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 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91 | طرفه یک ی جاده

 

 

 

 اول فصل

 

 های پاشنه تق تق صدای از. زد لبخندی...شد می منعکس زمین کف صیقلی های سنگ روی آرتمیس های قدم صدای

 ظاهر روی خیلی خواهرش. کشید اش شال و مانتو به دستی. ایستاد آیلین اتاق در جلوی. برد می لذت کفشش

 !بود حساس

 :اومد آیلین جدی صدای. زد در

 .بفرمائید-

 :گفت بلند. شد وارد خنده با و کرد وا درو آرتمیس

 ! خواهر خانوم حاج سالم علیک-
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 :گفت و کرد دراز دستشو! خواهرش فقط. زد نمی لبخند کارمندا بقیه از کدوم هیچ به. زد لبخندی آیلین

 آوردی؟ رو پرونده! سالم-

 :گفت و داد آیلین دست رو پرونده آرتمیس

 ...بگیر! مادربزرگمه؟ ی نامه وصیت این پس-

 زری رو چشماش. داد تکیه شیشه به و پنجره کنار رفت آرتمیس. کرد زدنش ورق به شروع و قاپید رو پرونده آیلین

 :پرسید خواهربزرگش از و کرد

 !کنن؟ می تخلیه دارن رو کیانی آقای شرکت-

 :گفت بیاره بیرون پرونده توی از سرشو اینکه بدون آیلین

 . برادر دوتا به فروخته اینکه مثل! که گفتم بهت دیروز همین. آره-

 ان؟ کاره چی جدی؟-

 !برس کارت به اتاقت توی برو دختر! نیستم فضول تو مثل که من. آرتی دونم می چه من-

 :گفت حوصلگی بی با آرتمیس

 !خونه؟ بریم شه نمی! شدن تموم کردم طراحی و کشیدم رو ها نقشه همه! بکنم؟ غلطی چه! آیلین ندارم کاری-

 :گفت زنه می حرف ساله دو ی بچه یه برای داره که انگار آیلین

 که تو! آهان. زوده...شده شیش تازه االن! هستش؟ هفت تا کاری ساعت که بگم بهت باید دفعه چند من! آرتمیس-

 !دوب بدو...است چهارشنبه امروز بده تحویل شنبه بود قرار! بگیر رو ها نقشه چهارتا مصلحی خانوم از برو نداری کاری

 :بیرون رفت غرغرکنان آرتمیس

 !اَه...! کشی می کار بیچاره های بچه این از که بس-

 . کشید عمیقی نفس. بست محکم رو اتاق در

 هک داشت طالیی به مایل روشن خرمائی موهای. بود سالش دو و بیست.. داشت فرق آیلین با آسمون تا زمین آرتمیس

. ودب بانمکی و خوشگل دختر کل در. متناسب لب و بینی. سفید پوست با سبز های چشم. رسید می هاش سرشونه تا

 ...!دربره کار زیر از تا کرد می هرکاری و خندوند می رو همه همیشه

 های چشم و بود سفید پوستش. داشت تیره ای قهوه بلند خواهرش،موهای برعکس. بود سالش پنج و بیست آیلین

 ! خواهرن دوتا این فهمید می آدم که بود ها چشم همین طریق از شاید. بود آرتمیس شبیه دقیقا سبزش
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 . بودن جذاب و هیکل خوش. بود بلند هردو قد

 کتشر یه و!( دوستان بعضی اصالع جهت. بود خونده درس جهشی طور به آرتمیس البته)داشتن معماری لیسانس فوق

 می صداش اسم به و بودن صمیمی آرتمیس با کارمندا همه. کردن می اش اداره باهم دونفری که داشتن بزرگ

 ...!آیلین ولی. دوست مثل...زدن

 یرز از کردن خالی شونه! شد می سیخ شون تن به مو ترس از که کرد می رفتار کارمندا با جدیت تخم و اخم با قدر اون

 . بود صمیمی آرتمیس با فقط و فقط. گرفت نمی گرم کارمندا بقیه با وقت هیچ و دونست می کبیره گناه کارو

 یسنا. اتاق توی کرد پرت خودشو. شد وارد زدن در بدون. ایستاد یسنا همون یا مصلحی خانوم اتاق در جلوی آرتمیس

 . بود ایستاده پنجره دم

 :کشید جیغ. پرید جا از آرتمیس ورود با

 ! تو بیا آدم عین! آرتی الهی بگیری درد-

 :گفت. کرد پاک رو یسنا های اشک انگشتش با و رفت جلو. بود خیس یسنای چشمای. زد نیشخندی آرتمیس

 عرفانه؟ خاطرِ به نکنه! یسنا؟ شده چت-

 :گفت حرص با یسنا...خنده زیر زد آرتمیس. داد تکون سرشو یسنا

 !بخندی آب رو-

 فروخته رو شرکت و کردن می تخلیه داشتن هم حاال. کردن می کار پدرش با رویی به رو شرکت توی کیانی عرفان

 ...شد می خیره عرفان به اتاقش پنجره پشت از هرروز یسنا. بودن

 مبل روی تلپی آرتمیس! بودن نزده حرف باهم هم دوکلوم حتی هنوز ولی! بود شده عاشقش که گفت شد می خب

 :گفت و نشست

 در حتی تو! گرفتی درپیش رو ای احمقانه عشق نظرم به چون ببینم رو ات انداختن راه سیل که اینجا نیومدم یسنا-

 عاشق هم دونم نمی واال. زدی زل بهش پنجره پشت از بز عین فقط. نزدی حرف کیانی با هم احوالپرسی و سالم یه حد

 ...و همه تو هاش اخم همیشه که این شدی چیش

 :گفت حرصی و برگشت یسنا

 !کنم گریه خوام می گمشو برو داری؟ کار چی اینجا آرتی! بینم می هم اخمش همون توی چیزایی من خب-

 :گفت شوخی با آرتمیس

 ! بزن حرف درست! رئیستم من ناسالمتی هوی-
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 :گفت و کرد مکثی

 می اژدها آیلین باشی نکشیده اگه چون باشی کشیده امیدوارم. خواد می رو ها نقشه آیلین که بگم اومدم ضمن در-

 .شه

 :گفت و شد خم اش شلخته و شلوغ میز روی یسنا

 !کنم گریه منم بیرون برو حاال! یکی اون اینم...دیگه یکی اینم...یکی این! بیا...بابا کشیدم-

 :گفت زیرلب. بست پا پشت با درو. بیرون رفت یسنا اتاق از بغل به نقشه و زد لبخندی آرتمیس

 بیشتر آیلین از مردم...! شدیم رئیس باهم آیلین و من سرم خیر! وسط این دارم رو نقشه حمالی شریف نقش من-

 !من تا برن می حساب

 ...رفت بزرگش خواهر اتاق در سمت غرغرکنان

 :کوبوند شاهین اتاق در به مشت با صبرانه بی سامین

 طول همه این هم شدن حاضر مگه هان؟! بیرون؟ بیای ات کذایی اتاق از خوای می کی تو! شــــــاهــــیــــن-

 کشه؟ می

 :کرد غرغر بعد. گفت هــی یه ترس از سامین. کرد باز شدت با درو یهو شاهین

 ...وحشی چته-

 :گفت خنده با شاهین

 ...وحشی گی می میام بعد...بیا زود گی می! سامین؟ چندی چند خودت با-

 :گفت زد می داد که درحالی سامین

 هکش می طول قدر چه شدنت حاضر! بستی پشت از خانومه هرچی دستِ که هم تو! بیرون بیا مغول قوم عین نگفتم-

 !مگه؟

 :گفت و زد برادرش پشت به. زد لبخندی شاهین

 . بریم بیفت راه! نخور منو سر قدر این حاال-

 ...خب خیله-

 :گفت خوشحالی با سامین. شدن ماشین سوار و بیرون رفتن خونه از دوتایی

 ! شاهین داریم شرکت یه! شرکت یه-
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 !درمیاری بازی بدید ندید قدر چه پسر-شاهین

 رو هایی بارو و برج و ها ساختمون تونم می االن همین از! فهمی؟ می! شــــرکـــت! ندادن که بستنی بهمون بابا-

 ...کنم تجسم رو کشیدم رو شون نقشه من که

 !دیوونه-

 ! عمته-

 !خودته ی عمه-

 ...خندیدن هردو

 می پیدا خندیدن و خندوندن واسه دلیلی یه بارید می هم سنگ آسمون از حتی یعنی! خوشحال. بامزه پسر دوتا

 ...سامین خصوصا! کردن

. داشت حالتی خوش خرمائی موهای. هیکل خوش و قدبلند. بود خوشتیپی پسر. بود سالش هشت و بیست سامین

 . روشن ای قهوه های چشم و سبزه پوست

 هاش لب و بینی حالت ولی. اش پوست رنگ طور همین. بود سامین عین دقیقا موهاش رنگ. بود سالش سی شاهین

 . بود برادرش شبیه باز هم هیکل و قد نظر از ولی. بود طوسی هم چشماش رنگ. کرد می فرق

 :زد داد سامین و کرد ترمز شاهین

 !شم؟ می داداش بی گی نمی! ترمزه؟ وضعه چه! مــــــرگ-

 .شو پیاده! ببند-شاهین

 . رفتن شرکت سمت. شدن پیاده ماشین از هردو سامین و شاهین

 انیکی آقای سمت شاهین. بودن ایستاده اونجا هم دختر دوتا. بودن ایستاده کوچیک و بزرگ کیانی آقای شرکت در دم

 :گفت. رفت بزرگ

 ...کیانی آقای سالم-

 :گفت. زد اش شونه به دستی و زد لبخندی شاهین دیدن با. برگشت کیانی

 ! شما تقدیم دودستی شرکت و کن امضا رو قردادها تو بریم بفرما! پسر آقــا سالم-

 انیکی عرفان با دختر دوتا اون مکالمات به داشت دقت با. بود ایستاده جا همون سامین ولی. تو رفتن کیانی و شاهین

 ...داد می گوش
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 ...ما عزیز کارمندهای از یکی کیانی آقای راستش-دختراولی

 :داد ادامه. کرد اشاره دختر یکی اون به انگشت با و

 ! مهمیه موضوع. بزنه حرف باهاتون موضوعی یه ی درباره خواد می-

 .بفرمائید جا همین خب-عرفان

 ؟...جان یسنا نه مگه! بگه اینجا تونه نمی...خب نه-دختر

 دختر دوباره! نداره؟ زبون خودش دختره این مگه کرد فکر خودش با سامین. داد تکون تندتند سرشو دومی دختر

 :گفت اولی

 . بزنین حرف باهم موضوع این درمورد تا بذارین چیزی قراری یه لطفا شدین؟حاال متوجه-

 :گفت و داد تکون سرشو تعجب با کیانی عرفان

 بیارین؟ تشریف تونین می چهار ساعت فردا برای خوبه؟ رویی به رو شاپ کافی همین-

 :فتگ. داد تکون سرشو دختر. زد پلک یسنا. کرد نگاهی است یسنا اسمش میومد نظر به که اونی به نگاهی دختراولی

 ...عالیه عالیه-

 :گفت و نکنه دخالت نتونست دیگه سامین

 ؟...ندارن زبون خودشون خانوم این ولی کنم می فضولی که ببخشید-

××× 

 سنای به ای سقلمه! داشت؟ ربطی چه این به! فضول مرتیکه! واه. برگشت بود زده حرفو این که پسری سمت آرتمیس

 :گفت پسر به رو و زد

 !آقا برای دربیار رو زبونت جان یسنا...دارن که معلومه-

 :گفت و کرد اخمی سامین. زد خبیثانه لبخندی آرتمیس. داد سامین نشون زبونشو یسنا

 بود؟ حرکتی چه این خانوم-

 :گفت تندی آرتمیس که بده جواب خواست یسنا

 . فعال! دیگه ریم می هم ما...کیانی آقای! جناب نداشت ربطی هم شما به ضمن در! آقا پرسیدین خودتون-

 :گفت دختر یکی اون درگوش یسنا که شنید سامین. داد تکون سرشو عرفان
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 بزنم؟ حرف خودم خب ذاشتی نمی چرا...آرتی-

 !تپل نوع از اونم دادی می سوتی چون-

 ....!ای مسخره اسم چه! بود؟ اسمش! آرتی؟...کرد اخم سامین

 :گفت بلند و شد آیلین اتاق وارد زدن در بدون آرتمیس

 !شده هم گشنم که بریم بزن! شد هفت ساعت دیگه-

 :گفت. آرتمیس سمت برگردوند میز روی از سرشو و کرد اخمی آیلین

 بگی باید نیست درستی ی کلمه گشنه که سوما! مونده نیم و دقیقه دو هفت ساعت تا که دوما! بزنی در باید که اوال-

 !گرسنه

 :گفت کالفگی با آرتمیس

 !بکنی؟ غلطی چه خوای می نیم و دودقیقه این توی حاال! آیلین ای دیوونه تو-

 ...کنم سِیو رو ها فایل این خوام می خب. دودقیقه شد االن-آیلین

 :گفت...گذاشت کشو یه توی و برداشت پوشه بغل یه و شد بلند کامپیوتر پشت از بعد

 ...کشو توی ذارم می رو ها پوشه این-

 :گفت. انداخت اش مچی ساعت به نگاهی و کشید اش مرتب میز به دستی

 !آرتی بریم تونیم می! شد هفت االن-

 :گفت بعد. کشید راحتی نفس آرتمیس

 . مه گرسنه...گش خیلی من که! معرکه رستوران یه بریم-

 :گفت و زد آمیز رضایت لبخندی آیلین

 ...دیگه بریم! باالخره شی می درست داری-

 . شدن آسانسور سوار زنان قدم

××× 

 ...کشید سرک ها اتاق از یکی توی! بود ترسناک خالی شرکت یه قدر چه! وای...زد می قدم خالی شرکت توی سامین
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 و بود جا همون شاهین. اتاق توی رفت سامین. اومد ها اتاق از یکی از تلوق و تلق صدای! بود؟ کجا شاهین پس! اَه

 ...رفت می ور کشوها از یکی با داشت

 :کرد غرغر سامین

 ! سختی کار چه...! کنیم استخدام کارمند عالمه یه باید حاال-

 ! باشی داشته شو عرضه اگه آسونه هرکاری-شاهین

 .نداری عرضه کنی باز رو کشو اون در تونی نمی تو که االن مثال-

 !سامین-

 ...شاهین! دیگه گفتی همینو خودت بابا-

 هان؟-

 بودی؟ شنیده «آرتی» اسم حاال تا-

 :گفت تعجب با شاهین

 پسر؟ یا دختر اسم اصال...نه! آرتی؟-

 .هردو شایدم. دختر کنم فکر-

 . مخففه شاید-

 ...ها ولی عجیبیه اسم! شاید...هوم-

 ...!خبراییه نکنه بال شنیدی؟ کجا از-

 ! شاهین منحرفه همیشه فکرت! زهرمار-

 :گفت خنده با شاهین

 سامی؟ چی پس-

 :گفت سامین! رفت نمی شاهین گوش تو حرف ولی کنن مخفف اسمشو میومد بدش سامین که قدر چه...اَه

 !کنم انتخاب خودمو اتاق رم می من چه؟ تو به اصال...! تربیته بی دختر یه اسم بابا-

 ! برو-
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 کجا از باید کارمند همه این حاال...! بود بزرگی شرکت. زد رو 4 ی دکمه و شد سوار. رفت آسانسور سمت سامین

 ...! بزرگه خدا میاوردن؟

 :گفت زیرلب سامین. کرد نمی حرکت دیگه. خورد تکونی آسانسور و اومد بلندی صدای یهو

 ...!خدا یا-

 :کرد غرغر! که داد نمی آنتن! اَه...درآورد رو اش موبایل سامین. بود کرده گیر آسانسور

 ...پوسم می تو این من که بفهمه کجا از کندذهن شاهین حاال-

 :کرد فکر خودش با

 ...رو ام فسیل شایدم...کنن می پیدا اسکلتمو فردا پس...جا همین میرم می-

 ! میاورد؟ کم اکسیژن اگه...رسید ذهنش به وحشتناک فکر یه یهو. کشید آهی

 :گفت زیرلب. گرفت دستاش بین سرشو و نشست چهارزانو زمین روی

 !بنویسم نامه وصیت که اینه بکنم تونم می که کاری تنها-

 دوباره بنویسه و اول حرف خواست تا. یادداشت قسمت توی رفت و درآورد اش جیب توی از رو اش آیفون بعد

 :گفت و زد نیشخندی. پرید جا از سامین. داد ادامه اش رفتن باال به و خورد تکونی یه آسانسور

 !ممنون خدایا-

 ی طبقه رفت حسابی و درست و نکرد گیر دفعه این...شد آسانسور سوار دوباره و زد چهار طبقه توی چرخی سریع

 . همکف

 :گفت و زد سینه به دستشو. بود منتظر همکف توی شاهین

 !بودی؟ کجا سامین-

 :گفت زیرلب. کرد اخمی سامین

 !نداره خبر هم روحش آقا کردم گیر آسانسور توی ساعت نیم من...! رو ما داداش! بــــَع -

 آسانسور؟ چی؟-شاهین

 !بیرون؟ بریم شام یه هستی. کن ولش بابا درک به-

 . هستم اینو. اوکی-
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 .بغلی رستوران همین بریم-

 یهو که برداره چنگال و قاشق خواست می. زد لبخندی و انداخت روش به رو کباب جوجه به نگاهی لذت با آرتمیس

 ! اومد فرود دستش روی آیلین دست

 االب رو ابروهاش از یکی آیلین. انداخت بهش گرانه پرسش نگاهی. زد زل آیلین سبز چشمای توی و گرفت باال سرشو

 :گفت و انداخت

 !بیا بعد بشور دستاتو-

 :گفت کالفگی با! شد نمی درست وقت هیچ خواهرش این...کشید متعجب آهی آرتمیس

 !باشه؟ نشسته دستم روی هم خاک گرم دو اگه کنه می فرقی چه حاال! خاکم جنس از من-

 :گفت و گرفت گاز لبشو آیلین

 !بشور دستاتو برو آرتمیس نکن بحث من با! ها هستی دکتر فرزند سرت خیر-

 تشوییدس سمت و شد بلند میلی بی با آرتمیس! قرمزه وضعین یعنی «آرتمیس» گفت می «آرتی» جای به آیلین وقتی

 ! نداشت؟ مردونه زنونه چرا...اَ. ایستاد دستشویی در جلو. رفت

 شیرها از یکی سمت آرتمیس. رفت می ور موهاش با داشت و آینه جلوی بود ایستاده پسر یه. شد دستشویی وارد

 ...هاش دست شستن به کرد شروع و رفت

 به آینه توی از هم پسره یهو! فضوله پسر همون...آهان...بود آشنا اش قیافه قدر چه...کرد نگاه پسر به آینه توی از

 . شد خیره آرتمیس

 :گفت. شنید رو پسر پوزخند صدای. پایین گرفت سرشو سریع آرتمیس

 !بود ادب بی خیلی که هستی خانومی همون شما-

 :فتگ میاره یاد به رو چیزی داره که انگار و گرفت باال سرشو! نیستی؟ فضول تو که نه! ادب؟ بی. کرد اخمی آرتمیس

 !بود فضول خیلی که هستی آقایی همون هم شما...آهان-

 :گفت و انداخت باال هاشو شونه سامین

 !فضول نه کنجکاوم من-

 میزشون سر رفتن هردو. بیرون اومد هم سامین سرش پشت. بیرون رفت دستشویی از و زد پوزخندی آرتمیس

 . نشستن
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 :گفت و انداخت آرتمیس به نگاهی شیطنت با آیلین

 بود؟ کی پسره این-

 :گفت و گرفت باال سرشو گیجی با آرتمیس

 !کی؟-

 ...روشن چشمم بودین؟ دستشویی توی باهم...خوشتیپه همین-آیلین

 :گفت. کرد اخمی آرتمیس

 ...خورد می مون پست به بهتر یکی داشتیم شانس حداقل! این؟! پیف پیف-

 !شده رنگ کم لبت رژ-آیلین

 ! ندی پچ سه گیر دیگه که شستم دستامو منم! بخور غذاتو! رو گاله ببند-آرتمیس

 :گفت. کرد مکثی

 ...و ادبم بی من و نداره زبون یسنا گفت می که گفتم بهت همینو...! کن نگاهش...ست فضوله پسر همون این راستی-

 ...برگردوند پسرا میز سمت سرشو آیلین

××× 

 و گذاشت کنار رو اش قاشق. انداخت بود شده خیره بهش و بود زده چونه زیر دستشو که شاهین به نگاهی سامین

 :گفت

 ...شد کور اشتهام کنی؟ می نگاه طوری اون چرا! مرگ-

 :گفت و خندید شاهین

  خبراییه؟ پسر-

  خبری؟ چه-

 ...بیرون میای دستشویی از دختر یه با-

 :گفت و کرد اخمی سامین

 خر عین من! اسمه؟ مگه آرتی آخه آرتیه؟ اسمش گفتم یادته...است تربیته بی دختر همون این مــــــــن؟-

 ...گل توی موندم
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 :وگفت کرد مکثی

 ...مزخرف اسم اون با! ها نداره کردن فکر ارزش اصال تربیتی بی این به دختر البته-

 بود نشسته آرتی رویی به رو که هم دختری یکی اون اون با همزمان. دختر اون میز سمت برگردوند سرشو شاهین

 ...شد قفل هم توی شون نگاه. برگردوند سرشو

 هب که یکی اون به نگاهی بود؟ کی دیگه این! دختره های چشم داشت هم سبزی زنگ چه...کرد تنگ چشماشو شاهین

 . انداخت باشه آرتی همون رسید می نظر

  بود؟ نفهمیده زودتر چرا! بودن خواهر...اوه

 ...شد غذاش گرم سرش دوباره

 سرشو! انگار داره سگ چشماش طوریه؟ این چرا نگاهش! واه. خورد گره طوسی چشم جفت یه توی آیلین نگاه

 :کرد نگاه آرتمیس به و برگردوند

 .هَمَن شبیه...برادرشه طرفیه این کنم فکر-

 :گفت کنه نگاه اینکه بدون آرتمیس

 ! آیلین بخور غذاتو. چه ما به-

 تا دیگه! کرد می وراجی داشت آیلین و داد می دستور آرتمیس! بود شده عوض خواهر دوتا جای لحظه یه برای انگار

 . نزدن خاصی حرف شام آخر

 میز سمت و شدن بلند هم پسرا اونا شدن بلند با همزمان. کنن حساب رو غذا پول که رفتن و شدن بلند هردو

 . رفتن حسابداری

 :گفت آیلین. پیشخون زیر بود رفته حسابدار. ایستاد میز جلوی آیلین

 ...اِهِم-

 :فتگ و زد لبخندی آرتمیس و آیلین دیدن با. بود ساله چهل-پنج سی حدوا مرد یه. کرد بلند سرشو سریع حسابدار

 !مهندس های خانوم سالم-

 :تگف و پرید جلو سریع آرتمیس ولی...بود نیومده خوشش فضول مردک این از وقت هیچ. زد مصنوعی لبخندی ایلین

 خبرا؟ چه چطوره؟ ات بچه خوبه؟ خانومتون خوبین؟! حمید آقا سالم-

 :گفت و زد لبخندی حمید آقا! بود دوست همه با خواهرش این...کشید آهی کالفگی با آیلین
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  خوبین؟ شما. مهندس خانوم خوبن همه-

 ...ممنون خیلی لطفا؟ کنی می حساب رو ما شام این. حمید آقا خوبیم-آرتمیس

 برای ها شب بیشتر و بود رستوران روی به رو شون شرکت. شناخت می خواهرو دوتا ان دار صندوق آقاحمید دیگه

 :گفت حمید آقا. رستوران میومدن شام

 !نداره رو مهندسا خانوم قابل-

 :گفت تندی به آیلین که بگه چیزی خواست آرتمیس

 ! بریم باید ما بگین تر سریع لطفا آقا-

 ؟...مهندس:»کرد فکر خودش با سامین...بودن دار صندوق با خواهرا دوتا ی مکالمه شاهد دقت با هم پسرا بین این در

  «؟...ما مثل مهندسن؟ اینا

 :گفت لبخند با و کرد حساب رو شام پول آرتمیس

 ...و برسون منو سالم هم ماهِت کوچولوی پسر و تون خانوم به! حمید آقا خداحافظ-

 :گفت محکم لحنی با و گرفت رو آرتمیس بازوی محکم آیلین

 !بیفت راه و ببند و دهنت! آرتــــی-

 به ای سقلمه سامین. بیرون رفتن رستوران از. افتاد راه خواهرش دنبال و زد دار صندوق به لبخندی بازم آرتمیس

 :گفت و زد شاهین

 ! خواهرش بیچاره...! بود هم حرافی و دیوونه دختر چه! آرتیه اسمش! دیدی؟-

 :گفت و رفت صندق سمت. زد لبخندی شاهین

 ...کنین حساب رو ما غذای این شه می ببخشید-

 :گفت و گرفت باال سرشو حمید آقا

 ...بفرمائید امر شما! آقا بله-

 :پرسید بعد. کرد تشکر شاهین

 ...ما از قبل اینجا بودن اومده که خانومایی این-

 :گفت خوشحالی با حمید کنه،آقا تموم شو جمله شاهین اینکه از قبل
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 های خانوم. شرکتن رئیس...کنن می کار رویی به رو شرکت همین...خواهرن دوتا! هستن خوبی خانومای خیلی-

 ولی خوبیه خانوم خیلی هم بزرگه خردمند خانوم البته. گرمه خون و مهربون خیلی کوچیک خردمند خانوم. خردمند

 !شما جان نوش. تومن شش و پنجاه شد...آقا حرفه کم و جدی خیلی

 :گفت و داد تکیه اش آرنج به سامین. داد تکون سرشو و زد لبخندی شاهین

 . اینا خردمند خانوم شرکت روی به رو. کنیم می کار بغلی شرکت این هم ما-

 نیست؟ کیانی آقای مال اینجا مگه اِ؟-حمید

 !نیست بد بشی دوست باهامون...! تون رستوران میایم هم زیاد دیگه! ایم مهندس هم ما. آقا شد ما مال دیگه-

 :گفت! شکفت حمید آقا گل از گل

 ؟...آقای! ماست چشم رو شما قدم-

 :وگفت زد نیشخندی سامین

 !حمید آقا خوشبختیم! سمیعی-

 :گفت شاهین

 .سامین بریم...! دیگه بله-

 :گف سامین درگوش بعد

 !کردی سفید رو وراجه و پرحرف هرچی روی خودت بعد دی می گیر بیچاره دختر این به-

 ...شدن خارج رستوران از باهم و خندید سامین

××× 

 :گفت. داد تکون محکم و گرفت رو آرتمیس های شونه آیلین

 !شو بلند! خانوم آرتمیس کنم می صدات دارم که هفتمه بار این-

 :گفت خفه صدایی با! داد فشار صورتش روی و زد چنگ بالش یه به عصبانیت با آرتمیس

 ات تعطیل روز یه که موند دلم به آرزو! کنی می زهرمارش تو سرکار بریم نباید که روزم یه...! تو بگیری درد آیلین-

 !بخوابم ده ساعت

 :گفت و کرد نچی نچ آیلین

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

15 

 .بخور صبحونه بیا پاشو! عزیزم خوابید زیاد تعطیل روز توی نباید...نه نه-

 :گفت حرص با. نشست تختش روی و شد بلند آرتمیس

 !میام االن بیرون برو-

 ...ها نخوابی-

 ...پرید سرم از خواب! بخوابم؟ تونم می مگه-

 ...بشور صورتتو-

 !باشه-

 ...خورده گره بدتر هم هندزفری ی گره از کن شونه هم موهات-

 ! بیرون برو! آیلـــیــــن-

 :گفت زیرلب...! زمین افتاد تِلِپ یهو و اومد بیرون تخت از آرتمیس. بیرون رفت خواهرش اتاق از و زد لبخندی آیلین

 ...آخ-

 :گفت زیرلب...کرد نگاه زمین به مالید می رو زانوش که درحالی و شد بلند

 ! ها دردسریه هم شلوغ اتاق-

 . بود رفته پاش زیر کوچولو چوبی جعبه یه

 . زد می برق تمیزی از همیشه که آیلین اتاق برعکس. بود شلخته و شلوغ آرتمیس اتاق

 .آشپزخونه توی رفت. زد صورتش و دست به هم آبی و کشید برس اش طالیی و لخت موهای روی و ایستاد آینه جلوی

 ...میومد دم تازه چایی بوی

 :کفت لذت با

 ! شوهرت حال به خوش آیلین...! هـــــــــــوم-

 :گفت و کرد لبخندی آیلین

 . میاد خواستگاری برام برگردن وقتی گفت و زد زنگ بابا راستی-

 :گفت. درآورد زدن عق ادای آرتمیس
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 یه ازش قبل باید! متنفرم بشینن عقد سفره سر جوری همین و ندونن هم از هیچی پسر و دختر که ازدواجی از-

 !باشه چیزی...عشقی...شناختی

 گه؟ می چی احساسات هست منطق و عقل وقتی! چرته...! میاد بدم خیلی شدن عاشق از-آیلین

 ...من بده رو نون. فهمی نمی تو که چیزی یه-

 ...نون اینم بگیر! عقل فقط! نگیر تصمیم احساسات روی از وقت هیچ-

 ...لطفا بریز چایی لیوان یه! جون خانوم بدی باید گوش قلبت ندای به! بابا چند کیلو عقل-

 ...میز سر ببر رو پنیر این...بیا! کنی نمی درک ای بچه هنوز تو-

 ...بیار رو خامه! بزرگی تو-

 :گفت آرتمیس...چیدن می هم رو صبحانه میز کردن بحث درحال

  بودن؟ طور چه! بود؟ زده زنگ بابا راستی-

 می شون رفتن از ماه یه تازه. خردمند آقای کاری ماموریت یه خاطر به. لندن بودن رفته ماه شش برای پدرشون و مادر

 :گفت آیلین. گذشت

 .شده تنگ براشون دلم نشده هیچی هنوز. رسوندن سالم. بودن خوب-

 ! بیشتر من-

 :پرسید بلند. نشست مبل روی کشید می خمیازه که درحالی سامین

 چی؟ که کردی بیدار منو صبح هشت ساعت االن-

 :گفت شاهین

 ...شرکت برای دادم آگهی! سامین؟ بگم بهت باید دفعه چند-

 !ها خرابه شرکت آسانسور این راستی. اومد یادم...هان-

 . شه می درست ربع یه-دقیقه ده از بعد ولی. شه می طوری این وقتا بعضی گفت کیانی آقای. دونم می-

 ...آه...! دادن بهمون داغون درب شرکتِ-

 چیه؟ برای آه-

 ...! کرد می درست صبحانه برامون داشتیم زن یه کاش ای-
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 :گفت شیطنت با سامین. خندید شاهین

 .گه می حسی یه...چرا دونم نمی! شی می ذی ذی تو نظرم به شاهین-

 ...عمرا! ذلیل؟ زن! مــــــن؟-

 :گفت سامین. زد محوی لبخند هم شاهین. خنده زیر زد سامین

 بزنیم؟ پاچه کله یه بریم هستی حاال-

 :گفت و کرد کوله و کج شو قیافه شاهین

 !ووووی...بعد ندارم دوست که دونی می سامین-

 و زد لبخندی. شه می چندشش هم پاچه کله اسم شنیدن از حتی شاهین که دونست می خوب. خنده زیر زد سامین

 :گفت

 !نارنجی نازک قدر این هم پسر آخه-

 :گفت شوخ لحن با. گرفت محکم رو سامین گردن و اومد جلو شاهین

 !نارنجیم؟ نازک من-

 !کن ولم...! خوردم چیز-سامین

 :گفت بعد...کرد ول رو سامین گردن کنان خنده شاهین

 ! بزنیم ای صبحونه یه بیرون بریم پاشو خب-

 !پاچه کله...بله بله-

 !ســــــامـــین-

××× 

 :آرتمیس

 :گفتم. گذاشتم صورتم روی ساعدمو و خوابوندم مو صندلی

 خب؟! کن بیدارم آدم عین رسیدیم آیلین-

 :گفت خنده با آیلین

 !باشه-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

18 

 تازه! ذاشت می ویبره روی و گرفت می محکم هامو شونه! داشت من کردن بیدار توی عجیبی استعداد آیلین اصال

 ...!شدم پرت جلو به یهو که شد می گرم داشت چشمام

 :کشیدم جیغ بلند

 ! خدا خود یــــــا-

 و رفتمگ باال سرمو یهو...کشیدم راحتی نفس! بودم شده مزدوج شیشه با مطمئنا گرفت نمی جلومو دستش با آیلین اگه

 نداختما آیلین به نگاهی نیم...ولی ماشین بود ندیده زیادی ی صدمه البته! کردیم برخورد مشکی ی رانا یه با که دیدم

 !بعله دیدم

 ! ناجور شده آتیشی خانوم

 :تگف بلند آیلین! قان قان رفتم می باهاش وقتا بعضی من. بود آیلین مال منتهی...داشتیم جگوار یه آیلین و من

 !کیه صاحاب بی رانای این صاحاب ببینم برم-

 پریدم ماشین از و زدم لبخندی! بودا تپلی سوتی همچین ولی...! نفهمید خودش گفت چیزی یه عصبانیت اوج توی

 ااین! وای ای...! و بلند پالتوی و شلوار و کت...داشتن مهندسی تیریپ. بیرون اومدن پسر دوتا هم رانا توی از. پایین

 !بودن داداشش و خان فضول پسر همون...که

 :زد داد بلند! داشت دوست جونش مثل رو اش ماشین آیلین ولی نبود ناجوری ی ضربه. کرد نگاه سپر به آیلین

 !آوردی؟ ماشینم سر بالیی چه ببین! محترم؟ چندان نه آقای کوری شما-

 :گفت(میومد بزرگتر نظر به که خان فضول برادر همون)شون یکی...بودشون نشناخته آیلین کنم فکر

 ...سالمتین که هم خواهرتون و خودتون شکرخدا...نیفتاده بدی اتفاق که حاال خانوم-

 فضول به نگاهی...همه شبیه هامون چشم فقط گفتن می همه! خواهریم؟ که زدیم می ضایع قدر این! واه. کردم کپ

 :کشید جیغ بلندتر آیلین. بود ایستاده سینه به دست. انداختم خان

 !کردی؟ کار چی ببین ماشینو! شو بیخیال خواهرمو و من-

 می اژدها داشت کم کم هم پسره...کرد می تیکه تیکه رو پسره کردم می ول رو آیلین االن اگه...وای...وای

 لینآی های شونه و پریدم! کرد نمی نگاهشون داشت بود گرفته مونی الل و بود ایستاده گوشه یه که هم فضولک...شد

 :گفتم. گرفتم رو

 ! خدا رضا محض کن ول آیلین-

 :گفت زیرلبی فضولک یهو
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 ...!ست تربیته بی دختر که این...اِ-

 :گفت برادرش. رفتم بهش ای غره چشم! زهرمار

 ...که نیست هم چیزی همچین دیگه کنین بس هم شما خانوم-

 ...درنیار بازی کولی من جونِ آیلین آره-من

 :گفتم و انداختم فضولک به وحشتناکی نگاه بعد

 !میاد؟ خوشت مرافه دعوا از! ماشین توی ببر رو برادرت! دیگه بکن حرکتی یه هم شما-

××× 

 :سامین

 :گفتم زیرلبی و گرفتم رو شاهین بازوی! دیگه هست خب...! نه بگین ادبه بی گم می! واه

 !دراز زبون-

 :گفت!!!( آرتی)دختره

 !آقا شنیدم-

 :گفتم و ماشین توی نشوندم رو شاهین

 !بهتر-

 شتپ نشست ادبه بی دختر که دیدم آینه توی از. رفتم و دادم فشار گاز روی رو پام. فرمون پشت نشستم خودم بعدم

 !برسه آرتی داد به خدا! بودا شده اژدها ناجور دختره. کنارش نشست(بود آیلین اسمش)خواهرش و فرمون

 شرکت در جلوی. نمیاد خوشش زدن حرف از باشه عصبی وقتی دونستم می. نزدیم شاهین با حرفی شرکت تا

 ...بودن رسیده هم اینا آیلین که دیدم بستم می درو داشتم وقتی. تو رفتیم و شدیم پیاده ماشین از. ایستادم

 سلیسان دختره این واقعا! باشیم شرکت صاحب ما کرد نمی فکر...زدم پوزخندی! بود مونده وا مفید متر دو آرتیه دهنِ

 :گفتم زیرلب! داره؟ معماری

 !شده عوض معماری لیسانس با درازی زبون لیسانس جای شایدم-

 سامین؟ شده چیزی-شاهین

 !بریم بفرما! داداش خان نخیر-
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 . بیان مصاحبه برای نفر چند قراره امروز راستی-

 !نفر؟ چند-

 .بودن نفری یازده-ده یه کنم فکر...دونم نمی-

 ...نیستی طرف که ماشین با! شاهین-

 راه وشر دیگه تو اعصابم به زد گند دختره این صبحی اول! نفری تا هفت اش فوق فوق...دیگه من تا پنج! تو تا پنج...اِ-

 ...نرو

 :گفتم زیرلب. اتاقم سمت رفتم و دادم تکون سرمو

 ...!ها همن عین خواهرا دوتا-

! هام چرخون صندلی این عاشق من...! یــــوهــــو. میز پشت نشستم و گذاشتم صندلی روی رو ام سامسونت

 زد پقی من دیدن با...تو اومد گاو عین شاهین و شد باز در یهو! ده می حالی چه...بـــــــه...چرخیدم و زدم لبخندی

 :گفتم. کردم استپ و کردم اخم. خنده زیر

 !بیای بزنی در دفعه یه نشد! مردک بخندی آب رو-

 خورن هم ها فلک و چرخ این از. تو پیش بیان قراره که کسایی لیست اینم بیا! تو جونِ باحالی خیلی-خنده با شاهین

 ...!ره می آبرومون موقع یه که

 :گفتم. گرفتم دستش از رو لیست و زدم نیشخندی

 !هست؟ لیستت این توی هم مجرد جوون خانوم-

 :گفت و بیرون رفت اتاق از کنان خنده شاهین

 !ای دیوونه تو-

 همون! کامی...بود من عزیز دوست کامی. کردم روشن رو جون کامی و بستم نیشمو! هستم که دیوونه آره خب

 ...خودمون کامپیوتر

 ...! تو اومد ساله شش-پنج و بیست حدودا دختر یه و شد باز در یهو که

 موهاشو. ودب پوشیده تنگ کوتاه خیلی سبز مانتوی و پررنگ آبی جین شلوار با سانتی دوازده پاشنه سبز کفش دختره

 ! بود تر سنگین کرد نمی سرش اونو اگه واال. بود سرش جیغ سبز شال یه و بود داده فراوون پوش

 این از من قدر چه! زد می پلک هی بود سنگین بس از هاش مصنوعی مژه...بود زشتش صورت روی آرایش کیلو شش

 ...!میومد بدم جلف های تیپ
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 و کردم اخم! داشتن برمی رو ابروهاشون و پوشیدن می کوتاه فاق شلوار که بودن پسرایی همون جفت دخترا تیپ این

 :گفتم

 !کنین؟ می کار چی جا این شما خانوم-

 :گفتم بلندتر...این بعد ادب بی گفتم می آرتی به من! خوردم جا واقعا...ترکوند و کرد باد شو آدامس دختره

 ...پرسیدم ازتون خانوم-

 مصاحبه اومدم من واال! بود؟ تلفن پشت که هستی صدایی خوش آقای همون تو! جوجو دیگه دم می جواب االن...! اِ-

 ...منشی برای

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 ماش نیست مصاحبه به احتیاجی! منشی جز خوره می هرچیزی به شما تیپ دوما! باشه بلد زدن در باید منشی که اوال-

 !برین تونین می

 !استخدامم؟-

 :گفتم بلند! کنم اش خفه خواستم می

 !لطفا بیرون بفرمائید! خانوم نخیر-

 !ایـــــــــــش...بخواد دلت خیلیم شی؟ می عصبانی چرا جوجو...! وا-

 ! شد بد حالم...اَه اَه. بیرون رفت اتاق از کرشمه و ناز با بعد

 !ادب بی نگم آرتی دختره اون به دیگه گرفتم تصمیم

 :شاهین

 فر و لیعم بینی...ست مسخره خیلی شون تیپ که اینایی از)دختر یه یهو. کردم نگاه خیابون به و دادم تیکه پنجره به

 !شد چهارتا چشمام! بیرون اومد شرکت از خیاری پا سرتا تیپ با!( بهتره نگم چیزی...و زاغارت های مژه

 از کن ولش! بود؟ کی ولی...نیست سلیقه کج قدر این سامین...بابا نه! بود؟ سامین دختر دوس نکنه! بود؟ کی این

 . پرسم می سامین

 ...صبح ماجرای سمت رفت فکرم

 :گفتم زیرلب. نمیومد یادم...نه...کردم فکر ذره یه! بودا آشنا اش قیافه قدر چه دختره

 !جیغو جیغ ی دختره این نداشت کردن فکر ارزش اصال پسر کن ول-
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 ی پنجره یه اونم. خودمون شرکت عین بود شرکت یه ساختمون جلوم. کردم نگاه روم به رو به و گرفتم باال سرمو

 ...کردم ریز رو چشمام. من اتاق ی پنجره مثل. داشت بزرگ

 مثل اباب نه! شد گرد چشمام! افتاد بهش چشمم و چرخید اش صندلی یهو. بود نشسته میز پشت. بود اتاق توی نفر یه

 ! باره می من برای آسمون و زمین از امروز اینکه

 ...شد وصل بهم ذهنم توی چی همه یهو! است دختره همون اینکه

! بود؟ چی...اسمش و تربیت بی گفت می بهش سامین که دختره این خواهر...مهندس خواهرای...حمید آقا...رستوران

 ...! آرتی

 سمت چرخید اش صندلی با و کرد غلیظی اخم آیلین دیدم یهو! آیلین! اومد یادم. کردم اخم...بود چی یکی این اسم

 :گفتم. بود سامین. برگشتم! شد باز اتاقم در یهو...کردم اخم اون به بود کرده فکر...دیوونه! وا. میزش

 !هکن می تقلید بکنی هرکاری بچه گن می! ها گذاشته تاثیر بدم کارای اینکه مثل...! تو ولی زنم نمی در من! هوی-

 :گفت شده گرد چشمای با سامین

 ! اومد تو اومدم من که طوری همین دختره کن باور هان؟! هستن؟ هایی منشی چه اینا-

 :گفتم و خندیدم

 !شده چی بگو آدم عین-

××× 

 :آیلین

 جلهع با! رسید نمی بهم بدبخت آرتمیس رفتم می تند بس از. رفتم می راه راهرو توی داشتم تند و محکم هایی قدم با

 !کردم نمی حساب هم دیوار رو ی پشه رو اونا که من...کرد می احوالپرسی و سالم بقیه با تندتند و دوید می دنبالم

 :میومد ها پچ پچ صدای! پـــوف

 ...عصبانیه قدر این امروز خردمند خانوم چرا-

 ...بیشتره امروز...هست همیشه که رو عصبانی-

 ...شده چی-

  ؟...شده خبر چه آرتی-

 :گفت سریع چون...فهمید آرتمیس کنم فکر! شدم می دیوونه داشتم وای
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 !عمتون شوهر جونِ کنین ول...شده اژدها آیلین( !!!! not yet) یِت نات مصاب اعصاب امروز ها بچه-

 عصبانیت با. شدیم من اتاق وارد هردو! بخندم هم آرتمیس حرفای به سیر دلِ یه عصبانیت اوج توی خواست می دلم

 ...گرفتم دستام بین سرمو. ام صندلی روی نشستم رفتم. مبل روی کردم پرت و درآوردم رو رنگم شکالتی پالتوی

 :گفتم بلند

 خورده؟ گوشش به جگوار اسم اصال! فهمه؟ می چی فرهنگ بی دهاتی اون! احمق مردک-

 :گفت آهسته آرتمیس

 ...ها مهندسه فرهنگ بی دهاتی این آیلین-

 :گفتم. کردم اخم

 دونی؟ می کجا از شما بله؟-

 :گفت آرومی صدای با بازم

 ! بودن همونا! برادرا دوتا...رستوران...فضوله پسر بابا! نیست؟ یادت آخه-

 !مهندسن؟ که دونی می کجا از تو حاال-

 :گفت. داد تکون دستشو توی ی روزنامه

 عمران-معماری شرکت. کارمند برای...دادن آگهی! رو به رو همین شه می بینم می اینجا من که آدرسی این واال-

 . سمیعی

 :گفت آهسته. رویی به رو مبل روی نشست و کشید آهی آرتمیس...پس بود سمیعی شون فامیلی سمیعی؟

 خب؟. خواهری نریز بهم رو ات اعصاب شنبه صبحی،روز اول حاال-

 :پرسیدم. دادم تکون سرمو

 زنی؟ می حرف آروم قدر این چرا حاال-

 :زد لب و کرد اشاره در به

 !مانند می رادار همچون صحنه پشت های گوش-

 :گفت. داد فشار مو بینی و اومد جلو آرتمیس! دختر این دست از...خنده زیر زدم

 ...رفتم من! نیارم تو لب رو خنده اگه نیستم آرتمیس من-
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 :شنیدم رو جیغوش جیغ صدای. بیرون رفت اتاق از

 یکش نقشه پی برین!کنین؟ سوءاستفاده باید شماها گیرم می گرم دوستم باهاتون من باز! شماها؟ خواین می چی-

 ...!بچز تون

 رو چی همه کردم سعی و دادم بدنم به قوسی و کش. زدم لبخندی. اومد هم خنده صدای آخرش ی تیکه این با

 ...ببنیم رو آبی آسمون تا زدم چرخی صندلیم روی. کنم فراموش

. طوسی چشم دوتا توی شد قفل چشمام یهو ولی...داد می آرامش بهم صبح موقع خصوصا آسمون دیدن همیشه

 دلم کجای رو اخمت! بری قربونم...وا. کرد اخم یهو داره؟ سگ قدر این چشماش المصب چرا! نگاه این دوباره...اَه

 ! بذارم؟

 ! کصافط...ببینم هم رو خوشگلم آسمون نذاشت. چرخیدم و کردم غلیظی اخم منم

 ...شدم کار مشغول و کردم روشن رو کامپیوترم

 :آرتمیس

 ازب چهارطاق اتاقم در یهو که کردم می کار داشتم ساعت دو-یکی تا. اتاقم توی رفتم منم کارشون سر رفتن که ها بچه

 . یسنا مثل. بود صمیمیم دوستای از دیگه یکی پرستو! تو اومد زده غمبرک ی قیافه با پرستو و شد

 :گفتم. مبل روی نشست تلپی

 ...لحظه چند. شده چی دونم می کنم فکر خب...آ-

 . زدم رو منشی شماره و برداشتم رو تلفن

 .مرسی...آره...بیار قهوه فنجون دوتا! افسانه-

 :شمردن به کردم دستم،شروع یکی اون با و زدم ام چونه زیر دستمو بعد. گذاشتم رو تلفن

 گرامِ خواهر به مربوط کردی،یا بحث مامانت با شده،یا دعوات شوهرت با یا:باشه افتاده تونه می اتفاق جور چند االن-

 مورد؟ کدوم حاال. شه می من

 :فتمگ و کشیدم آهی. بوده آیلین با اش مشکل یعنی گیره می اللمونی دختره این وقتی خب. کرد کج سرشو پرستو

 هاگ...! ست بسته جگوارش جون به که هم آیلین جون...کردیم تصادف چل و خل پسر دوتا با. بابا نداره اعصاب امروز-

 ...زده بهت حرفی

 :ترکید یهو پرستو
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 یه اگه شه می چی! خدا به شدن دیوونه هم کارمندا بقیه بابا! طوریه همین هرروز! نیست روز دور روز یه بحث آخه-

 اباب...! چیزی...ای فرجه یه خب! البد سرکار بیاییم هم ها جمعه شیم می مجبور دیگه چندروز تا ؟...کنیم کار تر کم ذره

 !خردمند خانومِ سرکار اخم اخم و اخم بعدم! کار کار کار شده همش

 به آسمون دونم نمی. آیلین از ها بچه پرِ دلِ های دل و درد به دادن گوش. بود هرروزم کار این. دادم فشار هامو شقیقه

 !بزنه؟ فقط خالی و خشک لبخند یه آیلین اگه میاد زمین

 ستمود بزنه حرف اینکه از قبل. تو اومد یسنا و شد بسته و باز در دوباره یهو که بزنم حرف پرستو با تا کردم وا و دهنم

 :گفتم و شه ساکت تا باال بردم

 !نه؟! آیلینه از مشکل-

 :گفت. بود دستش ها آگهی ی روزنامه. پرستو کنار نشست و زد لبخندی یسنا

 باشه؟ مشکلی باید چرا...! عزیزم نه-

 :گفتم و انداختم باال ابروهامو تعجب با

 چیه؟ پس...خب-

 :گفت و کرد پرت پرستو بغل توی رو روزنامه یسنا

 .سمیعی آقایون...داده آگهی رویی به رو شرکت! گردی می کار دنبال گفتی...امروز های آگهی اینم! پرستو-

 :پرسیدم. شد گرد چشمام

 !گردی؟ می کار دنبال تو پرستو-

 :گفت و کشید آهی پرستو

 تحمل رو خردمند خانوم کاری فشارهای و ها بداخالقی این تونم نمی دیگه من...! بگم بهت همینو بودم اومده آرتی-

 ...! کنم

 :گفتم زیرلب

 !بمون من خاطر به حداقل-

 ! سرکار بیام رو هفته روز هفت هر تونم نمی! آرتی ببخشید-

 نگاه سنای به...! ها بریدن بدبختی با منو ناف اصال! شد؟ نازل بدبخت من سر که بود آسمونی بالی چه دیگه این! بابا ای

 :گفتم و کردم
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 !هستن؟ کیا سمیعی آقایون دونی می خَر توی-

 :گفت سردرگمی با یسنا

 ...!نه من؟-

 !یسنا هم تو مریضی...اوفــــ! برادرش و نداری زبون تو گفت که فضوله پسر همون-

 :گفت دست به روزنامه و شد بلند پرستو

 ...مصاحبه برم خوام می! لطفا کوچولو ساعتی مرخصی یه-

 :گفتم و رفتم بود داده پرستو به رو روزنامه که یسنا به وحشتناکی ی غره چشم

 ! بری تونی می. جان پرستو بله-

 . آرتی مرسی-

 :گفتم و گرفتم محکم رو یسنا شال رفتم و پریدم جا از. بیرون رفت اتاق از سریع

 !اکبر اهلل...میاد بدم پسره این از هرچی من! هان؟! دختر؟ مرگته چه تو-

 :گفتم و گذاشتم میز روی مو پیشونی. نشستم سرجام رفتم و کردم ولش. افتاد سرش از یسنا شال

 ! منه مال داغونیِ اعصاب هرچی-

××× 

 :سامین

 :گفتم زیرلب. زد در یکی

 !نفرست برام آکله یه دوباره کنم می خواهش خدایا-

 :گفتم بلندتر بعد

 !لطفا داخل بفرمائید-

 :پرسید. بود متوسط. نبود خوشگل خیلی. شد وارد جوون تقریبا دختر یه و شد باز آروم در

 سمیعی؟ آقای-

 آوردین؟ تشریف مصاحبه برای. هستم خودم بله-

 .بله-
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 . لطفا بشینین-

 :گفتم کنم باز اینکه از قبل. داد من دست شو پرونده. نشست اومد

 ...لطفا کنین می ساده معرفی یه خودتون-

 شروع جادو وروره عین دختره! است استفاده بی ی کلمه یه خانوما لغت فرهنگ توی ساده که دونستم نمی االغ من

 :کرد

 . بدم استفاء خوام می. میکنم کار خردمند خانومای برای رویی به رو شرکت همین توی. هستم زمانی پرستو من-

 :گفتم و گرفتم باال سرمو! شد فعال گوشام های رادار خردمند خانومای گفت تا

 .خوبه که تون کاری ی سابقه بدین؟ استفاء خواین می چرا-

 :گفت ناله با! بیچاره دختر این ضعف نقطه روی گذاشتم دست صاف انگار

...! کنیم کار هم ها جمعه خواد می ها تازگی...! ها بزرگه خردمند خانوم! زیاد خیلی...گیره سخت خیلی خردمند خانوم-

 ! کشه می کار ازمون شب هشت ساعت تا...خیلیه شرکت میام که همین. دارم ساله دو ی بچه یه. تونم نمی من

 !ها نمیومد شون قیافه به دیدمشون که من! خردمند؟ خانوم-

 سپ خودم از حرفمو افتادم جلفه دختر اون یاد تا ولی. باشه تربیت بی دختر یه خورد می بیشتر بگم خواستم می

 :گفت تعجب با-پرستو-دختره. گرفتم

 دیدین؟ رو ها خردمند هردوتا شما! کی؟-

 ...کنم فکر بله-

 ...! بلندتره تقریبا سانتی یه قدش که همون! ها ست بزرگه من منظور خب-

 :پرسیدم. دادم تکون سرمو. شد دعواش شاهین با که بود اونی منظورش کنم فکر

 !ندارین؟ ای گله خردمند خانوم یکی اون از پس-

 :گفت ناگهانی خوشحالی با

 نیاد که شه نمی روز یه! زنیم می صداش اسم به شرکت تو همه...باحالیه و خوب دختر خیلی آرتی! سمیعی آقای نه-

 ...منه خوب دوست! کنه بش و خوش باهامون

 و دختره این به باید. بست نقش لبم روی شیطانی لبخند یه یهو! ها ره می راه من مخ روی داره بد اسمه این. آرتی

 :تمگف و گذاشتم جلوش رو پرونده! کنم می استخدام رو زمانی خانوم این پس! کیه دست دنیا که بدیم نشون خواهرش
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 بیایین جمعه و پنجشنبه نیست هم الزم. کنین کار به شروع تونین می لحظه همین از. استخدامین شما خانوم-

 نبود؟ ای دیگه سوال. نیمه و پنج ساعت تا شما کار ساعت. شرکت

 :گفت خوشحالی با! شکفت زمانی خانوم گل از گل

 !کنم؟ شروع تونم می االن همین! سمیعی آقای مرسی-

 . حتما. بله-

 ...بیارم کنم جمع شرکت یکی اون از حداقل رو وسایلم برم بذارین پس-

 !بفرمائید! خانوم صددرصد-

 :گفت و زد لبخندی

 !ممنون خیلی-

 یلینآ این یعنی! شد خوشحال چه بیچاره. دادم تکیه صندلی به و کردم پوفی. بیرون رفت اتاقم از سرخوشی با بعدم

 ور شاهین اتاق شماره و برداشتم رو تلفن...بود راضی خواهره یکی اون از اینکه مثل ولی! کشه؟ می کار اینا از طور این

 . زدم

 الو؟-

 !بکر فکر یه داداش-

 سامی؟ چیه-

 ! اش ته بچسبون «ن» یه! سامی زهرمار-

 :شاهین

 یم ور میزم روی کامپیوتر با که درحالی و دادم قرار گوشم و شونه بین رو تلفن گوشی. خنده زیر زدم سامین حرف از

 :گفتم رفتم

 ...مورد چه در...چیه فکرت بگو خب-

 !اسمش؟ چیه آیلینِ...دختره این از هنوز داداش-

 :گفتم و کردم اخمی

 خب؟-

 هستی؟ آتیشی دستش از هنوز-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

29 

 ...اعصابم روی و کرد جیغ جیغ خیلی...ولی...خب نه...ام-

 !دیگه حله پس خب-

 !بگی؟ آدم عین شه می! شده؟ چی-

 آسمون تا زمین!(کرد می مسخره بود خردمند که رو شون فامیلی داشت)دانشمند و باهوش خانومای دوتا ببین،این-

 گله ازش کارمندا بیشتر و گیره سخت و جدی و اخمو خیلی کرده تصادف شوما با که بزرگه خواهر! دارن فرق باهم

 بزرگه خواهر این دست از کارمندا اکثر ولی...! هستش گرمی خون دختر غریبه عجیب اسمش که یکی اون ولی...مندن

 ؟...کنیم کار چی باید...! هستیم تالفی دنبال که هم ما...خب! شدن کالفه و دیوونه

 :گفتم لبخندی با! شد روشن مغزم المپ سریع. کرد مکثی

 ! بدزدیم رو هاشون کارمند-

 ! عقاب جناب باهوشی خودم مثل که باریکال آ-

 :گفت! بود سامین همیشگی کار ها اسم کردن مسخره. خنده زیر زدم

  خب؟...! بیان خوان می خودشون اینا! دزدیدن شه نمی اش فعل ولی-

 !آوردی؟ اطالعات همه این کجا از ها زنک خاله این عین تو ولی. سامین باشه-

 :گفت خنده با سامین

 !مون گرامی و جدید منشی از-

 :گفتم حیرت با

  چی؟! منشی؟-

 ...!آ! کردم استخدام منشی. داداش خان شنیدی درست-

  خوبیه؟ آدم حاال جدی؟-

 . ست ساله هشت-هفت و بیست زن یه. زمانیه پرستو اسمش. آره-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ! سامین آقا باریکال بابا-

 .فعال...دیگه برس کارت به برو خب-
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 .فعال-

 . گرفتم قرار خردمند شرکت ی پنجره روی به رو. ام صندلی روی زدم چرخی و گذاشتم سرجاش رو گوشی کنان خنده

 نداری خبر! انداختم باال رو ابروهام و زدم لبخندی! هاه. کرد نگاه بهم و برگردوند سرشو هم-آیلین-دختره اون یهو

 ...! داره روغن وجب شیش که پختم آش یه برات که دخترخانوم

 .شد کارش مشغول دوباره و کرد نگاهم حیرت با

××× 

 :آیلین

 دیگه! کرد می اخم پیش ساعت سه تا که این. شد گرد چشمام! بود چل و خل پسره این که ام عمه خاک ارواح به قسم

 :گفتم. برگردوندم سرمو آرتمیس ورود با وسط؟ این بود چی ما مرگ مکش لبخند

 ...قدیما زدی می در-

 !شدی کر عالی جناب ولی زنم می االنم-

 !هان؟-

 !آیلین. اومدم خودم. ندادی جواب زدم در چنددفعه-

 هوم؟-

 :گفت و زد سینه به دستاشو. مبل روی نشست

 !احمقی خیلی تو آیلین-

 :گفتم و انداختم باال ابروهامو

 !داره راه دل به دل! گلم خواهر لطفته نظر-

 .رفت فرستادم رو پرستو! آیلین گفتم جدی-

 :گفتم خوشحالی با

 ...تبریک! کنی اخراج رو کسی بتونی کردم نمی فکر وقت هیچ! کردی؟ اخراجش-

 چرا؟ دونی می. داد استفاء آیلین،پرستو! ساکت-

 :گفتم و انداختم باال هامو شونه تفاوتی بی با
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 ...چه من به! بهتر-

 !کن بس! دیگه کن بس! گیری می سخت ها بیچاره این به خیلی چون-

 :گفتم! دیدم می آینه توی خودمو نافذ سبز چشمای داشتم انگار. زد پلک اونم. زدم پلک

 ! چی یعنی بودن جدی که بفهمی و شی بزرگ باید! آرتمیس-

 به کرد شروع موبایلم موقع همون! دیگه گفتم می راست خب. بیرون رفت اتاقم از غرغرکنان و شد بلند آرتمیس

 . بود مامان. لرزیدن

 نم گفت می مامان همیشه چون...دونستم می دلیلشو دلم ته ولی! زنن نمی زنگ آرتمیس به اصال اینا چرا دونم نمی

 !دونم نمی بود چی شون زدن زنگ به ش ربط حاال. آرتمیسم از پذیرتر مسئولیت و اعتمادتر قابل

 :دادم جواب سریع

 مامان؟ الو-

 !خودم خوبِ دختر علیکم سالم-

 ؟...خوبه بابا خوبین؟. جان مامان سالم-

 چطوری؟ تو. رسونه می سالم. عزیزم خوبه-

 .مامانی خوبم-

 گذره؟ می طور چه شرکت کارای-

 . گذره می خوب. نیست بد اونم-

 .که هستی ارتمیس مراقب-

 . هستم بله ولی! نیست بچه که آرتی مامان-

 ...بزنم حرف ذره یه اونم با بده-

 ...گوشی.  باشه-

 با که بودم بند پای قضیه این به خیلی. رفتم می آرتی با باید ولی! بود ام گشنه قدر چه وای...اومد ناهار زنگ صدای

 سمتش رو موبایلم که انداخت بهم آمیز پرسش نگاهی. آرتی اتاق توی رفتم تندی. بخورم ناهار برم حتما خواهرم

 :گرفتم

 .مامانه-
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 :گفت خوشحال صدایی با. گوشش روی گذاشت رو موبایل و داد تکون سرشو

! داره عقل هم جو یه کوچیکم دختر نگو! ها باشه بزرگت دختر این به چشمت همش! معرفت بی خانوم مامان سالم-

 ...دیگه دارم که رو ذره یه اون بابا

 !تو اومد سامین و شد باز اتاق در یهو موقع همون

 :سامین

 دستم کردم باز رو ها کشو در بس از...! مونه می لگن عینهو که آسانسورش از اون! اَه! است خرابه که نیست شرکت

 ! شد قطع

! بود عادتم خب. زدن در بدون معمول طبق. شاهین اتاق توی رفتم! نیست؟ اینجا کشی نقشه مداد و کاغذ چهارتا

 . تو کردم سرمو

 شاهین؟-

 . گرفت باال سرشو

  بله؟-

 خریدی؟ تو شرکته اینم! بال و بله-

 چطور؟-

 !سانتی دو مداد یه! کش خط یه از دریغ! کردم رو و زیر رو اینجا من خب! ساعته چهار و بیست درد و چطور-

 :گفت نخنده که کرد می کنترل خودشو داشت که شاهین

 !بخری بری تونی می خب-

 !گذاشتی پام جلوی بزرگی حل راه خیلی! مرسی-

 :گفتم. زد لبخندی

 ! نیست اش حال و حس اصال هرچند. خرم می رم می باشه-

 !داری؟ سریعی نیاز حاال! خوب پسر بدو-

 ! ها ناسالمتی معماریه شرکت باالخره-

 .برو باشه-
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 ممن...اَه. کردم می پیدا یکی بر و دور همین باید...نداشتم رفتن تحریر لوازم حال و حس اصال. بیرون رفتم اتاقش از

 .پرسم می زمانی خانوم از...نیست مهم! شناختم نمی خوب رو اینجاها

 نجاای حواسش اصال و کامپیوتر توی بود کرده سرشو. زمانی خانوم میز دم رفتم و کردم تنم رو بلندم طوسی پالتوی

 :گفتم و کردم ای سرفه تک. نبود

 ...زمانی خانوم ببخشید-

 !سمیعی؟ آقای بله-

 کجاست؟ حریری لوازم بر و دور این-

 ...دونم نمی. ندارم آشنایی اینجاها با زیاد من راستش-

 .کنم کار چی من خب-

 :گفت و کرد کج سرشو! کنم کار چی من که بدونه کجا از بدبخت این آخه...! بود گرفته ام خنده خودمم

 . بپرسین ها بچه از یکی از خردمند شرکت برین تونین می! آهان-

 لمح تا نداشتم حال و حس جدی جدی. کشیدم عمیقی نفس. بیرون رفتم و کردم تشکر ولی! دیگه مونده همینم! آره

 . سمت اون رفتم و شدم رد خیابون از! سامین بریم بزن پس خب...پرسیدم می رفتم می باید پس! بیام و برم خودمون

 . شدم شرکت وارد

 راحتی نفس! بود جنوب قطب عین که ما شرکت...بــــه. خورد صورتم به گرم هوای از موجی ورودم محض به

 ...پیچید ام بینی توی عطری بوی یه. کشیدم

 ئیسشر مرد دوتا که شرکتی با رو بودن اش رئیس خانوم دوتا که شرکتی بین فرق شد می کامال اینجا. زدم نیشخندی

 ! ناهار رفتن. فهمیدم. آهان...بود ساکت قبرستون عین شرکت. باال رفتم آسانسور با! دید رو بودن

 :پیچید گوشم توی دختر یه شاد و بلند صدای یهو

 ...کوچیکم دختر نگو! ها باشه بزرگت دختر این به چشمت همش -

 وارد زدن در بدون عادت روی از معمول طبق. اتاق به رسیدم تا رفتم و گرفتم صداشو. آرتی. بود دختره اون صدای

 به بگیره من از نگاهشو اینکه بدون. بود موبایل آرتی گوش روی. چرخید من طرف دختر هردوتا سر دیدم یهو. شدم

 :داد ادامه زدن حرف

 ...برم قربونت مرسی! بزنم؟ حرف اونم با بابا به بدی شه می. جان مامان آره-

 :گفت. انداخت باال برام ابروهاشو از یکی و داد تکیه میز به آیلین
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 بزنین؟ در که ندادن یاد بهتون سمیعی آقای-

 :گفتم و خاروندم سرمو...ها چیزیه بد هم عادت این! نزدم در! کنن سرم بر خاک وای

 ...من ولی! خردمند خانوم ببخشید-

 : گفت ریلکس و خونسرد خیلی

 . میای دوباره و زنی می بیرون،در ری می-

 !بله؟-

 .گی می کارتو هم بعد. محترم آقای گفتم که همین-

 امموه الی به ال دستی و کشیدم عمیقی نفس. بستم درو! شعور بی ی دختره. کردم ریز رو چشمام و رفتم عقب عقب

 :اومد آیلین صاف و جدی صدای. زدم در. بردم

 .بفرمائید-

 :زد می حرف تلفن با داشت هنوز. انداختم آرتی به نگاهی نیم. تو رفتم

  باباجون؟ کردین کار چی خب! جدی؟...بابا نه ؟...اِ-

 :گفتم! بود تر خوشگل اون از آرتی ولی. داشت نافذی سبز چشمای. آیلین روی چرخید نگاهم دوباره

 ممکنه؟ اگه...بدونم برو و دور این تحریری لوازم یه آدرس خواستم می راستش-

 :گفت. آرتی میز پشت نشست و کشید آهی آیلین

 اج همه و گیره می گرم همه با اون. گه می بهتون شه تموم اش تلفن خواهرم صبرکنین. نیستم وارد زیاد من راستش-

 ...بشینین بفرمائید فعال. حفظه رو

 یم نگاه بهم بود خوشگل هم خیلی المصب که سبزش های چشم با داشت هنوز. آرتی روی به رو مبل یه روی نشستم

 :گفت تلفن توی. کرد

 !خدافظ...قربونت ؟...نداری کاری شما. مرسی. ندارم کاری نه....بابا بله-

 هطلبکاران لحنی با. انداخت پاش یکی اون روی رو پاش یه و داد تکیه مبل به. آیلین دست داد رو موبایل و کرد قطع

 :گفت

 !اینجایید؟ چرا بپرسم شه می خب-

 !کنی سوال دختر این از باید که کشیده کجاها به کارِت سامین ببین! اوفــــــ
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 :آرتمیس

 :وگفت کشید عمیقی نفس

 !بدین؟ بهم رو بر و دور این توی تحریر لوازم یه آدرس شه می-

 :گفتم و دستم گرفتم هم خودکار. برداشتم میز روی از کاغذ یه و شدم خم! سحر! آهان...تحریر لوازم...تحریر لوازم

 ...کشم می کروکی برات-

 :گفتم بود کاغذ روی نگاهم که درحالی. داد تکون سرشو

 خب؟...است کوچه یه بعد...راست سمت پیچی می و خیابون همین-

 :گفت و شد بلند آیلین یهو

 !هم تو بیا زودتر. ناهار رفتم من آرتی-

 . میام سریع. خب خیله-

 :گفتم. گرفتم سمتش رو کاغذ شد که تموم. رفتم کشیدنم کروکی سراغ دوباره. بیرون رفت اتاق از آیلین

 یه شاید. اومدی من طرف از بگی تونی می خب؟! سهیلی خانوم. هست سهیلی سحر اسمش که هست خانومی یه-

 ! خورد بهت هم تخفیفی

 مودست سریع. کرد برخورد ام کشیده و باریک های انگشت با اش مردونه انگشتای لحظه یه. گرفت دستم از رو کاغذ

 :گفتم. عقب کشیدم

 !سالمت به خب-

 !خردمند...خانومِ مرسی-

 :گفتم خودش لحن با منم! مسخره حالت یه! کرد ادا حالتی یه با رو خردمند

 ! سمیعی...آقای کنم می خواهش-

 خیلی هم هاش چشم...داشت خوشرنگی و حالت خوش موهای چه! پــــــوف. بیرون رفت اتاق از و شد بلند

 این به! بدم؟ آدرس بهش شدم حاضر طوری چه ولی! بودم ندیده جایی حاال تا که روشن خیلی ای قهوه. بود خوشرنگ

 !دونم نمی...کرد درخواست مودبانه خیلی شاید! فضولک مرتیکه

 . بخورم ناهار که رفتم و انداختم باال هامو شونه
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 به رو پرونی مگس شریف شغل کاریم های ساعت آخرین توی معمول طبق و میزم پشت بودم ناهار،نشسته از بعد

 همین رفته صاف! بگم؟ بهش چی من آخه...ی دختره...ی دختره. بود پرستو...خورد زنگ موبایلم یهو که! داشتم عهده

 :گفتم و گوشم رو گذاشتم رو گوشی! کنه می کار رویی به رو شرکت

 !سمیعی شرکت فعلی کارمند و خردمند شرکت سابق کارمند بر سالم! به به-

 ...عزیزم خوبی! آرتی سالم-پرستو

 ! شما مبارک ی سایه زیر-

 !شرکت؟ این اومدم که ناراحتی دستم از-

 خبرا؟ چه. کن ولش. بابا نه-

 . سالمتی-

 حاال؟ هست خوبی شرکتِ-

 .میاد خوشم بیشتر سامی اون از من...ها خوشتیپن خیلی ها سیمعی این ولی. نیست بد آره-

 !ها گم می شوهرت به رم می! اُی-

 :گفتم. خنده زیر زدیم هردو

 !حاال؟ کیه سامی-

 . سامی کرد صداش دفعه یه شاهینِ اسمش که بزرگه برادر یکی اون چون. باشه سامی اسمش کنم فکر-

 !خردمند؟ سامی و شاهین-

 . کنم فکر آره-

 ...اوفـــــ. کردم قطع بعد و کردیم بش و خوش باهم ذره یه

 .تق تق

 .بفرمائید-

 :گفت و رویی به رو مبل روی نشست سرخوشی با. بود دستش پرونده یه. تو اومد یسنا

 !داشتم باهات مهم کار دوتا-

 :گفتم. ام چونه زیر زدم دستمو
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 خب؟-

 !قرار سر رفتم کیانی عرفان با دیروز اینکه اول-

 :گفتم هیجان با

 بعد؟! خب؟-

 که دیدم دفعه یه فقط رو شما من که گفت. کرد تعجب خیلی اول. میاد خوشم ازش که کردم اعتراف...دیگه هیچی-

 و زد لبخندی یه بعد. کردم می نگاهت پنجره پشت از هرروز که گفتم منم! دیدی؟ کجا منو شما و جاست همین اونم

 ...وقار با و زیبا خانوم این با بیشتر بازم بتونه شاید پس خب که گفت

 .کرد اشاره خودش به اینجا

 !شه؟ می باورت آرتی! وای! بشه آشنا-

 :گفتم و خنده زیر زدم

 !که شد حالت به خوش عزیزم خب-

 :گفتم. زد گشادی گل لبخند یسنا

 .بود چی دومی کار خب-

 . هستش سماوات آقای ی پرونده این. آهان-

 خب؟-

 . بره اینجا از خواد می...دیگه هیچی خب-

 ! بره؟-

  کنی؟ می امضا لطفا. استفاء. آره-

 ؟...بره خواد می چرا حاال! دادیم دست از روز یه توی رو خوب کارمند دوتا...آه-

 کنی؟ می فکر چی خودت-

 ...آیلین های گیری سخت-

 .دقیقا-

 :آیلین
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 حسن ریخت با هم دفعه دو هر که پنجره سمت برگشتم دودفعه چون. ببینم رو خوشگلم و آبی آسمون امروز نتونستم

 رنگ خوش موهای و طوسی چشمای اون با خیلیم اتفاقا...ها نیست نحس هم همچین حاال! شدم مواجه پسره این

 ! نمیاد خوشم ازش من ولی. خوشگله

 :گفتم! آرتمیس. شد باز اتاقم در یهو که بودم خودم افکار توی

 !بشه اتاق وارد زدن در بدون کسی میاد بدم که دونی می آرتمیس-

 :گفت. داد تکیه بهش و بست درو آرتمیس

 ! دوتـــــا! دادیم دست از رو مون کارمندها از دوتا روز یه توی! آیلیـــن-

 کیا؟-

 .آسمونی آقای و پرستو-

 آسمونی؟-

 .سماوات همون بابا-

 !کنی مسخره و مردم اسم نباید قدر این که بدم یاد بهت نتونستم و شدم پیر من آرتمیس-

 ...گفتم بهت که موضوعی اون به بچسب! آیلین؟ کنی ول شه می رو اینا-

 :گفتم خیالی بی با

 ...کارمندِ داریم زیاد ما که چیزی...آرتی بیخیال بابا-

 ناراحت رن می وقتی بعد شه می دوست کارمندها همه با خب! دیگه بیا. بیرون رفت اتاق از و کشید بلند آه یه آرتی

 ...ناراحته من دست از االن! پوف. شه می

 . همیشگی آرتی همون شه می دوباره زنم می حرف باهاش شام موقع شب نیست مهم

 :گفتم و خندیدم. کرد می نگاه خودشو قدی آینه جلوی داشت. تو رفتم. زدم در و اتاقش دم هشت،رفتم ساعت

 .بزنیم شام بریم بیا! بابا خوشگلی-

 . بزنیم بریم باشه اِ؟-

 آرتی. بیرون رفتیم شرکت از باهم و کرد تنش رو داشت فرق رنگش بود،فقط من مال شکل دقیقا که رو پالتوش

 :گفت و گذاشت شکمش روی دستشو

 !روش آبم یه خورده رو کوچیکه بزرگه،روده روده-
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 سرجای نشستیم و داد تکون حمید آقا برای دستی مون،آرتی ورود با. رستوران توی رفتیم باهم. زدم لبخندی

 :گفتم زیرلب. مون همیشگی

 ! نمیاد خوشم مردِ این از من آرتی-

  چرا؟...! آقایی...خوبی این به مرد اصال! چه من به خب اِ-

 . دونم نمی-

 .اومدن هم شنوا آقایون! اوهو-

 !شنوا؟-

 ! بابا سمیعی-

 :گفت و زد بانمک لبخند یه آرتی. خنده زیر زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم

 ...! بابا باش شاد خندی؟ می داری خودتم بینی می-

 :گفت گرمی لحن با! بود دوست باهاش آرتی البته که. بود جوون زن یه. میزمون سر اومد گارسون

  چطوری؟! فرانک سالم-

 خوبی؟ تو. خوبم. جون آرتی سالم-

 . برم قربونت مرسی-

 دارین؟ میل چی-

 !گلم مرسی. کوکا نوشابه دوتا با. ساالد دوتا و کباب جوجه دونه یه! دونی می خوب خودت-

 ؟...دیگه بیارم ظرف دوتا-

 .بله بله-

 شد می خراب مون هیکل خب. کردیم می اش تقسیم ظرف دوتا توی و دادیم می سفارش پرس یه همیشه آرتی و من

 رفت،آرتی-!آرتی جونِ فرانک همون-گارسون اینکه از بعد! خوردیم می غذاها اون از کامل پرس یه نفرس هرشب اگه

 :گفت من به و شد خم

 ! زنن؟ می زل ما به قدر این چرا دیوونه دوتا این-

 کیا؟-
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 . شنوا آقایون! دیگه خنگی خیلی! آیلین ببین-

 نزنن؟ زل خوای می-

 !بله-

 !کنن نگاه هم چپ بهمون عمرا دیگه...کنیم رو براشون رو هامون خوشگل نگاه اون از یکی االن کن صبر پس خب-

 شمچ یه و میزشون سمت برگشتیم هردو. کردیم می کارو همین بودیم هم بچه وقتی همیشه. زد شیطونی لبخند آرتی

 ...رفتیم اساسی ی غره

 . طرف اون کردن رو روشون و خوردن جا دوتاشون

 !نزنین زل صاف صاف مردم دختر به باشین شما تا! هه هه

××× 

 :شاهین

 :گفت سامین یهو که خوردیم می رو غذامون داشتیم

 ! اومدن باهوشا خانوم...اِ-

 !هاست؟ خردمند منظورت-

 . دیگه آره خب! خداهاست خنگ...پس نه-

 :گفت. کرد می نگاه بهشون داشت هنوز سامین. زدم لبخندی

 و نگو که میاد عطری بوی یه تو ری می که اول همون! توپ گرمایشی سیستم...دارن شرکتی چه دونی نمی شاهین-

 توق اون! ست سلیقه با دختر دوتا مال شرکت معلومه اصال...خوشگله خیلی هم توش...سالمه هم آسانسورش...! نپرس

 ...ببین رو ما شرکت

 !سامی نیست که آشغالدونی دیگه! نیست بد هم قدرا اون-

 یه هم دنیا اون تو کنم فکر! دوسته کس همه با! آرتی...کوچیکه این. گی می راست هم تو نه خب. سامی و انار زهر-

 ! باشه داشته دوست چندهزارتایی

 جدی؟-

 !دوسته باهاش بندم می شرط...طرفشون ره می داره...خانومه همه...بینی می رو گارسونه این مثال ببین. اوهوم-

 !نیست هام طوری این دیگه! بابا برو-
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 !بندم می شرط-

 زل بهشون شده گرد چشمای با! بش و خوش به کردن شروع!(سامین قول به)آرتی و بنده،گارسونه ناباوری کمال در

 :گفت زیرلب سامین. زدیم

 !شه نمی باورم دیگه! من پروندم چیزی یه حاال-

 مخ رفت،آرتی گارسونه اینکه از بعد. کرد می نگاه آرتی به داشت حرص با. بزرگه،آیلین،انداختم خواهر اون به نگاهی

 ! شدن خیره بهمون سبز وحشی چشم دوتا و چرخیدن ناگهانی،هردو حرکت یه با. گفت آیلین به چیزی آروم و شد

 ! ابرفرض...که بودن ای غره چشم و نافذ همچین

 :گفت سامین. برگشتن هم اونا. کردیم نگاه بهم و برگشتیم سامین و من

 ! شون غره چشم بود وحشتناک چه! پسر...اَ-

 :گفتم و زدم لبخندی! گفت می راست

 !کردن ناجور فکر. بودیم زده زل بهشون بدجور هم ما...دارن حق خب دیدی؟...آره-

 ما کنار هم دخترا دیدم کردم نگاه زیرچشمی. صندوق رفتیم شد تموم غذامون اینکه از بعد. خندیدیم باهم هردو

 :گفت خوشحالی با من دیدن با حمید آقا. کنیم حساب ما منتظرن و ایستادن

 !شما؟ حالِ! مهندسا آقا سالم-

 :داد جواب من جای و جلو پرید سامین

 !شما ی سایه زیر خوبیم ما! حمید آقا ملیکم سالم-

 :سامین

 به نگاهی. بود بلند صندوق میز. میز روی گذاشت شو آرنج و اومد جلو ذره یه دختره،آرتی اون. زد لبخندی حمید آقا

 :گفت و انداخت حمید آقا

 !کردین پیدا جدید دوستای حمید آقا-

 :گفت و خندید حمید آقا

 !خوبین و محترم آقاهای خیلی مهندسا آقا! مهندس خانوم بله-

 : گفت و چرخوند صورتم روی رو سبزش های چشم آرتی

 ...خب خب جدی؟ اِ؟-
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 :گفتم. فرمون پشت نشست شاهین. بیرون رفتیم رستوران از و کرد حساب رو غذا پول شاهین

 .ها خوشگلن دوتاشون ولی...شاهین-

 :گفت و کرد نگاه بهم شاهین

 ...شون اخالق ذره یه ولی! زشتن؟ گفتم من مگه آره خب-

 .زنه می شیش-

 .دقیقا-

 :گفتم و کردم اخمی. بودن ایستاده در جلوی نفر سه شرکت رفتیم که بعد روز صبح

 !ایستادین؟ اینجا صبحی اول که داشتین کاری ببخشید-

 :گفت زنه. زن یه و بودن مرد دوتا. انداخت اونا به گرانه پرسش نگاهی و وایستاد کنارم هم شاهین

 .مصاحبه. اومدیم استخدام برای...بودین داده آگهی راستش...اِ-

 :گفت خوشرویی با هم شاهین و شد باز من اخمای یهو

 ...بیارین تشریف! اومدین خوش! بله بله-

 که رهب خواست بود،می آخر نفر که شاهین وقتی. تو برن اونا اول تا ایستادم کنار. تو رفتیم و کردیم باز رو شرکت در

 :گفت و خندید اونم. زدم نیشخندی شیطنت با و گرفتم بازوشو

 اومدن؟ خردمند شرکت از کنی می فکر-

 :گفتم خنده با

 !مطمئنم. کنم نمی فکر-

 ...ها بیچاره اون منتظرن دیگه برو حاال-

 .اهوم-

 کیی منم. پایین پرید بود شده پارک در جلوی که شون خوشگل جگوار از بستم،آرتی می درو داشتم وقتی. تو رفتیم

 وقتی! جون خانوم خماری توی بمون! هاه. شد خیره بهم تعجب با اونم با و دادم تحویلش و هام دخترکش لبخند اون از

 !کیه سمیعی سامین که فهمی می شدین ورشکست که روزی...شه می تر کم کارمندهاتون تعداد از روز به روز دیدی

××× 
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 :آرتمیس

 ! زنه می بهم ژکوند لبخند! اصال است دیوونه. موجیه که قسم خودم جونِ پسره این بابا

 نمیای؟! آرتی-

 :گفت آیلین. شدم وارد. شرکت در سمت رفتم و انداختم باال هامو شونه

 . رم می پله با من-

 چرا؟ دِ؟-

 !باشم دفترم توی هشت ساعت راس باید من. شه می دقیقه سه و هشت ساعت بیاد تا. شیشمه طبقه آسانسور-

 :گفتم! بود مونده وا آیلین وسواس همه این از دهنم

 ...تو خدا به بابا-

 !ببخشید. برم سریع باید-

 از یسنا که رفتم می راه داشتم راهرو چهارم،توی طبقه رفتم و اومد وقتی و موندم آسانسور منتظر! دیگه خُله خب

 . شد قدم هم باهام و بیرون اومد ها اتاق از یکی

 !آرتی سالم-

 خوبی؟. سالم-

. رنب زودتر که داشتن اصرار خیلی. نبودین شما...زدم امضا رو استفاءشون برگه رو کارمندها از تا سه...ببین. مرسی-

 ...مصاحبه هشت ساعت باید چون

 :گفت و گرفت مو شونه. ایستاد هم یسنا. ایستادم سرجام. شدم خشک

 ...شد چی! آرتمیس؟-

 رفتن؟ هم دیگه نفر سه! گفتی؟ چی تو-

 . اوهوم-

 !کیا؟-

 .سلیمی خانوم و شریفی محمدی،آقای آقای-

 :گفتم بلند. بستم رو چشمام و ام پیشونی روی زدم دست کف با
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 ...نه وای-

 !آرتمیس؟ شده چی-

 ...بابا کن ولش-

 چرتیه عادت چه دونم نمی من! کرد می نگاه رو عزیزش ابی آسمون داشت. کردم باز رو آیلین اتاق در داغون اعصاب با

 ...کنه نگاه و آسمون وقت اول صبح هرروز که داره این

 :گفت برگرده اینکه بدون

 ...که دونی می کنم فکر! آرتمیس-

 !آیلین لطفا کن گوش ولی! اتاقت توی بیا زدن در بدون کسی میاد بدت! آره آره-

 :گفت و کشید آهی. طرفم چرخید

 بگو؟-

 ! دادیم دست از رو کارمندهامون بهترین از تا پنج حاضر االن،درحال-

 خب؟-

 رفتن؟ کجا دونی می! زهرمار و خب-

 کجا؟-

 :گفتم بلند و کردم اشاره پنجره به دست با

 ! ت س ک ش! شکست یعنی این! فهمی؟ می! ناشناخته موجود دوتا اون شرکت! سمیعی شرکت-

 بیرون؟ بری شه می فعال...کنم می براش فکری یه آرتمیس باشه-

 و ما صندلی روی نشستم و کردم پرت مبل روی رو کیفم. خودم اتاق توی رفتم. بیرون رفتم اتاق از و دادم تکون سرمو

 !امیدوارم! نشن تر کم خوبمون کارمندهای امیدوارم. گرفتم دستام بین سرمو

 :شاهین

 :گفتم و دادم هل محمدی آقای سمت رو پرونده

 ! کنین کار به شروع االن همین از تونین می. شدین استخدام شما. گم می تبریک-

 !سمیعی اقای مرسی-
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 .آقا کنم می خواهش-

 اهراخو بین اینکه مثل...اوه اوه. کردم قطع امو خنده. پنجره سمت برگشتم و خندیدم سرخوشی با. بیرون رفت اتاق از

 ما شرکت به انگشت با یهو...گفت می حرص با رو چیزی یه داشت و بود گرفته باال دستاشو کوچیکه! بودا شده دعوا

 ...کرد اشاره

 ...چه من به! بابا ای

 :گفت و داد تکون قِر با دستاشو نمایشی حالتی با. تو اومد سامین و شد باز اتاقم در موقع همون

 ...ایول سره تاج شاهین! ایول ایوله ایول! ایول سره تاج سامین! اویل ایوله ایول-

 :گفت و خنده زیر زدم

 ...بیننت می دخترا این االن بابا کن بس-

 :گفت و زد نیشخندی دوباره. زدم لبخندی. پایین انداخت تندی دستاشو

 ...کنیم می حالی! ها ایول واقعا ولی شاهین-

 .تق تق

 :گفتم بلند

 !بفرمائید-

 :گفت. تو کرد سرشو و کرد باز درو زمانی خانوم

 بگیرم؟ مرخصی ساعت نیم من شه می ببخشید-

 :داد جواب من جای و کرد اخمی بدم،سامین جواب خواستم تا

 ...داریم کار زیاد! خانوم نخیر پوزش عرض با-

 .ببخشید. نیست مهم پس خب...اِ-

 . کنم می خواهش-

 :گفت کج دهنی با و درآورد اداشو سامین. بیرون رفت دوباره

 !بگیرم؟ مرخصی ساعت نیم من شه می-

 :گفتم خنده با
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 میاد؟ بدت ازش چرا سامی؟ چیه-

. نمیاد خوشم ازش...دونم می چه خب! سامی من به نگی قدر این که سرت فرق توی بخوره سامی بالی و درد الهی-

 . چرا دونم نمی واقعا

 .اوهوم-

 . عقاب دآش برم دیگه من خب-

 ...سامی بگم تو به من داره عیبی چه عقاب گی می من به تو خب! بیا-

 ...تو بعد دم می بزرگی لقب تو به من! دیگه اومدی بد رو اینجا دآش-

 !بزرگ؟ لقب شده حیوون اسم حاال تا کی از-

 ...هست که نیست هست،قوی که نیست هست،تیزبین که نیست بزرگ! خوبی این به حیوون بابا-

 .بری تونی می. شدم قانع. بابا باشه-

 ! زنه می حرف نوکرش با داره انگار حاال! اوه-

 :گفت نمایشی و مصنوعی ناز با بعد

 !کنم می مراجعه پایین ی طبقه در پروندها اتاق به و کنم می نصیب بی خودم با زدن حرف افتخار از رو تو من حاال-

 .بیرون رفت اتاقم از گشادی و گل لبخند با خندیدم می که درحالی

 :آرتمیس

! مزخرفیه؟ و چرت فامیلی چه این...سمیعی...سمیعی! بوده چی شنوا آقای خوشگل لبخند اون علت فهمم می حاال

 زنگ کی که کنم نگاه اینکه بدون. زدن زنگ به کرد شروع موبایلم موقع همون. دادم فشار هام شقیقه روی دستمو

 . گوشم روی گذاشتم رو گوشی زده

 ...بله-

 !آرتی سالم-

 :گفتم. دادم تکیه ام صندلی پشتی به و برداشتم دستمو. پرستو

  خانوم؟ پرستو خانومِ شما حال! سالم علیک...بــه-

 خوبی؟ تو. خوبم-
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 کنی؟ تور و شون یکی نتونستی کنی؟ می کار چی خوشتیپ آقایون با. مرسی-

 ! ها دارم شوهر من...اِ اِ اِ-

 !کنه نمی عیب کاری مهم از کار باش داشته شوهر دوتا حاال...بابا نیست مهم مهدی؟ کی؟-

 :گفتم. خنده زیر زد پرستو

 ...بود چی بزرگه اسم گفتی راستی-

 .شاهین-

 !کالغ شه می هم تون بچه. شاهین و پرستو. شین می خوبی جفت چه ببین...هان-

 .دارم هم خوشگلش دارم بچه خودم! شعـــور بی-

 ...پرستو ببین. بانمکه خیلی کیارش...واقعا آره. حالت به خوش خوب-

 هان؟-

 . شاپ کافی بریم بگیر مرخصی ساعت نیم یه برو. ببینمت خوام می. تنگولیده برات دلم-

 ...کن صبر...اوهوم-

 :پرسید یکی از و زد در که شنیدم

 بگیرم؟ مرخصی ساعت نیم من شه می ببخشید -

 :گفت که مردونه صدای یه و

 ...داریم زیاد کار! خانوم نخیر پوزش عرض با-

 :گفت تلفن توی پرستو. نیست یادم...اَه...بود چی اسمش...بود کوچیکه اون صدای که مطمئنم من! زهرمار

 حاال؟ کنم کار چی خب-

 خب؟. رم می بعد بینمت می سر یه. اونجا میام من. فهمیدم-

  نداری؟ کاری. باوشه-

 .خدافظ.میام االن. نه-

 .خدافظ-
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 پلک شتپ. انداختم نگاهی یه خودم به آینه توی برم اینکه از قبل. گرفتم دستم کیفمو و انداختم دستم روی رو پالتوم

 زده هم تیره قرمز رژلب...کرد می بیشتر سبزمو چشمای خوشگلی که بودم زده مالیمی خیلی سبز ی سایه هام

 !بود معرکه تیپم...خب. ام ای سورمه پالتوی با چروک مدل ای سورمه جین،شال ای،شلوار سورمه مانتوی...بودم

 :گفتم و یسنا اتاق توی کردم سرمو. بیرون رفتم اتاقم از

 . ببینم رو پرستو خوام می. سمیعی شرکت رم می سر یه-

 .باشه-یسنا

 سیستم اینجا خیرسرشون...اوفـــ. شدم سمیعی شرکت وارد و خیابون طرف اون رفتم. بیرون رفتم شرکت از

 ی دکمه. شدم سوار تندی. زدم شو دکمه و رفتم آسانسور سمت. کردم تنم رو پالتوم...زدم یخ ؟...ندارن گرمایشی

 . زدم رو چهار ی طبقه

 ...و شد باز در. ایستاد یهو و رفت دوم ی طبقه تا

 اول من دیدن با...خدا ای! شد آسانسور وارد خان فضولک به رفته،ملقب یادم اسمشو من که کوچیک سمیعی آقای

 . زد لبخندی ثانیه چند بعد و شد شوکه

 کنین؟ می کار چی اینجا! خردمند مهندش سالم-

 :گفت و انداخت ها دکمه به نگاهی بعد

 چهارم؟ طبقه برین خواین می هم شما...اِ...آهان-

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 ...!که بینین می-

. یستادا آسانسور...گرفتم رو سمیعی بازوی اختیار بی و کشیدم خفیفی جیغ من که خورد شدیدی تکون آسانسور یهو

 :گفت خونسردی با فضولک

 . شه می درست بعد مونه می طوری این دقیقه پنج یه...نباشین نگران-

 نمی هم دوساعت...میاورد تعمیرکار سریع آیلین شد می طوری این ما شرکت آسانسور اگه وای...انداختم بهش نگاهی

 ...بمونه خراب شد

 !راحتین؟ شما-

 !هان؟-

 :مگفت حرص با. خنده زیر زد. عقب پریدم تندی...بودم نکرده ول رو بازوش سرم بر خاک وای...انداختم دستم به نگاهی
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 !بینم نمی داری خنده چیز که من-

 :گفت ناگهانی خیلی و داد تکیه آسانسور دیوار به

 !عجیبه؟ خیلی اسمت دونستی می-

 :گفت زیرلب...خب دیگه ولی...بود عجیب اسمم...خب آره. کردم نگاهش تعجب با

 .نداشت معنی کردم نگاه که هم اسم فرهنگ توی...آرتی...آرتی-

 نگاه منو اخم با که بود اون نوبت حاال! مخففه؟ آرتی دونست نمی..احمقش سر تو خاک! آرتی؟...خنده زیر زدم پقی

 :پرسید. کنه

 خانوم؟ آرتی...داره خنده چی-

 کر کر دیگه...! چسبوند می تنگش هم خانوم یه وقت اون بود مخفف خودش آرتی. گرفت ام خنده بیشتر دفعه این

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس شد تموم ام خنده اینکه از بعد...شد می خنده

 شنیدین؟ کجا از منو اسم شما-

 ...خب...زنن می صدا این با رو شما ها خیلی که دیدم ولی...شنیدم کجا اول بار نیست یادم-

 . آرتمیسِ من کامل اسم. منه اسمِ مخفف آرتی تون اطالع جهت-

 !آرتمیس؟-

 ثلم کسایی برای. زنن می صدا آرتی بدم،منو اجازه بهشون و باشم صمیمی باهاشون من که کسایی فقط ضمنا. بله-

 . خانوم آرتمیس یا خردمندم خانوم یا من...شما

 .آهان-

 و انداختم باال ابروهامو از یکی! ســـامــین! اومد یادم! آهان...کن فکر...آرتمیس کن فکر! بود؟ چی خودش اسم

 :گفتم

 !ها نیست نوبری همچین هم شما خود اسم-

 :گفت و زد زل بهم اش ای قهوه چشمای با

 !دونی؟ می منو اسم شما مگه-

 :گفتم و زدم پوزخندی! نشم ضایع تا گفتم نمی چیزی که دونستم نمی اگه! اهه

 نه؟...ســامی-
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 :گفت و داد تکون سرشو. زدم لبخند منم...خوشگل لبخند یه. زد باحالی لبخند یهو

 ...سامی گه می بهم اون فقط چون. شنیدین شاهین از البد-

 :گفت و کرد مکثی

 . سامینِ من کامل اسم. نه-

 !سامین؟-

 چطور؟. بله-

 . قشنگیه اسم...فقط...هیچی-

 . اوهوم-

 :گفتم صبری بی با و انداختم ام سواچ مچی ساعت به نگاهی

 !نمیره؟ باال چرا...شد دقیقه پنج-

 :گفت و انداخت باال هاشو شونه سامین

 ترسی؟ می...دونم نمی-

 . بابا نه...اِ-

 :گفت ناگهانی و منتظره غیر خیلی

 درسته؟...خودتونه از تر جدی و تر گیر سخت خیلی بزرگتون خواهر که گفته شنیدم هرکی از-

 :گفتم و خندیدم

 انومخ گن می آیلین به همه بعد. شناسن می آرتی اسم به منو همه جاها بقیه و شرکت تو! شه نمی باورت...بابا آره...اُه-

 !خردمند

××× 

 :سامین

 :گفتم اختیار بی خیلی یهو...خندیدم حرفش به

 ...باهوش،من خانوم-
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 و کرد بانمکی و ظریف اخم خردمند آرتمیس. گذاشتم دهنم روی دستمو...دادم تپلی سوتی چه فهمیدم یهو! وای

 :گفت

 ! بله؟-

 ...من ببخشید-

 دهخن میون! خندید می بامزه چه. زدم نیشخندی! خنده زیر زد پقی ولی...پایین بیاره دهنمو بزنه که االنه کردم فکر

 :گفت

 همه فامیل و اسم که دارم عادت من چون...دونین می! بود نکرده مسخره خودمو فامیلی کسی حاال تا...جالبه خیلی-

 ...بدیه عادتِ هرچند...کنم مسخره رو

 :گفت و زد ملیحی لبخند چون آوردم زبون به فکرمو اینکه مثل! من مثل اِ

 !عادتونه؟ هم شما اِ؟-

 ...ده می گیر بهم کارم این خاطر به همیشه شاهین...آره-

 ! ده می گیر من به هم آیلین...اوف-

 :پرسیدم شیطنت با. کردیم سکوت هردو

 !کردین؟ مضحکه هم رو ما فامیلی نکنه خب-

 :داد جواب شیطونی با اونم

 !شنوا اقای البته اوه-

 :گفتم بهت با! بود نکرده مسخره منو فامیلی کسی حاال تا چی؟

 چی؟-

 :گفت و خندید

 بعد شنوا یعنی تون فامیلی ناسالمتی خب...! نشنوین خوب بعد...باشه سمیعی تون فامیلی که زشته خیلی-

 ! دارین؟ سمعک به احتیاج! سرم بر خاک...شما

 :گفتم! خودم مثل...بود شوخی و بامزه دختر خیلی تصورم خالف بر...! خنده زیر زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم

 !ایول...بود باحال خیلی-
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 یهو من ولی...کشید راحتی نفس آرتمیس. کرد حرکت به شروع و خورد ای اساسی تکون آسانسور یهو. زد لبخندی

 که کرد باز درو و ایستاد چهارم ی طبقه توی. بزنم حرف باهاش بازم خواست می دلم...چرا دونم نمی...شدم ناراحت

 :پرسیدم یهو

 اینجا؟ اومدین چرا نگفتین-

 ...رو پرستو بودم اومده خب-

 اون! خردمند؟ آیلین! موند کاره نصفه حرفش زمانی خانوم میز جلوی خردمند آیلین دیدن و آسانسور در شدن باز با

 !داشت؟ کار چی اینجا

 :آیلین

 ...داد نمی جواب کسی. آرتمیس دفتر. زدم رو نه شماره و برداشتم رو تلفن

 :داد جواب سریع. زدم رو یسنا دفتر ی شماره! بود؟ کجا دختره این...وا. نبود ای نتیجه ولی گرفتم چنددفعه

 ...بفرمائید خردمند شرکت-

 .مصلحی خانوم منم-

 .خانوم بفرمائید...خردمند خانوم شمایین اُه-

 !کجاست؟ خردمند خانوم دونی می-

 !بله؟-

 کجاست؟! آرتمیس! آرتی بابا-

 .سمیعی شرکت رفته کنم فکر...آرتی. آهان-

 :گفتم خشونت با

 !چـــی؟-

 :گفت آهسته...! کرد خیس خودشو ترس از خط پشت یسنا کنم فکر

 .ببینه رو پرستو رفته آرتی...اِم...خردمند خانوم-

 .مرسی. خب خیله...آها-

 ندارین؟ کاری. کنم می خواهش-
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 .فعال. نه-

 ! بِکَنه؟ اش دیوونه دوستای از دل تونست نمی آرتمیس این...اَه. گذاشتم رو گوشی

 .تق تق

 :گفتم بلند

 .داخل بفرمائید-

 :گفت. بود دستش پرونده چندتا. شد وارد اصفهانی جدیدم،خانوم منشی

 ...بدن خوان می استفاء کارمندها از تا یازده...خردمند خانوم-

 :گفتم بلندی شدیدا صدای با و تعجب با...کرد هنگ مغزم یهو

 ! تــــا؟ یــــازده-

 :تگف بریده بود،بریده اومده بند نفسش ها پرونده سنگینی از که درحالی و گذاشت میز روی رو ها پرونده اصفهانی

 ...خردمند...خانوم...بله..ب-

 !چـــرا؟ آخه-

 ...واال دونم نمی-

 رو ها پرونده تندتند و سریع! سرافکندگی ی مایه! بود خجالت ی مایه این. فهمیدم می رو آرتمیس حرف معنی حاال

 حال درهمون. کردم شون مرتب شال زیر و کشیدم ام تیره موهای به دستی تندی. کردم تنم رو پالتوم و زدم امضا

 ...بیرون رفت هم اصفهانی

 .زدم مسی رژ یه دوباره و درآوردم کیفم توی از جیبی آینه یه

. اتاق توی بردم سرمو و زدم رو مصلحی خانوم اتاق در تندی راهرو توی. بیرون زدم اتاق از و گرفتم دستم رو کیفم

 :گفتم

 ...مصلحی خانوم-

 !خانوم؟ بله-

 .میام سریع. سمیعی شرکت رم می دارم-

 :گفت آهسته که شنیدم برم اینکه از قبل
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 ...سمیعی شرکت رن می دارن همه! امروز؟ خبره چه-

 بود دستش توی که رو پوشه چندتا و یکی یه خوردم که دویدم در سمت عجله با بس از. شدم آسانسور سوار تندی

 ...سمیعی شرکت توی رفتم و شدم رد خیابون از. بیرون رفتم شرکت از و کردم عذرخواهی زیرلب...زمین انداختم

 رگی اینکه...اَه...رفتم آسانسور سمت و کردم اوفی. بستم رو پالتوم های دکمه! شرکت؟ یا یخیِ سرزمین اینجا...ووی

 یسمیع شاهین آقای بود نوشته خوندم که رو تابلوها. رفتم باال ازشون یکی دوتا و رفتم ها پله سمت سریع! کرده

 . چهارم طبقه

 اب. بود نشده من متوجه. رفتم بود زمانی خانوم که منشی میز سمت...زدم می نفس نفس چهارم طبقه رسیدم وقتی

 :گفتم آرومی نسبتا صدای

 ...زمانی خانوم-

 :گفت و شد بلند...کرد کُپ من دیدن با. گرفت باال سرشو

 خوبه؟ حالتون...خردمند خانوم سلـــام-

 ...زمانی خانوم مرسی...م-

 داشتین؟ فرمایشی-

 ...سمیعی شاهین...ببینم رو سمیعی آقای شه می. بله...آ-

 .نخیر-

 :گفتم غلیظی اخم و تعجب با

 !چرا؟-

 داشتین؟ تاکید قبلی وقت روی خیلی هم خودتون یادتونه...باشین داشته قبلی وقت باید خانوم خب-

 :گفتم...گفت می راست. گذاشتم ام پیشونی روی دستمو

 زمانی؟ خانوم بشین قائل استثناء دفعه یه این شه می حاال-

 ...اِ-

 !مهم و ضروری! مهمه و ضروری خیلی من کار-

 ...اما متاسفم من خردمند خانوم-

 :گفتم داد با تقریبا و بلندتر
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 !ببینم رو ایشون باید گم می دارم زمانی خانوم-

. بیرون اومد اتاقش از سمیعی شاهین و شد باز کناری اتاق در یهو چون. شنیدن همه زدم داد بلند بس از کنم فکر

 تو...وا. شدن خیره من به تعجب با هردو...بیرون اومدن سمیعی یکی اون و آرتمیس و شد باز هم آسانسور در همزمان

 !کردن؟ می غلطی چه آسانسور

 ...بذارم دستش کف رو بزرگه سمیعی حقِ اومدم که فعال کنم می فکر این به بعدا نیست مهم

 :گفتم حرص با و زدم زل اش طوسی چشمای به

 !سمیعی آقای شدین فرما تشریف-

 :گفت و کرد اخمی

 گذاشتین؟ سرتون روی رو شرکت چرا دارین؟ کار چی اینجا شما خردمند خانوم-

 ...که بگم بهتون بذارین پس خب من؟ اِ؟-

 شتانگ سریع! شدم آتشفشان کوه یه عین دیگه...زدن زنگ به کردن شروع بود دستش توی که سمیعی موبایل یهو

 :گفت آروم صدای با...زد زل برادرش چشمای به ترس با و گرفت باال رو اش سبابه

 !باباست-

 چشم با آرتمیس و من! بود؟ خبر چه اینجا! وا! گذاشت دهنش روی دستشو وحشت با و گفت بلند «هعی» یه برادرش

 و اومد جلو کوچیکه سمیعی. ایستاد من کنار و انداخت باال هاشو شونه آرتمیس...کردیم نگاه بهم سوال از پر هایی

 ...گذاشت گوشش روی رو موبایل و گذاشت دهنش روی رو دستش یهو بزرگه

 ...بابا سالم الو-

 ...خوبی شما مرسی-

 ...شما قربون-

 !تهران؟ میایین! چی؟-

 ...مشکلی چه بابا نه-

 ! بابا؟ نه! دیگه؟ ساعت یک! بله؟-

 ...باشه باشه-
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...! گرفت می ام خنده داشت...بود شده ایجاد جالبی خیلی ی صحنه و بود برادرش دهن روی دستش هنوز مدت این تو

! دبو شده باحال خیلی...کرده غنچه رو لباش کنه کنترل خودشو اینکه واسه که دیدم و انداختم آرتمیس به نگاهی

 .زدم لبخندی

 با و برداشت برادرش دهن روی از دستشو...انداخت اش جیب توی ترس با رو تلفن و کرد قطع رو گوشی سمیعی

 :گفت لرزون صدایی

 ...!اینجاست دیگه ساعت یک تا-

 :شاهین

 ! بدبخت خیلی. بدبختم آدم یه من

 و سالگی سی از قبل باید پسر که هستن معتقد. هستن قدیمی رسوم و آداب بند پای شدیدا آدم دوتا من پدر و مادر

 روی زدم دست کف با! شه می تموم سالم سی دیگه ماه یک من...و. کنه ازدواج سالگی پنج و بیست از قبل دختر

 ...پیشونیم

 :گفتم ناله با

 !کنم؟ کار چی سامین-

 :گفت و گرفت گاز لبشو سامین

 ...دونم نمی-

 :گفت و زد کوچیکی لبخند هم آرتی. بشیم خواهرش و اون حضور متوجه تا کرد ای سرفه تک آیلین موقع همون

 ...شاید...بذارین جریان در رو ما...شه می-

 :گفت و برداشت رو کیفش زمانی خانوم یهو دار و گیر اون توی. نشست سامین لب روی مرموزی لبخند یهو

 !شد تموم امروزم کاری ساعت...برم باید من! سمیعی آقایون-

 :گفت و زد آرتی ی شونه روی یکی بعد

 !بینمت می فردا ایشاال..نشد که امروز-

 :گفت ای سابقه بی خوشرویی با سامین رفت زمانی خانوم اینکه از بعد. داد تکون سرشو آرتی

 ؟...باشیم داشته کوچیکی گوی و گفت یه باهم تا اتاق توی بیارین خردمند،تشریف و محترم خانومای شما...شه می-

 :گفت اون جای به تندی خواهرش که بده جواب که کرد وا دهنشو آیلین
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 ...!البته-

 :گفتم و زدم پهلوش به ای سقلمه...کرد راهنمایی من اتاق به رو اونا و کرد دراز دستشو سامین

 !کنی؟ می کار چی داری هست معلوم هیچ سامین-

 اشیب نکرده هم اگه و...نه یا کردی ازدواج تو ببینه تا بیاد خواد می بابا که واضحه! کنم می کار تو نفع به دارم...داداش-

 !کنی ازدواج سحرناز با تا کرمان برتت می صددرصد

 :گفتم من! بهش بود داده گیر بدجور بابا که...بود دخترعموم سحرناز

 چی؟ خب-

 نقش تهران میاد بابا که چندروزی برای که کنیم خواهش-بزرگه ترجیحا-خانوما این از یکی از که گم می من...خب-

 ...کنه بازی رو تو همسر

 !چی؟-

 !بذاریم منتظر رو محترم خانوم دوتا که زشته. تو بریم باید االنم-

 ی هگر دست با! کرد؟ می قبول یعنی...وای. دخترا رویی به رو مبل روی نشستیم. رفتم دنبالش منم و تو رفت سریع

 ...بابا های رسوم و آداب و عقاید دادن توضیح به کرد شروع سامین! بودم گرفته استرس...کردم شُل رو کرواتم

 :پرسید آیلین یهو که بود حرفش اواخر

 !داره؟ ما به ربطی چه اینا اما کنم می قطع رو حرفتون که متاسفم-

 ...خدا یا وای

 :گفت وحشت و حیرت با...شد گرد چشماش یهو آرتی. زد لبخندی سامین

 ...تونم نمی که من! نــــــه-

 :گفت و آرتی به کرد رو سامین! بود نفهمیده هنوز اون...آیلین روی چرخوند رو نگاهش سامین

 بدین؟ توضیح خواهرتون برای شه می...خانوم آرتمیس-

 حل که شه می اینم یعنی! چی؟ من مشکل...ولی شد حل هم سامین معمای خب! بود آرتمیس اسمش پس...آرتمیس

 شه؟

 سامین کت ی گوشه! پایین ریخت هری قلبم...کرد اخم یهو آیلین...گفت چیزی یه خواهرش گوش در آهسته آرتمیس

 :گفتم آروم و کشیدم رو
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 !پیشنهادت اون با سرت بر خاک-

 ...کن صبر-سامین

 :گفت بلند یهو آیلین

 چی؟ که یعنی! غیرممکنه-

 :گفت و کشید دستشو آرتمیس یهو

 ...گم می چی من بده گوش! آیلین وایسا دقیقه یه-

 خمشا یهو که گفت چیزایی ایلین درگوش آهسته خیلی و برد جلو سرشو آرتمیس. کرد نگاه خواهرش به اخم با آیلین

 !تیز چه! کرد عمل ماهرانه چه! ایول بابا...زد محوی لبخند و شد باز

 :گفت. کرد نگاه بهم و گرفت باال سرشو آیلین

 . کنم می قبول من-

 :گفتم خوشحالی با

 ...من...خردمند خانوم مرسی-

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 ...امـــا-

 چی؟ اما-

 .داره شرط یه-

 چی؟-

 .نکنین استخدام دیگه رو ما شرکت سابق کارمندهای شما...اینکه...خب-

 :زد لب و انداخت باال هاشو شونه. بود زده زل بهم نگرانی با. سامین سمت چرخیدم...! رفتم وا گِل عین

 ...نیست ای چاره! کن قبول-

 :گفتم زیرلب و دادم تکون سرمو

 . قبوله. خردمند خانوم باشه-

 :گفت تندی آیلین. دادن تکیه مبل به و زدن ای پیروزمندانه لبخند آرتمیس و آیلین
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 !رسن؟ می کی-

 :گفتم و کردم نگاه ساعتم به

 . دیگه ربع سه-

 ...ایآق و آرتی. کنیم می کار شرکت یه توی ما مثال خب؟! آیلین. بزنی صدا اسم به منو باید اینکه اول...خب خب خب-

 :گفت سریع سامین. کرد نگاه سامین به

 . هستم سامین-

 ..کنن می کار رویی به رو شرکت توی که هستن ما برادر و خواهر همون که هم سامین و آرتی. بله-

 :پرسیدم

  شما؟ شرکت چرا بعد...ببخشید-

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو

 ...ارهند حسابی و درست گرمایشی سیستم هم بعد...کاره تازه شما شرکت ضمن در...بهتره نسبتا ما شرکت چون خب-

 :کرد اضافه سریع آرتمیس

 !خرابه آسانسورش-

 :گفتم

 .رویی به رو شرکت ریم می هفته یه برای. قبوله! خب خیله خب خیله-

 ؟...بود چی شما اسم راستی-آیلین

 :گفتم زیرلب

 .شاهین-

 مونن؟ می روز چند پدرت...خب. شاهین. بله. آهان-

 !شه نمی هفته یه از تر کم ولی. دونم نمی-

 .آرتمیس و من ی خونه بیارن تشریف باید هفته یه این توی پس خب-

 :گفت بلند آرتمیس یهو

 ! دِ-
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 :گفت حوصله با و صبورانه آیلین

 ی خونه که هست اونی از تر ناجور خیلی اش وضعیت تنها مجرد آقای دوتا ی خونه مسلما خب! جان آرتمیس-

 ! گم؟ می دروغ بگین شما...بهتره ما ی خونه باز! باشه جوون زوج یه مشترک

 :گفتیم باهم سامین و من

 !نع-

 :داد ادامه آیلین. بود شام صحرای عین ما ی خونه

 نبود؟ سوالی. خب...نمیان حاالها حاال و مسافرتن هم ما پدر و مادر چون-

 :گفتن باهم آرتمیس و سامین یهو که نه بگم خواستم! کرد عمل قابل و کامل رئیس یه عین

 !ببخشید-

 :گفت آیلین. طرفشون برگشتیم آیلین و من

 بله؟-

 !بمونیم؟ کجا! مدت؟ این توی کنیم کار چی باید آقا سامین...و من-آرتمیس

 :گفت سامین. زد اش چونه زیر دستشو متفکرانه آیلین

 ...ما ی خونه بیاد تونه می خانوم آرتمیس نیست مشکلی خب-

 :گفت و کرد اخمی آیلین

 وت با بذارم تونم نمی...ام آرتمیس مسئولِ من! جوون؟ پسر و دختر یه! تو؟ ی خونه بیاد آرتمیس! باش راحت! بابا نه-

 ! بمونه خونه یه توی

 :گفت! شد خفه رسما یعنی. شد ساکت سامین

 . هتل برم خودم و...بذارم خانوم آرتمیس اختیار در رو شاهین و خودم ی خونه تونم می من...خب-

 :گفت سامین. کرد می نگاه بهش داشت شک با هنوز آیلین

 می خانوم آرتمیس به هم رو کلیدهام ی همه که مادرم خاک ارواح به قسم...نیستم خالفی آدم من خدا به بابا-

 ! خوبه؟...دم

 :گفت دودلی با آیلین
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 نداری؟ مشکلی آرتی...خب خیله-

 :گفت زیرلب آرتمیس

 دیگه؟ باشم مطمئن فقط...نیست مشکلی. نه-

 :گفت سامین

 ! بذارم؟ نگهبان هم در دم خواین می...! بله بله بله-

 :گفت و کرد کج دهنشو آرتمیس

 ! خوام نمی نخیر-

 :گفت و آیلین به کرد رو. سرش توی زد محکم یهو بعد

 !خانومی بودی نکرده دیگه اینجاشو فکر! وای-

 شده؟ چی-نگرانی با آیلین

 !حلقه-

 :گفت و گرفت گاز لبشو آیلین

 !گه می راست...اَی-

 :گفت تندی آرتمیس

 ...بیاییم بخریم ساده حلقه دوتا تندی بریم پاشو-

 :گفت آیلین

 ! شه می بد خیلی و نیستم من بیاد پدرش موقع یه اگه! آرتمیس تونم نمی-

 ! کنم؟ کار چی من خب-

 بری؟ تونی نمی تنها-

 ببرم؟ رو جگوار ذاری می تو-

 !محاله-

 پس؟ بکنم غلطی چه...ببین خب-

 ...اِ-
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 :سامین

 :زدم لب. کرد اشاره بهم ابروهاش با شاهین. بودیم خواهرا دوتا گوی و گفت شاهد شاهین و من

 واقعا؟-

 :گفت آرتمیس. برگشتن سمتم آرتمیس و آیلین. کردم صاف صدامو. زد پلک بار یه

 بگی؟ خوای می چیزی-

 . بله...یعنی...اهوم-

 خب؟-

 . بریم ما ماشین با...یعنی. بیام باهاتون تونم می من-

 :گفت آیلین. کرد ایلین به نگاهی آرتمیس

 ! ها بیایین زود خدا رو تو فقط...برید-

 :گفت و زد زل بهم آرتمیس. شدیم آسانسور سوار. بیرون رفتیم و شدیم بلند جا از آرتمیس و من

 . نکنه گیر دفعه این...امیدوارم-

 . کنه نمی-

 و فرمون پشت نشستم خودم. شدیم سوار و زدم و ماشین قفل. بیرون رفتیم و همکف ی طبقه رسیدیم. نکرد و

 :گفتم. کنارم نشست آرتمیس

 بریم؟ باید کجا. خب-

 به رو چیزی خواد می که انگار...بست چشماشو...گذاشت هاش شقیقه طرف دو رو ش باریک های انگشت آرتمیس

 :گفت زیرلب...بیاره خاطر

 !آهــــــان...اهرفروشی جو...جواهرفروشی...جواهرفروشی-

 :پرسیدم. کرد نگاه بهم لبخند با

 کجا؟-

 .سپیده-

 !بله؟-
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 . دانشگاهم سپیده،دوست همسر. حسینیِ آقای منظورم...اِ-

 برم؟ کجا خب-

 .راست سمت چهارراه اولین-

 نداری؟ مشکلی که سرعت با. بریم باید تند فقط. بله-

 :گفت و کوبید بهم دستاشو ذوق با

 !تر سریع! زودتر! خــب...ذاره نمی آیلین ولی! سرعتم عــاشــق من-

 بار یه دقیقه هرچند و کردم می حرکت ممکن سرعت حداکثر با. انداختم راه رو ماشین و گرفت ام خنده اش حرکت از

 ! بارید می اش قیافه از خوشحالی کامال و زد می لبخند داشت. کردم می نگاه آرتمیس به زیرچشمی

 :گفتم و ایستادم جواهرفروشی یه جلوی

 جاست؟ همین-

 !آره-

 :گفت بلند ورودش با. تو رفتم دنبالش و شدم پیاده منم. پایین پرید ماشین از سریع

 حسینی؟ مِستِر حسینی؟ مِستِر-

 :گفت و اومد باال پیشخون پشت از جوون پسر یه یهو. زد بهم لبخندی. خنده زیر زدم حسینی؟ مستر چی؟

 خانوم؟ آرتمیس! بینم؟ می دارم کیو! به به-

 :گفت. داد تکون سرشو و زد نیشخندی آرتمیس

 کو؟ معرفت بی ی سپیده-

 .نیست امروز-

 .بیاد کن رد خوشگل و ساده ی حلقه چندتا حسینی مستر. کن ول خب! شد حیف...اَ-

 انگشت توی و برداشت رو شون یکی آرتمیس. آورد هاشو حلقه ترین خوشگل از چندتا رفت و زد لبخندی پسره

 :گفتم درگوشش! میومد بهش خیلی که کنم اعتراف باید...کرد اش باریک و ظریف

 خوای؟ می خودت برای مگه-

 ! میاد بهش بیشتر کدوم ببینم خوام می. همه شبیه آیلین و من دست ولی. نخیر-
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 بعد. داشت کوچولو شکل مربع نگین یه روش که طالیی و ساده ی حلقه یه. بود اومده خوشش خیلی حلقه دومین از

 :گفت و کرد من به روشو یهو

 ...بیار دستتو-

 چی؟-

 ! باال بگیر دستتو گم می دارم...! اِ-

 :گفت و گرفت طرفم مردونه رینگ یه. آورد باال دستمو

 ...کن دستت لحظه یه-

 :گفت و داد تکون سرشو تایید با. کردمش انگشتم توی

 . داریم برمی رو همینا...حسینی مستر. اومد خوشم. خوبه-

 :گفت و زد هردومون به لبخندی پسره

 ! ها کنی مون دعوت ات عروسی برای آرتمیس...! میایین بهم خیلی! مبارکه-

 :گفت و داد تکون هوا توی دستشو آرتمیس! شوهریم و زن ما کرد فکر پسره. اوپس

 . من به بده...باشه باشه-

 اینکه از بعد. کتم جیب توی گذاشتمش و کردم تشکری. داد من ودست گذاشت مخملی ی جعبه یه توی رو ها حلقه

 داختمان ساعتم به نگاهی. ماشین توی نشستیم. بیرون رفتیم مغازه از کرد حساب کارتش با رو ها حلقه پول آرتمیس

 :گفتم و

 ! اإلمه جواد یــا-

 :پرسید نگرانی با آرتمیس

 !شد؟ چی-

 ...! بیاد بابا که االنه! شده شیش ساعت-

 !بـــــــاش زود! بریم باید نور سرعت با! وای اَی-

 توی رفتیم دوتایی! کردم پرواز درواقع...رفتم شرکت سمت نور سرعت با بود خواسته که طور همون و زدم لبخندی

 ...بزنیم رو آسانسور ی دکمه خواستیم تا و شرکت

 !کرده گیر-
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 :گفت وحشت با آرتمیس. گفتیم اینو باهم هردو

 !توشه پدرت البد...! وای-

 :گفتم سریع

 !بدیم بهشون رو ها حلقه بریم باید نرسیده تا...! بدو پس-

 و نشاهی اتاق توی انداختم خودمو. چهارم طبقه رسیدیم بدبختی هزارتا و نفس نفس با. باال رفتیم ها پله از جِت مثل

 :گفتم زیرلب. گرفتم طرفشون رو مخملی جعبه

 ...آسانسوره توی بابا-

 . ایستادیم طرفشون دو هم آرتمیس و من. ایستادن منتظر و کردن دستشون رو ها حلقه سریع آیلین و شاهین

××× 

 :آرتمیس

 ! ببین رو بیچاره آیلین ولی...نه من باز حاال! کنیم بازی تئاتری چه مجبوریمم...! خدا رو تو ببین

 شلوار و کت. اومد بیرون آسانسور از طوسی چشمای و بلند خاکستری،قد موهای با پیرمرد یه و شد باز آسانسور در

 . کرد باال رشوس و کشید کتش به دستی...سامین تا بود شاهین شبیه بیشتر! بود خوشتیپ نوعی به و بود پوشیده سیاه

 :اومد شون سمت و زد لبخندی پسرهاش دیدن با

 ! خوبه؟ حالتون! من پسرای سالم-

 :گفت. رو سامین بعد. کرد بغل رو شاهین اول

 !خرابه؟ شرکتتون آسانسور-

 :گفت مصنوعی خیالی بی با شاهین

 ...کنیم نمی کار اینجا دیگه که ما درهرحال...آره-

 :پرسید سمیعی آقای

 !چرا؟ دِ؟-

 :گفت و زد لبخندی شاهین

 !رویی به رو شرکت کنیم می پیدا انتقال خواهرخانومم و سامین و همسرم و من امروز از-
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 :پرسید زیرلب و داد قورت رو دهنش آب ولی! بزنه رو هه سکته که االنه گفتم خودم با. کرد کپ بدبخت پیرمرد یهو

 کردی؟ ازدواج کی بابا؟تو...جان شاهین-

 :گفت و کرد ای خنده شاهین

 ...کنم معرفی بذارین-

 :گفت و گرفت رو آیلین دست

 !جان آیلین...من خانومِ-

 :گفت و! ده نمی نشون هرکسی به که لبخندها اون از. زد خوشگلی لبخند آیلین

 !پدرجان خوشبختم-

 :گفت و گرفت من سمت دستشو شاهین! شد بد حالم...اَخ

 !هستش خانوم آیلین،آرتمیس خواهر هم ایشون-

 :گفتم شیرینی لحن با. دادم تکون سرمو و زدم موچولویی کوچولو لبخند

 یم تعریف شما از همیشه سامین و شاهین! ببینم رو شما تونستم که بزرگی افتخار چه! سمیعی آقای خوشوقتم-

 !هستین تمومی چی همه آقای واقعا شما و کردن نمی اغراق که بینم می...! کردن

 و سامین ولی...بود شده عادی آیلین برای که من های خواری پاچه و ها وراجی این. کردم نگاه تا سه اون به زیرچشمی

 ! دیگه منه شگرد این خب...هه! بودن زده زل من به تعجب با شاهین

 :گفت لذت با! اومده خوشش که شد معلوم...زد گشادی گل لبخند سمیعی آقای

 ...خوبی دختر چه! دخترم داری لطف تو-

 ...بشینین بفرمائید! سمیعی آقای شماست لطف نظر-

 هم سامین و من و نشستن مبل یه روی شاهین و آیلین. نشست نفره تک های مبل از یکی روی و داد تکون سرشو

 :پرسید سمیعی آقای. انداختم پام یکی اون روی رو پام یه. یکی روی

 !کردین؟ ازدواج خبر بی و زود قدر این که شد چی حاال...ح-

 :گفت. زد آیلین به ای سقلمه و زد لبخندی شاهین

 ...بگو عزیزم-
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 توی آیلین و من...خونده کور ولی! کنه؟ می تحمیل آیلین به رو چی همه داره طوری چه ببین! شعور بی مرتیکه...واه

 لتحوی رو ژکوند لبخند همون آیلین! بازیگرشه آقا هستیم فیلمی های کارگردان اون و من! هه...ایم معرکه بازیگری

 :گفت و داد سمیعی آقای

 ما،شاهین شرکت اومدن سامین و شاهین اول بار برای وقتی! که شناسه نمی زمان...دیگه عشق،عشقه پدرجان خب-

 !دارین؟ اعتقاد که اول نگاه تو عشق به خب...بود دیده منو

! هااا میومد خوشش آیلین از داشت اینکه مثل...اوه. زد لبخندی. زدم زل سمیعی آقای به و گرفتم آیلین از نگاهمو

 :گفت و خندید

 . دارم...دخترم بله-

 پدر و مادر...نگرفتیم هنوز هم عروسی مجلس تازه. کردیم عقد باهم که است هفته یه تازه شاهین و من خب-آیلین

 ! پدرجان بگیم بهشون زودی به قراره! ندارن خبر منم

 :گفت و کرد نگاه سامین به سمیعی آقای

 !شدی؟ ساکت امروز چرا بودی حراف همیشه که تو-

 :گفت سامین...انداخت مرموزی نگاه سامین و من به

 ! نباشین نگران وراجم هنوزم! بابا نه-

 :زدم لب. کرد نگاه بهم و برگشت. کردم نگاه آیلین به

 !بیار چایی برو-

 :گفت و گرفت رو موضوع سریع آیلین

 ...پدرجان بیارم چایی براتون برم من کنین صبر-

 تا اصال! چی؟ بزنه سر شاهین به بیاد بازم پدرجان این اگه خب...زد سرم به فکری یهو. بیرون رفت اتاق از و شد بلند

 و دکر نگاه شاهین و سامین به سمیعی آقای! عالمه خدا...آه! کنه؟ بازی رو آقا این همسر نقش باید بیچاره آیلین کی

 :گفت

  دیگه؟ کنین نمی زندگی هم پیش دیگه...پس-

 :گفت و خندید سامین

 ...کنم کار چی دوتا این ی عشقوالنه زندگی توی برم من. باباجان نه-

 شد؟ چی خودتون ی خونه پس-
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 :گفت سامین...مدتی یه برای اونم! شده من مال...من پدر نداری خبر...! ها ها

 . دیگه منه مال خب...خب...اِ-

 رین؟ می شرکت این از دارین گفتین. آهان-

 . شدیم منتقل امروز همین...بله-

 ...آسانسورش اون با!داغونیه درب و فکسنی شرکت...بینم می...اره-

 :گفتم! نموند دور سامین چشم از که مطمئنم. زدم پوزخندی

 ! بهتره خیلی جدیدمون شرکت! سمیعی آقای نباشین نگرانن-

 دیلبخن فکر این از! بشم عروسش منم که کشه می نقشه داره ذهنش توی کنم فکر. زد من به لبخندی سمیعی آقای

 !بَـــع! زوجی چه! سمیعی سامین و من! بکن فکرشو...اومد لبم روی

 آخر و سامین به بعد! شوهرش به بعد...کرد تعارف سمیعی آقای به اول. شد اتاق وارد چایی سینی با آیلین موقع همون

 :گفت سمیعی آقای. سرجاش نشست رفت! من به هم همه از

 ...پسرا راستی-

 :داد ادامه. کردن نگاه بهش سامین و شاهین

 ...تهران بیاد قراره هم سحرناز-

 :گفت وحشت با هم افتاد،شاهین سرفه به و پرید سامین گلوی توی چایی یهو

 !اینجاست؟ االن-

 :گفت سمیعی آقای

 .میاد دیگه روز سه. نه نه...اِ-

 :گفت سمیعی آقای...کرد می سرفه هنوز سامین

 ...!مرد بچه پشتش بزن یکی دخترم...وای ای-

 !چشم-

 :گفتم و زدم خوشگلی لبخند...! پیچید خودش به درد از کنم فکر. پشتش زدم محکم یکی و نکردم نامردی منم

 بزنم؟ بازم یا! بسه؟-
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 !مرسی! خدا رو تو نه...ن-

 . کنم می خواهش-

 :پرسید باز سمیعی آقای. دادم تکیه ام صندلی به خونسردی با دوباره

 !بمونم؟ کی ی خونه هفته یه این باید من-

 ...!ماست سر روی که شما جای البته! پدرجان دیگه ما ی خونه-آیلین

 !داری هم خوبی ی سلیقه چه شاهین...شکر رو خدا! دخترم تو قربون-

 :گفت وشاهین زد محوی لبخند آیلین

 !شماست با حق بله...اِم-

 :گفتم زیرلب و آهسته. کرد نگاه بهم و برگشت. زدم سامین به ای سقلمه

 ...بدی نره یادت رو خونه کلید-

 .بیا. باشه-

 :گفتم زیرلب. گذاشتمش پالتوم جیب توی و قاپیدم دستش از. گرفت سمتم رو کلید آروم

 ...بده هم ماشینت سوئیچ-

 چی؟-

 !بده-

 :کردم زمزمه. دادم سر پالتوم جیب توی آهسته اونم. گرفت طرفم رو سوئیچ

 ...پایین بیا دیگه دقیقه ده -

 :گفتم و شدم بلند

 !تون مالقات از شدم خوشحال! دیگه برم باید ولی ببخشید منو سمیعی آقای-

 ...خدانگهدارت! دخترم طور همین منم-

 .خدافظ! بینمتون می شاهین،آیلین،سامین! خداحافظ-

 :سامین
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 این با...! ها ببین رو ما بابای این! خدا و دونه می خودش فقط. ست دختره این فکر توی چی دونم نمی هیچ من خدا به

 این با باید چرا دونم نمی که هم االن! انداختیم راه ای نمایشنامه چه اش مسخره عقاید و اش هولکی هول اومدن

 ...پایین برم آرتمیس

 ...! پیوست ایزدی رحمت به فقراتم ستون! داره هم سنگینی دست چه

 :گفتم. انداختم ام مچی ساعت به نگاهی

 خب؟! زنم می سر بهتون اینا شاهین ی خونه میام هم فردا...کم کم برم باید منم! بابا دیگه خب-

 :گفت و زد لبخندی بابا

 !سالمت به. پسرم باشه-

 !خدافظ-

 ودستش. بود نشسته جلو صندلی رو آرتمیس و بود خردمند شرکت جلوی شاهین و من رانای. بیرون رفتم شرکت از

 :گفتم. شدم سوار رفتم. بود زده اش چونه زیر

 خب؟-

 .جمالت به خب-

 !کنم؟ کار چی باید االن خب-

 . ندارم هم رو تون خونه آدرس...متاسفانه ندارم غیب علم من واال...اِ-

 :گفتم و کردم دراز دستمو...گه می راست! خَرم چه من...اوه

 .سوئیچ-

 :گفتم رسیدیم وقتی! بود موبایلش توی سرش راه کل که آرتمیس. انداختم راه رو ماشین. گذاشت دستم کف

 . رسیدیم-

 :گفت و کرد ریز رو شچشما. انداخت ساختمون به نگاهی. گرفت باال سرشو

 اینه؟-

 .نشد واقع قبول مورد که ببخشید-

 :گفتم. نگفت چیزی و دوخت بهم سبزشو چشمای

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

71 

  چیه؟-

 ...هیچی-

 :گفت بعد و کرد مکثی

 !شاهین مثال و آیلین ی خونه...یعنی ما؟ ی خونه ری می فردا راستی-

 . آره-

 .اینجا بیا سر یه بعد خب-

 !چرا؟-

 :گفت! ترکید نارنجک عین یهو

 ومن و بیای سر یه ها صبح حداقل تونی می تو! کنیم می بازی فیلم شما خاطر به داریم خواهرم و من چرا؟ناسالمتی-

 خب؟! شرکت برسونی

 :گفتم زیرلب...! کاظم بن موسی یا

 . حاال نیار جوش...باشه باشه-

 ...بیار برام. منه مال. بگیر چمدون یه آیلین از...ما ی خونه سر یه برو هتل بری اینکه از قبل لطفا. خب-

 :کرد اضافه تندی خوند،چون فکرمو اینکه مثل! زنه می حرف داره نوکرش با انگار

 ! لطفا-

 . میارم باشه-

 ...بده تو شماره-

 :گفتم پرتی حواس با! بده تو شماره گه می رک چه! ببین رو دختره این! وا

 !هان؟-

 :گفت پوزخند با و کرد بهم نگاهی

 بزنم زنگ بهت باید اومد پیش برام سوالی یا مشکل اگه...! نیستی هم ای تحفه همچین! نکن چنانی آن فکرای-

 ...تو شماره بده! بگیرم باهات تونم نمی که پاتی تله...دیگه

 :گفت بعد. کرد سِــیو اش نوت گلکسی موبایل توی و گفتم مو شماره
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 . کنم می اس برات رو مون خونه آدرس-

 .خب خیله-

 . مرسی-

 خب؟. برو سه واحد دوم طبقه-

 . باشه-

 .خدافظ. کنم می خواهش-

 .خدافظ-

. تو ریدپ تندی و داد تکون دست برام. برگشت و کرد مکثی تو بره اینکه از قبل. خونه توی رفت و شد پیاده ماشین از

 .بگیرم هتل یه توی اتاق یه برم تا افتادم راه و زدم کوچولو بوق یه براش منم ولی! ها داره خوددرگیری...وا

××× 

 :آیلین

 :گفتم. زدم دلربا لبخند یه شاهین پدر به و درآوردم موبایلمو

 ! خونه ریم می زودتر امروز که بگم بهشون...شرکت به بزنم زنگ یه من تون اجازه با-

 :گفت و زد لبخندی پدرجان

 .دخترم باشه-

 . داد جواب بوق دوتا از بعد. گرفتم رو مصلحی یسنا شماره

 بله؟-

 ...مصلحی خانوم الو-

 .سالم! خردمند؟ خانوم-

 رکتش از هفت از زودتر کسی ببینم! مونین می شما ولی خب؟. بمونم هفت ساعت تا تونم نمی من امروز ببین. سالم-

 ...بیرون اومده

 !راحت خیالتون! خانوم چشم-

 .فعال. زنم می زنگ دوباره بهت...دونم نمی. بیام نتونم هم فردا شاید...خوبه-
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 .خدافظ-

 و ردمک ظریفی اخم. زدن زل من به تعجب با پدرش و شاهین دیدم گرفتم باال که سرمو. گذاشتم کیفم توی رو گوشی

 :گفتم

 افتاده؟ اتفاقی-

 :گفت پدرجان

 لفنت پای بدبخت اون دیگه زدم می سکته داشتم ترس از که من...داری کالمت تو جدیتی و تبحر چه ماشاهلل...دخترم-

 !کشیده چی

 :گفتم. خنده زیر زدم

 ...بریم بیایین-

 اب. رفت عقب پدرش و نشست کنارم هم شاهین. فرمون پشت نشستم من. شدیم جگوار سوار. بیرون زدیم شرکت از

 :گفت تعجب

  خودته،شاهین؟ ماشین این-

 :دادم جواب جاش به من

 !شاهینه ماشین بله-

 باالی سمت دارم دید که پدرش. طرف اون کرد روشو و رفتم بهش ای غره چشم که کرد نگاه بهم تعجب با شاهین

 :گفت رم می شهر

 ! ها شده خوب وضعت شاهین...به به-

 :گفت خنده با شاهین

 ! هست هم عزیزم خانومِ خاطر به-

 :گفتم و زدم لبخندی! کرد بازی فیلمی یه! کرد حرکتی یه اینم خوبه...اوه

 ...عزیـــزم-

 :گفتم. اومد اس ام اس برام

 ...بهم دی می گوشیمو عزیزم-

 !باشه حواست...نکنی تصادف موقع یه-شاهین
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 :گفتم! افته می راه داره اینم بابا خوبه

 . گوشیو بده. نه-

 سامین شب. ببندم براش چمدون یه بود گفته. بود آرتی طرف از اس ام اس. داد بهم و درآورد کیفم توی از رو گوشیم

 و زدم رو ریموت خونه در جلوی...ها افتاده هَچَل توی هم ام بیچاره خواهر...بابا ای. بره می براش گیره می ازم میاد

 ...پارکینگ توی رفتم

. زدم خوشگلی پوزخند...! بود ولو زمین روی فکش مون زندگی و خونه دیدن از. کردم نگاه رو شاهین زیرچشمی

 :گفتم و کردم پارک رو ماشین

 !پدرجان بفرمائید-

 :گفت. زد پهلوم به آهسته و گرفت قرار کنارم شاهین. شدیم پیاده ماشین از

 ...!زندگی خونه ایول-

 زا که گفت رک اومد! نگرفت باال شو بینی...نبود مغرور...بود خوبی پسر کل در کنار به چی همه ولی. زدم لبخندی

 :گفتم شاهین به. خونه توی رفتیم و شدیم رد خونه بزرگ حیاط از! مونده وا اش دهن و کرده تعجب مون خونه دیدن

 . بدم شون نشون هم رو شون اتاق بریم...شاهین بیار رو پدرجان چمدون-

 نمی تنم به سر احتماال! خونه؟ توی آوردم رو غریبه تقریبا آدم دوتا فهمید می اگه گفت می چی مامان یعنی...ووی

 ...ذاشت

 می کار چی دارم من داشت،بعد اعتماد من به چشم مثل مامان. بابا ی عزیزکرده آرتمیس و بودم مامان سوگلی من

 ! روش آبم یه با بدن قورت رو هام کارمند تک تک ها سمیعی این ذارم نمی...منه جونِ مثل من شرکت ولی! کنم؟

 :گفتم و کردم باز رو ها اتاق از یکی در! بود اتاق داشت زیاد مون خونه که چیزی خدا شکر

 ...بفرمائید-

 و. داشت تیره زرد روتختی که بزرگ دونفره تخت یه. رنگ کِرِم های کاغذدیواری با. بود جور و جمع و کوچولو اتاق یه

 اتاق وارد شاهین بابای. داشت ها اتاق همه مثل که هم بهداشتی سرویس. قدی آینه یه و تحریر میز و چوبی کمد یه

 :گفت و شد

 .دخترم مرسی! قشنگی اتاق چه...به به-

 !کنم؟ بیدارتون شام برای. کنین استراحت تونین می شما-

 . مرسی. دخترم نه-
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 .کنید صدامون داشتین کاری. کنم می خواهش-

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی. بود ایستاده راهرو توی شاهین. رفتم و بستم رو اتاق در

 ...ما حاال-

 ...بابا تا باشیم اتاق یه توی باید...که دونی می-

 ...اوم. نکنه شک تا. دونم می. آره آره-

 :گفتم و زدم بشکنی! دونم می! آهان! آیلین کن فکر...کنم کار چی...بریم کجا حاال. خاروندم سرمو

 .بیا دنبالم! راهرو ته اتاق! فهمیدم-

 ی انگیزه دونم نمی. بود جالبی اتاق. تو رفتم اول خودم و کردم باز رو اتاق آخرین در. اومد دنبالم اونم و افتادم راه

 ! ساخته طوری این رو اتاق این که بوده چی طراح مهندس

 دورش تا دور تیره بنفش نوارهای که یاسی بنفش دیوارهای با. دیدی می بزرگ اتاق شدی،یه می اتاق وارد که اول

 یه و. یکشوی رنگ سفید کمد دوتا. بود اتاق وسط یاسی بنفش های روتختی با دونفره بزرگ تخت یه. بود شده کشیده

 .بود بهداشتی سرویس یه هم اتاق ته. آینه با توالت میز

 :گفت زیرلب. کرد نگاه بهم تعجب با شاهین. بود خوشگلی اتاق

 ...تو...ت-

 ! نکن بد فکر بابا...اِ-

 :کردم اضافه نیشخند و شیطنت با

 !اومدی اشتباه رو اینجا-

 لش یهو شاهین نیش. شد معلوم چوبی سفید در یه. عقب دادم هلش و دادم تکیه کمدها از یکی به. اتاق ته رفتم بعد

 :گفت! شد

 ! داره مخفی اتاق اکشن های فیلم این عین! ببین رو اینجا پسر بابا...بــع-

 سِت. بود تر کوچیک نسبتا ولی! بود اتاق یه هم اینجا. تو رفتم و کردم باز رو اتاق در. خندید باهام اونم و خندیدم

 :گفتم. کردیم می بازی اینجا آرتمیس با بودیم که بچه. داشتم دوست رو اتاق این خیلی. داشت آبی و سفید

 در اول بیاییم یکی اون اتاق به خواستیم هروقت،هرکدوممون. تو مال هم بزرگه این. من مال کوچیکه اتاق این. خب-

 خب؟! زنیم می
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 :گفت بود کوچیکه اتاق بهت توی هنوز که شاهین

 ...خب خب-

 خب؟. بمونی جا همین هفته یه باید که بیاره برات چمدون یه بگو بزن زنگ سامین به...راستی. خوبه-

 !نداری؟ ای دیگه کار. خب-

 ...ضمن در. دیگه نه-

 !بابا ای-

 ! کنم شون قفل که رم می دارم...یعنی. قفله بابام و مامان و آرتمیس و خودم اتاق در! کن گوش-

 !کنم؟ می دزدی کنی می فکر و نداری اعتماد من به یعنی-

 نه؟. فرده اون شخصیه حریم هرکس اتاق مسلما ولی. نخیر...اوم-

 :گفتم و زدم لبخندی. زد زل بهم اش طوسی چشمای با فقط. نگفت هیچی و کرد سکوت

 ! فعال-

 قفل رو شخصی های اتاق در بعد. گذاشتم کوچیک چمدون یه توی و کردم جمع براش رو آرتمیس وسایل رفتم اول

 هببین موهامو اینکه با مشکلی. شاهین و خودم اتاق توی رفتم دوباره. گذاشتم جیبم توی هم رو کلیدشون و کردم

 ! نبودم دین اصوالت به بند پای هم خیلی...نداشتم

 ینپای تا تقریبا. کردم بازشون...بود تیره خیلی ای قهوه رنگ موهام. بودم بسته ای گوجه رو موهام. برداشتم رو شالم

 به واقعا ها وضعیت جور این توی...! شد می سخت خیلی شون کردن شونه یا شستن وقتا بعضی. رسیدن می کمرم

 !شد می ام حسودی بود هاش شونه تا موهاش که آرتمیس

 حاال تا آخه...باشه زده زل موهام به االن داشتم انتظار! دِهه. رفت می ور اش موبایل با داشت. شاهین سمت برگشتم

 و ستمب اسبی دم موهامو کش یه با! نکن نگاه اصال خب خیله! مرتیکه...اَه...! باشه نکرده تحسین موهامو که نبود کسی

 :گفتم

 . بدم بهش رو آرتی چمدون بیام کن صدام رسید سامین وقتی. اتاقم توی رم می-

 . بستم هم درو و اتاقم توی رفتم. داد تکون سرشو

! دمش می ظاهر جلوشون که پوشیده باید...باالخره. مشکی دامنی شلوار با پوشیدم زرشکی بلند آستین پیرهن یه

 ...کرد نمی تحسین موهامو کسی که بود بار اولین این ؟...نکرد هم نگاه یه حتی چرا واقعا. نشستم تخت روی

 :گفتم زیرلب و حرص با
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 !بکن خواد می دلت هرغلطی-

××× 

 :شاهین

 بد تمخواس نمی. نکنم آیلین هم نگاه حتی هفته یه این توی که بودم داده قول خودم به. کنار گذاشتم رو ام اَپل گوشی

 ...بزنم زل بهش من درآورد شو روسری تا که. آشغالیم و کثافت آدم من که...کنه برداشت

 . نیستم کثیف کارای جور این اهل من

 خیلی موهای...بود خودش افکار توی. نبود اصال حواسش...کردم نگاهی یه بهش بود کرده باز موهاشو وقتی ولی

 ...داشت قشنگی

 .موبایلم توی کردم سرمو دوباره و دزدیدم موهاش از نگاهمو سریع ولی. بودن قشنگ خیلی...آبنوس چوب بلند،رنگ

 تاقا توی رفت کرد سفارشی یه دوباره اینکه از بعد و ایستاد ذره یه اونم! کنم سوءاستفاده موقعیت این از خوام نمی

 .مخفی اتاق گذاشتم اسمشو...خب آره! مخفی

 ! باحاله خیلی

 :پیچید گوشم توی صداش بوق تا سه از بعد. زدم زنگ سامین به

 !برکاته و اهلل رحمت و علیکم سالم-

 :گفتم خنده با

 !اخوی سالم-

 ...شدم دیوونه! داره فرمایش و دستور قدر چه آرتمیسه این گم می شاهین بابا-

 ...! خودشه عین هم خواهرش که ؟...برادر کاری کجای-

 ! ره نمی هم ای دیگه انتظار-

 گرفتی؟ اتاق-

 . اونجا میام دارم االن. گرفتم آره-

 ...خودمون ی خونه برو دوباره سر یه ببین...نه نه-

 !شماها؟ آوردین گیر نوکر بابا! اَه-

 !تونم؟ می! بخوابم پالتو و شلوار و کت با تونم نمی که من ولی...من داداش ببخشید-
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 .نخیر-

 روب دوباره بعد! بگیر رو آرتمیس ستوان چمدون اینجا بیا بعد. ببند من برا ساک یه. خودمون خونه برو اول پس خب-

 ...بده بهش خونه

 !بمیر و بذار سرتو برو بگو کار یه-

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده اونم. خندیدم

 .میام زود...دیگه کنم کار چی. خب خیله-

 :آرتمیس

 و شت دختر خودم من...انداختم برم و دور به نگاهی تعجب با! بود شام بازار عین که اینجا...وای وای. خونه توی رفتم

 . زدم کمرم به دستمو و کشیدم آهی! بغلش زیر بود زده منو اتاق ماشاال هزار ماشاال...اینجا ولی بودم ای شلخته

 باز رو ها کابینت از یکی. آشپزخونه توی رفتم. بده نشونم اتاقمو تا باال میومد باهام حداقل سامین کاش ای

 هم ناای به نیست مهم. بود کثیف کوچولو یه...و گاز اجاق ولی! دارن چیزایی یه...میرن نمی گرسنگی از باز خوبه...کردم

 . کنم می رسیدگی

 آشپزی! کنم پا و دست خودم برای شامی یه باید اول. کردم آویزون راهرو توی جالباسی روی و درآوردم و پالتوم

 کردهن آشپزی که بود وقت خیلی! بود خوردن قابل. نبود افتضاح من دستپخت بازم ولی...بود من از بهتر خیلی آیلین

 . بودم

 . خوبه. داشتن رو ماکارونی مواد...یخچال و ها قفسه توی کردم سرمو

. در دم رفتم و کردم سرم رو شالم! اومد؟ سامین زود قدر این یعنی! وا. زدن درو زنگ یهو که پختم می غذا داشتم

 ! خودشه...بله دیدم

 :گفتم و کردم اخم! نبود دستش چمدونی هیچ ولی

 !آوردی؟ برام و خودت-

 :گفت خستگی با

 . ببرم کنم جمع براش رو شاهین وسایل اومدم...نه-

 :گفت و کشید بو. تو بیاد تا کنار رفتم! خواد می وسایل هم شاهین بود رفته یادم کال...آهان

 ...میاد خوبی بوی چه-

 ! تو برای نه خودمه برای-
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 :گفتم! بلرزم بادها این به که نیستم بیدی من ولی...بود خسته خیلی اش نگاه. کرد نگاه بهم

 . دیگه کن جمع شو وسایل برو خب-

 سرمو! مرد می افتاد می جنازه عین کردی می ولش...بود خسته قدر چه بدبخت. نشستم مبل روی. رفت و کشید اهی

 و دادم هتکی اتاق باز در به. توش بود رفته که اتاقی دم رفتم و شدم بلند. بود ریخته سرش کار خیلی بیچاره...خاروندم

 :گفتم

 ...سامــین-

 :گفتم. انداخت بهم آمیز پرسش نگاهی. چرخوند سرشو

 پیدا هم رو آدرس بری باید تازه االن چون. گیرم می خودمو وسایل خودمم. برم می من...کن جمع برادرتو وسایل-

 . بیام من تا بخور خوای می اگه هم شام. جا همین بمون. سخته برات...کنی

 :گفتم و خندیدم...بزنم حرفی همچین نداشت انتظار بدبخت! بود زده زل بهم شده گرد چشمای با

 ...باشم اونجا هشت باید. شد نیم و هفت ساعت! تندتر...باش زود میام؟ نظر به بدجنس قدر این یعنی-

 :پرسیدم. داد تکون سرشو تند تند

 کدومه؟ من اتاق-

 .مهمون اتاق-

 مهمونه؟ اتاقِ کدوم که اینه منظورم! ها خردمندِ من فامیلی ناسالمتی! باهوش بابا-

 .راستی سمت اتاق-

 .مرسی-

 هسلیق هم اینا...پس خوبه. خاکستری و مشکی سِت با. کوچولو دنج و نقلی اتاق یه. کردم باز رو راست سمت اتاق در

 :گفت و در دم اومد سامین که کردم می مشاهده رو اتاق داشتم. نشستم تخت روی! شه می سرشون

 . کردم جمع-

 ...من به بده رو ماشینت سوئیچ. خب خیله-

 :گفتم تعجب با. گرفت طرفم هم ساک یه و داد بهم رو سوئیچ

 ...لباس! داره؟ وسایل قدر همین واقعا! همین؟-

 :گفت و خندید
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 ...بپوشیم لباس رنگ یه هرروز نیستیم دخترا شما عین که پسرا ما-

 :گفتم و زدم لبخندی

 کنی؟ پیدا جا تونستی راستی. برات بیارم رو ماشینت بمون خوردی رو شامت-

 ...اهوم-

 .خدافظ فعال. باشه-

 .خدافظ-

 جواب. گرفتم رو آیلین ی شماره. رسیدم دقیقه ده بعد. کردم پرواز خونه سمت و شدم رانا سوار. بیرون رفتم خونه از

 :داد

 . آرتی سالم-

 .خواهرجان سلـــام-

 خونه؟ رسیدی شد؟ چی-

 ...من اتاق از بدتر! پلخته شلخته...ایه خونه چه نداری خبر آیلین. بابا آره-

 ! الرضا موسی بن علی یــا-

 :گفتم. خندیدیم باهم هردو

 .ام خونه در دم االن ولی-

 چرا؟! دِ-

 . آوردم هم رو شاهین ساک راستی. دیگه بگیرم چمدونم اومدم خب-

 ...سامین مگه! آوردی؟ تو چرا-

 .بیار منم چمدون. پایین بیا زودتر. کنم تعریف برات ندارم حوصله منم...دارد دراز سر قصه این بابا-

 . عزیزم اومدم-

 آره؟...راهرو ته اتاق زنم می حدس! برداشتین؟ رو اتاق کدوم راستی-

 .پایین میام االن! دقیقـــا-
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 دزد ادای بودیم بچه وقتی آیلین و من. بود باحالی و خفن خیلی اتاق راهرو ته اتاق. کردم قطع رو گوشی و خندیدم

 ...شدیم بزرگ زود قدر چه...کشیدم آهی. شدیم می قایم اتاقه اون توی رفتیم می و درمیاوردیم رو ها دریایی

 و شدم پیاده ماشین از. بود شیشه پشت آیلین خندون صورت. پریدم جا از. زد ماشین شیشه به ای تقه کسی یهو

 :گفتم

 ...ترسیدم-

 !بودی معلق خودت افکار توی. فهمیدم-

 :گفت تعجب با. گذاشت عقب منو چمدون اونم. دادم دستش و درآوردم عقب صندلی از رو شاهین ساک. زدم لبخندی

 ...کوچیکه ساکش قدر چه-

 !بزرگه خیلی ما های چمدون. نیست کوچیک ساکش-

 :گفت و کرد ای خنده

 خواهری؟ نداری کاری. برم دیگه من-

 شرکت؟ میای فردا. برو. خواهری نه-

 !بپزم غذا پدرشوهرم برای و خونه بمونم عروس تازه عنوان به باید شایدم. شه می چی ببینم-

 :گفتم. اش شونه روی زدم و خندیدم

 .خداحافظ. برو...دختر برو-

 .خداحافظ-

 خونه وارد. باال رفتم و کردم پارک در جلوی رو ماشینش. رفتم اینا سامین ی خونه سمت دوباره و شدم ماشین سوار

 :گفتم و گذاشتم روش به میز،رو روی رو سوئیچ. بود نشسته میز پشت. شدم

 .سالم-

 .علیک-

 خوردی؟ شام-

 . بله شما ی اجازه با-

 بود؟ خوب-
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 .نخیر-

 ! دِ-

 :گفت و زد لبخندی! بودا پررو چه

 .بود معرکه-

 :گفتم. خندیدم

 .منه از بهتر آیلین آشپزی که زنه می سرکوفت بهم همیشه مامانم! جدی؟-

 . خوبه هم خیلی تو برای. نه-

 شستی؟ رو ظرفا-

 آوردی؟ رو ماشینم. بله-

 ! اینجا؟ چیه سوئیچ این! نه پس-

 !بخیر هم شبت. نکنه درد دستت. خب خیله-

 .بخیر هم تو شب-

 . رفته که فهمیدم و اومد ها الستیک صدای هم بعد چنددقیقه. بیرون رفت خونه از و شد بلند

 :سامین

 بلند. شد می روشن زود هم هوا و بود اسفند آخرای دیگه. گرفتم قرار پنجره به رو و زدم هتل تخت توی غلتی صبح

 !بود شده تنگ عزیزم تخت برای دلم نشده هیچی هنوز. دادم بدنم به قوسی و کش. نشستم تخت روی و شدم

 . بگیرم دوش یه که رفتم و برداشتم ساکم توی از امو حوله و پایین پریدم تخت از

 زدم محکم و گفتم اخی! نیاوردم سشوار...ندارم که حواس! غافل دل ای فهمیدم بیرون اومدم که حموم دوش،از از بعد

 . نیست مهم...کرد شه می کار چی ولی. سرم توی

 و خرمائی موهای...بودم پوشیده کم خیلی رو پالتوم این. رو ام خاکستری پالتوی هم روش و پوشیدم رو شلوارم و کت

 !بودن مزخرف و بدطعم هتل این های صبحونه قدر چه که وای ولی. بخورم صبحونه که رفتم و زدم شونه رو خیسم

 اب داشتم! داد می کوفت مزه که پنیرش...بهتره نگم و پرتقالش آب...داشت تلخی زیادی و گند ی مزه که اش چایی

 :دادم جواب. بود ناشناس. خورد زنگ موبایلم که شدم می ماشینم سوار خالی ی معده

 بله؟-
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 .سامین سالم-

 :گفتم. نمیومد یادم ولی...بودا آشنا. بود دختر یه صدای

 شما؟-

 !باهوش! خردمند. دیگه آرتمیسم من! حافظه مرسی...دِ-

 :گفتم و خندیدم

  خب؟. شناختم...هان-

 !خیر به صبح-

 . بخیر هم تو صبح! ببخشید-

 ! خوری؟ می صبحونه داری-

 ...!اَه! بخورم هیچی نتونستم! بابا افتضاحه که هتله این های صبحونه...بخورم رفتم...بابا نه-

 :گفت بعد. کرد مکثی

 .بخوری اینجا بیای تونی می بخوای اگه...خب-

 جدی؟-

 بهت که هم دیشب...نیست که هم تاکسی حال و حس...ندارم که ماشین چون دنبالم؟ میای بپرسم زدم زنگ. آره-

 !گفتم

 ...ببینم. میام دارم. دنبالت بیام باید بود یادم...آره آره-

 بله؟-

 !نکردی؟ شوخی که صبحونه درمورد-

 :گفت و خندید دلنشینی صدای با

 .حساسه وقت روی خیلی آیلین...شه می دیر داره که باش زود. خوردم تازه من...بابا بود کجا شوخی-

 !اومدم-

 و کردم پارک خونه در جلوی! ناجور بود افتاده قور و قار به شکمم. ماشین توی پریدم و کردم قطع خداحافظی بدون

 . بود باز آپارتمان در. شدم آسانسور سوار. تو رفتم و شد باز تیکی صدای با در. زدم رو آیفون زنگ
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 :گفتم بلند و تو رفتم

 !سلــــام-

 توی رفتم...ها بود نرسیده مشامم به بویی همچین که بود وقت خیلی! دم تازه چایی بوی...میومد خوبی بوی...وای

 :گفت تعجب با و دید منو. ریخت می چایی فنجون یه توی داشت آرتمیس. آشپزخونه

 ...نفهمیدم! باال اومدی اِ-

 !کردما سالم-

 !نیستم سمیع شما مثل که من. نشنیدم ببخشید-

 :گفت. زد لبخندی اونم و خندیدم

 .بشم حاضر برم من کن صبر. بخور زودتر فقط. بشین-

 :گفتم تعجب با. بود سرش ای قهوه شال یه و لوله ای قهوه شلوار با ای نسکافه مانتوی. کردم نگاه رو پاش سرتا

 !حاضری که تو-

 :گفت و خندید

 . نیستم هنوز...نه-

 :گفت. کرد نگاه موهام به و کرد اخمی بعد

 میاد؟ بارون بیرون-

 .نه-

 !خیسه؟ موهات چرا پس-

 .نداشتم سشوار-

 !خوری می سرما...! بزن برو زودتر خب-

 :گفتم! بود؟ من نگران. زدم لبخندی

 .زنم می باشه-
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 اصال بابا! دختره این هستش کدبانویی چه! بـــه...خوردم چایی از قلوپ یه. مهمون اتاق توی رفت و داد تکون سرشو

 مثل...بابا نه ولی! است ندیده مهتاب آفتاب دخترای شبیه خیلی سبز چشمای و بور تقریبا موهای اون با...! نمیاد بهش

 !برعکسه دقیقا اینکه

 سشوار. خودم اتاق تو رفتم. کردم جمع میزو و ظرفشویی توی گذاشتم و فنجونم خوردم امو صبحونه اینکه از بعد

 :گفت. بیرون اومد اتاقش از هم آرتمیس. بیرون اومدم و زدم موهام به سریعی

 .بریم باش زود...نکنه درد دستت کردی؟ جمع میزو! اِ-

 .بریم. نکنه درد خودت دست-

 :گفت آرتمیس. رفتیم و کردم روشن رو ماشین. شدیم ماشین سوار و پایین رفتیم

 هینشا زن نقش بازم باید آیلین وقت اون...تهران بیاد دوباره بخواد بابات اگه کردم می فکر دیروز داشتم...دونی می-

  کنه؟ بازی رو

 :گفتم ؟...باشه طوری این بود قرار کی تا! ها گفت نمی بیراه

 ...دونم نمی-

 ایج بیاد دوباره که ذاره نمی شوهرش...وقت اون کنه؟ ازدواج موقع یه آیلین اگه...کرد خطور مغزم به دیگه فکر یه یهو

 :گفت و زد لبخندی. گفتم هم آرتمیس به فکرمو...! باشه شاهین زنِ

 ...!بشه عاشق هرگز دارم شک. نداره اعتقاد عشق به آیلین. نباش نگران. نه-

 چرا؟ جدی؟-

 ! گه می مزخرف که من نظر به! نیست عقالنی. نیست منطقی گه می. بشه عاشق نباید آدم گه می...دونم می چه-

 میان؟ امروز اینا آیلین راستی. رسیدیم...هوم-

 کردین؟ رد کارمندهاتون برای حقوق با مرخصی راستی. ما شرکت بریم باید. آره-

 .کرد شاهین دیروز آره-

 .خوبه خب-

 و دیدمش آرتمیس با اول روز که...دختره همون یهو شدیم وارد تا. خردمند شرکت توی رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 :گفت آرتمیس. انداخت باال ابروهاشو و زد خشکش من دیدن با. دیدیم رو دربیاره زبون برام گفت بهش آرتمیس

 !یسنا سالم-
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 .آرتی سالم...اِ-

 ! طور همین هم برادرشون. کنن می کار ما شرکت مهمون عنوان به سمیعی آقای امروز-

 امروز؟ همین-

 . هفته یه. نه-

 چرا؟ آخه-

 !شدین؟ ارضا شد؟ خوب! کنن بازدید رو ما شرکت اومدن! دیگه هستن مهندس باالخره خب! نیومده تو به فضولیش-

 :گفت زیرلب بود کرده کپ که یسنا

 ...بله بله-

 .کنار،یسنا برو آسانسور جلوی از شه می اگه-

 .آهان...آ ؟...هان-

 تاداف...! تلپ و کرد گیر زمین کف براق های صیقلی های سنگ درز به کفشش ی پاشنه که کنار بپره تندی خواست

 یول نگیره اش خنده تا کرده غنچه لباشو که دیدم و انداختم آرتمیس به نگاهی. نخندم تا گرفتم گاز لبمو! زمین

 ! خندید می چشماش

 :اومد ای جدی و صاف صدای موقع همون

 مصلحی؟ ها،خانوم چلفتی پا و دست تجمع محل یا شرکته اینجا-

 چشم اب شاهین و کرد می نگاه یسنا به داشت اخم با خردمند آیلین. صدا سمت برگردوندم سرمو. شد بلند تندی یسنا

 .بود ایستاده پشتش خندون هایی

 :آیلین

 !تــَق

 :گفتم زیرلب

 !آخ-

 روی. کنم شناسی موقعیت کردم سعی و کردم باز رو ام بسته نیمه چشمای! شد تقسیم نامساوی نیمه دو به کمرم

 ...بودم افتاده تخت پایین زمین
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 نفره یه تخت روی که حاال. بزنم غلت و بخورم وول عالمه یه و بخوابم دونفره تخت روی دارم عادت من. فهمیدم. اوه

 :پرسید نگرانی با. دیدم رو شاهین ی کله و شد باز اتاقم در یهو! کردم سقوط. بعله...خوابیدم

 بود؟ چی صدای شده؟ چی-

 :گفتم بلند و کردم اخم

 ! تو بیا بعد و بزن در که نگفتم من مگه-

 !افتادی؟-

 !نگفتم؟ یا گفتم-

 !نیومده تو به هم خوبی بابا...اَه-

 هشد ژولیده موهامو! دیدم جن یه آینه توی. آینه جلوی رفتم. شدم بلند جام از کمر به دست و کشیدم آهی. بست درو

 ! بود شده پخش صورتم روی اش کل و بودم نکرده پاک رو آرایشم دیشب. بود خورده گره و بود

 هم ای شونه یه و شستم صورتمو. اتاقم دستشویی توی رفتم و زدم لبخندی! نزده؟ سکته طوری چه...شاهین بدبخت

 :اومد شاهین صدای. زدم در به ای تقه و کردم عوض لباسامو. زدم موهام به

 !بفرما-

 :گفت. بود تنش شلوار و کت و بود نشسته تخت روی. اتاق توی رفتم و کردم باز درو

 . بودم تو منتظر-

 . اومدم که بینی می خب-

 :گفتم. بگیره قرار در جلوی دوباره تا عقب دادم هلش و دادم تکیه کمد به

 . شرکت بریم هم بعد. بخوریم پایی سر صبحونه یه. پایین بریم. خب-

 .باشه-

 .نه یا شدن بیدار ببین بزن بابات به سر یه-

 .خب خیله-

 و زدم لبخندی. اومدن هم پدرش و شاهین بعد دقیقه ده. آشپزخونه توی پایین ی طبقه رفتم. بیرون رفتیم اتاق از

 :گفتم

 !پدرجان خیر به صبحتون-
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 !عطری خوش چای چه! به به...دخترم بخیر هم تو صبح-

 .مرسی-

 :پرسید آهسته و کرد نگاه بودم چیده که میزی به تعجب با شاهین

 کردی؟ حاضر دقیقه ده توی اینو-

 .آره...اوم-

 مختصر؟ ی صبحونه گی می این به بعد-

 ...خب...اِ-

 نم فقط که طوری و کرد ای خنده شاهین! بود مفصل ذره یه. آره خب...نون،پنیر،مربا،کره. دم تازه چایی فنجون تا سه

 :گفت بشنوم

 ! کنه درست برامون یکی مفصلی ی صبحونه همچین که کردیم می آرزو سامین و من پیش ی هفته همین-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ! ها هستین تنبل خیلی-

 !دیگه دیگه-

 !ها باشم میزم پشت هشت ساعت سر باید من که بخور زودتر فقط-

 :گفت بلند

 !چشم. خانومم چشم-

 رو. خوردم رو ام صبحونه تندتند خودم. خب خب. زد می مندانه رضایت لبخندی داشت. انداختم پدرش به نگاهی نیم

 :گفتم پدرجان به

 ...اگه. شرکت بریم امروز باید شاهین و من...پدرجان ببخشید-

 کل البته. بدم شون انجام باید امروز...تهران بودم اومده اداری کار چندتا خاطر به اصال! بانک برم خوام می منم. نه-

 . چرا بعضیاشو ولی. کنم نمی وقت که رو شون

 خوردی؟ تو صبحونه عزیزم. خب خیلــه-

 .نکنه درد دستت مرسی. عزیزم آره-
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 .جونت نوش-

 ذارمب تونستم نمی خب. فرمون پشت نشستم خودم دوباره. بیرون رفتیم خونه از پدرش و شاهین با. کردم جمع میزو

 گوارج آرتمیس قول به...بشینه پشتش آرتمیس ذاشتم می وقتا گاهی حاال...! بِرونه رو خوشگلم جگوار ای دیگه کس

 !جیگر

 :گفتم. زدم لبخندی

 رید؟ می بانکی چه پدرجان-

 .ملت-

 .چشم-

 :گفت پدرجان. ایستادم ملت بانک ی شعبه ترین نزدیک کنار

 خب؟. تون شرکت میام گردم برمی خودم. بشه تموم کارم کنم فکر بعدازظهر چهار ساعت من-

 . بابا باشه-شاهین

 .خداحافظ-

 .بابا خداحافظ-

 :گفتم شد پیاده ماشین از پدرش وقتی

 !دنبالش بریم ظهر از بعد که زدی می تعارف یه-

 من؟ به دی می رو جگوارت تو-

 .نخیر-

 دنبالش؟ رفتیم می جوری چه خب-

 !رفتم می من-

 خوبه؟ حالت راستی. شه نمی! نخیر-

 :گفتم و کردم اخم! سوالیه؟ چه این! واه

 طور؟ چه. اوهوم-

 ...پرسم می همین واسه. افتادی تخت از صبح-
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 . خوبم. آره...اُه-

 :گفتم و کردم پارک رو ماشین. نزدیم ای دیگه حرف شرکت برسیم تا

 نیست؟ شما ماشین اون-

 . چرا-

 اومدین مهمان مهندسین عنوان به سامین و تو! راستی. اومدن هم سامین و آرتمیس که گیریم می نتیجه پس-

 . ندین سوتی موقع یه باشه حواستون خب؟! ما شرکت

 ! باشه-

 مواجه ای صحنه چه با! اوه...ولی. تو رفتیم و دادم هل رو ای شیشه در. شرکت سمت رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 !شدیم

 :شاهین

 ...!باحالی ی صحنه عجب! خنده زیر بزنم و بشینم زمین روی جا همون خواست می دلم

 که بره برگشت خانومه یهو. زدن می حرف خانومی یه با داشتن و بودن ایستاده آسانسور کنار سامین و آرتمیس

 ! زمین روی شد پرت و خورد سر زمین کف صیقلی های سنگ روی کفشش ی پاشنه! شترق...یهو

 ولی بودن شدن منفجر شرف در من مثل هردو. انداختم آرتمیس و سامین به نگاهی! ها ترکیدم می داشتم یعنی

 صدایی با و رفت جلو. بود زده زل خانومه به اخم با. شد کشیده آیلین سمت نگاهم. بودن کرده کنترل رو خودشون

 :گفت ترسناک خیلی و رسا

 مصلحی؟ ها،خانوم چلفتی پا و دست تجمع محل یا شرکته اینجا-

 :گفت مالید می رو زانوش داشت که درحالی و شد بلند اوخ و آخ تا هزار و سختی به دختره

 .خانوم. شرکت-

 !کنین نگاه هم رو پاتون جلوی و! خانوم کارتون سر بفرمائید پس! دونی می که تو! خوبه-

 :گفت و زد لبخندی بهمون سامین. شد دور ازمون لنگید می که درحالی و داد تکون سری دختره

 !سالم-

 :گفت هم آرتمیس

 !سلــام...اِ-
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 نسامی با حق...داشتن باحالی شرکت چه. شدیم سوار و زد رو آسانسور ی دکمه آیلین. کردیم سالم باهم آیلین و من

 :تگف و کرد نگاه ساعتش به تندی آیلین. بیرون اومدیم آسانسور از دوم ی طبقه توی! باکالس و مجلل خیلی...بود

 !برم باید من! بده نشون بهشون رو پسرا اتاق تو آرتمیس! مونده هشت تا دقیقه سه...! وای ای-

 :زد غر زیرلب آرتمیس. رفت و دوید تندی بعد

 ...بیایین من با! زنن می شیپور هشت ساعت سر انگار حاال-

 :گفت آرتمیس. افتادیم راه دنبالش سامین و من

 بایدن کار اصال شما خب. بدیم بهتون هفته یه این برای رو شریفی آقای و محمدی آقای قبلی اتاق کنم فکر راستش-

 .باشه یادتون! ها بکنین

 :پرسیدم تعجب با من

 !نکنیم؟ کار چرا! دِ-

 :گفت خنده با و کرد نگاه بهم آرتمیس

 !بکنین؟ کار نمایشیه،واقعا کارا این ی همه وقتی چی برای! بدیم حقوق بهتون باید ما بعد اینکه برای خب-

 :گفت و کرد نگاه بهم سامین

 !نبودی خنگ قدر این که تو! شاهین دیگه گه می راست-

 :گفت و زد لبخندی آرتمیس

 .بفرمائید-

 :گفت آرتمیس. میز دوتا با. بزرگ پیک و شیک اتاق یه. کرد باز رو اتاقی یه در

 من...ضمن در. نکنه شک کسی که بدین نشون کاری یه مشغول رو خودتون سریع زد در کسی موقع یه اگه. خب-

 ...باشم گفته! زنم نمی در وقت هیچ

 :گفتم

 !آقا این کارای لطف به...کردم عادت من! اوه-

 :گفت. زد لبخندی آرتمیس. کردم اشاره زد می نیشخند داشت که سامین به و
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. ینبکن چک یه هم رو ظاهرتون تو برین اینکه از قبل. بزنین در حتما آیلین اتاق توی برین خواین می وقتی ضمنا-

 رو اون اتاق دوتا من اتاق داشتین سوالی اگه. نمیاد یادم چیزی فعال...دیگه...هوم. حساسه ظاهر روی خیلی آیلین چون

 ...نیست زدن در به هم نیازی. تره

 :گفت و برگشت. ایستاد یهو که بیرون بره تا چرخید اش چکمه ی پاشنه روی

 . آرتمیسم هم بعضیا برای. زنن می صدا آرتی منو بقیه! ضمن در-

 کنیم؟ صدات چی باید ما خب-سامین

 !بگم خواستم می بدین اجازه اگه-

 .بگو خب-

 . آرتمیس فعال-

 !آرتمیس...باشه-

 :گفت سامین یهو

 !کن صبر-

 !بله؟-

 :گفت و زد لبخندی سامین

 چی؟ یعنی آرتمیس-

 :گفت و کرد کج سرشو. کرد نگاهش تعجب با آرتمیس

 نیست؟ ای دیگه سوال. بوده شکار ی الهه یه اسم دونم می من که اونجایی تا-

 .ممنون. نخیر-

 .فعال. کنم می خواهش-

 :گفت خنده با. زد چرخی و نشست چرخون صندلی روی سامین. بست هم درو و بیرون رفت اتاق از

 ...ها دارن شرکتی چه! محشره اینجا پسر! یـــوهو-

 :گفتم. دادم تکیه میزم به و زدم لبخندی

 . کنیم رسیدگی مون شرکت به باید...آره-
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 ...تولدته موقع همین بعد ماه راستی-

 بخری؟ کادو برام خوای می چی. اوهوم-

 خونه یه البد! خره می چی برات امسال ببینم...بود زیادیت هم خیلی خرید برات رو رانا این بابا که پارسال...! بابا برو-

 ...فرمانیه توی

 یم حاال! داره جگوارش روی تعصبی چه آیلین ندیدی...! مشترکه که رانا ضمن در! نداریم ها شانس این از ما بابا برو-

 !دوخت آسمون به رو زمین بهش زدم وقتی روز اون چرا که فهمم

 ...ببین رو اینجا...وای-

 :گفت سامین. چرخوندم سرمو

 ! باحالیه شرکت چه اینجا بابا! داره که هم ساز قهوه! بـــه-

 :گفتم و خندیدم

 !خدا به ای دیوونه-

 :آیلین

 :گفتم. رفت می ور اش چکمه سگک با داشت و بود نشسته میزم روی به رو مبل روی آرتمیس

 ...ها بدم حقوق اینا به من که محاله! ببین-

 :بگیره،گفت باال سرشو اینکه بدون آرتمیس

 . نکنن کار اصال که گفتم بهشون...دونم می-

 ! نگذره بد بهشون موقع یه-

 دستمون...ره می آبرومون بعد! شرکت اون اونا شرکتیم این ما دید اومد باباشون موقع یه دیدی...! کنم کار چی خب-

 ...شیم می بدبخت...شه می رو

 !نرو ور سگک اون با قدر این! آرتی-

 !اینه گن می که بُنجُل جنس...اَه...شه می شُل داره هم سگکه این...هستش نو ام چکمه خب! بابا ای-

 ...خودشون شرکت برن موقع اون تا تونن می اینا! میاد چهار ساعت گفته که پدرشون خب-

 ...اومد زودتر موقع یه دیدی شده؟ چِت! بودی اینا از تر اندیش عاقب که تو آیلین بابا-
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 ! تو دست از آرتی آی-

 :گفت و شد بلند آرتی

 ...سرمون ریخته کار هم عالمه یه! شدن کم کارمندهامون...کن ول رو اینا حاال-

 . برس کارات به برو زودتر پس-

 .بینمت می. خب خیله-

 یارمب رو پوشه چندتا تا ها پرونده اتاق توی برم باید...! بابا ای دیدم و کردم باز رو ها کشو از یکی در. دادم تکون سرمو

 ی پوشه تا یازده-ده ها پروند اتاق از. اول ی طبقه رفتم و بیرون رفتم اتاق از. شدم بلند جام از و کشیدم آهی...باال

 . برداشتم کلفت و کت

 فقط...ببینم رو جلوم تونستم نمی اصال. دوم ی طبقه رفتم دوباره و گرفتمشون دستم! بودن هم سنگین چه...! علی یا

 ...یهو! دیدم می پوشه کوه یه

 ...!تــَتــَرق

 :زدم داد کردم برخورد کی به کنم نگاه اینکه بدون! خدا وای...ریخت زمین روی ها پوشه کل و نفر یه به خوردم

 !کن نگاه پاتو جلوی-

 ...ببخشید ببخشید-

 :گفتم و خاروندم سرمو. شاهینه اینکه...اِ. باال گرفتم سرمو

 .کنم می شون جمع. نیست مهم...خب خیله-

 .کنم کمکت منم بذار خب-

 :گفتم غرغر با که داشتیم برمی داشتیم رو ها پوشه تک تک و شدیم خم. نکردم اعتراضی

 باید ازهت...برنمیاییم شون پس از دوتایی آرتمیس و من...شده تلنبار کار عالمه یه...رفتن خوبمون کارمندهای بیشتر-

 ...بعد بدیم هم حقوق اندازن می لنگر و خورن می کنگر فقط و کنن نمی غلطی هیچ که کارمندهایی این به

 !آیلین-

. باال مانداخت ابروهامو از یکی و کردم نگاهش فقط.« آیلین نه! خردمند خانوم» بگم نتونستم که گفت تحکم با همچین

 :گفت

 .بدم پیشنهادی یه بهت خواستم می اتفاقا. کن گوش لحظه یه-
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 :گفتم و شدم بلند

 .بده خب-

 :گفت شاهین. رفتیم من اتاق سمت بود پوشه هردومون دست که درحالی. شد بلند اونم

 . کنیم تون کمک که حاضریم ما. کردیم فکر سامین و من خب-

 بگیرین؟ حقوق که-

 .خوایم نمی هم حقوق. نه-

 :گفتم شنیدم؟ می سمیعی شاهین دهن از رو حرفا این داشتم جدی؟. شدم خشک سرجام

 گی؟ می راست-

 . بود کجا دروغم. بابا آره-

 :گفتم و زدم گشادی و گل لبخند

 کنی؟ باز رو اتقم در تونی می. کنین کار چی که کنه تون راهنمایی بیاد گم می آرتمیس به االن. نیست مشکلی خب-

 ...پره دستم

 :گفتم. تو رفتیم. کرد باز رو اتاق در و داد تکون سرشو

 .ممنون خیلی...میز روی بذار رو ها پوشه این لطفا-

 :داد جواب سریع. زدم رو آرتی اتاق شماره. گذاشتم گوشم روی رو گوشی و برداشتم رو تلفن

 بله؟-

 !خردمند شرکت بگی باید. بفرمائید و نه بله-

 .بگو آیلین؟ توئی...اَ-

 .کنن کمکمون خوان می کردن لطف سمیعی آقایون-

 ...هم بعد و بگیرن حقوق که! هه-

 .حقوق بدون. نخیر-

 !گی؟ می دروغ-

 خب؟. بدن انجام رو کارا کدوم باید که شون راهنمایی. اتاقت فرستمشون می-
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 .دونستیم نمی ما و هستن خوبی پسرای چه...باشه باشه-

 :گفتم و گذاشتم رو گوشی. گفت می راست. زدم لبخندی

 !خردمند خانوم اتاق ببرین تشریف تونید می-

 .مرسی-

 ...کردی لطف خیلی! کنم تشکر ازتون باید من-

 .کنم کاری یه باید باالخره دی می انجام برام داری تو که کاری جبران عنوان به. کنم می خواهش-

 نشون زودتر رو شون خوشگل روی یکی این کاش ای...به به. باال انداختم ابروهامو. بیرون رفت اتاق از و زد لبخندی

 ! دادن می

 :آرتمیس

 صبح از! مردم می داشتم. دادم بدنم به قوسی و کش یه و شدم بلند میزم پشت از. بود چهار به دقیقه پنج ساعت

 ...کردم می کار داشتم همش

 :گفتم. زدن در بدون معمول طبق. سامین و شاهین اتاق توی رفتم و بیرون رفتم اتاقم از

 . آقایون سالم-

 :گفت و آورد باال کامپیوترش باالی از سرشو من دیدن با سامین

 !بکشم زجرشو باید هم بدبخت من کرده خواهرت به جنتلمنانه ی مسخره پیشنهاد یه شاهین این! آرتمیس...وای-

 :گفتم و دادم تکیه در به. زدم لبخندی

 .االب بیاد کنه اش راهنمایی اومد پدرتون اگه که پایین بره تون یکی. شه می چهار داره ساعت...ضمنا! نباشی خسته-

 :گفت و کرد سامین به نگاهی شاهین

 ! زدی غر که بس بردی منو سر که بخور هم هوایی یه. برو تو-

 :گفت و شد بلند مشتاقانه سامین

 !چشم روی به-

 :پرسیدم. شدیم قدم هم باهم راهرو توی. رفتم کنار در جلوی از

 ...که خوشگلیه و خوب پسر نکرده؟ ازدواج االن تا چرا شاهین...ولی نباشه فضولی-
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 :گفت و زد نیشخندی سامین

 ! دیگه خُله...دونم می چه. نداره دوست گه می-

 !سالته؟ چند تو-

 طور؟ چه. هشت و بیست-

 . طوری همین. هیچی-

 !کنه می قالب من به رو سحرناز بابا دیگه سال دو که بزنم باال آستین زودتر باید-

 !سحرناز؟-

 ...افتاده فیل دماغ از کنه می فکر که مسخره و ای افاده دختر یه. مون دخترعمو-

 :گفتم و کردم باز رو اتاقم در. زدم لبخندی

 .فعال. شدم متوجه-

 می که رو دختری هر تونست می خواست می اگه. بود هم خوشتیپ...بود خوشگلی پسر سامین. اتاق توی رفتم

 مشغول دوباره و میزم پشت نشستم رفتم. چه من به اصال! حرفا؟ این به چه منو. کردم اخم. بیاره دست به رو خواست

 . شدم کار

 .گذاشتم گوشم روی رو گوشی حوصلگی بی با. خورد زنگ اتاقم تلفن

 بله؟-

 .حوصله کم صدای یه نه باشه رئیس یه بشاش و شاد صدای باید تو صدای! صداییه؟ چه این-

 :گفتم! نده پیچ سه گیر آیلین این و برداریم رو گوشی دفعه یه نشد! بابا ای

 داری؟ کار چی حاال خب! من بانوی بله-

 .اتاقم بیا پاشو-

 !چرا؟-

 .باشی اینجا باید هم تو میاد اینا بابای االن-

 چه؟ من به...اَه-

 ! بیا پاشو-
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 . من بانوی باشه-

 چه! بـــه. زدم چشمک خودم به آینه توی. زدم ریمیل پُرم های مژه به دوباره برم اینکه از قبل. گذاشتم رو گوشی

 دورو محض به. اتاق توی انداختم خودمو و زدم آیلین اتاق در به ای تقه و بیرون رفتم اتاق از! خوشگلی سبز چشمای

 :گفتم

 ...! هم تو آوردی گیر وقت-

 :گفت. زد بهم لبخندی و گرفت باال سرشو آیلین. آیلینه اتاق توی هم شاهین که دیدم و برگشتم

 ...ببینم اینجا بیا. غرغرو اومدی خوش-

 توی وریخت درآورد باال بودم داده که رو روشنم های چتری از ای دسته و شالم الی برد دستشو. جلو اومد و شد بلند

 :زدم غر زیرلب. صورتم

 ...باشه صورتم توی موهام میاد بدم! کاریه؟ چه این-

 .بشین برو. تری خوشگل طوری این! نزن غر! اِ-

 :نالیدم. زدم زل ام چکمه سگک به و انداختم پام یکی اون روی رو پام یه. شاهین روی به رو مبل روی نشستم رفتم

 ...آی-

 :پرسیدن باهم آیلین و شاهین

 شد؟ چی-

 :گفتم

 ...شده شُل اش سگک دوباره-

 :گفت و داد تکون هوا توی دستشو آیلین

 ! آرتی نکن شروع دوباره-

 :گفتم تندی. نشه پخش شایعه همکارها بین تا بود درآورده شو حلقه. انداختم چپش دست به نگاهی

 ! کنین دستتون رو تون حلقه-

 .گفتی شد خوب وای-آیلین

 . شدن وارد پدرش و سامین و زدن در به ای تقه موقع همون. کردن دستشون رو هاشون حلقه سریع
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 :سامین

 :گفتم خنده با

 !اومدیم خوش. اومدیم خوش-

 مسائل...هرچی به راجع حاال. زدیم حرف ذره یه. نشستیم رفتیم کردن سالم بابا به همه اینکه از بعد. خندیدن همه

 :گفت آیلین! روزمره

 ...خونه میومدم وگرنه بمونیم شرکت توی هفت ساعت تا باید من...بخشید می پدرجان-

 :گفت و زد لبخندی بابا

 .سامین ی خونه رم می امروز من! دخترم نیست مشکلی-

 :گفتم! ایستاد قلبم یهو

 من؟ ی خونه بله؟...ب-

 ونهخ باالخره ولی...شاهین ی خونه گردم برمی شب البته! بذاره فرق هاش بچه بین نباید آدم باالخره. باباجان آره-بابا

 .بیام باید که هم تو ی

 با زدن حرف مشغول بابا بدم جواب خواستم تا! بود؟ بالیی چه دیگه این...خدایا...بود ریخته بهم ما ی خونه آخـــه

 . شد سوراخ پهلوم یهو که بکنم تازه ی شده نازل بدبختی این برای فکری یه خواستم می. شد آیلین و شاهین

 :گفتم. آرتمیس سمت برگشتم

 ...شد داغون پهلوم! زنی؟ می سقلمه چرا-

 .شی می خوشحال بگم بهت چیزی یه اگه ولی. ببخشید-

 !بگو-

 . خونه بیاد باهات دیگه ساعت یه بگو بابات به-

 ...چرا آخه-

 ! ســامـین...باشه بگو فقط خب؟! بیا بابات با پاشو هم دیگه ساعت یه! بگو بهش فقط تو-

 . باشه. خب خیله...آخه-

 . خوبه-
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 !دارن خبر خداش و خودش فقط دختر این درون از

 :گفت یهو

 !ســامین-

 :گفتم. زدم لبخند اختیار بی! اومد خوشم...سامین گفت می قشنگ چه

 بله؟-

  خب؟! نباش نگران اصال-

 چرا؟-

 .بده قول. گم می بهت دارم من چون نباش نگران-

 .خب خیله-

 .شد خوب-

 :گفت و زد لبخندی. کردن نگاه بهش همه. کرد ای سرفه تک آرتمیس

 بخشید؟ می منو ؟...شه می اگه. برم باید دیگه من-

 :گفت و داد آرتمیس تحویل لبخندی هم بابا

 ...کنم می خواهش! دخترم برو-

 :گفت هم آیلین

 ! ها ری می هفت ساعت از قبل که آخریه ی دفعه ولی. بری تونی می باشه-

 !همگی خداحافظ فعال...بابا باشه-

 مک استرسم میزان از ولی. چی دونم نمی حاال...کنه می کاری یه که بود قرص دلم انگار. بیرون رفت اتاق از و شد بلند

 :گفتم گذشت ساعت یک دقیقا وقتی! بود شده

 دیگه؟ میایین هم شما...برم خوام می دیگه من! بابا-

 :گفت و شد بلند بابا

 . بریم. پسرم آره-

 :گفت بابا. شدیم ماشین سوار. رفتیم و کردیم خداحافظی
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 ...بودم خریده شاهین واسه ماشینو این من-

 ...که بینه نمی رو اینا! پاشه زیر جگوار دیگه االن من پدر-

 ! ها خوبه دختره وضع-

 ! توپ توپه-

 خواستگاریش؟ بریم کی-

 .برگردن مسافرت از آیلین پدر و مادر وقتی ولی! دوختن و بریدن خودشون که اینا...دونم نمی-

 رفتن؟ کجا حاال. آهان-

 . دونم نمی-

 :بود نوشته. بودم کرده ســِیو شو شماره. بود آرتمیس طرف از. اومد اس ام اس یه برام راه بین. انداختم راه رو ماشین

 .« بهم بزن زنگ یه رفت پدرت وقتی. گلدونه پادری،کنار زیر کلید»

 ...میاد خوشم کاراش و دختره این از داره کم کم...ها گفت شد خوب...! اونه دست کلید که بود رفته یادم! وای ای

 :گفتم. پارکینگ توی بردم رو ماشین

 !باباجان بفرمائید-

 رو کلید یببینه،تند اینکه از قبل و بیرون پریدم آسانسور از بابا از قبل من. باال ی طبقه رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 :گفتم و چرخوندم قفل توی. برداشتم گلدون زیر از

 ...تو بریم-

 !شدیم مواجه چیزی چه با تو رفتیم وقتی

 .بابا برای نه...بود عجیب خیلی من برای البته

 ها بودن،کوسن مرتب و کشیده ها بود،پرده مخصوصش سبد توی ها روزنامه و ها مجله! بود شده گل دسته عین خونه

 ...بودن سرجاشون صوف و صاف

 ! بود؟ آرتمیس کار یعنی

 :گفتم زیرلب

 !دختری چه....بابا ایول-
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 :گفت و برگشت بابا

 بابا؟ گفتی چیزی-

 . نخیر...اِ-

 .هال توی رفتیم بابا دنبال و زدم لبخندی

××× 

 :آرتمیس

 !کنم؟ شروع باید کجا از. خب. شدم خونه وارد. رفتم اینا سامین ی خونه تا و شدم تاکسی سوار

 به و درآوردم و پالتوم و شال! کنم می جبران منم. کرد کمک ما به امروز اون خب. کنم کمک بهش گرفتم تصمیم

 خیس ای پارچه دستمال یه بعد. گذاشتم هال ی گوشه ی کتابخونه توی رو ها کتاب تمام اول. کردم آویزون رختکن

 .فرستادم باقی دیار به رو ها خاک و گرد تمام و برداشتم

 دیگه ولی. بود مرتب نسبتا اونجا. آشپزخونه سراغ رفتم بعد. گذاشتم ها مبل روی رو شده پال و پخش های کوسن

 که رو هرچیزی یعنی. کردم سازی پاک رو بود خودم اتاق فعال که رو مهمون اتاق فقط. نداشتم هاشون اتاق به کاری

 .بردم بین از رو بود دختر یه وجود ی دهنده نشون

 ...کنه استراحت بیاد خواست پدرش شاید

 .بیرون اومدم خونه از و بکشه دم که گذاشتم هم چایی قوری یه برم اینکه از قبل. بود شده هفت به ربع یه ساعت

 . گذاشتم گلدون پادری،کنار زیر رو کلید

 :داد جواب سریع. پرستو به زدم زنگ. بیرون رفتم ساختمون از و کردم پام هم و بلندم ساق خوشگل های چکمه

 !آرتی سالم-

 خوبی؟. جونی پرستو سالم-

 چطوری؟ تو. مرسی-

 ببینیم؟ رو دیگه هم میای. خوبم-

 بیام؟ کجا. سررفته خیلی ام حوصله خواهرم پیش گذاشتم رو کیارش. میام آره-

 ای؟ پایه در به در رستوران-

 . ام پایه-
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 .بای. بینمت می اونجا دیگه ربع یه پس-

 !بــای-

 ! سالمتی به شد جور که هم مون گذرونی خوش! خب بسیار

 هچ داریم فعال اینکه از چیزی ولی. زدیم حرف باهم عالمه یه و تو نشستم رفتم. دیدم در به در رستوران دم رو پرستو

 . ما شرکت اومدن مهمان مهندسین عنوان به. گفتم بقیه به که چیزی همون. نگفتم کنیم می بازی پسرا با نمایشی

 . بود سامین. خورد زنگ موبایلم بیرون اومدیم و خوردیم رو مون شام وقتی

 الو؟-

 .سالم-

 خوبی؟. سالم-

 چطوری؟ تو. مرسی-

 رفت؟ بابات. خوبم-

 ...راستی. آره-

 بله؟-

 ...دونم نمی. کردی لطف خیلی. نکنه درد دستت-

 . کنم می خواهش-

 :گفتم خنده با

 !بود؟ خوب ام چایی-

 !نداشتم خبر من و شدی پسری چه تو گفت بردم براش وقتی خواست هم چایی اتفاقا بابام! بود معرکه دختر بابا-

 :گفت. خندیدیم باهم هردو

 کجائی؟ تو-

 .بیرون-

 دنبالت؟ بیام خوای می. خونه بیا پس خب-

 :گفتم! درآوردم خوشحالی از بال دوتا جا همون انگار وای
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 میای؟ جدی-

 ...آره-

 .بیا پس خب-

 :گفت پرستو. کردم قطع. میاد سریع که گفت اونم و دادم بهش رو آدرس

 زدی؟ می حرف کی با-

 ری؟ می داری...کی هیچ ها؟-

 برسونمت؟-

 .خدافظ. مرسی نه-

 .خدافظ-

 یهو که کردم می نگاه ام چکمه سگک به داشتم. موندم منتظرش رستوران در دم منم. رفت و شد ماشینش سوار

 :اومد پسر یه صدای

 !دختری چه! به به-

 ونا از داشتن که بودن ها سوسول این از پسر دوتا. گرفتم باال سرمو! نداشتم رو ها متلک این ی حوصله اصال...نه وای

 :گفت و خندید شون یکی. طرف این میومدن خیابون طرف

 !برداشته هم خوشگلی و ای نسکافه تیریپ چه-

 :گفت یکی اون

 !نه یا هستی هم نسکافه خوشمزگی به ببینیم بذار-

 می تند تند داشت قلبم...زدن آوری چندش پوزخندی. شدن می تر نزدیک داشتن هی. عقب رفتم قدم دو...وای

 ات چرخوندم نگاهمو تندی. کشید رو دوتاشون ی یقه عقب از یکی یهو که! بیارن؟ سرم بالیی موقع یه اگه وای...زد

 ...کیه ببینم

 ! سـامـــیـــن

 ولی...کشیدم جیغ بلند من که زد ضربه یه بهش هم یکی اون ولی. عقب شد پرت که زد شون یکی بینی توی مشت یه

 تپش کردم حس یهو. گرفت منو دست تندی بعد. شد ناکار اونم که زد بهش هم ضربه یه و گرفت باال سرشو سامین

 !وای ای...باال رفت قلبم
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 :گفت

 ...آرتمیس بریم بیا-

 :زد داد دوتا اون به رو بعد

 بود؟ واضح! بشین آرتمیس خصوصا دختری هر مزاحم که کنین می غلط خیلی بعد به این از و-

 :گفتم و کشیدم دستشو یهو. ماشین سمت رفتیم بعدم

 . وایسا-

 :گفتم. میومد خون ی باریکه یه اش بینی از. طرفم چرخید

 ...میاد خون داره ات بینی از-

 .نیست مهم-

 .کن صبر. مهمه چرا-

 ور دستمال. دادم هُل باال سمت سرشو و گذاشتم اش چونه زیر دستمو آروم. درآوردم دستمال دوتا کیفم توی از سریع

 . افتاد اش ای قهوه چشمای به نگاهم یهو. بود کم اش خونریزی. کشیدم اش خونی لب و بینی روی

 :گفتم و عقب کشیدم خودمو تندی... بود خوشگل خیلی اش ای قهوه چشمای. بود زده زل بهم

 ...کنم رانندگی من بذار. دار نگه باال سرتو-

 :گفت خنده با سامین. انداختم راه رو ماشین. نشست کنارم اونم و فرمون پشت نشستم رفتم

 ...! شد منهدم خوشگلم بینی-

 .مرسی-

  چرا؟-

 ...کردی خالص کثافت ها موذی اون دست از منو اومدی خب...نداره چرا! دِ-

 .خواد نمی تشکر-

 کردی؟ می کارو همین بود ای دیگه هرکس یعنی-

 . هرکس نه-
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 بیشتر ازش هرلحظه...شه می عوض بهش راجع داره بیشتر نظرم کردم حس. نشست لبم روی لبخندی اختیار بی

 :پرسیدم و داشتم نگه رو ماشین خونه در جلوی. میومد خوشم

 کنی؟ رانندگی تونی می-

 !کنی می بزرگش خیلی رو چی همه تو. بابا آره-

 :گفتم. خندیدم

 .خداحافظ-

 .آرتمیس خداحافظ-

 :گفتم و برگشتم آرتمیس؟. کردم مکث لحظه یه

 .آرتــی-

 :پرسید. کرد نگاهم سردرگمی و تعجب با

 چی؟-

 . کن صدام آرتی بعد به این از. آرتی بگو-

××× 

 :سامین

 :پرسیدم تعجب با آرتی؟ بگم بهش شنیدم؟ درست گفت؟ چی

 چی؟-

 :فتگ. بشه برابر چند چشماش زیبایی بود شده باعث که بود زده زیادی ریمیل. کرد نگاهم خوشگلش سبز چشمای با

 .کن صدام آرتی بعد به این از. آرتی بگو-

 بخندیل منم. داد تکون دست برام تو بره اینکه از قبل. کردم اش بدرقه نگاهم با. شد پیاده ماشین از و زد لبخندی بعد

 .نشستم راننده کمک صندلی روی طور همون چنددقیقه. زدم بهش

 اون دیدم وقتی چرا! شکستم رو غول شاخ کردم حس شدم؟ خوشحال خیلی کنم صداش آرتی گفت بهم وقتی چرا

 شدم؟ عصبانی قدر این کنن می اش اذیت دارن ها کثافت

  شد؟ داغ بدنم گرفتم دستشو که ناخودآگاه چرا
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 :گفتم زیرلب. دادم تکون سرمو

 ! نکن چرا چرا قدر این-

 .هتل سمت رفتم و فرمون پشت نشستم رفتم بعد

. اومد می چشمام جلوی درشت سبز چشم دوتا ذاشتم می هم روی رو هام پلک تا ولی. خوابیدم رفتم و نخوردم شام

 ! شدم؟ طوری این من چرا دونم نمی...بابا ای

 . برد خوابم بدبختی هزارتا با شب خالصه

 :شاهین

 :گفت آیلین خونه رسیدیم که شب

 !بدم نشون رو هنرهام از چشمه یه خوام می امشب! خب خب-

 :گفتم. زدم لبخندی

 هست؟ چی حاال جدی؟-

 :گفت. خندید و برگشت سمتم. هاش شونه روی بود افتاده شالش

 !آشپزی-

 :گفتم

 ! بعله! اوه-

 . بپوشم مناسب لباس برم اول-

 هم ندلبخ یه حتی اونجا! داشت فرق شرکت توی آیلین با درجه هشتاد و صد خونه توی آیلین. باال ی طبقه رفت تندی

 ! کرد می گل اش شیطونی خونه توی اینجا ولی. زد نمی کارمندها به

. بود دهپوشی ای سرمه بلند آستین بلوز و ای سرمه های خط با پررنگ صورتی گرمکن شلوار یه. برگشت بعد دقیقه دو

 روازپ به دورش خورد می تکون وقتی هم هنوز البته که. بود بسته سرش باالی کش یه با رو اش خوشگل و بلند موهای

 !درمیومدن

 :گفت. گرفتم ازش نگاهمو سریع

 !من کنم درست شامی چه. کن عوض لباساتو برو-

 کنی؟ درست خوای می چی حاال-
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 .کتلت-

 عمیقی نفس! بود خوشبو چه...هوم. بود هوا توی آیلین شیرین عطر بوی هنوز. اتاق توی رفتم و دادم تکون سرمو

 بقهط رفتم و کردم عوض لباسامو! کنی سوءاستفاده موقعیتت این از نباید! شاهین. زدم نهیب خودم به دوباره. کشیدم

 . آشپزخونه توی نشستم پایین

 :گفت من دیدن با. طرف اون رفت می آشپزخونه طرف این از برق مثل داشت راپونزل خانوم

 .کنی کمکم باید...بیا باش زود اومدی؟-

 ...چشیدن توی فقط کمک؟-

 :گفت و خندید

 !ها دادم نشون خوش روی دفعه یه من ببین! دیوونه-

 :گفتم وحشت با

 !نشو منش اژدها دوباره خدا رو تو! نه وای-

 :تگف زیرلب. کرد نگاه من به بعد. کرد نگاه بهش ترس و وحشت با آیلین. خورد زنگ تلفن موقع همون. زد لبخندی

 خب؟! درمیاد هم تو از دربیاد صدا دیوارها این از-

 .چشم-

 ...خوبه-

 شیگو. دادم تکون سرمو منم و گذاشت لبش روی سکوت عالمت به رو انگشتش. برداشت رو تلفن و کرد دراز دستشو

 . گذاشت گوشش روی رو

 بله؟-

 خوبی؟...مامان سالم-

 ...خب اِ؟ خوبه؟ بابا...بله...مرسی-

 ...بله بله! رفته حموم...اِم...آرتمیس خب! آرتمیس؟-

 !خداحافظ. مامان دارم دوست منم...مواظبیم باشه. بزنه زنگ گم می اومد باشه-

 ظاهرا. گذاشت گوشش روی رو گوشی و گرفت شماره یه تندی دوباره بعد. کرد قطع رو تلفن و کشید راحتی نفس

 . زد می حرف خواهرش با داشت
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 مراقب. باشه! ها نره یادت...آره. حمومی گفتم. داشت کارِت...دیگه دقیقه ده...مامان به بزن زنگ یه...آرتمیس الو-

 .خدافظ! باش

 :گفت و کوبید بهم دستاشو. گذاشت سرجاش رو گوشی دفعه این

 !رسیم می کارمون ی ادامه به! خب-

 :گفت. کرد اشاره یخچال به اشاره انگشت با و زد بشکن یه بعد

 !بده قرمز سس-

 ...باشه-

 :گفتم و کردم ای خنده! دارن؟ قرمز سس چندتا! یـــــوهــو...دیدم. کردم باز رو یخچال در

 ! بدم؟ و کدومش-

 و تمبرداش! بود تیره خیلی خیلی قرمز رنگ شون یکی...فرنگی،چیلی،تند گوجه. کردم نگاه بهشون یکی یکی بعد

 :گفتم

 ؟...رنگیه این چرا این-

 !ها ندی فشارش باشه حواست-

 :پرسیدم و اش سمت برگشتم

 ...چرا-

 ...اش کل بدی فشار هم کوچولو یه اگه و پُره خیلی چون-

 روی ریخت سس! خدا خود یا! کرد فوران بیرون به یهو و خورد اش بدنه روی کوچیکم انگشت چون! گفت دیر خیلی

 ور چشمام. انداخت دستم توی سس و خودم به نگاهی. برگشت سمتم و کشید کوتاهی جیغ آیلین! آیلین ی گونه

 :گفتم زیرلب و کردم تنگ

 ...ببخشید-

 ! کنم تالفی باید! حرف؟ شد هم ببخشید-

 چی؟-

 !شنیدی که همون-

 :گفت و گرفت سمتم. برداشت یخچال توی از دیگه سس یه و کنار زد منو
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 !ای؟ آماده-

 ...آیل-

 :گفتم و خندیدم...و صورتم توی داد فشار رو سس

 رو؟ کارِت ذارم می جواب بی کردی فکر! دیوونه-

 هی...من،اون،من،اون...تالفی به کرد شروع بازم و خندید آیلین. گرفتم صورتش سمت و دادم سس به فشار یه دوباره

 باال دستشو آیلین دقیقه ده از بعد اینکه تا...ریختم می سس صورتش روی من هی ریخت می سس صورتم روی اون

 :گفت و گرفت

 !لحظه یــه-

 :گفت و زد لبخندی اونم. زدم شیطون لبخندی و کردم نگاه بهش. پایین گرفتم رو سسم

 ...دیگه شدم چسبناک خیلی چون. کنیم تمومش بذار-

 :گفت زیرلب و اومد جلو بعد

 ...مؤخره برای فقط-

 رو بدنش داغی و حرارت تونستم می! شد نمی هم سانت ده مون فاصله کل در! کنه؟ کار چی خواست می. اومد جلوتر

 برعکس پرانتز یه حالت به دهنم روی رو سس و بشه من قد هم تا شد بلند پاش نوک روی... کنم حس فاصله این از

 :گفت. عقب رفت و کرد کودکانه ای خنده بعد...لبخند حالت یعنی...کشید

 ! شد تموم-

 :گفتم. زدم لبخندی

 ! ممنون خیلی-

 بالش با. بود آرتی با کردم باحال ی دونفره دعواهای و جنگ این از که ای دفعه آخرین...کردم حال خیلی خدایی ولی-

 !پیشه دوسال مالِ البته. خندیدیم می و بهم کوبیدیم می هی

 :گفت و زد لبخندی. خندیدم

 دیگه قهدقی پنج تونی می ببین...شده درست تقریبا که هم کتلت. برگردم و بگیرم سریع دوش یه برم دیگه من خب-

 کنی؟ خاموش رو گاز

 !حموم؟ برم نباید خودم بنده-
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 :گفت زیرلب. کرد قالب بهم دستاشو و کرد ریز رو چشماش

 ...خواهش خواهش-

 :گفتم و خندیدم

 ! ها میای حموم از زود ولی. خب خیله-

 !اومدم بشمری سه تا. گیرم می سریع دوش یه فقط باشه-

 دهایکارمن اگه. کردم پاک رو صورتم دستمال با و ها صندلی از یکی روی نشستم. بیرون دوید آشپزخونه از تندی بعد

 ...! میرن می خنده از که ببینن کارا جور این موقع رو آیلین شرکت

 شه نمی هم عسل من یه با که شرکت توی...بود تر داشتنی دوست رفتارش بودیم خونه توی وقتی. زدم لبخندی

 . آرتمیس بود نوشته اش صفحه روی. خوردن زنگ به کرد شروع بود میز روی که اش موبایل! رو دختر این خوردِش

 . دادم جواب

 الــو؟-

 :گفت جیغ با یهو. بود کرده سکوت

 انتظاری همچین دختر این از که واقعا! ده؟ می جواب منو خواهر موبایل پسر یه دیگه حاال! روشن چشمم-

 ...خودش وقت اون!گیری می گرم آقایون با زیادی تو که ده می گیره من به میاد بعد آوره خجالت که جدا...نداشتم

 :گفتم! بودها بامزه خیلی دختر این خدایی...! بود گرفته ام خنده

 !بگیر دندون به زبون لحظه یه! آرتمیس-

 هان؟! هستی؟ کی تو اصال...دیگه دونی می که منم اسم! وای وای-

 .شاهین-

 !توئی؟! شاهین! آهان...کن صبر لحظه یه! هِی...شاهینی تو اگه عقابم منم! مسخره-

 :گفت خندید می داشت هم خودش که آرتمیس. خندیدم بلند بلند و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 نیومده؟ پدرت. نشناختم خب...دِ! نخند-

 . نه-

 کجاست؟ االن خب...کنه می کار چی ببینم بیرون اومدم پرستو با شام که بگم آیلین به زدم زنگ. آهان-
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 .بگیره دوش رفته-

 نداری؟ کاری. نداشتم مهمی کار. کن ولش پس خب. آهان-

 .نه-

 !خداحافظ-

 .خدافظ-

 .خنده زیر زدم و افتادم آیلین کارای یاد دوباره. گذاشتم میز روی و کردم قطع رو گوشی

 :آیلین

 آینه جلوی رفتم. پیچیدم دورشون عمامه مثل مو حوله. نکنن خیس رو زمین کف تا چِلوندم رو آبم از خیس موهای

 . زدم لبخندی! ام قیافه شه می ها طلبه این مثل...علمیه ی حوزه برم پاشم بذارم هم ریش یه! اوهو. ایستادم

 ...ها کردم حالی چه

 با هک االنه کردم فکر صورتش توی ریختم رو سس وقتی. باشه پسری همچین کردم نمی فکر. باحالیه پسر هم شاهین

 ...سرم بزنه داد دوتا عصبانیت

 :گفتم زیرلب و خندیدم! بزنه؟ داد من سر که باشه کی اون البته

 !آیلین شدی دیوونه-

 :گفتم. دبو آشپزخونه توی هنوز شاهین. پایین رفتم و پوشیدم بلند آستین سفید پیرهن با طوسی گرمکن شلوار یه

 !اومـــــدم من-

 .باشه عافیت-

 نکردی؟ جزغوله که رو هام کتلت...شد چی خب. باشی سالمت-

 :گفت و خندید

 .نه-

 . حاال حموم بری تونی می. خوبه-

 ...بزرگ رئیس ی اجازه با-

 !مرخصی-
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 و زن که ما البته حاال ؟...کنه می رفتار طوری این شوهرش با آدم واقعا. بیرون رفت آشپزخونه از خندید می که درحالی

 ...ولی نیستیم شوهر

 بیاد شب ده ساعت هم مرده و باشه اجاق سر چهارساعته و بیست باید زنه که اینه شوهر و زن از تصورم چرا دونم نمی

 گه می آرتی...آرتی مثل نیستم که هم خوندن رمان اهل...! چرا دونم نمی واقعا حاال! بِکَپه بره و بخوره شام و خونه

 . ذهنمه های پرداخته و ساخته کنم کار چی خب...شاهه خیارشور زمان مال من افکار

! هستش خون پمپاژ کارِش قلب. مسخره. چرتیه چیز عشق نظرم به...طوریه این ندارم اعتقاد عشق به اصال چون شاید

 :گفت و کرد نچ نچ. گفتم آرتمیس به اینو دفعه یه...کنه نمی که ای دیگه کار دیگه...همین فقط

 .زنه می تندتند باشی نزدیک عشقت به که هم وقتی-

 نیزمی سیب گرفتم تصمیم. عزیزم و ناناز های کتلت سراغ رفتم. برن بیرون سرم از افکار این تا دادم تکون سرمو

 . کردم سرخ ها آماده این از...نداشتم زمینی سیب کردن خرد ی حوصله دیگه ولی. بذارم کنارش هم کرده سرخ

 .کردم ازش گرمی استقبال و کردم باز درو رفتم. بود پدرجان. زدن رو خونه در زنگ کردم می شون سرخ داشتم وقتی

 :گفتم

 !پدرجان اومدین خوش! سالم سالم-

 .عزیزم دختر سالم-

 :گفتم. آشپزخونه توی رفتیم

 .خوریم می شام برگرده وقتی. حموم رفته شاهین-

 .نیست مشکلی. دخترم باشه-

 :پرسید زدیم حرف عادی موضوعات به راجع ذره یه اینکه از بعد

 دخترم؟ خواستگاری برای بیاییم کی-

 :گفتم مِن مِن با...بودم نکرده اینجاهاشو فکر اصال من...خدا وای

 صبر تونیم می. گردن برمی دیگه ماه شیش...خب کردم ازدواج که ندارن هم خبر...لندن رفتن بابام مامان که فعال-

 ...خب...بعد کنیم

 .نکن ناراحت خودتو. عزیزم باشه-

 می ادامه رو نمایش این باید کی تا. زدم می حرف موضوع این ی درباره شاهین با باید امشب. کشیدم راحتی نفس

 ...میومد بهش خیلی...باال بود داده سشوار با موهاشو. آشپزخونه توی اومد شاهین موقع همون دادیم؟
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 شده فالن فالن ی پسره این ولی قشنگه خیلی موهام گفت بهم هم پدرجان دیشب حتی. افتادم خودم موهای یاد...اَه

 . نگفت موهام خوشگلی به راجع چیزی

 ! کنه نمی هم نگاه بهشون حتی اصال

 . نیست مهم اصال. نیست مهم. کن ولش. کردم اخم

 :آرتمیس

 مشکی بزرگ های دکمه که خاکستری مانتوی یه. بود جدید مانتوم آخه. خوبه تیپم...هوم. زدم چرخ یه آینه توی

 می هاش مچ روی بزرگ ی دکمه یه که مشکی کوتاه ساق ی چکمه با. کردم پام هم مشکی جین شلوار یه. داشت

 . انداختم سرم روی هم مشکی شال یه. خورد

 :گفتم و گذاشتم گوشم روی رو آیفون گوشی. بود سامین. زدن رو آیفون زنگ موقع همون

 بله؟-

 !بدین؟ رو سرتون روی موهای دقیق آمار شه می. اومدم سرشماری برای-

 :گفتم آهسته و زیرلب و زدم لبخندی

 .دیوونه-

 !دادم آب پام زیر های گل به که بس شدم خسته بابا کن باز درو! شنیدم-

 !تو بیا-

 میز دیگه بار یه و کردم پیش هم درو. بود شوخ خیلی. بود خودم مثل هم سامین. کردم باز براش درو و خندیدم

 :گفت و خونه توی اومد سامین! بود کامِل. خب. کردم چک رو صبحونه

 !آرتی...سلـــام-

 :وگفتم زدم لبخندی

 .بیام بکنم آرایشی یه برم من تا بخور رو ات صبحونه بیا. خیر به صبح-

 .خواد نمی-

 خواد؟ نمی چی-

 .آرایش-

 .بشین! خواد می بابا نه-
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 :گفت و خندید

 ها بیچاره! کنم می نگاه خورن می رو هتل های صبحونه دارن که اونایی به و اندازم می غبغب به بادی چه دونی نمی-

 ...بیارن باال خوان می هرلحظه

 دستم روی رو ام مشکی پالتوی و گرفتم سریع دوش یه عطرم با. کردم سریع آرایش یه. رفتم اتاق سمت و خندیدم

 :گفتم سامین به و آشپزخونه توی رفتم. انداختم

 کردی؟ جمع میزو-

 .بانو بله-

 :گفتم و خندیدم

 . شد دیر که بریم بدو-

 :زد غر زیرلب سامین. شدیم ماشین سوار رفتیم و بیرون رفتیم خونه از

 جون برام دیروز از دیگه خدا به! کنیم کمک بهتون که نگه و نکنه گل شاهین آقا جنتلمنی رگ دوباره امیدوارم-

 ...!نمونده

 لبزیر. کرد نگاهم تعجب با سامین. خنده زیر زدم پقی یهو! افتادم دیشبم سوتی یاد شاهین گفت تا. زدم لبخندی

 :گفت

 ...بده شفا رو مریضا تموم خودت بزرگی به خداوندا خدایا-

 :گفتم و کردم اخم

 !دیگه؟ بود خودت منظورت-

 ...خندیدی می چی به بگو خب-

 غش خنده از من مثل هم سامین. نشناختمش منم و داد جواب رو آیلین تلفن شاهین دیشب که کردم تعریف براش

 :گفتم سامین به! من دم می تپلی های سوتی همچین. کرد

 کنن؟ صدات سامــی که میاد بدت گفتی-

 :گفت! این؟ شده چِش...وا. نشست لبش رو پررنگ لبخند یه گفتم رو سامی وقتی

 ! حاال کنی صدا سامی تونی می شما...میاد بدم گه می شاهین وقتی خب...نه-

 اِ؟-
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 . سامی بگی تونی می بهم کنم صدات آرتی که دادی اجازه دیشب هم تو چون...دیگه آره-

 .خب خیله. آهان-

 :گفت و کرد پارک رو ماشین

 .شیم پیاده خب-

 لوشج دستمو یهو تو بریم اینکه از قبل. رفتیم شرکت سمت و زد رو ماشین قفل سامین و شدیم پیاده ماشین از هردو

 :گفتم و گرفتم

 !کن صبر-

 چرا؟ هان؟-

 یم پخش شون کل بین آفت مثل و سازن می شایعه فِرتی! یسنا اون خصوصا. شناسم می رو ها مارموذ این من...ببین-

 خب؟. بیا تو بعد. تو برم من اول بذار...شه

 .باشه-

 :گفت و اومد جلو من دیدن با! دیدم هم رو وراج و پرحرف همکارای از یکی اتفاقا. تو رفتم و دادم تکون سرمو

 خوبی؟! جون آرتی سالم-

 چطوری؟ تو. فرشته مرسی-

 آوردین؟ مهمون های مهندس گن می که راسته. عزیزم خوبم-

 . اینجا مهمان عنوان به اومدن هفته یه برای...بود افتاده عقب کارامون ذره یه خب...بله-

 .آهان-

 :گفت! شد شل نیشش سامین دیدن با فرشته. کرد سالم فرشته به زیرلب. اومد هم سامین موقع همون

 هستین؟ خوب! مهندس آقای سالم-

 .ممنون خیلی-

 ...من و خوبه واقعا. اینجا آوردین تشریف که خوبه خیلی-

 از دوم طبقه. داد نمی گوش اصال هم سامین و کرد می وراجی طور همین فرشته. تو رفتیم و شد باز آسانسور در

 :گفت فرشته و بیرون اومدیم آسانسور
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 !بینمتون می-

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس. رفت و شد بسته آسانسور در دوباره هم بعد

 ! کردن اش آسفالت ماشاهلل که نیست زبون! آخیش-

 :گفت و کرد باز و اتاقش در. خندید سامین

 .بینمت می-

 زودتر هم آیلین از! اومدیم؟ زود چه...وا. بود هشت به ربع یه ساعت. اتاقم توی رفتم. دادم تکون سرمو و زدم لبخندی

 ! کردم می تموم رو کارا ی همه باید امروز. کردم کار به شروع و کردم روشن رو کامپیوترم. رسیدیم

 

 :آیلین

 رمنتظ اینکه بدون و زدم اتاق در به ضربه چندتا. کردم رو کارام تندتند. شدم بیدار معمول حد از دیرتر ذره یه صبح

 برگردونه سرشو اینکه بدون...رفت می ور کراواتش با آینه جلوی داشت شاهین. اتاق توی پریدم بشم شاهین جواب

 :گفت

 ...خیر به صبح-

 ...باش زود شده شاهین،دیرمون. خیر به صبح-

 ...نیمه و هفت تازه بود؟ کجا دیر-

 !بود کجا دیر گه می آقا بعد کردم کارامو برق مثل! دیگه دیره خب! وای-

 :گفتم اخم با. خنده زیر زد پقی یهو و کرد برانداز رو پام سرتا. کرد نگاه بهم شاهین

 !چِته؟...وا-

 !کردی کاراتو برق مثل که معلومه کامال-

 مگه؟ چطور...اِم-

 ...هات دکمه-

 به ندبل و کشیدم خفیفی جیغ! بودمشون بسته پایین باال! سرم به خاک وای. کردم نگاه مانتوم های دکمه به تندی

 :گفتم شاهین

 ! ببند نیشتو-
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 شاهین به تندی نگاه...بودم پوشیده آبی تنگ تاپ یه زیرش...رفت آبروم...وای ای. کردم باز هامو دکمه سریع بعد

 خودم اب بستم می هامو دکمه تندتند که درحالی...شده کرواتش مشغول دوباره و کنه نمی نگاه من به دیدم که انداختم

 ...ها نجیبه و باحیا قدر چه کردم فکر

 ! زنه نمی موهام درمورد حرفی هیچ که خاطره همین به شاید زد سرم به بعد

 :پرسیدم. بود دلیل همین به احتماال. آره. زدم لبخندی

 بریم؟-

 ...این من کن صبر-

 :گفتم. کردم پرت تخت روی و کیفم و جلو رفتم! اشه کروات درگیر هنوز...اَ

 ...ببندم برات من بیا-

 .دختر بده خیرت خدا وای! بندی؟ می-

 داره سگ چشماش گم می خب. کردم نگاه هاش چشم به لحظه یه. گرفتم دستم توی رو کرواتش و شدم نزدیک بهش

 ...خوشگل طوسی چشمای! دیگه گم می راست

 داغ چرا! اوفـــ...بود شده داغ ذره یه گردنم. کنار کشیدم خودمو. بستم براش رو کرواتش و دزدیدم نگاهمو تندی

 :گفتم تندی! شده؟

 .دیگه بریم-

 لبخند با. شده بیدار پدرجان دیدم که آشپزخونه توی رفتیم. بیرون اومدیم اتاق از هردو و داد تکون سری شاهین

 :گفتم

 خوبین؟. پدرجان سالم-

 .گلم عروس مرسی-

 احساس اصال. دیم می بازی رو بیچاره پیرمرد این داریم ما که بَده خیلی. بزنم حرف شاهین با دیشب رفت یادم...وای

 :گفتم. دارم وجدان عذاب

 کنم؟ حاضر براتون صبحونه-

 .خورم می خودم خواستم هروقت. خورم نمی فعال نه-

 خوری؟ نمی چیزی تو شاهین. بگین شما هرچی-
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 بخوری؟ چیزی خوای نمی خودت-

 .پرتقال آب لیوان یه حاال...چرا-

 .بده و همون منم به خب-

 .عزیزم باشه-

 ظرفشویی توی رو ها لیوان و کشیدمش سر تندتند. دادم شاهین دست شو یکی و ریختم پرتقال آب لیوان دوتا

 :گفتم. گذاشتم

 ...ذاریم می تنهاتون اگه ببخشید برسونیمتون؟ رید نمی جایی امروز پدرجان-

 . دخترم نه-

 نره؟ سر تون حوصله-

 :گفت اعتراض با شاهین

 وت ره می آدم هست هال توی کیفیتی با گندگی اون به تلویزیون! بره؟ هم سر اش حوصله شه می مگه! آیــلیـن-

 ...اش عمق

 :گفتم. خندیدیم پدرجان و من

 ...ناهار برای راستی. دیگه همین خالصه...کنین بازی داشتین دوست اگه. هست بیلیارد میز هم پایین ی طبقه-

 :گفت و کرد قطع حرفمو پدرجان

 !عزیزم ندارم تعارف که من. شه می دیرت داره دیگه برو! دخترم-

 خودم به. بودم نگران دم می غریبه تقریبا نفر یه دست مامانمو ورگل ترگل ی خونه دارم اینکه از ذره یه...راستش

 :گفتم دودلی با. نیست مهم اش بقیه دیگه...کردم قفل که رو شخصی های اتاق در گفتم

 ندارین؟ کاری پس...باشه-

 .دخترم سالمت به برو. نه-

 . خدانگهدار-

 خونه. دیدم رو مون کناری ی همسایه ایوون یهو که ماشین توی بشینم خواستم. رفتیم و کرد خداحافظی هم شاهین

 مکردی می فکر ما البته. بود سهند اسمش که داشت هم برادر یه. بود آرتی و من بچگی همبازی سوگل. اینا سوگل ی
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! شدن هم عاشق سهند و سوگل...خالصه و نبوده اینا واقعی پسر سهند که شد معلوم پیش سال دو همین...برادرشه که

 ...کرد می جمع رو اینا باید یکی

 ! بوسیدن می رو دیگه هم ایوون توی داشتن هم االن

 :گفتم زیرلب و کردم کج دهنمو

 ...ایـــش-

 :پرسید شاهین

 ...شده چی-

 .هیچی-

 :پرسید. انداختم راه رو ماشین. نشستم منم. نشست و کرد اخمی. دید رو اونا و کرد دنبال نگاهمو رد ولی

 .بود ایوون تو که همین...پسره این-

 .سهند-

 داشتی؟ دوستش. همون-

 :گفتم و خنده زیر زدم پقی یهو! باشم داشته دوست رو سهند من کن فکر! بــــَع

 طور؟ چه! نع-

 .شاید عاشقشی کردم فکر...کردی می نگاهشون طوری یه آخه-

 . برادرن خواهر کردیم می فکر ما. سوگل...دختره اون و سهند این! دونی نمی که تو آخه-

 :گفت تعجب با

 خب؟-

 :گفتم. کردم تعریف براش

 به که کرد تهدیدشون اومد و شد دعواش اینا سوگل ی خونواده با سوگل دایی که شد چی دونم نمی پیش سال دو-

 ندچ. نیست اینا پسر فهمید خالصه. شنید و بود اونجا موقع اون سهند ولی. نیست اینا واقعی پسر که گه می سهند

 بابای مامان...دیگه هیچی...بود شده عاشقش هم سهند! شدم سهند عاشق من گفت و اومد سوگل یهو هم بعد ماه

 ...شونه نامزدی دیگه هفته دو کنم فکر! داره عیبی چه گفتن هم سوگل

 :پرسید. کرد می نگاهم تعجب با داشت شاهین مدت تمام
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 !بابا؟ نه-

 ...ذارم می سوگل جای خودمو وقتی آخه. بود برده ماتم همین واسه. خدا به-

 :دادم ادامه...عمرا عشق؟ من؟. کردم مکث

 ! عُق...باشم داشته عاشقانه ی رابطه شناختمش می برادر عنوان به سال بیست که پسر یه با اینکه از-

 ...اوهوم-

 ! ندارم اعتقاد عشق به اصال من! ها بگم اینم البته-

 :گفت تعجب با و شد گرد شاهین های چشم اینجا

 !شه؟ می مگه! دِ-

 :گفتم خونسردی با

 .شه می که بله-

 !کنی؟ ازدواج خوای نمی یعنی-

 . باشه منطق و عقل روی از بهتره. باشه عشق روی از خوام نمی بکنم هم اگه. نه راستش...خب-

 :گفتم و پایین پریدم تندی. شرکت رسیدیم

 ! شه می هشت ساعت االن-

 و اتاقش توی رفت شاهین. شدیم آسانسور سوار شاهین با. شرکت توی رفتم بیشتر هم شاید یا نور سرعت با بعد

 :گفت

 !فعال-

 ...فعال-

 :گفتم لبخند با زدم می نفس نفس که درحالی و میزم پشت نشستم. اتاقم توی رفتم تندی

 !هشت ساعت سر درست-

 :سامین

 :گفت لبخند با و تو اومد شاهین

 !داداش خان سالم-
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 . اخوی سالم علیک-

 پسر؟ چطوری-

 .پسر خوبم-

 :گفتم و کشیدم آهی. میزش پشت نشست و خندید شاهین

 ...کنیم می رو خانوما این کارای داریم اومدیم بعد کردیم ول شرکت توی و خودمون کارای-

 ! کنن می بازی فیلم ما خاطر به دارن و زدن شون عادی زندگی از هم خانوما این-

 :گفتم و دادم بدنم به قوسی و کش. نداشتم حرفش برای جوابی. گفت می راست

 ...کنم کار تونم نمی...ام خسته خیلی امروز من درهرصورت-

 ...باش زود! آقاجون باش زود. بشینی طوری همین بذارم محاله چی؟ که یعنی-

 :گفتم و زدم لبخند اختیار بی. تو اومد آرتمیس و شد باز اتاق در یهو

 !علیکم سالم-

 :گفت و کرد نگاهم کوچیکی لبخند و تعجب با

 کنیم؟ سالم باید بینیم می همو که هردفعه نکنه...شدیم جدا هم از پیش دقیقه ده همین که ما ولی. سالم-

 :گفت شاهین به رو آرتمیس. خندیدم

 !خیر به صبحت. شاهین سالم-

 . سالم-

 نه؟ خندیدی؟ من سوتی با خوب دیشب...اِهِم-

 :پرسید شاهین. زد لبخند هم آرتمیس و خنده زیر زدیم شاهین و من

 نشد؟ شل ات چکمه سگک دیگه-

 :گفت و باال گرفت پاشو ای بامزه حالت با آرتمیس

 . هست حواسم دیگه...نه ولی! داره دکمه یکی این که بینی می کنی دقت اگه-

 :گفت و شد جدی شاهین

 !نشستی هنوز که تو سامین دیگه بجنب دِ. برسیم کارامون به زودتر باید. خب-
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 :گفت شیطنت با آرتمیس. کردم ای ناله

. اونه عین دقیقا دستوراتت. شدی آیلین عین...گذاشته تأثیر روت آیلین با زندگی روز دو که بینم می...اوه-

 کار؟ چی اینجا بودم اومده...راستی

 :گفت شاهین. خندیدیم غش غش دوباره شاهین و من. خاروند سرشو

 ! داشتی کار چی ره می یادت بعد دقیقه دو و اتاق توی میای هم تو...ها توئه عین کاراش این! سامین،ببین-

 :گفت خنده با. گرفت جلوم دستشو و اومد جلو آرتی

 ...خودمی عین که قدش بزن-

 وُلت وشصت دویست برق به که کردم حس ولی بود کوتاه خیلی مون تماس اینکه با. زدم دستش به دستمو کف آهسته

 :گفت آرتمیس! چرا؟ واقعا! گرفت شکل ذهنم توی بزرگ ی«چرا» یه...کردن وصلم

 .فعال. میام دوباره بودم اومده چی برای افتاد یادم وقتی. رم می من خب-

 :گفتم. کشیدم آهی. بست درو و بیرون رفت هم بعد

 .کنم صداش آرتی گفت بهم دیشب-

 :گفت شاهین

 ...خوبه جدی؟ اِ؟-

 .کنه صدام سامی گفتم بهش منم-

 :گفت غرغر با! هوا رفت شاهین اعتراض داد

 فتهگ خانوم این به داوطلبانه رفته آقا حاال بعد کنه می پا به جَنجال گیم می بهش سامی یه ما تا! خدا رو تو کن نگاه-

 !کنه صداش سامی

 :گفتم آروم و خونسردی با

. کنه می تلفط رو سامی قشنگ خیلی دختر این ولی. گی می سامی چندشی جور یه تو! جان،دلبندم شاهین خب-

 فهمی؟ می. شه می باحال خیلی و کشه می رو «م...»بگم بهت طوری چه...ببین

 :گفت و کرد نچی نچ

 !مبارک شدنت دیوونه-

 :گفتم و خندیدم
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 !انار زهر-

 :گفت شیطونی با و انداخت باال ابروهاشو

 ...خبرائیه نکنه داداش-

 :گفتم و کردم اخم

 ...هم نخیر! شو خفه-

 شدن؟ قرمز گوشات چرا-

 :گفتم و کردم نگاهش تند

 !شو ساکت شاهین-

 دز حرف آرتمیس به راجع وقتی چرا. شد پررنگ ام کله وسط گنده چرای یه بازم. شد کار مشغول و نگفت چیزی دیگه

 چِم بفهمم کن کمک خودت! خدایــا...شدم داغ کردم حس و شدن سرخ گوشام چرا...نزدم حرفی من خبرائیه گفت و

 !شده

××× 

 :شاهین

! شده عاشق برادرم کنم فکر. دارم اعتماد بهش من ولی. نه یا گه می درست شیشم حس دونم نمی واقعا...دونم نمی

 خردمند آرتمیس زنم می حدس. نیستم مطمئن شده کی عاشق اینکه از. مطمئنم شده عاشق اینکه از...یعنی

 .درونیه حس یه فقط و نیستم مطمئن بازم ولی...باشه

 .کن ول رو حرفا این حاال

 می چایی لیوان یه دلم ولی. بودیم خورده ناهار پیش ساعت دو. بود نیم و چهار نزدیک. انداختم ساعتم به نگاهی

 . بود دستش چایی لیوان دوتا. بود باز اتاق در. شد رد مون اتاق در جلوی از آیلین یهو موقع همون...خواست

 ...آفرین...خوب دختر بدو! تو بیا تو بیا...تو بیاد کنم می خواهش...خدا ووی. کرد مکثی مون اتاق در جلوی

 :گفت و شد اتاق وارد من تعجب کمال در یهو

 !نباشین خسته-

 :گفتیم باهم سامین و من

 .مرسی-
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 :گفت و داد تکیه در به

 یچای شما. کرده کار زیاد...نداره مصاب اعصاب بچه ولی! ها بردم البته...ببرم چایی آرتی برای خواستم می...راستش-

 خواین؟ نمی

 :گفتم سریع خواسته خدا از من

 !خوام می من چرا چرا-

 :گفت شوخ و تهدیدی لحنی با. گرفت من سمت رو لیوان یه و خنده زیر زد آیلین

 ! آوردم چایی برات دفعه یه حاال...ها نگیری اشتباه آبدارچی با منو-

 :گفت سامین به رو آیلین. زدم لبخندی

 !بیار خودت برو خوای می اگه تو! خودمه مال یکی این ببخشید سامین-

 :گفت شوخی به سامین

 ...بچگی از من خرِ! دارم عادت که من. بابا نه-

 :شمرد انگشتاش با بعد

 ...داشت سُم داشت،نه گوش داشت،نه دندون داشت،نه دُم نه-

 :گفت غرغر با. تو اومد گردباد عین آرتمیس یهو موقع همون. خندیدیم می حرفاش به داشتیم جور همین آیلین و من

 کارمندها گی نمی خب...کنیم جمع باید اتاق این از رو ات قهقهه صدای بعد! گردم می دنبالت جا همه دارم من! آیلین-

 ...اَه...سازن می شایعه میان

 :گفت دلسوزی با آیلین

 .شی می بداخالق شی می خسته وقتی همیشه...خواهری نداره عیب ؟...نه شدی خسته کردی کار زیاد...عزیزم-

 ...که بگم بودم اومده خب-

. نم میز کنار آیلین و ایستاد سامین میز کنار آرتمیس. رفتن کنار آیلین و آرتمیس. خورد مون اتاق در به ای تقه

 خیلی و بود شده مون آویزون خیلی روز سه این توی...نمیومد خوشم زیاد ازش. بود فرشته اسمش. بود مقیمی خانوم

 ...بود وراج هم

 :گفت خنده با. بود دستش کارت چهارتا

 ! دیدم باهم رو چهارتاتون هر که خوب چه وای-
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 :گفت جدی خیلی آیلین

 مقیمی؟ خانوم داشتین امری-

 :گفت عِشوه با

 ...خردمند خانوم شما به تقدیم این. دعوتین هم شما. عروسیمه جشن هفته،جمعه همین آخر...بله-

 طرف دیگه یکی بعد. گرفت دستش از رو کارت شک با آیلین. گرفت آیلین طرف رو سفید های کارت از یکی بعد

 :گفت و گرفت آرتمیس

 ...جون آرتی تو برای اینم-

 :گفت و داد سامین و من به هم رو دوتا اون بعد

 هم شما گفتم...کردم دعوت رو شرکت های بچه همه راستش...! آقایون بیایین هم شماها شم می خوشحال خیلی-

 ! فعلــا! ممنون خیلی! بیایین

 :درآورد اداشو کج دهنی با و بست پاش با درو آرتمیس. بیرون رفت اتاق از کِرشمه و ناز با بعد

 ! فعال! ممنون خیلی-

 :گفت و زد محوی لبخند آیلین. خنده زیر زدیم سامین و من بود بامزه بس از

 ! دختر نکن زشته-

 :گفت و داد تکون هوا توی کارتو آرتمیس

 کیه؟ بدبخت دوماد حاال! خاصیت بی ای افاده ی دختره...اَه! عروسیش جای به برم اش ختم مجلس ایشاال-

 :گفت و انداخت کارت به سریعی نگاه

 ...پوف...عجیبه من اسم گن می میان بعد! غریبی عجیب اسمای چه...واه واه! تورجی تورال-

 :گفت و کشید رو آرتمیس بازوی آیلین

 !بریم بیا آرتی بسه-

 :گفت خنده با سامین

 ...دیگه خندیم می داریم آیلین نه-

 :گفت و برگشت سامین طرف ساختگی خشمی با آرتمیس
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 !هستم؟ شما دلقک یا کمدین بنده بفرما-

 :مگفت زیرلب. بیرون رفت سرش پشت خودشم و بیرون داد هُل رو آیلین،آرتمیس...شدیم منفجر مون تا سه هر دیگه

 ...است بامزه خیلی-

 :گفت زیرلب هم سامین

 ...معرکه...است معرکه-

 :گفتم و زدم لبخندی

 . افتم می تو یاد بینمش می وقتی. خودته عین سامین ولی-

 :گفت و زد لبخندی هم سامین

 جدی؟-

 .بود شده ولی نداشت خبر خودش شاید. بود شده عاشق. داشتم ایمان حسم به هنوزم

××× 

 :آرتمیس

 . زدم در و آیلین اتاق دم رفتم. کردم خاموش رو اتاقم کامپیوتر خستگی با. بود شده هفت ساعت

 .بفرمائید-

 :گفتم و تو رفتم

 نمیای؟. شد هفت ساعت-

 ...سرم ریخته کار عالمه یه خدا به آرتی وای-

 کنی؟ تعطیل خوای نمی چی؟ یعنی-

 . رم می دیرتر ذره یه خودم ولی. چرا-

 ...آیلین وای-

 . داریم مونده عقب کار خیلی! آرتی؟ کنم کار چی خب-

 .میرم می دارم من ولی-

 . بری تونی می تو خب-
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 .نباشی خسته-

 . مرسی-

 :گفتم و کردم باز رو ها اتاق در تک تک! داره فوالدین اعصاب دختر این خدا به. بیرون رفتم اتاقش از

 .نباشین خسته-

 :گفتم و تو کردم سرمو. بود باز پسرا اتاق در

 !نباشین خسته-

 :گفت تعجب با و گرفت باال سرشو شاهین

 کو؟ آیلین پس! دِ-

 ...خونه ره می دیرتر ذره یه راستش-

 .مونم می منم پس خب-

 .شی می خسته...بابا نه-

 .کنم می کمکش مونم می منم. شه می خسته تنهایی نه-

 :گفتم و انداختم باال هامو شونه

 !راحتی هرجور-

 :گفتم شیطنت با و کردم رو سامین به بعد

 ! خونه برسونی منو باید...باشم گفته! ها بمونی تونی نمی تو ولی-

 :گفت و خندید سامین

 .خانوم چشم-

 :گفت شاهین به و کرد تنش شو مشکی دوخت خوش پالتوی. بشه تموم کارش تا دادم تکیه در به و زدم لبخندی

 .خدافظ. نکنین خسته و خودتون زیاد-

 .خدافظ-

 :گفت من به بعد

 .بریم-
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 هم محوی لبخند و کرد می نگاهم داشت سامین. شدیم آسانسور سوار. بیرون اومدیم اتاق از باهم و دادم تکون سرمو

 :گفتم و کردم ظریفی اخم! کشم می خجالت...کنه می نگاه طوری این چرا...وای ای. بود لبش روی

  چیه؟-

 :گفت. دزدید نگاهشو و خندید

 .هیچی-

 :گفت و گذاشت فرمون روی سرشو سامین. شدیم ماشین سوار. رفتیم شرکت از و بیرون اومدیم آسانسور از

 ...وای! شدم خسته خیلی-

 :گفتم و کشیدم دستامو

 !منم...آی-

 :کردم ناله بعد

 ...تازه کنم درست هم شام خونه برم باید االن-

 :گفت و کرد بلند سرشو سامین

 .نکن درست خب-

 ! گشنمه خب! دِ-

 .رستوران بریم تونیم می...که بود این منظورم...نه-

 :گفتم. کوبیدم بهم دستامو و زدم لبخندی. بودیم نرفته رستوران که بود هم روزی چند یه! ها گفت می راست

 !بگذرونیم خوش بریم ما بعد کنن کار و بکشن نقشه هی بشینن دوتا این! آره آره-

 :گفت و کرد ای خنده سامین

 !بریم حمید آقا رستوران همین شو پیاده پس-

 !اوکی-

 زیزع دوست همون. اومد فرانک بعد دقیقه دو. میز یه پشت نشستیم. رستوران توی رفتیم و پایین پریدیم ماشین از

 :گفتم و زدم لبخندی اش دیدن با! گارسون

 !فرانک سالم-
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  خوبی؟. آرتی سالم-

 .مرسی-

 :گفت و کرد اشاره سامین به ابرو با

 !جانم مبارکه-

 :گفتم! شدم هم قرمز که بندم می شرط و شد داغ صورتم کردم حس

 !بگیر رو ات سفارش! فرانک نگو چرت...اِ-

 :گفت و خندید فرانک

 خب؟-

 :گفتم تندی

 . دوغ و فرنگی توت ژله خوام،با می چینی جوجه یه من-

 آقا؟ چی شما. خب بسیار-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با سامین. رفت فرانک و داد شو سفارش هم سامین

  نه؟! داری دوستی مُدل هر تو-

 :گفتم و خندیدم

 . میام االن...بشورم دستامو برم راستی. شم می دوست همه با زود...! دیگه دارم که باالیی معاشرت آداب خاطر به-

 .باشه-

 :گفتم. نشستم اومدم و شستم دستامو رفتم

 بزنم؟ حرف من یا زنی می حرف تو. خب-

 :گفت و خندید سامین

 !داری گفتن واسه حرف بیشتر تو اینکه مثل-

  گفتم؟ برات رو مون همسایه ی قضیه حاال تا ببینم. دارن دخترا اکثر نظرم به. دارم همیشه که رو حرف...اوه-

 .نکنم فکر...اِ-
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 که کردیم می فکر ما البته...بود سهند اسمش که داشت هم برادر یه. بود آیلین و من دوست. بود سوگل اسمش-

 ...برادرشه

 .داد می تکون سرشو و کرد می نگاه بهم خاصی جور یه هم سامین و کردم می پرحرفی داشتم جور همین

××× 

 

 :سامین

 فهمیدم نمی حسابی و درست حتی. بشنوم صداشو خواست می دلم...چرا دونم نمی. بزنه حرف خواست می دلم فقط

 ...بگه چیزی یه خواستم می فقط. گه می چی که

 نجات با و شی می غرق توش بری وقتی که اونایی از! بودا ها چشم اون از شاهین قول به. زدم زل سبزش چشمای به

 کرد می نگاه رو پایین وداشت نبود حواسش وقتی. شد تموم هم حرفش آوردن رو غذا وقتی! نمیای بیرون هم غریق

 !کنم مشاهده قشنگ رو صورتش کردم وقت

 بیرون شال از هم موهاش از دسته چند. فرم خوش های لب و کوچولو بینی. سفید خیلی پوست. بلند و پر های مژه

 با .گرفت مو مچ و کرد نگاه من به یهو. زد می بور به گفت شد می. بود روشن خیلی خیلی ای قهوه رنگ به که بود زده

 :گفت شیطونی

 بودی؟ زده زل بهم چرا چیه؟-

 .طوری همین هیچی...هی-

 !بودم فهمیده مدت تمام! ندارم؟ شیشم حس من کردی فکر-

 :وگفتم خندیدم! خنگم و شوت قدر چه من...اوه

 !ها زرنگی-

 ...!چی پس-

 :گفتم. زدم لبخندی

 داره؟ تعصب اش شرکت روی خیلی آیلین-

 .شرکت گه می کن انتخاب رو یکی شرکت و من بین از بگن اگه یعنی. زیاد خیلی...هوم-

 بابا؟ نه اِ؟-
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 . جگوار شرکت،یکی یکی. داره دوستش اش جون مثل. کن باور-

 ...شدم متوجه که رو جگوار...بابا آره-

 !جیگر جگوار گم می بهش من-

 :گفت. خندید باهام اونم. خنده زیر زدم

 اب هم کیلومتر یه بخوای اگه یعنی! گرفتم ازش التماس و زور با دفعه هر که...کردم رانندگی باهاش دفعه سه فقط-

 ! کنی نذر رضا امام حرم بری باید کنی رانندگی جگوارش

 :گفت و اش چونه زیر زد دستشو آرتمیس...خندیدیم هردو

 وقته خیلی...خواد می ای پاچه کله مشتی ی صبحونه یه دلم...کردم پاچه کله هوس یهو چرا دونم نمی...وای-

 ...نخوردم

 :گفتم تعجب با

 !داری؟ دوست پاچه کله-

 ...نُـنُره و نازنازی خیلی باشه نداشته دوست هرکی نظرم به چون نداری دوست تو که نگو. خیلی آره-

 !ام پاچه کله عاشق من...نه که من! نه-

 !شه می چندشش میارم رو پاچه کله اسم وقتی اصال! ننره و نازنازی هم آیلین ولی! ایول بابا-

 !شاهین مثل-

 ...خندید می بانمک خیلی. خندیدیم هردو

 :گفتم کنیم حساب رفتیم که بعد

 .بیرون بیایم گفتم من چون. کنم می حساب من-

 :گفت و خندید آرتمیس

 !ندارم اعتراضی...بکن جانم بکن! کنم می حساب من نگفتم که من خب-

 :گفتم. خندیدم

 ...ها داری رویی عجب-

 !برسیم محاله شما پای به! دارین اختیار...شما قربانِ-
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 :گفت. اومد هم حمید آقا خندیدم می که درحالی

 !مهندس خانوم سالم! مهندس آقا سالم-

 :گفت و انداخت هردومون به مرموز نگاهی حمید آقا. کردیم سالم باهم هردو

 خبرائیه؟...مبارکه-

 :گفت زیرلب و شدن قرمز هاش گونه آرتمیس

 ! نخیر...بابا ای-

 :گفتم و خندیدم

 ...شد قدر چه ما غذای این خب! حمید آقا نه-

 مبدن به قوسی و کش. بیرون اومدیم رستوران از و کردیم حساب رو غذا پول. شده چند گفت بعد و کرد تعارف ذره یه

 :گفتم و دادم

 !ام خسته بازم ولی...دررفت خستگیم ذره یه-

 ! نیست جیگر جگوار! ببین رو اونجا اِ. منم...هوم-

 :گفتم و خندیدم

 ! رفتن در-

 . خونه برسون هم منو بریم خب! اوهوم-

 .بریم باشه-

 نمی ولی! ها شدم می دیوونه بود آرتمیس از غیر کسی اگه کن باور. زد می حرف جور همین بازم راه توی. شدیم سوار

 :گفتم. اومد یادم چیزی یه سریع که شد پیاده ماشین از در دم. میومد خوشم دختر این زدن حرف از چرا دونم

 !بردارم باید چیزی یه من! راستی آهان-

  چی؟ اِ؟-

 .دارم برمی خودم باال میام بذار! سشوار-

 . بیا باشه-

 :پرسیدم. برداشتم رو سشوار و اتاقم توی رفتم تندی. باال رفتیم و شدیم پیاده هردو
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 نداری؟ نیاز تو راستی...اِ-

 :گفت و خندید آرتمیس

 ...دیگه دارم خودم هم سشوار خب! گذاشتم؟ چی گندگی اون به چمدون توی من کردی فکر پس-

 . خب خیله. آهان-

 :گفتم زیرلب. شدم خیره اش بانمک سبز های چشم به آخر بار برای و برگشتم. کردم مکثی

 .خیر به شب-

 :گفت...چرا واقعا! کردن قاچ باهم هندونه تا هفت-شیش دلم توی کردم حس. زد لبخندی

 .بود قشنگی شب. مرسی. خیر به هم تو شب-

 یهتک دیوار به سرمو شد بسته که آسانسور در. شدم آسانسور سوار و بیرون رفتم خونه از عقب عقب و زدم لبخندی

 کنم فکر و...بود قشنگی شب واقعا. بست نقش هام پلک پشت آرتمیس ی چهره. گذاشتم هم روی رو هام پلک و دادم

 .بود آرتمیس خاطر به هَمَش

 :آیلین

 :نالیدم و انداختم کاناپه روی خودمو

 !شدم خسته خیلی...خدا وای-

 :گفت بود نشسته ها مبل از دیگه یکی روی که پدرجان

 ...دخترم دیگه نکن خسته خودتو قدر این خب-

 !داشتیم کار پدرجان کنم کار چی-

 :گفت و کنارم نشست هم شاهین

 ...اصال کنه می خودکشی! گم می بهش منم. باباجان آره-

 و دش بلند پدرجان. دادم تکون سرمو! بود؟ شده من نگران واقعا نکنه! بود جدی خیلی. انداختم شاهین به نگاهی نیم

 :گفت

 .ها بچه بخوابم رم می من-

 :گفتم
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 . خیر به شب-

 .خیر به شب. بابا بخوابی خوب-شاهین

 :گفت شاهین رفت پدرجان وقتی

 خب؟. بگیرم سریعی دوش یه برم من-

 :گفت بلندتر. میومد خوابم خیلی. گذاشتم هم روی رو هام پلک

 خب؟-

 :گفتم و کردم اخمی

 !باشه بابا...خب خب-

 حالی چه...آخیــش. گذاشتم سرم زیر رو ها کوسن از یکی و کردم جمع خودمو کاناپه روی. رفت و گفت چیزی زیرلب

 .برد خوابم فوری...خوابیدن داد می

 :کنه می صدام داره کسی کردم حس که بودم نخوابیده زیاد کنم فکر

 ...دیگه پاشو آیلین...آیلین-

 :گفتم و دادم تکون دستمو

 ...بخوابم خوام می بابا کن ولم-

 ...که گیره می درد گردنت خب جوری این آیلین-

 !شاهین بخوابم خوام می-

 !بخواب جات سر برو پاشو! نخواب گم نمی که من خب-

 :کردم ناله

 ...شـــــاهــین-

 می کرد می بلند منو یکی...برد می کرد می بلند منو یکی اگه شد می چی یعنی! بخورم تکون جام از تونستم نمی اصال

 مامچش از یکی الی! روش اینم حاال هستم پررو که من. بابا آره ؟...شد می روم بگم؟ شاهین به تونستم می یعنی! برد؟

 :گفتم و کردم باز رو

 !شاهین-
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 براش دلم. کرد می بیداد رو خستگی اش رنگ طوسی های چشم و بود ریخته اش پیشونی روی اش خیس موهای

 :گفتم! سوخت خیلی

 ...خواهــــش یه-

 چی؟-

 !اتاقم توی ببر منو-

 :گفت تعجب با

 !چی؟-

 ! اصال پاشم تونم نمی...خدا رو تو-

 ...نداری مشکلی...خب...خودت اگه-

 !پرید خوابم باش زود! میرم می دارم بود کجا مشکل بابا نه-

 !کرده رد اونم ماشاال که نیست پا سنگ! دختر داری رو قدر چه تو! واه-

 !شاهین-

 ...کنم می شروع رو نوکری شریف شغل االن-

 دفعه این منتهی...شد داغ گردنم دوباره کردم حس یهو. کرد بلندم و انداخت پاهام و کمرم دور دستشو آهسته بعد

 :گفتم زیرلب...شد داغ هم بدنم

 !گرمه چه...اوفــ-

 :گفت زیرلب شاهین

  بابا؟ نه اِ؟-

 ...هوم-

 ...ســبکی قدر چه-

 :گفت بعد. شد اتاق وارد و رفت باال ها پله از! پرید خوابم...! زدها می حرف قدر چه

 ...لطفا کن باز درو این کن دراز دستتو-
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 لحظه یه. گذاشت تخت روی منو. کردم باز درو و کردم پیدا رو دستگیره کورمال بسته،کورمال چشمای با

 هک پسری! احمقم من قدر چه کردم فکر یهو بعد. تخت ی گوشه رفتم و غلتیدم تندی! ها کردم غلطی عجب...ترسیدم

 ! اکبر اهلل...وقت اون...کنه نمی نگاه رو هیکلم یا موهام هم زیرچشمی حتی

 ...برد خوابم دیگه منم و بیرون رفت اتاق از شاهین

××× 

 :شاهین

 ...پاشو شاهین...شاهین-

 ور چشمام الی آهسته...بخوابم بازم خواست می دلم! بود الالیی صدای شبیه بیشتر...دخترونه صدای...آروم صدای یه

 :گفت و زد کمرش به دستشو. بود ایستاده سرم باالی آماده و حاضر. دیدم رو آیلین و کردم باز

 شی؟ بیدار خوای نمی-

 :گفتم زیرلب و مالیدم رو چشمام

 ...ام خسته خیلی-

 :گفت دلسوزانه و نشست تخت کنار. سوخت برام دلش انگار. شد عوض نگاهش حالت لحظه یه

 .بدم مرخصی بهت امروز تونم می...خوای می اگه خب-

 :گفتم. زدم زل آیلین به تعجب با و کردم باز کامل رو چشمام! بله؟

 !زنی؟ می مرخصی از حرف داری که توئی این! شنیدم؟ درست-

 :گفت و خندید ریز آیلین

 ...ای خسته زیادی خیلی کردم فکر خب میام؟ نظر به بدجنس قدر این یعنی...وای-

 . میام. نه نه-

 ...اگه خب-

 ! دیگه میام-

 سبز های چشم با...ها عجب! دیگه پایین بیام تخت از من تا کنار برو خب...دِ. زد زل من به و اونجا نشست جور همون

 :گفتم. کرد می نگاه من به نافذش

 شی؟ بلند شه می-
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 !هان؟...ه-

 !پایین بیام تخت از خوام می-

 ...بیا! هان-

 کم کهاین مثل بابا نه...! شد می سرش خستگی و دلسوزی اینم پس. زدم لبخندی. بیرون رفت اتاق از تندی و شد بلند

 دونم نمی. بود داغ بدنش. کردم بغلش وقتی. افتادم دیشب یاد...! خوبه خوبه! ده می نشون خوش روی ما با داره کم

 زا. کنار زدم رو پتو و کشیدم آهی! بود شده گرمم منم هرصورت در. دونم نمی...یا شد منتقل من به که بود اون گرمای

 یه و بود هنشست میز پشت آیلین. آشپزخونه توی پایین ی طبقه رفتم. پوشیدم لباسامو تندتند و پایین پریدم تخت

 :گفت و کرد اشاره بود گذاشته میز روی که دیگه لیوان یه به. بود دستش توی داغ قهوه لیوان

 .توئه برای-

 .مرسی-

 این حاال تا. افتاد می چال فکش از باالتر لبش،کمی پایین زد می لبخند وقتی...بودم نکرده دقت حاال تا. زد لبخندی

 :گفتم و خندیدم...بودم دیده گونه روی چالِ همیشه...بودم ندیده طوری

 .بودم ندیده حاال تا...افته می چال فکت باالی زنی می لبخند وقتی...جالب چه-

 :گفت و خندید

 !خاصم من! دیگه آره-

 :گفت آیلین. خندیدیم هردو

 ...دارم من فقط. نداره چال خنده می وقتی فامیل افرد از کس هیچ...جِداً ولی-

 .نداره هم آرتمیس-

 نمی مو باهم هم هیکل و قد نظر از البته. مونه پوست و هامون چشم رنگ مون مشترک وجه تنها که ما. بابا نه-

. داره فرق آسمون تا زمین که رفتارهامون! ها قیافه لحاظ از. مامان به آرتمیس و رفتم بابا به بیشتر من ولی...زنیم

 .مامان شبیه من و باباست شبیه اون. برعکسه

 :پرسیدم. خندیدم

 !ببندی؟ رو کرواتم شه می-

 :وگفت زد لبخندی

 .من به بده. آره-
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 :گفتم و زدم لبخندی...بود زده خوشبویی عطر چه...بست برام رو کرواتم دقت با و اومد جلو. دادم دستش رو کرواتم

 ...خوشبوئه عطرت قدر چه-

 :گفت زیرلب و کردن پیدا محوی قرمزیِ هاش گونه

 .مرسی-

 :گفت و انداخت اش ساعت به سریعی نگاه و گرفت فاصله ازم

 . شد دیر...بریم باش زود-

 .بریم-

 ماشین زا وقتی. رفتیم شرکت سمت. شدیم ماشینش سوار و بیرون رفتیم خونه از آیلین با. بود نشده بیدار هنوز بابا

 :گفت آرتمیس و مون سمت اومدن. شدن پیاده من رانای از که دیدیم هم رو آرتمیس و شدیم،سامین پیاده

 ! خدا کار پُر بندگان شما بر سلــام-

 :گفت خنده با هم سامین

 !باره می داره هنوز روت و سر از خستگی...! ها نداری عادت زیاد کار به که معلومه کامال شاهین-

 :گفتم. زدم لبخندی

 ...بگیرم ازش هم مرخصی امروز که داد پیشنهاد بهم آیلین بابا؟ کاری کجای-

 :گفت ساختگی اخم با هم آیلین و خندیدم. کردن نگاه من به شده گرد های چشم با آرتمیس و سامین

  مونه؟ نمی دهنت تو حرف-

 :گفت و کرد خواهرش بازوی ی حواله آرومی مشت آرتمیس

 رئیس هم دوتامون خوبه حاال! نذاشتی؟ تو برم مرخصی یه که کردم اصرار قدر چه من پیش ماه دو یادته! کثافت-

 ...فروش آدم ای! گیرن می سخت قدر این خانوم و هستیم

 :گفت و خندید آیلین

 !تو بریم نزنین حرف قدر این بابا-

 اش یپیشون روی ظریفی اخم و کرد قطع رو اش خنده تو،آیلین گذاشتیم رو پامون تا ولی. تو رفتیم خنده با چهارتایی

 درونش هم پنهون قُل یه آیلین شاید که کنم می فکر ها وقت گاهی! شد رو آیلین قُل یکی اون...دیگه خب. نشوند

 ...!داره
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 ونا کرد روشو و کرد کوله و کج صورتشو. انداختم آرتمیس به نگاهی نیم! شد پیداش هم مقیمی موقع،فرشته همون

 :گفت و جلو اومد فرشته. طرف

 !دوستان سالم-

 :گفت خنده با. کردیم سالم باهم چهارتایی

 میایین؟ من عروسی دوستان؟ شد چی-

 :گفت و داد تکون سرشو آرتمیس

 .میام که من-

 :گفت هم آیلین

 . مقیمی خانوم شه می چی ببینم-

 :گفتم و کردم صاف صدامو. انداخت سامین و من به آمیز پرسش نگاهی

 ...ببینیم. بشه چی تا حاال-

 :گفت و زد مایی مرگ مکش لبخند

 ...فعال! ها منتظرتونم-

 :گفت آیلین به و باال انداخت ابروهاشو از یکی آرتمیس. شدیم آسانسور سوار. طرف اون رفت ناز و قِر هم بعد

 ...دیگه میای! بکن ناز هی هم تو حاال-

 :گفت آیلین

 ...!بشه پررو هم خیلی خوام نمی ولی آره-

 :گفت و کرد نگاه ما به آرتمیس

 ...اخد رو تو! دیگه بیایین. طور همین هم آیلین. نرفتم مهمونی وقته خیلی خودم که من...ده می حال! بیایین هم شما-

 :گفت باز نیش با بزنم،سامین حرفی بتونم من اینکه از قبل

 ! میاییم باشه-

 :گفت و زد بهم ای سقلمه سامین! شده عاشق سامین کن باور. کردم ریزی ی خنده...خدا ای

 !شده گرون مسواک! نخند-
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 .خنده زیر زدیم تامون سه هر

 :آرتمیس

 من هآخ. زد می تندتند داشت. گذاشتم قلبم روی دستمو و کشیدم عمیقی نفس. دادم تکیه بهش و بستم رو اتاقم در

 !کردم؟ پیدا قلب تپش نکنه ؟...شدم طوری این چرا

 یوقت یادمه. گرفتم گاز لبمو...شه می طوری این شم نزدیک یا بینم می رو سامین وقتی...شدم متوجه خودم...نه ولی

 شیعاشق که کسی نزدیک وقتی» گفتم می کرد،من می نطق مزخرفیه چیز عشق اینکه ی درباره آیلین و بودیم بچه

 .«زنه می تند تند قلبت هستی

 ...کنم می فکر حرفم معنی به تازه دارم حاال

. میزم پشت نشستم رفتم و کشیدم آهی. باشه طور این زنم می حدس...کنم فکر! شدم؟ سامین عاشق من یعنی

 !شدم؟ طوری این کی از اصال...اَه! شده داغ که هم بدنم! بفرما. گذاشتم میز سرد ی شیشه روی رو داغم پیشونی

 و داشتم بهش هایی حس یه موقع همون از... بودیم کرده گیر آسانسور توی که روزی همون از. دونم می

 خیلی کردم حس خودم روی نگاهشو سنگینی که دیشب. زدم لبخندی! بودن فوران حال در احساساتم...االن

 ...شدم خوشحال

 نآیلی به باید. شدم کار مشغول و دادم تکون سرمو! داشت من به نسبت حسی یه اونم شاید. بود من به حواسش اونم

 ینتر خوشگل گرفتم تصمیم! شب اون من شَوم چه پس خب میان؟ عروسی گفت. گم نمی. زوده االن...نه نه گفتم؟ می

 ...!بشم دنیا دختر

 رو شالم. کردم آرایش دوباره و وایستادم آینه جلوی رفتم. کردم جمع رو وسایلم که بود نیم و شیش ساعت حدودا

 ودب دستم توی موهام کش. ببندم دوباره تا کردم بازشون. بودم بسته باال از اسبی دم موهامو. هام شونه روی انداختم

 ...!شد باز اتاقم در یهو که

 :گفت...خدا یا وای! سامینه که ببینم تونستم می آینه توی

 ...من آرتی-

 توی موهامو باالخره...! سرم به خاک وای! کرد کُپ دید منو تا و چرخوند نگاهشو نیستم میزم پشت دید که بعد

 می موهامو پرروئی کمال در که درحالی و برگشتم تندی! بود زده خشکم جور همون که منم...! ولی دید می عروسی

 :گفتم بستم

 سامی؟ بله-

 :گفت و زد پلک چنددفعه
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 برسونمت؟ میای. رم می دارم من که بگم اومدم! آهان هان؟...ه-

 .بریم. آره آره-

 :وگفتم انداختم موهام روی رو شالم دوباره

 !دیگه بریم-

 :گفتم و آیلین اتاق توی کردم سرمو. بیرون اومدیم اتاق از بعد

 ...رم می دارم من! آیلین-

 :گفت و گرفت باال سرشو آیلین

 .بری تونی می ولی...ها زوده االن البته. نباشی خسته. برو باشه-

 !رفتم می هم گفتی نمی! بعله-

 :گفتم سامین به و بستم درو. زدم لبخندی منم و خندید آیلین

 .بریم تونیم می حاال...دیگه خب-

 هب وقتی چرا! پسر بشه کور ات خوشگل چشم دوتا الهی...اه. کرد می نگاهم داشت سامین بازم. شدیم آسانسور سوار

 :گفت سامین. شدیم ماشین سوار و شدیم پیاده آسانسور از! کشم؟ می خجالت کنی می نگاه من

 !بودم نکرده کار قدر این وقت هیچ ام ساله هشت و بیست عمر توی...! کردم کار روزا این که بس-

 :داد ادامه. خندیدم

 رزی ای کاسه یه! کنه کار کسی برای بخواد طور این پسر این نیست یادم که من واال! نیست کن وِل هم شاهین این-

 !گفتم کی ببین...ها هست اینا ی کاسه نیم

 هم عاشق و کنن ازدواج باهم واقعا شاهین و آیلین اگه شه می قشنگ چه کردم فکر خودم پیش موقع همون

 .نداشت اعتقاد عشق به اصال آیلین که حیف ولی. زدم لبخند فکرش از! قشنگ و عشقولی های رمان این عین...بشن

 :گفت زیرلب. خورد زنگ سامین موبایل موقع همون. ام چونه زیر زدم دستمو

 ...باباست-

 .گذاشت گوشش روی رو گوشی بعد

 عالف. مشکلی چه بابا نه...خب خیله فردا؟ کی؟! اینجا؟ میاد! جدی؟...آره...بابا نه....خوبین؟ شما مرسی...بابا سالم الو؟-

 .خدافظ
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 :پرسیدم...آهان! کنم؟ شروع کجا از...بزنم حرف باهاش خواست می دلم. کرد قطع رو گوشی بعد

 داری؟ دوست رز گل تو-

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو

 .رو سیاهش خصوصا. خیلی آره-

 :گفتم خوشحالی با! وای

 .نداده بهم کسی حاال تا...البته! سیاهم رز عاشق منم چون! جالب چه-

 :پرسید چون بود شده مظلوم خیلی ام قیافه کنم فکر. پایین انداختم سرمو

 گی؟ می راست-

 .ندیدم نزدیک از حاال تا اصال...آره-

 :گفت و زد لبخندی

 !نباش نگران! خب بسیار-

 :پرسیدم. کرد عوض رو مسیر حرفی هیچ بدون بعد

 ریم؟ می کجا-

 قیقهد پنج از بعد. نکردم سوالی دیگه منم! نگفت چیزی و زد ژکوند و خوشگل خیلی لبخند یه فقط سوالم جواب توی

 :گفت و کرد پارک رو ماشین

 ...!میام االن-

 .باشه-

 یدسف و مشکی پاپیون یه که بود دستش مشکی رز گل شاخه یه برگشت وقتی. بیرون رفت ماشین از و شد پیاده

 :گفت. گرفت طرفم رو گل و زد لبخندی. بودن بسته دورش

 !داری دوست سیاه رز که تو به تقدیم اینم-

 :گفتم خنده با. گرفتم ازش رو گل خوشحالی و ذوق با

 ...خوشگله خیلی وای...! مرسی مرسی-
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 زر به داشتم فقط خونه برسیم وقتی تا! کردم می صورتش از گنده ماچ یه و پریدم می موقع همون تونستم می اگه

 !امینس! بود داده بهم سامین اینو ولی...نبود قشنگ حد این تا برام بود داده ای دیگه کس اگه. کردم می نگاه خوشگلم

 :گفتم. شدیم پیاده ماشین از رسیدیم وقتی

 .برو بعد بخور شام باال بیا-

 ...میام باشه-

 :گفتم. نشست مبل روی. خونه باال،توی ی طبقه رفتیم

 .کنم می درست چیزی یه میام بعد کنم عوض لباسامو برم من کن صبر-

 :گفت و زد لبخندی

 .برو باشه-

 کنم رمس شال دونستم نمی. پوشیدم خاکستری ربع سه آستین پیرهن یه با مشکی گرمکن شلوار یه. اتاقم توی رفتم

 ...دورم کنم افشون موهام که نیست درست باالخره هم دیگه طرف یه از...دیده موهامو طرف یه از...نه یا

 موهای رنگ. نکنن توجه جلب هم خیلی تا سرم پشت کردم جمع ای گوجه موهامو درونم خود با کلنجار کلی از بعد

 من از تر قشنگ خیلی آیلین موهای حالت و بلندی عوض در...کردن می توجه جلب همیشه و بودن خاص خیلی من

 .بود

 خوابش کاناپه روی سامین دیدم و جلو رفتم قدم دو...هال بود ساکت قدر چه. بیرون اومدم و کردم باز و اتاقم در

 ...!بود خسته خیلی طفلی...آخی...برده

 کمد توی که پتو یه و اتاقم توی رفتم تندی. کنم بیدارش نمیومد دلم. زدم لبخندی! بود خوابیده خوشگل هم قدر چه

 یم آیلین اگه االن! بود؟ درست کارم یعنی. زمین کاناپه،روی کنار نشستم. روش انداختم رفتم و آوردم بیرون بود

 !موندم تنها خونه توی پسر یه با که کرد می ام قیمه قیمه فهمید

 ...کنم بیدارش نمیاد دلم باالخره ولی

 :بود گفته بهم پیش چندوقت که افتادم یسنا حرف یاد

 تا فته که خونه یه توی راحت خیال با برفی سفید که باشه یادت! نترس اصال شدی تنها خونه توی پسر یه با هروقت-

 !خوابید می بودن توش مرد
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 ات بودم خسته بیشتر هم خودم. اتاقم توی رفتم و شدم بلند...! ها داشت افکاری چه...! دیوونه ی دختره. زدم لبخندی

...! کنم کار چی. پتو زیر خزیدم و کردم قفل رو اتاقم در تندی بخوابم اینکه از قبل...! حاال کن ول رو شام. گرسنه

 !دارم هم رو ها نگرانی این و دخترم باالخره

 :سامین

 رپس اخه! ها است شده گور به گور شاهین این تقصیر همش! بودم کوفته و خسته خیلی. گذاشتم هم روی رو هام پلک

 آیلین واسه خواد می هی! شده رو او به رو این از خردمند شرکت توی اومدیم تا که شده چِش دونم نمی تنبلی این به

 !شده؟ آیلین عاشق نکنه ببینم...کنه کار

 !آیلین و شاهین! کن فکر...هه

 آرتمیس نکنه...! انداخت پتو روم یکی کردم حس یهو که. بودم هم هوشیار هنوز ولی برد می خوابم داشت کم کم

 شاید که...کردم پیدا امیدی یه! روم انداخت پتو! انداخت پتو من رو آرتمیس! خدا وای...! بود خودش دیگه آره!بود؟

 .باشه داشته من به نسبت احساساتی یه اونم

 که شدم مطمئن پیچید ام بینی توی که اش شیرین عطر بوی. کنارم نشست کردم حس. نکردم باز رو هام پلک

 .اومد در شدن قفل صدای بعد چنددقیقه. اتاقش توی رفت و شد بلند! درمیاوردم بال خوشحالی از داشتم. خودشه

 .نیست مهم...دیگه شه می دلواپس باالخره خب

 رو اش مثال حاال تا که داشت خاصی رنگ یه. بودن خوشگل خیلی...! کردم کُپ اصال دیدم موهاشو که امروز ولی

 که کاری یه...کرد می کاری یه...زد می تلنگری یه اونم اگه. عاشقشم که بودم شده مطمئن صددرصد دیگه. بودم ندیده

 ...عاشقمه اونم شاید بفهمم

 سح یه با و زدم لبخندی...اومد وجود به دلم توی امید از کورسویی یه نشست کنارم و انداخت پتو روم که االن البته

 .برد خوابم شیرین و خوب

 و دمش بلند. دادم بدنم به قوسی و کش و کردم باز رو هام پلک...پیچید ام بینی توی چایی عطر شدم بیدار که صبح

 رقد چه من که آخ. کرد نگاهم و گرفت باال سرشو. چینه می رو صبحونه میز داره آماده و حاضر آرتمیس دیدم. نشستم

 :گفت و زد لبخندی...! داشتم دوست رو سبز های چشم این

 شدی؟ بیدار-

 ...اینجا دیشب ببخشید...اوهوم-

 .بخور صبحونه بیا. نیست مهم بابا نه-

 خوردی؟ خودت-
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 .موندم تو منتظر. نه-

 از یگهد شلوار کت یه رفتم. زدم صورتم به آبی یه رفتم و کردم تا رو پتو! من منتظر! بود مونده من منتظر. زدم لبخند

 ازسحرن که گفت بهم دیروز بابا. کردم اخم! اومد یادم چیزی یه یهو. میز پشت نشستم. پوشیدم و درآوردم کمدم توی

 .من سراغ میاد کرده ازدواج شاهین کنه می فکر که حاال مطمئنا. تهران میاد(باشه امروز که)فردا

 شده؟ چیزی-

 :گفتم و باال گرفتم سرمو آرتمیس صدای با

 هان؟-

 کردی؟ اخم چرا شده؟ چیزی پرسیدم-

 .نیست چیزی. نه...نه-

 هش می سحرناز به مربوط که افکاری تا دادم تکون سرمو. شدیم ماشین سوار رفتیم باهم و کرد جمع میزو آرتمیس

 :پرسیدم. ببرم لذت هستم آرتمیس با که مدتی تمام از خواستم می. بپرن

 شدی؟ عاشق حاال تا آرتی،تو-

 :پرسید تعجب با. خورد جا سوالم از

 مگه؟ چطور...اِ-

 نه؟ یا شدی حاال تا کسی عاشق هم تو ببینم خواستم می! الــآن یعنی. شدم عاشق خودم آخه-

 :گفت زیرلب. آورد لبش روی محوی لبخند. کرد مکثی

 .آره...خب-

 :کرد اضافه تندی! شدم خرکیف

 !شن می عاشق ها آدم همه خب-

 ...اوهوم-

 وت خوره می بعدا که نکن وا نوشابه خودت واسه الکی! نیستی تو منظورش که دقیقا حاال! سامین:زدم نهیب خودم به

 ...!شی می کــِنـِف موقع یه ذوقت

 :فتگ آرتمیس. باال رفتیم و شدیم آسانسور سوار. شرکت توی رفتیم. شدیم پیاده ماشین از و کردم پارک رو ماشین

 اومده؟ شاهین-
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 ...ببینم بذار-

 حتما. میومد آیلین با همیشه شاهین و بود گذشته هم هشت از ساعت. نیست دیدم تعجب با و کردم باز رو اتاقم در

 :گفتم و انداختم باال ابروهامو...رسیدن می هشت ساعت از قبل باید

 !نیومده! نه-

 :گفت و کرد اخم آرتمیس

 ...نیومده هم آیلین البد پس-

 :گفت تندی و کرد نگاه من به نگرانی با آرتمیس. اومد آیلین اتاق از خفیفی «دَنــگ» صدای موقع همون

 !باشه؟ افتاده آیلین نکنه بود؟ صدایی چه...! وای-

 پکُ هردو و کرد باز درو تندی آرتمیس. رفتم دنبالش بودم شده کنجکاو که منم و آیلین اتاق سمت دوید تندی بعد

 ! پسر ای صحنه عجب! کردیم

 :آیلین

 .رفتیم می شرکت سمت داشتیم و بودیم نشسته ماشین توی

 :گفت حوصلگی بی با شاهین

 !بیاد سحرناز قراره امروز-

 خودم به بعد! چرا دونم نمی حاال...برخورد بهم انگار. کردم اخمی ؟...دخترشه دوست نکنه! کیه؟ دیگه سحرناز

 !خوره؟ برمی بهت که هستی واقعیش زن مگه! رو تو گرفته جـَو دیوونه:گفتم

 :پرسیدم تفاوتی بی با ولی

 سحرناز؟-

 !رفته؟ یادت! دیگه سحرناز بابا! دِ-

 :پرسیدم.اومد یادم..خب خب...بگیره براش خواست می شاهین پدر که همونی...! اومد یادم! آه...اوه

 تهران؟ میاد-

 .ندارم شو حوصله اصال...اَه. میاد امروز آره-

 !ما ی خونه میاد که نگو-
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 .کرده رزرو جا هتل توی. بابا نه-

 !شکر رو خدا-

 .شه می سامین آویزون ره می کردم ازدواج من کنه می فکر که حاال ولی-

 .بیچاره...بابا ای-

 هستش،نه عمو شبیه نه...ولی ماست دخترعموی...! ها آوره چندش اصال...! سحرناز این دختریه چه بدونی اگه. آره-

 !ها رفتاری نظر از. عمو زن شبیه

 ...هوم-

 :گفتم. باال ی طبقه رفتیم. شرکت توی رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 ...شاهین-

 له؟ب-

 کرمانی خانوم معموال...اومدیم زود ذره یه امروز آخه کنم؟ ریس و راست رو کارا از چندتا امروز کنی کمکم تونی می-

 ...و نیومده امروز ولی کرد می کمکم

 .بریم باشه-

 بلنده قدم. رسید نمی قدم. اَه...میاوردم ام کتابخونه باالی ی طبقه از باید رو ها پوشه از یکی. من اتاق توی رفتیم

 دادم هــُل رو چرخونم صندلی. رسید نمی هم شاهین قد! نیستم که دیالق باالخره ولی! خدا شکر بلنده هم خیلی...ها

 .کتابخونه پایین

 :پرسید و کرد نگاهم تعجب با شاهین

 !کنی؟ می کار چی داری-

 :دادم توضیح براش

 .صندلی باالی برم باید رسه نمی قدم. بیارم رو باالست ی طبقه که رو آبیه پوشه اون خوام می-

 ...که افتی می! چرخون؟ صندلی آخه-

 :گفتم و کردم نگاه رو اطرافم

 !بینم نمی ای دیگه صندلی که من-

 .خب خیله...خب-
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 پایین اومد هم شاهین و صندلی باالی رفتم. بیارم درشون که نبود نیازی و بودم پوشیده تخت پاشنه های چکمه

 :گفتم. ایستاد صندلی

 !پایین؟ این اومدی خان زبل عین چرا-

 :گفت و خندید

 ...بیفتی ترسم می-

 هک بودم نشده دیوونه...بابا اَی! ؟...میومد خوشم بود نگرانم اینکه از چرا دونم نمی. زدم لبخندی! مراقبمه مثال. آهان

 :گفتم خنده با. برداشتم رو پوشه و کردم دراز دستمو! کارش پی رفت شدم

 ...به نیازی دیدی! داشتم برش-

 معلق هوا و زمین بین کردم حس یهو که...نزنم جیغ تا گرفتم گاز لبمو...! خدا وای...دررفت پام زیر از صندلی یهو

 !چسبیده رو کمرم و گرفته محکم هوا و زمین بین منو شاهین که دیدم و چرخوندم سرمو! موندم

 تندی! کنن؟ می فکر چی االن! رفت آبروم...ووی...! بودن درگاه توی سامین و آرتمیس و شد باز در یهو موقع همون

 :گفتم آرتمیس به رو. کشیدم مانتوم به دستی و بیرون کشیدم شاهین بغل از خودمو

 .سالم علیک-

 :گفت پرتی حواس با

 .ببخشید. سالم. هان...آ-

 داشتی؟ کاری-

 ...اومد صدایی یه...شده چی ببینم خواستم می فقط. نداشتم کاری نه...نه-

 .دررفت پام زیر از صندلیه این نشده چیزی-

 خوبه؟ حالت...خب خیله-

 .خوبم،عزیزم که بینی می-

 .بینمت می. باشه...ب-

 کوتاه ای خنده هم شاهین. زدم لبخندی. سامین به خورد محکم یهو که بره برگشت. داد تکون شاهین واسه هم سری

 :گفت مالید می رو اش بینی که درحالی آرتمیس. کرد

 !شن می تر پا سنگ هی گم نمی هیچی...دِهه! نخندین-
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 :گفت سامین به آرتمیس. خندیدیم تامون هرسه

 !وایسی؟ اینجا خوای می کی تا! دیگه برو-

 :گفت شاهین. بیرون رفتن و زد لبخندی سامین

 ...سامینه عین هاش پرتی حواس و آرتمیس کارای از بعضی-

 .اندازه می آرتی یاد منو هم سامین کارای از خیلی. اتفاقا آره-

 توی رفتم می که بود دوم بار این. برگردوندم رومو زده خجالت. زد زل بهم اش طوسی های چشم با و خندید شاهین

 :گفتم نشنوه که طوری و زیرلب...! ها بغلش

 آیلین؟ شدی حیا بی قدر این کی تو-

 :آرتمیس

 خیلی و بودن شرکت سرایدارهای دوتا این. شد پیداشون هم خانوم نظیره و رحمت آقا یهو کردم باز که رو اتاقم در

 :گفتم و زدم لبخندی. مهربون پیرزن و پیرمرد یه. بودن خوبی های آدم

 !خیر به صبحتون سالم-

 :گفت خانوم نظیره

 .دخترم خیر به هم تو صبح-

 :گفت رحمت آقا

 ...ببخشید...دخترم سالم-

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 رحمت؟ آقا بفرمائید-

 ...و نزدیکه عید راستش-

 ...آیلین موقعش به که اونو! خواین؟ می عیدی-

 سته تمیز که شرکت البته...کردن تمیز رو شرکت کنیم شروع جایی یه از باید و نزدیکه عید باالخره! خانوم نه نه-

 ...ولی

 کنین؟ شروع من اتاق از خواین می. آهان-
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 ...اگه ببخشید...بله-

 .کنم می خواهش. بابا نه-

 :گفتم و کردم وا درو بعد

 !کنین صدام شد تموم کارتون-

 نشاهی و بود نشسته میزش پشت آیلین. کردم وا درو و زدم در به تقه تا دو. کردم کج آیلین اتاق سمت راهمو هم بعد

 باال رو سرهاشون هردو من ورود با. کرد می نگاه رو ها نقشه از یکی داشت و بود نشسته ها مبل از یکی روی هم

 :گفتم. گرفتن

 .نباشین خسته...اِ-

 :گفتن باهم هردو

 .مرسی-

 :گفتم و کردم نگاه شاهین به

 ...اِم...شاهین-

 آرتمیس؟ شده چی-

 .بگو آرتی-

 آرتی؟ شده چی. باشه-

 نداری؟ نیازی خودت اتاق به...یعنی کنین؟ می کار آیلین با کال امروز-

 :گفت شاهین. داد تکون سرشو آیلین. کرد آیلین به نگاهی

 چطور؟. مونم می جا همین امروز. آره-

 دبای و نزدیکه عید باالخره! کنن شروع اونجا از رو شرکت کردن تمیز خوان می یعنی! اشغاله من اتاق امروز راستش-

 شما؟ اتاق توی برم شه می امروز ببینم خواستم می! دیگه زد باال رو ها آستین

 .تونی می که معلومه. نشه چی واسه آره-

 !ممنون خیلی-

 .خواهش-
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 .فعال-

 بهم تعجب با سامین که گذاشتم میز روی رو کیفم. کردم باز رو شاهین و سامین اتاق در رفتم باز نیش با و بستم درو

 :گفتم. کرد نگاه

 !کنم می کار اینجا من امروز خب-

 :گفت لبخند با و انداخت باال ابروهاشو

 جدی؟-

 !بعلـــه-

 :پرسیدم و شدم بلند بعد ساعت دو یه. کامپیوتر پشت نشستم

 خوری؟ می چایی-

 :گفت و زد لبخندی

 .شه نمی زحمتت اگه-

 . زحمتی چه بابا نه-

 بدم بهش رو چایی خواستم می وقتی. ریختم خودمم برای. دستش دادم ریختم چایی براش و برداشتم رو اش لیوان

 .«تابناک آقای» بود نوشته. انداختم اش گوشی ی صفحه به نگاهی و کرد گل فضولیم. خورد زنگ موبایلش

 :داد جواب رو اش موبایل. جام سر نشستم رفتم! بودم نشنیده حاال تا...ها عجیبی فامیلی چه

 اختیار...طور همین منم...باشه...نیست اینجا شاهین نه...آره آره...ی مرس...نه...قربونت...خوبی...دایی سالم الو-

 !خداحافظ...دارین

 :پرسیدم! دایی گفت بهش اینکه! وا

 !بود؟ ات دایی-

 :گفت و خندید

 ها؟. کردم ســِیـو تابناک آقای اسمشو چرا پرسی می البد. آره-

 :گفتم و دادم تکون شک با سرمو

 ...آره-
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 :گفت خنده با

 شاهین و من. زنه می برق همیشه طاسه بس از بعد. بود کچل یادمه من وقتی از. کچله سرش پشت ما داییِ این آخه-

 ...تابناک آقای کنیم می صداش همیشه هم

 دلمو و صندلیم روی نشستم. خندید باهام هم سامین. خنده زیر زدم و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه

 :گفتم...گرفتم

 !پسر باحالی خیلی...خدا وای-

 :گفت و زد نیشخندی

 !دونم می-

 :گفتم و کردم قطع امو خنده

 !برندار پا سنگ تیریپ تو! گفتم چیزی یه من حاال! هوی-

 خیلی. گذشت می خوش بهم بودم سامین با وقتی قدر چه. خندیدیم غش غش دومون هر دوباره...دیگه هیچی

 .خیــلـــی. داشتم دوستش

××× 

 :سامین

 و بودیم خورده ناهار پیش ساعت چند. بود قشنگ چیزش همه من نظر از اصال. خندید می قشنگ خیلی آرتمیس

 ...زد سرم به فکری یه یهو. بود کردن تعطیل وقت دیگه

 یلیخ رستوران یه. دیگه رستوران یه...نه بغلی رستوران این البته. بیرون ببرم شام برای رو آرتمیس امشب تونم می

 !اینجا میارم و زنم من گفتم می همیشه یادمه. رفتیم می بود زنده مامانم وقتی خونواده با همیشه که باحال و مجلل

 .خندیدن می حرفم به همه بعد

 بود گرفته صورتش جلو نقشه یه. کردم باال سرم! بودم که عاشقش باالخره ولی. نبود من زن آرتمیس که درسته...خب

 ...!بود شده غرق توش کامال و

 :گفتم

 .آرتــی-

 :گفت و زد پلک دفعه چند. گرفت باال سرشو تندی

 هان؟-
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 و( )! رفت ضعف من دل که کرد کج سرشو. زدم لبخندی. بود شده بانمک خیلی و صورتش توی بود ریخته هاش چتری

 :گفت

 زنی؟ می لبخند بعد کنی می صدام! شدی؟ مریض سامی-

 :گفتم...! گذره می چی من لعنتی دلِ این توی نداری خبر که تو دختر آخه

 بیرون؟ بریم شام امشب داری دوست-

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو

 ...نه بغلی؟ رستوران همین-

 .بهتر خیلی جای یه. نه اینجا. نه-

 :پرسید کنجکاوی و شیطنت با

 !کجا؟-

 ...!که بگم تونم نمی-

 آره؟! بیام کنه باد فضولیم رگ کنی کاری یه خوای می! ها زرنگی...اوه-

 :گفتم و خندیدم

 !فهمیدی که آفرین-

 .شدی موفق خب-

 میای؟ یعنی-

 !بــعلــه-

 رو جاهاش بعضی بود دستش که مدادی با و نقشه توی کرد دوباره سرشو و داد لبخندمو جواب اونم. زدم لبخندی

 .بود ناشناس شماره. خورد زنگ موبایلم که بود هفت به ربع یه ساعت. شدم کارم مشغول منم. زد می عالمت

 :دادم جواب و زدم رو اوکی شک با

 بله؟-

 !ســامــین سالم-
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 لک به! سحــرنــاز...بیارم باال و ام معده محتویات تمام که االنه کردم حس دار کش و دماغی تو صدای اون شنیدن با

 :گفتم سرد و خشک خیلی! میاد امروز که بود رفته یادم

 کردی؟ پیدا کجا از منو ی شماره. سالم-

 :گفت و خندید لوس خیلی

 خوبی؟...گرفتم جون عمو از-

 .ممنون خیلی-

 ...کنی می تعجب بیشتر که کجام االن بفهمی اگه تازه-

 :پرسیدم! ها شدم می نگران داشتم

 !کجائی؟ خب-

 ...شرکتت در دم-

 دمز آروم رو پرده. نکنه شک آرتمیس تا پنجره دم برم تفاوت بی خیلی کردم سعی در؟ دم! شرکت؟! کردم کوب سنگ

 لبخند یه با و کرد باال سرشو. وایستاده در دم مشکی و خردلی تیپ قلیون،با نی مثل الغر دختر یه دیدم و کنار

 :پرسیدم. زدم پس خشم با رو پرده. داد تکون دست برام چندش

 داده؟ بهت جونت عمو البد هم رو آدرس! کنی؟ می کار چی اینجا-

 .بزنیم چرخی یه بریم پایین بیا...معلومه خب-

 وضع در ولی. باید. ام دیگه نفر یه عاشق من که گفتم می بهش باید امروز تازه. کرد نمی ولم گفتم می نه بهش اگه

 ...بزنم بهم رو آرتمیس با شامم قرار که بودم مجبور

 :گفتم. داشت رو ارزشش. کن ول

 .میام االن. خب خیله-

 !بای. قربونت-

 :گفتم و کردم تنم رو پالتوم تندی. کردم قطع رو گوشی بدم جواب بهش اینکه بدون

 ...آرتی-

 بله؟-

 :گفتم و زدم زل سبزش چشمای توی
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 ...که...که...اومده پیش برام کاری یه امشب ولی ببخشید-

 :گفتم. کردم مکث

 .مهمه خیلی. برم حتما باید آخه-

 :گفت. انداخت باال هاشو شونه

 خوبه؟. ریم می دیگه شب یه. نیست مهم خب-

 :گفتم. شدم می مطمئن انتخابم از بیشتر لحظه هر! نگرفت پاچه اصال...عاقلی دختر چه

 ...کنی می درک که مرسی-

 :گفت شیطونی با و زد لبخندی

 !ها بیرون ببری منو دیگه شب یه دادی قول عوضش-

 :گفتم و خندیدم

 .دم می قول باشه-

 کارو و بریزم هم سیریش ی دختره این دست روی رو پاکی آب برم...خب. بیرون رفتم شرکت از و کردم خداحافظی

 .کنم تموم

××× 

 :آرتمیس

 این از یکی. کنار زدم رو پرده و پنجره دم رفتم...بودم شده کنجکاو خیلی. پاشدم جام از بیرون رفت اتاق از تا

 این قدر چه...اوفـــ. بود ایستاده شرکت پایین شده ضلعی شیش عین کردن عمل بس از صورتشون که دخترایی

 .میاد بدم دخترا

 اومد بیرون شرکت در از سامین که دیدم یهو. زدم لبخندی! خوشگلم خیلی هم ها عمل این بدون که برم خودم قربون

 ...!باشی داده تیتاپ خر به انگار...! نگو که کرد ذوقی یک هم دختره. داد دست دختره اون با و

 می و بود باز نیشش جور همین دختره. شدن ماشینش سوار رفتن و چسبید رو سامین دست محکم دختره

 ...شه می شُل داره پاهام کردم حس...خندید

! داخ وای...سامین و دختره این...یعنی! بود؟ دختره این سامین مهم کار! نه یا دیدم درست ببینم تا زدم پلک چنددفعه

 خوشش من از هم سامین که بودم مطمئن درصد نود تقریبا من...من آخه. کردم پرت ام صندلی روی خودمو تندی

 !گفتن؟ بهم اشتباه احساساتم یعنی...میاد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

157 

. ودب گرفته بازی به منو که بود سامین این. کردم نمی اشتباه من...نه! کردم؟ می اشتباه مدت این تمام داشتم یعنی

 کردم فکر نادون و احمق منِ. نفره یه عاشق اآلن همین خودش چون. نه یا شدم عاشق حال تا پرسید ازم...آره

 ...منم منظورش

 !بوده بدترکیب ی دختره این منظورش نگو

 ...بودم تر خوشگل اون از صددرصد! داشت؟ دختر این که نداشتم چی من یعنی. نبود خوب اصال حالم

 دستم روی هم و پالتوم و برداشتم رو کیفم تندی. بود آورده درد به رو گلوم بغضی یه...آوردم کم هوا کردم حس

 .آیلین اتاق در دم رفتم و بستم بلندی صدای با رو اتاق در. انداختم

 .زدم در به محکم

 !بفرمائید-

 :گفتم تند خیلی و کردم باز درو

 نداری؟ کاری. خونه رم می دارم من آیلین-

 :گفت نگرانی با آیلین چون بود ضایع خیلی ام قیافه کنم فکر

 !عزیزم؟ خوبه حالت...آرتی ولی...برو نه-

 :گفتم خشونت با

 !خدافظ! خوبم،آیلین من-

 :گفتم هم شاهین به رو بعد

 .فعال-

 بودم هم آسانسور توی وقتی حتی. آوردم همکف ی دکمه به محکمی فشار. رفتم آسانسور سمت و بستم محکم درو

 .خیابون توی رفتم اومدم بیرون آسانسور از...بود آسانسور توی که مون جدی ی مکالمه اولین یاد...افتادم می یادش

 شام هاینک بدون! باشم اون ی خونه توی باید حتی! اَه. سامین ی خونه. خونه برگشتم مترو با. مترو ایستگاه توی رفتم

 .بود سامین طرف از. کردم بازش حوصلگی بی با. اومد اس ام اس یه برام. بستم هم درو و اتاقم توی رفتم بخورم

 .خونه نمیام شام برای

 :گفتم حرص با زیرلب

 !بخور شام کثافت اون با برو اصال! بکن خواد می دلت غلطی هر-
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 :گفتم زیرلب و گرفتم دستام بین سرمو. کردم پرت تخت روی رو گوشیم محکم بعد

 ...شدم عاشقش که احمق من سر بر خاک...من سر بر خاک-

 :آیلین

 :پرسیدم شاهین از و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 نبود؟ خوب خیلی حالش آرتمیس که شدی متوجه هم تو-

 :گفت و داد تکون سرشو شاهین

 .بود مشخص کامال...آره-

 :گفتم و کشیدم آهی

 .شده چــِش دونم نمی-

 .بزن زنگ یه بهش خب-

 .بکنم کارو همین بهتره کنم فکر-

 توی زا رو گوشیم باال طبقه رفتیم و کردیم بش و خوش پدرجان با اینکه از بعد. باال رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 .باالخره داد جواب بوق عالمه یه از بعد. زدم زنگ آرتمیس به هولکی هول و عجله با و درآوردم کیفم

 .خواهری سالم-

 :گفتم نگرانی با. نبود همیشگی شوخ و شاد آرتمیس اون صداش،صدای ولی

 !خوبه؟ حالت تو آرتمیس...سالم-

 :گفت بود آلود بغض که صدایی با

 خوبی؟ تو مرسی-

 !شده چیزیت یه تو! دیوار به بکوبم سرمو برم باید که نشناسم رو تو اگه من! آرتمیس ببین...که اینه منظورم نه...ن-

 !آیلین نیست چیزیم! نع-

 ...من چرا-

 :گفت عصبی و خشن خیلی

 !بفهم! آیلین خوبم گم می دارم-
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 ...رفتارت همین-

 ...نزن زنگ هم دیگه! فهمیدی؟! خوبه حالم آیلین-

 :پرسید شاهین. گرفتم گاز لبمو نگرانی با. کرد قطع هم بعد

 !شد؟ چی-

 :گفتم زیرلب

 ...!شم می خوشحال بفهم خودمم اگه واال-

 :گفتم و کشیدم آهی. بود خاموش اش گوشی. نداد جواب زدم زنگ هرچی دیگه

 .کنم درست چیزی شامی یه برم. باشه تنها خواد می نیست خوب حالش. دیگه کن ولش-

. زخونهآشپ توی رفتیم دوتا ما. دید می تلویزیون داشت پدرجان. پایین ی طبقه رفتیم شاهین با و کردم عوض لباسامو

 که هن یا کنه می نگاهم بیبنم تا شاهین سمت چرخیدم. بودم گذاشته باز دورم موهامو. کنم درست الـویه خواستم می

 !هکن می مطالعه شو روزنامه داره آقا...بابا نه دیدم

 هب خیلی آخه! برم راه باز موهای با فقط اینکه به برسه چه کنه نمی نگاه برم راه این جلو هم شلوارک و تاپ با من اگه

 ...بلندن زیادی آخه! نیست؟ آور تعجب براش من موهای جدا...اَه...خوره برمی غرورم

 :گفتم. کردم شروع کارمو و بستم موهامو کش با

 !کنی؟ می کار قدر همین همیشه...میای نظر به فعالی خیلی آدم تو! شاهین-

 :گفت لبخند با و گرفت باال سرشو

 !هستم هم دررویی کار زیر از آدم اتفاقا. بابا نه-

 :گفتم و خندیدم

 !نیستی طوری این اصال که شرکت توی ولی-

 .کنم کمک بهت همش خواد می دلم چرا دونم نمی واقعا. دونم نمی...باالخره...نه خب-

 :گفتم. زدم لبخندی

 نه؟! منه خوب شانس از پس...طور این که-

 :گفت خنده با
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 !کنه؟ می کمک بهت داره کرده تحصیل و دس،باکالس خوب،خوشگل،خوشتیپ،مجرد،مهن پسر یه اینکه چی؟-

 :گفتم و خندیدم

 !بابا کن تعریف خودت از ذره یه-

 :گفتم. میومد خوشم اش خنده از...خندید می باحال چه شاهین راستی. خندیدیم هردو

 ...نیست حسش اصال! تازه بخرم هم لباس برم باید...بگو رو مقیمی خانوم این عروسی شب...اَه-

 !بخریم؟ لباس بریم باهم فردا داری دوست خب-

 :گفتم. کردم نگاه بهش و چرخیدم تعجب با

 !بریم؟ شه می!جدی؟-

 :گفت خنده با

  ؟...نشه چرا-

 :گفتم خوشحالی با

 ...نیست مهم روز یه حاال. کنم می تعطیل رو شرکت زودتر ذره یه پس،فردا. مرسی! وای وای-

 ...ها بریدن خرید با رو خانوما شما ناف که واقعا-

 !چی؟ پس-

 .خنده زیر زدیم هردو

××× 

 :سامین

 اصال من که گفتم بهش محترمانه خیلی. بیرون بردم شام برای رو امشب،سحرناز. خزیدم ام مالفه زیر خوشحالی با

 می دروغ گفت می هی...کرد نمی باور حرفمو که اول! رفت وا گِل عین.ام دیگه دختر یه عاشق و نمیاد خوشم ازش

 اب بیا تو گفت می هی! که کرد نمی ول ولی. کرد قبول باالخره. شدم متوسل واجور و جور قسم هزارتا به خالصه...گی

 .نیست،عادته عشق اسمش اون که فهموندم بهش بدبختی صدجور با! شی می عاشقم بعد کن ازدواج من

 !کنم بازش سرم از تونستم باالخره ولی

 :گفتم زیرلب
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 !برسیم بهم آرتمیسم و من که نداره وجود مانعی هیچ حاال! خب-

 ...برد نمی خوابم اصال شه می چی فردا دونستم می اگه ولی. برد خوابم شیرینی رویاهای با

 دوخت خوش شلوار کت یه. دادم حالت سشوار با موهامو بعد. گرفتم دوش یه اول. شدم بیدار زود خیلی صبح

 :گفتم خودم به آینه توی. مشکلی پالتوی با. کردم تنم خاکستری

 ...!بابا شدم جیگری چه-

 همون رو کلید و کرده حاضر امو صبحونه بود نوشته. بود آرتمیس طرف از. کردم بازش تندی. اومد اس ام اس یه برام

 .شرکت رفته خودش زودتر امروز. گذاشته همیشگی جای

 ارانگ...خالیه جورایی یه آرتمیس بدون خونه کردم می حس. رفتم و برداشتم رو ام سامسونت. انداختم باال هامو شونه

 ...ببینم رو آرتمیس زودتر هرچی خواست می دلم. شرکت رفتم پاشدم خوردم که امو صبحونه...داره کم چیزی یه

 پاش روی مجله یه و بود داده تکیه میز به رو زانوش. بود نشسته میزش پشت. بود باز اتاقش در. اتاقش در دم رفتم

 :گفتم و کردم ای سرفه تک. بود چشم توی بیشتر اش خوشگل و بلند های مژه کرد می نگاه رو پایین چون. بود

 .سلــام-

 :گفت لبخند بدون و انداخت بهم تفاوت بی نگاه یه. گرفت باال سرشو. زدم لبخند

 .سالم-

 :پرسیدم و ایستادم میزش جلوی. تو رفتم. ریختن روم سرد آب سطل یه انگار. پایین انداخت سرشو دوباره

 آرتی؟ شده چیزی-

 :گفت و کرد ظریفی اخم. کرد نگاه بهم

 مگه؟ چطور. اصال. نه-

 .طوری همین هیچی-

 .خوام می معذرت دیشب بابت بازم-

 :گفت و انداخت باال ابروهاشو

 .برس کارت به. نیست ای مسئله. کنم می خواهش. نه-

 نشسته میزش پشت شاهین. خودم اتاق توی رفتم و بیرون اومدم اتاقش از بودم متعجب هنوز رفتارش از که درحالی

 :گفتم. بود

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

162 

 .داداش خیر به صبح-

 .سلــام-

 :پرسید شاهین. شدم خیره رو به رو به متفکرانه و میزم پشت نشستم

 سامین؟ افتاده اتفاقی-

 !شاهین...بابا نه هان؟-

 بله؟-

 خوبه؟ حالش آرتی-

 :گفت و کرد اخمی

 .زنه نمی حرفی ولی...شده چیزیش یه که فهمیدیم دیروز هم آیلین و من راستش شدی؟ متوجه هم تو-

 :گفت شاهین. بدم کارم به حواسمو و کنم فراموش کردم سعی! شده؟ چــِش من آرتمیس یعنی...شدم نگران

 .است چهارشنبه امروز-

 خب؟-

 .ره می بابا فردا-

 خب؟-

 زندگی دوباره. شون خونه ره می هم آرتی. خونه بیای برگردی هتل از باید هم تو. خونه میام فردا منم! جمالت به خب-

 .خودمون شرکت ریم می و گیریم می سر از و مون عادی

 معرکه های باحال،آرتمیس،صبحونه شرکت این به. بودم کرده عادت هفته یه این توی...شدم ناراحت جورایی یه

 :گفت شاهین. بود سخت برام خالصه...اش

 .ناراحتم انگار منم...دونم نمی شدی؟ ناراحت هم تو شد؟ چی-

 ...اوهوم-

 :گفتم و شدم بلند بعد ساعت دو-یکی

 .بیام و بدم آیلین به رو ها نقشه این برم من-

 .برو باشه-
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 مثل...بود خوشحال صداش...میومد اتاق از آرتمیس صدای. کردم مکث بزنم در اینکه از قبل. آیلین اتاق در دم رفتم

 ...همیشگی آرتمیس

 تهلی ترشی داریم اینجا ما بعد بوسن می رو آقا سهند آقای ایوون توی میان خانوم سوگل! هست که همینه...دیگه آره-

 ...نداریم که شانس...شیم می

 :گفت آیلین. زدم در و زدم لبخندی. میومد هم آیلین ی خنده صدای

 .بفرمائید-

 :گفتم لبخند با. تو رفتم

 .سالم-

 طوری این چرا این...اِ. طرف اون کرد روشو و داد تکون ساده سر یه فقط آرتمیس ولی. داد لبخند با جوابمو آیلین

 ...خدایا شده؟

 :گفتم. دادم آیلین به رو ها نقشه

 !آیلین. شد تموم اینم...خب-

 بله؟-

 .ره می بابا فردا-

 .دونم می آره-

 .کشیدی زحمت که مدتی این تمام بابت کنم تشکر خواستم-

 !کنم می خواهش-

 :گفتم بود طرف اون سرش که آرتمیس به و برگشتم

 .طور همین هم تو از-

 :گفت زیرلب و کرد نگاهم سرد

 .نداشت قابلی-

 :اومد آیلین صدای بستم که درو. بیرون رفتم اتاق از و کردم اخم

 !کردی؟ طوری این چرا آرتی-
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 !کردم؟ چطوری-

 ...گرفتی می گرم باهاش خیلی تو...دونم نمی-

 !گیرم می گرم همکار آقایون با زیادی من که کردی می اعتراض همیشه که شما! اهه-

 ...تو...داشت فرق این...نه خب-

 هاینک و زدم می حرف سوگل ی درباره داشتم...آهان بیاد؟ این اینکه از قبل گفتم می چی داشتم! نشده چیزی! نخیر-

 ...ترشیم می اینجا داریم ما

 توی رو آرتمیس پایین ی طبقه برم خواستم می که ناهار موقع. خودمون اتاق توی برگشتم دوباره و کشیدم آهی

 :گفتم و تو رفتم سریع. بودیم تنها دوتامون. آوردم گیر آسانسور

 !بزنیم حرف باهم باید! آرتمیس-

 :گفت. باال انداخت ابروهاشو و کرد نگاهم

 .بزن خب-

 :گفتم. کشیدم عمیقی نفس

 کنی؟ می طوری این من با امروز چرا-

 کنم؟ می طوری چه-

 !نبودی طوری این دیروز تا...خاص و سرد جور یه-

 مه شاید یا زدن صدا اسم به و احوالپرسی و علیک و سالم یه از بیشتر مرد همکارهای با وقت هیچ من! سامین ببین-

 دهش باعث این و خب؟! کردم رفتار صمیمی تو با زیادی کنم می حس! کنم نمی شون،رفتار اسم تنگ آقا یه چسبوندن

 !همین! بیاد پیش سوءتفاهم تو برای که

 سرم روی دنیا کل کردم حس. شد پیاده آسانسور از و گذاشت خماری توی حیرون و متعجب جور همون منو بعد

 ...شد خراب

 ...خدا شد طوری این یهو چرا!نداشت؟ دوست منو آرتمیس یعنی

 :شاهین

 برام! فکر توی ره می هی و شده فکور قدر این امروز سامین چرا که نیست مهم برام. کردم درست امو یقه آینه توی

 رد رفتم و بیرون اومدم اتاق از! خرید بریم آیلین با قرار فعال! سامین از غیر خوبه همه با ارتمیس چرا که نیست مهم

 .زدم رو آیلین اتاق
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 !بفرمائید-

 :گفتم و تو رفتم

 !رئیس خانوم نباشین خسته-

 :گفت و زد لبخندی

 .مرسی-

 بریم؟ حاضری؟-

 !چنده؟ ساعت-

 .پنج-

 .بریم خب خیله-

 :گفت. بود آرتمیس اینکه مثل. زد رو شماره یه و برداشت رو اتاقش تلفن

 ...عزیزم خدافظ. بگو همه به. کنیم می تعطیل آره...نباشی خسته...آره...آرتی الو-

 :گفت. پوشید رو پالتوش و برداشت رو کیفش. گذاشت سرجاش رو گوشی

 .بریم. دیگه خب-

 :پرسیدم. شدیم جگوارش سوار و بیرون رفتیم شرکت از

 بری؟ کجا خوای می حاال خب-

 !دونم نمی واقعا. دونم نمی...اِم-

 وقتی .بودم برده رو اینا مامانم من یعنی. بودیم رفته ام دخترخاله عروسی برای پیش سال سه که افتادم پاساژی یه یاد

 ...کردن می تعریف خیلی برگشتن

 :گفتم

 .دونم می من-

 !عالی چه اِ؟-

 :گفتم. شدیم پیاده ماشین از. جا همون رفتیم و دادیم بهش رو آدرس

 .بریم باید سوم ی طبقه-
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 :گفت ذوق با گذاشتیم،آیلین پاساژ توی رو پامون تا

 ...رو اونجا! شاهین...شاهین وای-

 :گفتم و خندیدم...خواست می پشمک آیلین! پشمک. کردم دنبال رو نگاهش رد

 پشمکی؟ ی دیوونه من مثل هم تو-

 :گفت ای کودکانه ذوق با و کوبوند بهم دستاشو

 !براش میرم می! آره آره-

 یم پشمک که طور همون و بود پاساژ وسط که بزرگی ی فواره کنار نشستیم. گرفتم پشمک دوتا رفتم و خندیدم

 :پرسیدم ازش خوردیم

 ...هاست خوردنی توی منظورم میاد؟ بدت چی از-

 :گفت. کرد کوله و کج و صورتش یهو و کرد مکثی

 ...شه می بد هم اسمش از حالم یعنی...اَی! پاچه کله-

 :وگفتم خندیدم منم

 !من مثل دقیقا-

 !هم؟ تو وای-

 ...کنه می اذیت منو هی افتاده دستش ضعف نقطه یه سامین بعد. آره-

 !آرتی مثل-

 :گفتم. سوم طبقه رفتیم و شدیم بلند شد تموم هامون پشمک وقتی. خندیدیم هردو

 .اینجاست...ایناهاش-

 قذو با و بودن شده گرد آیلین چشمای...مجلسی و بلند های لباس از پر. بزرگ و خلوت ی مغازه یه. مغازه توی بردمش

 :گفت من به آهسته...کرد می برانداز رو مغازه داشت

 !تر خوشگل یکی از یکی...داره هایی لباس چه! ست معرکه...پسر آوردی گیر کجا از رو اینجا تو...شاهین-

 :گفت خوشرویی با و اومد مون طرف میانسال زن یه

 !اومدین خوش! جوان زوج سالم-
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 :گفتم و زدم لبخندی

 !خانوم مرسی-

 خواین؟ می چیزی تون نامزدی برای-

 :گفت زیرلب. انداخت گل آیلین های گونه

 .خوام می نفر یه عروسی ی واسه. نخیر-

 یهو. کرد می نگاه دقت با رو شون تک تک مشتاقانه و رفت می راه ها لباس بین آیلین. زد لبخندی فروشنده زن

 خورده روش هم خودش رنگ هم کوتاه آستین کت یه...خاکستری رنگ به. بود دکلته لباس یه. ایستاد یکی جلوی

 .بود شیک واقعا...بود

 :گفت و آیلین سمت دوید فروشندهه

 رفح هیکلت ماشاهلل هزار ماشاهلل که هم تو...بلنده و باریک های هیکل مخصوص...میاد بهت خیلی لباس این عزیزم-

 ...شوهرت حال به خوش! نداره

 :گفت و زده،زد خجالت لبخندی آیلین. کرد اشاره من به ابرو با

 کنم؟ پرو اینو شه می...خانوم مرسی-

 ...طرفه اون. پرو اتاق توی برو...گلم دختر نشه چرا-

 :گفت و اومد من سمت. پرو اتاق توی فرستادش و داد آیلین دست رو لباس

 !داری خوشگلی زنِ چه...پسرم سلیقه این به آفرین-

 .ایشون ولی خانوم مرسی-

 ...نه یا لباسشو پوشیده ببینم کن صبر-

 :گفت زیرلب و اورد لب یه آمیز تحسین لبخندی. شد گرد چشماش. کرد باز آروم درو الی و زد در به ای تقه بعد

 ...ای فرشته یه تو دختر-

 :گفت و کشید منو دست یهو بعد

 ...!شده خوشگل چه زنت ببین-

 ...بود اومده بند نفسم. شد بسته آرومی تــَق صدای با یه و بود ها فنری این از پرو اتاق در. پرو اتاق توی داد هل منو
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 هم بازش موهای تازه...بود شده محشر...میومد بهش واقعا لباس. بودم چسبیده آیلین به کامال و بود تنگ پرو اتاق

 گونه و پایین انداخت سرشو تندی. کردم نگاه قشنگش سبز های چشم به. دادم قورت رو دهنم آب. بود ریخته دورش

 ...گرفتن قرمز رنگ هاش

 گاهن بهش که کردم کنترل خودمو همه این...پیچه می گوشام توی ضربانش صدای کردم می حس...تپید می تند قلبم

 :گفتم زیرلب! خدا ای...زنه این وقت اون نکنم

 ...شدی خوشگل...میاد بهت خیلی-

 :گفت. زد لبخندی

 !بیرون؟ بری شه می. مرسی-

 :گفت خوشحالی و ذوق با زنه!  اوفـــ. بیرون ورفتم دادم هل درو تندی! شدم متوجه یهو

 !دیدیش؟-

 :گفتم و خندیدم. بزنم ذوقش توی نیومد دلم

 .دیدم. بله-

 خرینش؟ می-

 :گفت و داد فروشنده دست رو لباس. بیرون اومد اتاق از آیلین

 ...بله بله-

 :گفتم تندی که کنیم حساب که رفتیم. زد من به لبخندی

 !کنم می حساب من-

 :گفت و کرد اخم

 ...نیست احتیاجی نخیر-

 ...هدیه یه عنوان به! کنم می خواهش...اینجا آوردمت من! آیلین-

 ...شاهین آخه-

 !کنی؟ قبول ازم هم هدیه یه که ندارم ارزش قدر اون من یعنی-

 :گفت و زد لبخندی
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 ...شاهین حرفیه چه این-

 .کن قبول پس-

 :گفت ناز با و خندید

 ...ها دفعه یه همین ولی بـــاشـــه-

 !چشم-

 مبرسی وقتی تا دیگه. بیرون اومدیم پاساژ از باهم. دستش دادم شو ساک و کردم حساب رو لباس پول من و خندیدیم

 .نزدیم خاصی حرف خونه

××× 

 :آیلین

. هشاهین به نسبت حساسیت شاید...کردم پیدا مرضی،دردی،کوفتی،زهرماری یه! چی دونم نمی حاال. شده مرگم یه من

 یدهچسب پرو اتاق توی وقتی. کشیدم باال ام چونه روی تا رو پتو و زدم تخت توی غلتی! برعکسشه دقیقا آخه...نه نه

 ...باال بود رفته قلبم ضربان بودیم ایستاده بهم

 من یعنی خدایا. تپه می تند قلبت باشی عشقت نزدیک وقتی گفت؟ می چی آرتمیس. زدم غلت دوباره...خدا وای

 !شاهینم؟ عاشق

 ...نداره خارجی وجود عشق! ندارم اعتقاد عشق به اصال من! نه نه نه

 هم روی رو هام پلک! شده؟ چــِم! بره نمی خوابم جوری هیچ اصال که منم...اَه. خوابیدم شکم روی و کشیدم آهی

 ...بخوابم کردم سعی. دادم فشار

 .پاشدم که داد می تکون رو ام شونه داشت آروم یکی صبح

 !جان آیلین پاشو...فرودگاه بریم باید بره خواد می بابام...پاشو...آیلین-

 نگاه شاهین به و نشستم تخت روی تندی جان؟ آیلین گفت شاهین بود؟ شاهین! گفت؟ چی! شدن باز چشمام یهو

 :گفت و زد لبخندی. کردم

 .بابا بدرقه فرودگاه بریم که کن عوض لباساتو! پاشدی زود چه...آفرین آفرین-

 .باشه...هان چی؟-
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 ویمانت با تنگ جین شلوار یه. شستم صورتمو و دست رفتم و شدم بلند تندی منم. بیرون رفت و داد تکون سرشو

 هم خیلی دیگه هوا چون و کردم سرم تیره سبز شال یه. کردم تنم میومد چشمام رنگ به هم خیلی که یشمی سبز

 .کردم تنم کتون سبز کت نبود،یه سرد

. اتاق توی رفتم و زدم در به ای تقه! خوشگل و خوشتیپ چه...به به. ام یشمی بلند پاشنه کوتاه ساق های چکمه با

 :گفت. بود منتظرم شاهین

 بریم؟-

 .آره-

 .هال توی رفتیم. بیرون اومدیم اتاق از باهم و زدم لبخندی

 :گفتم و جلو رفتم. در دم بود ایستاده چمدون با پدرجان

 ...موندین می بیشتر خدا رو تو! رین می دارین زود قدر چه پدرجان...خیر به صبح-

 ...بده خبر پدرت و مادر به زودتر هم تو. دخترم نه-

 .حتما چشم-

 .کردین کارو این هولکی هول خیلی هرچند! خواستگاری میاییم دیگه ماه شیش هم ما پس-

 !ببخشین شما. کردیم بچگی-

 :گفت و زد لبخندی

 .شانسم خوش خیلی. شده نصیبم خوبی عروس همچین که خوشحالم خیلی که من-

 هباش یادم. بود شده تنگ براش دلم قدر چه...افتادم بابام یاد لحظه یه. بوسید رو ام پیشونی پدرانه و آهسته بعد

 .بزنم زنگ بهشون امشب

 :گفتم و کردم نگاه شاهین به. کردم مکثی یه که بشم ماشین سوار خواستم

 ...شاهین-

 :گفت و کرد باال سرشو

 !بله؟-

 :گفت تعجب و ناباوری با. گرفتم سمتش رو سوئیچ

 !چی؟-
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 :گفتم و خندیدم

 ...نشینی جیگر جگوار این فرمون پشت هم دفعه یه نذارم نمیاد دلم باالخره. آره-

 :گفت. قاپید دستم از رو سوئیچ خوشحالی با و خندید شاهین

 !معرکه! دختر ای معرکه تو-

 :گفتم زیرلب. راننده کمک صندلی روی نشستم...! خدا! رفت؟ شدم عاشق جدی جدی! وای...رفت غنج دلم

 ...بابات جلو خدا رو تو درنیار بازی ضایع شاهین-

 :گفت لبخند با و زد چشمکی

 !خانومی نباش نگران شما-

 پیاده ماشین از رسیدیم وقتی. خندیدیم می شاهین حرفای به هی فرودگاه برسیم تا...! کردم ذوق خیلی. خندیدم

 ...ریختم اشک قطره دوتا منم. کردن خداحافظی هم از ناراحتی با هم شاهین و بغض با پدرجان. شدیم

 .رفتیم و کردیم خداحافظی! بودم افتاده بابام یاد باالخره خب

 من هموند اش رفتن به روز یه فقط وقتی چرا...خدایا! شد؟ تموم یعنی. بود گرفته دلم خیلی. شدیم ماشین سوار دوباره

 !اتاقشه روی به رو هم اتاقم ی ضمن،پنجره در! بینمش می عروسی شب...نیست مهم! بشم؟ عاشقش باید

 !خوشه چیزایی چه به من دل واقعا. زدم لبخندی

××× 

 :آرتمیس

 اج چیزی ببینم تا کردم چـِک خب رو جا همه برم اینکه از قبل. بودم بسته دیشب رو چمدونم. بود صبح پنجشنبه

 .نذاشتم

 حس. عسلی میز روی بودم گذاشته کوچولو آب لیوان یه توی رو بود داده بهم سامین که رو سیاهی رز همون فقط

 :گفتم زیرلب. کنم می بغض دارم دوباره کردم

 !ارزش بی پسر یه اونم! کنی نمی گریه پسر یه واسه تو آرتمیس-

 سوار. گذاشتم پادری زیر هم رو کلید و کردم قفل درو. بیرون رفتم خونه از و کردم بلند رو چمدونم خشونت با

 .شدم پیاده در جلوی. خونه رفتم و گرفتم دربست تاکسی یه. پایین ی طبقه رفتم و شدم آسانسور
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 اومد شاهین و شد باز در یهو که بزنم رو آیفون زنگ خواستم! بود شده تنگ خودمون ی خونه برای دلم قدر چه...آخی

 :گفت و زد لبخندی من دیدن با. بیرون

 خوبی؟. آرتی سالم-

 .مرسی. سالم-

 ...مدت این که ببخشید-

 .منی دوست تو. نزن هم کنم،حرفش می خواهش-

. دبو گذاشته پاهاش روی سرشو و بود نشسته هال توی آیلین. تو رفتم و کردم خداحافظی شاهین با و زدم لبخندی

 :گفتم. گذاشتم اش شونه روی دستمو و جلو رفتم...نبود خوب حالش انگار

 ...آیلین-

 :وگفت زد لبخندی. کرد باال سرشو تندی

 !خونه این توی وجودت برای یعنی! بودا شده تنگ برات خیلی دلم خواهری؟ اومدی-

 :گفتم و خندیدم

 !بود تنگولیده مون خونه برای دلم منم-

 شرکت که بودن کرده تصویب خانوم آیلین شکرخدا. کردم باز رو اتاقم باال،در ی طبقه رفتم. خنده زیر زد آیلین

 بدبختم قدر چه من. کشیدم دراز تخت روی. من طرف از اصرار عالمه یه با البته. باشه تعطیل هم جمعه و پنجشنبه

 !کنم بیرون قلبم از هم ذره یه رو سامین عشق نتونستم هنوز...! خدا

 .زنم نمی قولم زیر من و دادم قول بهش چون برم باید! ست دیوونه این عروسی...اَه...افتادم فردا یاد یهو

 :بعد روز

 :گفت و کرد باز و اتاقم در آیلین

 آرتی؟ حاضری-

 آستین کت یه با میومد بهش خیلی که دکلته خاکستری بلند لباس یه...بود شده گیر نفس آیلین. برگردوندم سرمو

 لوج آیلین...کشیدم آهی. بود زده سرش ی گوشه به ای نقره کوچولوی گل تا سه و بود ریخته دورش باز موهاشو. کوتاه

 :گفت و اومد

 .عزیزم شدی خوشگل خیلی-
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 راستی؟-

 گردنم هب هم سبز اشکی آویز بود،یه باز و گرد اش یقه. بودم پوشیده بود پفی آستین که بلند ی تیره سبز لباس یه

 جمع هم رو موهام. شد می گشاد دوباره و شد می تنگ کمر قسمت توی فقط. بود ساده لباسم. بودم کرده آویزون

 .بودم گذاشته روشون سبز های نگین با تل یه و بودم کرده

 :گفت آیلین. بیرون رفتیم خونه از و کردیم تن رو پالتوهامون آیلین و من

 شده؟ چِت بگی من به خوای نمی هم امشب حتی-

 !کن ولم. آیلین نیست چیزیم کن باور-

 شب که دیوونه ی فرشته اون به رفتیم عروسی،اول سالن به رسیدیم وقتی. نزد ای دیگه حرف و کشید آه یه اونم

 عدب ساعت نیم. سالن ی گوشه میز یه پشت نشستیم و گفتیم تبریک)!(  بود شده تر زشت هم از قبل از عروسیش

 :وگفت دستم روی زد آهسته آیلین

 ...ببین رو اونجا-

 ...موند وا دهنم. برگردوندم سرمو

 

 

 که کاری یاد. لرزید قلبم دیدم رو سامین وقتی ولی...بودن شده خوشتیپ و خوشگل خیلی هردو. سامین و شاهین

 .دادم قورت بار صدمین برای رو بغضم. چرخوندم سرمو تندی و افتادم بود کرده باهام

××× 

 :سامین

 :گفتم و زدم شاهین به ای سقلمه

 بینیشون؟ می کوشن؟ اینا آیلین-

 :گفت و گردوند چشم

 .اونجان-

 ...آرتمیس ولی. بود شده خوشگل خیلی آیلین...دیدمشون و زدم کرد،زل می نگاه که جایی به

 می منعکس رو بودم عاشقش من که رو هایی چشم رنگ بود پوشیده که سبزی لباس! بود شده ها الهه شکل واقعا

 :گفت و بغلم توی کوبوند یکی شاهین...بردارم چشم ازش تونستم نمی. کرد
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 !درنیار بازی تابلو هم قدر این! کن جمع رو دهنت آب-

 نارک نشست هم شاهین. آرتمیس کنار نشستم رفتم حرفا این و بش و خوش از بعد. میزشون سر رفتیم و زدم لبخندی

 :گفتم آهسته. آیلین

 ...آرتی-

 که جایی تا. بود هوا توی عطرش بوی هنوز. مهمون اتاق توی رفتم خونه،اول توی رفتم وقتی امروز. برگردوند سرشو

 ...بود میز روی آب لیوان یه توی هم بودم خریده براش من که رو رزی گل...کشیدم مشام به رو عطرش تونستم می

 :گفتم

 داشت؟ حقیقت زدی آسانسور توی روز اون که هایی حرف اون-

 :گفت کوچیکی اخم با و داد تکون سرشو

 .بله-

. کردم شاهین به نگاهی هان؟! کنی؟ می خـُرد منو کارت این با فهمی نمی چرا آخه. نزد باهام حرفی هیچ دیگه بعد

 :گفتم و زدم لبخندی...! شنوه می گل و گه می گل خانوم آیلین با داره...اوفــ دیدم

 !آیلین-

 :گفتم. چرخوند سرشو

 ...باحاله خیلی! نکردی؟ کوتاهش حاال تا کی از! داری مو قدر چه تو پسر-

 :گفت و خندید

 .بود سالم شیش وقتی از-

 !اُهــو-

 مخصوص ی دونفره رقص همون یعنی. برقصن که وسط اومدن شوهرش و فرشته گذشت که ساعت دو-یکی

 دراز دستمو و شدم بلند. کردم آرتمیس به نگاهی...دیگه زوج یه...اومدن دیگه زوج تا دو بعد دقیقه نیم...عروسی

 ...خورد هدف به شاید. زدم می هم رو تیرم آخرین باید. کردم

 دید رو ام شده دراز دست وقتی و کرد نگاه من به تعجب با. کرد باال سرشو آرتمیس و زد آرتمیس به ای سقلمه آیلین

 !کنم تشکر ازش بعدا باشه یادم. شد بلند و کشید اهی آرتمیس که گفت چیزی درگوشش تندی ایلین. کرد اخم

 هام شونه روی رو دستاش شک با اونم...کردم حلقه اش باریک کمر دور رو دستام دوتا آهسته. وسط رفتیم

 :گفتم زیرلب...پیچید ام بینی توی آشناش عطر بوی...گذاشت
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 ...آرتی-

 :گفت و کرد نگاهم

 بله؟-

 .بکنم اعترافی یه خوام می-

 :گفتم. لحظه یه برای اونم...دیدم هاش چشم توی رو چیزی یه درخشش

 ابرام،یه روی کنم می حس و رقصم می باهات دارم که االن همین تا...زدیم حرف باهم آسانسور تو که روزی اون از-

 دوسـِت دل ته از...من،من...نیست هم زودگذر عشق یه...نیست هوس این گم؟ می چی فهمی می. داشتم بهت حسی

 ...آرتمیس عاشقتم من. دارم

 :گفتم...ریخت سبزش های چشم از اشک قطره یه. لرزید اش چونه یهو

 ...ها شم می دیوونه پایین بیاد دیگه قطره یه ؟...هان ؟ دختر کنی می گریه چرا وای-

 :گفت و کرد پاک رو اشکش دست پشت با. عقب کشید یهو

 !نیستی...نیستی من عاشق تو! تونیم نمی یعنی. تونم نمی...خدا رو تو...سامین-

 آرتمیسِ ؟...گفت چی آرتمیس. شد دور ازم تند و ریز های قدم با و گذاشت استفهام و بهت توی منو جور همون بعد

 :پرسیدم. بود نشسته شاهین فقط. آرتمیس نه و بود آیلین نه. میز سر نشستم رفتم آهسته گفت؟ چی االن من

 رفتن؟ کجا اینا! شاهین؟...ش-

 :گفت شاهین

 گفت کرد عذرخواهی و شد بلند تندی هم آیلین. گفت چیزایی یه ایلین درگوش اومد آرتمیس آرتمیس؟ و آیلین-

 شده؟ چـِش دختر این سامین. نیست خوب آرتمیس حال

 . بودم شده داغون...بودم شکسته. دونستم نمی واقعا چون...دونستم نمی چون. نداشتم براش جوابی

 :آیلین

 :گفتم و فرمون روی زدم محکم

 سر بدونم ندارم حق خواهرتم که من آخه! ریزی می اشک هی داری که االنم! اومد؟ تو سر بالیی چه بگو! آرتمیس-

 !اومده؟ چی خواهرم تک

 :گفت گرفته و آلود بغض صدایی با
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 ...گم می بهت بعدا بذار...بعدا آیلین-

 !بگی باید حتما ولی باشه-

 داشت کم کم منم. بست محکم درو و اتاقش توی دوید تندی خونه،آرتی رسیدیم تا. بردم پارکینگ توی رو ماشین

 ی چهره. بستم رو چشمام. کشیدم دراز تخت روی. کردم عوض و لباسام و خودم اتاق توی رفتم. گرفت می خوابم

 ...شد نقاشی هام پلک پشت شاهین

 آروم آروم کردم فکر بس از. کنه نمی هم نگاه بهم حتی اون. دونم می...نداره دوست منو اصال اون آخه. کشیدم آهی

 ...برد خوابم

. مخورد آب لیوان یه. آشپزخونه توی رفتم. بود ام تشنه خیلی. شدم بیدار که بود شب نصفه چند ساعت دونم نمی

 و کردم باز رو اتاقش در تندی. شنیدم آرتمیس اتاق توی از هقی هق صدای یه اتاقم توی برگردم خواستم می وقتی

 .تو رفتم

 به ور نشستم رفتم سریع! ریخت می اشک بهار ابر مثل داشت و بود گوشش توی هندزفری. بود نشسته تختش روی

 :گفتم زیرلب. کردم نوازش رو اش مانند ابریشم موهای و کردم بغلش. تخت روش،روی

 ...بهتره هم خودت برای...شده چی بگو...خواهری من به بگو-

 :گفت اش هق هق میون

 یه...مونه می طرفه یه ی جاده یه مثل که عشقیه! چیه؟ طرفه یه عشق دونی می...بدبختم آدم یه من...من! آیلین-

 !خدا...ره می سامین قلب بست بن به که طرفه یه ی جاده

 چه...فهمیدم می باید خودم...آره. کردم نگاه آرتمیس اشکی های چشم به شده گرد چشمای با! کردم کــُپ! چی؟

 :گفتم و کردم پاک انگشت با رو هاش اشک! خدایا خـَرم من قدر

 هان؟...عزیزم شده چی خب-

 ...آیــلیــن! دیدم دیگه دختر یه با اونو من. گه می دروغ! نیست. نیست ولی...منه عاشق کنه می فکر اون-

 مثل که عملی زشت دختر یه با که دیده روز یه و شده سامین عاشق که گفت بهم بغض و گریه با جور همون خالصه

 :گفتم و زدم رنگش خوش موهای به ای بوسه آهسته. رفتن و شده ماشین سوار بوده چندضلعی

 ...ولی بگم بهت باید چی دونم نمی من...من. دلم عزیزِ باش آروم...آروم...آروم-

 :گفت و کشید عقب خودشو

 .کردی گوش حرفام به که مرسی. کردم حماقت خودم من. بگی چیزی نیست الزم-
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 :گفتم و زدم لبخندی

 !دیگه هاست موقع همین ی واسه خواهر-

 :گفتم و کردم نوازش رو اش گونه آهسته

 ...عزیزم بخوابی خوب-

 هی مثل عشقش! گفت؟ چی آرتمیس. خودم اتاق توی رفتم و شدم بلند. بخوابه خوب تونه نمی که دونستم می ولی

 :گفتم زیرلب...ست طرفه یه عشقش...مونه می طرفه یه ی جاده

 .من عین-

 ...رسید می شاهین قلب بست بن به که بود طرفه یه ی جاده یه مثل منم عشق

 :شاهین

 یمن و هفته دو حدود. گرفتم دستام بین سرمو. چرخونم صندلی پشت نشستم و کردم پرت مبل روی رو ام سامسونت

 .کنه می ام دیوونه داره. گه نمی هیچی بهم...چی دونم نمی. کرده پیدا مَرضی یه سامین. گذره می عروسی اون از

 سامین...کنن نمی کار خوب کارمندها...! شده کُن داغون اعصاب چی همه! ره نمی پیش مراد وفق بر ام زندگی اصال

 عاشقش من! ؟...وسط این دیگه کنم کار چی ام عوضی قلب این با...فکر تو ره می هی و خودشه دنیای توی همش

 !شدم آیلین عاشق...شدم

! شدم ممنوعه ی میوه عاشق من...شیرین های خنده اون...متغییر رفتارهای اون...حالت خوش و بلند موهای اون عاشق

 یه نای که کنه می فکر. کردم سوءاستفاده بودم اش خونه توی که هفته یه اون از کنه می فکر بگم بهش برم اگه االن

 .نیست که دونم می خوب خودم ولی. هوسه

 :گفتم زیرلب

 !چی همه...ریزه می بهم و اعصابم داره چی همه-

 :گفت. تو اومد و زد در زمانی خانوم

 ...بودن عصبانی هم خیلی شد چی شون نقشه که گفتن گرفتن تماس فراش سمیعی،آقای آقای-

 :زدم داد بلند

 !دونم می! بود که بود خب-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

178 

. شیدهک کجا به کارم ببین...اوفـــ. بیرون رفت اتاق از وحشت با. شد گرد چشماش. کردم نگاه زمانی خانوم به غیض با

 ردهک تغییر خیلی مدت این اینکه با. تو اومد سامین موقع همون! کنم می خالی خدا ی بنده این سر رو عصبانیتم دارم

 !بود نکرده ترک رو نزدن در عادت هنوز ولی بود

 به .نبود همیشگی سامین اون دیگه. بود فروغ بی چشماش ولی. میومد بهش. بود دراومده ریشش ته. کردم باال سرمو

 :گفت و ها مبل از یکی روی نشست! بکنم بهش کمکی یه مرگشه چه بفهمم زنه نمی حرفی هیچ که منم

 ...شیم می ورشکست داریم اصال...شاهین شده ناجور خیلی مون وضع-

 :گفتم و کشیدم آهی

 .دونم می دونم می دونم می-

 داشت و بود کرده غلیظی اخم. بود کار گرم سرش آیلین. کردم نگاه خردمند شرکت ی پنجره به و برگردوندم سرمو

 .کرد می کار

 :گفت و انداخت اش دیگه پای روی رو پاش یه سامین

 .دارم فکری یه من...خب-

 ؟...چی-

 هباالخر. لغزید رویی به رو شرکت روی نگاهش چنددفعه. کرد نگاه من به دوباره بعد. کرد خردمند شرکت به نگاهی

 :گفت

 .کنن ادغام شون شرکت با رو مون شرکت که کنن قبول...بدیم پیشنهاد اونا به اگه...شاید-

 :گفتم ناباوری و تعجب با

 !چی؟-

 :گفت حوصلگی بی با سامین

 .شاهین نمونده برامون ای دیگه ی چاره! مجبوریم ولی. دارم کار این انجام به زیادی خیلی ی عالقه که نکن فکر-

 :گفتم متفکرانه و گرفتم ضرب میز روی انگشتام با

 . کنم می فکر بهش راجع. باشه...اوهوم-

 :آیلین
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 احساسی هیچ! شده خنثی اصال...کرده دیوونه منو دختر این. کردم پرت آرتمیس جلوی رو ها پوشه از یکی محکم

 ودر و کنه نمی قفل که هم وقتی. کنه می قفل هم درو و اتاقش توی ره می ها شب فقظ...اشکی نه...لبخندی نه...نداره

 .قرمزه چشماش و کنه می گوش آهنگ داره که بینم می کنم می باز

 :گفتم بلند

 ...رن نمی اونجا! شه می کم کارمندهامون از روز به روز! شم می دیوونه دارم-

 :زدم داد دوباره. کردم اشاره سمیعی شرکت به دست با

 ...!بریزم سرم توی خاکی چه باید دونم نمی واقعا! دیگه های شرکت رن می-

 :گفت و میز روی زد مشت با. بود اعصاب کم و حوصله بی خیلی. کردم نگاه بهش. کرد بلندی نُچ آرتمیس

 !آیلین شه نمی درست هیچی هوار و داد با طوری این-

 !بدی؟ نشون بهم زهرماری کوفتی راهی،یه ای،یه چاره یه شه می پس-

 :گفت جدی خیلی و زد زل چشمام توی. ایستاد جلوم و شد بلند

 .هستیم آشنا هاش رئیس با چون سمیعی شرکت ترجیحا. کنیم ادغام دیگه شرکت یه با رو مون شرکت باید-

 !میگی؟ داری چی-

 سامین و من بین که اتفاقی از بعد خصوصا بدم انجام کارو این که مشتاقم زیادی خیلی که نکن فکر آیلین-

 ؟خب. رسه می فکرم به که راهیه تنها این ولی! کردم برداشت اشتباه شعور بی نبود،منِ اتفاقی اصال هرچند...افتاد

 ...اما باشه...ب-

 .باشه مؤثر خیلی تونه می این! آیلین کن فکر اش درباره-

 هب متفکرانه که شاهین به و پنجره کنار رفتم. بیرون رفت اتاقم از و داد تکون سری هم آرتمیس. دادم تکون سرمو

 می جذاب کرد می کارو این وقتی قدر چه. کشید اش خرمائی موهای الی به ال دستی. کردم نگاه بود زده زل خیابون

 ...زد بهم خسته لبخند یه اونم. زدم لبخندی. کرد نگاه من به و گرفت باال سرشو یهو... شد

 .گذاشتم گوشم روی رو گوشی. خورد زنگ دفترم تلفن موقع همون. گرفت رو ای شماره یه و برداشت اتاقشو تلفن

 :گفتم بودم زده زل شاهین به که طور همون

 .سالم-

 :گفت و داد تکون سرشو
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 .نباشی خسته. سالم-

 .طور همین هم تو. مرسی-

 ببینیم؟ رو دیگه هم تونیم می...بگم که زدم زنگ...راستش-

 .نه که چرا. آره-

 .بیرون بریم بهتره-

 بیام؟ کجا. البته-

 .خیابون پایین شاپ کافی-

 .اونجام دیگه ربع یه. باشه-

 .بینمت می-

 آرتمیس با حق شاید. ام چونه زیر زدم دستمو. میزم پشت نشستم. زدم شاهین به هم لبخندی. گذاشتم رو گوشی

 که اپیش کافی سمت رفتم. بیرون زدم شرکت از و برداشتم رو کیفم. بود روش بهترین اونا با ما شرکت ادغام شاید. بود

 .بود خیابون پایین

 :گفتم و زدم لبخندی. روش به رو نشستم رفتم. بود نشسته میز یه پشت. دیدم رو شاهین

 .سالم دوباره-

 :گفت و خندید

 .سالم-

 :گفتم دادیم سفارش هردو اینکه از بعد

 .بگو تو اول. دارم باهات حرفی یه منم راستش. خب-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .تو اول. نه-

 !دیگه تو-

 ...مقدمن خانوما-

 ...گفتن کوچیکی...گفتن بزرگی یه! جنتلمن آقای-
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 :گفت و خندید

 !بابا باشه-

 :گفت و کشید آهی. داد حرکت اش قهوه فنجون دور رو انگشتش بعد

 یه...شراست. بربیاییم تنهایی به اش پس از تونیم نمی که سرمون ریخته کار عالمه یه...خرابه خیلی شرکت وضعیت-

 ...نکنی قبول هم اگه...درواقع...داشتم پیشنهادی

 :گفت تندی...وای! بزنم؟ خواستم می من که بزنه رو حرفی خواست می اونم نکنه. باال رفت ابروهام

 !کنیم ادغام باهم رو شرکت دوتا تونیم می-

 . کردم نگاهش بهت با! باشه داده انجام رو دنیا کار ترین سخت که انگار. زد لبخندی و کرد اوفی بعد

 :گفتم و خندیدم بعد

 ...شاهین وای-

 ...اما داره خنده دونم می بله؟-

 دونی؟ می رو چیزی یه...ولی...نیست! اصال نه نه-

 چی؟-

 !بود همین دقیقا بگم بهت خواستم می من که هم چیزی-

 :گفت ناباوری با

 !گی؟ می دروغ-

 :گفتم و خندیدم

 !کن باور-

 :گفت زیرلب. هم توی رفت اخماش یهو بعد. زد لبخندی

 .زنه نمی من به حرفی اصال...شده چش دونم نمی من...بده خیلی حالش که هم سامین-

 :گفتم و خوردم ام نسکافه از جرعه یه! نداشت؟ خبر شاهین. گرفتم گاز لبمو

 .شده چی دونم می من-

 :گفت تعجب با و گرفت باال سرشو
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 گی؟ می راست-

 .اوهوم-

 بگی؟ منم به شه می-

 زیرلب بعد. زد پلک چنددفعه شاهین. کردم تعریف رو چی همه براش بدونه؟ که داشت ضرری چه. دادم تکون سرمو

 :گفت

 !دختر ولی،اون...زدم می حدس...دونستم می-

 :گفتم و کردم اخم

 خب؟-

 .بوده سحرناز...دختر اون. نیست طور این اصال. کنه می فکر آرتی که نیست چیزی اون-

 سامین به خودشو قراره حاال و چسبه می سامین و اون به گفت می شاهین که همونی...سحرناز. شدم خشک یهو

 سرم از برق مثل فکری یهو! شد نمی باورم! گرفت قرار سرم باالی روشن المپ یه مثل چی همه...کنه آویزون

 :گفتم و زدم لبخندی...گذشت

 !شاهین-

 هوم؟-

 کنی؟ همکاری باهام حاضری-

 چی؟ توی-

 :گفتم شیطونی با و زدم نیشخندی

 !خیره امر-

××× 

 :آرتمیس

 قدر این هم بغض دادن قورت کاش ای. کردم نزدیک دهنم به رو پرتقال آب لیوان و کردم دراز مبل روی رو پاهام

 :گفتم زیرلب. فرستادم لعنت دلم و خودم به بار هزارمین برای...بود راحت

 ...بفرستی لعنت سامین اون به باید-
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 هفت. انداختم ساعتم به نگاهی! تونستم نمی. کنم لعنت اونو که کنم راضی خودمو تونستم نمی کردم می هرکاری ولی

 دب خیلی حالم که بود روزایی اون از چون خونه اومدم اون از زودتر امروز! کجاست؟ آیلین این پس. بود دقیقه بیست و

 .بود

! خوردم عشقی شکست هم فـِرتی و شدم عاشق توش که نوروزی اولین...نوروزی چه ولی. نوروزه عید دیگه هفته یه

 :گفتم. تو اومد آیلین و شد باز در موقع همون! خدا ای...نیستن که هم بابام و مامان

 .خواهر سالم علیک-

 :زد داد و کرد پرت مبل روی رو کیفش عصبانیت با

 کنی؟ می خودت و سامین با کارو این داری چرا! فهمی؟ می! احمقی خیلی تو-

 :گفتم و ایستادم جلوش. شدم بلند و کردم اخم

 !نیار من جلوی شو اسم-

 :زد داد بلند و چسبید هوا توی رو هام مچ هردو که باال بردم دستامو

 می خودتو هم چرا کنی؟ می خراب رو بدبخت اون زندگی هم و خودت زندگی هم غلط برداشت یه با داری چرا-

 !کنه دکش خواسته می هم روز اون بود؟ کی سحرناز یادته! فهمی؟ می...بود سحرناز دختر اون! اونو؟ هم شکنی

 بهم گفت می...دخترعموش! سحرناز؟! بودم کرده هَنگ...پایین انداختم رو سرمو. پایین آوردم رو دستام آهسته

 زیرلب و سرم توی زدم محکم! کنه؟ دَکش خواسته می هم روز اون...شد روشن برام حرفاش همه...شه می آویزون

 :گفتم

 !احمقم چه من-

 :گفت بلند هم آیلین

 !خیلی آره-

 :گفت(شنیدم هرچند)نشنوم من که آهسته،طوری خیلی فقط. زد زنگ کی به دونم نمی. برداشت رو موبایلش بعد

 .حله-

 :داد دستور. گرفت طرفم و داشت برش آیلین. لرزیدن به کرد شروع موبایلم یهو. کرد قطع بعد

 !بده جواب-

 :گفتم. گذاشتم گوشم روی رو گوشی
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 بله؟...ب-

 :کرد امر بهم محکم خیلی شاهین صدای

 خب؟. ما ی خونه ری می االن همین-

 :گفت تر محکم و بلندتر. کردم سکوت

 خب؟-

 .چشم. خب...خ-

 .خوبه-

 هب سوال از پر هایی چشم با. نیست اونجا خودش یعنی. ما ی خونه ری می گفت...ما ی خونه میای نگفت. کرد قطع بعد

 .انداخت باال هاشو شونه که کردم نگاه آیلین

××× 

 :سامین

! شکرت خدایا. زدم زل شب ی پرستاره آسمون به و بود بوم پشت روی که ای چوبی میز پشت نشستم. زدم لبخندی

 براش و دیده سحرناز با منو گفت. فهمیده چیزو همه آرتمیس که گفت و زد زنگ بهم شاهین پیش ساعت یه همین

 !داره برنمی زندگیم و من سر از دست که سحرناز قبر تو خاک ای...اومده پیش سوءتفاهم

 بوم شتپ وسط چوبی گرد میز یه. بودم منتظرش. بیاد که گه می هم آرتمیس به گفت. بوم پشت برم گفت بهم شاهین

 روشن شمع دوتا. بود قرمز و مشکی رز های گلبرگ از پر اطرافش. صندلی دوتا با. بودم گذاشته مون خونه باصفای

 .گذاشتم میز وسط و کردم

 :گفتم زیرلب

 .مرسی...خدا مرسی-

 ...من آرتمیسِ! بود خودش. برگردوندم سرمو آهسته. شنیدم رو کفشی های پاشنه تق تق صدای

 یختهر شال از و بود شده فـِر که اش روشن موهای با...سفید شال. بود تنش کوتاه سفید مانتوی با یخی جین شلوار یه

 :گفتم زیرلب. رفتم جلو و زدم لبخندی...! میومد بهش فر موی قدر چه. بیرون بود

 ...آرتمیس-

 .دادم فشارش خودم به محکم و کردم حلقه کمرش دور دستمو سریع. کنم کنترل خودمو تونم نمی دیگه کردم حس

 :گفت آهسته. شد حلقه هام شونه دور ظریفش دستای کردم حس
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 ...دارم دوســِت خیلی من...ببخش منو...سامین ببخشید-

 :گفتم و کردم پاک رو اشکاش ام شست انگشت با. بود اشکی سبزش های چشم. عقب کشیدمش

 ...شده حل چی همه دیگه که االن هان؟ خوب؟ دختر چیه برای گریه-

 :گفت ناباوری با. برداشت رو ها گلبرگ از دسته یه و شد خم. کرد نگاه رو پاش زیر تازه. زدم لبخندی منم. خندید

 !کردی؟ کار چی تو...سامین-

 :گفتم و خندیدم

 .کنم می هرکاری تو خاطر به-

 و حیرت با. گرفتم اش سمت. کردم بازش و درآوردم رو مخملی قرمز ی جعبه جیبم توی از. نشستم زمین روی بعد

 :گفتم که کرد نگاه بهم تعجب

 ؟...کنی می ازدواج من با مونی؟ می من با...آرتمیس-

 :گفت. زد لبخندی و کرد دراز دستشو. افتاد دستش از کیفش

 .مثبته جوابم شک بدون-

 از و عقب بود رفته شالش. شدم بلند. کردم اش ظریف و باریک انگشت توی رو حلقه قراری بی و ذوق با و خندیدم

 زیر بردم موهاش الی به ال از دستمو آهسته. شد معلوم کامال اش روشن و شده فر موهای. هاش شونه روی افتاد سرش

 .کردم متمایل باال سمت به رو اش چونه شستم انگشت با. داغش گردن

 داغ های لب روی لبامو و شدم خم. داد فشار هم روی محکم رو هاش پلک. کردم نگاه قرارش بی سبز های چشم به

 توی ام زندگی تمام کردم می حس...بودم لحظه این منتظر ها مدت من...داشت دوست منو هم آرتمیس. گذاشتم اش

 های چشم به و کردم جدا لباش از لبامو...بود من ی الهه که کوچولو و ظریف موجود این توی...شده ذخیره بوسه این

 :گفت. گذاشت ام سینه روی سرشو و کرد بغلم محکم. شدم خیره اش بانمک و سبز

 .عاشقتم،سامین-

××× 

 :شاهین

 ورط همین منم روزی یه شد می یعنی. زدم تلخی لبخند. بود آیلین. خورد زنگ موبایلم یهو. بودم نشسته پارک توی

 !برسم؟ آیلینم رسید،به آرتمیس به سامین که

 .سالم-
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 !شاهین شاهین شاهین وای! سلـــــام-

 :گفتم و خندیدم

 شده؟ چی-

 !رسن می بهم دارن باالخره...خدایا! چرا دونم نمی...ام زده هیجان خیلی من-

 .شه نمی که نیان پدرتون و مادر وقتی تا البته-

 ...باالخره ولی. نه-

 .اوهوم-

-... 

 !بلرزم؟ که پارک توی کردی پرت منو سردی این به شب! بفرما-

 :گفت و خندید

 !بکنی؟ برسه عشقش به برادرت اینکه برای کوچولو خیلی و ساده فداکاری یه خوای نمی...که هم تو! بابا نه-

 !دختر بندم می قندیل دارم! کوچولو؟ و ساده گی می این به تو ولی...چرا-

 !که وایسی اونجا تونستی نمی. کنم کار چی خب-

 نزنه،نه؟ سر ازشون غیراخالقی اعمال که باالسرشون وایسم سرخر عین. توئه با حق. بابا آره-

 :گفت و خندید

 !بودی کرده جان نوش ازم مشت یه بودی اینجا االن اگه! دیوونه-

 قطع خواست نمی دلم. میومد هاش نفس صدای فقط. کرد سکوت. داشتم دوست دخترو این من که قدر چه. خندیدم

 :گفت آهسته. کنم گوش ها نفس این صدای به صبح تا خواستم می. کنم

 نداری؟ کاری-

 :گفتم. کردم مکث

 .خدافظ. نه-

 .خداحافظ-
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. ندارم خبری اون حس از چون ؟...دارم دوسِت بگم بهش تونم نمی من چرا آخه. گذاشتم پاهام روی سرمو. کردم قطع

 !اَه...خاصیتم بی مغرور آدم یه چون

 شحداقل. پیش چندهفته مثل. باهم دوباره. اومد لبم روی لبخندی کنیم کار باهم عید بعدِ از قراره اینکه فکر از ولی

 :دادم جواب و زدم لبخندی. بود سامین دفعه این. زد زنگ موبایلم دوباره. زنم می حرفی یه باهاش هرروز که اینه

 !سالم! به به-

 !سالم صدتا سالم سالم-

 !ها سرحالی-

 ...ات معرکه های نقشه اون با برم قربونت من الهی شاهین! نباشم؟ شه می مگه-

 .بود آیلین کار-

 !کرد قبول! داداش مــــرسی. پسرم داشتی دست هم تو ولی-

 :گفتم و خندیدم

 !باشه مبارک-

 بگی؟ آیلین به خوای می کی تو-

 :گفت و اومد سامین ی خنده صدای! دونست؟ می کجا از موذی ی پسره این. کردم کـُپ

 مالنصرالدین االغ با واال دیگه...هاتون رفتاراتون،نگاه! هردوتون تو،اون! زنه می شیش خیلی نفهمه هرکی آخه پسر-

 !من برادر نیستی طرف که

 دارم؟ دوسش که ست ضایع قدر این جدی؟-

 !زنه می باال نور خیلی هم علیه سرکار اون عالی،بله جناب تنها نه! بعله-

 :گفتم و کردم اخم

 .نداره دوست منو اون...سامین نه-

 !شه می چلچراغ چشماش بینه می رو تو وقتی! نزن حرف الکی...بابا برو-

 :گفتم و زدم لبخندی

 سامین؟ گی می راست-
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 .رفت من دل عزیز که خونه بیا پاشو هم االن. اهوم-

 .فعال!کنه جمع رو تو بیاد یکی حاال! اوفـــــ-

 .خدافظ-

 ازم و کردم سوءاستفاده وضعیتم از کنه فکر ترسم می. بگم بهش تونم نمی چرا دونم می خودم. کردم قطع رو گوشی

 .ترسم می خیلی. نمونه باقی مون بین هم ساده دوستی همین دیگه. بشه عصبانی

××× 

 :آیلین

 :گفتم زیرلب. کردم پرت مبل روی رو ام گوشی و کشیدم آهی

 دارم؟ کم چی من مگه نداری؟ دوستم چرا کنی؟ می کارو این من با چرا! لعنتی لعنتی-

 و عمل هزارتا با که امروزی دخترای این از بهتر خیلی حداقل. بودم خوشگل ولی کنم تعریف خودم از خوام نمی اصال

 .شن،هستم می خوشگل مو مش و رنگ و لنز و جراحی

. کنم نمی گریه سر یه خاطر به وقت هیچ من. عمرا...نه نه نه! گیره؟ می ام گریه داره چی؟. سوخت چشمم ی گوشه

 ؟...پسر یه خاطر به! خردمند؟ آیلین من؟

. کرد بغلم محکم و مبل روی پرید. زد می برق خوشحالی شدت از چشماش. تو اومد آرتمیس و شد باز خونه در یهو

 :زد جیغ بلند

 !خــیــــــلی! خوشحالم خیلی! آیـلــــین-

 :گفتم. کردم حلقه آرتی دور رو دستام و خندیدم. کنم فراموش رو شاهین به مربوط های غصه و غم تونم می فعال

 دیدی؟ بود؟ فایده بی خوردن غصه و زدن غمبرک همه این دیدی-

 :گفت و داد قــِر یه هال وسط رفت خوشحالی با و شد جدا ازم آرتمیس

 !دنیا دختر ترین خوشبخت! دنیام آدم ترین خوشبخت من-

 .بود مامان ظاهرا. برداشت رو تلفن و کرد دراز دستشو آرتمیس...زد زنگ تلفن. خندیدم

 چرا...آره خوشحالم؟ من؟...مرسی! خوبه؟ بابا...خوبه اونم...چطوری تو خوبم...قربونت! جـــــونی مامان سالم-

 !ادمش خیلی عیده نزدیک چون...نخیر! مامان اِ...خوشحالم خیلی جوری همین هیچی بابا...نیفتاده اتفاقی نه نه...نباشم

 :گفت و گرفت من سمت رو تلفن. گرفت ام خنده اش لحن از
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 !بزنن حرف شون سوگلی با خوان می مامان! بفرما-

 .گرفتم ازش رو گوشی و زدم لبخندی

 .خودم مامانِ سالم-

 خوبی؟. دخترکم سالم-

 چطورین؟ شما. مرسی-

 خوبی؟ خودت خوبه؟ چی همه. دخترم قربونت-

 !عالیه چی همه. جان مامان آره-

 خوشحاله؟ قدر این چرا بچه این-

 !کنیم تعجب باید نباشه خوشحال...دیگه آرتمیسه! دونم نمی-

 :گفت مامان. خنده زیر زدیم مامان و من

 دهکر خوشتیپه،تحصیل! گفتم کم بگم هرچی...جوونه پسر یه. شده بابات همکار پسری یه اینجا...عزیزم ببین-

 ...داره است،خانواده

 :پرسیدم. کردم اخم

 چی؟ که خب-

 !هستی بختی دم کامل و خوب دختر که هم عزیزدلم،تو خب-

 !خارجیه؟ زنین می حرف ازش شما که پسری گل این! مامان-

 ...پسر این خوبیه پسری یک. کارلوسه اسمش. عزیزم آره-

 :گفتم! نخیر! بشه رگه دو بگیرم،بچم خارجی شوهر برم که مونده کم همینم! بیا

 !خوام نمی خارجی شوهر. جان مامان نه-

 ...تو بعد خداشونه از همه! دِ-

 نداری؟ کاری! دیگه زنیم می حرف باهم بعدا مامان-

 .خداحافظ. برو. عزیزم نه-

 .خدانگهدار. باشین مراقب-
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 :گفتم حرص با و کردم قطع رو گوشی

 !لعنتی-

 :پرسید و کرد نگاهم تعجب با آرتمیس

 !آیلین؟ شده چی-

 :زدم داد و کوبوندم مبل روی رو تلفن

 گور به گور شاهینِ اون تقصیر اینا همه! ندادم انجام کارو رقم یه همین فقط! کارلوسه اسمش آقا! خارجی خواستگار-

 ...و کنه باز رو صاحابش بی دهن اگه! اَه! ست شده

 ...!دبو حرفا این از تر زرنگ آرتمیس ولی. گذاشتم دهنم روی دستمو و گفتم بلند «هــی» یه. گفتم چی فهمیدم یهو

××× 

 :آرتمیس

 اب و انداختم باال ابروهامو شاهین؟ گفت آیلین شنیدم؟ درست! دقیقا؟ شنیدم چی من االن...! کردم شک گوشام به

 :گفتم خنده

 !زنه می حرفو این داره کی ببین! بــــــه-

 :گفت و کرد اخمی آیلین

 ...دررفت دهنم از نگو چرت آرتی-

 :گفتم...بخند کی نخند حاال...خنده زیر زد. دادنش قلقک به کردم شروع و روش پریدم خنده با

 ...کن اعترف...زود،تند،سریع-

 !ارتــــی! آرتی نکن...بابا چی اعتراف-

 !بگی تا کنم می-

 .بگم تا نکن باشه-

 !ها گی می-

 !نده قلقلک...باشه-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ. مبل روی نشست صاف اونم. کنارش نشستم و کنار رفتم روش از
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 .رفت دادم لو خودمو که گفتم بگم؟ چی االن خب-

 عاشقشی؟-

 .اوهوم-

 :گفتم و خندیدم

 من حرف به حاال! نداره خارجی وجود و چرته عشق گفت می همیشه که کسی! شده؟ عاشق کی ببین! لــا لــا او-

 خانوما؟ خانوم بردی پی

 :گفت. کشید عمیق آهی بعد. زد پهلوم به مشتی آهسته و خندید آیلین

 .آرتی ست طرفه یه...فایده چه ولی-

 !آخه؟ دونی می کجا از تو-

 مین؟سا قلب بست بن به ره می که مونه می طرفه یه جاده یه مثل عشقت گفتی روز یه گفتی یادته. دیگه دونم می-

 :گفتم و خندیدم

 !ست طرفه دو اتوبان االن البته. آره-

 :گفت. تلخ ولی. زد لبخندی

 .طرفه یه...آرتی ست طرفه یه هنوز من برای اما-

 دپسردگی و بازی خـُل درگیر بس از! نشدم؟ متوجه چرا من آخه. ببینم رو هاش چشم توی زده حلقه غم تونستم می

 :گفت و کرد نگاه بهم. کردم نوازش دستشو آهسته...گذره می بزرگم خواهر به داره چی نفهمیدم اصال که بودم خودم

 .ام خسته خیلی...بخوابم رم می-

 :گفتم. بوسیدم رو اش گونه و رفتم جلو

 ...برسی عشقت به هم تو امیدوارم. چی همه بابت. مرسی-

 شاهین این ولی...ها میومدن بهم قدر چه. کردم فکر شاهین به و مبل روی نشستم. رفت شد بلند و زد تلخی لبخند

 ...فهمم نمی من نمیاد جلو چرا شعور بی

 .بود سامین طرف از. موبایلم روی زدم شیرجه. اومد اس ام اس یه برام

 بود نخواهد دلچسب اى مزه هیچ دیگر)
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 ...(زندگیم عشق تنها ام گذاشته جا لبانت روى را چشاییم حس تمام من

 ...داشتم دوست پسرو این قدر چه من که وای. رفت غنج دلم ته

××× 

 :سامین

 :خوندم می ریتم با و بلند بلند

 !بداخالق و پولدار...بداخالق و پولدار! باشه خوشتیپ باید باشه،مرد خوشتیپ باید مرد-

 :گفتم و زدم لبخندی. خندید بهم رفت می ور موهاش با داشت که شاهین

 !شدی دخترکش دیگه شد زیبا موهات...! بسه دیگه کندی جا از رو اتو من برادرِ-

 :گفت و خندید شاهین

 جدی؟-

 :گفتم شیطنت با

 کنی؟ می کارا این از جونت آیلین واسه-

 :گفت. کرد اخمی و برگشت

 !ها نگی کسی به! سامین-

 :گفتم جدی خیلی و دادم تکون سرمو

 .تو و من بین بمونه راز یه دم می قول. گم نمی کسی به باش مطمئن-

 ...خوبه-

 ؟...زدی حرف آیلین با! شد؟ چی ادغام ی قضیه شاهین راستی-

 :گفت و زد لبخندی

 !کنن کار باهم شرکت هردوتا عید بعدِ از شد قرار! شد جور-

 .گرفتم محکم رو شاهین هاش شونه و جلو رفتم! میاد راه من با ذره یه داره شانس اینکه مثل! بــــه

 داداش؟ جونِ-

 :گفت و خندید
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 !دادش جون-

 ...!به به-

 :خوندن آهنگ به کردم شروع دوباره و خندیدم

 !زندگـــــــــــــی...شه نمی این از بهتر زندگی-

 :گفت خندید می غش غش داشت که هم شاهین

 ...کشیدم می نفسی یه دستت از بودی افسرده مدت یه! ها شدی پرحرفه سامین همون دوباره-

 :گفتم و کردم وکج دهنم

 !بابا بــِخـَف-

 :گفتم. شدیم ماشین سوار و اومدیم بیرون خونه از. خنده زیر زدیم هردو

 .بیرون ببرم رو آرتی خوام می امروز-

 :زد غر زیرلب شاهین

 !ها کن شروع نشده هیچی-

 ...خواستگاری بریم تازه بعد بیان باباش مامان! کنم صبر ماه شیش باید شاهین...! اوف...! نشده هیچی چیو چی-

 :گفت شاهین

 .ندارین نامزدی به نیازی دیگه عوض در. نیست مهم-

 .اوهوم-

 :داد جواب بوق تا سه-دو از بعد. زدم آرتمیس به زنگ یه شیش ساعت. بودیم کار مشغول عصر تا

 الو؟-

 خوبی؟. عزیـــزم سالم-

 :گفت و خندید

 خوبی؟ تو. مرسی-

 .هستیم شما ی سایه زیر-

 !نریز نمک...اِ-
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 !ایه؟ دیگه چیز نمکدون کار-

 داشتی؟ کاری! گیره می تحویل خودشم چه اوه-

 .داشتم،بله که کار-

 خب؟-

 .بری زودتر ساعت یه که کن تقاضا گرام خواهر از بگم خواستم می خب-

 چرا؟ خب-

 .عیده نزدیک چون خب-

 ...داشت ربطی چه-

 !کنن؟ می کار چی عیده نزدیک وقتی خب-

 :گفت خوشحالی با یهو. کرد مکثی

 !خــــریـــــد؟-

 :گفتم و خندیدم

 .خانومی آره-

 :گفت و خندید

 پایین؟ بیام. باشه باشه-

 نداری؟ کاری. عزیزم آره-

 .فعال! نـــع-

 .منتظرتم-

 :گفت. ماشین توی نشست لبخند با و بیرون اومد شرکت از بعد دقیقه پنج

 .سلـــام-

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نباشی خسته. عزیزم سالم-

 !ببریم؟ خوای می کجا اول بگو! باش زود خب. طور همین هم مرسی،تو-
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 ...باش داشته صبر ذره یه-

 !شه نمی خب-

 .ریم می االن. بابا خب خیله-

 :گفت تعجب با آرتمیس. بود مدنظرم که پاساژی رفتیم و کردم روشن رو ماشین

 !بودم نیومده اینجا حاال تا من...دِ-

 !بزنی؟ تاخت تو رو ایران پاساژهای همه قراره مگه-

 .رفتم و شناسم می رو پاساژها بیشتر من باالخره ولی...نه نه-

 !دیگه بیارم مخصوص جای یه و خانومم باید من خب-

 منو دست محکم هم آرتمیس و رفتیم می راه پاساژ توی. شدیم پیاده ماشین از و دادم لبخندشو جواب. زد لبخندی

 .منه مال آرتمیس دیگه اینکه. مالکیت حس...داشتم خوبی حس دستم توی دستاش لمس از. بود گرفته

 منو...شد می خرد داشت اعصابم کم کم دیگه. کردن می نگاه آرتمیس به هی پسرا ورودمون،همه بدو همون از ولی

 ! بودن؟ کرده فرض پشم

 :گفتم و دادم فشار رو آرتمیس دست

 .شه می حسودیم من-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 چی؟ به-

 ...کنن می نگاهت پسرا بقیه اینکه به-

 :گفت و خندید

 ...عزیزم نشه حسودیت-

 :گفتم و کردم اخم

 ...ها داریم غیرتی،چیزی رگ یه باالخره خب! بعد؟ چرا...وا-

 .ندارن اونا که داری چیزی یه تو چون-

 :پرسیدم کنجکاوی با
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 !چی؟ جدا؟-

 :گفت. داد فشار دستمو و زد بانمکی لبخند

 !آقایی توئم مالِ من...قلبم-

 در بود زشت متاسفانه ولی! بدن صدا هاش استخوون که جوری کنم بغلش بگیرم محکم جا همون خواست می دلم

 :گفتم و زدم لبخندی! مالءعام

 !دختر عاشقتم-

××× 

 :آیلین

 مسالا. انداختم سینم هفت سفره به آمیز تحسین نگاهی و شدم بلند. کردم روشن کبریت با رو آینه کنار شمع دوتا

 .ای نقره و بنفش سِت با. بودم چیده رو سفره من

 تهباف هم رو موهام. بودم پوشیده ای نقره های صندلی و براق ای نقره شلوار با بنفش ربع سه آستین پیرهن یه خودم

 عادت طبق. بود پوشیده بنفش کلفت شلواری جوراب و بنفش های توپ با ای نقره تونیک یه هم آرتمیس. بودم

 !کردیم می سِت سین هفت سفره با حتما باید مون هرساله

 :گفتم. کشیدم آهی و آرتمیس کنار نشستم

 ...نیستن کنارمون بابا و مامان که سالیه اولین-

 :گفت و کرد نوازش و پشتم آهسته آرتمیس

 .نکنی فکر بهش زیاد کن سعی-

 ایبر من،هم برای هم. باشه خوبی سال برام امسال که کردم آرزو. بکنم دعامو تا بستم رو چشمام و دادم تکیه مبل به

 نمی دلم...بگه بهم و جلو بیاد عاشقمه اونم واقعا اگه که کردم آرزو دلم ته از. شاهین برای هم. ام خونواده و خواهرم

 ...کنه داغونم و باشه طرفه یه عشق این خواد

 و شد بلند آهنگ صدای موقع همون. آب روی بودی اومده. کردم نگاه تنگ توی ماهی به و کردم باز رو چشمام

 :گفت. بوسید رو ام گونه و کرد بغلم محکم آرتمیس. گفت تبریک رو نو سال تلویزیون

 !خوشگلم خواهر مبارک عیدت-

 .دادم فشارش محکم و خندیدم منم

 !عزیزم مبارک هم تو عید-
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 :گفت و شد بلند

 ...کن صبر دقیقه یه خب-

 :گفت و گذاشت دستم کف جعبه یه. برگشت سریع. اتاق توی رفت تندی و شد بلند بعد

 .مبارک عیدت بازم...توئه مال-

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...کشیدی زحمت چرا خواهری-

 !نخریدی چیزی برام که نگو! بدیم بهم باالخره باید که عیدی چیه زحمت-

 .کرد بغلم دوباره. دادم بهش بود گرفته رو چشمش بود چندوقت که رو هایی گوشواره ی جعبه و خندیدم

 .عزیزم مرسی-

 .گلم نداره رو تو قابل-

 :گفتم. دستم مچ به بستم ساعتمو و کردم تشکر دوباره ازش. بود خریده اصل سواچ ساعت یه برام خودش

 .بگیم تبریک اونا به اول. بابا و مامان به بزنیم زنگ...خب خب-

 :فتگ و برداشت رو اش موبایل تندی آرتمیس. آرتمیس بعد گفتم تبریک هردوشون به من اول. برداشتیم رو تلفن

 ...سامینه نوبت حاال-

 :گفتم و خندیدم

 !عشقته نوبت آره-

 :گفت و شدن قرمز هاش گونه

 !شو ساکت...اِ-

 اشتد برش من از قبل تندی آرتمیس. خودکشی به کرد شروع من موبایل یهو گفت تبریک هم سامین به اینکه از بعد

 :گفت بلند. انداخت باال ابروهاشو و

 ...اُهـــــــــو-

 :گفتم و قاپیدم دستش از رو گوشی. کردم اخم

 کیه؟ مگه-
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 .ها قلب سلطان-

 .گذاشتم گوشم روی رو گوشی. دادم فشار و اش بینی آهسته و خندیدم. بود شاهین

 بله؟-

 .آیلین سالم-

 :گفتم...کرد می تزریق آرامش بهم هم صداش حتی. زدم لبخندی

 .سالم-

 !مبارک عیدت-

 :گفتم و خندیدم

 !آقا مبارک هم تو عید-

 .باشه برات خوبی...سالِ...امیدوارم...مرسی-

 :گفتم...شه می عمرم سال بهترین برام امسال بزنی حرف تو اگه...نداری خبر آخه. دلم روی انداخت سایه غم دوباره

 .طور همین هم تو برای. ممنون-

 نداری؟ کاری-

 .خداحافظ. مرسی. نه-

 .خداحافظ-

 لباسش کمد جلوی دیدم. تو رفتم و زدم رو اتاقش در. اتاقش توی بود رفته. نبود آرتمیس. کردم قطع رو گوشی

 :پرسیدم...کنه می انتخاب لباس داره و ایستاده

 !آرتی؟ کنی می کار چی داری-

 :گفت. زد لبخندی و برگشت

 !شنوا برادر دوتا اون با. دیگه بخوریم ناهار بریم خب. گه می بهت شاهین کردم فکر-

 جدی؟-

 .شو حاضر عزیزم،برو آره-
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 وارشل یه. بودم نکرده خرید عید داشتم،برای زیاد نپوشیده و جدید مانتوی چون. اتاقم توی رفتم و دادم تکون سری

 یه. کردم سرم داشت هم کمرنگ آبی های ریش ریش که سفیدم شال. پوشیدم آسمونی آبی مانتوی با آبی جین

 .کردم پام هم سفید بلند پاشنه کفش جفت یه و کردم مالیم آرایش

 :گفت و زد سوتی. بود زده مشکی و زرشکی تیپ. بود منتظرم آرتمیس بیرون اومدم که اتاق از

 !کرده چه خانوم آیلین...! بــــه-

 :گفتم و خندیدم

 .بریم...دیوونه که نکردم کاری-

 :گفتم و دادم بهش رو ام سوئیچ

 ...کنی رانندگی تونی می عیده چون حاال-

 !آبجی ایول! یـــــوهـــو-

 :پرسیدم. ماشین توی نشستیم. خندیدیم هردو

 !بریم؟ کجا قراره حاال-

 ...فرستاده برام آدرسشو سامین. نرفتم حاال تا-

 ااینج وقت هیچ...بود معرکه...دختر بود هم رستورانی عجب. شدیم پیاده ماشین از. رسیدیم نبود،زود دور خیلی چون

 .شدیم وارد آرتی با. بودم نیومده

 :شاهین

. ودب شده تر خوشگل یعنی...بود خوشگل واقعا. شد کشیده آیلین سمت نگاهم اختیار بی شدن وارد خواهرا دوتا وقتی

 .بزنم بهش حرفی و جلو برم تونستم نمی که حیف...کشیدم آهی. بود قشنگ من چشم به همیشه اون

 :گفت شیطنت با سامین. میز پشت نشستن اومدن و کردن سالم

 ...نه گه می هی بدم پاچه کله یه شاهین این به عید روز ی صبحانه واسه خواستم می هی-

 :گفتم و دادم چین ام بینی به

 !کن بس خدا رو تو کنم کوفت غذا خوام می سامین-

 :زد لب و گرفت رو اش بینی انگشتش دوتا با آهسته و کرد نگاه بهم. انداختم آیلین به نگاهی

 ...!اَخ-
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 من...بود تلخ هاش خنده. بود هاش خنده توی غمی یه ولی خندید می آیلین اینکه با. خنده زیر زدیم چهارتامون هر

 ...کرده ناراحتت کی هان؟ من؟ آیلینِ شده چــِت آخه...بخونم هاش چشم توی رو غم تونستم می

 به نگاهی سامین! شد شروع شون عاشقونه های پچ پچ! بفرما...زدن حرف آهسته به کردن شروع آرتمیس و سامین

 :گفت و کرد من

 !کن نگاه طرفو اون! هوی-

 ونم کناری میز به متفکرانه و اش چونه زیر بود زده دستشو. نبود حواسش اصال ایلین ولی. خندیدیم آرتمیس و من

 تهگرف محکم رو دیگه هم دست. بودن نشسته کناری میز پشت پسر و دختر یه. کردم دنبال و نگاهش رد. بود زده زل

 ...زدن می حرف باهم و بودن

 ...همن عاشق که بود مشخص کامال. بود هردوشون لب روی لبخند

 یه بود؟ کسی عاشق هم آیلین یعنی...زد می موج حسرت و غم هاش چشم توی. آیلین روی چرخید نگاهم دوباره

 غلیظی اخم...! گیرم می آتیش کردم می حس...بگیره دستشو...ببوستش...کنه بغل رو آیلین کسی اینکه فکر از لحظه

 .کردم

 بدونم خواستم می فقط. کردم نگاه آیلین پرت حواس و محزون ی چهره به که بس. شد کوفتم ناهارم روز اون خالصه

 ...کسیه عاشق که ده می نشون این خب شد؟ ناراحت دوتا اون دیدن از...چیه مشکلش! غمگینه؟ قدر این چرا...چرا

 اون و بشه خوشحال طوری این شاید...برسه عشقش به تا ایستم می کنار. ایستم می کنار طور همین منم پس. خب

 .بیاره لب به رو عاشقشم من که رو ای خنده

××× 

 :آیلین

 و کردم پرت تخت روی خودمو. بستم سروصدا با و محکم درو. اتاقم توی رفتم حرفی هیچ بدون خونه رسیدیم وقتی

 اشک پسر یه خاطر به ذاشتم نمی...بترکه ذاشتم نمی من ولی. ترکید می داشت بغضم. دادم فشار بالش توی صورتمو

 !پایین بیاد چشمام از

 .دادم جوابش سریع...خورد می زنگ ام موبایل. کردم عوض و لباسام رفتم و شدم بلند

 بله؟-

 .آیلین سالم-

 :گفتم و کردم اخم! کرد می پچ پچ داشت. بود مامانم
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 زنی؟ می حرف آهسته چرا...سالم-

 ...اینجا اومده کارلوس االن! آیلین-

 !کنم؟ کار چی من خب-

 ...ببینم خواستم می. بیسته بیستِ اخالقش...پسر این ماهیه پسر چه بدونی اگه-

 :کردم قطع و مامانم حرف حوصلگی بی با

 !خدافظ! م ا و خ ی م ن! خوام نمی خارجی شوهر من ولی خوام می معذرت واقعا من مامان-

 .خدافظ! اعصاب بی بابا باشه-

 اولین. گذاشتم گوشم توی رو هام هندزفری. تخت روی نشستم خودمم. تخت روی کردم پرتش و کردم قطع رو گوشی

 :کردم پــِلـِی رو اومد دستم دم که آهنگی

 

 خستم و غمگین دل این با بازی شده تو، سرگرمی

 بستم تو با که قرارایی و قول همه اون نمیاد، یادت

 نشستم من قرار، و قول همه این پای جوری چه باز ببین ظلم،تو همه این با

 روز یک عاقبت دامنتو میگیره آهم خدا به دلمو، نشکن

 سوز سینه نفرینه یک از پر دلم نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز و شب عاشق دل این کار شده گریه نیستی که وقتی نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز یک عاقبت دانمتو میگیره آهم دلمو نکن، دیوونه

 سوز سینه نفرینه یک از پر دلم نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز و شب عاشق دل این کار شده گریه نیستی که وقتی نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 خستم و غمگین دل این با بازی شده تو، سرگرمی

 بستم تو با که قرارایی و قول همه اون نمیاد، یادت

 نشستم من قرار، و قول همه این پای جوری چه باز ببین ظلم،تو همه این با

 روز یک عاقبت دامنتو میگیره آهم خدا به دلمو، نشکن
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 سوز سینه نفرینه یک از پر دلم نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز و شب عاشق دل این کار شده گریه نیستی که وقتی نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز یک عاقبت دانمتو میگیره آهم دلمو نکن، دیوونه

 سوز سینه نفرینه یک از پر دلم نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز و شب عاشق دل این کار شده گریه نیستی که وقتی نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز یک عاقبت دامنتو میگیره آهم خدا به دلمو، نشکن

 سوز سینه نفرینه یک از پر دلم نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 روز و شب عاشق دل این کار شده گریه نیستی که وقتی نمیدونی نگو خبری، بی نگو

 (دلمو نشکن-یگانه محسن)

 و ام گونه سمت انگشتمو تندی. شد داغ ام گونه کردم حس یهو...آهنگ این منه حال وصف دقیقا که کردم می حس

 ...شد خیس انگشتم...کردم لمسش

 :زدم داد بلند یهو...خدایـــــا! شاهین خاطر به اونم! کنم می گریه...دارم...من! کنم می گریه دارم

 !چــــرا؟-

 دش باز در یهو...ریختم می اشک صورت پهنای به. دراومد گوشم از ها هندزفری. کوبیدم تختم روی مشت با محکم بعد

 :گفت و کرد پاک رو هام اشک. کشید آغوش توی منو و تخت،کنارم روی نشست تندی. تو اومد نگرانی با آرتمیس و

 ...کارو این نکن آیلین...آیلین دی می آزار خودتو طور این چرا-

 :گفتم هق هق با

 می گریه خاطرش به دارم! من! کنم می گریه دارم ببین! ببین...شده خارج توانم از دیگه! ؟...کنم کار چی آرتمیس-

 ...کنم

 ...کرد نوازش موهامو و کشید بغلش توی محکم سرمو

 پاک رو اشکام دست پشت با. کشیدم بیرون بغلش از خودمو تندی! شدم؟ طوری این کی من. اومدم خودم به یهو

 :گفتم محکم و قاطع خیلی. پایین پریدم تخت از و کردم

 .شه نمی وجه هیچ به. شه نمی طوری این-

 :گفت و شد بلند تخت از سریع آرتمیس

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر MaNa91|  طرفه یک ی جاده سایت نگاه دانلود
 

203 

 ...کنی کار چی خوای می آیلین چی؟ یعنی-

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. اش سمت برگشتم

 .عزیزم فهمی می زودی به-

 .کنم تموم رو بازی این باید. شدم خسته دیگه. بیرون اومدم اتاق از بگم چیزی اینکه بدون

 :فردا صبح

 رو شاهین دیگه باید منم. جدید سال جدید،از روز یه. جدیده روز یه امروز. زدم صورتم و دست به آبی شدم بیدار تا

 .کنم دفن خاطراتم توی

 :تگف. بود در دم پستچی. کردم باز درو. در دم رفتم سرم انداختم شال تندی و کردم تنم مانتو یه. اومد در زنگ صدای

 خردمند؟ آیلین خانوم-

 .خودمم-

 .لطفا کنین امضا رو اینجا-

 :گفت و گرفت طرفم هواپیما بلیط یه. زدم امضا کاغذش روی

 .بفرمائید-

 .ممنون خیلی-

 .خونه توی رفتم و دادم قورت و بغضم. نیم و ده ساعت امشب. بودم کرده رزرو رو پرواز اولین اینترنت توی از دیشب

 اش قیافه. بود تنش داشت صورتی های خال که خاکستری ی پیژامه با صورتی تاپ یه. هال توی بود اومده آرتمیس

 ...بود شده بانمک خیلی

 :پرسید ازم آلود خواب ای چهره با

 بود؟ کی-

 :گفتم و زدم لبخندی. بوسیدم و اش گونه و جلو رفتم

 .نیست مهم. عزیزم هیچکی-

 بعد. یمخورد صبحونه کرد می نگاهم مشکوک خیلی که آرتمیس با و آشپزخونه توی رفتم. گذاشتم اتاقم توی رو بلیط

 :داد جواب سریع. گرفتم رو مامان ی شماره و برداشتم و موبایلم. اتاقم توی رفتم صبحونه از

 .دخترم سالم-
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 خوبی؟. مامانی سالم-

 چطوری؟ تو. خوشگلم مرسی-

 ...مامان. خوبم-

 جانم؟-

 خوبه؟ کارلوس-

 :گفتم! بپرسم سوالی همچین نداشت انتظار شاید. کرد مکث مامان

 !گرفتم سروسامونی یه شاید...اومد خوشم ازش شاید...شببینم اونجا میام دارم-

 :گفت ذوق با و خندید مامانم

 !آیلین؟ گی می راست-

 :گفتم بود مشخص توش کامال بغض که صدایی با

 ...آره-

 .جوریه یه صدات آیلین-

 .پاشدم خواب از تازه-

 میای؟ کی...هان-

 .دارم پرواز نیم و ده ساعت امشب-

 !امشب؟ همین! چـــــــــی؟-

 .بیام مدت همین گفتم منم...دیگه تعطیله روز سیزده شرکت باالخره خب. آره-

 !ها بزنی زنگ بهم رسیدی. چشم روی قدمت عزیزم بیا-

 .مامان چشم-

 .گلم خداحافظ-

 .خدافظ-

 می. رم می امشب. کردم پاک رو بود خورده سر ام گونه روی که اشکی قطره و نشستم تخت روی. کردم قطع رو گوشی

 ...کنم فراموشش دیگه که رم
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. شد می ده داشت کم کم ساعت. کردم سرگرم خودمو شب ده ساعت تا. چیدم رو وسایلم و درآوردم رو چمدونم

 چشم و خیس هایی گونه با. گذاشتم براش یادداشت یه و کندم دفترم از کاغذ یه تندی. دستشویی بود رفته آرتمیس

 ...بیرون اومدم خونه از بارونی های

××× 

 :آرتمیس

 ...گشنمه من! آیــلـیــــن-

 .هال توی رفتم. نشنیدم جوابی

 آیلین؟-

 ی آینه هب که دیدم رنگ سفید کاغذ یه یهو. گشتم دنبالش رو خونه کل. نبود. آشپزخونه توی. نبود. اتاقش توی. نبود

 ...بود شده چسبیده رختکن

 !عزیزم آرتمیس سالم»

 به خارجی پسر یه به بود داده گیر مامان که بود چندوقتی یه راستش. رفتم من خونی می رو نامه این داری که االن

 چون. کنم فراموش و عشقش و شاهین بتونم طوری این شاید. کنم ازدواج باهاش خوام می...راستش. کارلوس اسم

 .من هم شی می ناراحت خودت هم چون نزن زنگ بهم. گذره می سخت بهم داره خیلی

 .خواهری دارم دوسِت خیلی

 «آیلین

 سریع. کنم کار چی باید فهمیدم یهو...کرد هنگ مغزم! بود؟ کرده کار چی آیلین. آورد هجوم چشمام به اشک سیل

 مانداخت سرم روی هم رو شالم. کردم پام جین شلوار با و بیرون کشیدم کمدم توی از مانتو یه. کردم پرواز اتاقم سمت

 .بیرون زدم خونه از سریع و

 ی خونه سمت رفتم باد و برق مثل و شدم سوارش. بود میز روی اش سوئیچ چون. نبرده رو جگوارش آیلین که دیدم

 ...رسیدم زنده و نکردم تصادف که آوردم شانس. شاهین و سامین

 :اومد سامین صدای. زدم رو آیفون ی دکمه تندی

 کجا؟ اینجا کجا شما! خانوما خانوم...به به-

 :گفتم گریه و عجله با

 ...کن باز درو سامین-
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 :گفت نگرانی با

 !عزیزم؟ شده چی-

 !کن باز-

 :گفتم و بغلش توی کردم پرت خودمو. بود ایستاده در دم سامین. باال ی طبقه رفتم. تو دویدم منم و کرد باز درو

 ...آیلین...آیلین-

 :پرسید و داشت نگه عقب منو نگرانی با

 !شده؟ چش آیلین-

 :گفت حیرونی و نگرانی با. اومد مون سمت یهو شاهین

 شده؟ اش چه کجاست؟ آیلین آرتی-

 :پرسید عصبانیت با و بلندتر شاهین. کردم پاک رو اشکام

 !کجاست؟ آیلین-

 تر غمگین حال عین در و تر خشمناک چشماش هرلحظه نامه خوندن موقع...گرفتم سمتش رو نامه حرفی هیچ بدون

 :گفتم گریه با و بلند...شدن می هم

 ...ره می داره اون! کن عجله داری دوستش اگه! شاهین-

 :غرید و کرد مچاله حرص با رو نامه. سابید بهم رو دندوناش شاهین

 !بذاره تر طرف اون مرز از پاشو بذارم اگه بمیرم من...کارلوس روحِ تو-

 :گفت من به رو. بود پوشیده چرمی کت و جین شلوار یه بیرون اومد وقتی. اتاقش توی رفت بعد

 !ره نمی جایی هیچ اون! اصال! آرتمیس باشی نگران نیست الزم اصال-

 :گفت زیرلب...کردم نگاه سامین به من. بست محکم درو و بیرون رفت خونه از بعد

 ...اینجا بیا-

 ...کشید بغلش توی منو و

××× 

 :شاهین
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 محاله .رفتم گفت،رفته بهم آرتمیس که فرودگاهی سمت سرعت با و تند بس از. کنم تصادف دفعه سه-دو بود نزدیک

 !کنه ازدواج خارجی ی مرتیکه اون با بره ذارم نمی! ذارم نمی...بره در دستم از بذارم

 ال که بینمب تونستم لحظه یه...گشتم دنبالش چشم با. فرودگاه توی رفتم تندی. پایین پریدم ماشین از فرودگاه جلوی

 ...ره می ای شیشه درهای سمت دست به چمدون گریون و جوون دختر یه جمعیت الی به

 :گفتم بلند...جلو رفتم می و کردم می عذرخواهی زیرلب. زدم می تنه بقیه به محکم و زدم می کنار رو همه

 !آیلین-

 :گفتم دوباره. گرفتم بازوشو و رفتم جلو. داد ادامه راهش به و داد تکون سرشو. ایستاد لحظه یه

 ...کن صبر! آیلین-

 :گفت و کرد نگاهم ناباوری با. برگشت تندی

 !کنی؟ می کار چی اینجا تو...تو! ؟...شاهین-

 :گفتم زدم می نفس نفس که درحالی

 ...خانومم اشتباهی تو کامال! بری؟ ذارم می کنی می فکر-

 :گفت خنده با. چرخوندمش خودم دور و کردم بلندش زمین روی از. کردم بغلش محکم بعد

 !نکن...شاهین نکن-

 :گفتم و زدم لبخندی. کردم نگاه قشنگش و سبز های چشم به و زمین روی گذاشتمش

 !تو...آیلین توئی دنیام. دارم دوست دنیا یه. دارم دوسِت چون. کنم می-

 :گفت زیرلب بعد...کرد نگاهم فقط آیلین

 ...خیلی...شاهین دارم دوسِت خیلی-

 لب روی رو ام تشنه های لب و شدم خم. گرفت بازوهامو اونم. دادم فشار محکم رو بود قفل دستام بین که رو کمرش

 عشقم به که بود مهم برام همین فقط...آدمیم عالمه یه بین که نبود مهم برام...گذاشتم اش اناری و سرخ های

 !رسیدم زندگیم عشق تنها به...رسیدم

××× 

 :بعد ماه شیش

 :گفت کرد می تمیز رو ها شیشه داشت که آرتمیس به. کشید عسلی میز روی رو ای پارچه دستمال حرص با آیلین
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 !شه می خوب خیلی اندازیم می برق رو خونه داریم چرا بدونم اگه فقط-

 :گفت اخم با و داد تکون سرشو هم آرتمیس

 !بدونم شو دلیل شم می خوشحال! دقیــقــا-

 :گفت و انداخت شوهرش به مرموزانه نگاهی. نشست مبل روی خانوم،مادرشون سهیال

 ...!ندارن طاقت هام بچه...دیگه بگو-

 :گفت. زد لبخندی فرید آقا

 .بود سمیعی اسمش...زد زنگ بهم آقایی یه امروز راستش-

 :داد ادامه فرید آقا! شد دراز دخترا های گوش

 .من دخترای خواستگاری بیان خوان می که داره برادرزاده دوتا...و. کنه می زندگی کرمان برادرش گفت می-

 :پرسیدن باهم مشتاقانه،هردو و برگشتن ذوق با آرتمیس و آیلین

 !جــــدی؟-

 :گفت لبخند با و انداخت باال ابروهاشو فرید آقا

 شناسینشون؟ می-

 :گفت آیلین

 .هستن همکارامون از دوتا...آره یعنی. بابا نه...اِم...اِ-

 :گفت و خندید خانوم سهیال

 ...بخت ی خونه بفرستم باهم رو دخترام هردوتا خدامه از که من واال-

 .کردن نگاه بهم خوشحالی و ذوق از سرشار هایی چشم با و دیگه هم سمت برگشتن آرتمیس و آیلین

 ...بعد سال سه

 :آیلین

 :گفتم لبخند با. کردم نگاه شکمم به. گرفتم ضرب میز روی خوشحالی با

 خب؟...بشه خوشگل نی نی یه صاحب قراره که بگیم بهش...بابا پیش بریم خوایم می...جان مامان باش آروم-

 .زدم در به ای تقه. شاهین اتاق در دم رفتم و شدم بلند. کشیدم شکمم به دستی. خندیدم
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 .بفرمائید-

 :گفتم. تو رفتم لبخند با

 ...عزیزم سالم-

 :گفت و کرد باال سرشو

 خوبی؟...! دلم عزیز سالم-

 .مرسی-

 ...داری هم بدبخت شوهر یه اینجا ره می یادت کال کاره به سرت که بس واال کردی؟ ما از یادی شد چی-

 :گفتم و خندیدم

 !باشم؟ کی یاد نباشم تو یادِ من! نگو چرت-

 :گفت و زد لبخندی. زدم زل فرمش خوش صورت به متفکرانه. دادم تکیه مبل ی دسته به. خندیدیم هردو

 کشی؟ می مو قتل ی نقشه داری ؟...چیه-

 :گفتم و دادم تکون سرمو. زدم لبخندی

 ...شی می چی بشی بابا تو اگه کردم می فکر داشتم فقط...عزیزم نه-

 :فتگ زیرلب. کرد نگاه من به دوباره...شکمم به نگاه یه...کرد من به نگاه یه. شدن گرد چشماش. گرفت باال سرشو یهو

 ؟...آیلین-

 :گفتم. بوسیدم و اش گونه محکم و پاش روی نشستم. جلو رفتم و خندیدم

 !گفتم تبریک بهت که بودم نفری اولین من باشه یادت! باباکوچولو باشه مبارک-

 :گفت و بوسید رو ام گونه آروم. داد فشار خودش به محکم منو و خندید سرخوشانه شاهین

 !مرسی...عزیزم مرسی-

××× 

 :بعد ماه نــه

 :آرتمیس

 ...ریــــــنـــگ
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 نمتو نمی اصال دیدم که شم بلند خواستم...خدا ای. صبح نیم و هفت. کردم ساعت به نگاهی! صبح؟ وقت این کیه...اَه

 ...رفته خواب بودم خوابیده روش...آهان! نداره؟ حس راستم دست اصال چرا...دِ...کنم حس رو راستم دست

 :گفت و گذاشت اش گونه روی دستشو...شد بیدار و سامین صورت به خورد ناخواسته که دادم بهش محکمی تکون

 !خانوم؟ کنی می کار چی! آی...آی-

 :گفتم و خندیدم

 ...نبود حواسم-

 :گفتم آلود خواب. گذاشتم گوشم روی رو گوشی رفتم و شدم بلند. خورد می زنگ داشت هنوز تلفن

 ؟...بله-

 !آرتی خیر به صبح-

 :وگفتم کردم اخم. بود شاهین

 !خیر؟ به صبح گی می بعد صبح هفت ساعت زدی زنگ...خیری چه صبحی چه-

 ...بیاد دنیا به زده سرش به صبح وقت این که بگو ات خواهرزاده به...نگو من به اینو-

 :زدم جیغ. پرید سرم از خواب. شدن گرد چشمام

 !اومد؟ دنیا به-

 :گفت و خندید

 ...کوچولو خاله بیمارستان بیا بدو...آره-

 !اومـــــــــدم-

 :گفت و نشست تخت روی سامین. مون خواب اتاق توی رفتم و سرجاش کردم پرت رو تلفن گوشی تندی

 !اومده؟ زلزله...شده چی-

 :زدم جیغ بلند...پریدم می پایین و باال هی...تخت روی پریدم

 ...شدی شدی،عمو عمو! شدم شدم،خاله خاله! سامین! ســـــامــــین-

 :گفت ناباوری با

 !اومده؟ دنیا به-
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 :وگفتم خندیدم پریدم می پایین و باال که جور همون

 !آره آره-

 توی پریدم و گذاشتم دهنم روی دستمو...! بیارم باال رو گوارشم دستگاه کل که االنه کردم حس یهو

 :گفت و دستشویی در دم اومد تندی سامین...دستشویی

 ...شد بد حالت...نپر پایین باال قدر این خب ؟...عزیزم شد چــِت-

 :گفتم لبخند با و گذاشتم شکمم روی دستمو. کردم نگاه سامین به. خندیدم و شستم صورتمو

 هرمشو به دستشویی دم رو شدنم باردار خبر باید حتما...! براق ای قهوه رنگ به...رنگه خوش شانسم خیلی من که نه-

 ...بدم

 :گفتم و کشیدم صورتش روی دستمو. زد زل بهم جور همین. کرد کُپ سامین

 ...کردی کوب سنگ شد؟ چی-

 :زد داد بلند سامین یهو

 !عـــاشقـــتم-

. وسیدب لبامو آروم و شد خم. زدم لبخندی. گرفت دستاش بین صورتمو و زد لبخندی. داد فشارم و کرد بغلم محکم بعد

 :گفت

 ...!هیچی...خوام نمی هیچی خدا از دیگه-

 بـاشـی تـو که شـعرم♥

 دارم وزن هـم

 ♥. . .  ام نـباخـتـه را قـافـیــه هـم

 ...برسن بهش و کنن پیدا و شون واقعی عشق همه روزی یه امیدوارم

 29شهریور
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