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 چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..

 یکی که بهش اعتماد داری ..

 بهت اعتماد داره ..

 از دلتنگی هاش برات میگه ..

 از دلتنگی هات براش میگی ..

 آروم میشه ..

 آروم میشی ..

 حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..

 این حس مثل قطره های بارون پاکه

 

 ه سنگم اگه خاکم اگ

 اگه دلتنگم با خودم با تو و با این فاصله میجنگم

 اگه رودم با تو بودم 

 به تو دلبستم 

 بعد از این من بعد از این تو از همه خستم

 اگه خاکمممممممممم

 اگه سنگمممممممممم

 اگه دلتنگمممممم

 با خودم با تو و با این فاصله میجنگم 

 بستماگه رودم با تو بودم به تو دل

 من از این من من از این تو از همه خستم

 اگه بغضم اگه گریه 

 اگه میبارم 

 کی میدونه سر روی دوش کی میذاره؟

 آی خدا نفسای من سرگردون 

 به همون روز تولد من و برگردون 

 گل و پرپر کن عزیزم چشام وتر کن 

 من و باور کن عزیزم من و باور کن

 دون آی خدای نفسای من سرگر

 به همون روز تولد من وبرگردون

 اگه خاکم اگه سنگم 
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 با خودم با تو ال این فاصله میجنگم

 ) اگه خاکم پویا بیاتی(

با آهنگ همخونی میکردم ، یک دستم روی فرمون یک دستم روی دنده بود چقدر من با آهنگ های پویا بیاتی 

 آدم باهاش دوست داره همدردی کنه .آرامش میگرفتم به قول مامیم واقعا صداش سوز داره 

 تو افکار خودم بودم که هستی صداش و بلند کرد:

 فکر کنم اینجا جاشی همینجا نگهدار که جلو تر دیگه جا نیست .-

 کجا؟-

 پشت بی ام و خاکستریه-

 ترانه: نه آیناز خر نشی اونجا تنگه میزنی ماشین به این جیگری رو داغون میکنی 

 تو دست فرمونشون افتضاح نیست عزیزمممممممم همه که مثل-

ترانه یک چشم غره ای از آینه واسم اومد که خندم گرفت آخه این تران خانوم تا حاال امکان نداشته ماشین و ببره 

 سالم برگردونه

ه ب هستی: راست میگه تران، یادت رفته دفعه پیش ماشین زن عمو رو داغون کردی حاال داغون کردی به درک زدی

 یک بنزه سان روف هم آبروی خودت وبردی هم زن عمو مجبوره از بیمش استفاده کنه.

 ترانه داشت حرص میخورد ، از ماشین پیاده شد دستشو گذاشت روی شیشه طرف هستی :

 بار آخرتون باشه از دست فرمون من ایراد میگیرین 

 به طرف هستی برگشت و گفت :

دختر عمومی به جای اینکه پشتم باشی همش واسم سوسه میای دفعه دیگه به قول و شما هستی خانوم خیرات سرت 

 نازنین)خواهرم( یک اجیکسو میام حساب کار دستت بیاد.

 بعد نیش خندی زد رفت اون طرف خیابون

 من و هستی یک نگاه به هم کردیم :

 -وا این چرا پاچه گرفت؟

 هستی شونه ای باال انداخت:

 دف دیگه عموم بهش ماشین نداد حرصش گرفتهآخه بعد اون تصا

خنده ای کردم ماشین و از دوبله در آوردم رفتم سمت بینوه یک نگاه بهش انداختم کسی توش نبود کاش بود 

 میگفتم یکم جلو تر بره 

موازی با بینوه جیگره واستادم دنده عقب گرفتم رفتم تو پارک یکم جلو عقب کردم قشنگ مماس با جدول پارک 

 کردم.

 ترانه یک نگاه بهم کرد و گفت:

میگم آیناز تو هیچیت واز مامانت به ارث نبردی نه چشای به خوشگلی مامانت نه اخالقه درست حسابی نه سفیدی 

مامیت باز خوبه پارک دوبله و دست فرمونت و از مامیت دست و پا شکسته به ارث بردی وگرنه شک می کردم 

 افسانه جون مامیت باشه.

 شتم میترکیدم دختره ی پروو گوشش و گرفتم یکم تابوندم تو چه زری زدی عزیزممممم؟ دا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4  

 

من ...من هیچی بابا گفتم چقدر خوبه که عالوه بر زیبایی شرقی مامیت و اخالقه خوبشون دست فرمونم به ارث -

 بردی

 آها حاال شد قبلش بد شنیدم -

کم زیرلبی فحشم داد ولی من خودم وبه نشنیدن زدم .از دستم و از گوشش برداشتم دستش و به گوشش گرفت ی

 ماشین پرید پایین.

آینه کوچیکمو از کیفم در آوردم یک نگاه به خودم کردم آرایشم مات ، کم و دخترونه بود دستی به شالم کشیدم 

وهام و عشوه م مرتب کردم موهام همیشه انقد میکشیدم که نیاز نباشه مثل بعضی ها همش دستم به شالم باشه و با

 درست کنم که یک وقت تو صورتم نیاد!!!

سالگیم واسم خریده بود  81مشکی بود که مادر جونم ،عشق خودم واسه تولد  602از ماشین پیاده شدم ماشینم 

 قربونش بشم....

 با هستی به سمت تران رفتیم تا مارو دید پشت چشم نازک کرد و جلوتر از ما راه افتاد.

 تم دستش و محکم گرفتم به سمتش رف

 چته دیوونه دستم-

 وقتی با دوستات بیرون میای باید کنارشون راه بری نکه سرت و مثل یابو بندازی جلوتر بری-

 ترانه با تعجب بهم نگاه کرد

 آیناز یک سوال بپرسم ؟-

 بپرس-

 تاحاال شده ناز کسی رو بکشی یا از کسی معذرت بخوای؟-

 ن دادمیکم فک کردم سری تکو

 تاحاال شده از دل کسی در بیارم ولی نه که، ازش معذرت بخوام-

 گفتم چون یاد نمیدم تاحاال حداقل از ما معذرت خواسته باشی همیشه حتی اگه تو مقصری ما معذرت میخوایم...-

خواهی نکنم  اخمام و تو هم کشیدم اون قدر غرور داشتم که خودم و خوار نکنم و جلو کسی سر خم کنم ممکنه عذر

 ولی همیشه تو دلم شرمنده میشم و سعی میکنم با کارام معذرت بخوام خوب اینم یکی از خصلت های بد  منه دیگه

 یک دفعه با دیدن یک مانتو تنه مانکن اخمام باز شد به جاش خنده اومد رو لبم 

 وای بچه ها اون مانتو رو نگاه کنید-

 رگردوندند و مانتو نگاه کردن با حرف من، هستی و تران سرشون و ب 

 هستی:معرکه چقدر شیکه 

 تران: آره من این و میخوام 

 بریم تو اگه سایزمون وداشت بگیریم-

مانتو سرمه ای بود که فون و چسب بود جای سینش با نخ های مشکی سرمه ای روشن و آبی طرح داشت انگار روش 

شده بود  و کمربندی از جنس مانتو داشت که اونم از همون طرح کت میخورد  جای شونه هاش از همون طرح ها کار 

 هامیخورد در عین سادگی شیک بود.
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باهم داخل شدیم مغازه بزرگی بود سه تا پسر فروشندش بودن یکی از پسرا با اومدن ما به سمتمون اومد قدش 

ذاب بود شلوار سرمه ای بود الغر بود صورت استخونی داشت ،بینی استخونی چشای درشت مشکی، ج 810حدود

 چسبون کتون با تیشرت سرمه ای پوشیده بود .

 سالم خانوما خیلی خوش اومدین -

 یک نگاه بهش کردم که دیدم درسته داره قورتمون میده با اون لبخند کزاییش

 اخمام و تو هم کشیدم 

 نیمممنون میخواستیم اون مانتو سورمه ای که پشت ویتیرین تن مانکنه امتحان ک-

 بله خواهش میکنم فقط متاسفانه از اون یک سایز واسمون مونده -

 اه به خشکی شانس 

 چه سازی واستون مونده؟-

 یک نگاه به من از باال تا پایین کرد بعد به هستی بعدم به تران

 ش مونده 81فک کنم فقط باید تن شما بشه چون سایز -

و رو طرفم گرفت با اخم یک قدم رفتم جلو و مانتو رو از دستش چنگ بعد دوباره لبخند مزخرفش و بهم زد و مانت

 زدم 

به سمت پرو رفتم در و بستم و مانتو رو تنم کردم خیلی شیک بود پسره مزخرف با اون چشاش، کثافت فهمید 

 قشنگ کیپ تنمه

به چشم  و صورتشآخه هستی تپل بود ولی خوش تیپ بود صورت بانمکی داشت بینی عروسکی که اولین چیز که ت

  826میومد همین بینی خوشگلش بود ، قدش 

 اولین چیز تو صورتش گونه های برجستش تو چشم بود .  841کیلو قدش حدود  54ترانه خیلی الغر بود 

بود تو صورتم لبام بود که تو پر وقلوه ای بود و صورتی همیشه بابت این لبا خدا رو شاکر  821قدم  44منم وزنم 

ه هام برجسته بود و چشام درشت وکمی کشیده رنگش قهوه ای روشن ابروهام کمونی بود بینی معمولی بودم گون

 داشتم که اصال ازش خوشم نمیومد. پوستم گندمی بود......

 تقه ای به در خورد 

 صدای هستی میومد:

 آیناز پوشیدی؟ -

 در و باز کردم اول هستی اومد جلو :

 خیلی بهت میاد فیت تنته -

 تران هستی رو کنار زد اومد جلو آروم گفت:

 این پسره یک چیزی  میدونست . -

 درو بستم سریع لباسم و عوض کردم اومدم بیرون 

 پسره با لبخنده مکش مرگما بهم نزدیک شد :

 چطور بود؟-

 ممنون برش میدارم-
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 میدونستم فقط برای شما دوخته شده-

چهار  815یا  818ساله قد بلند حدود  61 62م طرف در یک پسر حدود همون موقع در مغازه باز شد برگشت

شونه هیکل توپ، پوست برنز شلوار راسته مشکی کالج های سرمه ای ، تی شرت جذب سرمه ای با خطای مشکی که 

به خوبی بازو های ورزیدشو به نمایش میذاشت چشای درشت مشکی بینی متوسط لبای پر با ته ریش کمی که رو 

 ش داشت و اون ابرو های پر مشکی که خدادای تمیز بود واقعا جذابش کرده بود.صورت

عینک پورشه شو باالی سرش گذاشته بود موهاش مشکی بود به طرف باال وکج برده بود  با اون ساعت سواچ  

 دستش معلوم بود که وعض مالی توپی داره

 روشنده ها بدون اینکه نگاهی به کسی بندازه راست رفت طرف یکی از ف

 سالم سینا-

 به سالم آقا آرتام چطوری داداش؟-

عجب تیکه ای این پسره برگشتم طرف تران که داشت غش میکرد ، هستی  یک سلقمه به من زد و با چشم وارو به 

 پسره اشاره کرد چشک غره بهش اومدم 

 چشم ازش گرفتم و برگشتم طرف پسره ، عوضی داشت با چشاش قورتم میداد

 ه پوزخند زل زدم تو چشاش :ب 

 همیشه آنالیزور خوبی هستید و با چشاتون طرف و میکاوید ؟؟-

 احساس کردم پسر خوشتیپه بهم نگاه کرد:

 باخنده یک قدم اومد جلو اخمام و کشیدم تو هم واز جام تکون نخوردم با نگاه سردم زل زدم تو چشاش

 نه واسه هر کی فقط واسه آدمای خاص  -

 ک قدم اومدم جلو منم ی

 واسه اینکه بتونی آدمای خاص رو آنالیز کنی باید خودت خاص باشی -

یک قدم رفتم عقب و به دور و برم نگاه کردم و از عمد یک نگاه سرسری به همه پسرایی که تو فروشگاه بودن 

 مخصوصا جیگره انداختم و دوباره به پسره نگاه کردم 

  و من اینجا آدم خاصی نمیبینم-

و دوباره پوزخنده صدا داری زدم و ساک مانتوم و از رو پیشخوان که حسابش کرده بود برداشتم و بدون اینکه به 

 پسره که تو بهت بود دوباره نگاه کنم به طرف در رفتم و در آخر صدای یکیشون و شنیدم که گفت

 سعید خورد تو پرت داداش؟؟ -

 .تا تو باشی که اول ببینی طرف اهلش.....

 بقیش و نفهمیدم و با بچه ها از در اومدم بیرون از اینکه کنفش کردم خیلی خوشحال بودم . 

 اول تران به حرف اومد:

 وای آیناز دمت گرم حاش و گرفتی ،اساسی  -

هستی : وای پسر جیگر رو دیدی عجب تیکه ای بود وای وقتی داشتی به پسره تیکه مینداختی یا یک  غروری زل 

 بهت.  زده بود

 خنده ای کردم و باهم گشتی تو پاساژ های سجاد زدیم 
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 هستی یک کیف ورنی مشکی

تران یک تونیک قهوه ای که روش عکس دختره کره ای چاپ شده بود ، خریدن باهم به طرف کافی شاپ فنجون 

تر دختر پسر بود کمرفتیم،من قهوه اسپراسو سفارش دادم و هستی کاپوچینو و تران شیر قهوه دور وبرمون پر از 

 خانواده به چشم میومد یا بهتره بگم اصال خانواده ای نبود 

تا پسره اعتماد به سقف، پشت یکی از میزا نشسته بودن و همش به ما نگاه میکردن و حرف میزدن و گاهی خنده  5

 های بلندشون گوش فلک و پر میکرد

 داد وسالم کرد باخنده یکیشون به سمت ما اومد و با لبخند سری تکون 

 هرسه تامون فقط نگاش کردیم

 فک کنم یک خانومه خوب باید جواب سالم و بده اینطور نیست ؟-

هرسه تامون با  اخم فقط نگاش میکردیم یک لبخندی زد و بر گشت طرف تران این پسره چرا انقد نمکی فک کرده 

 خیلی خوش خندست رواااانی

 ت طرف تران از تو جیبش یک کارت در آورد و گرف

 این شماره منه عزیزم اسمم فرزاده -

 تران پوزخندی زد و گفت 

 خوب؟-

 پسره جا خورد 

 خوب نداره تا حاال کسی بهت شماره نداده بدونی االن باید چیکار کنی؟-

 بعد دوباره خندید

 سالش بود قدش بلند بود خیلی خوشتیپ بود ولی قیافه ی معمولی داشت  65پسره حدود 

 از جام بلند شدم هر دوتاشون از جاشون بلند شدن

 پسره دوباره دستش وطرف تران دراز کرد

 اشکال نداره عزیزم تا حاال کسی بهت شماره نداده بدونی باس چیکار کنی-

 من االن بهت میگم کارت الی انگشت وسط و اشارش بود 

 االن باید ازم بگیری و بگی مرسی فرزاد جون -

 ون خودش و میخورد ولی در عین حال پوزخندی زد و گفتتران داشت خ

از اونجایی که تا حاال کسی بهم شماره نداده ترجیه میدم واستم تا یک آدم عالی با درجه شعور باال و فهم و درک -

 یوالبته باسواد و خوشتیپ )نگاهش و از باال تاپایین پسر چرخوند ( والبته خوشگل بهم شماره بده منم با خوشحال

 شماره رو بگیرم بگم مرسی عزیزم

پسره با عصبانیت داشت به تران نگاه میکرد تمام افراد حاضر داشتند مارو نگاه میکردند ترانه قدمی برداشت 

 نرسیده به در پسره با صدای بلند که معلوم بود حرصی گفت:

 ل باشه تا فقط بتیغینش ) هرسهامثال شماها رو خوب میشناسم منتظرین شاهزاده سوار بر اسب سفیدتون خر پو-

 تامون از عصبانیت در حال انفجار بودیم( دخترای حاضر شروع کردن با عشوه خندیدن
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باید بهت بگم بچه تو که از پایین شهر پاشدی اومدی تا پسرای باال شهر و بتیغی و پولی به جیب بزنی اگه -

 میفهمیدی ماشینم چیه زود تصمیم نمیگرفتی بعد نیشخندی زد

 پسرا زدن زیر خنده 

 تران خندید و دو قدم به سمت پسره برداشت پسره اول تعجب کرد ولی بعد خندید و اونم جلو اومد 

 میدونستم عزیزم بیا اینم شماره ، منتظر زنگت هستم -

غ اتران دستش و سمت کارت برد ولی تو هوا نگهش داشت و به جای اینکه کارتو بگیره با عصبانیتی که ازش سر

 نداشتم دستش و باال برد و با صدای بدی روی صورت پسره پایین آورد پسره سرش چرخید

میدونی لیاقت امثال تو چیه ؟ همون دخترای پایین شهری که بزک و دوزک میکنن و با عشوه هاشون امثال بی -

 لیاقتی مثل تو رو میتیغن

 به سمت دوستشون میرفتن منم گفتم االن که دعوا باالتران مثل بید میلرزید پسره هنوز تو بهت بود پسرا داشتن 

 بگیره دست تران  و گرفتیم و با سرعت از اونجا بیرون زدیدم تران داشت گریش میگرفت 

 با سرعت به سمت ماشین رفتیم همونطور هستی داشت باهاش حرف میزد تا آروم باشه

 تا ماشین و دیدم در و باز کردم ترانه عقب نشست.

ت ماشین نگاه کردم یک سمند از پشت چسبونده بود به ماشین جلو هم که بی ام و بود و من بهش چسبونده به پش 

 بود آهی کشیدم با عصبانیت در ماشین و باز کردم ودر محکم بستم

 هستی: چه خبرته به ماشین خودتم رحم نداری؟

 یکی از پشت چسبونده به ماشین چجوری بیام بیرون از پارک؟-

 برگشت عقب هستی 

 وای آره میخوای چیکار کنی ؟-

 جز انتظار کار دیگه میتونم بکنم؟؟؟؟؟-

 نیم ساعت بود تو ماشین منتظر بودیم یکیشون بیاد حسابی عصبی بودم 

 یک دفعه دزدگیر بی ام و روشن خاموش شد به سرعت سرم و برگردوندم که گردنم صدا داد 

 بچه ها این همون جیگره نیست؟-

 ی: چرا این بی ام و مال اینه؟؟؟؟؟؟؟؟؟هست

 تران که تا االن ساکت بود سریع چشاش و چرخوند 

 ای جانم گفتم عجب جیگریه واقعا برازندشه-

 اوق-

 کوفت-

اومد سمت ماشینش بدون اینکه به ما نگاه کنه با پرستیژ  خاص خودش در وباز کرد و نشست خوشحال شدم االن راه 

پسره همسن و سال خودش بسیار خوش پوش اومد سمتش جیگره پیاده شد باهم دست دادن و  میفته ولی دیدم یک

 یک پالستیک بهش داد .

 و دوباره درو بست اااااا؟؟؟؟ این داره میره ؟؟؟؟؟؟کجااااااااا؟

 از ماشین پیاده شدم در ومحکم بستم میدونستم که هستی داره حرص میخوره به سمت پسره رفتم.-
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 آقا  -

 رتام برگشت یک لحظه موندم چه چشایی داشت وای هستی کجایی بیا من وبگیر وای مامان داره میاد جلو آ

 بله؟؟؟؟-

 همچین با حرص و اخم گفت که یک قدم رفتم عقب

چی میخواستم بگم خدا وای یادم رفت داشتم فکر میکردم چی میخواستم بگم همینطور داشتم تو چشاش دنبال یکم 

 ولی عجیب که بیشتر داشت با تمسخر نگام میکرد هیزی میگشتم 

 لباش تکون خورد به لباش خیره شدم چه لبایی وسوسه برانگیزه.

 ها من چی گفتم؟؟

 دستش و جلوم تکون داد

 هی خانوم کجایی؟؟؟-

 بعد دست به سینه شد پوزخندی زد 

 چیزی هم مونده-

 با تعجب نگاش کردم 

 چی؟-

د ولی فقط یک لحظه دوباره خشن شد صد رحمت به قبلش بابا این و با یک من عسلم احساس کردم چشاش خندی

 نمیشه خورد

 میگم چیزی هم ازم مونده؟-

با بهت داشتم نگاش میکردم چی میگه این؟؟؟ بعد یک دفعه متوجه حرفش شدم اول خجالت کشیدم ولی بعد عصبی 

 شدم بیشعور

 نسردی بهش دوختمسرم وآوردم باال نگاه سردو یخیمو با خو

 از تغییر سریعم تعجب کرد.

 نگاهم و از باال تا پایینش چرخوندم

 از اولم چیزی نداشتی-

 نیشخند زد

 من بودم داشتم با عشوه نگات میکردم -

 قدم بر داشت 6بعد روش و بر گردوند و به 

 واستا-

 برگشت یک ابروشو داد باال 

 جانممم؟-

 رفتم جلو قدم  6صدام و صاف کردم  

 میشه لطف کنید ماشینتون یکم جلو تر ببرین؟-

 واقعا داشت شاخ در می آورد االن با خودش میگه این دختره تعادل نداره

 دست به سینه شد 
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 نه-

 جا خوردم

 حرفم و درست میکنم ماشینت و ببر جلو تا داغونش نکردم-

 تا ببینمشاومد جلو فاصلش باهام نیم سانت بود سرم وآوردم باال 

 چی گفتی؟-

 با اینکه ازش ترسیدم ولی بازم محکم واستادم

گفتم یا ماشینت و برمیداری یا ماشین نازنینت و میفرستم اوراقی یک ضربه هم بخوره میدونی که میره گورستان - 

 ماشینا؟

 اونوقت کی میخواد همچین کاری کنه ؟-

 مننننننننن-

 ینکه از ترس غالب تهی کرده بودم ولی خودم و نباختمهمچین محکم گفتم خودم موندم با ا

 جرات نداری بچه بگو بزرگترت بیاد -

 پوزخندی زدم 

 خودت خواستی-

 دست به سینه شد یک قدم رفت  عقب باز اون نیشخند مسخرش رو لبای خوشگلش بود 

 سوار ماشین شدم

 هستی : چیکار میکنی؟؟

 دمماشین و روشن کردم دنده رو عوض کر

 ترانه: خریت نکن آیناز 

 این بچه سوسول فک کرده با بچه طرفه حالیش میکنم هنوز آیناز و نشناخته

 چرا چرت و پرت میگی؟-

 داشت با تمسخر نگام میکرد دوستش یک چیزی گفت بهش که هم خودش خندید هم اون پوزخند زد

اس کردم غرورم داره له میشه چیزی که هیچکی جری شدم دیوونه شدم هیچ کس اجازه نداره من و تحقیر کنه احس

 جرات این کارو نداره

پام و گذاشتم رو کالژ آروم برداشتم پام وگذاشتم رو گاز ماشین با صدای بدی به ماشین رو برویی برخورد کرد و 

 رفت جلو، تران آروم جیغ زد

 و نگاه میکرد هستی داشت چشاش از تعجب در می اومد دوست آرتام با تعجب و دهن باز من

 و اما خود بیشعورش با خونسردی و کمی تعجب که تو چشاش بود بهم زل زده بود 

دنده عقب گرفتم و از پارک اومدم بیرون عقب ماشینش داغون شد البته فکر کن مال من داغون تر شد ماشین 

 خوشگلمممممممممممممم

رآوردم، پرت کردم جلوش اینم واسه اوراقی بعد یی د 40برگشتم تو صورتش نگاه کردم از تو کیفم یک تراول 

 پوزخند زدم پام و گذاشتم رو گاز

 از تو آینه نگاش کردم از قیافه خونسردش عصبانیت فوران میکردم 
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 زدم زیر خنده انقد خندیدم که از چشام اشک اومد

 برگشتم سمت بچه ها 

 با تعجب و دهن باز داشتن نگام میکردن

 چتونه جن دیدید؟-

 هستی: روانی ندیده بودم 

تومن میشه داری  60ترانه: روانی دختره خل و چل این چه کاری بود االن پالکت و برداشته کمه کم خسارتش 

 بدی؟؟

 شرط میبندم بابات نذاره دیگه به ماشین نزدیک بشی چه برسه به اینکه بشینی پشتش.-هستی:

 به صورتم زدمترسیدم خیلی هم ترسیدم ولی بازم ماسک غرورم و 

 مهم نیست بیخیال-

هفته میگذره بابام وقتی فهمید عصبی شد خوبه حاال نگفتم از دستی زدم فقط  6تران و هستی رو رسوندم از اون اتفاق 

گفتم حواسم نبود خوردم بهش ولی به مامیم گفتم مامانم اولش تعجب کرد ولی بعد خندید دلش و گرفته بود مامیم 

 ود چون موقع خودش وقتی هم سن من بوده :یاد خودش افتاده ب

تا از این  6رفته بودن با خالم پمپ بنزین که یک کامیون بوق زده برو کنار مامانم هم اشاره کرده جانیست نمیبینی 

 آبجی بزن کنار-گردن کلفتا از ماشین پیاده میشن : 

 خالم داشته غالب تهی میکرده

 نمیبینین جا نیست؟-

 ار ترجامیشی برو کن-

 مامانمم شیشه رو میده باال و توجهی نمیکنه

 دوتاشون میرن از پشت ماشین و میگیرن میذارن کنار 

 بله این مامان ما یک خانوم بالیی بوده عین منننننننننننننن

 تومن دستمون خرج گذاشت 800بابام ماشین و داد تعمیر 

 رینگ مای بل 

 رینگ مای بل

....... 

بودم خواب و بیداری قاطی شده بود وای این صدا چرا داره از تو کالس میاد نه بابا دارم خواب میبینم تو عالم خواب 

 مطمئنم ولی پس این صدای انریکه از کجاست؟

 سریع چشام و باز کردم گوشیم بود که داشت خودکشی میکرد 

 بله؟-

 هستی: سالم خوبی؟-

 سالم مرسی-

 خواب بودی ؟-

 ی همیشه من وبیدار کنی منم عادت کردم دیگهتو که عادت دار-
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 باید بیدار میشدی-

 خواهش میکنم این حرفا چیه باید بیدار میشدم عزیزم خودتو ناراحت نکن-

 خندید

 اگه خندتون تموم شد عرضتون وبگین-

 امر کنم خدمتتون که ...................-

 االن داری فکر میکنی؟-

 دقیقا........-

 ی فکرات و کردی بزنگ فعالپس وقت-

 گوشی رو قطع کردم و گذاشتم رو سایلنت دوباره داشت خوابم میبرد 

 که صدای نخراشیده ی تلفن بلند شد ای خداااااااااااااا

 بله؟-

 سالم عزیزم ظهرت بخیر گلم -

 وای هستی چی میخوای بدو بگو-

 وا دوستام دوستای قدیم یکم عطوفت داشتن-

 زیزم چیکاری دارید که من و از خواب قشنگم  بیرون کشیدید؟بفرمایید ع-

 حاال داشتی خواب چی میدید؟-

 داشتم خواب عروسیتو میدیدم-

 اااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عزیزم برو بخواب تو چرا بیدار شدی؟-

 هستی، جون هیوا بگو چیکار داری؟-

 یده ؟اگه هیوا بفهمه من و به جون خواهرم قسم دادی جرت م-

 قطع کنم؟-

 نه ، میخواستم بگم حاضر شو بریم بیرون یکم دور بزنیم-

 کمی فکر کردم فکر بدی نبود ، خیلی وقت بود باهم بیرون نرفته بودیم

 دقیقه دیگه،دم خونتونم 54باشه -

 به تران هم بزنگ-

 باشه بذار ببینم یاسی هم میاد یا نه -

 اکی فعال-

 دم یاسی، دختره شکننده و جوشی که سر مسائل کوچیکم حرص میخوره گوشی رو برداشتم زنگ ز

،الغر چشای کشیده مشکی بینی متوسط لبای باریک ، پوسته گندومی مایل به سفید  46قدش حدودای منه، وزنش 

 ولی ابروهاش واقعا قشنگ بودن پر و مشکی .

 بله؟-

 سالم یاسی جون خوبی؟-

 سالم آیناز تو خوبی؟-
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 مینالی تو  باز که-

 ولش بابا حوصله ندارم-

 میای بریم بیرون؟-

 کجا ؟ با کی؟-

 با ترانه و هستی  بریم یک آبمیوه ای کوفت کنیم -

 امروز قراره یاسر و مژگان بیان شرمنده نمیتونم -

 اشکال نداره عزیزم خدافظ-

 خدافظ عزیزم-

 ن . یاسی عاشق مژگان بود.یاسر داداشش بود که تازه عقد کرده بود؛ اسم زنش مژگا

 ساعت دیگه جای خونشونم 8زنگ زدم تران گفتم تا 

 سریع رفتم با مامیم هماهنگ کردم.

مانتو مشکیمو که جدید خریده بودم با شال مشکی شلوار لی سرمه ای و کفشای مشکی سرمه پوشیدم کیف فانتزی 

مشکی زیر چشام با رژ مات و کرم . خوب شده بودم  مشکیم و هم برداشتم به صورتم تو آینه نگاه کردم یکم مداد

همیشه در همین حد آرایش میکردم بیشترش احساس میکردم مصنوعی شدم و اما اگه آرایش نمیکردم یک اصطالح 

 هست که میگه :

 ترک عادت موجب مرضه                    بلههههههههههههههه

ن و روشن کردم دنده عقب گرفتم اه باز این لندهور اینجا پارک پریدم تو پارکینگ با ریموت در وباز کردم ماشی

 کرده 

 این همسایه باالیی های ما از اون آدمای بی فرهنگ و پولدار تو دور و زمون االنن. از همشون بدم میاد

 به بدبختی دنده عقب گرفتم منتظر شدم در بسته شه ، در خونه بغلی باز شد 

بود از خونه اومد بیرون شلوار فاستونی طوسی پیراهن چهارخونه مشکی طوسی  سالش 62 64پسرشون که حدود 

 کالج مشکی 

 اینا بود الغر اندام بود ولی میشه گفت خوشگله 811قدش 

شش شد چشش به من افتاد سرم و برگردوندم تا دیدم در بسته شده پام و گذاشتم رو 602سوار 

 گاززززززززززززززززززززززززز

دقیقه راه بود سریع رسیدم تک زدم بیاد پایین نگاش  4کوچه اومدم بیرون از خونه ما تا خونه هستی با سرعت از 

 کردم 

 همیشه خانوم و باوقار بود ، مانتو سبز که انگار روش جلیقه میخورد و طرح های سبز مشکی داشت با کمربند قهوه ای 

وش نگین داشت تا باال و کفشای لژ مشکی صورتش و روسری مشکی که خیلی بهش میومد شلوار مشکی که از بغل ر

 فقط کرم زده بود با یکم ریمل 

 نازش کرده بود، در باز کرد نشست 

 سالم خوبی؟ -

 سالم مرسی کجا قراره بریم مهمون تو؟-
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 واستا واستا-

 با تعجب کنار خیابون واستادم

 چیه ؟-

 اگه قرار از من سواری بگیرین من نمیام-

 دوا خل ش

 یعنی چی؟-

 یعنی اینکه من فقط مهمونم نه میزبان-

 خندیدم دختره دیوونه و ببین باز شیطنتش گل کرد

 ببینم میتونیم به گردن تران بندازیم-

 آرهههههههههههههه موافقم-

ن، وتو چراغ قرمز بدیم داشتیم با هم بحث میکردیم که چجوری به گردن تران بندازیم که یک ماشین پر پسر ادیس

 توش بودن وبا لبخندای چندش نگامون میکردن، هستی شیشه رو داد باال

 یکی از پسرا شکلک در آورد و اشاره زد شیشه رو بده پایین

 پوزخندی زدم تو رو خدا ببین یک مشت داهاتی به جون ما افتادن..-

 حاال خوبه همین دوهفته پیش بود که بی ام و خوشگله رو داغون کردی-

 وری اون آرتام چندش صورتم جمع شد ولی عجیب بر خالف قیافه جیگرش اخالقش داغون بود نکبت .با یادآ

 حرص نخور چاق میشی-

 بعدم هرهر زد زیر خنده

 مرررررررررگ-

 خندش و خورد و ساکت شد

 رسیدم دم خونه تران با دو اومد پایین به قول مامیم خاله ریزه

نتو آبی که زیرش یک بلیز سفید میخورد و بلندیش فقط تا روی زیپ شلوارش روسری آبی سفید سرش کرده بود ما

 بود جلیقه روش تا زانوش بود شلواره لی آبی، کفشای تخته مشکی ، موهاش وبرده بود باالجمع کرده بود

 پرید تو ماشین

 به سالم خانومای خوشمل خودم آماده این بیام یک لقمه چپتون کنم -

 عقب و با اخم نگاهش کردیمدوتامون برگشتییم 

 چیزه.... میگم میخواین شما بیاین منو یک لقمه چپ کنین؟؟؟-

با این حرفش هر سه به خنده افتادیم خونه تران تو محل ریس بود و دور دور باید از اونجا رد میشدیم تو چراغ قرمز 

  ورتج سفید نشسته بودنریس بودیم که سه تو بچه سوسول که دستشون تو جیب باباهاشونه توی یک اسپ

 به سالم به خواهرای خودم ، خوبین عزیزانم-

 راننده سرش و آورد جلو رو  : 

 باشیم در خدمتتون-

 اون یکی دیگه شیشه رو داد پایین 
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 اوه ...اوه ...برم تو اخمت خوشگلم-

 تران خندش گرفت . 

ازی درآوردن تا اینکه دیدن اهلش نیستیم سر دور چراغ سبز شد بیکارا تا اول ریس دنبالمون افتادن و مسخره ب

 برگردون دور زدن مسخره هاااااا

 خوب کجا بریم بچه ها؟؟-

 تران : من میگم بریم پالپ هستید؟

 من هستی هم و نگاه کردیم

 باشه-

 خیابونا خلوت بود زود رسیدیم خدا رو شکر جای خالی زیاد بود سریع پارک کردم پیاده شدیم 

 میزه چهار نفره نشستیم.سر یک 

 تران گفت برید سفارش بدید دیگه  

 وای من که انقد پام و رو کالژ ترمز گذاشتم میسوزه -

 خوب هستی تو برو-

 شرمنده من از این پسره خوشم نمیاد-

 تران یک نگاه به ما کرد و شونه ای باال انداخت و رفت تا سفارش بده من وهستی ریز خندیدیم

 این دختره رفت چی سفارش داد ما که هنوز نگفته بودیما؟ راستی 

 ترانه برگشت 

 چی سفارش دادی ؟ ما که هنوز نگفته بودیم -

 ترانه خندید و با شیطنت گفت:

 واسه هرسه مون شیر موز -

 ای خسیس...

ره بود ام و جیگاز شیشه داشتم بیرون و نگاه میکردم یک بی ام و خوشگل طوسی پارک کرد خیلی شبیه همون بی 

 هرچی منتظر شدم صاحبش پیاده شه شانش خوشگلم پیاده نشد... صدای تران من و از کنجکاوی بیرون کشید

 ا ؟پاشو آیناز بگیر آمدست-

 به من چه چرا به هستی نمیگی؟-

 جفتشون به من نگاه کردن

 برووووووووووووووووووووووووووو دیگه -

 وا چتونه باشه رفتم-

 اااااااااااااا، بچم افتادددددروانی ها

 جعبه رو برداشتم تشکر کردم هم برگشتم برم سمت بچه ها محکم رفتم تو یکی

 آخخخخخخخخخ بینیم -

 گونم هم به شدت درد گرفته بود این کیه دیگه چقدر سفته

 هم برگشتم ببینم کیه با دستش به جعبه زد و همه آبمیوه ها روم چپه شد 
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 م نگاه کردم االن چیشد؟با بهت به لباسا

سرم وباال آورم اول چشم به لباش افتاد وای عجب لبایی بعد بینیش خوب تا اینجا که خوب بود تا رسیدم به چشاش ، 

 تا شد و ناخداگاه دو قدم رفتم عقب 5چشام 

 ای  مهبازم پوزخندش گوشه لبش بود یک پیرهن جذب آبی تنش بود با شلوار لی تنگ سرمه ای، کالج های سر

 این...این... اینجا چیکار میکرد؟؟؟؟

 ببخشید که بهم خوردی-

مرتیکه پروووووووووووو االن چه زری زد کثافت زده آبمیوه ها رو روم ریخته طلب کارم هست 

 عوضیییییییییییییییییییییی

 فکرم و به زبون آوردم

 زدی آبمیوه ها رو روم چپه کردی طلبم داری؟-

 غون کردی طلبم داری؟زدی ماشینمو دا-

 داره گرو کشی میکنه 

 بادستم زدم به بازوش

 برو کنار-

 این همه جا رد شو -

 اگه میخواستم رد شم بازم بهش مالیده میشدم

 بهت میگم برو کنار-

 فقط با چشای سردش و نیشخند مسخرش نگام کرد

 ه خودشاااااااااازدم به سینش ولی دریغ از یک میلیمتر جابه جا شدن هرکولیه واس

 منم مثل خوش با غرور نگاش کردم 

 تا تورم مثل ماشینت به گورستون نفرستادم بهتره بزنی کنار-

خندید خندش به قهقهه تبدیل شد همه سکوت کرده بودن و به ما نگاه میکردن هستی با نگرانی ولی تران با نگاه 

 ترسیدش به ما زل زده بود

 وقتی خوب خندید 

 بست نیشش و 

 گوشش و آورد کنار لبم 

 چی فرمودید؟ -

 ترسیدم برای یک لحظه واقعا ترسیدم ولی من آیناز بودم بیدی نبودم که با این بادا بلرزم

 فارسی بلدی ؟؟؟؟؟؟؟؟ انگلیسی بگم؟؟؟؟؟؟؟ شایدم کری-

 سرسری کرد نگاش طوفانی شد یک قدم رفت عقب خودش و به عقب خم کرد از باال تا پایین من و نگاه

 ریز میبینمت کوچولو-

 بهتره بریم بیرون همه دارن نگاهتون میکننن-

 سرم و چرخوندم بدون استثنا همه داشتن مارو نگاه میکردن 
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 خودش و کنار شید و قبل از من از در خارج شد

تاد اااااا ماشینش اف کیفم و از هستی گرفتم و از در خارج شدیم به ماشینش تکیه داده بود دست به سینه چشمم به

 گفتم این بی ام و خاکستری مشکوکه پس بازم رفته همین بی ام و گرفته ،، خوشم اومد مصمممهههههه

 از ماشین فاصله گرفت گره دستاش و باز کرد به سمتمون اومد 

 برات یک پیشنهاد دارم-

 با تعجب نگاش کردم

 وقتی تعجبم و دید پوزخند زد 

 یارم بکوبم تو سرش میخواستم کیفم و ب

این و با پوزخند آفریدن یک دفعه یاد چنگیز مغول افتادم که وقتی به دنیا اومده بود تو دستش لخته خون بوده که 

 مشت کرده بود از مقایسم خندم گرفت و لبخندی محو زدم

 خیلی خوشحالی که میخوام بهت پیشنهاد بدم؟؟؟-

 وا برو بمیر

 اخمام وکشیدم تو هم 

 ه دلت نمیخواد همینجا پیشنهادم وبدم بیا تو ماشینماگ-

 با سوء ظن نگاش کردم وقتی نگاهم ودید پوزخندی زد 

 نگران نباش آش دهن سوزی نیستی از تو بهتراش دارن برام له له میزنن-

 کثافتتتتتتتتتتتتتتت

دزدگیر ماشینم وزدم که درست  سرم وباال گرفتم اخمام وکشیدم تو هم رفتم کنارش لبخند پیروزی رو لبش اومد

کنارش پارک بود منم با لبخند سوار ماشین شدم اصال توقع نداشت فک میکرد، سوار ماشینش میشم بچه ها سوار 

 شدن شیشه رو دادم پایین.

از این به بعد خواستی پیشنهاد بدی مثل یک جنتلمن برخورد کن گرچه فکر نکنم یک ذره هم بتونی چون در -

 ولی تالشش مجانیه!! حدش نیستی،

 لبخندی زدم وپامو گذاشتم رو گاز  

 خندیدم صورتش مثل چی قرمز شده بود آها مثل لبووو

 هستی یک نگاهی بهم کرد:

 بال شدی قبال از این عرضه ها نداشتی

 تران : راست میگه، قبال ترسویی بیش نبودی

 چشم غره اساسی به جفتشون رفتم که ساکت شدن

 رناز قول داده بودم برم به شرکتی که کار میکنه تا ببینمشامروز به ف

دلم براش یک ذره شده بود سوار ماشین شدم به سمت احمدآباد راه افتادم ترافیک بدی بود باالخره به خیابون مورد 

 نظر رسیدم

 به بدبختی جا پارک پیدا کردم از ماشین پیاده شدم یک ساختمون بلند روبروم بود

 حالش عجب جایی کار میکنه اوه خوش به
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 شرکت ساختمانی مهرگستران تاجیک 

اوه اسمش تو حلقم آسانسور طبقه اول بود دستم و رو دکمه گذاشتم در باز شد پسری اتو کشیده در حالیکه سرش 

 دش پایین بود به ورقه هاش نگاه مییکرد از در خارج شد چقد قیافش آشنا بود پسر بدون توجه به من از البی خارج

 ام واعالم میکرد. 1دقیقه بعد رسید صدای زن با ظرافت خاصی طبقه  6ام وزدم  1سوار آسانسور شدم طبقه 

از آسانسور بیرون اومد و وارده واحد شدم یک خانومی بسیار سخاوتمند که همه جاشونو به نمایش گذاشته بودن 

 جلوی در پشت میزش نشسته بود از دور به سمتش رفتم

مز ،مقنعه مشکی مدل کرواتی  ، رژ قرمز چشا مشکی کرده ناخون مصنوعی قرمز، مژه مصنوعی لبا پروتز مانتو قر

 ،گونه ها تزریقی، بینی عملی 

 ای جانم چقدر طبیعییییییییی 

 سالم-

 زن سرش و به سمت من برگردوند نگاهش و از باال تا پایین من چرخوند سرش و با عشوه تاب داد 

 تاجیک وقت ندارنمتاسفم آقای -

 آقای تاجیک؟-

 زن موشکافانه نگام کرد-

 بهتره خودت وبند نکنی چون محل سگم بهت نمیده-

 زنیکه ........... چه زری زد؟ به من میگه خودم وبند نکنم ؟؟؟؟؟؟ عصبانی شدم خیلی

مه چی هستی و درای چه اوال بهتره بری توآینه به خودت نگاه کنی از طرز لباس پوشیدن و آرایش کردنت معلو-

 غلطی میکنی

 صدام باال رفته بود فرناز سراسیمه از اتاقش اومده بود بیرون

 هیس آیناز آروم باش -

 دوما تاجیک کدوم خریه که بخواد به من نگاه کنه -

 فرناز رنگش پرید به تته پته افتاد 

 منشیش هیچی نمیگفت

 بود چرا همه ساکت شدن فرناز هر لحظه در حال غش

 چته فرناز خوبی ؟-

 دیدم داره پشت سرم ونگاه میکنه 

 بایک حرکت برگشتنم همانا چشای اندازه نعلبکی همانا، دهن بازم همانا 

 این.....این ...اینجا چیکار میکرد 

 دست به سینه به من نگاه میکرد:

 خوب سخنرانی میکنی -

 دورم چرخید  

 نه عالیه تو همه جا سرت هست -

 ن واقعا تو بهت بودم م
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 با دادش چهار ستون بدنم شروع کرد به لرزیدن

 خانوم امیری این جا چه خبره چاله میدونه؟-

فرناز بدتر از من حالش داغون بود نمیدونستم اینجا چه خبره یعنی آرتام صاحب شرکت به این بزرگی بود؟ وای 

 خدا 

 ازم مثل همیشه روزای اولم فشارم پایین می افته سرم و آوردم باالنمیدونم چرا ولی احساس کردم رنگم داره میپره ب

 بازم با نگاه خشک و مغرورش داشت نگام میکرد

 پوزخند زد 

ببخشید آقای تاجیک این دوستم آیناز رادش امروز قرار بود برام طرح هام و از خونمون بیاره چون صبح با عجله -

 اومده بودم فراموش کردم واقعا متاسفم

 با تموم شدن حرف فرناز صاف ایستادم 

 فرناز جان اگه آقای تاجییییییییک)از حرص تاجیک و کشیدم( اجازه میفرمایند یک لحظه تا پایین بیا کارت دارم.-

 بعد سرم و برگردوندم به طرف همه کارمند هایی که دورمون جمع شده بودن

 ممن از شما بابت اینکه صدام باال رفتم معذرت میخوا-

 بعد برگشتم طرف منشی......

 وشما خانووم ) انگشتم به طرفش گرفتم( کسی بهتون یاد نداده وقتی یک مراجع میاد چجور باهاش برخورد کنید ؟-

 بعد سرمو طرف تاجیک چرخوندم صدام وآروم کردم که فقط خودش بشنوه

 البته از همچین رئیسی بعید نیست-

 چشاش پوزخندی زدم با غرور زل زدم تو

 سرم و چرخوندم با سرعت و قدم های محکم رفتم طرف در و خارج شدم.

 عصبی بودم خیلی هم، از این آدم بدم میاد به شدت . عوضی من و تحقیر میکنه.

در ماشین و باز کردم نشستم ماشین وروشن کردم، فرناز با دو اومد در وباز کرد نشست با ترس زل زده بود بهم 

 م زمین و زمان و بهم میدوزممیدونست عصبی بش

 بذار خودم توضیح بدم عصبانی نباش...-

 وسط حرفش پریدم 

 اول اطالعات کامل از این تاجیک بده رئیستونه؟ پس این رئیس جیگر که هی میگفتی -

 فرناز خنده ای کرد

 بابا تو اوج عصبانیتم جیگرا رو تشخیص میدی ایول -

 بعد شروع کرد به خندیدن 

 گرفته بود بابا این خوشحالهههههه خندم

 اخمی کردم

 مرگ ساکت شو-

 فرناز خندش و قطع کرد جدی شد یک نگاه بهم کرد.
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سالشه فوق لیسانس عمران ولی داره واسه دکترا میخونه از اون خرپوالست  61باشه بابا ، اسمش آرتام تاجیک -

ثل اینکه یک دختره ناوارد بهش زده و در رفته این ماشینش بی ام و نوک مدادی ولی چند وقت پیش تصادف کرد م

 و از امیر دوستش شنیدم مثل اینکه اونجا بوده

 این چی داره میگه؟؟ ناوارد؟؟ االن به من گفت ؟؟ پسره عنتر االن با من بود حالت و اساسی میگیرم 

 ره ،خیلی نازه اسمش آرتینا ست.فرناز ادامه داد:باباشم شرکت بزرگ ساختمانی داره خونشون بابک ، یک خواهر دا

تو فکر حرفاش بودم واقعا جا خورده بودم دقیقا معیار هایی داشت که من میخواستم من عاشق عمران بودم . واقعا 

 واسم جالب بود فکر نمیکردم آقای دکتر باشه ولی چه فایده یک ذره شعور نداره پسره اخمو

 کردبرگشتم طرف فرناز داشت با کنجکاوی نگام می

 چته؟؟-

 تو میشناسیش؟-

چی بهش میگفتم آره من بهش زدم همون دختر ناواردم بهش میگفتم من بهش توهین کرده بودم میگفتم تو شرکت 

 خودش تو روش واستادم ؟؟

وای حاال داشتم به این پی میبردم که چقدر اشتباه کرده بودم ، به بدترین نحو همیشه کاراش و جبران کرده بودم 

 ون فقط آبمیوه روم خالی کرده بود ولی ا

 وای خدا جون چه اشتباهی کرده بودم 

 گوشیم داشت زنگ میخورد

 بله؟-

 سالم مامانی کجایی؟-

 سالم عشقم پیش فرنازم خونه این؟-

 آره عزیزم بیا خونه باید باهات حرف بزنم -

 باشه افسانه جونم فعال بای-

 بای عزیزم-

 گوشی رو قطع کردم 

 یه؟ چرا اینجوری نگام میکنی ؟چ-

 نگفتی میشناسیش؟-

 بعدا برات تعریف میکنم بیا اینم طرحات-

 دستم عقب بردم از پشت بهش طرح هاش و دادم .

 االن محترمانه پیاده شم -

 آفرین خوشم میاد زود میگیری .-

 روندم فرناز پشت چشمی نازک کرد از ماشین پیاده شد ازش خدافظی کردم به سمت خونه

 سالم بر عشق شیرین خودم خوبین؟-

 سالم امید زندگیم خوبی تو ؟ خوش گذشت؟-

 خندیدم من و مامانم همیشه با این الفاظ همو صدا میکردیم مامیم عشق شیرینم بود من امید زندگی مامیم.
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 دستم و باز کردم پریدم بغل مامیم صورتش و یک ماچ آبدار کردم 

سالشه و فوق لیسانس داره ،  امکان نداره مامیم با این سنش بیرون بره و واسش  81ده بود مامانم خیلی جوون مون

خواستگار پیدا نشه یاد یک روزی افتادم که باهستی و مامیم بعد مدرسه رفتیم آبمیوه سجاد واستاده بودیم که یک 

خندیدیم مرده مارو دور زد اومد جلو ساله از جلو مامانم رد شد و سالم کرد ماهمه بهم نگاه کردیم  84مرده حدود 

 مامانم واستاد:

 ببخشید خانوم من قصد مزاحمت ندارم میخواستم اگه اجازه بدید ماشین دارم تا یک جایی برسونمتون.-

من وهستی رو میگی کوپ کرده بودیم مرتیکه پرروو انگار نه انگار ما هم اونجا بودیم فکر کرده بود افسانه جوونم 

 ونه خواهر یکیم

 نه متاسفم من اهل این حرفا نیستم وسیله هم هست ممنون-

 مامانم همیشه تو بدترین مواقع ادب و شخصیتش و نگه میداشت و به بهترین نحو جواب میداد 

 رامون و کشیدیم از مرد دورشدیم مرده دوباره برگشت یک نگاه بهمون کرد بعد ازمون دور شد 

ساله چشاش  52 54ارش بده من ومامانم کنار در ایستاده بودیم یک مرده حدود به آبمیوه رسیدیم هستی رفت سف

سبز بود داشت آبمیوش و میخورد همینطوره که از آمیوه فروشی  بیرون اومد چشش که به مامانم افتاد نی و از تو 

رو مارو دور زد دوباره دهنش درآورد و زل زد به مامانم اخمام و کشیدم تو هم جام وبا مامانم عوض کردم ، مرتیکه پ

 جلو مامانم واستاد با عصبانیت زل زدم تو صورت مرده، برگشت نگام کرد 

 خودکار دارین شما؟-

 عوضی شماره هم میخواست بده از خودمون خودکار میگرفت

 نخیر-

کرد سفید در و باز  00پشتمو کردم بهش مرده رفت سمت خیابون خوشحال شدیم داره میره ولی رفت طرف ال 

یک چیزی برداشت دوباره اومد سمت ما هستی  : بهتره سریع بریم تا نیومده جلو با هم به سمت چهار راه رفتیم که 

 سبز شد وماشینا راه افتادن مجبور شدیم واستادیم

 ببخشید -

 ساله قدش بلند بود الغز بود چشم و ابرو مشکی  84برگشتیم طرف صدا ااااااااا؟ این که 

 چشاش با عصبانیت گفتم زل زدم تو 

 بلهههههههه؟-

 مرده یک نگاهی بهم کرد و زل زدم تو صورت مامانم :

 باور کنین قصد مزاحمت ندارم اگه اجازه بدید چند دقیقه وقتتون و بگیرم و اجازه بدید تا یک جایی برسونمتون -

سمت پیاده رو رفتیم که دیدیم هر دو دستم و گذاشتم پشت مامیم به جلو هدایتش کردم و از خیابون رد شدیم به 

 تاشون اومدن دنبالمون 

 داشتیم به جایی نزدیک میشدیم که پیاده رو تنگ میشد

 به خدا قصد مزاحمت ندارم میخواستم چند دقیقه ای وقتتون وبگیرم همین...-

 هنوز حرفش تموم نشده بود که هستی با عصبانیت برگشت طرف مرده 

 عصبانیتی که تاحاال ازش ندیده بودم داد زد:دستاش و باز کرد با 
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 چی میگی آقا بیا برو چرا مزاحم میشی بیا برو سریع تا داد نزدم نریختن سرت، مزاحم نشو -

مرده که هول شده بود سریع گفت من مزاحم نیستم خانوم وقتی چشش به صورت عصبانی هستی خورد دو پا داشت 

ر شد پشت سرمو نگاه کردم چند تا پسر جوون تو پیاده رو داشتن به صورت دو تا دیگه هم قرض کرد از اونجا دو

 عصبانی هستی نگاه میکردن من هنوز تو بهت بودم مامانم بد تر از من 

 این هستی بود؟ ؟؟؟؟ امکان نداره. اصال از هستی بعید بود کمتر پیش میومد عصبی بشه ولی االن داشت فوران میکرد 

 و  :ساله اومد جل 54مرد 

 چی بهتون گفت که داد زدین سرش ؟؟-

 هستی منفجر شد دیگه

 با دوقدم خودش و به مرده رسوند

 تو چی میگی دیگه؟ چرا پشت  ما راه افتادی بیا برو بیا برو تا داد نزدم -

 مرده با سرعت از بغل مون رد شد ماهم برگشتیم طرف ماشین 

 تعجب داشتیم نگاش میکردیمهستی یک دفعه زد زیر خنده من و مامیم با 

 حال کردین؟؟؟-

 بعد دوباره زد زیر خنده 

 انقد خندیده بودیم که داشت از چشامون آب میومد.

سفیده افتاد اون دست خیابون داشت نگامون کرد دستش و آورده بود  00سوار ماشین شدیم یک دفعه چشم به ال 

 بیرون تو دستش کاغذ بود

 م لهش کنم مرتیکه کثافت هرزه بزن-

 مامیم پاشو رو گاز گذاشت از اونجا دور شدیم

………………………………………………………………………….. 

 گوش کن صدام و واسه تو میخونم

 گوش کن به این نامه ی عاشقونم

 تو صاحب خاطره های منی

 دوست دارم خوب تو هوای منی

 به شوق تو این همه راه اومدم منم نمیخوام تو رو از دست بدم

 وست دارم خوب به همین سادگید

 وقتشه که تو هم همین و بگی

 تو هم همین و بگی

 دوست دارم خوب چرا گوش نمیدی؟؟؟

 تو جونی عشقی نفسی امیدی

 دوست دارم خوب چرا راه نمیای

 جونم و میدم خوب اگه این و میخوای

 دوست دارم خوب چرا گوش نمیدی؟
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 تو جونی عشقی نفسی امیدی

 م خوب چرا راه نمیای؟دوست دار

 جونمو میدم خوب اگه این و میخوای

همینطور که کمرم و میچرخوندم روی باسنم لرزش ایجاد کرده بودم دستام و دور چشام میگردوندم وبا ناز خودم و 

 تکون میدادم

 یک عاشقم ببین چقدر سربه زیر

 دوست دارم خوب این و جدی بگیر

 به شوق تو خنده رو لبامه 

 ین چه آرامشی تو صدامهبب

 یک عاشقم ببین چقدر سربزیر 

 موهای فر و بلندم و که خرمایی بود دور دستام میپیچوندم و هماهنگ با آهنگ روی شونم وصورتم میریختم

 از شوق تو خنده روی لبامه

 ببین چه آرامشی توی صدامه

.......................................... 

 اهن مشکی  جذبم میکشیدم وهمزمان گردنم و باسنم و تکون میدادمدستامو روی پیر

دامن لباسم  تنگ فون بود به طور کلی مدل پیراهنم رومی بود و فقط یک شونه داشت روی همون کار شده بود و 

ر تروی سینش با دست طرح های زیبایی دوخته شده بود . دامنش باالتر از زانوم بود وباعث میشد حرکاتم و ظریف 

 نشون بده.

سانتی دوبند مشکی که تا ساق پام میومد پاهام وخوش فرم نشون میداد آرایشم به صورتم میومد  80کفشای پاشنه 

لبام و رژ مات زده بودم برای اولین بار ریمل زده بودم ومژه های پرم و مشکی تر و پرتر نشون میداد چشام باز و 

ام قلوه ای تر میشد و ناز میشدم هنوز دست به ابروهام نزده بودم ولی کشیده کرده بود هر وقت خط لب میکشیدم لب

 خودش تا حدودی تمیز بود 

 صورتم با کرم سفید تر و شفاف تر شده بود 

آهنگ تموم شد همه دست زدن ومن با لبخند که گونه ها م بر جسته میکرد به سمت میزی که مامان و بچه ها 

 نشسته بودم رفتم

 د :هستی لبخندی ز

 خیلی قشنگ رقصیدی باریکال خوشم اومد دل مامانه جیگرا رو بردی باباااا-

 با ناز که همیشه بعد از رقص تا چند وقت تو وجودم بود آروم به بازوش زدم 

 میگم آیناز واسه عروسی دختر عموم مهرناز بیا با من یکم رقص کار کن هیچی یاد ندارم-

 باشه ترانه جووونم-

 اید بیاد به من یکم عشوه یاد بده فردا سر خونه زندگی بتونم شوووهرم و واسه خودم نگهدارمنه بابا ب-

 نفر زدیم زیر خنده  4با این حرف هستی هر 

 من ومامیم و هستی و تران و یاسی 
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 با حرف یاسی به سمتش برگشتم

 وب بلده دل ببره هامیگم افسانه جون این)به من اشاره کرد( رقص و از کجا یاد گرفته شیطون خ-

 مامانم خندید

 این و داییش وقتی بهم میفتن یک زوج عالین-

یاد دایی جونم افتادم عشقم خیلی دوسش داشتم حدودای سن بابام بود بچه نداشت خیلی خوش تیپ قد بلند چهار 

 شونه سفید چشم های طوسی مژه های پر بینی استخونی

 شگلی تو فامیل تک بودنمامیم شبیه داییم بود هردوشون از خو

خیلی وقت بود داییم و ندیده بودم رفته بود کنیا خوش گذرونی همش در حال سفر بود تازه از پاریس برگشته بود 

 رفته بود آفریقا باز . 

با صدای جیغ و سوت از فکر در اومدم چشم افتاد به جایگاه عروس دوماد ، داماد داشت به سمت عروس میرفت 

یمو تنم کردم شال مشکی رو هم سرم انداختم خوش بختانه ساپورت پام بود . چشمم به تارا افتاد سریع شنل مشک

توی لباس عروس میدرخشید خودش خیلی خوشگل بود با اون آرایش محشر شده بود دوست دوران دبیرستان 

پل مشکی تقریبا ت بودیم، دوم دبیرستان عقد کرد واالن مراسم عروسیشون بود به شوهرش نگاه کردم کت شلوار

بود ولی خوش پوش کروات مشکی صورتیش تو دید بود یکم از تارا بلند تر بود ولی تارا سر بود،باهم دختر دایی ، 

 پسر عمه بودن.

 تران شروع کرد به جیغ و داد وهلهله هستی هم همراهیشون میکرد 

از موهاش و زیر روسری میکرد . لباس شب یاسی مثل همیشه خانومانه یک پاش روی پای دیگش گردونده بود و با ن

 سانت آرایشش به صورتش میومد .  80گلبهی تنش بود  با روسری گلبهی مشکی کفشای مشکی پاشنه 

 به سمت هستی نگاه کردم 

لباسی که تازه خیاط واسش دوخته بود یک لباس شب مشکی که توش طالیی کار شده بود بلندیش تا روزانوش بود 

ای مشکی طالیی میخورد موهاشو جمع و باز درست کرده بود مثل من باالی سرش تاج زیبای نگین از بغل طرح ه

داری گذاشته بود ابروهاش و مداد کشیده بود کرمش یکم تیرش کرده بود ریمل و فرمژه به مژه های فرش میومد 

 رژ قرمز با افکت، لباش و پر نشون میداد.

 و اما تران خاله ریزه 

سانتی مشکی یک شال  84ه های، دامنش فون بود تا رو زانوش ساپورت سرمه ای با کفشای پاشنه کت دامن سرم

 مشکی حریرم رو سرش انداخته بود هستی مانتو عربیش و پوشیده بود با شال مشکی طالیی

 یاسی مانتو یاسی رنگی پوشیده بود که هیکل ظریفش و به خوبی نشون میداد و شال همرنگش 

 اه عروس دوماد نگاه کردم به سمت جایگ

 وااااااااااااااااااااااااااااا

 اینا چرا سراشون تو همه وا بابا تارا جون تو مزدوج شدی ما هنوز داریم میترشیم عزیزم مراعات کن. 

 بریم سمتشون تبریک بگیم-
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مریم و مهنا وبهناز  با حرف من هستی و تران ویاسی بلند شدن ، باهم به سمت عروس دوماد میرفتیم که چشم به

افتاد اومدم به سمتشون برم که یکدفعه خوردم به یک دختری هم سن وسال خودم شایدم یکم کوچیکتر که لباس 

 شکالتی خوشگلی تنش کرده بود و پاهای خوش تراششو نشون میداد 

از دست دادم خوردم یک دفعه جیغی کشید که منم هول شدم دستم و انداختم دور کمرش تا نیوفته خودم تعادلم و 

به صندلی کنار پهلوم داشت تیر میکشید وقتی دختره تونست تعادلش و حفظ کنه دستم و از دور کمرش برداشتم 

 وبه جاش از درد نفسم بند اومد پهلوم تیر میشکید خورده بود به تیزی صندلی  اخمام رفت تو هم 

 وای آیناز چیشد-

 ر و بریام با نگرانی نگام میکردنباصدای یاسی سرم و آوردم باال همه دو

 یک خانومی جلو اومد

 بیا عزیزم یکم آب بخور بیشتر فشارت افتاده رنگ به روت نمونده-

 تشکر کردم ولیوان وگرفتم

 ببخشید تقصیر من بود واقعا شرمندم متوجه نشدم-

 صدای همون دختره ناز بود عجیب چشاش برام آشنا بود 

 بهش نگاه کردم

 یزم تقصیر تو نبود تقصیر من بود باید حواسم و جمع میکردم نه عز-

 بهش لبخند زدم که اونم با لبخند جوابمو داد

 بلند شدم از خانومی که آب داده بود تشکر کردم با بچه ها به سمت تارا رفتیم 

 به به سالم عروس خوشگله چطور مطوری ؟ ماه شدی ماه-

 تارا با ناز خندید

 ون لطف داری ممنون اومدی عزیزممرسی آیناز ج-

بچه ها هم باهاش احوال پرسی کردن هرکدوممون به بهراد شوهرش تبریک گفتیم وبه سمت میز رفتیم مامانم 

داشت با یک خانوم خیلی خوش پوش و باکالس و شیک صحبت میکرد قیافه ی زیبایی داشت ولی مامانم خیلی 

بود که جواهراتش از دور توی سرو گردن سفیدش برق میزد خوشگل تر بود کت دامن شیک مشکی تنش کرده 

 موهاش و به طرز زیبایی شینیون کرده بود معلوم بود که خانواده ی ثروتمندی هستند 

 افسانه جون داره با کی حرف میزنه-

 صدای تران بود

 نمیدونم بریم ببینیم کی هستن این خانومه شیک-

مامانم سرشو برگردوند سمت ما خانومه هم با برگشتن سر مامانم سرش و دو قدم مونده بوده بهشون برسیم که 

 برگردوند اول به تران نگاه کرد لبخند زد بعد به هستی با همون لبخندش بعد به یاسی و در آخر به من ،

 ایشون دوست خوشگل دخترم ترانه جان )به ترانه اشاره کرد( -

 ترانه سرش و تکون داد و سالم کرد

 هم دختر نازم هستی جان ) به هستی نگاه کرد ولبخند زد( ایشون-

 هستی خندید :
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 سالم خانوم خوب هستید؟-

 سالم عزیزم ممنون-

 ایشون هم یاسی جان دختر گلم ) وبه یاسی اشاره کرد وخندید(-

 یاسی سرش و به طرف خانومه برگردوند:

 سالم حالتون خوبه-

 سالم عزیزم ممنونم-

 م نگاهش وبه من دوخت ور آخر مامان

 اینم آیناز جان دخترم -

 خانوم سرش و به طرف من برگردوند از باال تا پایین منو نگاه خریدارانه کرد 

 سالم خوب هستید از آشناییتون خوشبختم-

 و لبخند ملیح زدم

 سالم عزیزم خوبی؟ ماشاهلل نمیدونستم افسانه جان دختر به این خوشگلی و خانومی داره .-

 مامانم خندید :

 نظر لطفتونه خانوم تاجیک -

  مامااااااااااان–چی؟؟؟ تاجیک؟؟؟؟؟ نه دارم اشتباه میکنم فقط تشابه فامیلی آره مطمئنم 

با صدای جیغ یه دختره هر چهار تامون از جا پریدیم یک دختره با سرعت از کنار ما رد شد خودش و انداخت رو 

 صندلی کنار خانوم تاجیک

 چرا داد میزنی عزیزم  وا-

 بذار معرفی کنم ایشون دختر دوست فامیلی ما هستن افسانه جان

 وبعد به مامانم اشاره کرد 

 اااااااااااا؟ این دختره همونی که خوردم بهش 

 دختر لبخند ملیحی زد

 سالم افسانه جون خوبین؟؟؟؟؟؟؟-

 کنن شما هرچه میخواهد دل تنگتون صدام کنین من آرتینا ام دختر این خانوم گل ولی همه آرتی صدام می

 مامانم از قیافش معلوم بود از این دختره شیطون خوشش اومده

 قربونت برم عزیزم چقدر تو ناز و خوشگلی به مامانت رفتی-

 مامانش به من نگاه کرد اینم دختر گلشون آیناز جان 

 دختره تا من ودید دوباره جیغ کشید

 قدم رفتم عقب وا ناف این و با جیغ بریدن  از جیغش ترسیدم یک

ساعت پیش خوردم بهت تو هم فداکاری کردی به جای من  8سالم آینازززززززززززز جون من ویادت میاد همین -

 رفتی تو صندلی

 هااااا؟؟؟ این دختره چقدر شیطونه 

 اری نکردم قربونت برمسالم آرتینا جون آره عزیزم مگه میشه صورت به این ماهی رو یادم بره من ک-
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 نه بابا مثل این که تو خودت و تو آینه ندیدی که از من تعریف میکنی -

 خندیدم عجیب این دختر به دلم نشست هم خودش هم چشای آشناش 

 بعد از من با بچه ها هم آشنا شد

 بعد از شام دوباره رفتیم پیش تارا تا ازش خدافظی کنیم 

 گ بود لباس عروسش مدلش خیلی قشن

دکلته روی سینه هاش سنگ های سفید و نقره ای شیکی میخورد و به حالت توده ای جمع شده بود و دامنش ساتن 

بود که روش تور میخورد که از همون سنگا به حالت مارپیچ کشیده شده بود موهاش و جمع درست کرده بودن و با 

 اون تاج بزرگ سرش از پرنسسا چیزی کم نداشت 

 ری به صورتش خیلی میومد . چشاش و مشکی کرده بودن که با پوست سفیدش تناقض قشنگی داشتلنز خاکست

 دست از آنالیز کردنش برداشتم

 و آروم بهش گفتم

 خوش بگذرههههههههههههههههههههههه-

 ویشگون ریزی ام گرفت

 بی حیا-

 خندیدم خدافظی کردیم قرار بود آژانس بگیریم 

 ریافسانه جان با کی می-

 خانوم تاجیک بود که داشت از مامانم سوال میپرسید

 با آژانس ماشین نیاوردم باباشم مشهد نیست-

 تا خانوم خوشگل الزم نیست با آژانس برین ،قراره پسرم بیاد دنبالمون با ما بیاین 5این موقع شب خودت و این -

 همزمان هر چهارتامون آرنجامون تو پهلوی هم فرود آوردیم

 خیلی دوست داریم پسرش و ببینم خیلی که ازش تعریف کردآخی 

 کاش بشه پسره همین و واسه خودم تور کنم الهی آمین

مامانم اول تعارف کرد و دلیل آورد که نمیخواد مزاحم بشیم ولی خانوم تاجیک خیلی قاطع حرفش و به کرسی 

 نشوند

 پسرش زنگ زداز محوطه باغ خارج شدیم خانوم تاجیک با گلکسی نوتش به 

 سالم مامان جان کجایی پسرم ؟-

-....... 

 آره ما دم دریم-

-................ 

 آها دیدمت اومدیم-

 گوشی رو قطع کرد با هم به سمت ماشینا راه افتادیم 

 اولین ماشین و رد کرد

 دومی سوناتا بود اونم رد کرد
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 سومی پرادو سفید بود اونم رد کرد

 پراید سفید بودرفت چهارمی که 

 اونم رد کرد 

 پنجمی که لکسوز مشکی بود متاسفانه اونم رد کرد

 فقط یک ریو با یک بی ام و مونده بود 

 با تعجب به بی ام و نگاه کردم چقدر آشنا بود 

 آرتینا نذاشت بیشتر کنجکاوی کنم با دو رفت طرف بی ام و که از پشت پارک بود و درشو باز کرد

 بعد پسری چهار شونه از ماشین پیاده شد چند ثانیه 

 با تعجب به پسر چهار شونه روبروم خیره شده بودم...

 

 واییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

 خدا من چرا هر جا میرم اینو میبینممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ااااااااااا؟؟؟؟؟ این که............-

 دی بود که به پسره قد بلند و چهارشونه با چشای پاچه گیری که جلوم واستا نرسهصدای تران بلند تر از ح

 با صدای تران به سمت ما برگشت چشاش و ریز کرد که بتونه تو تاریکی ما رو تشخیص بده 

یک دفعه چشاش به حدی گشاد شد که احساس کردم هر لحظه از کاسه چشش میفته هم دهنش و باز کرد یک 

 چیزی بگه :

 ایشون افسانه جان دوست خانوادگی ما هستن -

 با صدای مامانش سریع دهنش و بست و با احترام به سمت مامانم برگشت سر شو کج کرد :

 سالم افسانه خانوم خوب هستین؟ از آشناییتون خوشبختم-

 اااااااااااااا؟؟؟؟؟؟منم به مامانش همین و گفتم بیشعور تقلید کار

پسره خوشتیپ روبروش و احترامش خوشش اومده بود مثل همیشه شیک و باکالس باهاش احوال  مامانم که انگار از

 پرسی کرد

 یک دفعه صدای جیغ آرتینا اومد که باز من از ترس پریدم این دختره بر خالف قیافه آرومش چرا انقد جیغ جیغو :

 وای داداش بذار دوستای جدیدم و بهت معرفی کنم -

 میشه اول واستاده بود اشاره کرد :به تران که مثل ه

 این ترانه جون ، معروف به خاله ریزه-

 از این حرفش هممون ریز خندیدیم ولی تران یک چشم و ابرویی واسم اومد که خدا میدونه 

 اینم هستی جون دوست مهربونم -

 کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعد به یاسی اشاره کرد ،وااااااااااااااا اول من بودم چرا اینو میخواد معرفی 

 یک دفعه آرتینا نگاهش و به من دوخت و چشمکی زد

 هاااااااااااااااااا؟؟؟ این چرا چشمک زد؟

 اینم یاسی جان دختر خانوم، تو این گروه-
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 بعد با ناز برگشت طرف من انگشت اشارش و به طرف من گرفت :

 نگاه آرتام با دست خواهرش به طرف من برگشت 

هش آروم بود، واااا، این چرا طوفانی شد ولی سریع چشاش خونسرد شد و دوباره نیشخند مسخرش از اون موقع نگا

 و نثار روی ماه من کرد

 ایشون هم دختر خوشگل افسانه جون آیناز جون که همسن بقیه دوستاشه-

 که البته به خاطر من خودش ضرب دید 

 دوباره داستان رفتن تو صندلی رو واسش تعریف کرد 

 ش و آروم برد کنار گوش داداشش:سر

 یک رقص توپی داره  -

من ومیگی قرمز شدم این دختره چرا انقد بی حیاست خوبه خودشون از خانواده متدینی هستن، خانوم تاجیک با اون 

همه آرایش و موی درست کرده ولی روسریش و تا رو ابروهاش کشیده بود ومانتوش بلند بود خود آرتینا هم فقط 

 ز موهای جلوی سرش دیده میشد یکم ا

منم همیشه حواسم به طرز لباس پوشیدنم بود که در عین شیک بودن واسه بقیه سخاوتمند نباشم چون به نظرم 

 ارزشم باالتر از این بود که بخوام خودم و مرکز دید و نگاه های چندش بقیه بذارم

 وقتی آرتام چشش به صورت قرمز من خورد 

یک چیزی گفت که خواهرش یک دفعه نیشش بسته شد و مغموم به آرتام نگاه کرد بعد به  برگشت طرف خواهرش

 من 

 اومد طرف من :

ببخشید آیناز جون حواسم نبود که شما با آرتام غریبه این ، یک لحظه شمارو مثل دختر خاله هام تصور کردم که -

 میتونم راحت ازشون با آرتام حرف یزنم

 ی؟ میره همه چی دختر خاله هاش و میذاره کف دست این هرکول؟؟؟؟؟؟؟؟؟چییییییییییییییییییی

 یک لحظه یک چیزی به فکرم رسید:

وای آرتام نبودی )...........( یک لباس بازی پوشیده بود ، یک پرهن عروسکی کوتاه که تا رونش بود دکلته بود 

 هیکلیش تعریف میکردنخودشم که سفیده ، باقر میرقصید همه واسش دست میزدن و از خوش 

 از فکر خودم یک دفعه عصبی شدم یعنی چی میره از همه میذاره کف دست این؟؟؟؟

 بعد یک دفعه به خودم اومدم من چرا حرص میخورم ؟

 قیافه ی ناراحت آرتینا نذاشت بیشتر حرص بخورم یکی از دستاش و گرفتم و کشیدمش طرف خودم 

بیخیال میشم ولی درست نیست از یک دختر که نا محرم واسه داداشت بری اشکال نداره عزیزم این دفعه رو -

 پیشش خبر بری و ازش تعریف کنی چه من چه دختر خاله هات.

 آرتینا با حرف من به فکر رفت بعد دوباره یک جیغ کوتاهی زد 

 خدا رو شکر داشتم به جیغاش عادت میکردم

 اید برم تعریف کنم اون کیف کنه !!!!باشه آیناز جون ،  جون راست میگی من که نب-

 با حرفش هم حرص خوردم هم خندم گرفت
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 باید خودش بره ببینه و کیف کنه -ادامه داد:

 یک دفعه چشام چهارتا شد اونم پرید گونم و بوسید و یک چشمک زد رفت سمت داداشش

ه و بهش فکر کنی خواه وناخواه اونو تو فکر بودم ، فکر اینکه همیشه میگن از نظر روانی اگه یکی واست مهم بش

 میبینی 

یعنی این پسر اخمو و مغرور که پشت فرمون بی ام و خوشگلش ،خیلی با دیسیپلین خاص رانندگی میکرد واسه من 

 مهمه ؟ منی که به هیچ پسری اجازه اومدن به زندگیم و نمیدم؟ اصال این چجوری اومد تو زندگیم

مد : هی آقا ، برگشتنش طرف من ، هنگ کردن من ، حرفم و درست میکنم ماشنت صحنه های دیدنمون تو ذهنم او

و ببر جلو تا داغونش نکردم ، صحنه بعد تو آبمیوه فروشی با دستش از عمد زد رو جعبه که بریزه روم ، پیشنهادش 

 که دوست داشتم بدونم چیه ولی چون تحقیرم کرده بود رو کنجکاویم سرپوش گذاشته بودم 

 بعد دعوای من بامنشی بیشعورش ، قیافه ی ترسیده ،چشای با نفوذش  صحنه

بار دیده بودمش واسه من که تو زندگیم کمتر پیش میاد اتفاقی کسی رو دوبار ببینم چه چهار بار زیادی  5با این بار 

 جالب بود

تم رش و برگردوند نمیتونسبه آینه نگاه کردم من دقیقا تو دیدرسش بودم داشت به جاده نگاه میکرد  یک لحظه س

 چشم و از آینه بردارم اونم داشت نگاه میکرد که با درد گرفتن پهلوم چشم از آینه برداشتم 

 برگشتم طرف چپم که سوراخ شده بود 

 چرا میزنی روانی درد گرفت-

 یاسی خنده ای کرد 

 ه من هنوز آرزو دارن نمیخوام بمیرمدیدم داشتین تو چشای هم محو میشدین گفتم بگم سریع از هپروت دریاین ک-

 وا چه ربطی داره ؟ -

 نه مثل اینکه هنوز تو هپروتی ، خوب اونم داشت میخوردت دیگه حواسشم به جلوش نبود -

آها ، نمیدونم  چیشد بهش نگاه کردم شاید واسه اینکه دوباره اون چشای نفوذ ناپذیرش و ببینم شاید دنبال یکم 

ل دفعه قبل هیچی ندییدم برخالف نگاه بقیه پسرا حتی یک ذره هم نبود نمیدونم امشب چم هیزی میگشتم ولی مث

 شده وبود ولی تو نگاش حتی تحقیرم ندیدم 

دیگه تا وقتی بچه ها رو رسوندیم و به خونه ما رسیدیم یک لحظه گردنمو از سمت پنجره برنگردوندم، که دوباره 

 نفس تنگی نگیرم.

 4ه خودم اومدم درو باز کردم وپیاده شدم مانتوم به خاطر فشرده نشستن چروک شده بود خوب، با تشکرای مامانم ب

 نفر عقب نشسته بودیم آرتینا و مامانش جلو ، خیلی فشرده بودیم دیگه.

آرتام به احترام از ماشینش پیاده شد و خیلی گرم با مامانم خدافظی کرد دیدم خیلی زشته ازش عذر خواهی نکنم 

 ره این دفعه ما رو رسونده گرچه وظیفش بودباالخ

 از مامانش و آرتینا خدافظی کردم .

 به طرف آرتام برگشتم انگار منتظر بود ببینه ازش تشکر میکنم یا نه 

 کورخوندییییییییییی آقاههههه

 هم ، رفتم سمتش دوقدم مونده بود بهش واستادم باز اون نگاه یخی شو با خونسردی و غرور زیاد دوخت ب
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 لبخندی زدم که بهتر بود نزنم چون فقط لبام کج شد:

 خدافظ-

 خودمم کپ کردم ، چقدر سرد گفتم خدافظ

 یک دفعه نگاهش پر از تعجب شد البد با خودش گفته این دیگه چقدر پررو

 صداش و آروم کرد:

 خواهش میکنم از مامان تشکر کنین که نیم ساعتی رو در جوار من بودید -

 صداش و بلند کرد:بعد 

 خدانگهدارتون خانوم-

پسره ی عنتر من و مسخره میکنی حیف االن نمیشه وگرنه با همین دستا دونده دونه موهای خوشگلت و میکندم که 

 تا آخر عمرت تو خونه بمونی و بترشی عوضی

 سرم و برگردوندم بار دیگه از خانوم تاجیک خدافظی کردم و به سمت خونه رفتم .

 ته از اون ماجرا گذشت ماجرایی که من ثانیه ثانیش و تو دفتر خاطراتم ثبت کردم .هف 8

 برام جالب بود هر وقت بیرون میرفتم نگام تو خیابونا به دنبال ، به قول هستی ماشین خارجی خاکستری بود .

 ولی عجیب که ندیدم . 

خیلی استرس داشتم من عمران دوست داشتم از  قرار بود فردا تو سایت سازمان سنجش جواب نهایی کنکور و بزنن

 بچگی عاشق این رشته بودم . 

 صبح با صدای بابام از  خواب پریدم

 بابایی پاشو جوابا رو زدن-

با هول از تخت پریدم که پام به گوشه ی تخت خورد و از درد نفسم بند اومد ولی با این حال با دو به سمت لب تابم 

ایت شدم و یوزر و پس وردم و وارد کردم  به خاطر شلوغی خطا نیم ساعتی معطل شدم تا یورش بردم سریع وارد س

 باالخره دیدم

 جیغی از خوشحالی زدم که بابام گوشاش و گرفت

 قبول شدم ، قبول شدمممممممممممم عمرااااااااااااااااااااااااااااااااان-

 وای خداجون نوکرتممممممممممم عاشقتمممممممممممم 

ونی که میخواستم بابامم فوق عمران بود و شرکت بزرگ پل سازی و  جاده سازی داشت و پروژه های بزرگی هم هم

 دستش بود.  

 دوباره جیغ جیغ کردم 

 قرار بود به افتخار قبولیم امشب شام بریم بیرون 

 خیلی خوشحال بودم انقدر که فقط منتظر وارد شدن به دانشگاه بودم .

 ه از خوشحالی من خوشحال بودنهمه اعضای خون

ماه دیگم به سرعت گذشت نمیگم چجوری گذشت ولی االن من روی صندلی دانشگاه نشسته بودم وبه حرفای  6

 دکتر خیری که از اساتید قابل احترام من بود گوش میکردم .

 با صدای خسته نباشید استاد نگاهم و ازش گرفتم مشغول جمع کردم لوازمم شدم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 2  

 

 ناز تو دلت واسه بچه ها تنگ نشده؟میگم آی-

 چرا خیلی هم تنگ شده بود هستی معماری قبول شده بود و تران هم مهندسی پزشکی ولی یاسی و من عمران

درسته که توی یک دانشگاه بودیم ولی وقتی اونا کالس داشتن ما نداشتیم واسه همین چند هفته ای بود همو ندیده 

 بودیم.

 اسشون تنگ شده امشب هماهنگ کنیم بریم گاجره شام بیرون چرا منم خیلی دلم و-

 عالیه منم پوسیدم تو خونه -

باهم از کالس خارج شدیم چند تا از بچه های فوق اون طرف سالن ایستاده بودن ، یکیشون رضا کریمی بود ،قد بلند 

 الغر چشای درشت عسلی بینی عملی ، صورت سفید و خوشگل

و از نظر تیپ و هیکل بقیه رو تو جیبش میذاشت بسیار خوش هیکل و خوش تیپ بود قیافه بعدی آراد محمدی بود 

 رضا بهتر بود ولی تیپ این عالی بود.

بعدی نوید وثوق بود پسری قد بلند چهارشونه،  مژه های پرش به چشاش جذابیت خاصی داده بود ، لباسای مارکش 

راد رقابت داشت م از همشون بلند تر بود . البته اینم بگم که آقا از دور تو چشم بود همیشه توی ساعت مارکش با آ

 نوید دل یاسی ما رو برده بود و احساس میکردم نویدم یک جورایی به یاسی نگاه میکنه 

و آخری پسری که جذایتش شهره دانشگاه بود غرورش من و یاد آرتام مینداخت که تو ای چند ماه دیگه ندیدمش ، 

هیکل ورزشکاری ، وضع مالی عالی ، محل سگ به دخترا نمیده ، والبته  816مشکی قدش حدود  پسری چشم و ابرو

 صدایی بسیار زیبا داره بچه ها میگفتن چند وقت پیش که جشن تولد 

 رضا بوده حسابی ترکونده. اسمش شریفشون رایان راد .

 با یاسی از جلوشون رد شدیم که همشون ساکت شدن 

 م صدای آراد و شنیدم :وقتی یکم دور شدی

 این دخترا بر خالف بچه های ترم اولی که با نگاهشون قورتمون میدم ولی عجیبه که محل سگم نمیدن-

دیگه بقیه حرفاشون و نشنیدم وباهم به محوطه دانشگاه رفتیم اون روز دیگه کالس نداشتیم  یاسی رو رسوندم و به 

 . خونه رفتم تا واسه شب با بچه ها بریم شام

-------------------------- 

جلوی میز آینم ایستاده بودم با دست به موهام ور میرفتم و شونش میکردم تو آینه به چشام نگاه کردم ، به نظر 

خودم بیشتر از خوشگل بودن ناز بودم ولی هرکسی یک نظر داشت روم، بعضی ها مثل خانواده بابام که چندتاییشون 

 شون خوشگل بودم خواستگارم بودم از نظر

ولی بعضی ها مثل دوستای مامانم از نظرشون ناز بودم ولی خانواده مامانم نظرشون خوشگل و ناز بود واال من هنوز 

 نتونستم هویت خودمو تشخیص بودم نمیدونم باالخره خوشگلم یا نه ؟

 دوستام که میگفتن جذابم واال اگه خود درگیر نشم خیلیه!!!!!!

ندم ومیدید که بلندیش تا قوس کمرم بود و فر درشت، امکان نداشت تحسین نکنه منم همیشه در هرکسی موهای بل

 جوابشون به یک جمله همراه با لبخند اکتفا میکردم:

 از داره دنیا فقط همین مورو داریم دیگه-
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،  واهر یاسی ، یاسمنلبام و همه میگفتن قشنگه ، از نظر عده ای چشام قشنگ بود وجالبیش اینجا بود که از نظر خ

 باربی بودم . 

نه خیلی الغر بودم نه خیلی چاغ ، پر بودم ولی هیکلم و دوست داشتم نه خیلی سفید بودم نه سبزه ، نه خیلی بلند 

بودم نه معمولی. میشه گفت هرکی چشش میفتاد به من حداقل چند ثانیه ای نگام میکرد زیبایی خیره کننده ای 

 م.نداشتم ولی بدم نبود

و اما اخالقم ، تو نگاه اول دختری مغرور و از دماغ فیل افتاده ، که خودش ومیگیره ، نگاهم به جنس مذکر سرد بود 

به هرکسی اجازه نمیدادم پاش و از گلیمش فراتر بذاره در عوض تو جمع آشنا گرم و پر انرژی بودم با پسرخاله هام 

 امان از روزی که از جمعی خوشم نیاد ............  و خانوماشون گرم و پرنشاط برخورد میکردم ولی

به سمت کمد رفتم مانتو مشکی که مدل بارونی بود و سرشونه هاش دکمه میخورد و دکمه های جلوی سینش به 

صورت کج بسته میشد باالتر از زانوم بود و کمربندی طالییی که از پشت نواری بود ولی جلوش حلقه حلقه و تویکی 

 ش دوطرفش قفل میشد.از حلقه ها

شلوار راسته سرمه ای تیره با شال سرمه ای و کفشای تخت مشکی، که جلوش یک نوار کوچیک ورنی میخورد و 

 کیف ورنی سرمه ای.

به خودم تو آینه نگاه کردم موهامو انقدر کشیده بودم که که شال ابریشم رو سرم لیز میخورد . کرمی که رو صورتم 

صورتمو سفیدتر و شفاف تر کرده بود با مداد مشکی به صورت حاله باریکی از خط مشکی زیر خوابونده بودم پوست 

چشام و ابروهام که مداد قهوه ای تیره کشیده بودم و ریملی که مژه هام و مشکی و بلند تر نشون میداد . دور لبام و 

 تر از لبم خط لب بکشم ، رژمات مسیخط لب باریکی کشیده بودم خدارو شکر لبام پربود و نیاز نبود دوسانت باال

قدم مونده بود از در 6مایع رو هم رو لبم زدم و نگاهی تو آینه به خودم انداختم یک بوس واسه خودم فرستادم ، 

خارج شم یادم اومد ساعت ننداختم برگشتم جلو آینه ساعت ویگورم که مامیم و بابام واسه تولدم خریده بود که بنده 

دور صفحه مشکیش نگین کار شده بود و دخترونش کرده بود ، انداختم ، یک انگشتر نقره که استیل مشکی داشت 

حلقه بود و دورش چند ردیف نگین ریز میخورد و انگشت وسطم کردم . گونه مامانم و بوسیدم ، نازنین کالس داشت 

 وگرنه میبردمش باخودم ) خواهرم و میگم(

شین و استارت زدم دنده رو عوض کردم دستم و پشت صندلی کناریم ریموت و زدم در درحال باز شدن بود ما

گذاشتم و عقب رفتم یکدفعه یک ماشین با سرعت از پشتم رد شد اگه یک لحظه دیر تر ترمز گرفته بودم االن 

 ماشین خوشگلم داغون شده بود 

فش ، از یاد آوری اون موقع بدنم یاد آرتام افتادم حرفی که واسه اوراقی بهش زدم و در آخر پولی که پرت کردم طر

 گر گرفت . 

 دستم و به سمت ضبط دراز کردم و پلی کردم:

 تو رو باگریه میبوسم 

 این اشکا از سر غم نیست

 تو دنیام هیچ آغوشی

 واسم انقدر محکم نیست 

 بهت وابسته تر میشم
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 ) پام و بیشتر رو گاز فشار دادم ، دنده رو عوض کردم (

 همه دنیامداری میشی 

 از این روزای تکراری 

 فقط احساست و میخوام

 چقدر بی مرز نزدیکیم

 چه حالیممممممم من این لحظه

 نمیشه باور این انگار یک دیوونگی محض 

 دقیقه با خونه هستی فاصله داشتم اس زدم بیا پایین( 6) تو چراغ قرمز بودم 

 چقدر بی مرز نزدیکیم، چه حالیم من این لحظه 

 نمیشه باور این انگار یک دیوونگی محض

 همه دلواپسی ما تو آغوش تو میپوسه 

 ببین لبام چه با احساس داره لبات و میبوسههههههه

 )چراغ سبز شد ، با سرعت پیچیدم دم خونه هستی پام و محکم رو ترمز زدم  که صدای جیغ الستیکا در اومد ( 

 یشهتو رو با گریه میبوسم همه دنیام عوض م

 کنارم باشی تو قلبم نه آشوب نه تشویشه

 چقدر بی مرز نزدیکیم 

 چه حالیم من این لحظه 

 نمیشه باور این انگار یک دیوونگی محض

 ) هستی در خونش و بست با دو اومد سوار ماشین شد :

 سالم خوبی؟ -

 سالم مرسی تو خوبی ؟ هیوا خوبه؟ (-

 ین لحظهچقدر بی مرز نزدیکیم چه حالیم من ا

 نمیشه باور این انگار یک دیوونگی محض

 ) مرسی خوبه(

 

 دیروز یک خانومه واسه امر خیر زنگ زده بود -

 با هیجان برگشتم سمتش و منتظر شنیدن بقیه حرفش شدم

خوب سالشه ، فوق لیسانس حقوق ، خونه داره تو )....( ماشینم داره ، از نظر وضع مالی خوبن و خانواده  64پسرش -

 و مذهبی هستن

 وای همه چیزش خوبه هستی این و بچسب که االن پسرا مثل کش تنبون شدن نگیریشون در میرن ها -

 بعد زدم زیر خنده ، هستی یک نازی آورد :

 نه عزیزم اون خواستگارای تو ان که مثل کش تنبونن چون به اصرار ماماناشون میان تورو که میبینن در میرن .-

 حرصم گرفت ولی مثل همیشه لبخند خونسری زدم: با این که
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 آره عزیزم چون باشعورن-

 هستی با تعجب من ونگاه میکرد ، ادامه دادم:

چون وقتی میان من و میبینن میفهمن لیاقتم خیلی بیشتر از اوناست و در حدی نیستن که به خودشون اجازه همچین -

ه ولی مال تو عزیزم چون میبینن از سرتم زیادین سریع چتراشونو کاری بدن ، اینم از باشعوریشون و قدرت درکشون

 باز میکنن و همون جلسه اول با خودشون زیرشلواری میارن

 قشنگ معلوم بود داره حرص میخوره این و از نفسای بلندی که میکشید میفهمیدم 

 تا رسیدن به خونه تران با مسخره بازی و تیکه انداختن بهم گذشت

 زدم  به تران تک

 در و باز کرد و پرید تو ، راه افتادم 

به به سالااااام حال شما دختر خوشگال بیاین من و یک لقمه چپ کنین که خودم و مثل آنجلینا جون درست کردم -

فقط میمونه هیکلم که باس برم پروتز بذارم مخصوصا پروتز سینه چون واسه اینکه هیکلم مثل اون شه فک کنم به 

 تز گذاشتن نیاز دارمچند بار پرو

یک استراحتی بده به فکت ، میترسم درد بگیره اون دنیا فکت پیش خدا ازت شکایت کنه . دختر تو مغز گنجشک -

 خوردی ؟؟؟؟؟؟؟

ای بابا تو خونه روزایی که قراره باشما برم بیرون حرف نمیزنم همشو جمع میکنم تا بریزم رو سر شما -

 خووووووووووووووووووووووب

---------------------------------- 

 آخ عزیزم راست میگی یادمون رفته بود تو خیلی وراجی-

 ترانه دندون قروچه ای کرد و سرش و به سمت پنجره برگردوند.

تا پسر توش بودن پیچیدم که بنزه که  5از کوچه تران اینا با سرعت اومدم بیرون و سریع جلو یک بنز چهاردر که 

 اومده بود ریس با این کار من پاشو محکم گذاشت رو ترمز که صدای بدی داد واسه دور دور

 هستی و تران باهم گفتن:

 ایووووووووووووووووووووول دمت گرم حالشون و گرفتی -

راننده با عصبانیت بهم نگاه میکرد متاسفانه خوردم به چراغ قرمز . از آینه بغل دیدم که بنزه با یک حرکت دور زد ، 

 به سپر ماشین واستاد از آینه پشت ، چشمم به چشای پسره افتاد که ازش شرارت میبارید . سپر

 عوضی-

 با حرف من هر دوتاشون برگشتن عقب 

 وا اینکه بنزست .-

 آره اومده خیرات سرش حالم و بگیره-

 نه بود یک چشم به چراغ. پوزخندی زدم ودستم و گذاشتم رو دنده ، پام و گذاشتم رو کالژ و گاز و یک چشم به آی

هم سبز شد پام محکم گذاشتم رو گاز ، ماشین از جا کنده شد بنزه پشت به پشتم میومد. هم میومد ازم سبقت بگیره 

 میپیچیدم جلوش انقدر با سرعت میروندم که هستی و تران اشهدشون و خونده بودن.

 رم خالی بود سریع اومد کنارم.از شانس خوشگلم خوردم به چراغ قرمز و خوشگل تر اینکه کنا
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 پسره مثل غاز سرشو کرده بود از پنجره بیرون و باعث شده بود که زیادی جلب توجه کنیم . 

 خانووووووووومی دست فرمونت الیک داره-

 راننده بود که احساس میکرد خیلی بانمکه یا دندوناش خیلی خوشگله که نیشش و شل کرده.

 روم گفت :هستی با صدای نه چندان آ

 نکبتتتتتتتت-

 پسره که سمت شاگرد نشسته بود :

 ما به هر کسی افتخار نمیدیم ولی چون شمایی و من ازت خوشم اومده شمارم و بهت میدم .-

ثانیه مونده بود  60پسره کثافت من و با اون عوضیا که باهاشون میالسه یکی کرده حالیت میکنم به چراغ نگاه کردم 

 و آماده گذاشتم رو گاز به سمت پسره برگشتم اونم با نیش شلش حواسش  به چراغ بود .سبز شه ، پام 

کارت و با یک حرکت انداخت تو ماشین ، هستی با عصبانیت کارت و برداشت میخواست پرتش کنه بیرون که دستم 

 و گذاشتم رو دستش با تعجب برگشت طرفم 

 نه فعال نگهش دار .-

رسی ولی میخوام این شانس و بهت بدم که باهم یک کورسی بذاریم گرچه بازم میگم نه این عزیزم میدونم بهم نمی-

خوشگلم اشاره کرد، کثافت به ماشین من میگه قراضه  602قراضه به ماشین خوشگلم میرسه) بعد با دست به 

 ره کرد(حالیت میکنم( نه خودت در حدی هستی که با ارشیا جون بتونی رقابت کنی ) بعد به خودش اشا

 پوزخندی زدم یک ارشیا جونی بهت نشون بدم پس تو هنوز آیناز جون و نشناختی 

80...0....1....1....2 

 بچه ها محکم بچسبید-

پام و گذاشتم رو گاز ، فرمون و چرخوندم دستی رو کشیدم  ماشین با صدای بدی به سمت مخالف خیابون چرخید 

باز داشتن نگاه میکردن بنزه که دیگه کپ کرده بود ، سرعتم و آروم کردم همه کسایی که پشت چراغ بودن با دهن 

ثانیه مونده بود که چراغ سبز شه کارت و از هستی گرفتم و جلو چشم بنزه ریزش  8میدونستم نمیتونه دور بزنه 

 کردم و پوزخندی زدم و پام و رو گاز محکم فشار دادم.

 ز افسانه جون به ارث بردیبابا دمت گرم نه مثل اینکه یک چیزایی ا-

 هستی بود که نطق میکرد

لبخندی زدم و به سمت خونه یاسی روندم مثل همیشه با کالس از خونشون اومد بیرون وبا قدمای محکم وبا ناز اومد 

 سمت ماشین 

 سالم خوبین؟-

 .  سالاااااااااااااام یاسی جون نبودی ببینی آیناز جیگر چجوری یک بنز ه رو سوسک کرد-

 یاسی با تعجب به من نگاه کرد

 بنززززززززززززززز؟ -

 دقیقا از اون جمله فقط بنزش و گرفتی ؟؟؟؟؟-

 هستی و تران زدن زیر خنده یاسی چشم و ابرویی اومد و خندید

 هستی شروع کرد به تعریف 
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 خوب بچه ها بریم گاجره یا پنه؟؟؟-

 ههههههتران با خنده و هیجان گفت پنهههههههههههههه

میدونستم چرا این تران مشتاق بریم پنه آخه رئیسش از فامیالشونه، اسمش پویاست . مهندس مکانیک.موهاش قهوا 

 و کال بور بود خوشگل و به قول تران مهربون. 811ی روشن ، پوستش سفید ، چشای عسلی ، قدش 

 این تران هم که عاشق اینجور کیساااااااااااااااااااا

 ی گل تران خانوم که از درد بی شوهری دق نکنه میریم پنه.به خاطر رو-

 تران از خوشحالی فقط دوتا بال کم داشت .

 یاسی از حرکات تران خندش گرفته بود و ریز میخندید 

 خلی ترانه این کارا چیه؟-

 هی شما یاسی خانوم بذار ببینم وقتی نوید وثوق و میبینی چیکار میکنی؟-

 ل قرمز شد ولی بعد اخماش و کشید توهم از حرف من یاسی او

 هستی با صدای بلند رو به یاسی گفت :

 بله جوجه رو آخر پاییز میشمرن -

 برگشتم طرف هستی :

 معلومه جوجه رو آخر پاییز میشمرن مخصوصا اگه جوجهه فوق لیسانس حقوقم باشه که دیگه............-

 هستی محکم بازوم و ویشگون گرفت 

 وانی بازوم درد گرفت خودت باید بیای جواب شوووهرم و بدی ها. کبود میشهچته ر-

 با این حرف من تران گفت :

 آره یادم نبود نمیتونیم به آقا آرتام پاچه گیر جواب بدیم-

از حرفش یک جوری شدم تا حاال به این فکر نکرده بودم که آرتام شوهرم بشه از فکرش قند تو دلم آب شد . یک 

به ذهنم اومد دستم دور بازو های پر آرتامه و من با لباس  عروس بلند و دنباله دارم همراه با آرتام که کت لحظه 

 وشلوار سرمه ای شیک تنشه به سمت مهمونا میریم .

 با این فکرم نیشم شل شد ، ولی دردی که تو پهلوم پیچید سریع لبخندم و به اخم تبدیل کرد

 یز داره میخنده:برگشتم طرف هستی که دیدم ر

 چته روانی چرا میزنی ؟ اه دردم گرفت خوووووب -

 بعد شروع کردم ماساژ دادن

 آخه همچین رفتی تو فکر آرتام جونت که فک کنم بچه هاتونم به دنیا اومد-

 ساکتتتتتتتتتت-

 بعدم دستم و بردم سمت ضبظ و آهنگ مورد عالقم و پلی کردم و صداش و زیاد کردم:

 نقدر عزیزه که توی تصورمخاطرت ا

 جات و خالی میذاره یک عمره غصه میخورم

 هر دفعه میبینمت میگم این آخرین دفعه است

 به تو زل میزنم انگار همین دفعه است
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 تو رو میکشونمت اینجا به هر بهونه ای 

 بهترم وقتی که نزدیکمی وقتی خونه ای

 من مریضم وقتی چشمای تو از من دوره

 وابت میبره میمیرم از دلشورهتو که خ

 تو که خوابییییییییییی همش نفسات و چک میکنم

 شبا تا صبح به نفس کشیدنت فک میکنم 

 میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه

 عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیایییییییییییی منه

 تو که خوابی همش نفسات و چک میکنم

 شبا تا صبح به نفس کشیدنت فک میکنم 

 میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه

 عشق تو ثرومتمو ،چشم تو دنیای منه

 تو رو میکشونمت اینجا به هر بهونه ای

 بهترم وقتی نزدیکمی وقتی خونه ای

 من مریضم وقتی چشمای تو از من دوره

 تو که خوابت میبره میمیرم از دلشورههههه

 تو که خوابی همش نفسات و چک میکنم

 به نفس کشیدنت فک میکنمشبا تا صبح 

 میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه

 عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیای منه

 خاطرت انقدر عزیزه که حتی توی تصورم

 جات و خالی میذارم یک عمره غصه میخورم

 هر دفعه میبینمت میگم که آخرین دفعست 

 به تو زل میزنم انگار فقط همین دفعست

 همش نفسات و چک میکنم تووووووو که خوابی

 شبا تا صبح به نفس کشیدنت فک میکنممممممم

 میشمرممممممممم نکنه قلبتتتتتتت یکی کمتر بزنه 

 ""عشقت و ثروتمو عشق تو دنیای منههههههههه 

 ) آهنگ وقتی خوابی پویا بیاتی(

شتم ولی بدمم نمیود انگار توی رویای خودم بودم چقدر این آهنگ قشنگ بود ،نمیتونم بگم آرتام و دوست دا

چشاش نیرویی داشت که من وبه طرف خودش میکشوند جذبه ای داشت که اگه اخم میکرد الل میشدی من فقط 

اخماش و اون نگاه خونسردش و دیده بودم تاحاال خندش و ندیده بودم ولی به نظرم اگه خندش مثل آرتینا باشه باید 

 خیلی خوشگل باشه
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 ین شدن ماشین و پارک کردم و به سمت فست فود رفتیم . رسیدیم ، بچه ها پای

 ورودیش وسط بود فضاش خیلی مالیم و کالسیک و آرامش بخش وبود

 صندلیاش گرد و قهوه ای سوخته ، میزشم گرد . از فضاش خوشم میومد خیلی شیک بود

 به سمت میز رفتیم و نشستیم .

م که دیدم پویا داره میاد سمتمون به احترامش از جامون بلند یک دفعه دیدم نیش تران شل شد سرم وبرگردوند 

شدیم ، خیلی شیک و محترمانه شروع کرد به احوال پرسی و حال مامان و بابای تران و پرسید. ترانه هم آروم و با 

، صدای نازک و با ناز جواب میداد من از خنده قرمز شده بودم ، هستی روش و کرده بود سمت دیگه و میخندید 

 یاسی سرش و کرد تو گوشیش ولی شونه هاش از خنده میلرزید 

 تاحاال هیچ کدوممون تران و اینجوری ندیده بودیم انقدر آروم و خانوم همیشه خدا شر بود و شیطون .

 وقتی پویا ازمون سفارش گرفت با اجازه ای گفت و ازمون دور شد 

 یم زدیم زیر خنده تا پویا رفت ما دیگه نتونستیم خودمون و کنترل کن

 مرررررررررررررررررررگ ببرین صداتون و االن صداتون و میشنوه فک میکنه به اون میخندین.-

 به تران نگاه کردیم که اگه یک دقیقه دیگه میخندیدم مطمئنا جرمون میداد .

 ردیم.خیلی طول نکشید که غذامون و آوردن . همینطور که میخندیدیم و حرف میزدیم غذامون ومیخو

 وقتی تموم شد تران بلند شد و گفت من حساب میکنم هستی هم سربه سرش گذاشت:

نه عزیزم من حساب میکنم آب میوه قبلی رو تو حساب کردی حتی یک قطره هم نخوردیم و کوفتمون شد تو -

 فت: فت گنمیخواد حساب کنی یک قدم برداشت که تران یک تنه ای به هستی زد همینطور که به طرف پویا میر

 نهههههههههه خودم حساب میکنم-

 من و یاسی از حرکاتش آروم میخندیدم و هستی هم بازوش و ماساژ میداد:

 احمق دردم گرفت-

حال کردم مگه دختر عموت بتونه حالتو بگیره، چیزی که عوض داره گله نداره جواب اون همه ویشگونی که امروز -

 گرفتی 

در رفتم سرم پایین بودو تو کیفم دنبال سوییچم میگشتم .یک دفعه در اوتوماتیک  پشت چشمی نازک کردم به طرف

 باز شد ویک جفت کفش شیک مردونه جلوم ظاهر شدم سرم واز پایین به سمت باال آوردم :

موتوره و صفحه مشکی ،  8خوب شلوار راسته کتون سرمه ای روشن ، ساعت مارک کاسیو ، بند استیل صفحه درشت 

جذب آبی روشن که سر آستیناش دکمه میخورد و روی بازوش بسته میشد . و بازوهای ورزشکاریش و خوب پیرهن 

به رخ میکشید ، چشمم به گردنش افتاد ، گردنبند پالتین ونیکاد ، که روی پوستش خیلی قشنگ بود ، لبای پر ته 

باز شد و یک قدم عقب رفتم اون  ریش و بینی خوش فرم ومردونه ، هم چشم به چشاش افتاد دهنم اندازه چشام

حواسش به من نبود داشت با پسری که کنارش ایستاده بود بحث میکرد . هم برگشت تا راه بیفته چشش که به من 

 افتاد چشاش اندازه توپ تنیس شد

 همزمان باهم گفتیم :

 بازم تووووووووووووو؟؟؟؟-
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یافه ی خونسردی و گرفت منم سریع خودم و جمع و سریع خودش و جمع و جور کرد ، سرفه ای مصلحتی کرد و ق

 جور کردم و اول دهنم و که اندازه غار علی صدر باز شده بود بستم و مغرور تو چشاش زل زدم 

 پسره کناریش دستش و رو شونه آرتام گذاشت :

 داداش چرا واستادی ؟ -

ن و بدون اینکه چیزی از چشاش بیفته برانداز کرد بعد بعد به من نگاه کرد یک ابروش و داد باال و از باال تا پایین و م

 همون نگاهش و به یاسی و هستی انداخت 

 خانوماااااااااااااااا میشه بپرسم چرا راه و سد کردید ؟ مدل جدیده شوهر پیدا کردنه ؟-

 رد:بهش اشاره ک یاسی مثل همیشه که رو این حرفا حساس بود، به پسره نگاه همراه با تحقیر انداخت و با انگشت

 مدل جدیده پیشنهاد دادنه؟-

پسره وارفت ولی خودش و نباخت هم دهن باز کرد حرفی بزنه آرتام دستش و آورد باال که به زبون ما یعنی خفه 

 خون.

خیلی وقت بود ندیده بودمتون سرکار خانوم ، ذکر و خیرتون همیشه تو خونه هست) ذکرو خیرو همچین گفت که -

 ونشون فحشم میدن واال( انگار تو خ

 منم به لحن خودش لبخندی زدم و گفتم :

 خانوم تاجیک لطف دارن ، و البته از همچین مادری دختری مثل آرتینا جون بعید نیست. -

 بعد صدام و آروم کردم :

 از همچین مادری همچین پسری بعیده 

 ن برسونیدبعد سرفه ای کردم یک قدم برداشتم: به هر حال سالم من وبهشو

 حتماااااااااا، سالم من وهم به افسانه خانوم زیبا برسونید -

 بعد مثل من صداش و آروم کرد:

 از همچین مادر زیبایی همچین دختری بعیده-

پسرهههههههههههههههههههههههههههه یالغوززززززززززززززززززز شیطونه میگه بزنم شتکش کنممممممممممم 

 عوضی من زشتم؟؟؟؟؟

 هرکولت چیی؟؟؟ فقط هیکل گنده کرده عقلش اندازه موسی کو تقی کودن هم نیست. خود 

 انقدر حرصم در اومده بودم ولی حرصم و سر قدم های بلندی که برمیداشتم خالی کردم 

به ماشین رسیدم در و باز کردم سوار شدم ، هستی و یاسی هم سوار شدن و با نگرانی منو نگاه میکردن میدونستن 

عصبانی بشم ترو خشک باهم میسوزن فقط کافی بود یک کلمه حرف بزنن تا منفجر شم ، نفس های عمیقی که اگه 

 میکشیدم نشون دهنده اوج عصبانیتم بود 

 یک دفعه داد زدم:

 پس این دختره احمق کجا...-

 هنوز حرفم تموم نشده بود که تران پرید تو ماشین 

 مده بود ، انقدر خوشتیپ کرده بود من و ندید رفت سر میز ما نشست....وایییییی بچه ها آرتام و دیدین او-

 تران یک ریز حرف میزد و اصال متوجه چشم وابرو هایی که یاسی و هستی واسش میومدن نبود .
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برگشتم طرفش وقتی نگاه عصبیمو دید میشه گفت الل شد و هیچی دیگه نگفت یکم که عصبانیتم کم شد استارت 

 ین روشن نشد ، دوباره زدم اصال روشن نمیشد این دیگه خارج تحملم بود:زدم ولی ماش

این دیگه چه مرگشه چرا روشن نمیشه ؟؟؟؟ همش تقصیر تو دختره ی احمق اگه تو نمیگفتی بیایم اینجا االن نه -

 اون خون آشام ومیدیدم نه ماشین اینجوری میشد حاال تو میتونی درست کنیش ؟؟؟؟؟

 خونه باشیم میفهمیییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 80شین روشن نمیشه و باید تا قبل و ما 0380ساعت 

 تران انقدر ترسیده بود که فقط با چشای گرد شده نگام میکرد و هیچی نمیگفت . 

اده شد یحاال که چیزی نشده این همه بیکار اینجا ریخته میگم یکی بیاد درست کنه و باالفاصله در و باز کرد و پ-

 یاسی هم در باز کرد :

 منم برم کمکش -

 تران که تنها مونده بود از ترس اینکه دوباره گازش نگیرم

 در و باز کرد 

 برم بگم پویا بیاد-

 وقبل از اینکه حرفی بزنم درو بست وبا دو به سمت فست فود رفت.

 نفس عمیق کشیدم و درو باز کردم و پیاده شدم : 

 ال ، ولی هیچی سر در نمیاوردم کاپوتو دادم با

هستی و یاسی به سمتم اومدن و مثل من نگاهی به کاپوت انداختن شاید سردر بیارن ولی بدتر از من هیچی 

 نمیدونستن. 

 سالااااااااااااام لیدی های محترم ، مشکلی هست در خدمتیم.-

ول که فک کنم تو عمرشون یک چکش تا پسر سوس 8نقره ای که توش  8هرسه تامون سرمون برگشت طرف مزدا

 نگرفته بودن دستشون .

 پسره که سمت شاگرد بود پیاده شد ، پشت سرش اونی که عقب نشسته بود هم اومد پایین.

اینا بود ، الغر بود و موهاش و برده بود باال و زیر ابروش و تمیز کرده بود ، تی شرت صورتی  811اولی قدش 

 بی.) مرده شور تیپش وببرن اوق (پوشیده بود با شلوار جین آ

، اینم الغر بود  ، پیراهن چهارخونه خاکستری مشکی پوشیده بود با شلوار  810دومی قدش بلند تر بود حدود 

 خاکستری ، موهاش و کج کرده بود و فشن زده بود .

 اومدن جلومون:

 مشکلی پیش اومده ماشین خوشگلتون اوف شده-

 با این حرف زدنش اه اه لوس ننر  کم مونده بود باال بیارم

 هستی صداش و جدی کرد اخماش و کشید توهم :

 بلدی درست کنی ؟؟؟-

 پسره با هیزی سرتاپای هستی رو برانداز کرد که باعث شد اخماش بره توهم:

 یک قدم اومد نزدیکتر با لحن لوسش گفت:

 اده.پلی میگردم و خوشحالم که خوشگلش جلوم ایستمیدونییییییییییییی عزیزممممممممم خیلی وقته دنبال داف ت-
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 هستی دیگه در حال انفجار بود اومد چیزی بگه که تران با دو اومد سمت ما:

بچهههههههههههه ها پویا پشت سرمون اومده بیرون میخواسته بره خونه کار داشته ، دیدم گفت جایی برین -

 برسونمتون نگو...

 یکدفعه متوجه پسرا شد :

 اینا کین دیگه؟؟؟-تعجب برگشت سمت ما :با 

 پسره سرش و یکم خم کرد و گفت:

 اینجانب شروین در خدمت شما-

 تران با صدای بلند رو به ما گفت، بابا مطمئن باشین اسمش اصغری ، اکبری ، غالمی که میگه شروین، اه چه لوس

 پسره خودش و به نشنیدن زد اومد جلو سرش و کرد تو کاپوت

 به اون یکی دیگشون افتاد که زل زده بود به یاسی. چشمم

 یاسی هم اصال حواسش نبود و هی خودش و با شالش باد میزد:

سلقمه ای پهلوش زدم که اول با تعجب نگام کرد بعد که منظورم و گرفت اخماش و کشید توهم و اومد طرف دیگم 

 واستاد.

ه بلدم ، سرش و آورد باال و به من نگاه کرد لبخندی زد و یک پسره همینطور که الکی ور میرفت مثال میخواست بگ

 قدم اومد جلو :

 با تعجب بهش نگاه کردم این چرا میاد جلو؟

 ماشین تو عزیزممممممممممم؟؟؟-

 با عصبانیت بهش نگاه کردم هم اومدم حرف بزنم صدای یک آشنا اومد :

 نه ماشین منه-

 صدای آشنا: تامون با تعجب برگشتیم به طرف 2هر 

با دیدن آرتام قند تو دلم آب شد و خنده ای که ناخواسته داشت رو لبم میومد ، با یادآوری توهینی که کرده بود 

 خود به خود به اخم تبدیل شد، 

 صدای پسر دومی میومد:

 جون . شما کی باشی؟؟؟؟ ) بعد با دو قدم خودش و به یاسی رسوند( ایشون با ماهستن رات و بکش برو عمو-

یکدفعه آستینم کشیده شد وکنار آرتام قرار گرفتم، دستش و بدون اینکه به بدنم بکشه وتماسی با شونم داشته باشه 

 ، باالی شونم گذاشت که هرکی میدید فک میکرد دستش رو شونمه.

 ایشون نامزده منه .-

ارم یکم به شونم فشار آورد فهمیدم دبا این حرفه آرتام بقیه که هیچی من کپ کردم با تعجب برگشتم سمتش که 

 سه میکنم لبخندی زدم به سمت پسره برگشتم.

پسره اول با تعجب بعد با پوزخند به ما نگاه کرد و دستش و کرد تو جیبش یک شماره باال آورد به من نگاه کرد و 

 گفت:

ل میشم با خانوم زیبایی مثل به هر حال نامزدتم باشه شوهرت نیست میتونی این شماره رو از من بگیری خوشحا-

 شما آشنا بشم.
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 وا این چرا یکدفعه انقدر با ادب شد ؟؟؟؟؟؟

 آرتام با خونسردی  کارت و از دستای پسره کشید بیرون و لبخندی که بیشتر شبیه زهرخند بود زد و به پسره گفت:

 باشه اگه نامزدیمون بهم خورد حتما کارت و بهش میدم ، میتونی بری.-

 که عصبی شده بود و از خونسری آرتام حرصش گرفته بود با لبخند برگشت طرفم: پسره

 منتظر تماست هستم عزیزم )و بوسی واسم فرستاد( -

 دستای آرتام رو شونم فشار آورد برگشتم طرفش قیافش خونسرد بود ولی چشاش طوفانی .

داد ، یاسی هم عصبی کارت و جلوش پاره  پسر دومی که رو یاسی کلیک کرده بود رفت جلو و کارتش و به یاسی

کرد پسره اول تعجب کرد وقتی چشش به قیافه یاسی افتاد سریع به سمت ماشین رفت و سوار شد راننده که فک 

 کنم با چسب به صندلی چسبیده بود پاش و گذاشت رو گاز و از اونجا دور شد.

هوا گذاشته بود برداشت و سرش و کرد تو کاپوت ،  آرتام دستش و از روی شونم که تقریبا میشه گفت بیشتر روی

 یکم باهاش ور رفت:

 برو بشین تو ماشین استارت بزن-

 به خاطرلطفی که کرده بود ممنونش بودم ولی حق نداشت بهم تو بگه باید شما شما حرف بزنه

 ، چشاش و ریز کرد:وقتی دید از جام تکون نمیخورم سرش و آورد باال و به قیافه ی طلبکار من نگاه کرد 

 میشه لطفا ماشین و استارت بزنین -

چقدر خوب بود که زود میگرفت ، رفتم طرف ماشین و نشستم استارت زدم، ولی روشن نشد ، دوباره بهش ور رفت 

 دوباره گفت:

 بزنین-

تم تو ده ، برگشمنم استارت زدم که ماشین روشن شد ، در کاپوت و بست از ماشین پیاده شدم دیدم دستاش سیاه ش

ماشین از کیفم یک پارچه سفید که روش اسمم گلدوزی شده بود و هدیه ی کارگر مادرجونم بود به سمتش گرفتم ، 

 بهم نگاه کرد و پارچه رو ازم گرفت دستاش و پاک کرد :

 به پدرتون بگید که ببرنش تعمیرگاه بست باتریش شل شده.-

 ممنون -

 ا کرد و گذاشت تو جیبش به جیبش نگاه کردم اون پارچه یادگاری بودتو چشام نگاه کرد پارچه رو ت

 وقتی دید با ناراحتی دارم به جیبش نگاه میکنم یک قدم اومد جلو :

 تمیزش کنم حتما بهت برش میگردونم معلومه که واست عزیزه-

طور که انگار عسلی ، همینتو چشاش نگاه کردم ، لبخند کوچیکی گوشه لبش بود و چشاش بی نهایت روشن شده بود 

 در حال کنکاش رنگ چشاش بود با سرفه ی تران فهمیدم دوباره گند زدم و خیلی وقته تو چشاش زل زدم 

 سرم و انداختم پایین ، دوباره سرم وآوردم باال بدون اینکه مستقیم تو چشاش زل بزنم ازش تشکر کردم

 ا با من خدافظی کرد و به سمت بی ام و خوشگلش رفت.اونم خیلی جدی گفت که کاری نکرده ، بعد از بچه ه

تو راه برگشت بودیم هیچ کدوممون حرف نمیزدیم تران تو فکر پویا بود چون از لبخندی که روی لبش بود داد 

میزد، هستی چشاش و بسته بود  داشت به آهنگ گوش میداد ، یاسی اخماش تو هم بود البد یاده پسره افتاده که 

 اده  و باعث شده عصبی بشه.بهش شماره د
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 بیا آروم بگو دم گوشم

 دوسم داری بذار همه دور شن

 از دور تو برن کنار بذار حسودا همه کور شن

 آخ من به تو وابستم یا تو رو میخوام و یا اصال

 هیچ کسی دیگه به چشم نمیاد ، بس که خوشگلی تو المصب

 ری و نیست توش تورو دوست دارم بس شیک پوشی ، من و دوست دا

 هیچ بحثی که دلم هزار راه میره وقتی تو دسترس نیست گوشیش

 میشم مستهههههههه بوی عطرت و دست الی موی لخته تو 

 وقتی روبروم نشستی دنیا مال من میشه اون لحظه

 آهنگ و عوض کردم  و صداش وزیاد کردم:

 )سعید تاتائی ، سعید پانترررررر

 ااااااااابیاااااااااااااااااا

 عاشقت میمونم، تا دنیا دنیاست

 حرف دلت ومیدونم عشقمون زیباست

 نگو حرف دل من ، عزیزم رویاست

 عشق من و تو هدیه از طرف خداست

 من میگمممممممممممم عشقمممممممم کیهههههه

 بیا بغلم بگو منم

آروم دستشون و گرفته بودن پایین بشکن ) از تو آینه به بچه ها نگاه کردم که شارژ شده بودن و تران و یاسی 

 میزدن(

 من میگممممممممممم عمرم کیهههههههههههه

 بیا بغلم بگوووووووووو منمممممم

 من میگم عشقم کیه؟؟ 

 بیا بغلم بگوووووووووووووو منممممممممممم

 من میگم عمرم کیهههههههههههههههه

 بیا بغلم بگو منممممممممممممم

 ااااابیاااااااااااااا

 حواست و به من جمع کن، شیطونیات و یکم کم کن ، من رو تو حساس شدم اگه عصبیم تو درکم کن

 بدونت تو تنهام نری بذار لبات و رو لبهام سریع ، کی میگه تو تکراری شدی 

 از اولشم جذاب تری 

 )من و هستی با آهنگ هم خونی میکردیم ولی آروم تا صدامون بیرون نره(

یگم کیه عشقم، بپر دلت و بدش من، دیوونه من پیگیرتم، میخوام صبح تا شب بهت گیر بدم، فر بده خاطر تا من م

 خواهات و میدونی میمونه پانتر با تو ، بترکونیم امشب و باز ، بده تو کمرو چپ و راست
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 عاشقتم  ودیوونه چشات این و میدونه ، 

 اگه بری از پیشم دلم تنها میمونه،

 دیوونه ، چشات این و میدونه ،  عاشقتم و 

 اگه بری از پیشم دلم تنها میمونههههههههههههههههههههههههههههه

-------------- 

 بچه هارو گذاشته بودم تو راه برگشت بودم واسه مامانم توضیح داده بودم که دیر تر میام .

 همه ی اتفاقا رو مو به مو واسه مامانم تعریف کردم.

اتفاق میگذره بر خالف اون روز گرم که رفتیم پنه هوا سرد شده بود ، رفت آمدم شده بود دانشگاه و  ماه از اون 8

 خونه . 

 تو این مدت اون پسره هم اومده بود خواستگاری هستی ولی اخالقاشون باهم نمیخونده و جواب رد دادن . 

 میاد ، و خانومم تا یک هفته بعدش سرخوش بود.هفته بعد از اون ماجرا داییش مهمونی میده و پویا هم  6تران هم 

یاسییییی هم وقتی نوید و میدید اخم میکرد ولی از یک طرف بعد دیدنش خوشحال بود یک جورایی با دست پس 

میزد با پا پیش میکشید، واسه منم یک خواستگار اومده بود که پسره جواهر فروشی داشت و خودش لیسانس بود 

نم که شوهرم همش با سر و گردن زنا در تماس باشه واسه همین جواب رد دادیم با اینکه ولی نمیتونستم قبول ک

 خانواده خیلی خوبی بودن وپسره هیچی کم نداشت. بلههههه دیگه اینم قست مائه

 امروز قرار بود با بچه ها بریم خرید عید آخه هنوز هیچی نخریده بودیم. آها راستی واسه عید قرار بود با خانواده

 خالم و مادرجونم بریم شمال ، احتماال خزرشهر.

تو پاساژ بودیم و داشتیم مانتو ها رو نگاه میکردیم که یکدفعه صدای جیغ یک دختره اومد با ترس برگشتیم طرفش 

 قدم با ما فاصله داشت: 6

از بغلم اومد بیرون، پرید تو بغلم و شروع کرد به جیغ زدن ، انقدر ترسیده بودم که اصال جم نمیخوردم،  دختره 

دیدم آرتیناست نا خداگاه چشم چرخوندم ببینم آرتام هم باهشه یا نه ولی چشم به چند تا دختر دیگه افتاد که دور 

 تر از ماایستاده بودن:

واییییییییییییییییییییییییی سالم آیناز جونم چطورییییییییی؟ دلم برات یک ذره شدههههههههههههههه بود شمارتم -

 تم حداقل یک زنگ بهت بزنم .نداش

 دوباره شروع کرد به جیغ زدن : 

 واییییییییییییییی چقدر خوشحالم میبینمتتتتتتتت .-

 خودم و جمع و جور کردم و با خنده بغلش کردم:

 ؟سالم قربونت برم خوبییییی؟ مامانت خوبن؟؟؟ منم دلم برات یک ذره شده بود. چه خبراااااااااااا؟ با کی اومدی -

 آرتینا پرید لپم و بوسید ، 

 با دختر عمه ها و دختر عموهام اومدم.-

 بعد دست من وکشید و به سمت دخترا برد:

 بچه ها معرفی میکنم آیناز جون از دوستان فامیلی ما . -

 بعد برگشت طرف من:
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 راستی چی قبول شدی؟-

 عمران عزیزم-

 سالش بود. 84بچه بود حدود  پرید باال و دوباره جیغ کشید این دختر خیلی

 واااااااااییییییییی واقعا ؟ مثل آرتام پس بعد میتونین باهم تو کارتون رقابت داشته باشید) چشمکی زد(-

 یکی از دخترا که حدودای سن من بود شایدم یکم بیشتر پشت چشمی نازک کرد:

 انس نگرفته کجانه این حرفا چیه آرتینا، آرتام جونم کجاااااا یکی که هنوز لیس-

 بعد یک چشم و ابرویی اومد که شک کردم که حقش و خوردم یا نه.

 صدای یاسی اومد:

 عزیزم تو آیناز و نمیشناسی تو کارش خیلی موفقه هرکاری رو شروع کنه درست تمومش میکنه.-

 آرتینا به سمت من برگشت:

 سالش بود اشاره کرد: 81یا  81به دختری که حدود 

 است دختر عمومه ، پیش دانشگاهی رشته تجربی.این مهس-

 خوشبختم عزیزم-سرم و برش خم کردم: 

 دختره لبخندی زد : مرسی آیناز  جون

اینا بود چشاش سبز بود موهاش و از بغل ریخته بود شال سبزی سرش کرده بود ابروهاشم  828مهسا قدش 

 برداشته بود. قیافش معمولی بود ، هیکل الغری هم داشت.

 به دختره دیگه ای اشاره کرد:

 این مهرنوش دختر عممه ، سال سوم دبیرستانه.-

 به اونم لبخند زدم که جوابم و با نیمچه لبخندی داد

 اینا بود ، از نظر هیکلم نه الغر بود نه چاغ 828موهاش مشکی بود ، چشاش هم همینطور قدش 

میکرد نسبت به آرتام حق مالکیت داره، شایدم داره  به دختره کناریش اشاره کرد ، همون دختره که احساس

 چمیدونم ، با این فکر خودم عصبی شدم ولی چراااااااا؟؟؟

 این مهیاست دختر عمم و خواهر مهرنوش هم سن شماست.-

به قیافش نگاه کردم بزرگتر از ما میزد موهاش و بلوند کرده بود بینیش عملی بود ، ابروهاش و رنگ کرده بود ، 

نک آفتاییش و باالی سرش گذاشته بود هم قدای خواهرش بود ولی تپل تر ، قیافش خوب بود یعنی یک جورایی عی

جذاب بود. گوشواره های گرد وبزرگی به گوشش انداخته بود که از زیر شالش بیرون زده بود. پوزخندی بهم زد و 

 روش و کرد یک طرف دیگه .

ینا و فامیالشون تو پاساژ میگشتیم ، من یک تونیک خاکستری، که جای واا دختره ی خود درگیر ، هممون با آرت

سانتی مشکی که جلو باز بود و جلوش  1سینش عکس گربه داشت که بانگین کار شده بود گرفتم و کفشای پاشنه 

 ورنی بود . و یک شال یاسی.

 بچه ها هم چند تا چیز خریدن و به سمت ماشین راه افتادیم . 

 با چی اومدی ؟؟آرتینا جان -

 با آژانس اومدیم -
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 پس بیاین برسونمتون.-

 آرتینا اول قبول نمیکرد ولی با اصرار های من مجبور شد بپذیره

 هم در وباز کردم صدای مهیا اومد:

آرتینا من و مهرنوش میریم به دایی  و زن دایی ، آرتام سالم برسون بعد بدون اینکه احساس کنه منم اونجام راش -

 کشید و رفت ، مهرنوش جلو اومد لبخندی زد ودستش و به سمتم دراز کرد:و 

 از آشناییت خوشحال شدم آیناز جوون -

------------------ 

 ممنونم از عزیزم منم همینطور-

 لبخندی زد و به سمت خواهرش که با عصبانیت داشت مارو نگاه میکرد.

م گفته بود ، تو راه آیناز همش حرف میزد و نصف حرفاش درباره آدرس خونشون وپرسیدم ، گرچه قبال فرناز برا

 آرتام بود:

وای نمیدونی آیناز جون ،  آرتام منو مامانم و دق داده هر دختری مامانم بهش پیشنهاد میده رد میکنه ، میدونم -

 داداشم دوست دخترم نداره. میدونی اون میگه هیچ دختری نیست که در حد من باشه.

حرفش یکدفعه چشام چار تاشد ، تران و هستی ویاسی زدن زیر خنده ، مهسا و آرتینا با تعجب به ما نگاه با این 

 میکردن وقتی خوب خندیدن.

 هستی سرش و برگردوند به طرف آرتینا و مهسا :

 تش وآخه میدونی چیه این خانومم ) به من اشاره کرد( دقیقا همین حرف و میزنه که هیچ پسری نیست که لیاق-

 داشته باشه تا االنم همه خواستگاراش و رد کرده.

 آرتینا با شیطنت خندید گفت :

 میگم مهسا ، آرتام و آیناز زوج رویایی میشن نه. -

از این حرفش یک جوری شدم ولی خودم و به نشنیدن زدم ، ولی خیرات سرم کیلو کیلو قند تو دلم آب شد. 

 رتینا و تران سرشون به هم بند شد و متوجه تغییر حالتم نشدن.ولبخندی اومد رو لبم ، خوشبختانه آ

 رسیدم به کوچشون از ماشین پیاده شدم ، آرتینا پرید بغلم ولپم وبوسید :

 آیناز جون دلم برات تنگ میشه شمارت و میدی ؟-

 آره عزیزم-

تن ، واستادم تا برن داخل بعد گوشیش و در آورد و شمارم وسیو کرد . مهسا رو بوسیدم جفتشون به سمت خونه رف

پام گذاشتم روگاز هم اومدم از کوچه بیام بیرون یک ماشین با سرعت پیچید تو که اگه فرمون و نپیچونده بودم 

 مطمئنا ماشینم داغون میشد ، پام و گذاشتم رو ترمز و دستی رو کشیدم . از ماشین پیاده شدم 

کی بود ، رفتم جلو در ماشین باز شد و یک پسره اومد بیرون ، با تعجب متر جلوتر ترمز کرد ،  سناتوره مش 6ماشین 

 نگاش کردم :

یک پسر قد بلند با هیکل ورزشی ،ساعت مارکش تو دستش برق میزد ، موهای مشکی داشت و به طرف باال برده بود 

 ا شلوارچشاش درشت و مشکی بود پوستش تیره بود و ته ریش داشت ، پیرهن جذب خاکستری تنش بود ب
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خاکستری تیره روی تی شرتش یک شال گردن مارکم انداخته بود جذاب بود خیلی هم ولی نگاش غرور آرتام و 

 نداشت .

 با دو قدم اومد سمتم : 

 حالتون خوبه؟؟؟-

 باعصبانیت بهش نگاه کردم:

ت شدی باید حواست کجاست آقا ؟ ملک شخصیت نیست که پات گذاشتی رو گاز ، فک کردی که سوار یابو -

 بتازونی؟؟؟

 آره من امثال شماها رو میشناسم خیابون و با ملک باباتون اشتباه گرفتیم 

 اگه یک لحظه فرمون و دیرتر چرخونده بودم االن خودم ودوستام داغون میشدیم.

 باخونسردی داشت منو نگاه میکرد:

 تموم شد؟ خالی شدین؟-

 چی؟-

 احساس میکنم هرچی دلتون از زمین و زمان گرفته بود نصیب من شدمیگم خوب خودتون وخالی کردید؟؟ -

 بعد خنده ی قشنگی کرد. 

 با شرمندگی سرم و پایین انداختم وساکت شدم خیلی تند رفته بودم.

 یک قدم نزدیک شد :

 منو ببخشید دیرم شده بود باید میومدم خواهرم وبرمیداشتم تا سریعتر به کارم برسم . -

 به ساعتش کرد بعد نگاهی

 که البته دیگه نمیرسم. -:

من ازتون عذر میخوام که باعث شدم عصبی بشید و یا شاید اگه فرمونتون دیر میچرخوندید االن شما و دوستاتون -

 داغون میشدید.

 وایی داشت حرفای خودم و بهم برمیگردوند. 

 انندگی نکنیدباشه ایندفعه اشکالی نداره فقط امیدوارم دیگه با این سرعت ر-

 سرش و خم کرد :

 چشم حتما-

خدافظی کردم و به سمت ماشینم رفتم ، ماشین و روشن کردم هنوز اونجا دست به سینه ایستاده بود ، پام و گذاشتم 

رو گاز و از اونجا دور شدم ، بچه ها تا نیم ساعت ازم درباره پسر خوشتیپه که حتی اسمش و نفهمیدم میپرسیدن و 

 میگفتم تا تو خماریش بمونن و این باعث شد تا دو روز هیچ کدومشون باهام حرف نزنن.من هیچی ن

--------- 

همه چی هماهنگ شده بود ، قرار بود با خالم و مادرجونم ، تعطیالت و بریم شمال . االن تو جاده ایم و من سرم و به 

شنگ پیدا کنم . مامانم داشتن با بابام حرف پشتی صندلی تکیه دادم ودارم با ریکوردرم ور میرم تا یک آهنگ ق

 میزدم و نازنینم طبق معمول خواب بود.

 آها پیداش کردم:
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 وقتی تو نبود تو، اشک میشه همدم من هرشب " "

 منم ودلواپسی و جمله های بی مخاطب 

 وقتی تو اوج سکوتم فقط از تو حرف دارم

 تو باید باشی ببینی ، که چه تلخه روزگارم

 تا ببینی که من بیمارم از غم ، باش تا ببینی باش

 چه شب بیتابه از اشک 

 با من نبودی که دردام وبدونی

 باش تا ببینی که من بیدارم هرشب

 باااااااااااااش تا ببینی که بجز تو دلخوشی ندارم

 باااااااااااااش تا ببینی که فقط با تو شاده روزگارم

 میمونم با تو تا همیشهبااااااااااااش تا ببینی که 

 باااااااااااش تا ببینی که یک روزم بی تو شب نمیشه

 بااش این شبا بارون زیاده ، لحظه های سفید و آروم سیاه 

 گفتی چقدر تلخه وقته رفتن ، تو رفتی بعد تو از کنار من همه رفتن

 نشد کنار من نه رویا نه عشق ، زندگی من با تو از دنیا رفت

 ایی همه جوره کنارمی، با هم حرف میزنیم تا دم صبح یک عالمهوقتی تنه

 باهم قصه میگیم ما از هم از اون قصه ها، همشون از جلومون رد میشن مثل بااااد

 داستانا که میرن باهم تا ارتفاع ، میفهمم از اولشم این حس اشتباه است.

 شاید اشتباه نیست و تو هم چشم به راهی

 عد گریه هات، کاش حاال که کنار اومدی با بدشمگه ماتم گرفتی ب

 توهم شاهنامه باشه آخرش ، خووووووووووووووب

 باااااااااش تا ترانه  بسرونه عاشقانه

 بااااااااااش تا نذارم که شباااام با گریه سرشه

 بااااااش تا ستاره ، با حضورت روشنی بگیره

 یرهباااااااش تا نذاریم که این احساس تو دلم بم

 بااااااااااااااااااااش تا ببینی که من بیمارم از غم

 باااااااااااااااااااااش تا ببینی چشم بیتابه از اشک

 با من نموندی ، که دردامو بدونی

 باااااااااااااش تا ببینی که من بیدارم هرشب

 بااااااااااااااااااش تا ببینی که من بیمارم از غم 

 اببینی چشم بیتابه از اشکباااااااااااااااش  ت

 با من نموندی ، که دردامو بدونی

 """باااااااااااااش تا ببینی که من بیدارم هرشب 
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 باند( 64) باش تا ببینی ، 

 بعد آهنگ چشام بسته شد و خوابم برد

خوندم بعد صبح بود و داشتن اذان میگفتن ، وضو گرفتم و نماز  5به یکی از شهرا رسیده بودیم ساعت حدودای 

 دوباره برگشتم تو ماشین و خوابیدم

با جیغ جیغای نازنین از خواب بیدار شدم به دورو برم نگاه کردم رسیده بودیم رامسر و من دریا رو میدیدم دلم لک 

 زده بود واسش همیشه دریا رو دوست داشتم من ویاد بچگیام مینداخت .

 یم هم پشت بندش رسیدنساعت رسیدن مادر جون ودای 6خالم اینا هم بعد 

متر دوبلکس و رو به  840ویالیی که رفته بودیم مال داییم بود تو خزر شهر سمت دریا ، یک ویالی بزرگ حدود 

دریا کفش سرامیک و دیوارا چوب ، طبقه پایین از در که وارد میشدی سمت چپ آشپز خونه بود که با دو تا پله از 

تا در داشت ، در اولی رو باز کردم حموم بود که  8راهرو باریک بود که  سطح ورودی پایین تر بود ، سمت راست

دیواراش قرمز بود، در دومی رو باز کردم دست شویی بود که سنگاش بنفش بود ، بعد هم یک اتاق مجهز بود که 

ود و شده ب نفره و پاتختی و میز آینه ، قالیچه دست بافت کرم هم به صورت کچ روی سرامیکا پهن 6عالوه بر تخت 

نفره  6کولر گازی داشت . هال و پذیراییش سرهم بود و بزرگ بود یک دست مبل راحتی کرم قهوه ای که یک مبل 

 تاهم مبل تک نفره به صورت گرد چیده شده بود ،  8نفره داشت و  8و یکی 

سالن بود  ون هم وسطتو پذیرایی هم مبالی استیل شکالتی بود که خیلی شیک و سلطنتی چیده شده بودن ، یک ست

که شومینه رو شامل میشد . از پله ها باال رفتن پله های پهن که سنگ مرمر بودن و نرده های طالیی ، باال هال 

تا اتاق وشامل میشد ، که من همون اول اتاقی که رو به دریا بود و دنج تر از همشون بود و البته  5کوچیکی داشت که 

م ، یک آشپزخونه کوچولو هم کنار اتاقم بود ، یک بالکن بزرگ هم رو به دریا تو رو تختیش سرمه ای بود وبرداشت

 اتاقم داشت که منظرش فوق العاده بود 

وقتی دختر خالم الناز فهمید این اتاق و برداشتم به زور خودش و انداخت تو اتاق و گفت اونم میخواد اینجا باشه 

الناز یک سال از من کوچیکتر بود وبا اینکه امسال کنکور داشت بحث باش فایده نداشت آخرم من تسلیم شدم  ، 

ولی خوشحال مسافرت و ترجیه داده بود ، چون از اولم میگفت میخواد بره بین الملل چون به قول خودش پسرای 

 پولدار و جیگر فقط تو بین الملل پیدا میشن. 

یک دوش که حسابی سر حالم آورد ، یک شلوار سفید شالم و در آوردم خودم و انداختم تو حمومی که باال بود بعد 

راسته با تونیک سفید برداشتم موهام و با ژل زدم تا حالت فرش باز نشه و وز نکنه آخه هواش خیلی شرجی بود و 

اگه ژل نمیزدم وز میکرد ،موهامو باز گذاشتم ورفتم رو بالکن باد میومد و موهام وباخودش به حرکت در آورده بود 

با عصبانیت خودشون وبه ساحل میکوبیدن و آروم به دریا بر میگشتن مثل اینکه قصد دارن به ساحل بفهمونن امواج 

که کی قوی تره ولی وقتی مظلومیت ساحل و میبینن عقب نشینی میکنن وتسلیم میشن .دستم و گذاشتم رو نرده های 

ن روی صورتم . با خنده موهام واز روی تراس و خودم و جلو کشیدم ، موهام به طرف پایین خم شدن . و ریخت

صورتم کنار زدم ولی بازم با لجبازی ریختن رو صورتم خندیدم از ته دل ، یکی من ومیدید به عقلم شک میکرد ، از 

بالکن خارج شدم دیدم الناز رو تخت خوابش برده ، شال سفید و پانچو سفیدم وپوشیدم و از پله ها پایین اومدم همه 

بودن مامانم داشت با خالم حرف میزد ، ازش اجازه گرفتم و بعد توصیه هاش از در ویال خارج شدم . تو اتاقاشون 

 توی خیابون های کوچیکی که درست کرده بودن راه میرفتم وبه دخترایی که سوار دوچرخه بودن نگاه میکردم
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ستم ولی دوست داشتم تجربش کنم چشم افتاد به جایی که از این ماشینای چهار چرخ اجاره میدادن اسمشم نمیدون

از خیرش گذشتم و به سمت دریا رفتم بجز چندتا دختر که تو دریا بودن و جیغ جیغشون سکوت و آرامش ساحل و 

 بهم زده بود کس دیگه ای پیدا نمیشد.

 روی یک تیکه سنگی که بود نشستم پاهام وتو شکمم جمع کردم و چونم وروی زانو هام گذاشتم و در سکوت به

امواج خیره شدم. چشمم به یک پسری افتاد که سرش پایین بود داشت تو ساحل قدم میزد با پاهاش روی شنای 

خیس ضربه میزد ، شلوار سفید و تی شرت سفید تنش بود . همینطور که داشتم بهش نگاه میکردم متوجه نگام شد و 

 سرش و آورد باال یک دفعه چشام تا آخرین حد باز شد :

 ن که....ااااا؟ ای

اونم با تعجب منو نگاه میکرد یک قدم برداشت به سمتم ، قدم دوم وبرنداشته بود که یکی از اون دخترا جیغ بلندی 

کشید و شروع کرد به دوویدن و خورد به پسره ، اونم نتونست تعادلش و حفظ کنه افتاد رو زمین ، دختره هم روش ، 

، به وقاحت دختره من که تو نخش بودم میدونستم از عمد خودش و با دهن باز به منظره روبروم نگاه میکردم 

انداخت روش . دختره که موهاش وباز گذاشته بود وشالم سرش نبود ، موهاش و با یک حرکت ریخت تو صورت 

پسره و دستش و گذاشت روی سینش ، نا خداگاه از جام بلند شدم و به سمت پسره رفتم ، پسره هرچی خودش و 

دختره انگار تختشه، چسبیده بود بهش ، که انگار ترسیده و هول شده نمیتونه از جاش تکون بخوره،  تکون میداد

 دختره هفت خط ، نشونت میدم.

 دستم و گذاشتم رو شونه دختره وبازوش و گرفتم:

م با دبذار کمکت کنم عزیزم فک کنم هول شدی فشارت افتاده نمیتونی بلند شی بعد پوزخندی زدم وبازوش و کشی-

یک حرکت از رو پسره کنده شد ، با حرص دستم و از روی بازوش جدا کرد و انگار که بازوش نجس شده باشه ، 

 قیافش و جمع کرد و به حالت چندش دستش و تکون داد ، با تعجب داشتم به کاراش نگاه میکردم.

ببخشید تورو خدا ندیدمتون -پسره از جاش بلند شد، دختره چشم غره ای به من رفت و برگشت طرف پسره، :

 دوستمممممممم داشت میومد دنبالم نفهمیدم چجوری خوردم بهتون وای متاسفم

 جمله رو میگفت.  6دقیقه داشت همین   6همچین با عشوه حرفاش و میگفت و کلماتش و میکشید که فقط 

ه بود و روش و طرح با نگین گذاشت بعد خنده ای کرد و دستش و باال آورد ، به انگشتاش نگاه کردم الک صورتی زده

بود. دستش و به طرف پسره دراز کرد ، اون دست دیگشم با عشوه به سمت موهای بلوندش برد و از تو صورتش 

 کنار زد البته یک کاری کرد بیشتر بریزه تو صورتش .

 پسره یک نگاهی به دستش کرد یک نگاه به دختره ، دختره خندید  

 یتون خوشبختم و بیشتر دستش و دراز کرد. من ملینام از آشنای-

 خندم گرفته بود چجوری داشت خودش و بند میکرد.

 پسره یک نگاهی به دستش کرد واخماش و توهم کشید و اومد سمتم کنارم ایستاد :

 خواهش میکنم از این به بعد حواستون وجمع کنید ، اگه چونتون میخورد تو دهنم داغون میشدم ،-

 هی با خنده به من کرد و چشمکی زدبعد یک نگا

 بعد گوشه پانچومو کشید :

 بریم عزیزم-
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دختره مثل ماست وا رفت اول با تعجب بعد با عصبانیت من و نگاه کرد ، زیر لب فحشی داد و با قدمای بلند به سمت 

 دوستش رفت.

 ای پسره رو شنیدم:همون طور که داشتم به دختره که حاال به دوستاش رسیده بود نگاه میکردم صد

 تموم شد؟-

 برگشتم طرفش:

 چی؟-

 میگم تموم شد همچین مالیم نبودا همه جاش عملی بود ، گونش ، لباش و بینیش. -

 چقدر دقیق بررسیش کردین -خندیدم :

 خوبه نیم ساعت روم بودا-لبخندی زد :

 باهاش هم قدم شدم

ارمون زیاد قشنگ نبود . هر وقت یاد قیافتون میفتم دوست دارم خیلی دوست داشتم دوباره ببینمتون ، اولین دید-

 بلند بخندم.

 کسی جلوتون ونگرفته بخندین-

 یکدفعه برگشت طرفم یک ابروش و داد باال و گفت : چه حاضر جواب 

 راستی اسمتون چیه ؟

 چه فرقی برای شما میکنه؟-بهش نگاه کردم :

 یکنم فاطی کماندو لبخندی زد و گفت : باشه پس من صدات م

 با تعجب برگشتم طرفش وقتی دید ایستادم بهم نگاه کرد ، خندید :

 وقتی تعجب میکنی قیافت خیلی جالب میشه -

 سرفه ای کردم و اخمام و توهم کشیدم چه معنی داره یک دفعه انقدر خودمونی میشه پررووو

 میدونین واسه چی میگم فاطی کماندو؟-

 ختم که یعن دونستن یا ندونستنش واسم فرقی نمیکنهشونه هام باال اندا

واسه اینکه سر به زنگا رسیدی ، آخه دختر خوب دو دقیقه دیرتر میرسیدی چی میشد ؟ از دور وامیستادی یک -

 میدیدی دیگه.. 81فیلم مثبت 

 وقتی دید عین گیجا نگاش میکنم خندید و:

 کشیدی که انگار مچ گرفتی، فقط کافی بود بگی: چرا اینجوری نگاه میکنی همچین بازوی دختره رو-

 خواهر و برادر یاال پاسگاه.-

ساعت بود بیرون بودم  8بود و من  6خندیدم ، برگشت نگام کرد . دستم وآوردم باال و چشمم به ساعت افتاد ساعت 

 سریع به سمت پسره برگشتم 

رمنده شما رو از یک فیض مجانی بی نسیب کردم بعد من باید برم دیرم شده از آشنایی باهاتون خوشحال شدم ، ش-

 به دختره اشاره کردم، 

 بعد قدمام و تند کردم به سمت ویال رفتم

 پسره صداش و بلند کرد : من ایمانم ، اسمت و نگفتی؟
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 همون فاطی کماندو خوبه-لبخندی زدم :-

 یدم تو :دستی تکون دادم وسریع به سمت ویال رفتم ، درو باز کردم وسریع پر

 اوه چه خبره اینجاا؟؟-

 اومدی مامان بیا کمک کن سفره رو پچینیم-

 به همه سالم بلند باالیی گفتم و به همون بلند باالیی جواب شنیدم

 چطوری دختر خاله ؟؟؟ نیومدی یک سالمی به پسر خالت کنی انگار نه انگار-آرین اومد سمتم :

 تو اتاقی با االهه جون) زنش( گفتم درم بستین مزاحم نشم آخه پسر خاله وقتی اومدم بیرون دیدم-

 بعد شیطون نگاش کردم

 االهه خندید و قرمز شد، آرین که چشش به قیافه ی االهه افتاد لبش و به دندون گرفت:

 استغفراهلل این حرفا چیه وروجک ؟ بیا برو بیا برو تا زن خوشگلم تو زمین نرفته -

 اشاره کرد ، االهه ویشگونی از بازوی آرین گرفت که دادش رفت هوا وهمه برگشتن طرف ما  با چشم و ابرو به االهه

 خالم با نگرانی گفت : چیشده آرین جان

 هیچی خاله جان زبونش  و گاز گرفت -

 االهه زد زیر خنده 

 خالم با تعجب به آرین نگاه کرد : 

 وا آرین مامان حواست کجاست؟-

شد ، آرین نگاه خطری بهم انداخت که یک قدم رفتم عقب ، و با دو به سمت پله ها رفتم و داد بعد به کارش مشغول 

 زدم:

االهه جون هرکی دوست داری این شوهر روانیت و بگیر زنجیر پاره کرده االن من ومیکشه با دو به سمت اتاق رفتم -

شه میزد ، و از پشت واسم خط ونشون و پریدم تو تراس و درو از پشت قفل کردم ، رسید پشت شیشه هی به شی

میکشید منم واسش شکلک در میاوردم که بیشتر عصبیش میکرد ، االهه با دست بازوش و میکشید یک دفعه 

برگشت طرف االهه و لبخندی زد و پرده رو کشید از پشت چسبید به شیشه رفتم جلو تر دیدم االهه رو گرفته بغلش 

ن که نمیدیدم ولی از ویبره هایی که االهه میرفت تا خودش و آزاد کنه معلوم و داره کارای خاک تو سری میکنه م

 بود سرم وچسبوندم به شیشه:

 آر.....ین ......زشته ولم ....کن ....االن با.....خودش فک.....رای بد ....میکنه اه ...خفه شدم-

 آرین: هیس .............

و اونجا زندونی کردن منم پشتم و کردم به شیشه و به دریا نگاه کردم  دقیقه ای من 6بعد دیگه االهه جم نخورد یک 

چشم افتاد به همون دخترا که داشتن به یک پسره دیگه که از دور نمیدیدمش ولی تیپش خوب بود نگاه میکردن ، 

گشتم رپشتش بهم بود و قیافش و نمیدیدم. شلوار راسته طوسی پوشیده بود با تی شرت سبز. موهاش مشکی بود. ب

طرف شیشه که دیدم نیستن در و باز کردم وسرک کشیدم ، وقتی مطمئن شدم نیستن بیرون اومدم ، بعد از غذا همه 

بود که بیدار شدم شالم و سرم  4380ساعتی خوابیدم حدودای ساعت  6رفتم استراحت کنن منم به اتاقم رفتم و 

الهه ، چشم و ابرو میومد ولی نمیفهمیدم منظورش چیه هم کردم و به طرف در رفتم از پله ها پایین میومدم که هی ا

 تا پله ی آخر و لیز خوردم وبا باسن افتادم. 4پله ی بعدی رو گذاشتم پام لیز خورد و 
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خیلی دردم گرفت صدای جیغ مامانم وخالم همزمان شد با صدای زنگ در ویال آرین و آرمین پسر خاله دیگم که  

ت و نازنین و الناز و االهه وارغوان زن پسر خاله دیگم از خنده روی مبله افتاده بودن ساله داش 5یک دختر کوچوله 

 ودلشون وگرفته بودن ، بابام و شوهر خالم وداییم نبودن ، ماردجونمم احتماال تو بالکن پایین بود.

ه فته بود ، چشمم افتاد بمامانم در و بازکرد ، صدای احوال پرسی میومد ، نمیتونستم از جام بلند شم خیلی دردم گر

 در :

 اااااااااااا؟ خانوم تاجیک اینجا چیکار میکنه؟؟؟

 خانوم تاجیک بود و یک خانوم دیگه و آرتینا و مهسا . 

 االهه و ارغوان با دو پریدن سمتم و بازوم وگرفتن وبلندم کردم از دور واسه آرین خط و نشون میکشیدم

وهرت و میگیرم ، آرتینا تا چشش بهم افتاد پرید بغلم که احساس کردم برگشتم طرف االهه به موقعش حال ش

 عالوه بر لگنم دنده هامم خرد شد.

 بعد از اینکه آرتینا از بغلم اومد پایین لنگون لنگون به طرف خانوم تاجیک رفتم :

 سالم خانوم تاجیک خوبین؟-

 نگاه خریدارانه ای بهم انداخت :

 لم؟ دلم واسه روی ماهت یک ذره شده بود ، چرا میلنگی عزیزم پاهات درد میکنه؟؟؟سالم قربونت برم خوبی گ-

 نه خانوم تاجیک صدای در اومد هول شد از پله ها تند اومد پایین که لیز خورد و....-آرمین صداش وبلند کرد :

 چشم غره ای به آرمین رفتم که ساکت شد .

 دیکدفعه صدای پرنیا کوچولو قربونش برم اوم

 ااا بابایی چرا اکلی میگی)منظورش الکی( کودم دیدم واسه اله آیناز روگن ریختی با عمو، که اله لیز بکوله.-

 با این حرفش همه زدیم زیر خنده بغلش کردم بوسش کردم:

 قربونت بره خاله مگه تو پشتم باشی خاله جون-

 هاش احوال پرسی کردم و مهسا رو بوسیدم.به سمت اون خانوم دیگه که جاری خانوم تاجیک بود رفتم و با

قرار بود فردا صبح خانوما باهم برن خرید ، مردا هم برن ماهی بگیرن واسه ظهر تا کباب کنن ، خانوم تاجیک هم 

 قرار بود با جاریاش با مامانم اینا برن . 

اومدم دوش گرفتم ، مانتو بود که از خواب بیدار شدم الناز هنوز خواب بود آروم از تخت پایین  80ساعتای 

تابستونی مشکی و کفشای انگشتی مشکی سفیدم و شال مشکی و شلوار پارچه ای مشکی پوشیدم یکم ضد آفتاب 

زدم که پوستم نسوزه ، رژ مات زدم ، از ویال زدم بیرون. دم ساحل چشمم به آرتینا  ، مهسا ، مهرنوش ومهیا  افتاد که 

م. رفتم پیششون باهاشون احوال پرسی کردم، مهیا به سردی جوابمو داد ، این نشسته بودن رو شن ها و حرف میزد

 دختره مشکل داره انگار مال باباش و دزدیدم ، دختره ی خود درگیر. 

 آرتینا جیغ زد :

رو امیاین بریم تو آب مهیا بهانه آورد که آرایشام میریزه و اینا منم که اصال حوصله نداشتم ترجیه دادم برج زهره م-

 تحمل کنم . مهسا و مهرنوش و آرتینا رفتن تو آب آرتینا از اون دو تا جلو تر رفت 
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یکدفعه یک موج بلند اومد که باعث شد سر آرتینا بره زیر آب ، صدای جیغش آومد ، گوشیم و انداختم رو ساحل و 

کم حل بردمش صاف ایستاد یبا دو رفتم تو آب به سمتش شنا کردم دستم و انداختم دور کمرش و یکم به سمت سا

 که سرفه کرد وآبی که تو دهنش اومده وبود و بیرون ریخت دستش و به سرش کشید:

ااا شالم ، شالم از سرم افتاده ، اگه آرتام من و اینجوری ببینه میکشه ، به دور وبر نگاه کردم شالش یکم دورتر رو -

 آب شناور بود.

 میارمش اینجا کنترل شده نیست خدایی نکرده اتفاقی واست میفته آرتینا جون تو برو تو ساحل من برات -

تشکری کرد و به سمت ساحل رفت وقتی مطمئن شدم ازآب خارج شده به سمت شالش رفتم و گرفتمش اومدم 

برگردم یک دفعه ، رگ پام گرفت ، به حدی که نمیتونستم شنا کنم ، دریا هم عمیق شده بود پام به زمین نمیرسید ، 

ا طوفانی بود موج های بلند میومدن اصال نمیتونستم تکون بخورم هر موجی که میومد من زیر آب میرفتم و دری

میومدم باال انقدر آب خورده بودم که معدم پر شده بود ، بدنم سست شده بود فقط صدای جیغای آرتینا رو میشنیدم. 

ر د و من و چسبوند به سینش ، دستشو انداخت زیبدنم بیحال شد، داشتم پایین میرفتم که دستی دور کمرم حلقه ش

پاهام و دست دیگشو زیر شونم گرفت. انقدر سست بودم که حتی نای باز کردن چشام و نداشتم از قدماش که تند 

شده ،معلوم بود رسیدیم ساحل من و خوابوند روی شن ها و دستشو روی معدم گذاشت و فشار وارد کرد آب از 

کردم به سرفه کردم از پهلو روی شنا بودن من و به پشت کرد و پشتم و ماساژ میداد تا  دهنم بیرون ریخت شروع

 آب ها خارج شه . بعد دوباره به پشت من وگذاشت.

 یکم که بهتر شدم صدای گریه ی آرتینا رو شنیدم . آروم چشام باز کردم 

س تعجب کردنم نبود ، موهاش به چشمم به صورت خیس فردی افتاد که اصال انتظار دیدنش و نداشتم ولی ح

پیشونیش چسبیده بود ونیکادی که تو گردنش بود جلوی چشمم مثل پاندول تکون میخورد ، یک دکمه از لباسش باز 

 شده بود و سینه های ورزیدش و به نمایش گذاشته بود اون لب میزد ولی من نمیفهمیدم چی میگه . 

 حالتون خوبه؟-

 ستم چشام وباز و بسته کنم. تازه صداش وشنیدم فقط تون

 تا از جلو چشام کنار رفت آرتینا خودش و کنارم انداخت همونطور که اشک میریخت گفت:

 آیناز جون همش تقصیر منه به خاطر من رفتی جلو ، اگه شالم از سرم نمی افتاد تو االن اینجوری نمیشدی .-

 ن ناراحت میشم.نه عزیزم تقصیر تو نیست خودم رگ پام گرفت . گریه نک-

مهسا و آرتینا کمک کردن از جام بلند شم زیر بغالم و گرفتن به خودم نگاه کردم مانتو نازک تابستونیم به بدنم 

 چسبیده بود منم که زیرش فقط یک تاپ سفید تنم بود ، موهام از زیر شال بیرون ریخته بود.

زی انداخت ، برگشتم دیدم آرتام کتش و انداخته یک قدم دیگه برداشتم که احساس کردم یکی روی شونه هام چی

روی شونه هام ، طوری انداخته بود که هم موهام و پوشونده بود هم لباسم که بهم چسبیده بود ، معلوم نمیشد. اومدم 

 ازش تشکر کنم که چشمم به صورت عصبانیه مهیا افتاد که باغیض منو نگاه میکرد .

یال رفتیم . تو راه بودیم که یک ماشین کنارمون ترمز زد نای برگشتن نداشتن روم و برگردوندم و آروم به سمت و

 یکدفعه صدای جیغ االهه اومد:

 وای آیناز حالت خوبه چیشده ؟-

 آرین هم از ماشین پیاده شد تقریبا به ویال رسیده بودیم-
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 خوبی آیناز؟ چیشده دختر؟-

ها رفتم باال ، آرتینا میخواست کمک کنه لباسام در بیاره ولی  آرتینا خیلی خالصه واسشون تعریف کرد به کمک بچه

معذب بودم، االهه دستش و آورد جلو و از آرتینا تشکر کرد ، آرتینا رفت پایین ، االهه هم در و بست ولباسام و در 

 آورد کمک کرد برم تو حموم.

شدم و آروم اشکام ریخت روی گونه هام. زیر دوش نشستم تازه یادم اومده بود تا چند دقیقه پیش داشتم غرق می 

 یک نیم ساعتی تو حموم بودم که ارغوان اومد سرزد بهم هنوز مامانم اینا نیومده بودن.

 از حموم اومدم بیرون لباسام و که واسم رو تخت گذاشته بودن پوشیدم. 

د که با نوازشایی روی گونم و رو تخت دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم برد. دقیقا یادم نیست چقدر گذشته بو

 چشام وآروم باز کردم ، مامانم بود که داشت با چشای نگرانش منو نگاه میکرد:

 قربونت برم بیدار شدی هممونو ترسوندی ؟-

 جاییت درد نمیکنه عزیزم؟

 لبخندی زدم و دست مامانم که رو صورتم بود وبوسیدم:

 نه که جاییم درد نمیکنه خیلی هم خوبم سالم افسانه جووووووووووووونم عالی عالیم ،-

 مامانم خندید :

 منو هم اگه یک پسر خوشتیپ و خوشگل مثل آرتام نجات داده بود االن عالی عالی بودم -

 بعد دوباره خندید: خداییش وقتی چشات وباز کردی با خودت نگفتی عجب پری دریایی مرد خوشگلی ، به به.

 گرفتم: ویشگون ریزی از مامان شیطونم

 مامااااااااااان آخه کجای اون هرکول به پری دریایی ها میخوره ؟-

 نه بابا وقتی دیدمش از ترس داشتم سکته میکردم .

 مامانم آروم زد روی بازوم: آره ارواح عمت.

 یکم با مامانم صحبت کردیم بعد از اتاق خارج شدیم.

ا چشای نگران نگام میکردن ، خانوم تاجیکم دیدم که اومد سمم من از پله ها که پایین اومدم عالوه بر خانواده که ب

 وبغل کرد:

 الهی قربونت برم عزیزم که به خاطر آرتینای من اینجوری شدی-

 لبخندی زدم وآروم زدم رو پشتش :

 این حرفا چیه خانوم تاجیک ، نگین ناراحت میشم. وظیفم بود.-

ا آمادست ، باهم از ویال خارج شدیم مردا تو محوطه واستاده بود ، بابام بعد از نیم ساعت مردا اعالم کردن که غذ

داشت ماهی رو باد میزد ، شوهر خالم جاهاشون وعوض میکرد آرین و آرمین داشتن با پرنیا خوشگله ور میرفتم 

 چشمم افتاد به یک پسری که پشتش به من بود و داشت با داییم حرف میزد. 

چشش به من افتاد دستاش وباز کرد برم تو بغلش ، وقتی از بغلش اومدم بیرون ، سرم رفتم سمتشون، داییم هم 

 وبوسید و گفت:

 همه نگران شدیم آیناز جان چرا حواست نیست خوبه خیراته سرت شناگری -

 اااااااااا داییی-
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ر کرد داییم عذپشت چشمی نازک کردم و به سمت پسره برگشتم با تعجب نگاش کردم ، مادرجونم داییمو صدا 

 خواهی کرد از ما دور شد.

 سالاااااام خانوم کماندو مریض-

 لبخندی زدم

خوب دیدی باالخره من اسمت وفهمیدم. ولی همون کماندو بهت بیشتر میاد، شنیدم آرتام نجاتت داده ، اون از این -

 لطفا به کسی نمیکنه ، باعث تعجبه

ین لطف ها به کسی نمیکنه؟ یعنی چی ؟؟؟ نه بابا دارم توهم میزنم اون فقط با این حرف ایمان رفتم تو فکر: اون از ا

 چون دیده خواهرش و نجات دادم خواسته جبران کنه.

 کجا رفتی خانوم کماندو؟؟؟-ایمان دستش و جلوم تکون داد: 

 همین جام-

ی آرتام قیافش خنثی بود نه چشمم و چرخوندم که دیدم آرتام با مهیا وارد محوطه شدن مهیا همش لبخند میزد ول

 لبخندی داشت نه اخمی 

 بیشعور اخماش همیشه مال منه 

اول رفت طرف مادرجونم بعد احوال پرسی با تک تک اعضای خانواده به سمت ما اومد اول نگاهی به پسر عموش 

 کرد بعد برگشت تو صورت من وقتی بهمون رسید

 ایمان دستش و به طرف آرتام دراز کرد:

 ر داداش؟چطو-

 آرتام جدی دستش و تو دست ایمان گذشت وسریع در آورد

 به من نگاه کرد با نگاه قطبی و خونسردش :

 حالتون بهتر شد؟-

 انتظار داشت االن ازش بابت فداکاریش تشکر کنم ولی کور خوندی آقاهه وظیفت و انجام دادی 

 ممنون-

 بعد به سمت بچه ها رفتم.

--------------------------------------- 

روی تختم نشسته بودم و داشتم نقشه میکشیدم چجوری حال این آرمین و آرین و بگیرم . یک دفعه فکری به ذهنم 

 رسید :

 آره خودشه-

با دو از پله ها اومدم پایین همه خواب بودن در و آروم باز کردم و به سمت پارکینگ رفتم ، صندوق عقب ماشین 

م ، اطرافم و نگاه کردم ، وقتی مطمئن شدم کسی حواسش به من نیست آروم در بطری که توش روغن داییمو باز کرد

 ماشین توتال بود و باز کردم و همش و توی یک بطری نوشابه که عقب ماشینش بود خالی کردم.  

 آروم به سمت اتاقم رفتم و همه ی روغنا رو توی ظرف خالی کردم و زیر تختم گذاشتم

 4:40، با آرتام وایمان برن بخش محافظت شده واسه شنا. به ساعت نگاه کردم ،  2د آرمین و آرین ساعت قرار بو

دقیقه بود رفتم تو بالکن ، سرم و آوردم پایین دیدم دقیقا بخوان رد شن باید از زیر تراس برن. لبخندی زدم به 
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ر اومد بیرون در حال بستن ساعتش بود با قدمای ویالی کناری که خانوم تاجیک اینا بودن نگاه کردم ، آرتام از د

محکمش به سمت ماشینش رفت ، یکم نشست بعد پیاده شد ، یک دفعه به ساعت نگاه کردم االن دیگه باید بیان، 

سریع از بالکن پریدم بیرون ، ظرف و از زیر تخت بیرون آوردم وگذاشتم تو بالکن ، در اتاق و آروم بازکردم صدای 

 آرین بود:

 االهه عزیزم من دارم میرم ، بوست کنم بیدار میشی شیطون میدونم بیداری من وفیلم نکن. -

 از در اومد بیرون ، داد زد :

 آرمین بیا دیگه چیکار میکنی ؟؟؟؟-

 چته چرا داد میزنی ؟؟؟ همه خوابن ، ساکت شووووووووو، تازه پرنیا خوابیده-

صدای در اومد که باز شد سرم وآوردم پایین هم چشم به کفشاش افتاد تمام  از پله ها پایین اومدن رفتم رو بالکن ،

 ظرف و خالی کردم .

 سر جاش واستاد ، چشام و ریز کردم :

 آرین این لباس و پوشیده بود؟؟؟ آرمینم که لباسش سبز بود ، واستا واستا آرین لباسش سفید بود...

ویالی کناری اومد بیرون، بعد رفت طرف ماشینش ، یکدفعه چشام پس این کیه؟؟؟ این لباس تنه پسری بود که از 

 چهارتا شد. 

 سرش و آروم آورد باال، هنوز نگاش بهم نیوفتاده بود خودم وعقب کشیدم .

 آیناززززززززززززززززززز رو بالکنی -

 رفتم انداختمش تو بالکن :االهه بود که داشت داد میزد ، وای نه آبرومو االن میبره، پریدم بیرون دست االهه رو گ

 وا چته خل شدی؟؟؟-

به پایین نگاه کردم وبا لکنت بهش فهموندم پایین و نگاه کنه سرش و خم کرد، نمیتونست حرف بزنه ، انقدر قیافه ی 

 آرتام جبروت داشت که آدمو الل میکرد. االهه مونده بود ، شالم که رو شونه هام بود و رو سرم انداختم و خودم وجلو

 کشیدم آرتام با عصبانیت داشت به بالکن نگاه میکرد .

 دستم و آروم آوردم رو لبم که مثال تعجب کردم:

 وااااای حالتون خوبه آقا آرتام چرا اینجوری شدید؟؟ -

 با عصبانیت داشت بهم نگاه میکرد، یک ابروش و داد باال :

 نمیدونم یکی قصد داشت باهام شوخی کنه مثل اینکه -

 لبخندی زد و گفت : شوخیه دیگه آدم باید جنبش و داشته باشه  بعد

 واسه اینکه خودم و تبرعه کنم به االهه نگاه کردم :

 االهه جون میخواستی با آرین شوخی کنی ؟؟؟ عزیزم حواست کجاست آخه... -

 بعد دستش وگرفتم به اتاقم کشیدم که از خودش دفاع نکنه.

نکارم از دستم دلخور بود و باهام حرف نمیزد ، مجبور شدم قشنگ براش توضیح بدم . االهه چند ساعت به خاطر ای

 بعدم با چند تا بوس قضیه رو هم آوردم.

با الناز به طرف دریا رفتیم روی تخته سنگ خودم نشستم و به دریا نگاه میکردم الناز میرفت طرف دریا و وقتی 

 ش میخندیدم . یک دفعه دستای یکی چشام و پوشوندامواج بهش نزدیک میشدن جیغ میکشید، به کارا
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 دستام روی دستاش کشیدم سعی میکردم بالمس کردن دستاش بفهمم کیه یدفعه از نرمی دستاش فهمیدم:

 آرتینا توییی؟-

 آرتینا طبق معمول جیغ بلندی کشید : آرههههههههه منم، شناختیم دختره کماندو

 ، دستش و کشیدم وانداختمش رو شن ها 

 حاال که میگی کماندو یک کماندویی بهت نشون بدم-

شروع کردم به قلقلک دادنش، انقدر خندید و التماس کرد ، که ولش کردم .چشمم به الناز افتاد که  داشت به یک 

پسره نگاه میکرد ، نگاهش و دنبال کردم به یک پسر قد بلند و چهارشونه رسیدم که عینک آفتابیش و باالی سرش 

ته بود شلوار ورزشی مشکی که روش مارک نایک حک شده بود ، تی شرت مشکی که هم ست شلوارش بود ، گذاش

سالش بود ، به آرتینا نگاه کردم ، داشت نگام میکرد دستم ورو بینیم به نشونه سکوت قرار  68به تن داشت ، حدود 

غرق تماشای پسره بود رفتیم ، به آرتینا  دادم آروم دستش و گرفتم و باهم بلند شدیم ، باخنده به سمت الناز که

  8و  6سرم و تکون دادم وبا دستم عدد یک ونشون دادم بعد 

 پریدیم روی الناز ، الناز که تو بهت بود با ترس داشت نگامون میکرد . 

 هشروع کردیم قلقلک دادنش من دستاش وگرفتم آرتینا قلقلک میداد انقدر وول خورد و خندید ، خودمونم خست

 شدیم و کنارش رو شن ها افتادیم .

نگام به پسره افتاد که به الناز نگاه میکرد ، وقتی دید دارم نگاش میکنم سرش و چرخوند طرف بچه هایی که مشغول 

 بازی بودن. 

 لبخندی زدم ، من که به عشق به یک نگاه اعتقاد ندارم. دارم؟

--------------- 

 رینگ مای بل 

 رینگ مای بل

............ 

 از صدای زنگ گوشیم بیدار شدم ، سریع برداشتم تا الناز که پیشم خواب بود بیدار نشه.

 بله-

 سالاااااااااااااااااام آیناز خانوم یاد فقیر فقرا نکنی، نگی یک دوستیم داشتی که احیانا خیلی دوسش داشتی..-

 همینطور داشت حرف میزد ومن از پله ها پایین میرفتم ،

 یک استراحت به فک نازنینت بده میترسم ساییده شه-

 من وباش زنگ زدم حال کی رو بپرسم -

 باشه حاال قهر نکن ، من خوبمممممممممممممممم تو خوبی عشقم؟-

 به محوطه رسیدم شال مشکی با پانچو آبی تیره پوشیده بودم و شلوار پارچه ای مشکی . 

 خودت کسی رو پیدا کنی؟ وایییییی آیناز باورت نمیشه اینجا کی رو دیدم .خوبم اونجا چه خبره ؟ تونستی واسه -

 با کنجکاوی که همیشه تو وجودم بود داد زدم:

 کیییییییییییییییییییییییییییییی؟-

 اووووووووووووووو گوشم پاره شه تو میخوای پولش و بدی درستش کنم؟-
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 اه بنال دیگه بابا-

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامآرتااااااااااااااااااااا-

ها؟ کی ؟ چرا داره شر میگه ؟ دختره خل فکر کرده همه مثل خودشن زود باور ، من وسرکار میذاری ؟ ، از مادر 

 زاییده نشده ، حالیت میکنم

 واقعااااااااااا؟ -خندیدم : 

خوش رنگی داشت و خیلی خوشگل بود ، آرتام با  بود الغر بود موهای 814آره با یک دختره ، که قدش حدود -

 عشق نگاش میکرد

 اوق

 جدااااااااا؟ -صدام و ناراحت کردم : 

آره طفلی دلم برات سوخت شاید اگه یکم اخالق داشتی میومد میگرفتت ولی خوب دیگه ؛ اون دختره خیلی از تو -

 سر بود

 ز جالب بگم.واقعاااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟ پس بذار برات یک چی-

 هستی با کنجکاوی گفت:

 چییییییییییییییی؟؟؟-

 روز پیش من داشتم تو دریا غرق میشدم که یکی من ونجات داد حاال اگه گفتی کی؟؟؟ 6-

 واااااا از کجا بدونم البد یک بیکاری بوده دیگه ولی چه کج سلیقه بوده که تو رو نجات داد-

 د باشم تا قشنگ بسوزهحرصم گرفته بود ولی سعی کردم خونسر

 باصدای بلند گفتم:

 آرتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام-

 دیدم صداش در نمیاد

 الوووووووووووووووووووووووو هستی نیستی؟؟؟؟-

 وااااااااااااااااااااااای جدیییییییییییییییییییییی؟-

 بار آخرت باشه سرکارم میذاری برو عمتو سیاه کن.آره خانوم دروغ گو -

 یکم با هستی حرف زدم و قطع کردم 

موهام دورم ریخته بود وشالم رو سرم . روی تاب نشستم و پام و رو زمین کشیدم تا حرکت کنه موهام باد میخورد 

ستم وزیر سرم گذاشتم ، وپریشون میشد به دورو بر نگاه کردم ظاهرا هیچکی نبود ، روی تاب دراز کشیدم و د

 صدای بالکن اومد ، به راست چرخیدم ، 

توی بالکن خانوم تاجیک ، پسری بود که شاید نگاه خیلی ها دنبالشه ، پسری که غرور از حرکاتش داد میزنه ، 

شخصیت خانوادگیش مثل نجیب زاده های انگلیسی ، دوست داشتم حرصش و دربیارم وقتی میتونستم اون قیافه ی 

 نسرد و خنثی رو عصبی کنم خوشحال میشدم . خو

تازه حواسم به خودم جمع شد ، من اونجوری خوابیده بودم رو تاب ، یک دفعه از جام بلند شدم که سرم گیج شد و 

 تلق از تاب افتادم زمین

 واییییییییییییییییییی لگنم خورد شد ، داغوووووووووووون شدم مامان.
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آرتام دست به سینه با یک پوزخند داره من ونگاه میکنه حرصم گرفتم چشم غره ای بهش سرم وباال گرفتم که دیدم 

رفتم و از جام بلند شدم ، اول تصمیم گرفتم برم ویال ولی با خودم فک کردم اونجوری فک میکنه تونسته تحقیرم 

یک خزر شهر بود رفتم ،  کنه، رام وکج کردم از محوطه ویال اومدم بیرون، به سمت جاده کوچیکی که تو شهرک کوچ

 حواسم به دختر بچه ای پرت شد که به الکه الکپشتش نخ بسته بود و اون حیوون ومجبور میکرد باهاش بیاد.

نفهمیدم چیشد فقط یک چیزه نرمی اومد زیر پام ، بعد صدای بلند پارس سگ و دویدن من ، جیغ میزدمو میدوییدم، 

اده بود دنبالم و پارس میکرد جیغغغغغغغغغ میزدم ولی هیشکی نبود ، این دم سگ ولگد کرده بودم ، حاال اون افت

 سگ آخه اینجاااااااا چیکار میکرد ، دور یکی از ویال ها چرخیدم و به سمت ویالی خودمون رفتم 

قدم باهام فاصله داره دستم و جلوی  6جلو پام یک سنگ بود و من ندیدم وخوردم زمین هم برگشتم دیدم سگه 

 م گذاشتم و از ته دل جیغ کشیدم.صورت

 صدای سوت ناجیم و جیغ من همزمان شد.

آروم چشام و باز کردم ، چشمم به آرتام افتاد که نشسته بود و سگه مزخرف و ناز ونوازش میکرد ، احمق شعور 

 نداره بجای اینکه به من برسه به اون سگ وحشی میرسه .

 فیدل آروم باش-

 ه، مرده شور خودت و سگت و ببرنپس اسم سگ مزخرفش فیدل

 سرش و باال آورد و به من نگاه کرد از جاش پاشد به سمتم اومد من هنوز روی زمین بودم. خودش و خم کرد روم:

 شوخیییییی بود باید جنبشو داشته باشین ، آرتینا میخواست باهاتون شوخی کنه. -

 بعد پوزخندی زد و راست شد . 

 من هنوز تو بهت بودم نمیتونستم اتافاقا رو کنار هم بچینم ذهنم قفل شده بود به سمت ویالشون رفت ،

اون گفت شوخی بود؟؟؟؟؟ این حرف ویک بار دیگه زده بود ولی کی بود؟؟؟ همینطور که داشتم فکر میکردم یاد 

 دیروز افتادم که ظرف روغنا رو روش خالی کردم

 ترین نحو جبران کرد آره اون میخواسته تالفی کنهههههههههه به بد

نکبت به من میگه شوخی بود، آره ارواح عمش ایشااهلل نسیب مهیا بشی بدبخت شی پسره چلغوز از جام بلند شدم 

 لباسام از خاک تکوندم به سمت ویال رفتم حوصله دریا هم نداشتم .من واقعا از سگ میترسیدم.

ساژ نداشت ، یک دامن شلواری گرفتم با تاپ چسب آبی قرار بود عصری بریم بازار خرید کنیم . رامسر زیاد پا

 آسمونی ، یک صندل آبی . 

 شب شام رفتیم ، بوف پیتزا خوردیم . 

 بعدم خسته افتادم رو تختم.

--------------- 

 بچه ها هستین کورس بذاریم بین دخترا با پسرا؟

 صدای الناز بود ، با حرفش آرین پوق زد زیر خنده 

 ن چی فرموندین؟؟؟؟چی آجی جو-

 الناز با صدای بلند که حرصش گرفته بود گفت:

 کووووووووووووووووووووووووووووووووورس-
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 خیله خوب بابا کر شدم پدر گوشم و در آوردی-

 به آرتام نگاه کردم مثل همیشه بی تفاوت بود، ایمان توفکر رفت ، آرین و آرمین داشتن مسخره بازی در میاوردن 

 تش وباال آورد: من هستمایمان دس

 داداش نمیخواد زورت و به دخترا نشون بدی میدونی که میبازن  -آرمین خندید: 

 پسرا زدن زیر خنده حتی آرتامم لبخندی اومد گوشه لبش

 حرصم گرفت یک دست فرمونی نشونت بدم آقا آرمین که به پام بیفتی 

ا که من سرگروه بودم و گروه پسرا هم آرتام و ایمان و آرمین و گروه بشیم : من واالهه و الناز و مهس  6قرار شد 

 آرین، که آرتام سرگروه بود 

 وآرتامم بی ام و شو   6088من ماشین بابام وگرفتم سوناتا 

سوار ماشینا شدیم و به سمت پیستی که خارج شهر بود و ایمان آدرس داد رفتیم. یک خط و نشون گرفتیم وقرار شد 

تر به خط پایان برسه برنده شه و گروه بازنده اگه دخترا بودن پسرا هرچی دستور دادن انجام بدیم و تا هرکی سریع

 اگه پسرا بازنده شدن باید به ما سواری بدن.

سوار ماشینا شدیم کمربندم وبستم . استارت زدم ، دستم و به کمربندم کشیدم وولش کرد، پام و رو گاز آماده 

 ومد پام ورو گاز فشار دادم و ماشین کنده شد . گذاشتم هم پرچم پایین ا

با سرعت میروندم آرتامم پا به پام میومد و بعضی جاها جلوتر میزد ، سر پیچ بودیم که دستی رو کشیدم و ماشین 

چرخ خورد پام و دوباره رو گاز فشار دادم . آرتام با سرعت میومد بعضی جاها ویراژ میداد تا حواسم و پرت کنه ، 

 دیگه به خط پایان مونده بود ، دقیقا کنار هم بودیم  که....یکم 

------------ 

 وای خدااا این دیگه کیه تو پیست؟؟؟؟

چشام و باریک کردم و دقیقا جلوم یک پیرمرده بود که اومده بود تو مسیر ، انگار حواسش به ما نبود ، کنارم آرتام 

کنار بکشم تا اون ببره ، در یک لحظه تصمیم خودم وگرفتم چند متر بود نمیتونستم کنار برم اصال هم حاضر نبودم 

 باهاش فاصله داشتم ، 

پام و رو گاز فشار دادم یکم از آرتام جلو افتادم چند قدم به مرده مونده بود که حواسش جمع ماشد دستم و گذاشتم 

ه سمت چپ خودش و بیشتر کشوند تو رو بوق واشاره میکردم برو کنار ولی انقدر هول شده بود که بجای اینکه بر

مسیر، یا خدااااااااااااااااااااااااااا خودت کمک کن ، فرمون و چرخوندم ماشین دو دور چرخید و دقیقا موازی با خط پایان 

واستاد از ترس چشام وبستم ، صدای ترمز ماشین آرتام نزدیک گوشم پیچید.سرمو برگردوندم دقیقا میلی متری 

 . اگه یک ثانیه دیر تر ترمز میزد چون در طرف من به سمتش بود ، قطعا میمردم.باهام ترمز کرد

فشارم پایین افتاده بود و دستام یخ کرده بود ، دهنم مزه تلخ گرفته بود ، نمیتونستم آب دهنم و قورت بدم ، پاهام 

ود ، هنوز از ماشین پیاده نشده بسست شده بود اگه ماشین و کنترل نکرده بودم االن پیرمرده رو کشته بودم ، آرتام 

برگشتم طرفش سرش رو فرمون بود . صدای پای یک نفر میومد که میدویید سمت من، نمیتونستم سرم وبرگردونم 

 رو آرتام که معلوم بود اونم شکه شده میخکوب بودم.

 در سمت شاگرد باز شد ، صدای ایمان بود: 

 ؟آیناز ، آیناز صدای من و میشنوی دختر؟؟؟؟-
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 حتی نا نداشتم حرف بزنم.

 آیناز جون مامانت یک چیزی بگو داری من ومیترسونی.-

 سرم وآروم بلند کردم وبرگشتم طرفش وقتی قیافم ودید جاخورد .

 آیناز سرت....-

سرم؟؟؟؟ مگه چی شده بود؟؟؟ دستم وبه سرم کشیدم جلوی صورتم گرفتم خونی بود، اما واسه چی؟ من که به 

 دم ، آها یادم اومد وقتی داشتم میچرخیدم سرم به تیزی گوشه پنجره خورده بود.جایی نخور

بچه ها بهمون رسیدن ، االهه گریه میکرد و قربون صدقم میرفت ، آرتام ماشینش و روشن کرد و عقب تر رفت تا 

آب  رین واسم از دفتر پیستبتونم از ماشین پیاده شم ،الناز و مهسا زیر بغالم و گرفتم و از ماشین پایین آوردنم ، آ

متر دور تر از ما ایستاده بود و همش  8قند آورد ، ولی نگاه من یک جا بود سمت پسر خوشتیپی که با قیافه پکر 

دستش و توموهاش میبرد و باشدت میکشید، ایمان وقتی مطمئن شد حالم خوبه رفت سمت آرتام ودستش وروشونه 

 آرتام گذاشت و از ما دور شدن.

ز از اون اتاق گذشت تو این مدت هنوز نتونسته بودم قوام وبه دست بیارم همش به این فکر میکردم اگه دیرتر رو 6

فرمون و چرخونده بودم االن اون مرده این دنیا نبود ومنم قاتل ، باید تمام عمرم و گوشه زندان میپوسیدم. اگه آرتام 

 دیرتر ترمز کرده بود چی؟؟؟ من االن اینجا بودم؟؟؟ 

یک بار دیگه من ومدیون خودش کرد ، این دومین باری بود که نجاتم میداد. تو این مدت آرتام و ندیدم به جاش 

ایمان ازم خبر میگرفت ، یک جورایی ازش خوشم میومد همیشه حواسش بهم بود میشد مثل برادر یا یک دوست 

 اخت.روش حساب کرد من ویاد آریو پسرخالم که نیوزلند درس میخوند میند

روزم الکی صرف شد و من همش تو اتاقم بودم ، آها راستی دیشب که رفتم رو  8امروز میخواستم برم کنار دریا 

بالکن آرتام و دیدم که کنار دیاست ، روی شن ها نشسته بود ، پاهاش ودراز کرده بود و دستاش و رو زمین و تکیه 

میدونستم واسه چی انقدر کالفه ، کاش به خاطر من باشه ، هنوزم گاه بدنش قرار داده بود وبه دریا خیره شده بود ، ن

برام جالبه چجوری باهام آشنا در اومدیم ، اول که فهمیدم رئیس شرکت فرناز ، بعدم که پسر دوست خانوادگیمون 

در اومد ، چجوری؟؟؟ اصال کی فکرش و میکرد پسری که من از روی لجبازی ماشینش و داغون کردم ، بعد تو 

ابون ضایعش کردم ، تو شرکتش داد و بیداد راه انداختم دقیقا مثل این کولی ها ، حاال اینجا با ما تو شمال باشه خی

 ویالشون ، ویالی کناری ما .

همیشه تو بدترین مواقعم حمایتش وداشتم مثل اون شب که پسرا سریش شدن ، بعدش که ماشینم و درست کرد ، 

 روز پیش که با ترمز به موقعش زندگی مو بخشید. 6د و اونجا که من وتو دریا نجات دا

از جاش بلند شد ، شلوارش و از شنا که بهش چسبیده بودن تکون داد ، به سمت ویال راه افتاد ، سرش پایین بود من 

 و نمیدید. 

ای هم  هداشتم نگاش میکردم ، من دختره احساساتی نیستم ، نکه احساس نداشته باشم چرا برعکس احساسات شیش

دارم ولی هیچ وقت اجازه ندادم هیچ پسری من و احساساتم وبه بازی بگیره واسه همین همیشه رو صورتم ماسکی 

بود که پوششی رو احساسم بود ، وقتی پسرا شماره میدادن یا ابراز عالقه میکردن جواب من بهشون فقط یک پوزخند 

 و سنگ دل بودم .بود . که همیشه دربرابرشون من دختر غیر قابل نفوذ 
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سرش و باال آورد نگاش و سمت بالکن چرخوند ، سریع به خودم اومدم من چیزی سرم نبود ، سریع از بالکن بیرون 

 اومدم ، پشت پنجره ایستادم ، چرا قلبم داره انقدر تند میزنه؟؟؟؟

 ----------- 

ای پوشیدم ، چشام ومداد مشکی کشیدم  یک مانتو شالی سرمه ای با شال سفید و شلوار سفید و صندل های سرمه

وبرق لبم به لبام مالیدم.موهام و مثل همیشه باالی سرم جمع کرده بودم وانقدر کشیده بودم که زیر شال خوب نشون 

 بده.

از ویال بیرون اومدم خالم و مامانم رفته بودن دریا قسمت بانوان ، االهه و آرین مثل همیشه مجردی رفته بودن عشق 

. آرمین و ارغوان و پرنیا کوچولو رفته بودن قسمت بازی ، بابام و شوهر خالم باهم حرف میزدن ، الناز رفته  و حال

 بود ویالی خانوم تاجیک تا با مهسا و مهرنوش و آرتینا باشه .

 مهیا هم البد مثل همیشه آویزون آرتام .

واقعا رو اعصاب بود تا چشش به من افتاد یک چشم  به سمت دریا رفتم چشم به همون دختر پروو ها افتاد ، یکیشون 

 غره ای رفت که خندم گرفت.

 تخته سنگ خوشگلم و یک دختر ، پسر  گرفته بودن ، ایشااهلل که باهم نسبت دارن.!!!!!!

 رو شنا نشستم عینک آفتابیمو رو چشام زدم تا از نور خورشید قرمز نشه .

 م کردم ، نزدیکم کسی نبود که صدای آهنگ و بشنوه:یک آهنگ واسه خودم گذاشتم و صداش و ک

 هرجا میرم میبینمت

 عادت کردم به همیشه بودنت تو

 آروم میشم ، وقتی پیشم ، باشی فقط دلم خوشه به دیدن تو

 ) خندم گرفت عجیب این آهنگ مناسب حالم بود(

 کاش همینجوری بمونیم من و تو

 من عوض نمیشم و تو هم نشو

 بمونیم فقط همین  بیا باهم

 من که جایی نمیرم تو هم نروووووووووو

 این حس قشنگ و مدیون تو هستم

 تو با منی و من از عشق تو مستم

 دستات و میگیرم، مثل پر پرواز 

 دنبال تو رو ابرا ، تو پیش منی باز

 نمیتونم باور کنم تو بامنی بهم بگو خوابم یا بیدار

 شی میترسم از دستم ، خسته ب 

 یک روز بگی خدا نگهدار

 بی تو روزام دیگه رنگی نداره

 به دلت بگو که تنهام نذاره

 این فقط تویی تو دنیای منی
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 که واسم دلیل موندن میارهههههههههه

 این حس قشنگ و مدیون تو هستم

 تو بامنی، من از عشق تو مستم

 دستات و میگیرم ، مثل پرپرواز

 منی بازززززززززززززززززدنبال تو ابرا، تو پیش 

 سالم -

 سرم و برگردوندم ، ایمان با لبخند داشت نگام میکرد.

 آهنگ کمتر کردم

 سالم خوبین؟-

 مرسی شما چطورین ؟ خیلی وقت بود ندیده بودمتون کم پیدایین-

 خندیدم .

 روز ندیدیم همو 8خوبه همچین میگین کم پیدا انگار ما چندین ساله هم و میشناسیم و همش باهم بودیم . -

 لبخندی زد ، لبخنداش قشنگه مردونه ، آدم دوست داره نگاش کنه 

 با دست به دختر پرووئه اشاره کرد:

 اااااااااااااااا ، عشقمم که اینجاست!!!!!-

 بعد خودش چشاش و خمار کردم ، خودش و غمگین نشون داد 

 ، آخه کجا بودی؟؟؟  آخییییییییییییییی دلم واست یک ذره شده نامرد-

 با تعجب نگاش کردم

 وقتی تعجبم و دید زد زیر خنده ، حاال مگه خندش بند میومد . اخمام و کشیدم توهم

 وقتی اخمام و دید خندشو خورد 

ساله میشی که مامان باباهاشوو در حال بووووووق دستگیر   8،  6آخه وقتی تعجب میکنی ، مثل دختر بچه های -

 کنجکاوی و تعجب نگاه میکنن. میکنن و با

 پسره پروو چه زود خودمونی شد کارای بوووووق ، نه تو ور خدا بیا بگو کارای ...

 استغفراهلل ببین مارو به چه فکرایی وادار میکنه

 تصور نکن -

 چی؟-

 میگم تصور نکن واست زودههههههههه -خندید: 

 بی ادب-

 نظورمم از اون حرفمم ، عشقم بود که شما اونجوری تعجب کردی .شوخی کردم آیناز خانوم به دل نگیر م-

بعد با نگاش به دختره اشاره کرد که مانتو سفید پوشیده بود یک تاپ کوتاه نارنجی هم زیرش که وقتی باد میخورد 

 شکمش قشنگ دیده میشد ، موهای بلوندش و دورش ریخته بود ، شالم سرش نبود و رو شونه هاش افتاده بود ،

 شلوار برمودای نارنجی جیغم پاش بود .

 میای بریم قایق ؟ تنهایی اصال نمیچسبه.-
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 چرا باعشقت نمیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 از کی تاحاال انقدر باهاش راحت حرف میزنم خودم خبر ندارم

 االن حوصله عشوه های عشقم و ندارم ، میایییییییی؟؟؟؟-

ایمان رفت سمت یکی از قایقا، نا خداگاه برگشتم طرف ویال خانوم تاجیک ، از جام بلند شدم ، مانتوم و تکوندم 

نگاهم تو نگاهش قفل شد . رو بالکن بود ، شلوار گرم کن طوسی و تی شرت طوسی پوشیده بود  یکی از دستاش رو 

یمان از اینکه با انرده ها بود و اون یکی دیگه تو جیبش ، نگاه نافذش دقیقا اینطرف بود ، نمیدونم چرا ولی داشتم 

 میرفتم منصرف میشدم ولی صدای ایمان که من و به اسم صدا میکرد مانع شد بیشتر فکر کنم.

باهم سوار قایق شدیم من طرف سر قایق بودم ، ایمان هم پایینش بود . سرعت قایق بیشتر میشد و از روی امواج که 

، به دریا نگاه میکردم و میخندیدم ، خیلی وقت بود که میگذشت قایق و میکوبوند روی آب ها ، داشتم کیف میکردم 

سوار نشده بودم ، چشمم به یکی از کشتی های ماهیگیری خورد که روی آب شناور بود . با نیش باز به سمت ایمان 

 برگشتم:

 واییییییییی اون کشتی.....-

د ولی یک چیزی تو نگاهش بود که حرف تو دهنم ماسید ، ایمان با لبخند داشت نگام میکرد ، نگاهش هیزی نبو

 آرامش بخش بود ، منو نمیترسوند ولی نمیفهمیدم چیه.

 هیییییی داداش حواست کجاست؟؟؟-

 با این حرفم یک دفعه جا خورد انگار اینجاها نبود . سرش و به سمت دریا چرخوند . 

 هییچی داشتم فکر میکردم شرمنده...-

با سرعت دور زد و منی که کنار قایق نشسته بودم در حال پرت شدن بودم  که هنوز حرفش تموم نشده بود که قایق 

 ایمان بازوم و گرفت و به سمت خودش کشید ، قلبم تند میزد ، وای خدا اگه پرت میشدم چی ؟؟؟ 

جنوب  ،واییییییییییی وسط دریا ، کوسه ها من ومیخوردن ، وای چی میگی آیناز اینجاها که کوسه نداره ، اینجا خزره 

که نیست ، ولیییی مطمئنم یک چیزایی داره ، راستی شیطان دریا که داره من شنیدم دریای خزر داره ، تو موزه 

آستان قدس عکسش بود وای چقدر وحشت ناک ، دندونای تیزی داشت. با خودم و وجدانم درگیر بودم که دیدم بله 

و دور بازوهام گرفته که انگار زنشم . یکم وول  این آقای فرصت طلب من و چپونه کنار خودش و طوری دستاش

 خوردم که دستاش وبرداشت ، با غیض نگاش کردم ، سرش و انداخت پایین ، رفتم سرجام نشستم.

 داشتی میفتادی دختر خوب ، اگه نگرفته بودمت که االن وسط دریا بودی.-

 مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییی-با حرص گفتم : 

 ای کرد ، یک ابروش و داد باال با همون لحن من گفت :خنده 

 خواهشششششششششششش - 

خندم گرفت . قایق ایستاد کنار ساحل ، از قایق بیرون اومدیم ، به پیشنهادش رفتیم بستنی فروشی که اونجا بود ، 

 ود و باالی تختاشچند تا صندلی و میز تو ساحل چیده بودن ، بیشترش تخت بود که کنار هم چیده چیده شده ب

 حصیر داشت . 

 سمت یکی از تخت ها رفتیم ، نشستم ، ایمان رفت سفارش بده. 
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داشتم به اطرافم نگاه میکردم که چشمم به همون پسره که الناز میپاییدش افتاد ، داشت با یک دختره لوند قدم میزد 

 دختره انداخت و دور شدن. ، دختره با ناز به بازو پسره زد و خندید. پسره هم دستش و دور کمر

 اینم بستنی میوه ای شماللللللللللللللللل مخصوص آیناز خانوم که امواج دریا گرفتش  وترسیده .-

 کی گفته ترسیدم اصال اینجوری نیست . -

 آره منم که رنگ به روم نمونده ، و فرقی با گچ های دیوار ندارم.-

 م تو صورتش( حاال که میگی میبینم نه مثل اینکه واقعا فشارت افتاده آقا ایماناااااااااا؟؟؟ واقعا ؟؟؟) با دقت زل زد-

 ای دختره شیطون ، بخور که آب شد.-

ایمان داشت واسم از سربازیش میگفت که چجوری میپیچوندن کشیک شب و ، از لحن تعریف کردنش خیلی خوشم 

 یشد. میومد ، با مزه تعریف میکرد و آدم از بودن کنارش خسته نم

 یکدفعه ایمان ساکت شد و با دست به پشت من اشاره کرد :

برگشتم پشت دیدم آرتام و مهیا دارن بهمون نزدیک میشن ، مهیا پکر بود ولی آرتام خنثی مثل همیشه. مهیا تونیک 

ک یبنفش با شلوار بنفش پوشیده بود شالش سفید بود ، موهای رنگ کردش وتو صورتش ریخته بود ، صورتش زیر 

 عالمه آرایش یود .

 رو تخت نشستن ، مهیا با دقت به من وایمان نگاه میکرد . آرتام اصال حواسش به اینجا نبود . 

 اوییییییی آرتام دارم واسه تو تعریف میکنما-

 کر نیستم میشنوم-

 آروم گفتم:

 برج زهره مار-

 با شدت برگشت طرفم و با عصبانیت بهم نگاه کرد:

 ؟؟چیزی گفتی؟-

 شونم و باال انداختم :

 نمیدونم، شما چی فکر میکنی ؟؟؟-

 من فکر میکنم یک صدای وز وز مگس بود-

 بعد با دستش مگس خیالی رو کنار زد. 

 مهیا زد زیر خنده ولی ایمان اخماش و کشید توهم ، حرصم گرفت ، پسره پررو.

 شده .جالبه مشکل شنوایی هم به اعتماد به نفس کاذبتون اضافه -

 نگاش و دوخت تو چشام با پوزخند گفت :

 آره من از همون اولم صدای عر عر االغ و با وز وز مگس اشتباه میکردم .-

 کثافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به من میگه االغ ؟؟؟؟

 با عصبانیت زل زدم تو چشاش :

 به کیش خود پندارد. نه مشکلت اینه که همزاد خودتم نمیشناسی ، کافر همه را

 آرتام با عصبانیت که یک لحظه به چیز خوردن آدم ومینواخت نگام کرد.

 اومد چیزی بگه که صدای ایمان بلند شد:
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 بچه ها نظرتون درباره عشق چیه؟؟؟-

 چی؟؟؟؟ مرده شور حرف عوض کردنت و ببرن ، آخه اینم موضوع بود؟

 ردیم. هممون داشتیم با چشای گشاد شده نگاش میک

 اااا خوب ... منظورم اینه که به نظرتون عشق وجود داره.-

 مهیا دهن نازنینش و که االهی گل بگیرن باز کرد:

آره من اعتقاد دارم ، عشق وجود داره حتی اگه یک طرفه باشه ، عشق یعنی دوست داشتن زیاد ، دیوونه بازی ، -

 مست کردن تا پای جنون.....

 تحویلمون میده....!!!!!دختره خل داره آهنگ 

 نظر تو چیه آیناز؟؟؟-

 یکم فکر کردم :

عشق وجود داره ولی نه اونطور که ما تعبیر میکنیم ، عشق یک چیزه پاک و االهی ، نمیشه با کثافت کاری همراه -

قتی میاد ولی وباشه ، عشق غیرت میاره غرور و از بین میبره و وابستگی عمیقی ایجاد میکنه ممکنه طرف و نابود کنه 

 نمیشه جلوش و بگیری . 

اگه یک کسی واقعا مغرور باشه ، هیچ چیزی نمیتونه غرورش وبشکنه ، عشق چرته یک چیزه -آرتام پوزخند زد :-

 خرافی که مردم ساختن مثل داستانا، اگرم باشه ماله کتاباست. 

 ایمان به طرف آرتام برگشت:

 یعنی تو میگی هیچ وقت عاشق نمیشی؟؟-

 گوشی  مهیا زنگ خورد نگاهی به گوشیش کرد و از تخت پایین رفت و از ما دور شد...

 معلومه که نمیشم ، مسخره بازیه ،من غرورم و ترجیه میدم تا اینکه به پای یک دختر بیفتم .-

 تو چی آیناز به نظرت کسی میتونه عاشق نشه؟؟؟-

 کسایی که خودشون وباد میکنننه اگه عشق بخواد دل سنگم آب میکنه چه برسه به -

 آرتام با چشای طوفانی زل زد بهم:

 باهات شرط میبندم که هیچ احدی نتونه منی که به قول تو تو خالیم و نرم کنه.-

 من اگه بخوام؟، امثال تو که واسم کاری نداره ، راحت میتونم عاشق کنم-

 آرتام پوزخند زد، ایمان از تخت پایین اومد:

 ک پفکی چیزی بگیرم، موضوع داره هیجانی میشه، االن میام.من برم ی -

شما دخترا خودتون و با رابطه به پسرا میندازین ، میبینین هیچ کار دیگه ای ازتون  -آرتام سرش و جلو آورد :

 برنمیاد ، خودتون و...

، داشتم از خجالت  50بقیه حرفش و ادامه نداد ، من قرمز شدم ، سرخ شدم ، احساس کردم درجه حرارتم روی 

 میمردم.

 به خودم مسلط شدم:یکم خودم وجلو کشیدم

بهت قول میدم بدون اینکار، عاشقت کنم وبهم التماس کنی ، آقای آرتام تاجیک ، در ضمن من برای شخصیتم -

 بیشتر از امثال کسایی که باهاشون میپری ارزش قائلم.
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 پایین من و برانداز کرد: با پوزخندی که همیشه رو لبش بود ، از باال تا

اکی ، پس بیا یک شرطی ببندیم، اگه  تو تونستی من و عاشق خودت کنی به طوری که بدون تو نتونم سر کنم -

،ماشینم و یک خونه که تو)....( دارم و شرکتم که خیلی واسش زحمت کشیدم وبه نامت میکنم ) خودش وجلوتر 

رد ، لبخندی زد ویک ابروش وباال داد (  باید تا آخر عمرت واسم جون کشید ( و اگر تو عاشق من شدی ...) مکث ک

 بکنی و کنیزیم وبکنی . 

 انقدر به خودم مطمئن بودم که بدون فکر کردن سرم وتکون دادم:

 قبوله. -

 امیدوارم پاش واستی و زیرش نزنی چون در اون صورت خودت و حقیر و کوچیک کردی-

 و رو خودت کار کن که وا ندی آقای مهندس وگرنه اونجا تویی که کوچیک من میشی .پس بر -از جام بلند شدم : 

کفشام و پام کردم و از اونجا دور شدم. عصبی بودم ، خیلی هم به عواقبش فک نکرده بودم ، اگه نتونم چی ، اگه 

 ک میکرد، ولی اخالقشعاشقش بشم ، قیافش اومد تو ذهنم ، هیکلش و شکلش خیلی مردونه بود ، واقعا آدم وتحری

 ، گنددددددددددددددددد بود، خیالم راحت شد ، با این اخالق گندش مطمئنا عاشقش نمیشدم. 

 قرار بود واسه ناهار بریم رستوران با خانواده تاجیک اینا.

 جلوی آینه ایستادم ، خودم و برانداز کردم:

آستینش یکم باالتر از مچ بود وروش از همون دکمه  مانتو طوسی فون که از کنار روش دکمه های طالیی میخورد ،

طالیی ها. کمربند طوسی پارچه ای دور کمرم ، که کمرم و باریک تر نشون میداد. شلوار طوسی کتون چشب. شال 

 مشکی که طرح های طوسی میخورد ، کفش مشکی اسپرت با بند های طوسی.

تبند ظریف نقرم که روش نگین های ریزی میخورد و ساعت بند استیلم که صفحش نقره ای بود هم بستم ، دس

انگشتر نقره ، ست همون دستبند ، صورتم و کرم زدم و ابروهام وقهوه ای کردم و چشام و ریمل زدم که چشام 

وبازتر کرد ، مداد مشکی پایین چشام ، خط باریکی رو ایجاد کرده بود ، خط لب و رژ مایع صورتی کم حال ، رژ گونه 

 بوس واسه خودم فرستادم تو آینه به خودم نگاه کردم: صورتی. یک

 کارت در اومده آقا آرتام ، کاری میکنم به دست و پام بیفتی.-

کیف مشکی فانتزیم دستم گرفتم ، گوشیم و رژم وبا یک مقدار پول تو کیف گذاشتم ، چیز دیگه ای جا نمیشد. 

کم روشن تر بود تو دید بود. از پله ها پایین اومدم موهام فرق کج درست کرده بودم ،که جلوی موهام رنگش ی

 اووووووووووه ، ببین نوه خوشگلم چیکار کرده ،امشب خواستگارا ردیف میشن دم ویال . -مادرجونم اول من ودید: 

 مادرجونم خیلی اهل حال بود اصال احساس پیری نمیکرد ، مثل جوونا حرف میزد .

 یرون اومد:لبخندی زدم ، االهه از دستشویی ب

 چشش که به من اومد بوسی فرستاد:

 اووووووه برم تو کارت آینازی ، بابا خوشگله -

 اومد نزدیکم : امشب میخوای آرتام وبی طاقت کنی؟؟؟

 برای الهه قضیه رو تعریف کرده بودم ، باهاش خیلی راحت بودم.

 الهه خوب شدم؟؟؟؟ قشنگ نگاه کن.-

 نگران نباش. 60،  60نه عالی دختر. -گام کرد:الهه یکم عقب رفت ،با دقت ن
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 سوار ماشین شدیم ، تو مسیر رستوران بودیم ، آرتام هنوز من وندیده بود .

 وقتی رسیدیم با پرستیژ خاص از ماشین پیاده شدم عینکم و با ناز دادم باال. 

 من وندیده بود.آرتام زود تر از من از ماشین پیاده شد ولی نگاش سمت رستوران بود و هنوز 

با دقت بر اندازش کردم. موهاش وفشن کج برده بود باال ، پیراهن جذب سرمه ای چسب بدنش بود. شلوار سرمه ای 

چسب چسب)ای پسر نمیری ، این چه شلواریه که پوشیدی آخه( ، کالج های سرمه ای ، ساعت بند استیل نقره ای. 

 عینک مارکشم رو چشاش بود. 

 ، نگاش برگشت طرفم بدون اینکه نگاش کنم  ازش رد شدم و وارد رستوران شدم. یک قدم برداشتم 

 به الهه سپرده بودم وقتی از کنارش رد میشم رفتارش و واسم آنالیز کنه.

 االهه خودش و بهم رسوند :

ومد رو وای ندیدیش ، قیافش از تعجب مونده بود . همچین نگات میکرد که چی، ولی نمیدونم آخرش چرا اخم ا-

 صورتش . 

 البد دیده از خودش بهترم حرصش گرفته ، نکبتتتتتتتتتتتتتت.-

باهم به سمت میزی که بزرگترا نشسته بودن ،رفتیم وپشتش نشستیم ، الهه از عمد کنارم نشست تا بتونه رفتارا رو 

 واسم بگه، آرین مجبور شد روبروی الهه بشینه ، هی واسش خط ونشون میکشید.

 ین داره پر پر میزنه زنش و اسیر کردم .طفلی آر-

 الهه بدون اینکه به آرین نگاه کنه با ناز خندید:

 واسش الزمه ، یکم قدرم و بدونه.میگم این آرتام امروز خیلی تیپ دختر کش زده ها. ببین مهیا داره میخوردش. -

 به سمت مهیا برگشتم ، با چشاش داشت قورتش میداد ، پوزخند زدم.

 انم تو رو داره قورت میده.ایم -

به ایمان نگاه کردم وقتی دید دارم نگاش میکنم لبخندی زد و به سمت خالم که داشت حرف میزد برگشت ، آرتام 

 بعضی وقتا نگاهش و عادی بهم مینداخت و عادی تر بر میداشت .

 بریم دریا، شنا. 5بعد ناهار قرار شد بریم ویال استراحت کنیم ، ساعت های 

دقیقه  6لوار پارچه ای  و مانتو و شال قهوه ای پوشیدم ، ساعت واتر پروف هم بستم ، همه با هم رفتیم سمت دریا ، ش

 بعد هم تاجیکا اومدن ، آرتام نبود . پکر شدم .

 خانوم تاجیک و مامان ایمان یک سره ازم تعریف میکردن . 

ودیم ، که آرین دست الهه رو کشید و اونو بغل کرد ، االهه ایمان میخندید و واسم شکلک درمیاورد. رو شنا نشسته ب

جیغ میکشد ، آرینم نامردی نکرد انداختش تو دریا. هممون خندیدم، آرمین ، پرنیا رو گذاشت بغل خالم ، ارغوان و 

ومده یکشوند تو دریا و پرتش کرد تو آب . به نوبت : آرتینا و مهسا و النازم پرت شدن تو آب ، مهرنوش و مهیا ن

 بودن هنوز. 

 یک دفعه دیدم نگاه های همه به منه :

 نه اونجوری نگاه نکنید من عمرا بذارم پرتم کنید.-

با این حرفم آرین و ایمان و آرمین دوییدن سمتم منم جیغ کشیدم و پا به فرار گذاشتم ، از زیر دستشون در میرفتم 

 شنا رو ریختم رو صورتش و فرار کردم ، آرین شالم و کشید که افتادم ، هم اومد بگیرتم ،
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 واستا دختره خیره سر ، میکشمت-

 میخندیدم و در میرفتم ، به عقب بگشتم دیدم هنوز دنبالمن.

 همینطوره که عقب و نگاه میکردم و فرار میکردم . محکم رفتم تو دیوار

 اوه چقدر سفته، آی آی دردم اومد

 تام و دیدم ، صدای آرمین میومد:سرم و بلند کردم که قیافه ی شیطون آر

 داداش بگیرش نیم وجبی رو .-

 هم اومدم از زیر دستش در برم ، مانتوم وکشید که رفتم تو بغلش . 

 ولممممممممم کن ، دست به من نزن ، ایمان یک پتو مسافرتی و پرت کرد طرف آرتام :-

 بندازش تو پتو که دستت به خانوم نخوره.-

 تاشون سر پتو رو گرفتن.  5میزدم من و الی پتو مسافرتی انداختن ، هر همینطور که وول 

 اوه اوه چقدر سنگینی، چند کیلویی -

 صدای ایمان بود که رو اعصابم بود 

 سرم وبلند کردم:

 منوووووووووووووووووووووووووووووو بذارید زمین .-

 صدای آرتام اومد:

 بذاریدش زمین-

 تاشون اومد. 8 بعد چشم و ابرویی واسه

 من و گذاشتن زمین هم اومدم فرار کنم آرتام شال گردنش و از گردنش باز کرد و دور دهنم وبست

 با چشای گرد شده نگاش میکردم ، خنده ای کرد:

بچه ها فک کنم دیگه میتونیم راحت کارمون وبکنیم ، پتو رو مثل گهواره تکون میدادن ، صدای خنده ی بچه ها -

 میومد.

-.............8........ 

-...........6 

-.....................8 

 پرت شدم تو آب انقدر شوکه شده بودم که با دهن بسته احساس میکردم دارم خفه میشم.

----------------- 

لند دم و بچند ثانیه تو آب بودم که دیدم نه دارم خفه میشم ، نامردا جای پر عمقم پرتم کرده بودن. دست و پایی ز

شدم ، آب تا پایین تر از گردنم میومد. یک نگاهی به همشون که از خنده ریسه رفته بودم ، انداختم ، بعد ریلکس 

شال گردن و از دهنم باز کردم خم شدم به هوای اینکه میخوام شنا کنم چند تا سنگ بزرگ از کف دریا برداشتم ، تا 

رم گذاشتم ، از جام بلند شدم و خودم و کنار االهه انداختم ، همه داشتن ساحل قورباغه رفتم ، سنگا رو تو جیب شلوا

 به خونسردیه من نگاه میکردن .

 االهه میدونست این آرامش قبل از طوفانه . 

 نقشت چیه؟؟-
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 االهه مثل همیشه ذهنم و خوند

 حال گیری اساسییییییییییییییییییی.-

 نم رسید با الهه هماهنگ کردم اول باید حال آرتام و میگرفتم.آرمین واسه همه بستنی گرفت ، فکری به ذه

شال گردن مارکش و باز کردم و بدون اینکه کسی ببینه بستنی رو روش پخش کردم و یک اسکوپ از بستنی رو که 

شاتوت بود و مطمئنا رنگش پاک نمیشد و روش گذاشتم بعد آروم جوری بستم که شک نکنه ، با خنده رفتم سمتش 

 ت با ایمان حرف میزد تا من و دید برگشت طرفم با لبخند گوشه لبش نگام میکرد:داش

 نگاه نکن ....من جنبه ندارم... آخه این خنده رو از کجا آوردی ؟؟؟ 

سعی کردم به اون لبخندش که یقینا دل هر دختری جز من و میبرد توجه نکنم ، درست جلوش بودم شال گردن 

که از دستم بگیره انداختم دور گردنش ، اول باتعجب نگام میکرد ، یکم شال گردن و گرفتم سمتش و قبل از این

 تکون دادم تا اسکوپ قشنگ تو یقش قرار بگیره .

 یکدفعه تعجب جای خودش و به اخم داد ، منم لبخندم داشت عریض میشد ، 

 واییییییییییی یخ کردم، بردار دستت و لعنتی.-

دور گردنش باز کنه ولی من سفت گرفته بود ومیکشیدمش . انقدر یخ کرده بود که نه سعی میکرد شال گردن و از 

 میتونست از باال بستنی رو دربیاره ، نه از پایین!!!!

چند دفعه دستش رفت سمت شلوارش ولی اصال نمیتونست ، از آرتینا شنیده بودم که خیلی سرمایی ولی تا این 

 حدش و فکر نمیکردم . 

م کن ، وایییییییییییییی یخ کردم ، دختره  لعنتییییییییییییی، کندی گردنم وووووووووووووو. ولمممممممم-

 میکشمتتتتتتتتتتتتتت

 از دادش همه اومدن دورمون، آرین گفت:

 آیناز شال گردنش و ول کن چیکار میکنی ؟؟؟-

 همه فکر میکردن که به خاطر محکم گرفتن شال گردنش اینجوری بی طاقت شده.

آرین اومد سمتم و من وبه زور کنار کشید  هم دستم از روی شال گردنش برداشته شد ، شال و انداخت ، اطرافش و 

 نگاه کرد وقتی دید جایه پناهی نیست با دو پرید تو دریا و به سمت عمیقش شنا کرد.

 منو االهه از خنده دلمون وگرفته بودیم و ریسه رفته بودیم.

 ه.رفت شلوارش و دربیار-

آرمین و آرین وایمان فک کردندستشویی داشته بهش فشار میاورده که به دریا پناه آورده . از خنده دلم و گرفته 

تا پا داشتم ، دوتا دیگه هم قرض کردم  6بودم ، یک دفعه دیدم آرتام از دور داره شنا میکنه و به سمت ما میاد منم 

 ازم میخندیدم.با دو رفتم طرف ویال . وقتی رو تختم افتادم ب

------------------------ 

بود که بیدار شدم ، سریع رفتم دوش گرفتم ، جلوی آینه ایستاده بودم و سرم و پایین گرفتم و همه  1ساعت های 

موهام پایین ریخت ، با دستم تو شون ژل میزدم و تکون میدادم . یک دفعه صدای بلند آهنگ اومد ، دستم و گذاشتم 

 ییی ترسیدم . رو قلبم وای

 در با شدت باز شد و الناز همینطور که قر میداد و دستاش و تکون میداد ، با داد گفت:
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 بیا پایین آینازی مجلسه خانوماست همه اومدن، داریم میرقصیم.-

 همینطور که خوشحال میخندید و میرقصید از در بیرون رفت.

تا دکمه میخورد و چسب تا روی رون بود ، یک تاپ  6 رفتم سمت کمدم ، یک دامن کوتاه مشکی براق که روش

مشکی که قسمت سینش کار شده بود  برداشتم ، ساپورت مشکی هم پوشیدم ، کفشای تخت عروسکی مشکی هام و 

 هم پوشیدم . موهای فرم و آزاد دورم ریختم ، یکم عطر زیر گلوم و مچ دستام زدم . 

 ردن.نشستم پشت میزم ، شروع کردم به آرایش ک

اول کرم زدم، ریمل سرمه ای و مداد سرمه ای زیر چشام ، خط لب کشیدم که لبام و خوشگل تر نشون میداد . رژ 

قرمز مایع هم زدم و رژ گونه قرمز. خوب شده بودم .آقا آرتام واسه اینکه عاشقت کنم اول باید مامانو خواهرت و 

 شیفته ی خودم بکنم...

 آینه به خودم نگاه کردم ،  جلو آینه چرخ خوردم ، آها فهمیدم. یک چیزی کم داشتم ، قشنگ تو

از تو چمدونم یک کمربند زنجیری طالیی برداشتم و به صورت شل دور کمربندم بستم.چشام و باریک کردم و خودم 

 و به آینه نزدیک کردم. 

 عاشقت بشم.من باید ثابت کنم که میتونم عاشقت کنم، از آینه فاصله گرفتم، حتی اگه خودم 

 از اتاق خارج شدم ، صدای آهنگ کر کننده بود با اون بیس هایی هم که داده بودن تمام ویال میلرزید.

 از پله ها آروم وبا ناز پایین میومدم ، اول آرتینا من و دید ، جیغ کشید:

 وایییییییییییییییییییییی آیناز جونییییییی چقدر تو خوشگلی .-

 تم ، وای داشتم هول میکردم.همه به سمت من برگش

 صدای آهنگ مزید بر رفتار و حرکاتم بود.

خانوم تاجیک من وتوبغلش گرفت، جاریه خانوم تاجیک ، پروانه خانومم، آروم لپم وبوسید ، رفتم پیش االهه رو مبل 

 نفره نشستم: 6

ه ، فک کنم داری به هدفت خوب داری دل میبری ها ، فرزانه خانوم) خانوم تاجیک( روت بدجوری کلیک کرد-

 نزدیک میشی. 

لبخندی زدم و به الناز و آرتینا که اون وسط درحال ترکوندن بودن خیره شدم. چشمم اونجا بود ولی ذهنم پیش نقشه 

 ای بود که کشیده بودم

باسای میکردم ، ل من اگه میخواستم آرتام و عاشق کنم، باید از فربه زنانم استفاده میکردم ، باید عشوه میومدم ، ناز

کوتاه میپوشیدم ، باید کارایی رو انجام میدادم که نمیتونستم من واسه شخصیتم ، وقارم ، سنگینیم ارزش قائلم، حاضر 

نیستم به خاطر یک شرط حتی اگه ، زندگیمم پاش باشه ، خودم وجلوی یک پسر که هیچ نسبتی با من نداره حقیر 

از این حرفاست ، اون وباید با اخالقمم جذب میکردم ، باید انقدر تشنش کنم ، وجود یک دختر ارزشش باال تر 

میکردم که برای به من رسیدن تالش کنه ، خودش باید تو دام من بیفته ، من باید بدون اینکه بذارم پاش و از خط 

حتی  کنم ،قرمز هایی که تو شرطمون بود فراتر بذاره ، به سمت خودم بکشمش ، من عاشقش میکنم ، وابستش می

اگه خودمم بدتر شیفتش بشم ، عاشقش بشم ، حتی اگه احساس کنم بدون اون نمیتونم زندگی کنم، حتی اگه رو 

 ....زندگیم... قمار کنم.

 با صدای  خانوم تاجیک که ازم میخواست برقصم ، وسط رفتم ، آهنگ ماه کام) قرتی خانوم(
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 نننننواسه اون ناز و ادا هات همه مستننننننننننننن

 صد تا عشق همشون دل به تو بستنننننننننننننننن

 وقتی تو قر میدی همچی، همچی، همچی......

 دور تو حلقه زدن به پات نشستن

 تویی که قشنگ ودلبری تو آدم هستی یا پری؟؟؟

 بگو ببینم کی هستی تو، که از همه دل میبری؟؟؟؟؟

 قرتی خانوم، قرش بده ، این ور و اون ورش بده

 این کمر و قرش بده ، این دل وآزارش نده

 قرتی خانوم، قرش بده ، این ور و اون ورش بده

 این کمر و قرش بده ، این دل وآزارش ندهههههههههه

 )کمرم و میچرخوندم وگردنم و تکون میدادم وموهام و دور دستم میپیچوندم(

 تو کمرت فنر داری از دل ما خبر دارییییی

 یریزی، عاشق دربه در داریییییییییییییییییییراه میری و قر م

 میخوام بیام بوست کنم، اما چه کنم روم نمیشههههههههههههههه

قرتی خانوم ، قرش بده) بچه ها بلند با آهنگ میخوندن و به من اشاره میکردن، کمرم و با قر به چپ و راست تکون 

 واز پایین ، شونه هام وتکون میدادم.( دادم ویک دور چرخیدم ، خم شدم ، کمرم و آروم صاف کردم

 قرتی خانوم قرش بده این ور واون ورش بده

 این دل وآزارش نده

 قرتییییییییییییی خانوم قرشششششششششش بده 

 این کمرت وقرش بده این دل و آزارش نده

 این دل وآزارش ندهههههههههههههههههه

 واسه اون ناز واداهات همه مستنننننننن

 عاشق همشون دل به تو بستن صد تا

 وقتی تو قر میدی همچی ، همچین ، دور تو حلقه زدن به پات نشستن

 آهنگ که تموم شد ، لبخند زدم وبه سمت، الهه رفتم ، همه دست زدن ، فرزانه خانوم رو به مادرجونم گفت:

 حقا که درست گفتین فیروزه خانوم، نوه خوشگلتون عالی میرقصه -

 ا افتاد که با حرص زل زدم بود به من روم وازش گرفتم.چشمم به مهی

 صدای نخراشیدش و بلند کرد:

 آیناز کجا کالس رقص رفتی؟؟-

 الهه زودتر از من گفت:

 آیناز از بچگیاش رقاص بوده ، خودادادی عزیزم، نیاز به کالس نداشته.-

 مهیا با غیض روش و برگردوند

 الهه تو گوشم گفت:
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م آیناز خوب پوز این دختر عملی رو زدی، نگاش میکن میخواست تورو پیش مادرشوهر آیندت آخی کیف کرد-

 خراب کنه.

 از مادر زاده نشده عزیزم-خنده ای کردم:

زدیم و رقصیدیم ، خودم و کنار خانوم تاجیک انداختم و سعی میکردم ، خوب جذبش کنم، مهیا  88تا ساعت های 

 خانوم.هم هی حرص میخورد، بخور مهیا 

 موقع شام قرار شد بریم ویال خانوم تاجیک ، شام با مردا بود

به دستور خانوم تاجیک قرار شد آروم در وباز کنیم و قافل گیرشون کنیم، به قول پروانه خانوم شاید تقلب کردن و 

 زن آوردن واسشون غذا درست کنه.

 ا شال سرمه ای ، پوشیدم.شلوار لی سرمه ای ، مانتو سفید که طرح هاس سرمه ای داشت ب

در ویال رو آروم باز کردیم ، صدای داد  میومد، اول چشمم به آرین وآرمین خورد، که داشتن سر چیدن سفره دعوا 

 میکردن

 پت ومت-الهه آروم گفت: 

 ارغوان خندید

ره قرار میدادن.و بابام وشوهر خالم وآقای تاجیک و برادرش داشتن سر میزا صندلی میذاشتن و لیوانا رو تو سف

نوشابه توش میریختن، یکم جلو اومدیم ، تو آشپزخونه آرتام و ایمان سرشون کاله های آشپز با پیشبند بسته بودن و 

 ساالد خود میکردن، اونم چه خورد کردنی ، ایمان هی سر آرتام غر میزد :

ستش ورو شکمش که پیشبندش و عزیزممممممممممممم من گشنمه بدو دیگه، بچمون از گشنگی طلف شد) بعد د-

 گذاشته بود زیر لباسشو برجسته شده بود، به صورت نوسانی کشید(

 آرتام خنده ای کرد:صداش و کلفت کرد:

 آخ قربون تو وبچمون برم ، االن دیگه تموم عزیزم-

ف مون ، این و که گفت نتونستم خودم وکنترل کنم پخ زدم زیر خنده ، ازصدای  خنده من همشون برگشتن طر

آرتام هول شد اومد ، پیشبند و از دور کمرش بازکنه ، همزمان هم دویید طرف پله ها که نمیدونم پاش رو چی رفت 

و با کمر خورد رو سرامیکا، دیگه از خنده نتونستم بایستم ، نشستم ودلم وگرفتم ، بقیه هم بهتر از من نبودن ، ایمانم 

 سالم-از روی اپن پرید پایین و با هول گفت :

 الناز رفت طرف ایمان: 

 حال بچت چطوره عالیه خانوم؟؟؟؟-

 ایمان با هول سعی میکرد پیشبندو از تو لباسش دریاره.

رفتم طرف آرتام دستش و گرفته بود به پله ها سعی میکرد بلند شه، نزدیکش شدم و خودم ورو مبل کناریش 

 انداختم. 

 میگم آقا آرتام...-

 برگشت طرفم

شدی . که دست و پا چلفتین ، هم واسشون سفارش میاد  8بهت میاد پیشبند و کاله ، شبیه آشپز های درجه  خیلی-

 هول میشن.
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از جاش سریع بلند شد و کمرش و صاف کرد، قشنگ معلوم بود که کمرش بدجور درد گرفته، از اخمی که بعد از 

 بلند شدن رو پیشونیش افتاد ضایع بود.

 دت ندارم وقتی دارم غذا درست میکنم، صدای نخراشیده بشنوم ) بعد اشاره ای به من کرد(آخه میدونی من عا-

 عوضی منظورش صدای خندم بود. از پله ها باال رفت. 

 آرین دست الهه رو گرفت ، کنار خودش چپوند. آرمینم با پرنیا بازی میکرد ولی از دور حواسش به ارغوان بود.

 ان میذاشت وباهم میخندیدن.النازم داشت سر به سر ایم

 آرتینا اومد سمتم:

 آیناز جون میشه بری  دمپایی هامو رو از تو اتاقم بیاری اینجا شیشه شکسته ، باید تمیز کنم-

 وااااا واسه چی به من میگه خودت برو خوب

 ولی لبخندی زدم وبه سمت پله ها رفتم.

 ؟؟؟تا اتاق جلوم بود نمیدونستم برم تو کدوم یکی  8

 شروع کردم به ده بیست ، سی ، چل

 مثل بچه ها از کار خودم ذوق کردم،اتاق روبرویی افتاد ، در وباز کردم:

نفره مشکی، میز کامپیوتر مشکی ،  میز آینه فرفروژه ، 6کاغذ دیواری مشکی که توش طرح های سفید داشت، تخت 

 کسی تو اتاق نبود . 

 ی دونفره بودم.تختش داشت چشمک میزد ، عاشق تختا

 با دو پریدم روش و خودم و تکون دادم ، تشکش فنری بود واسه همین وقتی تکونش میدادم میرفت باال ، پایین. 

 یک دفعه صدای در اومد سریع نشستم ، ولی در باز نشد، پس صدای در کجا بود؟؟؟

ه کشیدم.از رو تخت بلند شدم قبل از اینک از تو آینه یک سایه دیدم ، برگشتم ، هم چشمم به فرد روبروم افتاد جیغ

بتونم در وباز کنم رفتم تو در و پام به قالیچه جای در گیر کرد ولیز خوردم. کمرم بدجور درد گرفته بود،چشامم تا 

 آخرین حد گشاد شد، اااااااا این چرا لخت جلوم ایستاده؟؟؟

 : دستم و رو چشام گذاشتم و همینطور که رو زمین بودم داد زدم

خجالت نمیکشی ؟؟ بی حیا اه اه میخوای بگی عضله دارم ، بدبخت هیچی نداری ، اه اه حالم وبد کردی ، که چی هااا -

 فک کردی سیکس بگی ، بپوش لباس واموندت و تا نکشتمت..

رتم پهمینطور بلند حرف میزدم وداد میزدم که لباسم کشیده شد و بلند شدم ، چشمام و باز کردم ، با یک حرکت 

 کرد رو تخت ، چشمام و گرفتم و با تمام وجودم جیغ کشیدممممممممممممممممممممممم

 آرتام یک پارچه گذاشت روی دهنم تا داد نزنم.

 با صورت عصبانی زل زد بهم :

 ساکت شو دختره ی جیغ جیغو االن همه میریزن تو اتاقم فک میکنن اینجا چه خبره..-

، باال تنش لخته دستش رو دهنمه بعد میگه بقیه چی فکر میکنن ، خوب خره هر کی  پسره خل من وانداخته رو تخت

من وتو رو تو این وعض ببینه تا عقدمون نکنن که ولمون نمیکنن، همینطور که داشتم خفه میشدم. چشم و ابرو اومدم 

 دستت وبردار 

 دستم و برمیدارم فقط جیغ نزن اکی؟؟-
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 دادم.  باسر به معنای موافقت سر تکون

 دستش و آروم برداشت هم دهن باز کردم فحشش بدم ، فهمید سریع پارچه رو گرفت جلو دهنم.

با دست آزادش یک تی شرت از رو تخت برداشت و تنش کرد ، چشمم مدام رو عضله هاش بود ، خداییش هیکلش 

 توپ بود ، جون میداد واسه دید زدن.

 دم یک لگد به پاش زدم که از درد ابروهاش به هم نزدیک شد.دستش و محکم گاز گرفتم و از تخت بلند ش

 به سمت در رفتم که از پشت گرفتم و به در چسبوندم :

ببین دختره وحشی ، اگه یک درصد فکر میکردم که میتونی من و شیفته خودت کنی مطمئن شدم که عرضه این -

و اتاق من تا به روشی که مختص امثال شماست منو کارم نداری، تو یک دختره جیغ جیغویی ، که خودت و انداختی ت

 تو چنگ خودت بگیری ولی کور....

 هنوز حرفش تموم نشده بود که دستم رو صورتش فرود اومد، از خشم میلرزیدم .

 فاصلش باهام خیلی نزدیک بود ، صورتش تو صورتم بود، با بهت زل زده بود بهم

 م از حرفش سوزش ایجاد شده بود زل زدم بهش :با خونسردی که تو صورتم بود ولی تو چشا

کاری میکنم که طوری عاشق همین دختر وحشی بشی که زندگیت و به پام بریزی، کاری میکنم که به دست و پام -

 بیفتی ، کاری میکنم...

سعی میکردم بغضم و قورت بدم ولی سوزش چشام نمیذاشت ، چشام پر اشک شده بود ، تار میدیدمش ، ولی 

 یذاشتم بریزن جلوی آدم عوضی مثل این که به من تهمت هرزگی میزنه.نم

 کاری میکنم که بدون هیچ نزدیکی بهم وابسته بشی .-

اشکام ریخت ، دستاش از دور شونه هام شل شد ، رفت عقب ، با نفرت نگام وانداختم تو صورتش و از اتاق بیرون 

 واز پله ها پایین رفتم.  اومدم ، صورتم و تو آشپزخونه کوچولو باال شستم

------------- 

خیلی گرفته بودم ، دوست نداشتم وقتمو به خاطر فردی مثل اون هدر بدم ، ولی قسم خورده بودم ، پای زندگیم ، 

 پای غرورم.

 وسرمیز نشسته بودم ولی فقط با غذام بازی میکردم ، اشتهام کور شده بود . منی که عاشق فسنجون بودم ولی االن ت

قاشق فسنجون خوردم واز جام بلند شدم ، از ویال بیرون اومدم ، روی تاب نشستم ، اشکام  6دهنم مزه بدی میداد. 

دوباره صورتم و خیس کرد ، تنها چیزی که خیلی عذابم میداد این بود که بد در موردم فکر کنن اینکه به من انگی رو 

چ . به بغضم اجازه داده بوم که فقط صورتمو خیس کنن ، ولی به هیبزنن که نیستم.قلبم فشرده شده بود ، تیر میکشید

وجه نمیخواستم هق هق کنم این کار از من، آیناز رادش دختر مغرور دانشگاه ، فامیل ، بعیده .تو حال خودم بودم که 

 :دتاب تکون خورد به عقب برگشتم ایمان بود که به روبه روش خیره شده بود و با دستش تاب وحرکت میدا

بار اولی که دیدمت تو پاساژ بود با دوستات اومده بودی خرید ، دختره سنگینی بودی ، دوستات هم همینطور ، 

خوشگل و با کالس ، باوقار و مغرور، اینا چیزایی بود که تو نگاه اول ازت برداشت کردم و البته کمی خودخواه . بدون 

فتی تو مانتو فروشی ، کنجکاو شدم ببینم با پسرای اونجا چه اینکه به نگاه پسر های اطرافت توجهی نشون بدی ر

 رفتاری داری ، برای من که به دخترا اهمیت نمیدن این که به تو توجه نشون دادم خیلی جای شبهه داشت.
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 مبدون این که متوجه من بشی دنبال مانتو گشتی ، من اون روز باآرتام قرار داشتم ولی وقتی تورو دیدم به آرتام گفت

بیاد تو مانتو فروشی ، بهش گفتم میخوام واسه مهسا مانتو بخرم. اولش تعجب کرد و جوری نگام کرد که یعنی 

 خودتی ولی بعد مثل همیشه خودش و عادی نشون داد .

از پروو اومدی بیرون مانتو رو دادی به پسره ، شنیدم پسره بهت چی گفت ، ولی تو خیلی خونسرد برخورد کردی ، 

تاتون رفت سمتش، آرتام پسری نیست که راحت بشه ازش گذشت ، همه ی  8ه از در اومد تو چشای هر آرتام ک

مالک هایی که یک دختر واسه آیندش میخواد تو آرتام جمع شده .تو سریع چشت و ازش برداشتی ، و وقتی اون 

ه کردی و گفتی فرد خاصی نمیبینم. جواب وبه پسره دادی و از قصد به همه افرادی که اونجا بودن از جمله آرتام نگا

 فهمیدم میخواستی غرور این پسر عموی ما رو خورد کنی ، فهمیدم عالوه بر مغرور بودن شیطون هم هستی.

دیگه نمیتونستم دنبالت بیام ، واسه همین با آرتام دم پاساژ واستادیم به حرف زدن ، نرسیده به ماشین آرتام ازش 

 ز پارک بیرون بیارم . دقیقا روبروی ماشین شماها ، اون دست خیابون.جدا شدم که برم ماشینم و ا

از تو ماشین میدیمت ، وقتی رفتی سمت آرتام باهاش حرف زدی ، به خودم پوزخندی زدم که چرا فک کردم تو 

اشینت م خاصی ، تو هم مثل بقیه تا چشت به پسره پولدارو خوش تیپ افتاد، وا دادی اومدم راه بیفتم که دیدم سوار

شدی ، و با سرعت به ماشین آتام زدی ، از تعجب دهنم باز مونده بود هیچ کس جرات اینکار و نداشت ، یعنی کسی 

تاحاال از گل نازک تر بهش نگفته ، همیشه مورد توجه دخترا بود ، بعد یک دختر غریبه زد تمام اون جبروت و 

لت وپرت کردی تو صورتش که دیگه واقعا شاخ در آوردم غروری که واسه خودش ساخته بود و خورد کرد. وقتی پو

 ، یک دختر تا چه حد عزت نفس ؟ تا چه حد غرور ؟ تا چه حد شجاعت؟؟؟

دیگه ندیدمت تا اون روز جای خونه عموم ، وقتی از ماشینت پیاده شدی ، وقتی تو آینه ماشین دیدمت ، واقعا شاخ در 

از ماشین پیاده شدم، شروع کردی به دعوا کردن ، پشت سر هم حرف  آوردم ، تو همونی بودی که دنبالش بودم.

 میزدی.  

------------------ 

چشای متعجبت و دیدم ، تو هر دفعه به یک رنگ درمیومدی ، یکبار میخندیدی، یک دفعه عصبی میشدی یا وقتی  

ردم ولی بعد خیلی خوشحال شدم. آروم بودی ، شیطنتت باهات بود.بعدم که اینجا دیدمت ، اول از دیدنت جا خو

 نمیدونم چرا اینا رو بهت میگم

تاب و دور زد ، اومد روی تاب نشست، خودم و جمع و جور کردم و با کنجکاوی منتظر بقیه حرفاش بودم ، دستش و 

شم .... بگذاشت رو پشتی تاب و به جلوش خیره شد. اگه دارم اینا رو بهت میگم واسه اینکه نمیخوام بعدا... پشیمون 

میدونم با  آرتام شرط بستی ، میدونم میخوای روش وکم کنی ولی یک چیزی رو باید بدونی آرتام به این راحتیا 

تا دوست  80عاشق  نمیشه ، آرتام پسری نیست که با عشوه و ناز دلبسته شه. آرتام تو اوج جونی که هر پسری 

کتش زحمت کشید. میدونم تو دختر مقیدی هستی نمیتونی دختر داره ، اون وقتشو با کار کردن گذروند، واسه شر

اینجوری کسی و دل بسته کنی و مطمئنم که اگه زن عمو ازت خواستگاری کنه قبول میکنی تا االن شناختمت بهتر از 

 هرکس دیگه تو خیلی کله شقی .

 برگشت طرفم:
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که  یم نگیر تو میتونی با کسی ازدواج کنیاگه از عالقم بهت گفتم واسه اینه که بهت بگم خوب فکر کن زود تصم -

بهت عالقه داشته باشه، کسی که بخوادت تا بتونه خوشبختت کنه اینجور ازدواج ها سرانجامش معلوم نیست. آیناز 

 اگه بازم نظرت عوض نشد ، من بهت قول میدم عالقم و مثل برادر تغییر بدم...و ...حمایتت کنم.

تم چی بگم ، من ایمان و مثل برادرم دوست داشتم. پسر خیلی خوبی بود قیافه و تیپش منتظر نگام کرد واقعا نمیدونس

 به آرتام نمیرسید ولی اخالقش خیلی بهتر از اون بود.

ببین آقا ایمان من شرط و بستم ، وقتی با پسرعموت قرار گذاشتم فکرام و کردم میدونستم که همه چی امکان داره -

 اشقش کنم. ...حتی ...حتی اگه نتونم ع

 ایمان نفس عمیق کشید  ودستش و از پشتی تاب برداشت :

 باشه ، نمیتونم مجبورت کنم ، ولی تو باید یک چیزی رو درمورد آرتام بدونی تا اذیت نشی-

کنجکاو شده بودم داشتم از فضولی میمردم، یعنی چی میتونه باشه ، نکنه آرتام مریضی داره؟؟؟ مثال ...مثال روانیه.. 

ای نه... نه بابا روانی چیه ، شاید وای خدا نکنه ... یعنی ممکنه که عقیم باشه ، وایییییییی نه من بچه دوست دارم ، و

چطوری میتونم با همچین آدمی زندگی کنم، این فکرا چیه من میکنم عقیم چیه اصال...اصال مگه قراره مثل زن 

 ن نمیتونم دیگه بچه دار شم . وشوهرا باشیم ، خووب اگه عاشقم شد چی؟؟؟؟ اونوقت م

فکرای بد نکن دختره خوب ... بذار حرف بزنم من.. ببین آرتام یک دوست داشت که بی نهایت دوسش داشت -

 یعنی جونشم واسش میداد ، اسمش...

 فکر کنم بهتره بیای تو ایمان میخوایم بازی کنیم. -

زده بود به من و با ایمان حرف میزد ، یک چشم غره  از صدای آرتام جا خوردم دست به سینه با نگاه عصبی زل

 واسش رفتم که پرووو از رو نرفت و با نگاه برزخیش من و نگاه میکرد.

 باشه داداش االن میایم...آیناز پاشو بریم-

گاه ن حاال گفتم مثل داداشم واسم میمونی نکه دیگه انقدر صمیمی باشی آخه ، از جام بلند شدم بدون این که به آرتام

 کنم از کنارش رد شدم. آرتام پشت ما میومد.

ویال خانوم تاجیک بودیم وبازی میکردیم مثل :شطرنج، مافیا.اگه نگاه های برزخی آرتام و  6اونشب تا ساعتای 

 فاکتور بگیریم خوش گذشت.

ن واسم بگه ، با سه تا ماشیقرار بود فردا صبح با بچه ها بریم، تو شهر دور بزنیم ، ایمانم قرار شد همونجا حرفاش و 

 اومدیم، ماشین آتام و ایمان و آرمین.

یک مانتو فون سبز سیر با شلوار مشکی و شال مشکی و صندل های مشکی پوشیدم و کیف مشکی جیرم و برداشتم. 

ن شیصورتم و مثل همیشه مالیم آرایش کردم.  از ویال اومدم بیرون بچه ها داشتن سوار میشدن ، مهیا به سمت ما

آرتام رفت و در جلو رو باز کرد و کنارش نشست. مهرنوش و مهسا و آرتینا هم عقب نشستن. آرمین و آرین و الهه 

و ارغوان هم با آرمین رفتن فقط من مونده بودم، آرتام داشت دنبال کسی میگشت هم چشش به من افتاد منتظر نگام 

 کرد صدای جیغ جیغو مهیا اومد:

 نداریم.برو آرتام دیگه جا -

 آرتام اومد چیزی بگه که ایمان جلوم بوق زد :

 آیناز سوار شو -
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به آرتام نگاه کردم با چشای باریک شده داشت نگام میکرد. در جلو رو باز کردم ونشستم .بسوز آقا آرتام 

 بسوووووووووووووووووز.

 صدای آهنگی که ایمان گذاشت ، سکوت ماشین و شکست:

 ویای خیسی، تو فکر چشاتم ، چه ر

 تو هم داری از چشم من مینویسی

 برات یادگاری فقط اشک آوردم

 نیگا کن چقدر حق بارون و خوردم

 تو که تا ابد رو دلم پا گذاشتی 

 رو اسممون ، چرا اسم توئه جا گذاشتی

 رو دستای بارون باید سر بذارم

 فدای سرت من که هوایی ندارم

 راهی دیگه خو گرفتیم با این چشم به

 من و آینه و ساعتا و تنگ ماهی

 فدای سرت از دلم دل بریدی

 اگه روبروت بودم ، اما ندیدی

 تو که تا ابد رو دلم پا گذاشتی

 رو اسممون چرا ، اسم توئه جا گذاشتی

 رو دستای بارون باید سر بذارم

 فدای سرت من که هوایی ندارم

 فکر چشاتم چه رویای خیسی 

 چشم من مینویسیتوهم داری از 

 نیگا کن چقدر حق بارون و خوردم

 تو که تا ابد رو دلم پا گذاشتی 

 رو اسممون ، چرا اسم توئه جا گذاشتی

 رو دستای بارون باید سر بذارم

 فدای سرت من که هوایی ندارم

 رو دستای بارون باید سر بذارم

 فدای سرت من که هوایی ندارم

 بیاتی() آهنگ فکر چشاتم از پویا 

 

 صدای ضبط و کم کرد:

 میخواستم از آرتام بهت بگم ، که اومد نشد، -

 تا اونجا بهت گفتم که یک دوست داره...
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 وسط حرفش پریدم :

 که خیلی دوسش داشته و حاضر بوده جونشم واسش بده.-

 خندید، 

از دبیرستان دوست بودن  ،سهیل هم آره اسمش سهیل بود ، سهیل امینی ، پسر خیلی خیلی خوبی بود ، با آرتام -

رشته آرتام تو دانشگاه بود، یک روز ، سهیل اومد پیشش و بهش گفت عاشق یکی از دخترای دانشگاه شده اسمش 

آتوسا بود دختره خوشگل و لوند دانشگاه که به راحتی دل هر پسری رو میبرد، خواستار زیادی هم داشت ، سهیل 

ه شنیده بود که به هیچ پسری پا نمیده . آرتام ازش خواست عجوالنه تصمیم میخواست ازش درخواست دوستی کن

نگیره اول خوب، تحقیق کنه ولی سهیل چشاش کور شده بود چیزی جز آتوسا نمیدید.باالخره دل وبه دریا زد و یک 

که  ن قدرروز ازش خواست که بیاد تو کافی شاپ نزدیک دانشگاه آتوسا قبول کرد، سهیل خیلی خوشحال بود، او

نمیتونست خوشحالی شو از آرتام پنهون کنه ولی آرتام خوشحال نبود، نگران دوستش بود که براش با داداش 

نداشتش فرق نداشت. گاه و بیگاه متوجه نگاه های آتوسا بهش شده بود ، حتی وقتی که تو پله های دانشگاه 

م گرفتش . میدونست اون از دستی خودش و انداخته آتوساخورد به آرتام ، و نزدیک بود از پله ها بیفته که آرتا

 روش.

سهیل تو کافی شاپ روبروی دختری بود که آرزوش بود خانوم خونش شه ، دختری که آروم آروم تو قلبش نشسته 

 بود و به این راحتی ها از دلش نمیرفت.

وقتی از پیش آتوسا اومد از  از آتوسا خواست تا مدتی باهم دوست باشن، آتوسا هم بدون هیچ مکثی قبول کرد،

خوشحالی رو ابرا بود، واسه آرتام همه چیز و گفت ، آرتام تعجب کرده بود چجوری میشه دختری که به هیچ پسری 

 پا نمیده حاال انقدر سریع قبول کرده باشه که با بچه مثبت دانشگاه و نابغه ای مثل سهیل دوست شه. 

سا اصال خوشش نمیومد چون وقتی با سهیل و آتوسا بیرون میرفت ، آتوسا به ماه باهم دوست بودن ، آرتام از آتو 2

هر نحوی سعی میکرد ، جلوی آرتام جلب توجه کنه ، واسه سهیل آرایش های معمولی میکرد ولی وقتی آرتام بود 

 هفتاد قلم به خودش چیزی میزد.

انش اول مخالف بود .ولی وقتی سهیل تهدید باالخره روزش رسید ، سهیل از مامانش خواست برن خواستگاریش، مام

 کرد به خاطر اینکه تنها پسرش و از دست نده پذیرفت.

خیلی سریع بساط عقدشون آماده شد ، شب قبل از عقد آتوسا به آرتام زنگ میزنه و ازش میخواد که به خونش بیاد ، 

خورده و داره میمیره، آرتام هم واسه آرتام مخالفت میکنه ولی آتوسا میگه حالش خوب نیست ، بهش میگه چیزی 

اینکه پیش وجدان خودش شرمنده نشه، به خونش میره، تو راه همش به این فکر میکرد که چرا به سهیل که 

نامزدش زنگ نزده ، شماره این و از کجا آورده ، چرا باید شب قبل از عقدش چیزی بخوره؟؟ اینا سواالیی بود که 

 .آرتام هیچ جوابی واسش نداشت

وقتی به خونش رسید در باز بود خودش و به طبقه آتوسا رسوند، تو سالن نبود ، رفت تو اتاق خوابش ، رو تخت دمر 

افتاده بود ، رنگش شدید پریده بود ، روی پیشونیش عرق نشسته بود، هرچی صداش کرد جواب نداد. روی میزش 

ت ماشینش برد ، دستای آتوسا دور گردن آرتام مشروب بود . فرصت فکر کردن نداشت دور پتو پیچیدش و به سم

حلقه شده بود. و خودشو با تمام ضعفش بهش چسبونده بود، آرتام حالش بد شده بود ولی با این فکر که حالش 

 خوب نیست ، به خودش دلداری میداد. 
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 د که حتی از آرتامبردش بیمارستان ، زنگ زد سهیل بیاد، سهیل با حال داغون خودش و رسوند. انقدر ترسیده بو

 نپرسید که تو چرا زنم وآوردی.

 آتوسا بهوش اومد سهیل رفته بود کارای بیمارستانش ودرست کنه. 

 آرتام وصدا کرد ، رفت جای تختش ، 

 آتوسا دستش و گرفت ، آرتام اومد دستش و بکشه بیرون ولی ازش خواهش کرد به حرفاش گوش کنه:

 بیشتر متعجب و عصبی میشد .  از حرفای آتوسا هر لحظه آرتام

 فحشش داد چیزایی که الیقش بود  و به بهش گفت و با سرعت از بیمارستان بیرون زد.

 تمام مسیرو با عصبانیت رانندگی میکرد ، آتوسا چیزایی بهش گفته بود که حالش و بد میکرد.

 بهش چی گفت؟-

 ن بود، تو فکر بود ، قیافش پکر شده بود .ایمان همینطور که یک دستش رو در بود دست دیگش به فرمو

اون زن بیشرم بهش گفته بود عاشقشه، گفته بود که میپرستتش، بهش گفت که اگه جواب دوستی سهیل و قبول -

کرده واسه اینه که بهش نزدیک بشه. اون گفت که آرتام و.دوست داره و نمیخواد با سهیل زندگی کنه ، تهدیدش 

 اون سهیل و بدبخت میکنه. کرد اگه باهاش نباشه ،

آرتام فرداش خیلی با سهیل حرف زد حتی از اون تو دهنی هم خورد بهش تهمت زد که تو چشت رو زنه منه ، بهش 

تهمت زد که تو اون موقع شب خونه آتوسا چیکار میکردی، آرتام هرچی سعی میکرد بهش بفهمونه این دختر یک 

م بزن ولی فایده نداشت، سهیل بهش گفت که دیگه نمیخواد دوستی مثل اون شیطانه به درد تو نمیخورده، مراسم وبه

 داشته باشه ، و برادرش و واسه همیشه کنار زد.

ماه از زندگیش میگذشت ، سهیل و از دور میدید ، حتی دلش نمیخواست ، که سهیل  4سهیل با آتوسا ازدواج کرد ، 

 اونو ببینه چون میترسید بیشتر ازش متنفر شه. 

 اون اتفاقی که نباید میفتاد ، افتاد . 

یک روز که سهیل میره خونه ، ظاهرا زودتر ازهمیشه ، با بدترین صحنه ای که یک مرد میتونه ببینه روبه رو میشه، 

اون آتوسا رو با یک مرده دیگه دید ، با یکی از خاطرخواه های زنش ، همکالسیش  میبینه. میشکنه ، خورد میشه ، 

میشه ، آرتام همون روز مثل همیشه سهیل و تعقیب میکرد و داداشش و از دور میدید. وقتی دید که  پاهاش سست

فرهاد از پسرای دانشگاشون که یک روز عاشق آتوسا بوده از خونشون خارج میشه ، شک میکنه ، پشت سرشم ، 

اشین پیاده میشه و به سمت در میره ،  آتوسا از خونه با یک چمدون با دو میاد بیرون، دلش گواه بد میده ، سریع از م

در باز بوده ، وقتی در سالن وباز میکنه  رفیقش و داداشش و با شونه های خمیده و پاهای سست شده با اشکایی که 

رو صورتش روون بود میبینه ، قلبش میشکنه. برادرش و میکشه تو بغلش ، سهیل که شونه ای که همیشه واسش 

سرش و میذاره و از تموم شکستگیاش با گریه مردونه بغضش و رها میکنه ، سهیل یک هفته حامی بوده رو میبینه ، 

 روز بیهوش بود ، شک شدیدی بهش وارد شده بود. 6بیمارستان بستری بود ، 

آرتام با نفرت تموم دنبال آتوسا گشت ولی اون آب شده بود چند نفرو گذاشت تا پیداش کنن . با یک وکیل حاذق 

د و ازش خواست حکم سنگسارش و بگیرن ولی سهیل نذاشت قسمش داد به رفاقتشون ، آرتام به خاطر هماهنگ کر

 بهترین رفیقش گذشت . 
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ولی سهیل بد بود خیلی بد ، با یک مرده هیچ تفاوتی نداشت. کارش به جایی رسیده بود که بیمارستان روانی 

 بستریش کردن.

 ر بیاره ولی وقتی خودش نمیخواست هیچ فرقی نکرد. آرتام خیلی سعی کرد اونو از این حالت د

از اون موقع آرتام از هرچی موجود مونث متنفر شد ، قبال به هیچ دختری محل سگ نمیداد حاال بد تر شده، اگه بهت 

 گفت که به عشق اعتقاد نداره واسه همینه ، آرتام از شکست دوستش شکست.

برای سهیل میسوخت ، دلم واسه آرتام که با اینکه ازش متنفر بودم  دست به صورتم کشیدم ، خیس خیس بود، دلم

ولی بهش حق میدادم اگه یک همچین اتفاقی برای دوستای صمیمیم می افتاد من داغون میشدم. اشکام و پاک کردم ، 

گشت، ررسیده بودیم ، از ماشین پیاده شدیم. چشمم به آرتام افتاد ، سنگینی نگام که احساس کرد به سمت من ب

 چشاش داشت رنگ تعجب میگرفت، و این تعجبی نداشت چون هروقت گریه می کردم ، چشام قرمز و ریز میشد. 

اومد سمتم، به صورتم دقیق نگاه کرد روم و برگردوندم تا پشت سر بقیه به داخل برم ، گوشه مانتوم کشیده شد، 

 برگشتم سمتش ، با عصبانیت زل زد تو چشام:

 خوند ؟مداحی واست می-

 نه قصه ی حسین کرد شبستری رو تعریف کرد.-

 اومدم برم که با شدت بازوم وکشید:

 بهت میگم چرا گریه کردی؟؟-

بابا این یک چیزیش میشه ، به تو چه که من چرا گریه کردم، ولی از اون جایی که باید عاشقم باشه باید با لطافت 

 باهاش رفتار کنم ،بر خالف اخالقم.

 یک بنده خدایی تعریف میکرد، گریم در اومد داشت از-

 پوزخندی زد :

 شما هام که اشکتون دم مشکتونه.-

 زودتر از من رفت ، چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم، لبخندی نه چندان گرم زدم ، رفتم داخل.

یتونم دروغ بگم ، واقعا شمال عالی هفته ای که به سختی گذشت ، به خودم که نم 6هفته که از شمال برگشتیم ،  6

 بود همه چیزش

شوخی های مسخرمون، دوستی های خاله خرسمون، مسخره بازیامون، اخمای کسی که شاید روزی بتونم قلبش و 

مال خودم کنم، پسری که در عین خشن و مغرور بودن قلب مهربونی داره ،  پسری که اشکام و دید دستاش شل شد، 

ان رفتم اخماش تو هم شد، وقتی داشتم غرق میشدم نجاتم داد ، یک جورایی دلم یکم آروم شد ، وقتی تو ماشین ایم

 میشه همچین پسری رو رام کرد. 

و ایمانی که با اینکه بهم فهوند دوسم داره نه به عنوان برادر بلکه به عنوان کسی که میخواد تمام عمرش و براش 

عی میکرد مثل برادر پشتم باشه . این دوهفته خیلی خسته کننده بود ، بذاره ولی به انتخابم احترام گذاشت و س

 صبحاوقتی بیدار میشدم دوست داشتم بازم دریا رو ببینم. 

ساعت دانشگاه کالس داشتم . از صبح خسته بودم ، با بیحالی لباس پوشیدم، صبحانه هم نخوردم ، از در  5امروز 

رواز کردم،  خیابونا خیلی ترافیک بود ، همیشه جای دانشگاه شلوغ بود ، به بیرون زدم ، با ماشین به سمت دانشگاه پ

سفید با سرعت به سمت من  602از کوچه فرعی انداختم ، با سرعت داشتم میپیچیدم تو کوچه که از روبرو هم یک 
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پیشونیم حس اومد ، فرمون و چرخوندم که نخورم بهش رفتم تو جدول. سرم محکم خورد به فرمون، گرمی خونو رو 

کردم،وصدای قدم های کسی و دیگه هیچی نفهمیدم . با سردرد شدید چشام وباز کردم اطرافم ونگاه کردم تو 

 بیمارستان بودم ، چند لحظه بعد یادم اومد چیشده بود. در باز شد و پرستاری خوشگل و تپل اومد داخل ، لبخندی زد:

 بهوش اومدی عزیزم-

 ؟؟بله ، چند ساعته بیهوشم؟-

روزه بیهوشی همه رو نصفه عمر کردی ، دکتر میگفت شدت ضربه به فرمون زیاد بوده و باعث شده   6عزیزم -

 بیهوش بشی ولی خدا رو شکر که مشکل خاصی نبوده. 

 االن میگم همراهیات بیان لبخندی زد و از در خارج شد.

میشه منو شاد کنه ، مامانم با بغض حرف میزد . بعد از در باز شد مامانم و بابام داخل شدم ، بابام میخندید تا مثل ه

 اونا هستی و تران و یاسی اومدن واظهار محبت کردن ، چندتا فحشم دادن :

 تران: خوب بی عرضه تو که نمیدونی چجوری ماشین سوار شی غلط میکنی سوار میشی تو باید بری یابو سواری

 شوهرت ومیداد کی از بچه هات مراقبت میکرد؟؟؟ یاسی: خوب اگه چیزیت میشد چی؟ کی باید جواب

 هستی: گفتم رفتی شمال آدم شدی ، یکم هوا به کلت خورده ، نگو هوایی شدی برگشتی    .

 هر سه تاتون گوشاتون وبیارین جلو بدویین-

 هرسه تاشون با کنجکاوی بهم نزدیک شدن، نفری یکی زدم پس کلشون:

 دونین چجوری بیاین عیادت مریض این وزدم که از این به بعد ب-

 یکدفعه در باشدت باز شد و یکی با سرعت نور خودش و رو تخت انداخت و شروع کرد به جیغ جیغ کردن:

آینازی چرا اینجوری شدی ، آخه کی چشت کرد به خدا من چشام شور نیست کار مهیاست من میدونم ، اگه دیگه -

 جا مثل تو رو پیدا میکردم؟؟؟بهوش نمیومدی زبونم الل زبونم الل من ک

 اصال اجازه حرف زدن نمیداد یک  ریز ناله میکرد، ایمان آرتینا رو کنار زد ، لبخند مهربونی زد:

 خواهر کماندوخودم چطوره؟، اومدی مچ بگیری ، مچ خودت باز شد؟؟؟-

 هیسسسسسسسسسسسسس بابا مثال من مریضم کی شماهارو را داده اینجا اه.-

 انوم باهام روبوسی کرد و اظهار ناراحتی ، که خیلی ناراحت شدیم وقتی شنیدم و......فرزانه خ

با آقای تاجیک هم احوال پرسی کردم و ازش تشکر کردم که برای دیدنم اومده، با چشام دنبال فردی میگشتم که 

 احساس میکردم شاید یک ذره دلم واسش تنگ شده ، اونم فقط یک ذره!!!!!

 آورد پایین: ایمان سرش و

 داره ماشین و پارک میکنه ، چشات و انقدر چپ و راست نکن-

 انقدر خجالت کشیدم که نهایت نداره  ، صورتم سرخ شد، چه باهوش بود

 من دنبال کسی نمیگردم.-

ف ربابامو آقای تاجیک تو سالن بیمارستان  ایستاده بودن، مامانم و خانوم تاجیک رو مبالی اتاق نشسته بودن وح

 میزدن ، آرتینا هم با هستی ویاسی و تران مشغول بود.

 منتظر چشم به در دوخته بودم، ایمان به مردا ملحق شد.

 چشمم به چشاش افتاد با نگاهش به چشام داشت نفوذ میکرد...
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--------------------------------- 

 م اومد، درست کنار تختم، نه لبخند داشت نه اخم. نگاهم ازش گرفتم؛ بعد از احوال پرسی با مامان و بچه ها به سمت

 با صدای آرومی گفت: واسه اینکه بخوای من واسیرت کنی باید سالم بمونی کوچولو

 لبخند کجی زدو منتظر نگام کرد

من هنوز تو بهت بودم ، پس اونم منتظر ببینه چجوری دلشو میبرم، لبخندی زدم انگار انتظار این حرکت و نداشت 

 تعجب کرد: چون

باشه ، پس سعی میکنم سالم بمونم تا بتونم شرط وببیرم، بعد چه ها که میشه کرد، بی ام و خوشگلت و زیر پام -

میندازم ، به شرکتی که واسش جون کندی میرم ، بعد همه واسم خم و راست میشن ، واسه آخر هفته ام به ویال 

 تراحت میکنم.خوشگلی که مال تو بوده و مال من میشه میرم و اس

 با پوزخند نگام کرد سرش وآورد پایین :

 واسه خودت نقشه نکش چون هنوز جوجه ای واسه دلبری.-

 ولی مطمئنم کنیز خوبی میشی چون خیلی بهت میاد .-راست شد : 

 با عصبانیت نگاش کردم ولی اون با لبخند پیروزی که رو لباش بود به سمت مردا رفت.

مارستان مرخص شده بودم ، تو این سه روز حالم بهتر شده بود البته اگه سردردا و سرگیجه هام روز بود که از بی 8

ساله بوده ، بابام واسه  60وفاکتور بگیرم. اونیم که باعث شده بود بخورم به جدول واستاده بود ، یک پسر حدودا 

 اینکه فرار نکرده و واستاده به خاطرم ازش شکایت نکرد .

 ها قرار بودم برم دانشگاه.  به اصرار بچه

وقتی رسیدم با قدم های محکم مثل همیشه به سمت کالس رفتم ، تقریبا کالس پر شده بود وقتی وارد شدم همه نگاه 

تا پسر به قول دخترا خوشتیپای دانشگاه داشتم وچون این چهارتا بودن در  5هابه سمتم برگشت ، این درس و با اون 

 ااااااااااااااااد.نتیجه تعداد دخترا زیا

بدون نگاه کردن به هیچکدومشون به سمت یاسی رفتم و نشستم دقیقا صندلی جلوشون، یاسی حالم و پرسید . همه 

فهمیده وبودن تصادف کردم،  این و سر باندیچیم نشون میداد . یکم با یاسی حرف زدم که با صدای یکی سرم و به 

 سمتش برگردوندم:

 ببخشید-

 ش کردم این که رایان بود ، وای عجب صدایی داره همین ببخشیدش کافی بود تا آدم مسخش بشهبا تعجب نگا

 بله؟؟؟-

 سالم ، خوبید؟-

 وا پسره اومده تا حالم و بپرسه ، با تعجبی که تو صورتم بود گفتم:

 سالم ممنون...-

 لبخند قشنگی زد.

 شنیدم تصادف کردید ، وظیفه دونستم حالتون وبپرسم.-

 هااااااااا؟؟؟؟ چی گفت؟؟؟ وظیفه دونسته ؟؟؟ به تو چه آخه؟؟؟

 اخمام و تو هم کشیدم و با حالت تمسخر گفتم:
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 وظیفه؟؟؟-

 هول شد ولی همچنان با قیافه ی خودخواه و مغرور که به خاطر توجه بیش از حد دخترا بود جلوم ایستاده بود:

اعضای یک پیکرند ) بادستش شال گردنش و مرتب کرد( دوما تو یک بله باالخره وظیفه دونستم چون اوال بنی آدم -

 دانشگاه هستیم)مکثی کرد( سوما این درس و باهمیم .

 اووووووووووه، نه بابا؟؟؟

تا اومدم حرف بزنم یکی ازدخترای جلف و سبک دانشگاه با عشوه به سمت رایان اومد و ناخونای مانیکور شدش و به 

 و به رایان دوخته بود و گفت:سمت من گرفت ولی نگاش 

 وا آقا رایان هرکسی لیاقت هم صحبتی شما رو نداره چه برسه به اینکه بخواید احوال پرسی کنید باهاش          -

اعصابم خورد شد ، دختره کثافت ، انقدر عصبی شدم که یک لحظه سرم تیر کشید واخمام غلیظ تر شد ، صدای رایان 

 نذاشت بیشتر عصبی شم: 

اوال تا اونجایی که من یادم میاد به هرکسی اجازه ندادم من و رایان صدا کنه فامیل دارم که فامیلمم هرکسی لیاقت -

اسم بردن نداره،) انقدر محکم و با غرور حرف میزد که منم داشتم خودم وخیس میکردم( دوما ، این منم   که لیاقت 

دارن باهاشون برخورد میکنم بعد با دست به موهای شرابیش اشاره افراد و تعیین میکنم وبسته به ویژگی هایی که 

کرد و اون نگینی که رو بینیش گذاشته بود و در آخر با تاسف به تیپش اشاره کرد و سرش و به سمت من چرخوند ، 

 دختره انقدر جا خورده بود که نمیتونست از جاش تکون بخوره یکی از دوستاش دستش و گرفت و از کالس بیرون

 بردش.

انقدر خوشم اومده بود که کنفش کرد ، واقعا حال کردم دمت گرم رایان جون ، خنده ای که داشت رو لبم میومد و 

 سریع جمع کردم:

 باالخره خوشحال شدم از اینکه حالتون خوبه با اجازه-

وچیک دونست کبدون اینکه اجازه حرف زدن بده برگشت عقب و پشت سرم نشست ، یاسی حرکتی نمیکرد چون می

ترین حرکتش زیر نظر اوناست ولی میدونستم داره میترکه که سریع حرف بزنه و رفتاراش و آنالیز کنه . پسره 

 زیادی داره دم تکون میده .

از دانشگاه بیرون اومدم ، امروز ماشین نیاورده بودم ، هوا هم تقریبا ابری بود ، تران و هستی کالس داشتن ، یاسی 

طاقت نیاورد یکسره از رایان گفت که بهت عالقه داره خره بیا با همین رایان ازدواج کن ، کلکل با هم بعد کالس 

یاسی هیچ فایده ای نداره...من فقط در برابرش سکوت کرده بودم .کالس دوم نیومد چون قرار بود امروز واسش 

 خواستگار بیاد و باید به مامانش کمک میکرد.

دم میزدم ، متوجه بوق یک ماشین شدم ، اخمام وکشیدم تو هم و بدون توجه به ماشین به همینطور که کنار خیابون ق

راهم ادامه دادم ، نیم نگاهی هم بهش ننداختم که بفهمه هیچ ارزشی واسم نداره ، همینطور بوق میزد ، در آخر 

 صداش و شنیدم :

 خانوم رادش -

 ونه ، رایان بودبا تعجب برگشتم طرفش ببینم فامیل من واز کجا مید

ماشین و پارک کرد و اومد سمتم، اخمام و توهم کشیدم و نا خداگاه اطراف و نگاه کردم نکنه از بچه های دانشگاه  

 کسی من وببینه اون وقت از فردا پر میکردن که منم وا دادم.
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 مثل اینکه امروز ماشین نیاوردین ، میخواستم اگه جسارت نباشه برسونمتون،...-

 فک کردین میتونین من وبرسونین چرا-

 با تعجب من و نگاه کرد من منی کرد:

 خوب ... خوب از اونجایی که ماشین نیاوردین و هوا هم ابریهه-

 منتظر نگام کرد :

 ممنون ولی ترجیه میدم پیاده برم تا اینکه بخوام سوار ماشین غریبه بشم-

رو نداشت ، انگار به غرورش برخورده بود ،حقم داشت تاحاال کسی با دلخوری نگام کرد ، اصال انتظار همچین حرفی 

 باهاش اینطوری حرف نزده بود ،  کمی این پا اون پا کرد:

 باید باهاتون حرف بزنم -

 دسته کیفم و روی ساعد دستم جابه جا کردم :

 دانشگاه حرف در بیارن. ولی من با شما هیچ حرفی ندارم ، لطف کنید دیگه جلوم ونگیرید چون ممکنه فردا تو-

 پشتم و کردم بهش و با قدم های تند از اونجا دور شدم.

پسره پرووو ، جیگری که جیگری چیکار کنم. ماشینت کوپه مشکی ، به درک ، خوش صدایی بازم واسم مهم نیست. 

 اه

هیچ کدوم از دخترا رو از خودم حرصم گرفته بود ، از یک طرف دوست داشتم بدونم چی میخواست بگه ، آخه رایان 

آدم هم حساب نمیکرد، از یک طرف غرورم اجازه نداد باهاش برم ، غرورم هم اجازه میداد تو شخصیت خانوادگیم 

 نبود بخوام سوار ماشین یک پسر غریبه شم حتی اگه هم کالسیم باشه.

نمیخواست نمیتونستی از حرف خونه رفتم ، مامان یک جوری شده بود ، انگاری خیلی خوشحال بود ، ولی تا خودش 

بکشی ، با اینکه از فضولی تا دم مرگ رفته بودم ولی خودم و به بیخیالی زدم، تو اتاقم بودم داشتم درس میخوندم که 

 مامانم اومد تو اتاق:

 درس میخونی؟-

 آره ، میخوام واسه فردا آماده باشم-

 کتاب و بستم و عینکم و از چشمم برداشتم

 چیزی شده -

مامانم خنده ای کرد ، خوش به حال بابام عجب زنی داره ، نگاش کن عالوه بر خوشگلی لوندم هست ، همه حرکاتش 

 با نازه واسه همینه که هر وقت مامانم از جلو بابام رد میشه بابام تا ازش بوسه نگیره اجازه عبور نمیده. 

 به فکرای خودم خنده ای کردم 

 از اولشم ازش خوشت اومده بود. میدونستم خوشحال میشی ، تو-

 هااااااااااا؟؟؟؟؟ از کی خوشم اومده ؟؟؟ با گیجی نگاش کردم

 از کی خوشم اومده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 مامانم با تعجب نگام کرد :

 وا از عمه من خوب از آرتام دیگه .-

 چشام تا آخرین حد گشاد شد ، از آرتام واسه چی باید خوشم اومده باشه 
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 استفهام نگاش کردمبا حالت 

ای بابا میگم ، فرزانه خانوم امروز صبح زنگ زد و ازم خواست تا واسه امر خیر بیان ، منم با بابات حرف زدم اول -

 راضی نمیشد ولی راضیش کردم ، قرار شد فردا شب بیان.

 با صدای بلند داد زدم:

 چییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟-

 س یک قدم رفت عقب و دستش و گذاشت رو قلبشمامانم از تر

 چته دختر ترسوندیم یک خواستگار انقدر ذوق داره خوب، اه اه بی جنبه-

اصال نمیتونستم خوب فک کنم ، هنوز متعجب بودم ، خواستگاری؟؟؟ امکان نداشت ، چطوری آرتام قبول کرده ، وای 

 از اتاقم بیرون رفت . خدا گیج شدم ، مامانم وقتی دید تو این دنیا نیستم 

بیدار بودم ، نزدیکای اذان خوابم برد ، خواب میدیم عروسیمه ، لباس  5انقدر هیجان زده شده بودم که تا ساعتای 

سفید دکولته ای تنمه ، ولی روی صورتم پوشیده نمیتونم قیافم وببینم ولی میدونستم که منم ، عاقد سه بار خطبه رو 

تام با پوزخند کنارم نشسته بود ، همه باهم گفتن : داماد،  تور عروس و بردار ، ولی آرتام از خوند و من بله گفتم ، آر

جاش بلند شد وبیرون رفت ، بدون توجه به من ، همه از اتاق بیرون رفتن ومن همینطور گریه میکردم که یک دفعه 

 کیم نگاش کردم ، رایان بود .دستی روی تورم اومد و اون وباال زدم ، وقتی صورتش و دیدم ، با چشای اش

از خواب پریدم ، یعنی چی ، چرا باید همچین خوابی ببینم واقعا جنبه ندارم ، ولی نمیفهمیدم چرا باید بله رو به آرتام 

 بگم ولی تورم رایان باال بزنه.

 صدقه ای انداختم و دوباره به خواب رفتم .

ه نگاه میکردم ، پیراهن خاکستری که دو تیکه بود و تیکه دومش با استرس ناخونام و میجوییدم و به خودم تو آین

روش میومد وبلند تر بود و زیرش مشکی ، ساپورت مشکی وصندالی تخت خاکستری پوشیده بودم ، شال خاکستری 

ابریشم هم سرم بود، صورتم ساده بود ، آرایش کمی روی صورتم بود که خیلی معصومم کرده بود . مامانم بهم گفته 

ود که چادر سرم کنم ، یک چادر خاکستری روشن که روش گالی ریز سرمه ای داشت و خیلی نازک بود روی سرم ب

انداخته بودم. خیلی هیجان داشتم نمیتونستم عکس العملش و پیش بینی کنم، من مطمئن بودم که میخوام باهاش 

زدواج میکردم ، میدونستم دارم رو زندگیم قمار ازدواج کنم ، به خاطر قرارمون ، به خاطر شرطمون ، من باید باهاش ا

میکنم من خواستگارای خوبی داشتم ولی نمیدونم چرا ولی میخواستم با آرتام ازدواج کنم ، نمیتونستم که خودم و 

گول بزنم ، ازش خوشم میومد و به اسم قرارو شرط روش سرپوش گذاشته بودم . همه فکر میکردن دوسش دارم 

 بدون دادو گریه، قبول کردم که بیان ، منم گذاشتم که راحت فکر کنن!!!!که انقدر راحت و 

با صدای زنگ دوباره استرس گرفتم ، اصال نمیتونستم رفتار آرتام و پیش بینی کنم ، وای خدا ، صدای احوال پرسی 

بود ، ماطبقه دوم  متری و فانتزی 660میومد ، من توی اتاقم بودم درست روبه روی  پذیرایی، خونه ما  ،یک خونه 

مینشستیم ، از در که وارد میشدی ، روبه رو یک آشپزخونه بزرگ و اپن بود که سرامیکای کرم داشت ، سمت راست 

حال و پذیرایی بود که مبل های استیل و راحتی چیده شده بود ، سمت اپن و درست کنار پذیرایی هم میز نهارخوری 

، بوفه بزرگ طالیی. کال سرویس مامانم طالیی بود ، کف خونه پارکت و  نفره قرار داشت و سمت دیگه پذیرایی 86

تا پله جدا میشد  8دیوار ها هم کاغذ دیواری یاسی که توش طرح های بنفش تیره داشت. و قسمت اتاق خواب ها با 

 و دیوارش از سنگ بود ، اتاق منم درست روبه روی مهمونا . 
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 صدای مامانم من و از فکر در آورد :

 آیناز جان دخترم-

چادرم و مرتب کردم و نگاه آخر و به خودم انداختم واز در خارج شدم با صدای صندل هام روی پله های چوبی خونه 

همه به سمت من برگشتم ، منم که هل کرده بودم شدیییییید لبخندی زدم واول با فرزانه خانوم احوال پرسی کردم، 

م شی ، این خواسته ی من وزمین ننداز، لبخندی زدم وبه سمت آقای تاجیک که آروم تو گوشم گفت ، آرزومه عروس

رفتم و محترمانه باهام احوال پرسی کرد و در آخر به سمت آرتام رفتم و سالم کوتاهی کردم ، یک نیم نگاه انداخت 

 کردم و اونم آروم جواب سالمم و داد با اشاره مامانم به آشپزخونه رفتم. از توی آشپزخونه آنالیزش

پیراهن قهوای چسب و کت قهوه ای اسپرت خیلی شیک ، شلوار کتون قهوه ای ، درسته اسپرت بود ولی خیلی 

مجلسی نشون میداد و مناسب مراسم بود ، من از پسرایی که کت و شلوار عروسی میپوشیدن میومدن خواستگاری 

 متنفرم.

د ، سریع سرم وبرگردوندم . صحبت ها از همه جا بود ، فک کنم خیلی نگام سنگین بود که برگشت تو چشام نگاه کر

آرتام کالفه بود این واز دستی که تو موهای خوش حالتش میکشید فهمیدم ، تا باالخره فرزانه خانوم شروع کرد به 

 صحبت کردن:

 یست، خوب ، با اجازه آقای رادش و افسانه جان بهتر نیست بریم سر اصل مطلب ، االن آرتامم دل تو دلش ن-

 آرتام خنده ی زوری زد و سرش و انداخت پایین، اره ارواح عمش میدونم ، اگه دستش بهم برسه میکشتم.

 آقای تاجیک ادامه داد:

خوب آقای رادش ، تو این شمالی که باهم رفتیم ، بچه ها باهم آشنا شدن ، اخالق های هم و تاحدودی شناختن، و از -

روی خانواده محترمتون وبعد خود دخترم آیناز جان داریم ، اگه اجازه بدید ، آیناز  اونجایی که ما شناخت کامل اول

 جان دخترم و واسه پسرم خواستگاری کنیم.

 همه ساکت شدن ، دل تو دلم نبود ، بابام اصال موافق نبود که انقدر زود ازدواج کنم . 

روز  88ست ، آرتام جان هم که تو این راستش آقای تاجیک ، در خوبی و شخصیت خانواده شما که شکی نی-

شناختیمش ولی این من نیستم که قراره به آرتام جان زندگی کنم ، خودشون میدونن، من ریش و قیچی رو میدم 

 دست دخترم ، چون بهش ایمان دارم و میدونم که درست تصمیم میگیره.

ن نشست ، خانومیش ، وقارش ، متانت و زیباییش ، هزار اهلل و اکبر ، ماشاهلل افسانه جان ، دخترت از اول به دل م-

همش باهم جمع ، آرتام من تا االن که اینجاست هر دختری واسش پیشنهاد کردم رد کرد ، ولی وقتی آیناز جون و 

 بهش گفتم ، نتونست رد کنه ، چون دلش وباخته...

 ل دستش پیشونیش وپاک میکرد.از حرفش پوز خندی زدم ، به آرتام نگاه کردم ، کالفه بود  و با دستما

 اگه اجازه بدید این دوتا جوون باهم تنها صحبت کنن-

 با حرف آقای تاجیک مامانم گفت:

 خواهش میکنم اجازه ما دست شماست، آیناز جان ، آقا آرتام وبه اتاقت راهنمایی کن.-

 کردم به داخل : یعنی هری تو.... من جلو میرفتم وآرتام پشتم وقتی به در اتاق رسیدیم و رسم ادب بهش اشاره

یک ابروش و باال داد و داخل شد ، به اتاقم با دقت نگاه کرد، کاغذ دیواری لیمویی ، میز تحریر و تخت و مبل ومیز 

 قهوه ای ، میز آینه طالیی ، کتابخونه قهوه ای  و ویترین قهوه ای وقتی با دقت نگاه کرد رفت روی مبلم نشست. 
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 تاقت اینجوری باشه ، با خودم میگفتم با یک اتاق پر عروسک و اسباب بازی روبه روم و پوزخندی زدفک نمیکردم ا-

 حرصم گرفت ولی خونسردیم و حفظ کردم:

 آخی واسه بازی اومده بودی ؟؟؟؟؟ اگه دلت بازی میخواد اسباب بازیای نازنین و بیارم واست-

 لبخندی زد و به من اشاره کرد:

 ارم که ظاهرا قرار زنم شه یک هم بازی د-

 پشت چشمی نازک کردم.

خوب مثل اینکه انتخابی جز تو ندارم ، از نظر مامانم تو تکی ، حاال نمیدونم تو رو چجوری دیده که گفت -جدی شد:

 یا آیناز یا دیگه پات و تو این خونه نذار.

 یقه ان . مامنتون جوری من و دیدن که هستم ایشون خیلی خوش سل-پوزخندی زدم: 

 لبخند کجی زد و خودش و جلو کشید:

 .من ازت تمکین نمیخوام8خوب من شرایطم و میگیم، -

اول از حرفش تعجب کردم، تمکین؟؟؟ وفتی منظورش و فهمیدم ، قرمز شدم ، از خجالت داشتم آب میشدم ، پسره 

 از خود راضیبی تربیت حاال فک کرده من خودم و انداختم بهش که نه تو باید تمکین شی 

. رفت و آمدت به من مربوط نیست ، هر جا میخوای بری برو ، هر کار میخوای بکن ، اصال اگه شبم نیومدی اصال 6-

 واسم مهم نیست. 

 کثافتتتتتتتتتتتتتتت، بی غیرتتتتتتتتتت

 نذاشت بیشتر تو دلم فحشش بدم:

 نی . تو هم به من هیچ کاری نداری و تو کارای من فضولی نمیک8-

 . باید جلو بقیه طوری برخورد کنی که عاشق منی 5

 البته االنم معلومه که عاشقمی-خودش و عقب کشید و دست به سینه شد:

هه دیگه چی ؟؟؟ عاشق چیت باید بشم؟؟؟ غرور کاذبت؟؟، اخالق خوبت؟؟؟ تیپ داهاتیت؟؟؟، قیافه معمولیت -

 ؟؟؟

همش دروغ بود ولی تنها حرفایی که به ذهنم رسید هینا بود ،  از حرفای من چشاش چهار تا شده بود ، درسته

 خوب...

 نه مثل اینکه کورم هستی ولی باید بهت بگم اصال واسم مهم نیستی که بخواد حرفات روم تاثیر بذاره..-

 ؟نی؟؟چون لیاقت نداری.. بعدشم تو از کجا انقدر مطمئنی که من باهات از دواج میکنم که انقدر خوشحال و مطمئ-

 دوباره خودش وخم کرد:

 به چند دلیل: اول : تو شرط بستی عاشقم کنی و با ازدواج دستت باز تره -

دوما: تو خونه من آزادی داری ،دیگه کسی نیست چکت کنه کجا میری ، کجا میای و چیکار میکنی ، چون تو اصال 

 واسم مهم نیستی

وند( بری به دوستات پز بدی ، آرتام تاجیک تک پسر مهندس سوم ) به پشتی مبل تکیه داد و پاشو رو هم گرد

 تاجیک و تور کردم وشوهرمه ، بعدم مفت مجانی با پوالی من دوستات و این ور اون ور میبری
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از حرفش خیلی عصبی شدم اون داشت به من وخانوادم توهین میکرد ، اون به چه حقی همچین حرفی رو زد دستام و 

 د شدم وبه سمتش رفتم:مشت کردم واز جام بلن

تو با خودت چی فکر کردی ؟؟؟ بابای من مهندس رادش ، از مهندسای معروف مشهده ، همه آرزوشونه که بابام -

پروژه هاشون و قبول کنه ، انقدرم تو خونه بابام پول ریخته واسم که احتیاج نباشه دست گدایی سمتت دراز کنم ، تو 

سنامت باشه ، من بخوام اسم تو رو پیش دوستام بیارم سر افکنده میشم . بدنم حتی لیاقت نداری فامیل من تو شنا

 میلرزید و با عصبانیت اینا رو میگفتم .

گوشه چادرم وگرفت و گذاشت رو لبم تا ساکتم کنه و صدام بیرون نره . با عصبانیت زل زده بود تو صورتم ، بغضم و 

 د  کنم. قورت دادم وسعی کردم دستش و از روی دهنم آزا

 خیلی تند میری لیدی ، به جای داد و بیداد و الکی حرص خوردن ، شرایطت و بگو ، حوصلم سر رفت.-

و آروم دستش و برداشت ، نفس ، نفس زدم ، من به دلیل انحراف بینی ، نمیتونستم زیاد با بینی نفس بکشم ، حتما 

 لی بهم فشار بیاد.باید با دهان تنفس میکردم ، و این کارش باعث شده بود خی

بار آخرت باشه دستت و روی دهنم میذاری... ، اگه دارم شارایطم و میگم به خاطر اینه که قولی دادم و واسه اینکه -

 جلوت کم نیارم وبهت ثابت کنم که واسه من کاری نداره دلبسته شدن تو

 پوزخند زد، بهش توجه نکردم وادامه دادم:

و هر وقت خواستی وارد بشی باید در بزنی چون من هیچ رقبتی به تو ندارم و نمیخوام ،   . اتاقامون باید جدا باشه8-

 موقعیت های ازدواجم و بعد از تو ازدست بدم.

 حرصش گرفت این وتو چشای برزخیش داد میزد.

  ..  من کلفتت نیستم و مطمئن باش اگه غذا درست کنم فقط واسه خودمه ، دست به سیاه و سفید نمیزنم 6

 با بیچارگی نگام کرد : قشنگ معلومه از اون شکمواست. 

 خوب .... بعدیش-

 . حق نداری تو کارام دخالت کنی ، هرکاریی میکنم به خودم مربوطه . 8لبخندی زدم:

 . شبا باید خونه باشی ، چون ... چون...5

 نمیدونستم چجوری بگم که من از تاریکی و شب میترسم.

 ؟؟؟چون...چون....؟؟-

 منتظر بود حرفم وکامل کنم.

 چون...چون... اصال صالح نیست یک پسر شب و دیر بیاد خونه-

اول با تعجب نگام کرد ، بعد شروع کرد به خندیدن ، بلند ، بلند میخندید ، تاحاال خندش و ندیده بودم ، چقدر قشنگ 

 خم رو پیشونیته؟؟؟میخندید ، خوب برج زهر مار تو که انقدر قشنگ میخندی چرا همیشه ا

دیدم نه بابا اگه تا یک دقیقه دیگه بخنده همه میریزن تو اتاق ، بالشتک کوچولوم و از رو تخت برداشتم وبه سمتش 

 پرت کردم با دست گرفتش . وساکت شد. بالشتک و تو بغلش گرفت.

یک پسر خوب شب و  خوب همه شرایطت قبول ، سعیم و میکنم با آخریش خودم و وقف بدم اصال درست نیست-

 بیرون از خونه باشه ، دوباره داشت خندش اوج میگرفت که تک سرفه ای کرد و ساکت شد

 خوب..خوب شرایط تو ام قبول میکنم و سعیم میکنم باهاش کنار بیام.-
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 خنده ای کرد و از جاش بلند شد ، پس به نتیجه رسیدیم لیدی.

 کشیده شد، برگشتم سمتش و با استفهام نگاش کردم: از جلوش رد شدم که از در خارج شم که چادرم

 چادر خیلی معصومت میکنه -

 چادرمو با مکث ول کرد و زودتر از من از در خارج شد. 

این االن چی گفت؟؟؟؟ تعریف کرد؟؟؟؟ قند تو دلم آب شده بود ، دویدن خون زیر پوستم و به وضوح حس 

 میکردم

 منتظرم ایستاده بود وقتی اومدم باهم از پله ها پایین اومدیمسریع از در خارج شدم دم در اتاق 

 خانوم تاجیک اول متوجه ماشد:

 خوب ما شیرنی بخوریم یا نه؟؟؟-

 آرتام به جای من جواب داد

 روز دیگه جوابش و بدن تا بتونن قشنگ فکر کنن. 6قرار شد آیناز خانوم -

ائل شده بود و این باعث خوشحالی من بود ، بعد از رفتنشون ، از کارش خیلی خوشم اومده بود ، واسم احترام ق

 مامانم ازم خواست نظرمو بگم که منم موافقتم و اعالم کردم. 

روز گذشت و خانوم تاجیک واسه جواب دوباره زنگ زد ، که ما هم جواب مثبت دادیم ، قرار شد شب واسه  6

 صحبت های آخرو تعیین مهریه بیان خونمون.

تران و یاسی اومده بودن خونمون تا بهم کمک کنن و درستم کنن، هستی آرایشم میکرد ، یاسی موهام هستی و 

ودرست کرد ، تران هم ناخونام و مانیکور کرد و در آخر بهترین لباس و که یک پیرهن فون تا روی زانو بود ، 

 ار شده بود با کفش ستشآستینای بلندی داشت و رنگش سفید بود که طرح های مشکی داشت و جلو سینش ک

پوشیدم و شال همرنگش ، چادر سفید هم روی سرم انداختم ، چادر بهم آرامش میداد و دوست داشتم سرم باشه ، 

 خیلی قیافم خوب شده بود ، بچه ها کلی به به چه چه کردن منم در جوابشون میگفتم:

 هیچکی نمیگه ماست من ترشه -

 دم و مسخره بازی.اونا هم شروع میکردن به تو سری ز

------------------------ 

 با صدای احوال پرسی از اتاقم خارج شدم ، اول آرتینا رو دیدم که پرید تو بغلم و محکم فشارم داد:

وای آییییییی جونم ، از همون اول که دیدمت دوست داشتم زن داداشم شی وای که نمیدونی چقدر خوشحالم که تو -

 مطمئنم که فقط تو میتونی برج زهر مارو آدم کنیشدی خانوم داداشم ، 

 یک دفعه صدای آرتام از پشت سرم اومد:

آفرین خوب داری از داداشت تعریف میکنی ، دوره زمونه عوض شده قبلنا خواهر شوهرا ، خواهر شوهر بودن االن -

 قد ارزن هم حرفشون برو نداره. 

 آرتینا پشت چشمی نازک کرد :

 یمان دارم، جوری تو رو تو مشتش میگیره که واسه آب خوردنم ازش اجاز ه بگیری من به آیناز ا-

 از حرف زدنش که همراه با حرص بود خندم گرفت و میخندیدم ، صداش  و نزدیک گوشم حس کردم:

 بخند ، وقتی مجبور شدی باهام زندگی کنی و زنم شی، وقتی حالت و جا آوردم گریتم میبینم مادمازل. -
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 نارم رد شد و به سمت پذیرایی رفت.از ک

یعنی چی ؟؟؟ مجبورشم واسه چی دیگه خودم دارم قبول میکنم ، یکم فکر کردم ، نهههههههههههههههه، بیشعور ، با 

 دست پس میزنه ، با پا پیش میکشه. یک زنی بهت نشون بدم...

تم نه خانواده آرتام که بخوایم صیغه لبخندی زدم وبه سمت مهمونا رفتم . خوشبختانه نه خانواده ما رسم داش

محرمیت بخونیم ، قرار شد هفته دیگه جمعه بریم واسه عقد باال سر حضرت ) در مشهد ، عروس ودامادو میبرن حرم 

امام رضا اونجا صیغه محرمیت بینشون خونده میشه(و عصرش یک مراسم نامزدی بگیریم و محضر دار و بیاریم تا 

 مون  این ازدواج فرخنده رو !!!!ثبت کنن تو شناسنامه ها

 تا سکه باشه ، یک ویال هم تو لواسون پشت بند قبالم کردن.  200مهریم هم قرار شد 

 ماه بیشتر طول نکشه . 2نمیخواستیم زیاد تو عقد باشیم ، خودم دوست نداشتم ، تصمیم گرفتیم 

 تلفن نزد منم انتظار نداشتم.هفته مثل برق و باد گذشت ، تو این مدت اصال ندیدمش و یا یک  8

یک مانتو سفید که فون بود و تا روی رونام بود و دکمه مخفی داشت و دور کمرم و یک کمربند زنجیری و ظریف 

تا دکمه طالیی داشت و  8تا دکمه طالیی داشت ، خریدم با شلوار سفید که پایینشم  8طالیی میخورد و سر آستیناش 

 مشکی طالیی هم پوشیدم ، روسری سفید طالییچسب بود ، کفشای پاشنه دار 

هم سرم کردم و آرایش مالیمی هم روی صورتم ، نمیخواستم آرایشم زیاد شه باالخره داشتیم میرفتیم حرم ، هر 

 جایی جاییه و باید حرمت صاحب خونه رو نگه داشت. 

ه بودم ، از ماشین پیاده شدیم ، چادر قرار بود من با خانوادم بیام و آرتام هم با خانوادش ، دوستامم دعوت کرد

مشکی سرم بود ، به سمت محل قرار رفتیم ، آرتام پشتش به ما بود ، چشمم به ایمان افتاد که سرش پایین بود، وقتی 

بهشون رسیدیم آرتام به من نگاه کرد وسالم خشکی کرد ، ایمان به سمتم اومد ، تو چشاش دلخوری بود ولی لبخند 

 خش بود . رو لبش آرامش ب

 سالاااااام عروس خانوم کماندو-

 سالم آقا ایمان خوبی؟؟-

شما بهتری منم خوبم دختر ، سرش و نزدیک تر آورد چشمم به آرتام افتاد که مشغول صحبت با بابام بود ولی -

 حواسش پیش ما

ا و این جامعه جا نداری هفکرات و کردی آیناز؟؟؟ بچه بازی نیست ، اگه عاشقت نشه ، میشی یک زن مطلقه دیگه ت-

 ، آرتام سخته ...

دیگه هیچی از حرفاش نفهمیدم، دودل شده بود حاال که پاش رسیده بود داشتم جا میزدم ، نگاهم به آرتام بود ، 

برگشت تو صورتم نگاه کرد ، اول با اخم بعد کم کم اخمش به تعجب تبدیل شد به سمتم لومد ، ایمان ازم فاصله 

 به ایمان کرد و بعد به من نگاه کرد، گوشه چادرم و گرفت و چند قدم از جمع فاصله گرفتیم. گرفت، یک نگاه

 چیشده؟؟-

چی میگفتم ؟؟؟ که جا زدم که میترسم نگاه سردت ، سرد بمونه ، که نتونم هیچ گرمایی بهش بدم ؟؟؟ که شاید زن  

 م بعد تو با نامردی من وبندازی بیرون؟مطلقه بشم ، که شاید دلم و بهت ببازم و دیگه نتونم ازت جدا ش

 واقعا گیج شده بودم ، دستام میلرزید نمیدونستم باید چیکار کنم

 آرتام سرش و خم کرد : 
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نکنه پشیمون شدی ؟؟؟ جا زدی لیدی؟؟؟ دیدی نمیتونی عاشقم کنی؟؟؟ دیدی توانایی نداری ؟؟؟ اونقدر جذابیت -

 نداری؟؟؟ پوزخندی زد ، فکرش و میکردم

 حرصم گرفت ، عصبی شدم :

 حتی اگه یک روز به عمرمم مونده باشه تو ور به پام میندازم عزیززززززززززززززززم-

عزیزمش و از روی عمد کشیدم ، نگام کرد ، نمیدونم تو نگاش چی بود ، شاید تحقیر ولی چیزی نگفت . باهم به 

 شه . سمت بقیه رفتیم ، تا قبل از اینکه پشیمون شم باید تموم

و تموم شد ، من بله رو گفتم ، واسه یک کل کل بچه گانه ، اشکام ریخت، بی صدا اشک میریختم واسه سرنوشتی که 

هیچ ذهنیتی ازش نداشتم ولی از خدا خواستم بدبخت نشم ، از خدا خواستم مسخره خاص و عام نشمم ، چادر 

ته بود و کسی متوجه من نبود  ، فرزانه خانوم از آرتام سفیدی که فرزانه خانوم رو سرم انداخته بود ، صورتم و گرف

خواست چادرم واز صورتم کنار بزنه ، مکث شد . صدایی  نمیومد ، انگار دور و برمون خلوت شده بود . ما توی یک 

 اتاق بودیم که بابای هستی واسمون گرفته بود ، باباش خادم بود ودستش باز.

 صدای آرتام اومد .

 یکنی ؟؟؟ به چی فکر م-

چی میگفتم به اینکه نمیتونم به شوهر خودم تکیه کنم ، نمیتونم حرفای عاشقانش و بشنوم ، اینکه بعد از اون همه 

خواستگارایی که جونشون وواسم میدادن ، حاال زن کسی شدم که هیچ حسی بهم نداره ، بگم زندگیم ، سر شرط 

 باختم.

بغضم نترکه. سایش و روی چادرم افتاد ، صدای نفساش میومد . دستش  هیچی نگفتم ، تصمیم گرفتم ساکت باشم تا

 رفت سمت چادرم و آروم باال زد. نگاش که به چشای اشکیم افتاد اخماش رفت توهم ولی گریم وبه روم نیاورد.

من از اول بهت گفتم من باهمه شوهرای دیگه فرق دارم ، نمیتونم باهات مثل یک همسره عاشق باشم ، چون -

اعتقادی ندارم و از نظرم هیچ دختری لیاقت عشق نداره. سعی نکن خودت و عذاب بدی ، تو تا یک سال فرصت 

داری عاشقم کنی ، دلبستم کنی ، میدونم نمیشم ولی شرطی که کنار دریا باهات بستم ، نمیگم کمکت میکنم ، خندید 

 چون بدبخت میشم ، همه ی زندگیم و باید بهت بدم بعد.

 . اونم خندید.خندیدم 

 خوب میگن بعد عقد داماد باید چیکار کنه ، یک آهنگم هست که میخونن. -

 با کنجکاوی منتظر بودم که بگه وقتی نگام به چشای شیطونش افتاد از خجالت قرمز شدم . 

ف این پسر یک تختش کم بو د، از یک طرف میگه هیچ حسی بهت ندارم و من ومثل خواهرش میدونه ، از یک طر

میخواد ببوسم ، سرش و نزدیک آورد ولی من خودم وعقب کشیدم ، با شیطنت خندید و بیشتر خودش و جلو کشید 

خودم وعقب تر کشیدم ، تقریبا رو مبل از پشت افتاده بودم ، خودشو روم خم کرد ، دستاش و دو طرف سرم گذاشت 

 و صورتش و نزدیک صورتم آورد

 معنی این کارات چیه ؟ پاشو-

 میخوام زنم وبدون هیچ قصدی ببوسم . -دید:خن

 بیشعور بدون هیچ قصدی ، بگو میخوام سو استفاده کنم . 

 زشته پاشووووووووو-
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راستش هم دلم میخواست ، هم دلم نمیخواست ، هم حرصم گرفته بود هم خجالت میکشیدم واسه همین هی رنگ 

 عوض میکردم.

 د:یکم خودشو عقب کشید و با خنده نگام کر

 تو چرا عین آفتاب پرست هی رنگ عوض میکنی ؟؟؟-

 سرش و آورد پایین تر محکم زدم تو سینش ولی انگار از نظر من محکم بود از نظر اون نوازش. 

 ثانیه وقت داری از روم پاشی وگرنه.... 8آرتام فقط -

 وگرنه ؟؟؟؟-

 میکنم بعد..دونه دونه موهات وبادستای خودم میکنم ، بعد لباسات و پاره -

 انقدر تند تند حرف میزدم که اصال حواسم نبود دارم چی میگم ، وای خدا چی گفتم 

 با شیطنت نگام کرد : خوب بعد که لباسام و پاره کردی چی میشه ؟؟؟؟

 عوضی حاال میمردی به روم نمیاوردی.

 بعدی نداره .-

مون به سمت در برگشت ، آرتینا دستش دوربین بود سرش داشت پایین تر میومد ، که در یکهو باز شد ، سر هردو

یکهو ازمون عکس گرفت ، آرتام میخواست سریع از جاش بلند شه که گردنبندش که از سینش بیرون اومده بود به 

روسریم گیر کرد ، دوباره برگشت روم ، با هول داشت گردنبند و باز میکرد ، منم هول شده بودم و سعی میکردم 

همش دستامون به هم میخورد و هیچ کدوممون نمیتونستیم درست کار کنیم ، آرتینا با شیطنت کمکش کنم ولی 

 خندید:

دقیقه وقت دارید ، سریعتر، چشمکی زد من به کسی نمیگم صحنه +  6داداش ، زن داداشی به کارتون برسین ، فقط -

 دیدم، بعد خندید و از در بیرون رفت. 81

----------------------------------------------- 

دقیقه از عقدمون گذشته بود ، اینجوری کرد، خیرات سرم میخوام باهاش  6خدا بخیر کنه با این شازده ، تازه 

 زندگیم بکنم. نکه من بدمم میاد، معلومه که بدم میاد ، ایشششششششش

فعه میرفتم سردرد شدید میگرفتم ، انقدر من و از همونجا بردن آرایشگاه ، از بچگی ، از آرایشگاه متنفر بودم ، هر د

 که موهامو میکشیدن ، قضیه بکش و خوشگلم کنه دیگه کاریش نمیشه کرد...

یک چند ساعتی زیر دست شون بودم ، اول آرایشم کردن ، بعد موهامو درست کردن ودر آ خر هم ناخونام ومانیکور 

 کردن والک صورتی شکالتی هم روشون زدن.

واست خودم و تو آینه نگاه کنم . خیلی خوب شدم، ابروهام وبرداشته بود و پهن کرده بود و چشام و آرایشگر ازم خ

 کشیده بود و سایه شکالتی پشت چشام و... 

 وایییییییییی آینازی چقدر تو ناز شدییییییییییییی-

 با صدای یاسی لبخندی روی لبم اومد و با دقت بیشتری خودم و نگاه کردم.

 آرتام و بردی بابا دیگه نمیتونه بگه عاشق نمیشم، عاشق نمیشم. انقدر که جذاب شدی... امشب دل-
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لباسم ، پیراهن شیری بود که جلوش تا روی زانو و پشتش روی زمین کشیده میشد، دکلته و روی سینش با سنگ 

 ش هم کمر بند باریکهای شکالتی وطالیی تزئین شده بود . جنس روش حریر بود و لطافت خاصی داشت . دور کمر

 شکالتی ، طالیی میخورد. 

موهام و فر کرده بود و به صورت کج از جای گوشم راستم به طرف چپم ریخته بود ، موهای بلندم و حلقه حلقه روی 

 سرم مدل داده بود و یک تاج طالیی هم روی سرم. خودم که داشتم عاشق خودم میشدم...

 ش شکالتی بود و بند داشت تا روی ساق پام. هستی میگفت مثل پرنسسا شدم . سانتی طالیی که لژ 80کفشای پاشنه 

 من هیچ وقت آرایش غلیظ نمیکردم ، واسه همین االن خیلی تغییر کرده بودم. 

مانتو  و شالم و بچه ها تنم کردن و منتظر شدیم آرتام بیاد، قرار بود مراسم خونه خودمون باشه ، کس خاصی رو 

 دیم ، فقط نزدیکا.دعوت نکرده بو

پاشو خانوم خوشگله شوهرت اومد . ماشااهلل چقدر شوهرت خوشتیپ و خوشگله ، خیلی بهم میاید ، تو هم از -

 خوشگلی و خوش اندامی چیزی کم نداری عزیزم.

 هلبخند زوری به وراجی های آرایشگر زدم و به سمت در رفتم . آرتام پشتش به من بود و به در ماشینش تکیه داد

 بود. با صدای هلهله بچه ها ، آرتام با مکث برگشت ، وقتی برگشت نفسم بند اومد.

کت شلوار شکالتی ، پیراهن قهوه ای روشن ، کروات قهوه ای سیر با خطوط مورب مشکی و کفشای شیک مشکی. 

 موهاش و مثل همیشه برده بود باال ، این پسر خیلی جذابه ، خیلی .

اشت با دقت داشت آنالیزم میکرد . نمیدونم چقدر داشتیم مثل ندید بدید ها هم و نگاه اونم دست کمی از من ند

 میکردیم ، که با صدای هستی آرتام نگاش و گرفت.

آقا آرتام نمیخواید که عروستون با این وعض تو خیابون در تیر راس نگاه های هیز باشه ، چون ماشاهلل عروستون -

 مثل عروسکاست.

 تی قند تو دلم آب شد و داشتم کیف میکردم ولی آرتام اخم کرد و به سمت ما اومد.با این حرف هس

 ممنون هستی خانوم حواسم به عروسکم هست ...-

وای بچه ها یکی بیاد من وبگیره عروسکممممممم؟؟؟؟ از کی تاحاال عروس اجباری آقا شده عروسکش؟؟؟؟آیناز 

 جنبه داشته باش عزیزم جنبه.

 ه ها از پیشمون رفتن ، برگشتم اطراف و نگاه کردم:نفهمیدم کی بچ

 ا؟؟ پس بچه ها کو-

 آرتام همینطور که در و واسم باز میکرد و اخماش تو هم بود گفت:

 وقتی جنابعالی تو کف حرف من مونده بودی رفتن سمت ماشین خودشون.-

 بیشعووووووووور ، به من میگه تو کف حرفش موندم حالت و میگیرم.

 ام به سمت در طرف خودش رفت ، هنوز نشسته بود که گفتم:آرت

 تو کف؟؟؟؟ مگه وز وزم تو کف موندن داره؟؟؟-

سریع پریدم تو ماشین و در و بستم . آرتام هنوز نشسته بود ، نیمتنش و میدیدم که یک دستش تو جیبش بود و 

 دست دیگش احتماال تو موهاش.
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دقیقه گذشت راه نیفتاد ، ای  8دون اینکه نگاش کنم به سمت پنجره برگشتم. بعد از چند ثانیه نشست تو ماشین ، ب

 بابا این چرا راه نمیفته دیر شد . 

 اسلوموشن برگشتم طرفش ، وای خدا این چرا میر غضب شده . 

 راه...بی...بی ...فت ..دیگه -با لکنت گفتم:

ت خودش کشید ، سرم خورد به چونش و از درد نفسم با چشای ریز شده نگام میکرد ، گوشه مانتوم وگرفت و به سم

 بند اومد چون دقیقه تاجم تو سرم فرور رفت. 

خوب گوشات و باز کن ببین چی میگم ، بارآخرت باشه خیلی احساس شجاعت میکنی و هرچی تو مغز پوکته -

 راقی ، االن شجاعتتمیریزی بیرون ، این دفعه مثل قضیه ماشینم نیست که زدی داغونش کردی و فرستادیش او

مساوی با رفتن تو به سمت اوراقی ، اگه تا االن هرکار کردی دربرابر بچه بازیات ساکت شدم معنیش این نیست که 

شیر بشی و احساس کنی میتونی بتازونی . االن تو از شانس گندم زنمی و اگه بخوام هم جواب اون تو گوشی که 

اری میکنم که موقعیت های بهترت و بعد از ازدواج با من از دست بدی ، تواتاقم تو شمال زدی و بهت میدم ، هم ک

 پس سعی نکن عصبیم کنی.

با تموم شدن حرفاش و دستش و از روی مانتوم برداشت و کمربندش و بست به پشتی صندلی تکیه دادم ، نه باید 

جلوی یک آدم بی ارزش پایین بریزه  اجازه بدم جلوی این ، اشکام بریزه ، اشکای من ارزشش بیشتر از اینکه بخوام

. تازه داشتم میفهمیدم چه غلطی کردم ، تازه داشتم میفهمیدم ، این آدمی که ظاهرش فقط مغروره ، پشتش کسی که 

اگه پا رو دمش بذاری لهت میکنه . تازه داشتم میفهمیدم که من کجای این بازیم ، بازی که خودم شروع کرده بودم ، 

دم قول دادم که جواب تمام توهیناش و بدم وقتی که من واز دست بده ، اون وقت میفهمه که از ولی همونجا به خو

 کجا خورده ، اون وقت میفهمه که همه حرفاش بی جواب نمیمونه.

 تو مسیر یک کلمه هم بینمون حرف رد و بدل نشد.

 فقط صدای آهنگ این آرامش قبل از طوفان وبهم میزد:

 ره داری تو هر حالتینگران آیندتی  ،دلشو

 نمیدونی چی خوبه چی بد، 

 نمیدونی چیکار باید کرد

 مسیرت از سنک پر میشه ، دلت یک وقتایی دلخور میشه از این و اون

 اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته ، میفتهههههه ، یک روزییی

 روووزینگران نبااااش چون، هرچی که باید اتفاق بیفته، میفته ، میفته یک

 نگران نباشششششش

 به خط های مستقیم مسیرت خیره شو

 و هیچ وقت اسیر پشت سر نشووو

 تو خاطرت نرو، مثل باد از کنار آدم ها رد شو

 بذار پشت سرت بگن

 بهم، این دیووونه رووو

 بگن این دیووونه رو
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 فقط تو خلوت، بگو با خودت همش

 زهبگووووو، بگو هر سقوط یعنی شروع پروا

 تموم دنیا، اگه دست به دست هم بدن، سر راه تو یک سد بشن

 بااااااازم، هرچی که باید اتفاق بیفته ، میفته یک روزی

 نگران نباش، چون هر چی که باید اتفاق بیفته 

 میفته ، میفته یک روزی

 نگران نباش

 نگران آیندتی اگه دلشوره داری تو هر حالتی

 اگه جوابه خوبی رو بدی دیدی اگه یک وقتایی ترسیدی ،

 بدون برگشتن ورق نزدیکه

 دنیا همیشه تنگ و کوچیکه

 یک روزیییییی رو به رو میشی به آرزو

 به خطای مستقیم روبه روت خیره شو

 وهیچ وقت اسیر پشت سر نشو

 تو خاطرت نرو

 مثل باد از کنار آدما رد شو، بذار پشت سرت بگن به هم

 ن این دیووونه رواین دیوونه رو، بگ

 فقط تو خلوت بگو با خودت همش

 بگووو، هر سقوط یعنی شروع پروازم

 تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه تو یک سد بشن

 باااااااااااااازم

 هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یک روووووووزی

 نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته ، میفته یک روزی

 نگراااااااان نباش

 زندگی فقط آبتنی کردن در حوضچه اکنون است، نه غرق شدن، برای تغییر دادن اول باید باور کرد.

 )امیر علی بهادری، نگران نباش(

آهنگ بدجوری واسم جالب بود ، انگار داشت نصیحتم میکرد ، میگفت زود عقب نکشم همه چیز و با همت خودم 

 بذارم دست تقدیر . 

رتامم تو فکر بود ، آرنج دست چپش رو در بود و انگشت اشارش و رو لبش گذاشته بود ، شاید اونم به این آهنگ آ

 فکر میکرد.

ماشین و دم در نگه داشت . خانواده من وخانواده آرتام ، منتظر ما ایستاده بودن ، سایه گارگر مادرجونم دستش 

 اسپند بود . 
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و باز کرد، حتی نیم نگاهی هم بهش نکردم ، اومدم از کنارش رد بشم که محکم بازوم  آرتام از ماشین پیاده شد و در

 وگرفت و بعد دور کمرم. برگشتم نگاش کردم ، آروم طوری که بقیه نتونن لب خونی کنن گفت:

 قرار شد مثل عاشقای دل خسته برخورد کنی ، همونطوری که تو تنهاییت من ومیپرستی .-

سانتیم روی پاش خالی کردم، قرمز شد و من با  80ه سقفی .ولی حرصم و فقط با کوبوندن کفشای اوق ، چه اعتماد ب

 سماجت فشار میدادم و لبخند میزدم ، همه فکر میکردن ، آرتام از خجالت قرمز شده. چون میخندیدن

 نمیتونم دردش و دستش و رو کمرم فشار میداد و من مطمئن بودم که رد دستاش روی پوشتم میمونه. وقتی دیدم

تحمل کنم ، پام و برداشتم اما اون با تاخیر فشار دستش و کم کرد ولی بر نداشت. باهم وارد خونه شدیم ، صدای 

 آهنگ میومد . آرتام بعد از اینکه من و راهی خونه کرد ، به طبقه پایین که واسه آقایون بود رفت . 

 م.به اتاق رفتم و با کمک بچه ها لباسم و در آورد

 ترانه:

 میگم آیناز چیکار کردی آرتام و که از خجالت قرمز شده بود . -

 زدم زیر خنده ، با تعجب بهم نگاه میکردن:

 چته کبکت خروس میخونه ؟؟-هستی:

 وای بچه ها اگه بدونین واسه چی قرمز شده بود بدتر از من میخندین.-

 ذار میرفتین خونتون بعد ، دیدم مانتوت چروک شده پس نگو..کارای خاک تو سری کردین ، اه اه واقعا که ب-تران:

 محکم زدم تو سرش که با درد شروع کرد به ناله کردن:

 آییییی ، آیییی، یکی دیگه حاالش و میکنه من باید تو سری بخورم ، آخه این رسمشه خدااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 و اینکارا میگرده ، اه اه .چی می گی واسه خودت تو ، اون مغز فندوقیت فقط ر-

 بدون توجه به اینکه از کنجکاوی داشتن میترکیدن از در خارج شدم ، سه تاشون باالفاصه اومدن پشت سرم . 

از کنار با همشون احوال پرسی کردم . مهیا با نفرت نگام میکرد. کال دخترای فامیلشون فقط در حال حرص خوردن 

گذاشته بودن رفتم و نشستم . دخترا داشتن وسط خودکشی میکردن ، هستی قرمز بودن . به سمت مبلی که واسمون 

شده بود ، تران مسخره بازی در میاورد،  یاسی هم ترجیه داده بود کنارم بشینه. مهسا و آرتینا و مهرنوشم  وسط 

 بودن . 

هول شدم، آخه من اینجوری جلوش  با خنده بهشون نگاه میکردم ، که اعالم کردن آرتام میخواد بیاد تو، نمیدونم چرا

 نبودم و خوب خجالت میکشیدم دیگه...

سعی کردم لرزش دستام و کنترل کنم ولی نمیشد . با اشاره مامانم به سمت در رفتم که از شوهر عزیزم استقبال کنم 

اهش شتم ، نگ. همه دخترای نکبت فامیلشون دم در بودن و به جای من ازش استقبال میکردن . به سمتش قدم بردا

به سمت دخترا بود ، که سرش و باال گرفت و چشش به من افتاد ، با بهت و تعجب نگام میکرد . خودمم داشتم آب 

میشدم قرمز شده بودم وگر گرفته بودم، میخواستم مسیرم وتغییر بدم ولی نشد . زل زده بود به من و این باعث شد 

 ماشون تو هم بود همشون. که دخترا به سمت من برگردن و نگام کنن ، اخ

 رسیدم بهش ، لبخندی زدم و دستم و دور بازوش حلقه کردم:

 تکون نمیخورد و فقط با دقت از فرق سر تا نوک پام و برانداز میکرد.

 عزیززم بهتره بریم با مهمونا احوال پرسی کنیم -
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همونامون و معرفی کردم ، وقتی به مهمونا و با این حرفم دستش و کشیدم . مطیعانه با من میومد و حرفی نمیزد ، م

 اون میرسیدیم ، اونم زحمت میداد و معرفشون میکرد. بعد از آشنایی به سمت مبل رفتیم و نشستیم.

 با ظرافت پام و روی پای دیگم گردوندم . 

 آرتام خودش و نزدیک تر کرد و گفت:

 مانم از چی تو خوشش اومده .با این همه آرایش و لباس شیکم مالی نیستی . نمیدونم ما-

با حرفش وا رفتم ، خیلی حرفش بد بود ، این بدترین چیزی که داماد میتونه به عروسش بار اول بگه . سعی کردم 

 خونسردیم وحفظ کنم ، لبخند حرص درآری زدم و لبم وبه گوشش نزدیک کردم:

 این و از محو شدن چشات روم کامال فهمیدم عزیززززززززززززززم-

 فقط تو گوشش فوت میکردم و این حالش و بدکرده بود ، عزیزمش که دیگه خارج تحملش بود .

سریع خودش و کنار کشید و از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت . منم با لبخند رفتنش و دنبال کردم . به 

 ودم خندیدم.این نتیجه رسیدم که تا االن فکر نمیکردم انقدر جذابیت داشته باشم و به فکر خ

-------------------------------------------- 

از سایه خواست بهش آب بده، آبش و با یک نفس خورد و از آشپخونه خارج شد؛ جدی شده بود این و از صورتش 

میشد خوند. کنارم نشست و خودشو بهم چسبوند و دستش و رو شونه هام گذاشت. میخواست ثابت کنه با این کارا 

 یک نمیشه، آره ارواح عمش...تحر

دخترای پرو و بیشعورشون با عشوه جلو شوهرم قر میدادن) شوهرم؟؟؟ اوه کی میره این همه راهو؟؟( و من تنها 

 کاری که میتونستم بکنم جوییدن پوست لبم بود.

 کندیش ، واسه بقیه هم نگه دار-

 با حرفش برگشتم سمتش و با استفهام نگاش کردم؟

 ردوند سمتم و به لبام خیره شد. سرش و برگ

 میگم کندیش انقدر جوییدیش واسه بقیه هم نگه دار.-

 با عصبانیت نگاش کردم .

 مطمئن باش واسه موقعیت های بهترم بعد از زندگی با تو نگه میدارم.-

لی حقشه ، پس چرا با این حرفم معلوم بود داغ کرده ، قبولم دارم حرفم یکم بد بود ، باالخره شوهرم بود دیگه و

 گفت واسه بقیه ؟؟ چرا نگفت واسه من؟؟

فشار دستش و رو شونه هام زیاد کرد وبا عصبانیت نگام میکرد . تا اومد چیزی بگه آرتینا با جیغ اومد سمتم و دستم 

هههه. هو کشید و وسط برد تا برقصم ، وای خدا این یک قلم و کم داشتیم حاال من چجوری جلو این یالغوز برقصم آخ

وسط واستاده بودم و گیج شده بودم، دخترا با تمسخر نگام میکردن وپچ پچ میکردن ، آرتام با پوزخند مسخرش زل 

زده بود به من، نه من باید ثابت میکردم که از همشون خوشگل تر میرقصم ، من باید ثابت میکردم که تنها کسی که 

برم هیچی کم ندارم. گرچه هنوز شک دارم این آرتام لیاقت منو لیاقت آرتام وداره منم واز این عجوزه های دورو 

 داشته باشه.
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شروع کردم وبا آهنگ نرم و ظریف میرقصیدم ، حرکاتم با آهنگ تنظیم بود ، از بچگی یک آیناز بود ویک رقاص. 

ر نبود با هر همه واسه مهمونیا من ومیبردن وسط ، اونجوریم نبودم که با آهنگ خاصی برقصم ، نه اصال این طو

 آهنگی میرقصیدم ، حتی اگه نشنیده بودمش. 

 حواسم به چی بود که گذشتم که گذشتم " "

 ازخودم، دلم وبه چشمای تو باختم

 من عاشقت شدم

 سمتم که میای، میمیرم واسه هر قدمت

 )با رقص به سمت آرتام رفتم ولی اون محو بود(

 حواسم به تو، به یواشکی چشمک زدنت

 ززززمعزیز

 به تو پرت حواس من ، تو لباس من، فقط عطر تو

 چیزی که میرنجون منو، توی دوریا فقط صبرتو

 به تو پرت حواس من، تو لباس من فقط عطر تو

 میخوام بگم بمون واسه من ، که حواس من فقط پرت تو

شونه هام و هماهنگ با کمرم )با ناز ازش رو گرفتم و دنباله لباسم وبه دستم گرفتم و دور خودم دور زدم ، 

 میلرزوندم (

 تو بامی ، پا به پامی، هیشه تو رویاهامی

 راه که میرم ، هرجا که میرم، همیشه جلو چشامی

 اگه میگم بمونی، از رو دلبستگی بود، 

 دوباره دلم وجا گذاشتم

 آخه حواسم به چی بود؟

 حواسم به چی بود؟؟؟ به تو ، به تو

 ن...به تو پرت حواس م

رو زانو خم شدم و با چپ و راست کردن باسنم تقریبا نشستم و آروم و با دست کشیدن روی چشام و صورتم بلند 

شدم ، نگاه همه غافل گیر شده بود ، دخترا فامیلشون واقعا تعجب کرده بودن ولی مهیا که قبال رقصم و دیده بود 

با خوشحالی  نگام میکردن سرم وبا رقص برگردوندم سمت  فقط حرص میخورد. مامانم و فرزانه خانوم  و مادرجونم

آرتام ، پاهاش و رو هم گردونده بود، دستش رو پشتی صندلی بود و با خنده نگام میکرد ولی تعجب تو جای جای 

صورتش نمایان بود. با تموم شدن آهنگ ، دنباله لباسم و گرفتم ویکم زانو هام و خم کردم وبا خنده به سمت آرتام 

 تم . همه دست میزدن و تعریف میکردن . روی صندلی نشستم ، آرتام سرش و بهم نزدیک کرد:رف

آبروم وبردی این چه طرز رقصیدنه؟ واقعا خجالت نکشیدی؟ تو که یاد نداری چرا بلند میشی ، همین مهیا انقدر -

 قشنگ میرقصه که آدم نمیتونه نگاش و ازش بگیره.

ن آدم روانی ، یک تختش کمه از یک طرف واقعا عصبی شده بودم از یک طرف خندم واقعا داشتم سکته میکردم، ای

 گرفته بود که سعی میکرد به هر نحوی من وخراب کنه.
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لبخندم با بهت و عصبانیت مخلوط شده بود خنده رو لبم بود دهنم باز مونده بود ولی چشام از تعجب وعصبانت قرمز 

 دادم.شده بود. دستام و با عصبانیت تکون 

کوری؟؟؟ نه واقعا کوری ؟؟؟ اصال لیاقت این و نداری که من جلوت برقصم ، لیاقت تو یکی مثل دختر عمو پاپتیته -

 که از رقص من در حال انفجار بود ، تو شعور نداری ، باید رقصم و نگه دارم واسه موقعیت های بعدیم.

م و در و بستم ،خودم و رو تخت انداختم و سرم و تو روم و ازش گرفتم و از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفت

بالشت فرو کردم ،همیشه آرزوم این بود که رقصم و اولین بار جلوی پسری به نمایش بذارم که عشقم باشه ، همه 

وجودم باشه ، کسی که واقعا بدونم ارزش عالقه من وداره کسی که حتی ارزش عروسک بازی من وداشته باشه ، کج 

ابیده بودم و بالشتکم وبغل کرده بودم، دنباله لباسم از تخت آویزون بود ، وجلوی لباسم که کوتاه بود رو تخت خو

 باالتر رفته بود و لختی رونه پام و به نمایش گذاشته بود . 

 صدای در اومد ، آروم گفتم کیه ؟

 آیناز جان میتونم بیام تو؟-صدای هستی بود:

 ا ادب شده.از کی تاحاال اجازه میگیره ، ب

 آره.-

 صدای باز وبسته شدن در اومد ، و من هنوز به کج بودم و نمیدیدمش. 

 تخت پایین باال رفت و فهمیدم نشسته. 

چیه ؟ واسه چی اومدی؟؟ برو االن میام یکم کمرم درد گرفته با این کفشا. و دستی به ساق پام که بندش بسته بود -

 کشیدم.

 پات کنی که االن از کمر درد اینجوری بشی؟ مگه مجبوری همچین کفشایی-

با صدای آرتام از جا پریدم وبرگشتم که محکم رفتم تو سینش، اونم که لبه تخت یک نفرم بود، نتونست تعادلش و 

حفظ کنه  از تخت افتاد ولی نامردی نکرد و من و کشید پایین ، حاال آرتام رو زمین بود و منم رو سینش  دستش و 

 نداخت . دور کمرم ا

 گر گرفتم ، احساس گرما میکردم، سریع از جام بلند شدم و لباسم ودرست کردم. 

نگاهش و از روی پاهای لختم گرفت و به صورتم خیره شد ، ولی به جای صورتم چشاش یک جای دیگه رفت ، مسیر 

که  و یک سرفه ای کردم، نگاهش و دنبال کردم و بعلههه ، فهمیدم لباس دکلتم پایین رفته ، سریع درستش کردم

 نگاهش و از گردنم گرفت و بهم خیره شد:

ای بابا من نمیدونم این کارا چیه که اگه عروس خانوم ناز کنه وقهر کنه آقا داماد باید بره ناز کشی ، خوب بابا -

 بذارین ناز کنه منم به موقعش نازش و میکشم و لبخندی زد و شیطون نگام کرد:

 ف خدا خیرشون بده که کار ما ها رو جلو میندازن ولی خوب از یک طر-

 زیر لب کوفتی گفتم و مشت زدم قفسه سینش . که لبخندش عمیق تر شد. 

 رو تخت نشست ، من نمیدونم شما دخترا جز یکم عشوه چیز دیگه ای ندارین؟؟

 خوبشم داریم ولی احتیاج به یکم تیز بینی که شماها ندارین.-

 مت خودشو شروع کرد با دقت و جدی تو صورتم نگاه کردن:یک دفعه من وکشید س
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خوب ، چشم وابرو که معمولی ، بینی که مثل قبل عمل دخترا، گونه که داغون، پوست که زیر یک من کرم بازم -

 سیاه.

 هر جز از صورتم و میگفت دست میکشید

 موها که معلوم نمیشه شنیون شده ، رسید به لبم ، خوب لباتم که ... -

مکث کرد و دستش وآروم کشید ، نمیتونستم تکون بخورم ، من دختری نبودم که هرکی از راه رسید بخواد اینجوری 

آنالیزم کنه ، قدرت هیچ کاری رو نداشتم. اونم تالشی واسه بهم زدن جو نمیکرد. من مسخ شده بودم و نمیدونستم 

ه دلداگی ، اون من وبه عنوان زنش قبول نداشت ، اگه باید چیکار کنم ، میدونستم که رفتاراش از روی غریزشه ن

بهش اجازه میدادم اینجوری تحقیرم کنه ، داغون میشدم ف نباید بذارم ازم سوء استفاده کنه ، وقتی احساس کردم 

میخوادتم و عاشقم شده و منم اون ومثل شوهرم ببینم تمام وجود واحساسم و پاش میریزم.اومدم خودمو کنار بکشم  

تا گره گوری پریدن تو ، چششون که به ما افتاد با دهن باز نگامون کردن ولی بعد خیلی  8در باشدت باز شد و که 

 سریع دهاناشون وبستن و سرشون وپایین انداختن.

آرتام هول شد و سریع از جاش بلند شد ، منم که مثل کسایی که لحظه ارتکاب جرم ، مچشو گرفته باشن ، سرم 

 و هیچی نمیگفتم. وپایین انداختم

 یاسی سریع خودشو جمع کرد:

ااااااا ، چیزه میخواستم بگم که عاقد اومده ومیگن بیاید بیرون واسه ثبت تو شناسنامه هاتون ، هر سه شون سریع -

 جیم شدن . 

 اومدم سریع برم بیرون که آرتام مچ دستم و گرفت وبا عصبانیت گفت:

 اینجوری؟؟؟؟-

 ، مشکلی نداشتم که:به خودم نگاه کردم 

 مگه چمه ؟-

 با حرص به سر و وعضم نگاه کرد . 

 االن تمام مردای فامیل من وتو بیرونن ، میخوای با این وعض جلوشون بری که کیف کنن؟؟؟-

 اوه اوه بابا غیرتی، تو تعصبم داری؟

تم برم که این دفعه بازوم سریع پریدم به سمت کمدم و شال و مانتو سفیدی که خریده بودم ،پوشیدم ومیخواس

 وگرفت:

وبه پاهام اشاره کرد، با خجالت دوباره به سمت کمد رفتم وساپورت مشکی رو بیرون آوردم و مردد یک نگاه به 

 دستم یک نگاه به آرتام کردم.

کرد یآرتام که از مکث من کالفه شد اومد جلو و ساپورت و از دستم گرفت و مثل انسان های نخستین کج وراستش م

 تا دریابه این چیه

 دست به سینه شدم و چشام وباریک کردم:

 به چی زل زدی بده ساپورتم ودیگه .-

 خوب چرا نمیپوشیش یک ساعته واستادی نگاش میکنی؟-

 اگه جنابعالی بری بیرون میپوشم -
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 خودش و انداخت رو تخت و دستش و تکیه گاه بدنش قرار داد: 

 خوب بپوش به من چه-

 م سمتش دستش و کشیدمرفت

 آرتام جون هرکی دوست داری بیخیال شو بیا برو بیرون من این و بپوشم.-

 اوال که محرمتم و ثانیا شوهرتما-

ساله دارم باهاش زندگی میکنم ، خوبه چند ساعته فقط بینمون صیغه محرمیت  60اوه اوه همچین میگه شوهر انگار -

 خونده شده آقا 

 هرچی -

اال انداخت و از جاش تکون نخورد ، پوفی کردم ورفتم پشت تختم و ساپورتم وپوشیدم آرتامم با وقاحت شونه ای ب

تموم زل زده بود به من ولی خدا رو شکر چیزی نمیدید. وقتی از پشت تخت اومدم بیرون ، آرتام پق زد زیر خنده و 

له لباسم از زیر مانتو سفیدم ، آویزونه و انگار که با دست بهم اشاره میکرد ، با تعجب رفتم جلو آینه که دیدم ، دنبا

دم داشته باشم. خودمم خندم گرفت ، سریع رفتم از کمدم تاپ سفیدی در آوردم و دست آرتام وکشیدم ، آرتام که 

از کارای من گیج شده بود دنبالم میومد در تراس و باز کردم وآرتام و فرستادم تو ودر و قفل کردم و سریع پیراهنم 

با تاپ سفید عوض کردم ، رژم و تجدید کردم و در تراس و باز کردم و آقای میر غضب و بیرون آوردم ، اصال بهم  و

نگاه نمیکرد ، باهم به سمت مهمونا رفتیم ، همه یک جوری نگامون میکردن ، نشستیم ، عاقد شروع کرد به خطبه رو 

ون وثبت کرد. آقای  تاجیک جلو اومد و پیشونیم وبوسید  و خوندن ومن برای بار دوم بله گفتم و دفتر دار هم اسمام

 لبخند زد :

 ایشاهلل خوشبخت شی عروس گلم-

 ممنون بابا جون-

آقای تاجیک که از لفظ بابا جون خوشش اومده بود برای بار دوم پیشونیم و بوسید که آرتام با اخم به باباش نگاه 

 کرد :

 ومد به بازار کهنه شده دل آزار؟؟؟بابا جان ماهم هستیم ها ، نو که ا-

 باباش خندید و پسرش و بوسید ودر گوشش چیزی گفت که آرتام سرش وانداخت پایین وچشم گفت.

 بابام اومد جلو و آرتام وبغل کرد :جون دخترم وجون تو ، این دختر دلش از برگ گل نازک تره 

 آرتام سرش و پایین انداخت ، مطمئن باشد خوشبختش میکنم.

سال عاشقش کنم باید کنیزیش و بکنم و زن و بچه  8پوزخندی زدم، آره اونم چه خوشبخت شدنی اگه نتونم تا 

هاشو تر و خشک کنم. به تر تیب همه اومدن جلو و تبریک گفتن و هدیشون و دادن . مردها بیرون رفتن و من 

مت آرتام رفتم ، چشمم خورد به مهیا که جای من دوباره به اتاق رفتم تا پیراهنم و بپوشم . از در خارج شدم و به س

 وگرفته بود و لبخند تحویل آرتام میداد.

 دختره پرو بیشعور ، وقیح ، بی حیا ، ااااا؟ چقدر پرو رفته لم داده جای من . 

وه شلبخندی زدم ولی دستام و مشت کرده بودم وناخونام و توی دستم فرو میکردم. به سمت مبل رفتم و با لبخند وع

 به آرتام نگاه کردم:
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عزیززم میشه بیای تو اتاق لباسم اذیتم میکنه ، آرتام با چشای گرد شده نگام میکرد ، مهیا اول با تعجب بعد با -

 حرص دندوناشو روی هم میسایید.

ند جاش بلخودمم از حرفی که زدم واقعا تعجب کردم ، وای االن آرتام با خودش چی فکر میکنه ، مهیا با عصبانیت از 

 تا صندلی دور تر از ما نشست. 6شد و 

 منم که خیالم راحت شده بود ، سر جام نشستم و با صدای بلند که مهیا بشنوه گفتم:

 آخی خوب شد ، دیگه اذیت نیستم.-

 آرتام لبخندی زد و ازجاش بلند شد :

 نه عزیزم ، فک نکنم لباست خوب شده باشه ، پوستت قرمز شده -

ه پوستم نگاه کردم ولی اصال یک ذره قرمزی نداشت، آرتام دستم و گرفت وکشید منم به سمتش کشیده با تعجب ب

 میشدم ، وارد اتاقم شد و درو بست

 یا خدا یک غلطی کردم، این چرا جنبه نداره خوب...

 دستم و کشید و کوبوند به دیوار و با نفسای عصبی شروع کرد به حرف زدن:

فک کردی اگه بهت نزدیک شدم ، واسه عالقه ای که به تو دارم، نه دختر جون کور خوندی تو  چیه دور برداشتی ،-

هنوزم واسه من همون دختر پروویی هستی که بودی ، اگه باهات دارم خوب رفتار میکنم واسه اینکه با خودم گفتم ، 

 روز عقدشه ، بذار باهاش خوب باشم دلش نشکنه و مثل اینکه تو جنبه نداری 

اگه یک بار دیگه با فامیالی من مخصوصا مهیا بد حرف بزنی خودت میدونی . رفتارای منم نه از روی عالقمه از روی 

 غریزه، اون قدر توانایی دارم که بتونم غریزم وسرکوب کنم و با یک لباس کوتاه و عشوه خر نشم.

نستم پنهان کنم ، این با خودش چی فکر دستش و جلوم تکون میداد و حرف میزد ، ولی من اشک توی چشام و نمیتو

کرده که من عاشق و شیداشم ، عوضی به من میگه با مهیا درست حرف بزن، چقدر یک آدم میتونه پرو و احمق 

باشه... عصبی بودم بدتر شدم ، تک تک حرفاش مثل پتک تو سرم پایین میومد. با یک حرکت محکم با مشت زدم تو 

 یکم عقب رفت:شکمش ، اونم که توقع نداشت 

هه تو با خودت چی فکر کردی ؟؟؟ االن خاطر خواهات ریختن، کور خوندی تو حتی لیاقت واکس زدن کفشای من -

ونداری امثال تو جاشون تو بغل دخترایی امثال مهیا که با هزار تا عمل سعی میکنن پسری احمقی مثل تو رو جذب 

قدر ارزش داری ، در ضمن بار اخرت باشه ، دستت به من میخوره کنن تا جلو دوستاشون پز بدن ، میبینی فقط همین 

، چون اون موقع کاری میکنم که از کارت پشیمون شی . لباس کوتاهم واسه تو نپوشیدم واسه موقعیت های بهترم 

پوشیدم، تو ارزش همین لباس پوشیدن من ونداری ، این باره آخر من واینجوری میبینی ، در ضمن من از تو محبت 

 گدایی نمیکنم اون قدر از طرف امثال تو محبت دیدیم که نیاز به تو نداشته باشم.

آرتام که غافل گیر شده بود هیچ حرفی نمیتونست بزنه فقط با بهت نگام میکرد ، خودمم انقدر تند تند حرف زدم 

ورتش انداختم واز در خارج نمیدونم همه چیزایی که اون لحظه از ذهنم گذشت و گفتم یا نه . نگاهم و با نفرت تو ص

شدم ، اول به اتاق مامانم رفتم تا اشکایی که رو صورتم ریخته شده بود و پاک کنم . خدا رو شکر ریملم نریخته بود . 

دستی به لباسم کشیدم و از در خارج شدم . نمیدونم ما چرا نمیتونیم مثل آدم باهم رفتار کنیم ، هر لحظه جنگ و 

آقایون رفته بود و این باعث خوشحالی من بود ، واسه یک آهنگ دیگه ازم خواستم که برم  دعوا ، آرتام به قسمت

 وسط و منم واسه اینکه از ناراحتی بیرون بیام قبول کردم . این آهنگ و قرار بود با بچه ها برقصم :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 6  

 

 فرشته ناز کوچولو ، چشمات قشنگه میدونم

 دلم میخواد همه بدونن به پای چشمات میمونم

 عاشقتم همه میدونن، تو قلبمی خوب میدونم

 مهربونی کن عزیزم تا توی قلبت مهمونم

 عسل خانوم دل تنگ شماست

 عسل خانوم شیطون وبالست

 عسل خانوم خوشگل و دلبری 

 عسل خانوم الهی بمیرم برات

 وقتی صدای پات میاد

 دل من پر میزنه

 بازم مثل دیوونه ها این درو اون در میزنه

 رای پیدا کردنت دنیا رو گشتمب

 تو عشق زیبای منی دل به تو بستم

.................. 

من وسط میرقصیدم بچه ها دورم حلقه زده بودن ،با خوشحالی میخندیدم ، چون میدونستم دوستام هستن ، اگه جایی 

وندن . ما هیچ چیزی از نکشیدم هستی هست ، یاسی هست، تران هست، اینا کمکم میکنن مثل خواهرای خودم میم

 هم پنهون نداشتیم . 

بود که مهمونا رفتن خسته و کوفته به اتاقم رفتم وتا لباسم وعوض کنم . خوشحال بودم که قرار نبود  6ساعتای 

 امشب و تا صبح آرتام و تو اتاقم تحمل کنم هم سرم به بالشت رسید خوابم برد.

لفن نزد ببینه زندم یا مرده. به مامنم اینا میگفتم وقتی میرم دانشگاه هفته خسته کننده گذشت ، آرتام حتی یک ت 8

میبینمش تا شک نکن، بچه های دانشگاه هیچ کدومشون نمیدونستن من ازدواج کردم منم دوست نداشتم تو 

سر  هدانشگاه بپیچه. تو این مدت رایان سعی میکرد خودش و بهم نزدیک کنه ولی من اصال اهمیت نمیدادم . تا اینک

نفر تحقیق ارائه بدن و از شانس خوشگلم من ورایان باهم  6نفر ،  6درس مشترکمون ، استاد گفت که میخواد 

افتادیم ، بعد کالس تا تونستم رو مخ استاد رفتم که من وعوض کنه ولی قبول نکرد ، باید یک ترم باالیی با یک ترم 

 پایینی میفتاد. 

ایان بدم وشمارش و بگیرم . من ترجیح میدادم تو دانشگاه به کارامون برسیم مجبور شدم واسه کارم شمارم وبه ر

جلسه ای رو بیرون از دانشگاه تو یک رستوران بریم . اصال حس خوبی نداشتم  6ولی به اصرار اون مجبور شدیم 

قیق و ع غیر تحنمیدونم چه اصراری داشت که بیرون از دانشگاه بریم . همینجوریش تو دانشگاه ، سعی میکرد موضو

وسط بکشه. چه برسه به اینکه محیطم واسش فراهم بشه، البته بگم که حدو حدود خودش ورعایت میکرد ، هیچ 

وقت حرفی و حرکتی نمیکرد که باعث اعتراض من بشه واز این کارش خیلی خوشم میومد. کال رایان پسر جذاب و 

اگه مغرور بود واسه شخصیتش بود نه تیپ و قیافه و  خوش تیپی بود ولی همین چیزا مغرورش کرده بود . آرتام

پولش و دستش تو جیب خودش بود ولی رایان از صدقه سری باباش کشته مرده زیاد داشت . باباش شرکت مصالح 

 ساختمانی داشت و به تک پسرش هم خیلی میرسید.
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ر بدم میومد یکی من واز خواب بیدار صدای زنگ اس ام اس گوشیم من و وادار کرد از خواب نازم بلند شم ، اه انقد

بود و این یعنی تا ظهر مونده بود ، اس ام اس و باز کردم از آرتام بود سریع  80کنه . اول به ساعت نگاه کردم 

 ""دقیقه دیگه دم خونتونم بیا پایین 60 ""نشستم و پیامش و خوندم

 ی بگه .پسره بی ادب سالم یاد نداره ، زورش اومد یک خواهش میکنم چیز

دقیقه از  4با خونسردی تموم از جام بلند شدم ، صبحانه خوردم و با خیال راحت لباس پوشیدم و آرایش کردم . 

 80موقعی که گفته بود گذشته و من تو آینه به خودم لبخند میزدم ، صدای گوشیم در اومد ولی من توجهی نمیکردم 

  ""م من رفت ""، صداش قطع شد و باالفاصه صدای پیام اومد دقیقه دیگه هم گذشت و گوشیم همینطور زنگ میخورد

وا یعنی چی من رفتم ، یعنی واقعا رفت ، سریع کیفم و برداشتم و از مامانم خدافظی کردم و پریدم  پایین ولی دیدم 

حشش فجا تره و بچه نیست . با حرص پام و کوبیدم به زمین و به سمت سر کوچه حرکت کردم و تو دلم تا تونستم 

 دادم.

به سمت خیابون رفتم ، قدم میزدم . حوصله ماشین نداشتم ، کنار پام ماشینی ترم زد ولی من توجهی نکردم همینطور 

بوق میزد و متلک مینداخت . دیگه داشتم خجالت میکشیدم از نگاه های مردم ، روسریم وجلو تر کشیدم و قدم هام 

. دیدم نه اینطوری نمیشه ،  تا برگشتم یک چیزی بهش بگم ، ماشینی با وتند تر کردم ولی پرو تر از این حرفا بود

سرعت پیچید جلوم و محکم زد رو ترمز ، واقعا ترسیدم اگه یک ثانیه دیرتر ترمز گرفته بود من االن مرده بود 

 مطمئنا. با چشای گرد شده از ترس اول به ماشین بعد به صاحبش نگاه کردم و جشام گرد تر شد .

 دوست نداری اون روی منو ببینی سوار شو . اگه-

با ترس به اطرافم نگاه کردم که دیدم همه دارن به ما نگاه میکنن ، اون پسره  که دنبالم بود هم از ماشینش پیاده  

 شد و به سمت ما اومد . سریع درو باز کردم و نشستم وآرتامم هنوز در بسته نشده با ماشین و از جا کند.

 ود ، اون قدر که اگه تصمیم به قتلم و میگرفت قطعا استخونی سالم تو بدنم نمیموند.خیلی عصبی ب

---------------------------------------------- 

انقدر محکم فرمون و فشار میداد ، که دستش سفید شده بود . جرعت نداشتم جیک بزنم ، میدونستم هر حرفی از 

دادم ترسم و با فرو کردن ناخون های بلندم توی دستم خالی کنم .  به سمت   طرف من مساوی با مرگم ، پس ترجیه

 طرقبه میرفت ، احساس میکردم یکم از اون حالت در اومده ، واسه همین به خودم جرعت دادم وازش پرسیدم:

 کجا داریم میریم؟؟-

 یشه کنارم. انقدر سریع به طرفم برگشت که هم گردن و اون صدا داد هم من محکم رفتم تو ش

 با چشای به خون نشسته نگام میکرد، خودم نمیدونستم چی انقدر عصبانیش کرده ، یک مزاحم؟

 ماشین و نگه داشت ، به سر در رستوران نگاه کردم ، رستوران فردیس

پشت سرش از ماشین پیاده شدم وبه سمت رستوران رفتیم . بعد از سفارش زل زد تو صورتم ، آب دهنم وقورت 

 دم و از ترس لبخندکجی زدم.دا

یک بار بهت میگم واسه همیشه تو گوشت فرو کن) این اصوال عادت داشت اول تهدیداش و با تو گوشت فرو کن -

شروع کنه( اگه یک بار دیگه سر ساعتی که بهت گفتم اومدی پایین یا هر جا دیگه که هیچی ولی اگه نیومدی و 

 و واست زهر میکنم . این و دارم جدی میگم . اتفاقاتی نظیر امروز افتاد ، چند روز

 عصبی شدم ، ترس و کنار گذاشتم واخمام و توهم کشیدم:
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من و تهدید میکنی؟ هه مثال اتفاقات امروز چش بود ، اصال ببین قرار بود تو کارای هم دخالت نکنیم ، به تو چه -

 ربطی داره یکی قصد آشنایی با من و داره

 اینش دیگه به....

نقدر سریع از جاش بلند شد که بقیه حرفم و خوردم دستم وگرفت و از تخت کشید پاین ، کفشام و پام کردم و واسه ا

اینکه آبروم نره سعی کردم لبخند بزنم تا کسی نفهمه این دستی که روی بازوهام  داره از درد نفسم و میبره. به 

 سمت پشت دستشویی رفت .

 کمرم و با دیوار یکی شد. 

 ته وحشی بازی درمیاری ، آبرومون رفت ، اصال تو به درک آبرو نداری ، من که دارم . ول کن دستم شک.....چ-

سانت با صورتم فاصله داشت و خود به خود از این همه نزدیکی الل شدم. لبش و نزدیک گوشم  6صورتش فقط 

و آروم کنم، چرا همه فکر میکنن فقط آورد ، فاصله انقدر نزدیک بود که قرمز شده بودم و سعی میکردم خودم 

 جنس مذکر تحریک پذیره ، زنا هم غریزه دارن خوب...

دم گوشم لب میزد و من انقدر مسخ شده بودم که هیچ کدوم از حرفاش و نفهمیدم ، شدید روی گوشم حساس بودم 

کردن خودم سریع دست  زود قلقلکم میومد ، اینم که هی تو گوش من فوت میکرد ، خنده ای کردم و واسه آزاد

 انداختم دور گردنش ، تا دیگه نتونه قلقلک بده با کاراش.

اول تعجب کرد این و از تکون سریعی که خورد فهمیدم . بعد آروم دستش و انداخت دور کمرم و منو بیشتر 

از خنده  که بهخودش نزدیک کرد ، فک کنم این بیشتر تحریک شده بود. دوباره گوشش و آورد جلو و تا چیزی بگه

ریسه رفتم و هی خودم و تکون میدادم ، دستم و از دور گردنش آزاد کردم و میخندیدم، خوب چیکار کنم از بچگی 

 اینجوری بودم وقتی توی گوشم آروم حرف میزدن دیگه نمیتونستم جلوی خنده هام وبگیرم . 

، صاف ایستادم و لباسم و مرتب کردم . دیدم آرتام با چشای گرد شده نگام میکرد و منم که خوب خنده هام و کردم 

نه بابا این از رو نمیره ، انقدر محو من شده ، سرفه ای کردم و به سمت تختی که نشسته بودیم راه افتادم . آرتام هم 

پرس شیشلیک سفارش داده بود . منم که بوق انگار نه انگار  6پشت سرم با یکم تاخیر اومد . غذا رو آورده بودن. 

باید از منم نظر بخواد . ولی خوب عاشق شیشلیک بودم مخصوصا وقتی دو طرف استخونش وباز میکردی و اون که 

 گوشت نرم وسطش و میخوردی، عالی بود . 

 به نوشابه نگاه کردم ، سمت اون بود . 

 همون نوشابه رو بده -

 لوس حاال انگار میمیره بدهیک نگاه به من یک نگاه به نوشابه کرد و ابرویی باال انداخت ، پسره 

 چیه مانیکور ناخونات خراب میشه ؟؟؟؟-

با این حرفم غذا به گلوش گیر کرد و سرفه میکرد ، منم که دیدم نه انگار داره خفه میشه ، سریع رفتم سمتش و 

 باالشروع کردم به زدن تو کمرش . خوب حرصی که بهم داده بود و سر پشتش خالی کردم ، هی دستش و میاورد 

که یعنی بسه منم با لبخند خبیث هی میزدمش وقتی خوب دق و دلیم و سرش خالی کردم ، نشستم سر جام و بقیه 

 غذام و خوردم . اونم که از پرویی من تعجب کرده بود بعد چند دقیقه شروع کرد به خوردن.

گذاشت ، از این کارش خیلی ساله ،اومد ظرفا رو جمع کرد ، آرتامم تو دست پسره پول  81یک پسر بچه حدود 

 8خوشم اومد . دقیقا روبروش نشسته بودم ولی حواسم پیش اون بچه ای بود که نمیذاشت مامان باباش غذا بخورن 
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تا بچه شیطون  6سال و نیمش بیشتر نبود ولی هی اذیت میکرد، مامان باباشم نمیدونستن این و آروم کنن یا 

ساله بود ، من عاشق بچه بودم ، انقدر دوست داشتم که اگه ساعت  2گشون ساله و یکی دی 5دیگشون و که یکیشون 

 ها کنارم باشه اصال احساس خستگی نمیکنم . فامیالمون همیشه بچه هاشون و گردن من مینداختن ومیرفتن . 

 :تناخداگاه کفشام و پوشیدم و به سمت تختشون که روبه روی تخت ما بود رفتم ، نگاهاشون به سمت من برگش

ببخشید ، میخواستم بگم که بچتون وبدین به من واستون نگه میدارم تا وقتی که دارین غذا میخورین ، سخته با بچه -

 شیطونی مثل این خوشگل خانوم بتونین به بچه های دیگتونم غذا بدین . 

 سالش بود لبخندی زد  و گفت: 88و 86خانومه که حدود 

  خیلی شره عزیزم ، اذیتتون میکنه-

 به سمت آرتام برگشتم ، بیخیال سرش تو گوشیش بود . 

 نه ، من وشوهرم عاشق بچه های تخسیم بدینش به من-

 خانومه لبخندی زد و بچشو تو بغلم گذاشت 

لبخندی زدم و به سمت تختمون رفتم ، روی تخت نشستم ، یک دختر بچه خوشگل ، موهای مشکی و صورتی گرد و 

ی کوچولو سرخ ، لپاش داشت میفتاد انقدر که تپلی بود . با چشای درشتش به من زل زده چشای مشکی درشت و لبا

 بود و نگام میکرد و منم قربون صدقش میرفتم ، آرتام اومد نزدیکم به سمتش برگشتم :

 وای ببینش آرتام چقدر نازه ، آخی قربونش برم من ، لباش و نگاه چقدر کوچولو-

 نگاه به بچه میکرد . دستم وبردم زیر گلوش و قلقلکش میدادم ، اونم میخندید . با خنده یک نگاه به من یک

 آرتام بچه رو ازم گرفت :

 بچه دوست داری؟؟-

وای آره من عاشق بچم ، انقدری دوست دارم که حاضرم از درد زایمانش که میگن وحشت ناکه بگذرم ولی یک نی -

 نی مثل این داشته باشم . 

رون خوبه وقتی خودت داشته باشی کالفت میکنه ، من بچه دوست دارم ولی نه اینکه خودم داشته ولی بچه از بی-

 باشم ، مسئولیتش خیلی سنگینه .

 ایشی گفتم و بچه رو ازش چنگ زدم :

 ولی من بچه دوست دارم وحتما بعد از زندگی با تو از کسی که دوسش داشته باشم بچه دار میشم .-

 پوزخندی زد :

 ار ببینم به موقعیت های بهتری که میگی میرسی یا نه . بذ-

من که نفهمیدم منظورش چی بود با بچه انقدر ور رفتم و بازی کردم که تو بغلم خوابش برد ، خم شدم و لپ های 

کوچولوش و بوسیدم ، آرتام ازم گرفتش و به خانوادش برگردوند ، اوناهم کلی دعا مون کرد و واسمون آرزوی 

 ی کردن.خوشبخت

بعد از رستوران رفتیم ، تا جاغرق ، هوا عالی بود . به آرتام نگاه کردم که با پوزیشن خودش فرمون وگرفته بودم ، 

دلم یک جوری شد ، نمیدونم چرا اینجوری شدم یک لحظه... یک لحظه دلم میخواست واقعا همه چی از روی عالقه 

ست یک مرد واسه زندگی هر زنی باشه و اونو خوشبخت کنه  . البته بود ، کاش بشه عاشقم بشه ، واقعا آرتام میتون

 بابای خوبی هم میشه ، چون نگاهاش به بچه، بغل کردناش و بازیاش این حس و به آدم تزریق میکرد که عاشق بچه .
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 بعد از ظهر بود که رسوندم خونه . به سمتش برگشتم و لبخندی زدم :  4ساعت های 

 قیات و زور گوییات و تو برجک زدنات و فاکتور بگیرم، خوش گذشت . مرسی ، اگه بد اخال-

 برخالف تصورم لبخندی زد . 

 خواهش میکنم. در ضمن ) لپم وگرفت( شما بعدا درمورد قلقلکی بودنتون واسه من توضیح کامل میدید. -

 از ماشین پریدم پایین و خودم و خم کردم سمتش :

 ازت میشه ، مطمئن باش توضیح میدادم ولی میدونم که الزمت نمیشه. اگه یک درصد فکر میکردم نی-

 سریع به سمت خونه رفتم و در و بستم ، تا چند دقیقه پشت در بود و بعد صدای جیغ الستیکا.

 لبخندی با انرژی از اینکه خوب حالش و گرفتم زدم وبه سمت آسانسور رفتم.

-------------------------------------------- 

 وای یاسی سرم و خوردی ، گفتم اگه یاد داشتم میرسونم دیگه ، انقد نق نزن دیگه دختر-

 اه ، چرا نمیفهمی آیناز هیچی نخوندم ، هیچی تعطیل ، تعطیلم .-

 پوفی کشیدم و پام و تند تر کردم ، اگه به این یاسی بود تا وقتی استاد میومد یک ریز حرف میزد . 

تند کرده بودم سرم و برگردوندم ببینم یاسی کجا غیبش زد که راست رفتم تو شکم یکی ، انقدر همینطور که پا 

محکم خوردم و طرف سفت بود که داشتم از عقب پرت میشدم که دستی شونم و گرفت وبه سمت خودش کشید . 

ادم و له ها مطمئنا میفتهمه این حرکتا فقط چند ثانیه طول کشید ، خیلی ترسیده بودم ، اگه پرت میشدم عقب از پ

 قطعا میمردم.

 سرم وآوردم باال تا از ناجیم تشکر کنم که با لبخند رایان مواجه شدم . 

 خوبین آیناز خانوم؟-

جاااااااانم؟؟ از کی واسه ایشون از رادش به آیناز خانوم در اومدم البد فردا پس فردا هم میگه آیناز بعدشم که 

 آییییییی جون 

 م یک تو سری به خودم زدم و راست ایستادم.از فکر خود

 بله ممنون خوبم-

یک نگاه به دستش که هنوز روی شونم بود کردم ویک نگاه معذب به خودش، سریع کنار کشید ودستش و 

 برداشت. 

 اااا چیزه میخواستم اگه امکانش هست امروز واسه تحقیق بریم ، یک جایی.-

 چه جایی؟-یک ابروم رفت باال :

 بخند نمکی زد که هر کی جای من بود قطعا میپرید بوسش میکرد. ل

 یک پارک هست باالی کوه تازه ساختن اسمش خورشیده میاین بریم اونجا؟-

باری موقع ساخت رفته بودیم مال شهرداری بود ولی پروژه رو داده بودن به شرکت  6یکم فکر کردم ، یادم اومد که 

د  . یکم سبک سنگین کردم بجز شباش که خیلی وحشت ناک بود و صدای گرگ خصوصی که مدیر پروژش بابام بو

 از بین درختا میومد ولی تو روز خوب بود . 

 سرم و تکون دادم وقبول کردم . 
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رایان که خوشحال شده بود ولی سعی میکرد خودش و ضایع نکنه ازم خواست خودش بیاد دنبالم که منم قبول کردم 

 . 

ه و کوفته رسیدم خونه ، این یاسی رس آدم ومیکشه ازم میخواد بهش تقلب برسونم اون وقت بعد دانشگاه خست

 گوشای کرش  و باز نمیکنه نزدیک باد داد بزنم سر جلسه اه.

مامانم خونه بود و نازنین هم که احتماال کالس بابامم شرکت . سریع لباسام ودر آوردم یک تاپ دکلته قهوه ای و 

قهوه ای ستش پوشیدم رفتم رو تخت و از گرما و خستگی خوابم برد . با احساس یک چیزی جای  دامن کوتاه پلیسه

دقیقه نگذشته بود که  6تا عطسه پشت سر هم بکنم ،  80بینیم با دستم هی به بینیم ور میرفتم و همینم باعث میشد 

دم و پاهام و جمع کردم و دوباره قصد تا دیگه عطسه ، بعد از این عطسه هام تموم شد به شکم ش 80دوباره و دقیقا 

 خواب کردم . 

هنوز خوابم عمیق نشده بود که با احساس دستی روی شکمم و کمرم با دست، دستی که روی شکمم بود و لمس 

کردم ، دستای بزرگی بود مال بچه نبود ولی کی میتونست باشه ، بابام که عمرا ، مامانم که اصال پس باز این نازنین 

داره اذیت میکنه ، سریع برگشتم وبدون اینکه چشام وباز کنم کشیدمش تو بغلم و فشارش دادم و پاهام کخه که 

 ودور کمرش انداختم بنظرم زیادی بزرگ میومد ولی تو عالم خواب اصال فکرم کار نمیکرد.

دم موهای پرپشت همینطور که فشارش میدادم صدای آخش در اومد ، سریع چشام و باز کردم ، اولین چیزی که دی 

مشکی بود که به صورت کج و باال ، ژل خورده بود، بعدم که  پیراهن مردانه سرمه ای ، سریع دستم وبرداشتم که 

 طرفی که روم بود ، آروم سرش و آورد باال ، یا پیغمبر این که شوهره عزیزمه .

کار کردم ناخداگاه قیافم مظلوم شد که وا این چرا اخماش توهمه ،چرا با چشاش قصد خفه کردن من وداره . مگه چی

چشاش اندازه توپ شد . پام و آروم از دور کمرش باز کردم و سریع پام و از باالی سرش رد کردم که حواسم نبود 

خورد تو دهنش ، دستش و گرفت به دهنش و سریع ایستاد با عصبانیت من ونگاه میکرد منم سریع از تخت پریدم 

 زل زدم بهش ، یک قدم اومد جلو :پایین و با تعجب و ترس 

 من و میزنی بچه ؟ ؟؟؟؟ آرهههههههههههه؟؟؟-

از دادش دوتا پا داشتم دوتا دیگه غرض کردم پریدم بیرون انگاری کسی خونه نبود من می دوییدم اون میدویید ، 

د منم اومدم در برم که پام به سریع از پله ها رفتم باال و پریدم تو اتاق مامانم خواستم درو قفل کنم که در و هول دا

کتابای مامانم که رو زمین بود گیر کرد و پرت شدم رو تخت مامانم ، نگاش رفت به پاهام ، سریع به خودم نگاه 

کردم دامن کوتاهم و کشیدم پایین تر که باعث شد خنده شیطانی رو لباش بیاد . هی میومد نزدیک تر هی منم رو 

 ودش وانداخت رو تخت و با پاهاش پاهام وقفل کرد :تخت به عقب میرفتم . سریع خ

 ولمممممممممم کننننننننننننننننننننننننننننننننننن-

 داد نزن کوچولو کسی خونتون نیست-

یاد رمانا کردم که دخترا از فربه زنانشون استفاده میکردن و پسره رو خام میکردن ، سریع تغییر حالت دادم و خنده 

 زل زدم تو چشاش ای با ناز کردم و 

 از تغییر حالتم تعجب کرد ، دستم و بردم سمت یقش ، 

 سالم عزیزم ، کی اومدی ؟ شرمنده خواب بودم . آخه میدونی انقد تو پیشم نبودی خسته شده بودم . -

 این مزخرفات چیه دارم میگم؟؟؟
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البد با خودش میگفت این شر و ورا چیه با بهت نگام میکرد منم تند تند حرف میزدم ولی اون فقط من ونگاه میکرد 

 این میگه، دختره خله

دستم و فرو کردم تو موهاش و خودم بیشتر لوس میکردم ، دقیقا حالت ما طوری بود که هر کی میدید فکر میکرد 

 کارای خاک تو سری داریم میکنیم . کم کم از بهت در اومد و با شیطنت نگام کرد:

 شده بود؟؟ واقعا عزیزم دلت واسم تنگ-

 معلومه عشقم)اوق( ، نبودی پیشم بخوابی ، نازم کنی...-

وای خدا مرگم بده این حرفا چیه من دارم میگم هی به یاسی گفتم به من بستی زعفرونی نده مگه گوش کرد بهش 

 گفتم امروز چهارشنبه کال سیدا میزنه به سرشون دیگه زعفرون نده داغون تر میشم .لبم و جوییدم.

 ام با یک لبخنده خبیث نگام میکرد .آرت

 که دلت میخواسته پیشت بخوابم وخستگیت و در بیارم ، باشه عزیزم من پایه ام -

 هم از خجالت در حال آب شدن بودم هم از پرووییش حرصم گرفته بودم هم نمیدونستم چه گلی به سر بگیرم آخه

و خودم به گردنش آویزون کردم وتو جام وول خوردم ولی مثل خودش لبخندی زدم و موهام بیشر پریشون کردم 

سرم و گذاشت رو قلبش ، سریع برگشت به پشت منم روش . قلبش تند میزد ولی مال من خیلی تند تر انقدر که 

 نفسم تنگ شده بود . 

کرد رو  تسرم و از روی سینش برداشتم و با دستم به یقش ور میرفتم و لبام واز ترس میجوییدم . یکدفعه من و پر

تخت و از جاش بلند شد زد بیرون . منم از یک طرف تعجب کرده بودم ازیک طرف از خوشحالی تو پوست خودم 

 نمیگنجیدم چون اگه تا چند لحظه دیگه نمیرفتم کار دست خودم میدادم ، فکر نمیکردم تا اینقدر ضعیف باشم.

---------------------------------- 

دفعه بیرون رفتیم ، حتی زورش میومد بهم یک زنگ که نه،  6رتام میگذشت و تو این مدت فقط ماه از عقد من وآ 8

ماه ه یک اخالق دیگش هم پی بردم این که بی نهایت موجی ، اصال نمیتونی  8بخوره تو سرش پیام بده . کال تو این 

 میگم: پیشبینیش کنی ، ولی هنوز نتونستم به خودم عالقه مندش کنم . گاهی با خودم

خدایا .... میتوانم اندکی با تو خلوت کنم؟؟!! قول میدهم بیشتر از چند لحظه وقتت را نگیرم !!! گوشت را جلو بیار ...  "

 بیا ... بیا نزدیک تر...

 ""من خسته ام!!! میشنوی؟؟؟!!

 یرون رفتن نداشتم ،تواین چند وقت واقعا حال خودم و نمیفهمیدم ، احساس میکردم خیلی افسرده شدم ، حوصله ب

جلسه که واسه تحقیقمون با رایان هماهنگ کردم و هم کنسل کردم وازش خواستم  6فقط تو خونه بودم ، حتی 

خودش تمومش کنه . کارم شده بود از دانشگاه به خونه ، از خونه به دانشگاه . نمیدونم کسی میتونه درک کنه واسه 

داشتنه ، پر از شادابی و نشاط ، واسه آیندش عشق و برنامه ریزی یک دختر به سن من که پر از حس ناب دوست 

کرده باشه ولی کسی که حتی ازش انتظار عشق و نداشته باشه ، یک تلفن هم واسه یاد کردن نامزدش نزنه . به همه 

 گفتم که زنگ میزنه ، گفتم بیرون میریم ولی چون درسام سنگین شده زیاد نمیتونم ببینمش . 

ه خودمم نداشتم ، به زور میرفتم حموم اونم از سر اجبار ، دیگه با موهام بازی نمیکردم ، باز نمیذاشتم . دیگه حوصل

دیگه واسه شیطنت جلو مامانم لباس کوتاه نمیپوشیدم ، دیگه خبری از رقص نبود ، خبری از دور دور با بچه ها نبود . 

 خسته بودم ،خسته، آره میدونم زود جا زدم. 
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کی راسته که زیپ طالیی میخورد و جای یقش سگک طالیی میخورد و پوشیدم ، کمربند طالیی بستم. مقنعه مانتو مش

سرم کردم ، شلوار راسته مشکی با کیف مشکی هم برداشتم ، حوصله آرایش نداشتم فقط برق لب مات زدم و از 

میخواست حرف بزنه خدا نکرده  اتاقم خارج شدم . مامانم که تو این چند وقت بدجوری بهم مشکوک شده بود و

 روانشناس بود ولی منم آیناز بودم تا نمیخواستم نم پس نمیدادم . 

 به سمت مامانم رفتم وبوسه ای رو لپ های خوشگلش زدم 

 مامانی من رفتم دانشگاه-

 مامانم با دقت نگام کرد:

 نمیخوای آرایش کنی؟؟-

 نه خوشگال که نیاز به بزک دوزک ندارن .-

 ده ای کردم  و با دو به سمت در رفتم که فرصت هرگونه حرفی رو بگیرم .  خن

در وبا ریموت  باز کردم و از پارکینگ خارج شدم . دیگه با سرعت نمیرفتم ، دیگه تیکاف نمیکشیدم . دیگه به 

د ، خیلی رو اعصاب بومزاحما اهمیت نمیدادم .میذاشتم تا اونجا که دوست دارن پا به پام بیان . صدای ماشین کناریم 

 ضبط و روشن کردم :

 ببخش اگه از من و تو "

 یک عکس خوشگل کشیدم

 ببخش اگه رو کاغذم 

 عکس دوتا دل کشیدم

 ببخش اگه تو قلب من جز تو کس دیگه نبود

 دوست داشتنت برای من یک اشتباه ساده بود

 وقتی که دیدمت برام یک حس تازه ای بودی گل من 

 تو پاساژ دیدمش ، بر خالف همیشه که به هیچ پسری دقیق نمیشم ولی روش زوم کردم چرا؟؟( )اولین بار

 کاشکی تو سرنوشت من یک عشق واقعی بودی گل من

 دلبستم از رو سادگی

)دل بستم؟؟؟؟ نه ، تا اون بهم دلبسته نشه من دلی نمیبازم  . آره من دل نبستم . ولی عجیب بود که اشکای روی 

 اهام مخالف بود . پس اینا چیه؟؟؟ این اشکا فقط از سوزش چشم؟ یا از سوزش قلب؟(صورتم ب

 شدی همه دنیای من ، میبخشمت حاال که نیست

 پیش تو دیگه جای من 

 نمیدونستم که بخوای ساده ازم دل بکنی

ی خواستم بدست )با حرص و عصبانیت اشکام وبا پشت دستم پاک کردو پام وروی گاز فشار دادم ، تاحاال هرچ

 آوردم . تو که دیگه سهلی آقا ارتام(

 ببخش فکر کرده بودم فقط دیوونه منی

 نذاشتی هیچ بهونه ای 

 واسه دوباره دیدنت
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 گال تو بر دارو برو دوست ندارم ببینمت

 وقتی که دیدمت برام یک حس تازه ای بودی گل من 

 کاشکی تو سرنوشت من یک عشق واقعی بودی گل من

 بستم از رو سادگیدل

 شدی همه دنیای من ، میبخشمت حاال که نیست

 ""پیش تو دیگه جای من

 "مهسا ناوی:بسه دیگه"

از تو آینه به خودم نگاه کردم و لبخندی زدم و وارد دانشگاه شدم ، بازم مغرور بازم کسی رو آدم حساب نکردم ، 

 ، یاسی مثل همیشه واسم جا گرفته بود .بازم همه حسرت یک نگاه من ومیخوردن . وارد کالس شدم 

 به به سالم یاسی جووووووووون-

 روش و کرد طرف دیگه ،که یعنی قهره . 

 آروم به اطراف نگاه کردم کسی حواسش به ما نبود :

 بشکن زدم و سرم و نزدیک گوشش بردم:

 شیرین زبونی یاسی -

 ، وصله جونی یاسی ،

 بهار میاد بوی تو میده یاسی 

 تو مهربونی یاسی

 ابرو کمونی یاسی

 ای یاسی ، ای یاسی

 بقیشو بلد نبودم فقط میگفتم ای یاسی ای یاسی

باالخره خندید و به سمتم برگشت . هم اومد حرفی بزنه استاد وارد کالس شد ، تا بعد کالس یاسی هی وول میخورد 

. هیچی از درس نفهمیدم . مقاومت مصالح داشتیم  ولی من که نمیفهمیدم چه مرگشه این بشر ، حرصم ودرآورده بود

 مصاحباتی بود ولی من از این درس هیچ نفهمیده بودم به لطف دوست گلم.

 بعد کالس با عصبانیت برگشتم طرفش 

 چته ؟-

 با حرص نگام کرد :

 بجای اینکه بگی عزیزم چی شده که تو انقدر بی قراری میگی چته بیشعور؟-

 خوب قربونت بره داداشت بگو چیشده؟-لبخند زوری زدم :

 نوید دیروز ازم خواست باهاش حرف بزنم-

 با خوشحالی برگشتم طرفش

 خوب؟؟؟؟؟؟؟-

 منم گفتم هیچ حرفی باهاش ندارم -

 آفرین تا میتونی ناز کن ، هرچی پسرا واسشون دست نیافتنی باشی بیشتر میطلبنت-
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 تلخی واقعیتی رو بهم گوشزد کرد که ازش بیزار بودم گفت:با یک لحنی که اصال ازش خوشم نیومد چون 

 چقدرم که تو واسه آرتام دست نیافتنی بودی سریع زنش شدی . تو که الالیی بلدی چرا خوابت نبرد؟؟؟؟-

حرفش دلم و سوزوند ، تیر کشید از این واقعیتی که من آیناز رادش با این همه ادعا انقدر زود خودم و تقدیم مردی 

 م که عقلم ازش بیزار بود ولی دلم..کرد

 ناراحت شدی ؟؟؟-

 حرفای تو کی واسم اهمیت داشت که ایندفعه داشته باشه .-با خونسردی نگاش کردم:

 حرصش گرفت که باز مثل همیشه لباش و کج کرد.

 .  بستنی بخوریمهستی و تران هم از دور پیداشون شد . به اصرار بچه ها قرار شد شب برم دنبالشون بریم فرهاد 

------- 

 وقتی میگم دوست دارم

 نه توی کار من نیار دوباره

 به قلب من دروغ نگو ، سر به سر دلم نذار دوباره

 وقتی من ومیبینی با این دل آتیشی

 به من نگو با خنده هات 

 که یار من نمیشی

 صد دفعه گفتم به تو

 پای قرارمون بمون

 عزیزم ، عزیزم ، عزیزم

 من و از عشقت خط نزن

 از توی قلبت نتکون 

 عزیزم ، عزیزم، عیزم

 صد دفعه گفتم به تو

 پای قرارمون بمون

 عزیزم، عزیزم ، عزیزم

 من واز عشقت خط نزن 

 از توی قلبت خط نزن

 عزیزم، عزیزم،عزیزم

 میخوام عزیزم 

 این وخوب بدونی

 که پای عشق تو شدم 

 هدیووونه، دیوونه، دیوون

 دوست دارم برای تو میمریم عزیزم

 عاشقیام پیش خودت بمونه، بمونه
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 نگو به من سر به هوایی

 چرا؟؟؟

 قلبمنم بخوای نخوای جوونه

 اگه بگی، برو میرم یکجایی

 دیگه نمیبینی ازم نشونه

 دیگه نمیبینی ازم نشونه

 نگو به من سر به هوایی چرا؟

 قلب منم بخوای نخوای جوونه

 بگی برو میرم یکجایی اگه 

 دیگه نمیبینی ازم نشونه

 دیگه نمیبینی ازم نشونه

 صد دفعه گفتم به تو

 پای قرارمون بمون  

 عزیزم ، عزیزم ، عزیزم

 منو از عشقت خط نزن

 از توی قلبت نتکون

 عزیزم، عزیزم،عزیزم

 صد دفعه گفتم 

 به تو ، پای قرارمون بمون، بمون

 عزیزم،عزیزم،عزیزم

 منو از عشقت خط نزن

 از توی قلبت نتکون

 عزیزم، عزیزم، عزیزم

...... 

 "شهاب تیام"

شیشه ها باال بود و ما حنجرمون و پاره کردیم ، تران با آهنگ ریز قر میداد ، یاسی و هستی دست میزدن، تو بچه ها 

 صدای هستی و یاسی خیلی قشنگ بود. 

بدون فکر کردن به اینکه نامزد نامردم چقدر با معرفته و بدون فکر کردن به  با خوشحالی ، بدون غم ، بدون فکر ،

اینکه زندگیم قمار شده میخندیدم، آره میخندیدم ، خنده ای از سر واقعیت ، خنده ای از جمع دوستام، دوستایی که 

میدم ، در جواب نگرانی بابا ، تو ناراحتی ، غصه و غم باهامن ، آره خنده نه خنده ای تلخ که در جواب سواالی خانوادم 

 کنجکاوی مامان که از تلخیش تمام وجودم کدر میشه .

روبرویی پالپ نگه داشتم تا دوستام و به میلک شیک قهوه وشکالت دعوت کنم . شاید از شیرینیش کامم شیرین شه 

 . 
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 بپرین پایین تا شلوغ نشده.-

ربند طالییش، کمر باریکم وکادر گرفته بود ، کشیدم  . نمیدونم از ماشین پیاده شدم ، دستی به مانتو سفیدم که کم

میخواستم با کی لج کنم ، میدونستم سفید جلب توجه میکنه و من هیچ وقت رنگ روشن که جلب توجه کنه تا قبل از 

وار مشکی با لماه نمیپوشیدم . ولی حاال با این که با این مانتو کتون سفید بینهایت معذب بودم ولی پوشیدم . ش 8این 

کتونی های سفید وشال مشکی با خط های طالیی تیپمو کامل کرده بود . کیف ورنی مشکی سفید که جدید خریده 

 بودم روی ساعد دستم آویزون بود.

آرایشم برخالف همیشه کامل بود . ریمل چشام باز و کشیده تر کرده بود . ابروهام وقهوه ای کرده بودم ، کرمی که 

ود ، سفید تر کرده بودم ، برخالف دلم که میخواست با اون کسی که میخواست لج کنه ولی عقلم روی صورتم ب

 نمیذاشت رژ قرمزی که آتیشش چشای پسرا رو کور میکرد و بزنم . بجاش رژ مات مسی زدم . 

تیپی که خوش باهم به سمت پالپ رفتیم در اتوماتیک باز شد ، نگاه همه پسرا به سمت ما برگشت ، پسرای پولدارو

نگاهشون رو تیپ و قیافه ما قفل بود. بچه ها نشستن و من ایستاده بودم تا سفارش بدم. خانوم چادری که منتظر 

سفارش من بود . خوشم اومده بود ، با اینکه تو همچین جایی کار میکرد ولی اعتقادات خودشو حفظ کرده بود . 

 لبخندی زدم 

 هوه تا میلک شیک شکالت و یک شیک ق 8-

 از شکالت متنفرم بجاش عاشق قهوه ام .

 بعد از  اینکه حساب کردم به سمت میز که کنار دیوار بود رفتم . نگاه هیز پسرا بد جوری رو اعصاب بود .

تران و یاسی مشغول حرف زدن درباره خوشتیپای روبروشون بود که با لبخند چندشی نگاهشون به ما بود . پام و 

با دستم رو میز ضرب گرفته بود . انگشتری که حلقم بود ولی بجای دست چپم دست راستم بود  روی هم گردوندم و

، دسبند ظریف که با نگین های برلیان زیباییش دو چندان شده ود که هدیه آرتینا بودو ساعت مارک استیلم که 

 هدیه خواهر کوچولوم بود . به هستی نگاه کردم . 

یقش نگین های ریز طالیی داشت و سر دستاش هم از همون نگین ها کار شده بود  مانتو مشکی خوش دوختی که دور

و کمربند طالیی مشکی ، روسری ساتن مشکی طالیی . آرایشش ملیح بود ، کرم و ریمل و مداد خاکستری که چشاش 

 و زیبا کرده بود و افکت نارنجی.

باریکش و باریک تر کرده بودو روسری گلبهی یاسی هم مانتو گلبهی که پایینش طرح های رنگی داشت و هیکل 

ریمل و مداد مشکی ورژ صورتی کمرنگ.. تران ، مانتو سرمه ای که دکمه نداشت و زیرش تونیک چسب سفید 

 پوشیده بود و کت روش تا جای زانوش بود با شال سرمه ای.

 به صندلی تکیه دادم و به حرفاشون گوش میکردم .

 ز اول رو تو میخه نگاش کن عجب تیکه ای ، جای پنجره ، همون کت مشکیهوای آیناز یک پسره هست ا-

برگشتم طرف پسره ، که تا نگای من و دید با غرور نگام کرد ، کت مشکی اسپرت ، تی شرت سفید مارک زیرش، 

شلوار مشکی و کالج مشکی ، خوشتیپ بود ، چشاش خوشگل ترین جای صورتش بود ، چشای کشیده و درشت که 

ر بود ورنگ میشی، مژه های برگشتش از جای من هم به چشم میومد . با پوزخند روم وگرفتم ، که هستی محکم خما

 زد به پام ، عصبانیت نگاش کردم که آروم گفت :

 گوشیت اس ام اس اومد . -
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 یاسی و تران با کنجکاوی که چه عرض کنم فوضولی زل زدن تو گوشیم تا ببینن از کیه .

 بود ، قلبم نا خداگاه ویبره رفت: اس از آرتام

 کجایی؟-

 اخمام وکشیدم تو هم و با حرص جواب دادم :

 به تو ربطی نداره-

 بیشعور زورش میاد بعد این همه وقت سالم کنه . 

 در جواب کی بود های تران گوشم و تو کیفم گذاشتم و شروع کردم به خوردن شیک مورد عالقم. 

 ون به قصد خروجبلند شدیم که بازم نگاه ها روی ما میخکوب شد . بعد از تموم شدن از جام

 با غرور همیشگیم قدم به بیرون گذاشتم که با صدای یکی برگشتم طرفش

 ، هیکل ورزشی ، خوش استیل . موهای فشن ، تو سینه ستبرش طال سفید برق میزد.  810پسری با قد حدود

 ببخشید خانوما ؟-

 بله؟-

 ثل همیشه زود تر ازما جواب دادتران بود که م

 سانتی مشکیش قدش و بلند کرده بود. 80نگاهی به ما کرد و زل زد تو صورت تران که با کفشای 

 میشه ازتون خواهشی بکنم؟؟-

نفر بودن با تیپای دختر کششون بیرون اومدن و به ما زل زدن ، همون خوشتیپ مغروره  8همون لحظه دوستاش که 

 هم بود 

 لبکاری نگاش کردم ، دست به سینه شدم و با نگاه تیزی زل زدم تو چشاشبا ط

 اگه خواهشتون و قبول نکردیم چی؟-

 اول با تعجب نگام کرد بعد خونسرد :

 مشکلی نیست ولی امیدوارم بپذیرین، من رامبدم.-

 ایشون سانیار -اشاره ای به پسره چشم آبی کنارش کرد: 

 ایشون هم رامیار-کرد : بعد به پسره مغروره اشاره

 با دست به پسری که عقب تر از ما ایستاده بود کرد و گفت :

 ایشون هم پسر عموم باربد-

نگاه مغروره روم بود با اخم برگشتم طرفش که چشم چرخوند روی تیپم بعد خونسرد زل زد تو صورتم . با اخم رو 

 ازش گرفتم وبه پسر اولی نگاه کردم

 به شام خوش مزه تو کوهسر دعوت کنم؟ میخواستم شمارو -

 )کوهسر رستوران بسیار شیکه که روی کوه ساخته شده و جز رستورانای باکالس مشهده .(

 هستی پوزخند زد که نگاه پسره چشم آبی که کنار یابو  روبرومون بود روش ثابت شد.

 نه نمیشه-

 ود و حرفش وزده بود.یاسی بود که برخالف همیشه که ساکته به خودش جرعت داده ب

 باربد با کت اسپرت جذب سبز تیره و شلوار مشکی و تی شرت مشکی جلو اومد و روبه یاسی گفت:
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 چرا خانوم کوچولو؟؟-

 یاسی حرصش گرفت ولی من با همون لحن حرص درآرم که غرور و فریاد میزد گفتم:

 نم چون هر چیزی لیاقت میخواد ، که متاسفانه فرد بالیاقتی نمیی-

 وبا پوزخند به تیپاشون اشاره کردم 

 مغروره دست به سینه شد و با نیشخندی گفت:

 زیادی خودتو دست باال گرفتی جوجه -

 چون دست باالم-

 حتما آینه اتاقت و عوض کن-

 پوزخندی زد و به سمت پرادو مشکی که درست کنار ماشینم پارک کرده بود رفت. 

خوشگلم که کنار این غول بیابونی مظلوم واقع شده بود رفتم و سوار شدم .  602به سمت  منم با یک اشاره به بچه ها

 پسر چشم آبیه به سمت من اومد و اشاره کرد که شیشه رو بدم پایین

 با اخم یکم شیشه رو دادم پایین 

 واست زوده خانوم کوچولو ماشین سواری ، نزنی ماشین ددی جونت و داغون کنی-

 لبخندی زدم 

 نگران نباش داغونم کردم قرار نیست تو پولش و بدی.-

 شیشه رو دادم باال که پسره به سمت ماشینش رفت

 شرط میبندم تاحاال هیچ کی دست رد به سینشون نزده بود .-

 تران بود که با چشای ریز شده زل زده بود به ماشینشون

 ودست باال گرفتن هستی: بهشون نشون بده کوچولو کیه آیناز ، زیادی خودشون

لبخند کجی زدم و دنده عقب گرفتم ، و از کنارشون رد شدم، رامیار که پشت فرمون بود سریع ماشین و از پارک در 

نترس خانوم کوچولو ، من با بچه ها کورس  -آورد و با یک تیکاف پیچید کنارم . منم با خونسردی نگاش کردم: 

 نمیذارم . 

 تم و شروع کردم به دست زدن، با تعجب و اخم نگام میکرد:دستم و از روی فرمون برداش

 آفرین این خیلی خوبه که خودتو بزرگ میدونی . خیلی عالیه . -

لبخنده دیگه ای زدم و پام و روی گاز فشاد دادم ، که ماشین با صدای بدی شتاب گرفت فرمون وبه سمت چپ  

نایی که آروم میرفتن تا شاید سوژه مورد نظرشون و پیدا کنن ، چرخوندم و از کوچه بیرون اومدم ، با گاز بین ماشی

الیی میکشیدم ، از آینه به پشتم نگاه کردم ، که دقیقا پشتم میومد . پیچیدم تو کوچه کناریم و با سرعت میروندم 

ود ، ب میخواست بیاد کنارم که فرمون و میچرخوندم ، هر طرف که میخواست بره راه نمیدادم بهش که عصبیش کرده

با حرص چراغ میداد . از روبروم بینوه مشکی شاسی بلندی میومد که سریع پیچیدم کنارش . از کوچه بیرون اومدم و 

به سمت کوچه دیگه پیچیدم انقدر از این کوچه به اون کوچه پیچیدم که تقریبا از تو آینه عقب محو شد با لبخند از تو 

ماشینی که روبروم میومد نگاه کردم وسریع پام وروی ترمز گذاشتم که آینه نگاه کردم که با صدای جیغ یاسی به 

 ماشین چرخید و کج روبروی بینوه روبروم که چراغاش باعث میشد صورتش و نبینم ایستاد.
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خدا رحم کرد . با عصبانیت دستی رو کشیدم و از ماشین پیاده شدم ، نور باعث شد که دستم و به صورت سایبون جلو 

 ، نامرد سوباال هم زده بود ، چشام کور شد عوضی چشام بگیرم

بعد چند لحظه از ماشین پیاده شد ، کفشای مشکی خیلی شیک ، شلوار کتون خاکستری روشن ، پیراهن جذب 

خاکستری ، با تعجب به قیافش نگاه کردم که از بهت یک قدم عقب رفتم . تازه میفهمیدم که چقدر واسه پسر قد 

وم که قلبم وبه تالطم انداخته بود تنگ شده. با اخم اومد جلو چراغای ماشینش تو صورتم بود  بلند وخوش تیپ روبر

و نور ماشین من تو صورت اون . صدای آهنگ ماشینم تو کوچه خلوت و تاریک که دقیقا وسطش بودیم پیچیده بود 

 وسکوت اون و خفه کرده بود:

 یک روزی آسه آسه "

 یک عشق میاد سراغت

 ه به قلبتدر میزن

 یواشکی تو خوابت

 قدم به قدم با عصبانیت و اخم نزدیک میشد ولی من نمیتونستم نگاه از پسری که مثال شوهرم بود بگیرم .

 از پشت اون دندونای کلید شدش گفت:

 اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟-

م ستن که اگه عصبی بشم آتیشعصبانی شدم ، مثل همیشه که هرکی بهم توهین میکرد ، داغ میکردم، بچه ها میدون

 همه رو میگیره 

 با قدم های محکم بهش نزدیک شدم و دقیقا بهش چسبیدم ، سرم وبلند کردم وبا حرص زل زدم تو صورتش:

 به ...تو...ربطی...نداره-

 همینم با خیلی جرعت گفتم

نم داشته باشن ، تو خیابون ، اوعصبی شد وحشی شد ، مثل همه پسرایی که وقتی زنشون وهرچند که بهش عالقه ای ن

ریس ، با مانتو سفید که کمربند طالییش زوق میزد ببینن . دستش و رو بازوم گذاشت و فشار داد با صدایی که از نظر 

 من وحشت ناک ترین صدایی بود که تا حاال شنیده بودم توی گوشم گفت:

 آدمت میکنم دختره احمق -

و یاسی که از ترس به ماشین چسبیده بودن وبا وحشت زل زده بودن به ما  دستم و کشید وبه سمت هستی و تران

 نگاه کرد . به هستی اشاره کرد:

 هستی خانوم میشه لطف کنین ماشین آیناز وبا خودتون ببیرن من خودم شب میام میگرم ازتون-

و  تو چشای سرخش ترس هستی با تته پته یک نگاه به من که از حرص سرخ شده بودم کرد و به آرتام که خشمش

 به دل هر موجودی سرازیر میکرد گفت:

 ب..ل..ه ...خوا..هش میکنم-

 آرتام سری تکون داد و من و بزور کشید تو ماشین و خودش سوار شد ، با داد برگشتم سمتش :

 احمق من میخوام با دوستام برم ،اصال به تو چه که دخالت میکنی؟؟؟-

فت و صورتم  و جلو صورتش قرار داد و با چشای سرخ شده که هر آن فکر میکردم با عصبانیت گره روسریم و گر

 خونه که از چشاش بیرون بزنه ، زل زد تو صورتم :
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 ببند دهنتو تا همینجا نکشتمت-

یک دفعه خفه شدم ، خوب منم دختر بودم هرچقدر لبجاز و سرکش بودم ولی یک جاهایی خفه میشدم و به تمام 

 معنا الل شدم 

 دستش و از روی روسریم برداشت و هولم داد عقب . 

با اخم به جلوم خیره شدم ، که همزمان که هستی از کوچه خارج میشد ، پرادو مشکی پیچید تو کوچه و با پوزخند 

 بعد با تعجب به همشون نگاه کرد ، آرتام راه افتاد وقتی از کنارش رد شدیم من و دید و با عصبانیت و پوزخند زل زد

تو صورتم ، آرتام که از نگاه من به سمت پرادو عصبی شده بود به سمت پرادو برگشت ، نگاه پسره رنگ آشنایی 

 گرفت.

 آرتام از ماشین پیاده شد ، رامیار همینطور

 چطوری داداش، خیلی وقته ندیده بودمت؟-

 صدای رامیار بود .

 آرتام با لبخند رامیار مردونه بغل کرد و دست داد . 

 آره خیلی وقته ، چطوری رامیار ، کجایی پسر؟-

 رامیار نگاهی به من کرد و به سمت آرتام برگشت:

خبری خاصی نیست ، میخواستم حال یک دختر کوچولو چموش وبگیرم که دیدم تو ماشین توئه، پوزخندی زد، که -

 تام؟فهمیدم تو این چند ساله آقا آرتام عوض شده ، قبال اهل بچه بازی نبودی آر

آرتام با عصبانیت نگام کرد، که اگه یک درصد احتمال میدادم زنده بمونم االن ، مطمئن شدم که امشب آخرین شب 

 زندگیمه.

 با چشای به خون نشسته ولبخند خونسردی به رامیار نگاه کرد و اشاره کرد به من:

 تو هم قبلنا با دختر بچه ها کل نمینداختی .-

 مثال آروم گفت ولی من شنیدم: رامیار لبخند کجی زدو

زیادی مغروره میخواستم بفهمم تا کجا پیش میره ، فک نمیکردم به کسی پا بده ولی دیدم نه اهلش هست. اگه -

 میدونستم انقدر زود سوار ماشینت میشه زودتر پیش قدم میشدم.

 رد شد شنید . تیکه آخر حرفش و انقدر بلند گفت که عالوه بر من ماشینی هم که از کنارمون 

 کثافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

آرتام عصبی با عصبانیتی که هر آن در حال فوران بود تا مشتی تو دهن دوستش بشه به رامیار و نگاه کرد ، با خودم 

گفتم االنه که دعوا بشه ، سریع از ماشین پیاده شدم ، از صدای دری که محکم بهم خورده بود ، سراشون برگشت 

 طرف من.

 آروم به سمت آرتام رفتم و کنارش ایستادم و دستم و دور بازوش انداختم.

 نگاه رامیار تو صورتم چرخید و روی دستم که روی بازوی آرتام بود خشک شد ، اخماش رفت توهم.

 صدام وبلند کردم وبا ناز حرص در آری گفتم:

 ه.آرتام جان بیا بریم دیگه قول کوهسرو بهم داده بودی من گرسنم-

 رامیار با چشای باریک شده به من و آرتام نگاه میکرد . 
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 آرتام لبخندی زد و رو به رامیار گفت:

 شرمنده رامیار جان من باید برم به خانومم قول شام دادم .-

 رامیار بهت زده گفت:

 خانومت؟؟؟-

 آرتام باز اون پوزخند مشهورش و روی لبش آورد و با آرامش گفت:

 ، همسر عزیزم خانوم رادش. آره خانومم-

 خندم گرفت از اینکه دوست نداشت اسمم و جلو هر کسی بگه .

 رامیار با تعجب و کمی اخم گفت:

 چقدر زود دم به تله دادی اونم به یک بچه ؟؟؟-

 آرتام با اخم گفت:

 مین کنم جونش سالماین بچه همه ی زندگی منه و اگه کسی نگاه چپ روی ناموس من داشته باشه ، نمیتونم تض-

 بمونه.

 از حرفش کپ کردم میدونم واسه حرص رامیار گفت ولی من از شیرینی که تو وجودم ایجاد شده بود کیف میکردم.

چند بار روی شونه رامیار زد و سوار ماشین شدیم . دستی واسه رامیاری که بهت زده وسط خیابون بود تکون داد و از 

 کوچه خارج شد.

ط به فشار دستای آرتام روی فرمون و نفسای عمقش نگاه میکردم و از این سکوت که آرامشی قبل از توی سکوت فق

 طوفان بود به شدت میترسیدم.

با سرعت میروند واسه منی که عشق سرعت بودم ، اینا چیزی نبود ولی از این میترسیدم که میدونستم آرتام 

 همینطوری ولم نمیکنه.

تهی میشد به رستوران . خیابون فقط با چراغای رستوران روشن بود و این من و میترسوند . پچید تو سرباالیی که من

 ماشین و پارک کرد . به سمتم برگشت و با خونسردی به من نگاه کرد .

 خوب؟-

 برگشتم طرفش اخمام وکشیدم تو هم و آب دهنم و قورت دادم

 چی خو..ب؟-

 فت:با لحن محکم که عصبانیت توش مخفی بود گ

 امشب...با اجازه کی... اومدی ...فرهاد؟؟؟؟ -

 ترسیده بودم ولی بازم لجباز شدم بازم سرکش شدم که ای کاش نمیشدم

 دست به سینه شدم و از پشت به در تکیه دادم:

 اجازه ؟؟؟؟ مثال از کی باید اجازه میگرفتم ، پوزخندی زدم و انگشت اشارم و بهش نشونه رفتم ، از تو؟؟؟-

 تام عصبی بود ولی عصبی تر شد . یقه مانتوم و گرفت و با قدرت به سمت خودش کشید و جلو صورتش قرار داد .آر

دم برداشتی ، البته باید از اول میدونستم تو و امثال تو با این طرز لباس پوشیدن فقط واسه دلبری میرین فرهاد ، -

ه میدونی شوهر داری و حتی نگاه تو به یک پسر خیانت آفرین با پسرا کل میندازی ، کورس میزاری ، در حینی ک

 میشه به عهدی که بستی 
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 از حرفاش واقعا تا جنون رسیدم :

 دستم و به سمت یقه لباسش بردم و کشیدم و زل زدم تو چشاش :

ز همسرت خیانت؟؟؟ هه خنده داره ، تو چی از خیانت میدونی ، شوهر دارم ؟؟؟؟؟ وقتی انقدر راحت به زنی که دم ا-

ماه حتی یک پیام ندادی ببینی مرده زنده و انقدر راحت اونو محکوم به  8میزنی و اسمش تو شناسنامته در عرض 

 خیانت میزنی، حاال واسه من دم از شوهر میزنی ، دم از خیانت میزنی ؟؟؟

 اشکام صورتم و پر کرده بود ولی من این و نمیخواستم چرا انقدر دل نازک شده بودم؟؟

ز عهد میگی ؟؟؟ تو که مثال پایبند عهدی چرا به زنی که عرفا و شرعا زنته تهمت میزنی ؟؟؟ دلبری میکنم واسه ا

 پسرایی که دنیاشون تو ماشین و پوال و دوست دختراشون خالصه شده. من واسه اینا دلبری میکنم ؟؟؟؟؟  

 اش از دور مانتوم خیلی وقته که افتاده بود ،با حرص و عصبانیت یقش و گرفته بودم و تکونش میدادم ولی اون دست

 حرفام باعث بهتش شده بود.

لرزش بدنم و نمیتونستم مهار کنم ، حرفی زده بود که توهینی بزرگ بود . حرفی زده بود که دل شکسته بود ، حرفی 

 زده بود که راحت اشکی سالها جلو کسی نریخته بود و سرازیز کرد. 

 د . من تحمل ندارم ، آره ضعیفم، شکنندم این و میدونم وباور دارم خیلی اشتباه کردم . دستام از دور یقش باز ش

به صندلی تکیه دادم ، اخمای آرتام توهم بود ، ساکت دستش و رو فرمون گذاشته بود منم سعی میکردم اشکایی که 

 بی صدا گونه هام و میشست و مهار کنم ، صدای آهنگ تنها حرف بین ما بود:

 هی روبرومون بود سیا

 دیگه چیزی نمیدیدم

 تمام راه و جون کندم تمام راه و ترسیدم

 چراغ جادمون ماهه

 منم با ماه همراهم

 به سمتم برگشت . دستمالی کشید و به سمتم گرفت. 

 پاک کن صورتت -

 با حرص دستش و پس زدم وخودم دستمال برداشتم.

 نمیدونم کجا میرم

 ولی با راه همرام

 دستمال و پرت کرد بیرون و از ماشین پیاده شد . 

 پیاده شو بریم شام-

 نمیام-

 باز عصبی شو 

 وقتی میگم پیاده شو یعنی پیاده شو-

میخواستم گوش نکنم ولی بدجوری دلم ضعف رفته بود و البته نمیتونستم از شام مفتی که قرار بود گیرم بیاد چشم 

 پوشی کنم.
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، برگشت به تیپم نگاه کرد برای یک لحظه فقط برای یک لحظه برق تحسین و تو چشاش دیدم از ماشین پیاده شدم 

 ولی سریع اخم کرد و به سمتم اومد سرش و پایین آورد :

 دیگه دوست ندارم وقتی باهات نیستم این مانتو تنت باشه.-

 دستم و گرفت و به سمت رستوران رفتیم

 زیر لب گفتم:

 زور گو 

 ندی زد شنید و لبخ

 تو رستوران تا تونست غذا تو حلقم میکرد ، هر وقت میگفتم نمیخوام اخم میکرد و میگفت ، من زن پر دوست دارم .

 با تمام زورگوییاش ، غرورش ، نیش حرفاش . اخماش بازم نمیدونم چرا برام مهم بود بیشتر از همه 

 دم بگیرم.بعد از شام منو رسوند خونه و قرار شد ماشینم و فردا خو

 میخواستم از ماشین پیاده شم که دستم و گرفت به سمتش برگشتم . 

 نمیخوای شوهرت و واسه شام امشب ببوسی؟؟؟-

 ابروم واز این همه پروییش انداختم باال وبالحن شیطون خودش گفتم:

 نه-

 با شیطنت خندید 

 اگه نبوسی باید امشب تاصبح تو بغل من بخوابی-

 کردم .با تعجب نگاش 

 حتما تو گفتی منم خوابیدم-

 ابرویی باال انداخت :

 کجا ؟-

 چی کجا؟-با گیجی گفتم :

 هیچی کوچولو -خنده ای کرد: 

 براق شدم 

 عمت کوچولوئه-

ساعت پیش قصد کشتنمو داشت ، میگم موجی  6از حرف من شلیک خندیدش به هوا رفت ، انگار نه انگار تا همین 

 واسه همینه دیگه

 پس بوس نمیدی دیگه؟ -

 دست به سینه شدم 

 نه و توهم هیچ کاری نمیتونی بکنی . -

 اگه شب و تا صبح بغلم خوابوندمت ، چیکار میکنی-

 دونه دونه موهات و میکنم بعد...-

 از حرفی که میخواستم بزنم یاد سوتی اون موقعمافتادم و بقیه حرفم و سریع خوردم

 شد و خندیدکه اون نیشش دوباره شل 
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ماشین و روشن کرد و روبرویی پارکینگ ما پارک کرد و از ماشین پیاده شد منم متعجب از ماشین پیاده شدم ، زنگ 

 زد ، مامانم با احترام درو واسه داماد عزیزش باز کرد. 

 با خنده دستم و گرفت و سوار آسانسور شدیم از فکری که کردم مو به تنم سیخ شد

 میخوای...نکنه... نکنه -

 در باز شد و فرصت حرف زدن و خنده ی آرتام وگرفت 

مامانم با روی باز از دامادش استقبال کرد ،بازم شیک مثل همیشه پانجو سبز مشکی ، شلوار مشکی که توی هیکل 

باریک و کشیدش تو چشم بود ، موهای طالیی بلند که باالی سرش جمع شده بود و بیننده رو از دیدنش محروم 

یکرد ، چشای درشت و کشیده قهوه ای که تیره های خاکستری داشت . مژه های مشکی خیلی بلند که وقت خواب م

سایش روی دیوار میفتاد و بابام غرق تماشای همسر زیباش میشد.لبای کوچولو قرمز ، پوست سفید مثل برف، مامانم 

و من همیشه حسرت میخوردم که ای کاش  جزء زنای زیبا محسوب میشد و نگاه هرکسی رو دنبال خودش میکشوند

قدری از زیبایی مامانم به من میرسید ، نه پوستی به سفیدی مامانم داشتم نه چشای به کشیدگیش، شاید ته چهرم 

 مثل مامانم بود ولی اجزا صورتم خیلی فرق میکرد.

ش تفاوت سنی داشت پس سال باها 88،  80آرتام به مامانم افسانه جون میگفت چون از نظرش مامانم فقط  

 نمیتونست مامان صداش کنه ، مامانمم کیف میکرد . 

 بابام با با تی شرت و شلوار کتون سرمه ای که تیپش مهندسیشو به رخ داماد مهندسش میکشید ازش استقبال کرد . 

------------------- 

 اشه حتی وقتی که میخواست دم در بره . هیچ وقت یاد نمیدم بابام جلوی کسی با پیژامه یا لباس خونگی اومده ب

غرورمو از بابام به ارث برده بود ولی خانی منشیم و از مامانم ، مامانم دختر خان و پدرش جز اشراف که در اون زمان 

که پدر بزرگم به دنیا اومده بود کسی حق نداشت اسم بچش و هوشنگ بذاره چون اسم پدربزرگ من بوده خیلی 

با شخصیت ، مادرجونم تک دختر و خیلی زیبا که االن مامانم سیب دونیم جوونیا مادرجونم تنها فرقش پولدار و واقعا 

با مامانم موهای مثل شب لختش بود ، زنی با صالبت و جذاب که حسرت به دل مردای زیادی بود حتی االن که 

 پدرجونم دیگه در قید حیات نیستن. 

به آرتام نگاه کردم که پاشو روی پای دیگش گردونده بود ومشغول خوردن  با صدای مامانم از فکر بیرون اومدم .

قهوه ترکی بود که مامانم واسش درست کرده بود و همزمان با پدرم درمورد شرکت و کار حرف میزد و با اینکه 

 خودش استاد بود تو کاراش ولی از بابام هم نظر میگرفت. بعضی کاراش باعث افتخار من جلو پدرم میشد.

به اتاقم رفتم و لباسام و با شلوار برمودای لی و تیشرت آبی عوض کردم ، موهام و از گیر کیلیپس آزاد کردم . 

 موهای فر و خرماییم که بلندیش تا باسنم میرسید با دست شونه کردم . 

تا از نازنین خبر  یاد نازنین افتادم ، از آرتام خوشش میومد چون همیشه باهاش گرم میگرفت ، از اتاقم خارج شدم

 بگیرم ولی آرتام وسینه به سینه خودم دیدم از ترس هینی گفتم و عقب رفتم.نگاهی به تیپم کرد و وارد اتاق شد . 

 نگاه از من گرفت و دور اتاقم و با دقت برانداز کرد .

 از اتاقت خوشم میاد فک کنم دفعه سومه که تو اتاقت میام .-
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دم بود و خواهر یاسی واسه تولدم کشیده بود نگاه کرد . نگاهش و سر داد روی قاب به نقاشی که از تصویر خو 

عکس هایی که از بچگیم تا االنم روی پاتختیم چیده بودم ، وقتی از برانداز خسته شد ، روی تختم نشست و با دست 

 اشاره کرد پیشش بشینم . منم با ناز افتخار دادم .

 مدی تو اتاقم ، سریع پاشو برو خونتون .تو خجالت نکشیدی جلو بابام او-

 با خنده نگام کرد :

 پس اگه بگم میخوام تا صبح رو تختت بخوابم چی میگی ؟-

 با حرص و بهت نگاهش کردم که ابروهاش و باال داد و با شیطنت خودشو روی تختم پرت کرد . به بازوش زدم . 

 هه آقاهه ... پاشو میخوام بخوابم -

 وتمندانه باز کرد:دستاش و سخا

 خوب بیا بخواب -

 محکم زدم به پاش که تکونی خورد :

 یعنی چی ؟؟ تا هیکل گندت رو تخته منه که نمیتونم بخوابم -

شونه ای باال انداخت از پرووییش درحال انفجار بودم این امشب من و سکته نده هنر کرده . از رو تخت بلند شدم 

دن دستم روش افتادم ، محکم دستاش و دور کمرم حلقه کرد و من وتو بغلش جابه یک قدم برداشتم که با کشیده ش

 جا کرد:

 جات خوبه؟؟؟ به هرکسی تاحاال اجازه ندادم همچین جای خوبی سرش و بذاره -

 با خونسردی نگاهش کردم وسرم وروی سینش گذاشتم:

 خوب من هرکسی نیستم -

ودم که بینیم و نوازش میداد ، کشش ایجاد میکرد ، دوست داشتم میدونم تعجب کرده بود ولی من مات عطری ب

 خودم وبیشتر تو آغوشش غرق کنم . 

ولی سرم وبلند کردم و به چشای بسته شدش که لبخندی روی لبش بود خیره شدم ، متوجه شد وآروم چشاش و باز 

ستم بگم این آغوش فقط مال منه و کرد میخواستم بگم چقدر آرامش میدی بهم ، این آرامش و دوست دارم ، میخوا

حق نداری تقسیمش کنی ، میخواستم بگم ، دیدی میخواستم عاشقت کنم ولی خودم اسیرت شدم ، اسیر آغوشی که 

 بعد از این مدت احساس مالکیت پیدا کرده بود ولی بجاش گفتم:

 عطرت چیه ؟ تحریک کننده؟؟-

نده ای بود که صداش مطمئنن به بیرون هم رسیده بود ، مشتی به اول با تعجب نگام کرد بعد کم کم لبخند و بعد خ

 سینش زدم که خندش به لبخندی شیطون تغییر کرد :

چیه ، تحریک شدی خانوم کوچولو؟ باید بهت بگم این عطر من نیست که تحریکت کرده این هیکل منه که داره بی -

 طاقتت میکنه ولی راحت باش من همه جوره در خدمتت هستم . 

بلدم نثارش کنم ولی با صدای در تراس  81و باالی 81انقدر حرصم گرفته بود که آماده بودم هرچی فحش پایین 

حرف تو دهنم ماسید ، هر دومون به پنجره که درش باز شده بود با تعجب نگاه کردیم که نازنین سریع پرید تو اتاق 

 و با دیدن ما جیغی کشید وسریع سرش و انداخت پایین . 
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از جیغش منم جیغ خفه ای کشیدم و بدتر تو آغوش آرتام حل شدم . آرتام به خودش مسلط شد سریع خودش و من 

 وکه روش بودم از رو تخت بلند کرد .

نازنین مثل دختر بچه ها لب ورچیده بود سرش و پایین انداخته بود ، یک لحظه سرش و آورد باال و با دیدین چهره 

 ده بودم تند تند شروع کرد به حرف زدن:من که از عصبانیت سرخ ش

دقیقه اومدم تو تراست ، میدونم قول داده بودم دیگه نرم ولی خوب هوا خوب بود و من  6خواهری به خدا فقط -

 خیلی وقت بود بیرون نرفته بودم ، ببخشید ، دیگه تکرار نمیشه . باور کن هیچی از وسایلت برنداشتم .

 ید هنوزم سرخم به سمت آرتام رفت و قیافش و شبیه گربه شرک کرد و گفت:ملتمسانه نگام کرد وقتی د

 آرتام تو رو خدا تو یک چیزی بهش بگو ، حرف تو رو قبول میکنه ، اشتباه کردم و دیگه تکرار نمیشه . -

 این از من با آرتام صمیمی تره. هی....

 نین و یک نگاه به من کرد و گفت :آرتام از مظلومیت نازنین خندش گرفته بود و یک نگاه به ناز

 ببخشش آیناز جان ، کاری نکرده خواهرت ، تازه قولم داده-

 بعد چشمکی به خواهرم زد و منتظر به من نگاه کرد:

زبونم نمیچرخید ، از یک طرف از دست نازنین عصبی بودم که بدون اجازه من وارد اتاقم شده از طرف دیگه دوست 

ن با آرتام اونو پیش خواهرم کوچیک کنم پس سری تکون دادم وبه در اتاق اشاره کردم که نداشتم با مخالفت کرد

 یعنی بیرون.

 نازنینم سرش و پایین انداخت و از اتاق بیرون رفت ولی قبلش لبخند و چشمکی تقدیم آرتام کرد.

 من ونازنین باهم فرق داشتیم ولی با وجود فرق هامون خیلی شبیه هم بودیم 

لخت شالقی و مشکی ، چشای کشیده و مشکی ، پوستی گندمی ، اندامی کشیده و ورزشی که به خاطر شنا  موهای

 بود ومطمئنا از من بلند تر میشد . 820سالش بود ولی قدش  88خیلی خوش فرم بود . با اینکه فقط 

حاضر نبودم رو تخت یک  آرتام دوباره خودشو رو تخت انداخت منم مجبور شدم رو زمین بخوابم چون به هیچ وجه

نفره بهش بچسبم وبخوابم ، حاال انگار نه انگار همین چند دقیقه پیش سرم رو سینش بود .همین طور که رو دشک 

 روی زمین دراز کشیده بودم، به این فکر میکردم که امشب از کجا فهمید من فرهادم؟؟؟

 تو از کجا میدونستی من فرهادم؟؟؟-فکرم وبه زبون آوردم:

 ا چشای منتظر بهش نگاه کردم ، قیافش توهم رفت و مطمئنم دوباره عصبی شد ولی چشاش و باز نکرد ، ب

از اونجایی که مامانم زنگ زد خونتون واسه فردا دعوتتون کنه خونمون ، بعدش آرتینا گیر داد که میخواد باهات -

 حرف بزنه که مامانم  گفت با دوستات رفتی پالپ.

 کردی اومدی دنبال من. توهم شال و کال-

 پوزخندی زد:

یادم نمیاد اونقدر واسم مهم شده باشی که به خاطرت اومده باشم ، نخیر من از شرکت بر میگشتم که آرتینا زنگ -

 زد . 

 خیلی بهم برخورد . چشام وبستم وپشتم و بهش کردم . نمیدونم کی ولی خوابم برد.

 آرتام:
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م بسته بود ولی فکرم اون لحظه ای بود که دختری با مانتو سفید بسیار شیک بدون ساعد دستم روی چشام بود ، چشا

ذره ای عشوه ولی با لوندی خدادادی از ماشینش پیاده شد، با صورت عصبانی ، اخمای تو هم ، دستای مشت شده ، 

پیش  ه بود ، فکرمنور ماشینم تو چشاش بود ، دستای ظریفش و سایبون چشاش کرده بود وبا دقت به ماشین زل زد

دختری بود که در مقابل رامیار دستش و دور بازوهام حلقه کرده بود و من و ارتام جان خطاب کرده بود . حواسم 

پیش دختری بود که وقتی فهمید میخوام پیشش بخوابم اخماش تو هم رفت. آره فکرم ، ذهنم ، جایی تو همین اتاق ، 

 ه ولی روی تخت با من نباشه . روی زمین که حاضر شد روی زمین اذیت بش

به پهلو شدم ، پشتش به من بود ، موهای بلند خوش رنگش روی بالشت و قسمتی از زمین ریخته بود ، خودش و زیر 

 مالفه نازک روش جمع کرده بود تعجب کردم توی تابستون این دختر روش چیزی میندازه . 

ردم ، زنی به زیبایی زنان شرقی ، هیکل ظریف نمیتونستم به صدای در باعث شد از روی تخت بلند شم ، درو باز ک

 سال بود بگم مامان . 88زن روبه روم که سنش خیلی به چشم میومد 

 افسانه جون شلوار و تی شرتی سمتم گرفت و ازم خواست بپوشم تا راحت باشم ، به من نگاه کرد و گفت :

 ا راحت باشی.آرتام جان این لباس و جدید خریدم تمیزه بپوشش ت-

 مرسی افسانه جون.-لبخندی زدم :

سبز . سریع عوضش کردم . خواستم  1درو بستم به لباسای دستم نگاه کردم ، شلوار گرم کن سبز ، تی شرت یقه 

بخوابم که فکری به ذهنم رسید روی زمین نشستم و لبخندی شیطانی روی لبم اومد ، نمیدونم چرا ولی دوست دارم 

و حرص بدم تا اخماش روی صورتش بیاد، امشب وقتی فهمیدم رفته فرهاد خیلی عصبی شدم  دختر روبه روم

نمیدونم از خونه تا اونجا چجوری رانندگی کردم . ولی بهش گفتم از شرکت میومدم . بهش نگاه کردم ، تو خواب 

ت زی گرفتم ، اخماش رفخیلی خوردنی بود دقیقا مثل دختر بچه های شیطون ناخداگاه به سمت لپش رفتم و گاز ری

توهم و خودش وبیشتر جمع کرد . خنده ای کردم ومالفه رو از روش برداشتم که بعد چند دقیقه دست و پاش و تو 

 شکمش جمع کرد، یعنی واقعا سردشه؟؟؟

 لباش ورچیده بود ،دستش روی شکمش حلقه شده بود ، چند تا از تار موهاش روی صورتش ریخته بود .

د که این دختر چرا با دخترای اطرافم فرق میکنه ، با مهیا ، آرتینا ، مهرنوش ، دختر خاله هام ، همه واسم عجیب بو

چیزش فرق داره . راه رفتنش ، ناراحت شدناش ، ناز ریختناش ، نگاهش ، غرور داره ، مهیا هم داره ولی غرور این 

سه جلب توجه ، غرور کی واسه شخصیتشه. سرم و کجا و غرور مهیا کجا ، بعد این همه وقت میفهمم که غرور کی وا

تکون دادم تا از فکر بیام بیرون، دختر روبه روم فقط زنمه که قراره همخونم شه ، میدونم عاشقش نیستم ، چون 

اعتقادی ندارم و مطمئنم حتی این دختر متفاوت نمیتونه قلب من که از نظر همه سنگ شده رو آب کنه . دستم به 

ولی چند میلی متری باهاش دستم وعقب کشیدم ، این دختر هم از دسته همه دختراست یکی مثل سمت لباش رفت 

شراره ، یکی که واسه رسیدن به خواسته هاش پا روی همه چی میذاره ، جنس زن یعنی خیانت ، حتی اگه فیزیکی 

 یتونه خیانت کنه....نباشه ، روحی هست. این دخترم یک دختره ، میتونه با این همه معصومیت وحشی شه ، م

از فکر خودم ، فکم لرزید از عصبانیت . دستم و زیر بدنش انداختم وبلندش کردم روی تخت گذاشتمش ، میخوام 

ببینم بیدار که شدی دیدی بغل منی اونوقت چه واکنشی نشون میدی خانوم کوچولو.سفت تو بازوهای خودم 

مقاومت کردم و در آخر با همه فشارهایی که تحمل کردم  محصورش کردم . در حالی که داشتم گر میگرفتم ولی

 خوابم برد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 9  

 

 آیناز:

از صدای گوم گوم چشام وباز کردم اولین چیزی که دیدم ، سینه ستبر و عضالنی که صورت من دقیقا روبروش بود با 

ودم اومد ، سریع خوحشت با بازوهای سفت و عضالنی که سرم روش قرار گرفته بود نگاه کردم ، از ترس نفسم بند 

واز بغلش پرت کردم بیرون که محکم به دیوار پشتم خوردم ، از درد نفسم بند اومد و جیغ خفه ای کشیدم ، از 

صدای من آرتام از خواب پرید وبه من که با وحشت و درد نگاش میکردم خیره شد .یکدفعه عصبی شدم چشام و 

  نیمچه لبخندی رو لبای خوشگلش بود . بستم وباز کردم با عصبانیت خیره شدم بهش که حاال

 تو ..اینجا چیکار میکنی ؟؟؟؟؟ رو تخت من چیکار میکنی ؟؟؟؟؟ چرا من و تو بغلت گرفتی ؟؟؟؟؟ -

 ناخداگاه از ترس چشام باریک شد و دستی به لباسام کشیدم .

رفته بود ، مردونه میخندید ، ته از خنده ی بلندی که کنار گوشم بود سرم و با شدت بلند کردم ، از خنده دلش و گ

 دلم یک جوری شد.

 اخمام و تشدید کردم و محکم به بازوش زدم ، که مچ دستم و گرفت و من وبه سمت خودش پرت کرد . 

خانوم کوچولو من باید بپرسم تو رو تختی که دیشب من خوابیده بودم چیکار میکنی ؟؟؟؟ تو که رو زمین بودی -

 میری؟؟؟ البته باید بگم که چه خوش سلیقه هم هستی؟؟؟ شبا تو خواب راه 

 با چشاب باریک به لباساش دست کشید و ادای من ودر آورد ،بهم تعرضی که نکردی؟؟؟؟

 از حرص کوبیدم تو شکمش که خندش و از سر گرفت.

گاه به من ن از روش پاشدم و پریدم پایین . دستی به موهام کشیدم ، به پهلو شد و دستش و زیر سرش گذاشت و

 کرد :

خوب دیدی شب و تو بغل من صبح کردی ؟؟؟ وقتی یک چیزی بگم اتفاق میفته .از جاش بلند شد ، چشمکی زد و -

بیرون رفت ، منم به خودم لعنت فرستادم که ای کاش خوابم سنگین نبود میفهمیدم تو بغلشم . با لبای آویزون رفتم 

 شبش بریم خونه آرتام اینا دعوت شده بودیم.بیرون . آرتام رفت سر کارش ، قرار بود 

مقابل کمدم استاده بودم وبا خودم درگیر بودم که چی بپوشم ، باید یک لباس پوشیده تنم کنم چون میدونم عمه و 

 عموهای و خاله و داییش هم هستن که من کامال نمیشناسمشون فقط تو نامزدی دیدمشون که اصال یادم نمیادشون.

اسی میکشیدم منصرف میشدم ، با حرص مامانم و صدا کردم که به سمتم اومد وبالبخند آرامش بخشی دست به هر لب

که از یک خانوم روانشناس به دور نبود از بین لباسام ، پیراهن فیروزه ای که زیر سینه سگک مشکی بزرگی میخورد 

لوش میشد . خیلی بهم میومد وروش پارچه مشکی داشت . یقش مشکی بود و تا شکم تنگ و از پایین لباس ک

ودوسش داشتم . آستینش کوتاه بود واسه همین روش یک کت که آستینای گیپور و مشکی داشت پوشیدم. کفشای 

سانتی مشکی . روسری مشکی که پشتش به صورت سه گوش فیروزی ای بود . موهام وفر کردم ، جمع وباز  86

ورتم چشام و خمار ونشون میداد و لبام که احساس میکردم بستم . به کمک هنر مامانم آرایش کالسیکی روی ص

دومین قسمتی که بعد از چشام جلب توجه میکنه . خط لب لبام وقلوه ای تر و پرتر نشون میداد و رژ نارنجی که 

اکلیل داشت روی لبام خودنمایی میکرد . چشام و برای اولین بار با خط چشم تزئین شده بود . داشتم عاشق خودم 

 دم ، جلو آینه ژست میگرفتم و واسه خودم بوس میفرستادم ، مامانم و نازنین به کارای من میخندیدن میش

 وای آیناز چه جیگری شدی ، نمیدونم آرتام چجوری میتونه نبوستت-
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از حرف نازنین غرق لذت شدم و ویشگون ریزی از بازوش گرفتم که دادش بلند شد . ساپورت مشکی هم پاهام و 

 تر نشون میداد . الک استخونی  و ست کامل سر عقدم از من دختری اشرافی ساخته بود .باریک 

مانتو گیپور مشکی که زنجیر های طالیی کوچیکی کناره هاش میخورد پوشیدم ، روسریم وسرم کردم و منتظر اومدن 

 لی از غرورم بهش زنگ نمیزدم دقیقه تو حال منتظرشم و 60آرتام شدم . مامانم اینا زودتر از ما رفتن و من دقیقا 

کالفه به سمت یخچال رفتم و با احتیاط لیوان آبی خوردم که جرعه آخر مساوی شد با صدای تک گوشیم . منم سریع 

کیف فانتزی کوچیکم که فقط گوشیم توش جا میشد و برداشتم و پریدم پایین .در و باز کردم ، آرتام به ماشینش 

 بود و با مبایلش حرف میزد: تکیه داده بود و پشتش به من

چند بار بگم مامان جان تو ترافیک گیر کردیم داریم میایم . نگران نباشین فقط یادتون نره اون موضوع رو حتما به -

 آقای رادش بگید.

 کدوم موضوع؟؟؟؟؟؟

ت استفاده رصبا تموم شدن حرفش و با صدای پاشنه کفشام به سمتم برگشت وبا کمی تعجب نگام میکرد ، منم از ف

 کردم خوب آنالیزش کردم :

 پیراهن مشکی و کت آبی نفتی اسپورت چسب ، کروات آبی مشکی . شلوار کتون و کفشای ورنی مشکی . 

تو دلم قربون صدقه هیکلش شدم و هزار بار خدا رو شکر کردم که شوهرم خوشتیپه ، چون من بیشتر از قیافه به 

 تیپ اهمیت میدم . 

 م و با اخم نگام کرد :به سمتم اومد

 تو با این وعض میخوای بیای؟؟؟؟؟-

یکدفعه بادم خالی شد خیلی تو ذوقم خورده بود ولی اون چشاش و از تو چشام برنمیداشت ، قسم میخورم که حتی به 

 تیپمم نگاه نکرد فقط رو چشام میخکوب بود .

و با حرص خالی کرد و با اخمای توهم سوار شد  با عصبانیت بهش شونه زدم و سریع سوار ماشینش شدم اونم نفسش

 ، پشتم و کردم بهش و به آهنگی که از ماشینش پخش میشد گوش میدادم:

 داد بزن همه بفهمن

 گاهی زین به پشت ، گاهی پشت به زین

 گاهی محکم واستا ، گاهی سر جات بشین 

 عی میکردم به روبه رو نگاه کنم (کناریم، عاصی شده بودم و س 602تا پسری  8) از نگاه های خیره 

 گاهی گرم گرم ، گاهی سرد سرد

 گاهی راه بیا ، گاهی برو برنگرد

 من و نگاه کن  -) آرتام با عصبانیت زل زد تو صورتم ، 

 انقدر بلند داد زد که از ترسم بهش زل زدم ، با چشای سرخش دستش و به سمتم گرفت:

 دلبریات تموم شد ؟؟؟-

 نگاه میکردم وقدرت هیچ حرفی رو نداشتم ، چراغ سبز شد و با سرعت شتاب گرفت( با بهت بهش

 گاهی خیلی تند ، گاهیم برعکس

 گاهی مهربون ، گاهیم یکم مکث
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) تازه داشتم معنی حرفش و میفهمیدم، حرفش ، خنجری شد تو قلبم ، چشام از فشار تحقیر و توهینی که کرده بود 

ن ؟؟؟؟ منی که هیچ وقت پسری رو محل نمیدادم ، منی که نگاهم بهشون سراسر سردی سوخت ، دلبری؟؟؟؟ اونم م

و بی توجهی بود؟؟؟ ، نمیدونم چیشد ولی قطره اشکی مزاحم از حرف شوهر عزیزم روی گونه هام ریخت ، بهترین 

رزش حتی اجوابی که میتونست الیقش باشه سکوته ، تا آخر مسیر حتی نذاشتم صدای نفس هام و بشنوه چون 

 شنیدن نفسام و هم نداره ، بغض هم مزید بر خفگیم شده بود.(

 گاهی بترسون ، گاهی هم بترس

 گاهی باهر سازی که زدن برقص

 همه دنبال اینن که ازت یک آتو بگیرن

 اگه میدون بدی میان و جات و میگیرن 

 کسی فکرت و نیست و پاشو حقت و بگیر

م و سعی میکردم بغضم و تو خودم خفه کنم ، میدونم تمام این حساسیتاش به خاطر ) کیفم و تو دستم فشار میداد

خیانتی که به بهترین دوستش شده و این غیرتی شدنا و تعصبا واسه عالقه نیست و از این بیشتر قلبم میسوخت، ولی 

ه م شاید نتونم واقعا همه جوربذار تا هرجا میخواد بتازونه اون باید بفهمه من مثل شراره یا هیچ زن خائن دیگه نیست

 بهش ثابت کنم ولی به خاطر ارزش چند جمله عربی که بینمون خونده شده من حتی نگاهم هرز نمیره(

 پایه حرفت واستا یا که مردونه بمیر

 واسه نه گفتم داد بزن همه بفهمن

 اصال بذار دلخور شن بذار بترسن

 که خاکی بودی دیدی همه لهت کردن

 دادی آخرشم ولت کردن چقدر حال 

) با سرعت پیچید تو کوچشون ومقابل خونه ای بزرگ و ویالیی نگه داشت ، مطمئنا از خونه ما بزرگ تر بود ، ماشین 

 و داخل برد و روی سنگفرش ها وکنار چند ماشین دیگه نگه داشت . (

 تر منتظرش ایستادم ، اومد کنارم ولی دستی به مانتوم کشیدم و بدون توجه بهش از  ماشین پیاده شدم و دوقدم جلو

 من حتی نگاهشم نکردم ، دستم و گرفت ، میخواستم از دستش بیرون بیارم که بدون حتی نگاهی گفت:

 اینجا همه فکر میکنن ما عاشقانه هم و میپرستیم ، پس آتو دست آدمای اینجا نده -

دستم تو دستش بود از پله ها باال رفتیم ، فرزانه جون  باهاش موافق بودم ولی بازم ازش فاصله گرفتم و همینطور که

دم در منتظرمون ایستاده بود ، صدای صحبت و خنده میومد ، آرتام من وبه خودش چسبوند و دستش و دور کمرم 

 حلقه کرد که احساس کردم داره کمرم میسوزه . 

 فرزانه جون با لبخند به من و پسرش نگاه میکرد:

خوبی عزیزم ، چقدر ماه شدی هزار اهلل و اکبر، شدی ماه ، به آرتام که با اخم نگامون میکرد  سالم عروس خوشگلم-

 اشاره کرد ؛ مامانی امشب هوای عروست و داشته باش ندزدنش . 

 نگاه خریدارانه به من و آرتام گرفت وگفت:

 چقدر بهم میاین ، بچه هاتون چی بشن-

 تام دور کمرم بیشتر شد از خجالت سرخ شدم ولی فشار دستای آر
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لبخندی زدم و بعد از روبوسی و تشکر کردم ، پذیرایی طوری بود که کسی که وارد میشد تو دید نبود ، فرزانه جون 

 ازمون خواست که اول به اتاق برم و لباسم و عوض کنم که منم با لبخند استقبال کردم .

شد ، حرصم گرفت ولی پشت سرش وارد شدم ، نگاهی به آرتام جلو تر از من به سمت اتاقی رفت و خودش وارد 

ست بادمجونی، مشکی اتاقش کردم که با تخت دونفره مشکی و میز نقشه کشی مشکی و قالیچه بادمجونی مشکی که 

کج روی سرامیکای اتاقش قرار داشت و میز آینه مشکی که انواع و اقسام عطر های مارک روش چیده شده بود ، 

ا طرح های قهوه ی ای مشکی و کتابخونه ، پر از کتابای مهندسی واقعا نمای شیکی به اتاقش داده پرده بادمجونی ب

 بود .

بدون توجه بهش که روی تختش لم داده بود ، روی مبل چرم مشکی نشستم و به عکس باالی تخش که با تیپ 

با صداش به سمتش نگاه کردم که  اسپرت و کالهی روی سرش مردونه نگاهش و به نقطه ای دوخته بود، خیره شدم .

 چشاش بسته و روی تختش دمر دراز کشیده:

نمیخوای که تا فردا صبح بشینی درو دیوار اتاق من و نگاه کنی ، االن همه با خودشون بچه های مارو هم به دنیا -

 آوردن

با  وجه بهش که حاالاز حرفش سرخ شدم و سریع بلند شدم ، که صدای پوزخندش به وضوح به گوشم رسید بدون ت

چشای بازش خیره خیره من و میکاوید با تمام خونسردی ، مانتوم و درآوردم ، روسریم و درآوردم ، از عمد تا 

موهای فر و درست کردم وببینه. روسریم و دوباره سرم کردم و درستش کردم . خودم وبرانداز کردم و حلقه ای از 

یشم نگاه کردم که خدا روشکر مشکلی نداشت . کیفم و دستم گرفتم و موی فرم و روی صورتم رها کردم ، به آرا

بدون توجه بهش به سمت در راه افتادم که با کشیده شدن دستام نتونستم با کفشای پاشنه دارم تعادلم و حفظ کنم 

 تقریبا تو بغلش فرو رفتم ، نگاهم و به دیوار دوختم و سریع خودم  و صاف کردم:

کنار شقیقم رفت ، منم ناخداگاه بهش نگاه کردم ، با آرامش موهام وداخل داد و روسریم  دستش به سمت موهای-

 وجلو تر کشید ،

 حاال خوب شد-

نگاهش به سمت لبام رفت ، دستش و جلو آورد و پشت گردنم انداخت و من و به خودش نزدیکتر کرد . چشاش  

س تنگی گرفته بودم ، چشاش خمارتر و من ترسیده هر لحظه ، نزدیکتر وقلب من هر لحظه کوبشش بیشتر حس نف

تر میشدم . لحظه آخر با چشای بسته لپم و بوسید وبا نفس عمیقی، بدون نگاه دیگه به صورتم دستم و گرفت و از 

 اتاقش خارج کرد . 

بود  م وبستهنمیدونم خورد تو ذوقم؟؟؟ ناراحت شدم ، یا خوشحال ولی میدونم قلب ناآرامم هنوز سر سختانه راه نفس

. 

دست تو دست هم از پله ها پایین اومدیم پایین ، به سمت پذیرایی راه افتادیم با اون کفشا سرم تا جای گوشش 

میرسید . از صدای پاشنه کفشم سکوت برقرار شد . نگاه ها به سمت ما برگشت ، تعدادشون از اون چه که فکر 

و اون هم فشار دستش و تو دستم بیشتر کرد و لبخند آرامش بخشی میکردم بیشتر بود ، ناخداگاه به آرتام چسبیدم 

 زد . 

با صدای احوال پرسی پدر شوهرم جو از سنگینی خارج شد  و تبریک گفتنا شروع شد ، از کنار شروع کردیم اول 

از رو  وعمه آرتام بود که پیشونیم و بوسید و تبریک گفت ، به نوبت با خاله هاش که بجز از یکیشون که شمشیر 
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تا از زن عمو هاش احول پرسی کردم و بعد با شوهر خاله ها و شوهر  6بسته بود از یکی دیگشون خوشم اومد ، با 

عمه ها وداییش و عموهاش . بعد از آشناشدن با بزرگترا به سمت جونا رفتیم و اول با نگاه پر نفرت مهیا روبه رو 

المی حواسم به پسری که به قصد آشنایی جلو اومده بود جلب شدم منم با خونسردی روم و برگردوندم باصدای س

 شد:

 با لبخند و شیطون نگام کرد: 

 سالم زن داداش من سیامکم پسر عمو شوهرت ، ولی چون شمایی میتونی سیا صدام کنی .-

 از طرز حرف زدنش خندم گرفت و سرم وتکون دادم و ابراز خوشحالی کردم.

 ن کرم جلو اومد :پسر دیگه با شلوار و پیره

 سالم آیناز خانوم من ساسانم داداش بزرگ سیا ، از آشناییتون خوشبختم و تبریک میگم-

پسره خوبی میومد ، ازش تشکر کردم و به دختری با قدر ریزه میزه که با چشای مهربونش زل زده بود به من 

 لبخندی زدم:

 صورتش و جلو آورد و باهام روبوسی کرد:

سالم تموم شده و از آشنایی باهات بی نهایت  81جون من فرگلم دختر کوچیکه خاله فتانه ، تازه  سالم آیناز-

 خوشحالم 

 لبخندی زدم وتشکر کردم ، خاله فتانه زنی بسیار خوش لباس و شیکی بود که من به شخصه عاشقش شدم

 پسری با چشای بی نهایت هیز که من ازش میترسیدم دستش و جلو آورد :

م آیناز جون من فریدم داداش فرگل و خیلی خوشحالم که خانوم خوشگلی مثل تو رو میبینم باید بگم به شانس سال-

آرتام غبطه میخورم ، دستای آرتام مشت شد ، بدون نگاه کردن به صورتش میتونستم رگ پیشونیش و که نبض 

 گرفته تصور کنم . 

 یک نگاه به دست پسره کردم و با اخم تشکر کردم

 

 صدای آرتام با لحن نه چندان دوستانه اومد:

خوشحالم که خودت میدونی انتخاب های من تکه و این تک بودن مختص خودمه و به کسی اجازه تعرض نمیدم. -

 بعد نیشخندی زد به دختری دیگه اشاره کرد:

 دوندم:و روم  و به سمت دختری با قد بلند که از من خیلی بلندتر میرسید ، خیلی الغر برگر 

 ایشون سارا دختر خاله آتوسام هستن-

 دختره با غیض نگاهی به من کرد و با پوزخند براندازم کرد:

 آرتام ، انقدر میگفتی خاص ، خاله از زنت تعریف میکرد من فکر کردم با چه حوری طرفم . -

صدای فرگل با لحن محکمی  زنت و با غیض گفت ،دستام یخ کرد و از پرویی دختر روبه روم خونم به جوش اومد،

 اومد :

وا سارا خودت و تو آینه دیدی ، آیناز از همه نظر از تو که هیچی از بقیه دخترای حاضر اینجا سرتره ، چیزی از یک -

 حوری کم نداره

 با لبخند تشکری نگاش کردم و محکم دست آرتام و به نشونه اعتراض فشار دادم ، آرتام با خنده گفت:
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 دتا تو اتاق خودت ببری دختر خالهبهتره حسا-

 سارا با یک چشم غره به سمت مامانش که از همون اول ازش خوشم نیومده بود رفت.

 صدای آرتام بعد از سکوت چند لحظه ای اومد:

 خوب بقیه رو هم که میشناسی، مهیا و مهرنوش .-

 با چشم دنبال ایمان میگشتم وقتی دیدم پیداش نمیکنم گفتم:

 مان کوپس ای-

 آرتام انقدر سریع برگشت طرفم که گردنش تق صدا داد، دستم و کشید و به سمت مبل دو نفره برد، 

 با لحن خشنی گفت:

 نیست رفته کیش. -

 باچشم دنبال آرتینا گشتم که صدای جیغ جیغوش مثل همیشه خنده رو لبای من آورد ، خودش وپرت کرد تو بغلم :

دلم برات یکذره شده بود ، کجا بودی ، فک نکردی دلم برات تنگ میشه ، هرچی هم به  سالم آییییییییییی جونم-

 آرتام میگفتم ببر ببینمش میگفت : درس داری

بغلش کردم و لپش و بوسیدم: دل منم برات تنگ شده بود ، شیطون خانوم ، چقدر خوشگل شدی ، دل کدوم بخت 

 و گوشش و نزدیک آورد ، : برگشته ای رو نشونه گرفتی ، خندهی بلندی کرد

 هنوز نیومده واسه شام میاد ، پسر داییم .-

با کنجکاوی اشاره کردم کنارم بشینه اونم بی هیچ خجالتی از پسر داییش واسم میگفت البته آروم که به گوش آقای 

 فوضولی که گوشاش و تیز کرده حرفامون وبشنوه نرسه:

ش توپ ، البته به خوش هیکلی داداشم نمیرسه خیالت راهت، ویشگونی وای ندیدیش آیناز ، قدش بلنده ، هیکل-

 ازش گرفتم که با خنده ادامه داد:

سالشه ، آلمان درس میخونه ، ولی یک هفته برگشته ، وای نمیدونی چقدر جیگره ، انقدر ازش  66اسمش پارسا 

 خوشم میاد . 

 ب میداد.خنده ای کردم . سر به سرش میذاشتم اونم با پررویی جوا

آرتام مشغول حرف زدن با ساسان بود ، منم با فرگل مشغول بودم که مهیا روی دسته مبل کنار آرتام نشست و با ناز 

 و عشوه به آرتام گفت:

وای آرتام چند روزه یک مزاحم همش بهم زنگ میزنه نمیدونم چرا ول نمیکنه ، همش گیر میده ، میشه تو باهاش -

 برداره؟؟حرف بزنی دست از سرم 

 گلکسی نوتش و به سمت آرتام گرفت ، آرتام با خونسرد ترین لحن ممکن گفت:

اوال اگه تو انقدر موقع الو گفتن و حرف زدن با پسرا عشوه نریزی کسی مزاحمت نمیشه ، دوما ، البد یکی از -

  همونایی که بهش شماره دادی ، حاال فراموش کردی ، سوما برو بده به بابات دکش کنه.

 مهیا از حرص از جاش بلند شد و به سمت فرید رفت . 

 فرگل سلقمه ای به پهلوم زد :

 وای کیف کردم خوب آرتام پوز این دختره سریش و به خاک مالید .-
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لبخندی رو لبم اومد که با حرف فرزانه جون چشام تا آخرین حد گشاد شد و با بهت  نگاهم بین آرتام و مامانش 

 سرگدون موند.

 ادامه دارد..

---------------------------------------------------- 

هنوز نتونسته بودم ، نگاه های شیطون آرتام ، چشای مامانم که کمی دلخوری داشت ، بابام که با لبخند و دلخوری  

 ه نگاه میکردن.با کین نگام میکرد . و فامیل های آرتام اینا که بعضیاشون خوشحال بودن و تبریک میگفتن ، بضیاشون

 یاد موقعی افتادم که اومده بود دنبالم و با تلفن حرف میزد ، پس موضوع این بود . فرگل کنار گوشم گفت:

 چقدر این آرتام هوله ، لبخندی زد و گفت گرچه منم همیچین زنه لعبتی داشتم سریع دست به کار میشدم.-

ماهه که عقد کردیم پس چرا  8یفهمیدم ، چه معنی میده ، ما که هنوز حتی نمیتونستم لبخند بزنم معنی کاراش و نم

 باید از مامانش خواسته باشه که...

با پایین رفتن مبل کنارم به آرتام نگاه کردم که با خونسردی زل زده بود تو صورتم . با چشای باریک شده که قصد 

م وگرفت و با خودش به سمت پله ها برد و من داشتم تو فکرش نفوذ کنم به چشاش با دقت نگاه میکردم . دست

 انقدر تو بهت بودم که باهاش کشیده میشدم . اولین پله : چرا باید همچین کاری بکنه؟؟؟

 پله دوم: میخواد عذابم بده؟؟؟

 پله سوم:چرا گفت با من حرف زده ؟؟؟؟

دم و میگرفت ، تازه داشتم به دستام که پله چهارم: تازه داشتم از بهت بیرون میومدم ، تازه داشت خشم سراسر وجو

 تو دستاش بود خیره میشدم

پله پنجم:دستم و با سرعت از دستش بیرون کشیدم و با خشمی که از توهینش بدنم و لرزونده بود و نفسام و تندتر 

 کرده بود به چشاش که رنگ تعجب و گرفته بود خیره شدم

 معنی این کارا چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

م ، خودمم غالب تهی کردم ولی آرتام خونسرد من و کشید سمت خودشو به سمت اتاقش رفت ، با صدای بلند

 هرچقدر تقال کردم فایده نداشت اون با آرامش من و تو بغل گرفت و به سمت اتاقش رفت.

من وروی تخت نشوند و خودش روی مبلش نشوند ، نفس عمیق کشیدم و سعی کردم آروم باشم ، دست به سینه 

 نگاه کردمبهش 

چرا عروسی رو جلو انداختی ؟؟؟؟ چرا گفتی ما باهم هماهنگیم ؟؟؟ چرا باعث شدی مامانم ازم ناراحت شه ؟؟؟ من -

اینجا چیم لولو سرخرمن ؟؟؟ منم قراره تو اون خونه لعنتی زندگی کنم نباید بهم میگفتی که حتی باغ هم رزرو 

 ودی تو  رو تحمل ....کردی ؟؟؟ نباید بهم میگفتی که قراره به این ز

با عصبانیت از جاش بلند شد که من نطقم کور شده با دندونای ساییده شده بهم نزدیک شد. دستش و روی تخت 

 گذاشت و روم خم شد و با چشایی که از فرط عصبانیت سوسو میزد تقریبا داد زد:

م که عزیزم اگه اجازه بدی بیارمت دور برداشتی؟؟؟ فکر کردی شخصیت مهمی که باهات هماهنگ کنم نازتو بکش-

خونه آرزوهام ، خونه ای که از عشق تو ساختم، عشق بازی کنیم؟؟؟؟ منتظر ورود کوچولوهامون شیم 

ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو فکر کردی واسه چشم و ابروته که عروسی رو سه ماه جلو انداختم ؟؟ از هولمه که همچین 
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کر کردی تحملت همینجوری آسونه که بخوام حاال تو زیر یک سقف هولویی گیرم اومده؟؟؟ تحمل ندارم ؟؟؟؟ ف

 باهات باشم

با ترس و دهن باز نگاش میکردم ، اصال نمیتونستم بفهمم چرا انقدر زود داغ کرد، مگه من چی گفتم ؟؟ نباید عصبی 

 میشدم واسه حقی که داشتم؟

زد، کالفه از روم بلند شد و دستش و مرتب تو  فقط زل زده بودم تو چشاش ولی نمیدونم کی چشام از نم اشک برق

موهاش میکشید . طول و عرض اتاق و طی میکرد ولی بازم نمیتونستم بفهمم آرتام به اون خونسردی که وقتی 

 ماشینش و داغون کردم فقط با پوزخند نگام میکرد ، چرا یک دفعه از یک اعتراض ساده انقدر عصبی شد.

ی محکم به سمتش رفتم سرش به سمتم برگشت و سرجاش ایستاد با نگاه خالی که از جام بلند شدم با قدم ها

 و نشون دادم: 8احساس میکردم ته تهاش حرف داره بهش نگاه کردم دستم به سمتش گرفتم و عدد 

 اولین توهینت تو ماشین وقتی من و به کاری که نکرده بودم متهم کردی .-

 زدیکتر شدم:عدد دو رو نشون دادم و یک قدم بهش ن

ماه جلو افتاده با موافقت من و تو  و تو حتی باغ و  8دومیش وقتی بود که فرزانه جون اعالم کرد که عروسی -

 آرایشگاه  و .... آماده کردی .

 رو نشون دادم و بهش چسبیدم: 8عدد 

 قای تاجیکاینم سومین باری بود که توهینت واسه اعتراضی بود که حق من بود ، نمیتونم بفهمت آ-

نگاهم و سرد و خالی از هر احساسی کردم و اون کششی که احساس میکردم تازه داره تو قلبم خودشو نشون میده 

رو همونجا مدفون کردم . با لحنی که خودمم یخ کردم چه برسه به مرد پر جذبه ای که مبهوت با دهنی که از فرط 

 تعجب باز مونده بود. گفتم:

تا  8بار از  80بار میگذرم ولی دفعه سوم کاری میکنم که به اندازه  6بار و میبخشم  8ن دفعه تموم شد و م 8-

 توهینت پشیمون شی.

با چشای باریک شده بهش نگاه کردم ، امروز به اندازه کافی کشیده بودم ، امروز به اندازه کافی چشام باز شده بود ، 

رفتم ، ازش رو گرفتم و با قدمای محکم که صالبت حرفام و امشب ...امشب به اندازه کافی فهمیدم چقدر اشتباه 

 نشون میداد از اتاق خارج شدم

 یک وقتایی یک جاهایی

 ادم چیزی نمیدونه

 یکی راه و یکی چاهه

 دوراهی رو به رومونه 

 یک وقتایی راضی از اینی 

 که میبینی خطر کردی

 همیشه قصه رفتن نیست

 یک جایی خوبه برگردی

میداشتم و بیشتر مصمم میشدم ، شاید عروسی رو جلو انداخته بود بدون مشورت من ، شاید رفته بود باغ  قدم بر

رزرو کیده بود بدون رضایت من ، شاید امروز دیر اومد دنبالم واسه اینکه  مامانش با خانوادم حرف بزنن ، شاید از 
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نظر خواهی از من ، به معنی تو دهنی حسابی، بازم  روی تعصب بهم تهمت زد .شاید..شاید توهینی که بهم کرد، بدون

قابل بخشش باشه ، ولی حرفای آخرش که تا ته ته دلم و آتیش زده بود چی؟؟؟ میونستم من آیناز رادش دختری 

که هیچ توهینی رو بدون جواب نمیذاشتم ببخشم؟؟؟ ، من که حاال به خاطر حسی و کششی که چندوقتی تو خودم 

زک تر شده بود واز مرد روبروم کمی لطافت میخواستم  ، ببخشم؟؟؟ ، مطمئنا نه ، باید جواب حس میکردم دلم نا

 ماه کرد و ببینی ، قطعا... 8کارایی که تو ای ن

با لبخند که دردم وپشتش پنهان کرده بود از پله ها پایین اومدم چشم چرخوندم و به سمت فرگل رفتم که مشغول 

 بود . با اومدن من لبخندی زد و صدای زنگ بلند شد .  گوش کردن به حرف های آرتینا

آرتینا یکدفعه زوق زده از جاش پاشد و به سمت آینه قدی که روبروی آشپزخونه بود رفت و یک چشمک به من زد 

و به سمت در رفت. ولی من حوصله نداشتم ، آره اصال حوصله دیدن تک پسر دایی آرتینا رو که از آلمان برگشته بود 

ماه زندگی و به آرتام زهر کنم . نقشه ها باید بکشم   8نداشتم . االن فقط به فکر این بودم که چجوری میتونم بعد از ، 

وبا این حرف آروم شد . صدای احوال پرسی سرم و به سمت صدا برگردوند که چشم تو چشم آرتام شدم . 

 پوزخندی زدم و به سمت پسر فرنگی تازه وارد نگاه کردم . 

داشت آرتینا واقعا از هر نظر عالی بود . هم قد آرتام بود . چهارشونه و هیکل ورزش کاری که معلوم بود زحمت  حق

های زیادی واسش کشیده ، چشای گیرا عسلی ، مژه های برگشته . پوست گندمی ، بینی کشیده . برخالف اینکه چند 

این جوگیرا نیست . شلوار کتون مشکی ، پیرهن مردونه سالی خارج بوده اما تیپش خیلی سنگین بود و معلوم بود از 

مشکی ، آبی . آرتام به سمتش رفت و باهاش گرم روبوسی کرد. وقتی کنار هم قرار گرفتن ، از اینهمه شباهت تعجب 

 کردم ، خیلی شبیه آرتام بود ولی چهره آرتام مردونه تر بود . دست از انالیز برداشتم و به سمتش رفتم با حرکت من

به سمتم برگشت و خیلی مودبانه جواب احوال پرسیم و داد . آرتینا خانومانه از باهش احوال پرسی کرد و کناری 

 ایستاد ولی این پارسا بود که نگاهش روی صورت آرتینا میگشت . 

ه .... اگآرتینا سرخ شد و به سمت آشپزخونه رفت . خندیدم ، خنده ای که شاید تموم وجودم و تلخ کرد ، چی میشد 

 نفس عمیقی کشیدم  و روی مبل نشستم . 

بعد از شام ، مامان اینا رفتم و من هم باید میموندم . کمک میکردم تا ظرف ها جمع بشه ، فرزانه جون نمیذاشت من 

بود، که خونه جمع و جور شد . به سمت اتاق آرتام  8دست به چیزی بزنم ولی من کار خودم ومیکردم . حدود ساعت 

بدون در زدن وارد شدم ، روی تخت دراز کشیدم بود و ساعد چپش روی چشاش بود ، بدون توجه بهش مانتو و  رفتم

کیفم وبرداشتم و جلو آینه خودم ومرتب کردم و به سمت در راه افتادم . میخواستم متوجه خودم کنمش واسه همین 

 برگشتم طرف تختش و خودم وخم کردم روش:

 شماره آژانس و بده . -

بالفاصله دستش و از روی چشاش برداشت و من و نگاه کرد ، راست شدم و منتظر نگاش کردم . از جاش بلند شد ، 

 سوییچش و برداشت ، بدون توجه به من از در رفت بیرون ، نفسمو با حرص دادم بیرون و از پله ها سرازیر شدم 

بود ، بوسیدمش و از در بیرون رفتم ، آرتام تو ماشینش با فرزانه جون خدافظی کردم . آرتینا  روی مبل خوابش برده 

 منتظرم بود . 
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سوار شدم ، بدون حرف راه افتاد ، انقدر آروم میرفت که کم کم از روی خستگی و آرامش ماشین خوابم برد . 

لی هم و نمیدونم چقدر گذشته بود که بانوازش های صورتم چشام و باز کردم و نگام تو چشای خندون آرتام قفل شد

 دید من بیدار شدم کنار رفت. 

 از ماشین پیاده شدم ، نمیدونستم تشکر کنم یا نه 

 ولی با اینهمه خودم و خم کردم :

 مرسی خدافظ-

 نگاهی با یک عالمه حرف بهم کرد ولی بدون حرف راه افتاد .

 نکردی .  سرت چرا خدافظی عوضیییییییییییییییییییییییی ، تشکر کردم بی ادب ، خواهش میکنمت بخوره تو

ماه با همه سختی هاش ، خرید هامون ، غرغرای مامان واسه خرید جهیزیه . بی حوصلگی من ، سرزنش بچه ها  8

واسه اینکه بهشون سر نمیزنم گذشت. کالس هم نداشتم ، درگیر برخوردم با آرتام بودم ، نمیدونستم چیکار کنم . از 

اید ببینه از یک طرف باید مالحظه کار باشم که مجبور نشم آخر شرط بندی یک طرف مطمئنا جواب کاراش و ب

 واسش کلفتی کنم.

به دختر توی آینه خیره شدم ، دختری با لباس سفید عروس ، که سرشونه هاش گل های ریز سفید از جنس لباس 

ده بود بود و بقیش باال جمع ش بود . موهایی به رنگ نسکافه با الیت زیتونی . که حلقه حلقه روی صورتش ریخته شده

. آرایشی که قیافش و خیلی عوض کرده بود ، ابروهای برداشته شده و نسکافه ای  ، چشایی که خیلی خاص شده بود 

 و گیرایی دختر مغرور و نشون میداد ، گونه ولب هایی که به سختی میتونستی از جاذبش بگذری و اسیرش نشی . 

ت کش های تور سفیدی که دستش کرده بود به بازوهای برهنش زیبایی بخشیده پوستش سفید تر شده بود و دس

بود . گردن و سینه ای به خاطر دکلته بودن لباس توی چشم میومد وبا گردن بند طال سفید که نگین الماسش خوش 

فید با لژ نقره سانتی تا به قد داماد آرزوهاش برسه . کفشای جلو با ز س 80سلیقه ای صاحبش و میرسونه. . کفشای 

 ای که ناخونای بلند و قرمزش و تو دید بیننده میزاشت . 

تنها چیزی که سلیقه خودش بود همین لباس عروسش بود که اونو مثل یک پرنسس کرده بود . داشت به حرف 

 هستی میرسید که روزی بهش گفته بود:

 خیلی نازت میکنه . وای آیناز من مطمئنم تو عروس خوشگلی میشی . به نظرم لباس عروس-

و واقعا خودش اعتراف میکرد که باهمه دردی که زیر دست آرایشگر ها کشیده بود ولی واقعا خیلی زیبا شده بود . 

از آینه دل کند و به سمت اتاق انتظار رفت ، یا وارد شدنش هستی و فرگل و تران ویاسی از جا بلند شدن وبه عروس 

 سس ها نبود با دهن باز نگاه میکردن . رو به روشون که بی شباهت به پرن

 وای آیناز خودتی دختر؟؟؟ چقدر خوشگل شدی ، واقعا ناز شدی .-

در جواب تعریف فرگل لبخندی زدم وازش تشکر کردم . میدونستم خیلی تغییر کرده چون هیچ وقت آرایش غلیظ 

ز دخترا نظرشون ودر مورد رنگ مو لباس نمیکردم حاال با این رنگ مو و آرایش خیلی عوض شده بودم . هر کدوم ا

 و آرایشم میگفتن که با صدای شاگرد آرایشگر به سمتش برگشتیم

عروس خانوم آقا داماد اومدن ، ماشااهلل واقعا بهم میاین ، دامادم خیلی جذابه ، امشب شما دوتا زوج رویایی میشین ، -

 چشمکی زد 
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بودم غرق لذت و اعتماد به نفس شدم . لبخند شیطونی زدم وبا خودم  قند تو دلم آب شد و از تعریف هایی که شنیده

 گفتم :

امشب آقا آرتام خوب تشنه شو که خبری از سیراب شدن ، نیست میخوام ببینم درمقابلم چجوری میتونی مثل -

 همیشه خونسرد باشی و اون پوزخند مسرخت و رو لب بیاری.

تی روی سرم مرتب کرده بود و جولو صورتم انداختم و از به کمک بچه آروم گوشه دامنم و گرفتم و شنلم و که هس

ها از در خارج شدم . چشمم به دو تاکفش مشکی ورنی افتاد، سرم وباال تر گرفتم . کت شلوار سرمه ای خیلی شیک ، 

 دید ، جلو اومد ویک لحظه از تموم این جذابیت ها نفسم بند اومد . ارتام پسر واقعا جذاب بود و مغرور ، صورتم ونمی

درست روبه روم ایستاد ، فیلم بردار ازش خواست شنلم و از صورتم کنار بده . آروم دستشو به شنلم برد و کمی 

عقب برد تا فقط گردی صورتم دیده بشه . به کفشاش خیره شده بودم وقتی شنل کنار رفت ، آروم به چشاش نگاه 

ه صورتم خیره شده ، تو چشاش برق تحسین بود . چشاش قرمز شده کردم . با چشایی که نمیدونم توش چی بود . ب

بود . نگاهش و پایین انداخت بعد چند لحظه که دوباره به چشام نگاه کرد بازم خونسرد بود ، بازم بیتفاوت ، با  

گل  و راهنمایی فیلم بردار دستم و گرفت و درماشین خوشگلش و که سان روفش و باز کرده بود و با گل های لیلیم

های دیگر به صورت قلب تزئین شده بود باز کرد . دست گلی زیبا و شیک دستم داد و به سمت راننده رفت 

ونشست . تو راه نه من حرف زدم نه اون کالفه بود این از حرکاتش کامال مشهود بود به سمت باغی رفتیم واسه 

 عکس ، یک باغ خیلی خوشگل که عمارتی خوشگل وسط باغ بود . 

س ها با ژست های مختلفی گرفته شد . یکی از عکسا که خیلی خوشم اومد رو پله های مارپیچی عمارت ایستاده عک

بودم و جلو دامنم و باال گرفته بودم که پاهام و به نمایش گذاشته بود ، طوری ایستاده بودم که انگار میخواستم از پله 

 ها پایین بیام . 

ه کفشام و در آورده بودم و دامنم و باال داده بودم و طوری ایستاده بودم که عکس دیگه جلوی عمارت گرفته شد ک

انگار دارم میدوئم و آرتام دستاش و دور کمرم حلقه کرده بود و اجازه فرار نمیداد . نفسای گرمش پشت گوشم من 

 و داغ میکرد.

ا نگاه داغش دستش و دور کمرم حلقه عکس دیگه توی یکی از سالن ها بود که دستم روی بازهای آرتام بود و اون ب

کرده بود و بهم خیره شده بود .  مرد بود و خوب با عکسایی هم که ای خانوم عکس بردار میگفت هم من و قرمز 

میکرد هم آرتام و کالفه . عکس دیگه توی قایق بودیم که توی استخر گرفته شده بود ولی به خاطر بزرگی استخر 

از پشت خم شده بودم روی آرتام و اونم به پشت تکیه داده بود و لباش و روی گردنم قرار معلوم نبود تو استخریم . 

 داده بود ودست من از پشت توی موهاش. 

بعد از رهایی از عکس گرفتن به سمت باغ رفتیم که من حتی ندیده بودمش ، آرتام بدون نگاه کردن به من آهنگی 

 گذاشت و به جلو خیره شد:

 تام وغبار غم رو دس

 مهر وسکوت رو لبهام

 دلم پر از اسم توئه

 عکس تو رو چشمام

 شنلم باد میخورد وعقب میرفت سعی میکردم نگهش دارم  
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 کاشکی که قلب سنگ تو 

 آب میشد توی دستام

آرتام به سمتم برگشت و با دست راستش شنلم وپایینتر کشید و با یک دست گرهه شو محکم کرد،چون سرم پاینی 

تا کاراش و ببینم دستش به لبم خورد و مثل برق گرفته ها سریع دستش و کشید ، کالفه دستی تو موهاشکشید و  بود

 سرعتش و تند تر کرد

 ستاره های آسمون

 میفهمیدن که تنهام

 قلبم تند میزد ، حرکتش دستش که برای ثانیه روی لب هام بود قلبم و به تالطم انداخته بود .

 در نکنمن و تو در به 

 از این بدتر نمیشه

 شاهدم و اگه بخوام

 اسم توئه رو شیشه

 تنهاییمو دوست ندارم

 من و تو تنها نذار

 غرورم وازم نگیر

 انقدر نده دلم و آزار

 رسیدیم در وبرام باز کرد بدون نگاه کردن بهم کمکم کرد از ماشین پیاده شم

دن ، صدای بلند آهنگ لبخندی که از روی لبام رفته بود و دوباره همه فامیالی نزدیک دورمون بودن و تشویق میکر

 برگردوند

 بعد از اینکه دوباره عقد به طور نمایشی برگزار شد و بعد گرفتن هدیه ها و چشیدن طعم عسل به محوطه باغ رفتیم.

دکشی بودن ، از دم کناره هم نشسته بودیم ، به آرتینا و دختر خاله های آرتام نگاه کردم که وسط در حال خو

 آرایشگاه تا االن با هم حرف نزده بودیم . هستی و یاسی و تران به سمت ما اومدن

 هستی:خوب نوبتیم باشه نوبت رقص عروس دوماده

 آرتام پوزخندی زد که از چشم من دور نموند

 یاال پاشو آیناز -تران:

سته بود و به درگیری ما نگاه میکرد ، آهنگی پخش درحالی که هی من مخالفت میکردم هی اونا اصرار و آرتام نش

 شد  و دی جی اعالم کرد که وسط بریم و دورمون  و خلوت کنن. به اجبار با هم به وسط رفتیم :

 دستام تو دست عشقمه

 دنیا رو من دارم

 ش میرقصیدم() به چشای هم نگاه میکردیم ، آرتام فقط بشکن میزد و خودش وآروم تکون میداد ولی من نرم جلو

 قد خدای آسمون من تو رو دوست دارم

 با تو خوشبخت ترین، عاشق رو زمینم 

 قسم به تو که تا ابد تویی عزیز ترینم
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 امشب تو اوج آسمون کنار ماه میشینم

 ناخداگاه دستشو گذاشت دور کمرم ، منم دستم رفت روی شونه هاش و بهش نزدیک تر شدم

 این لباسنازنینم به تنت چه قشنگه 

 من و تو مال همیم

 دنیا مال ما دوتاست

 نگاهی به لباس عروس سفیدم کرد و با لبخند به صورتم خیره شد جز به جز

 بده دستات و به من ماه نقره کوب من

 )تو بغلش چرخ خوردم و با ناز حلقه ی فری که کنار شقیقم بودو جابه جا کردم 

 (یک قدم جلو اومد و دستم و گرفت باال

 با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من

 دستم تو دستش بود و من زیر دستامون میچرخیدم 

 چشم حسودا کور بشه

 چه انتخابی کردم

 امشب یک تیکه ماه شدی دور چشات بگردم

احساس کردم قرمز شدم ، گرمم شده بود ، گرمی دستاش و داغی نگاش ، عضالت سینش که زیر کت هم 

 وم بود برجستگیش معل

 واژه به واژه خط به خط

 من به تو فکر میکردم

 که این ترانه قشنگ  و به تو هدیه کردم

 دنیا مال ما دوتاست 

 دستم واز دستش آزاد کردم ودورش چرخیدم و دامن بلندم و با دستم یکم باال تر نگه داشتم 

 نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس

 ال ما دوتاستما دو تا مال همیم ، دنیا م

 گره کرواتش و شل تر کرد ، پیشونیش عرق کرده بود

 بده دستات وبه من ماه نقره کوب من

 با تو جاودانه میشه

 لحظه های خوب من

دستام و گرفت و به سمت خودش کشید ، دستش و دور کمرم حلقه کرد، از پشت کمی خم شدم وبا ناز و چشم ابرو 

ا ناز و کرشمه ، چون بچه ها همیشه میگفتم رقص من پر از کرشمه و عشوه های راست شدم، میدونستم حرکاتم ب

 دخترانه

 دستام تو دست عشقمه ، دنیا رو من دارم

 قد خدای آسمون من تو رو دوست دارم

 با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم
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قیقا مثل نقاب ، با ناز و چشمای ازش دور شدم ، تورم و جلو صورتم طوری گرفتم که فقط چشم و ابروم معلوم بود د

 باریک شده نگاش میکردم و کمرم و با سنم و تکون میدادم.

 قسم به تو که تا ابد تویی عزیز ترینم

 با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم

 امشب تو اوج آسمون ، کنار ماه میشینم

ینش فتم وکف دستام وروی قفسه سحرکت قفسه سینش و قرمزی صورتش نشون از اوج کالفگیش بود ، به سمتش ر

 گذاشتم و همزمان که خودم وتکون میدادم ، گره کرواتش و شل تر کردم

 نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس ، من وتو مال همیم 

 دنیا مال ما دوتاست 

سمت گردنش لبام و از هم فاصله دادم تا خوب خوب بسوزونمش و واقعا هم داشت میسوخت ، این و از دستی که به 

 خورد  ونگاهی که روی لبام میخکوب شد فهمیدم داغ داغ بود

 بده دستات و به من ماه نقره کوب من

 با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من

 نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس ، من وتو مال همیم

 دنیا مال ما دوتاست 

 بده دستات و به من ماه نقره کوب من

 ه میشه لحظه های خوب منبا تو جاودان

بعد از تموم شدن آهنگ تعظیم کوچولویی کردم و دامن لباسم و کمی باال گرفتم همه دست زدن ، فیلم بردار به  

 سمتمون اومد :

 عالی بود ، عالی ، این فیلم معرکه میشه .-

 قدم بزنیم . من وبا خودشهنوز به صندلی ها نرسیده بودیم که دستم و گرفت و به مامانم گفت میریم پشت باغ 

سانتی فرصت اعتراض نداشتم. گره  80میکشوند و پشت باغ رفتیم ،انقدر تند میرفتیم که من با اون کفشای 

کرواتش و انقدر شل کرده بود که کامال باز شده بود . ته باغ رفتیم ، کمرم و گرفت و به درخت چسبوند و خودش 

 و نفساش عمیق وبهم نزدیک کرد ، چشاش باریک شده بود 

 میدونستی خانوم خوشگله ، رقصیدن واسه یک مرد چه عواقبی داره؟؟-

با تعجب نگاش کردم که سریع سرش وآورد پایین و شیرینی بود که اول به لبام بعد به وجودم تزریق کرد ، قدرت 

اگاه دستام روی بازوهاش تکون خوردن نداشتم ، چشای اون بسته بود ولی چشای من عین وزق باز مونده بود ، نا خد

قرار گرفت ، دستای اونم دور کمرم سفت تر شد . اول به آرومی ولی بعد خشن تر میبوسید . ولی من قدرت همراهی 

نداشتم . چشای منم بسته شد . نمیدونم چقدر گذشته بود که به آرومی ازم جداشد ، پیشونیش و به پیشونیم چسبوند 

 و همینطور با چشای بسته گفت:

 بوی خوبی میدی ، شامپوت ، عطرت خیلی خوبه ، ادم دوست داره فقط بوت کنه -
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نمیتونم حال اون لحظم وبگم ، واقعا تو بهت بودم ، سرم و پایین انداخته بودم و فقط گوش میدادم ، درحالی که فقط 

 تش و به دست گرفتممیسوختم ، چشاش و باز کرد و نگام به کرواتش افتاد که دور گردنش باز شده بود ، کروا

 وآروم گره زدم وواسش مرتب کردم .

 ازم فاصله گرفت ولی هنوز دستاش دور کمرم بود و زیر لب گفت: 

 چشم حسودا کور بشه

 چه انتخابی کردم

 با تعجب سرم وگرفتم باال و نگاش کردم ، دستش و از دور کمرم باز کرد و یک دستش و تو جیبش کرد و نگام کرد:

م دوباره از آرایشگر تعریف کنم ، معلومه خیلی روت کار کرده و واقعا هم گل کاشته ، آیناز کجا و این باید بر-

 عروس روبه روی من کجا

 با عصبانیت و حرص نگاش کردم:

 هرچیزی زمینه میخواد وگرنه آرایش واسه همه -

 از حرص من خنده بلندی کرد و دوباره نزدیک شد که من به درخت چسبیدم:

 نذار همینجا کار دست خودم وخودت بدم ها-

 با ترس نگاش کردم که سرش و تکون داد :

 برو قسمت خانوما ، من میرم جای مردا-

 قدمی برداشتم و به سمتش رفتم انگشت تهدید جلوش گرفتم و گفتم:

 بار آخرت باشه بهم نزدیک میشی -

 نکه تو کیف نکردی -پوزخندی زد :

م جلو بزنمش که نمیدونم سنگ کجا زیر پام اونمد که سکندری خوردم نزدیک زمین بودم که عصبی شدم اومدم بر

 کمرم و گرفت و به سمت خودش کشید:

 حواست کجاست االن تمام بدنت زخمی میشد ، نگاهی بهم کرد: منظورم لباسه ، حیفه پاره شه -

 دوباره حرصی نگاش کردم که با لبخند من وبه جلو هدایت کرد : 

 برو دیگه تا یک لقمه چپت نکردم-

لحنش پر از کالفگی بود ، باید سریع برم ، پام و تند کردم که صدای قهقهش از پشت سرم میومد ، یا وسواس لباسم 

و باال گرفتم و با احتیاط قدم برمیداشتم ، یک لحظه برگشتم عقب ، در حالی دست چپش تو جیبش بود وساعت 

 با لبخندی که نمیدونم احساس کردم با بقیه لبخنداش فرق داره من و نگاه کردمارکش زیر چراغ برق میزد 

دور با بچه ها رقصیدم . موقع بردین کیک بود که آرتام اومد ، مغرور وبا پرستشژ خاص  6تا موقع شام نیومد و من 

اونم فقط به من خودش قدم بر میداشت ، چشم ازش برنمیداشتم ، فقط تو جفت چشای جذابش خیره شده بودم ، 

 نگاه میکرد.

 به سمتم اومد و کنارم قرار گرفت .سرش و بهم نزدیک کرد . 

 بدون من خوش گذشت؟؟؟-

 پشت چشمی نازک کردم :

 آره عالی بود تو نبودی نفس راحتی کشیدم .-
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اول  ردخنده ای کرد و گفت پس تا میتونی االن نفس بکش چون خونه بهت فرصت نمیدم ، بعد شیطون نگام ک

 نفهمیدم ولی وقتی متوجه حرفش شدم از خجالت سرخ شدم ، که اونم با لبخند نگام کرد ، 

بی ادب زیر لبی گفتم که صدای خندش با آهنگ قرداری مخلوط شد . آرتینا وسط اومد و چاقو رو گرفت و با لباس 

 ت و میرقصید:قرمز حریرش که بلند بود م قسمتی از حریر دور دستش پیچیده میشد ، وسط رف

 فرشته ناز کوچولو 

 چشات قشنه میدونم

 دلم میخواد این و بدونی به پای چشمات میمونم

 آرتینا با ناز و رقص جلو می اومد و وقتی میخواستم ازش چاقو رو بگیرم عقب میرفت. 

 عاشقتم همه میدونن

 تو قلبمی خوب میدونم

 مهربونی کن عزیزم تاتوی قلبت مهمونم

داد دستم که به آرتینا بدم با لبخند ازش گرفتم و به سمت آرتینا  40با خنده دست تو جیبش کرد و تراول آرتام 

رفتم و دستم و با حرکت جلوش گرفتم ، یکم دیگه ناز کرد ولی بعد چاقو رو داد ، بعد از بریدن کیک ، برای شام 

رف و دادن غذا به هم که من هربار رنگ به احضار شدیم ، دوباره هزار جور مسخره بازی برای خوردن تو یک ظ

رنگ میشدم و آرتام با لبخند شیطون نگام میکرد  ، باالخره دست از سرمون برداشت ، آرتام دست من و گرفت و به 

قسمت راست باغ رفتیم ، نور پردازی های قشنگی که روی زمین ودخترا شده بود ، فضا رو قشنگ و رویایی تر کرده 

نفره ای به چشمم خورد با ذوق دست آرتام و که تو دستم  6تم و تو دستاش گرفته بود ، تاب سفید بود ، آرتام دس

 بود کشیدم :

 وای آرتام تاب -

 اول با تعجب بعد با لبخند مهربونی دستم و گرفت:

 بیا بریم دختر کوچولو تابت بدم ببین چه ذوقیم کرده ، میگم خونمون واست تاب بیارن-

 وم خیلی خوشم اومد ولبخندی به لبم.از لفظ خونم

من وروی تاب نشوند و خودش از پشت تاب و مالیم هل میداد. هر وقت که تاب میخوردم از بادی که میوزید ، حریر 

لباسم تکون میخورد وتوری که روی سرم بود و به بازی گرفته بود . صدای نفس های عمیق آرتام و شنیدم یکم 

با صورتی کبود شده مواجه شدم ، یکهو تاب و نگه داشت و ایستاد ، کامال برگشتم  برگشتم که خوب ببینمش که

 طرفش. دستی به موهاش کشید وبا کمال صداقت گفت:

وقتی تابت میدم تورت میخوره تو صورتم، بوی عطر و شامپوتم که داره دیوونم میکنه پاشو ، پاشو بریم . بعد زیر -

 لبی گفت : خدا امشبو بخیر کنه

 عد از شام و خدافظی با مهمونا ، آرتام به سمتم اومد و گفت:ب

 بریم دیگه همه منتظرن برای عروس کشون -

تران شنلم و آورد وروی شونه انداخت به سمت در باغ راه افتادیم که آرتام من و به سمت خودش برگردوند و با 

 اخم شنل و روی سرم انداخت و بازوهای وسینه برهنم و پوشوند . 

 این  طوری میخواستی بری جای مردا ؟؟؟ اصال تو چرا چادر سرت نیست؟؟؟-
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 با حرص پوفی کردم که شنلو قشنگ تو صورتم انداخت، سرم و گرفتم باال تا خوب ببینمش :

 وای آرتام چرا گیر میدی خوب نمیبینم اینجوری میخورم زمین -

 دستم و گرفت :

 با چشای من ببین -

حسابی خرکیف شدم . دستش و دور کمرم حلقه کرده بود و کمکم میکرد بیام ، هستی و یاسی و  با حرف دو پهلوش

 تران هی مسخره بازی در میاوردن و میخندیدن ، این از ریسه رفتناشون معلوم بود . 

 اجازه نداد چشمم به هیچ مردی بیفته سریع سوار ماشینم کرد ودرو بست . 

 سان روفم بست . 

میومدن وبوق بوق میکردن ، ایمان کنار ماشین اومد با لبخند تلخی نگام میکرد ولی چشاش ناراحت پشت سرمون 

 بود  ،دستی واسم تکون داد و پیچید جلو آرتام، خالصه تا رسیدن به خونه این دوتا هی باهم کل مینداختن . 

 بابام آرتام و کشید تو بغلش :

 اش؟؟مراقب دخترم هستی دیگه ؟؟ خیالم راحت ب-

آرتام لبخند مردونه ای کرد و شونه پدرم وبوسید که پدرم پیشونیش و بوسید ، من توی بغل مامانم اشک میریختم 

 مامانمم گریه میکرد ، اشکاش و پاک کرد و دم گوشم گفت:

 فک نکنم باید بهت بگم که چیکار کنی امشب و چون ماشاهلل خودت ختم اینکارایی بهتر از من میدونی-

یطنت مامانم خنده ای کردم که مامانم واسه اطمینان یک بار دیگه وظایفم و گوش زد کرد ، منم که کال با مامانم از ش

تعارف نداشتم با ذوق و لبخند نگاش میکردم، مامانم فرقی با هستی و تران ویاسی نداشت ، ماها همیشه با مامانم 

 میرفتیم دور دور . 

 لبخند همراه با اخمی زد:مامانم ویشگون ریزی ازم گرفت و 

 ای دختره بی حیا ببین چه کیفیم میکنه -

 چشمکی زدم گونه مامانم وبوسید م:

 وصف العیش ، نصف العیش -

 مامانم از حرف من ریسه رفت . نازنین وکشیدم تو بغلم و سرش وبوسیدم ،نازنین با گریه بغلم کرد:

 خواهری دلت برام تنگ میشه نه؟؟؟ -

 اشکش و پاک کرد بجاش لبخندی شیطونی زد:بعد سریع 

 من مراقب وسایلت هستم .-

 ازکاراش خندم گرفته بود . محکم زدمش که آخش در اومد .

بعد از اینکه با فرزانه جون و بابا م و بابای آتام خدافظی کردم . خسته روی اولین مبل نشستم ، هنوز فرصت نکرده 

 وق ایستادم و از دم در شروع به بررسی خونه کردم:بودم که خوب اطرافم ونگاه کنم با ذ

سمت چپ یک آشپزخونه بزرگ اپن که از دو طرف یکی به سوی پذیرایی و طرف دیگش به سمت هال بود . 

تا پله که از هال و پذیرایی  8روبروم هال بود که از پشت به طرف چپ پذیرایی ، سمت راست دوتا ستون داشت و 

تا از اتاق  6داشت ، اتاقای بزرگ و دل باز ، یک حموم سر اتاق خواب لود و حموم دیگه بین  تا اتاق 8جدا میشد  ،

تا ستون دیگه بود که به سمت انباری کوچیکی باز میشد ، کف سرامیک .  6خواب های دیگه ، پشت پذیرایی هم 
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ته خونه خیلی شیک قرار گرف خونه شیکی بود و جهیزیه من که ست طالیی بود و خودم گفته بودم طالیی میخوام تو

نفره وبوفه . مبل های راحتی و میز های بغل مبلی و میز شیک و بزرگ روبه  86بود . مبلمان استیل با میز نهار خوری 

تاش ونیکاد و یکیش تصویر  6تا تابلو فرش که  8نفره . ال ای دی مشکی . ظبط و و دیویدی پلیر . تابلو  8روی مبل 

داشت . اتاق خواب مشترکمون ، با تخت سلطنتی طالیی ، دو تا پاتختی و میز توالت و کاناپه سونای زنی زیبا که روبند 

 شیشه ای گوشه اتاق . گاو صندوق و کمدهای ست . 

 اتاق بعدی ، میز نقشه کشی آرتام ، ویترین من . میز کامپیوتر .

 حتی . اتاق بعد ، یک تردمیل و دوچرخه ، تخت یک نفره و مبل کوچولو را

دست از آنالیز برداشتم ، مامانم واسه جهیزیه سنگ تموم گذاشته بود . خونه هم همونجوری بود که میخواستم سلیقه 

مامانم خیلی خونه رو شیک کرده بود باالخره دست از آنالیز برداشتم و از اتاق خارج شدم ، آرتام روی مبل دراز 

دت داشتم همیشه همینکار و میکرد . به آشپزخونه رفتم و بعد از کشیده بود و دستش رو چشاش بود ، این بشر عا

خوردن آب به اتاق مشترکمون رفتم . در یکی از کمدا رو باز کردم که چشام چهار تا شد وا خدا مرگم بده اینا چیه 

 دیگه . 

لی م و لطیفی بود . ویکی از لباس خوابا رو برداشتم . مشکی بود و کوتا و حریری روی شونه هاش میخورد ، لباس نر

کامال فی سبیل اهلل بود . وسوسم کرد بپوشم . نشستم ، پشت میزو شروع به باز کردن موهام شدم ، بعد از تموم 

شدنم کارم ،افتادم به جون لباسم که بازش کنم ، به بدبختی باز شد . سریع درش آوردم و پریدم تو حمومی که تو 

تافت ها باز شه. وقتی کارم تموم شد ، لباس خوابو پوشیدم ، تا یکم باال تر از اتاق بود ، سریع دوش گرفتم که اون 

رون بود . پشیمون شدم از پوشیدن همچین لباسی ، میخواستم درش بیارم که صدای در حموم تو راهرو و بعد صدای 

 قدم های آرتام اومد . 

، با حوله حموم ، سعی کردم نگام به بازو های سریع پریدم زیر پتو و اونو تا زیر گلوم باال کشیدم . وارد شد 

برجستش نیفته . اصال هیکلش مثل این گلدونیا که کمرای باریک و سینه های برجسته دارن نبود ، همه هیکلش باهم 

یک اندازه بود و این خوشتیپش کرده بود . لباسی از کمد برداشت که من سریع چشای نیم بازم وبستم بعد چند 

 ساش و شنیدم . دقیقه صدای نف

 کسی تو این وقته سال آخه پتو میندازه رو خودش -

ولی من سرد بودم ، چشام وباز کردم ، آرتام که چشای من و دید با لبخند پت که میخواست کنار بکشه که من سریع 

 د:ربا دست گرفتم ونه بلندی گفتم که از از صدام ترسید و یکم عقب رفت با چشای درشت شده بهم نگاه میک

 چرا داد میزنی کاریت ندارم ، گرمت میشه با پتو بخوای .-

دوبارهاومد بکشه که من محکم تر گرفتم ،اون میکشید و من میکشیدم، آخرم زور اون چربید و با یک حرکت از روم 

 کشید ، که چشای اون از فرط تعجب و چشای من از زور ترس چهارتا شد . 

صدای در به خودم اومدم ، اشک از گوشه چشم ریخت ، چه آبرو ریزی االن با نمیدونم چقدر گذشته بود که با 

 خودش فکر میکنه من از دستی این لباس و پوشیدم . با خستگی ، گریه و لعنت به خودم خوابم برد ، بدون آرتام .

 آرتام :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 7  

 

ق اونجوری دیدمش میگذره ساعت از وقتی تو اتا 6با کالفگی دستی تو موهام کشیدم و دستم وزیر سرم گذاشتم ، 

ولیمن هنوز نتونستم بخوابم ، پاهای باریک .و خوش فرم ، شکم تخت که لباس به تنش چسبیده بود ، لباس بازی که 

 تقریبا همه جاش و به نمایش گذاشته بود. پوفی کردم و باحرص آروم گفتم:

ن اومد و من تورش وباال زدم لبخندی روی لبم امروز چه مرگم شده . با به یاد افتادن موقعی که از آرایشگاه بیرو 

اومد . نمیدونم چجوری ولی قلبم تکون خفیفی خورد ، قدرت هیچ کاری رو نداشتم ، چشاش... چشاش به طرز 

عجیبی وحشی تر شده بود ، نگاش دیوونم میکرد ، آرایش صورتش خیلی نازو خوشگلش کرده بود ، لباش که نفس 

باغ ، حرکاتس همه و همه امروز من و کالفه کرده بود ، نمیدونستم چرا اینجوری شدم ، آدم ومیبرید . ژستای توی 

من از این بدترشم دیده بود ، مهیا رو روزی که شمال بودیم و با لباس خوابی که بی شباهت به بیکینی نبود پرید تو 

د بیرونش کردم ، وقتی شراره اتاقم به هوای اینکهمیترسه  ولی من اونجا اصال این حال ونداشتم خیلی خونسر

خودکشی کرده بود رفتم خونش لباس خواب آتیشیش دل هر پسری رو میلرزوند ولی من تحریک که نشدم هیچ ، 

براش تاسفم خوردم ولی نمیدونم چرا امشب تو لباس سفید تنش بینهایت مثل فرشته ها شده بود ، حرکات ظریفش 

، چرخیدناش . همه و همه من وکالفه کرده بود ، دوست داشتم دختر  تو بغلم . رقصیدنش ، چشم و ابرو اومدناش

ظریف روبه رومو با دقت بغل بگیرم . پوفی کردم وبه پهلو چپ چرخیدم . آهنگی که گذاشته بودن من و هالی وبه 

یشتر ب هولی کرده بود . با خودم آهنگی که فقط یکبار شنیده بودم وحاال حفظ بودم مرور کردم و روی این جمالتش

 مکث کردم:

 نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس

 من و تو مال همیم دنیا مال ما دوتاست

 لبخندی زدم و با فکر عشوه ها و کرشمه هاش تکرار کردم:

 چشم حسودا کور بشه ، چه انتخابی کردم

 امشب یک تیکه ماه شدی دور چشات بگردم

وش شدم بیدار شده بود ، یاد شیرینی بوسه ای افتادم که دلم و بی طاقت نتونسته بودم طاقت بیارم ، تموم غریزه خام

ساعت پیش  6تر کرده بود . روی تاب، حرکت لباساش ، بویی که تو هوا پخش شده بود ، بوی شامپو و عطر و همین 

دفعه گی باهاش. یککه به اصرار خود لعنتیم و انکار اون ، چیزی دیدم که مطمئنا هیچ وقت یادم نمیره حتی بعد از زند

از این حرف قلبم تیر کشید . اخمی کردم حتی شده بهش ثابت میکنم عاشقش نیستم ولی نگهش میدارم . باالخره با 

 هزار تا فکر خوابم برد .

 آیناز :

یشب دبا گرما از خواب بیدار شدم . پتو رو کنار زدم و از تخت پایین اومدم ، به خودم تو آینه نگاه کردم ، لباسی که 

باعث یک آبرو بری حسابی شد ولی از یک طرف خوشحال بودم که میدیدم در برابرم سست میشه ، لبخندی روی 

لبم اومد ، بعد از عوض کردن لباس خوابم با شلوار دمپا گشاد قهوه ای براق و تونیک آستین سه رب قهوه ای ، 

نگاه کردم آرتام نبود . حتی صبحانه هم نخورده  درحالی که موهام و دم اسبی میبستم از در خارج شدم ، اطراف و

 بود.

------------------------------- 
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شونه ای باال انداختم و در یخچال و باز کردم ، همه چیز بود ، به بهترین شکل دیزاین شده بود . میوه برداشتم و 

ابیده ، تخت بهم ریخته بود ، تخت و همینطور که در حال خوردن بودم به اتاقا سر زدم ،شب و تو اتاق مهمون خو

مرتب کردم ، تا ظهر سر خودم وگرم کردم تا یادم اومد وقت ناهاره ، هنوز به آشپزخونه نرسیده بودم که صدای 

آیفون اومد ، موهامو پست گوشم دادم و به تصویر مامانم توی آیفون نگاه کردم ، انقدر هول کرده بودم که با 

 دم تو اتاق ، رو صورتم لوازم آرایش و خالی کردم ، تخت و مرتب کردم و پریدم بیرون . سرعت در و باز کردم پری

 سالااااااااااااام مامی جوووووووووونم-

 مامانم با لبخند دستش و باز کرد و من و تو بغلش گرفت.

 سالااااااام امید زندگی من -

 من و از بغلش بیرون آورد و با دقت به صورتم نگاه کرد:

 درد نداری مامانی؟؟؟ حالت خوبه؟؟ آرتام کو پس؟؟-

 سرخ شدم ، اخمی کردم:

 خوب خوبم مامان ، درد واسه چی . آرتام نمیدونست شما غذا میارین االن رفت غذا بگیره-

 از دروغ خودم دو تا شاخ در آوردم . 

 رو میز بچینه گفت:مامانم همینطور که به سمت آشپزخونه میرفت تا غذایی که واسمون آورده رو 

 پس یک زنگ به آرتام بزن غذا نگیره دیگه -

 با...باشه -

 سریع شمارش و گرفتم، صدای خستش تو گوشی پچید:

 بله؟-

 سالم عزیزم خوبی؟-

 فک کنم کپ کرد چون هیچ صدایی ازش نمیومد ، حتی صدای نفس هاشم قطع شد

 الو آرتام-

 تویی آیناز؟-

 یخواستم بگم نمیخواد زحمت بکشی غذا بگیری ، مامان غذا آورده .آره عزیزم خوبی؟؟ م-

 چند لحظه ساکت شد:

 افسانه جون اونجاست؟-

 آره عزیزم -

 آها پس جلو افسانه جون من عزیزت و جونت هستم-

 لبخندی از صدای شیطونش رو لبم اومد

 پس چی گلم؟-

 از شیطنت من خنده بلندی کرد:

 سالم برسون خانومم فعالاکی من نزدیک خونم -

چند ثانیه ای میشد تلفن قطع شده بود ، ولی شیرینی خانومم گفتنشش هنوز تو قلبم مونده بود ، نفس عمیقی کشیدم 

 و گوشی رو گذاشتم . مامانم با شیطنت و خنده نگام میکرد .
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وض کردم ، موهام و که رنگش خیلی به آبی که خیلی باز بود ع 1به اصرار مامان لباسم و با دامن لی کوتاه ، تاپ یقه 

 صورتم میومد و آزاد دورم ریختم . آرایش کاملی هم کردم ، صندل های آبی آسمونی هم تیپم و کامل کرد . 

با صدای زنگ به استقبالش رفتم . دم در منتظرش بودم، سرش پایین بود از آسانسور خارج شد ، سرش و از پایین 

کرد ، جز به جز صورتم و چشم چرخوند تا روی چشام مکث کرد . قدمی جلو گذاشت  باال آورد و روی صورتم مکث

 ، سرش و دم گوشم آورد :

 به به میبینم که واسه افسانه جون خوشگل کردی ، بگیم از این به بعد افسانه جون بیاد . -

 چشم و ابرویی اومدم و جلوتر ازش راه افتادم 

 تاق رفت تا لباسش و عوض کنه .بعد از احوال پرسی بامامانم به ا

مامانم از همه میگفت ، از مهمونی دیشب از اینکه همه از خوشگلیم تعریف میکردن ، دخترای فامیل چشاشون رو 

 آرتام بوده و مادرایی که بعضی ها با حسرت و بعضی ها با غیض نگام میکردن . 

دست دادن ، لیاقت میخواد من عروسشون میشدم  وا مامان معلومه باید حسرت بخورن چون همچین جیگری رو از-

 . بعدشم شما اشتباه دیدین ، با غیض به آرتام نگاه میکردن 

 خنده ای کردم و ادامه دادم:

میدونین واسه چی؟؟؟ چون به تیپ و قیافه آرتام نگاه میکردن هی با خودشون میگفتن پسرای ما که خیلی سرتر از -

 دن .این پسره ان . هی حسرت میخور

 یکدفعه چشای مامانم تا آخرین حد گشاد شد، چایی به گلوش گیر کرد و با لکنت گفت:

این حرفا چیه آیناز ؟؟؟ کی بهتر از آرتام جان ، از همه پسرا دیشب سرتر بود، نگاه هاشون هم واسه اینکه دوست -

 داشتن عروسشون شی ولی خوب یکی بهتر از اونا نسیبت شد.

 با چشای باریک شده نگام میکرد چشم غره ای رفت و

 پشت چشمی نازک کردم و به پشتی مبل تکیه دادم و پام و روی هم گردوندم :

وا مامان همین خانوم ارقیانی چقدر اصرار داشت عروسش شم ؟؟؟ پسرش چی کم داشت از آرتام ، دکتر نبود که -

 ؟؟؟؟ بود ، خوشتیپ نبود که بود ، پولدار نبود که بود . چی کم داشت

 مامانم هی سعی میکرد حرف و عوض کنه ولی من تازه درد دلم باز شده بود ، مامانم گفت:

وا آیناز این حرفا چیه ماشااهلل آرتام جان از تیپ و قیافه چیزی کم نداره تازه تو همیشه دوست داشتی شوهرت -

 ورزشی باشه خوب...شرکت داشته باشه ، خوب آرتام هم که داره . تازه تو دوست داشتی هیکلش 

 هنوز حرفش تموم نشده بود که با خنده و شیطنت گفتم:

آره مامان این و خوب اومدی ، یک عضله هایی داره ، پیچ تو پیچ جون میده سرت و بذاری روش ، وای سینه و -

 شکمش و که نگو..

م آب بیارم که دستی از بغل من رد مامانم به سرفه افتاد و رنگش قرمز شده بود که حرفم و تموم کردم ، اومدم پاش

شد و لیوان آب و به مامانم داد ، با ترس برگشتم عقب که آرتام و با قیافه شیطون که هم اخم رو پیشونیش بود هم 

خنده کجی روی لباش ، غرور تو چشاش داد میزد ،انقدر جا خورده بودم که فقط خیره خیره نگاش کردم ، مامانم 

 سریع از جاش بلند شد :

 خوب آیناز جان من برم دیگه غذا رو گرم کنین بخورین.-
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 با آرتام روبوسی کرد و منم بوسید و آروم گفت: خاک تو سرت گند زدی

آب دهنم و قورت دادم و به در بسته خیره شدم ، آرتام واسه بدرقه مامانم پایین رفته بود ولی من هنوز سر جام 

 ایستاده بودم.

تام که به چهار چوب در تکیه داده بود نگاه کردم به تیپش ، شلوار جین آبی ، پیرهن جذب با صدای در به هیکل آر

آبی ، موهای ژل زده ، گردنبند ون یکاد که تو گردنش خود نمایی میکرد . چشام رو سینه و شکم و بازوهاش 

 میگشت یاد حرفایی که به مامانم زدم افتادم :

له هایی داره ، پیچ تو پیچ جون میده سرت و بذاری روش ، وای سینه و آره مامان این و خوب اومدی ، یک عض"

 "شکمش و که نگو...

 همشو شنیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وای........ 

یک قدم رفتم عقب و آروم بعد تند تند به سمت اتاقم دویدم ، نگاهاش عصبی بود این و بعد از این همه وقت که 

 میشناختمش میتونستم بفهمم . 

 وز به در اتاق نرسیده بودم که دستم کشیده شد و به دیوار کوبیده شدم ، با چشای باریک شده گفت:هن

خوب...خوب ، از کی میگفتی ؟؟؟ پسر خانوم ارقیانی که هم دکتر ، هم هیکلش ورزشی هم پولدار ، دیگه چی؟؟؟ -

  آها داشتی میگفتی که چی ازم کم داشت ؟؟؟ که هر چیزی لیاقت میخواد ؟؟؟

 نگاهی از باال تا پایین به من انداخت و گفت:

آها پس من االن لیاقت داشتم که جنابعالی نسیبم شدی؟؟؟ زنمی دیگه ؟؟؟ پس بذار قشنگ معنی این لیاقت و -

بفهمم ، آها؟؟؟ نظرت چیه؟؟ موافقی بفهمی که من از پسرای دیشب سرترم یا نه ، میخوای قشنگ معنی حرفات و 

 درک کنی ؟؟؟؟ 

با ترس بهش نگاه میکردم ، قدرت حرف زدن نداشتم من احمق هنوز نفهمیده بودم که پسرا حساسیت دارن که با 

 پسری دیگه که از قضا رقیبشون هم بوده مقایسه بشن ولی بازم ایستادم مقاوم بازم سرکشی کردم ، بازم ...

 هولش دادم و با اخم زل زدم تو چشاش:

وسم داشت ، نه تنها این خیلیا دیگه ، آها بذار فکر کنم ، دکتر سهروردی فک کنم از آره پسر خانوم ارقیانی د-

فامیالی شماهم هست؟؟ اونم میخواستم ، داد زدم و به چشای وحشیش که بینهایت قرمز شده بود و هر لحظه فشار 

 ه میدادم:دستاش روی شونه هام بیشتر میشد و من هر لحظه با قیافه ای که بیشتر توهم میرفت ادام

آره لیاقت میخواد من عروس کسی بشم ، لیاقت میخواد زن کسی بشم، اصال بعضی وقتا به این فکر میکنم که تو در -

 حد من نیستی ، باید دیشب به جای تو یکی دیگه میبود

 با پوزخند نگام کرد :

وشبختی رو احساس کنم؟؟؟، که جدی؟؟؟ پس االن من فرد بالیاقتیم که تو زنمی ؟؟ چطوره واقعا شیرینی این خ-

 میخواستی کس دیشب به جای  من دامادت میبود ولی خوب خوشبختی که نسیبم شده و باید ازش استفاده کنم 

صورتش و نزدیک آورد و با یک حرکت شیرینی که از دیشب رو لبام بود و زنده کرد ، دوباره قلبی که با سرعت 

رفته میشد ، دوباره دستایی که دور گردنش و حلقه شد و دوباره دستای خودش ومیکبوند ، دوباره نفس هایی که گ

 اون که من محکم تو آغوش گرفته بود و چشای باز من و چشای بسته اون . 

 عقب کشید و آروم چشاش و باز کرد : 
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اقتم که از لیتو هم بدت نمیاد نه ؟؟؟ ولی خوب یک بوسه نتونسته بهم ثابت کنه که من چقدر خوشبختم ، چقدر با -

 بین پسرای دورو برم ، بهترم 

 حرفای آخرش و  داشت با اوج گرفتن ادا میکرد، دستش و به سمت لباسم گرفت و کشید :

 نمیخوای به شوهرت ثابت کنی زنانگیت و ؟؟؟؟-

 آرتام ، من...-

 ساکت شو ، با حرف نمیتونی ، باید با عمل ثابت کنی  .  -

 به سمت اتاق رفت ، دیگه صدام باز شده بود ، داد میزدم و مشت میکوبیدم :من و روی شونش گذاشت و 

 ولم کن وحشی -

 داد میزدم و اون میذاشت مشتام روی کتف و کمرش فرود بیان . 

روی تخت پرتم کرد و روم خیمه زد، صورتش ونزدیک صورتم آورد و دستام وباالی سرم نگه داشت . بغض گلوم و 

ونستم حرف بزنم نه اشکام میریخت نه میتونستم چیزی بگم . نباید این اتفاق بیفته ، نه نباید ، این گرفته بود و نمیت

اتفاق باید وقتی بیفته که من و دوست داشته باشه ، وقتی که عاشقم شده باشه ، وقتی که من و بیشتر از همه بخواد ، 

 وقتی...

گشاد شده از ترس نگاش میکردم ، ولی اون فقط نگاش به بایک حرکت تاپ و از تنم بیرون کشید . من با چشای 

 چشام بود ، شاید منتظر بود  التماس کنم ولی من بیشتر جا خورده بود و هنوز تو بهت بودم.

----------------------------------------- 

 با حرکت دستش روی گونم به خودم اومدم ، دستش و با شدت پس زدم:

 نی؟؟؟؟؟داری چه غلطی میک-

 واقعا معلوم نیست؟؟؟-

 دکمه های یراهنش و باز کرد و از تخت پرت کرد پایین

 دیگه اشکام میریخت 

 تو...تو قول دادی ، تو قول دادی تا وقتی عاشقم نشدی کاری بهم نداشته باشی-

 موهام و دورم ریخت و حصار دستاش و محکم تر کرد:

 تو فک کن االن عاشقتم-

و اون میخندید، واقعا ازش میترسیدم ، سرش پایین اومد... ولی به جای لب هام اشکام همراهیش  تکون میخوردم

 میکرد . 

 اگه جلوش و نمیگرفتم مطمئنا بدبخت میشدم . اصال هم فکرم کار نمیکرد که بخوام عشوه های زنانه بیام.

 سرش و جدا کرد و اشکام و با یک دستش پاک کرد :

ز کجا معلوم شاید با این رابطه عالقم بهت بیشتر شد ، اینطوری نه من دنبال زنای دیگه میرم نه چرا اشک میریزی ا-

 تو یادت میره من شوهرتم.

با چشای اشکی و هق هق بهش خیره شدم . نفسام به سختی در میومد . چشام میسوخت ، دستاش شل شد ، نگاه اونم 

 تو چشای من بود . به سختی و با لکنت گفتم:

 تو رو جون کسی که... بیشتر از همه.... دوستش داری.... ولم کن.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 2  

 

 خیره تو چشام نگاه میکرد ، از روم بلند شد ، بدون نگاه کردن به من از در خارج شد.

تازه انگار اشک هام بیشتر شده بود که بدون وقفه روی گونه هام فرو میریختن . خودم و توی مالفه جمع کردم و کم 

 ین شد و اجازه فکر کردن و گرفت.کم چشام سنگ

 با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم . 

 بله؟-

 سالاااااااام آیی جون خوبی عمو جون-

 کوفت آیی ، آره هسی جون، تو خوبی؟؟؟-

 مرگ هسی.. منم خوبم، چرا صدات گرفته خواب بودی یا آرتام گازت گرفته-

 هردوش -

 آخی عزیزمممممممممممم-

 گو خسته امکارت و ب-

 باشه بابا میای بریم بیرون دلم گرفته-

 یکم فکر کردم فکر خوبی بود منم از این حال و هوای مزخرف درمیومدم. 

 باشه تا یک ساعت دیگه جای خونتونم ، تران که گرگان نه؟؟؟-

 آره تازه رفتن . یاسی هم با خواهرش رفته شمال-

 باشه فعال-

 مثل همیشه بعد از گریه چشام قرمز قرمز بود. خودم و تو آینه نگاه کردم 

صورتم و شستم  و بعد از پوشیدن ، شلوار کتون پوست پیازی ، مانتو مشکی، شال یاسی مشکی، کیف مشکی و کفش 

 سانت مشکی. جلوی میز نشستم و مشغول آرایش شدم و به این فکر میکردم که آرتام کجاست ؟؟ 1پاشنه 

 ، کرم برنز ، رژ مات مسی ، رژ گونه مسی .  ریمل مشکی، خط چشم باریک

از در خارج شدم ، با چشم دنبالش گشتم که روی کاناپه دیدیمش ، خواب بود با همون نیم تنه لخت، ساعد دستش 

روی چشاش بود و پاهاش و دراز کش روی هم انداخته بود .به اتاق برگشتم و مالفه نازکی برداشتم . دوباره به 

وم مالفه رو روش کشیدم ، تکونی خورد . دستم و به سمت موهاش بردم و آروم مرتب کردم. چرا سمتش رفتم و آر

این کارو کردی؟؟؟؟ چرا زیر قولت زدی ؟؟؟ اگه همچین اتفاقی میفتد من دیگه برات هیچ ارزشی نداشتم . چطور 

 تونستی ؟؟؟؟ امروز واقعا ازت ترسیدم . 

کردم ، هنوز دو قدم بیشت نرفته بودم که با صداش سر جام میخکوب دستم و عقب کشیدم و به سمت در حرکت 

 شدم . 

 کجا؟؟؟ -

از جاش بلند شد و به سمتم اومد ، نفس عمیقی کشیدم و به سمتش برگشتم ، نگاهش بازم مغرور بازم سرد و بازم 

 تمام حس هایی که من ازش بیزارم

 به خودم مربوطه -

 دست به سینه شد، پوزخندی زد ،

 واقعا جالبه  -
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 به هم نزدیکتر شد ، و دستش و به سمت موهای جلو سرم برد و اون هارو زیر روسری پوشوند . مالیم تر گفت:

 نگفتی کجا میری ؟؟؟-

 دقیق نگام میکرد ، اگه نمیگفتم ، نمیذاشت برم

 با هستی میخوایم بریم بیرون ... خرید-

 گفتم خرید که پا پیچ نشه .

 زود برگرد-

 لبخندی زدم و سری تکون دادم، سریع سوییچ و برداشتم و به سمت در رفتم

 دستی تکون دادم:

 خدافظ-

 هنوز دست به سینه نگام میکرد:

 تند نری ها ، مواظب خودت باش-

 بدون جواب دادن در و بستم.

، چی میشد اگه واقعا  از شنیدن جمله مواظب خودت باش ، حس های خوبی بهم دست داد . حس اینکه واسش مهمم

 دوسم داشت . 

 دزدگیر و زدم ولی بجای ماشین خودم ، چراغ های بی ام و آرتام روشن و خاموش شد . 

وای من اشتباهی سوییچ اون و برداشتم . لبخندی زدم و سریع نشستم پشتش ، چه اشکال داره شوهرمه باید 

 ماشینش و بهم بده...

--------------------------------------- 

 الال ال ال الال

 الال الال الال

 هو هو هوو هوووو

 همه رازت یک طرف چشمای نازت یک طرف

 ندیدم چشمی رو که تو نخ چشم تو نرفت

 یاد تو یار منه 

 سکه بازار منه

 من گرفتار تو ام 

 عشق گرفتار منه

 تو میخواستی بری راستی

 تو جوابم میکنی 

 خونه خرابم میکنی

 آخه لیلی تو رو خیلی

 تو رو وست داره دلم

 تو رو کم داره دلم
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 وای تو رو کم داره دلم

 همه رازت یک طرف چشمای نازت یک طرف 

 ندیدم چشمی رو که تو نخ چشم تو نرفت 

 یاد تو یار منه 

 سکه بازار منه

 من گرفتار تو ام 

 عشق گرفتار منه

گار داری پرواز میکنی اصال حس نمیشه که االن ماشین زیر پاته،  از بچگی عشق با سرعت پیچیدم تو خیابون اصلی ان

 سرعتو رانندگی بودم ،قبلنا پیست رالی میرفتم ولی از سوم دبیرستان که درسام سنگین شد نرفتم دیگه.

 کجا میخوای بری آیناز؟؟؟-

 به سمتش برگشتم :

 نمیدونم هرجا تو میگی؟؟؟ -

 زده واسه باللبریم طرقبه دلم لک -

 با لبخند موافقتم و اعالم کردم . 

 پس پیش به سوی طرقبه-

ترافیک سنگینی بود از وکیل آباد ماشینا قفل شده بودن ، خسته کننده تر، این بود که هر دقیقه یک ماشین کنارمون 

 روندن، البته حق همقرار میگرفت و اکثرا پسرای جوون. که مثل غاز سرشون و تو ماشین ما میکردن و تیکه میپ

 تا دختر خوشتیپ و خوشگل سوار بی ام و آخرین مدل . 6داشتن 

 صدای زنگ گوشیم بلند شد ، شماره رایان افتاد، صدای ضبط و کم کردم:

 بله؟-

 الووو-

 بفرماید-

 سالم آیناز خانوم خوب هستید؟-

 سالم ممنون شما خوبین؟-

 همه خوب هستن متشکر -

 امری داشتین؟؟-

 غرض از مزاحمت میخواستم اگه امکانش هست چند دقیقه ای باهاتون صحبت کنم-

 بفرمایید-

 اگه اجازه بدید حضوری باشه ، همین امشب-

 ولی من االن تو شهر نیستم .-

 بله میدونم شما االن با هستی خانوم تو راه طرقبه هستین.-

 گوشی رو گرفتم و رو به هستی گفتم:با تعجب به دور و برم نگاه کردم ولی ندیدمش، دهنه 

 ببین رایان و دور وبر میبینی؟-
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 هستی هم با چشای گرد شده اطراف نگاه کرد

 الوو آیناز خانوم-

 بله...بله، ببخشید شما از کجا میدونید؟؟-

 چون من به اتفاق یکی از دوستام دقیقا پشت ماشین شما هستیم.-

یان و تو ماشین خوشگلش با ژست شیکی دیدم ، آروم سری به نشونه سالم تکون از آینه به عقب نگاه کردم ، که را

 داد ، این از کجا مارو دید ماشین خودمم نیست بگیم از رو ماشینم شناخته.

 بله دیدمتون-

 اگه اجازه بدید تو رستوران.... میبینمتون.-

نیستم هستی هم هست. تازه باهم همکالسی  کمی مکث کردم اگه فقط حرف بزنه که اشکال نداره...بعدشم تنها که

 هم بودیم ، فضا عمومی دیگه...

 مسئله ای نیست . -

 ممنونم پس میبینمتون-

بعد از قطع کردن قضیه رو واسه هستی گفتم که شروع کرد به غرغر کردن که اگه کسی مارو ببینه واسمون بد میشه 

 . 

 وای هستی سریع میایم بیرون دیگه-

ار تا دلیل آوردن و حرف زدن راضی شد . بعد از رسیدن به رستوران مورد نظر باهم از ماشین پیاده شدیم بعد از هز

 ، ماشین رایان هم کنارمون پارک کرد . 

 من و هستی رو تیپ دو تا پسر روبرومون میخکوب شدیم:

 مشکی، ساعت مارک موتورالرایان، تیشرت جذب زغال سنگی ، شلوار کتون راسته به همون رنگ ، کفشای اسپورت 

 ، بند استیل ، موهای فشن و رو به باال. هیکل توپ.

یکی زدم تو سر خودم که مثال شوهر کردم باید چشام و درویش کنم، البته... هیچ کدومشون به شوهر پرووو ، 

 بیشعور ، زورگو ....خودم نمیرسه.

ی خوشگل . پیرهن مردونه سفید جذب و شلوار راسته مشکی پسره کناریش: قدبلند ، چهارشونه ، قیافه مردونه ، و بین

 ، پوست برنز ، هیکل پر و کفشای مردونه ورنی . ساعت مارک بند چرمی . خیلی جذاب و مردونه

 هردو به سمتمون اومدن بالبخندی متین.

 سالم آیناز خانوم ممنون که افتخار دادین -رایان: 

 لبخند محجوبی زدم و گفتم:

 یکنم اختیار دارین.خواهش م-

 به ماشین اشاره ای کرد و با حالت کنجکاوی پرسید:

 راستی ماشین نو مبارک -

 کمی مکث کرد و با صدای آرومی گفت:

 پدر واستون خریدن؟؟؟-

 دیگه فضولی موقوف!!!!!
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 از جواب کوتاه من کمی دلخور شد ولی به روی خودش نیاورد.-

 به پسر کناریش اشاره کرد: 

 یشون سورنا جان رفیق شفیق بنده والبته شریک من . ا-

 سورنا لبخندی زد وسرشو کمی به نشونه آشنایی خم کرد.

 سالم خانوما از آشناییتون خوشبختم-

 خیلی مودب میزد ، هستی با لبخند خجلی رو به سورنا گفت:

 ممنون همچنین-

 رایان رو به سورنا گفت:

 ن فعال و خاص دانشگاه ایشون آیناز خانوم یکی دخترا-

 نگاه عمیقی به من کرد و هستی رو نشون داد:

تاشون کمه فک کنم دو درشون کردن اومدن  6ایشون هم هستی خانوم دوست صمیمی آیناز خانوم . البته بگم ها -

 دور دور.

 من و هستی و رایان زدیم زیر خنده . ولی سورنا با لبخندی نگاهش تو چشای هستی میچرخید.

یک لحظه دوتاشون و کنار هم تصور کردم. سورنا پسری مودب و محترمی میومد ، تیپشون جوری بود که هستی 

 میپسندید  و از نگاه هستی میتونستم بفهمم بدش نیومده!!!!

ا ب به اتفاق هم به سمت تختی رفتیم ، اول من و هستی باال رفتیم و منتها الیه تخت نشستیم ، بعد ما هم سورنا و رایان

 فاصله زیادی نشستن.

 خوب آیناز خانوم چه خبر؟؟ دیروز کالس داشتیم نیومدید.-

 هستی سلقمه ای زد و من وبا اخم که از درد پهلوم بین ابروهام افتاده بود گفتم:

 بله ، کاری پیش اومد نتونستم بیام.-

 لبخندی زد.

 خوب میخواستید من و ببینید ، میتونم کارتون و بپرسم ؟-

 عجله ای نیست که میگم خدمتتون-

 متاسفانه عجله داریم، چون اصال شکل خوبی نداره اگه از آشناها مارو با شماها ببینن.-

 سرفه ای کرد وآروم گفت:

 بله درست میفرمایید.-

 خودش و جابه جا کرد و نگاهی به سورنا که نگاهش آروم روی هستی میلغزید کرد وبا خنده به من گفت:

م یکی از اساتید بهتون کارآموزی داده ، میخواستم بهتون پیشنهاد بدم که اگه دوست داشتید میتونین به شنید-

شرکت ما بیاین. البته اگه افتخار بدید، میدونید من کال آدم سخت گیری هستم ، چون آبرو یک شرکت ، کارمنداش 

که کارشون و پس داده باشن و نشون داده  میسازن ، من حتی واسه کارآموزی هم کسایی رو استخدام موقت میکنم

باشن لیاقت دارن، نمیخوام از شرکت تعریف کنم ولی خوب من و سورنا خیلی واسش زحمت کشیدیدم و با رقبا 

 بزرگ مثل شرکت .............. رقابت داریم. سورنا فوق لیسانس عمران داره و تو کارش خبره.
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یک گروه بودیم خیلی ازکاراتون خوشم اومد ، نمیگم عالی در حد مهندس کارتون و دیدم ، چون یک مدتی باهم تو 

 رتبه باال ولی در حد یک دانشجو ترم های اول خیلی خوبه) تو دلم شکلکی در آوردم ، هه پرو(.

نفسی تازه کرد و با دقت به صورتم خیره شد ، فکر بدی نبود ولی خوب وقتی شرکت آرتام هست چرا برم شرکت 

 ن پیشنهاد عالی بود ولی واسه من هم شرکت بابام بود هم شرکت شوهرم! غریبه. ای

 لبخندی زدم :

ممنون شما لطف دارین ولی از فامیل هامون هستن که شرکت بزرگ مهندسی دارن و البته شرکت پدرم . ولی بازم -

 از پیشنهادتون ممنونم

 سورنا لبخندی زد و گفت:

شما و دوستتون گفت ، خیلی دوست داشتم ببینمتون، و خودم بهتون پیشنهاد  خواهش میکنم، وقتی رایان جان از-

همکاری بدم ، ولی حاال که متوجه شدم آقای رادش پدر شما هستن اصراری نمیکنم ، چون  ما انگشت کوچیکه 

 ت.اس ایشون هم نمیشیم، من  توی یکی از پروژ های تهران با ایشون همکاری میکردم وکار ایشون واقعا تعریفی

 لطف دارید ممنون-

 نگاه عمیقی به هستی که از خجالت در حال ذوب شدن بود کرد و روش و به سمت رایان برگردوند.

 رایان از جیبش کارتی درآورد و به سمتم گرفت :

این کارت شرکت اگه یک وقت دوست داشتین که همکاری کنین ، درخدمتتون هستیم و مطمئن باشید از حضور -

 ستی خانوم خوشحال میشیم.شما و ه

دست چپم و بلند کردم و به سمت کارت که الی انگشت اشاره و وسط دست راستش بود دراز کردم ولی وقتی 

خواستم کارت و بیرون بکشم دستش رو کارت محکم شد. با تعجب سرم وبلند کردم تا بفهمم چرا کارت و ول 

، با کمی مکث کارت و به طرف خودم کشیدم که دستش شل  نمیکنه ولی نگاه اون روی حلقه دست چپم مونده بود

 شد ، اومد چیزی بگه که چای آوردن.

طول مدتی که در سکوت چای میخوردیم نگاه رایان روی موهام که رنگش تغییر کرده بود و ابروهام و حلقم 

 میگشت ولی هیچی نمیپرسید. دوست داشتم بپرسه ولی اون هیچی نمیگفت.

شده بود ، همش تو ترافیک بودیم، خیلی دیر شده بود ، گوشیم و از کیفم بیرون کشیدم ،  80ردم، به ساعت نگاه ک

 تا میس کال از طرف آرتام شدم وای خدا بدبخت شدم...... 6که متوجه 

 سریع به هستی اشاره کردم که بریم، از جامون بلند شدیم.

 خوب با اجازتون ما دیگه بریم خیلی دیرشده.-

 رایان بلند شدن: سورنا و

 بله هرجور مایلید ، خیلی خوشحال شدم از آشناییتون-

به سورنا که مودبانه قصد خدافظی داشت نگاه کردم و ازش تشکر کردم ، هردو به سمت ماشن من اومدن و مارو 

 بدرقه کردن.

نباید با اونا میومدم اگه  رایان در آخر نگاهنگرانی به سمت من انداخت . نمیدونم چرا ولی حس خوبی نداشتم ، من

 کسی من  و دیده باشه خیلی واسم بد میشه ، من حاال زن شوهر دارم ، و بدتر که رایان هم نمیدونه.

 هستی ساکت  به جلو خیره شده بود .
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 پسر خوبی بود نه؟؟؟-

------------------------------- 

 با صدای من به سمتم برگشت: 

 کی رایان؟؟؟-

 خودت نفهمیدی کی رو گفتم آره جون-

 با خنده سرش و تکون داد و به سمت پنجره برگشت

 چمیدونم من که چند دقیقه بیشتر ندیدمش از کجا بفهمم خوبه یا نه.-

 از دلت بپرس ، از چشات که میخکوبش شد بپرس بهت میگه-

 کوفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت-

 درررررررررررررررررررررررررررررررررد-

دو زدیم زیر خنده هستی نم پس نمیداد ، همیشه تودار بودن ، دنده رو عوض کردم ولی خوب منم بلدم چجوری هر

 ازش حرف بکشم

 دیدی آخرم واسم بالل نگرفتی -

 آخ ...زودتر میگفتی االن نزدیکیم دیگه-

 یکدفعه با نگرانی به هستی نگاه کردم:

 ، حتی اس هم نداده. بار بیشتر زنگ نزده  6میگم هستی ، آرتام -

 اوه اوه بری خونه تیکه بزرگت گوشته شک نکن.-

 هه

 جرات داره بهم دست بزنه پدرش و درمیارم-

 تو دلم گفتم ، آره جون عمم همین صبحی دیدم چجوری پدرش و درآوردم!!!

 گرسنم شده بود از صبح تقریبا چیزی نخورده بودم ، فقط صبحانه . 

 ت و بعد از باال پایین کردن ترک ها باالخره یک آهنگ گذاشت:دست هستی روی ضبط رف

 دلم شور میزنه یک روز تنها شم

 یک بار سنگین رو دوشت باشم

 دلم شور میزد بگیرن جام و 

 دلم شور میزد نخوای چشمام و

 دیدم وقتش نیست

 شبای دوری

 نرو اینجوری 

 مگه مجبوری؟؟؟

 عزیزم نازم

 ودهدل من روزی عزیزت ب

 تو میری باشهههههههههههههه
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 به پات میمونمممممممم

 تو خواب و رویا به پات میمونم

 اما تو بازم بذار رو شونم

 تو امشب میری به پات میمونم

 تو میری باشه به پات میمونم

 تو خواب و رویا به پات میمونم

 اما تو بازم بذار رو شونم

 تو امشب میری خودم میدونم

..... 

 دلم شور میزد مهدی مقدم()

شده بود و واقعا هم از عکس العمل آرتام  88:80بعد از رسوندن هستی با سرعت به سمت خونه روندم ساعت 

 میترسیدم هم از ماشین هایی که به هر بهانه ای بوق میزدن.

 طبقمون رسوندم، با ترس یک ربع بعد به خونه رسیدم ، سریع ماشین و پارک کردم ، از پله ها دوییدم و خودم به به

کلیدو تو قفل انداختم و با دست هایی که میلرزیدن در و آروم باز کردم، چراغ ها خاموش بود ، بدون هیچ صدایی 

درو بستم و کفش هام و در آوردم . با فکر اینکه خوابه ، نفس راحتی کشیدم ، آروم به سمت اتاقم راه افتادم ، تو راه 

د کردم و سریع گذشتم ، پریدم تو اتاقم و بدون روشن کردن چراغ در وپشت سرم بستم، به در بسته اتاقش برخور

 به در اتاقم تکیه دادم و نفس راحتی کشدم .

 چه عجب تشریف آوردین-

با صدای مردانه و عصبی آرتام از ترس جیغی کشیدم و خودم و بیشتر به در چسبوندم . با عصبانیتی که سعی در 

ت ومیخواست خونسرد نشون بده ، از روی تختم بلند شد و به سمتم اومد ، دستم به سمت کلید پنهون داشتنش داش

 برق رفت که با دادش سرجا موند:

 روششششششششن نکککککککککککککن-

 یا اباالفضل!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ،به قول تران باز این وحشی شد؟؟؟؟

 گفت:با چشای سرخ شده ولی نگاه بی تفاوت 

 با ماشینم خوش گذشت؟؟؟؟ تا این وقت شب چطور خوب بود ؟؟؟-

با اینکه از ترس داشتم خودم و خیس میکردم ولی سعی کردم منم نگام سر و بی تفاوت باشه ، قدمی جلو گذاشت و 

 خودش و خم کرد رو صورتم حاال روی سرم سایش افتاده بود و اتاق تاریک تر از اولش شده بود . 

 ای شما خالی ،)خنده ای کردم و با پوزخندی ادامه دادم( عالی بودآره ج-

یک لحظه نگاهش عصبی شد ولی بازم خونسرد، قدمی جلو تر گذاشت ، دقیقا جلو صورتم قرار گرفت طوری که بینی 

 هامون به هم میخورد.

- خندی زد و ادامه داد:کسی بهت نگفته این وقت شب موقع بیرون رفتن نیست ، آقا گرگا میخورنتون؟؟؟؟ پوز-

 شایدم عادت داری به شب گردی و ولگردی!!!!!!
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کثااااااااااااااااااااااااااااااااااافت به من میگه ولگرد؟؟؟ با عصبانیت مشت محکمی به سینش زدم و هولش دادم اونم که 

 توقع نداشت قدمی عقب رفت، با عصبانیت و لبایی که از حرصم باریکش میکردم گفتم:

وب گوشات و باز کن ، به خودم مربوطه کجا میرم کجا میام ، به تو هیچ ربطی نداره با کی میرم با کی میام ، خ-

دخالت نکن کی میرم کی میام . ولگردم تویییییی که شعور و فرهنگ حرف زدن نداری ، خیرات سرت مهندس این 

 مملکتی ، واقعا باعث تاسفه

 قرمز شده بود تکون دادم:انگشت اشارمو جلو صورتش که از حرص 

دیگه حق نداری پات و تو اتاق من بذاری ، حق نداری به من دست بزنی ، و از همه مهمتر دیگه حق نداری به رفت -

 و آمد من گیر بدی .

 نگاه عمیقش و تو چشام دوخت وصاف ایستاد و از باال بهم خیره شد و با پوزخندی که رو لبش بود گفت:

ی دست باالیی؟؟؟ فک میکنی خیلی تحریک کننده ای که هی بهت دست بزنم ؟؟؟؟ یا نه فک خیلی احساس میکن-

کردی این اتاق مال توئه؟؟؟ اگه بهت اجازه دادم تو این اتاق بخوابی واسه اینکه اونقدر مرد هستم که بذارم زنی که 

 به اصطالح زنمه رو تو اتاق و تخت راحت تر بخوابه. 

شمرده گفت: راست میگی رفت و آمد تو به من هیچ ربطی نداره ، هر جا دوست داری  سرش وخم کرد و شمرده ،

 برو ، هر وقت میخوای بر وبیا ، با هر کی هم دوست داری بگرد، فقط... اگه میشه لطف کن سوییچ ماشینم و بده.

--------------------- 

تکون دادن دستش جلو صورتم اخمام و کشیدم  با تعجب داشتم بهش فکر میکردم و حرفاش و حالجی میکردم ، با-

تو هم و از کیفم سوییچ ماشینش و در آوردم پرت کردم طرفش ، با یک دستش تو هوا گرفت ، همینطور که به 

 سمت آینه میرفتم  و مانتو و شالم و درمیاوردم گفتم:

 دم نمیشه ، ماشین من عروسکه .بیا اینم سوییچ ماشین عتیقت ، اه اه انقدر مزخرف بود ، هیچی ماشین خود آ-

 پشت چشمی نازک کردم و جلو آینه مشغول شونه کردم موهام شدم. 

 باز دوباره میزنه قلبت تو سینه سازمو

از تو آینه به قیافه مردی چهارشونه ، خوش استیل ، قدبلند و جذاب خیره شدم ، نگاه اونم از تو آینه به چشای من 

 ، چشاش دیگه سرد نبود ، سرخ نبود ، رگه های خشم نداشت ، بود ، رو لباش لبخندی بود 

 تو سکوتت میشنوی زمزمه آوازمو

تو چشاش چی بود که انقدر آشنا بود ، تو چشاش چی بود که وقتی خودم و تو آینه میدیدم وقتی بهش فکر میکردم 

 همین نشونه تو چشام بود. 

 حس دلتنگی که میگیره تموم جونت و

اره دستام میلرزه چرا دوست دارم گریه کنم چرا نیاز شدید دارم که تو آغوش مردی باشم که با چشاش خدایا چرا د

 داره دیوونم میکنه ، 

 هرجا میری منو میبینی و کم داری منو

 خدایا منم دخترم منم از جنس گلم ، لطیفم ، احساس دارم ، بعضی وقتا احساساتم غلغلک میاد . 

 بدون هیچ مانعی نگام تو نگاهش بود ، قدمی جلو گذاشتم ، دستاش کنارش افتادن ، لبام ناخداگاه برگشتم حاال

 میلرزید ، خداجون.... کمکم کن ...قدم دیگه ای برداشتم .
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 آرتام:

 تو دلت تنگه ولی انگار تو جنگه با دلم

 میزنی و میشکنی با خودت لج کردی دلم

اگاه قدمی گذاشتم و بهش نزدیک شدم، خیره شدم تو صورتش ، پوست این دختر داره با من چیکار میکنه ، ناخد

گندمی روشن ، ابروهای کمونی قهوا ای تیره ، چشای کشیده و درشت قهوه ای روشن ، مژ های پر مشکی ، بینی 

 متناسب . وای خدا دارم دیوونه میشم ، نگام رو لباش موند .

 راه با تو بودن و سخت کردی که آسون برم

 خوش رنگت چرا خیسه دوباره خوشگلمچشم 

لبای پر صورتی ، خیلی وسوسه کننده بود، دختر روبروی من زیادی لوند بود ، گونه های برجسته ، هیکل کشیده،  

 خوش اندام ، خوش تیپ . 

 حاال بگو کی دیده ، دستات و میگیره ، با تو میخنده

 تب کنی واست میمیره ، دست کی شبا الی موهاته

 خودم نیستم ولی یادم که باهاته ،  حاال

 آره خودم نیستم ولی یادم که باهاته

نگام دوباره تو چشاش بعد رو لباش سر خورد ، نه من نباید تحریک بشم ، من آرتامم پسر سخت و سردی که انقدر 

 چم شده ، چرا رو خودش کار کرد که با هر نگاهی نلغزه با هر صدای وسوسه نشه ، باهر عشوه ای خام نشه ، حاال

 دارم در مقابل دختر روبروم که حاال زنمه ، دختری که به خاطرش جدیدا تا سرحد مرگ عصبی میشم ، کم میارم . 

 این عشقه تو وجودت ، توی جونت ریشه کرده

 دل دوباره بی قراره ، داره دنبال من میگرده

حریک میکنه چرا از اینکه مامانم ازم خواست با تو چشاش چیه که من و سست میکنه ، تو رفتاراش چیه که من و ت

 دختر سرسخت و جسور روبروم ازدواج کنم مثل همیشه داغ نکردم مثل همیشه نه نگفتم . من چم شده خداااااا ؟؟؟

 حاال بگو کی دیده ، دستات و میگیره ، با تو میخنده

 تب کنی واست میمیره ، دست کی شبا الی موهاته

 لی یادم که باهاته حاال خودم نیستم و

یکبار فقط یکبار دیگه میخوام دختر روبروم و تو وجودم حل کنم میخوام بدن ظریفش و تو آغوش بگیرم ، میخوام 

 بوی موهاش و بوی تنش و یکبار فقط یکبار دیگه حس کنم . یکبار فقط یکبار دیگه گرمی لباش و حس کنم 

 دل دوباره  این عشقه ، تو وجودت ، توی جونت ریشه کرده ،

 بی قراره ، داره دنبال من میگرده ، این عشقههههههههههههه

نگاه اونم بی طاقت شده بود ، چشاش میلرزید ، چشاش رنگ دیگه ای گرفته بود ، شاید اونم حال من و داره ، شاید 

 ی دستاش ، نگاه بیاونم بی قرار شده، شاید اونم نیاز به آغوشی داره که میخوادش ، خودش و جونش و قلبش و گرم

 قرارش و سرسختیشو . و تموم وجودش و . 

 گفتی که میخوای بری سر و سامون بگیری

 خواستی اما نتونستی به این آسونی بری
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 دستت مال هرکی باشه چشمت دنبال منه

 ت . اسدستم دور کمرش حلقه شد ، نزدیکتر شد ، هردو مسخ شده بودیم، چقدر دلم این این دختر سرسخت و میخو

 باز دوباره میزنه قلبت تو سینه سازم و

 تو سکوتت میشنوی زمزمه آوازمو

 حس دلتنگی که میگره تموم جونت و 

 هر جا میری من و میبینی و کم داری منو

 تو دلت تنگه ولی انگار تو جنگه با دلم 

 میزنی و میشکنی با خودت لج کردی گلم

 برمراه با تو بودن و سخت کردی که آسون 

 چشم خوش رنگت چرا خیسه دوباره خوشگلم

 آیناز:

دستش دور کمرم حلقه شد ، دستای منم رو بازوهاش قرار گرفت ، این مرد و که تو آغوششم میخوام ، سرش و 

نزدیک گوشم آورد و آروم بو کشید ، چشاش بسته شد ، و سرش تو موهام قرار گرفت ، اون فقط بو میکشید و من 

 ه ایی بودم که بدجور تحریک کننده بود .غرق عطر مردان

 این عشقهههههههههههههههههههههه

دستش و دور کمرم محکم تر کرد و من و تو آغوشش باال کشید پاهام با زمین فاصله داشت دستم دور گردنش قرار 

 گرفت .

باره حسی که اوج گرفت ، محکم ، خشن ، لباش رو لبام قرار گرفت، دوباره زنده شد ، دوباره قلب بی قرارم ، دو 

خودم وبیشتر بهش چسبوندم ، لبای اون حرکت میکرد ، لبای من بدون حرکت ، چشای اون بسته بود، چشای من 

 نیمه باز ، دست اون دور کمرم بود دست من دور گردنش . 

 حاال بگو کی دیده ، اخمات و میگیره

 با تو میخنده تب کنی واست میمیره

 هاته دست کی شبا الی مو

 آره خودم نیستم ولی یادم که باهاته 

 چشام بسته شد ، لبام آروم شروع به حرکت کرد ، گرمم شده بود ، خیلی

لبای اون بی حرکت مونده بود حس میکردم چشاش باز شده ، حس میکردم متعجب شده ، ولی من تا کی میتونستم 

 اشم؟؟خودم و نگه دارم ، تا کی میتونستم در برابرش بی حرکت ب

دستش به حدی دور کمر باریکم محکم شده بود که صدای استخونام و شنیدم، دست چپش و زیر پاهام انداخت و 

همینطور که لباش رو لبام بود به سمت تخت رفت ، آروم من و روی تخت گذاشت ، و روم سایه انداخت ، دستم و تو 

 موهاش فرو کردم ، دست اون دور گردنم حلقه شد ،.

از هم جداشد ولی چشامون هنوز بسته بود ، نفسای عمیقش کنار گوشم هم نتونست من و از حالی که داشتم  لبامون

 بیرون بیاره .
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گرمم بود ، شدید... ، از روم کمی بلند شد ، و لباسش و از تنش بیرون کشید ، با اینکه حالم خراب بود ولی بازم 

م ، ولی نگاهش بدون هیچ لبخندی پر از آرامش و اطمینان بود ، نتونستم نترسم واسه همین کمی تو خودم جمع کرد

کنارم دراز کشید و من و با دست چپش تو آغوشش دعوت کرد ، باالخره گذاشتم ، باالخره سرم و روی بازوهای 

 مردی که شوهرم بود ، مردی که از همون نگاه اول جذبش من و جذب کرد ، مردی که عجیب این روزا عجیب بود.

دست چپش موهام و نوازش میکرد نه من حرف میزدم نه اون ، میترسیدیم ، آره میترسیدیم حرفی بزنیم از این با 

 حس زیبا بیرون بیایم . 

دستش الی موهام در گردش بود ، نگاهش به سقف بود ، باال تنه برهنش داغ بود ، عضالنی بود ، فابریک فابریک بود 

از حرارت درونیم کم نشد بلکه بدتر شدم . متوجه شد ، سرش و کمی کج کرد ،  . با دستم کمی خودمو باد زدم ولی

نگاهم و دزدیدم . دست راستش و به طرفم آورد و سریع بدون اینکه به من فرصت اعتراض و عکس العملی رو بده 

 لباسم و کند . 

کنارش روی بازوش بودم ، خنده ی از خجالت قرمز شدم، حاال من با با یک باالتنه که کمی با برهنگی فاصله داشت 

آرومی روی لبش اومد ، من و به خودش بیشتر نزدیک کرد ، به سمتم برگشت و آروم لباش و روی پیشونیم 

گذاشت ، حس فوق العاده ای داشتم ، حسی که تا االن تجربش نکرده بودم ، آرامشی که باتمام آرامش ها فرق 

ق داشت . سرش و روی بالشت گذاشت و پتو نازکی رو رومون انداخت ، هردو داشت ، اطمینانی که با تمام اعتمادا فر

 به سقف زل زده بودیم بدون هیچ حرفی انگار روزه سکوت گرفته بودیم . 

 گرمی لباش روی پیشونیم میسوخت.

 حاال بگو کی دیگه ، اخمات و میگیره 

 تب کنی واست بمیره

 دست کی شبا الی موهاته

 ولی یادم که باهاتهآره خودم نیستم 

نفهمیدم کی ، از گرمی بدنش ، حرارت لباش ، آرامشی که تزریق شده بود ، عطر تلخش و بازوهای سفتش به خواب 

 رفتم . به خواب رفتم و این آرامش و تا تونستم تو خودم نگه داشتم.

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

 آرتام:

ساعتی میشد  6ساعتی میشد که باخودم کلنجار بودم ،  6وابش برده بود ، ساعتی میشد که دختر کوچولو کنارم خ 6

ساعتی میشد که سعی میکرد به پوست بدن نرم  6داشتم باخودم مبارزه میکردم که پام و از حدم فراتر نذارم ، آره، 

 موها، اینو خوش رنگش که بدون هیچ پوششی جلو چشم بود توجه نکنم ، فکر اینکه این دستا این بدن ، این 

ظرافت واسه کس دیگه ای جز من باشه ، من و به جنون میکشه ، برگشتم طرفش ، چشای بستش و غرق بوسه کردم 

، دستم و رو لباش کشیدم ، عصبی شدم ، اخمام تو هم رفت ، دستام مشت شد و کنارش روی تخت فرود اومد ، 

دادم ، چطور تونستم انقدر زود فراموش کنم که این  تکونی خورد ولی دوباره آروم شد ، چقدر سستم ، چقدر زود وا

دخترم مثل بقیست ، هر دختری اهل خیانته ، یکی با بدنش یکی با فکرش ، چرا دارم دیوونه میشم ، چرا میخوام فقط 

 مال من باشه ، نفس عمیقی کشیدم و سریع پشتم و بهش کردم ،چشام بستم وبا خودم زمزمه کردم :
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به نامت کنم هیچ وقت  دلم و به نامت نمیکنم ، نمیذارم عاشق جنس شما که پر از خیانتین بشم .  اگه تمام زندگیم و

 قلبم تیر کشید و لی سردردم کمتر شد ، بین احساس و منطق فقط یک گردن فاصله.

----------------------- 

شده بود ، دستش روی کمرم با حرکت های نوسانی چشام باز شد ، سرم روی سینش ، موهام روی تخت پریشون 

 بود پاهاش دور پاهام محکم بود. حلقه ای از موهام جلو صورتش بود که با هر نفسی که میکشید باال میپرید. 

خنده ای کردم ، یاد دیشب افتادم ، شبی که بهم نشون داد که تا حدودی موفق شدم ، که جذبش کنم . دستم و تو 

دادم که عاشقت کنم ، و میکنم. لبخند مطمئنی زدم و آروم از روی تخت بلند موهاش کردم ، ولی من به خودم قول 

شده آرتام باید بره شرکت ، سریع چای سازو به برق زدم ،  0شدم و به آشپزخونه رفتم ، به ساعت نگاه کردم وای 

 میزو چیدم وپریدم تو اتاق هنوز خواب بود ، نشستم رو تخت:

 رکتباید بری ش 0آرتام پاشو ساعت -

 تکونی خورد ولی دوباره خوابید

 دستم و گذاشتم رو سینش و تکونش دادم

 آرتام با تو ام پاشو دیرت شده .-

 غلطی زد :

 بذار بخوابم دیشب دیر خوابیدم-

 دو دستم و رو سینش گذاشتم و محکم تر تکونش دادم:

 پاشووووووووووووووووووو دیگه-

ش و بین دست و پاهاش اسیر کرد از حرکت سریعش نفسم بند اومد، دستش یکدفعه برگشت و من و کشید تو بغل-

 و گذاشت پشت گردنم و من وبه سینش فشار داد

 آیییییییییییییییییی-

 بذار بخوابم دختر خوب خوابم میاد-

 ساکت شدم ، نیم ساعت گذشته بود و من فقط عطر تنش و به ریم میفرستادم .

 ه باید بره دیگه، حاال چجوری بیدارش کنم؟؟؟دیدم نه دیگه حتی رئیسم باش

فکری اومد تو ذهنم ، حلقه ای از موهام و تو دستم گرفتم ، و اروم تو صورتش کشدم ، اخماش تو هم رفت و 

صورتش و به چپ و راست تکون میداد ، خنده ی ریزی کردم و بیشتر این کارو کردم دیگه داشت عصبی میشد ولی 

کنه ، حاال نوبت اذیت نهایی دهنم و باز کردم وبا آخرین صدایی که از حنجرم خارج میشد  حاضر نبود چشاش و باز

 داد زدم:

 سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسسسسسسسک-

از صدای بلندم از ترس پرید باال ولی چون کنار تخت بودیم نتونست تعادلش و حفظ کنه و چرخید من واول رو زمین 

 اونم رو من افتادم ، 

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ-

از درد نفسم بند اومد ، کمرم خورد شد ، آرتام سریع از روم بلند شد ، ولی من له شده بودم ، از درد اشکام میریخت 

رد گذاشت رو تخت ولی ، کم کم اشک به هق هق تبدیل شد ، آرتام هول شده بود ، سریع من و از رو زمین بلند ک
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من فقط اشک میریختم واقعا درد داشتم چون دقیقا رو سرامیکا افتاده بودم و این هرکولم روم.شوهر الغر واسه 

 همین موقع ها خوبه به خدا!!!!!!!

 من و به پشت خوابوند ، دستش و دورانی رو کمرم حرکت میداد:

 ،هیس عزیزم چیزی نیست ، االن خوب میشی گریه نکن -

 انگار داره بچش و آروم میکنه...

 آینازی عزیزم گریه نکن دیگه خوب داد زدی یکدفعه ای از ترس از خواب پریدم. -

 بازم داری گریه میکنی بوسش کنم گریه نمیکنی دیگه-

 دیگه نتونستم خودم و نگه دارم لبخندی رو لبم اومد .

و لباش و رو کمرم گذاشت ، نفسم گرفت ، تمام تنم مور مور شد  از خنده من لبخندی رو لبش اومد و لباسم وباال داد

، نمیدونم چند دقیقه ای لباش رو کمرم بود ولی دیگه کمرم درد نمیکرد ، دیگه تو دلم فحشش نمیدادم ، دیگه اشک 

 نمیریختم. خوب شد ، خوبه خوب، مثل مسکن ، یک آرام بخش خوب.

شد، خودم و رو تخت مرتب کردم و سرم رو بالشت گذاشتم و بعد از چند  سریع از تخت پرید پایین و از اتاق خارج

 دقیقه خوابیدم. 

هفته از اون شب و روز بعدش میگذشت ، بعد اون صبح آرتام سرد شد ، دوباره پوزخندش رو لبش برگشت ، شبا  6

. امشب واسه شام خونه عمش دیر میومد ، صبحا هم که من خواب بودم ، از اون شب به بعد تو اتاق خودش میخوابید 

دعوت بودیم ولی من اصال حوصله نداشتم ، از صبح کمرم و دلم به شدت درد میکرد و اصال نمیتونستم از جام تکون 

تا قرص خورده بودم ولی هیچ تاثیری نداشت .بالشت کوچیکی زیر دلم گذاشته بودم و سعی میکردم  6بخورم ، 

ه نمیتونستم بخوابم . گرمم شده بود ، با عصبانیت از جام بلند شدم که کمرم تیر بخوابم ولی دردم اونقدر زیاد بود ک

کشید ، فحشی دادم و در کمدم و باز کردم یکی از لباس خواب های مارکی که مامانم واسم خریده بود تنم کردم ، 

ی دیروز رفتم تا غذالباس خواب توری سفید مشکی ، جلوش تا زیر ناف ، پشتش تا زیر باسن . به سمت آشپزخونه 

و گرم کنم ، بعد از اینکه زیرش و روشن کردم رو صندلی نشستم و سرم و رو دستام گذاشتم وچشام وبستم با حس 

تکون خوردن ، از خواب بیدار شدم ، سرم و بلند کردم ، نگام تو یک جفت چشم تیره با اخمای تو هم افتاد ، پوفی 

 دیگه.کردم ، حوصله تو یکی رو امروز ندارم 

 جا قحطه واسه خوابیدن ؟؟؟ تو آشپزخونه جای خوابه؟؟؟؟-

 بدون توجه بهش از جام بلند شدم ، دوباره ادامه داد:

 ماشااهلل انگار کرم هستی . -

 با عصبانیت برگشتم طرفش که چون یک هویی بود دلم تیر کشیدو اخمام و تو هم کشیدم و کمی خم شدم :

 آخ-

 سمتم اومد: قدمی جلو گذاشت و به

 چته؟-

 بیشعور بجای اینکه بگه عزیزم کجات درد میکنه میگه چته

 با داد گفتم:

 به تو ربطی نداره فوضولی؟؟؟؟؟-
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تنه ای بهش زدم و هنوز قدمی برنداشته بودم که دستم و کشید و تو بغلش فرو رفتم بازو راستم و گرفت و تکون 

 داد:

 با تو ام میگم چه مرگته ؟؟؟ -

اش از باال تاپایین من و کاوید تازه فهمیدم با اون لباس خواب نازک بدون شلوار جلوش ایستادم .صورتش سرخ نگ

 شد ، چشاش چهار تا شد.

 اخماش شدید تو هم رفت با دادش بدن من که هیچی کل خونه لرزید:

ی سه خودت لباس به این نازکاین چه وعضشه ، این چه لباسیه؟؟؟ تو که دیشب همچین لباس خوابی تنت نبود ، وا-

 پوشیدی ؟؟؟ نگاهش و دور خونه چرخوند و روی پرده های کنار رفته ی پنجره ثابت شد.

 با چشای برزخی بازوم و به سمت پنجره کشوند :

 این پرده ها چرا کناره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمیبینی اون خرس گنده رو بالکنه؟؟؟-

لکن خونه روبرویی بود نگاه کردم ، با باالتنه لخت رو بالکن ایستاه بود و ساله که رو با 64،  65با تعجب به پسر 

 سیگار میکشید. 

 کریییییییییییی؟؟؟؟ میگم واسه کدوم خری این لباس و پوشیدی؟؟؟؟؟؟؟-

 حرصم گرفت ، بیشعور .دستم و از دستش کشیدم بیرون :

ین و پوشیدم ، دیدم ، هم خوشگله ، هم خوشتیپ ، به تو هیچ ربطی نداره، آره اصال میدونی واسه همین پسره ا-

 سنشم با من همخوانی داره،گفتم این و بپوشم که کیف کنه 

چرخی زدم و خودم و بیشتر به نمایش گذاشتم ، اعصابم از صبح خورد بود ،این عوضی هم بدترش میکنه. با صورت 

قه لباسم و شل تر کردم ، هنوز دستم از لباسم جدا کبود شده نگام میکرد ، خودم و بیشتر به پنجره نزدیک کردم و ی

 نشده بود که ، با تو گوشی که خوردم رو زمین پرت شدم...

------------------------------ 

صورتم به چپ چرخیده بود، موهام تو صورتم ریخته بود ، هنوز از بهت بیرون نیومده بودم ، که من و از یقم گرفت و 

 جلو صورتم آورد و با تمام عصبانیتی که داشت داد زد :بلند کرد، صورتش و 

 واسه این لباس خوابی رو پوشیدی که باید واسه شوهرت بپوشی؟؟؟-

 واسه این تمام هیکلت و به نمایش گذاشتی؟؟؟؟

با خشونت من و روی یکی از مبالی استیل پرت کرد و به سمت پنجره رفت و پرده رو کشید ، فضای پذیرایی تاریک 

 د ، این دیگه خارج تحملم بود ، دیگه واقعا داشتم از عصبانیت دق میکردم.ش

اون به چه حقی به من تهمت زد ، قلبم تیر کشید ، سوزش دلم بیشتر از سیلی بود که خورده بودم . عصبانی دستش و 

و یک  نه واسه یک لباستو موهاش میکشید ، آخه چرا یکدفعه ای انقدر عصبی شد ، باید اتفاقی افتاده باشه ، نمیتو

پرده انقدر عصبی شده باشه، به روبروم خیره شده بود ، لباس خواب سفیدم باال رفته بود و لباس زیرم و به نمایش 

گذاشته بود ، پاهای بلندم از برخورد به پایه مبل کبود شده بود . مطمئنن گوشه لبم هم کبود شده ، من با زندگیم 

 چیکار کردم؟؟؟

 که واسه اینکه با من باشی به دست و پام میفتی.روزی میرسه 
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خودش و رو مبل روبروم پرت کرد و دستاش و تکیه گاه قرار داد و صورتش و با دستاش پوشوند. از جام بلند شدم 

بدون اینکه نگاهی بهش بکنم ، از حرکت من از سرش و باال گرفت ، سنگینی نگاهش و حس میکردم ، به اتاق رفتم 

 کردم ، روی مبل نشستم ، حاال عالوه بر کمرو دلم قلبم هم میسوخت. و در وقفل 

روی تختم نشستم و پاهام و تو شکمم جمع کردم . به در کمدم خیره شدم ، بی هدف فقط زل زده بودم میدونستم 

دم زمزمه ومثل همیشه این موقع ها افسردگی میگرفتم ولی این دیگه واقعا زیادی بود . اشکام رو صورتم ریختن با خ

 کردم:

 باز میگی دلم هوس یکی دیگه رو داره

 من فکر میکنم یکی داره بهونه میاره

 از این شک دل من مثل قلب تو بیزاره

اشکام سرعت بیشتری گرفتن ، پوست صورتم میسوخت ، االن دوست داشتم فقط تو خیابونا گاز بدم همیشه وقتی 

 عصبی میشدم این تنها راه آرامشم بود

 دست تو نیست، دلم از همه دنیا گرفته از

 با چشمای تو چشام حرف داره هر روزه هفته

 هرکی اومده ، دل و بازیچه کرده یک روز رفته

 دست رو دلم نذار نمیبینی داغونم

 آخه رابطمون شده مثل دو تا دیووونه

 دیگه رفتن هردوتاییمون آسونه

 دست رو دلم نذار شکسته زخمی میشی

 مثل هیزمم تو هم مثل آتیشی دیگه من

 داری با غم و غصه ها تو قاطی میشی

به سمت دستشویی تو اتاق رفتم صورتم و تو آینه نگاه کردم گوشه لبم خون مرده شده بود ، موهای چتریم که چند 

باره دوروزه پیش کوتاشون کرده بودم تو صورتم پخش شده بود . صورتم و آب زدم ، چشام بی حال بی حال بودن ، 

 آب زدم ، بازم بی حال بازم زدم ، بازم آب زدم تا وقتی از ضربه های آب یکم به حال اومدم.

از دستشویی خارج شدم ، در کمدم و باز کردم ، مانتو سفید تا روی رون، شال سرمه ای ، شلوار جین سرمه ای ، کیف 

 ورنی سرمه ای سفید. 

نه نشستم یک میک آپ کامل فراتر از حدی که همیشه میکردم ، سانتی سرمه ای . جلول آی 80کفشای پاشنه 

نمیدونستم دارم با کی لج میکنم فقط دلم میخواست امشب خیلی زیبا بشم ، و واقعا هم خیلی قشنگ شدم ، موهای 

موتوره طالیی ویولت هم دستم کردم ، به ساعت  8چتریمو که به رنگ نسکافه بود هم جلو صورتم ریختم. ساعت 

 بعد از ظهر ، حلقم رو میز آرایش بود ، از اینکه بخوام دستم کنم پشیمون شدم . 2کردم  نگاه

 به جاش انگشتری به دست راستم کردم . 

 از اتاق خارج شدم ، روی مبل خوابش برده بود ، بدون توجه بهش از در خارج شدم.
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ارد بستنی فروشی شدم . دنج ترین صنذلی رو نیم ساعتی بود که توی خیابونا میچرخیدم . ماشین و پارک کردم . و

انتخاب کردم و نشستم . به مردمی که میومدن و میرفتن نگاه میکردم بیشترشون یا دوست پسر ، دوست دختر بودن 

 ، یا گروه دختر پسرا. 

تو  پلی کردم وتو فکر بودم ، از صدای قه قهه دخترا سرم درد گرفته بود ، ام پی فورم و از کیفم در آوردم و آهنگی 

 گوشم گذاشتم:

 داشتم زندگیم و میکردم 

 اومدی حالم و عوض کردی 

 این همه راه و اومدی که بری

 تو خرابم کنی و برگردی

 همه چی خوب بود قبل از تو 

 عشق با من غریبگی میکرد

 یک نفر داشت با خودش تنها 

 زیر این سقف، زندگی میکرد

سیخی روبروم به خودم اومدم، اون حرف میزد ولی نگاه من رو لباش بود ، هیچی با نشستن پسر جوون مو سیخ 

نمیفهمیدم چون صدای آهنگ انقدر تو گوشم زیاد بود که نمیشنیدم . نگام از لباش به چشاش دوختم . بدون توجه 

 بهش از جام بلند شدم و از مغازه بیرون اومدم .

 قدم میزدم :

 عطر تو این اتاق و پر کرده

 این هوا ، اون هوای سابق نیست

 اون که با بودنت مخالف بود

 حاال با رفتنت موافق نیست 

 عطر تو این اتاق و پر کرده

 خیابون خیلی شلوغ بود انداختم تو کوچه فرعی 

 هوا تاریک شده بود ولی من قصد نداشتم از این کوچه تاریک دل بکنم 

 واسه چی اومدی که برگردی

 من جواب بدهبرو اما به 

 سر خود اومدی اما اینبار 

 به منم حق انتخاب بده

 اون که میگفت تا ابد اینجاست

 حاال میگه بذار برگردم 

 داشتی زندگیت و میکردی 

 داشتم زندگیم و میکردم
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 چراغ هایشده بود ، به ماشین رسیدم ، سوار شدم ، کمربندم و بستم ، آینم و تنظیم کردم ،  0به ساعت نگاه کردم 

ماشینی از عقب تو چشام افتاد ، با دقت به ماشین نگاه کردم ولی چون سو باال بود ندیدم، بیخیال شدم و حرکت 

 کردم.

------------ 

 دقیقه با خونه فاصله داشتم که با زنگ گوشیم سرعت و کم کردم و رو اسپیکر گذاشتم: 60

 جانم-

 سالااااااااااااام آینازی خوبی؟؟؟-

 خندی رو لبم اومد مثل همیشه پر انرژیلب

 سالم آرتینا جان خوبی عزیزم؟؟؟-

 مرسی آینازی چرا نمیاین؟ تو راهین؟-

 وای حاال چی بگم؟

 الوو صدامو داری-

 آره عزیزم تو راهیم داریم میایم ، نگران نشین. -

 پس منتظریم قربونت بای-

 خدافظ عزیزم-

 یچیدم تو کوچه ، ماشین و پارک کردم ، شماره آرتام و گرفتم، سرعتم و زیاد تر کردم ، سریع پ

 بوق  8بوق ،  6یک بوق ، 

 اه چرا برنمیداره ، چراغ های ماشینی تو چشام افتاد ، چشام وباریک کردم ، اه چراغت و بده پایین روانی

ره ، با نگاه سرد از ماشین چراغ ها خاموش شد ، آرتام از ماشینش پیاده شد ، تو روحت کثافت عجب تیپی هم دا

 پیاده شدم و با قدم های محکم به سمت ماشینش رفتم و سوار شدم.

 دست به سینه نگام میکرد ، اشاره کردم بیا دیگه 

 به سمتم اومد و با چشای ریز شده سرش و تکون داد که تو فرهنگ لغتش میگن بهش چته چی میخوای. بی ادب!!!!!!

 رن سوار شو عمت اینا منتظ-

 نگاهی به لباسام کرد و پوزخند زد 

 میرم لباس عوض کنم -

 پوفی کردم و سرم و به صندلی تکیه دادم و چشام و بستم.

با ترمز شدید از خواب پریدم ، با ترس به دورو برم نگاه کردم ، قلبم تند میزد ، ترس کل وجودم و گرفته بود با 

 ونش بعد پوزخند رو لبش نگاه کردم.چشای از حدقه در اومده ، اول به چشای خند

تازه فهمیدم چه غلطی کرده عصبی مشتم و گره کردم و به سمت صورتش بردم که رو هوا گرفت و فشار داد کم 

 نیاوردم گفتم:

 نفهم بلد نیستی مثل آدم ترمز بزنی ، مریضی؟؟؟ گرچه سوال نداره کامال مشخصه روان پریش بدبخت-

 که از درد یک چشم کمی بسته شد:مشتم و بیشتر فشار داد 
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اوال که هرچی فحش دادی به خودت دوما انقدر خوابت سنگینه که حوصله نداشتم سه ساعت با خواهش و التماس -

 بیدارت کنم ، سوما رسیدیم

 خنده ای کرد و بعد از مکث دستم و رها کرد که چون توقع نداشتم محکم خورد به ترمز دستی و آخم در اومد . 

ون توجه به من از ماشین پیاده شد و به سمت خونه عمش راه افتاد ، چشمام و بستم چند تا نفس عمیق کشیدم بد

خودم وتو آینه نگاه کردم رژم و تجدید کردم ، چتریام و مرتب کردم . از ماشین پیاده شدم وبه سمتش که با حرص 

 و تنه ای بهش زدم و از کنارش گذاشتم.کنار خونه ایستاده بود و من و نگام میکرد، چشم غره ای رفتم 

نیم ساعتی بود رو مبل یک نفره تنها نشسته بودم و دل و قلوه دادن مهیا جوووونو با شوهر عزیزم میدیدم و با لبخند 

 خوشگلی حرص میخوردم ولی جیک نمیزدم ، سردرد شدید بودم دل و کمرم هم بدتر درد میکرد . 

دن بودن ، ساسان درحال حرف زدن با بابا جون و پدرش بود . سیامک هم با آرتینا و مهرنوش در حال حرف ز

 گوشیش ور میرفت .

 تو فکری آیناز خانوم-

باصدای ایمان با لبخند به سمتش برگشتم ، مثل همیشه خوشتیپ ، موهاش و مدل جدیدی باال داده بود ، پوستش 

 تیره تر شده بود .

 یلی وقته ندیدمتنه همینجام ، خوش گذشت کیش ؟؟؟ خ-

 لبخند خوشگلی زد و چونشو به دستش تکیه داد و سرش و کمی خم کرد و با لحن با مزه ای گفت:

 نمیخوای که بگی دلت واسم تنگ شده -

 پشت چشمی نازک کردم وبا ناز گفتم :

 چه خودشم تحویل میگیره نخیرم ، فقط یکریزه ...-

 و گردوندم که چشم تو چشم آرتام شدم .  با دستم مقدار کمی رو نشون دادم و چشمم

با اخم در حالی که به وراجیای مهیا گوش میداد ، من و ایمان و زیر نظر داشت، چشمام و باریک کردم و با تنفر 

 نگاش کردم ، که رنگ چشاش تعجب گرفت ، رو مو به سمت ایمان کردم . 

 آرتام و بسوزونم لبخندی همراه با ناز دخترانونه به حرکاتم دادم تا خوب

 نه یک زنگی نه یک تماسی ، یادت رفته قول داده بودی هوام و داشته باشی.-

 خنده ای کرد :

 نه شیطون پس حرفام و یادته -

 لبام و کج کردم :

 معلومه که یادمه ، تو قول دادی مثل داداشم پشتم باشی-

 با لبخند نگام کرد ، آروم گفت:

 ..حیف که نسیب من نشدی .-

 لبخند کجی زدم و خیاری پوست کردم و به سمتش گرفتم :

 بیا داداشی-

لبخندی زد و دستشو به سمت خیار برد ، که قبل از اینکه بگیردش دست دیگه ای به سمتش رفت ، و خیار و از دستم 

 قاپید
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م و به ایمان نگاه کردم که با تعجب به آرتام که با خونسردی به ما زل زده بود نگاه کردم و شونه ای باال انداخت

 چشاش و ریز کرده بود .

 پسر عمو میشه بشینم جای خانومم؟؟؟؟-

 با لحن محکم و کمی توهین آمیزش ، ایمان سریع بلند شد :

 البته آرتام جان اینم خانوم شما-

 چشمکی به من زد و به سمت آشپزخونه رفت:

 عمهههههه این شام ما چیشد مردیم از گشنگی-

 ش گذشت ؟؟؟خو-

جوابش و ندادم که من و بلند کرد و رو مبل دونفره نشوند و خودش و بهم چسبوند و دستش و دور شونم انداخت ، 

 خودم و جمع و جور کردم :

 بکش کنار خفه شدم-

 خنده ای کرد:

 خفه شدی ؟؟؟در آینده پس فک کنم کامال خفه شی بمیری دیگه-

 یشگونی ازش گرفتماز بی ادبیش ، به بازوش زدم و و

 که خندش بلند شد.

------------------------------- 

تا آخر مهمونی آرتام از کنارم تکون نخورد ، از دستش حرص میخوردم و اون بیشتر کیف میکرد ، موقع شام تو یک 

 دم:ظرف یک عالمه غذا ریخت و گذاشت جلوم ، منم اومدم شوهر نازنینم و ضایع نکنم که خودم ضایع ش

 وای عزیزم چرا اینهمه غذا واسم کشیدی مگه من چقدر میتونم غذا بخورم .-

 با این حرفم مهیا زد زیر خنده ولی ایمان با اخم به بشقاب من نگاه میکرد.

 آخی عزیزم تاحاال تو یک ظرف غذا نخوردین که فک کردی همش و واسه تو ریخته؟؟؟-مهیا:

 نیت به غذا نگاه کردم ، فرزانه جون که جو و سنگین دید گفت:اول با چشای گرد شده بعد با عصبا

 الهی قربون عروس گلم بشم که انقدر با حجب و حیا ، اشکال نداره مادر خجالت نکش .-

با این حرف فرزانه جون بقیه هم به من اصرار کردن که تو یک ظرف باهاش غذا بخورم، اه بدم میاد از این جلف 

غذایی که من بخورم دهنی میشه مال اونم همینطور، صورتم و جمع کردم و لگد محکمی از زیر  بازیا ، یعنی چی خوب

 به پاش زدم که صورتش جمع شد . 

لقمه ای خوردم و کنار کشیدم که باز این مهیا که احساس خوش مزگی میکرد  6به هر بدبختی بود فقط از کنار ظرف 

 مثل جسد پرید وسط و گفت:

 انقدر کم میخوری ؟؟ گرچه منم اگه هیکلی مثل تو داشتم همین یکذره رو هم نمیخوردم .آخی آیناز چرا -

 با حرص نگاش کردم اومدم چیزی بگم که دستای آرتام دور شونم حلقه شد و گفت:

 این حرفا چیه مهیا ؟ ، آیناز من انقدر خوش هیکل هست که نیاز به این قرتی بازیا نداشته باشه .-

 م اومد و خودم و بیشتر تو بغلش جا دادم که باعث شلیک خنده آرتینا و آرتام و بابا جون شد . لبخندی رو لب
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بود که قصد رفتن کردیم . بعد از خدافظی به طرف ماشینش رفتیم از خستگی رو به موت بودم .  8حدود ساعت

بازیا آرتام و دل دردای من و  سریع پریدم رو صندلی و چشمام و بستم ، اگه خوش مزگیای این مهیا لوس و مسخره

 کنار بذاریم شب خوبی بود.

 مالیم رانندگی میکرد ، با اینکه خسته بودم ولی خوابم نمیبرد فقط به صدای آهنگی که گذاشته بود گوش میدادم :

 دستام تو دست عشقمه دنیا رو من دارم

 قد خدای آسمون من تورو دوست دارم

 ینم با تو خوشبخت ترین عاشق رو زم

 قسم به تو که تا ابد تویی عزیزترینم

ااااا؟؟؟ این آهنگ چقدر آشناست ، آهاااااا فهمیدم وای آهنگ شب عروسیمون ، رقص من و آرتام ، بوسش ، 

 کالفگیش ، تاب خوردنم. 

ه ، پس ندستام و بهم زدم و چشام وباز کردم صاف نشستم به سمتش برگشتم که دیدم با لبخند داره به جلو نگاه میک

 اونم یاد شب عروسیمون افتاده

 نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس

 من و تو مال همیم 

 دنیا مال مادوتاست

 بده دستات و به من ماه نقره کوب من

 با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من

جور نبود د شاید از نظر بقیه اینهردو تو فکر بودیم ، هر دو داشتیم به شبی فکر میکردیم که باید خیلی رویایی میبو

ولی از نظر من بهترین شب عروسی بود که یک عروس مثل من میتونه آرزو کنه ، همین که بدونی مرد کنارت با 

دیدن حرکاتت ، عشوه ها وناز های وجودت تحریک میشه ، اونم مردی که با هر رفتاری خام نمیشه خودش پر از 

 خوشحالیه.

 انتخابی کردم چشم حسودا کور بشه چه

 امشب یک تیکه ماه شدی دور چشات بگردم

 واژه به واژه خط به خط من به تو فکر میکردم

 که این ترانه ی قشنگه به تو هدیه کردم

 دنیا مال ما دو تاست

چشام و بستم و این آرامش رو تو وجودم کشیدم. ماشین خاموش شد ، آروم چشام و باز کردم و به طرفش برگشتم 

 ن نگاه میکرد، با تعجب نگاش کردم ، ولی اون فقط نگاش به من بود ، ولی فکرش ، ذهنش نمیدونم. به م

 باالخره حرف زد:

 اگه...اگه امروز ... -

 منتظر بهش خیره شدم که نفس عمیقی کشید و با لحن سردی گفت:

 رسیدیم پیاده شو-

 بگو چیز خوردم دستم روت بلند شد . وا مشکل داره ها خوب بگو غلط کردم امروز بهت تهمت زدم
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پشت چشمی ناز ک کردم و از ماشین پیاده شدم و حرصم و سر در ماشینش خالی کردم که با عصبانیت نگام کرد، به 

سمت آسانسور رفتم و سریع دکمه طبقمون وزدم و در لحظه آخر که داشت در بسته میشد و اون پشت در مونده بود 

 گفتم :

 خت ، بگو غلط کردم دستم روت بلند شد خود درگیر بدب-

 تو آینه بوسی واسه خودم فرستادم .

چند روز بعد ، صبح زود بیدار شدم ، کالس داشتم ، مانتو سرمه ای ، مقنعه مشکی و شلوار راسته مشکی با کفش 

 زدم .  خونه بیرونسرمه ای اسپورت پوشیدم و کیف مشکیم و برداشتم . صبحانه ی سریعی خوردم و قبل از آرتام از 

بعد از پارک کردن ماشینم ، با سرعت به سمت دانشکده راه افتادم، تو راه رایان و سه تا دیگه دوستای خوشتیپ شو 

 دیدم که دم دانشکده مهندسی ایستاده بودن ، با دیدن من سری تکون داد که منمآروم سری تکون دادم . 

 مومنی ، خودمو رو اولین نیمکت پرت کردم . ساعت کالس طاقت فرسا با استاد  5خسته از 

 با ویبره گوشیم سریع انسر و زدم :

 یاسی:

 آینازی تو برو من دفتر کار دارم .-

 اکی بای-

 از رو نیمکت بلند شدم وسالنه سالنه به سمت در دانشگاه راه افتادم . رایان به سمتم اومد:

 سالم خانوم رادش خوبید؟-

 وبین؟سالم ممنون شما خ-

 ببخشید میتونم چند دقیقه ای وقتتون و بگیرم ؟؟؟-

 یکی از ابروم هامو باال انداختم :

 میتونم بپرسم چه حرفی باقی مونده؟-

کالفه دستی توموهاش کشید ، دقیقا مثل آرتام ، لبخند کوچیکی رو لبم اومد، با دیدن لبخندم انگار اعتماد به نفس 

 گرفته باشه گفت:

ا تموم حرفایی که میخوام بزنم فرق داره ، از همه با ارزش تره . خواهش میکنم آیناز خانوم نذارین دیر این حرف ب-

 بشه 

 با سردرگمی نگاش کردم ، سری تکون دادم و موافقت کردم:

 باشه ، فقط سریع تر اگه میشه چون من باید سریع برم خونه-

رات سرم فکر پیش کردم یک غذایی بذارم جلوش و خودم و نشون امروز پنجشنبه بود آرتام واسه ناهار میومد ، خی

 بدم.

انگار میترسید پشیمون بشم که سریع سرش و تکون داد و قبول کرد .ماشینم و دم دانشگاه گذاشتم ، کلیدش و به 

 یاسی دادم که با ماشینم برگرده.

 با ماشین خوشگل و اسپرتش به سمت کافی شاپ سیب رفتیم . 

میز نشسته بودیم و من فقط به ساعتم نگاه میکردم ، به اطرافم نگاه کردم که کسی آشنا نباشه ، انگار هردو پشت 

 میترسیدم ، خیلی هم میترسیدم . 
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 باالخره شروع کرد:

ببینید آیناز خانوم من شمارو از روز اولی که وارد دانشگاه شدید دیدم ، اون روز شما انقدر هول بودید و استرس -

که وقتی ماشینتون و پارک دوبل کردید به سپر ماشینم زدید ، سریع از ماشینتون پیاده شدید و به اطرافتون  داشتید

نگاه کردید که کسی ندیده باشه ، عینکتون و برداشتید و به سپر ماشینم دست کشیدید . ولی با اینکه چیزی نشده 

 بود ، شماره پدرتون و گذاشتید و نوشته ای گذاشتید ...

 دقت به حرفاش گوش میکردم و هر لحظه متعجب تر میشدم... با

----------------- 

اون روز با خودم گفتم یک دختر سال اولی چطور جرعت کرده به ماشین من بزنه ، یکی از دوستام وقتی عصبانیت 

 بذاره.من و دید گفت ، شاید این دختره تو رو میشناسه و از دستی زده به ماشینت تا شمارش و برات 

با این حرفش لبخندی رو لبم اومد و تصمیم گرفت سرکارت بذارم ، فرداش شماره ای که برام گذاشته بودی که من 

فکرش و هم نمیکردم شماره باباتون باشه رو دادم به یکی از بچه های شیطون کالس ، اول اس داد ولی جوابی نیومد ، 

 رد پیچید تو گوشی ، تازه فهمیدم نه این دختر فرق داره . بار بوق خوردن صدای یک م 6بعدش زنگ زد ، بعد 

 نفسی تازه کرد و به فنجون های روی میز خیره شد:

تا دوستات رو نیمکت دانشگاه نشسته بودی و میخندیدی، سنگین میخندیدی ،  8روز بعد وقتی دیدمت که با 

ر وبر من دخترایی بودن که به هر نحوی دوست خانومانه راه میرفتی ، حرف میزدی ، به پسری نگاه نمیکردی ، دو

 داشتن جلب توجه کنن ، ولی ...

حرفش و ادامه نداد ، چند وقتی بود میخواستم باهاتون درموردش حرف بزنم ولی شما به هر نحوی من و کنار زدید 

 االنم احساس میکنم داره دیر میشه واسه همین ...

هش خیره شده بودم ، وقتی دید سرگردون بهش نگاه میکنم لبش و تر کرد من که گیج شده بودم با دهن باز منتظر ب

 و یکم به جلو متمایل شد و گفت:

 آیناز خانوم میخواستم اگه اجازه بدید ... واسه ...واسه خواستگاری  با خانواده برسیم خدمتتون-

جام بلند شدم و به سمت من که تو شک بودم با حرف آخرش دلم پیچ خورد و حالت تهوع گرفتم ، سریع از 

 دستشویی دوییدم  و تا تونستم عوق زدم .

به دیوار تکیه دادم ،چطور ممکنه یعنی نفهمیده من ازدواج کردم ؟؟ حلقم و ندیده؟؟ ابروهام و موی رنگ شدم و؟؟ 

 وای خدااا ، حاال چجوری بگم بهش ؟

 تو دستش کیفم بود. از دستشویی خارج شدم کنار در ایستاده بود نگاهش نگران بود و 

بدون هیچ حرفی از کافی شاپ خارج شدیم . سکوت فقط سکوت ، نه اون قصد شکستن این سکوت که از هر حرفی 

 واضح تر بود ، بعد از چند دقیقه سکوت وشکست :

 کجا ببرمتون ؟ میشه آدرس بدید؟-

 با صدایی که میلرزید گفتم: 

 ممنون همینجا پیاده میشم .-

 ناری نگه داشت:ماشین و گ

 هرجور راحتین-
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 وا من حاال یک چیزی گفتم ، چقدر سریع قبول کرد ، سر ظهر من کجا برم ؟ ماشینم که دست یاسی

 از ماشین پیاده شدم، با تشکر خشک و خالی از ماشین فاصله گرفتم که صدام کرد برگشتم طرفش:

 دادید ، خدانگهدارگوشیتون زنگ خورد چک کنین ، ممنون که وقتتون و به من -

مثل جت دور شد ، انگار که تو اون خیابون خلوت اصال نبوده ماشینی ، نبوده پسری که خیلی دیر تصمیم گرفته به 

 یک زنی که هر چند دختره هنوز ،پیشنهاد ازدواج بده . خدایا 

،  گوشیم روشن میشدصدای گوشیم بلند شد، تصویر آرتام که از رو عکس عروسیمون برداشته بودم ، رو صفحه 

اسمش ، تصویرش ، همه چیزش و میخواستم ولی این مرد هم با من بد کرد ، این به اصطالح شوهر هم دیر میفهمه 

 که باید شوهر باشه .

چند تا زنگ خورد و خاموش شد ، روی سکوی ایستگاه اتوبوس نشستم و به خیابون خلوتی که هر چند دقیقه یکبار 

 رد میشد خیره شدم.یک عابری یا ماشینی 

دوباره گوشیم زنگ خورد دوباره عکس مرد مغروری که با نگاهش میخواد برتری خودش و به تمام عالم ثابت کنه و 

 حرفه ولی لرزشی در قلبم ایجاد میکنه . 4دوباره اسمی که هرچند فقط 

 دستم روی صفحه کشیدم و گوشی رو کنار گوشم گذاشتم :

 ت من ، چرا حرف نمیزنهصدای نفس های اون و سکو

 باالخره سکوتش و شکست:

  6کالس داشتی االن ساعت  80کجایی؟ تو که امروز تا -

 تو خیابون-

 با دادش گوشی رو از گوشم فاصله دادم

 خیابووووووووووووووووون ؟؟؟ سر ظهر ؟ بدون ماشین ؟-

 د:این از کجا فهمید بدون ماشینم ؟ انگار ذهنم و خوند که ادامه دا

 ، دوستت ماشین و آورد خونه .  88ساعت -

 چقدر زود اومده خونه 

 کدوم خیابونی ؟؟ سر ظهر وقته تنها بیرون موندنه ؟ هنوز این چیزای کوچیکم نمیدونی تو....-

 تا پسر با صدای آهنگ بلند قصد سوار کردن من و داشتن 6نفس عمیقی کشید و من خیره به النترا مشکی که 

 تین صدای کدوم احمقیه ، آیناز به موال اگه دستم بهت برسه کشتمت کدوم گوری آدرس بده ؟؟؟ این ...-

 صدای پسر بلند شد:

 خانومی تنها منتظر اتوبوسی ؟؟؟ عزیزم بیا خودم برسونمت -

 صدای داد آرتام با بلندی آهنگ قاطی شد:

 با تو ام بگوووووووو کجایییییی؟ از جات تکون بخوری کشتمت -

 با لرزش گفتم:

 خیابون.....-

 وا میستی همونجا اصال بهشون نگاه هم نمیکنی فهمیدییییییییییی؟؟-

 آ..ره-
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گوشی رو قطع کرد ولی ترس من بیشتر شد ، انگار همون صدای آرامش داشت که هیچ ترسی رو حتی با وجود تنها 

 اد میزد چیکاره ان، به دلم راه نمیداد .بودن توی خیابون خلوت رو بروم با دو تاپسر که قیافه هاشون د

پسری که قسمت شاگرد نشسته بود  از ماشین پیاده شد و به سمتم اومد با ترس بهش نگاه کردم که لبخند کریهش 

و به تجدید کرد ، از کی انقدر ترسو شدم من هنوزم همون دخترم آیناز رادش ، کنارم چسبیده به من نشست ، خودم 

 م و به نرده های کنارم چسبیدم:و جمع و جور کرد

 گمشو اونور-

 اوه، عزیزم با ادب باش از همیچین خانوم با کماالتی بعیده همیچن حرف زدنی -

 از جام بلند شدم که دستم و گرفت ، با نفرت دستم و از دستش بیرون کشیدم :

 دست کثیفت و به من نزن-

داشت بارون میومد ، قدم دیگه ای برداشتم ولی آرتام بهم گفت  قدمی برداشتم که قطره ای بارون رو گونم ریخت ،

 از جام تکون نخوردم

 نا خدا گاه سرجام ایستادم ، پسر نزدیک شد:

 آخی عزیزم پشیمون شدی؟ قول میدم به هر دو مون خوش بگذره -

 بارون شدت گرفت و من هر لحظه سستی بدنم بیشتر میشد، 

 خوش بگذره  آره قول بده که اومدم بهمون-

 با آرامش به آرتام نگاه کردم که با اخمای تو همش به پسر نگاه میکرد . 

 پسر:

 اوه ، شما کی باشی؟؟؟ برادران نیرو انتظامی ؟ زرو ؟ اسپایدر من؟؟؟ -

 آرتام پوزخندی زد :

 عزرائیل -

 پسر تکونی خورد به من نگاه کردم:

 خوشگلم بیا بریم که دیرمون شد-

رفش تموم نشده بود که مشتی به دهنش خورد و پخش زمین شد ، بارون مثل شالقی به سر و صورتم ضربه هنوز ح

 میزد ، اشکام با بارون مخلوط شده بود .

مشت های آرتام رو صورت پسر پایی میومد ، پسر دیگه با قفل فرمون به آرتام نزدیک شد ، آرتام با یک حرکت 

صد کشتن میزد ، کم کم پاهام سست شد و رو زمین نشستم ، چشام تار شد ، دستم دستش و پیچوند ، هر دو رو به ق

 ، چشمام تار بود ولی دوییدن مردی رو دیدم که به سمتمون میومد ، مردی که آشنا بود و دیگه هیچی نفهمیدم.

----------------------- 

 آرتام : 

که حاال از درد ناله میکردن افتاده بودم ، مشتم باال آوردم تا  انقدر عصبی بودم که با مشت و لگد به جون دو تا کثافت

به صورت یکیشون پایی بیارم که دستم گرفته شد ، با عصبانیت به سمتش برگشتم که با دیدن رایان یکی از دوستا و 

 رقیبای شرکتم دستم و پایین آوردم:

 چیکار داری میکنی آرتام ؟؟؟؟؟-
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 با عصبانیت سرش داد زدم:

 لم کن رایان این عوضیا باید بفهمن به ناموس من چشم داشتن یعنی چی؟و-

نگاهش عوض شد کالفه شد و کمی عصبی ولی من دلیل این تغییر حالتش و درک نمیکردم ، با چشم دنبال آیناز 

ده رگشتم که دیدم کنار نیمکت از حال رفته ، با چشای گرد شده بهش نگاه کردم و به سمتش دویدم . بدنش یخ ک

بود و میلرزید ، بغلش کردم و به سمت ماشینم دویدم ، که رایان به سمتم اومد تو بشین پیشش من میرونم، سوییچ 

 هارو بهش دادم و عقب نشستم و آرناز و تو بغلم گرفتم . رایان با سرعت میروند .

.  رد و من فقط عصبی بودمآیناز داشت تو تب میسوخت و من هیچ کاری از دستم برنمیومد ، زنم داشت تشنج میک

 داد میزدم:

 سریع برو -

ولی رایان حرف نمیزد و فقط گاز میداد . تو بغلم فشارش میدادم . لباش کبود شدم بود و صورتش سفید و بی حال ، 

ال حلبام و رو پیشونیش گذاشتم و بوسه ای روی پیشونیش گذاشتم ، سرم و باال بردم و نگام تو نگاه رایان افتاد که با 

 غریبی نگام میکرد ، دلیلش و نمیدونستم فقط ناخداگاه اخم رو پیشونیم نشست ، رایان نگاهش  و ازم گرفت . 

کنار بیمارستان نگه داشت سریع بغلش کردم و به سمت بیمارستان دوییدم ، سر همه پرستارا داد میزدم و کمک 

اش و عوض کنن . پرستار در حالی که لباس بیمارستان میخواستم . باالخره دکتر باال سرش اومد ، دستور داد لباس

 دستش بود به سمتم اومد و با عشوه گفت:

 ببخشید میشه تشریف ببرید بیرون میخوام لباسای خواهرتون و عوض کنم-

 با اخم های تو هم لباسا رو از دستش کشیدم ، این دختر زنمه نه خواهر . خودم عوض میکنم .

دختر توهم رفت و از اتاق خارج شد ، به سمتش رفتم و مانتو خیسش و از تنش بیرون کشیدم بااین حرفم اخم های  

، زیرش تاپ تنگ مشکی تنش بود که چون بدلیل خیسی به تنش چسبیده بود برجستگی های بدنش و به نمایش 

ین تر نرفت ، ی پایگذاشته بود . تاپ و از تنش بیرون کشیدم ، نفس عمیقی کشیدم ، دستم به سمت بدنش رفت  ،ول

نه االن وقت این کارا نیست االن فقط باید سریع لباسش و عوض کنم . با اینکه کالفه شده بودم ، عصبی شده بودم 

 ساله بود .  50ولی سریع لباس بیمارستان تنش کردم . دکتر داخل اومد مردی حدود 

 د که فک نمیکنم چیزی هم فهمیده باشه چونهمینطورکه معاینش میکرد و دستوراتی و به پرستار فضول بخش میدا

 تمام مدت نگاهش به من بود ، نفسم و با حرص خارج کردم بعضیا چقدر پرو وقیح هستن .

 بعد از معاینه ، دکتر به سمتم اومد ، نگاهی به لباسام که از خیسی به هم چسبیده بود کرد و گفت:

 ایشون خانومتونن؟-

بله ، حالش چطوره ؟؟ اگه نیاز باشه دکترای معروف رو از بیمارستانای دیگه  -گفتم:بدون هیچ مکثی با لحن محکمی 

 میارم ولی حالش باید خوب بشه

 دکتر لبخند آرامش بخشی زد و به سمتم اومد :

بهجای اینکه دکترای معروف و از بیمارستانای دیگه اینجا بیاری ، پسرم یکمم به فکر خانومت باش. میدونی چرا از -

 ل رفته ؟ حا

 خوب ، خوب بخاطر بارون دیگه-
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نه فقط یک بارون نمیتونه دختر قوی مثل این دختر و از پا در بیاره ، فشار روحی زیادی رو تحمل کرده -لبخندی زد :

 بارون باعث تشدید این ضعف شده.

 دستش و روی شونم گذاشت و گفت:

 و ضعیف پس نازش و بکش. باید بدونی که خانوما تو این دوران خیلی حساس میشن-

 رفت و من تو بهت موندم که کدوم دوران مگه چه اتفاقی واسش افتاده!!!

-------------------------------- 

 آیناز:

با سوزش دستم ،چشمام و آروم باز کردم ، نور زیاد بود ،چشمم اذیت میشد،  سرم وآروم به چپ گردوندم، آرتام 

بود. تازه یادم اومد چه اتفاقی افتاده بود . حرفای رایان، حالت تهوع ، ایستگاه اتوبوس  روی مبل نشسته خوابش برده

، النترا مشکی ، آرتام  ،دعوا . چشام و آروم باز و بسته کردم ، به سرمم نگاه کردم که دیگه آخراش بود ، سرم و به 

 راست گردوندم و به پنجره خیره شدم.

میکنم ، من از همون اول هم نباید با کسی ازدواج میکردم که من و نمیخواست . االن نمیدونم دارم با زندگیم چیکار 

یک ماه از زندگیم میگذره ، ولی باید سر از بیمارستان دربیارم . نباید خودم و گول بزنم آرتام عاشقم نمیشه دیگه ، 

من بود همین کار و میکرد ، اگه جلوم  رفتاراش همه از روی غیرتی که مردای ایرانی دارن ، االن اگه آرتینا هم بجای

کم میاره ، اگه نفساش عمیق میشه ، اگه از نزدیکی بیش از حدمون کالفه میشه ، فقط واسه اینه که مرده ، هر کارش 

 کنی بازم تحریک میشه . اصال عشق چیه؟؟ 

نم میگفتن پسرشون خیلی مودبه . سال اول راهنمایی بودم ، همسایه جدیدی به آپارتمانمون اومده بودن ، بابا و ماما

کنجکاو بودم این پسر خیلی مودب و ببینم . یک روز از مدرسه برگشته بودم ، سرم پایین بود ، تو البی منتظر 

آسانسور بودم ، به همکف که رسید در و باز کردم که سر به سر یک پسر قد بلند ، چشم و ابرو مشکی ، پوست تیره 

گاهم وازش گرفتم و سالم کردم ، با لحن شیطونی جواب سالمم و داد ، سریع پریدم تو و الغر اندام شدم. سریع ن

 آسانسور و به طبقه خودمون رفتم ، من اون روزا فک میکردم عاشق پسر چشم و ابرو مشکی همسایمون شدم

یم با نازنین آدم سال ازم بزرگتر بود . یک روز زمستونی وقتی داشت5، هر روز پشت پنجره منتظر بودم ببینمش ،  

تا دختر ، دخترایی که خنده های پر از کرشمشون گوش فلک و  8برفی درست میکردیم ، دیدمش ، ولی نه تنها با 

 کر کرده بود .

اونجا فهمیدم چقدر احمقم ، چقدر ساده ام که فک کردم عاشقش شدم ، از اون روز به بعد اصال انگار نه انگار من از  

 سالم بیشتر نبود .  88ه ، نگاهشم به زور میکردم . اون موقع خیلی بچه بودم این بشر خوشم میومد

ولی االن یک چیز و خوب میدونم که عالقه من به آرتام گذرا نیست . من از خودش ، نگاه سردش ، لحن محکمش و 

ارم . ولی حتی اون پوزخندش خوشم اومده . رفتاراش ضد و نقیض درست ، حرصم میده درست ولی بازم دوسش د

 این و مطمئنم تا اون اعتراف نکنه من نمیکنم حتی اگه مجبور شم تا آخر عمرم حسرتشو به دلم بذارم.

با صدای زنگ گوشیش به سمتش برگشتم با ترس از خواب پرید و گوشیش و از جیب شلوارش در آورد سریع 

 روشن کرد و آروم گفت:

 بله-

 چشام وبستم تا نفهمه بیدار شدم
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 بار بهت گفتم هر وقت بیکار میشی به من زنگ نزن .یک -

 ای بابا ، ببین خانوم ، من اینجا نشستم که هر وقت دلت گرفت بیام ببرمت این ور اون ور. -

 االن کار دارم بهت زنگ میزنم-

 .گوشی رو قطع کرد ولی من موندم که این خانوم کیه که آرتام وظیفه داره اون و اینطرف و اونطرف ببره

چشمام و باز کردم بهش خیره شدم، سرش و با دستاشو پوشونده بود و زیر لب چیزی میگفت، سرشو باال آورد و 

 نگاهش به من افتاد ، سریع از جاش بلند شد و به سمتم اومد .

 بهوش اومدی؟؟؟-

 نه هنوز تو بیهوشیم ایش

 آره-

 اعصاب من بازی کنی اصال تو چرا سر ظهر تو بارون...بهتری ؟؟؟ تو که من و کشتی ، میدونی چیه فقط بلدی با -

داشت ادامه میداد ولی من حوصله نداشتم، دستم و بلند کردم و رو لبش گذاشتم، ساکت شد ، فقط نگام کرد  ،رنگ 

نگاهش عوض شد ، فقط خیره بهم نگاه میکرد ، دستم و از رو لبش برداشتم ، که تو هوا گرفت ، جلو دهنش برد و 

گشتم و بویسید، با بهت نگاهش میکردم  ،که از اون خنده های نایابش و زد به سمتم خم شد و آروم رو بینیم سر ان

 زد :

 دکتر گفت ، خانومم تو فشار روحی بوده ، بارون هم تشدید کرده ، گفت باید نازت و بکشم ، االن شروع کردم.-

 خندید ، منم خندیدم با شیطنت گفتم:

 دکتر و  خدا خیر بده این-

 از شیطنتم خندید و لپم و کشید. یکدفعه انگار چیزی یادش اومده باشه راست شد ، با لحن پر سوالی گفت:

راستی دکتر میگفت خانوما تو این دوران خیلی حساس میشن ، منظورش از این دوران چی بود ؟؟ اتفاقی واست -

 افتاده ؟؟

 کم کم مثال خجالت کشیدم. اول چشام گرد شد ، یعنی چی این سوال ؟؟؟ بعد

با دقت نگام میکرد اومد چیزی بگه که پرستار وارد شد ، الغر اندام ، موهای رنگ شده بلند ، آرایش کامل ، ناخونای 

 مانیکور شده.

 به سمتم اومد و بدون هیچ لبخندی گفت:

 سرمت تموم شده ، االن دکتر میاد واسه معاینه اگه مشکلی نداشتی مرخصی -

سمت آرتام برگشت و لبخندی زد . بیشعور احمق من اینجام ها اینا عادت دارن به مریضاشون لبخند نمیزنن به به 

 همراهیاشون لبخند میزنن . 

 بعد از معاینه دکتر و اجازه واسه مرخصی از بیمارستان خارج شدیم.

------------------------------------------------ 

ند و از اتاق خارج شد . هنوز یکم سست بود ، ضعف تو بدنم مونده بود ، سرم و رو بالشت من و روی تخت خوابو

گذاشتم و چشام و بستم ، با صدای در یکم هوشیار شدم ولی چشام و باز نکردم . تخت کمی پایین رفت، بازم چشام و 

وی ابروهام ، چشام ، بینیم ، باز نکردم ، نوازش دستاش و روی موهام حس کردم ، دستش روی پیشونیم چرخید ، ر
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گونه هام و لمس کرد . با مکث دستاش رو لبام قرار گرفت و نرم لمس کرد .پتو رو روم مرتب کرد و از روی تخت 

 بلند شد ، فکر کردم از اتاق بیرون رفت ولی طرف دیگه تخت پایین رفت. 

بود ، بوی عطرش دوباره داشت من و مسخ کنارم دراز کشید و آروم من و تو بغلش کشید. ضربان قلبم تند شده 

 میکرد . خدایا این بندت داره با من چیکار میکنه ؟ چرا یکی به نعل میزنه یکی به تخته؟؟؟

 چرا بعضی وقتا از هر زهری تلخ تر میشه ولی بعضی وقتا انقدر مهربون و دوست داشتنی ، اصال نمیتونم بفهممش. 

 من این دیوونگیات و دوست دارم

 عشق تو مثل عذابه که

نمیتونم این گرما را هضم کنم ، نمیتونم به آغوشت دل ببندم این آغوش واسه من موقته ، مال من نیستی ، نمیتونم تو 

 رو داشته باشم. 

چشام و آروم باز کردم ، چشاش بسته بود . خسته بودم حتی از تظاهراش ، حتی از اینکه بهم گفت اگه داره االن نازم 

 اسه حرف دکتره.میکشه و

 آروم از رو تخت بلند شدم، نفس های عمیقش نشوندهنده عمیق شدن خوابش بود. 

وارد حموم شدم ، دوش و باز کردم ، خسته زیر دوش نشستم ، به آینه قدی تو حموم خیره شدم ، نگام اونجا بود ولی 

ال خودشون باز کنن ، نمیدونم کسی تا به ح ذهنم جایی نزدیک اینجا ، گذاشتم اشکایی که همیشه تو قلبم پنهونن راه

حس من و داشته یا نه ، تا به حال کسی بوده ، که حس کنه وجودش و نصف کرده ، قلبش پر از حجم سنگینیه. تا 

سال  8حاال شده کسی واسش مهم باشه ولی اون واسش مهم نباشه . چی کم دارم از بقیه من آرتام و نزدیک 

 81ما خیلی عجیب بود از روز اول ، ازدواج ما هم عجیب تر ، سر یک شرط کودکانه من میشناختم ، لحظات دیدار 

سالش بود بالغ بود ، واسه چی با من شریک شد تو یک حماقت محض ولی من این  62سالم بود ولی آرتام که 

 حماقت و تمومش میکنم.آره تمومش میکنم.

یچ حرکتی ، باالخره ذهنم سبک شد قلبم هم همینطور ، ساعت بود زیر دوش بودم و فقط فکر میکردم بدون ه 8

باالخره تصویرم تو آینه بخار گرفته واضح شد، خودم و دیدم ، خود خودمو، چهار دست و پا خودم و به آینه رسوندم 

با دست آینه بخار گرفته رو پاک کردم ، هی من پاک میکردم هی اون نافرمانی میکرد و بخارش و تجدید میکرد ، 

کردم با شدت ، شیر و بستم و به خودم با دقت نگاه کردم، موهای بلند تا گودی کمر ، به رنگ نسکافه ای که  پاک

ریشه های موی اصلیم بیرون زده بود ، ابرو های کمونی به رنگ موهام ، برداشته و تمیز، چشای درشت به رنگ قهوه 

نفوذ ناپذیری صاحبش و نشون میداد ، چی کم داشتم ای روشن ، ، چشای مغرور و حشی که تو نگاه اول خودخواهی و

؟؟؟ گونه هام که برجسته ، لبام که پره؟؟؟ چی باید داشته باشم که جذبم بشه ؟؟؟ شاید زیبایی خیره کننده نداشته 

باشم ولی همه میگن جذابم ، شاید دختر رویایی نباشم ولی خوبم ، هرچی باشم باالخره دخترم ، لطیفم نیستم؟؟ چرا 

اری با من بازی میکنی آرتام ؟؟؟ تو که من و نمیخوای چرا توجه میکنی بهم ؟؟ چرا واسم غیرتی میشی ؟؟؟ چرا د

فک میکنی سیب زمینیم؟؟ نکن آرتام نکن ، اصال این زن که امروز تو بیمارستان بهش زنگ زد کی بود ؟؟ چرا 

 همش این طرف و اون طرف میبردش ؟؟؟ 

دارم دیوونه میشم ، با خودم حرف میزنم . از جام بلند شدم ، خودم وشستم و بیرون اومدم ، شقیقه هام و فشار دادم ؛ 

ربدوشامم و محکم کردم و کالهش رو رو سرم گذاشتم . از این به بعد زنی میشم که هم حسرت داشتنش و بخوری 

 هم بدستش نیاری آقا آرتام . 
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ع دامن کوتاه صورتی کتون و با تاپ صورتی که از پشت دور گردنم با لبخند از حموم خارج شدم ، تو اتاق نبود ، سری

بسته میشد  و پوشیدم ، همه کارام و با لبخند میکردم ، موهام و که فر شده بود و کمی سرم زدم و باالی سرم دم 

سی واسبی بستم . چشام و مشکی کردم ، سایه صورتی ، رژ صورتی براق . صندل های بند انگشتی صورتی طالیی. ب

 واسه خودم فرستادم و از اتاق خارج شدم ، پشت به من به اپن تکیه داده بود و آروم حرف میزد:

ببین یکبار بهت گفتم ازدواج من اونجوری نیست که بقیه فکر میکنن با همه ازدواج ها فرق داره چون هیچ کششی -

 قبال با بهترین دوست من ازدواج کردی . بین ما نیست ، اصال تو چطور از من توقع داری طالقش بدم وقتی خودت 

-.... 

 ساعت دیگه میام دنبالت ببینم چی میگی 8باشه ... باشه تا -

-... 

 خنده ی آرومی کرد و ادامه داد:

 اکی فعال-

درحالی که لبخند رو لبام ماسیده بود و احساس میکردم فشارم به شدت افت کرده ولی بازم سعی کردم بخندم بازم 

 باشم همونطور که همیشه تونستم .چقدر زود خودتو نشون دادی عزیزم...قوی 

 همینطور که به اپن تکیه داده بود ، سرش پایین بود و شقیقش و فشار میداد . 

قدمی برداشتم که با صدای صندل هام روی سرامیک سریع به سمتم برگشت با دهن باز به تیپ جدیدم خیره شد ، با 

بخند کذاییم با ناز و کرشمه خودم به سمتش رفتم ، حتی پلکم نمیزد ، از بغلش رد شدم طوری چشای بیروحم ، با ل

 که قسمت چپ بدنم به راست بدنش مالیده شد . 

 قدم دیگه ای برداشتم که دستم و گرفت ، بهش نگاه کردم با کمی دلخوری ولی بازم لبخند

 خوبی؟؟؟-

 ز و بسته شد ، انقدر تغییر کردم واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی زور زد این و گفت ها . دهنش فقط با

 آره عالیم تو خوبی؟؟؟-

من و کشید تو بغلش ، دوباره سرش و تو موهام فرو کرد ، دوباره غلغلکم داد که سرم به سمت صورتش کج شد ، 

 واییییی....

 خندید و نگام کرد :

 بازم قلقلکت اومد؟؟؟-

 بای بر چیده شده گفتم:در حالی که سرم رو صورتش بود با ل

 اوهوم-

 خندید ، یعنی مردا واقعا اینجور مواقع سست میشن ها ، سالحه زنانه جواب میده االن دارم به این موضوع پی میبرم.

 جام و تو بغلش محکم تر کرد و با لبخند خوشگلش گفت:

 پس قلقلکی ؟؟؟ خوبه نقطه ضعفت دستم اومد .-

 لبام و جمع کردم:

 گه خودم نخوام هیچ وقت خندم نمیگره نخیر ا-

 که اینطور ... پس امتحانش میکنیم!!!-
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 چشام و گرد کردم و قدمی عقب گذاشتم :

 نه ممنون قبال صرف شده، باشه موقعیت دیگه امتحان میکنیم -

 با دو به سمت اتاق دویدم که گرفتم و بلندم کرد:

 کجا؟؟؟ هنوز مونده صبر داشته باش-

م و میخندیدم و خواهش میکردم من و زمین بذاره بینهایت قلقلکی بودم و همیشه واسه این نقطه ضعفم جیغ میزد

 نفره انداختم و شروع کرد به قلقلک دادنم ، میخندیدم و التماس میکردم. 8شکست میخوردم ، رو مبل 

 ه بود و پخش صورتم شده بود .اشکام میریخت ، اون بدون هیچ مکثی کار خودش و میکرد ، موهام از تو کش باز شد

باالخره دست از کار کشید و کنارم بی حال افتاد من که دیگه رمقی واسم نمونده بود . تو جام نشستم و سرم و رو 

پشتی مبل تکیه دادم ، در حالی که هنوز میخندید ، سرش و رو پاهام گذاشت ، از حرکتش تکون خفیفی خوردم که 

پام گذاشت و بهم خیره شد ، منم نگاهش میکردم ، لباش تکون میخورد که چیزی  خوابیده دستش و زیر سرش رو

 بگه :

 آیناز ... من...-

زنگ گوشیش باعث شد حرفش و نیمه تموم بذاره ، پوفی کرد و از جاش بلند شد گوشیش و از رو اپن برداشت و 

 جواب داد:

 جانم؟؟-

-.... 

 در حالی که بهم نگاه میکرد ادامه داد:

 هنوز راه نیفتادم ، تو حاضری؟؟؟-

-.... 

 باشه االن میام . -

 گوشی رو قطع کرد ولی بازم شک من باقی بود که پشت این تلفن کی بود؟؟؟

 دقیقه بود که رفته ومن روی همون مبل نشسته باقی مونده بودم . 58ساعته  8دقیقا 

 تش بیارم یک مشکل باید ایجاد بشه.االن کجاست با کی ؟؟ چرا وقتی که فک میکنم میتونم بدس

 از جام بلند شدم موهام و باز کردم و رو تختم دراز کشیدم . 

-------- 

 نمیدونم یاسی باید چیکار کنم ؟ برم شرکت بابام یا آرتام یا رایان-

 یاسی درحالی که لیوان شکالت داغش و تو دستش فشار میداد با بیخیالی جواب داد:

 این همه جا واسه رفتن داری منه بدبخت چی ؟؟؟؟؟؟؟حاال خوبه تو -

 تو که مثل کشی هرجا باشم تو هم هستی دیگه . -

 پشت چشمی نازک کرد:

ماه از وقتی که استاد گفته گذشته تو هنوز به آرتام نگفتی خوب مسلما اگه بری به بابات بگی میگه برو پیش  8بابا -

 با آرتام رقیبن میفهمه و قاطی میکنه . شوهرت ، اگه هم بری رایان که بازم چون
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خودم به این موضوع خیلی فکر کرده بودم ولی مشکلم این بود که نمیتونستم ازش بخوام که تو شرکتش کار کنم ، 

 اونم شرکتی که این رئیسشه.

 ه هاشتازه از دستش حسابی تو این مدت حرص خوردم، همش تلفن های مشکوک ، چند ماه گذشته بود و این رابط

 خیلی بیشتر شده بود ولی من هنوز نمیدونستم این خانوم خانوما بیشعور احمق پروووو ، هی... کیه؟

هستی و تران به سمتون اومدن ،قرار شد بریم پارک تا کمی حرف بزنیم ، بعد از رسیدن به پارک تصمیم گرفتم 

 مشکل اصلیم و باهاشون درمیون بذارم:

 ده که میخواستم بهتون بگمبچه ها یک موضوعی پیش اوم-

 تران مثل همیشه با مسخره بازی گفت:

وای خداجون دمت گرم داری من و خاله میکنی ، انقدر دوست دارم ببینم بچه تو و آرتام چه شکلی میشه ، فقط -

 خداکنه شبیه تو نشه که اصال نمیشه نگاش کرد...

به تران ، اومدم پاشم بزنمش که خودش به غلط کردن  بچه با دهن باز به من نگاه میکردن ولی من با حرص فقط

 افتاد

 هستی:چیشده آیناز ؟ با آرتام حرفت شده؟

 هه خانومو باش من که از اول زندگیم درحال بحث کردن با این بشرم.

 مشکل پیچیده تر از این حرفاست-

 خوب بگو دیگه کشتیمون-یاسی:

 نفس عمیقی کشیدم 

ارستان بستری بودم ، آرتام با موبایلش با کسی حرف زد که فهمیدم زنه ولی نفهمیدم کیه ، ماه پیش وقتی تو بیم 8-

و نیم میاد  86،  86میره بیرون و  1این تلفنا از همون موقع شروع شد تا االن هم ادامه داره هرشب راس ساعت 

ا چیکار کنم اصال حس خوبی ندارم ، تخونه ، رفتاراش بعضی وقتا باهام خوبه بعضی وقتا برج زهرمار ، نمیدونم باید 

 اینکه دیروز وقتی شرکت بود، تلفن خونه زنگ خورد ، برداشتم ، یک زن بود ، مثل طلبکارا بدون سالم گفت:

 گوشی رو بده آرتام-

 انقدر جا خورده بودم که نمیتونستم حرف بزنم که گفت:

 مگه کری میگم گوشی رو بده آرتام جون-

م هرچی به دهنم اومد بهش گفتم ، بعدشم سرش داد زدم که .... خانوم تو که شمارش و داری مثل بمب منفجر شد

 به خودش زنگ بزن .

 بغض گلوم و گرفته بود ، تران آبمیوه ای به سمتم گرفت که باهاش بغضم و قورت دادم .

 ود .نفر ساکت بودن اونا هم ناراحت و عصبی بودن ولی حسشون یک دهم حال من هم نب 8هر 

 هستی با عصبانیت داد زد :

غلط کرده زنیکه بیشعور به چه جرعتی به خونت زنگ زده فک کرده جای کثافت کاریه ، اون شوهر بی غیرتت هم  -

 اگه یکم شعور داشت میفهمید بهتر از تو هیچ جا نمیتونه پیدا کنه.

 تاشون سعی میکردن آرومم کنن ولی تازه بغضم سر باز کرده بود. 8هر 
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ناهار و با بچه ها گذروندم ، سعی میکردن با شوخی و خنده من و از این حال در بیارن . آخرم بهم قول دادن که 

 کمکم کنن.

 ته دلم کمی قرص شد.

بود که رسیدم خونه ، بر خالف همیشه ماشینش بود ، با تعجب باال رفتم .  80شام و با بچه ها گذرونده بودم ساعتای 

 رو مبل نشسته بود و فیلم میدید ، سالم کردم ، که سرد تر از روزای نحسم جواب داد .  در و باز کردم .

 به اتاق رفتم ، بعد از عوض کردن لباسم آهنگی گذاشتم و زیاد کردم تا خودم و شاد نشون بدم و حرص بدم آرتامو.

 دنیای من تویی ، دنیای تو کیه؟

 حقیقت و بگو، حست به من چیه؟

 م ، دوری از عشق مناحساس میکن

 حرفای قلب تو ، راحت به من بزن

با آهنگ داد میزدم و همخونی میکردم ، همزمان پرده رو هم کنار زدم تا نور به اتاقم بیاد. میدونستم آرتام روی این 

 پرده کنار رفته و آواز خوندنای من حساسیت داره...

 غروب رفتنت، قلبم و پس بده

 ه هست بدهیک یادگار ازت، هرچی ک

 دلم گرفت ازت ، راهم و سد نکن

 بذار برم بهشت، دوباره بد نکن

 جلو آینه ژست گرفته بودم و میخوندم تقریبا زده بودم به سیم آخر

 فهمیدم از نگات، از نوع گریه هات

 یکی بجز خودم، عزیز شده برات

 تو زندگی تو، انگار یک عابرم

 تتتتت دارممیگی دوسم داری، منم دوستتتتتتتتت

در باز شد و آرتام با پوزخند معروفش دست به سینه به دیوار تکیه زد، با نگاه بی تفاوت نگاش کردم و ادامه دادم 

 ،یعنی اصال واسم مهم نیستی

 غروب رفتنت، قلبم و پس بده 

 یک یادگار ازت ، هرچی که هست بده

 دلم گرفت ازت، راهم و سد نکن

 بد نکنبذار برم بهشت، دوباره 

 دوبارهههههههههه بدنکن

آهنگ تموم شد ، جلو اومد و با خونسردی پرده ها رو کشید ، روی تخت نشست، با حالت سوالی نگاش کردم که 

 اونم بیخیال تر بهم خیره شد با عصبانیت گفتم:

 خوشگل ندیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 االنم نمیبینم-

 نی پس چشای بابا غوریت و خوب باز کن تا قشنگ ببی-
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 با مسخرگی سرش و این ور اون ور برگردوند و با چشای گشاد شده اطرافش و نگاه کرد:

 کو پس؟؟؟؟ کجاست این خوشگله؟-

 رفتم جلوش تو صورتش خم شدم و دست به سینه ، به خودم اشاره کردم:

 اینا دیدی عزیزممممممممممممممممممممم-

 با لبخند به من اشاره کرد :

 ؟؟؟؟؟؟؟/تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 پس نه دختر عمه جان ایکبیریت یا اون دختر خاله میمونت-

 با لبخندی که سعی میکرد بخوردش ، بینیم و با دو انگشتش کشید و گفت:

 اوه ... اوه بو حسودی میاد اونم از نوع زنانش-

 اداش و در آوردم که دستم و گرفت و رو پاش نشوند

 امروزحاال خانوم ما چرا انقدر عصبانیه -

 با اینکه از لفظ خانوم ما خوشم اومده بود حسابی تو ابرا بودم سعی کردم بیام رو همین زمین و با خونسدی گفتم:

 از آقامون یاد میگیرم دیگههههههه-

 یک ابروش و باال داد و دستش دور کمرم انداخت،:

با این فاصله کم روبروت میبینی باید حقش و ادا که از آقاتون یاد میگیری ، خوب ... خوبه ، نمیدونی وقتی آقاتون و -

 کنی؟؟؟

 با ابروهای باال رفته نگاش کردم که سرش و جلو آورد ، دستم و رو لبش گذاشتم و نوچ نوچش کردم :

وقتی آقامون یاد گرفت چجوری با خانومش رفتار کنه ، شبا زود بیاد خونه ، وقتی خونه گوشیش و خاموش کنه ، -

 قش و ادا میکنماونوقت منم ح

 لپم و کشید و با شیطنت گفت:

 اگه قول بده شبا درخدمت خانوم خوشگلش باشه ، گوشیش و جواب نده ، مهربون باشه اکیه دیگه؟؟؟-

 صورتم و کمی جلو آوردم و خودم و تو جام تکون دادم:

 یک شرط دیگه هم هست؟-

 ب بود ،کالفه شده بود و نگاهش فقط رو قسمت پایین صورتم میخکو

 باشه ...باشه هر شرطی باشه قبوله-

 با شیطنت گفتم:

 هر شرطی؟؟؟-

 آره ... آره -

ماه بود ، مردی رو میدیدم که  8ماه بود این شیرینی رو از خاطر برده بودم ،  8و دیگه فرصت حرف زدن نداد ، 

ماه بود که هم  8بروم و میدیدم . آره ساعت مرد رو 6ماه بود که شاید فقط  8مهربونیش فقط یک لبخند ساده بود ، 

 من تشنه بودم هم اون . باالخره مرده ، منم زنم . حتی اگه سرش جای دیگه گرم باشه .

 دوباره یاد زنی افتادم که به خونه زنگ زده بود . سرم و عقب بردم ، چشاش و آروم باز کرد و نگام کرد: 

 تم:از رو پاش بلند شدم و رو صندلی جلو آینم نشس
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 دیشب یکی زنگ زد خونه -

 با چشای باریک شده گفت:

 خوب-

 با تو کار داشت؟-

 کی بود ؟؟ همه شماره گوشیم و دارن کسی شماره خونه رو نداره که-

 یک زن بود -

 تکونی خورد و با دقت بهم خیره شد، ادامه دادم:

 میگفت گوشی رو بده آرتام جون-

 ، ادامه دادم میشناسیش؟هیچی نمیگفت ، صداش در نمیومد

 از جاش بلند شد به سمتم اومد ، پیشونیم و بوسید:

 بهش فکر نکن ، تو زندگی تو هیچ نقشی نداره-

 از در بیرون رفت و من و تو هضم این حرفش باقی گذاشت...

----------------------- 

 ش تو گوشیش بود ، با عصبانیت داد زدم :بعد چند دقیقه که به خودم اومدم عصبی از اتاق خارج شدم ، بازم سر

بهش فکر نکنم؟؟؟؟، هیچی نقشی تو زندگیم نداره؟؟؟ یک زن زنگ میزنه خونم شوهرمو با لفظ جان خطاب میکنه -

ماهه ، از روز بیمارستان  8و با بی ادبی تمام میگه گوشی رو بدم به تو بعد بهش فکر نکنم ، ها؟؟؟ بهش فکر نکنم که 

که نمیدونم چه نسبتی با تو داره همش به گوشیت زنگ میزنه ؟؟؟؟ نمیفهمم که هر شب با اون میری  لعنتی یک زن

 بیرون تا بوق سگ؟؟؟؟

 تو هر چی باشی االن شوهر منی حق نداری به من خیانت کنی ؟؟؟ 

 با عصبانیت خندیدم ، حالتام دست خودم نبود ،اداش و درآوردم:

بوده چون هیچ کششی به هم نداریم... هه تو که هیچ کششی به من نداری دیگه حق ما ازدواجمون از روی عالقه ن-

 اینو نداری دستت به من بخوره ، من واست یک عروسکم که سو استفاده ها ت و از من بکنی حاالت و با یکی دیگه.

ها  حرفایی که مدت میلرزیدم و به صورت کبود شده از خشم آرتام نگاه میکردم ولی هیچ چیزی نمیتونست من و از

 تو دلم انباشته شده بود باز داره.

 جلو اومد تو چشام نگاه کرد:

چیه دور برداشتی؟؟؟ فکر کردی که چی ؟؟؟ خانوم این خونه ای؟؟؟ تو تا وقتی که اون شرط مسخره رو نبردی -

ای من خودم نخوام خودت نخوهیچی نیستی تو این خونه ، هیچی ، فهمیدی . بهت یکبار گفتم بازم میگم ، تا وقتی که 

به خودم اجازه نمیدم پام و از حدو حدودم فراتر بذارم ولی اگه تو انقدر بی جنبه ای که با دوسه تا بوسه فک کردی 

عاشق سینه چاکتم بدون سخت در اشتباهی . اون زنم که زنگ زده خونه ، فعال به تو مربوط نیست چون فعال سنمی تو 

گه تا بوق سگ اصال تا صبح هم خونه نیومدم به تو هیچ ... ربطی...نداره . پس سعی نکن تو زندگی من نداری . آها ا

کاری که بهت مربوط نیست دخالت کنی . فکرای مسخره خیانت و که زنای خاله زنک تو گوشت کردن و از مغز 

 پوکت خارج کن . زیادم جوگیر نشو.

 د شده بود . فشارم پایین افتاده بود و حالت تهوع شدید داشتم .از حرص و عصبانیت قلبم تیر میکشید ، حالم خیلی ب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 7  

 

 ولی بازم قدم برداشتم صاف زل زدم تو صورتش با لحن محکمی که سوزش قلبم و بیشتر میکرد داد زدم:

 ازت متنفرم... بدترین اشتباه من، زندگی با توئه.-

 مات شد ، جا خورد ، رنگ نگاهش عوض شد . 

 آرتام:

معنا الل شدم ، قلبم تیر کشید ، من چکار کردم ، چیکار کردم که این دختر با این لحن محکم تو روی من  به تمام

 ایستاده و میگه ازت متنفرم . 

پاهاش میلرزید ، دستش به سمت قلبش رفت ، تلو تلو خوران عقب عقب رفت ، قدمی برداشتم که مانع افتادنش 

 بشم ولی با دادش پاهام خشک شد:

 وووووووووووووووو نیااااااااااجل-

 ناراحتت کردم، دم رفتن

 خواستم که ناامید بشی ازمن

 این عادالنه نیست 

 میدوووووونم

 ازم نپرس چطور میتونم

 چشاش دو دو میزد اصال تعادل نداشت ، چند بار میخواست بیفته ولی با فریادش مانع میشد بگیرمش

 یکم واست الزمه 

 بیرحمییییی

 لش و حاال نمیفهمییدلی

 بپرس وادارم نکن انقدر

 این گریه ها باشه برای من

من دارم با تو چیکار میکنم دختر ، تو کی انقدر ضعیف شدی ؟؟؟ کو اون دختر شیطون که شیطنتش من و جذب 

 خودش کرد؟؟؟ من دارم با خودم و خودت چیکار میکنم؟؟

 تو قلب من یک امپراطوره

 مجبورهتسلیم میشه چون که 

 برو نباید مال من باشی

 خواهش نکردم این یک دستوره

 نفرین به این وجدان بیهودم

 ای کاش من خودخواه تر بودم

 غرور من اینبار حد داره

 دنیا به من خیلی بدهکاره

 سکوت یعنی

 مرده فریادم

 باید تو رو از دست میدادم
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کرد . خداکنه حالش بد نشه . اینبار هم گند زدم مثل همیشه ،  به هر بدبختی بود خوش و به اتاقش رسوند درو قفل

 ولی نمیتونم به راحتی از هدفم بگذرم 

 از من به تو پنجره ای وا نیست

 وقتی که خوشبختی اینجا نیست

 تو قلب من یک امپراطوره

 تسلیم میشه چون که مجبوره

 برو نباید مال من باشی

 خواهش نکردم این یک دستوره

 شش و داره دختری که میخوامش و به خاطر یک فاحشه از دست بدم ، دوستم ارزشش بیشتره یا عشقم ارز

نمیدونم ولی نمیتونم ببینم این دختر آسیب ببینه ، دوست ندارم کسی آزاری بهش برسونه، نمیدونم چیکار کنم بین 

 دوراهی موندم کمک میخوام خدااا صدام ومیشنوی؟؟

 اگه دیگه برنگرده چیکار کنم ؟؟؟  اگه بره چیکار کنم ؟

 آیناز:

پشت در تکیه به در اتاق لیز خوردم ، از خودم متنفر بودم که چطور گذاشتم تو قلبم بیاد از خودم متنفر بودم که 

چطور اجازه دادم از حد خودش فراتر بره چطور گذاشتم اینطوری شه ، سرم و به در تکیه دادم و چشام وبستم ، 

ودشونو باز کرده بودن ، صدای بسته شدن در اعالم میکرد که میتونم کمی احساس آرامش کنم که رفته اشکام راه خ

، از خونه رفته ، همونجایی رفته که هر شب میره پیش یک زن ، زنی که نه میدونم کیه نه چه شکلی فقط صداش و 

 میشناسم ، این صدا رو حتی اگه سالها هم بگذره بازم یادم میمونه .

ید با رایان حرف بزنم باید بهش بگم اگه بعد از شنیدن اینکه ازدواج کردم بازم منو بخواد ، اگه من و واسه اینکه با

 یک اسم تو شناسنامم باشه بخواد ...

 

 اون و به مرد بی رحمم ترجیح میدم ، از اعتراف این حرف قلبم تکونی خورد و اشکای داغم سوزانتر جاری شدن. 

 شدم با قدم های ریز به آینه نزدیک شدم ، چشام و با عصبانیت و اشک به تصویر پژمرده خودم دوختم :از جام بلند 

 ولی اوال باید این شرط و ببرم ، من بهت ثابت میکنم که بدون تو هم میتونم زندگی کنم .-

م ه قبول کرد میرم با آرتاحرف تلخی بود ولی باید بتونم ، فردا میرم با رایان حرف میزنم همه چیزو بهش میگم اگ

 حرف میزنم میگم که شرط و جلو بندازیم .

لبخندی به حرف خودم زدم و به سمت گوشیم رفتم شماره رایان و با مکث گرفتم، چند تا بوق خورد که صدای 

 خسته رایان تو گوشی پیچید:

 بفرمایید-

 سالم آقا رایان ، خوبید؟-

 به گوشم پیچید:دقیقه گذشت که صداش  8و6ساکت شد ، 

 سالم آیناز خانوم خوبید؟ خانواده خوبن؟-

 ممنوم ، ببخشید اگه بدموقع تماس گرفتم -
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 خواهش میکنم بفرمایید-

 میخواستم ببینمتون -

 مکث کرد با تعجب گفت:

 منو؟؟ اتفاقی افتاده؟-

 بله شمارو نه ولی باید باهاتون حرف بزنم درباره پیشنهادتون-

 و از نفس های عمیقی که کشید حس میکردم  کپ کرد ، این

 کجا بیام؟-

 هرجا خودتون میگید -

 خوبه کافی شاپ جای دانشگاه 80پس فردا ساعت -

 بله خوبه -

 میبینمتون-

 خدانگهدار-

 با خوشحالی که بیشتر تصنعی بود لبخندی زدم و خودم ورو تخت پرت کردم و بعد از چند دقیقه به خواب رفتم.

 م:آرتا

پیاده تو خیابونای خلوت قدم میزدم ، دست راستم تو جیبم بود ، گوشیم و درآوردم ، به گالری رفتم ، عکساش تو 

هر حالتی تو گوشیم بود ، روی یک عکس مکث کردم: با مانتو سفید ، موهای چتری شده ، سرش پایین بود ، تو 

ودنش همه و همه واسه من خاص بود ، اون شب بعد از خیابون خلوت قدم میزد ، ژستش ، طرز راه رفتنش ، غمگین ب

اینکه خسته از جر  وبحث با آتوسا ، از کنه بازیاش ، جلف بازیاش به خونه برگشته بودم ، آیناز و در حالی که سرش 

و رو میزش گذاشته بود دیدم ، با عصبانیت به سمتش رفتم ، دوست داشتم عصبانیتم و سرش خالی کنم میدونستم 

 ه میکنم ولی تنها کسی بود که میتونستم سرش خالی کنم .اشتبا

وقتی بهم جواب سر باال داد ، وقتی تو اون لباس نازک سفید که تو کمدش دیده بودم ، همون لباسی که دلم 

میخواست اولین بار واسه من بپوشتش ، حاال تنش بود ، دیدن پرده کنار رفته دیگه خارج تحملم بودم ، دیدن 

 پسر تنه لش همسایه ، نتونست من و از زدن تو گوشی بهش منصرف کنه . لجبازیش ،

 زدم ولی قلب خودم شکست ، زدم ولی ای کاش دست خودم میشکست، زدم ولی مثل سگ پشیمون شدم .

 شوقتی از خونه خارج شد ، بیدار بودم ، دنبالش رفتم ، با سرعت تو خیابونا ویراژ میکشید ، این دختر واقعا رانندگی

محشر بود ، سرعتش با اینکه زیاد بود  من و بیقرار میکرد ولی پا به پاش رفتم ، دیدم رفت آبمیوه فروشی ، دیدم 

 پسری روبه روش نشست ، دیدم ، مات نگاش میکرد شرط میبندم هیچ کدوم از حرفاش و نفهمید . 

 قدم زدنش تو خیابون خلوت ، نگاه بی تفاوتش به همه . 

دم گوشی رو تو جیبم گذاشتم ، موتوری از کنارم رد شد ، جلوتر از من رو ترمز زد ، دو تا مرد قیافه نفس عمیقی کشی

 هاشون خیلی خفن بود به سمتم اومدن ، تا اومدم از کنارشون رد شم ، تیز چاقو رو رو پهلوم حس کردم .

 

-------------------------\ 

 اد وگرنه همینجا نفلت میکنمبهتره هرچی داری با زبون خوش رد کنی بی-
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 چاقو رو بیشتر تو پهلوم فرو کرد:

 دیاال دیگه جوجه-

دستم و کردم تو جیبم و بایک حرکت با آرنج کوبوندم تو شکمش از درد خم شد ، سریع برگشتم و با زانو کوبوندم 

 زیر شکمش که افتاد زمین .

روی موتور نشسته بود نبود ، از پشت گلوم و گرفت ، با لگد کوبوندم تو دهنش، اصال حواسم به نفر دومی که 

 برگششتم و با مشت کوبیدم تو دهنش .

اومدم ، تا لگدی بهش بزنم که از پشت ضربه ای به سرم خورد و رو زمین افتادم ، تار میدیدمشون ، به سمتم اومد ،با 

 پا زد تو پهلوم ، نفسم بند اومد.

 آورد ، گوشیم تو جیب شلوارم بود:دستش و تو جیبم کرد و پوالم و در  

 یاال االن یکی میرسه-

 اه ال مصب شلوار واموندش تنگه در نمیاد-

 زانوم و باال آوردم و کوبوندم تو دهنش که ناله ای کرد و افتاد ، نفر اول که هیکلی تر بود چاقوشو زیر گلوم گذاشت:

 یا تضمین مضمین نمیکنم زنده بمونیاوه جوجه دور برداشتی ، یا اون گوشی واموندت و میدی -

با اینکه کمی ترسیده بودم ولی به هیچ وجه حاضر نبودم گوشی رو که عکسای آیناز در هر حالتی توش بودو بهش 

 بدم .

اومدم لگدی بهش بزنم که پام و گرفت و چاقوش و تو پهلوم فرو کرد از درد نفسم بند اومد ولی بازم مانع شدم . تو 

 ، صدای آژیر پلیس بلند شد.دهنم کوبید 

 آیناز:

اه کی این وقت شب داره زنگ میزنه ، از تخت بلند شدم و به سمت گوشیم رفتم ، اسم آرتام روشن خاموش میشد، 

 به ساعت نگاه کردم نزدیکای صبح بود ، نکنه اتفاقی واسش افتاده، با ترس اتصال و زدم :

 الو-

 . تماس میگیرم ، شما آقای آرتام تاجیک و میشناسید:سالم خانوم ، من از بیمارستان ...-

 بله من ...من همسرشون هستم ، اتفاقی افتاده -

 لطف کنید سریع خودتون و به بیمارستان برسونید.-

 دیگه هیچی نفهمیدم ، دنیا دور سرم میچرخید ، روزمین نشستم ، اشکام رو صورتم میریخت ، چرا بیمارستان؟؟؟

 ده واسش؟؟چه اتفاقی افتا

 تقصیر منه؟؟ آره تقصیر منه من باعث شدم از خونه بره بیرون ، من سرش داد زدم. 

 با هر بدبختی بود لباسام و پوشیدم و خودم و به بیمارستان رسوندم.آقای آتتقاائکغلهاااااا اتعظزیسظ

 

--------------------------------------- 

 -ببخشید 

 پرستار به سمتم برگشت

 بله-
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 نیم ساعت پیش بامن تماس گرفتن از بیمارستان.. گفتن گفتن ...همسرم و اینجا آوردن-

 پرستار سفید پوش همینطور که مشغول بررسی کامپیوترش بود گفت:

 اسمشون؟-

 تاجیک ، آرتام تاجیک-

،  ، پاهام سست شده بود اشکام ناخداگاه رو گونه هام میریختن خیلی غیر عادی بودن ، هیچ کنترلی روشون نداشتم

 تو ذهنم فقط فکرای وحشت ناک میچرخید، نفسم به شمار افتاده بود . 

 پرستار با دیدن حال خرابم به سمتم اومد زیر بازوم و گرفت و رو اولین نیمکت نشوندم . 

 نگران نباشین ، االن بردنشون اتاق عمل ، چاقو به پهلوشون خورده ، کبدشون صدمه دیده . -

ا چشایی که دو دو میزد بهش خیره شدم . تو ذهنم فقط چهره آرتام میگشت ، دستش و به سمتم دراز کرد تا کمکم ب

کنه ولی من سرش داد زدم ، صدای بسته شدن در . نمیدونم چرا انقدر دارم از خودم ضعف نشون میدم ولی فقط به 

، حتی اگه میخوام برم حتی اگه میخوام بدون اون سر  این فکر میکردم که آرتام همه وجود منه ، همه جونم ، زندگیم

 کنم ، واسه همیشه....

 با راهنمایی پرستار به سمت سالنی که آرتام من توی اتاق عمل بود رفتم . 

ساعت گذشت، کی زنگ زدم به خانواده هامون ، کی مامانم اومد کی دوستام اومدم ، کی ساکت صامت  6نمیدونم کی 

خیره شده بودم. صدای گریه فرزانه جون رو اعصابم بود ، نگاه های عصبی مهیا ، دستای دلسوزانه به در اتاق عمل 

 فرگل و دوستام . 

باالخره لحظه های سخته انتظار گذشت ، باالخره در اتاق باز شد ، دکتر بیرون اومد ولی من مثل چسب به صندلی 

رار گرفت ، با التماس ازش میخواست بگه آرتام من زندگی چسبیده بودم ، دستای فرزانه جون رو یقه دکتر جوون ق

من جون من سالمه بگه حالش خوبه ، بگه دوباره برمیگرده خونمون ، خونه ای که هرچند سرده ولی هست ، هرچند 

 مثل زن و شوهرا نیست ، ولی بازم هست . 

باره در انتظار باز شد ، آرتامم با نفهمیدم چیشد فقط صدای خدایا شکرت اشکای خشکیده من و روون میکرد ، دو

یک عالمه سیم و دستگاه بیرون اومد ، صورتش کبود بود ، لبش ، همون لبای گرمش ، پاره شده بود ، زیر چشاش 

 خون مرده بود . همون چشایی که من و زنده میکرد . 

 باالخره با هر بدبختی ، با هر التماسی گذاشتن ببینمش .

  خیره شدم به اون روزا

 به خاطراته خوب و بد

 غصه نخور دلم آخه

 از تو خطایی سر نزد

 ای غریبه بی وفا

 ببین چی آوردی سرم

 چطور میتونم عشقتو

 این روزا از یاد ببرم؟

 هرچند چشای بستش و هرچند با بدن کبود ولی دیدمش . 
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 با پاهای لرزون به سمتش رفتم ،

 نگفتی از چی دلخوری

 دهدلت بهونه گیر ش

 دکترامیگفتن باید دعا کنیم بهوش بیاد ، میگفتن چاقو به جای حساس خورده ، قدمی نزدیکتر شدم، 

 نگفتی با کی دمخوری 

 چشمت و از من سیر شده 

 میگفتن عملش خوب پیش رفته ولی همه چی به قوای بدنش بستگی داره که بتونه دووم بیاره یا نه . 

 شبا خیالش بی باک

 منه  رفیق رویای

دستم رو دستش که سرم وصل بود گذاشتم ، سرم و خم کردم بوسه ای روی چشای بسته تموم زندگیم زدم . از کی 

 شدی همه زندگیم ؟

 از کی جونم به جونت وصل شد؟

 غریبههههههههههههههههه

 آهای غریبه بی وفایی

 دلم پره ازت خدایی

 چی دارم از تو جز جدایی

م پیدا میشه که سر قولش بایسته؟ تو چجوری تونستی سر قولی بمونی که جایی ثبت نشده از کی فهمیدم مردی ه

 بود ، چجوری تونستی چند ماه باهام زندگی کنی بدون هیچ سواستفاده ای ؟؟؟

 دیگه نمیشناسی منو

 قلب تو مال مردمه

 اینکه میگم عاشقتم

 برای بار چندمه

 دوست نداری دعا کنم

من براش قصه میگفتم قصه یک دختر، دختری که هرچند سرسخت ، هرچند مغرور ولی دختر ، چشاش بسته بود و 

 دختری با تمام احساسات لطیف ، لطیف به لطافت شبنم .

دختری که باخت نه تنها دلش و بلکه زندگیش و . به کی ؟ به مردی که جذابیتش زبون آدم و بند میاره ، نگاهش دل 

 .. صداش همه چیزه منه.آدم و میلرزونه ، صداش ..

 یک روز به بن بست بخوری

 از یکی بدتر از خودت

 یک روزی رو دست بخوری

حواسم به زمان نبود به ساعت هایی که میگذشت و پرستار ازم میخواست از اتاق خارج شم ، حواسم نبود آرتامم چند 

 ساعته بیهوشه .

 راه تو کج کردی برو
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 بی مهری عالج توئه

 مهربونی کرد  هر کی که

 فک نکن محتاج توئه

 گوشه خاطراتتم یادی ازم نکن برو

 میری تو از شرم چشا 

 سرت و خم نکن برو

 غریبه

 آهای غریبه بی وفا

 دلم گرفته ازت خدایی

 چی دارم ازت جز جدایی

 غریبه

 آهای غریبه بی وفا

 دلم گرفته ازت خدایی

 چی دارم ازت جز جدایی

بود که یاد قرارم افتادم ، با مرد دیگه ، مردی که میخواستم جای آرتامم باشه ولی اشتباه میکردم  80نزدیک ساعت 

 ، هیچ کی نمیتونه جای آرتامم باشه .

 فقط یک پیام دادم بدون هیچ احساسی:

 )) سالم، من و ببخشید ، مشکلی برام پیش اومده نمیتونم ببینمتون((

 ع جواب اومد:همین و دکمه ارسال و زدم . سری

 ))خواهش میکنم امیدوارم حالشون خوب شه((

 پیام و خوندم و نفهمیدم که حال کی خوب شه ؟

 سانتی روی سرامیکای بیمارستان رو اعصاب ضعیف من خط خطی میکرد . 86صدای پاشنه های 

 سرم وبلند کردم، از همون نوک پا:

خی ، مانتو آبی شالی ، موهای فندقی با مش شرابی ، صورتش ، کفشای آبی تیره پاشنه بلند ، شلوار تنگ لی آبی ی

 صورتش خیلی ناز بود ، خیلی ، من که دختر بودم جا خوردم .

چشای درشت و کشیده ، مژه های برگشته پر و مشکی ، بینی عملی سرباال ، لبای پر . بدون هیچ آرایشی پوست تیره  

 .. دختر رو اعصاب رو به روم زیادی لوند بود 

با چشاش دنبال کسی میگشت ، چشاش رو تک تک حاضرین که خیره بهش بودن میچرخید ، با چشای جذابش ،  

چشاش نگاش رو چشام ، نگام ثابت موند ، با چشایی که قصد داشت تنفری که ازش خبر نداشتم و تو وجودم تزریق 

کرد به سمتم اومد ، بدتر ازهمه با چشایی کنه با قدم های محکم که هر لحظه احتمال شکشتن پاشنه هاش و حتمی می

 که تعجب و کمی اخم و مهمونم کرده بود ، نگاش میکردم.

 انگشت اشارش و به سمتم گرفت ، به دستاش نگاه کردم کشیده با ناخونای کاشته شده و فرنچ شده :

 تو آینازی ؟ آیناز رادش-
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 کوک ، شبایی که دیر میومد خونه ، صدای یک زن .ساکت موندم فقط تو ذهنم یک چیز میچرخید ، تلفن های مش

 صدای عصبی هستی بلند شد:

 جنابعالی؟-

 با نگاه پر از تمسخر به هستی نگاه کرد :

 آتوسا-

چشام بسته شد ، دستام مشت شد ، نفسم سنگین شد ، میدونستم چه خبره ، آره میدونستم و این دستام و سرد 

 که رو هم افتادن و دیگه هیچ، سکوت و تاریکی محض. میکرد ، سرم وسنگین و پلک هایی

------------------------------ 

چشای سنگینم و باز کردم ، لبای خشکم و باز کردم ولی مزه خون تو دهنم حس کردم ، خشکی لبام ، خون تو دهنم 

 من و یاد آرتام و صدای پاشنه های کفشای آبی انداخت.

ته بودن و آروم حرف میزدن ، مامانم که سنگینی نگام و حس کرده بود به سمتم اومد هستی و مامانم رو مبل نشس

 هیرچند لبخندش مصنوعی بود هرچند سردی چشاش خیلی واقعی تر از لبخندش بود ولی بازم آرامش بخش بود .

 بهتری مامان؟؟-

 با صدایی که شک داشتم به گوششون برسه فقط لبام تکون خورد گفتم:

 آرتام؟-

نگاه نگران هستی ، چشای در حال گردش مامانم چیز بدی رو تو دلم مینداخت ، از جام بلند شدم ، سرمی که رو به 

 پایان بود و از دستم کندم ، درجواب مانع شدن های مامانم و هستی فقط با نگاه خواهش میکردم .

بودن ،  ل و فرزانه جون روی نیمکت نشستهباالخره ولم کردم با کمکشون به سمت بخشی که بستری بود رفتیم ، فرگ

 چشای فرگل بسته بود ولی چشای فرزانه جون باز به در اتاق.

 دستم رو دستگیره گذاشتم که صدای فرزانه جون ضعیف به گوشم خورد :

 آیناز-

 برگشتم چشاش نگران بود و غم داشت:

 میدونستی؟؟-

لحظه ای که دیدمش ، از لحظه ای که نجاتم داد ، از روزی که واسه میدونستم؟ چی رو اینکه خیلی وقته بدبختم ، از 

 سال قرار شد زنش باشم ؟؟؟ 8

معلومه که میدونستم ، از وقتی صدای یک زن و شنیدم ، معلومه که حس کردم ، چون زنم ، حسودم . حس دارم به 

 شوهرم

 ش تزریق کردم.فقط با نگاه ثابتم که قفل تو چشاش بود تمام حرفام و احساسم و به

برگشتم نفس عمیقی کشیدم و دوباره من و آرتامم تنها شدیم ، من و شوهرم که هنوز نفهمیدم رابطش با زنه لوندی 

 که دیدم ، پشت اتاق شوهرم من و به تمسخر گرفته بود چی بود؟

ی به یده بود، دستدوباره خم شدم ، چشای بستش و بوسیدم درست مثل دیشب تو اتاقم خم شده بود و چشام و بوس

چشام کشیدم هنوزم لباش و حس میکردم ، دوباره مثل همیشه که کارم غر غر کردن بود ، شروع کردم با خودم مثل 

 همیشه:
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آرتام کی میخوای بگی شرط و باختی ؟؟ خوب بگو دیگه بگو عزیز دلم باختم ، بگو تمام زندگیم مال تو ، تو بگو -

 خودت و میخوام ولی من که زندگیت و نمیخوام من

 غرغر میکردم ولی نه دیگه تو دلم بلند بلند:

جواب نمیدی چرا با دیوار که حرف نمیزنم؟ چرا باز دوباره اون پوزخند معروفت و رو لبت نمیبینم؟ چرا نگاه -

 سردت و تو چشات نمیبینم؟

-... 

 یگذره تو هنوز خوابی؟؟ ساعت از عملت م 2اه آرتام با تو ام ها چقدر میخوابی پاشو دیگه االن -

 رود تختش نشستم ، سرم و رو سینش گذاشتم:

دکتر میگفت عملت خوب پیش رفته باید بهوش بیای االن دیگه ، پس چرا نمیای ؟ نمیبینی همه دارن واست دعا -

 میکنن. 

 اشکام رو گونه هام میریخت ولی فقط میریخت بدون هیچ صدایی

 چشام و بستم :

 ره گوم گوم میکنه ، یعنی هستی ، پس چرا چشات و بستی ؟تو که قلبت دا-

 میخوای واست یک شعر بخونم؟

 چشم حسودا کور بشه چه انتخابی کردم ؟

 امشب یک تیکه ماه شدی دور چشات بگردم

 واژه به واژه خط به خط 

 من به تو فکر میکردم 

 که این ترانه قشنگ و به تو هدیه کردم

.... 

 ه من ماه نقره کوب من بده دستات و ب

 با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من

 دستام تو دست عشقمه دنیا رو من دارم

 قدر خدای آسمون من تورو دوست دارم

 با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم 

 قسم به تو که تا ابد تویی عزیز ترینم

 امشب تو اوج آسمون کنار ماه میشینم

بود که چند دور واسش خوندم ، فقط میدونم که حاال عالوه بر اشکام هق هق هم به گریه هام  دیگه از دستم در ر فته

 اضافه شده بود.

گریه میکردم و میخوندم ، بوسه ای روی سینش زدم و چشام و بستم ، تو خواب و بیداری ، بیهوشی و هوشیاری بودم 

 ، که دستایی رو کمرم قرار گرفت ، اخمام تو هم رفت:

 دقیقه دیگه بمونم ، خواهش میکنم  6ن نه خانوم پرستار بذار اال-

 دوباره عقده سرباز کرد به هیچ وجه نمیخواستم حداقل از این آغوش صامت دل بکنم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 6  

 

 ولی دستاش نوازش گرانه رو کمرم قرار گرفت .

 ک نفره ، سریع سرم ونوازش میکرد و من فقط یک چیزی تو قلبم صدا میکرد این دستا این طرز نوازش فقط مال ی

بلند کردم ، به چشای نیمه بازش خیره شدم ، مژه های بر گشتش ، اشکام بدون هیچ سدی میریختن ، رو گونم رو 

گردنش و اون فقط نوازش میکرد ، دوباره سرم و رو سینش گذاشتم میترسیدم خواب باشم و همین آغوش نصفه 

 نیمه رو هم از دست بدم:

 ری؟  خوابم ؟ یا تو بیدا-

سرم و تو سینش فشار دادم که آخش در اومد، سریع بلند شدم با ترس بهش نگاه میکردم ، آرتام...آرتام من بهوش 

 اومده؟

با دستش اشاره کرد برم طرفش ، ضعف داشت ولی ازم خواست، به سمتش رفتم هیچی نمیگفتم چون هنوز باور 

 نداشتم:

 شش رفتم سرم و نوازش کرد :اشکام با هق هق بلند شد ، دوباره تو آغو

 هیس ، من..خووووبم، هیس ، عزی...زم-

پیشونیم و بوسید . سریع به خودم اومدم از اتاق پریدم بیرون داد میزدم تو بیمارستان داد میزدم و به همه میگفتم 

 عشقم بهوش اومده ، حتی اگه دیگه مال من نباشه ولی بهوش اومده.

قش ریختن، ثانیه ها به سرعت گذشت ، خوشحال بودم ، خیلی ، فرزانه جون من و به همه دکترا و پرستارا به اتا

 آغوش کشید و تو بغلم اشک ریخت منم پابه پاش .

------------------------------ 

انتقالش دادن به یک بخش دیگه همه خوشحال بودن ، ولی من هنوز دلم سنگین بود ، چون نفهمیدم اون زن آبی 

ود که البته این سردرگمی من زیاد طول نکشید، وقت مالقات تموم شده بود و هرچی ساسان و باباجون پوش کی ب

 اصرار کردن بمونن مخالفت کردم ، حاال من موندم و آرتامی که بر اثر آرام بخش هایی که بهش زدن خوابه.

چ نقشی به حلقه ای که تو انتخابش هی لیوان پالستیکی که واسه خودم چایی ریخته بودم و تو دست چپم گرفته بودم و

 نداشتم خیره شده بودم ، ظریف بود ، شیک بود ولی خوب ... دوست داشتم خودم انتخاب کنم...

از روی مبل بلند شدم و رو تخت کنار آرتام نشستم ، پاهام و از  کفشم بیرون آوردم و رو تخت ، تو خودم جمع کردم 

 م خالی بود که نمیتونستم یک جا متمرکزش کنم . ، به هیچی فکر نمیکردم انقدر ذهن

دوباره صدای پاشنه کفش ولی اینبار آروم تر ، به در اتاق خیره شدم ، سریع کفشام و پوشیدم و از در خارج شدم ، 

دیدمش ، داشت از سرپرستار درباره آرتام میپرسید ، قدم هام و محکم برداشتم و به سمتش رفتم، با صدای کفشم 

 برگشت

 نگاهی به سرتاپام کرد و خیره شد رو اجزا صورتم

 اگه پسندیدی ، بگو اینجا چیکار میکنی ؟؟؟ تو کی هستی اصال که درمورد شوهر من میپرسی؟؟؟-

 با نفرت گفت:

 شوهر تو؟؟؟ آها منظورت همون عقد قرار دادیتونه ، همون که به اصرار مامانش مجبور شد بگیرتت؟؟-

 صرار مامانش؟ عقد قرار دادی؟چی میگفت این؟ به ا

 یک قدم بهم نزدیکتر شد :
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 دوست داری بدونی من کیم؟ اصال با آرتام چه رابطه ای دارم؟-

 فقط نگاش کردم:

 فکر نمیکنم اینجا جای خوبی باشه ، یک کافی شاپ دنج سر خیابون هست اونجا منتظرتم-

 میشد .این و گفت و دوباره صدای کفشای پاشنه بلندی که دور 

به اتاق رفتم ، آرتام هنوز خواب بود و تا یک ساعت دیگه بهوش نمیومد ، خودم و تو آینه نگاه کردم قیافم بهم 

ریخته بود ، آرایش مختصری کردم ، نمیخواستم از زنی که باهاش قرار دارم کمتر به نظر برسم . به لباسم نگاه کردم 

 شلوار نخی مشکی ساده. ، مانتو فون صورتی کم حال ، شال هم رنگش ،

 با اینکه با عجله اومده بودم ولی بازم خوب لباس پوشیده بودم .

موهام و مرتب کردم ، گوشیم و برداشتم ، بوسه ای رو پیشونی آرتام گذاشتم و از اتاق خارج شدم ، به یکی از 

هل بودن وگرنه عمرا اگه بهش پرستارا که اول دیده بودمش سپردم که حواسش به آرتام باشه ، البته ایشون متا

 میسپردم...

پشت یکی از دنج ترین میزها دیدمش درحالی که دستش و زیر چونش گذاشته بود ، واقعا خوشگله ، انگار واسه 

 نقاشی این چهره دقت زیادی صرف شده.

 د.ی رو لبش اومپشت میز نشستم ، بدون هیچ سالمی ، فقط بهش خیره شدم ، دوباره نگام کرد ، با دقت ، پوزخند

 خوشم میاد مامانش واسش سنگ تموم گذاشته ، آرتام واسه تو ....

 بقیه حرفش و خورد و نفس عمیق کشید .

 از پنجره بزرگ کنارش به بیرون خیره شد:

 ساله پیش من تازه وارد دانشگاه شده بودم ، رشته عمران ، تک دختر .  4

دانشگاه گذاشتم چشمم به پسری قد بلند ، خوش هیکل و خوشگل افتاد ،  ترم اولی بودم ، از همون اول که پام تو

 جذاب بود و نفس گیر ، امکان نداشت کسی ببینتش و نتونه نگاهش و ازش بگیره .

 سعی کردم بی توجه باشم منم کم دختری نبودم خوشگل و لوند بودم ، طوری که همه خواهانم بودم.

انتخاب کردم و نشستم ، چند دقیقه بعد همون پسر به اتفاق دوستاش وارد  وارد کالس شدم یکی از صندلی هارو

شدن ، با اینکه معلوم بود شره ولی لوده نبود ، سنگین نبود ، حتی یک نگاه هم خرج دخترا نمیکرد، درست صندلی 

 پشتی من نشست .

ه و حتی دوستای دیگش حتی باون روز هیچی از درس نفهمیدم چون حواسم پیش پسری بود که برخالف بقیه پسرا 

 زیبایی من یک نگاه هم ننداخت .

با هم همکالس بودیم تا اینکه قرار شد باهم یک کار گروهی انجام بدیم که من و آرتام باهم افتادیم، فکر میکردم 

 یم .فتمیره اعتراض میکنه ولی این پسر خونسرد تر از این حرفا بود ، با بیخیالی قبول کرد. شماره های هم و گر

چند روز اول و تو دانشگاه قرار میذاشتیم ، حال انگاهاش به من از سر بیخیالی بود ، خیره نمیشد ، فقط نگاه عادی ، 

 نگاه یک رهگزر.

ولی حاال نگاه های من داغ شده بود، هر روز سعی میکردم با طرز لباس پوشیدنم ، طرز آرایشم جلب توجه کنم ، 

گیرم از عمد دستم و بهش میمالیدم یا کنارش میشستم ولی اون یازم خونسرد بود نه وقتی میخواستم چیزی ازش ب
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مثل این پسرایی که کنترلی رو رفتاراشون ندارن کنار میکشید یا اونم کیف میکرد ، هیچ کدوم فقط عادی عادی این 

 من و حریص تر و عصبانی تر میکرد.

متعجب نگام کرد ولی من با بیخیالی گفتم واسه تنوع ، اونم  جلسه باهاش قرار گذاشتم تو یک پارک ، اول 8بعد 

 قبول کرد . 

بعد پروژه ، رفتارای عجیب دوستش هم شروع شد. اسمش سهیل بود ، پسر خوش قیافه ای بود ولی ساده بود ، 

کم  ترم گذشته بود و رفتارای سهیل و 6احساس میکردم بهم عالقه مند شده ولی من بهش توجه ای نمیکردم ، 

 محلیای آرتام واقعا اعصابم و خورد کرده بود .

 تا اینکه فکری به ذهنم زد چرا از سهیل استفاده نکنم ؛ مطمئنا اشکالی نداشت .

قبل از اینکه با سهیل قرار بذارم ، رفتم پیش آرتام بهش گفتم از احساسم از اینکه عاشقشم ، ولی اون در جواب 

و از جاش بلند شد سرش و به سمتم گرفت و با سرد ترین لحن ممکن گفت  حرفای من احساسات من پوزخندی زد

 راه و اشتباه اومدی بچه.

 ولی من کم نیاوردم بازم رفتم پیشش ولی حرفش یکی بود که از من خوشش نمیاد.

----------------------------------- 

ی میگفت جلوش آرایش میکرده لباسای جلف انگار تو خاطراتش غرق شده بود ، وقتی اسم آرتام و میاورد وقت

 میپوشیده ، اخمام تو هم میرفت ، نمیتونستم تحمل کنم کسی بجز من واسه آرتام اینجوری باشه .

 نفسی تازه کرد و ادامه داد ، اینبار تو چشام زل زد با نفرت با خشم با کینه ای که از من داشت گفت:

نه رفتارو حرکاتم ، خیلی عصبی شدم ، چون میدیدم دوستاش چجوری برام وقتی گفت که نه زیباییم جذبش میکنه ، 

له له میزنن، رفتم با سهیل قرار گذاشتم ، تو پوست خودش نمیگنجید ، بهش گفتم میتونیم باهم دوست شیم ، به 

آرتام  هدروغ بهش گفتم منم ازش خوشم میاد ، سهیل پسر خوش قیافه ای بود و خوبیش این بود که مثل برادر واس

 بود میتونست ضربه ی خوبی بهش بزنه.

و این طور هم شد ، باهم دوست بودیم ، سهیل خیلی دورم میچرخید هرروز کادو های مختلف ، اگه آرتام و نمیدیدم 

قطعا از سهیل خوشم میومد ولی من فقط آرتام و میخواستم ، وقتی با سهیل بودم به آرتام نگاه میکردم بازم ازش 

 که باهام باشه ولی جوابم یک تو گوشی بود .میخواستم 

اون تو گوشی من و مصمم کرد که به نقشه ای که کشیدم عمل کنم . بهش برای بار آخر گفتم اگه با من نباشی 

،سهیل و بدبخت میکنم ، دیدم چشاش طوفانی شد ولی بازم خونسرد شد تو صورتم زل زد و گفت ، اون وقت من 

 بدبختت میکنم.

ازدواج کردم ، شب عقدمون آرتام و کشوندم خونم تا بتونم نگهش دارم ، مست کردم تا تحریکش کنم ولی  با سهیل

 اون قوی تر از این حرفا بود .

 بردم بیمارستان ، به سهیل گفت که من زن خوبی نیستم ولی جواب سهیل تو گوشی بود که بهش زد .

لی من گیر های الکی میدادم ، من سهیل و نمیخواستم ، تا اینکه با آرتام قطع رابطه کرد ، باهم زندگی میکردیم و

 آرتام دوباره سر راهم برگشت اومد و گفت با سهیل تموم کنم ، گفت باهاش بهم بزن بیا با من ، خوشحال شدم .

با یکی از دوست پسرای قدیمم قرار گذشتم ، اومد خونه ، همون موقع هم سهیل رسید ، سهیل شکست ، دیدم 

وری شکست ولی من آرتام و دوست داشتم ، کارای طالقم و پیگیری کردن ، من آزاد شدم و دیگه سهیل و چج
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ندیدم این آرتام بود که همیشه پیشم بودم اوالش پیشم بود ولی سرد بود ولی بعد از مدتی خیلی باهم خوب شدیم ، 

 نه ، آرتام واسش مهم نبود .تا اینکه تو اومدی تو زندگیش ، مامانش مجبورش کرد با تو ازدواج ک

 ولی آرتام عوض شد  ، دیگه بهم سر نمیزد ، هر وقت بهش میگفتم بیا میگفت ، حوصله ندارم .

 ولی من میدونم از کجا آب میخوره ، تو زنیکه واسه شوهر منو تور زدی

سرم احساس کردم ،  تمام حرفاش به کنار ولی این جمله آخرش انقدر روم تاثیر گذاشت ، که سوزش بدی رو تو

 دستم و به سرم گرفتم و با سستی تمام گفتم:

 شوهر تو؟-

پوزخندی زد و از جاش بلند شد به سمت من کمی متمایل شد با بدترین لحن ممکن که بیزاریش و نشون میداد 

 گفت:

ام و به هیچ احدو آره من زنه صیغه ای آرتامم ، زنش هستم و خواهم بود قرار عقدی بشم ، این و بدون که من ج-

 ناسی نمیدم .

ضربه زیادی مهلک بود ، انقدر مهلک که همونجا الل شدم ، بدنم ویبره گفته بود اون رفت و من و روی همون صندلی 

 همون میز و همون کافی شاپ دنج تنها گذاشت.

----------------------------------- 

 دم که زن صیغه ای یعنی چی؟تو خیابون شلوغ راه میرفتم و به این فکر میکر

 یعنی دقیقا چیکارشه؟ اصال من چیکارشم؟

 ذهنم خیلی بهم ریخته بود ، داغون بودم ولی انگار نمیخواستم حقیقتی که شنیده بودم و باور کنم.

وقته  یبوق ماشینا ، صدای عابر پیاده ، اینا همه مثل پتک بود تو سرم چون تازه داشتم به حقیقتی پی میبردم که خیل

حسش کرده بودم ، روبروی بیمارستان بودم ولی میترسیدم ، میترسیدم برم داخل و دوباره ببینمش ولی اینبار تنها نه 

 ، تویک کافی شاپ نه ، با مردم ببینمش ، با آرتامی که وقتی نیست قلبم میگیره وقتی هست قلبم میلرزه . 

 بینی من و بنده ی حقیر و بیچارت و ؟؟؟خدایا فقط تو میتونی کمکم کنی پس چرا ساکتی نمی

رعد و برق صورتم و روشن کرد ولی دیگه نمیترسیدم از رعد و برقی که همیشه ترس به دلم مینداخت ، رعد و برقی 

 که من و تو آغوش غریبه مینداخت.

 حاال از همین آغوش میترسیدم ، تو شرطمون دور زدن بود ؟

 دورو بودن بود؟

 پوست آرایش شدم و به بازی میگرفت. بارون مثل شالقی

ولی هنوز سرجام میخکوب بودم ، میدیدم مردمی که دنبال یک سایبون واسه خالصی از بارون بودن ولی من نه ، چون 

 میدونستم این گریه آسمونه به حال من . 

اهم بهش م میکرد، نگلباسم کشیده شد، به طرفش برگشتم ، ایمان در حالی که چتری باالی سرمون گرفته بود نگا

 خالی بود ، دستم و از دستش آزاد کرد و راه افتادم . 

 روبروم قرار گرفت:

 حالت خوبه؟-
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هه داره از حالم میپرسه ، یاد حرف هستی افتادم همیشه میگفت تو هر حسی داشته باشی تو چشات معلومه، یعنی 

 معلوم نیست ، واضح تر از این که داغونم

همراه شدن، ایمان بازوم و گرفت و به سمت ماشینش برد ، فقط باهاش همراه بودم ، اگه بازوم ول اشکام با بارون 

 میکرد میفتادم ، از کی انقدر ضعیف شدم ، چرا زندگی من داره طوفان میشه؟

ه با شچند دقیقه ای که تو ماشینش نشستم ولی تنهام ، رفته نمیدونم کجا ، ولی من بی هدف به روبرو زل زدم ، همی

 خودم میگفتم انقدر شوهرم و جذب میکنم که فکرش پیش زنه دیگه نره ولی حاال چی؟

 در ماشین باز شد ، لیوانی رو به سمتم گرفت ، بوی قهوه کل ماشین و پر کرده بود ، تلخ مثل زندگی من.

 بو میکردم ، همیشه بوی قهوه رو بیشتر از خودش دوست داشتم ، بهم آرامش میداد.

 کجا میای؟ چیشده؟از -

 جوابی داشتم ؟ اصال حوصله حرف زدن دارم؟

 ایمان نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 چی بهت گفت؟-

 برگشتم سمتش:

 گفت زنشه ، زن صیغه ایش. یعنی چی ایمان ؟ دقیقا چیکارشه؟-

 به سرعت به سمتم برگشت ، فقط مات نگاش میکردم 

 م منهبا تو ام ایمان میگم چیکاره آرتا-

 صدام داشت اوج میگرفت:

باتووووووووووو ام میگم اون زنی که صداش و شنیدم ، قیافش و دیدم ، چشای مملو از نفزتش و به من نشونه -

 گرفته بود چیکاره آرتام ؟ چیکاره شوهره منه؟

 ششی میریخت.ایمان سعی میکرد آرومم کنه ولی مگه میتونستم آروم بشم ، حاال اشکام آزادانه بدون هیچ پو

آروم باش آیناز، آرووووم ، بهت گفتم اگه بخوای پای شرطت بایستی سختی زیاد داره گفتم فکرات و خوب بکن ، -

 ولی تو عجله کردی

 اشکام با شنیدن واقعیت ها میریختن... ایمان نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 کم آوردی آیناز ؟؟ به من نگاه کن دختر خوب ؟؟؟ -

 هق و چشای اشکی نگاش کردم:با هق 

کم آوردی؟ تو آینازی ها ، آیناز رادش دختر سر سختی که تونست بخاطر یک شرط پا رو ازدواج رویایی که هر -

 دختری آرزوشه بذاره.

 سال پیش میخواستم مثل ... 8آینازی االن تو رو مثل خواهر خودم میبینم ، 

ه رو واسه یکی مثل آتوسا باز کردی ، تو باید شرط و ببری حتی اگه ولش کن ، تو اگه االن خودت و عقب بکشی عرص

دیگه نتونی آرتام و قبول کنی ولی شرط و ببر بذار در آینده حسرت این و نخوردی که هم زندگیت و باختی هم 

 شرطتتو ، بعدا مطمئن باش آرتام دالیل خودش و بهت میگه.

میفهمیدم که هنوز هدف دارم من اجازه نمیدم یکی مثل آتوسا بعد ها دیگه ادامه نداد .. یکم راحت شده بودم حاال 

 من و به ریشخند بگیره. 
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 از ایمان ممنون بودم که کنارم بود ، که حاال که احتیاج داشتم یکی برادرانه کنارم باشه بود .

س عمیقی کشیدم و وارد بهش لبخند زدم ، با لبخند گرمی جوابم و داد ، از ماشین پیاده شدم ، پشت در اتاقش نف

 شدم نشسته بود ، کتابی دستش بود و میخوند.

 با صدای در بهم نگاه کرد عمیق ، لبخند زوری رو لبم آوردم و خودم و رو مبل انداختم:

 چطوری؟بهتری؟-

 سرم پایین بود وقتی جوابش و نشنیدم سرم و باال آوردم ، خیره و دست به سینه نگام میکرد:

 را خیسی؟کجا بودی؟ چ-

 بارون میومد دیگه خیس شدم-

 فقط تیکه دوم سوالم و شنیدی ؟-

 پرووو بیشعور مریضه بازم قلدوری میکنه 

از جام بلند شدم و به سمتش رفتم با چشای ریز شده نگام میکرد روش خم شدم ، بدون هیچ تکونی فقط نگام 

 میکرد:

 رفته بودم دور دور فرهاااااااااد-

 نگام میکرد ، ولی یکهو چشاش عصبی شد ، سریع رفتم عقب اول با تعجب 

 یا میای جلو یا هرچی دیدی از چشم خودت دیدی دختره خیره سر-

 اوه اوه منم اومدمممممممممم-

یکم خودش و رو تخت کشید که خندیدم و قدمی عقب رفتم که نمیدونم این پایه میز کجا بود که خوردم بهش از 

د با ابسن افتادم که عالوه بر لگنم ، ستون مهره هام هم شکست ، با درد رو زمین نشسته بود و پشت برگشتم، انقدر ب

 ناله میکردم ، صدای خنده بلندش باعث شد سرم و بلند کنم ، موهام و از تو صورتم کنار زدم و نگاش کردم 

 دست و پا چلفتی -

 خودتی-

 تویییی-

 میگم توییی-

 با شوهرت جرو بحث نکن-

 یکی من میگفتم یکی اون ، آخرم خسته شدیم هم اون خوابش برد هم من رو مبل خوابیدم.

امروز قرار بود مرخصش کنن ، خودش خیلی خوشحال بود ، از صبح باهام خوش رفتاری میکرد ، هی خانومم خانومم 

 میکرد . طوری که باورم شده بود خانوم خونش فقط منم...

------------------ 

بود که آرتام خونه بود ، از فردا میخواست بره شرکت ، هرچی بهش گفتم بذار من چند روزی رو بجات برم  روزی8

 نذاشت ، نمیفهمیدم دلیل این ممانعتش چیه ، و واقعا از دستش حرص میخوردم.

 چیه درست روز تا تونست گربه رقصونی کرد، هر غذایی جلوش میذاشتم ناز میکرد این و نمیخوام ، این 8تو این 

 کردی شوره ، اه من از این غذا بدم میاد ، هرکی این و میدید فکر میکرد خانوم حامله به غذا های من ویار داره ...

 بیشعوووووووور، امروز میخواستم غذایی جلوش بذارم که مامان جونشم واسش نپخته . فسنجوووووووووووون
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 آیناززززززززززززززززززززززززززز-

 کوفت آیناز

 بلههههههههههههههههههههه-

 من گرسنمه پس غذا چیشد-

 آرتام به خدا میام میزنمتا .-

 اطفاری آورد و با ادا و اصول گفت:

وااااااااااااااااااا ، دیگه دستت روم بلند نشده بود که میخواد بشه خداروشکر ، ایییییییی خدا ، خودت شاهد باش این -

 بندت مظلوم واقع شد .

 کوفت-

 حاال غذاتون چی هست مادمازل بوش که بد نیست-

هه بد نیست عالیه ، هیچ کس لیاقت نداشته همچین غذایی رو میل کنه اونم از دست من ، البته توهم لیاقت نداری -

 ها دارم بهت افتخار میدم

 بلههههههههه بر منکرش لعنت -

 ه صدای آهنگ قشنگی بلند شد:چند دقیقه ای درحال کار بودم ، داشتم ساالد درست میکردم ک

 دست من نیست هرروز میگم دوست دارم

 مثل هر روز امروز میگم دوست دارم

 با تو دلم خوشه ، هرچی میخواد بشه

 یک نفر عشق تو ، همیشه یادشه

 سریع به سمتش برگشتم که دیدم به اپن تکیه داده و دست به سینه با لبخند نگام میکنه .

 ارههههه قلبم رو تکر

 همیشه دوست داره

 حاال که میگی آره

 انگاری هواتو دارههه

 بیقرارهههههههههه

 به قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه

 من و تو باهم باشیم

 دنیا مال ماست دیگهههههههه

تم و انقدر هول شده بودم ، نگاه خیرش ، همخونیش با آهنگ ، لبخندش ، یک لحظه دستم لرزید و با چاقو دس

 بریدم، آخی گفتم و چشام وبستم

 خدا اونجاست اون باالست 

 حواسش به ماست حاال

 داره تو گوشت میگه ما مال همیم دیگه

 گوش کن به قلبتتتتتتتتتت
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 به قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه

 من و تو باهم باشیم

 دنیا مال ماست دیگهههههههه

، زیر بازوم و گرفت بدون هیچ حرفی برد سمت شیر آب و دستم و زیر آب گرمی دستاش و رو دستم حس کردم 

شست ، دقیقا پشت سرم ایستاده بود ، گرمای تنش ، عطر خوش بوش که هنوزم نفهمیدم چی داره که انقدر من و بی 

 رطاقت میکنه ،دستای گرمش که دستم و زیر آب میشست، نفهمیدم کی چجوری ولی سرم و از پشت رو سینش قرا

 دادم و چشام وبستم . خیلی غیر عادی

 دست من نیست هربار میگم دوست دارم

 این همه با اصرار میگم دوست دارم

 حال دلم بده دلم و پس نده

 میدونم خودم چی سرم اومدههههههه

ای دنفساش تند شد ، سینش باال پایین میرفت ، دستاش دور کمرم حلقه شد ، تی شرت جذب لیمویی ، شلوار برمو

 لیمویی تنم بود ، موهام دم اسبی باال بسته بودم .سرش و خم کرد و رو سرم گذاشت

 قلبم رو تکراره همیشه دوست داره

 حاال که میگی آره انگاری هوا تب داره

 بی قرارهههههههههه

 داره به قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه

 من و تو باهم باشیم دنیا مال ماست دیگه

 اونجاست اون باال حواسش به ماست حاالخدا 

 داره تو گوشت میگه ما مال همیم دیگه

من و برگردوند ، هنوز چشام بسته بود و عطرش و به ریه میفرستادم ، من و بلند کرد و بین بازوهاش اسیر گرد ، 

 یک دستش و زیر پاهام قرار داد و از آشپزخونه خارج کرد بازم بدون یک کلمه حرف

 به قلبت گوش کن

 داره قلبت راست میگه، هرچی دلش خواست میگه

 من و تو باهم باشیم دنیا مال ماست دیگه

 خدا اونجاست اون باال حواسش به ماست حاال

 داره تو گوشت میگه ما مال همیم دیگه

 گوش کن به قلبت

، موهام و نوازش میکرد ، آروم  رو مبل خوابید و منو روی خودش، قلبم تند تند میزد ، بوسه ای روی گونم گذاشت

سرم و بلند کردم و بوسه ای که ناغافل روی لبام جا خوش کرد ،چشامون بسته بود ، حس های شیرینی که من و تو 

 خلسه میبرد ، نرم میبوسید و من هم...
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شی ... ل من باگرمی دستاش از زیر لباسم بدنم و داغ میکرد و من فقط به این فکر میکردم که چی مشه تا همیشه ما

چی میشه ، شرطی نباشه ، آتوسایی نباشه ، رایانی نباشه ... چی میشه ، تو همیشه ، تا ابد مال من باشی همسرم باشی ، 

 کنارم باشی .

آرتام خشک نبود ، احساس داشت ، احساسی که شت قیافه مغرورش مخفی شده بود یا مخفیش کرده بود ،آرتام 

 د که هر لحظه از تخس بودنش غرق لذت میشم ، آرتام همه وجود منه ، شوهر منواسه من پسر بچه شیطونی بو

گوشه ذهنم اخطار داد ، بهش توجه نکردم دوباره اخطار داد بازم بهش فکر نکردم اینبار با شدت بیشتر محکم تر 

اون تمام وجود منه داد زد این حقیقت و که آرتام شوهر زن لوند آبی پوش هم هست ، آرتام فقط مال من نیست اگه 

 ولی من تمام وجودش نیستم. نیستم...

 ناخداگاه عقب کشیدم ، چشام و باز کردم ولی چشای اون هنوز بسته بود ، با بی میلی از روش بلند شدم :

 بوی غذا بلند شد-

 هه چه حرفی زدم بوی غذ از اولم میومد ؛ولی چشاش بازم بسته بود .

د میزد به سمت غذا رفتم ، زیرش وخاموش کردم و تو دیس کشیدم ، بشقاب های با قدم هایی که سستی و فریا

سرویسم و چیدم و جام های بلند و هم چیدم ، خورشت فسنجونم عالی شده بود . این اولین فسنجونی بود که درست 

 میکردم اولین فسنجون واسه اولین مردی که تو قلبم راش دادم.

نگام نمیکرد ، انگار به غرورش برخورده بود ولی غرور من چی ؟ به من نباید صداش کردم به سمتم اومد هنوزم 

 بربخوره ؟ نباید دلم بگیره که شاید این آغوش ، این لذت بین من و شخص دیگه ای تقسیم میشه؟

دستم و گرفت و چسب زخمی روش زد ولی بازم نگام نمیکرد ولی من خیره بهش بودم ، این پسر بچه ی تخس و 

 داشتم یکدفعه به ذهنم اومد :دوست 

 اگه بچه دار میشدیم دوست داشتم شبیه آرتام باشه ، مردونه و جذاب .-

صورتم و به سمتش بردم و نرم بوسیدم ، سرش و بلند کرد ونگام کرد، دلیل ناراحتیم و تو چشام ریختم و با تموم 

 شته باشه و بتونه حال من و درک کنه.وجودم بهش خیره شدم ، و آرزو کردم که ای کاش تلپاتی واقعیت دا

 در کمال تعجبم من و به سمت خودش کشید و اول خودش روی صندلی نشست و من و رو پاش نشوند .

 به به عجب بویی ، ببین این ضعیفه چیکار کرده واسه شوش.-

 خندیدم عمیق بلند.

 لپم و کشید و تو ظرف خودش غذا کشید:

 .خوب ... خوب بذار ببینم .-

 قاشقی تو دهنش گذاشت و چشاش و بست با لذت میخورد و من کیف میکردم:

 عالی .... تو از این هنرام داشتی؟-

 پشت چشمی نازک کردم و انگشتام و بهش نشون دادم:

 از هر انگشتم یک هنر میریزه ، ماشاهلل چشم نخورم ایشاهلل-

 :خنده ای کرد و انگشتی که بریده بودم و بهم نشون داد

 ولی فکر کنم یکی از هنرات کم شده چون انگشتت معیوب شده ، میدونی کدوم هنرت؟-

 با حالت سرگردونی نگاش کردم که لپم و کشید و گفت:
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 شوهر داریت-

لبخندم ماسید ، ولی اون به غذا خوردنش ادامه داد بدون نگاه به من ، این حرفش خیلی معنی داشت، یک جور اخطار 

 بود یا خواهش.

 داشت بهم میفهموند که بهم نیاز داره ، اینکه من زنشم و باید مثل یک همسر ازش پذیرایی کنم. 

 تا آخر غذا یک قاشق خودش میخورد دوتا به من میداد . سعی میکرد من و از ناراحتی دریاره ولی مگه میشد؟

واسه آیندم برنامه ریزی کنم اینجوری نمیشه بعد از غذا به هوای درس خوندن به اتاقم رفتم ، تا کمی فکر کنم ، باید 

، زنگ زدم به بچه ها و باهاشون قرار گذاشتم تو یک پارک تا باهم حرف بزنیم . عصر بود که داشتم حاضر میشدم 

 برم .

مانتو قهوه ای چسب و فون  که بلندیش تا زانو بود . شلوار لوله کرم ، روسری ابریشم قهوه ای کرم ، کفشای تخت 

 ای ، کیف ست مانتوم.قهوه

 آرایش مالیمی کردم و موهام و باال جمع کردم .

از اتاق خارج شدم داشت چایی میخورد چشش که به من افتاد ، گیر کرد به گلوش و شروع کرد به سرفه کردن با 

 ترس به سمتش رفتم و زدم پشتش ، حالش که جا اومد با استفهام نگام کرد:

 جایی تشریف میبرین؟-

 په الکی تو خونه لباس بیرون پوشیدم بدون هیچ لبخندی ادامه داد: نه-

 خوب کجا به سالمتی -

 خونه آقا شجاع-

 انگار کالفه شده بود که با اخم گفت:

 قیافم به کسایی میخوره که قصد مزاح دارن؟-

 اوه اوه این یعنی شوهر عزیزم سگ شده و نمیشه جلوش شیرین بازی درآورد

 یاسی و تران قراره بریم پارکبا هستی و -

 کدوم پارک:-کمی فکر کرد :

 پارک.... ، حاال اجازه مرخصی میدین؟-

 دستمالی کشید و رژم و کمی کم کرد ، با اخم بهش نگاه کردم که خندید و گفت:

 آخه تو با اون لبای خوشگلت چه احتیاجی به این مواد شیمیایی داری؟؟-

 ریف بود... خوشحال از روی مبل بلند شدم:خوب...خوب این تقریبا یک تع

 باشه بابا جون ، کار نداری؟-

 اگه ...اگه بخوای میتونی ماشینم وببری-

جیغی کشیدم و پریدم یک بوس توپش کردم که خنده بلندی کرد ،از ش خدافظی کردم و به سمت در حرکت کردم 

 که صداش و آروم شنیدم:

 ل زندگیمو به نامت کنم.فک کنم این ماشین که هیچ باید ک-

 باخوشحالی پشت ماشین خوشگلش نشستم وداد زدم:

 پیش به سوی عشق و حال-
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------------------------------ 

تو پارک ، رو نیمکت نشسته بودیم، تران چیپس میخورد و به پسرایی که روی نیمکت روبرو نشسته بودن نگاه 

 میکرد منم هنوز تو کف حرف آخرش مونده بودم میکرد، یاسی و هستی درباره دانشگاه بحث

منظورش از اینکه گفت :ماشین که هیچ باید کل زندگیم و به نامت کنم چی بود ، یعنی ممکنه منظورش این باشه که 

 یکجورایی اعتراف کرده که شرطو باخته؟

 یعنی قبول کرده که عاشقم شده؟ یعنی ...

 خانه و کاشانه جدا کردی؟  اوه خانوم خانوما نمیگی چرا مارو از-

 به سمت تران برگشتم

 شما به دیدزدنتو ادامه بدین-

هستی و یاسی زدن زیر خنده ، بعد کمی شوخی شروع کردم، از قرار تو کافی شاپ از همه براشون گفتم، بچه ها 

 عصبی شده بودن ولی به حرفام گوش میکردن ، بغض داشتم ولی نذاشتم بریزن.

 حرفام تموم شد ، چند لحظه به سکوت گذشت تا اینکه تران گفت:بعد از اینکه 

 من یک پیشنهاد دارم-

 همه با استفهام نگاش کردیم گه گفت:

 آیناز باید بری سراغ سهیل -

 گیج نگاش کردم که هستی ادامه داد:

 آره اون آتوسارو از همه بهتر میشناسه . بهترین کسیه که میتونه کمک کنه-

 گفتم: با ناراحتی

 ولی اون مریضه، از وقتی آتوسا ، بهش خیانت کرده تو تیمارستان بستری شده.-

 تران و هستی با ناراحتی آهی کشیدن که یاسی گفت:

 ولی میشه یک کاریش کرد:-

باکمک دخترخاله یاسی تونستیم آدرس سهیل و پیدا کنیم ، خوبیش این بود که دکترش از دوستای دخترخاله یاسی 

میگفت شاید یک تلنگر بتونه حال سهیل و خوب کنه هنوز شک داشتم ولی با دلگرمی بچه ها قرار شد فردا  بود و

 صبح به دیدن سهیل برم.

 هستی:

 راستی بچه ها ، واسم خواستگار اومد پریشب-

 واقعا کی؟-

 اگه بگم تعجب میکنی -

 حاال تو بگو -

 سرش و پایین انداخت و گونه هاش سرخ شد:

 ورناس-

 هرسه باهم گفتیم درووووووغ؟
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انقدر خوشحال شدم که پریدم و گونش وبوسیدم ، هستی خوشحال بود ، از اول هم از سورنا خوشش اومده بود و حقا 

 که پسر خوبیم بود ، آقا و با شخصیت.

 ا هنوز روشن بود ،شده بود . چراغ ه 0بعد از کمی دور زدن و گشتن با بچه ها ؛رسوندمشون و به خونه رفتم ساعت 

دروباز کردم ، وارد خونه شدم صدای تلویزیون بلند بود ولی از بین این صدای بلند صدای داد آرتام واضح به گوش 

 میرسید،

 چندبار بهت گفتم آتوسا دور آیناز و خط بکش ، بهت گفتم رابطه من و تو هیچ ربطی به آیناز نداره-

 اسم عادی شده بود ولی وقتی صدای ظریف زنانه رو شنیدم کوپ کردم.فکر کردم داره با تلفن حرف میزنه و

ببین آرتام جان، اون زن هم ناخواسته وارد زندگی من و تو شده ، اگه میخوای بیشتر از این صدمه نبینه ، طالقش -

 بده

، پذیرایی رفتمحرف آخرش بقدری پر از کینه و نفرت بود که بند بند وجودم لرزید، با قدم های لرزون به سمت 

شالش از سرش افتاده بود ، موهاش باز بود ، مانتوش هم همینطور ، تاپ نازکی که تنش بود تا فیها خالدونش و به 

 نمایش گذاشته بود .آرایش غلیظی داشت ، سکوت آرتام روی اعصابم بود.

 آتوسا دستش و رو بازو آرتام گذاشت و گفت:

 گیمون و از نو بسازیم ، میتونیم بچه...آرتام من عاشقتم ، ما میتونیم زند-

انگشت آرتام که رو لب آتوسا قرار گرفت ، اونو وادار به سکوت کرد، چشمای سرگردون آرتام به من افتاد ، منی که 

 مثل آدم هایی که بیکس وتنها منتظرن ببینن بقیه چه سرنوشتی رو واسشون رقم زدن.

اون خونه ای که توش با یک زن غریبه ایستاده هنوز مال منه ، این خونه  آره چشمش به زنی افتاد که هنوز دختره ،

 حرمت داره ، تو این خونه نماز خونده میشه ، حرمت داره لعنتیا .

 ولی جواب من به نگاهش فقط سکوت و چشایی که از شب تاریک تر شده بود.

 به سمتم اومد . آتوسا رو کنار زد و با چشایی که تعجب و کمی ترس توش دیده میشد ،

 آیناز باور کن اونطور...-

دستم و به نشونه سکوت بلند کردم ، به سمتش رفتم ، لبخندی که نشوندهنده تمام دردایی بود که کمرم و خم کرده 

 بود بهش زدم و تمام بخشندگی و تواضع رو تو چشام ریختم و گفتم:

 رم که حتی اگه تو حالت دیگه هم تو و با کس دیگه میدیدم ...نیاز به توضیح نیست عزیزم من انقدر به تو اعتماد دا-

 سکوت کردم چون دروغ بود ، دروووووووووووغ

 مهمون تو مهمون منم هست ازشون پذیرایی کردی ؟ -ادامه دادم:

 آتوسا که ساکت بود و با زیرکی مارو نگاه میکرد ، با حرف آخر من جا خورد و اخماش و تو هم کشید:

 تام جون به نحو احسنت ازم پذیرایی کرد دیر اومدی عزیزم خیلی خوش گذشتآره آر-

هههه وقیح ، زن به کثافتی و وقیحی این ندیده بودم ، تو خونه من ، رو فرش من ایستاده ، کنار شوهر من به من نگاه 

غریبه ، از زنی وقیح میکنه ، تو چشام زل میزنه و میگه شوهرم ، عشقم ، کسی که وجودم به وجودش بنده از زنی 

 استقبال و پذیرایی کرده ، پذیراییش انقدر خوب بوده که مورد قبول زن پروو روبروم قرار گرفته.

 صدای بلند آرتام لرزه به تن منی که میلرزید نه به تن زن کثیف روبروم انداخت:

 خفه شو آتوسا-
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از رو مبل برداشت و تنه ای به بدن لرزون من زد و   و واقعا خفه شد ، با اشکایی که میدونستم اشک تمساحه کیفش و

 از خونه بیرون رفت .

منتظر بودم مردم بره ، بره دنبال زنی که شوهرم و آرتام جان خطاب کرده بود ولی نرفت، موند و بهم با پریشونی 

 نگاه کرد:

 آیناز من...-

کرد و چشمه اشکم خشکیده بود، دستم و رو فقط نگاش کردم ، قدم به قدم بهش نزدیک شدم ، بغض داشت خفم می

 قفسه سینش گذاشتم ، تعجب کرد خیلی ولی من زندگیم شده بود عالمت تعجب.

ماه به پایان مونده ، یادت که نرفته عید بود تو شمال ، روی اون نیمکت باهم  8من هنوز سر شرطم هستم ، و فقط -

ماه دیگه که عیده باید تحملم کنی ،  8زندگیمون ، پس تا  قرار گذاشتیم که قمار کنیم سر زندگیمون ، سر شرط

 تحمل کن و تالش چون اگه ببازی زندگیت و داراییت که هیچ ..

 بار محکم که تکونی خورد ، ادامه دادم:8انگشت اشارم و به قلبش زدم ، 

 قلبتم مال من میشه -

 ی به اندازه پاها و قلب من لرزون بودن؟؟؟ به وضوح جا خوردنش  و دیدم ، شونه هاش که تکون سختی خورد ول

این و گفتم خودم و به مامن دردام ، دلشکستگیام ، اعتراف های قلبیم رسوندم ، تازه فهمیدم این چشما حاال حاال ها 

قصد خشک شدن ندراه، ریخت روی گونه های ، روی گردنم ، روی لباسم ، و تختی که تجربه کرد یک شب فقط هم 

 قط یک شب...آغوشی رو، ف

---- 

صبح شده بود  و من آماده رفتن به دیدن سهیل شدم که شاید کمی با من همدر بود ، هم درد که عاشق بود و باخت ، 

 منم عاشق بودم ولی نه نمیبازم حداقل تو یک شرط.

کمرش و  تنها ، بدون هیچ همراهی میخواستم واسه مردی حرف بزنم ، از مردی کمک بخوام که طعم تلخ خیانت

شکونده بود ، از اون مرد یک بیمار روانی ساخته بود . رفتم ، با قدم هایی که مصمم بود که بشنوه راهنمایی هاش و و 

 ای کاش بشنوه...

 از دکترش اجازه گرفتم ، گفت شاید یک شوک بتونه اونو بیرون بیاره از پیله تنهاییش باید با حقیقت ها روبه رو شه.

سته بود روی تکه سنگی کنار دریاچه مصنوعی ، ساکت صامت بدون هیچ حرکتی ، حتی با وجود دیدمش ، تنها نش

خمیده شدن شونه هاش ، ریش های پرش ولی بازم جذاب بود ، چشاش غم داشت ، من و نمیدید ولی من میدیدمش 

 . چون تجربش کرده بودم .

مینطور خیره به آب راکد و بدون حرکت ، چی آروم به سمتش رفتم کنارش رو تکه سنگ نشستم ، تکون نخورد ه

 میدیدی تو اون بی حرکتی ؟ عشق خیانت کارت و یا برادری که با زن صمیمی ترین دوستش ریخت روهم ؟

مطمئنا اگه تا چند دقیقه دیگه منم ساکت به دریاچه زل میزدم یکی میشدم مثل این مرد شکست خورده. پس شروع 

 کردم گفتم:

ل بود ، با دوستام رفته بودیم بیرون ، چشمم به یک مانتو افتاد ، رفتیم داخل مغازه ، درحال حساب تابستون پارسا-

کردن بودم که چشم بهش افتاد ، قدبلند ، جذاب ، مردونه ، مغرور مثل اون موقع های خودم ، هه، با صدای بحثی که 

 ی هردو رو برگردوندیم.با فروشنده میکردم برگشت فقط چند ثانیه نگاهش تو چشام افتاد ول
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این بود اولین دیدار ، همون روز چند ساعت بعدش دوباره دیدمش ، باهاش دعوام شد ماشین خوشگلش و داغون 

 کردم ، چون باهام لجبازی کرد.

ولی هیچی نگفت ، این دیدار دوممون بود ، رفت تا چند وقت بعدش ، تو آب میوه فروشی بودم با دوستام ، جلوم قد 

 کرد ، ریخت ، آبمیوم و ریخت رو لباسم ، عصبی شدم خیلی ، دیدار چهارممون.علم 

رفتم شرکتی که دوستم توش کار میکرد، اسم شرکت خیلی دهن پر کن بود ، یک شرکت عمرانی . مدیر عامل 

شرکت و دیدم و جا خوردم ، جلو زیردستاش شستم و گذاشتمش کنار ولی بازم سکوت کرد ، مرد آشنا زیادی 

 بیخیال و خونسرد بود و البته خیلی مغرور. این بود دیدار پنجم .

بار غریبه ای رو دیدم که کم کم داشت واسم آشنا میشد ، آشنا ولی نه یک  4خیلی عجیب بود در عرض چند ماه 

 آشنا معمولی .

، سوار ماشینش  دفعه ششم تو یک عروسی با مامان و خواهرش آشنا شدم، فهمیدم آشناییم دوست های خانوادگی

 شدم ، نگام به آینه افتاد که رو من زوم بود . هر دو چند ثانیه بهم میخکوب بودیم .

رفتیم شمال خانوادگی ، مغرور و جذاب ، مثل کسی بود که همیشه دوست داشتم باشه ، منم کم کسی نبود ، دختر 

 نی ربطی به احساس نداره.بزرگ یک خانواده اشرافی که نسل به نسل خان زاده بودن ، ولی رگ خا

شمال بودیم ، نجاتم داد ، رگ پام گرفته بود منی که تو شنا حرفه ای بودم داشتم غرق میشدم چون میخواستم 

 خواهرش و نجات بدم ....

 از دریا کشیدم بیرون ، آب و از ریم خارج کرد . ولی بازم سرد بود ، مثل روزای االنم.

ستم ، گروه دخترا با پسرا ، من از طرف دخترا ، اون از طرف پسرا ، روندیم ، گاهی دفعه بد توی یک مسابقه شرط ب

من جلو میزدم گاهی اون ، حرفه ای بود خیلی ولی میدیدم مراعات میکنه مرد بود خیلی ، یک لحظه یک پیرمرد 

ط پایان ایستاد ، پرید وسط پیست ، واسه اینکه جونش و نجات بدم فرمون و چرخوندم ماشین چرخید موازی با خ

دیدم سرعتش و زیاد باهام فاصله نداشت صدای جیغ الستیکا و توقفی که میلی متری با در طرف من بود ، یکبار دیگه 

 نجاتم داد.

تو اتاقش بودم ، تو ویالشون ، بهم گفت مثل دخترای دیگه فقط با حربه های زنانه میتونم جذبش کنم بهم برخورد 

 خیلی.

م، هه سر یک شرط و غرور بیخود قرار گذاشتیم هرکی زودتر عاشق شد باخته ، یک سال زندگی مثل کنار دریا بودی

دوتا همخونه . قبول کردیم جفتمون ، قرار شد من باختم تا آخر عمرم کنیزش شم ، اگه اون باخت کل زندگی و 

 سرمایش و بهم بده . 

ت کشیدم ، اشکای سردم رو گونم بود ، اسفند بود ولی نفس عمیقی کشیدم ، خیره بودم به دریاچه ، به صورتم دس

 هوا کمی سوز داشت .

 از جاش بلند شد ، با نگام بدرقش کردم ، رفت ،بدون هیچ حرفی، حتی نگاهی.

 رفت و من و کنار دریاچه ای که کمی از سنگین قلبم و سبک کرده بود تنها گذاشت. 

ه بودم ، تو این چند وقت نتونسته بودم خوب درس بخونم ف درسا خونه تنها بودم ، جای همیشگیم روی تخت نشست

سنگین شده بود ، کتابا دورم بود ولی مگه میتونستم تمرکز کنم . با چه عشقی عمران و زدم ، با چه خوشحالی این 

 رشته رو انتخاب کردم. 
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 ولی حاال رشته و شغلم که هیچ ،آینده و زندگیم داره به فنا میره.

 ن آرتام و پشت بندش صدای در، خیلی زود اومده بود ولی حوصله کنکاش تو این موضوع و هم نداشتم.صدای ماشی

 صدای در اتاقم بلند شد 

 دربازه-

دروباز کرد، هه قیافش از من خسته تر و داغون تر بود ،کو اون کروات اسپرتش؟ کو اون نگاه سردش ؟ هردومون 

 عوض شدیم.

 به تو باشه گرسنه میمونی ، بیا بخوریم ، میخوام برم شرکت ناهار گرفتم ، گفتم اگه-

 پس میدونه حالم و میفهمه حتی حوصله خودمم ندارم. به خاطر من اومده؟

از جام بلند شدم ، نگاهش رو لباسام چرخید، شلوار نخی سرمه ای، تی شرت اسپرت سرمه ای . رو چشام ثابت موند ، 

 ستم و گرفت،با عصبانیت زل زدم تو چشاش که من و برگردوند تو اتاق :قبل از اینکه از اتاق خارج شم د

 نمیخوای اول لباست و عوض کنی؟ -

نگاهی به لباسام کردم ، برگشتم نگاش کردم که به سمت کمدم رفت، بعد از کمی باال پایین کردن ، دامن فون کوتاه 

شونه شروع میشد و حریر بود ، جلوی سینش هم نگین  نقره ای ، بلیز نقره ای که دو بند میخورد و آستیناش از سر

 نقره ای داشت.

 نشست روی مبل و منتظر به من و لباسای دستم نگاه کرد:

 بپوشش دیگه-

 ا؟؟؟ نه بابا جلو تو بپوشم دیگه چی ، مرتیکه پروو

لذت نگام میکرد ، با وارد حموم شدم پشت در پوشیدمشون ، از حموم بیرون اومدم ، نگاهش رو هیکلم چرخید ، با

خنده از جاش بلند شد ، نگاه بی تفاوتم هنوز روش بود ولی توجهی نکرد،دستم و گرفت و روی کاناپه کوچیک جلو 

 آینه نشوند.

نرم موهام و برس میکشید،موهای بلند و یک دستم تا کمرم میرسید، دوباره قلبم ضربان گرفت ، دوباره داشت من و 

جا خوندم دختر باس بذاره عشقش موهاش و شونه کنه . آرتام خیلی دیر یاده این یکی زنت مسخ میکرد ، یادمه یک 

 افتادی چیزی تا پایان قرارمون نمونده.

 برس و رو میز گذاشت ، با چشاش تو لوازم آرایش روی میزم دنبال چیزی میگشت.

رگردوند ، نگاه اون به لبام بود و رژ قرمز جیگری رو برداشت ، روبروم رو زمین نشست و من و به سمت خودش ب

 نگاه من به چشاش.

دستش لرزید فقط یک لحظه و من این و فهمیدم ، دستش نرم رژ و رو لبم میکشید،نه یکبار ، نه دوبار ، نه سه بار ، 

 کشید اونقدر کشید که خودش خسته شد ، آب دهنش و قورت داد نگام روی اپی گلوتش ثابت موند.

ی لب هایی که از قرمزی زیاد برق میزد ، بلند شد ، خیلی کالفه بود ، اپی گلوتش هی باال پایین ولی نگاه اون رو

 میرفت؛ بلند شد و من و تو بغلش کشید خیلی ناگهانی ، خیلی سریع ، و خیلی با قدرت و خشن.

 و من دوباره غرق عطر مردانه ای شدم که من و از این دنیا بیرون میکشید.

 بو کشید ، موهایی رو که به دست خودش بعد از مدت ها شونه شده بود.و اون دوباره 

 آرتام من واسه تو چیه ؟ یک عروسک ؟ تو زندگیت چه نقشی دارم؟ یک وسیله؟ آرتام تو هم دوسم داری؟
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 ولی تمام این حرفا مثل همیشه تو ذهنم بود.

 یکروز بهت میگم که تو واسه من چی؟ تو زندگیم چه نقشی داری؟ -

 کپ کردم ، یعنی تمام حرفام و فهمید ، تمام حس های بدم و درک کرد؟ یعنی تلپاتی حقیقت داره؟؟

دستش و زیر پاهام انداخت و من و تو آغوشش نگه داشت ، دستام دور گردنش حلقه شد ، بازم نگام میکرد، نه تنها 

 تو چشام تو تمام جزءجزء صورتم.

یک میز که خیلی شیک تزئین شده بود ، نشت و من و رو پاهاش نشوند ، صداش  از اتاق خارج شد ، میز و چیده بود

 و صاف کرد:

اهه، خوب... این ناهار و تقدیم میکنم به بانوی نقره ای پوش با لب های سرخ آتشی )نگاش دوبار رو لبم چرخید -

 تام تاجیک.سریع سرش و برگردوند و آب دهنش و قورت داد، خندم گرفت( از طرف کدبانو آقا آر

خندیدم نه یک لبخند ، خنده ای از ته دل، خنده ای که در ته ته صداش ، غم بود و این و از چشای غمگینش میشد 

 حس کرد که فهمیده.

 خوب ...ماه نقره کوب من چی میخوری واست بکشم؟-

 به میز نگاه کردم، جوجه ، کباب کوبیده ، برگ ، قرمه سبزی، رولت .

 و کباب.اول یکم رولت -

 ای بروی چشمممممممممممممممم-

غذا میخوردیم با شوخی های آرتام ، تا آخر ناهار نگاش رفت سمت لبام و برگشت ، منم تا تونستم هی تحریکش 

 کردم و کیفش و بردم.

 بعد ناهار ، آرتام میخواست بره شرکت :

 ه ها .حاضر باش میام دنبالت بریم خرید عید ، چیزی نموند 2آیناز ساعت -

 باشه ای گفتم و منتظر شدم که بره، به گردنش نگاه کردم ، جای کروات خالی بود :

 یک دقیقه واستا-

با دو رفتم سمت اتاقش ، از کمدش ، کروات اسپرت ، نقره ای تیره رو برداشتم و به سمتش رفتم ، پشتش بهم بود 

و با دقت دور گردنش بستم ، تمام مدت داشت کفشاش و میبست ، دستش و گرفتم و برگردوندمش، کروات 

سنگینی نگاش و حس میکردم ، سرم و بلند کردم تا بهش نگاه کنم که غافل گیر شدم ، نتونست بیشتر از طاقت 

 بیاره، من موندم این بعد عید چجوری میتونه طاقت بیاره دوریمو..

بودم و میخندیدم اونم با تعجب به من نگاه  ازم جدا شد ، لبخندی زد که من شلیک خندم بلند شد ، رو زمین نشسته

میکرد ، بلند شدم و با دستم لبش و که قرمز شده بود پاک کردم ، هنوز دستم و نکشیده بودم که بوسه ای نرم رو 

 دستم گذاشت ، نگاش کردم که خم شد و پیشونیم و بوسید و رفت. رفت و من دوباره تنها شدم .

دم خونمون تا درباره سهیل براشون تعریف کنم ، تو این چند روز که از دیدن سهیل بعد از رفتن آرتام بچه ها اوم

 گذشته بود ندیده بودمشون.

 یاسی:

 خوب تعریف کن ، چیشد ، براش گفتی؟-

 همش و نه فقط تا شمال و واسش تعریف کردم -
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 هستی:

 عکس العملی هم نشون داد-

 بعدشم که پاشد و رفتنه بابا هیچی حتی سرش و هم تکون نداد ، -

 تران:

 همین که تا آخر حرفات نشسته خودش نشونه خوبیه-

 یاسی:

 فقط یادت باشه اسم آرتام و آتوسا یا هر اسمی که به اینا مربوط میشه رو جلوش نیاری تا آخر بهش بگی .-

رون و چیدم و با شربت بیسری تکون دادم و باشه ای گفتم ، به آشپزخونه رفتم تا شربتی درست کنم ، میوه ها ر

آوردم ، صدای جیغ تران بلند شد ، با دو به سمت اتاقم دویدیم ولی اونجا نبود ، با تردید به اتاق آرتام رفتیم ، که 

 تران و درحالی که رو تخت آرتام لم داده بود و چیزی تو دستش بود دیدیم

 هستی:

 چته چرا جیغ میزنی-

 تران:

 بدم تو هم جیغ میزنیاگه بهت یک چیزی نشون -

 با سردرگمی نگاش کردم که عکسی رو به طرفم گرفت 

 مات موندم ، رو عکسی که خودمم ندیده بودم:

دختری با لباس سپید عروسی ، که از نیم رخ گرفته شده بود ، که دستاش و روی سینه پسری با لباس دامادی 

 گذاشته بود ، پسر غرق دختر بود و دختر غرق پسر...

نشستم همونجا رو زمین ، عکس خیلی قشنگ شده بود ، لباس سپیدی که تنم بود ، درخشش خاصی به پوستم داده  

 بود ، و داماد قد بلندی که دستاش دور کمر عروسش حلقه شده .

 هستی و یاسی کنارم نشستن و به عکس خیره شدن ، سرم و بلند کردم و به تران نگاه کردم ، هنوز داشت میگشت :

 این  و از کجا پیدا کردی-

 به سمتم برگشت ، زیر بالشت کوچیکش

از جام بلند شدم ، به اتاق خودم رفتم ، درو از پشت سرم بستم . روی تخت نشستم ، دستم و زیر بالشتم بردم ، 

ق رکشیدمش بیرون ، عکسی داخل قایق ، من بالباس عروس از پشت به دامادم تکیه دادم ، هردو چشامون بسته و غ

 لذتیم ، دستای آرتام دور شکمم حلقه شده بود و درخشش حلقش توی چشم بود . 

 نیم ساعتی میشه بچه ها رفتن ، فقط باید این تران فوضول میومد تا این عکس و پیدا کنه .

 چرا آرتام ؟ اینم بعدا میگی ؟

لخت کردم و جلوش و تیکه تیکه و کج و نیم بود ، تازه از حموم اومده بودم ، موهام  4جلو آینه ایستادم ساعت 

ریختم ، آرایش مالیمی کردم و پالتو چرم قهوه ایم و با شال گردن قهوه ای مشکی و شلوار کتون تنگ کرم ، چکمه 

 سانت پوشیدم .  1های بلند تا زیر زانو مشکی با پاشنه 

دقیقه دیگه میومد . چراغ ها رو  4 شال کرم قهوه ای هم سرم کردم ، کیف ست هم برداشتم، منتظر اومدنش بودم ،

 خاموش کردم در وقفل کردم و از خونه خارج شدم .
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تو پارکینگ ایستاده بودم که به گوشیم تک زد . به ماشین خوشگلش تیکه زده بود و به من خیره شده بود ، به  

وسی ای . تو دلم ب لباساش نگاه کردم ، کت تک خاکستری ، شلوار کتون خاکستری ، کفشای مشکی کروات نقره

واسش فرستادم و سرم و باال گرفتم و با غرور به سمت ماشین حرکت کردم در و واسم باز کرد و مثل یک جنت 

 المن ازم خواست سوار شم لبخندی زدم و نشستم ، با سرعت تو خیابونا میروند :

 نتونستم با این گریه نبودن هات و بشمارم

 م و بسپرمتو که هستی به دست کی همه دنیا

 درست از لحظه رفتن دلم میخواست که برگردی

 دلم پیش تو بود هرجا که تنهایی سفر کردی

 دستم و گرفت و رو دنده گذاشت ، دست خودشم رو دستم

 واسه حبس ابد خوردن تو زندون تو آمادم

 اسیرم کن ، تو میتونی اسیرت باشم و آزادم

 ایی بهم انداختبا اینجای آهنگ همخونی کرد و نگاه گذر

 عذاب گریه رو بی تو گلم هر لحظه میبینم

 به دنیای بدون تو به این زندگی بدبینم

 شده دنیام پر از پوچی

 شده هم مرز تنپوشم

 دلم میخواست تو هم باشی 

 تو این دل تنگی هم پوشم

واست این اعتراف بی واسطه با لذت به آهنگی گوش میدادم که یک جور اعتراف بود اعتراف با واسطه ، دلم میخ

 باشه ، از زبون خودش ، آرتام تو بگو من و میخوای ، بگو دوسم داری ....

 به این احساس رو به مرگ دارم با عشق نفس میدم

 همین که عاشقت بودم، تقاص چی رو پس میدم

 واسه حبس ابد خوردن تو زندون تو آمادم

 اسیرم کن و تو میتونی اسیرت باشم و آزادم

 عذاب گریه رو بی تو خودم هر لحظه میبینم

 به دنیای بدون تو به این زندگی بدبینم

 رسیدیم ، نفس عمیقی کشیدم از ماشین پیاده شدم .

شونه به شونه هم تو پاساژ راه میرفتیم من و به اصرار تو مغازه ها میکشید و از هرچی خوشش میومد میخرید . در 

خرید بودم که دیدم ایستاده برگشتم که دیدم بلههههه ، آقا چششون به مغازه لباس  حال نگاه کردن به پالستیکای

 خوابه

 وشگونی ازش گرفتم که به من نگاه کرد :

 به چی نگاه میکنی پسره بی تربیت-

 به خانومممممممممممممم-
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 گاه میکنه .با تعجب به اطراف نگاه کردم که دیدم داره به لباس خواب خیلی شیک ساتن مشکی قرمز ن

 دقیقا این خانومتون کجاست ؟-

 دستم و گرفت و نزدیکتر برد:

 دیگه دیگه ، میری تو این لباس خواب و واسه من میخری؟-

 با لودگی گفتم :

 سایزت چنده -

با چشای طوفانی نگام کردو  فرستادم تو ، لباس خواب و به سایز خودم خریدم ، چند دست هم لباس های مایحتاج 

 گه... بعلههههههدی

بعد از اینکه همه چی خریدیم ، باهم به رستوران شیکی رفتیم . یکبار بیشتر به این رستوران نیومدم ولی خداییش 

 خیلی باحال بود . بعد از سفارش غذا ، آرتام خیلی بی مقدمه گفت:

 به نظرت کی شرط و میبره؟-

 باتعجب نگاش کردم که خیره به من گفت:

 تو بردی چیکار میکنی؟ اگه .. اگه-

 طبق قرارمون تو ماشین و شرکت و باغت و به نامم میکنی .-

 این و میدونم بعدش چی؟-

 سکوت کردم ، بعدش چی میشه؟ ازش جدا میشم؟ یا پیشش میمونم؟

 نمیدونم ، شاید برم شیراز پیش عمم.-

 اخماش و کشید تو هم 

 اری ، خونه ، ماشین ، میخوای بری شهر دیگه که چی بشهشیراز واسه چی ، اون موقع این همه ثروت د-

 سرم و پایین انداختم:

 چون زنی که مطلقه بشه پشتش خیلی حرفه و من دیگه کشش این حرفا رو ندارم .-

 ساکت شدم ولی عجیب که هنوز سنگینی نگاش و حس میکردم.

 سرم و باال گرفتم :

 اگه تو بردی چی ؟ چیکار میکنی ؟-

 خیالی گفت:با بی

تو میشی خدمتکار شخصی من ، لباسام و میشوری ، خونم و تمیز میکنی ، واسم غذا درست میکنی هرکار بگم باید -

 بکنی

 نگاهی بهم انداخت و با نیمچه لبخندی گفت:

 شایدم زن گرفتم و خدمتکار اونم شدی-

 با حرصو عصبانیت نگاش کردم که خندید ، نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 واقعا؟ چرا به فکر خودم نرسید ، بعد از اینکه زندگیت به نامم شد ، منم ازدواج میکنم.-

 با چشای برزخی نگام کرد که لبخندی زدم، غذا رو آوردن ، تا آخر غذا دیگه حرفی بینمون زده نشد . 

 شب خوبی بود ، بعد از برگشتن به خونه سرم به بالشت نرسیده خوابم برد .
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---------- 

صبح قرار بود به دیدن سهیل برم ، دوباره مرد شکست خورده ، دریاچه آرامش ، نگاه خیرش ، و سکوت و بی 

 حرکتی ، تکه سنگی که نشسته بود و دوباره من که کنارش جای گرفتم.

-------------------------------- 

 

یک چیزی تو زندگیم کم شده و این باعث  برگشتیم مشهد ، دیگه ندیدمش ، بی حوصله بودم ، خودم میفهمیدم-

 سرگردونیم شده .

دلیش و نمیدونستم فقط بعضی وقتا یاد مرد قدبلند و خوش هیکلی می افتادم که یک جورایی غیر عادی میدیدمش ، 

د زتا اینکه با دوستام رفتیم فست فود ، سینه به سینش شدم ، چشمم به گردنبند ون یکادی افتاد که تو سینش برق می

تا پسر مزاحم من  8. با دوستش بود . اونم من و دید . چند دقیقه بعدش جای ماشینم ایستاده بودم ، روشن نمیشد ، 

 و دوستام شدن . 

اومد بیرون ازم حمایت کرد ، لذت بردم ، تا حاال حمایت مردی جز بابام و نداشتم واسم اوج نیاز و خوشبختی بود ، 

 من موندم و خاطراتی که نزدیک بودن .ماشینم و درست کرد ، رفت و 

نفس عمیقی کشیدم ، برگشتم طرفش بهش زل زدم . نگاهش ، چشاش بدون حرکت خیره به روبروش بود، به 

 دریاچه ی آرامش.

 ادامه دادم: 

 اومدن خواستگاریم تعجب کرده بودم پسر سرسخت چجوری حاضر شده به خواستگاری من بیاد؟

دم به اصرار مامانش بوده واسم شرط گذاشت توی اتاقم روز خواستگاریم ، روزی که هر اومدن و من تازه فهمی

 دختری آرزوشه ، چون آییندشه...

 قرار شد مثل دوتا همخونه زندگی کنیم ، همخونه و نه بیشتر . 

 بهش گفتم حق نداره تو کارای من دخالت کنه اونم قبول کرد .

 بار به دیدنم اومد . 8ودم ولی فقط ماه باهاش تو عقد ب 8عقد کردیم ، 

 ماه ولی واسه من حسرت بود کالفگی بود ، خستگی بود.  8به حرف آسونه گفتن این 

دوباره دیدمش وقتی که قرار بود شبش خونشون باشیم ،تعجب کردم وقتی شنیدم از مامانش خواسته مراسم 

 جلو افتاد.ماه عقد باشیم ولی  2عروسی رو جلو بندازن . ما قرار بود 

 هی شب عروسیم بهترین شب زندگیم بود ، با اینکه همسرم ، مردم نبود ولی خوب بود ، یعنی عالی بود . 

زندگی میکردیم با اینکه به هم کار نداشتیم ، البته دخالت های اون کم نبود تو رفت و آمدم . خوب بود و میگذشت با 

 اینکه عالی نبود.

، رفت و آمد بی وقت. شبا دیر میومد ، همه و همه ، من و عصبی میکرد ، رنج نداشتن یک تا اینکه تلفن های مشکوک 

 همسر واقعی و تکیه گاه برام کم نبود که حسادت های زنانه حس های بد خیات هم بهش اضافه شد.

 تکونی خورد ، اسم خیانت به بدنش لرزه انداخته بود ولی بازم نگام نکرد حتی برای ثانیه ای.

اینکه زنگ زد خونم ، اون زن زنگ زد ، همسر من و به نام و پسوند جان صدا کرد ، قلبم شکست ، ساعت ها گریه  تا

میکردم به بخت بدم به زندگی نحسم ولی مگه فایده ای هم داشت . از یک طرف رفتاراش رو اعصابم بود ، یک به 
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دم با خودش چند چنده ، درکش نمیکردم ، میدیدم به نعل میزد یکی به تخته و این واقعا خارج تحملم بود، نمیفهمی

 من بی میل نیست ولی اون زن چی پس؟

یک شب باهم دعوا کردیم از خونه زد بیرون چند ساعت بعدش از بیمارستان زنگ زدن گفتن چاقو خورده ، مردم و 

 ه اون چاقو کشا نداد.زنده شدم تا از اتاق عمل بیرون آوردنش بیهوش بود ، هنوزم نفهمیدم چرا گوشیش و ب

 پایین افتاد و بیهوش شدم. 4اعصابم ضعیف بود که با اومدن اون زن فشارم تا 

 صدای کفشای پاشنه بلند روی سرامیکای بیمارستان ، زن زیباو لوند با چهره اروپایی ولی پوست تیره

 از جام بلند شدم به سمت دریاچه رفتم و پشتم و بهش کردم:

حاال خودش و دیدم . بهوش اومد مرد خیانت کارم ، بازم کنارش موندم ، بازم پرستارش شدم ، ولی بار اول صداش و 

 قلبم سنگین بود ، ذهنمم همینطور.

 زن دوباره برگشت ، باهام قرار گذاشت تو یک کافی شاپ برام گفت از...

و از ش بگم بگم که اون گفت از تاز جاش بلند شد ، برگشتم سمتش پشتش و به من کرد و رفت ... و نتونستم برا

 سهیل شکست خورده ، نتونستم بگم اون زن آتوسای تو بود.

روزه که پیش سهیل نرفتم، همون روز یاسی زنگ زد و گفت سهیل بعد از شنیدن حرفام گریه کرده میگفتن این  8

از ظهر برم پیشش برم تا حرفای  شروع خوبی بوده ، اماده شده و حاال نیاز به ضربه آخره ، تصمیم گرفتم امروز بعد

 آخرم و بهش بگم.

روز آرتام خیلی سعی میکرد ، پیشم جلب توجه کنه زودتر از  8آماده شده بودم ، هوا رو بهار میرفت . تو این 

بار بهم گفت برم لباسایی که برام خریده برو بپوشم ولی پیچوندمش . حوصلش و حاال هم نداشتم  8شرکت میومد ، 

 هفته باقی مونده با زندگیم چیکار کنم ... 6ونستم تو این فقط نمید

به دیدن سهیل رفتم ، دوباره جای دریاچه ، اینبار سکوت کردم و کنارش نشستم یک ربع بدون هیچ حرفی گذشت 

 صداشو شنیدم رسا و زیبا ولی پر از غم:

 خیلی وقته منتظر اومدنتم ، نمیخوای شروع کنی؟-

 که نگاهش به آب بود ، چندثانیه ای نگاش کردم ، شروع کردم:با بهت برگشتم طرفش 

تو کافی شاپ اون زن واسم گفت ، گفت از شوهر من ، از مردی که عاشقش شده بودم ، گفت باهم تو یک دانشگاه -

درس میخوندن ، گفت عاشق مرد من شده بوده ولی همخونم بهش محل نمیذاشته ، میگفت رفتاراش ، زیباییش هیچ 

 م روی شوهر من تاثیر نداشته. کدو

تا اینکه اون زن از یک وسیله استفاده میکنه وسیله ای برای رسیدن به عشقش ، و اون وسیله بهترین دوست و برادر 

 همخونم بود . 

بهش نگاه کردم ، چشاش و بسته بود و تو خودش جمع شده بود ، ژاکتم و از تنم در آوردم و روی شونه هاش 

 و باز کرد برای ثانیه ای نگام کرد ، بدون هیچ حسی فقط نگاه ساده و تهی از هر حسی. انداختم چشاش

 از جام بلند شدم روبروش روی زمین نشستم وگفتم:

اون استفاده کرد از یک دوست ، باهاش دوست شد ، تا به کسی که دوست داره برسه ، ولی شوهرم عذاب میکشید -

. قبل از ازدواجش با اون پسر ، با اون برادر ، اون زن دوباره به همسرم گفت ،  که دوستش اینجا وسیله قرار گرفته
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گفت که اگه با من باشی دوستت و بدبخت نمیکنم ولی حرف اون هم یکی بود ، اگه زندگی برادرم و داغون کنی 

 زندگیت و داغون میکنم.

ر گذاشت بهش گفت با دوستم بهم بزن بیا زندگی اون برادر داغون شد ، چون اون مرد با زن بهترین دوستش قرا

 بامن و اون زن هم همه چیز و نابود کرد ، زندگیش و مردی که بی نهایت دوسش داشت .

حاال اون زن شده واسم رقیب ، نمیتونم ببینم شوهرم باکسی غیر از من باشه ، اون زن و دیدم برای بار سوم تو خونم، 

 شوهر خودش خطاب کرد ومن شکستم برای بار هزارم.با شوهرم ، اون زن وقیح شوهر  من و 

اشکام روون شد ، هق هق میکردم از شکستن قلبم از اینکه نمیدونستم با زندگیم چیکار کنم صداش و شنیدم ، 

 قیافش و دیدم از بین اشکام:

دردی نکرد ، از چرا اینا رو واسه من تعریف میکنی ؟ واسه منی که جون همدرد بودن ندارم ، چون کسی واسم هم-

 اینجا برو و دیگه برنگرد .

 قدم برداشت ، از جام بلند شدم داد زدم ، داد زدم از تمام وجودم: 6از جاش بلند شد ، ژاکتم و رو سنگ گذاشت ، 

به تو میگم چون تو تنها کسی هستی که میتونی کمکم کنی تو تنها کسی هستی که درکم میکنی ، لعنتی تو تنها کسی -

 ه میشناسیش شوهر من و اون زن و.هستی ک

ایستاد ، با مکث با شک برگشت ، با چشایی که هیستریک ریز شده بودن بهم نگاه کرد ، بدنش میلرزید و نگام 

 میکردو من بیرحمانه داد زدم برای بار آخر با فریاد گفتم:

ه زندگیم و به تاراج میبره ، عشق شوهر من ، برادر تو بهترین دوست تو آرتامه ، آرتام تاجیک ، و زنی که دار-

 قدیمی توئه ، همسرتو آتوساااااااااااااا.

بدنش میلرزید و چشاش قرمز شده بود ، لباش کبود بود و میلرزید ، با ترس قدمی سمتش برداشتم که افتاد روی 

 زمین به سمتش رفتم و گریه کردم ،:

هفته فرصت دارم زندگیم  6کنی خواهش میکنم من فقط  تورو خدا آقا سهیل تو تنها کسی هستی که میتونی کمکم-

 و نجات بدم کمک کن .

اشک میریخت و میلرزید و نگاهش رو من میخکوب بود . چند تا پرستار به سمتمون اومدن ، سهیل و بردن ، نگاه 

 آخرش به من بود ، و نگاه من که سراسر خواهش بود.

------------------------------------ 

 

روز گذشته بود و من هر روز به دیدن سهیل میرفتم ولی اون به هیچ وجه نیخواست کسی رو ببینه ، دیگه انقدر 6

 غصه خورده بودم کامال رو به افسردگی بودم.

هرروز بچه ها بهم سرمیزدن، مامانمم همش زنگ میزد که چرا نمیرم پیشش ، فرزانه جونم هر روز زنگ میزد که 

زنین ، شما از ما بدتون میاد ، هزار تا دلیل آوردم که به خدا درگیر درسام ، آرتامم کارای شرکتش چرا بهمون سر نمی

 درگیرش کرده ، باالخره باور کرد .

روز قبل از عید دعوتشون کنم خونمون ، از وقتی ازدواج کرده بودیم یک مهمونی نگرفته بودم  6تصمیم گرفتم واسه 

 ش همه دست جمعی مسافرت بودن و در نتیجه زیاد هم شلوغ نبود . . خوبیشم این بود که خاله ها
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با سردرگمی نشسته بودم و لیست میکردم که چی میخوام واسه مهمونی ، خودم رو مبل انداخته بودم و پاهام  و تکون 

ز بود و نش بامیدادم ، دامن کوتاهم باال رفته بود و تمام هیکلم و به نمایش گذاشته بود ، تاپ دکلتمم که جای سی

 قشنگ .... بلهههههههه

صدای در اومد ، همینطور که نشسته بودم بی توجه به اینکه آرتام اومده خودم و تکون میدادم و رو کاغذ لیست 

 میکردم...

 آرتام:

ه تخسته ماشین و پارک کردم ، به ماشینش که تو پارکینگ بود نگاه کردم ، امروز چقدر زود اومده مگه دانشگاه نداش

، هنوز گیج بودم ، امروز رایان راد یکی از دوستای قدیمیم اومده بود شرکتم واسه همکاری ، وقتی داشت میرفت 

 گفت:

 راستی آرتام جان ، خانوم رادش و سالم برسونید.-

د ااز فکر اومده بودم بیرون ومیخکوب فرشته کوچولویی بودم که خودش و رو مبل انداخته بود و پاهاش و تکون مید

، دامن کوتاش باال رفته بود ، گودی کمرش بیشتر تو چشم میومد ، آب دهنم و قورت دادم ، قدم به قدم بهش 

نزدیک میشدم ، پس کی مال من میشی دختر کوچولو ، کی میتونم بهت بگم که تنها زنی که تو قلب منه فقط تویی ، 

رین فقط وسیله ای واسه انتقام ، انتقام از زنی که بهت کی میتونم بهت بفهمونم که آتوسا هیچ نقشی تو زندگیم نداره

 دوستم و بدبخت کرد ، برادرم و گوشه تیمارستان برد .

به سمتش رفتم یکم سر و صدا کردم که متوجه حضورم شه ، ولی انگار نه انگار که منم هستم ، همینطور با خودکار 

 چیزی رو کاغذ مینوشت و پاهای خوش فرمش و تکون میداد .

رفتم باال سرش ایستادم ، بازم نگام نکرد ، یاد اون روزی افتادم که آتوسا رو تو خونه دیده بود ، غم چشاش و دیدم 

ولی لبخند زد ، دیدم شکست ولی خودش و خونسرد نشون داد ، دیدم که وقتی  آتوسا واسه اینکه حرصش بده با 

اغون شد ولی بازم چیزی نگفت . وقتی روبروم ایستاد و منظور بهش گفت که ازش به نحو احسنت پذیرایی کردم ، د

گفت فقط به خاطر شرط داره تحمل میکنه وقتی زد رو قلبم و گفت کاری میکنه زندگیم که هیچ قلبم و به نامش کنم 

. میخواستم بکشمش تو بغلم و بهش بگم که خیلی وقته قلبم به نامت شده ولی رفته بود ، دوباره به اون اتاق پناه 

 برده بود . 

دوباره چشم به پاهاش افتاد سریع خم شدم و کمرش و گرفتم و بلندش کردم اونم که انتظار نداشت جیغی کشید و 

 دستاش و دور گردنم حلقه کرد:

 حاال دیگه محل نمیذاری آره؟؟-

 پشت چشمی نازک کرد و با حالتی که لباش و قلوه ای کرده بود تا خندش و قورت بده گفت:

 اومدی نفهمیدم شرمنده ا؟؟-

 آره جون عمه جونت من و ندیدی باشه خانوم کوچولو نشونت میدم.

محکم تو بغلم فشارش دادم ، بردمش تو اتاق خودم و انداختمش رو تخت یک نفره ، شروع کردم به قلقلک دادنش 

ه انگار دیده میشد ، دامنشم ک ، انقد قلقلکش دادم و اون جیغ کشید که بیخیال شدم ، لباسش باال رفته بود و شکمش

اصال چیزی تنش نیست ، منم هیز زل زده بودم به لباس زیرش ، رد نگام و گرفت ، یک تو سری خوشگلی بهم زد و 

 خودش  و مرتب کرد ، خودم و انداختم روشو بوسیدمش . 
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 آیناز:

د ، وقتی خوب حرصش و خالی کرد کنار وای داشتم میمردم انقدر قلقلکم داده بود که دیگه جونی تو بدنم نمونده بو

کشید ، چند تا نفس عمیق کشیدم و بهش نگاه کردم ، پسره بیشعور زل زده بود به چیزای خصوصیم ، شیطونه میگه 

 بزنمش ، و یک تو سری خوشگل نثار سرش کردم که آخش در اومد ، چشاش و باریک کردو خودش انداخت روم :

 ..اوه ...له شدم ، پاشو از ...-

دیگه محلت حرف زدن نداد ، خیلی داشتم خودمو کنترل میکردم که همراهیش نکنم ، سعی میکردم از خودم جداش 

 کنم ولی مگه میشد این هیکل دو تنی رو تکونش بدی ....

درحال فکر کردن بودم که تا قبل از اینکه کار دست خودم بدم از دستش خالص شم که صدای گوشیم بلند شد ، 

 ازش فاصله گرفتم.خوشحال 

 سریع از تخت پریدم پایین که صداش و بلند کرد: 

 این بارو در رفتی ولی دعا کن دفعه بعد گیرت نیارم وگرنه...-

 دیگه صداش و نشنیدم بجاش صدای جیغ یاسی تو گوشم پیچید با ترس گوشی رو از گوشم فاصله دادم:

 ش خبری بدههههههههوایییییییییییییییییییییییییییییییی آینازی خو-

 چته یاسی ترسوندیم چرا داد میزنی -

 وای اصال نمیتونم باور کنم همه چی درست شد-

 گیج شده بودم:

چی درست شد؟ نوید اومد خواستگاریت؟؟؟ انقدر خوشحالی ؟ خوب خواهر من این که انقدر خوشحالی نداره من -

 یکی بهتر از نویدت و دارم به کجا رسیدم

 غ بلندی کشید که پرده گوشم پراه شد:دوباره جی

 اه یاسی چته ، کر شدم-

خاک تو سرت کنن که نمیذاری حرف بزنم ، احمق جون سهیل رضایت داده که باهات حرف بزنه ، مثل اینکه -

شوکی که بهش وارد کردی جواب داده ، دکترش میگفت ، تو این مدت خیلی حالش بهتر شده ، از شوک در اومده و 

 ییکنه.گریه م

 انقدر جا خورده بودم که نمیتونستم حرف بزنم ، واقعا خوشحال بودم و دوست داشتم با تموم وجودم جیغ بزنم 

 الووووووو آیی کجا رفتی دختر؟-

 داری...داری دروغ میگی-

 وای آیناز دروغم چیه حاضر شو دارم میام دنبالت بریم پیشش-

دلیل آوردم که واسه یاسی خواستگار اومده و اونم میخواد واسم تعریف نفهمیدم چجوری حاضر شدم ، واسه آرتام 

 کنه . 

 انقدر مسخره بازی در آورد:

که ما پسرا آخر ،سر از کار شما در نیاوردیم ، با دست پس میزنید با پا پیش میکشید  ، واستون خواستگار میاد  

 اعجوبه این به خدا خوشحالین  ،  وقتی نمیاد میگین اصال قصد ازدواج نداریم .

 اومدم بزنمش که یاسی تک زد ، فحشی نثار روی ماهش کردم و پریدم پایین.
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توراه یاسی هی حرف میزد و من فقط به این فکر میکردم که به سهیل چی بگم ، چجوری ازش کمک بخوام . یاسیم 

 وقتی دید به حرفاش گوش نمیدم ساکت شد و حواسش و به رانندگیش داد.

پرستار به اتاقش رفتم ، در و باز کردم ، رو صندلی نشسته بود و به پنجره زل زده بود. دلم واسش میسوخت  با کمک

ولی سهیل باید بفهمه که دیگه آتوسایی نیست ، باید بفهمه زندگی هنوز ادامه داره و اینجور اذیت کردن خودش فقط 

 نداره.به ضرر خودش و خانوادشه و هیچ تاثیری روی زن خیانت کارش 

 جلو رفتم و روی صندلی کنارش نشستم ، زل زدم به صورتش :

 سالم آقا سهیل -

 با مکث برگشت سمتم بهم نگاه کرد با دقت ، بعد چند دقیقه ای که من  و خوب آنالیز کزد گفت:

 تو زن آرتامی؟ زن برادر من؟ -

 لبخند مالیمی زدم و گفتم:

 رتام ، آرتام تاجیک ، دوست و برادر شمابله من آینازم ، آیناز رادش همسر آ-

 از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت:

اگه بهت گفتم بیای اینجا واسه اینه که دوست ندارم زندگی یکی دیگه هم مثل من تباه بشه ، دوست ندارم اون -

 عالوه بر اینکه زندگی من و خراب کرد زندگی تو و از همه مهمتر آرتام و تباه کنه .

خند بیجونی زدم ، خیلی به خودش فشار میاورد تا حرف بزنه ، ته صداش بغض داشت ولی سعی میکرد مقتدر لب

 حرف بزنه ، مثل آرتام

تموم زندگی من و میدونی ولی یک چیزی رو نمیدونی چون هیچ کس نمیدونه ، برگشت سمت من به دیوار تکیه -

 داد و به سقف خیره شد:

، دختری بود که همه چی داشت ، زیبایی ، هوش ، لوندی ، همه پسرا دانشگاه عاشقش من آتوسا رو میپرستیدم -

بودن ، همه یکجورایی بهش نخ میدادن ولی از بین همه یک نفر بود که از آتوسا بدش میومد و محل سگ بهش 

 نمیداد ، اونم آرتام بود ... هه و نگاه آتوسا هم فقط به آرتام بود . 

بودم ، با اینکه میدیدم آتوسا از من خوشش نمیاد ، حس میکردم آرتام و فقط میبینه ولی بازم  ولی من دلم و باخته

 میخواستمش ، شده بود واسم یک آرزو هرشب فقط با یاد اون بود که میتونستم بخوابم . 

دیمش پسرا هر روز زود بیدار میشدم که سریع برم دم خونشون و از اونجا تا دانشگاه تعقیبش کنم ، تو راه می

چجوری نگاش میکنن ، میدیدم بهش شماره میدادن ، ولی آتوسا جواب رد به سینه همشون میزد ، اوال فکر میکردم 

 که این از با حجب و حیا بودنشه ، ولی بعدا فهمیدم که این بخاطر عشقی که داره. 

 ه داد:نفس عمیقی کشید و قطره اشکی از گوشه چشمش چکید ، رو زمین سر خورد و ادام

اون عاشق برادرم ، الگو جوونیم شده بود و من بازم دنبالش بودم ، وقتی فهمیدم با آرتام تو یک پروژه افتاده -

 سوختم ، آتیش گرفتم ولی برای اولین به برادرم حسادت کردم .

هش گفتم آرتام ب وقتی آتوسا بهم گفت پیشنهادم وقبول کرده تو ابرا بودم ، انقدر خوشحال بودم که اول رفتم پیش

تا تاسف واسم سنگین تر بود معنی اون لبخند و اون موقع به  800که آتوسا قبول کرده . آرتام لبخندی زد که از 

حساب حسادتش گذاشتم ولی االن فهمیدم داداش آرتامم راست میگفت ، آتوسا به درد من نمیخورد ولی من بازم 

 سرم و زیر برف کردم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – و عشق و غیرتغرور 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 2 1  

 

ماه ، آتوسا وقتی باهام بود فقط تیغم میزد ، تو اون مدت فهمیدم مشروبم میخوره ، من  2 باهم دوست بودیم حدود

 توی خانواده ای بودم که این جور چیزا واسمون خط قرمز بود ولی آتوسا خیلی راحت پا رو اعتقاداتم میذاشت. 

 رو آرتام بود .با پسرا دست میداد ، پارتی میرفت ، مشروب میخورد و از همه بدتر هنوز نگاهش 

عذاب کشیدم وقتی آتوسا قبول کرد باهم ازدواج کنیم ولی خانوادم نذاشتن . با بدبختی ، تهدید ، گریه و زاری قبول 

کردن ، بابام از ارث محرومم کرد ، مامانم قلبش گرفت ، گفتن بهم این دختر به درد خانواده ما نمیخوره ، بهم گفتن 

 من کر بودم ، خر بودم نشنیدم ، نفهمیدم و زندگیم و به گند کشیدم. ، این دختر وصله تو نیست ولی

سرش و به دیوار تکیه داده بود و شونه هاش مردونه میلرزید و اشکاش صورتش و خیس کرده بود منم اشک 

 میریختم به دردی که این مرد کشیده به دردی که خودم دارم میکشم.

چیشده یک مدتی باهم همخونه بودن ، باهم رابطه که نداشتم ، حاال دختره  هر کی از بیرون نگاه کنه میگه حاال مگه

 فهمیده همخونش با یک زنه دیگه.

ولی اینا نمیدونن که من روزی هزار بار آرزو میکردم که ای کاش فقط یک همخونه بودیم ، ما باهم رابطه نداشتیم 

 تا اینجور رابطه ها احساسی تر بود . 800ولی رابطمون از 

 من باهاش همخونه بودم ولی عاشقش شدم ، مگه عشق اختیاریه؟ نه عشق یک اختیار اجباریه. 

به سمتش رفتم رو زمین نشستم دستمالی از کیفم درآوردم و به طرفش گرفتم ، نگاهی درمونده بهم کرد و دستمال 

 و گرفت ولی پاک نکرد اشکایی رو که درداش و به رخ میکشید.

ود بهتره بگم بدتر شده بود ، بهونه گیریای الکی ، هرروز کالسای بیخودی ، هر هفته موهاش و آتوسا عوض شده ب-

یک رنگ میکرد ، گوشیش حتما باید عوض میشد ، با هر پسری الس میرد حتی وقتی هم که من کنارش بودم . تا 

درو دیوار میزد بچه سقط بشه ، اینکه فهمیدم حامله ، خوشحال شدم خیلی ، ولی اون دیوونه شده بود ، خودش و به 

یکبار دیدم قرص میخورد ، کارم شده بود کشیکش و کشیدن . پاش و تو یک کفش کرده بود که من این بچه رو 

نمیخوام و کار خودش و کرد ، رفت و بچه رو انداخت . اون روز خون جلو چشام و گرفته بود زدمش به حد مرگ 

 هفته زندونیش کردم مثل مرده ها شده بود . 6،   زدمش ، انقدر که دست خودمم خون میومد

 دکتر گفت دیگه حامله نمیشه ، خوشحال بود ولی من داشتم جون میدادم . 

یادمه از روزی که تو گوش داداش زده بودم بهش گفتم دیگه نمیخوام ببینمش ، رفت ، داداشم رفت ولی همیشه 

ی من و تو شرکتشون بپذیرن با اینکه فقط لیسانس بودم . وقت سایش بود همه جا وقتی کار نداشتم به دوستاش گفت

پول نداشتم میرسوند بدون اینکه اسمی ازش به میون بیاد ، داداشم اهل خیانت نبود و نیست ، اون هیچ وقت به 

 آتوسا نگفت ولم کنه .

 باشنیدن حرف آخرش موجی از آرامش تو وجودم تزریق شد .

وز آخر که دیدمش با یک مرد دیگه تو خونه ی من تو اتاق مشترکمون ، رو تختم . آتوسا خودش کثیف بود . و ر-

 شکستم ، خورد شدم . 

آرتام بازم اومد پیشم ، کمکم کرد، طالقشو ازم گرفت ، میخواست سنگسارش کنه ولی نذاشتم . بعدم که کارم به 

 بار خودکشی کردم. 6بیمارستان روانی کشید چون 

 یخواستم گناه کبیرو ور به جون بخرم .من احمقم واسه یک زن کثیف م
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تو سر خودش میزد و گریه میکرد ، آستینش و گرفتم و ازش خواستم آروم باشه ، کمکش کردم و رو تخت 

 خوابوندمش ، آبی دستش دادم و منتظر شدم بخوابه چشاش و بست ولی ادامه داد:

، میاد و به پرستارا پول میده تا هوام و داشته باشن ، هر روز حتی االنم میبینم حمایتاش و بدون اینکه دیده بشه -

دکتر جدید باال سرم میاره . اتاقم و پر از گل میکنه . اون نمیاد جلو چون فکر میکنه اون تو برادریمون کم گذاشته ، 

کورانه  ن کورفکر میکنه باعث تمام بدبختیای من اونه. ولی اشتباه میکنه هیچ کس اندازه خودم مقصر نیست ، چو

 عاشق یک زن هرزه شدم .

 اشکاش و پاک کرد ، روی تخت نشست ، بهم خیره شد:

اگه بهت گفته زنشه دروغ گفته ، آرتام هیچ وقت به اون زن نگاهم نمیکرد چه برسه به اینکه بیاد ، زن خیانت کار -

اری تام دنبال انتقامه ، هیچ وقت هیچ کبهترین دوستش و بگیره ، اگه دیدیشون باهم ، اگه تلفناش و شنیدی بدون آر

 رو بدون جواب نمیذاره . 

 نذار آیناز خانوم  ،نذار زندگیت خراب شه ، تو میتونی جلوش و بگیری . -

 نمیتونم آقا سهیل نا چند روز دیگه قرار دادمون به پایان میرسه .-

 بهم خیره شد ، این مرد درد دیده رو مثل داداشم دوست داشتم:

مثل خواهرم میمونی ، اگه درام این حرف و بهت میزنم بد برداشت نکن ولی مردا دنبال یکذره توجهن ، یکذره  تو-

 عشق ...

 ولی من عاشقشم خیلی دوستش دارم -وسط حرفش پریدم:

 با درد خنیدید:

رتام قدم بردار آبهش گفتی تاحاال؟ عشق و تو چشات ریختی ؟ بهش فهمونی که مردته؟ مردا توجه میخوان تو یک -

 باسر میاد پیشت .

 شما از کجا میدونی که من و دوست داره؟-

 زهر خندی زد:

جون خودم عاشق بودم وقتی واسم تعریف میکردی از همون اول دیدارتون ، فهمیدم داداشم دلش و باخته ، آرتام -

 تیپ و قیافه هم چیزی کم نداری.همیشه میگفت از دخترای جسور خوشش میاد ، تو هم جسوری هم خانوم ، از نظر 

 با خجالت سرم و پایین انداختم:

برو خونه ، برو به داداشم بفهمون که بهتر از انتقام ، زندگیتونه که میشه شیرین بشه . تو یک دختری و مطمئنا بلدی -

شش زن داداش و یکی مثل آرتام و که برخالف قیافه مغرورش ، قلبی داره ، مهربون و یک تکیه گاه عالیه ، ببخ

 زندگیت و نگه دار حتی اگه چند روز مونده باشه.

از حرفاش انرژی گرفتم ، روشنم کرده بود ، با اینکه صداش از ناراحتی بم بود ، با اینکه چشاش پر از اشک بود ولی 

 درکم کرد .

 از جام بلند شدم با لبخند گفتم:

 اشتم میمونین و واقعا ازتون ممنونم.نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم شما مثل برادر ند-

 من باید ازت ممنون باشم که از پیله تنهاییم من و بیرون کشیدی .-

 یک قولی بهم میدین؟-
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 سوالی نگام کرد که جدی گفتم :

برگردین به زندگی عادیتون ، هم من به عنوان یک برادر بهتون نیاز دارم هم آرتام . پس خواهش میکنم ، قدر -

 ون و نفس هایی که میکشین و بدونین و این و مطمئن باشین کسایی هستن که آرزوشون سالمتی شماست.زندگیت

 لبخندی زد و چشاش  و آروم بست .

---------- 

 امروز مهمون داشتیم و از صبح داشتم تمیز کاری میکردم به آرتام گفته بودم و اونم پا به پام کمکم کرد . 

 نوع پلو 8یکن استراگانوف و ژیگو درست کردم با فسنجون و قرمه سبزی و چ

 ، برنج ساده ، سبزی پلو و باقالی پلو.

 ساالد فصل و ساالد الویه هم کنارش . دسر هم از موس شکالت گرفته تا دسر های آلبالو و پرتقال و طالبی.

نبم ساعت به اومدن مهمونا آرتام هی میومد تو آشپزخونه و به غذا ها سیخونک میزد و حرص من و در میاورد . 

مونده بود که پریدم تو حموم و سریع دوش گرفتم ، شلوار کتون آبی آسمونی با بلیز آبی تیره ، ژلت بلند سرمه ای و 

صندل های سرمه ای پوشیدم . آرایش ملیحی هم کردم که چشام و خیلی خوشگل نشون میداد ، امشب میخواستم 

 بدم هم از همه مهمتر به شوهرم ، واسه امشب برناها داشتم .هم خودمو به خانواده هامون نشون 

بوسی واسه خودم فرستادم ، شال ترک آبی آسمونی هم سرم کردم . دیروز ، آرایشگاه رفته بودم و موهام و عسلی 

 رنگ کرده بودم ، خیلی بهم میومد . 

یرون اومد ، شلوار کتون سرمه ای ، پیرهن صدای زنگ اومد ، از اتاق اومدم بیرون . آرتام هم همزمان از اتاقش ب

 جذب آبی آسمونی ، با تعجب به تیپش نگاه کردم باهم ست ستیم ، اونم غرق تیپ من بود و لبخندی رو لبش . 

 صدای زنگ هردومون و از حالمون بیرون کشید :

 من باز میکنم-

 ی ملیحححححححححح نثارش کنم آخه ...لبخندی زدم که تعجب کرد ، خندم گرفت امکان نداشته از این لبخندا

مامانم و بابام و خالم و مادرجون جیگر خودم اومده بودن ، مادر جونم با ژست خان زادگیش با آرتام احوال پرسی 

 کرد ، پریدم سمتش و یک بوس تپل از لپای خوشگلش کردم . خندید و پاکتی رو به دستم داد .

آرین و االهه هم اومده بودن ، خالم یک میوه خوری کریستال و االهه هم گذاشتمش رو اپن خالم و شوهر خالم و 

 یک شیرینی خوری ستش و آورد . 

 بعد چند دقیقه ، خانواده آرتام اینا به همراه عمش و عموش اومدن .

هم ب باهمشون احوال پرسی کردم ، ایمان تو کت شلواری که پوشیده بود خیلی خوشتیپ شده بود ، مهیا با چشم غره

 سالم کرد ، آرتینا و مهرنوشم بعد احوال پرسی نشستن.

 رفتم پیش آرتام و آروم گفتم:

 امشب پسرعموت خیلی جیگر شده ها -

با چشای عصبی نگام کرد و دستم و گرفت و برد تو آشپزخونه ، با عصبانیت دستش و دور کمرم حلقه کرد و تو 

 بغلش فشار داد:

 ونه دردم میادآی آخ آخ چیکار میکنی دیو-

 فشار دستش و بیشتر کرد:
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 کی امشب جیگر شده؟؟؟-

ای حسود خان ، سرم و تو گودی گردنش فرو کردم و نفسم و فوت کردم ، حلقه دستاش شل شد ، لبخندی زدم و تو 

 همون حالت گفتم:

 البته به جیگری آقامون که نمیرسه -

لباش اومد و حلقه دستاش و محکم تر کرد ، بی قرار خم شد و  سرم و بلند کردم بهش خیره شدم ، کم کم لبخند رو

 لباش و رو لب هام قرار داد .

این پسر خیلی سوء استفاده گره هااااااا ، ولی خوبیش اینه نقطه ضعفش و پیدا کردم ، خوب ه همین االن میخواست 

 گردنم و بشکنه . 

ر ، مامانم و فرزانه جون و زن عموی آرتام دم آشپزخونه صدای سرفه مار ور به خودمون آورد سریع هولش دادم کنا

 ایستاده بودن و بالبخند شیطونی نگامون میکردن ، من قرمز کرده بودم ولی آرتام خیلی پرور گفت:

 جانم امری داشتین؟ االن میرسیم خدمتتون بفرمایید.-

 فرزانه جون قه قهی زد و به مامانم و جاریش گفت:

 رفته ...حقی که به باباش -

آرتام خنده ای کرد و خیلی محترمانه مامانش و بیرون کرد ، نفس عمیقی کشیدم و با چشام واسش خط و نشون 

 کشیدم که دیدم داره نزدیک میشه ، سریع سینی شربت و گذاشتم تو بغلش ، پوفی کرد و با چشای ریز شده گفت:

 دارم واست عزیزم-

 باز شد و از پشت واسه قد وباالی شوهرم صلواتی فرستادم و پوف کردم .این عزیزمش خیلی بهم چسبید ، نیشم 

 موقع شام ، میز و به کمک سلیقه خوب مامانم به بهترین نحو چیدم .

 نازنین و آرتینا و مهرنوش تو اتاق مشغول بودن . 

 مهیا هم مثل این ندید بدیدا به سوراخ سونبه های خونه سرک میکشید .

ا تونستن ازم تعریف کردن ، که خیلی عالیه و اینا ، آخرای شام بود که چیزی که نباید گفته میشد ، موقع شام همه ت

 شد ، مهیا مزخرف دهنش و باز کرد و گفت:

راستی آرتام چرا لباسات تو اتاق پشتیه؟ مگه نباید تو اتاق وسطیه باشه ، جای لباسای آیناز ؟ مگه تو یک اتاق -

 نمیخوابین؟

 ایجاد شد ، فرزانه جون و مامانم مشکوک نگامون میکردن . سکوت بدی 

 آرتام من و به خودش فشار داد و گفت:

چرا ، چه ربطی داره ، مگه هرکی لباساش تو اتاق دیگه باشه یعنی جدا میخوابن؟ االن کتابای من وآیناز تو اتاق -

 مهمونه یعنی جدا میخوابیم؟

 شد و از سر میز بلند شد . آرتام پوزخندی زد که مهیا در دم خفه

 فرزانه جون هنوز مشکوک نگامون میکرد ، بعد شام ، در حال دسر خوردن بودیم که فرزانه جون گفت:

 کی میخواین مارو نوه دار کنین؟ شما که ماشااهلل چیزی کم ندارین .-

 سرخ شدم و سرم و انداختم پایین که آرتام دستش و دور شونم انداخت و گفت :

 م مامان جون ، چیز دیگه نمیخواین سفارش بدین؟چش-
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 آرتینا با هیجان گفتن:

 لطفا دوقولو باشه ، آخی عزیزای عمه-

 نازنین که از بچگی عشق بچه بود گفت:

 آره دوقولو ، یکی دختر ، یکی پسر . خودم جمعشون میکنم-

 عجیب رنگ آشنایی داشت نگام میکرد. با این حرف نازنین همه زدن زیر خنده ، آرتام با لبخند و چشایی که

بعد از رفتن مهمونا ، آرتام رفت حموم ، منم پریدم تو اتاق تا نقشم و اجرا کنم ، لباس خوابی که چند روز پیش از تو 

 پاساژ باهم خریده بودیم و پوشیدم ،موهام و دورم رها کردم و پایناش و ژل زدم تا حالت فرش بیشتر شه .

 دم ورژ قرمز مورد عالقه آرتام و پوشیدم . به پام خلخال بستم و نقابی هم به چشام .آرایشم تجدید کر

همه چراغ ها رو خاموش کردم و رو آهنگ مورد عالقم آوردم ، صدای آب قطع شد ، پشت دیوار پذیرایی قایم شده 

 بودم ، کنترل چراغ پیرایی دستم بود، صدای آرتام اومد :

 آیناز ، آیناز خوابیدی؟-

دقیقه بعد ، لباس پوشیده برگشت ، به اتاقم رفت و بعد از دیدن اتاق خالیم با ترس بیرون اومد  6به اتاقش رفت ، و 

، به سمت آشپزخونه دویید همزمان با استرس اسممو صدا میکرد ، از خنده در حال انفجار بودم ،سریع سوییچش و 

 برداشت و به سمت در رفت که آهنگ و پلی کردم:

 ام:آرت

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه

 تو رنگ چشمات به دل میشینه

با ترس به سمت صدا برگشتم که چراغ های پذیرایی روشن شد ، جا خوردم ، تو جام وا رفتم ، با شک به دختر 

 ظریف روبروم خیره شدم.

 تو رو من دوست دارزم تا اونجایی که 

 که آدم واسه حوا میمیره

باس خواب نازک ، مشکی قرمز ، که به سلیقه من بود ، پاهای خوش فرم وخلخالی که با هر موهای بلند فر ، ل

 حرکتش قلبم و از سینه بیرون میاورد

 تو هستی تنها عشقم تو دنیا

 نباشی میمونم بی تو تنها 

 نگی که یک روز از من دلگیری

 دوست دارم تو رو تا قد دنیا

ش و لباش دیده میشد ، چشاش و ریز کزده بود ، با آهنگ به سمتم میومد ، به سمتم اومد زیر نقاب که فقط چشا

 جلوم قرار گرفت ، کف دستاش و رو سینم گذاشت ، تو جاش تکون میخورد و موهای بلندش حرکت میرکد

 واسه دیدنت قلبم میلرزه

 وجود تو به دنیا میلرزه

و لرزش دستای ظریفش رو لبهام ، کپ کرده بودم و توان دستش و تو موهام برد ، آروم رو پیشونیم ، روی بینیم ، 

 حرکت نداشتم ، میترسیدم حرکتی کنم و از خوابی که میدیدم بیدارشم 
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 برای لحظه های شیرینم 

 لب تو داره بهترین مزه

 لبای سرخش و خیس کرد و دورم با آهنگ چرخید .

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه

 تو رنگ چشمات به دل میشینه

 تو رو من دوست دارم تا اونجایی که

 آدم واسه حوا میمیره 

دستم و گرفت و رو مبلی که کنارم بود هولم داد ، هی آب دهنم و قورت میدادم ، نفسام به شمار افتاده بود ، قلبم با 

 هیجان خودش و میکوبید ، ولی فرشته روبروم قصد نداشت دست برداره

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه

 و رنگ چشمات به دل میشینهت

 دستاش و پشت چشام کشید و وادارم کرد چشام و ببندم

 تو رو من دوست دارم تا اونجایی که

 آدم واسه حوا میمیره 

 که آدم واسه حوا میمیرههههههههههه

ا اد و نقاب و بهرم نفساش و رو صورتم حس میکردم ، چشام و باز کردم ، به نرمی از رو پام بلند شد ، رو بروم ایست

حرکت دستاش برداشت ، چشاش خوشگل تر از همیشه به چشم میومد ، مسخ نگاش شدم ، این دختر خارج تحملم 

بود ، نفس گشیدن یادم رفته بود ، فقط مات حرکات ظریفش ، بدن رو فرمش ، لبهای پرش شده بودم و چشایی که 

 رفت و با آهنگ سرش و به معنی نه تکون دادبی نهایت میخواستمش ، از جام بلند شدم ، یک قدم عقب 

 واسه داشتنت جونمم میدم

 تو چشمای تو من عشق و دیدم

 کنار تو دنیا چه جذابه

 تو رو من تو آغوشم میگیرم

دیگه نتونستم طاقت بیارم و تو آغوشم حل شد ، این دختر و میخواستم ، با تموم وجودم میخواستمش . خیره به 

کردم و عقب عقب رفتم و رو مبل نشستم ، دستش و رو بازوهام میکشید و با آهنگ لبخونی  چشاش شدم ، بلندش

 میکرد

 تو خوبی که دنیا واسم خوبه

 نباشی تو دنیام چه آشوبه

 تو تنها دلیلی واسه قلبم

 که تو سینه هر لحظه میکوبه

ه بسته شد ، ثانیه ای نگذشته بود کدستاش تو موهام قرار گرفت ، انگشتاش و پشت چشام کشید و دوباره چشام 

گرمای لباش و رو لب هام حس کردم ، ناخداگاه چشام باز شد ولی چشای اون بسته بود ، لباش بی حرکت فقط رو 

 لبهام بود. 
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 که تو سینه هر لحظه میکوبهههه

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه

 تو رنگ چشمات به دل میشینه

 ی کهتو رو من دوست دارم تا اونجای

 آدم واسه حوا میمیره 

محکم تو بغلم فشارش دادم ولب های من که لب هاش و به بازی گرفته بود و همراهی اون ، دستش تو موهام بود ، 

 داغ کرده بودم ، خیلی زیاد ، حرارت بدن اونم زیاد شده بود ، نفسامون سنگین شده بود .

 چقدر دوست داشتن تو شیرینه

 میشینه تو رنگ چشمات به دل

 تو رو من دوست دارم تا اونجایی که

 آدم واسه حوا میمیره 

 دیگه نتونستم تحمل کنم، تو آغوشم بلندش کردم و به اتاق رفتم ، روی تخت گذاشتمش ، بهم خیره شده بود .

 آیناز :

 . گرفتم و نشوندمشمن و رو تخت گذاشت ، خیره شدم بهش ، هنوز ایستاده بود ، نگام میکرد ، با سوال ، دستش و 

 آیناز... تو...تو مجبور...-

 و این من بودم که اجازه صحبت کردن و ازش گرفتم.

 

 

 دقیقه به سال تحویل مونده بود: 80

 آرتاااااااااااااااااااااااام کجایی بیا دیگه االن سال تحویل میشه-

 باشه خانومم اومدم-

 با لبخند به سمتش رفتم و با ناز گفتم:یه تیپش نگاه کردم مثل همیشه آیناز کش، 

 مهمون قراره بیاد ، انقدر تیپ زدی؟-

 لپم و کشید و من و بغل کرد و رو مبل نشست و گفت:

 قراره کسی بیاد که انقدر خوشگل کردی ؟؟-

رو  یبا حرفش خنده ای کردم و لپش و کشیدم و خودم و تو بغلش فشار دادم ، نفس عمیق کشیدم ، من این خوشبخت

با تموم وجودم میخواستم ، صدای قلبش بهم آرامش میداد ، چونم و گرفت و سرم وبه سمت خودش برگردوند ، نرم 

 لبام بوسید و گفت:

 زندیگیم که هیچی ..)به قلبش اشاره کرد( اینجا رو هم به نامت زدم ، بوسه ای روی پیشونیم زد و گفت:-

همون روز اول که زدی و ماشینم و داغون کردی ، از همون روزی که تو با من چیکار کردی دختر ؟ عاشقتم ، از -

دریا داشتی غرق میشدی ، از همون زمانی که روغنای ماشینتون و رو سرم خالی کردی ، آره عاشقت شدم ، وقتی 

 واسه غرورت باهام شرط بستی ، عاشقت شدم چون باهمه فرق داری .
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اد ، لبخندی رو لبم اومد و خودم و تو آغوشش حل کردم ، سرم و رو سینش با شنیدن این اعتراف قلبم به تپش افت

 گذاشتم و بوسه ای زدم:

از روز اول که باهام کل انداختی ، از روز اولی که با چشای مغرورت نگام کردی ، از ثانیه ای که تکیه گاهم شدی ، -

 و خواهم داشت .وقتی نجاتم دادی ، عاشقت شدم ، به اندازه تموم جونم دوست دارم 

لبخند آرتام نشون دهنده عشقش بود ، صدای بومب ، نشون داد که سال تحویل شد ، بالبخند پیشونیم وبوسید و 

 گفت:

 میگن لحظه سال تحویل تو هر حالتی باشی تا آخر سال همینجوری -

 شیطون نگام کرد ؛ خندیدم و گفتم :

 تا آخر بیخ ریش خودتم .-

 دهنده عشقم بود رو لبهای شوهرم کاشتم .وبوسه ای که نشون 

 خم شد و از میز کنارش پوشه ای در آورد :

 خوب اینم عیدی شما -

 با خوشحالی از دستش گرفتم و باز کردم، با تعجب به برگه ها نگاه میکردم ، سردرگم بهش خیره شدم که گفت:

 . خونم ، ماشینم ، باغم  وشرکتم و به نامت کردم اینم مدارکش -

 تو بهت مونده بودم ، با تعجب نگاش میکردم ، خندید و سرش و تو موهام فرو کرد:

 خودت گفتی کاری میکنی زندگیم که هیچ قلبمم به نامت کنم ، خوب منم به نامت کردم دیگه-

 باور نمیکردم ، آرتام ماشینش که عاشقش بود ، شرکتش که واسش تالش کرده بود و به نام من کرده بود .

 سرم و بلند کردم و لپش و بوسیدم با قدر دانی نگاش کردم:

 کادو توهم تا چند وقت دیگه بهت میدم -

 خنید  و گفت :

 ای شیطون چی که بعدا میخوای بدی؟ -

 خنیدم و گفتم :

 بعدا میفهمی -

ت ، آرتام خیلی خوب روز بود ، من و آرتام دوتایی رفتیم شمال ، خیلی خوش گذش 88بهترین لحظات عمرم تو این 

بود ، و این بهترین هدیه ای بود که خدا میتونست بهم بده ، آرتام فوق العاده بود ، چند روز بعد سفرمون ، سهیل 

زنگ زد،حالش خیلی خوب شده بود و حاال تو خونه خودش زندگی میکرد ، آرتام خیلی خوشحال بود که برادرش به 

 ت بخاطر من بوده ، چشاش پر از قدر دانی و محبت شد . زندگی عادی برگشته وقتی سهیل بهش گف

آتوسا هم تا میتونست زنگ میزد ولی آرتام بخاطر من از انتقام گذشت ، بهم گفت ارزش من خیلی بیشتر از یک 

 انتقامه ، بهم گفت آتوسا حتی ارزش انتقامم نداره.

ت ، میدونستم داره چرت میگه ، اوال انقدر به آتوسا به هر دری زد آرتام وبرگردونه ، بهم زنگ زد گفت حاملس

آرتامم ایمان داشتم میدونستم حتی دستشم بهش نخورده ، بعدم سهیل گفته بود اون بعد از سقطش دیگه حامله 

 نمیشه .
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آتوسا خودکشی کرد و اگه دیر فهمیده بودن میمرد ولی خوشبختانه یا بدبختانه نجات پیدا کرد و حاال اون بجای 

 و همون بیمارستان روانی بستری شده ، قدرت خدا رو حق به حق دار رسید.سهیل ت

 هفته رفتن خونه خودشون کرد ، سورنا عاشق هستی بود ، هستی هم همینطور .  8هستی و سورنا  

ناز  مروزه با نوید نامزد کرده، این نویدم به یک تلنگر نیاز داشت تا بره خواستگاری یاسی . البته یاسی هم ک 6یاسی 

 نکرد...

آریو پسر خاله خوشتیپ و خوشگلم تازه  از خارج برگشته و تو مهمونی چشش تران خانوم مارو گرفت ، آریو مثل 

تران پر از انرژیه . تران هم میدونم دلش گیر کرده ولی هنوز در حال ناز کردنه ولی تا چند وقت دیکه حتما از خر 

 شیطون پیاده میشه...

پیش زنگ زد و ازم خدافظی کرد و برای همیشه رفت نیوزلند. رایان خیلی پسر خوبیه و میدونم  رایان هم چند وقت

 خوشبخت میشه.

 خوب حاال وقتشه که کادوی عیدم و به شوهر عزیزم بدم:

آرتام رو مبل نشسته بود و با لبتابش ور میرفت ، لبتاب و ازش گرفتم و رو میز گذاشتم و رو پاش نشستم ، لبخندی 

 و من و تو بغلش جا به جا کرد : زد

 خوب ، یادته بهت گفتم کادو عیدت و بعدا بهت میدم-

 آرتام گفت:

 مگه میشه یادم بره ، باالخره تصمیم گرفتی بدی این کادو معروفو؟؟-

 لبخندی زدم و گفتم :

 آره ؛ حاال چشات و ببند-

و سینش گذاشتم ، و دست چپش رو شکمم قرار دادم با شیطنت نگام کرد ولی به اصرا من چشاش و بست ، سرم و ر

: 

 اینم از کادوت عزیزم-

با تعجب چشاش و باز کرد و به شکمم خیره شد، با شوک به چشام نگاه کرد، با چشایی که از فرط تعجب گشاد شده 

 بود گفت:

 نکنه...کادوت...-

 لبخندی زدم و سرم و تکون دادم :

 بایی؟نمیخوای به بچت سالم کنی با-

 آرتام از بهت در اومد و داد زد:

 خدایا ،خداجون نوکرتم ، آیناز ... آیناز عاشقتم دختر ...........-

ولحظاتی که سرشار از خوشبختی گذشتن وحاال من آیناز رادش ، دختر معروف به غرور و آرتام تاجیک ، پسر 

 تا بچه شیطون نمیشیم: 6معروف به کوه غرور و سردی ، حریف 

 باباااااااااااااااااااااااااااااا ، آرسام دارهههههههههه موهام و میکشهههههه-

 مامانننننننننننننننننننن ، آوین ماشینم و برداشتهههههههههههههههه-

 تا شیطون نمیشیم. 6من و آرتام از خستگی رو مبل افتادیم ، حریف این 
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 گرفت و برد تو اتاق :دخترم به باباش رفته و پسرم به من . آرتام دستم و 

 چند وقته اونجور که دلم میخواد از خجالتت درنیومدم-

 خنیدیم و گفتم:

 تازه این اونجور که دلت میخواد نبود؟ اگه دلت میخواست چی بود دیگه -

 روم خیمه زد و گفت :

 اینطوری-

هیل و بخاطر لطفی که کرده بود و لبهایی که بیقرار بودن و حس شیرین زندگی . من عاشق شوهرمم ، هیچ وقت س

 فراموش نمیکنم ، اون باعث پیوند دوباره زندیی ما بود و همیشه ازش ممنون بودیم 

با صدای آوین و آرسام با ترس برگشتیم طرفشون ، آوین با دهن باز ، آرسام شیطون به ما زل زدن و هم زمان گفتن 

: 

 بابا و مامان بووووووووووووووووس-

 پایان...
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


