
 

✫رمـان عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

ژانر:عاشقانه_#فول صحنه��



خالصه:رمان درمورد فاطمه دختر با حجاب و خیلی خجالتیه 

�ه توے دانشگاه یکی از پسراے خوشتیپ و پولدار عاشقش 

میشه...........

فاطمه به خاطر عقایدش نمیتونه با �سی دوست بشه ولی 

ارسالن این چیزا حالیش نیست هرطور شده میخواد بهش 

نزدیک بشه...........

فاطمه به خاطر اذیت های ارسالن دانشگاهشو عوض 

میکنه.........

ارسالن در به در دنبالش میگرده ولی پیداش نمیکنه..........

تا این�ه چند سال بعد فاطمه برای �ار �ردن توے یه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......شر�ت میره براے مصاحبه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت1#

ارسالن:



منتظر بودم تا مثل همیشه وارد �الس بشه و بهش خیره 

بشم..........

توے ف�ر بودم و داشتم به در �الس نگا می�ردم �ه وارد 

شد...........

سرجام نشستم �ه استادم وارد شد

پوفی �شیدم و نگاهمو ازش گرفتم.........

اصال از این استاده خوشم نمیومد

دوباره سرم چرخید سمتش.........

سرشو پایین انداخته بودو با خود�ارش بازے می�رد.......

تصمیم گرفته بودم امروز باهاش حرف بزنم

یه لحظه سرشو بلند �ردو بهم نگا �رد........

لبخندے بهش زدم �ه سریع سرشو انداخت پایین..........



خجالت �شیدنشم برام لذت بخش بود

با صداے استاد �ه داشت اسمامونو ی�ی ی�ی صدا میزد به 

خودم اومدم...........

.........

فاطمه:

خیلی داشتم اذیت میشدم 

همیشه همین بود........

نمیدونم چرا اینجورے بهم نگا می�رد

یه لحظه سرمو بلند �ردم و بهش نگا �ردم �ه لبخندے بهم 

زد...........

خجالت �شیدم و سرمو انداختم پایین

با صداے استاد به خودم اومدم..........



نمیدونم چقدر زیر نگاهش بودم ولی دیگه تا آخر �الس بهش 

نگا ن�ردم..............

�الس �ه تموم شد سریع بلند شدم و از �الس زدم 

بیرون.........

نفس راحتی �شیدم و چادرمو سفت به خودم 

چسپوندم...........

از دانشگاه �ه بیرون زدم گوشیم زنگ خورد از توے �یفم 

گوشیمو بیرون آوردم........

با افتادن اسم فرزاد روے گوشیم لبخندی زدم و گذاشتمش در 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......گوشمو گفتم:سالم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت2#

ارسالن:



پشت سرش داشتم میرفتم گوشیش �ه زنگ خورد 

وایساد..........

از پشت داشتم بهش نگا می�ردم و صورتشو نمیدیدم..........

با آوردن اسم فرزاد از دهنش دستام مشت شد.......

�ی بود ینی؟

تلفنشو قطع �ردو منتظر وایساد تا تا�سی گیرش بیاد........

قدم به قدم سمتش رفتم و پشت سرش وایسادم و گفتم:خانم 

معتمدے؟...........

با ترس به سمتم برگشت و با ل�نت گفت:بفرمایید؟..........

یه قدم به سمت جلو برداشتم �ه رفت عقب

گفتم:میخواستم باهات حرف بزنم...........

فاطمه:چه حرفی؟



به دورو برم نگا �ردم و گفتم:اینجا �ه نمیشه............

دوباره با ل�نت گفت:من باید برم

خواست بره �ه از روے چادرش دستشو گرفتم............

با ترس به دستم نگا �ردو دستشو مح�م �شید 

عقب...........

تا اومدم به خودم بیام از جلوم محو شد

داد عصبی �شیدم و رفتم سمت ماشینم...........

لعنت بر شیطون این دختر چرا اینجوریه؟

اصال نمیذاشت هیچ�س بهش نزدی� بشه.......

سوار ماشینم شدم و حر�ت �ردم سمت خونه..........

..........

در آپارتمانمو باز �ردم و رفتم داخل



�فشمو همونجا بیرون آوردم و با ضرب پرتش �ردم یه طرف 

دیگه............

در اتاقو باز �ردم و رفتم داخل

�یفمو پرت �ردم روے تخت و مشغول در آوردن لباسام 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.........شدم
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پارت3#

لخت لخت شدم و رفتم توے حموم........

آب و باز �ردم و رفتم زیر آب

از توے آیینه به خودم نگا �ردم.........

تا حاال به هیچ دخترے لبخند نزده بودم

با این�ه همه دخترا دنبالم بودن ولی این دختر حتی بهم نگا 

هم می�رد........



این بیشتر عصبیم می�رد

دستمو توے موهام بردم و مح�م موهامو �شیدم.........

من باید به دستش بیارم

حتی شده ده سال دیگه...........

راهش میارم اون باید مال من باشه

روے سرم شامپو ریختم و موهامو شستم.........

آب و بستم و حوله رو دورم پیچیدم

همین �ه از حموم زدم بیرون آیفن به صدا در اومد..........

با همون حوله از اتاق زدم بیرون

سمت در رفتم و بدون نگا �ردم به چشمی درو باز 

�ردم..........



همین �ه درو باز �ردم چشمم خورد به پریا �ه وایساده 

بودو من و نگا می�رد.........

از جلو در �نار رفتم تا بیاد داخل

من:اینجا چی�ار می�نی......؟

با بغضی �ه توے گلوش بود گفت:خیلی بی انصافی 

ارسالن.......

خونه �ه نمیاے 

زنگ �ه نمیزنی..........

حاال هم �ه اومدم میگی چرا اومدے

اصال از دیدنم خوشحال شدے؟..........

شش میاهه،شش ماهه اصال خونه نیومدے

رفتم توے اتاقو سریع شلوارو تیشرتمو  پوشیدم...........



وقتی اومدم بیرون دیدم روے مبل نشسته و داره گریه 

می�نه..........

به سمتش رفتم و �نارش نشستم و �شیدمش توے بغلم �ه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......گریش شدیدتر شد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت4#

سرشو نوازش �ردم و گفتم:ببخشید دیگه گریه ن�ن...........

سرشو بلند �ردو گفت:از مامانم خوشت نمیاد نمیاے 

خونه،منم نیام اینجا............

با منم مش�ل دارے؟

اگر دارے بگو دیگه هیچوقت سمتت نمیام........

اش�اشو پاڪ �ردم و گفتم:بس �ن پریا گفتم �ه 

ببخشید..........



پریا:بابا سراغتو میگرفت

من:خوب نگیره.......

اخمی �ردو گفت:چند روزه مریضه همش میگه میخواد تو رو 

ببینه..........

من:من عالقه اے به دیدنش ندارم

پریا دستمو گرفت و گفت:ببین ارسالن عمو میخواد بیاد 

ایران........

مح�م سرمو بلند �ردم و گفتم:چی؟

پریا:میخواد بیاد اینجا میدونی �ه همیشه دلش میخواست 

جاے بابا باشه........

من از این میترسم �ه بیاد اینجا و جاے تو رو توے شر�ت 

بگیره...........

من:بره به درڪ



پریا:اینجورے نگو،مگه نمیشناسیش

فقط ده سال ازت بزرگتره..........

اگر بیاد اینجا برات بد میشه

تو رو خدا با بابا راه بیا.......

من نمیگم بیا خونه ولی براے بابا زنگ بزن برو شر�ت...........

�الفه پوفی �شیدم و گفتم:نمیتونم پریا بفهم

پریا:میتونی،اگر بخواے میتونی........

از من گفتن بود

نذار چند سال دیگه به خودت بیاے و ببینی رییس شر�ت 

نیستی........

اینو گفت و بلند شد



جلوش وایسادم �ه بغلم �ردو روے گونمو بوسید و ازم جدا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شدو از در بیرون زد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت5#

فاطمه:

وارد خوابگاه شدم و سریع رفتم توے اتاقم 

چند روزے بود �ه هم اتاقیم رفته بود شهرشو من تنها 

بودم..........

باهاش صمیمی نبودم آخه خیلی جلف بود و از رفتاراش خوشم 

نمیومد........

�یفمو روے تختم انداختم و چادرمو بیرون آوردم.........

لباسامو �ه بیرون آوردم بدون ناهار خوردن افتادم روے تخت 

و خوابیدم.........



وقتی بیدار شدم هوا تاری� بود

با ش� بیدار شدم و روے تخت نشستم.........

فردا امتحان داشتم و هیچی نخونده بودم

سریع بلند شدم و المپ و روشن �ردم.....

چشمم �ه به ساعت خورد خیالم راحت شد تازه ساعت هفت 

شب بود.........

خوبیش این بود �ه �سی توے اتاق نبودو میتونستم تا هر 

وقت بخوام درس بخونم.....

متاسفانه تا چند وقت دیگه هم اتاقیم میومد و قرار بود یه نفر 

دیگه هم بهمون اضاف بشه.......

بلند شدم و یه چیزی براے خودم آماده �ردم و مشغول 

خوردن شدم........

وقتی غذا خوردنم تموم شد بلند شدم و �تابامو آوردمو 

نشستم روے زمین.........



همین �ه خواستم سر �تابو باز �نم گوشیم زنگ خورد....

ینی �ی بود این وقتی شب؟

به گوشیم نگا �ردم شماره ناشناس بود.......

نمیخواستم بردارم ولی انگار یه چیزے میگفت جواب 

بده..........

اتصال و زدم و گفتم:بله؟

صدای یه پسر بود �ه سالم �رد.........

ضربان قلبم از ترس باال رفت

ینی �یه؟.......

چی�ارم داره؟

من:شما؟.......

پسره:ارسالن اسدیان هستم،امروز در دانشگاه...



حرفشو قطع �ردم و گفتم:�ارتونو بفرمایید

ارسالن:میخواستم ببینمت........

با ل�نت گفتم:ولــ...ولی من نمـ..نمیتونم 

سریع گوشی رو قطع �ردم و نفس راحتی �شیدم،چی از 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....جون من میخواد این آدم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت6#

ترسالن:

دستامو مشت �ردم و زدم روے تخت،چه مرگشه این 

دختر.........

چرا اینقدر خجالتیه



نفسمو بیرون دادم و روے تخت دراز �شیدم و دستامو 

گذاشتم زیر سرمو به سقف خیره شدم...

فردا یه جایی گیرش میندازم �ه نتونه از دستم فرار 

�نه.........

ما فقط ی�ی از �السا رو باهم داشتیم 

به نظرم باید بیست و دوسالی داشته باشه......

ولی انگار بچه ها رفتار می�نه

........

لباسامو پوشیدم و آماده رفتن شدم

از خونه بیرون زدم و سوار آپارتمان شدم.......

همین �ه خواستم د�مه آسانسور بزنم یه نفر دستشو جلوش 

گرفت و سریع وارد آسانسور شد....

بهش نگاه �ردم



اه اه چه قیافه جلفی.......

نگاهی بهم �ردو لبخندے زد 

منم هیچی نگفتم و به جلوم نگا �ردم........

آسانسور �ه وایساد جورے باهام اومد بیرون �ه �امل 

چسپید بهم.........

چشمامو از روے عصبانیت روے هم گذاشتم و رفتم 

بیرون........

.........

فاطمه:

صبح بود میخواستم برم دانشگاه

هرچی وایسادم تا�سی گیرم نیومد.......

دیگه داشتم نا امید میشدم �ه یه تا�سی جلوم وایساد سریع 

سوار شدم..........



تا به خودم بیام دیدم اصال توے راه دانشگاه نیستیم.........

با ترس به اطرافم نگا �ردم و راننده رو صدا زدم ولی اون بهم 

توجه ن�رد........

جیغی �شیدم و گفتم وایسه

من و آورده بود توے بیابونی �جا بودم من؟...

وقتی دید دارم جیغ می�شم یه جا وایساد

خواستم پیاده شم �ه سریع قفل مر�زی رو زد......

با ل�نت گفتم:تو �ی هستی؟

روشو برگردوندو �الهشو برداشت........

وقتی دیدمش از ش� نمیدونستم چی�ار �نم،بهم لبخندے 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...زدو گفت:سالم عزیزم
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پارت7#

جیغی زدم و گفتم:این در لعنتی رو باز �ن.......

چی از جونم میخواے؟

یه لحظه قیافش توے هم رفت و گفت:ینی تا حاال نفهمیدے 

چی میخوام........؟

در طرف خودشو باز �ردو پیاده شد

همین �ه در عقب ماشین و باز �رد خودمو عقب �شیدم و 

چادرمو به خودم گرفتم........

دستشو سمتم دراز �ردو با زور من و از توے ماشین بیرون 

�شید..........

خواستم دادو هوار راه بندازم �ه گفت:به اون ماشینه نگا 

�ن......

نگاهم خورد به ماشین مدل باالیی �ه اون ور خیابون 

بود........



گفت:اونا آدماے منن اگر بخواے فرارم �نی نمیتونی.........

نگاهی به اون طرفش �ردو گفت:و همچنین اون ماشین اون 

ی�ی.........

دیگه داشتم از حال میرفتم چی داشت میگفت این.........

من:تورو خدا بذار برم

به حرفم اهمیت نداد......

من و به سمت ماشینی برد و توے ماشین نشستیم و سریع قفل 

و زد......

با ترس داشتم بهش نگا می�ردم

به سمتم برگشت و دستمو گرفتم و گفت:چرا ازم فرار 

می�نی؟.......

با ش� بهش نگا می�رد



دیوونه بود؟........

توے دو روز این حرفا رو داشت بهم میزد چه انتظارے ازم 

داشت.....

ارسالن:من دوستت دارم میخوام مال من باشی

با ش� بیشترے بهش نگا �ردم و با اش� توے چشمام 

گفتم:بذار برم........

عصبی دستمو ول �ردو گفت:همه این �ارارو �ردم تا باهات 

حرف بزنم.........

اونوقت تو میگی بذار برم

مغز خر خوردم.......؟

میگم دوستت دارم حالیت میشه یا خودت و زدے به 

نفهمی.......

خواستم بگم بذار برم برم �ه سریع دستشو روے فرمون زدو 

گفت:خفه شو.......



با تعجب بهش نگا �ردم سرمو انداختم پایین 

گفتم:من باید برم اگر خانوادم بفهمن سرمو گوش تا گوش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میبرن

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت8#

ارسالن:

با خجالت دستشو از توے دستم �شید بیرون

ترس از خانواده اونم توے سن؟......

دستمو زیر صورتشو گذاشتم و گفتم:بریم خونه من.....

با ترس بهم نگا �رد

چرا اینجورے می�رد این دختر........

ینی اینقدر خجالتی بودو خانوادش بهش سخت میگرفتن.....



فاطمه:تورو.....

با گذاشتن لبام روے لباش حرفش قطع شد

سریع خودشو عقب �شیدو شروع �رد به جیغ �شیدن.......

به خاطر یه بوس داشت اینجورے می�رد؟

با تعجب داشتم بهش نگا می�ردم.......

خش�م زده بود �ه داشت اینجورے می�رد

گریه می�ردو میخواست درو باز �نه........

قلبم داشت از جاش �نده میشد

سریع به سمت خودم �شوندمشو گفتم:خیل خوب وایسا االن 

میبرمت خوابگاهت.....

ی�م آروم شده بود

واقعا این دخترو درڪ نمی�ردم.....



با هق هق آدرس خوابگاهشو بهم گفت

همین �ه ماشین وایساد مثل جن زده ها از ماشین پیاده 

شد.........

حتی وسایالشم نبرد

ینی اینقدر بد رفتار �رده بودم؟......

ولی این چیزا عادے بود براے من

با این�ه تا حاال به هیچ دخترے پا نداده بودم ولی برام عادے 

بود........

وقتی لبمو روے لبش گذاشتم انگار دنیا رو بهم دادن........

از وقتی دیده بودمش دلم براش رفته بود

نمیدونم از طرز نگاه �ردنم سر �الس به خودش،فهمیده بود 

بهش حس دارم یا نه......



ولی من باالخره به دستش میاره،مطمعنم،من ازش دست 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.......نمی�شم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت9#

فاطمه:

همین �ه وارد اتاق شدم گریه �ردنم شدیدتر شد.......

ی�ی ی�ی لباسامو بیرون آوردم و هق هق �ردم........

باید میرفتم 

آره درست ترین �ار همینه.......

اگر بابا و فرزاد میفهمیدن چی؟

واے خدا نه نباید این اتفاق بیفته........

دستمو روے لبم �شیدم



اگر بفهمن یه پسر من و بوسیده چی؟........

حالت تهو داشتم 

دلم میخواست بخوابم و ببینم همش خواب بوده؟........

گوشیمو برداشتم زنگ زدم به فرزاد

من:الو سالم داداشی

......

فرزاد:سالم عزیِز داداشی خوبی؟

......

نفسمو بیرون دادم وگفتم:خوبم داداش میخواستم ببینم 

میتونی �اراے انتقالمو انجام بدے.....

......

فرزاد:چرا چیزے شده �سی اذیتت �رده؟

......



من:نه داداش دلم براتون تنگ شده دیگه نمیتونم اینجا 

بمونم........

......

فرزاد:باشه عزیزم هفته دیگه خودم میام دنبالت �اراتم راست 

و ریست می�نم......

......

هول شده گفتم:نه نه خودم میام

......

فرزاد:چیزے شده فاطمه؟

......

من:نه داداش چی باید بشه؟

......

فرزاد:آخه تو خودت تصمیم گرفتی برے اونجا



......

من:نه داداش هیچی نیست،�ارے ندارے فعال

......

فرزاد:نه برو قشنگم....

......

گوشی رو قطع �ردم و نفس راحتی �شیدم و روے تخت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......نشستم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت10#

دوسه روز از اون روز نحس میگذشت 

هر روز میومد سر راهم و میخواست باهام حرف بزنه ولی من 

فرار می�ردم...



واے خوب �ه گفتم فرزاد نیاد

اگر میدیدش دردسر میشد...

�تابامو برداشتم و از اتاق زدم بیرون

همین �ه خواستم از خوابگاه بزنم بیرون صداے مستخدمو 

شنیدم.....

برگشتم و گفتم:بله

(دخترم اینا مال توعه.....؟)

به وسایال نگا �ردم و گفتم:آره عمو

گمش �رده بودم �جا بود؟......

(یه پسره اومدو بهم داد گفت پیداش �رده از اونجایی �ه 

اسمت روش بود فهمیدم مال توعه)

من:ممنون عمو......



ازش گرفتم و خداحافظی �ردم

ن�نه میخواسته اینارو بهم بده �ه هی دنبالم بود این چند 

روز.....

نه اون پسر یه چیزاے شومی توے ذهنش بود

قرار بود پس فردا برم شیراز......

مردم به بابام میگفتن حاج آقا

حاال اگر همین مردم میفهمیدن دختر حاج آقا رو یه پسر 

بوسیده چی پیش میومد؟.....

حتی ف�ر �ردن بهش هم آزارم میداد

تا حاال همچین �ارے ن�رده بودم و میترسیدم داداش فرزاد 

یا بابا بفهمن...

امروز سر �الس �ه نشستم ارسالن و ندیدمو تعجب �رده 

بودم...



ولی اهمیت ندادم اصال بهتر

تا ظهر �الس داشتم و خیلی خسته بودم...

همین �ه �الس تموم شد سریع بلند شدم و از �الس زدم 

بیرون...

گشنم بود از بوفه دانشگاه یه شیر و �یف گرفتم و همین �ه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....خواستم برگردم جیغم توے گلوم خفه شد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت11#

با ل�نت گفتم:ولم �ن...

ارسالن:باید باهات حرف بزنم

دستمو مح�م �شیدم و گفتم:دردسر درست ن�ن...

آبروبریزے میشه



به یه سمت دیگه رفتم �ه با حرص پاشو به زمین �وبیدو 

گفت:حالیت می�نم...

حاال میفهمی پس زدن من ینی چی؟

از حرفش ترسیدم ولی چیزے نگفتم

سوار تا�سی شدم و رفتم خوابگاه...

همین �ه جلو خوابگاه پیاده شدم با تعجب به فرزاد �ه 

همون جا بود نگا �ردم...

مگه قرار نبود پس فردا بیاد

آب دهنمو پایین دادم و قیافمو خوش حال �ردم و رفتم 

سمتش و مح�م بغلش �ردم....

من:سالم داداش

فرزاد پیشونیمو بوسیدو گفت:سالم عزیزم

من:انگار زود اومدے؟



فرزاد:یه �ارے داشتم زودتر اومدم،از خوابگاه برات اجازه 

گرفتم بریم بیرون...

خوش حال گفتم:راست میگی؟

فرزاد:الهی قربونت بشم،آره ،برو اگر میخواے �تاباتو بذارو 

بیا...

من:اش�ال نداره میذارم توے ماشین

دستمو گرفت و گفت:باشه پس بریم...

..........

ارسالن:

با تعجب داشتم بهشون نگاه می�ردم

ن�نه نامزد داشته باشه...

دستمو به سرم گرفتمو(وایی)زیرلب گفتم



نه نه ام�ان نداره حتما داداششه...

با این رفتارایی �ه از خودش نشون میده نمیتونه نامزدے 

داشته باشه...

هرجا میرفتن دنبالشون میرفتم 

اول رفتن رستوران،بعدم رفتن بستی خوردن و �لی گفتن و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....خندیدن

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت12#

فاطمه:

از خستگی دیگه حال و احوال نداشتم...

سرمو ت�یه دادم به فرزادو گفتم:خستم

دستشو دورم حلقه �ردو گفت:بریم پس...



جلو خوابگاه �ه رسیدیم گونشو بوسیدم و خداحافظی 

�ردیم...

همین �ه به اتاق رسیدم لباسامو سریع بیرون آوردم و افتادم 

روے تخت و به خواب عمیقی رفتم...

........

باالخره رسید اون شبی �ه باید میرفتم

به فرزاد گفتم شب حر�ت �نیم...

نمیخواستم اون بفهمه �ه دارم میرم

همه چی آماده بود...

با هم سوار ماشین شدیم و نگاهی به خوابگاه �ردم...

چند سال اینجا درس خونده بودم و برام سخت بود �ه راحت 

برم...

..........



ارسالن:

چند روزے بود توے دانشگاه نمیدیدمش 

میرفتم خوابگاه اونجا هم نمیدیدمش...

در به در دنبالش میگشتم و پیداش نمی�ردم

نمیدونم چرا اینقدر به این دختر وابسطه شده بودم...

اگر پیداش ن�نم چی؟

واے خدا دارم دیوونه میشم...

اگر واقعا اون نامزدش باشه چی؟

ینی از دستش دادم؟...

از ماشین پیاده شدم و رفتم طرف شر�ت

این ی�ی رو �جاے دلم بذارم دیگه...؟

همین �ه وارد شدم منشی سریع وایسادو گفت:سالم آقا...



من:سالم بابا هست؟

منشی:آره با برادرشون داخل صحبت می�نن...

من:برادرشون؟

منشی:بله...

عصبی به سمت در اتاق رفتم و به اعتراض منشی هم گوش 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉......ندادم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت13#

همین �ه درو باز �ردم دیدمشون

بابا با تعجب بهم نگا می�ردو عمو با تمام خونسردے زل زده 

بود بهم...

ولی انگار ی�م ناراحت بود



من:سالم بابا

بابا:سالم پسرم...

چیشده بی خبر اومدے؟

مستقیم به چشماے عمو نگا �ردم کردم و گفتم:باید خبر 

میدادم...

عمو از �نار بابا بلند شدو اومد طرفمو گفت:سالم ارسالنـــ...

دستشو سمتم دراز �رد �ه دستشو گرفتم و گفتم:سالم 

عمو...

دستمو از دستش بیرون �شیدم و روے مبل نشستم...

زل زدم به بابا و گفتم:�ارم داشتی؟

بابا:آره...

عمو جلوم نشسته بودو داشت بهم نگا می�رد �ه گفتم:خوب 

چی؟...



بابا:چند روزے شر�ت نیستم میخوام بیاے اینجا...

ش�ه بهش نگا �ردم و گفتم:�جا میخواے برے؟...

بابا:میخوام با عموت برم پیش مادربزرگت

نگاهی به عمو �ردم �ه با این حرف بابا چشماش یه حالی 

شده بود...

یه لحظه خودمم ش� زده شدم 

من:چیزے شده؟...

بابا:مادربزرگت مریضه

عمو بلند شدو گفت:خوب دیگه من میرم...

عمو �ه رفت بابا خواست بلندشه �ه دستشو روے قلبش 

گذاشت و آخی گفت...

سریع به سمتش رفتم و گفتم:چی شد؟



بابا:چیزے نیست،به رانندم بگو بیاد من و ببره خونه خودتم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اینجا باش

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت14#

بابا �ه رفت منم مشغول �ار شدم

پس بگو عمو براے چی اومده اینجا...

عمو عالقه اے به ایران نداشت و همیشه خارج از �شور 

زندگی می�رد...

همیشه ف�ر می�ردم عمو چشمش دنبال مال و اموال 

باباست...

چون اون فقط ده سال از من بزرگتر بودو همیشه با خودم 

باهاش سر جنگ داشتم...

اعتراف می�نم �ه توے بعضی چیزا از من سر تر بود...



با این�ه35سالش بود هنوز ازدواج ن�رده بود

خواستم از ف�رو خیال بیرون بیام �ه دوباره یاد فاطمه 

افتادم...

دستامو مشت �ردم و زدم توے میز

ینی �جا رفته...؟

از ف�رو خیال بیرون اومدم و دوباره مشغول شدم...

.........

«ی� هفته بعد»

فاطمه:

از دردسر راحت شده بودم و توے دانشگاه جدید حسابی بهم 

خوش میگذشت...

چون �سی نبود �ه اذیتم �نه

فرزاد خودش من و میاورد و برم میگردوند...



امروز داشتم از �الس بیرون میزدم �ه یه نفر مح�م خورد 

بهم...

سرمو �ه بلند �ردم چشمم خورد به یه دختر خوش�ل...

واقعا خوش�ل بود

ببخشیدے گفت و رفت �نار...

ی�ی از �تابام افتاده بود روے زمین

دوال شدم و خواستم برشدارم �ه چشمم به یه آشنا خورد...

احساس �ردم اشتباه دیدم 

ولی وقتی بیشتر توجه �ردم دیدم دختر خالم وایساده و داره 

با یه پسرے حرف میزنه...

بابام نمیذاشت باهاش ارتباط داشته باشم 

میگفت دختر درستی نیست...



رومو برگردوندم و راهمو ادامه دادم 

از در دانشگاه بیرون زدم �ه دیدم فرزاد منتظرم وایساده با 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....لبخند به سمتش رفتم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت15#

ارسالن:

توے شر�ت بودم و سرم گرم �ارا بود

دوسه روِز بابا شده بود یه هفته و هنوز نیومده بودن...

پریا گفت دیروز زنگ زده و حالشون خوب بوده ولی مادربزرگ 

حالش خوب نبوده..

درست نمیدونستم مادر بزرگ چشه 

گوشیم زنگ خورد...



برشداشتم

پریا بود �ه با هق هق گفت:داداش زود بیا خونه،زود...

من:چی شده؟

حرف بزن...

مریا:بابا و عمو تصادف �ردن

با این حرفش سریع بلند شدم و از اتاق زدم بیرون...

سوار ماشینم شدم و با سرعت باالیی رفتم سمت خونه بابا...

......

بابا و عمو تصادف �رده بودن و بابا توے ماشین س�ته �رده 

بودو در جا مرده بود...

این بدترین ش�ی بود �ه میتونست به ما وارد بشه...

ش� دومم این بود �ه عمو توے �ما بود



اینطور �ه مشخص شده بود بابا س�ته �رده و عامل 

تصادف اون س�ته لعنتی شده بوده...

با صداے گریه هاے ریحانه(زن بابا)و پریا به خودم اومدم...

خودمم بغضم گرفته بود ولی نمیتونستم گریه �نم...

.........

چهلمم گذشت ولی خبرے از به هوش اومدن عمو نشد...

همه چیز مثل برق و باد گذشت 

خیلی �م شر�ت میرفتم و بیشتر خونه بودم...

�ارارو سپرده بودم به و�یل شر�ت

روحیه نداشتم برم �ار �نم...

خونه نشسته بودم �ه از بیمارستان زنگ زدن 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....گفتن خانومی اومده میخواد عمو رو ببینه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫



پارت16#

جلو پرستاره وایسادم و گفتم:اون خانومی �ه میخواست 

عمومو ببینه �جاست...؟

پرستار:از هوش رفتن بهشون سرم وصل �ردیم...

تا بهشون گفتیم حالشون خوب نیست از حال رفتن...

من:االن �جاست؟

پرستار:اتاق309...

ممنونی گفتم و رفتم به سمت اتاقش

درو باز �ردم و رفتم داخل...

یه زن تقریبا سی ساله روے تخت بود

از خوش�لیش نمیتونستم چیزے بگم...

آخه خیلی خوش�ل بود



ینی �یه...؟

ن�نه زنشه

نشستم روے صندلی تا به هوش بیادو باهاش حرف بزنم...

ده دقیقه اے نشسته بودم �ه دیدم دستشو ت�ون دادو آخی 

گفت...

چشماشو باز �ردو با ناله گفت:سینا

مح�م نشست روے تخت �ه نزدی� بود بیوفته...

سمتش رفتم و گفتم:خوبین؟

دقیق توے صورتم نگا �ردو گفت:تو �ی هستی؟...

من:من باید اینو از شما بپرسم شما �ی هستین؟

با عموم چی�ار دارین؟...

زنه:تو ارسالنی؟



با تعجب گفتم:شما من و میشناسین؟...

زنه:آره،حاال بگو سینا �جاست؟

اخمی بین ابروهام نشست و گفتم:نگفتی �ی هستی...؟

زنه:زنشم،حاال هم برو �نار میخوام برم ببینمش

با ش� بیشترے بهش نگا �ردم و خواستم چیزے بگم �ه من 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...و پس زد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت17#

از اتاق زد بیرون

گفت زنشه...

یا خدا این �ی زن گرفت

دنبالش رفتم �ه دیدم داره میره سمت اتاق عمو...



منم جلوشو نگرفتم تا خودش بره و ببینه

همین �ه پشت شیشه وایسادو دیدش صورتش خیس از 

اش� شد...

خودمم گریم گرفته بود

خدایا بابا رو �ه بردے...

این ی�ی رو برگردون

سرشو به شیشه ت�یه دادو گفت:آخ خدایا...

دلم ریش شد

میدونستم چه حسی داره...

به سمتش رفتم و گفتم:بیاین با من بریم خونه پیش مامان و 

خواهرم...

اونجا راحت ترین خانومــــ...



زنه:سارا

خواستم حرف بزنم �ه گفت:میخوام برم داخل باهاش حرف 

بزنم...

من:اجازه نمیدن

سارا:ولی من میخوام برم...

رفتم به پرستار گفتم وگفت فقط چند دقیقه میتونه بره 

داخل...

خوش حال لباسارو پوشیدو رفت داخل

نمیدونم چقدر داخل بودو چقدر گریه �رد...

با صداے دستگاها پرستارا سریع رفتن داخل

سارارو با زور آوردن بیرون...

�نار دیوار وایسادو دستاشو به سرش گرفت و �م �م روے 

زمین نشست...



د�تر بیرون اومد �ه سریع دوتامون گفتیم:چی شد...؟

د�تر:بهش ش� وارد شده 

من �ه گفتم باید مراعات �نین...

ولی ف�ر ن�نم ش� بدے بوده باشه

رو به سارا گفت:خانومشون هستین؟...

سارا با گریه سرے ت�ون داد �ه د�تر گفت:اگر بتونین هر 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...روز باهاش حرف بزنین خوبه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت18#

سارا رو آورده بودم خونه بابا

ریحانه و پریا خیلی ش�ه شده بودن و اصال باورشون 

نمیشد...



عمو هیچی به هیچ�س نگفته بود

چهارتامون نشسته بودیم توے سالن و هیچ�س حرفی 

نمیزد...

سارا با حال زارے گفت:من میتونم ی�م استراحت �نم...؟

پریا بلند شدو گفت:معلومه �ه میشه

با هم به سمت باال رفتن...

ریحانه به من نگا �ردو گفت:مطمعنی واقعا زنشه؟...

من:شناسنامه شو �ه ندیدم

ولی من و میشناخت...

ریحانه:راست میگی؟

من:آره

ریحانه:ن�نه دروغ گفته باشه...



با اخم گفتم:اصال به قیافش نمیاد

پریا داشت از پله ها میومد پایین...

بلند شدم و رفتم سمت حیاطو گفتم:پریا؟

پریا اومد طرفم و گفت:جانم داداش؟...

من:من میخوام برم مواظبش باش

چشماش اش�ی شدو گفت:نمیمونی؟...

بغلش �ردم و گفتم:میخوام برم شر�ت چند روزه نرفتم...

داشنگاهمم �ه نمیرم

گونمو بوسیدوگفت:باشه...

....

سوار ماشینم شدم و حر�ت �ردم

پریا خیلی بهم وابسطه بود...



فقط چهار سالم بود �ه مامانم سرطان گرفت و مرد...

بابا یه سال بعدش رفت با ریحانه ازدواج �رد

بعدا �ه معلوم شد ریحانه عشق اول بابام بوده...

یه سال بعد ازدواجشون پریا به دنیا اومد...

اوالش خیلی باهاش بد بودم تا ی�م میومد طرفم میزدمش...

ولی بعدش خیلی باهم خوب شدیمو خودشو توے دلم جا 

�رد...

پنج_شش سالم بیشتر نبود ولی از ریحانه بدم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میومد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت19#

تا به خودم بیام دیدم جلو شر�تم...



سریع پیاده شدم و رفتم داخل شر�ت

.......

چند ساعتی گذشته بود �ه گوشیم زنگ خورد

پریا بود...

سریع برداشتم

من:بله؟...

......

پریا:الو داداش،سارا میخواد بره بیمارستان هر �ارے می�نیم 

نمیتونیم جلوشو بگیریم...

......

من:تا�سی بگیر باهاش برو،اش�ال نداره

......

پریا:باشه



......

گوشی رو قطع �ردم و گذاشتم سرجاش

دستمامو زدم به سرم...

آخ سرم داشت میتر�ید

......

«دو هفته بعد»

جلو در بیمارستان وایساده بودم و منتظر بودم

�ه سارا و پریا بیان بیرون...

از همون روزے �ه سارا اومده هرروز بیمارستانه...

روزے یه ساعت تا دوساعت توے اتاق باهاش حرف میزد...

از ف�ر بیرون اومدم

هرچی وایسادم دیدم نیومدن...



از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت ورودے

زنگ زدم به پریا اصال جواب نداد...

نزدی�اے اتاق عمو بودم �ه دیدم همه همونجا جمع 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شدن

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت20#

سریع پا تند �ردم و همه رو �نار زدم و رفتم داخل...

رو به پریا �ه همونجا وایساده بودو گریه می�رد گفتم:چی 

شده؟...

با گریه خندیدو گفت:به هوش اومد

با تعجب به تخت �ه همه د�ترا دورش بودن نگا �ردم و 

گفتم:راست میگی؟



همه رو بیرون �ردن...

داشتم با خودم �لنجار میرفتم �ه در اتاق باز شدو سه تامون 

یورش بردیم سمتش...

من:چی شد د�تر؟

د�تر:واال چی بگم،هوشیاریشو به دست آورده و همش اسم یه 

خانومی رو صدا میزنه...

ولی نمیدونم ستون فقرات �مرشون در چه حاله ایشاال �ه 

خوب میشن...

سارا اومد جلو گفت:میخوام ببینمش

د�تر:شما؟...

سارا:من زنشم،سارا

د�تر:میتونین لباس بپوشین و برین...



سارا خوش حال از این�ه میتونه بره داخل سریع رفت تا 

لباساشو بپوشه...

هنوزم باورم نمیشه 

پریا توے بغلم بود...

نشستم روے صندلی و بامن پریا هم نشست

چقدر عمو خوش بخت بود �ه همچین زنی داشت...

با این ف�رم یادم به فاطمه افتاد ینی میشه پیداش �نم...

میشه یه جایی ببینمش

رو به پریا گفتم:بریم خونه...

تورو میبرم و برمیگردم پیش سارا

پریا:میخوام بمونم...

من:نه بلند شو خسته شدے



باهم بلند شدیم و رفتیم بیرون از بیمارستان...

سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه

پریا رو سریع بردم و خونه و دوباره برگشتم بیمارستان...

رو به د�تر گفتم:میتونم ببینمش

د�تر:آره ولی خیلی �م هنوز خوب خوب نشده...

سریع به سمت اتاق رفتم ،همیشه باهاش سر جنگ داشتم ولی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..االن خوش حال بودم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت21#

«چند سال بعد»

فاطمه:

بابا همش میگفت نمیخوام برے سر �ار



ولی خودم خیلی دوستت داشتم و دلم میخواست خودم برم و 

�ار پیدا �نم...

فرزاد وقتی دید �ه خیلی جدیم گفت خودم برات �ار مورد 

عالقه تو پیدا می�نم...

ولی من میخواستم خودم دنبال �ار بگردم

متاسفانه به خاطر بیمارے مامان مجبور شدیم بیایم تهران...

مامان ی�ی از �لیه هاش از �ار افتاده بود 

یکی از د�تراے شیراز گفت ببرینش پیش یه د�تر �ه توے 

تهرانه...

ماهم اومدیم اینجا

حدود یه سالی میشه �ه اینجاییم و به اینجا عادت �ردیم...

دیروز یه آگهی �ار پیدا �ردم و زنگ زدم

یه شر�ت نقشه �شی ساختمان بود...



فردا صبح قرار بود برم

.....

مقنعمو درست �ردم و چادرمو سرم �ردم و �یفمو براشتم 

و از اتاق زدم بیرون...

رفتم توے آشپزخونه �ه دیدم همه شون سر میزن...

لبخندے زدم و سالم بلندے �ردم و اونا هم جوابمو دادن...

�نار فرزاد نشستم �ه گفت:�جا بسالمتی...؟

من:میخوام برم براے �ار

با این حرفم بابا سرشو بلند �ردو نگاه تیزے بهم �رد ولی 

چیزے نگفت...

صبحونه مو �ه خوردم سریع بلند شدم و گونه فرزادو بوسیدم 

و رفتم سمت مامان و بغلش �ردم...

گفتم:قربون مامان خوبم بشم



فرزاد گفت:چابلوسی ن�ن ببینم...

مامان خندیدو چیزے نگفت

بابا رو بوسیدم و گفتم:اخماتو باز �ن دیگه...

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....سریع رفتم و کفشمو پوشیدم و از سالن زدم بیرون

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت22#

وارد شر�ت شدم و به دورو ورم نگا �ردم

شر�ت بزرگی بود...

حدود ده تا زن و مرد همونجا نشسته بودن و فرم پر 

می�ردن...

جلو منشی وایسادمو گفتم:سالم

سرشو بلند �ردو گفت:سالم بفرمایید...؟



من:براے آگهی تون اومدم

یه فرم برداشت و گفت:اینم آخرین فرم بشینید 

شما نفر آخرید...

ازش گرفتم و رفتم نشستم براے پر �ردن فرم

ده دقیقه اے شد �ه برگه ها رو از همه گرفت و 

برد داخل اتاق...

منشی اومد داخل و نفر اول و صدا زد

استرس نداشتم ولی ی�م میترسیدم...

بار اولم بودو سابقه �ار نداشتم

ی�ی ی�ی میرفتن و میومدن بیرون...

من و صدا زد �ه سریع بلند شدم

منشی:میتونین برین داخل...



درو باز �ردم و رفتم داخل

یه آقایی نشسته بود پشت میز...

نگاهی بهم �ردو گفت:بفرمایید

سالم �ردم و نشستم...

سریع گفت:شما آقاے عباس معتمدے رو میشناسین...؟

من:پدرم هستن

گفت:من میشناسمشون...

دیگه چیزے نگفتم 

مرده:سابقه �ار �ه ندارین

نفسمو بیرون دادم و گفتم:نه اولین باره...

گفت:سوالی ندارم �ه ازتون برسم چون همه چیزو اینجا 

نوشتین...



اولویت همیشه با اوناییه �ه سابقه �ار دارن

ولی اینجا �ه معلومه توے داشنگاه خیلی خوبی درس 

خوندین...

من:مهم نیست �سی توے چه داشنگاهی درس خونده مهم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اینه خودش چه جورے درس خونده باشه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت23#

انگار جا خورده بود �ه گفت:بله درسته

میتونین برین ما بهتون خبر میدیم...

از اتاق زدم بیرون

چون نفر آخر بودم هیچ�س دیگه نبود بجز منشی...

اگر نمیخواست سوالی �نه اصال چرا گفت بریم داخل...؟



از شر�ت بیرون زدم 

واے چه روزے بود...

میخواستم برم خرید

همیشه خودم تنها میرم...

هیچوقت توے دانشگاه با هیچ�س دوست نشدم...

تا به خودم بیام دیدم جلو پاساژ وایسادم

خواستم برم داخل دیدم گوشیم زنگ خورد...

فرزاد بود

برداشتم...

من:الو

.....

فرزاد:�جایی؟رفتی مصاحبه؟



.....

من:اومدم پاساژ خرید،آره رفتم خوب پیش رفت

.....

فرزاد:پول الزم ندارے،میخواے بیام دنبالت؟

.....

من:نه خودم میام...

.....

فرزاد:باشه پس اگر �ارم داشتی زنگ بزن،خداحافظ

.....

من:باشه،خداحافظ

.....

گوشی رو قطع �ردم و وارد پاساژ شدم



میخواستم جلو جلو برم مانتو بخرم...

چقدر هول بودم من

جلو خانومه وایسادم و گفتم:مانتو میخواستم...

خانومه:چه مانتویی مد نظرتونه

از پشت میزه بیرون اومد �ه گفتم:رنگش تیره باشه...

جلو ی�ی از مان�نا وایسادو گفت:این مانتوه چطوره؟...

نگاهی بهش �ردم و گفتم:رنگ مش�یشو دارین؟...

خانومه:آره داریم چند لحظه وایسین

خانومه رفت و منم داشتم دورو ورمو نگاه می�ردم �ه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چشمم خورد به یه پسره

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت24#



برو بر داشت من و نگا می�رد...

چرا اینجورے نگام می�رد؟

سریع سرمو انداختم پایین

دیگه بهش نگا ن�ردم...

همون یه ذره هم �ه نگاش �ردم زیاد بود

با صداے خانومه به خودم اومدم...

سرمو بلند �ردم �ه گفت:برو بپوش بزرگ یا �وچی� بود 

صدام بزن...

من:میشه چنتا مدل دیگه هم توے مایه های همین برام 

بیارین...

با تعجب گفت:همش مش�ی؟

من:نه ولی رنگش تیره باشه...



خانومه:باشه

....

نیم ساعتی بود داشتم مانتو هارو پرو می�ردم

به خودم توے آیینه نگاهی �ردم و آخرین مانتو رو هم 

پسندیدم...

بیرونش آوردم و مانتو خودم و پوشیدم

همه لباسارو دستم گرفتم و درو باز �ردم و رفتم بیرون...

همین �ه پامو گذاشتم بیرون مح�م خوردم به یه نفر...

خدا رو ش�ر لباسا دستم بودو جاییش بهم نخورد...

سرمو �ه بلند �ردم همون پسره رو دیدم 

لبخندے بهم زدو خواست چیزے بگه...

ولی من سریع ببخشیدے گفتم و رفتم �نار



لباسارو روے میز گذاشتم و گفتم:این چهارتا مانتو رو حساب 

�نین لطفا...

ی�ی ی�ی مانتو هارو برام پیچیدو گذاشت توے نایلون...

�ارتمو بهش دادم اونم حساب �رد

چادرمو درست �ردم و �یفو نایلون و دستم گرفتم و رفتم 

بیرون...

صداے گوشیم رفت باال اسم ام اس از طرف فرزاد بود گفته 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بود جلو پاساژه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت25#

من �ه بهش نگفته بودم بیاد پس چرا اومد

بی خیالش شدم و خواستم برم �ه یه نفر جلومو گرفت...

همون پسره بود



راهمو �شیدم و رفتم اونور...

دوباره دنبالم اومد و گفت:خانم خوش�له؟

جوابشو ندادم...

با دیدن فرزاد �ه �نار ماشینش وایساده بود با ترس به پسره 

�ه دنبالم میومد نگا �ردم...

پسره:شماره بدم؟

فرزاد چشمش به من �ه خورد لبخندے زد...

ولی همین �ه پسره رو دید �ه داره پشت سرم میاد رنگ 

عوض �رد...

یا خدا،خودت به خیر �ن

به فرزاد �ه رسیدم نفس نفس میزدم...

�نارش وایسادم �ه گفت:این �ه بود پشت سرت...؟



خواستم بگم مظاهم �ه صداے پسره رو شنیدم...

پسره:من و میگی؟

دست فرزادو گرفتم و گفتم:بیا بریــم...

خواستیم باهم بریم �ه پسره گفت:نگفتی شماره بدم 

خوش�له...؟

فرزاد دستشو از دستم بیرون �شید و لعنت بر شیطونی 

گفت...

با حر�ت بعدے پسره مشت فرزاد روے صورتش فرود اومد...

صداے جیغم رفت باال 

نشسته بود روے ش�مشو داشت در حد مرگ میزدش...

چنتا اومدن و از هم جداشون �ردن

اش�ام صورتمو خیس �رده بود...

....



دستمال و روے صورت فرزاد �شیدم و گریم بیشتر شدت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....گرفت
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فرزاد:گریه ن�ن...

دستمو گرفت و گفت:دیگه تنها بیرون نمیرے...

هرجا هم خواستی برے خودم میبرمت

فهمیدے؟...

سرمو ت�ون دادم و دیگه چیزے نگفتم

بماند �ه همون روز وقتی رفتیم خونه چقدر مامان حالش بد 

شد...

بابا هم میگفت تقصیر منه



.....

چند روزے از اون ماجرا میگذشت و هنوز خبرے از شر�ت 

نشده بود...

دیگه داشتم ناامید میشدم

همینجور دمغ نشسته بودم �ه گوشیم زنگ خورد...

بی حوصله گوشی رو در گوشم گذاشتم و گفتم:بله...؟

.....

(خانم معتمدے؟)

.....

من:بله خودم هستم

.....

(من از شر�ت.........تماس میگیرم)

.....



سیخ نشستم و گفتم:بفرمایید

.....

(فردا تشریف بیارید مدار�تون هم بیارید)

.....

من:ینی استخدام شدم؟

.....

(بله)

.....

خوش حال گوشی رو قطع �ردم و جیغ خفه اے �شیدم...

واے ینی واقعا شد

خیادا ش�رت...

.....



با استرس وارد شر�ت شدم 

جلو منشی وایسادم و گفتم:معتمدے هستم زنگ زدین گفتین 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....بیام

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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منشی:بله بفرمایید داخل آقاے صابرے منتظرتون هستن....

وقتی رفتم داخل همون پسره �ه دفعه قبلی هم بود روے 

صندلی نشسته بود...

سالمی �ردم �ه گفت:سالم بفرمایید بشینید

سریع گفت:مدار�تون رو آوردین...

چ� و...

من:بله بله



پسره:ایشاال هفته دیگه اگر خوب بودین قرداد میبندیم...

یه قرارداد شیش ماهه

اگر قبل از شش ماه بخواین استعفا بدین باید جریمه بدین...

چون سابقه �ار ندادین تا یه هفته �ار می�نین تا ببینم 

�ارتون چطوره...

من:ولی منشی به من گفت استخدام شدم

پسره:من �ه نمیتونم همینطور یه نفرو بیارم توے شر�تم...

شما این یه هفته رو �ار �نیم ببینم چی میشه

حرصم گرفته بود ولی چیزے نگفتم...

شما مدار�تون و بذارید اینجا از همین حاال یا از فردا میتونین 

�ارتونو شروع �نین...

من:از االن میتونم؟



پسره:آره میتونین...

من:خوب من باید چی�ار �نم؟

بلند شدو گفت:بفرمایید تا بهتون بگم...

بلند شدم و دنبالش راه افتادم

درو باز�ردو رفتیم بیرون...

در ی�ی از اتاقارو باز �ردو گفت:تشریف بیارید.

وارد اتاق شدیم �ه پسره رو به زنی �ه همون جا بود 

گفت:ایشون خانم مزدور هستن...

زنه جلوم وایسادو دستشو دراز �رد گفت:خوشبختم...

دستشو گرفتم و گفتم:منم

پسره:شما قراره با خانم مزدور �ار �نین و هر سوالی داشتین 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.میتونین ازشون بپرسین
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آقاے صابرے رفت بیرون

رو به خانم مزدور گفتم:میشه بگین باید چی�ار �نم...

مزدور:بله �ه میشه

باهام راحت باش هرچی خواستی بهم بگو...

سرے ت�ون دارم �ه گفت:این میز براے توعه...

با ذوق گفتم:واقعا؟

خندیدو گفت:آره...

پشت میز نشستم �ه یه برگه بزرگ گذاشت جلوم و 

گفت:خوب شروع �ن...

یه نقشه ساختمون دوطبقه برام ب�ش



بعدش هر اش�الی داشتی و برات میگم...

من:باشه،ممنون

....

نمیدونم چند ساعت روے میز خم بودم

ف�ر �نم3-4ساعتی بود �ه مزدور بلند شدو گفت:بلندشو 

بریم ناهار،تو هم خسته شدے...

با این حرفش بلند شدم و گفتم:باشه بریم

رفتیم ناهار خوردیم و برگشتیم...

ی�م معذب بودم 

هیچ�س و نمیشناختم...

....

نگاهی به نقشه �ردم و گفتم:آخیش



دیگه تموم شد...

چشمام دیگه باز نمیشد

نگاهی به ساعت �ردم...

ساعت «2» بود باید تا «8» یه سره �ار می�ردیم...

نفس راحتی �شیدم و گفتم:خانم مزدور؟

سرشو بلند �ردو گفت:جانم؟...

لبخندے زدم و گفتم:تمومه

از پشت میزش بلند شدو گفت:االن نگا می�نم...

بلند شدم و وایسادم

اومد �نارمو خیره شد به نقشه...

چند دقیقه اے زیرو روش �ردو گفت:خیلی خوبه...



با این�ه ی�م دیر تمومش �ردی ولی بازم خیلی خوب 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شیدے�
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باید سرعت عملتو ببرے باال...

فقط یه جا مش�ل داشتی

گفتم:�جا؟...

دستشو روش گذاشت و گفت:اینجا...

....

در سالن و باز �ردم و خودمو انداختم داخل،

واے چقدر خسته بودم...

سالم بلندے �ردم �ه فرزادم پشت سرم اومد داخل...

وارد آشپزخونه شدم �ه مامان گفت:سالم عزیزم...



من:سالم بابایی

بابا:سالم دخترم،چطور بود امروز؟

اذیت �ه نشدے...؟

لبخندے زدم و گفتم:نه اصال،خیلی خوب بود

مامان:برو لباساتو عوض �ن شام بخوریم...

من:چشم

عقب گرد �ردم و رفتم سمت اتاقم...

درو باز �ردم و رفتم داخل 

درو مح�م بستم �ه خودم از صداش ترسیدم...

خوب از دستم در رفت

خنده اے �ردم �ه سریع در باز شد...



با تعجب برگشتم �ه فرزادو دیدم

فرزاد:دیوونه شدے؟...

من:چرا؟

فرزاد:درو می�وبی بهم،خنده می�نی...

لبخندے زدم و چیزے نگفتم

درو بست اومد داخل...

فرزاد:چه خبر از امروز؟

چی�ارا �ردے؟...

من:گفت تا یه هفته باید آموزشی �ار �نم

فرزاد:دیگه...

من:با یه خانومی �ار می�نم قراره اون بهم همه چیزو یاد بده 

و هر سوالی داشتم و بهم بگه...



امروز فقط یه نقشه �شیدم

�ه �ار سختی هم بود...

فرزاد سرے ت�ون دادو گفت:من برم دیگه زود بیا...

سریع لباسامو بیرون آوردم و لباس مرتبی پوشیدم و رفتم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....بیرون

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت30#

خیلی زود این یه هفته هم تموم شد

براے شیش ماه قرارداد بستیم...

خیلی هیجان زده بودم

دیگه میتونستم بگم منم �ار می�نم...

پشت میزم نشستم و آخیشی گفتم



از حر�ات خودم خندم گرفته بود...

در زده شدو یه نفر اومد داخل

یه راست رفت سمت مزدور و گفت:آقاے رییس اینارو پست 

�ردن...

گفتن بدیمشون به شما تا �املشون �نین

تا یه هفته دیگه میان...

امروز تشییع جنازه بوده

تا�ید �ردن امروز حتما تموم بشه...

از حرفاشون سر در نمیوردم

مگه صابرے رییس شر�ت نیست...؟

.....

ارسالن:



چشمام از بی خوابی میسوخت

چند روز بود پل� روے هم نذاشته بودم...

شر�ت و به صابرے داده بودم و اومده بودم

روے تخت دراز �شیدم و نفهمیدم �ی خوابم برد...

با صداے عمو �ه اسممو صدا میزد از خواب بیدار شدم...

چشمامو باز �ردم و گفتم:چیه؟

سینا:پاشو غذا بخور ضعف می�نی...

من:میل ندارم

دستشو پشت �مرم گذاشت و نیم خیزم �ردو گفت:مرد گنده 

بلند شو ببینم...

روے تخت نشستم و گفتم:اصال حال ندارم

لبخند غمگینی زد و گفت:منم...



انگار یه نیمه از وجودمه از دست دادم

مامان دیگه نمیتونست زنده بمونه...

حالش بد بود

سرے ت�ون دادم و گفتم:سارا �جاست؟...

سینا:پیش پریا

بشقاب و جلوم گذاشت و گفت:بخور...

خیلی بی حوصال بودم و اصال دلم نمیخواست �ارے 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....نم�
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عمو از اتاق رفت بیرون و من دوباره دراز �شیدم...

بعد از اون تصادف لعنتی،عمو درست نمیتونست راه بره...



براے درمونش رفت خارج و بعد از یه سال اومدن و گفت دیگه 

نمیخواد برگرده...

توی همه این سال ها فکر میکردم عمو به من حسودیش 

میشه...

ولی توے این چند سالی �ه اینجاست فهمیدم تصورم خیلی 

اشتباه بوده...

سارا االن حاملست

پریا قبل از فوت مامان بزرگ براش خاستگار اومده بود...

همه راضی بودن،ی�ی از هم دانشگاهی های قدیمش بود...

ولی این اتفاقی �ه افتاد دیگه نتونستیم �ارے �نیم و سریع 

اومدیم اینجا...

اوففففف

چقدر سخت گذشت....



چشمامو روے هم گذاشتم و دوباره خوابم برد

.......

همه مون وسایالمونو جمع �رده بودیم و آماده رفتن بودیم...

سوار ماشین شدیم و حر�ت �ردیم

چند ساعتی توے راه بودیم �ه یه جا وایسادیم براے غذا...

غذامون �ه تموم شد دوباره راه افتادیم

.......

پوفی �شیدم و در حمومو باز �ردم

زیر دوش وایسادمو دستامو توے موهام بردم...

حوله رو دورم پیچیدم و اومدم بیرون 

سشوارو دستم گرفتم و مشغول خش� �ردن موهام 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....شدم
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�ت و شلوارمو پوشیدم و به خودم توے آیینه نگا �ردم...

بعد از چند هفته میخواستم برم شر�ت

در اتاقو باز �ردم و رفتم بیرون...

صبحونه نخورده از خونه زدم بیرون

سوار ماشینم شدم و حر�ت �ردم...

.....

وارد شر�ت شدم و پوفی �شیدم

منشی با دیدنم بلند شدو وایساد...

منشی:سالم آقاے مهندس،خوش اومدین

من:سالم،ممنون...



در اتاقمو باز �ردم و رفتم داخل

روے صندلیم نشستمو گفتم:آخیش...

گوشی رو برداشتم و به منشی گفتم برام قهوه بیاره...

ده دقیقه اے گذشت تا آقا حمزه برام قهوه رو آورد...

حمزه:تسلیت میگم آقا شرمنده نتونستیم بیایم

من:این چه حرفیه،ممنون...

حمزه:آقا،آقا صابرے دونفرو استخدام �ردن

من:میدونم...

اومد حرفی بزنه �ه در زده شد

من:میتونی برے آقا حمزه...

حمزه:چشم



حمزه رفت و صابرے اومد داخل...

بلند شدم و باهاش دست دادم

صابرے:تسلیت میگم...

من:ممنون،حساب �تاباے این چند هفته اے �ه نبودمو بیار 

میخواے ببینمش...

صابرے:باشه

رفت بیرون و دوسه دقیقه ی دیگه برگشت...

همه رو گذاشت روے میز

به دستش نگا �ردم...

من:اون چیه دستت؟

صابرے اونو گذاشت روے میزو گفت:اینو ی�ی از اینایی �ه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جدید اومده �شیده
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من:خیلی خوب �شیده

صابرے:آره خیلی...

من:میخوام ببینمشون

صابرے:االن؟...

من:نه،وقتی �ارامو �ردم

.....

فاطمه:

وسایالمو جمع �رده بودم و میخواستم برم خونه...

چادرمو سرم �ردم و وسایالمو دستم گرفتم

از در اتاق �ه زدم بیرون گوشیم زنگ خورد...



برداشتم،فرزاد بود

من:سالم داداش...

.....

فرزاد:سالم در شر�تم بیا بیرون بریم...

.....

من:چیزے شده چرا صدات گرفتست

.....

فرزاد:خوب چیزه،ی�م مامان حالش بده

.....

با این حرفش سریع گوشی رو قطع �ردم و خواستم برم �ه 

صداے یه نفرو شنیدم...

رو برگردوندم �ه صابرے رو دیدم



میدونستم االن قیافم چه ش�لیه...

صابرے:آقاے رییس اومدن میخوان ببیننتون

من:ببخشید من باید برم...

تا خواست حرف دیگه اے بزنه از جلوش مهو شدم...

.....

ارسالن:

همین �ه درو باز �ردم یه دختر چادریو �ه از در زد بیرون و 

دیدم...

�ی بود این؟

یاد فاطمه افتادم �ه همیشه چادر سر می�رد...

با این ف�ر دستام مشت شدو دوباره برگشتم توے 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....اتاق

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫



پارت34#

درو مح�م بهم �وبیدم

سر جام نشستم...

چند دقیقه اے شد صابرے اومد داخل

من:چی شد؟...

صابرے:خیلی عجله داشتن مثل این�ه �ارشون خیلی مهم 

بود...

پس این بود 

من:پرونده شو بیار 

صابرے:باشه...

پرونده رو داد دستم

همین که خواستم بازش �نم در اتاق زده شد...



گذاشتمش توے �شو

در باز شدو یه پسر تقریبا همسناے خودم اومد داخل...

بلند شدم و باهاش دست دادم

صابرے:ایشون آقاے فرهمند هستن هم�ار جدیدمون...

من:خوشوقتم

فرهمند:منم،�ار �ردن در �نار شما براے من افتخاره...

سرے ت�ون دادم و گفتم:بفرمایید

......

فاطمه:

بدو بدو خودمو انداختم توے خونه

مامان روے مبل دراز �شیده بودو چشماش بسته بود فرزادم 

�نارش بود...



نفس راحتی �شیدم و گفتم:سالم

نگاه فرزاد �ه بهم افتاد دوباره گفتم:مامان چش شده...؟

فرزاد:گفت نفسم باال نمیاد 

ی�م بهترش شد دیگه نذاشت ببرمش د�تر...

گفت د�تر نمیام

هرچی هم اصرار �ردم هیچی...

چادرمو بیرون آوردم و گفتم:تا اومدم خونه نصفه جون شدم...

به بابا هم چیزے گفتی؟

فرزاد:نه هیچی...

خواستم زنگ بزنم بازم نذاشت

از فرزاد فاصله گرفتم و چادرمو برداشتم و رفتم سمت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اتاقم
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سریع لباسامو عوض �ردم و رفتم پایین

رفتم توے آشپزخونه یه لیوان آب ریختم و خوردم...

روے گاز هیچی نبود

غذا نداشتیم دیگه...

مامان حالش خوب نبود

سریع مشغول غذا درست �ردن شدم...

......

ارسالن:

روے مبل لم داده بودمو داشتم به فاطمه ف�ر می�ردم...



�اش هیچوقت دیگه نبینمش

اگر ببینمش براش بد میشه...

بد بهم نارو زد

بازم نتونستم اون پرونده رو بخونم...

وقتی صابرے گفت فامیلیش معتمدیه خیلی �نج�او شدم...

ولی اون توے خوابگاه درس میخوند

زادگاهش جاے دیگه بود...

اصال ام�ان نداره

پوف عصبی �شیدم و بلند شدم...

رفتم سر یخچالو یه بطرے آب بیرون آوردم 

آبو �ه خوردم رفتم توے اتاقم...



پشت میزم نشستم و لبتابمو باز �ردم و مشغول �ار �ردن 

شدم...

نمیدونم چند ساعت پشت میز بودم �ه احساس �ردم گردنم 

خیلی درد می�نه...

ی�م گردنم و ماساژ دادم و دوباره شروع �ردم...

نه دیگه نمیشد 

تیلی درد می�رد...

سریع بلند شدم و رفتم توے دستشویی

آبی به سرو صورتم زدم و اومدم دراز �شیدم...

همینجورے به سقف خیره بودم �ه صفحه �امپیوترم �ه 

روشن بود صداش باال رفت...

داشت اخطار میزد �ه خاموشش �نم



بلند شدم و رفتم خاموشش �ردم و دوباره دراز 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....شیدم�

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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خمیازه اے �شیدم و از روے تخت بلند شدم...

در حمومو باز �ردم و رفتم داخل

سریع یه دوش پنج دقیقه اے گرفتم و اومدم بیرون...

لباسامو پوشیدم و رفتم بیرون

وسایل صبحونه رو براے خودم آماده �ردم و خوردم و از 

خونه زدم بیرون...

سوار ماشینم شدم و حر�ت �ردم سمت شر�ت...

......

امروز خیلی روز خسته �ننده اے بود



هر دفعه �ه میخوام این پرونده لعنتی رو بخونم ی�ی میاد...

امروزم خودش مرخصی گرفته 

�شو رو باز �ردم و خواستم پرونده رو بردارم �ه صداے 

تلفن �نار دستم رفت باال...

پوف عصبی �شیدم و گوشی رو برداشتم

انگار نمیشه بخونمش...

....

من:بله...

....

منشی:آقاے.......اومدن میخوان ببیننتون

....

من:بفرستش داخل



....

گوشی رو زمین گذاشتم و به در خیره شدم

.........

من:مگه نگفتم این نقشه اش�ال داره چرا درستش ن�ردین...

حتما باید صدام بره باال �ه یه �ارے انجام بدین...

صابرے:سریع میدم درستش �نه

من:ببین صابرے من پول مفت به �سی نمیدم اگر نمیتونه 

�ارشو خوب انجام بده اخراجش �ن...

صابرے:ولی آخه...

من:همین �ه گفتم

دستامو به سرم گرفتم و صابرے هم از اتاق زد بیرون،خسته 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شدم دیگه اوف

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫



پارت37#

فاطمه:

چند روزے از اون روزے �ه مامان حالش بد شده بود 

میگذره...

مرخصی گرفتم تا بتونم خونه باشم و بهش �م� �نم...

فرزاد گفت امروزو باشم فردا یه نفرو میاره

خیلی میترسیدم بالیی سر مامان بیاد...

اگر اون یه چیزیش میشد چی؟

حتی نمیتونم بهش ف�ر �نم...

خیلی بهمون سخت گذشت توے این چند سال

مامان خیلی حالش بد بود و براے ما خیلی سخت بود �ه اونو 

توے این وضعیت ببینیم...



پوفففففف...

صداے مامانو �ه داشت با تلفن صحبت می�ردو میشنیدم...

بلند شدم و رفتم توے سالن

�نارش نشستم تا وقتی �ه حرف زدنش تموم شد...

من:�ی بود؟

مامان:عمت...

من:چی میگفت؟

مامان:میخوان شب بیان اینجا...

من:آخه چرا قبول �ردے نمیدونن �ه حالت خوب نیست... 

مامان:زشته،بعالوه باباتم ناراحت میشه

باشو برو وسایل شامو حاضر �ن...

من:اوففف مامان اوففف



مامان:پناه بر خدا دختر چرا اینجورے می�نی...

جوابشو ندادم و رفتم داخل آشپزخونه

مامان نمیدونست �ه مش�ل من اومدن عمه اینا نیست...

مش�ل من پا گذاشتن متین توے این خونست

چی باید بهشون میگفتم...

باید میگفتم یه روزے بهم ابراز عالقه �رده و حاال توے 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چشماش نمیتونم نگا �نم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت38#

متین خیلی پسر خوبیه ولی اونی �ه من میخوام نیست...

ما باهم خیلی فرق می�نیم و این بدترین چیزه



از بس توے ف�ر خیال بودم نفهمیدم چطورے این برنجارو 

خیس �ردم...

نفس خسته اے �شیدم و بلند شدم

......

خودمو روے مبل انداختم و گفتم:خسته شدم

مامان سرمو بوسید وگفت:قربون اون دختر خوش�لم بشم برو 

آماده شو االن میان...

لبخندے زدم و بلند شدم

وارد اتاقم شدم و ی�ی ی�ی لباسامو بیرون آوردم...

اومدم لباسامو عوض �نم ولی دلم راضی نشد

خومو پرت �ردم توے حموم...

دوش دو دقیقه اے گرفتم و اومدم بیرون

موهامو سشوار �شیدم...



موهام خیلی بلند نبود ولی همینم براے من زیاد بود...

دلم میخواست بچینمشون 

ولی همیشه یه نفره �ه نمیذاره...

تا وقتی شوهر ن�ردے داداشا نمیذارن وقتی هم شوهر �ردے 

شوهرا...

از ف�رو خیاالے خودم خندم گرفته بود

چه بی حیا شدم من...

از توے آیینه به خودم نگا �ردم

یادم به چند سال پیش �ه میوفته میگم ینی میشه یه بار 

دیگه ببینمش...

یا بعضی وقتا میگم خدایا هیچوقت جلو راهم قرارش نده...

اون موقع نمیدونم چی پیش میاد



اصال من و یادش میاد؟...

با صداے مامان �ه صدام می�رد از ف�ر بیرون اومدم...

درو باز �ردم و گفتم:بله؟

مامان:گفتم شاید بالیی سرت اومده زود باش بیا دیگه...

من:االن میام

مانتو بلندے تنم �ردم تا نیازے به چادر نداشته 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باشم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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شالمو روے سرم مرتب �ردم و رفتم بیرون

همین �ه رسیدم پایین اف اف به صدا در اومد...

نگا �ردم دیدم بابا و فرزادن



رفتم توے آشپزخونه...

وسایالرو داشتم آماده می�ردم �ه صداے فرزاد و شنیدم...

فرزاد:خبریه اینجورے تیپ �ردے؟

برگشتم و گفتم:سالم...

فرزاد:علی� سالم

به خودم نگا �ردم و گفتم:چجورے تیپ زدم مگه...؟

فرزاد خواست حرفی بزنه �ه بابا گفت:برو لباس بپوش پسر...

فرزاد:بهش نگفت...

خواست حرفی بزنه �ه دوباره صداے اف اف باال رفت...

مش�وڪ بهشون نگا �ردم و دیگه چیزے نگفتم...

......

منگ داشتم بهشون نگا می�ردم



چی داشتن میگفتن...؟

من و متین؟

نه اصال نمیشد...

اصال

زبونم بند اومده بود و هیچی نمیتونستم بگم...

عمو بلند شدو گفت:خوب دیگه ما میریم ایشاال �ه جواب 

فاطمه جان مثبته...

مامان:هرچی شد خبرتون می�نیم حاجی

به متین �ه داشت لبخند میزد نگا �ردم و دوباره سرمو 

انداختم پایین...

بغض راه گلومو گرفته بود

چرا هیچ�س هیچی به من نگفته بود...



نفهمیدم �ی تا دم در همراشون رفتم 

عقب گرد �ردم و آروم به سمت اتاقم رفتم، صداے فرزاد و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ه شنیدم وایسادم�

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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فرزاد �نارم وایساد �ه گفتم:میخوام تنها باشم

سریع به سمت اتاقم رفتم و درو باز �ردم و رفتم داخل...

درو قفل �ردم و همونجا نشستم

هیچوقت اینجورے به فرزاد بی محلی ن�رده بودم...

داشتم آتیش میگرفتم

من نمیخواستم...

ولی معلوم بود بابا خیلی جدے بود



تقه اے به در خورد و پشتش صداے فرزاد اومد...

فرزاد:فاطمه درو باز �ن �ارت دارم

دوسه دقیقه اے شد �ه صداے بحث �ردن مامان و فرزاد و 

شنیدم...

فرزاد:واقعا �ه،چرا بهش نگفتین

با خودتون نگفتین اونم حق انتخاب داره...؟

مامان:حاال هم چیزے نشده پسرم نخواست میگه نه...

صداے بابا �ه گفت«من راضیم متین پسر خوبیه»دیگه فاتحه 

خودمو خوندم...

فرزاد:ولی بابا شما نمیتونین زورش �نین

بابا:من صالحشو میخوام...

اون دیگه بچه نیست25سالشه



با صداے قدم هایی دیگه صداشونو نشنیدم...

خودمو انداختم روے تخت شروع �ردم به گریه �ردن...

نمیدونم چقدر گریه �ردم �ه دیگه خوابم برد

با صداے آالرم گوشیم �ه همیشه براے نماز میذاشتم از خواب 

پریدم...

اصال نمیخواستم االن از اتاق برم بیرون

پوفی �شیدم و با خودم گفتم به هرحال �ه صبح باید برم 

سر �ار...

بلند شدم و رفتم توے حموم همونجا وضو گرفتم و اومدم 

بیرون...

نمازم و خوندم و شروع �ردم گریه �ردن

وقتی بابا یه چیزے بگه دیگه همونه...

میدونم �ه راضی نمیشه هرچیزے من بگم



.....

ساعت هفت بود 

سریع بلند شدم و لباسامو پوشیدم و بدون صبحونه خوردن از 

خونه زدم بیرون...

هنوز �سی بیدار نبود و دلم نمیخواست �سی من و 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....ببینه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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توے راه یه �ی� گرفتم و خوردم تا ضعف ن�نم...

وقتی رسیدم شر�ت ساعت«7:40»دقیقه بود

وسایالمو روے میز گذاشتم �ه در باز شدو مزدور اومد 

داخل...

لبخندے بهم زدو گفت:صبح بخیر



من:ممنون صبح شما هم بخیر...

......

ارسالن:

باورم نمیشه 

باورم نمیشه همین اتاق بغلی داره �نارم �ار می�نه...

سرم سوت �شید

دستمو به سرم گرفتم و به ع�سش �ه توے پرونده بود نگا 

�ردم...

فاطمه معتمدے«25»ساله

از سر میزم بلند شدم و از اتاق زدم بیرون...

خواستم در اتاقو باز �نم �ه پشیمون شدم

دوباره وار اتاق خودم شدم و درو بستم...



دیروز تا حاال �ه فهمیدم حال خودم نیستم

نمیدونم چی�ار �نم...

.......

وقت ناهار بود و همه رفته بودن بیرون ناهار بخورن...

میخواستم برم ببینم اونم رفته یا نه

از اتاق خودم زدم بیرون و پشت در وایسادم...

در نیمه باز بود

به میزش نگا �ردم پشت میزش نشسته بودو سرشو روے میز 

گذاشته بود...

همین �ه سرشو از روے میز برداشت صورتش پر اش�شو 

دیدم...

یه لحظه جا خوردم 



چرا گریه می�رد؟...

ن�نه فهمیده اینجا شر�ت منه

نه ام�ان نداره...

معلومه �ه نمیدونه،پس چرا داره گریه می�نه؟

بلند شد �ه سریع رفتم توے اتاق و درو بستم 

نفسمو بیرون دادم...

االن باید چی�ار می�ردم،روے صندلیم نشستم و سرمو توے 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....دستام گرفتم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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با صداے در به خودم اومدم

سرمو بلند �ردم و گفتم:بله؟...



صابرے بود

صابرے:براتون ناهار گرفتم...

من:تو چرا گرفتی مگه آقا حمزه نبود؟

غذارو روے میز گذاشت...

صابرے:بنده خدا امروز مرخصی گرفته...

جدے گفتم:چرا؟

صابرے:زنش مریض بود...

درخواست وام �رده بود ولی شما موافقت ن�ردین...

من:مش�ل زنش چیه؟

صابرے:سرطان داره...

با تعجب گفتم:واقعا؟

صابرے:آره...



من:ده میلیون بهش بده

صابرے:ینی...

من:نمیخواد ازش پس بگیرے

صابرے:باشه...

من:فردا صبح خانم معتمدے و بفرست اتاقم

صابرے:باشه...

......

از اتاق زدم بیرون 

با صداے حرف زدن یه نفر وایسادم...

همه رفته بودن و فقط من بودم این �ی بود پس...؟

وقتی صدا رو از اتاق �نارے شنیدم فهمیدم صداے 

فاطمست...



پشت در وایسادم و به حرفاش گوش دادم

فاطمه:من نمیتونم مامان،به خدا نابودم می�نین

بابا رو راضی �ن..

تو رو خدا

من متینو مثل برادرم میدونم...

با این حرفش شو�ه بهش نگا �ردم،باید خودمو نشون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉میدادم...؟

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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تلفنش �ه تموم شد سریع دوباره رفتم توے اتاقم...

نفس عمیقی �شیدم 

با صداے در به خودم اومدم و از اتاق زدم بیرون...



رفته بود

همین �ه رفتم پایین دیدم فاطمه وایساده یه ماشینم 

جلوشه...

مرده �ه از ماشین پیاده شد دیدمش

حاج مسلم معتمدے...؟

با تعجب داشتم بهشون نگا می�ردم

ینی این باباش بود...

دستمو به سرم گرفتم

خدایا خودت �م� �ن...

بهترین دوست بابام

زبونم بند اومده بود...

سوار ماشین شدن و رفتن



.........

فاطمه:

از ترس نمیدونستم چی�ار �نم

چرا اینقدر میترسیدم؟...

با صداے بابا به خودم اومدم

بابا:چرا نمیخواے؟...

متین پسر خوبیه

زبونم بند اومده بود...

نمیدونستم چی بگم

من:بابا من من...

بابا:حرفتو بزن



من:من متینو مثل برادرم میبینم...

بابا:چند وقت �ه بگذره درست میشه

دیگه حرفی نزدم....

انگار همین چند �لمه هم �ه حرف زدم الکی بود چون بابا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...حرف خودشو میرد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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امشب قرار بود دوباره خونه عمه بیان تا من و متین حرف 

بزنیم...

تصمیم گرفته بودم بهش بگم دوستش ندارم

من نمیتونستم یه عمر پیش �سی زندگی �نم �ه دوستش 

ندارم...

با صداے اف اف به خودم اومدم



سریع رفتم و درو باز کردم...

......

من و متین توے اتاق با هم نشسته بودیم 

از استرس زیاد دستام میلرزید...

متین:نمیخواے حرفی بزنی؟

سرم و بلند �ردم و بهش نگا �ردم...

قبل از این�ه پامو بذارم توے این اتاق خیلی برنامه ها ریخته 

بودم...

خیلی حرفا آماده �رده بودم

ولی انگار تا متینو دیدم همه چی یادم رفت...

متین:من خیلی وقته دوستت دارم

سرمو انداختم پایین...



سنم �م نبود

بچه دبیرستانی نبودم...

ولی جورے تربیت شده بودم �ه نمیتونستم روے حرف بابام 

حرف بزنم...

جرات گرفتم و گفتم:ولی من اصال عالقه اے به شما ندارم...

ش�ه بهم نگا �رد �ه گفتم:من شمارو به چشم برادرم 

میبینم...

خواست حرفی بزنه �ه گفتم:پاے �س دیگه اے هم درمیون 

نیست...

تا این حرفو زدم سریع گفت:پس میتونم امیدوار باشم...؟

براے اولین بار مح�م گفتم:نه

خیلی شو�ه شده بود...



سریع بلند شدو از اتاق زد بیرون با تعجب به در نگا �ردم و از 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...اتاق زدم بیرون

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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تا مارو دیدن همه شون بلند شدن و وایسادن

بابا رو به متین گفت:چی شد دایی جون؟...

متین سریع بدون ی�م تعلل گفت:مثل این�ه دخترتون من و 

نمیخوادو این قضیه همینجا تمومه...

از سالن زد بیرون

عمه و عمو هم پشت سرش رفتن...

فرزاد با لبخند بهم نگا می�رد 

ولی بابا اومد طرفمو تا بفهمم چی شده یه سیلی آورد توے 

صورتم �ه جیغ مامان رفت باال...



منتظرش بودم

بابا سرے ت�ون دادو گفت:آبرومو بردے

بعدا رفت طرف اتاقش...

اش�ام روے صورتم ریخت و هق زدم

مامان بغلم �ردو گفت:عصبانیش �ردے..

من:آخه من

مامان:میدونم نمیخواد چیزے بگی...

سرمو بوسیدو رفت پیش بابا

فرزاد طرفم اومدو اش�امو پاڪ �ردو گفت:بهترین �ارو 

�ردے...

لبخندے زدم �ه گونمو بوسید راهنماییم �رد به سمت اتاقم...

من:من باید چی�ار �نم؟



اگر توے رومم نگا ن�نه چی؟...

فرزاد در اتاقو باز �ردو من و روے تخت گذاشت و گفت:نگران 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نباش

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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فرزاد:عصبانیتش براے چند وقته

من:میخوام تنها باشم...

فرزاد بلند شدو گفت:یادت نره فردا سر �ارے...

سرے ت�ون دادو رفت بیرون

نمیدونم چقدر گریه �ردم �ه خوابم برد...

با صداے گوشیم از خواب پریدم

گوشی رو در گوشم گذاشتم و گفتم:بله...



فرزاد بود گفت:میدونستم خوابت میبره

سریع روے تخت نشستم �ه گفت:چی شد؟...

من:واے خواب موندم

فرزاد:هنوز نیم ساعت وقت دارے...

من:خدافظ

منتظرش جواب دادنش نشدم و سریع گوشی رو قطع �ردم و 

بلند شدم...

از خونه زدم بیرون بدون این�ه صبحونه بخورم...

همین �ه به شر�ت رسیدم صابرے سد راهم شد...

صابرے:آقاے رییس میخوان ببیننتون

سرے ت�ون دادم و گفت:االن؟...

صابرے:بله



من:باشه...

وارد اتاق شدم و وسایالمو گذاشتم و برگشتم 

درو زدم و با صداے بله یه نفر وارد اتاق شدم...

یه مرد چهارشونه قد بلند پشت به من وایساده بود...

نفسی تازه �ردم و و گفتم:�ارے با من داشتین آقاے 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....رییس

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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ارسالن:

از خونه زدم بیرون...

امروز قرار بود فاطمه بیاد اتاقم 

نمیدونم این چه حسی بود �ه داشتم...



ینی وقتی ببینه چه ع�س العملی نشون میده.

پوفی �شیدم و سوار ماشین شدم...

توے راه وایسادم و توے بان� �ارامو انجام دادم...

قرار بود پول برداشت �نم

براے شر�ت بود و پول زیادے بود...

براے همین گذاشتمش توے �یفم

�ارم �ه تموم شد سریع سوار ماشین شدم و رفتم سمت 

شر�ت...

از ماشین پیاده شدم همین �ه خواستم از خیابون رد شم یه 

موتورے از �نارم رد شد...

دستش �ه به سمت �یفم رفت خودمو عقب �شیدم و 

افتادم زمین...



اوففف این دیگه چی بود

خیلی زود وارد شر�ت شدم...

همه جام خا�ی شده بود

وارد اتاقم شدم و �یفمو گذاشتم روے میز...

خودمو تمیز �ردم و و لعنتی به موتوریه فرستادم...

اینجورے نمیشد

لباسامو با لباسایی �ه توے شر�ت داشتم عوض �ردم...

جلو پنجره وایسادم و داشتم به بیرون نگا می�ردم �ه در به 

صدا دراومد...

بله اے گفتم و در باز شد

(�ارے با من داشتین آقاے رییس...؟)

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...با صداے فاطمه نفسی �شیدم و برگشتم سمتش



✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت48#

با حالت خونسردے داشتم بهش نگا می�ردم

ولی اون انگار محو شده بود...

با صداے مالیمی گفتم:خانم معتمدے؟

جوابمو نداد...

دیگه داشتم ش� می�ردم �ه زندست

خواستم حرف دیگه اے بزنم ولی با افتادنش روے زمین پا تند 

�ردم و رفتم سمتش...

درو باز �ردم و داد زدم تا ی�ی �م� �نه

سرشو توے دستام گرفتم و صداش زدم...

لباش خش� شده بودو رنگش رفته بود



این چه �ارے بود �ردم...

اے خدا

.........

فاطمه:

با دیدنش دستام شروع �رد به لرزیدن

واقعا خودش بود..

خدایا نه،نه نمیشه

این ام�ان نداره...

اگر از قسد این�ارو �رده باشه چی؟

سرم گیچ میرفت...

یه دفعه نمیدونستم چی شد �ه افتادم زمین و دیگه هیچی 

نفهمیدم...



..........

ارسالن:

من و خانم مزدور و صابرے باال سرش وایساده بودیم...

چشماش �ه به هم خورد فهمیدم داره بهوش میاد...

ناله اے �ردو دستشو به سرش زد

لیوان آب قندو از دست مزدور گرفتم و گفتم:میتونین 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....برین

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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چشمم به در بود 

همین �ه بهش نگا �ردم دیدم زل زده بهم...

لیوان و جلوش گرفتم و گفتم:مشتاق دیدار عزیزم...



با استرس لیوان و از دستم گرفت

با حرص بلند شدم و پوزخندے زدم...

فاطمه:میخوام برم

پشت سرش وایسادم و سرمو �نار گوشش بردم و گفتم:تازه 

پیدات �ردم �جا میخواے برے...؟

به وضوح دیدم �ه لرز شدیدے �رد

با نشستن دستم روے شونش سریع بلند شد �ه میخواست 

بخوره زمین...

فاطمه:من...

من...

به سمتش رفتم و رو به روش وایسادم

من:تو چی؟...



خواستم دستمو سمتش ببرم �ه یهو گفت:نه

نذاشت حرف بزنم و سریع از اتاق زد بیرون...

پوزخندے زدم و رفتم نشستم پشت میزم

.....

فاطمه:

قلبم داشت میومد توے دهنم

باید میرفتم...

نمیتونستم اینجا بمونم

......

دو روز بعد 

من:من میخوام از اینجا برم...



صابرے:باید با آقاے رییس حرف بزنین شما براے شش ماه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...قرارداد بستین

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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صابرے:باید با ایشون حرف بزنین

از جلوم محو شد...

منم همینطورے همونجا وایساده بودم

نفسی گرفتم و در اتاقشو زدم...

با صداے بله گفتنش رفتم داخل

سرشو بلند �رد و پوزخندے زدو گفت:�ارے داشتی؟...

جلوتر رفتم و چادرمو توے مشتم گرفتم

من:من میخوام استعفا بدم...



تقریبا جلو میزش وایساده بودم

از پشت میزش بلند شدو وایساد �نارم...

از ترس نمیدونستم چی�ار �نم

بهم نزدی�تر شد �ه چسپیدم به میز...

میز �وتاه بود و تقریبا نشستم روش

با تعجب داشتم بهش نگا می�ردم �ه گفت:نمیشه برے...

خواستم بگم چرا �ه گفت:باید خصارت بدے

وقتی قیمت خصارتو گفت میخواست چشمام از حدقه بزنه 

بیرون...

نمیتونستم بهش پس بدم

به هیچ �دومشون هم نمیتونستم بگم...

به خودم �ه اومدم دیدم دستاشو گذاشته دو طرفم...



خواستم بلندشم �ه مح�م رفتم توے سینش

ش�ه شده بودم و �ارے نمیتونستم ب�نم...

با حس لباش �نار لبم خواستم برم عقب �ه دستاشو دوطرف 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...صورتم گذاشتــ

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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ازم فاصله گرفت و بهم نگا �رد...

توے یه لحظه زد زیر خنده

با تعجب داشتم بهش نگا می�ردم...

نزدی�ترم شد و جدے گفت:ف�ر �ردے میخوام 

ببیوسمت؟...

اینو توے خواب ببینی عزیزم



این عزیزم هاش من و آتیش میزد...

اش� توے چشمام جمع شده بود

با اولین قطره اے �ه از چشمام ریخت سریع از اتاق زدم 

بیرون...

وارد دستشویی شدم و شروع �ردم به گریه �ردن...

چرا من باید این بالها سرم بیاد

اے خدا...

گریه �ردنم �ه تموم شد صورتمو شستم و رفتم توے اتاق...

........

چند روزے از اون ماجراے بد میگذشت

نمیدونستم چی�ار �نم...

باید به فرزاد میگفتم؟



یا ازش پول مرفتم؟...

از ف�ر بیرون اومدم و رفتم توے آشپزخونه

بابا توے آشپزخونه بود...

حتی نیم نگاهی هم بهم ن�رد

از همون روز تا حاال اصال باهام حرف نزده...

رفتم سر یخچالو براے خودم آبمیوه ریختم و نشستم پشت 

میز...

همین �ه من نشستم بابا بلند شدو رفت

انگار من بچه بودم...

مثل بچه ها باهام رفتار می�رد منم حق انتخاب داشتم و متین 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...و نمیخواستم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫



پارت52#

در اتاقمو باز �ردم و همین �ه فرزادو توے اتاق دیدم از ترس 

جیغی �شیدم...

دستمو روے قلبم گذاشتم و نفس راحتی �شیدم �ه صداے 

خنده اون رفت باال...

من:واقعا �ه،ترسیدم

بلند شدو گفت:تو خیلی ترسیدے من �ه �ارے ن�ردم...

من:�ارم داشتی؟

جدے شدو گفت:آره...

من:چی؟

فرزاد:یه قرار �ارے دارم همراه میخوام...

باهام میاے؟



ـِی هـسـت؟... من:�ــ

فرزاد:امشب

من:جمعه و قرار �ارے...

تو هیچوقت از جمعه هات نمیگذشتی

حاال چی شده؟...

قضیه یه چیز دیگست

پوفی �شیدو گفت:خوب حاال با ی�ی از دوستام میخوام برم 

خونه شون تازه عروسی �رده...

خندیدم و گفتم:و...

فرزاد:خوب...

من:واے فرزاد دیوونم �ردے

عاشق شدے؟...



یورش آورد سمتم �ه فرار �ردم و رفتم اون طرف تختم...

من:خوب بگو دیگه

فرزاد:خوب دوستم من و دعوت �رده خونه شون و از 

اونجایی �ه خواهرشم اونجاست میخوام همرام 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بیاے

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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من:میام...

فقط این�ه فقط همین چند نفریم؟

فرزاد:نمیدونم چند نفریم...

شب ساعت«8»آماده باش

سرے ت�ون دادم و همین �ه از اتاق زد بیرون خودمو روے 

تخت انداختم و خوش حال خندیدم...



به به داداشم عاشق شده

بلند شدم و سریع رفتم دوش گرفتم...

از حموم �ه بیرون اومدم موهام خش� �ردم

چون موهام زیاد بلند نبودو خودش لخت بود سشوارش 

ن�ردم

........

از ماشین پیاده شدیم و فرزاد د�مه آیفن و زد...

همین �ه در باز شد وارد شدیم

خونه نسبتا بزرگی بود...

یه زن و مرد جوون از سالن زدن بیرون

مرده با فرزاد دست داد و زنه �ه تقریبا همسناے خودم بود با 

خوش رویی گفت وارد خونه شیم...



همین �ه وارد خونه شدیم دخترے �ه قیافش از من 

�وچ�تر هم میزد به سمتمون اومد...

با من دست دادو گفت:سالم

لبخندے زدم و منم جوابشو دادم...

رو به فرزاد گفت:خوش اومدین آقاے معتمدے

فرزاد هم ممنونی گفت و رفتیم نشستیم...

......

دوست فرزاد اسمش آرشام رضایی بود زنش اسمش نرگس 

بود...

خواهرشم اسمش ریحانه بود

پس ریحانه خانم دل داداش ما رو برده بود...

نرگس از آشپزخونه گفت:آرشام میز حاضره

آرشام:بذار ارسالن و پریا هم بیان...



با این حرفش با تعجب بهشون نگا �ردم،نه خدایا نه،نگو �ه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....اونه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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با صداے اف اف سرمو سمت در سالن �شیدم

با ورود ارسالن دستام شروع �رد به لرزیدن...

یادم به اون بوسه افتادو قلبم میخواست مح�م از قفسه 

سینم بزنه بیرون...

فرزاد همین �ه چشمش به ارسالن خورد با تعجب به سمتش 

رفت...

تعجب منم بیشتر شد

فرزاد با ارسالن دست دادو گفت:تو �جا اینجا �جا؟...



بعدا خندید

ارسالن نگاهی به من �ردو گفت:خانم معتمدے به من نگفته 

بودن �ه برادر دارن...

فرزاد با بهت پرسید:شما همو میشناسین؟

نفسی گرفتم و گفتم:بله من توے شر�ت ایشون �ار 

می�نم...

ولی شما از �جا همو میشناسین؟

فرزاد:باباے ارسالن با بابا دوست بودن...

فرزاد رو به ارسالن گفت:بابات چطوره؟

ارسالن:متاسفانه فوت شدن...

فرزاد:متاسفم

خواستن حرف دیگه اے بزنن �ه آرشام گفت:میخواین 

همینطور اینجا وایسین...



با این حرفش همه نشستن

نگاهی به خواهر ارسالن �ردم...

خوش�ل بود

قیافه معصومی داشت...

با صداے نرگس همه رفتیم براے شام

ی�م حس غریبی داشتم با این�ه نرگس �نارم بودو همش 

باهام حرف میزد ولی بازم نمیتونستم بشینم...

آهسته گفتم:نرگس جون سرویس �جاست؟

نرگس:در �نار آشپزخونه هست،طبقه باال هم هست...

اگر اینجا راحت نیستی برو باال عزیزم

سرے ت�ون دادم و بلند شدم و رفتم همون طبقه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باال
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ارسالن:

با بلند شدن فاطمه چشمم خورد سمتش 

بلند شدم و بدون این�ه �سی حواسش به من باشه پشت 

سرش رفتم...

پوزخندے زدم و پشت در سرویس وایسادم

همین �ه در باز شد ت�یه مو از دیوار گرفتم...

ش�ه دستشو روے دهنش گذاشته بودو بهم نگا می�رد...

�م �م دستشو برداشت و خواست بره �ه جلوش 

وایسادم...

با صداے لرزونی گفت:میشه برے �نار



مح�م گفتم:نه...

با بهت بهم نگا می�رد

یه قدم رفتم جلو �ه اونم رفت عقب...

......

فاطمه:

با برخورد پشتم به در سرویس ش�ه بهش �ردم...

اش�م دیگه میخواست بیاد بیرون

دستشو روے در گذاشت و توے یه لحظه پشتم خالی شد و با 

پشت خوردم زمین...

آخی گفتم �ه از �نارم رد شدو گفت:اجازه هست؟...

سریع اومدم �نار و رفت داخل سرویس

میخواست زجرم بده...



اش� از چشمام جارے شد

چرا این�ارو باهام می�نه...

خدایا

از پله ها پایین اومدم و نشستم روے مبل...

چند دقیقه اے شد �ه ارسالنم اومد پایین

نگاهی بهم �ردو پوزخندے زد،لعنت بهت این پوزخندا ینی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....چی؟
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حالم خیلی بد بود نمیدونم چقدر دیگه نشستیم �ه فرزاد گفت 

بریم...

میخواست ازم انتقام بگیره؟



آره میخواست بگیره...

اگر نمیخواد بگیره دلیل این رفتاراش چیه؟

شاید من واقعا �ار بدے �ردم �ه اونجورے دانشگاهو ترڪ 

�ردم...

واقعا نمیدونم

همین �ه به خونه رسیدیم وارد اتاق شدم...

قرار بود فرزادو ریحانه رو بهم نزدی� �نم

ولی ببین چی شد...

لباسامو بیرون آوردم و سریع دراز �شیدم روے تخت...

نفهمیدم �ی خوابم برد

خیلی خسته بودم...

وقتی هم جلو سرویس خوردم زمین �مرم درد گرفت...



......

با حس این�ه ی�ی داره ت�ونم میده با وحشت بیدار شدم...

چشمامو باز �ردم و به مامان �ه باالے سرم بود نگا �ردم...

من:چی شده؟

مامان:خواب میدیدے...

نفسی �شیدمو دوباره دراز �شیدم

مامان از اتاق زد بیرون و دوباره چشمامو روے هم گذاشتم و 

خواستم بخوابم ولی نتونستم...

ای خدا این چه بالییه داره سرم میاد

.......

نقشه رو جلوش گذاشتم و گفتم:بفرمایید

بدون این�ه حتی نیم نگاهی ام بهش �نه گفت:برو خوب 

نیست...



با تعجب بهش نگا �ردم �ه سرشو بلند �ردو با صداے 

بلندترے گفت:مگه نشنیدے چی گفتم؟

از ترس به خودم لرزیدم و چشمامو بازو بسته �ردم...

خواستم برم �ه گفت:نشنیدم بگی چشم

منتظر وایساده بود تا من بگم چشم؟نمیدونستم دیگه این 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ی�ی رو تحمل �نم
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بدون این�ه بهش نگا �نم با عصبانیت نقشه رو برداشتم و 

رفتم بیرون...

قلبم تند تند میزد

خدایا تین ی�ی رو دیگه چی�ارش �نم



اون از بابا �ه دیکه باهام حرف نمیزنه...

اینم از این �ه برام دردسر شده

با عصبانیت نشستم روے صندلیم �ه مزدور گفت:چی شد؟...

من:میگه اش�ال داره

حتی بهش نگا هم ن�رد...

از پشت میزش بلند شدو گفت:وایسا یه نگاهی بهش بندازم...

�نار میزم وایسادو چند دقیقه اے بهش نگا �رد و گفت:واال 

من هیج مش�لی توے این نمیبینم...

اش�م دیگه میخواست در بیاد �ه گفت:تو �ه میگی اصال 

بهش نگا ن�رده بذار یه ساعت دیگه  دوباره همینو ببر...

من:یعنی نمیفهمه؟

میترسم بفهمه ها...

......



چند ساعتی گذشته بود �ه دوباره نقشه رو بردم...

نگاهی بهش �ردو گفت:ف� �ردے من احمقم؟

با این حرفش قلبم اومد توے دهنم

پوزخندے زدو از پشت میزش بلند شدو اومد وایساد جلوم...

دوباره نگاهی بهش �ردو گفت:همونو آوردے دوباره گذاشتی 

جلوم...

از ترس میخواستم س�ته �نم 

نزدی�ترم شد �ه رفتم عقب...

با برخورد پام به پایه مبل وایسادم و بهش نگا �ردم �ه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دستشو روے چادرم گذاشت
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چادرمو �شید �ه تقریبا افتاد توے بغلش

دادے سرم زدو گفت:میرے وسایلتو میارے اینجا ی�ی از اول 

می�شی فهمیدے...؟

چشمامو روے هم گذاشتمو با جرات دستامو از زیر چادرم روے 

سینش گذاشتم و هلش دادم...

همین �ه ازم جدا شد با گریه رفتم بیرون

ولی اون نفهمید �ه گریه �ردم...

رفتم توے دستشویی و صورتمو شستم

به خودم نگا �ردم و دوباره اش�ام ریخت...

من نمیخوام عذاب ب�شم

ولی نمیتونم قوے باشم...

......

ارسالن:



با داد بلندے گفتم:صابرے...

دودقیقه اے شد �ه اومد

صابرے:چی شده؟

من:یه میز بیارین اینجا از االن خانم معتمدے به دالیلی توے 

اتاق من میمونن...

حرفاے ال�ی هم نشنوم

......

چند روزے بود فاطمه توے اتاقم بود

اون روز من حتی به نقشه هم نگا ن�ردم ولی مطمعن بودم این 

�ارو می�نه...

هم از دست خودم عصبانی بودم �ه اینقدر داشتم سخت 

میگرفتم هم اون �ه اینقدر لجباز بود...



اگر همون موقع این�ارو باهام ن�رده بود االن وضعمون این 

نبود...

دلم میخواد عذابش بدم

با تقه اے �ه به در خورد به خودم اومدم و به در نگا 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردم�
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با وارد شدن آقا حمزه �ه سینی چایی دستش بود گوشی منم 

زنگ خورد...

به گوشیم نگا �ردم عمو بود

من:الو 

راست میگی؟...

�دوم بیمارستان؟



االن خودمو میرسونم...

سریع گوشی رو قطع �ردم و �تمو برداشتم و از اتاق زدم 

بیرون.

جلو بیمارستان پیاده شدم و رفتم داخل

به سالن بیمارستان �ه رسیدم عمو رو دیدم...

به سمتش رفتم و گفتم:سالم

عمو:سالم...

باهم رفتیم طرف زایشگاه

روے صندلی نشستم و به در خیره شدیم...

پاهاشو با استرس زمین میزد �ه گفتم:نگران نباشن به زودے 

میام بیرون...



خواست حرفی بزنه �ه در باز شدو یه پرستار با یه تخت چرخ 

دار اومد بیرون...

عمو پرواز �رد سمت پرستاره و گفت:چی شد؟

پرستار:چی،چی شد؟...

عمو:زنم،زنم خوبه؟

پرستاره لبخندے زد و گفت:خوبن به زودے میان بیرون...

نگاهی به بچه �ردو گفت:اینم بچه تون

عمو نگاهی بهش �ردو دست بچه رو گرفت...

خیلی معصوم بود،خیلی

عمو داشت با بچه گرم میگرفت �ه پرستاره گفت:شرمنده باید 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ببرمش
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ریحانه و پریا هم اومده بودن 

عمو برای سارا اتاق خصوصی گرفته بودو همه مون اومده 

بودیم توے اتاق...

گوشیم �ه زنگ خورد ازشون جدا شدم و رفتم بیرون...

من:بله

.....

صابرے:بهتره بیاین شر�ت 

.....

من:چیه چی شده؟

.....

صابرے:شوهر خانم مزدور اومدن اینجا و دعوا راه انداختن...

.....



من:االن میام

.....

گوشی رو قطع �ردم و رفتم توے اتاق و گفتم:شرمنده من 

باید برم مثل این�ه توے شر�ت اتفاقی افتاده...

عمو:برو

سرے ت�ون دادم و از اتاق زدم بیرون...

سریع سوار ماشین شدم و رفتم سمت شر�ت

.........

فاطمه:

شوهرش خواست بزنه توے صورتش �ه توے یه حر�ت 

رفتم جلوشو مشتش خورد توے صورتم...

مح�م افتادم روے زمین �ه صابرے مح�م گرفتش...



داد زدو گفت:ولم �ن

اونم �ه دید خیلی داره سرو صدا می�نه ولش �رد...

دستشو جلو مزدور گرفت و گفت:اگر برنگردے خونت بهت 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نشون میدم �ه چه �ارایی میتونم ب�نم
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مزدور جلوم نشست و گفت:چرا اومدے جلوم

خواستم جوابی بهش بدم �ه �سی گفت:اینجا چه خبره...؟

سرمو بلند �ردم و ارسالنو جلوم دیدم

خواستم بلندشم ولی نتونستم...

مچم درد گرفته بود 

مزدور دستمو گرفت و بلند شدم...



وای خدا مچم خیلی درد می�رد

ارسالن:همگی برین سر �ارتون...

ارسالن رفت توے اتاقو منم پشت سرش رفتم

پشت میزم نشستم و به دستم نگا �ردم...

�بود شده بود

........

وارد خونه شدم و سالم بلندے �ردم...

مامان از آشپزخونه بیرون اومدو گفت:سالم دخترم...

من:خوبی مامانی؟

مامان:خوبم...

رفتم توے آشپزخونه و مستقیم رفتم سریخچال 



یه لیوان آب خوردم و خواستم برگردم �ه مامان گفت:دستت 

چی شده...؟

هول شده گفتم:چی چی شده؟

مامان:میگم دستت چی شده؟...

من:داستانش مفصله

جدے گفت:لباساتو عوض �ن بیا برام بگو...

آروم چشمی گفتم و خواستم برگردم و برم توے اتاقم �ه 

مامان گفت:راستی...

من:بله

مامان:امروز عمت زنگ زد،گفت ما هنوز پاے حرفمون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...هستیم
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من:مامان میشه دیگه این بحثو باز ن�نین

مامان سا�ت شد �ه گفتم:چرا دیگه خدمت�ار نگرفتی 

اینجورے خسته میشی...

مامان:خوبم،خودم خواستم دیگه نیاد

بدون این�ه حرف دیگه اے بزنم رفتم توے اتاقم...

.....

چند روزے از اون ماجرا گذشته بودو روے روال عادے داشتیم 

�ارمونو می�ردیم...

ارسالن دیگه بهم گیر نمیداد 

سرش به �ار خودش بود...

چیزایی �ه خواسته بود انجام بدم و گذاشتم روے میز �ه 

گفت:ممنون...

با تعجب بهش نگا �ردم



یا خدا درست شنیدم بهم گفت ممنون...

این�ارا ازش بعیده

سر جام نشستم �ه چشمم به �بودے دستم خورد...

بهتر شده بود ولی بازم ی�م درد می�رد 

آخراے ساعت ادارے بودو دیگه �م �م میخواستم برم...

وسویالمو جمع �ردم و رفتم پایین و جلو در وایسادم...

با وایسادن یه ماشین جلوم سرمو بلند �ردم

در ماشین باز شدو متین اومد بیرون...

با تعجب داشتم بهش نگا می�ردم �ه گفت:سوارشو 

میرسونمت...

من:ممنون من خودم میرم



به سمتم اومدو خواست دستمو بگیره �ه خودمو پس 

�شیدم...

با صداے یه نفر برگشتم عقب(چیزے شده خانم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉(معتمدے؟
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برگشتم �ه ارسالنو دیدم با ل�نت گفتم:نـــه آقــــا متین 

میخواستن بـــرن...

متین:من نمیخوام برم بیا سوار شو باهات حرف دارم...

..........

ارسالن:

پس این بود �ه میخواست باهاش ازدواج �نه...



خاستگارے �ه به هم خورده بود پس این چی میگفت االن 

اینجا...

متین اومد جلو �ه فاطمه عقب گرد �ردو گفت:من �ار دارم 

باید برم...

خواست دوباره بره سمتش �ه جلوتر رفتم و گفتم:نشنیدے 

میگه �ار دارم؟...

متین:اصال تو �ی هستی؟

عصبانی نگاهی بهش انداختم و تا به خودش بیاد یه مشت 

خوابوندم توے صورتش...

صداے واے گفتن فاطمه و پرت شدن متین ی�ی شد

از روے زمین بلندش �ردم و پرتش �ردم سمت ماشینش و 

گفتم:دیگه اینورا پیدات نشه...

فهمیدے؟

متین بلند شدو گفت:بد �ردے دختر دایی...



سوار ماشینش شد و رفت

همین �ه برگشتم صورت پراز اش� فاطمه رو دیدم...

سمتش رفتم و گفتم:خوبی؟

ترسیده عقب رفت و تا خواستم به خودم بیام شروع �رد به 

دویدن...

چرا اینجورے �رد

شب بود نمیتونستم بذارم همین جورے بره سریع سوار ماشینم 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شدم و رفتم دنبالش
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فاطمه:

تا به خودم بیام دیدم توے یه �وچه گیر �ردم...



�جا بودم؟

چطور اومدم اینجا؟...

نفسم بند اومده بود و نفسام به شماره افتاده بود.

اون متین عوضی رو نمیخوام

نمیخوامش...

خواستم برگردم �ه نور ماشینی �ه داشت میومد توے 

�وچه خورد توے چشمم...

یه نفر ازش پیاده شدو اومد سمتم

عقب گرد �ردم و با دست �سی �ه نشست روے چادرم جیغ 

بلندے �شیدم...

براے یه لحظه قلبم وایساد

دستاشو دوطرفم گذاشت و گفت �ه بهش نگا �نم...



وقتی بهش نگا �ردم ارسالنو دیدم

به خودم �ه اومدم ازش جدا شدم...

زدم زیر گریه �ه گفت:آروم باش

گریه ن�ن چیزے نیست...

من:میشه...

میشه من و ببرے خونه

دستمو از روے چادر گرفت و برد سمت ماشین و منم نشستم 

داخل ماشین...

ماشین و روشن �ردو نگاهی به بهم �رد

ی�م ازش میترسیدم...

چرا ترس داشتم؟

چون قبال اون حرفارو بهم زده؟...



دستام میلرزید

سمتم برگشت و صورتمو قاب �ردو تا به خودم بیام لباشو 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....روے لبم گذاشت

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت65#

جیغ خفه اے �شیدم و ازش جدا شدم و خودمو چسپوندم به 

درو گفتم:میخوام پیاده شم...

خواست دستمو بگیره �ه دوباره جیغی �شیدم و بیشتر 

خودمو چسپوندم به در ماشین...

دستی به پیشونیش �شیدو گفت:خیل خوب ببخشید اصال 

غلط �ردم بشین خودم میبرمت...

ی�م آروم شدم و چیزے نگفتم

به در خونه رسیدیم...



وقتی پیاده شدم دیدم بابا و فرزادو مامان دم در وایسادن.

با دیدن میتن �ه اونجا وایساده بود فاتحه خودمو خوندم.

بابا با عصبانیت سمتم اومد تا به خودم بیام دوباره از طرفش 

سیلی خوردم...

خواست ی�ی دیگه بزنه �ه دستش روے هوا موند.

به ناجیم نگا �ردم �ه ارسالنو دیدم

ف�ر نمی�ردم متین اینقدر پست باشه...

ارسالن:بس �نید آقاے معتمدے

بابا:تو �ی هستی؟

این وقت شب با دختر من،توے یه ماشین چه غلطی 

می�ردین...؟

هق هقم بلند شده بود و چشمم به لباے ارسالن بود تا یه حرفی 

بزنه...



ارسالن:من رییس شر�تی هستم �ه خانم معتمدے داخلش 

�ار می�نن...

همه با تعجب بهش نگا �ردن به غیر از فرزاد �ه از این قضیه 

خبر داشت.

بابا دستشو پایین آورده بود و داشت با تعجب به من نگا 

می�رد.

بابا به حرف اومدو گفت:خوب با دختر من چی�ار دارے..؟

ارسالن اشاره اے به متین �ردو گفت:باید از خواهر زاده تون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...سوال �نین

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت66#

همه به متین نگا �ردن �ه گفت:دایی من فقط میخواستم 

باهاش حرف بزنم...



ارسالن:ولی آزارش دادے

ارسالن:آقاے معتمدے من میتونم با شما خصوصی صحبت 

�نم؟...

بابا و ارسالن رفتن یه گوشه براے حرف زدن

متین تا این وضعو دید رفت...

مامان به طرفم اومدو بغلم �ردو رفتیم توے خونه...

.....

از پشت پنجره داشتم به بابا و ارسالن �ه توے حیاط داشتن 

باهم حرف میزدن نگا می�ردم...

نمیدونم ارسالن چی به بابا گفت �ه بابا خیلی آروم وارد خونه 

شد و رفت توے اتاقش...

فرزاد �نارم وایسادو گفت:از هیچی نترس

�سی نمیتونه وادارت �نه با میتن ازدواج �نی...



لبخندے زدم �ه گفت:برو توے اتاقت استراحت �ن.

ارسالن پیام داد گفت نمیخواد فردا بیاے با خیال راحت 

بخواب...

به سمت اتاقم رفتم و درو باز �ردم و رفتم داخل.

درو بستم و روے تخت نشستم

....

آماده شدم و زودتر از همه ازخونه زدم بیرون

وارد شر�ت �ه شدم استرس همه وجودمو گرفت...

اون دیشب من و بوسید

منشی هنوز نیومده بود...

تقه اے به در زدم و با صداے بفرماییدش رفتم داخل.

با دیدنم با تعجب بهم نگا �ردم



از پشت میزش �نار اومد و رو به روم وایسادو گفت:گفتم �ه 

نمیخواد بیاے،چرا اومدی...؟

به صورتش خیره شدم و گفتم:ممنون به خاطر دیشب،ولی 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..دیشب به بابام چی گفتین؟

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت67#

لبخند �جی زدو گفت:اون دیگه بین خودمون میمونه...

دستی به لبش �شیدو یه قدم جلو اومد و گفت:میدونی 

�ه؟...

با ل�نت بله اے گفتم

پوزخندے زدو گفت:البته تا چند روز

حاال ام میتونی برے بشینی...

ننشستم از اتاق بیرون زدم و رفتم توے اتاق خانم مزدور...



قلبم تند تند میزد...

دیدم مزدورم اومده

لبخندے زدم و بهش سالمی �ردم...

اونم جوابمو داد

توے صودتم نگا �ردو گفت:خوبی،رنگت پریده

من:خوبم

....

بابا:بیا بشین �ارت دارم

با ترس نشستم...

بابا:آقاے اسدیان ازت خاستگارے �رده

با این حرفش دهنم وا موند...



بابا:من باباشو میشناختم

ی�ی از دوستام بود...

بهش ف�ر �ن یا متین یا ارسالن

من:ولی بابا...

وسط حرفم پریدو گفت:همین �ه گفتم

ف�راتو ب�ن و بهم بگو...

جواب نه نمیخوام بشنوم

اینو گفت و بلند شدو رفت...

اش�م دیگه واقعا در اومده بود

اے خدا این چه مصیبتی بود،باید میدونستم این مهربون 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...شدناش ال�ی نیست

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫



پارت68#

وارد شر�ت شدم و رفتم توے اتاق

ارسالن هنوز نیومده بود...

دستام میلرزید و دلم میخواست بلندشم و برم تا وقتی اومد 

چشمم توے چشماش نیوفته...

داشتم همینجور ف�ر می�ردم �ه در اتاق باز شد.

سیخ سرجام نشستم 

به سمت میزش رفت و نشست...

به منم نگا ن�رد

منم سرمو گرم �ردم تا بهش ف�ر ن�نم...

با شنیدم اسمم سرمو بلند �ردم

ارسالن:بلند شو بیا اینجا...



با استرس بلند شدم و جلو میزش وایسادم 

ارسالن نقشه رو جلوم گذاشت و گفت:چرا اینجاشو اشتباه 

�شیدے؟...

با من من خواستم حرفی بزنم �ه از سر جاش بلند شدو با داد 

گفت:زبون ندارے مگه؟...

من:ببخشید

ارسالن:ی� ماه اخراجی بدون حقوق تا عقلت بیاد سرجاش...

با بهت بهش نگا �ردم 

چرا آخه؟...

بدون هیچ حرفی عقب گرد �ردم و سمت �یفم رفتم و برش 

داشتم...

با گریه سمت در رفتم و براے یه لحظه برگشتم و گفتم:همه 

تون مثل همین،همه تون...



در اتاقو به هم زدم و سریع از شر�ت زدم بیرون.

نفهمیدم چطور یه تا�سی گرفتم و رفتم خونه

....

در سالن و باز �ردم و رفتم داخل

مامان با دیدن حال زارم به سمتم اومد و خواست حرفی بزنه 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ه سریع رفتم داخل اتاقم�

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت69#

مامان تقه اے به در زدو گفت:بابات گفت تا شب تصمیمتو 

بگیر...

دیگه صداش نیومد

از متین متنفر بودم...



ولی ته دلم از ارسالن یه احساسی داشتم 

ولی با این �ارے �ه امروز �رد دودل شدم...

من نمیخواستم زیر بار زور برم

ولی انگار این دفعه مجبور بودم...

�ارے از دستم بر نمیومد

نه نمیتونستم اعتراض �نم نه �سی پشتم بود...

تنها �سی �ه بهش امید داشتم فرزاد بود �ه اونم انگار 

نمیخواد �ارے �نه.

درواقع اگرم بخواد نمیتونه

اگر بابا چیزے گفت هیچ�س جلودارش نیست

.....

دیگه نمیتونستم مقاومت �نم



باید جوابی به بابا میدادم...

در اتاقمو باز �ردم و رفتم بیرون

همه شون توے آشپزخونه ناهار میخوردن...

مامان تا من و دید بلند شد تا برام غذا ب�شه

فرزاد زیر چشمی بهم نگاهی �رد...

نشستم و چشممو دوختم به بشقاب غذایی �ه مامان گذاشت 

جلوم...

با صداے مامان �ه گفت غذاتو بخور به خودم اومدم شروع 

�ردم به خوردن...

غذامون �ه تموم شد بلند شدم و گفتم:حاال �ه خودتون 

بریدیدن و دوختین و قرار نیست من تصمیم بگیرم بهتره 

خودتون توے این�ه من با �دومشون ازدواج �نم تصمیم 

بگیرین...



اینو گفتم و ازشون دور شدم،واقعا دیگه نمیدونستم تحمل 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نم،بابا هیچوقت اینجورے با من رفتار ن�رده بود�

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت70#

توے اتاقم نشسته بودم �ه مامان اومد داخل

نگاهی بهم �ردو گفت:اینجا خودت و زندانی �ردے �ه 

چی...؟

خیر سرت«25»سالته 

�وچی� �ه نیستی...

پاشو امشب قراره اسدیان با خانوادش بیان اینجا.

با این حرفش ش�ه بهش نگا �ردم و بلند شدم و وایسادم.

من:چی؟



مامان:همین �ه شنیدے...

من:آخه چطور؟

مامان:با اون �ارے �ه متین �رده بود بابات دلش راضی 

نشد...

مثل این�ه اسدیان یه چیزایی هم به بابات گفته بودو دلش 

راضی شده بود...

نزدی�تر اومد دوتا دستامو گرفت و گفت:بابات صالحتو 

میخواد.

مطمعنم خوشبخت میشی

اش� توے چشمام جمع شده بود...

ازم جدا شدو رفت بیرون

آخه این درسته �ه من نمیتونم براے آیندم تصمیم بگیرم...

لباسامو برداشتم و رفتم توے حموم



دوشی گرفتم و اومدم بیرون...

به خودم توے آیینه نگا �ردم 

درسته خوش�ل بودم ولی نمیتونستم دلبرے �نم..

«25»سالمه ولی نمتونم براے خودم تصمیم بگیرم.

خونه ما همیشه همینطور بود حرف اول و آخرو بابام میزد،توے 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ف�رو خیال بودم �ه یهو در باز شد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت71#

مامان نگاهی بهم �ردو گفت:بجنب دیگه دختر چی�ار 

می�نی...

نگاهی به خودم �ردم و گفتم:مامان اگر در بزنی بد نیست..



مامان خنده اے �ردو گفت:همه جاے بدنتو حفظم دختر از 

�ی خجالت می�شی..

جیغی زدم و اسمشو با اعتراض صدا زدم

خندیدو رفت بیرون...

.....

از استرس میخواستم از هوش برم

نگاهی به خودم �ردم...

صورتم مثل گچ سفید شده بود

با صداے آیفن به خودم اومدم و سریع از اتاق زدم بیرون...

جلو مامان وایسادم �ه دستی به صورتم �شیدو لبخندے زد.

لبخند غمگینی زدم و رفتم توے آشپزخونه

صداے احوال پرسیشون میومد...



با صداے مامان �ه گفت:فاطمه جان مامان،چاییارو بیار.

چادرمو مح�م �ردمو سینی رو دستم گرفتم

وقتی از آشپزخونه رفتم بیرون نگاهم به پایین بود...

سرمو بلند �ردم و اولین �سی �ه چشمم بهش خورد 

ارسالن بود..

لبخندے بهم زد �ه با تعجب بهش نگا �ردم

جلوتر رفتم چاییارو گرفتم جلوشون...

یه زن و مرد �نار هم نشسته بودن 

ارسالن و خواهرشو و یه زن دیگه روے یه مبل سه نفره نشسته 

بودن...

چاییو �ه جلوش گرفتم چشم�ی بهم زد �ه دلم میخواست 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...همونجا از خجالت بمیرم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫



پارت72#

چون خواهرش �ه �نارش بود خنده �وچی�ی �رد.

همین �ه نشستم ارسالن سرحرفو باز �رد

ارسالن:خوب آقاے معتمدے بدون رودروایسی من از دخترتون 

خوشم اومده...

میخوام باهاش ازدواج �نم

قول میدم خوشبختش �نم...

اینو گفت و نشست �نار

تاحاال هیچ�س اینجورے با بابا حرف نزده بود...

بابا از اینجور حرف زدنا خوشش نمیومد

بابا:من با فاطمه صحبت �ردم خودش تصمیم گرفت و شمارو 

انتخاب �رد...



پوزخندے به این حرفش زدم 

من �ی تصمیم گرفتم؟...

پس چرا خودم خبر ندارم 

ارسالن لبخندے زدو گفت:متاسفانه به خاطر این�ه مادر بزرگم 

تازگی فوت �ردن میخوام �ه اگر شما مافق باشین...

م�ثی �ردو گفت:یه عقد ساده توے محضر ب�نیم و بعد 

جشن عروسی رو بگیریم...

بابا:من مش�لی ندارم

چرا اینقدر زود تصمیم گرفتن...؟

چرا اینقدر زود بابا موافقت �رد؟

ارسالن:اگه بشه میخواستم با فاطمه خانم تنها صحبت �نم و 

حرفاے آخرو با خودشون بزنم...

بابا:فاطمه بابا،ارسالن و ببر اتاقت باهم صحبت �نین.



سرے ت�ون دادم و بلند شدم

سعی می�ردم قدم هامو �وتاه بردارم تا به اتاق نرسم...

اصال دلم نمیخواست باهاش تنها بشم

باالخره به اتاق رسیدیم و درو باز �ردم...

�نار رفتم و اول ارسالن وارد شد

داخل رفتم و درو بستم

پشتم بهش بود،نفسی �شیدم و برگشتم،با دیدنش روے به 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...روے صورتم وحشت زده بهش نگا �ردم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت73#

من:برو �نار لطفا



با نشستن انگشتش روے صورتم چشمامو بستم و ی�م صورتم 

عقب رفت...

دوسه دقیقه اے همینجورے بهم خیره بودیم

دستشو ت�ون دادو گفت:چرا اون�ارو باهام �ردے...

با ش� چشمامو باز �ردم و بهش نگاه �ردم

صداشو بلندتر �ردو گفت:بگو،چرا این�ارو �ردے؟...

من:من...

من...

با عصبانیت من و هل داد یه طرف �ه افتادم روے زمین و 

اون از اتاق زد بیرون...

با تعجب داشتم به در نیمه باز نگا می�ردم

بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون...



دیدم ارسالن وایساده و دارن با بابا حرف میزنن

ارسالن با لبخند رو به من گفت:اینم دخترتون 

خوب با اجازه تون ما دیگه میریم...

چی شد؟

چی داشتن میگفتن اینا باهم؟...

ارسالن جلو همه بهم چشم�ی زدو رفتن بیرون

خودمو روے مبل پرت �ردم و سرمو روے دسته مبل 

گذاشتم...

با سرو صداے مامان �ه میگفت چرا تا دم در نیومدے 

چشمامو باز �ردم.

من:مامان ارسالن و بابا به هم چی میگفتن

چشم غره اے بهم رفت و گفت:قرار شد پس فردا توے محضر 

عقد �نین...



دستمو به سرم گرفتم و دیگه چیزے نگفتم

بلند شدم و بدون هیچ حرفی رفتم توے اتاقم،درو بستم و 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....نشستم روے تختم
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شال سفیدمو روے سرم مرتب �ردم و به خودم توے آیینه نگا 

�ردم...

با اون صورت و ابروهاے برداشته شده خیلی خوش�ل تر شده 

بودم..

چادرمو روے سرم انداختم و منتظر روے تخت نشستم...

در اتاق باز شدو مامان گفت:پاشو بیا داماد اومده دنبالت..

با استرس بلند شدم و گفتم:باشه

.....



در حیاطو باز �ردم و رفتم بیرون

ارسالن در حالی �ه به ماشینش ت�یه زده بود بهم نگاهی 

انداخت...

از ماشین فاصله گرفت و اومد سمت

قدمی عقب رفتم...

دوباره عقب رفت و در ماشین و باز �رد

به سمت ماشینش رفتم و نشستم...

نفسی �شیدم �ه ارسالنم سوار ماشین شد

توے راه هیچ حرفی زده نشد...

وقتی به محضر رسیدیم ترس برم داشته بود نمیتونستم راه 

برم.

ینی تموم شد



دیگه راهی ندارم...؟

تا به خودم بیام دیدم نشستیم روے صندلی عروس داماد...

همه اومده بودن و منتظر بودن عاقد خطبه رو بخونه..

عاقد �ه شروع �رد به خوندن خطبه دستام سرد سرد شد.

مامان �نار گوشم گفت:�جایی دختر بار سومه باید بله 

بگی...

با تعجب به مامان نگا �ردم و نفسی �شیدم

با صداے نسبتا آرومی گفتم:«بله»

صداے دست زدنا رفت باال...

دیگه حرفی نمیتونستم بزنم

اگر دو�لمه دیگه میخواستم حرف بزنم وسطاش گریم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....میگرفت
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با برخورد چیزے توے انگشتم سرمو آوردم پایین...

ارسالن حلقه رو توے دستم �ردو بوسه اے روے دستم زد.

اصال یادم نمیاد این حلقه هارو چجورے خریدیم

ارسالن دستشو جلوم گرفت تا حلقه رو توے انگشتش �نم...

دستای لرزونمو جلو بردم و حلقه رو برداشتم و آروم آروم 

�ردم توے انگشتش..

ساعتارم �ه دست �ردیم ارسالن بوسه سریعی روے 

پیشونیم زدو روے صندلیش نشست...

ینی باور �نم �ه این حر�تارو از ته دلش داره انجام میده.؟

....

همگی اومده بودیم خونه ارسالن



ناهارمونو اونجا خوردیم...

ارسالن از �نارم جم نمیخوردو نمیذاشت منم ت�ون بخورم.

بعد از ناهار بود خواستم بلندشم �م� بدم �ه ارسالن سفت 

دستمو چسپیدو گفت:�جا؟..

چشمامو باز و بسته �ردم و گفتم:میخوام برم �مِ� بقیه.

ارسالن:الزم ن�رده تو عروسی بقیه هستن انجام میدن...

سرجام نشستم �ه صداے اذان گوشیم رفت باال.

لبخندے از این�ه میتونستم یه لحظه از �نارش بلندشم زدم..

گفتم:میخوام برم نماز

پوفی �شیدو بلند شد..

ارسالن:دنبالم بیا

�جا برم؟...



من میخواستم این نیاد

دنبالش رفتم تا رسیدم به یه اتاق...

درشو باز �ردو گفت:برو داخل

رفتم داخل و به دور و برم نگا �ردم،اتاق قشنگی بود،د�ورش 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉.....سیاه سفید بود
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با برخورد چیزے پشتم جیغی �وتاهی �شیدم �ه دستی 

روے دهنم نشست...

ارسالن بود

داشت چی�ار می�رد؟...

�م �م چادرو از سرم برداشت و دستاشو دورم حلقه �رد..



بدنم از این �ارش لرزے �رد

میترسیدم بخواد �ارے �نه...

ولی احمق نبود 

�لی آدم اون بیرون بود...

توے ف�ر و خیال بودم �ه ازم جدا شد...

خواستم قدمی بردارم �ه من و برگردوند سمت خودش.

قدمی به سمتم برداشت 

همین �ه منم قدمی به عقب رفتم افتادم روے تخت.

پورخندے زدو به در توے اتاق اشاره �ردو گفت:میتونی اونجا 

وضو بگیرے...

سریع از اتاق زد بیرون

نفسمو با ترس بیرون دادم و رفتم توے حموم..



وضو گرفتم و اومدم بیرون

جا نماز کجاست پس؟...

با چشمام �ل اتاق و گشتم تا این�ه چشمم به مهر ت�ی �ه 

روے میز بود خورد...

ینی ارسالن نماز میخونه؟

پوفی �شیدم و رفتم و برشداشتم...

چادر خودمم برداشتمو شروع به نماز خوندن �ردم.
.....

نمازمو �ه خوندم روے تخت دراز �شیدم نمیدونم چقدر 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...چشمم به سقف خیره بود �ه خوابم برد
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ارسالن:



پریا:فاطمه �و پس؟

من:نماز میخونه...

پریا باشه اے گفت و رفت

....

نیم ساعتی بود ازش خبرے نبود

با اجازه اے گفتم و بلند شدم و رفتم طرف اتاقم.

همین �ه در اتاقو باز �ردم دیدم فاطمه روے تخت خوابش 

برده...

عقبگرد �ردم و رفتم توے آشپزخونه �سی نبود همه رفته 

بودن استراحت...

عمو و باباِے فاطمه هم رفته بودن توے حیاط

دوباره اومدم توے اتاقم...

لباسام و بیرون آوردم و با لباس راحتیام رفتم روے تخت.



پشتش دراز �شیدم و دستامو دورش حلقه �ردم.

تا بخوام به خودم بیام خوابم برد

.....

فاطمه:

خمیازه اے �شیدم و خواستم دستمو ت�ون بدم دیدم 

نمیشه...

نگاهی به خودم انداختم

چشمم به دستی خورد �ه دورم حلقه شده بود.

چشمام گرد شدو آروم آروم برگشتم عقب...

ارسالن چشماش بسته بودو نفسای منظمش نشون میداد �ه 

خوابه..

خواستم بلندشم �ه با صداش �ه گفت بخواب هل �رده سر 

  𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جام خوابیدم
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سرمو انداختم پایین و چیزے نگفتم

بعد از بابا و فرزاد اولین مردے بود اینجورے بدون روسرے 

جلوش بودم...

خجالت می�شیدم

دستشو روے صورتم گذاشت و سرمو طرف خودش برگردوند...

آب گلومو پایین دادم و زل زدم توے چشماش

سرشو پایین آورد...

خیال �ردم میخواد لبامو ببوسه ولی هیچ�ارے ن�ردو 

همینجورے خیره بهم نگا �رد...



توے یه حر�ت ازم فاصله گرفت و �امل روے تخت دراز 

�شید..

آروم آروم خواستم بلندشم با �ه �شیده شدن دستم افتادم 

روے تخت..

با ش� و تعجب به ارسالن نگا �ردم خواستم چیزے بگم �ه 

مح�م لباشو روے لبام گذاشت.

خش�م زده بود

درسته اولین بارم نبودو چند بار دیگه هم این�ارو �رده بود 

ولی هر دفعه انگار بار اولم بود...

دستشو پشت گردنم گذاشت و زبونی روے لبم �شید.

به جاے این�ه از �ارش بدم بیاد خوشم اومده بود و باعث 

خجالتم و تعجبم میشد...

نفس �م آوردم و دستمو روے سینش گذاشتم و فشار دادم.

به خودش اومدو ازم جدا شد



نفسی �شیدو لباشو روے گردنم گذاشت..

مثل برق گرفته ها خودمو عقب �شیدم

لبخندے زدو توے یه حر�ت روم خیمه زد..

سرشو جلو آوردو دوباره لباشو روے لبام گذاشت

چشمام بسته بود �ه با حس لباش روے قفسه سینم چشمامو 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باز �ردم
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خواستم اعتراض �نم �ه با صداے در ارسالن از روم �نار 

رفتـــ...

نفس عمیقی �شیدم و لبخندے زدم

ارسالن با حرص بهم نگا �ردو گفت:بله؟...



پریا پشت در بود �ه گفت:داداش مامان میگه میشه یه لحظه 

بیاے..

ارسالن پوفی �شیدو بلند شد

بدون توجه به من یه دفعه پیراهنشو در آورد

چشمام یه دفعه بسته شد...

تا چشمامو باز �ردم دیدم �نار در وایساده

با دستش برام خطو نشون �شید �ه بیرون نرم تا بیاد..

نمیدونم چند دقیقه گذشته بود �ه احساس �ردم یه نفر 

میخواد وارد اتاق بشه...

به در خیره بودم �ه در باز شد

ارسالن سر�ی توے اتاق �شیدو گفت:آماده شو بیا شام..

سرے ت�ون دادم �ه رفت بیرون



سریع گوشیمو برداشتم و به ساعتش نگا �ردم.

ساعت هشت بود،خیلی خوابیده بودم...

بلند شدم و دونه دونه لباسامو پوشیدم

چادرمو مرتب �ردم و رفتم بیرون

زنا داشتن توی آشپزخونه غذا آماده می�ردن...

سالمی دادم و �نارشون وایسادم..

هرچند �ه اصال روم نمیشد چون اینهمه دیر اومده بود و تا 

االن خواب بودم...

......

غذا مونو خورده بودیم و میخواستیم بریم خونه.

خوش حال بودم �ه میخوایم بریم خونه 

چون اگر اینجا میموندیم ارسالن حتما یه بالیی سرم میورد.



ارسالن �نارم وایساد �ه بابا گفت:خوب دخترم ما دیگه 

میریم...

با چشمای درشت بهش نگا �ردم �ه سمتم اومدو پیشونیمو 

بوسید..

فرزادم بغلم �ردو رفت

مامان لپمو بوسیدو گفت:امشب قراره اینجا باشی..

با گفتن این حرفش اش� توے چشمام نقش بست.

اونا رفتن و من و تنها گذاشتن خیلی تنها شده بودم و دلم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...میخواست بزنم زیر گریه
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همه رفته بودن 

نمیدونم بابا با چه جراتی امشب من و با ارسالن تنها گذاشت.



همیشه میگفت من با این چیزا خوش ندارم و باید زود عروسی 

�نی از نامزد بازی خوشم نمیاد.

ولی االن چی؟...

به دورو برم نگا �ردم ارسالن نبود

بلند شدم و رفتم طرف اتاق،در اتاقو باز �ردم و چادرمو 

انداختم روے تخت و سریع رفتم توے دستشویی...

شروع �ردم شستن صورتم

به خودم توے آیینه نگا �ردم و زدم زیر گریه...

ن�نه همین شب اولی یه بالیی سرم بیاره

روے زمین نشستم و زل زدم به در دستشویی...

با باز شدن در چشممو از در گرفتم و به زمین نگا �ردم.

قدم هاشو میدیدم �ه به سمتم میاد



جلوم نشست...

دستشو زیر چونم گذاشت و صورتمو راست صورتش �ردو زل 

زد توے چشمام..

دستشو زیر پاهام بردو یه دستشم پشتم گذاشتو توے یه 

حر�ت بلندم �رد...

از ترس جیغی �شیدم و دستمو دور گردنش حلقه �ردم.

از دستشویی بیرون رفت و من و روے تخت گذاشت..

شالمو برداشت و شروع �رد باز �ردن د�مه های مانتوم...

با تعجب بهش نگا �ردم و دستمو روے دستش گذاشتم.

دستمو پس زدو مانتومو در آورد،دستش �ه به سمت شلوارم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رفت خودمو پس �شیدم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت81#



ارسالن:فقط میخوام برات در بیارم

من:خودم...

هنوز حرفم تموم نشده بود �ه با ضرب شلوارو بیرون آورد.

جیغ خفه اے �شیدم و سریع روے تخت نشستم..

خیلی ریل�س بلند شدو شلوارو یه طرف انداخت و رفت 

سمت �مدو یه شلوار ازش بیرون �شید...

شلوارو روے تخت انداختو به سمت دستشویی رفت.

سریع برشداشتمو پوشیدمش

به خودم نگا �ردم و لبخندے روے لبم اومد...

شلوارِڪ خودش بود و خیلی برام بزرگ بود

داشتم به خودم نگا می�ردم �ه در دستشویی باز شدو 

ارسالن اومد بیرون...



سریع روے تخت نشستم

بهم نگاهی انداخت و رفت و المپ و خاموش �رد...

روے تخت دراز �شیدم

تخت ت�ون خوردو ارسالن پشتم دراز �شید...

دستش �ه دورم حلقه شد لرزے  �ردم

دیگه باید باور می�ردم �ه ارسالن شوهرمه...

باید باهاش �نار میومدم

دیگه چاره اے نبود...

چشمامو روے هم گذاشتم و نفهمیدم �ی خوابم برد.

.....

چشمامو باز �ردم و به دورو برم نگا �ردم

باورم نمیشه ارسالن دیشب حتی من و نبوسید



بلند شدم و از اتاق زدم بیرون...

همین �ه به آشپزخونه نگا �ردم با تعجب به ارسالن �ه 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...همون جا وایساده بود نگا �ردم
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جلوم وایسادو اولین �ارے �ه �رد لبامو بوسیدو دستمو 

�شید سمت خودش...

صندلی رو برام عقب �شید و اشاره �رد �ه بشینم.

روے صندلی نشستم و خودشم �نارم نشست

مشغول لقمه گرفتن شدو منم داشتم بهش نگا می�ردم.

وقتی دید نمیخورم لقمه اے جلوم گرفت

دستم جلو نمیرفت �ه ازش بگیرم...



آروم گفتم:نمیخورم

توے یه لحظه صورتش رنگ عوض �ردو لقمه رو مح�م روے 

میز انداخت و گفت:آدم نیستی مثل آدم باهات رفتار �نم...

با ترس داشتم بهش نگا می�ردم �ه چونمو گرفت و گفت:به 

خدا فاطمه...

دارم میگم به خدا اگر ف�ر اون پسره احمق هنوز توے سرت 

باشه زندت نمیذارم.

اینو گفت و سرمو به یه طرف پرتاب �رد

سریع از آشپزخونه زد بیرون...

صداے در سالن �ه اومد بلند بلند شروع �ردم به گریه 

�ردن..

آخه من �ی اون پسره احمق و میخواستم �ه االن بخوام...

من احمقم



آره من احمقم..

خودم عصبیش �ردم

......

داشتم وسایالمو جمع می�ردم تا بریم خونه بابا.

ظهر �ه اصال خونه نیومد

شبم �ه اومد گفت آماده شم من و ببره...

با صداش �ه از پشت سرم اومد سرمو برگردوندم.

ارسالن:سریع آماده شو �ار دارم

من:من آماده ام...

بلند شدم و چادرمو درست �ردم

......

فقط تظاهر بود



جلو مامان و بابا فقط تظاهر بود...

وقتی ارسالن رفت،رفتم توے اتاقم تا هیچ�س هیچ سوالی 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ازم نپرسه
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یک ماهی بود از ارسالن هیچ خبرے نبود

هیچ�س هم حرفی بهم نمیزد �ه چرا نمیاد یا تو چرا ازش 

خبر نمیگیرے...

بابا دیگه بهم اجازه نداد برم سر�ار

گفت نمیذارم برے...

منم هرچی گریه و زارے �ردم هیچی به هیچی

ته دلم انگار دلم میخواست ببینمش.



نمیخواستم بگم دلم براش تنگ شده ولی خوب...

با تق تق در از ف�رو خیال بیرون اومدم 

بلند شدم و درو باز �ردم...

مامان بود

من:چی شده؟...

مامان:بیا بیرون خونه عمت اومدن

با اعتراض گفتم:مامان...

مامان:هیچی نگو

درو مح�م به هم �وبیدم و شالمو روے سرم انداختم و 

دوباره درو باز �ردم و رفتم بیرون...

به سالن �ه رسیدم سالمی �ردم �ه همه نگاهشون به سمت 

من جلب شد.



سا�ت رفتم و نشستم

صداے عمه بلند شد:آقا ارسالن نیست؟...

امشب شب خوبی نبود

عمه میخواست زهرشو بریزه...

خواستم حرفی بزنم �ه بابا گفت:رفته مسافرت �ارے.

با تعجب به بابا نگا �ردم و دیگه چیزے نگفتم

عمه:فاطمه جان انگار توے همی...

من:خوبم عمه،خوبم

عمه خواست حرفی بزنه �ه بابا حرفی زدو دیگه اونم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نمیتونست چیزے بگه؟
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دیشب �ه عمه اینا رفتن میخواستم برم و دوش بگیرم ولی 

حالشو نداشتم...

صبحم �ه بلند شدم دیر بود

ناهار خوردم و رفتم توے اتاقم...

این روزا حالم خیلی بد بود

چون سر �ار �ه نمیرفتم...

احساس می�ردم دارم افسرده میشم

بلند شدم و حولمو برداشتم و رفتم توے حموم

خودمو شستم و حولمو پوشیدم و اومدم بیرون..

موهامو با یه حوله باالی سرم جمع �ردم

روے تخت دراز �شیدم و بدون این�ه بخوام به خواب 

عمیقی فرو رفتم...

......



با نوازش صورتم چشممو باز �ردم

با دیدن ارسالن باالے سرم خواستم بلند شم �ه سرشو جلو 

آوردو شونمو بوسید...

همینجورے بهش نگا می�ردم �ه انگشتشو روے لبم �شیدو 

لبشو روے لبم گذاشت...

ش�ه شده بودم و چشمام تا آخرین حدش باز شده بود.

ازم جدا شدو پیشونیشو ت�یه به پیشونیم دادو  گفت:دلم 

برات تنگ شده بود...

خجالت زده سرمو پایین انداختم �ه دستشو زیر چونم 

گذاشت و سرمو بلند �رد..

دست اون ی�یش �ه نشست روے سرشونم فهمیدم هنوز 

حولم تنـمـه.

سرشو جلو آوردو دوباره لبامو به بازے گرفت



زبونش و �ه فرو �رد توے دهنم خود به خود لبام از هم باز 

شد...

لبشو از لبم جدا �ردو گفت:دلت برام تنگ شده بود؟...

چیزے نگفتم �ه لبخندے زدو گفت:دوست دارم توهم من و 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ببوسی
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استرس از سرو روم میبارید

خجالتمو دیگه نگم...

براے اولین بار سرش �ه نزدی�م شد منم سرمو جلو بردم.

انگار از این �ارم خوشش اومدو حمله �رد سمتم.

شونمو نوازش �رد صداے ناله وارے از لباش خارج شد.



یه حس جدیدے داشتم

حسی �ه تا حاال نداشتم،برام ناب بود...

دلم نمیخواست دست از �ارش برداره و فقط میخواستم 

ادامه بده.

با صداے تقه در از هم جدا شدیم

نفس نفس زدم و وایی گفتم و روے تخت نشستم...

مامان بود �ه گفت:فاطمه مامان

زبونم بند اومده بود و نمیتونستم حرف بزنم...

ارسالن با زور جلو خودشو گرفته بود �ه نخنده.

نزدی�م شدو دستشو پشت گردنم گذاشت و لپمو بوسید...

با اعتراض گفتم:ارسالن

احساس �ردم چشماش برق زدو گفت:جان ارسالن.؟



خجالت زده گفتم:مامانم

ارسالن صداشو بلند �ردو گفت:بله...؟

مامان:به فاطمه بگو عمت اومده بیاین پایین

با اسم عمه دستام مشت شد

چرا اینا اینقدر میان اینجا...؟

خونه زندگی ندارن مگه؟

پاهامو توے دلم جمع �ردم و سرمو روے پاهام گذاشتم...

ارسالن وایسادو گفت:بریم؟

اش� توے چشمام جمع شده بود...

سرمو بلند �ردم و گفتم:نمیخوام بیام

متعجب �نارم نشست و گفت:چی شدے تو؟

هوم؟...



نمیخواے حرف بزنی؟

من:میدونی �ه متینم...

هنوز حرفم تموم نشده بود �ه گفت:آماده شو بریم پایین دیگه 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...سی نمیتونه بهت حرفی بزنه�
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وقتی دید حر�تی نمی�نم دستمو گرفت و از تخت پایین 

آوردم و دیدم داره میبرمتم سمت در...

با اعتراض اسمشو صدا زدم �ه وایساد

من:اینجورے بیام...؟

به خودش اومدو گفت:خیل خوب لباساتو عوض �ن بریم.

یا خدا ینی میخواست جلوش لباش بپوشم؟



آب دهنمو پایین دادم و گفتم:باشه...

با استرس به سمت �مدم رفتم و لباسامو برداشتم و خواستم 

برم سمت حموم �ه از پشت بهم چسپید...

ارسالن:�جا؟

من:لباس عوض �نم...

ارسالن:خوب همین جا عوض �ن

دستش به سمت بند حولم رفت �ه دستشو گرفتم...

من و برگردوند سمت خودش و گفت:همین جا عوض �ن.

به صورتش نگا �ردم 

انگار جدے بود...

حولمو از سرشونم پایین داد �ه اسمشو صدا زدم.

با دستش سرشونمو فشار داد �ه آخی گفتم



یه دفعه اے چش شد این؟...

تا به خودم بیام دیدم لخت جلوشم

هینی �شیدم وچشمام و بستم...

با صداے در چشمامو باز �ردم

�سی جلوم نبود...

ارسالن رفته بود

چرا تا میخوام بهش اعتماد �نم و بگم آره باید باهاش �نار 

بیام و شوهرمه،یه �ارے می�نه �ه دوباره احساسم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...برمیگرده
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لباسامو پوشیدم و چادرمو سرم �ردم و از اتاق زدم بیرون..



به پایین �ه رسیدم دیدم عمه تنها فقط اینجاست.

سالمی �ردم و خواستم بشینم �ه عمه بلند شدو گفت:االنم 

نمیومدے...

دیگه شوهر �ردے مارو نمیبینی

لبمو گازی گرفتم و چیزے نگفتم...

جلوم وایسادو گفت:حاال چی بهت رسیده با این شوهرت،پسر 

من چی از این �م داشت؟...

چشمامو بازو بسته �ردم تا چیزے نگم ولی نشد.

گفتم:عمه من پسرتو نمیخواستم چطورے باید بهتون 

میفهموندم...

با بهت بهم نگا �ردو گفت:ای گستاخ

دستشو برد تا بزنا توے صورتم �ه دستش توے هوا گرفته 

شد...



برگشتم عقب دیدم ارسالنه

عمه با شتاب دستشو از دست ارسالن بیرون �شیدو 

گفت:چطور جرات �ردے بهم دست بزنی...

ارسالن پوزخندے زدو گفت:همونطور �ه شما جرات �ردین و 

میخواستین به زن من دست بزنین.

این اولین و آخرین باره �ه بخواین به زن من حرفی بزنین و 

بخواین روش دست بلند �نین...

از حاال طرف حسابتون منم

عمه نگاه معنا دارے به مامان �ردو از سالن زد بیرون.

دلم میخواست گریه �نم ولی نمیشد

ولی از طرفتارے �ه ارسالن ازم �رد قند توے دلم آب شد.

برگشتم سمتش �ه سرمو گرفت توے بغلش و دستاشو دورم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...حلقه �رد
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مامانو دیدم �ه داشت با لبخند بهمون نگا می�رد

از ما فاصله گرفت و رفت توے اتاقش...

بی اختیار دستام دورش حلقه شد

با این�ارم بیشتر من و چسپوند به خودش...

بعد چند دقیقه من و از خودش جدا �ردو توے چشمام نگا 

�رد...

بوسه اے روے پیشونیم زدو گفت:برو حاضر شو بریم بیرون.

بدون هیچ حرفی رفتم باال

دیشب بابا حرف از عروسی میزد...

میگفت دیگه بسه باید عروسی �نین



میخواستم بگم خوب من چی�ار میتونم ب�نم به دامادت 

بگو...

منی �ه ی� ماهه ندیدمش چی میتونم بگم

آماده شدم و رفتم پایین...

ارسالن �ه من و دید گفت �ه بریم

من:یه لحظه صبر �ن...

به سمت اتاق مامان رفتم و درو باز �ردم و گفتم:مامان..

مامان نگاهی بهم �ردو گفت:جانم؟

لبخندے زدم و گفتم:من میخوام با ارسالن برم بیرون..

مامان لبخندش بزرگتر شدو گفت:برو عزیزم اجازه دارے شبم 

پیشش باشی...

با تعجب بهش نگا �ردم و گفتم:مامان چرا اینجورے حرف 

میزنی...



خواست جوابی بهم بده �ه ارسالن صدام زد

مامان:برو عزیزم شوهرتو منتظر نذار...

در اتاق و بستم و رفتم طرف ارسالن،همین �ه �نارش 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...وایسادم سریع دستامو گرفت
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سوار ماشینش شدیم و حر�ت �ردیم

ی�م معذب بودم...

نگاهی بهش �ردم �ه انگار فهمید دارم بهش نگا می�نم.

روشو برگردوندو لبخندے بهم زد

تقریبا دیگه شب بود...

هوا داشت تاری� میشد



با وایسادن ماشین جلو یه پاساژ سرمو برگردوندم و خواستم 

بگم اینجا چی�ار می�نیم �ه گفت:پیاده شو...

از ماشین پیاده شدم و جلو ماشین وایسادم

به سمتم اومدو دستمو گرفت و رفتیم داخل پاساژ...

......

ارسالن:میشه اون لباسو براے خانومم بیارین...

خانومه لبخندے زدو گفت:حتما

اصال از من سوال نمی�رد فقط میگفت اینو بیار اونو نیار...

ده تا دست لباس دستم دادو گفت:ی�ی ی�ی بپوش تا ببینم.

سرے ت�ون دادم و رفتم توے اتاق پرو

اولین لباس و �ه میخواستم بپوشم مار�شو دستم گرفتم و 

قیمتشو نگا �ردم...



با دیدن قیمتش مخم سوت �شید

مگه چند بار میخوام این لباسو بپوشم...

پوفی �ردم و لباسو پوشیدم

با دیدنش توے تنم یه شورو خاص جدیدے توم به وجود 

اومد...

خیلی خوش�ل بود

با تقه اے �ه به در خورد از ف�ر بیرون اومدم...

ارسالن:چی شد پوشیدے؟

درو باز �ن ببینم...

با دستاے لرزون دستمو سمت در بردم و درو باز �ردم،همین 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....ه چشمش بهم خورد محو شد�
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ارسالن:خیلی خوش�له بعدے رو بپوش

در اتاقو بستم و شروع �ردم به بیرون آوردن لباسه...

خالصه �ه هر مانتویی رو �ه برداشتم ست �یف و 

�فش،شلوارو روسرے هم برام گرفت...

مثل بچه ها توے دلم ذوق می�ردم

داشتیم توے پاساژ راه میرفتیم رومو برگردوندم دیدم ارسالن 

نیست...

به دورو برم نگا �ردم 

جلو یه مغازه وایساده بود...

جلوتر رفتم �ه سریع دستمو �شیدو رفتیم توے مغازه...

با دیدن لباسا �پ �ردم



لباس خواب و لباس زیر...!!

ارسالن:سالم

خانمه سالمی �ردو ارسالن گفت:میشه سایز خانومم لباس 

زیر و لباس خواب بیارین...

از حرفاش لپام گل انداخت

خانومه لباس زیر میذاشت جلومونو اون رنگاشو انتخاب 

می�رد...

حتی سایزمم میدونست

از خجالت دوست داشتم آب شم و برم زیر زمین...

هرچی دوست داشت خریدو اومدیم بیرون

......

جلو رستوران شی�ی وایسادو باهم پیاده شدیم و رفتیم براے 

غذا...



خدارو ش�ر اونجا شیطنت ن�ردو فقط غذامونو خوردیم.

توے ماشین �ه نشستیم خیلی خستم بود

آروم آروم چشمام روے هم رفت و خوابم برد...

.....

با حس این�ه �سی داره موهامو نوازش می�نه چشمامو تا 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ته باز �ردم �ه ارسالنو دیدم
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من:بخوابیم

ارسالن پیشونیمو بوسیدو گفت:بخواب

دوباره چشمامو بستم و خوابیدم...

......



با برخورد نور به چشمام،چشمامو باز �ردم

ارسالنو باال سرم دیدم...

ارسالن:صبح بخیر خوابالو

لبخندے زدم �ه گونمو بوسیدو گفت:دیشب �ه خوابیدے...

لبخند شیطونی زدو صورتشو نزدی� صورتم �رد �ه یه 

دفعه صداے گوشیش رفت باال...

لعنت بر شیطنی گفت و بلند شد

از این بی تابیش لبخندے روے لبم اومد...

گوگشیشو درگوشش گذاشت و از اتاق زد بیرون

بلند شدم و سریع رفتم توے دستشویی...

�ارمو �ردم و درو باز �ردم و همین �ه خواستم بیام 

بیرون خوردم به ارسالن...



ش�ه یه قدم رفتم عقب

ارسالن یه قدم اومد جلو و گفت:خوب داشتم میگفتم دیشب 

�ه خوابیدے چطوره االن...

حرفشو قطع �ردو دوباره یه قدم جلو اومد �ه دوتامون 

�امل وارد حموم شدیم...

درو بهم �وبیدو شروع �رد به باز �ردن د�مه هاے 

پیراهنش...

با استرس گفتم:چی�ار می�نی؟

ارسالن:هیچی میخوام با خانومم حموم �نم...

با این حرفش چشمام تا آخرین حد بزرگ شد

پیراهنش و انداخت �نارو رو به روم وایساد...

همین �ه خواست دستشو دو طرفم بذاره از زیر دستش در 

رفتم...



ولی همین �ه دستم به دستگیره خورد از پشت پشت �شیده 

شدم...

سرشو توے گودے گردنم بردو زبونی روے گردنم �شیدو زیر 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉گوشم گفت:میخواستی از دستم در برے...؟
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من و برگردوند سمت خودش و خواست لبمو ببوسه �ه 

ناخداگاه سرمو عقب �شیدم...

ش�ه بهم نگاهی �ردو تا خواستم بفهمم لبشو روے لبم 

گذاشت...

چرا من اینقدر احمقم 

نباید پس می�شیدم...

با عصبانیت دستشو پشت گردنم گذاشت و نذاشت حتی یه 

قدم عقب برم...



دستش روے لباسم اومدو صداے جر خوردنش توے حموم 

پیچید...

ش�ه بودم ولی نمیتونستم �ارے �نم

اون داشت ازم انتقام میگرفت...

میخواست زجرم بده

زبونش و توے دهنم بردو ناله اے �رد...

خواستم ازش جداشم ولی نذاشت

گازے از لبم گرفت و سرشو عقب برد...

با شتاب سرشو توے گردنم برد و گازے از گردنم گرفت �ه 

حتم داشتم �بود میشه...

�م �م دستش پیشروے �ردو پیراهن جر خوردمو از تنم در 

آورد...



چشمام بسته بود

سردم شده بود و داشتم لرز می�ردم...

دستش �ه به سمت بند سوتینم رفت یه لحظه صبر �رد..

دیگه نمیخواستم پسش بزنم

میخواستمم نمیتونستم...

خودمم حالم دست خودم نبود هر لحظه احساس می�روم 

وسط پاهام به خارش افتاده و تحری� شدم...

توے حال خودم بود �ه نفهمیدم �ی زیر دوش اومدیم و آب 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ریخت روے سرمون
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به خودم نگا �ردم سوتین نداشتم



ارسالن توے چشمام نگاهی �رد و دستشو برد سمت �مر 

شلوارم...

پاهامو سفت �ردم

آب شر شر روے سرمون میریخت و نمیتونستم چشممو باز 

بذارم...

وقتی دید من �ارے نمی�نم با شتاب شوارمو و شورتمو 

�شید پایین.

جیغ خفه اے �شیدم و متعجب بهش نگا �ردم.

بلند شدو جلوم وایساد

منتظر بود من �امل شلوارمو در بیارم...

دیگه مخالفتی نبود

با پاهام شلوارمو در آوردم...

از خجالت چشمامو بستم 



توے یه حر�ت من و �شید سمت خودش...

سینه راستمو توے دستش گرفت و فشارے بهش داد.

من و به دیوار �وبیدو اینبار دوتا سینه هامو با هم گرفت و 

لبامو توے دهنش �شید...

سرشو پایین تر آوردو سر سینه هامو توے دهنش برد.

آهی �شیدم �ه ارسالن جرے تر شد

صدام دیگه دست خودم نبود...

انگار خجالتم رفته و بود

با بوسه اے �ه روے بافم زد به خودم اومدم...

پایین تر رفت و دوباره بوسه اے زیر دلم زد

انگشت شستشو وسط پاهام �شید...

نگاهی بهم �رد �ه دوباره نگاهمون توے هم گره خورد...



سرشو وسط پاهام برد و خیلی ماهرانه شروع به خوردن وسط 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...پام �رد
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جورے �ارشو انجام میداد انگار باهام دعوا داره.

میدونم عصبانی بود ولی نمیتونستم دیگه �اریش �نم.

انقدر �ارشو ادامه داد تا لرزشی �ردم و ارضا شدم.

با گازی �ه از وسط پام گرفت گفتم:آخ ارسالن

بلند شدو جلو وایساد...

دست بردو آبو بست 

دستاشو زیر باسنم انداختو توے یه حر�ت بلندم �رد.

جیغی �شیدم و دستامو دور گردنش حلقه �ردم.



با پاش درو باز �ردو رفتیم بیرون

بی حال توے بغلش افتاده بودم...

من و انداخت روے تخت و به سمتم اومد

حاال فهمیدم �ه هیچی تنش نیست...

خودشو روم انداخت و لبامو بوسید

با حس آلتش وسط پام لرزے �ردم...

نگاهی بهم �ردو انگار توے چشمام ترسمو خوند.

ارسالن:مگه زن من نیستی؟

سرے ت�ون دادم �ه گفت:پس چته چرا نمیذارے �ارمو 

�نم...

حرفی نزدم �ه با ضرب بلندو شدو بهم نگا �رد..

ارسالن:میخواستم بهت سخت نگیرم ولی انگار لیاقت ندارے..



با این حرفش با تعجب بهش نگا �ردم،دوتا مچ پامو گرفت و 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...توے یه ضرب برمگردوند
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با استرسی �ه توے همه وجودم بود گفتم:چی�ار می�نی 

ارسالن؟...

ارسالن با صداے خمارے گفت:همون �ارے �ه باید از اول 

می�ردم.

ضربه اے به باسنم زدو گفت:دلم نمیخواست اولین رابطه مون 

اینقدر با درد باشه...

داشتم به حرفش توجه می�ردم �ه خودشو یه ضرب پشتم 

وارد �رد..

خواستم جیغ ب�شم �ه دستشو روے دهنم گذاشت...



تا مرز خالی شدن خودشو �شتن من پیش رفت.

......

روے تخت نشستم �ه آخم رفت باال

اش� توے چشمام جمع شد...

به �نارم نگا �ردم ارسالن نبود

بلند شدم و ی�ی ی�ی لباسامو تنم �ردم و از اتاق زدم 

بیرون...

داشتم به سمت در سالن میرفتم �ه با صداے ارسالن �ه 

گفت:�جا میرے؟

وایسادم...

صداے قدم هاشو �ه داشت میومد سمتم و میشنیدم.

اش�ام روے صورتم ریخت و دستگیره درو پایین �شیدم...

دستمو از پشت �شید �ه گفتم:ولم �ن میخوام برم.



ارسالن:تو هیچ جا نمیرے

برمگردوند �ه با دیدن صورت خیسم با تعجب بهم نگا �رد.

دستشو زیر چشمام گذاشت و اش�امو پاڪ �رد...

دستشو پس زدم و گفتم:ولم �ن میخوام برم تو من و 

نمیخواے فقط دارے ازم انتقام میگیرے...

با تعجب بیشترے بهم نگا �رد �ه گفتم:دارے خودتو خالی 

می�نی...

نفس زدم و گفتم:اصال من و دوست دارے؟

نه ندارے...

خواستم برم �ه از پشت بغلم �ردو گفت:تو یه احمقی �ه 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...هنوز نفهمیدے من دوست دارم
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من و به سمت خودش برگردوندو گفت:دوست دارم از همون 

وقتی �ه بهت پیشناهاد دادم...

ار همون چند سال پیش

از همون وقتی �ه ولم �ردے رفتی...

رفتی و نفهمیدے چی به سرم اومد

آره تو داغونم �ردے...

ولی هنوزم دوستت دارم

دستی به گونم �شیدو گفت:میفهمی؟...

نمیدونستم چی بگم

ش�ه بودم...

سرشو نزدی� صورتم آورد �ه سرمو عقب �شیدم.



چشمامو آروم بازو بسته �ردم و گفتم:�اِر چند ساعت قبلت 

هم از روے عشق بود.....؟

نفسشو عصبی بیرون دادو گفت:خودت باهام راه نمیاے...

به قبلترش ف�ر �ن

چقدر باهات خوب بودم،ولی تو نخواستی...

با بغض گفتم:خوب ترسیدم،نمیخواستم اولین رابطم اینجورے 

باشه...

�م �م عصبانیتش به لبخند تبدیل شد و من و �شید توے 

بغلش...

من و �شید سمت مبلو گفت:بشین

نشستم اونم جلوم نشست و دستمو گرفت و گفت:میخوام از 

حاال باهم خوب باشیم...

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:اینجورے نگام ن�ن،من 

خیلی وقته دوستت دارم...



اومدم بهت گفتم

گفتم میخوامت ولی تو ازم فرار �ردے...

با ل�نتی �ه توے لحن صدام بود گفتم:مـــن

خـــیــلـــی تـــرسیـــده بـــودم...

صدامو صاف �ردم و گفتم:تا حاال از این �ارا ن�رده بودم...

بهم نگاهی �ردو دیگه چیزے نگفت 

ولی فهمیدم لبخندش دیگه از روے لباش نرفت..

پشتم به شدت درد می�رد.

انگار زخم شده بود،خودمو ت�ونی دادم و اخمی �ردم �ه 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....ارسالن گفت:چی شد؟
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ناراحت سرمو پایین انداختم و گفتم:هیچی

دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو باال آوردو گفت:ببخشید 

عصبانی بودم نفهمیدم چه غلطی �ردم...

هیجی نگفتم فقط نگاش �ردم

دست بردو چادرمو از سرم برداشت...

ارسالن:بابات دیروز بهم زنگ زد

بهش نگاهی �ردم �ه گفت:گفت ما راضی هستیم عروسی 

نگیریم...

با تعجب بهش نگا �ردم �ه گفت:تو به عروسی نگرفتن 

راضی هستی؟...

اش� توے چشمام نشست و گفتم:مگه نظر منم مهمه؟.

دستی به صورتم �شیدو گفت:�ی گفته نظر تو مهم 

نیست،�ی بهت اهمیت نداده...؟



من:هر�ارے میخواین می�نین و بعدش من میفهمم نظر منم 

�ه مهم نیست فاطمه هم �ه باید بره بمیره...

دستشو پس زدم و بلند شدم

ارسالن از پشت دستمو گرفت و من و برگردوندو سمت خودشو 

بغلم �رد...

سرمو روے شونش گذاشت و اش�ام شروع به باریدن �رد.

ازم جدا شدو اش�امو پاڪ �ردو گفت:بهت قول میدم 

بهترین زندگی رو برات بسازم...

بهم اعتماد �ن

روسریمو از سرم �شیدو �ش موهامو باز �رد...

موهام ریخت دورم 

ارسالن سرشو توے موهام فرو �ردو نفسی �شید...



ارسالن:دیگه گریه ن�ن

لبخندے زدم �ه خم شدو لبامو بوسید...

دستمو روے بازوش گذاشتم و براے اولین بار منم بوسیدمش...

وقتی هم�ارے من و دید جرے تر شدو من و به خودش 

چسپوند.

بوسه مون عمیق شده بود �ه دستشو روے باسنم گذاشت و 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....توے مشتش گرفت �ه آخی گفتم
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ازم جدا شدو مانتومو درآورد

من و به سمت اتاق �شوندو گفت:شلوارتو بده پایین...

با تعجب بهش نگا �ردم و گفتم:براے چی؟



با یه �رم توے دستش برگشت سمتم...

ارسالن:دستتو بذار روے میز خم شو

من:نمیخوام...

سمتم اومدو دستمو گرفت و گفت:نمیخوام درد ب�شی پس 

دستتو بذار روے میزو خم شو...

دید من �ارے نمی�نم به سمت میز هدایتم �رد و منم 

مجبور شدم دستامو روے میز بذارم...

شلوارمو ی�م پایین �شیدو دستشو توے شرتم برد.

از خجالت داشتم آب میشدم

با سردے �رم �ه به پشتم زد لرزے �ردم...

شلوارمو باال �شیدو خم شد رومو بوسه اے پشت گردنم زد.

من و سمت خودش برگدوندو گفت:باهم میریم خونه تون من 

درباره عروسی با بابات حرف میزنم...



چیزے نگفتم �ه دستشو باال آوردو روے صورتم گذاشت و 

گفت:نمیخواے چیزے بگی؟..

سرمو به معنی نه ت�ون دادم 

......

چند روز از اون شب میگذشت

قرار بود عروسی یه هفته دیگه باشه...

وسایالے من توے خونه مون چیده شده بودو همه چیز آماده 

بود به غیر از لباس عروس...

امروز قرار بود با ارسالن بریم و لباس عروس �رایه �نیم.

با صداے زنگ گوشیم از ف�ر بیرون اومدم

ارسالن بود سریع چادرمو پوشیدم و رفتم بیرون.

سوار شدم و حر�ت �ردیم



سالمی �ردم �ردم و �یفمو روے پاهام گذاشتم...

لبخند شیطونی بهم زد �ه با تعجب بهش نگا �ردم.

تا وقتی رسیدیم هیچ حرفی نزدیم

......

با دیدن ی�ی از لباس عروسا از پشت ویترین مغازه وایسادم 

ارسالن �ه نگاه خیره مو روے لباس دید سریع دستمو گرفت و 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....رفتیم داخل
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منتظر وایساده بودم تا زنه بیادو برام زیپ لباسو ببنده...

با صداے در پوفی �شیدم و گفتم:باالخره اومدین،گفتم �ه 

نمیتونم زیپو ببندم...

با دیدن ارسالن پشت سرم با ش� برگشتم 



با لذت نگاهی بهم �ردو گفت:خیلی خوش�ل شدے...

زیپ لباسمو نبسته بودم و هر لحظه احساس می�ردم میخواد 

از تنم بیوفته...

با استرس نگاهی به در �ردم و گفتم:�سی نیاد.

ارسالن نزدی�ترم شدو گفت:نمیاد

قشنگ چسپیده بود بهم...

سرشو توے گردنم بردو نفسی �شید

لبشو روش گذاشت و م�ی بهش زد...

گازے از گردنم گرفت �ه آخی گفتم

لبش �ه روے قفسه سینم اومد تقی به در خورد...

هینی �شیدم �ه ارسالن سریع لبشو روے لبم گذاشت و 

شروع �رد خوردن لبام...



االن ما داشتیم چی�ار می�ردیم؟

توے اتاق پرو...؟!!

با گازے �ه از لبم گرفت �ه به خودم اومدم و ازش جدا 

شدم...

لهش دادم عقب و گفتم:ن�ن

لبخندے زدو توے گوشم گفت:بگو اندازست االن میاے بیرون...

صدامو صاف �ردم و گفتم:بله؟

زنه:اومدم زیپ لباسو ببندم براتون....

من:اندازست االن میام بیرون

زنه باشه اے گفت و رفت...

ارسالن:حاال برگرد برات ببندمش

برگشتم و ناراحت از توے آینه بهش نگا �ردم...



زیپو �ه بست برگشتم سمتش

نگاهی بهم �رد و گفت:چته؟...

هیچی نگفتم و برگشتم و به خودم نگا �ردم

خیلی خوش�ل بود...

نه خوش�ل نبود محشر بود

محو خودم بودم وقتی برگشتم ارسالن توے اتاق پرو نبود ینی 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...از نگاهم ناراحت شد؟

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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توے ماشین هیچ حرفی باهام نزد

انگار ناراحت شده بود �ه اینجورے رفتار �ردم...

ش�ه شده بودم خوب



تا حاال همچین �ارے اونم توے اتاق پرو ن�رده بودم...

جلو خونه مون وایساد

نگاهی بهش �ردم �ه انگار سنگینی نگاهمو حس �ردو اونم 

سرشو به سمتم چرخوند...

دیدم هیچ ع�س العملی از خودش نشون نمیده  دستمو روے 

دستگیره گذاشتم و خواستم پیاده شم �ه دستم از پشت 

�شیده شد...

برگشتم و بهش نگا �ردم

هیچی نگفت و دستمو ول �رد...

منم سریع پیاده شدم 

براے اولین بار بغض راه گلومو گرفته بود...

سریع وارد اتاقم شدم و درو بستم و زدم زیر گریه...

آروم �ه شدم روے تخت دراز �شیدم و خوابم برد....



بیدار شدم و غلتی زدم سمت راستم

چشم بسته خمیازه اے �شیدم و خواستم بلند شم �ه 

مح�م خوردم به یه چیز سفت...

با وحشت چشمامو باز �ردم دیدم ارسالن جفتم خوابش 

برده...

با تعجب داشتم بهش نگا می�ردم �ه با صداش �ه 

گفت:اینجورے نگام نکن

تعجبم بیشتر شد...

من:تو؟

اینجا؟...

چشماشو آروم باز �ردو گفت:پاشو میخوایم بریم بیرون.

روے تخت نشست و دستی توے موهاش �شید



روے تخت نشستم و خواستم بلند شم �ه گفت:چرا لباسات 

هنوز تنته...؟

هیچی نگفتم و خواستم بلندشم �ه دستمو گرفت و گفت:نگام 

�ن...

�ارے ن�ردم �ه مح�م من و �شید و با پشت روے تخت 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...افتادم و خودشم روم خیمه زد

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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وایی گفتم �ه بدون هیچ حرفی لبشو روے لبام گذاشت...

هنوز بوسه مون گرم نشده بود گوشیش زنگ خورد...

ازم جدا شدو گفت:پایین منتظرتم

بلند شدم و سریع لباسامو پوشیدم و رفتم بیرون...

من:مامان من با ارسالن رفتم بیرون



مامان:برو عزیزم.....

از در حیاط زدم بیرون 

ارسالن داشت با تلفنش حرف میزد...

تعجب داشت �ه هنوز تلفنش تموم نشده

پشت سرش وایسادم...

نمیخواستم به حرفاش گوش �نم ولی �ر نبودم �ه...

با عصبانیت خواست گوشی رو پرت �نه �ه دستشو گرفتم..

هول شده برگشت سمتم

با نگاهم داشتم بهش میگفتم چی شده؟...

ولی اون اهمیتی ندادو گفت:سوار شو

سوار شدم و هیچی نگفتم...



داشت رانندگی می�رد نمیدونم حواسش �جا بود نزدی� بود 

از پشت بزنیم به یه ماشین دیگه...

جیغی �شیدم و گفتم:چرا اینجورے می�نی؟

�نار خیابون وایسادو نفسی �شید...

ناخداگاه دستمو روے دستش گذاشتم و گفتم:میخواے بگی 

چی شده؟...

نگاهی بهم �ردو توے چشمام خیره شد 

ارسالن:هیچی،هیچی نشده...

من:چرا یه چیزے شده ولی نمیخواے بگی

ارسالن:مربوط به شر�ته...

تو نگران نباش

خالصه �ه اون روز اصال بهمون خوش نگذشت و من خیلی 

نگران شدم...



ارسالن هیچوقت اینقدر پریشون نشده بود

خیلی ساده رفتیم رستوران و شب غذا خوردیم و من برگشتم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...خونه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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باالخره روز عروسی رسید از استرس داشتم میمردم...

توے بغل ارسالن غلتی خوردم و به صورتش نگا �ردم...

دیشب ارسالن اومد خونه ما

قلبم توے سینم میخواست بزنه بیرون...

از درد امشب خیلی میترسیدم

ارسالن ت�ونی خورد �ه سریع چشمامو بستم...

دودقیقه اے شد �ه انگشتشو روے گونم �شید.



نفساشو روے صورتم حس �ردم 

خیلی آروم چشمامو باز �ردم...

چشماے بازمو �ه دید لبخندی زدو گفت:صبح به خیر...

خیلی آروم گفتم:صبح تو هم بخیر

سرشو جلو آوردو لبمو بوسیدو گفت:بلند شو دوش بگیریم 

ببرمت آرایشگاه...

با ف�ر این�ه میخواستیم دو نفره دوش بگیریم یه حسی بهم 

دست داد...

از روے تخت بلند شد

دید من �ارے نمی�نم دستاشو زیرم انداختو بلندم �رد.

جیغ خفه اے �شیدم و دستمو انداختم دور گردنش...

در حمومو با پاهاش باز �ردو من و گذاشت زمین.



پیراهنشو بیرون آوردو انداخت توے سبد لباسا

�امل لخت شد...

فقط لباس زیرش مونده بود

نگاهی به من �رد �ه مثل مجسمه وایساده بودم و 

همینجورے بهش نگا می�ردم...

نزدی�م شد و سوالی بهم نگا �رد

فقط بهش نگا �ردم...

دست �ه برد براے تاپم تازه به خودم اومدم و دستامو باال 

بردم تا بیرون بیارتش...

لبخندے زدو چیزے نگفت خودم دست بردم براے �مر شلوارم 

 𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ه رفت سمت دوش و آبو باز �رد�
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دوتامون زیر دوش وایسادیمو ارسالن از پشت چسپید بهم...

دستشو توی سرم بردو روے سرمو بوسید

چشمامو بسته بودمو توے اف�ارم غرق بودم...

با حس دست ارسالن وسط پام چشمام تا آخرین حد باز شد...

انگشتشو وسط پام کشید �ه چنگی به دستش زدم.

من و برگردوند سمت خودش و لبامو بوسید

بدون هیچ حرفی ازم جدا شدو از حموم زد بیرون...

با تعجب داشتم به در حموم نگا میکردم

خودمو شستمو اومدم بیرون...

احتیاج به تمیز �ارے نداشتم چون دیروز رفته بودم 

آرایشگاه...

وقتی رفتم بیرون ارسالن نبود



خودم لباسامو پوشیدمو وسایالیی هم �ه دیشب آماده �رده 

بودم هم برداشتم و از اتاق زدم بیرون...

مامان تا من و دید لبخندے زدو بغلم �رد

صورتمو بوسیدو گفت:خوشبخت بشی قشنگم

لبخندے زدم و گفتم:ممنون...

از مامان جدا شدم و رفتم بیرون

......

دستمو گرفت و گفت:تا بوس ندے نمیذارم برے

با اعتراض اسمشو صدا زدم و خواستم پیاده شم �ه محکم 

من و سمت خودش برگردوند...

َابرویی باال انداخت 

نگاهی به دور و برم �ردم و سرمو جلو بردم و گونشو 

بوسیدم...



پیشونیمو بوسیدو دستمو ول �رد

سریع پیاده شدم و رفتم توے آرایشگاه...

با شنیدن اسمم برگشتم

ارسالن:بیا ببینم...

نزدی� ماشین شدم �ه گفت:این �ارتو بگیر

رمزشم تاریخ تولدته...

چشمام درشت شد ولی چیزے نگفتم،نگاهی به دستش �ردم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....ارتو گرفتم دوباره برگشتم و رفتم توے آرایشگاه�
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رو به روے آیینه به خودم نگا می�ردم �ه با صداے پریا به 

خودم اومدم...



پریا:فاطمه جان ارسالن پایین منتظرته

دستام از استرس میلرزید...

برگشتم �ه پریا دستمو گرفت و گفت:چته دختر چرا اینقدر 

یخ �ردے...؟

لبخندے زدم �ه گفت:میترسی؟

با تعجب سرمو بلند �ردم �ه گفت:ارسالن خیلی دوستت 

داره اینو �ه میدونی؟...

سرے ت�ون دادم �ه شنلمو روے سرم انداخت و گفت:تو برو 

من وسایالرو میارم...

.....

در آرایشگاه باز شدو قامت ارسالنو دیدم

لبخندے بهم زدو اومد طرفم...

دستمو گرفت و بوسید



دسته گلو دستم دادو گفت:چه خوش�ل شدے

لبخندے زدم و گفتم:مرسی...

با هم رفتیم بیرونو در ماشینو برام باز �رد

نشستم و اونم نشست...

رفتیم آتلیه و �لی ع�س ازمون گرفت

فیلم بردار هم پشت سرمون بود...

یه لحظه ماشین حر�ت ن�ردو وایساد

با تعجب بهم نگا �ردیم و ارسالن از ماشین پیاده شد...

توے یه �وچه خلوت بودیم �ه میرفت به تاالر...

نگاهی به پشت سرم �ردم پس فیلمبردار کجا رفت؟...

ارسالن جلو ماشین وایساده بود �ه یه دفعه یه نفر از پشت 

بهش حمله �ردو ضربه اے به سرش زد که افتاد زمین...



جیغی �شیدم و اسمشو صدا زدم

سریع قفل درو زدم...

ارسالن افتاده بود روے زمین

اش�ام مثل بارون روے صورتم میریخت...

مرده به سمت ماشین اومدو خواست درو باز �نه دید نمیشه،با 

یه چیزے زد توے شیشه و شیشه ش�ست...

سریع درو باز �ردو من و از ماشین �شید بیرون جیغ زدم و 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....ارسالنو صدا زدم
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ناله اے �ردم و چشمامو باز �ردم

به دورو برم نگا �ردم و ش�ه نشستم روے تخت...



�جا بودم من؟

چقدر سرم درد می�رد...

چشمامو بازور نگه داشته بودم

با استرس به اطرافم نگا �ردم...

با یادآورے اتفاقی �ه افتاد اش� توے چشمام جمع شد...

ینی ارسالن االن �جاست؟

چه بالیی سرش آوردن...

قلبم داشت میومد توے دهنم

با باز شدن در پتو رو مح�م دور خودم پیچیدم...

با وارد شدن متین توے اتاق توے خودم جمع شدم...

این اینجا چی�ار می�رد؟

�نارم روے تخت نشست و گفت:سالم دختر دایی...



قطره اے اش� روے گونم ریخت �ه دستشو سمتم آوردو 

خواست روے صورتم ب�شه �ه سریع صورتمو پس 

�شیدم...

من:چرا من و آوردے اینجا؟

متین:تو از اولشم مال من بودے...

آماده باش تا یه ساعت دیگه عاقد میاد

ش�ه بهش نگا �ردم و گفتم:بمیرمم این�ارو نمی�نم...

عصبانی دستم و گرفت و من و سمت خودش �شید و 

گفت:ارسالنی دیگه وجود نداره براے تو...

خودش بلند شدو من و سمت خودش �شید �ه نزدی� بود 

از تخت بیافتم پایین...

�شون �شون من و از اتاق بیرون برد



در اتاقی رو مح�م باز �ردو من و سمت جلو پرت �رد �ه 

افتادم روے زمین...

سرمو بلند �ردم و به جلو نگا �ردم با چیزے �ه دیدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...صداے هق هق توے اتاق پیچید

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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خودمو رسوندم بهش و اسمشو صدا زدم

هرچی هلش دادم انگار نه انگار... 

ترسیده بلند شدم و گفتم:مرده؟ 

پوزخندی زدو گفت:اگر همین االن بری آماده بشی برای عقد 

سالم نگهش میدارم وگرنه...

هنوز حرفش تموم نشده بود که گفتم:باشه،باشه

هرچی تو بگی... 



میخواستم یكم رامش کنم برای همین گفتم: ولی من االن 

آمادگیشو ندارم... 

لبخندی زدو دستمو گرفت و من و از اتاق برد بیرون... 

ولی من چشمم روی ارسالنی بود که االن بیهوش روی زمین 

افتاده بود... 

من همینجا به خودم اعتراف می�نم �ه عاشقشمو دوستش 

دارم و جونم براش در میره..

من و برد توے اتاق و درو بست تا بخوام بفهمم چی شده لباشو 

گذاشت روے لبام...

ش�ه شده بودم

دلم میخواست عق بزنم ولی نمیتونستم �ارے ب�نم...

لباشو از لبام جدا �ردو گفت:فقط دو روز بهت وقت میدم 

ف�ر فرار به سرت بزنه اون �ارے �ه نمیخوام قبل عقد 

انجام بدمو انجام میدم...



نگاهی بهم �ردو گفت:میدونی �ه چی میگم؟

سرے ت�ون دادم �ه گفت:آفرین...

میگم برات یه گوشی بیارن حوصلت سر نره

ولی حواست باشه �ه چی گفتم...

دوباره سرے ت�ون دادم �ه اشاره اے به در توے اتاق �ردو 

گفت:میتونی دوشم بگیرے...

از اتاق رفت بیرون...

روے تخت نشستم و زار زدم

هنوز لباساے دیروز تنم بود...

به سمت �مد رفتم و درشو باز �ردم،همه جور لباسی داخلش 

بود...

پوشیده ترینشو برداشتم و رفتم سمت حموم



.....

روے تخت نشسته بودم �ه در اتاق زده شدو یه دختر تقریبا 

سی ساله اومد داخل...

یه چیزے گرفت جلومو گفت:آقا اونو دادم تا بدم بهتون ازش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..گرفتم و بازش �ردم گوشی بود

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫

پارت107#

دو سه ساعتی از آوردن گوشی میگذره

همینطور �ه گوشی دستم بود رفتم توے دستشویی...

با سرو صداے دوتا دختر �ه داشتن با هم حرف میزدن 

گوشامو تیز �ردم...

....

دختراول:بدبخت شدم سیمین،بدبخت



....

دختره �ه حاال فهمیده بودم اسمش سیمینه گفت:چی�ار 

�ردی شیرین؟

....

شیرین:قرار بود روے این گوشیه �ه دادم این دختره یه برنامه 

نصب �نم �ه نتونه دست از پا خطا �نه...

برنامه ارور داده نمیدونم چطورے ولی هر طور شده باید 

گوشی رو بردارم و یه �اریش ب�نم...

....

سیمین:اگه تا االن به یه نفر خبر داده باشه آقا می�شتت..

....

با شنیدن حرفاشون از خوش حالی میخواستم بال در بیارم...

دستام میلرزیدو نمیدونستم چی�ار �نم



سیمین گفت:حاال بیا بریم سوتی نده ف�ر ن�نم �ارے �رده 

باشه آخه آقا بهش گفته بود روش برنامه وصله...

توے یه فرصت مناسب گوشی رو بردارو درستش �ن...

با به هم خوردن در اتاق سرے به بیرون �شیدم دیدم �سی 

نیست...

دوباره وارد حموم شدم

شماره فرزادو بلد بودم...

باید بهش زنگ میزدم

با استرس و هیجان گوشی رو باز �ردم و شماره شو گرفتم...

چنتا بوق خورد �ه صداے بی حال فرزاد توے تلفن پیچید...

با بغض گفتم:سالم داداش

فرزاد با داد گفت:تویی فاطمه �جایی تو دارم میمیرم این چه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ارے بود �ردے؟�
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با تعجب گفتم:چی میگی داداش چی�ار �ردم؟

فرزاد:ینی خودت نمیدونی؟...

من:هیچی نگو وقت ندارم داداش،فقط نجاتمون بده...

من و ارسالن و دزدیدن

با صداے ش�ه اے گفت:مگه تو خودت فرار ن�ردے؟..

من:من غلط ب�نم این�ارو �نم

متین،متین دزدیدتمون...

با تعجب گفت:متین؟

گفتم:آره میتن،میخواد عقدم �نه نمیدونم چجورے فقط 

بهمون برس...



من دیگه نمیتونم حرف بزنم

با صداے تقه در سریع گوشی رو قطع �ردم...

شیر آبو باز �ردم

با صداے متین با استرس به در نگا �ردم...

با هر سرعتی بود لباسامو بیرون آوردم و رفتم زیر دوش...

داشتم میلرزیدم

با حس این�ه یه نفر پشت سرمه با وحشت چشمامو باز �ردم 

ولی نمیتوتستم برگردم...

میترسیدم،میترسیدم متین باشه و بخواد یه بالیی سرم بیاره...

اے خدا چی�ار �نم؟

با یه دست لباس زیر،زیر دوش وایساده بودم و �ارے 

نمیتونستم ب�نم...



با نشستن دست �سی روے پهلوم با تمام توانم خواستم جیغ 

ب�شم �ه دستی روے دهنم نشست...

�نار گوشم گفت:هیش منم

آروم �ه نشده بودم هیچ ده برابرم ترسیده بودم...

دستش �ه اومد روے ش�مم اش�ام روے صورتم ریخت.

با تعجب برمگردوند طرف خودش �ه دستامو گرفتم جلو 

بدنم...

دستامو با زور از جلو بدنم برداشت

هیچوقت ف�ر نمی�ردم متین اینقدر وقیح باشه،دستش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نشست روے بند سوتینم،بیشتر اش�ام ریخت
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دستشو مح�م گذاشت روے دهنم و گفت:صدات در بیاد 

می�شمت...

سرے ت�ون دادم و دستش و از روے دهنم برداشت...

چشمامو بازو بسته �ردم و گفتم:اگر میخواے باهات راه بیام 

باید بذارے ارسالنو ببینم...

متین نگاه مش�و�ی بهم �ردو گفت:باشه

خواست بیاد طرفم �ه با تقه اے �ه به در حموم خورد ازم 

جدا شدو گفت:چی میگـی؟...

«آقا تو رو خدا بیاین یه لحظه»

سریع ازم جدا شدو رفت بیرون...

نفس راحتی �شیدم و رفتم زیر دوش

هق هق �ردم و اسم ارسالنو صدا زدم...

....



حوله اے�ه توے حموم بود و پوشیدم و اومدم بیرون...

با دیدن ارسالن پایین تخت و یه نفر باالے سرش سریع دوباره 

وارد اتاق شدم...

تقه اے به در خورد و یه نفر گفت:خانم بیاین بیرون...

عصبانی گفتم:اگر شما برین بیرون میام 

مرده:باشه خانم فقط زودے �ارتونو انجام بدین آقا گفتن 

مراقب باشیم...

صداے در �ه اومد سریع اومدم بیرون

با هق هق سمت ارسالن رفتم و جلوش زانو زدم و 

گفتم:ارسالن؟...

جون من چشماتو باز �ن

چشماشو مح�م باز �رد �ه ش�ه بهش نگا �ردم...



اش�ام بیشتر ریخت �ه دستش و روے صورتم گذاشت و 

گفت:خوبی عزیزم...؟

لبخند غمگینی زدم و سرے ت�ون دادم

ارسالن ت�یه داد به لبه تخت و گفت:دوستش دارے؟...

متعجب سوالی بهش نگا �ردم

چشماشو از درد روے هم گذاشت و گفت:بلند شو لباساتو 

بپوش...

بلند شدم و جلو اون نگاهش �ه اصال ازم برنداشت لباسامو 

ی�ی ی�ی عوض �ردم...

همین �ه روسریمو روے سرم انداختم در به صدا در اومد..

متین و ی�ی از دخترا اومدن داخل �ه متین رو به دختره 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گفت:سریع آمادش �ن و بیارش براے عقد
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اومدن طرفم شروع �ردم سرو صدا �ردم �ه دختره دستمو 

گرفت و گفت:�ولی بازے در نیار ببینم...

اصال بیا نمیخواد �ارے �نی

دستمو گرفت و من و بردن بیرون...

توے دقیقه ے آخر نگاهمو بهش دوختم �ه تالش می�رد بیاد 

طرفم ولی اون مرده جلوشو گرفته بود...

.....

دختره مح�م من و روے صندلی انداخت و متینم �نارم 

نشست...

شروع �رد خوندن خطبه

اش�ام صورتمو خیس �رده بود...

براے اولین بار دستمو به یه نامحرم زدم



براے اولین بار...

دستمو روے بازوے متین گذاشتم و گفتم:متین تو رو خدا از 

من بگذر ما مال هم نیستیم...

با پشت دست زد توے دهنم �ه طعم خونو توے دهنم احساس 

�ردم...

سرم مح�م خورد به دسته صندلی 

هق هقم توے سالن پیچید

سرم گیچ میرفت...

احساس می�ردم دارم میمیرم

داشتم از روے صندلی پرت میشدم پایین �ه متین دستمو 

گرفت و گفت:بتمرگ سرجات...

بله رو بگو فاطمه وگرنه میرم اون حرومزاده رو می�شم...

با ترس بهش نگا �ردم



تار میدیدمش...

چشمامو باز و بسته �ردم و صداے عاقد �ه گفت«آقا من 

دیرمه باید برم»رو شنیدم...

مح�م دستمو گرفت و فشار داد �ه آخی گفتم...

بلند شدم و با گریه گفتم:ولم �ن نمیخوام چرا نمیفهمی...

بلند شدو رو به مرده گفت:برو بیارش

با ترس بهش نگا �ردم...

با اومدن اون مرده و ارسالن �ه تقال می�رد خودشو از اون 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...مرد جدا �نه با وحشت به میتن نگا �ردم
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مح�م ارسالنو زمین زدو متین اشاره اے به مرده �ردو 

گفت:شروع �ن...

مرده دستشو بلند�ردو اسلحشو روے سر ارسالن گرفت...

جیغی زدم و نه اے گفتم

نگاهم به ارسالن بود...

با چشماے اش�ی بهش نگا �ردم 

با صداے تیرے �ه شلی� شد جیغی �شیدم...

فریاد ارسالن توے سالن پیچید

با گریه سمتش رفتم �ه دختره من و گرفت...

متین:حاال بله رو میگی یا نه؟

دوباره نگاهم افتاد سمت ارسالن از درد صورتش توے هم رفته 

بود تیر به پاش خورده بود...



صورتشو بلند �ردو رو به متین گفت:�ثافت آشغال خودم با 

دستاے خودم می�شمت...

متین پوزخندے زدو ایندفعه خودش تفنگشو بلند �ردو قبل از 

این�ه شلی� �نه با گریه گفتم:باشه،باشه هر چی تو بگی...

ارسالن با داد گفت:نه

ارسالن خواست بلند شه �ه مرده یه لگد زد به پاش...

متین تفنگشو بلند �رد

ایندفعه واقعی بود...

همین �ه شلی� �رد خودمو سمت ارسالن پرت �ردم

درد خیلی بدے توے بدنم پیچید و افتادم زمین

متین ناباور بهم نگاهی �ردو دیگه هیچی نفهمیدم...

...

ارسالن:



همین �ه فاطمه افتاد زمین و بیهوش شد پلیسا ریختن توے 

خونه...

از درد به خودم میپیچیدم و �ارے هم نمیتونستم براے فاطمه 

ب�نم...

خودمو سمتش �شیدم و صداش زدم

همه یه طرف فرار می�ردن ولی هیچ راه فرارے نداشتن و 

داشتن همه شونو میگرفتن...

دستی به صورت خوش�لش �شیدم و اش�ام راه افتاد...

با افتادن سایه اے باالے سرم سرمو بلند �ردم و فرزادو دیدم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....هول شده نشست و به دوتامون نگا �رد
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فرزاد:چی شده؟



من:تیر خورده...

یا ابالفضلی گفت و بلند شد و آمبوالنس خبر �رد.

......

فاطمه:

با درد چشمامو باز �ردم 

دورو برم برام نا مفهوم بود...

نگاهی به تخت �ناریم �ردم �ه ارسالنو روے تخت در حالی 

�ه دراز �شیده بود دیدم...

دوباره اش�ام صورتمو خیس �رده بود

با باز شدن یهویی در و وارد شدن مامان از ف�ر بیرون 

اومدم...

مامان سمتم اومدو گفت:الهی قربونت بشم مامان چی شدے 

تو...



لبخندے زدم و خواستم ت�ون بخورم �ه آخم رفت باال...

مامان:درد دارے بگم بیان مس�ن بزنن؟

من:نه خوبم فقط...

مامان:فقط چی؟

نگاهی به ارسالن �ردم و خواستم حرفی بزنم �ه گفت:نگران 

نباش اونم بزودے بهوش میاد...

نفس راحتی �شیدم و گفتم:متین چی شد؟

قیافه مامان توے هم رفت و گفت:همه شونو گرفتن...

اصال ف�رشم نمی�ردم پسر به این سر بزیرے و خوبی بخواد 

همچین �ارایی ب�نه...

اذیتت �ه ن�رد؟

سرے به معنی نه ت�ون دادم و گفتم:فرزاد �جاست؟...



مامان:همینجاست االن میرم صداش می�نم، مامان رفت 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉..بیرونو بعد از چند دقیقه اے بابا اومد داخل
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با تعجب به بابا �ه اومد داخل نگا �ردم

اینا چرا ی�ی ی�ی میان داخل...

سالمی �ردم و بی حال بهش نگاه �ردم

اومد جلو و سرمو بوسید...

چشمامو بستم و قطره اے اش� از چشمام پایین ریخت...

�نارم نشست و دستی زیر چشمم �شید و چیزے نگفت.

بهش نگا �ردم

احساس می�ردم پیرتر و ش�سته تر شده...



با تقه اے �ه به در خورد بابا از �نارم بلند شدو وایساد.

فرزاد داخل اومدو اولین �ارے �ه �رد این بود �ه اومد 

طرفمو سریع بغلم �رد...

تا به خودم بیام دیدم بابا رفته

سرمو چسپوندم بهشو گریه کردم...

فرزاد:خوبی؟

من:خوبم...

دوباره دراز �شیدم و چشمامو بستم

فرزاد دستمو توے دستش گرفت و گفت:ببخشید 

با قیافه عالمت سوال بهش نگا �ردم �ه گفت:خوب،خوب 

اون عوضی یه نامه فرستاده بودو گفته بود تو با میل خودت 

باهاش رفتی...

با صداے بلندے گفتم:شما میدونستین �ه من با متینم...؟



فرزاد:نه نه،ما فقط یه نامه به دستمون رسید �ه تو نوشته 

بودے �ه با اونی �ه دوستش دارے رفتی...

من:من ننوشتم

فرزاد:آره خوب...

دوباره چشمم افتاد به ارسالن 

همینجور بیهوش بود...

من:میخوام بخوابم میشه ی�م بالشتمو درست �نی

فرزاد:آره

بالشتو درست �ردو گفت:پس من دیگه میرم

....

نمیدونم چقدر خوابیده بودم 



خواب میدیدم �ه ارسالن از روے تختش بلند میشه و میاد 

طرف من و پیشونیمو میبوسه و �نارم میشینه...

همین �ه چشمامو باز �ردم دیدم نه خواب نبوده و ارسالن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...نار دستم نشسته�
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خواستم بلندشم ولی دستشو روے سینم گذاشت �ارے �رد 

دوباره بخوابم...

اسمشو صدا زدم �ه دستمو گرفت و بوسه اے روش زدو 

گفت:ف�ر نمی�ردم اینقدر برات مهم باشم...

با این حرفش اخمام رفت توے هم

دوباره دستمو بوسیدو گفت:دوستم دارے؟...

با این سوالش با تعجب بهش نگا �ردم



چی باید میگفتم االن...؟

ارسالن یه سمت صورتشو �ف دستم گذاشت و گفت:بگو تو 

�ه من و �شتی...

چشمامو باز و بسته �ردم و نفسی �شیدم

خواستم حرفی بزنم �ه آخش رفت باال...

با نگرانی بهش نگا �ردم �ه گفت:پام خیلی درد می�نه..

دستمو آروم روے تخت گذاشت و آروم بلند شدو  رفت روے 

تخت خودش...

لبخند غمگینی بهم زدو دراز �شید

ن�نه براے این�ه جوابشو ندادم ناراحت شد...

با باز شدن درو اومدن همه داخل اتاق ی�م خودمو بلند 

�ردم...

عمو و زن عموی ارسالن و پریا و زن باباش بودن



مامانم بود...

همه شون اومدن و سالم �ردم و پیش ارسالن وایسادن...

مامان طرفم اومدو گفت:میخواے یه چیزے بیارم بخورے 

رنگت پریده...

با این حرف مامان همه به سمت من برگشتن و بهمون نگا 

�ردن...

من:نه چیزے نمیخوام

نیم ساعنی وایسادن و رفتن...

چشمامو بستم و خوابیدم

....

با حس سوزش دستم آخی گفتم و چشمامو باز �ردم...

پرستار باالے سرم بودو داشت سرمو توے دستم  می�شید



لبخندے زدو گفت:ببخشید عزیزم،خواب بودے دلم نیومد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بیدارت �نم
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پرستار رفت بیرون

رومو �ردم طرف تخت ارسالن ولی با تخت خالی مواجه 

شدم...

توے یه لحظه صورتم خیس از اش� شد

ترسیده خواستم بلندشم و برم دنبالش �ه در اتاق باز شدو 

ارسالن با اون عصایی �ه درست نمیتونست باهاش راه بره 

اومد داخل...

همین �ه من و دید مهبوت بهم نگا �ردو اومد سمتم و 

گفتت:چی شده؟..

من:ترسیدم،�جا رفته بودے؟



با لبخند �نارم نشست و منم سرمو روے سینش گذاشتم...

دستشو روم حلقه �رد

ارسالن:گریه ن�ن من �ه جایی نرفته بودم...

من:دست خودم نیست خیلی میترسم

از تنهایی میترسم...

از بی �سی میترسم

همش �ابوس میبینم...

�ابوس میبینم واقعا متین و دوست دارم و اونم میخواد من و 

عقد �نه و منم راضیم.

با این حرفام دستاش بیشتر دورم حلقه شد

از همون وقتی �ه بهم پیشنهاد دادے یه حسی ته قلبم بهت 

داشتم...



ولی ارسالن من نمیتونستم 

نمیتونستم اعتقاداتمو زیر پام بذارم...

تو اولین نفرے بودے �ه دستمو گرفتی و من و بوسیدے...

من بیشتر از این�ه حسی بهت داشته باشم ترسیدم،خیلیم 

ترسیدم.

اگر بابام یا فرزاد میفهمیدن سر به تنم نمیذاشتن

هق هقم بیشتر شد �ه خم شدو سرمو بوسید...

ارسالن:هر چی بشه من �نارتم و دوستت دارم

من:من...

من...

پوفی �شیدم و نفسمو بیرون دادم حالم زیرو رو شده بود و 

قلبم تند تند میزد چشمامو بازو بسته �ردم و گفتم:منم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دوستت دارم
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ی� ماهی هست �ه از بیمارستان مرخص شده بودیم...

من اومده بودم خونه خودمون و ارسالن هم خونه باباشون 

بودو پریا بهش میرسید...

بخیه هامو �شیده بودم و خیلی بهتر شده بودم ولی هنوز درد 

داشتم.

توے ف�ر و خیال بودم �ه گوشیم زنگ خورد

برشداشتم و با لبخند به اسم ارسالن �ه افتاده بود روے 

گوشیم نگا �ردم...

گذاشتمش در گوشیم و گفتم:جانم؟

ارسالن:بیا دم پنجره...



قطع �رد

با تعجب به گوشیم نگا �ردم و آروم بلندشم و رفتم دم 

پنجره...

با حیرت به پایین نگا �ردم 

ارسالن پایین وایساده بودو یه خرس گنده هم دستش بود...

چنتا بادبادڪ هم توے دست اون ی�یش بود

خندیدم و گفتم:اینا چیه؟...

ارسالن با داد بلندے گفت:تولدت مبارڪ 

دستمو روے دهنم گذاشتم �ه گفت:درو باز نمی�نی...

با هول خواستم برگردم �ه پشتم درد گرفت

اهمیتی بهش ندادم و از اتاق زدم بیرون...

مامان و بابا نبودن و خدمت�ارم �ه دیگه نداشتیم...



براے همین با خوش حالی خودمو توے حیاط پرت �ردم و 

سمت در حیاط رفتم و درشو باز �ردم...

همین �ه در باز شد افتادم توے بغل ارسالن

پیشونیمو بوسیدو گفت:اجازه ورود میفرمایید

از بغلش بیرون اومدم �ه برگشت و اون خرس خوش�ل و با 

اون بادباد�ارو آورد داخل...

بادباد�ا رو دستم داد ولی یه لحظه غفلت �ردم و بندش از 

دستم در رفت...

اومدم بگیرمش ولی دیگه دیر شده بود

ناراحت به ارسالن نگا �ردم �ه بغلم �ردو گفت:اش�ال 

نداره فداے سرت...

لبخندے زدم �ه بغلم �ردو دوتامون به بادباد�ایی �ه توے 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...آسمون بودن نگا �ردیم
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جلو آیینه وایساده بودم �ه ارسالن و پشت سرم دیدم...

موهامو �نار زدو پشت گردنمو بوسید

مشتشو باال آوردو گرفت جلو...

با عالمت سوالی بهش نگا �ردم �ه دستشو ی�م شل �ردو 

یه زنجیر نازو خوش�ل از مشتش بیرون اومد...

یه پالڪ ش�ل قلب از زنجیر آویز بود.

دستمو جلو بردم و ازش گرفتم...

دستاشو دورم حلقه �ردو با لبخند بهم نگا �ردو گفت:خوشت 

اومد؟

ی�ی از دستاشو گرفتم و زنجیرو �ف دستش گذاشتم و 

گفتم:بنداز گردنم...



ی�م ازم فاصله گرفت و زنجیرو گردنم انداخت

من بازم از این زنجیرا داشتم ولی گردنم نمینداختم...

نگاهی از توے آیینه بهش �ردم

زل زده بود بهم...

دیگه از نگاهاش خجالت نمی�شیدم

من:اینقدر توے این چند ماه اعصاب و روانم بهم ریخته بود 

�ه دیگه تولدمم یادم نبود...

برگشتم سمتش و بهش نگا �ردم

قلبم میخواست بزنه بیرون...

زیر لب مرسی اے گفتم و روے پاهام بلندشدم و لبامو روے 

لبش گذاشتم...

خواستم ازش جداشم ولی نذاشت



دستشو پشت گردنم گذاشت و خشن شروع �رد به بوسیدنم...

ناخواسته آهی از دهنم خارج شد �ه جرے تر شدو باسنمو 

گرفت و بلندم �ردو منم پاهامو دورش حلقه �ردم...

دور زدو من و انداخت روے تخت ی�م پشتم درد گرفت ولی 

چیزے نگفتم.

�تشو بیرون آوردو انداخت یه طرف...

اسمشو صدا زدم و خواستم اعتراض �نم �ه سریع دستشو 

روے قفسه سینم گذاشت و هولم داد روے تخت و روم خیمه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...زد
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صداے بوسیدنمون توے اتاق پیچیده بود

دستشو روے تاپم گذاشت تا بخوام بفهمم چی به چیه از وسط 

جرش داد...



اسمشو صدا زدم ولی توجهی ن�رد

دوتا سینه هامو از توے سوتینم بیرون آوردو شروع �رد به 

خوردنشون...

دوباره حس خجالت گرفته بودم

من:اهه ارسالن بسه...

االن مامانم میاد

ازم فاصله گرفت و د�مه هاے پیراهنشو باز �ردو اونو 

انداخت یه طرفو گفت:نترس مامانت تا دوساعت دیگه نمیاد...

باباتم �ه االن سر �اره

ی�م ترسیده بودم...

از �جا میدونست مامانم تا دوساعت دیگه نمیاد.

ولی چیزے نگفتم



با درآوردن شلوارش ترسیده گفتم:دارے چی�ار می�نی...؟

توجهی بهم ن�ردو دوباره افتاد به جونم

�م �م پایین رفت و زیر دلم و بوسه اے زدو خواست 

شلوارمو بیرون بیاره �ه پاهامو بهم چسپوندم...

ارسالن نگاهی بهم �ردو گفت:قربون اون ترست برم �ارے با 

پردت ندارم باز �ن این پاهاے خوش�لتو...

نفسی �شیدم و پاهامو از هم باز �ردم

شلوارو شرتمو با هم از پاهام در آورد �ه سریع دوباره پاهامو 

بهم چسپوندم...

سریع پاهامو از هم باز �ردو سرشو وسط پاهام بردو زبونشو 

روش �شید...

وایی گفتم و خودمو عقب �شیدم

خنده اے �ردو گفت:لذت ببر عزیزم...



مح�م دوتا پاهامو گرفته بود تا نبندمش،اینقدر �ارشو ت�رار 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...رد تا بدنم نبض زدو ارضا شدم�
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ارسالن نگاهی بهم �ردو اومد جلوتر گفت:این بار و بهت آسون 

میگیرم عشقم...

با تعجب بهش نگا �ردم �ه لبامو بوسیدو گفت:قربون اون 

چشمات بشم...

دستی به سینه هام �شیدو گفت:این سینه های نازتو به هم 

نزدی� �ن...

�ارے �ه گفت و �ردم

آلتشو وسط سینه هام گذاشت و شروع �رد ت�ون خورد...

....



من:جون من بیا بریم االن مامان میاد آبرومون میره...

ارسالن:میخوام با زنم حموم �نم اش�ال داره مگه.؟

من:اش�ال نداره ولی اگر مامان یا بابا برسن...

نذاشت حرفمو تموم �نمو من و �شید زیر آبو شروع �رد 

دست �شیدن به بدنم...

دستشو روے باسنم �شید �ه سرمو بلند �ردم و بهش نگا 

�ردم...

دستش پیشروے �ردو انگشتشو نزدی� سوراخ پشتم �رد 

�ه لرزے �ردم...

زمزمه وار اسمشو صدا زدم

دستش و ی�م فشار داد و گفت:اوممم خیلی تنگی...

خجالت زده پیشونیمو روے سینش گذاشتم



انگشتشو بیشتر فشار داد �ه ازش جدا شدم و 

گفتم:نمیخوام...

من و توے بغلش �شیدو گفت:میدونم دفعه اول خیلی درد 

داشت ولی قول میدم دیگه اونجورے نشه...

من:ارسالن تو رو خدا حال خوبمو خراب ن�ن.

من و طرف خودش �شیدو گفت:چشم چون امروز تولدته ازت 

میگذرم ولی من رابطه از عقبو دوست دارم فاطمه...

لبمو دندونی گرفتم �ه شامپو رو برداشت و شروع �رد به 

شستن موهام و وقتی موهاے من و شست مشغول شستن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...موهاے خودش شد
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دستمو گرفت و از ماشین پیادم �رد

نگاهی به دورو برم �ردم و گفتم:شوخیت گرفته ارسالن...؟



ارسالن:نه امشب میخوام فقط صداے جیغ و دادتو از روے 

خوش حالی ببینم...

من:آخه...

نذاشت حرفمو �امل �نم گفت:امشب همه ے اینجا رو 

�رایه �ردم تا فقط تو خوش باشی...

مبهوت نگاهی بهش �ردم و گفتم:راست میگی؟

ارسالن دستمو بوسیدو گفت:آره،میخوام امشب بشی یه بچه و 

با همه این وسایال باهم بازے �نیم...

خنده اے �ردم �ه دست برد براے چادرمو گفت:حاال چادرتو 

بیرون بیار و باهام بیا...

هیچ�س غیر از من و تو و یه خانم �ه این وسایالرو برامون 

راه بندازه اینجا نیست...

چادرمو بیرون آوردم و گذاشتم توے ماشین



ارسالن در ماشین و قفل �ردو دوباره دستمو گرفت و باهم 

رفتیم سمت وسایال...

بهترین شب زندیگم بود

هیچوقت اونطور �ه باید بچگی ن�ردم...

تا به خودم اومدم دیدم چادر سرمه و مامان بهم میگه تو دیگه 

یه دختر بچه نیستی...

اون موقع فقط ده سالم بود

.....

ارسالن:پیاده شو

من:اول به مامان خبر بدم؟...

ارسالن:همون صبح بهشون خبر دادم حاال پیاده شو...

با تعجب بهش نگا �ردم �ه دستمو گرفت و من و �شید 

بیرون از ماشین.



وارد خونه شدیم و چشمام پر از اش� شد

ارسالن بغلم �ردو گفت:امشب توے اتاق خوابمون نمیریم 

میریم یه اتاق دیگه...

من:چرا؟

ارسالن:براے این�ه من میگم...

وقتی رفتیم توے اتاق و لباسامونو عوض �ردم ف�ر 

می�ردم شاید ارسالن بازم بخواد رابطه داشته باشین ولی 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...هیچ �ارے ن�ردو فقط بغلم �ردو خوابیدیم
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چشمامو باز �ردم و غلتی زدم 

ارسالن خواب خواب بود...

بلند شدم و رفتم توے حمومو دست و صورتمو شستم..



لبخندے به ارسالن �ه روے تخت روے ش�م افتاده بودو 

خوابیده بود زدم و رفتم توے سالن...

وارد آشپزخونه شدم و مشغول صبحونه درست �ردن شدم.

ده دقیقه اے بود �ه مشغول بودم

دور گاز بودم �ه دستی دورم حلقه شد..

لبخندے زدم و گفتم:صبح بخیر

گردنمو بوسیدو گفت:صبح تو هم بخیر خانومم...

دست بردم و زیر گازو خاموش �ردم و برگشتم سمتش..

سرشو جلو آوردو لبمو بوسیدو گفت:آماده شو بریم شر�ت...

ش� زده گفتم:راست میگی؟

ارسالن:آره عزیزم...

لبخند بزرگے زدم و گفتم:دوستت دارم



خنده اے �ردو گفت:منم...

حاال هم بیا صبحونه بخوریم

نشستیم �ه گفت:دیروز صبح با بابات حرف زدم...

سرمو بلند �ردم و گفتم:خوب؟

ارسالن:دوباره قرار عروسی گذاشتم...

من:ما عروسی گرفتیم ارسالن

دستمو گرفت و گفت:من براے تو هر �ارے می�نم...

من:دیگه نیازے به عروسی نیست

اصال عروسی توے سرنوشت من نبود...

ارسالن دستمو نوازش �ردو گفت:اینجورے نگو

نظرت چیه یه مهمونی بگیریم و بریم ماه عسل؟...



هوم؟

با لبخندو بغضی �ه سعی در پنهون �ردنش داشتم 

گفتم:خوبه...

ارسالن:پس اگر خوبه سریع آماده شو بریم شر�ت �ه امروز 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...لی �ار داریم�
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با وارد شدنمون به شر�ت اولین �سی �ه سمتم اومد خانم 

مزدور بود...

اینقدر خوش حال بودم �ه نگو

همین �ه وارد اتاق شدیم ارسالن از پشت من و گرفت و زد به 

درو لباشو روے لبام گذاشت...

هنوز توے ش� �ارش بودم 



�یفم از دستم افتاد...

دستامو دور گردنش حلقه �ردم

چادرم افتاد زمین ولی توجهی ن�ردو به بوسیدنم ادامه داد...

با نفس �م آوردن من ازم جدا شدو پیشونیشو به پیشونیم زد.

.....

امشب قرار بود خونه باباے ارسالن مهمونی بگیریم...

یه لباس بلند سفید پوشیده با روسرے همرنگش و تن �رده 

بودم...

یه �مربند روے �مرش میخورد �ه خیلی خوش�لش �رده 

بود ولی هنوز دور �مرم نبسته بودمش...

ساپورت سفیدے �ه دستم بود و میخواستم بپوشمو گذاشتم 

روے تخت و رفتم توے دستشویی...



میخواستم آرایش �نم براے همین �امل صورتمو شستم و 

اومدم بیرون..

چشمم به چشماے ارسالن خوردو لبخندے زدم

من:سالم...

از در فاصله گرفت و اومد سمتم و اولین �ارے �ه �رد لبامو 

بوسید.

ازم جدا شدو گفت:چرا باهات لخته؟

اشاره اے به ساپورت روے تخت �ردم و گفتم:میخوام 

ساپورت بپوشم...

حاال هم برو بیرون پریا رو صدا �ن بیاد

لبخندے زدو گفت:چشم بانو...

با بیرون رفتن ارسالن رفتم و ساپورتمو پوشیدم و جلو میز 

آرایش نشستم تا پریا بیا...



در باز شدو پریا اومد داخل

لبخندے زدو گفت:چه خوش�له لباسات...

من:پسند ارسالنه

پریا سرے ت�ون دادو خوبه اے گفت و اومد و مشغول آرایش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...ردنم شد�
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مهمونا �م �م داشتن میومدن و من استرسم بیشتر...

ذهنم درگیر شب بود

با نشستن دست ارسالن روے دستم از ف�ر بیرون اومدم...

لبخندے زدو گفت:خوبی؟

من:خوبم...



پریا سمتمون اومدو گفت:وقت شامه بیاین سرمیز

توے حیاط میزارو چیده بودن

نزدی� به بیست تا میز بود...

مهمونا هم زیاد بودن

سر میز �ه هیچی نتونستم بخورم...

موقع خداحافظی اینقدر گریه �ردم �ه دیگه جونی برام 

نمونده بود.

جلو در وایساده بودیم

ارسالن درو باز �ردو تا به خودم بیام دستاشو زیر پاهام 

�ردو بغلم �رد...

جیغ خفه اے �شیدم و دستامو دورش حلقه �ردم.

خنده اے �ردو وارد خونه شدو درو پشت سرش بست...



وارد اتاق شدو من و گذاشت زمین

لبخندے زدو سرشو جلو آوردو لبامو بوسید...

نگاهی به دورو برم �ردم و گفتم:پس براے این بود �ه 

نذاشتی بیام توے اتاق؟..

ارسالن از پشت بغلم �ردو گفت:خوشت اومد؟

من:خیلی...

ارسالن:پریا واسه پس فردا همه وسایالمونو جمع �رده.

سمتش برگشتم و سرمو روے سینش گذاشتم گفتم:مرسی...

دستمو گرفت

سرمو بلند �ردم...

دستشو براے شالم بردو از سرم بیرون آورد

توے چشمام خیره بودو �ارشو می�رد...



زیپ لباسمو پایین �شید

لباس از تنم افتاد...

نفسی �شیدم و سرمو پایین انداختم

انگار فهمید خجالت می�شم پیش قدم شدو لبامو بوسیدو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دستاشو توے موهام بردو انداختم روے تخت
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روم خیمه زدو لبامو بوسید

پایینتر رفت و گردنمو بوسید...

سینه هامو توے مشتش گرفت �ه آهی از لبام خارج شد.

سرشو بلند �ردو بهم نگا �رد

چشماش خمار شده بود...



لبخندے زدو دوباره بوسه هاشو شروع �رد

زبونی دور بافم زدو سرشو بلند کرد تا ع�س العمل من و 

ببینه...

آهی �شیدم �ه جونی گفت و رفت پایین تر

خواستم دستمو سمتش ببرم �ه دستمو با ی�ی از دستاش 

گرفت...

هیچی نگفتم

سرشو وسط پاهام بردو زبونشو روش �شید...

خودمو عقب �شیدم �ه سریع مح�م گرفتم

آه و ناله هام دست خودم نبود...

اصال این آه و ناله ها مال من بود؟

دستمو روے سرش گذاشتم و خواستم از خودم جداش �نم 

ولی اون بیشتر �ارشو ت�رار �رد...



داشتم دیوونه میشدم

�م �م داشتم ارضا میشدم �ه خودشو عقب �شید...

بلند شدو اومد روم نمیدونم قیافه مو چجورے دید �ه 

خندیدو گفت:قراره امشب باهم ارضا بشیم عروس�...

دوباره سرشو توے گردنم بردو بوسید

باهام حرف میزدو گردنمو می بوسید...

چنان حواسمو پرت �رده بود �ه نفهمیدم داره خودشو بهم 

فشار میده.

با ی�م فشار دادن خودش به بدنم اخمام رفت توے همو 

بازوشو چنگ زدم.

از روم بلند شدو دوباره وسط پاهام نشست

انگشتشو وسط پاهام �شیدو ی�م واردش �رد...



آخی گفتم �ه دستشو باال آوردو گفت:اینجورے �ه معلومه 

خیلی دردت میگیره...

به دستش نگا �ردم خونی بود

با نفس نفس گفتم:یعنی االن تموم شد؟...

لبخندے زدو گفت:نه

بذار برات لیدو�ایین بیارم...

�شو رو باز �رد یه پماد از داخلش بیرون آوردو سرشو باز 

�رد،پمادو وسط پاهام �شیدو گفت:امیدوارم دردشو برات 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...متر �نه�
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دوباره بوسه هاشو شروع �رد

توے چشمام نگا �ردو گفت:آماده اے؟...



آماده نبودم ولی ناچار سرے ت�ون دادم

خودشو روم تنظیم �ردو ی�م هولش داد داخل...

دستمو روے بازوش گذاشتم و اخمام توے هم رفت.

نفس نفس میزدم

دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو باال آوردو گفت:به من نگا 

�ن...

با این حرفش سرمو بلند �ردمو بهش نگا �ردم.

ی�م دیگه خودشو وارد �رد

ی�ی از سینه هامو به دندون گرفت 

خواستم بگم آخ �ه با فشارے �ه بهم وارد شد جیغ بلندے 

�شیدم...



ارسالن سرشو زیر گوشم برد و گفت:جانم،جانم عزیزم،باالخره 

مال خودم شدے.

......

نصف شب بود

اصال نمیدونم ساعت چند بود...

دل درد شدیدے گرفته بودم

احساس می�ردم از داخل میخوام فرو بریزم...

دستمو به دلم گرفتم و آخی گفتم

ارسالن خواب بودو نمیخواستم بیدارش �نم...

هم خجالت می�شیدم �ه اینجورے من و ببینه.

خواستم بلندشم �ه نتونستم

با بلند شدن ارسالن ش�ه بهش نگا �ردم...



دستشو زیر پاهام انداخت و بغلم �ردو گفت:دیگه نمیخوام 

خجالت ب�شی..

دیگه زن منی

اگر خودم بلند نشده بودم بهم نمیگفتی �ه درد دارے؟...

توے حموم من و گذاشت زمین و مشغول آماده �ردن وان شد.

پس خواب نبود؟

برام فرقی هم ن�رد...

چون االن جلوش لخت بودم

به سمتم اومد دستمو گرفت و من و سمت وان بردو اول 

خودش نشست و من و جلوش نشوند و مشغول ماساژ دادن 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...زیر دلم شد
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با نوازش موهام بیدار شدم

چشم باز �ردم ارسالن و دیدم...

لبخندے زد �ه با خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم:صبح 

بخیر.

ارسالن:صبح بخیر خانم خجالتی

بلند شو مامانت برامون صبحانه آورد و رفت...

میخ توے تخت نشستم و گفتم:مامانم اومد چرا من و بیدار 

ن�ردے.؟

ارسالن:دیشب دلت درد می�رد گفتم بخوابی

پشت سر هم دوتا مس�ن خوردے خوابت سنگین شده بود...

آهی �شیدم �ه ارسالن یه دفعه پتو رو از روم �شید.

با اعتراض اسمشو صدا �ردم و گفتم:اذیت نکن



دوباره ی�ی از اون لبخنداے خوش�لشو زدو گفت:پس من 

میرم توهم بیا...

ارسالن رفت و منم یه نفس راحتی �شیدم

پیراهنشو برداشتم و پوشیدم..

نگاهی به پاهام �ردم

مثل این�ه دیگه خونریزیم قطع شده بود...

به درو دیوار اتاق نگاهی �ردم و لبخندے زدم

همه دیوارا ع�س و من و خودش بود...

خیلی خوش�ل شده بود

از اتاق زدم بیرون و رفتم توے آشپزخونه...

ارسالن پشت میز نشسته بود 

تا من و دید گفت:اومدے...؟



سرے ت�ون دادم و با خجالت پشت میز روے صندلی 

نشستم...

دستمو گرفت و روشو بوسیدو خودش لقمه لقمه به صبحونه رو 

به خوردم داد..

نفسم دیکه باال نمیومد �ه �اچی رو جلوم گذاشت و 

گفت:اینم بخور.

من:نمیخوام،نه �ه نمیخوام دیگه نمیتونم بخورم...

خنده اے �ه �ردو گفت:فقط دوتا قاشق برات خونه.

اخمی �ردم چنتا قاشق ازشو خوردم

ارسالن دوباره دستمو گرفت و گفت:ببین فاطمه من نمیخوام 

دیگه ازم خجالت ب�شی و این�ه امروز میریم یه آمپول زد 

باردارے بزن تا هم خیال من هم خودش راحت بشه چون من 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉االن بچه نمیخوام،باشه عزیزم...؟
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من:چرا؟ 

ارسالن:چی چرا؟...

من:چرا بچه نمیخواے؟

لبخندے زدو گفت:ما تازه دیشب عروسیمون بود به نظرت ی�م 

زود نیست بخوایم درمورد بچه دار شدن حرف بزنیم؟...

منم نمیگم بچه نمیخوام

میگم االن نمیخوام...

حداقل تا یه سال یه سال و نیم

بعدم این�ه من میخوام ی�م خوش باشیم بچه �ه اومد 

دست و بال آدمو میبنده...

تورو از من میگیره

!!



چشم�ی زدو گفت:میفهمی �ه؟

لبخندے زدمو دیگه چیزے نگفتم حرفش منطقی بود.

ت�یه مو به صندلی دادمو گفتم:دیگه نمیتونم 

خودش بلند شدو اومد سمتمو دستمو گرفت و بلندم �ردو 

گفت:پس بیا بریم اتاق لباس بپوش...

من:�جا؟

ارسالن:یادت �ه نرفته دیشب آبمو ریختم توت

قبل این�ه با هم ازدواج �نیم رفتم د�تر...

گفت اسپرمت قویه میترسم حامله بشی

چیزے نگفتم و دنبالش رفتم...

یعنی مم�ن بود با یه بار حامله بشم

از ف�ر و خیال بیرون اومدم و رفتم سمت �مدم.



هنوز ی�م زیر دلم درد می�رد

ولی اهمیتی ندادم و ی�ی از مس�نایی �ه روے عسلی بودو 

برداشتم و خوردم...

ارسالن زیر چشمی بهم نگا می�رد

خجالت می�شیدم جلوش لباس عوض �نم...

ولی دیگه شوهرم بود

جلوش پیراهن خودشو �ه تنم بودو بیرون آوردم و ی�ی 

ی�ی لباسامو پوشیدم بدون این�ه حتی بخوام نگاهش �نم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...یا خجالت ب�شم
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از مطب د�تر بیرون اومدیم و یه راست رفتیم خونه...



هنوز نیم ساعت نبود �ه خونه بودیم مامان اینا برامون غذا 

آوردن...

به خودم توے آیینه نگاه �ردم و رفتم بیرون

ارسالن داشت غذا هارو روے میز میچید..

سرشو بلند �ردو بهم نگا �رد

صندلی رو عقب �شیدو اشاره �رد تا بشینم...

روے صندلی نشستم و به سیخ هاے �بابی �ه روے میز بود 

خیره شدم..

ارسالن:خوبی؟

من:آره خوبم...

ارسالن:راه رفتیم گفتم شاید بهت فشار اومده باشم.

بهش نگاهی �ردم و گفتم:خوبم مس�نا �ار ساز بود...



لبخند بزرگی زدو گفت:بخور عزیزم

ارسالن یه سیخ از �بابارو برداشت و توے بشقابم روے برنجم 

گذاشت...

اولین لقمه رو �ه گذاشتم دهنم فهمیدم مامان خودش 

�بابارو درست �رده.

هومی گفتم �ه ارسالن سرشو بلند �ردو 

گفت:خوشمزست؟...

من:خیلی،دستپخت مامانمه 

خیلی وقت بود از این �ارا نمی�رد...

دستمو گرفت و روشو بوسیدو گفت:غذاتو بخور برو استراحت 

�ن.

شیطون نگام �ردو گفت:باهات �ار دارم

زل زدم توے چشماش...



با ف�ر این�ه شب برام چه برنامه اے داره حالم یه جورے 

شد.

سرے ت�ون دادم و چیزے نگفتم

.....

چشمامو باز �ردم و به صورت ارسالن زل زدم

دستمو روے سینه برهنش �شیدم �ه چشمشو باز �ردو بهم 

نگا �رد.

دست برد دورمو من �شید روے خودش دستمو دوطرفش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گذاشتم �ه سرشو جلو آوردو مشغول بوسیدنم شد
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ارسالن:بیا پایین عزیزم

دستشو گرفتم و اومدم پایین...



من:اینجا مال خودته؟

ارسالن:آره...

با هم به سمت ویال رفتیم

قرار بود چند روز اینجا بمونیم و خوش بگذرونیم...

وارد ویال شدیم

درو باز �رد و چمدونارو از روے زمین برداشت و وارد سالنش 

شدیم... 

به طرف اتاقی رفت و منم پشت سرش رفتم

در اتاقو باز �ردو گفت:تا وقتی اینجاییم این اتاقمونه...

حاال هم زود لباساتو عوض �ن بریم ساحل 

ذوق زده گفتم:ساحل؟...



ارسالن برگشت سمتم و دوتا دستاشو دوطرفم گذاشت و 

گفت:دوست دارے؟

من:آره

ارسالن:پس اگر میخواے ببرمت بوسم �ن...

با تعجب بهش نگا �ردم و گفتم:باج میگیرے؟

ارسالن:نه،چیزے �ه حقمه رو میگیرم...

خنده �وچی�ی �ردم �ه سرشو جلو آورد

سرمو جلو بردم و آروم گونشو بوسیدم...

با اخم بهم نگا �رد

چیزے نگفتم �ه گفت:این چی بود؟

لبخند شیطونی توے دلم زدم...

من:بوس دیگه



با اخم روشو برگردوند خواست بره �ه دستشو گرفتم و 

�شیدمش سمت خودم و دستمو پشت گردنش گذاشتم و 

�شیدمش پایین و لبمو روے لبش گذاشتم و عمیق 

بوسیدمش...

به خودش اومدو شروع �رد بوسیدنم

چادرمو از سرم �شیدو گفت:رفتن �نار دریا یا عشق و حال 

با من؟...

از طرز حرف زدنش خندم گرفته بود

به چشماش نگا �ردم و دستمو روے د�مه پیراهنش گذاشتم 

و گفتم:دومی...

هنوز حرفم تموم نشده بود �ه  شروع �رد باز �ردن د�مه 

های مانتوم...

لباسامو بیرون آوردو دستشو زیر باسنم انداخت و من گذاشت 

روے میز داخل اتاق در حد نیاز شلوارشو پایین �شیدو آتشو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بیرون آوردو یه ضرب واردم �رد
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تنم جون نداشت 

توے بغل ارسالن از حال رفته بودم...

نگاهی بهم �ردو لبامو بوسیدو بغلم �ردو روے تخت 

گذاشتمو گفت:بخواب من میرم دوش بگیرم و میام...

رفت حموم 

به در حموم خیره شدم...

شده بودم اونی �ه میخواست

یه زنی �ه خجالتی نباشه...

گفت نمیخوام خجالتی باشی

تا به خودم بیام دیدم شدم اونی �ه میخواد...



همینجورے داشتم ف� می�ردم �ه پل�ام روے هم افتادو 

خوابم برد..

.....

ارسالن:اون چطوره؟

من:خیلی بازه...

ارسالن پوفی �شیدو دستمو گرفت و گفت:خودتم نمیدونی 

چی میخواے؟..

من:خسته شدے؟..

ارسالن:واال خانم چهار ساعته دارے من و این ورو اون ور 

میبرے معلومه �ه خسته میشم...

من:خوب چی�ار �نم دوست ندارم اینارو

اصال میخواے نخریم؟...



ارسالن دستمو �شیدو گفت:چرت نگو بیا بریم توے اون 

مغازه...

به هر بدبختی بود همون لباسی رو �ه میخواستم و گرفتم..

قرار بود وقتی برگشتیم جشن عقد پریا باشه

ارسالن میگه قبل از این�ه مادربزرگم فوت بشه اومدن 

خاستگارے...

.....

لب ساحل نشسته بودیم و من سرم روے شونه ارسالن بود و 

اونم داشت حرف میزد...

داشتم بهش گوش میدادم �ه تلفنش زنگ خورد.

بوسی روے گونم �اشت و گفت:من برم جواب بدم واجبه...

لبخندے زد و ازم جدا شد



چند دقیقه اےبود �ه ارسالن رفته بود �ه سایه یه نفرو �ه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...باالے سرم وایساده بودو دیدم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫ 
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سرمو بلند �ردم و به دخترے �ه بالے سرم وایساده بود نگاه 

�ردم...

اولش نفهمیدم �یه ولی وقتی بیشتر بهش نگا �ردم فهمیدم.

آتنا ی�ی از دختراے شاخ دانشگاه �ه با هم توے یه �الس 

بودیم...

همیشه از من بدش میومد و بهم تی�ه مینداخت.

آتنا:به به

فاطمه خانم دختر خجالتی دانشگاه...

بلند شدم و وایسادمو گفتم:سالم



آتنا جلوتر اومدو گفت:دختر حاج آقا وقتی بهش میگفتیم بیا 

بریم بیرون میگفت من اجازه ندارم

سوسول بازے در میورد،االن چی شده �ه خودش تنها،اینم 

�نار دریا نشسته...

ن�نه با دوست پسرت اومدے؟

خواستم جوابش بدم ولی زبونم قفل �رد...

با اومدن ارسالن خواستم برم سمتش �ه آتنا با جیغ رفت 

سمتش و گفت:ارسالن

خودشو انداخت توے بغلش �ه بیچاره ارسالن �پ �رده 

بود...

ازش جدا شدو کفت:اینجا چی�ار می�نی؟

ارسالن نگاهی به من �ردو خودشو از آتنا جدا �ردو 

گفت:اومدم ماه عسل...



آتنا:چی؟

ماه عسل؟...

آتنا مبهوت شده بودو گفت:حاال با �ی؟

ارسالن طرف من اومدو دستشو دورم انداخت و گفت:من و 

فاطمه باهم ازدواج �ردیم...

االنم اومدیم ماه عسل

با حالت تحقیر آمیزے گفت:با این؟

ارسالن اخماش توے هم رفت و گفت:نفهمیدم؟...

آتنا �ه خش�ش زده بود و لبخند ال�ی زدو گفت:آ آ ببخشید 

مبار�ه پس...

خیلی عادے خداحافظی �ردو رفت

با تعجب به رفتنش نگا �ردم...



�م �م داشت شب میشد هیچ�س توے ساحل نبود

ارسالن ت�ونی بهم دادو گفت:چی شدے؟

من:یه جورے گفت با این انگار...

هنوز حرفم تموم نشده بود �ه لبشو روے لبم گذاشت و لبمو 

بوسید.

ازم جدا شدو گفت:بهتر از تو توے جهان براے من نیست،من 

دوستت دارم و میخوامت،تو هم من و میخواے اینه �ه 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...مهمه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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پنج ماه از ماه عسلمون میگذشت

حالت تهو امونمو بریده بود...

میترسیدم حامله باشم



با صداے منشی به خودم اومدم...

پاهام میلرزید

بلند شدم و رفتم داخل اتاق...

د�تره لبخندے بهم زدو گفت:سالم عزیزم

من:سالم...

نوبت سنو داشتم

د�تره بلند شدو رفت پشت پرده و گفت:پس بیا اینجا 

عزیزم...

چادرمو بیرون آوردم و آویزش �ردم

�یفمو همون جا گذاشتم و �فشامو بیرون آوردم و روے 

تخت دراز �شیدم...

چشمامو بستم 



چند دقیقه اے �ه گذشت چشمامو باز �ردم �ه گفت:یه 

بچه خوش�ل ی� ماه و نیمه...

قلبم یه لحظه وایساد

دیگه نمیفهمیدم چی میگه...

.....

سرشام بودیم

حالم گرفته بود و هیچی از گلوم پایین نمیرفت

ارسالن نگاهی بهم �ردو گفت:خوبی؟

من:خوبم...

ارسالن:گرفته اے

چی شده؟...

از قیافت معلومه �ه...



هنوز حرفش تموم نشده بود �ه گفتم:من حاملم.

حیرت زده دست از غذا خوردنش �شیدو بهم نگاه �رد...

قاشقشو با ضرب توے بشقابش انداخت و گفت:یادت رفت 

آمپولتو بزنی...؟

خواستم حرف بزنم �ه دادے زدو گفت:همه چیو خراب 

�ردے.

یه راست بلند شدو رفت طرف اتاق خوابمونو درو مح�م زد 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بهم ف�ر نمی�ردم هیچی رفتارے �نه

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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بلند شدم و شروع �ردم اش� ریختن

رفتم توے اتاقو درو قفل �ردم...

....



صبح با سر درد بدے بیدار شدم

بلند شدم و رفتم بیرون...

اولین چیزے �ه چشمم بهش خورد ارسالن بود �ه خواست 

بیاد سمتم �ه سریع وارد حموِم توے سالن شدم و درو مح�م 

بستم...

ازش ناراحت بودم

خیلیم ناراحت بودم....

صداے مشتی �ه به در زد رو شنیدم ولی توجهی ن�ردم.

اینقدر پشت در گریه �ردم �ه دیکه رمقی برام نمونده بود...

حولمو دورم پیچیدم و رفتم بیرون

ارسالن پشت سرم اومد �ه سریع رفتم طرف اتاق خوابمونو 

درو باز �ردم و رفتم داخل...

ارسالن:وایسا ببینم 



دستمو از پشت گرفت �ه دستمو مح�م �شیدم و با داد 

گفتم:دست بهم نزن...

مبهوت شده دستشو پس �شید و گفت:حرف میزنیم...

با بغض گفتم:حرف نمیزنیم 

فهمیدے؟...

دیشب باید حرف میزدیم ولی تو رفتی توے این اتاق �وفتی 

و درو بهم �وبیدے...

پشت بهش �ردم و رفتم سر �مد

با بغض یه دست لباس زیر برداشتم و انداختم روے تخت و 

حولمو باز �ردم و مشغول پوشیدنش شدم...

دیگه اش�ام دست خودم نبود

سرمو بلند �ردم و گفتم:چه بخواے چه نخواے این بچه به 

وجود اومده...



منم نمیخوام بندازمش و بزرگش می�نم چه بی تو چه با تو...

با تعجب بهم نگا �رد �ه بلند شدم و شلوارمو بیرون �شیدم 

و پوشیدم و تاپو از سرم رد �ردم و پوشیدمش..

من:من این بچه رو به دنیا میارم حتی اگر ضررش از دست 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...دادن تو باشه
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از اتاق بیرون زدم و رفتم توے آشپزخونه و شروع �ردم غذا 

درست �ردن...

نزدی� به ظهر بود 

چاقو رو دستم گرفتم و سیب زمینی رو پوست می�نم �ه یه 

دفعه...

آخـــــخــــخ



ارسالن با هول به سمتم اومدو گفت:چی�ار �ردے؟

دستمو پس �شیدم و گفتم:هیچی،هیچی نیست...

ولم �ن

دستمو مح�م �شیدو بردم سمت سین�و دستمو زیر آب 

گرفت و گفت:دستتو زخمی �ردے دیوونه...

جعبه �م� های اولیه رو آوردو دستمو بست

......

چند ماهی بود با هم سر سنگین بودیم

ش�مم �م �م داشت باال میومد...

ارسالن از همون روز تا حاال حتی سمتمم نیومده

خیلی ازش دلگیر بودم...

اگر من مقاومت می�ردم اون باید میومد سمتم.



ولی نیومد

این بیشتر ناراحتم می�رد..

از وقتی هم فهمیدم حاملم شر�ت نرفتم

بلند شدم و تصمیم گرفتم ی�م برم بیرون �ه صداے گوشیم 

باال رفت...

برشداشتم و به ع�سی �ه یه فرد ناشناس برام فرستاده بود 

نگاه �ردم..

حیرت زده به ع�س نگاه �ردم

ع�س پریا بود �ه به صندلی بسته شده بودو دهنش بسته 

بود...

گوشیم زنگ خورد برش داشتم

من:الو؟



«سه ساعت وقت دارے با 500میلیون پول به این آدرسی �ه 

میگم بیاے،اگر بخواے �سی رو همرات بیارے یا پلیسو خبر 

�نی خودت بد میبینی»

سریع گوشی رو قطع �رد

اصال �ی بود؟...

چی از جونم میخواست؟

باید چی�ار می�ردم،بی چاره سعید نمیدونست االن زنش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...جاست یا داره چی�ار می�نه�

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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من:من همسر ارسالن اسدیان هستم میخوام همین االن 500 

میلیون از حساب مشتر�مونو برداشت �نم...

مش�وڪ نگاهی بهم �ردو گفت:میتونم �ارت شناساییتونو 

ببینم؟...



سرے ت�ون دادم و گفتم:بله

بهش دادم �ه بهش نگاهی �ردو گفت:به همین زودی نمیشه 

این همه پولو از حساب برداشت �نیم...

وقت میبره

به این راحتیا نیست...

من:ولی من خیلی سریع این پولو میخوام...

گفت:من باید یه تماس بگیرم

چند دقیقه اے شد �ه اومدو گفت:همسرتون �ارتون داره...

با استرس گوشی رو گرفتم �ه صداش پیچید توے 

گوشی:دارے چی�ار می�نی؟

دارے تر�م �نی؟

ش� زده گفتم:هیچی نمیتونم بگم...



ارسالن:گوشی رو بده بهش

اش�امو پاڪ �ردم و برگشتم سمت مرده و گوشیو دستش 

دادم...

تا به خودم بیام پولو بهم دادن و منم رفتن سمت در اضطرارے 

توے بان�

.....

با دیدن �سی �ه جلوم بود با ترس خواستم

برم عقب �ه دستمو گرفت...

من:تو؟

چی از جونم میخواے؟...

ولم �ن

اصال چطور فرار �ردے از اون زندان �وفتی...

متین:با پول همه �ارے میشه �رد دختر دایی



میدونی این پولو براے چی میخوام؟...

میخوام شوهرتو تیغ بزنم

تورو ازش جدا می�نم تا بفهمه من و از خانوادم جدا �ردن 

یعنی چی؟...

من:پریا رو آزادش �ن

متین دستشو نوازش وار روے گونم �شید �ه سریع خودمو 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....عقب �شیدم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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خواست بیاد سمتم �ه مح�م هلش دادم و خودمم خوردم 

زمین...

عصبانی لگدے بهم زد �ه از درد نالیدم و از حال رفتم...

.....



ارسالن:

وقتی رسیدیم فاطمه روے زمین افتاد بود

اصال نفهمیدم چجورے خودمو بهش رسوندم و رسیدیم 

بیمارستان...

باالے سرش بودم 

پریا هم بود...

براش تعریف �ردم بینمون چی گذشته

من:ف�ر �ردم میخواد تر�م �نه...

پریا:اون خیلی عاشقته

میخواستم نمیتونست...

با صداے ناله فاطمه دوتامون به خودمون اومدیم رفتم 

سمتش.



پریا از اتاق زد بیرون

به سمتش رفتم و دستشو گرفتم...

با چشماے خمارش بهم نگاه �ردو گفت:ارسالن

من:جان ارسالن؟...

نشست روے تخت و گفت:بچم،بچم چیزیش شده؟

....

فاطمه:

دستمو بوسیدو گفت:خوبه

فاطمه من دوستت دارم من میخوام این بچه رو با تو بزرگ 

�نم...

نمیدونم چرا اینجورے شد

دراز �شیدم و بهش نگا �ردم با دیدن گریه �ردنش 

گفتم:دارے گریه می�نی.؟



دستشو �شیدم و گفتم:بیا اینجا

�نارم روے تخت دراز �شیدو منم سرمو روے سینش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...گذاشتم و چشمامو بستم و خوابیدم

✫عــاشـقـی خـاص مــن و تـو✫
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با فهمیدن جنسیت بچه خیلی خوش حال شدم

دستمو روے ش�مم �شیدم و گفتم:پسر مامان چطوره؟...

ارسالن از توے آشپزخونه داد زد:با خودت حرف میزنی؟

دیوونه شدے؟

من:چرا با خودم حرف بزنم با پسرم حرف میزنم...

به سمتم اومدو گفت:هی پسرم پسرم ن�ن �ه حسودے 

می�نما...



خوبه حاال امروز فهمیدے پسره ها

خنده اے �ردم �ه من و �شید سمت اتاقمونو گفت:بیا بریم 

دلتنگتم...

وایسادمو گفتم:�جا �جا؟

دستشو وارد شلوارم �ردو گفت:با این تپلی �ار دارم...

من:ولی تپلی با تو �ارے نداره

تا به خودم بیام بغلم �رد و گفت:به تپلیت بگو حرف نباشه...

خنده اے �ردم و دیگه چیزے نگفتم

من و روے تخت گذاشت و �نارم دراز �شیدو مشغول 

بوسیدنم شد...

تمام لباسامو ی�ی ی�ی در آورد

دستاش همه جا میرفت و لباش همه جا رو میبوسید.



دستاشو به سینم رسوندو توے مشتش گرفت �ه آهی 

�شیدم...

ارسالن:جانم،جانم

پایین تر رفت وسط پاهام نشست مشغول خوردن وسط پاهام 

شد.

آه و ناله هام باال رفته بودو توے اوج بودم

داشتم ارضا میشدم �ه سرشو عقب �شید...

خمار نگاش �ردم و گفتم:نامرد

خندید و لبه تخت نشست و گفت:ی�م بهش حال بده...

خندیدم و از تخت پایین رفتم و جلوش نشستم

آلتشو توے دستم گرفتم روش بوسی زدم �ه آهی �شید...

زبونی بهش زدم و �م �م خواستم ب�نمش توے دهنم �ه 

دستشو پشت سرم گذاشت و موهامو توے چنگش گرفت و 



𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...بهش فشار وارد �رد �ه همش توے دهنم رفت
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نزدی� بود باال بیارم

اینقدر براش ساڪ زدم �ه خودش سرمو عقب �شیدو لبامو 

بوسید...

هولم داد روے تخت و دستشو وسط پام �شیدو گفت:حاال 

نوبت جر دادن این تپلی خوش�له...

از پشت بهم چسپیدو آلتشو تنظیمم �ردو یه ظرب خودشو 

واردم �رد �ه جیغی �شیدم...

من:ارسالن لعنت بهت آروم،دارے میترسونیم

خندیدو گفت:گفتم �ه میخوام جرت بدم...

حر�اتشو شروع �رد



پشت چشمام آتش بازے بود و دیگه به تهش رسیده بودم...

با آهی �ه دوتامون �شیدیم باهم ارضا شدیم

....

من:وای ارسالن دارم میمیرم درد دارم

ارسالن هول بلند شدو گفت:چی شده؟...

من:نمیدونم زیر دلم درد می�نه

به شدت بلند شدو دستاشو به سرش گرفت و گفت:وای خدا 

چی�ار �نم حاال...

با صداے بلند زدم زیر خنده �ه با تعجب بهم نگا �رد...

گفتم:دیگه اینقدر وحشی نشو

ارسالن اخماش توے هم رفت و گفت:اصال شوخی خوبی 

نبود...



پشت بهم �رد و خوابید 

دستمو دورش حلقه �ردم و گفتم:قهر �ردے؟...

ارسالن:نه

من:پس چرا بهم پشت �ردے؟...

برگشت سمتم و گفت:دیگه از این شوخیا با من ن�ن فاطمه.

مظلوم گفتم:باشه

بغلم �ردو گفت:اینقدر مظلوم نشو...

من:چشم

خندیدو مح�م بغلم �ردو گفت:دوستت دارم...

من:منم دوستت دارم

اینقدر خسته بودم �ه سرمو روے بالشت نذاشته خوابم 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉...برد
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ارسالن دستمو گرفت و گفت:بریم عزیزم...

من:حاال چه اصراریه امروز بریم اونجا

ارسالن:دوست دارم امروز بریم...

من:آخه من با این ش�مم بیا اونجا 

تو رو دعوت �ردن من و �جا میخواے ببرے؟...

ارسالن:وقتی من و دعوت �ردن یعنی تو هم دعوتی،حاال هم 

میخوام یه لباس خوش�ل بپوشی و همرام بیاے...

من:حاال �دوم داشنگاهه؟

ارسالن:حاال میاے میبینی

آماده شدیم و باهم از خونه زدیم بیرون...



....

با دیدن دانشگاهی �ه چند سال پیش توش درس میخوندم 

اش� توے چشمام جمع شد...

ارسالن دستمو گرفت و گفت:یادته؟

من:معلومه �ه یادمه...

باهم وارد دانشگاه شدیم

همه بهمون نگاه می�ردن...

ارسالن به عنوان �سی �ه قبال توے این دانگشاه درس 

خونده و االن موفقه رو دعوت �رده بودن تا بیاد اینجا و براے 

بچه ها صحبت �نه...

رفتیم پیش رییس دانشگاه و اونجا باهم رفتیم طرف سالن 

دانشگاه...

ارسالن درو باز �ردو رفتیم داخل پشت سرمون رییس 

دانشگاه وارد شد...



با دیدن اون همه دخترو پسر ش�ه شدم

روے دوتا صندلی �نار هم نشستیم...

رییس دانشگاه باال رفت و شروع �رد حرف زدن

بعد از چند دقیقه از ارسالن دعوت �رد تا بره باال...

ارسالن رفت باال و اینقدر خش�ل حرف زد �ه من مهو حرف 

زدنش شده بودم...

ی�ی از دخترا سوال �رد �ی ازدواج �رده و �جا با من 

آشنا شده..

نگاهی به من �ردو گفت:من براے اولین بار اینجا با همسرم 

آشنا شدم...

همه دخترا و پسرا هیجان زده و �نج�ار بهش نگا 

می�ردن...



ارسالن:باهم هم�السی و هم رشته بودیم،همون جا عاشقش 

𝒇𝒂𝒕𝒊.𝒈𝒉....شدم و بعد چند سال باهم ازدواج �ردیم
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توے ماشین نشسته بودیم �ه ارسالن گفت:میدونی اینجا 

کجاست؟..

اصال میدونی براے چی آوردمت اینجا؟

با چشماے پر از اش� بهش نگا �ردم و گفتم:میدونم...

ارسالن:براےاولین بار همین جا توے همین ماشین بوسیدمت.

توے همچین روزے طعم لباتو چشیدم

خندیدو گفت:ولی تو پسم زدے...

غمگین بهش نگا �ردم �ه گفت:دیگه مهم نیست..



همه حرفاشو با بغض میگفت

ارسالن:میدونی چرا؟...

آره میدونی؟

من:چرا؟...

ارسالن:چون االن دیگه تو رو دارم

پشیمون نیستم �ه اینجا بوسیدمت...

پشیمون نیستم �ه یه بار از دستت دادم

االن �ه دارمت خوش حالم...

تورو دارم.

دستشو روے ش�مم �شیدو گفت:بچه مونو داریم...

ببخشید �ه اینقدر اذیتت �ردم و...



نڌاشتم حرفشو تموم �نه و گفتم:میدونم،میدونم،منم پشیمون 

نیستم...

شاید اون موقع خیلی ترسیدم

ولی االن اصال پشیمون نیستم...

منم دوستت دارم جونم واسه تو و بچه مون میدم...

نزدی�م شدو دستمو گرفت و گفت:اگر بابات مجبورت نمی�رد 

باهام ازدواج �نی راضی نمیشدے و...

وسط حرفش پریدم و گفتم:ش�ر خدا می�نم �ه بابام 

مجبورم �رد �ه باتو ازدواج �نم...

عاشقتم عشق زندگیم

لبشو روے لبمو گذاشت لبامو بوسید...

ارسالن:من عاشقتم

عاشق تو و این �وچولویی �ه چند ماه دیگه به دنیا میاد...
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