

 .طرف بهزاد ازت عذر خواه  کنم

گل و به طریفش گریفتم و زل زدم توی چشماش تا عکس العملشو ببینم. دختر نازی 

بود. پوست سبزه با چشمای قهوه ای تیره و دماغ و لب ریز.یاسمین گلو ازم گریفت و 

 گفت

 خب من االن باید بگم بخشیدمش؟ -یاسمین

. من قبول دارم بهزاد کار خوب  انجام نداده ول  همیشه گفتن بخشش از نمیدونم.-

 ....بزرگان
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میخوام بدونم شما اگه تو موقعیت من بودین م  بخشیدینش؟ یفکر کنین  -یاسمین

توی پارک به اون شلوغ  دو تا سوسک با دوتا ملخ نمیدونم از کجا پیدا کرده انداخته 

از این جور چیزا بدم میاد. وقت  دستمو تو  تو کیف من..با این که میدونست چقد

کیفم کردم دیدم یه چیزی داره رو دستم تکون میخوره. دستمو که آوردم بیرون 

میبینم یه سوسک به چه بزرگ  رو دستمه. حاال وقت  من داشتم مثل مرغ سرکنده 

بال بال میزدم به جای این که به من کمک کنه نشسته هر هر به من میخنده 

 .ـــــــروپــــــ

 از لحن با نمکش خندم گریفته بود ول  زود خندمو خوردمو گفتم

 .عزیزم من قبول دارم. ول  خب خودت باید بهزاد و بشناس  که چقدر شیطونه-

 .آره ول  خیل  بده که برای شوخ  دست بزارن روی نقطه ضعفت -یاسمین

 درست میگ . حاال با همه ی این کارا حاضری ببخشیش؟-

 باید یفکر کنم. راست  شما با بهزاد چه نسبت  دارین؟ -یاسمین

 .من یسنا خواهر زادشم-

 یاسمین با تعجب نگاه  به من کردو گفت

 واقعا یسنا شمایین؟ -یاسمین

 آره چطور مگه؟-

 ....آخه -یاسمین

تا یاسمین خواست ادامه ی جملشو بگه بهزاد با صدای بلند از پشت تلفن زد زیر 

 .خنده
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طریفمو با چشمای گرد شده نگاهم کرد. منم ه  سرخ و سفید یاسمین برگشت 

میشدم. این بیشعور بهزادم مگه خنده هاش تموم میشد. دیدم اگه چیزی نگم خیل  

 ضایع میشم برای همین گفتم

 .چیزه.. یعن .. خب بهزاد داشت به حریفامون گوش میداد-

 چ ؟؟ چه جوری ؟؟؟ -یاسمین

 .یداد دیگهگوشیم روی آیفون بود اونم گوش م-

 بهزادم با ته خنده ای که توی صداش بود گفت

 ....حاال یسنا رو دعواش نکن من گفتم این کارو بکنه -بهزاد

داشتم از تعجب شاخ در میاوردم. بهزاد از من طریفداری کرده بود!!!!!! اونم بهزادی که 

 !!!!!!!همیشه کاراشو تقصیر دیگران مینداخت

 .ستکس  از شما نظر نخوا -یاسمین

 اوو.. تو هنوز قهری با من؟ -بهزاد

 .نه پس آشتیم باهات -یاسمین

 یعن  واقعا هیچ راه  نداره بنده رو عف بفرمایید؟ -بهزاد

 .نـــــــــــــــــع -یاسمین

 .دروغ نگو خودم شنیدم گفت  باید یفکر کن  -بهزاد

 .خودت داری میگ  گفتم یفکر کنم نه این که ببخشمت -یاسمین

 .......من تو رو میشناسم وقت  میگ  یفکر کنم یعن  بعلهــــه خب -بهزاد
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با صدای بهزاد چند تا از دانشجوها که داشتن از کنارمون رد میشدن برگشتنو با 

 .تعجب بهمون نگاه کردن

 ایــــــــــــ  حناق.. چته خب؟-

 .گوش  رو از روی آیفون در آوردمو به سمت یاسمین گریفتم

 چیه؟ -یاسمین

 .باهاش صحبت کنبگیر -

 .عمـــــــــــــرا.. من که هنوز نبخشیدمش -یاسمین

 مطمئن ؟-

 .آره هر موقع بخشیدمش باهاش صحبت میکنم -یاسمین

 .باشه هر جور راحت -

 .پویف  کردمو خودم با بهزاد صحبت کردم

 .بهزاد ببین یاسمین نمیخواد باهات صحبت کنه-

 اهاش تماس میگیرم. کاری نداری؟میدونم. شنیدم. حاال بعدا خودم ب -بهزاد

 وای.. وای.. نمیری از غم و ناراحت  یه وقت. نه. خدایفظ-

 .خدایفظ -بهزاد

 .گوش  قطع کردمو به سمت یاسمین برگشتم

 خب خانم  حاال که دیگه بهزاد نیست تصمیمت چیه؟-

 .تصمیم  ندارم -یاسمین
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 یعن  بخشیدیش؟-

قط با این کارم میخواستم بفهمم چقدر از اولم زیاد ناراحت نشده بودم یف -یاسمین

 .براش ارزش دارم

 با تعجب به یاسمین نگاه کردمو گفتم

 جدی؟ چه جالب.. حاال یفهمیدی؟-

 .آره -یاسمین

 خب اون چ ؟ اون برای تو چقدر ارزش داره؟-

 .زیاد -یاسمین

 خودش میدونه؟-

 نه.. یفعال نمیخوام بدونه.. تو که بهش چیزی نمیگ ؟ -یاسمین

 بهش زدمو گفتم چشمک 

 .خیالت راحت من دهنم قرصه-

 .مرس  -یاسمین

 خواهش.. راست  تو میدون  بهزاد از چ  این جوری میخندید؟-

خندیدو سرشو انداخت پایین. بعد از چند لحظه در حال  که از شدت خنده سرخ 

 .شده بود سرشو آورد باال

است. وقت  گفتم عکس بهزاد گفته بود یه خواهر زاده داره که اسمش یسن -یاسمین

شما رو بهم نشون بده گفت عکستونو نداره چون اگه عکس شمارو توی گوشیش 

داشته باشه همه ازش یفرار میکنن. گفتم چطور؟ گفت آخه یسنا یه دماغ داره عین 
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یفیل، یه جفت چشم داره قد بادوم، یه لب داره قد قلوه صورتشم پر از جوشه و ب  

 .نهایت چاقه

 جدا؟-

 .ندیدو سرشو تکون دادیاسمین خ

 .که اینطور..عیب نداره باز دارم براش-

 .نگ  یه وقت من بهت گفتما -یاسمین

 .نه حاال یه کاریش میکنم-

 .بود 11نگاه  به ساعتم کردم. ساعت 

 .عزیزم من کم کم باید برم. پاشو تورم برسونمت-

 ..نه زحمت میشه براتون -یاسمین

میبندی؟ دوست دارم از این به بعد مثل دو تا  براتون؟ مگه من چند نفرم که جمع-

 .دوست صمیم  برای هم باشیم..االنم سریع پاشو بریم باهم

کیفشو از بغلش برداشتو از جاش بلند شدو باهم به سمت پارکینگ دانشگاه 

ریفتیم.یاس  رو جلوی خونه دانشجوییشون پیاده کردم و خودم ریفتم سمت 

 ..رشم گریفته بودم تا بیشتر با هم آشنا شیمخونه.دختر خیل  خونگرم  بود. شما

آروم در خونه رو باز کردمو یواش با نوک پا ریفتم سمت اتاقم. تقریبا وسطای راهرو 

 .بودم که صدای آیلین از پشت سرم شنیدم

 خانم صبح زود کجا در ریفته بودن؟ -آیلین

 .لبمو گاز گریفتمو سرجام وایستادمو بعد از چند لحظه برگشتم سمتش
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 .ته بودم پیاده رویریف-

 آها.. بعد از ک  تا حاال اهل ورزش شدین؟ -آیلین

 .از همین امروز صبح-

 بعد میشه بپرسم تا کجا پیاده روی کردی که تا این ساعت طول کشیده؟ -آیلین

 پشت سرمو خاروندم و گفتم

 .چیزه ..آها اسم خیابوناشو بلد نبودم-

 ده سانت  میرن پیاده روی؟ بله.. بعد توی دِه شما با چکمه های -آیلین

 ..آخ آخ..سوت  داده بودم اساس 

 .خب حاال اونجوری نگاه نکن .. باشه در ریفته بودم-

آیلین سری از رو تاسف تکون دادو ریفت سمت آشپزخونه. منم ریفتم سمت اتاقم تا 

لباسامو عوض کنم.امروز قرار بود آقا ارسان تشریف یفرما بشن. منم برای این که 

ح با قیایفه مظلوم نیاد باالسرمو مجبورم کنه من غذا درست کنم از خونه آیلین صب

ریفتم بیرون چون حت  حاضر نیستم یه کار کوچولو هم برای این کوه غرور انجام 

بدم.بعد از این که لباسامو عوض کردم لب تابمو روشن کردمو سریع چندتا آهنگ شاد 

اومدم بیرونو ریفتم سمت ریختم توی یفلشم.لب تابمو خاموش کردمو از اتاق 

 .آشپزخونه

 .خسته نباش  آج  جونم-

آداشت کاهو هارو برای ساالد میشست که با صدای من برگشت سمتمو با مظلومیت 

 .نگام کرد
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منم برای این که گول نگاهشو نخورم سریع از آشپزخونه اومدم بیرون.یفلشمو توی 

شروع شد صداشو تا  دستگاه پخش زدمو کنترشو برداشتم. به محض این که آهنگ

 .آخرین حد زیاد کردمو شروع کردم به قر دادن

 ...آهااااااا..حاال یه نمه به چپ یه نمه به راست..... ماشاا.... قر..قر.. قر.. قر

یدم که یهوی  صدای آهنگ قطع شد. برگشتم ر..ق..صهمینطور داشتم برایخودم می

م کمر دقیقا پشت سرسمت دستگاه پخش تا ببنیم چش شده که دیدم آیل  دست به 

 .وایستاده.از ترس یه جیغ بنفش کشیدمو پردیم عقب

مرض برده مگه مرض داری این طوری پشت سر آدم وایمیست ؟ نمیگ  سکته کنم؟ -

نمیگ  خانوادم ب  یسنا بشن؟ نمیگ  شوهرم از درد من کمرش خم میشه؟ نمیگ  

 ...بچه هام ب  مادر میشن؟ نمیگ 

 نخیر نمیگم.. برای چ  این جوری میکن  تو؟ای کویفت نمیگ ..  -آیلین

 چه جوری؟-

 ..همین جوری -آیلین

 خب چه جوری؟-

 اهههه.... میگم یعن  برای چ  اینو اینقدر زیاد کردی؟ -آیلین

 چیو اینقدر زیاد کردم؟-

 .اینو -آیلین

 کدومو؟-

 ..یسنـــــــــــــــــــا -آیلین

 جـــــــــــــــــــانم؟-
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 از روی حرص زدو گفتآیلین لبخندی 

 عزیزم میشه بری گمش  توی اتاقت و اینقدر روی اعصاب من راه نری؟ -آیلین

 ...نچ-

 چ ؟ ببخشید عزیزم من یه ذره گوشام سنگینه میشه دوباره تکرار کن ؟ -آیلین

 ...چیزه.... میگم آره یفداتشم چرا نمیشه-

ایستادمو نگاش آیلین دست به کمر وایستادو بهم نگاه کرد. منم همینطور و

کردم.چند لحظه توی همین حالت بودیم. آیلینم که دید من از جام تکون نمیخورم با 

مالقه ای که تو دستش بود به سمتم دویید منم پا گذاشتم به یفرار و ریفتم تو اتاقمو 

 .درو بستم.روی تختم دراز کشیدمو نمیدونم چ  شد که خوابم برد

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

 ...یسنا .. یسنا ... پاشو ترو خدا -آیلین

 .چشامو باز کردمو به چهره ی گریون آیلین نگاه کردم

 نگران از جام پریدمو گفتم

 چ  شده؟-

 آیلین در حال  که اشکاشو پاک میکرد گفت

 ....پاشو بیا -آیلین

از جاش بلند شدو از اتاق ریفت بیرون منم سریع از جام بلند شدمو پشت سرش 

 یفتم.ریفت سمت آشپزخونه. در قابلمه ای رو که روی گاز بود برداشتو گفتر

 .....بیا ببین -آیلین
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جلوتر ریفتم و توی قابلمه رو نگاه کردم.یه چیزی شبیه خورشت قورمه سبزی بود. 

میگم )شبیه( به خاطر این که تمام سبزی ها و لوبیا هاش یک طرف بود گوشتشو 

 .آبشم یک طرف

 ؟این چیه اونوقت-

 .خورش قورمه سبزی -آیلین

 مطمئن ؟-

 .همونطور که اشک میرخت سرشو تکون داد

 خب حاال برای چ  گریه میکن ؟-

 مگه نمیبین  چه جوری شده خورشم؟ -آیلین

 اون و که میبینم ول  از دست من چه کاری بر میاد؟-

 .باید دوباره درستش کن  -آیلین

ی؟ نخیر من همون اول بهت گفتم که ا نه بابا خودت تنهای  به این نتیجه رسید-

 .دست به سیاه و سفید نمیزنم

 چرا آخه؟ -آیلین

 .....چون دلم نمیخواد-

 خواستم از آشپزخونه برم بیرون که آیلین دستمو گریفتو گفت

 .....یسنا جون آیل  -آیلین

آیلین و ب  نهایت دوست داشتم اونم خوب اینو میدونست برای همین به جون 

 د.برگشتم طریفشو گفتمخودش قسمم دا
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 باشه... خب چ  تو نظرت بود که درست کن ؟-

 آیلین با شادی دستاشو به هم زدو گفت

 .ارسان خورشت قورمه سبزی و کو کو سبزی خیل  دوست داره -آیلین

بود. االن اگه خورشت قورمه درست  12نگاه  به ساعت روی دیوارکردم. ساعت 

 .میکردم حتما برای شب میرسید

 .تو برو من خودم درستش میکنمباشه -

 .....مرس  خواهری -آیلین

 .کرد ب...و..سبعدشم اومد جلو محکم لپم و 

 ...اییییی ... برو اونور تفیم کردی-

 .آیلین خندیدو ریفت بیرون. منم شروع کردن به درست کردن غذا ها

اول قورمه سبزیو درست کردم بعدشم یه بسته سبزی کوکو گذاشتم کنارتا یخش باز 

درستش کنم.از آشپزخونه اومدم بیرونو ریفتم  5. برنجم خیس کردم تا ساعتای بشه

 .سمت اتاق آیل 

 آیل  میگم شیرین  خریدی؟-

 آیلین محکم زد پشت دستشو گفت

 .وای یفراموش کردم -آیلین

 .خب بابا عیب نداره بیا با هم یه کیک خوشمزه درست کنیم-

 مگه بلدی؟ -آیلین

 ممغرورانه ژست  گریفتمو گفت



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

97 

 

 ..پس چ ؟ منو دست کم گریفتیا-

 .ایول -آیلین

 .ریفتیم توی آشپزخونه و با هم شروع کردیم به کیک درست کردن

_______________________________________ 

بود که منو آیلین حاضر آماده روی مبل نشسته بودیم و منتظر  7حدودای ساعت 

 .ارسان بودیم

 .عال  شددستت درد نکنه همه چیز خیل   -آیلین

 ...قابل خواهرمو نداره که-

 .تا خواستم بقیه ی حریفمو بگم صدای زنگ در اومد

 .آیل  پاشو برو باز کن-

 آیلین که یه ذره دست پاچه شده بود گفت

 .نه خودت برو -آیلین

 .خب حاال نمیری از استرس-

از جام بلند شدمو ریفتم سمت درو بازش کردم.ارسان با یه شلوار جین مشک  و 

 .شرت سفید جذب پشت به در وایستاده بودتی

 سالم. خوب ؟ -ارسان

 .سالم. ممنون بفرمایید تو-

اومد داخل و وارد سالن شد. منم درو بستم و پشت سرش ریفتم. آیل  از روی مبل 

 .بلند شده بودو داشت با لبخند به ارسان نگاه میکرد
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 .سالم. خوش اومدی -آیلین

 .سالم. مرس  -ارسان

ریفت روی مبل بغل آیلین نشست و شروع کرد باهاش خوشو بش کردن. بعد از اون 

اویفـــــــــــ.. باز این دوتا به هم ایفتادنو منو یفراموش کردن. واقعا کم کم دارم به 

این نتیجه میرسم که هر وقت سه نفری با همیم من نقش دسته بیل  بیش 

چایا رو توی یفنجون ندارم..نفسو یفوت کردمو ریفتم سمت آشپزخونه تا چای بریزم. 

 .ریختمو ظرف کیکم گذاشتم کنارش و ریفتم بیرون.اول سین  رو جلوی ارسان گریفتم

 بفرمایید-

سرشو به سمت من برگردوند. اول یه ذره نگام کرد بعدش دستشو آورد جلو یه 

 .یفنجون چای با یه ظرف کیک برداشت

 .ممنونم -ارسان

م ریفتم روی مبل روبروی آیل  نشستم بعد از اون سین  رو جلوی آیلین گریفتم .خودم

سین  رو گذاشتم روی میز بقل دستم.اون دوتام همچنان به حرف زدنشون ادامه 

میدادن. ارسان یفنجون چایشو از روی میز برداشتو شروع کرد به خوردن. بعد از این 

 .که چایش تموم شد کیکشو برداشتو یه گاز بزرگ ازش زد

 ه ای..از کجا گریفت ؟امـــــم.. چه کیک خوشمز-ارسان

 ....نگریفتیم..یسنا -آیلین

 تا خواست ادامه جملشو بگه سریع حریفشو قطع کردمو گفتم

 ..آیلین درست کرده-
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آیلین برگشت سمتو با تعجب بهم نگاه کرد. منم چشمک  بهش زدمو مشغول خوردن 

چاییم شدم.دیگه به بعد در مورد درس و دانشگاه و این جور چیزا صحبت 

بود که کم کم میز شام چیدیم. ارسان وقت  سر میز  10.حدودای ساعت میکردیم

 نشست با اشتها به غذا ها نگاه کردو گفت

 .آخ جون قورمه سبزی با کو کو سبزی -ارسان

 .....میدونستم خیل  دوست داری واسه ی همین به یسنا -آیلین

 تمباز تا آیلین خواست ادامه ی حریفشو بگه سریع وسط حریفش پریدمو گف

 ....واسه ی همین آیلین براتون همینا رو درست کرد-

 ارسان مشکوک به منو آیلین نگاه کردو گفت

 .شما دوتا چتونه امشب؟ مخصوصا تو -ارسان

 .اینو با اشاره به من گفت

 من؟ چم باید باشه؟-

آخه ه  آیلین میاد حرف بزنه سریع حریفشو قطع میکن  و یه چیز دیگه  -ارسان

 .میگ 

 !!!نه ک ؟ من؟-

 .باشه انکار کن -ارسان

 .حاال بیخیال تا غذا سرد نشده برای خودتون بکشید-

 بعد به آیلین نگاه کردمو گفتم

 .آیل  جان برای آقا ارسان برنج بکش-
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آیل  سری تکون دادو بشقاب ارسانو برداشتو براش برنج کشید. بعد از شام با هم 

میدیدم میوه میخوردیم.ول  ارسان نشسته بودیم روی مبل و همونطور که تلویزیون 

 بدجور توی یفکر بود آخرسر طاقت نیاوردمو به آیلین اشاره کردمو آروم گفتم

 چشه؟-

 .به ارسان نگاه کردو شونه ای باال انداخت یعن  نمیدونم

 دوباره آروم گفتم

 ....خب بپرس-

 به سمت ارسان برگشتو گفت

 .ارسان خوب ؟ تو یفکری -آیلین

 و نگاه  به آیل  کردو گفتسرشو آورد باال 

 نه.. راست  یفردا میایین باهم بریم کوه؟ -ارسان

 کوه؟ -آیلین

آره ما گاه  اوقات با بچه ها میریم...اگه دوست داشته باشین شمام میتونین  -ارسان

 .بیایین

 .من که بدم نمیاد -آیلین

 بعدش به طرف من برگشتو گفت

 یسنا نظرت چیه؟ -آیلین

 .من حریف  ندارم-

 .صبح حاضر باشین با هم بریم 5پس حله.... یفردا  -رسانا
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 .باشه -آیلین

 قسمت هشتم

 .با صدای آالرم چشمامو آروم باز کردم

 بلند شدمو سر جام نشستمو با غرغر گفتم

 ..اه حاال نمیشد نریم. من هنوز خوابم میاد خب-

ار این ب گوشیمو خاموش کردم ودوباره سرمو گذاشتم روی بالش و چشمامو بستم ول 

هر کاری کردم خوابم نبرد. از جام بلند شدمو ریفتم تا صورتمو بشورم. از دستشوی  

که اومدم بیرون ریفتم تا آیلینم بیدارش کنم. آروم درو اتاقشو باز کردم ول  دیدم 

تختش خالیه. حدس زدم باید زودتر از من بیدار شده باشه. ریفتم سمت آشپزخونه که 

 .روی میز و چشماش بستسدیدم آیل  سرشو گذاشته 

 !!!آیل -

 .با صدای من آروم چشماشو باز کرد

 بیدار شدی؟ -آیلین

 نه پس هنوز خوابم.. تو ک  بیدار شدی؟-

 .بیدارم 4من از ساعت  -آیلین

 چــــــــهار.. چه خبره؟ برای چ  اینقدر زود؟-

 .خوابم نمیبرد -آیلین

 چرا؟-

 .نمیدونم -آیلین
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 ای چای؟آب گذاشت  جوش بیاد بر-

 آره... ساعت چنده؟ -آیلین

 نگاه  به ساعت روی دیوار انداختمو گفتم

 . 5یه ربع به -

 .میاد. توهم کم کم بیا حاضر شو 5پس من برم حاضرشم. ارسان گفت  -آیلین

 .باشه توبرو. من برای صبحانمون یه چیزی درست کنم-

 .باشه -آیلین

سریع پنیر و کره و عسل و از یخچال  از جاش بلند شدو از آشپزخونه بیرون ریفت. منم

آوردم بیرون و شروع کردم به ساندویچ درست کردن. سه تا ساندویچ با سه تا طعم 

مختلف درست کردم. یک  پنیر با گردو و سبزی. یک  کره عسل. یکیم پنیرو کره با 

گردو. ساندویچارو توی سه تا پالستیک جدا از هم گذاشتم. زیرو گازو خاموش کردم 

دقیقه یه شیر کاکائو  2تصمیم گریفتم به جای چای شیر کاکائو درست کنم. در عرض و 

عال  درست کردمو ریختم توی یفالسک. همه ی وسایل و گذاشتم روی اپن تا بزارم 

 .که ریفتم تا حاضر بشم 55/4توی کوله پشتیم.ساعت 

 یه شلوار خاک  رنگ شیش جیب با یه مانتوی اسپرت مشک  پوشیدم.کتون  های

مشکیم با کوله پشتیم از توی کمدم برداشتمو گذاشتم کنار.داشتم موهامو با یه گیره 

 جمع میکردم که آیلین اومد توی اتاقمو گفت

 .یسنا بدو ارسان منتظرمونه -آیلین

 .باشه تو برو منم االن میام-

 .زود یفقط -آیلین
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برداشتمو سریع موهامو جمع کردمو مقنعه مو سرم کردمو کوله پشتیم و کفشامو 

ریفتم بیرون. وسایل و سریع توی کولم چیدم و کفاشامو پام کرده و ریفتم بیرون. 

 .ارسان و آیلین توی پارکینگ منتظرم بودن

 .من اومدم. بریم-

 هر دوشون به طریفم برگشتن. ارسان سری تکون دادو گفت

 .سالم عرض شد -ارسان

 .ا سالم. ببخشید ندیدمتون-

یگفتن بزرگترین دروغ  که توی زندیگت گفت  رو بگو یعن  اگه همین االن بهم م

همین  بود که االن گفتم بود. چون وقت  از خونه اومدم بیرون اولین نفری که توی 

پارکینگ دیدمش ارسان بود ول  از سر لجبازی این طوری گفتم. سریع ریفتم صندل  

 .عقب نشستم

یه یک ساعت تو راه بودیم و آیلین و ارسانم سوار ماشین شدنو راه ایفتادیم. تقریبا 

بود که رسیدیم. ارسان ماشینو پارک کرد ول  قبل از این که  10/6حدودای ساعت 

ماشین و خاموش بکنه دو تا بوق زد. اول از این کارش خیل  تعجب کردم ول  وقت  از 

ماشین پیاده شدم یفهمیدم برای ماشین جلوییش این کارو کرده.همزمان با ما از 

هم دو تا دختر با سه تا پسر پیاده شدنو اومدن طرف ما. به ما که  ماشین جلوی 

 .رسیدن ایستادن و با ارسان سالم احوال پرس  کردن

 یک  از پسرا رو به ارسان گفت

 ارسان معریف  نمیکن ؟ -پسر

 ارسان به طرف ما برگشت و اول به آیلین که کنارش وایستاده بود اشاره کردو گفت

 .ییمآیلین دختر دا -ارسان
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 بعد از اون یه نیم نگاه  به طرف من انداخت و به طرف جمع برگشت گفت

 .ایشونم از خودشون بپرسین -ارسان

با این حرف ارسان دخترا ریز خندیدن ول  پسرا یفقط با تعجب به ارسان نگاه 

میکردن. یعن  اون لحظه اگر کارد میزدی خونم در نم  اومد. پسره بیشعور برای چ  

 ضایع کرد.!!! منم برای این که کم نیارم رو به جمع کردمو گفتم من این جوری

 .یسنا یفرهمند هستم-

 .بعدش اشاره به ارسان کردمو گفتم

 .ایشونم اگه اسم منو به خاطر نمیارن به خاطر کند ذهن  شونه متاسفانه-

پیروز مندانه به چهره ارسان که از حرص قرمز شده بود کردم و یک  از اون لبخندای 

ش مرگ ما تحویلش دادم. آها.... بسوز آقا ارسان که ایشاا.. تا اونجات مک

بسوزه.ارسان با خشم نگاهشو از من گریفت و به بقیه نگاه کرد. همون پسری که از 

 ارسان خواست مارو معریف  کنه گلوی  صاف کرد گفت

 .خب از این ارسان که آب  گرم نمیشه بزارین من خودمونو معریف  کنم -پسر

 شاره به پسری که کنارش ایستاده بود کردو گفتاول ا

 .ایشون آقا امیر گل هستن -پسر

 بعد از اون اشاره به دختری که کنار امیر ایستاده بود کرد و گفت

 .ایشونم خواهر آقا امیر الهام خانوم هستن -پسر

بعدش اشاره کرد به پسر دختری که طرف دیگش وایستاده بودنو دختره دستشو دور 

 .سره حلقه کرده بودبازوی پ

 .ایشونم آقا نیما گل گالب و نامزدشون غزل خانوم هستن -پسر
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غزل دستشو از دست نیما آزاد کردو به طرف ما اومدو باهامون دست داد. دختر 

 (!!!!)مهربون  به نظر میرسید.. البته یفقط چهرش مهربون بودا

کردم... البته اول تا دیر خوبه.. خوبه.. غزل برو اونور من هنوز خودمو معریف  ن -پسر

 .نشده حرکت کنین تا من خودمو تو راه معریف  کنم

با این حریفش همه با هم راه ایفتادیم سمت کوه و اون دوباره شروع کرد به صحبت 

 .کردن

بنده هم نقل مجلس، پسر ماه و جیگر و خوشتیپ و گوهر نایاب و پسر عزیز  -پسر

 .....و خندونومامان و بابا و مهربون و راستگو و شوخ 

همین طور داشت برای خودش پشت سرهم صفتای خوب میگفت که امیر محکم زد 

 پشتشو گفت

 بالخره میگ  اسمتو یا نه؟ -امیر

 یه نگاه کجک  بهش انداختو با لحن چاله میدون  گفت

 .رو چشمم داداش. مهرداد هستم چاکر شوما -پسر

 د گفتمخندیدمو رو به مهرداد که داشت کنار من راه میوم

 .خوشبختم-

 منم همین طور.. میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ -مهرداد

 ....حتما-

 چرا برج زهر مار باهات لجه؟ -مهرداد

 برج زهرمار!!؟-
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 .ارسانو میگم دیگه -مهرداد

 لبخند کمرنگ  زدمو گفتم

 .آها.. نمیدونم ول  منم با اون لجم-

 چرا؟ اذیتت کرده؟ -مهرداد

 .اونو اذیت کردم تا اون منو نه اتفاقا من بیشتر-

 ..چه جالب -مهرداد

 چیش جالبه؟ اصال چرا این سوال و پرسیدین؟-

 .هیچ  .. همین طوری -مهرداد

میخواستم ازش بپرسم داره درس میخونه یا نه که همون لحظه ارسان اومد کنار منو 

 توی گوشم گفت

 .آیلین کارت داره -ارسان

ندازم برگشتمو ریفتم سمت آیلین که داشت با بدون این که حت  بهش نیم نگاه  ب

 غزل و نیما صحبت میکرد. کنار آیلین که رسیدم آروم بهش گفتم

 جونم آیل  جونم؟-

 آیلین برگشتو با تعجب بهم نگاه کردو گفت

 چ  میگ  تو؟ -آیلین

 مگه کارم نداشت ؟-

 من؟؟؟؟؟ -آیلین

 .آره دیگه تو-
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 .من کارت نداشتم -آیلین

 .اومد به من گفت کارم داریا االن ارسان -

 ....ارسان بهت گفته!!!! ول  ارسان که دیگه از جای ماشین پیش من نیومده -آلین

 ..جدی؟؟ که اینطور-

بعدشم برگشتمو نگاهمو دوختم به ارسان. همینطور داشتم خیره خیره نگاش میکردم 

ند یه پوزخکه یهوی  برگشت عقبو نگاهمو غایفل گیر کرد. یه چند لحظه همینطور با 

روی لب نگاهم کرد و بعدش برگشت و به راهش ادامه داد.دیگه تقریبا رسیده بودیم 

به اوالی کوه. به اینجا که رسیدیم دو دسته شدیم. نیما از غزل جدا شدو ریفت پیش 

پسرا. الهامم که تا اون زمان کنار امیر راه میومد اومد پیش ما. ما دخترا جلوتر از پسرا 

تا یه وقت اگه ایفتادیم اونا مارو بتونن بگیرن.منو آیلین وسط راه حرکت میکردیم 

 .میریفتیم و غزل الهامم کنارمون میومدن

 کم کم داشت حوصلم سر میریفت. نگاه  به غزل انداختمو گفتم

 شما درس میخونین؟-

 به سمتم برگشتو گفت

 آره.. ترم دوم مهندس  کامپیوترم.. تو چطور؟ -غزل

 .منم ترم اول پزشکیم-

 .ا چه خوب -غزل

 شما اهل همینجایین دیگه؟-

 ..من نه .. ول  نیما آره -غزل

 تو دانشگاه با هم آشنا شدین؟-
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 .نه. من و نیما با هم پسر دای  دختر عمه ایم -غزل

 واقعا؟-

 .آره -غزل

 سرمو بردم نزدیک ترو گفتم

 خیل  دوسش داری؟-

 لبخند ملیح  زدو گفت

 ..خیل  -غزل

دیگه هیچ  نگفتم. ه  خدا چ  میشد به منم یه پسر دای  منم لبخندی زدمو 

درست و حساب  میدادی تا منم عاشق پسر داییم بشم ببینم چه حال  داره..... نه این 

که برداشت  یه پسر دای  به من دادی که هیچ  از اخالقشو قیایفش نگم بهتره.. 

رف زدنش... از ایـــــ  هوتن چندش.. یفکر کن من عاشق هوتن بشم با اون لحن ح

 .تصور این که من عاشق هوتن باشم از مسخرگیش لبخند بزرگ  زدم

 آیلین با تعجب بهم نگاه کرد گفت

 یسنا خل شدی؟ چرا با خودت میخندی؟ -آیلین

 .هیچ  یاد یه چیزی ایفتادم خندم گریفت-

 دیونه.. راست  صبحانه برداشت ؟ -آیلین

 .آره-

 چ  برداشت ؟ -آیلین

 .با سه تا طعمسه تا ساندویچ -
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 .خب پس یکیشو بده من بخورم -آیلین

 .االن که نمیشه... بزار یک جا بشینیم همه با هم بخوریم صبحانه هامونو-

 .خب من گرسنمه -آیلین

 .نمیدونم.. برو به ارسان بگو به بچه ها بگه یه جا بشینیم صبحانه بخوریم-

 .باشه -آیلین

ما بودن. بعد از چند لحظه صدای  آیلین برگشت و ریفت سمت ارسان که پشت سر

 ارسانو شنیدیم که بهمون میگفت

 .اگه همه موایفق باشید همینجا بشینیم صبحانه بخوریم -ارسان

همه موایفقت خودمونو اعالم کردیم و روی تخته سنگ  که همون نزدیک  قرار داشت 

نشستیم و هر کس مشغول آماده کردن صبحانه خودش شد.منم اول لیوانا رو در 

آوردم تا شیر کاکائو بخوریم. یه لیوان شیر کاکائو برای آیلین ریختمو دادم بهش. یه 

لیوان دیگه برداشتمو پرش کردمو خواستم بدم ارسان که یاد کاراش ایفتادمو پشیمون 

شدم. ول  دلم نیومد بهش ندم آخه این طور که معلوم بود اون برای خودش هیچ  

ل  برگشتم و خواستم به اون بدم تا بده به ارسان نیاورده بود برای همین به سمت آی

ول  اونم مشغول صحبت کردن با الهام بود. اول یه ذره منتظر شدم تا صحبتش تموم 

بشه ول  هر چ  صبر کردم نشد برای همین خودم از جام بلند شدمو ریفتم پیش 

میکرد. ارسان که یه ذره اون طرف تر از ما تنها نشسته بودو داشت به اطراف نگاه 

 .بدجور توی یفکر بود که حت  با صدای پای منم به سمتم برنگشت

 لیوان شیر کاکائو رو به طریفش گریفتمو گفتم

 بفرمایید-
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با صدای من به سمتم برگشتو خیره نگاهم کرد. منم همون طور زل زدم توی چشمای 

مشکیش. ارسان نگاهشو روی تک تک اعضای صورتم چرخوندو روی چشمام ثابت 

نم توی چشمای مشکیش غرق شده بودمو هیچ طوری نمیتونستم نگاهمو از شد. م

چشماش بگیرم. یه جور گیرای  خاص  داشت چشماش که هر بیننده ای رو میخکوب 

ثانیه اتفاق ایفتاد. بالخره با هر سخت   10خودش میکرد. شاید همه ی این اتفاقا توی 

 بود نگاهمو ازش گریفتمو دوباره بهش گفتم

 .بفرمایید-

این دیفعه اونم به خودش اومدو لیوان و ازدستم گریفتو زیر لب خیل  آروم تشکر کرد. 

منم سری تکون دادمو ریفتم سر جام نشستم. یه لیوان شیر کاکائو برای خودم ریختمو 

شروع کردم به خوردن.هنوز یه عالمه شیر کاکائو توی یفالکس مونده بود برای همین 

 رو به جمع گفتم

 ....شیر کاکائو میخواد بگهبچه ها هر ک  -

با صدای من همه به طرف برگشتن و بعدشم همشون با هم به طرف هجوم آوردن. 

 اولین نفری که بهم رسید مهرداد بود که گفت

 ...ای قربون دستت... یه لیوان برای من بریز که دارم یخ میزنم از سرما -مهرداد

هزاد مینداخت..... اله .... چقدر خندیدمو یه لیوان براش ریختمم. مهرداد منو یاد ب

دلم برای همشون تنگ شده.... یادش بخیر چه کارای  میکردیم منو بهزاد. بعد از 

مهرداد بچه ها یک  یک  اومدنو یه لیوان شیر کاکائو گریفتنو خوردن. بعد از اون 

ساندویچا رو در آوردم یک  دادم به آیلین یکشیم خودم برداشتم. داشتیم 

و میخوردیم که ارسان از جاش بلند شدو ریفت سمت بویفه ای که همون ساندویچامون

نزدیک  بود. تازه یاد ساندویچ  که برای ارسان درست کردم ایفتادم. سریع ساندویچو 

از تو کولم در آوردموبرگشتم سمت آیلین تا به اون بدم تا ببره بهش بده.... که باز 
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یفکش که گرم میشه کس  مگه میتونه دیدم خانم مشغول حرف زدنه.... اوف ماشاا... 

جلوشو بگیره. به زور از جام بلند شدمو دوییدم سمت ارسان چون جلوی بویفه 

 .ایستاده بودو داشت چیزی میخرید

 .با سرعت بیشتری دوییدم و از پشت سر صداش زدم

 .آقا ارسان-

ردم وبا صدای من به طریفم برگشت که نمیدونم پام یهوی  به کجا گیر کرد و با سر خ

زمین. یفقط یه میل  متر دیگه مونده بود تا سرم بخوره به زمین که سریع خودمو با 

دستام نگه داشتم.درد بدی توی پام احساس میکردم. صدای قدمای ارسان که داشت 

 .سریع به سمتم میومدو میشنیدم

 چ  شدی؟ حالت خوبه؟ -ارسان

 با این که از درد زیادی که داشتم گفتم

 .آره خوبم-

 مطمئن ؟ میتون  بلند ش ؟ -سانار

 .آره-

 .بزار کمکت کنم -ارسان

 دستشو به سمتم دراز کردو خواست دستمو بگیره که دستمو پس کشیدمو گفتم

 .نه خودم میتونم-

 .باشه. پس آروم بلند شو -ارسان

 .باشه-
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آروم دستمو به تخته سنگ  که کنارم بود گریفتم و از جام بلند شدم اما همین که پامو 

وی زمین گذاشتم از درد جیغ کشیدمو ایفتادم زمین که ارسان اگه این دیفعه از پشت ر

 .نمیگریفتم حتما پرت میشدم پایین

 مواظب باش. چ  شد؟ خیل  درد داری؟ -ارسان

 در حال  که از درد لبامو میجوییدم گفتم

 .آره خیل -

 کدوم پاته؟ -ارسان

 .مچ پای راستم-

 .و به مچم یه نگاه  انداختو برگشتو مهرداد و صدا زد ارسان یه ذره شلوارمو داد باال

 ..مهرداد -ارسان

مهرداد داشت با چشم اطراف و نگاه میکردو دنبال صدا میگشت که با دیدن ما 

چشماش گردو شدو سریع به طریفمون اومد. بقیه بچه ها هم با اومدن مهرداد به این 

 .نو اومدن طریفمونطرف نگاهشون به من ایفتادو سریع از جاشون بلند شد

 چ  شده؟ -مهرداد

 .پاش گیر کرد به سنگ خرد زمین.. یفکر کنم پاش از بند در ریفته -ارسان

 چ ؟؟؟!!! حاال چ  کار میخوای کن ؟ -مهرداد

 .باید جاش بندازم -ارسان

 .نــــــــــه-

 .با جیغ من همشون به طریفم برگشتن و نگام کردن
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 .میتون  راه بیایچ  میگ ؟ اگه جاش ندازم که ن -ارسان

 .نه من میتونم-

 آیلین که تا اون لحظه باال سرم وایستاده بود کنارم نشستو گفت

 چ  میگ  یسنا؟ مگه میشه؟ -آیلین

 .آره میشه-

 .اینقدر لجبازی نکن بزار جاش بندازم -ارسان

 .گفتم نه یعن  نه.. من نمیزارم-

 .یسنا جونم..اذیت نکن دیگه.. خواهش میکنم -آیلین

 ....آیل ..من نم  نه-

هنوز جملم کامل نشده بود که با یه درد وحشتناک توی پام یه جیغ بلند کشیدم و 

 .خودمو انداختم تو بغل آیلین

 آیلین در حال  که داشت پشتمو مالش میداد گفت

 .هیس آروم باش.. دیدی تموم شد -آیلین

 پایین پام نشستهسرمو از رو شونه آیلین برداشتمو با چشمای گریون به ارسان که 

بود و داشت نگام میکرد نگاه کردم.اول یه ذره بهم نگاه کرد بعد به سمت مهرداد که 

 کنارش نشسته بود برگشتو گفت

 .باید یه چیزی پیدا کنیم پاشو ببندیم -ارسان

 چ  مثال؟ -مهرداد
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نمیدونم ببین میتون  چندتا تیکه چوب پهن پیدا کن  چون من باند کش   -ارسان

 .ولم دارمتوی ک

 .باشه -مهرداد

 بعد از اون بلند شدو ریفت تا چوب پیدا کنه. ارسانم رو بقیه گفت

 .شماهام برین وسایلتون جمع کنیم بریم -ارسان

 دستشو برد توی جیب پالتوشو ریموت ماشینشو در آوردو داد به امیرو گفت

 .دتوام برو ماشین و بیار نزدیکتر.. چون زیاد نمیتونه راه بیا -ارسان

 .باشه داداش -امیر

 غزل با ناراحت  پیشم نشستو گفت

 بهتری؟ -غزل

 .دردش کمتر شده-

 میخوای وایستم کمکت کنم؟ -غزل

 .نه عزیزم آیل  هست شما برو-

 .باشه ول  کمک خواست  حتما بگو -غزل

 .ممنون-

غزل لبخندی زدو از جاش بلند شدو همراه با نیما ریفتن سمت کیفاشون تا وسایلشونو 

 .ع کننجم

 .آیل  تو هم پاشو برو هم وسایالی یسنا رو جمع کن هم کوله ی منو بیار -ارسان

 .باشه -آیلین
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 ارسان با چشم ریفتن آیلین و نگاه کرد بعد یهوی  به طرف من برگشتو گفت

 خیل  درد داشت؟ -ارسان

 .خیل  زیاد-

 .ببخشید ول  تقصیر خودت بود -ارسان

 تقصیر من؟-

 .ز بس ترسوی  مجبورم کردی وقت  حواست نبود این کارو بکنمآره. خودت ا -ارسان

 .من اصال ترسو نیستم-

 .پس حتما دختر شجاع  -ارسان

 !!نه پس پسر شجاعم-

 ارسان چشماشو ریز کردو گفت

 میدون  از چیت خوشم میاد؟ -ارسان

 چیزی نگفتم وبیخیال نگاش کردم. اونم وقت  دید من هیچ  نمیگم خودش ادامه داد

 .از این که توی بدترین شرایط بازم ده متر زبون داری -انارس

پوزخندی زدمو خواستم جوابشو بدم که مهرداد اومد. چند تیکه چوب  رو که دستش 

 بود و رو به ارسان گریفتو گفت

 ..همینا رو یفقط تونستم پیدا کنم. ببین خوبه -مهرداد

 ارسان نگاه  به چوبا انداختو گفت

 .ونمیش درمانگاه خوبهبه اندازه ای که برس-
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آیل  کوله منو ارسان و آوردو اومد کنار من نشست. ارسان زیپ کوچیک کولشو باز 

کردو دو تا باند کش  از توش بیرون آورد. دوتا تیکه چوب  که نسبت به بقیه پهن تر 

بودنو برداشتو گذاشت دو طرف پاهام و از مهرداد خواست چوبا رو نگهشون داره 

د کشیا رو باز کردو شروع کرد به بستن پام.بعد از این که کارش بعدشم خودش بان

 تموم شد رو به من گفت

 .حاال آروم پاشو ول  جوری که زیاد به این پات یفشار نیاد -ارسان

دست آیلین و گریفتمو آروم از جام بلند شدم و لنگون لنگون با کمک آیلین ریفتم 

یکشید هم کوله ی خودشو. تقریبا پایین.طفلک  مهرداد هم باید جور کوله ی منو م

 نزدیک به آخرای کوه بودیم که آیلین در حال  که نفس نفس میزد گفت

 .وای یسنا من دیگه نمیتونم..خسته شدم -آیلین

 خب چ  کار کنم من؟-

من نمیدونم..ول  یهوی  دیدی همین طوری ولت کردم خودم تنهای  ریفتم  -آیلین

 .پایین

 .ای نامرد-

 کنارمون میومد رو به آیلین گفتارسان که داشت 

 آیل  میخوای جاهامونو عوض کنیم؟ -ارسان

 .ای خداا خیرت بده.. آره من از خدامه -آیلین

 .پس وایستین -ارسان

آیلین سر جاش وایستاد و منم مجبور کرد وایستم. دستمو که دور شونش حلقه کرده 

شم دستم وداد دست بودمو آروم باز کردو خودشو از زیر دستم کشید کنار و بعد
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ارسان.ارسانم خودش دستمو دور شونش انداخت. خواستم دستمو پس بکشم که 

 .دستمو گریفت ونذاشت این کارو بکنم

هر کاری کردم نشد دستمو از توی دستش بیرون بکشم. وقت  به پایین کوه رسیدیم 

رسان دیدم امیر ماشینو آورده بود نزدیک تر تا راحت تر باشیم.با کمک آیلین و ا

سوار ماشین شدمو آیلین اومد عقب نشست. ارسانم اومد سوار شدو خواستیم راه 

بیفتیم که مهرداد اومد زد به شیشه و اشاره کرد شیشه رو بدم پایین. آیل  شیشه رو 

 کشید پایین و مهرداد یه ذره سرشو آورد داخل و رو به من گفت

 حالت خوبه؟ -مهرداد

 لبخند کمرنگ  زدمو گفتم

 .م. ممنونبهتر-

 میخوای منم باهاتون بیام؟ -مهرداد

 .نه مرس -

 .تعارف نکردما -مهرداد

 تا خواستم جوابشو بدم ارسان سریع گفت

 .مهرداد جان من خودم هستم.. تو برو بزار مام بریم درمانگاه -ارسان

 .باشه. مواظب خودتون باشین -مهرداد

اه نزدیک همونجا بود.کار آتل ارسان شیشه باال کشید و سریع حرکت کرد. یه درمانگ

بندی پام یه نیم ساعت  طول کشید. بعد از اون باهم برگشتیم خونه. دستمو به دیوار 

گریفته بودم و آیلین داشت بند کفشامو باز میکرد که ارسان اومد داخل و ریفت سمت 

 اتاق من.منم همین طور به این کوه غرور پرو نگاه میکردم. آیل  ریفت تو آشپزخونه تا
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آبمیوه برام بیاره منم با کل  زحمت ریفتم تو اتاقم. وقت  وارد اتاقم شدم دیدم ارسان 

 .قاب عکس روی عسل  رو برداشته و داره نگاش میکنه

با دیدن من توی چهارچوب در قاب عکس و گذاشت سرجاش و اومد سمتم تا کمکم 

 کنه. خواست دستمو بگیره که گفتم

 .نه.. خودم میتونم-

  انداختو با بیخیال  گفتابروی  باال

 مطمئن ؟ -ارسان

 شما شک دارین؟-

هیچ  نگفتو همونطور بیخیال نگاهم کرد. دستمو به دیوار گریفتمو لنگون لنگون ریفتم 

سمت تختم. نشستم روی تخت و کاپشنمو از تنم در آوردمو انداختم کنار.اومد 

 گفتنزدیک ترو درست روبروی من وایستادو به قاب عکس اشاره کردو 

 خانوادتن؟ -ارسان

 سرمو آوردم باال و گردنمو کج کردمو گفتم

 نه خانواده عممن-

 ارسان با تعجب گفت

 عمت!!!!! چه جالب.. پس اون پسر چشم عسل  هم پسر عمته دیگه؟ -ارسان

از این که سرکارش گذاشته بودم داشتم ذوق مرگ میشدم برای همین منم ادامه دادم 

 وگفتم

 ..ه وای نمیدونین چه پسر ماهیه.. خیل  دوست داشتنیهالیاس و میگین؟آر-
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بله..از این که اینقد با ذوق و شوق ازش تعریف میکن  کامال معلومه. راست   -ارسان

 توی کوه برای چ  قبل از این که بیفت  منو صدا کردی؟

 .هیچ . همین طوری-

 خم شدو صورتشو روبروی صورتم قرار داد وگفت

ی منو صدا زدی؟!!! اونم ک ؟ توی  که به خون من تشنه یعن  همین طور -ارسان

 !!!!ای

 با این حریف  که زد واقعا کم آورده بودم برای همین با لکنت گفتم

 اصال..اصال دوست داشتم.. مگه چیه؟-

 ارسان ریفت عقبو صاف سر جاش وایستادو گفت

 .هیچ  -ارسان

مو برگردوندمو طرف دیگه بعدشم همین طور وایستادو زل زد به من. منم این دیفعه سر

ای رو نگاه کردم ول  کامال سنگین  نگاهشو حس میکردم. کم کم داشتم به خودم 

شک میکردم که نکنه عیب ایرادی دارم که این اینجوری راه به راه زل میزنه به من 

که بالخره آیلین اومد. لباساشو عوض کرده بود. کنارم من نشست و لیوان آبیموه رو 

 ت گفتبه طریفم گریف

 .بیا بخور -آیلین

 چه عجب. ریفت  میوه بکاری یا آبمیوه بیاری؟-

 .دوم ... برای این طول کشید چون ریفتم لباسامو عوض کردم بعد اومدم -آیلین

بله دیگه منم اینجا دست بیلم که خانم بیخیال من شدنو اول لباس خودشونو عوض -

 .کردن تا یه وقت عرق نکنن بدشون بیاد
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ال یه جوری حرف میزنه انگار االن پاش از شیش جا شکسته.. یه از بند خب حا -آیلین

در ریفته بود دیگه که اونم تقصیر دست و پاچلفت  بودن خودته.. حاالم اینو بگیر 

 .دستم خشک شد

سری از روی تاسف تکون دادمو محکم لیوان آبمیوه رو از دستش کشیدم بیرون که 

 .ت روی لباسمچون لیوانو محکم گریفته بود نصفش ریخ

 .ای اله  خیر نبین  آیل -

 در حال  که سع  میکرد خندشو پنهان کنه گفت

 .به من چه.. خودت مثل آدم نمیگیری -آیلین

 لیوان وگذاشتم روی میزو برگشتم سمتشو گفتم

 .آیل  جان میشه خواهش کنم با پسرعمه ی محترمتون بفرمایید بیرون-

 آیلین از جاش بلند شد گفت

 .ه عزیزم چرا نمیشه... یفقط تو زیاد حرص نخور شیرت خشک میشهآر -آیلین

قسمت آخر حریفشو طوری گفت که یفقط من بشنوم. لبخندی از روی حرص بهش زدم 

که اونم خنده ی ریزی کردو دست ارسانو گریفت و ریفتن بیرونو درو بستن. روی تخت 

جام بلند شدمو دراز کشیدم و به اتفاقای امروز یفکر کردم. بعد از نیم ساعت از 

لباسامو به هر زحمت  بود عوض کردمو دوباره روی تخت دراز کشیدم.. نمیدونم چقدر 

 .گذاشته بود که پلکام روی هم ایفتادو خوابم برد

با احساس درد پام از خواب بیدار شدم و آروم روی تخت نشستم. نمیدونم چرا ول  

لند شدمو به هر زحمت  بود کلید پام خیل  درد میکرد.اتاق کامال تاریک بود. از جام ب

برقو پیدا کردم و روشنش کردم. اول نور چشمامو اذیت کرد ول  بعد از این که 

چشمام یه ذره عادت کرد لنگون لنگون ریفتم سمت درو بازش کردمو ریفتم بیرون. از 
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توی حال صدای صحبت کردن میومد. ریفتم توی حال که دیدم آیلین و ارسان روی 

 .زین نشستنو دارن صحبت میکننمبل جلوی تلوی

 ..سالم-

با صدای من هردوشون به طریفم برگشتنو باهم جوابمو دادن. درد پام از قبل خیل  

بیشتر شدو بود برای همین خودمو سریع روی اولین مبل پرت کردم وچشمامو بستم 

 .وبهم یفشار دادم

 یسنا حالت خوبه؟ -آیلین

 ده بود گفتمدر حال  که از درد اشک توی چشمام جمع ش

 ..پام.. پام خیل  درد میکنه.. آخ-

 .باشه.. آروم باش االن برات یه مسکن میارم -آیلین

 .دویید سمت آشپزخونه .ارسان از جاش بلند شدو اومد نزدیکترو آروم دستمو گریفت

 یسنا خوب ؟ -ارسان

 اینقد درد داشتم که نه حال اینو داشتم که دستمو از دستش در بیارم نه این که

جوابشو بدم. اونم انگار یفهمید حالم زیاد خوب نیست برای همین بدون این که چیز 

دیگه ای بگه دستمو توی دستش نگه داشت و گاه  اوقاتم یفشار خفیف  به دستم 

وارد میکرد. بعد از چند لحظه که برای من مثل چند سال گذشت بالخره آیل  سریع 

ه اومد بیرون. جولوی پام زانو زدو در حال  با یه لیوان آبو یه بسته مسکن از آشپزخون

 که قرصو از توی بستش خارج میکرد گفت

 .ببخشید دیر شد.. کل  گشتم تا پیداش کنم -آیلین
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خودش قرصو توی دهنم گذاشتو لیوان آبو جلوی دهنم گریفت تا بخورم. یه ذره آب 

کن اثر خوردمو قرصو قورتش دادم. به پشت  مبل تکیه دادم و منتظر شدم تا مس

خودشو بگذاره. یه ذره که گذشت درد منم کم کم داشت کم میشد. آیلین و ارسان 

هنوزم باالسرم وایستاده بودنو نگران نگام میکردن. آروم چشمامو باز کردم و رو به 

 هردوشون گفتم

 .من حالم خوبه..نگران نباشین-

 .یسنا اگه هنوزم درد داری بگو تا ببریمت درمانگاه -آیلین

 .عزیزم خوبم..نگران نباشنه -

 ارسان که تا اون موقع ساکت بود گفت

 .تو االن حالیت نیست پاشو حاضر شو بریم درمانگاه -ارسان

 بعد از اون رو به آیلین کردو گفت

 .آیل  کمکش لباس بپوشه من بیرون منتظرم -ارسان

 آیلین سری تکون دادو اومد جلو خواست بلندم کنه که گفتم

 .ن حالم خوبه..این دردم طبیع  بوده و جای نگران  نیستبابا به خدا م-

ارسان که داشت به سمت در میریفت با این حرف من برگشت سمتمو کالیفه دست  

 توی موهاش کشیدو گفت

 مطمئن ؟ -ارسان

 .آره ..حالم خیل  خوبه-

 .باشه اگر این طوریه که میگ  نمیریم -آیلین
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 راست  شام چ  داریم؟-

 .هیچ  -آیلین

 .من گرسنمه خب-

 خب میگ  چ  کار کنم؟ -آیلین

 .برو شام درست کن-

 .ک ؟ من؟خیلیم بلدم -آیلین

 ارسان اومد کنار آیلین ایستادو مشکوک نگاش کردو گفت

یعن  چ  آشپزی بلد نیست ؟ غذا های پری شبو مگه تو درست نکرده  -ارسان

 بودی؟

مو زل زدم به آیل  اونم با وای یعن  آیل  گند زد به معنای واقع .. گردنمو کج کرد

صورت سرخ داشت نگام میکرد..برای این که یه جوری این گندی رو که زده بود جمع 

 کنم گفتم

چیزه.. آره آیلین درست کرده بود ول  منم یه ذره کمکش کردم ول  بیشتر کارا رو -

 .خودش انجام داد

ن بلد نیست یه چه جالب..همه ی کارا رو اون شب خودش انجام داده و اال -ارسان

 شام درست کنه؟

 .من بلدم ول  حوصله ندارم -آیلین

 ارسان دستاشو توی هم قالب کردو رو به آیلین گفت

آیل  میشه ازت بخوام مثل همون کوکو سبزی ای که اون شب درست کردی  -ارسان

 االنم درست کن ؟
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 (منو آیلین هردو با هم و با صدای بلند گفتیم )چــــــــــــ ؟

 ز صدای بلند ما دوتا ارسان یه قدم عقب ریفت و رو به ما دوتا گفتکه ا

 چیه مگه؟ -ارسان

 ول  من نمیتونم -آیلین

 چرا؟ -ارسان

 .چون ..چون حوصله ندارم -آیلین

اوووو حاال انگار میخواد چ  کار بکنه خوبه نگفتم بره بریون شده درست کن  -ارسان

 وگرنه اون موقع چ  میگفت ؟

 رسان بیخیال بشه گفتمبرای این که ا

 .اصال من کوکو دوست ندارم پس نباید درست کنه-

 بله .. تو دوست نداری؟ -ارسان

 انگشت اشارشو به طرف خودش گریفت و گفت

 پس البد من بودم که اون شب یفقط کوکو خوردم.. نه؟ -ارسان

 ای خدا این دیگه کیه.. وای آدم دیگه میترسه توی این خونه حت  توی اتاقشم یه

لباس عوض کنه مبادا که این آقا متوجه بشه..... یعن  واقعا این بشر شگفت انگیزه 

ها...آخهاون شب سر میز شام ارسان تمام وقت چشماش توی بشقاب خودش بود و 

 .اصال سرشو باال نیاورد که ببینه ک  چ  میخوره و نمیخوره

 .خوبه ماشاالله حواستون به همه جام هست-

 واسته حواسم به خونم نباشه؟پس چ ؟ میخ -ارسان
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از این حریفش خیل  بدم اومد چون متنفر بودم از این که یه نفر بخواد منت سرم 

 بزاره. با اخم از جام بلند شدمو گفتم

 .پس بیشتر مواظبش باشین یه وقت چیزی ازش کم نشه-

بعدشم راهمو کج کردم و ریفتم سمت اتاقمو درو بستم. پسره ی ب  جنبه یفکر کرده 

ه..هر چ  من هیچ  نمیگم بهش به خاطر آیل  این ه  پرو تر میشه.همین طور کی

داشتم با خودم غرغر میکردم که صدای در اومد و این یعن  ارسان ریفته.. از جام بلند 

 .شدمو از اتاق ریفتم بیرون. آیلین توی حال داشت ظریفای میوه روی میزو جمع میکرد

 با دیدن من صاف ایستاد و گفت

 از حریفش ناراحت شدی؟ -آیلین

 .نه پس خوشحالم شدم.. تو که میدون  من چقدر بدم میاد از منت گذاشتن-

 .میدونم ول  چه میشه کرد اخالق ارسان همین طوریه -آیلین

 .یعن  چ  همین طوریه؟ آدم بد نیست یه موقع های  اخالقای بدشو تغییر بده-

برات یه چیزی بیارم بخوری ظهرم حاال تو نمیخواد اینقد جوش بزن  .. بشین  -آیلین

 .هیچ  نخوردی

اینو گفتو بشقابای میوه رو که روی هم گذاشته بودو از روی میز برداشتو ریفت 

آشپزخونه.. منم کنترل تلویزینو برداشتمو روی مبل جلوی تلویزیون دراز کشیدمو 

ل  یتلویزیونو روشن کردم.. زدم شبکه سه که داشت یه یفیلم سینمای  ترسناک و تخ

نشون میداد.عاااااشق این جور یفیلما بودم ول  برعکس من آیلین مثل چ  از این 

یفیلما بدش میومد..کال منو آیلین دقیقا نقطه مقابل هم بودیم. چیزای  که رو که من 

دوست داشتم اون بدش میومد چیزای  که اون دوست داشت من بدم میومد... 

الف نظری که دارین چه جوری با هم همیشم همه بهمون میگن که شما با این اخت
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دوستین. ول  به نظر من دوستا باید دقیقا نقطه ی مقابل هم باشن تا بتونن مکمل هم 

باشن چون اگه هردوشون مثل هم باشن همیشه کمبود یه چیزی رو احساس 

میکنن...مثال دونفری که از نظر اخالق  و شخصیت  خیل  آرومن اگر با هم دوست 

ود یه شورو هیجان  رو توی دوستیشون احساس میکنن.. ول  اگر بشن همیشه کمب

مثل من آیلین باشن که یک  مثل من شر و یک  مثل آیلین آروم باشن میشن مکمل 

 ...هم

همین طور داشتم توی ذهنم برای خودم نظرات کارشناسانه میدادم که یهوی  با 

ومدم. سریع از صدای شکستن یه چیزی و پشت سرش صدای جیغ آیلین به خودم ا

جام بلند شدمو ریفتم سمت آشپزخونه که توی راه از بس عجله کردم پای ضرب دیدم 

خورد به گوشه ی میزو جیغم ریفت هوا ول  دردی که داشتم نتونست مانعم بشه. وارد 

آشپزخونه که شدم دیدم آیلین وسط آشپزخونه نشسته و داره با دست شیشه 

 .خورده های روی زمین و جمع میکنه

 آروم به طریفش ریفتم و گفتم

 .چ  کار میکن  ؟ بادست جمع نکن دستت میبره-

 بدون توجه به حریفم به کارش ادامه دادو در همون حالم میگفت

 .نمیدونم چ  شد یهو از دستم ایفتاد -آیلین

 .آیل  میگم دست میبره با جارو جمع کن-

 .نه حواسم هست -آیلین

 .کامال معلومه-

 مو گذاشتم روی شونشو گفتمکنارش زانو زدمو دست

 برای حرف ارسان یفکرت مشغوله؟-
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با این حرف من سریع از جاش بلند شدو سطل آشغالو برداشتو در حال  که شیشه 

 هارو میریخت توش گفت

 ها!! نه بابا به اون چه ربط  داره؟ -آیلین

 بلاز جام بلند شدمو دستشو و گریفتمو با خودم از آشپزخونه آوردمش بیرونو روی م

 .دونفره کنار خودم نشوندمش

 توی چشمای من نگاه کنو بگو از حرف ارسان ناراحت نشدی؟-

 آ سرشو پایین انداختو گفت

 .گفتم که ناراحت نشدم -آیلین

 دستمو گذاشتم زیر چونشو سرشو اوردم باال و گفتم

 .آیل  گفتم توی چشمای من زل بزنو بگو-

نش خارج نمیشد. چند لحظه توی این توی چشمام زل زد.. ول  هیچ  کالم  از ده

حالت بودیم که دیدم کم کم داره چشماش پر اشک میشه..سرشو گذاشتم روی سینم 

تا راحت خودشو خال  کنه.. آیلین دختر خیل  حساس  بود.. االنم با این حرف ارسان 

مشخص شد که به آیلین عالقه مند نیست چون حت  اگر یه ذره هم دوسش داشت 

حریفو نمیزد.. با این که خودم تا حاال توی این جور موقعیتا قرار نگریفته  هیچ وقت اون

بودم ول  آیلینو کامال درک میکردم چون خودم دخترم حس میکنم وقت  بفهم  

کس  که عاشقش  دوست نداره چه حس  داره.. واقعا خیل  سخته و حت  یفکرشم 

به اصرار من بود که حرف عذاب آوره. طفلک آیلین چ  میکشه و دم نمیزنه .. االنم 

 .زد و گرنه خیل  تو داره و همه ی غماشو توی خودش میریزه وهیچ  نمیگه

آروم سرشو از روی سینم بلند کردمو نگاش کردم.. هر وقت گریه میکرد لپاش گل 

 .مینداخت و سر دماغشم قرمز میشد
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 آروم با دو تا انگشت شستم اشکاشو پاک کردمو گفتم

 بهتر شدی؟-

 ..آره.. مرس  گلم -آیلین

تشکر الزم نیست عزیزم... اگه من این کارا رو برات انجام ندم ک  میخواد برات انجام -

 بده؟

یعن  یفقط چون کس  رو ندارم باهاش دردو دل کنم این کارو برام انجام  -آیلین

 میدی؟

 یک  محکم زدم روی پیشونیشو گفتم

 .آیل  لطفا چرت نگو اینقد-

 میمالوند گفتدر حال  که پیشونیشو 

 .اوف.. اله  دستم مثل پات چالق بشه.. دختره ی بوق -آیلین

 !زهر مارو بوق..مگه نمیدون  من روی این کلمه حساسم؟-

 ...میدونم ول  دوست دارم بگم -آیلین

ا حاال این که این جوریه اینقد بگو تا جان به جان آیفرین تسلیم کن .. راست  تو قرار -

 .بود به من شام بدی ها

 .واااااای غذای  که ظهر برات نگه داشتمو گذاشتم روی گاز -آیلین

 .بعد از این حرف سریع از جاش بلند شدو دویید سمت آشپزخونه

 منم از همون توی سالن بلند طوری که صدامو بشنوه گفتم

 ای ب  عرضه که نمیتون  یه غذا رو هم درست گرم کن ؟-
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 آیل  خندیدو بلند گفت

 .یفعه مثل این که عرضه دارم چون یفقط یه ذره ته گریفتهول  این د -آیلین

 .خب حاال نمیخواد گزارش کار بدی وردار بیار که از گرسنگ  رو به موتم-

 ...االن میارم -آیلین

راحت به پشت  مبل تکیه دامو یفیلم نگاه کردم. بعد از ده دقیقه آیلین یه سین  رو 

وم روی میز گذاشت و خودشم در که توش پنیرو خیارو گوجه و نون بودو آورد جل

حال  که یه کاسه تخمه دستش بود نشست کنارم. با تعجب یه نگاه به سین  و یه نگاه 

 به آیل  کردمو گفتم

 این چیه؟-

 .وا.. خب معلومه دیگه ..غذا -آیلین

 وای دروغ نگ  تو یه وقت.. میگم برای چ  نون پنیر؟-

 بوقلمون بریون شده برات بیارم؟ خب چ  میخواست  باشه؟ انتظار داشت  -آیلین

 آیل  میزنمتا .. میگم یعن  اون غذای  که گذاشته بودی گرم بشه کجاست؟-

 آیلین در حال  که داشت تخمه میشکست گفت

 .تو سطل آشغال -آیلین

 .برای چ ؟ تو که گفت  نسوخته-

 .آره ول  حواسم نبود همونطوری گذاشتمش توی سینک و آب ریختم توش -آیلین

 .یل  واقعا اینجاس که باید بهت بگم به معنای واقع  خاکآ-

 .اوو حاال اینگار چ  شده.. بخور همینو دیگه -آیلین
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 .نمیخـــــوام..اصال پاشو برای من کوکو سبزی درست کن-

 برگشت طریفمو در حال  که چشماشو ریز کرده بود گفت

 !!جانم عزیزم -آیلین

ر برام آوردی چون منو که میشناس  چقدر ها هیچ  میگم دستت درد نکنه نون پنی-

 .نون پنیر دوست دارم

خودموکشیدم جلوترو یه تیکه از نون کندمو شروع کردم به خوردن. بعد از این که 

شاممو خوردم آیلین سین  رو برداشتو برد توی آشپزخونه و با یه کاسه تخمه 

برای  ین مخالیفت برگشت و پیشم نشست و باهم یفیلم نگاه کردیم..عجیب بود که آیل

دیدن این یفیلم نمیکرد..یه ذره که تو نخش ریفتم متوجه شدم اصال یفیلمو نگاه نمیکنو 

توی یفکره. ای اله  ارسان بگم ذلیل بش  که معلوم نیست چ  به سر خواهرم آورده 

بود که گوش  آیل  زنگ زد.سریع گوش  رو  10که این طوری شده. حدودای ساعت 

 صفحش نگاه کرد و قبل از این که جواب بده رو به من گفت از روی میز برداشتو به

 .مهریه -آیلین

 بعد از این حرف گوش  رو زد رو آیفونو جواب داد

 .الو سالم مامان -آیلین

 سالم دخترم.. خوب  ؟ -مهری جون

 مرس  .. شما چطورین؟ بابا خوبه؟ -آیلین

 اونم خوبه عزیزم.. شما چ  کار میکنین؟ -مهری جون

 .ما هیچ  داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم -آیلین

 .خوش به حالتون که برای این کارا هم وقت دارین -مهری جون
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 .اون که آره چون هنوز تقریبا اوالی ترمه زیاد سرمون شلوغ نیست -آیلین

 خوبه...چه خبر از یسنا؟ کجاست این ورپریده صداش درنمیاد؟ -مهری جون

 من سریع گفتم قبل از این که آیلین جوابشو بده

 .اینجام مهری جون-

 سالم عزیزم.. خوب ؟ -مهری جون

 مرس  .. شما چطورین؟-

بس که شما حال مارو میپرسین ما که عالیم..ماشاالله جفتتون ریفتین  -مهری جون

 .اونجا و یفراموش کردین انگار نه انگار یه خانواده ایم دارین

 .یماین جوری نگین تورو خدا.. ما همیشه به یادتون-

خداکنه این جوری باشه.. راست  آیلین چه خبر از ارسان؟ چ  کار  -مهری جون

 میکنه؟

 .هیچ خبر.. اونم درگیر کارای خودشه -آیلین

 .که این طور.. دیدیش سالم منو بهش برسون -مهری جون

 باشه مامان جان..کاری نداری؟ -آیلین

 .نه عزیزم مراقب خودتون باشین -مهری جون

 .مام همین طور.. از طرف من به بابا هم سالم برسونینچشم ش -آیلین

 .باشه عزیزم.. خدایفظ -مهری جون

 .خدایفظ -آیلین

 گوش  رو قطع کردو گذاشت رومیز. بعد در حال  که داشت سرشو میخاروند و گفت
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 .یسنا پاشو بریم بخوابیم که خیل  خستم -آیلین

 ؟بعدشم به جای خوابیدن پاشو برو بابا مگه مرغ  که این اینقد زود میخوای بخواب-

 .برو یه دوش بگیر تا موهات شپش نگریفته

حوصله ندارم صبح میرم.. توهم االن تلویزیونو خاموش میکن  و با من میای  -آیلین

 ..بخوابیم

 .خب تو به من چ  کار داری توبرو بخواب-

 .نمیشه آخه من امشب میخوام پیش تو بخوابم -آیلین

 داری؟چرا؟ مگه خودت اتاق ن-

 .چرا ول  میخوام پیش تو باشم -آیلین

 .بعدشم کنترلو برداشتو تلویزیون و خاموش کردو دست منو گریفتو به زور بلندم کرد

 .ا آقا جان مگه زوره من خوابم نمیاد خب-

 .به من چه؟باید بخواب  اونم پیش من -آیلین

ی میزن  منو مگه زوره؟ نمیخوام پیش تو بخوابم...تو شب تو خواب جفتک مینداز-

 .لهم میکن 

آخ  نه که تو تا صبح ب  جنب و جوش میخواب ...باز حاال خوبه من جفتک  -آیلین

 .میندازم توکه ثانیه ای یه بار شونه به شونه میش 

 .حاال هر چ .. من نمیخوابم-

 .خیل  بیخود میکن  -آیلین

 منو نشوند رو تخت و گفت
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 پات که درد نمیکنه؟ -آیلین

 .نخیر-

 .خوبه.. اگه درد داشت  بیدارم کن تا بهت مسکن بدم -آیلین

بعد از این حرف خودش ریفت طرف دیگه ی تخت و دراز کشیدو خوابید.. منم با 

اخمای در هم دست به سینه همین طور روی تخت نشسته بودم.آخرسرم کم آوردمو 

 .از جام بلند شدمو ریفتم مسواک زدمو گریفتم خوابیدم

 قسمت دهم

 .آیلین از خواب بیدار شدمبا تکون های 

 .یسنا پاشو من دارم میرم کالس دارم -آیلین

 همونطور که چشام بسته بود با ناله گفتم

اهــه.. خب من چ  کار کنم ؟ پاشم تغذیه واست بزارم بعدشم تا جلوی در باهات  -

 ..بیام یه وقت دزد نبرتت؟خب برو دیگه

 .نش نخیر یفقط خواستم بهت خبر بدم نگرانم  -آیلین

نترس من نگران هر ک  بشم نگران تو نمیشم... حاالم به جای یفک زدن زودتر برو  -

 .بزار منم به ادامه ی خوابم برسم

دیگه هیچ  نگفت منم دوباره داشت چشام گرم میشد که چیز محکم خورد تو سرم.. 

 .سریع توی جام نشستم

 .ای اله  بمیری.. سکته کردم -

 ا برام شکلک درآوردو گفتزبونشو در آوردو مثل بچه ه
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 ..حقت بود -آیلین

بعدشم سریع از اتاق ریفت بیرون. کامل خواب از سرم پریده بود. از تخت پایین 

اومدمو ریفتم تا دستو صورتمو بشورم. بعد از این که دست و صورتمو شستم برای 

صبحانم یه املت باحال درست کردمو خوردم که خدای  خیل  چسپید... بعد از 

ه تلویزینو روشن کردمو نشستم روی مبل. ول  هرچ  این کانال اون کانال صبحان

کردم هیچ  نداشت برای همین تلویزیونو خاموش کردمو ریفتم توی اتاقم تا با لب تابم 

کار کنم. پشت میزم نشتمو لب تابمو روشن کردمو ریفتم توی اینترنت.. خداروشکر به 

ه نیم ساعت  توی سایتای مختلف چرخ لطف ارسان برای اینترنت مشکل  نداشتم..ی

 ..زدم بعد از اون ریفتم توی یاهو

پیام داشتم که بیشترش از بهزاد و الیاس بود.  10اول ریفتم پیامامو چک کردم..اووووو 

داشتم همین طور پیامامو چک میکردم که یهوی  اسم هوتن دیدم..جــــان هوتن.. 

 ...اون با من چ  کار داره؟ سریع پیامشو خوندم

سالم یسنا جونم.. خوب  عزیزم؟ ببخشید مزاحم شدم.. یه سوال ازت  -هوتن

 .داشتم..مارک ریمل خوب االن چیه؟ پیاممو خوندی حتما بهم خبر بده..... یفدات شم

زدم زیر خنده.. یعن  پسر به این سوس ل  هم نوبره که اومده از من مارک بهترین 

 .ریمل و میپرسه

 ثل خودش نوشتممن جوابشو دادم و براش م

سالم هوت  جونم.. ببخشیدا ول  من االن تازگیا نریفتم خرید نمیدونم مارک خوب  -

چیه که با چشمای خوشگلت سازگاری داشته باشه..اگه مارکشو پیدا کردم بهت خبر 

 .میدم عزیزم
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ای خدا.. همه یفامیل دارن مام یفامیل داریم...جوابمو براش ارسال کردمو ریفتم تا 

 ادو الیاس و بخونم..اولین پیام از الیاس بود که نوشته بودپیامای بهز

 .سالم.. خوب ؟ خبری ازت نیست!!!انگار ریفت  اونجا آروم تر شدی -الیاس

 پیام بعدی از بهزاد بود که نوشته بود

برای کاری که برام انجام دادی خیل  ازت ممنونم ول  یاسمین هنوز تلفنامو  -بهزاد

 .جواب نمیده

ل  بهزاد.. البته یه جورای  این پسرا حقشونه... توی پیام های بعدی هم از اله ... طف

 یاسمین صحبت کرده بود. یفقط توی آخرین پیامش نوشته بود

 .یسنا هر وقت پیاممو خوندی حتما بهم زنگ بزن -بهزاد

تا میسکال از بهزاد داشتم  5از جام بلند شدمو گوشیمو از توی کیفم در آوردم.. اوووو 

 .تا بوق خودش گوش  رو برداشت 4..سریع شمارشو گریفتم که بعد دیشب

 سالم-

 سالم ...معلوم هست کجای  تو؟ -بهزاد

 .ببخشید گوشیم توی کیفم بوده متوجه نشدم -

 .تو که همیشه گوشیت بهت وصل بوده چ  شده که این دیفعه پیشت نبوده -بهزاد

 .نگرانم میشدن دوست نداشتم از موضوع پام بهشون چیزی بگم آخه الک 

 هیچ  .. چ  باید شده باشه؟-

 یسنا من تورو میشناسم... از لحنت میفهمم.. چ  شده؟ -بهزاد

 .بهزاد گفتم هیچ  دیگه -
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 ...یسنا -بهزاد

 .چیه؟ خب آره یه چیز کوچولو شده-

 .خب بگو دیگه -بهزاد

 .مویه کردهدیروز با ارسانو آیلین ریفته بودیم کوه اونجا خوردم زمین پام یه ذره  -

 چــــــــ ؟ خوب  االن؟ -بهزاد

 .آره االن حالم خیلیم خوبه... یفقط پام آتل داره که اونم تا آخر هفته بازش میکنم -

 یسنا مطمئن ؟ -بهزاد

 .آره خیالت راحت.. نگران نباش-

نه اون که نگران تو نیستم.. نگران جیب بابای بیچارتم گفتم باز حتما باید توی  -بهزاد

 .یویفتهخرج ب

 .بهــــزاد..خیل  بدی -

 ای کویفت... گوشم کر شد.. چته خب؟ -بهزاد

 اصال چ  کارم داشت ؟-

 .آها خوب شد یادم انداخت .. یاسمین -بهزاد

 یاسمین چ ؟ هنوز باهات قهره؟-

 .نه ول  دیگه مثل گذشته نیست.... یه جورای  همش منو از خودش میرونه -بهزاد

 واسه چ  آخه؟ -

 .یدونمنم -بهزاد
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 راست  تو تا حاال از عالقت چیزی بهش گفت ؟ -

 نه مگه باید بگم؟ -بهزاد

 پس چ  ؟ انتظاار داری اون بهت بگه؟ -

 مگه اون در این مورد به تو حریف  زده؟ -بهزاد

 .نه اصال.. ول  تو باید بهش بگ -

 .خب این طوری که نمیشه -بهزاد

 یعن  چ ؟ -

 .ت تلفن بهش بگم آخه این طوری یه جوریهیعن  من که نمیتونم از پش -بهزاد

پس میخوای چ  کار کن ؟ چون برای این مشکل تو یفقط یه راه حل هست اونم این -

 .که بهش بگ  چه احساس  بهش داری

 .پس مجبورم بیام اونجا -بهزاد

 ک  میخوای بیای؟ -

 .نمیدونم... امروز که شنبس شاید تا دوشنبه سه شنبه خودمو برسونم -بهزاد

- Ok. کاری باری؟ 

 .نه دیگه.. میبینمت -بهزاد

 .باشه. خدایفظ -

 .خدایفظ -بهزاد

گوشیو قطع کردمو از جام بلند شدمو ریفتم توی آشپزخونه. از توی یخچال یه سیب با 

شده بود..  9پرتقال برداشتمو گذاشتم توی بشقابو برگشتم به اتاقم.هنوز تازه ساعت 
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القمم هیچ جا نمیتونستم برم و کالس امروزمم از حوصلم بدجور سریفته بود.. با این چ

کالس داشت...یهوی  به سرم زد که به  2دست داده بودم... آیلینم امروز تا ساعت 

یاسمین زنگ بزنم بیاد اینجا. سریع از توی گوشیم شمارشو پیدا کردمو بهش زنگ 

جواب زدم. یفقط خدا خدا میکردم کالس نداشته باشه. هر چ  منتظر شدم گوشیشو 

 .نداد. میخواستم قطع کنم که یهوی  گوش  رو برداشت

 بله؟ -یاسمین

 سالم عزیزم.. خوب ؟ -

 یسنا جان شمای ؟ -یاسمین

 آره .. چطوری؟ -

 مرس  خوبم؟ تو چطوری؟ -یاسمین

 منم ای بدک نیستم..چه خبرا؟ -

 .دیگه خبرا رو که جامع و دقیق به اطالعت میرسه دیگه -یاسمین

 خندیدمو گفتم

 .اونقدر دقیق دقیقم نه ول  خوب آره یه چیزای  میدونم -

 چ  گفته بهزاد؟ خیل  از دستم شاکیه؟ -یاسمین

اوف اون که شدید.. واقعا خیل  کالیفس...من که این دیفعه باهاش صحبت کردم اصال  -

 .مثل قبل شوخ  نمیکردو نمیخندید

 !!!یدهجدا؟ با من که صحبت میکنه اصال این جوری نشون نم -یاسمین
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خب بهزاد اخالقای خاص  داره.. یه جورای  میشه گفت خود داره.. االنم برای این به -

من گفته چون ما مثل خواهرو برادریم و از بچگ  با هم بزرگ شدیمو همه ی رازامونو 

 .به هم میگیم

 .آها -یاسمین

 حاال بیخیالش..ساعت بعدی کالست کیه؟-

 .کالس ندارم 5ودیگه تا عصر ساعت  من که االن کالسم تموم شده -یاسمین

 .چه خوب .. پس بیا پیش من از نزدیک باهم صحبت کنیم-

 .نه عزیزم .. مزاحمت نمیشم -یاسمین

 .ا این چه حریفیه.. پاشو بیا من منتظرتم-

 .نه دیگه -یاسمین

 .یاس  یا میای یا وقت  ببینمت میزنم شتکت میکنما-

 خندیدو گفت

شستو برخاست کردی همه ی اخالقات به اون ریفته.. باشه از بس با بهزاد ن -یاسمین

 .آدرس بده میام

 آدرسو بهش دادم و گفتم

 ....تا ده دقیقه دیگه اینجای  ها-

چه خبره بابا.. این آدرس  که تو دادی از خونه ی ما یه ذره دوره با این  -یاسمین

 ترایفیک چطوری من خودمو تا ده دقیقه دیگه برسونم؟
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تا ده دقیقه دیگه اومدی که اومدی نیومدی زنگ میزنم به بهزاد و  من کار ندارم-

 .میگم عاشقش 

 !!!وای نه.. شوخ  میکن  -یاسمین

 لحن جدی ای به خودم گریفتمو گفتم

 .میتون  شوخ  یفرض کن  ول  اگه گفتم دیگه عواقبش پای خودته-

 .نه تورو خدا -یاسمین

  برو زوتر حاضر شو چون از همین به جای این که اینقدر التماس کن  و حرف بزن-

 .االن وقتت شروع شد

 .نهــــــــه.. اومدم اومدم -یاسمین

 یه دقیقش گذشتا.. منتظرم..یفعال-

 .اومدم -یاسمین

بعد از گفتن این حرف سریع گوش  رو قطع کرد.. زدم زیر خنده..طفل  هنوز منو 

ور حریفای من اعتماد حریفام شوخیه و اصال نباید به این ج %5/99نمیشناسه که من 

کنه.ول  خوب شدا چون یاس  که هنوز این اخالقای منو نمیشسناسه خوب میتونم 

اذیتش کنم... هـــــورا..کال شیطان  هستیم برای خودمان..خخخ.. دقیقا راس ده 

 .دقیقه زنگ درو زدن.. ریفتم توی حال و درو براش باز کردم

خودش روی زمین میکشید از پله ها  یاسمین در حال  که نفس نفس میزدو کولشو با

میومد باال. دقیقا پله آخری بود که دیگه نتونستو نشست رو ی پله و کولشم انداخت 

 .کنارش

 سع  کردم خندمو قورت بدمو ریفتم جلو بهش گفتم
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 .آیفرین عزیزم... دقیقا راس ده دقیقه اومدی-

 در حال  که نفس نفس میزد مقطع گفت

چ  کارت نکنه یسنا.. از سر خیابونتون...تا اینجا ای.. خدا بگم..  -یاسمین

..دوییدم..هر ک ..از کنارم رد میشد..اگه بدون ..چه جوری نگام میکرد.. اوف خدا 

 ..مردم

 دیگه نتونستم خندمو نگه دارم زدم زیر خندو گفتم

 ..یاس  به خدا خیل  باحال -

 واسه چ ؟ -یاسمین

 بگم برای چ ؟ پاشو بیا داخل یه لیوان آب بهت بدم تا-

کولشو از کنارش برداشتو از جاش بلند شد. به طرف در خونه راهنماییش کردم که 

 گفت

 اون واحد دیگم از شماست؟ -یاسمین

دیگه وارد خونه شده بودیم. اول یاسمن ریفت داخل منم پشت سرش ریفتمو درو 

 بستمو گفتم

 .نه اون از پسر عمه ی آیلینه-

 آیلین؟ -یاسمین

وست صمیم  منه.. در واقع یه جورای  با هم خواهریم چون از ابتدای  آره آیلین د-

 .باهمیم

 .چه جالب -یاسمین
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 یاسمین همونطور وسط خونه سرپا وایستاده بود برای همین بهش اشاره کردمو گفتم

 .بشین چرا سرپا وایستادی.. راحت باش منم االن برات یه چیزی میارم بخوری-

 .ممنون -یاسمین

آشپزخونه ریفتم تا براش آب بیارم. دقیقا توی ورودی آشپزخونه بودم که  منم به طرف

 یاسمین گفت

 هــــــــ ...یسنا پات چ  شده؟ -یاسمین

 با تعجب به طرف یاس  برگشتمو گفتم

تازه االن متوجه شدی؟ هیچ  چیز مهم  نیست یفقط از بند در ریفته بود که جاش -

 .انداختن و دیگه مشکل  نیست

 د شدو اومد طریفمو گفتاز جاش بلن

 وای.. االن خوب ؟ درد نداری؟ -یاسمین

 .نه عزیزم االن خوبم-

 .خب تو بیا برو بشین من خودم یه لیوان آب برمیدارم میخورم -یاسمین

 .نه بابا.. دیگه اونقدرم چالق نیستم که-

ون چمنم منظورم این نبود.. من میگم تو االن نباید زیاد به پات یفشار بیاری  -یاسمین

 .اگه رعایت نکن  ممکنه بدتر بشه

 .حاال تا من برم یه لیوان آب برات بیارم کاریش نمیشه-

یسنا جان تو بیا بشین یه لیوان آبم که چیزی نیست خودمم میتونم برم  -یاسمین

 .بردارم



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

143 

 

 .آخه این طوری که خوب نیست-

 ما که از این حریفا با هم نداشتیم که... داشتیم؟ -یاسمین

 .دمو ریفتم روی مبل نشستم. یاسمینم لبخندی زدو ریفت توی آشپزخونهلبخندی ز

یاس  جان اگه زحمت  نیست زیر کتری رو هم روشن کن تا داغ بشه یه چای با هم -

 .بخوریم

 .باشه عزیزم -یاسمین

بعد از چند دقیقه یاس  در حال  که یه سین  چای دستش بود اومد کنار من نشستو 

 .کیم برای خودش گذاشتیه یفنجون چای برای من ی

 !!!مرس .. ببخشید.. مثال مهمون  ها ول  تو باید ازم پذیرای  کن -

 اخم با نمک  کردو گفت

 .اگه این جوری بگ  یفکر میکنم هنوز با هم غریبه ایم ها -یاسمین

 .وا خب هستیم دیگه-

 .دست درد نکنه حاال ما شدیم غریبه دیگه -یاسمین

 خندیدمو زدم پشتشو گفتم

 .خ  کردم عزیزمشو-

 لبخندی زدو گفت

 .نه جان بیا و جدی بگو تا خودم چشاتو دربیارم -یاسمین

 با تعجب به یاسمین نگاه کردمو گفتم
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نه خوبه ...هر روز بهتر از دیروز..ماشاالله بزنم به تخته پیشریفتت توی یادگیری -

 .کلمات سریع ها

 یاسمین پشت چشم  نازک کردو گفت

 .تمخودم میدونس -یاسمین

سری تکون دادمو محکم زدم به شونش که چون داشت چای میخورد نصف چای 

 .ریخت رو پاش

 سریع از جاش پریدو در حال  که داشت شلوارشوبا دستش باد میزد گفت

 ..ای خدا نکشتت یسنا..سوختم -یاسمین

 با خیال راحت به مبل تکیه دادمو یفنجونمو از میز کنارم برداشتمو گفتم

 .حقت بود-

 .شم با خیال راحت چایمو خوردمبعد

 وای یسنا نگاه کن..حاال من با این چطوری برم خونه خب؟ -یاسمین

به یاسمین نگاه کردم. راست میگفت خدای  خیل  ضایع شده بود... آخه دقیقا زیر 

 .تا هلوی گنده خیس شده بود 4شکمش به اندازه ی 

وردم داشتم بهش نگاه نتونستم جلوی خندمو بگیرم و چون همونطور که چای میخ

میکردم تمام چای  رو که توی دهنم بود با خنده ای کردم روش ریخت. یعن  اگه 

یاسمین و کارد میزدی خونش در نم  اومد. در حال  که با حرص چایای رو صورتشو با 

 دستش پاک میکرد گفت

اون طرز  تورو خدا تعارف نکنا.. اگه بال مالی دیگه ای هم مونده سرم بیارا.. -یاسمین

زنگ زدنت که میگ  تا ده دقیقه دیگه اگه اینجا نباش  به بهزاد میگم عاشقش .. این 
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از چای  که نصفشو ریخت  رو پام اینم از چای خودت که قشنگ صورتمو باهاش صفا 

 ...دادی

 .ا مثل این که خیل  بهت حال داده-

بودم.. میگم یسنا من  اره خیل .. باور کن خیل  وقت بود از این حاال نکرده -یاسمین

 .به یه نتیجه ای رسیدم

 چ ؟-

 ..این که هم تو هم بهزاد یه موجودی به نام کخ و کرم درونتون هست -یاسمین

 ا بالخره توام به این نتیجه رسیدی؟-

 .بله و متاسفانه چقدر دیر به این نتیجه رسیدم -یاسمین

ریفتم ببمرمش سمت خندیدمو از جام بلند شدمو در حال  که دست یاس  رو میگ

 دستشوی  گفتم

حاال اینقد نمیخواد سلول های خاکستری مغزتو خسته کن .. بیا برو دست و صورتتو -

 .بشور

سری تکون دادو ریفت سمت دستشوی . منم ریفتم تا براش میوه بیارم. میوه هارو بردم 

 .توی اتاقم خودم گذاشتم تا اونجا بشنیم

 ت حال که سریع گفتماز دستشوی  در اومدو داشت میریفت سم

 .یاس  من اینجام-

که آیلین بیاد با یاسمین توی یاهو اینترنت گشت زدیم و آهنگ  2تا ساعت 

 .یدیمر..ق..صگذاشتیمو کل  
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خیل  دختر باحال  بود واقعا.. هر چ  بیشتر میگذشتو بهتر میشناختمش بیشتر ازش 

 .خوشم میومد

همون اول  که وارد خونه شد بود که آیل  اومد. از  30/2بالخره حدودای ساعت 

 ..ساله شروع کرد 70غرغراشو مثل پیرزنای 

وای خدا مردم از تشنگ  و گرسنگ ... یسنا نمیدون  امروز چقدر این استاد  -آیلین

صرمدی رو مخ ماها راه ریفت... یعن  دقیقا از اول تا آخر یه ریز حرف میزد.. دیگه این 

لند میشد..اهــــه تو که غذا درست اخر کار از سر تموم بچه ها داشت دود ب

 .نکردی.. ایـــــش از صبح تو خونه بودی ها ببین یه لقمه کویفتم درست نکردی

همین طور داشت برای خودش حرف میزد که اومد توی اتاق منو با دیدن یاس  

 .خشکش زد

 .سالم عرض شد آیل  خانوم-

میکرد.. برای همین یاسمین  ول  آیلین هنوزم با تعجبو دهن پر خیار به یاسمین نگاه

 پیش دست  کردو از جاش بلند شدو گفت

 .سالم -یاسمین

 با صدای یاسمین آیلینم کم کم به خودش اومدو گفت

 .س....سالم -آیلین

بعد از اون با تعجب به من نگاه کرد. منم از جام بلند شدمو کنار یاسمین ایستادمو 

 گفتم

 .ل  نزدیکمعریف  میکنم یاسمین جون از دوستای خی-

 و بعد از اون به آیلین اشاره کردمو رو به یاسمین گفتم
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 .و ایشونم آیلین هستن که تعریفشو برات کرده بودم-

یاسمین لبخندی زدو ریفت جلوتر تا با آیلین دست بده. بعد از این که با هم دست 

دادن آیلین ریفت تا لباساشو عوض کنه یاسمینم برگشت و سر جاش نشستو با تعجب 

 به من گفت رو

 آیلین همیشه این طوریه؟ -یاسمین

 چطوری؟-

 .نمیدونم یه جوری نگام میکرد -یاسمین

 .نه .. شاید این جوری یفکر میکن  آخه آیلین در مقایسه با من دختر خیل  آرومیه-

 !!آها.. شاید -یاسمین

 آیلین بعد از این که لباساشو عوض کرد دوباره اومد تو اتاقمو گفت

 من خیل  گرسنمه.. شما ناهار خوردین؟یسنا  -آیلین

 نه اتفاقا مام نخوردیم... چ  میخوای درست کن ؟-

 هیچ .. میخوام زنگ بزنم از بیرون بیارن.. شما چ  میخورین؟ -آیلین

 .س کباب کردم و من که بدجور ه-

 رو به یاسمین کردمو گفتم

 تو چ  میخوری ؟-

 .کم داره دیر میشهمن هیچ .. من میخوام برم دیگه چون کم  -یاسمین

 و از جاش بلند شد تا مانتوشو بپوشه. دستشو گریفتمو سر جاش نشوندمو گفتم
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بشین ببینم مگه من میذارم؟ناهارم همین جای .. حاال بگو چ  میخوای آیلین زنگ -

 .بزنه بیارن

 !!!آخه این طوری که خوب نیست -یاسمین

 .ه مردم از گرسنگ اتفاقا عالیم هست.. حاال زودتر بگو چ  میخوری دیگ-

 .خب من جوجه خیل  دوست دارم -یاسمین

 ..خب پس تو جوجه منم کباب-

 رو به آیلین که همونطور منتظر توی چهار چوب در وایستاده بود کردمو گفتم

 خودت چ  میخوای؟-

 .نمیدونم..منم همون کباب سفارش میدم -آیلین

 باش.. زنگ میزن  یا خودم بزنگم؟-

 .دم زنگ میزنمنه االن خو -آیلین

که غذاهامونو آوردن ما سه تام از بس گرسنمون بود مثل  15/3حدودای ساعت 

قحط  زده ها نشستیم خوردیم.بعد از ناهار یاسمین کم کم آماده شد تا بره. منو 

آیلین تا دم در بدرقش کردیم. وقت  که داشت کفشاشو میپوشید در حال  که به 

 دیوار تکیه میدادم گفتم

 .البودی حا-

 .نه دیگه عزیزم.. تا اینجا هم کل  بهتون زحمت دادم -یاسمین

 .نه بابا این چه حریفیه؟ یفقط ببخشید دیگه اگه بد گذشت بهت-
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ا این چه حریفیه.. اتفاقا خیلیم خوش گذشت... ول  نباید به یفکر این باشین  -یاسمین

 که من دعوتتون بکنما

 خندیدمو گفتم

 .نگران نباش بدون دعوت میام-

 اسمینم خندیدو از در ریفت بیرونو گفتی

 .به هر حال خیل  عال  بود.. خدایفظ -یاسمین

 .خدایفظ-

 .خدایفظ -آیلین

دقیقا وقت  که یاس  از پله ها داشت میریفت پایین در پارکینگ باز شدو ارسان با 

سوزوک  مشکیش وارد خونه شد. منم بدون این که اعتناش کنم سریع اومدم داخلو 

م از کار دیشبش ب  نهایت ناراحت بودم..البته بیشتر به خاطر آیلین درو بستم.هنوز

 ...چون باعث شده بود خواهرم گریه کنه

 قسمت یازدهم

در بستمو وارد خونه شدم. وارد حال شدم که دیدم آیلین دست به کمر و عصبان  

 وسط حال ایستاده. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 چ  شده؟-

 بود؟ این دختره ک  -آیلین

 .یاسمین-

 منظورم از کجا میشناسیش؟ -آیلین
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 .یه جورای  مربوط به بهزاده-

 یفهمیدم.. بعد ربطش به تو چیه اونوقت؟ -آیلین

 جریانش مفصله.. حاال تو چرا اینقدر جوش آوردی؟-

 چون اصال خوشم نمیاد ازش -آیلین

 وا .. چرا؟-

 .چون میشناسمش -آیلین

 !!!!چــــ -

 گریفتمو رو مبل نشوندمشو خودمم کنارش نشستمو گفتم جلوتر ریفتمو دستشو

 از کجا؟ چطوری؟ توی دانشگاه دیدیش؟-

 .وای یسنا یک  یک ... نه توی دانشگاه ندیدمش -آیلین

 ...پس کجا دیدیش که میشناسیش؟ د جون بکن دیگه-

ببین یادته وقت  سوم دبیرستام بودیم یه روز اومدم بهت گفتم تمام عکسای  -آیلین

 ...ص  ارسانو پیدا کردم و دیدمخصو

 خب این چه ربط  به یاسمین داره؟-

ربطش اینه که توی یک  از عکسای  که ارسان با دوست دخترش گریفته بود  -آیلین

 .یاسمین دوستِ دختره بود

 .نــــــــــــــه-

 .آره -آیلین

 خب حاال میگ  من چ  کار کنم؟-
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 .ت و آمد داشته باش هیچ  نباید دیگه با این یاسمین ریف -آیلین

 چرا آخه؟-

به خاطر این که اگر هنوزم با اون دختر دوست باشه یه وقت  اگر ارسان دوباره  -آیلین

 .اون دخترو ببینه ممکنه بهش عالقه مند بشه

 و اگه دوست نبود تکلیف چیه؟ اون موقع دیگه میتونم باهاش باشم؟-

 .نه -آیلین

 چرا آخه؟-

 .ان یاسمین و میشناسه و ممکنه برام درد سر ساز بشهچون به هر حال ارس -آیلین

 .به نظر من که هیچ کدوم از حریفات اصال منطق  نیست-

 چرا اونوقت؟ -آیلین

ببین عزیز من تو هر چقدرم که تالش بکن  دخترا رو از اطرایفش پراکنده کن  که -

ته ید بیویفچمیدونم یه وقت عاشقشون نشه و از این حریفا نمیشه... چون اتفاق  که با

بالخره میویفته ...چه تو بخوای و چه نخوای... پس به جای این که خودتو ضعیف جلوه 

 ...بدی سع  کن بتون  با این جور مسائل روبرو بش  و خودتو آماده کن 

 سرشو پایین انداختو آروم گفت

 یعن  ممکنه ارسان به یک  دیگه عالقه مند بشه؟ -آیلین

 .د قوی باش امکان هر چیزی هست.. توبای-

 آسرشو باال آوردو در حال  که تو چشام خیره شده بود گفت

 .سع  میکنم....ممنون که همیشه با حریفات بهم آرامش میدی خواهری -آیلین
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 لبخندی زدمو بغلش کردمو در حال  که پشتشو نوازش میکردم گفتم

 .من برای تو هر کاری میکنم.. این که چیزی نیست عزیزم-

 ورگردنمو محکم یفشارم دادو گفتدستشو انداخت د

 ..عــــــــــــــــاشقتم-آیلین

 سریع خودمو ازش جدا کردمو در حال  که پشت گردنمو ماساژ میدادم گفتم

 .ای اله  بگم چ  کار نش  که محبتت کردنتم از خلق خدا به دره-

 خندیدو زد به شونمو گفت

 پات چطوره؟ درد که نداری؟ -آیلین

 .دا رو بگو من باید با این پا برم دانشگاهنه خوبم.. یفقط یفر-

 .خب اگه اذیت میش  نرو -آیلین

نه بابا مگه چ  شده که نرم.. تازم یفردا یفقط کالس اولیم با هم نیستیم دیگه کالس -

 ...بعدیشو که باهمیم

 یک  زد به پیشونیشو گفت

 .وای راست میگ  یادم نبود -آیلین

 !!اووو خب حاال انگار چ  شده-

 !!مثل این که یادت نیستا؟ -آیلین

 با تعجب به آیلین نگاه کردمو گفتم

 چ  رو؟-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

153 

 

 .یفصل کامل امتحان داریم هیچیشم نخوندیم 1دیوونه یفردا  -آیلین

 !!وای نه.. دروغ میگ ؟-

 دستمو گریفتو از جام بلندم کردو در حال  که منو به سمت اتاقم میبرد گفت

میکنیم.. نصفشو من میخونم نصفشو تو  اتفاقا راست میگم.. بیا یفصلو نصف -آیلین

 .چون خیل  زیاده و نمیرسیم

 خب اگه پیش هم نبودیم چ ؟-

اوال خودمون یه جوری درستش میکنیم که بشه دوما اگه نشد بچه ها هستن  -آیلین

 .دیگه

 .باشه پس من ازاول میخونم تا قسمت قلب توام از اونجا به بعد بخون تا آخر-

 .ن از اول میخونم تا قلب تو از اونجا به بعدشو بخوننچای.. نخیر م -آیلین

 .آیل  جون من اذیت نکن من از قلب به بعدو نخوندم تا حاال خب-

دیگه به اتاق من رسیده بودیم. جلوی در وایستادمو برگشتم سمت آیلین تا ببینم چه 

 ..تصمیم  داره

 چ  شد بالخره؟-

ول  آخرین باری بود که همچین  باشه تو قسمت اولو بخون من قسمت دومو -آیلین

 ...یفداکاری ای برات کردما چون خودت میدون  که قسمت دومش چقدر سخته

 کردمو گفتم ب...و..سبا شنیدن این حریفش صورتشو گریفتمو لپشو محکم 

 ...مرس -

 آیلین منو از خودش جدا کردو گفت
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 ...بیدار باشیم 3و 2برو زود بخون که یفکر کنم امشب تا  -آیلین

زدمو ریفتم توی اتاقم. از توی قفسه کتابم کتاب  رو که میخواستم برداشتمو لبخندی 

بود که منو آیلین با هم شروع کردیم به  5شروع کردم به خوندن. دقیقا راس ساعت 

 ..درس خوندن

بود که از بس خونده بودم داشت سرم گیج میریفت برای همین  7حدودای ساعت 

ه ذره استراخت کنم. ول  خیل  زود دوباره مدادمو گذاشتم الی کتابو بستمش تا ی

صفحه بود که من تا حاال  50باید شروع میکردم چون قسمت  که با من بود کلش 

صفحشو خونده بودم..از جام بلند شدمو کش قوس  به بدنم دادم که از چند  10یفقط 

 جا صدای استخونام دراومدو کمرمم گریفت. آخ  گفتمو در حال  که میلنگیدمو از درد

کمرم خم شده بودم ریفتم پیش آیلین تا ببینم اون به کجا رسیده...در اتاقش بسته 

بود چون اون همیشه عادت داشت توی سکوت مطلق درس بخونه برعکس من که 

 .توی هر شرایط  میتونم درس بخونم

آروم در اتاقشو باز کردم. پشت میزش نشسته بودو در حال  که آرنجشو گذاشته بود 

تابم جلوش بود داشت میخوند... اونقدرم غرق درس بود که اصال متوجه روی میز و ک

 ...من نشد

 .آیل -

 با صدای من به خودش اومدو گفت

 ا تو اینجای ؟ ک  اومدی؟ -آیلین

 .االن..پاشو یه ذره استراحت کن این جوری بهتره-

 از جاش بلند شدو مثل من کشو قوس  به بدنش دادو گفت

   مثل این پیرزن چالقا وایستادی؟حاال تو برای چ -آیلین
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 .از بس که نشستم کمرم گریفته-

 عیب نداره... چقدر خوندی؟ -آیلین

 همونطور که با آیلین از اتاق میریفتیم بیرون گفتم

 صفحه ... تو چ ؟ 10-

 .صفحشو بیشتر نخوندم بس که سخته 6خوش به حالت من که هنوز  -آیلین

 .کردم یه ذره از قسمت تورم میخونمحاال عیب نداره اگر من زودتر تموم -

 .مرس  -آیلین

 .خواهش.. حاال اگه میشه برو یه چای درست کن بخوریم سرحال شیم-

هیچ  نگفت و ریفت سمت آشپزخونه منم ریفتم جلوی پنجره و پرده کنار زدم تا 

خیابونو نگاه کنم.از پنجره جلوی خونه کامال دیده میشد. همین طور داشتم خیابونو 

یکردم که در پارکینگ باز شدو ارسان با ماشینش اومد بیرون...یک  دیگم تو نگاه م

ماشینش بود که لحظه ی آخری که داشتن میریفتن متوجه شدم مهرداد بوده. سری 

تکون دادمو پردرو انداختمو ریفتم روی مبل نشستم. روی مبل جلوی تلویزیون 

 .نشستمو بعد از چند دقیقه آیل  با یه سین  چای اومد

سین  رو گذاشت روی میزو خودشم کنارم نشست. هیچکدوممون هیچ حریف  

نمیزدیم چون واقعا ذهنمون نیاز به استراحت داشت مخصوصا که ظهرم استراحت 

 .نکرده بودیمو حساب  خسته بودیم

نیمه شب بود که بالخره درسمو تموم کردمو از بس خسته بودم  2ساعت حدودای 

 .دمسرمو گذاشتم روی میزو خوابی

________________________________ 
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 .صبح با صدای جیغ آیلین از خواب پریدم

یـــــــــــــــــــــسنا .. وای پاشو که دیرمون شد.. خواب  -آیلین

 .موندیم

با شنیدن این حریفش سریع از جام بلند شدم که پام بدجور درد گریفت ول  توجه  

 ون حین به آیلین گفتمنکردمو سریع به سمت دستشوی  ریفتمو در هم

 مگه ساعت چنده؟-

 ...9 -آیلین

 ..آخخخ.. پس من از کالس اولیمم جا موندم که-

حاال اونو بیخیالش .. زود باش تا یه ساعت دیگه امتحان شروع میشه که یفکر  -آیلین

 ..نکنم با ترایفیک این موقع صبح بتونیم به موقع خودمونو برسونیم

حال  که صورتمو با حوله خشک میکردمو سریع به از دستشوی  بیرون اومدمو در 

 سمت اتاقم ریفتم و گفتم

 .ایشاا... که میرسیم-

در کمدمو باز کردمو یه پالتوی مشک  با یه شلوار مشک  برداشتم تا بپوشم. به خاطر 

آتل پام نمیتونستم شلوار ل  بپوشم چون تنگ بودو به پام یفشار میاورد برای همین 

ارچه ای بپوشم.بعد از پوشیدن لباسام سریع یه شونه ی الک  به مجبور بودم شلوار پ

موهام زدمو بزود با گیره جمع کردم. سریع مقنعمو پوشیدمو از اتاقم ریفتم بیرون.در 

 حال  که به سمت در میریفتم تا کفشامو بپوشم داد زدمو گفتم

 آیل  حاضری؟-
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وایستاده. بدون این که  که وقت  وارد راهرو شدم دیدم آیلین حاضرو آماده جلوی در

چیز دیگه ای بگم سریع کفشای راحتیمو پوشیدمو به آیلین اشاره کردم که بریم. 

وارد پارکینگ که شدیم من ریفتم سمت ماشین آیلینم ریفت سمت در برای همین رو 

 به آیلین گفتم

 کجا؟-

 به سمتم برگشتو گفت

 .بریم دیگه -آیلین

 .خب باید با ماشین بریم دیگه-

 مگه تو با این پات میتون  آخه؟ -آیلین

 .آره االن مجبوریم پس میتونم.. سوارشو-

 .یسنا جان.. عزیزم خطرناکه ... نمیتون  بیا بریم یه دربست بگیریم -آیلین

 تا خواستم جوابشو بدم صدای ارسانو از پشت سرم شنیدم که میگفت

 .آیل  راست میگه .. خطرناکه بخوای رانندگ  کن  -ارسان

یفش برگشتمو جوری نگاش کردم که یعن  کس  از شما نظر نخواست.. دوباره به به طر

 سمت آیل  برگشتمو ب  توجه به ارسانو حریفش گفتم

 .آیل  دیر شد بیا دیگه-

 دوباره ارسان نذاشت آیلین حریف  بزنه و اومد روبروی من وایستادو گفت

 .میگم خطرناکه -ارسان

 توی چشماش زل زدمو گفتم
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 .به خودم مربوطه.. بفرمایید کناراینش دیگه -

 واقعا که.. سر جون خودتم لجبازی میکن ؟-ارسان

 با عصبانیت نگاش کردمو گفتم

میشه این نظراتتونو برای خودتو نگه دارین و االنم از سر راه برین کنار چون -

 .میخواییم بریم

 .یسنا جان ارسان راست میگه..خطرناکه -آیلین

 .ار کنیم؟ خیل  دیر شدهاهــــه.. پس میگ  چ  ک-

 کالستون دیرشده؟ -ارسان

 .نه..امروز امتحان داریم..خواب موندیم صبح -آیلین

 ارسان نگاه  به ساعت مچیش کردو گفت

 .من هنوز وقت دارم بیایین تا خودم سریع برسونمتون -ارسان

خواستم مخالیفت کنم که با چشم غره ی آیلین ساکت شدمو هیچ  نگفتم. ریفتم در 

 ماشینشو باز کردمو خواستم سوارشم که ارسان گفت عقب

 . بیا جلو بشین..عقب پات جمعه درد میگیره -ارسان

از گوشه ی چشم نگاه  بهش انداختمو خواستم ب  توجه به حریفش بشینم که آیل  

 .از پشت دستمو گریفتو با اخم کشید عقب

 .مخانوم لجباز.. برو جلو بشین تا من بعدا به حسابت برس -آیلین

برای این که بیشتر از این دیرمون نشه هیچ  نگفتمو ریفتم در جلو رو باز کردمو 

نشستم و درم محکم بستم که ارسان چپ چپ نگام کرد ول  من مثل همیشه اصال به 
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روی خودم نیاوردمو یفقط جلو رو نگاه کردم. تا چند لحظه همینطور داشت نگام 

 مو گفتممیکرد که کم کم کالیفه شدمو به طریفش برگشت

 .نمیخوایید راه بیفتید.. داره دیرمون میشه-

 ارسان برگشتو در حال  که ماشینو استارت میزد زیر لب گفت

 .دختره یفکر کرده داره با رانندش صحبت میکنه -ارسان

 یه ذره به طریفش خم شدمو طوری که یفقط خودش بشنوه گفتم

 .یفکر نکردم.. مطمـــــــــئنم-

ه منم شونه ای باال انداختمو برگشتمو بیرونو نگاه با تعجب بهم نگاه کرد ک

دقیقه مونده به امتحان مارو  5کردم.خدای  خیل  دست یفرمون خوب  داشت. دقیقا 

رسوند..بالخره بعد از کل  دوییدن و یفشار آوردن به پام وقت  که استاد داشت میریفت 

ه خال  بود ک توی کالس رسیدیم سر جلسه و از شانس بدمون دوتا صندل  آخر کالس

 .اونم کل  از هم یفاصله داشتو پسرام بیشتر اونجا نشسته بودن

 .یسنا توبرو اونجا که پسرا بیشترن.. من خجالت میکشم -آیلین

سری تکون دادمو ریفتم همونجا نشستم. دقیقا هر چهار طریفم پسرا نشسته بودن. 

و دم پشت دستمیهوی  یاد این ایفتادم که من یفقط نصف یفصلو بیشتر نخوندم.آروم ز

برگشتم سمت آیل  که دیدم داره با بهاره یک  از بچه های کالس صحبت میکنه. ای 

بیشعور حتما داره درمورد همین موضوع صحبت میکنه و میخواد بهش برسونن.وای 

حاال من چ  کار کنم. آخه بازم از شانس خیل  بدترم از پسرای عصا قورت داده 

جمع کردمو روبه یک  از پسرا که سمت راستم  کالس دروبرم بودن. تمام جرعتمو

 نشسته بودو اسمش مان  راد بودو برگشتمو گفتم

 .ببخشید آقای راد-
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 با صدای من به سمتم برگشتو خیل  جدی گفت

 !بفرمایید؟ -راد

 یکم  خودمو جلوتر کشیدمو گفتم

 عذر میخوام میخواستم بپرسم شما درسو کامل خوندین؟-

 انداختو گفت ابروهاشو با تعجب باال

 بله من کامل خوندم... برای چ ؟ -مان 

راستش من دیشب متاسفانه به خاطر درد پام نتونستم کامل بخونم برای همین -

 میتونم ازتون خواهش کنم یه ذره کمکم کنید توی امتحان؟

 مگه برای پاتون مشکل  پیش اومده؟ -مان 

 .بله متاسفانه از بند در ریفته-

 .کمک  ازم بربیاد حتمامتاسفم..اگه  -مان 

 لبخند دندون نمای  زدمو گفتم

 .خیل  ممنونم-

 .خواهش میکنم -مان 

و بعد از گفتن این حرف سرشو برگردوند. ده دقیقه بعد استاد برگه هارو پخش کرد و 

تا سوال بود که ده تاش از بخش  بود که من خونده بودم ده  20مام شروع کردیم. کال 

تا سوال و جواب دادم بعد شروع کردم یک   10ود. سریع اون تاشم از اون به بعد ب

یک  سواالرو از راد پرسیدن و از اونجای  که آخر کالس بودیم به راحت  میتونستیم 

تقلب کنیم.بعد از این که سواالمو تمام و کمال نوشتمو یه بار برگمو از رو خوندم از 

نشستمو منتظر آیلین شدم و  جام بلند شدمو برگمو دادم و ریفتم بیرون توی محوطه
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به خودشم اس دادم که من بیرون منتظرتم.یه ربع بعد آیلین از ساختمون خارج شدو 

داشت با چشم دنبالم میگشت که دستمو واسش تکون دادم که متوجهم شدو اومد 

 .سمتم

 چطور دادی؟ -آیلین

 .عـــــــــــــــال -

 نده که کیفت کوکه دیگه؟ا پس معلومه که آقا مان  خوب بهت رسو -آیلین

 .صد در صد-

 خندیدو گفت

 .پاشو بریم -آیلین

 از جام بلند شدمو گفتم

 .بریم-

همین طور که داشتیم میریفتیم سمت در دانشگاه موبایل آیلین زنگ زد. سریع از توی 

 کیفش درآوردو به صفحش نگاه کردوقبل از این که جواب بده گفت

 .ارسان -آیلین

دقیقه صحبتش تموم  5دادو شروع کرد به صحبت کردن.بعد از و بعد از اون جواب 

 .شدو به سمتم برگشت

 .باید بریم محل کار ارسان -آیلین

 برای چ  اونجا؟-

 .نمیدونم..میگه ظهر میخوام ناهار ببرمتون بیرون -آیلین
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 .الزم نکرده..من نمیام تو میخوای برو-

 و خواستم برم که آیلین شونمو گریفتو گفت

 .  رو چ  نمیای؟من ازطرف تو هم بهش قول دادم میایچ -آیلین

 .شما خیل  بیخود کردی که قول دادی-

 .ا خب به من چه.. اون از من پرسید یسنا هم میاد منم گفتم آره حتما میاد -آیلین

 خب تو نباید از من بپرس  بعد بهش جواب بدی؟-

ین طوری داری اووو حاال هر ک  ندونه یفکر میکنه رئیس جمهوری که ا -آیلین

 !!میگ 

 .بیا برو تو دیگه رو اعصاب من راه نرو ها-

خندیدو راه ایفتاد که منم خودمو بهش رسوندمو همراهش ریفتم. یه دربست گریفتیمو 

طبقه از ماشین پیاده شدیم.  20ریفتیم سمت شرکت کوه غرور.جلوی یه ساختمون 

ریفتیم. جلوی در  آیلین کرایه رو حساب کردو با هم به سمت در ورودی ساختمون

 ورودی نگهبان جلومونو گریفتو گفت

 !!میتونم کمکتون کنم؟ -نگهبان

 دوتای  با هم به سمت میزش ریفتیمو من گفتم

 (...) ببخشید میخواستیم بریم شرکت ساختمان -

 . 128واحد  18بله بفرمایید طبقه  -نگهبان

 .خیل  ممنون-

 .خواهش میکنم -نگهبان
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از آسانسور پیاده  18به سمت آسانسور ریفتیم. .توی طبقه  دست آیلینو گریفتمو با هم

پیدا کردیمو در  128شدیمو ریفتم سمت راهروی  که واحدا اونجا قرار داشت. واحد 

 .زدیم و منتظر شدیم تا درو باز کنن

یه تابلوی مستطیل شکل طالی  کنار در روی دیوار نسب بود که روش نوشته بود) 

 (..ت ارسان یفرزام وشرکت معماری .... به مدیری

تا خواستم ادامشو بخونم یه پیرمرد که لباس ساده ای داشت درو باز کرد.. وقت  که 

وارد شدم یه اتاق مستطیل شکل بزرگ با یه دکوراسیون خیل  مدرن جلو روم بود که 

سمت چپش میز منش  بود سمت راستشم دوتا اتاق بود. روبروی در ورودی هم یه 

که آخر راهرو یه در بزرگ بود که یه تابلو مثل همون  که جلوی راهروی طوالن  بود 

در بود کنار درش زده بودنو روش نوشته بودن مدیریت و دست چپ میز منش  هم دو 

تا اتاق بود که یکیش بایگان  بود و سمت راست میزشم یه یفایل چوب  بزرگ گذاشته 

 .طریفش برگشتم بودن.با صدای آیلین دست از بررس  محیط اونجا کشیدمو به

 .کجای ؟ بیا بشینیم منشیش میگه االن تو جلسس -آیلین

 اویفــــــ...این آقا که جلسه داره پس مرض داره مهمون دعوت میکنه؟-

 دستمو گریفتو به زور صندل  نشوندمو گفت

 .یسنا کم کم داری حوصلمو سر میبری ها.. کمتر غر بزن -آیلین

ر کردم. تقریبا بعد از نیم ساعت بالخره جلسه مثل خودش اداشو در آوردمو رومو اونو

آقا ارسان تموم شدو با چندتا مرد جوون و کت شلواری از اتاقش اومد بیرون. وقت  به 

 .سالن رسیدن ایستادنو دوباره شروع کردن به صحبت کردن

یک  از مردا که چشمای سبزی داشت خیره شده بود به من. یه جوریم نگاه میکرد 

جلوش وایستادم..مرتیکه بیشعور..شیطونه میگه بزنم لهش کنم انگار من لخت 



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

164 

 

همینجا.. رومو برگردوندماونورو ول  چون ارسان دقیقا روبروی من وایستاده بود 

مجبور شدم به اون نگاه کنم. بعد از چند لحظه ارسان که یفکر کنم سنگین  نگاهمو 

 ال انداختو با تعجب بهمحس کرده بود برگشت طریفمو بهم نگاه کرد..یه تای ابروشو با

نگاه کرد که پویف  کردمو نگاهمو اطراف چرخوندم..دستشو توی جیب شلوارش کردو 

یه نگاه به همون پسره انداخت..دستشو به سمت اونا دراز کردو ازشون خدایفظ  کرد. 

 ..بعد از این که همشون ریفتن بیرون ارسان درو بستو برگشتو اومد سمت ما

 اگه معطل شدید.. حاضرید بریم؟سالم. ببخشید  -ارسان

 آیل  از جاش بلند شدو گفت

 .سالم. نه زیاد معطل نشدیم -آیلین

ول  من همونطور بیخیال روی صندلیم نشسته بودمو اطرایفمو نگاه میکردم که با 

نیشگون آیلین به طریفش برگشتم که دیدم داره با اخم نگام میکنه برای همین با ب  

 رو به ارسان گفتم حوصلگ  از جام بلند شدمو

 ..سالم-

ارسان لبخند نیمه جون  زدو سری تکون دادو ریفت سمت اتاقش تا وسایلشو برداره و 

 .بریم

 قسمت دوازدهم

بعد از چند لحظه ارسان درحال  که پالتوشو روی دستش انداخته بودو چندتا پروندم 

. ریفت طرف میز دستش بود از اتاقش اومد بیرونو درو اتاقشو قفل کرد و اومد سمت ما

منش  پروانده هارو گذاشت روی میزش و برگشت طرف ما و اشاره کرد بریم. 

ایـــــــش..حاال میمیره حرف بزنه مثل آدم بگه بریم..انگار نه انگار دوتا خانم 

 (!!!!)متشخص بهش ایفتخار دادن که باهاش بیان بیرون
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ول ارسان از آسانسور باهم سوار آسانسور شدیمو ریفتیم پارکینگ. وقت  رسیدیم ا

ریفت بیرون بعدشم منو آیلین مثل این جوجه اردکا که دنبال مامانشون میرن دنبالش 

راه ایفتادیم. به ماشین که رسیدیم ارسان با ریموت در ماشین و باز کرد که من تا 

 خواستم درو عقبو باز کنم بشینم با این کوه غرور یفضول نطقش باز شدو گفت

 .نبیا جلو بشی -ارسان

 .اینجا راحت ترم-

 .صدای آیل  رو از پشت سر کنار گوشم شنیدم

 باز شروع کردی؟ -آیلین

 برگشتم طریفشو با حرص گفتم

 .ا خب من اینجا راحتم-

 منو زد کنارو در حال  که میشست صندل  عقب گفت

 .بیخود -آیلین

م ه دیدو درو بست. زبونمو براش درآوردمو در جلو رو باز کردمو نشستم توی ماشین ک

ارسن داره با یه لبخند کمرنگ نگام میکنه.ب  توجه به نگاهش برگشتمو کمربندمو 

 .بستم وکه ارسانم ماشینو روشن کردو راه ایفتاد

 خب حاال کجا بریم؟ -ارسان

تو مهمون دعوت کردی اونوقت از ما میپرس  کجا بریم؟ هر جا ریفتیم یفرق   -آیلین

 .نداره

 .ok hani -ارسان
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ارسان آیلین سرشو انداخت پایین و سرخ شد. اه پسره ایکبیری مثال با این حرف 

میخواست بگه منم دوکالس سواد دارم. جای  که داشت مارو میبرد معلوم بود بیرون 

از شهره چون کم کم داشتیم از شهر خارج میشدیم.. منم از بیکاری داشتم دیونه 

رف میزد..کال جلوی ارسان میشدم چون نه این ارسان آدم حرف زدن بود نه آیلین ح

میشد یه بچه ی سربه راه و خوب..دیدم اگه این طوری پیش بره حتما سرمو میکوبونم 

 به شیشه از بیکاری برای همین رو به ارسان گفتم

 .میشه یه آهنگ  چیزی بزارین آخه حوصلم داره سر میره-

و اونور قسمت آخر حریفمو با حرص گفتم. برگشت طریفمو نگام کرد بعد سریع روش

کردو یه س  دی از آیفتاب گیر باالی سرش برداشتو گذاشت توی ضبط و صداشم بلند 

کرد..بعد از چند لحظه صدای یه آهنگ غمگین اومد...یه کم صبر کردم تا ببینم ک  

میخونه که دیدم صدای شجریانه..ای خدا من موندم آیلین عاشق چیه این شده؟ 

 ..سلیقه هم نداره خب

کردمو به آهنگ گوش کردم ول  هرچ  میگذشت آهنگ غمگین تر چند لحظه صبر 

میشدو چشمای منم با این الالی  که گذاشته بود بیشتر میریفت روهم... برای همین 

سریع زیپ کیفمو باز کردمو یفلشمو از توی کیفم درآوردمو خودم زدم توی ضبط .. 

نیاوردم..بعد از  ارسان برگشت سمتمو چپ چپ نگام کرد ول  من اصال به روی خودمم

چند لحظه صدای الیش مس توی ماشین پیچید که چون صداش خیل  بلند بود ده 

متر پریدم هوا و سرم خورد به سقف ماشین. در حال  سرمو میمالیدم به ارسان نگاه 

 ..کردم که داشت با خنده نگاه میکرد.. آهنگم این وسط داشت برای خودش میخوند

 ...دستات تو دستامه

 .. عاشقم ... عاشقمعاشقم 

 عاشق چشماتم ، دیوونه ی نگاتم
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هست  واسه من نفس ،  ر..ق..صپــــــــــــــــــــــــ ــس پاشو با من ب

 نفس

 دستاتو میگیرم تو چشات عشقو میبینم ، میبینم

 نباش  میمیرم، با تو آروم میگیرم

 وقت  نیست  مریضو بدحالم ، وقت  هست  مستو خوشحالم

 ، نگات تو نگامهدستات تو دستامه

 ...اینو میدونم عزیزم با هم میدیم ادامه

......... 

در حال  که یه دستم رو سرم بود دست دیگمو جلو بردمو یه ذره صداشو کم کردم.. 

 چرا اینقدر خب من باید سوت  بدم جلوی این؟

 .اه یسنا.. این چیه؟ همون آهنگ غمگینه قشنگ تر بود -آیلین

 برگشتم طریفشو گفتم

و بابا ..مگه ایفسرده ای که اونا رو گوش بدی؟اون مثال آهنگ بود؟ از بس آروم بود بر-

 .داشت خوابم میگریفت

 ای بد سلیقه.. پس چ ؟ حتما این جور آهنگای ژیگول  خوبه؟ -آیلین

 .اوف نگو.. اینا که عالیه-

 ...ای خاک -آیلین

مای من...ول  از با این حریفش یفقط نگاش کردم اونم همین طور زل زده بود توی چش

گوشه صندل  دستمو بردم سمتشو یه نیشگون محکم از پاش گریفتم که یه جیغ 

 .بنفش کشید. منم با لبخند پیروز مندانه نگاش کردم
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 آیلین در حال  که پاشو میمالوند گفت

 .اله  خدا بگم چیکارت نکنه یسنا..ردش کبود شد -آیلین

 ممنم با بیخیال  شونه ای باال انداختمو گفت

 ..یفدای یه تار موی یفریفرم-

بعدشم برگشتمو اطراف و نگاه کردم.. از چیزی که خیل  تعجب کردم این بود که چ  

شد این آقای یفضول نخود آش چرا هیچ  نگفت...بعد از یه ساعت  که توی راه بودیم 

بالخره رسیدیم. آورده بودمون لواسون اینو از تابلوی  که توی جاده بود یفهمیدم. 

 ای قشنگ  بود. جلوی یه رستوران خیل  شیک نگه داشتو رو به ما گفتخیل  ج

رسیدیم..بپرین پایین که کم کم داره روده بزرگه روده کوچیکه رو یه لغمه ی  -ارسان

 .چپش میکنه

بعدش خودش اول از همه از ماشین پیاده شد..یعن  خوشم میاد این ارسان تمام 

گاو خوردن و در کنار هم داره. پوزخندی صفات خوب از جمله یفضول ، پروی  و مثل 

زدمو همراه آیلین از ماشین پیاده شدیمو ریفتیم سمت رستوران.رستوران خیل  

بزرگ  بود هم یفست یفود داشت و هم غذای سنت  و به جای میزو صندل  تخت 

 .داشت.. تقریبا همون طرقبه خودمون بود با این یفرق که اینجا اسمش لواسون بود

  که توی جای نسبتا خلوت  بود و یه درخت بزرگ روش سایه انداخته یک  از تختای

بودو انتخاب کردیم نشستیم. چند لحظه بعد یه گارسون اومدو منو رو برامون 

 آورد.ارسان منو رو گریفتو داد به آیلین و گفت

 .هرچ  دوست داری انتخاب کن -ارسان

 آیلین منو رو از دستش نگریفتو گفت

 .ودت میخوری برای منم همونو سفارش بدهنه.. هرچ  خ -آیلین
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 ارسان سری تکون دادو این دیفعه رو به من گفت

 .پس من هر چ  برای خودم سفارش دادم برای توام سفارش میدم -ارسان

یعن  با این حریفش دیگه نهایت پروییشو نشون داد منم برای این که حرصشو دربیارم 

 پشت چشم  نازک کردمو گفتم

سلیقه نداشتونو برای انتخاب غذا به کار ببرین چون من خیل  پس لطفا نهایت -

 .حساسم

بعدشم مثل دخترای لوس چند بار پلکامو به هم زدمو رومو برگردوندم...چند ثانیه 

کوتاه همین طوری نگام کرد بعدش پویف  کردو از جاش بلند شدو ریفت تا غذا سفارش 

درآوردمو پاهامو روی تخت  بده. یکم  که ارسان دورتر شد منم خم شدمو کفشامو

گذاشتمو دراز کردم. بعد از این که راحت به پشت  تکیه داد متوجه آیلین شدم که 

 .داشت با تاسف نگام میکرد

 ها؟-

 تو خجالت نمیکش  واقعا؟ -آیلین

 واسه چ ؟-

 آخه واسه چ  با این بیچاره این جوری میکن ؟-آیلین

 !!خیلیم بیچاره نیست-

 بش  نه؟ نمیخوای آدم -آیلین

 .نـــــــــــــــــــچچ-

 آیلین در حال  که خودشو خیز میداد روی تخت تا به لب تخت برسه گفت

 .اصال من با تو در این مورد جرو بحث نکنم سنگین ترم -آیلین
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 بعدشم کفشاشو پوشیدو از جاش بلند شدو داشت میریفت که گفتم

 کجا؟-

 میرم دستشوی .. میای؟ -آیلین

 .بیا نه برو.. زود-

 آیلین تعضیم  کردو با حرص گفت

 .اطاعت امر اولیا حضرت -آیلین

ازاین کارش خندم گریفت که حرصش بیشتر دراومدو پاشو کوبید به زمینو ریفت.یه 

دقیقه بعد ارسان اومدو کفشاشو در آوردو روبروی من نشست..منم خواستم پاهامو 

 جمع کنم که ارسان گفت

 .بهترهنه راحت باش. این طوری  -ارسان

 .هیچ  نگفتمو برگشتمو اطرایفو نگاه کردم

 ک  باید بری آتل پاتو باز کن ؟ -ارسان

 چشامو ریز کردمو نگاش کردمو گفتم

 امروز چند شنبس؟-

 .یکشنبه-ارسان

 .خب دکتر گفت دوشنبه.. یعن  یفردا باید برم بازش کنم-

 ک  میری؟ -ارسان

 .نمیدونم.. شاید صبح ریفتم-

 .بح خودم میبرمتبزار یفردا ص -ارسان
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 .نه خودم میرم-

 .گفتم میبرمت دیگه -ارسان

 .منم گفتم خودم میــــرم-

چشماشو ریز کردو زل زد تو چشمام منم زل زدم بهشو کم نیاوردم که دست آخر 

خودش کم آوردو نگاشو ازم گریفتو به طرف دیگه ای نگاه کرد.دیگه تا وقت  که غذا 

ارسان هیچ  حریف  ردو بدل نشد انگار اونم یفهمیده هارو بیارن و آیلین بیاد بین منو 

بود نمیتونه حریف من بشه توی لجبازی کردن..یفکر کنم توصیه ای که بهش کرده 

بودم خیل  موثر بود چون ناهار چلو کباب سفارش داده بود که من عاشقشم ول  

 برایچون دیروزم با یاس  وآیل  همین غذارو خورده بودیم زیاد میلم نکشید بخورم 

 .همین چند لقمه بیشتر نخوردمو بشقابمو گذاشتم کنار

 چرا نمیخوری؟ -ارسان

 .مرس .. سیر شدم-

 مطمئن ؟ -ارسان

 با تعجب نگاش کردمو گفتم

 ..آره-

بشقاب خال  خودشو برداشتو گذاشت کنار بعدم بشقاب منو برداشتو گذاشت جلوشو 

تخته چشم نخوره توی غذا  شروع کرد به خوردن.ماشاالله هزار ماشاالله بزنم به

خوردن هرکولو میذاشت تو جیب کوچیکه ی پشت  شلوارش... بعد از این که غذای 

 ...منو تا آخر خورد شیشه ی نوشابشو برداشتو ریخت توی لیوانو یکسر خورد

بود که از رستوران اومدیم بیرونو بعد از این که یه ذره توی لواسون  5حدودای ساعت 

هران که البته با ترایفیک شدیدی که توی اون ساعت بود حدودای چرخ زدیم ریفتیم ت
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بود که رسیدیم خونه.از بس خسته بودم سریع لباسامو درآوردمو ریفتم  8ساعت 

 .مسواک زدمو گریفتم خوابیدم

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

و مصبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. با سست  از جام بلند شدمو گوشی

که توی کیف کنار تختم بود برداشتمو بدون این که شمارشو نگاه کنم با صدای خواب 

 .آلودو جواب دادم

 بله؟-

 الو سالم.... ببخشید یسنا خانوم؟ -؟

 بفرمایید؟-

 یسنا نشناخت ؟ -؟

 ...نه-

 !!!ارسانم بابا -؟

 با شنیدن این جمله سیخ تو جام نشستمو گفتم

 !!ار...ر..سان-

 .. چته دختر؟آره. -ارسان

 آخه شماره منو از کجا آوردین؟-

 .از آیلین گریفتم خب -ارسان

 آها...خب عرض  داشتین؟-
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ساعت تو پارکینگ  2امری که به اون صورت نداشتم یفقط میخواستم بگم  -ارسان

 .خشک شدم بس که منتظرت موندم

 منتظر من؟!! واسه چ  آخه؟-

 امروز قرار نبود بری آتل پاتو باز کن ؟ ای بابا معلومه هنوز خواب  ها.. مگه -ارسان

 آها ..ول  من که گفتم خودم میرم؟-

 .منم بهت گفتم خودم میبرمت...االنم حاضر شو بیا بیرون منتظرتم -ارسان

 .تا خواستم جوابشوصدای بوق ممتد تلفن نشون میداد که قطع کرده

م صمیم گریفتپویف  کردمو گوش  رو قطع کردم.آیلینم صبح ریفته بود کالس منم ت

 .برای اینکه حرصشو دربیارم در نهایت آرامش تمام کارامو انجام بدم

آروم از جام بلند شدم خیل  آروم در حد راه ریفتن مورچه ریفتم سمت دستشوی  تا 

دقیقه تودستشوی  بودم. بعد از این که از  20دستو صورتمو بشورم.. دقیقا 

ر یخچالو باز کردمو ازیخچال یه دستشوی  اومدم بیرون و ریفتم سمت آشپزخونه. د

تخم مرغ برداشتم تا درست کنم و بخورم. یه نیمروی خیل  خوشمزه برای خودم 

درست کردم و نشستم و شروع کردم به خوردن. برای این که قشنگ طولش بدم لقمه 

بار با طرف دیگه ی دهنم میجوییدم. دیگه تقربیا  15بار با یه طرف دهنم و  15ها مو 

حانم بود که دیگه یفکم درد گریفته بود از بس جوییده بودم.. برای این که آخرای صب

سریع تمومش کنم یه تیکه نون بزرگ برداشتمو همه ی تخم مرغ باقیمونده رو 

گذاشتم توشو همشو با هم کردم توی دهنم. همینطور داشتم به زور لقمه رو توی 

توی دهنم کردمو پریدم دهنم جا میکردم که یهوی  زنگ درو زدن. سریع لقمه رو 

 .سمت درو بازش کردم که ارسانو پشت در دیدم
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اول سرش پایین بود ول  به محض اینکه من درو باز کردم سرشو آورد باال و با دیدن 

من چشماش گرد شدو مات صورت من شد...خودمم از بس لقمم بزرگ بودو به زور 

 .ترکیدتوی دهنم جا شده بود لپمم رگ به رگ شده بودو داشت می

 !!!این چه وضعیه؟ -ارسان

 .سریع دوییدم سمت آشپزخونه و لقمه ای که توی دهنم بود انداختم سطل آشغال

 آخـــــــــــــــــ .. نفس نمیتونستم بکشما-

 .خب برای چ  این جوری میخوری که حاال نتون  نفس بکش  -ارسان

 برگشتم سمتشو در حال  که آروم گونمو ماساژ میدادم گفتم

 ....میخواستم یه ذره طولش بدم تا حرص این ارسان -

 .سریع دستمو گذاشتم جلوی دهنمو با چشای گرد به ارسان نگاه کردم

 نه خوبه .. ادامه بده.. میخواست  حرص منو در بیاری آره ؟ -ارسان

 .ها نه چیزه.. من منظورم آیلین بود-

 داشته باشه؟ خودت ..مثال این کار چه ربط  به آیلین میتونه -ارسان

چیزه .. آیلین خیل  تخم مرغ دوست داره برای همین من تند تند تخم مرغا رو -

 .میخورم که برای اون هیچ  نمونه

چه جالب ول  تا اونجای  که من یادم میاد آیلین از چیزی ب  نهایت متنفره  -ارسان

 تخم مرغه...این طور نیست؟

لبش بود گفت. تکیمو از کابینت قسمت آخر حریفشو با یه لبخند مسخره که روی 

 گریفتمو اخمامو تو هم کشیدمو گفتم
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 ..نخیر... این طور نیست-

 خواستم از آشپزخونه برم بیرون که دستشو گذاشت جلوی راهمو گفت

 آخه برای چ  اینقدر با من لج  کوچولو؟ -ارسان

 .اوال من با کس  لج نیستم.. دوما کوچولو نیستم-

 .اتفاقا هست  -رسان

 .ستمنی-

 .باشه تو بگو نیستم ول  دیگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است -ارسان

 بله؟مگه من چمه؟-

 .هیچ  -ارسان

 چشمامو ریز کردمو نگاش کردم که سریع دستشو برداشتو گفت

 .برو سریع حاضر شو که کل  کار دارم خیلیم دیرم شده -ارسان

 .ین چون میتونم خودمم برمنیازی نیست منتظر من وایستین. میتونین بر-

اینو هیچ وقت یفراموش نکن من خیل  آدم خوش قولیم و به قول  که به کس   -ارسان

 .داده باشم خیل  پایبندم

 .ول  شما که به من قول  ندادین-

 .شاید به تو نداده باشم ول  به خودم که قول دادم -ارسان

 .تم تا آماده بشماز حریفش چیزی نفهمیدم برای همین دیگه چیزی نگفتم ریف

ریفتم توی اتاقمو در کمدمو باز کردم تا یه لباس خوب پیدا کنم. بالخره بعد از کل  

 گشتن یه پالتوی قرمز پیدا کردم. سریع شلوار مشکیمو پام کردمو پالتومو پوشیدمو 
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  (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

یه روسری مشک  قرمزم از توی کشوم برداشتمو سرم کردم.یه رژ کمرنگ با یه کرم 

ز اتاق ریفتم بیرون.ارسان در حال  که روی مبل کنار آشپزخونه به صورتم زدمو ا

نشسته بودو سرشو به پشتیش تکیه داده بود داشت با خودش یه چیزو زمزمه 

 ....میکرد.. به به به سالمت  خل بودن باید به صفتای خوبش اضایفه کنم

 .من حاضرم-

به جای اون با صدای من سریع سرشو از روی پشت  مبل بلند کرد طوری که من 

گردنم درد گریفت. اول یه چند لحظه از پایین به باال و باال به پایین براندازم کرد بعد از 

 جاش بلند شدو گفت

 ..بریم -ارسان

و خودش جلوتو از من به سمت در ریفت. کفشامو پوشیدمو باهم از خونه اومدیدم 

قع صبح خیل  شدید بیرون. درمانگاه یه ذره از خونه دور بود و ترایفیکم توی اون مو

بود.همین طور داشتم برای خودم زیر لب شعری میخوندمو اطرایفو نگاه میکردم که 

 ارسان گفت

 .بیا..دیروز اینو جا گذاشت  -ارسان

به طریفش برگشتم که دیدم یفلشم توی دستشه. سریع از دستش گریفتمو زیر لب یه 

 .تشکر خیل  خشک خال  کردم که یفکر نکنم شنیده باشه

نیمه های راه بود که گوشیم زنگ خورد. سریع از توی کیفم درآوردمو صفحشو  تقریبا

نگاه کردم. بهزاد بود. صفحه ی گوشیمو لمس کردمو گوش  رو به گوشم نزدیک 

 .کردم

 . سالم-

https://www.1roman.ir/
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 سالم.. چطوری؟ -بهزاد

 خوبم .. تو چطوری؟-

 منم خوبم... کجای ؟ دانشگاه ؟ -بهزاد

 .کنم نه .. دارم میرم آتل پامو باز-

 .ا.. پس مواظب باش دوباره کار دست خودت ندی -بهزاد

 باشه حتما..جونم کاری داشت  عزیزم؟-

 .اوه اوه...خوبه نمردیمو یه بار دیدم این یسنا خانوم پاچه نمیگیره -بهزاد

 .بهزاد جان ببند لطفا..کارتو بگو-

 .میام اونجا 10هیچ  زنگ زدم بگم من یفردا ساعت  -بهزاد

 شحال  کشیدمو گفتمجیغ  از خو

 .وای راست میگ ؟ خیل  خوشحالم کردی-

نه بابا تو انگار یه چیزیت میشه ها.. تو از دیدن کس  که همیشه بالی جونت  -بهزاد

 بوده خوشحال میش ؟

معلومه دیوونه.. بس که دلم برات تنگ شده حاضرم همه کارای  رو که باهام میکن  -

 .و تحمل کنم

 پشیمون نمیش ؟ مطمئن  از حریفت -بهزاد

 .مطمئن-

خود دان ... یفقط گفته باشم اگه پشیمون شدی دیگه عواقبش با  ..باشه -بهزاد

 .خودته
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 باشه.. خب دیگه کاری نداری؟-

 .نه دیگه.. یفردا میبینمت -بهزاد

 .حتما.. خدایفظ-

 .خدایفظ -بهزاد

وم رگوش  رو قطع کردمو گذاشتم توی کیفمو صاف سرجام نشستم و با لبخند به روب

 .نگاه کردم

 ک  بود؟ -ارسان

اوف باز این حس یفوضولیش گل کرد ..برای این که ضایش کنم خیل  خالصه و مفید 

 یفقط گفتم

 ...یه آشنا-

 .اونم انگار یفهمید سوالش زیادی درست نبوده سری تکون دادو هیچ  نگفت

نه به بود که رسیدیم درمانگاه. از ماشین پیاده شدیمو شو 10بالخره حدودای ساعت 

شونه هم وارد درمانگاه شدیم.درمانگاه نسبتا شلوغ بود برای همین طول کشید تا 

نوبت ما بشه. موقع  که نوبت ما شد ارسانم باهام میخواست بیاد تو که جلوشو 

 گریفتمو گفتم

 شما کجا؟-

 .شاید به کمکم نیاز داشته باش  خب -ارسان

 .نخیر خودم چالق نیستم که. میتونم...ممنون-

دشم به همراه پرستار ریفتم توی اتاق تا آتل پامو باز کنن. باز کردن آتل پام زیاد بع

 طول نکشید و پرستارکه زن مهربون  بود در حال  که آتل پامو باز میکرد گفت
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اگه عضالتت گریفت میتون  بری زیر آب گرم یه ذره ماساژش بدی تا بهتر  -پرستار

 .بشه

 لبخندی زدمو گفتم

 ...ممنونم-

 لبخندی زدو گفت اونم

خواهش میکنم خانوم خوشگل.. کار منم تموم شد میتون  پاچه شلوارتو  -پرستار

 .پایین بزن  و بری

از روی تخت اومدم پایین و لباسمو مرتب کردمو دوباره از پرستار تشکر کردمو از اتاق 

بیرون اومدم.ارسان روی صندل  های پشت در اتاق منتظرم نشسته بود. با شنیدن 

 ای در به سمتم برگشت و از جاش بلند شدو گفتصد

 تموم شد؟ بریم؟ -ارسان

 .آره .. بریم-

با هم از درمانگاه بیرون اومدیمو ریفتیم سمت خونه. ارسان منو جلوی در خونه پیاده 

کردو خودش ریفت شرکتش.منم سریع درو با کلید باز کردمو ریفتم توی خونه. سریع 

توی این سه روز که به خاطر آتل پام نتونسته  لباسامو درآوردمو ریفتم حموم چون

بودم برم حموم داشتم کم کم میگندیدم دیگه.حمومم یه ساعت  طول کشید.. 

همزمان با این که از حموم اومدم بیرون آیلینم از بیرون اومد و از چهرشم مشخص 

 ....بود خیل  عصبانیه

 قسمت سیزدهم

 .آروم به سمتش ریفتمو روبروش وایستادم
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 م.. چیزی شده ؟سال-

بدون این که جوابمو از کنارم رد شدو ریفت طرف اتاقشو درو بست. با تعجب ریفتم 

 پشت در اتاقشو گفتم

 آیل .. خوب ؟-

جواب نداد.دستگیره ی درو گریفتمو خواستم درو باز کنم که دیدم قفله برای همین 

 دوباره در زدمو گفتم

 آیل .. خوب ؟ باز کن درو خب ببینم چ  شده؟-

 دون این که درو باز کنه گفتب

 .یسنا برو االن.. بعدا با هم صحبت میکنیم -آیلین

دیگه چیزی نگفتم واز پشت در اومدم کنارو ریفتم سمت آشپزخونه تا برای ناهار یه 

چیزی درست کنم ول  خیل  یفکرم مشغول بود به خاطر آیلین چون نمیدونم چ  

 .ار کوکوی سیب زمین  درست کردمشده که آیلینو اینقدر به هم ریخته.برای ناه

 .اینقدر توی یفکر بودم و مشغول که با صدای آیلین که داشت صدام میزد از جا پریدم

 یسنا کجای ؟ -آیلین

 به طریفش برگشتمو گفتم

 .وای این چه طرز اومدنه خب؟ یه اوهون  یه اهن  چیزی آخه مردم از ترس-

 به سمت یخچال میریفت گفت با ب  خیال  شونه ای باال انداختو در حال  که

به من چه که تو اینقدر تو یفکری که من این همه سرو صدا کردم تو متوجه  -آیلین

 !!!نشدی
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 به نظرت یفکر میکن  از چیه که این قدر یفکرم مشغوله؟-

یه خیار از توی یخچال برداشتو یه گاز بهش زدو در حال  که به اپن تکیه میداد شونه 

خت. به طریفش ریفتم و دستشو گریفتمو در حال  که از روی ندوستن باال اندا

 ازآشپزخونه میبردمش بیرون گفتم

 .به خاطر توی احمقه..حاال تعریف کن ببینم چ  شده-

 دستشو از توی دستم درآوردو در حال  که روی مبل کنار آشپزخونه میشست گفت

 .هیچ  -آیلین

 کنارش نشستمو گفتم

 مطمئن ؟نمیخوای با هم صحبت کنیم؟-

  بدون این که جواب بده یفقط به گالی یفرش زیر پاش خیره شده بود.منم دیگه ول

هیچ  نگفتمو منتظر شدم تا خودش به حرف بیاد. بعد از چند دقیقه خودش شروع به 

 صحبت کردن کردو گفت

 سینا شمسائ  رو که میشناس ؟ -آیلین

ه دانشگاه بود کبا تعجب به آیلین نگاه کردم..سینا شمسائ  یک  از بچه های مغرور 

 !!!اصال به هیچیکس  پا نمیداد.ول  اون چه ربط  به آیلین داره؟

 آره...واسه چ ؟-

امروز بعد از کالس جلومو گریفت و گفت از من خوشش اومده و میخواد باهام  -آیلین

باشه..وقت  من گفتم نمیشه و نمیخوام خیل  عصبان  شدو گفت تو چطوری میتون  

بزن ؟ منم خیل  عادی گفتم به راحت  اونم گفت خیال دست رد به سینه ی من 
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کردی خبر ندارم با ک  هست  و چه کارا که نمیکن ؟ االنم دلم به حالت سوخته که 

 .اومدم طریفت. بعدشم راهشو کشیدو ریفت

 خب تو به خاطر این چرتو پرتا ناراحت شدی؟-

نون پسره ی عوض  نباید بشم؟ تازه اینا همه رو بلند داد میزد تا همه بش -آیلین

 ..مغرور

خیل  خب نمیخواد دیگه بهش یفکر کن .. هر چ  بوده گذشته.. االنم پاشو میزو -

 .بچین که ناهار حاضره

 لبخندی زدو گفت

 .باشه -آیلین

و از جاش بلند شدو ریفت سمت آشپزخونه. چیزی که اینجا خیل  برام عجیب بود این 

کارات باخبرم... ول  آیلین که هیچ کاری بود که چرا سینا شمسائ  به آیل  گفته از 

نکرده... پسره ی بیشعور حتما میخواسته یه چیزی بگه که آیلین و بترسونه تا باهاش 

باشه.. آره همینه.همینطور داشتم توی ذهنم حریفای سینا شمسائ  رو تجزیه و 

 تحلیل میکردم که با صدای آیلین به خودم اومدم

.. کجای ؟ تو به من میگ  یفکر نکن بهش اونوقت یسنــــــــــــــا... -آیلین

 خودت میری تو یفکر؟

 سری به عالمت نه تکون دادمو گفتم

 ....نه تو یفکر یه چیز دیگه بودم-

این طوری گفتم تا یفکر نکنه موضوع خیل  مهم و حساسیه که نگران بشه.آیلین از 

 پشت زد به شونمو گفت
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 .خودش میاد یا نامش زیاد یفکرشو نکن آبج ... بالخره یا -آیلین

خندیدمو از جام بلند شدموبا هم ریفتیم آشپزخونه تا ناهار بخوریم. وقت  روی صندل  

 نشستم آیلین یهوی  گفت

 هـــ ... یسنا آتل پات کو؟-آیلین

 .تو جیبم-

 اه اذیت نکن..جدی میگم.. خودت بازش کردی؟ -آیلین

 .نه صبح با کوه غرور ریفتم باز کردم-

صبح شماره گوشیتو برای این میخواست..آخه زنگ زد به من گفت  آها پس -آیلین

باهات کار داره توام خوابیو درو باز نمیکن  برای همین گفت شمارتو بهش بدم تا بلکه 

 .تو بیدار بش 

 .توام که چقدر راحت بهش دادی-

 چرا؟ نباید میدادم؟ -آیلین

 ..نه اصال-

 چرا ؟ -آیلین

 ت یه غربیه باشه؟چون دلیل  نمیبینم شمارم دس-

 یعن  ارسان غربیس؟ -آیلین

 .نه پس پسر خالمه.. خب غریبس دیگه-

درسته باهاش نسبت  نداری ول  این طور که تو میگ  غریبه ی غریبم  -آیلین

 .نیست
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 .ول  برای من هست..چون اصوال از کسای  که خوشم نمیاد برام غریبن-

 ندل  روبروی من میشست گفتدر حال  که بشقابمو میذاشت جلومو خودشم روی ص

من که از کارا و حریفای تو سر در نمیارم حاالم که شمارتو دادمو تموم شده  -آیلین

 ...ریفته... بیخیالش دیگه

 ....باشه-

بعد از ناهار هر کدوممون به اتاق خودمون ریفتیم تا استراحت کنیم. قبل از این که 

بهم زنگ زده یانه که دیدم یه اس  بخوابم گوشیمو از تو کیفم درآوردم تا ببینم کس 

 . از طرف بهزاد دارم. سریع بازش کردم

 میرسم اونجا...میتون  بیای دنبالم؟ 11سالم من یفردا ساعت  -بهزاد

 سریع جوابشو دادمو نوشتم براش

 .سالم.. آره یفردا خودم میام دنبالت...تا یفردا-

چند دقیقه جوابش اومد که جوابمو براش یفرستادم و منتظر شدم تا جواب بده. بعد از 

 نوشته بود

مرس ... تا یفردا هاپو.. راست  حریف  که پشت تلفن گفت  و یفراموش نکن.. ماچ  -بهزاد

 .دای  جـــــــــون

خندیدمو سری تکون دادم و تموم تسویه حسابامو گذاشتم برای یفردا که قشنگ از 

ه دراز کشیدمو ب نزدیک میبنمش .گوشیمو گذاشتم روی میز کنار تختمو روی تختم

 *******************.ثانیه نکشیده خوابم برد

بود که از خواب بیدار شدم. از جام بلند شدمو ریفتم توی  6بعد از ظهر حدودای 

حال.چراغای توی حال روشن بودو این نشون میداد که آیل  طبق معمول زودتر از من 
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بودو نیاز نبود زیرشو روشن بیدار شده. اول ریفتم آشپزخونه تا چای بخورم. چای داغ 

کنم تا داغ بشه برای همین لیوان باب اسفنج  بزرگمو از جا ظریف  برداشتمو برای 

خودم چای ریختمو نشستم پشت صندل  تا سرد بشه و بخورم. یه چند لحظه ای 

 .منتظر شدم تا سرد شد بعد یه قند از توی قندون وسط میز برداشتمو چایمو خوردم

تم سمت اتاق آیلین. در اتاقش باز بود. وارد اتاقش که دیدم پشت لیوانمو شستم ریف

 .میزش نشسته و داره با لب تابش کار میکنه

 ....سالم-

 آیلین با صدای من برگشت طریفمو گفت

 ا بیدار شدی؟چه عجب ساعت خواب؟ -آیلین

 کش و قوس  به بدنم دادمو گفتم

 .چ  کار کنم؟ خیل  خسته بودم خب-

 .. نخوری منوخب حاال. -آیلین

 چ  کار داری میکن ؟-

 .هیچ  از بیکاری همینطوری دارم تو نت چرخ میزنم -آیلین

 .خب پاشو بریم بیرون یه ذره بچرخیم-

 خب تو پاتو تازه باز کردی برات سخت نیست؟ -آیلین

 .نه بابا پاشو بریم.. حاضر شو بریم-

 زنیم . سریع همون لباسای ریفتم سمت اتاقم تا آماده بشیم برین بیرونو یه ذره دور ب

که صبح پوشیده بودمو پوشیدمو یه ذرم رژ با کرم به صورتم زدم و از اتاقم ریفتم 

 بیرون. در حال  که به سمت راهرو میریفتم تا کفشامو بپوشم از همونجا داد زدم
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 .آیل ..حاضری؟ زود باش دیگه

 از توی اتاقش داد زدو گفت

 ..اومدم..اومدم -آیلین

 .اشین منتظرتمپس من تو م-

و بعد از اون ریفتم سمت راهرو کفشای آل استار مشکیمو پام کردمو از خونه ریفتم 

بیرون که دقیقا همزمان با من ارسانم از خونه خارج شد...ایـــش چه شانس گندی 

دارم من..دقیقا هر وقت من از خونه اومدم بیرون این آقا از خونش اومد بیرون.ول  به 

ونستم ب  ادب  کنم و بهش سالم نکنم برای همین با اکراه تمام خاطر کارصبحش نمیت

 البته طوری که توی لحنم معلوم نباشه گفتم

 ....سالم-

 .با صدای من برگشت طریفم آخه داشت در خونشو قفل میکرد

 ...سالم -ارسان

 بعد از اون نگاه  به سرتا پام کردو گفت

ه بعد راه بیفت برو بیرون..کجا بزار حداقل یه روز از خوب شدن پات بگزر -ارسان

 میری؟

بیا باز من یه سالم به این کردم پرو شد واسه همینه که اینقد باهاش لج میکنم دیگه.. 

 .چون پــــــرروه منم از آدمای پرو خوشم نمیاد

 یه ذره اخمامو تو هم کشیمو گفتم

 .به خودم مربوطه-

 البخندی زدو سری تکون دادو گفت
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ا تا من دو کالم باهات حرف میزنم دعوا میکن  باهام؟ یه سوال دختر تو چر -ارسان

 !!!.کردم همش

 .نه خواهش میکنم..جان من دوتا سوال بپرسین-

 دستاشو به حالت تسلیم برد باال و گفت

 .باشه نزن  منو..بیا هر جا دلت میخواد برو..به من چه -ارسان

 .باز کردو تشریف یفرما شدخواستم باز یه تیکه بهش بندازم که آیل  بالخره درو 

 سالم... تو اینجا چ  کار میکن ؟ -آیلین

سالم .. هیچ  داشتم میریفتم بیرون که یسنا رو دیدم داشتم حالشو  -ارسان

 .میپرسیدم

 آها.. خب ما داریم میریم بیرون یه ذره بگردیم..میای با ما؟ -آیلین

خفه میکردم...بابا من دارم  یعن  االن اگه ارسان نبود حتما آیلینو به خاطر این حریفش

میرم یه جای  که این آقا نباشه اونوقت باز تو دعوتش میکن ؟ داشتم دندونامو از 

 .حرص روی هم میساییدم که متوجه شدم ارسان داره زیر چشم  نگام میکنه

 ...من -ارسان

به اینجای حریفش که رسید مکث کرد منم که داشتم بیشتر حرص میخوردم ول  مگه 

 ..حرف میومد که بگه میاد یا نه این به

 ...نه من نمیام شما برین -ارسان

با این حریفش نفس عمیق  کشیدمو لبخند بزرگ  زدم که آیلین و ارسان همزمان 

برگشتنو نگام کردم. منم سریع خودمو جمع و جور کردمو پشتمو بهشون کردمو ریفتم 

 .سمت پارکینگ.تو دلم کل  جشن واسه خودم گریفته بودم
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ماشینو باز کردمو نشستم توش. سوییچ ماشینو از توی کیفم درآوردمو برگشتمو در 

کیفمو گذاشتم صندل  عقب و بعد ماشینو روشن کردم.یه چند دقیقه منتظر آیلین 

شدم اما نیومد برای همین چند تا بوق زدم تا بلکه دست از یفک زدن برداره.بعد از 

ووف دختره انگار داره توی خیابونای چند دقیقه آروم آروم اومد سمت ماشین...اوو

شانزلیزه راه میره.. خب زود بیا دیگه...بالخره خانم بعد از کل  با نازو عشوه راه ریفتن 

 .اومدو سوار ماشین شد

 .چه عجب-

 در حال  که کمربندشو میبست گفت

 .چ  کار کنم خب؟ داشتم با ارسان صحبت میکردم -آیلین

 .داری با روح خورزو خان صحبت میکردینه بابا.. دروغ نگو یفکر کردم -

 . باشه یفهمیدم خیل  طول کشیده حاال بفرمایید -آیلین

 سری تکون دادمو گفتم

 .خدا عاقبت مارو با این عشقت به خیر بگزرونه-

هیچ  نگفتو به در خونه ی ارسان که داشتیم از جلوش رد میشدیم نگاه کرد... 

باز کردم که همون موقع ارسان وارد  ریموت درو از جلوی ماشینو برداشتمو درو

پارکینگ شد که آیلین به عنوان خدایفظ  براش دست تکون داد ول  ارسان به یه 

 .تکون کوچیک سرش اکتفا کرد

از این کارش خیل  حرصم گریفت برای همین پامو گذاشتم روی گازو از در که تازه باز 

 شده بود با سرعت خارج شدم که آیلین گفتم

 . چه خبرته؟هوی. -آیلین
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 در حال  که دنده رو جا به جا میکردم گفتم

 هیچ ...حاال کجا بریم؟-

 .س بستن  کردم و من که خیل  ه -آیلین

 .خب پس میریم همون کا یف  شاپ نزدیک دانشگاه چون خیل  تعریفشو شنیدم-

 .بریم -آیلین

ز اسریع روندم سمت دانشگاه چون کایف  شاپ که میخواستیم یفقط یه خیابون باال 

دانشگامون بود.قربیا بعد از یه ساعت با ترایفیک اون موقع رسیدیم.باهم از ماشین 

پیاده شدیمو ریفتیم داخل. یه میز یه جای خلوت و کنار پنجره انتخاب کردیمو ریفتیم 

 .نشستیم

 آیلین منو رو برداشتو گفت

 .من که بستن  میوه ای میخوام -آیلین

 .خب منم که معلومه..شکالت -

 .پس من میرم سفارش بدم -آیلین

 ...باشه-

از جاش بلند شد و ریفت تا سفارش بده که تازه متوجه دوتا پسری شدم که میز بقل  

ما بودن. یکشیون پشتش به من بود یکشینوم که با بلند شدن آیلین خوب داشت منو 

 ردید میزد.پسره از اون ژیگوال بود که ابروهاشو کامل برداشته بودو نخ کرده بودو کنا

یک  از ابروهاشم دوتا خط انداخته بود...همین طور داشت نگام میکرد منم دیدم اگه 

یه کاری نکنم این از رو نمیره و همه چیزو زهرم میکنه برای همین منم مثل خودش 

 ....دستمو گذاشتم زیر چونمو زل زدم بهش
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 وقت  نگاش میکردم حت  پلکم نمیزدم و یفقط نگاش میکردم که دست آخر پسره

 ....سرشو انداخت پایینو نمیدونم چ  گفت به دوستش که دوستش برگشت طریفم

با دیدن دوستش دهنم نیم متر باز موند... این که سینا شمسائ . سینا چند لحظه با 

غرور و اخم غلیظ نگام کرد بعد برگشت و به دوستش نمیدونم چ  گفت که اونم 

موقع آیلین اومد و سرجاش سرشو انداخت پایینو دیگه نگاه نکرد.توی همین 

نشست...ریفتارش خیل  عادی بود و این نشون میداد که هنوز سینا رو ندیده منم 

 .برای این که مضطربش نکنم هیچ  نگفتم

وقت  بست  هامونو آوردن سریع بستنیموخوردمو به آیلین گفتم که بلند شه..آیلین 

 که هنوز بستن  شو تموم نکرده بود گفت

 .هنوز تموم نکردمکجا؟ من  -آیلین

 .ایـــ .. پاشو دیگه..نمیخواد بقیشو بخوری-

 .باشه شیش ماهه.. القل بزار برم پولشو حساب بکنم -آیلین

 سریع سوییچ ماشینو از توی کیفم درآوردمو روبه آیلین گریفتمو گفتم

 .بیا تو بیا برو بشین تو ماشین.. من حساب میکنم میام-

 مشکوک نگام کردو گفت

 زی شده؟چی -آیلین

 .نه بیا برو دیگه-

 .سری تکون دادو سوییچ وگریفتو ریفت توی ماشین

تحت هیچ شرایط  نمیخواستم آیلین با سینا روبرو بشه آخه ممکن بود باز به هم 

بریزه و گریه کنه که من اصال اینو نمیخواستم...به طرف صندوق ریفتم که دوست سینا 
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ب کنه. اول من حساب کردم و ریفتم هم از جاش بلند شدو اومد سمت صندوق تا حسا

بیرون که دیدم سینا جلوی شیشه ماشین خم شده و داره حرف میزنه..سریع به 

 .سمتشون ریفتم

مطمئن باش تاوان این کارتو پس میدی..چون من هیچ وقت دوباربه هیچ  -سینا

 .دختری این یفرصتو نمیدم که بهش پیشنهاد بدم

 گفتمآیلین تا خواست جوابشو بده من سریع 

 .آقای شمسائ -

 با شنیدن صدای من به طریفم برگشتو گفت

 .به به گل کم بود به سبزه هم آراسته شد -سینا

 اخم غلیظ  کردمو گفتم

 مودب باشید...برای چ  اینقدر آیلینو اذیت میکنید؟-

 .به شما چه؟ دلم میخواد -سینا

یدش کنید.. دلتون خیل  بیخود میخواد.. دیگه حق ندارین مزاحمش بشینو تهد-

 روشنه؟

 مثال اگه مزاحم بشم چ  میشه؟ -سینا

 چشمامو ریز کردم یه قدمو ریفتم سمت سمتشوگفتم

 .اون موقع دیگه عواقبش پای خودته-

 سینا پوزخندی زدو در حال  که دستاشو توی هم قالب میکرد گفت

 مثال میخوای چ  کار کن ؟ -سینا
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 .امتحانش مجانیه اونش دیگه به خودم مربوطه ..ول  اگه بخوای-

وای حاال اگه بخواد امتحان کنه چ ؟ چون در اصل هیچ آتوی  ازش نداشتم که بخوام 

 .بر علیهش استفاده کنم

ببین جوجه من صدتا مثل تو و دوستتو میزارم توی جیبم پس بهت توصیه  -سینا

 ...میکنم به دوستت بگ  به نفعشه که این ترحم منو قبول کنه

 ؟!!! نه بابا..مثال شما چ  توی خودتون دیدین که از ما سرتره؟اوه.. اوه.. ترحم-

 .همه چیم -سینا

 ..کمتر برای خودت نوشابه باز کن آقای خود شیفته-

ول  این نظر من نیست..اینو اون همه دختری که توی دانشگاه دنبالمن ثابت  -سینا

 .میکنه

. البته اونام طفلک  ها خب اونا خرنو دنبال یک  مثل تو میفتن به ما ربط  نداره.-

تقصیر ندارن آخه نمیدونن چه جونوری هست  تو..وای یفکر کن همه ی کارای  رو که 

بیرون از دانشگاه انجام میدیو کل دانشگاه بفهمن اون موقع حت  پسرا هم بهت محل 

سگم نمیزارن چه برسه به دخترا که یفکر کنم این موضوع ب  اعتنای  برای یک  مثل 

 ....ن تموم بشهتو خیل  گرو

با تموم شدن حریفم سینا با خشم زل زد توی چشام چون دقیقا دست گذاشتم روی 

نقطه ضعفش..آدمای مغرور از چیزی که خیل  توی زنگیشون میترسنو بدشون میاد 

ب  اعتنای  خصوصا اگه پسرم باشن دیگه معرکه میشه. بعد از چند لحظه در حال  که 

 با لحن تهدید آمیز گفت انگشت اشارشو به طریفم میگریفت

خانوم کوچولو..حواست باشه بازی تازه شروع شده.. مواظب باش کیش و مات  -سینا

 .نش  که بدجور به ضررته
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تو نمیخواد نگران من باش  بیشتر مواظب باش که یه وقت از خوش  زیاد پیروزیت -

واد ه که بخعقل از سرت نپره...البته یفکر نکنم چیزیم توی اون کله وجود داشته باش

 .بپره..حاالم بفرمایید و بیشتر از این مزاحم دو تا خانوم متشخص نشید

 ...مطمئن باش تالیف  این ریفتارتو سرت در میارم -سینا

بعد از گفتن این حریفش پشتشو به من کردو به دوستش که کنارش وایستاده بود 

م سمت اشاره کرد که بریم.وقت  که خوب دور شدن نفس عمیق  کشیدمو برگشت

 ...آیلین که دیدم داره با ترس نگام میکنه

 چیه؟-

 خوب  یسنا؟ -آیلین

 آره برای چ  باید بد باشم؟ برای یه آدم ب  ارزش مثل این؟-

 منظورم االن دیگه عصبان  نیست ؟ -آیلین

 .اه آیل  توام چه سواال میپرس  ها.. نه نترس نمیخورمت-

از آیلین گریفتمو ماشینو روشن کردمو ماشینو دور زدمو ریفتم سوار شدم. سوییچ و 

 همینطور ب  هدف توی خیابونا میروندم که آیلین با یه لحن نگران گفت

 .یسنا..یه وقت کاری نکنه -آیلین

 .نه بابا..هیچ غلط  نمیتونه بکنه..نگران نباش-

ول  اون خانوادش خیل  پولدارن پس هر کاری که بخواد میتونه بکنه.. یه  -آیلین

 .ونو نبرهوقت آبروم

 برگشتم طریفشو مشکوک نگاش کردمو گفتم

 چرا اینقدر نگران ؟نکنه واقعا کاری کردی؟-
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 سریع برگشت طریفمو گفت

 .این چه حریفیه یسنا...معلومه کاری نکردم -آیلین

خب پس نگرانیت کامال ب  مورده چون ما که میدونیم کاری نکردیم پس اگرم شایعه -

 .مش دروغه..حاالم دیگه این بحثو تمومش کنای توی دانشگاه به وجود بیاد ه

درست میگ ..باشه دیگه در موردش هیچ حریف  نمیزنم..راست  مرس  از این  -آیلین

 .که اینقدر خوب ازم دیفاع کردی

 لبخندی زدمو گفتم

اینو هیچ وقت یفراموش نکن که ما خواهریم پس آبروی تو آبروی منم هست پس هر -

 ؟ok..نجام دادمکاری کردم انگار برای خودم ا

 آیلینم لبخندی زدو گفت

 .عـــــــــــاشقتم آج  گلم ..ok -آیلین

 خندیدمو گفتم

 ...منم عـــــــاشقتم آج  خلم-

به اینجای حریفم که رسید توی ترایفیک گیر ایفتادیم.از سکوت توی ماشین خیل  

خسته شده بودم برای همین س  دی آهنگای بهنام صفوی که عاشقش بودمو 

تمو گذاشتم توی دستگاه پخشو روی آهنگ دلتنگمش تنظیم کردمو صداشم برداش

بلند کردم و همین طور که آروم آروم توی ترایفیک پیش میریفتیم با خودم زمزمه 

 .میکردم

نمیدون  همه کس من ، تو نفس من  برگرد کنارم، بیاو حرف دلتو بزن اما نگو به من -

 ...یشم ، دیگه برگردیو بمون  پیشمدوست ندارم، به خدا ب  تو اینجا دیونه م
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همینطور داشتم با خودم آهنگو زمزمه میکردم که با صدای بلند آهنگ ماشین بقل  

به سمتشون برگشتم. یه سمند مشک  با شیشه های دودی رنگ بود که چهار تا پسر 

توش بودن. شیشه صندل  کنار راننده پایین بود .. ماشینامون دقیقا کنار هم بود. 

که پشت یفرمون بود با دیدن من که دارم بهشون نگاه میکنم چشمک  بهم زدو  پسری

سریع به دوست کناریش اشاره کرد اونم سریع برگشت طرف منو نگام کردو لبخند 

چندش آوری زد. برگشتمو به روبرو نگاه کردم ول  بعد از چند لحظه صدای یکشون 

 اومد که میگفت

ا خانوم این موقع شب و توی این شهر خطرناک بچه ها به نظرتون درسته دو ت -پسر

 .تنها باشن

با این حریفش سه تای دیگشون همزمان با هم گفتن )نه( برای همین همون پسره 

 دوباره گفت

 خانم .. اجازی میدی همراهیت کنیم؟-پسر

پوزخندی به حریفاشون زدمو رومو بیشتر به خالف جهت اونا برگردوندم که یک  

 دیگشون گفت

 .وووو سامان مثل این که خانوم خیل  ناز داره و به یه دو بار راض  نمیشهاو -پسر

 همون پسره که حاال یفهمیدم اسمش سامان گفت

 ...عیب نداره رضا جان ما که همه جوره خریدارشیم -سامان

همین طور داشتن برای خودشون چرتو پرت میگفتن که آیلین همونطور که به روبرو 

 نگاه میکرد گفت

 یسنا چ  میگن اینا؟؟ -آیلین
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خودت که داری میشنوی خواهر من.. چرتو پرت.. حاالم اصال نگاشون نکن تا -

 .خودشون ضایع بشن برن

 .باشه.. ول  اینای  که من دیدم عمرا از رو برن -آیلین

و دقیقا همین طورم شد چون از شانس گند ما صف ما و اونا با هم حرکت میکردن و 

هم میفتاد ول  مگه ماشاا.. اون یفکشون خسته میشدو از رو همیشه ماشینای ما کنار 

میریفتن. دقیقا وقت  که سرچهار راه رسیدیم چراغ قرمز شد و اینام همین طور 

داشتن برای خودشون یفک میزدن و بدجورم روی مخم بودم برای همین با عصابنیت 

 برگشتم طریفشونو شیشه رو پایین کشیدمو گفتم

 .ت دارین ور میزنینچ  میگن شماها.. دوساع-

 با شنیدن این حرف من همشون اوی  گفتن و همون پسره که اسمش سامان بود گفت

 .چه عجب خانم به حرف اومدن.. هیچ  ما یفقط خودتو میخواییم خانم  -سامان

 .خفه بابا..برو عمتو بخواه-

 این دیفعه اون  که پشت یفرمون نشسته بود گفت

ه ها تازه گواهینامه گریفتن ارزش ندارن به بیخیالشون بچه ها.. این جوج -پسر

 .خاطرشون جونمونو از دست بدیم

از این حریفش در حد مرگ عصبان  شدم چون خیل  حساس بودم از این که یک  

 بخواد از رانندگیم ایراد بگیره برای همین با عصبانیت برگشتم طریفشو گفتم

 نچای..اگه مردی بیا کورس بزاریم ببینم ک  برنده میشه؟-

 با این حرف من آیلین دستمو کشیدو گفت

 هوووی چ  میگ  تو واست خودت.. دیوونه شدی؟ کورس بزاریم یعن  چ ؟-آیلین
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 .تو کار نداشته باش یفقط بشینو نگاه کن-

 با تموم شدن حریفم همون پسره که پشت یفرمون گفت

 .اخه خوشگل  میترسم تصادف کن  بمیری خونت حالل بشه -پسر

 تمپوزخندی زدمو گف

 .اگه ترسیدی بگو دیگه چرا دلیل تراش  میکن  الک -

 پسر چشماشو ریز کردوگفت

 .به محض این که چراغ سبز شد مسابقم شروع میشه -پسر

رو نشون  12منم با پیروزی نگاش کردمو برگشتمو ثانیه شمارو نگاه کردم که عدد

 .میداد

 .ردمپامو گذاشتم روی گازو چند بار گاز دادمو با خودم زمزمه ک

 .... یـــــــــــــــــــــــک 2 3 4 5 6 7 8 9 10-

پامو گذاشتم روی گازو با سرعت راه ایفتادم که اونم دقیقا همزمان با من راه ایفتاد. 

برای این که از هم جلو بزنیم بین ماشینو الی  میکشیدمو با سرعت خیل  زیادی 

م میفرستاد...از کارش خندمیریفتیم. آیلینم سفت به در ماشین چسپیده بودو صلوات 

گریفت ول  االن وقت خندیدن نبود. از اونا که یه ذره جلو ایفتاده بودیم و دیگه تقریبا 

نزدیک خیابون  که خونه بود شده بودیم. برای همین یه ذره سرعتمو کم کردمو با 

رسیدن به خیابونمون پیچیدم داخلش اونام با سرعت از کنارمون رد شدن منم به 

 ایفظ  دست  براشون تکون دادمو گفتمعنوان خد

 ..بای بای جوجه تیغ  ها-

 آیلین نفس عمیق  کشیدو گفت
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 .خدا اله  نکشتت یسنا.. داشتم سکته میکردم -آیلین

 خندیدمو گفتم

قیایفشو نگاه رنگ گچ دیوار شده دختره...ول  از این به بعد باید عادت کن  چون هر -

 .سهشب میارمت بیرونو همین آشه و همین کا

 با ترس برگشت طریفمو با لکنت گفت

 .یس..یسنا خل شدی؟ اصال من د.. دیگه با تو بیرون نمیام -آیلین

 بلند زدم زیر خنده و گفتم

 .باشه بابا قندت نیفته پایین..نمیارمت..شوخ  کردم-

پیچیدم سمت در پارکینگ و ریموتو از جلوی ماشین برداشتمو درو باز کردم. ماشینو 

ر جای همیشگیش پارکش کردم. با هم از ماشین پیاده شدیمو ریفتیم بردم داخلو س

سمت خونه.لباسامونو عوض کردیمو نشستیم تلویزیون روشن کردم تا یفیلم ببینیم 

شده بود. روی مبل نشستمو آیل  ریفت تا میوه بیاره.  10چون هنوز تازه ساعت 

دا کردم. همون موقع اینقدر این کانال اون کانال کردم تا بالخره یه یفیلم خوب پی

آیلین با دو تا بشقاب میوه از آشپزخونه اومد بیرونو در حال  که یک  از بشقابا رو 

 میداد دستم و خودشم کنارم میشست گفت

اگه این کار آخریتو با دعواتو با سینا یفاکتور بگیریم کال شب خوب  بود..یعن   -آیلین

 .خیل  خوب شد که ریفتیم بیرون

ن اگه این کارامون نبود اصال خوش نمیگذشت مخصوصا این آخریه که اتفاقا به نظر م-

 .خیل  حال داد

 سری تکون دادو با تاسف گفت
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همین کارا رو میکن  که کس  نمیاد بگیرتت دیگه.. همینطور باید تو خونه  -آیلین

 .بمونیو بترش 

ن  ک تو نمیخواد نگران من باش  نگران خودت باش که بتون  این کوه غرورو راض -

 .بیاد بگیرتت

 ..اون که صد رد صد راض  میشه و بایدم بیاد منو بگیره -آیلین

ایشاا.. که بیاد ما که بخیل نیستیم تازه اون موقس که یه نفس راحت از دستت -

 .میکشم

 یک  زد به شونمو گفت

 .خیل  ب  شعوری -آیلین

 .اون که آره چون به آجیه گلم ریفتم-

پشت چشم  برام نازک کردو روشو برگردوند منم  اول یه چپ چپ نگام کرد بعد

پرتقالمو برداشتمو شروع کردم به پوست کندن.همینطور که داشتم پرتقالمو پوست 

میکندم یادم اومد به آیلین نگفتم که بهزاد میخواد بیاد تهران برای همین سریع به 

 طریفش برگشتمو گفتم

 .راست  یفردا بهزاد میاد تهران-

 یفمو گفتبا تعجب برگشت طر

 واقعا؟ چه خوب..مام از تنهای  درمیاییم..حاال برای چ  میاد اینجا؟ -آیلین

 .به خاطر یاسمین میاد-

یه ذره اخماش ریفت توی هم و این نشون میداد که هنوز کامال با موضوع یاسمین کنار 

 نیومده برای همین گفتم
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م یاسمین آلرژی پیدا اهـــه.. باز که سگرمه هات ریفت توی هم..انگار تو به این اس-

 .کردیا

 .نخیر به اسمش آلرژی پیدا نکردم به خودش آلرژی دارم -آیلین

بابا به خدا این طوری که یفکر میکن  نیست.. یاسمین خیل  دختر خوب و باحالیه -

...تو چون زیاد نمیشناسیش و ازش یفقط به عنوان دوست دوست دختر ارسان 

ذره که بیشتر باهاش آشنا بش  خودت به  شناخت داری این جوری میگ .. بزار یه

 .حریفای من میرس 

 .امیدوارم همین طور که تو میگ  باشه -آیلین

دیگه سکوت کردیمو هیچ حریف  نزدیمو همونطور که میوه میخوردیم یفیلم نگاه 

بود که یفیلم تموم شدو مام از جام بلند شدیم که بریم  30/12کردیم.حدودای ساعت 

 .بخوابیم

 .ی آالرم گوشیم از خواب بیدار شدمصبح با صدا

با سست  از جام بلند شدمو خاموشش کردمو نشستم روی تخت و بعد از چند لحظه 

در حال  که چشمامو میمالیدم از جام بلند شدمو ریفتم سمت دستشوی . امروز 

منو آیلین دوتای  با هم کالس داشتیم و بعد از اون آیلین تنهای   10تا 8ساعت 

منم که بعد از کالس مستقیم باید میریفتم دنبال آقا  30/11ساعت  کالس داشت تا

بهزاد. از دستشوی  که اومدم بیرون ریفتم سمت اتاق آیلین تا بیدارش کنم. آروم در 

اتاقشو باز کردمو ریفتم داخل. آیلین هنوز خواب بود برای همین ریفتم جلو آروم 

 شونشو تکون دادمو گفتم

 .یر میشهآیل .. آیلین..پاشو کالس د-
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کم کم چشماشو باز کردو در حال  که روی تخت میشستو کش و قوس  به بدنش 

 میداد گفت

 سالم.. ساعت چنده؟ -آیلین

 ... پاشو زود بیا صبحانه بخوریم که کالس دیر میشه7سالم..-

 .باشه.. توبرو منم میام االن -آیلین

 .آیلین زود بیای ها-

 .و خوردیاه باشه دیگه.. کله ی صبح مخم -آیلین

 .ایـــــش.. بفرمایید پاچه-

 آیلین با حالت زاری گفت

 .یسنا جون یفرح جون )مامانم( بیخیال شو برو -آیلین

خندیدمو از اتاقش اومدم بیرونو ریفتم سمت آشپزخونه تا صبحانه رو آماده کنم. در 

ی نو رویخچالو باز کردمو پنیرو کرو مربا و با خیارو گوجه و نونو از یخچال آوردم بیرو

میز چیدم. زیر چایم روشن کردم تا موقع  که آیلین میاد داغ بشه. بعد از چند دقیقه 

آیلین در حال  که یه حوله دستش بودو داشت صورتشو خشک میکرد وارد 

 .آشپزخونه شد و پشت میز نشستو حولشم گذاشت روی اپن

 از جام بلند شدمو تا چای بریزم گفتم

 .انومنزار حولتو اونجا شلخته خ-

 .اویففف خب بلند شدم برمیدارم دیگه -آیلین

برداشتنتم دیدم خب..از اونجا برمیداری میندازی روی مبل بعدشم میگ  برداشتم -

 .دیگه..منم بدبختم ه  باید دنبال تو راه برم وسایلتو جمع کنم
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 شونه ای با بیخیال  انداخت باال و گفت

 .باشه خب چ  کار کنم؟جمع نکن بزار همونجور -آیلین

آخ ..نازی.. یفقط منتظر اوامر شما بودم.. بعد اونوقت یه لحظه یفکر کن اگه من -

 .وسایالی شما رو جمع نکنم خونه چه شکل  میشه

 .هیچ  تازه میشه شبیه یه خونه ی ایده آل -آیلین

 در حال  که لیوان چاییشو جلوش میزاشتم گفتم

 .اینجاس که باید بگم واقعا خاک بر سر سلیقت-

خودمم لیوان چایمو از روی اپن برداشتمو پشت میز نشستم و آیلینم در حال  که و 

 شکر توی چایش میرختو همش میزد گفت

 .سلیقم سر نداره که بخواد خاک تو سرش بشه -آیلین

 .پس خاک تو سر ب  عقل ب  صاحاب خودت-

یر د عزیزم میشه به جای این که اینقدر یفک بزن  صبحانتو بخوری چون کالس-آیلین

 .میشه

پشت چشم  براش نازک کردمو یه تیکه نون کندمو کره با مربا خوردم.بعد از صبحانه 

هر کدوممون ریفتیم تا آماده بشیم. وارد اتاقم شدم و اول از همه ریفتم پشت میز 

توالتم نشستمو شروع کردم به شونه زدن موهام.بعد از شونه کردن موهام یه گیره 

کردم تا بقیش از زیر مقنعه نزنه بیرون و بعد از اون یه ذره برداشتمو موهامو گرد جمع 

کرم و برق لبم به لبام زدمو از جام بلند شدمو ریفتم سمت کمدم تا لباس بپوشم. یه 

پالتوی طوس  با یه شلوار جین همرنگش از توی کمدم آوردم بیرونو پوشیدمش بعد 

اتاقم ریفتم بیرون.چند از اون سریع مقنعه مشکیمو پوشیدمو کولمو برداشتمو از 
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دقیقه توی راهروی  که به در ورودی میخورد منتظر آیلین شدم و بعد از اون دوتای  

 .با هم از خونه خارج شدیم

بعد از ریفتن استاد در حال  که از جام بلند میشدمو کتابمو میزاشتم توی کیفم رو به 

 آیلین کردمو گفتم

 .ادخوبیهچقدر این آقای واسع  باحاله.. واقعا است-

 .من که زیاد ازش خوشم نمیاد -آیلین

برو بابا..تو از ک  خوشت میاد؟تو یفقط چشم باز کردی اون کوه غرورو دیدی. حاالم -

پاشو بریم یه چیزی بخوریم که باید سریع برم یفرودگاه آخه میترسم با این ترایفیک به 

 .موقع نرسم

یه چیزی بخوریم. هردومون باشه ای گفتو از جاش بلند شد با هم ریفتیم تریا تا 

 .نسکایفه با کیک گریفتیمو خوردیم

 بود که آیلین از جاش بلند شدو گفت 10/10حدودای ساعت 

 خب من برم دیگه.. کاری نداری؟ -آیلین

 منم از جام بلندشدمو گفتم

 .نه.. منم دیگه میرم یفرودگاه.. توام دیر نیا خونه-

 .باشه.. خدایفظ -آیلین

 .خدایفظ-

یمو آیلین ریفت سمت ساختمون پزشک  منم ریفتم سمت پارکینگ تا از هم جدا شد

ماشینو بردارم.از دانشگاه تا یفرودگاه حدودای یک ساعتو نیم راه بود که با ترایفیک 
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این موقع صبح یفکر کنم بیشترم میشد برای همین با پرسو جو سع  کردم از 

 .خیابونای یفرع  برم که زیاد شلوغ نباشه

بود که رسیدم یفرودگاه. سریع ماشینو  30/11حدودای ساعت بالخره با کل  تالش 

توی پارکینگ پارک کردمو ریفتم داخل سالن یفرودگاه. وقت  لیست پروازارو چک 

کردم متوجه شدم هنوز نرسیده برای همین ریفتم روی صندل  نشستمو منتظر شدم 

 -ای مشهدتا هواپیماش برسه.بعد از نیم ساعت معطل  بالخره اعالم کردن که هواپیم

تهران رسیده. از جام بلند شدمو پشت شیشه ایستادمو منتظر شدم تا وارد سالن 

 .بشه

بعد از یه ربع پیداش شد. از پله برق  پایین اومدو داشت با چشم توی جمعیت دنبالم 

میگشت که سریع دستمو بردم باال و براش دست تکون دادم که متوجهم شدو دسته 

در منم سریع ریفتم همونجا.به محض این که از در  ی چمدونشو گریفتو اومد سمت

 خارج شد پریدم سمتشو محکم بغلش کردمو گفتم

 سلــــــــــــام-

 با خوشحال  بغلم کردو گفت

 سالم..چطوری هاپو جون؟-بهزاد

 از بغلش اومدم بیرونو با ناراحت  ساختگ  گفتم

 .نخیل  بدی.. بزار از راه برس  بعد شروع کن به تیکه انداخت-

 وا یسنا..هنوز نفهمیدی من رسیدم دای  جان؟ -بهزاد

 .اویفـــــف..خیل  خب باشه.. چمدونتو بردار بریم تو ماشین صحبت میکنیم-

 .چ ؟ من بردارم؟ من خستم نمیتونم اصال -بهزاد
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 !!!پس میخوای من بردارم برات؟-

 .پ ن پ من بردارم.. خب بردار دیگه مثال من مهمونتم ها -بهزاد

.. نوکر بابات غلوم سیاه... من که ریفتم توام چمدونتو خواست  بردار بیا آخ -

 .نخواستیم اینقدر اینجا وایستا تا علف زیر پات سبز بشه

بعدشم برگشتمو پشتمو بهش کردمو ریفتم سمت آسانسورول  از گوشه ی چشم 

نگاش میکردم. دیگه تقریبا داشتم ازش دور میشدم ول  بهزاد همونطور سرجاش 

یستاده بود که توی لحظه ی آخری که میخواستم برگردم طریفش دسته ی وا

چمدونشو با حرص کشیدو با سرعت به طریفم اومد. لبخندی از سر پیروزی زدمو 

وایستادم تا بهم برسه.. وقت  بهم رسید مثل زنای ایفاده ای پشت چشم  برام نازک 

 کردو از کنارم رد شدو ریفت

 تکون داددمو دنبالش ریفتم و با خودم گفتممنم در حال  که میخندیدم سری 

خوب شد دیگه.. هنوز نیومده شروع کرده تا مجبورم کنه که بگم غلط کردم از این -

 .که گفتم خوشحال میشم میای پیشم

با هم سوار آسانسور شدیمو ریفتیم پارکینگ. توی آسانسور بهزاد یه کلمم باهام حرف 

ماشاا.. خدا زیادش کنه از صد تا دختر نزدو همش طرف دیگه ای رو نگاه میکرد. 

بیشتر ناز داره شازده. برای این که از دلش دربیارم به محض این که از آسانسور بیرون 

 اومدیم بیرون دستشو از پشت گریفتمو گفتم

 بهزادی.. قهری ؟-

برگشت طریفمو نگام کرد.منم همونطور مظلوم نگاش کردم که یهوی  بهزاد اومد جلو 

کردو ریفت. لبخندی زدمو سری تکون دادمو ریفتم سمت ماشین.  ب...و..سسریع لپمو 

بهزاد بود دیگه.. هیچ وقت نمیتونست  عکس العمالشو پیش بین  کن . با هم سوار 
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ماشین شدیمو منم روندم سمت خونه. وقت  رسیدیم با ریموت در پارکینگو باز کردمو 

ه چیزی برمیداشت. ریفتم داخل که همونجا ارسانم داشت از صندل  عقب ماشینش ی

با شنیدن صدای ماشین به طریفم برگتشو نگام کرد و بعد از این که بهزادو دید دوباره 

با تعجب زل زد به من. منم ماشینو پارک کردمو با بهزاد از ماشین پیاده شدم. اول 

خواستم بدون توجه به ارسان با بهزاد برم داخل خونه که وسط راه مجبورم کردم 

 .وایستم

 .سالم -ارسان

 .اینو با یه ذره عصبانیت  که از صداش معلوم بود گفت

 به طریفش برگشتمو گفتم

 .سالم-

 و دوباره خواستم برم سمت خونه که ارسان دوباره گفت

 معریف  نمیکن  ک  هستن ایشون؟ -ارسان

 از این که باز داشت تو کارای من یفوضول  میکرد حرص  شدمو گفتم

 .آشنا هستن-

 م سمت خونه که دوباره گفتو باز خواستم بر

 .وایسا یه لحظه -ارسان

دوست نداشتم جلوی بهزاد این جوری باهام صحبت کنه برای همین کلید خونه رو 

 درآوردمو رو به بهزاد گریفتمو گفتم

 .توبرو منم میام..واحد سمت راستیه-
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سری تکون دادو کلیدو از دستم گریفتو ریفت چون خوب این اخالقای منو 

د از ریفتن بهزاد به سمت ارسان که حاال نزدیکم وایستاده بود برگشتمو میشناخت.بع

 گفتم

 !!بفرمایید-

 نگفت  ک  بود این؟ -ارسان

 ...مشکل شنوای  دارین شما؟ گفتم که یه آشنا-

 که یه آشنا..آره؟ یفکر کردی من خرم؟ -ارسان

 قسمت آخر حریفشو با عصبانیتو بلند گفت. منم مثل خودش گفتم

 ه؟منظورت چی-

یعن  این که من اجازه نمیدم هر کاری که خواست  انجام بدی...حاال منظورمو  -ارسان

 .یفهمیدی

چ .. یعن  این میگفت من..نه .. از حریفش خیل  ناراحت شدمو اشک توی چشام 

جمع شدو نمیدونم چ  شد که دستم اومد باال و روی صورت ارسان یفرود اومد و تنها 

دستم با صورتش بود. با این سیل  من صورت  صدای که شنیدیم صدای برخورد

ارسان کامل به سمت دیگه ای برگشته بود که توی همین موقع صدای آیلینو شنیدم 

 که رو به ما دونفر میگفت

 اینجا چه خبره؟؟؟ -آیلین

با صدای آیلین بدون این که سرمو بچرخونم برای چند ثانیه چشامو برگردوندم 

رومو برگردوندمو با چشمای اشک  زل زدم به صورت سمتش و نگاش کردم اما سریع 

ارسان که هنوزم یکطریفه بود. جای انگشتام کامال روی صورتش معلوم بود چون خیل  

 .محکم زده بودم و اینو از سوختن کف دست خودمم میتونستم تشخیص بدم
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بعد از چند لحظه ارسان با چشمای به خون نشسته از عصبانیت صورتشو برگردوند 

 مو با صدای خیل  بلندی گفتطریف

 .اون غلطت کم بود حاال تو گوش منم میزن  دختره ی ب  حیا -ارسان

 با این حریفش بیشتر از قبل عصبان  شدمو جیغ زدم

 .خفه شـــــــــــــــو-

صدای پاهای بهزادو شنیدم که داشت با عجله میمومد سمتم.آیلینم دویید اومد 

ارسانم با خشم توی چشمای هم زل زده بودیم و طرمونو کنار ارسان ایستاد. منو 

ارسان دستاشو مشت کرده بود منم از خشم تموم تنم میلرزید.همه ی این اتفاقا 

دقیقه اتفاق ایفتاد. بعد از چند لحظه صدای بهزادو شنیدم که از پشت  2شاید توی 

 سرم وایستاده بودو میگفت

 یسنا..چ  شده؟ چرا جیغ زدی؟ -بهزاد

 ه خودشو کشید کنار تا بتونه بهزادو ببینه و گفتآیلین یه ذر

 ا توام اینجای ؟ -آیلین

هنوز حرف آیلین کامل تموم نشده بود که ارسان با خشم برگشت طرف آیلین و با داد 

 گفت

 تو این مرتیکه رو از کجا میشناس ؟هــــــا؟ -ارسان

ز ت عقبو تا لب بابا دادی که ارسان موقع حرف زدن سر آیلین کشید آیلین یه قدم ریف

کرد که جواب ارسانو بده بهزاد با چند قدم بلند ریفت سمت ارسانو دقیقا روبروش 

 وایستادو گفت

 هوی درست حرف بزنا.. چته عربده کش  راه انداخت  اینجا؟-بهزاد
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 بعد از اون نگاه  به چهره ی گریون من کردو گفت

 چیکارش داری؟ برای چ  سرش داد میزن ؟ -بهزاد

 .دستشو زد به سینه ی بهزاد زدو هولش داد عقبارسان 

 .تو برو کنار وایسا تا بعدا پلیس به حسابت برسه -ارسان

بهزاد عصبان  شدو خواست به ارسان حمله ور بشه که سریع خودمو انداختم جلوشو 

 گریفتمشو با التماس گفتم

 .نه بهزاد.. جان یسنا کاری نکن-

 ارسان پوزخند صدا داری زدو گفت

 .نه بابا انگار خیل  عاشق همین که جونتون اینقدر واسه هم ارزش داره -نارسا

با تموم شدن حرف ارسان بهزاد بیشتر عصبان  شدو دوباره خواست بره سمت ارسان 

 که گریفتمش و بهزادم با یفریاد رو به ارسان گفت

 .حرف دهنتو بفهم عوض  -بهزاد

 گفتارسان خواست دوباره جوابشو بده که آیلین سریع 

ارسان چ  میگ  تو؟ دیوونه شدی؟چه عشق  چه کشک ؟؟اصال تو میدون   -آیلین

بهزاد چ  کاره یسنا که این جوری در موردشون حرف میزن ؟ بهزاد دای  یسنا 

 .میفهم ؟ داییشه

ارسان با چشمای گرد شده برگشت سمت آیلین. چند لحظه همه سکوت کرده بودیم 

شده داشت آیلین ونگاه میکرد.بعد از چند لحظه و ارسان با دهن بازو چشمای گرد 

 ارسان با ناباوری گفت

 آیل  میفهم  چ  میگ ؟-ارسان
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 .بله..میگم بهزاد همین آقای  که االن جلوت وایستاده دای  یسنا -آیلین

کم کم دست بهزادو که حاال آروم تر شده بود ول کردمو کنارش وایستادم ول  معلوم 

ترل میکنه که نره نزنه تو گوش ارسان و اینو از دستای بود بهزاد خیل  خودشو کن

مشت شدش و اخم غلیظ  که روی پیشونیش بود میشد تشخیص داد.اگر جلوی 

بهزادو نمیگریفتم حتما اینجا یه دعوای حساب  درست میشد چون هردوشون از نظر 

 بعد از هیکل مثل هم بود یفقط با این تفاوت که بهزاد یه ذره کوتاه تر از ارسان بود.

چند لحظه بهزاد یهوی  دست منو گریفتو در حال  که با خشم داشت به ارسان نگاه 

 میکرد به من گفت

 .یسنا برو تو خونه.. چون یفکر کنم آقا به اندازه کایف  یفضولیاشون کردن دیگه -بهزاد

و بعد از این حریفش دست منو کشیدو خواست ببرتم توی خونه که ارسان یه قدم 

 سریع گفتاومد طریفمونو 

 ..وایستین یه لحظه -ارسان

 بهزاد دست منو ول کردو برگشت سمت ارسانو با اخم گفت

چرا؟ نکنه هنوز عربده هاتو توهینات تموم نشده؟ یفکر نکن نشنیدم به یسنا  -بهزاد

چ  گفت  ها..االنم یفقط به خاطر خودشه که هیچ  بهت نمیگم وگرنه خوب میدونم 

 .چه جوری حالتو بگیرم

 اومد جلوی بهزاد وایستادو گفت ارسان

به خدا سوء تفاهم شده بود.. من یفکر کردم..یفکر کردم..اه بیخیالش به هر  -ارسان

 .حال من عذر میخوام بابت ریفتارم

 بهزاد خنده ی کجک  کردو گفت
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عذر میخوای؟ هه چه راحت اونم بعد این همه حریف  که بار ما کردی؟ اصال تو  -بهزاد

 بهش انقدر امرو نه  میکنیو گیر میدی؟ چیکاره ی یسنای  که

 .خب دای  رضا اینا رو به من سپرده -ارسان

من که همچین چیزی یادم نمیاد که یسنارو دست کس  سپرده باشیم چون  -بهزاد

اوال یسنا خودش خانواده داره دوما اونقدر بزرگ شده و عقل و شعورش میکشه که 

 .کدوم کار درسته و کدوم کار غلط

 ...درسته ول  ..ول  -ارسان

بسه..بسه به اندازه کایف  اظهار نظر کردین..از االن به بعدم من خودم هستم  -بهزاد

پیششون بنابراین تا زمان  که من اینجام حق ندارین حت  تو کار آیلین دخالت کنید 

 .حت  اگه براتون سوء تفاهم شد

 یلین کردو گفتقسمت آخر حریفشو با تاکید بیشتری گفت و بعد از اون رو به آ

 ...آیلین توام بیا تو -بهزاد

آیل  که خیل  ترسیده بدون این که چیزی بگه جلوتر از ما سریع ریفت سمت خونه. 

بهزادم پشت سر آیلین راه ایفتادو به من اشاره کرد که همراهش بیام. منم سرمو 

 .انداختم پایینو پشت سرش ریفتم

باز کنم و بهزادم سریع ریفت داخل. جلوی در که رسیدیم من نشستم تا بند کفشامو 

بند کفشامو باز کردمو کفشامو برداشتمو خواستم برم داخل خونه که ارسان سریع 

 اومد طریفمو با دستش راهمو سد کردو گفت

 میشه چند لحظه صبر کن  صحبت کنیم؟ -ارسان

ول  من بدون این که حت  نگاش کنم چشم دوختم به جلوی پام که بعد از چند لحظه 

 سان گفتار
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 .یسنا..نگام کن -ارسان

 ول  اصال سرمو باال نیاوردم که ارسان دوباره گفت

 .نگام کن -ارسان

سرمو آوردم باال و نگاش کردم ول  هیچ  نگفتم و زل زدم توی چشماش که پر از 

 پشیمون  بود اونم همونطوری که توی چشمای من خیره شده بود گفت

ار اشتباه  انجام دادمو بخشیدنمم کار میدونم خیل  حرف بدی زدمو ک -ارسان

 سختیه..اما میشه ازت بخوام منو ببخش ؟

به محض این که حریفش تموم شد صدای عصب  بهزاد و شنیدم که در حال  که ته 

 راهرو وایستاده بود میگفت

یسنا.. بیا داخل.. برای چ  اونجا وایستادی؟ میخوای بیشتر از این خردت کنه  -بهزاد

 کنه؟و بهت توهین 

 و بعد از اون اومد طریفم که ارسان دستشو برداشتو گفت

 .بعدا حرف میزنیم -ارسان

 بهزاد دست منو گریفتو در حال  که میبرم داخل خونه گفت

 .بعدا ب  بعدا.. بفرمایــــــــید -بهزاد

 درو بستو منو با خودش کشوند داخل حالو گفت

 دادی که چ  بشه؟اونجا وایستاده بودی به شرو وراش گوش می -بهزاد

توی اینهمه وقت  که بهزاد با زندگ  کرده بود مهیچ وقت اینقد عصبان  ندیده 

بودمش یعن  تا حاال اصال عصبان  ندیده بودمش...برای همین االن خیل  به نظر 

 ترسناک میومد و با لکنت زبون گفتم
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 ...آخه...آخه-

 نزاشت حریفمو ادامه بدمو سریع گفت

خه نکن واسه من.. جواب منو بده. اصال وایسا ببینم این پسره کیه اینقد آخه آ -بهزاد

 اصال که اینقدربراتون تعیین تکلیف میکنه؟

تا خواستم جواب بهزادو بدم آیلین که پشت سر بهزاد وایستاده بود در حال  که به 

 سمت ما میومد گفت

 کنیم؟پسر عمه ی منه دیگه..مگه نمیدونید که ما توی خونه ارسان سا -آیلین

 بهزاد برگشت طرف آیلینو گفت

ا پس ایشونن اون آقا.. چه جالب یفکر نمیکردم اینقدر ب  شخصیت و یفضول  -بهزاد

 .باشه

 آیلین تا خواست دوباره چیزی بگه بهزاد دستشو گریفت جلوی آیلینو گفت

بسه دیگه ظریفیت امروزم دیگه خیل  تکمیل شده...االن میخوام برم  -بهزاد

 .استراحت کنم

 بعد از اون ریفت سمت چمدونشو از روی زمین برداشتشو رو به من گفت و

 کدوم اتاق باید برم؟ -بهزاد

 .اتاق سمت راستیه مال منه-

سری تکون دادو در حال  که هنوز یه اخم کوچیک روی پیشونیش خودنمای  میکرد 

اختو ریفت سمت راهرو. به محض این که صدای در اتاق اومد آیلین نگاه  به راهرو اند

 سریع اومد طرف منو گفت

 زود باش بگو ببینم چ  شد که این جوری شد؟ -آیلین
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دوباره یاد حریفای ارسان ایفتادمو عصبان  شدمو خودمو روی مبل پشت سرم پرت 

 کردمو گفتم

 .برو از پسر عمه ی گرامیت بپرس-

 کنارم نشستو گفت

تند سریع همه جریانو یسنا حوصله ندارما..من میخوام از تو بشنوم پس زود  -آیلین

 .برام تعریف میکن 

یه ذره توی چشمای قهوه ایش نگاه کردمو بهد از اون شروع کردم به تعریف 

 کردن.بعد از چند دقیقه که حریفام تموم شد آیلین گفت

 یسنا قبول داری که یه ذرشم تقصیر تو بوده؟ -آیلین

 از حریفش ناراحت شدم برای همین با اخم گفتم

منظورت اینه که من حتما یه کاری کردم که ارسان همچین حریف   دیگه چ ؟حتما-

زده دیگه...بله بایدم اینطوری بگ  که تقصیر منه... مگه میشه خانوم از عشقشون 

 بگذرنو بیان به من بچسبن؟

 آیلین با تعجب نگام کردو گفت

 یسنا میفهم  چ  میگ ؟ -آیلین

 .بله.. دقیقا دارم حقیقتو میگم-

ه همینطور نگام کرد بعد از جاش بلند شدو در حال  که پشتشو به من آیلین چند لحظ

 میکردو میریفت سمت اتاقش گفت

 .برات متاسفم که طرز یفکرت اینه -آیلین
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بعد از اون سریع ریفت اتاقشو چند لحظه بعدشم صدای در اتاقشو شنیدم که محکم به 

هــــه..خدا بگم هم زد. با حرص پامو به زمین کوبیدمو عصب  تکونش میدادم. اه

چیکارت کنه ارسان که مارو این جوری به جون هم انداخت ..خب بگو نونت کم بود 

آبت کم بود یفوضول  کردنت چ  بود دیگه..بابا مگه تو کارو زندگ  نداری که یکسره 

سرت توی زندگ  دیگرونه که چ  کار میکننو نمیکنن..چند دقیقه بعد از جام بلند 

 تا لباسامو عوض کنم. در زدمو آروم گفتمشدمو ریفتم سمت اتاقم 

 بهزاد میتونم بیام تو؟-

اما صدای  نشنیدم برای همین درو باز کردمو ریفتم داخل که دیدم بهزاد با همون 

لباسای بیرونش روی تخت دراز کشیدو خوابیده منم سریع مقنعمو با مانتومو 

م.بدجور سردرد گریفته درآوردمو شلوارموعوض کردمو از اتاق اومدم بیرونو درو بست

بود برای همین ریفتم سمت آشپزخونه تا یه قهوه درست کنمو بخورم. بعد از این که 

قهوه حاضر شد لیوان باب اسفنجیمو برداشتمو قهوه توش ریختمو همونجا توی 

آشپزخونه نشستمو شروع کردم به خوردن.بعد از این که قهومو خوردم از جام بلند 

 .چیزی درست کنمشدم تا برای ناهار یه 

کارم که تموم شد از آشپزخونه اومدم بیرونو ریفتم سمت اتاق آیل  تا باهاش حرف 

 .بزنمو از دلش دربیارم

حاال خوبه ارسان اون همه حریفو بار من کردا اونوقت به جای من این دوتا اینقدر 

 راعصبشون خورد شده و قهر کردن. در اتاق آیلین بسته بود برای همین ریفتم پشت د

 اتاقشو در زدمو گفتم

 آیل ... میتونم بیام تو؟-

هیچ جواب  نداد برای همین درو باز کردو ریفتم داخل اتاق که دیدم روی تخت نشسته 

و دستاشم گذاشته بود روی صورتشو صورتشم قرمز بود و این نشون میداد که داره 
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 رای همینگریه میکنه چون هر وقت آیلین گریه میکرد صورتش کامال قرمز میشد ب

 آروم ریفتم طریفشو در حال  کنارش میشستم دستمو گذاشتم روی شونشو گفتم

آیل  از دستم ناراحت شدی؟ ببین میدونم حرف خیل  خوب  نزدم ول  باور کن -

دست خودم نبود..تو که میدون  من هر وقت عصبان  میشم هر چ  که به ذهنم برسه 

صبان  بودم که توام اومدیو گفت  سریع میگم ..اون موقعم از دست ارسان خیل  ع

 .تقصیر من بوده بیشتر عصبان  شدمو اونطوری گفتم

دستشو از روی صورتش برداشتو برگشت طرف منو در حال  که اشک توی چشماش 

 بود گفت

به خدا منم قصدو منظوری نداشتم از حریفم..باور کن من تورو از ارسان بیشتر  -آیلین

. تو خواهرم .. عزیزم .. مگه میتونم تورو با کس دوست نداشته باشم کمتر ندارم.

 .دیگه ای عوض کنم خب

اشک توی چشمام جمع شدو از خودم خجالت کشیدم که اون حریفارو بهش زدم برای 

 همین در حال  که یه قطره اشک از گوشه ی چشمم پایین م  ایفتاد گفتم

به خاطر حریفم  میدونم عزیزم..میدونم خواهر گلم..من باید ازت عذر خواه  کنم-

چون باز کور شده بودمو نمیدیدم دارم با ک  حرف میزنمو هر چ  خواستم گفتم..حاال 

 تو حاضری این خواهر بدتو ببخش ؟

 اشکاشو پاک کردو گفت

 !!آره ول  به یه شرط -آیلین

 منم در حال  که اشکامو پاک میکردم با تعجب گفتم

 !!چه شرط ؟-
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ون حرف منم توی اون وضعیت که تو اونقدر این که توام منو ببخش  چ -آیلین

 .عصبان  بودیو دنبال مقصر میگشت  درست نبود

 لبخندی زدمو در حال  که بغلش میکردم گفتم

 .ای به چشم..حاال پاشو برو یه دوش بگیر تا سرحال ش  بعدشم بیا تا ناهار بخوریم-

 از بغلم اومد بیرونو در حال  که از جاش بلند میشد گفت

 ناهار؟مگه ناهار درست کردی؟ -آیلین

 .آره کلم سیب زمین  میخوام درست کردم-

اووو همچین گفت  ناهار درست کردم یفکر کردم االن ریفت  مرغ  چیزی  -آیلین

 .درست کردی

ببخشید شرمنده دیگه وقت کم بود وگرنه حتما یه غذای  که در شأن شما باشه -

 .درست میکردم

 .ن نکته ی خیل  مهم دقت داشته باشآیفرین خوبه..همیشه با ای -آیلین

بعد از حولشو از توی کمدش برداشتو با ناز از اتاق ریفت بیرون.. یعن  خوشم میاد خدا 

درو تخته رو خوب باهام جور میکنه ها..ماشاالله خانواده آیلینشون از دم ب  جنبه 

مو نازشو بودنا.. اون از پسر عمش اینم از خودش که تا اومدم ازش یه عذر خواه  کرد

کشیدم این جوری کرد...خدایا همه ی مرضای ب  پناه اسالم را شفاعت 

بریفــــــما...از جام بلند شدمو از اتاقش اومدم بیرون..خب حاال نوبت ناز کشیدن 

آقا بهزاده..خدایا امروزو به خیر بگزرون یفقط. ریفتم سمت آشپزخونه..همون موقع 

یشستم آیلین در حال  که موهای خیسشو با ناهار برم پیشش بهتره. داشتم ظریفارو م

 .یه گیره پشت سرش جمع کرده بود وارد آشپزخونه شد

 یسنا ساعت دوها..ناهار هنوز حاظر نیست؟ -آیلین
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 در حال  که دستکشارو از دستم درمیاوردم برگشتم طریفشو گفتم

 .چرا حاظره... تا وقت  تو میزو بچین  منم میرم بهزادو صداش کنم-

 .اشهب -آیلین

 از آشپزخونه اومدم بیرونو ریفتم سمت اتاق خودم.آروم در زدمو گفتم

 بهزاد.. بیداری؟-

 آره .. بیا تو -بهزاد

آروم درو باز کردم و ریفتم داخل که دیدم بهزاد با لباسای راحت  روی تخت دراز 

کشیده و دستشم قائم گذاشته بود روی پیشونیش. ریفتم جلوترو در حال  که کنارش 

 ت میشستم گفتمروی تخ

 .ناهار حاضره.. پاشو بیا-

 .میل ندارم -بهزاد

 .ا پاشو بیا دیگه.. ارزش نداره خودتو به خاطر یه موضوع ب  ارزش اینقد ناراحت کن -

 سریع از جاش بلند شدو در حال  که کنار من روی تخت میشست با اخم گفت

ه یک  اونم غریبه موضوع ب  ارزش؟!! به نظرت این موضوع خیل  کوچیکه ک -بهزاد

بهت همچین حریف  بزنه؟ اگر برای تو خیل  ب  ارزشه اتفاقا برای من خیلیم ارزش 

 .داره

میدونم..ول  بهتر زیاد بهش یفکر نکن  و یفراموشش کن  چون در غیر این صورت -

 .اعصاب خودت خرد میشه

 م؟ر..ق..صخیل  خب باشه..حاال میخوای چ  کار کنم؟ پاشم برات بندری ب -بهزاد
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ندیدمو در حال  که از جام بلند میشدم دست بهزادم گریفتمو با خودم کشوندمو خ

 گفتم

اونم به وقتش ول  االن بلند شو بیا دستپخت عشق دای  رو بخور که از دست -

 .میدیشا

 در حال  که از جاش بلند میشد گفت

 .بله دیگه خودت از خودت تعریف نکن  ک  تعریف کنه خر دای  -بهزاد

ردمو برگشتم طریفش و چند لحظه نگاش کردم بعد از اون دستمو آوردم دستشو ول ک

باال و با کف دستم زدم روی پیشونیش که چند قدم ریفت عقب منم در همون حال 

 گفتم

 .ای خاک که عرضه یه چیکه محبتم نداری که بهت بکنن آق دای -

ه آق معن  کلم بهزاد از کلمه آق دای  بینهایت متنفر بود)برای یفهمیدن این موضوع به

دای  توجه کنید!!!( برای همین تا حریفم تموم شد سریع دویید دنبالم که منم یه جیغ 

 .بنفش کشیدمو دوییدم سمت آشپزخونه

 تا وارد آشپزخونه شدم آیلین سریع گفت

 چ  شده؟ -آیلین

 ..بهزاد میخواد بکشتم-

 سریع ریفتم پشت آیلین پناه گریفتمو گفتم

 .منو از دست این آق دای  نجات بده دستم به دامنت خواهر..-

 بهزاد وارد آشپزخونه شدو در حال  که با قدمای آروم میومد طرف ما گفت

 که آق دای .. آره؟ -بهزاد



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

220 

 

  (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 .وا خب داییم  دیگه حق ندارم بهت بگم آق دای 

 .غلط کردی..برو به عمه ی نداشتت بگو آق دای  -بهزاد

 .ــــــق دای نه نه من یفقط دوست دارم به تو بگم آق-

 سریع با یه قدم بلند اومد طریفمو موهامو از پشت گریفتو گفت

 .بگو غلط کردم تا ولت کنم -بهزاد

 .نمـــــــــــــــیگم-

موهامو بیشتر کشید منم آخ  گفتمو دستمو بردم سمتشو موهاشو گریفتمو محکم 

 کشیدم که بهزاد گفت

 .ای خیر ندیده..ول کن زلفامو -بهزاد

یلین کنار ما وایستاده بودو هر هر به ما میخندید برای همین نگاش این وسطم آ

 کردمو گفتم

 .ای حناق.. ببند اون یفکو خب-

 بعد از اون برگشتم سمت بهزادو گفتم

 .اول تو ول کن تا منم ول کنم-

 .ا نه بابا زرنگ ... اول تو ول کن-بهزاد

 عمرا.. اول تو-

 ..نخیر اول تو -بهزاد

 .اول خودت اصال راه نداره..-

https://www.1roman.ir/
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 .اول تــــــــــــــــــــــــ و-بهزاد

 .ای مرض ببرتت اله  که گوشمو کر کردی...اصال تا سه میشمارم با هم ول میکنم-

 3 2 1باشه.... -بهزاد

تا شماره ی سه رو گفت موهاشو ول کردم که اونم همین کارو کردو در حال  که به اپن 

 تکیه میداد گفت

 .هنوز نگفت  غلط کردی هاول  یادت نره  -بهزاد

 .به همین خیال باش عزیزم-

 برگشتو تا خواست جوابمو بده آیلین سریع گفت

 .اه ساکت شید جفتتون دیگه -آیلین

و بعد از اون نشست سر میزو یه ذره غذا واسه خودش کشیدو شروع کرد به خوردن. 

 بهزاد آروم اومد سمت منو توی گوشم گفت

 کردی که مثل خودت هاپو شد و پاچه میگیره؟ یسنا اینو چ  کارش -بهزاد

 برگشتم طریفشو چپک  نگاش کردمو گفتم

 .به جای نظر دادن بشین ناهارتو کویفت کن-

دستشو گریفتمو روی صندل  انداختمش که دستش خورد به گوشه میز. خودمم 

 کنارش نشستم بهزادم در حال  که دستشو میمالوند آروم زیر لب گفت

 .سگ بود حاالتازگیا االغم شدو جفتک میندازهایشش.. کم  -بهزاد

 سریع برگشتم طریفشو گفتم

 چ  گفت ؟-
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 یه ذره صندلیشو داد عقبو در حال  که آب دهنشو قورت میداد گفت

 .هیچ ..غلط کردم..چیز خوردم اصال.. تویفقط آروم باش -بهزاد

منو  پشت چشم  براش نازک کردمو رومو اینور کردمو غذامو خوردم.بعد از ناهار

 .بهزاد توی اتاق من خوابیدیم آیلینم که ریفت اتاق خودش

____________________________________ 

نمیدونم ساعت چند بود که با صدای زنگ در از خواب بیدار شدم. از جام بلند شدمو 

 در حال  که دمپایامو میپوشیدم گفتم

 .اه یعن  یه آدم تو این خونه پیدا نمیشه که درو باز کنه-

از اتاق اومدم بیرون که دیدم از توی حموم صدای آواز خوندن بهزاد میاد.خواستم برم 

سمت اتاق آیلین ببینم اون کجاست که دوباره زنگ درو زدن برای همین با عجله 

دوییدم سمت در.درو که باز کردم ارسانو پشت در دیدم و با دیدنش ناخودآگاه اخمام 

 تو هم ریفتو گفتم

 بفرمایید؟-

 شو برگردونوسمتمو گفتسر

 سالم..خوب ؟ -ارسان

 پویف  کردمو گفتم

 عرضتون؟-

 !!اوه اوه معلومه هنوزم از دستم خیل  شاک  ها -ارسان

 نه پس میخواسته قربون صدقتون برم؟-
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نه حاال در اون حدم نه..ول ... به هر حال من بازم ازت عذر خواه  میکنم به  -ارسان

 .خاطر ریفتارم

 اید بگم بخشیدمتون؟یعن  من االن ب-

 .االنه االن که نه ول  بعد از شیرین  آشت  کنون باید بگ  -ارسان

 !!!!شیرین  آشت  کنون-

 لبخندی زدو گفت

آره.. میخوام هم از دلتون دربیارم و هم به مناسبت بخشیدن هم دیگه بهتون -ارسان

 .شیرین  بدم

 ابروهامو باال انداختمو با تعجب گفتم

؟!! مطمئنین؟ چون من که اصال یادم نمیاد بهتون گفته باشم بخشیدن هم دیگه-

 .بخشیدمتون

 .میدونم ول  مطمئنم که بعد از شام حتما بهم میگ  که بخشیدیم -ارسان

 آها..بعد میشه بگید شما از کجا اینقد مطمئنید؟-

 !!حاال..از یه جای  -ارسان

دو میخوایید چ  کار خب حاال بر یفرض که منم گفتم که شما رو بخشیدم ول  بهزا-

 کنید؟

شما اگه اجازه بدی من بیام داخل با آقا بهزادم صحبت میکنم و درستش  -ارسان

 .میکنم

 شونه ای باال انداختمو ریفتم کنار تا بیاد داخل و در همون حین گفتم
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راض   %1هر کار میخوایید انجام بدید ول  شک نکنید حت  اگر بهزادم به احتمال -

 ...ش م بشه من راض  ن م

 پوزخندی زدو گفت

 .میبینیم -ارسان

ازجلوی من رد شدو ریفت داخل سالن. وقت  که داشت میریفت یفرصت کردم نگاه  به 

لباساش بندازم. یه شلوار مشک  با یه تیشترت سفید و پالتوی بلند مشک  پوشیده 

 .بود

 یزنه.یا خدا معلوم نیست چه نقشه ای توی اون کلشه که اینطور با اطمینان حرف م

درو بستمو ریفتم داخل که دیدم بهزاد در حال  که حولش روی شونش ایفتاده بود 

جلوی راهرو وایستاده بودو داشت با اخم ارسانو که روی مبل جلوی تلویزیون نشسته 

 .بودو پشتشم به بهزاد بود نگاه میکرد

 بهزاد با دیدن من با اشاره و اخم پرسید

 این اینجا چ  کار داره؟ -بهزاد

 نم شونه ای از روی ندونستن باال انداختمو با اشاره بهش گفتمم

 ..باتو کار داره.. میگه-

هنوز داشتم ادامه ی حریفمو با اشاره به بهزاد میگفتم که صدای ارسانو از پشت سرم 

 شنیدم که رو به بهزاد میگفت

 سالم.. میشه چند لحظه صحبت کنیم؟ -ارسان

 .ونه بهتر ارسانو ببینهبهزاد یکم  خودشو کشید کنار تا بت

 ..نه نمیشه-بهزاد
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 .یفقط چند لحظه کوتاه.. قول میدم زیاد طول نکشه -ارسان

بهزاد سری تکون دادو ریفت پیشش و روی مبل روبرویش نشست چون اگه بیشتر 

 .چیزی میگفت باعث میشد به ارسان توهین بشه و دلخوریا بیشتر بشه

که ارسان همونطور که سرپا بود به طرف همینطور داشتم به دوتاشون نگاه میکردم 

 من برگشتو گفت

 میشه تنهامون بزاری؟ -ارسان

 خودمو جمع و جور کردمو در حال  که پشت چشم  براش نازک میکردم گفت

 .باشه-

ایـــــش...یفکر کرده پسر رئیس جمهوره که باید حریفاش محرمانه باشه و کس  

چ  کار میکنه که ارسان اومده خونه و از نفهمه. ریفتم سمت اتاق آیلین تا ببینم اون 

اون خبری نیست.اصال هیچ  به ذهنم نمیرسید که ارسان چطوری میخواد بهزادو 

قانع کنه چون بهزاد از منم لجباز تر بودو وقت  با کس  دعوا میکرد یا لج م  ایفتاد 

  خـــــــیل  سخت راض  میشه یا اصال راض  نمیشد...االنم به احتمال زیاد راض

نمیشه چون من بهزادو میشناسم و میدونم اخالقاش چطوریه این کوه غرورم این 

 .جوری جلو من گفت که مثال بگه من هر چ  بخوام بدست میارم...آره همینه

بدون این که در بزنم درو باز کردم که دیدم آیلین پشت میزش نشسته و داره با لب 

حواسش به اطرایفش نبود برای همین تابش کار میکنه و هدیفن روی گوشش بود و اصال 

 ریفتم جلوتر که متوجهم شدو در حال  که هدیفنو رو از روی گوشش برمیداشت گفت

 ا بیدار شدی؟ -آیلین

 خیل  وقته...داری چ  کار میکن ؟-

 .داشتم زبان کار میکردم -آیلین
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 .چه خوب.. راست  پاشو که عشقت اومدها-

 !!عشقم؟!! ارسان؟ -آیلین

 تو چندتا عشق داری خب؟نه پس..مگه -

 از جاش بلند شدو در حال  که به سمت در میریفت گفت

 اون اینجا چ  کار میکنه؟ -آیلین

 میخواست بره بیرون که دستشو گریفتمو گفتم

 کجا؟-

 با تعجب برگشت طریفمو گفت

 .خب دارم میرم پیش ارسان دیگه.. زشته تنهاست -آیلین

 آیلینوکشیدم کنارو درو بستمو گفتم

س تنها نیست... داره با بهزاد صحبت میکنه برای موضوع ظهر... میگه میخوام از نتر-

 .دلش دربیارم.. تازه به منم گفت برم میخوام باهاش تنها صحبت کنم

 آیلین به طرف تختش ریفت و روش نشستو گفت

 .خوبه.. آخه همش میترسیدم این جریان ادامه پیدا کنه و بدتر بشه -آیلین

امیدوار نباش چون بهزادی که من میشناسم به این سادگ  ها رازی حاالم تو زیاد -

 .نمیشه یعن  بهتره بگم اصال رازی نمیشه

 .همین که جملم تموم شد صدای خنده ی بلند ارسانو بهزاد از توی سالن اومد

 با تعجب بلند گفتم

 !!!!!!!!!جـــــــــــــــــــــــا ن؟-
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 آیلین با خنده گفت

 .. معلومه که چقدر سخت رازی میشهبله کامال -آیلین

 اخم کردمو گفتم

 .نیشتو ببند ببینم-

 بعد از اون در حال  که در اتاقو باز میکردمو میریفتم بیرون گفتم

 .غلط نکنم این ارسان بهزادو چیز خورش کرده... میگ  نه بلند شو بیا تا نشونت بدم-

ریفتیم سمت سالن.وارد سالن که  آیلینم از جاش بلند شدو با هم از اتاق اومدیم بیرونو

شدم دیدم بهزاد روی مبل دونفره کنار ارسان نشسته و در حال  که لبخند بزرگ 

روی لبشه داره به حریفای ارسان که داشت آروم باهاش حرف میزد گوش میداد. آیلین 

 که کنار من وایستاده بود یک  زد به شونه ی منو آروم گفت

 رازی نمیشه؟ .. نه؟ -آیلین

مو برگردوندمو دوباره بهشون نگاه کردم. ارسان و بهزادم که اصال تو باغ نبودن و سر

هنوز متوجه ما نشده بودن برای همین تک سریفه ای کردم که هردوشون به طریفم 

 برگشتنو و بهزاد گفت

 شما اینجایین؟ -بهزاد

 بعد از اون نگاه  به سرتا پای منو آیلین کردو گفت

 .دیر میشه ها 8ضر نشیدین؟.... ساعت شما چرا هنوز حا -بهزاد

 مگه کجا قراره بریم؟-

 .آقا ارسان گل میخواد شام ببرتمون بیرون... برین زود حاضر شید -بهزاد
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 دستامو توی خودم جمع کردمو با اخم گفتم

 .من نمیام.. شما میخوایین پاشین برین-

 ن گفتبهزاد از جاش بلند شدو به طریفم اومدو دستمو گریفتو رو به آیلی

 .تو برو حاضر شو -بهزاد

 بعد از اون رو به من کردو در حال  که میبردم سمت اتاقم گفت

 .شمام بیا اینجا کارت دارم -بهزاد

 منو برد توی اتاقو درو بستو به سمتم برگشتو گفت

 واسه چ  نمیخوای بیای؟ -بهزاد

 .چون دلم نمیخواد-

 اشتم گفتمجلوتر ریفتم و در حال  که دستمو رو پیشونیش میز

تو چت شده اصال؟ تبم که نداری.. چ  بهت داده که رازی شدی؟ یا نکنه بهت -

 پیشنهاد رشوه داده؟

یسنا اینقد چرت نگو... اون که چ  داده و چ  گفته به خودمون مربوطه و  -بهزاد

 .یفضولیشم به تو نیومده... االنم زود حاضر شو که میخواییم بریم

 ؟گفتم که نمیام.. مگه زوره-

بله زوره باید بیای.. ده دقیقه دیگه دوباره میام تو اتاق تا هم خودم آماده بشم  -بهزاد

 .و هم ببینم تو آماده هست  یانه

و بعد از اون ریفت سمت درو از اتاق ریفت بیرون. به محض این که درو بست محکم پامو 

 زدم زمین گفتم
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 .من نمیخوام بیام-

 و آورد داخلو با یه لحن پیروزمندانه گفتکه بهزاد دوباره درو باز کردو سرش

 .خوشگل کن  ها -بهزاد

منم دمپاییمو در آوردمو پرت کردم سمتش که سریع درو بست. از حرص زیاد دمپای  

 .دیگمم با پام پرت کردم سمت درو ریفتم سمت کمدم تا حاضرشم

وردم م ایه سارایفان آب  که بلندیش تا زانوم میرسید با یه شلوار چسب سفید از کمد

بیرون تا بپوشمشون.یه بلوز بایفت سفیدم زیر سارایفانم پوشیم تا نیاز نباشه پالتو 

 .بپوشم

بعد از این که لباسامو پوشیدم پشت میز توالتم نشستمو موهامو یفرق کج کردمو بعد 

با یه گیره گرد جمعشون کردم. یه ذره برق لب با یه کم کرمم به صورتم زدمو از جام 

سفیدم برداشتمو سرم کردمو کیف سفیدمم برداشتمو  -روسری آب بلند شدم. یه 

 .ریفتم سمت در اتاق

به محض این که درو باز کردم یه چهره ی وحشتناک توی نیم میل  متری صورتم 

دیدم. یه جیغ خیل  بلند کشیدمو ریفتم عقب که دستشو برد پشت سرشو کم کم اون 

 .چهره اومد پایین

اون ماسک وحشتناک نگاه میکردم بعد از اون سرمو  چند لحظه همونطور داشتم به

آوردم باال و به چهره ی بهزاد که داشت با تمسخر و یه لبخند بزرگ نگام میکرد نگاه 

 .کردم

یه ذره خودمو جمع وجور کردمو ریفتم جلوترو در حال  که یه پس گردن  به بهزاد 

 میزدم گفت

 ...مرض...ببند اون نیشتو-
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 که یه ذره اینور تر از اتاق من وایستاده بود اومد جلو گفت با این کار من ارسان

 ااااااااااا... واسه چ  میزنیش؟-ارسان

یک  نیست آخه به این بشر بگه به تــــــــــــــــــــــوچ ه خب برای 

 همین برگشتم طریفشو گفتم

 چون دوست داشتم.. اشکالی داره؟-

 ارسان اومد جلوترو نزدیک من وایستادو گفت

نه زیاد اشکال نداره .. ول  اگه به خاطر این کارش زدیش پس باید منم تنبیه  -رسانا

 .کن 

 با تعجب نگاش کردمو گفتم

 یعن  چ ؟-

یعن  این که این کارو منو بهزاد با هم انجام دادیم پس اگر قراره تنبیه بشیم  -ارسان

 .باید منم تنبیه کن 

 م؟یعن  االن میخوایین به شمام پس گردن  بزن-

 ..دقیقا -ارسان

 .میزنما.. پشیمون نشین-

 .نه خیالت راحت -ارسان

 ....جدا میزنما-

 ....ای بابا.. میگم بزن -ارسان
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هنوز جملش کامل نشده بود که دستمو بردم باال و یه پس گردن  محکم بهش زدم. به 

من چه خب... خودش خواست. من با کس  تعارف ندارم بخوام کاری رو انجام بدم 

 .ا انجام میدم خصوصا اگه طریفم رازی باشه که دیگه بهترحتم

 ارسان در حال  که سرشو باال میاوردو پشت گردنشو میمالوند گفت

 .اویففف.. خب یه ذره انصاف داشته باش دختر... نخاعم نصف شد به خدا -ارسان

 .نترسین.. نخاعتون سالم سالمه-

 تو تضمین میکن ؟ -ارسان

 ه من داره؟نخیر.. اصال چه ربط  ب-

 .خب تو زدی توام باید تضمین کن  دیگه -ارسان

 .گفتم که به من ربط  نداره چون خودت گفت  بزن منم زدم-

اون که آره خودم گفتم بزن ول  نه اینقدر محکم که... به خدا هنوز داره جاش  -ارسان

 ...میسوزه.. هم پشت گردنم هم صورتم از ظهر

 انداختمو گفتم با بیخیال  کامل ، شونه ای باال

 ..جفتش تقصیر خودتون بود-

ارسان هیچ  نگفتو زل زد توی چشمام منم که حوصله ی نگاه کردنشو نداشتم رومو 

 .برگردوندم طرف بهزاد که دیدم چشماشو ریز کرده و داره با زیرک  نگام میکنه

 !!!!چیه؟-

 .هیچ .. راست  به یاسمینم زنگ بزن بگو باهامون بیاد -بهزاد
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مینطوری که نمیشه شاید کار داشته باشه.. بزار برای یفردا یه برنامه خوب خب ه-

 .بچین دوتای  با هم برین بیرون

 .نه.. زنگ بزن بگو امشب بیاد -بهزاد

 .خیل  بد میشه ها بهت گفته باشم... بهتره دوتای  با هم برین بیرون-

 بهزاد تا خواست جوابمو بده ارسان سریع گفت

این جوری بهتره.. چون من مطمئنم جای  که میخواییم بریم حتما نه اتفاقا  -ارسان

 .یاسمینم خوشش میاد

با تعجب و ترس برگشتم سمت ارسان. ترس برای این که میترسیدم بگه یاسمین و از 

 .کجا میشناسه و قضیه ای که آیلین ازش میترسید پیش بیاد

 ببخشید شما یاسمینو از کجا میشناسید؟-

 ..... بهزاد واسم جریانشو تعریف کردهاز هیچ جا -ارسان

با این حرف ارسان دهنم نیم متر باز موند. یعن  توی این یه ساعت  که اینا با هم 

صحبت میکردن اینقدر با هم صمیم  شدن که بهزاد راز مهم زنگیشو به ارسان 

 گفته... اونم بهزادی که اگه گردنشو میزدی لب باز نمیکرد که رازشو بهت بگه...جلل

 .الخالق

 همینطور داشتم با دهن بازو چشمای گرد شده به ارسان نگاه میکردم که بهزاد گفت

 .خرمگس نره توش -بهزاد

 !!ها-

 .ها نه ب  ادب بگو جون دلم... میگم دهنت بازه خر مگس میره توش -بهزاد

 ..بهــــــــــــزاد.. بخدا میزنمت دوباره ها-
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میگم دهنتو باز نگه ندارکه از اون خر مگس گنده  ای بابا.. مگه من چ  گفتم.. -بهزاد

میره توی دهنت... w.c ها که سرش سبز و خیلیم ویز ویز میکنه و بیشتر میره توی

 بد میگم؟

 ...ای مرض ببرتت با این توصیف کردنت-

بعد از اون گوشیمو از توی کیفم درآوردمو درحال  که از وسط بهزادو ارسان رد 

 تممیشدم رو به بهزاد گف

 .یفعال خفه باش که میخوام به یاس  زنگ بزنم-

 .شماره یاسمینو گریفتم که بعد از سه تا بوق گوش  رو برداشت

 بله؟ -یاسمین

 سالم عزیزم... خوب ؟-

 سالم یسنا خانوم... چه عجب یادی از ما کردی ب  معریفت؟ -یاسمین

 .باز ک  به ک  میگه ب  معریفت.. خوبه من همیشه آمارتو میگرم-

وا... تا اونجای  که من میدونم اون آمارم زورک  میگیری وگرنه مگه تو اصال -مینیاس

 ...منو یادت میاد؟

 خندیدمو گفتم

باشه تسلیم.. حاال گله و شکایتو بزار واسه بعدا.. زنگ زدم ببینم کاری چیزی داری -

 یا نه؟

 به این جای حریفم که رسید احساس کردم یک  پشت سرم وایستاده برای همین

برگشتم که دیدم بهزاد دقیقا پشت سرم وایستاده داره به حریفامون گوش میده که با 
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دیدن من یه لبخند دندون نما زد. منم سری از روی تاسف براش تکون دادمو چون 

 حرف یاسمینو متوجه نشده بودم گفتم

 .ببخشید عزیزم میشه دوباره بگ  چون آیل  حواسمو پرت کرد-

 !!واسه چ ؟ گفتم بیکارم.. -یاسمین

 ..چه خوب پس زود حاضر شو که میخواییم بریم ددر-

 ددر!!.. کجا؟ -یاسمین

 یه جای ... میای یا نه؟-

 بدم نمیاد یه دوری بزنم.. ک  میخوایین برین؟ -یاسمین

برسیم  8ما که االن حاضریم و تا یه ده دقیقه دیگه راه میفتیم.. یفکر کنم حدودای -

 اونجا.. خوبه؟

 ..... منم تا اون موقع حاضرمآره -یاسمین

-ok ... کاری باری؟ 

 .نه عزیزم.. میبینمت -یاسمین

 .باشه.... بای-

گوش  رو قطع کردمو برگشتم سمت بهزاد که پشت سرم وایستاده بود. با تاسف 

 نگاش کردمو گفتم

 .ای خاک برسر عاشق یفضول-

 هوی عفت کالم داشته باشا... چ  شد بالخره میاد یانه؟ -بهزاد

 یعن  تو اصال نشنیدیو نمیدون  میاد یا نه؟-
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 چرا.. ول  خواستم از تو بشنوم.راست  چرا نگفت  من اومدم تهران؟ -بهزاد

چون میخواستم سوپرایز بشه.... چ ؟ مثال خیل  یفرق میکنه از من بشنوی یا از  -

 کس دیگه ای؟

م از تو چیزی اهــــــــه.. آقا جان غلط کردم خوبه.. واقعا خدانکنه آد -بهزاد

 ...بپرسه که به چیز خوردنش رازیش میکن 

 ...آها از اول...زود باشین بریم دیگه یاس  معطل میشه ها-

قبل از این که بهزاد جوابمو بده ارسان که پشت سر بهزاد وایستاده بود اومد جلو 

 گفت

 ...ما که خیل  وقته حاضریم.. یفقط آیل  مونده -ارسان

   که به سمت اتاق آیلین میریفتم گفتمسری تکون دادمو در حال

 .تا شما ماشینو ببرین بیرون مام اومدیم-

 .باشه پس دیر نکنین -ارسان

 بعد از اون ارسان رو به بهزاد کردو گفت

 .بریم -ارسان

پشت در اتاق آیلین که رسیدم بدون در زدن در اتاقشو باز کردم که دیدم آیلین 

 .میکنه پشت میز توالتش نشسته و داره آرایش

 ..آیل  زود باش دیگه دیر شد-

آیلین از جاش بلند شدو در حال  که با آرامش به سمت کمدش میریفت تا کیفشو 

 برداره گفت
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 تو که نمیخواست  بیای چ  شده حاال اینقدر عجله داری؟ -آیلین

 ..من عجله ندارم شما خیل  با آرامش کاراتو انجام میدی-

 روی میزش برمیداشتو میذاشت توی کیفش گفت آیلینم در حال  که موبایلشو از

 .باشه حاال.. من حاضرم .. بریم -آیلین

با هم از اتاق آیلین اومدیم بیرونو ریفتیم سمت در. سریع نیم بوت های سورمه ایمو 

پام کردمو درو قفل کردیمو ریفتیم بیرون. ارسانو بهزاد ماشینو برده بودن بیرونو اونجا 

 .منتظرمون بودن

بود  5/8لو نشسته بود برای همین منو آیلین عقب نشستیم. حدودای ساعت بهزاد ج

که رسیدیم جلوی خوابگاه یاسمین. گوشیمو در آوردمو شمارشو گریفتم که بعد از دوتا 

 .بوق خودش جواب داد

 الو.. جلوی درین؟ -یاسمین

 .آره عزیز.. زود بیا-

 .اومدم.. اومدم -یاسمین

ر خوابگاه یاسمین نگاه کردم که با صدای آروم آیلین گوش  قطع کردمو برگشتمو به د

 به سمتش برگشتم که بهم میگفت

 منتظر کیم؟ -آیلین

 .یاسمین-

 آیلین اخماشو توهم کشیدو گفت

 اون واسه چ  آخه؟ -آیلین
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ببخشید که بهزاد به خاطر اون اینجاسا.. حاالم به جای اخم کردن عادی باش تا یه -

 .وقت ارسان شک نکنه

برگردوندمو دوباره به در خوابگاهشون نگاه کردم. یه دقیقه بعد یاسمین از رومو 

خوابگاه اومد بیرون که بهزاد سریع از ماشین پیاده شدو ریفت سمتش. یاسمین با 

دیدن بهزاد سرجاش وایستادو با دهن باز نگاش کرد. بهزادم ریفت دقیقا روبروی 

سمتش دراز کرد ول  یاسمین  یاسمین وایستادو نمیدونم چ  بهش گفتو دستشو به

همونطور داشت با تعجب به بهزاد نگاه میکرد که بهزاد دوباره یه چیزی بهش گفت 

  .یاسمین از بهت دراومدو باهاش دست داد

بعد ازاون دوتای  از خیابون رد شدنو اومد سمت ماشین. یاسمین در عقبو باز کردو در 

 تحال  که کنار آیلین میشست بلندو با نشاط گف

 .سالم به همگ  -یاسمین

ارسانو بهزاد به عقب برگشته بودنو داشتن نگاش میکردن. یاسمینم بعد از این که درو 

بست به سمت ما برگشت که با دیدن ارسان خشکش زد. چند لحظه داشت با تعجب 

 به ارسان نگاه میکرد که بهزاد گفت

 .ارسان از خودمونه خجالت نکش -بهزاد

اسمین به خودش اومدو در حال  که یه ذره خودشو جمع و جور با این حرف بهزاد ی

 میکرد گفت

 ...بله -یاسمین

 ارسان پوزخندی زدو دستشو به سمت یاسمین دراز کردو گفت

 .خوشبختم -ارسان

 یاسمین دستشو جلو بردو در حال  که با ارسان دست میداد گفت
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 ..همچنین -یاسمین

جان عمه هاتون.. نه که اصال از قبل همو منم ه  توی دلم میگفتم) آره خوشبختین 

 (.نمیشناختین که حاال اظهار خوشبختیم میکنین

بعد از این که با هم دست دادن ارسان برگشتو صاف سرجاش نشستو ماشینو روشن 

 کردو راه ایفتاد. یاسمین به طرف ما برگشتو گفت

 ..سالم -یاسمین

 .سالم-آیلین

 .نومعلیک.. چه عجب مارو یادتون اومد خا-

ببخشید آخه یه لحظه خجالت کشیدم از این که یه غریبه توی ماشین بوده  -یاسمین

 .و من اونجوری سالم کردم

 .واسه خجالت بکش .. ارسان از خودمونه.. پسر عمه ی همین آیل  دیگه-

 واقعا؟ -یاسمین

 این دیفعه قبل از من آیلین جوابشو دادو گفت

یمیم چون اگه صمیم  نبودیم که مارو تو خونش آره.. اتفاقا خیلیم با هم صم -آیلین

 ..راه نمیداد... البته خوتون باید بدونید که ارسان با همه کس  صمیم  نمیشه

آیلین همینطور داشت با غرور و کنایه حرف میزد که با آرنجم یک  زدم توی پهلوش. 

 با این کارم برگشت طریفم که گفتم

 عزیزم سرم درد میکنه میشه حرف نزنین؟-

و این به عبارت  یعن  خفه...آیلین یه چپ چپ  نگام کردو روشو کرد اونطرف. 

یاسمین با تعجب نگاه  به منو آیلین انداختو صاف سرجاش نشست. دیگه تا رسیدن 
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به جای  که ارسان میخواست ببرتمون هیچکس هیچ حریف  نزد و جز صدای موسیق  

 .دآروم و مالیم ارسان هیچ صدای  توی ماشین نمیوم

بود که ارسان جلوی یه خونه  9نزدیک یه ساعت  توی راه بودیم و حدودای ساعت 

 ویالی  نگه داشت و رو به ما گفت

 .خب رسیدیم دیگه.. بیایین پایین -ارسان

همه از ماشین پیاده شدیمو به سمت در سفیدو بزرگ ویال ریفتیم. جلوی در خونه یه 

بود که روز کوه مهردادو بقیه ازش سمند مشک  پارک بود که خیل  شبیه ماشین  

پیاده شدن برای همین سرعتمو بیشتر کردمو ریفتم کنار ارسان که داشت جلوتو از ما 

 راه میریفتو گفتم

 این ماشین مهرداد نیست؟-

 ارسان به طریفم برگشتو در حال  که توی چشمام زل میزد گفت

 ...آره خودشه -ارسان

 با خوشحال  دستامو به کوبیدمو گفتم

 وای یعن  اونام هستن؟ همشون؟-

 ارسان یه ذره اخم کردو ابروهاشو باال دادو گفت

 ..آره همه هستن -ارسان

و سریع ریفت سمت درو زنگ درو زد. وا این چش شد باز؟ اصال پسره انگار یهوی  

موج  میشه ها؟.. سری تکون دادمو همراه بهزاد یاسمین و آیلین که حاال به من 

 .ویال ریفتمرسیده بودن به طرف 
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وارد که شدیم یه راه سنگ یفرش شده ی بزرگ جلومون بود که راه و چراغای پایه 

بلند روشن کرده بود. چون شب بود اطراف زیاد دیده نمیشد ول  تا اونجای  که معلوم 

بود چمن کاری شده بود. همینطور داشتم اطریفو نگاه میکردم که با صدای بهزاد به 

 میگفتخودم اومدم که رو به ما 

 ....چه قصر قشنگ  -بهزاد

با این حرف بهزاد برگشتمو به خونه ی که روبرومون بود نگاه کردم... بهزاد راست 

میگفت واقعا این خونه قصر بود... یه عمارت خیل  خیل  با شکوه بود که تقریبا سقف 

 ....گنبدی شکل داشت و اطراف خونم نورپردازی داشت که باشکوه ترش کرده بود

طور داشتم خونه رو برای خودم تجزیه تحلیل میکردم که ارسان در حال  که همین

 جلوی در ورودی خونه وایستاده بود گفت

 .بچه ها بیایین دیگه.. چقدر آروم میاین -ارسان

با این حرف ارسان سرعتمونو بیشتر کردمو از پله های  که جلوی درب ورودی داشت 

 .باال اومدیمو وارد خونه شدیم

ونه هم مثل بیرونش خیل  قشنگ بود. از در وارد میشدی روبروی در ورودی داخل خ

دو تا راه پله مارپیچ  بود که میخورد به طبقه ی باال و سمت راست در ورودیم یه 

اینچ با سینمای خانگ  و مبالی چرم قرمز راحت   50سالن بزرگ بود که یه تلویزیون 

خونه بزرگ تر قرار داشت که صدای  و یه میز بزرگ توش بود سمت چپشم یه مهمون

 .سروصدا از توش میومد

همه با هم به همون سمت ریفتیم. وارد سالن که شدیم دیدم مهرداد و امیر و غزل و 

نیما و الهام و روی مبالی مخمل سفید رنگ  که گرد چیده شده بود نشستنو دارن با 
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شده بودن برای هم حرف میزننو میخندن و چون پشتشون به ما بود متوجهمون ن

 همین ارسان با صدای بلند رو به اونا گفت

 ...سالم بر دوستان گل -ارسان

با صدای ارسان همه به سمت ما برگشتنو اول از همه مهرداد از جاش بلند شدو اومد 

 سمت ما. مام ریفتیم طریفش که بهزاد اومد کنارمو آروم توی گوشم گفت

 تو اینارو میشناس ؟ -بهزاد

 ..ن که با هم ریفتیم کوهآره همونایی-

 ..آها -بهزاد

 مهرداد بهمون رسیدو اول از همه با ارسان دست دادو گفت

 چطوری ریفیق؟ -مهرداد

 ارسان با لبخند زد به شونه مهردادو گفت

 .به خوبیه شما که نمیرسیم -ارسان

مهرداد سری تکون دادو ریفت سمت آیلین که کنار ارسان وایستاده بود . با آیلینم 

 .ل پرس  کردو اومد سمت منو یاسمینو بهزاداحوا

 اول اومد طرف منو باهام دست دادو گفت

 احواالت؟ -مهرداد

 لبخندی زدمو گفتم

 ممنونم.. شما خوبین؟-

 ... شما که خوب باشین ما که باید عال  باشیم دیگه -مهرداد
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 ...مرس -

 بعد از اون نگاه  به بهزاد که کنار وایستاده بود کردو گفت

 معریف  نمکین ؟ -ادمهرد

 منم دستمو از دست مهرداد بیرون آوردمو به بهزاد اشاره کردمو رو به مهرداد گفتم

 ...داییم بهزاد -

و بعد از اون به یاسمین که کنار بهزاد وایستاده بودو دستش تو دست بهزاد بود اشاره 

 کردمو گفتم

 .ایشونم.. ایشونم.. چیزه.. نامزد بهزاد-

ین با عصبانیتو حرص برگشت طریفمو نگام کرد. بهزادم لباشو روی با این حریفم یاسم

هم یفشار میداد تا نخنده. مهراد که از حالت های ما تعجب کرده بود دستشو به سمت 

 بهزاد دراز کردو گفت

 .خوشبختم -مهرداد

 بهزادم با ته خنده ای که توی صداش بود با مهرداد دست دادو گفت

 .همچنین -بهزاد

 ن با یاسمین دست داد و رو به هممون گفتو بعد از او

 .تا یفردا صبح که نمیخوایین همینجا وایستین.. بیایین پیش بچه ها -مهرداد

اول از همه ارسان ریفت سمت بچه ها و مام هم دنبالش ریفتیم. بعد از کل  احوال 

پرس  و خوش آمد گفتن و تعارف های معمول  نشستیم. ما دخترا یه طرف نشستیم 

 .وبروی ما پیش هم نشسته بودنپسرام ر
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 غزل که دقیقا کنار من نشسته بود با لبخند رو به من کردو گفت

 چه خبر خانوم؟ -غزل

 لبخندی زدمو در حال  که پامو روی هم مینداختم گفتم

 سالمت .. از شما چه خبر؟ دوران نامزدی خوش میگذره بال؟-

 غزل خندیدو گفت

 .ت خودتم که برسه میفهم اوف نگو اینقد حال میده.. نوب -غزل

 با حسرت آه  کشیدمو گفتم

خدا از دهنت بشنوه خواهر... ول  کو شوور؟ حاال شما تو یفامیلتون یک  رو داشت  ما -

 .چ  ؟ ما از دار دنیا یه پسره دای  داریم که اونم نداشتیم خیل  بهتر بود

 چرا ؟ -غزل

میشه یه بار ازمن پرسید  چون قیایفش ده قرونم نمیارزه بس که سوسوله... باورت-

 مارک بهترین ریمل چیه؟

 غزل در حال  که میخندید با تعجب گفت

 جدی؟ -غزل

نه پس شوخ ... ای خواهر اگه ما شانس داشتیم اسممون بود شمس الملوک -

 ...سلطان

 غزل تا خواست جوبمو بده آیلین که کنار یاسمین نشسته بود گفت

 .. بیایین اینجا همه با هم باشیمیسنا.. چ  میگین شما دوتا باهم ..-
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منو غزل سری تکون دادیمو ریفتیم سمت آیلینو یاسمین و الهام که یکم  اونورتر از 

ما نشسته بودنو داشتن حرف میزدن و کنارشون دوتا صندل  خال  بود که یکش کنار 

 رالهام بود یکیشم کنار ارسان. خواستم برم کنار الهام بشینم که غزل دستمو گریفتو د

 حال  که به اون یک  صندل  اشاره میکرد گفت

 .شما بفرمایید اونجا -غزل

 ا چرا آخه؟-

 .چون من آقامون غیرتیه یه کوچولو -غزل

 منم در حال  که آروم میزدم تو سر غزل گفتم

 .ای شوهر ذلیل بدبخت-

غزل خندیدو ریفت روی صندل  نشست. منم ریفتم سمت صندلیمو با اکراه روش 

 نشستن من ارسان به طریفم برگشتو نگام کرد بعد از چند لحظه گفتنشستم که با 

 خب حاال نظرت چیه؟ -ارسان

 در مورد؟-

 بخشیدن من؟ میبخش ؟ -ارسان

 پشت چشم  نازک کردمو گفتم

 .بزار دودقیقه بگزره بعد بپرسین-

بعد از اون رومو برگردوندمو با یاسمین که کنارم نشسته بود مشغول صحبت شدم. 

 .چقدر گذشته بود که با صدای بلند بهزاد همه به طریفش برگشتیم نمیدونم

 .بچه ها من حوصلم داره سر میره -بهزاد
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 .خب زیرشو کم کن تا سر نره-

 بهزاد ادامو درآوردو گفت

خوشمزه... منظورم اینه که بیایین با هم یه کاری بکنیم چیه این طوری مثل  -بهزاد

 ..ه تفکیک جنسیتیم شدیمپیرزن پیرمردا چپیدیم توی خونه تاز

 مهرداد که کنار بهزاد نشسته بود یک  زد به شونه بهزادو گفت

آی قربون اون دهنت که اله  گِل بگیرنش از بس که اینجا یفک زدی مخ مارو  -مهرداد

خوردی.. تازه آقا میگه چرا تفکیک جنسیتیه... خب داداش من چون جنبه نداری 

یش من نشست  بس که منو انگولک کردی تمام بدنم دیگه... به خدا از اون موقع که پ

 ..... درد گریفته

 با این حرف مهرداد همه خندیدمو بهزاد یه نگاه چپک  به مهرداد کردو گفت

 .داشتیم؟ مگه قرار نبود بین خودمون باشه -بهزاد

 مهرداد در حال  یه لبخند ملیح روی لبش بود با عشوه گفت

 ...ریفت نباید به کس  بگم که منو تو با هم آخ ببخشد عزیزم.. یادم -مهرداد

 .قسمت آخر حریفشو به بهزاد چشمک زد که باعث شد با همه با صدای بلند بخندیم

بهزادم در حال  که با حرص به مهرداد نگاه میکرد گوششو گریفتو در حال  که محکم 

 میکشید گفت

 ت ای حناق... ببند این دهنو دیگه. تو که اینقد زبون نداش -بهزاد

 ارسان در حال  که میخندید در جواب بهزاد گفت

نه بابا این از اول همینطوری بود ول  من خنثاش کرده بودم ول  االن که تورو  -ارسان

 ..دیده باز یفعال شده
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بهزاد سری از روی تاسف تکون دادو گوش مهردادو ول کردو مهردادم در حال  که 

 بهزاد گفت گوششو گریفته بود پشت چشم  نازک کردو رو به

 ...ایش ... نمیدونستم اینقد خشن  عزیزم -مهرداد

 بعد از اون رو به ارسان که هنوزم داشت میخندید کردو گفت

کویفت... اگه یفردا نریفتم طالقمو ازت بگیرم بیشور.. مهرمم تا قرون آخر ازت  -مهرداد

 ...میگرم ب  شخصیت ب  تربیت ب  یفرهنگ

خندیده بودن اشک از چشماشون میومد. آخرسر  از حریفا اداهای مهرداد همه از بس

 بهزاد طاقت نیاوردو یک پس گردن  به مهرداد زدو گفت

 ...هــــــــــوی... ساکت باش وگرنه شب به خدمتت میرسما-بهزاد

 با این حرف بهزاد مهرداد چهره ی مظلوم  به خودش گریفتو گفت

  ..دلت میاد؟ منه به این ظریف  و نحیفیو خوشگل  -مهرداد

بعد سرشو با عشوه یطوری کردو چندبار پلکاشو با ناز به هم زد. بهزاد که دیگه خیل  

جوش آورده بود از جاش بلند شدو ریفت طرف مهرداد که مهردادم یه جیغ زنونه بلند 

 .کشیدو از روی مبل پریدو ریفت سمت در. بهزادم نامردی نکردو دویید دنبالش

گریفته بود و یفکر کنم بقیه بچه هام همینطوری  من که از بس خندیده بودم دلم درد

 .بودن چون دستاشونو روی دالشون گذاشته بودن

 بعد از چند لحظه که خنده هامون تموم شد نیما گفت

ارسان خدابگم چ  کارت نکنه.. مهرداد کم بود حاال که دیگه بهزادم اومده باید  -نیما

 .بمیریم دیگه از خنده

 نفس  تازه کردو گفتارسان روی مبل جابجا شدو 
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 ....بابا به خدا من یفکر میکردم این مهرداد گور به گوری آدم شده -ارسان

 ..هه تو یفکر کن یه درصد اون آدم بشه -نیما

 که همون لحظه صدای جیغ مهرداد اومد که به سمت ما میومد میگفت

 .توروخدا به دادم برسید... شویم رم کرده -مهرداد

ارد سالن شد اومد پشت من وایستادو دستشو انداخت درو به محض این که مهرداد و

 گردنمو گفت

 .یسنا دستم به دامنت... داییت رم کرده -مهرداد

 منم در حال  که میخندیدمو سع  میکردم دستشو از دور گردنم باز کنم گفتم

 .به من چه خب... شوور خودته خودتم جمعش کن-

 شدو به طرف من اومدو گفتبهزاد در حال  که نفس نفس میزد وارد سالن 

وای یسنا نمیدون  که چه آتیش پاره ای که .. به خدا دست منو از پشت بسته  -بهزاد

 .تو شری

 وا... چرا اینا ه  از راه میرسن به من پناه میارنو به من دخیل میبندن؟

 بهزاد که حاال به ما رسیده بود دست به کمر جلوی من وایستادو رو به مهرداد گفت

 ...مثل بچه ی آدم بیا بیرون کتکتو بخور برو -بهزاد

مهرداد دستشو از دور گردن آزاد کردو این دیفعه اومد روی دسته ی مبل نشستو 

 دستشو انداخت دور شونه ی منوبا لحن بچگونه گفت

 ..نمیخوام.. تو منو میزن  -مهرداد

 تا بهزاد خواست جواب مهردادو بده ارسان با حرص سریع گفت
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 .داد.. بسه دیگه هر چ  مسخره بازی کردیمهر -ارسان

با این حرف ارسان همه برگشتیمو با تعجب به چهره ی نسبتا عصبان  ارسان که به 

منو مهرداد نگاه میکرد نگاه کردیم.مهرداد آروم دستشو از دور شونه ی من باز کردو 

 صاف سرجاش وایستادو گفت

 .رابتره که بردار منچشم .... تو که از این بهزادم اعصابت خ -مهرداد

 ارسان چین  به ابروهاش انداختو گفت

 ..خیل  خب حاال.... نمیخوای از ما پذیرای  کن ؟ گلومون خشک شدا -ارسان

مهرداد بیچارم سری تکون دادو ریفت سمت آشپزخونه. بهزادم در حال  که لبخند 

ن کوچیک روی لبش بود ریفت سرجاش نشست.... معلوم نیست بهزادو ارسان چشو

شده که اینقدر موذیانه ریفتار میکنن... اون از رازی شدن بهزاد در دودقیقه اینم از 

لبخندش. یعن  چ  به هم گفتن توی خونه؟ ایش کاش گوش میکردم... ول  من که 

 ....نمیدونستم بهزاد رازی میشه

بعد از چند لحظه مهرداد در حال  که یه سین  شربت دستش بود وارد سالن شدو به 

 .تعارف کردهمه 

بعد از این که همه شربتاشونو برداشتن مهرداد در حال  که روی مبل میشست رو به 

 امیر گفت

 امیر.. میدون  یاد ک  ایفتادم االن؟ -مهرداد

امیر در حال  که شربتشو میخورد از روی ندونستن سری تکون داد که مهرداد دوباره 

 گفت

ر اذیتش کردیم یادته؟ بنده خدا جلسه یاد استاد رحیم .... یادش بخیر چقد -مهرداد

 .ی اول  که امتحان داشتیم چقدر از دست ما حرص خورد
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 امیر لیوان خال  شربتشو گذاشت روی میزو گفت

 .آره یادش بخیر... چقدر خندیدیم -امیر

 این دیفعه الهام به حرف اومدو گفت

 ...امیر برای مام تعریف کنید خب -الهام

 .میکنم.. به مهرداد بگو تعریف کنهمن که خوب تعریف ن -امیر

 الهام این دیفعه برگشت طرف مهردادو گفت

 ...مهرداد بگو دیگه -الهام

 .باشه -مهرداد

 بعد از اون شربتشو گذاشت روی میز کناریشو یکم روی مبل جابجا شدو گفت

ترم سه دانشگاه بودیم که یه کالسمون منو امیر یفقط بودیمو ارسان و نیما  -مهرداد

اشون از ما جدا بود... یه استاد رحیم  داشتیم که یفوق العاده قد بودو امتحانشم کالس

به شدت سخت... سر جلسه یک  از امتحاناش یک  از سواالش خیل  سخت و بودو 

هیچکس نمیتونست جواب بده اال این امیر خرخون... خالصه با کل  جرو بحث و 

نشسته بود رازیش کردم از جواب یفحش لگد و هزار تا چیز دیگه امیرو که کنار من 

همون سوال عکس بگیره و برای بچه ها بلوتوث کنه.. امیرم بعد از این که از جوابش 

عکس گریفت از جاش بلند شدو برگشو دادو ریفت بیرون کالس وایستاد وشروع کرد 

 ...برای ما بلوتوث کردن اما از شانس گندمون بلتوث استادم روشن بود

رسید همه ی ایییی  گفتن و خندیدن مهردادم در حال  که  به این جای حریفش که

 لبخند روی لبش بود ادامه داد
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خالصه نمیدونم برای چند نفر بلوتوث کرده بود که یهوی  صدای زنگ  -مهرداد

بلوتوث یک  در اومد حاال مام ه  اینور اونورو نگاه میکنیم ببینیم ک  صدای 

یشو درآوردو روی صفحشو نگاه کرد گفت موبایلشو کم نکرده که یهوی  استاد گوش

به به میبینم بعضیا دارن امداد غیب  میشن برای شما بعد از اون ریفت سمت درو 

یهوی  بازش کرد که دید امیر موبایلش دستشه و به دیوار تکیه کرده و داره با خیال 

 ....راحت تند برای بچه ها بلوتوث میکنه

 نداد که الهام گفت مهرداد به مبل تکیه دادو دیگه ادامه

 خب بعدش؟ هیچ کارتون نکرد؟ -الهام

هیچ کارمون نکرد؟!! به خدا به شکر خوردمونم رازیمون کرد بس که ه  مارو  -مهرداد

 .انداخت آخرسر مجبور شدیم بریم درخونشو از خانومش بخواییم باهامون کنار بیاد

 الهام خندیدو گفت

 ...ن کارا نکنیدحقتونه تا شما باشین دیگه از ای -الهام

 مهرداد رو به امیر گفت

 ...امیر جمع کن خواهرتو تا کالمون تو هم نریفته ها -مهرداد

امیر خندیدو سری تکون داد. دیگه تا موقع شام همینطور از خاطرهامون گفتیمو 

خندیدم. برای شام مهرداد ساندویچ و پیتزا با ساالد ماکارانیو سیب زمین  سفارش 

 .داد

یر همه چیزارو روی میز چیدن تا هر کس هر چ  خواست برداره و مهرداد و ام

بخوره.همه از جاشون بلند شدونو ریفتن سمت میز اما من زورم میومد پاشم برای 

 همین دست آیلینو که داشت از کنارم رد میشدو گریفتمو گفتم

 .آیل  قربون دستت برای منم بیار-
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 آیلین برگشت طریفمو گفت

 ق تشریف دارین؟چیه خودتون چال -آیلین

 ا اذیت نکن دیگه... بیار-

 آیلین با حرص دستشو از توی دستم بیرون کشیدو گفت

خیل  خب .. تو یه وقت از جات بلند نشو چون ممکنه تخم مرغای زیرت  -آیلین

 .جوجه نشن

خندیدم و سری تکون دادم. آیلین همیشه همینطوری بود.. هر کاری که مخیواست  

 .ل  قبلش خوب غرراشو میکردبرات انجام میداد و

بعد از چند لحظه ارسان در حال  که دوتا بشقاب دستش بود اومد سمت منو سرجاش 

نشست بعد یک  از بشقابارو که یه عالمه سیب زمین  داشتو چندتا تیکه پیتزا با 

 ساالد ماکارون  داشتو به سمت من گریفتو گفت

 ...بیا -ارسان

 با تعجب برگشتم طریفشو گفتم

 منه؟ مال-

 .نه پس هردوتا بشقاب مال خودمه.. بگیرش دیگه -ارسان

 .ممنون.. من به آیل  گفتم برام بیاره-

 ارسان بشقاب پر از سیب زمین  رو که روش پر از سس بودو جلوم تکون دادو گفت

 مطمئن ؟ -ارسان
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منم آب دهنمو قورت دادمو در حال  که با حسرت به سیب زمین  ها نگاه میکردم 

ه عالمت مثبت پایین آوردم. ارسان سری تکون دادو تا خواست بشقابو ببره سرمو ب

سمت خودش بشقابو سریع از دستش گریفتم چون دیگه طاقتم تموم شده بود. بشقابو 

گذاشتم روی پامو چنگالو از کنارش برداشتمو شروع کردم به خوردن. با این کارم 

 .نارسان لبخند پررنگ  زدو خودشم شروع کرد به خورد

بعد از این که من کل غذامو خوردمو تموم کردم تازه اونجا آیلین با یه بشقاب اومد 

 سمتمو بشقابو جلوم گریفتو گفت

 .بیا بخور -آیلین

 .میخواست بزاری یه یه ساعت دیگه بیاری.. زود بودا-

 .خب چ  کار کنم با الهام داشتم صحبت میکردم -آیلین

 .خب منم دیگه غذامو خوردم برگردونش-

 آیلین با تعجب به بشقاب خال  کنارم نگاه کردو گفت

 ک  برات آورد؟ خودت ریفت  برداشت ؟ -آیلین

 .نه....ار...بهزاد برام آورد-

 آیلین سری تکون دادو گفت

 .آها .. خوبه -آیلین

بعد از اون ریفت سرجاش نشستو شروع کرد با یاسمین صحبت کردن. برای این بهش 

چون میترسیدم بدبین بشه مخصوصا که حاال روابطش داره نگفتم ارسان برام آورده 

 .یاسمین خوب میشه و اصال خوب نیست که باز به من بدگمان بشه
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خونه مهرداد بودیم بعد از اون همه بلند شدیمو عزم ریفتن کردیم. دم در  12تا ساعت 

دو من آخر از همه بودمو داشتم میریفتم بیرون که مهرداد که روی تراس وایستاده بو

 داشت با بقیه خدایفظ  میکرد روبه من گفت

 .خیل  خوشحال شدم اومدی -مهرداد

 لبخندی زدمو گفتم

 .ممنون.. منم همینطور-

 مهردادم دستشو به سمت من دراز کردو گفت

 .امیدوارم بازم ببینمت -مهرداد

 منم دستشو یفشردم و گفتم

 .همچنین-

شت و همونطور زل زد توی و خواستم دستمو از توی دستش بیرون بیارم که نذا

چشمام منم با تعجب نگاش کردم. بعد از چند لحظه دستمو ول کردو در حال  

 گوشیشو از توی جیبش در م  آورد گفت

 میشه شماره گوشیتو داشته باشم؟ -مهرداد

 0915آره....-

 بعد از این که شمارمو توگوشیش سیو کرد گفت

 .بهت تک میزنم شمارم بیفته -مهرداد

 .... شب خوب  بود... شب بخیرباشه.-

 مهردادم لبخند گرم  زدو یه بار به آروم  پلک زدو گفت
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 .شب بخیر -مهرداد

کیفمو رو دستم جابجا کردمو ریفتم سمت پله ها که دیدم بهزاد ارسان پایین پله ها 

وایستادن دارن نگام میکنن. البته ارسان با عصابنیت و بهزادم با کنجکاوی.منم از پله 

یین اومدمو بدون این که بهشون توجه کنم با یاسمین و آیلین که یکم  جلوتر ها پا

 .وایستاده بودنو داشتن صحبت میکردنو میخندیدن ریفتیم سمت در

بود که رسیدیم خونه. ارسان  1بعد از این که یاسمین و رسوندیم حدودای ساعت 

مو بهزادو برم توی اصرار میکرد که بهزاد بره خونه اون بخوابه ول  من مخالیفت کرد

خونه خودمون. سریع لباسامو عوض کردمو مسکواک زدمو یفتم سمت اتاقم. بهزاد 

 روی تختم دراز کشیده بودو خوابش برده بود منم تا خواستم بخوام صدای زنگ

sms گوشیم اومد برای همین با خستگ  از جام بلند شدمو ریفتم سمت کیفم. 

یه شماره غریبه برام نوشته خوب بخواب ..  گوشیمو از توی کیفم درآوردم که دیدم

اول نفهمیدم ک  بوده برای همین یه ذره که یفکر کردم یفهمیدم مهرداده چون 

شمارش با اون شماره ای که روی گوشیم میسکال ایفتاده بود همخون  داشت... برای 

 همین منم براش نوشتم

 ....ممنون... شمام همینطور-

 .و سریع پریدم روی تختو گریفتم خوابیدمدیگه منتظر جواب دیگه ای نشدم

 .صبح با صدای بلند آهنگ تکون تکون امید جهان از خواب بیدار شدم

سریع از جام بلند شدمو رو تخت نشستمو در حال  که دستمو روی قلبم که تند تند 

میزد گذاشته بودم به بهزاد که با یه لبخند موذیانه یه وری روی تخت دراز کشیده بود 

 .ردمنگاه ک

 تو نیمتون  مثل آدم از خواب بیدارم کن ؟-
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 بهزاد ابروی  باال انداختو گفت

 ...نچ -بهزاد

 .ای کویفت نوچ.... بخدا اگر من ازدست این کارای تو سکته نکردم نمردم-

 بهزاد لبشو به دندون گریفتو گفت

 .ه .. دور جون دای  جون -بهزاد

 رار میکن ؟خب اگه درو از جون واسه چ  ه  این کارور تک-

 بهزاد کلشو خاروندو گفت

وا.. از تو که خدا که پنهون نیست از تو چه پنهون تازگیا یفهمیدم همون مرض   -بهزاد

 .که تو بهش دچاریو منم تازگیا گریفتم ازت

 منم گردنمو کج کردمو با حرص نگاش کردمو گفت

 حاال میشه بگ  چه دردته که منو از خواب نازم بیدار کردی؟-

 اف روی تخت نشستو گفتبهزاد ص

 .میخواییم بریم دانشگاه -بهزاد

 !!دانشگاه؟-

 نگاه  به ساعت انداختمو گفتم

 .پس برای چ  بریم 8کالس دارم ول  االن ساعت  11من امروز ساعت -

 .برای یاسمین -بهزاد

 خب بریم اونجا چ  کار کنیم؟-
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 .بریم که باهاش صحبت کنم دیگه -بهزاد

 ی  که تو بخوای باهاش صحبت کن ؟اونجا؟ آخه اونجا جا-

کالسم تموم میشه بیا اونجا دنبالم.. حاال تو  9آره چون خود یاسمین گفت من  -بهزاد

 .کالس داری پاشو منو ببر دیگه 11که 

 برم دانشگاه ک  چ ؟ 9من از ساعت -

 خب من با چ  برم؟ -بهزاد

 .با تاکس -

 .نمیشه که.. تازه ماشینتم میخوام -بهزاد

 .ییی ؟ عمرا.. به همین خیال باش که من ماشینمو بهت بدمچییی-

 بهزاد قیایفه ی مظلوم  به خودش گریفتو گفت

 .یسنا اذیت نکن دیگه -بهزاد

 .من کاری نمیکنم.. یفقط گفتم ماشین بهت نمیدم-

 بهزاد یک  زد به لپشو گفت

 ..این تن بمیره.. جون من -بهزاد

 .وری منو رازی کن  دیگهخیل  خب.. تو که راهو چاهشو بلدی چه ج-

 میکرد گفت ب...و..سبهزاد با این حریفم پرید طریفمو در حال  که لپمو محکم 

 .مرس .. جبران میکنم این کاراتو واست -بهزاد

 منم در حال  که بهزادو از خودم جدا میکردم گفتم
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 .باشه.. ولم کن دیگه تف مالیم کردی-

 گفتماز جام بلند شدمو ریفتم سمت حموم و در همون حال 

 .من میرم یه دوش بگیرم بعد میام بریم-

 .باشه.. یفقط زود بیا -بهزاد

 .نترس یاس  جونت در نمیره-

یه دوش ده دقیقه ای گریفتمو بعد از این که لباسامو پوشیدم در حال  که موهای 

خیسمو آزاد گذاشته بودم ریفتم سمت آشپزخونه تا صبحانه بخورم که دیدم بهزاد 

ز نشسته و داره صبحانه میخوره. تا خواستم سر میز بشینم حاضرو آماده پشت می

 گفت

 .من واست ساندویچ درست کردم توی راه بخور.. االن برو حاضر شو -بهزاد

 .واسه چ  ؟ بزار االن بخورم دیگه-

 بهزاد با دستای یخش دستمو گریفتو گفت

 .نه... برو من میارم برات -بهزاد

 ل  که دستای یخشو توی دستم میگریفتم گفتمبا تعجب به بهزاد نگاه کردمو در حا

 چته تو؟ واسه چ  اینقدر استرس داری؟-

دست خودم نیست.... اگه قبول نکنه چ ؟ من خیل  بیشتر از قبل وابستش  -بهزاد

 .شدم

 دستشو یفشردم و لبخند دلگرم کننده ای زدمو گفتم

 .یع تر بریمنگران نباش و به خدا توکل کن.. منم االن میرم حاضر میشم تا سر-
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بهزاد سری تکون داد منم دستشو ول کردمو ریفتم سمت اتاقم تا آماده بشم. یه 

مانتوی مشک  با یه شلوار کتون مشک  با مغنعه سورمه ای پوشیدمو سریع وسایلمو 

ریختم توی کوله ی سورمه ایمو از اتاق اومدم بیرون که دیدم بهزاد توی آشپزخونه 

 .وایستاده و داره چای میخوره

 .بهزاد-

با صدای من سریع به سمتم برگشت که باعث شد یه ذره از چایش بریزه روی 

 .لباسش

 ...آخ -بهزاد

 ..وای....یه ذره آروم باش خب -

 بهزاد در حال  که از کنارم رد میشد و به سمت اتاقم میزیفت گفت

 .تا تو بری ماشینو روشن کن  منم اینو عوض کردمو اومدم -بهزاد

 .باشه-

ت در ریفتمو کتون  های مشکیمو پوشیدمو ریفتم بیرون. داشتم به سمت به سم

پارکینگ میریفتم که دیدم ارسان در حال  که شلوار جین آب  با تیشرت مشک  و 

بارون  چرم مشک  تنشه دارم میاد سمت پله ها. منم اینقدر سرگرم ارزیاب  چهرش 

ا بیام پایین پام پیچ بودم که نمیدونم چ  شده که موقع  که میخواستم از پله ه

خوردو داشتم میایفتادم که دستای یک  دور بدنم حلقه شد و بعد از اون صدای ارسانو 

 شنیدم که در حال  که نگام میکرد میگفت

 حواست کجاست؟ -ارسان

 منم یکم  خودمو جمع و جور کردمو گفتم
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 .نمیدونم چ  شد پام پیچ خورد-

 نکرد. با تعجب برگشتم طریفشو گفتم و خواستم خودمو بکشم کنار که ارسان ولم

 .من خوبم-

ول  ارسان هیچ  نگفتو یفقط احساس کردم یه ذره دستشو محکم تر کرد منم برای 

این که ازدستش نجات پیدا کنم دستمو گذاشتم روی سینش و هولش دادم ول  یه 

ذرم تکون نخورد. زل زدم توی چشماشو با التماس خواستم ولم کنه نمیدونم چ  شد 

ه منم توی چشمای مشکیش غرق شدم. قلبم شروع کرد به تند زدن.. اینقد توی ک

عمق چشماش غرق شده بودم که هیچ تکون  نمیخوردم و یفقط نگاش میکردم.. بدون 

 ....این که حت  پلک بزنم...یفقط نگاش میکردمو نگام میکرد

همین ارسان یه ذره دستشو روی کمرم حرکت دادو خواست بیشتر بیارتم جلو که 

حرکتش باعث شد من به خودم بیام... همونطور که دستم روی سینش بود محکم 

 .هولش دادم

این دیفعه ریفت عقبو دستش از دور کمرم باز شد منم سریع ریفتم سمت پارکینگ و در 

ماشینو باز کردمو نشستم توی ماشین. کولمو پرت کردم صندل  عقبو در حال  که 

 ...قلبم که هنوزم داشت دیوانه وار میکوبید نفس نفس میزم دستمو گذاشتم روی

من چم شده بود؟ برای چ  اینطوری شدم.... اصال چرا ارسان اینطوری شد؟ ارسان 

کوه غرور برای چ  این جوری کرد؟ یه قطره اشک از گوشه چشمم پایین ایفتاد.. 

 خدایا چرا این جوری شد؟.. اگه آیلین مارو دیده باشه چ  یفکری میکنه؟.. خدایا

نه...خواهش میکنم کمکم کن تا دیگه از این اتفاقا نیفته... خدایا خواهش میکنم.. 

اگه.. اگه خواهرم مارو ببینه یفکرای بد میکنه.. نباید این اتفاق بیفته... باید از این بعد 

مثل سنگ باشم جلوی ارسان.. آره همینه اگه میخوام دیگه این اتفاق تکرار نشه باید 

 ....همین کارو بکنم
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همینطور داشتم با خودم حرف میزدم که بهزاد درو باز کردو سوار ماشین شد. منم 

 .سریع اشکامو پاک کردمو ماشینو روشن کردمو راه ایفتادم

هوا امروز ابری بودو معلوم بود حتما بارون میاد.توی راه هم من هم بهزاد خیل  توی 

ماشین پیاده شدم تصمیم یفکر بودیمو حریف  نمیزدیم ول  وقت  رسیدم همین که از 

گریفتم دیگه بهش یفکر نکنم و مثل یه مسئله ی عادی باهاش برخورد کنم تا اعصابم 

 .خورد نشه
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 :نقـــــــــــــــــــــد

 کاربر انجمن yasaman.m | معریف  و نقد رمان عشق و سنگ

 . تشکر کرده اند yasaman.m کاربر از پست 32

 AlMaZ692 , aurora15 , Belanka 95 , diablo8888 , eli , #ریحانه*

joni , elmiraa_20 , fa62 , fatima7 , maasomeh51 , marzieh L , 

mehrnoush_re , nedaj , reza9000 , saba jo0o0n , sadaf.79 , 

saye joon , sayeh66 , taranom farahi , yasaman20 , 

yasesabs , zeinab75 ,  آتری , آیلین جون , اب و اتش , خیال غزل , شارمیتا

 , پرواس , پونام , یاناک 79, لیال ص , نگین

 Top | #73 12:21ساعت :  ,1392,10,24

yasaman.m 

yasaman.m آنالین نیست. 

 کاربر نیمه حریفه ای

yasaman.m آواتار ها 



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

261 

 

 تاریخ عضویت

 1392دی 

 نوشته ها

797 

 میانگین پست در روز

3.51 

 محل سکونت
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 تشکر از کاربر
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 پست 733در  15,873تشکر شده 

 حالت من

Mehraboon 

Cool رمان عشق و سنگ|yasaman.m 

 .در ماشینو بستمو خواستم برم سمت دانشگاه که دیدم بهزادم از ماشین پیاده شد

 تو کجا؟-

 .میخوام بیام دنبال یاسمین -بهزاد

 ..میرم میارمش دیگه نه.. تو بشین من خودم-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

262 

 

بهزاد بدون توجه به حرف من در ماشینو بستو در حال  که لباساشو که یه تیشرت 

سفید با یه کت اسپرت و کرم و یه شلوار جین آب  پررنگ بود مرتب میکرد اومد 

 سمت منو گفت

 .نه خودمم میخوام بیام -بهزاد

سمت دانشگاه...  سری تکون دادمو ماشینو با ریموت قفل کردمو با هم ریفتیم

چیکارش کنم دیگه.. بچمون خیل  غیرتیه. با هم وارد دانشگاه شدیمو ریفتم سمت 

 .ساختمون دندون پزشک 

بعض  از پسرا که از کنارمون رد میشدن برمیگشتنو با تعجب بهم نگاه میکردن آخه 

توی دانشگاه مخصوصا نسبت به پسرا خیل  غد و اخمو بودم حاال که منو با یه پسر 

 .جوونو خوشگل میدیدن براشون خیل  جای تعجب داشت

نزدیکای ساختمون بودیم که دیدم یاسمین یکم اونور تر روی نیمکت نشسته برای 

 همین آروم زد به شونه ی بهزادو گفتم

 .بهزاد..... یاس  اونجاس-

بهزاد برگشتو طریف  که نشونش میدادم نگاه کرد. منم سوییچ ماشینو در آوردمو در 

 که به سمت بهزاد میگریفتمش گفتمحال  

 .سع  کن آروم باش  و به خدا توکل کن-

 بهزاد برگشت طریفمو در حال  که سوییچ و ازم میگریفت گفت

 ...مرس  -بهزاد

 لبخندی زدمو گفتم

 .بیشتر از این منتظرش نزار.. برو-
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بهزاد نفس عمیق  کشیدو ریفت سمت یاسمین. یاسمین با دیدن بهزاد از جاش بلند 

و لبخندی بهش زد بهزادم با نگران  لبخندی زدو با هم به سمت در دانشگاه ریفتن. شد

تا وقت  که از جلوی چشمم محو بشن داشتم نگاشون میکردم بعد از اون لبخندی 

 .زدمو تا برگشتم یه هیکل گنده جلوی روم دیدم

کردمو سرمو که آوردم باال سینا شمسائ  رو دیدم. با دیدنش اخم  کردمو راهمو کج 

 خواستم برم که گفت

 حاال دیدی تو هم یک  لنگه دوستت ؟ -سینا

 با اخم برگشتم طریفشو گفتم

 !منظور؟-

سینا دستاشو تو جیبش کردو در حال  که برمیگشت طریفمو درست روبروم قرار 

 میگریفت گفت

هیچ ... یفقط مثل این که امروز با پسر خوشتیپ اومده بودی دانشگاه .. پس  -سینا

 .بوده که پسرا محل نمیزاشت  نگو یک  زیر سر داشت بیخود ن

 پوزخندی زدمو دستامو توی هم قالب کردمو گفتم

 چیه؟ حسودیت شده؟-

چ ؟ حسودی؟هه.. عمرا.. من اگه بخوام همین االن صدتا دختر برام غش  -سینا

 .میکنن مثل همین  که االن داره از کنارم رد میشه

نگاه کردم. راست میگفت. دختره یه جوری با برگشتم و به اون دختری که میگفت 

عشوه ناز نگاش میکرد که نگو که با دیدن من که داشتم نگاش میکردم نگاه تحقیر 

 آمیزی بهم انداختو سرشو برگردوند. سری از روی تاسف تکون دادمو گفتم
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دیفعه پیشم بهت گفتم.. این دخترا یا یکین مثل خودت یا اینقد سادن که نمیدونن با -

 .ه دیوانه ای طریفنچ

آخه جوجه من که میدونم تو اون دوستت چشمتون دنبالمه از روی حس  -سینا

 .حسادت زنانگیتون دارین این کارا میکنین

اوه اوه نچای بچه پرو... ما چشممون دنبال توه؟ چه خوابا و خیاال... ول  اینو بدون اگه -

موقع شاید بیاییم دنبالت یه روز مثل دوست دخترای رنگارنگت خیابون  شدیم اون 

 .شازده پسر

باشه تو بگو.. ول  اینو هیچ وقت یفراموش نکن که بالخره توام یه جاهای   -سینا

 ..سوت  میدی توی کارات خانوم یفرهمند

 ..آرزو برجوانان عیب نیست آقای شمسائ -

 بعد از اون نگاه تحقیر آمیزی به سرتاپاش انداختمو گفتم

یدونم نمیتون  توی دانشگاه مزاحم نشو .. چون به هر حال درضمن اگر تونست  که م-

 .خوب نیست خانم به این باشخصیت  مثل منو و با یک  مثل تو ببینن... روز خوش

از دانشگاه خارج شدمو ریفتم توی پارک  که نزدیکای دانشگاه بود نشستم. روی 

د. از زنگ خورنیمکت نشسته بودمو داشتم به اتفاقات امروز یفکر میکردم که گوشیم 

 .توی کیفم در آوردم که دیدم آیلینه

 .سالم-

 سالم .. کجای  تو؟ -آیلین

 ..دانشگاه-

 ... 30/9کالس نداشت  االن که تازه  11اونجا چرا .. مگه تو ساعت  -آیلین
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آخه بهزاد میخواست بیاد دنبال یاسمین که برن بیرون منم مجبور شدم بیارمش -

 .اینجا

خب االن که زوده خودت پاشو بیا خونه .. از االن ریفت  توی ا چه خوب...  -آیلین

 دانشگاه که چ ؟

 .نه دیگه ماشین دستم نیست باز سختمه بخوام برگردم-

 مگه ماشین کجاست؟ -آیلین

 ...دست بهزاده دیگه-

 ...آها.. حاال خداکنه قضیشون جور بشه -آیلین

 ی جور بشه؟چیه؟ تو که خیل  مخالف بوی حاال چ  شده که دوست دار-

آخه دیشب که با یاسمین بیشتر آشنا شدم متوجه شدم خیل  دختر خوبیه  -آیلین

 ...از طرف دیگم از زیر زبونش کشیدم که دیگه با اون دختره دوست نیست

 .پس همونه وگرنه تو که ب  دلیل اینقد زود نظرت درمورد کس  عوض نمیشه-

 .نم زیاد سرحال نیست آره دیگه.. یسنا چته ؟ خوب  احساس میک -آیلین

 ..نه خوبم-

 مطمئن ؟ -آیلین

 ...آره... یفقط یه ذره سرم درد میکنه-

 چرا آخه؟ -آیلین

نمیدونم.... ولش کن خودش خوب میشه.. راست  برای ناهار یه ذره سبزی بزار کنار -

 .تا بیام کوکو درست کنم
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 .کالس بیا خونهباشه.. مواظب خودت باش .. اگه دیدی سرت درد میکنه نرو  -آیلین

 از این همه مهربونیش اشک توی چشمام جمع شدو گفتم

 .باشه عزیزم.. نگران نباش.. یفعال-

 .باشه.. خدایفظ -آیلین

همین که گوش  رو قطع کردم اشکام یک  یک  روی گونم سر خوردو اومدن پایین. 

آسمون رعدو برق شدیدی زدو دونه های بارون آروم آروم روی زمین یفرو اومدن. 

سرمو باال گریفتمو اشک ریختم.. بارون کم کم داشت شدید میشدو قطره های بارونو 

 ...اشکم یک  شده بود

از جام بلند شدمو همونطور که اشک میریختم شروع کردم به قدم زدن.... چرا باید 

اینطوری بشه؟ چرا ارسان این کارو کرد؟ اصال من برای چ  هیچ کاری انجام ندادم؟ 

اگر خواهرم بفهمه چ  میشه؟ از من دل میبره و باهام قهر میکنه.. خدایا.. خدایا 

خدایا من طاقت ندارم.. نمیتونم.... اون عزیزمه.. همه کسمه.. اگه اون نباشه من 

 ...نیستم.. پس نزار حت  به اندازه یه ثانیم ناراحتش کنم.. خواهش میکنم

همچنان بدون توجه به  دیگه گریه نمیکردم ول  بارون خیل  شدید شده بود ول  من

بارون داشتم قدم میزدم.... احساس ضعف شدیدی میکردم چون صبحم هیچ  

نخورده بودم.... چشام سیاه  میریفت... دستو پام یخ کرده بود... لباسام از خیس  

زیاد کامال به تنم چسپیده بودن.....میخواستم از پارک برم بیرون که توی آخرین 

 ....اه  ریفتو دیگه هیچ  نفهمیدملحظه لرزم گریفتو چشام سی

با احساس تشنگ  زیادو تلخ  دهنم کم کم پلکای سنگینمو باز کردم.... اول تار 

میدیدم ول  بعد از چند لحظه دیدم بهترو شدو همه چیزو واضح دیدم. توی اتاق 
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سفید رنگ با دوتا تخت خال  کنارم بودم که که آخر اتاق یه پنجره بود.... به دستمم 

 .رم وصل بودو لباسامم عوض شده بود ول  سرم و گلوم به شدت درد میکردیه س

همونطور داشتم اطرایفمو بررس  میکردم که در اتاق باز شدو یه پرستار که روپوش 

 سفیدی داشت وارد اتاق شد و با دیدن چشمای باز من گفت

 بالخره بیدار شدی خانوم؟ -پرستار

 مو با صدای خیل  گریفته ای گفتمبه زحمت لبای خشک شدمو از هم باز کرد

 من کجام؟-

پرستار در حال  که سرممو چک میکردو یه چیزای  توی برگه ای که دستش بود 

 یادداشت میکرد گفت

بیمارستان.. چه کردی با خودت دختر؟ برای چ  این همه زیر بارون  -پرستار

 وایستادی خب؟

 گفتم بدون توجه به حرف پرستار یه ذره توی جام جابجا شدمو

 ...تشنمه-

 پرستار لبخندی زدو گفت

یفعال نمیشه چون معدت خالیه.. االن باید استراحت کن ...به همراهات میگم  -پرستار

بیان که از اون موقع خواهرت مارو کشت بس که ه  از ما پرسید ک  بهوش میادو 

 .چرا بهوش نمیاد

چند ثانیه از ریفتنش  بعد از اون برگشتو ریفت سمت درو از اتاق ریفت بیرون... هنوز

نگذشته بود که در اتاق یهوی  باز شدو آیلین در حال  که ظاهر آشفته ای داشت 

 جلوی در نمایان شد.سریع به سمت اومدو کنار تختم ایستادو با نگران  گفت
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 خوب  عزیزم؟ -آیلین

 لبخند بیجون  زدمو گفتم

 ...آره.. نگران نباش-

 آیلین دستمو گریفتو گفت

 چ  اینجوری کردی خب؟ واسه -آیلین

 همینطوری.. منو که میشناس  وقت  به سرم بزنه زده دیگه... تو از کجا یفهمیدی؟-

مثل این که همونجا غش کردی یه خانوم  دیدت و سریع رسوندت اینجا و  -آیلین

 .بیمارستانم که سریع با ما تماس گریفته

ایفتاده همین.. دیگه نیاز الزم نبود دیگه..من خوبم یفقط یه ذره سرما خوردمو یفشارم -

 .به بیمارستان نبود

 ...آره یفقط سینوساتم چرک کرده -ارسان

آیلین برگشت که دیدم ارسان جلوی در وایستاده.. بادیدنش اخم کردم که اومد جلو 

 در حال  که کنار تختم وایمیستاد گفت

 بهتری؟ -ارسان

 بدون توجه با ارسان رو به آیلین گفتم

 .خوبه بنابراین الزم نبود اینقدر شلوغش کن آیل  جان من حالم -

خب چ  کار میکردم؟ من نه وسیله داشتم این جاهارو میشناختم برای هیمن  -آیلین

مجبور شدم زنگ بزنم به ارسان چون بهزادم اون موقع در دسترس نبود تازه االن 

 .مویفق شدم بهش زنگ بزنمو بگم اینجای 
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 .ای رو از قلم ننداخت  که بهش خبر بدیمیگم یه ذره یفکر کن ببین کس دیگه -

 آیلین پتورو بیشتر کشید رومو گفت

 .....به جای حرف زدن با من استراحت کن که سرمت که تموم شد بریم خونه -آیلین

خیل  بدنم درد میکرد برای همین بدون این که چیز دیگه ای بگم چشمامو بستمو به 

 ......ثانیه نکشیده دوباره خوابم برد

 هجدهم قسمت

 .با صدای آیلین که اسممو صدا میزد آروم چشمامو باز کردم و بهش نگاه کردم

 ..یسنا.. خواهری.. پاشو بریم خونه -آیلین

 آب دهنمو قورت دادمو به سخت  گفتم

 تموم شد سرمم؟-

 آیلین همونطور که دستمو نوازش میکرد گفت

 .آره عزیزم.. یه ربع  هست -آیلین

 م از جام بلند شم گفتمدر حال  که سع  میکرد

 پس چرا زودتر بیدارم نکردی؟-

 .از اون موقع دارم بیدارت میکنم ول  اصال بیدار نمیشدی -آیلین

 نشستم روی تختو به پایین پام نگاه کردم و گفتم

 کفشام کجاست؟-

آیلین دستمو ول کردو از زیر تخت کفشامو آورد بیرونو گذاشت جلوم. کفشامو 

 .ین از اتاق اومدم بیرونپوشیدمو با کمک آیل
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 .به آژانس زنگ زدی؟ چون با این وضع که نمیتونم منتظر تاکس  وایسیم-

 .نه.. آژانس چرا؟ ارسان که هست -آیلین

 برگشتم طرف آیلین و با درموندگ  گفتم

 مگه اون هنوز نریفته؟-

 .نه طفلک... گفت مارو میبره خونه بعد میره سرکارش -آیلین

 چرا خب؟ اهههههه-

 یلین با تعجب نگاهم کردو گفتآ

یسنا میشه بگ  چه مشکل  داری با این بدبخت؟ به جای تشکرته که کارو  -آیلین

 زندگیشو ول کرده اومده اینجا کمکمون؟

 .خیل  خب باشه... لطف کردن اومدن.. منت سر ما گزاشتن-

نار دیگه به در ورودی رسیده بودیم. از در که خارج شدیم ارسان پایین پله ها ک

ماشینش وایستاده بود. بارون بند اومده بود ول  هنوز چند قطره کوچولوی  میومد. از 

 پله ها پایین میریفتیم که آیلین گفت

 خواهش میکنم با ارسان جربحث و بدعنق  نکن... خواهش میکنم.. باشه؟ -آیلین

 .اویففف.. باشه-

 قول؟ -آیلین

 ...قول-

 .مرس  -آیلین
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ان در عقبو باز کردو پالتشو از روی صندل  برداشتو اول به ماشین که رسیدیم ارس

آیلین سوار شد بعد من سوار شدمو سرمو روی پای آیلین گذاشتمو دراز کشیدم 

چون به شدت احساس سرگیجه و ضعف میکردم. ارسانم قبل از این که درو ببنده 

 .پالتشو انداخت رومو درو بست و اومد سوار شدو بدون هیچ حریف  راه ایفتاد

بعد از چند لحظه بوی عطرش توی بینیم پیچید... یه عطر مالیم و مردونه.... برای این 

که بوی عطرشو نشنوم پالتوشو یه ذره کشیدم پایین تر ول  ب  یفایده بود برای همین 

 .بیخیالش شدمو چشمامو روی هم گذاشتم

نگ خونه با احساس این که ماشین از حرکت وایستاد چشمامو باز کردم. توی پارکی

بودیم و ارسان داشت ماشینو خاموش میکردو از جام بلند شدمو آروم از ماشین پیاده 

شدم. داشتم با کمک آیلین به سمت خونه میریفتم که در پارکینگ باز شدو بهزادو 

یاسمین وارد شدن. بهزاد ماشینو پارک کردو از ماشین پیاده شدو سریع به سمتم 

 فتاومد و رو به همه سالم کردو گ

 چ  کار کردی با خودت آتیش پاره؟ -بهزاد

 با همون صدای گریفته گفتم

 .هیچ  یفقط یه ذره زیر بارون موندم همین-

 اوه اوه مطمئن  یفقط یه ذره زیر بارون بودیو این صدا رو داری ؟ -بهزاد

 یاسمین که تازه به ما رسیده بود و کنار بهزاد ایستاده بود گفت

 سالم... خوب ؟ -یاسمین

 .م .. مرس  بدک نیستمسال-

 .خب حاال تا ابد که نمیخوای اینجا وایس  بریم تو خونه دیگه -یاسمین
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سری تکون دادمو با آیلین و یاسمین ریفتیم سمت خونه. بهزادو ارسانم در حال  که 

آروم با هم صحبت میکردن پشت سرمون میومدن. وارد خونه که شدیم آیلین بردم 

سامو عوض کنم. بعد از این که منو روی تخت خوابوند توی اتاقمو کمک کرد تا لبا

 گفت

 چزی نمیخوای؟ -آیلین

 .چرا... خیل  گرسنمه-

 .خب باید برم برات سوپ درست کنم -آیلین

 میتون ؟-

 .مجبورم تمام سعیمو بکنم -آیلین

 ...خب اگه نمیتون  به بهزاد بگو درست کنه چون اون-

 د اتاق شد و گفتهنوز جملم کامل نشده بود که بهزاد وار

 من چ  کار باید بکنم؟ -بهزاد

 آیلین برگشت طرف بهزادو گفت

 میتون  برای یسنا سوپ درست کن ؟ -آیلین

بهزاد اومد جلوترو در حال  که جلوی من وایمیستادو دستاشو توی جیب شلوارش 

 میکرد گفت

 من؟ -بهزاد

 .آره دیگه.. درست کن که خیل  ضعف کردم-

 درست نمیکنه؟ خب چرا آیل  -بهزاد
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 .خب من بلد نیستم -آیلین

 .جدا.. باشه حاال که اینجوریه یه کاریش میکنم -بهزاد

 .نکنه تو هم بلد نیست -

 بهزاد دستشو از توی جیبش درآوردو پشت سرشو خاروندو گفت

 ...نوچ -بهزاد

 با تعجب نگاش کردمو گفتم

 .ست کردیتو بلد نیست ؟ توی  که اون دیفعه سوپ به اون خوشمزگ  در-

 .خب اون دیفعه یفرح کل  بهم تقلب رسوند -بهزاد

 با تاسف به هردوشون نگاه کردمو گفتم

 .خاک بر سر هردوتون.. ب  هنرا-

ببخشید بنده نمیدونستم که یه روز باید پرستاری خانمو بکنم وگرنه سوپ  -بهزاد

 .درست کردنم به بقیه هنرام اضایفه میکردم که شما یه وقت ضعف نکن 

 تم جوابشو بدم که آیلین گفتخواس

خب حاال نمیخواد شما دوتا با هم دعوا کنین.. بزار از یاسمین بپرسم ببینم  -آیلین

 ...اون بلده یا نه

بعد از اون به سمت در ریفتو جلوی در وایستادو یاسمینو صدا زد. بعد از چند لحظه 

 دیاسمین و ارسان با هم وارد اتاق شدنو آیلین رو به یاسمین پرسی

 یاس  جان تو بلدی سوپ درست کن ؟ -آیلین
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سوپ؟ خب راستش من همه ی غذا هارو خیل  خوب بلدم ول  سوپم زیاد  -یاسمین

 خوب نمیشه.. واسه چ ؟

یسنا ضعف کرده گشنشه باید براش سوپ درست کنیم ول  هیچکدوم بلد  -آیلین

 .نیستیم

 از جام بلند شدمو با غرغر گفتم

 .د میشدم.. از شماها هیچ آب  گرم نمیشهاز اولم باید خودم بلن-

 تا خواستم از جام بلند شم ارسان سریع گفت

 .نه من درست میکنم -ارسان

 همه با تعجب برگشتیم طریفش و بهزاد گفت

 واقعا؟ پس چرا از اول نگفت ؟ -بهزاد

 .آره.. خب االن یفهمیدم -ارسان

 با اخم نگاش کردمو گفتم

 .خودم درست میکنمالزم نیست شما زحمت بکشین... -

 ارسان با بیخیال  گفت

 .زحمت  نیست....من کاری ندارم -ارسان

 تا خواستم جوابشو بدم مخالیفت کنم آیلین گفت

دستت درد نکنه.. پس تو برو درست کن.. هر چ  خواست  هست اگرم چیزی  -آیلین

 .رو پیدا نکردی بپرس بهت میگم
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اخم برگشتم سمت آیلین و با حرص  ارسان سری تکون دادو از اتاق ریفت بیرون. با

 گفتم

 مگه نگفتم میخوام خودم درست کنم؟ -

 .بیخود.. با این حالش میخواد برای من آشپزیم بکنه -آیلین

 .مگه من چمه.. خیلیم خوبم.. ببین-

از جام بلند شدمو تا خواستم راه برم سرم گیج ریفت که آیلین سریع زیر بغلمو گریفتو 

 گفت

 .شه.. یفهمیدم خیل  خوب  نمیخواد بهم نشون بدیخیل  خب با -آیلین

منو نشوند روی تختو کمکم کرد تا دراز بکشم. بعد از اون از اتاق ریفت پیش ارسان. 

یاسمین که هنوز توی اتاق وایستاده بود به سمتم اومدو در حال  که کنارم روی تخت 

 میشست گفت

 بهتری؟ جایت درد نمیکنه؟ -یاسمین

 .نم کویفتسو درد میکنهبد نیستم.. یفقط بد-

خب خل بازی که در میاری این جور درد سرام داره دیگه... تقصیر خودته...  -یاسمین

 اصال واسه ی چ  همچین کاری کردی؟

 شونه ای باال انداختمو گفتم

 ..همینطوری عشقم کشید-

 یاسمین آروم زد به پیشونیمو گفت

 .دیوانه ای دیگه -یاسمین
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 و بهزاد ایفتادم برای همین سریع با ذوق پرسیدمیهوی  یاد موضوع یاسمین 

 راست  تکلیف عروس خانوم ما چ  شد؟-

 با این حرف من بهزاد لبخند پهن و دندون نمای  زدو گفت

 ...حله -بهزاد

 با خوشحال  به هردوشون نگاه کردم و گفتم

 مبارکه.... ک  ایشاا.. شیرینشو همه با هم بخوریم؟-

 یاسمین با خجالت گفت

 .هنوز که یفعال نه -ینیاسم

 چرا آخه؟-

 ..چون زوده هنوز -یاسمین

 با تعجب برگشتم سمت بهزادو گفتم

 بهزاد.. چ  میگه یاس ؟-

 بهزاد شونه ای از روی ندونستن باال انداختو گفتم

منم بهش گفتم بیا به خانواده ها بگیم و همه چیو رسم  کنیم ول  یاس  میگه  -بهزاد

 .هنوز نه

 .اینجوری که بهتره واسه شما چ  زودی آخه..-

 .نمیدونم.. من کل  باهاش صحبت کردم رازی نمیشه تو باهاش صحبت کن -بهزاد

 بعد از این حریفش از اتاق ریفت بیرون. برگشتم سمت یاسمینو گفتم
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 !!خب؟-

 !!!!خب چ ؟ -یاسمین

 چرا مخالیف ؟-

 23دم سالم شده و بهزا 20خب هنوز زوده واسه هردومون. من تازه  -یاسمین

 سالشه.. به نظرت زود نیست برای هردومون؟

 .نه.. چون وقت  شما هردوتون همو دوست دارین دیگه زودو دیر نداره-

 ..ول  به نظر من هنوز زوده -یاسمین

 نخواستم بیشتر از این توی کارشون دخالت کنم برای همین گفتم

 .سالح کار خویش را خسروان دانند.. خودت میدون  عزیزم-

 .ن لبخندی زدو هیچ  نگفتیاسمی

 .حاالم به جای لبخند ژکوند زدن برای من پاشو برو میخوام استراحت کنم-

 یاسمین بیشتر خندیدو در حال  که از جاش بلند میشد گفت

 .هیچ وقت آدم نمیش  تو -یاسمین

 .خب عزیزم من باید جوری باشم که بتونم خودمو با تو وقف بدم دیگه-

از اتاق ریفت بیرونو درو بست. منم به یک شونه خوابیدمو  یاسمین سری تکون دادو

چشمامو بستم. تازه داشت چشمام گرم میشد که در اتاق یهوی  باز شد. سریع 

 .چشمامو باز کردم که دیدم بهزاد در حال  که گوشیش دستشه داره میاد طریفم

 .ای اله  بگم خدا نکشتت.. خب مثل آدم بیا داخل-

 گریفتو گفت بهزاد گوشیشو به طریفم
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 .یفعال بیا صحبت کن بعد پاچه بگیر هاپو -بهزاد

 کیه؟-

 .مامانته -بهزاد

 گوش  رو ازش گریفتمو دستمو گذاشتم روشو آروم گفتم

 ..خب من االن با این صدا باهاش صحبت کنم میفهمه سرما خوردم که-

 .عیب نداره چون میدونه -بهزاد

 میدونه.. تو بهش گفت ؟ چرا آخه؟-

 مادرته حق داره بدونه دوما از دهنم در ریفت سوما به جای که اینقد با من اوال -بهزاد

 .یفک بزن  با مامانت صحبت کن نگرانه

 .با حرص به بهزاد نگاه کردمو گوش  رو گذاشتم روی گوشم

 .الو سالم مامان-

 سالم دخترم.. خوب ؟ باز که مواظب خودت نبودی؟ -مامان

 .دسچیز مهم  نیست یه سرما خوردگ  سا-

 مطمئن ؟ نمیخوای بیام پیشت؟ -مامان

 .نه مامان جان.. چه حریفیه شما میزن ..یه سرمای کوچولو خوردمو زودم خوب میشم-

ول  تا اونجای  که من میدونم تو هنوز اول سرماخوردگیته بزار یفردا بشه  -مامان

هست   میفهم  یعن  چ .... حاال باز خیالم راحته بهزاد پیشته اگه حالت بد بشه کس

 .که بهش اعتماد داشته باشم

 .اون که آره.. ول  اگه بهزادم نبود آیلین که هست-
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خب عزیزم اون یه دختر توی اون شهر به اون بزرگ  کار زیادی که نمیتونست  -مامان

 .بکنه اگه حالت بد بشه

 ..حاال هرچ .. شما نمیخواد زیاد نگران باش -

هم نیاز داشت  سریع یه زنگ بهم بزن خودمو باشه عزیزم.. ول  اگه یه وقت ب -مامان

 .حتما میرسونم

 .باشه.. ممنون-

دیگه اذیتت نمیکنم . مواظب خودت باش تا زودتر خوب بش .. به بهزادم  -مامان

 .سفارش میکنم تا وقت  کامل خوب نشدی برنگرده

 باشه مامان جان.. کاری ندارین؟-

 .برسون نه عزیزم.. از طرف من به آیلینم سالم -مامان

 .حتما.. شمام به الیاسو بابا سالم برسونین.. خدایفظ-

 .خدایفظ -مامان

 گوش  رو قطع کردمو گریفتم طرف بهزادو گفتم

 ...بیرون-

 بهزاد گوش  رو ازم گریفتو گفت

 .ای ب  لیاقت.. به خدا حقته همین االن چمدونمو جمع کنم برم و تنهات بزارم -بهزاد

 .من بکن و سریع تر همین کارو بکنوای توروخدا این لطفو در حق -

 .یسنا میرما -بهزاد

 ..بهتر-
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 ..یسنا گفتم جدا میرما -بهزاد

 گفتم چه بهتر.. اصال میخوای خودم برات چمدونتو مرتب کنم؟-

 تا خواستم از جام بلند شم بهزاد سریع گفت

 .حیف به یفرح قول دادم وگرنه االن میریفتم -بهزاد

 .میکنمنترس من خودم مامانو رازی -

نه.. نه. اونجوری من عذاب وجدان دارم.. عیب نداره هر چ  میخوای بگو.. تو  -بهزاد

 .که زورت به هیچکس نمیرسه به بچه یتیم گیر بده... ه  روزگار

بعدشم آه  کشیدو با حسرت نگام کرد. میدونستم همه ی این کاراش الکیه برای 

 همین گفتم

 .میخوام استراحت کنمبرو بیرون بقیه آها تو بکش.... من -

 بهزاد لبشو به دندون گریفتو گفت

ه  یسنا دای .. من که از اون چیزا نمیکشم.. زشته قباحت داره..دیگه از این  -بهزاد

 .حریفا نزن  یه وقت

 .بهزاد تورو جون یفرح برو بیرون سرم درد میکنه میخوام استراحت کنم-

حرف دیگه ای ریفت بیرونو درو اینقد این حریفمو با مظلومیت گفتم که بهزاد بدون 

 2بست. منم خودمو روی تخت پرت کردمو پتو رو کشیدم روی سرمو چشمامو بستم. 

دقیقه بیشتر نگذشته بود که در اتاق دوباره باز شد. یفکر کردم بازم بهزاده برای  3

 همین گفتم

 .بهزاد خواهش میکنم برو.. گفتم سرم درد میکنه میخوام استراحت کنم-
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م شده بود ول  هیچ صدای  از بهزاد نمیومد برای همین پتورو از روی سرم حریفم تمو

برداشتم که باعث شد موهام وز بشنو روی صورتم بریزن. موهامو کنار زدم و تازه اون 

موقع بود که تونستم ارسانو که با یه سین  باالی سرم وایستاده بودو لبخندم روی 

 لبش بود ببینم. اخم کردمو گفتم

 نجا چ  کار دارین؟شما ای-

 ارسان با ابرو به سین  اشاره کردو گفت

 .سوپتو آوردم -ارسان

 .خب به آیلین میدادین بیاره واسم-

 .آیلین و یاسمین توی اتاقن -ارسان

 بهزاد کجاست؟-

 .داره یفیلم نگاه میکنه -ارسان

 .خب به اون میدادین بیاره-

 ارسان با حرص نگام کردو گفت

میخوای باز پرسیم کن .... پاشو به جا این حریفا سوپتو بخور تا یسنا تا صبح  -ارسان

 .سرد نشده

چند لحظه همینطور نگاش کردم بعد از جام بلند شدم و روی تخت نشستمو به تخت 

تکیه دادم. ارسانم سین  رو گذاشت روی پامو کنارم نشست و قاشق و برداشتو پر از 

 گفتم سوپ کردو به سمتم گریفت. با تعجب نگاش کردمو

 واسه چ  این جوری میکنین؟-

 .خب میخوام بهت بدم دیگه -ارسان
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 قاشقو از دستش گریفتم و با اخم گفتم

 .الزم نیست..مگه خودم چالقم یا بچم که غذا دهنم کنن-

ارسان لبخند کج  زدو سری تکون داد. بعد از جاش بلند شدو صندل  میزمو کشید 

 .کنارو روشو به من کردو نشست

 ن برای چ  اونجا نشستین؟میشه بگی-

 اشکالی داره؟ -ارسان

 .خال  از اشکال نیست-

 .از نظر من که اصال مشکل  نداره -ارسان

 بعد از به بشقابم اشاره کردو گفت

 .شما سوپتونو میل کنید -ارسان

با حرص سرمو برگردوندمو قاشقمو برداشتم یه ذره از سوپمو خوردم. مزش یفوق 

پای مهری جون که من همیشه میگفتم هیچ جا نظیر نداره هم العاده بود... حت  از سو

 .بهتر بود... لبخندی زدمو خواستم بقیشو بخورم که آقا دوباره نطقشون باز شد

 چطور شده؟ -ارسان

 .امممم.. قابل خوردنه-

 .بازم خوبه حداقل بهتر از اونای دیگم که هیچ  بلد نبودن -ارسان

این مورد واقعا کمک خوب  بود برام.بعد از چند  این حریفشو واقعا قبول داشتم.. در

دقیقه که از سپمو خوردم ارسان از جاش بلند شدو اومد سین  رو از روی پام برداشتو 

 گفت
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 میخوای بازم برات بیارم؟ -ارسان

 .نه... ممنون-

نوش جان.... حاال دیگه با خیال راحت استراحت کن... برای شبتم به آیل   -ارسان

 .رغ درست کنهمیگم برات م

 منم در حال  که دراز میکشیدم به سردی گفتم

 .ممنونم.... لطفا ریفتین درو ببندین-

دراز کشیدمو دوباره پتو رو کشیدم روی سرم. ارسان همونطور سرجاش وایستاده 

بودو داشت نگام میکرد بعد از اون نفسشو مثل آه داد بیرونو از اتاق ریفت بیرونو درو 

پتورو از روی سرم کنار زدمو به در خیره شدم و کم کم چشمام بست. با ریفتنش منم 

 .روی هم ریفتو خوابم برد

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

 .نمیدونم چقدر گذشته بود که با تکونای دست آیلین از خواب بیدار شدم

 .یسنا.. یسنا.. پاشو باید دارو هاتو بخوری -آیلین

 ردمو در حال  که روی تخت میشستم گفتمآروم چشمامو باز ک

 آخ.... ساعت چنده؟-

 آیلین نگاه  به ساعت روی دیوار انداختو گفت

 ..6-آیلین

 بعد از اون یه لیوان آب با سه تا قرصو به سمتم گریفتو گفت

ظهر بدون این که داروهاتو بخوری گریفت  خوابیدی منم یفراموش کردم االن  -آیلین

 .یادم اومده
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دستش گریفتمو یک  یک  خوردم. بعد از خوردن قرصام آیلین از جاش بلند  قرصارو از

 شدو گفت

 .استراحت کن -آیلین

 ول  من پتورو از روم زدم کنارو در حال  که از جام بلند میشدم گفتم

 ....نه به اندازاه کایف  استراحت کردم-

 آیلین برگشت طریفمو گفت

 .یم تب داری..دراز بکش استراحت کنچ  میگ .... تو هنوز حالت بده و یکم -آیلین

 .آیل  جان من حال خودمو بهتر میفهمم.. بدتر میشم اگه ه  دراز بکشم-

 .من که حریف توی لجباز نمیشم.. هر کار میخوای بکن -آیلین

با هم از اتاق خارج شدیمو ریفتیم بیرون که دیدم بهزاد روی مبل نشسته و داره 

 .تلویزیون نگاه میکنه

 کور نشد از ظهر نسشت  پای اون تلویزیون؟تو چشمات -

 با صدای من بهزاد برگشت طریفمو گفت

 .ا هاپومون بیدار شده که -بهزاد

 بدون توجه به حریفش ریفتم کنارش نشستمو به اطراف نگاه  انداختمو گفتم

 یاس  کجاست؟-

 بهزاد همونطور که کنالو عوض میکرد گفت

 .ریفت -بهزاد

 یه ذره با هم بگردین؟ ا کجا؟ چرا تو باهاش نریفت -
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 .نمیشد دیگه.. تو حالت خوب نبود اگه یه طوریت میشد کس  نبود پیشت -بهزاد

ای بابا.. شما چقدر بزرگش میکنین یه سرما خوردگ  سادرو.. به خدا من خوبم.. برای -

چ  تو همچین کاری بکن  خب؟ حاالم دیر نشده پاشو زنگ بزن به یاس  بگو میای 

 .وندنبالش برین بیر

 با این حریفم بهزاد برگشتم طریفمو گفت

 .نه.. واسه چ ؟ هستم پیشت -بهزاد

 .من خوبم .. پاشین برین-

 .ببین تو هرچقدرم بگ  من امشب از پیشت جم نمیخورم -بهزاد

 چرا آخه؟-

چون به اندازه ای که سالمت  تو برام مهمه تفریح منو یاسمین مهم نیست ..  -بهزاد

 یفهمیدی؟

هیچ  نگفتمو یفقط نگاش کردم اونم چند لحظه همینطور نگام کردو بعد با این حریفش 

 .برگشت و دوباره به تلویزیون نگاه کرد

 چند دقیقه بعد آیلین اومد پیشم نشستو گفت

 غذا حاضره.. بیارم برات؟ -آیلین

 چ  داریم؟-

 ....مرغ گذاشتم برات آب پز بشه -آیلین

 خودتون چ ؟-

 .همون میخوریمزیاد گذاشتم همه از  -آیلین
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 من که گرسنمه .. شما چ ؟-

 مام ظهر یه چیز درستو حساب  نخوردیم گشنمونه؟ نه بهزاد؟ -آیلین

 بهزاد برگشت سمت آیلینو گفت

 .آره اگه حاضره که شام بخوریم -بهزاد

 .آره.. االن میزو حاضر میکنم شمام بیاین -آیلین

لویزینو خاموش کردو به من آیلین از جاش بلند شدو ریفت سمت آشپزخونه بهزادم ت

 .اشاره کرد که بریم. از جام بلند شدمو همراه بهزاد ریفتیم آشپزخونه

 .بود که داروهامو خوردمو خوابیدم 9بعد از شام حدودای ساعت 

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

زنگ گوشیمو  صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. از جام بلند شدمو

خاموش کردمو ریفتم سمت حموم تا دوش بگیرم. چند روزی میشد که خوب شدمو 

 .بهزادم دیروز برگشت مشهد

از حموم اومدم بیرونو آیلینم بیدار کردم . صبحانمونو خوردیمو آماده شدم تا بریم 

دانشگاه. امروز هر دوتا کالسمون با هم بودو من بعد از چند جلسه غیبت به خاطر 

 ......ل بدم داشتم میریفتم دانشگاهحا

 قسمت نوزدهم

بود که کالسمون تموم شدو با آیلین از کالس اومدیم بیرون. توی محوطه  11ساعت 

ی دانشگاه داشتیم به سمت پارکینگ میریفتیم که یک  صدام کرد. برگشتم سمت 

 .صدا که دیدم یاسمین. لبخندی زدمو با آیلین به سمتش ریفتیم

 ..سالم -یاسمین
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 .سالم-

 بهتری؟ -یاسمین

 .آره خدارو شکر به لطف آیل  خیل  زود خوب شدم-

پس برو خدارو شکر کن که حداقل یه دوست به این خوب  داری که القل  -یاسمین

این جور مواقع کنارت باشه... همونطور که االن آیلین کنارت بود باز وقت  که آیل  یه 

 کاریش بشه تو کنارش ؟

ه سمت آیلین که چشماشو ریز کرده بودو نگاش میکرد برگشتو بعد از این حریفش ب

 گفت

 .نه آیل  -یاسمین

اوال سالم.... دوما چه عجب اون چشای بابا قوریت منو دید که منم اینجا  -آیلین

 .هستم

ا من تو به سالم نکردم؟ ببخشید یسنا رو که دیدم حواسم ریفت پیشش  -یاسمین

 ...یبینه چشمای به این نازیوبعدشم چشمای خودت باباقوریه که نم

راست میگ  عزیزم آخه آدم باید چشم بصیرت داشته باشه که چشمای شهال  -آیلین

و دلربای شما رو ببینه.... من ازت عذر میخوام که همچین اشتباه بزرگ  کردمو 

 .چشمای خوشگلتو ندیدم

 یاسمین پشت چشم  نازک کردو گفت

 .آیفرین... دیگه تکرار نشه -یاسمین

 عد از اون برگشت طرف منو گفتب

 خب میگفت .. بهتری؟ -یاسمین
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 .وای یاس  ده بار پرسیدی چطورم منم یازده بار گفتم خوبم-

 .راست میگیا... ول  صدات کردم چون کارت داشتم یسنا -یاسمین

 .خب بگو-

ول  هیچ  نگفتو زل زد بهم. چند لحظه هیچ  نگفتمو منتظر شدم ول  دیدم بازم 

ه برای همین تا خواستم بهش بگم چرا حرف نمیزنه آیلین یه نیشگون از هیچ  نمیگ

بازوی یاس  گریفت که یاس  یه جیغ بلند کشیدو باعث شد بیشتر بچه های دانشگاه 

برگردن سمتمونو با تعجب نگامون کنن. یاس  در حال  که شونشو میمالوند داشت با 

 .حرص به آیلین نگاه میکرد

 اینجوری جیغ میزن  خب؟ای دردو بال.... چته -

 یاسمین برگشت طریفمو با اعتراض گفت

 .ا خب به من چه این از دستم نیشگون گریفت -یاسمین

 اخم کردمو برگشتم سمت آیلینو گفتم

 مگه مرض داری اینجوری میکن ؟ -

 .ا خب دوساعته گفته کارت دارم ول  وایستاده داره بر و بر مارو نگاه میکنه -آیلین

 ه کردمو گفتمبه یاسمین نگا

 راست میگه برای چ  نمیگ  حریفتو؟-

 یاسمین چهرشو مظلوم کردو گفت

 .خب داشتم یفکر میکردم یادم بیاد چ  میخواستم بگم -یاسمین

 حاال یادت اومد؟-
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 ...نچ -یاسمین

کویفت نچ.... من نمیتونم دوساعت وایستم تا خانم یادشون بیاد چ  میخوان بگن.. -

 د بهم بزنگ... باشه؟من میرم هر وقت یادت اوم

 .باشه... یفعال خدایفظ -یاسمین

 .بعدشم از کنارمون ردشدو به سمت در دانشگاه ریفت

 .اوه اوه یفکر کنم از دستمون ناراحت شدا -آیلین

 .همش تقصیر تو شد دیگه-

 .ا به من چه -آیلین

 .باشه.. حاال بیا بریم که هم گشنمه هم حوصله ندارم-

بود که  15/12به سمت پارکینگ ریفتیم. ساعت  آیلین سری تکون دادو با هم

رسیدیم خونه. از ماشین پیاده شدیمو ریفتیم سمت خونه. به محض این که در خونه رو 

 باز کردیم صدای در پارکینگ اومد. آیلین به سمت من برگشتو لبخندی زدو گفت

 .یفکر کنم ارسان باشه -آیلین

 گفتمو خواست به طرف پارکینگ بره که دستشو گریفتمو 

 کجا میری؟-

 !!میریم پیش ارسان دیگه -آیلین

 که چ  بشه؟-

 .میخوام ببینمش-آیلین

 .بیخود-
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 به زور کشیدمش توی خونه و درو بستمو که آیلین گفت

 چرا این جوری میکن ؟ -آیلین

 در حال  که مغنعمو درمیاوردمو میریفتم سمت اتاقم گفتم

 چه جوری؟-

 وایستادو گفتآیلین دنبالم اومدو جلوی در اتاقم 

 برای چ  نزاشت  برم پیشش؟ -آیلین

 مقنعمو پرت کردم روی تخت و برگشتم سمت آیل  و با عصبانیت گفتم

اه آیل  بس کن دیگه... چرا بهش آویزون میش ؟ یه ذره غرور داشته باش بزار اون -

بیاد طریفت. برای چ  تو همش بری طرف اون؟ دلت میخواد به چشم یه کنه بهت نگاه 

 که دم به دقیقه پیششه؟ آره همینو میخوای؟ کنه

 ریفتم جلوشو در حال  که شونهاشو میگریفتمو تکونش میدادم با صدای بلند گفتم

 جواب بده؟ همینو میخوای؟-

 آیلین چشمای اشک  و بهت زدشو دوخت توی چشمامو آروم گفت

 .ن....نه -آیلین

 کردم گفتمشونهاشو با عصبانیت ول کردمو در حال  که پشتمو بهش می

 .خب پس این کارت ب  معنیه حاالم برو میخوام تنها باشم-

 .اما آیلین همونطور وایستاده بودو نگام میکرد

 .آیل  گفتم میخوام تنها باشم-
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ول  آیلین بازم از جاش تکون نخورد برای همین برگشتم طریفشو چند لحظه نگاش 

لش کردم. به در تکیه دادمو کردم بعد از اون دستمو دراز کردمو درو محکم بستمو قف

 .زل زدم به دیوار روبروم

بعد از چند لحظه خودمو سر دادمو نشستم روی زمینو زانوهامو توی بغلم گریفتمو بازم 

خیره شدم به یه نقطه روی دیوار. آروم آروم اشکام روی گونه هام سر خوردنو اومدن 

بشن. بدون هیچ  پایین. سرمو گذاشتم روی زانومو اجازه دادمو اشکام جاری 

صدای .. همیشه همینطور بودم وقت  گریه میکردم هیچیکس نمیفهمید..... 

هیچکس... چون همیشه یا توی خودم میرختمو دم نمیزدم یا وقتیم اشکم درمیومد 

 .اینقدر آرومو ب  صدا گریه میکردم که هیچیکس نمیفهمید

سان که گاهو بیگاه و الک  این روزا خیل  یفشار روم بود.. از یه طرف محبتای خرک  ار

دورو برم بودو ه  بهم محبت میکرد از یه طرف سرماخوردگیم که ضعیفم کرده بودو 

 ....روی اعصابم بدجور اثر گذاشته بود

همیشه اینجور موقعا که دلم میگریفت الیاس بیشتر کمکم میکرد چون اینقدر حریفای 

همین بلند شدمو از توی  آرامش بخش بهم میگفت که تمام غمام یادم میریفت. برای

تا بوق گوش  رو  3کیفم که روی تختم بود گوشیمو برداشتمو شمارشو گریفتم. بعد از 

 .برداشت

 .سالم بر آج  گلم -الیاس

 با صدای بغض آلود گفتم

 سالم.. خوب ؟-

 مرس .. تو خوب ؟ -الیاس
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ت آب دهنمو قورت دادمو تا بغضم کمتر بشه ول  بدتر شد. در حال  که روی تخ

 میشستمو یه قطره اشک از گوشه ی چشمم پایین میومد گفتم

 .نه خوب نیستم-

 الیاس با نگران  گفت

 مگه طوری شده؟-الیاس

 .الیاس...دلم خیل  گریفته-

 چرا عزیزم؟ -الیاس

 .نمیدونم... یفقط میدونم دلم گریفته و دلتنگم-

 دلتنگ ک ؟ دلت از ک  گریفته؟ -الیاس

 .ره راه ایفتادنبا این حرف الیاس اشکام دوبا

 .نمیدونم.... به خدا نمیدونم.. خیل  کالیفم الیاس.. خیل -

 قسمت آخر حریفمو با دادو حرص گفتم

خیل  خب عزیزم.. باشه.. چرا اینقدر عصب  ای؟ آروم باش گلم.. آروم باش  -الیاس

 .خواهرم... یه نفس عمیق بکش

 .به حریفش گوش کردمو یه نفس عمیق کشیدم

 اال از اول بگو ببینم چ  شده؟آیفرین.. ح -الیاس

 .به خدا هیچ اتفاق خاص  نیایفتاده ول  خیل  کالیفه و عصب  شدم-

 مطمئن  اتفاق  نیایفتاده؟ -الیاس

 .آره مطمئنم-
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 .ول  یسنا یه اتفاقای  هست که ما نمیتونیم درکش کنیما -الیاس

 مثال چ ؟-

 .مثال این که عاشق یک  بشیو خودت ندون  -الیاس

 الن عاشق شدمو خودم خبر ندارم؟یعن  من ا-

 اینو دیگه من نمیتونم بگم .. خودت باید بگ ؟ شدی یا نه؟ -الیاس

 از کجا باید بفهمم؟-

 به قلبت رجوع کن .. ببین کس  توش هست یانه؟ -الیاس

 اگه از این راه نشد چ ؟-

 به آدمای اطرایفت توجه کن ببین کدوم برات ارزش بیشتری دارن؟ -الیاس

 .این کارو انجام نمیدمول  من -

 چرا خواهرم؟ -الیاس

 چون میترسم.. اگه عاشق شده باشم چ ؟-

تو از عشق میترس ؟ مگه عشق ترس داره؟ اشتباه یفکر میکن ... عشق  -الیاس

 .خیل  شیرینه خیل .. وقت  خودت یفهمیدی اون موقع حریفای منو درک میکن 

 ؟خیل  با تجربه صحبت میکن .. مگه تو هم عاشق شدی-

 آره پس چ ؟ -الیاس

 با تعجب گفتم

 الیاس راست میگ ؟-
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 الیاس با جدیت گفت

 آره .. مگه خیل  عجیبه؟ -الیاس

 آخه... آخه من همیشه یفکر میکردم تو یفقط دوست داری سنت  ازدواج کن ؟-

 الیاس خندیدو گفت

 چرا چون خیل  عصا قورت دادم؟ -الیاس

 منم خندیدمو گفتم

 .دقیقا-

 ..نم اول این طوری یفکر میکرم ول  خب بازی سرنوشته دیگهراستش م -الیاس

 خب حاال این خانوم خیل  خوشبخت ک  هست؟-

 .یک  از موکالمه.... اسمش پردیسه -الیاس

 .ا پس اسمش پردیسه.. خب دیگه... بیشتر ازش بگو-

 همین دیگه.. چ  باید بگم؟ -الیاس

 مثال این که تصمیمت برای ازدواج باهاش جدیه؟-

 ازدواج؟ دختر مگه الکیه؟ -اسالی

 خب مگه نمیگ  دوسش داری؟-

مگه تا یفهمیدی یک  رو دوست داری باید سریع باهاش ازدواج کن ؟ اول باید  -الیاس

یه ذره زمان به خودت بدی که ببین  عشقت واقع  هست یا نه بعد تا به ازدواجشو 

 .اینجور چیزاش برسه

- 
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  (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

اول عاشق نمیش  که این همه دردسرم اوووو چقدر دنگ و یفنگ داره... خب از 

 .نداشته باشه دیگه

 .خب تو عاشق نشو که اینجوری نش  -الیاس

شک نکن نمیشم و االن عاشق نیستم و یه مرض دیگه ای دارم حتما.... راست  خونه -

 ای؟

 .آره امروز پنج شنبس زودتر اومدم خونه -الیاس

 آها.. خب مامان که نفهمید حال منو که؟-

 .نه خیالت راحت باشه من تو اتاقمم -الیاس

 خوبه.. چون نمیخواستم مامان بفهمه و نگرانم بشه.. راست  بهزاد خوبه؟-

 مگه میشه بهزاد یه روز بد باشه؟ -الیاس

 .گفتم شاید یه یفرج  شده باشه-

 الیاس خندیدو گفت

 برو بچه... حاال االن بهتر شدی؟ خوب ؟ -الیاس

 مو گفتمنفس عمیق  کشیدمو و لبخندی زد

 .آره.. بهترم.. مرس  که که بازم کمکم کردی داداش -

تشکر الزم نیست عزیزم...هر وقت خواست  و احتیاج داشت  که با یک  حرف  -الیاس

 .بزن  حتما بهم زنگ بزن

 .حتما.. خب دیگه مزاحمت نمیشم-

https://www.1roman.ir/
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اووو چه مودبو رسم .. از یسنای شیطون  که من میشناختم این جور حرف -الیاس

 .بعیده زدن

 خندیدم گفتم

 ..کویفت-

 .آها حاال شد -الیاس

 باید همینطوری باهات حرف بزنم تا آدم باش ... کاری باری؟-

 .نه مواظب خودت باشو کمترم شیطون  کن -الیاس

 .چشم.... تو هم همینطور. بای-

 .خدایفظ -الیاس

همه  گوش  رو قطع کردمو گذاشتم روی میز. واقعا خیل  آروم شده بودمو از اون

سردگم  و اظطرابو دلهره خبری نبود. از جام بلند شدمومانتومو در آوردمو حولمو 

برداشتمو در اتاقمو باز کردمو ریفتم سمت حموم. االن تنها چیزی که بیشتر بهم 

آرامش میداد یه دوش آب سرد بود. ریفتم داخل حمومو شیر آب سردو تا آخر باز 

ی ذهنم اومد ) خیل  از اتفاق هست که ما کردمو زیرش وایستادم. حریفای الیاس تو

 (متوجهش نمیشیم.. مثل عاشق شدن

یعن  من عاشق شدم؟ عاشق ک ؟ شروع کردم پسرای مختلفو توی ذهنم مرور 

کردن... اول از بچه های کالسمون شروع کردم و چهره ی همشونو تصور کردم ول  

که دورو برم بودنو هیچ احساس  به هیچکدومشون نداشتم... بعد از اون پسرای  

میشناختمشون... هوتن که عمرا... سینا مگه که بمیرم عاشق اون بشم.... مهرادم که 

نه.. امیرم که خیل  کمتر از مهرداد میشناسمش.... نیمام که نامزد داره...اممممم کس 

 ..دیگه ای نموند.. آره هیچکس دیگه نیست
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 نفس عمیق  کشیدمو گفتم

 .. احتمال خیل  دلتنگ خانوادمم... آره همینهآخیش پس من عاشق نیستم.-

بعد از نیم ساعت یفکر کردن توی حموم سریع یه دوش گریفتمو از حموم اومدم بیرون. 

ریفتم لباسامو پوشیدمو موهامم همونطور که خیس بود دورم آزاد گذاشتم و ریفتم 

 موسمت آشپزخونه تا برای ناهار یه یفکری بکنم کالباس و از توی یفریزر برداشت

گذاشتم کنار تا یخش باز بشه. گوجه و خیارشوم که داشتیم یفقط میموند نون که 

 .هیچ  نداشتیمو باید میریفتم میگریفتم

ریفتم لباسامو عوض کردمو کیف پولمم برداشتمو خواستم برم طرف در که یفهمیدم به 

 آیل  نگفتم برای همین ریفتم پشت در اتاقشو آروم به در زدمو گفتم

 .نون بگیرم برای ناهار آیل  من میرم-

و تا خواستم برم سمت در در اتاق آیلین باز شد و آیلین با چهره نگران روبروم 

 .ایستاد

 کجا میری؟ -آیلین

 .میریم نون بگیرم-

 .خب بزار من برم.. تو حالت خوب نیست -آیلین

 .نه حالم خوبه نگران نباش-

 یدمو گفتمب...و..سجلوتر ریفتمو صورتشو بین دستام گریفتمو دوطرف صورتشو 

ببخشید اونجوری باهات صحبت کردم.. میدون  که به قول بهزاد گاه  وقتا خیل  -

 .هاپو میشم
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عیب نداره.. میدونم این سرما خوردگ  اعصابتو ضعیف کرده.. حریفای توام  -آیلین

 .غلط نبود راست میگفت 

 لبخندی زدمو در حال  که به سمت در میریفتم گفتم

مونو میزنیم.. من برم نون بگیرم که بدجور گرسنمه.. توام تا من حاال بعدا بقیه حریفا-

 .برمیگردم کالباسا رو ورقه کن

 .باشه -آیلین

چون سوپر نزدیک خونه بود برای همین سوییچ ماشینو برنداشتم و ریفتم یه بسته 

 .نون باگت با یه بسته نون معمول  گریفتم و برگشتم خونه

کردم که با صدای ترمز یه ماشین و بعد از اون داشتم در خونه رو با کلید باز می

برخورد یه چیزی به پشتم سریع به عقب برگشتم که دیدم بله.... ماشین ارسان پشت 

سرم بودو ارسان در حال  که لبخند بزرگ رو لبش بود داشت نگام میکرد. بعد از چند 

 لحظه از ماشین پیاده شدو در حال  که به سمتم میومد گفت

 ..مسال -ارسان

 اخم  کردمو در حال  که رومو برمیگردوندم آروم زیر لب گفتم

 .مرتیکه پرو.. هر غلط  میخواد میکنه بعد برای من لبخند ژکوند میزنه و میگه سالم-

 ..آی آی شنیدما -ارسان

 برگشتم طریفشو با پروی  گفتم

 .خب بشنوین.. مگه دییونم با خودم حرف بزنم؟ گفتم که شما بشنوین دیگه-

 یعن  االن نمیترس  که از دستت ناراحت بشم؟ -سانار

 منم با بیخیال  نگاش کردمو گفتم
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 باید بترسم؟-

 ارسان در حال  که یه ذرش چهرش توی هم ریفته بود با صدای آروم  گفت

 یعن  ناراحت  من برات مهم نیست؟ -ارسان

 .نه.. چون شما نسبت  با من ندارین-

کردمو ریفتم داخل و درو بستم. نمیدونم چرا یه ذره  بعد از اون سریع درو با کلید باز

به خاطر این حریفم از خودم دلگیر بودم.... حتما به خاطر این که من تا حاال کس  رو 

 ....ناراحت نکرده بودم اینجوریه.. آره برای همینه حتما

در خونه رو باز کردمو ریفتم سمت آشپزخونه. آیلین پشت میز آشپزخونه نشسته بودو 

 ت خیارشورا رو خورد میکرد که با دیدن من گفتداش

 ...اومدی؟ چقدر دیر کردی -آیلین

 .پ ن پ هنوز تو راهم... دیر شد دیگه-

 .خیل  خب برو لباساتو در بیار بیا ناهارمونو بخوریم که خیل  گرسنمه -آیلین

ض وباشه ای گفتم و نونا رو گذاشتم روی میزو ریفتم تا لباسامو در بیارم. لباسامو ع

کردمو ریفتم آشپزخونه تا ناهار بخوریم. بعد از ناهار ریفتیم تا استراحت بکنیم چون 

 .خیل  خسته بودیم

 .با صدای آیلین چشامو آروم باز کردم

 .یسنا.. یسنا خانوم.. یسنا.. آه پاشو دیگه چقدر میخواب  خب -آیلین

 با غرغردست آیلین و کنار زدمو هموطور که چشام بسته بود گفتم

 .یل  ولم کن خوابم میاد هنوزآ-
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 آیلین پتورو از روم کشیدو گفت

 .بیخود.. پاشو من حوصلم سر ریفته -آیلین

 .خب به من چه.. مگه من مسئول سرگرم کردن توام که یه وقت حوصلت سر نره-

 .نخیر.. میگم بلند شو بریم بیرون -آیلین

 .نمیخوام حوصل ندارم-

 آیلین پاشو به زمین کوبیدو گفت

 ...واقعا که -ینآیل

پتورو روم پرت کردو ریفت بیرون. منم بلند شدمو همونطور که چشام بسته بود پتورو 

روم صاف کردمو دوباره دراز کشیدم تا بخوام ول  هر کار کردم نشد که بخوابم برای 

 .همین تا خواستم چشامو باز کنمو از جام بلند شم تمام صورتمو بدنم خیس شد

شت چشمامو باز کردمو نشستم روی تخت و به چهره ی از جام پریدمو با وح

خوشحال و پیروز آیلین که یه پارچ آبم دستش بود نگاه کردم. آیلین گردنشو کج 

 کردو گفت

 سرحال شدی عزیزم؟ حاال بازم خوابت میاد؟ -آیلین

منم چهره ی خیل  خونسردو عادی به خودم گریفتمو از تخت اومدم پایینو رو بروی 

 ادمو گفتآیلین وایست

 .نه گلم.. االن دیگه سرحال سرحال شدمو آمادم برای تالیف -

آیلین با شنیدن این حریفم خواست یفرار کنه که سریع دستشو گریفتمو کشون کشون 

بردمش سمت حموم. آیلین در حال  که سع  میکرد دستشو از دستم بیرون بیاره با 

 التماس و و خنده میگفت
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 ...ستمویسنا غلط کردم ول کن د -آیلین

اوال میخواست قبل از این که این کارو بکن  یفکر اینجاشو میکردی عزیزمدوما خیل  -

 .کثیف شدی باید حتما یه دوش حساب  بگیری

خب حرصمو در آورده بودی بعدشم به خدا من دیشب حموم بودم کثیف  -آیلین

 .نیستم

 .عیب نداره حاال یه دوشم االن بگیری تمیزتر میش -

رسیده بودیم. در حمومو باز کردمو آیلین و انداختم داخل حمومو  دیگه به حموم

خودمم ریفتم داخل و در حمومو قفل کردم. آیلین در حال  که گوشه ی حموم کنار 

 وان وایستاده بود گفت

 .یسنا جون هر ک  دوست داری بیخیال شو -آیلین

 .من هیچکسو دوست ندارمو بیخیلم نمیشم-

 فتآیلین قیاشو مظلوم کردو گ

 یعن  منم دوست نداری؟ خواهرتو دوست نداری؟ -آیلین

باز داشت دست میذاشت روی نقطه ضعفم برای همین همونطور که به سمت دوش 

 میریفتم گفتم

 .نــــــــــــــــــــچ-

شیر آبو باز کردمو دوشو از جاش در آوردو به سمت آیلین گریفتم. آیلین در حال  که 

 د روشو اونور کرده بود با جیغ گفتدستشو جلوی صورتشو گریفته بو

 .یســــــــــــــــنا... غلط کردم -آیلین

 .نخیرغلط کمه باید بگ  چیز خوردم-
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 .باشه باشه.. آب نریز تا بگم -آیلین

 شیر آبو بستمو گفتم

 .بنال-

 .آیلین دستشو از جلوی صورتش برداشتو نگام کرد

 .د بگو دیگه-

 . وردیچیز..... خــــــــــــــ -آیلین

با این حریفش دوباره شیر آبو باز کردمو گریفتم روش که اونم یه جیغ بنفش کشیدو 

دستاشو گریفت جلوی صورتش منم برای این که صورتش بیشتر خیس بشه ریفتم 

 .جلوترو دوش آبو دقیقا گریفتم روی صورتش

 .آخ.. باشه.. چیز خوردم. ولم کن تورو خدا -آیلین

یروزی زدمو دوشو آوردم پایینو ریفتم عقبو شیر آبو با این حریفش لبخندی از روی پ

 .بستم

 میخوای برات لباس بیارم عزیزم؟-

 آیلین در حال  که به سرتاپاش که کامال خیس بود نگاه میکرد گفت

 ...الزم نکرده -آیلین

 بعد به پشت سرم اشاره کردو گفت

 .اون حوله ی منو بده بعدشم هری -آیلین

 برمیداشتم و میدادم دستش گفتم خندیدمو در حال  که حولشو

 .حرص نخور پوستت چروک میشه عقشم-
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اونم با حرص حولشو ازم گریفتو به در اشاره کرد. منم در حال  که خندمو قورت 

 .میدادم از حموم اومدم بیرون

خواستم برم اتاقمو لباسامو عوض کنم که دیدم یک  داره پشت سر هم زنگ میزنو به 

ریع به سمت در ریفمو بازش کردم که دیدم ارسان با چشمای در میکوبه برای همین س

 .قرمزو چهره ی نگران پشت دره

تا خواستم حرف بزنمو بزنم ارسان سریع جلو اومدو در حال  که شونهامو میگریفت 

 گفت

 خوب ؟ -ارسان

 با تعجب نگاش کردمو گفتم

 آره.... چیزی شده مگه؟-

 وام خیس ؟اگه خوب  پس برای چ  جیغ میزدینو ت -ارسان

 .هیچ  یفقط داشتیم آب بازی میکردیم.. همین-

با این حریفم ارسان نفس عمیق  کشیدو اومد نزدیکترو شونه هامو گریفتو به چشام 

نگاه کرد.. با این کارش چند لحظه مغزم از کار ایفتاد.... قلبم دوباره شروع کرد به تند 

ه سریع به خودم آروم شونمو به سمت خودش کشید ک 5زدن.. دستام یخ کرد..

 اومدمو هولش دادم عقبو گفتم

 چ  کار میکنین؟-

 ارسان ریفت عقبو دستشو از روی شونم برداشت گفت

 .ببخشید دست خودم نبود -ارسان

 اخمامو تو هم کشیدمو گفتم
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 یعن  چ  دست خودتون نبود؟ مگه اختیارتون دست خودتون نیست؟-

 ارسان با من من گفت

 .را این جوری شد.. ببخشیدچرا ول  نمیدونم چ -ارسان

 انگشت اشارمو جلوش گریفتمو با تهدید گفتم

اگر یفقط یک بار دیگه.. یفقط یک بار دیگه این کارو تکرا کنید اون موقع جور دیگه -

 .ای باهاتون برخورد میکنم جناب آقای یفرزام

 دبعدم بدون این که منتظر جواب  از طرف اون باشم درو بستم و به در تکیه دادم. چن

ثانیه همونجا وایستادمو بعد با عصبانیت به سمت اتاقم ریفتم که همون لحظه آیلین از 

حموم در اومد. خدارو شکر متوجه نشده بود که کس  در زده چه برسه که مارو تو 

 اون حال ببینه پس برای این که شک نکنه لبخند عمیق  زدمو گفتم

 خوش گذشت آج  جونم؟-

تاقش تا لباس بپوشه. منم ریفتم داخل اتاقمو لباسای آیلین ایش  گفتو ریفت سمت ا

خیسمو با یه بلوز شلوار ورزش  عوض کردم و ریفتم سمت آشپزخونه. اول میخواستم 

چای درست کنم ول  بعد پشیمون شدمونسکایفه درست کردم. چند لحظه بعد آیلینم 

 وارد آشپزخونه شدو در حال  که پشت میز میشست گفت

 میکن ؟نسکایفه درست  -آیلین

 .آره .. برای توام درست کردم-

نسکایفه که آماده شد لیوان باب اسفنج  خودمو با لیوان بان  خرگوشه ی آیلینو 

 .برداشتمو نسکایفه هارو ریختم توشو روبروی آیلین نشستمو لیوانشو گذاشتم جلوش

 هنوزم میگ  حوصلت سرریفته؟-
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 بود گفت آیلین خندیدو در حال  که به بخارای نسکایفش خیره شده

 ..نه دیگه -آیلین

 !!!چیه ریفت  تو یفکر؟-

 آیلین سرشو آورد باال گفت

 .به حریفای ظهرت یفکر میکردم -آیلین

 لیوانمو برداشتمو یه ذره ازش خوردمو گفتم

 کدوم حریفا؟-

 .همون حریفای  که با داد و بیداد بهم گفت  -آیلین

 .یفراموش کن اونا رو اعصابم خورد بود نفهمیدم چ  گفتم-

 .نه حریفات درست بود.من نباید اینقدر خودمو با ارسان بچسبونم -آیلین

 .نمیدونم.... ول  یه وقت از حریفام دلگیر نشیا-

 آیلین لبخند ملیح  زدو در حال  که دستمو که روی میز بود میگریفت گفت

نه اتفاقا دوست دارم وقت  راهنماییم میکن ... این جوری باعث میش  به  -آیلین

 ..یفقط یه چیزی...شتر نزدیک بشمارسان بی

 چ ؟-

من موندم تو که تا حاال عاشق کس  نشدی چه جوری اینقد تجربه داری؟ بال  -آیلین

 !!نکنه عاشق شدیو رو نکردی

 برو بابا.. من ازمردا خوشم نمیاد حاال بیام عاشقم بشم؟-

 ....نمیدونم وا -آیلین
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 قسمت بیستم

یفتیم بریم درس بخونیم برای همین هر بعد از خوردن نسکایفه هامون تصمیم گر

کدوممون ریفتیم توی اتاقامون. کتابمو برداشتمو گذاشتم روی میزم تا خواستم بشینم 

گوشیم زنگ خورد. گوشیمو برداشتمو به صحفش که نگاه کردم دیدم مهرداده. 

 .لبخندی زدم و جواب دادم

 !!بله-

 سالم برای بانوی زیبای دنیا... خوب ؟ -مهرداد

 م... مرس  ممنون... شما خوبین؟سال-

 بله از این که شما اینقد سراغ مارو میگیرید مگه میشه بد باشیم؟ -مهرداد

 خندیدمو گفتم

 .ای بابا خوبه هنوز هفته ی پیش همو دیدیم-

خوبه خودت داری میگ  هفته ی پیش از اون موقع تا االن هفت روز گذشته  -مهرداد

 .ها

 ..مثال هفت روز خیل  زیاده-

 .نمیدونم شاید برای تو کم باشه ول  من که زیاده -مهرداد

 منظورشو نفهمیدم برای همین گفتم

 یعن  چ ؟-

 حاال بیخیال.. زنگ زدم هم حالتو بپرسم هم این که ببینم وقت داری ای نه؟ -مهرداد

 برای چ ؟-
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تو سوال منو با سوال جواب میدی؟ اول شما جواب سوال منو بگو تا منم جواب -مهرداد

 .بگم

باشه... راستش االن میخواستم درس بخونم ول  غیر از این کار دیگه ای ندارم.. و -

 حاال جواب من؟

 ....اوه اوه یفیلسوف نش  خانم این همه درس میخون  -مهرداد

 .نه بابا از اول ترم زیاد نخوندم-

 .خب پس االنم نمیخواد بخون  چون میخواییم دوتای  بریم بیرون -مهرداد

 ون؟!! کجا؟بیر-

 یه جای خوب.. حاال دعوت منو قبول میکن  یا نه؟ -مهرداد

 .خب من اگه بیام آیل  تنها میمونه-

اووووو پس اون ارسان هرکول اونجا برگ چغندره؟ پیشش هست دیگه...  -مهرداد

 میای؟

 .نمیدونم-

 .دیگه نمیدونم نداره... حاضر باش تا یه ساعت دیگه میام دنبالت -مهرداد

 ..ول -

 .ول  اما اگر نداره.. تا یه ساعت دیگه میبینمت... بای بای -مهرداد

 خندیدمو گفتم

 .باشه خدایفظ-
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گوش  قطع کردمو به صحفش خیره شدمو خندیدم. مهرداد خیل  پسر خوب  بود 

خیل ......واقعا هم دوسش داشتم و بهش اعتماد داشتم حت  با این که دو بار بیشتر 

معلوم بود که قابل اعتماده. قبل از این که حاضر بشم به ندیده بودمش ول  واقعا 

سمت اتاق آیل  ریفتم تا بهش بگم. آروم درو باز کردم که دیدم آیلین دمر روی 

تختش دراز کشیده و کتابشم جلوشه و داره میخونه که با صدای در سرشو به سمت 

 من چرخوندو گفت

 تا کجا خوندی؟ -آیلین

 ...هیچ -

 از اون موقع چ  کار میکردی؟ هیچ !! پس -آیلین

 .داشتم با مهرداد صحبت میکردم-

 مهرداد!!؟ اون واسه چ ؟ -آیلین

 .زنگ گفت میخوام ببرمت بیرون-

 قبول کردی؟ -آیلین

 اولش که نه ول  دیگه اصرا کرد مجبور شدم... بدکاری کردم؟-

 .و خالصنه مهرداد پسر خوبیه.. خدارو چه دیدی شاید با همین مزدوج شدی -آیلین

 در حال  که از جام بلند میشدم با خنده گفتم

 برو بابا توام دلت خوشه ها... نه که اون عاشق و شیفته ی منه؟-

 .حاال میبینیم عزیزم -آیلین

سری تکون دادمو ریفتم سمت اتاقم تا حاضر بشم. کمدمو باز کردمو به لباسای توش 

  بعد چشمم خورد به پالتوی نگاه کردم. اول میخواستم پالتوی قرمزمو بپوشم ول
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طوس  که خریده بودمو تا حاال نپوشیدم. از توی کمد آوردمش بیرونو گذاشتمش 

 .روی تخت. بعد از اون یه شلوار کتون سفید چسبم برداشتمو پوشیدم

قبل از این که پالتومو بپوشم نشستم پشت میز توالتمو شونمو برداشتمو شروع کردم 

ویفرق کج کردم و آزاد ریختم دورم. بقیشم با یه کش گرد به شونه زدن موهام. موهام

بستمو مداد مشک  رو برداشتمو زیر چشممو مداد کشیدم. بعد از تموم شدن کارم به 

خودم توی آیینه نگاه کردم. چشمام خیل  خوشگل شده بودو کشیده تر به نظر 

پالتومو  میومد. بعد از اون یه ذره پنکک با رژ صورت  زدمو از جام بلند شدمو

 .پوشیدمو روسری طوس  ای که با پالتوم خریده بودمو سرم کردم

به خودم توی آیینه نگاه کردم. خدای  خیل  شیک و خوشگل شده بودم. یه 

واسه خودم یفرستادمو کیف سفیدمو با نیم بوت های طوسیمو برداشتمو از  ب...و..س

د که با دیدن من اتاق ریفتم بیرون. آیلین روی مبل نشسته بودو داشت میوه میخور

 سوت  کشیدو گفت

اوووووو ک  بره این همه رارو... بابا یسنا یه ذره به یفکر اون مهرداد بدبختم -آیلین

 ....باش دیگه

 خوب شدم؟-

 ..خیل  خوشگل شدی... مخصوصا با اون خط چشم  که زیر چشات کشیدی -آیلین

 .خب من از اولم خیل  خوشگل بودم یفقط االن دیگه عال  شدم-

 یلین پشت چشم  برام نازک کردو گفتآ

 .باز من از تو تعریف کردم جوگیر شدی.... بیا برو االن مهرداد میاد -آیلین

 .هروقت بیاد میزنگه دیگه-

 ..خب تو تا وقت  اون چکماهارو پات کن  که نصف شب شده -آیلین
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 میگ  چ  کار کنم؟-

 .هبرو تا وقت  چکمه هاتو پات کن اونم االنا میرس -آیلین

سری تکون دادمو به سمت در ورودی ریفتم تا چکمه هامو بپوشم. چکمه هام چون تا 

زانو بود برای همین یه ذره پوشیدنش سخت بود برای همین ده دقیقه ای طول کشید. 

به محض این که چکمه هامو پوشیدم مهرداد یه تک بهم زد. منم سریع درو باز کردم 

من از خونش اومد بیرون. با دیدن من با تعجب و ریفتم بیرون که ارسانم همزمان با 

وایستادو نگام کرد. منم یفقط یه سالم خشک و خال  بهش کردم و بدون این که 

 .منتظر جواب  از طرف اون باشم سریع به سمت در خونه ریفتم

درو که باز کردم دیدم مهرداد در حال  که دستاش توی جیبشه به ماشینش تکیه 

مثل من یه شلوار کتون سفید پوشیده بود با تیشرت  دادو سرش پایینه. اونم

خاکستری تیره جذب که خیل  خوب عضالت بدنشو نشون میداد.یه کت مشک  

اسپرتم پوشیده بود که خیل  بهش میومد. موهاشو خیل  خوشگل به سمت باال داده 

 .بود ول  بازم چند تاش روی پیشونیش ریخته بود

هرداد انگار سنگین  نگاهمو احساس کردو همینطور مشغول بررسیش بودم که م

 سرشو آورد باال و با دیدن من لبخندی زدو در حال  که میومد جلو گفت

 .سالم -مهرداد

 منم لبخندی زدمو گفتم

 ...سالم-

 دیر که نکردم؟ -مهرداد

 ..نه اصال-

 ..خوبه پس بریم -مهرداد
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الش ریفتم. اولش و خودش جلوتر از من راه ایفتاد و ریفت سمت ماشینش و منم دنب

چون تاریک بود نمیتونستم تشخیص بدم ماشینش چیه ول  وقت  نزدیکتر شدم از 

دیدن ماشینش یه کوچولو هیجان زده شدم چون ماشینش هیوندای کوپه سفید بود. 

 مهرداد به ماشین رسیدو در ماشینو باز کردو به من اشاره کردو گفت

 .بفرمایید بانوی عزیز -مهرداد

سری تکون دادمو نشستم. مهردادم بعد از این که درو بست ماشینو  منم خندیدمو

 .دور زدو اومد نشست و ماشینو روشن کردو راه ایفتاد

 خب حاال بانو بفرمایند کجا دوست دارن برن؟ -مهرداد

 من بگم؟-

 .آره دیگه.. بگو هر جا دوست داری بریم -مهرداد

 .ن دوست دارین برینمن که جاهای زیادی رو بلد نیستم.. هر جا خودتو-

پشت چراغ قرمز رسیده بودیم. برای همین مهرداد ماشینو نگه داشت و برگشت 

 طریفمو در حال  که توی چشام خیره میشد گفت

 من چند نفرم؟ -مهرداد

 با تعجب نگاش کردمو گفتم

 !!متوجه نشدم-

 منظورم این که من یه نفرم پس چرا یفاعالتو جمع میبندی؟ -مهرداد

 .طوری راحترمخب من این-

 .ول  من که راحت نیستم -مهرداد
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 یعن  حتما باید شما راحت باشین؟-

باز گفت شما.. آره باید حتما من راحت باشم پس از این به بعد دیگه  -مهرداد

 اینجوری نگو.. باشه؟

اینقدر باشه رو با مظلومیت گفت که دیگه دلم نیومد بگم نه برای همین موایفقت کردم 

خندی زدو برگشتو به روبروش نگاه کرد. بعد از چند لحظه چراغ سبز که مهردادم لب

 .شدو دوباره راه ایفتادیم. حدود یه ساعت  توی راه بودیم

 مهرداد جلوی یه رستوران خیل  شیک نگه داشتو رو به من گفت

 .خب رسیدیم.. میتون  پیاده ش  -مهرداد

دیم. چون ماشینو توی با هم از ماشین پیاده شدیمو به سمت رستوران راه ایفتا

پارکینگ پارک کرده بود برای همین تا رستوران باید پیاده میریفتیم. همینطور در 

سکوت داشتیم آروم آروم قدم میزدیم که صدای گوش  مهرداد اومد. مهرداد 

ببخشیدی گفت و سریع گوشیشو از جیب کتش درآوردو به صحفش نگاه کردو قبل از 

 این که جواب بده گفت

 .ارسانه -مهرداد

یکم  ریفت اونطریفترو شروع کرد به صحبت کردن. منم منتظرش وایستادم. بعد از 

 چند لحظه که تلفنش تموم شد سریع به سمت من اومدو گفت

 .ببخشید معطل شدی -مهرداد

 .نه عیب  نداره-

دوباره با هم به سمت رستوران ریفتیم. جلوی در یه گارسون وایستاده بود که به مردم 

 میگفت که با دیدن مهرداد گفتخوشامد 
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 .خوش اومدین آقای راد.. جای  رو که خواستین حاظر کردیم -گارسون

مهردادم سری تکون دادو گارسون جلوتر از ما راه ایفتادو مام پشت سرش ریفتیم. 

قسمت اول رستوران یفست یفود داشت که خیل  شیک بود. از این قسمت گذشتیمو 

ت که وارد یه باغ خیل  خیل  خوشگل داشت که با ریفتیم ته رستوران که یه در داش

چراغای پایه بلند تزئین شده بودو چنداتام آالچیق داشت که مردم توش نشسته 

 .بودن. از بین آالچیقا گذشتیمو ریفتیم سمت یه اتاق با پنجره های چوب  خوشگل

عد از گارسون درو برامون باز کردو تعضیم  کرد که مهرداد چندتا هزاری بهش داد. ب

 اون برگشت طرف منو گفت

 نمیخوای بری داخل؟ -مهرداد

برگشتمو با شک و تردید وارد اتاق شدم. یه اتاق مستطیل شکل با دیوار کاه گل  که 

وسطش یه میز چوب  قدیم  خوشگل گذاشته بودنو روشم یه رومیزی قدیم  ناز 

ه بودن. دوطریفشم انداخته بودن. روی میز یه یفانوس با یه گلدون گل رز قرمز گذاشت

دوتا صندل  بود که جلوی صندلیا روی میز دوتا یفنجون گذاشته بودن. اطراف میز و 

روی زمین پر بود از گلبرگای گل رز و شمع. همینطور داشتم به این منظره خوشگل 

 نگاه مکردم که مهرداد کنار گوشم گفت

 قشنگه؟ -مهرداد

 با شوق گفتم با صدای مهرداد به خودم اومدم و برگشتم طریفشو

 خیل  قشنگه....ول  برای چ  اینقد زحمت کشیدی؟-

 مهرداد لبخند گرم  زدو گفت

خوشحالم که خوشت اومده... دیگه بالخره باید جوری باشه که لیاقت تورو  -مهرداد

 .داشته باشه
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 بعد از اون به سمت یک  از صندلیا ریفتو در حال  که صندل  رو بیرون میکشید گفت

 ... ایید بانوبفرم -مهرداد

لبخندی زدمو ریفتم روی صندل  نشستم و مهردادم ریفت روی تنها صندل  روبروی 

 .من نشست و زل زد بهم. منم سرمو انداختم پایینو به میز خیره شدم

چند لحظه بعد یه گارسون اومدو توی یفنجونامونو قهوه ریختو دو تا بشقاب کیک 

ز ریفتن گارسون مهرداد دستشو شکالت  جلوی هر کدوممون گذاشتو ریفت. بعد ا

گذاشت روی میزو در حال  که صندلیش تکیه میداد بازم زل زد بهم. منم به بخارای 

یفنجونم خیره شدم. چند لحظه صبر کردم تا شاید خودش خسته بشه و دست از نگاه 

کردن برداره ول  هر چ  منتظر شدم نشد برای همین یهوی  سرمو آوردم باال زل 

 و گفتمزدم توی چشماش

 مشکل  هست؟-

 مهرداد با تعجب ابروهاشو انداخت باال گفت

 برای چ ؟ -مهرداد

 .آخه خیره شدی به من.. گفتم شاید مشکل  هست توی ظاهرم-

 مهرداد چشماش برق  زدو در حال  که تمام اجزای صورتمو از نظر میگزروند گفت

 ....مشکل؟!! آره یه مشکل هست -مهرداد

 و گفتمبا نگران  زل زدم بهش

 چ ؟-

 ....خیل  خوشگل شدی -مهرداد
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با این حریفش چند لحظه بهش خیره شدم.اونم مثل من زل توی چشام.... یه چیزی 

توی چشماش بود.. یه چیزی مثل یه حس خوب یه حس لطیف یه حس دوست 

داشتن .... نمیدونم اسمش چ  بود ول  برای یه ثانیه یفقط برای یه ثانیه حس کردم 

 .....دارممنم این حسو 

سرمو انداختم پایین و یه ذره سرخ شدم.... نه از خجالت.. از این که این جوری زل 

 زده بودم به مهرداد. با این کارم مهرداد گفت

 خجالت کشیدی؟ -مهرداد

لبخندی زدم اما سرمو باال نیاوردم که مهرداد یه چیزی زیر لبش زمزمه کرد و بعد با 

 بود گفت لحن  که توش رگه های  از خنده

 .حاال به جای خجالت قهوتو بخور تا سرد نشده -مهرداد

منم بدون این که چیزی بگمو سرمو باال بیارم یه تیکه کیک برداشتمو با قهوم خوردم. 

بعد از خوردن قهوه هامون تا چند دقیقه هر دومون سکوت کرده بودیم. بالخره 

 مهرداد سکوتو شکست و گفت

 چیزی نمیخوای بگ ؟ -مهرداد

 با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم

 نه مگه باید چیزی بگم؟-

 .منظورم اینه که اگه حریف  نداری برای گفتن من حریفامو بزنم -مهرداد

 ..نه هیچ  نمیخوام بگم...میتون  شروع کن -

مهرداد یه ذره توی جاش جابجا شدو در حال  که صدا شو صاف میکردو دستاشو 

 گفتمیذاشت روی میزو بهش تکیه میداد 
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توی این دودیفعه ای که همدیگرو دیدم یه جورای  شناختمت....  -مهرداد

اخالقت،ریفتارت،خانومیت،زیب اییت،متانتتو خالصه همه چیزت عال  یعن  یه 

جورای  میشه گفت که یه یفرشته ای... یه یفرشته زمین  که انگار خدا منو خیل  

روی زمین و نظیر نداره....  دوست داشته و سر راهم قرار داده.... یفرشته ای که تکه

 ....یفرشته ای که من.... من.. دیوونش شدم

مهرداد دیگه هیچ  نگفتو زل زد توی چشام.. منم با گیج  زل زدم توی چشماشو 

حریفشو برای خودم تکرار کردم.. یفرشته ای که من دیونش شدم.. یعن  چ ؟ یعن  

دوسش دارم؟ ول  من که غیر منو دوست داره؟ نه مگه میشه؟.... االن منم باید بگم 

حس برادری هیچ حس دیگه بهش ندارم.... نه خدایا... من اگه بهش بگم این حسو 

بهش دارم که دلش میشکنه.... یه صدای  از یه بخش وجودم بهم گفت بیخیال یسنا 

اونقدر عاشقت نشده که بخواد از دنیا ببره که یفوقش دور روز ناراحته بعدش دوباره 

 ....ه .. مطمئن باشخوبه خوب میش

 من االن چ  باید بگم؟-

 ...هرچ  که توی قلبته -مهرداد

 آب دهنمو قورت دادمو با من من گفتم

خب راستش من اصال آمادگ  این حریفو نداشتم.. برای همین اصال نمیدونم چ  باید -

 ....بگم

 گریفتم.. یعن  باید به خودت زمان بدی؟ -مهرداد

 ...آره-

... هر جور تو راحت .. میتون  تا هر وقت که دلت میخواد یفکر باشه عزیزم -مهرداد

 ..کن  ول  توروخدا زیاد طوالن  نشه که من میمیرما
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 لبمو دندون کردمو گفتمو

 ....خدانکنه-

 مهرداد هیچ  نگفت ول  با خودش زمزمه کرد

 ..اگه تو منو نخوای اله  خدا منو بکشه عزیز دل مهرداد -مهرداد

رده بودو کف دستامم عرق کرده بود.... یعن  مهرداد توی این مدت نوک انگشتام یخ ک

کم تا این حد عاشقم شده بود؟ دوباره همون صدا گفت نه یسنا.. مگه میشه؟ حتما 

اینطوری گفته که توی جواب تو تاثیر بزاره.... ول  تا اونجای  که من مهردادو شناختم 

.. یعن  تو توی این مدت کم اینقد اصال اهل دروغ نیست.. یه جورای  صادقو پاکه..

 ....شناختیش؟ مطمئن ؟ .... نه مطمئن نیستم.. باید یفکر کنم

به ک  آخه؟ من  ینامردداشتم.. ول   نامردیتوی این بین نمیدونم چرا یه حس  مثل 

میکردم؟ حتما چون تا حاال با  نامردیکه کس  رو دوست نداشتم... پس به ک  داشتم 

 ...دم بیرون نریفتم این حسو دارم....همینهپسری بدون اطالع خانوا

چند دقیقه بعد گارسون اومدو مهرداد سفارش غذا داد اونم ریفتو چند لحظه بعد 

غذاهامونو آورد. با حریفای  که مهرداد بهم گفته بود اشتهامو کامال ازدست داده بودم 

ورد ول  و یفقط با غذام بازی میکردم ول  مهرداد با اشتهای زیاد داشت غذاشو میخ

 بعد از چند لحظه که متوجه من شد گفت

چرا غذاتو نمیخوری؟ نکنه دوست نداری... میخوای برات یه چیز دیگه  -مهرداد

 ...سفارش بدم

 و میخواست از جاش بلند شه که سریع گفتم

 .نه نه بشین... غذارو دوست دارم ول  اشتها ندارم-

 مهرداد سرجاش نشستو گفت
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 شتهات کور شده؟از حریفای من ا -مهرداد

 ....نه از وقت  که سرما خوردم یه ذره کم اشتها شدم-

 ...خب این جوری که نمیشه... تو ضعیف شدی باید خودتو تقویت کن  -مهرداد

 بعد از اون یه تیکه از کبابشو سر چنگال زدو به سمت من گریفتو گفت

 ..بفرمایید بانوی من -مهرداد

 ...مرس  خودم میخورم-

 کج کردو گفتمهرداد سرشو 

 ...حاال تو اینو بخور بعد مال خودتو بخور... به خدا دهن  نیستا -مهرداد

خندیدمو روم نشد دیگه دستشو پس بزنم برای همین چنگال و ازش گریفتمو کبابو 

گذاشتم توی بشقابمو چنگال و بهش پس دادم. برای این که مهرداد ناراحت نشه چند 

ا مهردادم غذاشو تموم کنه و بریم.چند دقیقه بعد لقمه به زور خوردم و منتظر شدم ت

مهردادم غذاشو تموم کردو از جاش بلند شد که بریم. منم از جام بلند شدمو کیفمو از 

 روی میز برداشتمو ریفتم سمت در که مهرداد از پشت دستمو گریفتو گفت

 ...یسنا -مهرداد

 به سمتش برگشتمو گفتم

 !بله؟-

 ارش یفکر میکن ؟مطمئمن باشم که درب -مهرداد

 ...آره-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

319 

 

مهرداد چشماش برق  زدو دستمو به سمت لبش بردو خواست پشت دستمو 

ه که یکم  دستمو عقب کشیدم. اونم متوجه شدو لبخند کم جون  زدو ب...و..سب

 .دستمو آروم ول کرد. منم برگشتمو به سمت در ریفتم بیرون

از آال چیقا داره قدم  آروم با هم به سمت آالچیقا میریفتیم که دیدم ارسان جلوی یک 

میزنه.. خیلیم عصب  کالیفه به نظر میومد...همینطور داشتم با تعجب بهش نگاه 

 میکردم که مهرداد گفت

 ....ا اون که ارسان -مهرداد

دیگه تقریبا بهش رسیده بودیم ول  ارسان هنوز متوجه ما نشده بود که مهرداد برای 

 این که ارسان به خودش بیاد گفت

 ..رسانا -مهرداد

با صدای مهرداد ارسان به سمتون برگشتو با چشمای قرمز و کالیفه بهمون نگاه کرد. 

اول یه نظر سرتاپای مهردادو نگاه کرد بعد از اون نوبت من بود که نگام کنه و توی 

چشام خیره بشه... منم آب دهنمو قورت دادمو مثل همیشه توی دریای چشمای 

لوی خودمو بگیرمو توی چشماش نگاه نکنم.. مشکیش غرق شدم.. بازم نتونستم ج

 ...نتونستم.. نتونستم

 آخرسر جفتمون با صدای گریفته ی مهرداد به خودمون اومدیم که رو به ارسان میگفت

 اینجا چ  کار میکن  داداش؟ -مهرداد

 ارسان نگاهشو از من گریفتو گفت

 ..هیچ  یه ذره حالم خوب نبود برای همین اومدم اینجا -ارسان

 آها.... خب االن بهتری؟ -ردادمه
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 ارسان پوزخندی زدو گفت

 هم آره هم نه.... شما اینجا چ  کار میکردید؟ -ارسان

 .هیچ  من یسنا به شام دعوت کردم -مهرداد

 بله... حاال خوش گذشت بهتون؟ -ارسان

 قسمت آخر حریفشو با تعنه گفت که مهردادم متوجه شدو گفت

 .ری نداری من یسنا رو برسونم خونهبد نبود.... خب اگه کا -مهرداد

نه دیگه.. تو چرا راهت دور میشه.... من خودم االن داشتم میریفتم خونه  -ارسان

 ...خودم میرسونمش

 ...نه خب خودم میبرمش دیگه -مهرداد

 .گفتم خودم میبرمش -ارسان

حریفشو یه ذره با صدای بلندو تاکید گفت. مهرداد سری تکون دادو از ما خدایفظ  

دو ریفت. بعد از ریفتن مهرداد ارسان به سمتم برگشتو نگام کرد. منم دوباره ریفتم کر

 توی جلد لجباز خودمو گفتم

 مشکلیه؟-

 برای چ  با مهرداد اومدی بیرون؟ -ارسان

 باید برای شما توضیح بدم؟-

 ...آره -ارسان

 برای چ  اونوقت؟ شما چه نسبت  با من دارین؟-

 ....من... من -ارسان
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 فتو عصب  دندوناشو روی هم ساییدو با صدای بلندو حرص گفتهیچ  نگ

 ....لعنت  -ارسان

بعد از اون به سمت آالچیق برگشتو پرده ی نایلون  که به خاطر سرما جلوی آالچیقا 

زده بودنو کنار زدو پالتوشو برداشتو جلوتر از من راه ایفتاد سمت در رستوران... منم 

رای چ  نگفتم من با مهرداد میرم... برای چ  مخالیفت دنبالش راه ایفتادم... اه اصال ب

نکردم باهاش....اههههههههههه.. واقعا برای چ  چیزی نگفتم؟ وای یسنا ول کن توام 

 ...توی این معرکه داره در مورد چه چیزای  یفکر میکنه

ارسان تند و عصب  راه میریفت منم باید دنبالش میدوییدم. از بس تند میریفت به نفس 

 یفتاده بودم برای همین یه جا ایستادمو در حال  که نفس نفس میزدم گفتمنفس ا

 .اوووو یه ذره آروم تر برو خب نفسم برید-

اما ارسان بدون این که به طریفم برگرده حت  بدون این که سرعتشو کم کنه به سمت 

ماشینش ریفت. منم با حرص پامو روی زمین کوبیدمو این دیفعه خیل  آروم دنبالش 

ارسان به ماشینش که رسید در ماشینشو باز کردو نشست توشو منتظر من شد  ریفتم.

 .منم در نهایت آرامش به سمت ماشین ریفتم

به ماشین که رسیدم دستگیره در عقبو گریفتمو خواستم باز کنم که دیدم قفله... به 

 ....قفل در جلوی  که نگاه کردم دیدم بازه. یفهمیدم قفل کودکو زده

در جلورو باز کردمو نشستم. به محض این که در ماشینو بستم  سری تکون دادمو

ارسان پاشو گذاشت روی گازو از توی پارکینگ دراومدو با سرعت زیاد شروع کرد با 

 180رانندگ .... بین ماشینا بدجور الی  میکشیدو سبقت میگریفتو سرعتشم روی 

 مین گفتمبود.... من که عاشق سرعت بودم ول  خیل  ترسیده بودم برای ه

 ...میشه آروم تر برین-
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 ...نخیر نمیشه -ارسان

 ...ببخشیدا ول  من هنوز جوونم و آرزو دارم-

 .داشته باش ول  االن توی ماشین من  و منم هرجور دلم بخواد میرونم -ارسان

 ..یعن  شما اصال جونتون براتون مهم نیست-

 چشام میدوخت گفتارسان به سمتم برگشتو در حال  که چشمای شیشه ایشو توی 

 .دیگه هیچ چیزو هیچکس توی این دنیا برای من مهم نیست -ارسان

نمیدونم چرا ول  با این حریفش ضربان قلبم کند شد... آروم به صندل  تکیه دادمو 

سرمو برگردوندمو در حال  که به بیرون خیره میشدم سرمم تکیه دادم به صندل  و 

تاد... همین یه قطره کایف  بود تا بقیه یه قطره اشک از گوشه ی چشمم پایین ایف

اشکامم راه خودشونو پیدا کننو آروم آروم روی گونم سر بخورن.... چرا دارم گریه 

میکنم؟ چرا؟ برای چ ؟ این حس لعنت  چیه که باعث میشه من اینجوری بشم؟ برای 

 ....چ  آخه؟ چرا؟ خدایا کمکم کن.. کمکم کن

م خونه. برعکس همیشه که چراغای پارکینگ نمیدونم چقدر گذشته بود که رسیدی

روشن بوده این دیفعه خاموش بودو تاریک تاریکو یفقط نور چراغای ماشین ارسان بود 

که پارکینگ و روشن میکرد. ارسان ماشینو پارک کردو به محض این که ماشینو 

خاموش کرد منم آروم در ماشینو باز کردمو تا خواستم پیاده شم ارسان دست سردمو 

 ین دستای بزرگ و مردونش گریفتو گفتب

 اینقد ترسیدی که گریه میکن ؟ -ارسان

ول  من هیچ  نگفتمو آروم دستمو از توی دستاش درآوردمو از ماشین پیاده شدم و 

آروم به سمت خونه راه ایفتادم. ارسانم سریع از ماشین پیاده شدو به سمتم اومدو 

 د و دستام و میگریفت گفتروبروم واستادو در حال  که توی چشام زل میز
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یسنا به من بگو.... بگو چته.... بگو تا کمکت کنم... بگو تا هم مناز این وضع  -ارسان

 ...دربیام هم خودت

توی اون تاریک  چشماش از همیشه خوشگل تر به نظر میومد.. زل زدم توی 

 چشماش... بازم اون حس وادارم کرد که حرف بزنم.. برای همین با بغض گفتم

میدونم... خستم... دلم میخواد سرمو روی شونه های یک  بزارمو گریه کنم.... همین ن-

 ....یفقط همینو میخوام االن... همینو میخوام

با این حریفام دوباره بغضم ترکیدو چشام شروع کردن به باریدن... ارسان دستشو 

 آورد باال و در حال  که با شستش اشکامو پاک میکرد گفت

 ...وه باش عزیزم.. آرومباشه آر -ارسان

 بعد منو به خودش نزدیکتر کردو در حال  که سرمو روی سینش میزاشت گفت

 ...سرتو بزار اینجا و هر چقدر میخوای گریه و کن غماتو بده به من -ارسان

بازم اون حس وادارم کرد بدون این که هیچ مخالیفت  بکنم سرمو بزارم روی سینشو 

تشو دورشونم حلقه کرد دست دیگشم گذاشت روی اشک بریزم.... ارسانم یه دس

 .سرمو شروع کرد به دلداری دادنم

گریه کن.. گریه کن تا آروم بش .. تا دیگه غم  نداشته باش ... گریه کن  -ارسان

 ....عزیزم

 .....با این حریفش بغضم بیشتر ترکیدو بازم بیصدا اشک ریختم

 قسمت بیست و یکم

.. هرچ  میخواستم جلوشو بگیرم نمیشد و بازم با کنترل اشکام دست خودم نبود...

لجبازی روی گونم سر میخوردنو پیراهن ارسانو خیس میکردن... ارسانم همینطور که 
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دستش روی سرم بود سرمو ناز میکرد دلداریم میداد... با یه لحن پر از آرامش... لحن  

تا حاال از ارسان که خیل  دوست داشتن  بود.... لحن دلگرم کننده و پر محبت  که 

 ....ندیده بودم

نمیدونم چقدر گذشته بود که کم کم به خودم اومدمو آروم تر شدم ول  بازم اون حس 

نمیزاشت که از بغل ارسان بیرون بیام. ارسانم با این که یفهمیده بود دیگه گریه 

نمیکنمو آروم شدم هیچ  نمیگفتو منو توی بغلش نگه داشته بود و یفقط توی سکوت 

 ....اریک  آروم پشتمو نوازش میکردو ت

به هر جون کندن  بود در برابر اون حسم ایستادمو از بغل ارسان بیرون اومدم و 

روبروش ایستادم و بهش نگاه کردم.... ارسانم هیچ  مخالیفت  نکرد.... یفقط با دستاش 

لحن  شونهامو نگه داشته بود و زل زد توی چشمام.... بعد از چند لحظه ارسان با همون

 پر از آرامش گفت

 خوب ؟ -ارسان

 سری به معنای آره تکون دادم که ارسان دوباره گفت

 حاال که گریه کردیو خال  شدی میخوای حرف بزنیم؟ -ارسان

 با صدای  که به خاطر گریه و بغض خشدار شده بود سریع گفتم

 .....نه نه خوبم-

 کنم گفتم بعد در حال  که سع  میکردم دستاشو از دوربازوهام باز

ببخشید که اینجوری شد.... گاه  اوقات اینجوری میشم و باید با خودم خلوت -

 ....کنم

 ارسان با این حرکت من دستاشو از دور بازوم باز کردو گفت
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اصال اشکالی نداره... هر وقت اینجوری شدی میتون  به عنوان یه دوست  -ارسان

البته اگه بازم با من لج نیفتیو اخم روی من حساب کن ....اینو برادرانه دارم میگم 

 ...نکن 

 لبخند خیل  کم جون  زدمو گفتم

 ...به هر حال بازم ببخشید-

و بعد از اون بدون این که منتظر جوابش باشم از کنارش گذشتمو به سمت خونه ریفتم. 

در خونه رو با کلید باز کردمو ریفتم داخل و درو بستمو به در تکیه دادمو سرمو 

ش.... خونه هم تاریک تاریک بود و آیلینم به احتمال زیاد خواب بود چون گذاشتم رو

بود... خم شدمو زیپ چکمه هامو باز کردمو به زور از پام درآوردمو  30/12ساعت 

برداشتمشونو ریفتم سمت اتاقم. با سست  وارد اتاقم شدمو چراغ و روشن کردمو در 

 .اتاقمو آروم بستم

شت میز توالتم. به خودم توی آیینه نگاه کردم... زیر لباسامو در آوردمو نشستم پ

 ....چشام به خاطر گریه ای کرده بودم سیاه شده بودو چشمام یه ذره قرمز بود

دستمو بردم پشت سرمو آروم کش موهامو باز کردم که موهای بلندم دور صورتم 

هام... ریختنو پراکنده شدن...آروم شونمو برداشتمو شروع کردم به شونه کردن مو

 ....شونه رو آروم روی موهام مواجم میکشیدم و به خودم توی آیینه نگاه میکردم

این حس چ  بود که منو وادار میکرد که همچین کارای رو انجام بدم؟ چه حس 

ناشناخته ای بود که منو.. من  که اینقد لجبازو سرکش بودم مجبورم کرده در مقابل 

کنم این حس لعنت  رو ازم دور کن.... درسته که یه پسر نرم بشم؟ خدایا.. خواهش می

حس خوبیه... حس لطفیه و پر از آرامشه ول  من این حسو نمیخوام.... من نبایداین 

حسو داشته باشم.... خدایا اگه این حس باعث میشه که دل کس  بشکنه یا من یا هر 

 ...مکس دیگه نابود بشه خواهش میکنم این حسو توی من بکش.... خواهش میکن
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دست از شونه زدن موهام کشیدمو از جام بند شدمو حولمو برداشتمو ریفتم سمت 

حموم... هیچ  بهتر از یه دوش آب سرد منو آروم نمکیرد...اول یه دوش آب سرد 

 ...گریفتم بعد از اون وانو پر از آب گرم کردم و توش دراز کشیدم

نمیکردم.. بعد از اون از حدود یه ساعت  توی وان دراز کشیده بودمو به هیچ  یفکر 

 ....جام بلند شدمو سریع یه دوش گریفتمو از حموم اومدم بیرون

لباسامو پوشیدمو با همون موهای خیس روی تخت دراز کشیدمو پتورو تا گردن 

بود ول  اصال خوابم  2کشیدم باال.... یه نگاه به ساعت روی دیوارم کردم... ساعت 

 ....مو روز پر ماجرای  داشتم ول  اصال خوابم نیومدنیومد.. با این که خیل  خسته بود

اینقد این شونه اون شونه شدمو یفکرای مختلف با خودم کردم با خدای خودم حرف 

 .....زدم که دم دمای صبح بود که پلکام کم کم سنگین شدو خوابیدم

 .با صدای نگران آیلین از خواب بیدار شدم

 .یسنا... یسنا پاشو -آیلین

 شمامو باز کردمو گفتمآروم الی چ

 بله.. چ  کارم داری؟-

 ..پاشو بیا -آیلین

 ا چ  شده خب؟-

 ...ارسان در خونشو باز نمیکنه -آیلین

 ...ای بابا خب حتما ریفته سر کار دیگه-

 .نه زنگ زدم اونجا گفت اصال از صبح نیومده شرکت -آیلین

 گفتم با این حریفش چشمامو کامل باز کردمو در حال  روی تخت میشستم
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 یعن  چ ؟-

 ...یعن  این که خونس ول  درو باز نمیکنه -آیلین

 در حال  که از تختم پایین میومدم گفتم

 ...شاید خوابه-

با آیل  از ریفتیم سمت خونه ارسان. دستمو گذاشتم روی زنگو چند بار یفشار دادم. 

 چند لحظه صبر کردم ول  هیچ خبری نشد برای همین دوباره زنگ زدم ول  بازم

 خبری نشد. برگشتم سمت آیلینو به چهره ی مضطربش نگاه کردمو گفتم

 مطمئن  نریفته بیرون؟-

 .آره.... زنگ زدم شرکتش گفتن نیومده -آیلین

 .خب شاید نریفته شرکتو ریفته بیرون-

ول  تا حاال سابقه نداشته اینجوری باشه... همیشه وقت  میریفته بیرون حتما  -آیلین

 .به شرکت خبر میداده

 حاال میگ  چ  کار کنیم؟-

 .نمیدونم -آیلین

 ارسان کلید خونشو دست تو یا عمو رضا نداده؟-

 .چرا بابا یه کلید اضایفه بهم داد و گفت کلید خونه ی ارسان -آیلین

 با کالیفگ  نگاش کردمو گفتم

 .خب پس چرا عین ماست اینجا وایستادی... برو کلیدو بیار دیگه-

 ه خودش اومدو گفتبا این حرف من آیل  انگار ب
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 باشه.. باشه -آیلین

و سریع به سمت خونه ریفت. منم برگشتم سمت درو با دلشوره ای که حاال داشتم 

احساسش میکردم دوباره زنگ زدمو چند بار محکم به در کوبیدم ول  بازم هیچ 

خبری نشد. چند لحظه بعد آیل  با یه کلید اومد. کلیدو داد بهمو با چهره نگران زل 

 .ه در. منم سریع کلیدو توی قفل در چر خوندمو درو باز کردمزد ب

با این که روز بود ول  خونه تاریک بود چون پرده ها رو نداده بود کنار و روی مبال هم 

پر بود از لباس و خرتو پرت. آروم با آیل  وارد خونه شدیمو از راهرو گذشتیمو وقت  

 به حال رسیدیم من بلند داد زدم

 .آقا ارسان-

 ول  هیچ صدای  نیومد. این دیفعه آیل  با صدای لرزون گفت

 ارسان.... خونه نیست ؟-

ول  بازم سکوت. با هم به سمت آشپزخونه ریفتیم تا اونجا رو ببنیم ول  اونجا هم 

کس  نبود برای همین ریفتیم سمت اتاق خوابا. چون نمیدونستیم کدوم اتاقشه هر 

 .کدوممون یه اتاقو ریفتیم دیدم

در اتاق و باز کردم. این اتاق مثل اتاق آیل  پنجره نداشت برای همین تاریک آروم 

 .بود. دست بردمو چراغو روشن کردم.... اتاق خال  بود

تا خواستم چراغو خاموش کنمو از اتاق بیام بیرون صدای جیغ آیل  از اون اتاق 

 .شنیدم

 ....وای یسناااااااااا -آیلین
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ته بودم. وارد که شدم دیدم آیل  در حال  که جلوی دوییدم سمت اتاق  که آیل  ریف

در وایستاده و دستاشم جلوی دهنشه با رنگ سفید شده داره جلوشو نگاه میکنه. 

 ....آیل  رو زدم کنار تا بتونم ببینم تو اتاق چه خبره

ارسان در حال  که قرمز شده بودو تمام صورتشو گردنش عرق کرده بود روی تخت 

نگران  به سمتش ریفتمو روش خم شدمو دستمو گذاشتم روی خوابیده بود. با 

پیشونیش.... خیل  تب داشت و هر لحظه امکان داشت تشنج کنه برای همین سریع 

 برگشتم سمت آیل  و گفتم

 .بدو برو یه حوله با یه تشت آب ولرم بیار.. خیل  تب داره-

ه میکرد برای همین ول  آیل  اصال متوجه من نشده بودو داشت با ترس به ارسان نگا

 بلند گفتم

 ..آیـــــــــــــــــــل -

با این صدای من آیلین به خودش اومدو سریع از اتاق ریفت بیرون. برگشتم سمت 

 .ارسانو آروم دستشو تکون دادمو صداش کردم

 ..آقا ارسان-

ول  هیچ تکون  نخورد برای همین این دیفعه یکم  محکم تر به لپش زدمو صداش 

این حرکتم تکون خفیف  خوردو چشماشو یه ذره باز کرد ول  خیل  زود کردم. با 

 .دوباره بستشون

پتو تا گردنش باال بود. یه ذره پورو کشیدم پایین تر که دیدم هیچ  تنش نیست و 

تمام تنشم عرق کرده و داره توی تب میسوزه. همون موقع آیلین با یه تشت آب و 

گریفتمو حوله رو خیس کردمو آبشو گریفتمو حوله اومد. سریع تشت و حوله و ازش 
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تاش کردمو گذاشتم روی پیشونیش. با این کار من ارسان یه لرزید و زیر لب چیزی 

 گفت که نشنیدم. آیلین ریفت از اونور روی تخت نشستو با نگران  گفت

 خیل  تب داره؟ -آیلین

ه خیسش کنم منم در حال  که حوله روی از روی پیشون  ارسان برم  داشتم تا دوبار

 گفتم

 ..آره تقریبا-

 .طوریش نشه یه وقت... پاشو ببریمش بیمارستان -آیلین

 .باشه ول  بزار یه ذره تبشو بیارم پایین که یه وقت تو راه تشنج نکنه-

آیلین دیگه چیزی نگفت و منم چند بار حوله رو خیس کردمو پیشونیشو با گردنشو 

 ر که رو به آیل  گفتمخنک کردم.تبش یه ذره اومده بود پایین ت

 .تبش یه ذره پایین اومده تو باال سرش وایستا تا من برم آماده شم بیام-

 تا خواستم از جام بلند شدم آیل  سریع پرید طریفمو گفت

 .نه نرو -آیلین

 با تعجب برگشتم طریفشو گفتم

آیل  حالش بده باید برم حاضر شم... لباسای تورم میارم اینجا حاضر شو چون یک  -

 .باید پیشش باشه یه وقت تشنج نکنه

 .خ..خب بزار من میرم-آیلین

 چرا؟-

 .اگه طوریش بشه من نمیتونم کاری بکنم چون دستپاچه میشم -آیلین
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 سری تکون دادمو گفتم

خاک.. خیر سرت دکتری.. خیل  خب برو لباسای منو با سوییچ ماشینو بردار بیار -

 .سریع

یرون. منم ریفت سمت دیگه ای تخت نشستمو به آیلین باشه ای گفتو از اتاق ریفت ب

ارسان نگاه کردم.قفسه سینش به سخت  باال پایین میریفت و مشخص بود که راحت 

نفس نمیکشه. بدون این که دست خودم باشه زل زده بودم به قفسه سینه ی 

برهنش.... همینطور خیره شده بودم بهش که یهوی  احساس کردم بدنش داره شروع 

میکنه و بعد از چند پانیه کوتاه لرزشش بیشتر شد. سریع پریدم سمتشو به لرزدین 

پتورو کشیدم روش. چند لحظه همینطور داشت میلرزید بعد از اون از لرزش بدنش 

 .کم شد. دستمو گذاشتم روی پیشونیش. تبش باز داشت میریفت باال

دم. یه دستمال کاغذی از کنار تختش برداشتم وعرقای روی پیشونیشو پاک کر

 داشتم عرقای دور گردنشو پاک میکردم که ارسان تکون خوردو خیل  آروم گفت

 ...یسنا -ارسان

 با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم

 !!بله؟-

 ارسان یه ذره الی چشماشو باز کردو خیل  آروم گفت

 ....تورو خدا این کارو با من نکن -ارسان

کردم.... مگه من باهاش چ  کار و دوباره پلکاش روی هم ایفتادن. با تعجب بهش نگاه 

میکردم؟ بیخ  یسنا این االن مریضه داره هزیون میگه همش... از تخت اومدم پایینو 

حولرو برداشتمو خیسش کردمو دوباره گذاشتم روی پیشونیش که همون موقع آیلین 

 سریع وارد اتاق شدو گفت
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 .یسنا بیا زود حاضر شو -آیلین

ینو لباسامو ازش گریفتمو همونجا حاضر شدم و هر از جام بند شدمو ریفتم سمت آیل

تیکه از لباسای  رو که تنم بودو یه جای  پرت کردم و تا وقت  برگشتم بردارمشون. با 

کمک آیلین یه تیشرت تن ارسان کردیم. حاال میموند که چطوری این هرکول و ببریم 

 .بیرون

 یسنا چ  کار کنیم؟ -آیلین

 به ارسان نگاه میکردم گفتمدستمو به کمرم زدمو در حال  

 .نمیدونم.. بیا زیر بغلشو بگیریم ببینیم میتونیم بلندش کنیم یا نه-

آیلین سری تکون دادو با هم به سمت تخت ریفتیم و دوتای  بلندش کردیمو یه 

دستشو من انداختم دور شونم آیلینم دست دیگشو انداخت دور شونشو با هم از 

قدمم برنداشته بودیم که دوباره ولو شدیم روی تخت. جامون بلند شدیم ول  هنوز یه 

 در حال  که دست ارسانو از دور شونم باز میکردم رو به آیل  گفتم

 .وای تورو خدا وقت  خوب شد بهش بگو یه ذره رژیم بگیره.. این چه وضعشه خب-

 آیلینم دست ارسان و از دور شونش باز کردو در حال  که به تخت تکیش میداد گفت

 .اینا رو ول کن.. تبش داره زیادتر میشه.. بگو چ  کار کنیم -ینآیل

 .چاره ای نداریم جز این که الی پتو بزاریمش-

 چ ؟ مگه میشه؟ -آیلین

 .آره ... چیه؟ اگه تو یفکر بهتری داری خب بگو-

نمیدونم.. میخوای یه زنگ بزن به مهرداد بگو اون بیاد.. مام سع  میکنیم تا  -آیلین

 .رسه تبشو پایین نگه داریم دیگهوقت  اون ب
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 .راست میگیا-

سریع گوشیمو از توی جیبم درآوردمو در حال  که شماره ی مهردادو میگریفتم رو به 

 آیل  گفتم

 .تو تا وقت  حوله رو خیس کن بزار رو پیشونیش یه وقت تبش باال نره-

 گوش  آیلین باشه ای گفت و حوله رو خیس کردو گذاشت روی پیشون  ارسان. منم

رو گذاشتم روی گوشم و منتظر شدم تا بوق بخوره ول  به جای اون پیام مسخره ای 

که ازش متنفر بودم و گفت )دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م  باشد( با کالیفگ  

 گوش  رو قطع کردمو برگشتم سمت آیلین و گفتم

 اشینو باز میزارمخاموشه... پاشو پاشو باید خودمون ببریمش... من تا وقت  میرم در م-

 .که اذیت نشیم توام پتورو بنداز روی زمین تا ببریمش سریع

بعد از اون با سرعت به سمت پارکینگ ریفتمو در عقب ماشینو باز گذاشتمو برگشتم 

 .خونه ارسان

آیلین یه پتور روی زمین پهن کرده بود. با هم ارسانو از روی تخت بلندش کردیمو 

م این وسط ه  پلکاش از هم باز میشدو زیر لب یه روی پتو خوابوندیمش. ارسان

چیزای  میگفت ول  باز دوباره چشماش بسته میشد. دو طرف پتورو گریفتیمو با 

 .شماره معکوس من بلندش کردیم

-1 2 3 ... 

 ..اووووووووی خدا چه سنگینه -آیلین

 .حرف نزن برو سریع تا پتو از وسط پاره نشده-

با اون هیکل ظریفش پتورو به زور نگه داره آروم  آیلین در حال  که سع  میکرد

 .شروع به حرکت کرد که منم همراهش راه ایفتادم
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بالخره به هر جون کندن  بود به ماشین رسوندیمش و روی صندل  عقب 

خوابوندیمش. آیلینم ریفت عقب نشستو سر ارسانو روی پاش گریفت. منم سریع پریدم 

 .سوار ماشین شدمو راه ایفتادیم

عت خیل  زیادی به سمت بیمارستان  که همون نزدیکا بود میروندم. آیلینم از با سر

بس مضطرب بود هیچ  نمگیفت و مرتب با حوله ی خیس  که از خونه برداشته بود 

 .پیشون  ارسانو خنک میکرد چون واقعا تبش خیل  باال بود

و به یک  از بعد از ده دقیقه جلوی اورژانس نگه داشتمو سریع ریفتم داخل اوراژانس

پرستارا گفتم که یه برانکار بیارن. اونام سریع یه برانکار آوردنو ارسانو بردنش توی 

 .یک  از اتاقا و منو آیلین نگران زل زدیم به در بسته

هم من آیلین عصب  و نگران ه  توی راهرو راه میریفتیم که آخرسر پرستاری که از 

 کنارمون رد میشد گفت

 .خواهش کنم بشینیدخانوما میشه  -پرستار

 با این حرف پرستار آیلین سریع به سمت پرستار برگشتو با لحن تندی گفت

 نخیر نمیشه... برای چ  نمگین حاال مریض ما چطوره؟ -آیلین

 ...برای چ ؟ اصال اینجا چه جور بیمارستان ب  درو پیکریه... ها.. جواب بدین

ن سریع به سمتش ریفتمو دیگه ریفته ریفته داشت صداش بلندتر میشد برای همی

 دستشو گریفتمو گفتم

 .آیل ... آروم باش-

 آیلین با اخم بهم نگاه کردو گفت

 مگه دروغ میگم.. اینجا چه جور جای  که اومدی؟ -آیلین
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 آروم روی صندل  نشوندمشو در حال  که شونهاشو ماساژ میدادم گفتم

 ....هیس آروم باش گلم-

با تعجب به آیل  نگاه میکرد برگشتم و آروم  بعد از اون به سمت پرستاره که داشت

 گفتم

 .ببخشید خانم.. شما بفرمایید-

 با این حرف من پرستار سری تکون دادو ریفت. ریفتم کنار آیل  نشستمو گفتم

چته دختر؟ آروم باش.. اون بیچاره چه گناه  داری آخه؟ یه سرما خوردگ  جزئ  -

 مگه اینهمه سروصدا داره؟

آرنجشو روی زانوش گذاشته بودو به سمت جلو خم شد بودو با آیلین در حال  که 

 انگشت اشارش شقیقه هاشو ماساژ میداد گفت

 ..میدونم.. ول  دست خودم نیست به خدا.. دارم از نگران  میمرم -آیلین

 .خدانکنه گلم... هیچ  نیست.. مطمئن باش خیل  زود خوبه خوب میشه-

ومد بیرون که من و آیلین سریع به سمتش چند دقیقه بعد بالخره دکتر از اتاق ا

 ریفتیمو من گفتم

 چ  شد آقای دکتر؟ حالش خوبه؟-

 دکتر در حال  که یه چیزای  توی برگه ای که دستش بود یادداشت میکرد گفت

خیل  به موقع رسوندینش چون اگه دیرتر میومد به خاطر تب شدیدی که  -دکتر

 .ید... االنم حالش داره بهتر میشهداشت حتما تشنج میکردو به مغزش آسیب میرس

 بعد برگه رو به سمت من گریفت و گفت
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 .یفقط این دارو هارو سریع براش تهیه کنید -دکتر

 برگه رو ازش گریفتمو در حال  که به برگه نگاه میکرد گفتم

 .بله حتما-

 دکتر سری تکون دادو ریفت.به سمت آیلین برگشتمو گفتم

 حاال دیگه خیالت راحت شد؟-

 لبخند کم جون  زدو روی صندل  نشستو گفت آیلین

 میری دارو هاشو بگیری؟ -آیلین

 ..آره-

و برگشتمو به سمت دارو خانه ریفتم که یادم اومد کیف پولمو برنداشتم برای همین 

 دوباره به سمت آیلین برگشتمو گفتم

 آیل  تو پول همراهت هست؟-

بود با این حرف من چشماشو  آیلین که چشماشو بسته بودو سرشو به دیوار تکیه داده

 باز کردو گفت

 نه.. مگه خودت پول نداری؟ -آیلین

 .نه بابا اینقد هول هولک  اومدیم که من اصال یفراموش کردم-

 پس میخوای چ  کار کن ؟ -آیلین

 .بدبخت  عابرمم همرام نیست... هیچ  دیگه مجبورم برم از خونه پول بردارم-

 .یه وقت دارو هاش دیر نشه دوباره حالش بد بشه باشه برو ول  زود بیا که -آیلین

 لبخندی زدمو در حال  که به سمت در ورودی میریفتم گفتم
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 .باشه.. نگران نباش-

سوار ماشینم شدمو روندم سمت خونه. ماشینو جلوی در خونه پارک کردمو دوییدم 

ن وسمت خونه. خدارو شکر ریموت پارکینگ دستم بود وگرنه حت  کلیدم نداشتم و ا

موقع معلوم نبود چه جوری میخواستم برم داخل. درو با ریموت باز کردمو دوییدم 

سمت خونه. هم در خونه ی ما و هم خونه ی ارسان باز بود برای همین نیاز به کلید 

 .نداشت

پول نقد داشتم  400ریفتم از توی اتاقم کیف پولمو برداشتمو توشو نگاه کردم. حدود 

پول کم نیاد عابرمم برداشتم. کلیدای خونه رو هم برداشتمو  ول  برای این که یه وقت

سریع از خونه اومدم بیرون. ریفتم سمت خونه ی ارسان تا یه پولیورم برای اون بردارم 

 .تا وقت  از بیمارستان مرخص شد سرما نخوره چون یه تیشرت نازک تنش کردیم

ینطور که داشتم دنبال یه در کمد ارسانو که باز کردم بوی عطرش به مشام رسید... هم

بایفت براش میگشتم ناخواسته یه نفس عمیق کشیدم.. بالخره یه پلیور خاکستری از 

بین انبوه لباسای توی کمدش پیدا کردم و از خونه اومدم بیرونو درو بستم و کلیدی 

 .رو که موقع باز کردن در روش مونده بودو برداشتمو گذاشتم توی کیفم

باره روندم سمت بیمارستان. پشت چراغ قرمز که رسیدم سوار ماشینم شدمو دو

گوشیمو برداشتمو شماره مهردادو گریفتم تا به اون خبر بدم. این دیفعه دیگه گوشیش 

 .تا بوق جواب داد 3خاموش نبودو بعد از 

 .سالم بر بانوی عزیزم -مهرداد

 سالم.. خوب ؟-

ای بهترین کسمو شنیدم تا دو ثانیه پیش که خوب نبودم ول  االن که صد -مهرداد

 مگه میشه بد باشم؟
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از این حریفش خیل  خجالت کشیدم ول  االن موقع خجالت کشیدن نبود برای همین 

 گفتم

 باشه حاال.. ببین زنگ زدم بهت یه خبری رو بدم؟-

 مهرداد با نگران  که به وضوح توی صداش معلوم بود گفت

 میخوای بهم جواب بدی؟ به این زودی؟ -مهرداد

غ دیگه سبز شده برای همین در حال  که گوش  رو با شونم نگه میداشتم و راه چرا

 میایفتادم گفتم

 ...نه اصال بحث این چیزا نیست... راستش-

 هنوز حریفم کامل نشده بود که مهرداد پرید وسط حریفمو گفت

 ...راستش چ ؟ نکنه اتفاق  برات ایفتاده؟ آره؟ نکنه -مهرداد

 دمو گفتماین دیفعه من حریفشو قطع کر

 .نه من چیزیم نشده... ارسان بیمارستانه-

 مهرداد با تعجب گفت

 ارسان؟!! اون واسه چ ؟ -مهرداد

هیچ  یه ذره تب داشت برای همین بردیمش بیمارستان.. زنگ زدم بهت گفتم توام -

 .خبر داشته باش 

 .نمخوب کاری کردی... حاال بگو کدوم بیمارستانه تا من سریع خودمو برسو -مهرداد

 بیمارستان.... میدون  کجاست؟-

 آره آره... من تا یه ربع دیگه اونجام... یفعال -مهرداد
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 .خدایفظ-

گوش  رو قطع کردم و گذاشتم توی کیفم. دیگه به بیمارستان رسیده بودم.به زور یه 

جا پارک پیدا کردمو دوییدم سمت بیمارستان.... خودمم اصال سر در نم  آوردم که 

له و استرس و دلهره دارم... اول ریفتم داروهای ارسانو از داروخونه چرا این همه عج

گریفتم و بعد از اون ریفتم سمت اتاقش. آیلین جلوی در اتاق ارسان نشسته بودو 

عصب  پاشو روی زمین تکون میداد و توی یفکر بودو اصال متوجه من نشده بود برای 

 همین در حال  دستمو روی شونش میزاشتم گفتم

 ..آیل -

 با صدای من آیلین به خودش اومدو برگشت سمتمو گفت

 اومدی؟چرا دیر کردی؟ -آیلین

 ...یه ذره خیابونا شلوغ بود-

 پالستیک دارو هارو نشونش دادم و گفتم

 .اینم از داروها... برم بدم به دکترش-

 و تا میخواستم برم آیلین از جاش بلند شدو داروهارو از دستم میگریفت گفت

ودم برم... میخوام در مورد حال ارسان بازم ازش بپرسم تا خیالم راحت بزار خ -آیلین

 .بشه

سری تکون دادم و آیلینم برگشت و ریفت سمت ایستگاه پرستارا تا اتاق دکترو پیدا 

کنه. منم به محض این که روی صندل  نشستم یه پرستار از اتاق ارسان اومد بیرونو 

 رو به من گفت

 شمایید؟ همراه آقای یفرزام -پرستار
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 از جام بلند شدمو گفتم

 ..بله-

 .بیمارتون بهوش اومده اگه بخوایین میتونید ببینیدشون -پرستار

 .ممنون-

پرستار هیچ  نگفتو ریفت منم درو اتاقو باز کردو آروم ریفتم داخل. یه اتاق مستطیل 

ود بشکل با دوتا پنجره بزرگ که داخل اتاقو روشن کرده بود. کال دو تا تخت توی اتاق 

 ....که تخت دیگه خال  بود و تخت دیگم که ارسان روش بود

دست از نگاه کردن اتاق برداشتمو به ارسان که روی تخت آخری دراز کشیده بود یه 

سرم به دستش وصل بودو سرشم به سمت پنجره بود نگاه کردم و چون خیل  آروم 

باال سرش وایستادمو وارد اتاق شده بودم هنوز متوجه نشده بود. برا ی همین ریفتم 

 گفتم

 بهترین؟-

با صدای من به سمتم برگشتوچند لحظه نگام کردوبعد با صدای خشدارو خشک  

 گفت

 از ک  اینجام؟ -ارسان

 .یه ساعت  هست-

 از کجا یفهمیدین حالم بد شده؟ -ارسان

آیل  هر چ  زنگ میزد بهتون جواب نمیدادین برای همین اومدیم توی خونتون که -

 .ن توی تب میسوزیندیدم داری

 مگه کلید خونه ی منو داشتین؟ -ارسان
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 .مثل این که عمو رضا داشته و داده به آیل -

 آها یادم اومد..... مرس  -ارسان

 بابت؟-

 ..همین که آوردیم اینجا -ارسان

اوال اصال نیاز به تشکر نیست دوما من که تنها نیاوردمتون آیلیم کمک کرده.. اصال -

 .داون اول متوجه ش

 ...به هر حال بازم -ارسان

هنوز حریفش تموم نشده بود که گوشیم زنگ خورد. سریع از توی کیفم در آوردم که 

دیدم مهرداده. نمیدونم از سر لجبازی بود یا چیز دیگه که همونطور که توی چشمای 

 ارسان زل میزدم گفتم

 !جانم؟-

 .کجا باید بیامالو یسنا.. ببین من االن جلوی در بیمارستانم..  -مهرداد

 ...شماره اتاقو نمیدونم.. بزار االن میام جلوی در-

 .باشه.. منتظرم -مهرداد

 گوش  رو قطع کردم برگشتم و تا خواستم برم ارسان گفت

 ک  قراره بیاد؟ -ارسان

 .مهرداد.. االن با هم میاییم-
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م فهمیدمخصوصا روی کلمه با هم تاکید کردم و سریع از اتاق ریفتم بیرون. اصال نمی

این کارام برای چیه؟ برای چ  یه وقت اینهمه براش نگرانمو یه وقت اینجوری باهاش 

 ...لجبازی میکنم؟ تا حاال با کس  این ریفتارو نداشتم... نمیدونم واقعا

 مهرداد جلوی در ورودی وایستاده بود و پشتش به من بود. بهش که رسیدم گفتم

 .سالم-

 شتو در حال  که لبخند گرم  میزد گفتبا صدای من مهرداد به سمتم برگ

 .سالم بر بانوی زیبا -مهرداد

 منم لبخندی زدمو گفتم

 .این حریفارو بزار برای بعد بیا بریم-

 مهرداد سرشو خم کردو در حال  که دنبالم میومد گفتم

 .به روی چشم -مهرداد

اره باهاش با هم وارد اتاق ارسان شدیم که دیدم آیلین باالی سر ارسان ایستاده و د

حرف میزنه که با شنیدن صدای در به سمتمون برگشت. مهرداد سریع به سمت 

 ارسان ریفت و بعد از این که به آیل  سالم کرد رو به ارسان گفت

ای بر پدر مردم آزار لعنت.. داداش اخه مگه مرض داری این خانوما رو این  -مهرداد

 جوری عالف خودت کردی؟

 اصال ک  به تو گفته بیای اینجا ملکه عذاب من بش ؟ خفه بمیر بابا.... -ارسان

اوال من ملکه نمیشمو شاهزاده میشم دوما یسنا بهم گفته خیلیم خوب کاری  -مهرداد

 ...کرده

 ارسان به سمتم برگشتو گفت
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باشه دیگه.. االن من یفقط این دلقکو کم داشتم واقعا.. باز دارم واست یسنا  -ارسان

 .خانوم

 ..حواست باشه ها اگه یسنا رو اذیت کن  با من طریف  هوی هوی -مهرداد

 ارسان یه ذره اخم کردو با لحن  که ذره حرص داشت گفت

 شما چیکارش ؟ -ارسان

 .تو یفکر کن همه کارش -مهرداد

 ارسان در حال  که پتو رو روش میکشید گفت

ام وخیل  خب آقای همه کاره لطف کنید با یسنا خانوم بفرمایید بیرون میخ -ارسان

 .استراحت کنم

اوه اوه .. آقا یه سرما خورده ی ساده شده ببین چه جوری خودشو  -مهرداد

 ...میگیرها

 ارسان این دیفعه با لحن عصب  گفت

 مهرداد میری یانه؟ -ارسان

 مهرداد در حال  دستاشو به حالت تسلیم میاورد باال گفت

 .باشه.. یفقط تو جوش نیار -مهرداد

برگشتو اشاره کرد که بریم بیرون. آیلینم خواست با ما بیاد بعد از اون به سمت من 

بیرون که ارسان گفت آیل  پیشش بمونه و آیلینم کل  ذوق مرگ شدو این کامال از 

 .....قیایفش معلوم بود

با مهرداد از اتاق اومدیدم بیرونو مهرداد درو بستو به سمت من که پشت سرش بودم 

 برگشتو گفت
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 از؟چش شده این ب -مهرداد

 منم در حال  که روی صندل  پشت سرم میشستم گفتم

 .نمیدونم.... االن که تازه بهتر شده-

 مهرداد با تعجب اومد کنارم نشستو گفت

 یعن  همیشه تو خونه این جوری بداخالقه؟ -مهرداد

 .خب من که زیاد نمیبینمش ول  هر وقتم که دیدمش کوه غرور بوده-

 مهرداد لبخندی زدو گفت

 بهش میگ  کوه غرور؟ -مهرداد

آره بس که گنده اخالقه....به خدا وقت  تو خیابون راه میره اصال جلوشو نگاه نمکینه -

 .من میترسم آخر سر با مخ بره تو زمین

 مهرداد خندیدو گفت

 .بابا ارسان بیچاره مغرور هست ول  باور کن ظاهرش اینجوریه ها -مهرداد

 داره طفل ؟یعن  چ ؟ آخ  نکنه بیماری دوشخصیت  -

نه منظورم این نیست... ببین منو ارسان خیل  وقته باهم دوستیم.. شاید  -مهرداد

سال  بشه... دقیقا از وقت  یادمه ارسان همینجوری بود. غد و به قول تو  8نزدیک یه 

کوه غرور ول  شاید باورت نشه که با این همه در حد یه بچه دوساله دل نازک و 

یگم غد یفکر نکن  که خیل  پاک بودو اصال دوست دختر مهربون بود..اینم که م

نداشته ها نه به اندازه ریش سبیالی  که هیچ وقت نداره دوست دختر داشته ول  به 

هیچکدومشون احساس خاص  نداشت یعن  تا اونجا که من میدونم هیچ کس  نبود.. 

 ...همشون یفقط براش سرگرم  بودن
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ه صندلیش تکیه داد.... نمیدونم چرا ول  یه بعد از این حریفش نفس عمیق  کشیدو ب

حس لجبازی داشتم... ول  حس لجبازی با ک ؟ االن که غیر از منو مهرداد کس  

نیست که من بخوام باهاش لج کنم....با مهردادم که من اصال لج نیستم.. پس این چه 

م حسیه؟ همون حس لجبازی باعث شد در حال  که با زیرک  به مهرداد نگاه میکرد

 بگم

خب حاال که این همه از ارسان گفت  یه ذرم از خودت بگو... توام دوست دختر -

 داشت  یا بهتره بگم داری؟

 مهرداد لبخند مالیم  زدو به سمتم برگشتو گفت

دروغ چرا؟ آره منم دوست دختر زیاد داشتم ول  یفقط به یکشون خیل   -مهرداد

 .ماه کامال تموم شد 8بعد از  سالگ  که دوستیمون 17وابسته شدم اونم تو سن 

 چرا آخه؟ دختره دوست نداشت؟-

 .چرا اونم دوسم داشت ول  مجبور شدن برن خارج -مهرداد

 آخ ... حتما خیل  سختت بوده؟-

نه اونقدرام چون خب توی اون سنا خودت میدون  که همه ی این حسا زود  -مهرداد

 ..گذره

 .وست دختر نداشت آره.. حتما بعد از اون توبه کردیو دیگه د-

نه اتفاقا بعد از اونم باز با چند نفر دوست بودم و دیگه سال آخر دانشگاه  -مهرداد

 ...سالم شده اصال دیگه دوست دختر نداشتم ول  28توبه کردم و تا االن 

 ول  چ ؟-

 برگشتو تو چشام زل زدو گفت
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 .ول  دلم بدجور یه جای  گیر کرده -مهرداد

 رخ شدمو سرمو انداختم پایین و گفتمبا این حریفش یه ذره س

 ...مهرداد-

 !!جونم؟ -مهرداد

با این حریفش بیشتر خجالت کشیدم ول  با این حال اخم مصنوع  کردمو سرمو 

 آوردم باال در حال  که توی چشماش زل میزدم گفتم

 .خواهش میکنم این جوری نگو دیگه-

 ...باور کن دست خودم نیست عزیز دلم -مهرداد

ون با دست چپش دست راستمو که یخ کرده بودو روی زانوم بود توی دستاش بعد از ا

 گریفتو گفت

وقت  با توام دیگه هیچ  دست من نیست.... میدونم ممکنه یه ذره با این  -مهرداد

کارام معذب بش  ول  خواهش میکنم این اجازه رو بهم بده که القل بهت بگم چقدر 

 ...میارهدوست دارم وگرنه باور کن دلم طاقت ن

به چشماش نگاه کردم.. پر از صداقت بود.. پر از عشق.. پر از محبت... یعن  عشق 

اینطوریه؟ یعن  منم میتونم یه روز این حسو تجربه کنم؟... با این سوالم بازم اون 

حس ناشناخته رو توی وجودم احساس کردم.... بعد از چند لحظه به خودم اومدمو در 

 توی دستش درمیاوردم از جام بلند شدمو گفتمحال  که آروم دستمو از 

 برم ببینم سرمش تموم شده یانه؟-

مهردادم سری تکون دادو هیچ  نگفت.. انگار یفهمیده بود همه اینا بهانس که ازش 

یفرار کنم. با شدت در اتاقو باز کردمو پردیم داخل که آیلین که کنار ارسان روی تخت 
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با این کار من از جاش پریدو صاف وایستاد. نشسته بودو داشت باهاش صحبت میکرد 

منم خیل  ریلکس درو بستمو یه لبخند ژکوند تحویل آیلین دادمو ریفتم سمتشون که 

 با این کارم آیل  نگاه خطرناک  بهم انداختو با لحن حرص  گفت

 عزیزم میشه یه ذره آرومتر بیای داخل؟ -آیلین

 ...جه بشیدو از اون کاراینچ... آخه من باید یه جوری بیام که شما متو-

 هنوز جملم تموم نشده بود که آیلین گفت

 ...یســـــــــــــــــــنا -آیلین

 منم لبخند دندون نمای  زدمو گفتم

 .جونــــــــــــــم-

 آیلین اومد جلوترو در حال  که از کنارم رد میشد گفت

 .درستت میکنم -آیلین

 مو گفتمو ریفت به سمت در که سریع به سمتش برگشت

 کجا میری؟-

 آیلین همونطور که به سمت در میریفت بدون این که برگرده گفت

 .سرمش تموم شده میرم پرستارو صدا بزنم -آیلین

 و ریفت بیرونو درو بست. به سمت ارسان ریفتمو باال سرش وایستادمو گفتم

 بهترین؟-

 اونم با حرص  که کامال از لحنش معلوم بود گفت

 .ال به لطف شما ع -ارسان
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 ابروهامو باال انداختمو گفتم

 میشه بگید االن با چ  مشکل دارید شما؟-

 ..آره.. با .. با -ارسان

 .حریفشو نصفه گذاشت و پویف  کردو سرشو برگردوند

 چرا حریفتونو کامل نمگید؟-

 ارسان با اخم سرشو به سمتم برگردوندو گفت

 برای چ  اینقد با مهرداد گرم میگیری؟ -ارسان

 مشکلیه؟-

 .حتما هست که دارم میگم -ارسان

 دستامو توی خودم جمع کردمو گفتم

 میشه بگید چ ؟-

 .اشکالش دیگه به خودم ربط داره..... دیگه باهاش گرم نمیگیری -ارسان

 پوزخندی زدمو گفتم

ببخشید ول  انگار باید بهتون برای بار هزارم یادوری کنم که اوال شما حق ندارین تو -

ید و دوما شما هیچ نسبت  با من ندارید که برام تعیین تکلیف کارای من دخالت کن

 ...کنید

 با این حریفم ارسان شونه ای از روی بیخیال  انداخت باال و گفت

 ...هرجور میلته خانم ول  -ارسان

 توی چشمام زل زدو با جدیت خیل  زیادی گفت
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 .عواقبش پای خودته -ارسان

رسیدم ول  برای این که کم نیارم پوزخندی نمیدونم چرا ول  با این حریفش یه ذره ت

 .زدمو رومو برگردوندمو خواستم به سمت در برم که آیلین با یه پرستار وارد اتاق شد

بعد از این که کارای ترخیص ارسانو انجام دادیم با کمک مهرداد سوار ماشینش 

کردیمو ریفتیم سمت خونه. توی ماشین هیچ کس حرف نمیزدو همه توی عالم 

ون سیر میکردن یفقط این وسط آیلین بود که ه  برمیگشت عقبو نگاه میکرد خودش

 .تا ببینه حال ارسان چه جوریه

مهرداد که کنار ارسان عقب نشسته بودو ارسانو به خودش تکیه داده بود.... طفلک  

خودش با ماشینش نیومد گفت پیش ارسان باشم بهتره و بعدا میام ماشینمو 

مهرداد درک یفهم خیل  باالی  داره ول  این ارسان هرکول مگه  برمیدارم... واقعا که

 این محبتا سرش میشه؟

ماشینو توی پارک کردمو از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت خونه... مهردادو آیلینم به 

ارسان کمک میکردن... اول در خونه ارسانو باز کردم بعد از ریفتم سمت خونه خودمونو 

 رم داخل آیلین گفتدرو باز کردمو تا خواستم ب

 یسنا کجا؟ -آیلین

 به سمتش برگشتمو گفتم

 خونه دیگه.. مگه جای دیگه ای قراره بریم؟-

آیلین به سمتم اومدو در حال  که دستمو میگریفتو به سمت خونه ی ارسان میبرد 

 گفت

 .بله باید بیای خونه ارسان واسش غذا درست کن  -آیلین

 یرونو گفتمبا اخم دستمو از دست آیلین کشیدم ب
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 به من چه .. مگه من آشپزشم؟-

 یسنا!! یعن  چ ؟ -آیلین

 .یعن  این که به من ربط  نداره-

 و خواستم برگردم برم سمت خونه که آیل  دوباره دستمو گریفتو گفت

یسنا میزنمتا... یعن  چ  این ریفتارا؟ من که بلد نیستم سوپ درست کنم .  -آیلین

و باید براش درست کن .. یادت ریفته موقع  که تو مهردادم که حتما بلد نیست پس ت

 مریض بودی اون واست سوپ درست کرد؟

 با کالیفگ  سری تکون دادمو در حال  که به سمت خونه ارسان میریفتم گفتم

 .باشه بابا-

آیلینم بعد از این که در خونه ی خودمونو بست اومد داخل. ریفتم طرف آشپزخونه و 

تا مواد سوپو پیدا کنم ول  هر چ  گشتم هیچ  نبود  شروع کردم به بررس  کابینتا

که نبود برای همین ریفتم سمت اتاق ارسان تا از خودش بپرسم. آیلینم که داشت 

لباسای روی مبال رو جمع میکرد. به عادت همیشگیم بدون این که در بزنم یهوی  درو 

 .باز کردم که با دیدن صحنه ی جلوم خشکم زد

  تنش نبودو دستش روی شلوارش بودو یه ذره کشیده ارسان در حال  که هیچ

بودش پایین داشت با دهن باز نگام میکرد. مهردادم کنارش وایستاه بود داشت با 

 .تعجب نگام میکرد. سریع به خودم اومدمو درو بستمو دوییدم سمت آشپزخونه

میزدو  ندبه اپن تکیه دادمو دستمو گذاشتم روی قلبم... تاپ تاپ تاپ .. قلبم خیل  ت

احساس گرمای شدیدی میکردم. خدارو شکر آیلین دستشوی  بودو این حالت منو 

ندید وگرنه کل  دعوام میکردو ازم ناراحت میشد. دیگه رو نداشتم که با ارسان و 

مهرداد روبرو بشم برای همین ریفتم از خونه ی خودمون مواد سوپو بیارم و غذارو 
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سمت خونه. همه ی مواد سوپو برداشتم و درست کنم. کلیدامو برداشتمو ریفتم 

گذاشتم توی سین  و قبل از این که برم ریفتم تا لباسامو عوض کنم چون خیل  روی 

اعصابم بود... یه لباس سفید آستین سه ربع با یه شلوار سه خط ورزش  مشک  

برداشتمو پوشیدمو کش موهامم باز کردم و با گیره سریع بستمشونو از اتاقم ریفتم 

 .نو سین  رو برداشتم و ریفتم سمت خونه ارسانبیرو

قبل از این که وارد خونه بشم از راهرو کامل داخل خونه رو نگاه کردم که ببینم ارسان 

یا مهرداد هستن که وقت  دیدم به غیر آیل  داشت مانتوشو از تنش درمیورد کس  

 .ندنیست نفس راحت  کشیدموریفتم سمت آشپزخونه و شروع کردم به آشپزی کر

نیم ساعت بعد که کارم تموم شد ریفتم توی سالن که دیدم مهرداد روی مبل نشسته و 

میبینن. به محض این که از آشپزخونه پامو گذاشتم بیرون مهرداد  tv دارن با آیل 

متوجهم شد. منم سریع سرمو انداختم پایینو خواستم دوباره برگردم سمت 

 آشپزخونه که مهرداد گفت

 رت هنوز تموم نشده؟یسنا کا -مهرداد

 با این حریفش نفس عمیق کشیدمو همونطور که سع  میکردم بهش نگاه نکنم گفتم

 .چرا.. االن میام... برم چای  بیارم-

و تا خواستم برم داخل آشپزخونه آیل  که هیچ وقت خدا از این یفداکاری ها نمیکنه 

 یهوی  محبتش قلمبه شدو از جاش بلند شدو به سمتم اومدو گفت

 .تو خسته شدی.. بیا بشین من میرم میریزم -یلینآ

زیر لب چند تا یفحش مثبت هیجده به آیل  دادمو ریفتم روی دورترین مبل از مهرداد 

نشستم و به تلویزیون نگاه کردم ول  خیل  خوب سنگین  نگاه مهردادو احساس 

 میکردم. بالخره چند لحظه بعد مهرداد گفت
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 جالت  ای؟نمیدونستم تا این حد خ -مهرداد

 با این حریفش یه ذره سرخ شدمو سرمو انداختم پایینو با من من گفتم

 .باور کن من نمیدونستم که.. که... واقعا عذر میخوام-

 مهرداد خندیدو در حال  که به سمتم میومدو روی مبل کناریم میشست گفت

دیگه عیب نداره حاال.. ول  همیشه یادت باشه در بزن  حتما.... حاالم  -مهرداد

 .نمیخواد ه  رنگ عوض کن 

 ارسان ناراحت شد؟-

 مهرداد شونه ای باال انداختو گفت

 .نمیدونم... نه چیزی گفت نه اخم کرد -مهرداد

 بعد از اون موذیانه لبخندی زدو گفت

 .انگار بدش نیومده بود پدر سوخته -مهرداد

 با این حرف مهرداد با اخم بهش نگاه کردم که سریع گفت

 .بخشیدب -مهرداد

و همون موقع آیلین با یه سین  چای از آشپزخونه اومد بیرونو نشست روی مبل. یه 

ساعت بعد سوپ حاضر شدو من از جام بلند شدم و ریفتم سمت آشپزخونه. یه کاسه 

از توی کابینت برداشتمو یه مقدار از سوپو توش ریختمو توی سین  گذاشتمو آیل  رو 

 ین وارد آشپزخونه شدو گفتصدا کردم. بعد از چند لحظه آیل

 !بله؟ -آیلین

 به سوپ روی میز اشاره کردمو گفتم
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 .بیا سوپش حاضره.. ببر براش-

 آیلین لبخندی زدو در حال  که سین  رو از روی میز برمیداشت گفت

 .دستت طال خواهری -آیلین

از آشپزخونه ریفت بیرون. به ساعت نگاه کردم. ساعت یک بود ول  هنوز برای ناهار 

 هیچ  نداشتیم برای همین از آشپزخونه ریفتم بیرونو رو به مهرداد گفتم

 مهرداد ناهار چ  میخوری درست کنم؟-

 با صدای من مهرداد به سمتم برگشتو گفت

 .بزار غذا از بیرون سفارش میدم -مهرداد

 .نه بگو تا خودم درست کنم-

 .از بیرون سفارش بدم نه بابا.. از صبح خیل  خسته شدی عزیزم بزار ناهارو -مهرداد

سری تکون دادمو خواستم برم روی مبل بشینم که آیلین از اتاق ارسان اومد بیرونو 

 گفت

 یسنا کلید خونه کجاست؟ -آیلین

 خونه ی خودمون؟ تو کیفمه.. واسه چ ؟-

 آیلین به لباساش اشاره کردو گفت

 .اعصابمو خورد کرده میرم عوضشون کنم -آیلین

تو کلیدارو از توش برداشتو در حال  که به سمت در میریفت بعد به سمت کیفم ریف

 گفت

 .راست  ارسان کارت داشت.. گفت در مورده سوپته -آیلین
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 بعد از ریفتن آیل  برگشتم سمت مهردادو گفتم

 .حتما به تالیف  کارم میخواد ایراد بگیره از آشپزیم -

 مهرداد لبخندی زدو گفت

به نظر من االن بری چهار تا ایراد از سوپت احتمالش که خیل  زیاده ول   -مهرداد

 .بگیره خیل  بهتر از این که بعدا عمل  تالیف  کنه

 مهرداد.. یه سوال بپرسم؟-

 .شما دوتا بپرس خانوم -مهرداد

چطوری توی این همه سال شما دوتا با هم دوست بودید؟ آخه دنیای شما دوتا کامال -

دوستا باید مکمل هم باشنو یه ذره با هم متفاوته.. یک  شرق  یک  غرب .. درسته که 

 .یفرق داشته باشن ول  شماها دیگه خیل  با هم یفرق دارید

 .راست میگیا.. نمیدونم چطوری تا حاال تحملش کردم -مهرداد

خوبه.. خوبه نمیخواد اینقد واسه خودت نوشابه باز کن ... یفکر نکن یفقط اون اخالقای -

 .اخالقای بدتر از اون داشته باش  که من ندونمبدی داره.. نخیر شما هم ممکنه یه 

به محض این که حریفم تموم شد صدای گریفته و خشدار ارسان از اتاق اومد که صدام 

 .میزد

 ...یسنا -ارسان

 با صدای ارسان مهرداد اشاره ای به اتاق ارسان کردو گفت

 .باشه.. یفعال برو تا شاک  تر نشده -مهرداد
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سان.پشت در اتاقش که رسیدم دوباره یاد اون صحنه و برگشتمو ریفتم سمت اتاق ار

موقعیتم ایفتادمو سرخ شدم برای همین این دیفعه آروم در زدم و بعد از اجازه ی ارسان 

 وارد اتاق شدم ول  درو نبستمو خواستم برم جلوتر که ارسان گفت

 ..در-ارسان

 با تعجب یه نگاه به در و یه نگاه به ارسان کردمو گفتم

 خب؟-

 .میگم درو ببند -انارس

ول  من بدون این که به حریفش توجه  بکنم به سمتش ریفتم و باال سرش وایستادمو 

 گفتم

مگه چه صحبت  داریم که باید در بسته باشه؟ به آیل  گفته بودین میخوایین در -

 .مورد سوپ  که براتون درست کردم باهام صحبت کنین

 گفتم ارسان به کاسه دست نخورده سوپش اشاره کردو

 .آره.. صدات کردم بیای خودت دهنم کن  -ارسان

 !!چــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ؟-

چیز خیل  عجیب  گفتم؟ میگم تمام بدنم درد میکنه و نمیتونم خوب غذا  -ارسان

 .بخورم بیا دهنم کن

هیچ  نگفتم تو سکوت زل زدم به چشماش.. بازم همون حس لعنت  داشت وادارم 

 بول کنم ول  سریع به خودم تلنگر زدمو اخم کردمو گفتممیکرد که ق

 .من نمیتونم.. به مهرداد یا آیل  میگم بیان-
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و رومو برگردوندمو تا خواستم برم ارسان مچ دستمو گریفتو کشید سمت خودش که 

باعث شد بیفتم کنارش. سرمو باال آوردمو با خشم نگاش کردم. از روش بلند شدمو 

 گفتم

 وری میکنین؟برای چ  این ج-

 .چون من به تو گفتم غذا دهنم کن نه به آیل  و مهرداد -ارسان

 .منم گفتم همچین کاری نمیکنم-

 .ول  باید بکن  -ارسان

 چرا اونوقت؟-

 .چون مجبوری -ارسان

 .اصال مجبور نیستم-

ارسان هیچ  نگفتو با اون یک  دستش سین  سوپو از رو پاش برداشتو آروم گذاشت 

اون چند لحظه نگام کردو یهوی  بازومو گریفتو واردارم کرد بشینم  کنارش بعد از

کنارش وصورتشو روبروی صورتم قرار داد.. یه جوارای  انگار بغلم کرده بود..از کارش 

خیل  شوکه شدم برای همین بعد از چند لحظه که به خودم اومدم دست آزادمو 

 گذاشتم روی سینشو گفتم

 چ  کار میکن ؟-

 .لجبازی میکن  این جوری میشهوقت   -ارسان

منم بیشتر اخم کردمو در حال  که سع  میکردم در مقابل اون حس بایستم که 

 مجبور میکردو میگفت توی بغل پر از آرامشش بمون گفتم

 .ولم کن.. االن یک  میاد-
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همش نگران آیل  بودم و مدام میگفتم االن وارد اتاق میشه و مارو این جوری میبینه 

ا یفکر میکنه... دستمو روی سینه ارسان یفشار میدادم تا بتونم از خودم دورش و هزار ت

کنم ول  ب  یفایده بود.. باز حاال خوبه خودش گفته بود حالم بده نمیتونم حت  غذا 

بخورمو هرکول خان هنوز اینهمه زور داشت. دیگه واقعا خسته شده بودمو همش 

 التماس نگاش کردمو گفتم استرس داشتم که االن یک  بیاد برای همین با

 .االن آیل  میاد... خواهش میکنم ولم کن-

 یعن  سوپ دهنم میکن ؟ -ارسان

 اخم کردمو گفتم

 ....نــــــــــــــــــــــــ ـه-

 .پس همین طوری بمون -ارسان

 منم خودمو دیگه خودمو بیخیال  زدمو گفتم

ه کال پرورو تشریف دارین عیب  نداره.. چون مسلما هم آیل  وهم مهرداد میدونن ک-

 .بنابراین من سرزنش نمیشم

با این حریفم یفکر کنم ارسان یه ذره عصبان  شدو چند لحظه توی چشمام نگاه کردو 

بعد توی یه حرکت ناگهان  دستشو از روی بازوم برداشتو گذاشت پشت سرم.. زل زد 

بازم داشتم  سانت بیشتر باهم یفاصله نداشت... 4 3توی چشمام... شاید صورتامون 

غرق چشماش مشکیش که حاال از این یفاصله نزدیک خیل  خوشگل تر به نظر میومد 

میشدم.. بازم اون حس داشت وادارم میکرد که برم جلوترو بیشتر 

ه.... به اینجاکه رسید سریع به خودم ـــ� �لمســـــ...نــــــــــــــ

 اومدمو گفتم

 .تورو خدا ولم کن-
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 کاری که خواستم انجام میدی؟ -ارسان

 .آره.. آره تو یفقط ولم کن.. خواهش میکنم-

با این حریفم ارسان آروم دستشو از پشت سرم برداشتو به تخت تکیه داد ول  هنوزم 

مچ دستمو محکم گریفته بود که در نرم.. بیشور خیل  زرنگ بود. به بشقاب سوپ 

 کنارش اشاره کردمو گفتم

 .ه روبده من اون کاس-

ارسان دست دیگشو دراز کردو سین  رو برداشتو به طریفم گریفت منم با حرص سین  

 رو از دستش گریفتمو به دستم که توی دستش بود اشاره کردمو گفتم

 میشه دستمو ول کنین؟-

ارسان هیچ  نگفتو ابروهاشو باال انداخت. با عصابنیت نگاش کردمو در حال  که از 

ییدم قاشق و برداشتمو پر از سوپ کردم و بردم سمت حرص دندونامو روی هم میسا

دهن ارسان ول  اصال بهش نگاه نمیکردم. این آیل  گور به گوریم معلوم نیست ریفته 

 ......لباساشو بدوزه یا عوض کنه که هنوز نیومده

واقعا از زمین و آسمون این چند روز داشت برام میبارید. از یه طرف ارسان از یه 

عنت  که چند روزه مثل کنه به جونم ایفتاده و اعصابمو خورد کرده طریفم این حس ل

 .همش باعث میشه در برابر این کارای ارسان ساکت بشم.............خدایا کمکم کن

بالخره بعد از یه ربع سوپش تموم شد. منم قاشقو توی کاسه کوبوندمو از جام بلند 

برای همین به دستم اشاره  شدمو تا برم ول  ارسان هنوزم دستمو ول نکرده بود

 کردمو گفتم

 .سوپوتونو که میل کردین.. حاال دستمو ول کنین-
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ارسان هیچ  نگفتو دستمو ول کرد ول  تا میخواستم یه قدم بردارم دوباره دستمو 

 گریفتو گفت

 .یسنا..... مرس  -ارسان

 با طلبکاری به سمتش برگشتمو گفتم

ن بودم یا برای این که مثل پرستارا غذا برای کدومش؟ برای این که آشپز مخصوصتو-

 دهنتون کردم؟

حس کردم با این حریفم یه ذره چهره ی ارسان درهم ریفت ول  خیل  زود به خودش 

 اومدو گفت

 .برای جفتش -ارسان

 منم برگشتمو همونطور که به سمت در اتاق میریفتم گفتم

 .همش به خاطر خواهرم آیل  بود-

تم. یسنــــــــــــــــــا برای چ  بهش این از اتاق اومدم بیرونو درو بس

جوری گفت ؟ برای چ  آخه؟ چون خیل  دیگه پرورو شده بود.... واقعا که متاسفم 

 .برات.... برای خودت متاسف باش

سرمو تکون دادم آروم به سمت اشپزخونه ریفتم. مهرداد روی مبل خوابش برده بودو 

م روی میزو یک  از صندلیا رو کنار آیل  هم هنوز نیومده بود. سین  رو گذاشت

 ...کشیدمو نشستم روش.... دستامو گذاشتم روی میزو سرمو گذاشتم روی دستام

خدایا داره چ  میشه؟ من داره چم میشه؟ چرا قلبم از حریفای  که به ارسان زدم به 

میکنم.... من نباید با ارسان  نامردیدرد اومده؟ چرا خدایا؟ خدایا من دارم به آیل  

ین جوری باشم.. نبـــــــــــــــاید... دوباره و دوباره چشام شروع کردن به ا
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باریدن....خدایا کم کم دارم خسته میشم.. یا بهم بفهمون این حس چیه یا این که این 

 ...حسو توی من بکش و نزار بیشتر از این عذابم بده

ه همون موقع چند لحظه بعد که آرومتر شدم از جام بلند شدمو صورتمو شستم ک

 .صدای آیل  روی از پشت سرم شنیدم

 ارسان سوپشو خورد؟ -آیلین

 با عصبانیتو صورت خیس برگشتم سمت آیلینو گفتم

 ریفت  لباس عوض کن  دیگه آره؟-

 آیلین نشست پشت میزو گفت

 .اول میخواستم همین کارو بکنم ول  بعد گفتم برم یه دوشم بگیرم -آیلین

 اخمامو توهم کشیدمو گفتم

 االن واقعا وقت دوش گریفتن بود؟-

 آیلین که از این ریفتار من تعجب کرده بود گفت

 خب از پری روز حموم نریفته بودم.. حاال مگه چیزی شده؟ -آیلین

اینقد این حریفارو با مظلومیت گفت که از ریفتارم خجالت کشیدم .. آیل  چه گناه  

ون خواهرم بود.. اون نباید رنج کرده بود که باید تاوان این حس لعنت  منو پس بده؟ ا

 .بکشه.. اون یفقط باید به عشقش برسه.. آره باید به.. به .... ارسان.... برسه

 برای این که بحثو عوض کنم گفتم

 .ناهار چ  میخوری سفارش بدم-

 .نمیدونم.. جوجه سفارش بده -آیلین
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چون خوابه  باشه... من خودمم کباب میخورم... برای مهردادم همونو سفارش میدم-

 .نمیخوام بیدارش کنم

 .باشه -آیلین

گوشیمو برداشتمو به رستوران  که دیفعه پیش ازش غذا گریفته بودیم زنگ زدمو غذا 

بود که ناهارو آوردن. بعد از خوردن ناهار من ریفتم  2سفارش دادم. حدودای ساعت 

 ....خونه ی خودمون تا استراحت کنم ول  آیل  مهرداد خونه ی ارسان موندن

با احساس این که یه چیزی داره روی دستم حرکت میکنه سریع چشمامو باز کردم و 

اولین چیزی که دیدم مهرداد بود که باال سرم نشسته بودو داشت روی دستمو نوازش 

 میکرد. سریع تو جام نشستمو با خجالت دستمو کشیدم کنارو گفتم

 تو اینجا چ  کار میکن ؟-

 پایین بود سرشو بلند کردو با لبخند محوی گفت با این حریفم مهرداد که سرش

 .هیچ .. آیل  گفت بیام بیدارت کنم -مهرداد

 ابروهامو یه ذره باال انداختمو گفتم

 االن توام مثال داشت  بیدارم میکردی دیگه آره؟-

 .آره.. ول  به روش خودم -مهرداد

 اخم کردمو گفتم

 .دیگه بیدارمول  من اصال از این روش خوشم نیومد... االنم -

مهرداد یه ذره با تعجب نگام کردو بعد از جاش بلند شدو از اتاق ریفت بیرونو درو 

بست. از کاراش اصال خوشم نیومده بود. درسته که میگه دوسم داره ول  این دلیل 

نمیشه که هر کاری که دوست داره انجام بده.. تازه منم هنوز بهش جواب  ندادم که 
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ن آیل  بیشورم درستش میکنم که اینو نفرسته بیاد منو بیدار این جوری میکنه... او

کنه. همینطور داشتم با خودم غر غر میکردم که صدای در خونه اومد و این نشون 

میداد که مهرداد ریفته. از جام بلند شدمو حولمو برداشتمو ریفتم یه دوش ده دقیقه ای 

 .گریفتم

یشم آزاد ریختم دورم. یه تونیک موهامو خشک کردمو یه ذره با گیره جمع کردم بق

صدیف  که تا زیر زانوم بودو با یه ساپورت مشک  پوشیدمو گوشیمو از روی میز 

آرایشم برداشتمو ریفتم سمت خونه ی ارسان. پشت در که رسیدم با دستم آروم 

چندتا به در زدم که بعد از چند لحظه خود آیلین درو باز کرد. با دیدنش بازم یاد کار 

یفتادم برای همین اخمامو توی هم کشیدمو یه سالم زیر لب  بهش کردمو مهرداد ا

 .ریفتم داخل

آیلینم که تعجب کرده بود اومد دنبالم. وارد حال که شدم دیدم مهرداد روی مبالی 

راحت  نشسته برای همین راهمو کج کردمو ریفتم سمت آشپزخونه. یک  از صندلیا رو 

آشپزخونه شدو روی صندل  روبروی من بیرون کشیدمو نشستم روش آیلیم وارد 

 نشستو با تعجب گفت

 چته باز پاچه میگری تو؟ -آیلین

 با اخم نگاش کردمو گفتم

 خانمو.. تازه میگه چ  شده؟ یعین واقعا خودت نفهمیدی؟-

 .اگه میفهمیدم مرض نداشتم بیام از توی ب  اعصاب بپرسم -آیلین

 ..اوال ب  اعصاب خودت .. دوما موضوع مهرداده-

 آیلین با تعجب ابروی  باال انداختو در حال  که توی صندلیش جابجا میشد گفت

 مهرداد.. چ  شده؟ کاری کرده؟ -آیلین
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 ...بله یفرستاده بودیش منو از خواب بیدار کنه-

 همین؟ -آیلین

 با چشمای گشاد نگاش کردمو گفتم

 ار کنه؟خیل  موضوع ب  اهمتیه؟ اصال تو برای چ  اونو یفرستادیش منو بید-

خب خودم داشتم چای درست میکردم اونو یفرستادم.. یفکرم نمیکنم خیل   -آیلین

 .موضوع بزرگ  باشه که تو اینقد شلوغش کردی

آیلـــــــــــین.... یعن  چ  موضوع بزرگ  نیست؟ من با اون چه نسبت  دارم -

قم باشه آخه؟ درسته که راحتمو جلوش حجاب ندارم ول  اصال دوست ندارم که تو اتا

 ....اونم موقع  که من خوابم

بعدشم سریع از جام بلند شدمو از آشپزخونه اومدم بیرون. اول خواستم برم روی 

مبل بشینم ول  بعد پاهام ب  اختیار کشیده شد سمت اتاق ارسان.... یفقط کنجکاو 

 .شده بودم ببینم حالش چطوره... همین

ارد اتاق بشم اول سرک کشیدم ببینم آروم درو اتاقشو باز کردمو قبل از این که و

بیداره یا نه که دیدم خوابه برای همین آروم وارد اتاق شدمو ریفتم باال سرش. به پهلو 

خوابیده بودو بازوشم گذاشته بود زیر سرش و هیچیم تنش نبود... یفکر کنم عادت 

و تا رداشت کال بدون لباس بخوابه.... پتو تا کمرش ریفتم بود پایین برای همین پتو 

شونش کشیدم باال... همونطور که خم بودم به چهرش خیره شدم... دوباره همون حس 

وادارم کرد دستمو ببرم جلو و بزارم روی پیشونیشو موهاشو که لخت و ژولیده ریخته 

بود روی پیشونیش بزنم کنار... همونطور که دستم روی پیشونیش بود یفقط برای چند 

 ...قشنگ توی کل وجودم پیچیدیه حس  ...ثانیه چشمامو بستم
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با وحشت چشمامو باز کردم دستمو از روی پیشونیه ارسان برداشتمو صاف ایستادم... 

من داشتم چ  کار میکردم؟ این چ  کاری بود؟ لعنت به این حس احمقانه.. لعنت... 

سریع از اتاق اومدم بیرونو درو آروم بستمو ریفتم سمت حال. همزمان با من آیلینم با 

 .سین  چای از آشپزخونه اومد بیرون یه

ریفتم روی دورترین مبل نسبت به مهرداد نشستمو دستمو توی هم غالب کردمو یه 

ذرم اخم کردم... اصال دست خودم نبودو هنوزم از کار مهرداد ناراحت بودم. مهردادم 

به یه نقطه روی دیوار خیره شده بودو بدجور توی یفکر بود. هممون توی سکوت 

 و خوردیم. بالخره بعد از چند لحظه آیل  سکوتو شکستو رو به من گفتچایمون

 تو که بیرون کار نداری؟ -آیلین

 نه برای چ ؟-

کالس دارم با استاد احدی.... خودت میدون  که گفته یه  5اخه من ساعت  -آیلین

 ...جلسه غیبت مساویه با حذف شدن برای همین مجبورم برم

 .باشه برو.. من هستم-

 سری تکون دادو تا خواست از جاش بلند بشه گفت آیلین

 ...منم میرم دیگه -مهرداد

 شما کجا؟ -آیلین

میرم چند جا کار دارم باز شب برمیگردم خودم پیش ارسان میمونم.... یه  -مهرداد

 .آژانس بگیر با هم بریم چون منم باید برم ماشینمو از جلوی بیمارستان بردارم

 .حاضر شم باشه.. پس من میرم -آیلین
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مهرداد هیچ  نگفتو آیلینم از جاش بلند شدو ریفت سمت خونه ی خودمون. چند 

 لحظه بعد از ریفتن آیلین مهرداد گفت

 هنوزم ناراحت  ازم؟ -مهرداد

با این حریفش سرمو باال آوردمو بهش نگاه کردم. سرش پایین بودو داشت با استکان 

نداختم پایین که مهرداد دوباره چای توی دستش بازی میکرد. هیچ  نگفتمو سرمو ا

 گفت

 .میدونم اصال از کارم خوشت نیومده ول  باور کن من اصال منظوری نداشتم -مهرداد

 ....میدونم-

 پس این یعن  آشت ؟ -مهرداد

 مگه من قهر بودم که بخوام آشت  کنم؟-

 خب پس بخشیدیم؟ -مهرداد

 گفتبازم هیچ  نگفتم به یفرش زیر پام خیره شدم که مهرداد 

باشه یفهمیدم هنوز نبخشیدی ول  بازم میگم من اصال منظوری نداشتم..  -مهرداد

 .یفکر کن در موردش اگه خواست  ببخش منو

بعد از اون از جاش بلند شدو کتشو که روی دسته مبل بقل دستش بود برداشتو ریفت 

سمت در خونه.... چند دقیقه بعد صدای در خونه هم نشون میداد که هر دوشون 

 .تنریف

سرمو تکیه دادم به مبل و به سقف خیره شدمو ریفتم توی یفکر..... خودمم میدونستم 

که قضیه اونقدر که من بزرگش کردم نیست ول  بازم نمیدونم چرا اینقد عصبان  

شدم... واقعا نمیدونم این ریفتارا چیه.. از ریفتارا و کارای خودم بینهایت دارم تعجب 
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نیست.... این حس همش وادارم میکنه که این  میکنم ول  هیچکدمشون دست خودم

جوری ریفتار کنم.. دیگه واقعا دارم خسته میشم.... تا ک  قراره این جوری باشمو 

همیشه با خودم درگیر باشم که این کارو بکنم یا نه.. تا ک ؟ تا ک  باید توی این برزخ 

 ....بمونم که این حس چیه؟ تا ک ؟... خدایا کمکم کن

  توی همون حال بودم و یفکر میکردم ول  بازم مثل همیشه به هیچ حدود یه ربع

نتیجه ای نرسیدم برای همین برای این که دیگه بهش یفکر نکنم از جام بلند شدمو 

ریفتم سمت آشپزخونه تا سرمو به آشپزی گرم کنم. اول یه ذره مرغ برای ارسان 

 .ا سبزی کوکو بیارمگذاشتم تا آپز بشه. بعد از اون ریفتم سمت خونه ی خودمون ت

بعد از این یخ سبزی باز شد شروع کردم به درست کردنشو ریختم توی تابه تا سرخ 

بشه. همونطور که داشتم کوکو رو درست میکردم به این یفکر میکردم که چ  کنار 

کوکو درست کنم آخه این جوری خیل  خشک و خال  بود که بالخره بعد از کل  

آش رشته درست کنم برای همین دوباره ریفتم سمت یفسفر سوزوندن تصمیم گریفتم 

خونمون تا مواد آشو بیارم... ماشاا.. خدا اله  خیر بده این ارسانو.. آشپزخونه نداره 

 .که بیابون برهوته که یفقط چهارتا قابلمه و کاسه بشقاب داره

 مواد آشو برداشتمو در خونه رو بستمو ریفتم سمت خونه ارسان که درش نیمه باز بود.

درو بستمو ریفتم سمت آشپزخونه که دیدم ارسان در حال  که پشتش به منه کنار گاز 

وایستاده و در تابه رو برداشته و داره به کوکو نگاه میکنه و متوجهم نشده بود برای 

 همین صدای  صاف کردمو گفتم

 اهم... خوبین شما؟-

 با صدای من ارسان در تابه رو گذاشت و برگشت طرف منو گفت

 مرس ... آیل  و مهرداد کجان؟ -انارس
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 منم در حال  که وارد آشپزخونه میشدمو مواد آشو روی میز میزاشتم گفتم

آیل  که کالس داشت مجبور شد بره... مهردادم که گفت چند جا کار داره میره باز -

 .شب برمیگرده پیشتون بمونه

ج باشه کس  پیشم الزم نکرده.. یفکر نکنم اونقدر حالم بد باشه که احتیا -ارسان

 .باشه

منم شونه ای با بیخیال  باال انداختمو قابلمه رو آب کردمو گذاشتم روی گاز تا جوش 

 بیاد ارسانم یک  از صندلیا رو کشید بیرونو نشست روش. رو به ارسان کردمو گفتم

 لیوان خاص  دارید؟-

ه بود به با این حریفم ارسان که دستشو زیر چونش زده بودو به یه نقطه خیره شد

 .خودش اومدو پر سوال نگام کرد.... اویفففف باز این ریفت توی هنگ

 میخوام براتون چای بریزم... لیوان خاص  دارید؟-

 .آره توی کابینت باالییه -ارسان

سری تکون دادمو ریفتم لیوانشو از توی کابینت برداشتمو چای ریختم براشو لیوانشو 

 م بیرون که ارسان گفتگذاشتم جلوش و خواستم از آشپزخونه بر

بشین اینجا لطفا... به خدا از صبح کسل شدم بس که همش تو اتاقم تنها  -ارسان

 .بودم

دلم براش سوخت ..درکش میکردم چون منم وقت  مریض شده بودم همش بهزادو 

آیل  مجبورم میکردن توی اتاقم بمونم برای همین بدون هیچ حریف  صندلیه روبروی  

مو نشستم روشو ارسانم زل زد به من و منم سرمو انداختم پایین. ارسانو بیرون کشید

 بعد از چند لحظه یهوی  گفت
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 ناراحت  از این که مهرداد ریفته آره؟ -ارسان

 با تعجب سرمو آوردم باال و نگاش کردمو گفتم

 منظورتون چیه؟-

 ارسان به صندلیش تکیه دادو گفت

 ناراحت  که مهرداد ریفته آره؟ منظورم کامال واضحه.. میگم االن خیل  -ارسان

 .آدم همیشه از دوری دوستاش ناراحت میشه-

 یعن  مهرداد برات یفقط نقش یه دوستو داره؟ -ارسان

 آره... مگه باید چیز دیگه باشه؟-

احساس کردم برای یه لحظه چشمای ارسان برق زد با این حریفم ول  بعد سریع به 

 حالت قبلیش برگشتو گفت

 ه نقش  دارم؟من واست چ -ارسان

با این سوالش یه ذره جا خوردم ول  سع  کردم خونسرد باشم برای همین به صندلیم 

 تکیه دادمو گفتم

 ....خب.. خب شمام مثل مهردادین دیگه-

 یعن  یه دوست دیگه؟ -ارسان

 .آره دیگه.. شاید حاال یه ذره کمتر و بیشتر-

 .آها.. پس یفکر کنم من کمتر باشم -ارسان

 چطور؟-

 ..چون اونطوری که با مهرداد صحبت میکن  اصال با من صحبت نمیکن  -انارس
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 مگه من با مهرداد چه جوری صحبت کردم که با شما اونجوری نبوده؟-

مثال با اون خیل  صمیم  صحبت میکن  ول  با من همیشه سرسنگین و  -ارسان

 .رسم  صحبت میکن 

 ..خب من دلیل دارم-

 چه دلیل  اونوقت؟ -ارسان

 .این دلیل که مهرداد همیشه حریمشو حفظ میکنه ول  شما نه به-

 االن دقیقا منظورت از حریم چیه؟ -ارسان

منظورم اینه که مهرداد هیچ وقت تو کارای من یفضول  نمیکنه ول  شما چرا.... من از -

چیزی که خیل  بدم میاد اینه که یک  بخواد تو کارم دخالت کنه نه که یفکر کنین بدم 

کس  راهنمای  بگیرم توی کارام ها نه ول  خیل  بدم میاد از این که یک  ه  میاد از 

 ...بهم بگه این کارو بکن و این کارو نکن

 و من همچین کاری میکنم؟ -ارسان

 ...تا حدودی-

خب من اگه از این به بعد حریممو رعایت کنم باهام دیگه مثل مهرداد صحبت  -ارسان

 میکن ؟

لوم بچگانه گفت... واقعا مثل بچه ها شده بودو داشت به این حریفشو با یه لحن مظ

 ....مهرداد حسودی میکرد اون به خاطر یه طرز صحبت کردن

 ...بازم نه-

 دیگه چرا؟ -ارسان

 ...به خاطر یه سری دالیل شخص -
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منظورم آیل  بود آخه من یهوی  با کس  که اینقد باهاش لجمو عشق خواهرمم هست 

آیل  با خودش نمیگه توی این مدت که من نبودم چ   بیام اونجوری صحبت کنم

اینجا گذشته که اینا این جوری شدن باهم برای همین اصال نمیشد.. با این که آیل  با 

این مسئله اصال مشکل  نداشت ول  نمیتونستم..... نمیدونم شاید ارسان حریفامو از 

 توی نگام خوند که گفت

 مشکلت آیلیو مهردادن؟ -ارسان

 مو قورت دادمو با تعجب نگاش کردمو گفتمآب دهن

 .ها...ن..نه.. به اونا مربوط نیست-

 ارسان چشمامو ریز کردو یه ذره اومد جلوترو زل زد توی چشمامو گفت

 مطمئن ؟ -ارسان

 .نمیدونم چ  توی چشماش بود که ب  اختیار اون حس مجبورم کرد راستشو بگم

 ...نه-

 ش تکیه دادو گفتارسان برگشت عقبو دوباره به صندلی

پس درست حدس زدم... خب اگه این طوریه وقت  اونا هستن رسم  صحبت  -ارسان

 .کن ول  وقت  خودمونیم راحت باش

 میشه یه سوال بپرسم؟-

 .تا بپرس 10شما  -ارسان

 برای چ  اینقد صحبت کردن من براتون مهمه؟-

 براتون؟ من االن چ  گفتم؟ -ارسان
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 ...نمیدونم-

درد نکنه پس من از اون موقع داشتم بادنجون واکس میزدم برای دستت  -ارسان

 ...شما؟ قرار شد وقت  خودمونیم باهام راحت صحبت کن 

 درسته.. ول  من که نگفتم قبوله...گفتم؟-

خیل  خب حاال که این طوریه تا تو این پیشنهادو قبول نکن  من جواب -ارسان

 .سوالتو نمیگم

 .واسه منم چندان مهم نیست-

عدشم دست به سینه نشستمو زل زدم به کابینت روبروم.... پسره ب  نزاکت اصال ب

ادب نداره که چه جوری باید با خانوم با شخصیت ریفتار کنه..اه اه اه... ول  واقعا برای 

چ  اینقد واسش مهمه؟ وای خدا میبین  دست گذاشته روی نقطه حساس من... یسنا 

یخوره... بگو قبول میکن  و جواب سوالتو پیدا یه شما رو تو بگ  که به جای  برنم

کن....باشه ول  آخه چه جوری بگم که ضایع نشم چون من که قبول نکردم حاال 

یهوی  بگم قبوله میفهمه خیل  یفضولم.... حاال نه که اصال یفضول نیست .. خفه بمیر 

 ...بابا االن و بگو که من چ  کار کنم

کلنجار ریفتمو خیل  ریلکسو آروم برگشتم سمت  بالخره بعد از این که کل  با خودم

 ارسان گفتم

 .اممم.. چیزه.. باشه قبول-

 ارسان ابروی  باال انداختو با پیروزی نگام کردو گفت

 چ  قبول؟ -ارسان

 .ای اله  خدانکشتت پسره ب  شعور.. ه  میخواد ازم حرف بکشه تا ضایم کنه
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 .همون که وقت  خودمونیم دیگه رسم  صحبت نکنم-

 قول میدی؟-ارسان

 باید قول بدم؟-

 .صد در صد چون بعدا نتون  زیر حریفت بزن  -ارسان

 ...خب باشه قول میدم-

 آها.. بعد اگه زیر قولت زدی چ ؟ -ارسان

 شونه ای از روی ندوسنتن باال انداختم که گفت

 ..... ب...و..سباید منو ب-ارسان

 با این حریفش یه متر از جا پریدمو گفتم

 ـــــــــــــ ــــــ ؟چـــــــــــ-

 ارسان یه ذره صورتشو جمع کردو گفت

 ....چته دختر؟ گوشام کر شد -ارسان

 میفهم  چ  میگ ؟-

 ارسان لبخند ژکوندی زدو در نهایت ریلکس  گفت

 .آره-ارسان

منم از این خونسردیش حرصم بیشتر دراومدو دستامو روی میز گذاشتمو در حال  که 

 روش خم میشدم گفتم

 ...کنم دیگه خیل  بیش از اندازه پرورو شدی آقا.. حواست به حرف زدنت باشهیفکر -
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 .باشه ول  تو هم دقت کن چه جوری داری باهام صحبت میکن  -ارسان

 اخمامو تو هم کشیدمو گفتم

 یعن  چ ؟-

 .یعن  این که دیگه رسم  نیست  -ارسان

کنه ارسان از دست  یه ذره یفکر کردم و دیدم راست میگه... ای خدا بگم چ  کارت 

منو حرص  کرده تا باهاش این جوری حرف بزنم. همینطور داشتم با خودم یفکر 

میکردمو کارای ارسانو با خودم تحلیل میکردم که ارسان اطرایفو نگاه کردو چند بار بو 

 کشیدو گفت

 .بو.. بوی سوختگ  میاد-ارسان

ته رو میگه ول  بعد اول یفکر کردم منظورش اینه که من ضایع شدمو بوی دماغ سوخ

که یه ذره دقت کردم دیدم نه واقعا بوی سوختگیه برای همین سریع پریدم سمت 

تابه و سرشو برداشتمو که دیدم بله... سوخته و شده مثل زغال. با حرص زیرشو 

 خاموش کردمو برگشتم سمت ارسانو گفتم

 ببین چ  کار کردی؟ همش جزغاله شد.. اه-

 ال انداختو گفتارسان با تعجب ابروی  با

 من؟ مگه من چ  کار کردم؟-ارسان

 .هیچ  یفقط از بس اون یفک مبارکو تکون دادین من از غذام یادم ریفت-

بعدشم رومو اونور کردمو دستامو توی خودم جمع کردم و در حال  که پامو عصب  

 تکون میدادم زل زدم به دیوار روبروم که ارسان خنده ی بلندی کردو گفت

 واقعا به خاطر همین ناراحت ؟االن  -ارسان
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 اخم غلیظ  کردمو برگشتم طریفشو گفتم

 مگه چیز کمیه؟-

که ارسان یه ذره خودشو جمع و جور کردو از جاش بلند شدو در حال  که به طرف من 

 میومد گفت

 .حاال هر چ .. االن با هم درست میکنیم -ارسان

نه برم بیرون که ارسان از ول  من با همون اخم رومو برگردوندمو خواستم از آشپزخو

 پشت دستمو گریفتو گفت

 کجا؟ مگه نمیخوای غذا درست کنیم؟ -ارسان

ول  بازم من هیچ  نگفتم و یفقط سع  کردم دستمو از تو دستش دربیارم... بازم 

ریفتارام اصال دست خودم نبود این بار همون حس با شدت بیشتری مجبورم میکرد که 

 .تارامو نمیدونستمناز کنم و من اصال علت این ریف

توی تمام مدت  که داشتم سع  میکردم دستمو از توی دستش دربیارم ارسان هیچ  

نمگیفت و یفقط به من نگاه میکرد. منم بعد از کل  تالش کردن که هیچ نتیجه ای 

نداشت صاف سرجام وایستادمو با یه اخم کوچولو به ارسان نگاه کردم که اونم زل زد 

 گفت توی چشمامو با آرامش

 تموم شد؟ -ارسان

 .دستمو ول کن-

 یعن  تقصیر من بود سوختن غذا؟ -ارسان

هیچ  نگفتمو چشمامو ریز کردمو نگاش کردم که ارسان با ته خنده ای که توی 

 صداش بود گفت
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 باشه.. تقصیر من بود ول  حاال بیا دوباره با هم درستش کنیم... باشه؟ -ارسان

ه ارسان آروم دستمو ول کردو به سمت یخچال هیچ  نگفتم و منتظر نگاش کردم ک

 ریفتو گفت

 ؟ok...کوکو با من.. تو هم آشو درست کن -ارسان

 هیچ  نگفتمو ریفتم سمت رشته های آش که ارسان دوباره جولومو گریفتو گفت

 باشه؟ -ارسان

 با یه لبخند کمرنگ نگاش کردم و گفتم

 ..باشه-

 جلومو گریفت. کالیفه نگاش کردمو گفتمو تا خواستم از کنارش رد بشم ارسان دوباره 

 .گفتم باشه دیگه-

 اون که یفهمیدم ول  قرارمونو یفراموش نکن  ها؟ -ارسان

 !!قرارمون؟-

 .آره.. همین که از این بعد وقت  خودمونیم رسم  نباش  -ارسان

 ..آها.. باشه.. حاال یه قرن  به بار ما دو ثانیه با هم تنها باشیم همون دوثانیه دیگه-

 ..آره همون -سانار

 .باشه.. نکش  خوتو حاال-

بعدشم از کنارش رد شدمومشغول آشپزی شدم. ارسانم سبزی رو ریخت توی کاسه و 

تخم مرغشو زدو کنار من مشغول هم زدنش شد... به راحت  میتونستم گرما بدنشو که 

 .کنارم بودو حس کنم
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 وریخت توش. جفتمون کناربعد از این کارش تموم شد یه تابه دیگه برداشتو مواد کوک

هم روبروی گاز وایستاده بودیمو در نهایت صلح داشتیم آشپزی میکردم و چقدر من 

 .از اون آشپزی لذت بردم

بعد از این کارمون تموم شد ارسان ریفت توی سالن منم چای دست نخورده ی روی 

انه بحمیزشو برداشتم ریختمو ایندیفعه برای هردومون چای ریختم. یک  از کیکای ص

ای که توی کابینتا دیده بودمو برداشتمو برش زدمو گذاشتم توی بشقاب و گذاشتم 

 .توی سین  و بردم توی سالن

ارسان روی یک  از راحتیا نشسته بودو سرشو به پشتیش تکیه داده بود بود و روی 

پیشونیشم چند تا دونه عرق بود. سریع به سمتش ریفتمو سین  روی میز گذاشتمو 

 گفتم

 ب ؟خو-

 با این حریفم ارسان یه ذره چشمامو باز کردو گفت

 ....آره-ارسان

ول  تابلو بود که داره دروغ میگه برای همین ریفتم جلوترو دستمو گذاشتم روی 

پیشونیش که دیدم دوباره داره تبش باال میره. دستمو برداشتمو به ساعت روی دیوار 

ودو من اصال گذر زمانو حس ب 45/6نگاه کردم که دهنم از تعجب از موند. ساعت 

 نکرده بودم. سریع برگشتم سمت ارسانو گفتم

 باز داری تبت باال میره.. دارو هاتو خوردی؟-

 ..نه یفراموش کردم -ارسان

سریع به سمت اتاقش ریفتمو داروهاشو از میز کنار تختش برداشتم و خواستم برم 

لباس من بودو یه بیرون که یه پارچه ی صورت  که روش خرس داشتو خیل  شبیه 
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ذرش از کنار پتوی روی تخت زده بود بیرون توجهمو جلب کرد... خواستم به طریفش 

 .برم که یاد ارسان ایفتادم که تبش باالست برای همین بیخیالش شدمو ریفتم بیرون

یه لیوان آب از شیر توی لیوان ریختمو لیوانو با قرصاش گذاشتم توی بشقابو سریع 

کنارش روی مبل دونفره نشستمو در حال  که قرصاشو از  ریفتم پیش ارسان. آروم

 توی بستش درمیاوردم گفتم

 .پاشو زود بخور قرصاتو تا حالت بدتر نشده-

ارسان با این حریفم با خستگ  از جاش بلند شدو قرصاشو یک  از توی بشقاب 

 .برداشتو با آب خورد

 ..همش تقصیر منه.. تو مریض  نباید خودتو خسته کن  خب-

 سان لیوان آبو گذاشت توی بشقابو سری تکون دادو گفتار

 ...نه بابا.. من خودم خواستم-ارسان

بعد از اون دوباره سرشو به پشت  مبل تکیه دادو چشماشو بست. منم وقت  چایش 

سرد شد با یه تیکه کیک بهش دادمو مجبورش کردم بخوره و بعد از اون یفرستادمش 

محض این که ارسان در اتاقشو بست آیل  در خونه  توی اتاقش تا استراحت کنه که به

رو باز کردو اومد داخل. نیم ساعت بعد از اون مهردادم اومدو با هم شام خوردیمو 

دوتاییشون کل  از غذا تعریف کردنو منم اصال نگفتم که با هم درست کردیم چون 

 .دوست نداشتم حساس بشن. ارسانم خواب بودو شام نخورد

نگاه  tv بود که منو آیل  ریفتیم خونه و بعد از این که یه ذره 10حدودای ساعت

 .کردیم گریفتیم خوابیدیم

 .صبح مثل همیشه با صدای جیغ جیغوی آیل  از خواب بیدار شدم

 .یسنا... یسنا... اه یسنا پاشو -آیلین
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منم همینطور که سع  میکردم با دستم جلوی دهن آیل  رو بگیرم تا حرف نزنه و من 

 وابم گفتمبتونم بخ

 .ای برو گمشو دیگه .. مزاحم-

 با این کارم آیل  یک  زد پشت دستمو گفت

 .مزاحم خودت .... من دارم میرم کالس -آیلین

 .خب به درک.. بفرمایید-

ب  ادب.. اومدم بگم امروز ارسان خونس مهردادم صبح ریفت شرکت به جای  -آیلین

 .ارسان .. هواشو داشته باش 

 ....نمیخوام-

که من کالس دارم مواظبش باش از اون به بعد  12خیل  ب  خود میکن  تا  -نآیلی

 .خودم هستم

 .اهــــــــــه.. خیل  خب برو شرتو کم کن دیگه-

 .ای خاک بر سر ب  عرضه -آیلین

 ..هست -

 ...توی  -آیلین

 .یفقط خواهر گلم-

 تت راحتای خدا ک  میشه توی خرس بخوابیو دیگه بلند نش  تا من از دس -آیلین

 .شم

 .به امید اله  هیچ وقت... آیل  جان مهری برو میخوام بخوابم-
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 اگه نرم؟ -آیلین

 .میبرمت-

 !!امممم... من که چیزی نمیبینم -آیلین

با این حریفش چشمامو که تا اون موقع باز نکرده بودم تا خواب از سرم نپره سریع باز 

 کردم و گفتم

 آیل  میری یا نه؟-

 ...ـــــــــعنــــــــ -آیلین

با یه جهش از جام بلند شدمو پریدم سمت آیل  که اونم سریع کولشو از روی زمین 

برداشتو پا گذاشت به یفرار. منم به جای این که دنبالش برم راحت در اتاقمو بستمو 

درشم از پشت قفل کردم. به طرف تختم ریفتمو پتو رو از روی زمین برداشتمو روی 

و انداختم رومو چشمامو بستم. کم کم داشت چشمام گرم تختم دراز کشیدمو پتور

میشد که صدای در اتاقم اومد. با حرص پتو رو از روم کنار زدمو روی تخت نشستمو 

 گفتم

 ...نه مثل این که این آیل  نمیخواد آدم بشه-

برای همین دنبال یه چیزی توی اتاق گشتم تا حالشو بگیرم و چیزی جز پارچ آب  که 

بود نظرم جلب نکرد. پارچ آبو برداشتم و آروم ریفتم سمت در. پشت در که کنار تختم 

رسیدم آیل  دوباره چند تا به در زد منم بدون این که چیزی بگم خیل  آروم و طوری 

 .که صدا نده قفل درو باز کردمو دستمو روی دستگیره گذاشتم

 ...ســـــــــــــــــه 2 1-

وپارچ آبو خال  کردم رو سر آیل . چند لحظه بعد یهوی  درو باز کردمو چشمامو بستم

یه ذره الی چشممو باز کردم که ببینم آیل  در چه حالیه که چشمام از اندازه ی 
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نعلبک  گشاد شد. ارســــــــــــــــــــان ..... ارسان پشت در اتاقم بودو 

م سان بوداز تمام موهاشو آب میچکیدو تمام لباسشم خیس بود. چند ثانیه تو بهت ار

 بعد از اون یه ذره خودمو جمع و جور کردمو با من من گفتم

 تو.. تو اینجا چ  کار میکن ؟-

 ارسان که تا اون موقع چشماش بسته بود چشماشو باز کردو با حرص گفت

 .شرمنده ببخشید که حریفتون گوش کردمو اومدم پیشتون -ارسان

 !!حرف من؟-

  ؟بله.. مگه تو با من کار نداشت -ارسان

 .من؟!!.. نه 1ک ؟!-

پس آیل  چ  میگفت که یسنا کارت داره برو پیشش.... گفت در اتاقش قفله  -ارسان

 .ول  اینقد در بزن تا درو باز کنه

 نفسمو محکم یفوت کردمو گفتم

 .جفتمونو سر کار گذاشته دختره ی بیشور-

 یعن  چ ؟!! قضیه چیه؟ -ارسان

 فتمیه نگاه به سرتاپای خیس ارسان کردمو گ

 .هیچ  حاال بعدا برات میگم.. یفعال بیا یه پتو بنداز روت تا حالت بد نشده دوباره-

ارسان سری تکون دادو از کنارم رد شدو اومد داخل اتاقو همون پتوی روی تختمو 

 برداشتو تا میخواست بندازه روی شونش سریع گفتم

 ...نه.. اون نه-
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 توی توی دستش انداختو گفتارسان با تعجب یه نگاه به منو یه نگاه به پ

 چرا؟ -ارسان

 .آخه اونو میندازم روم... خیس میشه-

با این حریفم ارسان لبخندی از روی بدجنس  زدو در حال  که پتو رو روی شونش 

 مینداخت گفت

 .اتفاقا لطفش به همینه دیگه -ارسان

 وای چرا انداخت  خب؟-

 .ه لباس برام بیار که دارم یخ میزنمبرای این که زیرا.. به جای این حریفا برو ی -ارسان

 با اخم دستامو توی خودم جمع کردمو گفتم

 .به من چه.. خودت برو بیار-

 .همه چیش به تو ربط داره.... بدو دیگه دارم میلرزم-ارسان

بهش نگاه کردم. راست میگفت بدنش لرزش خفیف  داشت.. برای همین بدون این که 

وییدم سمت خونه ی ارسان. پشت در خونش که چیزی بگم از اتاق ریفتم بیرونو د

رسیدم تازه یادم ایفتاد کلید ازش نگریفتم برای همین دوباره برگشتم خونه. نزدیک 

اتاقم که رسیدم یه ذره وایستادم تا نفسم جا بیاد چون دوست نداشتم بفهمه به خاطر 

جله کردی؟ اون این همه دوییدم....چ ؟ به خاطر اون؟ یعن  به خاطر اون این جوری ع

برای اون که سرما نخوره؟... نه به خاطر این که حالش بدتر نشه و آیل  اونو به دست 

 من سپرده این کارو کردم.. مطمئن ؟

با شدت سرمو تکون دادمو تا این یفکرا از سرم برن بیرون که اولین قدمو که برداشتم 

 .صدای ارسان که از توی اتاق میومد میخکوبم کرد
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اگه بدون  من چقدر دوست دارم هیچ وقت این کارا رو با من نمیکردی آخ که  -ارسان

 ....عشق من

چــــــــــــــ ؟ یعن  ارسانم عاشق بود؟ عاشق ک ؟ یعن  عاشق آیل  

شده؟... حتما دیگه.. معلومه.. عاشق اون نشه عاشق تو بشه.... قلبم شروع کرد به تند 

ریع به خودم تلنگر زدمو گفتم.... زدنو احساس کردم پاهام داره شل میشه ول  س

بایدم عاشق خواهرت بشه چون خواهرتم عاشق ارسانه..... آب دهنمو قورت دادمو 

 چشمامو بستمو زیر لب زمزمه کردم

 .خوشحالم که آرزوی خواهرم داره برآورده میشه... خدایا شکرت-

ورد. چشمامو باز کردمو همزمان یه قطره اشک از گوشه ی چشمم روی گونم سر خ

سریع اشکمو پاک کردمو وارد اتاق شدم. ارسان روی تخت نشسته بودو گوشیش 

دستش بودو داشت با چشمای مشتاق به صفحه گوشیش نگاه میکرد. تک سریفه کردم 

که ارسان سرشو آورد باال و با همون نگاه به من نگاه کرد ول  من بدون توجه به نگاش 

 گفتم

 ..کلید-

کردو با سوال نگام کرد منم ب  حوصله سری تکون ارسان حالت چشماش تغییر 

 دادمو گفتم

 .کلید..کلید خونت-

ارسان دست توی جیب شلوار ورزشیش کردو کلیدو درآوردو گریفت طریفم. به طریفش 

ریفتمو بدون این که نگاش کنم خواستم کلیدو ازش بگیرم که کلیدو ول نکرد برای 

 همین برگشتم طریفش که گفت

 .بیار... اونم خیس شده شلوارم برام -ارسان
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 .باشه-

بعدشم کلیداشو از دستش کشیدم ریفتم سمت خونش. یه تیشرت و شلوارسفید با یه 

پلیور خاکستری از اتاقش برداشتمو از اتاق اومدم بیرونو ریفتم سمت در خونه. تا 

خواستم درو ببندم یادم ایفتاد ارسان دیشب غذاشو نخورده برای همین ریفتم سمت 

 .غذاشو از توی یخچال برداشتم تا براش گرم کنمآشپزخونه و 

در خونه رو بستمو اول ریفتم قابلمرو گذاشتم تو آشپزخونه بعد از اون ریفتم سمت اتاق 

خودم. وارد اتاق که شدم دیدم ارسان بازم زل رده به صفحه گوشیشو اصال توی این 

اق واستم از اتدنیا نیست منم آروم جلو ریفتمو لباسارو گذاشتم کنارشو برگشتمو خ

 برم بیرون که ارسان گفت

 .ممنونم -ارسان

 منم همونطور که به سمت در میریفتمو پشتم بهش بود گفتم

 .قابل نداشت-

وارد آشپزخونه شدمو قابلمه رو از روی میز برداشتمو گذاشتم روی گازو زیرشو روشن 

بعد ارسان  کردم تا گرم بشه بعد از اون وسایل صبحانه و چیدم روی میز. ده دقیقه

تمیزو مرتب با موهای خشک خشک اومد نشست سر میز. با تعجب نگاش کردمو 

 گفتم

 با حوله موهاتو خشک کردی؟-

 ارسان همونطور که یه تیکه نون میکند با آرامش گفت

 .نه با سشوار -ارسان

 !!!!!!چـــــــــــــ ؟-
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 ت طرف منو گفتبا این جیغ من ارسان نونش از دستش ایفتاد روی میزو سریع برگش

 به خدا سکته کردم.. چرا جیغ میزن  خب؟ -ارسان

 با سشوار خشک کردی؟-

 ارسان یه لبخند ژکوند زدو با بدجنس  گفت

 .آره همون که توی کشوی سوم  بود -ارسان

با این حریفش سرخ شدمو برگشتم سمت گاز. سشوار توی کشوی لباس زیرام بود 

جبور شدم اونجا بزارم.... لباس زیرامم کنارش چون موقع جابجای  وسایلم جا نبودو م

در تمام زاویه های نیم رخ تمام رخ و سه رخ و خالصه خیل  شیک و واضح چیده 

بودم...وای خدا حاال من دیگه چه جوری تو چشمای این نگاه 

 . کنم....وایـــــــــــــــــ

دوباره در قابلمه یه کاسه از توی کابینت برداشتمو یه ذره از آب مرغ ریختم توشو 

گذاشتم.برای این که آروم تر بشم یه نفس عمیق کشیدم.. آره یسنا آروم باش.... وی 

اخه چه جوری آروم باشم..پسره تمام زندگیمو دیده اونم با تمام جزئیات حاال میگ  

آروم باشم؟.... آره آروم باش و دوباره یه نفس عمیق بکش و خیل  عادی ریفتار کن 

ان اتو ازت گیر میاره بیچارت میکنه ها... ننننه عمرا من نمیزارم... پس وگرنه این ارس

 .عادی باش.. باشه.. حاال یه نفس عمیق... حاال بهتر شد

توی یه حرکت آن  سریع برگشتم سمت ارسان که ارسان با تعجب نگام کردو بعد از 

م نگاش کنچند لحظه یه لبخند بدجنس زد ول  من بدون این که به روم بیارمو حت  

کاسه رو گذاشتم جلوشو خودمم نشستم روبروش... مخصوصا اونجا نشستم که یفکر 

نکنه یه اتو ازم گیر آورده... حاال نه که واقعا این جوری نیست.... نه که نیست...جان 

 .عمه ی نداشتت
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 یه تیکه نون کندمو تا خواستم پنیر بزارم روش ارسان گفت

 با چ  باید بخورم؟ -ارسان

 آوردم باالو با تعجب نگاش کردمو گفتمسرمو 

 .با هر چ  دوست داری... میتون  همینطوری بخوری یا با نون-

 شوخ  میکن .. منظورم اینه که با چه وسیله ای باید بخورم؟ -ارسان

 وا خب با قاشق دیگه.. این چه سوالیه؟-

 .جدا ول  من که اینجا قاشق  نمیبینم -ارسان

یفتاد قاشق براش نیاوردم ول  به جای این که بلند شم قاشق با این حریفش تازه یادم ا

 براش بیارم با طلبکاری نگاش کردمو گفتم

 خب نمیتون  از اول مثل بچه یه انسان بالغ بگ  قاشق بدم بهت؟-

 ..نه-ارسان

 .خب اگه اینجوریه پس االنم خودتون تشریف میبرید قاشق برمیدارید-

خوردن صبحانم شدم. پسره ی هرکول خب  بعدشم بدون این که نگاش کنم مشغول

از اول بگو چ  میخوام دیگه.. ه  با چ  بخورم با چه وسیله ای بخورم.. مسابقه 

بیست سوال  راه انداخته.. از اول به جای این که اونقدر اون یفک مبارکو تکون بدی و 

 ...اینقد یفک بزن  یه کلمه بگو قاشق میخوام و خالص

ر داشت نگام میکرد ول  وقت  دید من عین خیالم نیستو ارسان چند ثانیه همینطو

دارم با اشتهای کامل صبحانمو میخورمو اصال به اون توجه  ندارم خودش از جاش 

بلند شدو یه قاشق برداشتو در حال  که روی صندلیش میشست آروم و صد البته 

 طوری که من بشنوم گفت
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باید خودم بردارم تازه اونم از کجا  قاشقو که باید خودم بردارم... سشوارو که-ارسان

از کشــــــــــــــوی ســـــــــــوم .... خیرسرم مریضما.. ه  آیل  

 کجای  که منو به دست چه کس  سپردی؟

دیگه به حد انفجار رسیده بودم برای همین محکم لقمه ای که دستم بودو کوبیدم 

 روی میزو با عصبانیت گفتم

خودت داری میگ  یفقط مریض  بالنسبت چالق که  خب برداشت  که برداشت ..-

نیست .. بعدشم من که پرستار یا مستخدم شخصییت نیستم آیل  یفقط ازم خواسته 

هواتو داشته باشم حالت بد نشه.. همین.. اگه خیل  دوست داری اون مثل پروانه 

 ...بیاد 12دورت بچرخه و مواظبت باشه میتون  صبر کن  تا خود آیل  ساعت 

ام بلند شدمو تا خواستم از آشپزخونه بیرون برم ارسان با همون لحن پر غرور که از ج

 چند وقت  بود ازش ندیده بودم گفت

آی آی خیل  داری تند میری خانوم کوچولو.. درسته که مریضم ول  به قول  -ارسان

 ...خودت هنوز اونقدر چالق نشدم که نتونم خودم از خودم مراقبت کنم

 د شدو اومد طرف منو توی یفاصله ی خیل  نزدیک  ازم ایستادو گفتبعد از جاش بلن

دو روز خوب بودم دور برت داشته... ول  اینو بدون بازی ما هنوز ادامه داره..  -ارسان

 .خیل  دیگه تا ته خط مونده خانم یسنا یفرهمند

بعد ازاون چشمای مشک  سنگیشو دوخت توی چشمام.. هیچ احساس  توی 

ثل یه تیکه سنگ یا شایدم دوتا تیله مشک ... همین.. دیگه هیچ  چشماش نبود.. م

 ...نبود... هیچ 

سریع از کنارم رد شدو ریفت... چند لحظه بعدم صدای بهم کوبیده شدن در انگار یه 

تلنگر بود که سد اشکام شکسته بشنو دونه دونه روی گونه هام سر بخورن...زانوهام 
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ونه بشینمو پاهامو توی خودم جمع کنمو خم شدنو وادارم کردن گوشه ی آشپزخ

 ...سرمو بزارم روی زانوهام

دیدی یسنا آخر کار خوت  کردی.. آخه مگه چ  گفت این جوری داغ کردی؟اون 

داشت مسخرم میکرد.. همین؟ آره... ول  تو که به خاطر این چیزا اینقد زود ناراحت 

چ  اینقد حساس  نمیشدی تازه خودتم میشست  میگفتیو میخندیدی حاال برای

شدی؟ برای چ  اینقد روی ارسان حساس ؟ چرا؟ نمیدونم.. به خدا خودمم نمیدونم... 

ول  اون گفت آیل  رو میخواد... مگه من چ  کارش کردم که گفت آیل  رو 

میخواد؟من که خوب ازش مراقبت میکردم...من که... وای آیل .. آیل .. آیل .. همش 

 .آیل ...وای

نوهام برداشتمو سریع از جام بلند شدمو ریفتم سمت اتاقم... باید سرمو از روی زا

میریفتم بیرون وگرنه اینجا دیونه میشدم.. سریع لباسامو پوشیدمو کتابای  رو هم که 

عصر کالس داشتم گذاشتم توی کیفم چون قصد نداشتم تا بعد از کالسم برگردم 

خودم کنار میومدم وگرنه این  خونه.. به تنهای  نیاز داشتم... باید یفکر میکردمو با

 ...جوری نابود میشدمو کم میاوردم

سوییچ ماشینو از روی جاکفش  جلوی در برداشتمو سریع کتون  هامو پوشیدمو از 

خونه ریفتم بیرون. وارد پارکینگ که شدم صدای در خونه ی ارسان و شنیدم و 

 .خواستم وایستم ول  جلوی خودمو گریفتم و سریع ریفتم سمت ماشین

ماشینو از توی پارک آوردم بیرون که دیدم ارسانم آماده و کیف به دست داره میره 

سمت ماشینش منم درو با ریموت باز کردمو پامو گذاشتم روی گازو با سرعت از 

کنارش رد شدم که صدای جیغ الستیکای ماشین توی پارکینگ پیچید... وقت  از 

با عصبانیت نگام کرد ول  من بدون  کنارش رد شدم از توی آیینه ارسان و دیدم که

توجه به اون از خونه اومدم بیرون.... ول  نمیدونستم کجا میخوام برم...اگه میخواستم 
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یفقط توی خیابونا بچرخم ترایفیک بدتر اعصابمو خورد میکرد برای همین تصمیم 

ن همیگریفتم برم یه جای  که بهم آرامش بده....واالن هیچ جا بهتر از پارک نبود برای 

یه ذره پرس و جو کردم تا ببینم پارک این نزدیکیا کجاست که بعد از یه خورده 

 ....گشتن پیداش کردم

با رخوت و خستگ  از ماشین پیاده شدمو آروم ریفتم سمت پارک... پارک قشنگو 

 ...خلوت  بود. تصمیم گریفتم اول یه خورده قدم بزنم و یفکر کنم

را از وقت  اومدم تهران یه روز خوش نداشتم.. چرا خدایا داره چه بالی  سرم میاد...چ

هر روز باید با خودم درگیر باشم و همیشه باید از خودم این سوالو بپرسم که این حس 

قشنگ  که درونم داره به وجود میاد چیه... خدایا من اصال تا حاال این حسو نداشتمو 

زش نمیدونم ول  یه تجربه نکردم... یه چیز ناشناختس برام... چیزی که هیچ  ا

جورای  این حسو دوست دارم.. دوست دارم همیشه باهام باشه وتجربش کنم اخه 

حس لطفیه.. حس شیرینیه.. ول  دوست دارم بدونم این چه حسیه پس کمکم کن تا 

 ....بشناسمش... کمکم کن

 توی همین ایفکار بودم که مانتوم از پایین کشیده شد... با تعجب به پایین پام نگاه

کردم که دیدم یه دختر کوچولو کنار پام وایستاده و یه جعبم دستشه که وقت  نگاه 

 منو دید جعبه رو به طرف گریفتو گفت

 خانوم یه یفال میخلین؟ -دختر

 خیل  ناز و خوشگل حرف میزد برای همین لبخندی زدمو کنار پاش زانو زدمو گفتم

 اسمت چیه خانوم کوچولو؟-

 ...بیتا -دختر

 خودت خوشگله... چند سالته؟ اسمتم مثل-
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 ...سال 5 -بیتا

 وای پس چرا تو باین سن کمت یفال میفروش  عزیزم؟ مامان بابات کجان؟-

 ..مامان بابام ریفتن پیش خدا تا خدا تنها نباشه -بیتا

دلم خیل  براش سوخت برای همین دستای کوچیکشو گریفتمو به نمیکت  همون 

 نزدیک  بود اشاره کردمو گفتم

 .ی بیای اونجا با هم حرف بزنیممیخوا-

 اون موقع شما ازم یفال میخرین؟ -بیتا

 .آره عزیزم.. چرا نخرم-

 .باشه پس بریم -بیتا

لبخندی زدمو از جام بلند شدمو ریفتیم سمت نیمکت. به چهرش نگاه کردم... خیل  

دخترنازی بود.... چشمای درشت عسل  با موهای طالی  و پوست سفید که به خاطر 

سوختگ  یه ذره تیره و قرمز شده بود. با هم روی صندل  نشستیمو رو به بیتا  آیفتاب

 کردمو پرسیدم

 خب بیتا خانوم.. مامان بابات که ریفتن پیش خدا مامان بزرگ بابا بزرگ نداری؟-

بیتا سری تکون داد که باعث شد موهای ژولیده ی طالیش دورش پراکنده بشن. منم 

 میدادم گفتمدر حال  که موهاشو پشت گوشش 

 خب پس تو االن کجا زندگ  میکن ؟-

 .پیش عموم -بیتا

 عموت میدونه تو کار میکن ؟-
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آره اون خودش این یفاال رو برام میخره و میگه هر چقدر یفال بفروشم بهم از اون  -بیتا

 ..پوالی خوشگل میده

 !!پوالی خوشگل؟-

 ..آره اینقد قشنگن.. بزار االن بهت نشون میدم -بیتا

تومن  در آوردو  25ز جاش بلند شدو از توی جیب پیرهن قرمز چندتا سکه بعد ا

 نشونم دادو گفت

اینها ببین چقدر قشنگن... تازه گفته هر چ  بیشتر یفال بفروشم بیشتر بهم از  -بیتا

 .اینا میده

بعد از اونم یه لبخند از روی شادی زدو به سکه های توی دستش خیره شد.... اشک 

ساله باید کار کنه.. بچه ای که باید توی  5د.. یعن  یه دختر بچه توی چشمام جمع ش

این سن شاد باشه و یفقط بازی کنه باید کار کنه تا یفقط چندتا از اون سکه ها که 

تومن  ب  ارزش.. یفقط  25آرزوش شده و به دست بیاره.. آره یفقط چندتا سکه 

بفرسته سر کار... یعن  همین... عموش چه جوری دلش اومده دختر کوچول  مثل اونو 

بچه ای توی این سن باید توی تمام روزش تمام هدیفش این باشه که چقد یفال 

میفروشه که بتونه بیشتر از اون سکه ها بگیره..نه.. امکان نداره.... چرا یسنا امکان 

 .داره.. جلوی چشمته ببینو باورش کن

کالت این دختر کوچولو دیگه غمای خودم از یادم ریفت.. تمام مشکالتم در برابر مش

 20داشتن بهم پوزخند میزدن.... یه دختر توی این سن چه مشکالت  داره و من  که 

 ...سال سن دارم چه مشکالت ... هه

 .خانوم... خانوم -بیتا

 با صدای بیتا به خودم اومدم و گفتم
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  (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 !!انم؟ج

 ازم یفال نمیخرین؟ -بیتا

 .چرا عزیزم.. من همه ی یفاالتو میخرم-

 ن حریفم خیل  خوشحال شدو در حال  که دستاشو بهم میکوبید گفتبا ای

 وای راست میگ  خانوم؟ -بیتا

 لبخندی زدمو گفتم

 ..اوال خانوم نه بگو خاله دوما آره چرا دروغ بگم؟ ول  یه شرط داره-

 بیتا یه ذره از شادیش کم شدو گفت

 چه شرط ؟ -بیتا

 اول تو من بگو گرسنته یانه؟-

 ...آره خیل  -بیتا

خب پس حاال که این طوریه دوست داری باهم بریم غذا بخوریم چون منم خیل  -

 .گرسنمه

 میریم از اون پیتزا خوشمزها میخوریم؟ -بیتا

 .آره... میریم از اونا میخوریم-

 بیتا پرید باال و با خوشحال  گفت

 ..جونم  جون -بیتا

https://www.1roman.ir/
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تیم سمت ماشین. به لبخندی زدمو از جام بلند شدمو دست بیتا گریفتمو با هم ریف

بودو من اصال گذرزمانو حس نکردم. به ماشین که  12ساعتم نگاه کردم.... ساعت 

رسیدیم در ماشینو برای بیتا باز کردم تا سوار شه بعد از اون خودم سوار شدمو روندم 

 .سمت یفست یفودی که چند بار با آیل  ریفتیمو غذا های خوب  داشت

پیادش کردمو دستشو گریفتمو ریفتیم سمت یفست یفود وقت  رسیدیم بیتا رو از ماشین 

که یفوق العاده شلوغ بود. یه چند دقیقه معطل شدیم تا بالخره یه میز دونفره خال  

 شدو مام سریع ریفتیم نشستیم. منو برداشتمو رو به بیتا گفتم

 خب خانوم کوچولو چ  میل دارن؟-

 وردو گفتبیتا انگشت اشارشو گذاشت روی لبشو ادای یفکر کردن در آ

امممم.. من پیتزا میخوام... از اون ساندویچا که توش سوسای دراز داره میخوام..  -بیتا

 ...امم آها سیب زمین  و نوشابم میخوام

 خندیدمو گفتم

 تو میخوام همه ی اینا رو بخوری؟-

 آره... نمیخرین برام؟ -بیتا

 چرا عزیزم.. چرا نخرم؟-

ای  رو که بیتا گفته بود به اضایفه یه پیتزا بعد از اون گارسونوصدا زدمو تما چیز

 .مخصوص و یه سیب زمین  سرخ کردم برای خودم سفارش دادم

توی مدت  که غذاهامونو بیارن کل  با بیتا صحبت کردیم در مورد زندگیش. بیتا 

حدود دوسال پیش مادرو پدرش و توی یه تصادف از دست داده بود و بعد از اون به 

نگهداری کرده و بعد از چند ماه به خاطر همین چند تا سکه  بعد تنها عموش ازش

 .مجبورش کرده که بره کار کنه
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وقت  غذاهامونو آوردن بیتا سریع غذاهارو کشید جلوشو شروع کرد به خوردن . 

معلوم بود خیل  گرسنشه چون خیل  با اشتها داشت همه ی غذاهاشو میخورد.منم با 

و خودمم شروع کردن به خوردن. بعد از این که دیدن اشتهای زیاد بیتا گرسنم شد

 غذاهامون تموم شد بیتا در حال  که داشت نوشابشو با ن  میخورد گفت

 .خاله دستت دلد نکنه.. خیل  خوشمزه بود -بیتا

 لبخندی زدمو گفتم

 ...نوش جونت عزیزم-

 یبیتا هم لبخندی زد ول  بعد از چند لحظه یهوی  چشماش غمگین شدو لبخند از رو

 صورتش ریفت. با تعجب نگاش کردمو گفت

 چ  شد؟-

بیتا سرشو پایین انداختو دستشو توی جیبش کردو سکه هاشو در آوردو به طرف من 

 گریفتو گفت

 ..خاله جون من یفقط همینقد پول دارم -بیتا

 پول واسه چ  عزیزم؟-

 بیتا سرشوباال آوردو با چشمای اشک  نگام کردو گفت

خدا یفقط همین قدر دارم .. قول میدم هر قت یفال یفروختمو از واسه غذاها... به -بیتا

 ..عمو جون از اینا گریفتم حتما بیام بهتون بدم.. قول میدم خاله

چشمام پر اشک شد... دلم برای مظلومیتش سوخت.. بیتا خیل  پوالشو دوست داشت 

منت اونقدر که حاضر شده بود برای بدست آوردنشون بره تو پارکا از هزار تا آدم 

بکشه تا بتونه اونا رو بدست بیاره.. و حاال برای این که من یفقط واسش یه ساندویچ 



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

394 

 

گریفتم حاضر شده اونا رو به من چون غیر از اونا و یفاالی  که قراره بفروشه هیچ چیز 

 ...دیگه ای نداره

دستمو بردم جلو در حال  که دستای کوچولوشو توی دستم میگریفتمو لبخند گرم  

 گفتمبهش میزدم 

 .نیازی نیست عزیزم... شما مهمون من بودی-

 با این حریفم چشماش یهوی  شاد شدو سریع گفت

 یعن  شما نمیخوای سکه هامو ازم بگیری؟ -بیتا

 نه عزیزم.. اونا مال توه من برای چ  باید اونا رو از تو بگیرم؟-

 جونم  جون... مرس  خاله جون... وای راست  ساعت چنده؟-بیتا

 ساعتم کردمو گفتمنگاه  به 

 واسه چ ؟ ..2-

 امممم.. یعن  چقد دیگه مونده که عقربه کوچیکه بیاد روی شیش؟-بیتا

 ...ساعت 4-

پس میشه منو برسونین همون پارکه.. آخه باید تا اونموقع همه ی یفاالمو  -بیتا

 .بفروشم

 .باشه ول  من که گفتم همه ی یفاالتو ازت میخرم-

 .م غذا دادین پس دیگه نمیتونین یفاالمو ازم بخریننه دیگه خاله.. شما به-بیتا

 چرا؟-

 .چون نمیشه... من میخوام به یک  دیگه بفرشمشون -بیتا
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 .باشه گلم هر طور دوست داری... حاالم اگه غذات تموم شد پاشو بریم که دیرت نشه-

بیتا سری تکون دادو نوشابشو گذاشت روی میزو به ساندویچ نصفش اشاره کردو 

 گفت

 میتونم اینو بردارم خاله؟ -ابیت

 .آره عزیزم. بردار مال خودت-

با بیتا سوار ماشین شدیمو بیتا رسوندم همون پارک و بهش قول دادم بازم بیام 

پیشش آخه میگفت یفقط توی همین پارک یفال میفروشه. خودمم ریفتم سمت دانشگاه 

ه آیل  هم بودو نیم ساعت دیگه کالسم شروع میشد. توی راه ب 30/2چون ساعت 

 ...زنگ زدمو گفتم ناهارو بیرون خوردم و نگرانم نباشه

سریع ماشینو توی پارکینگ پارک کردمو دوییدم سمت ساختمون پزشک . از شانس 

خوبم به موقع رسیدم چون به محض این که من وارد کالس شدم استادم پشت سر 

ف پسرا بود. من اومد. تنها جای خال  توی کالس یه صندل  ته کالس نزدیک ردی

ریفتم سمت همون صندل  و نشستم روشو تا سرمو باال آوردم سینا شمسائ  رو دیدم 

 ....که صندلیش دقیقا کنار من بودو داشت یه جور بد نگام میکرد

اخمامو توی هم کشیدمو صاف نشستم. با این کارم اون تک خنده ی عصب  کردو 

به ردیف دخترا نگاه کردم که  برگشت و یه طرف دیگه منم از یفرصت استفاده کردمو

ببینم میتونم جای خال  پیدا کنم یا نه که پیدا نکردم هیچ چند تا از دخترام بهم 

 ....چشم غره ریفتن

واقعا من میخوام بدونم اونا از چیه این پسره ی احمق خوششون میاد که این جوری 

ن  واسه واسش سینه چاک میدن... یفقط به خاطر همین که خوشگل و خوشتیپه؟ یع

یه دختر مالک عاشق شدنش یفقط خوشگلیه؟ پس این عشقای ایفالطون  که ازش 
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هزار تا قصه و داستان ساختن چیه این وسط؟ یعن  اگه یه نفر یه چهره ی عادی و 

معمول  داشت نمیتونه عاشق بشه؟ باید حتما خوشگل باشه تا یک  عاشقش بشه و 

طوریه پس واقعا عشق یه چیز دوسش داشته باشه؟ همین یفقط..هه.. اگه این 

 ...مسخرس.. خیل  مسخره که مالکش اول از همه خوشگلیه

همینطور داشتم توی ذهنم برای خودم نظریه های کارشناسانه میدادم که یهوی  

متوجه شدم دو جفت چشم مشک  جلو رومه یه ذره که دقت کردم دیدم استاد جلوم 

 .وایستاده و داره صدام میکنه

 ...یفرهمندخانم  -استاد

 سریع خودمو جمع و جور کردمو گفتم

 !!بله استاد؟-

دقیقه اس که من اینجا  10معلوم هست حواستون کجاست؟ نزدیک  -استاد

 وایستادمو دارم صداتون میکنم ول  اصال متوجه نیستید.. حالتون خوبه؟

 تا خواستم دهن باز کنمو جواب استادو بدم سینا شمسائ  گفت

ون کال هیچ وقت حالشون خوب نیست نه که خیل  مشغله های نه استاد ایش -سینا

 ..یفکر ی و احساس  دارن

با این حریفش صدای خنده ی بعض  از بچه ها مخصوصا دخترا بلند شد. منم برای این 

که خودمو آروم نشون بدم یه نفش عمیق کشیدمو از استاد عذر خواه  کردم اونم 

دادن. چند لحظه بعد سینا یه ذره  دوباره ریفت سمت تخته و شروع کرد به درس

 صندلیشو کشید سمت منو با همون پوزخند همیشگیش گفت

 آخ  خیل  بد شد که دستت پیش همه رو شد.. نه؟ -سینا
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منم همونطور که داشتم توی دیفترم چیزای  رو که استاد داشت مینوشت یادداشت 

 میکردم گفتم

 آره خیل  بد شد.... ول  میدون  چیه؟-

 م باال و توی چشماش زل زدمو گفتمسرمو آورد

 میدون  ک  خیل  اوضاع بدتر میشه؟-

 سینا هیچ  نگفتو یک  از ابروهاشو انداخت باال که گفتم

وقت  که کل دانشگاه گند کاریاتو بفهمن.. مخصوصا دخترا اونموقع به جای این که -

 دنبالت بیفتن چندششون میشه حت  نگات کنن جناب آقای شمسائ  پس مراقب

 .خودت باش چون اگه بخوای زیاده روی کن  بد میبین 

 سینا یه ذره توی صندلیش جابجا شدو گفت

 .تو هیچ  از من نمیدون  و نخواه  دونست -سینا

باشه تو این جوری یفکر کن ول  بهت گفتم اگه پاتو از گلیمت درازتر کن  اون موقع -

ن  امتحان کن  چون مطمئن میفهم  میدونم یانه... واسه منم هیچ یفرق  نداره میتو

باشه تو اگه صدبارم منو سرکالس ضایع کن  که بقیه بخندن چیزی از شان من کم 

 .نمیشه بلکه بیشتر خودتو کوچیک کردی

سینا چند ثانیه توی چشمام زل زد منم با تمام جدیت توی چشماش زل زدم بعد از 

 ایید زیر لب گفتچند لحظه روشو برگردوندو در حال  که دندوناشو روی هم میس

 .حالیت میکنم -سینا
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دیگه تا آخر کالس هیچ حریف  نزدیم ول  من همش توی یفکر این بودم که چه جوری 

ازش اتو گیر بیارم چون هیچ  ازش نمیدونستم و خیل  سخت میشد یفهمید چون 

 ....توی دانشگاه هیچ دوست صمیم  نداشت

فمو از جام بلند شدمو تا یه قدم بالخره کالس تموم شد. منم وسایلمو گذاشتم توی کی

 برداشتم سینا از پشت سرم گفت

 .مواظب خودت باش خانوم کوچولو -سینا

 منم برگشتم طریفشو با پوزخند گفتم

 .تو بیشتر بابا بزرگ-

بعدشم سریع از کالس اومدم بیرون. بعد از این کالسم یه کالس دیگم داشتم که نیم 

سمت تریا تا یه قهوه بخورم چون سرم  ساعت دیگه شروع میشد برای همین ریفتم

 .داشت درد میگریفت

وارد تریا که شدم دیدم یاسمین روی یک  از صندلیای گوشه دیوار نشسته توی یفکره 

بر ای همین بعد از این قهومو گریفتم ریفتم سمتشو روی صندل  روبرویش نشستم ول  

یاس  یهوی  از جا بازم متوجهم نشد برای همین کیفمو محکم پرت کردم روی میز که 

پریدو کیک  که دستش بود ایفتاد زمین و زل زد به من منم که جنازه شده بودم از 

خنده از قیایفه ی یاس . دانشجوهاییم که اونجا بودن برگشتن بودن سمت ما و با 

تعجب نگامون میکردن آخه خیل  بد صدای  داد. بعد از چند لحظه بالخره یاس  از 

 هنگ در اومدو گفت

 .مرض.. ببند اون نیشتو بال گریفته -ینیاسم

با این حرف یاسمین و دیدن قیایفش دوباره از خنده ترکیدم آخه اینقد با حرص و 

چشمای گرد اینارو میگفت که انگار میخواد بیاد خفم کنه. یاسیم که دید من اصال 
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خندم بند نمیاد دست از حرص خوردن برداشتو دست به سینه نشستو به صندلیش 

 .ادو منو نگاه کردتکیه د

بالخره بعد از چند لحظه خندم تموم شدو یه ذره خودمو جمع و جور کردمو به 

 یاسمین نگاه کردم. یاس  به محض این که نگاه منو دید گفت

تموم شد بالخره؟ یه سوال تو چند نوبت در روز زعفرون میخوری که اینقد  -یاسمین

 میخندی؟

 .رو میخورم وعده 8 7نمیدونم.... ول  یفکر کنم -

 .همونه پس اینقد مثل بز اینقد میخندی -یاسمین

 وا یاس .. مگه بز میخنده؟-

 .پ ن پ یفقط تو میخندی -یاسمین

 آها بعد شما این تنایج علم  رو خودتون بدست آوردید؟-

 یاسمین ژست  گریفتو گفت

 بله عزیزم.. مگه انتظار دیگه ای داشت ؟ -یاسمین

ده بودم دنیا اونقدر پیشریفته شده که دیونه هام میتونن نه.. آخه میدون  یفراموش کر-

 .چیزی کشف کنن

 االن منظورت از دیونه من بودم؟ -یاسمین

 .نه تو چرا عزیزم.. منظورم ب  ب  خدابیامرزم بود-

 .وای یسنـــــــــــــــــا -یاسمین

 .جــــــــــــــــون-
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 دو دقیقه میتون  بدون کخ و کرم بشین ؟ -یاسمین

 .ـــــــــــــــــعن-

 یاسمین سری از روی تاسف تکون دادو گفت

 .نچ نچ.. حقا که به همون دای  بیشعورت ریفت -یاسمین

 .هوی عفت کالم داشته باشا-

 .بینیم بابا-یاسمین

یفکر کنم باز بینشون شکراب شده بود برای همین جدی شدمو به صندلیم تکیه دادمو 

 لیوان قهومو برداشتمو گفتم

 ه؟ باز پاچه ی همو گریفتین شما دوتا؟چ  شد-

 .من نه اون پاچه میگیره -یاسمین

 چ  شده مگه؟-

 .هیچ  آقا گیر داده میگه باید همه چ  رو رسم  کنیمو به خانواده ها بگیم -یاسمین

 خب؟!! مگه اشکالی داره؟-

 .آره من مخالیفم -یاسمین

 چرا آخه؟-

 .از بهزاد ندارمچون هنوز زوده.. من هنوز شناخت کامل  -یاسمین

خب عزیزم شما اگه تا آخر این جوری بمونید که نمیتونید همو بشناسید چون -

روابطتون محدوده ول  اگه خانواده از همه چ  با خبر بشن روابطتون آزادتر میشه و 

 .مسلما بهترم همو میشناسین



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

401 

 

 .حریفات درسته ول  من نمیتونم -یاسمین

 ی میز بودو توی دستم گریفتمو گفتمدستمو دراز کردمو دستای یخشو که رو

 میترس ؟-

با این حریفم یاسمین سرشو باال آوردو نگام کرد. درست حدس زدم یه ترس بزرگ 

توی نگاش بود. ترس از دست دادن عشقت... ترس از بین ریفتن عشقت... ترس از بین 

  ریفتن عشق بهزاد و این که بهزاد ترکش کنه.... دستشو یفشار آروم  دادمو در حال

 که سع  میکردم لحنم نهایت آرامش و اطمینانو داشته باشه گفتم

من بهزادو کامال میشانسم.. میدونم سرش بره قولش نمیره.. پس بهش اطمینان -

 .داشته باش.. مطمئن باش ضرر نمیکن 

 اگه ضرر کردم چ ؟ -یاسمین

ی شد دنیا اوال که من مطمئنم که اصال این جوری نمیشه دوما اگرم یه روزی این جور-

 .به آخر نرسیده و زندگ  هنوز ادامه داره

هه.. گفتنش این حریفا برای تو خیل  آسونه.. چون هنوز عاشق نیست  که  -یاسمین

 .بفهم  تصور این که عشقت حت  یه لحظه ترکت کنه چه حس  داره

با این حرف یاس  یه چیزی توی وجودم لرزید.. همون حس این دیفعه به جای آرامش 

ترس مبهم داد... ترس  که خیل  وحشتناک بود... ول  بازم نه میدونستم این  بهم یه

حسم چیه و نه وحشت از چ  داشتم... از یفکر تکراری اومدم بیرونو همونطور که آروم 

 دستای یاسمین و ول میکردم و کیفمو از روی میز برمیداشتم گفتم

سع  کن بهش اطمینان شاید تو راست میگ  ول  من به بهزاد مطمئنم پس تو هم -

 ...کن  عزیزم.. به حریفام یفکر کن شاید نتیجه ای گریفت 
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بعد از جام بلند شدمو لیوان خال  قهومو توی سطل زباله ای که همون نزدیک  بود 

 انداختمو رو به یاس  گفتم

 .خب اگه با من کاری نداری برم که االنس که دیگه کالسم شروع بشه-

 جاش بلند شدو گفتیاسمینم کیفشو برداشتو از 

 نه... منم دیگه کم کم میرم خوابگاه... کاری باری؟ -یاسمین

قربانت... یادت نره به حریفام یفکر کن  خانوم ... منم با بهزاد صحبت میکنم که کمتر -

 .بهت توی این موضوع یفشار بیاره... البته اگه اشکالی نداره دخالت کنم

 یاس  آروم به شونم زدو گفت

چه حریفیه دختر...اتفاقا به نفع منه این جوری چون راحتتر میتونم این  -یاسمین

 .تصمیم بگیرم

به هر حال اگه نخواست  من کاری انجام بدمو دخالت کنم بدون رودبایست  بهم -

 ؟ok...بگو

 .حاال برو تا کالست دیر نشده .ok -یاسمین

 باشه.. یفعال-

 .خدایفظ -یاسمین

 .تمون پزشک از تریا اومدم بیرونو ریفتم سمت ساخ

با خستگ  توی ماشین نشستمو ماشینو روشن کردمو روندم سمت خونه. همیشه 

خیل  سختم بود وقت  این جوری دو تا کالس طوالن  پشت سر هم داشتم مخصوصا 

صبحم از خونه اومده بودم بیرونو اصال استراحت نکردم. خالصه بعد  10که از ساعت 
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بود که رسیدم خونه. ماشینمو کنار ماشین  9از کل  تو ترایفیک موندن ساعت حدودا 

 .ارسان پار کردمو از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت خونه

به محض این که در خونه رو باز کردم صدای خنده بلند آیل  و ارسان از توی 

آشپزخونه اومد. درو بستمو ریفتم سمت آشپزخونه که دیدم آیل  و ارسان دارن 

خودشون بودنو داشتن با هم میخندیدن که اصال آشپزی میکنن و اینقد تو حال 

متوجه صدای در نشده بودن.. منم برای این که مزاحمشون نشم ب  سرو صدا ریفتم 

 .سمت اتاقمو درو آروم بستم

لباسامو در آوردمو گیره موهامو باز کردمو خودمو پرت کردم روی تخت. خوش به حال 

حاله.. اینقد خوشحال که حت  از آیل  بالخره داره به عشقش میرسه و چقدرم خوش

منم یادش نمیاد که کجام.. ه .. عیب نداره همین که خواهرم همیشه با ارسان 

خوشحال باشه برای من کایفیه.... دوباره یه قطره از گوشه ی چشمم روی گونم سر 

 .خورد

با کالیفگ  اشکمو پاک کردم.. این قطره اشک مزاحم چ  میگه اینجا که تا حرف 

آیل  میشه راه خودشو روی گونم پیدا میکنه؟... برای چ  هر وقت حرف این ارسان و 

دوتا میشه من گریم میگیره؟ اوف خدا یه معمای دیگه به معمای توی ذهنم اضایفه 

شد...ول  این که دیگه معما نیست این گریه خوشحالیه برای اون دوتا که عاشق همنو 

... سریع پاکش کردمو تصمیم گریفتم دارن بهم میرسن.. دوباره یه قطره اشک دیگه.

دیگه به این چیزا یفکر نکنم چون یفهمیده بودم حاال حاال ها نمیتونم جواب  واسه ی 

 .این ریفتارام پیدا کنم

پتو روم کشیدمو گریفتم خوابیدم. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که در اتاقم باز شدو 

 پشت سرش صدای آیل  اومد که انگار به ارسان میگفت

 ...ا یسنا اومده ارسان... یسنا.. یسنا -ینآیل
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ول  چون نمیخواستم خوابم از سرم بپره جواب  بهش ندادم که اونم بیخیال شدو 

 .ریفت

نمیدونم چقدر گذشته بود که با تکون های آروم کس  از خواب بیدار شدم و اول 

چیزی که دیدم دو تا تیله ی مشک  بود. سریع تو جام نشستم که ارسانم صاف 

 وایستادو با همون لحن صبحش گفت

 .بیا شام حاضره -ارسان

 .نمیخوام-

بعدشم پشت به اون دوباره رو تخت دراز کشیدم. ول  اون بیخیال نشدو دوباره اومد 

 باال سرمو گفت

 .گفتم بیا شام بخور -ارسان

 .منم گفتم نمیخوام-

 .مگه تو باید بخوای؟ پاشو بیا سریع -ارسان

 .نگو ترسیدم-

 .یسنا اینقد رو اعصاب من رژه نرو بیا شام بخور -ارسان

 ..ن م خ و ا م-

 .یسنا کاری نکن که باز به ضررت تموم بشه ها -ارسان

 .هیچ کاری نمیتون  بکن -

ارسان چند لحظه هیچ نگفت بعد یهوی  برگشتو نشست کنارم وخودشو خم کرد 

 .سانت  صورتم بود 3 2روم.... صورتش توی 
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 .نمیتونمبازم میگ   -ارسان

دستمو گذاشتم روی سینشو هولش دادم عقبو ب  هیچ حریف  از جام بلند شدم و تا 

 خواستم برم بیرون دستمو گریفتو گفت

 .حاال بهت ثابت شد -ارسان

سریع دستمو از توی دستش بیرون آوردمو در حال  که با چشمای اشک  نگاش 

 میکردم گفتم

ور انجام میدی.. میفهم .. ساکت باش.. متنفرم ازت که همش کارتو با ز-

 .متنفـــــــــــــــــــــ ــــــــــــرم ازت

ارسان با چشمای مبهوت و پر از تعجب زل زد تو چشمام منم دستمو از توی دستش 

در آوردمو از اتاق اومدم بیرونو ریفتم سمت دستشوی . چند مشت آب سرد به صورتم 

اومدم بیرونو ریفتم سمت زدم که باعث شد حالم بهتر بشه. از دستشوی  

 ....آشپزخونه

 قسمت بیست و ششم

وارد آشپزخونه که شدم دیدم ارسان پشت صندل  نشسته و به ساالد روی میز خیره 

 شده. آیلینم داشت پارچ نوشابه رومیزاشت روی میز که با دیدن من گفت

 .اومدی؟ بیا بشین که غذای مورد عالقتو درست کردم-آیلین

م صندلیه روبروی ارسان و کشیدم بیروم نشستم روش. ارسانم چیزی نگفتم و ریفت

انگار اصال توی این دنیا نبود. همینطور داشتم بهش نگاه میکردم که آیل  یه بشقاب 

 پر الزانیا گذاشت جلومو گفت

 بفرمایید.. بخور ببین خوب شده؟-آیلین
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 برگشتم سمت آیل  و گفتم

 ..میل ندارم-

آیل  دستشو گذاشت روی شونمو مجبورم کرد بشینمو  و خواستم از جام بلند شم که

 گفت

بشین ببینم.. یعن  چ  میل ندارم؟ باید بخوری چون من درستش کردم البته -آیلین

 .با یه ذره راهنمای  ارسان

خیل  با ذوق این حریفو زد برای همین دلم نیومد دلشو بشکنم. چنگالمو برداشتمو یه 

شروع کردم به خوردن. آیلینم بعد از این که ذره ساالد گوشه ی بشقابم ریختمو 

مطمئن شد من بلند نمیشم ریفت بشقاب خودشو ارسانم آورد. بعد از این که ساالدمو 

خوردم یه تیکه از الزنیا جدا کردمو خوردم. واقعا خوشمزه شده بود ول  چند لقمه 

م دیدم کرد بیشتر نتونستم بخورم چون واقعا میل  به غذا نداشتم. به ارسان که نگاه

 ...اونم یفقط داره با غذاش بازی میکنه و هیچ  نمیخوره

یه ذره از ریفتارم پیشیمون شده بودم ول  واقعا دیگه ارسان حرصمو درآورده بود.. 

همش کاراشو با زور انجام میدادو همیشه نظرشو بهم تحمیل میکرد.منم خیل  بدم 

ا دست گذاشته بود روی نقطه میاد کس  باهام این جوری ریفتار کنه که ارسان دقیق

ضعف من...انگار یفهمیده بود من اصال دوست ندارم آیل  مارو اونجوری ببینه چون 

واقعا اگه آیل  مارو اونجوری ببینه خیل  بد میشه.... ول  به هر حال اون حق نداره با 

من این جوری ریفتار کنه پس نتیجه میگریم حقـــــــــــــــــش بوده که 

 ....اهاش ریفتار کردماونطوری ب

از یفکرام خندم گریفته بود.. دستمو جلو بردمو تا خواستم یه لیوان بردارمو نوشابه 

بخورم ارسانم همزمان دستشو آورد جلو تا پارچو برداره ول  با دیدن دست من یه 

لحظه یفقط برای یه ثانیه کوتاه سرشو آورد باال با چشمای پر از دلخوری بهم نگاه کردو 
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ون هیچ حریف  دستشو کشید عقب....از دیدن چشماش با اون همه دلخوری و بعدم بد

ناراحت  از ریفتاری کرده بودم بودم باهاش خیل  پشیمون شدمو یه بغض کوچولو توی 

گلوم احساس کردم برای همین یه لیوان نوشابه ریختمو بغضم مثل همیشه قورت 

 ....دادم

 یفتو گفتنوشابمو که خوردم آیل  لیوانشو به طریفم گر

 برای من میریزی؟ -آیلین

سری تکون دادمو لیوانشو گریفتمو نوشابه توش ریختمو گذاشتم جلوش... دوباره 

همون حس همیشگ  داشت وادارام میکرد برای ارسانم نوشابه بریزم منم مثل 

همیشه تسلیمش شدمو بدون هیچ حریف  برای ارسانم نوشابه ریختم که با این کارم 

با تعجب نگام کرد ول  من خودمو زدم به اون راهو از جام بلند  سرشو آورد باال و

 شدمو رو به آیل  گفتم

 .دستت طال خواهری.. خیل  خوشمزه بود-

 !!حاال نه که توام خیل  خوردی -آیلین

بالخره همون چند لقمه ای که خوردم یفهمیدم خیل  خوشمزه شده... اگه با من کاری -

 .نداری برم بخوام که خیل  خستم

 .نه عزیزم.. برو -آیلین

-ok... پس شبتون بخیر. 

مخصوصا جمع بستم که انگار به ارسانم گفته باشم. به خدا هر ک  ریفتارای منو ببینه 

یفکر میکنه خود درگیری مزمن دارم.. از یه طرف اونجوری پاچه بدبختو میگرمو میگم 

منو با این کارام به ازت متنفرم از یه طریفم اینجوری ریفتار میکنم....ای خدا عاقبت 

 ...خیر بگذرون
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وارد اتاقم شدمو لباس خوابمو برداشتمو تا خواستم لباسمو بپوشم یهوی  آیل  با 

 .شدت درو باز کرد که نیم متر پریدم هوا

 اله  مرض نبرتت.... چته مثل گاو درو باز میکن  میپری تو؟-

 نخوابیدی هنوز؟-آیلین

 دستمو به کمرم زدمو گفتم

 .م االن خوابیدم روحم از بدنم جداشده داره باهات صحبت میکنهچرا عزیز-

 آیلین لبخندی زدو گفت

باشه یفهمیدم سوالم درست نبود.. اومدم بگم نخواب میخواییم بریم بیرون  -آیلین

 .بدوریم

 االن؟ با ک ؟-

 .با ارسان.. حاضر شو منم دارم میرم حاضرشم -آیلین

 فتمبرگشت سمت درو تا خواست بره بیرون گ

 ..من نمیام-

 آیلین برگشتم سمتمو گفت

 ..چرا آخه؟ بیا دیگه -آیلین

 .نه دیگه خستم-

 .ا یسنا اذیت نکن دیگه... جون آیل  -آیلین

 چشمامو ریزکردمو نگاش کردمو گفتم
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یعن  باید بگم که مرده شور تو اون بهزادو ببرن که از این موضوع به عنوان ابزار -

 .استفاده میکنید

 بدنجس  کردو در حال  که از اتاق میریفت بیرون گفت آیل  خنده

 .زود حاضرشو -آیلین

پویف  کردمو در اتاقو بستمو لباس خوابامو از روی زمین برداشتمو گذاشتم روی تخت 

تا برگشتم بپوشمشون بعدم ریفتم سمت کمدمو یه مانتوی آب  نفت  ساده با شلوار 

ره موهامو باز کردمو دوباره بستمش جین برداشتم تا بپوشم. لباسامو که پوشیدم گی

بعدشم یه شال سورمه ای برداشتموسرم کردم. چون هوا یه ذره سرد بود یه پلیور 

 .مشکیم برداشتم ول  نپوشیدم

 همزمان با من آیلیم حاضرو آماده از اتاقش اومد بیرونو با دیدن من گفت

 .به موقع اومدی.. بریم که ارسان بیرون منتظرمونه -آیلین

  نگفتمو با آیل  از خونه اومدیم بیرونو ریفتیم توی پارکینگ. ارسان توی ماشین هیچ

نشسته بودو سرشم گذاشتم بود روی یفرمون... یعن  اینقد از ریفتارم بد بوده که 

ارسان اینقد ناراحته... شاید به خاطر یه چیز دیگس وگرنه یفکر نکنم اونقدر کارا و 

 ....اینقد بهم بریزهریفتار من براش ارزش داشته باشه که 

مثل همیشه آیل  جلو نشستو منم خواستم درو باز کنم که دیدم قفله برای همین 

 چندتا تقه به شیشه زدم که ارسان برگشت سمتمو گفت

 .اون در خرابه.. بیا از این طرف بشین -ارسان

ابروی  باال انداختمو ریفتم از اون طرف نشستم. به محض این که درو بستم ارسان 

 .شینو روشن کردو راه ایفتادما

 ارسان کجا میریم؟ -آیلین
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 .بام تهران... چون االن هم خلوته هم قشنگ -ارسان

بعدشم ضبطشو روشن کردو چندتا ترکو عقب جلو کردو یه آهنگ گذاشت و بعد چند 

 ... لحظه شروع کرد به خوندن

 با تو دلم به زندگ  خوشه اما

 بدون تو میشم تک و تنها

 تموم میشه دنیاب  تو واسم 

 ...توی  عشقم... توی  جونم... بدون تو نمیتونم

 بیا صحبت کنیم با هم

 که شاید قلب تو با من

 یک  باشه تو احساسو

 بگم حرف دلو قلبم

 که درگیر همین حسم

 تموم شد طاقتو صبرم

 بزار کمتر بشه این یفاصله از قلب تو تا من

 وقت  باش  غصه میره

 ..دل میخنده.. غم میمیره

 با تو خوبم.. با تو شادم

 مثل بارون .. مثل بادم
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 ...توی  عشقم... توی جونم... بدون تو نمیتونم

 بیا صحبت کنیم با هم

 که شاید قلب تو با من

 یک  باشه تو احساسو

 بگم حرف دلو قلبم

 که درگیر همین حسم

 تموم شد طاقتو صبرم

 ... بزار کمتر بشه این یفاصله از قلب تو تا من

 (مقیم ، با توکوروش )

خیل  آهنگ قشنگ  بود انگار یه جورای  با این حس من همخون  داشت.. ول  بازم 

همون سوال گنگ و ب  جواب... من ک  رو دوست دارم؟ عشق و جون من کیه؟ و بازم 

 .همون جواب همیشگ ... نمیدونم

زل  آهنگ که تموم شد ارسان دوباره همین آهنگو گذاشت و این دیفعه از توی آیینه

زد به من. این دیفعه به جای دلخوری یه چیزی توی چشماش بود... یه چیزی مثل 

همین حس من.... هه یعن  ارسانم همین احساسو داره... آره دیگه مگه حریفای 

صبحش یادت ریفته که میگفت این کارو با من نکن عشقم پس ارسانم عاشقه مثل 

من عاشقم؟ هه عاشق ک ؟  من....چــــــــــــــــــــ ـــ ؟ مثل من؟ مگه

 ..(!!!)امکان نداره من عاشق بشم من مطمئنم این حس یه چیز دیگس.... مطمئنم

 .به سخت  چشماشو از اون دوتا تیله ی مشک  جدا کردمو به بیرون نگاه کردم
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که رسیدیم. آیلینم خوابش برده بود... مثال من خسته بودم  45/11حدودای ساعت 

برده.. ارسان از ماشین پیاده شدو ریفت جلو روی یک  از  اونوقت این خانم خوابش

نیمکتا نشست. منم از ماشین پیاده شدمو در جلورو باز کردمو شونه ی آیل  رو تکون 

 دادمو گفتم

 .آیل ... آیل  پاشو رسیدیم-

 آیلین تکون کوچیک  خوردو گفت

 ..امممم -آیلین

 ...پاشو رسیدیم-

 کجا رسیدیم؟ -آیلین

 ..تهران دیگه.. پاشورسیدیم بام -

 بام تهران؟ ک  اومدیم؟ -آیلین

 .االن.. پاشو دیگه-

 آیل  همینطور که چشماش بسته بود صندل  رو خوابوندو گفت

 .نمیخوام.. خوابم میاد.. خودت برو -آیلین

خب بیشعور خانم مرض داشت  که منو از خواب انداخت  آوردیم اینجا بعد خودت -

 گریفت  خوابیدی؟

هفتاد تا پادشاهم تو خواب دیده بود برای همین با حرص در ماشینو بستمو ول  خانم 

ریفتم سمت ارسان. تا خواستم روی نمیکت بشینم ارسان همونطور که داشت به روبرو 

 نگاه میکرد گفت

 آیل  کجاست؟ -ارسان
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 .خوابه.. میگه نمیام-

خ مردونش ارسان هیچ  نگفتو بازم خیره شد به روبروش.منم چند لحظه به نیم ر

خیره شدم بعد از اون رومو برگردوندمو توی سکوت  که تنها صدای یه جیرجیرک 

 .میشکستش به چراغای شهر نگاه کردم

نزدیک یه ربع هردومون سکوت کرده بودیم که باد سردی وزید که باعث شد به 

خودم بلرزم برای همین از جام بلند شدم تا برم پلیورم از توی ماشین بردارم که 

 سان سریع دستمو گریفتو گفتار

 کجا میری؟ -ارسان

 با تعجب برگشتم طریفشو گفتم

 .سردم شده میرم پلیورمو بردارم-

ارسان بدون هیچ حریف  دستمو ول کردو کت سورمه ای اسپرتشو در آوردو بدون این 

 که نگام کنه به طریفم گریفت. دستشو پس زدمو گفتم

 .نه میرم مال خودمو میارم-

 دم ارسان گفتتا خواستم برگر

 ...همینو بگیر -ارسان

 .گفتم که مال خودمو میخوام-

 مگه یفرق  داره؟ -ارسان

 .آره حداقل اون مال خودمه و کس  چیزی رو با ب  میل  بهم نمیده-

با این حریفم بالخره ارسان برگشتو نگام کرد بعد از جاش بلند شدو روبروم وایستاد و 

 گفت
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را آخه اینقد زود قضاوت میکن ؟ تو کجا میدون  که با ب  میل ؟!! دختر تو چ -ارسان

درون آدما چ  میگذره؟ از کجا میدون  که آدما چه حس  بهت دارن هاااااا؟ جواب 

 بده؟

قسمت آخر حریفشو با صدای خیل  بلندی گفت طوری که انعکاس صداش کامل 

ت و شنیده میشد... شانس آوردیم که هم آخر شبه و هم جای  هستیم که یه ذره پر

 .کس  زیاد نمیاد

 با چشمای مبهوت زل زدم توی چشماشو گفتم

مگه این  که گفتم اشتباه بوده؟ وقت  تو کتتو به طرف میگیری یا باهام حرف میزن  -

 بدون این که نگام کن  چه معن  ای میده؟ هااااا؟ حاال تو جواب بده؟

 ارسان پوزخندی زدو گفت

 اینو یفهمیدی؟ یعن  واقعا از ریفتارای من یفقط -ارسان

نه.. اینم میدونم که از من خوشت نمیادو یفقط دوست داری اذیتم کنیو نظرتو بهم -

 ...تحمیل کن 

 ارسان سرشو با شدت تکون دادو گفت

 .نه.. نگو یسنا.. نگو -ارسان

 چرا نگم؟ ناراحت  که یفهمیدم از من بدت میاد آره؟ آرهـــــــــــــــــ؟-

کردم که با چشمای  که پرده ی اشک نازک  داشت،  ساکت موندمو به ارسان نگاه

داشت بهم نگاه میکرد. بعد از چند لحظه جلوتر اومدودستاشو از توی جیب شلوارش 

درآوردو گذاشت دو طرف صورتمو مثل دیفعه قبل با شستش اشکای  رو که تازه 

 متوجهشون شده بودم پاک کردو گفت
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میکنم...تورو به عزیز ترین کست  توروخدا این جوری نگو یسنا.. خواهش -ارسان

 .دیگه این جوری نگو

 منم با هق هق گفتم

 مگه این جوری نیست؟-

نه نیست.... به خدا من از تو بدم نمیاد... بابت اون ریفتارامم عذر میخوام  -ارسان

 .میدونم بدکاری کردم

 دروغ نمیگ ؟-

 .نه به خدا دارم راست میگم -ارسان

شمای مشکیش که بازم مثل قبل مهربون شده بود. هیچ  نگفتم و زل زدم توی چ

 .اونم بدون حرف زل زد توی چشمام

 ...... یه قطره اشک از روی پیشونیم سر خوردو اومد پایین

چند لحظه توی شوک کارشو اشک  که از چشماش روی پیشونیم ایفتاده بود، بودمو به 

سمت ماشینو سوار شدم.  جای خالیش نگاه میکردم بعد از اون با پاهای ب  جون ریفتم

 .ارسانم سریع ماشینو روشن کردو راه ایفتاد

 قسمت بیست و هفتم

 .با تکون های دست  آروم چشمامو باز کردم

 ..یسنا پاشو کالسمون دیر میشه ها -آیلین

 آروم از جام بلند شدمو در حال  که توی جام میشستم گفتم

 ساعت چنده؟-
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 .میشه... یه ساعت دیگه کالس شروع 9-آیلین

 پتو رو از روم کنار زدمو در حال  که از روی تخت بلند میشدم گفتم

 .تا من میرم یه دوش بگیرم توام حاضر شو-

 ..یسنا دیر میشه ها -آیلین

 .نه سریع میام-

حولمو از توی کمدم برداشتمو ریفتم سمت حموم.شیر آب سرد باز کردمو ریفتم زیرش 

دم لرزیدم ول  کم کم عادت کردم... دیشب وایستادم.. اول از سردی زیاد آب به خو

بعد از اون اتفاق دیگه هیچ حریف  بین منو ارسان زده نشد.. برای خودم خیل  عجیب 

بود که چرا از کارش عصبان  نشدم و چیزی بهش نگفتم. اون پرورو اصال دیگه به روی 

م و کردخودش نیاوردو کامال ساکت بود. به خونم که رسیدیم سریع آیلین و بیدارش 

 ...بدون توجه به ارسان ریفتم خونه... خودمم بعد کل  یفکر و خیال خوابیدم

 توی همین ایفکار بود که آیل  چند تا تقه به در زدو گفت

 ..یسنا خوابیدی؟ زود باش دیگه -آیلین

 .باشه باشه اومدم-

سریع دوش گریفتمو از حموم اومدم بیرون. آیلین حاضر و آماده جلوی در حموم 

ه بود. نگاه  به سرتاپاش انداختمو در حال  که موهامو با حوله خشک میکردم ایستاد

 ریفتم سمت اتاقمو گفتم

 ..خوب دیشب خودت خوابیدیو منو از خواب انداخت -

وای یسنا نمیدون  چقدر خسته بودم ول  چون ارسان گفت بیا بریم قبول -آیلین

 ال خوش گذشت به شما؟کردم توی راهم اصال نفهمیدم چ  شد که خوابیدم... حا
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با این حریفش دستام روی سرم ب  حرکت ایستاد. آروم برگشتم طریفشو با لحن 

 مضطرب  گفتم

 چ.. چطور مگه؟-

 آیل  شونه ای با بیخیال  انداخت باال گفت

همینجوری آخه اون دیفعه که ریفتیم بام تهران خیل  خوب بود گفتم شاید این  -آیلین

 ...دیفعم خیل  خوش گذشته

 ... یه ربع  نشستیم بعدشم سریع اومدیم خونهنه.-

 .خوبه... زود حاضرشو دیر شد-آیلین

 حوله رو از روی موهام برداشتمو گفتم

 .باشه االن میام-

آیل  هیچ  نگفتو از اتاق ریفت بیرون. بعد از ریفتنش نفس راحت  کشیدم چون 

 .ترسیده بودم از این که آیل  همه چیزو دیده باشه

تری با شلوار جین همرنگش از توی کمدم برداشتمو سریع یه مانتوی خاکس

پوشیدم.موهامم همونطور خیس با یه گیره جمع کردمو مغنعمو سرم کردمو کولمو 

برداشتمو از اتاقم ریفتم بیرون. کفشای آل استار مشک  خاکستریمو پوشیدمو ریفتم 

طرف بیرون. در خونه رو بستمو برگشتم برم سمت پارکینگ که دیدم آیل  یه 

 صورتشو گذاشته روی در خونه ارسان. با تعجب نگاش کردمو گفتم

 آیل !! چ  کار میکن ؟-

 با صدای من آیل  همونطور که سرش روی در بود دستش روی بینیش گذاشتو گفت

 ..هــــــــــــــــیس -آیلین
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 یعن  چ  هیس؟ چ  کار داری میکن ؟-

داد. آخرسر عصبان  شدمو ریفتم  ول  آیل  بدون توجه به من بازم به کارش ادامه

 دستشو گریفتمو در حال  که با خودم به سمت پارکینگ میکشوندمش گفتم

 ...بیا ببینم-

 آیلینم در حال  که سع  میکرد دستشو از توی دستم در بیاره گفت

 یسنا تورو خدا ولم کن ببینم چ  میگه؟ -آیلین

 یعن  چ ؟ ک  چ  میگه؟-

 .مو ول کنوای ارسان دیگه...دست -آیلین

 الزم نکرده بفهم  چ  میگه.. مگه تو یفضول ؟-

بعدشم سریع در ماشینو باز کردمو نشوندمش توی ماشینو خودمم سریع نشستمو 

 .ماشینو روشن کردم

 .اه یسنا خیل  بیشعوری واقعا -آیلین

 ابروهامو باال انداختمو گفتم

 چون نزاشتم توی کار بقیه دخالت کن  بیشعورم؟-

 .ن بقیه نیستارسا -آیلین

ریموت و از جلوی ماشین برداشتمو در باز کردمو در حال  که ماشینو از پارکینگ 

 میبردم بیرون گفتم

اتفاقا هست.. تو نمیتون  یفقط به خاطر این که دوسش داریو پسر عمته توی همه -

 .کاراش سرک بکش ... شاید مسائل  داشته باشه که اصال نخواد تو بدون 
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 .بسه دیگه به اندازه ی کایف  شنیدمخیل  خب  -آیلین

 .بعدشم دست به سینه نشستو روشو اونور کرد

 .آیل  واقعا این ریفتار از توی بعیده-

 .یسنا گفتم بسه -آیلین

خیل  از ریفتار آیل  تعجب کرده بودم ول  با این حال دیگه هیچ  نگفتم چون به 

 .خاطر طرز حرف زدنشم ناراحت شده بودم

و سریع پارک کردمو با هم از ماشین پیاده شدیم. آیل  جلوتر از وقت  رسیدیم ماشین

من راه ایفتاد ریفت سمت دانشگاه منم خیل  آروم پشت سرش ریفتم. توی کالسم اون 

ردیف جلو نشست منم ریفتم آخر کالس نشستم. ساعت ده بود ول  هنوز استاد 

ا ن ایفکار بودم که بنیومده بود. معلوم مثل همیشه یه نیم ساعت  تاخیر داره. توی همی

 .صدای ظریف دختری که کنارم نشسته بود به خودم اومدم

 .سالم -دختر

 به سمتش برگشتمو لبخند کمرنگ  زدمو گفتم

 .سالم-

 لبخند پررنگ  زدو دستشو به سمتم دراز کردو گفتم

 ..من نوشینم -دختر

 دستمو دراز کردمو در حال  که باهاش دست میدادم گفتم

 .یسنامخوشبختم.. منم -

 همچنین.. شمام از ورودی های جدیدین؟ -نوشین
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 آره.. شما چطور؟-

 ...منم آره -نوشین

 پس چطوریه تا حال اصال توی هیچکدوم از کالسا ندیدمتون؟-

 مرخص  داشتم... شمام مثل من تنهایین توی کالسا؟ -نوشین

 ...االن آره-

 یعن  چ ؟-نوشین

 .حال  حاضر آرهیعن  این که نه من تنها نیستم ول  در -

 ....آها... ول  من تنهام میتونم با شما-نوشین

 منظورش یفهمیدم برای همین لبخندی زدمو گفتم

 .حتما... خوشحال میشم-

 .مرس ... همچنین -نوشین

همون موقع استاد وارد کالس شدو دیگه هیچکدوممون هیچ  نگفتیم. به نظر دختر 

 .خوب  میومد

بلند شدمو وسایلمو گذاشتم توی کیفمو رو به نوشین بالخره کالس تموم شد. از جام 

 گفتم

 نوشین جان!! من دارم میرم.. وسیله داری برای ریفتن؟-

 آره عزیزم.. مرس .. میتونم شمارتو داشته باشم؟ -نوشین

 0915حتما... -

 .مرس .. االن یه تک میزنم شماره منم داشته باش  -نوشین
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این که تک زد شمارشو توی گوشیم ذخیره  گوشیمو از توی کیفم در آوردمو بعد از

 .کردم

 خوشحال شدم... کاری نداری؟-

 .منم همینطور.. نه عزیزم.. خدایفظ -نوشین

 .خدایفظ-

از نوشین خدایفظ  کردمو تا برگشتم دیدم آیل  دست به سینه با اخم به در کالس 

کنارش رد تکیه داده و با حرص نگام میکنه. منم بدون اینکه به روی خودم بیارم از 

شدمو ریفتم بیرون اونم بدون هیچ  حریف  دنبالم راه ایفتاد. در ماشینو باز کردمو 

نشستمو منتظر شدم تا آیل  بیاد آخه خیل  عقب تر از من میومد. بعد از چند دقیقه 

 .آیل  هم اومدو راه ایفتادم

 توی راه گوشیم زنگ زد. دستمو بردم عقب تا از توی کیف درش بیارم ول  هر کار

میکردم نمیشد آیلینم که روشو کرده بود سمت پنجره و اصال توجه نداشت برای 

همین یه گوشه نگه داشتمو کیفمو برداشتمو گوشیمو از توش در آوردم. شماره 

 .ناشناس بود برای همین در حال  که دوباره راه م  ایفتادم با تردید جواب دادم

 بله؟-

 سالم یسنا خانوم .. خوب ؟ -ناشناس

 ون.. شما؟ممن-

 ...ای ب  معریفت نشناخت ؟ غزلم -ناشناس

 به سالم غزل خانوم چه عجب یادی از ما کردی؟-

 وای نه که تو خیل  سراغ منو میگریفت  عزیزم؟ -غزل
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 خندیدمو گفتم

 باشه قبول من ب  معریفت.. تو چرا زنگ نمیزدی؟-

 ..آخه نه که شمارتو بهم داده بودی برای اینه -غزل

 .. حاال شمارمو از ک  گریفت ؟ا راست میگیا.-

 .نیما زنگ زد از ارسان گریفت -غزل

 از ارسان؟-

 .آره... شمارتو گریفتم زنگ بزنم بهت دعوتت کنم عروس  -غزل

 عروس ؟!! عروس  ک ؟-

 ..عروس  من -غزل

 هه هه باور کردم.. چدی بگو عروس  کیه؟-

 ..مگه من با تو شوخ  دارم خب؟ جدا عروس  منه خره -غزل

 از روی خوشحال  کشیدمو گفتم جیغ 

 ..وای راست میگ ؟ ول  تو که میخواست  تابستون عروس  بگیری-

دیگه این جوری شد... هم کارت توو آیلین و هم کارت آقا بهزادو نامزدشو نیما -غزل

 .داده به ارسان ول  بازم خودم زنگ زدم که ازت قول بگیرم حتما بیای

 .نکنم بتونه بیاد من که حتما عزیزم ول  بهزاد یفکر-

اون که بله میدونم تو آیلین عادت دارین مهمون  برینو مهمون  ندین.. چرا  -غزل

 نتونه آخه؟

 .چون بهزاد مشهده سخته بخواد بیاد بگرده-
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 خب یاسمین جون چ ؟ اونم مشهده؟ -غزل

نه اون همینجاست.... ول  بازم من به هردوشون میگم شاید اومدن... اگرم بهزاد -

 د یاس  رو حتما میارمش.. حاال عروست ک  هست خانوم؟نیوم

 خوبه.. آخر همین هفته؟ -غزل

 روز دیگه عروسیته اونوقت االن به من خبر میدی؟ 4چیییی ؟ یعن  تو -

 .باور کن گریفتار بودم وگرنه زودتر بهت زنگ میزدم -غزل

 .حاال عیب نداره عزیزم-

 ناراحت که نشدی؟ -غزل

ه میدونم این جور موقعا چقدر کارا زیاده.. االنم برو دیگه بیشتر نه بابا این چه حریفی-

 .از این وقتتو نمیگیرم

 به هر حال بازم ببخشید گلم... کاری باری؟ -غزل

 .نه.. تو اگه کاری چیزی داشت  تعارف نکن  ها.. حتما بهم بگو-

 .حتما.. پس آخر هفته میبینمت.. دیر نکن  ها -غزل

 .نه مطمئن باش.. خدایفظ-

گوش  رو قطع کردمو گذاشتم روی داشبورت و ریموت و برداشتمو در خونه رو باز 

کردم چون به خونه رسیده بودیم. بدون توجه به نگاهای پرسشگر آیل  از ماشین 

پیاده شدمو ریفتم سمت خونه. در خونه رو باز کردمو درو باز گذاشتم و خودمم ریفتم 

لوارک صورت  عوض کردم و ریفتم سمت سمت اتاقم. لباسامو با یه بلوز آب  و ش

آشپزخونه تا ناهار درست کنم. چون وقت  کم  داشتم تصمیم گریفتم ماکارون  

 .درست کنم
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بعد از تقریبا یه ساعت که کارام تموم شدو ماکارون  رو دم کردم ریفتم تا یه ذره 

 ل استراحت کنم. وارد اتاقم شدمو لب تابمو روشن کردمو یه ذره آهنگ گوش کردم و

همه ی آهنگای توی لب تابم شاد بود منم االن اصال حوصله نداشتم. از جام بلند 

شدمو ریفتم سمت کیفم تا یفلشمو بردارم چون تمام عکسامو آهنگای غمگینم توی 

اون بود ول  هرچ  کیفمو گشتم پیداش نکردم. کشوی میز توالتمم گشتم ول  بازم 

 ....... م ول  بازمپیداش نکردم. کیفای توی کمدمم همه رو گشت

پویف  کردمو خودمو انداختم روی صندل .... اه پس کجاس این ب  صاحب؟ اصال 

آخرین بار ک  ازش استفاده کردم؟اممم.. موقع  که داشتیم با ارسان و آیل  میریفتیم 

لواسون!!...آره درسته.. ول  من که یفلشمو برداشتم.. برنداشتم؟ وای نمیدونم... خب 

ونده باشه که باید بهم میداد دیگه... شایدم به آیل  داده.. اگه به اگه دست ارسان م

 ...آیل  داده باشه چ ؟ هیچ  مثل بچه ی آدم میری ازش میگیری... عمرا

چند لحظه الک  با لب تابم کار کردم ول  هر کار کردم نتونستم طاقت بیارم برای 

 .گ  ریفتم سمت اتاق آیل همین پاهامو روی زمین کوبیدمو از جام بلند شدمو با کالیف

در اتاقش نیمه باز بود منم بدون این که در بزنمو چیزی بگم وارد اتاقش شدم. آیل  

روی تخت دراز کشیده بودو داشت رمان میخوند که با دیدن من نگاه  به سرتاپام 

 .انداختو دوباره مشغول خوندن کتابش شد

 یفلشم نیست.. دست توئه؟-

تابو گذاشت روی تختشو از جاش بلند شدو ریفت سمت آیلین هیچ  نگفت و آروم ک

 کیفش و یفلشمو از توی کیفش در آوردو به سمتم گریفتو گفت

 .اون روز تو ماشین ارسان جا گذاشته بودی -آیلین
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سری تکون دادمو یفلشمو ازش گریفتمو از اتاق ریفتم بیرونو درو بستم. تا حاال ندیده 

ا همیشه با هم بحث میکردیم که بیشتر به بودم آیل  با من این جوری ریفتار کنه. م

شوخ  بود گاه  اوقاتم که با هم دعوامون میشد و قهر میکردیم به دو ثانیه 

نمیکشید که دوباره آشت  میکردیم و این اولین بار بود که اینقد با هم قهر بودیم... 

  ول  واقعا کار آیل  درست نبود که من اونجوری کردم.. شایدم خیل  موضوع مهم

بوده که آیل  االن این جوری میکنه و بهم ریخته.. به هر حال هر جور که باشه و هر 

 .چقدرم که موضوع مهم  بود آیل  نباید اون کارو میکرد

سری تکون دادمو ریفتم سمت اتاقمو یفلشو زدم تو لب تابمو نشستم روی صندل . اول 

 .نو باز کردمیه آهنگ مالیم گذاشتم بعد از اون یفایل عکسای خانوادگیمو

سالگیم گریفته بودیم و بهزاد  16اولین عکس، عکس منو بهزاد بود که توی تولد 

داشت خامه های کیکو میمالوند به صورتم.... یادش بخیر چقدر اون روز زدمش به 

 ....خاطر این کارش که آخرسر الیاس پادرمیون  کرد که ولش کردم

ته به غیر بابا چون بابا همیشه یا عکس دوم  یه عکس خانوادگ  بود از هممون الب

نبود یا کار داشت..نه که پدر بدی باشه ها نه اتفاقا بهترین پدر دنیاس و هیچ لحاظ  

برای ما کم نزاشته ول  همیشه کار میکرد همیشه یفقط موقع و ناهار و شام صبحانه 

م اگرمیدیدمش...اخالقای خاصیم داشت مثال اصال نمیزاشت من دوستام بیرون برم... 

میزاشت گاه  اوقات به خاطر این بود که عمو رضا به آیل  اجازه داده بود تازه اون 

موقع بهزادم باید باهامون میومد... ول  خدای  خیل  با بهزاد خوش میگذشت چون 

اینقد که سربه سر دخترا و دوستای من میزاشت از خنده غش میکردیم.... وای چه 

 ...دوران  بودو چه زود گذشت

دیک یه ساعت داشتم عکسا رو نگاه میکردمو توی خاطراتم غرق بودم که با صدای نز

قارو قور شکمم به خودم اومدم. لب تابمو خاموش کردمو ریفتم سمت آشپزخونه و 
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شروع کردم به چیدن میز از قصدم وسایلو محکم روی میز میزاشتم تا آیل  خودش 

مد منم ناهارو کشیدمو هردومون شروع متوجه بشه و بیاد... بعد از چند لحظه آیلیم او

کردیم به خوردن. بعد از این که ناهارمون تموم شد هرکدومون ریفتیم سمت اتاق 

 .خودمون... روی تختم دراز کشیدمو به ثانیه نکشیده خوابم برد

 قسمت بیست و هشتم

بعد از ظهر با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. از جام بلند شدمو گوشیمو 

شتم تا جواب بدم که دیدم آیل ... خیل  تعجب کردم و تا خواستم جواب بدم بردا

 15تا اس با  10قطع شد. ابروی  باال انداختمو خواستم شمارشو بگیرم که دیدم 

میسکال دارم همشم از آیل  بود. سریع پیام و باز کردم و دیدم همشون خالیه... 

رده... یعن  واقعا اینقدر از دستم یفهمیدم برای این که منو بیدار کنه این کارو ک

 ....ناراحت بود که اینجوری میکرد... باید حتما باهاش صحبت میکردم

اول ریفتم دست و صورتمو شستم بعد از اون دوتا نسکایفه درست کردمو ریفتم سمت 

اتاق آیل . دوتا تقه به در زدمو بعد از اون درو آروم باز کردم. آیل  پشت میزش 

با لب تابش کار میکرد که وقت  وارد اتاقش شدم یفقط از گوشه ی  نشسته بودو داشت

چشم نیم نگاه  بهم انداخت و دوباره مشغول کارش شد. نسکایفه هارو گذاشتم روی 

 میزشو ریفتم روی تخت نشستم. بعد از چند لحظه من من کردن بالخره گفتم

 .میخوام باهات صحبت کنم-

 .دارم گوش میدم -آیلین

 .ا اینجا بشین تا بگماونطوری نه بی-

 .کار دارم بگو همینجوری -آیلین

 .آیل .... بیا اینجا میخوام باهات صحبت کنم-
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 آیل  هیچ  نگفتو پویف  کردو بعد از چند لحظه برگشت طریفمو گفت

 ...بگو -آیلین

 میشه دقیقا بگ  علت این ریفتارا چیه؟-

 .یفکر میکنم خودت بدون  و کامال واضح باشه -آیلین

 اقعا به خاطر این که نزاشتم به حریفاش گوش بدی داری اینجوری میکن ؟یعن  و-

 .هیچ  نگفتو یفقط نگام کرد

 .مطمئنم داری شوخ  میکن ... این اصال در مورد تو امکان نداره-

 چ  امکان نداره؟ -آیلین

اول این که بخوای تو کار دیگران دخالت کن  و دوم این که با من این طوری ریفتار -

 .کن 

یفعال که میبین  شده.... خیلیم از این ریفتارم راضیم چون بعض  وقتا برای  -ینآیل

 .بعضیا خیل  الزمه که خودشونو توی هر کاری دخالت ندن

 آیل  دارم مثل آدم باهات حرف میزنم پس توام اینقد با کنایه حرف نزن.. میشه؟-

 .نه آخه گفتم که بعض  وقتا الزمه -آیلین

کینه ای شدی؟ یعن  اینقد عاشقش  که داری این جوری  از ک  تا حاال اینقد-

 میکن ؟

آره.. خیل  یفراتر از تصور تو دوسش دارم... هر کاری هم الزم باشه برای  -آیلین

 .رسیدن بهش انجام میدم.. حت  اگه الزم باشه از همه چیزو همه کسم میگزرم
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از اون بغضمو  اشک توی چشام حلقه زد.. چند لحظه همینطور مات نگاش کردم بعد

 قورت دادمو گفتم

 از همه کس؟-

 اونم تو چشام زل زدو با قاطعیت گفت

 ....همه کس -آیلین

 پوزخندی زدمو گفتم

باشه... دیگه تو هیچ کارت دخالت نمیکنم... هر کار میخوای بکن... خواهر گلم... ول  -

ق  عش اینو یفراموش نکن که عشق واقع  اینه که به معشوقت آرامش ببخش  وگرنه

 .که آرامش معشوقتو بگیره خودخواهیه محضه

از جام بلند شدمو از اتاقش اومدم بیرونو در بستم. به محض این که درو بستم اشکام 

یک  یک  روی گونم سر خوردن... هه آیل  گفت از همه میگذره... از همه.. حت  از من 

.. چه زود تاریخ که خواهرشمو همیشه میگفت هیچوقت نمیتونم ازت دور بمونم...هه

انقضای قول ها تموم شد..یعن  منم میتونم مثل آیل  راحت بگم تموم؟من  که به 

خاطرش جونمم میدم میتونم همچین کاری رو بکنم؟نه... حت  اگه آیل  این کارو 

بکنه من نمیتونم...طاقت اینم ندارم که آیل  با من همچین کاری رو بکنه... اشکم 

ای همین سریع ریفتم سمت اتاقمو لباس پوشیدمو سوییچ بیشتر داشت در میمود بر

 .ماشینم برداشتم از خونه ریفتم بیرون

سوار ماشین شدمو در پارکینگ و باز کردم که دیدم ارسان پشت دره بدون توجه به 

اون سریع از کنارش رد شدم. حوصله هیچ کسو هیچ چیزو نداشتم برای همین الک  

بود که یکم  آرومتر شده بودم ول  اصال  8ی ساعت تو خیابونا میچرخیدم... حدوداد
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دلم نمیخواست برگردم خونه برای همین تصمیم گریفتم زنگ بزنم به یاس  تا اگه شد 

 باهم بریم بیرون. بعد از سه تا بوق جواب داد

 ..سالم-

 سالم بر ریفیق ب  معریفت.. چطوری؟ -یاسمین

 خوبم.. تو چطوری؟-

 .گار رو یفرم نیستیامن که خوبم ول  تو ان -یاسمین

 آره یه ذره حالم گریفتس.. میای بریم بیرون؟-

 بیرون؟ کجا؟ -یاسمین

 نمیدونم .. حاال یه جای  میریم دیگه.. میای؟-

 باشه... ک  میای؟-یاسمین

 .من تا ده مین دیگه اونجام-

 .باشه.. یفعال -یاسمین

نجا نزدیک گوش  رو قطع کردم و روندم سمت خوابگاه یاسمین. چون خیل  به او

 .بودم زوتر رسیدم برای همین بعد از چند دقیقه انتظار کشیدن بالخره اومد

 .سالم -یاسمین

 .سالم-

 یاس  درو بست به عقب نگاه  انداختو گفت

 آیل  کجاست؟ نیستش؟ -یاسمین

 منم در حال  که ماشینو روشن میکردمو راه میایفتادم گفتم
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 .نه خونس-

 اشت؟چرا اون نیومد؟ درس د -یاسمین

 ..نه-

 پس چ ؟ -یاسمین

 کالیفه سری تکون دادمو گفتم

 .یاس  بریم یه جای  صحبت میکنیم.. اصال حالم خوب نیست-

 .باشه -یاسمین

نمیدونستم کجا برم که یهو یاد اون جای  که مهرداد ریفته بودیم ایفتادم برای همین 

 .روندم سمت همونجا آخه تا حدودی آدرسشو یاد گریفته بودم

دقیقه تو راه بودیم. با هم از ماشین پیاده شدیمو ریفتیم سمت رستوران.  45حدود 

مثل اون دیفعه از رستوران رد شدیمو ریفتیم پشت رستوران که تخت داشت. یک  از 

تختا که جای خلوت  بودو انتخاب کردیمو نشستیم. بعد از چند لحظه یه گارسون 

 .مونو آوردناومدو هردومون چای سفارش دادیم. چند لحظه بعدم چای

توی سکوت به بخارای  که از چایم بلند میشد خیره شده بودم که با صدای یاس  به 

 .خودم اومدم

 .یسنا نمیخوای بگ  چته؟ خیل  تو خودت  -یاسمین

سرمو آوردم باال به یاس  نگاه کردم... یعن  اون درک میکرد؟ درک میکرد وقت  

میکن ؟یعن  خواهر داره که بتونه خواهرت بهت بگه که ازت میگزره چه حس  پیدا 

درکم کنه؟ اگر خواهر داره حاضره به خاطرش جونشو بده؟ یا با یه حرف خواهرش 

 مثل من دنیا رو سرش خراب شه؟
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 یسنا... یسنا خوب ؟ -یاسمین

 .با صدای یاس  به خودم اومدم

 ها؟-

 میگم خوب ؟ چرا دستات اینقد یخه؟ -یاسمین

یاسمین بود نگاه کردم.. بالخره بغض بزرگ  که با هزار  به دستام که حاال توی دستای

زحمت قورتش دادم بودم سرباز کردو اشکام سرازیر شد و اولین قطره اشکم روی 

 .دست یاس  چکید

 یسنا.. داری گریه میکن ؟ -یاسمین

 دستشو گزاشت زیر چونمو سرمو آورد باال گفت

 ل کوه محکم  رو دربیاره؟چ  شده عزیزم؟ چ  تونسته اشک تورو که مث -یاسمین

 با این حریفش بغضم بیشتر ترکیدو با ناله گفتم

 .یاس ..... آیلین-

 آیلین؟!.. آیلین چ ؟ -یاسمین

 داره خودشو نابود میکنه؟-

 یعن  چ ؟ مگه چ  شده؟ -یاسمین

ول  من بدون این که حرف بزنم با چشمای اشک  نگاش کردم که یفشار خفیف  به 

 دستم وارد کردو گفت

 بگو چ  شده دیگه سکتم دادی؟ -اسمینی
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چند لحظه چشمامو روی هم یفشار دادم بعد از اون شروع کردم به تعریف کردن.. از 

عالقه ی آیل  گفتم تا لجبازیا منو ارسان .... دعوای آیل  با من و کار امروز آیل  که 

وبهزادو باعث شد اینجوری با هم دعوامون بشه.. اولین بار بود که به غیر از آیل  

الیاس با کس دیگه ای دردو دل میکرم چون همیشه تنها همدمای من توی زندگ  

همینا بودن... اولین بار بود که این جوری داغون شده بودم داشتم اینطوری گریه 

 ...میکرم... و اولین بار بود که سرمو رو پای کس  میزاشتم تا گریه کنم

شدمو سرمو از روی پای یاس  برداشتم. نمیدونم چقدر گذشته بود که بالخره آروم 

 یاس  لبخندی زدو گفت

 بهتری؟ آروم شدی؟ -یاسمین

 ...آره-

 خب حاال میخوای چ  کار کن ؟ -یاسمین

نمیدونم.. ول  نمیزارم آیل  اینجوری خودشو نابود کنه... اون اگه از االن خودشو به -

زدواج کنه آیل  چقدر ضربه ارسان تا این حد وابسته کنه میدون  اگراون بره با یک  ا

 میخوره؟

 حریفات همش درسته ول  راه حلش چیه؟ -یاسمین

 .نمیدونم-

 .ول  یسنا به نظرم توام تو این دعوا ب  تقصیر نیستیا -یاسمین

 چرا؟ مگه من چ  کار کردم؟ بد کاری کردم نزاشتم خودشو این جوری درگیر کنه؟-

ارا یا هر کار دیگه ای که ازش سر بزنه نه... ببین خب آیل  عاشقه پس این ک -یاسمین

طبیعیه.. همونطورم که تو داری میگ  آیل  اصال از این جور اخالقا نداشته پس حتما 

 .چیز خیل  مهم  در مورد عشقش بوده که اینجوری کرده دیگه
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 ..حریفته درسته ول ... ول -

 ول  چ ؟ -یاسمین

ر مورد همین باهاش صحبت کنم نمیدونم خیل  گیجم.... من بعد ازظهر میخواستم د-

 .که اینجوری کرد و چیزی گفت که هنوزم شک دارم که این حریفو آیل  زده یانه

پس با این حساب حتما موضوع خیل  مهم  بوده که داره این جوری  -یاسمین

 .میکنه. توام تنهاش نزارو ولش نکن

 چیزی نگفتم و ریفتم توی یفکر که یاس  یهوی  گفت

 ...وای یسنا -یاسمین

 چیه؟-

تو نمیخوای به من یه غذا بدی؟ یه گوش و لنگ واسه گریت گیر آورده  -یاسمین

 ...بودی اینا همه خرج داره ها

 لبخند کمرنگ  زدمو گفتم

 خب حاال چ  میخوای کویفت کن ؟-

ای ب  تربیت..اینه دسترنج من  که اینهمه بهت مشاوره دادمو اطالعات  -یاسمین

ار داد...آره؟ دستت درد نکنه.. ای خدا بشکنه دست  که گرانبهامو در اختیارت قر

 ..نمک نداره... ه  ه  ه 

مرض ه .. میگم هر چ  میخوای بگو تا سفارش بدم دیگه... مثل این پیرزنا اینجا -

 .نشسته غرمیزنه

 یاس  ایش  گفت و پشت چشم  نازک کردو با عشوه گفت

 .ها یه برنج اضایفم بگیرکباب و جوجه و برگ با مخلفات کامل....  -یاسمین
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 نچای... تو میخوای همه رو بخوری؟-

 .نه پس میخوام تو برام بگیری بعد برم پخش کنم بین همسایه هامون -یاسمین

 سری تکون دادمو گارسون و صدا زدم که یاس  سریع گفتم

 .شوخ  کردم دیونه.. سفارش ندی ها...همون جوجه سفارش بده خوبه -یاسمین

ویل میگیریا خیال میکن  من برای تو اینهمه پول خرج میکنم... خیل  خودتو تح-

 .خیل  خوش خیالیا

با این حریفم یاس  خیل  حرصش در اومد برای همین سریع یفنجون چایای یخمونو 

 .برداشت اومد جلوتر

 !تو اونو نم  ریزی-

 .چرا اتفاقا میریزم -یاسمین

 !نمیریزی-

 .اشتباه نکن عزیزم.. میریزم -یاسمین

د از این حریفش چایارو ریخت طریفم که منم سریع جا خال  دادم. برگشتم طریفشو بع

 با لحن پیروز مندانه ای گفتم

 هه هه دیدی نتونست  بریزی؟-

ول  یاس  با دهن باز به بیرون خیره شده بود با تعجب بهش نگاه کردمو بعد از اون 

 .برگشتم تا پشت سرمو ببینم که ابروهای منم از تعجب ریفت باال

طفل  گارسون بیچاره به جای منم خیس شده بودو از تمام صورتش چای میچکیدو 

پیرهن سفیدشم قهوه شده بود. با دیدن این صحنه پق  زدم زیر خنده که یاس  از 

 صدای خنده ی من به خودش اومدو با من من رو به گارسون گفت
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ت.. میخواستم چایو من واقعا متاسفم... نمیدونم چ  شد یهوی  رو شما ریخ -یاسمین

 .بریزم بیرون چون یخ کرده بودم حواسم نبود شمارو اصال ندیدم

با حریفای یاس  خندم بیشتر شد که یاس  برگشتو با اخم نگام کرد برای همین یه ذره 

خودمو جمع و جور کردم. یاسیم بعد از کل  عذر خواه  بالخره رضایت داد تا 

ت عیب نداره ول  یاس  ه  عذر خواه  گارسونه بره... آخه ه  بنده خدا میگف

 .میکردو گیر داده بود خسارت بده

 به محض این که گارسون ریفت دوباره زدم زیر خنده و گفتم

چایت سرد شده بود میخواست  بریزی بیرون؟ آره دیگه نه که اون بنده خدا هم -

 .خیل  ریزه میزه بود تو اصال ندیدش

که خودش خیل  خندش گریفته بود سع  کرد  و دوباره زدم زیر خنده یاسیم با این

 نخنده و گفت

 .مرض.. همش تقصیر توه -یاسمین

 .بینیم بابا.... سوتیای خودتو گردن من نداز-

 وای خیل  بد شدا.. نه؟ -یاسمین

 بیخیال... حاال بالخره سفارش غذا دادی یا نه؟-

 .رشم بدمنه بابا.. رو پسره چای ریختم بعد بیام پرو پرو بهش سفا -یاسمین

 .خیل  خب بابا... خودم میرم-

بعد از اون از جام بلند شدمو ریفتم تا غذا سفارش بدم. غذا که سفارش دادم برگشتم 

سمت آالچیق که یاد عروس  غزل ایفتادم و که به یاس  خبر ندادم.برای همین سریع 

 ...ریفتم. وقت  رسیدم دیدم یاس  یه گوشه نشسته و تو یفکره
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 .اد ایشاا... هم نامه هاشنترس هم خودش می-

 .چ  میگ ؟ من تو یفکر گارسونم.. بنده خدا رو چ  کارش کردم -یاسمین

 ای بیخیال دیگه... حاال برای این که دیگه بهش یفکر نکن  یه خبر خوب بهت بدم؟-

 .آره بگو -یاسمین

 غزلو که یادته؟-

 غزل؟!! آها آره.. خب؟ -یاسمین

 .عروسیشه.. دعوتت کرده-

 دی میگ ؟ چه خوب.. ک ؟ج -یاسمین

آخر هفته.. هم تو هم بهزادو دعوت کرده که من گفتم بهزاد امکان داره نتونه بیاد -

 .ول  یاس  حتما میاد

 اره من میام ول  به بهزاد گفت ؟ گفته نمیاد؟-یاسمین

 .نه نگفتم بهش... ول  یفکر نکنم بیاد-

 .حاال تو بهش بگو شاید اومد -یاسمین

 .ا خواستم گوشیمو از توی کیفم در بیارم غذاهامونو آوردنسری تکون دادمو ت

 .بزار بعد غذا زنگ میزنم بهش-

 .باشه -یاسمین

بود که از  11با کل  شوخ  و مسخره بازی غذاهامونو خوردیمونو حودادی ساعت 

 رستوران اومدیم بیرون. سوییچ ماشینو گریفتم سمت یاس  و گفتم

 میتون  برون ؟-
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 ریفت و گفتیاسمینم سوییچ و گ

 .آره... بشین -یاسمین

یاس  نشست پشت یفرمونو راه ایفتاد منم گوشیمو در آوردم تا بهزاد زنگ بزنم. بعد 

 تا بوق جواب داد 4از

 .سالم-

به سالم یسنا خانوم.. چطوری؟ از این ورا؟ نکنه کمبود پاچه داری زنگ زدی  -بهزاد

تموم شده چون چند لحظه  پاچه مارو بگیری که اگه این طوریه باید بگم شرمنده

 .پیش عصا قورت داده پاچمو گریفت اساس 

 برای چ ؟-

 .نمیدونم.. به خدا من یفقط یه حشره کش ناقابل زدم به کت شلوارش -بهزاد

 زدم زیر خنده و گفتم

خدا اله  بگم چ  کارت نکنه... چ  کار داری داداشمو؟مگه نمیدون  چقدر رو کت -

 شلواراش حساسه؟

همش تقصیر توه دیگه از وقت  ریفت  کس  نیست حرصشو دربیارم ا خب  -بهزاد

 .مجبور شدم برم سراغ اون

 .ا پس حقته هر بالی  که سرت بیاره-

 ای ب  معریفت... به همین زودی منو یفروخت ؟ -بهزاد

 .خبر نداری عزیزم... خیل  وقته-

قسمت ته ه  روزگار.. باشه توام اینجوری کن .. ما که همه اومدن یک  به -بهزاد

 .تانیمون زدنو ریفت.. توام روش
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 .ای ب  ادب-

مگه دروغ میگم... ای یسنا اله  داغ مادر نبین  که با این کارو کردی... یسنا  -بهزاد

واحد از ترم دومتو بیفت .. اله  کس  نیاد خواستاگاریت تو خونه بترش ...  5اله  

 .. اله  دیگه نتون  پاچه بگیری تااز گرسنگ  بمیری... اله

 .کویفت.. دو دقیقه ببند دیگه-

 ..چ  من ببندم تو بنال ؟ عمرا.. ای اله  -بهزاد

 .بهزاد به خدا اگه بخوای باز وراج  کن  قطع میکنما-

 .ایش جنبه شوخیم نداری... بنال ببینم چ  بخوای بگ  -بهزاد

 ...زنگ زدم ببینم وقت داری یا نه آخه-

 ید وسط حریفمو با لحن لوس  گفتهنوز حریفم تموم نشده بود که بهزاد پر

نه عزیزم من االن متاسفانه وقت ندارم...نه این که همه ازم وقت میخوام دیگه  -بهزاد

 .متاسفانه نمیتونم برای هاپو هام وقت بزارم

 پویف  کردمو گفتم

 !!بهزاد-

 .جون دلم دای  جون -بهزاد

 میش  ببندی عزیزم؟-

 و اگه نبندم؟ -بهزاد

 .وست نداری جلوی یاس  بهت میگماون کلمه رو که د-

 مگه یاسمین باهاته؟ -بهزاد
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 بله.. حاال میبندی؟-

 .یفقط به خاطر عشق دوم  از آخرم یاسمین آره -بهزاد

خوبه.. ببین.. آخر هفته عروس  غزل و نیماس.. تو یاس  و دعوت کردن... میتون  -

 بیای؟

آخه این هفته باید پروژمو  ا مبارک باشه.. نمیدونم ول  یفکر نکنم بتونم بیام-بهزاد

 .تحویل بدم

 ...چه بد پس نمتون  بیای الحمدا-

 .نه نمیتونم ول  مطمئن باش بعد پروژم حتما میام یسنا خانوم-بهزاد

 .حاال تا اون موقع حداقل یه نفس راحت میکشم-

باشه... ببین من باید برم چون یفکر کنم الیاس یفهمید دوتا دیگه از کت  -بهزاد

 .حشره کش زدم.. داره میاد سراغم.. خدایفظشلواراشم 

 خندیدمو گفتم

 .خدایفظ-

 .گوش  رو قطع کردم و برگشتم سمت یاس  که دیدم جلوی در خوابگاهیم

 ا ک  رسیدیم؟-

 دقیقه ای هست... چ  شد نمیاد؟ 5یه  -یاسمین

 .گفت پروژه داره نمیتونه-

 ..چه بد-یاسمین

 یفق  بریم بازار چون من میخوام لباس بخرم؟حاال غصه نخور.. با هم میریم. یفردا موا-
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کالس دارم بعد از  7تا  3آره چون منم لباس ندارم ول  من یفردا از ساعت  -یاسمین

 اونجام بیام جنازم نمیشه باشه برای پس یفردا؟

 ..چرا میشه-

 دستشو به سمتم دراز کردو گفت

 خب پس تا پس یفردا.. خودت بهم زنگ میزن  دیگه؟ -یاسمین

 دست دامو گفتمباهاش 

 .آره.. یفقط یاس  نمیخوام هیچکس از مسائل امروز بوی  ببره.. حت  بهزاد-

 یاسمینم چشمک  زدو گفت

 .خیالت راحت -یاسمین

بعدشم سریع خدایفظ  کردو ریفت. منم نشستم پشت یفرمونو ریفتم سمت خونه.وارد 

وقت  ریفتم خونه که شدم تموم برقا خاموش بودم. اول یفکر کردم آیل  خوابیده ول  

اتاقشو دیدم که خالیه یفهمیدم ریفته بیرون.ماشین ارسانم نبود پس احتماال با اون 

ریفته بود بیرون. ریفتم لباسامو عوض کردمو مسواکم زدم و رو تختم دراز کشیدم تا 

بخوابم ول  هر کاری کردم نشد که بخوابمو بیخیال آیل  بشم که کجاس از طریفیم 

 1ای همین ریفتم توی حال نشستم. حدودادی ساعت نمیخواستم بهش زنگ بزنم بر

 .بود که صدای ماشین ارسان و بعد از اون صدای خنده ی جفتشونو شنیدم

سریع ریفتم اتاقمو چراغو خاموش کردمو پریدم رو تختمو خودمو به خواب زدم. چند 

دقیقه بعدم آیل  در حال  که میخندید وارد خونه شد. وارد راهرو که شد صداشو که 

 اشت با خودش حرف میزدو شنیدمد

 ...به خاطر همین چیزاس که عاشقتم دیگه.. برای همین توام منو دوس -آیلین
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به اینجای حریفش که رسید جلوی در اتاق من ایستاد. سریع چشمامو بستم ول  

 صدای قدماشو میشنیدم که اومد تا باالسرم ایستاد بعد از چند لحظه آروم گفت

 ...من به خاطر ارسان از توام میگزرممنو ببخش ول   -آیلین

بعدشم سریع از اتاق ریفت بیرون. با ریفتنش چشمامو باز کردم و اولین قطره ی اشکم 

از گوشه ی چششم روی گونم سر خورد...من اینجا داشتم از نگران  میمردم بعد 

اونوقت اونا با هم خوش و خرم بودن..من داشتم روی پای یاسمین گریه میکردم به 

ر آیل  اونوقت چشای آیل  سرشار از عشق ارسان و بوده ارسانم حتما همینطور خاط

بوده... آره آیل  داشت میگفت ارسان دوسش داره آره ادامه ی جملش همین 

بوده...ه  ه  یسنا چته؟ آروم باش .. آیل  خواهرته تو هر کاری براش انجام میدی 

شما دوتا خواهرین و هیچکس  نباید منت سرش بزاری چون اون هرچیم که بگه بازم

 ...نمیتونه این حقیقت و تغییر بده

 .با این حریفا یه ذره آروم گریفتمو نفهمیدم چ  شد که خوابم برد

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

صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. سریع از توی کیفم در آوردم که 

 .دیدم نوشینه

 !جانم؟-

 ب ؟سالم یسنا جان.. خو -نوشین

 مرس  ممنون.. تو خوب ؟-

 ممنون... خواب بودی؟-نوشین

 ..آره-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

442 

 

وای ببخشید بیدارت کردم آخه یه ساعت دیگه کالس داریم گفتم حتما  -نوشین

 .بیداری... واقعا ببخشید

 .نه نه.. اتفاقا خوب شد بیدارم کردی وگرنه خواب میموندم-

 استاد موحدی و داری؟ به هر حال ببخشید... زنگ زدم بهت ببینم جزوه -نوشین

 آره عزیزم.. چطور؟-

 .آخه میدون  که من مرخص  بودم گفتم اگه زحمت  نیس برام بیاری -نوشین

 ..حتما میارم برات-

 .مرس .. پس میبینمت -نوشین

 .باشه عزیزم... خدایفظ-

 .خدایفظ -نوشین

 گوش  رو قطع کردم و گذاشتم روی میز. دستامو بردم باالی سرمو کشو قوس  به

بدنم دادمو از جام بلند شدمو حولمو برداشتم تا برم دوش بگیرم. یه دوش آب سرد 

ده دقیقه ای گریفتمو اومدم سریع حاضر شدمو یه ساندویچ برای خودم درست کردمو 

سوییچ ماشینو کولمو برداشتمو از خونه ریفتم بیرون. وارد پارکینگ که شدم ارسانم 

 ر جاش وایستادو گفتداشت سوار ماشینش میشد که با دیدن س

 .سالم -ارسان

 منم سری تکون دامو خیل  سرد گفتم

 .سالم-
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بعدشم سریع سوار ماشین شدم بدون این که نگاه  بهش بندازم از پارکینگ اومدم 

بیرون... حاال که ارسان و آیل  همو دوست دارن من دیگه به هیچکدمشون کاری 

 ...ه یفقط دیگه کاری به کارشون ندارمندارم نه که باهاشون دعوا کنم یا قهر باشما ن

پویف  کردمو دنده رو عوض کردمو روندم سمت دانشگاه. توی راهم چند لقمه از 

 .ساندویچمو خوردم بقیشم گذاشتم توی کولم

ماشینو توی پارکینگ پارک کردم و ریفتم سمت کالسم. وارد کالس که شدم با چشم 

ا لبخند ریفتم طریفش ول  نوشین دنبال نوشین گشتم که دیدم ردیف سوم نشسته. ب

اصال متوجهم نشده بود برای همین جزوه ای رو که خواسته بود از توی کولم در 

آوردمو به جلوش که رسیدم محکم کوبیدم روی صندلیش که از جا پرید و دستشو 

 .گذاشت روی قلبش و با چشمای گشاد شده زل زد به من

نشستم روی صندلیم. نوشینم بعد  منم لبخندی از روی بدجنس  زدمو خیل  ریلکس

 از چند لحظه که به خودش اومد گفت

 یسنا جان شما حالت خوبه؟ -نوشین

 به سمتش برگشتمو گفتم

 من که عالیم... مگه شما حالت خوب نیس؟-

منم تا دو دقیقه پیش حالم خوب بود ول  االن احساس میکنم قلب توی -نوشین

 .دهنمه

 خندیدمو گفتم

 دی؟یعن  اینقد ترسی-

 .تقریبا -نوشین
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 .عیب نداره کم کم به این کارای من عادت میکن  این که تازه خوب خوبش بود-

 .جدا؟ پس باید من حتما یه تمرین داشته باشم توی خونه -نوشین

 ..صد درصد-

 خندید گفت

 دیوونه... حاال خوب ؟ -نوشین

 مرس ... تو خوب ؟-

 یفدات... راست  جزور رو آوردی؟-نوشین

 .هاجلوته -

 با این حرف به جلوش نگاه  کردو با دیدن جزوه لبخندی زدو گفت

 .مرس  -نوشین

 .قابل نداشت-

 .تا این حریفو گفتم استاد وارد کالس شدو مام دیگه هیچ  نگفتیم

تقربیا آخرای کالس بویدم که با احساس ویبره گوشیم سریع از توی کیفم درآوردمش 

 تش کردم بالیفاصله براش نوشتمکه دیدم مهرداد داره زنگ میزنه. ریجک

 .سالم.. بخشید سر کالسم-

 پیامو براش یفرستادم که بعد از چند دقیقه جواب داد

سالم... خواهش میکنم... من ببخشید که ب  موقع زنگ زدم... میخواستم  -مهرداد

 .ببینم وقت داری یانه

 کنجکاو شدمو براش نوشتم
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 وقت برای چ ؟-

 اونم سریع جواب داد

 .برای یه تفریح کوچولو -مهرداد

 بدم نمیومد برم بیرون باهاش برای همین نوشتم

 .تموم میشه 11من حریف  ندارم ول  من کالسم ساعت-

 .عالیه... پس من میام دنبالت -مهرداد

 .ول  من ماشین دارم بگو خودم میام-

 نه.. خودم میام. ک  از خونه بیام دنبالت؟-مهرداد

 خوبه؟ 12-

 .ممنونعالیه...  -مهرداد

 برای؟-

اول برای این که دعوتمو قبول کردی و دوم این منو عاشق خودت کردی..  -مهرداد

 .یفعال

 .داشتم پیامشو میخوندم که با صدای نوشین به خودم اومدم

 یسنا نمیخوای بلند ش ؟ -نوشین

 .سرمو باال آوردم که دیدم کل کالس خال  شده

 ا اینا کجا ریفتن؟-

 زودتر تموم شد... نمیخوای بلند ش ؟ جای  نریفتن کالس -نوشین
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سری تکون دامو وسایالمو گذاشتم توی کیفمو با نوشین تا پارکینگ ریفتیم بعد از اون 

 .ازش خدایفظ  کردمو ریفتم سمت خونه

به خونه که رسیدم آیل  خونه نبود چون اون بعد از من کالس داشتو ریفته بود 

مت کمدم تا لباس انتخاب کنم. یه دانشگاه. منم سریع لباسامو در آوردمو ریفتم س

مانتوی آجری با یه شلوار کتون نبات  از توی کمدم برداشتمو گذاشتم کنار. نشستم 

پشت میز توالتمو یه ذره ریمل و رژ لب زدم و موهامم یفرق کج کردمو از جام بلند 

 .شدمو لباسمو پوشیدم چون یه ربع دیگه مهرداد میومد

م برداشتمو سرم کردم. بعدشم کفشای پاشنه ده سریع یه شال آجری از توی کمد

سانت  نباتیمو با کیفش برداشتمو از اتاقم اومدم بیرون. کفشامو پوشیمو سریع ریفتم 

در و باز کردم که دیدم مهرداد جلوی دره لبخندی زدمو ریفتم جلوتر که مهرداد 

 متوجهم شدو اومد جلو در حال  که دستشو به سمت دراز میکرد گفت

 .سالم بانو -مهرداد

 منم در حال  که باهاش دست میدادم گفت

 سالم.. معطل شدی؟-

 .نه االن اومدم... بیا سوارشو تو آیفتاب نمون -مهرداد

لبخندی زدمو ریفتیم سمت ماشینش اومنم مثل دیفعه قبل درو برام باز کرد تا بشینم 

 ....بعد خودش نشست و راه ایفتاد

 قسمت بیست و نهم

یفتادیم تا چند دقیقه هیچکدوممون چیزی نم  گفتیمو سکوت بعد از این که راه ا

 کرده بودیم که بالخره مهرداد سکوتو شکست و گفت

 خب چه کارا میکن ؟ مارو نمیبین  خوب ؟ -مهرداد
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 خندیدمو گفتم

 ..باور میکن  از این بهتر نمیشم-

تم نسای بدجنس... ول  من که خیل  دلم برات تنگ شده بود از طریفیم نمیتو-مهرداد

 .بیام پیشت

 چرا؟ مگه مشکل  پیش اومده بود؟-

مشکل همون موضوعه دیگه چون از دستم خیل  ناراحت شده بودی گفتم  -مهرداد

 .یه چند روز دورو برت نباشم بهتره

آها...ول  من اصال آدم کینه ای نیستم و بدیای آدما خیل  زود یادم میره البته بدیای -

 .که قابل بخشش باشه

واسه همینه که میگم یفرشته ای...حاال که این بحث پیش اومده میتونم یه  -مهرداد

 سوال ازت بپرسم؟

 .آره حتما-

از چ  بیشتر از همه نفرت داری؟ مثال گفت  بدیش قابل ببخشش باشه چ   -مهرداد

 از نظر تو خیل  بده که اصال قابل بخشش نیست؟

غ متنفرم...از این یک  تو کارم و درو نامردیامم... خب منم مثل همه دردرجه اول از -

بخواد دخالت کنه یا بهم امرو نه  کنه هم خیل  بدم میاد نه اینکه بدم میاد با کس  

مشورت کنما نه اتفاقا دوست دارم نظر همه رو در مورد کاری که انجام میدونم بدونم 

ج لول  اگه مجبورم کنن و ه  بگن این کارو نکن و این کارو بکن خیل  بد میاد و 

 .میکنم چون من کال خیل  آدمه لجبازیم

 چه جالب... متولد چه ماه  ای؟ -مهرداد
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 .تیر... بهترین ماه سال-

 مهرداد خندیدو گفت

 !!اوه اوه بهترین ماه سال -مهرداد

 تو کدوم ماه ؟ -

 با این حریفم بادی به غببش انداختو با غرور گفت

 .چهارده خب اینم مگه سوال داره؟ معلومه ماه شب -مهرداد

 .مهرداد میگم خیل  خودتو تحویل میگریا-

 ا وا مگه دروغ میگم؟ -مهرداد

 .وای این جوری حرف نزن که میزنمتا-

 برای چ ؟ -مهرداد

آخه بهزاد هر وقت میخواد حرص منو در بیاره این جوری صحبت میکنه چون میدونه -

 .خیل  بدم میاد

 گفت با این حریفم دوباره صداشو نازک کردو با عشوه

 ا اوا عزیزم.. چرا آخه؟ -مهرداد

زیرا به دلیل این که.. ول  بهت توصیه میکنم هوای خودتو داشته باشیو اذیتم نکن  -

 .چوم من دلن نمیخواد کبود بش 

 ...آخ آخ خوب شد یادآوری کردی.. بهزاد میگفت تو هاپ -مهرداد

 چـــــــــــــ ؟-

 تبا جیغ من مهرداد از جاش پرید و سریع گف
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 .هیچ  -مهرداد

 که من هاپوم آره؟-

 نه... ک  گفته؟ -مهرداد

 .تو االن گفت -

 .نه من میخواستم بگم سگه میگه هاپ هاپ-مهرداد

 خب این االن چه ربط  به بحث ما داشت؟-

ها؟ خب .. خب.. چیزه سگ دیدم یا شعر بچگیام ایفتادم که میگفتم سگه -مهرداد

 .. پس چرا میگ  به به ... نه یعن  هاپ هاپمیگه هاپ هاپ ... دمبه داری نه نه.

 خندیدمو گفتم

 خودت اصال یفهمیدی چ  گفت ؟-

 ...نه -مهرداد

 یعن  اینقد ترسیدی؟-

 .وا... با این جیغ  که تو زدی هر ک  دیگه بود حتما سکته رو زده بود-مهرداد

 .واقعا؟ معذرت میخوام.. همش تقصیر بهزاده-

ه دنبال یه راه  بودم تا این کار بهزادو تالیف  کنم که بعد از این حرف ریفتم و تو یفکر

 مهرداد گفت

 .خب حاال نمیخواد خودتو ناراحت کن  -مهرداد

 .ناراحت؟ نه بابا دنبال یه راهیم برای تالیف -

 .آها خوب شد گفت  وگرنه داشتم تعجب میکردم -مهرداد
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 !!تعجب؟-

 .ه این جوری آروم بشینهآره گفتم از یفرشته ی شر و شیطون من بعیده ک -مهرداد

 لبخندی زدمو گفتم

 .مهرداد باور کن من اینقد که تو میگ  خوب نیستم-

مهرداد هیچ  نگفت و جلوی یه رستوران نگه داشت و ماشین و خاموش کرد و 

 برگشت طریفمو آروم دستمو گریفتو گفت

 .هست ... حداقل واسه من بخدا یفرشته ای عزیزم -مهرداد

با عشق گفت ول  بازم هیچ احساس  به من دست نداد.. شاید  با اینکه خیل  حریفشو

از سنگ شده بودمو خودم خبر نداشتم ول  هر چ  بود بازم من یفقط شیرین  اون 

حس ناشناخته رو دوست داشتم و یفقط دلم میخواست اونو تجربه کنم حت  با این که 

 .نمیشناختمش

د یفشار آروم  به دستم وارد نمیدونم چقدر به مهرداد خیره بودم که آخرسر مهردا

 کردو گفت

 یسنا؟ کجای ؟ نمیخوای پیاده شیم؟-مهرداد

 .ها.. چرا-

بعدشم سریع دستمو از توی دست مهرداد بیرون کشیدمو از ماشین پیاده شدم. 

مهردادم با کم  مکث از ماشین پیاده شدو به سمتم اومدو با هم ریفتیم سمت 

یه میز توی یه جای دنج انتخاب کرد منم  رستوران که اونور خیابون بود. مهرداد

موایفقت کردم و نشستیم. چند لحظه بعد یه گارسون برامون دوتا منو آورد و یک  رو 

 داد به مهرداد یکیم داد دست من. مهرداد منو رو باز کردو گفت
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 خب بانوی من چ  میل میکنند؟ -مهرداد

 .امم....من برگ میخورم-

 .نم دقیقا همونو میخورماوه چه تفاهم  چون م -مهرداد

بعدشم گارسونو صدا زدو غذا رو با مخلفات کامل سفارش داد. بعد از این که گارسون 

ریفت مهرداد آرنجشو تکیه داد به میزو زل زد به من. با دیدن نگاه خیرش سرمو 

انداختم پایینو با بند کیفم بازی کردم ول  خیل  خوب سنگین  نگاهشو حس 

 ذشت کالیفه شدمو همونطور که سرم پایین بود گفتممیکردم ول  یکم که گ

 میشه این طوری نکن ؟-

 چه جوری؟ -مهرداد

 .همینطوری دیگه.. زل نزن به من-

دست خودم نیس ول  باشه .. حاال برای چ  سرتو انداخت  پایین حرف  -مهرداد

 میزن ؟

 سرمو آوردم باال و گفتم

 .از دست تو-

 مهرداد خندیدو گفت

 ت من؟ یعن  اینقد بد نگاه میکنم؟از دس -مهرداد

 .نه..یعن  ... چه جوری بگم.. خجالت میکشم-

 .اصال یفکر نمیکردم خجالت  باش  -مهرداد

 چطور؟-
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 .آخه من تو رو یه دختر قوی و محکم و جسور تصور میکردم -مهرداد

تصورت درسته چون من دقیقا همینجوریم یفقط این خجالت  که گفتم طبیعیه و  -

 .را دارنهمه ی دخت

 .خوبه.. پس من خیل  خوب شناختمت -مهرداد

 .اتفاقا اشتباهت همین جاس-

 چطور مگه؟ -مهرداد

چون توهنوز خیل  از اخالقای منو نمیدون ... نمیدون  به چ  عالقه دارم و از چ  -

متنفرم... نمیدون  از زندگ  چ  میخوام و چه هدیف  دارم و هزاران چیز دیگم 

 .ن هستش که هنوز نمیدو

آره راست میگ  من حت  نمیدونم تو از شوهر آیندت چه انتظارای  داری یا  -مهرداد

 حت  معیارات برای ازدواج چ ؟

 .بازم اشتباه کردی چون این موردو حت  خودمم نمیدونم-

 با تعجب ابروی  باال انداختو گفت

 یعن  حت  یه بارم بهش یفکر نکردی؟ -مهرداد

 .نه... چون نیازی نبود-

یعن  حت  یه بارم عاشق نشدی یا حت  نشده احساس کن  کس  رو دوست  -دادمهر

 داری؟

 ..نه-

با این حریفم چهره ی مهرداد یه ذره تو هم ریفت و اون موقع یفهمیدم چه سوت  بدی 

دادم... ای خاک تو گورت یسنا.. خب اول یه ذره یفکر کن بعد حرف بزن... بیا االن این 
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کارش کن ؟ اه... خدا بگم چ  کارت نکنه... ا خب  طفلکو بردی تو لک میخوای چ 

من چ  کار کنم؟ اون سوال پرسید منم جواب دادم... من که نمیتونستم بهش دروغ 

 ...بگم الک  دلشو خوش کنم

برای این که اوضاع از این بدتر نشه تصمیم گریفتم الل بشمو بیشتر گند نزنم. 

خیره شد به میز. چند دقیقه بعد  مهردادم دیگه هیچ  نگفتو این دیفعه به جای من

گارسون غذاهامونو آورد. مام توی سکوت شروع کردیم به خوردن ول  مهرداد انگار 

اشتهاش کور شده بودو یفقط با غذاش بازی میکرد. منم که حال مهردادو این جوری 

 دیدم اینقدر عذاب وجدان بهم یفشار آورد که دست آخر گفتم

 مهرداد؟-

 به خودش اومدو گفتبا صدای من مهرداد 

 جانم؟ -مهرداد

 چرا غذاتو نمیخوری؟-

 .چرا.. چرا.. دارم میخورم-مهرداد

 .ول  برنجت که دست نخورده-

 .نه دارم میخورم -مهرداد

 از حریفم ناراحت ؟-

 مهرداد سریع قاشق غذای  که رو که میخواست بخوره گذاشت توی بشقاب وگفت

 .نه-مهرداد

 .میشه دروغ نگ -

 ..یچ  نگفتو یفقط زل زد به چشمام. چشماش رنگ دلخوری داشتدر جوابم ه
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ببین من منظورم این بود که تا االن عاشق نشدم و این به معن  این نیست که از این -

 .به بعدم عاشق نمیشم

 در مورد پیشنهادم یفکر کردی؟ -مهرداد

ن م پیشنهاد؟ کدوم پیشنهادو میگفت؟ نکنه پیشنهادی که اون شب داد... نه خدایا

حت  یه لحظم به مهرداد یفکر نکردم چه برسه به پیشنهادش... حاال چ  باید بهش 

 ..بگم...بگم نظرم در مورده تو مثبته یا منف ؟ خدایا

همونطور داشتم از خدا کمک میخواستم که یه لحظه دوباره اون حس قشنگ و توی 

م تالش وجودم احساس کردم... حس کردم جواب مهرداد واضحه و من الک  داشت

 میکردم برای همین با قاطعیت گفتم

 .آره.. یفکر کردم-

 مهرداد آب دهنشو قورت دادو با صدای ضعیف  گفت

 خب؟ -مهرداد

ببین مهرداد راستش االن اصال وقت مناسب  نیست و من اصال هیچ آمادگ  ای برای -

به تو  این جور رابطه ها ندارم برای همینم نمیخوام تورو دلخوش کنم ممکنه من االن

یه قول  بدم و شاید بعدا پشیمون بشم و اونجوری هم من شرمنده تو میشم و هم 

 .خودم پس بهتره یفقط به عنوان دوتا دوست معمول  باق  بمونیم

توی تموم مدت  که داشتم حرف میزدم مهرداد زل زده بود به چشمام و به هیچ جا 

مم باور نمیشد من این حریفا غیر از چشمام نگاه نمیکرد... حت  پلکم نمیزد... خود

زدم... واقعا تمام این حریفا رو اون حسم بود که زد و من توشون هیچ  نقش  

 ...نداشتم

 بالخره بعد از چند دقیقه مهرداد سکوتو شکست و گفت
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 ...پس تو هم عاشق  -مهرداد

 با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم

 .چ  میگ ؟ من عاشق کس  نیستم-

نو نمیگه... چشمات لبریز از عشقه و یفقط یک  رو یفریاد ول  چشمات ای -مهرداد

 .میزنه

 ک  رو؟-

 .اونو دیگه من نمیتونم بگم... خودت باید به قلبت رجوع کنیو پیداش کن  -مهرداد

 .ول  تو داری اشتباه میکن .. من مطمئنم که عاشق کس  نیستم-

 .شاید... ول  این امکانم وجود داره که تو اشتباه کن  -مهرداد

با این حریفش مو به تنم سیخ و شدو همون حس با شدت بیشتری تو وجودم به جریان 

ایفتاد.... دیگه توی تک تک سلوالی بدنم میتونستم احساسش کنم.. یعن  این عشقه؟ 

 ...نه من مطمئنم این یه چیز دیگس و اینو ثابت میکنم

رداد و اشتهای دیگه اشتهای جفتمون کور شده بود.. اشتهای من به خاطر حریفای مه

مهرداد به خاطر حریفای من.... برای همین بعد از چند دقیقه که با غذاهامون بازی 

کردیم از رستوران اومدیم بیرون. مهردادم سریع منو رسوند خونه و خودش ریفت.قبل 

بودو آیل  حتما اومده  4از این که درو با کلید باز کنم ساعتمو نگاه کردم... ساعت

 .ت  یه زنگم بهم نزده بود ببینه کجامبود.. ب  معریفت ح

سری تکون دادمو در با کلید باز کردم و ریفتم سمت خونه.. خیل  خسته بودمو حریفای 

مهردادم خیل  برده بودم تو یفکر جوری که حت  ارسان و که داشت از خونش میومد 

 .بیرونو با تعجب بهم نگاه میکردو ندیدم و سریع وارد خونه شدمو درو بستم
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میخواستم برم اتاق خودم ول  بعد تصمیم گریفتم برم اتاق آیل . آروم در اتاقشو اول 

باز کردم سرمو بردم داخل که دیدم رو تختش خوابه. بیشتر درو بازم کردمو ریفتم 

 ....داخل.به در تکیه دادمو بهش خیره شدم

م حرف تا ک  قراره این قهر ادامه پیدا کنه؟ تا ک  میتونم طاقت بیارم که با خواهر

نزنم؟ تاک  میتونم خودمو بیخیال نشون بدمو بگم واسم مهم نیست؟ تا ک  میتونم به 

 ...این نقش بازی کردنم ادامه بدمو به روی خودم نیارم؟... تا ک 

آه  کشیدمو از اتاقش اومدم بیرونو درو بستم و ریفتم سمت اتاق خودم. لباسامو در 

چون هنوز از صبح خیس بودن. بعدشم  آوردمو گیره موهامو باز کردم تا خشک بشن

 .کوک کردمو گریفتم خوابیدم 6گوشیمو برای ساعت

عصر با صدای کوبیده شدن در از خواب پریدم. از جام بلند شدمو از اتاقم ریفتم 

بیرون. هیچ صدای  نمیومد. ریفتم سمت اتاق آیل  گوشمو گذاشتم روی درش ول  

دم و داخل و سرک کشیدم که دیدم بازم هیچ صدای  نمیومد. درشو آروم باز کر

اتاقش خالیه. سریع ریفتم سمت در ورودی و از چشم  نگاه کردم که دیدم آیل  در 

حال  که میخنده داره سوار ماشین ارسان میشه. به محض این که آیلین سوار ماشین 

 ...شد ماشین راه ایفتادو ارسان و آیل  باهم ریفتم بیرون

اول و آخر اسماشون )آ( و )ن( داره... یسنا و ارسان  هه ارسان و آیلین.... هردوشون

چ ؟ وجه تشابهشون چیه؟ نه اسماشون بهم میاد نه اخالقاشون با هم سازگاره.... ه  

ه  یسنا مگه باید وجه تشابه  داشته باشه؟ اون عشق خواهرته.. یفراموش کردی؟ 

راموش نکردم.. اشک  که از گوشه ی چشمم سرازیر شده بودو پاک کردو گفتم.. نه یف

 ...یفراموش نکردم که از منم به خاطر عشقش گذشت



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

457 

 

برای این که حالم بد نشه ریفتم سمت اشپزخونه یه قهوه درست کردمو خوردم. بعد از 

اون ریفتم اتاقمو تصمیم گریفتم درس بخونم چون خیل  وقت بود که هیچ  در س 

 .ی جورواجور راحت شمنخونده بودمو چیز خوبیم بود تا خودمو سرگرم کنمو از یفکرار

شب که با صدای قارو قور شکمم کتابو کنار گذاشتمو از جام بلند  9تقریبا ساعت 

شدم. آیلیم هنوز نیومده بود.. معلومه دیگه میخواسته زود بیاد وقت  با عشقش ریفته 

بیرون؟ ای یسنا حسود... حسود نیستم.... یفکر کن یه درصد نباش .. باشه من همون 

 ...ر میکنمیه درصد و یفک

لبخندی به ایفکار خودم زدمو یه ذره سوسیس کنار گذاشتم تا یخش باز بشه و درست 

کنم. بعدشم شروع کردم به پوست کردن سیب زمین  تا با سیب زمین  درستش 

 .کنم

نیم ساعت بعد که غذا حاضر شد توی بشقاب ریختمو با گوجه نون و گذاشتم روی 

هنم ول  تا خواستم بخورمش یه بغض بزرگ میزو اولین لقمه رو گذاشتم توی د

 ...نشست تو گلومو راه گلومو سد کرد

اشکام یک  سر خوردن روی گونمو دوباره و چند باره صورتمو خیس کردن... از جام 

بلند شدمو لقممو انداختم توی سطل آشغال.. به محض این که راه نفسم باز شد بغضم 

م... برای تنهاییم.... تا حاال نشده بود حت  ترکیدو این دیفعه با صدای بلند گریه کرد

برای یه بار من تنها باشمو تنها غذا بخورم.. همیشه همه دوروبرم بودن.. ول  االن 

چ ؟ هیچکس نیس.. نه تنها توی این خونه بلکه حت  توی این ساختمونم کس  

 ...نیست... این تنهای  زجرم میداد نمیتونستم تحمل کنم... نمیتونستم

دلم برای مامانم تنگ شده بود کاش االن اینجا بود آرومم میکرد... کاش اینجا  خیل 

 بود.... دیگه صبرم تموم شده بود برای همین از ته دلم جیغ زدم
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خدایـــــــــا کجای  پس؟ چ  شد که من اینقد تنها شدم؟ چرا خواهرم دیگه -

رم مجازات میشم؟ دوسم نداره؟ مگه من چ  کار کردم؟ به کدوم گناه ناکرده دا

 .....خـــــــــــــــــدا

برگشتم سمت ظریفشوی  و سیر آبو باز کردمو سرمو گریفتم زیر سیر آبو گریه کردم... 

اینقد گریه کرم که خال  شدم. شیر آبو بستمو چند لحظه سرمو توی ظریفشوی  نگه 

خشک کردم داشتم تا حالم جا بیاد.آروم ریفتم سمت اتاقمو یه حوله برداشتمو موهامو 

چون واقعا حوصله سرماخوردگ  نداشتم. بعد از اون یه قرص سر درد خوردمو 

موبایلمو برای صبح که کالس داشتم کوک کردمو خوابیدم... چیزی که االن واقعا بهش 

 .نیاز داشتم تا آروم بشم

صبح با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدارشدم. از جام بلند شدمو خاموشش کردم. 

یکم  درد میکرد برای همین ریفتم یه دوش آب گرم گریفتمو اومدم حاضر  سرم هنوز

شم تا برم دانشگاه.... امروز با آیل  با هم کالس داشتیم. آیلیم بیدار بودو داشت 

 .حاضر میشدو احتیاج به بیدار کردن نداشت

سریع حاضر شدمو ریفتم بیرون که دیدم آیل  حاضرو آماده داره میره بیرون. سریع 

چ ماشینو برداشتمو منم باهاش ریفتم بیرون. با ریموت در ماشینو باز کردم که سویی

آیل  بره بشینه ول  ریفت سمت در. یفهمیدم میخواد بیرون منتظر بمونه برای همین 

سریع سوار ماشین شدمو از پارکینگ بردمش بیرون ول  آیل  بیرون نبود. یه ذره که 

ره سمت خیابون اصل ... یعن  میخواد تاکس  دورو برو نگاه کردم دیدم داره پیاده می

 ...بگیره؟ نه دیگه بهش اجازه نمیدم تا این حد پیش بره

با حرص دنده رو جا زدمو پامو گذاشتم روی گازو جلوی آیل  که میخواست از خیابون 

رد بشه به شدت ترمز کردم که صدای جیغ الستیکا توی کوچه پیچیدو آیل  وحشت 

 دیدن من گفتزده برگشت طریفمو با 
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 چته؟ -آیلین

 برای چ  نمیای سوار ش ؟-

 .چون دلم نمیخواد -آیلین

 .خیل  ب  خود میکن ... بیا سوار شو به اندازه کایف  دیگه حرصم دادی-

 .نمیخوام -آیلین

 روشو اونور کردو خواست بره که سریع از ماشین پیاده شدمو با صدای بلندی گفتم

 .آیل  گفتم بیا بشین-

 لند من آیل  به سمتم برگشتو گفتبا صدای ب

 برای چ  داد میزن ؟ -آیلین

 چون دوست دارم... میای یا بیشتر از این داد بزنم؟-

آیلین چند لحظه با حرص نگام کرد بعد از اون پاشو به زمین کوبیدو اومد سمت 

ماشینو نشست و درو محکم کوبید. منم نگاه  به اطرایفم کردم که دیدم ماشین 

از پارکینگ میاد بیرون برای همین سریع سوار شدمو راه ایفتادم سمت  ارسان داره

 .دانشگاه

 این چه کاری بود؟-

 چ  چه کاری بود؟ -آیلین

 همین.. برای چ  مثال با من نیومدی؟-

 .دلیلش واضحه -آیلین
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آیلیننننننننننن.. دیگه صبرمو تموم کردی میخوای قهری باش  قهر باش به درک -

 ریفتارا رو بکن  یفهمیدی؟ ول  حق نداری این

 .توام حق نداری سر من داد بزن  -آیلین

 .حق دارم... یفهمیدی؟ حق دارم-

نفسمو محکم یفوت کردمو دیگه هیچ  نگفتم. پنجره ی طرف خودم پایین کشیدمو 

آرنجمو تکیه دادم بهش و سرعت خیل  زیادی روندم سمت دانشگاه آیلینم اصال 

 .داعتراض  نمیکردو ساکت نشسته بو

ماشینو توی پارکینگ پارک کردم که آیل  سریع پیاده شدو ریفت سمت دانشگاه. منم 

یکم  توی ماشین موندم تا اعصابم آروم بشه بعد از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت 

 .دانشگاه

آیلین توی ردیف دوم نشسته بودو با اخم به روبروش خیره شده بود سری تکون 

لحظه بعد سینا شمسائ  وارد کالس شدو با  دادمو ریفتم پشت سرش نشستم. چند

دیدن ما دوتا پوزخندی زدو ریفت ردیف آخر نشست... وای خدا دیگه واقعا امروز 

 .ظریفیت جرو بحث با اونو دیگه ندارم

ساعت کالس به هر جون کندن  بود تموم شدو از جام بلند شدمو ریفتم  2بالخره 

ت. وارد محوطه که شدم یاسمین و بیرون چون آیل  بعدم این کالس بازم کالس داش

دیدم که یه گوشه وایستاده بودو داشت با یک  از دوستاش حرف میزد. لبخندی زدمو 

 ریفتم سمتشون یاسمینم با دیدن من لبخندی زدو رو اون دختره گفت

 .باشه.. حاال بازم بعدا باهم صحبت میکنیم صبا جان -یاسمین

 .باشه عزیزم.. خدایفظ -صبا

 .ظخدایف -یاسمین
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 بعد به سمت من برگشتو گفت

 .سالم بر ریفیق شفیق -یاسمین

 سالم.. خوب ؟-

 من که آره ول  تو برای چ  اینقد ب  حال ؟ -یاسمین

 .هیچ  یه ذره سرم درد میکنه-

 چرا؟ -یاسمین

 .صبح اعصابم خورد شد شدید-

 باز چرا؟ -یاسمین

 .سر همون موضوع... دوباره دعوا کردم با آیل -

 چ ؟سر  -یاسمین

 .سر بچه بازی آیل -

 .خیل  خب حاال هر چ  بوده و نبوده تموم شده.. دیگه بهش یفکر نکن -یاسمین

 هیچ  نگفتمو ریفتم سمت نیمکتو روش نشستم. یاسمینم اومد کنارم نشستو گفت

 دیگه؟ ok برنامه ی امروز -یاسمین

 برنامه؟ کدوم برنامه؟-

 .ای بابا.. خریدو میگم دیگه -یاسمین

 .آرهآها.. -

 .باشه .. پس اگه با من کاری نداری برم چون چند جا کار دارم -یاسمین
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 .نه عزیزم... خدایفظ-

 .میبیمنت.. یفعال-یاسمین

بعدم از جاش بلند شدو ریفت. چند دقیقه همونطور روی نمیکت نشسته بودم بعد 

تصمیم گریفتم توی دانشگاه یه چرخ  بزنم چون اصال هیچ جاشو نریفته بودم. اول از 

همه ریفتم پشت ساختمون پزشک  چون شنیده بودم جای باحالیه. پشت ساختمون 

به خاطر این که ساختمون جلوی آیفتاب و گریفته بود تماما سایه بود. همونطور مشغول 

 .بررس  اطراف بود که صدای دونفره شنیدم که داشتن با هم حرف میزن

ه با دیدن سینا شمسائ  با یابروی  باال انداختمو نزدیک تر ریفتم تا ببینم کین که 

 .دختر سریع خودمو عقب کشیدمو گوش وایستادم

 این چرتا پرتا چیه میگ  شراره؟ -سینا

 دختره که حاال اسمشو یفهمیده بودم شرارس با صدای بلندی گفت

 من چرت و پرت میگم؟ پس این شکم من نشون دهنده ی چیه؟ -شراره

 با هم بودن تو حامله شدی؟ اونم از من؟یعن  تو میخوای بگ  به خاطر یه شب  -سینا

چشام قد نعلبک  گشاد شدو دستمو گذاشتم جلوی دهنم... یعن  سینا تا این حد 

 آدم کثیف  بود؟

چرا نشه؟ من به غیر تو با کس دیگه نبودم و مطمئنم که این بچه از توه.. توام -شراره

 باید پاش وایست  و قبول کن ... یفهمیدی؟

دی.. من امثال تور میشناسم برای این که از ما پول سوا کنین چه هه.. کور خون-سینا

 .دروغای  که نمیگین

 .ول  من پولتو نمیخوام... خودتو میخوام-شراره



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

463 

 

 ..و خود من مساویه با پول من -سینا

سینا داری اشتباه میکن .. من واقعا دوست دارم.. ما میتونیم با هم زادواج  -شراره

 .مکنیمو خوشبخت بشیم عزیز

عزیزم!؟ ببین بهت چ  میگم من صد سال سیاهم با یک  مثل تو ازدواج  -سینا

 .نمیکنم.. اینو مطمئن باش

 پس تکلیف این بچه چ  میشه؟ -شراره

اونو دیگه من نمیدونم ول  حت  اگه به احتمال یه درصد این بچه از من باشه  -سینا

 .باید صقطش کن 

 گفت با این حرف سینا دختره تقریبا جیغ زدو

 میفهم  چ  میگ ؟-شراره

هوی چته اینقد جیغ میزن  االن یک  میرسه.. بله میفهمم چ  میگم.. باید از  -سینا

 .شر این بچه خالص بش 

 سینا اون بچته چطور میتون  اینقد راحت از مرگش حرف بزن ؟ -شراره

 .چون اون بچه من نیست -سینا

رای همین سریع دوییدم که پام بعدشم صدای پاش اومد که داشت میومد به سمتم ب

ریفت روی لیوان پالستیک  و صدای بدی داد... سرجام وایستادمو با کالیفگ  چشمامو 

روی یفشار دادم... با این صدام سینا سریع از پشت دیواری که وایستاده بودن اومد 

 بیرونو با دیدن من خشکش زد بعد با صدای بلندی گفت

 تو اینجا چه غلط  میکن ؟ -سینا

 ا عصابنیت برگشتم طریفشو گفتمب
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 .مودب باش-

 سریع با چند قدم بلند خودشو بهم رسوندو روبروم وایستادو گفت

 گفتم تو اینجا چه غلط  میکردی؟ -سینا

 .گفتم مودب باش-

 خفه بینم بابا.... از ک  انجای ؟-سینا

 پوزخندی زدمو گفتم

 خیل  وقته.. راست  تو دلت میاد بچتو بکش ؟-

م سینا با حرص دندوناشو روی هم سایید و انگشت اشارشو به سمتم گریفتو با این حریف

 گفت

 .....اگه یفقط یه نفر یفقط یه نفر از این موضوع چیزی بفهمه بیچار -سینا

آی آقاهه خیل  تند میریا...بهتره تو مواظب ریفتارت باش  که عواقب بدی برات -

ونم حاال مواظب باش که کل نداشته باشه... بهت گفته بودم همه چیزو دربارت مید

 دانشگاه این رازو ندونن... یفهمیدی؟

بعدشم رومو اونو کردمو تا خواستم اولین قدمو بردارم سینا سریع بازومو گریفت که به 

 سمتش برگشتمو گفتم

 ...دستای کثیفتو به نزن-

 ول  هر کاری کردم نشد دستشو از دور بازوم باز کنم برای همین دوباره گفتم

 .تو نیستم.. میگم ولم کن عوض  مگه با-

 چقدر میخوای؟ -سینا
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 با تعجب بهش نگاه کردم که گفت

 چقدر میخوای دهنتو ببندی؟ -سینا

 پوزخندی زدمو گفتم

هه.. یفکر کردی همه مثل خودتن؟ نخیر... من بابام اینقدری بهم پول میده که محتاج -

 .امثال تو نباشم

دور بازوم بودو حاال شل تر شده بود باز  بعدشم از یفرصت استفاده کردمو دستشو که

کردمو سریع از اونجا اومدم بیرون... پسره ی آشغال عوض  معلوم نیس تا حاال چندتا 

 .دخترو ب  آبرو کرده و به خاک سیاه نشونده

به سمت پارکینگ ریفتمو سوار ماشین شدمو ریفتم سمت خونه چون برای ناهار هیچ  

ریع لباسامو در آوردمو شروع کردم به ماکارون  نداشتیم. به خونه که رسیدیم س

 .درست کردن

بود که آیل  اومدو غذا هم حاضر بود برای همین سریع میزو  1حدودای ساعت 

چیدم. آیلینم اومد سر میز نشستو هر دومون توی سکوت ناهارمونو خوردیم بعدشم 

 .هر کدوم ریفتیم توی اتاقامون تا استراحت کنیم

 قسمت س  ام

ظهر با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. سریع برداشتمش که دیدم  بعد از

 .یاسمین

 جان؟-

 سالم... کجای ؟ -یاسمین

 ..خونه-
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 خونه؟ هنوز آماده نیست ؟ -یاسمین

 آماده؟.. ای وای پاک یادم ریفته بود.. االن حاضر میشم میام. تو حاضری؟-

 .آره االن دارم میام خونه ی شما -یاسمین

 جا؟چرا این-

دیگه گفتم باز اگه بخوای بیای دنبالم خیل  رامون دور میشه... تا موقع من  -یاسمین

 .میام توام حاضر شو

 .باشه... منتظرتم-

 .یفعال-یاسمین

گوش  رو قطع کردمو گذاشتم روی میز و از جام بلند شدمو از اتاقم ریفتم بیرون. وارد 

سریع یه لیوان برای خودم  آشپزخونه که شدم دیدم چای  حاضر آمادس برای همین

 .ریختمو خوردم

بعد از اون سریع ریفتم اتاقم تا حاضر بشم. یه پالتوی مخمل پوست پیازی با یه شلوار 

ل  چسب طوس  از کمدم آوردم بیرون تا بپوشم. اول جلوی موهامو پوش دادم بعد 

م ه لبام زدموهامو گرد جمع کردم تا از زیر روسری بیرون نزنه. یه رژ صورت  کمرنگم ب

 .و یه خط چشم زیر چشام کشیدم

داشتم شلوارمو میپوشیدم که صدای آیفون اومد سریع ریفتم بیرون که دیدم یاسمین. 

رو باز کردمو در راهرو رو هم براش باز گذاشتمو ریفتم تا خودم حاضر بشم. داشتم 

 پالتومو تنم میکردم که یاس  وارد اتاقم شدو گفت

 حاضر نشدی؟ سالم... تو هنوز -یاسمین

 .سالم...نه... ول  االن حاضرم دیگه-
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اوف... بجنب دیگه.. ساعت شیش و نیمه تو هنوز حاضر نیست ... در ضمن  -یاسمین

 .لباس گرم بپوش هوا یه ذره سرده

 .باشه-

یاس  دیگه هیچ  نگفتو ریفت بیرون و بالیفاصله آیل  از جلوی اتاقم رد شدو با تعجب 

ت و ریفت.اگه آیل  صبح اون کارو نمیکرد حتما االن بهش نگاه  به سر تاپام انداخ

میگفتم باهامون بیاد ول  چون خیل  از دستش ناراحت شده بودم برای همین هیچ  

 .بهش نگفتم

سرس تکون دادمو یه روسری طوس  از توی کشوم آوردم بیرونو سرم کردم بعدشم 

ش نزدیک بود با کیفچکمه هامو که رنگش صورت  کثیف بودو خیل  به پوست پیازی 

از توی کمد در آوردمو ریفتم بیرون که دیدم آیل  کنار یاس  روی مبل نشسته و دارن 

 حرف میزنن. تک سریفه ای کردمو رو به یاس  گفتم

 یاس  جان.. بریم؟-

با صدای من یاسمین به سمتم برگشتو در حال  که کیفشو از بغلش برمیداشتو از 

 جاش بلند میشد گفت

 .م عزیزمبری -یاسمین

 بعدش رو به آیل  کردو گفت

 ...خوشحال شدم دیدمت -یاسمین

 آیلینم از جاش بلند شدو در حال  که با یاس  دست میداد گفت

 .منم همینطور... خوش بگذره-آیلین
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یاسمین برگشت طریفمو با چشماش ازم خواست که منم باهاش خدایفظ  کنم ول  من 

کردم. بعدشم سریع از خونه اومدم  اخم  کردمو ریفتم سمت درو چکمه هامو پام

بیرونو ریفتم سمت پارکینگ و توی ماشین منتظر یاس  نشستم. بعد از چند لحظه 

 .یاس  اومد

 چرا هیچ  نگفت ؟-یاسمین

 منم در حال  که ماشینو از توی پارک درمیاوردمو درو با ریموت باز میکردم گفتم

 مگه قرار بوده چیزی بگم؟-

 یسنا؟ -یاسمین

 بله؟-

 مگه تو به من قول ندادی با آیل  آشت  کن ؟ -اسمینی

 .چرا همین کارم میخواستم بکنم ول  با این کار صبحش پشیمون شدم-

 یفکر نمیکن  یه مسئله کوچیک و خیل  داری بزرگش میکن ؟ -یاسمین

 .نه-

 دیگه به سر خیابون اصل  رسیده بویدم برای همین گفتم

 خب کجا باید بریم؟-

 باال انداختو گفت یاسمین شونه ای

 من که جای  رو نمیشناسم... تو چ ؟ -یاسمین

منم جای زیادی رو بلد نیستم ول  اون دیفعه یه مرکز خرید ریفتم خیل  چیزای -

 .خوشگل  داشت ول  لباس مجلس  زیاد نداشت
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 پس چ  کار کنیم؟ -یاسمین

 .باید از یک  بپرسیم دیگه-

 .خرید خوب پیدا کنیم بالخره با کل  پرس و جو تونستیم یه مرکز

با هم از ماشبن پیاده شدیمو ریفتیم سمت اولین مغازه.نزدیک یه نیم ساعت بیشتر 

 .مغازه هارو ریفتیم ول  حت  یه لباسم پیدا نکردیم

 .اه اعصابم خورد شد.. چرا این طورین؟ یه لباس خوب و خوشگل ندارن -یاسمین

که کوتاه و تنگن... آدم نمیدونه  اتفاقا همشون خوشگلن ول  به درد ما نمیخورن بس-

 .باالشو بگیره یا پایینشو

همینطور داشتم با یاس  حرف میزدم که چششم ایفتاد به یه لباس گل به . سریع به 

سمت ویترین مغازه ریفتم تا خوب بتونم ببینمش.... به نظر که خیل  لباس قشنگ  بود 

 ول  باید توی تن میدیدمش برای همین روبه یاس  گفتم

 .یاس  بیا بریم من این لباس رو امتحان کنم -

یاس  هیچ و نگفت و پشت سرم وارد مغازه شد. یفروشنده یه خانم مسن بود که با 

 دیدن ما از جاش بلند شدو گفت

 بفرمایید؟ -یفروشنده

 .سالم خانم... ببخشید میخواستم اون لباس گل به  پشت ویترینتونو امتحان کنم-

 .حتما -یفروشنده

ت پشت مغازه و چند لحظه بعد لباسو برام آوردو در حال  که به طریفم بعدشم ریف

 میگریفت گفت

 .یفکر کنم این سایزتون باشه -یفروشنده
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 .لباسو ازش گریفتمو ریفتم اتاق پرو

لباسامو در آوردمو لباسو تنم کردمو با هزار بدبخت  زیپ لباسو بستم و خودموتوی 

چش ساتن بود ول  اونقدر براق نبود و آینه نگاه کردم.لباس کیپ تنم بودو جنس پار

یه جنس خاص  داشت و بلند بودو از کمر به پایین چین پلیسه میشدو از گوشه ی 

سمت چپش جمع میشد تا روی کمرم سه تا گل بزرگ از جنس پارچه ی خودش روش 

میخورد.... یقشم هفت  بودو آستیناشم که تا آرنجم بود پف  بودو روی لباسم با گالی 

ار کرده بودن... در کل خیل  لباس قشنگ  بودو بهم میمومد و پوستمو سفید تر ریز ک

 ...نشون میداد

همینطور داشتم از دیدن خودم توی آیینه ذوق مرگ میشدم که یاس  به در زدو 

 گفت

 ..یسنا مردی؟باز کن درو ببینمت خب -یاسمین

دهن باز زل زد بهم. لبخندی زدمو در باز کردم که یاسمین سریع پرید توی اتاقو با 

 آخرسر که دیدم هیچ  نمیگه و مثل جن زده ها زل زده به من گفتم

 خوبه؟-

 با صدای من یاس  تکون  به خودش دادو گفت

 .خوبه؟ عالیه.. خیل  بهت میاد...خیل -یاسمین

 هوی چته داد میزن  آبرومونو بردی؟-

 .کویفت... خوبه دارم از تو تعریف میکنما -یاسمین

 .اونجوری با صدای بلند تعریف کن نمیخوام -

 یاسمین سری تکون دادو گفت
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 .لیاقت نداری-یاسمین

 منم در حال  که هولش میدادم بیرون گفتم

 .مثل تو... برو بیرون میخوام لباسمو عوض کنم-

یاس  که ریفت بیرون دوباره به خودم توی آیینه نگاه کردم... خدای  خیل  بهم میودو 

دی زدمو لباسمو در آوردمو لباسامو پوشیدمو ریفتم بیرون. خوشگل شده بودم. لبخن

 لباسو روی میز گذاشتم که یفروشنده گفت

 پسندیدید؟ -یفروشنده

 .بله.. همینو میبریم-

 .مبارکتون باشه-یفروشنده

 ممنون... چقد میشه؟-

 .تومن 186قابل نداره...-یفروشنده

نگاه کردم ...صد تومن  قیمتش یه ذره باال بود ول  چاره ای نداشتم... توی کیفمو

 بیشتر نداشتم برای همین عابرمو درآوردمو گفتم

 میشه کارت بکشم؟-

 .بله حتما -یفروشنده

 .بالخره بعد یک  دودقیقه از مغازه بیرون اومدیم

 .خب تو که لباستو خریدی خاال میمونه لباس من -یاسمین

ردم که دیدم تا خواستم جوابشو بدم گوشیم زنگ زد. سریع از توی کیفم در آو

 .ارسان. با تعجب ابروی  باال انداختمو جواب دادم
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 بله؟-

 سالم... خوب ؟ -ارسان

 ممنون... شما خوبین؟-

 .هر کار کردم نتونستم جلوی خومو بگیرم که حالشو نپرسم

 مرس ... کجای ؟-ارسان

 .بیا باز من به این بشر رو دادم پرو شد

 چطور؟ کاری داشتین؟-

وس  آیلینم میخواد خرید کنه اومدم دنبالش گفتم هر جا شما آره برای عر -ارسان

 .هستین مام بیام که با هم باشیم

 آیل  خودش خواست که زنگ بزنین؟-

آر.. یعن  نه... یفهمیدم با هم دعوا کردین... هر کار کردم خودش زنگ نزد برای -ارسان

 .همین من زنگ زدم

 .وقت  خود آیل  نمیخواد پس نباید اجبارش کنین-

 ارسان چند لحظه سکوت کرد بعد از اون با صدای آروم  گفت

یسنا خانوم.. آیل  خودش گفت من زنگ بزنم اونجا جلوی خودش بود من  -ارسان

 .اینجوری گفتم پس بهتره آدرسو بدیو اینقد لجبازی نکن 

 دروغ که نمیگ ؟-

 .من هیچ وقت به تو دروغ نمیگم-ارسان

 .گ و توی وجودم احساس کردمبا این حریفش دوباره اون حس قشن
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 چ  شد پس؟ نمیگ ؟-ارسان

 ...چرا... خیابون-

 .باشه.. ما تا ده دقیقه دیگه میاییم اونجا -ارسان

 .باشه... یفعال-

 .میبینمت -ارسان

 .گوش  رو قطع کردمو برگشتم سمت یاسمین

 چ  شد؟ آدرس به ک  دادی؟ -یاسمین

 .ارسان بود... با آیل  میان اینجا-

 .چه خوب-یاسمین

 .چیو چه خوب... باز آیل  بیاد اینجا با این کارای جدیدش اعصاب منو خورد میکنه-

ااا یسنا نداشتیما.. حاال که آیل  داره پا پیش میزاره باز تو داری اینجوری  -یاسمین

 .میکن ؟ دیگه خیل  بده اگه بیشتر از این قهرتون طوالن  بشه

 .سری تکون دادمو هیچ  نگفتم

ب حاال که قراره بیان موایفق  برای این که منتظرشون باشیم بریم یه خ-یاسمین

 .چیزی بخوریم

 .بریم-

با هم ریفتیم سمت کایف  شاپ  که طبقه پایین بود. یه میز چهار نفره انتخاب کردیمو 

نشستیم و من سفارش بستن  شکالت  دادمو یاسمینم قهوه سفارش داد. چند لحظه 

 اشتها شروع کردم به خوردن بستنیم که یاس  گفتبعد که سفارشامونو آوردن با 
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 وای تو چه جوری توی این هوای سرد بستن  میخوری؟-یاسمین

 ...اوال این هر بستن  نیستو بستنیه شکالتیه... دوما بستن  توی این هوا میچس-

 .هنوز حریفم تموم نشده بود که گوشیم زنگ زد. سریع برداشتمش که دیدم ارسان

 بله؟-

 م.. ما االن تو مر کز خریدیم.. شما کجایین دقیقا؟سال -ارسان

 .ما االن توی کایف  شاپ طبقه همکفیم-

 .باشه.. االن میاییم -ارسان

گوش  رو قطع کردم و گذاشتم روی میز و چند دقیقه بعدم ارسان آیلین اومدن. 

 آیلین اومدو جلو اول به یاس  سالم کرد بعد برگشت طرف منو با مکث گفت

 .مسال -آیلین

منم خیل  عادی جوابشو دادم که اومد روی صندل  کنار من نشست. از این کارش 

خیل  تعجب کردم ول  به روی خودم نیوردم و رومو برگردوندم تا بقیه بستنیمو 

 بخورم که دیدم ارسان روبروم نشسته و داره نگام میکنه که با نگاه من گفت

 .سالم عرض شد -ارسان

 .سالم-

ه نگاهم به این طرف انداختین...از اون موقع که همش حواست به چه عجب ی -ارسان

 .خواهرت بود

چشم غره ای بهش ریفتم که لبخندی زدو هیچ  نگفت. آیلین و ارسانم مثل من 

بستن  شکالت  سفارش دادن. چند دقیقه بعد که بستنیم تموم شد از جام بلند 

 شدمو رو به یاس  گفتم
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 .من میرم دستامو بشورم-

بلند شمو ریفتم دستشوی . داشتم دستامو میشستم که یک  وارد دستشوی   از جام

شد ول  اصال بهش نگاه نکردم. شیر آبو بستمو برگشتم که برم بیرون که دیدم آیل  

روبروم وایستاده. هیچ  نگفتمو خواستم از کنارش رد بشم که سریع دستمو گریفتو 

 گفت

 هنوزم خیل  از دستم عصبان  ای؟ -آیلین

 نگفتمو منتظر نگاش کردم که سرشووپایین انداختو گفت هیچ 

 .میدونم خیل  حریفای بدی زدم ول  باور کن خیل  شرایطم بد بوده -آیلین

اینو که گفت یه قطره اشک چکید روی مانتوش. با دیدن اشکش سریع دستمو 

 گذاشتم زیر چونشو گفتم

 ببینمت تورو... داری گریه میکن ؟-

 .دم چشماش پر اشکهسرشو آورد باال که دی

 .باشه گلم.. دیگه گریه چرا.. همه چ  تموم شد-

 یعن  بخشیدیم؟ -آیلین

 .آره عزیزم... هر چ  بوده تموم شده-

 ...ول  باور کن علت همه ریفتارام -آیلین

 .هیس... االن دیگه هیچ  نگو... میریم خونه صحبت میکنیم-

 آیلین یفین یفین  کردو گفت

 قهر نیست ؟ یعن  دیگه باهام -آیلین
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من از اولم قهر نبودم تو که اونجوری ریفتار میکردی منم اونجوری کردم.... حاالم بیا -

 .بریم دیگه یه ساعت منو اینجا نگه داشت  خفه شدم از بودی گند

آیل  خندیدو دست و صورتشو شست و با هم اومدیم بیرون. احساس خیل  خوب  

شت  کرده بودیم. یاس  و ارسان با دیدن ما داشتم چون بالخره بعد از دو روز با هم آ

از جاشون بلند شدن که بریم. یاسمین که با با دیدن لبخند من لبخند پهن  زد ول  

چهره ی ارسان خیل  تو هم بود.... بیا یک  خوب شد حاال این یک  واسه من قیایفه 

بقیه   تامیگره... عجب گیری کردیما. نفسمو محکم یفوت کردمو با هم ریفتیم طبقه باال

 خریدامونو بکنیم. جلوی یه مغازه که رسیدیم آیل  اومد کنارمو گفت

 تو چیزی خریدی؟ -آیلین

 .آره من لباسمو خریدم یفقط کفش مونده-

 .چه شکلیه-آیلین

 .قشنگه.. بریم خونه نشونت میدم-

 .باشه -آیلین

 یسنا بیا ببین این لباسه قشنگه؟ -یاسمین

تمو به لباس  که اشاره میکرد نگاه کردم. یه لباس با صدای یاسمین به سمتش برگش

بادنجون  خوشرنگ بود که دکلته بودو روش یه کت آستین سه ربع رنگ خودش 

میخورد اندازشم تا زیر زانو بود و روشم خیل  خوشگل کار شده بود. در کل لباس 

 .ساده و شیک  بود

 قشنگه... میخوای برو بپوش ببین تو تنت چه جوریه؟-

سری تکون دادو با هم وارد مغازه شدیم. چند لحظه بعد یاس  لباسو گریفتو یاس  

وارد اتاق پرو شد. منم منتظر جلوی دروایستاده بودم آیل  و ارسنم روی صندل  
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نشسته بودن و ارسان مثل چ  اخم داشت... وا این معلوم هست چش میشه یهو؟ از 

 ...اون موقع که خوب بود

 ر میکردم که یاس  یه ذره درو باز کردو گفتهمینطور داشت با خودم یفک

 .یسنا بیا زیپمو ببند نمیتونم -یاسمین

 ریفتم داخل و در حال  که زیپشو میبستم گفتم

 خب بس که ب  عرضه ای... من نمیدونم بهزاد عاشق چیه تو شده؟-

 .همه چیم -یاسمین

 .بله دیگه تو تعریف نکن  ارسان ازت تعریف کنه-

شت سمت آیینه و خودشو نگاه کرد. لباس خیل  قشنگ  بود زیپشو که بستم برگ

 .ول  خیل  کوتاه بود

 یاس  یه ذره کوتاه نیس؟-

 .یه ذره؟ ایفتضاحه... حیف -یاسمین

 .آره ول  میتون  زیرش ساپورت مشک  بپوش -

 .اینم حریفیه.. ببین اگه ساپورت دارن یک  بیار برام -یاسمین

 .باشه-

 وون بودو گفتمریفتم سمت یفروشنده که پسر ج

 ببخشید شما ساپورتم دارید؟-

 بله.. مشک  میخوایین؟ -یفروشنده

 .بله-
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از جاش بلند شدو ریفت سمت یک  از قفسه ها و یه بسته بیرون آوردو گریفت سمتم 

منم بستشو باز کردم و ساپورتو دادم یاس . وقت  پوشید یفوق العاده شده بود... خیل  

یل  یفیکس تنش بود. خودشم خیل  خوشش خوشگل شده بود مخصوصا که لباس خ

 .اومد. بالخره بعد ده دقیقه از مغازه اومدیم بیرون

 .خیل  نامردین.. شما لباستونو گریفتین ول  من هنوز نخریدم -آیلین

 .آیل  اتفاقا قبل از این که شما بیایین یه لباس دیدم که خیل  قشنگ بود-

 پس چرا نمیگ ؟ کدوم مغازس؟ -آیلین

بهش نشون دادمو با هم ریفتیم سمتش. ارسانم که یفقط مثل این بادیگاردای مغازه رو 

اخمو دنبالمون میمودو الم تا کام حرف نمیزد... معلوم نیس چش شد یهو.. نکنه ما که 

 نبودیم با یاس  بحثش شده؟

 با این یفکر ریفتم کنار یاس  و گفتم

 یاس ؟-

 با صدای من برگشت طریفمو منتظر نگام کرد که گفتم

 توی کایف  شاپ ما که نبودیم با ارسان حریفت شده؟-

 با ارسان؟ نه.. واسه چ ؟ -یاسمین

 .آخه از همون موقع اخماش ریفته تو همو اصال حرف نمیزنه-

 یاس  یه ذره مشکوک نگام کرد بعد با تردید گفت

شما که نبودین گوشیت زنگ زد تا اومدم بردارم ارسان سریع برداشتو تا  -یاسمین

ه کرد اخماش ریفت تو هم بعدشم یه ذره با گوشیت کار کردو گذاشت صفحشو نگا

 .سرجاش
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 .اونوقت تو االن باید اینو به من بگ -

یاس  شونه ای باال انداختو هیچ  نگفت. دیگه به مغازه رسیده بودیم. لباس  رو که 

 خوشم اومده بود به آیل  نشون دادم که گفت

 قشنگه... ول  یقش باز نیس؟ -آیلین

 .دونم.. یفکر نکنم اونقدر باز باشه ول  بازم میخوای یه امتحان بکننمی-

آیل  هیچ  نگفتو با هم وارد مغازه شدیم. لباس و گریفت و ریفت تا تنش کنه منم 

یفرصت پیدا کردمو گوشیمو درآوردم تا ببینم ک  بهم زنگ زده. لیست تماسامو که 

ارسان خان بازم یفوضول شدنو دیدم یفهمیدم مهرداد زنگ زده و یه پیام داده بود که 

 خوندن. سریع پیامشو باز کردم که دیدم نوشته

سالم یفرشته ی من... ببخش که دوباره مزاحمت شدم ول  دیگه نتونستم  -مهرداد

طاقت بیارم که برای آخرین بار بهت نگم دوست دارم... آره نتونستم... هیچ وقت 

یتون  روم حساب کن ... یفراموش نکن که همیشه به قول خودت مثل یه دوست م

اصال نمیخواد با این پیام خودتو معذب کن  یا عذاب وجدان بگیری چون تو حق 

انتخابداری و این انتخابت برای من خیل  ارزش داره... یفقط... یفقط... خیل  دوست 

 .دارم

خیل  دلم برای مهرداد سوخت. آه  کشیدمو گوشیمو گذاشتم توی کیفم و صاف 

ارسان با یه اخم غلیظ زل زده بهم. خیل  قیایفش وحشتناک شده  وایستادم که دیدم

بود برای همین آب دهنمو قورت دادمو ریفتم سمت اتاق پرو چند تا به در زدمو آروم 

 گفتم

 آیل  پوشیدی؟-

 .آره.. وایسا یه لحظه -آیلین



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

480 

 

 بعد از چند ثانیه آیل  درو باز کرد. ریفتم داخل...آیل  در حال  که لباسو تنش کرده

بود جلوی آیینه وایستاده بودو داشت خودشو نگاه میکرد.. لباسش یه لباس صدیف  

بود که بلندیش تا زیر زانو بودو پایین دامنشم هفت  هشت  که چون پارچش لخت 

بود چین دار وایمیستاد. یقش قایق  بودو آستینانشم حریر بودو روشم با گالی رز از 

 .جنس پارچه ی خودش کار شده بود

 خیل  بده؟ -آیلین

 .نه دیونه... برعکس خیل  بهت میاد-

 .دروغ نگو -آیلین

 چرا خب دروغ بگم مثال؟ جدی میگم خیل  بهت میاد... چیه خوشت نیومد؟-

 ..چرا... خب.. خب -آیلین

 خب چ ؟ ارسانم خوشش میاد یا نه؟-

 ریفتم جلوترو در حال  به پشتش میزدم گفتم

 .ل شدی حتما خوشش میادای خواهر عاشق من.. آره خیل  خوشگ-

 آیل  لبخندی پهن  زد که سریع اخم کردمو گفتم

 .نیشتو ببند دختره ی ب  چشم رو...نچ نچ خجالتم نمیکشه-

 .باز به روت خندیدم؟ برو بیرون میخوام لباس عوض کنم-آیلین

منم ایش  گفتمو از اتاق اومدم بیرون. یاس  داشت بقیه لباسارو نگاه میکردو ارسانم 

صندل  نشسته بودو سرشو توی دستاش گریفته بود. نا خودآگاه کشیده شدم روی 

سمتشو روی صندل  کناریش نشستم چون غیر اون صندل  دیگه ای نبود. چند 

 لحظه بعد ارسان توی همون حالت گفت
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 دوسش داری؟ -ارسان

 با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم

 .چ ؟ من یسنام ها-

 ارسان سرشو آورد باال گفت

 .میدونم یسنای ... منم این سواال از یسنا پرسیدم -ارسان

 خب این سوالت چه ربط  به من داشت؟-

 ربط نداره؟ مهرداد به تو ربط نداره؟ -ارسان

 تازه متوجه منظورش شدم برای همین گفتم

 خب؟-

 خب چ ؟ دوسش داری یا نه؟ -ارسان

 ...این موضوع شخص-

 م نگه داشتو گفتتا خواستم حریفمو کامل کنم ارسان دستشو جلو

 .جوا ب تکراری به من نده.. درست جواب سوالمو بده -ارسان

 خوب تو که پیامای منو خوندی دیگه چه نیاز به جواب من داری؟-

اوال من همه رو نخوندمو یفقط مال مهردادو خوندم.. دوما من االن حس  -ارسان

 داری یا نه؟مهردادو میدونم نه تورو پس میخوام احساس تورم بدونم... دوسش 

 .معلومه که نه-

 از کجا معلومه؟ -ارسان
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 .از جای  که اگه دوسش داشتم پیشنهادشو قبول میکردم-

 یعن  من مطمئن باشم؟ -ارسان

 ببخشید ول  از چ ؟-

 از حست... یعن  دیگه حست به مهرداد عوض نمیشه؟ -ارسان

 س ؟نمیدونم شایدم عوض شد... ول  اصال برای چ  این سواال رو میپر-

 .به یه دلیل  -ارسان

تا خواستم بگم به چه دلیل  آیل  از اتاق پرو اومد بیرون. از جام بلند شدمو ریفتم 

 .سمتش و لباسو حساب کردیمو از مغازه اومدیم بیرون

 یاسمین دستاشو بهم زدو گفت

 .خب حاال بریم سراغ کفش -یاسمین

 وای ذوق مرگ نش  تو یه وقت؟-

 د توی پرش گفتیاس  که بدجور خورده بو

 .ب  ادب... خب کفش خیل  دوست میدارم -یاسمین

 .باشه باشه .. االن گریه نکن که پستونکت تو ماشینه ها-

یاسمین چشم غره برام اومد که منم زبونمو آوردم بیرونو براش زبون درازی کردم که 

ا بدیدم یک  کنارم وایستاده. توی همون حالت برگشتم طریفش که دیدم ارسان داره 

یه لبخند پهن نگام میکنه. چند لحظه توی همون حالت نگاش کردم بعد از سریع به 

 خودم اومدمو سریع صاف وایستادمو رومو برگدوندمو گفتم

 .بریم-
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بعدشم خودم با سرعت راه ایفتادم ول  از پشت سرم صدای خنده ی سه تاییشونو 

ی جلوی ارسان؟ بیا باز شنیدم... ای حناق.. ای یسنا ی احمق اون چه کاری بود کرد

یه اتو دادی دستش که اذیتت کنه... نه بابا ارسان دیگه بچه خوب  شده... اذیت 

 ....نمیکنه... هه به همین خیال باش

 قسمت س  و یکم

جلوی یه مغازه کفش یفروش  وایستادمو به کفشاش نگاه کردم. کفشای خیل  

 ول  یه کفش بادنجون  قشنگ  داشت ول  حیف که هیچ کدومش همرنگ لباسم نبود

 خیل  خوشگل داشت برای همین برگشتم سمت یاس  و گفتم

 .یاس  اون کفش رو ببین... خیل  قشنگه و به لباستم میاد-

 کدومو میگ ؟-یاسمین

 .ای بابا.. اون  که پاشنه بلنده و روی یه طریفش گالی کوچولو مثل پیرهنت روشه-

 .پیرهنمهآها... وای راست میگیا گالش مثل  -یاسمین

 .بعدشم همون جور زل زد به کفش

هــــــــوی... کجای ؟ بیا برو امتحانش کن دیگه پاهام سوراخ شد بس که راه -

 .ریفتم

 بله دیگه دیوار کوتاه تر از من نبود بهش گیر بدی نه؟ -یاسمین

 .نه بیا برو انقد اون یفکو نجنبون-

پشت سرمون وارد مغازه شدن.  بعدشم به زور هولش دادم توی مغازه. ارسان و آیلینم

دوتا پسر توی مغازه بودن که انگار جفتشونوبرق گریفته بود بس که موهاشونو سیخ 

 .سیخ کرده بودن
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یقه هاشونم باز بودو چندتا گردنبند گردنشون بود... با دیدن تیپ قیایفشون یاد هوتن 

 ... با این یفکرایفتادم... آخ  دلم واسه پس گردنیای بهزاد که به هوتن میزد تنگ شده

لبخندی زدم که با احساس سوزش توی دستم از جا پریدمو به کنارم نگاه کردم که 

 .دیدم آیل  داره با حرص نگام میکنه

 عزیزم چیزی به نام مرض توی وجودت هست؟-

توی وجود من نه ول  تو چرا.. برای چ  دو ساعته با لبخند زل زدی به این  -آیلین

 دوتا؟

تا پدیده رو دیدم یاد هوتن و بهزاد ایفتادم. همین.. حاال ارزش خب وقت  این دو -

 داشت که این جوری بازوی منو کبود کن ؟

بله ارزش داشت... از این به بعد وقت  کس  رو میبین  لطفا یاد کس  نیفت یا  -آیلین

 .حداقل با چشات قورتش نده

 .اوه اوه.. چه غیرت  شدی تو رو من-

ان خیل  غیرت  و از این کارا بدش میاد پس دیگه اصال من غیرت  نشدم ارس-آیلین

 .جلوش از این کارا نکن

بعدشم ریفت کنار ارسان وایستاد. با یه لبخند ناخودآگاه برگشتم سمت ارسان و نگاش 

کردم... پس برای این آقا ریفتار منم مهمه... همینطور داشتم با لبخند نگاش میکردم 

و برگشت طریفم... اول یه اخم کوچیک روی که یفکر کنم سنگین  نگاهمو حس کرد

صورتش خودنمای  میکرد بعد از اون چشماش رنگ تعجب گریفت بعد انگار چراغون  

شدن... اولین بار بود داشتم چشمای مشکیشو این جوری میدیدم... خیل  چشماش 

قشنگ شده بود و اصال نمیتونستم ازش چشم بردارم ول  بالخره به هر سخت  بود 

ز اون دوتا تیله ی مشک  گریفتمو به یاس  که روی صندل  نشسته بود نگاه نگاهمو ا
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کردم. یاس  چشماشو ریز کرده بودو مشکوک نگام میکرد. با تعجب نگاش کردمو 

 ریفتم جلوترو گفتم

 چیزی شده؟-

 .نه -یاسمین

 خب چ  شد؟ خوشت اومد از کفشت؟-

 یاس  نگاه  به کفش تو پاش انداختو گفت

 .قشنگهآره..  -یاسمین

بعد سریع کفشو در آوردو به پسره داد تا براش توی جعبه بزاره. هنوز از مغازه نیومده 

 بودیم بیرون که آیل  سریع به یه کفش اشاره کردو گفت

 .وای یسنا اون کفش رو ببین چه نازه -آیلین

برگشتم همون جای  رو که آیل  اشاره کرده بودو دیدم. یه کفش پاشنه بلند صدیف  

 .ه کنارش یه پاپیون بزرگ میخوردو از پایینش چند تا زنجیر ریز آویزون بودبود ک

 .آره خیل  قشنگه-

با این حریفم آیل  سریع برگشتم طرف یک  پسرا و گفت براش کفش و بیارن. خودشم 

ریفت روی یک  از صندلیا نشست تا کفشو امتحان کنه. همینطور داشتم به آیل  نگاه 

 .توی یفاصله ی خیل  نزدیک  از گوشم شنیدممیکردم که صدای ارسان و 

 تو نمیخوای کفش بخری؟ -ارسان

برگشتم طریفش که دیدم صوتش توی سه چهار سانت  صورتم قرار داره. سرخ شدمو 

 صورتمو برگردوندم و گفتم

 .اخه رنگ  که به لباس من بخوره و نداره-
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 مگه لباست چه رنگیه؟ -ارسان

 ..گل-

دوباره اون حس لجبازی اومد سراغم برای همین یه قدم  تا خواستم حریفمو کامل کنم

 ریفتم عقبو برگشتم طریفشو گفتم

 .بالخره هر رنگ  هست االن این مغازه نداره-

بعدشم سریع برگشتمو ریفتم سمت آیل . بالخره بعد از ده دقیقه از مغازه اومدیم 

 .بیرون

 .خب حاال یفقط کفش تو میمونه یسنا -آیلین

 .وایستادن ندارم... بیایین بریم خونهمنم که اصال نای -

 .ا یعن  چ  بریم خونه... توکه هنوز کفشتو نخریدی -یاسمین

 .ای بابا یفردا رو که ازمون نگریفتن... یفردا خودم میام میخرم-

 .یسنا خیل  تنبل شدیا.. بیا بریم بخریم دیگه -یاسمین

 تا خواستم چیزی بگم ارسان سریع گفت

 .اجباریه.. عروس  پس یفرداس پس هنوز تا یفردا وقت دارید ای بابا حاال چه -ارسان

 .اخ خدا اله  خیرتون بده.. منم دو ساعته میخوام همینو بگم-

 .باشه بریم نمیری تو االن از خستگ -آیلین

 .باور کن یه قدم دیگه بردارم میمیرم-
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 جببا این حریفم ارسان یه چیزی زیر لب زمزمه کردم ول  نشنیدم برای همین با تع

برگشتم طریفش که شونه ای باال انداختو به سمت خروج  ریفت. منم سری تکون 

 .دادمو با آیل  و یاس  ریفتیم سمت در

یه مغازه کفش یفروش  دقیقا جلوی در خروج  بود که یه کفش خیل  خوشگل دقیقا 

همرنگ لباسم داشت ول  از بس خسته بودم زورم اومد برم بگیرم و تصمیم گریفتم 

بیام بخرمش. وقت  برگشتم که برم بیرون دیدم ارسان دقیقا زل زده به همون یفردا 

همون کفشه و یه نگاه به من میندازه و یه نگاه به اون کفشه که با دیدن نگاه من 

سریع برگشت و ریفت. وارد پارکینگ که شدیم منو یاس  داشتیم به سمت ماشین من 

 میریفتیم که ارسان گفت

 دین؟ا شما با ماشین اوم -ارسان

 برگشتم طریفشو آروم طوری که یفقط یاس  که کنارم بود بشنوه گفتم

 .نه پس با خر اومدیم... البته گاری هم بودا ول  گفتیم خر بهتره-

تا حریفم تموم شد یاس  منفجر شد از خنده. خودمم خندم گریفته بودو اصال 

گاه به ما دوتا ن نمیتونستم خودمو نگه دارم و قرمز شده بودم. آیلین و ارسانم با تعجب

 میکردن. بالخره بعد از چند دقیقه یه ذره خودمو جمع و جور کردمو گفتم

 .آره... من برم یاس  رو برسونم میام-

 .خب بریم شام بخوریم بعد بریم خونه-ارسان

 .باشه پس شما راه بیایفتین مام پشت سرتون م  یایم-

  هنوزم از خنده بعدشم سریع برگشتمو با یاس  ریفتیم سمت ماشین... یاس

میخواست غش کنه. در ماشین و باز کردمو توی ماشین نشستیم بعد در حال  که 

 ماشینو روشن میکردم رو به یاس  گفتم
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 .وای چه خبرته یاس ؟ یه کلمه گفتم این جوری غش کردی-

 یاسیم در حال  که نفس نفس میزد گفت

 ...آخه تو ک... نم ..دون  چقدر ...با.. حال گفت -یاسمین

 ..باشه حاال یه نفس بگیر نمیری که نمیتونم جواب بهزادو بدم ها-

پشت سر ماشین ارسان راه ایفتادیم. حدود نیم ساعت توی راه بودیم و آخرسرجلوی 

 11یه یفست یفود نگه داشت. ماشین و پارک کردمو به ساعتم نگاه کردم... اوه ساعت 

ه سمت رستوران ریفتیم و یه میز بودو ما تازه میخواستیم شام بخوریم. همه با هم ب

چهر نفره انتخاب کردیمو نشستیم. از خستگ  خودمو روی صندل  پرت کردم که 

یاس  سریع اومد سمت چپم نشست و ارسانم سمت راستم آیلینم ریفت روبروی 

 .ارسان نشست

چند لحظه بعد گارسون اومد تا سفارش بگیره. همه پیتزا سفارش دادن به غیر من که 

زمین  سفارش دادم. به محض این که گارسون ریفت ارسان برگشت طریفمو  یفقط سیب

 گفت

 چرا یفقط سیب زمین  سفارش دادی؟ -ارسان

 قبل از این که جواب بدم آیل  سریع گفت

 .آخه یسنا خیل  سیب زمین  دوست داره -آیلین

اونو که میدونم ول  خب کنارش باید یه چیزم دیگم بخوره.. چون سیب  -ارسان

 .تنها که غذا حساب نمیشه زمین 

درسته ول  من االن خیل  خستم و وقتاییم که این جوریم زیاد اشتها ندارم.. برای -

 .همینه
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 ...آها -ارسان

چند دقیقه بعد غذاهامونو آوردن. منم روی سیب زمین  هام سس ریختمو آروم آروم 

ه ک ، دو تا تیکشروع کردم به خوردن. وقت  تموم شد تا خواستم ظریفمو بزارم کنار ی

پیتزا گذاشت توی ظریفم. برگشتم دیدم ارسان این کارو کرده. ظریفو به سمتش 

 کشیدمو گفتم

 .مرس ... میل ندارم-

 .میل داری... این دو تا تیکه کوچیک جای  رو نمیگیره -ارسان

 ...ول -

 .ول  نداره... زشته دست کس  رو پس بزن  -ارسان

و برداشتمو شروع کردم به خوردن. اولین گازو با ب  پویف  کردمو یه تیکه از پیتزا هار

میل  زدم ول  یکم که گذشت اشتهام باز شد چون خیل  پیتزاش خوشمزه بود... 

نمیدونم چرا اینطوری بود آخه من قبال اینجا اومده بودمو پیتزاهاشو امتحان کرده 

قه نکشیده بودم ول  هیچ وقت تا این اندازه خوشمزه نبوده برای همین به دو دقی

 .همشو خوردم

برگشتم سمت ارسان که دیدم داره با لخند نگام میکنه.با سر ازش پرسیدم چ  شده 

 که گفت

 .هیچ ... یفقط من دیگه نمیخورم... اگه میخوای بخور -ارسان

با این که خیل  دلم میخواست بخورم ول  دیگه ضایع بود برای همین در حال  که با 

دم سری به معنای نه تکون دادم که ارسان یهوی  زد حسرت به پیتزاش نگاه میکر

زیر خنده. با خنده ی ارسان آیل  و یاسمین برگشتن و با تعجب نگامون کردن منم با 



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

490 

 

یه عالمت سوال بزرگ زل زدم به ارسان. بالخره بعد از چند لحظه که خندش تموم 

 شد گفت

 دتو؟خب اگه میخوای بخور دیگه.. چرا اون شکل  میکن  خو -ارسان

 مگه چه شکل  کردم؟-

 یعن  نفهمیدی چ  کار کردی؟ -ارسان

 تا اومدم جواب بدم آیل  سریع گفت

 چ  شده؟ -آیلین

هیچ  این خانوم از اول پیتزا میخواسته ول  سفارش نداده بعدش که من یه  -ارسان

تیکه دادم بهش دلش خواست و االن که بهش میگم من نمیخوام مال منو بخور برای 

ضایع نشه با حسرت زل زده به پیتزام میگه نه نمیخوام... نمیدون  چه شکل   این که

 .شده بود اون موقع

 آیلین لبخندی زدو گفت

 .خب اگه میخوای سفارش بده -آیلین

 تو حریفای ایشونو باور کردی؟-

 یعن  باور نکنم؟ -آیلین

 فتممنم در حال  که بازم با حسرت به پیتزای توی دست آیل  زل زده بودم گ

 .نه-

 آیل  با ته خنده ای که توی صداش بود گفت

 .ول  چهرت چیز دیگه ای میگه ها -آیلین
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 .نخیرم.. چهرمم همینو میگه-

 .باشه حاال چرا میزن .. نخور -آیلین

بعدشم با اشتها یه گاز بزرگ از پیتزاش زد که دلم ضعف ریفت. پویف  کردمو برای این 

ت یاس  که دیدم بازم مشکوک زل زده به منو که وضعم از این بدتر نشه برگشتم سم

 .ارسان

 یاس  میشه بگ  چته امروز؟-

 هیچ ... مگه باید چیزیم باشه؟ -یاسمین

 پس چرا ه  مثل این کارگاها زل میزن  بهمون؟-

 بهتون؟ -یاسمین

 .آره.. ه  زل میزن  به منو ارسان-

 لبخند کج  میزد گفتبا این حریفم ابروهای یاس  از تعجب باال ریفت و در حال  که 

 اینقد حواست بهش هست؟ -یاسمین

 به ک ؟ چ  میگ  تو؟ حالت خوبه؟-

 ...بیخیالش -یاسمین

بهتر چون اصال از حریفات سر در نمیارم....چ  میخواستم بهت بگم؟... اها غذاتو تموم -

 کردی؟

 یاسمین به پیتزاش اشاره کردو گفت

 نه ول  دیگه میل ندارم.. برای چ ؟-یاسمین

 .گفتم اگه تموم کردی ما زودتر بریم که برسونمت-
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 .باشه.. بریم-یاسمین

 هر دو با هم از جامون بلند شدیم که آیلین گفت

 کجا میرین؟-آیلین

 .من میرم یاس  رو برسونم بعدشم میرم خونه-

 .خوب بزار تو با آیل  برو من یاس  رو میرسونم -ارسان

 .نه دیگه خودم میبرمش.... میبنمتون-

 شتم سمت یاس  که سریع گفتبرگ

 .یسنا میگم تو نمیخواد بیای دیگه رات دور میشه من خودم با تاکس  میرم -یاسمین

 .برو بابا این چه حریفیه-

 .نه جدی گفتم... به خدا رازی نیستم به خاطر من این همه رات دور بشه -یاسمین

نت  دستم اگه یاس  به خدا یه کلمه دیگه بگ  از دستت ناراحت میشما.. تو اما-

 .خدای  نکرده بالی  سرت بیاد من جواب بهزادو چ  بدم

 یاس  لبخندی زدو گفت

 .به خدا که خیل  گل  -یاسمین

 .خوبه برعکس تو که خیل  خل -

بود  30/12یاس  سری تکون دادو با هم به سمت در خروج  ریفتیم. حدود ساعت 

نه تا برسم خونه ساعت که یاس  رو ی جلوی خوابگاه پیاده کردمو ریفتم سمت خو

شد. ماشینو توی پارکینگ پارک کردمو از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت  45/1

خونه. چراغای پارکینگ همش خاموش بود و خیل  تاریک بود ول  نه اونقدر که نتونم 
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چیزی رو تشخیص بدم. کلیدو داخل در انداختمو تا خواستم درو باز کنم یه صدای  از 

رگشتم پشت سرمو نگاه کردم ول  هیچ  دیده نمیشد یفقط یه پشت سرم شنیدم. ب

چیز سفید روی پله های  که به پشت بوم میخورد دیده میشد. خیل  ترسیدم برای 

 .همین سریع در خونه رو باز کردمو پریدم داخل

به در تکیه دادمو آب دهنمو قورت دادم... یعن  ک  بود که اونجا نشسته بود؟ وای 

 یعن  دزد بوده؟

به اینجای حریفم که رسید صدای در خونه ی ارسان اومد. سریع برگشتمو از توی 

چشم  نگاه کردم که دیدم ارسان در حال  که یه بلوز شلوار سفید تنشه جلوی در 

خونش وایستاده و زل زده به خونه ی ما. چراغا هنوزم خاموش بودو تنها چراغ خونه 

خونش باز بودو اون جلوی در خونش ی خودش بود که چهرشو معلوم میکرد اخه در 

 .وایستاده بود

بالخره بعد از چند دقیقه دست از نگاه کردن برداشتو ریفت داخل خونش. وا این چرا 

اینجویه امروز؟ یه بار میخنده یه بار اخم میکنه یه بار ایفسرده میشه.. اصال معلوم 

 هست چشه؟

م. چراغو که روشن کردم دیدم شونه ای از روی ندوستن باال انداختمو ریفتم سمت اتاق

آیل  روی تخت من خوابیده. لبخندی زدمو ریفتم طریفشو روی تخت نشستم. دستمو 

 بردم نزدیک و موهاشو از روی صورتش کنار زدم و اروم گفتم

 ...خواهر گل من-

چند لحظه همینطور باال سرش نشستمو موهاشو ناز کردم بعد از جام بلند شدمو 

 .واکمو زدمو کنار آیل  خوابیدملباسامو در آوردمو مس

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



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

494 

 

صبح با نور آیفتاب  که توی چشمام ایفتاد از خواب بیدار شدم. خمیازه ای کشیدمو از 

جام بلند شدمو به ساعت روی میز نگاه کردم که چشام مثل چ  گشاد شد.ساعت 

 االن خواب بودم؟ مگه من صبح کالس نداشتم؟بود و من تا  11

با کف دستم زدم به پیشونیمو از جام بلند شدمو ریفتم سمت اتاق آیل . درو یهوی  باز 

 کردم که آیل  از جاش پریدو گفت

 .اوف باز تو مثل کرگدن اومد داخل -آیلین

 .ساکت باش ببینم... چرا صبح بیدار نکردی کالس داشتم-

 ..بح کالس نداشت صبح؟ تو که ص-آیلین

 چ  میگ  آیل ؟ قاط  کردیا.. من همیشه سه شنبه صبح کالس نداشتم؟-

 .خب باهوش خانوم امروز که سه شنبه نیس -آیلین

 پس چند شنبس؟-

 .چهارشنبه -آیلین

 نفس راحت  کشیدمو گفتم

 .اه خدا خیرت بده خیالم راحت شد-

 .باهات حرف دارم خیل  خب حاال برو دست و صورتشو بشور که کل  -آیلین

هیچ  نگفتمو ریفتم دستشوی  و دست و صورتمو شستم. بعد ازاون ریفتم دوتا قهوه 

 .درست کردمو با کیک بردم اتاق آیل 

 سین  رو گذاشتم روی میز آیل  و در حال  که روی تخت کنارش میشستم گفتم

 .خب من سر تا پا گوشم خواهری-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

495 

 

 .حریفام ازت عذرخواه  کنماول این که میخوام بازم به خاطر  -آیلین

 .نیازی نیست... من که گفتم یفراموشش کردم-

ول  من یفراموش نمکینم و خودمو نمیبخشم... باور کن همه ی اون حریفا از  -آیلین

 .روی عصبانیت بوده و هیچکدومش حقیقت نداشته

 خب چ  تورو اینقد عصبان  کرد که باعث شد اونجوری بگ ؟-

 ..عمم -آیلین

 ارسان؟ اون چه ربط  به این قضیه داره؟ عمت؟ مامان-

اون روزی که منو تو با هم دعوامون شد من زودتر ریفته بودم توی پارکینگ  -آیلین

منتظرت بودم که ارسان از خونش اومد بیرونو تا اومد بهم سالم کنه گوشیش زنگ زد 

و سریع ریفت داخل خونش.. منم کنجکاو شدمو ریفتم گوش وایستادم که یفهمیدم 

 ...مهعم

 خب؟-

تا اونجای  که حریفای ارسان شنیدم یفهمیدم عمم میخواد به زور زنش بده...  -آیلین

ارسانم که عصبان  شده بودو همش داد میزدو میگفت من زن نمیخوام و یک  دیگه 

رو دوست دارم و تا خواست اسم دختر رو بگه تو منو کشیدیم کنارو نگزاشت  بفهمم 

 .ابم بهم ریخته بودکیه.. برای همین اینقد اعص

 که این طور... حاال.. از کجا معلوم که اون دختر..ت ..تو نباش ؟-

نمیدونم چرا موقع گفتن این حرف صدام لرزش داشت و نمیتونستم خوب جملمو 

 .بگم

 آیلین پوزخندی زدو گفت
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معلومه که من نیستم چون اگه بودم ارسان حداقل با یه کار کوچیک  -آیلین

ون بده که دوسم داره ول  اون خیل  عادی و معمول  باهام ریفتار میتونست بهم نش

 .میکنه

به هر حال هیچ وقت نمیشه از ریفتار پسرا تشخیص داد که چ  توی ذهنشونه پس -

 .توام بهتره امیدتو از دست ندیو امیدوار باش 

آیلین سری تکون دادو هیچ  نگفت منم قهوه هامونو از روی میز برداشتمو یکیشو به 

 مت آیل  گریفتمو گفتمس

 .حاالم بیا اینو بخور دیگه بهش یفکرنکن چون سرنوشتت هر چ  باشه همون میشه-

 باشه... راست  تو نمیخوای بری کفشتو بگیری؟-آیلین

آی خوب شد یادم انداخت ...چرا االن حاضر میشم میرم چون بعد از ظهر کالس -

 .داریم

ون لباسای دیشب  رو پوشیدمو ازخونه از جام بلند شدمو ریفتم سمت اتاقمو سریع هم

 .اومدم بیرونو ریفتم سمت همون مرکز خرید

ماشینو توی پارکینگ پارک کردمو از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت مغازه.به 

یفروشنده گفتم کفشو برام بیاره که گفت سایز منو تموم کرده و دقیقا چند لحظه قبل 

 ...من یه اقای  همین سایزو برده

ای آویزون دوباره ریفتم پارکینگ. داشتم میریفتم سمت ماشینم که دیدم یک  با قیایفه 

به ماشینم تکیه داده و چون پشتش به من بود نمیتونستم ببینمش ول  از پشت 

خیل  برام آشنا بود. برا ی این که متوجهم بشه در ماشینو با ریموت باز کردم که 

 چ  کار میکنه؟پسره برگشت طریفم. ا این که ارسان... این اینجا 

 .سالم -ارسان
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 سالم... تو اینجا چ  کار میکن ؟-

 .اومدم اینو بخرم -ارسان

 .بعدشم یه نایلون سفید رنگو گریفت طریفم

 این چیه؟-

 .خودت ببین -ارسان

نایلونو ازش گریفتمو داخلشو نگاه کردم که دیدم داخلش یه جعبس. سریع جعبه رو 

مون کفشاس. جیغ  از روی خوشحال  در آوردمو داخلشو نگاه کردم که دیدم ه

 کشیدمو گفتم

 تو اینارو از کجا گریفت ؟-

 .از همینجا -ارسان

ول  یفروشندش به من گفت که سایز منو چند لحظه پیش یه اقای  اومد.... نکنه اون -

 تو بودی؟

 .دقیقا -ارسان

 مرس ... قیمتش چند بود؟-

 .هدیه رو که قیمتشو نمیپرسن -ارسان

 هدیه؟-

 .آره این یه هدیس از طرف من به تو -ارسان

 ول  خب به چه مناسبت ؟-

 هیچ .. همینجوری.. اشکالی داره؟ -ارسان
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 .خب این جوری که خوب نیس اصال-

 .ک  گفته.. اتفاقا خیلیم خوبه -ارسان

 ...ول -

 .دیگه ول  نداره.. اصال این یه هدیس به جبران اون اذیت کردنا -ارسان

که احساس کردم اون حس این دیفعه کامال از چشمام لبخندی زدمو نگاش کردم 

معلومه برای همین سریع رومو برگردوندمو کفشارو برداشتمو در حال  که سوار 

 ماشین میشدم گفتم

 .بازم ممنون.. من باید برم.. خدایفظ-

بعدشم سریع ماشینو روشن کردمو راه ایفتادمو به ارسان که با یه عالمه عالمت سوال 

 ...میکرد توجه نکردم تعجب بهم نگاه

وای خدا من چرا این جوری شدم؟ چرا این حس هر لحظه داره بیشتر توی وجودم 

نفوذ میکنه؟ چرا وقت  داشتم به ارسان نگاه میکردم شدتش بیشتر شد؟ چرا اصال 

من این هدیه رو از ارسان قبول کردم؟ من  که این همه سرکش بودمو با ارسان خیل  

مش دارم جلوش کوتاه میام؟ اسم این حس چیه؟ چیه که داره لج میکردم برای چ  ه

منو این جوریم میکنه و تغییرم میده وداره ذره ذره غرورمو از بین میبره...اونم در برار 

ک .. ارسان؟ یعن  داره چ  میشه؟ تا ک  باید توی این ب  خبری بمونم؟ تا ک ؟ 

 ....خدایا بازم یفقط از خودت کمک میخوام.... یفقط از تو

بود پس هنوز وقت داشتم برای همین تصمیم  15/12به ساعتم نگاه کردم. ساعت 

گریفتم برم همون پارک نزدیک خونمون... همون پارک  که بیتا بود آخه دلم براش 

تنگ شده بود. چون نزدیک خونه بودم برای همین زود رسیدم. از ماشین پیاده شدمو 

 .ریفتم سمت پارک
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تم که دیدم یه ذره اونورتر روبروی یه خانم آقای  که با چشم دنبال بیتا میگش

بچشون توی کالسکش بودو داشتن باهاش بازی میکردن وایستاده بود و داشت 

نگاشون میکرد. لبخند غمگین  زدمو به طریفش ریفتمو از پشت چشماشو گریفتم. با 

 این کارم در حال  که سع  میکرد دستامو از روی چشماش برداره گفت

 .عل ... چشام درد میگیرهنکن -بیتا

سریع دستامو از روی چشماش برداشتم که برگشت طریفمو با دیدنم جیغ  زدو پرید 

 بغلمو گفت

 ...سالم یسنا جون -بیتا

 توی بغلم یفشردمشو گفت

 سالم عزیزم... خوب ؟-

 از بغلم اومد بیرونو گفت

 ...مرس  -بیتا

و در حال  که با هم روی لبخندی زدمو از جام بلند شدمو بردمش سمت یه نمیکت 

 نمیکت میشستیم گفتم

 خب چه کارا میکن ؟ چند تا از اون سکه خوشگال جمع کردی؟-

 با این حریفم بیتا با ذوق گفت

دیروز یه عالمه یفال یفروختم وقت  ریفتم خونه عمو یه عالمه از اون سکه ها بهم  -بیتا

 .داد

 م اسمشو گفت ؟آیفرین عزیزم... راست  عل  کیه که وقت  چشماتو گریفت-

 .یک  از پسرای اینجاس که گل میفروشه و همش منو اذیت میکنه-بیتا
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 چرا آخه؟-

 .نمدونم... ول  همش منو میترسونه و یفاالمو ازم میگیره-بیتا

 خب کجاس االن؟ اینجاس؟-

 .چند روزه نیومده -بیتا

 .باشه پس دیفعه بعد که اومدم بهم نشونش بده تا خودم دعواش کنم-

 ن  االن میخوایین برین؟یع -بیتا

 نرم؟-

 خب.. نمیشه اول یکم با من بازی کنین بعد برین؟ -بیتا

 لبخندی زدمو گفتم

 چرا نشه عزیزم...میخوای چه بازی بکنیم؟-

 .تاب بازی... اخه همیشه هیچ کس نیس که منو تاب بده -بیتا

 تمتم گفلبخند غمگین  زدمو در حال  که از جام بلند میشدمو دست بیتا رو میگریف

 .ول  االن من هستمو هر چقدر که بخوای تابت میدم-

با ذوق خندیدو دستمو ول کردو دویید سمت تابا. منم سریع دنبالش ریفتم. بیتا روی 

 .تاب نشستو منم ریفتم پشت سرشو شروع کردم به هول دادنش

 بیتا با ذوق بلند خندیدو گفت

 .یسنا جون تند تر.... تند تر -بیتا

ند تر هولش دادم. چند قیقه داشتم هولش میدادم ول  بیتا اصال خسته منم یه ذره ت

نشده بازم میخواس تاب بخوره ول  دستام درد گریفته بودو از طریفیم نمیتونستم بهش 
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چیزی بگم چون ناراحت میشد. همینطور داشت با ب  حال  تابش میدادم که یهوی  

 ایستادمو با تعجب گفتمیه صدای آشنا شنیدم. برگشتم که دیدم ارسان. صاف و

 تو... تو اینجا چ  کار میکن ؟-

 .اومدم هوا خوری -ارسان

 اونوقت چرا این پارک اومدی؟-

 همینطوری... اشکالی داره؟ -ارسان

 .اشکال که نه ول  خیل  بده که تعقیبم میکن -

 من تعقیب میکنم؟ -ارسان

 ...نه پس من تعقیبت میکنم-

 زن ؟برای چ  خب این حریفو می -ارسان

 .برای چ  حقیقتو نگم-

 حقیقت؟ تو چه میدون  حقیقت چیه؟ -ارسان

 نمیدونم؟-

 نه نمیدون ... اگه میدونست  این کارا رو نمیکردی؟ -ارسان

 چه کارای ؟ چه حقیقت ؟-

 یعن  واقعا نفهمیدی؟ -ارسان

 مگه باید چیزی رو میفهمیدم؟-

 ....آره.. باید میفهمیدی که من دو -ارسان
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 کامل نشده بود که بیتا گفت هنوز حریفش

 یسنا جون چرا دیگه هولم نمیدی؟ -بیتا

 برگشتم سمت بیتا و گفتم

 .االن هولت میدم عزیزم-

بعدشم دوباره شروع کردم به هول دادن بیتا ول  هنوزم دستام درد میکردو آروم 

هولش میدادم. نمیدونم ارسان از قیایفم گریفتم یفهمید دستام درد میکنه که اومد 

 مو گفتطریف

 .تو بشین.. من هولش میدم -ارسان

منم از خدا خواسته ریفتم کنارو روی نمیکت  که همون نزدیک  بود نشستم و به 

 .ارسان و بیتا نگاه کردم. بالخره بعد از چند دقیقه بیتا خسته شدو اومد پیش من

 .مرس  یسنا جون -بیتا

 .قابل تو خانوم گلو نداشت-

 بیتا خندیدو گفت

   این آقاهه کیه؟ شوهرتونه؟راست -بیتا

با این حریفش ضربان قلبم ریفت روی هزار... شوهر؟ ارسان شوهر من باشه؟ وای یسنا 

 یه ذره خودتو جمع و جور کن... تو چت شده که با حرف بچه این جوری میش ؟

 همین یه حرف یه تلنگر بود بهم و از یفکر دراودمو گفتم

 ...نه عزیزم... این آقا.. این آقا-

 مو بلند کردمو به ارسان که حاال روبروم وایستاده بود نگاه کردمو گفتمسر
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 .دوستمه... یه دوست خوب-

 با این حریفم ارسان لبخند کمرنگ  زدو بیتا دوباره گفت

 ه .. یسنا جون یعن  این آقا دوست پسرته؟ -بیتا

 خندیدمو بغلش کردمو گفتم

 شیطون تو این جور چیزا رو از کجا میدون ؟-

 خودشو از بغلم بیرون آوردو گفت بیتا

 .عل  بهم میگه.. میگه ما االن با هم دوست دختر دوست پسریم -بیتا

 .اممم پس الزم شد من حتما این پسرو ببینمشو گوششو بکشم-

 ...وای این جوری دردش میاد که -بیتا

 .خب تورو اذیت میکنه پس باید تنبیه بشه دیگه-

 های دراز داغ کن  بزاری رو پشتش؟یعن  میخوای از همون میله -بیتا

 میله!؟ چه میله ای؟-

 .عمو یه میله های  داره که اونا رو داغ میکنه قرقوروت میخوره -بیتا

 خب مگه عموت میله داغ میکنه میزاره رو پشتت؟-

 با این حریفم بیتا بغض کردو گفت

ت داغ کرد آره... یه بار نتونستم یفال بفروشم اون یک  از میله هاشو برداش -بیتا

 .گذاشت رو دستم... این ردشه

آستین لباسشو باال زدو یه زخم بهم نشون داد... سوختگیش خیل  بد بودو بدجور 

جاش مونده و مخصوصا روی پوست سفید بیتا بدجور خودنمای  میکرد.اشک توی 
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چشام جمع شد... پس عموش معتاده.. خدایا چرا سرنوشت این بچه این جوریه؟ بیتا 

  کرده که با این سن کمش باید کار کنه تا پول مواد عموشو در بیاره؟ به چه چه گناه

گناه ؟ به چه جرم ؟ قلبم به درد اومدو یه قطره اشک از گوشه ی چششم ایفتاد 

 ...روی شالم

 با دیدن اشکم ارسان اومد جلوترو رو به بیتا گفت

 عزیزم میخوای بازم با هم بازی کنیم؟ -ارسان

 زده گفت بیتا دوباره ذوق

 میشه؟ -بیتا

 .آره عزیزم چرا نشه.. توبرو منم االن میام -ارسان

بیتا سری تکون دادو بسته ی یفالشو روی صندل  گذاشتو ریفت سمت وسایل بازی. 

 .ارسان اومد کنارم نشستو آروم دستمو گریفت

 دیدی چ  میگفت؟-

 ...آره متاسفانه -ارسان

خورد که ارسان دستشو آورد جلو  آه  کشیدمو یه قطره اشک دیگه روی گونم سر

 در حال  که اشکمو پاک میکرد گفت

چرا اینقدر دوست داری این چشمارو بارون  کن ؟ چرا؟ میخوای با بارون   -ارسان

کردنشون ک  رو عذاب بدی؟ ک  رو؟ میدون  یه نفر چقدر با هر قطره ی اشکت 

 عذاب میکشه؟ میدون  یسنا؟

با یک  از دستاش دستامو گریفته بودو دست  تمام مدت توی چشماش خیره بودم.

دیگشم روی گونم بود... ضربان قلبم خیل  باال بود طوری که احساسا کردم حت  از 
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روی لباسم ضربان قلبم معلوم میشه.... حرکاتم دست خودم نبود... ناخودآگاه دستمو 

 مگذاشتم روی دستش که روی صورتم بود... چشماش برق  زدو انگشت شتصتشو آرو

روی گونم کشید.... منم انگار مسخ شده بودمو هیچ حرکت  نمیتونستم بکنم... انگار 

زمان ایستاده بودو هیچ کس اونجا نبود.... توی تک تک سلوالی بدنم اون حسو 

احساس میکردم... تمام وجودمو داشت یه اسم و یفریاد میزد.... یه اسم... ول  

دنیا یفاصه گریفته بودم... نمیشنیدم اسم کس   نمیشنیدم... کر شده بودمو انگار از این

رو که این بال رو سرم آورده.. نمیشنیدم اسم حس  رو که خیل  وقته بهش دچار 

 ...شدم.... نمیشنیدم

ارسان یفشار آروم  به دستم وارد کرد و همین یه حرکت انگار تلنگر بود برام که به 

.من داشتم چ  کار میکردم؟ این زمان برگردم... صورت آیلین اومد جلوی چشام...

میکردم؟ سریع از جام بلند شدمو کیفمو برداشتم که  نامردیداشتم به خواهرم 

ارسان با تعجب بهم نگاه کرد. منم بدون این که چیزی بگم سریع ریفتم سمت ماشینم 

 که ارسانم از جاش بلند شدو اومد همونطور که دنبالم میومد گفت

 یسنا؟ یسنا کجا میری؟ -ارسان

ل  من بدون این که چیزی بگم یفقط با سرعت به سمت ماشین میریفتم. در ماشینو و

 .باز کردمو توی آخرین لحظه که خواستم بشینم دستم از پشت کشیده شد

 وایستا ببینم... کجا میری؟ -ارسان

 ب  حوصله بهش نگاه کردمو گفتم

 میخوام برم خونه... اشکالی داره؟-

 ن جوری شدی؟یسنا خوب ؟ چرا یهو ای -ارسان

 چه جوری شدم؟-
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 ...تو االن.. االن-ارسان

 االن چ ؟ االن داشتم چه غلط  میکردم؟-

 یسنا چ  میگ ؟ خوب ؟ -ارسان

 .بهتر از این نمیشم... حاالم دستمو ول کن میخوام برم خونه-

ارسان چند لحظه با بهت نگام کرد بعد خیل  آروم دستمو ول کرد منم سریع 

ماشینو روشن کردمو پامو گذاشتم روی گازو با سرعت از برگشتمو سوار شدمو 

 .کنارش گذشتم و لحظه آخر از توی آیینه دیدمش که یفقط با بهت داشت نگام میکرد

مستقیم ریفتم سمت خونه. ازماشین پیاده شدمو ریفتم سمت خونه. درو که باز کردم 

دم که دی بوی کوکو سیب زمین  به بینیم خورد. درو بستمو ریفتم سمت آشپزخونه

 .آیل  داره آشپزی میکنه

 .سالم-

 با صدای من به سمتم برگشتو گفت

 ا.. سالم.. ک  اومدی؟ -آیلین

 االن... چیه کاری شدی داری آشپزی میکن ؟-

دیگه گفتم هر روز زحمت آشپزی گردن توه برای همین زنگ زدم به مهری و  -آیلین

دست به کار شدم.. تا تو  دستور کوکو رو ازش پرسیدم بعدشم چون ساده بود زود

 لباساتو دربیاری غذا هم حاضره. سری تکون دادمو تا خواستم برم آیل  گفت

 راست  کفش خریدی؟ -آیلین

 .تازه یاد کفشا ایفتادم که تو ماشین جا گذاشته بودمشون

 .آره ول  تو ماشین جا گذاشتم-
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 .خب برو بیارش دیگه -آیلین

 .االن حوصله ندارم-

حوصله ندارم؟ برو بیار بعدشم با لباست بپوش بیا که من هیچیتو  یعن  چ  -آیلین

 .ندیدم چه شکلیه

نمیخواستم دلشو بشکنم برای همین با ب  حوصلگ  از خونه ریفتم بیرون تا کفشامو از 

توی ماشین بردارم. کفشامو برداشتمو تا خواستم درو ببندم در پارکینگ باز شدو 

مو در ماشین و قفل کردم. اونم ماشینشو با یه ارسان وارد خونه شد. منم درو بست

 ...یفرمون پارک کردو از ماشین پیاده شد و بهم نگاه کرد

با دیدن نگاهش دوباره مسخ شدم... دوباره داشتم از این دنیا یفاصله میگریفتم ول  

خیل  سریع به خودم اومدمو دوییدم سمت خونه... خودمم نمیدونستم از چ  دارم 

 برای چ  داشتم یفرار میکردم؟ مگه من همینو نمیخواستم؟ اینو یفرار میکنم؟ اصال

نمیخواستم که بدونم این حسم چیه؟ پس چرا حاال که داشتم میفهمیدمش یفرار 

 میکردم؟ برای چ ؟ چرا چهره ی آیل  مدام میاد جلوی چشمم؟

خسته از این همه سوال  که توی ذهنم بود در خونه رو باز کردمو ریفتم داخل. با 

 ی در آیلین قاشق به دست از آشپزخونه اومد بیرونو گفتصدا

 کجای  تو؟ -آیلین

 .ه .. هیچ ... دزگیر ماشین کار نمیکرد-

 .آها... خب بیا برو لباستو بپوش ببینم بعد ناهار بخوریم -آیلین

سری تکون دادمو ریفتم سمت اتاقم. لباسامو در آوردمو نایلون لباسمو از گوشه اتاقم 

نایلونش درش آوردمو گذاشتم روی تخت. لباسامو در آوردمو لباسو برداشتمو از 

پوشیدم. روی تخت نشستمو کفشارو از توی جعبش درش آوردم تا بپوشمش. کفشای 



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

508 

 

خیل  نازی بود... روش ساده بودو یفقط کناره هاشو کار شده بودو یه بند داشت که 

ارو پام کردم و شل دور پا بسته میشد و درست همرنگ لباسم بود... سریع کفش

 ...لبخندی زدم چون دقیقا اندازم بود

از جام بلند شدمو خودمو توی آیینه نگاه کردم. با این کفشا قدم بلند تر شده بود... 

لباسم خیل  بهم میومدو خیل  چهرمو بازترو شاد تر نشون میداد. گیره ی موهامو باز 

موهام ایجاد شد که خیل  کردمو دورمو ریختمشون. تضاد جالب  بین رنگ لباسام و 

 .به چشم میومد

 .همینطور داشتم خودمو توی آیینه نگاه میکرد که با صدای آیل  برگشتم سمتش

 ....هــــــــــــــــ  -آیلین

 چ  شده؟-

 این لباسته؟ -آیلین

 آره... خیل  بده؟-

 ...خیل  بیشوری -آیلین

 با تعجب ابروی  باال انداختمو گفتم

 چرا آخه؟-

 .خیل  لباست قشنگه -آیلین

 لبخندی زدمو گفتم

 ...مرس -

 اونم لبخندی زدو گفت
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 ...عین پریا شدی -آیلین

 با خنده از اتاق بیرونش کردمو گفتم

 .برو ناهارو حاضر کن به جای این حریفای احساس -

منم سریع لباسمو در آوردمو ریفتم سرمیزو با کل  شوخ  و خنده ناهارمونو خوردیم. 

 .م تا استراحت کنیم چون عصر کالس داشتیمبعد ازاونم ریفتی

بودو که با صدای زنگ آالرم گوشیم از خواب بیدار شدمو آیلنیم بیدارش  4ساعت

 ...کردم تا بریم دانشگاه. بالخره بعد از نیم ساعت از خونه راه ایفتادیمو ریفتیم دانشگاه

 قسمت س  و سوم

السمون. وارد کالس که ماشینو توی پارکینگ پارک کردمو با آیل  ریفتیم سمت ک

شدم نوشینو دیدم که ردیف آخر نشسته بود. برای همین دست آیل  رو کشیدمو 

 .بردمش همون سمت

 .سالم خانوم-

 سالم... خوب ؟ -نوشین

 مرس ... شما چطورین؟-

 .منم خوبم-نوشین

 بعد با تعجب نگاه  به آیل  انداختو گفت

 معریف  نمیکن ؟ -نوشین

 ل  سریع دستشو به سمت نوشین دراز کردو گفتتا خواستم حرف بزنم آی

 .آیلین هستم... خواهر یسنا -آیلین
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 نوشینم باهاش دست دادو لبخندی زدو گفت

 .خوشبختم -نوشین

بعد از اون من کنار نوشین و آیلنیم کنار من روی صندل  نشستیم که نوشین سریع 

 برگشت طریفمو آروم گفت

 .س میخونهنگفته بودی خواهرتم همینجا در -نوشین

 خواهرم؟-

 .آره دیگه... آیلین و میگم -نوشین

 .آها... در اصل آیل  دوستمه ول  چون خیل  بهم نزدیکیم مثل خواهر میمونیم-

 نوشین ابروی  باال انداختو گفت

 .از اون لحاظ -نوشین

بعدشم دیگه استاد وارد کالس شدو مام مجبور شدیم ساکت باشیم چون این 

وحدی بود که از بس بداخالق بود کس  جرئت نداشت حت  به کالسمون با استاد م

 .بقل دستیش نگاه کنه چه برسه به این که حرف بزنه

بالخره به هر جون کندن  بود دو ساعت کالس تموم شد که به محض این که استاد از 

کالس ریفت بیرون همه ی بچه ها یه نفس عمیق کشیدن. منم کش و قوس  به بدنم 

 لند شدمو همونطور که کتابامو توی کیفم میزاشتم گفتمدادمو از جام ب

اوف چقد این موحدی حرف میزنه.... به خدا االن احساس میکنم داره از سرم دود -

 .بلند میشه

 .راست میگ ... واقعا که خیل  وراجه -نوشین

 .وراج؟ وراج یفقط ماله اولشه... وقت  یفکش گرم بشه به وراج میگه زک  -آیلین



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

511 

 

 و رو به جفتشون گفتملبخندی زدم

 حاال موایفقین بریم تریا یه چیزی بخوریم بعد بریم؟-

تریا چرا؟ بریم همین کایف  شاپ نزدیک دانشگاه آخه قهوه های تریا بد  -نوشین

 .مزس

 .باشه.. بریم-

آیلین و نوشینم از جاشون بلند شدنو با هم از کالس بیرون اومدیم. توی محوطه 

ریفتیم سمت پارکینگ که باز سینا شمسائ  مزاحم سرو دانشگاه بودیم و داشتیم می

 .کلش پیدا شد

 .به به خانم یفرهمند.. میبینم یک  دیگم رو هم به گروهتون اضایفه شده -سینا

 پویف  کردمو گفتم

 آره.. ک  چ ؟ مشکل  داری شما؟-

من که نه ول  برای دانشجو های این دانشگاه متاسفم که دارن یک  یک   -سینا

 .ومیشن عین ت

برای این که آرامشمو حفظ کنم چند ثانیه چشمامو بستم بعد یهو بازشون کردمو زل 

 زدم توی چشمای آب  سینا و گفتم

 میشه همه رو با خودت یک  ندون ؟-

 .خب اون که هیچیکس عین من نیست چون من همیشه خاص بودمو هستم -سینا

 پوزخندی زدمو گفتم

 .و کل دانشگاه نفهمنپس مواظب باشه یه شبه این خاص بودنت-
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 .تو هیچ مدرک  نداری -سینا

 .دیفعه های پیشم اینقد به خودت مطمئن بودیو همین حریفو میزدی-

باشه قبول ول  توام باید مواظب خودت باش  خانوم کوچولو چون بدجور تو -سینا

 .نختم

 .خب باش... طال که پاکه چه حاجتش به خاکه-

 ..ل خودت داری مگ  طال نه طالی بد -سینا

بعدشم راهشو کشیدو ریفت. خواستم برم دنبالشو جوابشو بدم که آیل  دستمو 

 کشیدو با چهره ی نگران گفت

 .یسنا تورو خدا ولش کن -آیلین

 از حرص دندونامو روی هم ساییدمو گفتم

 مگه ندیدی چ  میگفت پسره ی آشغال؟-

 .چرا عزیزم شنیدم ول  بیا بریم شر درست نکن توروخدا -آیلین

 ...یل آ-

 .جون آیل  بیا بریم -آیلین

سری تکون دادمو یه بار دیگه یه سینا که داشت با دوستش صحبت میکرد نگاه 

کردمو با آیل  و نوشین ریفتیم سمت پارکینگ. نوشینم تمام مدت ساکت بودو هیچ  

نمیگفت. چون نوشین ماشین نیاورده بود برای همین با ما اومد. جلوی کایف  شاپ 

با هم از ماشین پیاده شدیم. یه میز توی یه جای آروم انتخاب کردیمو پارک کردمو 

نشستیم و هممون قهوه با کیک سفارش دادیم. نوشینم همچنان ساکت بودو هیچ  

 نمگیفت برای همین آروم به دستش که روی میز بود زدمو گفتم
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 نوش نوش... کجای ؟-

 با صدای من نوشین به سمتم برگشتو گفت

 .ینجاها؟ هم -نوشین

 چیه تو یفکری هیچ  نمیگ ؟-

 .تو یفکر این پسرم -نوشین

 ک ؟-

 .همین که داشت باهات دعوا میکرد دیگه -نوشین

 .آها... بیخیالش اون روانیه-

 اگه یفوضول  نیست میشه بپرسم مشکلش چیه با شما؟ -نوشین

 تاین چه حریفیه؟ حتما.... راستش این پسره یه مدت گیر داده بود به آیل  میخواس-

 ....بهش شماره بده و میگفت من دارم بهت ترحم میکنمو از این جور حریفا

 نوشین سریع پرید وسط حریفمو گفت

 واقعا؟ یعین اینقد خود شیفتش؟ -نوشین

بیشتر از اونچه که یفکرشو بکن ... داشتم میگفتم یه بار آبروی آیل  و توی دانشگاه -

نبال یه اتو از هم بودیم که بالخره برد منم باهاش درگیر شدم و خالصه هر کدوممون د

 .من یه اتو ازش گیر آوردم

 چه اتوی ؟ ک ؟ -آیلین

 تا خواستم بگم قهوه هامونو آوردن منم سکوت کردم. وقت  تنها شدیم گفتم
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دیروز صبح بعد کالس ریفتم توی دانشگاه یه چرخ  زدم. اول از همه ریفتم پشت -

ش کردم یفهمیدم سینا که داره با یه ساختمون که صدای صحبت شنیدم... یکم که گو

 .دختره حرف میزنه... یکم که گذشت از حریفاشون یفهمیدم دختره از سینا بارداره

 چیییییییی ؟ -آیلین

 .ا هیس چته؟ گفتم دختره از سینا حاملس-

 خب؟ -نوشین

 .خب نداره دیگه-

 منظورم اینه که سینا میدونه تو یفهمیدی این قضیه رو؟-نوشین

 .یخواستم برم پام ریفت روی لیوان پالستیک  اونم سریع متوجهم شدآره وقت  م-

 وای یسنا درست تعریف کن دیگه.. چرا ه  نصفه نصفه میگ ؟ -آیلین

ای بابا... هیچ  اومد بیرونو با دیدن من بهم پیشنهاد پول داد که به کس  چیزی نگم -

 .یه وقت.... معلوم بود خیل  ترسیده

ین گندی که زده... میدون  اگه حراست بفهمه چ  کارش بایدم بترسه با ا -نوشین

 میکنه؟

 .آره پدرشو در میاره-

 .تو و آیلینم از این به بعد باید خیل  مواظب خودتون باشیدا -نوشین

 چطور؟-

به نظر من این آدم خیل  خطرناکه با وجود این مساله حتما دنبال یه اتو از -نوشین

 .ممکنه دست به یه کار دیگه بزنه شماست و اگه نتونه چیزی گیر بیاره
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 مثال چه کاری؟ -آیلین

 .مثال این که شاید بخواد اذیتتون بکنه یا هر چیز دیگه ای -نوشین

جرئتشو نداره.... حاال دیگه در مورد این موضوع حرف نزنید چون اصال این پسره -

 .ارزششو نداره

شدن. حدود ساعت آیلین و نوشینم سری تکون دادنو مشغول خوردن قهوه هاشون 

بود که از کایف  شاپ بیرون اومدیم ول  چون خیل  زود بود ریفتیم توی خیابون یه  7

دوری زدیم بعد از اون نوشینو جلوی خونشون پیادش کردیمو ریفتیم خونه. ساعت 

یود که رسیدیم خونه. ماشینو پارک کردمو از ماشین پیاده شدیمو ریفتیم  30/10

 اشین ارسان انداختو گفتسمت خونه. آیل  نگاه  به م

 .مثل این که ارسان خونس -آیلین

 منم در حال  که کلیدای خونه رو از توی کیفم در م  آوردم گفتم

 چیه کارش داری؟-

 .نه همین طوری گفتم -آیلین

در خونه رو باز کردمو با آیل  ریفتیم داخل. لباسامو در آوردمو روی مبل جلوی 

ه روشنش میکردم رو به ایل  که داشت میریفت تلویزیون دراز کشیدمو در حال  ک

 آشپزخونه گفتم

 آیل  یه ذره میوه برام میاری؟-

 .باشه -آیلین

چند دقیقه بعد آیل  با دوتا ظرف میوه اومدو یکیشو جلوی من گذاشت و خودشم 

 ریفت روی مبل کناری من نشستو گفت
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 یفیلم نداره؟ -آیلین

 ...نه-

 اه پس چ  کنیم از بیکاری؟ -آیلین

 .نمیدونم-

 .برم از ارسان یفیلم بگیرم -آیلین

 .نه بیخیال-

 چرا؟ -آیلین

 .زیرا به دلیل این که-

آیل  دیگه هیچ  نگفتو با هم مشغول دیدن برنامه های مزخرف ت  وی شدیم.چند 

دقیقه که گذشت دیدم یفایده نداره و نمیتونیم این جوری بیکار باشم برای همین 

 گفتم

 .پاشو برو یه یفیلم  چیزی ازش بگیر آیل  حریفمو پس میگیرم-

آیلینم که کل  ذوق مرگ شده بود سریع از جاش بلند شدو ریفت خونه ارسان. چند 

 .دقیقه بعد آیل  با دستای خال  اومد

 چ  شد؟ نداد؟-

 .نه گفت پاشین بیاین خونه ی من ببینین -آیلین

 اه خسیس... خب بگو کفاره داره بدی ما خونه ی خودمون ببینیم؟-

 .من نمیدونم دیگه گفت بیاییم اونجا -آیلین

 .آخ  توام از خدا خواسته قبول کردی-
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 آیل  لبخندی زدو هیچ  نگفت منم در حال  که با حرص از جام بلند میشدم گفتم

 .چ  کنیم دیگه... بریم القل از بیکاری که بهتره-

ز به در زدن با آیل  ریفتیم سمت خونه ی ارسان. در خونش باز بود برای همین نیا

نداشت. وارد سالن که شدیم دیدیم ارسان جلوی ت  وی نشسته و داره توی کشوهای 

 میزش دنبال یه چیزی میگرده که با صدای پای ما به سمتون برگشتو گفت

 ا اومدین؟-ارسان

 ...نه هنوز بیرونیم-

وی ر با این حریفم آیل  که کنارم بود آروم نیشگونم گریفت. منم بدون این که اصال به

خودم بیارم ریفتم روی مبل نشستم. بالخره بعد از ده دقیقه ارسان یفیلمو گذاشتو 

خودش ریفت آشپزخونه با دوتا ظرف بزرگ تخمه برگشت. با دیدن تخمه ها سریع 

پریدم یک  از ظرف هارو از دستش گریفتمو نشستم. ارسانم که دیگه به این کارای من 

و ریفت نشست..... بالخره بعد از دو دقیقه عادت کرده بود با لبخند سری تکون داد

 ....تبلیغ یفیلم شروع شد

 قسمت س  و چهارم

از تیتراژ یفیلم یفهمیدم ترسناکه.... یا خدا حاال زیاد ترسناک نباشه که من همینجا 

غش میکنما....خیل  یفیلم ترسناک دوست داشتم ول  وقت  دیگه خیل  ترسناک 

ه اینم این جوری باشه من چ  کار کنم؟ جلوی میشد تا مرز سکته میریفتم... حاال اگ

ارسانم نمیتونم زیاد عکس العمل نشون بدم.... اویفـــــــــــــــــــ پس 

 ....امشب سکته رو زدمو خالص

از گوشه ی چشم نگاه  به آیل  کردم که دیدم خیل  عادی راحت نشسته و داره 

ین جور چیزا میترسه ها ول  یفیلم نگاه میکنه... ای مرده شور...همیشه عین چ  از ا
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االن انگار نه انگار... همچین پاهاشو رو هم انداخته داره یفیلمشو نگاه میکنه انگار 

 ...یفیلم هندی براش گذاشتن به جای یفیلم ترسناک

برای این که به خودم بیام یه نفس عمیق کشیدمو یفیلمو نگاه کردم. نیم ساعت اول 

شت ول  دیگه از اون به بعد چ  بود.... یه یفیلم که هیچ  نداشت و خیل  عادی گذ

جاش بود پسره دستشو کرد توی چشمای دختره و درشون آورد. با دیدن این صحنه 

 جیغ  کشیدمو یک  از کوسنای مبل و برداشتمو جلوی صورتم گریفتم که ارسان گفت

 .اگه میترس  بیا اینجا بشین -ارسان

آیل  اشاره میکنه آخه اونا روی مبل بهش نگاه کردم که دیدم داره به کنار خودشو 

 .سه نفره نشسته بودن که وسطش خال  بودو کناره ها آیل  و ارسان نشسته بودن

 .بیا اینجا -آیلین

با این حرف آیل  سریع پریدم روی مبل و وسطشون نشستم ول  کوسن هنوز دستم 

و ا ربود. یفیلمش خیل  چندش آور بودو پسره که نقش اصل  داشت همش چشم دختر

در میاوردو میخورد.... یه جا از بچگ  پسره نشون دادن که مادرشو کشته بودو با 

خونش کلوچه درست کرده بود..... وای یعن  به معنای واقع  میخواستم باال بیارم 

 ...دیگه

دوباره یه صحنه وحشتناک اومد که سریع با یه دستم کوسنو جلوی صورتم گریفتم و 

مبل بود مشت کردم. چشمامو بسته بودمو داشتم لبامو  دستم دیگمم که کنارم روی

بهم یفشار میدادم که یهوی  گرمای دست  روی دستم احساس کردم و حس آرامش 

 .عجیب  بهم دست داد

آروم چشمامو باز کردمو از گوشه ی چشم نگاه کردم که دیدم ارسان دستمو گریفته و 

دستای بزرگ و مردونش قفل داره آروم آروم مشتمو باز میکنه و انگشتامو میون 
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میکنه... ناخودآگاه یه لبخند اومد روی لبم که سریع جمعش کردمو کوسنو از جلوی 

صورتم آوردم کنارو یفیلمو نگاه کردم.... نمیدونم چرا اصال دلم نمیخواست دستامو ول 

کنه.... نمیخواستم این آرامشو از دست بدم... میخواستم همیشه آرامشو داشته 

میشه... دیگه زیاد یفیلم برام تر سناک نبودو ارسان تا آخر یفیلم دستمو توی باشم... ه

دستش نگه داشتو هیچ  نگفت منم اصال مخالیفت نکردم.... یعن  نمیخواستم که 

 ....مخالیفت کنم... اگرم میخواستم توانشو نداشتم که بگم دستمو ول کنه

دستمو ول کردو کنترل و بود که یفیلم تموم شد. ارسان خیل  آروم  1حدودای ساعت 

 از روی میز برداشتو در حال  که تلویزیونو خاموش میکرد گفت

 خب چطور بود؟ -ارسان

 .خوب بود ول  خیل  چندش آور و تر سناک بود -آیلین

 .ول  مثل این که تو زیاد نترسیدی ها-

 .چرا بابا ول  مثل تو نیستم که کول  بازی دربیارم عزیزم -آیلین

 زدمو در حال  که از جام بلند میشدمو بازوی آیل  رو میگریفتم گفتم با حرص لبخندی

 .ا باشه عزیزم حاال پاشو بریم خونه که باهات کار دارم-

 ارسان با لبخند گفت

 .بودین حاال -ارسان

 برگشتم سمتشو گفتم

 .نه دیگه میریم دیر وقته-
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از جاش  ارسان سری تکون دادو هیچ  نگفت منم سریع بازوی آیل  رو کشیدمو

بلندش کردم . از خونه ی ارسان اومدیم بیرونو تا خواستیم وارد خونه ی خودمون 

 بشیم ارسان که جلوی در خونش وایستاده بود گفت

 .راست  برای یفردا شب با هم میریم -ارسان

 .نه خب ما خودمون میریم آخه باید دنبال یاس  هم بریم-

ماشینم خالیه کس  نیست پس منتظر نه شما آدرس و بلد نیستن بعدشم من  -ارسان

 .باشین با هم میریم دنبال یاس 

سری تکون دادمو برگشتم سمت آیل  که دیدم نیشش تا بنا گوشش بازه برای همین 

یه نیشگون کوچولو از بازوش گریفتمو هولش دادم داخل خونه. خودمم سریع ریفتم 

یه لبخند محو به در  داخلو تا خواستم در ببندم ارسانو دیدم که دست به سینه با

 .خونش تکیه داده بود داشت مارو نگاه میکرد منم لبخندی زدمو درو بستم

 .خوابیدیم 2اون شب بعد از کل  شوخ  خنده بالخره ساعت 

صبح با احساس سردی یه چیزی روی شکمم سریع چشمامو باز کردمو سیخ رو تخت 

 .داره بدجنس نگام میکنهنشستم که دیدم آیل  با نایلون یخ روبروم وایستاده و 

 خدای  من میخوام بدونم تو بهزاد چرا اینقد مردم آزرین؟-

 .چون مثل توییم.... پاشو لنگ ظهره-آیلین

خب پاشم چ  کار کنم؟ امروز که کالس نداریم پس واسه چ  الک  منو بیدارم -

 میکن ؟

 .خب گشنمه -آیلین

 شیر درست کنه؟آخ  مامان ... کس  نبود لقمه بزاره دهنت و واست -
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 .هنوز ناهار هیچ  نداریم 1پاشو خودتو لوس نکن... ساعت  -آیلین

 یعن  منو بیدار کردی یفقط برات آشپزی کنم دیگه؟-

 .آره... خب تو که غیر از این کار خاصیت دیگه ای نداری -آیلین

 در حال  که از روی تخت پایین میومدم گفتم

 .ب  خاصیت خودت -

 و ب  خاصیت ؟مگه من گفتم ت -آیلین

 از جام بلند شدمو گفتم

 .نه پس عمه ی من گفت-

بعدشم از کنارش رد شدمو ریفتم دستشوی . بعد از اون ریفتم آشپزخونه و برای ناهار 

 .املت درست کردم. بعد از این که ناهارمونو خوردیم حولمو برداشتم تا برم حموم

برای همین  4م ساعت یک ساعت حموم طول کشید. وقت  از حموم اومدم بیرون دید

سریع لباس پوشیدم تا موهامو خشک کنم و کم کم حاضر شم چون اون طور که 

میخواستیم بریم. از کشوی سوم سشوارم  7ارسان به آیل  گفته بود ما ساعت

برداشتم که یاد ارسان ایفتادم که اون دیفعه سشوارمو برداشته بود. لبخندی زدمو 

د از ده دقیقه که کارم تموم شد داشتم موهامو شروع کردم به خشک کردن موهام. بع

 شونه میکردم که آیل  اومدو گفت

 .یسنا من برم یه دوش بگیرم میای موهامو یفر کن  -آیلین

 .اوووو تو هنوز نریفت  حموم؟ باشه سریع برو بیا یفر کنم برات-

آیلین سری تکون دادو ریفت حموم منم از یفرصت استفاده کردمو موهامو اتو کردم 

ن موی صاف خیل  بهم میومد اخه همیشه موهای من یفر بود برای همین وقت  چو
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لخت و صاف میشد چهرم یکم  تغییر میکرد. کارم که تموم شد آیلینم دیگه از 

 .حموم در اومد. سریع موهاشو خشک کردو اومد اتاق من

 .یسنا کارت تموم شد -آیلین

 به سمتش برگشتمو گفتم

 .آره بیا بشین-

ندل  میز توالتم نشست منم اول موهاشو یفرق کج کدم بعد موهاشو یفر اومد روی ص

 .کردم

نمیدونم چقدر گذشته بود که یفر موهاش تموم شد. پویف  کرمو در حال  که روی تخت 

 میشستم گفتم

 .وای بالخره تموم شد-

گوشیمو از روی میز برداشتم که ببینم ساعت چنده که با دیدن ساعت چشام چهار تا 

بودو من هنوز هیچ کار نکرده بودم برای همین سریع از جام بلند  30/5ت شد... ساع

 شدمو گفتم

 .آیل  پاشو که هیچ کار نکردم-

آیلین از روی صندل  بلند شد که سریع نشستم روی صندل  و به خودم توی آیینه 

 .نگاه کردم

 میخوای چ  کار کن  موهاتو؟ -آیلین

 نمیدونم.... به نظرت چ  کار کنم؟-

 .شاید اگه یفر میکردی بهتر بود -ینآیل

 نه بابا من همیشه موهام یفر هست دیگه یفر کردنم چیه باز؟-
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آیلین شونه ای از روی ندوستن باال انداختو ریفت اتاق خودش تا حاضر بشه. بالخره 

بعد از چند دقیقه تصمیم گریفتم موهامو تیکه تیکه ریز ببایفم. سریع دست به کار 

م تموم شد خودمو توی آیینه نگاه کردم. خیل  خوشگل شده شدم. بعد ازاین که کار

بود یفقط ساده بود برای همین تمام موهامو یک طریفه کردمو از همون طرف گل سری 

رو که موقع خرید لباسم باهاش بودو زدم به سرم. گلش شبیه گل رز بودو از جنس 

 .خود پارچه لباسم بود

مرگ میشدم. آخه خیل  موهام خوشگل خودمو که توی آیینه نگاه کردم داشتم ذوق 

شده بودو همش از یه طرف روش شونم ریخته بودو بایفتای ریزم که خیل  خوشگلش 

 .بود برای همین سریع لباسمو پوشیدم تا آرایش کنم 30/6کرده بود. ساعت

صورتمو کرم پودر زدمو یه ذره سایه گل به  پشت پلکام زدم. زیر چشمام یه خط 

ه ذره رژ گونه با یه رژ گل به  زدم. کارم که تموم شد تا چشم نازک کشیدمو ی

خواستم از جام بلند شم آیل  حاضر و آماده اومد توی اتاقم. خیل  خوشگل شده 

بودو لباسش خیل  خوب اندامشو قاب گریفته بودو موی یفرم خیل  بهش میومد چون 

 آیل  بر عکس من همیشه موهاش لخت بود. لبخندی زدمو گفتم

 .شگل شدیخیل  خو-

 ...نه به خوشگل  تو -آیلین

 .من که کاری نکردم-

 .آره یفقط مثل پرنسسا شدی-آیلین

 خندیدم که آیل  گفت

 .به جای این که نیشتو باز کن  سریع حاضر شو که ارسان دم در منتظره ها -آیلین

 .باشه...تو برو منم االن میام-
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ن. منم سریع کفشامو آیلینم از خدا خواسته سریع پالتوشو پوشیدو ریفت بیرو

پوشیدمو پالتوی قرمزمو از توی کمدم در آوردم و پوشیدم. یه شال گل به  با کیف 

قرمزمم برداشتمو سریع لوازم آرایشو گذاشتم توشو از خونه اومدم بیرون. درو که باز 

کردم کس  تو راهرو نبود برای همین دامن لباسمو باال گریفتمو ریفتم سمت پارکینگ. 

ی ماشین نشسته بود. در عقبو باز کردمو نشستم که ارسان برگشت هردوشون تو

عقبو نگام کردو لبخند کم جون  زدو ماشینو روشن کردو راه ایفتاد.اول ریفتیم دنبال 

 .یاسمین و بعد از اونجا ریفتیم تاالر. حدود یه ساعت توی راه بودیم

 ارسان ماشینو جلوی یه باغ نگه داشت و رو به ما گفت

 .ده شینپیا -ارسان

مام از ماشین پیاده شدیمودنبال ارسان که داشت جلو میریفت راه ایفتادیم. باغ بزرگ  

بودو کل باغ و چراغون  کرده بودن و از وسط باغ یه راه سنگ یفرش بود که با یفرش 

قرمز پوشونده بودنشو میخورد به تاالر. وارد تاالر که شدیم منو آیل  و یاس  ریفتیم تا 

یم. ارسانم که با دیدن امیر سریع ریفت پیشش. پالتومو در آوردمو لباسامونو عوض کن

 داشتم خودمو مرتب میکردم که آیل  گفت

 غزل و نیما نیومده بودن هنوز؟ -آیلین

 .یفکر نمیکنم... من که ندیدمشون-

بالخره بعد از نیم ساعت با هم از اتاق اومدیم بیرونو ریفتیم طبقه پایین که تاالر 

ل  پاشنه بلند بودو دامن لباسمم بلند بود خیل  آروم از پله ها بود.چون کفشام خی

 .میومدم پایین. تقربیا دو سه تا پله مونده به تاالر که صدای مهردادو شنیدم

 .سالم -مهرداد

 .آروم سرمو باال آوردمو نگاش کردم
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 .سالم-

ول  مهرداد همینطور ب  حرکت وایستاده بودو زل زده به من. منم سرمو پایین 

 .انداخته بودمو هیچ  نمیگفتم که آخرسر آیل  و یاس  نجاتم دادن

 .سالم آقا مهرداد -آیلین

 .سالم -یاسمین

با صدای آیل  و یاس  مهرداد به خودش اومدو تکون  خوردو در حال  که یه چشمش 

 به من بودو یه چشمش به اون دوتا گفت

 .سالم... ببخشید متوجه نشدم -مهرداد

 .بله-آیلین

رداد خواست چیزی بگه یک  صداش کرد منم از یفرصت استفاده کردمو سریع تا مه

دست آیل  و یاس  رو کشیدمو بردمشون سمت میزی که ارسان کنارش وایستاده 

 .بودو داشت با یک  حرف میزد

 اوهـــــوی چته لباسمو پاره کردی؟ -یاسمین

 .نترس پاره نمیشه-

رداد داشت گل لگد میکرد یا حرف خب چرا همچین میکن ؟ بنده خدا مه -یاسمین

 میزد؟

 .هیچکدوم-

 پس میشه دقیقا بگ  چ  کار میکرد؟ -یاسمین

 وای یاس  میشه انقد سیم جیمم نکن ؟-
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 .یاس  بیخیال این.. باز دوباره داره پاچه میگیره -آیلین

ادای آیل  رو در آوردمو به ارسان که حاال تقریبا نزدیکش بودیم نگاه کردم.حاال 

رده بودم خوب ببینمش که چ  پوشیده. یه کت شلوار مشک  براق با پیراهن یفرصت ک

طوس  و کراوات طوس  مشک . برای اولین بار به خودم اعتراف کردم که واقعا 

خوشتیپ شده. نزدیکای میز که رسیدیم ارسان متوجه ما شد و با دیدن من دوباره 

چشماش بود... برق  که چشماش مثل قبل انگار چراغون  شدن... یه برق خاص تو 

 ...توی چشمای هیچکس ندیده بودم... هیچکس

با آیل  نشستیم سر میز ارسانم چند دقیقه بعد با اون مرد خدایفظ  کردو نشست سر 

میز. منم از بیکاری اطرایفو نگاه میکردم. تاالر خیل  بزرگ  بود و وسطش یه محوطه 

این محوطه جای مخصوص گذاشته بودنو قسمت باالی  ر..ق..صبزرگ داره ای برای 

عروس داماد بود. میز مام دقیقا کنار این محوطه بودو به همه جا دید داشت. همینطور 

 .داشتم اطرایفو نگاه میکردم که با صدای ارسان به سمتش برگشتم

 .امشب باید حواسم به شماها باشه اساس  -ارسان

 برای چ ؟ -آیلین

 ن زیبای  رو میشه مواظبشون نبود؟برای چ ؟ به نظرت سه تا دختر به ای -ارسان

آیل  سرخ شدو سرشو پایین انداخت ول  من یفقط با یه لبخند مات به ارسان نگاه 

میکردم که صدای دست جیغ بلند شد. یفهمیدم غزلشون اومدن برای همین برگشتم 

 .عقبو نگاه کردم که یفهمیدم حدسم درست بوده

بهم میومدن و هردوشون یفوق العاده از جامون بلند شدیمو براشون دست زدیم. خیل  

شده بودن. غزل که یه لباس عروس خیل  ناز دکلته که دست کشم داشت تنش بود و 

نیمام کت و شلوار سفید با پیراهن مشک  و کراوات سفید تنش بود. چندتا دختر بچه 
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ها با لباسای سفید جلوشون راه میریفتنو گلبرگای رز جلوی پاشون میریختن. بالخره 

اجازه دادن غزل و نیما برن توی جای مخصوصشون  ر..ق..صاز کل  بزن و ب بعد

بشینن. وقت  نشستن با آیل  و یاس  ریفتیم پیششون تا تبریک بگیم بهشون. غزل با 

 .دیدن ما لبخند بزرگ  زدو از جاش بلند شدو اومد طریفمون

 .سالم دوستای گل خودم -غزل

 .سالم عروس خانوم... تبریک میگم خدمتتون-

 .مرس  -زلغ

 .سالم -یاسمین

 به سالم یاس  خانوم... خوب  ب  معریفت؟ -غزل

 یاسمین خندیدو گفت

 .مرس  ممنون... تبریک میگم... ایشاا.. که خوشبخت بشید-یاسمین

 .ممنون-غزل

 .آیلیم به غزل تبریک گفتو داشتیم صحبت میکردیم که نیما غزلو صدا کرد

 .ارای ضروری خصوص  دارناوه اوه برو یفکر کنم آقاتون از اون ک-

 غزل مشت  به بازوم زدو گفت

 .ای ب  ادب -غزل

 .بعدشم ریفت پیش نیما. مام خواستیم برگردیم سرجامون که غزل صدام زد

 .یسنا تو یه لحظه وایسا -غزل
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سری تکون دادمو وایستادم و آیل  و یاس  ریفتن سرجاشون. چند لحظه بعد غزل با 

مد پیشمو دستشو به سمت من گریفتو رو به پسره یه پسر قد بلندو خیل  شیک او

 گفت

 .یسنا جون از دوستای گل من-غزل

 بعدش برگشت سمت منو گفت

 .ایشونم سامیار پسر عموم هست -غزل

 لبخندی زدمو گفتم

 .خوشبختم-

 .همچنین -سامیار

غزل تا خواست حرف بزنه نیما دوباره صداش کرد برای همین سریع ریفت.منم باالجبار 

یدن ر..ق..صامیار وایستادمو هردومون توی سکوت به کسای  که داشتن میکنار س

 نگاه میکردیم که سامیار گفت

 شما دانشجوئین؟ -سامیار

 به سمتش برگشتمو گفتم

 .بله.... ترم اول پزشک -

 خیل  عالیه... اهل همین جایین؟ -سامیار

 .نه... اهل مشهدیم-

 ...چه خوب -سامیار

 ؟شما چ ؟ شمام دانشجو هستین-
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 .بله ... من ترم آخر ژنتیک هستم -سامیار

 چه خوب... همیشه به ژنتیک عالقه داشتم ول  خیل  باید مشکل باشه درسته؟-

 .هر چیزی مشکالت خودشو داره دیگه -سامیار

 .بله... خب اگه اجازه بدین من برم-

 ر..ق..صخواهش میکنم ول  میشه خواهش کنم قبل از ریفتن ایفتخار یه دور  -سامیار

 هم بدین؟و ب

انقد با احترام این پیشنهادو داد که روم نشد قبول نکنم برای همین سری تکون دادو 

. آهنگش خیل  تند بودو اصال نمیتونستم با این ر..ق..صبا هم ریفتیم تو پیست 

م ول  به هر جون کندن  بود تا آخر آهنگ باهاش ر..ق..صکفشای پاشنه بلند ب

 اومدو گفت یدم. آهنگ که تموم شد سامیار به طریفمر..ق..ص

 .ممنونم که بهم این ایفتخارو دادین بانوی زیبا -سامیار

 .مرس -

 .نه جدی میگم... شما واقعا خیل  زیبایین -سامیار

 لبخندی زدمو گفتم

 .ممنونم.... با اجازه-

اینو گفتمو سریع ریفتم سمت میز خودمون که دیدم آیل  و یاس  دارن با نیشای 

ر باز دوباره جو گیر شده بودو اخم کرده بود... خدایا گشاد نگام میکنن ارسانم که انگا

من میخوام بدونم چرا این بشر چند شخصیته آخه؟ یه بار میخنده یه باز مثل مجسمه 

 ...ی ابوالهول اخم میکنه... ول  خدای  توی هردو حالت جذابو خوشگله

 .لبخندی به ایفکار خودم زدمو کنار یاس  نشستم



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

530 

 

 خوش گذشت؟ -یاسمین

 مدم جواب بدم آیل  سریع گفتتا او

 مگه میشه خوش نگذره.. اون با یه همچین خوشتیپ ؟ -آیلین

 .چه تعبیرای  که نمیکنن اینا ر..ق..صخفه بابا... از یه -

 ...آها... عزیزم میخوای از اون تعبیرای خونه خالیو -یاسمین

 ...ببند یاس -

 یاسمین به سمت آیلین برگشتو گفت

 .گه به اینام رازی نمیشهمیبین  دختره دی -یاسمین

 بعد دوباره برگشت سمت منو گفت

 .نچ نچ از راه به در شدی -یاسمین

 وای یاس  توروخدا میشه اینقد مثل بهزاد بقل گوش من یفک نزن ؟-

بله دیگه عشق و کیفاتو کردی به ما که میرسه میگ  یفک نزن... باشه عیب  -یاسمین

 .نداره

کردم که با دستش یه ذره گلوشو مالش دادو  به سمت یاس  برگشتمو عصبان  نگاش

 گفت

 .آیل  میگم من خیل  تشنمه میرم آب بخورم -یاسمین

بعدشم سریع از جاش بلند شدو ریفت. با دیدن این حرکت یاس  منو آیل  با هم زدیم 

 زیر خنده که آیل  گفت

 چ  کارش کردی طفلکو؟ -آیلین
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 ..هیچ ... یفقط-

داد  ر..ق..صه پسر اومد کنار آیل  و بهش پیشنهاد هنوز حریفم تموم نشده بود که ی

 ول  آیل  درجا رد کرد. روی صندل  کنار آیل  نشستمو آروم بهش گفتم

 برای چ  رد کردی خب؟-

 م؟.ق..صر.نمیخوام... اون  که باید پیشنهاد بده نمیده اونوقت من بیام با اینا ب -آیلین

 بعدشم زیر چشم  به ارسان نگاه کرد که سریع گفتم

 .ز من اتفاقا باید قبول کن  تا عکس العملشو ببین  چه جوریه دیگهعزی-

 ...ول  -آیلین

ول  نداره... هر ک  دیگه پیشنهاد داد اگه آدم خوب  بود مثل این بنده خدا قبول -

 .کن

آیل  سری تکون دادو هیچ  نگفت. چند دقیقه بعد دوباره یک  اومد به آیل  

نا مطمئن به من کرد که یه بار چشمامو باز و  داد که آیل  اول نگاه .ق..صر.پیشنهاد 

بسته کردمو بهش اطمینان دادم اونم از جاش بلند شدو ریفت. این یاسمین نمیدونم 

کجا ریفته بود که اصال پیداش نبود. داشتم اطرایفو نگاه میکردمو دنبال یاسمین 

 میگشتم که ارسان بالخره نطقش باز شدو گفت

 چ  داشت بهت میگفت؟ -ارسان

 تعجب برگشتم طریفشو گفتم با

 ک ؟-

 اونم در حال  که به یه جای دیگه خیره شده بود گفت

 یدی؟ر..ق..صهمون که باهاش  -ارسان
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  (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

 ..هیچ 

 هیچ  نمگیفت و تو مثل لبو سرخ شده بودی؟ -ارسان

 .خب داشت میگفت خیل  زیبایین و از این جور حریفا-

 .با این حریفم ارسان برگشتو با اخم زل زد تو چشام

 توام هیچ  بهش نگفت ؟ -سانار

 باید چیز خاص  میگفتم؟-

 ...آره باید -ارسان

هنوز حریفش تموم نشده بود که یک  صدام زد. برگشتم دیدم مهرداده. جلوم خم 

شدو در حال  که یک  از دستاشو به پشتش زده بودو دست دیگشو به سمت دراز 

 کردو گفت

 ایفتخار میدی؟ -مهرداد

کردم. یه خواهش تو نگاش بود... انگار داشت ازم میخواست  برگشتمو به ارسان نگاه

که قبول نکنم ول  از طریفیم دلم هنوز برای مهرداد میسوخت برای همین به سخت  

چشم از ارسان برداشتمو دستمو دادم به مهردادو از جام بلند شدم. آهنگش مالیم و 

نزدیک بشه و  یدیم مهرداد سع  داشت بهمر..ق..صشاد بود. توی تمام مدت  که می

دستمو بگیره ول  گاه  اوقات از دستش در میریفتم و خودمو میزدم به اون راه که 

 ..متوجه نشدم چون اصال دلم نمیخواست تا این حد بهم نزدیک بشه

یدیم که آیل  رو دیدم که یکم اونطرف تر داره با یک  دیگه ر..ق..صداشتیم می

  ببینمش ول  از پشت خیل ه ول  چون پسره پشتش به من بود نمیتونستمر..ق..صمی

https://www.1roman.ir/
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برام آشنا میومد. یکم که گذشت پسره جاشو با آیل  عوض کردو دیدمش... با دیدن 

ارسان چند لحظه مات نگاش کردم و شل شدم که با گرم  دست مهرداد رو دستم به 

خودم اومدم و ناخوداگاه دست مهردادو یفشار دادم. مهردادم که انگار از این حرکت 

ل شده بود تا اخر اصال دستمو ول نکرد ول  من خیل  از انرژیم کم من خیل  خوشحا

شده بود... نمیدونم چرا ول  از دست ارسان دلخور بود... ول  بازم مثل همیشه علتشو 

نمیدونستم. بالخره آهنگ تموم شدو دست مهردادو ول کردمو بدون این که چیز 

 ه. ریفتمم پیشش نشستمدیگه ای بگم ریفتم سمت میزمون که دیدم یاسمینم نشست

 که گفت

 خوب ؟ -یاسمین

 در حال  که یه آب از پارچ روی میز برای خودم میریختم گفتم

 ...آره-

 ول  قیایفت اینو نمیگه ها... چرا اینقد رنگت پریده؟ -یاسمین

 بعدشم دستامو گریفتو گفت

 خدا مرگم... توچرا اینقد دستات یخه؟ -یاسمین

 ای لرزون لیوانو روی میز میزاشتم گفتمآبو خوردمو در حال  که با دست

 .چیزی نیست.. خوبم-

 .چ  رو چ  خوبم؟ دستات یخ و کرده و داره میلرزه -یاسمین

 سریع کیفشو برداشتو یک شکالت از توی درآوردو بازش کردو به طریفم گریفتو گفت

 .بگیر بخور تا از این بدتر نشدی -یاسمین



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

534 

 

بستمو سرمو به صندل  تکیه دادم که شکالتو از دستش گریفتمو خوردم. چشمامو 

 .صدای نگران آیلین و شنیدم

 چ  شده؟ -آیلین

 .هیچ  یه ذره یفشارش ایفتاده -یاسمین

 خب االن حالش خوبه؟ یسنا.... یسنا خوب ؟ -آیلین

 سرمو برداشتم و گفتم

 .آره خوبم عزیزم نگران نباش-

م و امیر اومدن پیشمون آیلینم نشست ول  از ارسان خبری نبود. چند دقیقه بعد الها

ول  من خیل  تشنم شده بود. نگاه  به پارچ خال  روی میز انداختمو رو به آیل  

 گفتم

 آیل  برام آب میاری؟-

 .خب خودت پاشو بخور -آیلین

 بعدشم برگشتو دوباره با الهام صحبت کرد. پویف  کردمو برگشتم سمت یاس  و گفتم

 یاس  جونم میری برام آب بیاری؟-

 .عزیزم چالق که تشریف نداری.. برو خودت بخور -نیاسمی

 .من یفشارم پایینه یه طوریم میشه ها-

 .یفعال که از منم سالم تری... پاشو برو -یاسمین
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با حرص از جام بلند شدمو ریفتم سمت میزی که یکم اونطرف تر بودو انواع نوشیدن  

ریختمو تا خواستم  ها خوراک  ها روش گذاشته بودن. یه ذره آب پرتقال برای خودم

 .بخورم صدای ارسانو از پشت سرم شنیدم

 بهتر شدی؟ -ارسان

 به سمتش برگشتمو گفتم

 .بله... چقدرم که شما نگران شدین-

 ارسان لبخند کمرنگ  زدو بهم نزدیک شدو دستشو به سمتم دراز کردو گفت

 . ر..ق..صپس حاال که خوب  باید باهام ب -ارسان

 باید؟-

 ..آره-ارسان

لیوانو از دستم گریفتو گذاشت روی میزو دستمو گریفتو بردم سمت پیست بعدشم 

 .ر..ق..ص

 چرا این جوری میکن ؟-

 چه جوری؟ -ارسان

 .همینجوری دیگه... دستم کنده شد خب-

بودیم. آهنگم عوض شده بودو یه آهنگ خیل  آروم  ر..ق..صدیگه تقریبا تو پیست 

ارسان ایستادو  یدن.ر..ق..صگذاشته بودن که همه جفت جفت میومدن تانگو می

 برگشت طریفمو گفت

 با بقیه دستت کنده نمیشد؟ -ارسان
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 ...خب اونا مثل تو-

تا خواستم چیزی بگم ارسان انگشت اشارشو گذاشت روی چونم و آروم گفت هیس. 

نزاشت بیشتر حرف بزنم. قلبم دوباره شروع کرد به تند زدن... اونقدر که حت  صدای 

. ارسان آروم دسشتو از روی لبم سر دادو یه ضربانشو از توی گوشم میشنیدم..

دستشو انداخت دور کمرمو من به خودش نزدیک کرد. دستمو توی دستش گریفتو 

دست دیگمم گذاشت گذاشت روی شونش. منم مسخ شده بودمو هیچ حرکت  

 .نمیکردم. ارسانم آروم آروم شروع کرد به حرکت کردن و منم باهاش تکون میخوردم

حرکت میکردو هر دومون زل زده بودیم توی چشمای هم. داشتم  ارسان خیل  آروم

توی سیاه  چشماش حل میشدم که ارسان با صدای ضعیف  که یکم  لرزش داشت 

 گفت

 .امشب خیل  خوشگل شدی -ارسان

 منم ب  اختیار گفتم

 .توام همینطور-

 با این حریفم ارسان لبخندی زدو سرشو روی سرم گذاشت. از این همه نزدیک  به

ارسان قلبم داشت از جا درمیومد ول  از طریفیم اصال دلم نمیخواست ازش یفاصله 

بگیرم... انگار یه نیروی خیل  قوی منو به سمتش میکشید... یه نیروی  وادارم میکرد 

 ....نفس عمیق بکشم تا بوی عطرشو با تمام وجودم حس کنم

سرشو از روی سرم  نمیدونم چقدر گذشته بود که اهنگ تموم شد. ارسان وایستادو

 برداشتو در حال  که با لبخند نگام میکرد گفت

 ...مرس  -ارسان
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یدو ریفت. منو با هزار تا سوال بدون جواب گذاشتو ب...و..سبعدشم سریع پیشونیمو 

 .....ریفت... سواالی  که حاال احساس میکردم جوابشون سرنوشتم و تعیین میکنه

کردمو آروم آروم ریفتم سمت میزمون.  برای این که به خودم بیام چشمامو بازو بسته

امیر ریفته بود ول  هنوز الهام بودو داشت با آیل  صحبت میکردو اصال حواسش نبود. 

 یفقط یاسمین بود که داشت نگام میکرد. کنارش نشستم که گفت

 کجا بودی؟ -یاسمین

 .ریفته بودم آب بخورم-

 یدی؟ر..ق..صیعن  ن -یاسمین

جدی نگام میکنه.... پس مارو دیده... یعن  برگشتمو طریفش که دیدم داره خیل  

 آیلینم دیده؟ از یفکر این که آیلینم دیده باشه سریع گفتم

 .یدمر..ق..صچرا.. -

 بود؟ ر..ق..صمطمئن  یفقط  -یاسمین

 آب دهنمو قورت دادمو گفتم

 مگه باید چیز دیگه ای باشه؟-

 یاسمین شونه ای باال انداختو گفت

 .نه همین جوری گفتم -یاسمین

وشو برگردوندو به اطراف نگاه کرد. برای این که بفهمم آیلینم دیده یا نه یه بعدشم ر

 ذره خودمو به یاس  نزدیک تر کردمو آروم گفتم

 یاس ... تو یفقط دیدی؟-
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 یاسمین برگشت طریفمو با تعجب گفت

 چ  رو؟-یاسمین

 .منو دیگه ر..ق..صهمین -

 آها... چطور مگه؟-یاسمین

 .سوال منو بده آخه... آخه... ای بابا تو جواب-

 .آره... آیلین داشت با الهام صحبت میکردو اصال حواسش نبود -یاسمین

 نفس راحت  کشیدم که یاس  گفت

 .یسنا حتما باید باهات صحبت کنم -یاسمین

 در مورد چ ؟-

 .در مورد خودت... قبل از این که خیل  دیر بشه -یاسمین

 چ  دیر بشه؟-

 .صحبت کنمگفتم که باید بعدا باهات  -یاسمین

سری تکون دادم و دیگه هیچ نگفتیم. تا موقع شام هیچ اتفاق خاص  نیایفتادو ارسانم 

اصال پیداش نبود. دو تا بشقاب برداشتمو توش یه ذره باقل  پلو ریختمو بردم سمت 

 سمت میزمون. یک  از بشقابارو گذاشتم جلوی یاس  و گفتم

 .بیا کویفتت کن-

 .ام بیاری هامرض.. یه غذا گفتم بر -یاسمین

 .ا خب من اون موقع یه لیوان آب خواستم بیاری ها-
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یاسمین ادامو در آوردو قاشقشو برداشتو شروع کرد به خوردن.نشستم سر میزو 

 گفتم

 آیل  ریفت پیش الهام؟-

 .آره -یاسمین

 .خیل  با هم صمیم  شدن انگار-

 .ای حسود بدبخت -یاسمین

 .خودت -

 .ــــــــــ ..... حســــــــــــودنخیرم... تویــــــــ -یاسمین

 .تا خواستم جوابشو بدم صدای ارسان و از پشتم سرم شنیدم

 .ول  به نظر من یسنا حسود نیست -ارسان

 .چند لحظه بعد گرم  دستاش روی شونه هام حس کردم

 .مگه این که یک  رو خیل  دوست داشته باشه که در موردش حسودی کنه -ارسان

 و کنار گوشم گفتبعد از اون خم شد

درسته؟ یک  رو باید خیل  خیل  دوست داشته باش  که در مورد حسودس  -ارسان

 کن ؟

بازم حالم داشت منقلب میشد از تماس دستاش و گرمای نفساش که به گوشم 

میخورد. به یاسمین نگاه کردم که داشت به ارسان و دستاش که روی شونم بود نگاه 

 خوردمو برای این که ارسان و از خودم دور کنم گفتم میکرد برای همین یه ذره تکون

 .خب بستگ  داره-
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 با این حرکتم ارسان دستاشو برداشتو در حال  که روی صندل  کناریم میسشت گفت

 به چ  اونوقت؟ -ارسان

وای خدا جواب این و چ  بدم؟ من همین جوری یه چیزی گفتم که یه چیزی گفته 

 ستگ  داره؟باشم... حاال بیام بگم به چ  ب

 .خب به... به... به این که یه نفر چقدر خودشو توی دلم جا بکنه-

 ارسان با لبخند گفت

 .خوبه پس تا حدودی مویفق بودم -ارسان

 در مورد؟-

هیچ  همینطوری... غذاتو بخور سرد نشه... منم میرم غذا بکشم برای خودم  -ارسان

 .میام

 ت یاسمین و گفتمبعدشم سریع از جاش بلند شدو ریفت. برگشت سم

 تو یفهمیدی منظورش چ  بود؟-

 یاسمین با تعجب ابروی  باال انداختو گفت

 .نفهمیدی؟ پس الزم شد حتما دیگه باهات صحبت کنم -یاسمین

 .وای من که از حریفای شما چیزی سر در نمیارم... همون بهتر که بعدا صحبت کنیم-

ارسان با یه بشقاب دسر و  بعدشم قاشقمو برداشتمو غذامو خوردم. چند لحظه بعد

نوشابه و کل  غذا برگشت و سر میز نشست. با تعجب به بشقاب  که روی میز میچیند 

 نگاه کردمو گفتم

 واقعا میتون  این همه رو بخوری؟-
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 ارسان روی صندلیش نشستو در حال  که بشقاب غذاشو میکشید جلوش گفت

ر کل این همه رو که نمیتونم خب امشب که ب  نهایت اشتهام باز شده ول  د -ارسان

 .بخورم

 پس واسه دکور آوردی سر میز؟-

 .نه واسه تو یاسیم آوردم -ارسان

 .وای من که یه ذرم جا ندارم -یاسمین

 .منم از یاسمین بدتر-

 .به من ربط  نداره باید بخورین -ارسان

 بعدشم شروع کرد به غذا خوردن. نگاه  به دسرا انداختم که چششم خورد به دسر

شکالت . چشمام برق  زدو سریع بشقابشو برداشتم که ارسان یه لبخند کوچیک زد. 

با این کارش میخواستم ب  خیال بشم ول  اصال نمیتونستم از شکالت دل بکنم برای 

همین توجه  نکردمو بشقابو پر کردمو شروع کردم به خوردن. همینطور داشتم تند 

 .تند میخوردم که صدای آیل  رو شنیدم

 .یسنا خفه نش  یه وقت -لینآی

 نگاش کردمو گفتم

 .نخیرم.. شما برو پیش الهام جون-

 .اخ تو که چقدر حسودی -آیلین

 بعد برگشت سمت ارسان و گفت

 کجای  تو اصال پیدات نیست؟ -آیلین
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 .همین دورو برا -ارسان

واظب مبله دیگه من بودم میگفتم باید مواظبتون باشه این حریفا... مثل این که  -آیلین

 .کسای دیگه بودی آقا ارسان

با این حریفش یه تیکه از شکالتای دسر پرید تو گلومو به سریفه ایفتادم. ارسان سریع 

 برگشت طریفمو از جاش بلند شدو در حال  که آروم به پشتم میزد گفت

 .یواش بخور خب -ارسان

 نفساصال نمیتونستم حرف بزنمو مدام سریفه میکردم طوری که احساس کردم دارم 

کم میارم. یاسمینم هرچ  لیوان آبو به طریفم میگریفت دستشو پس میزدم چون 

 .نمیتونستم بخورم

 .خدا مرگم داره کبود میشه -یاسمین

با این حریفش ارسان سرشو آورد جلو با دیدن من سریع لیوان آبو از یاسمین گریفتو با 

ا رسیدن آب به یه دستش گردنمو از پشت نگه داشت و با دست دیگش آب بهم داد. ب

گلوم احساس کردم راه نفسم باز شد. لیوان آبو کنار زدمو یه نفس عمیق کشیدم که 

 ارسان دستشو روی شونم گذاشت و آروم تکونم دادو گفت

 یسنا... یسنا خوب ؟ -ارسان

هنوزم نمیتونستم حرف بزنم برای همین آروم چشمامو بازو بسته کردم. چشمامو 

 .  تکیه داده بودم که صدای مهردادو شنیدمبسته بودمو سرمو به صندل

 چ  شده؟ -مهرداد

 .هیچ  غذا پرید تو گلوش -یاسمین

 خب االن خوبه؟ -مهرداد
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 ارسان با عصبانیت  که از صداش معلوم بود گفت

 .آره خوبه -ارسان

دیگه صدای  از مهرداد نشنیدم. ارسان همونطور کنارم وایستاده بودو دستش روی 

 .شونم بود

 .یسنا.. خواهری تورو خدا یه چیزی بگو... دارم میمرم از نگران  -آیلین

 چشامو باز کردمو با صدای آروم خیل  گریفته گفتم

 ...خوبم-

 میخوای بریم دکتر؟ -آیلین

 یه ذره تو جام جا به جا شدمو سری به معنای نه تکون دادم که ارسان گفت

 .آیلین توبرو وسایالتونو بیار بریم دیگه -ارسان

 لین سری تکون دادو خواست بره که یاسمین گفتآی

وایسا منم بیام حاضرشم بعد وسایالی یسنا رو با هم بیاریم حاضرشه همین  -یاسمین

 .جا

بعدشم با هم ریفتن.ارسان صندل  کناری منو نزدیک تر آوردو روش نشست و دستمو 

 .گریفت و در حال  که زل زده بود به من آروم پشت دستمو نوازش میکرد

 آخه تو چرا مواظب خودت نیست ؟ دوست داری همش منو دق بدی آره؟ -رسانا

 برگشتم سمتشو تا خواستم حرف بزنم دستشو جلوی صورتم نگه داشتو گفت

هیس هیچ  نگو... یسنا باید باهات حرف بزنم چون خیل  چیزا هست که  -ارسان

 .باید بدون 
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 .خب بگو-

 .ه جا همو ببینیم... تنهااالن نه... یفردا بهت زنگ میزنم ی -ارسان

 تا دهن باز کردم که چیزی بگم ارسان سریع گفت

تورو خدا مخالیفت نکن... این حریفا باید گفته شه... باور کن دیگه طاقتم تموم  -ارسان

 .شده... نمیتونم

 .یسنا پاشو پالتوتو بپوش بریم -یاسمین

دستمو از دست ارسان بیرون کشیدمو از جام بلند شدمو پالتومو از یاس  گریفتمو 

پوشیدم. شالمم پوشیدمو با یاس  و آیل  که تازه اومده بود ریفتیم سمت غزل و نیما 

ایفظ  کنیم. ارسانم گفت که توی ماشین منتظرمون میمونه. غزل با تا ازشون خد

 دیدن ما که حاضر و آماده بودیم سریع از جاش بلند شدو گفت

 کجا؟ -غزل

 .بریم دیگه -یاسمین

 .ا هنوز که خیل  زوده -غزل

 .نه دیگه... یسنا یه ذره حالش خوب نیست -آیلین

 چرا؟ چ  شده مگه؟ -غزل

غذا پرید تو گلوش و از اونجای  که خانوم لوس تشریف دارن هیچ  یه ذره  -یاسمین

 .باید برن خونه استراحت کنن

 غزل خندیدو برگشت طرف منو گفت

 .ای شکمو... اینقد نخور چاق میش  اونوقت کس  نمیاد بگیرتت ها -غزل
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 .شما نگران امشب خودت باش عزیزم-

 .با این حریفم یاس  و آیل  زدن زیر خنده

 .پرو برو بچه -غزل

 .باشه.. ما دیگه بریم تا تو اینجا لبو نشدی چون این جلودار زبونش نیست -یاسمین

 .ممنون از این که اومدین... ایشاا.. توی عروسیاتون جبران میکنم-غزل

تا حریفش تموم شد نیما اومد کنار غزل وایستادو دستشو انداخت دور شونه ی غزلو 

 گفت

 وبت کیه؟آخ آخ اسم عروس  شنیدم... ن -نیما

 .یفعال هیچکس... ول  من که دلم میگه به همین زودیا یکشون میاد قاط  مرغا -غزل

 .ول  از من میشنوید ازدواج نکنید که خیل  بد میبینید -نیما

بعدشم با چشمو ابرو به غزل اشاره کرد که غزلم در حال  که با چشم براش خطو 

 نشون میکشید گفت

 .باشه دیگه نیما خان -غزل

 .نیما... اذیت کردن نداشتیما آقا-

ک ؟ من؟ شما دعا کنید ایشون امشب منو اذیت نکنه من تا آخر عمر خودم  -نیما

 .نوکرشم

ید ب...و..سبا این حرف نیما غزل سرخ شدو سرشو انداخت پایین که نیما سرشو 

 دستشو از دور غزل باز کردو گفت

 .ممنون از این که تشریف آوردین -نیما
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 .... ایشاا... خوشبخت بشیدخواهش میکنم-آیلین

 .ممنون.. با اجازتون -نیما

بالخره با غزل خدایفظ  کردیمو داشتیم از تاالر میومدیم بیرون که دیدم یک  داره از 

پشت صدام میکنه. وقت  برگشتم دیدم سامیاره. وایستادیم تا بهمون برسه که آیل  

 آروم کنار گوشم گفت

 .قت شدهیسنا یفکرکنمآاقا خوشتیپه عاش-آیلین

 ..مرض-

 سامیار روبروم وایستادو گفت

 میخوایین برین؟ -سامیار

 ..بله-

 .خب بزارین برسونمتون -سامیار

 .نه ممنون وسیله هست-

چه بد میخواستم بیشتر در کنارتون باشم ول  مثل این که نمیشه درهر حال  -سامیار

 .این شماره ی منه خوشحال میشم بیشتر با هم صحبت کنیم

 کارت از توی جیبش در آوردو به سمتم گریفت. کارتو ازش گریفتمو گفتم بعدشم یه

 .حتما.... با اجازتون-

 .بعدشم بدون این که منتظر حرف دیگه ای باشم برگشتمو ریفتیم بیرون

 .یسنا مثل این که توام بدت نیومدها -آیلین

 .برو بابا دلت خوشه-
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 .بله از شماره گریفتنت کامال معلومه-آیلین

 ریفش برگشتم سمت آیل  در حال  که کارتو میزاشتم توی دستش گفتمبا این ح

 .بگیر مال خودت باشه ول  خواهش میکنم این قد این بحث مسخره رو کشش نده-

بعدشم جلوتر از اونا ریفتم سمت ماشین ارسان. ارسان توی ماشین نشسته بودو 

 من گفت داشت بیرونو نگاه میکرد که باز شدن در به سمتم برگشتو با دیدن

 کجایین شما؟ آیل  کجاست؟ -ارسان

 .دارن میان-

نشستمو درو بستمو چند لحظه بعدشم یاس  و آیل  اومدن. اول ریفتیم یاس  رو 

رسوندیم. بعدشم ریفتیم خونه. به محض این که ارسان ماشینو خاموش کرد از ماشین 

 پیاده شدم و خواستم برم خونه که آیل  گفت

 .و بگیر دستم شکستیسنا بیا وسایالت -آیلین

به سمتش ریفتمو وسایالمو از دستش گریفتمو رو به ارسان که تازه ماشین پیاده شده 

 بود گفتم

 .ممنون-

 .من کاری نکردم.... یفقط برای این که گلوت بهتر بشه یه ذره عسل بخور -ارسان

 .باشه حتما... بازم ممنون. خدایفظ-

آیل  بیادو خودم ریفتم سمت اتاقم. بعدشم ریفتم خونه. در خونه رو باز گذاشتم تا 

 داشتم گل موهامو باز میکردم که آیل  وارد اتاقم شدو گفت

 خیل  شب خوب  بود.. نه؟ -آیلین
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 .آره خیل  خوب بود-

 یعن  میشه یه روزیم عروس  منو ارسان باشه؟ -آیلین

 زبا این حریفش دستام از حرکت ایستاد... عروس  ارسان و آیلین؟ یعن  ممکنه یه رو

 این اتفاق بیفته؟ میشه؟ امکان داره؟

 .همینطور داشتم با خودم یفکر میکردم که با صدای آیل  به خودم اومدم

 یسنا کجای ؟ چرا جواب نمیدی؟-آیلین

 ها... خب ... چ  بگم؟-

 .هیچ  بابا هیچ -آیلین

بعدشم از جاش بلند شدو ریفت اتاقش. منم سریع لباسمو در آوردمو لباس پوشیدم و 

 .از خواب یه قاشق عسل خوردمو مسواک زدمو خوابیدمقبل 

 .نمیدونم ساعت چند بود که با صدای آیل  از خواب بیدار شدم

 ...یسنا پاشو -آیلین

 ها چ  میگ ؟-

 .پاشو من باید برم مشهد -آیلین

 با این حریفش چشمامو باز کردمو توی جام نشستمو گفتم

 دیونه شدی نصفه شب ؟-

م زنگ زد گفت داییش مرده... خیل  حالش بده یسنا... باید برم نه االن مامان -آیلین

 .پیشش

 پتورو از روم کنار زدمو با نگران  گفتم
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 کدوم داییت؟ بزرگه؟-

 ..آره-آیلین

 .وای پس حال مهری خیل  بده-

 .آره.. اصال نمیتونست حرف بزنه... چ  کار کنم حاال؟ حتما باید برم پیشش -آیلین

 .ارسان بگیم نمیدونم... باید به-

 .نصفه شبه ها 30/3میدون  ساعت چنده؟ ساعت  -آیلین

 .خب من که کاری نمیتونم بکنم... باید بهش بگیم-

آیل  سری تکون دادو هیچ  نگفت. منم از جام بلند شدمو ریفتم سمت خونه ی 

ارسان. پشت در خونش که رسیدم چند بار زنگ زدم. چند دقیقه بعد ارسان با چهره 

 ود درو باز کردو با دیدن من یهو چشماش باز شدو با لحن نگران گفتی خواب آل

 چ  شده؟ -ارسان

 .سالم... ببخشید این وقت شب اومدم ول  یه مشکل  پیش اومده-

 چ  شده؟ -ارسان

االن مامان آیل  زنگ زد مثل این که داییش یفوت کرده و حال مامانش اصال خوب -

 .نیست و آیل  باید بره مشهد

 .اییش؟ آیل  که دای  ندارهد -ارسان

 .نه منظورم دای  بزرگه مامانشه-

 .آها.... خب االن نصفه شب  که بلیط گیر نمیاد-ارسان

 .نمیدونم ول  یه کاریش بکنین لطفا-
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 .باشه حاال به آیل  بگو حاضرشه ببینم میتونم بلیط گیر بیارم یا نه-ارسان

ب  داره توی خونه راه میره که سری تکون دادمو سریع ریفتم خونه که دیدم آیل  عص

 با دیدن من سریع اومد جلو گفت

 چ  شد؟-آیلین

 .گفت تا موقع تا حاضر بش  یه بلیط برات جور میکنه-

آیلین هیچ  نگفت و ریفت سمت اتاقش. منم دنبالش راه ایفتادم. یه ساک کوچیک از 

 .زیر تختش برداشتو شروع کردن به جمع کردن وسایلش

 ییته که مامانت مثل پدر دوسش داشت؟آیل  این همون دا-

 .آره-آیلین

 خب حاال واسه چ  یهوی  یفوت کنه؟-

 .نمیدونم دقیق ول  مامان یفقط گفت سکته کرده -آیلین

 میخوای منم باهات بیام؟-

 .نه بابا حداقل تو باش کالسارو برو القل از چند تا درسم خیالم راحت باشه -آیلین

 .جزوه ها رو دیگهخب از یک  از بچه ها میگیریم -

 .نه گفتم الزم نیست-آیلین

 .آخه من اینجوری خیالم راحت نیست-

روزه بعد  6 5راحت باشه چون قرار نیست هیچ اتفاق  بیفته منم خیل  بمونم -آیلین

 .از اون برمیگردم

 .باشه-
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بعد از چند دقیقه ارسان اومدو گفت بلیط گیر آورده. آیلین سریع آماده شدو هرچ  

ردم نزاشت منم آماده بشم و همراش بیام. توی پارکینگ آیل  رو توی بغلم اصرار ک

 گریفتمو گفتم

 .کاش میزاشت  منم همرات بیام -

 .نه همینجا بمون  بهتره. اونجا بیای یفقط االف میش  به خاطر من -آیلین

 .باشه... پس از طرف من به مهری جونم تسلیت بگو-

 آیلین از بغلم اومد بیرونو گفت

 .حتما... خدایفظ -نآیلی

بعدشم سوار ماشین ارسان شد. ارسانم در صندوق عقبو بستو برگشت سمت منو 

 گفت

 تنها نمیترس ؟ -ارسان

 .نه-

 .در هر حال من آیل  رو برسونم زود برمیگردم -ارسان

 .باشه... خدایفظ-

 .خدایفظ -ارسان

 تاقم. ساعتبعدشم سوار ماشین شدو ریفتن. وارد خونه شدمو درو بستمو ریفتم سمت ا

صبح بودو امروزم که جمعه بود پس تصمیم گریفتم بخوابم چون کار دیگه ای  6

 .نداشتم

با صدا یآالرم گوشیم از خواب بیدار شدمو سریع از روی میز برداشتمش که دیدم 

 .آیلینه
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 سالم... خوب ؟-

 .سالم... آره زنگ زدم بگم رسیدم نگران نباش  -آیلین

 آها.. االن کجای ؟-

 .یه ساعت  هست اومدیم خونه دای  -آیلین

 .باشه... مهری جون بهتره-

 آیلین چند لحظه سکوت کرد بعد یهوی  گفت

 .یسنا من بعدا بهت زنگ میزنم مثل این که مامان دوباره غش کرده -آیلین

 10بعدشم سریع قطع کرد. گوشیمو گذاشتم روی میزو به ساعت نگاه کردم. ساعت 

ولمو برداشتم تا برم دوش بگیرم. بعد از اون اومدم یه ذره بود. از جام بلند شدمو ح

ساالد الویه برای خودم درست کردمو خوردم و چون خیل  خوابیده بودم برای همین 

بود که دیگه ازبس درس  6از بیکاری نشستم درسای عقب موندمو خوندم. ساعتای 

نم میکرد خونده بودم داشت سرم گیج میریفت از طریفیم سکوت خونه داشت دیوو

برای همین تصمیم گریفتم تا وقت  آیل  نیست زنگ بزنم یاس  بیاد پیشم 

بمونه.گوشیمو برداشتم تا خواستم زنگ بزنم به آیل  گوشیم زنگ خورد.با دیدن اسم 

 .ارسان ابروهام از تعجب باال ریفت و گوش  رو جواب دادم

 بله؟-

 سالم.. خوب ؟ -ارسان

 مرس ... شما خوبین؟-

 خوبم... زنگ زدم ببینم کاری نداری؟ منم -ارسان

 چطور مگه؟-
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 .دیشب بهت گفتم که باید باهات حرف بزنم -ارسان

 .آها... نه کاری ندارم-

 .پس تا یه ساعت دیگه آماده بش بریم بیرون -ارسان

 ...آخه-

 .آخه چ ؟ یسنا تورو به بهترین کست قسمت میدم بهونه نیار-ارسان

 .باشه... قسم نده-

 .دت مجبورم میکن ... یه ساعت دیگه میبینمت... یفعالخو -ارسان

 .خدایفظ-

پویف  کردمو گوش  رو گذاشتم روی میز. یعن  چ  میخواد بگه که این جوری قسمم 

میده و ب  تاب  میکنه... شاید میخواد درد دل کنه... حتما با من  که به خونم 

. با یادآوری دیشب و تشنس... ول  ریفتار دیشبش نشون نمیداد که این جوری باشه...

گرمای دست ارسان دوباره تنم داغ شد برای همین ازجام بلند شدمو ریفتم دستشوی  

چند مشت آب سرد پاشیدم به صورتم بعد از اون ریفتم اتاقم تا آماده بشم. یه پالتوی 

طوس  با شلوار برمودای مشک  از کمدم بیرون آوردمو روی تختم گذاشتم. موهامو 

ه گیره جمعشون کردم. یه رژ لب مس  با یه ذره ریمل به چشمام زدمو شونه زدمو با ی

لباسامو پوشیدم. یه شال طوسیم از تو کشوم برداشتمو سرم کردم و بعد چکمه های 

مشکیمو که خطای طوس  داشتو با کیفش از توی کمد درآوردمو از اتاقم اومدم 

م ارسان حاضر اماده توی بیرون. چکمه هامو جلوی در پوشیدمو درو باز کردم که دید

راهرو داره راه میره که با دیدن من سرجاش وایستادو نگام کرد منم تیپشو بررس  

کردم. یه شلوار کتون مشک  با یه تیشرت جذب سفیدو یه کت اسپرت آجری. 

 .نمیدونم چرا این روزا به نظرم از همیشه خوشتیپ تر میومد
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 بریم؟ -ارسان

 .بریم -

نگ ریفتیمو سوار ماشین شدیم. حدود یه ساعت توی راه بودیم با هم به سمت پارکی

بودیمو ارسان جلوی یه هتل خیل  شیک نگه داشت که سریع یک  از خدمه های 

هتل که لباس مخصوص داشت به سمت ارسان ریفتو سوییچ ماشینو ازش گریفت. 

یه ارسانم به سمت من اومدو با هم ریفتیم داخل. بعد از یه سالن خیل  بزرگ وارد 

رستوران یفوق العاده شیک شدیم که یه نفر جلوی در وایستاده بودو به کسای  که 

وارد میشدن خوش آمد میگفت. وارد رستوران که شدیم یک  از گارسونو اومد سمت 

 ارسان و گفت

 .خوش اومدین آقای یفرزام.. بفرمایید راهنماییون کنم -گارسون

ت سرش ریفتیم. یه میز دو نفره ی بعدشم خودش جلوتر از ما راه ایفتاد و مام پش

خوشگل توی یه جای خیل  خلوت بهمون نشون داد و اول صندل  رو برای من کنار 

کشید بعدشم صندل  ارسان. بعدشم ریفت و چند دقیقه بعد با دوتا قهوه و کیک 

 شکالت  برگشت. با دیدن کیک شکالت  لبخندی زدم که ارسان گفت

 .که مثل دیشب نشهیفقط تورو خدا آروم بخور  -ارسان

 خندیدمو گفتم

 .دیشب به خاطر تند خوردن اونجوری نشدم-

 پس برای چ  بود؟ -ارسان

 .خب یاد یه چیزی ایفتادم خندم گریفت-

چ  میگفتم بهش؟ میگفتم به خاطر حریف  که آیل  در موردت زد این جوری شدم؟ 

ا رو خیل  از چیزاونوقت اون با خودش چ  یفکر میکرد.... نه نمیتونستم... نمیتونستم 
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بهش بگم چون یه مانع بزرگ داشتم.... آیلین... کس  که خواهرم بودو بهترین 

 ...کسم

چند دقیقه میشد که قهوه هامونو خورده بودیم ول  ارسان همچنان سکوت کرده 

بودو هیچ  نمیگفت منم با نرمه های کیک ته بشقابم بازی میکردم ول  دیگه طاقتم 

 .رمو آوردم باال که نگاه خیره و مشتاق ارسان غایفل گیرم کردتموم شدو با کالیفگ  س

 میدونست  خیل  صبوری؟ -ارسان

 .آره... این اخالقم به مامانم ریفته-

 .خیل  خوبه -ارسان

 نمیخوای حرف بزن ؟-

 در مورد؟ -ارسان

 تا حاال کس  بهت گفته آیکیوت در حد ارزنم نیست؟-

 ارسان خندیدو گفت

 .ن نفرینه و تو اولی -ارسان

 .همونه... به هر حال تو منو کشوندی اینجا گفت  میخوای باهام صحبت کن -

 ناراحت  از این که اومدی؟ -ارسان

 من همچین چیزی گفتم؟-

 نگفت ؟ -ارسان

 پویف  کردمو کالیفه گفتم
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میشه به جای این بحثای بیخود اون حریفای مهم  که به خاطرش منو قسم دادی -

 بگ ؟

 میز گذاشتو اومد جلوترو گفتارسان آرنجشو روی 

 .آره..... دوست دارم -ارسان

 ...خب این.... چه.... رب-

کم کم صدام ضعیف تر میشدو مغزم شروع به پردازش میکرد... االن ارسان چ  

گفت؟ اصال چیزی گفت؟ من... من که چیزی نشنیدم... آره من هیچ  نشنیدم... تمام 

ه یفقط تونستم خیل  آروم و یفقط در حد لب توانمو جمع کردم که بتونم حرف بزنم ک

 خون  بگم

 چ ؟-

 ارسانم انگار یفهمیدو آروم دستمو گریفتو دوباره توی چشمام زل زدو گفت

 ...دوست دارم... خیل  زیاد -ارسان

این... این االن چ  گفت؟ دوباره گفت دوسم داره؟ منو؟ یسنا یفرهمند؟ خواهر آیلین و 

عاشق من بشه؟ اون باید عاشق آیلین میشد....  دوست داره؟ نه چطور جرئت کرده

آیلین دوسش داره... باید عاشق آیل  میشد.... آره یسنا پاشو سرش داد بزن... جیغ 

 ...بکش.... همه چیزو بهم بریز... بزن تو دهنش به خاطر این ب  شرمیش

 ریادبه ارسان نگاه کردمو دستیمو که آزاد بود آروم داشتم میاوردم باال که صدای یف

اون حسو شنیدم... یســـــــنا... چ  کار میکن ؟ میخوای بزن  تو گوش ارسان؟ 

کس  که دوسش داری؟ کس  عشقته؟ کس  که جونته؟ آره؟ میتون ؟ میتون  

 ...بزنیش؟ خفه شو... من عاشق ارسان نیستم.... من عاشقش نیستم



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

557 

 

ستامو روی ول  اون صدا هر لحظه بیشتر توی گوشم زنگ میخورد برای همین د

گوشم گذاشتم تا صدارو نشنوم ول  اون صدا هر لحظه قوی تر میشد... بغضم ترکیدو 

اشکام تند تند روی گونم سر خوردن...سر خوردنو برای چندمین بار گونمو خیس 

کردن... هیچ صدای  به جز صدای یفریاد اون حس نمیشنیدم... یه لحظه چشمامو باز 

ن  داره نگام میکنه و پشت سر هم چیزی میگه ول  کردمو ارسان و دیدم که با نگرا

نمیشنیدم... یه صدای  بهم میگفت پاشو یسنا... پاشو یفرار کن از همه.... همشون... 

 ...پاشو برو تا آروم بش ... پاشو

ارسانو دیدم که از جاش بلند شدو داشت میومد طریفم... سریع از جام بلند شدمو 

ران اومدم بیرونو دوییدم سمت خیابون. ترایفیک دوییدم سمت در رستوران. از رستو

بودو ماشینا وایستاده بودن سریع از بین ماشینا رد شدمو ریفتم اون طرف و دوییدم.... 

دوییدم تا یفرار کنم از همه چ ... از چیزی که ارسان گفت...از واقعیت  که در مورد 

دمو ندیده خودم یفهمیدم.... حقیقت  که خیل  وقت بود چشمامو روش بسته بو

 ....بودمش... حقیقت  که توی جونم نفوذ کرده بود

نمیدونم چقدر دوییده بودم که نفسم گریفتو دستمو به دیوار گریفتمو وایستادمو رو 

زانوهام خم شدمو نفس نفس میزدم. حالم که بهتر شد صاف وایستادم که تازه نگاه 

ک  خیس شده بود؟  متعجب مردمو دیدم. دست  به صورتم کشیدم که دیدم خیسه...

ک  گریه کرده بودم؟ خودمو توی شیشه ی مغازه ی بقل  دیدمو وحشت کردم. تمام 

زیر چشمامو صورتم سیاه شده بود. یه ذره دستمو به صورتم کشیدمو آروم آروم توی 

خیابون راه ایفتادم. یه دستشوی  عموم  سر راهم پیدا کردمو ریفتم صورتمو شستم. 

 ....نو بازم راه ریفتماز دستشوی  اومدم بیرو

نمیدونم کجا میخواستم برم.. یفقط باید میریفتم... باید با خودم کنار میومدم... باید یفکر 

میکردم که چ  کار باید بکنم؟ هنوز شک داشتم.... به حریفای ارسان... به حسم... به 

همه چ ... توی وضعیت بدی بودم.... انگار همه چ  برام گنگ ب  مفهوم شده 



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

558 

 

حتیاج به کس  داشتم که درکم کنه.. کمکم کنه.. همراهم باشه... همیشه این بود...ا

جور موقع ها آیلین برام بهترن گزینه بود...ول  االن چ ؟ برم چ  بهش بگم؟ بگم 

آیل  ارسان بهم گفت دوسم داره.... عشقت به من گفت دوسم داره... عشقت به 

بگه... یفقط یفرار کرد... از خواهرت گفته دوسش داره... خواهرتم تنوست چیزی 

 ...واقعیت... چون یفهمیده خودشم دوسش داره

با یادآوری این موضوع دوباره اشکم در اومد... دنیا رو سرم آوار شد... انگار تمام 

غمای دنیا یفقط مال من شد... یفقط من... احساس کردم پشتم داره خم میشه ول  من 

ش میکردم که ارسان با آیل  ازدواج باید قوی میبودم... باید قوی میبودم و تال

کنه...آره.. ارسان یفقط باید با آیل  باشه... اون حق نداره به کس  نفسش به نفس اون 

بستس یفکر کنه... اون حق نداره عاشق یسنا باشه... یسنام اونو یفراموش میکنه... 

یفراموش میکنه کس  رو که همه چیزش شده... همه کسش شده.. آره... یفراموش 

 .کنه... حت  به قیمت جونشم شده باید یفراموش کنهمی

دیگه نتونستم صدام در نیادو ب  صدا گریه کنم برای همین با صدای بلند گریه کردمو 

به اونای  که از کنارم رد میشدن توجه  نمیکردم که چه جوری نگام میکردن... یفقط 

 ...هق هق میکردمو اشک میریختم

و گریه میکردم که احساس کردم چند تا قطره آب همینطور داشتم آروم راه میریفتم

چکید رو پیشونیم. سرمو آرودم باال که دیدم داره بارون میاد... کم کم بارون شدید 

شدو همه مردم میدوییدن و یه جا پناه میگریفتن تا خیس نشن ول  من زیر بارون 

داری به  وایستاده بودمو سرمو روبه آسمون گریفته بودمو چشمامو بسته بودم... تو

خاطر من این جوری میباری؟ توام از راز دلم با خبر شدی؟ یفهمیدی دارم نابود میشم؟ 

 .آره؟ پس ببار توام با من ببار...سرمو انداختم پایینو راه ایفتادم
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نمیدونم چقدر راه ریفته بودم که دیگه احساس میکردم کف پام داره گز گز میکنه. 

که یفهمیدم کیفمو توی رستوران جا گذاشتم...  خواستم گوشیمو از توی کفیم در بیارم

پس نه پول داشتم که بخوام تاکس  بگیرم نه گوش  که زنگ بزنم پس باید پیاده 

بود.... یعن  من این همه مدت توی خیابون  12میریفتم. به ساعتم نگاه کردم.... ساعت

 همین از چندبودم؟ سرمو آوردم باال خیابونو نگاه کردم. خیابون آشنای  نبود. برای 

نفر پرسیدم. تقریبا میشه گفت نزدیک بودم به خونه. تا برسم به خیابونمون ساعت 

شد. وارد خیابونشدم. خلوت خلوت بودو هیچ کس نبود. آروم آروم داشتم  30/1

میریفتم که صدای یه ماشین از کنارم شنیدمو بعد از اون صدای یه پسر جوون که 

 میگفت

 وقت شب تنها نمیگ  گرگ بخورتت؟خانوم کوچولو.. این  -پسر

توجه  نکردم ول  اون پسره اصال ول کن نبودو حریفای وقیه  میزد برای همین با 

 عصبانیت برگشتم طریفشو گفتم

 .برو گمشو-

 .وای خانوم  از شما که اینقد جیگری بعیده این حریفا رو بزن  -پسر

 . از ترس سر جام سیخبعد ماشینو نگه داشتو سریع از ماشین پیاده شدو دویید طریفم

وایستاده بودمو نمیتونستم حرکت کنم. پسره که قد خیل  بلندی داشت و الغر بود 

 روبروم وایستادو گفت

 .خوشگل خانوم یه امشبو مهمون من باش قول میدم بهت سخت نگذره-پسر

 .خفه شو آشغال-

 .ش وارد میشمااا ب  تربیت  نداشتیما... باش حاال که انقد ناز داری پس از راه -پسر
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بعد یهوی  از روی زمین بلندم کردو برد سمت ماشین. با مشتم محکم به سینش 

میزدم و یفحشش میدادم ول  اصال حرکت  نمیکرد. با این که الغر بود ول  خیل  زور 

داشت. به ماشین که رسید تازه یفهمیدم یه پسر دیگم عقب نشسته که با دیدن ما 

ن دوستش سریع جیغ زدم که پسره با یه دستش محکم سریع در عقبو باز کرد. با دید

 جلوی دهنمو گریفتو گفت

 ..جیغ زدی نزدی-پسر

منو پرت کرد توی ماشین که سرم خورد به گوشه ی درو درد بدی توی سرم پیچید. 

اون پسر دیگم که محکم گریفته بودم که در نرم. اشکم در اومدو مرتب دست و پا 

ول  حت  یه میل  مترم اون پسره دستاش تکون نمیخورد. اون پسره ای که  میزدم

منو گریفته بود داشت ماشینو دور میزد که بیاد سوار شه که صدای جیغ الستیکای یه 

مایشنو از پشت سرم شنیدم و بعد از اون صدای دادو یفریاد که چون پشت سرم بود 

رده بودو از ماشین پیاده شد و ریفت نمیتونستم ببینم. چند لحظه بعد پسره منو ول ک

عقب ماشین. منم سریع برگشتمو از پنجره نگاه کردم که دیدم یک  داره با اون دوتا 

دعوا میکنه و چون توی تاریک  بود چهرش دیده نمیشد ول  یکم به لباساش دقت 

 .کردم یفهمیدم ارسان. سریع درو باز کردمو از ماشین پیاده شدمو جیغ زدم

 .ــــــــــــــــ ـــــــــــــانارســــــ-

با صدای من ارسان به سمتم برگشت که یک  از پسرا از یفرصت استفاده کردو یه 

مشت زد تو صورتش که ایفتاد روی زمین نزدیک من. سریع ریفتم سمتشو روی زمین 

نشستم. اون پسرام سریع سوار ماشین شدنو با سرعت باد ریفتن. به ارسان نگاه کردم 

ی لبش به خاطر مشت  که پسره زده بود پاره شده بودو داشت خون ریزی که گوشه 

 میکرد. از سرو روی هردومون آب میچکید. با گریه نگاش کردمو گفتم

 خوب ؟-
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ارسان با خشم نگام کردو سریع از جاش بلند شدو دستمو کشیدو برد سمت ماشین. 

یع سوار شدو ریفت در ماشینو باز کردو تقریبا پرتم کرد توی ماشین. خودشم سر

سمت خونه. ماشینو که پارک کرد ازماشین پیاده شدمو دوییدم سمت خونه که دستم 

از پشت کشیده شد. برگشتمو تازه تونستم چشمای به خون نشسته ی ارسانو ببینم. 

چند لحظه با خشم نگام کرد بعد یهو چنان یفریادی زد که احساس کردم پرده گوشم 

 .پاره شد

 بودی تا این وقت شب؟ کدوم گوری-ارسان

 هیچ  نگفتمو یفقط نگاش کردم که چونمو توی دستش گریفتو گفت

 ..با توام.. چرا حرف نمیزن ؟ جواب منو بده -ارسان

ول  من همونطور ساکت بودم بودمو نگاش میکردم. یفکش منقبض شده بودو اون دوتا 

کردم از  تیله ی مشک  انگار توی کاسه ی خون قرار گریفته بودن. کم کم احساس

یفشار دستش یفکم داره خورد میشه برای همین با دستم دستشو پس زدم ول  انقد 

 سفت گریفته بود که نمیشد برای همین گفتم

 .ولم کن-

 .جواب منو بده -ارسان

 .ولم کنم دردم میاد -

 با این حریفم ولم کردو این بار بازو هامو گریفتو گفت

 .میشنوم -ارسان

 چ  رو؟-

 ر حال  که سع  میکرد صداش باال نره گفتارسان پویف  کردو د
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 گفتم تا این موقع شب تنها توی خیابون چ  کار میکردی؟ -ارسان

 پوزخندی زدمو خودمو ازش جدا کردمو گفتم

 یعن  نمیدون ؟-

 د لعنت  آخه من از کجا بدونم؟ -ارسان

  لچشمامو بستم تا آروم بشم ول  بدتر عصبان  شدمو یهو چشمامو باز کردمو در حا

 که جیغ میزدمو عقب عقب میریفتم گفتم

 از دست تو یفرار میکردم... از دست خودم...میفهم ؟-

 از دست من؟ -ارسان

 آره تو... تو به چه حق  منو دوست داری؟ تو برای چ  عاشق من شدی؟-

 ارسان با ناباوری نگام کردو بهم نزدیک تر شدو گفت

 یسنا میفهم  چ  میگ ؟ -ارسان

... تو نمیفهم ... تو نفهمیدی که نباید منو دوست داشته باش ... آره.. میفهمم.-

نفهمیدی... تو باعث شدی که من دوست داشته باشم.. توی لعنت ... ازت متنفرم... 

 متنفرم... تو باعث شدی اون آشغاال بخوان با من اون کارو بکنن..تو باعث شدی

م. ارسان اومد جلوترو جیغ میزدمو گریه میکردمو اصال به اطرایفم توجه نداشت

 دستاشو دور شونم حلقه کرد کشیدو گفت

هیس...آروم... آروم باش گلم... گریه نکن..دیگه تموم شد عزیز دلم...من  -ارسان

 ...اینجام

با احساس بوی عطرش ناخوداگاه دستامو دورش حلقه کردم و سرمو به سینش یفشار 

... یه کم.. از این باری که روی دادمو گریه کردم... گریه کردم بلکه حداقل یه ذره



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

563 

 

دوشم بود کم بشه... تا بتونم وایستمو مقاومت کنم... مقامت کنم در برابر این همه 

 ...رنج  که دارم

نمیدونم چقدر توی همون حالت بودم ول  آروم تر شده بودمو کمتر اشک میریختم. 

ی حلقه شدم کم کم همه چ  برام واضح شدو متوجه اطرایفم شدم. تازه متوجه دستا

دور ارسان شدم. آروم دستامو از دورش باز کردمو ب  حرکت انداختم کنارم ول  

هنوزم سرم روی سینش بودو اونم آروم روی سرمو ناز میکرد. چند لحظه بعد منو از 

 خودش جدا کردو در حالیکه با دستاش دوطرف صورتمو گریفته بود با مهربون  گفت

 خوب ؟ -ارسان

ودم که دیگه نای  برام نمونده بود که بخوام صحبت کنم برای همین انقد گریه کرده ب

 ید دستمو گریفتو بردب...و..سیفقط نگاش کردم که سرشو نزدیکتر آوردو پیشونیمو 

سمت خونش. در خونه رو باز کردو بردم داخل. منم مثل یه عروسک یفقط دنبالش 

ا یه دقیقه بعد بمیریفتمو هیچ  نمیگفتم. منو روی مبل نشوندو ریفت آشپزخونه. چند 

سین  برگشت. سین  رو گذاشت روی میز و کنارم نشستو از توی سین  پنبه رو 

برداشتو یه ذره الکلیش کردو دستشو آورد سمتم که خودمو عقب کشیدمو با صدای 

 گریفته گفتم

 چ  کار میکن ؟-

 .میخوام زخم روی پیشونیتو ضد عفون  کنم عزیزم -ارسان

 زخم؟-

 .ونیت زخم شدهآره روی پیش -ارسان

بعد آروه به گوشه از پیشونیم دست زد که درد شدیدی توی سرم پیچید. سریع 

 خودمو عقب کشیدم که ارسان گفت
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 خیل  درد میکنه؟ -ارسان

 سری به معنای آره تکون دادم که گفت

 .خب بزار پانسمانش بکنم یه وقت چرک نکنه که بدتر میشه -ارسان

ذاشت روی زخمم که سوزش وحشتناک  گریفت برای هیچ  نگفتم که پنبه الکل  رو گ

 همین خواستم دستشو پس بزنم که ارسان با دست دیگش دستامو گریفتو گفت

 .میدونم میسوزه ول  الزمه -ارسان

چند لحظه بعد ارسان پنبه رو از روی زخمم برداشتو یه تیکه گاز استریل کوچیک 

 نگام کردو گفت گذاشت روشو چشب زد. کارش که تموم با یه لبخند محو

 خوب ؟ -ارسان

 هیچ  نگفتمو اروم از جام بلند شدم خواستم برم که ارسان دستمو گریفتو گفت

 کجا میری؟ -ارسان

 .میخوام برم خونه خودمون-

 .تو حالت خوب نیست...میترسم طوریت بشه عزیز دلم -ارسان

ک اید... دوباره اشعزیز دلم؟نه ارسان نباید اینا رو به من میگفت... نباید میگفت... نب

توی چشمام جمع شد که ارسان سریع از جاش بلند شدو روبروم وایستادو در حال  

 که سرمو میگریفت باال گفت

 چرا گریه میکن  گلم؟-ارسان

 .ارسان خواهش میکنم بزار برم-

 باشه تو بگو برای چ  گریه میکن ؟ -ارسان
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 .میکنم نمیتونم.. یفقط بعت التماس میکنم بزار برم... خواهش-

 .باشه... باشه... بیا بریم -ارسان

 تو کجا میای؟-

 .میخوام کیفتو بهت بدم... یفراموش کرده بودی -ارسان

هیچ  نگفتمو با هم ریفتیم بیرون. ارسان ریفت کیفمو از توی ماشین آوردو منم سریع 

درو باز کردو ریفت داخل و درو محکم بستم. صدای در انگار تلنگر بود که سد اشکام 

سته بشن. آروم آروم به سمت اتاقمم ریفتم. میخواستم برم توی اتاقم که چشمم شک

ایفتاد به اتاق آیل  و گریم شدید تر شد. کیفمو همونجا روی زمین انداختمو ریفتم 

سمت اتاقش. در اتاقشو که باز کردم بوی عطرش پیچید توی بینیم. دیگه نتونستم 

 صدامو توی گلوم خفه کنم برای همین داد زدم

آیلـــــــــــــ ... کجای ؟ کجای  که ببین  به چه روزی ایفتادم؟ کجای  که -

کردم؟ کجای ؟ کجای  که ببین خواهرت شده رقیبت؟  نامردیببین  بهت 

کجــــــــــــــای ؟چرا نیست ؟ چرا نیست  که سرم داد بزنیو بزن  توی 

 ؟ چرا نیست ؟گوشم؟ چرا نیست  که تف توی صورتم بندازی به خاطر این کارم

کنار در روی زمین نشستمو زار زدم. نمیدونم چقدر گذشته بود ول  وقت  به خودم 

اومدم دیدم با لباس زیر دوش آب سرد توی حموم وایستادم. برگشتم شیر آبو بستمو 

در حال  که آب از سرو روم میچکید ریفتم سمت اتاقم. لباسامو عوض کردمو 

ارم که چشمم ایفتاد به جانمازی که مامان بهم داده میخواستم از توی کشوم حولمو برد

سالم بودو بهم گفت هر وقت دلت از همه دنیا گریفت این  9بود. یادمه وقت  بهم داد 

واست میشه بهترین پناه. با یادآوردی این خاطره لبخند تلخ  زدمو جانمازمو 

 ...برداشتمو وایستادم به نماز
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با خدا درد و دل کردم.... گریه کردم... همه نمازم که تموم شد روی سجادم نشستمو 

چ  رو بهش گفتم... گرچه خودش همه رو میدونست ول  من الزم داشتم تا با یک  

 .حرف بزنم که سبک شم

اینقد با خدا حرف زدمو گریه کردم که نفهمیدم چ  شد که همونجا روی سجادم 

 ....خوابم برد

 قسمت س  و هفتم

ایفتاد از خواب بیدار شدم. آروم از جام بلند شدمو  با نور آیفتاب  که توی چششم

چادرو از سرم در آوردمو سجادمو جمع کردمو از جام بلند شدم که بزارم سرجاش که 

سرم گیج خورد. سریع دستمو به تخت گریفتم تا نیفتم. آروم روی تخت نشستم تا 

جا مونده  بود واز کالس صبحمم 30/10حالم بهتر بشه.به ساعت نگاه کردم.... ساعت

بودم. یکم که بهتر شدم از جام بلند شدمو سجادرو روی میز گذاشتمو از اتاقم ریفتم 

بیرون. خیل  احساس ضعف میکردمو برای همین یه لیوان شیرعسل درست کردمو 

خوردم. بعد از اون دوباره اومدم توی اتاقم. از جلوی در اتاق کیفمو برداشتمو گوشیمو 

تاش از آیل  بودو بقیش از بهزادو  10یسکال داشتم که تا م 20از توش در آوردم.

یاس . باید به یاسمین زنگ میزدمو میگفتم بیاد پیشم چون اصال نمیتونستم توی این 

 .شرایط سخت تنها باشم. بعد از سه تا بوق گوش  رو برداشت

 معلوم هست کجای  تو؟ -یاسمین

 .سالم-

م جواب نمیدی؟به خدا دیگه داشتم سالم... کجای ؟ چرا هر چ  زنگ میزن -یاسمین

 میمردم از نگران ... خوب ؟

 مرس ... یاس  میشه بیای اینجا؟-
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 چیزی شده؟ چرا اینقد ب  حالیو صدات گریفته؟ -یاسمین

 .یاس  خواهش میکنم چیزی نپرس یفقط بیا-

 یسنا داری نگرانم میکن .. چیزی شده؟ -یاسمین

و بغضم میگریفت و آروم آروم چشام پر دوباره اتفاقات دیشب داشت برام زنده میشد

 .اشک میشد

 .یاس  هیچ  نپرس... برای چند روزت لباس بردار بیا پیشم-

 .باشه... سریع خودمو میرسونم -یاسمین

 .مرس ..یفعال-

 .خدایفظ -یاسمین

گوش  رو قطع کردمو گذاشتم روی میز که در زدن. با کرخت  از جام بلند شدمو ریفتم 

که نگاه کردم دیدم ارسان. سرمو گذاشتم روی درو اشک بیرون. از توی چشم  

ریختم... نباید درو باز میکردم.. باید ارسان و از خودم میرنجوندم... باید از خودم 

 ...دورش میکردم.. باید کاری میکردم که ازم متنفر بشه.... آره من میتونستم

از پشت در  همینطور داشتم به خودم دلداری میدادم که یهوی  صدای ارسان و

 .شنیدم

یسنا... یسنا ی من... درو باز نمیکن ؟ آخه مگه چ  شده گلم؟ من کاری  -ارسان

کردم؟ چیزی گفتم؟ اگه این جوریه من ازت عذر میخوام عزیزم... تورو خدا درو باز 

کن... به خدا خیل  دارم زجر میکشم... دارم صدای گریه هاتو میشنوم و هیچ  

سخته؟ میدون  چقدر دارم زجر میکشم؟ خواهش میکنم درو نمیگم... میدون  چقدر 

 ...باز کن
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 .با این حریفاش گریم شدت گریفتو با صدای بلند زدم زیر گریه

یسنا.... به خدا درو میشکنم میام داخل ها... درو باز کن بزار ببینمت...  -ارسان

از ارسانت درو ب خواهش میکنم... بزار توی بغلم بگیرمت گلم... درو باز کن... تورو جون

 ...کن عزیز دلم

اینو که گفت دیگه نتونستم طاقت بیارمو درو باز کردم. ارسان با قیایفه ی پریشون 

پشت در وایستاده بودو یه دستشو به دیوار کنار در تکیه داده بود. با دیدن من جلوتر 

و تاومدو توی یفاصله خیل  نزدیک  ازم ایستاد. سرمو پایین انداختم که چونمو گریف

 آروم سرمو باال آوردو گفت

 نمیخوای بگ  چ  شده؟ -ارسان

هیچ  نگفتمو با چشمای اشک  نگاش کردم که با دستاش صورتمو قاب گریفتو در 

 حال  که با شصتش اشکامو پاک میکرد گفت

چرا این مرواریدارو حروم میکن ؟ میدون  اینا چقدر قیمتین؟ میدون  با هر  -ارسان

شمای خوشگلت میچکه چه آتیش  به دل من میزن ؟ میدون  و کدوم از اینا که از چ

 این کارو میکن ؟ میدون  و این نامردی رو در حق من میکن ؟

 با این حریفش هق هقم شدیدتر شدو گفتم

آره چون من نامردم... خیل  نامرد.. من در حق همه نامردی کردمو خودم خبر -

 ...نداشتم

 .ی تو سر درنمیارمیسنا به خدا من هیچ  از حریفا -ارسان

 .نه... نگو از نگاهاش نفهمیدی-

 نگاهای ک ؟ چ  رو باید میفهمیدم؟ -ارسان
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 یعن  حت  از اون همه کاری که برات انجام داد نتونست  بفهم ؟-

 یسنا داری دییوونم میکن ؟ در مورد چ  داری حرف میزن ؟ -ارسان

 با عصبانیت خودمو کشیدم کنارو با صدای بلند گفتم

 .ییییییییینآیل-

 ارسان با تعجب بهم نگاه کردو گفت

 آیلین؟-ارسان

آره... نفهمیدی که عاشقته؟ نفهمیدی که دوست داره؟ نفهمیدی و به من گفت  -

دوسم داری؟ آره ؟ میخواست  منو عذاب بدی؟ میخواست  منو خورد کن ؟ 

 میخواست  بهم بفهمون  که منم دوست دارم؟ آرهههههههه؟

 رو در حال  که بازو هامو میگریفت گفتارسان اومد جلوت

 چ  میگ  تو؟ آیلین عاشق منه؟ -ارسان

 دستامو جلوی صورتم گریفتمو گفتم

 وای نگو که نفهمیدی؟ ارسان نگو درک نکردی؟ نگو که ندیدیش؟-

ارسان با دهن باز زل زده بود به منو نگام میکردو تا خواست حرف بزنه آیفون زنگ 

 دمو در حال  که اشکامو پاک میکردم رو به ارسان گفتمزد. سریع ریفتم درو باز کر

 .برو بیرون-

 .یسنا بزار حرف بزنیم -ارسان

 .من حریف  باهات ندارم... برو بیرون-

 ...یسنا -ارسان
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 هوز حریفش تموم نشده بود که با جیغ گفتم

 .بروووووو بیرون-

به محض این  ارسان سرشو پاین انداختو آروم با شونه های خمیده به سمت در ریفت.

که ارسان ریفت یاسمین وارد خونه شدو درو بستو با دیدن من که توی راهرو وایستاده 

 بودم گفت

 اینجا چه خبره؟ -یاسمین

 با دیدن یاس  سریع به سمتش ریفتمو خودمو توی بغلش انداختمو با گریه گفتم

 .یاس  کمکم کن-

 یاسمین منو از خودش جدا کردو گفت

 چ  شده؟ -یاسمین

 .کردم نامردی-

 یعن  چ ؟ چ  کارکردی؟ -یاسمین

 بعد منو با خودش به سمت سالن بردو روی مبل نشوندو گفت

 بگو ببینم چ  شده؟ -یاسمین

منم با گریه شروع کردم همه چ  رو واسش تعریف کردم.... از اول... همه چ  رو.... از 

...از دیشب وقت تولد اون حس تا دیشب... تا دیشب که یفهمیدم اسم این حسم عشقه

که چه جوری شکستم.. از دیشب که چه جوری خودمو توی بغل ارسان انداخته بودمو 

تیشرتشو چنگ زده بودم... از دیشب که من یفقط با بوی عطر ارسان و گرمای تنش 

آرامش گریفتم... همه چ  رو براش گفتم. حریفام که تموم شد یاسمین چند لحظه توی 

 فتیفکر ریفت بعد به سمتم برگشت و گ
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 یادته گفتم میخوام باهات صحبت کنم؟ -یاسمین

 آره... خب این چه ربط  داره االن؟-

آخه در مورد همین موضوع بود... من تقریبا خیل  وقته که یفهمیدم شما  -یاسمین

 .همو دوست دارین

 چـــــــــــــــــــ ؟ از کجا؟-

تونست از نگاهتون از نگاهاتون... هر آدم  که عشقو بشناسه به راحت  می -یاسمین

 .بخونه که همو دوست دارین

 با دلخوری نگاش کردمو در حال  که قطره اشک از گوشه ی چشمم میچکید گفتم

 پس چرا نگفت  یاس ؟-

 .اخه من نمیدونستم تو نمیدونیو متوجه نشدی -یاسمین

د حیاس  .. یاس .. تو باید بهم میگفت .. باید بهم میگفت  تا قبل از این که به این -

برسه جلوشو بگیرم... حاال من چه جوری یفراموشش کنم؟ چه جوری؟ چه جوری 

یفراموشش کنم وقت  جونم به جونش بستس؟ چه جوری یفراموشش کنم وقت  شده 

 نفسم؟ وقت  شده جونم؟ وقت  شده عشقم؟ چــــــــه جوری؟

. مده بوداینا رو میگفتمو زار میزدمو آروم میزدم به صورتم. یاسیم دیگه اشکش در او

 اومد جلوترو در حال  که دستامو میگریفت گفت

 .نکن... نکن یسنا -یاسمین

کردم چیه؟  نامردیپس میگ  چ  کار کنم؟ حق من  که به خواهرم -

 چیـــــــــــــــه؟

 .یسنا تورو خدا با خودت این کارو نکن... داری داغون میش  -یاسمین
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 جیغ گفتمدست یاسمین و پس زدمو از جام بلند شدمو با 

 .حقمه... باید از این بدتر بشم.. باید بمیرم من.... باید بمیرم-

دیگه کنترل اعصابمو اشکام دست خودمو نبود. تمام چین  یای  که دم دستم بودو 

میزدم زمینو میشکستم... میشکستمو جیغ میزدمو گریه میکردم. یاسمینم یه گوشه 

... اینقد جیغ زده بودمو گریه کرده وایستاده بودو هیچ  نمیگفتو یفقط گریه میکرد

بودم که چشام همه جا رو تار میدید... داشتم میریفتم سمت اتاقم که یهوی  سرم گیج 

ریفتو میخواستم بیویفتم روی خورده شیشه ها که یاس  سریع زیر بغلمو گریفتو برد 

سمت اتاقم. روی تختم دراز کردو پتورو روم کشیدو ریفت. چند لحظه بعد با بسته 

صو یه لیوان آب برگشت پیشم. یه قرص از بستش در آوردو به سمتم گریفت و با قر

 صدای بغض داری گفت

 .آرام بخشه.. آرومت میکنه -یاسمین

هیچ  نگفتمو یفقط نگاش کردم که خودش قرصو گذاشت توی دهنمو لیوان آبو به 

سمتم گریفت. لیوان آبو ازش گریفتمو یه ضرب خوردم که احساس سوزش بدی توی 

لوم پیچید. از بس جیغ زده بودم گلوم بدجور درد میکرد. یاسمین پتورو روم مرتب گ

کردو خودش از اتاق ریفت بیرونو درو بست. کم کم داشت پلکام روی هم میایفتاد که 

صدای در اومد ول  اینقد بدنم ب  حس شده بود که نمیتونستم تکون بخورم و به 

 .ثانیه نکشیده خوابم برد

ذشته بود که با نوازش های دست  چشمامو باز کردم که دیدم بهزاد نمیدونم چقدر گ

 باال سرمه. با تعجب نگاش کردمو گفتم

 تو اینجا چ  کار میکن ؟-

 بهزاد لبخندی کمرنگ  زدو گفت
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 .سالم -بهزاد

 تو اینجا چ  کار میکن ؟-

 .اومدم چون شنیدم گرد خاک کردی حساب  -بهزاد

 یاس  همه چیزو بهت گفته؟-

د آروم یه بار چشماشو بازو بسته کرد. منم در حال  که دوباره اشک توی چشام بهزا

 جمع شده بود گفتم

 دیدی چه کاری با آیل  کردم؟ دیدی چه نامردی ای در حقش کردم؟-

 بهزاد اشکامو پاک کردو گفت

 .هیس... گریه نداشتیما -بهزاد

ه دل سیر گریه کردم. هیچ  نگفتمو از جام بلند شدمو خودمو انداختم توی بغلشو ی

بهزادم آروم سرمو ناز میکرد. واقعا توی همچین شرایط  به بهزاد خیل  نیاز داشتم... 

 ..خیل 

آروم از بغلش اومدم بیرون که بهزاد لبخندی زدو در حال  که اشکامو پاک میکرد 

 گفت

 خوب ؟ -بهزاد

 پوزخندی زدمو گفتم

 .حال من دیگه هیچ وقت خوب نمیشه-

 ای حرف بزن ؟میخو-بهزاد

 .تو که دیگه همه چیزو میدون -
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 بهزاد سری تکون داد که گفتم

 .باید بهم کمک کن -

 میخوای چ  کار کن ؟ -بهزاد

 .باید کاری کنم ارسان ازم بیزار بشه-

 .چ ؟ من همچین کاری نمیکنم -بهزاد

 چرا؟-

 .چون من قبل تو به ارسان قول دادم -بهزاد

 چ  قول ؟-

مون دیفعه ای که من اومدم تهران بهم گفته بود که بهت عالقه داره ارسان از ه -بهزاد

 ..و ازم خواسته بود که کمکش کنم... منم بهش قول دادم

 دستامو به سرم گریفتمو گفتم

وای بهزاد توام میدونست  و هیچ  بهم نگفت ؟ چرا آخه؟ چرا باید همه از این -

نوشت نحسیه که من دارم؟ من موضوع خبر داشته باشن اال خود من؟ آخه این چه سر

 ....دارم تاوان کدوم گناهمو پس میدم؟ ای خـــــــــــدا

 بهزاد بغلم کردو گفت

یسنا... تو قوی بودی... این کارا چیه دختر خوب؟ این کارا از تو بعیده... اگه  -بهزاد

 .قرار باشه این مشکالت کوچیک تورو به این روز بندازن میدون  چقدر اذیت میش 

 .هزاد این مشکل کوچیک نیستب-
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میدونم عزیزم... ول  باید قوی باش ... نباید شکست و قبول کن .. باید محکم  -بهزاد

 .باشیو مبارزه کن  وگرنه همیشه اون  که شکست میخوره توی 

چه جوری آخه؟ من چ  کار میتونم بکنم؟من نمیتونم با ارسان باشم بهزاد.. -

 .کنمو بهش پشت کنم نامردینمیتونم... نمیتونم به آیل  

منم نگفتم همچین کاری بکن  ول  با نشستن و گریه کردن هیچ  نه عوض  -بهزاد

میشه و نه درست میشه پس بشین یفکر کن و ببین راه حل چیه؟ ببیین چ  کار 

 .میتون  بکن 

حریفاش خیل  آرامش بخش بود. یکم دیگه توی بغلش موندم بعد از بغلش اومدم 

تیم سمت آشپزخونه که یاسمین بود. وارد آشپزخونه که شدیم بهزاد بیرونو با هم ریف

یه صندل  برام کنار کشید تا بشینم خودشم ریفت سمت یاس  که کنار گاز وایستاده 

 بودو گفت

 .چه کردی خانوم؟ مثل این که امشب اورژانس الزمیم اساس  -بهزاد

 یاسمین یه چپ چپ  به بهزاد نگاه کردو گفت

 .کس  اجبارت نکرده بخوری... نون پنیر تو یخچال هستعزیزم  -یاسمین

ید که یاس  قرمز شدو یه چشم غره بهش ب...و..سبهزاد خندیدو گونه ی یاس  رو 

 ریفت که بهزاد بیخیال گفت

نیمخواد اینقد رنگ عوض کن ... یسنا از خودمونه بعدشم تو االن با یه  -بهزاد

 .چه میش  دیگه کوچولو این جوری میش  یفردا که ازدواج کردیم ..سب...و

 یاسمین پویف  کردو کفگیرو به سمت بهزاد گریفتو گفت

 به جای این که اینقد دم گوش من حرف بزن  برو بشین ب  حیا -یاسمین
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 .ای به چشمم خانومم -بهزاد

 بعدشم در حال  که از آشپزخونه میریفت بیرون گفت

 .من برم یه دوش بگیرم -بهزاد

 و با لبخند گفتبهزاد که ریفت یاسمین برگشت طرف من

 خوب ؟ -یاسمین

 لبخند کمرنگ  زدمو گفتم

 .ممنون... بابت صبح ببخشید که اونجوری کردم... اصال دست خودم نبود-

 .نه بابا... بیخیال-یاسمین

 تو به بهزاد خبر دادی بیاد؟-

آره... زنگ زدم بهش اونم با اولین پرواز خودشو رسوند... االن یه ساعت   -یاسمین

 .هست اومده

 سری تکون دادم که یاس  گفت

 .راست  آیلین زنگ زد -یاسمین

 خب؟-

هیچ  گفت کجای  که گفتم خواب ... مثل این که دیشب بهت زنگ زده و  -یاسمین

 .چون جواب ندادی خیل  نگران شده

 با چه روی  باهاش صحبت کنم؟-

یاسمین سرشو پایین انداختو برگشت سمت گاز. منم سرمو روی میز 

شمامو بستم. یه ربع بعد بهزاد از حموم در اومدو باهم شام خوردیم. تمام گذاشتموچ
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مدت بهزاد همش شوخ  میکردو میخواست بخندونتم ول  حت  دریغ از یه لبخند 

کوچیک. شامم دو سه لقمه اونم به اجبار بهزاد بیشتر نتونستم بخورم. بعد از شامم 

کشیدم.چند دقیقه بعد بهزاد اومد ریفتم توی اتاقمو درو قفل کردمو روی تختم دراز 

 پشت درو آروم به در زدو گفت

 یسنا..خواب  عزیزم؟ -بهزاد

 .نه-

 پس برای چ  درو قفل کردی؟ -بهزاد

 کاری داری؟-

 .نه ول  پاشو در اتاقتو باز کن -بهزاد

 .نمیخوام-

 .یسنا پاشو درو باز کن لجبازی نکن -بهزاد

 .گفتم ن م ی خ وا م-

 .م پاشو درو باز کنیسنا خانو -بهزاد

از لحنش معلوم بود داره عصبان  میشه برای همین پویف  کردمو از جام بلند شدمو 

 .درو باز کردمو دوباره روی تخت دراز کشیدمو پشتمو به در کردم

 تا وقت  من اینجام دیگه این کار تکرار نمیشه... یفهمیدی؟ -بهزاد

اق ریفت بیرون و بعد از اون بعدشم چند دست لباس از توی ساکش برداشتو از ات

 یاسمین سریع اومد کنارم روی تخت نشستو گفت

 .بیخیال بهزاد... باز آمپر چسپونده بود -یاسمین
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 هیچ  نگفتم که یاسمین گفت

 چیزی الزم نداری؟ -یاسمین

 .نه.. مرس -

 خب پس من میرم تو اتاق آیل  بخوابم... اشکال نداره؟ -یاسمین

 ...نه-

 .بخیرخب پس شب -یاسمین

بعد از جاش بلند شدو ریفت بیرون. چند دقیقه بعد سکوت و تاریک  خونه نشون 

میداد که هردوشون خوابیدن. از جام بلند شدمو توی کشوهام دنبال دیفتر خاطراتم 

گشتم... نمیدونم چرا ول  دلم میخواست این روزای تلخ و توش ثبت کنم... میخواستم 

ارسان بودم چون تصمیم گریفته بودم هر جور  همیشه یادم بمونه که یه روزی عاشق

شده یفراموشش کنم.... ارسان مال نبود... مال من نمیشد... پس بهترین راه یفراموش  

بود.... ول  اگه نشد که میدونم نمیشه یه راه میمونه... مرگ... مرگ من... تنها مانع 

دورش کنم باید  منم... با وجود من ارسان عاشق آیل  نمیشه پس اگه نتونم از خودم

 ..هیچ وقت نباشم تا ارسان با آیل  باشه... باید باشه...باید

بالخره دیفترمو پیدا کردم. آخرین خاطر های که نوشته بودم مربوط میشد به اول 

 ....دبیرستانم... هه چقدر اون موقع راحت بودمو ب  درد

ول برای خودم تکرار یه صفحه جدید باز کردمو نوشتم.. دوباره و دوباره همه چیو از ا

کردم. انقد نوشتم که احساس میکردم دستم ب  حس شده. به خودم که اومدم دیدم 

صفحه نوشته بودم... به  10تمام صورتم خیسه. به نوشته هام نگاه کردم... نزدیک 

ول  اصال خوابم نمیومد. برای همین حولمو  3ساعت نگاه کردم که دیدم ساعت
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ک دو ساعت توی حموم بودم... از حموم که در اومدم یه برداشتمو ریفتم حموم. نزدی

 .قرص آرام بخش خوردمو خوابیدم

صبح با صدای زنگ در از خواب بیدار شدم. از جام بلند شدمو خواستم برم بیرون که 

 .صدای ارسان و شنیدم که داشت با بهزاد حرف میزد

 .من باید ببینمش -ارسان

خوب نیست.. میدونم االن تورو ببینه بدتر  ارسان جان.. داداش من.. حالش-بهزاد

 .میشه

بهزاد به خدا از دیشب دارم دیوونه میشم. میدون  چند بار صدای گریه هاشو  -ارسان

 .شنیدم؟ به خدا دارم داغون میشم بس که صدای گریه هاشو شنیدمو هیچ  نگفتم

 .قتش نیستمیدونم... درکت میکنم.. ول  باید صبر داشته باش  چون االن و -بهزاد

 ...ول  من باید باها -ارسان

 هنوز حریفش تموم نشده بود که سریع از اتاق اومدم بیرونو گفتم

 .منم بهت گفتم با تو هیچ حریف  ندارم-

 ارسان با دیدن من چشماش برق  زدو در حال  که میومد جلوتر گفت

 خوب  گلم؟ -ارسان

 .به شما ربط  نداره.... بفرمایید بیرون-

 ش وایستادو با دهن باز نگام کرد منم کالیفه سری تکون دادمو گفتمارسان سرجا

 .نشنیدین چ  گفتم؟ بفرمایید بیرون-

 ...یسنا -ارسان
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 یسنا چ ؟-

 ارسان هیچ  نگفتو اومد جلوترو دستمو گریفت و گفت

اگه میخوای بزن.. بزن ول  این جوری نکن... به خدا طاقت ندارم یسنا... بیا  -ارسان

 .وای بزن ول  این جوری نگوهر چقدرم میخ

بعدشم یه طرف صورتشو به سمتم گریفت.دوباره اشکم در اومده بود. دستمو از 

 دستش بیرون کشیدمو در حال  که به سمت در میریفتم گفتم

 .حاال که تو نمیری من میرم-

 بهزاد سریع به سمتم اومدو دستمو گریفتو گفت

 کجا؟ -بهزاد

 .جا نمیمونمتا وقت  که ایشون اینجان من این-

 بهزاد سری از روی تاسف تکون داد که ارسان اومد کنارمو گفتم

باشه من میرم... ول  بازم میام چون کوتاه بیا نیستم مخصوصا در مورد تو...  -ارسان

 .یفقط خواهش میکنم هیچ وقت یفراموش نکن که دوست دارم

ه ک ریختم کبعدشم سریع به سمت در ریفتو درو محکم بست. چشمامو بستمو بازم اش

 بهزاد گفت

یسنا نکن این کارو... خوردش نکن.. مرد نیست  بفهم  وقت  عشقت بهت  -بهزاد

اینجوری میگه چه حال  بهت دست میده...من میفهممش.. با این کارت اون االن 

 .حالش از توام بدتره

 .بهزاد به خدا منم اینو نمیخوام ول  چاره ای نداره باید از خودم دورش کنم-

 اد پوزخندی زدو گفتبهز
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 یفکر میکن  با این کارا ازت دست بر میداره؟ -بهزاد

 .اینقد این کارو تکرار میکنم که ازم بیزار بشه-

 ....خودت میدون  ول  تالشت اصال یفایده نداره... اینو یفراموش نکن -بهزاد

ردم یکدیگه تا آخر شب با بهزاد حرف نزدمو مدام تو اتاق بودمو الک  با لب تابم کار م

 ....بلکه یه ذره از یفکرو خیال راحت باشم

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

دو روز از از وقت  که بهزاد اومده میگذره.... ارسان هر روز میاد دیدنم ول  من هر بار 

یفقط باهاش بد ریفتاری میکنم ول  اون یه ذرم ریفتارش تغییر نکرده...دیگه کم کم 

ده نداره... پس همون راه حل آخر دارم به حرف بهزاد میرسم که این کار یفای

 ...میمونه.....مرگ من

 قسمت س  و هشتم

توی این چند وقت یاس  و بهزاد اصال تنهام نزاشتن برای همین اصال یفرصت مناسب 

پیش نیومد برای خودکش ..هه خودکش .. یه زمان  چقدر این واژه برام ب  معنا بود 

اره برای دو نفر.. ارسان و آیلین.. اونا باید ول  االن یعن  یه زندگ  دوباره.. زندگ  دوب

با هم باشن.. و اگه من نباشم خیل  راحت این کار انجام میشه. دیروز به هر جون 

کندن  بود با آیل  صحبت کردمو گفت به احتمال زیاد تا دو روز دیگه برمیگرده پس 

 .تا اون موقع باید کارو تموم کنم

دمو الک  توی نت چرخ زدم. داشتم عکسای سری تکون دادمو لب تابمو روشن کر

 خودمو آیل  و نگاه میکردم که بهزاد اومد توی اتاقمو گفت

 یسنا.. چ  کار میکن ؟ -بهزاد

 همونطور که داشتم عکسارو نگاه میکردم گفتم
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 ..هیچ -

ببین االن یاس  زنگ زد گفت مثل این کالس جبران  براشون گذاشتن دیرتر  -بهزاد

 .حاضره ول  نون نداریم باید برم بگیرم.. تو چیزی نمیخوا؟میاد... ناهارم 

 با شنیدن این که بهزاد میخواد بره چشام برق  زدو سریع برگشتم سمتشو گفتم

 نه.. یفقط با ماشین میری؟-

 .نه بابا سوپر نزدیکه.. زود میام -بهزاد

 سری تکون دادمو برای این که ریفتارم عادی باشه برگشتم سمت لب تابو گفتم

 .باشه-

بهزاد هیچ  نگفتو ریفت بیرونو بعد از چند دقیقه صدای در نشون میداد که ریفته. لب 

تابو خاموش کردمو آروم از جام بلند شدم.خب حاال باید چ  کار میکردم؟ چه جوری 

میخواستم خودم راحت کنم؟ با چ ؟ اصال میتونم؟ جرائتشو دارم؟ اگرم نداشته باشم 

میشه توی یفیلما دیده بودم که دختره میره توی وان میشینه باید بتونم... باید... ه

 رگشو میزنه... چطوره منم همین کارو بکنم؟

پوزخندی به ایفکار خودم زدمو ریفتم سمت حموم. یه تیغ برداشتمو آروم توی وان 

نشستم. خب حاال باید خیل  آروم روی رگم بکشم... یفقط اولش درد داره و بعد از اون 

ز همه چ  .. از همه کس.. تیغو گذاشتم روی رگمو چشمامو بستم. راحت میشم... ا

اولین اشک از گوشه ی چشمم روی گونم ایفتاد.. یفکر میکردم دیگه اشک  نمونده برام 

که گریه کنم ول  نه مثل این که هنوزم هست... دومین اشکم روی گونم سر خوردو 

 ..همین کایف  بود تا بغض چند روزم بشکنه و بزنم زیر گریه

مامان ببخش این کارو میکنم ول  مجبورم.. بابا ببخشید که به خاطر داغ تک -

دخترت ممکنه پشتت خم بشه.. بهزاد ببخش که دیگه نیستم تا با هم شیطون  کنیم.. 
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الیاس.. داداش گلم خواهرتو ببخش... آیلین ببخش که اینطور شد... ببخش خواهر 

. میرم تا ارسانو یفراموش کنم... ببخش اگه دلتو گلم... میرم تا ارسان منو یفراموش کنه..

 .شکستم.. ببخش

نفس عمیق  کشیدمو تا خواستم تیغو روی دستم حرکت بدم صدای یفریاد بهزاد توی 

 .گوشم پیچید

 داری چه غلط  میکن ؟ -بهزاد

آروم چشامو باز کردمو به بهزاد که با یه اخم غلیظ و دستای مشت کرده جلوی در 

گاه کردم. همینطور داشتم نگاش میکردم که این دیفعه با صدای خیل  وایستاده بود ن

 بلندتری که تا حاال از بهزاد نشنیده بودم گفت

 گفتم داری چه غلط  میکن  لعنت ؟ -بهزاد

ول  من یفقط مات به بهزاد نگاه میکردم که بهزاد اومد داخلو روم خم شدو در حال  

 ن گفتکه با شدت تیغو از توی دستم میکشید بیرو

این چیه؟ میخواست  چه غلط  بکن ؟ میخواست  خودکش  کن ؟  -بهزاد

 آرهـــــ؟ اینقد ضعیف ؟

اینقد اینو با صدای بلند گفت که ناخودآگاه سرمو بردم عقب تر و به گوشه ی وان 

تکیه دادم. پاهامو توی خودم جمع کردمو آروم گریه کردم. بهزاد چند لحظه با خشم 

و با شدت تیغو کوبوند توی دیوار. به دیوار تکیه دادو آروم روی نگام کرد بعد برگشت

 .دیوار سر خوردو کنار وان نشست

میخواست  خودکش  کن ؟ میخواست  منو بدبخت کن  آره؟ میخواست   -بهزاد

حسرت بزاری به دلم؟ میخواستم تا آخرعمر پشیمونم کن  از این که تنهات گذاشتم؟ 

 .د جواب بده لعنت 
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بود صدای بغض دار بهزادو میشنیدم. اولین بار بود این جوری دیدمش...  اولین بار

اولین بار بود میدیدم بهزاد داره گریه میکنه... اولین باره که میدیدم بهزاد میخواد 

بشکنه... بهزادی که همیشه مثل کوه بود داشت میشکست... دیگه طاقت نیاوردمو با 

 هق هق گفتم

احت شم... من نباشم همه راحتن.. من نباشم هیچکس غم بهزاد... تورو خدا بزار ر-

 .نداره... بزار برم.. بزار برم چون اگه باشم آیل  رنج میکشه.. میشکنه

گور بابای آیلین.. بسه دیگه.. همش آیل .. پس خودت چ ؟ تا ک  میخوای  -بهزاد

میکن ؟ ن خودتو پاسوز دیگران بکن ؟ چرا اینقدر که به آیل  یفکر میکن  به بقیه یفکر

به ارسان بدبخت که صبح تا شب تو راهرو کشیک میده یفکر کردی؟ به مامان بابات 

یفکر کردی که بعد تو چه بالی  سرشون میاد؟ به الیاس که جز تو خواهر نداره یفکر 

 کردی؟ به من احمق چ ؟ به منم یفکر نکردی لعنت ؟

 .بس کن بهزاد.. با این حریفا یفقط بیشتر عذابم میدی-

ا پس عذاب میکش ... باشه پس من میرم که تو یه وقت عذاب نکش ...توام  -بهزاد

 .هر غلط  خواست  بکن...دیگه مهم نیست

بعدشم از جاش بلند شدو ریفت بیرون. نه نباید میزاشتم بهزاد بره.. اون تنها پشتیبانم 

 .بود... اگه نباشه دیگه نمیتونم

ره میره سمت در. دوییدوم دنبالشو سریع از جام بلند شدمو ریفتم دنبالش که دیدم دا

 با جیغ گفتم

 .بهــــــــزاد... تورو خدا نرو-
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ول  اون بدون توجه به من داشت میریفت. به راهرو که رسیدم بهزاد درو باز کردو ریفت 

بیرون که سریع ریفتم دنبالش. بالخره توی راه بهش رسیدمو دستشو گریفتمو با 

 التماس گفتم

 .بهزاد تورو خدا نرو-

ولم کن یسنا.. تو گفت  بزارم راحت بش ... منم االن بهت کاری ندارم.. برو  -هزادب

 .خودتو راحت کن

 .بهزاد غلط کردم تورو خدا نرو-

 چیه نکنه میخوای بیام کمکت کنم راحت بش ؟ -بهزاد

 دستشو ول کردمو گفتم

 .اینقد تعنه نزن..به اندازه کایف  خودم غم دارم.. تو دیگه اذیتم نکن-

 .زاد تا خواست جوابمو بده صدای ارسانو از پشت سرم شنیدمبه

 چ  شده؟ -ارسان

 بهزاد برگشت سمت ارسانو با پوزخند گفت

 .خانوم میخواست خودشو راحت کنه-بهزاد

دوباره اشکم در اومد ریفتم روی یک  از پله ها نشستمو سرمو گذاشتم رو پاهام. چند 

د از اون ارسان اومد پیشم نشستو دستشو دقیقه بعد صدای به هم خوردن در اومد. بع

دور شونم حلقه کردو سرمو گذاشت روی سینش. سر خودشم گذاشت روی سرم. 

هیچ  نمیگفتو یفقط آروم پشتمو نوازش میکرد. چند لحظه بعد گرم  مایع  رو روی 

سرم احساس کردم. سرمو از روی سینه ارسان برداشتمو بهش نگاه کردم که دیدم 

 ...چشماش خیسه
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ارسان داشت گریه میکرد؟ کوه غرور من داشت گریه میکرد؟ ناخوآگاه دستمو جلو 

ید سرشو ب...و..سبردمو اشکاشو پاک کردم که دستمو روی صورتش گریفتو چند 

 .گذاشت روی دستمو دوباره گریه کرد

 .ارسان تورو خدا گریه نکن-

 ول  ارسان هیچ عکس العل  نشون ندادو همچنان شونه های پهن و مردونش

 .میلرزید

 ..ارسان-

 این دیفعه ارسان با صدای گریفته گفت

 ...جان دلم -ارسان

 با بغض گفتم

 .گریه نکن-

 ارسان سرشو از روی دستم برداشتو با چشمای قرمزو خیس گفت

مگه میتونم؟ عشقم داشته از دستم میریفته؟ نفسم میخواسته منو تنها بزاره  -ارسان

  آخه؟ برای چ  میخواست  بری؟ اگه بودن من بره... عمرم میخواسته بره... برای چ

اذیتت میکرد میگفت  من برم... میگفت  ارسان برو ول  خودت هیچ وقت نرو... تنهام 

نزار.. به خدا من همین که بدونم تو توی این هوای  که من دارم نفس میکشم نفس 

 ...میکش  کایفیه... به خدا کایفیه

جه ته ریش روی صورتش شدم... چقدر هیچ  نگفتمو یفقط نگاش کردم. تازه متو

بهش میومدو صورتشو با ابهت ترو مردونه تر نشون میداد. برای اولین بار با تمام 

 .عشق  که توی وجودم نسبت بهش داشتم نگاش کردم
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 .خیل  دوست دارم -ارسان

هیچ  نگفتم که از جاش بلند شدو دست منم کشیدو وادارم کرد وایستمو با هم 

ه. منو برد سمت اتاقمو روی تخت نشوندمو خودشم کنارم نشستو ریفتیم سمت خون

 نگاشو توی تمام اجزای صورتم چرخوندو گفت

 چقدر الغر شدی.. بهزا میگفت هیچ  نمیخوری..آره؟ -ارسان

 .تو انگار بهتر از من خبر داری-

 لبخندی زدو در حال  که از جاش بلند میشد گفت

م بخوریم چون بعدش حریفای زیادی هست که میرم یه چیزی آماده کنم با ه -ارسان

 بهم بگیم...نه؟

لبخند کم جون  زدمو هیچ  نگفتم. دیگه نمیخواستم یفرار کنم از همه چ ... 

میخواستم بمونم... بمونمو با سرنوشت بجنگم. حاال که این اتفاقا ایفتاده بودو من 

و تا خواست عاشق ارسان شده بودم پس باید پای عواقبشم میموندم. ارسان برگشت

 بره بیرون سریع گفتم

 .ارسان-

 ارسان سریع به سمتم برگشتو گفت

 .جان دل -ارسان

 آب دهنمو قورت دادمو با خجالت گفتم

 میشه به بهزاد زنگ بزن  ببین  کجاست؟-

 .ای به چشم -ارسان
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بعد گوشیشو از جیبش در آوردو شماره بهزادو گریفت که صداش از توی جیب کت 

 ومد. با نگران  به ارسان چشم دوختم که گفتروی چمدونش در ا

نگران نباش.. یه بادی به کلش بخوره بر میگرده.. انگار خیل  حالش خراب  -ارسان

 .بود

دوباره یا کار احماقانه ای که میخواستم انجام بدم ایفتادمو با خجالت سرمو پایین 

ون. روی تخت انداختم. ارسانم هیچ  نگفتو با حسرت آه  کشیدو از اتاق ریفت بیر

دراز کشیدمو ساق دستمو گذاشتم روی چشام... دلم لک زده بود برای خواب آروم.. 

خواب  که بدون قرص آرام بخش باشه... یه خواب عمیق و راحت.توی همین یفکرا بودم 

 .که کم کم چشام سنگین شدو خوابم برد

بلند شدمو  با احساس ضعف شدیدی از خواب بیدار شدم. همه جا تاریک بود. از جام

 7چراغو روشن کردم. یکم که چشام به نور عادت کرد ساعت و نگاه کردم. ساعت 

بودو من تا این ساعت خوابیده بودم.از اتاق اومدم بیرون که دیدم بهزادو یاس  روی 

 .مبل نشستن و دارن ت  وی نگاه میکنن

 .سالم-

رد. نیم نگاهم بهم نک یاس  به سمتم برگشتو با لبخند جوابمو داد ول  بهزاد حت  یه

 رو به یاس  کردمو گفتم

 یاس  جان میشه یه چیزی برام بیاری بخورم؟-

 یاسمین از جاش بلند شدو گفت

 .حتما-یاسمین

 داشت میریفت آشپزخونه که دستشو گریفتمو گفت

 .بخشید این مدت اینقد اذیت شدی-
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 حرف اضایفه نزن.. ما از این حریفا با هم داریم؟ -یاسمین

 مو گفتملبخندی زد

 .خیل  گل ... حقا که واقعا تک -

 یاسمین خندیدو گفت

 .کمتر پاچه خواری کن تا برات غذای خوب بیارم... بشین االن میارم -یاسمین

یاس  ریفت آشپزخونه منم ریفتم کنار بهزاد روی مبل دو نفره نشستم ول  بهزاد اصال 

عد بالخره به هر جون بهم توجه نداشتو یفقط زل زده بود به تلویزیون. چند لحظه ب

 کندن  بود گفتم

 بهزاد؟-

 بهزاد بدون این که به سمتم برگرده خیل  جدی گفت

 بله؟ -بهزاد

 چیزه... منو بخشیدی؟-

 .نه -بهزاد

 با تعجب بهش نگاه کردم که به سمتم برگشتو گفت

االن داری با خودت میگ  پس چرا باهام صحبت میکن  آره؟ علتش اینه که  -بهزاد

 .تو نیستم که کارای بچگانه بکنممن مثل 

 ...بهزاد باور کن-

چ  رو باور کنم؟ میخوای بگ  همه چ  برات تموم شده بود؟ میخوای بگ   -بهزاد

 هیچ راه  نداشت  آره؟
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 هیچ  نگفتمو سرمو پایین انداختم که گفت

 .به جای این حریفا پاشو برو حاضر شو -بهزاد

 سرمو آوردمو باال گفتم

 برای چ ؟-

 .ارسان میخواد باهات صحبت کنه... باید با هم برین بیرون -دبهزا

 ...ول -

ول  نداره... هر چ  توی این مدت مراعات کردمو گفتم باید به خودت بیایو  -بهزاد

بهتر بش  ول  در مورد تو انگار نتیجه ی عکس داره... به جای این که عاقل تر بش  

 .باید این مشکل حل بشهخل تر شدی.. پاشو برو حاضر شو چون بالخره 

اولین بار بود بهزاد اینقد جدی و خشک حرف میزد..هه.. چه اولین بارای  که اتفاق 

 ..نیایفتاد

 .د پاشو دیگه -بهزاد

سری تکون دادمو از جام بلند شدمو ریفتم سمت اتاقم. سریع لباسامو با یه پالتوی 

رم کردمو نیم مشک  و شلوار کتون سورمه ای عوض کردم. یه شال سورمه ای س

بوتای مشکیمو با کیفش از توی کمدم برداشتمو تا خواستم از اتاقم بیرون یاسمین 

 وارد اتاق شدو یه ساندویچ بزرگ به سمتم گریفتو گفت

 .بیا گلم -یاسمین

 ساندویچو ازش گریفتمو گفتم

 .مرس -

 یاس  نگاه  به سرتاپام انداختو گفت
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 یسنا این طوری میخوای بری؟ -یاسمین

 ... چطور مگه؟آره-

 .اخه تو یه نگاه به خودت تو آیینه بنداز چه قیایفه ای داری -یاسمین

برگشتمو خودمو توی آیینه نگاه کردم. صورتم الغر تر شده بودو زیر چشام گود ریفته 

 بود. یاسمین به سمت صندل  هولم دادو گفت

 .بشین که باید خودم درستت کنم -یاسمین

ی اولو باز کردو لوازم آرایش  ای رو که میخواست روی صندل  نشستمو آیلین کشو

گذاشت روی میز. چند دقیقه که بعد که کارش تموم شد برگشتم خودمو توی آیینه 

دی های زیر چشمو بپوشونه و به مژهامم ریمل  و دیدم. صورتمو کرم زده بود تا گ

 ب...و..سزده بودو یه رژ لب صورت  ناز زده بود به لبام. از جام بلند شدمو لپشو 

 کردمو در حال  که از اتاق میریفتم بیرون گفتم

 .مرس  عزیزم-

 وارد سالن که شدم رو به بهزاد گفتم

 بهزاد ارسان حاضره الک  منو یفرستادی حاضرشم؟-

 .آره -بهزاد

 .باشه خدایفظ-

بهزاد سری تکون دادو منم ریفتم سمت در. نیم بوتامو پوشیدمو درو باز کردمو ریفتم 

هرو نبود. در خونه رو بستمو ریفتم سمت پارکینگ که دیدم بیرون. هیچکس توی را

ارسان در حال  که دستاشو توی جیب شلوارش کرده به ماشینش تکیه داده و توی 

یفکره. تقریبا تیپامون ست بود چون اونم یه شلوار کتون مشک  با یه تیشرت سورمه 
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نگاه  ای جذب و کت مشک  مخمل کبریت  پوشیده بود که خیل  بهش میومد.از

کردن تیپش دست برداشتمو به صورتش نگاه کردم. هنوزم اون ته ریش روی صورتش 

 بود و متوجه من نشده بود برای همین ریفتم جلوترو گفتم

 .سالم-

 با صدای من ارسان سرشو باال آوردو با دیدن من لبخند بزرگ  زدو گفت

 .سالم به روی گلت -ارسان

 لبخند کمرنگ  زدم که ارسان گفت

 حاضری؟ -نارسا

 ابرو هامو باال انداختم که خودش گفت

 .بله حاضرین دیگه... بشین بریم -ارسان

و خودش به سمت در ماشین که سوار بشه ول  با دیدن من که سر جام وایستادم به 

 سمتم اومدو روبروم وایستادو گفت

 نمیخوای بیای؟ -ارسان

حاال ندیده بودمش یا شایدم به چشماش نگاه کردم. پر از عشق بود.. عشق  که من تا 

نخواستم که ببینم.. ول  با این حال هنوزم شک داشتم... هوزم شک داشتم به راه  

 ..که میخواستم برم

 یفکر کنم ارسان از توی چشمام حسمو خوند که گفت

 .یسنا یه قدم بردار.. یفقط یه قدم.. باور کن همه چ  درست میشه عزیز دلم -ارسان

هیچ  نگفتم. ارسان چند لحظه نگام کرد بعد که دید من  آب دهنمو قورت دادمو

هیچ  حرکت  نمیکنم خودش دستمو گریفتو وادارم کرد همراش برم. راست میگفت... 
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قدم اولو که برداشتم کم کم همه شکو تردیدا از بین ریفت. ارسان خودش در ماشینو 

 .برام باز کردو بعد از اون خودش ریفت سوار شدو راه ایفتادیم

اال خیل  با هم بیرون ریفته بودیم ول  این بار یفرق داشت.. این بار هردومون از تا ح

حس هم خبر داشتیم... این بار هردومون میدونستیم که همو دوست داریم... 

میدونستیمو با عشق به هم نگاه میکردیم... ول  هنوزم مانع بود و وجود داشت.... 

حظه هم نادیدش بگیرم... چون اون مانع  که به هیچ عنوان نمیتونستم حت  یه ل

 ....خواهرم بودو از هر کس بهم نزدیک تر

سری تکون دادم تا این ایفکار ازم دور بشن. دوباره احساس ضعف کردم برای همین 

 ساندویچو از توی کیفم بیرون آوردمو رو به ارسان گریفتمو گفتم

 میخوری؟-

 ارسان به سمتم برگشتو با دیدن ساندویچ گفت

 .نه عزیزم.. نوش جونت -ارسان

هیچ  نگفتمو شروع کردم به خوردن ساندویچم. تقریبا آخراش بود که ارسان دست 

 .دراز کردو یهوی  ساندویچو ازم گریفتو شروع کرد به خوردن

 .ااااااا مال من بودا-

 ارسان به سمتم برگشتو با یه لبخند بزرگ گفت

 .و حاال مال من -ارسان

 .دیونه اون دهن  بود-

 اوال که دیونه توام دوما دهنیه عشقم بود... اشکالی داره؟ -انارس

 با خجالت سرمو پایین انداختمو گفتم
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 ...ارسان-

 .جونم..عشقم.. نفسم -ارسان

 میشه.. میشه این جوری نگ  دیگه؟-

 چرا گلم؟ -ارسان

 ...آخه اذیت میشم به خاطر-

 .باشه..باشه -ارسان

ارسان جلوی یه ساندویچ  خیل  کوچیک و  دیگه تا وقت  برسیم هیچ حریف  نزدیم.

 ساده نگه داشت. با تعجب به مغازه نگاه میکردم که ارسان گفت

 .به کوچیکیش نگاه نکن... غذاهاش عالیه -ارسان

 ....سری تکون دادمو با هم از ماشین پیاده شدیمو ریفتیم سمت اغذیه یفروش 

 قسمت س  و نهم

 ارسان دست دادو گفتیه مرد میانسال اومد جلو با لبخند با 

 به سالم آقا ارسان.. از این ورا؟ راه گم کردی؟ -مرد

 ارسان خندیدو دست مردو یفشردو گفت

 ..این چه حریفیه محمد جان -ارسان

 اون مرد که حاال یفهمیدم اسمش محمده به من اشاره کردو گفت

  چرا دیگه... معلومه سرت حساب  گرم بوده که مارو یفراموش کردی.. ریفت -محمد

 ازدواج کردی حاال با خانومت اومدی ب  معریفت؟

 ارسان برگشت سمت منو در حال  که با لبخند نگام میکرد گفت
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 .آره دیگه... چه کنیم... مام بالخره دلمون یه جا گیر کرد -ارسان

 محمد آقا خندیدو در حال  که با دستش آروم میزد به پشت ارسان گفت

 .برین بشینین سر پا واینستینمعلومه بدجورم گیر کرده...  -محمد

ارسان لبخندی زدو با هم به سمت یک  از سه تا میزی که اونجا بود ریفتیمو نشستیم. 

محمد آقام ریفت سمت آشپزخونه ی کوچولوی  که اون پشت بود. برگشتم سمت 

 ارسان و با طلبکاری گفتم

 این چه کاری بود؟-

 ارسان با تعجب نگام کردو گفت

 کدوم کار؟-ارسان

 .همین که گفت  من..من..من زنتم-

 ارسان خندیدو با چشمای که برق شیطنت داشت گفت

آها.. خب مگه چیه؟ بالخره که تو میخوای زنم بش .. چه االن چه یه وقت -ارسان

 .دیگه یفرق  نمیکنه

 هه.. یعن  اینقد مطمئن ؟-

 .نباشم -ارسان

 .خود دان -

ارسانم دیگه چیزی نگفت. چند دقیقه  سرمو انداختم پایینو با بند کیفم بازی کردم.

بعد محمد آقا دوتا ساندویچ برامون آورد. هردومون توی سکوت شاممونو خوردیمو 

بود که از اونجا اومدیم بیرون. توی ماشین نشستمو داشتم  30/9حدودای ساعت 

 کمربندمو میبستم که ارسان گفت
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 چطور بود؟ -ارسان

 به سمتش برگشتمو با لبخند گفتم

 . ... واقعا خیل  خوشمزه بودمرس-

 .نوش جونت گلم -ارسان

بعد از اون ماشینو روشن کردو راه ایفتادیم.یفکر میکردم میخواییم بریم خونه ول  

 اونجا نریفت برای همین برگشتم سمتشو با تعجب گفتم

 مگه خونه نمیریم؟-

 ...نه-ارسان

 پس کجا میریم؟-

 .نزدیمخب خانم گل ما که هنوز یه کلمم حرف  -ارسان

سری تکون دادم هیچ  نگفتم. حدود یه ساعت توی راه بودیم چون خیابونا خیل  

شلوغ بود. بالخره ارسان جلوی یه پارک بزرگ و خلوت نگه داشت. با هم از ماشین 

پیاده شدیمو آروم آروم کنار هم قدم میزدیم. هر دومون توی یفکر بودیمو هیچ  

 و گفتنمیگفتیم که بالخره ارسان سکوتو شکست

 .خب بگو -ارسان

 چ  بگم؟-

 ...همه چ  و -ارسان

 .یفکر میکنم دیگه همه چ  رو باید بدون -

 .اشتباه یفکر میکن  چون من هیچ  نمیدونم و گیج گیجم -ارسان
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 از چ ؟-

 .از این که گفت  آیلین عاشق منه -ارسان

 برگشتم سمتشو با دلخوری گفتم

 قانش بخون  چقدر دوست داره؟یعن  حت  یه بارم نتونست  از نگاهای عاش-

نه چون آیلین برای من مثل یه خواهر بود و من هیچ وقت به اون چشم  که  -ارسان

 .اون منو میدید من اونو نمیدیدم

 یعن  همه کارا خیال پردازی های من اشتباه بود؟-

 ارسان دستمو کشیدو در حال  که روی نمیکت میشوندم گفت

پس خیل  واضح همه چ  رو برام از اول تعریف  از حریفات هیچ  نمیفهمم -ارسان

 .کن

پوزخندی زدمو در حال  که باز یه بغض بزرگ به گلوم چنگ انداخته بود شروع کردم 

 .به تعریف کردن

منو آیل  از ایتدای  با هم بودیم...اول یفقط توی مدرسه با هم بودیم ول  بعد دوست  -

بهم نزدیک بشیم... طوری که حت   خانواده هامونو ریفت آمداشون باعث شد ما خیل 

از خواهرم برای هم بهتر بودیمو نزدیک تر... این دوست  ادامه پیدا کرد تا 

دبیرستان... یادمه دوم دبیرستان بودیم که یه روز دیدم آیل  خیل  تو خودشه و از 

اونجای  که خیل  خوب میشناختمش یفهمیدم یه چیزیش هست. وقت  باهاش 

عاشق پسر عمش شده. اون موقع زیاد به این توجه نکردمو صحبت کردم یفهمیدم 

سع  کردم بیشتر دورو برش باشم تا این عشق از سرش بیفته چون میگفتم اینم از 

اون عشقای الک  دیگس که توی این دوره زیاده ول  عشقش این جوری نبود.. 

ا جفتمون عشقش واقع  بود... دیگه بعد از اون حریف  از تو نبود تا این که ما دوت
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تهران قبول شدیم.. باباهای جفتمون مخالف بودنو هزار تا بهانه میاوردن و میگفتن 

راهش دوره و این حریفا ول  ما اینقد اصرار کردیم که قبول کردن ول  به یه شرط... 

اینکه بیاییم توی خونه تو زندگ  کنیم... به نظر من که پیشنهاد بدی نبود ول  آیل  

نوز دوستت داشت ول  من هر جوری بود رازیش کردمو بهش قبول نمیکرد چون ه

قول دادم کاری کنم که تو بهش عالقه مند بش ... اون موقع که این قولو بهش دادم 

خیل  به خودم مطمئن بودم چون ندیده بودمت ول  وقت  دیدمت یفهمیدم خیل  کار 

آسون  نبود...  سختیه چون تو خیل  آدم مغروری بودی و نفوذ توی آدمای مغرور کار

ول  من تصمیم و گریفته بودم برای همین برای این که بیشتر به آیل  نزدیک بش  

همش باهات لج میکردم... اول یفقط قصدم همین بود ول  کم کم این بازی برام جالب 

شد و ادامش دادمو وقت  به خودم اومدم دیدم یه حس  دارم که هیچ وقت 

کرده بودم و اسمشو نمیدونستم چون من تا حاال نداشتم...حس  که تا حاال تجربش ن

حت  یه بارم به یه پسر یفکر نکرده بودم... مدت ها توی این خبری به سر میبردمو 

مدام توی خودم کنکاش میکردم تا شاید به نتیجه ای برسم ول  اصال نشد... تا این که 

ه توه ول  تو اون شب بهم گفت  دوسم داری... اون موقع یفهمیدم حس منم شبیه ب

کرده بودم... به  نامردیوقت  اینو یفهمیدم به معنای واقع  شکستم.. من به خواهرم 

کرده بودم ول  نه راه پس داشتم نه راه پیش... نه میتونستم از تو  نامردیپاره تنم 

دست بکشم نه از آیل  پس باید نابود میشدم.. باید حذف میشدم... ول  جرئت اون 

 .کارم نداشتم

تموم شد بغضم شکست و اشکام تند تند روی گونم سر خوردن. آرنجمو به حریفم که 

 ...پام تکیه دادمو سرمو گذاشتم روی دستام و اشک ریختم ول  بیصدا

 چند لحظه بعد ارسان با صدای بغض دار گفت

 حاال میخوای چ  کار کن ؟ -ارسان
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 تمنفس عمیق  کشیدمو در حال  که اشکامو پاک میکردم و صاف میشستم گف

 ..نمیدونم... ول -

 ول  چ ؟ -ارسان

 توی چشمای ارسان نگاه کردمو گفتم

 .ما نمیتونیم با هم باشیم... یعن  من نمیخوام-

 ارسان چند لحظه با بهت و چشمای ناباور نگام کردو با صدای تحلیل ریفته گفت

 چ ؟-

 با چشمای اشک  نگاش کردمو گفتم

 .نمیشه.. نمیتونیم.. نمیتونم... نمیخوام-

 بعدشم از جام بلند شدمو خواستم برم که ارسان دستمو گریفتو گفت

 کجا؟ -ارسان

 .یفکر کنم دیگه حریفامون تموم شده-

تموم شده؟ یعن  تو یفقط حرف زدیو حکم صادر کردیو تموم؟ نه هنوز حریفای  -ارسان

 .منم هست

 .باشه ول  توام که حریفاتو بزن  هیچ  عوض نمیشه و من سر حریفم هستم-

همونطور با چشمای غمگین نگام کرد که طاقت نیاوردمو سرمو انداختم پایینو  ارسان

 .سرجام نشستم

 نمیتون  از آیل  بگذری؟ -ارسان

 ..حت  برای یه ثانیه-
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 از من چ ؟ -ارسان

 ..نمیدونم-

 هه.. اصال من واست ارزش دارم؟ اصال دوستم داری؟-ارسان

 برگشتم سمتشو گفتم

 .قبال بهت گفتم-

 توی چشامو گفت ارسان زل

 .حاال دوباره بگو -ارسان

 با التماس نگاش کردم که ارسان بازوهامو گریفتو در حال  که تکونم میداد گفت

د بگو لعنت .. برای چ  با اون چشات اونجوری نگام میکن ؟ بگو دوسم داری -ارسان

 .تا یه ذره پشتم گرم بشه..بگو خالصم کن.. بگو

ک خلوت بود وگرنه االن با این یفریادای ارسان هزار چون وسط هفته بودو آخر شب پار

 نفر دورمون جمع شده بودن. با چشمای اشک  نگاش کردمو هیچ  نگفتم که گفت

 چرا نمیگ ؟ چرا حرف نمیزن ؟ اینقد سخته؟ -ارسان

 دیگه نتونستم طاقت بیارمو با جیغ گفتم

چیز منه من نمیتونم  آرههههه سخته.. نمیتونم... توانشو ندارم.. بفهم.. آیل  همه-

 .بهش پشت کنم

یا این حریفم ارسان کم کم دستاش شل شدو بازوهامو ول کرد. چند لحظه توی چشام 

زل زدو بعد از جاش بلند شدو ریفت سمت ماشین. منم از جام بلند شدمو دنبالش 

 .ریفتم.از پشت دستشو گریفتم که وایستاد ول  برنگشت
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 ارسان؟-

 بازم به روبروش نگاه میکرد برای همین گفتمهیچ عکس العمل  نشون ندادو 

 .ارسان تورو خدا بهم نگاه کن.. ارسان خواهش میکنم-

با این حریفم به سمتم برگشتو با چشمای  که پرده ی نازک اشک داشت نگام کرد. 

 ..باید حریف  رو که میخواستم میزدم... باید

خیل  دوست داره.. ببین ارسان... تو .. تو میتون  با آیل  خوشبخت بش  چون -

 ...خیل .. میتون  منو یفراموش کن  و با اون

دیگه ادامه ندادم چون چشمای ارسان هر لحظه داشت ترسناک تر میشد. با ترس 

 بهش نگاه کردم که بعد چند لحظه از میون دندودای به هم یفشردش گفت

ه اربرای من تصمیم  نگیر.. یفهمیدی؟ بعدشم اگه آیل  خیل  منو دوست د -ارسان

 منم همون اندازه تورو یفقط تورو دوست دارم... روشنه؟

 هیچ  نگفتم که با داد گفت

 نشنیدم؟ -ارسان

با ترس یفقط سرمو تکون دادم که برگشتو دست منم با خودش کشوند سمت ماشین. 

در ماشین و باز کردو منو نشوند داخلو درو با شدت بستو بعدشم خودش سوار شدو 

رعت روند. چند دقیقه که گذشت ارسان ضبط و روشن کردو ماشینو روشن کردو با س

چند تا ترک عقب جلو کردو صداشو تا آخر زیاد کرد... چند لحظه بعد آهنگ شروع 

 .کرد به خوندن

 جز تو ک  میتونه عزیز من باشه

 ک  میتونه تو قلب من جا شه
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 مگه میشه مثل تو پیدا شه

 ...همه چیزم... وای عزیزم

 دن تو حریصهجز من ک  واسه دی

 اسمتو رو قلبش مینویسه

 گناهاش از ندیدنت خیسه

 ...همه چیزم... وای عزیزم

 تو نباش  ب  قرارم... بد میارم... بد میبینم.. ب  تو من

 حس ندارم سر به زیرم... گوشه گیرم... کاش بمیرم... ب  تو من

 ...همه چیزم.. وای عزیزم... همه چیزم

این حریفای ارسان بود.. حریفای  که رو دلش سنگین  اشکم در اومده بود... انگار 

 .میکردو نمیتونست بگه... سرمو برگردوندم سمت پنجره و اشک ریختم

 واسه ما دوتا ک  بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا

 ..همه چیزم.. وای عزیزم... همه چیزم... وای عزیزم

 جز تو ک  میتونه عزیز من باشه

 جا شه ک  میتونه تو قلب من

 مگه میشه مثل تو پیدا شه

 ...همه چیزم.. وای عزیزم

 جز من ک  واسه دیدن تو حریصه
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 اسمتو رو قلبش مینویسه

 گناهاش از ندیدنت خیسه

 ..همه چیزم... وای عزیزم

 (محمد علیزاده. جز تو)

 با صدای ارسان به سمتش برگشتم

 نمیخوای پیاده ش ؟ -ارسان

ه دیدم توی پارکینگ خونه ایم.. ک  رسیده بودیم؟ با تعجب به اطرایفم نگاه کردم ک

آه  کشیدمو اشکامو پاک کردمو درو باز کردمو تا خواستم پیادشم صدای ارسان 

 .متوقفم کرد

 ..یسنا -ارسان

لحنش یه جوری بود... انگار داشت التماس میکرد.. ول  من اینو نمیخواستم...منم 

ید این طوری باشه... این حقش نیست... از همیشه ارسانمو تو اوج میخواستم... اون نبا

این که ارسان به خاطر من این جوری شده قلبم به درد اومد. ارسان سکوتمو که دید 

 دوباره گفت

 یه قول بهم میدی؟ -ارسان

 به سمتش برگشتمو گفتم

 چه قول ؟-

 .تو اول بگو قول میدی -ارسان

 میدی از این میترس ؟ یعن  چ  میخواست بگه؟بیخیال یسنا تو که براش جونتم
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 .باشه قول میدم... حاال بگو-

 قول بده هیچ وقت یفراموش نکن  چقدر دوست دارم.. باشه؟ -ارسان

اشک توی چشمام حلقه زد... مگه میتونستم ارسانمو یفراموش کنم؟ میتونستم جونمو 

 ...یفراموش کنم؟ نه نمیتونستم

چ وقت تورو یفراموش نمیکنم.. اینو بدون اگه یه روز حت  نفس کشیدنم یادم بره هی-

 .هیچ وقت

ارسان لبخند کم جون  زدو خیره شد توی چشام. منم زل زدم به تیله های سیاه  که 

مال من نبودن... مال من نمیشدن.. داشتم حل میشدم توی چشمای  که بین لبهامو 

چشمام در نوسان بود... حل میشدم توی چشمای  که هر لحظه نزدیک تر میشد.. 

 ...بازم داشتم از زمین یفاصله میگریفتم.. دیگه اینجا نبودم انگار

ی صورتم بودو گرمای نفسهاشو که به پوستم میخورد کامال حس  3 2صورتش توی 

میکردم. هنوزم نگاش بین لبهامو چشمام در نوسان بود... انگار شک داشت توی کاری 

آگاه چشمام بسته که میخواست انجام بده ول  بالخره تصمیمشو گریفت.. منم ناخود

حس میکردم عشق  رو که شد... قلبم شروع کرد به تند زدن... کف دستام عرق کرد

ارسان نسبت بهم داشت... حس میکردم عشق مردی رو که با تمام وجود عاشقش 

 .شده بودم

برای یه لحظه چشمامو باز کردم که آیل  روبروم دیدم که داشت بهم لبخند میزد. یه 

ارسان. ارسان صورتشو  قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید و ایفتاد روی صورت

ه ی دردناک .. ب...و..سکشید عقب و تازه متوجه شدم صورت اونم خیسه اشکه... چه 

ه ای که با همه ی عشق  که داشت ول  بوی جدای  میداد.. بوی ریفتن ب...و..س

 میداد.. . ارسان در حال  که اشکمو پاک میکرد گفت
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 ببخش عزیزم... داشتم عذابت میدادم؟-ارسان

داره که باید مقصر باشه؟ توی این جریان یفقط من مقصرم... یفقط ارسان چه گناه  

من. هیچ  نگفتمو یفقط نگاش کردم که سرشو آورد جلو پیشونیشو گذاشت روی 

 پیشونیمو گفت

چرا نم  یفهم  طاقت اشکاتو ندارم؟ چرا نم  یفهم  نمیتونم ازت دست  -ارسان

 بکشم؟

 ان سریع با صدای بغض دار گفتبا این حریفاش با صدای بلند زدم زیر گریه که ارس

هیس.. تورو خدا گریه نکن.. دوست داری عذاب بکشم؟ دوست داری ارسانت  -ارسان

 عذاب بکشه؟

 سرمو به معنای نه تکون دادم که گفت

 پس قول بده دیگه گریه نکن ... قول میدی؟ -ارسان

 .قول میدم-

 یدو گفتب...و..سارسان روی چشمامو 

 .خیل  خیل  دوست دارم -ارسان

دیگه نتونستم طاقت بیارم برای همین سریع از ماشین پیاده شدمو دوییم سمت 

خونه. درو با کلید باز کردمو ریفتم داخل. خونه تاریک بودو یفقط یه آباژور کنار مبل 

روشن بود که بهزاد روش نشسته بودو خوابش برده بود. به سمتش ریفتمو آروم 

 .تکونش دادم تا بیدار بشه

 .بهزاد... بهزاد-

 بالخره از خواب بیدار شدو با دیدن من صاف نشستو گفت
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 ا اومدی؟ -بهزاد

 .آره-

 ساعت چنده؟ -بهزاد

 به ساعت پشت سرم نگاه  انداختمو گفتم

-30/12. 

 اووو.. خب حاال نتیجه ی این بحث طوالن  چ  شد؟ به نتیجه ای رسیدین؟ -بهزاد

 ...نه-

قت نگام کرد و آروم دست کشید به بهزاد از جاش بلند شد روبروم وایستادو با د

 صورته خیسم و گفت

 باز گریه کردی؟ -بهزاد

 هیچ  نگفتم که گفت

یسنا این طوری نمیشه... باید یه تصمیم عاقالنه برای زندگیت بگیری چون  -بهزاد

 .تصمیم االنت راهتو تو آینده تعیین میکنه

 .میدونم-

 .پس بشین یفکراتو بکن -بهزاد

 .بخواب اینجا روی مبل راحت نیست  باشه.. بیا پیش من-

 .نه.. من همینجا میخوابم -بهزاد
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سری تکون دادمو ریفتم سمت اتاقم... چه خوب که بهزاد میدونست االن بیشتر از هر 

وقت دیگه ای به تنهای  نیاز دارم... واقعا تا ابد مدیونشم... امیدوارم با یاس  همیشه 

 .خوشبخت باشه

جور واجور بالخره خوابیدم... به هیچ نتیجه ای  نرسیدم...  اون شب بعد از کل  یفکرای

اخه هر کاری که میخواستم بکنمو هر راه  که انتخاب میکردم تهش میرسید به یه 

جواب... آیلین و ارسان... باید یک  شونو انتخاب میکردم.. ول  من نمیتونستم 

 .....همچین کاریو بکنم چون هردوشون ب  نهایت برام عزیز بودن

 قسمت چهلم

با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. سریع از توی کیفم در آوردم که دیدم 

 .بهزاد

 بله؟-

 سالم.. خواب  هنوز؟ -بهزاد

 .سالم... آره-

 .خیل  خب پاشو که منتظرته -بهزاد

 ک ؟-

 .ارسان دیگه.. پاشو که کالست دیر میشه -بهزاد

 .وای بهزاد-

 چیه؟ -بهزاد

 یکن ؟ چرا ه  منو با ارسان همراه میکن ؟چرا این جوری م-

 .چون تورو اگه به حال خودت بزارن نمیفهم  داری چ  کار میکن  -بهزاد
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ول  من اونقدر بزرگ شدم که برای خودم تصمیم بگیرم پس انقدر برای من تعیین -

 .تکلیف نکن لطفا... خدایفظ

د شدمو حولمو گوش  رو با عصبانیت قطع کردمو گذاشتم روی میز. از جام بلن

برداشتمو یه دوش سریع گریفتمو اومدم حاضر شدم. بعد از ریفتن آیل  این اولین 

روزی بود که داشتم میریفتم دانشگاه چون یکم با خودم کنار اومده بودمو آرومتر شده 

بودمو گریه نمیکردم ول  خیل  اعصابم خورد بود. کولمو برداشتمو ریفتم سمت در. 

م بیرون که دیدم ارسان تو راهرو وایستاده و در حال  که کتون  هامو پوشیدمو ریفت

دستاشو توی جیبش کرده زل زده به دیوار روبروش که با صدای در به سمتم برگشتو 

 با دیدن من با لبخند گفت

 .سالم عزیزم -ارسان

 سالم... خوب ؟-

 .االن که تورو دیدم از این بهتر نمیشم -ارسان

 ارش رد میشدمو به سمت پارکینگ میریفتم گفتملبخندی زدمو در حال  که از کن

 ... باید برم.. یفعال 11من کالس دارم تا -

وارد پارکینگ شدمو توی کیفم دنبال سوییچ ماشین گشتم ول  اصال پیداش 

نمیکردم. همینوطور داشتم کیفمو زیرو رو میکردم که صدای ارسان و از پشت سرم 

 .شنیدم

 دنبال چ  میگردی؟ -ارسان

 .سوییچ ماشین... نیست.. انگار جا گذاشتمدنبال -

 برگشتمو خواستم برگردم خونه که ارسان گفت
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 برای کدوم ماشین میخوای  سوییچ بیاری؟ -ارسان

 برگشتم سمتشو با تعجب گفتم

 .خب برای ماشین خودم دیگه-

 ارسان به پارکینگ نگاه  انداختو گفت

 .نمیبینم 206ول  من که اینجا ماشین -ارسان

 مو به پارکینگ نگاه کردم. با ندیدن ماشینم خمام تو هم ریفتو گفتمبرگشت

 .اه... حتما بهزاد بردتش-

ارسان لبخندی زدو اومد روبروم وایستادو در حال  که با انگشت اشارش اخممو 

 بازمیکرد گفت

 خب حاال.. چ  شده مگه که این جوری اخم میکن  عزیز دلم؟ -ارسان

رم دانشگاه؟ تازه کالسمم دیر شده با تاکس  چ  شده؟ حاال من چه جوری ب-

 .نمیریسم

 یدو گفتب...و..سارسان لبخند پهن  زدو پیشونیمو 

 وقت  راننده ی دربستت اینجاس میخوای با تاکس  بری؟ -ارسان

 ..ول -

 .آی آی دیگه بهونه نداشتیما.. زود سوار شو تا کالست دیر نشده -ارسان

ع راه ایفتاد. جلوی در دانشگاه نگه داشتو هیچ  نگفتمو ریفتم سوار شدمو ارسان سری

 برگشت طریفمو گفت

 تموم میشه؟ 11گفت  کالست  -ارسان
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 ..آره-

 .خب پس خودم میام دنبالت -ارسان

 .نه نه الزم نیست-

 .گفتم میام یعن  میام -ارسان

 .ارسان تورو خدا تو دیگه اذیتم نکن-

 بهت میگم میام دنبالت اذیت میش ؟ -ارسان

ما اگه اینقد با هم باشیم بعدا برای هردومون سخت میشه و عذاب  ببین ارسان-

 .میکشیم

 .یعن  میگ  مثل یه غریبه با هم ریفتار کنیم -ارسان

اشک توی چشام جمع شدو با این که گفتنش خیل  برام سخت بود توی چشمای 

 ارسان نگاه کردمو گفتم

 .آره.. مثل دو تا ادم  که اصال حس  بهم ندارن-

 .پایینشو به دندون گریفتو چند لحظه همونطور نگام کرد ارسان لب

 .باشه.. هر جور تو بخوای -ارسان

 سری تکون دادمو گفتم

 .من برم دیگه.. کالسم دیر میشه... خدایفظ-

ارسان زیر لب  جوابمو داد و منم از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت در دانشگاه که 

و داره با لبخند نگام میکنه. با نفرت دیدم سینا شمسائ  دم در دانشگاه وایستاده 
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رومو از ش برگردوندم و وارد دانشگاه شدم. داشتم میریفتم سمت ساختمون که سینا 

 جلومو گریفتو گفت

 .سالم خانوم یفرهمند پاک تر از طال -سینا

 .برو اصال حوصله ی تو یک  رو ندارم-

 .بله دیگه منم اگه تا صبح بیدار باشم این جوری میشم -سینا

 منظور؟-

هیچ  یفقط میخواستم بگم خیل  خوش سلیقه ای خانوم.. اون از اولیش این از  -سینا

 .دوم ... خوبه خوشم اومد از سلیقت

 پویف  کردمو گفتم

 .خفه شو لطفا-

 اوه اوه چرا جوش میاری؟ -سینا

 پویف  کردمو خواستم از کنارش رد بشم که جلومو گریفتو گفت

 .اگه خیل  خوب  به مام یه حال بدیکجا؟ باید تعریف کن ... ببینم -

دیگه در حد مرگ عصبان  شده بودم برای همین در حال  که دندونامو روی هم 

 میساییدم گفتم

 تو چه زری زدی االن؟-

 سینا پوزخندی زدو گفت

 چیه عزیزم؟ خوشت نیومد گفتم میخوام بهت حال بدم؟ -سینا

 .خفــــــــــــــــــــــه شو-
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همه به سمتمون برگشتن و نگامون کردن. ول  من اصال توجه نداشتم با جیغ  که زدم 

و در حال  که دستامو مشت کرده بودمو از خشم به خودم میلرزیدم به سینا نگاه 

میکردم. چند لحظه بعد دستای یک  رو شونم احساس کردم و بعد از اون صدای 

 نوشینو با که ترس میگفت

 .ن اینویسنا.. یسنا بیا بریم ولش ک -نوشین

برگشتم سمتش که دیدم صورتش رنگ گچ شده. دوباره برگشتمو با خشم به سینا 

نگاه کردم برگشتم سمت نوشینو دستشو گریفتم که بریم. هنوز یه قدم برنداشته 

 بودیم که سینا گفت

عزیزم این شماره منه.. اگه پشیمون شدی بهم زنگ بزن.. البته اگه شب باشه  -سینا

 .که خیل  بهتره

این حریفش که بلند گفت دیگه به نقطه انفجار رسیده بودمو اصال دست خودم نبود  با

دارم چ  کار میکنم. کولمو انداختم روی زمینو در حال  که به سمتش حمله میکردم 

 گفتم

 تو چ  گفت  آشغال؟-

 که نوشین سریع جلومو گریفتو گفت

 .یسنا جون مادرت ولش کن -نوشین

 منم با جیغ گفتم

 گفت؟ ندیدی چ -

 تا حریفم تموم شد یه خانم آقا که از بچه های حراست بودن اومدن جلو گفتن

 اینجا چه خبره؟ -خانم
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 سر جام وایستاده بودمو تا خواستم حرف بزنم دوباره گفت

 .ساکت.. هردوتون برین حراست -خانم

 ...ول -

 .ساکت.. برین اونجا تا تکلیفتون مشخص بشه -خانم

دمو دستمو از دستای یخ نوشین در اوردمو کولمو برداشتمو با خشم به سینا نگاه کر

 ریفتم سمت حراست. نوشین دویید سمتمو در حال  که کنارم راه میریفت با ترس گفت

 .دیدی گفتم نکن شر میشه برات -نوشین

 هیچ  نگفتم که دوباره گفت

 حاال میخوای چ  کار کن ؟ -نوشین

 .هرچ  میدونمو میگم-

 گ  چ  کار کرده این پسره؟یعن  میخوای ب -نوشین

 ..آره-

 ول  تو که مدرک  نداری... اصال یفامیل  اون دختره رو میدون ؟ -نوشین

 .آره... همه اطالعات الزمو دربارش در آوردم-

 ک ؟ -نوشین

 دیگه به دم در حراست رسیده بودیم. وایستادمو برگشتم سمت نوشینو گفتم

 .این جوری شدما حاال یه روزی.. به آیل  زنگ نزن  بگ  من-

 .باشه -نوشین



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

614 

 

سری تکون دادمو ریفتم داخل. چند لحظه بعد اون خانم آقا با سینا اومدنو مارو 

یفرستادن توی اتاق  که روش نوشته بودن ریاست. وارد اتاق که شدیم یه مرد با 

ریشای بلند جو گندم  پشت میز بزرگ  نشسته بود. منو سینا کنار وایستادیمو اون 

جلو شروع کرد به صحبت کردن با اون آقا. داشتم به اونا نگاه میکردم که خانمه ریفت 

 سینا با صدای آروم گفت

 ...اگه از اول مثل بچه ی آدم قبول میکردی -سینا

 .خ ف ه شو-

 .سینا پوزخندی زدو تا خواست چیزی بگه خانومه برگشتو از اتاق ریفت بیرون

 .بشینین -مرد

 روبروی هم نشستیم که مرده دوباره گفتهیچ  نگفتیمو روی دو تا صندل  

خب شما توضیح بدین خانم.. چون مثل این که شما میخواستین به این آقا  -مرد

 .حمله کنید

 .. من به خاطر حرف زشت این آقا میخواستم این کارو بکنم آقای-

 .سالم  هستم-مرد

 ..بله-

 ؟خب ایشون چ  بهتون گفتن که این کارو میخواستین بکنین -سالم 

 .اگه ممکنه میخواستم خصوص  باهاتون صحبت کنم-

 .باشه.. مشکل نداره -سالم 

 به سمت سینا برگشتو گفت
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 .شما بیرون متنظر باشید-سالم 

سینا با حرص از جاش بلند شدو با عصابانیت نگام کرد..هه آقا سینا هنوز اولشه... 

 گشتو گفتببین چ  کارت کنم عوض .سینا که ریفت بیرون سالم  به سمتم بر

 .حاال با خیال راحت تعریف کن-سالم 

من شروع کردم به تعریف کردنو همه چیزو بهش گفتم... همه چیزای که شنیدمو 

دیدمو بهش گفتم. تمام اتفاقای چند دقیقه قبلم کامل براش تعریف کردم. حریفام که 

 تموم شد سالم  به صندلیش تکیه دادو گفت

 الن نیومدی اینارو بگ ؟که این طور... خب چرا تا ا-سالم 

من تازه اینا رو یفهمیدمو از همون وقت دیگه دانشگاه نیومدم چون یه مشکل  برام -

 .پیش اومده بود

 .باشه.. شما بیرون باش و به آقای شمسائ  بگو بیاد داخل-سالم 

سری تکون دادمو از جام بلند شدمو از اتاق اومدم بیرونو سینا ریفت داخل. حدود یه 

 .شدم بعد ازاون در اتاق باز شدو آقای سالم  که گفت برم داخل ربع معطل

ایشون میگن که شما دوبار با دو تا آقا اومدین دانشگاه و خیل  صمیم  -سالم 

 .باهاشون ریفتار میکردین

 ..بله-

 .خب توضیح بدین-سالم 

اول ان که یفکر نمیکنم اشکال داشته باشه که من با ک  میام دانشگاه دوما یکشون -

 .داییم بوده و یکیشونم پسر عمه ی دوستم
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درست... خب شما میتونین برین.. برای اون موردم که گفتین حتما پیگیری  -سالم 

 .میکنیم

تشکری کردمو از اتاق اومدم بیرون. از حراست اومدم بیرون که دیدم نوشین روی 

ستم میشنمیکت  که یه ذره اونور تره نشسته. به سمتش ریفتمو در حال  که کنارش 

 گفتم

 تو چرا نریفت  کالس؟-

 نوشین که تازه متوجهم شده بود به سمتم برگشتو گفت

 اومدی؟ چ  شد؟ -نوشین

 .هیچ ... هر چ  که میدونستم گفتم-

 .خب -نوشین

 .خب نداره دیگه... گفتن پیگیری میشه-

 .خوبه.. خداکنه زودتر کارا انجام بشه و شرش کمه بشه پسره ی نکبت -نوشین

 .ه.. کالس که دیگه شروع شده القل پاشو بریم تریا یه چیزی بخوریمخداکن-

نوشنین از جاش بلند شدو با هم ریفتیم سمت تریا. هر دومون نسکایفه گریفتیمو 

نشستیم سرمیز. نوشین سکوت کرده بودو هیچ  نمگیفت چون هنوزم اعصابم خورد 

بخورم که صدای  بودو اخمام تو هم بود. نسکایفم دیگه سرد شده بود برداشتم که

 .عصب  یاس  رو شنیدم

 .تعریف کن -یاسمین

با تعجب برگشتم کنارمو نگاه کردم که دیدم یاس  با اخم نشسته کنارمو داره نگام 

 .میکنه
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 .سالم-

 .گفتم تعریف کن -یاسمین

 چ  رو؟-

 .همین دعوای  که به حراست کشیده شده -یاسمین

 یاس  گفتاخمامو تو هم کشیدمو برگشتم سمت نوشین که 

 .همه خبر دارن خانوم... نمیخواد به این بنده خدا این طوری نگاه کن  -یاسمین

 .و توام ریفت  گذاشت  کف دست بهزاد همه چ  رو-

 .نخیر... اونقدر دهن لق نیستم..به جای این حریفا تعریف کن ببینم چ  شده -یاسمین

 همه چ  رو براش تعریف کردم که گفت

 باهاش درگیر بش ؟ خب تو برای چ  -یاسمین

 .انتظار داشت  وایستم نگاش کنم وقت  اونجوری گفت-

 .آره چون اصال در شأن تو نیست که جواب یه همچین آدم  رو بدی -یاسمین

 .دست خودم نبود.. خیل  این روزا اعصابم خورده... خودت که میدون -

 .د میشهبه هر حال... دیگه این اتفاق نیفته یسنا که خیل  برات ب -یاسمین

 سری تکون دادم که گفت

 .اگه کاری نداری پاشو بریم.. بهزا االن میاد دنبالمون -یاسمین

 سری تکون دادمو برگشتم سمت نوشینو گفتم

 ماشین داری؟-
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 .آره عزیزم... تو برو -نوشین

 .قربونت... ببخش برای توام بد شد-

 .نه بابا این چه حریفیه -نوشین

 .یفدات... خدایفظ-

 .یفظخدا -نوشین

با یاس  از تریا امدیم بیرونو ریفتیم سمت در دانشگاه. بهزاد جلوی در منتظرمون بود. 

 30/1سوار شدیمو اول ریفتیم یه رستوران غذا خوردیمو بعد از اون حدودای ساعت

بود که ریفتیم خونه. خیل  سرم درد میکرد برای همین یه قرص خوردمو گریفتم 

کنم تا حداقل برای چند ساعت به آرامش خوابیدم... تنها کاری که میتونستم ب

 .برسم... هر چند که آرامش واقع  نبود

 قسمت چهل و یکم

 .با تکون های دست  از خواب بیدار شدم

 .یسنا.. یسنا جان -یاسمین

 هوم؟-

 نمیخوای بیدار ش ؟ 8ساعت  -یاسمین

حال  که چشمامو باز کردم که دیدم یاس  آماده جلوم وایستاده. از جام بلندشدمو در 

 میشستم گفتم

 جای  میخوای بری؟-

 .آره.. با بهزاد میخواییم بریم بیرون -یاسمین
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 .باشه.. به سالمت-

 .خب تو این جوری تنهای .. پاشو بیا توام -یاسمین

 نه دیگه من هستم... با ماشین میرین؟-

 .نه میخواییم پیاده بریم چون هوا خیل  خوبه -یاسمین

 بهزاد بیرونه؟-

 .رهآ-یاسمین

 هنوزم خیل  از دستم ناراحته نه؟-

 .آره... خیل  براش سخت بوده یسنا چون ب  نهایت بهت وابستس -یاسمین

 آه  کشیدمو گفتم

 .میدونم ول  مجبور شدم-

 یفراموشش کن... کاری نداری؟ -یاسمین

 .نه گلم... خدایفظ-

 .خدایفظ -یاسمین

ن میداد که ریفتن. از جام بعدشم از اتاق ریفت بیرونو چند لحظه بعدم صدای در نشو

بلند شدمو ریفتم سمت دستشوی  و صورتمو شستمو ریفتم آشپزخونه تا قهوه درست 

کنم. یه قهوه ی غلیظ درست کردمو ریختم توی لیوانمو ریفتم سمت اتاقم. لب تابمو 

روشن کردم که گوشیم زنگ زد. سریع برداشتمش که دیدم آیلینه. نمیدونستم 

نمیتونستم باهاش صحبت کنم. گوش  رو گذاشتم روی  جواب بدم یانه چون اصال

میزو زل زدم به صفحش. هنوزم شک داشتم ول  توی یه لحظه تصمیمو گریفتمو 

 گوش  رو برداشتم و با صدای  که سع  میکردم مثل همیشه باشه گفتم
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 .سالم خواهر گلم-

 سالم.. کجای  تو؟ چرا اینقد دیر جواب دادی؟-آیلین

 ... تا اومدم دیر شدتوی آشپزخونه بودم-

 آها.. خب خوب ؟ چه خبر؟-آیلین

 خوبم... خبری نیست.. تو خوب ؟ ک  برمیگردی؟-

 .میرسم 30/1اتفاقا برای همین زنگ زدم بهت بگم من یفردا شب ساعت  -آیلین

 .واقعا؟ چه خوب... پس خودم میام دنبالت-

 .نه دیگه نمیخواد اونوقت شب تنها پاش  بیای -آیلین

 .ستم که بهزادم هستتنها نی-

 بهزاد مگه تهرانه؟-آیلین

 .آره اومد پیشم تنها نباشم-

خوب کاری کرد چون من همش یفکرم پیش تو بود یه وقت تنهای  طوریت  -آیلین

 .نشه

با این حریفش یه قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید... واقعا باید بری بمیری یسنا.. 

ت در حقش چ  کار کردی؟ به توام میشه آیل  چقدر واسه تو نگران بوده و تو اونوق

گفت دوست؟ همینجوری ادعای خواهر بودن براش داری؟ آره؟ توی همین یفکرا بودم 

 .که با صدای آیل  به خودم اومدم

 اوووووی یسنا کجای ؟ هست ؟-آیلین

 .ها؟ آره..آره بگو-
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 .هیچ  دیگه.. یفردا شب میبینمت -آیلین

 باشه عزیزم... کاری نداری؟-

 .نه خواهرم.. خدایفظ -آیلین

گوش  رو قطع کردمو گذاشتم روی میز. یفردا شب آیل  میومد.. خواهرم میومد.. 

میتونستم توی چشماش نگاه کنم؟اگه یه روز حقیقتو بفهمه چ  کار کنم؟ اگه بفهمه 

 و منو از خودش برونه چ  کار کنم؟

ماده شدم تا برم سری تکون دادمو لب تابمو خاموش کردمو از جام بلند شدمو سریع آ

بیرون چون اگه تو خونه تنها میموندم حتما از یفکرو خیال دیوونه میشدم. کفشای 

اسپرتمو پوشیدمو ریفتم بیرون .وارد پارکینگ که شدم یادم اومد سوییچ ماشینو 

یفراموش کردم. سریع برگشتم داخل خونه و سوییچ و برداشتمو اومدم سوار ماشین 

نم در ماشین باز شدو ارسان نشست تو ماشین و درو شدم و تا خواستم استارت بز

 بست و گفت

 .بریم عزیزم -ارسان

 با تعجب نگاش میکردم که به سمتم برگشتو با دیدن قیایفه ی من خندیدو گفت

 چرا این شکل  میکن  خودتو؟ -ارسان

 .با این کارای تو آدم هر شکل  بشه نباید تعجب کرد-

 دلم؟مگه چ  کار کردم من عزیز  -ارسان

 خوبه وا... یهوی  میپری تو ماشین بعد میگ  چ  کار کردم مگه؟-

 با این حریفم ارسان دوباره زد زیر خنده که گفتم

 .بیا اینم از االنت که ه  میخندی-
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 .تقصیر خودته اخه خیل  با نمک حرف میزن  -ارسان

 ده؟من که تا حاال همینجوری صحبت میکردم با نمک نبوده حاال یهوی  با نمک ش-

 ارسان ابروی  باال انداختو گفت

درسته ول  تو االن برای من خیل  با قبل یفرق میکن .. قبال یه غریبه بودی  -ارسان

 .ول  االن عشقم ... جونم .. عمرم 

 آب دهنمو قورت دادمو آروم گفتم

 .میشه پیاده ش  میخوام برم-

 .خب با هم میریم -ارسان

 .نمیشه-

 چرا؟ -ارسان

 .بهت توضیح دادم چرا نمیشه... بعدشم آیل  یفردا شب برمیگرده ارسان.. صبحم-

 ارسان با بهت نگام کردو گفت

 چ ؟ -ارسان

 منم در حال  که توی چشام اشک جمع شده بود شمرده شمرده گفتم

 .آیلین یفردا شب تهرانه-

 ارسان سرشو پایین انداختو خیل  آروم گفت

 .پس یفصل غریبیو عذاب داره شروع میشه-ارسان

 سرمو برگردونم سمت مخالیفو با بغض گفتم
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 .ارسان برو-

ارسان هیچ  نگفتو سرجاش نشسته بود برای همین با چشمای اشک  برگشتم 

 طریفشو گفتم

 .ارسان-

 ارسان سرشو باال آوردو با دیدن چشمای اشکیم اخماشو توی هم کشیدو گفت

 .زیر قولت زدی-ارسان

 سریع اشکامو پاک کردمو گفتم

 .م نزدمو نمیزنم.. توروخدا برو ارساننه زیر قول-

 .ارسان بازم هیچ  نگفتو زل زد توی چشام

 ...ارسان-

جانم؟ جان دلم؟ میخوای برم؟ازم انتظار داری برمو دیگه پشت سرمو نگاه  -ارسان

نکنم؟ آره؟ برمو قلبمو که یه جا جاش گذاشتم یفراموش کنم؟ آخه مگه میشه یه آدم 

یه آدم بدون این که نفس بکشه زندگ  کنه؟ آخه چرا بدون قلب زندگ  کنه؟ میشه 

 ...نمیفهم  شدی همه چیزم

 .نتونستم جلوی اشکامو بگیرمو دوباره سر خوردن روی گونم

میگ  چ  کار کنم ارسان؟ من خودم از تو بیشتر عذاب میکشم ول  هیچ  چاره ای -

 .ندارم

 .چاره هست یسنا تو قبولش نمکین  -ارسان

 .م از آیل  بگذرمآره چون نمیتون-
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 ارسان هیچ  نگفتو آه  کشیدو گفت

 .پس حداقل بزار یکم بیشتر کنارت باشم -ارسان

خواستم بگم نه که بادیدن چشماش زبونم قفل کرد. توی چشماش التماس موج میزد. 

لبخند کم جون  بهش زدمو برگشتم ماشینو روشن کردمو از پارکینگ اومدیم بیرونو 

ن دیفعه با ارسان ریفته بودیم چون خیل  پارک قشنگ  بود. ریفتم سمت پارک  که او

جلوی پارک نگه داشتمو با هم از ماشین پیاده شدیمو توی سکوت شروع کردیم به 

قدم زدن. یکم که گذشت ارسان آروم دستمو گریفت. منم هیچ  نگفتم.. یعن  چیزی 

 سش دارهنمیتونستم بگم.. ارسان حق داشت.. حق داشت زندگ  کنه با کس  که دو

ول  اشتباه کرده بود... اشتباه کرده بود که عاشق من شده بود... یه اشتباه بزرگ که 

  که تاوان نامردیکرده بودم..  نامردیمیشد جبرانش کرد ول  من..من 

داشت..تاوانشم خیل  سخت بودو تا آخر عمر باید سنگینیشو به دوش میکشیدم. تو 

 .ودم اومدمهمین یفکرا بودم که با صدای ارسان با خ

 یسنا خوب ؟ -ارسان

 .آره.. آره-

 چرا ساکت ؟ -ارسان

 چ  بگم؟-

 یعن  حریف  نداری؟ -ارسان

 .سوال دارم-

 ارسان دستمو کشیدو در حال  که رو صندل  میشستیم گفت

 .خب بپرس -ارسان
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 توی چشماش نگاه کردمو گفتم

چ  شد که عاشق من شدی؟ من  که همیشه عصبانیت میکردمو حرصتو -

 میاوردم؟در

 ارسان لبخندی زدو گفت

بچه آخر خانوده من بودمو از همون بچگ  ته تغاری.. کایف  بود یفقط به یه  -ارسان

چیز اشاره کنم تا سریع برام یفراهم بشه و چون با بردارم سجادو خواهرم سحر از من 

خیل  بزرگتر بودن وقت  من ابتدای  بودم ازدواج کردنو ریفتن و من شدم مونس 

. کل  بهم میرسیدو همیشه حرف حرف من بود و همین باعث شد توی همون مامانم

سن کم احساس قدرت کنمو به همه بخوام زور بگم. بزرگتر که شدم توجه دخترا رو 

نسبت به خودم حس میکردمو از طریفیم همه بهم میگفتن خوشتیپ و خوشگلم و این 

یشه توجه همه ی دخترا همش دلیل شد تا بشم یه پسر مغرور... پسر مغروری که هم

باهاش بود..یادمه یه دختری بود که اسمش سارا بودو همیشه وقت  مدرسه تعطیل 

میشد جلوی در وایمیستادو منو نگاه میکرد و بعد از چند وقت اومد و گفت دوسم 

داره.. اولین دختری بود که بهم گفته بود دوسم داره ول  از اونجای  که خیل  مغرور 

نگفتمو یفقط از کنارش گذشتم ول  اون دختر ول کن نبودو روز بعد بودم هیچ  بهش 

اومد شمارشو بهم داد... من همینو میخواستم... خود دخترا باید میومدن جلو نه من. 

چند وقت باهاش بودمو بعد از اون ولش کردم.. خیل  راحت.. دیگه از اون بعد این برام 

ین موضوع ادامه پیدا کرد تا دانشگاه.. شده بود یه تفریح و هر هفته با یک  بودم. ا

اونجام دخترای زیادی درو برم بودن و هر روز با یکشون بودم و حت  بعضیاشون به 

خونشون دعوتم میکردن ول  من نمیریفتم... هم به خاطر غرورم هم به خاطر این که 

دوست نداشتم پست باشم... درسم که تموم شد سریع با مهرداد اودیم تهرانو یه 

رکت زدیم.. مامانم اول خیل  ب  تاب  میکردو همش مخالیفت میکرد با اینجا کار ش

کردنم ول  وقت  دید یفایده ای نداره دیگه هیچ  نگفت. اول اینجا خیل  تنهای  برام 
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سخت بود برای همین بازم تنهاییمو با دخترای مختلف پر کردم و این موضوع ادامه 

ین برخوردمون توی اون تصادف بود و وقت  داشت تا این که شما ها اومدین. اول

شبش توی خونه دیدمتو یفهمیدم دوست آیلین  خیل  خوشحال شدم چون خیل  

باهام بد حرف زده بودیو میخواستم هر طور شده تالیف  کنم.. اولین بار وقت  بهم 

خیره شدی گفتم تمومه و خیل  راحت میتونم شکستت بدم ول  وقت  برخورد 

ب کردم ول  یفهمیده بودم که توام مثل من مغروری پس باید بعدیتو دیدم تعج

شکستت میدادم برای همین بیشتر بهت نزدیک شدم ول  هرچ  من بیشتر نزدیک 

میشدم تو دورترو بیشتر باهام لج میکردی و منم مصمم تر میشدم... کم کم وقت  به 

ول  بازم  خودم اومدم دیدم داره هر شب بهت یفکر میکنمو یه جورای  دوست دارم

نمیخواستم بیام جلو چون من ارسان بودم... ارسان  که تا حاال حت  برای دخترم یه 

قدم برنداشته پس منتظر شدم تو بیای جلو ول  تو خیل  بهم ب  اعتنا بودی و منم 

هر روز بهت بیشتر عالقه مند شدم طوری که هر لحظه زندگیم با یفکر کردن به تو 

نمیتونستم بفهمم دوسم داری یا نه چون همه ی ریفتارات  میگذشت ول  از ریفتارای تو

متضاد بود... توی چشام خیره میشدیو در عوض با زبونت بهم یه چیز دیگه میگفت ... 

تا این که یفهمیدم مهردادم دوست داره.... اخ که اون شب من مردمو زنده شدم تا از 

بگم دوست دارم...  توی اون اتاق دربیای.. اون شب هر کاری کردم نتونستم بهت

غرورم مانعم میشدو از طرف دیگم مهرداد بهم گفته بود که تو داری رو پیشهادش 

یفکر میکن  و همین روزو شبو ازم گریفته بود. تا این که یفهمیدیم به مهرداد جواب رد 

دادیو تا حدودی خیالم راحت شد ول  هنوزم میخواستم منتظر بمونم.همه اینا گذشت 

و نیما.. اون شب یفوق العاده شده بودی و از طریفیم ریفتیو با  تا شب عروس  غزل

یدی برای همین بینهایت عصبان  شدم و دست آیل  و کشیدمو ر..ق..صمهرداد 

یدم به امید این که عکس العمل نشون بدی ول  بازم ب  ر..ق..صجلوی چشمت باهاش 

که با    و تازه اونجا بودر..ق..صتفاوت بودی برای همین به زور وادارت کردم باهم ب
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احساس گرمای تنت و اون همه نزدیک  یفهمیدم تا چه حد دوست دارم... اونجا بود که 

یفهمیدم جونمم برات میدم... دیگه نمیخواستم منتظر بمونمو تصمیم گریفته بودم 

خودم بهت بگم دوست دارم چون میترسیدم از دستت بدم و این قضیه همزمان شد با 

 ...ریفتن آیل 

 گشت طرف منو نگام کرد. منم لبخند تلخ  زدمو گفتمحریفش که تموم شد بر

 یعن  هیچ ویفت نشد حت  یه لحظم آیل  رو ببنیو و بفهم  که عاشقته؟-

 .آیل  برام حکم خواهرو داشتو مثل بقیه بود ول  تو متفاوت بودی -ارسان

 .ول  آیل  از اول عاشقت بود نه من-

 .پشیمون نیستم و من عاشق تو شدم نه آیلین و از انتخابم -ارسان

 .بالخره که باید منو یفراموش کن -

 .ول  من همچین چیزی نمیخوام-ارسان

 ...ول -

یسنا.. من یه بار عاشق شدمو عشق اول و اخرمم تویو به هیچ عنوان از  -ارسان

 .دستت نمیدمو یفراموشت نمیکنم چون حت  اگه بخوامم توانشو ندارم

میدی چون تالشت ب  یفایدسو نمیتون   هر طور راحت  ول  خودتو این جوری عذاب-

 .چیزی رو عوض کن 

 ارسان آه  کشیدو گفت

 .تو بگو ول  من ازت دست نمیکشم-ارسان

 بعد از اون از جاش بلند شدو گفت
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 .گرسنت نیست؟ ساعت یازدست ها -ارسان

 از جام بلند شدمو با تعجب گفتم

 .جدی؟ ول  اصال گذر زمانو حس نکردم-

 یفق  بریم بام اونجا شام بخوریم؟دقیقا.. موا -ارسان

 .اخه من به بهزاد خبر ندادم بیرونم.. نگران میشه-

 .نترس.. از قبل هماهنگه -ارسان

 .رو هم از پشت میبندین bbc بله.. یفراموش کرده بودم شما دست-

ارسان خندیدو هیچ  نگفت و با هم ریفتیم سمت ماشین. ارسان خودش نشست 

ست بلد نبودم. حدود یه ساعت  توی راه بودیمو پشت یفرمون چون من مسیرو در

وقت  رسیدیم اول ریفتیم شام خوردیم و بعد از اون شروع کردیم به قدم زدن و با هم 

صحبت کردیم... از روزای  که با هم لبجبازی میکردیمو بالهای  که سر هم آوردیم.... 

نصفه شبه  3عتاینقد راه ریفتیمو حرف زدیم که وقت  به خودیمون اومدیم دیدم سا

 .برای همین تصمیم گریفتیم بریم خونه

 ارسان ماشینو جلوی خونه نگه داشت که برگشتم طریفشو با تعجب گفتم

 مگه تو نمیای؟-

 .نه من میخوام برم امام زاده -ارسان

 امام زاده؟-

 .آره... میخوام برم دخیل ببندم -ارسان

 دیوونه شدی؟-
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 ارسان خندیدو گفت

 .م کردی... نه جدا میرم امام زاده ول  دخیل نمیبندمبه خدا دیوون -ارسان

 لبخندی زدمو گفتم

 .باشه.. پس صبح بخیر و خدایفظ-

این طوری گفتم چون کم کم داشت هوا روشن میشد. از ماشین پیاده شدمو ریفتم 

داخل خونه و درو بستم که ارسان ریفت. درو با کلید باز کردمو آروم ریفتم داخل تا 

 ...باسامو در آوردمو نمازمو خوندمو خوابیدمکس  بیدار نشه. ل

 قسمت چهل و دوم

 .با تکون های دست  از خواب بیدار شدم که بهزادو باال سر خودم دیدم

 .یسنا پاشو کالست دیر میشه -بهزاد

 .وای بهزاد من تازه خوابیدم-

 مگه دیشب ساعت چند اومدی؟-بهزاد

-4... 

 .ت دیر میشهخب تقصیر خودت بوده.. پاشو کالس -بهزاد

 با اخم چشمامو باز کردمو گفتم

 .خب من هنوز خوابم میاد-

 .یفدای سرم... پاشو کالست دیر میشه -بهزاد
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اینو گفت و از اتاق ریفت بیرون. منم با غرغر از جام بلند شدمو ریفتم دست و صورتمو 

شستمو اومدم حاضر شدم. کولمو برداشتمو ریفتم سمت آشپزخونه که دیدم بهزاد 

 .یز نشسته و داره صبحانه میخورهپشت م

 ..سالم-

 بهزاد از گوشه ی چشم نیم نگاه  بهم انداختو گفت

 .سالم.. بیا بشین صبحانه بخور -بهزاد

هنوز بهزاد از دستم دلخور بودو این اصال خوب نبود برای همین به سمتش ریفتمو در 

 حال  که دستامو دور گردنش حلقه میکردم گفتم

 نو نبخشیدی؟بهزادی... هنوزم م-

بهزاد هیچ  نگفتو بدون توجه به من مشغول لقمه گریفتن شد برای همین گونشو 

 یدمو گفتمب...و..س

 خب من که گفتم از کارم پشیمونم... اصال غلط کردم ... خوبه؟-

 .غلط و که کردی ول  خیل  از دستت دلگیرم یسنا -بهزاد

 .بخشیش آق دای  جوونخب حاال بگو این بنده ی گناهکار چ  کار باید بکنه تا ب-

 با این حریفم بهزاد برگشتو چپک  نگام کرد که سریع گفتم

 .آهـــــــــــــــا دیدی بخشیدی-

که بهزاد سریع به گوشش چسبیدو در حال  که سع  میکرد منو از خودش جدا کنه 

 گفت

 .حناق گریفته این گوشه.. طویلت نیست که این جوری جیغ میزن -بهزاد
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 که ازش جدا میشدم گفتم خندیدمو در حال 

 بخشیدی دیگه؟-

 بهزاد یه تای ابروشو باال انداختو گفت

 حاال تا ببینم چ  میشه؟ -بهزاد

 یک  محکم به پشتش زدمو گفتم

 .دیگه نمیخواد برای من ناز کنیا-

با این ضربه ی من بهزاد از جاش پریدو در حال  که سع  میکرد دستشو به پشتش 

 بده گفتبرسونه تا بتونه ماساژ 

 .اله  مرد شورتو نبرن یسنا.. به خدا پشتم سوراخ شد-بهزاد

 .خو تقصیر خودته مثل بچه ی آدم بگو بخشیدی تا ولت کنم-

 کنم که سریع ریفت عقب و گفت ب...و..سبعد از این حرف به سمتش ریفتم تا لپشو 

 یسنا به خدا بخشیدمت.. اصال من غلط کردم.. جان مادرت برو بشین صبحانتو -بهزاد

 .بخور

غش غش خندیدمو ریفتم سر جام نشستمو شروع کردم به خوردن. بهزادم اول با 

 .شک نگام کردو بعد اومد نشست و بقیه صبحانشو خورد

 بهزاد راست  ارسان سوییچ ماشینو آورد؟-

 .نه ول  سوییچ ماشین خودشو آورد-بهزاد

 سوییچ خودش برای چ ؟-

 تو گفتبهزاد شونه ای از روی ندوستن باال انداخ
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 .نمیدونم ول  گفت یسنا بهم زنگ بزنه بهش میگم... االنم گذاشتمش روی اپن -بهزاد

 .وا-

 ...وا -بهزاد

 لبخندی زدمو از جام بلند شدمو گفتم

 .راست  شب آیل  میرسه ها-

با این حریفم لقمه ی بهزاد پرید تو گلوشو شروع کرد به سریفه کردن. به سمتش ریفتمو 

 شتش میزدم گفتمدر حال  که آروم به پ

خب یه ذره اون لقمه رو کوچیک تر بگیر.. به خدا از قحط  زده های سومال  بدتری -

 .تو

 بهزاد که حالش بهتر شده بود یهو برگشت طریفمو گفت

 میخوای چ  کار کن ؟ -بهزاد

 با تعجب بهش نگاه کردمو گقتم

 چیو؟-

 .قضیه ارسان و میگم -بهزاد

 شین ارسان برداشتمو خیل  ریلکس گفتمهیچ  نگفتمو کولمو با سوییچ ما

 .هیچ  مثل قبل به زندگیم ادامه میدم-

بعدشم از آشپزخونه اومدم بیرونو ریفتم سمت در ورودی. کتون  هامو برداشتمو 

 .نشستم روی زمین تا بپوشمشون که صدای بهزادو از پشت سرم شنیدم

 یعن  چ  مثل قبل به زندگیم ادامه میدم؟ -بهزاد
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 .  واضحهمعنیش خیل-

 .ول  من همچین اجازه ای بهت نمیدم-بهزاد

 گره آخرو زدمو از جام بلند شدمو گفتم

ول  من تصمیممو گریفتم بهزاد... مگه خودت نگفت  باید سرنوشتمو خودم تعیین -

 کنمو خودم تصمیم بگیرم؟ پس چرا االن این طوری میکن ؟

 .چون اون در صورت  بود که یه تصمیم درست بگیری-بهزاد

و به نظر خودم این تصمیم درسته و خیل  خوشحال میشم که به تصمیمم احترام -

 .بزاری

بهزاد چند لحظه نگام کرد بعد کالیفه دست  به صورتش کشید. منم دیگه واینستادمو 

سریع خدایفظ  کردمو از خونه اومدم بیرون. سوار ماشین ارسان که شدم بوی عطرش 

عمیق  کشیدم.از پارکینگ که اومدم بیرون  پیچید توی بینیم که ناخودآگاه نفس

گوشیمو از توی کیفم درآوردم تا به ارسان زنگ بزنم. بعد از سه تا بوق با صدای شاد 

 .گوش  رو برداشت

 .سالم عزیزم-ارسان

 سالم... خوب ؟-

 چه عجب خانوم احوال مارو هم میپرسن..میگزرونیم... تو خوب ؟ -ارسان

 .رتو بپرسممن خوبم... زنگ زدم علت کا-

 علت کدوم کار؟-ارسان

 .همین که به جای ماشین خودم سوییچ ماشین خودتو برام گذاشت -

 .اوووووو همین؟ این که دلیلش خیل  واضحه-ارسان
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 .ول  من اصال نمیفهمم-

خب دو دلیل داره.. اول این که مجبور بش  بهم زنگ بزنیو من صداتو بشنوم  -ارسان

 .شینت میشمو بوی عطرتو حس میکنم دیونت بشمو دوم این که وقت  سوار ما

ارسان به خدا داری با این کارا هم خودتو وهم منو خیل  عذاب میدی... تا ک  -

میخوای به این کارا ادامه بدی وقت  ما با هم نیستیم؟ آیلین امشب میاد.. میفهم ؟ 

 .بهتره به جای این که سع  کن  به یادم باش  خیل  راحت یفراموشم کن 

توام خیل  داری منو عذاب میدی... یفکر میکن  راحته وقت  بهت نزدیک -سانار

میشم تا بتونم ازت یه ذره آرامش بگیرم اونوقت تو با این حریفات یه کاری میکن  که 

همش با وحشت از دست دادنت زندگ  کنم.. میدون  چقدر سخته؟ میدون  چقدر 

کر میکنم؟ پس تورو حرمت عشق  عذاب اوره وقت  به یه لحظه نبودن تو در کنارم یف

 .که بینمون هست قسمت میدم دیگه این کارو نکن... خواهش میکنم

 بغضمو قورت دادمو گفتم

 باشه... من دیگه باید برم کاری نداری؟-

 .نه ارسان یفدات شه گلم...یفقط مواظب خودت باش -ارسان

 .باشه.. توام همینطور.......... عزیزم-

 .چشم عزیز دلم -ارسان

 .خدایفظ-

 .ظهر میبینمت -ارسان

قبل از این که یفرصت کنم بپرسم برای چ  ظهر گوش  رو قطع کرد. منم گوشیمو 

گذاشتم توی کیفمو از ماشین پیاده شدم چون دیگه جلوی دانشگاه بودم. به سمت 
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ساختمون خودمون ریفتم و وارد کالس که شدم با دیدن نوشین به سمتش ریفتم. 

 د زد. در حال  که کنارش میشستم گفتمنوشینم با دیدن من لبخن

 .سالم-

 نوشین به سمتم برگشتو گفت

 سالم.. تو چرا اصال تلفنا و پیامای منو جواب نمیدی؟ -نوشین

 .بابا بزار از راه برسم بعد بیا منو بزن-

 .نمیخوام برس .. زود بگو -نوشین

بشو ندادم راست میگفت دیشب وقت  با ارسان بودم چند دیفعه زنگ زد ول  من جوا

 برای همین گفتم

 .ببخش دیشب کار داشتم نشد جواب بدم-

 خب حاال من چ  کار کنم؟ -نوشین

 چ  شده مگه؟-

 .هیچ  استاد میخواد امروز از یفصل اول امتحان بگیره که من جزوشو ندارم -نوشین

 با این حرف نوشین سه متر از جام پریدمو گفتم

 چــــــــــــــــــــــ ؟-

 تعجب نگام کردو گفتنوشین با 

 وای نگو که نمیدونست ؟ -نوشین

 .به خدا یه کلمم نخوندم-

 وای من امیدم به تو بود... حاال چ  کار کنیم؟ -نوشین
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 با اخم سر جام نشستمو گفتم

 .هیچ  باید بیخیال این درس بشیم دیگه-

 مگه میشه؟ -نوشین

 چاره ای دیگه ای داریم؟-

 .یمخب از بچه ها کمک میگیر -نوشین

 شونه ای باال انداختمو گفتم

 .من نمیدونم.. ببین میتون  کاری بکن  یا نه-

 نوشین سری از روی تاسف تکون دادو گفت

 .خاک تو سر بیخیالت -نوشین

بعدشم از جاش بلند شدو ریفت پیش بچه ها تا باهاشون صجبت کنه. منم بیخیال با 

حال  یه پس گردن  بهم میزد  گوشیم ور میریفتم. بعد از چند دقیقه نوشین اومدو در

 گفت

 .پاشو برو اونجا بشین-نوشین

 منم در حال  که پشت گردنمو ماساژ میدادم گفتم

 خب مرده شور مگه مرض داری میزن ؟-

 .آره از همون مرضای که تو داری... پاشو دیگه استاد اومد -نوشین

 از جام بلند شدمو گفتم

 چ  کار کنم؟-

 .ین بشین کمکت میکنهبرو اونجا پیش نازن -نوشین
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واسه نوشین یفرستادم که که با تاسف نگام  ب...و..سلبخند دندون نمای  زدمو یه 

کرد. منم خندیدمو کنار نازنین نشستم. بالخره این امتحانمم به کمک امداد های 

 .غیب  بعد از یه ساعت تموم شدو منو نوشین همزمان با هم برگه هامونو دادیم

 مدیم بیرون نوشین گفتبه محض این که از کالس او

 .اویففففففف.. خدارو شکر که به خیر گذشت-نوشین

 .آره واقعا-

با هم از ساختمون اومدیم بیرون که دیدم سینا با یک  از دوستاش داره میاد داخل. 

 اخمامو تو هم کشیدمو رومو برگردوندمو رو به نوشین گفتم

 مگه این پسره رو هنوز اخراج نکردن؟-

 سینا کردو گفتنوشین نگاه  به 

 .یفعال که نه... شاید مدرک  گیر نیاوردن ازش -نوشین

 .یعن  چ ؟ مگه میشه؟ بزار برم بپرسم-

 و خواستم برم حراست که نوشین دستمو گریفتو گفت

کجا؟ میخوای واسه خودت شر درست کن ؟ بیخیال دیگه.. یا میره و راحت  -نوشین

 .میشیم یا میمونه

 ..آخه-

 .ن امروز ماشین ندارم .. زود باش که باید منم برسون حرف نزن... م-نوشین

سری تکون دادمو با هم به سمت پارکینگ ریفتیم. در ماشینو با ریموت باز کردم و 

 خواستم سوار بشم که نوشین با تعجب گفت
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 ماشینتو عوض کردی؟-نوشین

 .نه... این مال یه دوسته-

 داده به تو؟ چه دوست  بوده که ماشین به این خوشگل  رو -نوشین

 .یه دوست  که خیل  برام عزیزه.... بشین انقد سوال نکن-

نوشین هیچ  نگفتو اومد سوار شد. اول نوشینو رسوندمش بعدش ریفتم خونه. ماشینو 

توی پارکینگ پارک کردم و از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت خونه. در با کلید باز 

بود برای همین ریفتم سمت کردمو ریفتم داخل و درو آروم بستم. خیل  تشنم 

... خندم گریفته بود برای آشپزخونه. وارد اشپزخونه که شدم دهنم نیم متر باز بود....

همین دستمو گذاشتم روی دهنمو سریع برگشتم ریفتم توی اتاقم. مقنعمو در آوردمو 

ن  اومد تو سرم. آروم ریفتم داشتم دکمه های مانتومو باز میکردم که یه یفکر شیطا

سمت آشپزخونه که دیدم هنوزم در همون حالن... برای همین نفس عمیق  کشیدمو 

تا خواستم سریفه کنم صدای زنگ در اومدو بهزادو یاسمین سریع از هم جدا شدنو با 

دیدن من دهنشون باز موند. یه لبخند ژکوند زدمو ابروهامو باال انداختمو ریفتم تا درو 

 .م. درو که باز کردم دیدم ارسان پشت درهباز کن

 با لبخندی شیطان  که هنوز رو لبم بود سریع گفتم

 سالم... توی ؟-

 ارسان با دیدن لبخند من خندیدو گفت

 سالم... مگه کس دیگه ای قرار بوده باشه؟-ارسان

 .نه همینطوری گفتم-

 ن ؟وروجک باز ک  رو میخواست  اذیت کن  اینطوری لبخند میز -ارسان
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با این حرف ارسان دیگه نتونستم جلوی خندمو بگیرمو ترکیدم از خنده که صدای 

 .بهزادو از پشت سرم شنیدم

 .سالم ارسان جان.. بیا داخل -بهزاد

بعدش اومد کنارم وایستادو چپک  نگام کرد برای همین خودمو جمع و جور کردم و 

 رو به ارسان گفتم

 .آره .. بیا تو-

 .برو حاضر شو منتظرتمنه دیگه..  -ارسان

 برای چ  حاضر شم؟-

 .برای این که میخواییم بریم بیرون -ارسان

 ...نه دیگه من-

 هنوز حریفم تموم نشده بود که بهزاد سریع گفت

 .یسنا االن حاضر میشه میاد -بهزاد

 با تعجب برگشتم به بهزاد نگاه کردم که با حرص گفت

 مگه نه عزیزم؟ -بهزاد

 میکردم خندمو قورت بدم گفتم منم در حال  که سع 

 .باشه-

بعدشم سریع ریفتم توی اتاقم تا حاضر بشم. یه مانتوی مشک  لمه که روی سینش 

خاالی آب  پررنگ داشت و با یه شلوار جین آب  برداشتمو پوشیدم. موهامو باز کردمو 

لند باول یفرق کج کردمو دوباره بستمشون. یه ذره کرم با برق لب به لبام زدمو از جام 
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شدمو یه شال آب  از توی کمدم برداشتمو سرم کردم. کفشای آل استار آبیمو با کیف 

مشکیمو برداشتمو از اتاق اومدم بیرون که دیدم یاس  روی مبل نشسته. لبخندی 

 زدمو با صدای بلند گفتم

 .ســــــــــــــالم یاس  جون گل خودم-

لب  گفتو دوباره سرشوانداخت  با صدای من یاسمین سرشو آورد باال یه سالم زیر

 پایین. ریفتم سمتشو باال سرش وایستادمو گفتم

 از من خجالت میکش  دیوونه؟-

نمیخواد از من خجالت بکش ... شما کاری نکردین که... هر چ  نباشه من یک  خیل  -

 خوب درکت میکنم عزیزم... پس دیگه اصال ناراحت نباش.. باشه؟

 .باشه-یاسمین

 من دارم میرم... کاری نداری؟-

 .نه.. مواظب خودت باش-یاسمین

 .چشم .. توام مواظب خودت و آقاتون باش-

یاسمین خندیدو سری تکون داد منم چشمک  زدمو ریفتم سمت در. کفشامو 

 هزاد گفتپوشیدمو تا خواستم برم بیرون ب

 .یسنا باز سر به سر این بدبخت نزاری ها-بهزاد

 برگشتم سمتشو گفتم

 .شمام زیاد شیطون  نکنین ها-

 بهزاد چشماشو ریز کردو گفت
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 .برو بچه پرو تا یه چیزی بهت نگفتم -بهزاد

 .ا حاال که این طوریه اگه به مامان نگفتم-

سریع از خونه اومدم بیرونو  با این حریفم بهزاد دمپاییشو در آورد که جیغ  کشیدمو

 .درو بستم که صدای نگران ارسان و از پشت سرم شنیدم

 چ  شده؟ -ارسان

 برگشتم سمتشو گفتم

 .بهزاد میخواست بزنتم-

 ارسان چشماش گشاد شدو گفت

 چ ؟؟؟؟؟؟ -ارسان

خندیدمو در حال  که به سمتش میریفتمو دستشو میگریفتمو با خودم به سمت 

 تمپارکینگ میکشوندم گف

 .هیچ  بابا.. داشت شوخ  میکرد-

 .آها.. از اون لحاظ -ارسان

با هم سوار ماشین شدیمو ارسان راه ایفتاد. توی راه هر دومون سکوت کرده بودیمو 

هیچ  نمیگفتیم. دیگه کم کم داشتیم از شهر خارج میشدیم برای همین برگشتم 

 سمت ارسان و گفتم

 ارسان کجا داریم میریم؟-

 .خیل  خوب یه جای -ارسان

 .خب بگو دیگه-
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 .خب هر وقت رسیدیم میبین  دیگه -ارسان

 یعن  نمیگ ؟-

 .نه-ارسان

 .خیل  لوس -

 بعدشم سرمو برگردوندم سمت پنجره که ارسان گفت

 .قهر نکن دیگه دلم میگیره... ببین االن یه اهنگ خوشگل میزارم برات -ارسان

 رد به خوندنبعدشم ضبطشو روشن کردو که یه اهنگ سریع شروع ک

 چ  بگم مثل عشق تو باشه

 چ  بنویسم مثل تو باشه

 چند لحظه بعدم ارسان با اهنگ شروع کرد به خوندن

 چ  بگم مثل عشق تو باشه

 چ  بنویسم مثل تو باشه

 جمله ای نیست واسه حس تو

 آرزومه بگیرم دستتو

 چ  بگم مثل قلب تو باشه

 چ  بنویسم مثل تو باشه

 تو که مهربون  عشق من

 توی  همه ی دنیای من
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 بسته به تو عمرو وجود من

 بگو با من  همیشه خوب من

 بگو منو دوستم داری بگو برام میمیری

 بگو همیشه هر کجا دستامو میگیری

 بگو دوسم داری بگو بگو واسه همیشه

 بگو هیچ وقت دلت ازم دلگیر نمیشه

 بگو منو دوستم داری بگو برام میمیری

 مو میگیریبگو همیشه هر کجا دستا

 بگو دوسم داری بگو بگو واسه همیشه

 بگو هیچ وقت دلت ازم دلگیر نمیشه

 لبخندی به کاراش زدمو هیچ  نگفتمو یفقط نگاش کردم

 چ  بگم مثل قلب تو باشه

 .....چ  بنویسم مثل تو باشه

 (بگو -حمید اصغری )

 قسمت چهل و سوم

لبخند غمگین  زدمو خواستم دستمو پس آهنگ که تموم شد ارسان دستمو گریفت 

بکشم که محکم گریفتو گذاشت روی دنده و دست خودشم گذاشت روی دستم. 

لبخندی به لجبازیش زدمو هیچ  نگفتم. بالخره بعد از نیم ساعت ارسان جلوی 

مدو رستوران نگه داشت. با هم از ماشین پیاده شدیمو ارسان سریع به سمتم او
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دستمو گریفت و با هم به سمت رستوران ریفتیم. وارد رستوران که شدیم یه گارسون 

 سریع به سمتمون اومدو جلوی ارسان تعظیم  کردو گقت

 .خوش اومدین آقای یفرزام... بفرمایید -گارسون

بعدشم خودش جلوتر از ما راه ایفتاد. دست ارسان و یفشار دادمو همینطور که دنبال 

 گفتمگارسون میریفتیم 

 تا حاال چند بار اومدی اینجا؟-

 ارسان با تعجب نگام کردو گفت

 چطور؟ -ارسان

اخه ماشاا... هر جا میریم میشناسنت و جلوت دوال راست میشن برای این میگم... -

 .اصال بگو ببینم من چندمین دختریم که میاریم اینجا

 ارسان لبخند بد جنس  زدو گفت

 .دارنا پس خانوم حسودم تشریف -ارسان

 ک ؟ من حسودم؟-

 .نه پس من حسودم... البته من حسود که هستم-ارسان

به اینجای حریفمون که رسید وارد یه داالن شدیم. گارسون از همون جا برگشت. با 

 تعجب به اطرایفم نگاه کردم که ارسان گفت

 .چشاتو این جوری نکن -ارسان

 برگشتم سمتشو گفتم

 چه جوری؟-
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 .همینجوری دیگه -ارسان

 چرا؟-

 .چون اینقد با مزه میش  که دلم میخواد درسته قورتت بدم -ارسان

اخم مصنوع  کردمو رومو برگردوندم که همون لحظه داالن تموم شدو وارد یه 

محوطه شدیم که درختای بید مجنون بزرگ  داشت و زیر یک  از درختا یه آالچیق 

به خاطر سردی هوا هیچ  گل بود . کناره های درختام پر بود از بوته های گل رز که 

نداشتن. یه آبشار خیل  قشنگم سمت راست تخت بود که خیل  خوشگل تزئینش 

کرده بودن. خیل  منظره قشنگ  بودو درختاش منو یاد خونمون مینداخت. با شوق 

برگشتم سمت ارسان که داشت با لبخند نگام میکرد. با دیدن لبخندش ب  اختیار 

ینش گذاشتم. با این حرکتم ارسان اول جا خوردو دوییدم طریفشو سرمو روی س

 حرکت  نکرد ول  بعد از چند لحظه دستاشو دورم حلقه کردو آروم در گوشم گفت

 خوشت اومد عشقم؟ -ارسان

 ..ارسان-

 جان دل؟ -ارسان

 ...تو خیل  خوب ..تو حقت این ن-

شارشو هنوز حریفم تموم نشده بود که ارسان منو از بغلش آورد بیرونو انگشت ا

 گذاشت روی لبمو گفت

هیس... هیچ  نگو... من این عذابو دوست دارم چون حداقل میدونم که کنارم ... -

 پس خواهش میکنم هیچ  نگو.. باشه؟

لبخند کم رنگ  زدمو چشمامو یه بار باز و بسته کردم. ارسانم لبخندی زدو دستمو 

 گریفت و در حال  که به سمت تخت میبردم گفت
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 .ین عزیزمبیا بش-ارسان

روی تخت نشستمو خم شدم تا بند کفشامو باز کنم. کفشامو در آوردمو میخواستم 

 برم طرف دیگه ی تخت بشینم که ارسان گفت

 کجا خانوم ؟ -ارسان

 .وا خب میخوام بشینم دیگه-

 .خب شما باید تشریف بیارید اینجا بشینید -ارسان

 .و به کنار خودش اشاره کرد

 ...آخه-

 .آخه نداره دیگه.. امروز روز منه.. باید به حریفم گوش کن یسنا  -ارسان

 .با حرص نگاش کردمو ریفتم کنارش نشستم که سریع دستشو دور شونم حلقه کرد

 میشه بپرسم ک  گفته امروز روز توئه و هر کار خواست  میتون  بکن ؟-

 .از اونجای  که امروز تولدمه -ارسان

 با این حریفش سریع برگشتم طریفشو گفتم

 چــــــــــــــــ ؟-

 ارسان دستشو گذاشت روی قلبشو گفت

 .وای یکم آروم تر دختر... گفتم امروز تولدمه -ارسان

 و تو االن باید این موضوع رو بهم بگ ؟

 یفرق  میکرد مگه؟ -ارسان
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 چپک  نگاش کردم که گفت

 .خیل  خب باشه .. حاالم که چیزی نشده عزیز دلم -ارسان

 .... خب من میخواستم برات کادو بگیرمیعن  چ  چیزی نشده-

 ارسان ابروی  باال انداختو گفت

 مثال چ  میخواست  برام بگیری؟ -ارسان

 .نمیدونم.. ول  حتما یه چیزی میگریفتم دیگه-

 .عیب نداره.. یفردا رو که ازت نگریفتن.. یفردا بگیر -ارسان

 .امروز باشه اون که توام نمیگفت  من میگریفتم ول  شیرینش به اینه که همین-

ارسان لبخندی زدو در حال  که سرشو به سرم تکیه میدادو دستشو دور شونم محکم 

 تر میکرد گفت

همین که امروز تا شب کنارم  برای من یه دنیا ارزش داره نفسم... به خدا این  -ارسان

 .برای من بهترین هدیس

 یعن  ما تا شب همین جاییم؟-

 .خر شب که آیل  میاد بر نمیگردی خونهتا شب که نه ول  شما تا آ -ارسان

 نصفه شب؟ 30/1یعن  تا ساعت -

 .دقیقا -ارسان

 خیل  دیر نیست؟-

 ارسان اخم با مزه ای کردو گفت

 .نخیر.... کادو که واسم نخریدی در عوض باید به حریفم گوش کن  -ارسان



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

648 

 

 و اگه گوش نکنم؟-

 ارسان لبخند مرموزی زدو به لبام خیره شدو گفت

 ... دیگه دارم پیر میشم 28-ارسان

 واسه همین تازه به یفکر زن گریفتن ایفتادی؟-

 .یفکرشمهمچین تازم نیست.. چند ماهه تو  -ارسان

 و تا حاال به چند نفر پیشنهاد دادی؟-.

 .نترس تو اولش  حسود خانوم -ارسان

 .خــــــــودت حســــــــــودی-

دیگه هیچ  نگفتیمو ارسان در حال  که آروم بازومو نوازش میکرد به آبشار نگاه 

قا روبرومون بود. چند دقیقه بعد دو تا گارسون اومدن و مخلفات غذا کردیم چون دقی

مونو آوردنو ریفتن و چند دقیقه بعد با دو تا دیزی سنگ  برگشتن. دیزی ها رو 

 گذاشتم توی سفره یکشون رو به ارسان گفت

 امری ندارید قربان؟ -گارسون

 .نه ممنون -ارسان

ردو بهشون داد که اونام تشکری کردنو بعدشم دو تا پنج تو من  از توی جیبش در آو

 ریفتن. منم با لبخند دیزیا خیره شده بودم که ارسان گفت

 آبگوشت که دوست داری؟ -ارسان

 خندیدمو گفتم

 .دوست دارم؟ عــــــــــاشقشم-
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بعد از اون سریع دستمو دراز کردمو خواستم یک  از دیزیا رو بردارم که از داغیش 

 .عقب کشیدمدستم سوخت و سریع دستمو 

 .اوف سوختم-

 ارسان دستمو گریفتو در حال  که انگشتمو نگاه میکرد گفت

 خب یواشتر عزیزم... ببین چ  کار کردی؟ قرمز شد.. میسوزه؟ -ارسان

 خندیدمو دستمو از توی دستشو کشیدم بیرونو گفتم

 اووو حاال انگار چ  شده؟ زخم شمیر که نخورده اینقد لوسم-

 میکن ؟

 رو لوس نکنم ک  رو میخواسته برم لوس کنم؟ خب تو -ارسان

 عمه داری؟-

 ارسان ابروی  باال انداختو با تعجب گفت

 نه واسه چ ؟-ارسان

 قسمت چهل و چهارم

با چشم توی جمعیت دنبال میگشتم تا بتونم آیل  رو پیداش کنم ول  اصال نبود برای 

 همین برگشتم سمت ارسان وگفتم

 یر داره؟ نکنه ریفته باشه؟ارسان تو مطمئن  پروازش تاخ-

 .نه عزیزم.. نریفته -ارسان

 بعد چشماشو ریز کردو به جمعیت نگاه کردو گفت

 .اوناهاش.. اومد-ارسان
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سریع برگشتم همون سمت  رو که نشون میداد نگاه کردم ول  هیچ  ندیدم برای 

 همین گفتم

 .کو؟ من که نمیبینمش-

 .اونجا.. نگاه کن -ارسان

ببینمش ول  بازم نشد برای همین با حرص برگشتم سمت ارسان و پا بلندی کردم تا 

 گفتم

 ارسان منو سرکار گذاشت ؟-

 ..ک  ؟ من؟ نه به خدا-ارسان

 خب پس آیل  کو؟-

 .خب وقت  نمتون  ببینیش مگه تقصیر منه -ارسان

 .نه خب تقصیر منه که قد ندارم عین چنار-

 ارسان خندیدو با بدجنس  گفت

 .. میخوای بغلت کنم تا بتون  ببین ؟اینم حریفیه -ارسان

 اخم مصنوع  کردم و گفتم

 .ارســـــــــان-

 .جــونم-ارسان

 .و تا خواستم جوابشو بدم صدای آیل  رو شنیدم

 .سالم-آیلین
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سریع برگشتم سمتش که دیدم با لبخند خیره شده به ما. ارسان سریع جلو ریفت و 

لحظه آماده ی شکستن بود بهش باهاش دست داد ول  من یفقط با یه بغض که هر 

کردم؟ وای نه... حاال که دیدمش  نامردیخیره شده بودم... من چ  کار کردم؟ به آیل  

میفهمم چه نامردی ای در حقش کردم... آیل  نباید از حقیقت چیزی بفهمه.. اگه 

 ..بفهمه از دستش میدم

 .توی همین یفکرا بودم که با صدای آیل  به خودم اومدم

 ...م عرض شد یسنا خانومسال -آیلین

 به زور لبخندی زدمو گفتم

 .سالم-

 آیلین نگاه  به سر تا پام کردو گفت

 یسنا خوب ؟ -آیلین

 .بغضمو قورت دادمو بدون توجه به نگاهای نگران ارسان جلو ریفتمو بغلش کردم

 .خوبم خواهرم... چند روزه ریخت نحستو ندیدم داشتم دق میکردم-

 که یه نیشگون از بازوم میگریفت گفتآیل  خندیدو در حال  

 ..بیشور-آیلین

 منم لبخندی زدمو از بغلش اومدم بیرونو گفتم

 چه خبر از مشهد؟ مهری جون بهتر شد؟-

 .آره یه ذره بهتر شد... حداقل این که دیگه کمتر گریه میکنه -آیلین

 .خوبه .. ایشاا...که بهتر بشه-
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 تآیل  تا خواست جوابمو بده ارسان سریع گف

خانوما تا صبح میخوایین همین جا وایستین صحبت کنین؟بریم دیگه ساعت  -ارسان

 .نصفه شبه ها 3

 لبخندی به آیل  زدمو در حال  که دستشو میگریفتم گفتم

 .راست میگه.. بریم که کل  باهات حرف دارم-

با این حریفم ارسان با تعجب نگام کرد ول  من سریع دست آیل  رو کشیدم سمت در 

 .ورآسانس

 .ا یسنا بزار چمدونمو بیارم خب-آیلین

 ..نترس ارسان میاره-

 .ارسان؟هه.. عمرا-آیلین

 .وایستا ببین-

آیلین وایستاد سرجاشو به پشت سرش نگاه کرد که دید ارسان چمدونشو برداشته و 

 داره دنبالمون میاد. آیلین برگشت طریفمو با بهت گفت

 !!!نـــــــــــــــــه-آیلین

 .ـــــــــــ... بیا بریمآرهـــــ-

 یسنا تو اینو چ  کارش کردی این طوری شده؟ -آیلین

 .ادبش کردم-

 آیلین اخم کردو گفت

 یعن  چ ؟ -آیلین
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 .یعن  همین که گفتم... بیخیال دیگه-

 بالی  که سرش نیاوردی با اون بهزاد؟ -آیلین

 م خودم میاوردمتوی دلم پوزخندی زدمو گفتم.. بال؟ من اگه میتونستم یه بالی  سر

 .نه کس  که دوسش دارم

 .نه-

 .یفقط به همین یه کلمه اکتفا کردمو آیلینم دیگه هیچ  نگفت

ارسان چمدون آیل  رو صندوق عقب گذاشت و اومد سوار شدو راه ایفتادیم. من عقب 

نشسته بودمو آیل  جلو نشسته بودو هر چند دقیقه یه بار برمیگشت به ارسان نگاه 

ه یه چشمش به جلو بود و یه چشمش به من... واقعا چه قضیه جالب و میکرد ارسانم ک

 در عین حال مضحک  داریم ما... واقعا عاقبت ما قراره چ  بشه؟

 یعن  اینقد از دوری من ایفسرده شدین؟ -آیلین

 با صدای آیل  به سمتش برگشتمو با تعجب گفتم

 چطور؟-

 .بتونن به حریفتون بیارن چون انگار هردوتون روانپزشک الزم شدید تا -آیلین

نصفه شب نمیتونه  3عزیزم یه نگاه اگه به ساعتت بندازی میفهم  هیچکس ساعت -

 .برات مثل بلبل چه چه بزنه

 با این حریفم آیلین برگشت عقبو چپ چپ نگام کرد که ارسان گفت

 .یسنا راست میگه... خیل  خسته ایم خدای  -ارسان

دین؟ بهزاد راپورت دوتاییتونو داد وگفت خونیین اووو حاال انگار چ  کار کر -آیلین

 .هر دوتون
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 با این حرف آیل  چشمام گشاد شدو گفتم

 بهزاد گفت؟-

آره... چون پروازم تاخیر داشت زنگ زدم بهت خبر بدم که بهزاد برداشت  -آیلین

 .گفت حموم 

 .آها.. آره-

ورد مهری جون حرف بعد از اون سریع برگشتمو بیرونو نگاه کردمو آیل  ارسانم در م

میزدن. ارسان ماشینو سر جای همیشگیش پارک کردو منو آیل  با هم از ماشین 

پیاده شدیم و ریفتیم سمت خونه. ارسانم داشت چمدونودر میاورد. در خونه رو با کلید 

 باز کردمو با آیل  ریفتیم داخل که آیل  گفت

 .نای ایستادن ندارم منیسنا تو وایسا چمدونمو از ارسان بگیر که خدای   -آیلین

سری تکون دادمو هیچ  نگفتم که آیل  تشکری کردو ریفت و منم منتظر ارسان 

وایستادم. چند لحظه بعد ارسان چمدون آیل  رو آورد. منم چمدونو ازش گریفتمو 

 .خواستم برم تو خونه که صدای غمگین ارسان وادارم کرد وایستم

 تا غریبه باشیم؟ از االن به بعد دیگه باید مثل دو -ارسان

 برگشتم سمتشو گفتم

 ...آره-

 .یسنا ول  من نمیتونم طاقت بیارم -ارسان

 ...ول  ما غیر از این هیچ راه دیگه ای نداریم و این آخر راه منو توه-

 .ول  من نمیزارم اینجوری تموم بشه -ارسان
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پس  ارسان ما ده بار در مورد این موضوع حرف زدیمو منم بهت گفتم تصمیم چیه-

 .لطفا دست بردار از این بحث تکراری که هیچ نتیجه ای نداره

 .مطمئن باش تا هر کجا که باشه دنبالت میام -ارسان

لبخند غمگین  زدمو ریفتم داخل و درو بستم که یه قطره اشک از گوشه ی چشمم 

چکید.سریع پاکش کردمو آروم چمدونو بلند کردمو ریفتم سمت اتاق آیل  که دیدم 

 لیه ول  صدای آب از حموم میمومد برای همین آروم به در زدمو گفتماتاقش خا

 آیل  ریفت  حموم؟-

 ...آره-آیلین

 .باشه.. اگه چیزی الزم نداری من برم بخوابم-

 .نه عزیزم.. برو بخواب-آیلین

 .شب بخیر-

 .بعد از اون ریفتم سمت اتاقمو لباسامو عوض کردمو سریع خوابیدم

 .خواب بیدار شدم. سریع برداشتمش که دیدم ارسانه صبح با صدای زنگ گوشیم از

 بله؟-

 سالم عزیزم.. خوب ؟ -ارسان

 .سالم-

 خواب بودی صدات گریفته؟ -ارسان

 .آره-

 .ها.. پاشو یه ساعت دیگه کالس داری 10دختر ساعت  -ارسان
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 پویف  کردمو گفتم

 میشه بگ  برنامه ی کالسای منو از کجا دارین شما؟-

 شما؟-ارسان

 .و و بهزادآره ت-

 .اممم.. خب من بهزادو نمیدونم ول  بهزاد به من گفت-ارسان

 اویففف... خیل  خب ممنون که بیدار کردی... کاری نداری؟-

 .چرا.. حاضر شو بیرون منتظرتم -ارسان

 .ارسان میفهم  چ  میگ ؟ آیل  برگشته ها-

 .میدونم.. به آیل  هم بگو حاضر شه خودم جفتتونو میرسونم -ارسان

 ...ول -

 .بهونه نیار یسنا.. حداقل میتونم که ببینمت -ارسان

 خب اگه آیل  گفت چرا با ماشین خودمون نمیریم چ  بگم؟-

 .آیل  اگه منو دوست داشته باشه هیچ وقت اینو نمیگه -ارسان

 .ا پس انگار بدت نیومده بهت گفتم آیل  دوست داره-

 یسنا؟ این چه حریفیه تو میزن ؟-ارسان

 میگم... خیل  به خودت مینازی که آیل  دوست داره آره؟ مگه دروغ-

 ..یسنا جان .. عزیزم -ارسان

 .هیس .. ارسان هیچ  نگو.. نمیخواد منتظرمون باش .. ما خودمون میریم.. خدایفظ-
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بعدشم بدون توجه به ارسان که داشت اسممو صدا میکرد گوش  رو قطع کردم... 

را باید عاشق عشق خواهرم بشم که مجبور خدایا این چه سرنوشتیه که من دارم؟چ

باشم سر بهانه های الک  از خودم برونمش؟ چرا مجبورم ارسان وعذاب بدم؟ خدایا 

من اینو نمیخوام... نمیخوام عذاب بکشه.. من اگه بکشم عیب  نداره ول  ارسان 

گناه  نداره پس خواهش میکنم کمکش کن و نزار زجر بکشه... اون مستحق بهترین 

 .گیه... پس کمکش کن خدایا.. خواهش میکنمزند

از جام بلند شدمو اول ریفتم آیل  رو بیدارش کردم بعدم ریفتم دست صورتمو شستمو 

حاضر شدم. بهزادم که یه یاداشت گذاشته بود که ریفته بلیط بگیره برای برگشتن. با 

کیه ت آیل  از خونه اومدیم بیرونو ریفتیم سمت پارکینگ که دیدم ارسان به ماشینش

داده و تو یفکره که با صدای پای ما به سمتمون برگشت و اومد جلوترو رو به آیل  

 گفت

 سالم... خوب ؟ -ارسان

 آیلینم در حال  که لبخند ملیح  میزد گفت

 سالم... مرس .. تو خوب ؟-آیلین

 ارسان سری تکون دادو در حال  که به سمت ماشینش میریفت گفت

 .امروز من میرسونمتون -ارسان

 با این حرف ارسان آیلین خندیدو خواست بره سمت ماشین که دستشو گریفتمو گفتم

 کجا؟-

 آیلین برگشت طریفمو گفت

 .خب بریم سوار شیم دیگه -آیلین
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 کجا بریم سوار شیم؟ مگه ما خودمون ماشین نداریم که با اون بریم؟-

 .چرا ول  حاال که میگه میرسونتمون بریم دیگه -آیلین

 بشو بدم ارسان گفتتا خواستم جوا

 .بیایین سوار شید دیگه -ارسان

آیلین با چهره ی مظلوم نگام کردو با چشم ابرو به ماشین اشاره کرد. نگاه  به 

ماشین ارسان انداختمو پویف  کردمو ریفتم سمت ماشین. آیلینم لبخند دندون نمای  

 .زدو اومد سوار شد

دمو منتظر آیل  وایستادم. وقت  رسیدیم بدون خدایفظ  سریع از ماشین پیاده ش

آیل  بالخره بعد از دو دقیقه از ماشین پیاده شد که ارسان با سرعت از کنارمون رد 

 شد. دست آیل  رو کشیدمو در حال  که به سمت دانشگاه میبردمش گفتم

 .بیشتر میموندی.. زود اومدی ها-

 آیلین دستشو از توی دستم در آوردو گفت

 دنده ی چپ بلند شدیا... چته باز؟ وای یسنا امروز از -آیلین

 .هیچ ... یفقط.. یفقط... اه اصال بیخیال.. بریم کالس دیر میشه-

 .آیلین با تعجب سری تکون دادو دیگه هیچ  نگفت

 به محض این که استاد از کالس ریفت بیرون سرمو گذاشتم روی میزو گفتم

 .واااااااااای خدا-

 نوشین به طریفم برگشت و گفت

 ده؟چ  ش -نوشین
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 .سرم داره میترکه-

 .تو اصال امروز یه چیزیت میشه -آیلین

 سرمو از روی میز برداشتمو گفتم

 .نخیرم... شما اگه اینقد به من گیر ندی خیلیم خوبم-

 آیل  سری از روی تاسف تکون دادو تا خواست چیزی بگه نوشین گفت

 .دلم گریفتهبچه ها تورو خدا بس کنین... پاشین بریم یه پارک  جای   -نوشین

 به سمتش برگشتمو گفتم

 چرا؟ مگه چ  شده؟-

 .اگه بیایین همه چیزو بهتون میگم -نوشین

 .خیل  خب پس شما برین چون من کالس دارم -آیلین

 .باشه... پس من صبر میکنم تا با هم بریم.... یفعال-

ی وبا نوشین از دانشگاه اومدیم بیرونو ریفتیم سمت پارک  که نزدیک دانشگاه بود. ر

نیمکت نشستیمو به درختای نارنج  رنگ روبرومون خیره شدیم. چند دقیقه 

هیچکدوممون حرف نمیزدیم ول  کم کم داشت طاقتم تموم میشد برای همین 

 برگشتم سمت نوشین و گفتم

 دختر بالخره میگ  چته یا نه؟-

 نوشین همونطور که روبروش خیره بود پوزخندی زدو گفت

 .میتون  کمکم کنین چه یفایده ای داره دیگهبیخیال.. توکه ن -نوشین

 ای بابا تو از کجا نمیتونم؟-
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 .میدونم -نوشین

 .خیل  خب نمیتونم حداقل باهام حرف بزن یه ذره سبک ش -

 نوشین برگشت طریفمو گفت

 تا حاال عاشق شدی؟ -نوشین

 از این حریفش یه ذره جا خوردمو گفتم

 واسه چ ؟-

 .تو بگو تا بگم برای چ  -نوشین

 .خب... آره-

 .پس شاید بتون  دردمو بفهم  -نوشین

 .درد؟ نوشین من اصال هیچ  از حریفات نمیفهمم-

سالم بود عاشق پسر داییم شدم. اسمش یفرزام بود.. خیل  پسر  13وقت  -نوشین

ساده ای بودو خیل  با من شوخ  میکرد و چند وقت بعدم بهم گفت دوسم داره. 

مل  نشون ندادمو بهش نگفتم دوسش دارم چون وقت  اینو بهم گفت هیچ عکس الع

اصال تو خط این حریفا نبودم برای همین بازم عشقمو توی دلم نگه داشتمو هیچ  

نگفتم تا این که وارد دبیرستان شدم.اونجا خیل  جوش یفرق میکردو بیشتر بچه ها با 

ه یکسای  که دوسشون داشتن دوست بودن منم به خودم گفتم مگه یفرق من با اونا چ

تازه یفرزامم گفته دوسم داره برای همین شمارشو گیر آوردمو بهش اس دادم ... چون 

شمارمو نداشت برای همین تصمیم گریفتم امتحانش کنم که ای کاش نمیکردم.. تا 

یفهمید دخترم سریع خودش پیشنهاد دوست  داد. منم اون موقع از بس عصبان  بودم 

وقت  یفهمید منم کل  عذر خواه  کردو زنگ زدمو کل  یفحشش دادم تازه اونموقع 

بهونه آورد که چون من جوابشو ندادم اون مجبور شده همچین کاری بکنه... منم اون 
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موقع چون خیل  دوسش داشتم بخشیدمش... اینطوری شد که با هم دوست شدیم 

ول  دوستم سیما همش دم گوشم میخوند که باید دوباره امتحانش کنم.. میگفت من 

م و میگم باید امتحانش کن ... اینقد این حریفا رو بهم گفت که رازی شدمو تجربه دار

دوباره امتحانش کردم ول  بازم پیشنهادو قبول کردو من دوباره شکستم... ول  انقد 

سالگیم ادامه  18برام بهانه اوردو که رازیم کرد دوباره باهاش باشم.... این موضوع تا 

ر از ده بار مچشو گریفتم ول  بازم در آخر پیدا کردو توی این مدت شاید بیشت

بخشیدمش... توی دوره پیش دانشگاهیم نمیدونم چم شده بود ول  همش باهاش 

الک  قهرمیکردمو دوباره خودم میریفتم آشت  میکردم... واقعا خودمم علت این 

ریفتارامو نمیدونستم و خیل  از دست خودم کالیفه بودم.. یفرزامم که دیگه جای خود 

. اونم خسته شده بود و دیفعه اخر که زنگش زده بودم تا ازش عذر خواه  کنم دارد..

گفت دیگه نمیتونه ادامه بده... از اون به بعد من موندمو یه دنیا تنهای  پشیمون  ول  

 .یفرزام دیگه برنگشت

 .به اینجا که رسید ساکت شدو یه قطره اشک از گوشه ی چشمم چکید

 خب االن یفرزام کجاست؟-

 .داره ازدواج میکنه -نوشین

 چ ؟-

 .حاال من موندمو عشق یفرزام و تنهای  -نوشین

 یعن  االن عروس  هم گریفتن؟-

 .نه .. امروز قراره برن خواستگاری دختره -نوشین

اووو هنوز تازه میخواد بره خواستگاری.. اینجوری که تو گفت  من یفکر کردم االن -

 .عروسیشونو گریفتن و منتظر بچشونن
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 .ینطوریم میشه چون همشون رازینهم -نوشین

 یفرزامم رازیه؟-

 .آره.. یفکر کنم دوسش داره -نوشین

 خودش بهت گفت؟ اصال بهت گفته که دیگه دوست نداره؟-

 .نمیدونم -نوشین

 خب پس نمیخوای کاری بکن  که جلوشو بگیری؟-

 .چ  کار کنم وقت  ذره ای بهم اعتماد نداره -نوشین

 .ریسع  کن اعتمادشو بدست بیا-

 چه جوری؟ -نوشین

 .بهش ب  اعتنای  کن-

 .یعن  بهش ب  اعتنای  کنم درست میشه -نوشین

 .اونش دیگه به خودت بستگ  داره-

 یعن  چ ؟ -نوشین

 .بشین یفکر کن میفهم  یعن  چ -

 بعد از اون نگاه  به ساعتم انداختمو در حال  که از جام بلند میشدم گفتم

 شده باید با هم بریم... تو نمیای؟ من دیگه برم.. کالس آیل  تموم-

 .نه من هستم هنوز -نوشین

 باشه گلم... زیاد خودتو اذیت نکن... کاری نداری؟-



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

663 

 

 .نه عزیزم .. مرس  که به حریفم گوش کردی -نوشین

 .وظیفه بود.. یفعال-

 .خدایفظ -نوشین

 .از پارک اومدم بیرونو ریفتم سمت دانشگاه که جلوی دانشگاه ماشین ارسان و دیدم

ریفتم سمتشو دو تا تقه زدم به شیش که سرشو برگردوندو با دیدن من شیشه رو 

 کشید پایین و گفت

 .سالم.. بیا بشین -ارسان

 تو اینجا چ  کار میکن ؟-

 .اومدم دنبالتون -ارسان

 پویف  کردمو گفتم

 اصال کارت درست نیست... میخوای یه کاری کن  آیل  بفهمه؟-

 .یفقط میخوام حقیقتو به آیل  نشون بدم من نمیخوام کاری کنم -ارسان

 حت  به قیمت نابود کردن من؟-

 ارسان اخماشو توی هم کشیدو گفت

 یعن  چ ؟ این چه حریفیه؟ -ارسان

ارسان جان چرا نمیخوای قبول کن  اگه آیل  بفهمه دیگه نمیتونه منو ببخشه... و -

 .این برای من خیل  سخته که خواهرم از پیشم بره

 ول  تو از کجا میدون  آیل  چه عکس العمل  نشون میده؟ درست -ارسان

 خب مگه غیر از این چ  کار میتونه بکنه؟ مثال میاد بغلم میکنه بهم تبریک میگه؟-
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 .من نمیدونم ول  نمیتونم این موضوع رو مخف  نگه دارم -ارسان

 حت  اگه من بخوام؟-

 ارسان توی چشمام زل زدو گفت

 .حت  اگه تو بخوای -ارسان

چشمامو چند لحظه بستمو تا خواستم جوابشو بدم صدای آیل  رو از پشت سرم 

 .شنیدم

 .سالم.. چه زود اومدی -آیلین

 بعد از اون اومد کنار من وایستادو رو به ارسان گفت

 امروز یفکر کنم خیل  بیکار شدی ه  میگ  میخوای مارو برسون .. نه؟ -آیلین

 .شاید... زود باشید سوار شید -ارسان

برگشتم سمت آیل  رو چپ چپ نگاش کردم که شونه ای از روی بیخیال  باال انداختو 

 .درو باز کردو نشست. منم در عقبو باز کردمو سوار شدم

 یکم که گذشت ارسان رو به آیل  گفت

 موایفق  بیرون ناهار بخوریم؟-ارسان

 .به من با این حرف ارسان سریع برگشتم سمتشون که دیدم ارسان از آیینه زل زده

 برای من که یفرق  نمیکنه... یسنا تو چ  میگ ؟ -آیلین

 با التماس توی چشمای ارسان نگاه کردمو رو به آیل  گفتم

 .نه دیگه بریم خونه خیل  بهتره-
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ارسانم که یفکر کنم از نگاه من دلش به رحم اومده بود با کالیفگ  سری تکون دادو 

 گفت

 .باشه .. هر جور راحتین -ارسان

ا رسیدن به خونه هممون ساکت بودیمو هیچ  نگفتیم. ارسان ماشینو جلوی دیگه ت

 خونه نگه داشتو رو به آیل  گفت

 ناهار چ  دارین؟-ارسان

 .هیچ ... یسنا االن میخواد بره تازه درست کنه -آیلین

 .ا خب پس هر چ  درست کردین به اندازه ی منم باشه چون امروز ناهار ندارم-ارسان

مشو گریفته بود...میخواست هر طور شده کاری کنه که آیل  بفهمه پس ارسان تصمی

ول  من نمیزارم...اینقد با ارسان بدریفتاری میکنم و از خودم میرونمش که ازم بیزار 

 بشه برای همین سریع رو به ارسان گفتم

ببخشید ول  من آشپز مخصوص شما نیستم که براتون غذا درست کنم.. اگه غذا -

 .از رستوران بگیرینندارین میتونین 

با این حریفم ارسانو آیلین برگشتنو با بهت نگام کردن. توی چشمای آیل  دلخوری 

 بود ول  ارسان یفقط داشت با تعجب نگام میکرد. چند لحظه بعد برگشت و گفت

 .راست میگ .. باشه.. ممنون -ارسان

م و درو با بغضمو قورت دادمو یه خدایفظ  زیر لب  کردمو سریع از ماشین پیاده شد

کلید باز کردمو ریفتم داخل. بهزادم تازه رسیده بودو داشت در خونه رو باز میکرد که 

 با صدای پای من به سمتم برگشتو گفت

 سالم... االن اومدی؟ -بهزاد
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سری تکون دادمو کنارش وایستادم تا درو باز کنه و برم داخل ول  بهزاد با اخم به 

 نگاه کردو گفت چشمامم که اشک توش حلقه زده بود

 چ  شده؟ -بهزاد

 آب دهنمو قورت دادمو گفتم

 .هیچ -

 آره از صدای گریفتتو چشمات معلومه.. گفتم چ  شده؟ -بهزاد

 .بهزاد میشه درو باز کن  میخوام برم داخل-

بهزاد با اخم نگام کردو درو باز کردو کنار وایستاد که برم داخل. منم سریع ریفتم 

 ت اتاقم میریفتم گفتمداخل و همونطور که به سم

 .درو نبند االن آیل  میاد-

وارد اتاقم شدمو درو بستمو مقنعمو در آوردمو نشستم پشت میزمو دستمامو گذاشتم 

روی میزمو سرمو گذاشتم رو دستام. ول  گریه نکردم... نمیخواستم گریه کنم... اگه 

  کنم ارسان و از گریه میکردم توانمو از دست میدادم... باید قوی باشم... باید سع

 .خودم دور کنم.. آره من میتونم.. میتونم

همینطور داشتم به خودم دلداری میدادم که در اتاق یهوی باز شد برای همین سرمو 

برداشتمو به پشت سرم نگاه کردم که دیدم آیلین وایستاده داره با اخم نگام میکنه. 

 کامل برگشتم سمتشو گفتم

 کاری داشت ؟-

 خم کردو گفتآیلین بیشتر ا

 .آره .. اومدم دلیل ریفتارتو بدونم -آیلین
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 .اگه منظورت ریفتارم با ارسانه که باید بگم من کار درست و کردم-

 .آره کار درست  کردی که ناراحتش کردی -آیلین

 چیه نکنه ازم انتظار داشت  بشینم براش غذا درست کنم؟ مگه من کلفتشم؟-

 گفت آیلین با چشمای گشاد شده نگام کردو

تو یسنا ی همیشگ  نیست ... یسنای واقع  به کاری که برای دیگران انجام  -آیلین

 ...میداد نمیگفت کلفت 

 .آره چون قبال احمق بودم-

 .دیگه نمیشناسمت یسنا... خواهر من اینطوری نبود -آیلین

 .ول  از االن به بعد اینطوریم-

مد روبروی من روی تخت نشستو آیلین چند لحظه وایستاد نگام کرد و بعد از اون او

 در حال  که دستامو میگریفت گفت

 .یسنا جان... عزیزم.. مشکلت چیه؟ باهام حرف بزن تا آروم بش  خواهرم -آیلین

به چشمای معصومش نگاه کردم که هیچ  توش پاک  مهربون  توش نبود... نه این 

جام بلند شدمو ریفتم  چشما نباید بارون  میشد... اجازه نمیدادم که اینطوری بشه. از

کنار آیل  نشستمو سرمو گذاشتم روی سینش. اونم دستشو دورم حلقه کردو در 

 حال  که با دست دیگش موهامو ناز میکرد گفت

چ  اذیتت میکنه عزیزم؟ کس  ناراحتت کرده اینجوری پریشون ؟ خیال  -آیلین

دل نمیخندی...  نکن حالیم نمیشه ها.. نه یفهمیدم دیگه مثل همیشه نیست  و از ته

 .پس بهم بگو.. با خواهرت حرف بزن تا آروم بش 
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چ  میتونستم در جواب این سوال بگم؟ بگم آیل  من عاشق ارسان شدمو دارم زجر 

میکشم؟ زجر میکشم چون تو سد راهمون .. نه میتونستم و نه میخواستم که اینو 

 بگم برای همین یفین یفین  کردمو گفتم

 .اوقات وحش  میشم.. اینم جز همون موقعا بودمنو که میشناس  گاه  -

 یعن  من مطمئن باشم که اتفاق  نیایفتاده؟ -آیلین

 مکث  کردمو آروم گفتم

 .آره-

 آیلین منو از بغلش آورد بیرونو گفت

 االن دیگه آروم ؟ -آیلین

 سرمو تکون دادم که گفت

 .نهپس پاشو برو کمک بهزاد که طفل  خودش داره ناهار درست میک -آیلین

 هیچ  نگفتم که آیل  از جاش بلند شدو تا خواست بره دستشو گریفتمو گفتم

 از دستم خیل  ناراحت شدی؟-

 آیلین برگشت طریفمو با لبخند گفت

 .این دیفعه نه چون به قول خودت باز هار شده بودی -آیلین

 با حرص دستشو ول کردمو گفتم

 .پس برو زود تر تا بیشتر از این هار نشدم-

یدو از اتاق ریفت بیرون. منم لباسامو درآوردمو ریفتم آشپزخونه کمک بهزاد آیل  خند

 .که دیدم نشسته داره قارچ خرد میکنه
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 داری چ  کار میکن ؟-

 بهزاد سرشو آورد باال و چپک  نگام کردوگفت

دارم واسه شماها غذا درست میکنم... تو که به ما یه غذای درست و حساب   -بهزاد

 .نمیدی

 یزو در حال  که یه تیکه از سوسیای خرد شده برمیداشتم گفتمنشستم پشت م

 اووو چه توپشم پره... خب حاال بگو ببینم امروز کدبانومون چ  داره درست میکنه؟-

 .یسنا میزنم شل و پلت میکنما -بهزاد

 ای بابا مگه چ  گفتم؟ میگم چ  داری درست میکن ؟-

 .تزا درست میکنمواقعا خیل  نفهم  که نمیفهم  دارم پی -بهزاد

 ..باباااااا بهزاد... کاری شدیا-

 .چه کنیم دیگه؟ خانومم که نیست مثل همیشه غذا درست کنه برام -بهزاد

 ا راست  یاس  کجاست؟-

اخ  طفل  بچمون تازه یادش ایفتاده یاس  نیست... خسته نباش واقعا.. دیشب  -بهزاد

 .ریفت

 .واقعا؟ من که ندیدم-

 ...شب بیرونبله چون شما دی -بهزاد

 هنوز جملش تموم نشده بود که سریع پریدم جلوی دهنشو گریفتم و گفتم

 .هــــــــــوی چته؟ صداتو بیار پایین االن آیل  میشنوه-

 بعد از اون دستمو از روی دهنش برداشتم که سریع گفت
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 .برو بیرون نمیخوام ریخت نحستو ببینم -بهزاد

 لبامو جمع کردمو گفتم

 .مشتاقم... ایششش نه که من خیل -

 بعدشم برگشتمو خواستم از آشپزخونه برم بیرون که بهزاد گفت

 .ارسان و برای گفتم بیاد -بهزاد

 با اخم برگشتم سمتشو گفتم

 به چه مناسبت ؟-

به مناسبت این که من امشب میخوام برگردم مشهد... میخواستم از ش  -بهزاد

 .خدایفظ  کنم

 .و در خونش ازش خدایفظ  کنخب الزم نکرده بیاد اینجا.. بر-

 .یسنا بس کن این کاراتو -بهزاد

 .من کاری نکردم که بخوام تمومش کنم-

میدونم چه جوری با ارسان برخورد کردی.. خیل  حالش گریفته بود و به زور  -بهزاد

 .راضیش کردم شب بیاد

 .بیخود.. زنگ میزن  میگ  نیاد-

 اری این کارو بکن .. روشنه؟من همچین کاری رو نمکینم و شما حق ند -بهزاد

این این حریفشو با تحکم گفت که دیگه نتونستم چیزی بگم سریع از آشپزخونه اومدم 

بیرونو ریفتم سمت اتاقم. روی تختم دراز کشیدمو چشمامو بستم... هنوزم خیل  

خسته بودمو خوابم میومد برای همین چشمامو بستم که صدای زنگ اس ام اس 
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از جام بلند شدمو گوشیمو از توی کیفم در آوردم که دیدم  گوشیم اومد. با غرغر

 .ارسان پیام داد. سریع بازش کردم

 این بازی جدیدته؟ -ارسان

 سریع براش نوشتم

 !!بازی؟-

 آره... میخوای منو از خودت برون  با این کارات؟ -ارسان

 ..نه-

ز این اخالقا یسنا انکار نکن.. یفکر کنم اونقدر شناخته باشمت که بدونم ا -ارسان

 .نداری

 .پس منو نشناخت -

 .خیل  خب وقت  بهت ثابت کردم میفهم  -ارسان

دیگه جوابشو ندادم و ارسان دیگه اس نداد. حدود یه ساعت بعد ناهار حاضر شدو با 

کالس داشتو ریفت دانشگاه و ارسان  7تا  5هم غذا خوردیم. عصرم که آیل  از ساعت 

اد حرف میزدن ول  من حت  برای سالم کردنم نریفتم اومدو توی سالن با بهز 6ساعت 

بیرونو یفقط با لبتابم ور میریفتم. همینطور توی حال و هوای خودم بودم که در اتاق باز 

 شد. منم به هوای این که بهزاده بدون این که برگردم گفتم

 ...صد بار گفتم اینجا در داره و اول با-

شتم سمت در که دیدم ارسان دست به ول  با حس کردن بوی عطر ارسان سریع برگ

سینه به در تکیه داده و داره با لبخند نگام میکنه. نگاه  به سرتاپاش انداختمو 

 برگشتم سمت لبتابمو گفتم
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 چ  کار داری؟-

 ارسان اومد سمتومو در حال  که روی تخت میشست گفت

 .سالم عرض شد خانوم -ارسان

 .سالم-

 هنوز از دستم ناراحت  دیگه؟این که نگام نمیکن  یعن   -ارسان

 .نه... کاری نکردی که بخوام ناراحت باشم-

 .یفکر نمیکردم انقد ناز داشته باش  -ارسان

 .اتفاقا تنها چیزی که من بلد نیستم ناز کردنه-

چرا جوش میاری حاال؟ مگه من گفتم بده؟ اتفاقا خیلیم عالیه چون من نازتو -ارسان

 .خریدارم زیــــــــــــاد

 شتم سمت ارسان و گفتمبرگ

 اومدی اینار وبگ ؟-

 .نه اومدم ببینمت-ارسان

 .حاال که دیدی دیگه... پاشو برو کار دارم-

 .من که به تو کاری ندارم.. تو کارتو انجام بده-ارسان

پویف  کردمو برگشتم و شروع کردم به خوندن مقاله ی یک  از استادامون ول  نگاه 

 برای همین با کالیفگ  برگشتم سمتشو گفتم خیره ارسان نمیذاشت تمرکز کنم

 ارسان خواهش میکنم برو بیرون... اصال بهزاد کجاست؟-

 ارسان لبخندی زدو گفت
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 .طفل  داره ساالد درست میکنه -ارسان

 ابروی  باال انداختمو از جام بلند شدمو گفتم

 .برم کمکش کنم.. ظهرم اون غذا رو درست کرد-

م ارسان سریع دستمو گریفت و کشید که چون این ول  تا خواستم یه قدم بردار

حرکتش ناگهان  بود پرت شدم روی تخت. اونم سریع دراز کشید روی تخت و دستمو 

محکم گریفت.. دستمو گذاشتم روی سینشو هولش دادم ول  هیچ حرکت  نکرد برای 

 همین گفتم

 .ارسان ولم کن-

 ارسان ابروی  باال انداختو گفت

 .ـــچنـــــــــــ -ارسان

 .ارسان االن بهزاد میاد میبینه زشته.. ولم کن-

 بببینه.. مشکل  داره مگه؟ -ارسان

 تا حریفم تموم شد صدای زنگ در اومد برای همین بیشتر دست وپا زدمو گفتم

 .ارسان آیل  اومد تورو خدا ولم کن-

ول  ارسان هیچ  نمیگفت و یفقط زل زده بود بهم. با ترس توی چشماش خیره شدمو 

 فتمگ

 .ارسان خواهش میکنم-

.. بعد از اون ولم کردو سریع از جاش بلند شدو از اتاق ریفت بیرون. منم روی تخت 

 .نشستمو سرمو توی دستهام گریفتم که صدای آیل  رو شنیدم
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 .سالم -آیلین

 سرمو آوردمو باال و سریع گفتم

 .سالم-

 مشکوک نگام کردو گفتآیل  

خوب ؟ چرا رنگت پریده؟ باز با ارسان دعوا کردی که ارسانم با قیایفه ی  -آیلین

 پریشون از اتاقت اومد بیرون؟

 با این حریفش با من من گفتم

 .نه نه اومده بود.. اومده بود ... از... ازم عذر خواه  کنه-

 !!عذر خواه ؟ -آیلین

 .شآر.. آره دیگه.. بابت ریفتار ظهر-

آیلین که معلوم بود اصال قانع نشده سری تکون دادو ریفت سمت اتاقش. منم از جام 

بلند شدمو لب تابمو خاموش کردمو ریفتم توی سالن. آیلینم بعد از این لباساشو عوض 

کرد اومد ول  خل  توی یفکر بودو اصال توجه نداشت و همین منو یه خورده نگران 

بهمون شک کرده باشه... بالخره حدودای میکرد چون همش میترسیدم که آیل  

بود که بهزاد حاضر شد تا با ارسان بره یفرودگاه. جلوی آیینم وایستاده  11ساعت 

 بودو داشت موهاشو شونه میزد که گفتم

 .بزار باهات بیام منم-

 .نه الزم نیست -بهزاد

 ..آخه-
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 شتر یفکر کن درآخه ب  آخه .. به جای این که دنبال من راه بیفت  بشین بی -بهزاد

 .مورد تصمیم مزخریف  که گریفت 

 پویف  کردمو گفتم

 .خیل  خب باشه تو اینقد حرص نخور-

 بهزاد شونه رو گذاشت روی میز توالتو برگشتمو روبروم وایستادو گفت

 .قول بده بهم دربارش خوب یفکر میکنیو یه تصمیم درست میگیری -بهزاد

 .چشم-

 بغلش کردمو گفتم

 .شرایط سخت کنارم بودی مرس  که همیشه تو-

 بهزادم دستاشو دورم حلقه کردو گفت

 .بازم اگه الزم باشه تا تهش باهاتم-بهزاد

 یدمو گفتمب...و..ساز بغلش اومدم بیرونو گونشو 

 .مرس ... برو که به پروازت نمیرس -

 بهزادم لبخندی زدو گفت

 .مواظب خودت باش-بهزاد

ون.. خیل  نگرانم بودو اینو از ریفتارشو بعد از اون از کنارم رد شدو از اتاق ریفت بیر

دلهره ی توی چشماش خیل  خوب میتونستم درک کنم ول  چ  کار میتونستم 

 بکنم؟

 .سری تکون دادمو ریفتم آشپزخونه تا ظریفا رو بشورم که دیدم آیل  داره میشوره
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 .ا خب میزاشت  من بشورم-

 آیلین برگشتم سمتمو گفت

 .و بخوابنه خودم میشورم.. تو بر -آیلین

سری تکون دادمو خواستم ازش بپرسم که چرا اینقد توی یفکره ول  پشیمون شدم 

چون میترسیدم در مورد ارسان ازم سوال کنه و نتونم جواب بدم برای همین سریع 

 .ریفتم مسواک زدمو بعد نوشتن خاطره که کار هر شبم شده بود خوابیدم

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

بود و چون امروز یفقط  10آالرام گوشیم از خواب بیدار شدم. ساعت صبح با صدای 

کالس داشتم روی این ساعت تنظیمش کرده بودم ول   7تا  2بعد از ظهر از ساعت 

آیل  یفقط صبح کالس داشت. از جام بلند شدمو ریفتم دست و صورتمو شستم سریع 

ا صدای در به شروع کردم به غذا درست کردن و اینقد توی کارم غرق شدم که ب

خودم اومدم. سریع از آشپزخونه اومدم بیرون که دیدم آیلینه ول  خیل  قیایفش 

 گریفته بود. با تعجب نگاه  به صورتش انداختمو گفتم

 سالم... خوب ؟-.

آیل  که تازه کفشاشو در اورده بود با سر جوابمو دادو ریفت سمت اتاقش. با بهت به 

بود که غذا حاضر شد برای همین  1دای ساعت آیل  خیره شدمو ریفتم سر کارم. حدو

 ریفتم اتاق آیل  رو چند تا تقه به در زدمو گفتم

 .آیل  بیا غذا حاضره-

 .من نمیخورم -آیلین

 چرا؟-

 .میل ندارم.. تو خودت بخور برو کالست دیر نشه -آیلین
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دستگیره ی درشو پایین کشیدمو خواستم درو باز کنم که دیدم قفله برای همین 

 ره گفتمدوبا

 .آیل  تو چت شده؟ از دیشب همش تو خودت ... درو باز کن با هم حرف بزنیم-

 .یسنا االن نه تورو خدا برو بعدا حرف میزنیم-آیلین

میدونستم آیل  وقت  نخواد حرف نمیزنه برای همین هیچ  نگفتمو ریفتم تنهای  

 .ناهارمو خوردم. بعد از اونم سریع اومدم حاضر شدمو ریفتم دانشگاه

با خستگ  ماشینو توی پارکینگ پارک کردمو از ماشین پیاده شدم. همیشه این روزا 

که پشت سر هم کالس داشتم خیل  خسته میشدم. در خونه رو با کلید باز کردم و 

خواستم برم داخل که دیدم برقای خونه همش خاموشه. سریع کفشامو در آوردمو 

 دم بلند گفتمریفتم داخل و در حال  که برقا رو روشن میکر

 آیل .. آیل  نیست ؟-

ول  صدای  نیومد برای همین ریفتم سمت اتاقم. برق اتاقمو روشن کردم که با دیدن 

صحنه ی روبروم چشام گشاد شد. آیل  در حال  که داشت اشک میرخت روی تختم 

 دراز کشیده بودو پاهاشو توی خودش جمع کرده بود. با وحشت ریفتم جلوشو گفتم

 ده؟ خوب ؟آیلین چ  ش-

آیل  چشماشو چرخوندو با چشمای اشک  نگام کرد و هیچ  نگفت برای همین تا 

خواستم دوباره حرف بزنم با دیدن دیفتر خاطرات بازم توی دستش که به سینش 

چسپونده بودش حرف تو دهنم ماسید. با دستای لرزون دیفترو ازش گریفتم که دیدم 

م داره و دقیقا خط  که نوشته بودم روی صفحه ای که نوشتم ارسان بهم گفته دوس

 منم دوسش دارم یه رد اشک بود. دیفترو بستمو گذاشتم روی میزو با بغض گفتم

 .آیل  بزار من همه چ  رو بهت میگم-
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ول  آیل  همینجور مات نگام میکرد. چشمامو بستمو تا خواستم چیزی بگم صدای 

 .گریفته آیل  رو شنیدم

ه؟ توام دوسش داری؟ خیل  زیاد درست میگم؟ بهت گفته دوستت داره آر -آیلین

پس برای همین ارسان اینقد نرم شده و اخالقش عوض شده و ه  میخواست مارو 

 ..برسونه... به خاطر تو بود.. میخواست تورو ببینه و من بهانه بودم

 اشکم در اودمو با التماس گفتم

 .آیل  بزار برات توضیح بدم-

مگه نگفت  کمکم میکن  عاشقم بشه؟ این بود  مگه تو خواهر م نبودی؟ -آیلین

 کمکت آره؟

بعد از اون از جاش بلند شدو با پشت خمیده ریفت از اتاق بیرون. روی زمین نشستمو 

زار زدم... زار زدم واسه بدبختیم.. واسه سرنوشت  تلخ  که پیش روم بود.. ول  نباید 

 .میزاشتم آیل  دربارم بد یفک کنه... اجازه نمیدادم

ی همین از جام بلند شدمو ریفتم سمت اتاق آیل . درو اتاقشو باز کردمکه دیدم برا

اتاقش خالیه. سرمو برگردوندمو به سالن نگاه کردم که دیدم داره حاضرو آماده میره 

 سمت در. دوییدم سمتشو جلوش وایستادمو گفتم

 کجا میری؟-

 آیلین با بهت نگام کردو پوزخندی زدو گفت

 .اشممیرم که نب -آیلین

 بعد از اون از کنارم رد شدو ریفت سمت در که کیفشو چنگ زدمو گفتم

 .آیل  تورو خدا نرو.. بزار با هم حرف بزنیم-
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 آیل  کیفشو از دستم در آوردو گفت

 .من حریف  ندارم -آیلین

بعد از اون سریع به سمت در ریفت و در خونه رو باز کردو درو محکم بست. پاهام دیگه 

زنمو تحمل بکننو زانوهام خم شدنو روی زمین نشستمو زار زدم و نتونستن سنگین  و

 .با جیغ آیل  رو صدای زدم.. ول  جوابم سکوت بودو سکوت

 قسمت چهل و ششم

نزدیک یه ساعت همونجا روی زمین نشسته بودمو زار میزدم... حتما ارسان ریفته 

  هش گفته و آیلبهش گفته.. آره بالخره ریفت گفت و منو بدبخت کرد.. حتما ارسان ب

 ...باور نکرده و اومده دیفتر منو خونده چون آیل  هیچ وقت این کارو نمیکرد

با این یفکر از از جام بلند شدمو ریفتم سمت در خونه. درو باز کردمو ریفتم سمت خونه 

ی ارسانو دستمو گذاشتم روی زنگ. بعد از چند لحظه ارسان با چهره ی پرشیون و 

... معلوم بود تازه از خواب بیدار شده. ارسان با دیدن چهره چشمای قرمز درو باز کرد

ی گریون من مات وایستادو منو نگاه کرد. چند لحظه همونطور نگاش کردمو بعد ب  

اختیار دستمو باال آوردمو زدم توی گوشش. اینقد محکم زدم که دستم قرمز شدو 

و سینم داشتم. درد گریفت ول  اصال دردشو احساس نمکیردم چون درد بزرگتری ت

صورت ارسان به خاطر سیل  به یک طرف برگشته بود. بعد از چند لحظه دستشو 

گذاشت روی جای سیل  و برگشت سمت منو با بهت نگام کردو تا خواست چیزی بگه 

 سریع گفتم

هیس.. هیچ  نگو.. بالخره کار خودت  کردی؟ حاال دیگه راحت شدی؟ دیگه عذاب -

 نمیکش ؟

 اصال نمیفهمم چ  میگ ؟ دلیل این کارت چیه؟ من کاری کردم؟ یسنا.. من-ارسان
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هه تازه میگ  کاری کردی؟ ریفت  همه چیزو به آیل  گفت  تازه میگ  کاری کردم؟ -

 .واقعا ازت ممنونم ارسان.. خوب عشقتو بهم ثابت کردی

بعدشم برگشتمو خواستم برگردم خونه که ارسان دستمو از پشت گریفتو برمگردوند 

 دشو بازوهامو گریفتو گفتسمت خو

 .یسنا این حریفا چیه میگ ؟ من که به آیل  چیزی نگفتم -ارسان

 بازو هامو از دستش درآوردمو گفتم

 .کاش اینقد شجاعت داشت  که حداقل بگ  من بدبختت کردم-

 ارسان اخم  کردو گفت

 .یسنا بفهم چ  میگ -ارسان

 .هه.. من دیگه هیچ نمیفهمم-

 خونه که ارسان بازومو گریفتو گفتبعدشم خواستم برم تو 

 .توام به جای این که در بری بیا حرف بزن بگو چ  شده -ارسان

با دست دیگم سع  کردم حلقه دستشو از دور بازوم باز کنم ول  نشد برای همین 

 گفتم

 .من با تو هیچ حریف  ندارم که بزنم-

 ارسان به سمت خودش برمگردوندو گفت

 ثل آدم همه چ  رو برام تعریف میکن ... یفهمیدی؟یسنا میای میشین  م -ارسان

 اخم  کردمو گفتم
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نخیر نفهمیدم... نمیخوامم بفهمم... همین االن میری آیلینو هر جا که هست پیداش -

 .میکن  وگرنه من میدونم و تو

د اخه لعنت  بیا بشین واسم تعریف کن چ  شده تا بتونم کاری بکنم و بعدا -ارسان

 .برام خطو نشون بکش

 با عصبانیت نگاش کردم و گفتم

 .خیل  خب دستمو ول کن-

 ارسان دستمو ول کردو به خونش اشاره کردو گفت

 .خیل  خب برو داخل تا حرف بزنیم -ارسان

 .نمیام... همینجا حرف میزنیم-

 ارسان از روی کالیفگ  سری تکون دادو گفت

 .باشه.. تعریف کن ببینم چ  شده -ارسان

اشک توی چشام جمع شو همه چیزو براش تعریف کردم. حریفام با این حریفش دوباره 

که تموم شدو ارسان اومد جلوترو خواست بغلم کنه که دستامو جلوش نگه داشتمو با 

 زاری گفتم

 ...تورو خدا این کارو نکن-

 ارسان دستاشو آروم آورد پایینو گفت

 یفکر میکن  من بهش گفتم؟ -ارسان

 .آیل  از این جریان با خبر بشه غیر از تو کس دیگه ای نمیخواست-

 .آره ول  من نگفتم.. به خدا من آیل  رو از دیشب دیگه ندیدمش-ارسان
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 به دیوار پشت سرم تکیه دادمو در حال  که سر میخوردم و روی زمین میشستم گفتم

 پس ک  ریفته گفته و منو بدبخت کرده؟-

نو گریه کردم که گرم  بعد از اون پاهامو توی خودم جمع کردمو سرمو گذاشتم روشو

 .دست ارسان و روی شونم حس کردم

 مگه تو به من قول ندادی که دیگه گریه نکن ؟-ارسان

 هیچ  جوابشو ندادم که گفت

 .تا شب پیداش کنم و میارمش خونه -ارسان

 سرمو از روی زانوم برداشتمو گفتم

 قول میدی؟-

 ارسان لبخند خسته ای زدو گفت

 .قول میدم -ارسان

اون یفشار آروم  به شونم وارد کردو از جاش بلند شدو ریفت سمت خونش. منم  بعد از

از جام بلند شدمو ریفتم داخل خونه. سریع کیفمو برداشتمو اومدم بیرونو منتظر 

ارسان شدم. چند لحظه بعد ارسان حاضرو آماده از خونه اومد بیرونو با دیدن من 

 گفت

 کجا میری؟-ارسان

 .میخوام با تو بیام-

 .نه تو همینجا باش بهتره -انارس

 .نه ارسان من دلم طاقت نمیاره-
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 ..آخه -ارسان

 جلو ریفتمو با التماس نگاش کردمو گفتم

 .خواهش میکنم... بهت التماس میکنم بزار بیام-

 ارسان با تعجب نگاه  بهم انداختو گفت

 یعن  تو به خاطر آیلین این جوری شدی؟-ارسان

مو ریفتم سمت پارکینگ. ارسانم دنبالم اومدو در خواستم بگم اره ول  منصرف شد

 ماشینو باز کردو با هم سوار ماشین شدیم. از پارکینگ که اومدیم بیرون ارسان گفت

 .خب تو اول بگو یفکر میکن  کجاها ریفته باشه -ارسان

 .نمیدونم-

یسنا جان.. عزیزم... یه ذره یفکرکن... بالخره باید یه دوست  چیزی شما توی -ارسان

 .نشگاه داشته باشین دیگهدا

 با این حریفش یهو یاد نوشین ایفتادم برای همین سریع برگشتم سمتشو گفتم

 ...آره.. آره... برو سمت خیابون-

 .باشه-ارسان

حدود یه ساعت  توی راه بودیم. وقت  رسیدیم سریع از ماشین پیاده شدمو زنگ در 

 .اشتخونه شو زدم. بعد از چند لحظه خود نوشین آیفونو برد

 یسنا تو اینجا چ  کار میکن ؟-نوشین

 سالم.. میشه چند لحظه بیای پایین؟-

 اتفاق  ایفتاده؟-نوشین
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 .تو بیا پایین-

 .باشه.. االن میام-نوشین

 چند لحظه بعد نوشین درو بازو کردو با دیدن چشمای قرمز من گفت

 سالم.. چ  شده؟ -نوشین

 ومده؟سالم.. نوشین از آیل  خبر نداری؟ پیش تو نی-

 نه.. واسه چ ؟-نوشین

 یعن  حت  زنگم بهت نزده؟-

 .نه اصال.. چ  شده مگه؟ چرا قیایفت این شکلیه-نوشین

 .جریانش مفصله... من باید برم-

 بعد از اون ریفتم سمت ماشین که نوشین گفت

 .یسنا خب یه چیزی بگو -نوشین

شت تورو خدا بهم خبر باید برم.. وقت ندارم... یفقط اگه آیل  بهت زنگ زد یا اومد پی-

 .بده

 نوشین که حاال نگران  هم از صورتش و هم از لحنش مشخص بود گفت

 .باشه... باشه -نوشین

 سریع برگشتم سوار ماشین شدم که ارسان گفت

 چ  شد؟ اینجا نبود؟ -ارسان

 ..نه-
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 خب حاال کجا بریم؟ -ارسان

 .بریم خوابگاه یاس ...به الهامم زنگ بزن-

 وشن کردو در حال  که راه م  ایفتاد گفتارسان ماشینو ر

 الهام؟ کدوم الهام؟-ارسان

 .الهام خواهر امیر-

 آها.. اون واسه چ ؟-ارسان

 .آخه اون با آیل  صمیم  بود.. شاید ریفته باشه پیش اون-

 .ارسان سری تکون دادو گوشیشو در آوردو شروع کردن به شماره گریفتن

 سالم امیر جان.. خوب  داداش؟ -ارسان

 ....-امیر

قربانت منم خوبم...راستش زنگ زدم بپرسم آیلین یه وقت خونه ی شما  -ارسان

 نیومده؟

 ....-امیر

هیچ  آخه کالسش تموم شده ول  هنوز نیومده خونه برای همین زنگ زدم...  -ارسان

 میشه از الهامم بپرس  بهش زنگ زده یا نه؟

ریفته از الهام بپرسه. منم با ارسان چند لحظه سکوت کرد و این نشون میداد امیر 

نگران  چشم دوخته بودم به ارسان. بالخره بعد از چند ثانیه نفس گیر ارسان با چهره 

 ی تو هم ریفته گفت

 .باشه.. مرس -ارسان
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 ...-امیر

 .نه داداش هر جا باشه برمیگرده دیگه...اگه خبری شد بهم زنگ بزن-ارسان

 ...-امیر

 .قربانت.. خدایفظ -ارسان

 .گوش  رو قطع کردو پرت کرد رو داشپورتارسان 

 چ  شد؟-

 ارسان نگاه  بهم کردو گفت

 ...اونجام نبود-ارسان

 وای خدا... یعن  کجا ریفته؟-

 ارسان دستمو گریفت و گفت

 .نگران نباش پیداش میکنیم -ارسان

 دستمو از توی دستش کشیدم بیرونو با شک گفتم

 تو که زیر قولت نمیزن .. نه؟-

 یق  کشیدو با مکث گفتارسان نفس عم

 ...نه-ارسان

ارسان جلوی خوابگاه نگه داشت که سریع از ماشین پیاده شدمو دوییدم سمت 

 خوابگاه. تا خواستم وارد خوابگاه بشم نگهبان جلوی در گفت

 خانم کجا؟-نگهبان
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 به سمتش برگشتمو گفتم

 .با خانوم شفیع  کار داشتم-

 .نهمینجا وایستین االن میگم بیا -نگهبان

سری تکون دادمو جلوی در خوابگاه منتظر وایستادم. چند دقیقه بعد یاسمین از 

ساختمون بیرون اومدو با دیدن من جلو در سرعت قدماشو بیشتر کرد. وقت  بهم 

 رسید با تعجب نگاه  بهم انداختو گفت

 سالم... اینجا چ  کار میکن ؟ -یاسمین

 .یاس ...آیلین-

 آیلین چ ؟-یاسمین

 .ن و یفهمیدهمه جریا-

 یاسمین چند لحظه با تعجب نگام کرد بعد با وحشت گفت

 !!!چ ؟؟؟؟-یاسمین

 از خونه ریفت... پیش تو نیومده؟-

 .نه-یاسمین

 حت  زنگتم نزده؟-

 نه.. خب از کجا یفهمید؟ ارسان بهش گفته؟-یاسمین

 .ارسان که میگه من نگفتم..نمیدونم از کجا یفهمیده-

 سائیم خبر داشت؟از این موضوع سینا شم-یاسمین

 .سینا شمسائ  خر کیه که بخواد خبر داشته باشه-
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 یاسمین شونه ای باال انداختو گفت

 .آخه صبح جلوی آیل  گریفته بوو داشت باهاش حرف میزد... برای این گفتم-یاسمین

 ...چ ؟ ول  آخه اون-

 ویدستامو گذاشتم روی شقیقه هامو یفشار دادم. روزی که ریفته بودیم حراست من جل

سینا گفتم با پسر عمه ی دوستم اومدم دانشگاه..وای پس کار خودش بوده... اون 

میدونه من غیر آیل  با کس دیگه ای صمیم  نیستمو ریفته بهش گفته... آیلینم چون 

میدونه من با ارسان لجمو اصال باهاش نمیام حتما شک کرده و ریفته وسایلمو گشته و 

 رم برداشتمو با عجز گفتمدیفترو پیدا کرده. دستمو از روی س

 .کار خود نامردشه-

 .ول  تو که میگ  اون نمیدونه -یاسمین

موقع  که ریفته بودم حراست برداشت به مرده گفت که من با پسر میام دانشگاه منم -

گفتم پسر عمه ی دوستم بوده... اونم ریفته به آیل  گفته و آیلینم شک کرده و اومده 

 .خوندهدیفتر خاطراتمو پیدا کرده و 

 مگه تو همه چیزو توی دیفترت یاداشت کردی؟ -یاسمین

 .آره-

 یاسمین سری از روی تاسف تکون دادو گفت

یعن  واقعا یه لحظم یفکر نکردی آیلین ممکنه بخونه که همچین ریسک  -یاسمین

 کردی؟

 یاس  میشه به جا این که منو سرزنش کن  بگ  باید چ  کار بکنم؟-

 یاسمین پویف  کردو گفت
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 ..نمیدونم-مینیاس

 دستامو به سرم گریفتمو گفتم

 .منم نمیدونم...ول  باید پیداش کنم-

 بعد از اون سریع برگشتمو خواستم برم که یاس  دستمو گریفت و گفت

 کجا؟-یاسمین

 به سمتش برگشتمو گفتم

 .ارسان دم در منتظره.. باید بریم دنبال آیل -

 یاسمین دستمو ول کردو گفت

 .م االن حاضر میشم باهاتون میامخب وایسین من-یاسمین

 .نه یاس  .. تو باش همینجا.. یه وقت ممکنه آیل  بیاد پیشت-

 یاسمین سری تکون دادو گفت

 .پس منو ب  خبر نزار-یاسمین

 .باشه-

بعد از اون سریع برگشتمو ریفتم سمت در. سوار ماشین شدمو در بستم که ارسان 

 گفت

 اینجام نبود؟-ارسان

 ...نه-

 .مهردادو نیمام زنگ زدم ول  اونام خبری نداشتن ازشبه -ارسان
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 به سمتش برگشتمو با نا امیدی گفتم

 پس میخوای چ  کار کن ؟-

 ...نمیدونم -ارسان

بعد از اون ماشین و روشن کردو راه ایفتاد.اون شب کل شهرو گشتیم.. به هر دوستو 

خورد اهاشون برآشنای  که میشناختیم زنگ زدیم حت  کسای  که آیل  یفقط یه بار ب

 ...داشتم بهشون زنگ زدیم...ول ...بازم هیچ 

بود که ناامید از همه جا ریفتیم خونه. ارسان ماشینو توی پارکینگ  2حدودای ساعت 

 پارک کرد که درو باز کردمو خواستم پیاده شم که گفت

 یسنا؟-ارسان

 دش گفتاز توی آیینه بقل ماشین به صورتش نگاه کردم ول  جوابشو ندادم که خو

 منو میبخش  دیگه نه؟ میبخش  که نتونستم به قولم عمل کنم؟-ارسان

 سرمو پایین انداختمو گفتم

تو هیچ تقصیری نداری... منم که گناهکارو مقصرم... پس هیچ وقت از یه گناهکار -

 .نخواه که ببخشتت

و دربعد از ماشین پیاده شدمو ریفتم سمت خونه. درو با کلید باز کردمو ریفتم داخل و

بستمو از پشت قفل کردمو کلیدو گذاشتم داخل قفل بمونه..حاال که آیل  نیست منم 

دیگه از این خونه بیرون نمیرم... همینجا میمونم... آیل  میاد..اون نمیتونه دست از 

 ...کارش بکشه نامردیخواهرش بکشه.. نمیتونه دست از خواهر 
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. خــــــــــــــدا... بگو که آره... آیل  میاد.... میــــــــــــــــاد...-

آیل  برمیگرده.... این چه سرنوشتیه؟این چه تقدیریه؟ داری امتحانم میکن ؟ آخه به 

 ..چه قیمت ؟ به قیمت عزیزترین کسم؟ خدایا من طاقتشو ندارم...نمیتونم..نمیتونم

 زانوهام خم شدنو بالخره ایفتادم روی زمین.کف دستامو گذاشتم روی سرامیکا دوباره

 گفتم

خدایا..خیل  سخته.. من نمیتونم این امتحان سختو پس بدم..کمکم کن..اگه آیل  -

برگرده من میرم...من میرم تا آیل  با عشقش باشه..چون من اضایفیم.. من نباید باشم.. 

 .یفقط کمکم کن خدایا.. خواهش میکنم

محکم به محض این که حریفم تموم شد صدای در خونه ی ارسان اومد.. اینقد درو 

بست که یه لحظه پنجره ها لرزید.. با این کارش هق هقم بیشتر شدو در حال  که 

 محکم رو زمین مشت میزدم گفتم

لعنت به تو یسنا... لعنت به تو که اینطوری کردی... همش تقصیر تو...تو آیل  رو از -

حمق.. خونه یفراری دادی... تو ارسان و به این روز کشوندی.. همش تقصیر توه... توی ا

 ..توی نفهم

اینا رو میگفتمو محکم توی زمین مشت میزدم..نمیدونم چقدر گذشته بود که دیگه 

خسته شدمو به دیوار تکیه دادم ول  هنوزم اشک میریختم. به کناره های دستم نگاه 

کردم... قرمزه قرمز بودو چند جاش زخم شده بود داشت خون میومد ول  یه زخمش 

گیش تا روی دستمم ریفته بودو خیل  خون میومد ول  واسم از بقیه بدتر بودو پار

 ..اهمیت داشت

از جام بلند شدمو بدون توجه به خون های روی سرامیک ریفتم سمت اتاقم. دیگه 

گریه نمیکردم یفقط مثل مرده ها حرکت میکردم. با همون دستای خون  لباسامو 

خواستم موهامو شونه  عوض کردم.گیره ی موهامو باز کردمو جلوی آیینه وایستادمو



                 
 

 

 شبنم ا.ی  | عشق و سنگرمان 

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

 کنید

 

692 

 

کنم چشمم ایفتاد به گردنبد ارسان.. یه گردنبد طالسفید که شکل قلب بودو روش 

نگینای خیل  ریز کار کرده بودن. پوزخندی زدمو چنگ زدم به گردنبدو خواستم از 

گردنم بکشم ول  یه لحظه چهره ی ارسان اومد جلوی صورتم و همین باعث شد 

دربیاد...بین دوراه  خیل  سخت  گیر کرده بودم..  دستم شل بشه و دوباره اشکم

میدونستم اگه آیل  برگرده من حتما میرم ول  از طریفیم هیچ وقت نمیتونستم ارسان 

 ...و یفراموش کنم... هیچ وقت

روزه که آیل  ریفته.. توی این مدت حت  یه بارم از خونه نیومدم  4امروز دقیقا 

و مدام التماس میکنه که درو باز کنم ول  بیرون... ارسان همیشه پشت در خونست 

من یفقط جلوی در میشینمو گوش میدم... گوش میدمو هیچ حرکت  نمیکنم... حت  

یاسمین و مهردادم چند بار اومد پشت در ول  بازم باز نکردم... بهزادم انگارخبر دار 

ه که شده و همش زنگ میزنه ول  بازم جواب نمیدم.. تنها کاری که انجام میدم این

بشینم پشت درو به حریفای ارسان گوش بدمو هیچ حرکت  نکنم... االنم پشت در 

 .نشستم ول  ارسان نیس... نمیدونم کجاس..انگار اونم دیگه از من نا امید شده

 .سرمو گذاشتم روی پاهام و چشمامو بستم ول  نمیدونم چ  شد که خوابم برد

مو باز کردمو گوش دادم که صدای با صداهای  که از پشت در میومد با وحشت چشما

 .ارسان و شنیدم

 .این دره آقا.. قفط زود تر بازش کن-ارسان

 پس ریفته کیلد ساز آورده.. سریع از جام بلند شدموبا جیغ گفتم

 .ارسان به قران اگه این در باز بشه یه بالی  سر خودم میارم-

 بعد از چند لحظه سکوت ارسان گفت

   تو؟یسنا.. عزیزم.. خوب-ارسان
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 .حق نداری درو باز کن -

 یعن  چ ؟ این مسخره بازیا چیه؟ -ارسان

هر چ  هس... ارسان قسم خوردم به خدا اگه دست اون مرده به در بخوره همین -

 .االن خودمو خالص میکنم

 هیچ صدای  نیومد برای همین با صدای بلندتری گفتم

 یفهمیدی؟-

ف بزنم صدای در پارکینگ اومد. نفس بازم هیچ صدای  نیومدو تا خواستم دوباره حر

عمیق  کشیدمو خواستم برم توی اتاقم که احساس کردم تمام محتویات معدم دارن 

هجوم میارن سمت دهنم برای همین سریع دوییدم سمت دستشوی . چند بار عق 

زدمو دهنمو شستمو از دستشوی  اومدم بیرون که احساس کردم همه چیز داره دور 

همین داشتم تعادلمو از دست میدادم که دستمو به دیوار گریفتم و  سرم میچرخه برای

خودمو کشون کشون رسوندم به آشپزخونه. یه نسکایفه ی شیرین درست کردمو آروم 

 ...آروم خوردم. بعد از اون ریفتم اتاقمو روی تختم دراز کشیدمو خوابیدم

 (قسمت چهل و هفتم) قسمت آخر

تکون  خوردمو آروم چشمامو باز کردم که آیل   با احساس ایفتادن یه قطره روی گونم

رو دیدم که در حال  که داره بهم لبخند میزنه کنارم نشسته. چشمامو بیشتر باز 

کردمو تو جام نشستم... نه خدایا.. این آیلینه؟ این دختر با صورت الغر و چشمای 

لک د بار پگود ریفته که سع  کرده با آرایش بپوشونتش؟نه این خواهر من نیست... چن

زدم تا اگر خوابم از خوابم بیدار شم ول  هیچ  نشد... پس حتما خواب نیستمو خیال 

میکنم آیل  روبرومه... آره... دستمو بردم جلو آروم صورتشو لمس کردم... واقع  بود.. 
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این خواهر من بود ... آیلین بود.. زدم زیر گریه و خودمو پرت کردم توی بغلش. اونم 

 و منو توی آغوشش گریفت و بعد از چند لحظه گفتمخالیفت  نکرد

 خوب  خواهرم؟-آیلین

 از بغلش اومدم بیرونو با چشمای اشک  نگاش کردمو گفتم

 ...کجا بو-

 هنوز حریفم تموم نشده بود که آیل  دستشو گذاشت روی لبمو گفت

 .هیس... هیچ  نگو -آیلین

وزم باور نمیشد آیل  هیچ  نگفتم که دستشو از روی لبم برداشتو نگام کرد. هن

برگشته برای همین با دستام صورتشو قاب گریفتمو تمام اجزای صورتشو نگاه 

کردم...اونم مثل من همین کارو میکرد.. تا حاال نشده بود اینقد از آیل  دور باشم.. 

خیل  سخت بود.. خیل  سخت  کشیدم.. ول  من برای آیل  از این بیشترم سخت  

 ..انجام میدم.. هر کاریمیکشم.. هر کاری براش 

از زبری زخمای کنار دستم اخماش تو هم ریفتو دستامو گریفتو بهشون نگاه کردو با 

 دیدن زخما گفت

 اینا چیه؟-آیلین

 لبخند غمگین  زدمو گفتم

 .هیچ ... یه ذره خودمو تنبیه کردم-

 آیلین سرشو باال آوردو چند لحظه نگام کردو گفت

 مان نکردی؟خیل  احمق ... چرا پانس-آیلین

 .الزم نبود-
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 .آره.. مخصوصا این زخمه که خیل  عمیقه و هنوزم تازس-آیلین

از جاش بلند شدو خواست به سمت در اتاق بره که سریع پریدم سمتشو دستشو 

 گریفتمو با وحشت گفتم

 کجا میری؟-

آیلین برگشت سمتمو اول با تعجب بعد با نگران  نگام کردو در حال  که روی تخت 

 م گفتمیشوند

 .عزیز دلم.. میخوام برم وسایل بیارم دستتو پانسمان کنم -آیلین

 با شک نگاش کردم که لبخند دلگرم کننده ای زدو گفت

 .االن برمیگردم-آیلین

بعد از اون از جاش بلند شدو از اتاق ریفت بیرون و خیل  زود دوباره برگشت. کنارم 

 فتنشستو دستمو گریفت توی سین  و بتادینو برداشتو گ

 .یکم میسوزه -آیلین

یکم  بتادین ریخت روی دستم که چون زخمم تقریبا عمیق بود خیل  سوزش بدی 

گریفت برای همین دست دیگمو روی پام مشت کردمو لبمو گاز گریفتم. بعد از اون یه 

گاز استریل برداشتو روشو تمیز کردو با باند بستش. آخرین چسبو که روی باند زد 

 لبخندی زدو گفت

 .خب اینم از این.. تموم شد... پاشو بریم ناهار بخوریم -نآیلی

 با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم

 ناهار؟ مگه ساعت چنده؟-

 .خانوم خوابالو 2ساعت  -آیلین
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لبخند کم جون  زدمو با هم از اتاق اودیم بیرونو ریفتیم توی آشپزخونه. آیلین خودش 

ه شده بودن. یه صندل  بیرون غذا خریده بدو غذا ها حاضرو آماده روی میز چید

کشیدمو نشستم. آیلینم روبروم نشستو یه بشقاب پر برنج با کباب برای خودش 

کشیدو با اشتها شروع کرد به خوردن ول  من همینطور با تعجب داشتم به آیل  نگاه 

میکردم... خدایا یعن  این همون آیلیه؟ همون  که نمیخواست حت  با من حرف بزنه؟ 

ور کنم؟ یعن  آیل  چ  تصمیم  گریفته؟ میخواد یفراموش کنه؟ میخواد هر نمیتونم با

چ  دیده و شنیده و رو یفراموش کنه؟ میخواد مثل قبل عاشق ارسان باشه؟ اگه این 

طور میخواد من حریف  ندارم... منم دیگه هیچ  ازش نمیپرسم... نمیپرسم تصمیمش 

ه بره و من تنها بشم... میترسم چیه؟ نمیپرسم کجا بوده چون میترسم.. میترسم دوبار

دوباره بره و منم بمونمو پشیمون .. من بمونمو حسرت... من اینو نمیخواستم پس 

 ....هیچ  بهش نمیگمو ازش نمیپرسم

 .توی همین یفکرا بودم که با صدای آیل  به خودم اومدم

 .یسناااااا؟ کجای ؟ بخور غذا سرد شد دیگه -آیلین

 رداشتو برام برنج و کباب کشیدو گذاشت جلوم و گفتبعد ازاون خودش بشقابمو ب

 ..بهت گفته باشم باید همشو بخوری ها-آیلین

سری تکون دادمو شروع کردم به خوردن.. وقت  غذا میخوردیم هیچ کدوم هیچ  

نمیگفتیمو یفقط صدای قاشق چنگاالمون بود که میومد.. هردومون توی دنیای 

توی یفکر بودو و این خیل  واضح بود... از این بعد خودمون بودیم... حت  آیلینم کامال 

همیشه دیگه اینطور باید باشیم..این وضعیه که خودم درست کردم...من مقصرم.. پس 

همه چیزشو باید به جون بخرم...یفقط همین که آیل  هست برای من کایفیه.. هر جور 

ت و گوشم مهم نیسباشه یفرق  نمیکنه.. حت  اگه هر روز باهام بد اخالق  کنه و بزنه ت

 ...یفقط باشه و من حس کنم وجودشو توی این خونه... یفقط همین برای من کایفیه
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وقت  غذامون تموم شد با هم میزو جمع کردیمو ظریفا شستیمو ریفتیم که استراحت 

کنیم. جلوی در اتاقم که رسیدم دست آیل  رو که داشت میریفت اتاق خودش گریفتمو 

 گفتم

  ؟میشه بیای اینجا بخواب-

 آیل  لبخندی زدو گفت

 .باشه... بریم بخوابیم که بعد از ظهر یه مهمون ویژه داریم -آیلین

با تعجب نگاش کردمو خواستم بپرسم چه مهمون  که پشیمون شدم... من به خودم 

 ...قول داده بودم که از آیل  هیچ  نپرسم... هیچ 

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

اول از همه به کنارم نگاه کردمو با دیدن آیلین بود که از خواب بیدار شدمو  5ساعت 

نفس راحت  کشیدم... خیل  میترسیدم بازم بره.دستمو بردم سمت موهای لختشو در 

 حال  که از روی صورتش کنار میزدم گفتم

 آیلین؟خواهری؟نمیخوای بلند ش ؟-

 آیلین غلت  زدو با همون چشمای بسته گفت

 .اممم هنوز خوابم میاد-آیلین

 .رم میترسم یه وقت مهمونت بیادخواه-

 با این حرف من آیلین یهوی  چشماشو باز کردو گفت

 ساعت چنده؟-آیلین

-5. 

 ابروی  باال انداختو در حال  که میشست و چشماشو میمالید گفت
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 .یه ساعت دیگه وقت داریم.. پاشو برو یه دوش بگیر-آیلین

شار دادمو از جام بلند شدمو برای این که حریف  نزمو سوال  نپرسم لبامو روی هم یف

حولمو برداشتمو ریفتم سمت حموم. واقعا به این حموم نیاز داشتم چون اگه نمیریفتم 

حتما کک میزدم چون تقریبا یه هفته میشد که حموم نریفته بودم برای همین یه ذره 

حموم طول کشید. از حموم که در اومدم همزمان آیل  هم از اتاقش دراومدو با دیدن 

 تمن گف

 .چه عجب؟عایفیت باشه.. زود حاضر شو-آیلین

 دیگه نتونستم طاقت بیارم برای همین سریع گفتم

 آیل  میشه بگ  ک  قراره بیاد؟-

 آیلین خندیدو گفت

چه عجب بالخره به حرف اومدی.. تا یه ربع دیگه خودت میفهم ... زود حاضر -آیلین

 .شو

 تو گفتنگاه  به دستم که پانسمانشو باز کرده بودم انداخ

 .االن میام دوباره پانسمانش میکنم-آیلین

بعد از اون ریفت سمت آشپزخونه. منم شونه ای از روی ندونستن باال انداختمو ریفتم 

اتاقم که دیدم روی تختم چند دست لباس ایفتاده. به سمتشون ریفتمو تا خواستم 

 برشون دارم آیلین گفت

 .وااای یفراموش کردم اونا رو بزارم-آیلین
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وسایل پانسمانو گذاشت روی تخت و لباسا رو به غیر از دو تاش برداشتو آویزون اومد 

کرد توی کمد. بعد از اون اومد دستمو دوباره پانسمان کرد. کارش که تموم شد به 

 لباسا اشاره کردو گفت

 ..اینا رو که برات گذاشتم زود بپوش حاضر شو-آیلین

نم لباسارو برداشتمو پوشیدم.یه دامن سری تکون دادم و آیل  از اتاق ریفت بیرون. م

مشک  چسب که تا زیر زانوم بود و با یه پیرهن مردونه ی قرمز که آستین سه ربع 

بودو روی کمرش یه کمربند مشک  میخورد و کیپ تنم میشد. لباسامو که پوشیدم به 

 خودم توی آیینه نگه کردم... خیل  لباسا بهم میومدو خوب انداممو قاب گریفته بود.

شونه رو برداشتمو موهامو شونه کردمو با یه گیره ساده پشت سرم بستمو از اتاق 

اومدم بیرونو ریفتم سمت آشپزخونه. آیل  میوه هارو داشت توی ظرف میچیند که با 

 دیدن گفت

 این چه وضعشه؟-آیلین

 نگاه  به سرتاپام انداختمو گفتم

 .خودت گفت  همینارو بپوشم دیگه-

 تونست  یکم به خودت برس ؟آره ول  نمی -آیلین

 به سمتم اومدو دستمو گریفتو در حال  که به سمت اتاق میبردم گفت

 .بیا که اخرم باید خودم درستت کنم-آیلین

منو روی صندل  نشوندو لوازم آرایش  برداشتو دستشو گذاشت روی صورتمو شروع 

 کرد به کار کردن. بالخره بعد از ده دقیقه کارش تموم شدو گفت

 .آها حاال شد.. حاال حداقل میشه یه ذره به ریختت نگاه کرد-نآیلی
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لبخند کم جون  زدمو برگشتم خودمو توی آیینه نگاه کردم. پشت چشامو خط چشم 

کشیده بود که خیل  چشمامو درشت تر نشون میداد و یه سایه خیل  کمرنگم پشت 

 .پلکم زده بودو لبامم یه رژ قرمز پر رنگ

 .ل  پررنگهوای آیل  این که خی-

 آیلین به رژم نگاه  انداختو گفت

 .نه خیلیم خوبه-آیلین

 ..آخه-

 .آخه ب  آخه.. برگرد میخوام موهاتو درست کنم-آیلین

برگشتم سمت آیینه که گیره موهاو باز کردو دوباره شونشون کردو با گیره گل مشک  

 مو برداشتونیمه جمع بسته شون. بعد از اون ریفت از توی کمدم صندالی مشک  قرمز

 آورد جلوی پام گذاشتو تا خواست حرف بزنه صدای در اومد.آیلین لبخندی زدو گفت

 .اومد.. بپوش زود بیا-آیلین

بعد ازاون سریع از اتاق ریفت بیرون تا درو باز کنه. منم صندال رو پوشیدمو از جام بلند 

ع کرد. سری شدمو به خودم توی آینه نگاه کردم که برق گردنبند ارسان توجهمو جلب

زیر یقه لباسم پنهانش کردمو یه دستمال کاغذی برداشتمو یه ذره رژمو کمرنگ تر 

کردمو از اتاق ریفتم بیرون که با دیدن ارسان که یه دسته گل رز خوشگل تو دستش 

بودو تازه از راهرو وارد سالن شده بود خشکم زد. ارسانم اول متوجهم نشد ول  وقت  

زد به من. آیلینم کنار ارسان وایستاده بودو چشماش بین  دیدم سرجاش وایستادو زل

منو ارسان در نوسان بود. به سخت  نگاهمو ازش گریفتمو سرمو پایین انداختمو ریفتم 

 جلوترو گفتم

 .سالم-
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 .خیل  سع  کردم لحنم کامال عادی و ب  تفاوت باشه ول  بازم انگار مویفق نبودم

 .سالم-ارسان

دست بده. به دستش نگاه  انداختمو به آیل  نگاه کردم. دستشو اورد جلو که باهام 

لبخند محوی روی صورتش بودو داشت با مهربون  نگام میکرد.. دستمو آروم بردم 

جلو و درست توی یک میل  متری دستش دستم متوقف شدو سریع دستمو انداختمو 

ا یک باز کنارش رد شدمو ریفتم سمت آشپزخونه...نه من نمیتونستم.. یه تماس کوچ

ارسان کایف  بود تا دوباره از خود بیخود بشمو همه چ  دوباره بهم بریزه و این چیزی 

 .بود که من اصال نمیخواستم

 .توی همین یفکرا بودم که با صدای آیل  به سمتش برگشتم

 .چرا اینجا وایستادی؟ برو پیش ارسان تنهاس... منم چای میریزم میام-آیلین

 .نه تو برو من چای میریزم-

بعد ازاون یفنجونارو برداشتمو قوری رو برداشتمو خواستم چای بریزم ول  لرزش 

دستم مانعم میشد و همش کنار میریخت. برای این که لرزشش کمتر بشه با دست 

دیگم دستمو گریفتم ول  بدتر شدو بهتر نشد. آیل  اومد به سمتمو در حال  که قوری 

 رو ازم میگریفت گفت

 .رو حروم کردی.. بیا برو خودم میریزم بیا برو همه چایا-آیلین

 قوری ول نکردمو با لجبازی گفتم

 .نه خودم میریزم-

 آیل  به چایای  که کنار ریخته بود اشاره کردو گفت

 .این جوری؟ بیا برو ببینم-آیلین
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بعدشم قوری رو از دستم کشید بیرونو خودش چای ریخت. منم کنارش وایستادمو به 

 .کارش نگاه کردم

 .ای بابا تو که هنوز اینجا وایستادی.. برو دیگه ارسان تنهاس-آیلین

دستامو مشت کردمو نفس عمیق  کشیدمو آروم از آشپزخونه اومدم بیرون. جلوی در 

آشپزخونه وایستادمو به نیم رخ ارسان خیره شده که انگار سنگین  نگاهمو حس 

پایین انداختمو  کردو برگشت سمتمو لبخند بهم زد. آب دهنمو قورت دادمو سرمو

ریفتم روی دورترین مبل نشستمو سرمو پایین انداختمو با انگشتام بازی کردم که با 

 .صدای ارسان بهش نگاه کردم

 ...خیل  خوشگل شدی-ارسان

 آه  کشیدو ادامه داد

 میدون  چقدر برات تنگ شده بود؟-ارسان

 با وحشت برگشتم به آشپزخونه نگاه کردم و با صدای آروم  گفتم

 .ارسان خواهش میکنم اون موضوعو یفراموش کن.. همه چیز تموم شده-

با این حریفم ارسان لبخند مهربون  زدو سری تکون داد...یعن  ارسان به همین راحت  

قبول کرد؟ چرا دیگه جرو بحث نکرد که من یفقط تورو میخوامو دوست دارم؟چرا 

میخواست  که ارسان ب  نگفت؟ چرا عکس العمل  نشون نداد؟ خفه شو.. مگه همینو ن

خیالت بشه؟مگه نمیخواست  با آیل  باشه و تورو یفراموش کنه؟ همینو میخواست  یا 

 نه؟

سرمو برگردوندمو در حال  که یه قطره اشک از گوشه ی چشمم روی گونم سر خورد 

 آروم گفتم

 ..آره .. همینو میخواستم-
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چشماشو ریز کرده و بعدش سریع اشکمو پاک کردمو برگشتم سمت ارسان که دیدم 

داره نگام میکنه. منم برای این که رد اشکو روی صورتم نبینه سرمو پایین انداختم. 

چند لحظه بعد آیل  با سین  چای و یه ظرف شیرین  اومد. سین  رو گذاشت روی 

 میزو گفت

 .شما بخورین منم االن میام -آیلین

سیر که آیل  ریفته بود نگاه بعد ازاون چرخیدو سریع ریفت سمت اتاقش. با تعجب به م

 کردم که ارسان در حال  که یه یفنجون چای برمیداشت گفت

 .میاد االن.. بیا چایتو بخور سرد میشه-ارسان

بعدش از جاش بلند شدو اومد به سمتمو یفنجون چایو به سمتم گریفت. تشکری کردمو 

ا مبل اون یفنجونو ازش گریفتم. ارسانم یه یفنجون چای برای خودش برداشتو روی دو ت

طرف تر از من نشست. چند دقیقه بعد آیل  حاضرو آماده اومدو روی مبل  که 

روبروی منو ارسان بود نشست. با تعجب بهش نگاه کردمو خواستم چیزی بگم که 

 آیل  لبخندی زدو گفت

 ...حرف میزنیم-آیلین

تو شبعد از اون کیفشو از روی پاش برداشتو گذاشت بقل دستشو یه یفنجون چای بردا

شروع کرد به خوردن. سکوت بدی بودو توی ب  خبری بدی دستو پا میزدمو علت 

ریفتارای هچیکدوم شونو نمیفهمیدم.آیلین یفنجون خالیشو گذاشت روی میزو رو به 

 ارسان کردو گفت

 خیل  دوسش داری؟-آیلین

 از این سوال آیل  جا خوردمو برگشتم با تعجب به ارسان نگاه کردم که دیدم داره با

 .لبخند بهم نگاه میکنه
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 ...خیل -ارسان

آب دهنمو با ترس قورت دادمو برگشتم به آیل  نگاه کردم که دیدم داره با مهربون  

 نگام میکنه. بعد از چند لحظه در حال  که هنوزم بهم نگاه میکرد گفت

 قول میدی اذیتش نکن ؟-آیلین

 .قول میدم-ارسان

 قول میدی خوشبختش کن ؟-آیلین

 .  از جونمم برای خوشبخت کردنش میگذرمحت-ارسان

 همیشه دوسش داری؟-آیلین

 .حت  یه لحظم نمیتونم بدون عشقش زندگ  کنم-ارسان

از حریفای هردوشون کامال گیج شده بودم برای همین قبل از این که آیل  دوباره 

 چیزی بگه سریع گفتم

 اینجا چه خبره؟-

 آیلین لبخند محوی زدو گفت

 .خواستگاری عشقش ارسان اومده-آیلین

با این حرف آیل  یه لحظه ذهنم قفل کردو برگشتم سمت ارسان که دیدم داره با 

همون لبخند نگام میکنه... اینا چ  دارن میگن؟ اینجا چه خبره؟ چرا ارسان ه  بهم 

لبخند میزنه؟ چرا ایل  این طوری میگه؟ میخواد اینطوری تالیفیشو سرم در بیاره؟ 

 رخم بکشه؟ اخم غلیظ  کردمو از جام بلند شدمو گفتم میخواد اشتباهمو به

 .آیل  خواهش میکنم بس کن-
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 بعدشم خواستم سمت اتاقم که آیل  دستمو گریفتو گفت

 ..وایسا-آیلین

 برگشتم سمتشو گفتم

 وایستم که چ ؟که بیشتر خوردم کنیو اشتباهمو به رخم بکش ؟-

 ی دستش میگریفت گفتآیلین از جاش بلند شدو در حال  که دو تا دستمو تو

 چ  میگ ؟ ک  میخواد اشتباه نکرده ی تو رو به رخت بکشه؟ -آیلین

تو... تو میخوای تو سرم بزن .. تو سرم بزن  خریت  و که این دل المصب کرده... -

خریت  که قابل جبران نیس...میدونم اشتباه کرده.. میدونم اشتباه کردم ول  تورو 

نگیر.. نمیتونم..من از این اشتباه پشیمون نیستم ول  خدا این تنبیه و برام در نظر 

تورو خدا این کارو نکن.. هر کار بگ  میکنم... ول  نکن.. نکن این کارو.. خواهش 

 .میکنم

آیل  با سردرگم  نگام کردو در حال  که اشکای  رو که تازه متوجهشون شده بودم از 

 صورتم پاک میکرد گفت

 ...باه میکن .. من نمیخوام تورو عذاب بدم... میخوامنه عزیزم.. تو داری اشت-آیلین

 چ  میخوای؟ میخوای ذره ذره تاوانشو ازم بگیری؟-

دستامو گذاشتم روی صورتمو دو زانو نشستم روی زمین. آیلین نشست روبروم و 

 دستامو گریفت و با صدای بغض دار گفت

 بدم؟ نه عزیز دلم... تو خواهرم .. من مگه میتونم تورو عذاب-آیلین

 .باید بدی.. چون من عذابت دادم-

 .ندادی... ندادی خواهرم-آیلین
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 .چرا من با عاشق شدنم عذابت دادم... عذابت میدم-

نمیدی.. چون من...من ارسان و دوست ندارم که بخوای عذابم بدی.. یفقط تو -آیلین

 ...عاشق ارسان 

لوی صورتم با چشمای اشک  بهش نگاه کردمو خواستم چیزی بگم که دستشو ج

 گریفتو با صدای بغض دار گفت

تو هیچ اشتباه  نکردی.. من اشتباه کردم.. من یفکر میکردم عاشق ارسانم.. -آیلین

ول  نیستم... اون یه عشق بچگانه بود که توی همون دوران موندو من یفقط یفکر 

 .میکردم هنوزم عاشقم... همین...پس تو منو ببخش که عذابت بدم

 دمو گفتمبا ناباوری نگاش کر

 .دروغ میگ ... همش دورغه-

 آیلین لبخند غمگین  زدو گفت

 .نه.. حقیقته-آیلین

 .پس اگه این طوریه قسم بخور... به جون مهری جون قسم بخور-

آیل  با درموندگ  نگام کرد.. میدونستم دروغ میگه برای همین تا دهن باز کردم آیل  

 چشماشو بستو سریع گفت

 .سم که هر چ  گفتم راست بودبه جون مامانم ق-آیلین

 دستمو گذاشتم جلوی دهنمو گفتم

 ..نه-

آیل  با چشمای به اشک نشسته سری به معنای آره نگاه کردو اومد جلو بغلم کرد. 

 .سرمو گذاشتم روی شونشو زار زدم
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آیل  من میدونم داری دروغ میگ ... این کارو با منو خودت نکن... من اینجوری -

 ...میکشم... نکن این کاروبیشتر از تو عذاب 

آیلینم که حاال اشکش دراومده بود یفین یفین  کردو منو بیشتر به خودش یفشار دادو 

 گفت

 ...هرچ  شنیدی عین حقیقته-آیلین

از بغلش اومدم بیرونو از جام بلند شدمو دست ارسانو که داشت با لبخند به ما نگاه 

 از جاش بلندش کردمو گفتم میکرد گریفتمو بردم سمت آیل . دست آیلینم گریفتمو

زل بزن.. زل بزن توی چشمای ارسان و بگو دوسش نداری و همش یه خیال بوده.. -

 .زل بزنو بگو

تمام دست و پام یخ کرده بودو میلرزید. آیل  با چشمای اشک  نگام کرد.. انگار یه 

التماس توش بود که میخواست این کارو نکنه ول  وقت  چشمای مسر منو دید نفس 

 عمیق  کشیدو زل زد توی چشمای ارسانو شمرده شمرده گفت

 ..من.. تورو... دوست ن..دوست ندارم..همش یه خیال خام بود-آیلین

اینو که گفت سست شدمو روی صندل  پشت سرم نشستمو با بهت به آیل  نگاه 

کردم...آیل  چ  گفت؟ گفت ارسان و دوست نداره؟گفت دوست نداشته؟پس چرا 

  تاب  میکرد؟ اون اشکای  که من دیدم به خاطر ک  بود؟ اون اشکای  اینقد براش ب

که من خودم پاکشون کردم به خاطر ک  بود؟همش الک  بود؟نه.. امکان نداره... 

 ..نمیزارم

لبامو با زبون تر کردمو تا خواستم چیزی بگم آیل  در حال  که اشکاشو پاک میکرد 

 گفت
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نمیکردم اینقد زبون نفهم باش  که به خاطر یه ای خدا مرگت نده یسنا.. یفکر -آیلین

 .حرف مجبور باشم یفیلم هندی برات راه بندازم

بعد ازاون خم شدو از روی مبل کیفشو برداشتو دو تا بلیط درآوردو به سمت ارسان 

 گریفتو گفت

 .اینم بلیطاتون..خواهرمو اذیت نکن  ها-آیلین

 ..به خدا یه عمر مدیونتم-ارسان

 آیلینم لبخندی زدو به من اشاره کردو گفت

 .امیدوارم خوب مواظب خواهرم باش -آیلین

 .از چشام بیشتر مراقبشم-ارسان

ه میلرزه... یفکر کردم اشتباه بهش نگاه کردم.. یه لحظه احساس کردم شونه هاش دار

میکنم ول  وقت  با دقت نگاه کردم دیدم درست دیدم.. آره آیل  هنوز دوسش داره.. 

اگه دوسش نداره پس این لرزش شونها برای چیه؟ دستمو به دسته های مبل گریفتمو 

خواستم از جام بلند شمو برم پیش آیل  که گرم  دست  و روی دستم احساس کردم. 

دم ارسان که داره با مهربون  نگام میکنه. دوباره برگشتم سمت آیل  که برگشتم دی

دیدم درو باز کرده و داره میره بیرون و چند لحظه بعد در با صدای خیل  آروم  بسته 

 شد. برگشتم سمت ارسان و با عجز گفتم

 ..دیدی دوباره ریفت-

 ارسان اشکامو پاک کردو گفت

مشهد همو میبینین... یا تو مراسم عقد یا تو برمیگرده ول  این دیفعه توی -ارسان

 .شب خواستگاری
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 با تعجب بهش نگاه کردم که بلیطای توی دستشو جلوم تکون دادو گفت

حت  یه لحظه ی دیگم نمیتونم طاقت بیارم که ازت دور باشم... امشب پرواز -ارسان

 .داریمو یفردام با خانواده خونه ی شماییم

 ردمو گفتمبا دهن باز به ارسان نگاه ک

 اینقد زود... مگه میشه؟-

 .چرا نشه؟ بهزاد همه چ  رو ردیف کرده-ارسان

لبخند غمگین  زدم که ارسان دستشو گذاشت یه طرف صورتمو در حال  که انگشت 

 شصتش آروم گونمو نوازش میکرد گفت

 ...خیل  دوست دارم... خیل  خانومم-ارسان

گریفتم... این دیفعه منم دستمو محکم بعد ازاون دستشو گذاشت تو دستم ... آرامش 

توی دستاش گریفتم ... منم با تمام وجودم میخواستمش... برای همیشه.. برای همه ی 

 .....عمر... این حقیقت  بود که نمیتونستم هیچ وقت ازش دست بکشم

 ...حرف های ما هنوز ناتمام

 ...تا نگاه میکن  وقت ریفتن است

 ...باز همان حکایت همیشگ 

 آن که با خبر شوی پیش از

 ...لحظه ی عزیمت تو ناگزیر میشود

 ...آی...ای دریغ و حسرت همیشگ 

 ...ناگهان
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 ....چقدر زود..... دیر میشود

 )قیصر امین پور(

 پایان جلد اول

 شبنم ا.ی

 پیشنهاد م  شود

  Mahsa.s.x |رمان روزگاری در مستعمره

 غزل ناروی  |رمان هوای  هوایت زمین  

  | +sg_lifeرمان نفس تو معن  زندگ 

 

  https://t.me/yek_romanکانال یک رمان :

  (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)
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