
 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مال من باش فقط 

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

 

1  

 

 

 فقط مال من باش نام کتاب :

 الناز امیر پارسیاننويسنده: 

 » رمان سرا «

www.romansara.com 

 

 /http://forum.98ia.comمنبع:

http://forum.98ia.com/


 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مال من باش فقط 

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

 

2  

 

 

هم صدا با بارون گريه مي کردم... بارون با شدت ميباريد و به قلب زخميم مي تازيد...از به ياد اوردن اون لحظه 

 شدت گريه ام بيشتر مي شد ... 

کيان ... نامزد رسميه من ... تو بوسه هاش با يه دختره هرزه غرق شده بود ... با لذت دختره رو تو بغلش گرفته بود 

 سيد ... نخواستم خوشياشو خراب کنم ..... و اونو ميبو

.ولي طاقت نياوردم و رفتم جلو ... اينقدر مست بود که حتي منو نشناخت ... و از روي هوس نگاهي بهم انداخت 

 ...ديگه نتونستم خودمو کنترل کنم 

تازه منو ديد ... اومد ....يه کشيده ي محکم بهش زدم ... که حس کردم دستمم همراه اون کشيده از بدنم جدا شد .... 

 جلو که توضيح بده ... ولي ديگه چيو؟! 

اشکام فرصت ندادن ... باسرعت از اون مهمونيه کوفتي اومدم بيرون ... دختره رو ول کرد و اومد دنبالم ...صدام 

 ميکرد و من بي توجه به اون هق هق مي کردمو ميدويدم ... 

ديدم ... اومدم با سرعت از بزرگراه رد شم که ... دو تا دست قوي منو به حالم افتضاح بود ... چيزيو جلو چشام نمي

 عقب کشوند

... صداي بوق ماشيــــــــــــــــن ... واي خداي من يه ماشين با سرعت نزديک بود باهام تصادف کنه ...و اگر اون 

 پسر جوون منو به موقع عقب نميکشيد ... 

م نزديک ميشه ... همون موقع خواستم شروع کنم به دويدن که پسره دستمو به خودم اومدم ديدم کيان داره به

 گرفت و منو به سمت ماشينش کشوند .... 

نميدونم چرا اينقدر بي فکر شده بودم ... ولي براي فرار از دست اون کثافت سوار شدم ... با سرعت ازش دور شديم 

 خواب پريدم ... ... نفهميدم کي خواب رفتم که بعد با نوازش يکي از 

اول انگار هيچي يادم نمي اومد ... ولي بعد از چند ثانيه همه ي اون اتفاقات رو به ياد اوردم ... از اون پسره هم 

 خجالت کشيدم و هم ترسيده بودم 

 منوباالخره هر چي باشه من که اصال نمي شناختمش ....با ياد اوري اونا دوباره هق هقم اوج گرفت ... که يک دفعه 

 کشيد تو بغلش و شروع کرد به نوازش موهام ... داشتم شاخ در مي اوردم ... 

 اين مگه کيه که جرات ميکنه منو بغل کنه ...؟! سريع خودمو از بغلش کشيدم بيرون و داد زدم : 

بخند ژگوند نيگام ولم کن به من دست نزن عوضــــــــــــــــــي ... ولي اون انگار از کارام لذت ميبرد آخه با يه ل

 ميکرد ...

 حسابي اعصابم خرد شده بود ... اين بار با جديت بيشتري داد زدم : 

 هـــــــــــــــــــي آقا مثه اينکه چيزي زدي آره با تو ام مي گم به من دست نزن -

 ابا خوبه حرف زدنمآروم باش خانوم بد کردم نجاتت دادم االن هم مي رسونمت خونتون پس ديگه آروم بگير نه ب -

 بلده فکر کردم الله ... 

بعد ديگه ولم کرد و با جديت ماشينشو روشن کرد و راه افتاد و منم تو افکار خودم فرو رفتم ... اين آدرس خونه ما 

که  درو از کجا بلد بود ...؟! بي خيالي طي کردمو خواستم پياده شم ... آخه با اتفاقات امروز ديگه جوني برام نمونده بو
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بخوام بازم کل کل کنم ... همين که در ماشينو باز کردم يه کارت گرفت سمتم... بي هيچ حرفي گرفتمش که خودش 

 گفت 

خوشحال ميشم دوباره ببينمت... گيج و منگ شده بودم بي خداحافظي وارد خونه شدم ... هيچ کس نبود ... هيچ  -

جوري درد ميکرد ... تو آيينه نگاهي به خودم انداختم ... چشاي کس يعني مامانو بابام آخه تک فرزندم ... سرم بد

 آبيه خوش رنگم پف کرده بود ... 

ترجيح دادم بخوابم ... ولي همش اتفاقاي امروز جلو چشمم بود... ياد کارت اون پسره افتادم ... برشداشتم ... روش 

راه رو... روانپزشک بود به قيافه اش نمي خورد دکتر نوشته بود آرسام مهرشاد ... اوه ماي گاد ... کي ميره اين همه 

 باشه آخه از نظر من همه دکترا يه حورين ولي اون اين جوري نبود ... 

تو اين افکار خودم بودم که صداي باز شدن در اومد ... مامانم بود ... نمي خواستم بفهمه پسري که يه عمر بهش 

... بازيگر خوبي بودم ... ولي اين سخت ترين نقشم بود به استقبالش رفتمو اعتماد داشت حاال تو زرد از اب در اومده 

 گونه اشو بوسيدم ... 

 سالم به مامان گليه خودم چه خبرا ؟ اوضاع خوبه ؟  -

 سالم به روي ماهت گلم خوبم ببينم واسه چي چشات قرمزه چيزي شده ؟ با کيان بحثت شده؟ -مامان 

 تشو به ياد اوردم ... خيلي پسته خيلي... با بي تفاوتي با شنيدن اسمش دوباره خيان

نه بابا مگه من اصال کيانو ميبينم که بخوام باهاش بحث کنم ؟ آخر شبه خيلي خوابم گرفته واسه همين چشام قرمز  -

 شده بدون اينکه منتظر جوابش بشم به اتاقم رفتم و رو تخت ولو شدم ...

دار شدم ... آبي به صورتم زدم ... حالم به نسبت بهتر شده بود حس و حال صبحانه با صداي آالرم گوشيم از خواب بي

خوردنو نداشتم ... يه حسي قلقلکم مي داد که به اين دکتر مهرشاد زنگ بزنم ... عزممو جزم کردم و موبايلمو 

داي و تا بوق يه صبرداشتمو شمارشو گرفتم )شماره ي مطبشم بود ولي با شماره ي خودش تماس گرفتم( بعد از د

 ماليم و خوش آهنگي پيچيد تو گوشم...

 بله بفرمايين...  -آرسام 

 سالم من آرال هستم هموني که ديشب تو بزرگراه... نذاشت حرفمو ادامه بدم و گفت : -

 بله بله حالتون بهتره؟ اتفاقي افتاده؟ -آرسام 

 ممنون خوبم ... راستش مي خواستم ببينمتون ميشه؟!  -

 چرا که نه من امروز عصر مطب منتظرتونم...  -رسام آ

 مرسي پس ميبينمتون... فعال ...  -

 بـــــــــــــــاي  -آرسام 

 حالم خيلي گرفته بود مطمئن بودم مامي حرفمو باور نکرده ... ولي خب چه ميشه کرد...!؟ تا عصر رو گذروندم ... 

شلوار جين يخي و شال سفيد که توش گالي ريز ابي داشت رو پوشيدم ... يه مانتوي سفيد کوتاه اسپرت تنم کردم با 

 يه آريش ماليم هم مهمون صورتم کردم تا از بيحالي در بيام... 

 آدرس پشت کارت نوشته شده بود ... آروم وارد شدم... منشي راهنماييم کرد و وارد اتاق دکتر شدم ...

 ا هم هست و من بي خبر بودم ...!؟ وايــــــــــــــي خداي من از اين دکتر
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اتاق تقريبا بزرگي بود ... يه پنجره بزرگ رو به خيابون داشت ... دکوراسيون اتاق سفيد مشکي بود... ميشه گفت 

طراحيش کار آدم با سليقه اي بوده... خودشم يه پيراهن آبي کاربني تنگ با شلوار کتون مشککي تنگ پوشيده بود 

... 

ي و اين چيزا هم خبري نبود موهاشم با حالت فشن ولي باوقار و شيک داده بود باال... تريپش اصال به از روپوش دکتر

دکترا نمي خورد آخه سنشم به بيشتر از بيستو هفت هشت نميخورد... همين جور داشتم بررسيش ميکردم که 

 دستشو تکون دادو با چشاي شيطون خاکستريش زل زد بهم و گفت 

 پسندهـــــــــــــــــه؟! مورد  -آرسام 

 چي!؟  -

 چي نه... بايد بگي کي؟ خو خودمو ميگم ديگه آخه يه ساعت خيره شدي بهم... -آرسام 

 اگه وضعيت روحي منو مي دونستين بهم حق ميدادين هر کار بي منطقي بکنم... -

بهت قول ميدم با چند جلسه زندگيت دوس داري منو به عنوان روانپزشکت انتخاب کني؟ بهم اعتماد کن...  -آرسام 

 از قبل هم بهتر شه... اگه منو قابل ميدوني از همين االن شروع کن...

 اون همه غرور من کجا رفته....!؟ دلم خيلي گرفته بود ... دوس داشتم با حرف زدن خودمو تخليه کنم ... 

ميکردم ... ولي .... ولي نياز داشتم ... به فرصت خوبي بود برام شايد اگه اينقدر تحت فشار روحي نبودم قبول ن

 راهنمايي هاي يه ادم قابل اعتماد...

 کي بهتر از آرسام؟! شروع کردم ... 

از اول نامزديم گفتم ... از اينکه نامزديم با پسر عموي کثافتم فقط به اجبار خانواده ها بود...؟! از رفتاراي مشکوک 

دمو نميدم ... از همه چي گفتم و آخر از همه اون مهموني... اون شب باروني... تو کيان ... از اينکه ماه تا ماه نامز

 بزرگراه ...

 ماه بعد ... 4

باورم نميشد يعني واقعا چهار ماه گذشت...؟! ديگه آدمي به اسم کيان تو زندگيم نبود... آرسام هم ديگه برام يه 

 شم اومده بود ... آرسام کمکم کرد از زنگيم پاکش کنم ... دکتر معمولي نبود... ساده ميگم خداييش ازش خيلي خو

عوضي دست از سرم بر نمي داشت... ولي خب ديگه همه چي تموم شد... به خانوادمم همه چيو گفتم... بهم حق مي 

 ت...شدادن... با اينکه ديگه وضعيت روحيم کامال خوب شده بود ولي بازم آرسام به بهانه هاي مختلف باهام قرار ميذا

از اين حسم خيلي ميترسيدم... واقعا عشق برام ترسناک شده بود با اينکه حسي به کيان نداشتم ولي خب.... اما هنوز 

 چيزي از حس آرسام نمي دونستم.... 

به جنسيس سفيد خوشملش تکيه داده بودم... مثه هميشه با تيپ دختر کشش از پله هاي مطب اومد پايين...يه شاخه 

 ستش بود... جلوم خم شد و باژست خاص خودش اونو جلوم گرفتو گفت :رز سرخ د

 تقديم به زيباترين گل روي زمين! 

با يه لبخند پر از احساس بهش خيره شدمو با چشام ازش تشکر کردم... رفتيم کافي شاپ...به نظر ميرسيد ميخواد 

 دمش...! آروم آروم شروع کرد... درباره موضوع مهمي حرف بزنه...آخه تا حاال اينقدر جدي نديده بو

ببين آرال درسته چهار ماه بيشتر نيس که ميشناسمت... درسته که قرار بود فقط روانپزشکت باشم.... درسته  -آرسام 

 که تازه از شر اون پسره راحت شدي .... درسته...
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ين قدر تو استرس داري!؟ به قول خودت وايــــــــــــــــــــــ ــي سرم رفت چقدر درسته درسته ميکني...! چرا ا -

 چندتا نفس عميق بکش و اکسيژنو مهمون شش هاي گرامت بکن بعد بحرف... 

 خوشمان آمد معلومه خعــــــــــــــلي روت تاثير گذاشتم  -آرسام 

 چه ميشه کرد!؟ دست پرورده ي استاد آرسامم ديگه...  _

الصه کنم... آخه ميترسم همينطوري ادامه بدم ديگه به مرز سکته برسم مي خوام همه حرفامو تو يه کلمه خ -آرسام 

 .... به جون خودم سر امتحان کنکور اين قدر استرس نداشتم... 

 خدا نکنه دکتر آرساممون طوريش بشه...! خب ديگه بگو وگرنه من يه طوريم ميشه ها -

آرال من بدجوري عاشـــــــــــــــقتم... قسم ميخورم  خيلي ساده و راحت ميگم تا همين طوري باورم کني... -آرسام 

 اولين باريه دارم از عشق به يه دختر ميگم.... پس باورم کن بزار عشقمو بهت ثابت کنم...

به شرط اينکه بهم بگي اون شب آدرس خونه ما رو از کجا مي دونستـــــــــــــي؟ دفعه هاي قبل که پرسيدم منو  -

 ه بگو... خواهش ...پيچوندي حاال ديگ

خب راستش من يه سالي هست روانشناس مامان جونتم ... خودش دوس نداشت هيچ وقت اعضاي  -آرسام 

خانوادش چيزي بدونن ... آرال به مامانت افتخار کن .... اون مشکالت زيادي رو تو زندگيش تحمل کرده که هيچ 

م ... موضوع مهمي نيست ... و متاسفانه ديگه بيشتر از وقت تو ازش چيزي نمي دونستي ... نمي خوام کنجکاوت کن

 اينم اجازه ندارم چيزي بگـــــــــــــم...

 که اينطور چه جالب ... خب کي ازم جواب مي خواي؟ -

 واي يعني االن نمي خواي بگي؟ -آرسام 

 نخير آقا روانپزشک بنده بهم توصيه کرده از عجله دوري کنم -

ما غلط کرده ... فکر منه بدبختو نمي کرد که تو همچين موقعيتي قرار ميگيرم...! جون آرسام روانپزشک ش -آرسام 

 اذيت نکن ديگه يه کلمه بگو منو مي خواي ديگه...!؟

 خب باشه ميــــــــــــخوامـــــــ ــــــت -

 رم پريده...اوپــــــــــــــس ليدي شما چيزي گفتي؟! هان؟! من جديدا هوشو حواس از س -آرسام 

دلم مي خواست يه کم برات کالس بزارم ... ولي .... خداييش دلم نيومد ... اميدوارم تا آخرش همين جوري  -

 عاشـــــــق ببينمت...

 مرسي گل من ديگه نميزارم چيزي به اسم آرزو تو حرفات باشه ... دنيا رو برات بهشت ميکنم آرالي من -آرسام 

 الخره اون همه گل و اون کارا بي دليل نبود.... بله ديگه آق آرسام افتادي تو دام عاشقي ... انتظارشو داشتم.... با

داستان ما تازه شروع شده بود... بيشتر روز رو با هم بوديم ... وابستگي زيادي بهش پيدا کرده بودم... آرسام منو مي 

 پرستيد و بيش از اندازه عاشقم بود ...

ستريش مي تونستم بفهمم ...رابطه ما به يه دوستي تبديل شده بود ... اما هنوز اسمي از رابطه اينو حتي از چشاي خاک

 رسمي بين ما نبود...

خانوادم مي دونستن که آرسام رواپزشکمه ولي نمي دونستن ما ديگه تا چه حدي پيش رفتيم ... البته از حدش تجاوز 

 نکرده بوديم که...!!!

****** 
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م صبح جمعه زديم از خونه بيرون ... قرار بود بريم باغ يکي از دوستاش ... اونم دو تايي ....خيلي به پيشنهاد آرسا

ازش تعريف مي کرد ... راه افتاديم ...تو راه آرسام از اينده ي با هم بودنمون مي گفت ... از برنامه هاش براي 

 زندگيه روياييمون ...

ه تعريف ميکنه چه جورياست... باالخره راه رو با خنده و شوخي هاي دوس داشتم ببينم اين جايي که ازش اين هم

 آرسام گذروندم ... به محض اينکه رسيديم از ماشين پريدم بيرون ... نه بابا عجب جايي .... 

روي زمين رو برگاي سبز پوشونده بودن و گلهاي ريز صورتي بينشون خودنمايي خاصي مي کردن ... همه جا سبز 

ي خوبي پيچيده بود ... در حالي که به اطراف نگاه ميکردم به يه درخت تکيه دادم... توي حال و احواالت بود ... بو

 خودم بودم که دستي دور کمرم حلقه شد ... 

يکدفعه منو از رو به رو کشيد تو بغلش ... آرسام بود ... مرد رويا هام ... وقتي تو بغلم گرفتمش چيزي به اسم عشق 

کرد ... تو همون لحظه از خدا خواستم اونو برا هميشه مال من کنه ... آروم منو از خودش جدا کرد ...  وجودمو لبريز

 تو چشام زل زد ... آروم آروم شروع کرد...

چشات ديوونه کننده اس دختر .... واسه چي اينقدر خاصي ... هـــــــان واسه چي .... واسه چي منو وابسته  -آرسام 

 خودت کردي ... 

يه لحظه از اون همه نزديکي ترسيدم ... ولي يه نيرويي مانع از اين ميشد که ازش فرار کنم ... يه جور خاصي شده بود 

 ...مست بود!؟ نه نبود ... ولي حالت طبيعي هم نداشت ...

بود ... کار نخيلي غير منتظره خم شد روي منو لباشو گذاشت رو لبام ... وقتي داغي لباشو حس کردم ديگه زماني در 

منم همراهيش مي کردم ... تنها اونو حس مي کردم و به شدت به خودم فشردمش ... همه ي وجودم آرسامو مي 

 خواست ... فقط آرسام رو ...

هر چي زمان مي گذشت عطشمون بيشتر ميشد ... تنها چون نفس کم مي اورديم براي چند ثانيه صبر مي کرديم ... 

 ش هم خيره مي شديم ... و ديگه باز من بودمو لباي شيرين و داغ عشقم ... ولي باز به چشاي پر عط

اين بار آرسام خواست دست بکشه که من پيش قدم شدم ... نمي تونستم ازش دست بکشم ... يه دفعه به خودم 

  اومدم ... ديدم روي خروارها گل افتادم و او هم .... کم کم صداي نفساي بيقرارش منو مست کرد ....

 دستش به سمت دکمه هاي مانتوم رفت ...

انگار مي خواست مانتومو پاره کنه ... وحشانه از تنم درش اورد ... پرتش کرد يه سمت ديگه ... نمي دونم واسه چي 

 چيزي بهش نمي گفتم .... دست ديگش در حال نوازش موهاي لختم بود که همه چيزو از يادم برده بود ...

ن دادن رضايتم کافي بود ... ديگه طاقت نياورد ... از لبام شروع کرد و تا پايين گردنمو غرق ... سکوت براي نشو

 بوسه کرد ... 

دستش رفت سمت کمربندش ... اين قدر وحشيانه اين کارو کرد که فکر کردم مي خواد منو بزنه ... تاپ سفيد 

 کوتاهمو از تنم در اورد ...درست جايي رونمي ديدم ...

اشت ميرفت سمت دکمه ي شلوارم .... ترسيده بودم ... نه ما نبايد ... نبايد اين کار بکنيم ... خواستم دستش د

مقاومت کنم ولي نتونستم ... بدنم بي حس بود ... يه چيزي تو وجودم مي گفت اجازه بده کارشو بکنه ... داشتم زير 

 احساسي به اسم عشق کمر خم مي کردم ... 
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... درد افتضاحي تو کمرم پيچيد ... حتي دردش برام دوستداشتني بود ... چون آرسام عشقم بود  منو به خودش فشرد

... همه زندگيم بود ... ديگه چيزي نفهميدم ... نفهميدم چقدر گذشت که چشامو باز کردمو خودمو تو بغل آرسام پيدا 

 کردم ...

.. افتضاح بود افتضاح !!!...يه دفعه داد زدم لباسام کو زير دلمو کمرم دردي داشت که تو عمرم تجربش نکرده بودم .

 ...!؟ خدايا ما چيکار کرديم ...؟! 

گلبرگهاي روي زمين بدن برهنمو قلقلک ميدادن ... اين قدر منو محکم تو بغلش گرفته بود که نمي تونستم تکون 

 بخورم ... آرسام متوجه من شد و با صداي آرومي گفت : 

قدر وول ميخوري! دوباره تنم به لرزه افتاد ... خواست دوباره که باشو بزاره رو لبام که مانعش عشق کوچولوي من چ

 شدم ... با عصبانيت ازش پرسيدم

آرسام تو با من چيکار کردي؟ لعنتي تو با من چيکار کردي ... و هم زمان اشک مي ريختم ... و مشت ميزدم تو  -

 عضله هاي خوش تراش سينه اش ... 

 و گذاشت روي سينه اش و گفتسرم

عشق من آروم باش ... مگه من عشقت نيستم...!؟مگه تو با من نبودي...!؟مگه نمي خواستي مال من باشي؟حاال ديگه 

 منو تو مال هميم ... داريم از کنار هم بودن لذت مي بريم ... 

 باورم نميشد... يعني واقعا منو آرسام با هم رابطه داشتيم ...؟!

ي که فقط دوستم بود... نه عشقم هم بود ... اصال همه زندگيم بود .... ولي ما که از رابطه رسمي چيزي بينمون آرسام

 نبود ... ولي خودم خواستم ...پس تقصير خودمم بود ... ميتونستم مخالفت کنم... 

 آرسام هنوز تو اون حال و هوا بود ... با تمام قدرتم پسش زدم ... 

 باسام شدم ... کمکم داشت از اون فضا مي اومد بيرون ... اومد کنارمو گفت :مشغول پوشيدن ل

عشق من خانومم... حاال که مال خودم شدي چرا داري ازم فرار مي کني...!؟ و بازوهامو تو دستاي مردونش گرفت ... 

 و زل زد تو چشام ... 

تم پايين... نمي تونستم تو چشاش نيگا کنم ...داد دوباره يه جفت چشم خاکستريه روشن منو رام کرد ... سرمو انداخ

 زد 

نگاه کن تو چشام ... به خدا دست خودم نبود .. ميدونستم نبايد هنوز باهات رابطه داشته باشم ... ببخش... ببخش  -

جلوي  معشقم ... هر وقت بگي ميام رابطمونو رسمي ميکنم ... فقط ... فقط ترکم نکن ... ازم متنفر نشو ... نتونست

 خودمو بگيرم ... عشقت کورم کرده بود ... اينو بفهم که از روي هوس نبود... فقط عشق بود ... عشق ...

نمي تونستم ديگه طاقت بيارم بايد ميرفتم ... بايد ... سرمو باال گرفتمو تو چشاش نيگا کردم ... خدــــــــــــ اي من 

اشک بود ... چقدر مظلوم شده بود...چرا مگه پسرا هم احساس ... واسه چي چشاش قرمز بود!؟ سرخي چشاش از 

 دارن...!؟

 ولي آرسام من با همه فرق داشت ... 

زخمي که از کيان خورده بودم با عشق آرسام .. با راهنمايي هاش درمان شد ... من به آرسام اعتماد کردم ... عاشقش 

 دادم ... رو کردم بهش و گفتم :شدم ... پس نبايد جا ميزدم ... يه فرصت دوباره بهش 
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آرسام تو با من هيچ نسبتي نداشتي ... اينو هر دومون مي دونيم ... بد کردي ... بد کردي آرسام ميدوني ديگه اسم 

 من چيه !؟ هــــــــــان! ديگه به من ميگن يه زن... و باعث همه ي اينا تويي ...

خب حاال پس مردونگيتو بهم ثابت کن ... نشون بده تا آخرش منو  ديگه تموم شد ... کاري که نبايد ميشد شد ...

ميخواي ... همين االن ... ميفهمي همين حاال ...زنگ بزن به بابامو قرار خواستگاري بزار ... اگه منو ميخواي ... اگه پاي 

 حرفت هستي ... اگه يه مرد واقعي هستي...

 برداشت و باهاش تماس گرفت ... مثه يه بچه ي حرف گوش کن شماره اشو از گوشيم 

اون يه هفته... شب خواستگاري... اينقدر زود گذشتن که اصال نفهميدم چي شد ولي ميدونستم آرسامم تا دو ماه ديگه 

 مال خودمه ... 

 وفقط مال من ... اتفاق خاصي هم نيوفتاده بود که قابل گفتن باشه ...شب خواستگاري خيلي خوب برگذار شد ... مامي 

 بابا هم موافق بودن خب ديگه همه چي جور جور بود...

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

بار اولش نبود که مهموني مختلط ميرفت ... ولي اولين باري بود که همچين جاي باحالي بود... خب خونه که نبود ... 

 قصر شاهي بود و البته صاحبشم مثه يه شاه پر غرور ...!!! 

 . چند تا از دوستاش ريخته بودن دورش ... ولي کال از نفس چشم برنمي داشت ...سرش تقريبا شلوغ بود ..

چشماي آبيه نفس هامين رو ياد عشق گذشته هاش مي انداخت!!! عشقي که چند سال با ياد و خاطراتش زندگي کرده 

است ... طرف اونو ميخوبود ...اکثر دخترا قصد داشتن با لوس بازياشون هامينو جذب کنن ... ولي شانس با نفس بود 

 ... 

 با اعتماد به نفس زياد نشسته بود و وانمود مي کرد که حتي نميخواد نيم نگاهي به هامين بيندازه ....

طبق معمول پاهاي خوش تراششو روي هم انداخته بود و پر غرور نشسته بود ... هامين بهش نزديک شد ... نفس که 

 .. اما هامين با چشاي سبز وحشيش بهش خيره شده بود... يه کم ترسيده بود ازش فاصله گرفت .

 بي مقدمه و بي هيچ حرفي نفس رو در آغوش کشيد ... نفس به اعتراض از کار هامين داد زد :

هـــــــــــي مستي تو!!! و سعي کرد خودشو از بين دستاي مردونه ي هامين بيرون بکشه ... ولي هامين بيشتر از 

 .. نفس اونو ميبرد به گذشته هاش ... گذشته هاي شيرين ... روزايي که با تنها عشقش بود ...کاراش لذت ميبرد.

هر چي نفس اعتراض ميکرد هامين اونو محکم تر تو بغلش ميگرفت ... صداي قلبش نفس رو تسليم کرد ... نفس 

 لت بهش گفت : گيج شده بود ...اين چه حسيه ... چرا دوس نداره مقاومت کنه ... !!!تو همون حا

 من هامينم... هامين شادمهر و ميزبان امشب خب حاال تو خودتو برام معرفي نميکني؟؟

 اول گيج شده بود ...ولي کم کم به خودش مسلط شد و آروم گفت : 

 منم نفسم خوشوقتم

 هامين زير لب جواب داد :

قا خودشه... نفس حس خاصي داشت ... نفسم... نفس من به نفست بسته شده ديگه نميشه کاريش کرد ... دقي

 اضطراب... خوشحالي... ترس...نميتونست درست تشخيص بده...

تو اون وضعيت بود که آيسان )دوست صميمي نفس( با دو تا گيالس نزديکش اومد ... نفس که شوکه شده بود سريع 

 خودشو از تو آغوش هامين بيرون کشيد... 
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مي ... سومي... و نفهميد چي شد که به هفتمي رسيد!! ديگه آخريش رو به سالمتي اوليش رو به سالمتي خودش ... دو

هامين خورد ... خودشم نفهميد چي شد پسري که تازه باهاش آشنا شده بود اينقدر براش مهم شده ...سرشو باال 

 گرفت که چشاش تو يه جفت چشم سبز وحشي فقل شد... 

 يگه ! چي شد! کم اوردي... خب بخور د -هامين 

حس کرد بازيچه شده ... با چشم دنبال آيسان ميگشت ... به سمت درب ساختمان رفت کل مهمونا داخل بودن 

 ...خودشم نفهميد چرا سر از حياط در اورد... 

خواست برگرده که يک دفعه با هامين برخورد کرد و پرت شد تو بغلش ...خودشو ازش جدا کرد ولي هامين با 

 بهش گفت :حالت التماس رو 

 بايد باهات حرف بزنم ... خواهش ميکنم... موضوع مهميه ...

 درمورد چي؟ کجا؟ -نفس 

 هيچي نپرس فقط بگو بهم اعتماد داري يا نه... -هامين 

 خب... خب آره  -نفس 

 :دستشو گرفتو برد ته باغ... نفس رو چسبوند به ديوار... نگاهشو روي اجزاي صورتش چرخوند و شروع کرد 

نفس بار اولي نيس که ديدمت ولي تو اولين باريه که منو ديدي... من دوست داداشتم ... نريمان ... دو ساله دارم از 

 عشقت ميميرم ... تازه يه هفته اس که برگشتم ايران... تو اتريش با هم همخونه بوديم... 

...نفسمو ببينم!!! و حاال من رو به روتم و به  عکساتو از لپ تاپش ديدم ... ميدوني چقدر منتظر بودم که بيام تورو

 چشماي آبيت خيره ميشمو ميگم ديوانه وار ميخوامت نفس من...

با سرعت از پله ها رفتم پايين... واي خدا دوباره دير کردم و عشقمو دم در گذاشتم ... با لبخند نشستم تو ماشين ... 

 بي ديدم ... از هيجان جيغ خفيفي کشيدمولي به جاي صورت آرسام يه دسته گل بزرگ از رز آ

تقديم به عشقه خود خودم... ميخوام با اين رزا تو تالطم درياي چشات غرق شم... خب گل من باراد... دوس  -آرسام 

 جون منو که خوب ميشناسي نه!؟

 اوهـــــــــــــــوم -

 امشب يه مهمونيه توپ داره خب پايــــــــــــــــه اي؟ -آرسام 

 با تو پايه هر جايي هستــــــــــــــــــم... -

 عاشــــــــــــــق همين ريلکس بودنتم.... -آرسام 

 خب حاال مستر عاشق دلخسته اجازه من برم باال لباس عوض کنم برگردم... -

 اجازه ما هم دست شوماس... تو همين جوريش خوردني هستي چه برسه به اينکه...  -آرسام 

 .. خب تو فعال اين بوسو داشته باش تا يرگردم... و براش يه بوسه فرستادم ....باشه. -

پيراهن دکلته ي آبي نقره اي تو تنم خيلي بامزه شده بود کفشاي نقر ايمو هم پام کردم ...... موهاي زيتونيه لختم هم 

ه رز آبي روي موهامو جمع که نميتونستم درست حالت بدم...يعني اصال حالت نمي گرفت واسه همين با يه شاخ

 کردم...

به آرايش ماليمي که داشتم هم بسنده کردم فقط رژمو تمديد کردم...واي عجب تريپي دارم من امشب... ست آبي 

 نقره اي ... آرسام جون خوب حواستو جمع کن...
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 دستمو دور بازوي آرسام حلقه کردمو با هم وارد شديم ... 

ولي واقعا با شکوه بود .... کلي ميز چهار نفره اطراف محوطه چيده شده بود .... ديوارها  معماريه خونه مدرن نبود ...

 حالت دژها قديمي ساخته شده بود... هر نوع مشروبي که ميخواستي سر ميز بزرگ اصليه بود ...

سام جا گرفت و شروع با آرسام يه ميز انتخاب کرديم ... باراد اومد سمتمون ... باهاش دست دادم ...و بعد کنار آر

 کرد به شوخي کردن باهاش... که تقريبا همون موقع برق چشاي يکيو از دور ديدم ... آرسام زير لب به باراد گفت :

 اه اين خرمگس کوچولوي کنه رو هنوزم دارين!؟ 

 آره بابا ديگه چه کنيم مثال خواهرمه ها -باراد 

 د و گفت: من بهار هستم ... خواهر کوچيک باراد و شما؟؟؟دختره با عشوه خاصي جلو اومد و بهم سالم کر

 منم آرال ... نامزد آرسام جــــــــــــــــــان... -

 بعد رو کرد به آرسام و خودشو پرت کرد تو بغلش

آرســــــــام اي بي معرفت ... ميدوني از کي نديدمت!دلم برات خيلي تنگ شده بود عسيســـــــــــم ... -بهار 

 اي... واي ... نميدوني چقدر خوشحالم....و

حـــــــــالم بهم خورد از اين همه عشوه.... راستش يه حسادتي وجومو پر کرده بود... ميدونستم رفتار بهار بي دليل 

 نبود ... حتما دوسش داره ... ولي آخه چرا!؟ آرسام فقط مال منه، عشق منه... بهار بيشعور دوباره با عشوه و ادا دست

 آرسامو کشيد

 تنها همپاي رقص من تويـــــــــــــــي ، پاشو ديگه... پاشو باهم يه دور رقصو داشته باشيم  -بهار 

 آرسام به من اشاره کرد و گفت :

 ميبيني که آرال تنهاس... ولي اين بهارک بدون نتوجه به من دوباره دست آرسامو کشيد...

 يا ديگه پس باراد اين جا چيکارس!؟ ب -بهار 

و دستشو کشيد و با خودش به وسط برد .... دلم گرفت ... يعني چي منو تنها گذاشتو رفت...!؟رفت که با يکي ديگه 

باشه...!خيلي نامردي آرسام ... خيلي...دنبال يه راهي واسه تالفي بودم که با ديدن باراد که بهم خيره شده بود چشام 

يره شدم... فهميد درد من چيه ... واسه همين دستشو به سمتم دراز کرد و برق زد... چشمامو مظلوم کردمو بهش خ

 گفت: 

 افتخار يه دور رقصو به من ميدين !؟ 

با لبخند دستمو تو دستش گذاشتم... و رفتيم وسط ...آخـــــــــــــــي بيچاره ذوق مرگ شده بود لبخند از رو لبش 

 رسام گشتم ...نمي رفت ... بچه پر رو ... با چشم دنبال آ

واسه چند ثانيه نگاهمون تو هم قفل شد... تو چشاش خشمو ميديدم... بي خيال نگاهمو ازش گرفتم ... و به رقصم 

 ادامه دادم... باراد دستشو دور کمرم حلقه کرده بود و با هم تکون ميخورديم... 

دستشو بگيرم ديدم ....آرسام يقه ي باراد رو يه لحظه دست باراد رو ول کردم که چرخ بزنم .... وقتي اومدم دوباره 

 گرفته و داد ميزنه 

باراد تو خجالت نميکشي ؟؟؟ بي شعــــــــور تو با زن من چيکار داري؟ باراد بخدا يه بار ديگه ... فقط يه بار ديگه  -

اه يانتکار بهت نگببينم به زن من دست زدي ديگه يادم ميره دوست چند سالمي... ميفهمي...!؟ديگه به چشم يه خ

 ميکنم ... فقط همين ...
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هنوز داشن با هم دعوا ميکردن که بغض راه گلومو بست ... از کنارشون رفتم ... مگه باراد چيکار کرده بود...!؟ اصال 

 اگه غيرت داره خودش نبايد تو مهموني به اين شلوغي منو تنهاميذاشت...

ه کنم... دنبال يه جاي خلوت گشتم ... يه راهروي باريک کنار درختا بايد يه کوچولو گريه ميکردم تا خودمو تخلي

 بود... با ترس وارد شدم ... 

ته راهرو ميرسيد به يه محوطه ... خـــــــــــداي من ... يه اسخر بزرگ که سطح آبشو نيلوفراي آبي پوشونده بودن 

ر نشستم... پاهامو گذاشتم تو آب... و اشکام وسط محوطه قرار داشت... خيــــــــــلي قشنگ بود ... لب استخ

 سرازير شدن ... دلم بدجوري گرفته بود ... 

خيلي نامرده ... خيلي ... خودش هر کاري دوس داره ميکنه ... ولي من حتي نبايد...!!!تو حال خودمو اشکام بودم که 

 انم گذاشت و گفت :دو تا دست روي شونه هام حس کردم ... خواستم جيغ بزنم که دستشو جلو ده

 آرال منم ... آروم باش... آروم خانومم.... کجا رفتي يه دفعه...!؟ 

ببخش گلم ، تو که ميدوني عشقم تويي... زندگيم تويي ... همه هستيم تويي...آرالي من ... اين خرمگس کنه کجا و 

شت تو آب...و دستاشو دور کمرم تو کجا!!! آروم اشکامو پاک کرد و نشست پشتم و پاهاشو از دو طرف بدنم گذا

 حلقه کرد و آروم دستامو نوازش ميکرد... 

 آرسام ،واسه چي تنهام گذاشتي رفتي...؟؟؟ -

 ديگه هيچي نگو عشقم ... هيچي...فقط آروم باش ...و سرمو تو دستاش گرفت...  -آرسام 

 ند.. و بهم نزديک شد ...لباشو گذاشت رو لبام ... همين منو به آرامش ميرسو

 بگو که منو بخشيدي ... بگــــــــــو ديگه ؟ -آرسام 

 ميبخشم ولي شرط داره!!! -

 هرچــــــــــي که باشه قبوله... -آرسام 

 به شرط اين که تو هم منو ببخشي... شايد ... شايد نبايد با باراد ميرقصيدم.... -

ــــــــــا من که خيلي تشنمه... ) ضايع بود منظورش چيه ولي عاشـــــــــــــــــــقتم آرالي من ... ميگمـ -آرسام 

 اين جور مواقع بهتره آدم خنگ بازي دربياره...(

 ا آرسام االن چه وقت تشنگيه ،حاال آب از کجا بياريــــــــــم؟؟؟ -

 خواست دوباره نزديک شه که خودمو عقب کشيدم...

ـــــما!!! و دوباره لباشو گذاشت رو لبام.... نفهميدم کي پرت شدم تو طاقت ندارم عشقم ، عقده اي ميشــــ -آرسام 

 آب ...

ولي قبل از اينکه تعادلمو به دست بيارم آرسام منو محکم تو بغلش گرفت ...آب تا نصف بدنم بيشتر نميرسيد... 

 گفت : خودمو باال کشيدمو گردنشو بوسيدم...کار منه احمق بيقرارش کرد... زمزمه وار کنار گوشم

عشق من تويي ... زندگيه من تويي ... نفسم به نفس تو بسته اس.... و با دستش منو اورد روي سطح آب ... يه دستش 

 زير کمرم بود... آروم همو بوسيديم....ديگه طاقت نيوورد و ...

 سه همين دوسش داشتم ... کارمون ديوونگي بود... حماقت بود ... آخه اونجا ... ولي اين ديوونگي با آرسام بود... وا

با اون لباساي خيسو کمر درد چيکار ميکردم ...!!! واي خدا آبروم جلو باراد ميره... دلم ميخواست بخوابم ... اصال 

 نميتونستم درست راه برم...آرسام منو رو دستاش گرفتو منم خودمو زدم به خواب... آرسام زير لب ميگفت:
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شقت ... آرسامت ... ديوونه اس .. روانيته ...خب ديگه واسه چي اين قدر خودتو بابا تو که ميدوني شوهرت... ع

 خوشمل ميکني که من نتونم خودمو کنترل بفرمايم؟؟؟ هـــــــان آخه چرا؟؟؟

 نه مثه اينکه واقعا يه طوريش شده با اينکه ميدونست من خوابم همين جور هـــــــــي حرف ميزد...

بي رفت ...نميدونم شايدم نرفت .... در کل جيم شديم... آرسام منو خوابوند رو صندليه ولي آبرومون درستو حسا

 عقب 

 واي خدا وقتي ميخوابي خواستني تر ميشي ) آرسام من جنبه ندارمـــــــــا ميام ميپرم بغلت ميکنم( -آرسام 

رم خونه ... زنگ زدم خونه و گفتم شب رو رسيده بوديم خونه ... ولي با اون وضعيت ... با اون لباسا که نميتونستم ب

 پيش فرناز )دوستم( ميخوابم .... 

واي بعد از اينکه زنگ زدم تازه يادم افتاد ساعت چنده ... خدارو شکر بهم شک نکرد ... مامي جـــــــــــون خودمه 

 ديگــــــــه...  ديگه....!!!!!واي واي به جون خودم من دروغگو نبودما... ولي چه کنم ... مجبور بودم

شب رو تو بغل گرمو نرم عشقم سر کردم... صبح با بوسه اي روي گونه ام از خواب بيدار شدم ... ديگه درد نداشتم 

 ... ولي با اين حال آرسام دوباره بغلم کرد و به سمت آشپزخونه حرکت کرد

 دم ... ميتونم راه برم...وايـــــــــــــــــي آرسام چقدر لوسم ميکني ... هنوز که چالق نش -

خانومم ، چه کنم ديگه ... با آرالي خودم اين جوري نباشم پس ميخواي با دختراي تو مطبم اين جوري  -آرسام 

 باشم....!؟

 آرسام نگــــــــــو حسوديم شد!!!!!! -

 آرسام فداي اين حسودياي تو گلم... -

 اگه يه روزي تورو نداشته باشم ميميرم... -

 هيــــــــــــــــــس هيچي نگو ... يعني چي اين حرفا!!! حتي طاقت شنيدنشم ندارم.... -

تو مال مني ... فقط مال من ... مگه ميزارم مال يکي ديگه باشي ؟؟؟!!!! با تو فهميدم زندگي، عشق يعني چي ؛ با تو قصر 

 ه حرفشم نابودم ميکنه...روياهامو رو ابرا ساختم ... ديگه نگو ... ديگه حرف از دوري نزن ک

 نگو آرسام .. با اين حرفا منو وابسته تر ميکنيـــــــــــــــــــا !!!! -

 نفسم ... خانومم به آرسامت وابسته نباشي ؛ميخواي وابسته ي اون باراد باشي؟ هــــــــــــان؟! -

 ـونت چه طور بود؟؟؟ا مگه قرار نبود ديگه تکرارش نکني!!! راستي رقص با بهار جــــــــ -

 دختره ي پر رو نميتونه درست راه بره ... بعد اومده ميگه تو همپاي رقص مني!!!! -

بعد اومد کنارمو منو از رو صندلي بلند کرد و نشوند رو پاي خودش ... وا دوباره شيطون شده!!! آروم ، آروم موهامو 

 نوازش کرد و زمزمه وار کنار گوشم گفت : 

مگه تالطم درياي چشات ميزاره دختراي بدبخت ديگه هم از نگاهاي من چيزي نصيبشون بشه.... منو آرالي من ، 

ديوونه ي خودت کردي دختر ... چه جوري بگــــــــــــم که تو عشـــــــــــق مني هان!!!؟؟؟ رمانتيک گفتم ... حاال 

 وحشيانه و با داد ميگم عاشـــــــــــــــــــقتم !!!!!!!

 گي با آرسام رويايي بود برام که هنوز بهش نرسيده بودم... زند

نگران کننده تر از همه خانوادم بودن ... که فکر ميکردن هنوز يه دختر دارن ... يه دختر پاک ... نميدونستن من 

 ديگه ... 
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م که براي بابام يه تقريبا خريد بيشتر وسايل واسه عقدمونو انجام داده بوديم.... تو حالو هواي خريدامون بودي

معموريت فوري به اصفهان پيش اومد... مامانم هم يه چند وقتي بود که خيلي دلش گرفته بود واسه همين عزم رفتن 

 کرد ... 

منم که درگير درس و دانشگاه بودم ) خير سرم حاال انگار چقدر دانشگاه ميرفتم ... هر روز به بهانه دانشگاه از خونه 

بعدش با آرسام جيم ميشديم ... واي که چه کـــــــــيفي ميداد( واسه همين قرار شد بمونم خونه ميزدم بيرون ولي 

 ... با تنها بودن تو خونه مشکلي نداشتم ...ولي حرف يه روز و دو روز نبود که .... دو هفته بـــــــــــود ..!!!!!!!!!!!!!

... از جريان سفرشون چيزي نميدونست ...!!! يه جورايي يک ساعت از رفتنشون گذشته بود... به آرسام زنگ زدم 

 ميخواستم سورپرايزش کنم ... وقتي بهش گفتم يه ذوقي کرد که خدا ميدونه...نيم ساعت بعدش رسيد خونه مون ... 

خونه نه چندان بزرگ ما در مقابل خونه آرسام اينا ساده به نظر مي اومد ... آخه وضعيت خانوادگيمون هم در يه 

 سطح نبود ... با اينکه زندگيه مرفهي داشتيم ولي به پاي خانواده ي مهرشاد نميرسيد ... 

از اين اخالق آرسام خوشم مي اومد که کوچيک ترين حرفي در مورد باالتر بودن سطح خانوادگيش نميزد ... هرچند 

 که اختالف نا چيزي بود... 

... با جنسيس سفيدش در خونه ايستاديم ... پياده شدم و منتظر  بود که برگشتيم 21شام رو با هم خورديم و ساعت 

 شدم که آرسام هم پياده بشه که با هم بريم باال... 

 ولي ديدم نه قصد باال اومدن نداره ... هه... چه خوش خيال بودم من... خوبه پسر نيستم که اينقدر ... 

عشقي که همچين اندامي داره رو نميخواد...!!!؟؟؟ ماشااهلل سينه چه کنم بابا ديگه ... آخه کي رابطه با عشقشو ، اونم 

 چاک ، قد بلند ،خوش هيکل خب ديگه چي ميخوام...!!! ولي اين که ميخواد بره ... نه نرو ... من ميخوامت...!!!!! 

 با مظلوميت بهش خيره شدم ... و چشامو مثه گربه ي شرک کردمو بهش چشم دوختم... 

 ..إ ... چيزه ...من ... من ميترسم تنهايي ... يعني ... يعني تو نمياي پيشم ؟؟؟؟؟؟؟آرســــــامي -

 پيشت بـــــــــــــخوابم ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! -

 خب آره مگه چي ميشه !؟ -

 من حالم دست خودم نيستـــــــــــــــا ... کنارت بخوابم يه کاري دست خودمو توميدمــــــــــــا!!!! -

 نبايد اون رابطه اولو باهات برقرار ميکردم ... حاال ديگه آب از سرم گذشته... اصلش -

 ازم ناراحتي که بدون هيچ نسبتي بهت دست زدم...!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ -

 نسبت که نبايد حتماً رسمي باشه .... مهم عشقمونه ... فقط عشــــــــــق... -

 عاشــــــــــقتم آرال مال خودمي... -

 ياي ديگـــــــــــــــه؟؟؟؟؟پس م -

 به شرط اينکه بهم اجازه بدي....!!!!!!!! -

 آرســــــــــــــــام!!!!؟؟ ؟؟؟ -

 جونم....!!؟؟ خب تو که اين جوري صدام ميکني من ذوق مرگ ميشم خانومم...!!!!!!!!!! -

 وا... خدانکنه... پس ديگه اومدني شدي نـــــــــــه!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ -

 آره گلم تو برو تو منم االن ميــــــــــــــــام... -
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پريدم تو خونه... خيلي خسته بودم ... ولي اصال خوابم نمي اومد... لباس خواب ارغواني امو برداشتم و عطرمم رو 

ه شد ... خودم خالي کردم ... يه ذره برق لبم ماليدم رو لبام...خب ديگه آماده شديــــــــــم ... آرسام وارد خون

 باسرعت دويدم طرفش ... محکم بغلم کرد و منم پاهامو دور کمرش حلقه کردم ...

إ... إ... قبول نيس ... من حواسم نبود ... نقطه ضعف منو پيدا کردي ... ميدوني من نميتونم در مقابل تو خودمو  -

 کنترل کنم آره؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

 .!!!!!!!!آرســـــــــــــــام من خوابم نمياد.. -

 مي خواي الاليي بخونم...؟؟؟؟؟ -

 مگه بلدي ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!! -

 آره چه جـــــــــــــورم... بپر بريم سمت اتاقت...  -

 آروم منو خوابوند روي تختم ... خودشم نشست لبه ي تخت و سرمو گذاشت روي پاهاش ... 

آرال خانوم من بود... عشق من بود.... يه روز اين دختر کوچولوي  يکي بود ... يکي نبود ... حاال همه اينه اوني که بود -

 ما دست مامانشو ول کرد و رفت وسط خيابون ...

 ولي چون خدا جون دوسش داشت يه پسر کوچولو دستشو گرفت.... و نگذاشت ماشين بهش بزنه ...

ولي خيلي زود ... زودتر از چيزي که آرال خانوم ما با ناز و عشوه ي خودش پسر کوچولو رو عاشق خودش کرد ... 

 فکرشو بکني ... پسر کوچولوي ما که اسمش آرسام بود رو تنها گذاشت و رفت دنبال آرزوهاش ... 

ولي وقتي بزرگ شد آرسام دوباره پيداش کرد....ديگه واسه خودش مردي شده بود... آرال هم يه خانوم 

لو بود...آرال بازم دست مامانشو ول کرده بود و تنها شده بود ... خوشگل...ولي هنوزم برا آرسام همون خانوم کوچو

 آرسام وقتي اينبار اونو ديد يه کاري دستش داد که ديگه نتونه ولش کنه ... 

آرسام دختر بودنشو ازش گرفت .... ولي در عوض بهش يه عشق بزرگ داد... بهش قول داد دنيا رو براش بهشت 

 آرال نتونست تنهاش بزاره چون اونم ... کنه ... و اين شد که اينبار

آرسام کاراي بد بد رو خيلي خوب بلد بود و يه کاري کرد که ديگه آرال وجودش از چيزي به اسم عشق پر بشه 

!!!!!!!!!!... 

 درباره : رمان فقط مال من باش , 

خداييش قشنگ ترين قصه اي بود که تا  اين چي بود تعريف کرد....!!!!! يعني اولش من آرسامو نميخواستم .... !!! ولي

 حاال شنيده بودم ... 

از جاش پا شد و اومد کنارم خوابيد ... آروم منو تو بغلش کشيد و موهام رو نوازش کرد ... ميدونستم کسيه که 

 ميتونم بهش تکيه کنم ... ميتونم احساسمو خرجش کنم ... ارزش هر کاريو داشت ... يقين داشتم... 

عروسک باهام بازي ميکرد ... موهامو نوازش ميکرد ... وقتي بازوهامو ناز ميکرد قلقکم ميشد ... سعي ميکردم مثه يه 

خوب نقش بازي کنم ... ولي تا دست گذاشت رو شکمم نا خود اگاه آه کشيدم... و چشام باز شد ... آرسام زرد کرده 

 ا پليسه...بود ... خندم گرفته بود ... شده بود مثه مجرما و منم آق

 آرسام خوبي ... چرا اين رنگي شدي؟؟؟؟؟ طوريت شده ...؟؟؟؟؟ -

 آره ... آره خوبم ... واسه چي بيدار شدي ؟؟؟؟؟؟؟ -

 بابا يه چيزي هم بدهکار شدما!!!!!!!! -
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 ببخش ... خب تو مگه بيدار بودي ؟؟ ديگه قول ... فقط نيگات ميکنم...  -

 . چقدر دلم ميخواست بپرم بغلش بوسش کنم...مثه بچه ها مظلوم شده بود ..

صبح زود تر از آرسام از خواب بيدار شدم ... عزيزم چه ناز خوابيده ... آرال فداش...واي باورم نميشد ... من چه 

دختري شده بودم ... هه دختر کجا بود بابا...مگه من ديگه دختر بودم !؟؟؟؟... از اعتماد خانوادم سو استفاده کرده 

دم .... واي نه .... سريع پريدم تو حموم ... عطر خودمم ريختم تو وان و پريدم تو ... اي جان چه حالي ميده ... دلم بو

 ميخواست بازي کنم ... 

همش حباب درست ميکردمو فوت ميکردم باال و خودم ميترکوندشون ... تو وان واسه خودو شنا ميکردم و آب 

زدم ... نميدونم چقدر طول کشيده بود ... دوس نداشتم بيام بيرون بازم بازي ميپاشيدم رو خودمو تو آب چرخ مي

 ميکردم ...

داشتم بازم حباب درست ميکردم که آرسام با صاف کردن صداش منو به خودم اورد ... خيلي ترسيدم که يه دفعه 

 ديدمش ... واسه همين يه جيغ بنفــــش زدم ... داد زدم 

 رون .... بــــــــــرو ... کي اومدي تو...!!!!!؟؟؟؟آرسام برو ...!!!!برو بيـــــــــــــ -

کجا برم بابا ... ديوونم کردي ... مستم کردي با اين کارات حاال  -)در حالي که يه لبخند شيطاني به لب داشت ...( 

 بيرونم ميکني!!!بابا شکنجه در چه حد....!!! من که ديشب فقط نگات کردم... فقط

 که راست ميگي !!!!!!!!تو  -

 آره عزيزم خيلي توقع بي جايي داري ... خيلي  -

 آرســـــــــــــــــــام بــــــــــــــرو .... برو بيــــــــــــرون !!!!!!!!! -

 اوکي رفتم خانومي .... تو هم زود تمومش کن ديگه .... -

********** 

شروع کرده بوديم ... واي اگه مامانم ميفهميد ...!!!!! چهار روز از رفتنشون منو آرسام انگار ديگه زندگيه مشترکمونو 

 گذشته بود ....

آرسام هر صبح ميرفت مطب و منم دانشگاه ... ظهر که بر ميگشتيم دو تامون خسته و گرسنه بوديم ... با هم ناهار 

 سر هر کدوم چقد ميخنديديم... درست ميکرديمو ميخورديم و سر آشپزي چه خرابکاري هايي که نميکرديم و 

طعم خوشبختي رو با تموم وجودم ميچشيدم ... تنها ترسم از دست دادنش بود ... اگه يه روزي قرار نباشه مال من 

 باشه من ميميرم ... اين حرف هميشگيم بود ... 

مت . داشتم با بي حالي به ساز دانشگاه برگشتم ... خيلي خسته بودم ... مقنعه امو کندم و پرتش کردم گوشه هال ..

 آشپزخونه ميرفتم که موبايلم زنگ خورد ... عکس فرناز افتاد بود رو گوشيم :

 هان ؟ چيه ؟ چي ميگي ؟؟؟ -

 هانو کوفت ... زهرمار ... تو نازمد کردي هنو آدم نشدي...؟؟؟؟!!! -

 نوچ -

 به درک اصال خدافظ... -

 ه ...خو از دانشگاه اومدم ... خسته شدم ...!!!!هـــــــــــــوي چه زودم قهر ميکن -

 عزيز مامان... خوش گذشت ... با دوستات بازي کردي ؟؟؟؟ -
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 فرناز مث آدم بگو چيکارم داري؟ حال ندارم -

 فرداشب تولد منو فريمانه ... -

 مگه برا دوقلو هاي خنگ هم تولد ميگيرن؟؟؟؟ -

 م دست خودت نيس ... حتما مياي ... اوکي!؟آرال آدم باش ... اومدن ... نيومدنش -

 جون فرناز حسش نيس... اين مدت زياد مهموني رفتم ... ديگه داره حالم بهم ميخوره ... -

 منتظرم بـــــــــــــــــاي -

 مرگ ، کوفت ، زهرمار .... بيشعور گوشيو قطع کرد ... چه کنم ديگه ... همين فرنازو که بيشتر ندارم .... -

پيراهن ياسي کوتاهم اندام ظريفمو مثه عروسکا نشون ميداد ... کفشاي ياسي پاشنه ده سانتمم برداشتم ... يه آرايش 

 مليح نشوندم رو صورتم ...موهاي لختمم همين جوري باز گزاشتم ... 

د... پرفکت يتيپ اسپرت آرسام ديوونه کننده بود... تيشرت سفيد با کت اسپرت قهوه اي سوخته و شلوار تنگ سف

 بود... بوي عطرشم که از دو متريش آدمو گيج ميکرد... 

 نسبت به اين مهموني حس خوبي نداشتم آخه امشب آرسام جريان رابطه من با اکيپ دوستان رو ميفهميد... 

را با پساز دو سال پيش يه اکيپ بوديم .... منو فرناز و داداش دوقلوش فريمان .سام و عسل و چندتاي ديگه از بين 

سامو فريمان راحت تر بودم ... کامال مثه برادرام بودن ...تو مهمونيا هميشه باهاشون ميرقصيدم ... ولي امشب 

 چي...!!!!!! 

وارد شديم... فرناز با کلي شوخي و مسخره بازي اومد سراغمون .... فريمان هم بعد از آشنايي با آرسام رو کرد به 

 منو گفت:

ر وسط که دلم تنگه برات ... بي توجه به آرسام همراهيش کردم ... در حين رقصم با چشم دنبال خواهر کوچولو بپ -

 آرسام گشتم ... با چشماي پر از خشم بهمون خيره شده بود ... 

 از نگاش ترسيدم ولي بازم به رقصم ادامه دادم ... تا اينکه يکي از پشت چشمامو گرفت ... فکر کردم آرسامه ....

يد برگشتم که با يه جفت چشم مشکي شيطون رو به رو شدم ... سام بود ... يه جيغ خفيف زدم و پريدم باال و با ترد

 پايين و داد زدم

 چطوري سامـــــــــــــــــــي؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

بلند ميخنديدم ...  سلــــــــــــــــام آرال خانوم ... خانوم کم پيدا ... و منو بلند کرد و تو هوا چرخوند ... منم بلند -

 اصال فکر نميکردم که آرسامي هم هست ... 

دلم ميخواست رو اعصابش راه برم ....غيرتشو خيلي دوس داشتم ... بهم نشون ميداد براش مهم ام ... مديونين فکر 

 کنين آدم نامرد و خودخواهي بودمـــــــــــا...

 زد و گفت:بعد از چند دقيقه منو گذاشت رو زمين و جلوم زانو 

خواهري ، مياي باهام برقصي ... يه ساله نديدمت ...دستامو دور گردنش حلقه کردمو... شروع کرديم ... آهنگ بعد  -

خوراک هيپ هايپ بود ... منو سام هم که رقص هماهنگمون حرف نداشت...شروع کرديم... حسابي جو گير شده 

 بودم ... 

دي پيدا کرده بودم ... حس ميکردم خيانت کردم... برگشتم پيش آرسام سام هم دست کمي از من نداشت ... حس ب

 ... 
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ازش ميترسيدم ... مثه يه گرگ وحشي بود ... ديگه چشاش مظلوم پر از عشقو شيطوني نبود ... موقع کادو دادن 

ا بودم .... بر رسيد ... با اون وضعيت ديگه حوصله هيچ کاريو نداشتم ... براي فريمان يه تيشرت مارکدار خريده

 فرنازم يه دستبند ... کوفتش بشه ... خيلي ناز بود روش نگين هاي ظريفي کار شده بود ... 

کادو هارو داديم و شام هم خورديم ولي بازم باهام حرف نميزد ... تا اينکه رسيديم خونه ... با عصبانيت و خشم رو 

 کرد به منو گفت :

!!! هر دقيقه تو بغل يکي رقصيدي ... !! لعنتي ... مثال من عشقتم ... بعد بي امشب خوش گذشت؟؟؟؟ خوب بود نه ! -

 توجه به من ميري تو بغل هر کي دلت ميخواد ميرقصي ....

بهت نشون ميدم من کيم ... دستمو کشيد و برد تو اتاق خواب ... وجشي شده بود ... لباس ياسيمو که خيلي دوسش 

. و يکدفعه ولم کرد که افتادم روي تخت... در حالي که گره ي کراواتشو شل داشتم جوري کشيد که پاره شد ..

 ميکرد غريد : 

 آرال ... همه زنديگيم تويي ... عشق من تويي ... پس تويه لعنتي چرا باهام اين جوري ميکني...!!!! هــــــــــان ؟ 

شب يه کاري ميکنم که بفهمي من شوهرتم ... مگه چي برات کم گذاشتم ... واسه چي با غيرتم بازي ميکني ...؟! ام

 مفهمي من شوهرتـــــــــم...

صبح با بدبختي چشمامو باز کردم ... زير دلم درد افتضاحي داشت ... دستام ميلرزيد ... سرگيجه داشتم... دستمو به 

 ديوار گرفتمو آروم به سمت دستشويي رفتم ... 

کرده بودم ... رنگم شده بود مثه گچ... يه لحظه سرم گيج رفت و افتادم تو آيينه نگاهي به خودم کردم ... وحشت 

ولي سريع خودمو جمع کردمو به سمت هال رفتم ... رو کاناپه دراز کشيدم ... تو خواب و بيداري بودم... نفهميدم 

 ضعفه داشتم ...چقدر گذشت که با صداي چرخيدن کليد تو در از خواب بيدار شدم ... تقريبا ظهر شده بود ... دل 

آرسام با ظرف غذا وارد شد ... بوي جوجه کباب پيچيد تو خونه ... هميشه عاشق جوجه کباب بودم ... ولي نمي دونم 

چي شد که به محض اينکه بوش به دماغم خورد حالت تهوع گرفتم ... هجوم بردم به سمت دستشويي ... هيچي 

 نخورده بودم که باال بيارم ... 

 الم وحشت کرده بود ... خودش رو پرت کرد تو دستشويي و تند تند شروع کرد به حرف زدن ... آرسام از ح

آرال ... آرال خوبي ؟؟؟ چي شدي؟ آرال با تو ام ! چي خوردي...؟؟ چرا اين شکلي شدي!!!! حالت چه طوره ؟ آرال با  -

 توام؟؟؟؟؟ 

از اينکه بيفتم رو زمين منو رو هوا گرفت ... با صداي  اين قدر اق زدم که يه لحظه چشام سياهي رفت ... ولي قبل

 گرفته اي گفتم 

 آرسام ...ح .... حالم خيلي بده ....!!!!! -

بي هيچ فکري به سمت در حمله کرد ... رفتيم بيمارستان .. نفهميدم چي شد ... خواب بودم ...؟! بي هوش بودم 

 تاي مردونه ي آرسام بود ... ...؟!نميدونم فقط وقتي چشام باز شد دستام تو دس

 آرس... آرسام من چي شدم؟ حالم خيلي بده ... -

 آروم باش عروسک من ... حالت خوب نيس ضعف داري ....!!!!بهت سرم وصل کردن ... آروم بخواب خانومم...  -

 ميخوام برم خونه ... از اين جا بدم مياد ... منو ببر خونه ...  -

 تموم شه ...  بايد صبر کنيم سرمت -
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خيلي حالم بد بود ... حتي نفس کشيدن برام سخت شده بود ...باالخره اين سرم تموم شد و پرستار اومد و لباسامو 

 عوض کردم ... ولي هنوز نفهميده بودم جريان چيه و چرا منه بدبخت به اين روز افتادم...

 ..حتما به خاطر غذاي مهمونيه ديشب بوده ... آره مسموم شدم .

و تو دلم چند تا فوحش نثار اون فرناز واسه غذاهاي مسمومشون کردم ....با بيحال از آرسام پرسيدم .... با مهربوني و 

 چشماي نگران به اتاقي اشاره کرد و گفت :

بايد بريم اونجا... دکتر بهت دليلشو ميگه ... يه لحظه دلم لرزيد ... ولي چي ميخواست بگه ... فوقش ميگفت يه 

 مسموميت ساده بوده ... با کمک آرسام رفتيم سمت اون اتاق ... 

 يا خدا در اتاق نوشته بود متخصص زنان و زايمان ... سرم گيج رفت ... نميتونستم درست جلو چشمامو ببينم ... 

 چي شدي عشقم ....؟! آروم تر بيا  -

دکتر جا گرفتم و به دهان دکتر خيره شدم ... با استرس و در اتاق رو زد و با هم وارد شديم ... سريع رو صندليه کنار 

 منتظر حرفش شدم ... شروع کرد...

 خانوم کيان فر بهتون تبريک ميگم .... طبق اين آزمايش شما صاحب يه ني ني کوچولو شدين...!!!!!! -

 م و از هوش رفتم ... حرف دکتر مثه پتک خورد تو سرم ... ديگه چيزي نشنيدم ... سرمو گذاشتم رو شونه ي آرسا

 وقتي چشمامو باز کردم تو خونه بوديم ... 

آرسام يعني چي اينا؟؟؟؟يعني چي من بچه دار شدم ؟؟؟ مگه من اسم شوهر تو شناسنامه امه؟؟؟ اين چه باليي که  -

 سرم اومد؟؟

؟ آرسام با من چيکار هق هقم اوج گرفت... داد زدم ...آخه چرا خـــــــــــــــدا ... من چيکار کنم؟؟؟؟؟؟

کردي؟؟؟؟ من؟ بچه ؟ رو زمين مشت ميزدم و داد ميزدم نميخوام... آرسام نزديکم شد و منو تو بغلش گرفت و 

 گفت:

آرال ، عشقم هر کاري ميخواي با من بکن ... هر چي دوس داري منو بزن... بزن تو گوشم ... سرم داد بزن ... هر چي 

ولي چه ميشه کرد... آرال ببخش ... بخدا نميگذارم کسي بفهمه... فقط تو آروم باش ... بگي اليقمه .... ببخش خانومم 

 خودتو اذيت نکن ... التماست ميکنم....

 خفه شــــــــــــــو آشغال ... ازت بدم مياد... متنفــــــــــــــــــرم.. . ميفهمي تنفر چيه؟؟؟؟  -

اهي .... ديگه نميخوام ببينمت ... آبرو برام نزاشتي .... با چه رويي تو چشم حاال من ازت متنفرم ... تو يه آدم خودخو

 مامان بابام نيگا کنم...؟؟؟

برم بگم من حامله ام ؟ آره؟ د جواب بده لعنتي ؟! چه خاکي تو سرم بريزم؟ هان؟! واسه چي با من اين کارو کردي 

 ين جا بــــــــــــــــــرو!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ ديگه نميخوام جلو چشام ببينمت ... برو ... از ا

 و دويدم به سمت اتاقم و در رو قفل کردم... آرسام محکم دستگيره ي در رو فشار ميداد و داد ميزد

در رو باز کن ... هوي من با توام ميگم در رو باز کن ... فکر کردي من ميخواستم؟ آره؟ فکر کردي آبروي من  -

 ... آرال بفهم ... نميره ؟ اون بچه مال منم هست

بهت ميگم نميزارم کسي بفهمه ... هيچ کس ... زمان عقدم جلو ميندازيم ... ديگه اين در لعنتيو باز کن تا نشکستمش 

 ... ميگم در رو باز کن ... کــــــــــري ... آرال؟!

 آرسام تنهام بزار ... برو بزار تو حال خودم باشم ... التماست ميکنم برو ...  -
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 ديگه صدايي نشنيدم ... تو تنهاييه خودم زار زدم ... از ته دلم گريه کردم ... و

مگه چاره ديگه هم داشتم؟؟!! جز گريه و زاري نمي تونستم کاري کنم... چه جوري باهاش کنار مي اومدم...؟!خب 

 معلومه وقتي چند بار ...

ودمو اشکايي که به سرعت از چشام پايين مي سرم سنگين شده بود ... دستي روي شکمم کشيدم و دوباره من ب

 اومدند... چرا اينقدر بدبختم؟ 

خدايا حاال چيکار کنم... اگه بابام بفهمه...!!!!!!! اگه بفهمه دخترش چه گندي زده ... اي کاش اينا همه يه خواب بود ... 

 .. از اين روياي مسخره بيا بيرون ...پس چرا از خواب بيدار نميشم .... چرا اينقدر شبيه واقعيته؟!... بيدار شو .

و همزمان تو صورت خودم ميزدم ... مگه اينا خواب نيست ؟! پس چرا بيدار نميشم خدا ... خدايا منو بکش ... دوس 

 نداشتم از اون تاريکيه اتاق بيام بيرون ... 

وابم برد... که با صداي تقه ي در از بهم آرامش نميداد ولي هر چي که بود بهتر از فضاي بيرون بود... نفهميدم کي خ

 خواب پريدم ... 

آرال ، عزيزم ... از ديشب چيزي نخوردي ... ضعف کردي ... حالت خوب نيست گلم ... بيا ... بيا بيرون شام بخور...  -

 با خودت لج نکن ... با اين کارا هيچ چيز تغيير نميکنه ....در رو باز کن !!!!!

. ميگم ديگه نميخوام ببينمت ... تو يه نامردي ... نامرد ... ازت بدم مياد ...از خونه ي بابام برو چي داري ميگي تو .. -

 بيرون .... 

حالت خوب نيست مراعاتتو ميکنم ... هر چي دوس داري بهم بگو ولي نگو نامرد ... از اين کلمه متنفرم ... اينا  -

... ببين من ميتونستم بزنم زير همه چي ... ولي ... ولي ... همچين  همش تقصير منه ... ميدونم ... ولي پاش وايستادم

 کاريو نکردم ... چون عاشقم ...

عاشق تو و اون بچه تو شکمت ... خودم جلو ميايستم ... نميزارم از گل نازک تر از کسي بشنوي... ولي بهم نگو 

 نامرد... ميفهمي ...بهم بر ميخوره...!!!!!!

 . بزار خودمو پيدا کنم... بهم زمان بده .. -

چقدر ؟ چقدر وقت ميخواي تا از اون اتاق تاريک کوفتي بياي بيرون ...هــــــــــــان؟؟؟ در رو تا نصفه باز کن  -

 غذاتو ميزارم ... مگه تو مشکلت ديدن من نيس؟ خب سيني غذا رو ميدم داخل ... لج نکن و در رو باز کن...

ره ... برام کتلت درست کرده بود ... نتونستم زياد بخورم ... حس ميکردم اگه زياد ديدم باز نکنم دست برنميدا

 بخورم خفه ميشم ... !!!!!

 تا دو روز همين وضع بود... کارم همش اشک و آه بود... 

وخت سولي بعد سعي کردم يه خرده واقع بينانه باشم ... با اين همه گريه آبروم خريده نميشد... دلم براي چشمام مي

 ... سرخ شده بودن... بايد قبول ميکردم... بايد بچه ي تو شکمم رو ميپذيرفتم ...

بايد آرسامو ميبخشيدم ... ببخشم ؟! آخه چرا ؟ مگه خيانت کرده ؟ مگه خالف کرده ... هر چي که باشه باالخره با 

 خودم بوده ... اين بچه ي بدبخت چه گناهي داره آخه...؟! 

 ري نميکنم... من راضيم ... از هر چي که تو برام بخواي راضيم ... ميدونم خودت هوامو داري !!! خدايا ديگه ناشک
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از اتاق رفتم بيرون ... بايد با منطق حرف ميزدم ... آرسام روي کاناپه دراز کشيده بود و دستش روي سرش بود ... 

نميرفت و همش تو خونه بود ... ميدونستم به اندازه الهي ... اون بيچاره هم خيلي تو اين دو روز سختي کشيد ... مطب 

 ي من فشار روحي روشه ...

پايين پاش نشستم ... آروم دستمو کشيدم کف پاش تا متوجه من شه... تا منو ديد سريع از جاش پريد و نشست ... 

 شروع کردم در حالي که اشک تو چشام جمع شده بود ... 

ن چنان به دين، و اسالم پايبند نيستم ... ولي رابطه ما از اولش گناه بود ... همش آرسام ... تو خودت ميدوني من آ -

 گناه ... حاال ديگه اين بچه ... 

اين بچه هم به گناهمون اضافه شد ... درسته منو تو فقط نامزديم ... ولي ... ولي نگهش ميداريم ... چون اون گناهي 

 تقاص پس بديم ... نداره... ما گناه کرديم ...خودمونم بايد

آخرين حرفم همينه ... من بچمو ميخوام ... با تموم وجودم ميخوامش ... حتي اگه همين بچه باعث شه که آبروم پيش 

 همه بره مهم نيس ...!!!!

نستم تو عاشــــــــــــــــــــــ ــــقتـــــــــم ... فقط ميتونم بگم يه دونه اي آرالي من ... ميدونستم ... من ميدو -

بيرحم نيستي... من از دل مهربونت خبر داشتم ... جبران ميکنم ... همون جور که گفتم نميزارم هيچکس خبردار شه 

 ... 

 آرسام قصد داشت آرومم کنه ... بين اشک ريختن لبخند زدم... 

مرده ... آرال جونش فداش ... بعد دوتامون با هم بلند زديم زير خنده ... خوبه که آرسام باز پشتمه ... خداييش خيلي 

 واي خدا بچه ما چه لواشکي ميشه ...

آخـــــــــــــي کوچولوي مامان ... مامانشم هنوز بچه اس ... چه جوري بچه بزرگ کنه ... !؟ واي اگه بابابزرگش 

سي تا کاري کن ک بفهمي چي؟؟؟؟؟ نه خدايا با آبروم بازي نکن ... ما بچگي کرديم ولي تو که بزرگي ... تو ببخش و

 زمان عقد چيزي نفهمه ... !!!!!

باالخره روز بازگشت مامان بابام رسيد ... خيلي استرس داشتم ... مخصوصا که اين چند وقت واسه ويار بارداريم 

همش حالت تهوع داشتم و نميتونستم درست چيزي بخورم ... ولي آرسام چند برابر قبل خوب شده بود ... همش 

 .. حواسش بهم بود طوريم نشه ... فقط کافي بود اسم يه خوراکي رو بيارم ...بهم ميرسيد.

ديگه کل شهر رو ميگشت که پيداش کنه ... به به ... يه باباي نمونه ....!!!!! هر چي هم من بهش نق ميزدم بيچاره با 

رفتيم فرودگاه ... دلم براشون صبوري آرومم ميکرد ... هنوز شکمم تغييري نکرده بود ... آماده شدم ... با آرسام 

 تنگ شده بود ... تا ديدمشون هر دوتاشونو تو آغوش کشيدم ... 

مامان طبق معمول برام کلي خوراکي آورده بود ... تا بويشون به دماغم خورد حالت تهوع گرفتم ... آرسام متوجه من 

اولين سوتي .... بعدم خودش توضيح داد که غذاي  شد و دستمو گرفت و به سمت توالت برد ... بعـــــــــــــله اين از

 ديشب مناسب نبوده و از اين حرفا ... 

رسيديم خونه ... آرسام رفت و منو بعد از يه مدت با هم بودن تنها گذاشت ... تو اين مدت بهش بد وابسته شده بودم 

لومو گرفت ... خيلي دلتنگ شده بودم ... ... خب معلومه آخه شده بوديم مثه يه زن و شوهر ... واال ...!!!!! بغض گ

 سريع گوشيمو براداشتمو بهش زنگ زدم ... بعد از يه بوق جواب داد .. 

 سالم به عقش خودم !!! -
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 )با بي حوصلگي( سالم ، خوبي؟ -

 مگه ميشه ؛ صداي عشقمو ، خانومم رو ، همه زندگيمو ، مامان کوچولوي خوشگلمو بشنوم و بد باشم !!!! -

 آرسام تو خيلي لــــــــــــــوسي ! -

 واسه چي گلم ؟! -

تو اين مدت منو به خودت وابسته کردي ؛ حاال هم رفتي و منو تنها گذاشتي ... تازه اين کوچولوي مامانم دلش برا  -

 باباش تنگ شده ...!!!!!!

 آرسام فداي اون کوشولو و آرال خانومش....!!!! -

 لو هواي بودنتو ميکنه ...!واي آرسام نگو بيشتر د -

 خب پس همين حاال به يه بهونه اي بيا پايين تا همو ببينيم !!!!! -

 چي ميگي تو ؟ حالت خوبه ! -

 بهتر از هميشه! عزيزم بيا ديگه منتظرم... -

جره امانم از پنسريع يه چيزي پوشيدم و رفتم پايين ... واي خدا آرسام دم در بود ... بي توجه به اين که شايد االن م

منو ببينه و يا اينکه يکي از همسايه ها تو کوچه باشه ؛ يا حتي اينکه االن مسئوليتم دو برابر شده دويدم تو بغل آرسام 

و پاهامو دورش حلقه کردم ... آرسام هم منو سه ، چهار دور تو هوا چرخوند و محکم تو بغلش گرفت ... مثه آدماي 

بعد از اين همه تلو،تلو خوردن يادمون اومد که من مثال حامله ام ... ! آرسام منو رو  مست همش ميخنديديم ... تازه

 زمين گذاشت و گفت :

 آرال خوبي؟؟؟؟؟؟ زير دلت درد نميکنه ؟ بچه سالمه ؟ -

 پخي زدم زير خنده ... کاراي ما واقعا خنده دار بود ... 

...؟؟؟!!! بابا بچه ي من باهوشه .... حواسشم به خودش هست ... بعد از اين همه تازه يادت افتاده بچه هم داريم . -

 ميدونه وقتي ماماني و بابايي دارن خلوت ميکنن بايد آروم بخوابه ... 

 راستي آرسام تو اين جا چيکار ميکني ؟ مگه نرفتي مطبت ؟؟؟

 . !خواستم برم ... ولي نتونستم .. نتونستم عشقمو با يه بچه تنها بزارمو برم .. -

 چه جوري بهشون بگم ؟؟؟؟؟؟ باالخره که يه روز ميفهمن نه؟؟؟!!!!! -

نگران نباش خانومم باالخره يه کاريش ميکنيم ... فعال که بايد درست و حسابي کار کنم ...مثال خانوممم قراره برام  -

 يه کوچولوي خوشگل موشگل بياره ديگه ....

 مخصوصا چشماش ... دوس دارم آبي باشن ...  راستي من دوس دارم بيشتر شبيه تو باشه ،

 و دستشو آروم آروم روي شکمم ميکشيد ... نوازشش ميکرد .... و ميگفت :

عزيز بابا ، ميدونم بچه ي حرف گوش کني هستي ... پس مامان آرال رو اذيت نکن .... نزار آبرومون جلو همه بره  -

 لش بد نشه ...! وگرنه بيچاره ميشيمــــــــــــــا!!!!... يه کاري کن که مامان کوچولوي نازت همش حا

آره مامانم ، ميدونم بچه ي حرف گوش کني هستي ... راستي ديدي که بابا آرسام دوس داره چشات آبي باشن  -

 يادت نره فدات شم ...!!!

 کوچولو ... مامان کوچولو ... خب ديگه ... من ميرم تو هم برو ... برو تا بيشتر آبرو ريزي نکردم .... برو خانوم  -

 اِ آرسام ... من کجام کوچولئه ؟؟؟؟؟؟ مواظب خودت باش عزيزم ...!-
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 تو بيشتر ! دوست دارم !  -

و بعد گونه امو بوسيد و و رفت ... حالم بهتر شده بود ... يه دستي روي شکمم کشيدم ... يه احساس خاصي داشتم ... 

 دونم ولي حس خوبي بود ... البته اگه هميشه شکمم همين اندازه ميموند .... !!!!!!حس مادري بود؟! عشق بود ؟! نمي

شب رو گذروندم ... البته بماند که چقدر موقع نهار و شام حالت تهوع داشتم ... !!!!!! مامانم همش به اين فست فودها 

خوابيده بودم ... معتاد بوسه هاش  فوحش ميداد ... شب بدون آرسام خوابم نميبرد ... آخه مثال چند شب تو بغلش

شده بودم ... خدا آخر و عاقبت مارو به خير کنه ... هنوز عقد نکرده اينجوري هستيم ... ديگه چه بريه به اينکه عقد 

 کنيم و رسما مال همديگه بشيم ... !!!

 صبح به نسبت حالم بهتر بود ... آبي به دست و صورتم زدم... آرسام اس ام اس زده بود

از آرسام به عشقش .... از آرسام به عشقش ... عمليات فوري ؛ سريع برو و يه ليوان شير و يه صبحانه کامل بخور که 

 بچمون داره تلف ميشه ... از طرف منم يه بـــــــــــــوس محکم مهمونش کن ...

 کمم سعي کردم کامل بخورمبه حرفش گوش کردم.... و هر چند نميتونستم درست بخورم ولي به خاطر بچه ي تو ش

 ... واي که چقدر آرسام ماهه...

****** 

 اه اين مامانم هم چه گيري داده ها ... هر چي ميگم من طوريم نيست ولي قبول نميکنه که ... 

 بار اولت نيس که باال مياري ... کور که نيستم ... نگاه چه رنگي شدي !!!! بپوش بريم دکتر ...  -

 مان جون ... خب به آرسام ميگم بياذ ببرتم ... خير سرش نامزدمه ...چه کاريه ما -

 خب پس همين جاال بهش يه زنگ بزن قربونت برم .... -

خطر از کنار گوشم رد شد ... آرسام اومد دنبالم ... بايد ميرفتيم ولگردي ديگه ... با اون وضعيت من که نميشد بريم 

ادي نداشتم ... واسه همين گرفتيم و رفتيم پارک )...( خيلي خلوت بود .... يه رستوران ... به کباب برگ حساسيت زي

 گوشه پشت درختا نشستيم ... خواستم بخورم ولي آرسام دستمو کنار زد ... 

 دوس دارم از همين جاال خودم غذاي بچه امو بدم... -

 عزيزم دقت کن... اين االن غذاي منه !!!!!!!! -

 انش ميخوره ...بعدش ميشه مال کوچولوي من ...نه ديگه االن مام -

 ا ... آرسام نميخوام ... حسوديم شد ... تو اونو بيشتر از من دوس داري ... -

اگه مامانش نباشه ديگه اون بچه رو هم نميخوام ... آرال اينبار جدي ميگم ... براي من هيچ چيز تو زندگيم از تو  -

ت دادن هيچي جز تو ترسي ندارم ... پس حاال مثه يه بچه حرف گوش کن بزار ارزش دار تر نيست ... براي از دس

 کارمو بکنم ...

 و شروع کرد ... قاشق رو تو هوا ميچرخوند و 

 آ... آ ... آ ... در گاراژ رو باز کن که کاميون پر از بار اومده ... زود ... زود... -

 م ...آرسام اين کارا چيه ديگه ...خودم ميتونم بخور -

دوس دارم خودم بهت بدم ... تو هم اگه مشکلي داري با خودت داري ... بهتره رفعش کني ... من کارمو ميکنم  -

 اوکي؟!
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با کلي خنده غذا رو خورديم ... و اين خنده ها گاهي باعثش همون کوچولو بود ... وقتي به چشماي نازش ، دستاي 

 ي من ...کوچولوش فکر ميکردم ديوونه ميشدم ... خدا

****** 

يه مانتوي فيروزه اي برداشتمو يه آرايش محو هم نشوندم رو صورتم ... منتظر آرسام از خونه بيرون رفتم ... ولي 

 آرسام زنگ زد و گفت که براش کاريپيش اومده و ديرتر مياد ... حوصله ي برگشتنو نداشتم ... 

خواستم يه ذره پياده روي کنم ... واسه همين يه خيابون واسه همين آژانس گرفتم و به سمت مطبش رفتم ... مي

زودتر پياده شدم ... و در حالي که با کوچولوي خودمحرف ميزدم به سمت مطب ميرفتم ... رسيده بودم ... حاال ديگه 

ئوليتم مسبايد از خيابون رد ميشدم ... خيلي کله خراب بودم هميشه ... بدون توجه ميپريدم وسط خيابون ... ولي حاال 

 دو برابر شده بود ... واسه همين خوب حواسمو جمع کردم ... که يکي از اون طرف صدا زد ...

 هي خانوم حوشگله کجا کجا؟؟؟؟؟؟!!!!!! شماره بدم ؟ افتخار ميدين در خدمت باشيم ؟ -

شد  ي ديگه نفهميدم چيآرسام بود ... تا ديدمش ذوق زده شدم و به قصد اينکه بپرم بغلش رفتم وسط خيابون ... ول

 ...!!!! نفهميدم کي اون سوناتاي وحشي زد به من ... نفهميدم کي پخش زمين شدم .... خدايا ....نه .... نه ...

وقتي چشمامو باز کردم اول همه جا رو تار ميديدم ... يه نفر با لباس سفيد کنارم بود ... سالم ... تو ديگه کي هستي ؟! 

 اره ... االن حالت بده اونوقت با خودت بازيت گرفته !؟ ديوانه اي به خدا ...خب معلومه ديگه پرست

 پرستار صدا زد :

 آقاي دکتر خانوم کيانفر بهوش اومدن ... تشريف بيارين ...!  -

 و همون موقع يه دکتر مهربون و خنده رو اومد باالي سرم ...

 ودت اوردي خانوم .... خدا رو شکر آسيب جدي نديدين ...خب .... خوبين که فعال ... نگاه چه به سر خ -دکتر 

ولي ... ولي ما نتونستيم کاري واسه بچه تون بکنيم ... متاسفانه شدت ضربه اين قدر براش زياد بود که باعث از دست 

 رفتنش شد ... ما ...

ميشگي ... صداي آرسام و ديگه چيزي نشنيدم... جلوي چشمام فقط سياهي بود ... همون حالت خواب و بيداريه ه

 مامانمو ميشنيدم که ميگفت :

از تو بعيده آرسام .... ! آخه چرا ؟ واسه چي شما دوتا که هنوز با هم نسبتي نداشتين االن بچه تون سقط شده ...!  -

 واسه چي بهش دست زدي هـــــــــــان؟! چرا؟ ميخواي آبروشو ببري؟ 

 ي کردين ؟ واسه چي با آبروي دوتا خانواده باز

 ناليدم :مامــــــــــــــان ؛ که توجهش به سمتم جلب شد ...

 جانم عزيز مامان ، مامان بميره و تورو تو اين وضعيت نبينه ... چه به روز خودت اوردي دختر ...؟؟؟؟ -

 مامان ...من خوبم ... بچم ... بچم چي شد مامان ؟! -

مسلط باشه و سريع رفت بيرون ... تازه تونستم آرسام رو ببينم ...  مامان که جا خورده بود سعي کرد به خودش

 چشماش سرخ بود ... اشک تو چشماش حلقه زده بود ! اومد جلو و دستمو تو دستاش گرفت و گفت:

عروسکم ، ناز من ! تو چي شدي ؟ واسه چي حواستو جمع نکردي ؟ منو نصف عمر کردي! ولي همين که تنهام  -

 ين که االن چشات بازه ... همين که االن خون تو رگات هست منو به آرامش ميرسونه ... همينو بس ....نزاشتي ... هم

 آر...سام ... پس بچم چي ؟! چي شد ؟! -
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عزيزم خدا نخواست اون برامون بمونه ... باور کم برا منم سخته ... ولي چه ميشه کرد ؟؟؟ خواست خدا بود ...  -

... ما هنوز فرصت داريم عشقم ... نگران نباش ... االن فقط سالمتيه تو مهمه خانومم ...  خودش داد ، خودشم گرفت

 فقط تو ...!!!!

زير دلم خيلي درد ميکرد ... دستي روي شکمم کشيدم و قطره اشکي از چشمم چکيد ... آرسام اشکامو پاک کرد و 

 در حالي که حالش افتضاح بود گفت :

رو خدا آرال ... من آرالي خودمو ميخوام ... اصال بهتر که رفت ... اين جوري سرزنشامون هم خودتو اذيت نکن ... تو -

 کم تره ... تازه هنوزم واسه ما زود بود ...

 نگو که ناراحت نيستي ... نگو که برات مهم نيست که ديگه بچه اي در کار نيس ! -

 دا زد ... حاال اين پرستاره شروع کرد :دردم هم هر لحظه داشت شدت ميگرفت که آرسام پرستار رو ص

اينا طبيعيه ... مثال يه بچه سقط شده ها ...درسته که شايد هنوز اندازه يه سلول بود ... ولي باالخره بي تاثير نيست  -

 که ...

...  اشکام تمومي نداشتن ... شوخي که نبود ... احساسم داغون شده بود ... قسمتي از وجودمو از دست داده بودم

 حسمو فقط ه مادر ميتونست درک کنه ... 

تا صبح مجبور بودم تو بيمارستان تحت مراقبت باشم ... آرسام پيشم موند و قصد داشت مثه هميشه با حرفاش 

 آرومم کنه ... بهم آرامش بده ...!!!!

شکا عمر منه .... اين جوري نفسم ، عشقم ، گريه نکن ... ميدوني که تحمل اشکات برام ديوونه کننده اس... اين ا -

 ازش مواظبت ميکني؟ چرا اين قدر راحت هدرشون ميدي ؟ گريه نکن ... آروم باش عزيزم 

 بايد کاري کني آروم بگيرم ...

 بايد يک لحظه دستاتو بگيرم ... 

 بايد برگردي امشب باز به اين خونه ...

 بايد اين لحظه ها يادت بمونه ...

  يه امشب مال من باش

 مال مردي که دستاش 

 به جز دست تو همراهي نداره ...

 و همزمان دستمو تو دستاش گرفت ...

آروم باش فرشته ي من ... آروم بگير ... اين جوري ميخواي منو آروم کني ! مهم نيست عشقم ... مگه خودت  -

ا دوباره بچه دار ميشيم ... اگر تو سالم نميگفتي مهم عشقمونه ... فقط عشق ... اونه که هيچ وقت از بين نميره ... م

 باشي ... پس االن فقط سالمتيه تو مهمه ... 

 مامان اينا چي ؟ چي بهت گفتن ؟ -

همش سرزنش ... بابات وقتي فهميد زد تو گوشم ... و مامانت با تأسف نگام کرد ... ولي حتي يه ذره هم ازشون  -

 ناراحت نيستم ... آخه حق داشتن ...

نم به خاطر حال تو ديگه ازش حزفي نزنن ... پس تو هم سعي کن فراموشش کني ... اين موضوع بين ما خاک فک ک

 شد ...
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آروم چشمامو بستم ... فردا صبح خانواده ي خودمو آرسام اومدن ديدنم ... و باالخره مرخص شدم ... بابا با تحکم 

 خاصي به آرسام گفت :

فهميدي ! هم از نظر جسمي راطه تا چند وقت براش ضرر داره و هم باهاش  ديگه حق نداري هش نزديک شي ! -

 نسبتي نداري هر وقتم خواستي نميتوني بياي و ببينيش ... !

 هم خجالت کشيدم و هم دلم گرفت ... بيچاره آرسام ... همه ي دعواها مال اونه ...

  
سه روز بود که آرسامو نديده بودم ... بابا بهش اجازه  به خاطر سقط جنين تا سه روز مجبور بودم تو تختم باشم ...

 نميداد بياد ديدنم .... حالم بهتر شده بود ... هم جسمي و هم روحي ... کم کم باهاش کنار اومدم ...

براي اينکه روحيه ي من عوض شه خانواده ي منو آرسام ، واسه يه سفز يک هفته اي برنامه ريزي کرده بودن ... قرار 

بريم ويالي پدرشوهرم تو تنکابن ... خوشحال بودم ... مطمئنا سفر پر خاطره اي ميشد ... ولي اگه حساسيتاي بابا بود 

 اجازه ميداد... 

بابام آدم حساسي نبود ولي کاري که ما کرده بوديم ديگه افتضاح بود ... پس هر جور رفتارش منطقي به حساب مي 

 اومد ... ! 

بود ... روز پنجم دوري ازش بود ... ولي تا چند ساعت ديگه ميديدمش ... شلوار سفيدمو  دلم براي آرسام پر زده

 پوشيدم با تونيک سبز چمني ... کلي لباس هم همرام برداشتم ... 

سوار سمند سفيد بابام شديم ... وقتي تو جاده جنسيس سفيدشو ديدم براش پرپر زدم ... ولي بابا اجازه نداد برم ... 

 ضدحال هاش شروع شد ... نمـــــــــــــي خوام... واي ...

رسيديم ويال ... رفتيم سمت اتاقا که وسايلمونو بزاريم ... دنبال يه اتاق دو نفره ي خوب ميگشتم ... يه لحظه به خودم 

شدم با  اومدم ... ديوانه ... آخه کي بي تو اجازه ميده با آرسام تو يه اتاق باشي ؟! واسه همين سرخورده مجبور

 آيلين)خواهر آرسام( اتاق مشترک داشته باشم ... 

عصر شده بود و من جز يه سالم تنها حرفي با آرسام نزده بودم ... تقريبا نزديکاي غروب بود ... غروب خورشيد کنار 

دود از حدريا محشر ميشه ... بدون اينکه به کسي خبر بدم از ويال زدم بيرون و به سمت ساحل حرکت کردم ... بعد 

 ده دقيقه رسيدم ... 

صداي امواج بهم آرامش ميداد... دريا خيلي آروم بود ... رفتم نزديک تر و جوري که آب از رو پاهام رد بشه ايستادم 

.... به دريا خيره شدم ... نسيم آروم مي خورد تو صورتم ... دلم ميخواست شالمو بردارم تا هوايي به موهام بخوره ... 

 ... نگاهي به اطاف کردم ... کسي نبود ... چرا که نه 

تا کليپسم رو باز کردم ... موهاي زيتونيه لختم ريختن دورم ... حس خوبي داشتم ... نسيم به موهام ميخورد و برده 

بودشون تو هوا... چشمامو بستم و سعي کردم به هيچي فکر نکنم ... چند دقيقه همين جوري بودم که دستي دور 

 شد ... کمرم حلقه 

يه جيغ بنفش کشيدم که سريع دستشو گرفت جلوي دهانم ... منم نامردي نکردمو با تموم قدرتم دستشو گاز گرفتم 

 .... و سعي کردم با تموم قدرت خودمو از دستاش بکشم بيرون ... که صداي آرسام مانعم شد ...

ه ... آروم باش بابا منم ... ببين چيکار کردي با آخ...آخ ...آخ ...چيکار کردي دختر ؟! چرا اينجوري شدي يه دفع -

 دستم ... !!!!!!!
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واي آرسام تو اينجا چيکار ميکردي ؟! ترسيدم ... فکر کردم آقا دزده اومده عشق آرسامو بدزده ...واسه همين  -

 خواستم تنبيهش کنم ...!!!!

متريه عشقش بره ... ؟! اصال کار خوبي کردي آقا دزده غلط کرده ! مگه آرسام مرده که جرئت ميکنه حتي يه کيلو -

 ... بايد محکم تر ميگرفتي که بفهمه نبايد عشق منو بترسونه ... 

 و حلقه ي دور کمرم رو تنگ تر کرد و منو محکم فشرد ...

 واي آرسام اگه بابا ببينه چي ؟! ولم کن بزار بريم بيچارمون ميکنه ها!!! -

وونم کرد ... روانيم کرد ... از آيلين بپرس چه اخالق گندي پيدا کرده بودم .... چه حالي وا ... اون پنج روز دوري دي -

 داشتم ... حاال حق ندارم عشقمو تو بغلم بگيرم ... 

بابات گفت رابطه نداشته باشيم ... که خودمم قصد نداشتم ديگه باهات باشم ... باالخره دکترم ميفهمم چقدر برات 

 فقط تو بغلم گرفتمت ... چيه نکنه ناراحتي؟! هان ! ديگه منو نميخواي ؟ ضرر داره ... االنم

 اين چه حرفيه ...!!!!!!! اگه حتي يه ثانيه ديگه قلبم تورو نخواد نميخوام زنده باشم ... همين ! -

 خدا نکنه گلم !!! -

م هم از يه طرف سرشو اورده و بعد دوتامون ساکت شديم ... و من بين دستاي آرسام محاصره شده بودم ... آرسا

 بود جلو ، کنار من ... 

چشماي تو مثه اين درياست ... گاهي آروم و معصوم .... و گاهي پر تالطم و جنب وجوش... ولي هر دو جورش  -

 وجود منو به آتيش ميکشه ... مثه اين دريا زالله ... بي انتهاست ... آرال خيلي خوشحالم که تو مال مني ... 

انيه سکوت... بعد همزمان تو چشماي هم خيره شديم ... تو چشماي خاکستريه روشنش التماس ميديدم چند ث

...خودمم همين جوري بودم ... بعد از اين همه دوري ... درسته کم بود ولي هر ثانيه اش هزار سال بود برام ...به 

 التماس همديگه جواب داديم ... 

ذت غرق شده بوديم ...رمانتيک بود ...سايمون رو زمين تشکيل شده بود ... لحظه لبام چسبيد رو لباي داغش ... تو ل

 ي غروب خورشيد ... صداي مرغاي دريايي و امواج دريا... و ... نفساي بيقرار دو تا عاشـق...!!!!!!!

فت و آرسام هم ر بعد از کلي عشقو حال ... باالخره رضايت داديم که برگرديم ... واسه اينکه شک نکنن اول من رفتم

رفت يه دوري بزنه اطراف... شب تا نصف شب با آيلين کلي حرف زديم ... خيلي دوسش داشتم ... دختر باحالي بود 

 ... 

صبح شده بود و قرار بود بريم خريد ... آماده شدم ... تيپ قرمز ،مشکي زدم ... مانتوي قرمز با شلوار جين مشکي و 

 ش داشت ... موهامم يه طرفي ريختم تو صورتم ... بامزه شده بودم ...شال مشکي که گالي ريز سرخ تو

راه افتاديم ... منو آرسام تو تحريم بوديم ...نميتونستيم با هم تنها بريم ... اينجوري بيشتر حسرت با هم بودنو 

و  .. برعکس من آيلينداشتيم ... رسيده بوديم وسط پاساژ ... من هيچ خريدي نداشتم ... حوصله ام هم سررفته بود .

 پري جون )مامان آرسام( کل پاساژ رو بار کرده بودن ...

داشتم همين جور الکي با چشمام اطراف رو گشت ميزدم که آرسام با چشماش و حالت صورتش بهم فهموند که بريم 

ديم ... باالخره که جيم شيم ... منم تو اولين فرصت دنبالش راه افتادم ... با سرعت از کنار مامان باباها رد ش

 ميفهميدن !! واسه همين زنگ زدم ... به مامان و گفتم که سرم درد ميکنه و واسه همين با آرسام برميگردم ويال...

 نشستيم تو ماشين و با هم نفس عميقي کشيديم و يک دفعه زديم زير خنده ... آرسام رو کرد به منو پرسيد 
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 حاال کجا بريم ؟؟؟؟؟ -

 ـــــق و حال...عشـــــــ -

 پس بزن بريم که رفتيم ... -

تو مسير آرسام يه دو راهي اشتباه پيچيد و کلي از مسير رو اشتباه رفتيم ... واسه همين خيلي دير شد تا رسيديم 

ويال... رفتم داخل اتاقمو لباسمو با يه تاپ شلوارک سفيد اسپرت عوض کردم ... و کاله نقاب دار سفيدم رو هم روي 

 م گذاشتمو موهامو باالي سرم دم اسبي بستم... و زدم بيرون ... سر

 دستمو دور بازوي آرسام حلقه کردمو با هم به سمت پشت ويال رفتيم ... 

 آرسام کجا ميريم؟؟ جاي خاصي رو بلدي؟ -

 آره يه جاي خوب ... واسه کاراي خوب خوب... -

رشد کرده بودن که شاخه هاشون تو هم گره خورده بود ... و انگار مسير به خاطر درختا باريک شد ... درختا اينقدر 

دستاشونو تو دست هم گذاشتن تا يه سقف رويايي واسه ما درست شه ... آروم، آروم قدم برميداشتيم ... تا اينکه 

 رسيديم ... 

سري گل هاي رنگي رنگي که چه جاي رويايي خداي من ...!!!!!! جاي به اين قشنگي اينجا چيکار ميکرد .... !؟ با يه 

بيشتر شبيه رز خودمون بودن يه طرف به التين نوشته شده بود آرال ... و پايينش يه قلب درست کرده بود ... و از 

کنار اون يه رود باريک که دورش پر از سبزه هاي ريز بود قرار داشت ... تا اينکه اون رود ميرسيد به يه برکه ي 

 از رزهاي سرخ پرپر شده بود...بزرگ... روي سطح برکه پر 

تازه نگام روي زمين افتاد ... روي چمناي زير پاهامون با فاصله شمع هاي کوچيک چيده شده بود ... نور کم شمع ها 

مثه ستاره اي کوچيکي بين چمنا خودنمايي ميکرد ... يه رود کوچيک ديگه به صورت مارپيچ از برکه ميرفت يه سمت 

 زه هاي ريز پوشونده بود!!!ديگه که دور اونم سب

واقعا قشنگيش برام قابل توصيف نبود ... ! تو اون لحظه سعي کردم با تموم عشقم به چشماي آرسام خيره بشم و با 

 چشماي زالل آبيم ازش تشکر کنم ... ! 

 سبک بلند کرد ودست آرسامو گرفتم و آروم از بين شمع ها رد شديم ... براي رد شدن از رود آرسام منو مثه يه پر 

 تو بغلش گرفت و برد به طرف ديگه ي رود ... اون طرف شمع نداشت ...

دستامونو تو دست همديگه گذاشتيم و با سرعت ميچرخيديم و قهقهه ميزديم ... صداي خنده امون خيلي بلند بود ... 

لب برکه و منو نشوند رو  مستانه ميخنديديم ... مشروب نخورده بوديم ولي مست بوديم ... مست عشق ... نشست

پاهاش ...چقدر دلم هوس آبتني کرده بود ... اي کاش خبر ميداد مايو همرام مياوردم ... حيف شد ولي اشکالي نداره 

... لباس زير که دارم ... بي توجه به آرسام از رو پاش بلند شدم و شروع کردم به در اوردن لباسام ... آرسام آب 

 دهنشو قورت داد و گفت :

 نه آرال ... خواهش ... خودت که ميدوني واست ضرر داره ... ! االن وقتش نيست عشقم... -

 چي ميگي؟ وقت چي ؟ کي از رابطه حرف زد ...؟؟؟!!!! بابا ميخوام آب بازي کنم ... -

رتشو در يشلباس زيرم ست قرمز بود ... واي ترکيبش با بدن سفيدم خيلي ناز شده بود ... نگاهي به آرسام کردم ت

 اورده بود و رفته بود وسط ... چه عضله هايي ... تو دلم کلي قربون صدقه اش رفتم که صداش منو به خودم اورد ... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مال من باش فقط 

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

 

2 8  

 

هــــــــــــــــــي خانوم خانوما! چشماتو درويش کن .... من خودم يه عشق دارم که يه تار مواشو با دنيا عوض  -

 !!!!!!نميکنم ... گفته باشـــــــــــما!

 اوه... اوه کي ميره اين همه راه رو ... عشقت ارزونيه خودت ... مارفتيم  -

و خاستم به نشونه ي قهر از کنارش برم که خودمو تو هوا ديدم ... با يه حرکت منو از رو زمين بلند کرد و پرت کرد 

با دستش گرفت و سرمو اورد باال وسط برکه ... دوتايي بهم کلي آب پاشيديم ... خيس شده بوديم ... چانه امو 

 ...موهاي خيسم رو از تو پيشونيم کنار زد و زل زد تو چشام ...

آرال ... آرالي من ... چيکار کنم با اين احساس بيش از حد ... با اين وابستگيه زياد بهت ... با اين عشق ... هان ؟! تو  -

 ي چند شب بيخوابي کشيدم ...؟!بگو؟ شبا خوابيدن بدون تو برام ديوونه کنندس .. ميدون

روز به روز ... ثانيه به ثانيه ... لحظه به لحظه بيشتر عاشقت ميشم ... يه روزي اين وابستگيه زياد کار دستم ميده ... يه 

 روز با اين وابستگي بهت آسيب ميرسونم ... اينا رو ميدونم ولي باز نميتونم شدتشو کم کنم ... 

 وي گونه هاش کشيدم و گفتم دستمو به حالت نوازش ر

آرسامم ... اين وابستگي هيچ وقت باعث آزار من نميشه ... مطمئن باش و ديگه خودتو اذيت نکن ... من به اين  -

وابستگي افتخار ميکنم ... چون بهم نشون ميده چقدر برات ارزش دارم ... که تا آخرش باهامي ... که يه تکيه گاهي 

 شيم ... تنهاييم ...برام ... براي روزاي خو

 بازم ميگم ... تو يه فرشته اي که فقط مال مني ...!!!!  -

و آروم سرشو نزديکم کرد و گردنمو بوسيد... صداي نفساش خيلي بلند بود ... نفساي داغش ميخورد به صورتم ... 

 عاشقش شدم ...!!!! حالش دست خودش نبود ولي از حدش تجاوز نميکرد ... واسه همين با جنبه بازياش بود که

 واي فاتحمون خونده اس ... خيلي وقت بود اومده بوديم ... واي که چقدر ما بيفکريم ...!!!!

 آرسامم ... ديره ... بدبخت شديما ... به فکر بعدش و جواب دادناش هم باش...! -

 ...باشه کوچولوي من ... نترس ... آرسامت مثه شير اين جاست ...فقط يه ذره ديگه  -

 لباسامونو پوشيديم و آماده شده بوديم برگرديم که آرسام زد زير خنده ...

 چي شدي؟ واس چي ميخندي ؟ خوبي ؟! -

 من خوبم ولي تو نه ... !  -

 يعني چي ؟ منظورت چيه ؟! -

 لبات ... لبات کبود شدن عروسکم ... -

 !!!!!واي چيکار کنم ... آبروم ميره ... همش تقصير توئه ...! -

 مهم نيس .. ديگه کاريش نميشه کرد ... فقط به روي خودت نيار ...! -

 و به سمت ويال حرکت کرديم ... باسرعت سمت اتاقم رفتمو خودمو زدم بخواب ... 

چهار روز از رفتنمون ميگذشت ... دوس نداشتم برگردم ... اونجا خيلي بهم خوش ميگذشت ... با آيلين قرار گذاشته 

بريم ساحل ... هوا يه خرده سرد بود ... منم هيچي لباس گرم همرام نياورده بودم ... ياد سوئيشرت آرسام بوديم 

 افتادم ... آره خودشه ... 
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به آيناز گفتم دو در ويال دو دقيقه منتظرم بمونه تا از اتاق آرسام برش دارم ... وارد اتاقش شدم ... روي تخت 

سوئيشرت مشکيش گشتم ... کنارش بود ... لوله شده بود کنار سرش ... رفتم جلو که  خوابيده بود ... با چشم دنبال

 برش دارم ... الزم بود روش خم شم با احتياط و طوري که بيدار نشه خم شدم ...

 اه ...نصفش زير بالشش بود هر چي ميکشيدم در نمي اومد... بايد آروم اين کار مي کردم تا بيدار نشه ... خواستم يک

دفعه بکشمش که آرسام محکم مچمو گرفت ... تعادلم به هم خورد و افتادم روش ... اونم نامردي نکرد و منومحکم 

 تو بغل گرفت ...

 إ...إ ... آرسام ولم کن ... بايد برم ... آيلين منتظرمه ... مياد دنبالم ضايع ميشيما! -

 عتماد نداري يا من ...؟! خب بياد مگه چيکار ميکنيم ...؟ اي کلک تو به خودت ا -

 خواهش ... االن يکي از اون زاويه نگامون کنه فک ميکنم کامال خوابيدم روي تو ... -

 خب مگه نخوابيدي ؟! اصال بهش ميگيم از يه زاويه ي ديگه نگاه کنه ... هان ؟ چه طوره ؟! -

 ..دستامو با تموم قدرت فشار دادم تا آزاد شم ولي يه تکونم نخوردم . -

 واي ... مثه ماهي ميموني تو ...! چقد وول ميخوري ... يه دقيقه آروم بگير ببينم ... -

 و من با سرعت بيشتري برا آزاديم تکون ميخوردم که همون موقع آيلين و پري جون وارد شدن ...

 که بياي...!واي ... خاک بر سرم شما دوتا چرا رو هم خوابيدين ؟! آرال تو منو کاشتي اونجا  -آيلين 

 خيلي خجالت کشيدم ... حاال يه نفرم نه دو نفر .. اونم خواهرشوهر و مادرشوهرم ... 

 آرسام متوجه خجالتم شد و گفت 

 خب اين جوري نگاه نکنين ... خانوم من خجالتيه ...  -

 اد پيشت ... آرال ...من پسرمو ميشناسم ... خجالت نکش ... آيلين تو هم برو االن آرال مي -پري جون 

همش تقصير آرسامه ... ضايع شدم ... بعد خجالت زده سوئيشرت رو برداشتمو رفتم ساحل ولي خبري از آيلين نبود 

 ... خواستم برگردم که آرسام از بغل ساحل صدام کرد ... 

 آرال صبر کن ... من بهش گفتم بره ... -

 آخه چرا ؟ با اون گندي هم که زديم ... -

 س ... بيا قدم بزنيم ...مهم ني -

 بهانه اوردم که االن شبه ... خسته ام ... خوبم مياد 

 ولي آرسام بي توجه به من دستشو دور شونه هام حلقه کرد و گفت 

 ديگه از اين فرصتا پيش نميادا...  -

ين نده ميگفتيم ... تو او منم ديگه حرفي نزدم ... چند ساعت بود که داشتيم بي هدف کنار ساحل قدم ميزديم و از آي

 مدت يه با هم دريا نرفته بوديم ... واسه همين دست آرسامو کشيدم و به سمت دريا رفتم ...

 آرالي من ... االن شبه .. خطرناکه واسه دريا رفتن ... ! -

 وقتي عشقم باهام باشه هيچ جا واسم خطرناک نيس... -

 باد سردي مي وزيد و باعث شد بلرزم ... 

 ديدي گفتم .. االن وقتش نيست ... اگه سرما بخوري من چيکار کنم عشق کوچولوي من ؟! -
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تو عشقمو درست نميشناسي ... گرميه وجودش هميشه منو گرم ميکنه ... نگران نباش ... و بوسه اي روي گونه اش  -

 کاشتم...

... ديوونگي کنم ديگه آبرو برامون نميمونه ... آرال نکن اينجا ، جاش نيست ... منم آدم خطرناکيم ... ميشناسيم که  -

 اون دفعه رو يادت رفته ؟! لبات...

 با ياد آوريش سريع خودمو عقب کشيدم ؛ آرسام شيطون خنديد و گفت:

 حاال بازم بچگي کن ... من همين جوريش ميخوام بخورمت حاال تو ديگه برام ناز ميکني ؟ آرال خودت خواستيا ...!!! -

 نه ... اشتباه شد .... قول ميدم ديگه بي مقدمه کاري نکنم... و آب دهانم قورت دادم .... نه... -

 آرسام پيش مرگ عشقش ... نکن اين کارا رو با من عشقم ... !  -

خالصه کلي گفتيمو خنديديم ... حدودا نصف شب شده بود که ديگه رضايت داديم برگرديم ... چه خوب بود که بابا 

 نميداد ... حتما به آرسام اعتماد کرده بود ... بيخيالش ... اصال بهتر ... ما که از خدامونه ... واال ... ديگه گير 

شب آخر موندنمون تو شمال بود ... دلم خيلي گرفته بود .... آيلين و آرسام که حالمو ديدن به مامان باباها اصرار 

يه سري از دوستاي منو دوستاي آرسام ، با هم آشنا شده بودنو کردن که يه هفته هم ما با اکيپ دوستامون بمونيم )

 يه اکيپ مشترک تشکيل داده بوديم ( . 

بعد از کلي اصرار باالخره قبول کردن ... واقعا خوشحال بودم ... خوشبختيو با تموم وجودم ميچشيدم ... حتي با اينکه 

 الن بود ... مهم بودنه با آرسام بود ...مشکالت و سختياي زيادي رو تحمل کرده بودم ... ولي مهم ا

شب بود ... نزديک ساحل آتيش درست کرده بوديم و همه دورش نشسته بوديم ... به آتيش خيره 22ساعت حدودا 

 شده بودمو رفته بودم تو فکر ... که يک دفعه دستي دور کمرم حلقه شد ... 

هش کردمو آب دهنمو قورت دادم ... و يه نگاهي به بابا با لمس دستاش شناختمش ... آرسام خودم ... يه نگاهي ب

 کردم .... با عصبانيت داشت به دستاي آرسام نيگا ميکرد ... قبال به هيچ وجه اين جوري نبود ....

ديگه طاقت نياورد و از جاش بلند شد و آرسامو صدا زد و با هم رفتن يه جا ... بعد از نيم ساعت برگشتن ... آرسام از 

 زرد کرده بود ... آخـــــــــي عزيـــــــــــــــــــــز م .... خب مگه مجبوري جلو بابا اين جوري کني ...؟ترس 

 جو باحالي بود ... کلي کنار آتيش خوش گذونديم و نصف شب مامان اينا قصد رفتن کردن ...

ه چرا هوا آلوده شده ؟! هر نفر يه ماشين صبح زود بچه ها همه رسيدن ... ماشينا رو عشق است ... بيا نيگا خب معلوم

بر داشته اورده ... چه کاري بود خب؟! همتون مي ريختين تو يه اتوبوسي ، ته وانتي چيزي مي اومدين ديگه ...؟! اوه 

 ... تصورشم خنده داره ... اين بچه سوسوالي اکيپ ما اتوبوس سوار شن ...هه..!!!!! سام با بي ام و مشکي تک و تنها ...

آخي دوس دخمالت کو پس ؟! ... فريمان با کمري سفيد و دوس دخترشو فرناز ... آخ جون خواهر پر از عشوه ي 

 باراد همراش نيس... 

با نيما و پرهام ) دوستاي آرسام( تو کوپه زرد داشتن حال ميکردن ... خاک بر سرم ... يعني چي حال ميکردن ... واي 

نفر بودن ... ولي يکي بود که خيلي واسم  21اينقدر ديگه سوتي ندم ...! حدود  بايد روي حرف زدنم تمرکز کنم که

 غريبه بود ... تا حاال نديده بودمش ... اينجا چيکار ميکرد ...!!! تيپ بدي نداشت ولي زيادي جلب توجه ميکرد ... 

م و از اندازه غليظ بود ... چشمانتوي تنگ و کوتاه صورتيش اندام مسخره اشو به خوبي نشون ميداد .. آرايشش بيش 

 ابروي مشکي داشت ... راستش زياد ازش خوشم نيومد ... پر ناز و عشوه بود ... با همه پسرا گرم ميگرفت ... 
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با بچه ها دست داديمو سالم کرديم تا اينکه دختره رسيد کنار من ... خيلي سرد بهم سالم کرد ... ولي تا آرسامو ديد 

 شروع کرد ...

 ــــــــــــالم آرسام جون... چه عجب چشم ما به ديدن شما مفتخر شد !!! ميدوني چند وقته نديدمت؟؟؟؟سـ -

 آرسام با تعجب بهش خيره شده بود و جوابشو داد...

 تو اينجا چيکار ميکني ديگه ؟ کي تورو اورده؟ -

 سالم کردم ... جوابمو نميدي ؟؟؟؟؟ -

 سالم ...  -

از طرف دختره نشد و سريع به طرف باراد رفت ... حس بدي داشتم ... سعي کردم خودمو با و بعد منتظر حرفي 

فرناز و بقيه ي بچه ها سرگرم کنم ... فريمان و سام طبق معمول نشسته بودن وسط و اداي خواننده ها رو در مي 

 اوردن ... برامون آهنگ درخواستي ميخوندن ... 

اونا رو هم نداشتم ... با چشم دنبال آرسام گشتم ...نميديدمش ... رفتم بيرون ... حتي ديگه حوصله ي بامزه بازياي 

 بايد بيرون ساختمان ويال دنبالش ميگشتم ... الزم بود درباره ي دختره ازش سوال بپرسم ...

ودش ... خداشتم دنبالش ميگشتم که نميدونم چي شد که از پشت ساختمان سر در اوردم ... صداي آرسام بود !؟ آره 

 بود ... جلوتر رفتم ...پشت ديوار سيماني ايستادمو سرمو يه ذره آوردم کنار تا بتونم ببينمشون ...

اسمش شيدا بود ... يا حداقل آرسام به اين اسم صداش ميکرد ... شيدا چسبيده بود به ديوار و آرسام هم يه دستشو 

 داشت حرف ميزد ...زده بود به ديوار و به شيدا خيره شده بود ... شيدا 

آخه چي شد که اين جوري شد ؟! چي شد که از هم جدا شديم ؟ ما که با هم خوب بوديم ...! ما که همو دوس  -

 داشتيم ...

آرسام من هنوزم دوست دارم ... هنوزم عاشقتم ...آرسام بيا بشيم مثه قبل ... من بهت نياز دارم ... به تکيه کردن 

 بهت ....!!!!

تازه يادت اومده آرسامي هم بود ...؟تازه يادت اومده نامزدي هم داشتي ؟ هـــــــــــــــان؟! بعد از اين همه هه...  -

 اومدي چيو ثابت کني ؟ 

اينکه هر کاري خواستي کردي ؟ اينکه يه هرزه اي ؟ اين که يه همه جايي هستي ؟! آره ؟! خب بگو لعنتي ديگه چيو 

 کردي شيدا ... مي فهمي ؟! پس خوشحال باش ... ولي تو باختي ... ميخواي بگي ؟! تو منو نابود

 تو به خودت باختي ... تو اين بازيه مسخره اين تو بودي که خودتو نابود کردي بيچاره ...!!!

چي ميگي تو ؟؟؟؟ من يه هرزه ام !!! واسه چي توهين ميکني ؟ مگه من چيکار کردم ؟ اين تو بودي که بهم توجه  -

 دي ؟ انگار اصال تو منو نميديدي !!!نميکر

من هيچ وقت دوستت نداشتم ... تو هم همينطور ... هر دومون از رو اجبار تن به اين نامزدي داديم ...! چرا؟! چون  -

 مادراي بيچارمون دوس داشتن بچه هاشون با هم باشن ... ! 

ودم ! اسمم که رو اسمت بود ! اين جوري بايد با من هيچي از عشق نميدونستم ... ولي با همه ي اينا نامزدت که ب

 غيرتم بازي ميکردي ؟! هان ؟ 
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مني که نامزدت بودم به خودم اجازه نميدادم حتي ببوسمت ... اونوقت تو ... توي آشغاله هرزه هر روز ، هر شب تو 

تو مهم نيس واس من مهمه  بغل يه هرزه مثه خودت بودي ... آبرو واسه من نگذاشتي شيدا ... مي فهمي ؟ اگه واسه

 .... 

آرسام من بچگي کردم ... تورو نشناخته بودم ... مست بودم ... نميدونم! ولي االن پشيمونم ... االن تموم وجودم  -

 تورو ميخواد ... 

وضش دنيا ع خفــــــــــــــــه شو آشغال ... اون دهن کثيفتو ببند ...من االن نامزد دارم ... کسي که حاضر نيستم با -

 کنم ... اون پاکه ... ميفهمه عشق يعني چي ... با اون فهميدم زندگي چه رنگي داره .... 

داشتم ديوونه ميشدم .... آرسام همش با نفرت حرف ميزد و شيدا با التماس ...انگار يه بار سنگين رو کمرم بود ... 

مه حرفاشون توجه نکردم ... جريانو فهميده بودم ... سرم داشت گيج ميرفت .... اشکام سرازير شدن ...ديگه به ادا

 خودشون ناخواسته برام توضيح داده بودن ... 

 ولي بايد از همه چي مطمئن ميشدم ... 

بايد ريز به ريز جريانو ميفهميدم ... آرسام حق نداشت گذشته اشو از من پنهان کنه ... تنها کسي که ميتونستم 

 ود ... سواالمو ازش بپرسم باراد ب

داشتم ميدويدم سمت ساختمان که با ديدنش ايستادم ... تکيه زده بود به ماشينش و داشت سيگار ميکشيد ... در 

 حالي که اشک ميريختم جلوش ايستادم و گفتم 

ببين باراد من جريان آرسام و شيدا رو فهميدم ... فقط ميخوام تو برام با جزئيات تعريف کني ... پس خواهش  -

 م جواب بده .... حالم افتضاحه ... بحث آيندمه ... ميکن

 اول هول شده بود و ميخواست خودشو به ندونستن بزنه ... ولي کلي التماسش کردم تا باالخره شروع کرد ...

کالفه دستي تو موهاي مشکيش کشيد و سيگارشو که تازه روشن کرده بود روي زمين انداخت و زير پاش له کرد 

 کرد ......و لب باز 

پري خانوم ، مامان آرسام ، يه دوست قديمي ولي خيلي صميمي داشت ... ! نميدونم اين دوتا دوست واسه چي از  -

 قبلنا قرار گذاشته بودن که بچه هاشون با هم ازدواج کنن ...

اضي ت مامانش رهمش به آرسام اصرار ميکرد که تو بايد شيدا دختر دوستمو بگيري ... هر چي آؤسام زير بار نميرف

نميشد ... خالصه با اصرار و دعوا مجبور شد ... شيدا زياد نسبت به آرسام بي ميل نبود ... ولي آرسام ازش متنفر بود 

 ... از طرز رفتارش ... لباس پوشيدنش ... 

يدا رو شبا هم نامزد کردن ... ولي آرسام کوچکترين توجهي بهش نداشت ... بيشتر وقتشو تو مطبش ميگذروند تا 

نبينه ... اما شيدا کمبود محبت از طرف آرسامو طاقت نياورد ... سعي کرد اينو با پسراي ديگه جبران کنه ... شده بود 

 يه هرزه ...

آرسام يه چيزايي فهميده بود ولي سعي ميکرد به روي خودش نياره ... تا اين که عکس هاي خيلي افتضاحي به 

 ه با پسراي مختلف ... لخت تو بغل پسرا ... دستش رسيد ... شيدا در حال بوس

اول باور نميکرد تا اينکه فرستنده ي اونا رو پيدا کرد ... بهار خواهرم ... کار اون بود ... راحت ميگم چون خودتم 

ميدوني ... بهار آرسامو دوس داشت و شيدا براش يه رقيب عشقي به شمار مي اومد ... واسه همين در موردش تحقيق 

 تا يه اتو ازش بگيره که موفق شد ... کرد
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آرسام ديگه نتونست طاقت بياره ... زد زير همه چي ... به همين راحتي ... همه چي تموم شد و من مطمئنم ديگه همو 

 نديدن تا امروز ... 

خاطر اجبار ... چشامخيس شده بود .. حالم خيلي بد بود ... پس جريان اونا هم مثه جريان منو کيان بود ... هر دو به 

 آخه چرا خانواده ها ديگه دست از اين کار مسخره بر نميدارن ؟ 

به خاطر اشتباه اونا زندگيه يه عالمه جوون داغون ميشه ... اين وسط هيچ عالقه اي وجود نداره ... همين باعث ميشه 

 ن تن به خيانت بده ...که يکي از اون دو نفري که تو عمل انجام شده قرار گرفتن و مجبور به اين کار شد

ديگه به اين فکر نکنه که چه باليي سرش مياد ... من ... آرسام ... خيلياي ديگه قرباني اين بازي هاي مسخره شديم 

 ... به هر حال آرسام بايد بهم ميگفت ... من حق داشتم در مورد گذشته ي اون همه چيو بدونم...

****** 

ساحل ... از اطراف چند تا سنگ برداشتمو با تموم قدرتم پرت کردم سمت دريا ... خودمو انداختم روي ماسه هاي تو 

 دلم ميخواست داد بزنم ... 

تموم خشم و عصبانيتمو سر سنگ ها خالي ميکردم و با صداي بلند هق هق ميکردم ... بوي عطر آشنايي رو حس 

 کردم و بالفاصله سنگينيه دستاش روي شونه هام ... 

 .داد زدم ..

 دستتو بردار ... تنهام بزار ... برو از اينجا ... برو !!! -

 چي ميگي فرشته ي من ؟ -

 آرسام هيچي نگو ... برو ميخوام تنها باشم .... بايد فک کنم ... در مورد خيلي چيزا ...  -

 پس برو و بزار تو خودم باشـــــــــــــــــــم

 ... خب من که نميدونم تو اصال واسه چي اين جوري ميکني ؟؟؟باشه ... باشه ... تو فقط آروم باش  -

برو از خودت بپرس ... از شيدا جـــــــــــــونت ... برو ديگه ... برو پيش نامزدت ... هر جا ميخواي برو فقط اين  -

 جا نمون ... بـــــــــــــــــــــــر و!

يه ... و من تو تنهايي خودم موندم... سرم درد ميکرد ... ولي و بعد بدون هيچ سوالي رفت ... فهميده بود جريان چ

 دوس نداشتم برگردم ويال ... حوصله ي بچه هارو نداشتم ...

دوس داشتم تنها باشم ولي اين فرناز بيشعور و وقت نشناس با کلي انرژي اومد پيشم ... دستي روي گونه ام کشيدم 

 شروع کرد ...و اشکامو پاک کردم ... حرف زدناي الکيشو 

ضد حـــــــــــــــــال زدن اساسي ... اصال قرار نبود اين جوري باشه ... ولي کالساي بيشترمون از فردا تشکيل  -

 ميشه ... بايد برگرديم ... !

 به دريا خيره شده بودم و جوابشو ندادم ... دستشو جلوي صورتم تکون داد و گفت 

 جايي تو ؟آرال خوبـــــــــــــي ؟؟؟؟ ک -

 خب برين ... هر کاري مي خوايين بکنين ... نميدونم ...  -

 خيلي خب ... پس ما رفتيم خداحافظ  -

 و با بي حالي رفت ... 

 نصف شب بود ... بچه ها رفته بودن ... حتي آيلين هم نبود ... همه رفته بودن جز منو آرسام ...  1تقريبا ساعت 
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 شت بارون ميباريد ... کم کم داشت شديد ميشد ... صداي رعد و برق منو ميترسوند ...هوا خيلي دلگير بود ... دا

دوس داشتم بازم قدم بزنم ... ذره ذره سردردم بيشتر ميشد ... ترجيح دادم برم بخوابم ... وارد ساختمان ويال شدم... 

 آرسام روي کاناپه لم داده بود و با تي وي مشغول بود ...

 له ها باال رفتم ... و وارد اتاقم شدم ... لباساي خيسمو با لباس خواب چمني رنگم عوض کردم ...بي حوصله از پ

و خزيدم زير پتو ... هر چي خودمو جا به جا ميکردم خوابم نميبرد ... به پلو خوابيده بودم و به اتفاقات چند ساعت 

 قبل فکر ميکردم ... که آرسام وارد اتاق شد ...

مده سريع چشمامو بستمو خودمو به خواب زدم ...چند قدم اومد جلوتر اين قدر محکم قدم برميداشت تا فهميدم او

 که ميتونستم بفهمم کجاست ... 

 کنارم يستاد و دستشو وي بازوي لختم کشيد ... و آروم گفت :

...آرسامت طاقت نداره ها  آرالي من ... عشق من ... دلت مياد آرسام امشب تنها روي اون کاناپه بخوابه ؟ خانومم -

 !!!! عشقم واسه چي جواب نميدي ؟ قهري ؟

ميدونم بيداري پس لوس نشو ديگه ...!!!!! اصال خودم بيدارت ميکنما ... پس به نفع خودته جواب بدي ! خودت 

 خواستي هــــــــــــــــا !!!

 اي منه ...!!! عسلـــــــــــم ، نفسم ، عشق من ... به خدا اين بدترين تنبيه بر

 خب آخه من تو اتاق خودم خوابم نميبره ... جواب نده باشه ... پس يادت باشه که خودت خواستي ...

 آروم پتو رو کنار زد و پشت من خوابيد... نخواستم رومو برگردونم طرفش ...

به  بايد تنبيه ميشد ... بازمامروز خيلي فکر کردم ... شايد کار خيلي بذي نکرده باشه ولي براي همين پنهان کاري 

 کارم ادامه دادم... سکوت ...

 آرسام خودشو چسبوند به من ... و منو محکم تو بغلش گرفت ... و موهامو نوازش کرد ...

 آرال ... آرال به خدا اين دفعه جواب ندي همين االن خودمو تو دريا غرق ميکنم ...  -

 همين سريع جواب دادم حتي تصورشم برام وحشتناک بود ... واسه 

 چيه ؟ بگو ؟! -

به خدا نميخواستم ازت پنهان کنم ... قصد داشتم قبل ازعقد بهت بگم ... خودت بهتر ميدوني هيچ عالقه اي بهش  -

 نداشتم ... ! مجبور شدم ... به خاطر مامانم ... 

 بانوي من پس ببخش ديگه قبول ؟

ردي ... من بايد بيشتر راجع به آيندم فکر کنم... شايد ... شايد خيلي چيزا نخيرم نميشه ... آرسام تو پنهان کاري ک

 عوض بشه ... الزمه که يه تصميم بزرگ بگيرم ...

چي ميگي آرال ؟ واسه اين موضوع ؟ من نميزارم ... تا وقتي من زنده ام و نفس ميکشم دست يکي ديگه بهت برسه  -

 ... 

ال مني ... مگه من ميزارم تومال يکي ديگه بشي؟ آرال ... اگه بخواي يه روزي ترکم تو زنمي ... حقمي ... فقطِ فقط م

 کني ؛ اول بايد منو بکشيو بعد بري ...مي فهمي ؟! 

 من بدون تو ميميرم ... با تک تک نفسات ميتونم نفس بکشم ... خواهش ... التماست ميکنم آرال ! 

 يو ازت پنهان نکنم ... اگه دوسم داري ببخش ... قول ميدم ديگه چيز
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ولي آرسام ديگه خيلي ديره ... خيلي ...! من تصميممو گرفتم ... به نظرم ديگه راهي وجود نداره ... زندگي اگه با  -

 پنهان کاري شروع بشه ... پايان خوبي نداره !

با همش شوخي بود ... گرمي اشک رو روي بازوم حس کردم ... آرسام داشت بي صدا اشک ميريخت ... واي نه ... با

 همش تنبيه بود ... بخشيدمت ... خواستم برگردم سمتش ... 

 فکر کرد ميخوام از کنارش برم .... واسه همين منو محکم تر تو بغلش گرفت ... در حالي اشک مي ريخت گفت

 آرال نرو ... التماست ميکنم ... با زندگيه من اين جوري نکن ...! -

 ه بود ...بين اشک و لبخند گفتم ...اشک تو چشمام جمع شد

 آر ... آرسام ... من بخشيدمت ... فقط... فقط ميخواستم اذيتت کنم ...  -

 واي خــــــــــــــــــــدا ... داشتم ديوونه ميشدم ... بيا حاال تو ديگه يه شوور نفهم و ديوونه ميخواي ؟  -

 به پيشونيم ...  خاال ديگه رو به روش بودم ... پيشونيشو چسبوند

 ديگه قول بده که چيزي رو ازم پنهان نميکني! -

 باشه عشقم ... آرسام ديگه غلط بکنه که بخواد عشقشو اين جور ناراحت کنه ...  -

 دلم ميخواست عطر تنش رو ببلعم ... دوس نداشتم هيچ وقت صبح از راه برسه ... 

 م ... و خودم رو تو بغل آرسام پيدا کردم ...اما مثه بقيه روزا صبح شد ... چشمامو باز کرد

باالخره برگشتيم خونه و بازم جدايي ... روزامون ميگذشتن ... اما ديگه فقط دو روز ديگه مونده بود ... دو روز ديگه 

 رسما مال همديگه بوديم ...حلقه هامونو خريده بوديم ... همه چيز حاضرو آماده بود ...

نباتي رنگ که دنباله بلندي داشت رو به تن داشتم ... با آرايش خيلي محو و ساده مثه  روز عقد رسيد ... لباس

عروساي غرب شده بودم ... ساده و بي آاليش ... و در عين حال جذاب ... آرساماومد دنبالم ... با ديدنم چشماش 

 برق زد ... گونه امو بوسيد و گفت :

 ي که فقط مال منه ... امشب مثه يه ستاره مي درخشي... ستاره ا -

 از ليموزين سفيدي که سفارش داده بوديم پياده شديم ... از جلوي باغ يه فرش قرمز انداخته بودن واسه ورود ما ...

با شکوه خاصي دستم دور بازوي آرسام حلقه کردم و راه افتاديم ... به اطاف نگاه نمي کردم ولي ميتونستم برق 

بينم ... داشتيم آروم قدم برميداشتيم که نگام تو نگاه يه جفت چشم سبز وحشي قفل تحسين رو تو چشماي خيليا ب

 شد ... درست ميديدم ؟؟؟ 

اون ... اون هامين بود ...غير قابل باور بود ... دوتامون به هم خيره شده بوديم ...در حالي که قدم برميداشتم چند بار 

 نيستم ... و اين يه رويا نيست ...  چشمامو باز و بسته کردم ... تا مطمئن شم خواب

رويايي که چند سال منتظرش بودم ... روياي ديدن دوباره ي هامين ...دوست دوران شانزده ،هفده سالگي ...خداي 

 من .... اين چه بازي ايه ؟ هامين اين جا چيکار ميکنه ...؟ 

برگرده ... رفت که برگرده ... خودش که نرفت اون االن نبايد ايران باشه ... خودش چهار سال پيش گفت که قراره 

 يعني با زور و اجبار بردنش... 

حاال بعد از اون همه مدت االن بايد برگرده ؟؟؟!!!! مدت زيادي به هم خيره شده بوديم ... انگار اونمانتظار ديدن منو 

 نداشت ... 
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اشت ... زنش چقدر خيره نگا ميکرد به يه پسر آرسام متوجه نگاه هاي مشکوک ما شده بود ... عصباني بود ... حق د

 ديگه ... رفتيم توجايگاه مخصوصمون ... آرسام حرف نميزد ... خيلي نگران به نظر ميرسيد ... 

سالم بود ... ! بابام يه دوست صميمي و پولدار داشت به اسم 21سال پيش ... زماني که 7جريان نيما مربوط ميشد به 

 هاي خيلي خوبي بودن ... و همين باث رابطه ي خانوادگيه ما با خانواده ي شادمهر شد ...  شهرام شادمهر ... دوست

ساله به اسم هامين داشت ... خانواده ي خوبي بودن ... و روابط زياد  12ساله به اسم ساوين و يه پسر  14يه پسر 

يديديم ... يه جاي خلوت پيدا ميکردمو خانواده ها باعث شد که منو هامين به هم عالقمند بشيم ... هر وقت همو م

 حرف ميزديم ...

 از رويايي که قراره يه روز بهش برسيم ... از اينکه يه روز هامين مياد خواستگاريم و منم ميشم عروسش !!! 

دعا ... اافکارم شاد خيلي بچگانه بود ... هامين عالقه زيادي بهم داشت ... هر روز مي اومد دم مدرسه ما که منو ببينه .

ميکرد عاشقمه ... منم دوسش داشتم .... اگرم عالقه اي بهش نداشتم رفتارش و حرفاش باعث ميشد که اينو وانمود 

 کنم ... 

سن کمي براي ازدواج داشتيم و دل صبوري هم نداشتيم ... از اون همه پنهان کاري خسته شده بوديم ... هامين به 

 از تر کنه و بهم نزديک بشه ... پسر پاکي بود ... خودش جرئت نميداد پاشو از گليمش در

چشماي سبز وحشي ولي پوست برنزه اي داشت ... در کل خوشتيپ و جذاب بود ... بيشتر شبا تا نصف شب با موبايل 

حرف ميزديم ... ميگت ميخواد به باباش جريانو بگه ... اول مخالفت کردم ... ولي بعد راضي شدم ... ولي با اين 

 همه چي خراب شد ...  حرفش

آقاي شادمهر هميشه دوس داشت براي پسراش عروس غربي انتخاب کنه ... از دختراي شرقي خوشش نمي اومد ... 

 البته با من رابطه ي خيلي خوبي داشت ... ولي فقط به چشم دختر دوست صميميش ... نه عروسش!!!!!!

شد ؛ اجازه نداد ديگه اينجا بمونه ... براي انکه هم با فرهنگ غرب خالصه تا که باباش از عالقه ي هامين به من باخبر 

 آشنا بشه و هم عشق من از سرش بره مجبورش کرد به بهانه ي ادامه درس از ايران بره ...

 هامين قبول نميکرد ... ميگفت دور از من ميميره ... هر شب بهم زنگ ميزد و گريه ميکرد که نميخواد بره ... 

 نبود ...مجبور بود که بره ... همش ميگفت :ولي راهي 

درسم چند سال بيشتر طول نميکشه ... باالخره که تموم ميشه ... اونوقت ديگه بهانه اي ندارن که من بازم بمونم ... 

 ميتونم برگردم ...

 اون موقع ديگه سنمونم پايين نيست ... ديگه بي هيچ مانعي مال هم ميشيم ... 

 ون فقط بغض و ناراحتي بود ... روز پروازش موقع خداحافظي منو کشوند بغل فرودگاه و گفت :هفته ي آخر کارم

 آرال مارو واسه اينکه عاشقيم دارن از هم جدا ميکنن ...

چون چيزي از عشق نميدونن ... چون اين زندگي پست و آشغاله ...چون روزگار و سرنوشت بي رحمه ... ولي من 

 ميجنگم با اين زندگي تا تورو بدست بيارم ... ساکت نميمونم ... من 

 تو بايد مال من بشي... چشماي آبيت هميشه جلوي چشمامه ...هيچ وقت فراموشت نميکنم ... 

 و بعد با چشماي پر از التماس بهم خيره شد گفت :

بخون که برگردم ديگه مال  قول بده ... بهم قول بده که منتظرم ميموني ... من برميگردم ... زودِ زود..خوب درستو-

 من ميشي ...!
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و بعد با يه قطره اشک ازم خداحافظي کرد ... منم طاقت نيوردم و زدم زير گريه ... ولي هامين ديگه رفت ... رفت که 

برگرده ... تو اون دو سالي که با بچه بازيامون مثال با هم دوست بوديم وابسته ي هم شده بوديم ... ولي ديگه هيچي 

 ساله رو تنها گذاشت ... 21نبود ... هامين رفت و منه  مهم

 اوايل همش به هم زنگ ميزديم... ولي اين رابطه داشت روز به روز کمرنگ تر ميشد ...

دو سال منتظرش موندم ولي برنگشت ...هنوز درسش تموم نشده بود ... که بابام و عموم به اجبار منو کيان ،پسر 

 با اين شعار که عقد دختر عمو ، پسر عموها رو تو آسمونا بستن ...  عموم، رو نامزد کردن ...

به اجبار نامزد کردم ... به اجبار و براي دلخوشيه مامانم وانمود کردم عاشق شدم ... در حالي که هنوز چيزي از عشق 

 نمي دونستم ...

 م که فکر کردم واقعا عاشق شدم ...ولي اينقدر با خودم تکرار کردم که بايد جلوي مامانم از عشق به کيان بگ

دو سال ديگه هم گذشت و من چيزي از نامزدي نفهميدم ... مثال نامزد بوديم ولي دو ماهي يکبار همو ميديديم ... 

 خيلي نسبت به هم سرد بوديم ... تا اينکه فهميد کيان اون پسر پاکي که فکر ميکردم نيست و ...

 .. ساده بگم فراموشش کردم ... !!!! ديگه زياد تو فکر هامين نبودم .

نميدونم چرا ولي ديگه هيچ وقت بهش فکر نکردم ... ولي حاال چرا بعد از اين همه مدت که منتظرش بودم .... 

 درست بايد روز عقدم از راه برسه ...؟! روزي که ديگه منتظرش نيستم... 

ه ! رنگ و حالت چشماش ... رنگ سفيد پوستش ... اون دختر چشم آبيه کنارش کيه ... شباهت عجيبي به من دار

بيني کوچيک و گونه هاي برامده ي بامزه اش ... قد و اندامش ... همه و همه مثه من بود ... جز رنگ موهاش... مال 

 اون خرمايي بود ولي مال من زيتوني ... اصال چرا برام مهمه !!! يعني االن عشخ هامينه ! ولي اروپايي نيست که! 

ب حاال نوبت آرسام و هامينه ... نيما چشماي سبز وحشي داشت ولي چشماي آرسام خاکستري بود ... آرسام پوست خ

سفيد و لباي سرخ رنگي و موهاي خرمايي رنگي داشت ولي هامين برنزه بود و موهاي مشکي رنگ و لباي صورتي 

 رنگي داشت ...

ديگه ...سر سفره ي عقد نشستي اين مقايسه ها چيه ديگه اين  واي ديوونه شدي دختـــــــــــــــــر! آروم باش

 وسط !!! 

آرسام همچنان ساکت بود ...سکوتش همراه با نگراني بود ... عاقد اومد ... استرس داشتم ... يعني االن واسه هامين 

 مهمه کسي که ادعا ميکرد عاشقشه رو دارن عقد ميکنن ... نميدونم !

اين زناي پر حرف يه مشت چرت و پرت گفتن و دوباره خوند و بازم مسخره بازياي اينا ...که عاقد خطبه رو خوند که 

 عروس رفته گل بچينه ... چه ميدونم ! گل چيدن من اون وسط چيکار داشت حاال ! 

به اطراف  يبراي بار سوم شرع کرد به خوندن ...ديگه بايد بله رو ميگفتم ... چند کلمه ديگه هنوز بايد ميخوند ...نگاه

کردم ... همه دور ما جمع شده بودن ... هامين و اون دختره هم بودن ... کم کم به زمان بله گفتن من نزديک ميشديم 

 که صدايي توجه همه رو به خودش جلب کرد ... 

 هامين بود ... داد زد :

روز نهس و بديه ... اگه خوشلختي نه ... خواهش ميکنم امروز عقد نکنين ... امروز تو تقويم ستاره ها و کهکشان 

 ميخوايين امروز عقد نکنين ...

 صداي پچ ...پچ همه بلند شد ... عاقد تو جوابش گفت
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 اين خرافات بازيا چيه ديگه ؟ تقويم ستاره ها چيه ...؟؟؟؟؟؟ -

ي ؟؟؟ آرسام خيلي عصبانباالخره بعد از کلي بحث عقد ما به هم خورد !!! حاال اين تقويم ستاره ها اينوسط چکاره بود 

 بود ... رو کرد به من و گفت اين پسره رو ميشناسي ؟ 

 با من...من گفتم 

 نه...نه ...چطور مگه ؟؟؟؟؟؟؟؟ -

آخه از وقتي ديديش ازش چشم بر نميداري !!! چي شده خبريه ؟ عاشق شدي کوچــــــــولو؟ هـــــــــــان ؟!  -

 و ميفهمي ؟! ديوونم کردي با نگاهات !!!داري رو اعصابم راه ميري آرال اين

الل شده بودم ...نميتونستم هيچ حرفي بزنم ... خب بيچاره حق داشت ... سرمو پايين انداختم...همه ريخته بودن وسط 

 ... هميشه به خودم ميگفتم روز عقدم با شوهرم ميترکونم .... ولي آرسام نامرد که داشت با آيلين ميرقصيد ... 

 دنبال هامين ميگشتم که ديدم يکي کنارم نشست ... خودش بود ... هامين بود ... شروع کرد...با چشم 

ســــــــــــــــالم عروس خانوم ... منو هنوز يادتونه ؟ يه عاشق دلخسته ... يه عاشقي که از عشقش جداش کردن  -

... 

 هامين ... باورم نميشه تو ... تو خودتي ؟؟؟؟؟؟ -

.. همون هامين چهار سال پيش ... هموني که ... پاشو بريم يه جاي ديگه حرف بزنيم دارن بد نگاهمون آره منم . -

 ميکنن ...

 و به دنبالش رفتم ... رفتيم گوشه ي باغ و نشستيم روي يه نيمکت ... ادامه داد...

يدوني وقتي خبر نامزديت با آرال ... ميدوني من چقدر واسه دوريت سختي کشيدم ؟ واسه چي منتظرم نموندي ؟ م -

 کيان رو شنيدم چه حالي داشتم ؟

بهت حق ميدم ... تو جووني ... خوشگلي .... دختري... حق داري که ازدواج کني ... تازه همون دو سال هم که صبر 

ه چکردي واسه خودش خيليه ... ازت ناراحت نيستم ... راستي خيلي بزرگ شدي ! خانوم شدي ! ديگه اون آرالي ب

 دبيرستاني نيستي ! 

بزار از خودم بگم ... تو که عشقمو باور داري ! نداري ؟! تو اين چند سال با عشق تو زندگي کردم ، نفس کشيدم ، ولي 

ميدونستم ديگه قرار نيس مال من بشي ! دو سال پيش با يه پسري به اسم نريمان همخونه شدم ... بعد از يه مدت 

... همين دختري که امشب باهامه ... ! دختر خوبيه ... ولي اون موقع فقط ازش يه  عکس خواهرشو ديدم ... نفس

 عکس ديدم ... چشماش ... همه چيزش منو ياد تو ميانداخت...

حس مي کردم اون آرالي منه ... نفس نيست ! فکر کردم اون ميتونه عشق من باشه ... حال که نميتونستم خودتو به 

قل با يکي زندگي کنم که هميشه تورو ... اولين عشقمو به يادم بياره .... يکي که حس کنم دست بيارم ... گفتم حدا

 خودتي ...

واسه همين صبر کردم که برگردم ... تو اين چند سال يه ثانيه نبود که بيادت نباشم ... اما يه حسي ميگفت تو منو از 

ميکردم ديگه با کيان ازدواج ميکني ... ديگه تورو مال يکي ياد بردي ... من از جريانت با آرسام خبر نداشتم ... فکر 

 ديگه ميدونستم ...
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االن يک ماهه که برگشتم ايران... هميشه آرزوم بود روزي که برميگردم تو اولين کسي باشي که ميبينم ... ولي نشد 

ختراي شرقي کاري نداره ... طرز ... در عوض با نفس آشنا شدم ... سعي کردم اونو عاشق خودم کنم ... بابا ديگه با د

 تفکرش عوض شده ... نفس رو قبول کردن ... ولي فعال به عنوان نامزدم ... 

راستش نميدونستم دقيقا مراسم امشب مال کيه ؟! اگه ميدونستم ... به هيچ وجه نمي اومدم ... بابا گفت جشن عقد 

م که امشب جشنتو به هم ريختم ... طاقت نداشتم ببينم عشقدختر يکي از دوستاشه ... تو فکر تو نبودم ... منو ببخش 

 مال يکي ديگه ميشه !!!!

جلوي چشماي من تورو عقد کنن و من ساکت باشم ... مجبور شدم اون دروغا رو سر هم کنم ... من هنوزم ديوانه وار 

 ميخوامت ... ن

ل ... عشق تو مال هفت ساله ... ميفهمي؟ هفت ساميتونم تورو با يکي ديگه ببينم ... عشق تو مال يکي دو سال نيست 

 کم نيست... 

ميدونم االن ديگه نامزد داري و حتي فکر کردن به تو گناهه ... ولي بايد بهت بگم که من هنوزم ميخوامت ... ميجنگم 

ه شه ... حتي اگتا تورو مال خودم کنم ... آرال بيا برگرد ... من هنوزم ميخوامت حتي اگه ديگه اين عشق يک طرفه با

 تو ازم متنفر شده باشي... ازت نميگذرم ...

 دير برگشتي ... خيلي دير ... منتظرت موندم ... ولي ... نيومدي!  -

هامين من االن مطعلق به يکي ديگه ام ... عاشق يکي ديگه ام ... اوم آرسامه ... تموم وجودم اونو ميخواد ... هامين ما 

 يم ... حتي حرف زدن درباره اينکه مال همديگه باشيم خيانته ... ديگه نميتونيم با هم باش

 خيانت به آرسام ... نفس ... من مطمئنم باهاش خوشبخت ميشي ... ببخش ولي من قلبم ديگه مال آرسامه ... 

ودتو نم خآرال بدون تو زندگي رو نميخوام ... نفس رو اگه خواستم واسه شباهتش به تو بود ... ولي حاال که ميتو -

 داشته باشم ديگه نفسو نميخوام ...من ميميرم ... بدون تو ميميرم !

هامين بس کن ... داري با اين حرفا هر دومونو عذاب ميدي !!! اگه التماست کنم ... به پات بيوفتم از زندگيه من  -

 ميري بيرون ...؟؟؟؟؟؟؟

بودي ! من اجازه نميدم يکي که از وسط راه اومده تورو ازم نه ... به هيچ وجه ... تو حق مني ! اول از همه عشق من  -

 بگيره ... تو بايد مال من شي ... آرالي من ...

همين جور داشتيم حرف ميزديم که صداي آرسام که تو فاصله چند قدميه ما بود رو شنيدم ...خيلي ترسيده بودم ... 

 سريع از جايم پا شدم ...

 دنبالت ميگردم ؟ عين بچه ها ميموني ! اين جا چيکار ميکني؟کجايي تو ؟ يه ساعته دارم  -

چرا لحنش اين جوري بود ... انگار داشت با نوکرش حرف ميزد ... يه بار هم اينجوري باهام حرف نزده بود ... سرمو 

 انداختم پايين و جوابشو ندادم که داد زد ...

 يگم واس چي با اين اومده بودي اينجا... هــــــــــــــــــــوي ... من با توام ! کري ؟ م -

 بازم سکوت کردم ... بغض گلومو گرفته بود ... که هامين جواب داد...

 چيکارش داري ؟ اين چه طرز صحبت کردنه ! مودب باش -

 خــــــــــــفه شو جوجه ... هر جوري دوس داشته باشم با زنم حرف ميزنم ... -

 رفت و منو کشوند دنبالش .... دستم داشت خرد ميشد ... و بعد مچ دست منو تو دستش گ
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 آرسام واسه چي اينجوري ميکني ؟ -

 نميدوني ؟ با هوش تر از اين حرفا بودي ! چي شد...!!!! -

 هامين پسر دوست بابامه ... -

 مگه من پرسيدم اين يارو کيه ؟ -

 مگه ناراحتيت واسه همين نيست ! -

 حرف ميزنيم ... حالم خوب نيست فعال ...آرال بعدا در موردش  -

حرفي نزدم و با آرسام تو جايگاهمون نشسته بوديم که پري جون به طرفمون اومد ... دست منو آرسام رو گرفت و 

 برد وسط و گفت 

 تا وقتي نگفتم نمينشينينا ... خجالت بکشين ... ابرومون رفت ... شما دوتا نبايد يه دور با هم برقصين 

ه نتونستيم چيزي بگيم با بيحالي وسط رفتيم ... حالم خوب نبود ... دلم ميخواست گريه کنم ... سرمو باال گرفتم ديگ

 و تو چشاي آرسام نگاه کردم ...

 نميدونم چي تو نگاهش بود که باعث شد اشکام سرازير بشن ... 

 .با ديدن اشکام شوکه شد ... سرمو باال گرفت و تو چشمام نگاه کرد ..

 واسه چي گريه ميکني ؟ هان ؟! حالت خوبه ؟ چرا جواب نميدي ؟؟؟؟؟ -

 و منو يک دفعه کشيد تو بغلش ... 

آغوش آرسام يه جايگاه امن واسه گريه هام بود ... سرمو گذاشتم روي سينه اش و به آهنگ قلبش گوش کردم ... 

ن بود که با چشماي پر از غم بهمون خيره شده بود تو اون لحظه سنگينيه نگاه يکيو روي خودمون حس کردم ... هامي

 ... 

 آخه اين چه مصيبتيه که داره سرم مياد ؟ خدايا کمک ...

 آرسام حا ... حالم خوب نيس ميشه بريم خونه ... -

 االن نميشه که .... مردم شک ميکنن ... بايد صبر کنيم ! -

ه هم خورده بود ولي اين مهمونا تا نصف شب پالس بودن ...! تا آخر شب رو با سختي گذروندم ... با اينکه جشب ب

 ساعته تموم بخوابم ...  14شب اينقدر خسته بودم که دلم ميخواست 

هه ... چقدر براي انتخاب لباسم وسواس داشتم ... واسه خريد نيم تاجم چقدر وقت صرف کردم ... آرش چي شد ؟ 

 !همه چي به هم خورد ... به همين سادگي !!!!

 تا ميس کال و يه اس ام اس از يه ناشناس داشتم! اس ام اس رو باز کردم ... 81صبح که از خواب پا شدم 

 واسه چي جواب نميدي آرال ؟ هامينم ... ميخوام با بابات حرف بزنم آخر هفته بيام خواستگاري ! چه طوره؟ -

. بايد زود تر از رقيبم کاري بکنم ... هر چند که اون ميدونم شايد دوس نداشته باشي ... ولي من ديگه طاقت ندارم ..

 االن نامزدته و من کلي ازش عقبم ... 

 چـــــــــي نوشته بود اين ؟؟!! ديوونه شده ! آخه کي ميره خواستگاريه دختري که نامزد داره ؟ جواب دادم 

 هامين ديوونه شدي ؟ کي ميره خواستگاريه يه دختر نامزد دار؟؟؟؟؟ -

ره ... عشقت تو اين چند سال ديوونم کرد ... ميخوام به بابات بگم به حرمت دوستيش با بابام اجازه بده بيام آ -

 خواستگاري ... به اون پسره هم فعال چيزي نگه ... حداقل من خودمو نشون بدم بعد تو انتخاب کن ... 
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عاشقته من عاشق تـــــــــــــرم ! تو خودت به چقدر زود يادت رفت اون روزاي خوشي که با هم داشتيم ... اگه اون 

 من قول دادي !!

چشات ميگفتن تو دوسم داري ... پس چرا جا زدي ... چرا فراموشم کردي ؟ آرال اينو بفهم ... من همون هامينم ... 

بابا  و نابود نکن ...تنها تفاوتم با قبل سن و سالمه ... ولي يه ذره هم از عشقم بهت کم نشده ... باورم کن ... زندگيم

 منم حق دارم !!!!! حق دارم دوست داشته باشم ... من ميام خواستگاري ... حرف آخرم همينه ! دوست دارم ... باي .

 سرنوشت داشت با من چيکار ميکرد ...؟ اتفاقا خيلي زود داشتن مسير زندگيمو تغيير ميدادن ... 

کافي شاپ هميشگيه خودمون ... سر يه ميز نشستيم ... دوتامون قهوه عصر اون روز با آرسام قرار داشتم ... توي 

 ترک سفارش داديم ... آرسام حالش خوب نبود ... گرفته بود .... شروع کرد ...

نميدونم وقتي وارد باغ شديم چي تو چشاي اون پسره ديدي که ديگه نتونستي ازش چشم برداري ... که ديگه  -

ديگه توي جشن عقدمون نبودي ... تو خاطره هات بودي ... تو فکر بودي ... نميدونم حواست پيش خودت نبود ... 

 ولي هر جا بودي اونجا نبودي! بودي ؟؟ 

برام توضيح بده ... بگو آرال ... بگو و منو از اين شک لعنتي در بيار ... بزار بازم بهت اعتماد کنم ... آرال دِ بگو ديگه 

 خالصم کن ... !!!!

... اون فقط پسر دوست بابام بود ... نزديک به چهار ، پنج سال بود که نديده بودمش ... واسه ادامه تحصيل  آرسام -

رفته بود اروپا ... تا ديدمش ياد گذشته ها و بازياي بچگيمون افتادم ... واسه همين همش تو فکر بودم ...) جديدا 

 ود ...( چقدر دروغگو شده بودما... دروغ نبود فقط کل حقيقت نب

باور کنم ؟ که راست ميگي ؟ تو منو چي فرض کردي ؟ گالبي ؟ فکر کردي نميفهمم داشتين با نگاهاتون با هم  -

 حرف ميزدين ؟ 

آرال ، خرابم کردي ! داغونم کردي! از ديشب همش تو فکرم ... اينکه تو به چه چشمي نگاش ميکردي .... من يه 

 شيداي آشغال غيرت داشتم حاال چه برسه به تو که همه زندگيمي ! پسرم ... غيرت دارم .... روي اون 

 اشکام فرصت ندادن و سرمو انداختم پايين و بي صدا اشک ريختم که باز داد زد ... 

 با توام ! تو چشام نگاه کن ... چرا با من اينجوري ميکني ؟ من چي برات کم گذاشتم ؟  -

تگاري ... بعد از اون جلوي من ايستادي و هر چي دلت خواست بارم کردي !! بعد از اون جريان تا گفتي اومدم خواس

 ... سکوت کردم ... حتي دلداريت دادم ... 

همه ي تحقيرا و توهينا مال من بود ... هميشه پشتت بودم ... حاضر بودم دنيا رو بهپات بريزم تا تو بهم يه لبخند بزني 

 ... 

ردم ؟ آره ؟! تو چي ميخواستي ؟ چه کمبودي تو زندگيت داشتي ؟ هـــــــــــان کم نازتو خريدم ؟ کم بهت محبت ک

 ؟ دِ بگو ديگه ؟

اينقدر بلند و با داد حرف ميزد که گارسون اونجا بهش تذکر داد ... همه بهمون خيره شده بودن ... و بعد اجازه نداد 

 حتي من جوابشو بدم ... از کافي شاپ رفت بيرون ... 

 نکردم که نگام تو صورت کسايي که داشتن با ترحم بهم نگاه ميکردن بيوفته ... به سمت در رفتم ... سر بلند 

بي هدف قدم ميزدم که صداي بوق ماشيني منو به خودم آورد ... سرمو باال نگرفتم که نگاهش کنم و بي توجه بهش 

 . از هر چي مزاحمه متنفرم ... به راهم ادامه دادم ... ولم نميکرد... واي اينم وقت گير اورده ..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مال من باش فقط 

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

 

4 2  

 

سرمو بلند کردم که جوابشو بدم تا بره که با ديدن لکسوس مشکي و از همه مهم تر شخص داخل ماشين زبونم بند 

 اومد ...

 هامين بود ... کنارم شيشه ي ماشينشو کشيد پايين و گفت :

 سوار شو ميرسونمت ... -

 . يه موزيک بي کالم داشت پخش ميشد ...بي هيچ حرفي سوار شدم و راه افتاديم ..

چي ميگفت بهت اين پسره ؟ واسه چي سرت داد ميزد ؟ اونم تو کافي شاپ که همه منتظرن تا تک تک حرفاتو  -

 بشنون ...خجالت نميکشه ؟ اصال از رفتارش خوشم نيومد ...

 از کجا فهميدي ؟ دنبالم بودي ؟؟؟؟؟؟؟ -

نو نبينين ... وقتي سرت داد ميزد دلم مي خواست بيام خفه اش کنم ... درست نميشنيدم آره ، طبقه باال نشستم تا م -

 چي ميگفتين ... درباره منم بود ؟؟؟؟؟

 بهم شک کرده ... درباره رابطه ام با تو پرسيد ... همه چيو کامل نگفتم ... -

 من آرزومه که اون نباشه ... آره ؟!  نگفتي که تو مال من بودي ؟ نگفتي که اون اين وسط اضافيه ؟ نگفتي که -

 هامين بس کن ... ميدوني که دوسش دارم ... پس درست صحبت کن ...  -

خب دِ حداقل جلوي من نگو که دوسش داري ! ديوونه ميشم وقتي عشقم جلوي من از عالقش به يکي ديگه ميگه  -

 ! ... 

 قول داد منتظرم بمونه ... عاشقم بمونه ... کسي که يه روز فقط سهم من بود ... کسي که يه روز بهم

 هامين خودتم ميدوني که من دو سال صبر کردم ... بعدم که ديگه جريان نامزديم با کيان بود ...  -

تازه ؛ رفتار بابات يادت رفته ...؟ يادت رفته که ميگفت من اجازه نميدم که پسرام زن شرقي داشته باشن !!! هان ؟ 

 ته ؟ اونا رو يادت رف

سالم بيشتر نبود ... اگه عشقم واقعي بود پس نبايد فراموشت ميکردم ... ولي تو  21من اون موقع بچه بودم ... 

 فراموش شدي چون فقط بهت وابسته بودم ... 

تقصير منه که بهت زياد نزديک نشدم ... حق نداشتم باهات رابطه داشته باشم ولي خب ميتونستم که ببوسمت نه ؟!  -

 ن جوري ديگه به اين جاها هم نميرسيديم ....!!!اي

بفهم اينو ... عشق اجباري نميشه ! به خدا نميشه ! من بهت ميگم آرسامو ميخوام ... حتي حاال که بهم شک کرده ..  -

 سرم داد زده ... غرورمو شکسته ... ولي بازم عاشـــــــقشم هامين ... درک کن ...!!! 

م نيس که آرالي من چي ميگه ... فقط ميخوام بيام خواستگاري ... همين پنجشنبه منتظرم باش برام مهم نيس ... مه -

 ! 

 رسيده بوديم خونه ما ... ازش دعوت نکردم بياد داخل ... به يه تشکر خشک و خالي بسنده کردمو پياده شدم ... 

 جواب دادم ... داشتم دکمه شلوارمو باز ميکردم که گوشيم زنگ خورد ... آيلين بود ...

 سالم ! جونم عزيزم ؟  -

سالم گلم ... با اين آق داداش ما چيکار کردي که اين شکلي شده ؟ از ديشب تا حاال که اصال چيزي نخورده ...  -

 اخالقشم که برزخيه ! 

 رفته تو اتاقش در رو فقل کرده .... نميدونم چيکارش کنم آرال ؟
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روز کلي سرم داد زد ... تو کافي شاپ جلو کل مردم خردم کرد ... آيلين حالم من خودمم نميدونم چي شده ؟ ام -

 خيلي بده ... بهم شک کرده ! ميگه تو جشن عقدمون همش به يکي خيره شده بودي ! 

لي واز کل اتفاقاتي که با آرسام برام افتاده بود گفتم ... آيلين به من حق داد و گفت فعال تقريبا باهاش قهر بمونم .... 

 اين رفتارشو گذاشت پاي عشق زيادش ... ميگفت :

 پسرا همشون حسودن ... حتي طاقت ندارن ببينن عشقشون بيشتر از دو ثانيه به يکي نيگا ميکنه ... !

آرسام هم که ديگه ديوونه ي توئه ! خودت که بهتر ميشناسيش ... ميخواد فقط مال خودش باشي... دوس نداره کس 

 ديگه اي رو ... 

آيلين يه خرده آرومم کرد ... ضعف کرده بودم ... واسه نهار رفتم پايين ... مامي و بابا سر ميز بودن ... نشستم رو 

 صندليه رو به روي بابا .... که بابا شروع کرد به صحبت کردن ...

زيزم من ميدونم تو آرال جون بابا ؛ ميخوام بدون مقدمه چيني در مورد موضع مهمي باهات حرف بزنم ... ببين ع -

خيلي آرسام رو دوس داري ... ميدونم اونم دوستت داره ... و االن شما يه نامزد معمولي هستين ... اينا رو همه 

 ميدونيم ! 

 شهرام دوستم ... شهرام شادمهر ؛ هنوز يادت هست که نه ؟! 

 اوهوم  -

دونيم که شهرام ، هامين رو به خاطر عشق تو خب پس حتما پسرش هامين رو هم يادته ديگه ! باالخره همه مي -

 فرستاد اروپا ... چون دوس نداشت عروسش ...

همه ي ما عشق زياد هامين رو حس کرديم و تو با تموم وجودت چشيدي ! هامين بعد از چهار سال برگشته ... توي 

 جشن حتما ديديش ! 

. کلي خواهش کرد که آخر هفته بيان خواستگاري ... ساعت پيش شهرام بهم زنگ زد .. 1اون هنوزم دوست داره ... 

ميدونم کار درستي نيس ... باالخره آرسام االن نامزدته ! من خودمم اولش شوکه شدم ... ولي کم کم با حرفاي شهرام 

راضي شدم ... هامين بيچاره چه گناهي کرده !من به دوس داشتنش ايمان دارم ... بهش اين شانسو بده که بياد 

 تگاري ... من از طرف اونا خواهش ميکنم... باشه عزيزه بابا ؟خواس

بابا اين چه حرفيه که شما ميزنين ...؟؟؟ ولي آخه آرسام چي بابا ؟ ميدونيد بفهمه چي ميشه ؟! من نمي تونم ...  -

 نميتونم همچين اجازه اي بدم ... ما قرار بود ديشب رسما عقد کنيم !!!!!

منو دوس داري ... اجازه بده بيان خواستگاري ... بخدا شهرام اينقد ازم خواهش کرد که ديگه  به احترام من ... اگه -

 خجالت ميکشيدم بگم نه ... تو که دختر دل رحمي بودي ! نبودي بابا ؟ 

 بزارين فکر کنم بعد بهتون خبر بدم ...  -

 يم... به اتاقم رفتم ... بعد توي سکوت قرمه سبزي خوشمزه اي که مامان درست کرده بود رو خورد

تا صبح فکر کردم ... خواب به چشمم نمي اومد ... همش آرسام رو با هامين مقايسه ميکردم ... آرسام هم زيبايي 

 داشت و هم جذابيت ... اما هامين فقط جذاب بود ... ولي عشق من فقط آرسام بود ... 

 ش ميمونم ... حتي اگه به عشقم شک کنه ...بازم با تموم وجودم عاشق

سه روز بود که آرسام بهم زنگ نزده بود ... داشتم از دوريش ميمردم ... من بايد قهر کنم ... حاال اون براي من ناز 

 ميکنه !!! آخه واسه چي ؟؟؟؟؟
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به خانواده ي شادمهر اجازه دادم براي خواستگاري بيان ... قرار بود شب هامين بياد واسه خواستگاري ... خيلي 

ترسيدم آرسام بفهمه ... خيلي ... آخه من که قبل از خواستگاري ميدونستم جوابم چيه ! آخه چه کاري بود ديگه ... مي

 واي خـــــــــــــــــــداي من!!!!!!

يه پيراهن آبي نفتي برداشتم ... قدش تا باالي زانوم بود ... يقه ي خيلي بازي داشت ...واسه همين کت سفيد کوتاهمو 

وشيدم ... يه تل آبي نفتيه پارچه اي هم تو موهاي لختم زدم و صندل هاي سفيدمم پوشيدم ...به يه رژ صورتيه روش پ

شب بود که رسيدن ... عمو شهرام کت شلوار قهوه اي  1ماليم هم براي آرايشم بسنده کردم ... حدودا ساعت 

هم که ست با چشماش بود خودنمايي  سوخته ي خوش دوختي به تن داشت ... کت و دامن زيتونيه ماهرخ جون

 خاصي ميکرد ... 

ساوين همراهشون نبود ... هامين هم کت شلوار آبي نفتي و بليز سفيد و کراواتي با ترکيب سفيد و سرمه اي پوشيده 

 حسبود ... کال ازم چشم برنمي داشت ... هه ... با هم ست شده بوديم ... داشتم زير اين نگاه خيره ذوب ميشدم ... 

خيلي بدي بود ... حس خيانت کامل به ارسام ... به قصد اينکه سبد بزرگ گلي که دستش بود رو بهم بده نزديکم شد 

 و کنار گوشم گفت ... 

 امشب خوردني تر شدي ! -

حالم از حرفش به هم خورد ... دلم ميخواست بزنم تو گوشش ... ولي االن وقتش نبود ...بعد از کلي حرفاي مسخره 

 ار شد بريم با هم حرف بزنيم ... وارد اتاقم شديم ... من روي تخت نشستم و هامين روي صندلي ...قر

 خب شروع کن ... باالخره که کار خودتو کردي ! اومدي خواستگاري ... -

 سال پيش چقدر منتظر اين روز بوديم !!! 7تازه شروع کاره آرال ... من از تو نميگذرم ... يادته  -

 ... نمخواد باز بريم تو خاطرات گذشته ... من تصميم امو گرفتم ... مي خوام با آرسام حرف بزنم ... بيخيال

 چـــــــــــــــــي داري ميگي برا خودت تو ؟ چي ميخواي به آرسام بگي ؟؟؟  -

 ميخواي با زندگيه من چيکار کني ؟ هـــــــــــــــــــان ؟!

خوام بگم بکشه کنار ... ميخوام بگم حق نداره سر عشق من داد بزنه ... حق نداره ميخوام خوشبختت کنم ... مي -

 اشکشو در بياره ! چه طور به خودش جرئت ميده ...

 ناليدم : هــــــــــامين ! رابطه ي منو تو تموم شده اس ! چرا نميخواي باور کني ؟ االن آرسام نامزد منه ! 

 اسمش که تو شناسنامه ات نيس ! پس اين نامزديه فقط يه اسم داره ... فقط  خب باشه ... شوهرت که نيس ... -

 ميخوام يه چيزي بهت بگم که مطمئنم بعد از شنيدنش ديگه نميخواي منو ببيني ... -

 آرال ... هيچ چيز نميتونه مانع ام باشه که من عاشقت نباشم ...  -

 من ... من ديگه دختر نيستم ...  -

 تو ؟ نميفهمم منظورتو ... واضح تر بگو ؟؟؟چي ميگي  -

 من ديگه يه دختر باکره نيستم ...!!! درسته که آرسام فقط نامزدمه ولي ... ولي ما با هم رابطه داشتيم هامين ! -

 االن ديگه دختر نيستم ... من يه زن محسوب ميشم ميفهمي ؟ خب حاال بازم منو ميخواي ؟ آره ؟؟؟!!!

 خ در مياورد ... دوباره تو چشماي سبز وحشيش خيره شدم و گفتم داشت از تعجب شا

جواب بده ديگه ... بگو ... بگو که منو نميخواي ! بگو از اين که اومدي اينجا پشيموني ... بگو که ازم متنفري ...! بگو  -

 ديگه لعنتي ...
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 همين جوري که ماتش برده بود به گالي گليم کف اتاقم گفت : -

 ني ... نيستم ... هنوز ... عا ... عاشقتم ...  نه ... -

خفـــــــــــــــــــه شو هامين ...! آخه چرا ؟ چرا بازم منو ميخواي ؟ بفهم ... من االن يه زنم ! تو ميخواي همسرت  -

 قبل از ازدواج با يکي ديگه رابطه داشته باشه ؟

 نيس ... جسمش مهم نيس... من بازم ميخوامت ...!!!اگه اون زن قرار آرالي من باشه ... آره! برام مهم  -

اي خــــــــــــــدا ! کجايين اون دخترايي که ميگفتين پسرا احساس ندارن! عشق حاليشون نيس ! پس اينا ديگه  -

 چي هستن ! خب پسرن ديگه ... ولي عاشقن ...!!!

 اي اف اف اومد ...دلم ريخت پايين ...با هامين رفتيم بيرون ... هنوز سر جاهامون ننشسته بوديم که صد

 نرگس خانوم )سرايدار خونمون( در رو باز کرد و با نگراني گفت :

 آقا آرسامه ... -

سرم گيج رفت ... داشتم سکته ميکردم ... يعني چي آرسامه! آخه واسه چي آرسامه ! اون که قهر بود مثال ... واي 

 نـــــــــــــــــــه ...!!!!!

وارد شد ... يه دست گل پر از رزاي سفيد و سرخ دستش بود ... ! نگاهش روي هامين و خانواده ي شادمهر و  آرسام

 بعد دست گل بزرگ و شيريني چرخيد تا به من رسيد ... با عصيلنيت فرياد زد ...

 اينجا چه خبره ؟! خواستگاريه ؟؟؟ پدرجون شما بگين ؟ اين جا چه خبر؟؟؟؟؟؟  -

 ه ميشدم ...آرسام جلوي من ايستاد ... از عصبانيت سرخ شده بود ... با چشماش داشت منو کشت !!!! داشتم ديوون

که هامين فقط پسر دوست باباته ...آره ؟! همه جا رسمه که واسه دختر نامزد دار خواستگار مياد ... يا نه چون پسر  -

 دوست باباته مشکلي نيس ؟؟؟هــــــــان ؟

 و باال گرفت و محکم زد تو گوشم ... مزه ي خون رو چشيدم ... و باز ادامه داد ...بعد يه دفعه دستش

 خيـــــــــــــــلي نامردي ! خيلي پستي ... خيلــــــــــــــــي ...!!! -

.. .و بعد با سرعت رفت بيرون و در رو بست ... همه شوکه ده بوديم ... اينقدر سريع اتفاق افتاد که گيج شده بوديم .

 زبونم بند اومده بود ...!!!

اشک از چشمم جاري شد ... به سرعت به سمت اتاقم رفتم و در رو قفل کردم ... سرمو فرو کردم تو بالشم و از ته 

 دلم زار زدم ... دوس نداشتم صدامو بشنون ... 

بود  رسامو گرفتم ...خاموشنميدونستم چند ساعت گذشته ... اشکام تمومي نداشتن ... گوشيمو برداشتمو شماره ي آ

 ... دوباره گرفتم ... ده بار ديگه هم زنگ زدم ولي هر بار ...!!! 

افتضاح شده بود ... خيلي وضعيت بدي بود ... يه مشت اس ام اس از هامين داشتم ولي باز نکرده همه رو پاک کردم 

 ... گوشيمو پرت کردم يه گوشه و دوباره زدم زير گريه ... 

مزمه ميکردم ... بايد کاري کني تو .. که باز مثل قديما .... به هم خيره بشن چشماي خيس و اشکيه ما ... زير لب ز

 همين امشب که تنهام ...بايد برگردي اينجا ... 

دلم خيلي گرفته بود ... از هامين ... از آرسام که اونجوري بهم توهين کرد ... يا بابام که قبول کرد واسه دختر نامزد 

 ارش خواستگار بياد ... !!!د



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مال من باش فقط 

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

 

4 6  

 

نميدونم ... نميدونم بايد از کي دلگير باشم ... بازم به آرسام زنگ زدم ... بعد از کلي بوق صداي گرفته اي پيچيد تو 

 گوشم ... 

 بله ؟ بفرمايين ؟ -

 آرس... آرسام خودتي !!!! واسه چي صدات اين جوريه ؟؟؟ -

 داري ؟؟؟خب اين جوريه ديگه !!! بگو چيکار  -

 خيلي سرد و بي روح باهام حرف ميزد ... بغضم ترکيد و زدم زير گريه که گفت 

 زنگ زدي که گريه کني برام ؟؟؟؟ چيه ! دلت به حالم ميسوزه ! ميدوني چه حالي دارم ؟  -

 ميدوني داري با اشکات نابودم ميکني ؟؟؟ طاقت گريه اتو ندارم ... فعال ...

 رد ! گوشياز دستم افتاد ... باورم نميشد ... !!! اين آرسام بود ! و بعد گوشي رو قطع ک

حتما اومده بود واسه آشتي ... نميدونست خواستگاريه زنشه !!! با تموم توانم داد زدم خـــــــــــــــــــــدا !!!! آخه 

 چرا ؟ 

يزد و از حال افتضاح آرسام ميگفت ... يه هفته از اون روز گذشته بود و من از آرسام بي خبر ... آيلين همش زنگ م

 نميدونست من حالم از اون بدتره ... به خانواده ي شادمهر هنوز جواب خواستگاري رو نداده بودم ... 

 با بي حال روي تخت افتاده بودم که آيلين بهم زنگ زد ... فکر کردم طبق معمول ميخواد از حال بد آرسام به بگه ... 

 جانم آيلين ؟ -

 سالم گلکم خوبي ؟ -

 سالم ... مرسي بد نيستم چيزي شده ؟! -

 اوره ... يه چيزايي شده ... -

 کنجکاو شدم ... بگو چه خبره ؟؟؟ -

 فردا شب يه جشن کوچيک به مناسبت عقد منه ...!!! -

 جــــــــــــــدي ؟ خب حاال اون پسر خوشبخت کيه ؟ -

 ...!!! سام ... همون پسر بانمک اکيپ شماس -

 واي ... باورم نميشه ... چه خوب !!! خوشبخت بشي عزيزم !!! -

ممنون گلم ...خب حاال زنگ زدم بگم تا نيم ساعت ديگه کارت به دستت ميرسه ... حتما بايد بياي ... منتظرتما !  -

 بايد بياي...

 ولي ... آيلين جون نميخوام جشنتونو خراب کنم ... !!! -

 ... اگه تو نباشي جشن ما خراب ميشه ...اين چه حرفيه  -

 خيلي چيزا هست که تو نميدوني ... ميدونم آرسام از ديدنم خوشحال نميشه !!! من نباشم بهتره ... -

 به آرسام چه ربطي داره ؟ اتفاقا بعد از اين همه دوري بال در مياره تورو ببينه !!!  -

 ن سام از دوستاي قديميته مياي اوکي ؟؟؟؟در هر صورت مهم نيس ... تو به خاطر من و چو

 باشه عزيزم ... ببينم چي ميشه ! -

 من ميدونم که حتما مياي ... راستي هامين رو هم با خودت بيار ... -

 هامين ؟؟؟؟ آخه واسه چي ؟ اون که باهام نسبتي نداره ! -
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 ه داشته باشي ديگه !!!ميدونم ... حاال يکي از دوستات که هست... خب امشب بايد يه همرا -

 حتما بايد بياد ؟ پس آرسام چي ؟ ازم دلخور ميشه ! -

 اَه ... همش آرسام ... آرسام ... آرال اينقدر نامزد ذليل نباش ديگه ! من خودم داداشمو بهتر ميشناسم ...  -

 همه چيو دارم !!!!واسه همين ميگم بايد هامين همراهت باشه ...رگ خوابش دستمه ... تو کاريت نباشه من 

 اوکي هر چي تو بگي !!! خوب کسيو تور کردي ! سام پسر خيلي خوبيه ... -

 آره بابا ميدونم ... بازم ميگما ... تو نباشي منم نميرم ها !!! -

 باشه قول ميدم بيام ... باي  -

ه ... شکلشو تصور کردم ... واي برام نميدونم حاال چرا اينقدر اصرار داشت هامينو بيارم ... آرسام رواني ميشد دوبار

 خيلي ترسناک بود ...

من آرسام خودمو ميخواستم ... نه اين آرسامو ... خدايا داره چي به سرم مياد ؟ چرا ديگه اثري از عشق تو زندگيمون 

وشم و بهم نيست ؟ اين از اون اول که تو کافي شاپ جلو همه منو خرد کرد ... بعدم جلوي خانواده شادمهر زد تو گ

 گفت خيلي پستي!!!

 چرا ديگه دلش برام تنگ نميشه ؟ منو باش که هر لحظه به يادشم ولي اون چي ؟! 

همين جور که داشتم همش به خودم غر ميزدم صداي گوشيم بلند شد ... اسم آرسام روي صفحه گوشي داد ميزد 

دوباره زنگ زد ... اين دفعه ديگه يه نفس عميق جواب بده لعنتي ... ترسيدم ... جواب ندادم تا قطع شد ... ولي 

 کشيدم و جواب دادم 

 بله ؟ -

قديما با اولين زنگ گوشيتو برميداشتي ... سريع صداي پر انرژيت ميپيچيد تو گوشم ... عشقمو عزيزمو فدات شم  -

 هم که از دهنت نمي افتاد ! چي شده ؟ ديگه منو نميشناسي نه ؟! 

 ات پر کرده آره ؟ عشق گذشته ها ! هه ... خندم ميگيره ... مسخره اس!!!ديگه يکي جاي منو بر

 آرسام جريان اون جوري که تو فکر ... -

هيچي نگو ... آيلين گفت دعوتت کرده ... الزمه يه چيزايي بهت بگم ... تا نيم ساعت ديگه دم در خونتون منتظرم  -

 بيا پايين ...

 يعني چي؟! چرا ديگه منو نميخواد ... چرا حتي نظرمو نپرسيد ؟! و سريع گوشيو قطع کرد ... اينا 

 براي سواالم جواب نداشتم ... بيخيال ... شنل سبزمو پوشيدم و شال سفيدم انداختم رو سرم و رفتم دم در ...

 با استايل خاصش پشت رول نشسته بود ... در رو باز کردم و سوار شدم ... آروم سالم کردم ...

آرال خانوم ... خوبين شما ؟ بي خيال حوصله هيچي رو ندارم ... اومدم بگم از خانواده ما فقط آيلين ميدونه سالم  -

 اوضاع ما چي شده ... دوس ندارم بفهمن ... 

 حواست باشه ... جلوي اونا دقيقا مثه قبل ميشيم ... آرال به خدا بخواي لج کني زندگيتو زهر مار ميکنم !!! فهميدي ؟

 آرسام نبود ... مطمئنم ... اين طرز حرف زدن مال آرسام نبود ... اين 

 آرسام واسه چي اين جوري ميکني ؟؟؟  -

چيکار ميکنم ها ؟ اين تويي که داري منو نابود ميکني !!! داري منو با اين کارات ديوونه ميکني ... هنوز باورم نميشه  -

 ت متاسفم ...... آرال واقعا اونشب خواستگاريه تو بود ؟ برا
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 حالم زياد خوب نيس... کلي هم کار داريم واسه فردا شب بايد برم ... قرامون يادت نره ...

 باشه ... خدافظ ... -

و آروم پياده شدم ... حالم از اين زندگيه کوفتي به هم ميخورد ... سعي کردم آروم باشم ... همه چي درست ميشه ... 

 نکردي ... تو تقصيري نداري ... سعي ميکردم با اين حرفا خودمو آروم کنم ... آروم باش آرال ... تو کار بدي

******** 

يه پيراهن پرانسسي صورتيه ماليم انتخاب کردم ... قدش تا پشت پام بود ... چين هاي ريز لباس و سنگ دوزي هاي 

پام کردم ... دوس داشتم به اين روي سينه اش رو دوس داشتم ... کفشاي پاشنه ده سانت عروسکيه صورتيم رو هم 

موهاي لختم يه حالتي بدم ... با کلي بدبختي به صورت فر ريز درستشون کردم ... روي موهامو با يه نيم تاج کوچولو 

 جمع کردم و جوي موهامو يه طرفي ريختم تو صورتم ... آرايش ماليم هميشگي هم مهمون صورت کوچيکم بود ... 

رانسس واقعي ميدرخشيدم ... از قبل با هامين هماهنگ کرده بودم که بياد همراهمون ... دوس عالي بود ... مثه يه پ

 نداشتم با يه ماشين باشيم ... واسه همين با ماشين بابا اومدم ... 

ين بباالخره رسيديم ... يه استرسي وجودمو پر کرده بود ... از اينکه اومدم پشيمون شده بودم ... ولي ديگه دير بود ...

 ماشين ها يه پورشه ي قرمز خودنمايي مي کرد ... ولي من دنبال يه جنسيس سفيد بودم ... 

 پيداش نميکردم ... 

وا ... يعني شب به اين مهمي نيومده ... از ماشين پياده شدم که بالفاصله تو بغل يکي فرو رفتم ...! فرناز بود ... خيلي 

 هيجاني شده بود ... بي سالم گفت 

اي ، واي ... چه خوشگل شدي ... !!! راستي مبارکه شنيدم نامزدتون پورشه خريدن ... ! خدا شانس بده ... مردم و -

 پول ندارن يه دوچرخه بخرن ... اونوقت اين آقا آرسام شما شيش ماهي يه ماشين عوض ميکنه ... 

که خريده ... مبارک صاحبش ... به من  واي فرناز سردرد گرفتم ... واسه چي اين همه حرف ميزني ... خب خريده -

 چه !!!

 هان راستي يادم نبود شماها ... ببخش آرال نميخواستم ناراحتت کنم پرانسس ...  -

 جدي ، جدي خوب شدم ؟؟؟؟ -

 خيلي ماه شدي! بيچاره آرسام چه جوري خودشو کنترل کنه امشب ... !!! -

 منحرفه ...!!! بي ادب ! به جنبه ي مثبت نيگا کن ... ذهنت -

و بعد هامين و فريمان هم به ما ملحق شدن و با هم رفتيم ... هامين که داشت ذوق مرگ ميشد ... نميدونم اين نفس 

خانومشو چيکار کرده ؟! بيچاره ... هامين داره با اين کاراش هم زندگيه من رو ... هم زندگيه نفس رو از بين ميبره 

 يلي پره ... خيلي ! ...!!! چي بگم خدايا ... دلم خ

دم در با پري جون و باباجون سالم و احوال پرسي کرديم ... صميميت فوق العاده اي داشتن ... مثه پدر و مادر خودم 

 ... 

بعد از ورودمون سنگينيه نگاهي رو حس کردم ... ! آرسام داشت با چشماش منو ميخورد ... دنبال آيلين گشتم ... 

 يد ... چقدر به هم مي اومدن ... آخي داشت با سام ميرقص

پس اون پورشه قرمز مال آرسام بود آره ؟! عاشــــــــــق پورشه بودم ... هميشه به آرسام ميگفتم بره پورشه بخره 

 ... حاال ديگه چه فايده ... من که نميتونم سوار شم ! 
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آرال يعني به خاطر خودش اونو نميخواي ؟!  بايد به خاطر اين پورشه هم شده برم باهاش آشتي کنم ... خيلي آشغالي

 خب اصال آشتي نميکنم ... اون بايد بياد منت کشي !!!! 

 با هامين رفتم که بهشون تبريک بگم ...آيلين خيلي ناز شده بود ...

 سالم آرال جون مرسي که افتخار دادي ! سالم آقا هامين از ديدن شما هم خوشبختم ... -

 مسخره بازياي سام خواستيم بريم بشينيم که آيلين با اعتراض گفت :بعد از کلي شوخي و 

 يعني چي ميخوايين برين بشينين ؟ بايد بريد وسط ... ديگه رو حرف منم حرف نميزنين ...!!! -

مان که ينـــــــــــه ! جلوي آرسام با هامين برقصم ؟ من اينقدر نامرد نيستم ... نابود ميشه ! اون دفعه که با سام و فر

 جاي برادرام بودن رقصيدم اون جوري شد ... اين دفعه اگر بخوام با هامين برقصم منو ميکشه ديگه ...

هامين هم از خدا خواسته دست منو کشيد و با خودش به وسط برد ... و با يه لبخند بهم خيره شد ... حس خوبي 

 باال گرفت و گفت :نداشتم ...! سرمو خجالت زده پايين انداختم که هامين سرمو 

آخرين باري که باهات رقصيدم رو هيچ وقت يادم نميره ... از دستم عصباني شده بودي و با پاشنه ي کفشت پامو  -

 له کردي ...آرال ... واسه چي به چشمام نگاه نمي کني ؟ 

 هامين ... هامين من نميتونم با تو باشم ... آرسام ... -

 و دستشو گذاشت جلوي دهانم و گفت  اجازه نداد حرفمو ادامه بدم

 يه امشب بزار خوش باشم ... بزار فکر کنم اين آراليي که جلوم ايستاده همون آرالي قديمه !!!  -

 تو داري خيليا رو با کارات عذاب ميدي ... نميخوام اذيتت کنم ولي عشق من ... -

 ه طرفه باشه ...ادامه نده ... گفتم که تو عشق من ميموني حتي اگه عشقم ي -

رقصمون حرف نداشت ... دو سه دور چرخ زدم و بعد افتادم تو بغل هامين ... درست همون لحظه براي چند ثانيه با 

 آرسام به هم خيره شديم ... 

اونم داشت با يه دختر غريبه ميرقصيد ... اين دختره چه جوري جرئت ميکرد که تو بغل عشق من برقصه ... آرسام 

من بود ... دختره براش عشوه مي اومد و آرسام هم يه لبخند ساختگي رو لباش بود ... خنده هاشو ميشناختم فقط مال 

 ... تو چشماش غم و ناراحتي موج ميزد ولي لباش ميخنديد ... 

 خواستم برم بشينم که هامين با صداي بلند ... طوري که آرسام بشنوه گفت :

ند سالتو تنها بزاري ؟ تو که بري دخترا ميان پيشنهاد رقص ميدن منم که کجا آرالي من ؟ دلت مياد عشق چ -

 نميتونم جز تو با کسي برقصم ... 

 واي نه ... آرسام داشت از خشم منفجر ميشد ... دختره رو رها کرد و اومد مچ هامين رو محکم گرفت و غريد :

 اگه مردي بيا ... ميخوام باهات حرف بزنم ...  -

ان ... آخه چه جوري آرال رو تنها بزارم ؟ دزداي زيادي کمين کردن ... اگه من برم پس تکليف آرال چي آرسام ج -

 ميشه ؟!

 نگرانش نباش ... مواظب خودش هست ... تا تو برگردي يه دور تو بغل يکي ديگه ميرقصه ...  -

 اد بهش بگه ...!!!!همش با کنايه حرف ميزد ... با هم از سالن رفتن بيرون ... يعني چي ميخو

 خودمو با فرناز و فريمان سرگرم کردم تا برگشتن ... آرسام پکر بود ... ناراحت بود ... 
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هامين نزديکم اومد ...با هم سر ميزمون نشستيم ... زير چشمي به آرسام نيگا ميکردم ... خيره شده بود به ما ... خب 

 عشق من اگه منو ميخواي بيا جلو ديگه ... 

 ين لب باز کرد که حرف بزنه ...هام

آرسام از رابطه ي ما پرسيد ... همه چيز رو بهش گفتم ... از اينکه تو عاشقم نبودي... ولي از اينکه من برات  -

ميمردم ... از خودم پرسيد .. از شب خواستگاري ... از رفتار تو نسبت به من ... من از سردي هات گفتم ... صادقانه 

 اينکه وقتي با مني همش از اون ميگي ... مواظب رفتارت هستي تا ناراحتش نکني  حرف زدم ... از

نمي دونم چرا به آدم يه همچين حسي ميده ... دوس داشتم از هر چي تو دلمه براش بگم ... خيلي آروم و متين به 

مه ... واقعا ازش خوشم حرفام گوش ميکرد ... حس نميکردم رقيب عشقيميه ... فکر ميکردم اون دوستمه ... برادر

 اومد ...

 بهم گفت بايد يه روز تنهاي تنها با هم قرار بزاريم برم مطبش تا بازم حرف بزنيم ... 

 و بعد سکوت کرد ... همين جوري به ميز خيره شده بودم که آيلين نزديکم شد و کنار گوشم گفت :

همش با صداي بلند بخند ... تو چشماش خيره شو ... االن وقتشه ... پاشو دوباره هامينو بکش وسط ...تو رقص  -

 نگران مامان پري و بابام هم نباش من سرشونو گرم ميکنم ...

 اگه بازم آرسام رو ميخواي پس بجنب ... 

منظورشو نميفهميدم ... خب اين جوري که بازم اخالقش برزخي ميشه ... ولي چون از داشتن آرسام حرف زد بايد اين 

 ... کارو بکنم 

با چشم و ابرو به هامين فهموندم که بلند شه بهم پيشنهاد بده ... از جاش بلند شد و جلوي من دستشو دراز کرد و 

 گفت :

 ممکنه پرانسس بزرگ افتخار يه دور رقص ديگه رو به من بدن ؟؟؟ -

 چرا که نه ... -

 و بعد با هم رفتيم وسط ... به چشماش خيره شدم ...

 يطون شدي عزيزم ؟!چي شدي ؟ ش -

 و من به دنبال اين حرفش با صداي بلند خنديدم ... 

چي شدي آرال خوبي ؟ ببينم احتماال چيزي زدي ؟ من که خودمو کشتم تو يه لبخندم نزدي ... حاال چي شده که  -

 واسه يه حرف مسخره ي من اينجوري ميخندي ؟ مشکوکيا!!!

مون خيره شده بود و من بازم ميخنديدم ... و آروم با هامين چرت و پرت اين دفعه بلند تر خنديدم ... آرسام به

ميگفتم ...خدايا ديگه خودمو به تو سپردم ... کاري نکن خونم بيوفته گردن آرسام بيچاره ... تو اين جور مواقع ديگه 

 حالش دست خودش نيس ... 

ون ... حتي واسه يه نگاه پر از عشقش ...خدايا ! چقدر دلم براش تنگ شده ... براي آغوش گرمش ... واسه بوسه هام

 چرا از اينکه حتي آرسام صدام کنه محروم شدم ...؟ اي کاش برگرده ... بشيم مثه قبل ...

 مشغول بوديم که آرسام نزديکمون شد و گفت :

 بيچاره رو منتظر نزار ...  اِ ... چيزه ...ميگم هامين جون يکي اون طرف باهات کار داشت ... برو ... سريع برو و اون -
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هه ... اومده بود رقص ما رو به هم بزنه ... اين يعني هنوزم براش مهمم ... خواستم برم بشينم که آرسام دستمو تو 

 دستش گرفت و گفت : 

 کجا ؟ بودين حاال ! در خدمت باشيم ... -

 نه مرسي ... ميرم بشينم ...  -

 خاص خودش زل زد تو چشام ...با يه حالت التماس توام با غرور 

 آرال خواهش ميکنم ... نرو ...  -

ديگه حرفي نزدم و همراهيش کردم ... پس اين آيلين يه چيزي ميدونست که گفت ... ايول ... کاش زودتر از اين 

 کارا کرده بودم ...

ستري تنگ شده بود ... حلقه ي دستاش دور کمرم بهم آرامش ميداد ...واي که چقدر دلم براي اين چشماي خاک

خودمو تو بغلش فرو بردم و سرمو گذاشتم روي سينه اش ... به آهنگ قلبش گوش کردم ... منو محکم تو بغلش 

 گرفت و زير لب گفت :

 حالم خوب نيس ...بريم بيرون از سالن ...؟؟؟؟ -

 اوهوم  -

شي ! ... گرماي وجودش به منم گرما مي داد و بعد دست کوچيکمو تو دستاي مردونش گرفت و راه افتاد ... چه آرام

... رسيديم بيرون از سالن ... آرسام پيچيد سمت چپ ... مسير تاريک بود و فقط يه فانوس کوچيک توش روشن بود 

 ... نديک فانوس ايستاد و يک دفعه منو کشيد تو بغلش ... منو محکم تو بغلش مي فشرد و موها مو نوازش ميکرد ... 

د دقيقه منو از تو بغلش کشيد بيرون و خيره شد تو صورتم ... چشماش پر از التماس بود ... منم بهش بعد از چن

احتياج داشتم ... کم کم خم شد ... صورت هامون داشت هر لحظه به هم نزديک تر ميشد ... بدنم داغ شده بود ... 

ت از همديگه محروم بوديم ... انگار ميخواست ديگه فاصله بينمون تموم شد ... وحشيانه لبامو ميبوسيد ... چند وق

 تالفي همه دوريا رو دربياره ... 

واي خدا جون عاشقتم ... آرسام منو دوباره بهم برگردوندي ! ازم دست نميکشيد ... منم همراهيش ميکردم ... بعد از 

 چند دقيقه دست برداشتيم ... زل زد تو چشمام و گفت 

ي شيريني بود ... مطمئناً هيچ وقت اين بوسه رو از ياد نميبرم .... تو عشق من بودي ...  براي آخرين بوسه ...بوسه -

 همه زندگيم بودي ...ولي حاال ديگه تو عشق گذشته هاتو پيدا کردي ! ديگه من چيکاره ام اينجا ؟

دم در مورد هامين تحقيق کرمن اضافيم ... قصد من فقط خوشبختيه تو بود ... فقط همين ... من ميخوام بکشم کنار ... 

 ... پسر خوبيه ... اميدوارم بتونه خوشبختت کنه ...!!! تورو دوس داره ... تورو بهش ميسپارم ... 

تو سهم اوني ... باهام بد کردي آرال ... بد ... ولي من ميرم ... ترکت ميکنم تا خودت بري و راه خوشبختيتو پيدا کني 

 !!! 

ا شرطامو بهش بگم ... بگم که بايد خوشبختت کنه ... بگم که بايد ... بي خيال ... به هر حال با هامين قرار گذاشتم ت

ميخوام تورو با عشق گذشته هات تنها بزارم .... اينو بدون که به عشقت شک نکردم .... هيچ وقت ... من از تو 

اين کارم خانوادم ناراحت بشن ... واسه چشمات عشقو ميخوندم ... ولي ديگه خيلي چيزا فرق کرده ... دوس ندارم با 

 همين تا يه مدت بهشون چيزي نميگم ... تو هم حواستو جمع کن ... 
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ازت هيچ توضيحي نميخوام ... هيچي ... فقط راحتم بزار ... آرال سرنوشت بازيه عجيبي داره ... حاال سهم من از اين 

دارم لعنتي ولي دارم سعي ميکنم فراموشت کنم ... الزمه که بازيه مسخره تو نبودي ... دوست دارم ... هنوزم دوست 

 فراموش بشي ... برو دنبال زندگيت !!!!!

انگار يه پارچ آب يخ خالي کردن روم ... مگه ما نشديم مثه قبل ... چي داره ميگه ؟ چرا اينقدر بدنم بي حس شده ... 

م ؟! طاقت نيوردم ... زدم زير گريه ... بغض تو گلوم مانع اين چيه که راه گلومو بسته ... چرا چيزي از حرفاش نميفهم

 ميشد که بتونم راحت گريه کنم ... هق هق ميکردم ... 

آر ... آرس ... آرسام ... تو ... تو اشتباه مي... کني ! بس کن ... نميفهمم چي ميگي ؟ بزار برات توضيح بدم ... خواه  -

 ...تماست ميکنم ...  ... خواهش ... بزار از اولش بگم ... ال

آرال خراب ترم نکن ... بس کن ... خودم حالم افتضاحه ... ديگه چيو ميخواي ثابت کني ؟ مگه همينو نميخواستي ؟  -

 لعنتي مگه تو همينو نميخواستي ؟؟؟

ـــــــــــرو ديگه خب دارم راحتت ميزارم ... اگه دوسم داري ديگه چيزي نگو ... برو ... برو دنبال زندگيت ... دِ بـــــ

!!!! 

سر گيجه داشتم ... بدنم از حس رفته بود ... دستام ميلرزيد ... آرسام به حرفام گوش نمي کرد ... با قدم هاي 

 نااستوار ازم دور شد ... اين قدر هق هق کردم که ديگه نفسم باال نمي اومد ... 

.. پاهام قدرت نگه داشتن وزنمو نداشتن ... يه دستمو به تو تاريکي گمش کردم ... اصال نفهميدم از کدوم طرف رفت .

ديوار گرفتم و روي زمين افتادم ... زانو هامو جمع کردم توي شکمم و دوتا دستمو روي صورتم گذاشتم و از ته دلم 

 گريه کردم ... 

... حالم  از جام بلند شدم بس که گريه کردم سرم سنگين شده بود ... بايد قبل از اينکه کسي مي اومد ميرفتم ... آروم

دست خودم نبود ... اينقدر همه مشغول بودن که کسي حواسش به من نبود ... شايدم فکر ميکردن من با آرسام رفتم 

 عشق و حال ...

از گوشه سالن با سرعت لباسامو برداشتم و زدم بيرون ... حاال کجا ميرفتم ... چيکار ميکردم ... اصال قرار بود ديگه 

 شه ....؟؟؟؟ عشقش همين بود ... به همين راحتي ... چي ب

همش حرفاي آرسام تو ذهنم مرور ميشد ... الزم داشتم که براي خودم تجزيه تحليلشون کنم ... همين جور براي 

ه يه کخودم تو خيابون ميرفتم ... بي هدف ... برام مهم نبود که ممکنه اتفاقي بيفته ... همين جور به راهم ادامه ميدادم 

 ماشين کنارم ايستاد ... از ترسم سريع خودمو جمع و جور کردم و تندتر راه رفتم ... 

 چسبيده به من حرکت ميکرد و هي حرف ميزد ...

خانوم خوشگله کجا ؟ حيف تو نيس تنها اينجا ... بابا همه پسرا که مثه هم نيستن ... بيا سوار شو بهت نشون بدم  -

 ستن ...!!!بعضياشون چه هلوهايي ه

 سرمو بلند کردم و توي ماشينو نگاه کردم ... يه پسر عالف تو يه کمري مشکي نشسته بود ... 

 برو گمشو آشغال ... هوس باز ... برو تا جيغ نزدم ... بــــــــــــــــرو -

 ا زبون خوش سوار شو ....واي نگو ميترسم ... بابا يه امشبم مال ما باش ديگه ... مگه چي ميشه ... بدو ... بدو ب -

از ترس داشتم ميلرزيدم ... با نگاهش داشت ميخوردم ... راه رفتنم به دو تبديل شد ... با تموم قدرتم ميدويدم ... 

 اشکام سرازير شده بودن .... خدايا آخه من چيکار کنم ...؟! هنوزم دنبالم بود .... نفسم بريده بود ...
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رم که از ماشين پياده شد و به طرفم اومد .... از ترس همش فوحش ميدادم .... توان يه لحظه ايستادم تا نفس بگي

دويدن نداشتم ولي بازم سعي ميکردم خودمو ازش دور کنم ... هر لحظه فاصله اش داشت کمتر ميشد ... ديگه تموم 

 شد ...

رو کشيد ... کل موهام تو دستش بود ... براي اينکه منو بگيره چنگ زد و موهامو که از پشت شالم اومده بود بيرون ، 

 نميتونستم ديگه جلو تر برم ...

 ولم کن آشغال ... به من دست نزن عوضي ... کمـــــــــــک ... کثافت... -

 خفه عزيزم ... کسي نيس خوشگله ... پس آروم باش ... آفرين دختر خوب ...  -

کشيد تو بغلش و به سمت ماشين حرکت کرد ... هر چي مقاومت و با اون چشماي هيزش بهم خيره شده بود ... منو 

ميکردم نميشد ...در عقب رو باز کرد و خواست که منو بنشونه داخل که يه دفعه حلقه دستاش از دورم باز شد ... و به 

 دنبال اون صداي فوحش و درگيري ....

در مقابل هامين مثه يه موش بود ... با يه حرکت هامين بود ... آره خودش بود ... واي خدا جون ممنونتم ... پسره 

پرتش کرد روي زمين و دست منو گرفت و به سمت ماشينش حرکت کرد ... در جلو رو باز رد و سوار شدم ... و راه 

 افتاد ... تازه حال خودمو به دست اوردم ...

 ؟؟؟ تو اينجا چيکار ميکني ؟؟ چرا يه دفعه غيبت زد ... واسه چي تنها اومدي -

هامين بابت امشب ممنون ولي ... ولي ديگه نميخوام يه بار هم ببينمت ... هر چي ميکشم به خاطر کاراي توئه ... از  -

 زندگيم برو بيرون ... مرد باش ... فقط همين ...

 نميفهمم چي ميگي ... ؟؟؟ -

 اتو از زندگيه من بکش بيرون ...!!!به خاطر تو کل زندگيم ريخت به هم ... ميفهمي ؟! حاال دارم بهت ميگم پ -

 بعدا راجع بهش با هم حرف ميزنيم ... امشب حالت خوب نيس ...خب ؟ -

 بعدي در کار نيـــــــــــــــس ... همين حاال لطف کن منو برسون خونه ...  -

 باشه ... باشه فقط آروم باش  -

. مامان اينا هنوز اونجا بودن ... حتماً هنوز خبردار نشدن که و بعد ساکت شد و به راهش ادامه داد ... رسيدم خونه ..

 من نيستم ... 

لباسامو از تنم در اوردم ... بدنم کوفته شده بود ... دلم درد ميکرد ... بغض توي گلوم هم داشت خفم ميکرد ... خوابم 

 نميبرد ...

ه م که اون آرسام بود ... پس اون نزديکيه قبلش واساصال مگه با اون وضعيت ميشد خوابيد ... هنوز نميتونستم باور کن

چي بود ... آخرين بوسه ... چي شد که به اينجا رسيدم ... !!! چي شد که هاين برگشت !!! چي شد که آرسام ديگه منو 

 نخواست ...! چي شد که منو داد دست يکي ديگه ... 

ن راحتي... مگه بين ما يه عشق حقيقي نبود ؟! پس آخه هه ... ميخوام تورو تقديم عشق گذشته هات کنم ...! به همي

 چه جوري تونست .... چه جوري تونست ازم دست بکشه ؟

 سواالي بي جواب ... ذهنم همش مشغول بود ... 

گاهي اوقات گريه آدمو آروم ميکنه ... ولي ... ولي تو اين مورد گريه هم کاري از پيش نميبرد ... ولي تنها چاره گريه 

 ... تنها همدمم گريه بود ... من عشقمو از دست دادم ... زندگيمو از دست دادم ... به چه قيمتي ؟!  بود
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 سرمو بين دستام گرفتم و فشار ميدادم تا از اين درد لعنتي راحت شم ... اشکام تمومي نداشتن ... 

******* 

يدادم ... ياد حال و وضعيت مامان بيچارم که مي تا صبح اشک ريختم ... به خودم... هامين و آرسامو روزگار فوحش م

 افتادم از خودم خجالت مي کشيدم ... خدا منو لعنت کنه ... چقدر باعث رنج و عذاب اين مامان بدبختم شدم ...

نصف شب با چه حالي اومد خونه ... تا منو ديد فقط تا چند دقيقه اشک ميريخت ... براش همه چيو گفتم ... من 

مثه آرسام پنهان کاري کنم ... ميدونستم چه حالي داره ولي بازم قصد داشت فقط منو آروم کنه ... ولي درد  نميتونستم

 من دوا نداشت ... من به تنهايي نياز داشتم ... فقط تنهايي ... 

د ... من بوپنج روز گذشت و از آرسام خبري نشد ... از هامينم خبري نبود ... هه... قصدش فقط از بين بردن زندگيه 

 از اتاقم بيرون نمي اومدم ... چيزي نميخوردم ... زير چشمام گود افتاده بود ... کلي الغر شده بودم ... 

 طبق معمول يه گوشه کز کرده بودم و با صداي بلند اشک ميريختم که مامان وارد اتاق شد ...

ا ميگذره ... به خدا چه اشک بريزي ... چه گل من ... مامان جونم تو کي ميخواي دست برداري ؟ همه اين روز -

 خودتو عذاب ندي تموم ميشه ... همين جور که اين چند وقت گذشت ... االن مهم تويي ... 

امروز ماهرخ جون زنگ زده بود ... جوابتو ميخواست ... ببين ميدونم که جوابت چيه ولي براي احترام هم که شده 

... ميدونم با اين وضعيتت حوصله هيچ کاريو نداري ولي درک کن ... آرال بهتره خودت زنگ بزني بهشون و بگي 

 قوي باش ... مثه هميشه ... پاشو دست و روتو بشور و بعد بهش يه تلفن کن ... 

 بي هيچ مخالفتي از جايم بلند شدم ... رنگم شده بود مثه يه ميت ... 

ه ميخواستم بهش بزنم تو ذهنم مرور کردم ... ديگه وقتشه سعي کردم به خودم مسلط باشم ... دوباره حرفايي رو ک

... با اضطراب گوشي رو برداشتم و شماره گرفتم ... انگار چسبيده به تلفنشون نشسته بودن ... با اولين زنگ جواب 

 داد ...

 سالم عزيزدلم ... -

 سالم ماهرخ جون ... خوبين شما ؟ -

 شد باالخره ؟؟؟ ممنونم عزيزم ... خب چه خبرا ؟ چي  -

قصد دارم بي مقدمه و راحت جوابمو بگم ... ماهرخ جون با اينکه احترام زيادي براي شما و عمو شهرام دارم ... بايد  -

 بگم ... من ... من نميتونم هامين رو به عنوان همسرم قبول کنم ...شما خودتون ميدونستين که من نامزد دارم و ....

و هم کار من ... نبايد قبول ميکردم شما واسه خواستگاري بيايين ... اما ديگه راه من جداست هم کار شما اشتباه بود 

 ... با عرض معذرت جوابم منفيه ...!!!!

 آخه چرا ؟ دليلت چيه دخترم ... ؟ مگه هامين چي کم داره ؟؟؟ -

مئنم که دختراي زيادي دنبال پسري نه اشتباه نکنين ... هامين همه شرايط مطلوب واسه ازدواج رو داره و منم مط -

 مثه هامينن ... ولي منو هامين به درد هم نميخوريم ... و ازتون خواهش ميکنم ديگه چيزي نپرسين ...

 حال روحيم اصال خوب نيست ... حوصله هيچ چيزيو ندارم ...

 مطمئني حرف آخرت اينه ... ؟؟؟  -

 بله ... نظرم عوض نميشه ... -

 الم برسون ... خداحافظ عزيزم !!!باشه ... س -
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 بزرگيتونو ميرسونم ... خدا نگه دار... -

لحنش خيلي دلخور بود ... ولي چيکار ميتونم بکنم .... هامين گند زد به زندگيه من ... ديگه حتما خودشم انتظار 

 ندگيه خودش ...جواب مثبت نداره ... اي کاش ولم کنه ... اي کاش فراموش بشم ... اي کاش بره دنبال ز

هر چي بيشتر فکر ميکردم ... تو تصميم ام مصمم تر ميشدم ... نيم ساعت بيشتر از تماس تلفنيم با آرسام نگذشته 

بود ... چقدر لحنش شاد بود ... هنوزم تک تک حرفاش تو ذهنمه ...کلي خوشحال بودم که گوشي رو برداشته ... 

 واسه همين با ذوق سالم دادم ...

 ايين ؟؟؟بفرم -

 سالم آرسامم ...!!!! -

 شما ؟ به جا نميارم .... -

 چــــــــــــــي ؟ منو نميشناسي ؟ اين صدا برات غريبه اس ؟ -

 خيلي غريبه تر از يه غريبه ...  -

 برا... براي چي اين جوري مي ... کني آرسام ؟؟؟؟ -

د( ببينين خانوم من گفتنيا رو گفتم ... شما هم دختر )در حالي که داشت با يکي ديگه حرف ميزد و ريز ميخندي -

 باهوشي هستي پس به حرفام فکر کن تا همه چيو درک کني .... کاري رو که خودت خواستي کردم ...

 م.... مگه من ... چي ميخواستم ؟؟؟ آر ...سام من فقط تورو ميخوام ... -

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

حتي ديگه گريه هامم براش ارزشي نداره ... اين يعني آخره همه چي ... اين يعني  گوشي رو روي من قطع کرد ...

 بازي تمومه ... باخت رو قبول کن ... اشتباهتو بپذير ... قبول کن ديگه تو زندگيش نقشي نداري ...!!!!!!

 نميخواستم ...چشام رو بستم و هر قرصي که دستم مي اومد يکي برميداشتم ... ديگه اين زندگيه لعنتي رو 

زندگي بدون آرسام براي من ارزشي نداشت ... برام زهرمار بود ... تنها راه خالصي اين بود ... دوس نداشتم بميرم ... 

دوس داشتم براي يه مدت طوالني چشمامو ببندم و آروم بخوابم .... تا اين خستگيا از تنم بيرون بره ... بعد از اون 

چشمامو باز کنم و آرسامو کنار خودم ببينم ... آرسامي که مثه قبله ... هنوزم منو آرامش و رفع خستگي دوباره 

 ميخواد ... ديوانه وار عاشقمه ... آرسامي که اشک هام براش ارزش داره ... !!!

 غير ممکن بود ... يا بمون و تحمل کن و يا برو و خودتو خالص کن ... مهم اينه که در هر حالت ديگه آرسامو نداري

 ... 

عزممو جزم کردم ... يه لحظه دلم لرزيد ولي باز که به اين زندگيه کوفتي فکر کردم محکم شدم ... براي آخرين بار 

به اين دنياي کثيف نگاه کردم ... نه ديگه تحملش رو ندارم ... قرص هاي رنگي رنگي کف دستم بودن ... با يه 

رو سر کشيدم ... پايين رفتن تک تک قرص ها رو حس ميکردم حرکت ريختمشون توي دهانم و بالفاصله ليوان آب 

... يه حس چندش آوري داشتم ... واي تازه يادم اودم که در اتاق رو قفل نکردم .... به سمت در رفتم .. دلم 

ميخواست باال بيارم و از اين وضعيت خالص شم ... بدنم حس نداشت ... حتي نتونستم در رو قفل کنم ...چشمامو 

 م و به پيشواز آرامش رفتم ...بست

 ******** 
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عصر دم مطب آرسام بود ... خودشم نميتونست بفهمه براي  5به ساعت نگاهي انداخت ... طبق معمول هر روز ساعت 

 چي بهش اطمينان کرد ... اصال دليلش براي اومدن به مطب آرسام اونم به عنوان يه بيمار چيه ؟!

 ودش فکر کرد يه لحظه بهش بر خورد و با خ

 دليلي نداره برم ...من که رواني نيستم ... هيچ مشکلي هم ندارم ... 

خواست برگرده سمت ماشينش اما يه حسي مانع از اين ميشد ... با قدم هاي محکم پله هاي مطب رو طي کرد .... مثه 

 ن گفت ... منشي راهنماييشهميشه تو دلش به آرسام به خاطر اين حسن سليقه براي طراحي دکوراسيون مطب آفري

کرد ... وارد شد ... آرسام مثل هميشه با جديت پشت ميز نشسته بود ... مثه يه دوست صميمي بهش دست داد و روي 

 صندلي کنارش جاي گرفت ... 

 خب به چه نتيجه اي رسيدي ؟  -آرسام 

 بازم هيچي ... -هامين 

 را ديگه نميخواي بري طرف آرال ؟ مگه نميگفتي عشقته ؟ هان ؟! آخرش که چي ؟! تکليفتو روشن کن ... چ -آرسام 

هامين در حالي که گيج شده : خب ... خب آرال سهم توئه نامزد توئه ! نميتونم ديگه به يه چشم ديگه بهش نيگا کنم 

 ؟؟؟

 اون موقع نبود ؟ اون موقع مال من نبود ؟ ميگم چرا ديگه نميري طرفش !!! -

... چون غيرت دارم ... چون ناموس حاليم هس !!! چون توئه لعنتي با اون حرفات باعث شدي اين چون منم آدمم  -

 جوري شم ...!!!

 مگه من چي گفتم ؟ يعني فقط همينو الزم داشتي ؟ منو تو فقط سه جلسه با هم حرف زديم !!! -

فهموندي ؟ خودمم نفهميدم چي شد !!! اين چند وقت ثانيه به ثانيه اش روم تاثير گذاشت ... چي با حرفات بهم  -

 آرسام من نفس رو از دست دادم ... سر بچگي زندگيه چند نفر رو از هم پاشيدم ... حاال چه جوري جبرانش کنم ؟ 

دلي که شکست ديگه ترميم نميشه جز با يه چيز ... اگه پيداش کردي به عمق خوشبختي ميرسي ... اگرم نه تاوان  -

 !!همه چيو پس ميدي !

 آرال خيلي دوست داره ... بهش شک نکن ...  -

 تو نياز نيس به من مشاوره بدي ... جمع کن داداش ... منم بهش شک ندارم ... ولي ديگه خيلي چيزا فرق کرده ...  -

 باش ... هر جور راحتي ...  -

 آفرين پسر گل ... برو ... ديگه تا يه هفته ديگه وقت مشاوره بهت نميدم ...  -

 آخه واسه چي ... االن به کمکت نياز دارم ... خودمو گم کردم ...  -

پس برو و وقتي خودتو پيدا کردي برگرد ... يادت باشه ... من منتظر يه هامينه واقعي هستم ... برو داداش دنبال  -

 راه زندگيت بگرد ...!!!

 يره ... هامين با يه احساس سبکي مطب رو ترک ميکنه ... و به سمت خونه م

چرا از آرامش خبري نيس ... يه بويي مي اومد ... واي هميشه از اين بو متنفر بودم ... بوي بيمارستان !!!! هميشه منو 

 بي حال ميکرد ... چرا درست نميتونم تکون بخورم ... چند بار پلک زدم ... باالخره همه چيز برام واضح شد ... 
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ي نيس ... چرا کسي باال سرم نيس ... واي خدا چه بي فکر چرا آخه منو تنها اين جا بيمارستانه و از مردنم خبر

گذاشتن ... اصال کي منو آورده اين جا ... به چه جرئتي ؟! من از کارم مطمئن بودم ... صدام باال نمي اومد ولي تموم 

 قدرتمو جمع کردم و داد زدم ...

 نهام اين جا !!! پرستار ...کسي اون بيرون نيس ... آهـــــــــــــاي من ت -

 يکي با سرعت وارد اتاقم شد ... 

 هـــــــــــــــوي چه خبرته بيمارستانو گذاشتي رو سرت ...!!! پس اون زنگ باالي سرت براي چيه ؟؟؟  -

داييش درست ميديدم ؟ آرسام بود ... واي چه اخمو و بداخالق ... حالم به هم ميخوره از اين چهره اخمو ... ولي خ

 اخم ميکنه حالت چشماش جذاب تر ميشه کثافت !!! اي خرشانس ... حتي وقتي اخم ميکني هم جذابي !!! 

 از حرفش کم اورده بودم ... ولي با لج بازيه هميشگي خودم بهش جواب دادم 

 !!!!ه نگرفتي احتماال !دوس دارم ... شما مشکلي داري ؟ اصال شما به چه حقي وارد اتاق من شدي ؟ با کاروانسرا اشتبا -

خانوم آرال کيان فر من به عنوان روانپزشک شما موظفم االن اين جا حاضر باشم تا بفهمم چي باعث شده همچين  -

 کار احمقانه اي بکني ؟ هان ! 

 يه بار روانپزشکم بودي برا هفت پشتم بسه ... من روانپزشک ن ... مي ... خوام ... !  -

ياد بگه من ديوونه ام ... ! هه ... نيازي به نظر تو نيس خانوادت تصميم گرفتن من روانپزشکت کدوم ديوونه اي م -

 باشم پس رو حرف من حرفي نباشه ... اوکي ؟

 راحتم بزار ... آرسام لعنتي دست از سرم ...ب ... بردار !!! -

 ؟ چرا اينقدر بيفکري دختر !!  که چي ؟ که دوباره بري يه غلط ديگه بکني ؟ چه کمبودي تو زندگيت داشتي -

 بازم حرفاي هميشگيش ... چه کمبودي داري !!! با عصبانيت جوابشو دادم ...

 تو از زندگيم چي ميدوني ... ؟؟؟؟ -

نميخوام چيزي بدونم فقط بگو چرا ؟ ارزششو داشت که اين جوري کني ؟ برا چي با جونت بازي ميکني ؟؟؟  -

 ت نداري ... لياقت اين مادر و پدر ... اين زندگيه خوب ... خوشبختي ... م ...ميدوني چيه ! تو اصال لياق

ديگه حرفشو ادامه نداد ... هه ... ميخواست بگه من ... ميخواست بگه تو لياقت منو نداشتي... ميگفتي ديگه ... راحت 

 باش ...!!!

نميدوني زندگيه من چه شکلي شده ... تو که ازش رومو برگردوندم ... هي اقا آرسام ... تو چي ميدوني ؟ تو که 

 نميدوني فقط به خاطر نداشتن تو اين کار رو کردم ... تو که نميدوني من تو اون مسخره بازيا هيچ کاره بودم ... 

تو که نميدوني داري منو ديوونه ميکني ... تو که نميدوني کارم شده فقط اشک و اه ... تو که نميدوني ديگه زندگيم 

 نداره ... تو هيچي نميدوني !!! جمله ي آخر آرسام که قبل از قطع کردن تلفن گفت اومد تو ذهنم ... رنگي

 "کاري رو که خودت خواستي کردم  "

 نميتونستم هضمش کنم ... نميتونستم منظورشو بفهمم ... 

اومد ... فرصت نداد سالم کنم  صداي به هم خوردن در اومد ... برگشتم ببينم کي اومده ... مامان با سرعت به سمتم

 ... فوري منو تو بغلش گرفت ...

 آرال ... تو همچين دختري نبودي ... تو که بي فکر نبودي ... واسه چي گلم ؟؟؟؟ -
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و قطره اشکي از چشماي آبيه نازش چکيد که ته دلمو لرزوند ... بدنش داشت ميلرزيد ... منم همراهيش کردم ... 

 ت برام يه عادت شده بود ... کاري که اين چند وق

 مامان جونم ... فداي اشکات ... ببخش منو ...  -

عزيز مامان آخه چرا درست با آرسام حرف نميزنين که مشکالت حل بشه ... تو که نميدوني اون بيچاره از ديشب  -

 تا حاال چه حالي داشت !!! يه دقيقه چشم روي هم نذاشت ... 

م ديدم افتادي کف زمين ... آرال به خدا ديگه جوني برام نمونده بود ... فقط ميتونستم داد اومدم واسه شام صدات کن

بزنم بچم رفت ... آرالم از دستم رفت ... آورديمت بيمارستان ... به موقع بود ... معده ات رو شست و شو دادن ... 

 به اون زودي رسيد ... !!! همون موقع به آرسام خبر دادم ... نميدونم با چه سرعتي اومده بود که 

 مامان آخه چرا اصال منو آوردين بيمارستان ...؟؟؟ -

جوابمو نداد و با چشمايي پر از اشک و شانه هايي لرزان اتاق رو ترک کرد ... اه ... لعنت به من ... اين چه حرفي بود 

 ... 

 اصال ديگه برام مهم نيس ... مهم نيس که حتي کسي طرفم نياد ... 

****** 

همون جور که فکر ميکردم شد ... بابا حاضر نشد حالمو بپرسه ... مامان ديگه نگاهمم نميکرد ... انگار تو اون خونه 

غريبه بودم ... اضافي بودم ... آره ديگه من مايه ننگ اونا شدم ... من ... منه آشغال ... من يه آدم پستم ... آره آرسام 

 . راست ميگفت من لياقت ندارم ..

نزديکاي ظهر بود که صداي اف اف منو از خواب پروند ... واي يعني هيچ کس خونه نيس !!! بابا خب يکي اين در رو 

 باز کنه ديگه ... با بي حالي از تختم پريدم پايين ... تندتر به سمت اف اف رفتم ... 

 اين ديگه اين جا چيکار ميکنه !!! صدامو صاف کردم و جواب دادم 

 ؟بله  -

 سالم ... منزل آقاي کيانفر ... -

 بله شما ؟؟؟ -

 آرال جون خودتي ؟ من نفسم ...ممکنه در رو باز کني ؟  -

 بله ... بفرمايين  -

و خودمم پريدم تو اتاق ... لباس خواب رو از تنم در اوردم و تاپ شلوارک ليمويي پوشيدم ... خدا ميدونه چه سرعتي 

 زدم و با سرعت به سمت هال رفتم ...داشتم ... به صورتمم آبي 

 با اينکه حالم زياد خوب نبود ولي سعي کردم خودمو خوب جلوه بدم ... رفتم جلو و باهاش دست دادم 

ببين عزيزم اين جا احساس غريبي نداشته باش ... منم جاي خواهرت ... خب از خودت بگو چه خبرا ؟ رابطه ات با  -

 هامين چه طوره ؟؟

 ... راستش ... راستش همه چي بين منو هامين تمومه ... ممنون  -

 وا ... يعني چي ؟؟؟؟ مگه ميشه ؟ آخه براي چي ؟ -

 جريانش طوالنيه وقت داري برات بگم ؟؟؟ -

 آره بابا من که روزا ول تو خونه ام ! حوصله درس و اين کارا رو هم ندارم ... پس بگو خواهري !!! -
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شب عقد تو عالي بود ... هامين يه پسر رويايي بود برام ... وابستش شده بودم ... دوسش داشتم رابطه ما تا قبل از  -

 ... هامينم همين جوري بود ... 

 روزي چند مرتبه همو ميديم ولي بازم دلتنگ همديگه بوديم ...

ب نگاهاش به تو ديوونم همه چي خوب بود تا اون شب ... که نميدونم چي شد که هامين به کل تغيير کرد ... اون ش

 کرد ... به روي خودم نيوردم ... لبخند زدم ...

وقتي باعث به هم خوردن عقد شما شد ديگه شک نداشتم که يه چيزي بينتون هست ... بازم چيزي نگفتم ... ولي از 

 فرداي اون روز ديگه خيلي چيزا عوض شد ... 

يکرد که همو ببينيم ... دلم شور ميزد ... حق داشتم که بدونم ... ديگه بهم زنگ نميزد ... مثه قبل همش التماسم نم

مثال قرار بود يه عمر با هم زندگي کنيم ... يه چند روز زير نظر گرفتمش تا ديگه ... ديگه همه چيز مثه روز برام 

 روشن شد ... 

نمش... موم شده ... ديگه نميخوام ببياسم کارش فقط خيانت بود ... چيکار ميتونستم بکنم ... ولي االن ديگه همه چيز ت

 هامين با احساس من بازي کرد ... منو داغون کرد ... زندگيم از هم پاشيد ... 

آرال جون من از تو دلگير نيستم .... فقط ... فقط بهم بگو که رابطه شما در چه حده ؟ تو هم دوسش داري ؟ تو هم به 

 ختي ؟خاطر هامين از نامزدت گذشتي ؟؟؟ االن خوشب

هه ... آره خوشبختم ... تا اسم خوشبختي رو چي بزاري ... هامين رو تحديد کردم از زندگيم بره ... راحت رفت ...  -

 خودمم باورم نميشد اينقدر راحت بره ...

با اون حرف زدناش گفتم ديگه امکان نداره دست از سرم برداره ... من از اون اولش التماسش کردم با زندگيه چند 

 نفر بازي نکنه ... ولي حاال ديگه همه چي تموم شد ... حاال ديگه زندگيمون از هم پاشيد ... 

آرسام ديگه منو نميخواد ... منم زندگيم به باد هوا رفت ... نابود شد ... ولي من باعث همه اينا رو هامين نميدونم ... 

 .خودمم نقش داشتم ... ولي چه ميشه کرد ديگه همه چي تمومه ..

 واقعا متاسفم ...فکر ميکردم االن با هاميني ... ! آرال من ميتونم به عنوان خواهر نداشتم روي تو حساب کنم ؟ -

 حتما ... واي هميشه آرزوم بود ... باورت نميشه چه حس خوبي دارم ...  -

 خودراضي تصورش ميکردم ...باورم نميشد نفس اينقد دختر خونگرم و مهربوني باشه ... هميشه يه دختر مغرور و از 

 مثه خواهراي واقعي بود برام ... 

مثه اينکه اون روز قرار نبود اصال مامان بياد خونه ... ديگه نميخواستم با مامان و بابام رو به رو شم ... حتي ديگه زياد 

 س بودم همش ... از خونه بيرون نميرفتم ... حتي حوصله ي مهمونياي خانوادگي رو هم نداشتم ... تو خونه پال

خالصه براي نهار با نفس پريديم تو آشپزخونه ... دوتامون هيچي بارمون نبود ... با خنده و مسخره بازي يه چيزي 

درست کرديم و خورديم و با هم هر چي دوس داشتيم بار آرسام و هامين کرديم و دلمون خنک شد ... پسراي از 

 خود راضي ...

که درست کرده بوديم رو ميخورديم که تلفن خونه به صدا در اومد ... مامان بود ... با  داشتيم زرشک پلو با مرغي

 لحن سرد اين روزاش گفت 

 من تا شب خونه خاله محبوب ميمونم ... تو هم بيا تنها نموني بهتره ...  -
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ها نيستم ... يکي از دوستام تا وقتي آرمين )پسر خالم ... يه پسر هيز و بيشعور ( اون جاس من نميام ... تازه تن -

 پيشمه ...نگرانم نباش ...

 خودت کاري کردي که حتي نمي تونم بزارم تنها تو خونه بموني ... باش خداحافظ ... -

 همش کنايه ... همش طئنه ... همش کوفت همش زهرمار ...!!! خسته شدم از اين برخوردا ... 

 تر از اين حرفابود ...  سعي کردم به اعصابم مسلط باشم ولي نفس تيز

 نگو که چيزيت نشده چون من باور نميکنم ... بگو زود باش ... بـــــــــــــــــگو ...؟؟؟؟؟ -

 به شرط اينکه تو ديگه سرزنشم نکني !!! -

از جريان زنگ زدن به آرسام و طور برخوردش باهام و قرص خوردنمو گفتم ... ولي جالب اين بود که نه تنها 

 شم نکرد بلکه حتي بهم حق داد ... بهم قوت قلب ميداد...سرزن

من کامل درکت ميکنم ... حق داشتي ... موقعيت افتضاحي بوده ... هر کس بخواد درکت کنه فقط بايد خودشو  -

بزاره جاي تو ... منم اگه جاي تو بودم همين کارو ميکردم ... درسته شايد با اين کار نشون بدي که آدم ضعيفي 

 تي ولي ... هس

واي حاال چه جوري جرئت کردي ؟ من که عمرا بتونم ... واقعا خوب جرئتي داري !!! من کامال شما را تحسين مينمايم 

!!!!! 

مگر اينکه اين خواهر خودم منو تحسين کنه ... از همه بدتر رفتار خانوادمه ... ميدونم بايد بهشون حق بدم ولي اونا  -

 ... يه کلمه کسي باهام حرف نميزنه ... حتي به زور جواب سالممو ميدن ... دارن منو داغون ميکنن 

 خب فضول خانوم حاال راحت شدي ... ديدي ما هر چي ميکشيم به خاطر اين پسراست ...!

 آره بابا من ديگه شيشه برام جواب نميده بايد برم دنبال يه بهترش بگردم ببينم تو چيزي سراغ داري ؟؟؟ -

 ... اين روزا ديگه هيچي گير نمياد ... موندم تو خماري ... نه داش -

داشتيم با هم خوش ميگذونديم که صداي اف اف مزاحممون شد ... در رو باز کردم و فرناز مثه چنگيز خان مغول 

 خودشو پرت کرد تو خونه .... 

 يا خــــــــــــــدا ! نفس مغوال حمله کردن ... جمع کن بريم ... -

 اون گوشه ايستاده بود و ماتش برده بود و فرنازم با يه حالت غمبرک زده اومد جلو که بغلم کنه ...نفس 

 الهي بميرم آرال ... تو چيکار کردي با خودت ؟ فکر منو نکردي ؟ چرا ؟؟؟؟ -

 خودمو عقب کشيدم و گفتم ...

 .. تا االن کوجا بودي ؟ هـــــــــــان ؟ جواب بده ؟گمجو بچه پررو ... به اين بهانه ميخواي بغلم کني ... برو بابا . -

بيچاره اونم ماتش برده بود ... منگ داشت نيگام ميکرد ... حتما انتظار اين وضعيتو ازم نداشت ... ديدم نه هنوز تو 

 شوکه زدم تو گوشش و گفتم 

 ... بيا برات بگم چي به سر عشق دستخيلي خب اينم از تنبيهت واسه دير اومدن ...تو چه جور دوستي هستي ؟ بيا  -

 گل مامانيت اوردن ... بيا خواهر !!!!

 چرا ميزني ؟ منو باش گفتم اين االن يه گوشه افتاده داره زار زار گريه ميکنه ...! چرا اينقدر حالت خوبه ؟ -

 به کوريه چشم حسوداش امروز با نفس جـــــــــــونم آشنا شدم ... خوبم کرد ... -
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ه با نفس دست دادن و با هم آشناشون کردم ... جمعمون جمع شده بود ... دور هم نشستيم و از باهم بودنمون تاز

 کيف کرديم ... 

****** 

 آذر...21

روز تولد آرسام ... روز تولد عشقم ... اگه ديگه عشقي هم مونده بود البته ... واي اين حرفا چيه عشق من به آرسام 

... حتي االن که منو پس زده ... واي امروز ديگه گذشته هارو از ياد ميبرم ... وضعيت توي خونه  هميشه بافي ميمونه

مون هر روز بدتر ميشد ... سکوتشون تموم شدني نبود ... نگاهشون پر از حرف بود پر از سرزنش بود ... اگر هم يه 

 حرفي ميزدن پر از کنايه بود ... 

بود ... اين نفس بود که داشت بهم اميد ميداد ... مثه خواهر نداشتم دوسش داشتم چه اما رابطه ام با نفس بهتر شده 

خوب بود که دوتامون خواهر نداشتيم اين جوري يه حس ديگه نسبت به هم پيدا ميکرديم ... حس خواهراي واقعي 

 ... 

عشق توش خالصه شده ... براي تولدش فقط يه شاخه گل رز سرخ خريدم ...اين همون چيزي بود که خودش ميگفت 

 عاشق رز مخملي بود ... دوس داشتم خيلي چيزا رو به يادش بيارم ... 

دوس نداشتم فکر کنه من اومدم منت کشي ... براي همه چيز برنامه ريزي کرده بودم ... مانتوي سبز زيتوني ام که 

هم سرم کردم ... کيف و کفش سبز توش طرح هاي ريز نقره اي رنگي داشت رو برداشتم و شال حرير نقره ايمو 

 يشمي رو هم برداشتم و يه آرايشي هم روي صورتم نشوندم تا از بي حالي در بيام ... 

يه نفس عميق کشيدم و پله هاي مطب رو باال رفتم ... چقدر سر و صدا بود ... اين آرسام روز تولدشم از مريضاش 

 نميگذره ... واي که چه دکتري !!!

لي خبري از منشي نبود ... صداي دست و جيغ و سوت بود ... در باز بود ... به داخل سرک کشيدم ... رسيده بودم و

 تا دختر دورش نشسته بودن ... و آرسام هم داشت همراهشون از ته دلش ميخنديد ...  5-1

 بغض گلومو فشار داد ... گل رو گذاشتم روي ميز و با سرعت از اونجا اومدم بيرون ... 

تي ... بي لياقت ... آره لياقتت همون دختراي عالف و بيکارن ... همون دختراي ...! چه قدر برنامه داشتم ... گفتم با لعن

 اين شاخه گل خيلي چيزا رو به يادش ميارم ... چقدر ذوق داشتم که هر چي زودتر ببينمش ... 

ادمه ... زندگيش بدون من معني نداره ... هه ... فکر ميکردم اونم مثه من کالفه اس ... حالش خوب نيس... همش به ي

 همش خيالي خام بود ... آخه چرا آرسام ؟! تو که اين جوري نبودي ... 

اگه فقط يه دختر رو ميديدم شايد خيلي بهتر بود تا االن ... هنوز صداي خنده هاش تو گوشمه ... ! دخترا چه وضعيتي 

 فقط يکي شون اصليه و بقيه هم دوستاي اون دختره ي هرزه !!!! داشتن ... دوس دختراي جديدش ... شايدم 

 از همتون متنفرم ... از همه ي پسرا بدم مياد ... موجودات پست ... واقعا که ... !!!

 به محض اينکه رسيدم خونه مامان اومد جلوم ...

 سالم ... واسه چي اينقدر زود برگشتي ؟ -

 . فقط ايستادم تف کردم تو صورتش و زدم تو گوشش بايد تاوان...سالم ! کار زيادي که نداشتم .. -

 هنوز حرفم کامل نشده بود که انگشتاي دستي محکم برخورد کرد به صورتم ... جوري که صورتم برگشت ...
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لين باري وآروم سرمو باال گرفتم و به بابا که بهم خيره شده بود نگاه کردم ... پس کار بابا بود ... توي کل عمرم اين ا

 بود که بابا ميزد تو گوشم ...!!! 

 با عصبانيت غريد ...

دختره ي نفهم تو چه غلطي کردي ؟ هـــــــــــــان ؟ اون بدبخت مثه پروانه دورت ميگرده بعد تو ميري روش  -

 دست بلند ميکني ؟! تو که همچين دختري نبودي ! 

الم بودي که اون ديوونگي رو نميکردي ... اگه سالم بودي دست رو اين چه کاري بود ؟ رواني شدي ! رواني... اگه س

 نامزدت بلند نميکردي ...!!! 

گم شــــــــــــــو تو اتاقت ... آرال هيچ وقت فکر نميکردم اين جور باعث ننگ بشي ! تو لياقت اون آرسام بدبخت 

 رو نداري ... 

چي بارم کرد يه قطره اشکم نريختم ... داشتم خفه ميشدم ... يه  و منم با سرعت به سمت اتاقم رفتم ... تا قبلش هر

 ذره هق هق کردم تا راه گلوم باز شه ... تا بتونم گريه کنم ... به حال خودم ... براي اين بدبختي ! 

ندگيه رو خدايـــــــــــــــا ! چه گناهي کردم که دارم تقاص پس ميدم ... من غلط کردم ... نميخوام ... ديگه اين ز

 نميخوام .... بيايين ... آدما بيايين ديگه من کشيدم کنار حاال شما بازي کنين ! 

از همتون بـــــــــــــــــــــدم مياد ... آرسام ازت متنفـــــــــــــــــرم ... از اين روزگار و آدماش ... همتون مثه 

 همديگه اين ! همتون پستين ...! درست مثه اين دنيا !!!!

 خودمو انداختم روي تخت و از ته دلم زجه ميزدم ... 

کل شب اتفاقات امروز جلوي چشمم بود ... خواب نميرفتم ... داشتم تو تب ميسوختم ... عرق کرده بودم ... بدنم 

 درد ميکرد ...

سام ... عشق ... فکرشم نميکردم خانواده اي که بزرگترين حامي من بودن يه روز اين جوري باشن ... رز سرخ ...آر

خيانت ... تنفر ... و حاال مرگ ... آرامش هميشگي ... ديگه حتي دوس ندارم آرسام برگرده ... دوس ندارم عاشقم 

 باشه ... ديگه بريدم ... ديگه نميخوام ...

 حرفاي بابا رو مرور ميکردم ... 

 "رو نداري ...فکر نميکردم اين جور باعث ننگ بشي ... تو لياقت اون آرسام بدبخت "

من باعث ننگ شدم ... براي خانوادم ... همه !!! حاال ديگه آرسام بدبخت شده ؟ بدبختي که من لياقتشو ندارم ... آره 

راست ميگه من لياقت اونو ندارم ... آره همه اينا تقصير منه ... منه بي لياقت ... منه پست ... منه کثيف و آشغال ... !!! 

 به من ... لعــــــــــــــنت

پس من بايد نابود شم ... تا يه ننگ از بين بره ... تا همه راحت باشن ... تا جاي بقيه رو تنگ نکنم ... تا آرسام راحت 

 تر به کاراش ادامه بده ...

شب رو همش به تصميم ام فکر کردم ... ديگه چيزي نميخواستم ... ديگه کاري نداشتم ... مثه يه لکه بودم ... الزم 

 بود که پاک شم ... من بايد برم ... بايــــــــــــــــد !!!

 حمام اتاق خودم وان نداشت اون وقت شبم شک ميکردن اگه از حموم بيرون استفاده ميکردم 

تنها راهم دوام آوردن تا صبح بود ... فقط تا صبح مجبور بودم اين دنيا و آدماي کثيفشو تحمل کنم ... ديگه همه چي 

 .. تمومه .
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خيلي ترسيده بودم ... ولي تنها راهم اينه ... ديگه کسي منو نميخواد ... بود و نبود من براي هيچ کس مهم نيس ... 

 هيچ کس ... پس نباشم بهتره ...

وان رو پر کردم و خوابيدم توش ... توي حمام بخار پيچيده بود ... تار ميديدم ... خواستم تيغ رو نزديک دستم کنم ... 

 نستم ... بازم نشد ... دستم ميلرزيد ... خيلي ميترسيدم ... زندگيمو نميخواستم ولي بازم جرئت نداشتم ... نتو

 نيم ساعت بود که همش معطل ميکردم و نميتونستم کاري کنم ... 

کنده  تي چقدريه بار ديگه تيغ رو برداشتم ... چشمام رو بستم ... و آروم نزديک رگم کردم و روش کشيدم ... اه ..لعن

... مثال جديد ها !!! فقط يه خراش کوچيک رو دستم بود ... انگار اين تيغ هم نميخواست بهم اجازه بده همچين کاريو 

 بکنم ... پرتش کردم يه گوشه ... 

 اومدم از جام بلند شم که يه تيغ ديگه بردارم که سرم محکم خورد به جسم سفت و سنگي ...

ري نزديکش کردم ... چشمامو بستم ... من ميتونم ...کشيدمش رو رگم ... هميشه فکر ميکردم اين بار با جرئت بيشت

 خون فشار زيادي نداره و االن آروم از دستم بيرون ميريزه ... ولي با فشار خيلي زيادي خون از دستم زد بيرون ... 

يغ از دستم افتاد خيلي ترسيده بودم ... خيلي دستم از کنترلم خارج شد و افتاد تو وان ... خون تو وان پخش شد ... ت

... حالتم غيرقابل توصيف بود ... چشمام داشت خود به خود بسته ميشد ... پشيمون شده بودم ... اجازه نميدادم 

 چشمام بسته شه ... به زور خودم نگه داشته بودم ... خدايا غلط کردم ... من زندگيمو ميخوام ... 

 مک ... ولي صدام باال نمي اومد ... ديگه طاقت نداشتم ...چشمام بسته شد ...ميخواستم داد بزنم ک

نوازش دستي رو حس ميکردم ... باز کردن چشمام سخت بود ... تمام توانمو جمع کردم و چشمامو باز کردم ... تو يه 

 اتاق آبي بودم ... ديگه خوب اين جاها رو ميشناختم ...

 م کردم ... فقط همون خراش کوچيک روش بود ... ولي ... من رگمو ... بيمارستان ... نگاهي به دست

مطمئنم ! يعني چي ؟ من خودم رگمو زدم ... دوباره اتفاقات رو به ياد آوردم ... بلند شدم که تيغ بردارم ولي ... سرم 

 ... جسم سفت ... بيهوشي ... و... آره درسته اينا همش يه خواب مسخره بود ...

دستاي مردونه ي آشنايي بود ... بهش نگاه کردم ... آرسام ... آرسام بود دستاش دستامو گرم نگه داشته  دستم تو

 بود ... بهش خيره شدم ... 

 تو ديگه تو زندگيم نقشي نداري ... روز تولدت ... دخترا ... دلمو شکستي ... آره تو همون آرسامي !!!

 آرال عزيزم ، بهتري ؟  -

 ... به من گفت ...؟ با بي حالي سرمو به نشونه ي مثبت پايين آوردم ... درست ميشنيدم

 خوبه ! چرا قبلش بهم خبر ندادي که ميخواي بيايي مطب ؟  -

چرا دوباره ميخواستي حماقت کني ؟ چرا به فکر زندگيت نيستي ؟ آرال اين يه گناه کبيره اس ! خدا باهات يار بود ... 

دم به مامان و بابات گفتم ديگه چيزي در اين مورد نگن بعد اونقت خودم ...!!! ولي آخه چرا وگرنه ... ولش کن ... خو

 به اوني که دوست ...

 ديگه ادامه نداد ... اه ... همش نصفه حرف ميزنه ...

 اگه اتفاقي نيوفتاده پس اين جا چيکار ميکنم ؟ -

يد بهم قول بدي ... اگه دوس داري ديگه من سرت خورده به دوش حمام و بيهوش شده بودي ... آرال با -

 روانپزشکت نباشم ... ديگه اذيتت نکنم ... اگه ميخواي بايد قبول کني !
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 چه قولي ؟ -

ديگه به خودت آسيب نرسون ... فک کن تو يه امانتي ... از اون چه جوري مواظبت ميکني ؟ همين جوري مواظب  -

 خودت باش ... قول ميدي ؟ 

 اهميتي داره ؟ تو که ديگه تو زندگيم نيستي ...برات چه  -

 بهانه نيار قبوله يا نه ؟  -

 باشه ... -

 واسه رهايي از دستم حتي حاضري دست از لجبازياتم برداري ... لعنتي ... -

. اي م ..و سريع از اتاق بيرون رفت ... من واسه رهايي از آرسام قبول نکردم ... يعني اصال به اون موضوع فکرم نکرد

 کاش بهش ميگفتم ... ولي ديگه ديره ... چرا ازش متنفر نبودم ؟؟؟

 مامان و بابا و فرناز و نفس و يه پرستار با هم اومدن داخل ... همه لبخند به لب بودن ... حتي بابا ...

 و گفت اول بابا جلو اومد و گونه امو بوسيد ... بعد مامان براي چند دقيقه منو تو بغلش گرفته بود 

 خوشحالم که سالمي ...  -

واي که من چقدر تشنه ي محبت خانواده شده بودم اين چند وقت ... يه قطره اشک شوق از چشمم چکيد ... طرز 

 برخوردشون برام خيلي مهم بود ...

 نفس و فرناز هم که همزمان خودشونو پرت کردن روم ... فرناز شروع کرد ...

 چه به روز خودت آوردي تو ؟ چه ميخواستي بکني ؟ واي ... واي ... خواهر -

 هنوز اين ساکت نشده بود که نفس شروع کرد ...

 تو با خودت فکر نکردي عاشقاي سينه چاکت چيکار ميکنن ؟ آخه چقد تو بي فکري دختر !!! -

 اه ... همش حرف !!! خفم کردين شما دو تا ... مثال اومدين عيادت مريض ... خب سکوتو رعايت کنين ديگه بابا -

لحنم با شوخي بود ... واسه همين اونام شروع کردن ... با هم کلي کل کل کرديم و خنديديم ... دکتر بعد از معينه 

 گفت تا عصر تحت مراقبت باشم بهتره ... 

ر واز شکل مامان مشخص ميشد خيلي خسته اس واسه همين مجبورش کردم بره خونه و فرناز هم کالس داشت مجب

 شد بره ولي نفس با اصرار پيشم موند ... 

 آرال بهت حسوديم ميشه ... -

 وا ... به اينکه اينقدر ضعيفم يا اينکه االن افتادم رو اين تخت  -

نه هيچ کدوم ... از ديشب که آرسامو ديدم يه ذره بهت حسوديم شد ... باورت نميشه چه رنگي شده بود ... همش  -

 طرف ميپريد ... از اين دکتر به اون يکي ... از اين طرف به اون 

 تازه آرسام هم باعث نجاتت شده بود ؟

 چــــــــــــــي ؟  -

نميدونم اين حس شيشم داشته ...؟ چي داشته که مياد خونتون اونم چي اون وقت صبح ... تو خونه سراغ تو رو  -

نن جواب نميدي که ديگه آرسام مثه سوپرمن مياد اين ميگيره مامانت ميگه حمومي ... خالصه هر چي تورو صدا ميک

 در رو ميشکونه و جنابعالي رو تو چه وضعيتي پيدا ميکنه ...

 خب بعدش چي ؟ -
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واي که چقدر تو باليي ... بگم واقعا ؟ خب نميتونه خودشو کنترل کنه ... مياد نزديکت ... تورو تو بغلش ميگيره ...  -

 ک ميکنه و لب...چشماشو ميبنده و سرشو نزدي

 اه ... خفه شو نفس ... جدي باش بابا ... -

 ريز خنديد و مثال جدي شد که ادامه بده ...

خب ديگه تورو ميرسونه بيمارستانو بعدشم که ديگه زنده ميشي ... واي جوري نگران بود که من گفتم ديگه سکته  -

 رو ميزنه ... 

غلطي بکني ... نميدونم اين آرسام ورپريده چه جوري آثار جرم تورو  در ضمن مامان بابات نفهميدن ميخواستي چه

 پوشونده ... تازشم فقط به من گفت !!!

 راستي يه چيز ديگه هم هست ... 

 چي ؟  -

 در مورد هامينه ! -

 خب بگو ديگه ...! چيه اومده منت کشي تو هم براش ناز کردي هان ؟ -

م قرار گذاشت ... شکلش عجيب آشفته بود ... هيچ وقت اين شکلي نديده بودمش ... تو همين مايه ها ... ديروز باها -

 تازه الغرم شده بود ... 

شروع کرد برام حرف زدن ... ميگفت ...خيلي پشيمونه ... ازم خواست ببخشمش ... يه جورايي با التماس حرف ميزد 

 ... 

 همين ؟!  -

 يشه گفت ... چيزه ميدوني ...خب همين که نه ... خب همه چيزو که نم -

 باشه بابا ميفهمم ... خب حاال تو چي جواب دادي شيطون ؟؟؟؟؟ -

بهش گفتم نميبخشمت ... گفتم ديگه نميخوامت ... تو با احساسم بازي کردي ... ديگه بهت اعتماد ندارم .... برگرد  -

 جدان دارم ... و ديگه هم درباره اين موضوع چيزي نگو ... ولي آرال االن عذاب و

خيلي مظلوم شده بود ... زير چشماش گود افتاده بود ... بازم خواهش کرد ... فقط ازم يه فرصت ميخواست ... ميگفت 

 همه چيو جبران ميکنم ... آرال اشک تو چشماش جمع شده بود ولي اجازه نميداد از چشمش بريزه ... هيچ وقت ...

د به گريه کردن ... حالش اصال خوب نبود ... از جام پا شدم و تو بغلم به اين جاها که رسيد خودشم شروع کر

 گرفتمش ... تو بغلم ميلرزيد و اشک ميريخت ...

 گريه نکن خواهري ... آروم باش ... تو بايد قوي باشي ... مثه من نباش ...  -

 ده ... نميتونم ... بخدا نميتونم نسبت بهش بي تفاوت باشم ... نميدونم چه مرگم ش -

 دوسش داري ؟؟؟؟ -

 چـــــــي ؟ خب معلومه که ن... خب راستش نميدونم ... -

با خودت رو راست باش ... بهش يه فرصت بده ولي رفتارتو نسبت بهش تغيير نده ... بزار بهت ثابت کنه که  -

 دوست داره ...

رخص شدم و برگشتم خونه ... خونه اي که و بعد به نسبت حالش بهتر شده بود ... تا عصر رو گذرونديم و بعد م

 دوباره عشق و محبت توش بود ....!!!
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 همه چيز خوب بود ... يه هفته از ترخيص من گذشته بود و حالم بهتر شده بود ...

طبق معمول وشغول وب گردي بودم که گوشيم زنگ خورد ... شماره ناشناس بود ولي جواب دادم ... صداي پر 

 گوشم ...انرژي پيچيد تو 

 ســــــــــــــــــــــال م آرال خودتي ؟ بگو که خودتي ... واي ...واي تو خودتي ؟ تو گفتي الو ؟ -

 سالم بله من آرالم ولي ببخشيد به جا نميارم !!! -

 اي نامرد ... اين چهار سال فراموشم کردي ... بابا گلوريام ... -

 را ؟جدي ؟؟؟ واي ببخشيد خوبي گلم ؟ چه خب -

 سلومتي ... آرال ميخوام ببينمت ... با سولماز برگشتيم ايران ... هنوز دو روز نشده ... واي بايد ببينمت ... -

 باشه يه قرار ميزاريم خب حاال تو بگو از اون طرف چه خبرا ؟ کانادا خوش گذشت ؟ -

 چي چي رو خوش گذشت ؟ بابا همش سرمون تو درس و کتاب بود ...  -

 جون خودت ... اونم تو و اون سولماز ورپريده که خودشو برا پسرا ميکشت ... آره -

 خب تو چه خبرا ؟ ازدواج و اين حرفا ؟؟؟ راستي چه خبرا از اون هامين برنگشته ايران ؟؟؟ -

 نميدونستم چي جواب بدم هول شدم و يه دفعه دروغي سر هم کردم و جواب دادم ...

 هامينم برگشته ولي ديگه چيزي بينمون نيس ... سراغمو نگرفت ...  نه نه ازدواج نکردم ... -

 تا اون جايي که ازت خبر داشتم با پسر عموت نامزد کرده بودي ... نه ؟ -

 بهت گفتم که اجباري بود ... اونم به هم خورد ... االن راحته راحتم ... -

 دنبالت بريم يه رستوراني چيزي ... اوکي ؟خب ديگه تمومه ... فردا شب با آدرين و سولماز مياييم  -

 آدرين دوس پسر جديدته ؟ -

 واي خاک به سرم ... اين حرفا رو جلو آدرين نزنيا ... نه بابا نامزدمه ... رسميه رسمي ... -

 باشه پس منتظرتم ... -

 راستي درست حسابي به خودت برس ... ديگه سوالم نکن ...باباي ... -

ن عضو دوتا گروه دوستي بودم ... يه گروه با سولماز و گلوريا و يک ديگه هم با فرناز و نازنين و تو دبيرستان م

 مهتاب ... جالب اينجا بود که دوتا گروه دشمن خونيه همديگه بودن .. سر هيچ و پوچ و بچه بازي ... 

 . حتي بعضي وقتا کار به جايي ميرسي کهحاال منم يه نقلي افتاده بودم بين اينا ... يادش بخير چقدر دعوا ميکردن ..

مثه اين زناي وحشي موهاي همديگه رو ميکشيدن ... منم اون وسط تشويق ميکردم که محکم تر ... واي که چه 

 اسکاليي بودن اينا ... 

د مپالتوي سفيد و کوتاهم با شلوار تنگ مشکي ترکيب جالبي تو تنم داشت ... آرايش مات هم به صورتم خيلي مي او

... خط چشم مشکي هم چشمامو جذاب تر کرده بود ... چمه هاي سفيدمم پام کردم ... با مامان هماهنگ کردم که با 

 گلوريا قرار دارم و رفتم بيرون ... 

 بي ام و سفيدي دم در بود ... گلوريا از داخل برام دست تکون داد ... سوار شدم ...

 کرد که گيج شده بودم ... تازه ديدمش ... تو بغل سولماز گم شدم ... همچين بوسم 

بعد با آدرين آشنا شدم ... خداييش پسر خوشملي بود ... چشماي مشکي و پوست سفيدي داشت ولي بيني گوشتي و 

 لباي قلوه اي ... اما به صورتش مي اومد ...
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.. يه محوطه باز داشت که به يه سالن راه رو با خنده گذرونديم ... در يه رسوران شيک و باحال ايستاد و پياده شديم .

 ميرسيد ... چون هوا سرد بود ترجيح داديم بريم تو سالن ... 

خواستم سر يه ميز چهار نفره بشينم که گلوريا مانعم شد و يه ميز شيش نفره يه گوشه ي دنج و قشنگ انتخاب کرد 

 ... 

اين نامزد نديده ها چسبيده بود به آدرين ... منو سولماز با بي تفاوتي به طرف ميز رفتم و نشستم ... گلوريا که مثه 

 هم مشغول حرف زدن شديم ... 

از اين چند سال دوري و اتفاقاتي که افتاده بود ... البته از ماجراي آرسام چيزي نگفتم ... يه جورايي حس ميکردم 

ز هم همچين دختري بود ولي با همه اين مسخره ام ميکنه اگه بفهمه پسر به اون خوبيو از دست دادم ... ديگه سولما

 رفتاراش دوسش داشتم ...

 مشغول بحث بوديم که گلوريا آروم رو به منو سولماز گفت ... 

مشب ميخوام يکي از شماها رو بپرونم بره ... يعني بايد خرشانس باشين تا بتونين از اين شوور ها پيدا کنينا ... 

 حواستونو خوب جمع کنين 

از دوستاي آدرين مياد پيشمون با ما شام بخوره ... واي من عکساشو با آدرين ديدم ... نميدونين چه هلويي االن يکي 

 ... واي ...واي يعني هر چي بگم کم گفتم ... 

تازه دکترم هس ... ديگه شانس بيارين از يکي از شماها خوشش بياد ... ببينم کدومتون استعداد هاشو بهتر شکوفا 

 !ميکنه ...!!

 سولماز جوگير شده بود و جيغ خفيفي کشيد و گفت 

جـــــــــــــــدي ! واي کاش ميگفتي بيشتر آرايش ميکردم ... واي عطرمم که با خودم نيوردم ... تو ديگه چه  -

 دوستي هستي گلو ... مثال چند سال با هم همخونه بوديما ... اي نامرد 

 خب ميخواستم سوپرايز باشه ... -

 ي به سولماز کردم ... من موندم اين ديگه چه جوري مي خواست بيشتر آرايش کنه ...نگاه

واال من عروسي ميرم همچين غليظ آرايش نميکنم ... حاال مثه اينکه طرف چه تحفه اي هس ... بابا پسرا همشون يه 

 جورن ...! ولي آرس ... آرال خفه شو تو آدمي به اسم آرسام نميشناسي ...!!!!

 به گلوريا و سولماز که داشتن با ذوق از اين يارو حرف ميزدن گفتم رو 

 پسري که بخواد با يه ذره آرايش يا عطر عاشقت بشه بايد سرشو بزاره بميره ... بابا اين حرفا چيه شماها ميزنين ...  -

ري که ياد ميبينيم يه پستا اين حد ضعف پسر دارين ؟ تازه شايد اون عکس فتوشاپ باشه ... واي تصور کنين االن م

 قدش به زور به يه متر و نيم ميرسه ... استخوني ... موهاي فر بلند چشماي ريز ... دماغ گنده ... 

 واي آرال اين حرفا چيه پسره بدبخت ...  -سولماز 

 هه ... بهتر از اينا نيست بابا ... -

 وم گفت هنوز داشتيم قيافه اين يارو رو تصور ميکرديم که گلوريا آر

 بچه ها آماده ... اومد ... نگاش کنين ... -

 و همزمان سه تاييمون به سمت در سالن چرخيديم ...
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انگار يه پارچ آب سرد خالي کردن روم ... باورم نميشد ... داشت با آدرين دست ميداد ...خود خودش بود ... آرسام 

 !!!... و شايد دوست آدرين و پسري که ما قراره تورش کنيم 

نزديکمون شد ... براي چند ثانيه نگاهمون تو هم گره خورد ... هر دومون بهت زده بوديم ... ولي زود خودمونو جمع 

 جور کرديم و نگاهمونو از همديگه دزديديم ... اين اينجا چيکار ميکرد آخه ...؟! 

 گلوريا شروع کرد ...

 ز ... بچه ها ايشون هم آرسام دوست آدرين ... خب آرسام جون اينم از دوستاي عزيزم آرال و سولما -

آرسام رو کرد به منو باهام دست داد و با يه لبخند شيطاني گفت خوشبختم ... بعدم با سولماز آشنا شد و نشست کنار 

 من ... و رو به روي سولماز ...

رو به روم بود ... کنارشم گلوريا و  اي بي شعور بابا کنار آدرين که جا بود ... من باالي ميز نشسته بودمو آدرين هم

 بعد سولماز بودن ... االن بين منو سولماز بود ... 

اين سولماز بيشعور که داشت با نگاهش با آرسام حرف ميزد ... چقدر اين هيزه ...!!! اصال آدرين کدوم دوستش بود 

 يگه ...که من هيچ وقت نديده بودمش ... خب خره معلومه حتما اونم کانادا بوده د

سرمو انداختم پايين و داشتم با ناخنام بازي ميکردم که يه چيزي زير دستم لرزيد ... برام اس ام اس اومده بود ... 

 بازش کردم ... آرسام بود ... نوشته بود ...

 تعجب باالخره چشم ما به ديدن خانوم کيانفر مفتخر شد ....!!! -

 جواب دادم ...

 .. من آرالم ...خانوم کيانفر عمته . -

 حوصله بحث ندارم .... تو اين جا چيکار ميکني ؟؟؟ -

 به خودم مربوطه ... رابطه اي بين خودمو تو نميبينم که بخوام بهت جواب بدم ...  -

 اگه رابطه اي در کار نيس پس چرا ديگه دختر نيستي خانوم کيانفر ...!!!!  -

 بهتره ساکت شي ....!!! -

 واستي ....!!! پس بچرخ تا بچرخيم ...ببين خودت خ -

 واي نگـــــــــــــو من ميترسم ... هه ... -

 يه ترسي نشونت ميدم کيف کني ...  -

ديگه جوابشو ندادم ... کاش زودتر غذامونو سفارش ميداديمو تموم ميشد امشب ... !!! اين گلورياي نديد پديد آدرين 

بيرون ... کاش منم ميتونستم برم ... بينمون سکوت بود که سولماز شروع کرد  رو کشوند و با هم رفتن تو فضاي باز

 به حرف زدن ...

 خب آرسام جون از خودت بگو ؟  -

 جانم ؟ آرسام جان ؟ اين چي گفت ! پررو !!! ... آرسام هم با يه لبخند شيطاني لب باز کرد ...

 ت ... و در حال حاضر ديگه مجرد ...ساله ... رونپزشک مملک 11خب من آرسام مهرشاد ...  -

 تا گفت مجرده سولماز گل از گلش شکفت ... دوباره با عشوه گفت ...

 آخـــــــــي مگه قبال مجرد نبودي ؟  -
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اسمي تو شناسنامم نبوده و نيست ولي ... از نظر روحي نه ... درگير احساس بودم .... عاشق بودم ... يه دختري که  -

 ... ولي خب اون يکي ديگه رو به من ترجيح داد ... مانند نداشت 

اي دروغگو ... من کي کسيو به تو ترجيح دادم ... خودت گفتي ...! اي نامرد ... سولماز هم اون وسط هي حرف ميزد 

... 

جور دخترا  اين چه بي لياقت ... کيو بهتر از تو ميتونست پيدا کنه ... اين جور دخترا مشکل رواني دارن .... متنفرم از -

 ... الهي که نسلشون منقرض بشه ... خير نبينه اين دختره ... آخه آدم چه قدر بي شعور ... 

 اينو ولش ميکردم تا صبح ميخواست فوحش بده و نفرينم کنه ... 

 اشه ...واي سولماز چرا اينقدر نفرين ميکني مگه تو همه چيو ميدوني ؟ اصال از کجا معلوم همه چي همين جوري ب -

 بابا تو فقط داري ظاهر قضيه رو ميبيني ...

آرال الکي از اون دختره دفاع نکن ... ظاهر و باطنش فرقي نداره خواهر من ... اون اصال لياقت آرسام جونو نداشته  -

 ... مهم اينه !!! بد ميگم آرسام جون ؟

 د و رو به من گفت ...آرسام که از اين جون ...جون کردناي اين خوشش اومده بود با لبخن

 نه ديگه حاال به اين شوريا هم نيس ... دختر خوبيه ... يه کوچولوي ماماني .... -

کوچولوي ماماني خودتي خرس گنده ... اعصابم خرد شد و با پاشنه ي چکمه ام پاشو له کردم ...که آهش بلند شد ... 

 و زير لب گفت ...

 دارم برات ... -

 ميخواي بکن ... واي اين گلوريا االن کدوم گوريه !!!کوفت ... هر غلطي 

 با بي خيلي سرمو انداختم پايين که حرف آرسام جوگيرم کرد ....

 ببينم تا حاال پورشه سوار شدي ؟؟؟ -

 اصال نفهميدم چي شد که يه دفعه پريدم وسط حرفش و گفتم :

 ت ... ميميرم براش ...واي نه ... ولي عاشـــــــــــــــقشم ... واي واي سرع -

 آخــــــــــي کوچولو !!! ... با شما نبودم با سولماز جــــــــــــــان بودم ... -

به کل رفتم تو ديوار ... آرسامه نامرد ... بيشعور ... لوس !!! ازت بدم مياد ... سولماز هم که ديگه بچم اين قدر ذق 

 .کرده بود داشت تلف ميشد با ناز جواب داد ..

 آره دوس دارم ...واي نگو که پورشه داري ؟؟ -

اوهوم ... پس واجب شد يه روز قرار بزاريم سرعتشو بهت نشون بدم ... من که عاشق سرعتم ) تو غلط ميکني  -

 ميخواي اينو سوار اون پورشه ي نازنين بکني ايش (

 ت در سالن حرکت کردم ... ديگه منتظر جواب دادنا و عشوه هاي دوباره ي سولماز نشدم و به سم -

با چشم دنبال گلوريا و آدرين گشتم پيداشون نميکردم ... رفتم سمت درختاي کاج ... خلوت بود يعني در واقع 

 هيچکس نبود ... سرمو به سمت آسمون گرفته بودمو قدم ميزدم که خوردم به يه درخت کاج ...

فضوليم گفت پشت درخت رو نگاه کن ... حاال منه احمق به خاک بر سر منحرفم ولي يه صداهايي مي اومد ... حس 

 جاي اين که آروم سرک بکشم يک دفعه پريدم اون طرف درخت ... 
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خاک برسرم ...!!! گلوريا تو بغل آدرين بود و آدرينم داشت وحشيانه لباشو ميبوسيد ... کنترلم دست خودم نبود ... 

م برده بود و همين جور نگاهشون ميکردم ... چقدر طوالني ... بابا قرار به جاي اينکه سريع از کنارشون برم ... مات

نيس بميرين ... اين آخرين بوسه زندگيتون نيست بخدا ! مثه اين عقده اي ها ميمونين شماها ) مديونين فکر کنين 

 من اون وسط يه کوچولو حسوديم شده بودا( 

! همين جوري که خيره بهشون بودم متوجه من شدن ... از خجالت يادش بخير يه روزي منو آرسام هم مثه اينا ... !!

 مردم ...خودشونم ترسيده بودن جا خورده بودن ...

 گيج شده بودم و گفتم 

 سالم ... م ... من اومده بودم ... هيچي خدافظ ... -

 ي کردم من ... و به سمت سالن پرواز کردم .... تو عمرم اين قدر خجالت نکشيده بودم ... واي عجب کار

دستام ميلرزيد ... منه نامرد اون بيچاره ها رو هم از کارو زندگي انداختم .... باالخره اون شام لعنتي رو خورديم و 

 خالص شدم ... البته بماند که اين آرسام و سولماز چقدر اذيتم کردن ... !!!

و يه چيزي خوردم و برگشتم تو اتاق ... چه خوبه شب اينقدر خسته بودم که بيهوش شدم ... ظهر از خواب بيدار شدم 

که اين چند وقت داشنگاه برا من تعطيله ... نه از اون اوايل که همش ضعف دانشگاه داشتم نه از االن که ديگه هيچي 

 ... 

 داشتم با خودم کلنجار ميرفتک که نفس بهم زنگ زد ... 

 جــــــــــــونم نفسم ؟ چه طوري گلم !!! -

 نمي گفت و فقط صداي هق هقش مي اومد ... نگران شدم ... پرسيدم ... چيزي

 نفس طوريت شده ؟ واسه چي گريه ميکني خواهري ؟ هامين اذيتت کرده ؟ آروم باش گلم !!! -

 د... دارم ديوونه ميشم آرال ... نميدونم چيکار کنم !!!  -

 چي شده واضح تر بگو ؟؟؟ -

 من بچه دار نميشم ... -

 چــــــــــــــــــي ؟ يعني چي ؟! تو از کجا ميدوني !!! -

همون جوري که تو گفتي به هامين فرصت دادم ... االن نميتونم برات بگم چه جوري ولي بهم ثابت کرد ... بخدا  -

 ديگه بهش شک ندارم ... اصال اين هامين ديگه اون هامين نيست !!!

.. تا اينکه من پيشنهاد دادم بريم دوتايي همه آزمايشايي که الزم هستو نيست خيلي با هم خوب شده بوديم ... خيلي .

 رو بديم ... االن جوابا رو گرفتيم ...

 طبق اينا من مشکل دارم ... من نميتونم بچه دار بشم آرال ميفهمي ؟؟؟

 آبغوره گرفتي ؛ هامين االندرکت ميکنم عزيزم ... ولي ... ولي بچه که همه چيز نيست ... ببينم تو که اين جوري  -

 در چه وضعيتيه ؟

ديگه جوابشو نميدم ... اون بدبختم همش داره آرومم ميکنه ... ميگه من بچه نميخوام من فقط تورو ميخوام ... ميگه  -

 همه زندگيش منم ... وقتي منو داشته باشه ديگه چيزي نميخواد ... !!!

؟ خواهري خب ببين وقتي اون مشکلي نداره تو ديگه چي ميگي ؟؟؟ بابا اون خب ديگه چي از اين بهتر ... تو ديوانه  -

 فقط تورو ميخواد ... از اين پسرا زياد گير نميادها !!! از من گفتن بود ...
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 نميدونم ... االن هيچي نميدونم ... !!!  -

 ميام پيشت ... تنها نباشي بهتره ... -

 به خدا ... ممنون که به فکرمي ... جبران ميکنم  -

 در خونه رو بستم و وارد خيابون شدم که يه لکسوس مشکي توجه امو به خودش جلب کرد ... 

 نزديکم شد ... شک نداشتم که هامينه ... 

از ماشين پياده شد و با قدم هاي نااستوار رو به روم ايستاد ... و بهم خيره شد ... رنگ نگاهش فرق ميکرد ... عشق 

 .. نگاهش برادرانه بود ... واي که چقدر حس خوبي ... توش موج ميزد .

 چشماش سرخ شده بود .. دستاش ميلرزيد ... حاش خوب نبود ... 

 نفس داره از دست ميره ... حاش اصال خوب نيس ... داره خودشو داغون ميکنه ... هر چي بهش ... -

 ... هامين آروم باش خودم همه چيو ميدونم ... دارم ميرم پيشش  -

تورو خدا آرومش کن ... بش بگو براي من مهم نيست ... هيچي !!!! التماست ميکنم .... خواهش ... داره از دست  -

 ميره ... خيلي خودشو عذاب ميده ... جواب منم نميده ... خونشونم اجازه نميده برم ...!!!

 تنها اميدم به توئه ... آرال ... خواهش ميکنم يه کاري بکن ...

 باشه ... خودم ميدونم چه جوري آرومش کنم ... خيالت راحت  -

و بعد خودش منو رسوند خونه نفس ... چه حالي داشت اين بدبخت ... پاشو گذاشته بود روي پدال گاز و بر نميداشت 

 ... مني که عاشق سرعت بودم داشتم تلف ميشدم اونجا ...

ا عصر همش دلداريش ميدادم و اينم مثه ابر بهار داشت اشک باالخره به سالمت رسيدم و رفتم پيش نفس ... ت

 ميريخت ... اين دوتا هم خود درگيري داشتنا ...

 درگير اين دخترک بودم که گلو بهم اس ام اس داد 

 1براي امشبم برنامه داريم ... قراره بريم شهربازي ... تو هم دست خودت نيس که بياي يا نه !!! فهميدي ؟ ساعت 

 نتون ... دم خو

 واي نه ... دوباره طاقت مسخره بازياي اينا رو نداشتم ... مگه ما بچه ايم ؟ جواب دادم 

 من حوصله ندارم نميام  -

امشب بيشتر خوش ميگذره بابا منم حوصله بحث ندارم ... نه از اون سولماز که با کله مياد نه از تو که بايد کلي  -

 نازتو بکشم ... واي خدا !!!

خواستم بگم معلومه به شماها خوش ميگذره ... معلوم نيس تو شهربازي ديگه ميخوان چيکار کنن !!! جا قحط بود مي

 اينا ديشب ... !!!

 مجبور بودم قبول کنم ... از نفس خدافظي کردم و زود رفتم خونه ... امشب بايد درست و حسابي تيپ مي زدم ... 

عالي بود ... بي نقص ... پالتوي چرم براق قرمزم تو تنم خودنمايي خاصي ميکرد ... تو آينه نگاهي به خودم انداختم ... 

شال سفيدمم به خاطر يقه پشمي پالتو داخل گذاشتم ... شلوار سفيد و نيم بوت قرمزم هم که ديگه همه چيو تکميل 

 کرد ... 
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م ماليدم رو لبام ... ديگه همين تموم خط چشممو برداشتم ... خط چشم نازک توي چشمم عالي بود ... رژ قرمز رو ه

... داشتم عطرمو خالي مي کردم روي خودم که صداي بوق ماشين منو به خودم اورد ... سريع سوار شدم ... سولماز از 

 حد هميشگيش هم بيشتر آرايش کرده بود ... آدرين هم که پر غرور نشسته بود پشت رول ... 

راه بوديم ... باالخره رسيديم ... کمرم خشک شده بود تو ماشين ... سريع پياده  ترافيک زياد نبود ولي يه ساعتي تو

شدم و کش و قوسي به بدنم دادم ... وقتي رومو برگردوندم طرف بچه ها ديدم آرسام و يه پسره ي ديگه هم به 

 جمعمون اضافه شدن ... تيپ آرسام محشر بود ... 

مشو صد برابر زيبا نشون ميداد .... شلوار تنگ خاکستري تيره و کت تيشرت خاکستري که ست با چشماش بود اندا

 سفيد اسپرت تو تنش که ديگه حرفي واسه گفتن نداشت 

اون پسره هم بد نبود ... سر تا پا مشکي پوشيده بود ... وا مگه ميخواييم بريم اونجا عزا بگيريم ... خب يه لباس رنگ 

 روشني چيزي ... ! بد سليقه ...!!!

 لو رفتم و آدرين دوباره معرفي کنون شو شروع کرد ... رو به منو سولماز ...ج

 خب ليدي ها ايشون مهران هستن ... آرسام تو هم که ديگه باهاش آشنا شدي نه ؟ -

 آرسام سري تکون داد ... پس اين دوست آرسام نبود ... 

جان بودم ولي هميشه هيجانم همراه با ترس نگاهي به ترن هوايي کردم و آب دهانمو قورت دادم ... عاشق هي

 افتضاحي بود ...ولي در کل دوس داشتم هميشه ترسناک ترينا رو انتخاب کنم ...

 آدرين بليت ها دستمون داد و رفتيم واسه سوار شدن ...

ندلي و صهر کدومشون به سه قسمت تقصيم ميشد و تو هر قسمت جاي دو نفر بود ... گلوريا که مثه بچه ها پريد ر

قسمت وسط و آدرينم کنارش نشست ... منم که کله خراب فقط دووس داشتم اول بشينم ... تو قسمت اول جا گرفتم 

 و به سولماز گفتم :

 بدو بيا کيف کن سولماز ... من که جز اول جايي نمينشينم ...  -

 دختره ي بيشعور لج کرد و گفت

.. بايد عقب بشينم ) يعني دلم ميخواست بزنم فکشو بشکونم که اين جور برا وايــــــــــــــي نه ... من ميترسم . -

 من بلبل زبوني ميکنه ( 

 مثال منتظر آرسام رفت عقب نشست ....

 مهران ذوق کرد حسابي ... در حالي که به طرفم مي اومد گفت :

 منم با آرال خانوم موافقم ... کيفش به جلو نشستنشه ... -

ميزدي خونش در نمي اومد ... عصباني بود حسابي ... منم داشتم از ترس ميمردم اون وسط ... دوباره  آرسام که کارد

 مظلوم شدم و به چشاي آرسام خيره نگاه کردم ... تورو خدا نزار من کنار اين يارو بشينم ... 

 همون لحظه آرسام پريد جلو و گفت :

س ديگه اي نميتونه جلو بشينه ... بعدم شما واسه قلبت ضرر داره ... دِ نشد ديگه داداش ... تا وقتي آرسام هس ک -

 سني ازت گذشته ... برو ... برو و يه کمم فکر سالمتيت باش ... 

ماتش برده بود ... ديگه مخالفتي نکرد و کنار سولماز جا گرفت ... آدرينم که غش غش ميخنديد ... مستي تو ؟؟؟ 

 کجاش خنده دار بود ؟
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 ارم نشست ... بوي عطرش حتي بهم آرامش ميداد ... منو ميبرد به روياها ...نگاهي بهم کرد و لبخند زد ... آرسام کن

ترن راه افتاد ... داشت ارتفاع ميگرفت ... چشمامو بستم و خودمو يه گوشه جمع کردم ... منتظر يه شيب بزرگ بودم 

 و با آرسام فيس تو فيس شدم ... تو بغلش بودم ... که يک دفعه کشيده شدم به يه طرف ... چشمامو باز کردم 

خواستم خودمو بکشم بيرون ولي منو محکم تر به خودش فشرد ... به خودم اجازه دادم يه بار ديگه آغوششو تجربه 

کنم ... اومدم سرمو بزارم روي سينه اش که يک دفعه رسيديم به سرازيري ... چشمامو محکم بستم و شروع کردم 

 زدن ... اصال کيفش به همين جيغ زدناشه ... به جيغ 

آرسام که ديد کارم نصفه مونده خودش سرمو چسبوند به سينه اش و پيشونيمو بوسيد ... چند تا احساس با هم قاطي 

 شده بود ... هيجان ... عشق ... ترس ... 

ي ...! حق نداري تک تک خاطراتمونو نه تو حق نداري ... حق نداري بهم نزديک شي ...! حق نداري منو وابسته تر کن

 به يادم بياري ... ديگه هيجان نداشتم ... ترسي در کار نبود ...

 باد سردي به صورت داغم ميخورد ... حس ميکردم دارم تو تب ميسوزم ... !!! 

 چرا با من اين کارو ميکني لعنتي ! ميخواي روانيم کني ؟ 

شد ... پاهام روي زمين بود ولي باال تنه امو خوابوند روي پاهاش و خودش هم سعي کردم از بغلش بيام بيرون ولي نمي

 خم شد روم و پيشونيشو چسبوند به پيشونيم .... 

نميدونم چرا زبونم قفل شده بود ... نميتونستم مقاومت کنم ... شوخي نبود ... واقعيت بود ...هنوز دوسش داشتم ... 

 هنوز عاشقش بودم ... 

 ا اين ترن نمي ايستاد ... هر ثانيه داشت برام به اندازه يه عمر ميگذشت ... نميدونم چر

با يه دستشمنو تو بغلش گرفته بود و با دست ديگه اش دستو گرفت ... ديگه طاقت نداشتم ... اين آخر نامرديه ! 

 فراموش کنم ... بغض داره با من چيکار ميکنه ؟ ميخواد بهم ثابت کنه منه احمق هيچ وقت نميتونم آغوش گرمشو

 گلومو گرفته بود ... حتي نميتونستم نفس بکشم ... 

بعد از داغون شدن من باالخره اين ترن ايستاد ... نميتونستم زياد حرف بزنم ... اشکام هر لحظه آماده سرازيري 

 بودن ... دنبال يه بهانه ميگشتم ... با سرعت رو کردم به بچه ها و گفتم 

 بده ... ميرم دستشويي ... زنگ ميزنم ... پيداتون ميکنم ...!من ... حالم  -

 و ديگه منتظر جوابشون نموندم و به يه سمت دويدم ... نميفهميدم کجا دارم ميرم ... 

چند جا پيچيدم تا باالخره يه جاي خلوت پيدا شد ... نفس ...نفس ميزدم ... وقتي ديگه منو نميخواد پس اين کارا 

 خواد منو بازي بده ... ! کنترل اشکام دست خود نبود .... با صدا اشک ميريختم ... براي چيه ! مي

نميتونستم .... نميتونستم بفهمم دليلش براي اين کارا چيه ! پيشونيمو لمس کردم ... صورتم هنوز داغ بود ... چرا 

 تچربه آرامش فقط با آرسامه ... کسي که ديگه من تو زندگيش نقشي ندارم ...

دستمو جلوي دهانم گرفتم تا صداي گريه ام زياد نباشه که يک دفعه يه پسره با تيشرت سبز بدرنگ و با چشماي 

 هيز بهم نزديک شد ... چيزي نگفتم و شروع کردم به دويدن ... واي نه ... ديگه راهي نبود ... بن بسته !!! 

 داد زدم ...

 جلو نيا وگرنه جبغ ميزنم ...  -

 د کردنات که مثه خودت دوس داشتنين ... اي جـــــــــــونم !!!فداي تحدي -
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 خـــــــــــــــفه شو پسره ي حمال ... گمشو اون طرف ... ميگم جلو نيا داد ميزنم ... -

 بي توجه به حرفام جلو مي اومد و ازم چشم بر نميداشت ... 

 ا ممکن اينجا جيغ بزنن ... چي ميگي تو ؟؟آخه کي اينجا به جيغ تو توجه ميکنه ... هر کدوم از آدم -

همين جور عقب ميرفتم که ديگه خوردم به ديوار ... اومد جلوم ... اندام الغر و استخوني داشت ... ولي من در مقابلش 

 بازم ضعيف بودم ... داد زدم 

 ؟؟؟؟ تو يه آشغال هرزه اي !!! کمــــــــــک ... گم شو عقب آشغال ... بيشعور مگه با تو نيستم ؟ ... يکي نيست  -

انگار حرفامو نميشنيد ... همين جوري که خيره به چشمام نيگا ميکرد منو تو بغلش گرفت ... خودمو عقب کشيدم ... 

 فايده نداشت ... خدايا منو بکش ... 

 به لباي سرخم خيره شده بود ... 

 آدم چشمک ميزنه ... دوس دارم تجربشون کنم ... چه طعميه ؟ چه رنگي !!! به  -

هر چي داد ميزدم و تکون ميخوردم فايده نداشت ... روي من خم شد و چشماشو بست ... صورتمو تکون ميدادم تا 

 نتونه کارشو بکنه ... 

همين جور که داشتم ذره ذره آب ميشدم که يک دفعه پرت شدم روي زمين ... بدنم خيلي درد گرفت ولي از ترسم 

پا شدم ... آرسام داشت پسره رو ميزد ... از دهان و دماغ پسره داشت خون مي اومد ...ولي آرسام  سريع از رو زمين

 بازم داشت مشت ميزد تو صورتش و پسره هم نامفهوم حرف ميزد ...

 ببخشيد آقا ... به جون مادرم اگه ميدونستم شما شوهرشي نزديکش نميشدم ... جون من ببخش  -

 وم زاده ... کثافت مگه خودت ناموس نداري ... گمشو از جلو چشمم ... دهن کثيفتو ببند حر -

 و بعد پسره رو پرت کرد يه طرف ... و اونم با تموم سرعت فرار کرد ... پسره رو کشت !!!

 نزديک من شد و با نگراني پرسيد :

 ب بده ديگه !!!تو چت شد ؟ خوبي االن ؟ اون آشغال باهات چيکار کرد هان ؟ لباتو بوسيد ؟ جوا -

 ازش رومو برگردوندم و اشکامو پاک کردم ... تموم شدني نبودن ... 

 دستشو گذاشت رو شونه هام که داد زدم ...

 به من دست نزن لعنتي ... !!! تو چه جور آدمي هستي ... ! بي رحم ... تو خيلي بي رحمي  -

 منوکشيد تو بغلش و پرسيد 

 آرال !!! به من نگاه کن ....! آخه چرا ؟ مگه چيکار کردم -

 حسابي عصباني شدم ... دستامو مشت کردم و محکم به عضله هاي سينه اش ميکوبيدم و اشک ميريختم ... 

داري منو رواني ميکني ... ! واسه چي اينجوري ميکني ؟ ميخواي چيو بهم ثابت کني ؟ هـــــان ! ديوونم کردي ...  -

 به يادم مياري ...؟ چرا ميخواي با اين کارات منو وابسته تر کني ؟ برا چي همه خاطات گذشته رو 

بسمه ... بخدا زجر کشيدن برام بسه ... تو که از همه چي خبر داشتي ؟ ميدونستي چه حالي دارم ... پس چرا ديگه 

 بهم نزديک ميشي ...

 منو محکم گرفت تو بغلش ...و موهامو بوسيد ... 

ط منو ببخش ... حا...لم خوب نبود ... حالم دست خودم نبود ... نسبت به تو نميدونم چرا آرال منو ببخش ... فق -

 نميتونم ... !!! 
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تو چرا با زندگيه خودت اين جوري کردي ... ؟ چرا دنبال خوشبختي نيستي ؟ هان ؟! به فکر زندگيت باش ... منم 

 دارم ميرم دنبال زندگيم ...

و سرشو بهم نزديک کرد ... تو اون لحظه به هيچي فکر نميکردم ... منم خودمو کشيدم و بعد خيره شد تو چشمام ... 

 باال و فاصله تموم شد ... منو محکم گرفته بود ... دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و بازم منو ميبوسيد ... 

به  که تجربه ميکنم ... سربعد از اينکه از هم دست کشيديم ؛ خجالت ميکشيدم بهش نگاه کنم ... انگار اولين باره 

 زير و کنار آرسام به سمت بچه ها حرکت کرديم ... 

همه کنجکاو بودن ... به منو آرسام خيره شده بودن ... مخصوصا سولماز ...سرخ شده بود ... آدرين رو به آرسام 

 پرسيد ...

 چي شده ؟ کجا بود ؟  -

بيرون يکي مزاحمش ميشه ... واسه همين طول کشيد ... من که رفته بود دستشويي آبي به صورتش بزنه وقتي مياد  -

سر به زير داشتم زير اون همه نگاه پرسشگرانه ذوب ميشدم ... همه تو اون حال و هوا بوديم که سولماز با ذوق گفت 

... 

 واي من که عاشــــــــق مرداي غيرتيم ... -

 ... نميدوني هر حرفي زماني داره ...  همه برگشتيم طرفش و با خشم بهش خيره شديم ... نفهم

 بعد ديگه حالمون اينقدر گرفته بود که برگشتيم ... 

 شب خيلي دير وقت رسيدم خونه ... عجيب خوابم مي اومد ولي مگه اتفاقاي امشب اجازه ميداد درست بخوابم ...

.. حاال منم که بايد بهش حسادت کنم ... بايد از نفس خبر ميگرفتم ... اين دختر ديگه داره با خودش چيکار ميکنه .

 هامين واقعا عاشقشه ... وقتي حالتاشو براي حال خراب نفس و التماس هاشو يادم مياد دهنم باز ميمونه ... 

 گوشيمو برداشتم و به نفس زنگ زدم ... صداي گرفته اي پيچيد تو گوشي ...

 سالم آرال ... -

 حرفام فکر کردي ؟  سالم عزيزم ... چه طوري تو ؟ به -

 خيلي ... ولي ...نميتونم ... اين قسمت من بود که بچه نداشته باشم ولي هامين چي ... !!! -

 خيلي از زنا سر همين موضوع از شوهراشون جدا ميشن ... حاال که رابطه ما فقط يه نامزديه سادس ...

 اري ؟ هان ؟ خودت چي ؟ تو ميتوني بدون هامين زندگي کني ؟ مگه دوسش ند -

 دوباره هق هق ميکرد ...

گريه نکن ... نفس منطقي باش ... به خاطر يه تصميم زندگيه خودتو هامين رو از هم نپاشون ... به فکر اونم باش ...  -

 از حالش که برات گفتم ... به خدا تو عمرم اين قدر آشفته و نگران نديده بودمش ...

 چون دوسش دارم ميگم ...  -

شق هميشه از خود گذشتگي نيس ... گاهي بايد سختي ها تحمل بشه تا به عشق برسي ... هامين اگه تورو ميخواد ع -

 بايد بچه رو فراموش کنه ... تو هم اگه هامينو ميخواي اين افکار مسخره رو بريز دور ...

 دن ... ولي من مطمئنم با ايننفس يه کم واقع بين باش ... خيليا هستن که بچه دارن ولي طعم خوشبختي رو نچشي

عشق زياد ، شماها به يکي از خوشبخت ترين زوج ها ميشن بخدا !!!! خب به هر حال من گفتنيا رو گفتم ... تصميم با 

 خودته گلم ... !!!
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 فکر ميکنم ... به تک تک حرفات ... مرسي که به فکرمي و کمکم ميکني ... يه دنيا ممنونتم ... -

ودتر بفهمن منظورمو ... من که آرسامو از دست دادم ولي نفس نبايد ... با اسم آرسام بغض گلومو خدا کنه اينا ز

 گرفت ... سعي کردم خودمو کنترل کنم ... داشتم با خودم کلنجار ميرفتم که مامان وارد شد ...

 چي شده مامان گلم ؟؟؟ -

 آرال جون براي آخر هفته برنامه نداري ؟ -

 که ميبينين ... همش بيکار ... چرا ؟ خبري شده ؟؟؟نه بابا منو  -

خانوم احمدي ، مامان سولماز زنگ زد ... گفت خيلي وقته منتظر بودن سولماز برگرده که هر چي زودتر اين جشن  -

 فارغ التحصيلي ساحل رو برگزار کنن ... کلي اصرار کرد که بريم ... ميخوام ببينم لباس داري ؟ 

دا ... اين روزا زندگيم شده ...سولماز، سولماز .... هر روز بايد ببينمش ... نه مامان من نميام خسته ام واي نه تورو خ -

 ... تازه لباس جديد هم ندارم حوصله خريد رو به همچنين ... 

 نميشه که ... هم ساحل خودش اصرار کرد و هم خانوم احمدي ... زشته به خدا ...  -

 يه کاريش ميکنم ...  -

نه خدايا هر چي زجر کشيدم بسمه ... خدايا خسته شدم ديگه ... اينا هم اسمشون آدمه ؟! از هر کي توقع داشتم جز 

 دوستم ... بازيه روزگاره ... کاريش نميشه کرد ... 

روز جشن ساحل شده بود ... يه پيراهن مشکي ساتن خيلي ناز خريده بودم ... الکي براي خودم پوشيده بودمش و 

 وي آينه ميرقصيدم که اين صداي گوشي زد تو حالم ... جل

 يا خدا آرسامه ... خودمو آماده مقابله با يه برج زهرمار کردم و با بسم اللهي جواب دادم ...

 بله ؟ -

 سالم عزيزم ؟ خوبي خانومم ؟ آرسامت که داره بدونم تو تلف ميشه گلم ...  -

 اصال درست نفهميدم چي گفت ... نميدونستم اصال چي بايد جواب بدم ...

 هــــــــــــان ؟؟؟؟؟ -

 عزيز دلم خودتو درگير نکن ... مامان پري ميخواست مطمئن شه امشب مامانت اينا هستن که خودشونم بيان ... !!! -

 مگه امشب چه خبره ؟ -

 واه ... آرال خوبي ؟ خب جشن ساحل ديگه !!! -

 ؟؟؟آهان ... مگه شما هم دعوتين  -

 آره عسلم ...  -

 فک ... فکر کنم ... يعني هستن ... آره هستن  -

و بعد بالفاصله گوشيو قطع کردم تا بيشتر سوتي ندادم ... اين چرا اين جوري بود !!! حاال ديگه اين آرسامو نميشناسم 

 ... 

 درگير بودم که گوشي تو دستم لرزيد ... يه اس ام اس از آرسام بود ...

 م کيانفر زياد درگير نشو ... مامان پري کنارم بود ... مجبور شدم اون جوري بگم ... !!!خانو -

 آرسام خفت ميکنم ... تيکه تيکه بشي الهي ... جز جيگر بگيري ... حاال خدايا حرفامو زياد جدي نگيريا ... 

******* 
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ده بودمشون ... تنها کسايي که از هيچي خبر دم در سالن بوديم که پري جون اينا هم رسيدن ... خيلي وقت بود ندي

 نداشتن ....!!!

 پري جون جلو اومد و براي چند دقيقه منو تو آغوشش جا داد و گفت ...

 به خدا روزي صد بار براي داشتن عروسي مثه تو خدا رو شکر ميکنم ...  -

 خوبي از خودتونه ... شما لطف دارين ... -

ن جوري مثه قبلنا بود .... يه مهمونيه خفن ... دوس نداشتم اين جو رو ... آدم اصال ميترسه باالخره داخل شديم ... همو

 از جاش بلند شه ...

 سر يه ميز نشستيم ... خانوم احمدي و سولماز و ساحل براي استقبال تشريف آوردن ... 

اشت رو اعصاب من ميرفت ...گرسنمم شده با ديدن سولماز دلم لرزيد ... با آرسام خيلي گرم و صميمي بود ... کامال د

 بود که ديگه اصال نميدونستم چيکار کنم ... 

براي شام خوردن پري جون مجبورمون کرد تو يه بشقاب غذا بخوريم ... خداييش اينقدر گرسنه بودم که تند تند 

 ميخوردم جوري که آرسام فقط خيره شده بود به من 

 ي نخوردي ؟ ميخواي من ديگه نخورم که تو سير شي الهي بگردم اين چند وقت تو هيچ -

اينقدر گرسنه بودم که با خشم نگاش کردم ... جوري که خودشو جمع و جور کرد و مشغول شد ... ايول به خودم ... 

 از اين نگاه ها گاهي الزمه ...!!!

 اد آخرين باري که با هم رقصيديمما کال شده بوديم برده ي پري جون ... به دستورش دوتايي رفتيم براي رقص ... ي

 افتادم ... اه ... آرسام خيلي راحت ميرقصيد ... اصال انگار نه انگار اتفاقي بينمون افتاده ... 

 آرال اگه من يه خواهشي ازت بکنم قبول ميکني ؟ -

 چي شد من که خانوم کيانفر بودم ... -

 ا ... اذيت نکن ديگه !!!  -

 بگو ؟ -

 يرسونمت خونه ... تو راه برات ميگم ...!!!امشب من م -

 درباره چي ؟ من حوصله حرفاي تکراري رو ندارم ...  -

 از هميشه هم جديد تره ... موضوع خيلي مهميه ... ميخوام يه چيزي رو به طور کامل قطعي کنم ... -

 باشه ...  -

ديم که سولماز به طرفمون اومد ... شک نداشتم از حرفش ميترسيدم ... حس خوبي نداشتم ... هنوز در حال رقص بو

 که آرسام به خاطر مامانش زياد باهاش گرم نميگيره ... ولي ...

حتي بيشتر از هميشه باهاش احساس دوستي ميکرد ... سولماز به معنيه واقعيه کلمه منو پرت کرد و خودش جامو 

 گرفت ... دخترک آشغال ... شوور دزدي ... واي خدا !!!

 ن مهموني مثه مهمونيه دفعه قبل برام زهر شد ... او

 براي اولين بار تو پورشه ي آرسام نشستم ... ايش حاال چي هم هس !!! همش يه اسم داره بابا ...

 من پرايد رو به پورشه ترجيح ميدم ... هه ... !!! 

 بارون شروع کرده بود به باريدن و آرسام هم لب باز کرد تا برام بگه ...
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 هميشه آرزوم بود زير بارون ببوسمت ... منو به آرزوم ميرسوني ؟ -

 چـــــــــــــي ؟؟؟ -

 اجازه بده زير بارون ببوسمت ... همين امشب ... قول بده ... قول بده که بهم اجازه ميدي ...!!! -

 آرســــــــــــــــــام ... حرف اصلي رو بزن ...!!! -

 ي ... لباس مشکي فوق العادت ميکنه ...امشب خيلي ناز شده بود -

 آرسام خواهش ميکنم ... بگــــــــــو ؟ -

 خب باشه ... آرال اهل از خودگذشتگي هستي ؟؟؟ -

 تا چي و براي کي باشه ؟؟؟  -

ا دببين من تنهات گذاشتم تا بري براي خودت ... تا راهتو پيدا کني ... تا کسي که مطمئني خوشبختت ميکنه رو پي -

 کني ... ولي تو حاال به هر دليلي هيچ تالشي نکردي جز يه مشت ديوونه بازي !!! غير از اينه !؟

چه قدر نامردي آرسام ... انگار نه انگار که به قول خودش اون ديوونه بازيا براي خودش بودا ... من يه احمق واقعيم 

 به خدا ... 

 آرسام بدون مقدمه برو سر اصل مطلب ... -

 اصل مطلب اينه که من ميخوام واقعيت رو به مامان پري بگم ...  -

 خب بگو اين چه ربطي به من داره ...-

 آخه تو همه واقعيت رو نميدوني ... -

 ازت ميخوام در حقم يه خواهري بکني ... اگه قبوله بگو که توضيح بدم ....!!! -

 ... حاال براش خواهري کنم ؟!  بدنم يخ بست ... خواهري کنم ... مگه من زنش نبودم ؟

 هه ... خواهري !  -

آره خواهري ... ميدوني براي اين موضوع شايد تو تنها کسي هستي که ميتوني کمکم کني ... مامان پري ... آيلين ...  -

 هيچ کدوم نميتونن کاري بکنن ... 

 که بهش اميد دارم ... تازه اگرم بتونن قدمي از پيش نميبرن ... اين وسط تو تنها کسي هستي 

 به من اميد داري ؟! براي چه کاري حاال ؟؟؟ -

 ميدوني تو اين چند وقت خيلي فکر کردم ... منم بايد فکر آيندم باشم ... -

 ميخوام ... ميخوام از سولماز برام خواستگاري کني !!!!

. !!! من ؟ خواستگاري براي عشقم ؟ سولماز .. شک ندارم که اشتباه شنيدم ... اين قدر نميتونه پست باشه ... نميتونه

 آينده ... چرا نميفهمم منظورش چيه !!! 

 ميشه تکرار کني چي گفتي ؟ -

از سولماز خوشم اومده ... از طرفي مامان پري حاضر نيس کسي غير از تو عروسش باشه ... تنها راهم تويي ... تازه  -

 ... بهتر ميتوني ... !!! قبوله ؟؟؟اونم دوستته ... باهاش احساس راحتي داري 

 نگه دار پياده ميشم ....!!! -

 تو اين بارون نميشه ... ميرسونمت خونه ... !!! -

 با توام ... نگـــــــــــــــــه دار پياده ميشم ... ! -
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 گفتم که نه ... جوابمو بده آره يا نه ؟؟؟  -

 خيلي پستي ... خيلي ... -

 آرال ... -

 يابون اصلي بوديم ... انتهاي خيابون خونمون بود ... اون موقع شب هيچ کس تو خيابون نبود ...نگه داشت ... تو خ

با اينکه بدجوري بغض گلومو گرفته بود ولي گريه نميکردم ... از ماشين پياده شدم ... بارون خيلي شديد ميباريد ... 

.. شبي که با آرسام آشنا شدم ... همين جوري بارون ميباريد ... ياد شبي که فهميدم کيان بهم خيانت کرده افتادم .

 شروع کردم به دويدن ... آرسام دنبالم مي دويد ... 

 رسيد کنارم ... دستامو گرفت ... جوني واسه دويدن نداشتم واسه همين ايستادم ...

م ... هر لحظه امکان جاري شدن درست رو به روي هم بوديم و دستام تو دستاش بود ... خيره شده بود تو چشما

 اشکام بود ... 

در کمال نامردي نزديکم شد که منو ببوسه ... حتما ميخواست آرزوشو برآورده کنه ... خودمو عقب کشيدم و داد 

 زدم ...

 آرسام تو خيلي پستي ... تو يه نامردي ... ازت بدم مياد ... ازت بدم ميــــــــــاد لعنتي ... !!!  -

 ق نداري هر کاري که دلت ميخواد بکني ... حق نداري با من بازي کني ... ميفهمي حق نداري !!!تو ح

من عروسکت نيستم که باهام بازي کني و وقتي ازم خسته شدي پرتم کني يه طرف ... منم آدمم ... منم احساس دارم 

 ... 

س بازي ... دم از دوس داشتن يکي ديگه ميزني اونم تو ديوانه اي ... رواني !!! يه هوس باز واقعي ... آره تو يه هو

 جلوي مني که يه روزي تنها عشقت بودم ... ميگي سولمازو ميخواي بعد آرزوته که منو ببوسي ...!!! 

 اينا اسمش چيه ؟؟؟؟ هـــــــــان ؟ با اين کارات به کجا ميرسي ... ؟ 

راي جدايي ... به گذشتمون فکر کن ... خيلي دور نيس ... ميتوني تک تازه ميفهمم ... اينا همه بهانه بود ... يه بهانه ب

تک لحظه ها رو به يادت بياري ... گفتي ديگه منو نميخواي ولي من براي داشتنت خودمو به آب و آتيش زدم ... 

 يادته ؟ 

اسه تو ... فقط براي اينکه همون کارايي که بهشون ميگي ديوونه بازي ... !!! منه لعنتي واسه تو اين کارو کردم ... و

 دوباره مال هم باشيم ... 

اين قدر داد زدم که ديگه توان نداشتم ... صورتم از اشک و بارون خيس شده بود ... ازش دور شدم و داشتم به 

 سمت خونه ميرفتم که حس کردم داره دنبالم مياد ... برگشتم طرفش ...

 بزار راحت باشم ... ديگه از جونم چي ميخواي تنهام بزار ... -

سرماميخوري ... تورو خدا بزار برسونمت ... خواهش ميکنم ... حالت خوب نيس ... تو اين بارون ... اين وقت شب  -

 ... 

 با اينکه از سرما دندونام داشت به هم ميخورد ولي ديگه دوس نداشتم حتي کنارش بشينم ... 

 دويدم ... تازه آرسامو شناخته بودم ... بي توجه بهش 

 با ماشين دنبالم مي اومد و مي گفت سوار شم ولي بي توجه بهش ميدويدم و اشک ميريختم ... 

 آرال اصال غلط کردم ... ببخش آرال با سالمتيت بازي نکن گلم ... آرال باتوام سوار شو ... -
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 ش کن ... آرال ...!!!هوا سرده ... تو اين بارون سرما ميخوري ... اشتباه کردم آرال ... به من گو

 گفتم تنهام بزار ... برو دنبال زندگيت ... راستي ... متأسفم که نميتونم برات خواستگاري برم ...هه ...  -

و بازم ميدويدم ... رسيده بودم در خونه ... کليد رو چرخوندم و به آرسام که داشت باهام حرف ميزد توجه نکردم ... 

 چراغا خاموش بود ... 

مو جلوي دهانم گرفتم تا هق هقم مامان اينا رو از خواب بيدار نکنه ... بدنم درد ميکرد ... ولي سردم نبود ... دست

 داشتم ميسوختم ... 

لباساي خيس رو از تنم در آوردم و بدن بي جونمو روي تخت انداختم ... خوابم نميبرد ... سرم درد ميکرد ... هر چي 

 اين گوشيه لعنتي هم که مدام زنگ ميزد ... خاموشش کردم و سرمو گذاشتم رو بالش ...بال بود سرم اومده بود ... 

 با صداي مامان از خواب پريدم ...

 گل مامان ... چي شدي ؟ مگه تو با آرسام نيومدي ؟با خودت چيکار کردي ؟ حالت خيلي بده ...؟؟؟ -

 مامان دارم ميسوزم ...  -

 وردي ...بهتر ميشي عزيزم ... سرماخ -

مامان کلي شربت و دارو و سوپ و کلي چيزا به خوردم داد و تنهام گذاشت تا استراحت کنم ... ولي چه استراحتي ؟ 

 مگه ميتونستم به چيزي فکر نکنم و آروم بگيرم ... 

ه جا اينکه جا ببه پهلو خوابيده بودمو بي صدا گريه ميکردم ... که صداي باز شدن در اومد ... فکر کردم مامانه بدون 

 بشم گفتم ...

 مامان خواهش تنهام بزار ... ديگه نميتونم چيزي بخورم ...  -

منتظر صداي التماس گونه مامانم براي اينکه دوباره يه چيزي به خوردم بده بودم که با شنيدن صداي مردونه آرسام 

 به خودم اومدم ...

 سالم ... بهتري ؟؟؟ -

 ست از سرم بردار ... لطفا بيرون !!!اين جا چيکار داري ؟ د -

 حالتو پرسيدم ... ؟ -

 ميبيني که خيلي خوبم ... تو عمرم اين قدر خوب نبودم ...حاال لطف کن برو از اينجا ... -

 بايد باهات حرف بزنم ...  -

 ديگه حرفي نمونده ... از اين جا برو ...  -

 کس العملت رو موقع ...آرال من يه روانيم ... فقط ميخواستم ... ع -

نميخوام چيزي بدونم ... برو ... برو بيشتر از اينا خرابم نکن ... برو دنبال سولماز ... مطمئن باش نفرينت نميکنم ...  -

 قول ميدم ... خيالت راحت شد ؟! ديگه عذاب وجدان نداشته باش و برو دنبال زندگيت ... 

 تا حرفمو نزنم از اين جا نميرم ... -

 نه ... تو تا منو نکشي از اين جا نميري ... حرف زدن بهانه اس ... هدفت داغون کردن منه ... -

 دِ داري اشتباه ميکني ... بايد حرف دلمو بزنم ... -

 براي بعد االن ديگه طاقت شنيدن يه کلمه از حرفاتو ندارم ...  -

 شو بهت ميگم ...ميرم ولي بايد همه حرفامو بزنم ... زود ... خودم زمان -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – مال من باش فقط 

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

 

8 1  

 

******* 

نفس و هامين وارد اتاقم شدن ... چقدر اين دوتا به هم ميان ... نفس کنارم نشست و حالمو پرسيد و هامينم واسه 

 اينکه ما راحت تر باشيم بعد از اينکه حالمو پرسيد از اتاق رفت بيرون ... 

 سي ؟؟؟خب نفس جوني جريان شما به کجا کشيد ... کي بيام برا عرو -

 فقط يه ماه ديگه اجي جون ... -

 عاقل شديا ... از تصميمت خوشحالم ... مطمئنم هامين خوشبختت ميکنه ... -

 اين چه جور سرما خوردگيه که سه روز گذشته تو هنوزم رو اين تخت افتادي !!! -

 نم از حال جسمي ... ديگه بريدم ...نميدونم ... حالم اصال خوب نيست ... از روحي که برات پشت تلفن گفتم ... اي -

اينو خودش تا ديروز به من اميد ميداد حاال امروز اين جور دپرس شده ميگه بريدم ... تو و اون آرسامت جفتتون  -

 ديوونه اين به خدا !!!

 هيچکس تو ديوونگي به پاي تو و هامين نميرسه ...  -

 حاال بايد به فکر حل مشکل تو باشيم آره ؟!آره واال ... االن کامال درکت ميکنم ... خب  -

راه حلي در کار نيس ... همه چي تمومه ... همه چي خيلي وقته تموم شده ولي من بي خبر بودم ... من ديگه تو  -

 زندگيش نقشي ندارم ... اينو حتي روز تولدش بايد ميفهميدم ... 

مگه قرار نيس با هم حرف بزنين ... خب شايد خيلي چيزا اين جوري نگو ... شايد داري اشتباه ميکني ... اصال  -

 مشخص بشه برات ... 

 هنوز مشغول صحبتمون بوديم که تقه اي به در خورد ... فکر کردم هامينه گفتم ...

 نميخواد اداي بچه با ادبا رو در بياري که اصال بهت نمياد ... بيا تو بابا ...  -

آدرين که تو شهربازي باهاش آشنا شدم ، تو اتاق حاضر شد ... اين اينجا چيکار  ولي به جاي هامين ، مهران ،دوست

 داره ! نکنه اومده عيادت ؟

فکرشم خنده داره !! کسي که چند ساعت تو عمرم بيشتر نديدمش بياد عيادتم ... اونم واسه يه سرماخوردگي !!! اصال 

 از کجا فهميده ؟

را سرخ ؟؟؟؟!!!! اميدوارم بي نظور رز سرخ گرفته باشه ... آخه به نظرم رز يه دست گل رز سرخم باهاش بود ... چ

 سرخ تنها و بدون ترکيبش با گل ديگه اي نشونه اي جز ... واي بيخيال ... اون بي منظور خريده ... آره ... 

روزه هنوزم خوب  سالم آرال خانوم ... خدا بد نده !!! چي شدين ؟ از آدرين شنيدم بدجور سرما خوردين که سه -

 نشدين !!!

سالم ... ممنون ... زحمت کشيدين ولي فکر نميکردم يه سرماخوردگي اين قدر شهرت پيدا کنه که شما هم واسه  -

 عيادت بيايين ....!!!

 نفس که يه خورده معذب شده بود ازم خداحافظي کرد و رفت ... واي درم پشت سرش بست ...

 منو اين تو يه اتاق ... تنها ... ميدونم پسر خوبيه ولي مناسب نيست ...!!! کجا ميرفتي تو ... واي حاال

چرا حاال نرگس جون نمياد واسه پذيرايي ... واي نه اون که امروز مرخصيه ... مامانم که رفته بيرون ... بابا هم که سر 

 کاره ... 
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نگاهاي خيره ي مهرانم که داشت منو ديوونه  آب دهانمو قورت دادم ... زشت بود اگر در اتاق رو باز ميکردم ...

 ميکرد ... 

راستش من هدفم از اومدن به خونتون فقط عيادت نبود ... ميخواستم ... راستش ميخواستم نظرتونو در مورد خودم  -

 بدونم ...!

 ديگه خوبين ... چي بگم واال ... خب شما پسر خوبي به نظر ميايين ، از نظر ظاهري هم که مناسبين ... خب همين -

 نه منظرم از يه لحاظ ديگه بود ... چه جوري بگم ... راستش من از شما ... -

 هنوز داشت حرف ميزد که در اتاق با سرعت باز شد ... و آرسام وارد شد ... 

به  اين قدر داد زدم که ديگه توان نداشتم ... صورتم از اشک و بارون خيس شده بود ... ازش دور شدم و داشتم

 سمت خونه ميرفتم که حس کردم داره دنبالم مياد ... برگشتم طرفش ...

 ديگه از جونم چي ميخواي تنهام بزار ... بزار راحت باشم ... -

سرماميخوري ... تورو خدا بزار برسونمت ... خواهش ميکنم ... حالت خوب نيس ... تو اين بارون ... اين وقت شب  -

 ... 

 دندونام داشت به هم ميخورد ولي ديگه دوس نداشتم حتي کنارش بشينم ... با اينکه از سرما 

 تازه آرسامو شناخته بودم ... بي توجه بهش دويدم ... 

 با ماشين دنبالم مي اومد و مي گفت سوار شم ولي بي توجه بهش ميدويدم و اشک ميريختم ... 

 نکن گلم ... آرال باتوام سوار شو ...آرال اصال غلط کردم ... ببخش آرال با سالمتيت بازي  -

 هوا سرده ... تو اين بارون سرما ميخوري ... اشتباه کردم آرال ... به من گوش کن ... آرال ...!!!

 گفتم تنهام بزار ... برو دنبال زندگيت ... راستي ... متأسفم که نميتونم برات خواستگاري برم ...هه ...  -

بودم در خونه ... کليد رو چرخوندم و به آرسام که داشت باهام حرف ميزد توجه نکردم ...  و بازم ميدويدم ... رسيده

 چراغا خاموش بود ... 

دستمو جلوي دهانم گرفتم تا هق هقم مامان اينا رو از خواب بيدار نکنه ... بدنم درد ميکرد ... ولي سردم نبود ... 

 داشتم ميسوختم ... 

آوردم و بدن بي جونمو روي تخت انداختم ... خوابم نميبرد ... سرم درد ميکرد ... هر چي لباساي خيس رو از تنم در 

 بال بود سرم اومده بود ... اين گوشيه لعنتي هم که مدام زنگ ميزد ... خاموشش کردم و سرمو گذاشتم رو بالش ...

 با صداي مامان از خواب پريدم ...

 سام نيومدي ؟با خودت چيکار کردي ؟ حالت خيلي بده ...؟؟؟گل مامان ... چي شدي ؟ مگه تو با آر -

 مامان دارم ميسوزم ...  -

 بهتر ميشي عزيزم ... سرماخوردي ... -

مامان کلي شربت و دارو و سوپ و کلي چيزا به خوردم داد و تنهام گذاشت تا استراحت کنم ... ولي چه استراحتي ؟ 

 م بگيرم ... مگه ميتونستم به چيزي فکر نکنم و آرو

به پهلو خوابيده بودمو بي صدا گريه ميکردم ... که صداي باز شدن در اومد ... فکر کردم مامانه بدون اينکه جا به جا 

 بشم گفتم ...

 مامان خواهش تنهام بزار ... ديگه نميتونم چيزي بخورم ...  -
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وردم بده بودم که با شنيدن صداي مردونه آرسام منتظر صداي التماس گونه مامانم براي اينکه دوباره يه چيزي به خ

 به خودم اومدم ...

 سالم ... بهتري ؟؟؟ -

 اين جا چيکار داري ؟ دست از سرم بردار ... لطفا بيرون !!! -

 حالتو پرسيدم ... ؟ -

 ميبيني که خيلي خوبم ... تو عمرم اين قدر خوب نبودم ...حاال لطف کن برو از اينجا ... -

 د باهات حرف بزنم ... باي -

 ديگه حرفي نمونده ... از اين جا برو ...  -

 آرال من يه روانيم ... فقط ميخواستم ... عکس العملت رو موقع ... -

نميخوام چيزي بدونم ... برو ... برو بيشتر از اينا خرابم نکن ... برو دنبال سولماز ... مطمئن باش نفرينت نميکنم ...  -

 . خيالت راحت شد ؟! ديگه عذاب وجدان نداشته باش و برو دنبال زندگيت ... قول ميدم ..

 تا حرفمو نزنم از اين جا نميرم ... -

 نه ... تو تا منو نکشي از اين جا نميري ... حرف زدن بهانه اس ... هدفت داغون کردن منه ... -

 دِ داري اشتباه ميکني ... بايد حرف دلمو بزنم ... -

 بعد االن ديگه طاقت شنيدن يه کلمه از حرفاتو ندارم ... براي  -

 ميرم ولي بايد همه حرفامو بزنم ... زود ... خودم زمانشو بهت ميگم ... -

******* 

نفس و هامين وارد اتاقم شدن ... چقدر اين دوتا به هم ميان ... نفس کنارم نشست و حالمو پرسيد و هامينم واسه 

 شيم بعد از اينکه حالمو پرسيد از اتاق رفت بيرون ... اينکه ما راحت تر با

 خب نفس جوني جريان شما به کجا کشيد ... کي بيام برا عروسي ؟؟؟ -

 فقط يه ماه ديگه اجي جون ... -

 عاقل شديا ... از تصميمت خوشحالم ... مطمئنم هامين خوشبختت ميکنه ... -

 ته تو هنوزم رو اين تخت افتادي !!!اين چه جور سرما خوردگيه که سه روز گذش -

 نميدونم ... حالم اصال خوب نيست ... از روحي که برات پشت تلفن گفتم ... اينم از حال جسمي ... ديگه بريدم ... -

اينو خودش تا ديروز به من اميد ميداد حاال امروز اين جور دپرس شده ميگه بريدم ... تو و اون آرسامت جفتتون  -

 ن به خدا !!!ديوونه اي

 هيچکس تو ديوونگي به پاي تو و هامين نميرسه ...  -

 آره واال ... االن کامال درکت ميکنم ... خب حاال بايد به فکر حل مشکل تو باشيم آره ؟! -

راه حلي در کار نيس ... همه چي تمومه ... همه چي خيلي وقته تموم شده ولي من بي خبر بودم ... من ديگه تو  -

 يش نقشي ندارم ... اينو حتي روز تولدش بايد ميفهميدم ... زندگ

اين جوري نگو ... شايد داري اشتباه ميکني ... اصال مگه قرار نيس با هم حرف بزنين ... خب شايد خيلي چيزا  -

 مشخص بشه برات ... 

 هنوز مشغول صحبتمون بوديم که تقه اي به در خورد ... فکر کردم هامينه گفتم ...
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 نميخواد اداي بچه با ادبا رو در بياري که اصال بهت نمياد ... بيا تو بابا ...  -

ولي به جاي هامين ، مهران ،دوست آدرين که تو شهربازي باهاش آشنا شدم ، تو اتاق حاضر شد ... اين اينجا چيکار 

 داره ! نکنه اومده عيادت ؟

ر نديدمش بياد عيادتم ... اونم واسه يه سرماخوردگي !!! اصال فکرشم خنده داره !! کسي که چند ساعت تو عمرم بيشت

 از کجا فهميده ؟

يه دست گل رز سرخم باهاش بود ... چرا سرخ ؟؟؟؟!!!! اميدوارم بي نظور رز سرخ گرفته باشه ... آخه به نظرم رز 

 ور خريده ... آره ... سرخ تنها و بدون ترکيبش با گل ديگه اي نشونه اي جز ... واي بيخيال ... اون بي منظ

سالم آرال خانوم ... خدا بد نده !!! چي شدين ؟ از آدرين شنيدم بدجور سرما خوردين که سه روزه هنوزم خوب  -

 نشدين !!!

سالم ... ممنون ... زحمت کشيدين ولي فکر نميکردم يه سرماخوردگي اين قدر شهرت پيدا کنه که شما هم واسه  -

 عيادت بيايين ....!!!

 نفس که يه خورده معذب شده بود ازم خداحافظي کرد و رفت ... واي درم پشت سرش بست ...

 کجا ميرفتي تو ... واي حاال منو اين تو يه اتاق ... تنها ... ميدونم پسر خوبيه ولي مناسب نيست ...!!!

انم که رفته بيرون ... بابا هم که سر چرا حاال نرگس جون نمياد واسه پذيرايي ... واي نه اون که امروز مرخصيه ... مام

 کاره ... 

آب دهانمو قورت دادم ... زشت بود اگر در اتاق رو باز ميکردم ... نگاهاي خيره ي مهرانم که داشت منو ديوونه 

 ميکرد ... 

خودم  ردراستش من هدفم از اومدن به خونتون فقط عيادت نبود ... ميخواستم ... راستش ميخواستم نظرتونو در مو -

 بدونم ...!

 چي بگم واال ... خب شما پسر خوبي به نظر ميايين ، از نظر ظاهري هم که مناسبين ... خب همين ديگه خوبين ... -

 نه منظرم از يه لحاظ ديگه بود ... چه جوري بگم ... راستش من از شما ... -

 رد شد ... هنوز داشت حرف ميزد که در اتاق با سرعت باز شد ... و آرسام وا

 داشتم پس مي افتادم با اين طرز داخل شدنش ... مهرانم که ديگه اصال خشکش زده بود ... 

 آرسام با عصبانيت شروع کرد به حرف زدن ...

ديگه چه خبره ...!!! بابا براي بار چندم نامزدمو جلوي چشمم خواستگاري ميکنين ؟؟؟ خسته شدم به خدا ... چرا  -

 ن آرال مال منه ... صاحب داره ... نميخوايين بفهمي

 بگو ديگه ... دِ بگو ديگه ادامه بده آفرين ... بگو که دوسش داري ... بگو اومدي خواستگاري ...!!!

 نگاهي به اطراف اتاق کرد و با ديدن دست گل رز سرخ خشمش شدت گرفت و باز داد زد ...

ق بسته بود ... ؟! چرا شما دوتا تنهايين ؟ تو برا چي اينجايي اصال چرا کسي تو اين خراب شده نيس ؟ چرا در اتا -

 ؟؟؟ اومدي خواستگاري نه ؟! 

 گمشو از اينجا بيرون ... آرال نامزد منه و مال منم ميمونه مگر اينکه من مرده باشم ... 

 و همزمان که داد و بيداد ميکرد مهران رو هم با دستش هول ميداد ... اونم عصباني شد و ...
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ببين من اصال نميدونم تو چي ميگي ؟ به تو هيچ ربطي نداره ... فکر کردي من هيچي حاليم نيس ؟ من آرال رو  -

 ميخوام ... امثال تو هم نميتونن سرم کاله بزارن که خودشون به خواسته هاشون برسن ... من تا آخرش ايستادم ...

 تا دعوامون نشده گمشو پيش مامي جونت ... !!! دهنت بو شير ميده ... ريز ميبينمت کوچولو ... پس -

 حيف که اين جا جاش نيست وگرنه ... -

 وگرنه چي ؟ هان ؟ برو بيرون از خونه نامزد من ... بيــــــــــــــرون ...! -

 ومن که از ترس همون جا نشسته بودمو تکون نميخوردم ... فقط صدا ها رو ميشنيدم ... صداي بسته شدن در اومد 

 چند دقيقه بعد هم آرسام جلوم ظاهر شد ...

يه آرسام خشمگين ... ناراحت ... دپرس ... آشفته ... همه اينا رو تو وجودش حس ميکردم ... تو چشمام خيره شد و 

 پرسيد ...

 آخه چرا ؟ شما دوتا ... تنها ... تو يه اتاق ...!!! -

 به نظر ميرسه نيست ...  آرسام زود قضاوت نکن ... همه چيز اون جوري که -

چي شد ؟ االن نبايد زود قضاوت بشه ... چرا وقتي روز تولدم اومدي مطب اين قدر زود قضاوت کردي ... چرا ازم  -

 توضيح نخواستي ؟ مگه تو چه جور حالتي بودم ؟ 

 حاال ديگه مهم نيس که تو ازم چيزي نخواستي ... من خودم همه چيو ميگم ... 

رديم به گذشته ها ... سعي کن به يادت بياري ... از روز عقدمون ... از روزي که هامين وارد زندگيمون با هم برميگ

شد ... اون شب رو که قبول داري رفتارت مناسب نبود ...نگاهات ... و وقتي که منم ازت سوال کردم جز يه مشت 

 دروغ چيزي تحويلم ندادي ... 

له گرفتم تا خودت بياي طرفم ولي نيومدي تا اينکه ديگه دووم نياوردم و خودم نميتونستم طاقت بيارم ... ازت فاص

اومدم خونتون ... ولي ... ولي بد موقع اومد... خواستگاريت بود ... داغونم کردي ... چي ميتونستم بگم ... تو نامزد من 

 بودي و برات خواستگار اومده بود ... 

مهم تو بودي ... فقط تو ... تحقيق کردم ... در مورد خيلي چيزا ... و نتيجه  خرد شدم ... غرورم شکست ... ولي بازم

اش برام عالي بود ... برعکس هر چي تو ظاهر معلوم بود تو اون وسط هيچ کاره بودي ... و همين منو به آرامش 

 ميرسوند ...

به خودم قول دادم تحت هيچ شرايطي من يه روانپزشک بودم و علمم حکم ميکرد ازت فاصله بگيرم ... اين بار ديگه 

تا خودت نخواستي اسممون رو اسم همديگه نباشه ... از طرفي هامينو شناخته بودم ... از اون مطمئن بودم ... 

 ميدونستم نميتونه تورو ازم بگيره ...

رفع شد ... اين ولي بازم يه ترسي براي از دست دادنت تو وجودم بود ... اون ترس هم با بهانه کردن مامان پري 

 جوري حداقل يکي بود که دلم بهش گرم باشه که تورو بهم برميگردونه ... 

با اينکه برام ديوونه کننده بود ولي انجامش دادم ... بهت گفتم تورو نميخوام ... بهت گفتم ازت دست ميکشم ... 

 . من به عشقت ايمان داشتم ... اما خب ...وانمود کردم ميخوام تو مال يکي ديگه باشي ... ميدونستم تو منو ميخواي ..

اگر هم اين کار رو نميکردم ممکن بود جور ديگه از دستت بدم ... خودم داشتم دور از تو تلف ميشدم و از طرفي 

حال تو خراب ترم ميکرد ... خودمو لعنت ميکرد واسه اين تصميم لعنتي ... ولي چاره اي نبود ... نميدوني روزي که 

 خوردي ، خواستي خودتو بکشي چه حالي داشتم ...  شنيدم قرص
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گذشت تا روز تولدم ... هيچ شوقي واسه اون روز نداشتم .... حتي برام از روزاي معمولي هم کسل کننده تر بود ... 

طبق معمول هميشگيم عصر رفتم مطب ... ولي به جاي اتاق خاليه خودم ؛ يه اتاق با يه مشت دختر ديدم ... تا وارد 

 شدم همگي برام دست زدنو تولدمو تبريک گفتن ... 

داشتم از عصبانيت منفجر ميشدم ... يه نگاه خشمگين و پرسشگرانه اي به خانوم فخاري ،منشيم ، کردم که برام 

توضيح بده ... اونم برام گفت که اينا دوستاشن و به خاطر حال من آوردتشون که بهتر بشن در ضمن گفت که 

 راره تا نيم ساعت ديگه برسن ... شوهراشون هم ق

با اين حال بهش گفتم کلشونو بيرون کنه ... من از اين مسخره بازيا خوشم نمياد ... کلي التماسم کرد که آبروش 

 ميره و از اين حرفا تا قبول کردم ... 

اون شب تو رستوران ... که بعد از اون دوباره جريان تو پيش اومد ... و از اون به بعد هم که ديگه چيزي نشد تا 

سولماز و اين جريان ها ... به يه محرک نياز داشتم تا تو يه کاري بکني ... ديگه طاقت دوريتو نداشتم و اگه خودم 

 دوباره پيش قدم ميشدم همه چي بهم ميريخت ... 

 اينجا ...من از سولماز و امثال اون متنفرم و خودت اينو خوب ميدونستي ... و حاال ديگه رسيديم به 

من رو به روت نشستم و اعتراف ميکنم که جريان خواستگاري از سولماز اشتباه محض بود ... يه اشتباه بزرگ از 

 طرف من ... من ميخواستم تورو به خودم نزديک تر کنم ولي ... منو ببخش ....

 دون تو ...يا تو ... يا هيچ کس !!! آرال من ديوانه وار ميخوامت ... بهت نياز دارم ... زندگيم داره داغون ميشه ب

ماتم برده بود ... گيج شده بودم ... آرسام منتظر جوابم بود ... چي ميگفتم ؟ ميگفتم آره منم تورو ميخوام پس بيا با 

 هم باشيم ؟! به همين راحتي ؟ نه ... اين جوري نميتونم ... منه بيچاره به خاطرش تلف شدم اونوقت اون ... ؟! 

 گه من موش آزمايشگاهيم که با من اين جوري ميکنه !!! اصال م

 آرسام من جوابي ندارم ... -

 يعني چي آرال ؟؟؟ تو به حرف دلت شک داري ؟؟؟ -

 تو حرف دلمو از کجا ميدوني !!! -

 شايد از اون مطمئن نباشم ولي چشات دروغ نميگن ... اونا ميگن دوسم داري ... درسته ؟ -

 چيز مطمئن نباش ... فعال جوابي ندارم ... فرصت ميخوام ... يه هفته ... دو هفته ديگه به هيچ  -

 نه ديگه همون يه هفته بسه !!! بخدا من طاقت نميارم ... همين جوريش دام ديوونه ميشم ديگه چه برسه به اينکه ... -

******* 

 نفس رو ببينم ... مطمئنم خيلي ناز شده ... از پورشه ي قرمز آرسام پياده شديم ... دلم ميخواست هر چي زودتر

آرسام کنارم ايستاد و بازوشو جلوم گرفت ... همراهيش کردم و با هم وارد شديم ... مراسم ما هم قرار بود تو همين 

باغ برگزار بشه ... از فکر عروسيم کلي ذوق کردم ... واي خدا دقيقا يه هفته ديگه تو همچين شبي منو آرسام رسما 

 ل همديگه ميشيم ... ما

سعي کردم از فکر و خيال بيام بيرون ... وارد اتاق پرو شدم و مانتومو در اوردم ... پيراهن فيروزه اي بلندم که همش 

 حرير بود تو تنم فوق العاده شده بود ... دستي به موهام کشيدم و رژم رو تمديد کردم و اومدم بيرون....

ه دستي دور شونه ام حلقه شد ... آرسام بود ... با تموم عشقش به چشمام خيره شد داشتم به سمت ميزمون ميرفتم ک

 و گفت ...
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 آدما وقتي خوشبختن که بهترينا رو داشته باشن ... منم االن خوشبخت ترينم ... من تورو دارم ... تو فقط مال مني ...  -

 کشيدم ... سنگينيه نگاه خيليا رو حس ميکردم ...  و تو اون وضعيت و جلوي همه منو تو بغلش کشيد ... خيلي خجالت

منو از تو بغلش کشيد بيرون جوري که افتادم روي دستش ... دستشو زير کمرم گرفته بود که نيوفتم ... داشت خم 

 ميشد روم و به چشمام خيره شده بود ... 

 نه ... آرسام االن وقتش و اينجا جاش نيس ...  -

 تو خماريه ... پس بريم بيرون ...؟؟؟گلم آرسامت بدجوري  -

خودمم تو يه نياز خاصي بودم .... راه افتاديم ... خوبيه عروسي ها توي باغ به اينه که جاهايي که بتوني پنهان بشي 

زياد ميشه پيدا کرد ... رفتيم ته باغ ... باغچه اي که درختاي باغ توش کاشته شده بودن پايين بود ... آرسام پريد 

و دست منو کشيد ... نزديک بود پخش زمين بشم که تو هوا منو گرفت و کشيد تو بغلش ... بي هيچ حرفي  پايين

 لباشو گذاشت رو لبام ...

ديگه زماني در کار نبود ... نميتونستيم از هم دست بکشيم ... بعد از بوسه طوالني و يه کوچولو ديوونگي برگشتيم ... 

 وردم ...!!!خوبه حواسم بود رژمو با خودم آ

با کلي خجالت رفتيم به جايگاه عروس و داماد ... بهشون تبريک گفتيم ... و کلي شوخي و خنده ... چهار تايي با هم 

 شيش شده بوديم حسابي ... من با نفس و آرسام هم با هامين ...!

 آهنگ مخصوص رقص دو نفره پخش شد و همه زوجا رفتن واسه عشقو حال ... 

کشيد و رفتيم وسط ... هامين و نفس هم بودن ... عشقشون برام قابل ستايش بود ... کي ميگه عشق  آرسام دستمو

 اول بزرگترين عشقه ... اصال شايد ما آدما حق نداريم اسم هر چيزيو عشق بزاريم ... 

نميرفت ولي ... عشق اونه که هيچ وقت از بين نره ... اگه من واقعا عشق اول هامين بودم هيچ وقت عشقش از بين 

 همه چي تموم شد ... چون عشق در کار نبود ... !!! 

نفهميدم چي شد که آرسام و هامين به همديگه چشمک زدن و بعد آرسام صورتشو نزديکم کرد... هه ... مگه مسابقه 

 اس ؟؟؟ 

نگاه کردن ... و دوباره ...  هامين هم داشت نفس رو ميبوسيد ... لباشو از لبام جدا کرد و دوباره با هامين به همديگه

 فک کنم قرار بود کسي ديرتر نفس کم مياره و بوسه اش طوالني تره برنده بشه ... ديوونه شدن اينا ...

نفس هم گيج شده بود از کار اينا ... ديگه واقعا نفس کم اورده بودم ولي آرسام دست برنميداشت ... درسته که همه 

رنگي نور فضا رو روشن نگه داشته بود ولي اگه کسي ما رو ميديد واقعا آبرومون جا تاريک بود و فقط هاله هاي 

 ميرفت ... 

 خالصه آخر بازي ما برنده شديم ... چه به روزه لبام اومده بود اونم با اين بوسه هاي وحشيه آرسام ... 

و ابروي مشکي جذابي داشت ساوين و زنش هم وسط بودن ... جالب بود که زنش کامال چهره شرقي داشت ... چشم 

 ... و در کل دختر با نمکي بود ... 

عمو شهرامي که عروس شرقي نميخواست حاال ديگه همش دنبال عروسش بود ...کال نفس جاشو تو اون خانواده پيدا 

 کرده بود ... از طرز برخردشون ميشد فهميد نفس رو به عنوان يکي از اعضاي خانواده دوس دارن ...

اينکه به کل آبرومون جلو همه رفت آرسام رضايت داد که برگرديم ... پري جون مشغول صحبت با مامانم بود بعد از 

 ... و پدرجون هم که با ، بابا بحث سياست رو کشيده بودن وسط ... 
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راقبت و مسام هم که ديگه عجيب زن ذليل شده بود ... از کنار آيلين تکون نميخورد ... درسته که آيلين باردار بود 

نياز داشت ولي فکر کنم هنوز يک ماه و نيم هم نداره بابا !!! ايـــــــــش چه لوس بازيا ... حاال نيس که وقتي خودم 

 بارادار بودم ارسام اصال لوسم نميکرد ... !

ه هم اينه کآخي يادش بخير ... چقدر ترسيده بودم ... ولي اينا همه گذشت ... درسته سخت بود ... ولي تموم شد و م

 بازم آرساممو دارم ... هنوزم عشقمون پا برجاست ... 

کنار آيلين جا گرفتم ... و اومدم دستمو بزارم رو شکمش که گرميه يه دست ديگه رو حس کردم ... با خجالت و 

 سريع دستمو کنار کشيدم و براي اينکه اصال کم نيارم خودم شروع کردم ...

بکش پسر ... مثال اينجا عروسيه ها !!! بابا اين کارا برا تو خونه ... به خدا آيلين قرار نيس ســــــــــام !!! خجالت  -

 فرار کنه ها ... 

 بيچاره مونده بود چي جوابمو بده ...

 خب به اين آيلين بگو که اينقدر منو وابسته خودش کرده ... تقصير من نيس که ... -

 .. شوخي کردم راحت باش ... داداشي يه کوشولو خجالت بد نبودا . -

 خب اين از اذيت کردن اينا ... حاال برم پيش پري جون يه خودي نشون بدم ...

 مامانا شماها چي بهم ميگين که يه ساعته تموم نميشه ؟  -

 پري جون با يه لحن حسرت بار گفت ..

ب بود ... بابا خسته شديم از اين همه داريم از نوه داشتن حرف ميزنيم ... اصال اي کاش عروسي شما همين امش -

 انتظار ... 

 وا ... پري جون همش يه هفته ديگه مونده ...  -

 باورت نميشه چقدر ذوق دارم فدات شم ...

و بعد اومد گونه امو نرم بوسيد ... مثه مامان خودم دوسش داشتم ... خيلي خانوم ماهي بود ...! مهربون ... 

 عالي ... دوستداشتني ... يه دوست

کنار فرناز نشسته بودم و داشتيم در مورد لباس و کال جشن من حرف ميزديم ... خبري از آرسام نبود ... داشتم براي 

 خودم ميوه پوست ميگرفتم که يه مزاحم جلوم سبز شد ... 

 دستشو به سمتم دراز کرد و گفت ...

 ممکنه يه دور با من برقصي ؟؟؟؟ -

 له ندارم ...متاسفم ... نه حوص -

 منو رد نکن ديگه ... خودم به حوصله ميارمت جوجو ...  -

 همين جور داشت مزه ميريخت که آرسام از راه رسيد ... خون جلوي چشماشو گرفته بود ... 

 يقه ي لباسشو گرفت و زل زد چشماش و غريد ...

 زنده ت نميزارم ... فهميدي ؟  اگه يه بار ديگه ... فقط يه بار ديگه دور و بر زن من پيدات بشه -

 پسره الل شده بود ... راهشو کشيد و رفت ... آرسام رو کرد به منو غمگين به چشمام خيره شد ...
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آرال اگه اين وضعيت تا بعد عروسي ادامه داشته باشه چي !!! به خدا من ميميرم ... ديگه طاقت ندارم ... دو بار که  -

دن ... از اين چيزا که ديگه فراوان تجربه کردم ... ديگه يک دقيقه هم نبايد از جلوي خودم ازت خواستگاري کر

 کنارت دور شم بخدا ... 

 چيکار کنم آرسامم ؟  -

 فقط مال من باش ... -

 مگه نيستم ؟؟؟؟ -

 اي کاش اينو همه بفهمن ...  -

 فقط يه هفته ديگه ...  -

مون نگينا روي لباسمم کار شده بود ... لباس دکلته عروس حسابي نگيناي ريز تاجم عجيب برق ميزدن ... از ه

جوگيرم کرده بود ... دوس داشتم خيلي ساده تر از اينا باشم ولي خب اين آذر خانوم مگه قبول ميکرد همش ميگفت 

... 

بايد اين شکلي مگه ميشه ... عروس بايد با همه متفاوت باشه ... آرايش عروس بايد اين جور باشه ... مدل موها  -

 باشه ... فالن باشه ... 

اينقدر گفت که ديگه تسليم شدم ... ولي بعد از تموم شدن کارش واقعا راضي بودم ... حسابي تغيير کرده بودم ... چه 

حس خوبيه اين حس لباس عروس پوشيدن ... خيلي سنگين بود و نميتونستم توش تکون بخورم ولي خب حس 

 رسام بودم ... ديگه بايد پيداش ميشد ... خوبي داشت ... منتظر آ

آرسام با کت و شلوار مشکي عالي شده بود ... اين آرايشگر ورپريده موهاشو رنگ کرده بود ... آخه چرا !!! موهاش 

که خوش رنگ بود ... ولي االن جذابيتش چند برابر شده بود ... موهاش جوگندمي شده بود ... هر چي که بود من 

 ... حتي اگه کچل ميشد ... واي خدا نکنه ... اين حرفا چيه دختر ...!!!!!!!!عاشقش بودم 

 بيشتر مهمونا اومده بودن ... هم پاي آرسام قدم برميداشتم ... نشستيم سر سفره ي عقد ...

 اول از همه پري جون و مامانم اومدن پيشمون ... برق تحسين تو چشماشون خوشحالم ميکرد ... 

مين بودن که بهمون تبريک گفتن ... نميدونم هامين چي در گوش آرسام گفت که آرسام زد زير خنده بعد نفس و ها

 و گفت : نه بابا من مثه تو عقده اي نيستم ... 

 چقدر رابطه شون با هم خوب بود ... حتي نديده بودم آرسام با باراد يا بقيه دوستاي صميمش اينقد راحت باشه ... 

بوديم اون جا و بقيه مي اومدن تبريک بگن ... آيلين و سام ... دوقلوهاي ديوونه ... فرناز و  ما که راحت نشسته

فريمان ) واي که چقد من نامردم ( ... باراد ... البته بدون خواهر لوسش ... بهار اصال نيومده بود ... بچم شکست 

 عشخي خورده بود ... 

ا ... خبري از مهران نبود ... به گلوريا گفته بودم همه چيو براش بگه ... و اما دو تا کبوتر عاشق ديگه آدرين و گلوري

هر چند وقتي خودشم فهميد منو آرسام از قبل با هم نامزد بوديم کلي فوحش بارم کرد ... سولماز تبريک نگفت و به 

نميکرد بابا !!! از يه منو ببخش بسنده کرد ... همين ... چه بي ادب ! يه تبريک خشک و خالي که ازت چيزي کم 

 خودراضي ... 
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عاقد خطبه رو براي بار سوم خوند و من آماده بودم براي اينکه هميشه مال آرسام بشم ... بله رو گفتم و ديگه همه 

چي به خوشي تموم شد ... همش ميترسيدم دوباره سر يه چيزي مراسم به هم بريزه ... ولي خوشبختانه ديگه تموم 

 شد ... 

******* 

هامين و نفس هم هنوز ماه عسل نرفته بودن ... به پيشنهاد هامين قرار شد بريم اتريش ... جايي که چند سال توش 

زندگي کرده بود ... هر چهار نفرمون موافق بوديم ... کلي برنامه ريزي کرده بوديم ... خوش حال بودم که ماه عسل 

 با هميم ... قرار بود فقط تو وين اتريش باشيم ... 

 روز قبل از پري جون اينا و خانواده ي خودم خداحافظي کرده بوديم ...

چمدون ها و وسايلمون آماده بود ... چند بار ئيگه وسايلمو چک کردم که چيزي جا نذاشته باشم ... درست و تکميل 

ما رسيده بودن...  بود ... ماشين رو گذاشتيم تو پارکينگ و با آژانس رفتيم فرودگاه ... نفس و هامين زودتر از

 چمدون ها و ساک ها رو تحويل داديم و رفتيم که ديگه سوار شيم ... 

اولين مسافرت مشترک منو آرسام ... يا ما چهار نفر ... لبخند از رو لبامون نميرفت ... به به ... دوتا زوج خوش بخت 

 ... در يه ماه عسل مشترک ... عجب ماه عسلي بشه ...

جا گرفتيم ... آرسام و هامين رديف جلويي منو نفس بودن ... ولي صندلي هامون نزديک هم بود ... تو صندلي هامون 

جوري که ميتونستيم با هم حرف بزنيم ... حاال مهم اين بود که منو نفس کنار هم بوديم ... اون دوتا هم کنار هم ... 

 ديگه الزم نبود که تو هواپيما هم چسبيده به هم باشيم ... 

اپيما از زمين بلند شد ... نفس شروع کرد به گفتن در مورد اتفاقات بعد از ازدواجش و از جمله شب عروسيش ... هو

کله هامون تو هم بود و آروم با هم حرف ميزديم ... يه ذره من ميگفتم ... يه ذره نفس و بعد با هم ريز ميخنديديم 

م براي نفس ميگفتم که هامين با لحن شوخ خودش برگشت جوري که صدامون زياد بلند نباشه ... همين جور داشت

 سمت ما و گفت ...

آرال چقدر تو حرف ميزني ... بابا زن منو از راه به در نکنيا ... چي داري هي ميگي بغل گوش اون بدبخت که صداش  -

 در نمياد ...

 منم با لحن شوخي مثه خودش جواب دادم ...

. لطف کن دخالت نکن ... نفس از من اوضاعش خراب تره ... بابا اين فقط قيافشو مظلوم هامين جـــــــــــــــان .. -

 ميکنه ... وگرنه يه چيزيه که من ميشناسمش ... 

 بعد نفس در گوشم مثال يه چيزي گفت و دوتايي زديم زير خنده ... 

 جانم ؟ اين خنده هاي شيطاني برا چي بود ديگه ؟ -هامين 

 صي و زنونه بود عزيزم ...کامال خصو -نفس 

 هامين رو کرد به منو گفت ...

 آي ... آي ... با دم شير بازي ميکني آره؟! من که ميدونم اين نفس اين جوري نبودا ... تحت تاثير تو قرار گرفته ...  -

 آرسام که مثال غيرتي شده بود برا اينکه خودي نشون بده رو به هامين ...

 اشي چيزي گفتي ؟؟؟؟؟؟هامين جون ... داد -

 جون داداش آرسام اگه لب باز کردم ... تو که منو ميشناسي ديگه ... -
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 جون خودت !!!  -

 آرسامي ... -

 بعد هامين صورتشو آورد جلو ... جوري که مثال ميخواد آرسامو ببوسه ... 

ا ... رعايت کن داداش ... البته ميدونم وا ... خجالت بکش هامين جلو جمع که نميشه !!!! سنگسارمون ميکنن -آرسام 

 اندامم هوس انگيزه ولي خب ببخش ديگه تو بايد خودتو کنترل کني ... !!!

من هي به تو ميگم جلو بقيه برام چشماتو اين جوري نکن من اعصابم خراب ميشه کنترلمو از دست ميدم تو  -هامين 

 باور نميکني ... حاال يه بوس ميدي ؟؟؟

 دتو جمع کن مرد گنده ... چه خوششم اومده ... خو -آرسام 

بعد مثه دخترا يه پشت چشم نازک کرد و براي هامين جوري عشوه اومد که خودشم خندش گرفته بود ... و همزمان 

 همه پخي زديم زير خنده ...

ند تو ... هر چبقيه راه رو ترجيح داديم استراحت کنيم تا ديگه به محض اينکه رسيديم بتونيم خوش بگذرونيم 

 هواپيما که نميشه استرحت کرد ... ولي سعي کردم ديگه آروم بگيرم ...

تو فرودگاه وين بوديم ... سرمو دور و اطراف چرخوندم ... همش با فرودگاه مهراباد خودمون مقايسه اش ميکردم ... 

ن جزء اون پاييني ها نيست ولي خب آدم آخه چرا ما نبايد به اندازه اينا پيشرفته باشيم ... درسته کشور ما هم همچي

 بهتريتا رو دوس داره ... 

چمدون ها رو تحويل گرفتيم ولي سر يه سري مسخره بازيا براي پاسپورتامون معطل شديم ... خالصه چهار تايي يه 

کرديم ... هر يتاکسي سوار شديم ... منو نفس که مثه نديد پديدا فقط چشمامونو باز کرده بوديم و به خيابونا نيگا م

 دومون تا حاال اتريش نيومده بوديم ... 

رسيده بوديم به خيابان رينگ ... اون جوري که راننده تاکسي ميگفت اين خيابان رينگ قشنگ ترين خيابان وين به 

اتاق  دشمار مي اومد ... از وقتي که برنامه ريزي کرده بوديم براي وين آرسام اصرار داشت که بايد حتما تو هتل گران

 رزرو کنيم ... من که تا حاال نديده بودمش ولي شنيده بودم تقريبا بهترين هتل وينه ... منم مخالفتي نکردم ... 

خداييش اين خيابون فقط ديدني بود ... همين جور ساختماناي بلند جورواجور از جلو چشمم رد ميشد ... خوبه راننده 

بينما ... جلوي ساختمان پارلمان و شهرداري و چند تا موزه و تئاتر رد آروم ميرفت که بتونم با دقت همه جا رو ب

شديم تا رسيديم به ساختمان اپرا ... و ديگه چند قدميش هم ديگه بعله!!! گراند هتل معروف خودمون ... يعني دهانم 

 باز مونده بود ... 

 .. بزرگ ... ديگه وقتي پنج ستاره اس و بهترين هتلتو ايران ما عمرا همچين هتلي باشه بابا ... پنج ستاره ... باشکوه .

 وين بايد مشخص باشه که ديگه چه چيزيه !!!

وارد هتل شديم ... آرسام و هامين رفتن جلو و يه سري مدارک نشون دادن و يه چيزايي به جناب شکم گنده پشت 

بزرگ بود ... معلومه اينقدر پول در  ميز گفتن ... )واي اين چه طرز حرف زدنه دختر !!!( ولي خداييش شکمش عجيب

 مياره که نميدونه چيکار کنه ... خب يه کوچولوشو خرج شيکمش ميکنه ديگه ...! 

خالصه يکي همراهمون اومد و رفتيم که سوار آسانسور بشيم که بريم تو اتاقمون ... خوبه آسانسور دارن ... گفتم 

اتاقمون ... بس که اينا امکانات دارنو خودشونو راحت کردن ... االن آقاي شکم گنده يه بشکن ميزنه همه ميرسيم 

 واال !!! 
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نفهميدم طبقه چندم اتاق ما بود ... دوتا اتاق رو به روي همديگه بهمون داد ... من که عمرا بتونم راه رو تنهايي پيدا 

 کنم ... مطمئنم گم ميشم تو اين هتل به اين بزرگي !!!

 اتاق دو نفره خودشون شدن ...  نفس و هامين مثه ما وارد

تا که وارد اتاق شديم اينقدر خسته بودم که ترجيح دادم بخوابم ... اومدم خودمو پرات کنم رو تخت که به جاي تخت 

 ديدم رو دستاي آرسام افتادم ... 

ه ها ه زن دزديکجا عروسکم ؟؟؟ تو که چشمت افتاده بود به اين نفس به شوورت محل نمذاشتي !!! اين نفس هم چ -

 ... 

 آرســـــــــــــام ... -

 صدا نکن اين جوري آرسامتو ... بابا پس مي افتما ... به فکر قلب ضعيفم باش ...  -

 خدانکنه ... آرسام جدي گفتي ؟ -

 اين که قلبم ضعيفه ؟ -

 نه ... -

 هان اينکه نفس زن دزده ؟ -

 همش با نفس مشغول بودم ...!!! واي آرسام نه ... اينکه ازم ناراحت شدي -

 نه خانومم ... اين چه حرفيه گل من !!! -

 دوست دارم ... -

تورو خدا ديگه بي مقدمه از اين حرفا نزن ... دارم از هيجان ميميرم ... دلم ميخواد داد بزنم خدايا  -

 ي ...عاشــــــــــــــــــــقت م ... فقط همين ... عاشقتم که آرال رو به من داد

 ديدي باالخره مال همديگه شديم !!! -

اوهوم ... ولي اين وسط هر دو مون پر پر شديم تا به هم رسيديم ... بي خيال ... مهم االنه ... االن که تو اوج  -

 خوشبختي هستيم ...

مراهيش کردم ... و منو روي تخت خوابوند و صورتشو نزديکم کرد ... انگار از اون اول اصال خسته نبودم ... منم ه

باورش برام سخت بود که ديگه اومدم ماه عسل ... ازدواج کردم ... به عشقم رسيدم ... ديگه همه سختيامون تموم 

شد ... ديگه از آرسام دور نيستم .... آرسام کنارم جا گرفت و منو فرو برد تو بغلش ... يه چرت يه ساعته خستگي 

 راه رو رفع ميکرد ... 

... بعد از خوردن عصرونه آماده شديم واسه گشت و گذار ... شلوار جين يخي با بليز سفيدمو انتخاب  عصر شده بود

کردم ... موهامم دم اسبي باالي سرم بستم و آماده با آرسام از اتاق رفتيم بيرون ... هامين و نفس هم چند دقيقه بعد 

 رسيدن ... 

شونبرون و کليساي سنت استفان ... خيابونا رو طي کرديم تا رسيديم براي امروز برنامه ريزي کرده بوديم بريم کاخ 

 به کاخ شونبرون ....

وارد شديم ... تو فضاي باز قصر بيشتر از صد نوع رز کاشته شده بود ... يعني اصال نميتونستم از اين رزا چشم بردارم 

 ينيم ...... توي فضاي بيرون با بچه ها چند تا عکس گرفتيمو رفتيم داخل رو بب
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داخلش يه سالن بود که به سالن ايراني مشهور بوده و معماريه اونم به سبک معماريه ايراني بود ... خوشحال بودم 

حداقل يه نام و نشوني از کشورم پيدا کردم ... آفرين اوني که اين سالنو ساخته مرد خوبي بوده ...!!! هه ... حاال من چه 

 م ... !!!آدم مهمي هستم که دارم نظر ميد

يکي اون وسط بود که طفلک فکر کرده بود حاال ما چهار تا توريستيم ... اين هامينو آرسام بيشعور هم بدبختو 

معطلش کردن که برامون از تاريخشو اين حرفا بگه ... ما هم که هيچ کدم اصال گوش نميکرديم اين چي ميگه ... 

 اي به اين قشنگي هس من بيام به چرت و پرتاي اون گوش کنم ؟! همش اطرافمونو نيگا ميکرديم ... خب بابا وقتي ج

بعد از اينکه کارمون که جز اذيت کردن اون بدبخت چيزي نداشت تموم شد سوار تاکسي شديم که بريم کليساي 

 سنت استفان که سمبل شهره و توي مرکز قديمي وين قرار داره ...

ست ميکنيم تو دماغمون اينا ازمون پول ميگيرن ... چقدر پول ديگه !!! رفتيم اينا دوباره از ما پول گرفتن ... بابا ما د

 داخل که کلي هم وطن پيدا کرديم اونجا ... 

معماريش فوق العاده بود ... نماش کال سفيد بود ...سقفش که کال رنگي رنگي بود ... کلي موزائيک براق رنگي توي 

کار شده بود که دلم نمي اومد حتي پلک بزنم ... دوس داشتم همش از سقف کار شده بود ... اينقدر ظريف و قشنگ 

فرصت استفاده کنم و ديد بزنم ... کليسا به خاطر قدمتش و پشت سر گذاشتن کلي جنگ به عنوان نماد آزادي تو 

 وين شناخته ميشه ... اين کل اطالعاتي بود که حوصلم گذاشت کسب کنم ...هه ... زحمت کشيدم ...

ممون داشتيم براي خودمون اطرافو نيگا ميکرديم که يک دفعه نفس ناپديد شد ... هامين هي اين طرف و هر کدو

اونطرف ميرفت و صداش ميزد ولي خبري نبود ... منم خيلي ترسيده بودم ... ياد اون مردک افتادم ... از وقتي وارد 

ميکرد که من ميترسيدم ... ولي نفس متوجهش کليسا شده بوديم از نفس چشم برنميداشت ... اينقدر خيره نگاهش 

 نشده بود ... منم گفتم ديگه نترسونمش واسه همين بش چيزي نگفتم ولي اي کاش ... 

يعني ممکنه ...؟ سريع جريانو براي آرسام و هامين گفتم ... هر دوشون کالفه شده بودن ... به هر طرفي ميرفتن ولي 

 خبري از نفس نبود که نبود ... 

اي سوت يکي داشت گوشمونو کر ميکرد ... به طرف صدا برگشتيم ... به نظر پليس بود ... چند نفر ديگه هم صد

همراهش بودنو ... نفس ... اون مرده ... اونا هم بودن ... هامين بي درنگ خودشو رسوند سمت اونا ... همه دورشون 

د ... جمعيت رو کنار زدم و رفتم طرف نفس ... يه جمع شده بودن ... خيلي ترسيده بودم ... اوضاع خيلي بدي بو

سربازه کنارش بود ... نفس رو تو بغلم کشيدم ... چشماش سرخِ سرخ بود ... حالش اصال خوب نبود ... تو بغلم 

 ميلرزيد ... 

 آروم باش نفس ... چي شد ؟ چه اتفاقي افتاد ؟ ميتوني برام بگي ؟ -

ش هق هق ميکرد ... هامين هم ماتش برده بود ... به دهان پليس چشم دوخته ولي اصال نمينتونست حرف بزنه و هم

بود ... هامين و آرسام به زبان آلماني مسلط بودن ... رنگ به روش نبود ... حق داشت ... ميخواست زودتر بفهمه به 

 زنش دست درازي کردن يا نه ...!!!

 غلم ميلرزيد ...نفس هنوز نميتونست چيزي بگه ... هق هق ميکرد و تو ب

 آرسام و هامين هنوز داشتن با پليسه حرف ميزدن ... نفس يه ذره بهتر شده بود آروم آروم شروع کرد ...

ا... اون کث ...کثافت منو دز...ديد ... نفهمي...دم چي شد ... دستش جلوي دهانم بود ... نميتونستم جيغ بزنم ... منو  -

 سيد ... با اون دستاي کثيفش بدنمو لمس کرد ... هنوزم داره چندشم ميشه ... کشوند دنبالش ... آرال گردنمو بو
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 نفس ببينم بهت دست درازي نکرد که نه ؟؟؟؟؟؟؟؟ -

وقت نشد ... همش ميخواست لبامو ببوسه ... اجازه نميدادم ... اونم بيشتر تحريک شد که منو ببوسه واسه همين  -

نزديک بود .... نزديک بود که لباي پر از کثافتش بخوره به لبام ... چرا اين کلي از وقت سر همين کارش گذشت ... 

 جا اين جوريه ؟ آرال من ميترسم ... 

 داشتم تو بغلم دلداريش ميدادم که آرسام و هامينم به ما پيوستن ...

امين همش هامين نفس رو تو بغلش کشيد ... مچکم اونو به خودش ميفشرد و نفسم اشکاش شدت گرفتن ... ه

 دلداريش ميداد و سعي ميکرد آرومش کنه ... آرسام هم در مورد جريان برام توضيح داد ... 

اين مردک عالف کارش همينه ... واسه همين اصال فرصت نداده به جاي مناسبي برسه ... ولي خوبه که پليس به  -

تره ... گفت خودشون ميدونن باهاش چيکار موقع رسيده ... پليس گفت اين جور آدما خطرناکن ... شکايت نکنيم به

 کنن ... آرال اين جا اوضاع زياد خوب نيس ... حواستو جمع کن ... منم از کنارت تکون نمي خورم 

 و بعد اونم منو تو بغلش کشيد ... 

 ...  نميموندمآرال تورو خدا حواستو جمع کن ... بخدا اگه به جاي نفس براي تو همچين اتفاقي افتاده بود من زنده  -

همه بي رمق به هتل برگشتيم ... اينقدر حالم خراب بود که ديگه با ديدن گراند هتل با اون همه عظمت به هيجان 

نيومدم ... نفس حالش خيلي خراب بود ... هامين ازم خواست امشبو من کنارش باشم ...با هماهنگيه آرسام من رفتم 

 ود ...به اتاق اونا و هامين هم پيشه آرسام ب

 لباسامونو عوض کرديم و اومديم تو تخت و دوباره کار نفس گريه بود ...

عزيزدلم ... نفس جوني بخدا ممکن بود بدتر اين اتفاق برات بيفته ... االن تازه چيزي نشده ... من نميگم تو نبايد  -

ودت روراست باش ... اون فقط يه ذره ناراحت باشي ...گريه نکني ... منظورم فقط اينه که خودتو اذيت نکني ... با خ

 بهت نزديک شده ... خدا باهات يار بوده که زود پيداتون کردن ... پس ديگه آروم باش ...

شب رو اينقدر دلداريش دادم تا باالخره متقاعد شد که ممکن بوده حتي اتفاق بد تر از اينم بيوفته و االن بايد فقط 

شده بود و به خاطر حال نفس هم که شده رفتيم معروف ترين پارک وين يعني  خدا رو شکر کنه ... صبح حالش بهتر

 پارک پراتر ...

تو مرکز شهر بود تقريبا ... و يه جورايي هم ديگه محبوب ترين پارک وين همين بود ... يه استاديوم ورزش و استخر 

و فلک غول آسا و لوکومتيو بخاري شنا و عمارت فرنگي براي استراحت داشت ... مهمترين چيزايي که داشت چرخ 

 قديمي بود که براي جا به جا کردن ما ها بود ... دستشون درد نکنه .. چه کارايي !!! 

چرخ و فلک خداييش ترسناک بود يعني من که از اين پايين نيگا ميکردم دستشوييم ميگرفت ديگه چه برسه به 

 شتن نريم ...اينکه اون باال باشم ! ولي آرسام و هامين مگه ميذا

تو صف ايستاده بوديم و با نفس داشتيم از ترس ميمرديم ... صف اين قدر طوالني بود که ديگه حوصلمون سر رفته 

بود .... نوبت رسيد به ما ... يه بسم اللهي گفتم و وارد شدم ... يا خدا ... چها تايي مون با هم بوديم ... منو آرسام کنار 

ه رومون ... داشت از زمين ارتفاع ميگرفت ... با نفس چشمامونو بسته بوديم ... من که هم و نفس و هامين هم رو ب

دست آرسام تو دستم بود و محکم فشارش ميدادم ... يه لحظه چشمامو باز کردم و ديدم نفس نيس ... اي خدا اين 

ا ظريفه که تو بغلش گم شده بود ... يدختر بي فکر باز کجا رفت ؟! وايي ... آهان تو بغل هامين بود ... اينقدر اندامش 

 شايدم هامين زيادي محکم گرفته بودتش ...؟! 
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داشتم احتماالت رو برسي ميکردم و از طرفي از ترس تلف ميشدم که چرخ و فلک تکون خورد و منم پرت شدم تو 

که اگه چشمتو باز بغل آرسام ... منو محکم گرفته بود ... منو نفس هم همش جيغ ميزديم ... همشم جوري بود 

 ميکردي چشمت مي افتاد به فضاي بيرون و اين همه ارتفاع ...!!! 

ما جيغ ميزديم و اينا ميخنديدن ... ولي ديگه بعد از چند دقيقه آدم شديمو مثه اين بچه ها که رو پاي بابا هاشون مي 

 نشينن ؛ رو پاي شوهرامون نشسته بوديم و اطرافو نيگا ميکرديم ... 

 باحال بود ... کل وين زير پامون بود ... خيلي 

از اونم پياده شديمو يه خرده خوراکي خورديم و کلي عکس گرفتيم ... عکسامون خيلي ناز شده بودن ... دوتا دختر 

 خوشمل چشم آبي ... يه مرد جذاب با چشم سبز وحشي ... و يه جنتلمن به تمام معنا با چشماي خکستري ... 

خورديم و برگشتيم هتل ... آرسام دستمو کشيد و آورد تو اتاقمون ... در رو بست و قفلش کرد ...  شاممون رو بيرون

 و تکيه داد بهش و خيره شد بهم ... لينقد سرع اين کار کرد که مات داشتم نگاهش ميکردم ... 

 نگاهش مظلوم و خاص بود ... قدم به قدم نزديکم ميشد و منم عقب ميرفتم ...

 شبم ميري پيش نفس ميخوابي آره ؟! نميگي آرسامت اينجا بدون تو خوبش نميبره ؟ نميگي آرسام فقط که حاال -

 بايد عشقشو تو بغلش بگيره تا بتونه بخوابه ...؟ نميگي من حسوديم ميشه ؟!

 نميگي اينقدر شيطوني ميکني من ميام يه لقمه چپت ميکنم ؟ هان ؟ هان ؟ 

 افتادم رو تخت ... اينقد ترسيده بودم ... آرسام از حالتم خندش گرفته بود ...  اينو که گفت من ديگه به پشت

 شوخي کردم عشقم !!! کاريت ندارم گلم فقط ديگه نميزارم جدا ازم بخوابي ...  -

 تو روانــــــــــــــتي شدي ! ديوانه ... -

 آره تو روانيم کردي ...تو ! منو روانيه خودت کردي آرال ... -

 خيلي دوست دارم آرسامم  -

 من بيشتر ... -

شب رو گذرونديم و روزاي بعدم کلي از جاهاي ديدنيه وين رو رفتيم ... باالخره ديگه وقت برگشت رسيد ... ماه 

 عسلمون تموم شد و برگشتيم ايران يا همون تهران خودمون ...

***** 

ختيم کامل بود ... واقعا ديگه چيزي برايت تکميل شيش ماه از ماه عسلمونم گذشته بود ... من ديگه خوشب

خوشبختيم نميخواستم ولي ... ولي براي خوشبختيه بيشترمون چرا ! .. من دلم بچه ميخواست ولي تو اين مدت هر 

 چي به آرسام ميگفتم ميگفت هنوز زوده ... ما خودمونم بچه ايم ... بزار چند وقت بگذره ... در کل منو ميپيچوند ... از

راه حل هاي زياديم استفاده کرده بودم ولي در مورد آرسام جواب نميداد ... راه حل جديدم پوشيدن لباس خواباي 

 تحريک کننده بود ...

با آيلين رفتيم بيرون ... هر چند که اونم ديگه ماه آخرش بود ... ولي خب بازم از خريد دست نميکشيد ... با هم 

 رفتيم براي خريد لباس زير ...

مغازه باحالي بود ... انواع و اقسام لباس زيرا توش پيدا ميشد ... چند مدل حسابي چشممو گرفته بود ... آيلين هم 

موافق بود ... آخه خودشم اين راه حل رو پيشنهاد کرده بود ... يکيشون که اصال انگار پارچه نداشت ... همش حالت 

 پر طاووس بود ... خيلي مدلشو دوس داشتم ... 
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يکي ديگه هم که خيلي تو چشم ميزد برداشتم ... رنگ نيلي بود ... فک کنم اگه چيزي نميپوشيدي سنگين تر بود ... 

آخه کلش تور بود و ديگه فايده اي نداشت پوشيدنش ... ولي مدل خيلي نازي داشت ... روشم پولکاي رنگي کار شده 

 تا ديگه هم برداشتم ... بود که توي تن خيلي برق ميزد و باحال ميشد ... چند 

 آيلين هم که ديگه دستاش پر شده بود ... بابا تو که ديگه بچه داري تو ديگه از اينا ميخواي چيکار !!! 

امشب قرار بود اون مدل پر طاووسي رو بپوشم ... رفتم جلوي آينه و رژ قرمز رو هم برداشتم و ماليدم رو لبام ... 

حسابي جلب توجه ميکرد که ديگه نيازي به آرايش غليظ نباشه ... واقعا که ناز شده  آرايش نياز نبود ... اين لباس

 شب بود ... ديگه االن آرسام ميرسيد ... صداي اف اف رو شنيدم ...  1بودم ... ساعت تقريبا 

 جلوي در ساختمان ايستادم و منتظرش شدم ... خودم در رو براش باز کردم ... 

 ه نباشي سالم همسرم ... خست -

 سالم خانومم ... مرسي گلم ... -

 خب چه خبرا ؟  -

 تازه نگاهش به لباسم افتاد ... 

 آرال اين چه لباسيه پوشيدي عزيزم ...!!!!!! -

 خب لباس خوابه ديگه ... -

 خوبه اسمشم روشه .... لباس خواب ! -

 بابا کي موقع خواب لباس تنشه .... -

 رو فرم نيستي ! چيزي زدي گلم ؟ آرال تو خوبي ؟ همچين -

 نخيرم خيلي خوبم ... بهتر از هميشه ... چرا بايد بد باشم ؟؟؟ -

سريع اون لباس مسخره رو از تنت در بيار .... برو ... آفرين ... برو من خر نميشم ... اين ديگه روش کيه هان ؟ بابا  -

 !!!!!!!تو که موش آزمايشگاهي نيستي هر روشي رو امتحان ميکني 

اه ... همش به همين جاها ميرسيم ... آرسام من بچه ميخوام چرا نميفهمي !!! آخه چرا زوده .... اصال هم زود نيست  -

 ... من ... بچه ميــــــــــــــــخوام !!!

م دلباس به اين قشنگي براش جواب نداد ... سرخورده به سمت اتاق خواب رفتم و يه لباس گشاد و مسخره تنم کر

 تا لجشو در بيارم ... 

 اين اصال انگار منو نميديد ... اعصابم حسابي خرد شده بود ... زنگ زدم به آيلين تا باهاش دعوا کنم که باز گفت ...

فردا شب لباس نيلي رو بپوش ... هر چي که گفت گوش نکن ... يه حرکتي هم خودت بکن بابا ... اون که نمياد  -

 ديگه حق نداره که تورو پس بزنه ... خودت که ديگه بهتر ميدوني ... موفق باشي ...طرفت تو برو پيشش .. 

 اين آرسام اصال زير بار نميره ...  -

 مگه دست خودشه ... باالخره تسليم ميشه ... برو بابا تو مسلح ميري جلو ... منم پشتتم ... برو  -

 ببينم چيکار ميتونم بکنم ....  -

رو پوشيدم و موهام رو دورم باز گذاشتم ... موهاي لختم وقتي باز بودن حالت خيلي نازي داشتن .... لباس خواب نيلي 

 فقط يه برق لب ماليدم رو لبام ... عطرمم که ديگه تموم شد ... کلشو خالي کردم رو گردنم ... !!! 
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سرگرم کردم و از همون جا بهش برنامه ريزي هامو کرده بودم ... آرسام که وارد خونه شد خودمو تو آشپزخونه 

سالم دادم ... رفت تو اتاق خواب و لباسشو عوض کرد ... فقط يه شلوارک پوشيده بود ... نشست روي کاناپه جلوي 

 تي وي ... برنامه شروع شد ... با عشوه خاص خودم از آشپزخونه بيرون اومدم ... نگاهش به تي وي بود ... خوبه ... 

. سرمو گذاشتم روس سينه اش تا به آهنگ قلبش گوش کنم ... از تعجب خيره شده بود به روي پاهاش نشستم ..

 من .... تازه فهميد بايد چيکار بکنه ... منو تو بغلش گرفت ... 

 تو همون حالت که تو بغلش بودم سرمو باال گرفتم و مظلوم به چشماش خيره شدم ... 

 با ... تو شوهرتو نميشناسي ...!!!عشقم اين جوري نيگام نکن پس مي افتم با -

 آرسام من بچه ميخوام ...  -

 آرسامتو نميخواي ؟ برات تکراري شده ! آره ؟؟؟؟ -

 واي نه ... منظورم اين نبود ...  -

 ميدونم گلم ... ببين آرال تو مطمئني ما ميتونيم مسئوليت يکي ديگه رو هم قبول کنيم ؟؟؟ -

 ار بود خيلي وقت پيش ... آره ... چرا نتونيم ؟ قر -

از جاش بلند شد و منو همون جور که تو بغلش بودم به سمت اتاق خواب برد ... داشتم از خوشحالي پرواز ميکردم ... 

 آخ جون بچه ... منو خوابوند روي تخت و خودشم کنارم خوابيد ... پيشونيشو چسبوند به پيشونيم ...

ني ... من که همين جوريش همش بايد مواظب باشم زياد از حد بهت نزديک عشق من چرا اينقد خودتو اذيت ميک -

نشم بعد تو ميري چيکار ميکني !!! داري منو ديوونه تر ميکني ها !!! آرال بازم ميگم که زوده ... من ميترسم باهات 

 رابطه داشته باشم ... ميترسم که بچه دار بشيم ... درکم کن ... 

!! ديگه چيکار کنم ... چه قدر خوشحال شده بودما ... گفتم ديگه امشب کار تمومه ... آيلين يه هه ... من ديوونه شدم !

 بااليي سرت بيارم ...

من موندم اين چه جوري خودشو کنترل ميکنه ... منه که اين همه خودمو کشتم آرسام به يه بوسه بسنده کرد ... شب 

 م آرسام رفته بود مطب ... طبق هر شب تو بغلش خوابيدم و صبح که بيدار شد

بيشتر دوستامو جمع کردم دورم که واسه آخرين راه يه کاري بکنم که شايد شد ... فرناز ... نفس ... آيلين ... گلوريا 

... عسل ... و دو سه تا از دوستاي ديگم که خيلي کم باهاشون رابطه داشتم ... همه ميز گرد تشکيل داده بوديم تو 

 جالبي شده بود ... اين راه آخرينه گه ديگه اين جواب نداد بي خيال همه چي ميشم !!!خونه ما ... جو 

هر کس يه ايده اي ميداد ... خوبا رو مينوشتيم ... بازم ميگفتيم ... هر ايده اي که بگي بچه هاي ما دادن ... اين وسط 

در کل جمع شدن ما براي اين موضوع  کلي هم خنديديم ... بعضي از ايده ها خداييش چرت و پرت بود .. هر چند

 کار مسخره اي بود ولي خب چه کنم ديگه ...!!! 

همچين با جديت حرف ميزديم که خدا ميدونه ... چقدر سکوت کرديم و فکر کرديم ... همه سکوت کرده بوديم تا 

 اينکه گلو سکوت رو شکست ...

 بچه ها ... حاال من ميگمش ولي مسخرم نکنينا ...  -

 ه با هم داد زديم ... اه خب بگو ديگه !!!هم

 خب قول بدين که مسخره نکنين ... -

 فرناز که رواني شده بود ... رو کرد بهش و گفت ...
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 به جون مامانم ... بخواي مسخره بازي در بياري گلو با همين دمپايي رو فرشي ميزنم فرق سرت ... -

اگه ... اگه آرال بره از اون قرصايي که واسه وقتي ميخواييم عادت ماهانه نشيم باشه بابا ... خب ... خب ... نگاه کنين  -

ميخوريم ، بخره بعد به آرسام نشون بده بگه تو ديگه ترسي نداشته باش ... بيا من از اينا ميخورم ... از خير بچه هم 

 گذشتم فقط يه نزديکيه کوشولو ... ديگه همه چي تمومه مگه نه ؟؟؟

نبود ... ولي آرسام در کل با هر قرصي مخالف بود ... حاال فوقش اينه که ديگه بازم کاري نميکنه ديگه  به نظرم بدک

 ... 

بچه ها رفتن خونشون ... منم يه بسته از اينا گرفته بودم ... دو سه تاشو باز کردمو انداختم بيرون ... اون روز آرسام 

گم قرص خوردم داد و بيدا ميکنه حسابي ... همش ميگه قرص ضرر زودتر از هميشه امود خونه ... ميدونستم اگه ب

 داره ... فالنه ... نميدونم ديگه ... 

تاپ و دامن کوتاه سفيدمو پوشيده بودم ... موهامم با يه کش پشمي سفيد باالي سرم بسته بودم ... آرسام رسيد بعد 

منتظر دعوا و اين جور چيزا بودم ولي ... آرسام خيلي با از اينکه با هم يه نسکافه خورديم و جريان رو بهش گفتم ... 

 ماليمت گفت ...

 عشق من ... گل من .. خانومم ... آخه چرا تو که ميدوني اينا برات ضرر داره !!!  -

 من همين جور مونده بودم اين چي داره ميگه ... 

همه چي تمومه ... ولي اينبار نميدونم چرا ...  منو بغلم کرد و به سمت اتاق خواب برد ... اين بار شک نداشتم ديگه

 چرا ميترسيدم ... شايد منصرف شده بودم ... نميدونم ... ولي خيلي ترسيده بودم ...

 آرسامم ... من نميخوام ... پشيمون شدم ... آرسام ... -

لباس خوابا و اين تريپ جديدات منو نُـــــــــچ ... ديگه راه برگشتي نيس ... آرسام هوايي شده ... بابا تو با اين  -

 ديوونه کردي اين چند وقت ... ديگه نميتونم ... ديگه نميتونم ازت بگذرم آرال ...

**** 

جوب آزمايش رو که ديدم از خوشحالي جيغ خفيفي کشيدم ... واي ديگه تموم شد ... آويزون فرناز شده بودم و جيغ 

 ...  ميکشيدم از خوش حالي ... خدايا ممنونتم

منو خفه کردي دختر ... اوه حاال نيگا چه ادا هايي از خودش در مياره ... ولي جدي جدي تبريک مامان شدي ديگه  -

 هــــــــــا !!!

 بــــــــــــاورم نميشه فرناز ... من .. من ... واي عاشــــــــــــــــــقتم آرسامم ... -

 فسفور سوزونديم ها ...ما هم که ديگه هيچي اين وسط ... چقد  -

 باشه به شما هم يه شيريني درست و حسابي ميدم ... -

روز مرد بود و منم از کادويي که گرفته بودم مطمئن بودم ... آرسام با هيجان جعبه بزرگ رو باز کرد ... جعبه 

 د و مشکوک به من نيگاکوچيکتر ... دوباره جعبه بعدي ... همين جور داشت تک تک جعبه ها رو با هيجان باز ميکر

 ميکرد ... اضطراب داشتم ... ديگه تموم شد ... آخرين جعبه و ديگه برگه آزمايش ... 

بار اول که خوند باورش نميشد ... يه بار ديگه نيگاش کرد و اومد سمتم ... فک کردم عصباني شده و ميخواد منو بزنه 

دنبالم ميکرد ... دوتامون غش غش ميخنديديم ولي دست واسه همين زدم به فرار ... من ميدويدم و آرسام هم 
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برنميداشتيم ... ديگه نفس کم اوردم و ايستادم و بالفاصله خودمو تو هوا ديدم ... تو بغل آرسام بودم ... مستانه 

 ميخنديدم ... 

 آرسام نشست روي زمين و منم روي پاهاش نشسته بودم ... 

است ولي ترس داشتنش هميشه تو وجودم بود ... وقتي اصرار تورو ميديدم من از خيلي وقت پيش دلم بچه ميخو -

ديوانه داغون ميشدم ولي خب ... هه ... فک کردي من جريان قرص رو نفهميدم ...!!! اگه مطمئن نبودم که دروغ 

 ميگي ميکشتمت که از اين قرصاي مسخره خوردي مامان کوشولوي من ... 

 ري ؟؟؟؟بابا آرسام بچمونو دوسش دا -

عاشــــــــــقشم ... عاشــــــــــقتم که منو به آرزوم رسوندي ... بعد از داشتن خودت ؛ بهترين هديه اي بود که  -

 تو عمرم گرفتم ... 

 دوست دارم آرسام من ... -

 بعد پيشونيشو چسبوند به پيشونيم و زمزمه وار گفت ...

 ــــقتم ... فقط همين !!!اگه تو دوسم داري ... من عاشـــــــــــ -
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


