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 پایان_بی_عشق#

 1پارت#

  ️♥الرحیم الرحمن اهلل بسم️♥

 

  .داد گیر بهم راستح راه وسط که رفتم می کالسم طرف به داشتم کردم، پارک دانشگاه پارکینگ تو رو ماشینم

 .انداختم بود دانشگاه حراست مسئول که  مخی تو حجاب با زن به نگاهی نیم حرص با

  !ها آدم جور این از اد می بدم انقدر 

  !داره ربطی چه تو به آخه

 .رفتم کالسم طرف به هاش تذکر شنیدن از بعد و فرستادم ام مقنعه داخل رو موهام سریع حراست با زدن کله سرو از بعد

 ...چرخوندم کیفم توی رو نگاهم و کردم باز رو کیفم بدم، پیام دوستم به اومد یادم یهو

 باال رو ابروهام ام کالسی هم دیدن با اما بگیرم رو حالش تا کردم بلند سرمو عصبی...کردم برخورد چی به نمیدونم لحظه همون

  .انداختم

  :گفت و کرد بهم نگاهی

  !پیدایی کم بال چطوری ارامیس سالم-

  :زدم لب و شدم خیره چشماش تو

  !مکه حاجی حاجی رفتی که شمایی این هستم، همیشه که من سالم،-

  .دوخت هام چشم به رو نگاهش دوباره بعد و کرد نگاهی اطراف به لبخند با و داد تکون سری

  .کرد اشاره مون دانشکده طرف به بده رو جوابم که این بدون

 .شد شروع کالس بریم بیا-

 .رفتیم کالس سمت همراهش دادم تکون حرفش تایید به سرمو

 .اومد استاد صدای زدم در به آرومی تقه

 !تو بیا-

 .نیکمت رو نشستم شدیم کالس داخل آرسام با



   

 

 

. وبهخ بسیار شون مالی وضع ام خانواده هستم، صبوری آرامیس اسم به داره عالقه بازیگری به شدت به که شیطونی و شر دختر من

 .هستن مهربون و گرم خون بس از مادرمم و پدر عاشق.  دارم معماریه شغلش که آراس اسم به برادری

 .کردم داشت یاد رو استاد های توضیح و کردم نگاه روم به رو تخته به. کشیدم دست افکارم از
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 از و انداختم دوشم روی رو ام پشتی کوله هام کتاب کردن جمع از بعد کرد، ماعال رو کالس پایان بلند صدای با استاد بعد ساعت دو

 .زدم بیرون کالس

  .زدم رو ماشین استارت و شدم ماشین سوار سریع رسیدم، پارکینگ به و گذشتم دانشگاه محوطه از

 گاز پدال روی رو پام و کردم جا جابه رو دنده ام کالباسی لب رژ تمدید و موهام کردن مرتب از بعد و کردم نگاه ماشین ی آیینه توی

 .دادم فشار

  .داد جواب بوق چند از بعد زدم؛ زنگ ایلین به و آوردم در رو موبایلم داشتم، نگه بودن فابم رفیقای که آیلین و آیناز خونه جلو 

 جانم؟ آرامیس، سالم الو-

 میخوام پایین بیاید  سالم،: گفتم گشتم می ام عالقه وردم های آهنگ فلش دنبال ماشین داشبورد توی که زمان هم و زدم لبخندی

 !خرید ببرمتون

 کردم قطع رو گوشی تاییدش شنیدن با

  .رسیدم خواستم می که آهنگی به آهنگ کردن رد از بعد و دادم جا ضبط توی رو فلش

  .افتادیم راه بازی مسخره کلی با و انداختیم راه پرسی احوال و سالم مراسم اومدنشون با

 .گرفت می رو آدم چشم و بود خوشگل خیلی که دیدم لباس یه بالخره چرخیدیم، می خرید مرکز تو فقط که شد می ساعتی یک حدود

 شدیم فروشگاه وارد و نکردیم تعلل دیگه موند، باز دهنشون لباس دیدن با که کردم اشاره ها بچه به

 !اومدید خوش.سالم-

  .کردم اشاره لباس به بعد و انداختم ها لباس بقیه به اجمالی نگاه هی و دادم رو فروشنده جواب لبخند با

  دارید؟ من سایز لباس این_

 پرو اتاق به و گرفتم دستش از رو لباس حرف بی اومدنش با بیاره، رو من سایز تا رفت انباری طرف به بعد و کرد نگاه اندامم به کمی

  .زدم چشمک خودم به و ردمک نگاه آیینه به زده ذوق لباس پوشیدن با رفتم،



   

 

 

  .خودتا برا داری اندامی جان، آرامیس بابا جون_

  .زدیم بیرون فروشگاه از اش هزینه کردن حساب از بعد و کندم رو لباس سریع

  .رسوندم شون خونه به هارو بچه آوردن، رو هامون پیتزا اینکه از بعد رفتیم، فروشی پیتزا طرف به ها دختر پیشنهاد به

  .کردم حرکت خونه طرف به و کردیم خداحافظی شدنشون پیاده زا بعد

 .رفتم اتاقم طرف به صدا بدون و کردم پارک خونه توی رو ماشین سریع
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 نشون خونه حد از بیش سکوت کردم، عوض خونگی های لباس با رو هام لباس و رفتم اتاقم به کردم، پرت مبل روی رو ام پشتی کوله

  .نیست خونه کسی که داد می

  .دادم تکون رو موهام کمی و کردم فر موهام توی دست و کردم باز رو موهام

 سرم سریع شد، سبز هام چشم جلوی آرسام تصویر که کشیدم دراز تختم روی خسته و دادم تنم به قوسی و کش خستگی شدت از

  .کنم خالی دیگه هرچیز از رو فکرم تا دادم تکون رو

*** 

  بشم؟ بیدار خواب از صبح اول باید که چی یعنی کشیدم، خمیازه و دادم گوشم کنار موهامو شدم، بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با

 خیره آیینه به گیج و زدم آب صورتم و دست به رسوندم، بهداشتی سرویس به رو خودم کوتاه های قدم با و شدم بلند جا از کالفه

  .شدم

  .کردم شونه رو بودن شده سیخ سیخ که موهام و رداشتمب رو شونه

 خاطر به بیشتر البته کنند، صدام آبی چشم پرنسس میشد باعث آبیم چشمای کردم، نگاه آینه تو خودم به زدم، که ریزی بافت از بعد

  .ذارن می اسمی یه ما از کدوم هر روی که شونه لودگی

 باز رو نیشم ام خانواده دیدن با و رفتم خونه آشپز طرف به خوردم سُر خونمون های نرده از و زدم بیرون اتاقم از آرایش کمی از بعد

  .کردم

  .منزل اهل بر سالم-

  .عاشق کبوتر دو بر سالم و: گفتم شیطون بابا و مامان به رو

 . خوردم صبحانه ای لقمه چند و نشستم صندلی روی رفت، بهم ای غره چشم مامان اما کرد نثارم ای سوخته پدر و خندید بابا

 زدم بیرون خونه از و کردم خدافظی بابا و مامان با صبحونه از بعد
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 دانشگاه طرف به زیادی سرعت با شدم، خارج پارکینگ از و کردم ته و سر رو ماشین ، شدم ماشین سوار رسیدم که پارکینگ به

 دانشکده وارد سریع کردم قفل ریموت با اینکه از بعد کردم پارک رو ماشین رسیدم سریع بود نزدیک خونه به دانشگاه چون روندم،

 کشیده پشت از کسی توسط بازوم که بشم داخل میخواستم کردم پیدا رو کالس وقتی گشتم ها کالس رو شماره دنبال چشم با شدم

 .بود آرسام برگردوندم رو شد،سرم

 :گفتم و دادم تکون سری

 تو؟ بینه،چته می یکی کن،االن ول رو دستم میکنی کار چی...سالم-

 :گفت  و نداد اجازه که بکشم بیرون بزرگش دستای از رو دستم خواستم ، افتاد راه بهم توجه بی

 !بیوفت راه سرم پشت حرفی هیچ بدون-

 .رفتم همراهش و دادم تکون سری کنم مخالفت نتونستم که گفت محکم رو حرفش انقدر

 :گفت من از تر سریع که بگم چیزی کردم باز لب نبود کس هیچ رفت انشگاهد حیاط به

 دارم؟ دوستت نگفتم من مگه! نگو هیچی-

 بفهمونم؟؟ بهت چجوری

 منو؟ حال فهمی نمی نمیدی جواب زنم می زنگ چرا

 !سوخته کجا از بگو پس زدم، پوستی زیر لبخند

 !نری ولگردی ایکبیری دخترای با باشی تو تا حقته،

 :گفتم جدی و دادم تکون رموس

 کنم؟ اعتماد بهت حال این با تونم می چجوری من دیگه، دختر یه با فردا منی با روز یه ، ببین رو هات رفتار اما گفتی-

 :زد پچ گوشم کنار گرفت، آغوشم به سفت که زدم می حرف داشتم

 .کاریه سر همش اونا نیستم، تو جز کسی با دیگه من خدا به! هیس-

 :گفتم و کردم نگاهش تخص

 .بینی نمی منو دیگه اینکه یا باشه نباید دیگه ها سرکاری اون نداره،یا ربطی من به-



   

 

 

 گرفت ازم محکمی گاز گرفت دستاش تو رو شدم،بازوم پشیمون خودم گفته از بود شده عصبی شد قرمز چشماش باال گرفت سرشو

 .کشیدم بلندی جیغ

 !زدی حرفی همچین باشه آخرت دفعه-

 :گفت و کرد همراهیم اونم کردم بغلش محکم داد، دست بهم خوبی احساس بوسید رو پیشونیم دادم تکون ریس

 !پررو خانومِ دارم دوستت-

 :گفتم و کردم ای بامزه اخم

 نشو پررو اما عنتر، دارم دوستت منم-

 .رفتیم ها کالس سمت به و شدیم دانشگاه داخل ، داد تکون سری خنده با
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 کردم  نگاهش رفتم آرسام صندلی سمت انداختم، هام شونه رو ام پشتی کوله شدم بلند کرد اعالم رو کالس پایان استاد اینکه از بعد

 :گفتم اروم و

 آرسام؟ نداری کاری-

 .شدم خارج کالس از دادم تکون سرمو داد، تکون نه معنای به سری

 :گفت و زد لبخندی بغلشون،آیناز پریدم اومدن بیرون موایساد آیلین و آیناز کالس جلو

 !خانم نیستی خبرا چه خانوم، آرامیس سالم-

 :گفتم بازی مسخره با زدم لبخندی

 !هامونیم لباس تو هستیم...خودم خل رفیقای سالم-

 .بخوریم چیزی تا سلف رفتیم کردن، نثارم ای مزه بی و خندیدن ها قلو دو

  .خوردیم و صندلی رو نشستیم مخرید شکالتی کیک و قهوه

 :گفتم دخترا به رو

 شهربازی؟ بریم چیه نظرتون دخترا-

 :گفت ذوق با و داد تکون سری آیلین



   

 

 

 !عالیه،بریم آره-

 سمت افتادم راه کردم عوض رو دنده و زدم استارت گذاشت شادی آهنگ آیناز شدیم ماشین سوار شدیم بلند دادم تکون سرمو

 .شهربازی

 :گفت و خاروند سرشو اومدیم،آیناز بیرون خسته کردیم بازی هاش وسیله با کلی و رسیدیم کهاین از بعد

 !دختر گذشت،ایول خوش خیلی آرامیس وای-

 :گفتم و خندیدم

 !چلم و خل رفیق خواهش-

 :گفت آیلین بار این که شدیم ماشین سوار دوباره

 بخوریم؟ چیزی یه بریم..گشنمه خیلی من ها بچه وای-

 :گفتم و خندیدم

 .خان،بریم شکمو باشه-

 .کردم قفل ریموت باز درو رسیدیم بعد چندمین. کردم حرکت رستوران یه سمت به

 آیناز و کوبیده کباب آیلین و دادم سفارش جوجه من دادیم سفارش اومد گارسون پنجره کنار میزی رو نشستیم شدیم رستوران وارد

 به خدافظی از بعد گذاشتم خونشون هارو دختر کردم حساب غذارو شد که تموم شدیم، خوردن مشغول جوجه،همگی من مانند هم

 دختر کدوم مخ داره باز نبود معلوم! بود گوشی تو سرش حقیقتش اما دید می تلویزون داشت و بود خونه رفتم،آراس خونمون سمت

 :گفتم و زدم بهش گردنی زد،پس می رو ای بیچاره

 زنی؟ می رو ای برگشته بخت کدوم مخ داری داداش،باز خان سالم به به-

 :گفت داد می مالش رو گردنش که همونطور

 االن؟ تا بودی کجا رو، هیشکی سالم،مخ-

 شهربازی بودیم رفته ها بچه با-

 :گفت و داد تکون سرشو

 !بخیر خواهری،شبت باش-

 داداش بخیر شب-

 رو کردم پاک رو کردم،آرایشم عوض هامو لباس شدم خودم قاتا داخل گفتم بخیر شب و کردم بوسشون رفتم بابا و مامان اتاق تو

 :بود داده پیام آرسام رفتم اینستا تو سر یه برداشتم رو گوشیم کشیدم دراز تخت



   

 

 

 چطوره؟ من آبی چشم پرنسس-

 :کردم تایپ بود آنالین زدم لبخندی

 !بودم بیرون ها بچه عزیزم،با خوبم-

 :کرد تایپ و زد سین سریع

 کجا؟-

 یباز شهر-

 !ای خسته بخواب برو گلم باشه-

 :نوشتم و زدم لبخندی

 بخیر شب باشه-

 .رفتم خواب به و گذاشتم کنار رو گوشی

🌸✨🌸✨ 

 پایان_بی_عشق#

 6پارت#

 موهامو زدم مسواک شستم رو صورتم و دست شدم، بلند تخت رو از کشیدم ای خمیازه شدم بیدار خواب از گوشی آالرم صدای با

 با زدم رنگ کم صورتی لب رژ یکم پوشیدم، مشکی شلوارک یه با رنگ کم صورتی کوتاه آستین لباس دست هی بافتم کردم شونه

 .رفتم خونه آشپز تو خوردم سُر ها نرده از برداشتم رو گوشیم و پودر کرم

 :گفتم و کردم بوسشون رفتم ریخت می چایی داشت مامان

 نشید جیگری کنار برید اومده جیگرتون بخیر سالم،صبح - 

 :گفت و خندید بابا

 !بابا دختر سالم-

 :گفت  و زد ریزی لبخند هم مامان  

 !بخور رو ات صبحانه بشین تنبل خانوم سالم-

  !چشم-

 براش دلم  بزنم زنگ آرسام به میخواستم ، برداشتم گوشیمو اتاقم تو رفتم صبحانه خوردن از بعد کردم صبحانه خوردن به شروع

 دختری هر دل که داشت سبز رنگ  به چشمایی و رنگی موهای شونه چهار و بلند قد  اوردم عکسشو رفتم لریگا تو  ، بود شده تنگ



   

 

 

 خدا بگیرم رو موچش کی میکرد بازی دختر اینکه فقط ، بود سالش23 بود کامل مرد و نبود بازی سوسول اهل زیاد و برد می رو

 ...زدم زنگ بهش میدونه،

 :داد جواب فوری 

 خوبی؟ عزیزم سالم+

 :گفتم و زدم لبخندی

 ؟ خوبی تو مرسی خوبم ارسام سالم-

 چخبر؟ عزیزم اره+

 ارسام؟ میگم هیچی-

  !جان+

 !!رفته سر حوصلم بیرون بریم میای-

 .درم جلو دیگه دقیقه ده شو حاضر خانومم، باشه+

 :گفتم و خندیدم

 !فعال باش مواظب باشه-

 !عشقم فعال+

 و پوشیدم آبی رنگ به داشت پاندا عکس روش که بلند آستین لباس یه با مشکی کوتاه مانتوی یه کردم باز رو درش رفتم کمد سمت

 کردم خدافظی بابا مامان از پایین رفتم برداشتم، گوشیمو زدم ادکلن  و آبی صندل با زدم، آبی الک ناخونامم آبی شال مشکی شلوار با

 .کردم نگاهش بستم رو در شدم سوار وایساده آرسام دیدم بیرون رفتم خونه از

 !من پرنسس سالم+

 :گفتم و زدم رنگی کم لبخند

 !بریم خودم آقای سالم-

 گشتیم دیگه یکم کافه رفتیم و خوردیم بستنی رفتیم و گشتیم می ها خیابون تو رفتیم باهم

 !بود شده هم شب بودم شده خسته دیگه

 :گفتم ارسام به

 !شده دیرم من بریم ارسام،-

 :تگف و کرد نگاهم



   

 

 

  !چشم+

  ...رفت خونه سمت کردم،به زیاد رو آهنگ 
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 :گفتم و سمتش برگشتم رسیدیم خونه

 !گذشت خوش خیلی عشقم مرسی-

 :گفت و زد روم به جذابی لبخند

 .باش خودت وظیفمه،مراقب-

 .کردیم خدافظی...گفتم چشمی

 بود سبزی قرمه غذا بود ام گشنه کردم باز و یخچال در رفتم خونه اشپز تو  بودن، خواب حتما بود خاموش ها برق رفتم خونه سمت  

 !کرده دیونه رو همه کرده چه جون مامی به به کردم، خوردن به شروع میز رو نشستم شد که داغ  گاز رو گذاشتم برداشتم

 رفتم ومد می خوابم دیگه کردم تمرین تئاتر نهآی جلو یکم نوشتم رو ها درس و نشستم میزم پشت م ها درس سراغ رفتم غذا از بعد

 .زدم مسواک

 .خوابیدم و کردم چت یکم ارسام با کشیدم دراز تخت رو 

•••• 

! منه عنتر داداش بله دیدم شدم بیدار  و کردم باز رو چشمام  میده؟ قلقلکم داره چیزی کردم احساس که بودم بیداری و توخواب

 شدم، سرویس داخل برق شدم بلند دادم، تکون تاسف از سری و خندیدم کرد فرار که وردما فرود سرش تو زدم برداشتم  بالش

 ...شدم خونه آشپز داخل شستم رو صورتم

 !سالم-

  کردم، حاضر لباس بود، رفته سر حوصلم شدم، بلند و کردم تشکر مامان از خوردم صبحانه ای لقمه چند... دادن رو جوابم گرمی به

 :خوندن اهنگ به دمکر شروع رفتم، حموم

  ارامشم، شدی اومدی فداتبشم

 !شدی دریا کمه اسمونم  شدی رویام رفته رفته شدی دنیام اومدی نمیکشم دس تو از من غم توی شادی توی



   

 

 

 جمع رو میز خوردم، قاشقی چند بود قیمه که بخورم غذا رفتم و کردم خشک رو موهام. اومدم بیرون  شستم رو خودم اینکه از بعد

 جوک یکم کردم چت ارسام با و اینستا  تو رفتم میان دیگه ساعت نیم گفتن اوناهم و مون خونه بیان گفتم زدم زنگ ها بچه به م،کرد

 گفتم اومد خوش و کردم روبوسی باهاشون رسیدن ها بچه تا خندیدم خوندم

 !اومدید خوش دختر سالم-

 ...خوندیم رسد یکم اتاق تو رفتیم  دادن، جواب و کردن تشکر لبخند با

 نیم که گذاشتیم داخلش رو پیتزا و کردن روشن فرو ها بچه و کردم آماده موادشو من کنیم درست پیتزا ها بچه با رفتیم بعدش  

 ...خوردیم و پز خودمون نوشتم زیرش  اینستا گذاشتیم  و گرفتیم عکس شد درست بعد ساعت
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 رفتیم بالکن تو خوردن، پیتزا  از بعد

 .هستم سرما عاشق من کال شدیم می نزدیک زمستون به بود، پاییز اواخر  و بود سرد هوا اورد، چای برامون مامان

 :گفت آیلین چای خوردن از بعد

 داری؟ دوسش نگفتی بهش هنوز کن، تعریف آرسام از یکم آرامیس+

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی

 خوبه؟ تون رابطه سینان با خبر چه تو! کرد قبول که برداره دست ےباز دختر از باید مگفت هم بهش ولی گفتم بهش چرا-

 ! بریم بیرون نمیکنیم وقت سرکاره بیشتر خوبیم، ماهم آره،+

 .کردم زمزمه ای خوبه و زدم لبخندی

 :گفت و کرد بهم رو ایناز

 جدیه؟ آرسام با قصدت آرامیس حاال+

 !نکنه تربازیدخ و بیاد خاستگاری اگه خب، آره-

 :گفت و زد نازی لبخند

 !خواهری باشد مبارکا پس+

 :گفتم شوخی با و خندیدم

 !شدنمون عروس انشاهلل بوس، بوس-



   

 

 

 می روز چند که بگیم ها استاد به میشه، تعطیل دانشگاه که فردا گرفتیم تصمیم ها بچه با ها، شیطون ای انشاهلل گفتن خنده با اوناهم

 آراس و بابا مامان ، بودم تنها من رفتن، ها دختر بعد یکم. بریم شمال  ها بچه با بعدش! ها الکی  حاال وریضر مسافرت بریم  خوایم

 خورد زنگ گوشیم نبودن، خونه

 :دادم جواب بود آرسام

 !خانومم سالم+

 :گفتم شوخی به زدم پهنی لبخند

 خوبی؟ هات دختر دوس با سالم،-

 :گفت و شد جدی صداش

 !نیستم باهاشون دیگه گممی ها، گفتی باز+

 !باشه-

 .دارم کارت دانشگاه تو فردا آرامیس+

 !بخیر شبت ، عزیزم باشه-

 !دلم عشق بخیر شب+

 .برد خوابم نرسیده شماره سه به  رفتم تخت رو بودم، شده خسته  

**** 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 9پارت#

  مانتو یه با دمپا سفید شلوار یه کردم آرایش رفتم، اتاق  کندم، دل نازم خواب از زور به دادم بدنم به قوسی و کش شدم، بیدار خواب از

 ناخون کردم، سرم رنگی صورتی سفید شال و کردم پام رو سفیدم صندل ، کردم تنم سفید لباس یه  با همراه پوشیدم رنگ کم صورتی

 کردم، خدافظی بابا و مامان از پایین، رفتم اشتمبرد گوشیمو ماشینم سویچ تلخم ادکلن زدن از بعد و زدم رنگ صورتی  الک رو هام

 باهاشون  و زدم لبخندی رفتم سمتشون  هارودیدم بچه کالس تو روندم دانشگاه سمت زدم استارت  شدم، خوشگلم پورشه سوار

 .کردم پرسی احوال

 :گفت بهم و!  کرد بغلم که نشستم کنارش رفتم، آرسام پیش 

 !شدی خوشگل+

 :گفتم اروم و زدم لبخندی



   

 

 

 .آقایی مرسی-

 .شد کالس داخل استاد و کرد، اکتفا لبخندی به تنها کرد نگاه بهم

**** 

 .رفتیم استاد پیش آیلین و آیناز منو بیرون، رفتن ها بچه همه که کالس شدن تموم از بعد

 :گفتم و انداختم استاد به نگاهی من

 !!ضروریه خیلی مسافرت؟ بریم روز چند ما میشه استاد، ببخشید-

 :گفت مکث با و کرد فکر کمی استاد

 .نیوفتید عقب کنید مرور هارو درس باشه حواستون ولی! باشه+

  !چشم-

 :گفت  و اومد کنارم آرسام که رفتیم دانشگاه خروجی سمت ها بچه با خوشحال

 !دارم کارت بیا لحظه یه آرامیس-

 :گفت و گذاشت هام شونه رو هاش دست رفتم، سمتش دادم تکون سری

  بریم باهم روز چند بگم،میخوام بهت رو موضوعی یه میخوام من آرامیس،-

 بیای؟ شمال،میتونی

 :گفتم و دادم تکون رو سرم تند

 موضوعی؟ چه فقط نداره، اشکال بیا توام دیگه،حاال روز چند بریم ها بچه با میخواستم منم آرسام،-

 :گفت و زد لبخندی

 !خانومی فعال هات، دوست پیش روب عزیزم، میگم بهت اونجا ، عالی چه -

 .فعال عشقم باشه-

 .بیوفتیم راه فردا و کنم جمع رو ها وسایل تا رفتم خونه سمت ، کردم خدافظی ها بچه از 

**** 
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 . دمیدی تلویزیون داشت نشستم، بابا کنار رفتم اوردم، در رو هام کفش کردم باز کلید با درو خونه، رسیدم

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 .مهربونم پدر بر سالم-

 :گفت و زد بهم مهربونی لبخند کرد نگاهم بابا

 چطوری؟ بابا، دختر سالم-

 بابایی؟ ممنون، خوبم-

 جانم-

 شمال؟ بریم روز چند واسه آیناز و آیلین با فردا من هممم،میشه-

 :گفت و گذاشت میز رو آورد در عینکشو

 !چی؟ واسه-

 :گفتم مظلومی حنل با

 .سررفته حوصلمون-

 :گفت و زد لبخندی

 !ناکه خطر باشید مراقب راه تو باباجان، باشه-

 :گفتم و کردم بوس لپشو کردم نگاهش باز نیش با

 .چشم-

 ازش خبری یه و رفتم آراس اتاق ای،به گوشه یه انداختم رو شالم شدم بلند

 زندس، خداروشکر دیدم که گرفتم 

 تخمه یکم غذا، خوردن از بعد بود، گشنم خیلی بخورم غذا که رفتم آشپزخونه و کردم جمع رو چمدونم رفتم، دمخو اتاق  بعد و

 . باشه حاضر و صبح وفتیم می راه فردا گفتم و کردم چت باهاش بود داده پیام آرسام رفتم اینستا تو ، خوردم میوه  همراهش

 مسواک پاشدم بشم، بیدار زود صبح قراره و دیروقته دیدم که میشد جالب داشت مخوند می  داشتم رمان یه شدم تلگرام داخل بعدش 

 .خوابیدم و کشیدم دراز تخت رو و زدم

**** 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#



   

 

 

 11پارت#

 .شدم بلند و دادم رضایت بالخره میومد، خوابم هنوز شدم جا جابه تخت رو شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم صدای با

 :گفتم لبخند با و رفتم بابا و مامان پیش شستم، رو صورتم و دست رفتم سرویس 

 .اومده تون پرنسس سالم-

 :گفت و کرد ای خنده بابا

 !بابا دختر سالم-

 :کرد تکرار بابا همانند مامان و

 !بخور صبحانه بشین مامان، دختر سالم-

  میان کِی که زدم زنگ آیناز و آیلین به رفتم تشکر از بعد کردم خوردن به شروع

 مونده فقط بودم، کرده آماده دیشب از که چیو همه انداختم، جیبم تو کردم قطع رو گوشی  درن جلو دیگه ساعت نیم که گفتن اوناهم

 .میاد کی که بزنم زنگ آرسام به بود

 :داد جواب نرسید اول بوق به زدم زنگ برداشتم گوشیو

 چطوره؟ خانومم سالم به-

 :زدم دیلبخن بود آلو خواب صداش

 رو؟ شمال نرفته که یادت کجایی! خوبم آقا، سالم-

 !گلم فعال درتونم جلو دیگه دقیقه ده بره یادم میشه مگه عزیزم، نه-

  ! فعال میام دیگه دقیقه پنج پس باشه-

 الک ناخونامو و سفید شال با برداشتم، شیکمو مشکی مانتو کوتاه سفید لباس یه و پوشیدم دمپا جذب مشکی شلوار یه کمد سمت رفتم

 بابا و مامان با و برداشتم چمدونو زدم، هم رو افتابیم عینک برداشتم گوشیمو زدم ادکلن کردم، پام رو هام صندل و زدم سفید مشکی

 .رفتم ماشین تو. بود سرکار هم آراس کردم خدافی

  بود زده شیک ےخیل تیپ یه آرسام

 !کرده چه اقامون باو جون-

 :گفت و خندید

 !من ارامیس سالم-

 .عزیزم،بریم سالم-



   

 

 

 .رفتم می صدقش قربون دلم تو و بودم قیافش و تیپ محو همینجوری

 عینک  سفید کتونی  و چرم ساعت و بود زده ژل رو موهاش بود، پوشیده تنگ مشکی شلوار یه با مشکی جذب کوتاه آستین لباس یه

 .بودیم کرده ست که بود این جالب و کرد جذبم که بود تلخش ادکلن اخر در قیمت گرون سفید

 !ها شدم تموم خانوم-

 !شیفته خود میکنم نگاه تو به من گفته کی حاال ، عه-

 .افتاد راه و نگفت چیزی خندید آرسام

 .اومدن می مون پشت هم ها بچه 

 خودشون ها شیطون سینا، با هم آیناز ، بود اومده سینان  با آیلین که ها بچه بخوریم، ماشین تو  که خریدیم تخمه و خوراکی راه تو

 .بودن کرده تور هم دوقلو جذاب دوتا بودن دوقلو

 .شدیم شکستن تخمه مشغول راه وتو

*** 
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 تخمه، و خوراکی کلی خوردن از بعد

 :خوندن اهنگ با کردم شده،شروع عاشق بچم آخی عاشقانه آهنگ یه چی اونم گذاشت، آهنگ آرسام

 دوش هر میگم بپرسی عاشق یا ای دیونه

 میده، اتصالی انگار آدم به چشمات میده،برق حالی و حس عجب نگاهت اون خالصه! خوش دست بردی دلمو حسابی گرم تو دمت

 ...ها عشقی خیلی میدونی جان مشکی مو آهای آهای

 که خوندم می آهنگ با داشتم بودم بسته رو چشام کرد می نگاهم خنده با آرسامم زدم می بشکن دادم می قر خوندم می همینجوری 

 لبمه نزدیک خیلی چیزی یه دیدم

 برای کنار زده آرسامه دیدم کردم باز چشامو

 .کردم همراهیش بعدش ولی شدم شوکه اولش بوسیدنم، به کرد شروع عقب، برو بگم اومدم تا من، به چسبیده و استراحت 

 :گفتم شدم جدا ازش

 .نمیبین ها بچه زشته آرسام-



   

 

 

 :گفت شیطنت با

  .ببینن بزار-

 .اومد در جیغم که گرفت گاز رو لپم 

 با بودن اورده رو جوجه های وسایل بودن، خریده مرغ سینان و آرسام بود، مون گشنه مون همه راهیم، تو که میشد ساعتی 3 حدود

 پیاده همه بخوریم، بشینیم جا یه که منقل

  :گفتم و ها بچه پیش رفتم بود هگرفت درد پاهام بودم، نشسته انقد شدیم 

 هوم؟ سینا و سینان با گذشت خوش ها شیطون-

 :گفت و خندید آیلین

 .ها کردی حال آرسام با توام جون، آرامیس آره-

 :گفتم پررویی با خندیدن که انداختم پایین رو سرم زده خجالت

 .بدن بر بزنیم رو جوجه بریم نشید، پرو زیادی دیگه خب-

 ...کردن افقتمو هم دخترا  

**** 
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 ولی میزدن باد بود منقل رو که هارو جوجه داشتن که سینان و آرسام پیش رفتیم

 :گفتیم بود، سینا پیش آیناز 

 نمیخاید؟ کمک آقایون-

 :گفت و کرد نگاهم آرسام

 :گفتم کنم سیخ هارو گوجه من بزن باد هارو جوجه این لحظه یه آرامیس-

  !قربان چشم-

  کرد، بغلم یکی پشت از که بودم ها جوجه زدن باد مشغول که منم و بزنه حرف آیلین با رفت سینان کردم ها گوجه زدن باد به شروع

 :گفت گوشم در آرسام که بزنم جیغ اومدم ترسیدم

 !منم خانومم نترس-



   

 

 

 :گفتم و رفتم بهش توپی غره چشم

 ترسم؟ می نمیگی بیشور-

 !میبینن تهزش کنار برو 

 !ببینن-

 :گفت کرد بوس رو لپم برگشتم که کرد بغلم تر محکم 

 !من ابی چشم بگم بهت رو چیزی یه خوام می مسافرت این تو-

 :گفتم و شدم خیره بهش لذت با

 !من عشق بگو-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !نمیشه االن دیگه نه-

 .بدجنس-

 .تگذاش هارو گوجه و کرد درست هارو جوجه رفت

*** 

 کن نگاه و اونور گفت و نشست آرسامم  که ماشین تو نشستم شدیم، راهی زدیم، رگ به که ای خوشمزه ی جوجه خوردن از بعد

 :گفت بعد کردم، نگاه رو اونور  و ندادم اهمیتی ولی کردم تعجب

 .کن نگاه و اینور حاال-

 رو دستام بود شده شیطون خیلی امروز گرفت، ام خنده هم دمکر تعجب هم بوسیدم، محکم که کردم، قبول و بود بسته چشمام منم

 :گفت و گرفت دستاش تو

 .دارم دوستت خیلی آرامیس-

 .تو از بیشتر خیلی من-

 :گفتم و کشیدم جیغ که گرفت گاز لپامو  

 باش آدم دقیقه دو حداقل وحشی،-

 .رفتم خواب به و شد نگینس هام پلک کم کم که کردم می نگاه  ها کوه به افتاد، راه و خندید بلند
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 اونجا گرفتم تصمیم و دارم دوسش چقدر بگم بهش اونجا میخواستم میرم، دارم سفر این به آرامیس با اینکه از شدم خوشحال خیلی

 برگشت وقتی و کنه نگاه و اونور هک گفتم ارامیس روبه ماشین تو نشستیم که جوجه خوردن از بعد پس کنم، سوپرایزش ها بچه با

 نمیاد آرامیس از صدایی دیدم که میخونم اهنگ با داشتم و کردم روشن و ضبط  خالصه و چسبید خیلی که کردم ابدارش ماچ یه سمتم

 کشید می منظم نفسای بود، گرفته صورتشو کل طالیش رنگ به موهای شده جمع خودش تو ها فرشته عین دیدم انداختم نگاه یه بهش

 .بود سرد هوا چون کردم نصفه روهم پنجره روش انداختم و اوردم پتو یه ماشین پشت از

**** 

  بود، خواب آرامیس هنوز ولی  رسیدیم اینا  آرامیس ویالی به باالخره شدم، خسته واقعا که رانندگی ساعت چهار  از بعد

 چی اونم بود؟ آبی چشم پرنسس یه واقعا که انگار. بود نظیر بی دختر این کردم، بو موهاشو عطر تونستم می تا صورتش رو شدم خم

 :گفتم گوشش بغل خورد ارومی تکون که کردم بوس رو لپش من، آبی چشم پرنسس

 !ها رسیدیم بشی بیدار نمیخوای خانومم-

 :کردم صداش دوباره نداد جواب اولش

 آرامیسم-

 :گفت دقیقه دو از بعد

 جونم-

 ...زدم لبخندی

 !رسیدیم خانوم، تنبل شو بیدار-

 :زد پچ آروم آلویی خواب صدای با

 !بخوابم بزار ام خسته-

  دستاشو که کردم بغلش کردم باز درو سمتش رفتم شدم پیاده ماشین از حرفاست، این از تر تنبل این! نمیشه اینجوری نه ، کردم نوچی

 : گفت بسته چشمای با و گرفت گردنم دور محکم

 .ها افتم می آرسام-

 که لباش شدم، خم صورتش تو رو، هاش دلبری همه این بیارم طاقت نتونستم نبود کسی کردم نگاه اطراف به بود شده خوردنی لیخی

 :گفت و کرد همراهیم اونم   شد آروم منم دید کرد، باز رو چشماش کردن وصل بهش برق انگار که بوسیدم، عمیق و بود شده خشک

 !زمین بزار منو بینه می یکی کنار برو ها شدی پرو خان، آرسام-



   

 

 

 !اینجاست جات شما خانوم نوچ-

 .کرد نثارم پرویی خندید  

 دوستای که آیلین و آیناز ومدن، می یواش راه تو و بودن نرسیده هنوز ها بچه و رفتم ویال داخل سمت به بود بغلم تو که همینجور

 کاناپه سمت بردم رو آرامیس شدم ویال داخل داشتن، دوست یگروهمد بودن رل سینا و سینان بنده رفیقای با بودن آرامیس صمیمی

 :گفت که انداختم روش هم پتو گذاشتمش

 .شدم خسته چقدر آخیش-

 ....کردم نگاهش فیس پوکر

 !تنبل شده خسته خانوم کردم رانندگی ساعت شش من باش، رو خانوم-

 :گفت و آورد بیرون رو زبونش

 .دارمممممم دوس-

 .اوردمشون می میرفتم باید و بود ماشین تو ها چمدون کنم، پیدا خوردن برای میتونم چی ببینم یخچال سمت رفتم خندیدم

*** 
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 پایان_بی_عشق#

 15پارت#

 آرامیس#

 چشمام شده، چیده روش ها غذا اقسام و انواع با میز یه دیدم رفتم، خونه آشپز سمت  ، شدم بلند کاناپه روی از نازم خواب از بعد

 تو عمیق میخوره، داره ریخته لیوان یه و وایساده ساز قهوه پیش آرسام چیده هنرمندی کدوم میزو این ببینم رفتم  شد بارون هستار

 :گفت زد خفیفی داد که گرفتم گاز رو بازوش پرید، باال و ترسید که کردم بغلش پشت از رفتم زد، سرم به فکرشیطانی هست،یه فکر

 آره؟ یریمیگ گاز منو حاال سگ توله-

 بودی؟ فکر تو چرا دارم، دوست اوهوم-

 !بچرخیم بریم کجا خوردیم غذارو اینکه از بعد کردم می فکر داشتم هیچی-

 .گفتم آهانی و زدم لبخندی

 .کرده چه آرسام آقا ببینم بیا -

 :زد لب و خندید



   

 

 

  .ببر فیض آقاتون پخت دست از خانومم، بخور-

 .گفتم بهش میمونی باخنده  

•••• 

  :گفت که اونور رفتم می داشتم بوسیدم رو لپش کردم، تشکر ازش آقامون ی خوشمزه غذاهای خوردن از عدب

  فرار؟ دِه حاال کرد هاشو دلبری کجا؟خانومم-

 :گفتم خندیدم ریز ریز

  .کردم بوسش منم بود کرده درست خوشمزه غذای آقامون خوب-

 :گفت گوشم بغل  پاهاش رو بشینم شدم مجبور که بغلش تو کرد پرتم که زدم می حرف داشتم

 .خانومم کنم یافت در شمارو های بوس فقط که میکنم درست غذا عمرم آخر تا من خانومش، فدای آقاتون-

  ...میشد اب قند دلم تو کیلو کیلو که انگار رفت غنچ دلم حرفاش از

 .ها،کلک داری دوس بوس! خودم خوشگل آقای بر افرین-

 گفت؛ گوشم کنار 

 !رو خانومم های بوس فقط هوم،ا-

 کرد، نوازش رو کمرم آرسام بودم، رفته فرو شیرینی حسه یه تو داد می قلقلکم انگار شدم، جوری یه گوشم کنار داغش نفسای از

 رو پیشونیم و داد فشار خودش به محکم منو ، شد حلقه گردنش دور هام دست شد، بسته هام چشم کم کم که چیشد نمیدونم

 :تبوسید،گف

 آرامیسم؟-

 .رفت باال  قلبم ضربانِ کردم حس زد صدا مالکیت میم با رو اسمم اینکه از

 :گفتم مکث کمی با

 .آرامیس جانِ-

 دونستی؟ می خانومم شدی وجودم از تیکه یه تو -

 .گرفت گاز رو لبام  بار شدم،این شوکه که انقدرمحکم بوسید حرارت پر رو لبام بزنم، حرفی نداد اجازه  

 :گفت خماری صدای با 

 کن همراهی-



   

 

 

 کنم، همراهی باهاش تا دلیلی شد همین

 ...رفتم خواب به بغلش تو ، ام دنیا دختر ترین خوشبخت کردم حس لحظه اون کرد ام نوازش و رو، هم بوسیدیم انقدر

••••  
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 آرسام#

  خوابیده بغلم تو دیدم کردم باز رو هام چشم خوره، نمی تکون دیگه مکرد حس که بوسیدمش، می و کردم می نوازش رو آرامیس 

 داری انگار  شیرینِ انقدر لبهاش طمع بود، فرشته یه شبیه دختر این که  وای کرده، غنچه لبهاش  کرده حلقه گردنم دور دستاشو

 کشیدم، روش پتو و دونفره تخت رو انداختمش رفتم، خواب اتاق سمت به کردم بغل رو آرامیس. میخوری عسل

 .بود شده پخش دورش و بود باز موهاش کردم بغلش کشیدم، دراز کنارش

  بوییدم، تونستم تا رو موهاش  شدم خم برد، منو دل طالیش موهای و دریایش رنگ به های چشم با دانشگاه اولِ روز همون دختر این 

 ...کردم شکر کرد نصیبم که ای فرشته این بخاطر دلم تو خدارو

 دورش خواستم نمی شد، خوشحال خیلی نیستم باهاشون دیگه گفتم آرامیس به وقتی از ولی بودم دیگه دختره تا چند با من که درسته

 تموم باهاشون رو چی همه نفهمه، آرامیس که جوری یه شمال تو بزارم قرار کردم می چت که نفری چند با گرفتم تصمیم پس بزنم،

 ...رفتم خواب به کردم بغل تر  محکم آرامیس ، ومدما در خیالم و فکر از... کنم

*** 

 !خوابه هنوز کرده حلقه دورم پاهاش بغلم تو بود شده جمع  آرامیس  بخورم، تکون تونستم نمی  شدم، که بیدار

 .بوسیدم محکم رو لباش  نشست لبم رو لبخندی

 :گفتم کردم بغلش منم کرد، بغلم و زد لبخندی که بوسیدم،  رو هاش چشم رو شد بیدار ، خورد تکون هاش چشم 

 !ها بودی خسته خانوم خواب ساعت-

 :گفت آلویی خواب صدای با 

 !اوهوم-

 :گفتم شیطنت با

 !ها میخورمت-

 دوئیدم دنبالش و زدم لبخندی... کرد فرار  اورد در زبونشو ، شد بلند فورا آرامیس 
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 آرسام#

 مونده چقدر ببینه برگشت آرامیس شدم می نزدیک بهش داشتم منم خواست می کمک  زد می جیغ میدوئید همینجوری آرامیس

 خودم به بعدش بودیم شوک تو مون جفت اولش افتادم، روش بودم نزدیکش چون  افتاد زمین کاناپه لبه به خورد پاهاش برسم، بهش

 :گفتم شیطنت با اومدم

 ؟نه بخورمت نمیذاری دیگه حاال خب-

 :گفت مظلوم چشمای با

 !!بخوری منو خوای می خرسی یه شبیه لحظه هر تو-

 .کرد جمع رو لبهاش 

 داره آرامیس دیدم خندیدم می داشتم همینجوری کرد، تعجب شد گرد چشماش آرامیس شدم، منفجر خنده از قیافش دیدن با یهو

 ..کنه می نگاهم همینجوری

 !!بشه کوفتت تو داری لپی چال چه-

 ...خندیدم بلند ایصد با

 !نداره رو خانومم قابل-

 :زد لب غرور با

 ...بشه نمایان اینجوری من واسه باید فقط هست، که من مال-

 :گفتم و کردم هومی

  !عشقم چشم-

  .بگردیم یکم بیرون، بریم بیان سینا و سینان با بزن زنگ هات رفیق به آرامیس،- 

  .بدن جواب شد منتظر  رفتگ رو دوستاش شماره و گفت ای باشه ذوق با 

 ...بخورم هوایی یه تا رفتم تراس سمت 

 برداشتم پارچ یه آشپزخونه تو رفتم بدم، آب هاشون گل به گرفتم تصمیم رنگارنگ های گل از پر و بود زیبایی تراس واقعا

 .دادم اب گلهارو و



   

 

 

 بزارم قرار دخترا اون با کجا که کردم فکر یکم

 زندگیم تو آرامیس وقتی از ولی خواستم، می  سرگرمی برای دخترارو بودممعموال بازی هوس پسر من دبو خوب کافه یه تو اِممم

 ایستن می حرکت از ساعت های عقربه میکنم احساس هستم پیشش وقتی که جوری یه داد تعقیر ها دختر به راجب ، رو اومد،نظرم

 .زدم زنگ ها دختر از یکی به اشتمبرد رو گوشیم دارم، کنارم رو آرامیس که ترینم خوشبخت من و

  :داد جواب باشه خوابیده گوشی رو که انگار نرسید اول بوق به  

  من از یادی عجب چه عشقم، سالم-

 !آقا کردی

 :دادم جوابشو سرد خیلی چندش، اه 

 !دارم واجبی کار خیلی بیار، هم رو دخترا بقیه شمال شب تا بیا بیوفت راه امروز! سالم-

 .بیایم کنیم جمع رو هامون وسایل میگم بهشون ناال باشه-

 :گفتم کنان لند غرور و دادم تکون سری

 !خدافظ فرستم، می برات  رو کافه،آدرس بیا شب9 ،ساعت منتظرم باشه-

 !عشقم خدافظ-

 .کردن قبول ها بچه پس میشد حاضر داشت  رفتم اتاقش سمت نبود، آرامیس  رفتم بیرون ترس از  کردم قطع تلفن 

**** 
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 ✨آرامیس

 ...برداشت آیلین اما زدم زنگ آیناز به بگردیم بریم بزن زنگ ها بچه به  گفت آرسام اینکه از بعد

 خبر؟ چه خانوم آرامیس سالم،_

 :زدم لب بازی مسخره با

 .بیار ام سینان سینا بیرون، بریم حاضرشو نکبت، سالم_

 :کرد زمزمه مکث با و گذشت کمی

 حاال؟ بریم کجا شیم، می حاضر االن باشه،-



   

 

 

  !دریا-

 !فعال خواهری بینمت می پس باش-

 !عزیزم فعال-

 نبود، آرسام از خبری کردم قطع  تماس

 مشکی شال ریختم، دورم کردم ،شونه دادم حالتی کردم باز رو موهام پوشیدم، بلند آستین زرشکی لباس یه بشم، حاضر رفتم اتاق

 بابا کادوی که ام خوشبخو ادکلن برداشتم زرشکیم بلند پاشنه های کفش  با مشکی شلوار کردم تنم مشکی بافت با دمکر سرم شیک

 خالی خودم رو بود تولدم واسه

 ندزدنت جیگری چه جوون انداختم خودم به آینه تو نگاه یه  رفتم، آینه جلو گذاشتم، داخلش رو گوشیم کیفم با برداشتم ،سویچ کردم

 !جون سآرامی

 رو آرایشم ریمل با آخر در و زدم رژگونه کمی  زرشکی رژلب یه با ، کشیدم نازکی چشم خط و زدم کرم یکم نکردم، آرایش فقط 

 ....کردم تکمیل

 .بودم شده محوش شدم، مواجه بود مشکی زرشکی من مث که شیک خیلی تیپ یه با آماده حاضر ارسام دیدم رفتم، بیرون اتاق از

 !خدا شده ناز چقدر بزنم پلک تونستم نمی

 :گفت آرسام شدم منظمش ریشای ته و صورتش خیره چقدر دقیق دونم نمی

 .بمونه خودم برای یکم بزار بابا شدم، تموم دلم ِعشق-

  لپش چال خندید شیطنت با 

 :گفتم و نشستم رفتم پیشش جیگره، پسر این بس از شدم مرگ ذوق شد معلوم

 !،میمون کنم یکارتچ دیگه ای شیفته خود ایش-

 شد، معلوم چالش باز که خندید آرسام 

 .کردم چالش تو رو انگشتم و نیاوردم طاقت دیگه

 :گفتم رفتم ای غره کرد،چشم تعجب 

 !منن مال اینا نگفتم مگه ببینم نخند-

 :گفت چشمک با و زد جذابی لبخند

 !تو به متعلق خانومم چرا-

 ...گرفتم ازش رو نگاهم



   

 

 

 !پرو بچه منی لما ام خودت تو-

 :گفت بامزه گذاشت احترامی

 .بست در هستم ام شما چاکر-

 دستمو که شد بسته چشماش جذابش و مردونه ریش ته رو دستم نوازش از کم کم کرد نگاه چشام به که ریشش ته رو کشیدم دستمو

 :تمگف خورد می بهش نفسام که طوری گوشش بغلش کرد کارو همین آرسامم کردم حلقه گردنش دور

 ...عمر یه برای خوام می خودتو یخوام نم چاکر من-

 !البته-

 ...کردم بغلش کردمنم بغلم محکم 

 .میرسن االن ها بچه بیرون بریم بیا عشقم-

 ...گرفت مردونش دستای تو رو دستام بشم بلند اینکه از قبل

 !بریم حاال-

 ...رفتیم بیرون ویال از باهم و زدم لبخندی

•••• 
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 ✨آرامیس

 دریا تا گرفتیم تصمیم پسرا با ارسام و دخترا با من کردیم روبوسی باهاشون رفتیم رسیدن،جلو ها رفتیم،بچه بیرون ویال از که همین

  مثل سینان و آیلین و سینا و آیناز بریم پیاده

 .ومدیم می همه از تر عقب آرسام منو و زدن می حرف باهم بودن دست تو دست آرسام منو

 دریا از بعد چیه نظرتون ها بچه-

 بریم؟ شب واسه غذا وسایل دنبال هم ما بگردن برن دخترا

 .گفتن ای باشه... کردن قبول هابچه

  .بودم دریا عاشق بچگی از رسیدیم دریا به



   

 

 

 شروع ها کالس و برگردیم دبای دیگه روز دو که کردم می فکر این به کردم نگاه بخش آرامش اروم دریای به ها ماسه رو نشستم

 .کنیم درست آتیش تا چوب دنبال رفتیم  بود هشت ساعت های زدیم،نزدیک حرف یکم نشست پیشم اومد آرسام. میشه

 با یکم کردم، پستش  گرفتیم جمعی دست عکس یه  آتیش پیش وایسادن ها بچه ، آتیش کردن درس از بعد بود شده سرد هوا

  زنگ ارسام گوشی زدیم، حرف بریم کجا روز دو این وت اینکه راجب آیناز و آیلین

 ...زد حرف تر دور یکم رفت پاشد خواست عذر جمع از آرسام کیه، ببینم شدم کنجکاو خورد،

  .بود شده سردم یکم کردم سرم رو بافتم گرفتم،کاله روش رو دستام نشستم آتیش پیشِ. پرسم می ازش بعدا ندادم محل

 ...اومد شد تموم سشتما اینکه از بعد آرسام

 !بیا لحظه یه داداش سینان-

  ببینم شدم کنجکاو واقعا دیگه 

 .اومدن آرسام و سینان چیه، قضیه

 شام وسایل دنبال برن هم سینان و سینا. میدم توضیح  بیام اومده پیش برام کاری یه من بگردید برید آرامیس با ببخشید، ها بچه-

  من ولی کردن قبول همه

 شب موقع این کارش ببینم خواستم می

 .رفتن سینان و کردم،سینا قبول و زدم  لبخند ظاهر به ولی چیه شمال توی اونم

 :گفتم ها بچه به بود خوشگل خیلی که کافه یه به خورد چشمم بخریم لباس رفتیم بعدش و جنگل رفتیم ها بچه با منم

 کافه؟ این بریم بنظرتون آیناز و آیلین-

 :گفتن و کردن تایید رو حرف دخترا

 !بریم ، آره -

 :اومد گارسون نشستیم ، کردیم انتخاب پنجره کنار میز یه رفتیم، کافه سمت 

 دارید؟ میل چی اومدید، خوش سالم-

 :گفتم کردم می نگاه که همونطور کردم باز رو منو

 !قهوه و شکالتی شیک یه من-

 .کیک و قهوه-

  سمت به شدم بلند رفت گارسون 



   

 

 

 رفتم یکم کردم تعجب بود آرسام شبیه خیلی پسره پشت از که نفر یه به خورد نگاهم یهو بشورم، رو دستام رفتم بهداشتی سرویس

 رو چیزی براشون وایساده،داره دختر تا سه پیشه خودشه دیدم که...تر جلو

 چطور فطرت پس شد، سراریز اشکام! ریخت قلبم میده، توضیح

 کنی؟ بازی من با تونستی

 کرد باز لب کرد تعقیر نگاهش رنگ باال آورد سرشو خورد کفشام به هاش چشم آرسام جلوتر رفتم بود نشده من توجهم هنوز آرسام

 ...زدم سیلی بهش و رفت باال دستم اختیار بی بزنه حرف که

 .میکنن نگاه بهمون تعجب با دارن همه کردم دورم به نگاهی اشکی چشمای با گذاشت گونش رو دستشو

 !!میکرد بازی دختر بود،هنوز زده دورم ارسام هه زدم پوزخندی
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 توپیدم بهش گریه با بردم باال صدامو

 تونستی؟ چطور بقیه با رفتی که گذاشتم کم برات داشتم،چی دوستت همه این که من لعنتی

  !الشی فطرت پس آشغال نداری غیرت تو چیز همه بی بدبخت

 تو آوردم در رو هنزفریم و کردم سرم رو کالهم زدم بیرون لعنتی کافه اون از دوییدم بزنه حرف اومد آرسام زدم گریه با رو حرفام

 .کردم می وگریه خوندم می آهنگ دویدن،با دریا سمت به کردم شروع کردم پلی غمگین آهنگ گذاشتم،یه گوشم

 نزاره؟ غرورت نتونی کنی گریه بخوای شده

 بیاره، در کفرتو بزنه بخواد زندگی شده

 !بکنی دل چی همه از بزنی چیو همه ،قید بیمارو و بد حال یه سیگارو هم پشت هی

 !کنه قطع گوشی بزنه یهو کنه بد حالتو یکی 

 .کردم می گریه و دوئیدم می خونم می آهنگ با

 باور رو هاش دارم دوست رو حرفاش که احمق منِ به لعنت من، با کردی کار چی ببین! آرسام بهت لعنت ومد نمی باال نفسم که انقدر

 ...رفتم فرو فکر به  شدم خیره دریا به و نشستم جا یه! کردم

•••• 



   

 

 

 ✨آرسام

 !رسیدن حتما چندش، پوف روناست دیدم انداختم نگاه یه خورد زنگ گوشیم که آرامیس پیش بشینم برم خواستم می

 :گوشم تو پیچید صداش کردم، وصل رو تماس

 تو؟ میای کِی گفتی که آدرس اون به رسیدیم ما ، عشقم سالم الو-

 :غریدم کردم جا جابه دستم تو رو گوشیم

 !فعال ام اونجا دیگه ربع یه سالم،-

 !عزیزم فعال-

 و جدی خیلی  کردم، پرسی احوال سالم ها بچه با میز یه پشت نشستیم رفتم کافه سمت خواستم، عذر ها بچه از کردم، قطع رو تماس

 :کردن صحبت باهاشون کردم روعش محکم

 شما کدوم هیچ با خوام نمی دیگه من نیارید در بازی مسخره خواهشا بگم، بهتون موضوعی یه تا اینجا بیاید خواستم رونا از من ببینید-

 من پیگیر دیگه که بگم خواستم خوامش، می و شدم عاشق واقعا فقط! باشید کرده کاری بیادیا بدم ازتون اینکه نه بزنم حرف حتی

 آرامیسِ  گرفتم،دیدم باال رو خورد،سرم آشنا کفش به هام چشم که دادم می توضیح داشتم... نیست سابق مثل دیگه آرسام. نباشید

 میکنه؟ فکری چه االن وای

 !!گذاشتم قرار اینجا که من به لعنت خدایا

 حرف اجازه گفتن، بیراه و بد به کرد شروع که بدم حتوضی براش شدم بلند ایستاد قلبم کردم حس اشکیش دریایی های چشم دیدن با

 آرامیس دنبال و شدم خارج کافه از عصبانیت با کشیدم، فرستادم موهام داخل دستی! زدم گند اه شد خارج کافه از نداد، بهم زدن

  رفتم

 ...نبود که نبود ولی
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 ازش دیگه بعد بشوره رو دستاش میره گفته آرامیس و کافه رفتن باهم که گفتن آیلین و آیناز اومدن زدم زنگ ها بچه به ویال رفتم

  بگردم، دنبالش باز بیرون رفتم داد نمی جواب آرامیس گوشی به زدم می زنگ هرچی بودن، نگرانش من مثل دقیقا  نشده، خبری

 کردم فکر یکم ، جا همه رستوران، خرید، ،مراکز ،کافه جنگل گشتم رو جا همه شب، موقع این رفته کجا نیست معلوم لجباز دختره

 عصبی خیلی نبود کسی اونجاهم ولی رفتم دریا سمت  سریع و دریا، خودشه آره آهان اِمممم باشم، نرفته مونده ایم دیگه جای ببینم

  .بودم



   

 

 

 چیزی از زودتر گرفت، شدیدی بارون ردمک می نگاه و اطراف زدم، گندی عجب خدایا باشه،آخه نداشته کاریش کسی شب موقع این

 داشت سعی که نفر یه به خورد چشمم نیست،یهو هم اینجا که شدم می امید نا کم کم داشتم دیگه شدم خالی خیس کردم می فکر که

 :یدمغر بلند ترسیدم، خودمم که زدم دادی آرامیسه، دیدم که رفتم جلوتر سریع بود شده طوفانی که دریایی تو بندازه خودشو

  .خطرناکههههه باش زود بیرون بیا گمشو آرااااامیس+

 ...گرفتمش پشت از جلو رفتم نداد اهمیت

 چرا بمیرم خوام می لعنتی، کن ولم-

 ؟ چرا کردی؟ بامن کارو این

 !!کن ولم عوضیا اون با برو گمشو بمیرم، بزار کنم تحمل تونم نمی من

 .بغلم تو شد پرت که گرفتمش جوری میرفت تر جلو داشت آرامیس شد تر شدید بارون 

 شدم، زنده دوباره انگار کشیدم نفس تنشو عطر دادم فشار خودم به محکم آرامیس میزنم نفس نفس عصبانیت از

 :گفتم بهش داد با شد نمی موفق ولی کنع جدا ازم خودشو کرد می سعی

 خوای؟؟ نمی توضیح من از چرا کنی می داری کاریه چه این احمق-

 ...دارم دوستت من لعنتی 

 .نمیخوامت دیگه!!شدی تموم من برای تو دیگه برو آرسام-

 :غریدم و زدم داد بلندی صدای با

 خودشو خواست می بوسیدم، می محکم لباشو باشم رسیده جنون به انگار حرفش این با بارون اون تو! منی مالِ فقط تو شووو، خفه+

  :گفت کرد تف مپا جلو کردم ولش اینکه از ،بعد کنه جدا ازم

 !باز هوس-

  .نکرد گوش گفتم بهش هرچی خورد بر بهم خیلی

 !نکردی گوش حرفام به اینکه از شی می پشیمون روزی یه بمون همینجا درک به-

 خون ازم انقد زمین رو نشستم شد، جاری خون ازش کوبیدم آینه تو رو دستم عصبانیت با کردم قفل درو رفتم اتاق سمت ویال رفتم

 ...برد خوابم همونجا حال بی که رفت
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 ✨آیلین  

 آرامیس از هنوز بود نیومده شد می ساعتی دو حدود بود، آرامیس نگران خیلی زد، بیرون ویال از کردم تعریف آرسام واسه رو قضیه

 اومد چیزی شکستن صدای یهو اتاق تو رفت ما به توجه بدون بود، خراب خیلی حالش بود آرسام اومد در صدای بود، نشده خبری

 .چخبره ببینه بره گفتم سینان به ترسیده

 رو اولیه های کمک جعبه رفتن سینا و سینان میره خون ازش اتاق گوشه یه خوابیده حال بی همونجوری... آرسام اتاق تو باال رفتیم

 پانسمان رو دستش سینان ببینه رو آرسام حال کجاست آرامیس النا آخه کرده چیکار خودش با ببین کنیم، پانسمان دستشو بیارن،

 ...کیه ببینم شدم بلند اومد در صدای بودیم، بیدار بامداد نیم و سه ساعت تا بود حال بی رفت می خون ازش همینجوری ولی کرد،

  اشفته وضع و سر با بود، آرامیس

. کردم خشک رو موهاش انداختم، روش پتو یه بشینه، کاناپه رو کردم کمکش لرزید، می سرما از داشت اشکی چشمای و خیس موهای

 :گفتم و کردم بغلش! سوخت حالش به دلم ریخت می اشک بهار ابر مثل داشت همینجوری

  باش، آروم بگردم، دورت خواهری-

 توضیح به شروع انداخت، اهینگ بهم ترس با. رفته خون ازش بس از حاله بی افتاده گوشه یه همینجوری رو آرسام حال ببینی اگه

 بود، عصبانی انقدر این بخاطر پس!!  باز هوس بوده گفته بهش کردم درک رو آرسام شد، تموم حرفاش وقتی کرد گریه با دادن

 :گفتم بهش رو نداشت، خبر چیزی از آرامیس

 مثل دیگه من گفت می دخترا اون به داشت شنیدم کافه تو رو حرفاش همه من! خدا به نیست سابق مثل دیگه آرسام خواهری،-

 نیستمقبل

 ب اینارو وقتی خوامش، می و شدم عاشق واقعا ولی نمیاد بدم ازتون بدید پیام بهم حتی کدومتون هیچ خوام نمی دیگه کردم فرق

 :گفت گریه با دوباره شد آروم گفتم آرامیس

 !!کنه لعنت منو خدا کنم چیکار حاال آیلین! میزنه گول منو داره بازه، دختر هنوز کردم می فکر من آیلین-

 ...کردم می نوازش رو کمرش

 ...میشه درست چی همه داشتی حق توام کن خواهی معذرت ازش برو بگردم دورت-

 .بمونم بیدار تونستم نمی واقعا دیگه بخوابه، رفت آرامیس

**** 

 ✨آرامیس   

 کنم؟ شقضاوت توضیح بدون تونستم چطور بودم، عصبی خودم دست از واقعا



   

 

 

 خدا ای شدم خوشحال خیلی شده؟ عاشق و نیست قبل مثل دیگه بوده گفته اونا به کردم کپ آیلین حرفای از!! کنم چیکار حاال اه 

 ...بگردم دورش

 بیارم، در دلش از سیب پای با بود عاشقش آرسام کنم درست سیب پای گرفتم تصمیم ومد، نمی خوابم خونه اشپز رفتم شدم بلند 

 ...ظرف تو ریختم شد حاضر ساعت نیم از بعد فر، تو گذاشتم بعد دمکر درست

 :چسبوندم کاغذ و زدم پاپیون یه و ظرف رو

 .کردم قضاوتت دلیل بی که ببخشید دارم دوستت خیلی-

 و دبو شده پیچی باند دستش تخت رو نشستم جلو رفتم خوابیده، تخت رو دیدم کردم باز درو رفتم، اتاقش سمت برداشتم رو ظرف

 زدم، ای بوسه اوردم، جلو رو دستش! کنه لعنت منو خدا شکونده، رو آینه میداد نشون که زمین رو بود ریخته شیشه و خون های قطره

 :گفتم گوشش بغل شدم خم صورتش تو

 ارسامم؟-

 ....نشنیدم جوابی

 آرسام؟ اومده، آرامیست پاشو ارسامم-

 عشقم؟

 نخوادم؟ دیگه نکنه ترسیدم بود، حسی هر از خالی چشماش دکر نگاهم شد بیدار خورد تکون هاش پلک

 :گفتم گریه با 

  کردم اشتباه من عزیزم، آرسام-

 !!ببخشم لطفا نمیتونم تو بدونِ من داد توضیح برام آیلین ببخش منو تروخدا

 ...دزدید ازم رو نگاهش

 دختری هیچ به دیدم تورو وقتی از من آرامیس!! باز هوس گفتی بهم کردی خوردم همه جلو بدم توضیح برات بزاری اینکه بدونِ-

  امروز انقدر من ولی نکرد همراهیم بوسیدم لباشو شدم خم گریه با که میزد حرف... فهمی؟ می نکردم هم فکر حتی

 ردیم،او کم نفس که  بوسیدیم همو انقدر زدم، لبخندی کرد  همراهیم اونم کم کم میبوسیدمش، محکم که بود اومده فشار بهم

 :گفتم شدم جدا ازش

  ...منو ببخشی کردم درس سیب پای برات عشقم-

 !نیستم زنده تو بدونِ من کنی، قضاوتم الکی باشه وخرت بار نکنه درد دستت+

 ...زدم مهربونی لبخند



   

 

 

 !عزیزدلم همینطور منم-

  کرد، بوس زدلپمو لبخندی و خوند رو روش نوشته که بهش دادم رو سیب پای...کرد نگاه بهم عشق با آرسام

  بغلش و کشیدم دراز کنارش گذاشت،  من دهن بعدی قاشق و خورد قاشق یه

 !میمیرم مرد این بدونِ من کردم بغلش کرد، می شیفته رو دختری هر که ایش عضله بازوهای رو گذاشتم سرمو کردم

 ...داد رفشا خودش به محکم منو و کرد حلقه دورم رو دستاش سیب پای خوردن از بعد آرسام

 !ها تری خوشمزه تو ولی خانومم نکنه درد دستت-

 !آقا نشو پرو-

  .شد معلوم چالش که خندید 

 داشتم کنارم رو مردی همچین اینکه از من  کرد، بو رو وموهام کرد نوازش کرد،کمرمو نگاهم شیطنت با که کردم بوس رو چالش

 .رفتم خواب به ارسام بغل تو و شد سنگین پلکام کم کم و کردم خداروشکر
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 رفتم ها پله از بافتم موهامو شستم، صورتمو دستو سرویس رفتم شدم بلند نبود آرسام تنهام، دیدم شدم بیدار صدایی و سر با صبح

 نشستم و کردم پرسی احوال مسال باهاشون زدن لبخندی من دیدن با میخوردن، صبحانه داشتن آرسام و پسرا با آیلین،آیناز پایین

 :گفت آرسام پیش

 !تنبل شد بیدار خانوم عجب چه+

 !هاهاها داشتم دوس-

  ....خندید شیطون

  ها بچه با گرفتم تصمیم خوردیم صبحانه سیر دلِ یه همگی بودیم، نخورده شام قضیه اون از دیشب از خوردیم سکوت تو رو صبحانه

 و کاناپه رو نشستن هم پسرا خونه، اشپز تو رفتیم آیلین و آیناز با ببرند، فیض مون پخت تدس از آقایون که کنیم درست الزانیا

  .کردم اماده الزانیارو وسایالی شدن، دیدن فوتبال و خوردن تخمه مشغول

  ...بشه نرم تا آب تو گذاشت هارو الزانیا آیلین

  ...میکرد خورد قارچ و دلمه فلفل و سوسیس آیناز



   

 

 

 .گذاشتیم فر داخل و پیتزا پنیر با الزانیا رو ریختیم و مواد ربع یه از بعد بریزم رو موادش و بشه نرم الزانیاها تا بودم گر نظاره که منم

 :دادم جواب حال رفتم بود شده تنگ براش دلم چقدر بود، آراس خورد زنگ گوشیم

 ؟ تو چطوری کردی من از یادی عجب چه عشقم، سالم-

 آرامیس؟ کجایی بزنم، زنگ خودم گفتم نمیگیری ما از غیسرا که تو فندقم سالم+

 !عزیزم گردیم برمی فردا تا شمال سر یه اومدیم دخترا با ما-

 :اومد مکث کمی با صداش

 !عزیزم فعال باشید مراقب خیلی جاده تو داداش عشقِ باشه+

 :گفتم لبخند با

 !عشقولی فعال حتما، چشم-

 میز، رو میزاشتن رو الزانیا داشتن ها بچه نهخو آشپز تو رفتم و کردم قطع و تماس

 کردیم، خود شیفته رو همه کردیم چه به به خوردن به کردیم شروع میز پشت نشستن  اومدن، که زدم صدا رو سینان و سینا و آرسام

 کارش چی مگه چرا نمیدونم داد، نمی محل بود،بهم توهم حسابی آرسام های زد،اخم می ذوق تو حسابی چیزی یه وسط این ولی

 هوا حیاط تو رفتم پتو با کردم، عذرخواهی ها بچه از رفت، حیاط تو پاشد آرسام کاناپه، رو نشستیم رفتیم شست، آیناز ظرفارو کردم؟

  انداختم رو پتو بود فکر تو عمیق بودو نشسته که پیشش رفتم حیاط تو بود، رفته تیشرت با همونجوری آرسام بود، سرد

 .نداد محل ولی کرد بلند و سرش هاش، شونه رو

  ...کردم نگاهش کرده بغ

 شده؟ چت آرسام-

 میکنی؟ اینجوری چرا 

 ...پرید باال ابروهاش تاک

 چجوری؟-

 .شدم خیره چشماش تو

 .هَمه تو همش هم اخمات میشینی بیرون میای میشی پا همینجوری نمیدی، محل+

  :غرید اخم با

 ای؟ دیگه یکی با نگفتی من به چرا تو آرامیس، ببینم-



   

 

 

 .کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 آرسام؟ میگی چی+

 خوبی؟

 !باتوام فقط که من 

 ...داد محکمی فشار رو دستام

 ...میترکوندم الو بودم من پس جالب عه؟چه-

 ارهههههه؟ عشقولی عزیزم عشقم

 !پسرمه دوس آراس کرده فکر این پوف پریدم جام از که زد دادی

 چخبرته؟ آرسام+

 ...برمیگردم کِ کجام ببینه بود زده زنگ بود داداشم اون باش اروم 

 میشی؟ عصبانی الکی چرا

 چی؟-

 داری؟ داداش تو مگه بود داداشت 

 :گفتم رفتم ای غره چشم

 رفته؟ یادت آرسام آره، وا+

 !دیگه اراس 

 .بشکنه خواست می استخونام انگار کرد بغلم کردمحکم نگاهم پوکر

 !،آرامیس عشقم بگی کسی به من جز به میشم روانی من نزن حرف کسی با اینجوری وقت هیچ دیگه-

 :گفتم و باال انداختم ابروهامو

 منی؟؟ عشقِ تو گفته کی حاال+

  گفت جدی و کرد اخم

 اونوقت؟ چی یعنی-

 :زدم لب و خندیدم

 !نیستی من عشق تو-



   

 

 

 چیتم؟ پس+

 :گفتم بازی مسخره با

 .کشید لپمو  خندید زده ذوق! روانی زندگیمی تو-

 پدرسوخته؟ میندازی دست منو دیگه حاال-

 !!زندس نسوخته من پدر نخیرم عه،-

 :گفت و خندید

 !پررو +

  زدیم قدم حیاط تو یکم پاشیدیم

 .رفتیم ویال داخل

•••• 
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 تی جلو نشستیم ویال داخل رفتیم بود دهش شب گردی، جنگل بریم فردارو گرفتیم تصمیم هستیم، شمال که بود روزی آخرین فردا

  وی

  میداد نشون میکنم قبول هندی فیلم داشت شبکه یه ماهوراه تو کنم پیدا چیزی سریالی یه تا کردم پایین باال کاناالرو

 حوصلم یمخورد خوراکی کلی دیدیم  سریال آرسام با بود قشنگ خیلی بود میکنم قبول بودم عاشقش که هندی فیلم تنها زیا جون آخ

 خوندم، کتاب یکم بود سررفته

 ...خوابیدم گرفتم زدم پوشیدم،مسواک راحتی لباس یه اتاقم داخل رفتم  گفتم، بخیر شب آرسام و ها بچه به

**** 

  خواب از گوشی آالرم صدای با صبح

 برام قرص یه آیناز زدم نگز برداشتم کنارم از رو گوشیم بشم، بلند تخت از نداشتم حال میکرد درد شدت به سرم شدم بیدار

 .بود آرسام نبود آیناز اما داخل اومد زد رو اتاق در دقیقه ده از بیاره،بعد

 چیشده؟+

 ....اورده خودش که بود شده نگران چقدر



   

 

 

 !میکنه درد سرم هیچی سالم،-

 ...قرص بعد بخور صبحونه اول بیا+

 !میکنه درد خیلی بخورم بده نه-

 .شدم بهتر کرد اثر کمی که قرص از بعد

 .خوردم صبحانه و شستم صورتمو پاشدم

 ...میشه شروع دانشگاه تهران بریم باید فردا که کردم فکر این به شستم می رو خودم و زدم می سوت حموم رفتم کردم حاضر لباس

  نداریم، خاروندنم سر وقت دیگه

 که پوشیدم آبی رنگ به لباسی بافتم موهامو کردم آرایش یکم و زدم کرم دستامو وایسادم آینه جلو بیرون اومدم پوشیدم، رو حوله

 جنگل واسه غذا وسایل بودن رفته آیلین و آیناز با سینان و سینا چون نکردم سر شالم کردم، پام مشکی شلوار یه با نداشت آستین

 دو دستامو پیشش نشستم ختمری قهوه دوتا رفتم کرد، می نگاه حیاط به ترس داخل بود نشسته آرسام رفتم، بیرون اتاق از بخرن

 بودم، کار بودم این عاشق بچگی از کلن بردم لذت لیوان گرمای از و گذاشتم لیوان طرف

 عزیزم؟ شدی بهتر+

 :دادم جواب حال همون در و انداختم لیوانم به نگاهی

 !بهترم اوهوم-

 !خداروشکر+

 ...زدم لبخندی

 فکری؟؟ تو چیشده آرسام-

 .میشه مربوط من به بیاد مهمون قراره دارم کارت بگرد زودتر گفت زد زنگ مامانم هیچی،+

 :گفتم و دادم تکون سری

 !خیره آهان-

 باشه؟ داشته حضور مهمونی اون تو باید ارسام که بوده کی یعنی رفتم، فکر تو
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 یه آیناز با گذاشتیم،رفتیم یخچال تو وسایالرو آیلین و آیناز با بودن، رسیدن ها بود،بچه شده تاریک هوا شدم، خیال و فکر خیال بی

  برد، اون کردیم بازی پاستور دست

 کنیم بازی والیبال اونجا چیه نظرتون گفتم ها بچه به....بودن شده کالفه پسرا و سرمون رو بودیم گذاشته رو خونه بردم من رو دوم بار

  ...کردن قبول بردارم توپ

 :گفت اومد داشت،آیلین کار چی منو آرسام نفهمیدم سرم آخر بودم، عاشقش من که بخوریم چوبی کلبه تو و ناهار تیمخواس می فردا

 !بخریم لباس خرید مرکز بریم صبح فردا بخوابیم بریم ها بچه-

 دقیقه چند از بعد م،گذاشت صورتمو ماسک تخت رو نشستم زدم مسواک اتاق تو رفتم گفتم بخیر شب همه به کردیم قبول آیناز منو 

 :زدم لبخندی داد جواب که تصویری مامان با زدم زنگ بود، شده تنگ  آراس و آراد بابا و النا مامان برای دلم شستم

 میگذره؟؟ خوش بنده جون بابا ما بی چطوری جونم، مامان سالم-

 خوبن؟؟ دوستات شیطون ورپریده ای مامان، دل عزیز سالم+

 :گفتم باز نیش با

 !کجان؟ آراس و بابا دارن سالم جون، مامان آره-

 .سرکاره که هم آراس.. خوابیده بود خسته بابات... مادر خوبن اوناهم+

 :گفتم و فرستادم گوشی پشت از براش بوسی و زدم لبخندی

 ...میوفتیم راه ناهار از بعد فردا ما نداری؟ کاری فعال برم، قربونت باشه-

 :گفت مهربون مامان

 !بخیر شب باشید ،مراقب معزیز باشه+

 .بخیر شب چشم-

 ...بود داده پیام آرسام اینستا تو رفتم سر یه کردم قطع تماسو

 .اینجاست جات شما خودم پیش بیا ها نخوابه تنها من پرنسس+

 ...کردم تایپ دادی تیتاپ کارخونه خر به انگار شدم مرگ ذوق وای

 .میام االن آقایی چشم-

  ...رفتم بیرون اقات از کردم خاموش رو نت



   

 

 

 پشت کوبوند محکم منو بگم، چیزی اومدم که همین تو رفتم نداد جواب که زدم در رفتم آرسام اتاق سمت شلوارک با بود تنم تاپ یه

 ماهرانه شد،انقدر مرغ تخم دوتا اندازه هام چشم آرسام حرکت این از زده وحشت بوسید، می محکم رو لبهام بعد ای لحظه اتاق، در

 تخت رو انداختم برد، تخت سمت به منو حال همون در کردم بوسش...کمرش دور پاهام شدو حلقه گردنش دور دستام که وسیدممیب

 :گفت و کرد ولم

 !زده تیپی چه خانومم به به+

 نگفتم، چیزی و کردم نازی ی خنده

 ...کرد بغلم محکم کشید دراز کنارم

  چیت، همه لبات، چشات، ت،موها تنت، عطر برای بود، شده تنگ برات دلم+

  !که مرسی اوه-

 ...خندید  جذاب

 !دارم برات سوپرایز یه فردا آرامیس+

 :پرسیدم کنجکاو

 هست؟ چی-

 :انداخت باال ابرویی بدجنس

 !میفهمی خودت+

 :گفتم افتاد یادم که چیزی با

 پس؟ نمیگی چرا بهم بگی موضوعی یه میخوای شمال تو گفتی آرسام-

 :گفت زد آرومی لبخند

 !بخواب آقاتون بغل تو راحت خیال با االن میفهمی، فردا اونم+

 ....رفتیم خواب به کم کم و کردم گفتم،بغلش چشمی

••••• 
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 تمام آرسام ،برد اول از دلمو منظمش ریشای ته و بلندش های مژه بود، خواب بودم، بغلش تو هنوز شدم، بیدار آرسام از زودتر صبح

 ...کردم نوازش و کشیدم  ریشاش ته رو وا نوازش کنم،دستمو براش هرکاری حاضرم من هست، من زندگی

 آرسام واسه دختری هر دانشگاه تو اینکه از!! کنه پیدا ادامه میخواد کجا تا دوستی این نمیدونم بودیم،اما رل باهم دوسال آرسام منو

 دورم رو دستاش آرسام بریم، خرید مرکز ها بچه با تا بشم بلند خواستم می بوسیدم رو آرسام گونه میاد، بدم خیلی ومد می عشوه

  با و کرد حلقه

 :گفت آلودی خواب صدای

 کجا؟+

 !!رفت یادت بوس

 :گفتم ناز با و خندیدم

 ها؟؟ شدی الت بابا نه اوه-

 میکنی؟ چیکار ندم بوس مثال 

 :گفت بسته چشمای با

 !زور به+

 :دادم امهاد و خندیدم

 !میدم نه-

 :گفت و کرد بوس لپمو

 بری؟ خوای می کجا-

 ...فرستادم باال رو ابروهام

 ...بخریم لباس بریم گفتن آیلین و آیناز اِمم+

 آرامیس؟؟ فقط کنیم، اماده وسایالرو کلبه میریم اینا سینا با ماهم پس باشه، آها-

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی

 جانم؟+

 !کن جمع چمدونتو رفتنت زا قبل... بال بی -

 فعال باش+

 !فعال-



   

 

 

 جمع رو چمدونم ، بپوشم خواستم می که اونایی از غیر به چمدون تو گذاشتم لباسامو زدم مسواک شستم صورتمو خودم اتاق رفتم

 و کرمی انتیس ده پاشنه کفشای مشکی شلوار سفید ای قهوه شال با پوشیدم ساتن رنگ کرمی کوتاه مانتوی یه گذاشتم، کنار کردم

 موهامم کشیدم نازکی چشم زدم،خط رژلب هینه جلو رفتم و کیفم تو گذاشتم گوشیمو و سویچ سفید ای قهوه عینک و سفید کیف

 .بودن حاضر پایین،دخترا رفتم... ریمل با زدم رژگونه کمی و بستم

 !!اومده تون پرنسس بخیر ،صبح دخترا سالم-

 :کشیدن سوتی خندیدن،شیطون بلند

 .بشیم رفیق بی ندزدنتون بابا خوشتیپ چه خانوم عنتر م،سال+

 .رفتیم خرید مرکز سمت...شدیم خوشگلم ماشین سوار نگفتم، چیزی و خندیدیم

**** 
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 بود، قشنگ خیلی گرفت، بدجور رو چشمم شیک بلند مشکی لباس یه کنیم، می نگاه ها لباس به و زنیم می قدم دخترا با پاساژ تو

 :گفتم و زدم گفت،لبخندی که آومدی خوش از بعد دادم سالم فروشنده به رویی خوش با رفتم مغازه داخل

 دارید؟ لباس این از من سایز-

 خریدمش، ومد می بهم خیلی شدم،پوشیدمش پرو اتاق داخل داد،باذوق دستم به بعد لحظه چند کرد لباس به نگاهی فروشنده

 از تشکر از بعد کردیم حساب رو پولش خرید، خوشگل خیلی ساتن زرده لباس یه آیلین خرید،و بود زانو تا نفتی آبی لباس هی آیناز

 مبارک فروشنده شلوار با همراه خریدیم لباسمون رنگ هم بلند پاشنه شدیم،کفش فروشی کفش مغازه داخل رفتیم، بیرون مغازه

 بریم خونه اول گفتن ها بچه ولی برم کلبه سمت خواستم می گذاشتیم ماشین داخل یداروگفتم،خر ممنونی لبخند با گفت ای باشه

 :بریم بعد بپوشیم اینارو کنیم، عوض  رو هامون لباس

  !دیگه خوبه هام لباس وا-

 :گفتن و کردن نوچی

 !کنیم عوض خوایم می هم آرامیس،ما نه+

 کم یه گفتن ها بچهشدم حاضر....زدم تیپم رنگ به آرایش یه کردم پاک رومآرایش لباس پوشیدن از بعد کردم، قبول و گفتم ای باشه

  دیگه



   

 

 

 ها بچه با آوردم، قهوه با اوردم در یخچال از و کیک خونه آشپز تو رفتم چشونه دیگه اینا بریم، نیم و یک ساعت و بمونیم اینجا

  ...وفتیم می راه االن گفت می میزد حرف گوشیش با داشت آیناز بخوریم،

  و خوردیم رو قهوه و کیک... زدن می مشکوک چقدر کرد، قطع رو تماس

 برگشتم بیمارستان ببرش گرفتم براش ماشین یه رفتم، کمکش من خورد زمین خانومه یه بودیم، کلبه نزدیک کلبه سمت افتادیم راه

 چرا وا نبودن آیلین و آیناز دیدم

 شدن؟ غیب

 :گفتم کلبه،بلند داخل رفتم زور به زدم جیغ بست رو مها چشم پشت از یکی رفتم، کلبه سمت به

  کجایی؟؟ آرسام کمک-

  جیغ و دست آهنگ صدای یهو

 منو عکسای داشت و بود کلبه تو بزرگ وی تی یه کردم، می نگاه باز دهن با داشتم همینجوری کرد باز هامو چشم اومدیکی که بود

 بودن گذاشته میز یه قلب با آرامیس و آرسام بودن نوشته بود، شده تزئین نکبادک با کلبه های دیوار کل داد می نشون رو آرسام

 چقدر وای زد، می گیتار بودن،آرسام گذاشته شاد آهنگ بود، شده چیده میز رو غذا کلی بودن، آورده در قلب برگ گل با و کلبه وسط

 پس نبود تولدم که امروز  بود، ناز خرس این چقدر یوا رفتم، سمتش جیغ بود،با بزرگ خرس یه کلبه گوشه ، بود شده ناز و خوشگل

 بود؟؟ چی برای کارا همه این

 کرد بازش و اورد در جیبش از رنگ قرمز ای جعبه زانوهاش رو نشست آرسام بودن، وایساده دورمون ها اومد،بچه جلوم آرسام

 :جلوم گرفت

 میکنی؟؟ ازدواج من با آیا صبوری آرامیس خانوم+

 گذاشتم، دهنم رو هیجان از دستام

 .کردم می گریه داشتم خوشحالی از نمیشه، باورم خدایا وای

 :گفتم آرومی صدای با

 !بله-

 نمیشد باورم کردم ذوق خیلی کردم تشکر کلی ازش شدم جدا آرسام از زدن، می دست زدن می جیغ ها بچه کردم بغلش محکم

  ازم ها بچه جلو و کنه سوپرایزم اینجوری

 !!کنه خاستگاری

  ...خوردیم غذاهارو نشستیم گرفتیم، جمعی دست عکس وایسادیم،یه میز جلو همگی



   

 

 

 تو زدم، لبخندی بود، زده رو آرسام منو کرد،عکس بودبازش گردنبد اورد در جیبش از هم جعبه یه داد بهم اورد رو خرس آرسام

 :گفت و کرد بغلم کردم بوس پشول محکم! آخه عاشقتم من لعنتی بود، خوب مرد این چقدر خدا انداختم،وای گردنم

 !آرامیسم دارم دوستت خیلی باهاتم، عمر آخر تا خانومم+

 زدم ذوقی با لبخند

 کردی، خوشحالم خیلی آرسام وای-

 !زندگیم مرد دارم دوستت بیشتر من

 .بزنیم قدم رفتیم جنگل تو بعدش

•••••• 
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 پایان بی عشق#

 28پارت#

 که چرخوند سینا و بطری سر کنیم بازی حقیقت جرعت میخواستیم اتیش دور نشستیم کردیم درست اتیش و زدیم قدم دیگه یکم

 میکرد سوال باید ایلین سینان و ایلین به افتاد

 :ایلین

 داری؟ دوست همه از بیشتر کیو-

 :سینان

 تو و مادرم+

 :سینا و ارسام

 شلغم ماهم پس دیگه هیچی-

 :گفت سینان و خندیدن بچها و

 داداشا ستیمه شماهم چاکر-

 افتاد که چرخوند و بطری ارسام دوباره

  ...من و ایناز به

 :ایناز



   

 

 

 حقیقت؟ یا جرعت-

 :ارامیس

 جرعت+

 : ایناز

 کن بوس و ارسام خوب اممم-

 :ارامیس

 همه جلو زشته بیشور عه+

 -:ایناز

 منتظریم بدو بمنچه-

 .... ارسام پاهای رو نشستم شدم بلند خجالت با اجبار به

 :ارامیس

 ایرانی؟ یا خارجی-

 ...ایرانی بگه بودم امیدوار

 :گفتن شیطنت با ایلین و ایناز

 !خارجی+

 ... شدم بدبخت وای

 :ارسام

 یاال یاال یاال میخوام بوس من-

 ...خندیدن همگی

 کرده شغ بچها و حس تو بود رفته نبود کن ول میدادم هولش هرچی نکرد ولم که کردم بوس و ارسام لبای خجالت با بستم چشامو

  خنده از بودن

 :ایناز

 بچمم شد تموم بابا کن ول کن رها و جنگل بابا کن حیا ارسام اقا-

 رفت ابروم خدا وای نداد اهمیت ارسام



   

 

 

 کرد ول باالخره که بازوش تو زدم مشت با

 :سینا

 ��بابا زشته چیزی تعارفی یه داداش+

 دیوث شو خفه+

 :گفت گوشم کنار ارسام

 من خوشمزه بکشم دست ازت ونمنمیت ای خوشمزه انقد+

  بگید ماهم به یاال زشتیه کار گوشی در نیست قبول اقا-

  فضوال نچ+

  افتاد سینان و ایلین به دفعه این که چرخوندن رو بطری دوباره

 :سینان

 حقیقت یا جرعت-

 :ایلین

 جرعت+

 :سینان

  میگی استاد به میری تهران رفتیم-

 میکنی فرار و نفهمم بیشورم خرم من استاد

 :ایلین

 قبوله-

  والیبال رفتیم و کردیم بازی دیگه یکم

  ماشین تو گذاشتیم کردیم اماده وسایالرو دیگه

  تنگ و جذب مشکی شلوار یه با پوشیدم توسی براق بلند استین لباس یه بشیم حاضر رفتیم

 و انداختم بودو داده ارسام که گردنبندی و دمز ادکلن زدم توسی الک ناخونامم مشکی توسی شال با پوشیدم توسی خوجله مانتوی یه

  با هم دخترا و برگردیم ارسام با که خودم ماشین تو رفتم و برداشتم چمدونمو با وسایالمو همه پوشیدم مشکیمم کفشای

 ... سینان و سینا



   

 

 

**** 
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 پایان بی عشق#

 29پارت#

 :کردم خونی هم هاشبا گذاشتم شاد اهنگ یه کردم روشن و ضبط افتاد، راه آرسام

 خوندم می بلرزونیم، میخام بقلم زنه،بیام می تو واسه داره دلم دونی می آره شم می عاشقت دارم آره پیشم تو بیا بله گذره می خوش

 بیا مبغل بیا بغلم بیا بدیم قرش میخوام بغلم بیا بچرخونم رو کمرم بقلم بیا خوندم، دوباره بود، ترکیده خنده از آرسام دادم، می قر

  بغلم

 !!بله گذره می خوش

 بغلم، بیا بغلم بیا هوووووو گفتم بیرون بردم پنجره از سرمو زدم می بشکن و خوندم می

 ...کرد کم و ضبط آرسام که خوندم می آره، میشم عاشقت دارم آره پیشم تو بیا بود، شده قرمز ازخنده بود کرده غش دیگه آرسام

 ...خنده از مردم مادرت، جون بسه آرامیس+

 :گفتم باز نیش با

 !برقصم بزار عه-

 ده؛ می جواب جدی

 !بسه دیگه نه-

 ...دیگه اهنگ یه زد

 :گفتم بشه پیاده اومد وایساد جلوتر آرسام ها داد حال چقدر آخیش

  .برام بخر لواشک آرسااام-

 :گفت باخنده

  شکمو چشم+

 ...اوووم رگ به بزنیم همرو به اومد؟به چیپس پفک تخمه لواشک با رفت، و شد پیاده

 .خوردیم هارو خوراکی راه تو زد لبخندی بوسیدم، رو اش گونه کردم تشکر هرسام از

 بود، رانندگی به حواسش آرسام دانلودکردم فیلم یه کیفم، از اوردم در لپتابمو

  گرفت می خوابم داشت که بود فیلم اخرای



   

 

 

  :زدم جیغ گرفت گاز بازومو ارسام

 !خری خیلی بیشعور+

 :میگه و خنده می بلند

 !هست که همینِ-

 :خواندن آواز به کرد شروع

 .. محبت با و خوشگل دختر زیارت،یه بودیم رفته جمعی دسته همه پارسال

 :خوند باز خندیدم داد، نشون منو دستش با خندید کردم، اخم

 بی دارم دوسش آخه بگو بهش برو گفت ،میمروت بی دل این بود افتاده پام و دست به...اومد می همراهمون بود شده ما همسفر

 باز نگووو که حس تو بود رفته همچین خنده از بودم کرده غش خدا وای... بشه بشه میخواد هرچی بگه بگه خواد می هرچی گفتگو

 :خوند

  نشفتم، جواب اینو گفتم رو دلم دراز

 :گفت دخترونه و  کرد نازک صداشو بعد

 بود، گرفته درد دلم خنده از بود در باحال خیلی وای چرونی چشم که یا زیارت اومدی نادونی چقد پسر زواری تو

 خدا وای خنده از ترکیدم توروخدا بسه آرسام-

 :گفت و خندید بامزه

 داری؟ ای خواننده آقای چه دیدی+

 :گفتم ای مسخره لبخند با

 ...حس تو بودی رفته چجوری دیدم آقایی آره-

 ....بندازیم انداز زیر رفتیم برداشتیم، ماشین از استراحت؟وسایالرو ایبر بغل نگفت،زد چیزی و خندید 

**** 
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 پایان_بی_عشق#
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 آرامیس#

 



   

 

 

 چایی با همراه خوردیم، رو بود کرده درست آیلین که کوکویی نشستیم روش آرسام وسینان، سینا آیناز و آیلین با انداختیم، انداز زیر

 ...میوه و

 چیزی کنیم حرکت ماشین تو رفتیم

 میتونه کاری چه یعنی باشه؟ مهمونی تو باید حتما که داره چیکارش مامانش بود درگیر فکرم افتاد، راه آرسام بود نمونده تهران تا

 بود شده خوشگل خیلی دیدم رو بودیم گرفته کلبه تو که هایی عکس  رفتم گالری تو!! میگه بهم خودش بعدا کن ولش باشه؟؟ داشته

 خوراکی داشت آرسام ریختم، لپتابم تو هارو عکس کنم، چاپشون باید حتما تهران سیدیمر وقتی

 :گفتم بهش جیغ با خورد، می

 !نمیزنی تعارف یه که بیشوری خیلی-

 :گفت و کرد بهم نگاهی

 !!بخور بفرما خانومم خوای نمی تعارف شما+

 دانشگاه راجب آرسام منو و خوند می کمی صدای با ضبط تهران برسیم تا خوردیم،...برداشتم تخمه یکم کرد دراز سمتم به دستشو

 :گفت و خورد زنگ گوشیش که کوچمون سر رسیدیم زدیم می حرف

 !مامانمه-

  بگه؟؟ میخواد چی یعنی گرفتم استرس

 :زد لب و کرد وصل رو تماس

 داری؟ چیکار رسیدیم آره سالم..الو+

--- 

 !!فعال میکنیم صحبت دختره؟میام کدوم

 !!شدم کنجکاو خدا وای دیگه؟ یکی یا گفت؟ می من راجب داشت یعنی کرد قطع رو یگوش 

 برم منم که خونه برو رسیدیم-

 !عزیزم فعال داره کارم مامانم

 ...فرستادم براش بوسی

 !فعال باشه+

 .ومد می غذا بوی رفتم خونه تو رفت، و کرد حرکت بعد نرفت خونه تو برم تا شدم پیاده

 پرید باال متر یه ترسید کردم، بغلش پشت از کرد می درست غذا داشت مامان رفتم، خونه آشپز تو گشنمه، درچق فهمیدم االن



   

 

 

 !!آراد ترسیدم بابا کیه-

 ...بوسیدم رو اش گونه بازی بامسخره و خندیدم

 ...برم قربونت نیستم آراد+

 کرد، نگاهم برگشت

 مامان؟ تویی عه-

 !!بود شده تنگ برات دلم چقدر 

  کردم، بغلش محکم منم کرد بغلم

 !هیچِ واقعا مادرم و پدر بدون زندگی

 کجان؟ آراس و بابا مامان،+

 ...بوسید رو صورتم مهربون

 خوند می کتاب داشت رفتم، آراس اتاق رفتم، باال ها پله گفتم،از ای باشه دادم تکون سری!! شام بیان کن صداشون برو اتاقشون، تو-

 ...اومد سمتم دید منو

 تویی؟ آرامیس المس-

 برگشتی؟ کی 

 ...خواهری بود شده تنگ برات دلم

 :کردم زمزمه لبخند با

 !!شام بریم بیا رسیدم، االن داداشی سالم-

 رو رفتم،گوشیم اتاقم کردم، تشکر مامان از خندیدیم، و خوردیم آراس شوخیای با رو شام زدم، صدا هم بابارو رفتم گفت، ای باشه

  دادم؛ بودجواب زده زنگ آرسام برداشتم

 خوبی؟ آرامیس سالم الو+

 !!زنم می زنگ نمیدی جواب چرا

 :گفتم آرامش با زد می حرف جدی و بود عصبی یکم صداش

 تو؟ خوبی خوردم می شام داشتم عزیزم ببخشید سالم-

 نداری؟ کاری عشقم، خوبم آره+



   

 

 

 !فعال عزیزم نه-

 !فعال+

 دادم، آب مها گل به رفتم بالکن تو کرد، قطع رو تماس

 کردم خاموش رو پوشیدم،برق قرمز راحتی لباس یه ، گذاشتم زنگ رو گوشیم و زدم داشتم،مسواک دانشگاه فردا بود، شب11 ساعت

 ...خوابیدم گرفتم و

**** 
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 کردم،حموم حاضر حوله شستم، رو ورتمص دست سرویس رفتم زدم غلتی کردم، خاموشش شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 پوشیدم مقنعه زدم، شیک مشکی تیپ ، گذاشتم ام کوله تو رو هام کتاب کردم، خشک رو موهام اومدم، بیرون بعد دقیقه ده رفتم،

 ...خوردم لقمه تا چند سریع کردم؟ آرایش یکم

 ...رفتم اهدانشگ سمت به سرعت با و شدم ماشینم سوار و کردم خدافظی بابا مامان از

 میز رو کردیم پرسی احوال رفتم، آیلین و آیناز پیش شدم کالس سمت  رفتم شدم دانشگاه وارد و کردم پارک رو ماشین رسیدم

  آخه؟ نیومده چرا نکردم پیدا رو آرسام چرخوندم چشم نشستم،هرجا

 :گفتم و رفتم سینان پیش!! میاد گفت که دیروز

 خوبی؟ سالم+

 داری؟ خبر آرسام از سینان 

 دانشگاه؟ نیومده چرا

 .انداخت پایین رو سرش کرد نگاهم

 .نگفته ام ما به واهلل آرامیس، نه سالم-

 .اومد استاد که نشستم رفتم کردم تشکر

 :من اسم به رسید ها اسم خوندن به کرد شروع

 "صبوری آرامیس"



   

 

 

  :گفتم و شدم بلند

 !استاد حاضر-

 :کرد نگاهم لبخند با آورد در عینکشو

 گذشت؟ خوش مسافرت صبوری، خانوم به به+

 :دادم جواب زیر به سر و آروم

 !خالی شما جای استاد، ممنونم-

 کردم خدافظی ها دختر از. خوردیم قهوه و کیک رفتیم،یه هاسلف بچه با کالس شدن تموم از کرد،بعد شروع رو درس و زد لبحندی

 .رفتم خونه سمت به و شدم ماشینم سوار و

••••• 
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 !!میاد دانشگاه نه میزنه زنگ نه نیست خبری ازش آرسام چرا نمیدونم آالچیق تو نشستم کردم، پارک حیاط تو رو ماشین رسیدم

 مامانشه؟؟ حرفای بخاطره یعنی

 اخه؟ چیشده یعنی پوف اومده؟ پیش براش مشکلی اینکه یا

 زدم زنگ آرسام به تم،برداش رو اومدم،گوشیم در افکارم از

 !!نداد جواب زدم زنگ هرچی کجاست، ببینم

 داد جواب خورد بوق تا چند  زدم زنگ آیناز به بودم، نگرانش خیلی

 آرامیس؟؟ چطوری سالم الو-:

 خوبی؟ سالم-

  میده تلفن جواب نه شده چی بپرسه  آرسام خونه بره میگی سینا به آیناز 

 میاد؟ دانشگاه نه

 :گفت تند و نینگرا با آیناز



   

 

 

 .میدم خبر بهت بره میگم االن نباش نگران خواهری باشه عه+

 :کردم جا جابه دستم تو رو گوشی

 !فعال مرسی حله-

 !عزیزم فعال+

  بود 1:30 ساعت نبود کسی خونه داخل رفتم کردم، قطع رو تماس

 گذاشتم ماکارونیارو و بیاد جوش گذاشتم آب ،بعدبشن سرخ گذاشتم کردم آماده رو ماکارونی مواد آشپزخونه رفتم نداشتیم، ناهار

 خیلی...آرسام سمت رفت فکرم دوباره خوری، ناهار میز رو نشستم بکشه دم گذاشتم کردم قاطی ریختم رو مواد و کردم آبکش توش

 که آرسام آخه شده چی یعنی بودم نگران

 گذشت نزد،نیمساعت زنگ موندم منتظر هرچی ولی بودم، آیناز زنگ منتظر ، گذاشتم میز رو رو سرم! داد می منو جواب همیشه

 گذاشتم فیلم کاناپه رو نشستم اینا، مامان واسه گذاشتم یخچال ام بقیش خوردم، کردم خورد کشیدم،خیارشور ماکارونی یکم پاشدم

 .خوابیدم و خودم رو انداختم پتو و کردم خاموش رو وی تی  شد، می خواب گرم داشت چشمام دیگه که بود آخراش دیدم

**** 

 آیناز#

 واسش رو قضیه زدم، زنگ سینا به

 .زد زنگ دقیقه ده از بعد میده خبر دیگه دقیقه ده و میره االن گفت کردم تعریف

 خونه ولی خونشون دم رفتم آیناز+

 اما کن ازدواج اهاشب ایه باخانواده دختر کردم پیدا برات دختر یه گفتم بهش اومد شمال  از که روز همون که گفت مامانش نبود

 دارم دوست رو دیگه یکی من گفته شکونده رو خونه وسایل زده کرده قاطی آرسام

 !نیومده خونه دیگه و شده غیب روزم اون از

 ..دادم تکون تند سرمو

 !پس بگم بهش بزنم زنگ برم سینا، مرسی آهان-

  :گفت فورا

  !بگو دیگه دقیقه چند نگو االن آیناز نه+

 !فعال پس باشه-

 .عزیزم فعال+



   

 

 

  بزنم زنگ تا بگذره دقیقه چند شدم منتظر  کردم قطع رو تماس

 ...نشه بد حالش خداکنه فقط بگم بهش

 باشه؟ نیورده خودش سر بالیی آرسام

**** 
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 :دادم جواب کیه ببینم اینکه شدم،بدون بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با

 آرامیس؟ م،سال الو+

 :گفتم و کردم باز رو چشمام سریع بود، آیناز صدای

 گرفت؟ آرسام از گرفت خبری چیشد خوبی، سالم-

 :پیچید گوشم تو صداش مکث کمی با

 آرامیس؟ فقط آره+

 !جان-

 !!باش مسلط خودت به ولی بهت میگم+

 شده؟؟ چی بگو فقط باشه-

 با کرده پیدا واسش دختر یه گفته بهش اومده شمال از که روزی گفته آرسام مامان نبوده خونه آرسام خونشون، دم رفته سینا+

 دارم،دیگه دوست رو دیگه نفر یه من گفته شکونده رو خونشون وسایالی زده شده خورد عصابش کنه،ارسام ازدواج بااون خانوادس

  .بوده خبری ازش نه اومده خونه نه بعد به روز اون از

 بگیره؟؟ زن من آرسام واسه میخواست یعنی وای!! نمیزنه قلبم کردم می حس گفت می که ای کلمه هر با

 :گفت سرهم پشت بار چند آیناز

 خوبه؟ حالت آرامیس+

 پیشت؟ بیام خوای می 

 :گفتم گریه با



   

 

 

 !نذارید خبر بی منو شد خبری ازش اگه فقط! خوبم نه-

 !باش خودت مواظب فعال عزیزم باشه+

 چی؟؟ کنن ازدواج این به مجبور رو آرسام رفتم،اگه اتاقم وت گریه با کردم قطع و تماس

 !!میرم می آرسام بدونِ من 

 نمیده؟ رو من جواب آرسام چرا آخه خدایا

 شنیده صداشو نه  بود هفته یک بود شده تنگ براش رفت،دلم غنچ دلم داره دوست رو دیگه یکی بود گفته مامانش به آرسام اینکه از

 !دیدم رو خودش نه بودم

 یعنی؟ رفته کجا اآخه

  میتونم ببینم یکم بگردم برم باید

 نه؟ یا کنه میخوادقبول چیه جوابش ببینم کنم پیداش

 گریه بس از بودم گرفته بدی درد سر

 ....نشستم ام کامپیوتر میز رو! لعنتی کنم، چیکار آرسام بدون من بودم، کرده

 .برم آرسام دنبال بعد بدم انجام رو درسام

**** 

 سامآر#

 بودم،از شدن منفجر آماده هرلحظه مامان های حرف شنیدن با داره؟ چیکار مامان ببینم رفتم، خونه رسوندم رو آرامیس اینکه از بعد

 :گفت ترس با کشید بلندی هین مامان شکوندم رو خونه های شد،وسایل مشت هام دست زیاد عصبانیت

 بمونی؟ مجرد میخوای کی تا ادبه با خوشگلیه، خیلی دختره ان، خوبی نوادهخا خدا به میگم خودت واسه دارم من باش آروم پسرم+

 !!بگیری زن باید که باالخره آخه شی می عصبانی انقدر چرا

 :زدم فریاد صورتش تو و کردم بلند رو صدام

 که اونی کنی انتخاب شما که اونی نه اما گیرم می زن من آره هیس+

 ...دارم دوسش خودم

 :گفت بارون ستاره چشمای با انمام حرفم این با

 داری؟ دوست رو کسی تو مگه+

 :غریدم و کردم نگاهش عصبی



   

 

 

 کردم ام خواستگاری ازش دارم، آره-

 !!خاستگاری برام برید شما مونده فقط

 !کنی ازدواج گلرو با تو دونم می صالح من ولی نگفتی زودتر چرا پسرم خب+

 :لرزید بدنش ستون چهار که جوری زدم داد

 زدم خونه از عصبانیت با!!  کنید مجبور رو من تونید نمی ام شما نه؟؟ یا شنیدی کنم نمی ازدواج کس هیچ با آرامیس از غیر به نم-

 .بیرون

**** 
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! کنم ازدواج زوری کسی با متون نمی من نشستم، صندلی رفتم،رو تـهران چرخیدم،بام می ها خیابون تو هدف بی و شدم ماشـینم سوار

  آرامیس از شمال تو من منه، زندگیِ همه آرامیس باشم، کسی با تــــونم نمی آرامیس از غیر به اصال من

 یه حتی من که بگم بهش باید کنم می صحبت بابا با!باشه ازدواج این مانع تونه نمی هیچکس پس جدیِ، قصدم و کردم خواستگاری

 دارو شرکت یه خواستگاری،بابا برن برام باید دارم دوست رو آرامیس من گم می بهش کنم، نمی عملی ور مامان حرفای از درصد

 دلم خیلی ندیدمش شه می هفته یک االن ولی بود، اینا آرامیس از باالتر کوچه تا چند بود،خونمون خوب مالیمون وضع و داشت سازی

  تونم نمی طالیی مو دختر این بدون من بود، شده تنگ براش

 :گفت آخرش دادم، توضیح کامل و جدی براش رو قضیه همه بابا زدم زنگ!کنم زندگی بخوام برسه چه بکشم، نفس

 رو گلرو قضیه زنم، می حرف مادرت با من خوبیه خانواده از و داری دوسش اگه بشی،پس خوشبخت تو خوایم می مادرت منو پسرم+

 دختره به هنوز ولی کنم می صحبت مادرت با حتما من بده انجام رو کارا خوبه، که ینتمماش خونه دنبال برو فردا از توام کنه، کنسل

 .نگو چیزی

 :گفتم و زدم لبخندی

 !خدافظ ممنونم بابا، چشم-

 .پسرم خدافظ+

 امیسآر به بزنم زنگ خواست می دلم باشن نداشته مخالفتی خواستگاری رفتیم که خونه دنبال رم می فردا از کردم، قطع رو تماس



   

 

 

 شده کارم سینان، و سینا از نه داشتم خبری آرامیس از نه هفته یک نگم، بهش چیزی گفت بابا فعال ولی کنم خوشحالش خبر این با

 می خندم شو عاشق گفتن می قبال شاید زنم، می لبخند داشتم ازش ذهنم تو که ای خاطره هر با  کردن، نگاه آرامیس عکسای به بود

  گذرونی وقت بخاطر فقط هادختر با من گرفت،چون

 بدون کنم می احساس ، کردم گم رو چیزی کنم می احساس ندیدمش، هفته یک که االن نداشتم،ولی درکی عشق از و شدم می رفیق

 بودیم رفیق باهم دوسال آرامیس منو شد، خوشحال خیلی کردم خواستگاری ازش که افتادم روز اون یاد ارزشه، بی برام زندگی اون

 مامان که روزی از رفتم، خودم مجردی خونه  بو،د شده شب هوا بود نشده تنگ براش دلم هفته یک این اندازه به دوسال این تو ولی

 نرفتم، خونه دیگه زد حرفارو اون

 خواب به و شد سنگین هام پلک کم کم... زدم لبخندی کنارم آرامیس تصور با کشیدم دراز تخت رو و زدم مسواک رفتم، سرویس

 .رفتم
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 نبود آرسام از خبری هیچ اینکه از

 خاطراتمون نوشتن به کردم برداشتم،شروع رو ام خاطرات دفتر خیال و فکر از برد، خوابم زور به دیشب شدم، می دیونه داشتم

 رفتم  تلگرام تو شدم، سبک کمی گاران...خاطرات نوشتن از بعد تنش عطر از کنارم بودنش از شمال، از ازدانشگاه

 :دادم پیام آرسام به

 تو؟ کجایی آرسام"-

 باهمون باشه رفته اصال نداد،شاید جواب همیشه مثل هم باز و کردم ارسال براش..."میرم می نگرانی از دارم بزنی زنگی یه خوای نمی

 کرده ازدواج گفته مامانش که دختره

 اینا مامان بودم کرده حبس رو خودم اتاق تو بره،انقدر بیرون ذهنم از ها شاید این کاش دونم ینم! خواد نمی منو دیگه ام شاید یا

  !شــــــــــاید برگشت،هــه آرسام شاید باشم قوی بایددختر من بودن، شده نگرانم

  ودمب ندیده رو آرسام که روزی دوازده این تو زدم حرف باهاش رفتم،یکم آراس پیشِ شدم، افکارم خیال بی

 :گفت مامان که رفتم پایین  بود، افتاده گود چشام زیر بودم، شده تر الغر کیلو چند بودم خورده غصه بودم کرده خیال و فکر بس از

 .حاضره ناهار بیا مامان آرامیس+

 گفتم، آرومی چشم دادم تکون سری



   

 

 

 یکم خوری ناهار میز رو نشستم رفتم

  خوردم، خورشت با کشیدم برنج

 اتاق تو رفتم کردم جمع رو کردم،میز تشکر مامان از و زدم رفح بابا با

 پیش کردم، مرور رو درسام خوندم، کتاب یکم کردم، سرگرم ها کتاب با رو خودم نداد، جواب دوباره آرسام به زدم زنگ دوباره

 ...رفتم فرو فکر به و شدم خیره بیرون به وایسادم، پنجره

**** 
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 .دراومدم مامان شادِ صدای با خیالم و فکر از

 پدرت منو پایین بیا لحظه یه دخترم-

 !داریم کارت

 :گفتم بشنوه که بلندی صدای با

 .چشم+

 ...بگن که شدم نشستم،منتظر مبل رفتم،رو پایین ها پله از

 من؟ با داشتید کاری جانم-

 ...کرد نگاه بهم گذاشت کنار رو کتابش بابا

  گفتن زدن زنگ امروز باباجان، هآر+

 داری؟ رو آمادگیش بابا جان آرامیس خونمون، بیان خوان می خیر امر واسه

 داشتم زیادی  های خواستگار کنم، ازدواج کسی با آرسام از غیر به تونستم نمی من نه رفت، باال قلبم ضربان بابا، حرف این شنیدن با

 :گفتم و کردم خواهی عذر بابا از مردم، می آرسام بدونِ من ولی

 .کنم فکر دارم نیاز من جون، بابا-

 :زد لب مهربون بابا

 .شدی بزرگ دیگه تو کنی فکر قشنگ که خوام می خواستگاری، میان شب ولی کن فکر جان، بابا باشه+



   

 

 

 :گفتم و زدم لبخندی زور به

  .بابا چشم-

 کنم؟؟ ازدواج آرسام بدونِ چجوری من ریختم اشک تختم رو نشستم رفتم اتاقم سمت به

 میشه؟؟ ناراحت اصال بیاد خواستگار برام قراره بفهمه االن اگه یعنی کنم، حس کنارم آرسام جز رو کسی تونم نمی حتی من

 میشه؟ عصبانی اصال

 !هست؟ مهم براش اصال یا

  گفته، مامانش که ونیا با باشه کرده ازدواج االن تا ام شاید گرفت می ازم سراغی یه هفته دو این تو که بود اگه

 .رفتم فرو فکر به و تحریرم میز رو نشستم بدم جوابی چه باید ببینم کنم فکر باید من خیال بی

**** 

 آرامیس#

 گرفتم تصمیم کردن فکر تمام دوساعتِ از بعد

 .میدم منفی بجوا شب پس نداشتم زوری اونم ازدواج یه آمادگی من نبود، پیشم دیگه ام آرسام اگه حاال بدم منفی جواب

 ام، تنگش دل چقدر که فهمیدم تازه هاش چشم دیدن با کردم، طراحی رو آرسام رنگِ سبز های چشم و برداشتم رو طراحیم دفتر

 ضربان کرد، می خودنمایی داشت روش آرسام عکس ولی برداشتم، رو گوشی میل بی خورد زنگ گوشیم که کردم می طراحی داشتم

 !زد نگز باالخره گرفت، شدت قلبم

 بدم؟ جواب باید

 !میدم آره

 نزدم حرفی ولی کردم وصل رو تماس

 :زدن حرف به کرد شروع خودش

 آرامیس؟ سالم الو+

 دادم رو جوابش مغرور خیلی ولی گرفت ام گریه صداش شنیدن با

 سالم-

 کرد تعجب ام سرد صدای شنیدن با

 خوبی؟چخبرا+



   

 

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 بپرسی؟ منو حالِ فتادها یادت هفته دو از بعد هه-

 :گفت داری خش صدای با مکث یکم با

  !ببخشید بود شلوغ سرم+

 کنم، قطع بهت بدم خبری یه فقط نداری نیازی من به دیگه تو کنم فکر نکن توجیح رو کارات آرسام، خوبم،-

 :گفت تمام خونسردی با

 خبری؟ چه آرامیس بگو+

 :گفتم بغض با

 .بیاد خواستگار برام قراره شب-

 :زد لب ریکلس

  .بشی خوشبخت باشه مبارک آهان،+

 کشک؟ خواستگاری و ها دارم دوستت اون همه پس!! شنیدم می داشتم جوابی همچین نمیشه باورم وای

 :گفتم جدی

 خدافظ همچنین، مرسی-

 .خدافظ ممنون،+

 تــــــونســـت؟ ــــورطــ اومد،چـــــــه ذهنم به کلمه یه فقط کردم گریه خودم حالِ به ، کردم قطع گوشیو

**** 
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 و نیارم خودم روی به کنم می سعی منم بگذری ازمن ساده انقدر تونستی که حاال شدم سبک کردن گریه از بعد

  حموم از  کردم، بازی کف یکم شستم رو خودم و نشستم وان تو رفتم حموم کردم، حاضر رو هام لباس بود غروب کنم، فراموشت

 رفتم ام کمد سمتِ  بافتم، و کردم خشک رو موهام و زدم، کرم رو دستام  رفتم آینه جلو پوشیدم رو هام اومدم،لباس بیرون



   

 

 

  برداشتم رو بود مانتو شبیه که خوشگل نفتی آبی لباس یه کنم پیدا مناسب لباس یه تا

 پوشیدم، هارو لباس بپوشم، که کنار گذاشتم بلندم پاشنه های کفش و مشکی شال یه پوشیدم، بود گشاد هاش پاچه که مشکی شلوار با

 .کردم قشنگ آرایش یه رفتم، آینه جلو

 شام واسه  میان سی و هشت ساعت گفتن اینا مامان بود، هشت ساعت کردم نگاه رو ساعت گردنبندم، با همراه انداختم رو انگشترم

 .میمونن  ام

 زدم زنگ آیلین به برداشتم، رو گوشیم

 ....داد جواب فوری که

 خوبی؟ آرامیس سالم،جانم الو+

 :گفتم و کردم آینه تو خودم به نگاهی

 خوبی؟ تو مرسی خوبم آیلین سالم-

 :گفت مکث یکم با

 .قربونت+

  اصال که دادم توضیح براش رو وقضیه

 بود؟ شده چش این وا نشد، ام ناراحت

 شده؟ چت آیلین-

 نداره؟ اشکال میگی بعد بیاد خواستگار برام قراره خواد نمی نوم دیگه آرسام میگم دارم 

 :زنه می لب خونسرد

 !!میشه درست چی همه نباش ناراحت توام کنه می صدام مامانم من هست،آرامیس توش صالحی یه حتما جونم، آرامیس آره+

 فعال گلم باشه-

 .فعال+

 همه امروز خدا ای کردم، قطع رو تماس 

 اومدن، شدم بدبخت وای ، اومد در زنگ صدای که زدم می حرف خودم با داشتم آیلین، از اونم رسام ِاز اون ودب شده چیزیشون یه

 آخه؟؟ منفیه جوابم بگم چجوری من االن

  کرد صدام مامان ربع یه از بعد که بودم اتاق تو همونجوری 

 .براشون بیار بریز چایی برو اومدن ها مهمان پایین بیا جان آرامیس+



   

 

 

 :گفتم و کردم بلند رو دامص

  چشم-

 که بود آرسام این برمن، وای همانا موندن باز غار اندازه دهنم و همانا رفتنم پایین رفتم،ولی پایین ها پله از  پوشیدم، رو هام کفش

 بود؟ نقشه یه همش ؟؟یعنی بود پوشیده دامادی شلوار و کت

 کنه؟ سوپرایز اینجوری منو که

 این تالفی که کردم می بغلش محکم انقدر بغلش پریدم می نبودن اینجا بابا مامان االن اگه! افتادم می پس لیخوشحا از  داشتم وای 

 : گفت و کرد الکی سرفه مامان که بودم آرسام خیره باز دهن با ها منگول من هنوزام من ولی بیاد، در خوشحالیم

 جان؟ آرامیس+

  رفته تحلیل صدای با اومدم خودم به تازه

 برادر ، بود سما اسمش که داشت خواهر یه زدم،آرسام لبخندی ممنونم گفت و کرد بغلم مامانش که گفتم، آمد خوش بهشون تمرف

 .بردم حال تو من و ریخت هارو چای خدمتکار و رفتم، خونه آشپز نداشت،
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 بود، نشسته من روی روبه مبل آرسام  مبل رو نشستم و کردم پخش هارو چای

 شده الغر کیلو چند مدت این تو من درخشید،ولی می داشت رنگ ای سورمه کت اون تو بود، شده تر خوشتیپ و تر خوشگل چقدر

 :گفت آرسام بابای  کردن شروع رو بحث ها بابا بودم

 .بزنن رو حرفاشون برن تون گل دختر با آرسام بدید اجازه اگه پس خوب-

 تنگی دل کلی و استرس با کرد، ولقب بابا

 ازش نزدم حرفی میزکامپیوترم رو نشستم ، کرد قفل رو در شدیم،آرسام اتاقم وارد رفتم باال ها پله از اومد، سرم پشت آرسام پاشدم،

 .بودم دلخور

 :گفت و زد زانو جلوم اومد

 !شناسیمی منو دستت کف مثل چون! زندگی عمر یه واسه باشی نداشته حرفی کنم فکر+

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم



   

 

 

 مدت؟ همه این بودی کجا-

 :میگه و زنه می زل چشمام تو

 میدم، توضیح برات رو اش قضیه آرامیس+

 .دارم کارت اینجا بیا االن

 اینکه بدونِ و نشستم پاهاش رو مکث کرد،با اشاره پاهاش به و نشست تخت رو

 :گفت و کردم نوازش رو ریشاش اوردم،ته کم بوسید عمیق گذاشت، لبهام رو هاش لب مقدمه بی بودیم، مونده بزنم حرفی

 !بودم تنگت دل خیلی+

 :گفت  روم اومد انداختم تخت رو...بوسیدم دوباره

 هوم؟ باشی داشته آینده راجب حرفی کنم نمی فکر-

 ...دادم تکون سرمو

 !بگیرم ازت باید رو قولی یه ولی اوهوم،+

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو

 .بگیر-

 :گفتم و کردم حلقه گردنش دور رو دستام و کردم نگاه چشماش تو خودش مثل

 !خودت از نزار خبرم بی و نگیر فاصله ازم انقدر بود سوپرایزم اگه حتی لرسام وقت وقــت،هیـــچ هیـچ دیـــــگه-

 :داد جواب و زد کجی لبخند

 !خانومم قــول+

 :کردگفت بغلم محکم و کشید فسن رو موهام عمیق  کرد، پرتم ام تخت رو

 آرامیسم؟ عزیزدلم، کنم خوشحالت که بود این واسه کردم هرکاری من+

 :گفتم آرامش با و بستم رو هام چشم

 جان؟-

 :میگه و کنه می ریز رو چشماش

 شدی؟ الغر انقدر چرا+

 :گفتم بود کرده اخم کردم باز چشامو



   

 

 

  .جنابعالی دوری از -

 :گفت و شد جدا ازم بوسیدمش عطش پر و ممحک من دفعه این و خندید

 .دلم عشق دارم دوسـتت-

 :گفتم گوشش کنار و بستم رو هام چشم+

 .من مرد بیشتر من-

 :گفت خنده با و شد بلند روم از

 .میکنه دلبری آقاشون واسه داره خانوم آرامیس که نمیدونن زنیم، می حرف داریم ما میکنن فکر االن+

 اتاق از خندیدم، و انداختم پایین رو سرم

 :گفت آرسام مامان که حال به رسیدیم رفتیم، بیرون

 کنیم؟؟ شیرین رو دهنمون گلم عروس چیشد-

 .گفتن تبریک و زدن دستت که انداختم پایین رو سرم

**** 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 39پارت#

 آرامیس#

  کردم، تشکر ازشون گفتن تبریک بهم و کردن بغلم سما و مامانش کردن، تعیین و زدن حرف مهریه درباره ها بابا اینکه از بعد

 جونی مامی خوشمزه مرغ با پلو زرشک خوردن مشغول و خوری ناهار میز رو نشستیم رفتیم زد،همگی صدامون شام برای مامان بعد

  چون شد قرار کردم، جمع رو میز مامان کمک پاشدم همه تشکر از بعد شدیم،

 که مردی به منم باالخره بودم خوشحال کنیم،خـیلی عقد دیگه ماه یک شناسیم می رو هم و کالسیم هم دانشگاه تو بود گفته آرسام

  من که فهمیدم حاال ببینم وایسا! نداشتن خبر هنوز ها بچه رسیدم، دارم دوسش

 اتاق تو وایسا، کنم می ادمشون نگفته من به و داشته خبر پس تربیت بی ای نداره، اشکال گفت می آیلین به دادم می توضیح هرچی

  ....بستمش رگباری برداشت که همین آیلین به زدم زنگ رفتم

 نمـیکشی؟؟ خجالت تو خر بیشور عن آشغال کثافت-

 گرفتی؟؟ کابل و دونستی می تو مردم می استرس از داشتم من 



   

 

 

 .قـهرم باهات ایلین بیشوری خیلی 

 :گفت تند آیلین

 !خوب نگم بود گفته آرسام بگیر،خود نفس وایسا دختر هی سالم+

 :گفت و کرد مظلوم رو صداش بعد

 عشقم؟ میبخشی منو+

  !پرو بچه باشه آخرت بار ولی آره-

 :گفت و خندید 

 باشه،+

 نشستم رفتم کردم قطع و زدیم حرف یکم

 همین داشتم کنم، می ازدواج باهاش دارم شد نمی باورم هنوزم کردم نگاهش و اوردم رو آرسام های چشم عکس و کامپیوترم میز رو

  کرد بغلم پشت از یکی کردم می نگاه هاش چشم به جوری

 !ترسیدم بیشور آراس آی+

 :گفت خنده با آرسام

 .پرنسسم کرده طراحی روقشنگ هام چشم چه من، دارم هنرمندی خانوم چه-

  :گفتم کردم بغلش و نشست،برگشتم لبم رو لبخندی حرفاش از

 نرفتی؟ مگه تو-

 ...انداخت باال ابرویی

 که بشم حاضر شدم بلند شدم کنه،خوشحال عوض هوایی یه ست خونه تو روزه چند ببر، بیرون رو آرامیس گفت بابات خانومم، نوچ+

 :گفت

 کجا؟+

 بیرون؟ بریم بشیم حاضر نگفتی مگه عه-

 !!داره شرط ولی چرا+

 .وایساد جلوم  و کمد به چسبوند منو باال انداختم رو ابروهام

 :گفتم کنجکاوی حالت با



   

 

 

 اونوقت؟ شرطی چه-

  ابروش و چشم با بزنه حرف اینکه بدون

 :گفت و کرد لباش به اشاره

 !بـوس اول +

 :گفتم باخنده و کردم نوچی

 .ببینم کنار برو پــرو-

 .بوس نوچ+

 دور رو دستاش ،نیست کن ول این دیگه هیچی بهم چسبید سفت بوسیدمش، و شدم بلند هام پنجه رو... گرفت خندم پررویش از

 باال  رو ابروهاش و کرد باز رو هاش چشم کرد می بوسم داشت و بود بسته هاش چشم داد، فشار خودش به منو و گذاشت کمرم

 ولم بوسیدمش، لذت با و محکم و کردم حلقه گردنش دور رو بستم،دستام رو چشام و خندیدم کرد اشاره لبهاش به اخم با انداخت

 می بوسیدمش، منم.... بوسیدم دوباره و افتاد روم  ام انداختم،خودش تخت رو بشه جدا ازم اینکه بدون....فتر تخت سمت به و نکرد

 ...کرد ولم که بازوش تو زدم مشت اومد،با در جیغم که گرفت گاز رو لبم نذاشت بشم جدا ازش خواستم

 .ها نیاری کم نفس!! گرفت دردم وحشی آرسام آیی-

  عشقم ببخشید-

 :گفت و زد بوسه رو بود گرفته گاز که جایی

 دردش؟ شد خوب+

 :گفتم خماری صدای با

 .اوهوم-

 :گفت گوشم بغل

 چیه؟ دلیلش ندارم سیرمونی ازت من-

 :گفتم ای رفته تحلیل صدای یه با+

 .نمــیدونم-

 :گفتم ریخت بهم رو موهام و کرد بغلم

 آرسام+

 جانم؟-



   

 

 

 !بخوابیم کن قفل درو برو د ِمی خوابم رفتن، بیرون خیال بی-

 .خانومم چشم+

 .بـرد خـوابم و شد گرم چشمام کم کرد،کم نوازش رو کمرم و کرد بغلم محکم کشید، دراز کرد،بغلم قفل رو در رفت شد، بلند روم از

 

**** 
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  از رو اشموه زدم لبخندی بود خواب هنوز بود، کرده بغلم محکم آرامیس  شدم بیدار 

 زندگی همه دختر این کردم، نگاه نقصش بی و زیبا صورت به زدم، کنار صورتش

 بدون هفته دو چطور نمیدونم من!  بود من

 ...رفتم فرو فکر تو و کردم نوازش رو موهاش کشیدم نفس آرامیس

 *پیش هفته دو به بک فلش*

 بود، ویالیی بزرگ کردم پیدا نیاوران تو خونه یه خونه دنبال رفتم پاشدم کنه می راضی رو مامان گفت و زدم حرف بابا با اینکه از بعد

 سندش خریدم،کارهای رو خونه رفتم بنگاه. کردم پسند بود، مدرن و شیک ای خونه  داشت، بزرگی استخر  همراه به بزرگ حیاطی

 واسه رفتم بابا اونشرکت از بعد بود، مشکی ازراتیِم که ام ماشین نداشت، کاری تمیز به نیاز اونقدر  بود ساز نو دادم،خونه انجام رو

 مامان گفت می بود بابا خورد زنگ گوشیم که خوردم کیکی و شیر رفتم داد شرکت تو بهم کار یه بابا اینکه از بعد بشم کاراستخدام

  بزنی، حرف باهاش خودت ام یکم بری باید فقط کرده راضی رو

  مالیش وضع و دارن ای خانواده چه و هست دختری جور چه اینکه و آرامیس درباره رو هاش لسوا مامان رفتم خونه به اینکه از بعد

 اون از هفته دو امروز نزدم زنگ آرامیس به اومدیم شمال از اینکه از بعد دادم،خالصه جواب هاش سوال همه کرد،به شروع نه یا خوبه

 نداشتم تصمیم ولی بهش بزنم زنگ دیگه تونم می که گفت بابا و کرد لقبو بودم،مامان آرامیسم تنگ دل واقعا من و بود گذشته روز

 و بیاد خواستگار برام قراره گفت و  زد حرف باهام سردی زدم،با زنگ بهش بشه، سوپرایز ببینه خودش که بگم بهش رو واقعیت که

 باشه مبارک خونسردی با همین م،برایکرد می خورد رو طرف های دندون قطعا بود خودم جز کسی خواستگار اون لحظه اون اگه من

 مامان....شیرینی و گل دسته با و خریدم رنگی ای سورمه شلوار و کت رفتم، خرید مرکز کرد، قطع و شد ناراحت خیلی  گفتم، گفتم ای

  روخواستگاری گل از حرفی دیگه بودم گفته رو آرامیس قضیه وقتی از

 بود، زده زنگ آرامیس خونه به نزد،امروز



   

 

 

 رفتم، پایین و شدم حاضر....بریم شب خواستگاری هواس

 :گفت و کرد بغلم خوشحالی با مامان 

 پسرم بشی خوشبخت -

 .گفت تبریک بهم هم سما و کردم بغل بابارو  بوسیدم رو دستش 

 خوش بهمون رشبراد با رامیس^ بابای مامان و مبل رو نشستیم شدیم، خونه وارد رسیدیم روندم، اینا آرامیس خونه سمت خونه از

 بودم شده محوش همینجوری بود، زده شیکی خیلی تیپ اومد پایین ها پله از دقیقه پنج از بعد زد، صدا رو آرامیس مامانش گفتن، امد

 حرف که اتاق رفتیم  بابا و مامان های صبحت از موند،بعد باز غاز اندازه دهنش و شد بارون ستاره هاش چشم  دید رو من تا رامیس^

 .بزنیم

**** 

 *حال به بک فلش*

 ...اومدم خودم به آرامیس صدای با

 ...کنم می صدات دارم ربعه یه... آرسام بخیر صبح-

 :گفتم و بوسیدم رو لپش

 خوابیدی؟ من دختر پیش چرا نمیگه االن شیطون بگیم چی بابات به....عشقم ببخشید+

 :گفت و گرفت خودش به مظلومی حالت

 !دیگه وبگ چیزی یه خودت دونم نمی-

 :گفتم و گرفت ام خنده

 .خانومم چشم-

 سمتش که داد می بهم انرژی یه...اومد در خوابیدن دختر این کنار شب یه با دوهفته این تنگی ،دل کرد بغلم کردم بغلش محکم

 ....بکشم دست ازش تونستم نمی شدم، می کشیده

  .کردم شونه رو موهاش بردمش آینه وجلو گرفتم رو آرامیس دست

 :گفتم بهش رو و کردم مرتب رو هام اسلب

 .رفتم بیرون اتاق از و داد تکون سرشو. وروجک نشه ناراحت بگم چیزی یه بابات به برم من کن، عوض هاتو لباس+

•••• 
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 صبح و شدن بلند من دیدن با میخوردن، حانهصب داشتن بودن نشسته داداش و بابا و مامان داشتن، بزرگی رفتم،خونه پایین ها پله از 

 ...بخورم صبحانه بشینم زدن تعارف که دادم دست باباش و داداشش به گفتن، بخیر

 رفتید؟ بیرون آرامیس با دیشب پسرم شد چی+

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خونه بمونیم گفت دیگه کرد می درد سرش ولی گفتم آرامیس به جان پدر نه-

 صبحانه از بعد خورد صبحانه نشست داد سالم اومد خوردم،آرامیس صبحانه یکم... شد خوردن مشغول و داد تکون سرشو

 .رفتیم دانشگاه شد ماشین کردیم،سوار خدافظی مادرش و پدر از رفتیم باهم شد حاضر آرامیس

 گفتی؟ چی بابام به رو دیشب آرسام-

 :گفتم حال همون در و دادم رانندگیم به رو حواسم

 ....نریم بیرون بخواب بغلم بیا گفت کرد می درد کرد دلبری بس از شیطونم خانوم رس گفتم+

 :گفت و خندید

 .باشی سالم االن یکردم نم تضمین گفتی می اینجوری اگه-

 کردم پارک رو ماشین رسیدیم دانشگاه به 

 که دستگیره رو گذاشت رو دستش آرامیس

 :گفتم بشه پیاده

 کجا؟ +

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 .دیگه کالس وا-

 .ها کنم یاداوری باید همیشه بده رو بوس+

 .میبینه یکی زشته ام-

 :گفتم و صورتش تو شدم خم



   

 

 

 .چشم بگو زنه می حرف آقاتون وقتی-

 :گفت و زد بازوم تو 

 .پرو خوب خیلی+

 رفتیم،من ها کالس سمت کردیم،به یپرس احوال سالم.. رفتم سینان و سینا پیش منم...رفت و کرد زدم،خدافظی جدا ازش بوسیدمش

 نمایش رشته آرامیس های دوست و آرامیس و گرفتیم،من می رو لیسانسمون ومدیم می دانشگاه که بود آخری سال امسال ها بچه و

 کردم می حس خودم رو ها دختر آرامیس،نگاه پیش شدیم،نشستم کالس داخل...خونن می حسابداری سینان و سینا اما خونیم می

 اومدم،استاد خودم به ها بچه شدن برپا با شدم، خیره بهش عشق با  زد لبخندی کارم این از آرامیس دادم، نمی اهمیت بهشون ولی

 ...کرد شروع رو درس بعد و غیاب حاضر به کرد شروع و اومد

*** 
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  رسیدم، روندم خونه سمت به شدم بود،سوار ام گشنه خیلی رفتم ماشین سمت به کردم، خدافظی آرسام و ها بچه از کالس از بعد

 و بابا بوسیدم، گونشو و کردم بغلش... بود کرده درست الویه کرد می آشپزی داشت مامان رفتم خونه تو کردم، پارک رو ماشین

 ...خوری ناهار میز پشت نشستیم دادم، سالم بهشون اومدن ام آراس

 :شد بلند آراس صدای

 .پره می داری که هم خواستگاری دونه یه همین ها نخور زیاد آرامیس-

 :گفتم و زدم جیغ

 .برسه تو به دستم فقط من بیشور آراسِ آی+

 النا مامان آراس و بابا پیش کاناپه رو نشستم رفتم شستم ظرفارو و کردم تشکر مامان از غذا خوردن از خورد،بعد رو غذاش و خندید

 :گفت و زد لبخندی کردم بغل و آراد بابا ،بود آشپزخونه تو ام

 .شد بزرگ کوچولوم آرامیس زود چه نمیشه باورم میشه عروس داره بابا دختر+

 خندید که انداختم پایین رو سرم زده خجالت

 :گفت باخنده آراس

 .شده لبو صورتش بینی نمی نکن، اذیتش  بابا+



   

 

 

  آراس از نیشگونی خندیدن بابا و خودش

 زد داد گرفتم

 .بگیره رو وحشی توئه میشه بدبخت باشم داشته داماد آقا با صحبتی یه باید من-:

 :گفتم اعتراض با و خندیدم

 .نکن اذیت آراس عه-

 .خواهرم چشم+

 رو چهارصد و هزار رحمان فیلم بابا و مامان و آراس با نشستیم زدم وی تی پشت بود، فیلم پر توش اوردم رو ام فلش اتاقم رفتم

 خندیدیم، کلی و دیدیم

 .خندیدیم می هم ما و رفته می در کارا زیره از که کرد تعریف رو سربازیش خاطره یکم بابا فیلم از بعد

  رفت، سرکار و کرد خدافظی ازمون پاشد بعد

 :گفتم بهش رو کنم اذیت و آراس یکم گرفتم تصمیم

 سرکار؟ میری یا ای خونه امروز داداش-

 :گفت و بود گوشی تو سرش

 ؟ چطور هخون+

 ری؟ نمی جایی همینجوری هیچی-

 !ام خونه نه+

 :گفتم و زدم شیطانی لبخند

 ...اتاقم برم من پس باشه-

 عملی رو نقشه تا رفتم گوشیم سمت به... نپرس و ببین که سرم به بود زده شیطانی فکر یه رفتم،آخ باال ها پله از و داد تکون سرشو

 .کنم

**** 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 43پارت#

       



   

 

 

 ��آرامیس    

 بهش رفتم گذاشتم، جیگر فیک دختر پروفایل یه بود، ،آنالین زدم رو آراس آیدی زدم، فیک پیج یه اینستا تو برداشتم رو گوشیم

 دادم پیام

 "میدی؟ آشنایی افتخار عزیزم سالم"

 داد پیام دقیقه دو از بده،بعد جواب شدم منتظر و خندیدم اومد،ریز پایین از گوشیش پیام کردم،صدای ارسال رو پیام

 "نه که چرا بله جیگر سالم"

 !جــیگر اوهوه افتاده راه چه پرو بچه آراس خدا وای خندیدم

  ....کردم تایپ 

 "خوشتیپ؟ آقای قرار سر آید می خوب ممنونم"

 ....تایپینگ ایز زد فوری

 "ترید؟ راحت کجا بله"

 "خوبه؟ اونجا فرستم می ونبرات رو آدرس هست ونک تو کافه یه" کردم تایپ

 " بله"

 میرم دارم من آرامیس زد داد پایین از

 !اومده پیش برام مهم کار یه بیرون

 ...کردم می غش خنده از داشتم

 که چرخوند چشم کافه تو اومد رسید دادم سفارش قهوه یه و نشستم بودم کافه تو برسه اینکه از قبل شدم حاضر رفت؛ اینکه از بعد

 من، به افتاد نگاهش کنه یداپ رو دختره

 :گفتم باز نیش با اومد سمتم گذاشتم برداری فیلم حالت رو گوشیم منم

 اوهوم؟ داری مهم کار یه پس... گلم داداش سالم به-

 ؟ کو خانوم جیگر

 کرد می نگاهم باز دهن با ها منگول مثل داشت انداختم، باال رو ابروهام شیطنت با

 :گفت عصبی بعد

 سگ؟ توله کردی سگاهای منو تو+



   

 

 

 :گفتم و خندیدم

 .زنم مخ داداش اوهوم-

 :گفت و  نشست کنارم خشمگین

 !میرسم رو حسابت+ 

 :گفت عصبی دید رو فیلم اینکه از بعد گرفتم جلوش و کردم ذخیره رو فیلم

 ...آرامیس برسم ازت حسابی یه باشم، داشته خان آرسام با باید صحبت یه من نمیشه اینجوری نـه+

 :گفتم دیدمخن

 ;گفت و خندید که زدم چشمکی میدم نشون حتما جونم داداش زن به اینو-

 .میکنم آدمت پررو بچه نداره اشکال+

 .رفتیم خونه سمت به شدیم ماشین سوار....رفتیم بیرون کافه از هم با

*** 
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 به زدم زنگ و گرفتم خودم از سلفی نشستم،کلی پرتقال درخت زیر رفت خونه داخل کرد، پارک رو ماشین رسیدیم،آراس خونه

 داد جواب سریع آیلین

 جانم؟ سالم الو+

 خوبی؟ آیلین سالم-

 ما خونه بیا آیناز با پاشو 

 چرا؟ قربونت خوبم+

 .بزنیم حرف یکم رفته سر ام حوصله-

 .خدافظ فعال ایم اونجا دیگه ساعت نیم خواهری باشه+

 .فعال-



   

 

 

 قبول و کنه کار باباش شرکت تو سرکار میره فردا از گفت کردم چت آرسام با رفتم اینستا تو و کاناپه رو نشستم کردم، قطع رو ماست

 چت آرسام با کردم،یکم قبول و دنبالش ریم می روز یه باش نداشته کاری تو رو خونه....کرد تایپ چی خونه پس آرسام کردم،گفتم

  واسه ظرف تو گذاشتم مرتب شیرینی با شستم میوه رفتم و کردم

 حموم تو گرفتم، ای دقیقه ده حموم و کردم حاضر رفتم،لباس اتاقم داخل و تراس میزه رو گذاشتم رو شیرینی و میوه بیان تا دخترا

 تصمیم ،بودم فروردین سیزده من و بود دی هفده تولدش کنم،آرسام سوپرایزش باید حسابی و نزدیکه آرسام تولد که کردم فکر

 براش کادو بشه، تنوعی یه که بگیرم دنبالش ریم می فردا پس فردا که جدیدی خونه تو مونده تولدش به که روزی پنج این تو گرفتم

 ...بخرم گردنبند با پیراهن و ساعت

 کردم، خشک رو موهام اومدم در حموم از

  صدای که کردم رتبم رو اتاقم بافتم،یکم رو موهام و زدم عطر پوشیدم رو هام لباس 

 باز درو رفتم، پایین رو ها پله از اومد زنگ

 ، کردم پذیرایی نشستیم،ازشون رفتیم تراس تو... دادیم سالم و کردم روبوسی باهاشون شدن، خونه داخل آیناز و آیلین کردم

  بود عقدم دیگه ماه یه  اینکه بخاطر از زدن حرف یکم سینان و سینا از آیناز و آیلین 

 .گفتم رو آرسام تولد قضیه و کردم بغلشون منم گفتن، ریکتب 

•••• 
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 سینا به گفتم کردن، قبول ها قلو دو

  دادن اوکی رو تولد قضیه نگن هم سینان و

 :گفت و خورد ای میوه آیلین

 .نگو کسی به فعال ولی بگم بهت خوام می ای قضیه یه آرامیس+

 :گفتم و ردمک نگاهش

 بگو خواهری باشه-

 :زد لب و کرد قالب هم تو رو هاش دست



   

 

 

  خونه اومدن هم سینان و اومد،سینا خواستگاریت آرسام که روزی اون خب+

  یه و کردن خواستگاری مارو بابام از ما

 .کنیم می عقد ماهم عقدته تو که روزی دیگه ماه

 :وگفتم کردم بغلشون شدم بلند جیغ با

 .ها شیطون شیم می عروس روز یه تو شدم خوشحال خیلی وای-

 :گفتم و خندیدن آیناز و آیلین

 .همه به تبریک خودم به تبریک تو به تبریک-

 :گفتن و خندیدن ها بچه

 دیونه-

 دادیم، قر باهم همگی بدن قر وسط اوردمشون گرفتم رو دخترا گذاشتم،دست شاد اهنگ یه پاشدم

 :گفتم زدم زانو دخترا جلو بودن،رفتم کرده غش خنده از وردم می در که اداهایی از آیناز و آیلین 

 من؟ به دید می رقص افتخار زیبا های بانو ای-

 افتادیم، گوشه یه شدهمه تموم اهنگ وقتی که رقصیدیم انقدر.اوردیم در ادا و رقصدیم تانگو کردن،باهم قبول و خندیدن

 :گفت باخنده آیلین

 !دختر خندیدم انقدر فتمگر درد دل نکنه لعنتت خدا+

 :گفتم شدم خم یکم گذاشتم ام سینه رو رو دستم

  شما چاکر-

 تشکر ها بچه واسه اوردم کردم درست قهوه تا سه آشپزخونه تو تخت،رفتم رو نشستن اتاق خندیدن،رفتیم و زدن چشمک دخترا 

 ها قهوه خوردن از بعد خوردن و کردن

 خوندیم درس یکم حال تو نشستیم رفتیم

 .داشتیم امتحان هفته آخر

**** 

 :گفتم آیناز و آیلین به دادن،رفتم سالم پاشدن دخترا مامانه، فهمیدم که اومد در صدای خوندن درس دوساعت از بعد

 .خوابید می اینجا بگید بزنید زنگ ها برید ذارم نمی شب-



   

 

 

 قبول بعدش کردن مخالفت اولش دخترا

 شام ما شب گفتم مامان به کرد،رفتم قبول که مامانش به زدن زنگ از بعد...کردن

 کرد تعجب خیلی خدا بنده و کنیم می درست

 آشپزی بار یه سالی ما داشت هم حق

 رو کباب مواد من  ساالد، با کنیم درست ای تابه کباب گرفتیم تصمیم و رفتم خونه آشپز ها بچه با بود، غنیمت ام همون کردیم می

  و کرد سرخ هارو آینازکباب و ریخت، بهمایتا تو روغن کردم،آیلین آماده

 گذاشتم کردم درست شیرازی ساالد منم

  ها کباب شدن سرخ از بعد یخچال تو

 مامان به و بکشه دم گذاشتم برنج رفتم

 دخترا با و باشه غذاها به حواسش گفتم

  و آیلین که نشستیم و اتاق تو رفتیم

 برای مامان ساعت یک از بعد و کردن تعریف شب اون خواستگاری از آیناز

 ...پایین رفتیم و کرد صدامون شام

••••• 
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 میز پشت نشستیم دادن سالم ام دخترا و دادم سالم آراس به کردم، ماچش پریدم بابام بغل اومدن آراس و رفتیم،بابا پایین ها پله از

 لباس اتاقم تو دخترا گذاشتم،با آشپزخونه تو و کردم جمع هارو ظرف اوردم در اروغذ دخل اینکه از بعد خوردن به کردیم شروع و

 .خوردیم رو بستنی و کردیم تشکر اورد بستنی مامان که هم دور نشستیم حیاط تو پوشیدیم،رفتیم گرم

 :گفتم ها بچه به رو ترکیدیم می داشتیم دیگه

 کنیم؟ ایسگاه رو پسرا شب چیه نظرتون-

 :گفتن همزمان و خندیدن دخترا

 !موافقیم+



   

 

 

 وسطی دخترا با اوردم توپ رفتم پاشدم

 :گفتم بهش اومد حیاط تو  بودیم،آراس گذاشته سرمون رو کردیم،حیاط بازی

 میگیری؟ ما از عکس تا چند شدادا-

 ...کرد قبول داد تکون سری

  آراس داداش و گرفتیم ژست دخترا با

  رو اش گونه گرفت ازمون عکس کلی

 :گفتم و کردم بوس

 داداشی مرسی-

 : گفت و زد لبخندی

 .وروجک خواهش+

 هولم محکم آیناز و تاپ رو نشستم رفتم

 آراس و آیلین  بود دراومده جیغم داد می

 :گفتم رفتم آراس و آیلین پیش اومدم پایین   داشت، نگه رو تاپ باالخره خندیدن می

 .فقط کنید صبر میکنم تالفی!ها پررو بچه بخندید آب رو ههه-

 فیلم خوردن می قهوه داشتن وی تی  جلو بودن نشسته بابا و مامان خونه تو  رفتیم همگی بود شده سرد هوا نگفتن، چیزی و خندیدن

 عمو پسر عمو دختر فیلم نشستیم رفتیم دیدن،ماهم می

  گوشیم که اتاق تو رفتیم بعد دیدیم رو

 دادم ،جواب بستم رو تاقا در و زدم افتاد،لبخندی آرسام عکس خورد زنگ

 تو؟ چطوری ها نمیشه چیزی بزنی چیزی زنگی یه معرفت بی خانوم سالم الو-

  بود نقشه اجارای وقت خندیدم

 ...خندیدن که زدم چشمک دخترا به

 :گفتم و کردم مردونه رو صدام 

 دارید؟؟ کار کی با شما سالم الو-

 :گفت متعجب ارسام



   

 

 

 شما؟+

 شما؟ یدگ می زدید زنگ شما آقا-

 میکنه؟ چیکار شما دست من زن هستم،خط صبوری آرامیس همسر من+

 بودن شده زمین پخش بودن، گرفته رو دلشون خنده از ها بچه

 جنین ممکنه که طوری بده بسیار فرزند و مادر حال هستن، بیمارستان توی شما خانم همسرشی بگو زودتر خوب محترم آقای آها-

 ...بشه سقط

 مردم می اشتمد خنده از خودم

 :گفت متعجب آرسام

 !نیست باردار که من خانم-

 نیست؟ صبوری آرامیس خانوم شما همسر مگه جناب-

 بله+

 !بیارید تشریف فرستم می که آدرسی به پس-

 .کرد قطع رو گوشی عصبانیت با آرسام

 کردیم، غش خنده از آیلین و آیناز و من

 :مگفت ها بچه به خنده با زور به رفتیم می ریسه

 .شماست نوبت حاال-

 :داد جواب سینا گو بلند رو گذاشت و سینا به زد زنگ کردن،آیناز قبول

 خوشگلم سالم+

 :گفت و کرد مردونه رو صداش آیناز

 محترم؟ آقای کیه خوشگلم سالم-

  ناب؟ج همسرشی بشه،شما سقط بچه ممکنه و بده پناهی آیناز شما بیمار حال زنم می زنگ بیمارستان پذیرش از من 

 :گفت ای رفته تحلیل صدای با سینا

 !بله-

 خودشه؟ مطمئنید نیس حامله آیناز ولی



   

 

 

  .خدافظ براتون کنم می ارسال که آدرسی این به برسونید رو خودتون زودتر لطفا خودشه، بله-

 نوبت رسید و خندیدیم باز  ما و کرد قطع سینا

 میام االن خب خیلی گفت عصبانیت با سینان و گفت زد زنگ اونم آیلین

 :گفتم ها بچه به

 !!میدن نشون واکنشی چه ببینیم بیمارستانه  بریم خوابن اینا مامان تا بدوئید دیدنیه قیافشون االن ها بچه وای-

 .رفتیم بیمارستان سمت به و شدیم ماشینم سوار و شدن حاضر ام دخترا

*** 
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 رو گوشیم نشست، لبم رو لبخندی  اسمش یادآوری با کردم، می آرامیس با آینده درباره  هایی بخورم،فکر اییهو یه رفتم تراس تو 

 :گفت می که بود مرد یه نبود آرامیس داد، جواب فورا زدم زنگ بهش  اوردم در ام جیب از

 .بشه سقط بچه ممکنه بده خیلی تون بیمار حال+

 :گفتم باشم، شنیده اشتباه یا شده کر هام گوش کردم حس جمله این شنیدن این با

 چی؟ 

 ...پیشش برم تا فرستاد رو بیمارستان  آدرس  نیست خوب حالش گفت دوباره مرد اون 

 نمیشه باورم من خــدای وای

 ست؟ حامـله آرامیس شه می مگه آخه

 کی؟ از

 ؟ چطور

 سریع داغون اعصابی و ها افکار این همه با

 بیمارستان سمت شدم پیاده کردم پارک رو رسیدم؛ماشین بیمارستان به چطور نفهمیدم عصبانیت از دمش ماشین سوار و شدم حاضر

 :گفتم پذیرش قسمت رفتمو

 چنده؟ شماره صبوری آرامیس خانوم اتاق سالم+ 



   

 

 

 :گفت و رفت ور جلوش کامپیوتر با

 !نداریم بیماری همچین بیمارستان این تو ما-

 بهم؟؟ گفته اینجوری بوده کی طرف اون یعنی که ناراحت رفط یه از شدم خوشحال طرف یه از

 با هم سینان و سینا دیدم کردم خیال و فکر انقدر رفتم راه بیمارستان راهروی تو و کردم فرو شلوارم جیب تو رو هام دست عصبی 

 چیکارمیکنی؟ اینجا تو:+گفت سینا و وایسادن جلوم عصبانیت

 :گفتم عصبانیت با

 .بشه سقط بچه ممکنه بده آرامیس حال گفتن بهم-

 :گفتن همزمان و کردن نگاهم تعجب و عصبانیت با سینان و سینا

  !!گفتن رو همین زدن زنگ ماهم به+

 :گفتم بلندی صدای با

 چـــــــی؟-

 گذاشتن؟ کارمون سر یعنی

 : گفت عصبی سینا

 !!نمیذارم زنده رو آیناز وهلل به داداش نمیدونم+

 بیمارستان هرویرا تو کالفه سینان

 ...شدیم رو روبه آرامیس ، ،آیلین آیناز شیطون چشمای با و گرفتیم باال سرمون یهو که بودیم فکر تو انقدر زد می قدم

 :گفتم بهش داد با و گرفتم سفت رو بازوش رفتم  آرامیس شدم،سمت می منفجر داشتم عصبانیت از

 بودی؟؟ گوری کدوم+

 هان؟داد؟ جواب رو گوشیت بود کی اون

 !!نکن سگم آرامیس بزن حرف

 ...شدم کفری بدتر میکرد نگاهم آرامش با داشت فقط 

••••• 

 آرامیس#

 رسوندیم، بیمارستان به رو خودمون عجله با



   

 

 

 رفتن می راه بیمارستان راهروی تو عصبانیت با سینان ، آرسام،سینا 

 متوجه بودیم، داشته نگه رو خندمون زور به

 شیطنت با کشید،من می داد سرم عصبانیت و داد گرفت،با دردم چسبید سفت رو بازوم اومد، سمتم انیتعصب با آرسام و شدن ما

 ... بزنه گوشم تو عصبانیت از اون و خنده زیر بزنم که بود االن کردم می نگاهش

**** 

🌸✨🌸✨ 

 پایان_بی_عشق#

 48پارت#

 آرامیس#

 گوشش کنار و صورتش تو کردم پخش نفسمو کرد می نگاهم عصبانیت با کردم، حلقه گردنش دور رو هام دست و شدم نزدیک بهش

 :گفتم

 ...بگیریم رو ایسگاتون یکم عا بچه با کردم کلفت رو صدام ببخش بود، شوخی عشقم-

 :گفت و زد کنار منو عصبانیت با

 !خوردی گوهی همچین باشه آخرت بار+

 دوباره که بره شد می رد کنارم از داشت

 :گفتم مظلوم حالتی یه با و کردم حلقه ردنشگ دور رو هام دست

 .دیگه ببخشم-

 :گفت و خندید دقیقه دو از بعد کرد نگاهم خیره

 !سگ توله+

 ...کرد حلقه کمرم دور رو دستاش که شد باز نیشم

 :گفت گوشم کنار

 !خونه بری سالم کنم نمی تضمین بعد سگ،بار توله باشه آخرت بار+

 :گفت و گذاشت دهنم جلو رو دستش بزنم جیغ کردم باز دهن گرفت گاز محکم رو گوشم الله 

  .داری بدتری تنبیه بعد سری بود کمم تازه حقته این+

 وحشی-



   

 

 

 :گفت و کرد ولم و خندید

 .رسیدم می ررو حسابت وگرنه بیمارستانه+

 رفتیم و خندید اوردم در براش رو زبونم

 حساب رفت کنم رفتن،فکر دیگه جا یه دقیقه چند از نبخشیدن،بعد بود معلوم و بود توهم سینان و سینا اخمای هنوز ولی ها بچه سمت

 رفتیم، بیرون  بیمارستان از بودن،همگی آشتی اومدن دیگه دقیقه ده...برسه دخترارو

 ماشین سوار و کردیم خدافظی ،سینان سینا ، آرسام از دخترا کردن،با می دعوا وگرنه رفتیم می خونه باید بودن خواب اینا مامان تا

 رفتیم، خونه سمت به و شدیم

 جفتشون به گاد،رو مای بود،او کبوده جفتشون های لب نشستیم االچیق تو شدیم پیاده کردم پارک حیاط تو رو ماشین اینکه از بعد

 :گفتم

 ....اومدن در خجالتون از حسابی آقایون که میبینم به به-

 خندیدم بلند که گرفت پام از نیشگون یه آیناز انداختن، پایین رو سرشون و شدن رمزق لبو مثل که کردم اشاره لبهاشون به چشم با 

 :گفتم و

 زدن،باهم نمایی دندون لبخند... فروشید می قناری جای کنید می رنگ منم ها شما بکشید خجالت خواد نمی حاال بابا خوب خیلی-

 ...خوابیدیم و اتاقم تو رفتیم و دادم راحتی لباس ها بچه به زدیم مسواک رفتیم بود، شده وقت دیر خندیدیم،

••••• 

 🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 49پارت#

 آرامیس#

 !بـــــــعـــــد روز چــهار

 و کشیدم حرف آرسام از جورایی یه ولی بود تولدش فردا....دادم انجام رو آرسام تولد های کار همه گذشت که روزی چهار این تو

 تولد ریم می که جدیدی خونه تو براش خوام می من خودشونه خونه روز اون گفت و نیست شیاد رو تولدش اصال که فهمیدم

 مامان سرکاره،به ظهر بعداز تا فردا ام آرسام و بود آماده چیز همه بخریم، و ببینیم هارو خونه بریم بودیم نکرده وقت فعال اما....بگیرم

 لباس فروشگاه بریم دخترا با تا بگیرم اجازه بابا از برم باید  کردن، قبول  و ننگ بهش تولد راجب چیزی که سپردم سما و آرسام بابا و

 که کردم بوس رو اش گونه پیشش نشستم  ، بود خونه بابا رفتم، پایین ها پله کردیم، انتخاب  ای فیروزه آبی رو تولدش بخریم،تم

 :گفت

 خواد؟ می چی باز بابا وروجک+



   

 

 

 :گفتم و خندیدم

  خواستم؟؟ شما از چیزی کی من بابا عه-

 ...کشید رو لپام و خندید

 بخرم؟ لباس فروشگاه برم دخترا با زاری می بابایی-

  بابا خوشگل داری لباس همه این تو+

 میخوای؟ چی برای لباس

  کنیم سوپرایزش گرفتیم تصمیم ها بچه و خواهرش با  آرسامِ تولد فردا خب اممم-

 برم؟؟ ندارم سلبا گذاشتیم تولدش تم که رنگی اون

 :گفت و خندید بابا

 !بابا باش مواظب فقط بگذره خوش برو شیطون ای+

 .بابایی چشم-

 پوشیدم،جلو رو مشکیم های بوت انداختم، مشکی شال و کردم تنم پلنگی مانتو پلنگی لباس پوشیدم،بایه مشکی شلواره یه رفتم، اتاقم 

 مشکی کیف تو برداشتم رو ام سویچ و گوشیم کردم خالی خودم  رو ادکلنم... ردمک کامل رو آرایشم ریمل و کرم با زدم رفتم،رژ آینه

 بازی مسخره با شدم سوار رسیدن وقتی نزدیکن، گفتن زدم زنگ آیلین به و رفتم کردم،بیرون خدافظی بابا و مامان از گذاشتن، ام

   ....رفت فروشگاه سمت به و دادیم سالم

 عروسکی خوشگل دخترونه لباس یه که دیدم بوتیک یه ساعت نیم از بعد رفتیم فروشگاه تو د،کر پارک رو ماشینش آیلین رسیدیم

 اومد، خوششون اوناهم گفتم دخترا گرفت،به رو چشمم خیلی و بود ناز خیلی گذاشته ویترین پشت ای فیروزه آبی

 رفتم پرو اتاق اورد اینکه از بعد خواستم هفروشند از رو لباس  زدن حرف کمی از بعد دادیم سالمی لبخند با رفتیم بوتیک داخل

  آیلین و آیناز خریدم، رو لباس خورد، می پوستم رنگ به خیلی و بود تنم فیت پوشیدم

 خریدن ست جفتشون و کردن پیدا ای فیروزی آبی براق خوشگل لباس یه

 آرسام برای کادو سراغ رفتیم اون از بعد

 آرسام برای آیناز و کرد،آیلین کادو همونجا بود، زده رو اسمش انگلیسی به که ردنبندیگ و پیرهن با خریدم دار مارک چرم ساعت

 گذاشتیم، عقب صندوق هارو خرید بو،رفتیم خوش ادکلن یه با همراه خریدن قیمت گرون دستبند یه

 .رفت خونمون سمت به و کرد روشن ، رو ماشین آیلین و نشستیم ماشین تو

••• 
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 پایان_بی_عشق#

 50پارت#

 اومدم، در رو هام گذاشتم،لباس اتاقم تو هارو خرید رفتم خونه سمت به کردیم خدافظی کردم، تشکر ها دوقلو از رسیدیم اینکه از بعد

 ....اومدم بیرون دقیقه ده از بعد و رفتم حموم کردم حاضر لباس

 ...کردم خشک رو موهام و پوشیدم رو هام لباس

 !درما شام بیا جان آرامیس+

 .اومدم چشم-

 :گفتم و کردم بوسش پریرم بود،بغلش ام آراس  رفتم پایین 

 !بود شده تنگ برات دلم داداشی-

 :گفت و زد لبخندی داداش

 .داداش نفس منم وروجک ای+

 خوردیم، رو بود فسنجون که جونم مامان خوشمزه غذای و نشستیم بوسید، رو پیشونیم ، کردم بوس رو اش گونه

 کردم جمع هارو ظرف مامان از رتشک از بعد

 رو پوشیدم تاپ یه و کردم، قفل رو اتاق دره بودم، ندیده رو رسام ِشد می روزی چند رفتم، اتاقم کردم، خشک رو هام دست و شستم

 بود، شده تنگ آرسام برای دلم....عقدمونه دیگه دوهفته که فکرکردم این به کشیدم، خودم رو کشیدم،پتو دراز تخت

 جیغ اومدم شد گرد چشمام شد، پیچیده دورم دستی که شد می خواب گرم داشت هام چشم کرد، نمی رفع رو تنگی دل این مه تلفنی

 !منم جیغو جیغ خانومِ هیس:+گفت اومد آرسام صدای یهو بزنم

 :گفتم خندید کردم نگاهش باز دهن با

 آرسام؟؟ اومدی تو چجوری-

 خانم؟ فندوق خوردی رو سالمت+

 !!بگو ارسام عه-

 .پنجره از+

 کردم نگاه پنجره به شده گرد چشمای با

 :گفتم و شد باز ام نیش و بود باز

 ...بود شده تنگ برات دلم عشقم اومدی شد خوب-



   

 

 

 !من برم قربونت+

 :وگفت کرد بغلم و کشید دراز بغلم اورد در رو سیوشرتش بست رو پنجره در شد شد،بلند جوری یه حرفاش از دلم ته

 !نمیشه آدم نهخو جا هیچ+

 ...انداختم باال ابرویی

 توئه؟ خونه اینجا مگه-

 !دیوونه امِ خونه بغلت نه+

 ....کردم نوازش رو هاش ریش بلعیدم،ته تونستم می که جایی تا رو تنش کردم،عطر بغلش محکم و خندیدم

 :گفت که زدم بوسید،لبخندی رو لبم کنار اورد جلو  سرشو

 !ها داری دوست+

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 .نشو پرو-

 چیه؟ نشو پرو+

 !!میشی خودم مال دیگه دوهفته 

 عقدمونه دیگه دوهفته آرسام منو اینکه تصور از

 ....زدم عمیقی لبخند و بستم رو هام چشم

 ...قفله اتاق در آخه ها فهمه می مامانم صبح آرسام اوهوم،-

 :گفت و کرد نوازش رو کمرم و بست رو هاش چشم

 !میزن بفهمن+

 :گفتم و بوسیدم رو هاش چشم رو

 بخوابیم؟ پرو، ای-

 :گفت و بوسید رو موهام رو

 اوهوم +

 !بخیر شب پس-

 .من ی ملکه بخیر شبت+



   

 

 

 .رفتم خواب به و شد خواب گرم هام چشم و کردم بغلش تر محکم بردم، لذت کنارم آرسام وجود از  و بستم  رو هام چشم

**** 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 51پارت#

  آرامیس#

 ...بود نوشته دیدم پتو رو کاغذ یه که خودم رو بکشم رو پتو اومدم رفته نیست،حتما بغلم آرسام دیدم شدم بیدار صبح

 مامانت کنم، بیدارت نتونستم که بودی خوابیده قشنگ انقدر پرنسس، سالم+

 ...شما دوستدار باش،آرسام خودت مراقب رفتم پنجره از  زد در اومد صبح

 ها پله از بستم رو پنجره و پوشیدم لباس شستم، رو صورتم و دست رفتم سرویس  کردم نگاه بود باز که پنجره به و زدم یلبخند

 ...میخوردن صبحونه رفتم،همه پایین

 آره؟ خورید می من بدون سالم-

 :گفت آراس و خندیدن آراس و بابا و مامان

 بیدارت اومد مامان خانوم کنیم چیکار خب+

 !!بود قفل تاقتا در کنه

 :گفتم و نکنم هول کردم سعی

 ..کنی بیدارم نیای پرو توئه کردم قفل آره خب-

 کردیم، بازی پاستور باهم دست یه نشستم بابا بغل رفتم کردم تشکر مامان از و خوردیم رو صبحانه سکوت کرد،تو باور خداروشکر

 ...برد بابا

 جرزن بابای ای-

 :گفت و خندید  بابا

 ...نکردم جرزنی بابا عسل+

 ...بردم من که کردیم بازی دیگه بار یه

 ..خندیدن که اوردم در براش رو زبونم

 :گفت مامان



   

 

 

 ببینید؟ خونه رفتید مامان، آرامیس+

 ریم می فردا پس هنوز نه-

 !نشه دیر مادر باشه+

 .چشم-

 ...کنم اذیتش یکم رفتم آراس پیش 

  میمون؟ آراس هی-

 خوشگلش شدادا به آدم بیتربیت، ای+

 میمون؟ میگه

 !که خوشگلم داداش فدای من ای-

 :وگفت خندید کرد، بوس رو پیشونیم  اومد سمتم

  خدانکنه+

 :گفتم و بوسیدم  رو لپش

 نکردی؟ مخ رو کسی-

 .خیر نه+

  حتما آره آره-

 ....داد جواب فورا آرسام به زدم زنگ رفتم اتاقم سمت به و خندیدیم

 خوبی؟ عشقم سالم-

 خوبی؟؟ شما خوبم که بله خانوم شگلخو سالم+

 !اوهوم-

 نگفت؟ چیزی مامانت+

 !خرید؟ بریم میای امروز آرسام نه-

 چند؟ ساعت باشه+

 .فعال ام خونتون جلو دیگه دقیقه ده شو حاضر االن-

 .فعال خانومم چشم+



   

 

 

 ببرمش خواستم می کردم قطع رو تماس

 بستم ای گوجه رو موهام رفتم، آینه جلو باشه، تولدش تم نگر به هست تولدش امروز که بخرم براش شیک شلبا یه

 ....ریمل و رژگونه و زرشکی رژلب با زدم کرم کردم، باز رو آرایشم لوازم کشوی

  اوردم در مشکی بافت یه رفتم، کمد سمت

 دستیم خوشگل قرمز کیف و قرمز شال با

 خیلی قرمز رنگ بود سفید پوستم چون کردم، نگاه خودم به آینه تو زدم، رو جیگرم قرمز رنگ به عینک مشکی صندالی مشکی شلوار

  و سویچ زدم ادکلن ، میاد بهم

 اینا آرسام خونه سمت به و شدم ماشین سوار زدم، بیرون  خونه از و گفتم بابا و مامان به رو قضیه رفتم پایین گذاشتم کیفم تو پول

 ...روندم

*** 
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 پایان_بی_عشق#

 52پارت#

 پیاده ماشین از رسیدیم ربع یه از دادم،بعد گاز فروشگاه سمت به گذاشتم، آهنگی دادیم، سالم گرمی به شد سوار آرسام اینکه از بعد

 خوبم شانس از که دید لباس یه آرسام زدن چرخ ساعت نیم از بعد...رفتیم فروشگاه سمت به هم با و گرفت رو دستم آرسام شدیم،

 همراه اورد اینکه از بعد خواستم فروشنده از رو لباس دادم سالمی گرمی به...مغازه داخل رفتیم بود گلخوش خیلی بود پسنیده بود آبی

 آرسام  گذاشتیم، ماشین تو خریداهارو رفتیم خریدم، مشکی دمپا شلوار یه نکنه شک اینکه برای ، خرید ام جذب مشکی شلوار با

  :گفت

 !خونه میام ظهر بعداز دارم کار یکم بابام شرکت بزار منو آرامیس+

 سما و مادرش بردم،با اینا آرسام خونه هارو خرید کردیم، خدافظی کردم اش پیاده شرکت جلو... دادم تکون حرفش تاکید به رو سرم

 ...کردیم روبوسی

 مامان با شتندا بودن رسیده ایناز و ایلین رفتم پایین بپوشه، اومد که گذاشتم تختش رو آرسام های لباس نبود خونه ام باباش

 به شروع پوشیدیم راحتی لباس کردیم رفتم،سالمی دخترا پیش هست، علی و آتنا آرسام پدر و مادر اسم کنن می آرسامروبوسی

 آالچیق یه استخر بگیریم،کنار خوایم می حیاط تو استخر کنار رو تولد تنوع بخاطر و بود بزرگ اینا آرسام خونه کردیم، خونه تزئین

 گل روش و گذاشتیم آالچیق وسط میز یه....کردیم درست انگلیسی به رو آرسام اسم تزئینی وسایالی با و زدیم نکبادک روش داشت

 رمانتیک فضارو گذاشتم،که میز رو خوشگل های شمع تا دادیم،چند ادامه استخر تا هارو برگ گل ریختیم، آبی و قرمز های برگ

 میز رو  رو ها کادو همه...سالگی24 شمع با همراه بودم زده کیک رو آرسام ومن عکس بودم،که داده سفارش دوطبقه کیک کنه،یه

 ریختم، فلش تو عاشقانه و مبارک تولدت آهنگ گذاشتم،یه آالچیق گوشه رو بزرگ های کردم،باند آماده هم شادی برف گذاشتیم،



   

 

 

 اطراف فضای بشینند، ها بزرگ که گذاشتیم یقآالچ تو صندلی تا چند شد، ناز و خوشگل خیلی که...ریختم برگ گل هم زمین کف و

 بشه، کشیده آالچیق سمت میاد که قدمی هر با که گذاشتم نوشتم نامه استخر تا خونشون فاصله از و کردیم خوشگل هم رو استخر

 پفیال چیبس و کپف همراه میز رو گذاشتم گذاشتم، ظرف تو و شستم هارو میوه بود، رویایی فضا انگار و بود شده قشنگ خیلی خالصه

 کردم، روشن بود کرده قشنگ خیلی رو فضا که هارو شمع گذاشتم، ام بستنی ژله  و

 کرده تاریک چون ولی نشستن، آالچیق تو  اومدن ها مهمون همه کم ومد،کم می کار سر از دیگه ساعت نیم کردم، نگاه ساعت به

  کنیم، روشن رو برق اومد تا نبینه آرسام تا اونجارو بودیم

 نگاه خودم به توآاینه و پوشیدم رو هام بلند پاشنه کفش کردم شیک آرایش پوشیدیم، رو لباسامون رفتیم آیلین و آیناز و من

  واسه ماچ یه شدم، خوشگل کردم،خیلی

 .بیاد آرسام تا میز رو گذاشتیم بردیم و کیک دخترا با و فرستادم آینه تو خودم
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 برای بردم و کردیم آماده هارو کاکائو رشی

 نامه و اومد استخر سمت به کم ایم،کم آالچیق تو نفهمه تا کردیم سکوت همه اومد در صدای دقیقه ده از بعد... آالچیق تو ها مهمون

 گفتم آیلین به تمگذاش باند پیش رو ،آیناز شد آالچیق خوند،نزدیک می و داشت برمی و تر جلو قدم یه بودم نوشته توش که هایی

 تو کردم،آرسام هماهنگ رو چیز همه... فشفشه سینان به و دادم رو شادی برف سینا کنه،به روشن اومد آرسام که بایسته برق پیش

 تو  شادی برف کرد،سینا روشن رو برق آیلین که بره نیست،اومد خبری و تاریکه آالچیق دید آرسام...شدیم قائیم ما اومد، آالچیق

  صورت

 ...زدن سوت و دست همه ریخت، رسامآ

  نگاه جارو همه خوشحالی و تعجب با آرسام

 تولدت آهنگ کرد، روشن رو باند آیناز کرد،

 ....زدن دست خوندن باهاش همه گذاشت، مبارک

 باشه تو از دور ماهی قرص مثل تو زیبایی

 تا بخندی مبارک تولدت تولد سیاهی رنگ

 ...الهی همیشه



   

 

 

 ...باشی زنده سال صد تا کن فوت هارو شمع بیا مبارک تولدت تولد

 تر جذاب خیلی رنگ آبی لباس اون تو کردم نگاه بردمش،بهش میز پشت گرفتم رو دستش و کرد تشکر همه از خوشحالی با آرسام

 بود؛ شده

 کن فوت رو شمع بعد کن آرزو حاال خوب-

 کرد، تفو رو شمع و کرد بست،آرزو رو هاش چشم و کرد نگاه بهم عشق با

 روشن اوردم هارو فشفشه که ایستاد  میز پشت کرد تشکر هاشون فامیل همه از جلو رفت برید رو کیک از تیکه یه و زدیم دست همه

 دخترا با میوه  و  خوراکی کیک از بعد...دادیم ها مهمون به و بریدیم هارو کیک....گرفتیم عکس و خندیدیم گفتیم کردم،کلی

 :گفتن همه رسید کادوها به کردیم، پخش

 .شود پسندیده بلکه شود باز+

 ...کرد تشکر ازم و کرد باز رو ام کادو رسید من کادوی به ، کرد تشکر همه از خوشحالی با تک به تک و... کرد باز رو کادوها همه

 :گفت ام گوش بغلم

 !!نفسم مرسی عشقم، کنم می جبران+

 بود وظیفه شما چاکر-

  خندیدیم کلی  و ترکوندیم سرش رو ها کنککشید؛باد رو لپم و خندید

 تشکر ازم کلی آرسام رقص از رقصیدیم،بعد آرسام با من  آیلین، و سینا،سینان با آیناز و استخر پیش رفتیم ها زوج همگی تولد از بعد

 نگاهش بتعج با کرد،همه روشن و رفت میکروفن سمت آرسام اوردیم، می در بازی مسخره ماهم میکنم جبران گفت و کرد

 :گفت و گرفت دهنش جلو رو کردیم،میکروفن

 بگم آرامیسم درباره چیزی یه   خوام من،می به کنید دقت دوستان خب-

 :گفت که کردم نگاه بهش خوشحالی با

 داشته تعهد کسی به نبودم پسری من+

 ا مسخرس عشق کردم می فکر همیشه باشم

 دیگه که کرد کرد،کاری جادوم هاش چشم اون دیدم رو آرامیس دانشگاه اول روز که همین ولی نداشتم، اعتقاد اول نگاه در عشق به

  واقعیته اول نگاه در عشق شدم مطمئن که بود اونجا نرم دختری هیچ سمت

 اید؟ اماده بخونم رو متنی یه براش خوام می دادم،االن می ام جونم آبیم چشم پرنسس زیاد عشق از لحظه اون من و

 :تنگف بله ذوق با همه



   

 

 

 ....ریختم می اشک خوشحالی با من 

 :داد ادامه آرسام 

 قائلی ارزش برام که مرسی...میذاری احترام بهم که مرسی... کنارمی همیشه که مرسی قلبم خاص مخاطب آهای+

  کشیدنام نفس دلیل...کردی آرومش وجودت با رو من خراب قلب اومدی مرسی

 خانومم میکنم خوشبختت روز یک و ابد تا دارم دوستت قلبم آرامش لبام رو خنده دلیل

 ...زدن دست همه و کردم بغلش محکم و سمتش دویدم هیجان با

 :گفت آرسام

  همتون از مرسی ، کردید خوشحالم خیلی+

 : گفت من به رو

 !!عزیزم مرسی کردی خوشحالم تو بیشتر +

  ادامه رقصمون به کردم، بوس رو لپش

 رفتن،مامان ها مهمون همه شام از خندیدیم،بعد و خوردیم هم کنار شادی با رو کباب جوجه زدن، مونصدا شام برای ها مامان که دادیم

  ها وسایل کردن جور و جمع از بعد"برو فردا کشیدی زحمت خیلی" گفت و داشت نگه خونشون زور به منو آتنا

 سما و آرسام وبابای مامان به

 تا آرسام اتاق تو رفتیم و گفتیم بخیر شب

 ...ابیمبخو

•••• 
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 بیرون زدم، رفتم،مسواک رفتم آرسام اتاق بهداشتی سرویس کردم پاک  رو پوشیدم،آرایشم راحتی لباس و اوردم در رو هام لباس

 کرد بغلم محکم بگه چیزی اینکه بدون و پیشم کرد،نشست قفل درو قبلش ولی اومد راحتی لباس با آرسام تختش رو اومدم،نشستم

 :گفت ام گوش کنار و کرد بو رو موهام عطر و

 هوم؟ کنی سوپرایزم که میخری آبی لباس من واسه دیگه حاال پس وروجک+

 !اوهوم-



   

 

 

 :گفت و  زد لبخندی

 !قشنگن خیلی ام ،کادوهات عزیزدلم مرسی بود،واقعا خوب خیلی چی همه آرامیس+

 .نبود یادم رو تولدم  اصال

 مفداتش نکردم کاری-

 :گفت و کرد نگاهم شیطون

 !خدانکنه+

 :گفت آرسام که تخت رو کشیدیم زدم،دراز لبخندی

 .شده تنگ برات دلم+

 کنارتم که من-

 بده بوس اوهوم+

  ای خسته بخواب دیگه نه-

  محکم که بخوابم کنم اونور رو روم اومدم

 تو رو دستم پرید ازسرم خواب که داد دست بهم حسی میکشید،یه نفس عمیق.... بوسید و برد گردنم گودی تو سرشو داشت ام نگه

 ...بوسیدمش منم... بوسید رو لبهام کرد، قفل خودش تو منو پاهاش و دست با و خودش سمت کشید کردم،منو نوازش و کردم موهاش

 :گفت و ریخت بهم رو موهام

 !!ها بودی کرده خوشگل زیادی امروز+

 .آقام واسه اوهوم-

 :گفت شیطون و خندید

 .آقات فدای من+

 :گفتم و زدم مشت سینش قفس تو 

 ...میشه ام خودش فدای چه شیفته خود بیشعور ای-

 :گفت و کرد بوس رو پیشونیم و خندید

 بخوابیم؟+

 دارم سوال نه-



   

 

 

 جانم+

 نزدی زنگ بهم دوهفته اونموقع چرا-

  خواستگاری بیای خوای می اینکه قضیه و

 نگفتی؟ بهم رو

 ...کشید عمیقی نفس

 زنگ نرفتم خونه موقع اون از دارم دوست رو دیگه یکی من گفتم منم...کنی ازدواج گلرو با باید گفت شد دعوام مامانم با خونه رفتم+ 

 خواستگاری واسه خونتون زد زنگ و شد راضی مامان میکنم،خالصه راضی رو مامانت من گفت گفتم رو قضیه بابام به زدم

 ...ذاشتم نمی زندش بود خواستگارت من جز کسی وگرنه بشی سوپرایز ببینی خودت خواستم می منگفت خودت به ام خواستگاری اینکه

 بگم؟؟ چیزی یه واقعا عه-

 !اوهوم+

 !جذاب آقای ها دارم دوستت خیلی-

 .بانو بیشتر خیلی من ارادت+

 .رفتیم خواب به دقیقه پنج از بعد کردم بغلش
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 بیرون زدم، رفتم،مسواک رفتم آرسام اتاق بهداشتی سرویس کردم پاک  رو پوشیدم،آرایشم راحتی لباس و اوردم در رو هام لباس

 کرد بغلم محکم بگه چیزی اینکه بدون و پیشم کرد،نشست قفل درو قبلش ولی اومد راحتی لباس با آرسام تختش رو اومدم،نشستم

  رو موهام عطر و

 :فتگ ام گوش کنار و کرد بو

 هوم؟ کنی سوپرایزم که میخری آبی لباس من واسه دیگه حاال پس وروجک+

 !اوهوم-

 :گفت و  زد لبخندی

 !قشنگن خیلی ام ،کادوهات عزیزدلم مرسی بود،واقعا خوب خیلی چی همه آرامیس+



   

 

 

 .نبود یادم رو تولدم  اصال

 فداتشم نکردم کاری-

 :گفت و کرد نگاهم شیطون

 !خدانکنه+

 :گفت آرسام که تخت رو کشیدیم اززدم،در لبخندی

 .شده تنگ برات دلم+

 کنارتم که من-

 بده بوس اوهوم+

  ای خسته بخواب دیگه نه-

  محکم که بخوابم کنم اونور رو روم اومدم

 تو رو دستم پرید ازسرم خواب که داد دست بهم حسی میکشید،یه نفس عمیق.... بوسید و برد گردنم گودی تو سرشو داشت ام نگه

 ...بوسیدمش منم... بوسید رو لبهام کرد، قفل خودش تو منو پاهاش و دست با و خودش سمت کشید کردم،منو نوازش و کردم هاشمو

 :گفت و ریخت بهم رو موهام

 !!ها بودی کرده خوشگل زیادی امروز+

 .آقام واسه اوهوم-

 :گفت شیطون و خندید

 .آقات فدای من+

 :گفتم و زدم مشت سینش قفس تو 

 ...میشه ام خودش فدای چه شیفته خود یشعورب ای-

 :گفت و کرد بوس رو پیشونیم و خندید

 بخوابیم؟+

 دارم سوال نه-

 جانم+

 نزدی زنگ بهم دوهفته اونموقع چرا-



   

 

 

  خواستگاری بیای خوای می اینکه قضیه و

 نگفتی؟ بهم رو

 ...کشید عمیقی نفس

 زنگ نرفتم خونه موقع اون از دارم دوست رو دیگه یکی من گفتم منم...کنی دواجاز گلرو با باید گفت شد دعوام مامانم با خونه رفتم+ 

 خواستگاری واسه خونتون زد زنگ و شد راضی مامان میکنم،خالصه راضی رو مامانت من گفت گفتم رو قضیه بابام به زدم

 ...ذاشتم نمی زندش بود خواستگارت من جز کسی وگرنه بشی سوپرایز ببینی خودت خواستم می نگفتم خودت به ام خواستگاری اینکه

 بگم؟؟ چیزی یه واقعا عه-

 !اوهوم+

 !جذاب آقای ها دارم دوستت خیلی-

 .بانو بیشتر خیلی من ارادت+

 .رفتیم خواب به دقیقه پنج از بعد کردم بغلش

**** 
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 دادن،کنار جواب مهربونی با دادم رفتیم،سالمی پایین  شستیم، ور صورتمون شدیم بلند گفتیم هم به بخیری صبح شدیم بیدار صبح

 رفتیم، دانشگاه سمت به و کردیم خدافظی آرسام با شدم کردیم،حاضر تشکر خوردیم،و صبحونه آرسام بابای و مامان

 پارک رو ماشین آرسام رسیدیم دانشگاه به

 آیلین و آیناز پیشِ  رفتیم ها کالس سمت به....زدیم حرف همبا و دخترا پیش رفتم دیدیم دور از رو دخترا رفتیم داخل کرد،

 حاضر به شروع و شدیم بلند اومد استاد که زدم می حرف آیناز با داشتیم،داشتم مهم امتحان یه امروز کردیم مرور جزوهارو...نشستیم

  کرد پخش هارو برگه بعد ، کرد غیاب

 کرد می خواهش هاش چشم با و بود مونده رو سوال یه آیناز دادم، جواب هارو سوال همه تقریبا بودم خونده خوب رو امتحان

 و دادم استاد  رو برگه شدم بلند زد، لبخندی که پاش زیر کردم پرت نوشتم براش چهارو سوال برداشتم برگه یه برسونم، بهش که

 رفتم بیرون کالس از ، کردم خدافظی

 بگیرم تاکسی رفتم خیابون سمت به



   

 

 

 نگه تاکسی یه وایسادم خیابون تو  بود شده تنگ آراس بابا، و مامان برای دلم....بودم اومده آرسام با و بودم نیاورده رو ماشینم امروز 

 شدم وارد همینکه خونه رفتم انداختم کلید  کردم، حساب رو کرایه رسیدم دقیقه  ده از بعد و دادم رو خونه آدرس شدم، سوار داشت

 اومد، سبزی قرمه خوش بوی

 رو اش گونه و دادم سالم مامان به رفتم، خونه آشپز تو گذاشتم، اُپن رو ام کوله

  بوسیدم

 نیستن؟ داداش و بابا مامان-

 !!اتاقن تو هستن چرا+

 خانوم کیمیا که زدیم حرف باهم یکم و بوسیدم رو آراس و بابا...رفتم اتاقشون سمت به و دادم تکون سری حرفاش تاکید به

 با بود گشنم خیلی ناهار، برای کرد صدامون داد می انجام رو خونه های کار از بعضی و کمک ومد می ها موقع عضیب که خدمتکارمون

 دیدن با و میز پشت بود نشسته  مامان که پایین رفتیم آراس و بابا

 خوشمزه سبزی قرمه خوردن به شروع و میز پشت نشستیم همگی  زد، لبخندی ما

 همگی غذا از بعد و کردیم خانوم کیمیا

 .وی تی جلو نشستیم رفتیم و کردیم تشکر

**** 
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 و میوه فیلم شدن تموم از بعد ، خندیدیم کلی بود قشنگ خیلی دیدیم رو 2اند فرشته زنها فیلم نشستیم زدم وی تی پشت رو فلش

 دنبال بریم میاد بعدازظهر کردم،گفت چت آرسام با تخت رو یدمکش دراز رفتم اتاقم تو ر بوسیدم بابارو مامان خوردیم،گونه تخمه

 شدم بلند بود پنج دیدم رو ساعت شدم بیدار دوساعت از خوابیدم،بعد و گذاشتم زنگ رو رو ساعت کردم، خاموش رو نت.... خونه

 شلوار....آبی سیوشرت با مپوشید سفید اسکی یقه کردم،یه آرایش آینه جلو رفتم شستم رو صورتم و دست بهداشتی سرویس رفتم

 پیام آرسام به بود سرد خیلی هوا کردم، سرم ام سیوشرت کاله زدم، رو خوشبوم ادکلن و انداختم سرم آبی شال پوشیدم مشکی جذب

 دیگه دقیقه پنج گفت و حاضرم من دادم

  بابا و مامان به پایین رفتم اینجاست،

 رسید آرسام لحظه همون...زدم بیرون خونه از و کردم پام رو مشکیم بلند های بوت ، کردم خدافظی ازشون و خونه دنبال میریم گفتم

 ...رفت ساز نو ویالیی خونه چندتا  سمت به و دادیم سالم شدم سوار

 بنگاه؟ ریم نمی مگه آرسام وا-



   

 

 

 ببین هارو خونه این اول ولی! چرا+

 ...رفتیم ها خونه سمت به و دادم تکون سرمو

 :گفت دقیقه دو از بعد و بستم رو هام ببندم،چشم رو هام چشم گفت من به قبلش ولی انداخت کلید آرسام

 !!کن باز حاال+

 سفید توسی دکورسیون با مدرن و خوشگل خیلی خونه یه کردم، باز رو هام چشم

  پریدم، آرسام بغل کردم ذوق کلی....بود ها دیوار رو خودمون های عکس کلی با

 ...بود چیده قشنگ خیلی هارو وسایل یدیمد رو خونه کل رفتیم خندید

 !قشنگه خیلی مرسی واقعا آرسام-

 .خانومی خواهش+

  یه سمت به و شدیم ماشینش گرفتیم،سوار سلفی تا چند آرسام با... بود قشنگ خیلی فضاش ام اونجا داشت استخر ، رفتیم  حیاط 

 سفارش معجون دوتا رفت ویتامینه

 ...سرکار رفت خودشم خونه رسوند کردم،منو تشکر ازش مخوردی آوردن اینکه از بعد داد

**** 
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 بخریم،واقعا حلقه بود مونده فقط شدن خوشحال کلی کردم تعریف براشون رو خونه قضیه نشستم، بابا و مامان پیش ، رفتم خونه داخل 

 بر بازی دختر از دست آرسام کردم نمی  فکر وقت هیچ من!! خوابه یه نگارا...کردم می ازدواج آرسام با داشتم باالخره نمیشد باورم

 حموم گذاشتم ،لباس رفتم باال ها پله از...خوبه خیلی روزه یه تو آیلین و آیناز با عقدم روز که اون از تر مهم کنه، ازدواج باهام و داره

 بیرون پوشیدم رو ام حوله....آرسام کنار عیدم اولین شد می و ودب عید دیگه ماه شستم،دو رو خودم کف با کشیدم دراز وان تو رفتم،

  رفتم،

 گروه تو آیلین و آیناز با تخت رو کشیدم دراز کردم، سشوارخشک با رو موهام و پوشیدم بنفش رنگ به ست شلوار و راحتی لباس یه

  رو لپتابم اتاق تو رفتم و برداشتم کیخورا کلی رفتم خونه آشپز تو  کردم، مرور  رو هام درس چت از بعد کردم چت مون

 که بودم دیدن فیلم مشغول انقدر  شدم دیدن فیلم مشغول و کردم باز هارو خوراکی کردم دانلود فیلم  یه تراس تو بردم برداشتم

 .نشدم کنارم مامان حضور متوجه

 اینجا؟ اومدی چرا سرده دختر+



   

 

 

 !دیدم می فیلم مامان خوبه-

 .حاضره شام پایین بیا مادر باش+

 .برید شما چشم-

 ...رفت و داد تکون رو سرش

 کردم، لغو رو بود شده تموم تقریبا که فیلمی

 اتاق تو رو ام لپتاب  ریختم، زباله سطل تو رو خوراکی های آشغال بود شده سردم کشیدم عمیقی ،نفس شدم خیره تاریک آسمون به 

 ...رفتم پایین شام برای و بردم
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 هم کنار رو ساالد با خوشمزه پلوی لوبیا

  اون از بعد و زدیم حرف بود خریده آرسام که ای خونه راجب باهم و آراس پیش نشستم  کردم، تشکر مامان از و خوردیم

 کامپیوترم میز پشت نشستم رفتم اتاقم تو 

  آرزوی ، کردم نمی رو کنیم ازدواج روزی یه بخوایم اینکه کرف حتی ها لحظه اون بودیم شاد دیدم،چقدر رو آرسام و خودم های عکس

 بار هر  خواستگاری از قبل تا من دختریه هر آرزوی آرسام خوشحالم، خیلی ، رسیدم می آرزو  این به داشتم االن و بود برام  محالی

 میز کشو بود، شده عوض داد نمی لمح بهشون دیگه آرسام ولی شدم؛ می عصبی کردم می حس آرسام روی دخترا نگاه دانشگاه تو

 ..برداشتم رو داشت خبر زندگیم ی همه از که خاطراتم دفتر و کردم باز  رو کامپیوترم

... گذشت سختی به آرسام بدون که دوهفته اون تو  که هایی غم از و اومده پیش برام که هایی شادی از کردم، نوشتن خاطره به شروع

 آرزوی برام همیشه که مادری...نوشتم مادرم و پدر از و کرد خوشحال منو هم باز آرسام ولی ادخو نمی منو دیگه کردم می فکر

 میکنم حس وجودش با که برادری...کنیم زندگی رفاه در تا ریخت عرق برام همیشه که پدری و کرد می خوشبختی

 و بود گاهم تکیه و بود پشتم کوه یک مثل اون نچو باشه داشته کاری بهم نمیتونه بردارم حضور بخاطر کسی دنیام دختر ترین قوی

 سختی همه تو که آیلینی و آیناز از بودن، کرده پر برام  رو ام نداشته خواهر جای واقعا نوشتم؛که آیلین و آیناز از آخر در و...هست

 هام خنده با و ریختن اشک اشکام با کردن حمایتم و بودن پشتم هام

 و بودم پوچ ها اون بدون من بودم هیچ آرسام زندگیم عشقِ تنها آیلین و آیناز خواهرم دو بردارم، و مادر و پدر بدون من...خندیدن

 کلی و گرفتیم تصوری آیناز نشستم،با تراس تو و بستم رو خاطراتم دفتر...کنم می شکر کنارم ها اون وجود برای رو خدا همیشه

 ساعت به بودم شده خسته واقعا که خوندن درس دوساعت از ،بعد ردمک مرور و هام درس سراغ رفتم زدن حرف از بعد زدیم حرف

 کردم نگاه



   

 

 

  00:00ارسام برای تلگرام تو رفتم و شبه دوازده ساعت داد می نشون عقربه که

 جوابش در و کرد سین فوری که فرستادم

 "منی آرزوی" تنها تو نوشت برام

 ....خوابیدم گرفتم کردم باز رو موهام کردم، عوض رو هام لباس و زدم مسواک رفتم زدم شارژ به رو زدم،گوشیم لبخندی 

••••• 
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  تو رو کتابام شستم، رو صورتم و شدم،دست بیدار گوشی آالرم صدای با صبح

 برداشتم و سوپچ کردم خالی خودم رو ادکلنم زدم، شیک اما ساده تیپ یه و کردم رنگی کم آرایش رفتم آینه جلو گذاشتم، ام کوله

 خدافظی بابا و مامان از و خوردم صبحانه لقمه تا چند عجله با  دادن جواب لبخند با که کردم سالم بابا مامان به رفتم، پایین ها پله از

 دادم، گاز دانشگاه سمت به و کردم روشن شدم ام ماشین سوار پوشیدم، رو هام بوت بود، سرکار که ام آراس کردم

 سمت به و کردم پارک رو اشینمم رسیدم

  استاد خالی جای دیدن با رفتم، ها کالس

  زدیم، حرف باهم ها قلو دو پیش نشستم!!  نرسیدم دیر که کشیدم ای آسوده نفس

 احوال سالم باهم  اومد سمتم به و زد لبخندی من دیدن با و اومد آرسام بعد دقیقه پنچ و زدیم حرف یکم  بود ومده نی هنوز آرسام

 پاشیدیم همه اومد استاد لحظه همون که نشست پیشم... کردیم پرسی

 ...کرد شروع رو درس بعد غیاب حاضر به کرد شروع استاد

**** 

 رو کالس نباشید خسته یه با استاد و شد تموم کالس نوشتم می رو میداد یاد که هرچیزی من و استاد دادن درس دوساعت از بعد

 خدافظی دخترا کردیم،از تشکر و خوردیم خرید هممون واسه شیرکاکائو و کیک رفتیم،آیناز سلف ختراد با آرسام  و من  کرد، ترک

 و کردم پلی آهنگی  شدیم ماشینم سوار  کرد، قبول عقد واسه لباس دنبال بریم آرسام با خوایم می گفتم زدم زنگ مامان به  کردیم

 ...دادم می نظر منم و زد حرف حلقه با  باشه رنگی چه هامون لباس درباره راه وت آرسام ، رفتیم ها فروشگاه  بهترین از یکی سمت به

 

**** 
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 آرامیس و گفتم می  لباس و حلقه راجب برسیم فروشگاه یه به تا کنم خرید منم و بخره عقد لباس تا رفتیم فروشگاه یه به  آرامیس با

 شدم نزدیک آرامیس به رفتیم فروشگاه  داخل باهم شدیم پیاده کرد پارک رو ماشینش آرامیس رسیدیم وشگاهفر داد،به می نظر ام

  گشتیم می هارو بوتیک باهم زد لبخندی که گرفتم رو دستش و

 مئنممط بود شده کار تور آستیناش و رنگ سفید بود قشنگی لباس کرد انتخاب لباس یه به آرامیس کردن چرخ ساعت نیم از بعد

 آوردن از بعد خواست، فروشنده از رو لباس  اون  آخر در و زد حرف فروشنده با آرامیس رفتیم مغازه داخل میاد، آرامیس به خیلی

 سفید پیرهن با کردم انتخاب رو بود شیک و جذب خیلی که مشکی شلوار و کت یه زدم چرخی بپوشه، تا رفت پرو اتاق آرامیس لباس

 چشم اینکه بدون و شدم نزدیکش میومد بهش بود،خیلی شده عروسک عین لباس  تو آرامیس  که کردم باز ودر پرو اتاق سمت رفتم

 :گفتم بردارم ازش

 !شدی جیگر خیلی+

 :گفت و زد لبخندی آرامیس

 عزیزم مرسی-

 سمت به اومدیم نبیرو کردم حساب گذاشت، مشما تو فروشنده هارو اومد،خرید دقیقه پنج از بعد بست درو بوسیدم رو پیشونیش

 ما دیدن با مانی که شدیم مغازه وارد بود، خودم رفیق  که رفتیم فروشی حلقه

 اومد سمتون به و شد بلند

 !داداش اومدی خوش سالم+

 .پسر مرسی سالم-

 کنی؟ نمی معرفی بفرمائید+

 :گفتم که کرد اشاره آرامیس به

 !عقدمونه دیگه هفته یک همسرم آرامیس-

 ...کردیم تشکر که گفت تبریک و زد لبخندی مانی

  های حلقه از تا چند داداش مانی-

 ببینیم بیار ست و خوشگل



   

 

 

  چشم+

 :وگفت برداشت حلقه دوتا آرامیس بودیم،که کردن انتخاب مشغول آرامیس گذاشت،با جلومون هارو حلقه

 !هستن هم ست قشنگه خیلی دوتا این آرسام-

 ...بود سلیقه خوش آرامیس و دبو زیبا واقعا انداختم ها حلقه به نگاهی

 برداشتیم هارو همون و دادم تکون سری

 خدافظی و کردم حساب رو پولش مانی با

 :گفتم و گرفتم رفتیم،دستشو بیرون مغازش از  و کردیم

 !حلقه با ها لباس شد خوشگل چه+

 .میاد بهت خیلی شلواره و کت آره-

 :گفتم و زدم بینیش تو 

 .خانومم مرسی+

  ماشین سوار و گذاشتیم آرامیس ماشین عقب صندوق  هارو زدیم،خرید بیرون فروشگاه از و خریدیم هارو وسایل بقیه و کفش رفتیم

 ...شدیم

*** 
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 آرامیس#

 خونه کسی اینکه حدس و ومد نمی صدایی و سر هیچ گذاشتم، اتاقم تو رو ها خرید رفتم خونه  کردم، پیاده شرکت رو آرسام

 و نیاوردم در رو هام لباس نبود، سخت نباشه

 رفتم ام اتاق  دادم، آب ها چمن به...شستم رو حیاط و برداشتم رو دادم،شلنگ آب هامون گل به و نشستم باغچه پیش رفتم، حیاط تو

 یه از بعد داد حال خیلی م،کرد تنی آب کلی زدم، شیرجه استخر تو حیاط رفتم پوشیدم مایو اوردم در رو هام لباس برداشتم، مایو

 یه و بود بزرگ خیلی خونمون پوشیدم،ما رو هام لباس و کردم خشک حوله با رو اومدم،موهام  استخربیرون از کردن تنی آب ساعت

 باال نردبان از و انداختم انداز زیر میشستم، درخت رو رفتم می خورد عصابم یا میرفت سر حوصلم که ها موقع بعضی داشتیم درخت

 داد می حال خیلی نشستم، درخت رو رفتم



   

 

 

 شد، قشنگ خیلی گرفتم سلفی کلی و آوردم در خودم از شکلک تا چند آوردم در رو گوشیم... نشستن درخت رو داشت آرامشی یه

 :گفت درخت باالی من دیدن با اومد زدم زنگ آیلین به تصویری

 میمونی؟ مگه میکنی چیکار درخت باال دختر سالم+

 :گفتم و خندیدم

 اینجوری داره لذتی چه بدونی کوفت،اگه-

 .گفتی نمی

  :گفت چندمین از بعد و خندید

 خبر؟ چه حاال+

 خریدید؟ حلقه و لباس سالمتی هیچ-

 چی؟ شما آره+

 ....شدن خوشگل خیلی آره ام ما-

 .کردم قطع رو تماس  و کردیم خدافظی هامون،باالخره کردن تعریف و زدن حرف ساعت نیم از بعد

 می وساز اینجا ومدم می موقعا بیشتر بود،من کرده ایجاد دلنشینی صدای ها گنجشگ صدای با کردم، نگاه رفته سکوت توی حیاط هب

 ادم به خوبی حسِ خیلی کردم، زدن ساز به شروع ، داشتم برش افتاده درخت بغل ام ساز دیدم کردم نگاه رو ام اطراف دقت با زدم،

 چیدم، تایی چند رفتم پرتقال و سیب درخت برداشتم،زیر بودم آورده آشپزخونه از که اومدم،سبدی ینپای ازدرخت ساز داد،بعد می

 کردن درست به شروع و اوردم در رو کتلت های گذاشتم،وسایل یخچال تو شستم رو ها میوه بردم آشپزخونه تو گذاشتم، سبد تو

 ...کردم خورد خیارشور با هارو گوجه کردم، کتلت

 و خوردم رو هام گذاشتم،کتلت اینا مامان واسه یخچال تو رو اش بقیه ریختم ظرف تو  خودم واسه تا چند کتلت کردن تدرس از بعد

 ...کنم مرور رو هام درس تا رفتم اتاقم تو شدم، سیر آخیش کشیدم دلم به دستی

**** 
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 خوندن درس و نوشتن درس کلی از بعد

 ....برد خوابم و شد گرم هام چشم دقیقه ده از بعد گذاشتم هام چشم رو دستم شدم، ولو تخت رو  خسته خرس یه عین



   

 

 

 ! بـعد ساعت چهار

 ...پیچید گوشم تو آرسام دادم،صدای جواب رو ام گوشی بود تاریک جا همه شدم، بیدار گوشی زنگ صدای با

 چطوری؟ خانومم سالم+

 !هوممممم-

 بودی؟ خواب االن ات آلو، خواب ای+

 !چطوری اوهوم،-

 .خوبم باشی خوب تو+

  قربانت-

 :گفت و خندید

 سوخته پدر+

 گشنمه-

 .خانوم شکمو رستوران بریم شو حاضر+

  بدون نیستن خونه اینا مامان نه-

 ...که بیام تونم نمی اجازه

  اجازه آقاتون از باید دیگه هفته یه عه،+

 ....جریانی در ها بگیری

 :گفتم و مزد لبخندی

 .اوهوم-

 .میدم ام پی بهت رفتم خونه ام سرکار من بخور، چیزی یه برو پاشو آرامیس+

 فعال باش خودت مواظب عزیزم باشه-

 .فعال چشم+

 می نشون که ها عقربه دیدن با کردم نگاه ساعت به بپره، ازسرم خواب تا شستم رو ام صورت و دست شدم بلند کردم قطع رو گوشی

 !بـودم خوابیده چــقـد من وای...زد بیرون حدقه از هام چشم شبه نهُ ساعت داد

 :وگفتم نشستم شون وسط لبخند با میزنن حرف هم با و کاناپه رو بودن نشسته بابا و آراس رفتم پایین



   

 

 

 .نشید گلی کنار برید اومده تون گل منزل اهل بر سالم-

 رفتیم ، کرد صدامون شام واسه مامان بعدش ساعت نیم که زدم حرف داداش و اباب با دادن، رو سالمم جواب و خندیدن داداش و بابا 

  بوسیدم رو مامان بود،گونه ام گشنه چقـدر فهمیدم االن خوردیم رو خانوم مامان خوشمزه مرغ و برنج و خوری ناهار میز رو نشستیم

 .....شدیم دیدن فیلم مشغول و کاناپه رو نشستیم کردم،رفتیم تشکر ازش و

•••••• 
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 و آیلین دیدم کردم باز رفتم اومد در زنگ صدای فیلم شدنِ تموم از بعد....شکوندیم می تخمه و شدیم دیدن فیلم مشغول آراس با

 ...بودن آیناز

 :گفتم و زدم لبخندی

 !!بود رفته سر حوصلم اتفاقا اومدید خوش عه-

 .بزنیم بهت سر یه اومدیم عزیزم مرسی سالم+

 .تو بفرمایید کردید خوبی کار-

 ...ام اتاق اون تو رفتیم باهم و کردن پرسی احوال سالم آراس و بابا و مامان با اومدن داخل آیلین و آیناز

 خبر؟ چه دخترا خب-

 ام ادگاریی یگذره م خوش بگیریم مجردی خدافظ جشن یه کنیم می ازدواج هفته این چون اومدیم ما آرامیس سالمتی، هیچی+

 !میمونه

 بگیریم؟ کِی خوبیه فکر اره-

 !فردا+

 .باشه-

 ام دخترا اینکه از بعد کردیم تشکر بود اورده کیک و آبمیوه زد،واسمون در مامان بعد ساعت شدم،نیم دخترا با صحبت مشغول

 آب کلی ولی شدیم خیس وسط اون که بارید شدیدی بارون و اومد برق رعد صدای یهو بزنیم، قدم تا رفتیم حیاط تو  باهم خوردن،

 اومد، بند بارون ساعت یک از بعد خندیدیم، و گفتیم ، داد حال کردیم،خیلی بازی

 با بود؛ افتاده صفحه رو  آرسام عکس خورد می زنگ داشت گوشیم رفتم اتاقم تو.... کردم خدافظی ازشون کردن رفتن عزم دوقلوها

 :دادم جواب لبخند



   

 

 

 جانم؟-

 ؟ دیدی هوارو خانومم، سالم+

 ...کنم خیست نبودی ها بود دونفره

 داد حال انقد شدیم خیس بارون زیر رفتیم اومدن اینجا  دخترا ولی آره وای-

 :گفت و خندید 

 .نخوری سرما باش مواظب+

 آرسام؟.. چشم-

 !جانم+

 :گفتم و زدم لبخند

 جشن یه فردا واسه گفتن دوقلوها-

 سرکاری؟ مونه می یادگاری دبع گذره می خوش بگیریم مجردی خدافظ

 ای؟ خونه یا

 .میام حتما ام خونه عزیزم خوبیه فکر+

 .فعال بینمت می پس خوبه خیلی-

 .عشقم فعال+

 رفتیم، حموم گذاشتم لباس... کردیم قطع

 بازی هرچی که زیاد خیلی برف و بزنی قدم فقط زیرش بری که شدید بارون بودم برف و بارون عاشق بچگی از ولی بودم خالی خیسِ

 ....بیرون اومدم شستم رو خودم دقیقه ده از بعد نشه تموم کنی می

*** 
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 ....زدیم حرف باهم و نشستم اینا مامان پیش رفتم، پایین و کردم خشک رو موهام هام لباس پوشیدن از بعد

  .کن خورد شام برای رو ساالد بیا دخترم+



   

 

 

 درست مشتی ساالد یه...هویج و خیار با کاهو و گوجه کردن خورد به کردم شروع میز پشت رفتم،نشستم  ونهآشپزخ تو شدم بلند

 .بوسیدم رو مامان وگونه گذاشتم یخچال تو رو ساالد کردم، تزیینش قشنگ و کردم

 نیست؟ ای دیگه کار-

 .مرسی نه+

 .گفتم بابا به فوتبال از بعد و مدید فوتبال باهاش نشستم  دید می فوتبال داشت که رفتم بابا پیش

 بابایی؟-

 .بابا دختر جانم+

  !!مجردی خدافظ برای بگیریم جشن یه فردا گرفتیم تصمیم آیلین با آیناز منو-

 زارید؟ می ببینم خواستم می

  .باشن راحت اینجا ام دوستات که خونه میام دیر فردا من دخترم آره+

 بابایی مرسی-

 باید ما یعنی...میان ظهر از بعد خوبه گفت که گفتم رو قضیه زدم زنگ آیناز به و رفتم اتاقم پاشدم...ندیدخ که بوسیدم رو اش گونه 

 می آراس صدای کرد صدامون شام واسه مامان تا کردیم چت باهم اینستا تو یکم.... گفتم دادم پیام آرسام به باشیم؛ آماده صبح از

  و گذاشتم پاتختی رو ومد،گوشیم

 که کردم سالم داداش به م،رفت پایین

 نشستیم همگی کرد، بوس رو ام گونه اومد

 ....کردیم جون نوش رو جان مامی خوشمزه خیلی ماهی با پلو سبزی و میز دور

 بازی هم با نشستیم  و رفتم آراس تواتاق کنه، تمیز رو خونه فردا واسه خونه اومد( خدمتکار) خانوم کیمیا غذا از بعد کردیم تشکر و

 :گفت آخر در یم،کرد

 موافقی؟ بزارم ترسناک فیلم خوام می من+

 ...گذاشت رو فیلم  کرد روشن رو لپتابش کردم، قبول نکنه ام مسخره اینکه بخاطر ولی ترسیدم می خیلی من

 تموم شتدا فیلم بودم بسته رو هام چشم بیشترش من که دوساعت از نترسم،بعد تا کردم ریز رو چشمام و کردم بغل رو آراس بالش

 شد بلند آراس ی خنده زدم،شلیک جیغ بلند و کردم وحشت  اومد فیلم از صحنه یه که کردم باز رو هام چشم شد، می

 :گفتم و بازوش تو زدم مشت

 ترسم می کن قطعش زهرمار-



   

 

 

 :گفت باخنده اونم

 یگی م چرا میترسی که تو من خواهر آخه+

 بذار؟

 .چه تو به-

 رفتم، خودم قاتا پاشدم کرد قطع رو فیلم

 ...برد ام خواب آرسام با درباره فکر با کم کم و کشیدم دراز تختم رو رفتم بود11ساعت

**** 
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 شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 بعد خوردیم رو صبحونه سکوت تو...دادم سالم نشستم بابا و مامان کنار رفتم پایین شستم، رو صورتم پاشدم کشیدم صورتم رو دستی

 برای کنم انتخاب لباس اتاقم تو رفتم منم کنه، درست ناهار و بده انجام جشن برای رو خونه کارهای اومد خانوم کیمیا صبحونه از

 بودمش،بابا نپوشیده تاحاال که گرفت رو چشمم بنفش خوشگل خیلی پیراهن یه کردم نگاه رو هام لباس کردم باز رو کمدم در... جشن

 کردم، انتخاب هم مخملی بنفش بلند پاشنه کفش یه و اوردمش بیرون بود داده کادو تولدم واسه بهم

 قشنگی خیلی تیپ نپوشیدم بود بلند پیراهنم چون لم شلوار و بود باال زنونه و بودن پایین پسرا چون شلوار با خواست نمی که ام شال

 ساعت به.... بند پا و دستبند با همراه انداختم گردنم رو بود داده کادو بهم آرسام که گردنبندی ومد می بهم خیلی مطمئنم و بود شده

  از بعد داد، می نشون رو دو کردم نگاه

 درست کوبیده کباب خانوم رفتم،کیمیا خونه آشپز زد می برق تمیزی از خونه جای همه که رفتم پایین و پوشیدم خونگی لباس یه ظهر

 ...الویه ساالد با بود کرده

 !کرده چه خانوم کیمیا به به-

 شده؟ تمیز خونه دخترم ست وظیفه+

 .ممنونم بله-

 ..بود کرده خوشگل که نشستم خانوم مامان پیشِ 

 کرده خوشگل بابا واسه جون مامی به-

 دخترش؟ جشن یا



   

 

 

 جفتتون واسه وروجک ای+

 سرکار هنوز داداش و بابا ناهار، صرف واسه رفتیم و زد نصدامو کیمیا ربع یه از بعد کرد، نگاهم چپ چپ که  خندیدم بلند صدای با

 خوشمزه خیلی غذای خوردن از بعد بودن،

 شده ظهر بعداز پنج ساعت شدم بیدار خواب از ساعت یه از خوابیدم،بعد یکم گرفتم دوش یه رفتم اتاقم ، کردیم تشکر ازش کیمیا

 چشم خط و بریمل زدم، کرم صورتم به نشستم، ام آرایش میز صندلیِ روبرسن، که بود ها االن هاش دوست و آرسام با ،دخترا بود

 پاشدم  بودم، شده خوشگل خیلی کردم نگاه آینه تو خودم به زدم، رژگونه ام یکم و زدم رو ام بنفش رژلب ها این از بعد کشیدم

 خدافظ جشنِ نوشتم کردم پست رو یکیگرفتم، سلفی کلی و برداشتم رو گوشیم...میاد بهم رنگش خیلی واقعا پوشیدم، رو لباسم

 !!مجردی

 رو موهام و کردم خالی خودم رو ام ادکلن

  ...کردیم روبوسی باهم بودن دخترا کردم باز درو رفتم، پایین ها پله از اومد زنگ صدای زدم، بافت مدل چند

 شدی جیگری چه جوجو بخورمت+

 :گفتم و زدم چشمک و خندیدم

 .دیدش ناز خیلی شماهم چاکریم-

 که شد پخش عاشقانه آهنگ کرد،یه می پذیرایی خانوم کیمیا برقصیم، تا رفتیم ،وسط گذاشتیم آهنگ و اومدن بقیه و آرسام کم کم

 .رقصدیم و رفتیم وسط آرسام با

 !کرده خوشگل چه من پرنسس+

 .جذاب آقای طور همین توام شدم، تر خوشگل بودم خوشگل -

 :گفت داد تکون رو سرش و خندید آرسام

 . لیدی شماست با حق یس اوه-

 ساعت یک از رفتیم،بعد شام خوردن برای.... ها شدم خوشگل خیلی انگار  بود شده خیره بهم همینجوری آرسام که رقص از بعد

 ...رفتن خونه به همه کم کم و شد تموم جشن

* * * * 
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 *بــعــد هـــفتـــه یــــک*



   

 

 

 می اونجا اینکه بخاطر برم آرایشگاه بشم حاضر خواستم می االن بود، داده انجام آرسام رو عقد کارهای همه و بود عقدم  ِروز امروز

 مشکی شلوار   داشت رنگ طالیی های دکمه که سفیدی مانتو با پوشیدم سفید لباس یه نکرم، آرایش دیگه کنن ام آرایش خواستن

 و مامان از  برداشتم  رو ام گوشیم و سویچ و زدم عطر پوشیدم، بلند پاشنه طالیی های کفش م،انداخت روسرم ام آبی شال و پوشیدم

 کردم، خدافظی بابا

 شلوغ خیلی که آرایشگاه داخل  رفتم و کردم پارک جا یه رو ماشین رسیدم ربع یه از بعد رفتم آرایشگاه سمت به و شدم ماشینم سوار

  ....بودم تهگرف نوبت قبل از من خداروشکر ، بود

 ... کردم علیک سالم(مامان دوست) خانوم بهار با رفتم

 خوبید؟ خانم بهار سالم-

 .کنم شروع بشین اومدی خوش عزیزم سالم+

 بند به شروع کردم، قبول میکنم، صدات شد تموم کارم وقت هر و ببند رو هات چشم گفت اول نشستم، صندلی رو و زدم لبخندی

 داشت که دوساعت از بعد... موهام کردن درست  بعد و رفت، ام صورت آرایش سراغ  بند از بعد گرفت دردم یکم کرد ام انداختن

 :گفت و برداشت  موهام و صورت از دست گرفت می خوابم

 .کن باز رو چشمات حاال، گلم شدی ماه عین+

 ینهآ ِتو رو خودم و کردم باز چشم ذوق با 

 منم؟ این وای  کردم هنگ لحظه یه دیدم

 ....وای بودم شده خوشگل خیلی خیلی نداشتم خبر خودم بودم عروسکی هچ

 :گفتم بهش و خانم بهار سمت برگشتم

 .واقعا ازت ممنونم عزیزم کشیدی زحمت خیلی-

 .عزیزم میکنم خواهش+

 از بعد بیاد، تا کردم نگهماه ام عکاس با پوشیدم رو بود خوشگل خیلی و بود آرسام انتخاب که  رو عقدم لباس رفتم و دادم رو پول

 ...کرد خوشگل خانوم بهار هارو اون اومدن دخترا ساعت نیم

 :گفت تیناز  

  ...خوشگلی های عروس چه وای+

 :گفت بلندی صدای با آیلین...که خندیدیم هممون

  .اومدن ها داماد+



   

 

 

  بود شده مرد و جذاب توش خیلی که  جذب و نگر مشکی دامادی  شلوار و کت با آرسام  در  جلو رفتم پاشدم عجله با و کردم هول

 خیلی گرفت، عکس مختلف های  ژست با ازمون کلی اومد عکاس زدیم حرف باهم و سمتم اومد  بود، شده خوشگل خیلی ، دیدم رو

 و شدن نسینا و سینا عروس ماشین سوار دخترا عکس از بعد  بود ناز خیلی که داد موقع همون رو ام گل دسته ،آرسام شد قشنگ

 هو هو و بودم شده آویزون پنجره از خوشحالی از افتادیم راه دخترا از جلوتر و شدم بود شده تزئین کلی که آرسام ماشین سوار منم

 ...کردم می

 .رسیدیم  محضر به رسیدم، آرزو این به که خوشحالم خیلی االن و بشیم عروس باهم تامون سه روزی یه کردم نمی ام فکرش حتی

* * * * 
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 به گرفتم رو ام عقد لباس زیر...بشم پیاده کرد کمکم زدم لبخندی کرد باز برام رو ماشین در اومد، سمتم و کرد پارک رو ماشین  

 ومدا خوش بهمون عاقد که رفتیم محضر تو همگی رسیدن، ام آیلین و آیناز گرفت،همونموقع رو دستم بشه، کثیف که نخوره زمین

 کنارشون هم بابا و مامان بود، شده خوشگل خیلی رنگ کرمی شلوار و کت اون تو آراس داداش بودن، اومده ها فامیل همه و گفت

 نشستیم که صندلی رو آرسام با کردن می نگاهمون لبخند با و بودن وایساده

 ...بسابن قند سرمون باال اومدن رها عموم دختر با ترانه ام دایی دختر

 ...کرد خطبه خوندن به شروع عاقد

  مهریه با صبوری آراد فرزند صبوری آرامیس خانوم سرکار محترمه دوشیزه+

 وکیلم؟ بنده آیا بیاورم در اکبری آرسام آقای همیشگی عقد به و الزم

 :گفت ترانه

 بچینه گل رفته عروس-

 ....خوند دوم بار برای و خندیدن همه

 :گفت شیطنت با تیناز که

 ...بیاره گالب رفته عروس-

 :گفت آیلین که گفت سوم بار برای و 

  خواد می لفظی زیر عروس-

 :گفت عاقد که کردم تشکر داد کادو بهم گردنبندی و سمتم اومد آرسام مامان که خندیدم



   

 

 

 بیاورم در اکبری آرسام آقای همیشگی عقد  و الزم مهریه با صبوری آرامیس خانوم سرکار محترمه دوشیزه پرسم می سوم بار برای

  وکیلم؟ بنده آیا

 خوشحالی با و گرفت شدت قلبم ضربان

 :گفتم مکث کمی با ذوق و

 بله بزرگترها بقیه و مادرم و پدر اجازه با-

 :گفت عاقد و زد لبخندی کردم، نگاه آرسام به خوشحالی با زدن دست و کشیدن کِل همه 

  علی فرزند اکبری آرسام آقای جناب

 بیاروم؟ در الزم مهریه با صبوری آراد فرزند صبوری آرامیس عقد به را شما لموکی بنده آیا اکبری

 :گفت جدی آرسام

 .بله +

 کسی دیگه و شدیم هم برای قانونی و شرعی  رسما آرسام و من باالخره....لحظه اون بودم خوشحال خیلی زدن سوت و دست همه باز 

 ....شــکـــرت خـــــدایــا کنه جدامون یتونست نم

* * *  
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 رو ام گونه مامان... گفتن تبریک کلی اومدن سمتون خوشحالی با بابا و مامان

 : گفت و بوسید

 .دخترم بشی خوشبخت+

 ...گرفت سمتم به ای جعبه

 .کشیدی زحمت عزیزدلم مرسی-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم سمتم اومد بابا

 !نازم دختر بشی خوشبخت+

 :گفت آرسام به رو 

 !کن مواظبت دخترم از هات چشم مثل+



   

 

 

 .چشم-

 :میگه آرسام به و گفت تبریک بهم کلی سمتم اومد آراس

 .سپارم می تو به رو ام کوچولو خواهر-

 ....کردیم تشکر داد کادو 

 خوشگل خیلی عقدمون سفره گرفت، عکس  ازمون کلی عکاس  آیلین و آیناز با گفتن، تبریک اومدن،بهمون ها مهمون همه کم کم 

 به شروع عاقد و سابیدن قند سرشون باال شون فامیل و نشستن سینا و آیناز ما از بگیره،بعد عکس گفتم عکاس به اونم از و بود شده

 :گفت آیناز سوم بار برای داد کادو آیناز به سینا مادر که لفظی زیر از بعد و کرد خطبه خوندن

 .بله پدرومادرم اجازه با-

 تو و گفتن رو بله و گذشت همینطور رسید، سینان و آیلین به نوبت و گفت رو بله اونم که پرسید عاقد سینا از  بعد زدیم، ستد همه

 گفتیم تبریک دادیم،کلی کادو سمتشون رفتیم همه شدیم عروس تامون سه روز یه

 :گفتم و بوسیدم و آیلین و آیناز

 .ها خواهر بشید خوشبخت-

  :گفتن خوشحالی با

 .آبجی همینطور توام-

 : گفتم سینا و سینان به

 .باشند خوشحال همیشه ها باشید داشته رد هام خواهر هوای-

 :گفتن احترام با و زدن لبخندی سینان و سینا

 .چشم-

 گفت، چشمی آرسام و گفتن رو همین آرسام به من همانند ام آیلین و آیناز

 با منم بودن، گذاشته بوق مسابقه سینان و سینا و آرسام راه تو که شدیم ماشین سوار....  شدیم خارج محضر از و خوردیم شیرینی

 ...خوشحالی از زدیم می جیغ و بودیم شده آویزون پنجره از دخترا

* * *  
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 دیدم،چقدر رو بودیم فتهگر که هایی عکس نشستم، تختم رو رفتم، خوابم اتاق تو...رفت ام خودش و رسوند خونمون منو آرسام

  عکاسی بدم هارو عکس بود قرار ها؛ لباس  این تو بودیم شده خوشگل

 از لباس اون تو جوریی یه و بودم شده تر خانوم خیلی سفید رنگ به لباس اون تو آینه جلو رفتم خودمون، خونه تو بزنیم کنن بزرگ

 تونه نمی کس هیچ دیگه و همیشه برای شدیم هم مال آرسام و من ودب زندگیم روز بهترین امروز... نبود خبری شیطون آرامیس

 ..مرگ جز کنه جدامون

 رو آرایشم   شیم، می خوشبخت هم کنار که مطمئنم رسیدن داشتن دوست که کسایی به بودم، خوشحال خیلی ام آیناز و آیلین برای

 شده خسته خیلی امروز ، پوشیدم راحتی لباس گذاشتم، کنار ماورد در رو ام عقد لباس کردم پاک رو بود نشسته صورتم به خیلی که

 ...بود گذشته خوش بهم ام خیلی و بودم

 ...شد می سپری زندگیم مرد کنار زندگیم های لحظه تمام بعد به این از

 ...رفتم می دنیا جای همه و  خندیدم می و گفتم می باهاش

 ...دش می ساخته دوتامون برای...  قشنگ های خاطره کلی

 تختم رو گذاشتم،  کشو تو رو دفترم زدم تاریخ و نوشتم رو بود افتاده امروز که خوبی های اتفاق همه و برداشتم رو ام خاطرات دفتر

 ...رفتم خواب  به و شد سنگین پلکهام کم کم آرسام، با اینده درباره خیال و فکر با کشیدم دراز

* * * 

  برسم، ام خواب ادامه  به کنم خفه رو صداش تا کشیدم دست شدم، بیدار گوشیم زنگ یصدا با که بودم خوابیده چقدر نمیدونم

 :گفتم و کردم وصل و تماس پاشدم عصبی خورد زنگ که برد می خوابم داشت دوباره.... کردم قطع رو صداش

 !لعنت ازار مردم بر-

 ...آرامیس+

 :گفتم و شد گرد هام چشم بود، آرسام ی زده بهت صدای

 ...بودم خواب کنن اذیت خوان می هان بچه کردم فکر عشقم خشیدبب عه-

 خانوم؟ خواب ساعتِ خوابه می خرس عین+

 چنده؟ مگه-

 !شب هشت+

 چی؟-

 خوابیدم؟ انقدر من یعنی 

 :گفت و خندید آرسام



   

 

 

 بخور چیزی یه برو پاشو خانوم تنبل بله+

 .فعال باش-

 .گلم فعال+

 ...بخورم شام پایین رفتم شستم رو صورتم پاشدم کردم قطع

*** 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 70پارت#

 در بازی مسخره هم آراس خورن می غذا دارن مامان و بابا و داداش دیدم  رفتم خونه آشپز تو ومد می خونه آشپز از هایی صدا و سر

 :تمگف و خندیدم بلند  ترسید که زدم بشگن و آراس پشت رفتم بودن، نشده من حضور متوجه میاره،هنوز

 .ترسو-

 نشدی؟ آدم هنوز کردی شوهر تو+

 .نمیشن ادم که ها فرشته نوچ-

 !فرشته اوه+

 !زهرمار-

 ...اورد بشقاب برام مامان که نشستم بوسیدم رو مامان و بابا گونه

 !ها نامرد بخورید شام من بدون همینجوری ها نکنید من از یادی یوقت-

 ....نکردیم بیدارت باشی خسته شاید گفتیم دخترم+

 اینکه بدون کنم، حمله غذاها به گشنه خرس یه مثل فقط خواستم نداشتم،می زدن حرف وقت اصال بود گشنم خیلی و دادم تکون سری

 ریختم خورشت کلی و آوردم خودم سمت و دیس بشقاب تو بریزم برنج

 ....خوردم و 

 :گفتم و کشیدم ام شکم به دستی شد تموم غذام وقتی

 .شدم سیر آخیس-

 ...خندیدن می داشتن که کردم  نگاه بهشون شده گرد های چشم با...ترکیدن خنده از  همه که

 خندیدن؟ می چرا وا-



   

 

 

 ...غذا به کردی حمله نخوردن غذا ساله سی که اینایی مثل آخه+

 وی تی جلو رفتم پاشدم کردم، تشکر مامان از و اوردم در خندیدن،ادا باز 

 ببینیم، رو فیلم اون آراس با ،نشستیم کردم پیدا ای ترکه فیلم یه کردم رو و زیر رو ماهواره ای بکهش نشست، پیشم اومد ام آراس که

 کردم، خوندن آواز به شروع...بود خنکی هوای چه  نشستم تراس رفتم فیلم از بعد...بود خانوم مامان پیش آشپزخونه تو که ام بابا

 ...زدم می سوت

 ...بدید قرش وسط بیاید من ام شاعری عجب گاد مای او...زدن قدم تو با واسه تنگه مدل من پیش نیستی تو دونفرست هوا

 ...کردم چت باهاشون و دادم پیام دخترا به گروه تو تخت رو نشستم رفتم اوردم در که بازیایی مسخره از بعد

* * * 
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 گذاشتم قرار زندگیمون،باهاشون خونه سر بریم دیگه که دیگه روز چند واسه بگیریم عروسی یه قراره گفتن کردم چت که دخترا با

 دوتا ام هنوز....  بیاد حتما که گفتم ام آرسام به کردن، قبول و تاالر انتخاب و حلقه و عروس لباس خرید واسه بریم نفره شیش فردا

 ...شدیم هم واسه قانونی و شرعی اینکه و خوابیدم شب هشت تا شه؛اینکه نمی باورم رو چیز

 رویاهای... ساختم آرسام  و خودم واسه رویا کلی و شدم خیره تاریک آسمون به و پنجره جلو نشستم برم می لذت ام تصورش از حتی

 عقد آدم همون با االن یکردم نم نگاه  آرسام جز پسری هیچ به که دانشگاه شیطون دخترِ من کردم نمی ام فکرش حتی که شیرینی

  دخترا ی همه واسه ، نداشت کم چیزی هیچ رسامآ... کردم

 فقط داشت ام دوست  خیلی خدا انگاری ، بود شده ام نصیب شاهزاده این که بودم سیندرال منم و بود سفید اسب بر سوار شاهزاده

 به هنوز ولی  شمب بازیگر داشتم دوست بشناسن منو همه میرم راه که شهر جای هر تو داشتم دوست بچگی آرزوم،از یه بود مونده

 ....بودم نرسیده آرزو این

  ....برامون بشه تنوع شمال خانوادگی بریم رو عید بود گرفته تصمیم بابا...پایین رفتم پاشدم  اومدم در ام خیاالت و فکر از

 پیشش نشستم میبینه؛ هارو آلبوم داره نشسته دیدم که مامان اتاق تو نبود،رفتم بابا و مامان از خبری  و بود رفته فرو سکوت تو خونه

 کردم، بوس رو اش گونه و

 :گفت و زد لبخند مامان

 ...شده عروس کوچولوم دختر نمیشه باورم هنوز کنم می نگاه رو عکست این وقتی+

 کردم می بازی هام عروسک با داشتم و بود ریخته دورم موهام تخت رو بودم نشسته کردم نگاه عکس به

 .من برم قربونت-



   

 

 

 بودی شیطون ام اولش از+

 ..مامان چاکرِ-

 :گفت و خندید

 .پدرسوخته+

 خانوم؟ مامان میدی فحش ام خودت شوهر به-

 میده فوحش داره زنش ببینه کجاست بابام

 ...گرامی پدر آهای

 عروس؟ لباس خرید واسه رید می کی بچه بریز زبون کم+

 .فردا-

 .باشید مراقب مادر باش+

 .چشم-

 چرخش صدای... بودم دیدن فیلم مشغول داد می داشت فیلم یه وی تی جلو نشستم... نبود آراس و بابا از خبری بوسیدم رو اش گونه

  بغلش پریدم میمون مثل اراسِ دیدم پاشدم اومد، کلید

 :گفتم

 داداشی بود شده تنگ برات دلم-

 ...که کردی خفم من میمونِ+

 :گفت بوسید امو گونه پایین اومدم بغلش از و خندیدم

 کجان؟ بقیه بود زیاد کارها ..داداش عشق نمم+

 .نیست بابا ولی اتاقه تو مامان-

 ..خوابیدم گرفتم و زدم مسواک اتاقم تو باال رفتم ها پله از بود، شده وقت دیر... رفت و داد تکون رو سرش

* * * * 
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 خواب از گوشیم آالرم صدای با صبح

 باید بعدش و داشتم کالس ولی....بخوابم خواست می دلم باز  بشم بیدار خواست نمی دلم اصال دادم بدنم به قوسی و کش شدم بیدار

 رو صورتم دستشویی رفتم و شدم بلند جام از  بود، عروسیمون فردا پس حلقه و عروس لباس خرید رفتیم می دوقلوها و آرسام با

 مامان از و خوردم صبحونه لقمه تا چند  دادم، سالم بابا و مامان به پایین رفتم شدم رحاض و کردم آرایش سریع بود، یخ چه وای شستم

 و داشتم کالس بود لج  من با که بداخالق پیر استاد یه با امروز  دانشگاه سمت به دادم گاز و شدم ماشینم سوار کردم خدافظی بابا و

 آرامیس میکنه چه ببینید خودتون بماند هست چی نقشه حاال کنم، لیعم رو کشیدم براش که ای نقشه تا برسم زود فقط خواستم می

 و ومد می پسرها دختر  صدای و سر کالس از رفتم  ها کالس سمت به و شدم دانشگاه وارد کردم پارک رو ماشین رسیدم تا!خانوم

 تا پنج و بیست استاد  جای سر رفتم و کردم آماده رو نظر مورد های وسایل ام کوله از شکرت خدایا ؛ نیومده استاد داد می نشون

 پنچر رو الستیکش رفتم شده پارک ماشینش دیدم که حیاط تو رفتم فوری گذاشتم، وایساده حالت به صندلیش رو  گرد ته سوزن

 بگیرم، رو حالش گذاشتی که چاکرتم خیلی  خدایا وای شد خنک دلم کردم،آخیش

 جانمون استاد تا....زدم حرف باهاشون نشستم  پیداشد دوقلوها و رسام ِکله و سر هک ام صندلی رو نشستم رفتم،عادی کالس تو فورا

 ...ببینه رو کردم درست براش که گلی دسته و بیاد

* * * * 
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 اسم به کرد، غیاب رحاض به شروع و پاشدیم احترامش به ، عصبیه خیلی فهمید شد می قیافش از  ولی اومد استاد ساعت نیم از بعد 

 :گفت غیاب حضور از بعد و انداخت بهم بدی نگاه رسید که من

 ...بفهمم فقط من کردید پنچر منو ماشین الستیک شماها از یکی کدوم+

 :گفتم دخترا گوش کنار و خندیدم ریز

 ...صندلیش رو گذاشتم گرد ته سوزن تا پنج و بیست کردم پنچر ام خودش ماشینش بر عالوه-

 منم خندیدن، می فقط و بودن گرفته صورتشون جلو رو  دستاشون شدن، منفجر خنده از بعد و کردن نگاهم تعجب با آیلین و زآینا

 ...کرد می شک داشت استاد و بود گرفته خندم

 انداختید؟ راه جلسه خبره چه کالس انتهای +

 ...بودن شدن منفجر درحال دخترا  هنوز ولی خوردم زور به  رو خندم

 استاد بخشیدب-



   

 

 

 :گفت و خنده از ترکید بمب مثل اونم که گفتم رو قضیه ام آرسام به

 .پدسوخته ای+

 بودیم صندلی رو  نشستنش منتظر فقط آیلین آیناز، آرسام، من و بود نزدیک صندلی به استاد خندید باز که زدم نمایی دندون لبخند

 همانا فریادش و اناهم نشستنش نشست یهو که بترکیم خنده از بمب مثل باز تا

 گرفته ام دردش یتونست نم که بیاره در هارو سوزن داشت سعی استاد....خنده از هوا رو رفت کالس کل که زد درد از فریادی چنان

 بزور بود گرفته دردش که انقدر استاد!! واقعا گرم دمت خدایا...بزنم گاز رو میز بود نزدیک خنده از بود شده قرمز صورتش بود

 :گفت

 .رسم می رو حسابش و شه می معلوم زودی به باشه هرکی کار+

 ...شدیم خارج دانشگاه از خنده با ما و کرد تموم رو کالس زود

* * * * 
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 ....خندیدن کلی آرسام و ها بچه کارم این  با گرفتم، رو حالش که شد خوب خیلی

 بریم بعدش بخوریم ناهار  فودی فست رفتیم دانشگاه از بعد... خودش واسه کامپیوتره پا یه لعنتی بینی می رو مغز اصال کردم کیف 

 دادیم،تو سفارش پیتزا همگی و... آیلین آیناز، سینان، ،سینا آرسام  من، ، نفره شیش میز یه رو نشستیم.... حلقه و عروس لباس خرید

 خوردن مشغول... کردم نگاه بهش ها بدید ندید مثل  من و آوردن رو پیتزا الخرهبا میارم؛ رو دخلش  االن پیتزا جون آخ گفتم دلم

  رو خوشمزه پیتزائه  این که خدا گرم دمت گفتم دلم ،تو کردم حال خوردنش از بعد شدم

  یم،کرد تشکر آرسام از همگی و خوردن رو هاشون پیتزا ها بچه... اوردم در که بازیای مسخره از بعد...  برامون آوردی

  فروشگاه تو  همگی ، کرد پارک رو ماشین آرسام رسیدیم دقیقه ده از قیمت،بعد گرون فروشگاه رفتیم و شدیم ماشین سوار پاشدیم

 نظر تا بپوشه رفت بود شیک ام خیلی که کردن انتخاب عروس لباس یه آیلین و آیناز...داشت خوشگلی های عروس لباس رفتیم،

 شکلی همون دوتا ولی رو همون آیناز و آیلین قشنگه خیلی گفتن همه و بود نشسته تنش به خیلی و داوم دقیقه چند از بعد بدیم

 خیلی...پوشیدمش رفتم بود محشر واقعا که کرد اشاره عروس لباس یه به آرسام که تر جلو رفتیم...من عروس لباس موند و خریدن

 ست خوشگل حلقه یه آرسام منو حلقه انتخاب واسه رفتیم لوارخریدنش و کت هم سینان و سینا آرسام ، خریدم رو همون بود خوب

 ...خریدیم

 ...رفتیم خونه به و شدیم ماشین سوار همگی بعد ساعت یک... کافه رفتیم خرید از بعد کردن انتخاب هم آیلین و آیناز

* * * * 
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 بود، افتاده مامان عکس  اوردم در ام مانتو جیب خورد،از زنگ گوشیم لحظه همون کردم  خدافظی دخترا از خونه رسیدیم اینکه تا

 :دادم جواب و زدم لبخندی

 مامان؟ جانم سالم، الو-

 کجایی؟ خوبی دخترم سالم+

 رسیدیم تازه خونه دم-

 هست؟ ام ارسام+

 .بله-

 کردم درست زیاد شام مادر خونه بیارش+

 چشم-

 :گفتم آرسام به رو کردم قطع 

  .دارم نگهت گذاشته زیاد شام گفتمامانم آرسام-

  شم نمی مزاحم نه+

  شه می ناراحت نیای بیا دیگه نه-

 :گفتم و کاناپه  رو گذاشتم خریدارو داخل رفتیم و  انداختم کلید رفتن، کرد،دخترا پارک رو ماشین

 ...بیاید یاهلل اومده تون عشق منزل اهل بر سالم-

 .ومدیا خوش مامان دختر سالم+

 ....کرد پرسی احوال آرسام با 

 کجان؟ آراس و بابا مامان-

 .سرکار+

 :وگفتم کردم نگاه ها خرید به ذوق با و روکاناپه نشستم رفتم دادم تکون سری

  .خوشگلن چه ببین بیا مامان-

 ...باشه رکمبا گفت و اومد خوشش خیلی دادم نشون بهش رو آرسام شلوار و کت با حلقه و عروس لباس اومد مامان



   

 

 

 :گفت و زد لبخندی اوردم میوه و چای آرسام برای

 .خانومی مرسی+

 :گفتم باز نیش با و شیطون

 .آقایی خواهش-

 سگ توله نکن شیطونی+

 :دادم ادامه باخنده

 .چشم-

 ...ناومد آراس و بابا  بود شده شب که دوساعت از بعد و زدیم حرف عروسیمون روز تاالر راجب آرسام با نشستیم خندید

* * *  

🌸✨🌸 

  پایان_بی_عشق#

 76پارت#

 :لبخندگفت با  داداش کردن روبوسی داد،و دست داداش و بابا با شد بلند آرسام

 !ها اینور از عجب چه داماد آقا به+

 .کردن اصرار خانوم النا بشم مزاحم خواستم نمی کردیم خرید-

 .مراحمید مزاحمی چه بابا نه+

 .نگفت چیزی. و زد لبخندی جوابش در آرسام

 جان؟ بابا میره پیش خوب طوره چه شرکت تو ها کار آرسام آقا خب+

 .میره پیش خوب اما ، گیره می رو وقت زیاده ها کار یکم آراد آقا بله-

 . خداروشکر +

 انداخت باال  وابر که کردم نگاهش شیطنت با بود شده مودب بود،چقدر گرفته ام خنده بابام مامان جلو آرسام زدن حرف طرز این از

 :گفتم یواش...چیه معنای به

 ...اتاق بیا لحظه یه-

 .کرد ام نگاه تعجب با  خنده زیر زدم بلند  و کرد قفل رو در اومد آرسام بعدش دقیقه دو اتاق تو رفتم داد، تکون رو سرش



   

 

 

 :گفتم شد تموم  ام خنده وقتی

 . مودب آقای ها کنی می لوس بابام مامان واسه رو خودت خوب-

 !پرو ی توله توئه برای کارها این همه+

 .اوهوم-

 ها نکن شیطونی+

  چی؟ کنم-

 .شه می چی ببین کن+

 رفتم سمتش بود، وایساده کمد پیشِ...همینه آها امم کنم، چیکار ببینم کردم فکر یکم

 قلقلکش که کشیدم یم فرضی خطای و گذاشتم گردنش پشت رو دستم یکی اون کشیدم، هاش ریش رو نوازش حالت به رو دستم

 قرمز صورتش که کشیدم نقس عمیق و کردم صورتش نزدیک رو خودم که شد می بسته داشت هاش چشم بیاد،

 رو لباسش های دکمه از یکی و بست رو هاش چشم...بود شده گرمش معلومه شد

 :گفت و کمد به سبیدچ و گفت آخی گرفتم گاز رو گوشش الله و زدم لبخندی آورد می کم داشت که این از کرد، باز

 ها میدم دستت کار نکن، شیطونی دیگه سگ توله بردی تو+

 :گفتم و کردم جمع رو لبام

 .تونی نمی-

 گرفت گاز رو لپم محکم و کمد به چسبوندم

 :گفت و اومد در جیغم که

 خای؟ می بازم یا بسه+

 .خوام نمی-

 نتونستم، که بگیرم ازش رو نگاهم خواستم می کرد، می نگاهم داشت کردم نگاهش ای شده مسخ نگاه با و کردم باز  رو هام چشم

 بود؟ شده چم من

 :گفت و بوسید  رو لبم گوشه و نزدیکم اومد آرسام

 ...ندارم تحمل دیگه پایین برو بدو+

 :گفت و خندید که اوردم در براش رو زبونم و خندیدم



   

 

 

 ...ها رونبی  بره نتونه که بگیرم گازش ور یجه بگیرم ها حاال کن نگاش+

 ...پایین رفتیم ، زد صدامون شام واسه مامان همونموقع که کردم فرار فوری 

* * * * 
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  :گفت کشیدم،مامان کشیدم خودم برای برنج یکم خوری، ناهار میز پشت نشستیم همگی

 !بخور هست چی ها،همه نکنی تعارف جان آرسام+

 .چشم-

 ...کردیم تشکر غذا صرف از بعد شدیم، ماهیچه با پلو باقالی جونی مامان خوشمزه غذای خوردن مشغول و یختمر واسش پلو باقالی

 :گفت شد بلند آرسام

  .خانوم النا و آراد آقا نکنه درد دستتون دادم، زحمت زیاد خوب+

 .بمون شب پسرم کنم می خواهش-

 .ممنون نه+

 .کن بدرقه در دم تا رو جان آرسام آرامیس،-

 رو سیوشرتش ،آرسام دادم تکون رو سرم

 .رفتیم  در جلو و پوشید

 .شب موندی می-

 ها خاره می تنت+

 :گفت و بوسید رو پیشونیم... کردم بوس رو اش گونه و خندیدم

 باش خودت مواظب+

 .برو یواش توام ، چشم-

 ،نشستم داداش و بابا پیش م،برد اینا مامان برای ریختم رفتم،چای داخل و کردم خدافظی باهاش گفت، ای باشه

 :گفت آراس



   

 

 

 کنیم؟ بازی ps4 موافقی ارامیس+

 .ببندیم شرط اول نه-

 چی؟ شرط خب+

 .خورم می خواستم هرچی رستوران میریم تو حساب به بردم من اگه اِمم-

 باختی؟ اگه و+

 !بگو خودت-

 .شوری می رو هام جوراب و کنی می تمیز رو اتاقم+

 !بیشور ایی-

 :فتگ و خندید

 ؟ قبول+

 .آره-

 ...بریم بزن پس+

 خواست می  که رو آراس بدبختی تا هزار با باالخره من و کردن بازی ساعت یه از بعد کردیم، بازی به شروع و کرد روشن رو دستگاه

 .بُردم کنه جرزنی

  فردا که باش آماده آراس آقا خب-

 .میشه خالی جیبت

 .برم می من کنیم بازی دیگه دست یه+

  :گفتم و خندیدم سبدجن

 .نیست خبرا این از نوچ-

 که آخرش اون مخصوصا بود باحال خیلی گذاشتم رو پری و دزد فیلم کردم، خاموش رو دستگاه گرفت، ام خند که کرد نگاهم پوکر

 خوابم تخت ور حوله با بپوشم لباس اینکه بدون گرفتم دوش رفتم، خوابم اتاق فیلم از بعد خندیدیم، خیلی کردن کوچیک رو دزدا

 ...برد

* * * * 
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 78پارت#

 آخه نبرد، خوابم دیگه صداش از ولی  گذاشتم هام گوش رو بالش ومد می خوابم باز شدم، بیدار بیرون از برقی جارو صدای با صبح

 من؟ مادر االن چرا

 لباس دست یه پاشدم برد، خوابم یهو اومدم حموم از بدیش دیدم کردم فکر یکم...که نپوشیدم لباس من وای کردم خودم به نگاه یه

 پوشیدم، صورتی رنگ به خونگی

  ...سرکار بره خورد می صبحونه داشت آراس شدم خونه آشپز داخل رفتم پایین زدم، آب رو صورتم

 .همه به سالم-

 :گفت و کرد پاک دستمال با رو دهنش دور آراس

 .دیش می بیدار تر دیر آلو، خواب خانم سالم+

 .کرد بیدارم خانوم مامان برقی جارو هنوز، اد می خوابم هیس-

 :گفت بلندی صدای با مامان

 .خوابی می خرس مثل بچه بسه+

 :گفتم و خنده، زیر زد آراس

 !!مامان عه-

 :گفت و خندید مامان

 .یامان+

 :گفتم بهش خندید آراس باز

 .ها نخند زهرمار-

 .بزن بیا چشم+

 یزدم م تمداش حال اگه باش مطمئن-

 .نداری حال که مرسی+

 :گفت شد بلند و خندید که کردم نگاهش حرصی

 .شده دیرم برم دیگه من+

  پسرم باش مواظب-



   

 

 

 .چشم+

 سر رستوران ببرتم و بیاد سرکار از زودتر آراس بود قرار رفتم،امروز اتاقم تو پاشدم خوردم لقمه ،چند رفت و کرد خدافظی ازمون

 ...آرسام و خودم چهره طراحی به کردم نشستم،شروع ام طراحی میز پشت! به به بیارم در غذارو دخل منم و باخت که شرط

  رو آرسام و خودم صورت بادقت کشیدم، می چهره خوبی بود،به خوب خیلی بچگی از ام نقاشی ولی بودم نرفته طراحی کالس من

  برای واتساپ تو فرستادم گرفتم  عکس یه ازش بود شده ناز خیلی.. کشیدم تا شد خشک کمرم ساعت یک از بعد کردم طراحی

 "شده ناز چه ببین" نوشتم آرسام

 .ها بودم شده خسته آخیش کشیدم، دراز تخت رو پاشدم ، کردم ارسال 

 .گرفت خوابم بعد زدم چرخ تلگرام و اینستا تو رفتم کم یه

 ...خوابیدم گرفتم و گذاشتم پاتختی رو  ام گوشی

* * * 
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 شدم بیدار گوشیم االرم صدای با صبح

 ارسام واتساپ تو رفتم برداشتم گوشیمو

 بود داده پیام

  است شیدنڪ آغــوش به را تــو جهان نقاشی ترین قشنگ 

  شد معلوم دندونام که زدم لبخندی  بهترینی تو خانومم مرسی

 خودم شاعر آقایی مرسی نوشتم جوابش در و کردم ذوق بچها مثل

 که کردم نگاه ساعت به کردم ارسال و

  کالس امروز میداد نشون رو یازده

 رستوران بریم اراس با بود قرار و  نداشتم

 تاالر کارای دنبال بریم ارسام با اونور از 

 عروس تا سه و داماد تا سه  بود عروسیمون فردا

  رو این من و میشد جذابی خیلی صحنه



   

 

 

 میشدن خوشبخت و بود روز یه تو خواهرام با عروسیم روز ینکها از داشتم دوست خیلی

 سرویس تو رفتم شارژ زدم گوشیمو پاشدم بودم خوشحال

 داشتن و بودن نشسته اراس و بابا صبحونه واسه پایین رفتم و بیرون اومدم مربوطه کارای از بعد

 میریخت چای  داشت هم مامان میخوردن صبحونه

 جیگرم داداشم و خوشگلم بابای بر سالم-

 عزیزم مامان و

 بابا عشقِ سالم:بابا

 :مامان

 مامان عشق سالم+

 ..باشه متفاوت من واسه گفتم داداش ی قلوه سالم-

  خندیدیم وهمگی

 نوتال به خورد چشمم یخچال تو رفتم

 نوتال جون اخ-

 شکمو ای+

 خوردم چای با نشستم رفتم برداشتم رو نوتال

 ها بود خوشمزه چقدر وای

 جوجو کن پاک و دهنت دور+

 : گفتم و خندیدم

 مرض-

 کردم تشکر مامان از پاشدم

  رستوران ببرمت ناهار واسه باش حاضر ارامیس+

 گلم داداش چشم روی به-

 مرور هارو جزوه کردم روشن اوردم لپتابمو تخت رو نشستم بافت و زدم شونه موهامو اتاق تو رفتم خندیدم که کرد نگاهم حرص با

  * *.کنم
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 جواب بوق چند از بعد  زدم زنگ آراس به بود، ام گشنه حسابی و ظهر بعداز دو شه می داره ساعت دیدم خوندن درس یکل از بعد

  :داد

 بشم؟ حاضر داداش الو-

 کجایی؟ 

 .بیا در جلو دیگه دقیقه ده ام خونه نزدیک آره+

 .باش-

 آخر در و زدم صورتی رنگ به رژ یه کشیدم چشم خط و زدم کرم کردم، کردن آرایش به شروع آرایشم میز رو نشستم کردم قطع

 برداشتم، صورتیمم های کفش و کردم سرم صورتیم روسری سفید مانتو با پوشیدم رو گشادم سفید شلوار زدم، رژگونه یکم

 رفتم، پایین  زدم گذاشتم،ادکلن سویچ،گوشی، ام صورتی دستی کیف تو

  :گفتم و شدم سوار رفتم بود، گوشی تو سرش و بود ینماش تو آراس  رفتم بیرون  کردم خدافظی مامان از

 .بیارم در هارو غذا و هات پول دخل تا خوب راستوران یه برو بدو داداشی، سالم به-

 . بدبخت شکموی چشم+

 مرفتی رسیدیم ساعت نیم از شد،بعد کنده جاش از سرعت با ماشین داد گاز و کرد روشن رو خندید،ماشین که اوردم در  رو اداش

 اومد گارسون نشستیم کردم انتخاب میز یه  داخل

 دارید؟ میل چی اومدید خوش سالم-

 :گفتم درجوابش

 پیتزا و کباب جوجه پرس یه ممنونم سالم+

  مخلفات و دسر انواع با

 داد سفارش بود، گرفته اش خنده آراس

 :گفت گارسون رفتن از بعد

 ....دادی سفارش انقدر اومد در جاش از گارسون های چشم بابا تو ای گرسنه عجب+

 .ببازی خواستی می عزیزم داشتم دوس-



   

 

 

 :گفتم و گذاشتم دلم رو دستم غذا خوردن از بعد افتادم، ها غذا جون به  و اورد هارو غذا ربع یه از کرد،بعد ای خنده تک

 . بود گشنم چقدر ها شدم سیر آخیش-

 :گفت و گرفت خندش ِِراس

 جان گشنه+

 ...رفت خونه سمت به و اومدیم بیرون رستوران از آراس های نکرد اذیت و شوخی با

* * * * 
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  زدم زنگ اتاقم  داخل رفتم اومدم خونه

 داد جواب فوری که آرسام به

 خانومم سالم+

 تاالر؟ هماهنگی واسه بریم میای کی حاضرم من آقایی، سالم-

 معزیز فعال ام اونجا دیگه دقیقه ده+

 .فعال باش مواظب-

 بیاد آرسام تا تراس تو رفتم بودم، که حاضر

 بود آیلین خورد زنگ گوشیم که نشستم

 دادم جواب

 .خواهری سالم-

 !معرفت بی شعور بی هست حواسم ما از گیری نمی خبری دیگه عنتر سالم+

 .بدیم انجام تاالرو کارای یریم م داریم دختر بگیر نفس !آیلین وا-

 دیگه؟ چخبر ذرهبگ خوش آها+

 کجاست؟ آیناز سالمتی، هیچی-

 بیرونه سینا با خوبه اونم+



   

 

 

 ..برم من فعال زدی زنگ نکنه درد دستت باشه خب خیلی-

 .فعال برس کارت به برو گلم نه+

 .فعال بهت بوس-

 دادم جواب بود آرسام دفعه این که خورد زنگ گوشیم باز

 .پایین بیا آرامیس الو+

 ....شدم ماشینش سوار تاالر، کارای واسه بریم خوایم می بودم گفته که ام اینا مامان به بیرون اتاق از رفتم کردم، قطع و گفتم ای باشه

 .بدزدمت تیپی خوش خانوم چه به به+

 :گفتم و زدم چشمک بهش

 .دیگه اینیم ما-

  رسیدیم تاالر ترین قیمت گرون و نتری شیک از یکی به ساعت یک از افتاد،بعد راه و اورد در حرکت به رو ماشین و خندید 

 .رفتیم تاالر داخل باهم و گرفت رو دستم آرسام

 فردا که گفت آرسام گفت، اومد خوش و اومد سمتون به خانومی لحظه همون

 سفارش کدومش هر از ماهم و کرد معرفی بهمون قیمت گرون غذاهای کلی باشه،خانومه کسر و کم چیز هیچ خواد نمی و عروسیمونه

 ...دیگه های چیز کلی و نور، رقص بازی؛ آتیش عالوه به ، دیمدا

 ترین زیبا از یکی بگم تونستم می جرعت به

 :گفتم آرسام روبه کردیم هماهنگ و چیز همه وقتی بود، دنیا های تاالر

  روزی یه کردم نمی ام فکرش حتی-

 .بگیریم عروسی تو منو و اینجا

  .دیگه اینیم ما+

 ....بیرون زدیم تاالر از تاالرباهم کارهای جامان از بعد و خندیدم

* * * * 
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 :گفتم آرسام روبه و شدیم ماشین سوار

 بریم؟ کجا االن خب-

 .خوب جای یه ببرمت خوام می+

 کجا؟-

 !ببین خودت+

  .خرید شکالتی بستنی ،دوتا داشت نگه جا یه آرسام افتاد، جاده تو  و کرد روشن رو ماشین

 .بشی خنک بزن خانومم بفرما+

 :گفتم و خندیدم

 .دیوونه مرسی-

 ....گذاشت عاشقانه آهنگ و کرد روشن رو ضبط و افتاد راه بعد

 موندگارمی عشقِ تو چشمامی جلوی هرشب بینم می رو خوابت اساسی، خوامت می همه بدونن بزار خاصی دلیِ  تو برام میدونن همه

 .خوامی می که اونی

 .جذاب ی دیونه آشوبه دَم یه تو بی کوبه نمی نباشی خوبه تو با دل این آخه...خوند آهنگ با و داد نشون منو دستش با بعد 

 آرسام؟-

 دلم جانِ+

 .دارم دوستت-

 .دارم دوست هام زدن پلک تموم اندازه به من+

 :گفتم شوخی به و کردم نگاه بهش عشق با

 نکنی تصادف جذاب آقای خب خیلی-

 .اشهب حواست 

  چشم روی به+

 ریم؟ می داریم کجا بگی خوای نمی هنوز-

 !ببین خودت که گفتم+

 ....رسیدیم باالخره برد می کجا منو داشت دونم نمی که بعد ساعت یک
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 ریخته نارنجی و زرد رنگ به های برگ پاییز بخاطر که چوبی کلبه یه دنج و قشنگ بسیار جای شدم،یه خیره اطراف به و شدیم پیاده

 :گفتم و آرسام بغل پریدم ذوق با بود رویایی خونه انگار ، بود زیبا خیلی بومش پشت و کلبه اطراف بود

 .خوشگله خیلی اینجا اومدیم که مرسی-

 .خانومم خواهش+

 کرده ایجاد قشنگی صحنه و بود شده چیده وبیچ های میز نبود کلبه توی کس هیچ رفتیم، کلبه داخل به باهم پریدم، پایین بغلش از

 کنم، زندگی جاهایی همچین تو که بود این هام فانتزی از یکی داشتم،حتی ذوق خیلی االن و بودم ها جا اینجور عاشق بچگی از من بود،

 شدم خیره آرسام به و چوبی صندلی رو نشستم

 آرسام؟ کیه مالِ اینجا-

 خانومم مالِ+

 .نبند چاخان-

 خانومم یدونه انِج به+

 !واقعا منه مال من؟اینجا جانِ-

 .عشقم آره+

 .خندید می کردم بارونش تف و کردم بغلش محکم خندید که بغلش پریدم میمون مثل دفعه این

 آرسام خوبی خیلی تو-

 :گفت و شد خیره بهم آرسام

 .آرامشم باشی زندگیم آرامیسِ تو که اگر زنم می نامت به رو جهان ی همه نیست چیزی که این تو، اندازه به نه+

 :گفتم و خندیدم لذت با 

 داشتنی دوس ی دیونه-

 .توام ی دیونه+

 .وظیفته-



   

 

 

 :گفت و خندید

 .پرو طلبِ فرصت ای+

 بود خواب انگاری و بود زیبا خیلی واقعا دیدیم؛ رو کلبه کل رفتیم و خندید آوردم در براش رو زبونم

 بخری؟ رو اینجا کردی وقت کِی تو-

 ی.ا کلبه عاشق فهمیدم که موقع همون+

 . توام عاشق بیشتر من-

 . بست در مخصلیم+

 رو من که خدایی و آرسام بودن از خوندم می هرقت تا  کردم می ثبت ام خاطرات دفتر توی رو خوب های لحظه این باید ، خندیدم

 کردم، می شکر رسوند عشقم به

 ...بیرون زدیم کلبه از باهم

* * * * 
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 :گفتم آرسام ،روبهبخورم هوا یکم دادم پایین رو افتاد،پنجره راه و شدیم ماشین سوار

 خونه؟ ریم می-

 !نه+

 کجا؟ پس-

 سینان و سینا با هات دوست به بزن زنگ+

 .بگردیم بریم بیان

 .خوبیه فکر-

 .داد جواب بوق تا چند از بعد آیناز به زدم زنگ و اوردم در کیفم از گوشیمو

 آرامیس؟ جانم+

 بیرون؟ بریم آید می سالم-



   

 

 

 کجا؟ آره+

 .ام اونجا دیگه دقیقه چند بشید حاضر-

 :گفت آرسام بعد شد، سکوت بینمون دقیقه چند رفت دوقلوها خونه سمت آرسام کردم، قطع 

 آرامیس میگم+

 جانم؟-

 .سگ هتول بگم چی خوام می ره می یادم من که جانم گی می قشنگ انقدر خب+

 :گفتم و خندیدم

 بله؟ خب-

 :گفت و کرد اخم

 بله؟؟+

 هوم؟ خب-

 !جانم همون+

 بگی؟ خواستی می چی باشه-

  بودی سرد باهام چقدر یادته گم می+

 .اوهوم-

 میارم در هاتو بودن سرد اون همه تالفی+

 .پدرسوخته

 :گفتم و خندیدم

 یتونی نم-

 دید خواهیم+

 .بدجنس-

 با زدن حرف مشغول و شدن سوار پایین اومدن سینان و سینا با زدم،دخترا زنگ تک رسیدیم بعد بعر نگفت،یک چیزی و خندید 

 ....روند سینما سمت به آرسام و سینما گفتیم همگی و بریم کجا که  پرسید ازمون آرسام و شدم دخترا

* * * * 
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  انتخاب هم کنار صندلی تا شیش داخل  رفتیم گرفتیم بلیط ام ما بخرن، اکیخور رفتن پسرا و آرسام رسیدیم اینکه از بعد

  فیلم که پیشم نشست گرفتم هارو خوراکی اومدن اینا آرسام....بدبخت ذلیالی شوهر ای بشینه شوهرش کنار هرکس که کردیم،

 دیدن فیلم مشغول همگی و شد شروع

 ای خوشمزه های خوراکی و فیلم اتمام از بود،بعد هشتگ فیلم اسم بود ریدا خنده و قشنگ خیلی فیلم شدیم، خوردن خوراکی و

 با شدیم کافه وارد رسیدیم،تا بعد چندمین رفت کافه یه سمت به آرسام و شدیم ماشین رفتیم،سوار بیرون سینما از زدیم بدن به که

 ....کردم نگاهش شده خشک اینجا اون دیدن

••••• 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 86پارت#

  همینجوری اون روی ام شده میخ نگاه

 بردارم، چشم ازش تونستم بود،نمی مونده

 عصبانیت از داشتم دوست که شد می خیره بهش اونقدر کالس تو همیشه و! داشت دوست رو آرسام که بود دختری همون این...این

 نیست ممکن این! نه اینجا میاد آرسام که باشه داده خبر بهش یکی..کرد؟نکنه می چیکار اینجا این االن بیارم،اما در رو هاش چشم

 چی؟ پس

 آرسام و دخترا که شدم دختر اون خیره انقدر

 اینو ترس همش چون بودم، متنفر ازش مرگ حد تا من که دختری همون! لیلی شدن،آره خیره لیلی به و کردن دنبال رو نگاهم رد

 اما رفت، هوا به و شد دود پیش دقیقه چند خوب های لحظه همه اینجا دختر این وجود با ،اصال بشه عاشقش آرسام نکنه که داشتم

 کردم سعی آرسام و دخترا سمت برگشتم کردم، حفظ رو لبخندم  ریزم می بِهَم دیدنش با که ضعیفم انقدر من نفهمه لیلی اینکه بخاطر

 .....مداو گارسون لحظه همون و نشستیم و کردیم انتخاب میز یه رفتیم نیارم خودم روی به

••••• 
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  هنوز کردم نگاه اینا لیلی میز به چشمی زیر رفت، گارسون همه از گرفتن سفارش از بعد و دادم سفارش شکالتی کیک با آبمیوه یه

 با و سمتون اومد زبا نیش با وایساد لحظه یه قلبم من و شدیم چشم تو چشم کردم نگاه  بهش تا ولی بودن، نشده ما حضور متوجه

 گارسون سمت تو رفتم پاشدم لبخند با بیارم در رو حرصش اینکه نکرد،واسه بلند ام سرش حتی آرسام کرد سالم آرسام به عشوه

 عینکم یه خودم دور بستم برداشتم بند پیش  یه و کافه های

 عشوه داشت و آرسام پیش بود نشسته لیلیخودمون، میز سمت رفتم و برداشتم فوری خورد، ها چای جوشِ آب به به چشمم زدم،

 :گفتم لیلی روبه کردم عوض صدامو و سرشون باال رفتم ومد می خرکی

 قهوه؟ یا چای آمدید خوش-

 و باال آورد لیوانشو کنه نگاهم اینکه بدون

 :گفت

 .قهوه+

 ریختم رو آبجوش تاخیری هیچ بدون

 کشید جیغ و شد منفجر نیتعصبا از منم دید تا... کردم نگاهش لبخند با و سرش رو

  !!سوخــــتـــم+

 :گفت و خندید که اومدم  ابرو و چشم آرسام واسه لبخند با ترکیدن،من بمب مثل خنده از  ها دوقلو با سینان و سینا و آرسام

 ..خودمی حسود+

••••• 
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 سوخت می داشت که لیلی به و زدم چشمکی

 و شد خیره بهم تنفر با لیلی کردن، می نگاه بُهت با داشتن  و بودن شده جمع دورمون  کافه آدمای کل کردم، گاهن کشید می فریاد و

 :گفت

  !باش بدت های روز منتظر+

 خودم روی به کردم سعی اما ترسیدم، یکم



   

 

 

 :گفتم و زدم لبخندی نیارم

  .دید خواهیم-

 خنک دلم نیاد خرکی عشوه دیگه فهمید ام اینکار با بود بود،خوب شده قرمز آب داغیِ بخاطر هاش دست انگشت و صورتش پوست

 می داشتن آرسام و ها بچه هنوز کرد ترک رو کافه و شد بلند زور به لیلی... ریخت دلم تو خنک آب پارچ یه یکی انگار ،آخیش شد

 .خندیدن

 :گفت سینان

 .داداش زن باشی غیرتی انقدر کردم نمی فکر+

 :مگفت و زدم لبخندی

 !بود حقش-

 هَوَل ندیده پسر اسگلِ وزغیش چشمای  اون با کبریت چوب نچسب ی دختره

  لیلی آباد و جد به داشتم جوری همین

 ...گرفت خندم دادم بهش که هایی فحش این از خودم و خنده زیر زدن بلند همشون که...  دادم می فحش

•••• 
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 روند ما خونه سمت به رسوند، خونه رو دوستاش و دخترا آرسام شدیم ماشین سوار ، کردن حساب پسرها ها سفارش خوردن از بعد

 شلنگ رفتم، حیاط تو ، رفت و گرفت رو گازش بعد موند آرسام خونه تو برم تا.شدم پیاده و کردم خدافظی ازش رسیدیم اینکه از بعد

 دستام بدم، پرورش رو گلی خودم که بود آرزوهام از یکی داشتم،و دوست گیاه و گل خیلی بچگی از دادم آب ها گل به و برداشتم و

 پتو روشون و زدم لبخندی بود، روشن وی تی که حالی در بود برده  خوابشون کاناپه رو بابا و مامان داخل، رفتم و شستم حیاط تو رو

 و برداشتم خودکار با رو خاطراتم دفتر.... تخت رو تمنشس و پوشیدم راحتی رفتم،لباس اتاقم تو کردم خاموش ام وی انداختم،تی

 کسی آرسام از آخر در و نوشتم، چی همه از بود خورده رقم برام روز چند این که خوبی های اتفاق از کردم، نوشتن خاطره به شروع

 با باید همیشه برای من  ن،نوشت بود عروسیمون روز فردا و بدم زندگی تشکیل باهاش خواستم می و داشتم دوسش وجود تمام با که

  بود پشتم همیشه که آراس برادرم با کردم، می خدافظی اتاقم و بچگیم خاطرات با خونه این

 تصمیم و بودم شده خسته خیلی صبح از کشو تو گذاشتم و بستم رو خاطراتم دفتر نوشتم! بود سخت ازشون دوری چقد  مادرم و پدر و

 ...خوابیدم گرفتم و کردم خاموش رو رقب کنم استراحت شام موقع تا گرفتم

•••• 
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 پایین ها پله از شستم،رفتم رو صورتم سرویس رفتم داشتم؛پاشدم آرایشگاه وقت ناهار از بعد شدم،امروز بیدار گوشی آالرم صدای با

 .پیوستم جمعشون به خوردن می صبحونه داشتن آراس با بابا و مامان

 .کنار برید اومده دخترتون لگ سالم-

 صبحونه مشغول و نشستم دادن رو جوابم مهربونی با و زدن لبخندی همشون

 گرفتن تصمیم بودم اینجا که بود روزی  آخرین امروز اینکه بخاطر اینا مامان حیاط تو نشستیم داداش با صبحونه از بعد شدم خوردن

  .بشینیم حیاط تو و کنند درست جوجه داداش و بابا و ناهار

 سواری؟ اسکیت میای آراس-

 بیار برو موافقم+

 شروع حیاط داخل رفتم و برداشتم رو داداش با و خودم های اسکیت کفشی جا از داخل رفتم و دادم تکون حرفش تایید به سری  

  .داد حال خیلی بازی اسکیت به کردیم

 یوهو-

  ادامه به و نشدیم عشق مرغ دو این مزاحم ماهم  بودن زدن رفح  و خوردن میوه مشغول بابا و مامان و  خندید می آراس

 ...شدن کردن درست جوجه مشغول آراد بابا و آراس و تاپ رو نشستم کردن بازی ساعت یک از داد،بعد حال کلی و رسیدیم بازیمون

•••• 
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 بعد به فردا از کردم نگاه حیاط به دقت خوردیم،با میوه و مامان پیشِ نشستم رفتم و گرفتم عکس کلی خودم از و کردم سواری تاپ

 من شستم می  روش که درختی پیش حیاط ته رفتم شدم بلند کردم، می خدافظی اینجا با و کردم می زندگی ای دیگه خونه یه تو باید

 از خواستم می بودم گرفته افسردگی گارینشستم،ان رفتم گذاشتم نردبون بود؛ من آرامش دلیل و داشتم دوست خیلی و درخت این

 جدیدیه خونه تو اینه راهش تنها.. حاال شدم می آروم و کردم می دل و درد درخت این با بودم ناراحت هروقت بشم،من جدا درخت این

 رو درخت ینا تونستم نمی دیگه که حاال گرفتم کشیدم،تصمیم قلب درخت تنه رو و برداشتم رو خودکارم بکارم، همینجوری درخت

 گرفتم قشنگی های عکس ازش و پایین اومدم بگیرم عکس ازش کلی ببینم



   

 

 

 عزیزم ناهار بیا جان آرامیس+

 .مامان چشم-

 : گفتم و زدم روبهم هام دست بابارفتم و مامان سمت به و شدم دور اونجا از

 جوجه جون آخ-

 :گفت آراس و خندیدن بابا و مامان

 .شکمو ای+

 اوردم،  هارو وسایل و انداختم انداز زیر سیب درخت زیر ها چمن رو یمرفت و اوردم در ادا

 آراس و بابا روبه خوردن از بعد شدیم، خوردن مشغول و خودم واسه ریختم برنج بود،و خوب خیلی هوا نشستیم و انداخت سفره مامان

 :گفتم

 بود خوشمزه خیلی ازتون، مرسی-

 حیاط تو خودم واسه پاشدم زدن، لبخندی

 خوشی تمام شاهد که خونه این از بود سخت چقد  بود کرده ایجاد قشنگی صدای پاهام زیر درختان برگای  و بود پاییز اواخر زدم قدم

 .بکنم دل بود ما خوشبختی و من های ناراحتی و ها

 کمدو در بشم حاضر تا اتاق تو رفتم و کندم دل حیاطمون بود،از سخت مادرم و پدر از دوری داشتم خاطره خونه این دیوار و در با من

 رفتم کردم، سرم بارونیم رنگ هم شال آخر در زردم بارونیِ و مشکی جذب شلوار با  پوشیدم رنگ مشکی پاییزی لباس یه و کردم باز

 ماشینم وسوار کردم خدافظی آراس ، بابا ، مامان با رفتم گذاشتم،پایین جعبه تو  رو کفشام و عروس لباس کردم آرایش کمی آینه جلو

 ...روندم آرایشگاه سمت به شدم

••••• 

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 92پارت#

 خداروشکر شدم آرایشگاه داخل رسیدم،

 زدم زنگ آیلین به نبود، شلوغ خیلی که

 .برداشت بوق چند از بعد

  کِی شما ام آرایشگاه من آیلین سالم الو-



   

 

 

 اید؟ می

 ایم اونجا دیگه ساعت نیم گلم، سالم+

 فعال هریخوا باشه-

 .عزیزم فعال+

 هام ابرو و انداخت بند رو صورتم خانوم بهار و صندلی رو نشستم و کردیم علیک سالم خانوم بهار پیش رفتم و کردم قطع رو تماس

 آرایششون خانوم بهار های شاگرد و صندلی رو نشستناومدن دخترا بعدش ساعت نیم رفت، موهام سراغ  کرد ارایشم کردو تمیز رو

  ...کردن

 .شد تموم ساعت یک از بعد منم کار

 .شدی ناز خیلی گلم کن باز هاتو چشم+

 مخصوصا  بودم شده خوشگل خیلی نداشتم خبر خودم بودم عروسکی چه من خدای وای دیدم آینه تو رو خودم و کردم باز رو هام چشم

 آیلین کار گرفتم خودم از عکس تا چند  کردم، تشکر خانوم بهار از کلی بودم، شده ها ملکه شبیه سرم رو بود گذاشته که تاجی اون با

 مثلِ ام اونا شد تموم ام آیناز و

 کفش پوشیدم، و اوردم در جعبه از  رو عروسم لباس پرده پشت گرفتیم،رفتم سلفی و وایسادیم تایی سه بودن شده خوشگل خیلی من

 .شدن ماه تیک یه  عین عروس لباس تو آیناز و یلینآ دیدم که اومدم بیرون پرده پشت از پوشیدم، بلندم پاشنه های

 شدید ناز چه دخترها-

 .عشقم توام+

 ...شدیم عکاس و ها داماد اومدن منتظر و صندلی رو نشستیم
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 :گفت بلندی صدای با آیناز

 .اومدن وای+

 گرفتم رو عروسم لباس زیر پاشدم عجله با

 خیره بهم و داد باال  رو شنلم سمتم اومد رفتیم،آرسام بیرون آرایشگاه از دخترا با گفت، تبریک بهم کلی کردم تشکر خانوم بهار از و

 :گفت ثانیه چند از بعد و شد



   

 

 

 .شدی الماس تیکه یه عین+

 :گفتم بهش. بود شده خیره بهم لبخند با ومد می بهش لباس این و بود شده زیبا چقدر کردم بهش نگاه یه ، زدم لبخندی

 شدی خوشگل خیلی-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم

 .خانومم بیشتر تو+

 و سمتون اومد داد،عکاس بهم و گلم دستِ

 گرفت، عکس ازمون مختلف های ژست با

 .بشید خم و خانوم عروس کمر پشت بذار رو دستت لطفا آقا+

 کلی از بعد و گرفتیم رو ژست اون

 راه پشتمون و شدن اینا سینا ماشین سوار ام دخترا نشست ام نشستم،خودش و کرد ازب برام رو ماشین در آرسام گرفتن عکس

  و کرد باز و ماشین سقف آرسام بود کرده تزئین قشنگ خیلی رو افتادن،ماشین

 .گذاشت اهنگ آرسام زدم می  جیغ خوشحالی از و شدم آویزون من

 خونه به ریم می داریم عروسیمونه امشب

 دنیام تو اومدی که آخه این از بهتر چی رومه به رو همینجا تمخواس می من که اونی

  آرسام و خوندیم می باهم آرسام منو... خوام نمی تو جز کسی دنیاست دنیا تا دیگه

 زد، می بوق

 عاشقتم جوری یه ندارم آرزویی و پیشم هستی تو دارم خوبی حالِ عجب امشب 

 .نیارم لبهام رو رو قشنگت اسم لحظه یه شه نمی

 ....زدم می جیغ و بیرون بردم پنجره از رو دستم

 یوهووووو-

 .خانوم آرامیس شدی من مال باالخره+

 ...رفت تاالر سمت به و کرد عوض رو گذاشتم؛دنده دستش رو دستم و زدم بهش لبخندی
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 تاالر سمت به و گرفتم رو دستش ، شدم پیاده و گرفتم رو عروسیم باسل زیر کرد باز برام درو شد پیاده آرسام رسیدیم اینکه از بعد

 مشکی سفید های بادکنک از بود پر و بود و شده تزئین زیبایی طرز به تاالر کشیدن، کِل   زدن دست همه تاالر به ورودمون با رفتیم؛

 پشت گفتن، می تبریک و سمتمون اومدن ود،همهب شده گذاشته صورتی رز گلهای با سفید طبقه دو کیک داماد و عروس جایگاه جلوی

  اومدن آیناز و آیلین ما

 :گفت و کرد بغلم سمتم به اومد مامان

  لباس این تو شدی زیبا چه دلم عزیز+

 .درخشی می داری

  ....اومدن اراس و بابا کردم بغلش و زدم لبخند

 .وشبختیخ اینکه از خوشحالم دخترم ببینمت عروس لباس تو بود آرزوم همیشه+

 بابایی مرسی-

 شب این زدم لبخند و کردم نگاه بوسید،بهش و گرفت دستمو آرسام داماد و عروس جایگاه تو نشستیم رفتیم ، کردم بغل ام آراس

  و بود من شبای بهترین از یکی

  و شب این که بود دختری هر آرزوی

 رسیدم، آرزو این به من حاال باشه داشته

 اومدن، همه و شد پر تاالر کم کم

  .زدن جیغ همه و بوسید  رو پیشونیم که کردم نگاه رسام ِبه خوشحالی با

  خانومم کنم می خوشبختت+

 از بعد و نشستن سینان و آیلین ما از بعد بهمون، دادن کادو همه  کردیم امضا و گذاشت جلومون دفتری عاقد کردم نگاهش عشق با

 رسما اوناهم که نشستن سینا و آیناز آیلین، از بعد دادم کادو آخر در و گفتم تبریک یکل و رفتم سمتشون به ذوق با آیلین گفتن بله

 ...وسط رفتیم و شد گذاشته آهنگ شدن هم مال
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 دست امونبر همه رقص از بعد  دادن، می شاباش بهمون و رقصیدیم می تانگو آرسام زدن،با نور رقص و کردن خاموش رو ها برق

 آوردن،سلف غذاهارو کم جایگاه،کم تو نشستیم کشید؛ می کِل و کرد می نگاهمون خوشحالی با مامان گذاشتن، عروسی آهنگ و زدن

 پرتم آرسام رفتیم استخر سمت ، رقصیدن دور یه وسط اومدن همه  شدیم، خوردن مشغول ،همگی نبود کم چیز هیچ و بود سرویس

 رقص از بعد  شد نابود کال ام عروس لباس کردیم، می خیس رو دیگه هم  دخترا و سینان و سینا ومد،باا ام خودش و استخر تو کرد

 عکس ازمون کلی عکاس کردیم، تقسیم همه به  و بریدیم رو ،کیک شد کیک نوبت گذشت خوش خیلی چیزکه هزارجور و پاکوبی

 گرفت،

 اومد سمتم اشکی چشمای با مامان و شد تموم بعد ساعت دو

  ازت دوری چقدر دخترم بشی خوشبخت+

  عزیزدلم باش خودت مراقب سخته

 به علی بابا و آتنا  مامان  و کردم بغل رو بابا و مامان داشتم، نگه رو خودم نخوره بهم ام آرایش چون ولی بود گرفته ام گریه خودمم 

 :گفت خوشحالی با و داد بهم جعبه یه مامانش اومدن سمتون

 .گلم عروس دبشی خوشبخت الهی+

 و  زدم می جیغ خوشحالی از منم زدن می بوق و اومدن پشتمون شدیم،همه ماشین سوار کردیم خدافظی و تشکر ها مهمون همه از

 .بگم تونستم می کلمه یه فقط زیاد خوشحالی از لحظه اون

 ♡ شـــــکــــرت خـــــــدایـــــا♡

••• 

 کاناپه رو نشستم خستگی با و خونه تو رفتم بودن خریده ما نزدیک خونه سینان و ینارفتن،س اومدن همراهمون خونه تا اینکه از بعد

 :گفتم و

  .شدم خسته خدا وای-

 ...رفت خواب اتاق سمت به و کرد بلندم و پاهام زیر انداخت رو دستش سمتم اومد آرسام
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 :گفتم و دادم تکونش بود خواب آرسام کردم نگاه اطراف به گرفت درد دلم که خوردم شدم،تکونی بیدار خونه زنگ صدای با صبح

 .بده من به قرص یه زنن می زنگ دارن پاشو آرسام-



   

 

 

 اتاق از و زدم شونه رو موهام شدم بهتر یکم قرص خوردن از بعد بود اومده آتنا مامان بیاره قرص شد،رفت بیدار دقیقه چند از بعد 

 زده خجالت کردیم روبوسی و سمتش رفتم... بود اومده کاچی ظرف یه با مامانش و کرد می حاضر صبحونه داشت امآرس رفتم، بیرون

 صبحونه آرسام و میز رو نشستم

 دقیقه چند از بعد و خوردیم سکوت تو اورد

 :گفت من روبه و شد بلند مامانش

 . خوبه برات بخور اینو حتما ولی دیگه برم من عزیزم+

 ... رفت و کردیم خدافظی ازش و ادمد تکون سری

 !شدی؟ بهتر+

 :گفت و خندید که کردم بهش نگاهی

 .بشی خوب کنم می کاری یه االن+

 اومد،االن یادم لیلی حرفای دوباره و وان تو نشستم حموم رفتم و اوردم در رو هام لباس اتاق تو رفتم و ندادم اهمیت حرفش به زیاد

 بزنه؟ ضربه بهمون تونه می چطور اون کردیم ازدواج آرسام منو که

 !!بترسم من که گفت الکی شاید اصال یا

 :گفتم آرسام به و شستم خودمو اومدم در خیالم و فکر از

 میدی؟ رو حوله آرسام-

 !بیام منم کردی می صبر+

 چی؟ دیگه بابا نه-

 .ها شوهرتم+

 : گفتم و خندیدم

 . ببخشید ندیدم هاتو سیبیل بود شب خواهرمی کردم فکر من عه-

 :گفت و خنده زیر زد بلند

 .سوخته پدر+

 .بپوشم لباس پاشدم و دستام به زدم کرد،کرم خشک رو موهام آرسام آرایش رومیز نشستم بیرون اومدم و داد رو حوله

 :گفت و بوسید رو پیشونیم آرسام

 .دارم کارت حال بیا پوشیدی لباس+



   

 

 

 سینی یه و حال تو بود نشسته آرسام رفتم  ،حال بافتم رو موهام و پوشیدم ای نقره ندِبل پیراهن یه بیرون رفت اتاق دادم،از تکون سری

 :گفت که پیشش نشستم رفتم بود جلوش بود شده چیده توش ها خوراکی اقسام و انواع لواشک  زمینی بادوم گردو پسته از پر

 توئه مال همش بخور عزیزم بیا+

  بوسیدم لپشو و کردم نگاهش ذوق با

 ..شدم بهتر که خوردم کاچی  بعدش شدم ها خوراکی اون همه خوردن ولمشغ و
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 :گفتم و کشیدم شکمم به رو دستم خوردن از بعد

  .گلم شوهر کلت به بوس  بود خوشمزه چقدر وای ترکم می دارم خدا وای-

  .خندید می اهق قاه و خنده از ترکید بمب مثل یهو و شد خیره بهم آرسام

 شدی؟ خُل کنی می همچین چرا خدایا وا-

 کنی می تشکر باحال خیلی آخه+

 .شما مخلصِ-

 :گفت و زد دماغم به دستش با و خندید

 آخه؟ کردم می چیکار نداشتم رو روانی توئه من+

 ....کشیدم بنفش جیغ

 ....خوشگلل چشم مچه بُز گاوِ بیشور داییته خالته عمته روانی-

  برداشتم رو بالش خندید می فقط و  بود گرفته رو گوشش من های جیغ از آرسام 

 ...کنه جدا رو من کرد می سعی دادم، فشار و دهنش رو گذاشتم رو بالش دلش رو نشستم رفتم سراغش 

 ...سریع تند کن خاهی معذرت بدو-

 رو از برداشتم رو بالش...خنگ ام آی هکن خاهی معذرت جوری چه اس بسته دهنش که کردم فکر این به داد، می تکون رو سرش

 سراغم اومد بیام خودم به تا بیاره در رو دخلم خواد می که کرد نگاهم جوری کشید،یه عمیقی نفس که  دهنش



   

 

 

 افتاد کرد گیر پاش ام خوب شانس از ولی

 ....فرار دِه و  کردم استفاده فرصت از منم
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  روم روبه دیدم که بیرون اومدم اونجا از ومد نی که دقیقه چند از بود،بعد رفته سکوت تو خونه و شدم قایم اتاق در پشت 

 :گفت و گرفتم پشت از که کنم فرار اومدم و کشیدم جیغ.... وایساده

 دیگه؟ اینطور که فرار بعد کنی می خفه منو+

 :گفتم تخص و دادم تکون رو سرم پرویی با

 !اوهوم-

 .دم می نشون هتب االن+

 رو موهاش گرفت، نمی دردش اما زدم می مشت بهش و زدم می تخت،جیغ سمت رفت و اش کوله رو انداخت منو بیاد خودم به تا

 ام فک خنده از و زنم می جیغ فقط کرد، دادنم قلقلک به  شروع سرم باال برد کردو باز هم از رو دستام و تخت رو انداختم که کندم

 :گفتم و زدم جیغ دوباره کرد ولم که وردم می کم نفس داشتم بود گرفته درد

 .کن صبر رسم می رو حسابت عوضی بیشوری خیلی-

 :گفت و خندید

 .دید خواهیم+

  بچرخیم، تا بچرخ برات دارم آرسام آقا آره کشیدم نقشه براش سرم تو و کردم نگاهش وحشی گرگ مثل و دادم تکون رو سرم

 رو خندم زور به نفهمه اینکه برای منم کرد نگاهم مشکوک آرسام که زدم نمایی دندون لبخند بود عالی که زد جرقه سرم تو فکری یه

 :گفت که خوردم

  درست غذا بدو بچه، نکش نقشه من واسه+

 .آخه تو هستی تنبلی زنِ چه گشنمه کن

 ...کشیدم جیغ و سمتش رفتم حرص با

 .چه من به اصال کن ستدر خودت بیشور آمازونی قطبی خرس تنبلی خودت-



   

 

 

 :گفت و باال  برد رو دستاش سقف به رو و خندید آرسام

 دیونه این تو مالِ آدم میلیارد یک خدایا+

  .من مال ردی

 ...خندیدم منم زد داد که کشیدم رو موهاش و کردم بلندی پا
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  گذاشتم، بیرون گوشت رفتم آشپزخونه تو 

 رفتیم ، بکشه دم گذاشتم غذارو کرد، ام خیس کلی و کردیم درست غذا هم کمک با و پیشم اومد آرسام کنم، درست ارونیماک 

  ....کردم وصل رو تماس و زدم لبخند بود مامان کردم صفحش به نگاهی خورد زنگ گوشیم که  کاناپه رو نشستیم

 خوبی؟ دخترم سالم الو+

 خوبه؟ آرسام

 خوبید؟ شما رسیم جون مامان سالم-

 !میکنی چیکار ببینم زدم زنگ مادر، آره+

 کجان؟ داداش و بابا گذشتم، غذا هیچی-

 .سرکار+

 کرد، قطع و زدیم حرف ام دیگه یکم

 رفت داد،آرسام می داشت رو الله گل عمر فیلم داشت شبکه یه کرد،زد روشن رو تیوی و کرد حلقه گردنم دور رو دستش آرسام

  کرد می بو عمیق داشت کردم نگاه آرسام به شد تموم فیلم بعد ساعت شدیم،یک دیدن فیلم غولمش  و اورد خوراکی

 کنی؟ می بو اینجوری چرا آرسام وا-

 .بود شده خیره بهم و بود گرفته خندش آرسام

 شدی؟ دیونه-

 .میفهمی کن بو یکم عزیزم نه+



   

 

 

 سوختنی بوی دیدم که  کردم بو دقت با

 :گفتم بلند یهو میاد

 .سوخت غذام ااااایوا-

 :گفت و خندید 

 .آشپز خانوم بدو+

 بود، سوخته دیگش ته کمی فقط خداروشکر دیدم کردم خاموش رو زیرش فوری رفتم آشپزخونه سمت کردم،به نگاه بهش حرص با

 ....خوردیم غذارو رسامآ های شوخی با و نشستیم ناهار واسه زدم صدا رو آرسام  و میز سر بردم  ساالد و خیارشور با و ریختم دیس تو
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 می آهنگ لب زیر و شدم شستن مشغول و کردم دستم بشورم،دستکش تا گذاشتم  سینک تو و کردم جمع هارو ظرف ناهار از بعد

 .خوندم

 :گفت و کرد بغلم پشت از آرسام

 .کنم کمکت بزار+

 .بشین برو شد تموم دیگه نه-

 ...شست رو ها ظرف بقیع و نداد گوش ام حرف به ولی

  اتاق تو رفتیم باهم و گرفتم رو دستش

  :گفت و کرد تخت،نگاهم رو نشستیم

 بریم؟ کجا نظرت به عسل ماه آرامیس+

 !داری؟ ای ایده تو دونم نمی-

 .پاریس بریم میگم من آره+

 بریم؟ کِی واسه خوبه خیلی اینکه-

 .کن جمع سایلو روز چند این تو توامگیرم می بلیط+



   

 

 

 حال برم پاشدم و دادم تکون  رو سرم

 :گفت داد می ام گوش پشت  رو موهام که درحالی بغلش تو نشوند منو و گرفت رو دستم که

 کجا؟+

 .یکم کنم جور رو جمع حال برم-

 .خوبه جات خواد نمی+

 کنم؟ درست داری دوست چی شام حاال خب-

 بخواب ای خسته عزیزم هیچی+

  ...کردم بوس رو اش گونه و گفتم ای باشه حرفش این از معتجب

 .هستی که خوبه چقدر+

 :گفت تخت رو کشید دراز شیطون آرسام که کردم بغلش

 !بخوابیم بعد بهم، بده انرژی یکم+

 ...رفتم خواب به بغلش تو کردم ولش اوردم کم نفس اینکه از بعد کردم بوس رو لبش کنار

 ارسام#

 کردم، جور و جمع یکم و رفتم حال شدم،تو بلند و کشیدم روش پتو خوابید آرامیس تا

 کردم، درست رو ها کباب و ها جوجه کردم آماده رو منقل رفتم حیاط تو آوردم، هارو سیخ و گذاشتم بیرون گوشت و مرغ یخچال از

 .گذاشتم ناپهکا جلوی میزِ رو و ساالد با کردم درست ژله گذاشتم دم بردم،برنج خونه آشپز تو و گذاشتم نون الی

 آرامیس هنوز  و داد می نشون رو شب هشت که کردم نگاه ساعت به کردم، روشن  چیدم شمع و کردم آماده تنقالت با تخمه و میوه

 دور تا دور ریختم رنگ قرمز های برگ میز،گل سر اوردم کباب و جوجه با و دیس تو ریختم برنج بود،سریع خواب

 کاناپه رو ختماندا کردم باد هارو بادکنک میز،

 ....اتاق تو رفتم  کردم عوض رو لباسام و 

•••• 
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 :گفتم آروم و دادم تکون رو آرامیس و تخت رو نشستم



   

 

 

 .ست آماده شام شو بیدار عزیزم+

 :گفتم و زدم لبخندی کرد باز رو هاش چشم و زد جیغ گرفتم  گاز رو لپش شدم خم نکرد حرکتی هیچ

 اخه خوابی می چقد+

 گرفتی؟؟ گاز رو من-

 .چسبید اوهوم+

 .رسم می رو حسابت-

  ...بود روشن شمع نور با خونه  و بودم کرده خاموش هارو برق رفتیم،ازقبل حال سمت باهم شد بلند خندیدم،

 محکم و کشید جیغ بعد کرد نگاه جارو همه تعجب با و وایساد رسیدیم که حال ومد،به می دنبالم و مالید می رو هاش چشم آرامیس

 ....کرد بغلم

 کردی؟ اینجوری تو شده خوشگل اینجا چقدر وای-

 .عزیزم تره+

 مرسی-

 .خانومی خواهش+

 :گفت و پایین اومد بغلم از

 .بیام کنم عوض لباس برم-

 اما اومد بعد دقیقه پنجشدم، آرامیس منتظر و میز پشت نشستم کردم، پلی مالیم آهنگ یه تیوی پشت زدم رو فلش و گفتم ای باشه

  بردارم ازش نگاه تونستم نمی

 زیبا واقعا که بود کرده مالیمی آرایش و بود پوشیده رنگ زرد پرنسسیِ لباس شدم،یه خیره بهش  و دادم قورت صدا پر رو دهنم اب

 :گفتم روم به رو نشست اومدو بود،سمتم شده

 .شدی دلبر چه+

 ...کرد تشکر و زد لبخندی

 ...شدیم خوردن مشغول و جفتمون واسه ریختم برنج

•••• 
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 102پارت#

 :گفت آرامیس شام از بعد

 .جون آشپز مرسی بود خوشمزه خیلی وای-

 :گفتم و خندیدم

 ست وظیفه+

 .بخورم غذا شمع نور زیر خواست می دلم همیشه-

 .خواست می دلم منم اتفاقا+

 نبند چاخان-

 :گفتم و خندیدم

 .میگم راست جفتمون انج به+

 آرامیس به دادم و اوردم رو رنگش هم خرس با بودم خریده که قرمزی رز گل اتاق کشوی از و شدم بلند

 .شما هدیه از اینم خب+

 چی؟ بابت-

 .همینجوری+

  و کرد بوس رو لپم و بغلم نشست اومد

 :گفت

 آقایی مرسی-

 .خانومی خواهش+

  شدم خیره بهش و خندید

 ارسام؟-

 !جان+

 بی حس یه  کردن زندگی تو کنار میده کیف بیشتر تو با رفتن بیرون تره خوشمزه غذاها طعم تو کنار داره فرق چی همه انگار تو با-

 اون وجود با دیدمت دانشگاه تو که روزی از اما خوره نمی من خونی گروه به حرفا این آرسام دارمت که خوبه میده،چقدر بهم نظیری

 ....شدم عاشقت بازم دخترا



   

 

 

 کنم اعترافی یه خوام می منم+

 اعترافی؟ چه-

 خیلی کردن زندگی تو کنار آرامیس تویی،میدونی هام درد تمام مرفین انگار که کردن تزریق بهم آرامشی یه دیدمت وقتی از اینکه+

 و خوشحالم دارمت اینکه خوبه،از

 ...دیگه اعتراف یه

 !جانم-

 خانومم دارم دوست خیلی+

 :فتگ و زد لبخند

 خوام می چیزی یه ازت فقط آقایم، عاشقتم منم-

 بخواه جون تو+

 تنهام وقت هیچ بدی قول که خوام می-

 .نزاری

 کنه جدا هم از مارو میتونه مرگ فقط باش مطمئن+

 ...دیگه چیز یه و مطمئنم-

 جانم+

 چقدره؟ خوشبختیمون عمر-

 .زیاد خیلی+

 میدی؟ قول-

 :گفتم و دادم فشار روهم محکم رو هام چشم

 .میدم قول+

 ...رقصدیم وسط رفتیم و بوییدم رو تنش کرد،عطر بغلم محکم آرامیس

* * * * 
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 103پارت#

 آرامیس#

 .بود کرده ام سوپرایز قشنگ خیلی جورایی یه زد، رقم برام آرسام رو شبی همچین اینکه از بودم خوشحال خیلی

 :گفتم وششگ ،کناررقصیدیم می داشتیم هنوز

 بشینیم؟-

  زیر انداخت دست بده رو جوابم اینکه بدون

 خیره نقصش بی صورت به و ریختم بهم رو موهاش گذاشت، رو سرش پاهام رو ام خودش و انداختم کاناپه رو  کرد بلندم و پاهام

 ...شدم

 !کنی زندگی داری دوسش که کسی کنار خوبه چقدر

 آرسام-

 جانم؟+

 .خب قاتا بریم میاد خوابت-

 :گفت و کرد اشاره اش سینه قفس به آرسام که تخت رو کشیدیم دراز رفتیم اتاق کرد،تو بغلم و شد بلند پام روی از

 .اینجا بخواب+

 ...کشیدم سینش رو فرضی خطای و گذاشتم قلبش رو سرم

 گرمه چقدر+

 که خوبه-

 :گفت و کرد نگاهم شیطنت با

 گرمه میاری در رو لباسم+

 !!نه عه-

 .میارم در خودم اصال! آره+

 بستم رو هام چشم خجالت با من و اورد در رو لباسش

 :گفت و ریخت بهم رو موهام

 کشه؟ می خجالت آقاشون از مگه آدم+



   

 

 

 :گفتم و بازوش به زدم مشت

 !آرسام پرویی خیلی-

 ....رفتیم خواب به دقیقه چند از بعد و کرد بوس رو لبهام و خندید گلو تو

 .کردم نوازش رو هاش ریش  و زدم گشادی لبخند ام، آرسام بغل تو دیدم که کردم باز رو هام چشم خورشید نور تابش با صبح

 عشقم؟-

 صورتش رو همش و لیوان تو ریختم و برداشتم بود،یکم تخت کنار میزِ رو که پارچ به خورد چشمم و کردم فکر یکم نداد جوابی

 :گفت و شد بلندوحشت با که ریختم

 ها؟+

 کیم؟ من کجاست اینجا دهش چی

 :گفتم و خنده زیر زدم بلند

  ...سرکار بری باید شو بلند بدو کردم، بیدارتشدی نمی بیدار عزیزم نشده هیچی-

 :گفت که  اومد در جیغم گرفت گاز محکم لپمو و کرد نگاهم پوکر

 اره؟ میکنی اذیت منو+

 .ببخش-

 ...خورد کردم حاضر صبحونه گذاشت،سریع زمین منو رفتیم خونه آشپز تو شد، بلند  کمرش رو نشستم

  شورم می میام خودم نشور هارو ظرف برم من ارامیس+

 .برو آقایی نه-

  کردم بغلش رفتم در دم تا بدرقش به

 .....رفت و کردیم خدافظی و بوسید رو پیشونیم که

* * * * 
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 104پارت#

 کردم می فکر داشتم ، رفتم خون آشپز تو  دم،کر مرتب رو خونه آرسام رفتنِ از بعد



   

 

 

 دوست خیلی آرسام که کنم درست چی

 مشغول و کردم پلی آهنگ گذاشتم،یه بیرون  رو وسایلش پس داره، دوست خیلی فسنجون گفت اونموقع همینه آها اِمم باشه، داشته

 برداشتم،تو رو کتابم و پوشیدم رو رنگم آبی هودیِ م،خوند می درس باید و داشتیم دانشگاه فردا رفتم، حال شدم،تو کردن درست غذا

 شدم خوندن مشغول و نشستم رفتم تراس

*** 

  درد ام فک که خوندن درس کلی از بعد

 ام فکر دوباره کردم فکر آینده به و گذاشتم ام چشم رو دستم کشیدم دراز کاناپه رفتم،رو حال تو و گذاشتم کنار رو کتاب بود گرفته

 بگیره ازم رو ارسام کسی ذاشتم نمی و بودیم رسیده بهم تازه آرسام ترسم،منو می خیلی کنه کاری بخواد اینکه ،ازرفت لیلی سمت

 ...برد خوابم همونجا کردم که هایی خیال و فکر با شده که قیمتی هر به اونم

 رفتم، آشپزخونه تو شدم بلند مالیدم، رو هام بود،چشم تاریک جا همه شدم بیدار وقتی

  کردم بغلش پشت از و زدم کرد،لبخندی می درست ساالد داشت بود نشسته امآرس

  .ترسید که

 اومدی؟ کِی سالم-

 . شه می ساعتی یه عزیزم سالم+

 :گفتم که کرد بغلم

 .آشپزی آقای چه-

 پختی؟ چی دیگه اینیم ما+

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام و پاهاش رو نشستم

 !گفتی اگه-

 :گفت و خندید

 مرغ تخم+

 !بگو جدی نامرد عه-

 .املت خب+

 :گفتم و زدم مشت بازوش به حرص با خندیدم

 .فسنجون نخیر-



   

 

 

 دروغ؟+

 .راست خیر نه-

 که عاشقتم+

 ...گذاشتم یخچال تو برداشتم جلوش از و بود شده آماده تقریبا که ساالد و خندیدم

* * * * 
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 خوشمزه؟ ذایغ این حاضره کِی حاال خب+

 .شکمو حاضره دیگه ساعت نیم-

 .نشستیم حال تو رفتیم و کردم حاضر بشقاب

 ها خوابیدی خوب+

  برد خوابم یهو آره-

 .آلو خواب ای+

 اسکی-

 :گفت و خندید

 که نداریم تو و من+

  .موافقم-

 .کرد حلقه دورم دستشو آرسام مبل رو نشستیم

 آرسام؟ راستی-

 !جان+

 !نه یا رفتیگ شد؟بلیط چی پاریس-

  ست دیگه روز سه دو واسه گرفتم آره+

 ببینیم گذاشتم داد می جری و تام داشت شبکه یه کردم رو و زیر هارو کانال و کردم روشن دادم،تیوی تکون رو سرم



   

 

 

 .ایم ما چقدر دوتا این آرامیس+

 ....خندیدیم و کردیم نگاه بهم

 ...مظلوم من وحشی تو واقعا آره-

 چی؟؟+

 !عمرا مظلوم تو 

 .دیدیم و کارتون ادامه و اوردم در ادا براش

 .کرد می مسخرمون بود اینجا یکی اگه واقعا+

 چرا؟ عع-

 .بینیم می کارتون داریم  ولی کردیم ازدواج مثال+

 دیگه درونه کودک-

 رو آرسام و کشیدم ام خورشت و برنج و گذاشتم میز رو ها رفتم،وسایل آشپزخونه شدم بلند بود شده شب نُه کردم نگاه ساعت به

 ...زدم صدا شام واسه

 :گفت و کشید بو عمیق و آشپزخونه تو اومد

 ام بوش عاشق من+

 :گفت که کردم نگاهش چپ چپ

 یکم توام اینم عاشق بیشتر خب امم+

 .دارم دوست

 :گفتم و کشیدم بلند جیغِ شدم می منفجر حرص از داشتم

 .آرسـام مـــیـــکشـــمــــت-

 :گفتم و گلوش زیر گذاشتم و کفگیر اوردم گیرش اتاق تو  رفتم دنبالش برداشتم و کفگیر  خندید و کرد فرار فوری

 داری؟ دوست گفتی بیشتر کیو نشنیدم-

  دوست خوای می عزیزم تو معلومه خب+

 باشم؟ داشته دوست رو دخترام

 !چـــــــی-



   

 

 

  دارم دوست تورو گفتم عزیزم عه+

 .ممآرساممم زارم نمی زندت بخدا-

 :گفت که زدم سرش تو کفگیر با چنتا رفتم سرش پشت دویید دوباره

 .بده نجات منو یکی گرفتم وحشی زن چه شدم ناقص سرم ننه ای+

 :گفتم و کشیدم ام موهاش رفتم جلو 

 کن خواهی معذرت سریع-

 .کنم نمی +

 ؟چــــی-

 عزیزم ببخشید هستم چاکرتم که گفتم عشقم+

  .نشه تکرار دیگه اها-

 ...خندیدم قیافش از کلی منم رفت، آشپزخونه تو و گرفت خودش به ترسونی قیافه و داد تکون سری

* * * * 
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  داره نشسته آرسام دیدم  آشپزخونه تو رفتم

 ریخت آب لیوان یه سریع امافتادم،آرس سرفه به کرد گیر گلوم تو غذا یهو خوردم،  خورشت با ریختم برنج نشستم ، خوره می شام

  .شدم بهتر کمی کشیدم سر رو آب از ای داد،جرعه بهم

 :گفت و نشست پام جلو نگرانی با آرسام

 آخه؟ شد چت+

 .  پرید گلوم تو لحظه یه هیچی-

 :وگفت صورتم طرف دو گذاشت رو دستاش

 خوبی؟ االن+

 نگرانی؟ االن چرا عزیزم آره-



   

 

 

 .بشه چیزیت ندارم دوست+

 بوسیدم و بردم لبم نزدیک رو بود صورتم رو که دستاش و دمز لبخند

 .بخور رو شامت بشین که، نیست چیزیم-

 :گفت و بوسید رو پیشونیم شد خم

  .چشم+

 ...شدم خیره آرسام به سکوت تو  بودم شده سیر تقریبا که ،منم خورد غذاشو بقیه و نشست

 !لیلی بود مشکل یه فقط بود شده کامل ام خوشبختی آرسام جودِو با انگار!! کنارم مردی همچین داشتن بود خوب چقدر

 بود اآرسام که دیدم صورتم جلوی دستی که بود گذشته چقدر نمیدونم بزنه، ای صدمه هیچ ما به اون زارم نمی من اما

 !کنم می صدات دارم ربعِ کجایی؟یه+

 .کردم می نگاه تو به داشتم امم-

 بهجذا آقاتون که بس از دیگه بله+

 :گفتم و خندیدم

 لعنت برمنکرش-

  خوشگله ام خانومم+

 نیست توش شکی که اون اوم-

 شیفته خود عه عه+

 نیستممممم؟ یعنی-

 دنیایی دختر ترین خوشگل تو عشقم چرا+

 .ها کنی می لوسم داری-

 نداره اشکال+

 گرفتم رو دستش سمتش رفتم شویی ظرف ینماش تو گذاشتم هارو ظرف و کردم جمع میزو رو شدم بلند فرستادم، بوس هوا تو براش

 .نشستم پاهاش رو منم  مبل رو نشست پذیرایی تو رفتیم و

 !رفته سر حوصلم بیرون بریم یکم-

 :گفت و گرفتم خودش به متفکری قیافه



   

 

 

  داره شرط خب+

  : گفتم و باال دادم ابروهامو

 شرطی؟ چه-

 .بده بوس+

 ...چشم-

* * *  
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  رو لپش و کردم حلقه گردنش دور رو دستام

 :گفت که کردم بوس

 !برمت نمی+

 : گفتم و کردم اخم

 !بری می کنم بوس گفتی ؟خودت چرا عه-

 .اش دیگه نوع یه از ولی آره+

  .کردم نگاه بهش و کردم ریز رو هام چشم

 !کن انتخاب رو یکیش خودم، یا کنی می بوس خودت یا ها نکن نگاه اونجوری+

 :گفتم و گرفت خندم پروریش از

 ام خودم کنی بوس تو نزارم اگه حاال-

 چی؟ نکنم بوست

 !تعطیل بیرون و مونی می خونه شما اونوقت+

 .بدی خیلی-

  پاهاش رو که همون در و گذاشت  کمرم پشت رو کردم،دستاش بوس رو لبش

 :وگفتم شدم جدا ازش رفت اتاق سمت به و دخندی که زدم گلوش تو ای خفه جیغ  نیوفتم اینکه واسه شد بلند بودم



   

 

 

 اتاق؟ تو ری می چرا پس!  ها بوس یه گفتی-

 .نکردم که من کردی بوس تو خب+

  .نکن اذیت بیرون بریم عه-

 :گفت و توهم رفت اخماش تخت رو گذاشت منو رسید اتاق به

 نداری؟؟ دوست+

 ؟!زدم حرفی همچین من آرسام-

 :غرید و زد چنگ  کرد موهاش تو رو دستاش

 . بود همین منظورت اما نه+

  کنم؟ چیکار من حاال.. اوف...کرد ترک رو اتاق

 منظوری که من اما! شد ناراحت کنم فکر

  بیخیال شد ناراحت که وضع این با  نداشتم،

  کردم فر رو موهام و برق تو زدم رو مو پوشیدم،اتو رنگی قرمز لباسِ.. کردم آرایش یکم و آرایشم میز رو نشستم... شدم رفتن بیرون

 !...بیرون رفتم اتاق از و زدم ادکلن..ریختم دورم
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... آوردم می در دلش از باید و!بود شده ناراحت بد گذاشت،ازم هاش چشم رو هاش دست از یکی و بود کشیده دراز کاناپه رو  آرسام

 کنارِ  بردم لبامو... نداشتبر رو دستش ولی خورد تکونی که شکمش رو نشستم

 :گفتم و گوشش

 من؟ با قهری-

 ...نشنیدم جوابی

 رو از رو دستش و زد ای خفه داد که گرفتم گاز بار این نداد جواب بازم که بوسیدم گردنشو زیر و کردم حلقه دورش رو هام دست

 کمی قرمز لباسِ اون  تو من دیدنِ با  بود، توهم اخماش که کردم نگاهش و کردم غنچه رو لبهام شد، خیره بهم و برداشت چشماش

 .شد باز اخماش

 آرسام؟ کنی می اینطوری چرا-



   

 

 

 :گفت و گرفت ازم رو نگاهش

 دقیقا؟ جوری چه+

 !دونی نمی خودت یعنی-

 ...نمیدونم+

 و خودم سمت برگردوندم رو صورتش دلخور

 :گفتم

 !کنی نگاه من به باید میزنی حرف من با وقتی-

 :گفتم ای بچگونه و شیطون لحن یه با و کردم استفاده فرصت از منم کرد،و اهمنگ و نداد جواب

 آقایی؟ خواهی می بوس-

 و اومدم بیرون آغوشش از که بودیم هم بغل تو چقدر دونم نمی شد حلقه دورم دستاش کردم،که بغلش منم و  خندید یکم آرسام

 :گفتم

 هنوز؟ نبخشیدی-

 :گفت و داد تکون رو سرش

 !نه یجورای یه+

 موند، هنگ که گذاشتم لبهاش رو لبهام

 ....بوسیدم اونم و کرد حلقه کمرم دور  رو دستاش اومد خودش به  دقیقه چند از بعد

 بود، چسبیده بهم چسب مثلِ و شد نمی کنم جداش خودم از کردم می سعی هرچی

 خودش هوای و حال از باالخره آرسام ، خورد زنگ ونهخ تلفنِ لحظه همون که بود نمونده نفس برام دیگه  کرد؟ می بوسم داشت هنوز 

 کشیدم نفس عمیق که کرد ولم و کرد باز رو هاش چشم ، اومد بیرون

 .ها کردی می خفم داشتی-

 !نبود حواسم ببخشید+

 :گفت و نذاشت که پاشم دلش رو از اومدم و دادم تکون سری

 کجا؟+

 !بدم جواب و تلفن-



   

 

 

  شه می قطع خودش+

  .باشن اینا مامان شاید-

 :گفت و ریخت بهم رو موهام و کاناپه رو بغلش انداخت منو

 .نیست مهم+

 ...شد قطع باالخره و خورد زنگ انقدر تلفن

🌸✨🌸 

 پایان_بی_عشق#

 109پارت#

 کرد، می نگاهم و بود شده خیره هام چشم تو

 :گفت و زد لبخندی که گرفتم نظر زیر رو سبزش رنگ خوش های چشم

 بیرون؟ بریم+

 !فردا دیگه نه-

 سوالی دفعه یه رد میک نگاهم داشت ام هنوز

 :پرسیدم ازش هوا بی و ذهنم تو اومد

 ....لیلی اگه-

 :گفتم شدم پشیمون ام حرف از کرد اخم گذاشت، لبم رو انگشتشو و بزنم رو حرفم بقیه نذاشت

  ببخشید-

 :گفت و باال انداخت رو ابروش

 نبخشم؟ اگه و+

 :گفتم و کردم مصلحتی اخم

 !بخشی می-

 مطمئنی؟ انقدر کجا از+

 .دیگه خب-



   

 

 

 می سرنوشت که اتفاقایی تمامِ داشتیم،بیخیال نیاز آرامش این به ما.... بستم رو هام چشم و بوییدم رو تنش عطر کرد بغلم و خندید

 ...بودیم همدیگر  آغوش تو بزنه رقم خواستبرامون

 می عشق بهش باید و ترسیدم می ام نخواد دیگه آرسام اینکه از کرد،من نگاهم تاقمش گذاشتم، اش سینه رو دستام و شدم جدا ازش

 ..ورزیدم

 . کرد کج رو گردنش که بوسیدم و کردم  گردنش  گودی تو رو سرم و شدم نزدیک بهش

 توله آد می قلقلکم+

 :گفتم و خندیدم گلوش تو

 . میاد بدت که نگو-

 :گفت و کرد نگاهم خندون های چشم با

 .میاد بدش که هکی+

 زد داد که گرفتم گاز رو گردنش بار این

 ..داری صاحب بفهمن نکنن نگاه بهت دیگه دخترا بشه کبود گرفتم اینو-

 !حسود چه+

 :گفتم و کردم اخم

 هان؟ کنن نگاهت داری دوست نکنه-

 :گفت و خندید

 آره+

 :گفت و اشتنذ که بیرون بیام بغلش از اومدم و دادم خودم به تکونی! برخورد بهم

 کجا؟+

 :گفتم و نکردم نگاه بهش

 چیکار؟ خوای می منو ها همون پیش برو-

 ندادی گوش حرفم بقیه به که تو+

 !کنم گوش خوام نمی-

 ها توئه راجبِ+



   

 

 

 .بگو-

  اونم میکنم نگاه یکیشون به فقط من+

 ...بغلمه تو

 :گفتم و کردم نگاهش ناباور

 مآرسا کنی می اذیت منو که بیشعوری خیلی-

 :گفت و خندید

 .خب واهلل+

 ...اد بی-

 .گذاشت لبهام رو لبهاش و بگم مو جمله ادامه نذاشت
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 شد شروع هام لب با هاش لب باز و شد بسته هام چشم

 بوسیدمش عمیق و شد حلقه گردنش دور هام دست که بوسید می ماهرانه اینقدر

 .بوسید رو هام لب حرارت پر و چسبوندم خودش به بیشتر ددی رو ام همراهی وقتی آرسام

 داد ادامه کارش به و نداد اهمیتی ولی زدم گلوش تو خفیفی داد داد که گرفت گاز و هام لب روی کشید رو زبونش

 هم تو رفت درد از صورتش... که گرفتم گاز رو زبونش کارش تالفی برای

 بوسیدمش و هاش پهلو دور گذاشتم رو دستام

 داشتیم نیاز آرامش این به ما

 ...بودیم یکدیگر آغوش تو بزنه رقم برامون خواست می روزگار که هایی اتفاق از بیخیال

 ...نبود بیا کوتاه آرسام ولی آوردم کم نفس که بوسیدیم رو هم اونقدر

 ...تکون ای ذره از دریغ اما عقب بره که آوردم فشار و اش سینه قفسه رو گذاشتم رو دستام

 .شه می کبود هام لب که بودم مطمئن و شدم می خفه داشتم دیگه کم کم

 ...کشیدم نفس عمیق برداشت رو هاش لب و گرفت دردش که گرفتم ریزی بشگون رو پهلوهاش



   

 

 

 توی کردم رو سرم کشید، می نشون و خط برام و کرد می نگاهم شده ریز های چشم با داشت بود پهلوهاش به دستش که آرسام

 .بوییدم عمیق رو تنش عطر و گردنش
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  :گفتم و دادم تکون رو سرم سوالی و آوردم در براش رو زبونم

 کنی؟ می نگاه اینجوری چرا هوم-

 !گیری می بیشگون رو من که_

  :گفتم پرویی با

 .خوب کردی می خفم داشتی آره-

 .شه می رسیدگی حسابت به بعداً+

 .ترسیدم وای_

 .کرد نثارم "پرویی بچه" و ندیدخ

 .آرسام داریم کالس فردا بخوابیم بریم_

 آروم رو من و کرد باز رو در رفت، اتاق سمت به بهش، چسبیدم سفت نیفتم که این واسه کرد، بلندم و پام زیر انداخت رو دستش

  :گفت و کرد باز هم از رو هاش دست کشید، دراز کنارم اومد و کرد خاموش رو ها برق خودشم گذاشت، تخت روی

 .ببینم اینجا بیا-

 ...رفتم فرو گرمش آغوش تو و پاشیدم صورتش به لبخندی

 ...رفتم فرو تاریکی عالم به و شد سنگین هام پلک آرسام های نوازش با و بستم آرامش با رو هام چشم

 آرسام#

 نخواد رو من دیگه که این حس شدم، ناراحت خیلی نبیرو بریم که داشت اصرار اون اما ببوسم رو آرامیس خواستم می اینکه از

 .بود کرده ام دیوونه

 راحت خیالم آورد در دلم از و اومد خودش که این تا بدم ادامه زندگی به تونستم نمی اون بدون من و بود من عمر ی شیشه دختر این

 .داره دوستم اینکه از شد



   

 

 

 اون حتی ذاشتم نمی و داشتم نقشه من اما بشه خراب مون زندگی و کنه کاری که این از لیلی، وجود از ترسید می آرامیس که این فقط

 .بشه نزدیک بهمون بهم

 فکر با و بستم رو هام چشم و گوشش پشت دادم رو موهاش خوابیده که فهمیدم و زدم لبخند گردنم توی آرامیس داغ های نفس با

 ...خوابیدم آینده به
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 آرامیس#

 .کردم نگاه اطراف به و کشیدم عمیقی نفس شدم، بیدار هام چشم به خورشید نور تابش با

 .نکردم دریافت جوابی اما زدم صدا رو اسمش نگران و شدم بلند ترس با نبود، کنارم آرسام و بود خالی تخت

 .بشه واضح دیدم تا مالیدم رو هام چشم

 نفس و شد راحت خیالم خوردن صبحونه حال در میز پشت دیدنش با رفتم، آشپزخونه هب آخر در و گشتم رو جا همه حال تو رفتم

 .کشیدم راحتی

 !ترسوندی رو من که تو: گفتم گوشش کنار و کردم بغلش پشت از رفتم

  :گفت و گرفت رو هام دست و برگشت نگران

 چرا؟-

 .شدم نگران نیستی پیشم دیدم شدم بیدار _

 :گفت و کرد می نگاه بهم نشیطو های چشم با داشت حاال

 .کنم حاضر صبحونه خواستم می عشقم ببخشید-

 .من مرد مرسی_

  :گفتم و بوسیدم کوتاه رو هاش لب بغلش، توی نشوند رو من

 .نشه دیرمون که بخوریم-

 .شدم سیر دیگه من نه_

  :گفتم تعجب با

 .آرسام نخوردی چیزی که تو-



   

 

 

  :گفت و شد خیره بهم

 .شدم سیر بود کافی بوست-

  :گفتم و دهنش گذاشتم گرفتم لقمه یه و زدم لبخندی

 .من واسه شده لوس ببینم بخور-

 کن، خوبی و بیا: گفتم حال همون در مالیدم، و گذاشتم هام لب روی رو هام دست و کشیدم بلند جیغ گرفت، گاز رو هام لب و خندید

 .بیشعور

 بگیرم؟ اجازه ایدب خودمم لبای از گرفتن گاز واسه: گفت و شد ام خیره

 تو؟ لباس گفته کی_

 طور؟ این که+

 .بله_

 .شده دیر بخور االن رسم، می رو حسابت سگ توله: گفت و زد داد درد از که گرفتم گاز رو گوشش الله و کردم تیز رو هام دندون

 .گرفتم لقمه هم آرسام برای و خوردم و گرفتم خودم برای عسل و کره لقمه چند بغلش تو و زدم نمایی دندون لبخند

 .صبحانه بابت آقایی مرسی: گفتم و شدم بلند میز پشت از و کردم جمع رو سفره سریع صبحانه شدن تموم از بعد

 .خانومم خواهش+

 .بشیم حاظر تا اتاق تو رفتیم باهم و زدم لبخند

 مچی ساعت و پوشیدم مشکی شلوار با و برداشتم رو ام مشکی سفید هودی کمد، سراغ رفتم و هامون کوله تو گذاشتم رو هامون کتاب

 .گرفتم دوش ادکلن با آخر در و زدم ریمل و رژ کرم، صورتم به و آیینه جلو رفتم کردم، دستم رو ام

 .شدم خیره بهش بود، ایستاده دی جلوی آرسام رفتم، بیرون اتاق از و دوشم روی انداختم رو کولم

 بود، کرده دستش چرم ساعت و بود گذاشته باز رو هاش دکمه که سفیدی پیراهن مشکی، شلوار با بود پوشیده سفید کالج های کفش

 .اومد می جا این تا ادکلنش بوی

 .بود کرده ست باهام تقریباً

 .ها شدم تموم خانمم: گفت و داد تکون جلوم رو دستش آرسام

 .ببند رو لباست های دکمه اون بعدم کنم، نگاهت دارم دوست: گفتم و کردم اخم

 ؟چرا_

 .دیگه دخترای نه ببینم باید من فقط



   

 

 

 .بریم خانم چشم: گفت و خندید گلو تو

 ...بیرون زدیم خونه از باهم و گرفتم رو هاش دست و زدم لبخندی بست، رو هاش دکمه حال همون در
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 میدونم

 این شماره پارت بخوره میخوای

 نه؟ یا

 چی ینی

 فخری ملیکا نویسنده بنویس زاده محمد فاطمه اسم جای به
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 آرسام به رو بودم نداده آب بهشون بود روز چند کردم نگاه ها گل رفتیم،به حیاط تو 

 :گفتم

 .میام بدم آب هارو گل من برو تو عزیزم-

 :گفت و زد روم به لبخندی

  .منتظرتم ماشین تو باشه+

 شد، پخش حیاط تو ها گل خوش بوی که کردم آبیاری هارو گل  و کردم باز رو آب رفتم، آب شلنگ سمت به رفت، و  گفتم ای باشه

  شستم رو دستام و زدم لبخند

 شدم ماشین ،سوار رفتم بیرون خونه از

  از بعد  داد، گاز دانشگاه سمت به آرسام

 دانشگاه بود،وارد رسیده دانشگاه های بچه گوش به ازدواجمون خبر االن تا شدیم پیاده باهم کرد پارک رو ماشین رسیدیم دقیقه ده

 ما سمت ها نگاه همه که شدیم

 اومدن،تک سمتمون هامون شدیم،دوست دانشگاه سالن داخل باهم و گرفتم رو آرسام دست کردن می نگاه بهمون همه  شد، کشیده

 ،هنوزکردم نگاه کالس به شستیمن رفتیم و بود خالی کالس انتهای  صندلی شدیم؛دوتا کالس کردیم،وارد تشکر گفتن می تبریک تک به

 ای دقیقه بگردیم،ده بیرون بریم باهاشون داشتم تصمیم نداشتم،امروز خبری ازشون شد می روزی چند بودن، نیومده اینا آیلین



   

 

 

 رو جفتشون و رفتم سمتشون به بود، شده تنگ براشون دلم زدم لبخندی شد، پیدا سینان و سینا با آیناز و آیلین کله و سر و گذشت

 :گفت آیلین که گرفتم بغلم تو

 ..رفت ام نفس دختر هی+

 د.بو شده تنگ براتون دلم-

 :گفت و زد لبخندی آیناز

  بشینیم؟ بریم عزیزم، همینطور ام ما+

 :گفتم ها دوقلو به رو بود سینان و سینا با صحبت مشغول آرسام نشستیم هم کنار و دادم تکون سری

 بگردیم؟ بریم گاهدانش از بعد چیه نظرتون دخترا-

 .بریم حتما  عالیه+

 ...کرد غیاب حاضر به شروع و نشست استاد برخاستیم جا از همگی استاد ورود با
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 :گفتم آرسام به خوردیم، و خریدیم کیک با چای سلف رفتیم شدیم بلند همگی شد تموم کالس وقتی

 ؟؟ ام شما آید می بگردیم بریم دخترا با خوایم می ما عزیزم-

 :گفت و زد روم به گرمی لبخند 

 .آره+

 رفت، وحش باغ سمت به شدیم ماشین سوار اومدیم، بیرون دانشگاه از همگی بعد

 پیاده کرد پارک رو ماشین رسیدیم بعد ساعت ،یک خرید تنقالت قلم چند آرسام راه تو داشتم، دوست خیلی هارو حیون بچگی از

 ...کردم هوس یهو فروخت می پشمک داشت کنار اون آقایی یه رفتیم، ها شیر قفس سمت رفتیم وحش باغ داخل به و  شدیم

 :گفت و کرد دنبال رو نگاهم رد آرسام

 . میام االن اینجا وایسید+

 :فتگ و داد برگشت،دستم پشمک از پر دستی با آرسام که...شدیم ها قفس بقیه دیدن مشغول!داشت رو هوام چقدر زدم لبخندی

  .عزیزم بفرما+



   

 

 

 .ممنونم-

 دوساعت بعد  گذشت، خوش خیلی روز اون

 االن بود افتاده داداش عکس گرفتم صفحش به خورد،نگاهی زنگ گوشیم شدیم ماشین سوار  کردم، خدافظی دخترا از شدیم خسته

 :دادم جواب سریع و زدم ذوقی پر ،لبخند شده تنگ خانوادم برای دلم چقدر فهمیدم

 داداشی سالم الو-

 خوبه؟ چی همه خوبی داداش عشق سالم+

 خوبید؟ شما داداش آره-

 .قربونت+

 مامان گفت آخر در و زدیم حرف دیگه یکم

 ...بره اینا مامان خونه سمت به گفتم آرسام به و کردم قطع تشکر از کرده،بعد دعوتمون و پخته ناهار
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 شدیم، پیاده دکر پارک رو ماشین  رسیدیم

 خونه زنگ و زدم لبخندی گرفت رو دستام

  دیدنش با کرد باز درو بود،مامان شده تنگ خونمون واسه دلم چقدر...زدم اینارو مامان

 !!بودم دلتنگیشون چقدر فهمیدم تازه شد جمع چشمام تو اشک

 بوییدم رو تنش عطر عمیق و بغلش پریدم

 ...کردیم روبوسی و بیرون اومدم بغلش کرد،از بغلم مامان

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر مامان وای-

 :گفت و زد روم به مهربونی لبخند مامان

 .دلم عزیز منم+

 شد باعث سبزی قرمه خوش بوی...رفتیم داخل کردن پرسی احوال آرسام با بعد

 !نمیشه آدم خونه جا هیچ واقعا بزنم لبخندی



   

 

 

 رفع از بعد و کردم بغل عمیق رو اومدن،جفتشون که زدم صدا بلند رو داداش و بابا زد می حرف مامان با داشت آرسام داخل رفتم

 ...شدیم انداختن سفره مشغول مامان با دلتنگی

 حال تو کردم، جمع میزو غذا خوردن از بعد نشست، پیشم اومد آرسام که بودیم زدن حرف گرم داداش با میز سر نشستیم

 شدم،وای اتاقم داخل و رفتم باال ها پله گفت،از ام جواب در ای باشه که گفتم آرسام به پس اتاقم تو برم خواست می نشستیم،دلم

 با من که هایی خاطره نشستم،چه تختم رو رفتم تو خوشحالی بود،با من اتاق هنوز انگار و بود نکرده تعقیر چیز هیچ شد نمی باورم

 ...نداشتم اتاق این

**** 

 آرسام#

 پیشم همش اینکه با شدم می دلتنگش خیلی روزها بود،این آرامیس پی حواسم تمام ولی زدم می حرف کار براج  آراد بابا با داشتم

 :گفتم آرامیس پدر به ای اجازه بودم،با تابش بی چرا نمیدونم بود

 .خستم یکم من جان پدر ببخشید+

 :گفت و خندید مهربون

 .کنید استراحت آرامیس اتاق تو پسرم برو-

 ..کردم شکرت و زدم لبخندی

**** 
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 آرسام#

  اتاقش در رفتم باال خونشون های پله از

 :گفت زدم در بود بسته

  .تو بیا-

 نشستم، کنارش تخت رو  زد بود،لبخندی نکرده تعقیر چیزیش هیچ بود خواستگاری روز مثل اتاقش رفتم، تو کردم باز درو

 :گفتم و گرفتم دستام تو رو هاش دست

 آرامیس؟+

 :گفت آرامش با و شد خیره بهم



   

 

 

 جانم؟-

 :گفتم مکث کمی با

 .دلته تو که چیزی بهم بگو رو راستش فقط بپرسم خوام می سوال یه+

 :گفت و شد نگران کمی

 .بپرس عزیزم شده چی-

 کسی اولین تو بگم بهت خوام می ترسیدی کنارت نبودنم با صبح چون بدی جواب االن خوام نمی ترسیدی؟ کافه تو لیلی حرفای از+

 آرامیس مرگ جز کنه جدا مارو تونه نمی هیچکس که کنم،بدون زندگی تونم نمی تو بدون میپرسته تورو وجودم تمام با قلبم که هستی

 داری؟ دوست قدر همین منو توام بگیرم قول ازت خوام می ترسم، می کنی ام ترک لیلی بخاطر اینکه از ام نگران خیلی روزا این

 مونی؟ می پام به پا شادی و سختی تو شد که هرچی

  محکم بعد دقیقه چند و بود خیره بهم آرامیس

 ممنونم ازش االن و چیه عشق فهمیدم نمی وقت هیچ من نبود آرامیس بود،اگر فرشته دختر کردم،این حلقه دورش رو دستام کرد بغلم

 !!کنم بهتجر رو شیرین و خوب حسِ این کنارش وجودش با شد باعث که

 ~♡آرامیس#

 بود، شده نگرانم بودم نفهمیده  که کسی بود من زندگیه مرد واقعا داره،آرسام دوستم چقدر فهمیدم آرسام های حرف شدن تموم با

 نمی کاری همچین من نه کنم، می ترکش من کنه احساس این از بیشتر ذاشتم نمی من و ترسید می آرسام نکنم، ترکش اینکه نگران

 ....شه خراب زندگیم که ذاشتم نمی و داشتم دوست رو آرسام وجودم تمام اب من!کنم

 ....گفتم و گرفتم قاب دستام با  صورتشو بیرون اومدم بغلش از
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 می کردم سکوت من اما داری دوستم کردی اعتراف که هایی اونموقع حتی بگذره، زندگیش از تونه نمی آدم منی زندگیه آرسام،تو-

 نمی ترک تورو وقت هیچ من کنم، می افتخار تو به من شدی کاملی مرد  تو کردی تعقیر خیلی تو اما بودی، باز دختر چون ترسیدم

 !آره فقط بخورم تونم نمی ام آب تو بدون من کنم

 دیگه آدمه خب لیلی اینکه از ترسم می من

 معجزست، ایم هم برای االن اینکه کردم گریه ها شب تو به رسیدن واسه من آرسام، بگیره ازم تورو ترسم می میزنه، سر ازش کارهایی

 کنم نمی ترکت و دارم دوستت کشم می نفس که وقتی تا ام زنده که وقتی تا من بدون اینو اوردی ایمان بهش تو که!عشق ی معجزه

 !...ابد تا



   

 

 

  برای واقعا من ، ریختم اشک و گفتم

 و بوسید رو هام چشم بود،رو پذیرفته رو آرسام وجود شدت با قلبم بود، دلم ته از هام حرف ی همه و ...کشیدم سختی بهش رسیدن

 :گفت

 باورم کنه، کاری زارم نمی قسم ام شرافت آرامیس،به زارم نمی قسم وهلل به گیره، می درد قلبم شم می نابود هارو اشک این نریز+

 ...وجودمی زا نیمی تو کنارتم همیشه من نترس هیچی از کن

  این بود بار اولین زدم ذوقی پر لبخند

 شنیدم، می آرسام زبون از هارو حرف

 از کردم شکر خدارو منه با همیشه که کرد ثابت حرفاش با بهم اطمینان با حاال اما داد، نمی بروز احساساتشررو و بود مغرور آرسام

 !ودمب گذارش شکر.. بود کرده نصیبم که خوشبختی کنارم،از وجودش

 :گفتم و اومدم بیرون آغوشش بود،از خیس من های اشک از که زدم چنگ رو لباسش کردم بغلش محکم و عمیق

 شد خیس لباست ببخشید-

 :گفت و شد خیرم مهربون

 ..سرت فدا+
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 :زد پچ و بوسید رو لپم و شد زدم،خم بهش لبخندی و کشیدم باال رو دماغم کنان فین فین

 .دارم دوستت خیلی+

 :گفتم قرار بی

 !بهم بازم چی؟بگو-

 آرامیسم دارم دوستت گفتم+

  شدم آرامش غرق مالکیت "میم" کلمه با

 :گفت ام گوش کنار تخت رو کرد درازم و کرد بغلم بردم،محکم لذت و

 هست؟ اجازه+

 چسبوندمش، خودم به گذاشتم کمرش رو و کردم زبا رو هام کرد،دست شکار رو لبهام و کشید دراز روم که دادم تکون رو سرم



   

 

 

 .کردم همراهیش و زدم چنگ رو لباسش قرار بی و حرارت شد،پر بسته خود به خود هام چشم

  و بودیم رفته فرو شیرینی خلسه گرفت،تو ریزی گاز و کشید لبهام رو  زبونش

 یه ،واسه نبود روشن برقی چون بود رفته فرو تاریکی توی اتاق هوای و بود شده بشیم،غروب جدا هم از تونستیم نمی کدوممون هیچ

 خودش که کردم باز رو بولیزش های انداخت،دکمه زمین رو اورد در تنم از رو لباسم و برد باال  رو هام دست کرد ول رو لبهام لحظه

 خوابم و شد می بسته داشت هام شمچراچ دونم رو،نمی همدیگر بوسیدیم عمیق و گذاشت لبهام رو  لبهاش دوباره اورد در رو لباسش

 کمربندشو روم اومد خودش و زیرش انداخت کردم،منو نگاه بود بوسیدنم مشغولِ هنوز که آرسام به کردم باز نیمه رو ،چشمام برد می

 ...کردم نوازش رو بدنش و بستم رو چشمام کشیدم اورد،خجالت در رو شلوارش و کرد باز
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 بودیم هم بوسیدن مشغول چقدر دونم نمی

 رفت، تر پایین و بوسید رو چونم کندیم،آرسام دل هم لبهای از که

 زورِ از درد، و لذت کردم تجربه رو کردمدوچیز احساس  تنم پایین تو که دردی بردم،با لذت  و گفتم آهی کرد، بارون بوسه رو بدنم

           ...برد خوابم و شد گرم چشمام درد

 آرسام#

 نگاه خواب تو معصومش صورت به کشوند، می خودش سمت به منو و داد می خاصی بوی رسیدم،تنش آرامش به بار دومین برای

 حاال و بودم نخورده آب بود ها سال که شدم،انگار آروم و کردم فتح دوم بار برای رو بود،تنش توهم اخماش داشت درد انگاری کردم

 سفیدش تن رو پتو و دادم گوشش پشت  رو شدم،موهاش نمی سیراب خوردم می هرچی که داشتم عطش راونقد  بودم، رسیده آب به

 کشیدم، بود فرشته مانند که

 نیستیم، خودمون خونه تو نکردم فکر که بودم شده دلتنگش پوشیدم،اونقدر رو هام لباس شدم بلند و زدم پیشونیش رو آروم ای بوسه

 ...بودن نشده متوجه خداروشکر ولی

  تقویت باید االن و بود ضعیف آرامیس

  ...زدم بیرون اتاق از و کردم باز درو قفل شد می
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 آرامیس#

  گرفت درد کمی دلم زیر خوردم تکونی زدم لبخندی بودم، خودم اتاق توی بود تاریک اتاق جای همه کردم باز رو هام پلک سختی به

 : گفتم آرومی صدای با میره ابروم باشه مامان نکنه شد، چهارتا هام چشم بودم لخت کردم نگاه خودم به شد زده گفتم،در آرومی آخ

 کیه؟-

 !خانومم منم+

 :گفتم و  گرفت گر خجالت از صورتم پیش ساعت چند یادآوردی با زدم لبخندی

 .تو بیا-

 کنارم، گذاشت رو سینی و نشست کنارم اومد بشم بلند منداشت جون بود سینی یه دستش شد، وارد لبخند با و کرد باز درو

 میخوری شو همه آوردم تو واسه+

 ها آجیل انواع توش کردم نگاه سینی به

 :گفتم و زدم مهربونیش به لبخندی  بود شکالت با  سوپ

 !آخه زیاده خیلی-

 .نداری اعتراض حق+

 بشم بلند کرد کمکم و  گذاشت جلوم رو سینی

 و دهنم جلو که بکشم جیغ شد،اومدم مرغ تخم دوتا اندازه هام کرد،چشم می نگاه بدنم به داشت گرفتم رو نگاهش رد کرد نگاه بهم

 :گفت و گرفت فوری

 کردم غلط فهمن می+

 :گفت که خودم رو کشیدم رو پتو و کردم نگاه بهش حرص با

 !ها دیدم من+

 تو کردی غلط-

 :گفت گوشم کنار و کرد بغلم محکم که بازوش به زدم داخت،مشتان گل خجالت از هام لپ که خندید بلند صدای با

 !...من برم قربونت+

 ....کردم بغلش و گفتم ای " خدانکنه"
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 :گفت و بوسید رو پیشونیم شد جدا ازم...من برای بود بهترین مرد این کشیدم، نفس رو عطرش

 کردم اذیتت ببخشید+

 .آرسام دینکر کاری که تو-

 :گفت و گذاشت لبم رو انگشتش

 !!گرفت دردت چرا+

  که انداختگ پایین رو سرم خجالت با

 ...شدم خیره رنگش خوش های چشم ،تو آورد باال رو سرم و  گرفت دستش تو رو چونم

 !خجالتیه چه خانومم+

 ..اوهو-

 نزدم رو حرفم ادامه که کشید لبم رو دستش

 ..شد باز در لحظه همون و شد ستهب چشمام که  بوسید رو لبهام

 حالت همون تو بودیم مونده شده خشک

 بکنم؟ غلطی چه حاال رفت ابروم خدایا کنیم،وای تونستیم نمی کاری هیچ و

 بود کردخ عرق دید حالت این تو مارو کی اینکه استرس از هام دست کف

 .شدم مزاحم ببخشید-

 !کنم نگاه روش تو چطور من حاال وای بود آراس صدای این زد می موج ،تعجب خنده صداش تو... رفت و 

 :گفتم نذاشت عقب بکشم اومدم عصبی

 آرسام رفت ابرومون کن ول عه-

 بره؟ ابرومون چرا زنمی+

 ..زشت دید داداشم خب-

 عقب رفت و بوسید رو لبهام دوباره

 :گفت



   

 

 

 شد سرد که بخور بشین نداریم زشته+

 .نبود بردار دست اما ترکیدم می داشتم دیگه بخورم رو همش دکر گذاشت،مجبورم دهنم تو هارو آجیل

 ندارم جا دیگه بابا تروخدا-

 بخوری باید همشو نه+

 تخت رو کشیدم دراز خوردم همشو زور به

 چنده؟ ساعت-

 !هشت+

  بود گذشته زود چقدر شد گرد هام چشم

 پایین بریم بپوشم لباس زشته بیرون برو-

 ...رفت و داد تکون سری
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 من یاد به همینجوری هنوز رو اتاق این اینکه از زدم لبخند بود اینجا هام لباس هنوزم کردم، باز رو هام لباس کمد شدم بلند جام از

 امپ رو نودم قد شلوار پوشیدم داشت روش طرح که آبی بلند آستین بلوز شدم،یه خوشحال بودن نزده دست بهش و بودن گذاشته

 هم پیش آراس و پایین،آرسام رفتم کردم، آرایش یکم آینه جلو انداختم، شال و کردم تنم ام رنگ مشکی کاپشن آخر در و کردم

 که آشپزخونه تو رفتم کشیدم می خجالت داداش از قضیه اون نبود،از خبری بابا و النا مامان دیدن،از می فوتبال داشتن بودن نشسته

  کرد می درست غذا داشت دیدم رو مامان

 :گفتم و کردم بغلش پشت از

 مونیم نمی شام ما برم قربونت-

 :گفت و کرد نگاهم برگشت مامان

 ...پختم شام نداریم مونیم نمی+

 شدیم، زدن گپ مشغول و نشستیم حال اوردم،تو در رو هام لباس که کرد اصرار انقدر

 خوردیم تراس تو آراس دستور به رو شام

  میوه برام آرسام که اوردم میوه  شام های ظرف کردن  جمع از چسبید،بعد خیلی که



   

 

 

 داد خوردم به زور به و گرفت پوست

 مامان ولی شدن خوشحال خیلی که گفت بابا مامان به رو پاریس قضیه بودم،آرسام خوشحال داشت رو هوام همه این اینکه از

  آراس های خیشو با رو میشن،دورهمی تنگمون دل که برگردیم زود که کرد تاکید

 گذشت، من های شدن سفید و سرخ و

 و بستیم بند کمر نشستیم ماشین تو رفتیم...خدافظی و کردیم تشکر مامان کردیم،از رفتن عزم و شدم حاضر دوباره اتاق تو رفتم

 ...افتاد راه آرسام

 ...میریم پاریس به فردا و آمادس ها بلیط که گفت راه تو

 ممنوع_ندهنویس_بانامحتی_برداریکپی#
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  کرد پارک حیاط تو رو ماشین خونه رسیدیم

  شدم اتاق وارد داخل رفتیم شدیم پیاده

 گذاشتم،بقیه آرسام و خودم واسه لباس بیرون،کلی اوردم رو هامون چمدون تخت زیر ،ازکردم می جمع لباس باید اما بودم خسته خیلی

  کشیدم، دراز تخت رو خسته کردم، جمع ام خصوصی های وسایل

 بشم بلند اومدم خستگی، این با چسبید می چای این داشت رو هوام همیشه زدم لبخندی شد، اتاق وارد چای با ِِآرسام

 . کرد نگاه ها چمدون به و تخت رو نشست نذاشت که 

 گذاشتی؟ چی همه+

 .آره-

 :گفت و کشید دراز کنارم چایی از دراورد،بعد رو هام بیرونی لباس و داد دستم رو ام چای

 ها شدی خسته حسابی+

 :گفتم زده خجالت و سینش تو زدم مشت

 ..مرض-

 :گفت و کرد حلقه شکمم دور رو دستاش



   

 

 

 بخوابیم؟+

 : گفتم و ریختم بهم رو موهاش

 .اوهوم-

 !...خوابیدیم هم آغوش تو بعد دقیقه چند و کردم بغلش

* * * *  

 :گفتم و دادم تکونش اروم بود بغلم تو ارسام شدم اربید خورشید نور تابش با صبح

 ها میشه دیر شو، بیدار عشقم-

  شد بیدار که دادم تکونش بار چند نداد جواب

   کنم حاضر صبونه پاشدم خندید که بوسیدم لپشو

* * *  
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 اومد؛ تا کشید طول دقیقه چند بیاد، آرسام شدم منتظر و چیدم صبحانه مفصل میز یه

 ومد، می بهش خیلی که بود پوشیده ست شلوارش با ای سرمه آدیداس لباس یه

 :زد پچ گوشم کنار شد، بسته آرامش با هام چشم که کرد بغلم پشت از نزدیکم ،اومد بود داده حالت ژل با ام موهاش

  .نخوردم خودتو تا بخوریم بشین بدو کرده چه خانومم به به+

 خبر بهش آیناز به زدم زنگ بخوریم،یه فرودگاه به برسیم تا کیفم تو گذاشتم شدیم،خوراکی خوردن مشغول نشستیم زدم لبخندی

  باشیم، مراقب گفت و شد خوشحال خیلی که پاریس ریم می داریم که دادم

  تا رفتیم آرسام با میز کردن جمع از بعد

 ام کاله مشکی کاپشن با کردم تنم رنگ توسی لباس کردم، ملیح آرایش هریختم،ی دورم کردم صاف مو اتو با رو بشیم،موهام حاضر

 پوشیدم، شلوارمو آخر در و کردم سرم رو داشت قرمز سفید های خط که

  کردم نگاه آرسام به شد کامل ام ،تیپزدم مشکی سفید رنگ ام ناخونام زدم ادکلن

 تلخش ادکلن بوی و دستش به بود بسته مچی ساعت بود، پوشیده بود کرده جذابش خیلی که مشکی کاپشن با مشکی جذب شلوار یه

 :گفتم و نزدیکش اومد،رفتم می اینجا تا



   

 

 

 کردی؟ خوشتیپ انقدر کی واسه-

 : کرد بغلم و خندید شیطون

 .خانومم واسه+

 ....بیرون زدیم خونه از هم با برداشت چمدونارو گرفتم رو دستاش زدم لبخند رفت ضعف دلم

* * * * 
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  آرسام بستیم بند کمر شدیم، ماشین سوار

 .کردیم می همخونی بلند صدای با گذاشتم آهنگ زدم،  ضبط به اوردم در کیفم از رو فلش افتاد راه

 ساکت شم می هات چشم مست بینم می که تورو ولی دارم زبون سر صافت، موهای شدن خیس ماهت،یکمی صورت اون به بارون زده

  راه دل به دل شینم، می

 جلو باشی اینه آرزوم عشقم، جذابی داره

 عشقم عاشقم ام زده دریا به دل چشمم

 .چشمک نزن هی دلم با نکن اینجوری

 .داد کیف خیلی شد تموم آهنگ خوندیم می و ژست تو بودیم رفته

 :گفت آرسام

 .فرودگاه رسیدیم+

 کردم بغلش پیششون رفتیم بودن اومده اینا مامان شدیم پیاده!رسیدیم جوری چع نفهمیدم که بودیم خودمون هوای و حال تو انقدر

: 

 .دلم عزیز باشید خودتون مراقب+

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 .مامانم چشم-

  درآخر و زدم حرف بابا و داداش با کمی

  بردن، اینا بابا رو ماشینمون کردیم خدافظی



   

 

 

 صندلی رو نشستیم شدیم فرودگاه وارد

 .کرد اعالم بلندگو بعد دقیقه چند و پرواز کنن اعالم تا

 .پاریس مقصد پرواز-

 اومد دار مهمان  گرفتم رو آرسام دستای داره ترس میشه بلند که هواپیما بودم شنیده بود اولم بار رفتیم هواپیما داخل به شدیم بلند

 :گفت

 .کنید خاموش رو همراه تلفن و ببندید رو هاتون کمربند لطفا+

  چشم بله-

 :گفتم آرسام روبه

 .بشه بلند خواد می ترسم می من آرسام-

 :گفت و خندید مهربون

  .عزیزم نترس+

 ...شدیم خوردن مشغول و دراوردم کیفم از هارو شد،خوراکی بلند کِی نفهمیدم که کرد پرت رو حواسم اونقدر

* * * * 
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 *بعد ساعت چند*

 به رسیدیم شدیم خارج هواپیما از باهم و برداشت هارو چمدون آرسام رسیدیم، که کردن اعالم باالخره بودن راه تو یکل از بعد

 تکون سرمو سوالی کرد نگاهم اخم با آرسام که اوردم در سرم از رو شالم بودن حجاب بی مردمانشون همه بود زیبا پاریس،چقدر

 :گفتم و دادم

 شده؟ چیزی-

 :گفت و داد تکون سر اخمو

  کن سر  رو شالت+

 حجابن بی همه اینجا اما-

 .باشی نباید تو+



   

 

 

 :گفتم و زدم لبخند

 چشم-

 گذاشتم،یه  تخت رو ها وسایل شدیم اتاق داخل بود تموم چی همه که کردیم رزرو اتاق یه رفتیم هتل سمت به باهم بوسید، رو پیشونیم

 .گذاشتم لباس دراوردم چمدون از ام بود،حوله کرده قشنگ رو اتاق حسابی که مشکی سفید دکوراسین با بزرگ اتاق

 :گفتم آرسام به

 .بیام حموم برم من عزیزم-

 کردم،حسابی مالی کف رو بدنم توش نشستم کردم پر  رو وان شدم، حموم وارد اوردم در رو هام گفت،لباس ای باشه و داد تکون سری

 ...برد خوابم همونجا کم کم شد می بسته داشت هام چشم بودیم شده خسته

* * *  
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 آرسام#

  کردم تشکر خودشون زبان بود،به اورده غذا پرسنل کردم باز درو زدن زنگ  چیدم، کمد تو مرتب هارو لباس

 "بلدن هارو زبان کل خوندن بازیگری رشته چون"

 .بیرون ومد می سریع همیشه کشید، طول انقدر آرامیس حموم چرا دونم اپن،نمی رو گذاشتم رو غذا داخل اومدم بستم درو

 زدم رو حموم در رفتم اتاق سمت به

 دلبری این با دختر این من خدای کردم،وای نگاهش مات کردم باز درو نداد، جواب اما زدم در باز شدم نگران ومد نمی صدایی هیچ

  بود برده خوابش کف از پر وان کُشه،تو می منو آخر هاش

  اشغال رو صورتش کل خیستش هایمو

 کردم ولرم رو بردارم،آب نقصش بی و سفید بدن از  چشم تونستم نمی هم لحظه یه داخل رفتم شد می مریض که اینجوری بود، کرده

 نشد بیدار اما دادم تکونش آروم

 آرامیس؟+

 ...نداد جواب

 .ها شی می مریض شو بیدار خانومی+



   

 

 

  ثانیه چند شد وبیدار خورد تکون هاش پلک

 :کشید جیغ و شد ام خیره

 .زشتهههه بیرون برو بیشووور کنی می چیکار اینجا تووووو-

 :گفت و شد حرصی که خندیدم بلند صدای با

 خان آرسام برسه بهت دستم فقط مننن-

 ...بره در یمخستگ بگیرم دوش یه رفتم بیرون،خودمم اوردمش شست رو خودش کردم بلندش فوری کرد، می تهدید داشت اوه اوه

* * *  
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 ✨آرامیس#

  شستم رو خودم حموم کف انداختم کردم ریز برداشتم رو صابون چیدم؛ نقشه آرسام واسه بیرون بیام حموم از اینکه از قبل

  خندیدم، ریز ریز شد بلند آخش صدای بعد ربع یه زمین؛ بخوره باسن با بودم منتظر صبرانه بی رفتم، بیرون

 ....خان پرو بزنه دید منو حموم تو نیاد تا حقشه ذاشت نمی ام زنده منه کاره فهمید می اگه

 آرسام#

 از حموم کف شدم چپه بعدش خورد سُر پاهام کردم احساس که میشستم رو موهام داشتم دوش زیر رفتم زدم شامپو رو موهام 

 اشغال صابون این به بودم بلد فحش هرچی گفتم بلندی آخ اختیار بی و گرفت رو وجودم سراسر دردی زمین با هام استخوان برخورد

 آره نره، درزش الی مو که کنم حسابی تالفی یه تا اوردم می خودم روی به نباید اما نبود، سخت باشه آرامیس کار اینکه دادم،حدس

 داشت و میز پشت بود نشسته آرامیس ومدم،ا بیرون زنان سوت و شستم خودمو خونسرد بچرخیم، تا بچرخ کوچولو برات دارم

 !...رفتم پیشش کشید، می سشوار دو موهاش
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 .کشید هینی که کرد بغلش پشت از رفتم نزدیکش بود، نشده ام حضور متوجه

 خانومی نترس+



   

 

 

 .اوهومی اِهمی یه-

 :گفتم و زدم چشمک براش آینه تو از

 .دیگه اینیم ما+

  برداشتم سمتش رفتم شد بلند گوشیم صدای که تخت رو نشستم پوشیدم لباس بافتم، و کردم خشک سشوار با رو موهاش

  لرزید دستم تو گوشی باز که کنار بزارم رو گوشی خواستم می بیخیال بود ناشناس ولی بود داده پیام نفر یه

 "بدی جواب نفعته به"

 !بود سخت زدن حدس و بود کی دونم نمی

 ... کنم مخفی آرامیس از رو چیزی خواستم نمی گهدی من

 آرامیس؟+

 .جان-

 !داده پیام بهم نفر یه+

 :گفت ای رفته تحلیل صدای با و اومد سمتم به نگران حرفم این با

 کی؟-

 ...ببین بیا خدا به نمیدونم+

* * *  

 ✨بعد ساعت چند

 ارامیس#

 ...کیه طریق از پیام این که ونستمنمید هنوز و میزدم قدم رو اتاق عرض و طول قراری بی با

 میشناسه؟ رو ارسام چطور

  کرده تهدیدش چرا اصال

  بودم گرفته بدی سردرد و بود کرده درگیر مغزمو  فکرا این تمام

 بیاره قرص برام بود رفته ارسام

 !...نمیشد باش اروم میگفت بهم هرچی

* * * 
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 .دادم قورت آب کمی با رو قرص رفت می سیاهی هام چشم تخت، رو بشینم کرد مکمک پیشم اومد آرسام

 .بده رو گوشیت آرسام-

 رو بود داده پیام که کسی شماره رفتم هاش پیام تو گرفت، سمتم به و اورد در شلوارش جیب از رو ،گوشیش نشست پیشم نگران

 که کنم قطع اومدم بده جواب خواد نمی که شد می باورم داشت خورد بوق چند گذاشتم بلندگو گرفتم،رو تماس باهاش برداشتم

 .برداشت

 ...الو+

 گوشی کردم جمع رو خودم زور زکی،به اما شده ما بیخیال کردیم می فکر که کسی بود، لیلی صدای این بترسم من تا بود بس همین

 :گفتم آروم و دادم آرسام به رو

 .نکنه شک که طوری یه بزن حرف باهاش-

 :گفت بمی صدای با و داد ونتک سری

 امرتون؟-

 :گفت لیلی

 .بشنوم صداتو خواستم بود شده تنگ برات دلم عزیزم خوبی عشقم سالم+

 شه؟ می بد برام ندم جواب اگه که کردی تهدید همین واسه-

 :گفت زده هول چون شد رو دستش انگار

 .ببینمت کجایی ببینم خواستم می.. یعنی چیزه خب...اِمم+

 :گفت آروم و گرفت محکم رو هام دست که کردم نگاه آرسام به ینگران با

 !نترس+

 که کسی دیدن به بیام دارم زن خودم وقتی بینم نمی نداریم،دلیل صنمی و بودیم کالسی هم زمانی یه شما با من راد لیلی خانوم ببین+

 .ندارم باهاش کاری

 !آرسام شدی عوض خیلی-

 .خداحافظ نداری کاری اگه ام االن اکبری آقای!نه آرسام+



   

 

 

 .بای خوب خیلی-

 :گفت که کرد بغلم محکم اونور  کردم پرتش و کرد قطع رو گوشی

 .برسونه آسیبی ما به تونه نمی اون که گفتم بهت خانومم نترس+

 .کشید روم پتو و تخت رو خوابوندم لرزید،آرسام می ترس از بدنم
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 .کردم فراموش رو خودم بست،حال رو هاش چشم کالفه و کشید دراز کنارم

 ای؟ کالفه انقدر چرا چیشده آرسام-

 لرزی می و کنه می یخ اینجوری دستات وقتی ببینمت اینجوری تونم توش،نمی زنن می گوه دارناومدیم عسل ماه یه عزیزم هیچی+

 .زنه نمی من قلب انگار

 درم پا از داره ها سوال این همه کردم محلش بی همیشه که من منه عاشق جوری چه اون اصال شه، نمی من بیخیال لیلی چرا دونم نمی

 .کنم می حلش خودم نباش نگران ،تو آرامیس میاره

 نه؟ مگه اصال کنه تونه نمی کاری هیچ اون تو قول به نریز بهم اینجوری من، برم قربونت-

 .اوهوم+

  باشم شاد کنه غلطی چه خواد می اون کهاین بیخیال شده ام ساعت چند واسه خواستم می

 :زد غر که بستم رو هاش چشم ام شال با شد بسته هاشچشم آرسام برداشتم میز کنار از رو زد،شالم سرم به شیطانی فکر یه

 دیونه؟ کنی می چیکار+

 .آقامونم ی دیونه-

 !شدم هاش گونه چال محو که خندید بلند

 .موال به نوکرتم+

 :گفتم و زدم لبخندی

 بازی یه بیا-

 ...برگشت طرفم  و شد جا جابه جاش تو



   

 

 

 چی؟+

  بدی انجام رو خونه کارای ماه یه تا تهران رفتیم باید و بازی می کنی کنترل خودتو نتونی که کنم کاری یه االن تونستم اگه اِمم-

 چی؟ بُردم اگه و+

 سرکار میرم جات به هفته یه تا من اونموقع-

 .کن شروع جوجه حله+
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 شل که کشیدم بدنش رو وار نوازش رو بلندم های ناخون و کردم باز رو بولیزش های دکمه رفتم نزدیکش بستم، ام هاش دست

 .لرزید که دادم قلقلک رو گردنش رسیدم گردنش به دادم، پیشروی اجازه هام دست به و زدم شیطانی شد،نیشخند

 !نکن دیوونم+

 : گفت که جایی تا دادم ادامه خورد تکونی زدم لیس و بردم گلوش تو رو سرم ، دمخندی بلند

 .ندارم طاقت دیگه کنم می کبودت سگ توله+

  ...گرفتم محکمی گاز رو گلوش

 جوون+

 وششگ تو و بوسیدم رو گوشش بودم،الله بو این عاشق و داد می رو تلخش ادکلن کیدم،بوی می رو بودم گرفته گاز که جایی همون

 :گفتم

 بدم؟ ادامه یا باختی-

 :گفت زور به تند نفساش و  بود شده قرمز آرسام

 نباختم هنوز بری، راه نتونی کنم می کاری یه برسه بهت دستم توله+

 :گفتم و خندیدم مستانه

 .گم می بهت االن اینطور که خشن چه جان ای-

 خوردنش به شروع و مالیدم گردنش به کردم باز رو نوتال درنشستم، پیشش برداشتم رو نوتال یخچال سمت رفتم جام از پاشدم

 واسه لیلی فکر که کنم کاری خواستم داشت،می فرق آرسام با نوتال مزه بده،حتی ادامه گفت می لذت از و بود اومده در کردم،آخش

 ...بشه دور ازمون شده ساعتم چند
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 آقایی؟ باختی-

 .جوجه یارمنم کم من نه+

 خودش تونه نمی بود معلوم قشنگ بود گرفته ام خنده کردم، نگاه هش حرکت به زد می پا و دست خوردم و بدنش رو ریختم رو نوتال

 .باخته و کنه کنترل رو

 و خگرفتم،آ گاز رو هاش لب بودنش وحشی تالفی کردم،به بوسیدنش به شروع حرارت پر و عمیق ریختم، هاش لب رو نوتال از کمی

 .زد می میک و بود کرده اسیر سفت رو هام لب بود اومده در اوخش

 کردم باز رو دستام بود، شده ها بچه پسر مثل و بود شده نوتالیی هاش لب کردم،کل حلقه گردنش دور رو دستام و بستم رو هام چشم

 اومد خون کردم حس که کید می جوری رو هام لب که کشیدم بدنش رو و

 :غرید و کرد ولم

 .برسم حسابتو تا کن باز رو دستام+

 بود شده قرمز که کردم باز هاش چشم از رو شال

 کنی؟ می دیوونه منو که+

 :گفتم و کردم آویزون رو هام لب مظلوم

 . اوهوم-

 .کن باز رو دستام+

 .اومد روم تخت رو کرد ام پرت ثانیه از کسری در که کردم باز رو هاش دست

 کردم شکارت+

 :گفتم و دمکر درازی زبون

  که ترسم نمی-

 .کشیدم می رو موهاش دردش از من و گرفت می گاز رو بدنم جای افتاد،همه بدنم جون به اورد در رو ام لباس

 نکن داره درد وحشی کثافت-

 خانومی ای خوشمزه+
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 آرسام#

 :گفتم رامیسآ به خطاب و زدم شیطانی لبخند زد جرغه سرم تو فکری یه یهو

 آرامیس؟+

 .جانم-

 عملیات؟ کار تو بزنیم چیه نظرت اوم گم می+

 :گفت و گرفت خودش به متفکری قیافه آرامیس

 عملیاتی؟ چه-

 :گفتم و کردم ریز ای خنده

 دن می انجام همه که عزیزم دیگه عملیات+

 .بدیم انجام خب-

 :گفت و کشید جیغ که اوردم در پاش رواز شلوارش حرکت یه تو کرد قبول زود چه کردم تعجب

 آرسام؟ کنی می غلطی چه-

 .بشیم دار بچه دیگه 125 عملیات+

  بیام خودم به تا و موند حرکت بی ثانیه چند

 .کندن رو موهام و زدن جیغ به کرد شروع و روم پرید

 .ردک نمی ولم و میشد کنده ریشه از داشت من،موهام دارم خلی زن عجب  خدایا شد کنده سرم پوست آخ

 .داره درد کردم غلط آرامیس+

 :گفت و زد جیغ

 ...عوضی بیشعوررررر کثافت برسم تورو حساب باید من نهههه-

 بودم، شدن منفجر روبه و بود گرفته ام خنده

 .اوردم در شاخ گفتم که چیزی این از خودمم



   

 

 

 !دیگه بشیم دار بچه چیه مگه خوب+

 رفتم وبستم رو هام چشم کنه ام بوس خواد می کردم فکر صورتم نزدیک اورد صورتشو زد می مشت بازوم جون به افتاد شد وحشی

 ...یهو که حس تو
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 آرامیس#

 بلندی داد دردش از که گرفتم گاز رو دماغش محکم حرکت یه تو اما ببوسمش خوام می من کرد می فکر و بود بسته رو هاش چشم

 ترکیدم، خنده از بمب مثل من ، زد

 :گفتم و کردم جمع رو  ام خنده زور به گرفت درد دلم  اومد هام چشم از اشک که خندیدم انقدر

 ؟!ببوسمت حس تو بودی رفتی شد؟ چی-

 :گفت بشه کم دردش تا داد می ماساژ رو بینیش که حالی در و کرد نگاهم حرص با

 م؟هو کنم کبودت خوای می دوباره نکنه خانوم آرامیس برات دارم+

 :گفتم و زدم مشت شکمش رو نشستم لجبازی با

 هان؟ چی که بگیرم داشتم دوست گرفت دردت آخی بیشعور، نخیر-

 .من دارم خشنی خانوم چه+

 :گفتم و گرفتم ژست

 چی پس-

 :گفت روم اومد تخت رو کرد ام پرت

 !ببند رو هت چشم+

 :گفتم شدم کنجکاو

 چرا؟؟-

 .فهمی می ببند+

 !بودم حساس قلقلک رو زیادی شدم،من می منفجر خنده از داشتم وای دادنم قلقلک به کرد شروع بعد لحظه چند بستم، رو هام چشم



   

 

 

 تروخدا کردم غلط لطفا کن ولم آرسام-

 دارم کار باهات حاال خانوم نوچ+

* * *  
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 لب صورتم تو شد خم کرد ولم کنم نمی تقال دیگه دید وقتی بودم افتاده جون بی بود، گرفته درد فکم خنده از تا داد قلقلکم انقدر

  هام

 جدا ازم نیاریم،آرسام کم نفس و تونسیم می که جایی کردم،تا همراهیش آرامش با بستم رو هام بوسید،چشم و گرفت دندون به رو

 :گفت گوشم تو داغش نفسای با شد

 !خوامت می+

 :گفتم کمی صدای با کشیدم خجالت

 االن؟-

 !آره+

 رو بود شده باز هاش دکمه من توسط که اورد،بولیزش در رو لباسم رسید تنم باال به هاش دادم،دست رو اجازه این بهش ام سکوت با

 :گفت و گرفت آغوشم تو ،لخت دراوردم

 !آرامیسم هاتی و نظیر بی خیلی تو+

  ام طرف یه از و شدم خوشحال تعریفش از

 !کوبید می ام سینه تو شدت به قلبم بهم بودنمون زدیکن همه این انداخت،از گل هام لپ

* * * 
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 به زو لبم اورد در رو شلوارم آرامش با و ریلکس خیلی بده، ادامه کارش به تا بستم رو هام چشم  و زدم بهش استرس با لبخندی

 :گفت و کرد جدا هام دندون حصار از رو لبم و اورد باال رو گرفتم،سرش دندون

 !خورد باید فقط اینارو نگیر، گاز+



   

 

 

 :گفتم لب زیر و دادم فشار هم رو محکم رو هام چشم

 .ادب بی-

 و کردم جدا ازش رو خودم نداد اهمیت شد،آرسام زده در که رفت می پایین سمت به کرد،داشت پیشروی و بوسید رو هام لب باز

 :گفتم

 زنن می در آرسام-

 :گفت و کرد ام نگاه هشد قرمز های چشم با

 .نیست مهم+

 زدن بیشتری در بار این و بوسیدم باز

 سمت به بره خواست شد جدا ازم کالفه که

 :گفتم که در

 .بپوش رو لباسات وایسا-

 :غرید و زد چنگ رو موهاش

 حالله خونش باشه هرکی+

 ...بود خورده ذوقش تو بود گرفته ام خنده

 .کیه نببی برو بپوش عشقم نخور حرص حاال-

 پوشیدن مشغول و داد تکون سری

 .پوشیدم رو هام لباس منم کیه ببینه رفت و شد هاش لباس

* * * 
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  بیدار و خوردم غلتی خورشید نور تابش با

 شم می له دارم کردم می احساس شدم،

 موهای بود شده ایجاد قشنگی صحنه چه زدم لبخند بود کرده بغلم پشت از و بود کرده قفل رو پاهام ،آرسام کردم باز رو هام چشم

 :گفت و زد ام گونه رو ای بوسه بغلش تو من دیدن با کردم بیدارش دادم،آروم کنار صورتش از رو جذابش



   

 

 

 .بخوابم بزار خانومی بخیر صبح+

 .صبحانه بریم تنبل پاشو عشقم بخیر توام صبح-

 :زدم سوتی نشسته حاضر دیدم ومدما شستم رو صورتم سرویس رفتم شدم بلند

 .شد حاضر میگ میگ مثل زرنگی آقای چه-

  خنده زیر زدم پقی کرد نگاه بهم حرص با

 .باش مواظب ها نخورمت+

 :گفتم و گرفتم رو دستش ، دادم حالت ژل با و کردم موهاش تو رو هام دست

 آرسام؟-

 دل جان+

 کنی؟ می انتخاب برام لباس یه-

 .چشم به ای+

 و مشکی چرم کاپشن با تخت رو گذاشت دستش شلوار با کالباسی لباس دست یه کرد نگاه هام لباس به دقت با رفت، کمد متس به

 اورد رنگش هم شلوار و شال

 .سلیقه با چه-

  دیگه بله+

 .بگردیم رفتیم و خوردیم رو صبحانه هتل تو بیرون رفتیم باهم گرفت رو دستم زد ست باهام ام خودش

 .قشنگ جای یه ببرمت خوام می+

 .بود پاریس تو گارنیه اپرای کاخ کمه بگم زیبایش از هرچی بود کاخ یه کردم بلند سر رفتم،رسیدیم همراهش زده ذوق

 ....اینجا قشنگه خیلی عزیزم مرسی وای-
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 خرید بادکنک برام آرسام رفتیم ایفل برج بخوریم،به بستنی رفتیم داد حال خیلی گرفتیم، قدی و سلفی های عکس کلی کاخ اون تو

 بستم رو هام چشم زده خجالت ام شکم صدای ،با زیباییبود خیلی شهر گشتیم جارو همه خوردیم،رفتیم رو هامون بستنی کردم تشکر

 ...خندید بلند



   

 

 

 .گشنشه خانومم +

 بخوریم؟ چیزی یه بریم مرض-

 !نه که چرا+

 اینجا هوای کردم،حتی سرم کالمو شدیم پیاده کرد پارک مغآزه اطراف رو ماشین رسیدیم بعد دقیقه ندروند،چ ساندویچی یه سمت به

 دادیم، سفارش شام فرانسوی زبون به شدیم داشت،وارد فرق ایران با

 دیگه که خوردن پیتزا کلی از شدیم،بعد خوردن مشغول لذت با و ریختم پیتزا رو زیادی کریم،سس تشکر ها سفارش اوردن از بعد

 :گفتم و گذاشتم شکمم رو دستم ترکیدم می داشتم

 شدم داد،سیر کیف چقدر آخیش-

 :گفت و خنده زیر زد پقی 

  .شکمو چه+

 .روند هتل سمت به شدیم ماشین سوار بودیم شده خسته  حسابی کنه حساب رو پول رفت رفتم، بهش ای غره چشم
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 :گفت و شد بهم خیره شد لباسام اوردن در مشغول تخت رو اومد م،آرسامکشید دراز تخت رو

 شدی؟ خسته+

 .خیلی اوهوم-

 لبم رو لبخندی کرد ام دادن ماساژ به شروع اومد در حرکت به بدنم رو هاش دست برداشت، روغن پاتختی روی از شد بلند

 .کردم تشکر و بوسیدم رو لپش رفت در خستگیم نشست،تمام

 عشقم؟ رفت در خستگیت+

 .مرسی عزیزم آره-

 :گفت و کرد دراز رو پاهاش پیشم کشید دراز

  .ببینم اینجا بیا+

 :گفتم و بدنم رو کشیدم رو پتو

 .بپوشم لباس وایسا-



   

 

 

 بغلم بیا خواد نمی نه+

 .ریخت بهم زو موهام و کرد قفل رو پاهام کردم حلقه کمرش دور رو دستام و دادم لم بغلش تو

 .موهاتم بو عاشق+

 :گفتم و زدم گرمی لبخند

 .تره جذاب تو موهای-

  چال برای دلم که زد زیبایی و مردونه لبخند

 مرد بغل تو بخش لذت خواب یه و شد تار دیدم کم کم کرد نوازش رو شدم،کمرم مرگ ذوق و کردم چالش تو رو دستم رفت، هاش

 ...کردم تجربه زندگیم

* * * 

 رفته دیروز اینکه با بریم گفت می هی چرا دونم شدیم،نمی  آرسام های اصرار با ایفل رجب راهی خوردیم صبحانه اینکه از بعد

 با بیرون اومد سرویس از زدم،آرسام لب رژ و ریمل کمی با مالیدم و صورتم به زدم پودر کرم نشستم میز پشت شدیم بودیم،حاضر

 :گفتم تعجب با که کرد اخمی من صورت دیدن

 شده؟ چیزی-

 ...و نزدیکم اومد
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 :گفت اخمو و کرد جمع سینش تو رو دستاش وایساد، قدمیم یه تو

 !آرامیس کن پاکش+

 :گفتم منگ و گیج

 چیو؟-

 رو لبت رژ+

 :گفتم و توهم کردم اخمامو

 خب؟ چرا-

 ها کنم می پاک خودم نکنی پاک+



   

 

 

 !کن پاک تونستی اگه-

 !ریخت بهم رو آرایشم کل خدا گذاشت،وای  هام لب رو هاش لب چسبوندم، دیوار به و فرستاد صورتم تو رو داغش های نفس

 :گفت و عقب رفت

 .زنی نمی اینا از دیگه+

 :گفتم تخص

 کنم آرایش دوباره باید بیشوری خیلی-

 :گفت جدی و محکم

 باشه؟ کم خیلی اونم لب رژ جز هرچزی+

 :گفتم و کاشتم گردنش رو ای بوسه و پاچیدم صورتش به گرمی لبخند

 آقایی چشم-

  زد بخشی رضایت لبخند

 !منتظرتم ماشین تو+

 ...رفت و دادم تکون سری

 ✨آرسام#

 آرامیس تا کردم چت سینان با کردم،یکم هماهنگ هارو کار کرد می زندگی پاریس تو که  زدم زنگ رفیقم به و رفتم توماشین

 فرستاد برام بوسی و شد ماشین اومد،سوار

 .بودم راضی و بود کرده شآرای کم خیلی
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 گرفتمش، بغلم تو و کشیدمش خودم سمت

 پاریس های خیابون تو  و کردم روشن و ماشین و شدم جدا ازش دقیقه چند از شدم،بعد لذت غرق و کشیدم نفس عمیق رو موهاش

 .بخرم خوردن واسه کنم پیدا چیزی من تا دهبگر طرف اون بره گفتم آرامیس به رسیدیم که برج به افتادم، راه

• • • • 



   

 

 

 ✨آرامیس#

 کشید طول ساعت بیاد،یک تا نشستم صندلی رو رفتم، بود ایفل برج اطراف که زیبایی پارک سمت به آرسام حرکت از شدم متعجب

 برم پاشدم نداره مطعلی درانق که خریدن خوراکی یه!! آخه باشه شده چیزیش نکنه بودم، گرفته دلشوره نبود خبری همچنان اما

 :گفت نگران صورتی با و وایساد جلوم مرد یه که دنبالش

 هستن؟ شما شوهر اکبری آقای خانوم+

 چطور؟ بله-

 !متاسفانه+

 تار دیدم کم لرزید،کم می پاهام و دست و زد می زور به قلبم شنوه می اشتباه داره و شده کر گوشام کردم حس شنیدم که چیزی با

 ...مطلق سیاهی بعدش و افتادم وسط اون  و شد
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 آرسام رفیق✨رایان#

 صورتش رو یکم اوردم ماشین تو از رو معدنی آب دادم، خودم به تکونی زده هول کرد غش پارک وسط که آرامیس دیدن با

 :گفت وحشت با کرد باز رو هاش چشم و ریختم،لرزید

 کجاست؟ اینجا-

 .آقا پیشش ببر منو تروخدا اومده سرش بالیی چه شده چی آرسامم

 .ام آرسام دوست من دونست نمی هنوز بود اینجا جالب

 .آرسام پیش برم می شمارو من بشید بلند خانوم+

 رسیدیم وقتی بودیم کرده هماهنگ کارهارو همه رفتیم ایفل برج سمت به اومد همراهم تکوند، رو هاش لباس پاشد زمین از زور به

 .باشه کرده سوپرایزش آرسام شد نمی باورش کرد،انگار می نگاه جارو همه باز دهن و تعجب با رامیسآ

 داد، هماهنگی دستور کردم می زندگی پاریس تو که من به زد زنگ آرسام

 مشغول و بود تهنشس یکیش رو آرسام و بودیم چیده میز تا چند بود کرده تزئین و بود ریخته رنگ صورتی برگ گل اونجا دور تا دور

 عشقشون خوردم می قسم باید بودن،قطعا شده جمع دورمون مردم دوید،همه آرسام طرف  هیجان و جیغ با ،آرامیس بود زدن گیتار

  بود دنیا چیز ترین پاک

 ...کردیم نگاه بهشون حسرت با



   

 

 

* * * * 

 ��آرامیس#

 داشت باشه کرده تصادف بخواد آرسام اینکه فکر چسبوندمش خودم به و کردم بغلش محکم آرسام بغل تو پریدم زیاد خوشحالی با

 گذاشتم، هاش لب رو هام لب قرار بی بود کرده سوپرایز منو اون اما کرد، می دیوونم

 از بردم لذت و بوسیدم عمیق رو هاش کشیدن،لب جیغ  خوشحالی با و زدن دست بودن شده جمع دورمون که اینایی همه کارم این با

 .وجودش
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 با شدیم جدا هم از زور به اوردیم کم نفس کردم،وقتی می آروم رو خودم وجودش با داشتم جورایی یه و بشم جدا ازش تونستم نمی

 .شد خیره بهم لذت

 کنم؟ سکته من نگفتی آرسام بدجنسی خیلی-

 :گفت و ها میز طرف به بردم بود کرده بغلم که جوری همون و کرد ای خنده تک

 .کنه جدا من از تورو تونه نمی هیچکس کنم ثابت بهت خوام می+

 .گرفت میکروفن دونستم نمی رو اسمش هنوز که دوستش از که کردم نگاه بهش بُهت با

 کنم تشکر ازتون شدید قسمت ما شادی تو اینکه از همه از اول خواستم می سالم+

 کنه جدا تونه نمی مارو کسی کنم ثابت کشیدنمه نفس دلیل که کسی زندگیم عشق تنها خانومم به من اینکه مناسب به سوپرایز این

 :گفت مردم روبه بلندی صدای با رسید که اینجاش... که کنم اعتراف همتون جلوی اینجا خوام مرگ،می با اونم خدا جز

 بهش من عشق شاهد شما تا بگم خوام می داره مُردن حکم برام اون بدون لحظه یه که دارم دوستش انقدری خانومم عاشق من

 .دارم دوستت وجودم تمام با قلبم باشید،ملکه

 بود، داده انجام من برای رو دنیا های سوپرایز بهترین از یکی نداشت،آرسام کنترل اشکام که بودم شده خوشحال انقدر

 :گفتم و گرفتم دستش از رو میکروفن و شدم خیره بهش عشق با

 و دارم دوستش قلبم وجودم تمام با زندگیه مرد بهترین اون که خورم می قسم عشقش به بدونید منه گیهزند دلیل آرسام من، اما و-

 .میپرستمش عاشقانه

 :گفتن ذوق با مردم همه چرخوندم و کشید آغوشم به محکم 

  .اوووه-



   

 

 

 ...برد گیتارش سمت گرفت رو دستم که خندیدم بغلش تو خوشحال
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 حد که بودم زده ذوق حدی به و بودم شده خوشحال خیلی واقعا کردم، ازش لبی زیر تشکر و نشستم کشید، عقب برام رو صندلی

 بود نعمت یه زندگیم تو آرسام وجود نداشت،

 موننگاه خوشحالی و حسرت با که مردم و من روبه و گرفت دستش رو گیتارش بود،آرسام ام خوب کار کدوم پاداش دونم نمی که

 .خوندن باهاش همزمان  و کرد زدن گیتار به کرد شروع کردن می

 دلمه تو حالی و حس چه که روشنه روز مثل واسم واقعا خوبی انقده چرا که بدونم شه می نه؟ یا داری کسیو قلبت تو بپرسم شه می

  میزنه داره تو عشق به که قلبمه این جدیدا

 می دلبری های نگاه اون با بَری از چیمو همه تو ره می و آد می هی سرم تو همش تو فکر بگذرم ازت شه نمی آخرم و اول عشق

 .ره می و آد می هی سرم تو همش تو فکر  بگذرم ازت نمیشه آخرم و اول عشق گیره تو پیش دل وَری هر منو کشونی

 شده خیره بهش عشق با زدن، جیغ لخوشحا بودن دورمون که اونایی همه کارم این با زدم دست لذت و افتخار با شد، تموم آهنگ

 رنگ کالباسی بزرگ کیک یه برداشت رو ظرف در یکی طرف اون از که زد سوتی رایان روبه بودم،آرسام ممنون دنیا یه ازش و بودم

 دور رو پاهام پریدم، بغلش زدم جیغ دل ته از و خوشحال نظیره بی مرد این من خدای وای بود شده حکاکی روش آرسام منو اسم که

 .گرفتن عکس کلی و زدن دست بوسیدم؛مردم محکم رو اش گونه و کردم حلقه کمرش

 .منی زندگی تو بهترینم ام کَس همه مرسی-

 .قلبم ضربان ست وظیفه+
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 :گفت و گرفت ازم طوالنی بوسه

 .خانومم بشین+

 :گفتم کنجکاو و نشستم صندلی رو کنان اطاعت

 چیه؟ مناسبت به کیک این-

 .بهترینم مبارک عشق روز ولنتاین، مناسبت به+



   

 

 

 نفهمیدم؟ من و شد ولنتاین کِی موند باز دهنم که شدم شوکه قدری به

 آویزون های لب با و ،ناراحت بود کرده برام کار همه این آرسام اونوقت بودم نخریده هیچی و نبود یادم اصال که بودم شرمنده خیلی

 :گفت و کرد ای خنده تک که مشد خیره بهش شده

 ناراحته؟ چرا خانومم+

 !ببخشید آرسام-

 : گفت بُهت و تعجب با

 ببخشم؟+

 چیو؟ چرا

 .دلم عشق کنم می جبران تهران بریم خب، نبود یادم اصال من-

  .رفت براش دلم و شد تر جذاب که کرد توهم رو اخماش

 .ببر رو کیک چیه حرفا این+

 ام بقیش و دادیم اطرافیان به ریختم ظرف تو  بریدم رو کردیم،کیک فوت باهم هارو فشفشه گرفتم، دستم تو رو چاقو و زدم لبخندی

 .گذاشتم جعبش تو

 .بعدی سوپرایز بریم خوب خوب+

 :گفتم شده گرد چشمای با

 .آرسام کنی می ام شرمنده داری نههه-

 :گفت و گذاشت پاهام جلو ای جعبه یه و زد ای قهقهه

 کن بازش+-

 نه-

 آره+

 موزیک داشت که موزیکال جعبه یه با بیرون اومد ازش قلب شکل به کالباسی رنگ به های بادکنک کلی که کردم باز رو جعبه اجبار به

  به رو خوشبختی و سوپرایز همه این بود،از توش صورتی بزرگ خرس یه درآخر و شد می رنگی چراغش و خوند می

 :گفتم بلند که بود این اومد بر دستم از که کاری تنها فقط و کنم تونستم نمی یکار و بودم شده لذت غرق بودم؛ انفجار

 .همین فقط روانی دارم دوستت-

  گفت؛ و خندید لذت با



   

 

 

 .خانوم چاکر+

 ریختم، شوق اشک زیاد خوشحالی از

 :گفتم گوشش کنار رقصیدیم کمی پاشدیم

 خوشحالم هستی که کنم،مرسی خوشحالی اینجوری داشتم نیاز اتفاق ناو بعد ممنونم ازت واقعا آرسام کردی خوشحالم خیلی امروز-

 .بابا میگه مردی همچنین به که ترینه خوشبخت اون و باشی تو قراره بچم پدر که خوشحالم و منی مال تو که

  که عاشقتم من برم قربونت+

 :گفت شیطون بعد و

 کو؟؟ مون توله حاال+

 :گفتم و زدم جیغ

 .ایش ها ازت کردم ریفتع ، تو پرویی خیلی-

 آقا؟ نه یا فهمیدی بورزی عشق بمن باید فقط تو

 .لیدی کنی امر شما هرچی سرورم چشم بله بله+

 :گفتم و خندیدم

 ببینم نشو لوس نمک بی ای-

 خانومم چشم+

 !...شدیم هتل راهی و کردیم جمع هارو وسایل خنده و شوخی با

* * * *  
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 کرده که سوپرایزی اما شم می ناراحت گفت چی بهم دوستش ومد می یادم وقتی هنوزم روند هتل طرف به آرسام شدیم ماشین رسوا

 .فشرد مردونش دستای تو وگرم زد روش ای بوسه و گرفت رو دستم موند، نمی باقی حرفی جای واقعا بود

 فکره؟ تو چرا خانوم+

 ازت که کردی کاری تو شم،اما می ناراحت خیلی  وفتم می یادش  گفت اونجوری دوستت هک کردم می فکر این به داشتم خب..هیچی-

 .باشم ممنون دنیا یه



   

 

 

 بود این واسه فقط کرد کارو اون اگه+

 !کرد بد رو حالت حرف اون با که شرمندم کنیم آماده اونجارو بتونیم ما و بگذره وقت که

 :گفتم و پاچیدم صورتش به گرمی لبخند

 آقایی من برم قربونت-

 کنی؟ می فکر ام عواقبش به میکنی دلبری انقدر+

 :گفتم و کردم ای خنده تک

 آقا نوچ-

 :گفت و خودش به گرفت متفکری قیافه

 .فوکلی جوجه خورمت می یهو ارم نمی طاقت و شم می وحشی که اونوقته کنی دیوونه منو دل و کنی دلبری اینجوری وقتی خوووب+

 :مگفت تخص و خندیدم بلند

 بکنم کی واسه نکنم آقامون واسه کنم دلبری دارم دوست ام اصال عمته فوکلی جوجه-

 :گفت جدی  رسید که اینجاش به

 .هیشکی+

 قربون جذبتو-

 .ها خورمت می همینجا زنم می و رانندگی قید یهو آرامیس کنی می زیادروی داری دیگه+

 اوردم در براش رو زبونم و خندیدم بامزه

* * *  
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 ها اتاق سمت به و شدیم هتل وارد زد، لبخندی شدم آویزون بازوش از شدیم پیاده کرد پارک رو ماشین آرسام رسیدیم، بعد ربع یه

 ...دادم جواب فوری و زدم لبخندی زده ذوق بود افتاده روش آراس داداش عکس که اوردمش در لرزید جیبم تو گوشی رفتیم

 داداش عشق سالم+

 خوبی؟ داداشی سالم-



   

 

 

 چطورن؟؟ بابا مامان

 بپرسم رو خواهرم حال من گفتم زنی نمی زنگ که تو خوبن، قربونت+

 :گفتم شرمنده

 .هست حواسم بعد به این از نکردم وقت داداش ببخشید-

 :گفت و خندید جذاب

 خوبه؟ شوهرت وروجک بریزی زبون خواد نمی حاال خوب+

 کجایی؟ ممنون داداش آره-

 چطور خونه+

 ...بزنم حرف بابا مامان با بده رو گوشی خوب عه-

* *  

 بعد ساعت چند

 یه اومد کنارم آرسام بودم، خسته ام چقدر نرمه چقدر کشیدم،آخیش دراز تخت رو شلوارک و تاپ یه با هام لباس تعویض از بعد

 :گفتم و رفتم هیکلش صدقه قربون دلم تو بود معلوم بازوهاش که بود پوشیده رنگش هم تیشرت با اسلش شلوار

 انداختی؟ بیرون رو بازوهات اینجوری کی واسه آهای-

  کرد بغلم نشست تخت رو کنارم اومد و خنده زیره زد لم شاکی قیافه دیدن با آرسام

  عشقم واسه+

 اوهوم-

 :گفت و کنارم تخت رو کشید دراز

 زد؟ زنگ بود کی+

 :گفتم و باال دادم ابروهامو شیطون

 !پسرم تدوس-

 :گفت محکم و گرفت جبهه سریع

 چی؟+

 !!کن تکرار دیگه بار یه نشنیدم



   

 

 

* * *  
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 :گفت اخمو و نشست تخت رو پاشد

 چی؟ یعنی پسرت دوست+

 :گفتم شیطنت با پس کردم می اذیتش یکم نبود بد

 .دیگه پسرم دوس-

 درنیار بازی مسخره+

 .دیوونه گم می راست عه-

  :گفت و داد تکیه تخت به

 دونم می و باشه دوست باهات بخواد برسه چه کنه نگاهت حتی نداره حق من جز کسی پس حساسم روت من که دونی می ببین+

 .ریزه خانوم ام تر زرنگ تو از من اما گی می من کردن اذیت واسه  ام اینارو

 فرا جیغ "ریزه خانوم"لقب با بود نزده جا اما الکیه که بود فهمیده ام خنده از اون باشم خورده دست رو کردم نمی ام فکرش حتی وای

 ....کشیدم بنفشی

 .آرساممممم زارم نمی زندت! ها؟ داری دوست دراز دختر تو نکنه آرسام بلندم قد ام خیلی من ام اصال عمته ریزه خانوم-

 این من خدای وای خندید می قاه قاه و بود شده تخت پهن خنده از ترکید بمب مثل یهو که بود داشته نگه رو خودش خیلی کنم فکر

 میکنه؟ همچنین چرا

 آخه؟ بود دار خنده من حرف کجای

 ...زد بلندی داد که گرفتم گاز محکم رو بازوش و نشستم شکمش رو حرکت یه تو

 ....گمشو برو داری دوست بلند قد دختر واقعا تو فهمیدم ها خندی می من حرفای به دیگه حاال-

 ...کردم اونور  رو روم و تخت رو کشیدم دراز قهر حالت به عدب

* * * 
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بود که  نیشد و نشون دهنده ا نییکه تخت باال پا شدیسکوت تو اتاق حاکم بود؛داشت کم کم  چشم هام گرم خواب م یلحظه ا چند

دست هاش دور کمرم حلقه شد ،  منو  سمت خودش کشوند کنار گوشم  بهش چشم هام رو بستم اما تیاهم یب ده؛یرو تخت دراز کش

 :پچ زد

 !خانومم قهر کنه نمینب -

 :ندادم که خودش ادامه داد جوابشو

 ممکنه؟ یزیچ نیاصال مگه همچن گهید یخوشمزه رو ول کنم برم سراغ دختر ها یتو امیآخه من چطور ب -

 .میخوشمزه به طمع توت فرنگ یتوله  کنم یعوض نم ایتوام با دن یتار مو هی یمن حت 

دونم چرا غرق لذت شدم ، برگشتم سمتش  یلقب خوشم اومد و نم نی! چقدر از ا میگفت االن من؟گفت توت فرنگ یچ ؟آرسامیچ

 شدم رهیو تو چشماش خ

 "عشق و صداقت"جز  یزیچشماش چ تو

 :لب باز کردم و گفتم اریاخت یب نبود

 !یبازم بهم بگو توت فرنگ -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 چشم عشقم، حاال چرا؟ -

 ...نوازش کردم شاشویبهش انداختم و ته ر ینگاه

 .گهیمنم خوشم اومد د یتوت فرنگ یخب تو چرا بهم گفت -

 :زد و جواب داد یلبخند

 لقب و دادم؟ نیچرا بهت ا ارمیب لیدل یخوا یم -

  زمیآره عز -

 :بو کرد چشماش رو بست و گفت قیو عم شینیب کیهام رو گرفت تو دستش برد نزداز تو صورتم زد کنار و چند تار مو موهامو

* * *  
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کشونه، که آهن ربا  یمنو به سمت خودش م یجور هیخوش بو تره ،  یعطر تنت از هر ادکلن ؛یرینظ یچون بهت گفته بودم که ب -

که دوست دارم  یطمع بهم مزه داده جور نیا بیروزا عج نیده و من ا یم یوت فرنگت ی. بدنت،موهات،دستات، بوارهیکم م ششیپ

 من؟ یتوت فرنگ گمیم یچ یفهم یهرروز بوت کنم لمست کنم م

 :لب گفتم ریشد ز طونیشدم که  چشماش ش رهیلذت و عشق بهش خ با

 !فهمم عشق من یم -

 :رو نوازش کرد و لب زد موهام

 .ولت کنم ها دمیقول نم یزیبرام زبون بر گهید قهیکه اگه تا دو دق میناهار بخور نییپا میو برخوب حاال خانوم دلبر؛ پاش -

 :کردم و گفتم یا خنده

 .آقا میچشم بر-

شده بود که دهنم آب افتاده  دهیچ یو فرانسو یرانیا یبا انواع غذا ها یزیم م؛یهتل رفت نییهام رو عوض کردم و باهم به پا لباس

 ....خوشمزه کدوم رو انتخاب کنم و بخورم یاون همه غذاها نیاز ب دوستم یبود؛ نم

آرسام  ختم؛یبا کباب و چند تکه جوجه کباب ر دم،یبخورم،برنج واسه خودم کش یرانیا یگرفتم همون غذا میو تصم زیپشت م مینشست

 .میام کباب برداشت و مشغول ناهار خوردن شد

* * * 
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خدا خوب شد من چاق  یوا دمیش کی، دستمو  به شکمم  گرفته بودم، به زور نفس م دمیترک یغذا خورده بودم که داشتم م یرانقد

 .از خنده قرمز شد هویبه چهرم انداخت  یآرسام نگاه یها؛ بعد از اتمام غذا ستمین

 وا چته؟ -

 :خنده اش رو گرفته بود با نفس نفس گفت یکه به زور جلو یصورت در

 .یبه شکمت احساس کردم حامله ا یکه دستتو گرفت ینجوریا -

 :دمیبا چشمام براش خط و نشون کش شدمیاز حرص منفجر م داشتم

 .رسمیباال حسابت رو م میباشه فعال بتازون بر -

  .جوون تو فقط حسابم رو برس -

 :کردم که از چشمش دور نموند یزیر یحرفش خنده ا نیحرص خوردنم با ا نیح در



   

 

 

 :لب زد طنتیش با

 .خوشت اومده ها -

 .رو به اون راه زدم خودم

 اونوقت؟ یاز چ -

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 !یگفتم حامله ا گهیاز حرفم د -

  ...دمیکش یبلند غیج

  .یعوض کشمتیباال م میآرسام به خدا بر -

 :واسه خودش تو ظرف و گفت ختیژله ر کمی

 ؟یخور یم+

 !رینخ-

 ؟یبدنته چ اِممم اگه بگم به طعم+

 عیجلوش ضا نکهیدونست چقدر دوست دارم اما بخاطر ا یو خوب م  هیژله توت فرنگ نهیکه منظورش ا دمیکردم و فهم زیرو ر چشمام

 :گفتم دمیترک ینشم و داشتم م

 .ندارم لیم ینه مرس-

 باال میرفت  میتکون داد، تموم که شد بلند شد یتعجب ابروهاشو باال انداخت و سر با

 ...دیچسب یم بیداشتم که عج یشه انق هی

 * * *  
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 .اتاق رو باز کرد؛ وارد شدم رو کاناپه نشستم و تو فکر فرو رفتم در

 :در اومدم و گفتم المیمکرر آرسام از خ یصدا زدن ها با

 جانم؟ -



   

 

 

 :کنارم نشست و پچ زد ینگران با

 س؟یشده آرام یکنم اما انگار نه انگار چ یم ربعِ دارم صدات هیافتاده  یاتفاق -

  .دادم زنده ام بزاره یگفت و تازه قول نم ینم ینجوریا رهیارزش نم یکه مو ال دمیبراش کش یدونست چه نقشه ا یم اگه

 باشه؟ میبخواب امیب رمیدوش بگ هی، من برم حموم  ستین یزیچ زمینه عز -

 :م و لم دادپاهاش رو انداخت رو پاها شمینشست پ لکسیر

 م؟یبهتر که باهم بر نیاز ا یخواستم برم حموم پس چ ینوچ خانم، اتفاقا منم م -

 .رفتم یغره ا چشم

 !عه نه تروخدا -

 .که گفتم نیهم مینه ندار -

  انداخت رو شونش و به سمت اتاق خواب رفت؛  ینیزم بیس یمثل گون منو

 .با پاهاش باز کرد و رو تخت گذاشتم درو

  .میضر کنم بعد برلباس حا -

 .رفتیم شیبهتر شد نقشه بهتر پ ینجوریاما ا دمیکش یخجالت م نکهیتکون دادم ؛ خب با ا یسر

 .رو در اوردم رفتم تو حموم وان رو پر از آب کردم و توش نشستم لباسم

 حموم دونفرمون بود ؛ نیاول نیکردم ا میآب قا ریاومد تو حموم خودم رو ز آرسام

 :و روبه آرسام گفتم ختمیان شامپو رکنارم تو و نشست

 موهات رو بشورم؟ یزاریم -

 اوهوم -

•••• 
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گذاشتم،  لیبیشد با کف موهاش براش س یکه کف مال یو چنگ زدم،حساب دمیبه موهاش مال ختم،یرو دستم ر یخوش بو رو کم شامپو

 :رو دستش دادم و گفتم نهیآ



   

 

 

 .لمیبیبا س یآقا-

 :و گفت دید نهیبا نمک شده بود، خودش رو تو آ یلیخ افشیخنده؛ ق ریزدم ز یپق بعد

 !طونیتوله سگ ش+

  .من رو شست حاال وقت نقشه ام بود یرو براش دراوردم؛ موها زبونم

کرد لپ هام گل  یرد نگاهش که داشت به لب هام نگاه م دنیواقعا تعجب کرده بودم چقدر ساکته، با د اد،یازش نم ییصدا چیه دمید

 :شد و گفت کیانداخت، بهم نزد

 !یشد یچقدر خوردن -

 :توجه به حرفش گفتم بدون

  .رونیب میاِممم خوب آرسام پاشو بشور خودتو بر -

 .گرفت یلب هام رو به باز یاومد؛ بدون حرف میمتر یلیم هیقرار هنوز نگاهش رو برنداشته بود تو  یب

 .اه شدمهمر دنشیهام بسته شد و به بوس چشم

 کاشت؛ یرو لب هام م یزیر یدور گردنم حلقه کرده بود و بوسه ها دستاشو

 چیبه ه دیلرز یزد و م یکردم،همزمان رو سر آرسام گرفتم؛ مثل برق گرفته ها ازم جدا شد و نفس نفس م میآب سرد رو تنظ دوش

 ! کرده بودم یتونستم خندم رو کنترل کنم،خوب تالف یعنوان نم

 .فرار کردم خودم رو شستم و الفرار از دستش عیسر

* * * * 

🌸✨🌸 

 انیپا_یب_عشق#

 155پارت#

برداشتم؛ دلم  یرو از پاتخت میکرم به دست هام زدم، گوش یام رو تنم کردم و رو تخت نشستم؛ کم ییمویتن پوش به رنگ ل حوله

 :دیچیپ یگوش شادش تو یصدا قهیزنگ زدم بعد از چند دق نیلیدوقلو ها تنگ شده بود،به آ یبرا

 عشقم؟ یالو سالم، چطور -

 :لبخند جواب دادم با

 خوبن؟ هین؟بقیلیآ یسالم قربونت تو خوب -

 .یاز ما کرد یادیآره فدات، چه عجب  -



   

 

 

 :رفتم و گفتم یغره ا چشم

 نمین زنگ زدم بببخاطر همو نمی، من خودم تو همتون با معرفت تر دیمعرفت شد یب یکرد ،شوهریکن یاز ما نم یادیواهلل شما که -

 . نه ای دیزنده ا

 آرسام چطوره؟ گه؛یدردسر داره د یسرم شلوغ بود  متاهل یخواهر دیببخش -

 :رو جا به جا کردم و لب زدم یگوش

  اوهوم،  فداتشم خوبه -

 تهران؟ دیایم یشکر، کِ -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .گهیدو روز د -

 :دیچیشادش تو گوش ام پ یصدا

 ؟یندار یفعال کار زنهیصدام م نانی، من برم سعشقم یبه سالمت -

 .خداحافظ زمینه عز -

 خداحافظ -

 زیرو قطع کردم گذاشتم رو م یگوش

سرد حموم و لپم رو محکم گاز  واریوارد حموم شدم که چسبوندم به د ومد؛یازش ن ییحوله ببرم؛ واسه آرسام درو زدم صدا پاشدم

 گرفت دستمو گذاشتم روش

 .شعوریآخ ب -

 .تو تله یخودت اومد یبا پا یتالف نمیا شیخآ -

 .ذاشت یکردم بد نبود؛ وگرنه زنده ام نم یخرش م کمی

 ؟یریگیکه رو من آب سرد م -

 :گفتم یهام رو مظلوم کردم و با لحن چشم

 ییآقا دیببخش -

 :باز گفت شین با

 ینوچ خانوم -

* * * * 
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آب گرفت، واقعا چقدر بد بود  یرو از تنم دراورد؛ تو وان انداختم،رو سرم آب سرد گرفت نفس ام از سرماحولم  امیبه خودم ب تا

  .زدینگاهش کردم که خنده تو چشم هاش موج م یعصب یکنم بدتر گند زدم با چشم ها یاومدم تالف

 .جوجه یتازه اولشه خودت شروع کرد نیهوم؟ا -

 :نگاهش کردم و لب زدم یحرص

 .کنم آرسام یمآدمت  -

بغلم کرد رو تخت گذاشتم، با دقت به صورتم  رونیب میباهم رفت دیچیزد ؛ کمکم کرد از تو وان بلند بشم، حوله رو دورم پ یبلند قهقهه

 :شد و گفت رهیخ

 کنه؟یکه درد نم تییجا -

 .نه -

 :زد و گفت یلبخند

 خوبه -

 .سفر بهمون خوش گذشته بود، دوست نداشتم تموم بشه نیا یلیدم، ختعارف تو بغلش جا دا یخودم رو ب د؛یکنارم دراز کش اومد

سمت موهام برد و  شوینیب خت،یرو بهم ر دم،موهامیکش یفرض یخط ها نشیتن پوشش باز شده بود و بدنش معلوم بود رو س حوله

  .دییبو قیعم

 :مقدمه گفت یرو بست و ب چشماش

 .دوستت دارم -

 :زدم و مثل خودش گفتم یرده باشن لبخند گرمک قیکه به بدنم آرامش تزر انگار

 .منم -

 :شد و گفت رهیچشمام خ تو

 م؟یبخواب -

 :هام رو باز و بسته کردم و گفتم چشم

 .بعد میلباس بپوش میاول بر -



   

 

 

 ایمن که عادت دارم تو بپوش ب -

 باشه تکون دادم و یبه معنا یسر

 .شدم به سمت کمد رفتم بلند

* * *  
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هاش رو دور  دم،دستیبستم ، رو تخت رفتم؛ کنارش دراز کش یموهام رو دم اسب دم،یبا شلوار ستش پوش ینازک مشک شرتیت هی

 :گردنش فرو کردم آروم کنار گوش ام پچ زد یکردم و سرمو تو گود کیکمرم حلقه کرد؛ خودم رو بهش نزد

 .سیآرام -

 جانم؟ -

 ؟یسفرو دوست داشت نیا -

 :گفتم یمعطل چیه ونبد

 یلیعوض شد خ یسفر به کل نیبود حال و هوامون با ا یواقعا عال زتیشد مخصوصا با اون سوپرا یماه عسل خوب یلیآره آرسام ، خ -

 .جذاب ام یواقعا دمت گرم آقا یدیزحمت کش

 :چشمام نگاه کرد و گفت به

 .نکردم که یقربونت برم،کار+

 :شد و گفت طونیهاش ش اروم رو لپش کاشتم؛ چشم یا بوسه

 .دیها ، اووف چقدر ام چسب یکنیخانوم بار اولِ بوس م سیاوه، آرام+

 :و گفتم دمیناز خند با

 .عشقم گهید مینیما ا-

 :بود؛ پشت گوشم فرستاد و گفت ختهیرو صورتم ر کمشیرو که  موهام

 .عشقت فدات بشه+

 :هام رو با آرامش بستم و گفتم چشم

 .زمیخدا نکنه عز-



   

 

 

 .دمیفرو رفتم و خواب یقیخواب عم دم،بهینفهم یزیچ گهیها کم کم مهبم شد و د صدا

 * * *  
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برداشتم،بهش  زیرو از رو م یخوابم برد، آرسام کنارم نبود گوش یکِ دمینفهم شبیشدم؛د داریبه بدنم دادم و از خواب ب یو قوس کش

 :دیچیپ ید صداش تو گوشزنگ زدم،بعد از چند بوق که خور

 .یسالم زندگ -

 ؟ییکجا یخوب زمیسالم عز -

 :مکث کرد و جواب داد کمی

 .میصبحانه بخور ایهتل ام گلم، صورتت رو بشور ب نییپا -

 :زدم و گفتم یلبخند

 ؟یمگه تو نخورد -

 میباهم بخور یبش دارینه منتظر بودم ب -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .کیچه رمانت-

 زمیفعال عز گهیبله د+

 .فعال-

جذب  یمشک یبا شلوار نود سانت ینفت یدست لباس به رنگ آب هیاومدم،  رونیرفتم ؛صورتم رو آب زدم و ب سیبه سمت سرو پاشدم

 .دمیپوش

  ختم؛یر رونیبستم، جلوش رو با اتو مو فر کردم ب یرو شونه زدم و دم اسب موهام

رنگم رو با  یبه کرم نداشت،مانتو بلند مشک ازیبود ن دیزدم، پوست ام که سف ملیر یکم رنگ به لب هام با کم یبه رنگ صورت یلب رژ

 .دمیشال ستش پوش

 .ادکلن زدم و از اتاق خارج شدم یدم؛کمیام رو پوش ینفت یپاشنه بلند آب یها کفش



   

 

 

 یرفتم متوجه نگاه ا به سمتش دمید رشیپذ شیازش خارج شدم؛آرسام رو پ ستادیآسانسور شدم و  دکمه همکف رو زدم، ا سوار

 .چند تا دختر رو آرسام شدم با حرص چشم هام رو تو حدقه چرخوندم، به سمتش پا تند کردم

* * *  
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انداختم،دختره  یبه سر تا پاش نگاه دمیبهش رس یزد وقت یحرف م قشیبود؛ داشت با رف ختهیموهاش رو آزادانه دورش ر دختره

 کنه به آرسام نگاه کنه؟ یچطور جرات م مونیم ی

 :گفت ینگاهم رو خودش شد به حرف اومد با زبون فرانسو متوجه

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 :خودش گفتم مثل

 ؟یکرد ینگاه م یبه ک یداشت -

 :رنگ تعجب گرفت و گفت صورتش

 .به اون آقا -

 :انگشت اشاره ام رو جلوش گرفتم و گفتم تیعصبان با

 !تکرار کن گهیبار د هی -

 ؟یتوئه که جوش اورد هیشده مگه ک یچ -

 :و گفتم دمیتوجه به حرفش موهاش رو گرفتم تو دستم و محکم کش بدون

 ؟یدیشوهرمه ، فهم-

 .زدن کرد غیگرد شده نگاهم کرد و شروع به ج یچشم ها با

 .بابا یشوهرت مال خودت ولم کن ا یوحش یکمکم کنه دختره  یکیولم کن، موهام  یآ -

 :کردم و بلند گفتم یوچن

 .بگو غلط کردم تا ولت کنم -

 !عمرا بگم یبروبابا رد -

 :گفت هیکه با گر دمیمحکم تر کش موهاشو



   

 

 

 غلط کردم د،یبخش -

 بلند تر -

 :زد و گفت غیدفعه ج نیا

 .غلط کردم -

 :قدم رفتم عقب و گفتم هیرو باال انداختم و ولش کردم؛  ابروهام

 .کنم یمهربون رفتار نم یآها حاال شد، بار بعد-

 .کرد رفتم یشد، با غرور به طرف آرسام که داشت با افتخار بهم نگاه م رمیخ یعصب یچشما با

 رونیب توجه بهش،  دست آرسام رو گرفتم باهم به سمت یزدم که با نفرت نگاهم کرد ب یدختره رو بهش لبخند یچشم ها یجلو

 .میرفت
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ها  قیآرسام رو به مسئول قا م،یکن یسوار قی، امروز قرار بود قا میرفت فلیکنارِ برج ا ای؛ به سمت در میرو تو سکوت خورد صبحانه

  میداد ، سوارش شد قیدرخواست قا

شدن  بودم اما خب،ترس  از غرق  ایعاشق در یشدم، از بچگ رهیخ ایراه افتاد دست آرسام و گرفتم و به در یادیبا سرعت ز قیقا و

 .دیچسب یم  بیعج یسوار قیقا یداشتم،ول

 .بود که سوار شده بودم یبود چون بار دوم یرفت عاد یم جیسرم داشت گ میدیکه رس ایدر یوسط ها به

 :آب اومد کنارم نشست و گفت یبطر هینشستم داخل ، با  م،یگفت که برگرد قیحالم نگران شد و روبه صاحب قا دنیبا د 

 ؟یشد ینجوریچرا ا -

 :زدم و آروم گفتم یجون یب لب

 .خوبم ستین یزیچ -

 .آب بخور کمی اینگاه کن صورتت رو، ب -

خوش گذشته بود  از صاحبش تشکر کردم که  یلیخ میشد ادهیپ میدیرو ازش گرفتم و چند جرعه خوردم بهتر که شدم ،رس یبطر

 :زد، آرسام دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت یلبخند

 زم؟یشد عز حالت بهتر -



   

 

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 منو؟ یکجا ببر یخوا یآره عشقم، نگران نباش خوب االن م -

 :مردونه کرد و گفت یتک خنده ا میکنجکاو بخاطر

 .شهیهرجا که خانومم دستور بده اطاعت م -

 :و گفتم دمیطاقت گونه اش رو بوس یحرفش قند تو دلم آب شد ب از

 .کجا آقا می؛ حاال تو بگو بر من بود شنهادیپ یسوار قیخب قا -

 :رو  جلو  داد و گفت شالم

 یموزه گرد میبر -

 :و گفتم دمیخند

 !چشم -

 .میروش زد و باهم همراه شد یبزرگ و مردونه اش گرفت، بوسه ا یهام رو تو دست ها دست

* * * *  
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 :گفتباز کرد و خطاب بهم  چیرو با سوئ شیبنزِ مشک دره

 !سوار شو -

 :سرمو کج کردم و گفتم یخنده بامزه ا با

 .شدم ها یسوار نم یگفت یعه واقعا، اگه نم -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 .توله سگِ بامزه -

 .با سرعت از جا کنده شد نیپاشو رو پدال گذاشت که ماش میزدم، سوار شد یلبخند

 !تر واشی -

 ...چشم -



   

 

 

 شیب یبود؛ رنگ مشک دهیپوش یبا شلوار مشک یبلوز مشک هیهاش رو زده بود و  شیشدم ر رهیخرو کمتر کرد، به صورتش  سرعت

 یجلو یبودم که دست رشیخ ینجوریام باعث شده بود نتونم ازش چشم بردارم مثل منگل ها هم نیکرد و هم یاز حد جذابش م

 :صورتم تکون داد به خودم اومدم

 .اِهمم -

 مرض -

 :کرد و گفت یا خنده

 .اون دختره بود یکرد یبهم نگاه م یکه سه ساعت داشت یوهوم، تو نبودا -

 :و موهاش رو تو دستام گرفتم دمیکش یبلند غیج یدختره حرص یآور ادی با

 که به عشق من نگاه کنه؟ هیکشمت ها ،دختره خرِ ک یآرسام م -

 جذابِ خشنم زم؛یعز چکسیخره ه -

 :زدم و گفتم لبخند

 !گهیتوئه د ریتقص -

 :تعجب بهم نگاه کرد و گفت با

 .نکردم عشقم یچرا من ،من که کار -

 :و اخمام رو توهم کردم و خطاب بهش گفتم دمیبرچ لب

 .کننیمعلومه همش بهت نگاه م یرسیو به خودت م یکنیم پیخوشت ینجوریا یخب وقت -

 :و گفت دیلبش کج شد و جذاب خند ی گوشه

 .دهش شیناراحته حسود یپس بگو خانومم از چ -

 یبرا دی؛ توام فقط با ستین نطوریا رمینخ -

 که؟ یمتوجه ا یری،ژست بگ یبزن پیت من

  .آره عشقم -

 .دیبوس قیرو تو دستش گرفت و عم دستم

 .ها شهیکار خودت سخت تر م یکنیانقدر لوسم م -

 :دست هام و ول نکرد و محکم تر گرفت و گفت خونسرد



   

 

 

 چرا؟ -

 !گهید شهیکارت سخت م ینجوریا یکنیقبول م گمیم یچون که هرچ -

 :شد و گفت رهیکج کرد بهم خ سرشو

و  مینکن چون ما مال هم یحسود چکسیبه بعد به ه نیو درضمن از ا دمیمن انجام م یبگ یمن قبال هم گفته بودم که،تو هرچ -

 .تونه مارو ازهم جدا کنه یبا نگاه هاش و حرف هاش نم چکسیه

 :و گفتم دمیاشو نرم بوس زدم و خم شدم گونه یگرم لبخندِ

 !چشم -
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و  دیشلوغ بود،همه اومده بودن د یموزه حساب میباهم به داخل رفت م؛یدیرس یکِ میدیکه نفهم میگرم حرف زدن شد نیتو ماش انقدر

 .افرت اومده بودنبود همه  مس دیع کیچون نزد ؛یخارج یبودن و افراد کم یرانیا تیاکثر د،یبازد

قار وقور شکم  یو صدا میبود، چند ساعت بعد که  خسته شد بایواقعا ز م؛یدیرو د سیموزه پار یمیو قد یخیتار یها لیوسا باهم

 .میرفت یامون بلند شده بود ، به سمت رستوران

. گارسون میکنار پنجره انتخاب کرد زیم هیکرده بود  باشیاطراف داده بود و ز یبه فضا ییشده بود که رنگ و رو دهیچ یچوب یها زیم

 :اومد خوش اومد گفت

 د؟یدار لیم یقربان ، چ دیخوش اومد -

 :خطاب  به گارسون گفتم میبخور یسیپار یخواستم غذا یدفعه م نیبه من کرد؛ ا ینگاه آرسام

 .دوتا  پارشوت لطفا -

 تکون داد و رفت"باشه" یبه معنا یسر

 هست حاال؟ یچه مزه ا -

 .خوشمزه ست گنیکه م دمیشن یعشقم ،ول دونمینم -

 :باال انداخت و لب زد ییابرو

 خوشمزه؟ -



   

 

 

 گهیاوهوم د -

 :شد و گفت رهیبراق شده بهم خ یچشما با

 !نه به اندازه تو -

 :عشق بهش نگاه کردم و گفتم با

 که یعشق من -

م خوشمزه بود ؛ آرسام ابروهاش رو باال انداخت و واقعا ه میگارسون غذاهارو اورد،مشغول خوردن شد د،یهام رو آروم بوس دست

 :گفت

 .یخوبه خانوم قتیسل ولیا -

 :به خودم گرفتم و مغرور گفتم یژست

 .یاگه خوب نبود که انتخابم تو نبود -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 .جون -
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 :و گفت سادیراه وا یو به سمت هتل راه افتاد اما وسط ها میشد نیسوار ماش م،یاز رستوران خارج شد یشاد با

 .تا برگردم نیبش -

رو ازم گرفت،  یشمال اوک میبر یهمگ دیچت کردم که گفت قراره ع نیلیکردم، با آ یباز یتکون دادم و خودمو مشغول گوش یسر

 نشست داخل رو به بهم یشکالت یرو آرسام باز کرد با دوتا بستن نیدر ماش

 :و گفتگرفت  

 بخور عشقم -

 :لبخند بهش نگاه کردم و گفتم با

 .زمیعز یمرس -



   

 

 

زدم و ازش تشکر کردم و  یبود، لبخند دهیخر ییهمون آرسام کاکائو یبود و از رو یو توت فرنگ ییمورد عالقه من کاکائو یبستن

 .شمال رو بهش گفتم هیقض

 هم هستن؟ نایو س نانیس ده،یچه خوب حال م -

 به مامان آتنا ان،یبابا هم مآره مامان و  -

 .انیهم بگو ب 

 یتکون داد ، بعد از خوردن بستن یسر

شد  یخواب ام گرفته بود و خسته شده بودم چشم هام داشت بسته م یحساب میباهم سوار آسانسور شد میدیبعد به هتل رس قهیدق ده

 ...بغلم رو گرفت ریکه ز

 .تو بعد بخواب میخواب آلو خانم بزار بر -

 :گفتم یرفته ا لیتحل یصدا با

 ادیخوابم م یلیخ -

 زدم و خودمو بهش چسبوندم ، یغیپاهام انداخت و بلندم کرد، ج ریهاش رو  ز دست

 .ها وفتمیم -

 !یوفتیکه ب یجا از من امن تر هم مگه دار گهید -

 زدم؛ یلبخند یحس و حال خواب تو

 خودش رو دراورد و بعد مال من رو دراورد، یشد اول کفش ا انداخت درو باز کرد و داخل دیرو شونش گذاشتم، کل سرمو

برد که پرت شدم رو تخت و آرسام ام روم قرار گرفت؛چشم هام رو باز کردم و متعجب بهش  یهام رو بستم؛ داشت خوابم م چشم

 ...شدم که رهیخ

* * * * 
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 .فرا  گرفت یکیاتاق هتل رو تار یق قطع شد و کل فضادفعه بر کیخمار بهم نگاه کرد،  یچشم ها با

 رو من؟ یآرسام چرا افتاد -

 !خورد زیپام ل -



   

 

 

 :و گفت دیرو لب هاش کش یزبون

  .وفتادمیام ن یبد یاما خوب ،جا -

 دیبو کش قیگردنم و عم یکرد تو گود سرشو

 !یلعنت دهیبهشت م یبو -

 :هاشو  باال انداخت و گفتاز ابرو ییتا هیزدم و گردنمو کج کردم؛ یلبخند

 .ادیخوشت ام که م -

 :شدم و گفتم رهیچشماش خ تو

 اوهوم -

 :رو  پشت گوش ام داد و گفت موهام

 .ها دمیکار دستت م یکنیم یطونیش -

 یخوام کار دستم بد یاتفاقا منم م -

 نطوریکه ا -

 !آره عشقم -

نگاهش  رونیاز حدقه زده ب یرو باز کردن کرد،با چشما زشیبول یشدم که شروع به دکمه ها رهیروم بلند شد  با بهت بهش خ از

 رو؟ یطونیکرد نکنه واقعا باورش شده بود ش یم کاریداشت چ نیا نمیکردم؛ صبر کن بب

   ! گاد یما اوه

 زد مهیرو از تنش در اورد و روم خ زشیبول

دستام دور گردنش  اریاخت ی،بدنم گُر گرفت ، بگرفت یو گاز م دیبوس یلب هاش رو لب هام گذاشت خشن م یمقدمه ا چیه بدون

 حلقه شد و به خودم فشردمش،

از لب هام گرفت،طعم خون رو حس کردم؛ چشم هام  یموهام رو چنگ زد و گاز محکم میهمراه دنیبوسه هاش شدت دادم با د به

گرفتم، رو تخت انداختمش و  یم شیآترو بستم و از بوسه هاش غرق لذت شده بودم،انقدر گرمم شده بود که داشتم تو اون لباس 

بهم دست داد و خنک شدم؛ انگار که  یرو ول کرد و  لباسم رو از تنم در اورد ، حس آزاد ملب ها هیخودم روش اومدم، واسه چند ثان

فتم که گر یبار من لب هاش رو به باز نیبودم ،ا دهیازش دل بکنم و بهش چسب تونستمیعنوان نم  چیباشم به ه دهیبه چشمه رس

...با حس خفه شدن از میتا نفس کم اورد میدیبوس گروید مانقدر ه دم،یرو لب هام زد  موهاش رو کش یزیر یتعجب کرد ، بوسه ها

  فرو رفته بود یکیتار یها قطع شده بود و اتاق تو دم؛برقیلب هاش دست کش

 .ازش نداشتم یام بود و منم دست کم رهیخمار و قرمز خ یچشما با
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 :گفت یخمار و دورگه ا یصدا با

 تونم ازت دست بکشم؟ یچرا نم -

 :و گفتم دمیکش شاشیبه ته ر یدست یلوند با

 !عشقم یبکش دمینبا -

 نییبه پا رو چونه ام زد و سرش یاز گردنم گرفت؛ قلقلکم اومد سرم بو کج کردم و موهاش رو نوازش کردم،بوسه ا ینسبتا آروم گاز

 .کرد دایسوق پ

 ؟یبخواب یخوا ینم -

 .پرونه یاومد اما بدنت هوش از سرم م یخوابم م -

 دم،یسرخش رو به دندون کش یحرف خم شدم و لب ها یام رو نوازش کرد ب نهیو قفسه س دیرو لب هاش کش یزبون

 :نگاهش کردم و گفتم طونیش یازش جدا شدم با چشم ها میشد ریکرد از هم که س میهاش بسته شد و همراه چشم

 .آرسام دهیم یلب هات مزه خاص-

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 !یشیم وونشید یگیم یچ یخودتو بچسب یطعم لب ها+

متر باهم فاصله  یلیم هیشدم اومدم از روش بلند بشم ، دست هام رو گرفت دوباره روش پرت شدم؛لب هامون  رهیلذت بهش خ با

 .کرد یخمار داشت تو چشم هام نگاه م یاش و با چشم ها نهیو قفسه سداشت ،قشنگ افتاده بودم ر

 کجا؟ -

 .گهید میخ..ب ،خب بخواب -

 :گفت یاروم یصدا با

 نجاستیجات هم -

  زدم یلبخند

 !جون... تو فقط بخند -



   

 

 

 :و کنجکاو گفتم نمشیکج کردم که قشنگ بب سرمو

 چرا؟ -

 ...دهیجون دوباره م چون که... خنده هات قشنگه.. خنده هات به من -

 .بلند شد ادشیاز بازوهاش گرفتم که فر یواشی گاز

 .بابا یکنم ا فیتونم تعر یاز خانومم نم کنمیم فیخو مگه بده ازت تعر -

 :و گفتم دمیخنده به غر غر هاش خند با

 .حرفات فقط مخصوص منه نیا یگرفتم که بدون نویا -

 :گفت یجد

 ه؟یمخصوص ک یمگه فکر کرده بود -

 !یگفتم که بدون چکس،ینه مخصوص ه -

 ...عشقم چشم دونمیم -

 :و با غرور گفتم دمیخند

 ...فداتشم که -

 :دوباره خمار شد وگفت چشماش

 ها کنمیتمومت م -

 :کردم و گفتم یخنده ا تک

 !منتظرم -

 :خمار و پر شهوت آرسام نگاه کردم و لب زدم یچشما

 چرا؟ یکنینگاه م ینطوریا -

 .زد مهیابم رو بده جاهامون و عوض کرد و  روم خجو نکهیا بدون

 .سمیدوباره طعمتو بچشم آرام خوامیم -

گفتم؛ لب هاشو  یکرد و چند لحظه بعد  از لذت آخ بلند میبهم دست داد،خودش رو تنظ یحس هیحرفش چشم هام رو بستم و  نیا با

 .و تو بغلش به خواب رفتم دمینفهم یزیچ گهیگرفت، با حس درد د یو گاز م دیبوس یرو لب هام گذاشت خشن م

* * *  
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 دهیآرسام نگاه کردم؛ با باال تنه لخت دراز کش یشدم؛ دستم رو به دلم گرفتم و بلند شدم، به جا داریاز خواب ب یدیبا درد شد صبح

بود؛ لب  دهیزدم؛ درد دلم امونم رو بر ی، لبخند کم رنگبود رو صورتش و جذاب تر شده بود ختهیبود و خوابش برده بود ، موهاش ر

کردم و با آب خوردم،رو مبل  دایبه آشپزخونه رفتم قرص مسکن رو پ یازم خارج نشه،به سخت ییدم تا صدایهام رو به دندون کش

؛ با فکر به  دیکش یم یمنظم یبه اتاق رفتم کنارش نشستم نفس ها دمیچ یصبحانه ا زینشستم، دردش کم کم خوب شد، بلند شدم م

 :شدم،از صورتش کنار زدم و آروم صداش زدم رهیخوش فرمش خ یهاانداختم، به مو نییگونه هام رنگ گرفت سرم و  پا شبید

 !صبح شده ها یش ینم داریعشقم؟ ب -

دت از جا بلند شد گرفت با ش یصورتش رنگ نگران   کدفعهیبه صورتم زد و  یخورد و چشم هاش رو باز کرد؛لبخند یجاش تکون تو

 :و گفت

 کنه؟ یدرد م تییشده، حالت خوبه جا دیچت شده؟ چرا صورتت رحگ گچِ سف سیآرام -

 :به خودم اومدم و گفتم تازه

 ...دل درد داشتم قرص خوردم بهترم کمی یعنیهان...نه.. -

 :فرستاد و گفت رونیرو کالفه ب نفسش

 ؟یخوب یمطمئن -

 .از بس کد بانو ام من یخور یکه شصت هات ام م مدیصبحانه چ زیم هیاوهوم پاشو  -

 نیامروز آخر میفرودگاه شد یو راه میچال هاش معلوم شد و ضعف کردم ،بعد از اتمام صبحانه چمدون هارو بست دیخند مردونه

 ...میگشت یبرم میو داشت میبود سیبود که پار یروز

* * *  
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 .میو تا اعالم کنن پرواز رو منتظر شد میها نشست یرو صندل م؛یباهم به داخل رفت میشد ادهیپ میدیفرودگاه که رس به

 ..گفتم یزدم و باشه ا یلبخند میتنقالت بخره که تو راه بخور یسر هیرو بهم گفت که تا اعالم نکردن  آرسام

 ...میکنارهم و کمربند هامون رو بست یرو صندل مینشست میشد مایهواپ سوار



   

 

 

* * *  

 "چند ساعت بعد"

 ✨آرسام

 م،یرو گرفتم و به سمتشون رفت سیآرام یکه به استقبال مون اومده بودن،دست ها دمید نارویمامان ا میدیفرودگاه تهران که رس به

ونه مامان خ ی؛ همگ میشد نیسوار ماش میکرد کیسالم عل نایا سیبا ذوق بغلم کرد و قربون صدقم رفت؛ با مادر آرام دنمیمامان با د

و  دیچمدون هارو گوشه اتاق گذاشت و رو تخت دراز کش سیم،آرامیو باهم به سمت اتاق رفت میشد ادهیپ میدیرس میالنا دعوت بود

 :گفت

 .شهیجا خونه آدم نم چیخدا ، ه یوا -

 : کردم و گفتم یمصلحط اخم

 .خانم خوشگله ستیکه خونه تو ن نجایاما ا -

 :فتشد و گ رهیتو چشم هام خ تخص

 .خونه بابام که هست -

  و از پشت بغلش کردم دمیخندم گرفت سمتش رفتم کنارش رو تخت دراز کش شیپروو از

 .زمیعز گمیبهت م م،بعدایاالن خسته ا -

 ..رفتم یقیبعد تو بغلش به خواب عم هی، چند ثان دمی،لپ هاش رو محکم بوسبامزه شد یلیرو برام دراومد صورتش خ زبونش
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 ✨سیآرام

گردنم فرو برده  یحس خفه شدن چشم هام رو باز کردم،آرسام دست هاش رو محکم دورم حلقه کرده بود و سرش رو تو گود با

 یشدم، مژه ها رهیبود که هنوز خوابه،به زور دست هاش رو از دورم باز کردم و به صورتش خ نیمنظمش نشون از ا یبود؛ نفس ها

روش انداختم و اومدم از جام بلند  دم،پتویخم شدم و آروم لپش رو بوس اریاخت یبود ،ب هرو دوبرابر کرد تشیش تو خواب جذاببلند

 بشمکه دست هاش دور کمرم باز حلقه شد و تو بغلش پرت ام کرد؛

 ام به شدت به سرش خورد ینیب

 ...آخ -



   

 

 

 گفت؛ دیهاش رو باز کرد و نرم لب هام رو بوس چشم

 عشقم؟ دشیچ -

 ها یام رو شکوند ینیب یزد -

 :و گفت دیام رو بوس ینیب

 دمیخانومم نفهم دیببخش -

 :زدم که گفت یلبخند

 و بعدش فرار؟ یکنیم یخب حاال دلبر -

 :کردم و گفتم یا خنده

 .کنم داریآقامون و که خسته شده رو از خوابه نازش ب ومدیدلم ن ینه عشقم!خواب بود -

 :و آروم پچ زد دیام رو بوس یشونیپ

 آخه؟ یچرا انقدر تو خوب -

 !از خودتونه آقا یخوب -

 :زد و گفت یا قهقه

 .دل من طاقت نداره زیها، انقدر زبون نر یدستم فرار کن ریاز ز یبوسمت که نتون یو م دمیانقدر قلقلکت م نجایبخدا هم -

 :و گفتم دمیناز خند با

 .یشما بگ یچشم سرورم هرچ -

 :گذاشتم و گفتم یاحترام نظام بعد

 !شهیاطاعت م-

 :و گفت دیخند چشماش

 ...شده طونیبدجور ش سهیخانم پل -

 :و گفتم دمیخند

 میناهار که نخورد  میام بخور یزیچ هیزشته  رونیب میپاشو بر زمینه عز -

 گشنته؟ -

 اوهوم -



   

 

 

 !آقاتونو بخور از غذا که خوشمزه تره ایخب ب -

 :و گفتم دمیرو لب هام کش یزبون

 .خورم یاوم اون که بله بعد ناهار تو ام م -

 .هاش رو گرفتم و بلندش کردم دست

 ...من یشکمو -

 ...میو باهم از اتاق خارج شد میهامون رو عوض کرد لباس
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 دنشونیبابا آراد تنگ شده بود؛ با د واسه داداش آراس و یبودن،دلم حساب یتو آشپزخونه مشغول آشپز نایناهار بود و مامان ا وقت

  به سمتشون قدم برداشتم ؛ خودم رو تو بغلِ آراس انداختم و بغلش کردم یبا ذوق و دل تنگ

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود یداداش یوا -

 :گفت یبا شوخ آراس

 ...بود خواهرم دهیشما گشاد یدل ماهم برا -

 :گفتم  یشیهمه بلند شد ا یخنده  یصدا

 ...و ابراز عالقه کن عنتر ایب -

 :شد و گفت یجد

 . ذره شده بود هیبود و دلم برات  یتوام خال یکنم ،جا یم یدورت بگردم شوخ -

 یفدات بشم داداش -

 :بابا اومد یصدا

 .ایریاز بابا نگ یخواد ها دختر بابا سراغ یبابا ما هم دلمون م یا -

 :خنده رفتم تو بغلش و گفتم با

  .بابا جون دل تنگ شما ام بودم یرشما که تاج س -



   

 

 

ناهار صدامون زدن، به کمک  یچشم هام بسته شد ، و از بودنش کنارم خداروشکر کردم،مامان النا و مامان آتنا برا د،یرو بوس میشونیپ

 .میبخور اطیناهار رو تو ح میگرفته بود میهارو آوردم، تصم لهیشون رفتم وس

چه  ریزدم و دل تنگ آرسام بودم بخ یقدم م اطیگرفت و تو ح یکه دلم م ییروزا ادیده بود خونمون تنگ ش اطیح یدلم برا واقعا

 ...زود گذشت حاال من داشتمش،تمام و کمال مال خودم هست

 .سر نزده بودم یپشت اطیبه درخت ح گهیوقت بود که د یلیهم قشنگ تر و دل چسب تر بود،خ ایداشتنش از رو یحت

خوش قرمه  یبو میانداز انداخت ریهام رو با اون درخت قسمت کرده بودم،کنارِ باغچه ز ییتنها یکل عاشق اون درخت بودم و من

ها  میقد ادیرفت،دوست داشتم به  یهمش قربون صدقه ام م یپخش شده بود،مامان با خوشحال اطیمامان تو ح یِو مرغ سخار یسبز

به  یادیداشتم، اما خب از اون طرف هم عالقه ز یسندگیو نو یه طراحب یادینوشتم راستش من عالقه ز یومد رو م یکه م یهر اتفاق

 .بشم گریو هم باز سندهیخواستم اگه آرسام اجازه بده هم نو یم یگریباز

در اومدم و به آرسام نگاه  الیشونه ام از فکر و خ یرو یکار من رو راحت تر کرده بود،با دست نیخونده بود و ا یگریهم باز خودش

 کردم

 ومِ جذاب ام چرا تو فکره؟خان -

 :بهش زدم و گفتم یگرم لبخند

 میزن یبعد از ناهار راجبش حرف م -

 :شد و گفت نگران

 شده که من خبر ندارم؟ یزیچ -

 !گمینه عشق دلم بهت م -

 .غذا هوش از سرم پرونده بود واهلل منم که شکمو بودم یگشنه ام بود و بو یحساب میتکون داد باهم نشست یسر
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 ✨آرسام

 ...رهیجون بگ کمی ختمیبراش غذا ر یشد کل یم تیاذ یبود و با رابطه حساب فیضع یلیخ سیآرام

 : معترضش بلند شد یصدا

 همه مگه من گاوم؟ نیآرسام چه خبره ا -



   

 

 

 :گفتم یکردم و جد یاخم

 .خب یفیعشقم ضع یبخور دیرو با م،همشیخدانکنه زندگ -

 :و محکم گفت تخص

 ام؟ فیاز چه نظر اونوقت من ضع -

 خورم من ، هوم ؟ یگول بازوهات رو م یام فکر کرد یهم قو یلیخ من

 :خنده ام رو گرفته بودم ، گفتم یلحن بامزه اش به زور جلو از

 .نگو یزی،بخور و چ یفهم یحاال بعدا م -

 :زد و آروم گفت لبخند

 !!چشم-

•••• 

همه غذا نخورده  نیبود که تاحاال ا نیداد و نشون از ا یم ییعده و روده ام در تعجب بودن، شکمم صداهاخوردن اون همه غذا م با

 :رو به آرسام گفتم یزار افهیبودم ، با ق

  .یبادکنک شدم از بس به خوردم داد نینگاه کن تروخدا ع -

 :و گفت دیخند مردونه

 ...چه چاق من همچنان دوستت دارم یتو چه الغر باش -

 :دیاز بازوش گرفتم که نال یگاز باحرص

 یآمازون یِوحش -

 ها تکرار کن دمینشن -

 .زمیعز ریگاز بگ یگفتم که هر چقدر خواست یعنی...زهیخب..چ -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 آها حاال شد -

 ساکت باشن؟ نایا شهیتو تعجب بودم چطور م بیتو سکوت فرو رفته بود و من عج جمع

 ...از مامان گرفته تا همه دنیخند یو قاه قاه م دنیاز خنده ترک یبمب ساعت نیمشون عدفعه ه کی

 !رو گرد کردم و به آرسام نگاه کردم اونم در تعجب بود همانند من چشمام
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 :گفتم نایبه مامان ا رو

 شده؟ یزیچ دیکن یم نیوا چرا همچ -

 :ه قرمز شده بود به زور گفتکه از زود خند بابا

 .دیعشقِ بابا؛ انگار نه انگار ازدواج کرد دیمون یم یخروس جنگ نیآخه ع -

 :زدم و گفتم یلبخند

 رابطه ما متفاوته -

 .رسم یم تویزبون نیریش نیبود که بعدا حساب ا نیکرد و منظورش ا یدرخشان نگاهم م ینثارم کرد ، آرسام با چشم ها یطونیش

که تا مجرد بودم همه فکر  یجور م،یباهم داشت یدختر خاله ام رابطه خوب نیمن و دلو ان،یخونمون ب نایبود دختر خاله ام ا قرار امروز

 یهوا داشت رو به بهار م اطیح م،ینشست قیتو آالچ یو همگ میرو جمع کرد م،سفرهیو فاب هست یمیکردن خواهرمه ازبس صم یم

 دم و به سمت آرسام رفتمرو دراور مخنک بود شال یرفت و حساب

 م؟یباهم حرف بزن قهیچند دق -

 :و گفت دیهام رو بوس دست

 زمیچرا که نه عز -

  .میو تو گلخونه نشست میرفت اطیح ی، به سمت انتها میو از جمع معذرت خواست میشد بلند

 ...اوم راستش آرسام -

 جان؟ -

و از  میجفتمون مشغول بش م،یرو قبول شد یگریو تست باز میه گرفتکردم که اگه مدرکمون رو تو دانشگا یامروز داشتم فکر م -

دارن کالس بزارم  کیکه عالقه به گراف ییواسه بچه ها شهیخوام اگه م یرفتم و عالقه دارم م یکه کالس طراح یدون یاون طرف هم م

رو شروع کنم  یسندگینو ییجورا هیو  کردم رو چاپ کنم ادداشتیو توش  زیهمه چ یام که از بچگ تبدم و دفتر خاطرا ادیبهشون 

 ؟یزاریم هینظرت چ

 :سرش رو تکون داد و گفت یداد جد یشده بود و داشت با دقت به حرفام گوش م رهیاالن بهم خ تا



   

 

 

تو بود، اما  شیتو شرکت حواسم همش پ یشد یسرکار و تو تنها م رفتمیم نکهیداشتم، راستش از ا ییفکرا هیمنم  هیاتفاقا عال -

 .یو مشغول یستیمنم راحت تره که تو خونه تنها ن الیخ یکرد یزیکه برنامه ر یورنجیا

 : کوتاه رو لب هاش زدم یقبول کرده بود بوسه ا نکهیاز ا خوشحال

 .خوشحال شدم یلیزدلم،خیعز یمرس -

 :و گفت دیام رو مردونه بوس یشونیپ

 کنه؟ بزارم از هنرش استفاده دیفدات بشم خانومم هنرمنده چرا نبا -

 :زدم و رو بهش گفتم یاون روزا لبخند یادآوری با

کردم انقدر  یکردم چهره ات رو طراح یسکته م یداشتم از نگران یو بهم نگفته بود میخواستگار یایب یخواست یکه م یاون موقع ا -

 .کردم یفکرشو نم یقشنگ شد که حت

 کرد کمیتوجه به حرفم سرشو کرد تو گردنم و به خودش نزد یب

 :و گفت دینفس کش قیتنم و عم طرع

 یکه اونموقع اون همه نگران شد خوامیبازم ازت معذرت م -

 .جنتلمن یکرد زمیبه جاش سوپرا -

 :و گفت دیام رو نرم بوس گونه

 خونه عشقم مامان باباتم به زحمت افتادن میحاضر شو که بر گهیپاشو د -

 :ا التماس گفتمشدم و ب رهیمظلوم کردم و تو چشاش خ  یهامو جور چشم

 .ادیخواد ب یم نیآخه دلو می، شب بر میلطفا نر -

 :کج کردم و گفتم سرمو

 باشه؟؟ -

 بگم نه؟ یکنیخودت رو لوس م ینجوریا یوقت شهیمگه م -

 ...و محکم بغلش کردم دمیخند
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 دمیکش یغیج یاز خوشحال نیدلو دنیبا د هیک نمیاومد پاشدم بب فونیآ یم،صدایگذشت و ما گرم حرف زدن بود یم یساعت چند

 :داخل شد محکم بغلم کرد و گفت ی،دکمه رو فشار دادم وقت

 !تو یاوه دختر چقدر خوشگل تر شد -

 :و گفتم دمیخند

 مینیبش میبر یفدات آج -

متنفر  زایچ نجوریا کیزیو ف یاضیاز رخوند؛برعکس من که  یم کیزیسالش بود و رشته ف کیو  ستیهم سن خودم بود و ب نیدلو

 .هست یبودم دختر باهوش و خون گرم

 .کنه یرو خوشبخت م نیبود و مطمئن بودم دلو یو کامل بایز یمرد انیشه که نامزد کرده آ یم یوقت چند

 .خوش گذشت یکل میباهم گپ زد یحساب

 از دوقلوها چه خبر؟ سیآرام -

 .زارمیکه زندت نم یبش ینجوریتو ا نمیوفا شدن نب یشوهر کردن ب گهیخوبن د -

 :و گفت دیخند بلند

 .شود یقاتل م سیگاد آرام یاوه ما -

 دنید لمیو مشغول ف میخوشمزه اورد یها یخوراک یم،کلیو عاشقانه دانلود کرد یکمد لمیف هی نیدلو شنهادیبه پ میدیخند یهمگ

 ..میشد

•••• 

بشه،  نیخواست سوار ماش ی،آرسام م میخونه شد یآرسام راه م؛بایو تشکر کرد یظو  باباخداف ن،مامانیاز خوردن شام از دلو بعد

 :روبه آرسام گفتم یآن شنهادیپ هیخواست تو  یم یباز وونهید بیامشب دلم عج

 .کنم عشقم یخوام رانندگ یمن م -

 :به خودش گرفت و گفت یمتفکر افهیق

 !شهیاطاعت م -

  با شدت از جا کنده شد نی،پشت فرمون نشستم ، پام رو پدال گاز فشردم ماشسمت در کمک راننده رفت و داخل نشست به

 .تو جاده راه افتادم و

* * *   
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 :میکرد یکردم و باهاش هم خون ادیرو تا ته ز ضبط

 یاگه تو پا بزار شهیعوض م یمه چکرده عاشقت،ه ینجوریناب تو منو ا یبهت اون چشما یعالقم ه شهیم شتریهر دفعه ب کنمیم حس

 یداریو شب ب یمنو خالصم بکن از آشفتگ  ینکنه تنهام بزار یهوامو دار ،بگویازت چشم برندارم تو دل دمیبهت قول م نویا میتو زندگ

  داره چشم هات یلمعا هیکوکِ سازه دلم باز 

  کمیاز عالقم به تو کم شه  رو لبهات،عشق دلم بدون عاشقتم محاله نهیکنم که همش خنده بش یم یکار

  اهنگ و نیاروم دلم ا ییدلم تو جونِ

 .دلم خونهیتو م واسه

 :و باز کردم و گفتم نیماش دم،سقفیکش یم ییال یها نیماش نیتموم شد با سرعت از ب اهنگ

 !با تو آرسام ایچه خوبه دن وهوی -

 .کردن یها با تعجب نگاهمون م نیزدم ماش یم بوق

 یدین به کشتمون ماال واشیعشقم  -

 ؟ینترس بابا،خانومتو دست کم گرفت -

 !معلومه که نه -

 شدم؛ ادهینگه داشتم و پ یفالوده فروش شیگرفته بودم پ جهیسر گ گهیکه د میدیچرخ ابونیتو خ انقدر

 فالوده؟ ای وهیآبم -

 !وهیآبم -

 تکون دادم و داخل مغازه رفتم یسر

 .سفارش دادم و فالوده واسه خودم یپرتقال وهیآبم هی

 ...رو سمتش گرفتم وهینشستم و آبم نیتو ماش 

 .یمهمون من، بزن خنک بش نمیبفرما ا -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 نفس یمرس -



   

 

 

پاهام انداخت و بلندم کرد، رو تخت  ریرو  ز م،دستشیشد ادهیپ میدیبه سمت خونه رفت رس م،آرسامیرو باهم عوض کرد جاهامون

 و چشم هاش رو بست ختیموهام رو بهم ر د،یاورد و کنارم دراز کشانداختم لباسش رو در 

 چه خوش گذشت -

 !میچاکر -

 :و گفت دیخند

 .لقمه چپت کنم هیدارم  ،دوسیزنیمثل الت ها حرف م ینجوریا یوقت -

 :گفتم یلوس یشدم و با حالت مظلوم

 .آقامون بگه یهرچ-
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 یهنوز خواب بود فکر م،آرسامیرفت یم رید دیو نبا میچشم هام رو باز کردم،امروز دانشگاه داشت دیوز با تابش نور خورشاون ر یفردا

  و دراوردم ریو باز کردم و ش خچالیتو سرم جرغه زد؛بلند شدم تو آشپزخونه رفتم ، در 

 :و آروم گفتم سادمیباال سرش رفتم وا 

 .میدانشگاه بر دیآرسام بلند شو با -

زد،صورتش رو با  یمثل فنر رو تخت نشست و نفس نفس م هویکردم؛  یرو خال رینخورد، تو صورتش ش یصداش کردم تکون یهرچ

انداختم رو تخت  امیبه خودم ب ر،تایمن بدو اون بگ ،یشد،با نگاهش بهم فهموند که  گور خودتو کند رهیدست هاش پاک کرد و بهم خ

شده بود؛ موهاش رو تو دستم گرفتم و با تمام توان  یچسبونک دم،صورتمیبودنش کش سرداز  یغیخت،جیرو سرم ر رویش هیو بق

 ...درد یاز ذره ا غیاما در دمیکش

 .عنتر یشوریب یلیخ یبش داریروت که ب ختمیمن ر یکرد یکشمت منو نگاه کن چه شکل یآرسام م -

 :زد و گفت یا قهقه

 زمیحسابمون صفر شد عز -

 :و باحرص گفتم دمیکش یغیموم بردم، خودش ام داخل اومد،جکرد و سمت ح بلندم

 تو کجا بچه پرو؟ -

 .میبر ییحموم دوتا هی دینشه با رمونید نکهیو واسه ا یکرد کسانی ریکه منو با ش ینیب یم یمن شوهرتم ها،اگه دقت کن یناسالمت -



   

 

 

 :ادامه داد طونیش

 !ییاونم چه دوتا -

 : هام قرمز شد و گفتم گوش

 دارهشرط  -

 :شد و گفت رمیخ کنجکاو

 ؟یچه شرط -

 .یو تا آخر حموم باز نکن یچشم هات رو ببند -

 :گفت  دیخند

 .چشم هام رو ببندم خانومم دیچرا با یمال خودم -

 دوش ریز میجفتمون رو دراورد و باهم رفت ینشه قبول کردم،لباس ها رید نکهیاصرار کرد واسه ا انقدر

 ... کرد میرو تنظ آب
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که خجالت  ییبردارم، با چشم ها شیو بلور دیچشمام رو از بدنِ سف هیثان هیتونستم  یو من نم ختیر یصورتش م یآب رو یها قطره

 ...خواستش یشده بود و دلم به شدت م یخوردن یلیام بود،تو اون حالت خ رهیزد خ یتوش موج م

* * *  
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 بدنم گر گرفت، دنشیتصور چش با

لحظه تعجب کرد و با چشم  هیو لب هام رو لب هاش گذاشتم؛تو  دمشیبه سمت خودم کش یمقدمه ا چیهام قرمز شد و بدون ه چشم

 شده بهم نگاه کرد،  جیگ یها

هام بدنش چسبوندمش و دوباره ازش کام گرفتم،دست  واریرو لب هام زد به د یبهش وارد کردم که به خودش اومد و بوسه ا یفشار

 :ولش کردم گفت یا هیتونستم ازش دل بکنم،واسه ثان یتر از عسل بود و نم نیریرو هدف گرفته بود؛ لب هاش ش

 !آرسام شهیم رید -



   

 

 

 :گفتم یبم یصدا با

 !میکه نر نهینظرم ا -

 چرا؟ -

 .خوامت یچون م -

م حلقه شد بغلش کردم و کف حموم هاش دور دم،دستیبهش ندادم و دوباره لب هاش رو با عطش بوس یحرف زدن اجازه

تو گلوم خفه  فشیضع ادیفر یکردم  و واردش کردم،صدا میپاش تنظ نیخودم رو ب یحرف چیزدم و بدون ه مهیگذاشتمش،روش خ

و ادامه دادم؛لب هاش رو ول کردم  و کنار  دمیضربه هام شدت بخش د،بهبو سادهیوا یحرکت چیشد،چشم هاش رو بسته بود و بدون ه

 :زمزمه کردمگوشش 

 ؟یدرد دار -

 .آروم گفت یا"نه "هم فشرد و  یهاش رو محکم رو چشم
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 دمیکش یگردنش کردم و آه یکم کم جاش رو به لذت داد،سرم رو تو  گود یدرد داشت ول یلیخ اولش

 ...جون -

مردونه ازم جدا  یام اورد و با داد نهیبه س یدم،فشاریبار من لب هاش رو بوس نیبدنم نبض زد و  داغ شد ا زشیشهوت انگ یصدا با

 :و گفت دیام رو محکم بوس یشونیکردم سبک شدم و رو ابرام،پ یکرد،حس م یشد و خودش رو خال

 .یکه هست یمرس -

 ینگفتم،وان رو پر از کف کرد و کمکم کرد بلند بشم،اول من رو شست و بعد خودش رو شست،حوله ا یزیزدم و چ یزیر لبخند

 :و گفت دیچیدورم پ

 .موهات رو خشک کنم امیبرو لباس بپوش ب -

 ...تکون دادم یسر

* * *  
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 .نشستم، موهام رو شونه کردم نهیجلو آ دم،یو شلوار ست به رنگِ بنفش پوش شرتیت 



   

 

 

 :از پشت بغلم کرد و کنار گوش ام پچ زد 

 من یِبرف دیسف -

 م گرفت و با سشوار موهام رو خشک کرد،زدم شونه رو از دست یلبخند

 :رو گردنم زد،بلند شدم و گفتم یبافتن شد بعد از بافت، بوسه ا مشغول

 !من خشک کنم نیحاال تو بش -

 .تکون داد یسر

•••• 

 نیلیا اپن برداشتم ،عکس یزنگ خورد از رو میدرست کنم،گوش یناهار چ یکردم که برا یفکر م نیتو آشپز خونه رفتم، داشتم به ا 

 :جواب دادم عیافتاد سر

 ؟یچطور یسالم خواهر -

 افتاده؟ یگرفت اتفاق یدانشگاه استاد سراغتون رو م نیومدیچرا ن نمیقربونت ، زنگ زدم بب یسالم آج -

 :زدم و گفتم یلبخند

 !مینه خواب موند -

 سالم برسون فعال زمیباشه عز -

 قربونت فعال -

 .رو قطع کردم و همونجا گذاشتم یگوش

 ناهار؟ یدرست کنم برا یخور یم یآرسام چ -

 !تورو -

 :و گفتم دمیخند

 بزارم؟ یبگو چ یحاال جد -

 یساالد ماکارون -

 چشم -

 ...هاشو آماده کردم لیوسا

* * *  
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 .ادمخنک بشه، رفتم نشستم رو مبل کنارش تو بغلش لم د یتا کم خچالیکه شد گذاشتم داخل  آماده

 .دادم خب یسفارش م رونیاز ب یگفت ی،میخسته شد -

 نه عشقم -

 :دمیاومد رو بهش با اخم توپ تو سرم یفکر هوی

 .یدینم تیزد اهم یحرف یلیل نهییدانشگاه سرت پا میفردا که رفت -

 زم؟یبهش نگاه کردم عز یمن ک -

 :گفتم تخص

  گهیحاال کلن گفتم د -

 ...چشم -

 :زدم و گفتم یلبخند

 ماچ ام به لپت -

 :هاش رو بست و با لذت گفت چشم

 !دیاوم چه خوشمزه بود ماچت،چسب  -

 :و گفتم دمیخند بلند

 .وونهید -

 .میتوام زندگ وونهید-

 .دراوردم خچالیرو  از  یماکارون دم،ساالدیرو چ زیزدم و پاشدم م یزیر لبخند

 .آماده ست ایعشقم ب -

 :و گفت  دیکش رونیرو برام  ب ینه و صندلباال تنه لخت اومد، داخل آشپز خو با

 !نهیبش اول خانومم -

 و بشقابش رو پر کردم، نشستم



   

 

 

 :تموم که شد ظرف هارو جمع کردم اومدم پاشم که دستم رو گرفت و منو رو پاهاش نشوند و گفت میخوردن شد مشغول

 !توله نمتیبب -

 :رو لب هاش زدم و گفتم یسشدم ، بو رهیخوش رنگش خ یرو باال گرفتم و تو چشم ها سرم

 برم بشورم؟ یدیحاال اجازه م -

  مگه آقاتون مرده که بزاره ملکش بشوره؟ -

 .کردم میو سرمو تو گردنش قا دمیذوق خند پر

  خدا نکنه نفسم -

 !خنده هات بشه یِآرسام فدا -

 :کردم و گفتم یاخم

 .دارم آرسامم ازتیحرفا نزن من حاال حاالها ن نیعه نه از ا -

* * *  
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 .شدم رهینگاهم کرد، سرم و باال گرفتم و تو چشم هاش خ یزد و طوالن یلبخند

 ...گمیم -

 :حرفم رو نذاشت بزنم و انگشتشو گذاشت رو لب هام و گفت یباق

 !شیه -

 :گفت یبم یکرد و با صدا یتکون دادم تک سرفه ا یتعجب بهش نگاه کردم و سر با

 .نگاهت کنم یهدف چیبدون ه ینجوریدارم ساعت ها هم ؛دوستیدونیم -

 :جذابش رو بوسه زدم و گفتم یچشم ها یرو

 چرا؟ -

  یبس که جذاب -

 !آرسام -



   

 

 

 :کرد و گفت یا خنده

 واقعا اسمم انقدر قشنگه؟ -

 :خاروندم و گفتم سرمو

 چطور؟ -

 ؟یزن یتو انقدر قشنگ صدا م ای -

 :گفتمکردم و  میقا نشیتو س سرمو

 .آقامون یخودت ام قشنگ -

 ...زبونم نیریقربونت برم که من،ش -

 :و گفت دیاز درد کش یگرفتم داد یحرکت گاز هیچونه اش رو تو  طونیش

 .کنم یتوله سگ رامت م -

 :زدم و گفتم یچشمک

 بگم؟ یزیچ هی،  مینیب یم -

 جونم؟ -

 پسرش زنده ام؟  یدونه من با چشم ها یمامانت م -

 : پچ زد شد و محکم بغلم کرد کنار گوشم رهیهم خعشق ب با

  !آخه ملکه قلبم یمیزندگ -

 که تو بغلش نشسته بودم بلندم کرد و به سمت اتاق خوابمون بردم یزدم ، همونجور یلبخند

 .برم ظرفارو بشورم نیآرسام بزارم زم -

 .کد بانوئهپا  هیآقاتون خودش  ؛یکن یو فقط استراحت م یزن ینم یزیشما دست به چ -

 :کردم و گفتم یا خنده

 .اوهو ، خودت رو خسته نکن مردِ من -

 !چشم -

 :روم و گفت دیتخت درازم کرد و پتو رو کش رو

 !شتیپ امیم یبخواب یکمیتا  -



   

 

 

 ...رفت رونیتکون دادم و از اتاق ب یسر
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  .فرو رفتم یقیرو شستم تو فکر عمناهار  یآشپزخونه رفتم؛ ظرف ها تو

 یکرده بودم،وجودش آرامش ریتعق یلیخ سینبود هنوز ام مثل قبل بودم!  من با وجود آرام سیشد من عاشق شدم ؟ اگه آرام یچ نکهیا

جام شرکت رو ان یلپتاب و کار ها یزدم خونه رو مرتب کردم نشستم پا یکرد؛چه خوب بود که داشتمش،لبخند یم قیبه قلبم تزر

  تو سکوت فرو رفته بود ؛از رستوران سر کوچه چند نوع غذا واسه شام سفارش دادم نهدادم،بعد از ظهر شده بود و خو

 ...کردم و به سمت اتاقمون رفتم نیرو تزئ خونه

 بودو اخم کرده بود، ختهیبود و تو خودش جمع شده بود،موهاش تو صورتش ر دهیچیرو دورش پ پتو

 .ذاب بود فرشته منتو خواب هم ج یحت

رو از  داد،موهاشیم یزندگ یبو دمیاز پشت بغلش کردم و عطر موهاش رو نفس کش دم؛آرومیتخت نشستم و کنارش دراز کش رو

  شدم رهیصورتش زدم کنار و به صورتش خ

رو گرم کرده بود  وجودش قلبم یاش بودم؛به قدر فتهیبود که ش یتنها دختر سید؛آرامیکش یرو به رخ م شیبایبلندش ز یها مژه

  باز بود مهیسرش گذاشته بود و لب هاش ن ریفکر کنم،دست هاش رو ز یا گهید زیچ چیتونستم به ه یکه نم

 .دمشیو آروم بوس دمیرو لب هاش کش یحرکت زبون هی تو

 •••• 

 ✨سیآرام

گرفته بود، دستم  یب هام رو به بازرو لبم چشم هام رو باز کردم،با آرسام روبه رو شدم چشم هاش رو بسته بود و ل یسیحس خ با

به زبونم زد و لب هام رو غنچه کرد  یسیهاش رو باز کرد و نگاهم کرد ،ل دم؛چشمیرو بوس نشییرو تو موهاش چنگ زدم و لب پا

 خشن گاز گرفت، 

  لب هاشو گاز گرفتم یتالف یلباسم رو باز کردم،با حس طعم خون تو دهنم برا ییگرفتم دکمه باال گر

 .نخورد و بدتر به جون لبهام افتاد یتکون

* * *  
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اتاق با چشم  یِکیگرمم شده بود،نفس که کم اورد ازم جدا شد تو تار یبود حساب دنمیهام سِر شده بود و آرسام هنوز مشغول بوس لب

 :و گفت دیرو لب هاش کش ینگاهم کرد زبون زیشهوت انگ یها

 ازت جدا بشم؟ تونم یچرا نم -

 :و گفتم دمشیخم شدم بوس یلوند با

 چون که خوشمزه ام -

 جووون -

به گردنم زد و  یقرمزش ثابت موند و به زور آب دهنش رو قورت داد،مک یشد،چشم ها رهیتر اورد و به گردنم خ نییو پا نگاهش

  دشیسیل

به  یانداخت؛نگاه یلباسم رو باز کرد و گوشه ا یدکمه هاحرکت کل  هیخوردم؛تو  یو من از لذت تاب م دیکش یم یدَوَران زبونشو

 :ام کرد و گفت نهیس

 ست؟ین فیح -

 یچ -

 !که کبود نشن -

زدم،سرشو باال اورد و دوباره لب هام  یغیو ج دمیام گرفت؛لب هام رو به دندون کش نهیاز س یحرفش بودم که گاز لیو تحل هیتجز تو

 .دیرو بوس

 .رست کنمآرسام بلند شو برم شام د -

 .خوام یخوام تو رو م ینوچ ، شام نم -

 .داد یشده بود و به حرف هام گوش نم وونهید

 :و گفتم دمیرو کش موهاش

 !نکن عشقم تیاذ -

 ؟یموافق یطونیش یکمیبا  -



   

 

 

و عقب ،  خودش ر دیمردونه کش یرفته بودم که آروم واردم کرد،آه یبیخلسه عج یپام جا کرد،تو نیتکون دادم ، خودشو ب یسر

  جلو کرد

 لذت سراسر وجودم رو گرفت حس

رو  یگرم عیباز شدن نداشت،ما یگفت ،چشم هام نا یکشدار دم،جونیکش یکمرمو بلند کردم و آه اریاخت یقرمز شد ب صورتم

 ...میام زد  دست هاشو دورم حلقه کرد و تو آغوش هم به خواب رفت یشونیرو پ یبوسه ا دیاحساس کردم، بعد کنارم دراز کش

* * *  
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داد که ساعت از  یساعت نشون م یشدم عقربه ها رهیو به ساعت خ دمیکش یا ازهیغرق در خواب بودم ، خم یدونم چند ساعت ینم

 .نه شب گذشته،آروم بلند شدم و آرسام رو  تکون دادم

 !پاشو شب شده زمیعز -

 .زدم،اومدم بلند بشم که دستم رو گرفت میشونیشام درست نکردم رو پ نکهیا یادآوری با

 بزار برم درست کنم میشام ندار -

 :و گفت دیرو بوس میشونیپ

  وردنیسفارش دادم هنوز ن رونیاز ب -

 :، موهاش رو از صورتش  کنار دادم  و گفتم دمیکش یآسوده ا نفس

 !تو حال میپاشو بر -

  کرد یزدم که تک خنده ا یغیتکون داد بلندم کرد ج یسر

 .گفتم یمرض

 ؟یتو هنوز عادت نکرد -

 ؟یبه چ -

 !هام ختنیکرم ر نیبه ا -

 :کردم و گفتم یا خنده

 .یاریمنو در م غیج یه یدار سیچرا اتفاقا، انگار کرم آسکار -



   

 

 

 :شد و گفت طونیهاش ش چشم

 .ینرفته ها  خانوم ادمیهاتو  غیهنوز ج -

 :کردم و گفتم یاخم

 غ؟یکدوم ج -

قهقه اش بلند شد ،دستمو  تو موهاش کردم و با تمام توان  دمیکش یفرا بنفش غیتخت اشاره کرد،از حرص منفجر شدم و جخنده به  با

  .صداش در اومده بود دمیام کش

 . تیترب یکشمت ب یم یکن عوض ایخجالت بکش شرم کن ح شعوریآرسام ب یآها -

 :فرار کرد و گفت عیسر

 .یگتو ب یهرچ یریمنو بگ یاگه تونست -

بودم پشت بندش  کشیکرد منم چون نزد ریگ یپاهاش به سنگ هوی دیبه سمت استخر دو اطیو رفت داخل ح دمیدویسرش م پشت

  .شدم رهیروش افتاده بودم، به زور خودم رو بلند کردم و باحرص بهش خ م،یتو استخر افتاد

 .گرفتمت که شدیچ -

  .ترسو بودنش خنده ام گرفته بود، از  وردیکابل گرفته بود و به رو خودش نم یحساب

شلنگ آب رو برداشتم روش گرفتم؛از سرد بودن ِآب چشم هاش رو بسته بود  عیسر یطانیفکر ش هیاومدم و با  رونیتو استخر ب از

 .رو پر کرده بود اطیکل ح ادشیو فر

 خیننه  یآ شعوریزدم؛ب خیخانم بسه  یشوح یآ یبر رونیب یکنم که از خجالت نتون یچنان بدنت رو کبود م رمتیبخدا بگ سیآرام -

 ...زدم

 :و گفتم رونیرو براش دراوردم ب دم،زبونمیخند یهام رو به دلم و گرفته بودم و بلند بلند م دست

 ... پنبه دانه نَدیشتر در خواب ب-
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 آرسام

شده بود و لرز کرده بودم، به سمت اتاق رفتم؛لباس هام رو  سیاس هام خلب یاومدم، همه  رونیکمکم کرد از تو استخر ب سیآرام

  رفتم رونیموهام رو خشک کردم، از اتاق ب یعوض کردم و با حوله ا



   

 

 

 س؟یآرام -

 زد، یحرف م کیرفتم در باز بود و داشت با پ اطیبه ح ومدیازش ن ییصدا

 :کردم و گفتم یگرفت و سمتم برگشت اخم غذاهارو

 رن؟یم در مد ینجوریا -

 :نگاهم کرد و گفت متعجب

 رفتم؟ یمگه چجور -

  .انداخت نییسرش رو پا دهینگاهش کردم ترس نیخشمگ

 بدون شال،بدون لباس مناسب بازم بگم؟ -

 .دیببخش کِیدونستم که پ یارسام خب من نم یزنیچرا داد م -

 :شدم و گفتم وونهید هوی

 خونه رو باز کنم؟ نیمگه من مُردم که در ا -

 اورد، یشده بود و قلبم رو به درد م یطوفان اشیبه رنگ در یکرد، چشم ها یکرده داشت بهم نگاه م بغض

 :آروم گفتم دمیبه خودم فشردمش رو موهاش و بوس دمشیتو بغلم کش خشن

 .گفتم یچ دمیلحظه نفهم هی میزندگ دیآرسام غلط کرد سر خانومش داد زد ببخش سیه -

 .کرد یخونه متعجب و ناباور همه جارو نگاه م نیتزئ دنیکه بغلش کرده بودم به سمت داخل بردمش با د همونطور دیلرز یبغلم م تو

 :هاش رو گرفتم گفتم بازو

 بهم نگاه کن -

 .دیانداخت و چونش لرز نییرو پا سرش

 !به من نگاه کن سیآرام -

 :و گفتم دمیلب هاش رو بوس ارمیشد نتونستم طاغت ب رهیچشم هام خ تو

 ییجا ینجوریا گهیحق نداره بهت نگاه کنه پس د چکسیمال منه ه تیبهت نگاه کنه تو همه چ یکس شمیم وونهیکه من د یدونیم -

  !نرو

 :بغلش کردم کنار گوشش پچ زدم محکم

 ، باشه؟ میبخور ارمیشام ب نیواسه تو درست کردم بش نجارویا نی، بب کنهینکن که اشک هات نابودم م هیگر گهیملکه ام د دیببخش -



   

 

 

 ...تکون داد به سمت آشپز خونه رفتم یسر
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 :متفکر نگاهم کرد و لب زد یا افهیداخل آشپزخونه شد با ق سیشمع هارو روشن کردم، آرام دمیچ یزیم

 .قشنگ شده یلیخ یمرس -

  .دمیعقب کش یزدم صندل یلبخند

 !بایز یدیل دییبفرما -

  .و دلبرانه کرد نشست بشقابش رو پر از غذا کردم زیر یا خنده

•••• 

چاقالو  یِخورده بودم که مثل خرس قهوه ا یدمش؛انقدیپر کردم و با لذت بلع یچقدر گرسنمه! با عطش قاشق دمیغذا تازه فهم یبو با

 دمیاز داد آرسام ترس یلیخو خداروشکر کردم. راستش بخوام اعتراف کنم  دمیرو شکمم کش یشده بودم،غذام که تموم شد دست

 داره رتیخوشحال بودم که روم غ ی، از طرف مشبود دهیند یعصب ینجوریتاحاال ا

 :جلوم تکون داد و گفت یدست

 !یدیاما جواب نم کنمیدارم صدات م یکنیفکر م  یدختر،به چ یه -

  گهیخب د -

 :کرد و گفت یاخم

 ه؟یخصوص -

 :زدم و گفتم یلبخند

 عشقم میندار یا یخصوص زِیما چ -

 :گفت یبم یبا صدا 

 عشقت فدات آخه -

 :و گفتم دمیخند زیر

 .اوم ماچ -
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ام گذاشت و بلندم کرد در اتاق رو با  نهیگذاشتم و سمتش برگشتم؛دست هاشو رو قفسه س ییظرف شو نیهارو داخل ماش ظرف

 .رفت رونیپاهاش باز کرد رو تخت نشوندم از اتاق ب

 ♡آرسام 

پاهاش نشستم  یرو برداشتم، دوباره به سمت اتاق رفتم درو باز کردم به سمتش رفتم و جلو سیآرام یکشو رو باز کردم و کادو در

 :، کادو رو تو دستش گذاشتم معتجب نگاهم کرد و گفت

 ه؟یچ نیا -

 !یفهمیبازش کن م -

 داخلش گذاشته بودم؛که  یو دراورد با گل رز تاریباز کردن شد گ مشغول

 :گفت یبغلم کرد و با خوشحال تاره،یدونستم عاشق گ یچشم هاش ستاره بارون شد، م تاریگ دنید با

 .میزندگ یمرس یخوشحال شدم وا یلیدوستت دارم خ تینهایآرسام! ب یرینظ یبه خدا که تو ب -

 :و گفتم دمیبهش زدم لب هاش رو کوتاه بوس یپر از عشق لبخند

 .دمیکنه خر یدونستم خوشحالت م یداره مقابلتو ن -

  تشکر کرد یرو لپم زد کل یبوس

 :بهم زد و گفت یچشمک

 بزنم؟ تاریگ هینظرت چ -

  زمیعز هیعال -

 .تکون داد مشغول خوندن شد یسر

* * *  
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دل که فداته عاشق رنگ چشم هاته ...  نیحالم،آخ از ا بهیخوامت چقدر عج یم ایدن هینگاهت دلم افتاده به دامت قدر  رهیگ یو م من

  بگم بهت عالقه دارم نویا ،یبلندت چه جور یکشونه سمتت عطر موها یمنو م الم،یخواب و خ یدلم آره جاته، شد یتو

 گهید یدونیم اهت،یس یچشم ها ادشیاصال، آره به من م میجا ندار چیمثلت ه یخاص یجور هی.. تو دچاره قلبم نداره چاره قلبم. به

 .هامه یخندت کل دل خوش

 .شد یداد قطعا قبول م یم یتموم شد براش دست زدم صداش فوق العاده قشنگ بود ، شک نداشتم اگر تست خوانندگ آهنگ

 !آرسام یکن یم زیتو همش منو سوپرا -

 ارمیلبخند رو لبت ب شهیکه هم نهیا فمیوظ-

 آخه؟ یچرا انقدر تو خوب -

 :اش شدم و گفتم رهیعشق خ با

 !نه به اندازه تو -

 .دمیزد دست هاشو گرفتم بوس یلبخند

 م؟ینیبب لمیف هی میبر -

 :تکون دادم و گفتم یسر

  یتو بگ یچرا که نه،هر چ -

 . ها یکنم تموم بش یآرسام بخدا ماچت م -

 :کردم تو چشم هاش نگاه کردم گفتم یبلند خنده

 بَده مگه ملکه ام؟ -

 :زد و گفت یلبخند

  !یکه مال من یمرس هینوچ عال -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک

  فداتشم خانومم -

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 سیگذاشتم؛آرام زیاوردم رو م بس،تخمهیرفتم از تو آشپز خونه لواشک،پفک،چ میانتخاب کرد یکمد لمیف سیدرخواست آرام به

 :گفت طونیبرق هارو خاموش کرد و ش

 .نمایس میمثال اومد -



   

 

 

 :کردم و گفتم یا خنده

  بغلم توله ایب -

 ...میشد دنید لمیشروع شد محو ف لمیدست هام رو دورش حلقه کردم ف دیبغلم خز تو

* * * 
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 .واضح شد دمید دمیشدم،چشم هام رو مال داریاز خواب ب یکی یبا تکون دادن ها صبح

 .میدار ین مهمدانشگاه امتحا میبر میخوا یپاشو م سیآرام -

 :گفتم یخواب آلود یصدا با

 ؟یاهم سالم عشقم منم خوبم تو خوب -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 .یخواب یکواال م نیننداز پدرسوخته بلند شو همش ع کهیت -

 :زدم و گفتم یغیج

 چقدر نازن؟ یدید نیگوگول یلیخ یاوم وا -

 .ه زور تو دهنم جا دادکره و عسل برام گرفت ب یلقمه ا د،یتکون داد و خند یسر

 یبخور که ضعف نکن -

 نهیرنگ تنم کردم، حاضر که شدم جلو آ ییمویهمراه با مانتو ل یزدم بلند شدم موهام رو شونه کردم و بافتم ، شلوار تنگ یلبخند

 شدم زدم و بلند یزدم، ادکلن ملیر یبا کم دمیبه لب هام کش یدادم ، رژ قرمز رونیاز موهام رو ب کهیت هینشستم 

 .من حاضرم یآرسام کجا موند -

تنگ همراه  دیکرد، بلوز سف یژست سه برابرش م نیبود ، المصب کم جذاب بود با ا ختهیاتاق شد موهاش رو کج تو صورتش ر داخل

شه تا رژم معلوم ب دمیشده بود،از قصد لب هام رو بهم مال رهیشلوارش فرو برده بود و بهم خ بیدست هاش رو تو ج یشلوار مشک

 هیبودم،سمتم اومد هلم داد و چسبوندم به در تو  رتشیابهت و غ نیزدم عاشق هم زیر یبخندکرد،ل یچشمش به لب هام خورد اخم

بلند با حرص  "یشعوریب یلیخ"کنار لبم زد کنار رفت، زیر یکل رژم رو پاک کرد بوسه ا دیزبونشو رو لب هام کش عیحرکتِ سر

 :زد و گفت یچشمک دیکردم بلند خندبه شاهکارش نگاه  نهیگفتم ؛تو آ

 .کنمیبعد انقدر آروم پاکش نم یسر -



   

 

 

 :براش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 ...خواد رژ بزنم یخب دلم م -

 میرفت رونیهامون رو برداشت، از خونه ب یادامه حرفمو بزنم دست هام رو گرفت کوله پشت نذاشت

 :کردم و گفتم یاخم

 .زدم ها یداشتم حرف م -

 :ش رو قاب صورتم کرد و گفتها دست

 .نفر هم روت باشه پس درکم کن هیندارم تو دانشگاه نگاه  گه،دوستینه کِس د یکنیم شیشما فقط واسه من آرا -

 تکون دادم یزدم و سر یلبخند

 ...ظبط روشن کردم حرکت کرد نیتو ماش مینشست
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 میبودته کالس نشست ومدهیاستاد ن م،هنوزیداخل به سمت کالس ها راه افتاد میشد ادهیپارک کرد،پ رو نیماش میدیبه دانشگاه رس یوقت

 یلینفر داخل اومد ل هی میحرف زد کمی میبه همراه شوهر هاشون اومدن بلند شدم، بغلشون کردم نشست نیلیو آ نازیچند لحظه بعد آ

شروع  ابیبعد از حاضر غ میداخل شد به احترامش بلند شد وردم،استادیخودم ن یزدم و به رو یلبخند اشمکردم آروم ب یبود سع

 قهینخونده بودم اما از قبل بلد بودم، شروع به نوشتن کردم ده دق نکهیبا ا دمیکرد برگه پخش کردن، مطمئن بودم امتحان رو خوب م

 سانسیفوق ل بایدانشگاه بود و تقر یآخر ها گهید م،یرفت رونیهم تموم کرد ب آرسامتموم کردم بلند شدم به استاد برگه رو دادم  یا

مشغول حرف زدن شد رو بهم  نایا نانیاومدن؛آرسام با س شمونیپ نیلیو آ نازیآ میخورد دیخر کیو ک ریش میسلف رفت م،یگرفت یم

 :گفت

 خونه؟ یتنها بر یتون یم ختهیسر شرکت کار ها بهم ر هی میبر نانیعشقم قراره با س -

 :و گفتمتکون دادم  یسر

 مواظب خودت باش -

 :و گفت دیرو بوس میشونیپ

 خانومم شتریتو ب -

کنارم ترمز زد سرم رو بلند کردم  ینیکرده بودم ماش ریبود پشت چراغ قرمز گ کیتراف یشدم حساب نی، سوار ماش میکرد یخدافظ

 :نکردم چراغ سبز شد اومدم برم که گفت یاما توجه ا ستادیبود،قلبم ا یلیل



   

 

 

 !میباهم حرف بزن دیبا -

 :بهش نگاه کنم خونسرد خطاب بهش گفتم نکهیا بدون

 با امثال تو ندارم یمن حرف -

 و اگه راجب آرسام باشه؟ -

 :تونم بگم الل شدم، ضربان قلبم از استرس رفت رو هزار آب دهنم رو قورت دادم و گفتم یوضوح م به

 .نمتیب یپارک جلوتر هست اونجا م هیخب،  یلیخ -

 ون داد گازش رو گرفت رفت،تک یسر

 ...به خودم اومدم و حرکت کردم یپشت نیماش یبوق ها با
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 یخوب یداد که حرفا یبلند داخل پارک شدم،قلبم هشدار م یشدم با قدم ها ادهیرو پارک کردم،پ نیماش میکه قرار گذاشت یپارک کنار

 :کنار آبشار به سمتش رفتم و گفتم دنشیباشم با د یوهر طور شده ق دیشنوم اما من با ینم

 .شنوم یم -

 :زد و گفت یشد پوزخند رهیسر تا پام خ به

 ؟یچقدر به آرسام اعتماد دار -

 :گفتم یحرص

 آرسام نه...آقا آرسام -

 خوب یلیخ -

 به اندازه چشم هام چطور؟ -

 :کرد و گفت یا خنده

 .کنه یم کاریقبال با من بوده چ اگه زنش بدونه که شوهرش نمیخوام بب یم -

 :نگاهش کردم و گفتم نیخشمگ یقلبم شدت گرفت با چشم ها ضربان

 .زمیخورم عز یتورو نم یمن گول حرفا -



   

 

 

 ؟یاگه ثابت کنم چ -

 منتظرم -

 :زد به سمتم گرفت و گفت یکرد لبخند داشیگشت انگار که پ یزیدست کرد و دنبال چ فشیک تو

 .خودت نگاه کن -

 ترس عکس رو از دستش گرفتماس با

به روم زد و  یرفت پوزخند یم جیقدم به عقب برداشتم ذهنم پر از عالمت سوال شد ، سرم گ هینا باور  دمید یکه م یزیچ دنید با

 :گفت

 ؟یحاال بازم بهش اعتماد دار -

زدم عکس رو تو  یخراب لبخند تلخ یاز اون عکس گرفتم،با حال میگوش نیمتوجه بشه حرفاش رو ظبط کردم و با دورب نکهیا بدون

 :دمیکش ادیصورتش پرت کردم و فر

 .یبگم که کور خوند دیبا یزرنگ یلیخ یکن یکنم اگه فکر م یهات رو باور نم ،حرفیپست یلیخ -

 ...کردم هیگر یبلند یبا صدا نیبلند از اون پارک دور شدم نشستم تو ماش یقدم ها با
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 دوباره به اون عکس نگاه کردم. باورش برام سخت بود چطور ممکنه؟ یدر اوردم با حال زار بمیرو از ج یگوش

 گه؟یم یامکان نداره،اما اون عکس چ یزیچ نیداد که اشتباهه و همچ یقرار گرفته بودم عقلم فرمان م یسخت یدو راه نیب

 ...طمئن نشدمتا م نمیآرسام رو بب خوام یکنم اما فعال نم یریگیپ دیبا

 آرسام#

 یخورد جواب نم یبوق م یزنگ زدم ، هرچ سیرو برداشتم به آرام میشرکت تموم شده بود، گوش یگذشت که کارها یم یساعت کی

زنگ زدم بعد از چند بوق جواب  نیلیشدم با سرعت به سمت خونه روندم، تو راه به آ نیداد استرس گرفتم و نگران پاشدم سوار ماش

 :داد

 الو؟ -

 ؟یدار یکجاست ازش خبر سیخانوم آرام نیلیسالم آ -

 :دیچیمتعجبش تو گوشم پ یصدا



   

 

 

 اومده؟ شیپ یخونه چطور اتفاق رهیکرد و گفت م یاز ما خدافظ -

 :زدم ادیول کردم به داخل رفتم فر یرو همونجور نیماش دم،یبگم قطع کردم به خونه رس یزیچ نکهیتکون دادم بدون ا یسر

 س؟یآرام -

 خونه رو گشتم یها همه جا وونهینکردم مثل د افتیدر یجواب

 خانومم؟ -

 یم سیمن بدون آرام ختیر نییاز چشم هام پا یاورد قطره اشک یداشت از پا درم م یاومده؟ نگران یچه اتفاق یعنیجا نبود  چیه

 کردم؟ یمردم چطور نبودش رو تحمل م

 یلیل دنیخوشحال شدم با د سِیآرام نکهیا الیسمت شاگرد باز شد به خ کنم در داشیهر طور شده پ دیشدم با نیسوار ماش دوباره

 :دمیدرهم غر یبا اخما یشوکه شدم جد

 ؟یمن شد نیسوار ماش یبه چه حق -

 :و گفت دیعشوه خند با

 ست؟یزنت ن هیچ -

 :دمیکش ادیفر یدونست عصب یاز کجا م نیشدم ا متعجب

 که؟یواسه خودت زن یکن یتالوت م یچ -

 ...یمال خودم شد شهیواسه هم ش،ینیب ینم گهیکردم که د یکار هیبگم که  دیبا ستینم که ندو یم -
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 :به روش زدم و گفتم یکردم،پوزخند یبلند عصب یبرگشتم،خنده ا سمتش

 .خورهیحالم ازت بهم م -

 :دادم گفتم یدست هام گرفتم فشار نیبه صورتش زدم،فکش رو ب یمحکم یلیمکث دستم رو بلند کردم س بدون

 !کشمت آشغال یم نجایهان حرف بزن وگرنه هم دهیکه جوابم رو نم یبهش گفت یکجاست؟ چ سیآرام یگرفت ید چرا الل مون -

 :گفت یبغض ساختگ با

 .یکن عاشق من بش یتوام سع گردهیبرنم گهیاما من دوست دارم، عشقت د -

 :زدم ادیفر یخون باال اورد عصب بار کتک گرفتمش انقدر زدمش که ریز



   

 

 

 !کنمیم تیکجاست؟ حال یگیکه نم -

 ...ولش نکنه ادیبه حرف ب یکنه تا وقت شیاومد بهش گفتم ببرش خارج از شهر زندان انیزدم به را زنگ

•••• 

 سیآرام#

 بعد روز چند#

عکس رو  نیلینوز باور نکرده بودم به آدادم راستش ه یزد جواب نم یزنگ م ینداشتم هرچ یگذشت که از آرسام خبر یروز م پنج

 :جواب داد دهیرو برداشتم زنگ زدم آرسام به بوق اول نرس ی؛گوشیواقع ایدادم بپرسه فتوشاپه 

 .نکردم یبه عشقمون قسم من کار شدهیچ یگیاز نبودنت،چرا نم رمیم یبخدا دارم م ییمرگ ِرسام بگو کجا م،نفسمیالو،عشقم،زندگ -

 :تمگف یخش دار یصدا با

 آرسام؟ -

 .دنبالت امیخانومم بگو ب ییجانم آرسام فداتبشه،کجا -

 ...کشم خدافظ عشقم یداره خودمو م قتیخوبم اگه بدونم اون عکس حق یزنگ زدم بدون ینیبینه،تا مطمئن نشدم تو منو نم -

••• 

 دیگفت اما با یقلبم م نویکنه ا ینم انتیهم خدونستم آرسام ب یخبر بده، دل تو دلم نبود م نیلیگذشت امروز قرار بود آ گهیروز د دو

 :دیچیزنگ زدم صداش تو گوشم پ نیلیشدم،به آ یمطمئن م

 ...دارم برات فقط یخبر خوب ،یسالم خواهر -

 :کرد و گفت یمکث دیحرفش که رس نجایا به

 .آرسام تو رو ببخشه دوارمیام -
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 :بُهت و تعجب گفتم با

 شد؟یجواب اون عکس چ نیلیآ ؟یگیم یدار یچ -

 :گفت یکم یصدا با

 .سیفتوشاپه آرام -



   

 

 

 ...من عاشقتم یخدا یواقعا، وا دمیگفت؟ درست شن یچ نیلی؟آیچ

 :و گفتم دمیکش یاز خوشحال یغیج

 .دمیبود که شن یخبر نیبهتر یازت ممنون عشق ِج ایدن هی -

 ...،امایبود خواهر فمیوظ -

 :تم و متفکر گفتمباال انداخ ییابرو

 ؟یاما چ -

بهش  دیتو،تو با یکه چطور حالش خرابه ب دمیددیمن م یخبر گذشت یکنم آرسام ببخشه تو هفت روز اون بنده خدارو ب یدفکر نم-

 .زدلمیعز یکرد یاعتماد م

 ؟یخواست چ یمنو نم گهیو د یلیل شیرفت پ یم ؟اگهیچ دمیبخش یگفت اگه نم یراست م دیرو لبم ماس لبخند

 :با ناله گفتم دیرو گونه ام چک یاشک قطره

 .خواستم مطمئن بشم یکنه فقط م ینم انتیاما بخدا قسم من مثل روز برام روشن بود که بهم خ نیلیآ یگیراست م -

 .باهاش حرف بزن قانع اش کن گلم زمیدونم عز یم -

 ...داخل رفتم دم،یشدم به سمت خونمون روندم،رس نیدستام گرفتم، بلند شدم و سوار ماش نیتکون دادم، قطع کردم سرمو ب یسر

 آرسام؟ -

قدم عقب رفتم  هیکردم  یبود ، قالب ته یاز حد عصب شیصدام سمتم اومد؛چشم هاش قرمز بود ب دنیآشپزخونه بود با شن داخل

 :گفتم

 ...دمیم حیبرات توض -

 .دیچهار ستون بدنم لرز ادشیو بستم با فرشکست چشم عام ر یبد یبا صدا نیزم ختیو ر زیم یرو یها لیدفعه وسا کی

؟  مردمیداشتم از نبودت م نکهیصبح و شب نداشتم؟ ا نکهیمن تو هفت روز جون دادم؟ ا نکهیا و؟یچ یلعنتــــ یدیم حیتوض ویچ -

 یکن یدرک نم چرا یفهمیها شدم، چــرا نم یحالمو مثل روان نیبب ؟یترکم کرد یبهت گفت که اونجور یچ کهیزن ـــووووووو؟اونیچ

 خوامـــت؟ یم یلیکه خـــ

 یبودم که دست و پاهام م دهیترس یحرف ها حقم بود،به قدر نیافتادم من با عشقمون بد کرده بودم ا نیجون شد رو زم یب پاهام

 ...دمینفهم یزیچ گهیکردم چشم هام بسته شد صداها مبهم شد د یرفت ناله ا جیآرسام به سرعت سمتم اومد سرم گ د،یلرز

 

* * * 
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 آرسام#

موهام رو چنگ زدم با  یکشم... عصب یخودم رو م وفتادیم سیآرام یبرا یروندم،اگر اتفاق مارستانیشدم به سمت ب نیماش سوار

 :زدم ادیفر دنمونیرس

 .خانومم حالش بد شده ادیب یکیپرستار  -

 گذاشتن یرو تخت سیاز پرسنل به سمتمون اومدن آرام ینفر چند

 براش افتاده؟ یچه اتفاق -

 .افتاد نیدفعه زم هیدونم خانوم .  ینم -

خوام  یمن عشقم رو از تو م یخت؛خداینشستم، اشک هام رو صورتم ر یتکون داد، داخل بردنش منو راه ندادن، رو صندل یسر

 .ام چیمن ه سیکه بدون آرام یدونیم

 به سمتش رفتم عیسر اشکام رو پاک کردم رونیاز اتاق اومد ب دکتر

 شد؟یچ -

 :به روم زد و گفت یخسته ا لبخند

 ؟یباهاش دار یچه نسبت -

 خانوممِ  -

 :تکون داد و گفت یسر

 ادیبهش فشار ب دیشده نبا یشده واکنش نشون داده و دچار شوک عصب فینخورده بدنش ضع یچیه یکه معلومه چند روز نجوریا -

 .کن پسر تشیتقو ستیبراش اصال خوب ن جان،یاسترس،ه

 :کردم و گفتم یتشکر

 نمش؟یتونم بب یممنونم دکتر م یلیخ -

 .حرف بزنه ادیز دی...نباقهیفقط چند دق -

 ...اورد یتو اون حال قلبم رو به درد م دنشیسمت اتاقش رفتم وارد شدم چشم هاش رو بسته بود د به

 :شدم رهینشستم با عشق بهش خ کنارش

 !عروسک من -



   

 

 

 .خوامت عشقم یم یلیو گفتم:خ دمیشد خم شدم رو چشمدهاش رو بوس رهیرد بهم خخو یهاش تکون چشم

 ...ب..بخش -

 :رو لب هاش گذاشتم و گفتم دستمو

 ...حال انداختمت نیخدا منو لعنت کنه که به ا میتو ببخش زندگ یحرف بزن دیگفته نبا س،دکتریه-

 کردم، شیگرفت چشم هام رو بستم همراهکشوندم، لب هام رو به دندون  نییرو چنگ زد و سمت پا لباسم

گفت نگران خواستم ازش جدا بشم  یاز لبش گرفتم آخ یزیگاز ر دمشیزدم و بوس نشییبه لب پا یمک دمیرو لب هاش کش زبونمو

 ...نذاشت

داد و  یم یرو فراموش کرده بودم، غرق لذت شده بودم لب هاش مزه زندگ "زمان و مکان"گرفته بودم  یلب هاش رو به باز خشن

ازش جدا شدم دکتر با خنده  یگفتن کس "اهم" یکه با صدا میبود گهیهمد دنیدونم چقدر مشغول بوس یپر شد؛نم میباره انرژ کیبه 

 :گفت طنتیو ش

 خوش گذشت؟ -

 ...رفت رونیگفت و ب "یزارمیتنها تون م"به روم زد  یچشمک سیآرام تیبعد از چک کردن وضع م،یدیخند یهمگ
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رو  مونیکه زندگ هیشد؟ اصال اون عکس چ ینطوریکه ا شدیشدم غرق در افکارم بودم چ رهیخ رونینشستم، از پنجره به ب یصندل رو

 .تباه کرد

 .دراومدم المیاز فکر و خ سیآرام یصدا با

 ؟یهنوز از دستم عصب -

 باشم؟ دینبا -

 :گفت نییانداخت پا سرشو

 چکسیچاپ کرده بود که به عقل ه یواقع یاون عکس فتوشاپه اونقدر دمیتازه امروز فهم ؟منیکرد یم کاریچ یمن بود یتو جا -

منو  دوارمیام نیخواستم تنها باشم تا مطمئن نشدم هم یهنوز هم دارم اما فقط م یعنیبه خدا من بهت اعتماد داشتم  کهیف دیرس ینم

 خوبه عشقم؟ گمیبه تو م امیکنم اصال اول م یور نمرو با یحرف کس گهیدبه عشقمون قسم آرسام  یببخش

 :تکون دادم و گفتم یسر

 شم؟یکه بدون تو داغون م یبه من فکر نکرد -



   

 

 

 :پر از اشک بود رو پاک کرد و گفت هیکه از گر صورتش

 ؟یبخشیمنو مکه چقدر دوستت دارم،آرسام  یدونیآب هم نخوردم،م یاز اونموقع حت ؟یدیچرا فکر نکرده باشم،حال خودمو د -

 فکر کنم، اون عکس کجاست؟ کمیدارم  ازین -

دختر حق داره باور کنه من بودم چقدر آدم  نیکه ا یعکس منم؟؟وا نیشدم،ا رهیمانتوش در اورد به سمتم گرفت با تعجب خ بهیج از

 هوس دو روزه اش؟ یدرست کرده اونم فقط برا یزیچ نیتونه باشه آخه که همچ یپست م

 کنه؟ نکارویبودم غرق در خواب ، دست هام دور گردنش حلقه شده بود،چطور جرعت کرده بود ا یلیلخت تو بغل ل یتخت خواب رو

 :دمیغر رلبیدندون هامو روهم فشار دادم و ز یعصب

 .هرزه کنمیم تیهه حال -

 دستمو گرفت ، سیبلند بشم که آرام اومدم

 ؟یریکجا م -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 ...امیتو استراحت کن م -

 ...شدم نیزدم سوار ماش رونیتوجه بهش از اتاق ب یب
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تکون  یسر انیرا دنیبلند داخل متروکه شدم با د یشدم با گام ها ادهیدم،پیگذشت رس یا قهیسمت خارج از شهر روندم،ده دق به

 :دادم و گفتم

 کجاست؟ -

 .مشیداخل اتاق بست -

 :زدم و گفتم یال دلم خنک شد لبخندتو اون ح دنشید با

 نه؟ یدیهاتو پس م یتقاصِ گوه خور یخوبه؛دار -

 :زدم و گفتم یشخندینگفت، روبه روش نشستم ن یزینفرت بهم زل زد و چ با

 شد؟یچ یتنفر چرا تو که عاشقم بود -

 :تکون دادم و گفتم یبچه ها شالق رو اوردن بستنش سر دمیخند یبلند یصدا با



   

 

 

 .دیکن ییرایازش پذ -

 سیگرفتم فرستادم واسه آرام یلمیزدم، ف یافتاد زهرخند یحال گوشه ا یباد کتک گرفتنش انقدر زدنش ب ریز

 ...زدم رونیاونجا ب از

 بعد روز کی#

رو هامو  ذاشت،دستیخبرم م یب یاونجور دیسرد بودم درسته حق باهاش بود اما نبا سیبا آرام کمیبودم رو کاناپه هنوز  دهیکش دراز

 ...چشم هام گذاشتم

 سیآرام#

 کم رنگ کردم به سمت آرسام رفتم، یشیدم؛آرایپوش یقرمز براق راهنیپ

 :شکمش نشستم، موهاش رو نوازش کردم و گفتم رو

 عشقِ من؟ -

 :شدم کنار گوشش پچ زدم کینداد به صورتش نزد یجواب

 آقامون؟ یبخش یکرد نم یغلط اضاف سیآرام -

و  دمیرو لب هام کش یشد زبون رهیتو اون لباس آب دهنشو صدا دار قورت داد؛بهم خ دنمیداشت با درو از رو چشماش بر دستش

 :گفتم

 باشه؟ شهیآقامون بگه اطاعت م یهرچ گهیاصال د-

 :کرده محکم بغلش کردم و گفتم یآشت نکهیزد خوشحال از ا یزیر لبخند

 .عاشقتم نفسم -

 ؟یچقدر عاشقم -

 :شدم و گفتم رهیبهش خ متفکر

 !یاوم اندازه بغض قنار -

 :رفت و گفت یغره بامزه ا چشم

 .انصاف یچقدر کم ب -

 :شدم و گفتم رهیچشماش خ تو

 .ردیم یبغض کند م ینکن کمه قنار الیخ -



   

 

 

 :شد و گفت رهیعشق بهم خ با

 ...دورت بگردم خانومم -
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 یسواالت رو جواب م یسر هی دیبا یلیل شیپ میشدم امروز قرار بود با آرسام بر داریو ب دمیچشم هام رو مال دیتابش نور خورش با

سر دروغ گفتنش  میشد تیجدا کنه؟ خدا ازش نگذره چقدر اذ یآسون نیتونه مارو به ا یداد، هه دختره نچسب چطور فکر کرده بود م

 ...داد یتقاص کارهاشو پس م دیبا

 :به اتاق بردم کنارش نشستم تکونش دادم و گفتم ینیدرست کردم گذاشتم داخل س یمفصلشدم به آشپزخونه رفتم صبحانه  بلند

 .نفسم،بلند شو صبحانه برات اوردم -

 :کرد لب زد یکه به شدت جذابش م یدورگه ا یتو بغلش پرت شدم سرم رو باال گرفتم بهش چشم دوختم با صدا دیرو کش دستم

 .سیآرام ییایموجودِ دن نیتر یبه نظرم تو بغل کردن -

 .دمشیلقمه درست کرد داد دستم با لذت بلع دم،برامیزدم گونه اش رو نرم بوس یلبخند

 :از اتمام صبحانه روبهش گفتم بعد

 آرسام؟ -

 جانِ دل -

 ن؟یرو کجا برد یلیل -

 .ششیبرمت االن پ یم -

 شیارا یم،کمیدیدن رو انتخاب کردم پوشلباس هامون که باهم ست هم بو نیتر کیتکون دادم پاشدم به سمت کمد رفتم، ش یسر

 ... کردم

 :زد و گفت یشد پلک رهیبه صورتم خ ستادیاومد روبه روم ا کمینزد آرسام

 .بگردم من اتیدور تموم قشنگ -

 ...گفتم یا "خدانکنه"به روش زدم  یپر مهر لبخند

 میو از خونه خارج شد میرفت نییگرمش رو گرفتم از پله ها پا یها دست



   

 

 

که جلوش پارک  یداغون نِیمتروکه و ماش هیبا  ابونیاطراف برام آشنا نبود دور تا دور ب نیدونم کجا بود ا یگذشت نم یربع کی

 کرد؟ یم کاریچ نجایا نیمتعجب شدم ا میدیبود رو د سیآرسام همون که پار قیبا ورود مون رف میبود،باهم داخل شد

 .دیایطرف ب نیاز ا دیخوش اومد -

 انیشد به سمت را شتریپاره بُهتم ب یو لباس ها یطناب که بهش بسته بودن با صورت زخم یکل ونیم یلیل دنیبا د میرفت همراهش 

 :برگشتم و گفتم

 د؟یبال رو سرش اورد نیشما ا -

 :زدم و گفتم ینگاهمون کرد پوزخند یشیآت یصدام سر بلند کرد با چشم ها دنیبا شن یلیتکون داد ل یسر

 ؟ینیباز باهم مارو بب یدکر یفکرش رو نم -

 .نداد یجواب

 فتوشاپه نه؟ دمیکه من فهم یدیاما د یچاپ کرد یعکس نیکه همچ یراستش زرنگ بود -

 .خانومِ به اصطالح عاشق هه یگه ها نخور نیاز ا گهیتا د متید یم سیدست پل االنم

* * * 
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 .گذشتم یازش نم ی، اما من به آسون میبش ونمیهاش پر از ترس شد، التماس کرد که پش چشم

 بعد ماهِ کی#

بود،چند روز  یتو زندان م دیبود و حاال حاال ها با نیجرمش سنگ میداد سیپل لیرو تحو یلیگذشت، ل ییکذا یماه از اول روزا کی

ش اومده بود، قرار بود امروز مامان به اسم آوا خوش یخونه رو انجام داد؛ِراس از دختر یگرفت کارها یبود ِرسام خدمتکار دیع گهید

 نیواسه هم ادیب شیپ یاتفاق نیدوباره همچن دیترس یبراش خوشحال بودم،بعد از روزا آرسام م یلیخ برن، یبراش خواستگار نایا

شحال داشت خو یهوام رو حساب نکهیمدار بسته داخل خونه بسته بود از ا نیمواظب باشن دورب میگرفت که هرجا رفت گاریچند باد

 .زدم یدراومدم لبخند الیبودم،با صدا زدنش از فکر و خ

 جانم؟ -

 :و لب زد دینفس کش قیکرد عم میگردنم قا یزد؛سرش رو تو گود مهیروم خ یحرکت چیه یهام رو گرفت رو تخت نشوندم ب دست

 مامانت کنم؟ هینظرت چ -

 :و گفتم دمیشدرشت شده بهش چشم دوختم لپ هام گل انداخت موهاش رو ک یچشم ها با

 .آرسام ییایح یب یلیخ -



   

 

 

 :کرد و گفت یخنده ا تک

عشق کنم انگار که دوتا ازتون دارم دوست  دنشیتو داشته باشم با د یکپ دیبچه تپلِ سف هیخواد  یخب،مگه من دل ندارم؟ دلم م هیچ -

 .به تو بره شیدارم چشم هاش،لب هاش . اصال همه چ

 :کردم و گفتم یاخم

 .رو ببره یمرد جنتلمن،جذاب که دل هر دختر هیباباش باشه  هیشب رشتیب دینه،با -

 :زد و گفت یا قهقه

 برم؟یرو م یاالن من دل هر دختر یعنیآها پس  -

 :و گفتم دمیکش یغیج یحرص

 گمیام رو م ،بچهیکنیغلط م رینه خ -

 ؟یپس راض -

 یگرفت لباسم رو تو تنم جر داد دست ین طور که کام ملب باز کنم جواب بدم لب هاش رو لب هام گذاشت مهر سکوت زد،همو اومدم

 رهیتب دار خ یلختش گذاشتم،ازم جدا شد با چشم عا نهیرو دراورد جاهامون و عوض کرد،دستمو رو س شرتشیت د،یام کش نهیس رو

تر شد با شدت  یرج دمیحرف زدن نداشتم لب هاش رو بوس یلذت نا یگفتم،از رو یام شد ِروم واردم کرد لبم رو گاز گرفتم آخ

 ...اش گذاشت نهیسرمو رو س دیحال کنارم دراز کش یکرد ب یمردونه خودشو داخلم خال یضربه زد چند لحظه بعد با آه یشتریب

* * * 
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تاد دانشگاه آرسام بخاطر درصد باال نمراتش اس میمون رو گرفت سانسیگذشت دانشگاه تموم شده بود، مدرک فوق ل یم یروز چند

 شد،

 یکل م،کارگردانیرفت یبردار لمیسر ف میخوشحال شد یلیخ م،یقبول شد یگریبهمون زنگ زدن و گفتن تو تست باز مایصدا و س از

 یساله ام براورده شد، جشن نیچند یم؛آرزویجز افراد معروف شده بود گهیحاال د میکرد یباز یلمیخوشش اومد،چند ف مونیاز باز

به  میجمع کرد ازیمورد ن لیتولدم بود،وسا گهیچند روز د م،یرو به شمال اومده بود دیع لیام تعطیگفتن،ا کیون تبرهمه بهم میگرفت

 ...عوض شده بود یمنظره شمال حال و هوامون حساب دنیکنار هم با د مینشست میجنگل رفت

 دم،ازیازش سر کش یگذاشتم با لذت جرعه ا یشیآت ییمشغول درست کردن کباب بودن چا نایمنقل رفتم،آرسام به همراه بابا ا شیپ

همه بهم  یجلو یمردم بود،جور یقشنگ تر شد. خاطرات عاشقانه من و آرسام زبان زد همه  مونیکردم زندگ یکه فکر م یزیچ

پشت  یدختر من بودم،دست هاشو دور کمرم حلقه کرد بوسه ا نیو البته خوشبخت تر نیمانگار تنها دختر کره ز دیورز یعشق م

 ...گردنم زد



   

 

 

 ؟یدینم یبه آقاتون چا -

 :کردم به سمتش گرفتم خرما تو دهنش گذاشتم و گفتم یپر از چا یوانیل

 بفرما عشقم -

 :زد و گفت یلبخند

 ...میزندگ یمرس -

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 نایآرسام ا دمیگرفته بود به خودم لرز یدیبادِ شد م،یگرفت یسلف یکل نیلیو آ نازیبا آ میبگرد کمیتا حاضر شدن ناهار  میرفت ایدر به

 :زد و گفت یلبخند نازیم،آیدرست کردن دورش نشست یشیهت

 ؟یخون یبرامون اهنگ م تارتیبا گ سیآرام -

 :زدم و گفتم یچشمک

 زمیآره عز -

 ...ارهیب تاریگ نیرفت از ماش آرسام 

* * * 
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 :ندن کردمرو دستم گرفتم شروع به آهنگ خو تاریگ

 چکسیکه ه یصد دفعه جور یشم روز یتونم، عاشقت م یو من م یبه تو دل دادم و دل داد مونمیباش و فقط باش و بگو م عشقم

از من  دمی، قول م یایم شمیلرزه قلبم تا پ ی؛میشم تو هرجا بخوا یم ست،عاشقتیعاشق تر ن یاز من کس دمیعاشقت نشه ، قول م

شد با من؛  یهرچ ایفکر نکن به دلت بد نده ب یزیمن، به چ ایعاشق تر  ییوسط تو میدار یم واست هرچقلب ایست،بیعاشق تر ن یکس

 .ستیعاشق تر ن یاز من کس دمیعاشقت نشه قول م چکسیکه ه یصد دفعه جور یروز شمیعاشقت م

 تموم شد برام دست زدن واسه خنده مثل خواننده ها احترام گذاشتم آهنگ

 .کس کهاوه دختر صدات معر -

 :تو هوا براش فرستادم و گفتم یزدم بوس نیلیرو به آ یچشمک

 .یفدات آج -

به  ینیغذا حالم رو خراب کرد چ یناهار آماده بود بو میبه سمت جنگل رفت میبلند شد میرو خاموش کرد شیسرد شده بود،آت هوا

 چم شده؟ یعنیدم رو باال اوردم مع یبه سمت کلبه همه محتوا دمیگرفتم دو یام دادم داشتم حالت تهوع م ینیب



   

 

 

 : نگران پشتم اومد آرسام

 شده؟یچ -

 .حالم بد شد خوبم االن یچیه -

 :کرد و گفت یاخم

 .مارستانیب میبپوش بر نویا -

•••• 

 :گفت دنمیدکتر با د مینوبتمون شد داخل رفت میدیرس مارستانیمخالفت کردم گوش نکرد به ب یهرچ

 زم؟یعز هیمشکلت چ -

 :من جواب داد یجابه  آرسام

 غذا حالت تهوع گرفت به نظرتون امکان داره مسموم شده باشه؟ یخانوم دکتر، خانومم با بو دیببخش -

 :کرد و گفت یخنده ا دکتر

 د؟یشما همسرش هست -

 :و پر غرور لب زد یجد ارسام

 .بله -

 .ممکنه باردار باشن ستیخون بدن بد ن شیآزما هیبه نظرم همسرتون  -

* * * 

 :دمیپرس جانیآرسام چشم دوختم و با ه به

 بود؟ یچ شیجواب ازما -

 :گفت ادیز یبغلم کرد کنار گوشم با خوشحال محکم

 .عشقم شمیدارم پدر م -

بود که االن داشتم،آرسام دستشو رو  ییحس ها نیتر نیریاز ش یکی میشد یبچه دار م میبود ، ما داشت یزدم باور نکردن یلبخند

 :شکمم گذاشت و گفت

 .جذابم یمامان کوچولو گمیم کیمواظبتم خانومم، بهت تبر شتریبه بعد ب نیاز ا -

* * * 
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 بعد ماه چند#

آرسام مدام  ،یمراقب باش دیبا یلیخ تیباردار یگفت آخرا یسخت شده بود، شکمم جلو اومده بود، دکتر م یرفتن برام حساب راه

شکمو کرده  یمامان رو باباش حساب یمثل تانک شده بودم، کوچولو گهیداد، د یبه خوردم م ومدیدستش م یحواسش بهم بود؛هرچ

 .بود

خوشحال  یخاله شده بودم و حساب اورد،یپسر داشت م هی نیلیدوقلو باردار بود و آ نازیکردن؛آ یبا آوا عروس شیچند ماه پ آراس

 .بودم

برام  ایآهنگ دن نیتر بایقلبش ز یصدا ختمیر یزده شدم که فقط اشک م ذوق یانقدر دمیقلبش رو شن یکه صدا یبار اول یبرا

به بالکن رفتم،آرسام از پشت بغلم کرد دستشو رو شکمم گذاشت و  دمیپوش ی، لباس بلندِ گشاد میبه آلمان اومد یزندگ یبود،برا

 :گفت

 بچمون چطوره مامان خوشگله؟ -

 راش؟ب یخر یکرده م یزیچ هیاوم خوبه، کوچولو هوس  -

 :لذت بهم چشم دوخت و گفت با

 عشقم؟ یهوس کرد یچ ست،ین یزیچ نکهیا دیشما دو تا جون بخوا -

 :هام رو جمع کردم و با ذوق گفتم لب

 .یتوت فرهنگ -

 :زد و گفت میشونیرو پ یبلند شد بوسه ا عیسر

 .امیاالن م -

بعد  قهیدوست داشتم،آرسام چند دق یلیاش بافته بود رو خکه مامان بر ییناز و کوچولو یلباس ها میبود دهیبراش چ یخوشگل اتاق

 ...دمشیرو تو دهنم گذاشتم و با لذت بلع یچشم هام ستاره بارون شد توت فرهنگ دمیرو شکمم کش یاومد،دست وهیپر از م یبا ظرف

 .رهینظ یآرسام طعمش ب یوا -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 نوش جونت -

 آرسامم؟ -

 جانم -



   

 

 

 م؟یبزار یچمون چب یاسم برا -

 :شد و گفت رهیبهم خ قیدق

 زدلمیعز یتو بگ یهرچ -

 :کردم و گفتم یاخم

 .ادیکه جفتمون خوشمون ب یاسم هینه، -

 :میهم زمان باهم گفت هویفکر کرد و  یکم

 "چطوره؟ سیآرم"

 .قشنگه یلیآره خ-

 :زد و ادامه داد یلبخند

 .میزاریاسم رو فرشته کوچولومون م نیپس هم -

 ...دمیزدم و گونشو نرم بوس یلبخند

 آرسام#

از جعبه دراوردم به سمتش  یلباس میکن زشیبا بچه ها سوپرا میخواست یم ست؛ین ادشیبود خداروشکر کردم که  سیتولد آرام امروز

 :گرفتم و گفتم

 .میدعوت نایا نازیبپوش عشقم خونه آ نویا -

 ...تکون داد رفتم تو اتاق حاضر بشم یسر

•••• 
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 سیآرام#

 نیکوتاه در ح ییطال ومد،دکلتهیلباس خوشگل شده بودم و بهم م نیخدا من چقدر تو ا یوا ستادمیا نهیآ یرو تنم کردم جلو لباس

ام زدم  پیبه رنگ ت یشیدادم آرا دیکردم،موهام رو حالت جد نیرو تحس قشیزدم و سل یبود لبخند کیش بیساده بودن اما عج

انداختم گردنبند  یمشک کیکوچ یدست فیبه همراه ک دمیپوش یرنگ دیگرفتم، پاشنه بلندِ سف مناز شدم ، چند تا عکس از خود یلیخ

 ..انداختم یحلقه ا



   

 

 

سرم رو تکون دادم و  یسوال میدعوت بود نایا نازیچرا خونه آ دونمیدور خودم زدم سمت آرسام رفتم، نم یاز حاضر شدنم چرخ بعد

 :گفتم

 چرا دعوتمون کرده؟ نازیآ زمیعز -

 .میگفت دور هم باش -

خوش حالتش رو با ژل درست کرده بود و مثل تازه داماد ها شده بود تو دلم قربون  یهمانند من زد موها یپیتکون دادم ت یسر

 یبه رانندگ شروع ینشستم با سرعت کم نیمحتاط کمکم کرد داخل ماش میباهم از خونه خارج شد دیصدقش رفتم، دست هام رو بوس

 .کرد

•••• 

شدم داخل شدم اما  ادهیپ نیاومد، آرسام به سمتش رفت مردونه دست دادن، آروم از ماش رونیب نانیرو پارک کرد س نیماش میدیرس

 یبرق ها روشن شد تو صورتم برف شاد هویتونستم قدم بردارم  ینم یکیکردم از تار یمتعجب به اطراف نگاه م نبود، نایا نازیخونه آ

 :آهنگ بود که گوشم رو پر کرده بود یشد صدا یخال

 ...تولد تولد تولدت مبارک -

که چقدر با داشتن آرسام من  ینبود؟ وا ادمیدهن باز نگاهشون کردم نگاه ذوق زدم رو به آرسام دوختم،امروز تولدم بودپس چرا  با

و  کیکافه ش هیتو  دمیون بادکنک ترکوندن تازه فهمسرم یباال دیرو بوس میشونیپ دم،یخوش بختم، با ذوق و خوشحال بغلش پر

 غیشد همه ج کیرنگارنگ دورمون بود، رقص نور روشن کردن همه جا باز تار یشده و کادوها نیتزئ یها لیوسا یبا کل متیگرون ق

 .زدندیم

 ...خوشحال شدم واقعا عشقم یلیپادشاه قلب من، خ یمرس یوا -

 : دزد و لب ز یجذاب و مردونه ا لبخند

 .کنم یتمام جهان رو به نامت م یباش میزندگ سیبهت گفته بودم که اگر آرام -

 ...میدیخند یزدن همگ یغیج د،دخترایهام رو کوتاه بوس لب

 اومد کیک -

 نوشته بود رشیبزرگ دو طبقه عکس من روش چاپ شده بود ز کیاون طرف نگاه کردم ک به

 "خانومم یمن شد یایو دن یاومد ایکه به دن یمبارک مرس ارسام صاحب قلب و روحش تولدت یِملکه زندگ "

 :گفتن نوبت کادو ها شد آرسام گفت کیتبر یکی یکیهمه دست زدن  دمیرو بر کیاز ک یا کهیزدم با ذوق ت یپر مهر لبخند

 دمینفر م نیمن اول+



   

 

 

 ؟یکتاب واقع هیت من بود که شده بود دفتر خاطرا نیانداختم ا یدر اورد به سمتم گرفت متعجب نگاه ینگاش کردم کتاب کنجکاو

 :روبه لرسام گفتم دیبار یازشون م یکه خوشحال ییبا چشم ها دم؟ید یداشتم خواب م

 ؟یتو چاپش کرد هیعال نیا یوا -

 :به سمتم گرفت و گفت یچیتکون داد سو یسر

 ادی ینقاش یدوست دار یبه هرک یتون یمو  یهست یاز امروز معلم طراح ،درضمنیکه دوست داشت ییآلبالو ینیاز المبورگ نمیا -

 ...یبد

موفق  یمعلم طراح هیشده بودم و در کنارش  یواقع گریباز هیبه همراه  سندهینو هیتشکر کردم من  یکل دمیکش یاز خوشحال یغیج

 خواستم، ینم نیجز ا یزیمنو آرسام چاپ شده بود و چ یبودم،کتاب زندگ

 آرسام بلندم کرد آروم تو استخز انداختم لب هام رو شکار کرد همه کادو هاشون رو دادن نکهیاز ا بعد

 .نگاه نارویاوه بچه ها ا -

 :داد چشم هاش رو بست و با عشق گفت هیتک میشونیرو به پ شیشونیپ میدیخند طنتیبا ش میهم جدا شد از

 انمیپا یدوستت دارم عشقِ ب -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .مَردِ من شتریب یلیمن خ -

 

* * * 

 استیحس دن نیعاشق شدن قشنگ تر یفرصت رو به خودت بد نیا هیفقط کاف زه،یبه پات بر ارویکُل دن تونهیم یعشقِ واقع هی یگاه

 .پس از دستش نده

 

 "انیپا 
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 .زدم و محکم بغلش کردم یکرد لبخند یم هیوروجک گشنش بود داشت گر نیشدم باز ا داریاز خواب ب سیآرم یصدا با

 خوشگلم؟ یخوا یم ریسالم عشقِ مامان، ش -

خورد دستم رو  یدادم با ولع م ریدلم براش ضعف رفت لباسم رو باال دادم بغلش کردم بهش ش دیخند یذوق دست و پا زد و م با

 سفت گرفته بود

 ییجورا هیتر از قبل شده بود، آرسام عاشقش بود و قشنگ  یلیخ مونیزندگ سیبا وجودِ آرم ه،یاتفاق زندگ نیشدن قشنگ تر مادر

خوردن به خواب رفت،  ریبغلم در حال ش گه،تویاما منم جر زنم د هیدونم نامرد یشد م یم میکه به دخترمون داشت حسود یبه عشق

 یمونطور که ِرسام مشده بود ه یگذاشتمش،موهاشو نوازش کردم چشم هاش به من رفته بود و آب ختدادم، ِروم رو ت نییلباسمو پا

بودنش به آرسام رفته خداروشکر  طونیگفت ش یزنه و البته مامان آتنا م یخودت مو نم یگفت با بچگ یزدم مامان م یخواست،لبخند

و بلند شدم، آرسام رفته بود  دمیروش کش ییدهنش گذاشتم پتو توپستونک  دمیگونه اشو نرم بوس یفرشته ا نیکردم از وجود همچ

 ...خوردم ییسر پا یشپز خونه رفتم چند لقمه ا ِگشت،بهیا بعدازظهر برمسرکار و ت

افتادم چقدر  شیچند ماه پ ادیربع بعد کارم تموم شد داخل فر گذاشتم، کیاماده کردم و مشغول درست کردن شدم، ایالزان لیوسا

دختر به اسم  هیصاحب دو تا بچه  نیلیلبردنش حاال  مارستانیدردش گرفت و به ب نیلیتولدم خوش گذشت دوماه بعد از تولدم آ

به اسم سام  یپسر نازیهنوز بچه دار نشده بودن و در آخر ِ نایکه دو قلو بودن،داداش آراس ا شتدا اریپسر به اسم سام هیو  سویآ

 .داشت

بعد از چند بوق رو برداشتم به آرسام زنگ زدم  یسه بعدازظهر بود گوش یها کیهارو روشن کردم به ساعت نگاه کردم نزد شمع

 جواب داد

 جانم؟ زمیسالم عز -

 !ییکجا یسالم خسته نباش -

 عشقم دخترمون در چه حاله؟ امیخونه ام دارم م کیفداتشم...نزد -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .وروجک دهیخدانکنه،خواب -

 ...قطع کردم قهیدق نیاز چندم بعد

•••• 
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خسته شده  یاومد به سمت در رفتم درو باز کردم با لبخند نگاهش کردم،مرد من از سرکار برگشته بود و حساب در به صدا در زنگ

 :. چشم هاش رو بست و گفتدمیکردم گونه اشو سفت بوس یبود پا بلند

 .اوف شارژ شدم که اصال عشقم -

 :کردم بغلم کرد دست هام رو دورش حلقه کردم و گفتم یخنده ا تک

 ؟یته اخس یلیخ -

 .تو همه اش دَر رفت دنیبا د -

 :گفت یعشق نگاهش کردم آرسام به شوخ با

 .در مونده ها یآقاتون جلو یتعارف نکن هیخانومم  -

 :و گفتم میشونیزدم رو پ آروم

 .زمیتو عز ایرفت ب ادمی یوا یا -

اق انداختم رو تخت لب هام رو به دهن درو پشت سرش بست،هلم داد سمت ات میهاش رو دور کمرم حلقه کرد داخل خونه رفت دست

شده از هم  داریداد از خواب ب یکه نشون م سیآرم هیگر یکردم با صدا شیچشم هام رو بستم و همراه دیزد بوس یخشن مک دیکش

 :و گفت دیآرسام بلند خند میجدا شد

 .کنم که یرفع خستگ زارهیوروجک نم نیا -

 :و گفتم دمیخند آروم

 .مارو ببوس کممی یبوس یو م یچقدر مامان گهیشده، م شیبچم حسود-

 :زد و گفت یا قهقه

 خورمت ها یم نجاینکن توله سگ هم یزبون نیریش -

 :خمار نگاهم کرد و گفت یاوردم،با چشم ها رونیبراش ب زبونمو

 ...قربونت برم من -

 :و گفتم دمیلپش رو بوس دمیکش دستشو

 .ش ام بخورهبا دست پخت خانومش انگشت ها ییکه آقا میبر -

 رو بغل گرفت سیآرم نیرفت گذاشتم زم سیانداختم رو کولش به سمت اتاق آرم د،یلب هام رو کوتاه بوس دوباره

 سالم نفس بابا -



   

 

 

به باباش وابسته بود، آرسام لپاش رو بوسه بارون کرد  یلیزد ، دختر کوچولوم خ یغیآرسام پاهاش رو تکون داد و ج دنیبا د سیآرم

 فتگر یگاز آروم

 .شدم که فرشته من ریچلوندمت عشق بابا س شیآخ -

 :کردم و گفتم یاخم

 .گناه داره ریبچمو گاز نگ -

 :کرد گفت یم یباز سیکه داشت با آرم همونطور

 بخورمش هوی کنمیکه مثل مامانش نرمه منم هوس م ستیدست من ن -

 :و گفتم دمیتو بازوش زدم خند یمشت

 پررو -

*** 
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 :رو از تو تختش برداشت بغلش گرفت،دوباره لپشو بوس کرد و گفت سیآرم

 گشنمه یکه حساب میبر -

 .میگذاشتم مشغول خوردن شد اینشست براش الزان زیگذاشت، پشت م نیرو آروم به پشت رو زم سیزدم آرم یلبخند

 :پاک کرد و گفت یدهنش رو با دستمال دور

 .دستت درد نکرده ملکه ام خوشمزه بود عشقم یلیخ -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 زمینوش جونت عز -

رو گذاشته بود رو پاهاش داشت قربون صدقه  سیآرام ششونیتنقالت برداشتم رفتم پ کمیگذاشتم  ییظرف شو نیهارو تو ماش ظرف

 .یعشق پدر دختر ،ییصحنه ها نیهمچ دنیرفت،چقدر قشنگ بود د یاش م

 .دیمنم باز کنپرو ها جا واسه  یآ -

 :زد و گفت یلبخند

 .حسود خانوم شما جات تو قلب منه ایب -



   

 

 

کرد الحق که به خودم رفته بود،آرسام  یم یوروجک به ماهم حسود نیزد خنده ام گرفت ا هیگر ریز سیگونه اش رو ببوسم،آرم اومدم

 :گفت ینگاهش کرد و با لحن بامزه ا یشاک

 وروجک؟ مامان بابا رو ببوسه یزار یچرا نم -

 .میدیاورد جفتمون خند رونیزبونشو ب دیخند سیآرم

 یخوردن یِفسقل -

 شد سیبا آرم یباز مشغول

 آرسام؟ -

 :کرد و گفت ینگاه بهم

 .جان -

 رون؟یب میبر یا هیپا -

 :زد و گفت یلبخند

 ...استراحت کنم چشم کمیعشقم االن خستم،  -

 :فتمگ یبچگونه ا طونیرو ازش گرفتم و با لحن ش سیآِرم

 .دَدَ میالال تُون تا بر کمیبابا آرسام  -

 :و گفت دیخند بلند

 کردم یلقمه چپت م هیبه خدا اگه بچه دستت نبود  -

 دمیبراش دراوردم و خند یزبون

 .تونه حرف بزنه من به جاش گفتم یواهلل خب بچه ام که نم -

 ...به سمت اتاق رفت دیبوسرو  میشونیکنم پ تشیاذ شتریب ومدیزد دلم ن یشد لبخند خسته ا بلند
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روشن کردم  یویگذاشتمش ،بلند شدم ت نیآروم زم دیبعد خواب قهیدادم چند دق یرو پاهام گذاشتم، پتو روش روش و تکون سویآرم

 ...شدم لمیهارو باز کردم و محو ف یگذاشتم خوراک یترک لمیف



   

 

 

 ...دمیودم که به شدت قشنگ بود چشم هام گرم خواب شد و خوابب یلمیدونم چقدر مشغول ف ینم

••• 

 آرسام#

زدم به حال رفتم  یخوردم دردش کمتر شد، لبخند یبلند شدم مسکن دمیهام رو مال هیشدم شق داریاز خواب ب یدیسردرد شد با

شده بود و داشت  داریتو دهنش بود بکه پستونک  یدرحال سیخوابش برده بود و تو خودش مچاله شده بود، آرم یویجلو ت سیآرام

رفتم سرشو سمت خودم  سیزد به سرم به سمت آرام یطانیبابا ساکت شده بود، فکر ش یسقلزدم ف یکرد لبخند یبه همه جا نگاه م

 سیبه آرام بیکوچولو عج نیبلند شد از خنده منفجر شدم ، ا سیآرم هیگر یصدا دمیبرگردوندم لب هام رو لب هاش گذاشتم بوس

 ...یو خوردن طونیرفته بود همونقدر ش

 :هاش رو باز کرد و گفت چشم

 ؟یکنیم کاریوا رو من چ -

 :خنده و گفت ریکردم بلند زد ز فیرو براش تعر هیقض

 .گهیحسود مامانشه د -

 :لذت نگاهش کردم و گفتم با

 نطور؟یجوون خنده هاتو عشقه،پس که ا -

 .بله اقا -

تونه  یجوجه اومده پس سخت در اشتباهه که فکر کنه م نیا ،بعدیو هست یتو اول مال من بود بوسمت یپس هروقت دلم خواست م -

 ...مامانشو بدزده عشقم

 :زد و گفت یلبخند

 یتو بگ یهرچ -

•••• 
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 سیآرام#

 راوردمخوابوندم، لباس هاش رو د نیرو زم سویلباس برداشتم آرم م،یحاضر شد میاتاق رفت تو

 ...مامان یبرم من عشقول تیقربون اون بدن برف -



   

 

 

کم پشتِ به رنگ بورش رو باال  یخورد، لباس هاش رو عوض کردم موها یو دست و پا زد انگشتشو تو دهنش کرده بود و م دیخند

 .با کش بستم

 میما حاضر ایآرسام ب -

 :سوت زنان به سمتون اومد و گفت رونیاتاق اومد ب از

 .بخورمتون ییها گریاوف چه ج -

 :و گفتم دمیخند بلند

 از دست تو -

 :خشک براش درست کردم و روبه آرسام گفتم ریتو دهنش گذاشتم، ش پستونک

 رونیکالسکه شو بزار ب -

 .میآلمان راه افتاد یها ابونیرو آروم داخل کالسکه گذاشتم،تو خ سیدرو قفل کردم آرم رونیتکون داد رفتم ب یسر

 زم؟یعز میکجا بر -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .نیبرل -

به  یو در آخر از گشنگ یکیشده گراف یطراح یاز جمله پارک،کافه ها،ساختمون ها میآلمان رو گشت یشد همه جا یم یدوساعت

و مدرن گارسون به سمتون اومد خوش اومد گفت منو جلومون گذاشت  کیش اریبس یجا هی مینشست یصندل م،رویرستوران پناه برد

 :گفتو 

 قربان؟ دیدار لیم یچ -

 :بهم کرد و گفت ینگاه آرسام

 زم؟یعز یخور یم یچ -

 هم دارن؟ یرانیا یکنه، غذا یفرق نم -

 .تکون داد یسر

 .یپس اشپتزل و مرغ سوخار -

 ...گذاشت و رفت یاحترام
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 :شدم و روبه آرسام گفتم رهیاطراف خ به

 ام؟یدست هامو بشورم بمن برم  -

 :تکون داد و گفت یسر

 .مواظب باش زمیبرو عز -

رفتم نشستم  زمونیبه سمت م رونیرفتم،دست هامو شستم با حوله خشک کردم، اومدم ب یبهداشت سیزدم به سمت سرو یلبخند

 .ومدیزدم چقدر پدر بودن بهش م یداد لبخند پر مهر یم ریش سیبه آرم ریش شهیآرسام داشت با ش

 :کردم و گفتم یاهم

 .منم دلم خواست یمهربون یبه به چه بابا -

کردم؛ دلم  یرستوران رو آرسام حس م یخارج یشد نگاه دختر ها یجذاب م یلیخ دیخند یم یمحو چال لپش شدم، وقت دیخند بلند

 :گفت گرد شده یبا چشم ها دمیچشم بردارن خم شدم لب هاشو کوتاه بوس نکهیا یخواست خفشون کنم برا یم

 .ها یشد طونیش زمیعز -

 :زدم و گفتم یزور لبخند

 !رو ازت برندارن خون شون حالله آرسام زشونیه یچشم ها گهید قهیاگه تا دو دق -

 :خنده اشو گرفته بود و لب زد یزور جلو به

 .نده تیکنم،بهشون اهم ینگاه نم یجذاب من، من به جز تو به کس یرتیغ -

 .انداخته بودن، خوبه حساب کار دستشون اومد نییم دوختم سرشون رو پاتکون دادم و بهشون چش یسر

 :کردم و روبه آرسام گفتم یاخم

 مفهومه؟ یخند یم ینجوریآرسام خان شما فقط واسه من ا یجناب آقا -

 :زد و گفت یلبخند

 .چشم عشقم -

 :گذاشت و لب زد زیگفتم ،گارسون اومد غذاها رو م یا خوبه

 قربان؟ دیخوا ینم یا گهید زیچ -

 :باال انداخت و گفت ییلند کنان ابرو غرور



   

 

 

 نه ممنونم -
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برداشتم صورتم رو پاک کردم سرمو باال  یکه شدم دستمال ریتو بشقابم گذاشتم مشغول خوردن شدم س یاز مرغ سوخار یا کهیت

 .بود نگاه کردم یه تا االن خالشدم با تعجب به بشقابش ک رهیگرفتم و به آرسام خ

 ؟ینخورد یزیپس چرا چ -

 .شدم ریکردم س یداشتم تو رو نگاه م -

 :رو لبم نشست و گفتم یلبخند

 .بخور زیمزه نر -

 یرو به جلو هول دادم تشکر سیگفت،آرسام به سمت صندوق رفت پول غذارو حساب کرد، کالسکه ارم یتکون داد و چشم یسر

 گفت"ینوش جون"زد و  یم درجوابم لبخندلب از آرسام کرد ریز

رو صندوق عقب گذاشت، حلو نشستم پاشو رو گاز فشار داد و با سرعت تو  سکهیرو بغل کردم، کال سیآرم میرستوران خارج شد از

 روند؛ ابونیخ

 ...اومد یگوش که سام بغلش بود جلو یدرحال نازیزدم آ یبه دوقلوها زنگ زدمجواب دادن لبخند یریرو دراوردم تصو میگوش

 یسالم خواهر -

 :کرد و گفت یذوق سیآرم دنیبا د نازیآ

 .رو نشون نده دلم خواست قورتش بدم یگوگول نیزم،ایسالم عز -

 :باز رو به سام گفتم شیتکون دادم و با ن یسر

 عشق خاله چطوره؟ -

محتاط  میبود دهیرو قطع کردم رس یگوش نمتیخونمون بب ایبعد با گفتن ب یکرد قربون صدقه اش رفتم کم یداشت نگاه م ینجوریهم

کفش هام رو دراوردم به سمت اتاقش رفتم آروم  میشدم؛داخل رفت ادهیپ نیکه به خواب رفته بود رو شونه ام گذاشتم از ماش سیآرم

 ...نشه داریدادم که ب یرو تخت گذاشتمش، تکون

 ...بشم من تیتپل یاون لپا یفدا -

 :ر گوشم پچ زداز پشت بغلم کرد کنا آرسام



   

 

 

 .حرفات مخصوص منه نیعشقم من حسودما، -

 :زدم و گفتم یزیر لبخند

 ...بخورمشون تموم بشه خوادیدلم م نیرو بب یفسقل نیا یبدجنس،لپا یتو که لپ ندار -

 ...کرد شتریو فشار دستاش دور کمرم رو ب دیخند آروم
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 :بهم انداخت و گفت یم و صورتم رو با دستاش قاب گرفت و نگاه خاصسمت خودش برگردوند به

 کنم؟یخدارو شکر م دنتیکنم؟و هربار با د ینگاه م ایدختر دن نیکنم؛ انگار دارم به خوشگل تر یبهت نگاه م یوقت یدونست یم -

 :رو لبم جا خوش کرد و گفتم یلبخند

 اوهوم -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 انا؟یاح یبه سقف ندار اعتماد کمیعشقم  -

 :به بازوش زدم و با حرص گفتم ینسبتا آروم مشت

 .پررو سین نمیکه هست،از فردا هم ینیهم -

 :کرد و آروم پچ زد تمیاز اتاق هدا رونیکرد و دستش رو پشت کمرم گذاشت به ب یا خنده

 مامان خوشگله بشه نه؟ باباش با هیتونه مزاحم عشق باز ینم گهیبچه ام که خوابه د هیاالن موقع خوب -

 :کردم و گفتم زیهام رو ر چشم

 .ادیصداش درم یخطر داره دست بمن بزن ریبچه آژ ر،اونینه خ -

 :و گفت دیخند بلند

 .باهوش من یِلعنت یخوب گفت یلیخ -

گشاد شده بهش  یانزنم با چشم غیدهن باز کنم جوابشو بدم رو کولش انداختم ، بلندم کرد دست هاشو جلو دهنم گرفت تا ج اومدم

 .دمیشدم، دندون هامو از حرص روهم فشار دادم و دست هامو تو موهاش فرو بردم و محکم کش رهیخ

 .یدزدیمامانشو م یسراغت دار ادیب گمیاالن به بچم م وونه؛ید نمیفرصت طلب ولم کن بب یآقا یآ -



   

 

 

 :ت و گفتتخت بس ینگاهم کرد رو تخت پرتم کرد، دست هامو باال یشیآت یچشم ها با

 نجاتت بده؟ تونهیم یخوب االن ک -

 :گفتم یهامو غنچه کردم و با حالت مظلوم لب

 ؟یکن کارمیچ یخوا یم زمیعز -

 !هیتنب -

با حس طعم تلخِ خون تو دهنم هولش دادم به عقب  دیکیبه دندون گرفت و م نموییلب پا دیزد لب هامو سخت و خشن بوس مهیخ روم

 :و گفتم

 ؟یکبود کرد یواسه چ شعوریب -

 ...قشنگم تمهیمهر مالک نمیبهت گفته بودم که حسودم ا -

 :کردم و گفتم اخم

 آرسام کشمتیم -

 ....ادیبه خودش ب تا
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 :گفتم لب ریو ز دمیخند زیر زیبا تصور نقشه ام ر دم،یدستش فرار کردم ، به آشپز خونه رفتم به لب هام فلفل مال ریز از

 .یتالف یبه سو شیپ -

بود نشستم رو شکمش دست هاشو از رو چشم  دهیتخت به سمت مخالف خواب یاتاق رفتم درو باز کردم،آروم به سمتش رفتم رو به

 :هاش برداشتم و گفتم

 اد؟یخوابت م -

رو لب هاش گذاشتم،چند  شدم دست هامو دور گردنش حلقه کردم؛چشم هاشو باز کرد لب هامو کیگفت سرتق بهش نزد "یاوهوم"

 حیخندم به هوا رفت قرار و به فرار ترج کیکرد شل یقرمز شده داشت بهم نگاه م یبا صورت د،یرو لب هاش کش یبعد زبون قهیدق

 :دادم و گفتم

 .یمنو کبود نکن یحقته بچه پررو تا تو باش -

 :زد و گفت یفیخف داد



   

 

 

 ...سیآرام...سوختم...خدا فقط دستم بهت برسه  ی...ختم..آسو

 :باز گفتم شیبراش تا ته دراوردم و تکون دادم و با ن زبونمو

 ...باش الیخ نیهاهاها، دو قرون بده آش به هم -

رفع  شیعمرا تند یخورد یآب هم روش م وانیتند بود و اگه سه ل یلیفلفلش خ دم؛یخند یرو به شکمم گرفته بودم و قاه قاه م دستم

 :رو به دستش دادم و گفتم شد، دلم براش سوخت پارچ آب یم

 .یبخور نسوز ایمهربونم ب یلیکه من خ ییاز اونجا-

 ...ندادم و با لبخند بهش نگاه کردم تیگفت اهم "ییسایدارم برات وا"لب  ریحرص از دستم گرفت آروم ز با
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 د،یپر یم نییباال پا شیهنوز داشت از تند دیاز آب رو سر کش یا جرعه

 مون،یکنه فکر کرده زرنگه م یخنک شد بچه پرو بدن منو کبود م دلم

بغلش کردم محکم  دیخند دنمیخوردنش بود؛ به اتاقش رفتم با د ریشده بود موقع ش داریبه خودم اومدم از خواب ب سیآرم هیگر با

 :به خودم فشارش دادم و گفتم

 زم؟ینرمک مامان گشنته عز یوا -

 ام رو تو دهنش گذاشتم با ولع خورد، نهی دادم سرو باال لباسم

با آرسام براش  مییخوایشد،میسالش م هیماه  نیشد؛ا یمن داشت بزرگ م یشدم،فسقل رهیرو نوازش کردم و با لذت بهش خ موهاش

 :کرد و گفت یاتاق اومد،اهم م،تویریجشن بگ

 .اوم منم دلم خواست -

 ؟یچ -

 :م و گفتمنگاش کرد یاشاره کرد حرص سیآرم به

 .نمیکن بب شیچشم هات و درو زیه شعوریب -

 :و گفت دیخند بلند

 شه؟یم ینکنم چ شیمثال اگه درو -

 :زدم و گفتم یچشم و ابرو به لب هاش اشاره کردم چشمک با



   

 

 

 کردم نه؟ کارتینرفته چ ادتیهنوز که  -

 :کرد و گفت یاخم

 .کنمیم یتالف -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو طونیش

 .دوس تمیالفت -

 :زدم و گفتم یغیبه باسنم زد ج یلیشده بود رو از بغلم گرفت س ریس یکه حساب سیتکون داد، آرم یسر

 .فرهنگ یب شعوریب یآ -

 :و گفتم دیخند

 ...هوم؛دوست دارم -

 :رو محکم بغل کرد قربون صدقه اش رفت و گفت سیآرم

 بگو بابا خوشگلم -

 :زدم و گفتم یلبخند وردیدر م ییکرد و صداها یم درشتش داشت نگاهش یبا چشم ها سیآرم

 .بگو مامان ، بابا کنف بشه رینه خ -

 ...نگاهم کرد یحرص آرسام
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 . آرسام گذاشت که دلش براش ضعف رفت محکم به خودش فشرد یسرشو رو شونه ها سیآرم

 :به روم زد و گفت یچشمک

 وست داره؟باباش رو د یدید -

 :کردم و گفتم زیهام رو ر چشم

 .نوچ -

 :گفت وردیکه از خودش در م یمبه یبا صداها سیآرم هویسکوت شد، نمونیب یلحظه ا چند

 ما..ما...بابا -



   

 

 

 ...از بغل آرسام گرفتم چلوندمش دمیذوق خند با

 .میجان مامان؟قربونت برم من فسقل -

 :گفتم طونیو روبه آرسام ش دمیدستشو رو لبم گذاشت دستشو بوس دیخند 

 بگو بابا گهیبار د هیخوشگل مامان ،  -

 بابا -

 :و گفت دیاش رو سفت و محکم چند بار پشت سرهم بوس د،گونهیبا لذت خند آرسام

 .نازم یبابا گفتنت بشم من جوجو یفدا -

 .نعمت بود نیتر که دوسشون داشتم قشنگ ییکنار کسا یلبخند بهشون نگاه کردم و خداروشکر کردم، زندگ با

دختر کوچولوم داشت حرف زدن  شدیهر روز جذاب تر م سیبا بودن آرم مونیزندگ م؛انگاریرو داشت سیخوب بود که ما آرم چقدر

 "مامان و بابا "لذت بخش تر باشه که بگه  نیتونست از ا یم یگرفت و چ یم ادی

وروجک گرسنه اش  نیخوردنش بود و ا ریوقت ش دمیکش یاحتکرد با تعجب به ساعت نگاه کردم نفس ر هیشروع به گر سیآرم هوی

 ...شده بود

 :زدم و گفتم یلبخند

 !گشنشه آرسام -

 :تکون داد و گفت یسر

 .زارم عشقم یبده منم ناهار م ریبرو بهش ش -

 :و با ناز گفتم دمیگونه اش رو صدا دار بوس طنتیش با

 ...آقامون یمرس -

 .زدم و گونه اشو نوازش کردم یو مشغول خوردن شد لبخند دیابم رو باال دادم بهم چسببه اتاق رفتم ت دیرو بوس میشونیپ
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 ...شد و به خواب رفتم نیرو تخت چند لحظه بعد پلک هام سنگ دمیکش دراز

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



   

 

 

شدم صدام رو صاف کردم  رهیشدم ، خمار به آرسام خ دارینه ام برو گو یبودم که با حس دست کس دهیخواب یدونم چند ساعت ینم

 یهم کنارم به خواب رفته بود با چشم ها سیلباسم که هنوز باال بود و آرم دنیکه خوابم برد افتادم، بلند شدم با د یتیوضع ادی هوی

 ...وختمگشاد شده به آرسام چشم د

 ؟ییسر و صدا چیکرد؟ بدون ه یکه من خواب بودم داشت بهم نگاه م یتمام مدت یعنی

 :گفتم یآروم یصدا با

 ...خجالت بکش شعوریب -

 :رو لبم گذاشت و آروم مثل خودم پچ زد دستشو

 چرا خجالت بکشم؟ -

 .یکنینگاهم م یخوابم برده بعد تو دار ینجوریمن هم -

 :و گفت دیخند

 حق ندارم به اموالم نگاه کنم؟ -

 :تکون دادم و گفتم یسر متعجب

 وم اموال؟کد -

 :ام اشاره کرد از خجالت قرمز شدم لب هام رو جمع کردم و با حرص گفتم نهیس به

 ...خودمه ،اموالیعوض -

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 .سندشو دارم که مال منه -

 کو؟ -

 اما یبرگه ازدواج رو کجا گذاشت دونمینم -

 :کرد و گفت سیبه آرم یا اشاره

 .شینشون نمیا -

 :کردم و لج باز گفتم یاما به روش اخم دمیدلم خند تو

 ...اما -

 یبغلم کرد و با لحن دیو به اتاق خودش برد؛اومد تو اتاق کنارم دراز کش دیچیرو آروم بلند کرد پتو رو دورش پ سیگفت؛ آرم یسیه

 .گفت طونیش
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 ه؟یورنجیکشه چرا هنوز ا یپس اگه خانومم خجالت م -

 :گفتم عینشم سر عیضا نکهیخدا گند زده بودم واسه ا یخودم اومدم؛ وا به

 ...رفت ادمی -

 :اما دستشو رو دست هام گذاشت و گفت دمیکش نییرو لباسم گذاشتم و به پا دستمو

 !رهید گهید -

 .گفت یام اورد جون کشدار نهیبه س یکنم فشار لیو تحل هیاومدم حرفشو تجز تا

 :دادم و گفتمعقب هولش  به

 نمیپرو برو کنار بب یآ -

 :و پر شهوت بهم چشم دوخت و گفت خمار

 حرف نباشه -

 :گرد شده گفتم یحرکت تابم رو دراورد،با چشم ها هیبدنم مور مور شد تو  دیم کش نهیزبونشو رو س دمیکش یآه شیحرکت بعد با

 آرسام -

 :و گفتم دمیرو کشادامه حرفمو بزنم خشن به کارش ادامه داد موهاش  نذاشت

 .ها ارمیبخدا باز فلفل م -

تو گلوش گفتم لب  یکه از لبم گرفت آخ یزد با گاز مهیروم خ د؛یم رو مال نهیو همزمان س دیتوجه به حرفم لب هامو به دهن کش یب

 دونمیدم،نمیکش ید آهبه باسنم زد پر در یلیم برداشت و س نهیدستشو از رو س هیتر شد  یدم،جریروش کش یو زبون دمیبوس نشوییپا

 .از گردنم گرفت یگردنم فرو برد گاز ی، سرشو تو گود دیکه از لب هام دست کش میدهم بو دنیچقدر مشغول بوس

 .شعوریب ریآخخ...گاز نگ -

 :و گفت دینفس کش دیخند مردونه

 !دختر هیاوووم مزت عال -

 :مدراوردم و گفت رهنشویاش گذاشتم پ نهیبغلش لم دادم سرمو رو س تو



   

 

 

 ه؟یپک ها و عضله هات مال ک کسیس نیا -

 :و گفت دیبهم چشم دوخت لبمو کوتاه بوس خمار

 !مال خانومم -

 :شدم و گفتم رهیلذت بهش خ با

 ه؟یخانومت ک -
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 .مامانِ بچمه -

 :و گفتم دمیخند زیر

 کجاست؟ -

 ...کنهیم یروبه روم نشسته! داره دلبر -

 :به چال لپ هاش کردم و گفتم یزدم اشاره ا یلبخند

 ه؟یچال ها مال ک نیا -

 !اونم واسه عشقمه -

 :کردم و گفتم یاخم

 ه؟یعشقت ک -

 .کنهیم یکه االن داره حسود یهمون -

 :خودم و جا دادم تو بغلش و گفتم دمیخند بلند

 ؟یکنیم تیپس منو اذ -

 :و گفتم دمیستبرشو بوس نهیگفت، رو س یاوهوم

 !سوال دارم -

 :شدم و گفتم رهیگفت به چشم هاش خ یجونم



   

 

 

 م؟یقدر خوشبخت و خوشحال باش نیبه هم شهیهم یدیقول م -

 :و گفتم دیتکون داد رو موهام رو بوس یسر

 !قول خانومم -

 :زدم گونشو ماچ کردم و گفتم یلبخند

 ازم؟ یخوایتو قول نم -

 :شد و گفت رهیبهم خ متفکر

 .یمثل پرنسس ها بخند ینجوریهم شهیکه هم یول بدبهم ق خوامیمن م -

 :باز گفتم شیتکون دادم و با ن یسر

 چشم قربان -

 .میدیقار و قور شکمم جفتمون خند یصدا با

 میناهار بخور میپاشو بر -

 :تکون دادم و گفتم یزدم و سر یلبخند

 ؟ینجوریا -

 :شد و گفت رهیخ بهم

 ؟یچجور -

 .ت طلب لباسمو دراورده و خودشم لختهفرص هی ینیب یم یاگه دقت کن -

 :زد و گفت یا قهقه

 !ایب ینجوریاوم هم -

 :زدم و گفتم یغیگشاد شده ج یچشما با

 ؟یادب کن یبچمم مثل خودت ب یخوای،مییایح یب یلیخ -

 :تکون داد و گفت یسر

 کنهیبچمون عادت م -

 ! رینه خ-

 :و گفتم دمیکش یبنفش غیو رد دندوناش که قرمز شده بود ج یدکبو دنیرفتم با د نهیشدم تابمو تنم کردم؛ جلو آ بلند



   

 

 

 .سایآرسام.خونت حالله حاال وا یبد یلیخ -

 :شد و گفت رهیبهم خ الیخ یب

 .کردم حرف نباشه دشیشد تمد یها کمرنگ م یداشت قبل -

 ...ومدمیاز خجالتش در م دیتر با زیتر و تم قیدفعه دق نیا دمیدوباره براش کش یا نقشه
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 .حاضر کردم لیسَر زدم هنوز خواب بود ؛ به آشپز خونه رفتم وسا هی سیرفتم،به آرم رونیاتاق ب از

 ؟یدرست کرد یآرسام چ -

 .ناگت -

م و گرسنه م بود مشغول شدم؛ مزه اش حرف نداشت سرمو باال گرفت یجلوش گذاشتم حساب ختمیتکون دادم، تو بشقاب ر یسر

 :گفتم

 .آشپز خان؛خوشمزه بود یمرس -

 :زد و گفت یلبخند

 نوش جونت -

رفتم گل هارو آب دادم به داخل رفتم،دست  اطیپر از آب کردم به ح یگذاشتم ؛ پارچ ییظرف شو نیهارو جمع کردم تو ماش ظرف

 :آرسام رو گرفتم و گفتم

 .خوبه یلیهوا خ اطیتو ح میبر ایعشقم ب -

 :زد و گفت یچشمک

 نکنه دو نفرست؟ -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 واسه قدم زدن دهیاوهوم جون م -

 ادیگفتم ب نازیافتاد به آ ادمی هویم،یزد ی، دست هام رو گرفت باهم قدم م میرفت اطیباهم به ح د؛یکرد دست هام رو بوس یخنده ا تک

 افتاده باشه؟ یبود نکنه اتفاق ومدهیاما ن نجایا



   

 

 

بودم دوست  دیعاشق بارون شد شهیگرفت ، با ذوق به آسمون نگاه کردم من هم یدیدفعه بارون شد کیاما  خواستم برم داخل نگران

 ...قدم بزنم حاال وقتش بود رشیداشتم ساعت ها ز

 !یشیم ضیداخل مر میبر ایب سیآرام -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .نه من عاشق بارونم -

 .کردم یهمزمان آهنگ گذاشتم باهاش هم خون دمییتوجه به اعتراضش دستش رو گرفتم باهم دو یب
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 :میدییدو یو م میخوند یبلند م یصدا با

 ییحالتِ خوب و باعثش تو نیبدجور؛ ا یخوبش کنم غمه رو ازت دورش کنم چشم حسود هارو کورش کنم خوب ایحالت بده ب اگه

 ...دل و بدجور نیا یشقش کنعا یتونیتو م یقلبم و نکنه ولش کن

 نیقلب خودم هست بب ایب یخوایامن م یجا هیآخه، اگه  یماه من یکن یو روشن م کیآره شب تار یعاشقم یبِه به بگ رمیگ یم لکنت

 ...با قلب من عاشق شدم رفت یکرد کاریچ

 .میشده بود دهیمثل موش آب کش دمیکش یم غیبلندم کرد چرخوندم ج آرسام

 .آرسام دهیال مح یلیوهو،خی -

 :شد و گفت رهیبهم خ طونیش

 یشد یخوردن یلیآره توام خ -

 :بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 چطور؟؟ -

 یجذاب تر شد یشد سیخ -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک

 یپس بمون تو خمار -

ست هامو باال بردم و با خنده بارون شدت گرفته بود چشم هام و بستم د نیافتادم زم هوی دیاز دستش فرار کردم و دنبالم دو عیسر

 :گفتم



   

 

 

 ...یخدا جونم مرس -

 .زدم یبلند غیشد چشم هام اندازه دوتا تخم مرغ شد ج یروم خال یخیحال حرف زدن با آرسام بودم که سطل آب  در

 .یعوض یلیزدم،خ خی -

 :و گفت دیخند یم بلند

 یحاال تو بمون تو خمار -

 :بهش زدم و گفتم یر چشمکچشم به هم زدن هولش دادم تو استخ هی تو

 یبزن خیحاال نوبت توئه  -

 :و گفتم دمیخند یدستمو گرفته بودم به دلم و م هی ومدیآب و باال نم ریآب رو باز کردم گرفتم روش از ترس رفته بود ز شلنگ

 .نقشه ها دارم برات ستین یزیچ نکهیترسو، ا رونیب ایب -
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 کردم سشیزدم؛ سرش رو تو دستم گرفتم و با شلنگ خ رجهیسفت دستم گرفتم، تو استخر شرو  شلنگ

 .سیخورم آرام یزدم،سرما م خی -

 اطیاالن از حموم اومده بود، آخراش که به التماس افتاد؛ دلم براش سوخت شلنگ رو تو ح نیکرده بودم انگار هم سشیخ انقدر

 :پام رو گرفت و گفتمچ رونیب امیانداختم، اومدم از استخر ب

 .حاال میکجا خانوم ،در خدمت بود -

 :رو پشت گوش ام دادم و گفتم موهام

 .گهیبرم داخل د -

 : هامو جمع کردم و گفتم لب

 .بارونم که قطع شد -

 :دست هاش گرفت و گفت نیهامو ب لب

 .مامان کوچولو یناراحت باش نمینب -

 :گفت طنتیاورد و با ش رونمیاز استخر ب میکرد یآب باز یرو لب هام کاشت ؛کم عیسر یا بوسه



   

 

 

 تو رو نمیبب -

 :بهش کردم که گفت ینگاه

 برو دمتید -

 :و ادامه داد دیلپمو کش دینگاهش کردم که بلند خند پوکر

 کردم خوشگلم یشوخ -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 تو بده یگوش -

 .مونهیمثل شورت آدم م یگوش -

 :زدم و گفتم شیایح یاز ب یغیج

 نمیفرهنگ.بده من بب یب -

 :زد و گفت یچشمک

 دوست دختر هام زنگ بزنن دستم رو بشه؟ هوی یگینم -

 :کردم و با حرص گفتم زیهام رو ر چشم

 .اصال قهرم هیچه خر گهیدوس دختر د -
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 :زدم و گفتم یغیشدم ج و هوا معلق نیزم نیرفتم که ب یرو ازش برگردوندم داشتم به داخل م روم

 .نیبزارم زم یآ -

 .ه؟یدوست دخترم ک یبدون یخوا ینوچ م -

 :بهش رفتم و خشن لب زدم یغره توپ چشم

 !هیبه من چه که ک -

 .یزمان هیاِم دوست دخترم بود  -

 :شدم و کنجکاو گفتم رهیاخم بهش خ با



   

 

 

 ؟یچ یعنی -

 .ده خانومِ خونه ماسمش تو شناسناممِ ش گهیعرضم به حضورت که االن د -

 :تکون دادم و گفتم یسر جیگ

 ؟یزن دوم گرفت -

 :و گفت دیخند بلند

 خنگ من،زنم تو بغلمه ی وونهید -

 :نگاهش کردم و گفتم یعصب یافتاد با چشم ها میدو زار تازه

 ؟یندازیمنو دست م -

 :تکون داد داخل رفت، از پله ها باال رفت آروم رو تخت گذاشتم و گفت یسر

 گهید آره -

 .رو گرفتم نازیزدم شماره آ نستایتو ا یرو برداشتم چرخ یتکون دادم گوش یسر الیخ یب

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

 داد؟ یزدم جواب نم یزنگ م یشده بود که هرچ یچ یعنیشدم  نیترس سوار ماش با

 .روند نایا نازیرو بغلم گرفتم،آرسام با سرعت به خونه آ سیآرم
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 خونه بودن پس چطور؟ شهیکه هم نایجواب نداد، واقعا نگران شده بودم ا یکس میرو زد فونیزنگ آ یهرچ

 افتاده یمطمئنم کرد که اتفاق نیزنگ زدم بعد از سه بوق که خورد جواب داد صداش بغض دار بود و ا نیلیآ به

 ؟یخواهر یالو،سالم خوب -

 :بود لب زد هیاز گر یشکه نا یخش دار یصدا با

 .کنمیکه برات اس م یمارستانیبه ب ایب ،نهیسالم آج -

 :دستم رو گرفت و گفت دیخورد آرسام که حالمو د یقطع کرد دلهره مثل خوره داشت وجودم رو م یا گهیحرف د چیه بدون

 گفت؟ یشده، چ یچ -



   

 

 

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .ایفعال نپرس همراهم ب -

 ...که اس زده بود روندم یبه آدرس پشت رول و نشستم

 مارستانیرو بغل کرد باهم به داخل ب سیپارک کردم،آرسام آرم یرو گوشه ا نیماش م،یدیرس ییطاغت فرسا کیاز تراف بعد

 .رفتم رشیبه سمت پذ عیم؛سریرفت

 خانوم دیببخش -

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 د؟ییبفرما -

هاش دل سنگ رو آب  هیرو محکم بغل کردم گر نیلیاون زن آ یتوجه به صدا زدنا یردم ببه سمتشون قدم تند ک نایا نیلیآ دنید با

 :دست هام گرفتم و گفتم ونیکرد صورتش رو م یم

 افتاده؟ یشده فداتشم؟ اتفاق یچ -

 ...به سمتش رفت و نیلیآ رونیتکون داد تا اومد بگه دکتر از اتاق اومد ب یسر
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 :گفت نیلیدستکش هاش رو در اورد؛آ دکتر

 دکتر؟ یشد آقا یچ -

 .به خدا دتونینه ام ای انیبهوش م مینیبب دیعمل که بد بود با -

 جمله ازمون دور شد نیگفتن ا با

 افتاده بود؟ یاتفاق چه

 نه؟ ای ادیبهوش م یک

 گفتن؟ یبه من نم یزیچ چرا 

 :گفتم یبلند یصدا با

 شدهیچ نمیبب دیحرف بزن -



   

 

 

 :کرد و گفت هیگر یبلند یبا صدا نیلیآ

 ستین یدیام گهیتصادف بد؛دکتر م هیومدن خونتون تو راه تصادف کردن  یم نایداشتن با س نازیبه آ یهمون موقع که تو زنگ زد -

 ...برن تو کما اما حال سام خوبه دیو با

 خواست کما بره؟ یخواهرم بود م نیکه ع یکس نازیآ دمیشن یداشتم م یاش شدت گرفت،دستم رو به سرم گرفتم چ هیگر

 حالم به شدت بد بود، نیخوردم زم سُر

 :گفتم یآروم یکرد با صدا سیخوب شدنشون دعا کردم، اشک هام رو گونه هام رو خ یته دل خدارو صدا زدم و برا از

 نمشیخوام بب یسام کجاست؟ م -

 :تکون داد و گفت یسر

 تو اتاق نوزاد ها -

 .فاب من قیرف نازیفاب آرسام بود و آ قیرف ناینباشه س یام خشکش زده بود هرچشدم آرس بلند

 :اتاق نوازاد ها رفتم سام رو بغل گرفتم اشکم رو پاک کردم و گفتم به

 .دلم زیعز یعشق خاله خداروشکر که تو سالم شنیمامان و بابا خوب م -

******* 

 آرسام#

 :و گفتم یداخل شدم نشستم رو صندل "دییبفرما"اتاق دکتر رفتم در زدم با گفتن  به

 دکتر؟ یآقا -

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 جانم پسرم؟ -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .هر طور شده خوب بشن دی. اونا تازه بچه دار شدن با رونیب انیفقط اون دونفر سالم ب دمیمن بهتون م دیهر چقدر پول بخوا -
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 :تکون داد و گفت یسر دکتر



   

 

 

 ...اما شنیخدا؛انشاهلل که خوب م دیبه ام -

 :جلوم گرفت و گفت یکارت

 .ارنیرو به دست ب شونیتا به کما نرن و زودتر سالمت دیدکتر هارو داره به نظرم به اونجا منتقلش کن نیاز بهتر یکی مارستانیب نیا -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 ممنون دکتر یلیخ -

 .رو بهشون گفتم خوشحال شدن هیرفتم قض رونیزد از اتاق ب یا یتگخس لبخند

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

شه اما  یگفت حالشون روز به روز داره بهتر م یمنتقل کرد دکتر م یا گهید مارستانیرو به ب نازیو آ نایگذشت،آرسام س یروز چند

 .همه رو نگران کرده بود ومدنیچرا بهوش ن نکهیا

 یریگیزد،آرسام داشت پ ینق م یکالفه شده بود و حساب سیامون خونه بود، آرم گهید یپا هی مارستانیپامون ب هیند روز چ نیا تو

 .بوده یو دَر رفته ک نیکه زده به ماش یکرد کس یم

رنگش  یآب یا لهیدرشت ت یخسته شده بود با چشم ها یچند روز حساب نیدادم دختر کوچولوم ا ریش سیباال دادم و به آرم رولباسم

 :ذوق زده گفتم کردیداشت نگاهم م

 .فندوقم میقربونت برم من عروسک چشم آب -

 .کرد ینم ییاومد سام احساس تنها یهم بهوش م نازیزدم؛ اگه آ یلبخند تلخ دیبارونش کردم پاهاشو قلقلک دادم که خند بوس
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، به اتاق رفتم حاضر شدم لباس  ختمیدرست کردم تو ظرف ر ییغذا عیدم و به آشپز خونه رفتم، سررو بغل کر سیکرده آرم بغض

کردم به  یگذاشتمش، پشت رول نشستم ، آروم شروع به رانندگ نیتو ماش رون؛یب میکردم از خونه زد سیتن آرم یرنگ یصورت

 ...کردم غلرو ب سیشدم آرم ادهیپ میدیرس مارستانیب

 .کدوممون خوب نبود چیچند روز حال ه نیخودم رو تو بغلش انداختم ا آرسام دنید با

رو  شونیخواستن که سالمت یردن و از خدا م کیم هیزد و هنوز تو شک بود،مادر و پدرش هر روز گر یکس حرف نم چیبا ه نیلیآ

 .بودن ومدهیاما هنوز بهوش ن ارنیبه دست ب

 ...کرده نکارویاز قصد ا یباشه و حتما کس یدفعه ا هیتونه  یتصادف نم نیگفت ا یم آرسام

 .مشینیبب شهیدکتر فقط اجازه داده بود از پشت ش میبر دنشیبه د میتونست یبود و نم ویس یهنوز تو آ میرفت نازیمالقات آ به



   

 

 

 .وفتادیاتفاق ن نیا ومدیخونمون؛اگه ن ایب گفتم ینم نازینشستم،کاش به آ یصندل رو

 کردم هیگر قمیرف نیو به حال بهتر ختمیل هر روز اشک رشده بود مث رید گهید اما

 ...ومدیاز دستم بر ن یکار چیدادم،اما االن ه یم نازیو آ نیلیکه مثل خواهر نداشتم هوام رو داشت،من جونم رو بخاطر آ یقیرف
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 .وحشت زده بلند شدم نیلیحرف آ با

 !زنه ینبض خواهرم نم گمیم ست؟ین نجایا یکیر،زنه؛پرستا ینبضش نم -

 ؟یچ یعنیزنه؟ینم  نازی! نبض آدم؟یشن یداشتم م یچ

 .رو کمرم نشست یکردم که دست کس یبا دست هام گرفتم داشتم سقوط م روسرم

 !بود آرسام

 شد،نکنه؟ رمیلبالب اشک خ یچشما با

 :رو به زبون اوردم سوالم

 آرسام..نکنه...؟ -

 :اشک هاش رو پاک کرد و گفت دیوسرو ب میشونیپ

 .یاستراحت کن دیبا س،تویه -

 :توجه به حرفش بلند داد زدم یب

 جواب سوال منو بده -

 نازیو آ نایصحنه رو به روم خشکم زد،دکتر و پرستارا داشتن به س دنیرفتم با د ویس یگفت سمت آ ینم یزیکرده بود و چ سکوت

 گهیچشمام تار شد و د یرفت جلو جیهام گشاد شد و سرم گ گشت،چشمیبود و بر نمکردن،خط دستگاه صاف شده  یشوک وارد م

 .دمینفهم یزیچ
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 دنیهام رو باز کردم با د ومد؛چشمین ادمی یزیرفت و چ یم جیگفتم، دستمو رو سرم گذاشتم گ یتو دستم آخ یزیسوزش چ با

 ...اومد ادمیرو  شیچند ساعت پ یاتفاقا مارستانیب

 ......و در آخر دستگاه شوکومدنی...بهوش نتصادف

رفتم سر گردون تو  رونیبلند شدم،از اتاق ب دیچک یکه ازش م یتوجه به خون یب دمیزده بلند شدم سرم رو از دستم کش وحشت

 ست؟ین گهید نازینبود آب دهنمو صدا دار قورت دادم آ یکس ویس یتو آ دم،یدویم مارستانیب یراهرو

 :ها شروع کردم به داد زدن وونهید مثل

 ها خواهرم کجاااست؟ یداره؛ لعنت ازیها خواهرم کجاست اون به ما ن شرفیب دیرو کجا برد نازیآ -

 :پرستارها دورم رو گرفتن دادمیداد و ب یکس نبود با صدا چیکردم ه یم هیگر

 .ستیحالتون خوب ن دیشد یبلند م دیشما نبا یخانوم صبور -

 :شدم و گفتم رهیالتماس بهش خ با

 کجاست؟حالش خوبه مگه نه؟ بگو که بهوش اومدن بگو،لطفا بگو نازیتروخدا بگو آ -

 :دلسوزانه گفت یبا لحن نمیبش یکرد رو صندل کمکم

 زیش عزنگران نبا شنیخوب م یبهشون شوک وارد کردن اما متاسفانه به کما رفتن انشاهلل که زود ست،یتو حالت خوب ن زمیعز -

 ...سرمت رو بهت وصل کنم میدلم پاشو بر

 به کما رفته بودن؟ نایو س نازیآ

 دم؟یشن یم درست

 !امکان نداره نیا دمی...نه!حتما اشتباه شننه

 بگو..کما نرفتن آره؟ دِ حرف بزن گهیبار د هی؟یچ -

 :زد و گفت یتلخ لبخند

 !متاسفم اما به کما رفتن -
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 .دیرو گونه ام چک یبغلم رو گرفت و به اتاق برد خابوندم رو تخت دوباره سُرم رو بهم وصل کرد،قطره اشک ریز



   

 

 

 شد؟ یم ینجوریا دیبا چرا

 .کرده بودن آخه کاریمگه چ نا؟یو س نازیآ چرا

 :دیچیصداش تو گوشم پرفتم شماره آرسام رو گرفتم بعد از چند بوق  نیبرداشتم تو مخاطب یرو از رو صندل میگوش

 سالم خانومم -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .شمیپ یستیچرا ن ؟ییزم؛کجایسالم عز -

 :شد و با تحکم گفت یجد صداش

 دورت بگردم؟ یچرا بغض کرد -

قطع  رستانمایب امیداد با گفتن دارم م یم میدلدار یآرسام از پشت گوش هیگر ریخودمو نگه دارم بلند زدم ز نیاز ا شتریب نتونستم

 ...کردم

 ...تو سُرم زده بودن که چشم هام مهمون خواب شد و به خواب رفتم یدونم چ ینم

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

زده بودن غرق خواب بود ، موهاش رو از صورت  سیکه به آرام یافتاد بخاطر آرام بخش یاتفاق ها نم نیاشو نوازش کردم کاش ا گونه

 .اش شدم رهیخ یدلتنگ نقصش کنار زدم با یب

چند  نیگفت ا یبود و تازه امروز بهتر شده بود؛دکترش م هوشیحالش بد شد دو روز بود که ب دیتو اون حال د نارویو س نازیآ یوقت

نکنه، به کما رفتن سطح  یقراریرو خونه مامان آتنا گذاشتم تا ب سی،آرممراقب خودش باشه شتریب دیروز فشار بهش وارد شده و با

 !از مقصر اون تصادف نبود یگذشت و خبر یاتفاق م نیپنج روز از ا ردک ینم ریتعق شونیاریوشه
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 .زدم یقرمزش لبخند تلخ یچشم ها دنیشد با د داریبهش کردم پلک هاش تکون خورد ب ینگاه 

 ؟یباالخره اومد -

 .مامان بردم شیپدخترمون رو  شتمیپ شهیآره قشنگم من هم -

 :پر پشتش زدم و گفتم یبه مژه ها یتکون داد، دست یسر

 ؟یخوشگلت رو باز کن یچشم ها نیکه دو روز منتظر بودم ا یدونیم -



   

 

 

 :شد و گفت رمیخ متعجب

 چرا دو روز؟ -

 :پچ زدم آروم

طرف  هیاز  مارستانیتو ب نایو س نازیآطرف  هیکم اورده بودم، از  یبود هوشیکه بهت وارد شده بود دو روز ب یچون بخاطر فشار -

 ...یاما حاال خوشحالم که سالم ،یبود هوشیتو ب

 :کرده لب زد بغض

 .ومدنیاما اونا هنوز بهوش ن -

 :رو لبش گذاشتم و گفتم دستمو

 .قربونت برم...تو نگران نباش انی! بهوش مشیه -

 :و گفتم یپلک زدن چیزل زدم بهش بدون ه یهمونجور

 .رات تنگهچقدر دلم ب -

 :چسبوندم و لب زدم شیشونیرو به پ میشونیچشم هام رو بستم،پ دمینفس کش قیزد بغلش کردم عطرشو عم یلبخند

 خوشحالم که دارمت -

 :زد و گفت یپلک

 !منم -
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 بعد_هفته_دو#

 ...سرم کردم ییمویبه رنگ ل یجذب و شال یبه رنگ مشک ی، شلوار دمیتخاب کردم و پوشزرد رنگ ان ییذوق مانتو با

بهتر شده بودن دکتر به بخش انتقالشون  یلیکرده بود و خ ریتعق ارشونیاز اون روز هوش نایو س نازیبرامون بود؛آ یروز خوب یلیخ امروز

 ...شنیو امروز مرخص م داد

گرفت آرسام  یبهونه نم گهیسرگرم شده بودن و د یکرد و حساب یم یباز سیاورده بودم با آرمبود که سام رو خونمون  یروز چند

تونست جرمشو ثابت کنه و به  یبه دست اورده بود که م یتو جاده مدرک نیبوده و با توجه به دورب یلیکه تصادف کار رونا و ل دیفهم

 .زندان بندازشون



   

 

 

 :بهش کردم و گفتم یگفت نگاه یرو صدا زدم جانمکردم آرسام  یخوش بوم رو خودم خال ادکلن

 عشقم؟ میبر -

 :بهم کرد و گفت یخاص نگاه

 .حاضرم خانوم یرو حاضر کن سیتا سام و آرم -
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زد  یم دست و پا مخوابوندم؛ لباسش رو در اورد نیرو زم سیبرداشتم آرم یبنفش رنگ یلباس عروسک هیتکون دادم از کمد  یسر 

 ...خواست فرار کنه یو همش م

 ؟یمامان یکن یکجا فرار م -

 ..رو لپش کاشتم یبراش ضعف رفت شکمش رو قلقلک دادم از خنده قرمز شده بود با لذت بوس د،دلمیخند

 .مامان یِقلقلک -

 !ها یبا دخترم ها خلوت کرد یحساب -

 :ازش گرفتم و گفتم یزیکردم بشگون ر یاخم

 .کنم یکه دخترم نه و دخترمون؛دوما که پفک خودمه دوست دارم باهاش باز اوال -

 گفت؛ سیو روبه آرم دیخند بلند

 .دزده یداره زنم بو م ومدهیبابا ن گه؛دخترید یچیه -

 :گفتم؛از پشت بغلم کرد و در گوشم گفت یزدم و حسود یلبخند

 !مورد و قبول دارم هی نیاما ا ستم،ین یمن آدم حسود -

 بهش زدم و گفتم؛ یچشمک

 .اسودیحسود حسود هرگز ن -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 !زبون من نیریش -

 .کم پشتش رو بافتم یزدم لباسش رو تنش کردم موها ییدندون نما لبخند



   

 

 

 :گفتم یو بچگانه ا طونیش یسمت آرسام گرفتم و با لحن به

 .یبوس یرو م یم مامانمن خواب یدونم وقت ینم یکن فکر کرد یبه من حسود ،کمییبابا -

 :رفت به زور گفت یم سهیکه از لحنم داشت از خنده ر آرسام

 .تو دختر یباحال یلیخ -

 :مثل خودم گفت یبا لحن سیبه آرم رو

 ...نکنه یتا دلبر امیاز خجالتش در م یدفعه حساب نیکشه؛حاال شما باز بخواب من ا یزنمه،عشقم م -
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 :باز گفتم شیتکون دادم و با ن یسر

 .عشقم ادیکه بدش ب هیک -

 :و گفت دیخند بلند

 .حاال برات دارم یخاریتوله سگ؛خودت م نیبب -

 :رو لپش کاشتم و گفتم یسام رو شونه زدم بوس یبهش زدم، موها یچشمک

 !مامان شیپ میر یم میعشق خاله؛دار -

 .بود؛اما خداروشکر که حالشون خوب شد دهیدر و پدرش رو ندسوخت دوهفته ما یسام م ی،دلم برا دیخند

 خانواده و رونا یب یلیکه اون ل خداروشکر

 ...دنیکارشون رو م تقاص

 ...شون کرده بودن روز بعدش دادگاه حکم اعدام رو داد گریکه دست یتصادف از عمد بوده از موقع ا چون

 کرده بود؟ کارشونیچ نایو س نازیبود!مگه آ حقشون

 فکر بچه شون نبودن؟ هب

 رحم و سنگ دل یآدم انقدر ب میدار مگه

 بزنه؟ یکار نیهوس زود گذار دست به همچ هیواسه  که

 ؟یچ ومدنیاز کما در ن نایو س نازیآ اگه



   

 

 

 ...نداختیفکرش هم به تنم رعشه م یحت

 رو برداشتم و سام رو بغل کردم فمیک

 ...سرعت راه افتاد شدم با نیسوار ماش میآرسام از خونه خارج شد با
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 ... به سمتش رفتم محکم بغلش کردم نیلیآ دنیبا د میداخل رفت میشد ادهیپ میدیرس مارستانیب به

 .یسالم آج -

 :زد و گفت یلبخند

 .کرد تتونیاگه اذ دی؛ببخشیتو زحمت افتاد یسالم دورت بگردم،دستت نکنه سام رو نگه داشت -

 :کردم و گفتم یخما

 حالشون خوبه؟ نمیبب وونه؟ید هیحرفا چ نیا -

 :تکون داد و گفت یسر

 ش؟ینیبب یخوایبهتر شدن؛م یلیآره خداروشکر خ -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .حتما،چرا که نه -

 ...دمیلشو پرسسالم دادم و حا نایزدم و به سمتشون رفتم به س یگرفتم لبخند یجون تازه ا دنشونیاتاق شدم با د داخل

 ختمیبغل کردم و اشک ر اطیرو با احت نازیآ

 .سام یاز همه برا شتریخوشحال بودم،ب چقدر 

 :بهش زدم و گفتم یلبخند

 دیخوشحالم که خوب شد -

 :جون گفت ینگاهم کرد و ب یدلتنگ با

 !تو دختر یعشق من -

 :نگاهشو اطراف چرخوند و گفت قراریب



   

 

 

 سام کجاست؟ نمیبب -
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 .بغل آرسامِ نگران نباش -

 شد زیخ میتکون داد و تو جاش ن یسر

 ؟یکنیم کاریچ -

 .ذره شده هیبراش  شم،دلمیپ اریسام رو ب -

 .گفتم یزدم و باشه ا یتلخ لبخند

 ...دادم نازیرفتم سام رو از آرسام گرفتم به بغل آ رونیاتاق ب از

 .بود ستادهیتو همون حالت ا یحرف چیه یبغلش کرده بود ب سفت

کنه،قربون صدقه اش  یتاب یب نطوریبود و حق داشت ا دهیگوشه اش رو ند گریماه بچش روج هیمادر بود که  هیاون  کردمیم درکش

 ...خندون شده بود یحساب نایو س نازیآ دنیسام با د دشیبوس یرفت و مدام م یم

 .رفتم و تنهاشون گذاشتم رونیاتاق ب از

 :به سمتم اومد کنارم نشست و گفت امآرس

 حالشون چطور بود؟ -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 خوبن خداروشکر،آرسام؟ -

 :بهم کرد و گفتم ینگاه

 جان دلم؟ -

 به روش زدم و گفتم؛ یلبخند

 .یکرد داشونیممنونم که پ ه،ازتیکه کار ک شدیمعلوم نم یکرد ینم یریگیاگه تو پ -

 :زد و گفت یلبخند



   

 

 

کنم  یتو م یواسه خوشحال یهم کم تالش نکرد،من هر کار نانیکرد س یکارو م نیمن بود هم یجا یا گهیمم اگه هر کس دخانو -

 .خوشگل خانوم

 :و گفتم دمیام زد خند ینیرو نوک ب آروم

 آرسام؟ -

 جووون دلم؟ -

 :بهش کردم و گفتم ینگاه

 !دوستت دارم یلیخ -

 :و گفت دیخند مردونه

 ؟یلق بازو م یقاض یجلو - 

 نگفتم یزیبراش دراوردم و چ زبونمو

 نخورمت؟ یبعد انتظار دار -

 :گرد شده گفتم یچشما با

 آرسام -

 :و گفت دیخند بلند

 !واهلل خب+

••• 

 انیپا_یب_عشق#

 دوم_فصل232 _پارت#

 کجاست؟ سیآرم زمیعز -

 :تکون داد و گفت یسر

 .گذاشتمش نیلیآ شیپ -

 :تمهدف پاهام رو تکون دادم و گف یب

 آرسام؟ شنیمرخص م یپس کِ -

 .دکتر چک کنه دیاما قبلش با رمیبگ صیبرم برگه ترخ دیبا -



   

 

 

 ...تکون دادم یسر کالفه

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 ؟یچرا؟ خسته شد -

 :و گفت کمیگفتم اومد نزد یاوهوم

 .خونه میبخواب تو بغل آقاتون تا بر کمی -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .بخوابم ذارهیخونه که آقامون نم -

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 چرا نزاره؟ -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 گهید کنهیم یطونیخب ش -

 :زد و گفت یزیر لبخند

 تو خوِن آقاتونه یطونیش -

 :و گفتم دمیخند بلند

 .بخواب یگی...بعد مریبگ لیبفرما،تحو -

 :زد و گفت یچشمک

 تنبل من یخواب یبه موقعش م -

 ...چهار شونه و مردونه اش گذاشتم یسرمو رو شونه ها گفتم یاوهوم

 ...رو نوازش کرد چشمام گرم شد و به خواب رفتم موهام
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 آرسام#

 



   

 

 

و از اتاق خارج  دمیاز اتاق ها رفتم رو تخت گذاشتمش، پتو روش کش یکیدست انداختم و آروم بلندش کردم به  سیآرام یپا ریز

 ...شدم

 .با دکتر دست دادم یداخل شدم؛نشستم رو صندل دشییبفرما یزدم با صدا یاتاق دکتر رفتم تقه ا به

 دکتر یسالم آقا -

 :زد و گفت یلبخند

 سالم پسرم حالت چطوره؟ -

 کردم یتکون دادم و تشکر یسر

 خوامیعذر م -

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 جانم؟ -

 تونن مرخص بشن؟ یرادمهر م انیو س یپناه نازیآ 125اتاق  ضیمر -

 :تکون داد و گفت یسر

حالشون رو چک کنم اگه  امیبرگردنن االن م یاستراحت کنن تا به حالت عاد دیبا ینرمال شده چند روز تشونیخداروشکر وضع -

 .شنینداشت مرخص م یمورد

 ...قدم زدم مارستانیب یلب کردم و بلند شدم تو راهرو ریز یتشکر

 !تونست انقدر پست باشه یم کاریبودم، چ یلیل یرفکر کثافت کا به

 .داشتیحال بازم دست از کاراش بر نم نیو زنمو دوست دارم با ا خوامشیبار بهش گفتم نم هیمن  یوقت

 کرده؟ یشده و باهاش همکار یلیدست ل چهیتعجبم از روناس؛اون چطور باز اما

 !شناخت یرونا رو نم یلیل نکهید،امشکوک بو زیچ هیوسط  نیا وردمیاز کارشون سر در م دیبا

 ام دوست ام داشته یلیخ نکهیبود که قبال دوس دختر من بوده و با توجه به ا دهیفهم چطور

 استفاده کرده لهیوس هیرونا به عنوان  از

 !انتقام خودش از من لهیوس

 .واسم تعجب آوره واقعا

*** 
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که سام  نایس دنیرفتم با د نایا نازیشلوارم فرو کردم و به اتاق آ بیدست هام رو تو ج دمیکارم دست کشتکون دادم و از اف یسر

 زدم یبغلش به خواب رفته بود لبخند

 .میبراشون خوشحال بود سیهم مثل آرام ومد؛منیپدر بودن بهش م چقدر

 :کردم و گفتم یسرفه ا تک

 .اهللی -

شدم وسطاش  نایجواب دادم و مشغول حرف زدن با س ییگفت با خوش رو یکرد و سالم من شالش رو سرش مرتب دنیبا د نازیآ

 . حرف زدن دکتر داخل شد نیح ذاشتمیهم سربه سرش م

 :به رومون زد و گفت یلبخند

 .خوبه ضمونیکه حال مر نمیب یم -

 ...بهش زدن یلبخند نایو س نازیآ

 .دکتر واقعا ممنونم یشماست آقا یاز زحمت ها -

 گفت، یکنمیتکون داد و خواهش م یسر

 :زد و گفت یلبخند خسته ا تشونیاز چک کردن وضع بعد

 دیبر رشیبه پذ صیخوشبختابه خطر رفع شده و حالشون کامال خوبه واسه برگه ترخ -

 .خوش روز

 تکون دادم و تشکر کردم یسر

 ...رفتم رشیمشغول حرف زدن شدم و به پذ نایبا س گهید یکم
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 دیسالم خسته نباش -

 نگفت، یزیبهم کرد و چ ینگاه دختره

 :گفتم یکردم و جد یزد تک سرفه ا یام شده بود و پلک نم رهیخ همونطور



   

 

 

 خانوم حواستون کجاست؟ -

 :گفت جیتکون داد و گ یسر

 د؟یگفت یزی....بله؟ چیعنیها؟  -

 :باال انداختم و گفتم ییلند کنان ابرو غرور

 شه؟یچقدر م رمیرادمهر رو بگ نایو س یپناه نازیآ صیخواستم برگه ترخ یبله؛م -

 (....)مبلغ -

 .شده بود رهیمثل جغد خ نطوریبود ها. هم زشیچ هیدختره هم  نیرو پرداخت کردم برگه رو گرفتم به دکتر دادم ا پول

 ...آورد یتررو در منبود وگرنه پدر دخ نجایا سیخنده م گرفت خداروشکر کردم که آرام هوی

 ...گفتم یحسود یزدم کوچولو یلبخند دیرس یحسابمو م دیفهم یگفتم وگرنه اگه خودش م یبهش م دیبا البته

 رو برده بودم رفتم سیکه آرام یاتاق به

 :خواب بود موهاش رو از رو صورتش کنار دادم و آروم صداش زدم هنوز

 خوشگلم؟ -

 ...خواب بود قینداد عم یجواب

 زدم و گفتم؛ شیشونیرو پ یبوس

 خانومم؟ -

 ...نداد یجواب بازم

 نفس آرسام؟ -

 !گفت چه عجب یهوم

 :کردم و گفتم یا خنده

 ؟یبش داریب یخوا ینفسم نم -
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 :زدم و گفتم یبود لبخندشده بود و مثل بچه ها لب هاش رو غنچه کرده  دهیشد، موهاش ژول رهیو خمار بهم خ دیهاش رو مال چشم



   

 

 

 .گهیکن عشقم، پاشو د یکم دلبر -

 :گفت یهاش رو باز کرد و با لحن لوس دست

 .خوام یبغل م -

 ...ختمیام گرفت بغلش کردم و موهاش رو بهم ر خنده

 !بود یدختر خودِ زندگ نیا

 .دمیکش یومدم و دست از کارام م ینبود من چطور به خودم م سیدونم اگر آرام ینم

 :و گفتم دمیگوشش رو بوس لهال

 ؟یخوایم یچ گهید -

 :سفت بغلم کرده بود گفت یحال در

 !فقط آقامون و دخترمون رو -

 .بود نیریلفظ ها ش نیزدم چقدر ا یلبخند

 .خوابش برد نیلیکرد که بغل آ یطونیبگم که انقدر ش دیاما درباره دخترمون با ارتیآقاتون در بست در اخت -

 :زد و گفت یلبخند

 !قربونش برم -

 :هام رو گشاد کردم و گفتم چشم

 ؟یریکه قربون ما نم میچغندر نجایبله؟ پس ما ا -

 اوهوم -

 دینگاهش کردم که بلند خند پوکر

 :اش شدم و گفتم رهیلذت خ با

 .خنده هات یجون؛فدا -

••• 
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 :و گفت دیخند



   

 

 

 !تو که قشنگ تره یخنده ها -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک

 ...مال خانومم قشنگه شتریب -

 :کردم نشست رو تخت کفش هاش رو دستش دادم و گفتم بلندش

 .صداشون دراومده نایو س نازیآ میکه بر ایب عیبپوشش و سر -

 :گفت نگران

 شده مگه؟ یزیچرا؟ چ -

 :تکون دادم و گفتم یسر

 .خونه میخوره بر یمبهم  مارستانیحالمون داره از ب گهید گنینه بابا؛ م -

 :حرفم تکون داد و گفت دیبه تاک یسر

 .عشقم امیخب،االن م یلیخ -

 .گذاشتم نیگرفتم و تو ماش نیلیرو از بغل آ سیرفتم محتاط آرم رونیاتاق ب از

 :اش رو نوازش کردم گفتم گونه

 .گرمیشو ج داریب یخواب یعمر بابا؟ چقدر م -

 :گفتم دمیشه گونه اش رو سفت بوس یو داره بزرگ م دهیحرفمو فهم نکهیچشم هاش رو باز کرد خوشحال از ا هوی

 .آخ من فدات بشم که جوجو -

 کردم و نشستم پشت فرمون بغلش

 ...اومدن نیلیو آ نایبه همراه س نایا نازیو آ سیبعد آرام قهیدق چند

 ...شدن نیشکرد،سوار ما یم یدگیو رونا رس یلیو داشت به پرونده ل یرفته بود کالنتر نانیس

••• 
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 ...روندم نایا نازیرو روشن کردم و سمت خونه آ نیرو تو بغلم نشوندم ماش سیآرم

 :گفتم سیکردم و روبه آرام یکرد خنده م گرفته بود تک خنده ا یدرشتش با تعجب به فرمون نگاه م یداشت با چشم ها سیآرم



   

 

 

 .دمیم ادی یدارم بهش رانندگ بچه ام تعجب کرده از االن -

 :زد و گفت یلبخند

 .دمیم ادیخودم  یند ادیتوام  -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 اونوقت چرا؟ -

 :شد و گفت رهیتکون داد بهم خ یسر

 .گهیکنه ببره بچرخونه د نیمارو سوار ماش دیبا میبش ریکه ما پ یوقت -

 .نگفتم یزیبه روش زدم و چ یلبخند دنیخند نایا نازیآ

 .و سمت خارج از شهر روندم میکرد یاز هم خدافظ میدیخونه اش رس به

 آرسام؟ -

 :بهش کردم و گفتم ینگاه

 جون؟ -

 ؟یپس چرا از شهر خارج شد م؟یر یمگه خونه نم -

 .گفتم یا ینیبیتکون دادم و خودت م یسر

 .باز کردم سیآرام یشدم درو برا ادهیپ میدیبعد رس نیم چند

**** 
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 ...به اطراف انداخت یاومد، نگاه نییپا نیرو گرفتم از ماش دستش 

 !چقدر قشنگه آرسام نجای؛ایوا -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .شما یِنه به قشنگ -

 .میرفت اچهیرو بغل کردم و دست تو دست سمت در سیآرم

 .کنهیآب و پرنده ها آرومم م یبودم صدا نجایشدم ا یم یکه عصب ییها ده؛وقتیبهم آرامش م یلیدوست داشتم .خ یلیخ نجارویا -



   

 

 

 :تکون داد و گفت یسر

 مونه یبهشت م نیع ؛واقعایحق دار -

 میشد رهیخ اچهیرو چمن ها و به در مینشست

براورده  ینجوریا همبودم، چقدر خوب بود همه آرزو ه دهیو اما حاال به آرزوم رس نجا،یا امیب سیروز با آرام هیدوست داشتم  شهیهم

 .شد یم

 .زد ینم یخوشحال شده بود حرف یحساب نجایا دنیبا د سیآرام

 :رفت جلو صورتمون گرفت و با ذوق گفت نیشلوارش دراورد،تو دورب بیرو از ج شیگوش

 .یخب، به وقت سلف -

 :و گفتم دمیخند

 بانو یشما بخوا یهرچ -

 :آروم پچ زدم دمیزدم و گونه اش رو بوس یبود لبخند دهیتو بغلم خواب سیرمشد؛آ یغروب م کینزد م،داشتیگرفت یسلف ییتا چند

 !یبابا؛خوشحالم که هست یزندگ -

*** 
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 )سیآرام(

 .رو قفل کردم نی،در ماش دمیرو بوس شیشونیروش انداختم پ ییخوابوندم، پتو نیرو تو ماش سیرو باز کردممحتاط آرم نیماش در

 .میبخور نجایمن قرار شد شام رو ا شنهادیپ به

 امون عوض شده بود هیبود واقعا روح رینظ یبود ؛ هواش ب ییبا صفا یجا یلیخ

 :پشت آرسام رو بغل کردم و گفتم از

 عشقم -

 :هام رو گرفت و گفت دست

 جون؟ -

 :بهش چسبوندم و گفتم شتریرو ب خودم



   

 

 

 !سردمه -

 :شونه هام انداخت و گفتتکون داد کتش رو دراورد رو  یسر

 ؟یاالن چ -

 :به روش زدم و گفتم یمهربون لبخند

 !االن گرممه -

 :و گفت دیخند بلند

 توله سگ؟ یکنیم تیمنو اذ -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک

 !گهیبله د -

 :بغلم گرفت به خودش فشارم داد و گفت تو

 .برام نهیریکردن هاتم ش تیاذ -

 :گفتم طونیباال انداختم و ش ییابرو

 گه؟ید نطوریعه ؟ که ا -

 .گفت یتکون داد اوهوم یسر

 :زد و گفت یرو گاز گرفتم داد بازوش

 !یوحش -

 .زد میشونیرو پ یبهم کرد و بوسه ا یبراش در اوردم نگاه یزبون دمیخند

 

**** 
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 س؟یآرام -

 :شدم و پچ زدم رهیچشم هاش خ تو

 جانم؟ -



   

 

 

 ...زد یزیر لبخند

 ؟یاسب سوار یتو تا حاال رفت -

 .خواد که برم یدلم م یلیاوم نه...اما خ -

 :بهم کرد و گفت ینگاه

 ؟یترس ینم -

 برد یگفت دستم رو گرفت و به سمت یتکون دادم خوبه ا یبه نشونه منف یسر

 .بود یسوار کار یکه برا یبزرگ نیزم هیاسب بود با  یکل میدیبعد رس نیم چند

 :شدم گفتم رهیهش خب خوشحال

 م؟یسوار بش شهیم -

 ...تکون داد یسر

 .چرا که نه -

 .گرفت یرنگ دیمسئول اونجا حرف زد در آخر اسب سف با

 :کرد و گفت نوازشش

 .اسب خوشگلم نمیا -

 :زدم و گفتم یلبخند

 خوشگله یلیخ یمرس -

حال  یلیچرخوند خ نیدور ما رو تو زم هیردم،کمک آرسام سوارش شدم خودش ام نشست؛دست هام رو دور کمر آرسام حلقه ک با

 .داد

 گه؟یدور د هی میبر -

 ....تکون دادم یسر

 .میآره بر -

**** 

بود ،آرسام دست هام رو گرفت و  یخوشگل یلیکردم انقدر خوب باشه،اسب خ یوقت فکرش رو نم چیداد ه فیک یلیخ یسوار اسب

 :گفت

 .برات بخرم خانومم یدوست دار یلیاگه خ -



   

 

 

 :زدم و گفتم یخندلب

 م؟یآخه کجا نگهش دار -

 :تکون داد و پچ زد یسر

 !تو غمت نباشه -

••• 

 انیپا_یب_عشق#

 دوم_فصل242_پارت#

 .داد یگفتم چشم هام رو باز کن گوش نم یبهش م یهام رو بسته بود هرچ چشم 

 :تو سرش بود رو چمن نشستم و گفتم یدونم چه فکر ینم

 م بستن من؟داره چش یلیخب االن چه دل -

 :کرد و گفت یهوم

 ینجوریهم -

 :گفتم یو حرص دمیکش یغیج

 آرسام -

 :و گفت دیخند بلند

 !حرص نخور عشقم -

 :گفتم یهامو روهم فشار دادم و عصب دندون

 چرا نخوردم اونوقت؟ -

 :گفت یطونیش یرو صاف کرد و با صدا گلوش

 ...یخب اگه حرص بخور -

 :وسط حرفش و گفتم دمیپر

 خب؟ -

 :کرد و گفت یماو

 .شهیخشک م رتیاوم؛ اونوقت ش -



   

 

 

 :گفتم غیج با

 خوب؟ -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 مونهیاوم بعدشم بچه م گرسنه م -

 :زدم و گفتم یلج درار لبخند

 زم؟یعز -

 :و گفت دیخند بلند

 که؟ یانیاز صدتا فحش بدتر بود درجر زمتیعز نیاالن ا -

 :کردم و گفتم یخنده ا تک

 .مزیآره عز -
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 :کرد و گفت یبامزه ا خنده

 .بانو زیخب بر خ -

 :بلند شدم مانتوم رو تکوندم گفتم آروم

 کجا؟ گهید -

 گفت دستم رو گرفت یا یفهمیم خودت

 دمیکش یبلند غیکرد ج بلندم

 .وونهید وفتمیم -

 ؟یوفتیکه ب زارمیمگه م -

 .رفت سرمو رو شونه هاش گذاشتم یشت مدونم کجا دا یزدم نم یزیر لبخند

 . گذاشتم پشتم قرار گرفت نیبرد که محتاط رو زم یداشت خوابم م بایتقر

 ؟یخوب ،آماده ا -



   

 

 

 :تکون دادم و گفتم یسر

 آرسام؟ یچ یآماده  -

 .رو به روم چشم هام درشت شد یخونه چوب دنینگفت و چشم هام رو باز کرد ؛ با د یزیچ

 :اختم و گفتماند یآرسام نگاه به

 ؟یجادو کرد -

 :نه تکون داد و گفت یبه معنا یو سر دیخند بلند

 !وونهید -

 .شدم رهیخ یدوباره به خونه چوب متعجب

 پس؟ -

 :هاش رو دورم حلقه کرد کنار گوشم پچ زد دست

 .خونه مال توئه نینداشته باش کوچولو! ا یبه اونش کار -

 :گفتم جانیزدم و با ه یغیج

 مال من؟ -
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 .رو لپش کاشتم یشدم خوشحال بوس رهیگفت به چشم هاش خ یرو تکون داد و آره ا سرش

 .که یمرس -

 .نگفت یزیبه روم زد و چ یلبخند

 .خونه ها بودم نیآخ که من عاشق ا م،یرفت یداخل خونه چوب باهم

 .ش کامال از چوب بودشده بود و کفِ دهیچ یچوب یها زیداشت م یدنج یفضا یلیخ

 :هام رو گرفت گفت دست

 .ایهمراهم ب -

 .بود یعال نیمن ا یخدا یوا میدیرس یحرفش تکون دادم،باهاش هم قدم شدم به تراس دیبه تاک یسر



   

 

 

 م؛یبود که نشسته بود یا اچهیرنگارنگ که روبه در یتراس پر از گلدون ها هی

 .شده بود هدیشمع چ زشیکه دور تا دور م یچوب یها یصندل با

 .کرده بود جادیرو ا یکیرمانت یکرده بود رو سقف تراس فضا زونیکه آو یرنگ ینیتزئ یها چراغ

 :وگفتم دمیهام رو بهم کوب دست

 .عاشقتم -

 .گفت یشتریبراش فرستادم تو هوا گرفت چشمک زد من ب یبوس

 به اطراف شدم رهیخ یرو صندل میباهم نشست همراه

 .ردمهام رو بستم و لذت ب چشم

 :گوشم زمزمه کرد کنار

 .شده داریتا االن حتما ب ارمیرو ب سیعشقم؛من برم آرم -

 ...تکون دادم، بلند شدم تو تراس قدم زدم یسر

 .شدم یبعد داخل خونه چوب نیم چند

 

*** 
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 .دیغذا ابروهام باال پر یکل دنیبا د رو باز کردم خچالیدم کنم؛ در  یخونه رفتم سماور روشن کردم تا چا آشپز

 بخره؟ نجارویهمه غذا درست کنه و ا نیا نجایا ادیوقت کرده بود ب یکِ آرسام

شدم سوالم رو از چشم  رهیتونست باشه برگشتم بهش خ یجز آرسام نم یزدم کس یاز پشت بغلم کرد، لبخند یفکر بودم دست تو

 :هام خوند لب زد

 .یبود مارستانیهمونموقع که ب -

 :شدم و گفتم رهیبهش خ متعحب

 نجا؟یا یاونموقع اومده بود -

 کرد یتکون داد اوهوم یسر



   

 

 

 ....و میحال و هوات عوض بشه . باهام تنها باش کمیخواستم بعد اون اتفاقات  یآره خب، م -

 و؟ -

 رو باال انداخت و گفت؛ ابروش

 !میکن یطونیش کمیو  -

 .خنده هاش زدم به ید،لبخندیبند حرفش بلند خند پشت

 :نگاه کرد و گفت بهم

 خواد؟ یم یطونیاوه؛پس خانوم هم دلش ش -

 :کردم و گفتم یخودم رو جمع و جور کردم اخم یفور

 .پرو نشو ر؛ینه خ -

*** 
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 .شد رهیگفت لپ هام از خجالت گل انداخته بود بهم خ یا رهید گهیکرد د یخنده ا تک

 ؟ینگ گوجه شدچرا ر -

 دمیاز تخت برداشتم پستونکش تو دهنش گذاشتم لپش رو سفت بوس سینگفتم، آرم یزیچ دمیتو بازوش کوب یمشت

 .آخ که مامان فدات -

 .زدم قربون صدقش رفتم یدستم رو محکم گرفت لبخند ذوق زده ا دنمیزد با د یو پا م دست

 گرسنش بود یدادم؛ حساب ریبهش ش کمی

 زدم یغیام گرفت ج نهیاز س یگاز هوی

 .آخ -

 نیرب ا ایخدا.  اید،یخند یو فقط م نیافتاده بود رو زم دیاز خنده ترک یمثل بمب ساعت هویبهمون انداخت  یسمتم اومد نگاه آرسام

 کنه؟نکنه جن زده شده؟ یم نیچرا همچ

 :هام رو گشاد کردم گفتم چشم

 وا -



   

 

 

 دادم نییرفت،لباسم رو پاخنده ش گ شتریبار آرسام ب نیگازم گرفت،ا دوباره

 ؟یریگ یپدر سوخته منو گاز م -

 .و شصتشو خورد ؛ خوابوندمش رو تخت پاهاشو قلقلک دادم از خنده قرمز شده بود دیخند

 ها؟ یریرو گاز نگ یمامان گهید -

 :بامزه و بچگونه اش گفت یباصدا نینگفت و بعد از چند م یزیچ

 .ماما -

*** 

❄❄❄❄❄ 
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 .خدا من که غش کردم یوا

 :کردم با ذوق گفتم بغلش

 !جون مامان؟ من قربونت برم که آخه -

 از خنده نبود یخبر گهیشدم د رهیمدت نظاره گر ما بود بهش خ نیکه تمام ا آرسام

 .زد یچشم هاش عشق موج م تو

 :کردم گفتم یرد اهم کیچونه اش و با لذت به ما نگاه م ریرو گذاشته بود ز دستش

 آرسام خان یاقا یآ -

 :بهم کرد و با خنده گفت ینگاه

 جونم خانومِ آرسام خان؟ -

 ...اراده از لحنش خندم گرفت یب

 ؟یدیخند یم یواسه چ -

 :کرد و گفت یهوم

 آخه؛ دخترم به خودم رفته -

 .گفتم یکنجکاو چرا دمیچیاز ابروهام رو باال انداختم موهام دور دستم پ یکی



   

 

 

 .رهیبگم بازم بگ یدیاگه ند گهید رهیگیاز مخوب گ -

 نگفتم یزیبهش رفتم و چ یچشم غره ا دیخند بلند

 .بغل کردم سیرو تخت آرم دمیکش دراز

 .ستبرش گذاشتم نهیهام رو بستم،آرسام به جمع مون اضافه شد سرمو رو س چشم

 آرسام؟ -

 ...گفت بهش زل زدم یجونم

 ...که یدونستیم -

 که؟ -

 ؟یخوب یلیخ -

 :بامزه گفت یکرد و با لحن یاوم

 یاز خودمونِ مشت یخوب -

 :گفتم دمیخند بلند

 .بچه پررو -

*** 
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 .به تراس رفتم میشد یرو گذاشتم داخلش. داخل خونه چوب سیاز صندوق عقب دراوردم آرم سیشده بود کالسکه آرم شب

 .ختمیخودم ر یپاستا برا کمی،  زیپشت م نشستم

لب از آرسام کردم  ریز ی. تشکر دمیمختلف دست از غذا خوردن کش یغذاها یبعد . با خوردن کل نیچند م میخوردن شد مشغول

 .نشستم یویگفت . ظرف هارو شستم جلو ت یکنمیخواهش م

 خونه؟ میریم یآرسام ک -

 :پچ زد یبم یکنارم نشست دست انداخت دور کمرم و با صدا اومد

 ؟یدوست ندار نجارویا -



   

 

 

 .گفتم یتکون دادم و تند چرا یسر

 .میوفتیپس صبح راه م -

 نگفتم یزیزدم و چ یشد چشمک رهیخمار بهم خ دمیگونه اش رو بوس خوشحال

 م؟ینیبب لمیف -

 .میشد لمیتخمه اوردن غرق ف نتیتو فلش . از تو کاب ختمیدانلود کردم ر یترک لمیف شنهادشیگفتم.به پ یاوم

 

*** 
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 شد لب زد رهیبهم خ دمیکش یا ازهیپهن و مردونه آرسام گذاشتم خم یرو شونه ها سرمو

 اد؟یخوابت م -

 .گفتم یتکون دادم و آره ا یسر

 !ادیب دیاما نبا -

 زمزمه کردم ییشدم چرا رهیبهش خ متعجب

 .م کردپاهام بلند ریبده دست انداخت ز یجواب نکهیا بدون

 .رو به دستش سپردم چشم هام رو بستم خودم

 ؟یاوم آرسام -

 ...گفت یجونم

 تو بغلت بخوابم؟ شهیم -

 کرد و پچ زد ینوچ

 !بمون داریب گهید کمی -

 .گفتم یتکون دادم و باشه ا یسر

 :زدم گفتم یبود لبخند اچهیهمون در ن،یزم گذاشتم



   

 

 

 نجا؟یا میچرا اومد -

 کرد یتکون داد هوم یسر

 .میریارامش بگ کمی خوامیم -

 :کردم و گفتم یاوم

 .باشه پس -

 :دستاشو از هم باز کرد و گفت دیچمن ها دراز کش رو

 .عسلم نمیبب نجایا ایب -

*** 
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 زدم خودمو تو بغلش انداختم یلبخند

تو چشماش  م،یبود گهیشد تو سکوت غرق نگاه هم د رهیداد بهم خ یمردونش گذاشتم موهام رو کنار نهیرو س دستمو

 .زدیم ،صداقت،موجیعشق،وفادار

 .زدم یخوش رنگشو بوسه ا یچشم ها رو

 زد به آسمون نگاه کردم یجذاب لبخند

 .تو فضا پر شده بود رکیج ریج یصدا

 :گرفت و گفت یدستشو بلند کرد به سمت آرسام

 س؟یآرام -

 .گفتم بهش زل زدم یجانم

 ؟یمونیم یمثل چتو برام یدونیم -

 .گفتم یکردم و نه ا یهوم

 :روبه آسمون گرفت گفت دستشو

 شه؟یاگه بگم باورت م -



   

 

 

 .گفتم یتکون دادم اره ا یسر

 ! برام یمثل ماه ا -

 :زدم کنجکاو گفتم یپهن لبخند

 چرا ماه؟ -

 .یچون که برام مثل ماه تک هست -

 .برامتکه  زتیهات تکِ ، طعم لبهات تکِ، همه چ خنده

 :شدم گفتم رهیخ بهش

 دوستت دارم؟ یلیکه خ یدونیم -

 ...تکون داد یسر

 !دونمیم -

 .سیآرام یمن یتو ماه زندگ -

*** 
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 :زدم گفتم یپر ذوق لبخند

 ...اما درخشانه ستی! درسته که تک نیپس توام ستاره من -

 .تو فکر فرو رفتم میبود رهیکه به آسمون خ یشتم در حالسرم گذا ریگفت، دست هامو ز یجون

 .دوسش داشتم برام خاص بود یلیبود! خ یجنتلمن واقع هیواقعا  آرسام

 یآرسام -

 جونم عشقم؟ -

 ....کردم یهوم

 ...خونه میهمم رفت -

 خب؟ -



   

 

 

 ؟یخریم یبرام خوراک -

 .کرد یکه تک خنده ا دیتو چشم هام د یدونم چ یشد نم رهیخ بهم

 آخه توله سگ -

 ...گفتم یهوم

 باشم؟ دهیمن نخر یبخوا یزیشده تو چ یک -

 :کردم گفتم یاخم

 آرسام خان؟ ارمیب ادتی یخوایرفته؟ م ادتی -

 بهم نگاه کرد سر تکون داد یجد

 .گهید یدیبخر نخر یام،خوب حامله بودم گفتم برام خوراک -

 :و گفت دیخند

 رفته؟ ادتیتو  یدیپس د یبخور دیاونموقع دکتر گفته بود نبا -

 :کرده بود روم رو برگردونم و گفتم عمیضا یزدم حساب یزور لبخند

 .کنمینم ی. باهات آشت یاصال تا برام لواشک ، پفک نخر -

*** 
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 آرسام

حد  نیتا ا میقهر کرده بود آخه مگه دار یاکخور هیخدا از خنده غش کرده بودم به زور خودمو نگه داشتم که نخندم، بخاطر  یوا

 دلبر؟

 .از پشت بغلش کردم تقال کرد ومد،یازش نم ییصدا چیه

 !بهم دست نزن ها -

 :گفتم یکردم اما جد یا خنده

 بسته لواشک بسه؟ هیکارتون پفک و  هی -



   

 

 

 ... کردم یبه حرفم نداد هوم یتیاهم

 !از هر کدوم دو کارتون دمیشا -

 ...دمینتونستم خودمو کنترل کنم بلند خند گهیم هاش قلب بارون شده بود دسمتم، چش برگشت

 !...نخندایآها -

 ...کردم شتریدستم دور کمرش ب حلقه

 چرا نخندم؟ -

 .گمیچون که من م -

 .گرفتم یباال انداختم ژست ییابرو

 ..اوهه!چشم قربان -

 ! دختر برام نیبود ا نیریزد ، موهاش رو نوازش کردم. چقدر ش نمیبه س یو مشت دیخند

 گفت، ینم یزیشده بود و چ رهیخ بهم

 .شده بود لباسم رو از تنم کندم گرمم

 .حد ممکن باز شد نیچشم هاش تا آخر سیآرام

 تکون دادم هیچ یبه معن یکردم؛سر یا خنده

 ؟یچرا لباستو دراورد -

 :پچ زدم خونسرد

 چون که گرممه -

 ...از ابروهاش رو باال داد یکی

 کنه؟یخنکت م یچ -

 .بعد لب زدم نیبه خودم گرفتم چندم یمتفکر افهیق

 بود، کامل بگم؟ یاوم سوال خوب -

 .تکون داد یسر

*** 
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 ! یطونیش کمی شیسوم اچه،یشنا تو در شیتو ، دوم شیاول -

 .از بازوم گرفت بهم زل زد یزیر بشگون

 .ها تو یکن یسو استفاده م یچسو استفاده گر،از همه  -

 کردم یاخم دیدندون کش ریگفتم لب هاشو ز یاوهوم

 !نکن -

 :کرد و گفت یهوم

 ؟یچ -

 .باال انداختم ییلب هاش اشاره کردم ابرو به

 ؟یضرر برسوند هیبه مال بق یعادت دار -

 :گفت متعجب

 بله؟ -

 :کردم، پچ زدم یا خنده

 !لب هات مال منه -

 .تکون دادم یگفت سر ینطوری؛که اباال انداخت  ابرو

 دلبر؟ یکنیرو قبول م میرفع گرما زدگ لیخب حاال کدوم از دال -

 ...شد بهم رهیفکر کرد خ یکم

 ! همش -

 .دمیگرفتم غر یژست طونیش

 رو؟ یسوم یحت -

 .گفتم یگفت باشه ا یاوهوم

 کرد یگرفتم دست هاش رو رو صورتم گذاشت همراه یمقدمه لب هاشو به باز یب

 .دمشیهام رو بستم خشن بوس چشم



   

 

 

 بعد ازش جدا شدم یگرفتم کم نشییاز لب پا یشد گاز شتریبدنم ب حرارت

 :شد گفت رهیخ بهم

 شد؟ یاوک -

 ... نه تکون دادم یبه معنا یسر

 :تکون داد و گفت یسر

*** 
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 !یبعد یبرا میپس بر -

 ...شد رهیم خگفتم.کنجکاو به یا باشه

 من بودم؟ شیاول لیرفعش کنم که دل تونمیمن چطور م -

 :باال انداختم غرور لند کنان گفتم ییابرو

 ؟یدونیهوم،نم -

 :زدم گفتم یگفت چشمک یا نه

 ؟یکرد کیچطور منو با نوتال تحر ادتهی -

 :گفت طونیگفت ش یاوهوم

 دلت خواست؟ شدیچ -

 :گفت عیگفتم سر یا آره

 ...ستمنم دلم خوا -

 :زدم گفتم ییدندون نما لبخند

 ه؟ینجوریعه؟ پس ا -

 . تکون داد یسر

 خواد؟یدلت م یچ گید -



   

 

 

 اوم.مثال ببوسمت -

 ؟یمنو ببوس -

 :گفتم طنتیزمزمه کرد، با ش یا آره

 ؟یخب پس چرا منتظر -

 :گفتم یرو چمن ها ، با لحن دمیکش دراز

 !اوف،چقدر گرمه واقعا -

 ...رو شکمم نشست ارهیخواست کم ب یهم نم یود از طرفکه خندش گرفته ب سیآرام

 :شدم رهیوار بهش خ لذت

 !چقدر جات خوبه -

 :گفت یپشت گوش داد با لوند موهاشو

 واقعا؟ -

 !آره واقعا -
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 .متر بود یلیفاصله لب هامون م زدیحرف م یکه وقت کیاومد، اونقدر نزد کمینزد

 .صورتم رو بوسه بارون کرد یشد تک به تک اجزا رهیورتم خص تو

 ...لذت بودم غرق

 خوشت اومد؟ -

بود من  ریدادم،حاال اون ز ریحرکت جاهامون رو تعق هیرو به دندون گرفتم تو  شیغنچه ا یطاغت لب ها یگفتم ب یکشدار جون

 !روش بدنش بودم

 زد یشده بود و پلک هم نم رهیخ بهم

 ...که صورتش از درد جمع شد دمیمکلب هاش رو  یجور

 .دمیکش یقیدادم چشم هام رو بستم نفس عم هیتک شیشونیرو به پ میشونیزور جدا شدم پ به



   

 

 

 !تو یوحش یلیخ -

 :گفتم طونیاش دادم ش نهیبه س یگفتم،فشار یدونمیم

 !کرد ها تیدخترم خوب گاز گاز -

 :کرد گفت یاخم

 ...رفته شیبه پدر گرام -

 .گفتم یرده اک دم،خوبهیخند

 کنه؟یدرد م -

 زمزمه کرد یکمیتکون داد ،  یسر

 ادامه دادم یخاص طنتیش با

 خوب بشه؟ یخوایم -

 :باال انداخت کنجکاو لب زد ییابرو

 ؟یچجور -

 .لب گفتم ریز یا گهید خوب

 ...براش دادم یماساژ

 حاال چطوره؟ -

 .صاف کردم ییانداخته بود گلو نییاروم پچ زد سرشو پا یا خوبه

 ؟یدیخجالت کش -

 !کمیاوم،راستش -

 ...میشد اچهیکردم ،بلندش کردم باهم داخل در یا خنده

 !چقدر خنکه -

*** 
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 ...گفتم دست هام رو دور کمرش انداختم یا آره

 :هام رو بستم لب زدم چشم

 !خنک شدم ها -

 ...میکرد ؛تو همون حالت بود یا خنده

 .سر داد یبلند یپر از آب شد چشم هام رو باز کردم خنده  تمصور

 خوبه نه؟ یخنک شد شتریاالن ب -

 ...کردم یمصنوع اخم

 !بچه دمیخوبه رو بهت نشون م -

 دمیآب فرو کردم به دست و پا زدن هاش نگاه کردم خند ریرو ز سرش

 ...باال لب باز کرد غر بزنه لب هامو رو لب هاش گذاشتم اوردمش

 دنیکرد،پرشور مشغول بوس میکه از لبش گرفتم همراه یگاز دمش،بایو پر حرارت بوس قیهامو پشت گردنش حلقه کردم عم دست

 .میهم بود

 جدا شدم میلحظه بعد نفس کم اورد چند

 دیکش یا ازهیهاش خمار شده بود خم چشم

 یآرسام -

 :گفتم لذت وار زمزمه کرد یجونم

 دوست دارم -

 ...زدم یلبخند

 ؟یو دوست دارمن -

 !آره تو رو دوست دارم -

 .ملکه یع شق من-

 میشد یداخل خونه چوب رونیب میاومد میشنا کرد کمی

 سیآرام -

 ...لب زد یجانم



   

 

 

 کامال به خودت رفته؟ سیچرا آرم -

 گفت ییچرا شمیاومد پ متعجب

 !به مامانش رفته ها شیورژن تنبل نی، ا خوابهیمثل کواال م -

 .کرد یبامزه ا اخم

 .خوب کرده -

*** 
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 :زد گفت یغیج

 آرسام -

 جون دل؟ -

ساعتم نگذشته بود که شام خورده  کیگشاد شد،هنوز  یگفت،چشم هام به حالت عاد یهاش رو غنچه کرد مظلوم گرسنمه ا لب

 !میبود

 ؟یمعده دار یتو مطمئن زمیعز -

 شد رهیبهم خ یحرص

 ام؟ارس یچ یعنی-

 :سر دادم پچ زدم یا خنده

 !آخه زود گرسنه ات شد -

 :با ذوق گفت دیبه شکمش کش یدست

 ...اوال که -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 خب؟ -

 .که بچه ام تپل بشه خورمیمن م ایکنم؛ثان یمن شکمو ام و خودم اصال انکار نم -



   

 

 

 :و زمزمه کردم دمیخند

 خانومم؟ ی،تپل دوست داراوم -

 ...تکون داد یسر

 .میاریتپل ب هی ایخب ب -

 .دست هام رو گوشم گذاشتم د،یکش یبنفش غیج

 گم؟یگوشم پاره شد؛مگه دروغ م واشی یآ -

 ...رفت یغره ا چشم

 .یگیآره دروغ م -

 :زدم پچ زدم ییدندون نما لبخند

 !نشه ینوچ! تا سه نشه باز -

 .دمیبلند خند سشیپوکر ف افهیتوجه به ق یب

*** 
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 ...دمیخند افشیانداختم رفته بود تو فکر به ق سیبه آرام یرو باز کردم نگاه خچالیآشپزخونه شدم در  داخل

 هوم؟ یکنیفکر م شنهادمیراجب پ یدار -

 نگاهم کرد اروم گفت؛ جیگ

 ؟یها؟ چ -

 .کردم یخنده ا تک

 برات درست کنم؟ یخوریم ی،چیچیه -

 :فکر کرد و گفت یزد دستشو رو شکمش گذاشت کم یلبخند پهن رونیاش رو انداخت به دندون

 ؟یبلد یاول خودت بگو چ -

 :باال انداختم غرور لند کنان گفتم ییابرو



   

 

 

 !یهمه چ -

 دیاز شدت تعجب باال پر ابروهاش

 چطور؟ -

 .کردم یشدم خنده ا رهیبهش خ نهیبه س دست

 گهید مینیما ا -

 !درست کن رگیاوم،پس برام ج -

 .بردمش تو تراس دیکش یآروم غیپاهاش ج ریگفتم دست انداختم ز یا باشه

 !نجایا نیبش -

 ... تکون داد یسر

 بهش انداختم یزدم نگاه یرو منقل گذاشتم باد م گرهارویهاشو آماده کردم ج لیوسا

 .بهش زدم یلبخند کردیداشت نگاهم م اونم

 شکمو خانوم؟ یخواینم یا گهید زیچ -

 گذاشتم، یگذاشتم جلوش مثل گارسون ها احترام ینیتو س دمینون نوشابه آوردم ، همرو چ یرو گذاشتم ال گرایکرد ج یچنو

 !دیاریواسه آرسام خان توله ب دیبش تیتقو دیکه با دیبانو! بخور دییبفرما -

 .دمینگاهم کرد خند یگل انداخته ا یلپ ها با

 ...شعوری! بیادب یب یلیآرسام،خ -

 !یدیل دیدار ونم،ارادتدیم -

*** 
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 .باال انداخت ییکنارش نشستم به پاهام اشاره کردم ابرو شیحرص افهیتوجه به ق یب

 نجایا ایب -



   

 

 

 براش درست کردم یبچه حرف گوش کن نشست رو پاهام، موهاش رو کنار دادم لقمه بزرگ هیگفت مثل  یتکون داد باشه ا یسر

 دستش دادم با ولع خورد

 .شده بود دستشو رو شکمش گرفت یخال بایکه بهش دادم تموم شد ظرف تقر ییبعد لقمه ها نیاش بودم چندم رهیلذت خ با

 .شدم ها ریس شیآخ -

 .بهش زدم محکم لپم رو بوس کرد یلبخند

 .میآرسام یمرس -

 .میاتاق رفت نکیگفتم، ظرفارو گذاشتم تو س یجونت ا نوش

کردم چشم هام رو بستم پچ  رهیهام ذخ هیکردم عطر موهاش رو تو ر یم یرو تخت با موهاش باز میدیلم گرفتمش دراز کشبغ تو

 زدم؛

 به موهات توله؟ یزنیم یچ -

 :گفت،کنجکاو لب زد یا یچیکرد ه یهوم

 چطور مگه؟ -

 .دنیم یخوب یبو -

 :فتبهش نگاه کردم تخص گ ی. حرصختیزد موهامو بهم ر یآروم لبخند

 !خودمه یدوست داشتم موها -

 ...از ابروهامو باال انداختم یکی

 ؟یدوست دار یچ گهید -

 تورو؟ یِهمه چ -

 :چشم هاش نگاه کردم زمزمه کردم تو

 مثال؟ -

 .شدنت یرتیهات،غ یاوم؛مثال موهات، بازوهات،مهربون -

 زدم یلبخند دمیرو بوس لپاش

 !زهیریمن زبون م یپدرسوخته برا -

*** 
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 :زد تخص گفت ییدندون نما لبخند

 زم؟یبر یک یبرا زم،یآقامون زبون نر یبرا -

 .دمیزد خند یغیبه باسنش زدم ج یا یلیگذاشتم س نمیگفتم لباسم رو از تنم کندم سرشو رو س یا یشکیه

 شعوریب -

 !توام شعوریاوف،ب -

 یوقفه ازش کام م یقرار لب هامو رو لب هاش گذاشتم ب یدم سمت خودم تو چشم هام نگاه کرد بگفت، سرش رو برگردون یدونمیم

 .کردم

 .کرد میهاش دور گردنم حلقه شد پاهامو دور تنش قفل کردم همراه دست

ده حس ش یبودم ب دهیلب هاشو بوس یگرفتم آخش تو دهنم خفه شد، اونقدر یخشن زبونشو گاز میهم بود دنیمشغول بوس سخت

 تو بازوم زد یجدا شدم مشت میبعد نفس کم اورد نیبود چندم

 .اش بودم رهیتب دار و خمار خ یچشم ها با

 !ختنتیعواقب زبون ر نمیا -

 ...برام در اورد زبونشو

 اصال هم درد نداشت -

 :و گفتم دمیخند

 داشت؟ یپس چ -

 !اوم،لذت -

 .دیکشیم یفرض یط هاهدف خ یگذاشت ب نمیگفتم دوباره سرشو رو س یکشدار جون

 .میما ا شینقش اصل سازنیدارن م دیجد لمیکارگردان زنگ زد ف یسر صحنه، خواب بود میبر دیبرم شرکت، از اونور با دیفردا با -

 ...دمیگفت،رو موهاشو بوس یحرفم تکون داد باشه ا دیبه تاک یسر

 عشقم؟ میبخواب -



   

 

 

 .گفتم یکرد باشه ا یاوهوم

 ...م چشمام گرم خواب شدهام رو بستم، کم ک چشم

*** 
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 سیآرام

 رفتم، دست و صورتم رو شستم یبهداشت سیبلند شدم سرو جیگ دمیدل از خواب کندم چشم هام رو مال سیآرم هیگر یصدا با

 اتاقش رفتم بغلش کردم 

 نکن خوشگلم هیگر -

 ...بهش زدم یرو دستش دادم با ولع داشت خورد لبخند شهیش شو آماده کردم خوابوندمش رو تخت ریش شهیش

 میدیخواب شبیکه د یبغلش کردم بردمش اتاق اطیشد پستونک تو دهنش گذاشتم با احت یکه خال شهیرو نوازش کردم ش موهاش

 ...رو شکمش گذاشتم سیهنوز خواب بود آرم آرسام

 !شو داریتنبل ب ییبابا -

 .جواب ندادمثل بچه ها کرده بودم  صدامو

 .گرفتم یزیپهلوش رو بشگون ر ثابهیخب افهیق با

 نکن یآ -

 .نگاهش کردم دمیخند بلند

 . بود نمیاست ریمن نبودم دستم بود تقص -

 جلوش تکون دادم؛ یزد متعجب دست یلبخند بزرگ دید یتو صورتم چ دونمیشد نم رهیهاش رو باز کرد بهم خ چشم

 ؟یخندیم یچرا الک ؟یخوب -

 گفت؛ طونیش یباال انداخت با لحن ییکش اومد،ابرو لبخندش

 کبود کرده؟ یلب هاتو ک -

 باز کبود کرده بود دمید نهیخودمو تو آ دمیکش یغیرو لب هام گذاشتم باد کرده بود ج دستمو



   

 

 

 :دمیکش یبلند تر غیبار ج نیا

 آرســ.ـــــــــــام -

 ...خنده هاش بلند شد یصدا

 نخنــــــــــــــد -

 .دیبه خنده هاش شدت بخش نباریا

 ......ابله ،ی، چاقاله، بز قند شعوری! بیخدا لعنتت نکنه عوض -

 .که دستم رو گرفت تو بغلش پرت شدم دادمیداشتم به جد و آبادش فحش م ینجوریهم

*** 
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 ...دیعد کنار کشب نیرو باال گرفت چونمو چنگ زد به جون لب هام افتاد چندم سرم

 !هوم،االن بهتر شد -

 .کرد از پشت بغلم کرد یهمش منو کبود م ییقایآفر مونیبرگردونم محلش ندادم م سرمو

 ؟یچرا ساکت -

 !قهرم یشعوریب هیچون که با  -

 .گردنم فرو برد یسرشو تو گود دیبلند خند بلند

 !دوستت داره ها یلیخ شعورهیب -

 .اخم کردم تخص

 جا کرده یب -

 :گفتم یخمار یبهش وارد کردم با صدا یفشار دیسیبهم زد الله گوشمو ل یلبخند

 !،نکنیآ -

 .اوم دوست دارم -

 .مور مورم بشه شدیباعث م خوردینفس هاش به پوست گردنم م یکنیآدمو خر م ینجوریلعنتت نکنه که ا خدا



   

 

 

 :گفتم غیج د،بایکیکج کردم گردنمو م سرمو

 آرسام -

 جون؟ -

 زدم یشخندین دیرگشتم سمتش دستش رو گاز گرفتم تموم حس و حالش پرگفتم ب یمرض

 هاهاها،حقته -

 .نگاهم کرد تو ذوقش خورده بود پوکر

 .خونه میآرسام پررو، پاشو بچه رو حاضد کن تا بر یجناب آقا -

 !خل ی وونهیگفت خنده م گرفت د یتکون داد چشم کشدار یسر

 .رفتم رونیکردم ب یادکلنم رو گردنم خالزدم  یکیدرجه  پیرفتم تو اتاق ت خودمم

*** 
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رو خاموش کردم، باهم  یخونه چوب یزدم به سمتشون رفتم،برق ها یبغلش بود لبخند سیبود، آرم ستادهیا یدر ورود یجلو آرسام

 .در رو قفل کردم میرفت رونیاز در ب

 .رو ازش گرفتم عقب خابوندم سیآرمرو زد ، نیدر ماش موتیبا ر آرسام

 نیکردم در داشبورت رو باز کردم، فلش رو دراوردم زدم به ضبط ماش ینگاه م شمیبه آرا نهیهمونطور که تو آ م،یشد نیماش سوار

 گذاشتم صداش رو کم کردم، یمیمال کیموز

 .رو استارت زد و بعد تو جاده راه افتاد نیماش آرسام

 :بود کردم و گفتم یل رانندگبه آرسام که مشغو ینگاه

 آرسام؟ -

 :کرد جواب داد یم یبهم انداخت همون طور که رانندگ ینگاه مین

 جانم؟ -

 :زدم و گفتم یلبخند

 .میریجشن بگ سیآرم یسالگ کیجشن  یبرا دیخونمون،با میرفت



   

 

 

 :تکون داد و گفت سرشو

 خب؟ دونمیآره،م -

 م؟یریخب کجا بگ -

 :خت و در آخر گفتبهم اندا یفکر کرد نگاه کمی

 .یهر جا که تو دوست داشته باش -

 :زدم و گفتم یپهن لبخند

 !شهیخب تو باغ چطوره؟ به نظرم تنوع م -

 .کرد دییزد و حرفم رو تا یتکون داد متقابال لبخند یسر

 .میدیبه خونه خودمون رس یبعد از مسافت طوالن باالخره

 .مت خونه رفتمرو که به خواب رفته بود بغل کردم و به س سیآرم

 .کنارش نشستم دمیتپلش رو بوس یرو تخت خوابش گذاشتم لپا سیآرم

 آرسام دور کمرم حلقه شد در گوشم پچ زد؛ یدستا

 دلم برات تنگ شده -

 :ذاشتم، لب زدم یزدم همونطور که دستام رو رو دست هاش م یلبخند

 !منم -

*** 
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در اتاق رو باز کرد داخل اتاق خودمون شد  لکسیآروم و ر دم،یکش یخفه ا غیبرنج بلندم کرد منو انداخت رو کولش ج یگون هی مثل

 .شد رهی، رو تخت پرتم کرد، وزنشو روم انداخت تو چشم هام خ

 :صورتش نگاه کردم و گفتم یاجزا به

 ؟یکن یم کاریچ -

 :شده بود لب زد رهیطور که بهم خ همون



   

 

 

 .کنم یفع دلتنگخوام ر یم -

و ناخود آگاه بسته شد دست هام رو دور  کیلب هاش رو حس کردم، چشم هام اتومات یحرفش بودم که داغ لیو تحل هیتجز تو

گردنم فرو  یبعد انگار که نفس کم اورده باشه ازم فاصله گرفت،سرشو تو گود یچند لحظه ا دمش،یبوس قیگردنش حلقه کردم عم

 !دینفس کش ازیبرد، پر ن

 :قرمزش کردم و آروم گفتم یبه چشم ها ینگاه

 !م نکن وونهید -

 .نگفت یزیو چ د،یگلو خند تو

 .ازم جدا شد یقیبه کارش ادامه داد بعد از بوسه عم الیخ یب دم،یرو کش موهاش

 .زدم یلبخند دیوسموهام رو ب یپهن و مردونه اش جا دادم،رو یبازو ها ونیتمام خودم رو م ییبا پررو دیباز رو تخت دراز کش طاق

 :کردم گفتم یپک هاش نگاه م کسیاش گذاشتم همون طور که به س نهیرو س سرمو

 شرکت؟ میبر میخوا یم یچه ساعت -

 :با موهام رو شروع کرد با مکث گفت یباز

 !یش یعقب افتاده،مطمئنم خسته م یلیکار ها خ م،یر یم گهیدو ساعته د -

 :هاش زدم و گفتم یبه مهربون یلبخند

 !نداره یبرام معن یاگه کنار تو باشم خستگ -

 :و گفت دیخند مردونه

 .زبونم نیریش -

*** 

❄❄❄❄❄ 

 انیپا_یب_عشق#

 دوم_فصل265_پارت#

بود که گردنم از بس خم کرده بودم درد  ادیانقدر ز م،امایپرونده ها بود ریو درگ میکه شرکت اومده بود شدیم یدونم چند ساعت ینم

 .کرد یم

همه شون رو چک کردم دکمه  نکهیپرونده بودم بعد از ا یدادم، در حال بررس یرو باز کردم پاهام رو تکون م یه بعددقت پروند با

 :برداشت یتلفن رو فشار دادم منش



   

 

 

 جانم خانوم؟ -

 :دادم گفتم یم هیتک یکه به صندل یگذاشتم در حال زیرو م پاهام

 .گلم اریقهوه تلخ برام ب هی -

برد که  یقرمز شده بود رو بستم، کم کم داشت خوابم م یخواب یفت تلفن رو قطع کردم چشم هام که از فرت بگ یچشم نکهیاز ا بعد

 .گفتم یا دییکه به در اتاق خورد خودم رو مرتب کردم، بفرما یبا تقه ا

 گذاشت زمیوارد اتاق شد قهوه رو م یمنش

 د؟یخوا یم یا گهید زیچ د،یخسته نباش -

 زد ینه تکون دادم متقابال لبخند یم سرمو به معنابهش زد یخسته ا لبخند

 .دمیازش سر کش یخنک بشه جرعه ا یهَم زدم تا کم یکیرفت و در رو بست، قهوه رو برداشتم با قاشق کوچ رونیاتاق ب از

 :زد و گفت یاتاق باز شد آرسام اومد تو اتاق سوت در

 !ییبایجون بابا، چه خانوم ز -

 :بهش زدم و گفتم یلبخند

 .وونهید -

 :گفت یبرام تکون داد و جد یسر

 ؟یهمه پرونده هارو چک کرد -

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه

 !آره -

 :باال انداخت و لب زد ییابرو

 ؟یخسته که نشد -

 .اروم زمزمه کردم، رو مبل نشست یا نه

 :بهش کردم و گفتم ینگاه مین

 !میداشته باش یسر صحنه انرژ میه رفتک میاستراحت کن کمیخونه،  میاگه کار هات تموم شد بر -

 .باشه عشقم -

*** 
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بهم زد دستشو پشت کمرم گذاشت، در اتاق  یجمع و جور کردم،به سمت آرسام رفتم لبخند مهربون زویبلند شدم رو م زیپشت م از

 :رو باز کرد و گفت

 .زمیبرو عز -

 :بهش زدم و گفتم یلبخند

 !اول تو -

 :بهم زد و مثل خودم لب زد یچشمک

 !خانوم ها مقدم ترن -

 یخدافظ یزدم، پشت سرم اومد در اتاق کار رو قفل کرد با منش رونیزدم، جلو ترش از اتاق ب شیمردونگ نیبه ا یپر ذوق لبخند

 .میکرد

رو  نیماش موتیر میکرد یان اون مسافت رو طتر پارک کرده بود، قدم زن نییرو چند کوچه پا نیآرسام ماش م،یرفت رونیشرکت ب از

که روشن  نیاستارت زد ماش عیشد سر نیحرکت سوار ماش هیدادم، آرسام با  هیتک یرو پاهام گذاشتم به صندل فمیزد جلو نشستم،ک

 شد پاشو رو پدال فشار داد

 :ها افتاد. چشمام رو بستم و به آرسام گفتم ابونیسرعت تو خ با

 ؟یکن یم دارمیخونه ب میسبخوابم،بر کمیمن  -

 زد سرشو تکون داد یکرد لبخند جذاب نگاهم

 !بخواب م،یآره زندگ -

 .که حکم گهواره رو داشت چشمام مهمون خواب شد نیماش یتکون خوردن ها با

 ✨آرسام

 دهیفرشته ها خواب نیکردم ع سیبه آرام یپارک کردم، نگاه شیشگیهم گاهیبردم، جا نگیرو داخل پارک نیبندم رو باز کردم ماش کمر

 ...زدم شینییبه لب پا یسیشرکت خستش کرده بود، تو صورتش خم شدم ل یبود ، معلوم بود کار ها

*** 
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ز قرم یاز لبش گرفتم که چشم هاش رو باز کرد و با صورت یشدن نداشت خشن گاز داریداغ رو لب هاش زدم، اما قصد ب یا بوسه

 :گفت ییخواب آلو یلب باز کرد و با صدا دمیشده نگاهم کرد سر خوش خند

 خوابم؟؟ ینیب یخجالت بکش! مگه نم ت،یترب یب -

 :بهم رفت به خودم فشارش دادم و گفتم یغره ا چشم

 !یداریهوم،حاال که ب -

 .کردم تو بغلم گرفتمش، سمت خونه رفتمشدم در شالگرد رو باز  ادهیپ نیخواب بود دوباره چشم هاش رو بست خودم از ماش جِیگ

 میگذاشته بود نایا نیلیرو خونه آ سیآرم

 .دمیروش کش ییدستم برق هارو روشن کردم آروم رو مبل گذاشتمش پتو هیخونه شدم با  داخل

تخت  یم رواومدم خود رونیگرفتم با حوله تن پوش ب یا قهیداشتم، دوش ده دق ازیبه خواب ن یرو چنگ زدم خودمم حساب موهام

 ...چطور خوابم برد دمیچشمام گذاشتم و نفهم یپرت کردم ساعدم رو

 سیآرام#

رو زدم  یبهداشت سیباز برق سرو مهین یمبل بلند شدم، با چشما یبه بدنم دادم از رو یشدم کش و قوس داریو ب دمیکش یا ازهیخم

 !دیاز سرم پر دم،خوابیآب به صورتم پاش یمشت داخل شدم

 ...دمشیدنبال آرسام بودم تو اتاق خودمون درفتم  رونیب

*** 
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 :زدم مالفه روش انداختم نشستم کنارش آروم تکونش دادم و گفتم یبود لبخند خواب

 !یبردار لمیف میبر دیشو با داریآرسام،ب-

 :گفت یدو رگه ا یبا صداخوش رنگش رو باز کرد تو چشمام نگاه کرد و  یخورد و چشم ها یتکون

 ساعت چنده؟-

 :تو دستم کردم و لب زدم یبه ساعت مچ ینگاه

 .میپنج و ن-



   

 

 

بعد از  نیاز رو تخت بلند شد آروم بغلم کرد لبخند زدم دستام رو دور کمرش حلقه کردم، چندم دیکش یا ازهیتکون داد خم سرشو

 :بلند شدن رو بهش گفتم نیدر ح میهم فاصله گرفت

 !میاضر بشم تا برمن برم ح-

خوش  یآسمون یآب یو رو کردم، در آخر شلوار دمپا ریبار لباس هارو ز هیبه تکون دادن سرش اکتفا کرد، در کمد رو باز کردم  تنها

رنگم رو از کمد در  یکرم یدست فیهم رنگ شلوارم سرم کردم ، ک یشال دمیرنگ پوش یکرم یپام کردم همراه با مانتو کت یرنگ

 .دمیداشت پوش یدیسف یکه بند ها یرنگ یکرم یالزمم رو داخلش گذاشتم و در آخر کفش ها لیو وسا یآوردم گوش

 ...کردم یکردم و ادکلن تلخ خوش بوم رو تو گردنم خال دیکردم رژ لبم رو تمد یکم رنگ شیآرا نهیجلو آ نشستم

داشت موهاش رو با ژل حالت  نهیترکمدن رفتم آرسام جلو آرفتم، دوباره داخل اتاق مش رونیبه موهام حالت دادم و از در اتاق ب کممی

 .متقابال بهم زد ینگاهم کرد لبخند نهیزدم، از پشت بغلش کردم از تو آ یداد لبخند یم

 !یچه خوشگل شد-

 :زدم و گفتم یناز لب

 !توام-

*** 
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 ...چشم هام گرفتم یو دستام رو دمیکش یغیگرد شده ج یحوله تن پوشش رو از تنش کند، با چشم ها هوی

 !کن، آرسام ایح کمی-

 :باز گفت شیکرد و با ن یخنده ا تک

 نه؟ ایحاضر بشم  دیزم،بایخب عز-

رنگ که  یبلند کرم نیآست یشدم، بلوز رهیکه حاضر شد اعالم کرد برگشتم بهش خ یسرمو تکون دادم، روم رو برگردوندم، وقت تند

 یساعت موچ میست شده بود بایکرده بود، تقر جادیا ییبایکه تقاض ز یرنگِ جذب یدکمه هاش رو نبسته بود، با شلوار آب شهیمانند هم

هارو  الوگیکه د یفیک د،یکرد دست هام رو گرفت و بوس یخودش خال یازم تشکر کرد، ادکلنش رو، رو داش رو دستش دادم با لبخن

 دیکه رس یدر رو قفل کردم، آرسام دکمه آسانسور رو زد وقت م،یزد رونیراه باهم از خونه بداخلش گذاشته بودم رو برداشتم، هم

کردم آرسام  دیرژ لبم رو تمد نیماش نهیپشت گذاشتم تو آ یرو صندل فیکدر رو باز کرد  موتیبا ر میرفت نگیبه پارک م،یسوار شد

 .تادراه اف میگذاشت کمر بند که بست یمیپشت رول جا گرفت آهنگ مال



   

 

 

رو پارک کرد داخل  نیماش م،یدیزد راه باز شد فورا رس یآرسام کالفه بوق میافتاده بود ریطاغت فرسا گ کیتو تراف شدیم یساعت دو

 م،یصورتمون بلند شد میبعد از گر م،ینشست میریگ یهنوز وقت بود رو صندل میبا احترام به کارگردان سالم داد م،یشد مایصدا و س

 ....مینقش رفت یاجرا یو برا میخوند روها وگالید گهیدور د هی

*** 
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 *هفته بعد کی*

هم نبود، امروز  یکنم کار آسون یبود اما خب اعتراف م یشغل خوب یگریباز م،یکرد یباز یهاش به خوب یرو با تمام سخت لمیف اون

 ...به خودم اومدم بغلش کردم سیآرم هیبا گر شه،یم یموندن ادیروزِ به  هیمطمئنم  میسنگ تموم براش بزار میخوا یم سِ،یتولد آرم

 کنه؟ یم هیمن چرا گر یفسقل-

 ....به لپ هاش زدم یو انگشت هاشو خورد، بوس محکم رونیرو آورد ب زبونش

 خوب بود، یلیست شون داشتم خکه دو ییکنار کسا یخوشحال بودم زندگ یلیاونجا، خ نیباغ و تزئ یهماهنگ یرفته بود برا آرسام

 .تو دهنش گذاشتم یکیدرست کردم هم زدم سرد که شد قاشق کوچ یفرن کمیآشپز خونه رفتم  تو

 .خورد زدم یبهش که با ولع م یشکمو بود و مطمئنم به خودم رفته، لبخند یلیخ

 م،یکادو و لباس بخر میتولدش بر یقرار بود آرسام که اومد برا امروز

رو برداشتم شماره آرسام رو  میگرفت به زور خوابوندمش، آروم بلند شدم گوش یبهونه م یحساب ارهیدندون در ب تخواسیم سیآرم

 ...گرفتم و منتظر شدم جواب بده

 سالم خانومم-

 :لبخند گفتم با

 ؟یی! کجایسالم،خسته نباش-

 :گفت یخش دار یصدا با

 .دیخر میبر گهیخونه چند ساعت د امیقشنگ شده ، دارم مچه  ینیباغ رو انجام دادم اگه بب ینفسم، کار ها یمرس-

 :زدم و گفتم یلبخند

 !منتظرتم زم،پسیباشه عز-



   

 

 

 ..قطع کنم که صداش اومد خواستمیم

 فرشته مون چطوره؟ یراست-

 :ذوق جوابش رو دادم و گفتم با

 .کنه یم یتاب یب ده،یخوبه خواب-

 .میع کنکه قط میداد تیرضا تیو در نها میحرف زد گهید کمی

*** 
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 ابونیرو کنار خ نی،ماش میدیرس عیخونه امون بود سر کیرو سر و ته کرد سمت پاساژ راه افتاد، چون نزد نیم،ماشیشد نیماش سوار

 یآرسام به مغازه ا م،یکرد یدست تو دست و قدم زنان مغازه هارو نگاه م م،یقفل کرد، داخل پاساژ شد موتیپارک کرد در رو با ر

 ...اشاره کرد

 م؟ینیبب میلباس هاش قشنگه،بر-

 .میلبخند سرمو تکون دادم وارد مغازه شد با

 !دیسالم،خوش آومد-

 .به لباس هاش انداختم یگفتم، نگاه یسرشو تکون داد، با لبخند ممنون آرسام

 آد،نظرت؟ یبهت م یلیبه نظرم خ نیا سیآرام-

قشنگ  تینها یکه ب یکم رنگ یبلند صورت راهنیبود، پ یصورت سیبود تم تولد آرم بایانداختم واقعا ز یاس نگاهزدم و به لب یلبخند

به خودم نگاه کردم، آرسام در رو باز کرد داخل اومد  نهیتو آ دم،یرو از فروشنده گرفتم اتاق پرو رفتم پوش راهنیدوخته شده بود، پ

 :جفت شدش لب زد یدندون ها نیاز ب به زور قورت داد روآب دهنش  دنمیبا د

 !یچه ناز شد-

 :گفتم یلرزون یپشت گردنم زد مور مورم شد با صدا یبراش فرستادم، دستاش رو دور کمرم حلقه کرد بوسه ا یلبخند بوس با

 رون؟یب میبر-

که  یزه جلو تر همون لباسچند مغا م،یرفت رونیگفت، لباس رو در آوردم به فروشنده دادم آرسام پولش رو حساب کرد ب یاوهوم

 .دمشیخر سیآرم یبرا یبچه گونه اش رو داشت با خوشحال دمیخر

 هووم؟ دیکن یآقاتون دلبر یبرا د،یست کن دیخوا یم یمادر دختر-



   

 

 

 .میآرسام انتخاب کرد از پاساژ خارج شد یبا خنده گفتم، چند ساعت بعد که کت و شلوار یا آره

*** 
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 :بافتم نگاهش کردم با ذوق بغلش کردم و گفتم یماه غیرو تنش کردم موهاش رو به حالت ت سیآرم لباس

 .یمامان یچقدر خوشگل شد-

 فیومد، نشستم ک یچقدر بهم م سادمیوا نهیبودم رو از جعبه در آوردم تنم کردم جلو آ دهیکه خر یراهنیرو به آرسام دادم،پ سیآرم

گونه به همراه  دم،رژیکش یخط چشم گربه ا دم،یرو لبهام مال راهنمیهم رنگ پ یکم رنگ یرو باز کردم رژلب صورت .شمیآرا لیوسا

 .کردم لیمرو تک شمیزدم و آرا ملیر

 رینظ یباغ ب نییواقعا تز م،یکم کم مهمون ها اومدن، به همشون خوش آومد گفت م،یبه باغ رفت دم،یپاشنه بلندم رو پوش یها کفش

رو  ییرایپذ لیخدمتکار وسا م،یراه انداخت یبغلشون کردم،بساط سالم و احوال پرس ینشستم با خوشحال نیلیو آ نازیود،کنار آشده ب

 ...زدم سمتشون رفتم یبود لبخند نایبلند شدم دنبال آرسام بودم، کنار س میحرف زد کمیبا دوقلو ها  شدن،آورد، همه مشغول خوردن 

 .یلقمه چپت نکنم شانس آورد هی نجایهم اد،یبهت م یلیخ-

باغ خاموش شد رقص نور زدن، آهنگ بود که کل فضا رو پر کرده  یزد برق ها یبهش زدم،آرسام سوت یکردم چشمک یزیر ی خنده

 با کاکائو نوشته بودن کیسه طبقه رو آوردن رو ک کیبود، ک

 .تولدت مبارک نازم یما خوش اومد یپرنسس کوچولو، به زندگ-

 .میبردم شمع هارو روشن کرد کیرو بغل کردم کنار ک سیهمه دست زدن، آرم کیزدم ، با اومدن ک یپهن لبخند

 .فوت کن خوشگلم-

 ....دیرو بر کیاز ک کهیت هیرو دستش دادم کمکش کردم  دن،چاقویدست و پا زد فوت کرد همه خند کیک دنیبا د سیآرم

 :و گفت دیآرسام دستم رو بوس دن،یرقص یمرفتن تانگو  ستیگذاشتن همه زوج ها وسط پ یمیمال آهنگ

 خانومم؟ ید یافتخار رقص م-

ومد، تو چشم هام زل  یدستاش رو کمرم به حرکت در م م،یدیرقص یسپردم، بلند شدم همراهش م نیلیرو به آ سیزدم آرم یلبخند

 ...زده بود

خوش گذشت،مهمون ها بعد از  یلیبود، خ یخوب یلیمختلف ازمون گرفت، شب خ یعکس با ژست ها یاز قرص عکاس اومد کل بعد

 .رفتن شدن یساعت بعد راه م،چندیکرد یکادو هارو دادن تشکر کیخوردن ک
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 سال بعد کیو  ستیب#

 .بارم بود نیاول نیاسترس داشتم، تاحاال دانشگاه نرفته بودم و ا یلیروز دانشگاه بود خ نیاول امروز

 .شد رید گهید ایب سویآ-

 :اومد یبا فاصله دور صداش

 .امیاالن م-

 ام رو دوشم انداختم، یهام رو پام کردم بند هاش رو بستم، بلند شدم کوله پشت یپله ها نشستم کتون رو

 .دمیبهم زد گونه اش رو بوس یجلو در اومد لبخند مامان

 .شد رید ادیبگو ب سویمامان به آ-

 :رو گرفت و گفت بهم زد دستام یلبخند

 بگم آرسام برسونت؟ یخوایدورت بگردم، م ادیاالن م-

 :گفتم یتکون دادم و نه ا سرمو

 !با بابا جون خوش بگذرون م،شمایر ینه جانم، خودمون م-

 :بهم رفت یلپ هاش گل انداخت چشم غره بامزه ا مامان

 .بچه زیزبون نر-

همش  سویآ م،یسوار آسانسور شد م،یکرد یشون رو آورد با مامان خدافظ فیوم تشرخان سویگفتم، باالخره آ ییخنده چشم بلند باال با

 :گفتم یکرد، صورتم رو جمع کردم و به شوخ یبه خودش نگاه م نهیتو آ

 .مونیم یخوشگل میدیاه اه چندش، بسه بابا فهم-

 .کردم یآوردم حال م یحرصش رو در م نکهیاز ا شهیهم دم،یگفت خند یبلند شیبهم زد ا یا تنه

 .میدوست دار یهر دومون ام رشته دکتر نجاستیجالب ا م،یبود یمیباهم صم یلیخ نیلیدختر خاله آ سویو آ من

کرد،  ادیگذاشت صداش رو تا ته ز یآهنگ شاد هویکرد، یعوض م یدر پ یآهنگ ها رو پ سویآ م،یرو زدم سوار شد نیماش موتیر

 :فتمگ غیچشمام گرد شد دستام رو گوشم گذاشتم با ج



   

 

 

 .خر...کم کن کر شدم-

 :گفت غیبه حرفم گوش نداد مثل خودم با ج دیخند یبلند یصدا با

 گذره؟؟ یخوش م-

 !بله

 ینیخوند، هر ماش یکشه، با آخر آهنگ رو بلند بلند م یکردم گوش هام سوت م یهاش خندم گرفته بود،احساس م یباز وونهید از

 .میخونه آزاد شده بود وونهیگار واقعا از دکرد ان یجور نگاه م هیشد  یاز کنارمون رد م

بده چشم  رینداره گ یبهونه ا دیپارک کردم حجابم رو درست کردم حراست که د نگیرو تو پارک نیم،ماشیدیبه دانشگاه رس باالخره

 .میزدم و وارد کالس شد یکردم تقه ا دایرو گرفتم شماره کالسمون رو پ سوینگفت، دست آ یزیرفت و چ یغره ا

*** 
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ها به اطراف نگاه کردم، چشمم به استاد خورد چشم  دیبد دیچونه ام زدم مثل ند ریرو ز م،دستمینشست میبود رفت یخال یصندل دوتا

 واقعا استاد بود؟؟ نیهام پنچ تا شد، ا

 ...محوش شده بودم که ینجوریچقدر ناز و خوشگل بود، هم ایخدا واقعا

 گه؟؟یم،حواستون به کالسه دخانو-

 ؟یکن یم نیچرا با دل من همچ ایخدا یصداش ذوق مرگ شدم وا با

 ...دزدنش که یبشه استاد دانشگاه، م یگریج نیهمچ میمگه دار آخه

 :گفتم یچشماش نگاه کردم با لوند تو

 ..اوم، بله استاد-

 ن؟یشما استاد هست یراست

 :بهم کرد و لب زد یجد نگاه

 .بله-

 د؟؟یخور یبه مانکن ها م شتریا بپس چر-

 .یکنه کشته مرده اش یخنگ، االن فکر م سیدادم، خاک تو سرت آرم یچه گاف دمیخنده بچه ها بلند شد تازه فهم یصدا

 :خنده اش رو گرفته بود رو بهم گفت یکه به زور جلو استاد



   

 

 

 د؟یمانکن دوست دار-

 :رو بستم و لب زدم چشمام

 !یلیاوووم،خ-

 !هستم من یاه گند زده بودم،عجب سوت دم،یشد، با دست تو دهنم کوب شتریخنده بچه ها ب یبار صدا نیا

 :که از خنده دوال شده بود به پام زد و گفت سویانداختم آ نییزدم،سرم رو پا یا عیضا لبخند

 .تو دختر، از خنده مُردم یخوب یلیخ یلعنت-

 :کردم و گفتم یکج دهن

 .مونیم یرو آب بخند-

آب  دیکرد، اسم هارو خوند، به اسم من که رس ابیکه جذابش کرده بود دفترش رو باز کرد شروع به حاضر غ یبا اخم یجد استاد

 :دهنم رو قورت دادم بلند شدم دستم رو باال بردم و گفتم

 .حاضر استاد-

 :بهم نگاه کرد و گفت یبا لبخند کج استاد

 ؟یاکبر سیآرم-

 :گذاشتم و گفتم زیم یهام رو دست

 .له استادب-

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 .مانکن بودم که-

 :زدم و گفتم یحرص درار دن،لبخندیبچه ها خند دوباره

 !استاد گهید دیکردم شما پررو نش فیتعر کمیحاال من -

 :ام خنده اش گرفته بود گفت یکه از بلبل زبون استاد

 شم؟ یمن پررو م-

 :و پررو گفتم دیابرو هام باال پر تاک

 .بله-

*** 
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 شه؟یبندازمت زبونت کوتاه م رونیاالن از کالس ب-

 :کردم و گفتم یباال انداختم،نوچ ییابرو

 .دیبکن دیتون ینم ینه استاد، پدر خودم استاده کار-

 ...بود دهیاز تعجب ابروهاش باال پر استاد

 !تو دختر ییپررو یلیخ-

 :به روش زدم و گفتم یزدم چشمک ییدندون نما لبخند

 .دونمیم-

 .کردم یداشت بردار ادیدرس امروز رو شروع کرد، دفترم رو باز کردم شروع به  یمعطل یشده بود چون ب عیضا یلینظرم خ به

 :کالس رو اعالم کرد،بلند شدم که استاد رو بهم گفت انیبعد پا دوساعت

 .لطفا دیشما بمون-

 :گوشم گفت رینگاه کردم ز سویرستادم به آاز ابرو هام رو باال ف یکی

 .سیآرم یفکر کنم بدبخت شد-

 :باز آروم گفتم شین با

 من؟ یک-

 !ارمیکم ب عمرا

 !بایاستاد ز نیرفت،حاال من مونده بودم و ا رونیبه شونه ام زد از کالس ب آروم

 ...سمتم اومد یشلوارش فرو برد قدم بیهاشو تو ج دست

 بابات استاده؟ یگفت-

 .رو باال گرفتم تو چشماش نگاه کردم سرم

 !بله-

 اسمش؟-



   

 

 

 :لند کنان لب زدم غرور

 یآرسام اکبر-
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 :کنارم گذاشت و پچ زد واریتر شد دستش رو د کینزد بهم

 .شناسمش یم-

 گفتم، یرو تکون دادم و خوبه ا سرم

 مرخص بشم؟از حضور تون  دید یخوب استاد اجازه م-

 .انداختم که متوجه شد یم کهیهام رو داشتم با ت حرف

 کنه؟؟ یکار م یداره چ یدختر لوند و حاضر جواب نیبه نظرت اگه بابات بفهمه همچ-

 ترسوند؟ یاالن داشت منو م نیکردم، ا یرو باال انداختم تک خنده ا ابروم

 :اش کنم گفتم عیقشنگ ضا نکهیا یبرا

 باشه استاد مانکنه؟ دیحتما سالم گرم و مخصوص من هم برسون دیمن عادت دارن،اگه بهش گفت یها یطونیواهلل پدر به ش-

بودم که بازو ام  اطیرفتم ، تو محوطه ح رونیبگه از کالس ب یزیچ نکهیاش کرده بودم بدون ا عیبود، قشنگ ضا زونیحالم م یحساب

 :نگاهش کردم و گفتم یعصب یبود، با چشم ها دهیور پر سویزدم آ یفیخف غیسوخت، ج

 کنم یم یتالف-

 :زد و مثل فضول ها پشت سر هم گفت ییدندون نما لبخند

 کارت داشت؟ یشد چ یچ-

 دنت؟یها بوس یخارج لمیف نیا مثل

 تو حس؟ یرفته بود توام

 ..یدختر حرف بزن مردم از فضول ده

 دوزه یبره و م یداشت،واسه خودش م یفعال التیچه تخ گهید نیا دم،بابایشدم و بعد بلند بلند خند رهیخ افشیبه ق قهیدق چند



   

 

 

 ؟یخند یواح واح دختره سبک م-

 !یزار یم یکه منو تو خمار یاله یریبم سیآرم گهید بگو

 ...شدم فورا اومد سوار شد آهنگ گذاشتم سمت خونه روندم نیبراش در آوردم سوار ماش یزبون

 درو فشردم، مامان درو باز کرد ماچش کردم زنگ

 !یکه چقدر دل تنگت بودم مام آخ-

 :بغلم کرد و گفت دیخند مامان

 دخترم، دانشگاه چطور بود؟ یخسته نباش-

 :گذاشت گفت یم یکه کفش هاش رو تو جا کفش یدر حال سویآ

 .کرد یطونیدلت بخواد طبق معمول ش س،تایخاله آرام-

 :براش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 .نیورد زمنداشت خ ن،پلهیزم ریفضول رو بردن ز-

 :گفت دیخند یکه به کل کل هامون م مامان

 .سر درد داشت شرکت نرفت کمیآرسام  میناهار بخور دینیبش دیایبه خودم رفته خاله،ب شیطونیش-

 دمیبود بغلش پر دهیبابا رفتم درو باز کردم رو تخت دراز کش اتاق

 ییسالم بابا-

 :دیسرو بو میشونیبغلم کرد پ دنمیرو باز کرد با د چشماش

 ؟یسالم دختر نازم، خوب-

 :گفتم سرش رو ماساژ دادم و گفتم یاوهوم

 .ناهار میبر ایب-

 .میکه خدمتکار مون بود غذا رو آورد،مشغول خوردن شد م،زهرهینشست زیپشت م یتکون داد همگ یسر
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 :گفتم سویکردم و روبه آ آخر غذام رو خوردم صورتم رو با دستمال پاک قاشق

 !بد نگذره بهت-

 :کرد و گفت یا خنده

 .یعال ینه واهلل همه چ-

 :شد گفت یبلند م زیکه از پشت م یو درحال دیخند بابا

 .ندازه یم سیدوران دانشگاه آرام ادیمنو  سیآرم یها طنتیش-

 :باال انداختم کنجکاو گفتم ییابرو

 چطور مگه؟-

بعد که نشست صورتش  نهیبش یرو صندل میگذاشت همه منتظر بود شیسوزن رو صندل یش لج بود کلبار که با استاد هی ادمهی-

کالس از خنده غش کرده بودن آخر سرم به زور سوزن هارو از  یسکته کرده همه بچه ها میقرمز شده بود ما فکر کرد نیهمچ

شده  عیاون روز انقدر ضا گهید یچیرسم، ه یحسابشو م کارو کرده نیا یبفهمم ک قطکالس گفت من ف یباسنش در آورد و به بچه ها

 .بود که اصال درس نداد

 ؟؟یا هیمامان پا نیهمچ میخنده فکم در گرفته بود مگه دار از

 :گفتم دیخند یروبه مامان که م طونم،یچرا من انقدر ش دمیخدا االن فهم یوا

 کنم؟ تشیاذ یکن یکم ماستاد ام لجم ، کم هیحال کردم،اتفاقا منم با  ییدمت گرم خدا-

 :تکون داد و گفت یسر طنتیبا ش مامان

 حتما...چرا که نه عشقم-

 :و هم زمان گفتن دنیو بابا آرسام خند سویآ

 .بدبخت شد اروی، الیواو-

 ..ستادمیکنار پنجره ا میاتاقم رفت سویزدم، بلند شدم با آ یطانیش لبخند

 سیآرم-

 جونم؟-

 م؟یبگرد کمی میدنبالمون بر ادیم بزنگ بزنم با سا اریامم..به سام-

 :و گفتم دمیهام رو بهم کوب دست

 .نیآره آفر-
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 نیرنگ ام رو در اوردم رو تخت گذاشتم لباس بدون آست یفسفر یرو داد، در کمد لباس هام رو باز کردم، هود یاوک اریکه سام یوقت

به  یام رو تنم کردم...لباس یپام کردم و درآخر هود یبه رنگ مشک یو رو باز کردم شلوار تنگ و جذبدر کش دم،یپوش یرنگ دیسف

 ...زدم یرنگ یگریج کیتما نهیام دادم، جلو آ سویآ

 !خره، من حاضرم سویآ-

 :گفتم یبلند یبا صدا میرفت رونیرو برداشتم از اتاق ب میسرشو تکون داد گوش تند

 مامان خوشگلم؟-

 ...تو آشپز خونه اومد از صداش

 جانم؟-

 م؟یم،بریبگرد میبر کمیو سام  اریبا سام میخوا یم سویمن و آ-

 زمیآره عز-

 .میهام رو پام کردم دکمه آسانسور رو زدم سوار شد یاز اونجا براش فرستادم کتون یبوس

 :سام با خنده جواب دادن و گفتن و اریسام میسالم داد یبا مسخره باز میشد نشیبود سوار ماش سادهیجلو خونه وا اریسام

 م؟یخانوم ها کجا بر-

 :فکر کردم و گفتم کمیبه من کرد،  ینگاه سویآ

 .نیرا-

 (آلمان هست یدنید یاز جاها یکی نیرا)

 ...تکون داد یسر اریسام

 :کرد و گفت اریبه سام ینگاه سویشدم،آ ادهیرو باال دادم پ شهیش میدیبعد رس نیچندم

 م؟یگرم بش میافه بخورنسک هی میداداش بر-

بعد از  میتا نسکافه سفارش داد م،چهاریکه اون اطراف بود رفت یکردم کافه ا یبا سام شوخ کمیگفت، یزد، باشه ا یلبخند اریسام

 .میگرفت یسلف یکل سویو با آ می، اطراف رو گشت میسرد شد خورد کمی نکهیا
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خسته شدم ها االن فقط خواب  یخونه شدم خودم رو تختم پرت کردم، وا م،داخلیکرد یخدافظ میشد ادهیپ نیته از ماشو کوف خسته

 :کردم و گفتم سویبه آ یچسبه نگاه یم

 .ختیر یخوام بخوابم مزاحمم نشو ب یم رونیبرو ب-

رفت، پتو روم انداختم و چشمام رو  رونیاز اتاق ب عیگفت بالش سمتش پرت کردم که سر یزد و خودت یلبخند حرص درار سویآ

 ...کردن استاد امروز خندم گرفت و کم کم خوابم برد عیبستم با فکر به ضا

حال  نیساده اما در ح پیبلند شدم صورتم رو شستم،ت دمیتو جام زدم، چشمام رو مال یشدم، غلت داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با

 یرفتم، مامان و بابا تو آشپز خونه داشتن صبحانه م رونیبود رو به گردنم زدم، از اتاق ب دهیرکه مامان برام خ یزدم عطر یا کیش

 :کردم و گفتم نخوردن از پشت بغلشو

 من یسالم عشقا-

ام رو سر  یچا ینشستم چند لقمه عسل و خامه درست کردم خوردم جرعه ا یبهم زدن و جواب دادن، رو صندل یو بابا لبخند مامان

 :بلند شدم و گفتم دمیگونه هر دو شون رو بوس دم،یکش

 ؟یرسون یباباجون منو م-

بنز بابا شدم،بابا آرسام پشت فرمون نشست سمت  نیحاضر شد،سوار ماش عیسر دیمامان رو بوس یشونیزد بلند شد پ یمهربون لبخند

 ...دانشگاه روند

 .نهیقصد با بابا اومدم که استاد بب از

*** 
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 :و گفت دیبهم زد لپم رو بوس یلبخند سادیکنار دانشگاه وا بابا

 !یبرو دختر قشنگم،موفق باش-

 :زدم و گفتم یپهن لبخند



   

 

 

 ؟یآ یشما دانشگاه نم-

 :تکون داد و لب زد یسر

 ....امروز کالس ندارمزمینه عز-

باال انداختم، داخل دانشگاه  ییاومد، ابرو نشیمون لحظه استاد با ماششدم ه ادهیدم،پیگفتم گونه اش رو بوس یتکون دادم باشه ا سرمو

 جا گرفتم سویرفتم کنار آ

 س؟یآرم یچطور-

 :کردم جواب دادم یدانشگاه نگاه م اطیکه به ح یتند تکون دادم در حال سرمو

 ؟یخوبم تو چطور-

 تو؟؟ یرفت یکِ شبید

 .یرفت یخدافظ یها خوابم برد ب دیببخش

 !هیچه حرف نینه بابا،ا-

 .میداشت یامروز درس مهم مینشست یروزید یصندل م،رویگفتم داخل کالسمون شد یا خوبه

 فیبا غرور ک م،یانداختم استار مانکنه اومده بود، به احترام بلند شد یکه بچه ها بلند شدن،نگاه میمشغول گپ زدن بود سویآ با

 ....نشست یگذشت رو صندل زیچرمش رو م

 :ت و گفتنوش یزیتخته چ رو

 ؟یخانوم اکبر-

 :کردم و جواب دادم نگاهش

 بله استاد؟-

 :به تخته اشاره کرد و گفت شیشگیو با غرور هم یجد

 ....یبلد یزیچ نمیبده بب حیبچه ها توض یمسئله رو برا نیا ایب-

 :انداختم و گفتم یگفتم، بلند شدم کنارش رفتم، به تخته نگاه یچشم طونیلند کنان و ش غرور

 استاد-

*** 
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 :کرد و گفت نگاهم

 د؟یبفرمائ-

 :چشم هاش چرخوندم و لب زدم نیرو باال فرستادم نگاهم رو ب ابروم

 استاد مانکنه؟ دیهمه دانشجو من رو انتخاب کرد نیا نیچرا ب-

 :فتخودش رو جمع و جور کرد و گ دیزد کش یم یرو گوشه لبش که داشت لبخند دستش

 !بد ایدرست هم مثل زبونت خوبه  نمیخوام بب یم-

 :نگاهش کردم و گفتم طونیش

 !اوم قانع شدم استاد-

کرد بچه ها برام دست  یانداختم و حلش کردم...استاد با دهن باز داشت به تخته نگاه م یتخته برگشتم با دقت به مسئله نگاه سمت

 :کرد و گفت یزدن،استاد اخم

 د؟یگفت دست بزن یک-

 :گذاشت و گفت زیم یبه حالت اولشون برگشتن،استاد دست هاش رو یها فور بچه

 یاریکه کم نم نمیب یخوشم اومد! م نینه آفر-

 :از موهام رو تو دستم گرفتم و چرخوندم و در همون حال گفتم یا طره

 .ادیبرم یکار ها از دختر آرسام اکبر یلیاستاد، خ دیریمنو دست کم نگ-

 ...شده بود،خوشمان آمد عیم نشستم، باز هم خوب ضاا یرو صندل رفتم

باشه ها نه،  یعال نکهیحاال نه ا کلشیکردم، بد هم نبود ه ینگاه م لشیهم به استا یدادم گاه یرو شروع کرد با دقت گوش م درس

و  دیکش ییسو میبغل زیم داشت؛ پسر یرو فرم و ورزشکار کلیهم ه یلیگفتم خ یم یدرحد استاندارد بود، حاال بماند که داشتم الک

 :گفت

 م؟یخوشگله،شمارم رو بدم آشنا بش-

 :براش رفتم و گفتم یغره توپ چشم

 !کن تا نزدم شکمت رو سفره کنم بچه پررو شیچشم هات رو درو-

 :گفت یهاش گرد شد و با لحن چشم

 !مارو یباشه...نزن-



   

 

 

 .چرمش رو برداشت و کالس رو ترک کرد فیعالم کرد...ککالس رو ا انیترسو دوساعت بعد استاد پا یگرفته بود، پسره  خندم
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زدم  موتیدرو با ر میدیکه رس نیماش م،بهیرفت رونیباهم از کالس ب دمیرو کش سویام گذاشتم دست آ یهام رو تو کوله پشت کتاب

 :گفت سویشتم...آآهنگ ندا م،حوصلهیروشن کردم راه افتاد نیماش میسوار شد

 سیدمت گرم آرم-

 ...بهش انداختم ینگاه

 چرا؟-

 .شد عیضا یلیامروز خ چارهیب یریگ یخوب حال استاد رو م-

 :بهش زدم و گفتم یکوک چشمک یفیک با

بگه اما من بهش ثابت کردم که خوب هم  یزیتونه در مقابل حرفش چ ینم یکنه کس یفکر م رهیگ یخودش رو دست باال م یلیخ-

 .تونم یم

 ...ترمز کردم میدیرس نایا سوینگفت، به خونه آ یزیرو تکون داد و چ سرش

 .خونمون ایب سیآرم-

 :تکون دادم و با لبخند گفتم سر

 .گهیروز د هیخسته ام ، حاال  گهینه د-

 :کرد و گفت یاخم

 ار،یپس بهونه ن یایگفتم که م سیبه خاله آرام-

 :اومد نیلیخاله آ یرو زد صدا فنیشدم زنگ آ ادهیکردم پرو پارک  نیگفتم ماش یاجبار باشه ا به

 ...داخل دیایب دیخوش اومد-

 :بهم زد و گفت یرو بغل کردم لبخند نیلیکفش هام رو در اوردم خاله آ میرو زد داخل شد در

 عشق خاله؟ یچطور-

 د؟یقربونت خاله شما خوب-



   

 

 

 چطورن؟ اریو سام نانیس عمو

 ..گرام زدم نستایتو تلگرام و ا یچرخ هیرو در اوردم  میگوش م،یدست هام رو شستم نشست میتگفت ؛ داخل خونه رف یخداروشکر

 ...ناهار حاضره-

 :بشقابم رو پر کرد و گفت سویآ میآشپز خونه رفت میبلند شد سویآ با

 !راحت باش-

 :گفت نیلیبا دهن پر رو به خاله آ سویزدم و مشغول خوردن شدم...آ یلبخند

 کرد؟؟ یم یطونیتو دانشگاه ش سیاممامان خاله آر-

 :و گفت دیاز آب رو نوش یجرعه ا خاله

 ...آره تا دلتون بخواد-

 ...نداشته شیآسا یشکیمامان چطور بوده تو دوران دانشگاهش که ه نمیشدم بب کنجکاو
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 ...ردکردم که شروع به گفتن ک یبه خاله نگاه م یکنجکاو با

 سگاهیخدا مخصوصا اون که بابا آرسام رو ا یداشتم و خبر نداشتم وا یطونیش یمام م،عجبیاز خنده دل درد گرفته بود سویو آ من

 ...بود یگفتن حامله ان عال یکردن و الک

 :گه یزنه و م یم یلبخند سویآ

 ؟یبود طونیش ینجوریبابا،مامان توام ا ولیا-

 :فتباال انداخت و گ ییابرو خاله

 .کمی-

 ...میرفت سویاتاق آ میگفت، بلند شد یو ازش تشکر کردم نوش جونت ا دمیناهار که تموم شد گونه خاله رو بوس م؛یدیخند

 ؟یاستاده رو دار نیشماره ا سیآرم-

 ...گفتم یاز ابروهام رو باال دادم و نه ا یکی



   

 

 

 چطور؟-

 !نه ایدوس دختر داره  مینیخواستم عکس هاش رو بب یخوب م-

 :و گفتم دمیخند بلند

 .سویاز دست تو آ-

 :به دست سمتش رفتم ،کنارش نشستم و گفتم یهاش رو بغل کرد و گوشه تخت نشست گوش زانو

 کنم؟ دایشماره اش رو پ یخوا یم-

 ؟یچه جور-

 :و گفتم دمیلند کنان خند غرور

 ....تماشا کنو  نیهمه کاره ام فقط بش سیمن آرم د؟یریگ یبابا شما ها چرا منو دست کم م-

 :کردم و گفتم ویشماره اش رو س نینظرم داشت بعد از چندم ریتک تک کار هام رو ز یکنجکاو با

 خانوم؟ سویآ یخوا یم یچ گهیشماره استاد مانکنه، د نمیبفرما ا-

 :و گفت دیبلند خند سویآ

 سیآرم یبابا تو جادوگر-

 :گفتمگفت در جوابش  یا یکرد دایپ یکردم...چه جور یخنده ا تک

 رو؟؟ لشیپروفا مینیحاال بماند، بب-

دختر کُش بود، به  یادیز میاز حق نگذر ییبود، چند تا عکس از خودش گذاشته بود خدا نیزدم آنال لشیتلگرام رفتم رو پروفا تو

 "تولدت مبارک همه کسم"دختر بود که براش نوشته بود هیعکس  میدیعکس آخر که رس

 !کیپس استاد خوشگله دوست دختر هم داشت؟ چه رمانت هد،اووویاز تعجب باال پر ابروم
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 ...ام زنش بود دیشدم، به ما چه که دوست دختر داشت البته نه شا الشیخ یب

 :بهم کرد و گفت ینگاه سویآ



   

 

 

 .زنه یحال با تو ام حرف م نیداره که با ا ییعجب،پس چه رو-

 :اومد داخل اتاق گفت اریگفتم، سام یدونمیداختم و نمباال ان یا شونه

 ها؟ طونیش دیکن یکارا م یچه خبر، چ-

 :شد و گفت زونیآو اریاز گردن سام سویآ

 .حوصلمون سر رفته داداش-

 .یباز دیایخب ب-

 ؟یباز یچ-

 فوتبال خوبه؟-

 :میکردم و همزمان باهم گفت سویبه آ ینگاه

 .ستیبد ن-

 .میرفت اطیتوپش رو از اتاق آورد و ح اریسام میرفت رونیبستم، از اتاق ب یم اسبموهام رو دُ میشد بلند

 ..به نفع ما شد چیبود و من جلو باالخره سه ه سادهیدروازه وا سویآ م،یکرد یفوتبال باز یساعت دو

مشکوک بود تو چشم  یلیخواست شماره بده به نظرم خ یکه م یپسر امروز ریبود ، درگ ریدرگ یلینشستم رو تاب فکرم خ رفتم

 .هاش که نگاه کردم انگار تنفر بهم داشت

 .بود یواقع ایکردم  یاحساس م نجوریدونم من ا ینم

 !!میداشت ادیمراقب باشم، ما دشمن ز یلیاز فردا خ دیبا

 به خودم اومدم اریسام یصدا با

 .دیبرد یشما با جر زن ستیقبول ن نیا-

 :گفتم طونیبهش کردم و ش ینگاه

 .یتونست یالبته اگه م ،یاَخو یبرد یم یوام با جرزنخب ت-

 :و گفت دیبلند خند سویآ

 !بزن قدش یخوب اومد نویا ولیا-

 :گفت یزدم قدش...عصب اریسام یحرص یچشم ها جلو

 .بعد یحاال سر-
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شدم سرم رو فرمون گذاشتم  نیکردم، سوار ماش یبا همشون خدافظ بودم بعد عزم رفتن کردم نیلیخونه خاله آ گهید یساعت چند

شدم زنگ رو  ادهیرو پارک کردم پ نیخونه ماش دمیراه افتادم، رس ابونیروشن کردم تو خ نیشد ماش زونیبعد که حالم م نیچندم

 :گفتم وزدم بابا در و باز کرد بغلش کردم 

 .خوشگل خودم یسالم بر بابا-

 :گفتو  دیبلند خند بابا

 تو ایسالم عشق من، ب-

 .شدم رهیهام رو در اوردم داخل شدم مامان هم بوس کردم، رو مبل نشستم بهشون خ کفش

 :رو جلوم گذاشت و گفت وهیظرف م مامان

 خوش گذشت؟-

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 یعشق هام خال یجا-

 ن؟یک-

 گهیشما و بابام د-

 :و گفتن دنیخند

 بخور وهیم طون،یش یا-

 .برام اومده بود بازش کردم لیمیا هیبرداشتم گاز زدم اتاق خواب ام رفتم لبتابم رو برداشتم  اریخ هی

 "یخانوم اکبر شهیوگرنه برات بد م یبگ یبه کس نکهیبدون ا گمیکه م یبه آدرس یایسالم...به نفعته که فردا بعد از دانشگاه ب"

 خواد من رو بترسونه؟ یبود نکنه استاده و م یک نیرو خوندم، ا امیاخم پ با

 .حرفاست نیبو دار تر از ا هیگفت قض یبهم م یحس هی

 براش نوشتم یبگم به اجبار یزیچ یبه کس دمیترس یم

 ن؟یهست یشما ک"



   

 

 

 "نکردم یبرام بد بشه من کار دیبا چرا

 ....اومد امیلحظه پ همون

 "یفهم یسوال نپرس خودت م یادیز"

مونه  یکار اون نبوده...پس م دمیکه فهم دمیزبونش کش ریاز ز ییجورا هیبه استاد زنگ زدم بهش لبتابم رو کنار گذاشتم  تیاهم یب

 ؟یک
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دونم چقدر به سقف زل زده بودم که چشم  ینم د،یبه مغزم نرس یزیرو تخت هر چقدر فکر کردم چ دمیگرفته بودم، دراز کش استرس

 .خوابم بردهام درد گرفت و 

 کل_یدانا#

خانواده بشم، حاال منم  یکردن من ب یرو نابود کنم، اون ها در حق خانواده من بد کردن، کار یاز خارج اومده بودم تا خاندان اکبر من

 ...آب از سرم گذشته گهیترسم، د ینم یزیچ چیکنم که با من کردن؛ من از ه یرو م یکار یاکبر سیبا تک دخترشون آرم

 .یآرسام اکبر یکه تقاص کار هات رو پس بد دیرس یرده باالخره روزگ نیزم

کردم، وارد انبار شدم جلو  یفکر نم یا گهید زیچ چیانتقام تمام وجودم رو پر کرده بود، به ه ،یوفتیکنم به غلط کردن ب یم یکار هی

 :و گفتم دمیکش سیرو عکس آرم یضبدر قرمز سادمیعکسشون وا

 .دن خوشگله یشن و تو رو از دست م یدار مخانوادت عذا  یبه زود-

 ....بلند قهقه زدم بلند

 سیآرم#

دور  امیاون پ الیتونست منو از فکر و خ یکه م یزیتو جام زدم و بلند شدم، تنها چ یشدم غلت داریمامان از خواب ب یصدا زدن ها با

 .کرد دارمیکنه خواب بود که مامان ب

چند قاشق خوردم، بلند شدم تشکر کردم  ختمیخودم ر یغذا برا کمی ،یرفتم و نشستم رو صندل نییزدم از پله ها پا یرو آب صورتم

 زنگ زدم سویرفتم و به آ اطیتو ح

 .بودم شیآت یآروم شدم انگار که اسپند رو کمیاز حرف زدن باهاش  بعد
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ام رو  یآفتاب نکیحاضر شدم ع یبا نگران وفتهیب یدونستم قراره چه اتفاق یو نم دمیستر یازش مثل مرگ م یصبح شد روز باالخره

 یشدم، با ترس و لرز مسافت دانشگاه رو ط نیکردم و سوار ماش یاز مامان خدافظ یزیزدم و از اتاق خارج شدم بدون خوردن چ

جلو دهنم رو گرفت و  یکیکالس ها برم از پشت  خواستم سمت یرو پارک کردم موهام رو داخل فرستادم، م نیماش دمیکردم، رس

 :گفت یترسناک یآروم کنار گوش ام با صدا

 .گمیکه م ییبرو جا یعاد وفتیکُشمت، راه ب ادیصدات در ب-

 .ماسک زده بود نمیرو نتونستم بب افشیتالش کردم ق یترس دست و پاهام به لرزش افتاده بود سرم رو تند تند تکون دادم، هرچ از

به کمرم زد برگشتم با  یدست دمیکش یغیدر پشتم بسته شد از ترس ج هویدانشگاه رفتم با صلوات وارد شدم  یجا نیلوت ترخ به

 :گفتم هیهمون مرد روبه رو شدم با گر

 د؟یخوا یاز جون من م یچ دیهست یشما ک-

 .فقط بزار برم دمیم یچقدر پول بخوا هر

 ...دمیشک یدلخراش غیج دیرو گرفت و محکم کش موهام

 .یدیاز دست م شهیهم یپدر و مادرت رو برا ای یکن یباهام ازدواج م ایخوام،  یپولت بخوره تو سرت، من خودت رو م-

 :باهاش ازدواج کنم تمام جرعتم رو جمع کردم و گفتم دیمن چرا با ا،یگفت خدا یم یداشت چ نیا دیپر رنگم

 ؟یدیفهم ارین فتیام اسم پدر و مادر منو به زبون کث گهیکنم برو گمشو د یاما من باهات ازدواج نم ،یهست یدونم تو ک یمن نم-

 :زد و گفت یقهقه ترسناک دیبار موهام رو محکم تر کش نیا

 .آد یخوشم م شتریالل ب یزبونت رو ببرم از آدم ها هینظرت چ کال،یخوشم اومد بار-

 :و پا زدم و گفتم دست

 شد؟ داتیاز کجا پ گهیتو د یولم کن عوض-

 .رمیخوام ذره ذره جونت رو بگ یمن فرشته عذابتم، م-

 .اومد یام در م هیداشت گر گهید
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زد ،  یدستش که دور موهام بود شل شد و از درد داد بلند دم،یام رو جمع کردم آروم پام رو بلند کردم و وسط پاش کوب روین تموم

 ...خودم رو تو کالس انداختم هیرفتم با گر رونیاز اتاق بفورا فرار کردم و 

 کار کنم؟ یخدا من چ یزد، وا یداشت از ترس تند تند م قلبم

 داره؟ یمن چه ارتباط یمرد به مامان و بابا نیا

 :سمتم اومد و گفت دنمیبا د استاد

 شما حالتون خوبه؟-

شکه شد و  یلیوجه به مکان خودم رو تو بغلش پرت کردم، فکر کنم خپناهم بدون ت یب یلیچرا اون لحظه احساس کردم خ دونمینم

 یصورت اشک م یدستاش دورم حلقه شدن، به پهنا ریکرد ، با تاخ رونیبچه ها بلند شد، استاد همه رو ب نیه یانتظار نداشت صدا

 ه؟ش ینگو اما مگه م یبودم اون گفته بود به کس دهیترس یلیخواستم خ یو از خدا کمک م ختمیر

 :منو آروم از خودش جدا کرد و گفت استاد

 ...شده به. من بگو ی...چگهینکن د هیگر سسسس،یه-

 :رو با زبونم تر کردم و لرزون گفتم لبهام

 ..نفر هی...د...استاد...اُ...ستا-

 :وسط حرفم و گفت دیپر

 !استاد نه...منو مهراد صدا کن-

منو...بعد تو اتاق  کُشهیخلوت وگرنه م یجا هی.ر از پشت دهنم رو گرفت..گفت برم نف. هیومدم تو کالس...بع..د  یباشه، داشتم م-

 ..کُشتم یوگرنه مادر و پدرت رو م یباهام ازدواج کن دیبهم گفت با

 :دیکرد و غر یظیهمون مهراد بغلم کرد اخم غل ایشد استاد... شتریهام ب هیگر یصدا

 .رو کهیکنم مرت یم داشیتونه کنه پ ینم یکار چیه س،ینترس آرم-

 :لب باز کردم و گفتم اریاخت یجذاب بود ب یلیخ کیانداختم از نزد یسبک شدم بهش نگاه هیاز گر بعد

 ..؟دی...زن دارشما-



   

 

 

 :انداختم و گفتم نییخودم تعجب کردم،سرم رو پا دیکه پرس یسوال از

 ..دیببخش-

 :زد و گفت یکج لبخند

 نه...ندارم-

 پس؟-

 !اون خواهرم بود-

 .دونم چرا اما انگار خوشحال شدم ید،نمیباال پر وهامابر
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 مهراد#

 ...پدر و مادرش رو هیبودم قض دهیدونم چطور اما قبال شن یدختر دشمن داره، نم نیگفت ا یبهم م یحس هی 

باشم،  الیخ یکه امروز افتاده ب یشد با اتفاق یاما نم هیبازبهش کمک کنم، درسته که دختر سرتق و لج دیسوخت من با یبراش م دلم

 .بهش گفتم خواهرم بود چشم هاش برق زد، انگار خوشحال شد یدونم چرا وقت ینم

*** 

که  کمی دم،یکش ینفس م ونیدر م یکیتو کالس بودم و استاد بغلم کرده بود، دست هاش انقدر سفت دورم حلقه شده بود که  هنوز

 خودم اومدم... اصال چرا من به استاد گفتم؟؟ آروم شدم به

 باشه؟ یکجا معلوم که آدم قابل اعتماد از

 ؟یخدا گند زدم، اگه کار خودش باشه چ یوا

 اطیانسان بزنه، اما بازم احت کیو کشتن  دیکل کل بچگونه دست به تهد هیواسه  ستیگفت اونقدر احمق ن یاز درونم م ییصدا هی

 .دونم یاوردم تو چشم هاش نگاه کردم،انگار تو فکر بود...نم شرط عقله، سرم رو باال

 ..استا-

 مگه نگفتم مهراد صدا کن؟-

 :چشم هاش بود لب زدم نیکه چشم هام در چرخش ب یاز ابرو هام رو باال انداختم در حال یکی



   

 

 

 ..مهراد زهیچ یعنیآخه استا...آها -

 :زد و گفت یکجِ جذاب مردونه ا لبخند

 !حاال بگو-

 به شما اعتماد کنم؟ دیاز کجا با من-

 ...که من استادتم و قراره کمکت کنم ییاز اونجا-

 یلینفر آدم هم تو دانشگاه نبود خ کیبه سرعت از کالس خارج شدم، انگار  یگفتم خودم رو ازش دور کردم بدون خدافظ یا باشه

 .از تموم شدن کالس ها گذشته یداد چند ساعت ینشون م نیخلوت بود و ا

 ؟یعنی کننیم یبچه ها استاد رو بغل کردم االن چه فکر شیکار کنم،مثل احمق ها پ یرو چ سویآ االح
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 گم استاد؟؟ یبابا ، چرا من همش م یکنن من کشته مرده استاد ام ا یفکر م االن

 :لب گفتم ریبار ز چند

 مهراد...مهراد..مهراد-

 ...نو از پشت ترسونداز پشت م ییصدا

 جونِ مهراد؟-

 زد؟ یباهام حرف م ینجوریاستاد بود که ا نیهام گرد شد، ا چشم

 :باال انداختم و تخص گفتم ییشده ابرو یمیصم یلیمن انگار که خ یخدا یوا

 آقا مهراد-

 .خانوم سیبله آرم-

عقب  یام رو صندل فیشدم ک نیادامه دادم سوار ماشمتوجه شدم،بدون توجه بهش به راه ام  یاورد و به خوب یادام رو در م داشت

 هیمهراد و اون شخص که معلوم نبود ک یحرف ها یها راه افتادم، تمام حواسم پ ابونیروشن کردم و تو خ عیسر نویپرت کردم،ماش

صدا رو تو دانشگاه  نیدم اکر یآشنا بود، همش فکر م یلیبود، اما به نظرم صداش خ زینفرت بر انگ مرددونم چرا انقدر اون  یبود! نم

 ...اومد و بعد ینیبوق ماش یتو فکر بودم که صدا یانقدر دم،یشن

 خانوم حواست کجاست؟؟ یهو-



   

 

 

 .بابا یها ا یداد یمارو به کشتن م یداشت ن،یپشت رول نش یستیبلد ن یرانندگ یوقت

 :شدم و شرمنده گفتم ادهیپ نیهول از ماش با

 تون که نشد؟؟ یزیخوام، چ یجناب معذرت م دیببخش-

 ..رفت و بدون حرف راهش رو گرفت و رفت یچشم غره ا مرد

 ...به اطراف انداختم یشدم، نگاه نیباال انداختم و دوباره سوار ماش یا شونه

 کجا بود که من اومده بودم؟؟ نجایا

 ...کردم یز وحشت سکته مکس نبود،آب دهنم رو صدا دار قورت دادم،داشتم ا چیکه ه کیبه شدت تار کیکوچه تنگ و بار هی

 ..اومد نیماش رونیاز ب ییصدا

 .میباهم گپ بزن کمی نییپا ایخانوم خوشگله...ب یه-

 :شد و گفت یکارم عصب نیرو زدم طرف با ا یکرده بودم وحشت زده قفل مرکز یریعجب گ ایخدا یوا

 .شکنم یم نتویماش شهیوگرنه ش نییپا ایب اهللی-

 ...به استاد زنگ بزنم دیاون لحظه فقط به ذهنم رس دیلرز یم داشت مشده بودم و دست و پاها جیگ

 :گفتم یلرزون یشماره اش رو گرفتم چند بوق. خورد جواب داد،باصدا عیسر

 .مزاحمم شده یکی کهیکوچه تنگ و تار هیدونم کجا ام اما فکر کنم طرف بام تهران  ی..نمنجایا ایمهراد...توروخدا ب-

 س؟یالو آرم-

 .خب اومدم یلیتو اَه،خ یکن یم یغلط چه اونجا

 .دمیکوب یم نیاسترس پاهام رو به زم از

 ست؟ین تیزبون خوش حال-

 ....ومیگم باز کن...در و تا ن یم

 .که خورد نصفه موند یحرفش با مشت یباق

 

*** 
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 .شکرت ایزدم،خدا ینددقت کردم مهراد بود!!لبخ کمیکردم، ینگاه م یکنجکاو با

حال شده بود و از درد  یمرد ب د،یکوب یتو صورت اون مرد م یپر قدرت یشدم، به مهراد نگاه کردم مشت ها ادهیرو باز کردم و پ قفل

 :از ترس گفتم یلرزون یکرد به طرف مهراد رفتم و با صدا یناله م

 ...ولش کنمیبر ایب-

 ..خون گرفتمو خفه  دمیکه زد سه متر باال پر یداد با

 !سسسسسیآرم نیتو ماش نیبرو گمشووووو بش-

 تیجا فکش که از عصبان نیدونم چقدر زدش اما از هم ینشستم نم نیام قرض گرفتم با ترس و لرز تو ماش گهیپا داشتم دوتا د دو

د خشن در شاگرد رو اوم نمیولش کرد،سمت ماش ه،باالخرهیاز حد عصب شیداد که ب یقفل شده بود و چشم هاش که سرخش نشون م

 :دیغر تیباز کردم کنارم نشست و با عصبان

 ؟؟یخور یم یچه گه نجایساعت ا نیا-

 بامن بود؟ نیحد ممکن گرد شد،ا نیهام تا آخر چشم

 بگه؟ ینطوریجرعت کرده بود سرم داد بزنه و ا چطور

 :گفتم یوصف نشدن یاز گل نازک تر بهم نگفته بود...با جرعت یعمرم کس یتمام سال ها من

 و عاشقتم؟ رمیم یبرات م یعنیدوبار بهت زنگ زدم و باهات حرف زدم  یدرست صحبت کن...فکر کرد-

 نه؟ ای یدیفهم یحرف زد ینطوریآخرت باشه با من ا بار

 ...امیخوام ب ینم یگفت یکالم م هی

 :زد و نعره زد یبلند داد

 ها؟ یکرد یکار م یچ نجایالمصب،گفتم ا ینبود نجایآومدم که االن ا یدههههه اگه نم-

 !!منو بده جواب

 :بودم اما خودم رو جمع و جور کردم و گفتم دهیکه ترس درسته

 اصال به تو چه ها؟-

 مفتشم؟ ای ینبودم شوهرم ایکجا بودم  یپرس یکه ازم م یکاره من یچ تو

 .ارمیسرت م ییبال هیمنو سگ نکن که  سیآرهههه تو فکر شوهرتم،جواب بده آرم-

** 
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 :زدم و گفتم یپوزخند

 ؟یترسون یخواد بکن...منو م یدلت م یهر غلط-

 ...کرد چند بار محکم به فرمون زد یدندون قرچه ا یعصب

 .کنم یم تیحال-

تونستم حرف بزنم  یبا شدت ازجا کنده شد از ترس نم نیحد ممکن رو پدال فشار داد ماش نیرو روشن کرد پاش رو تا آخر نیماش

 :گفتم غیبا ج میبود تصادف کن کیرفت نزد یتند م یانقدر

 !نمیبب سایوا یر یم یکجا دار-

 :و گفتم دمیکش یبلند تر غیبار ج نیحرفم گوش نکرد ا به

 وون؟یح ستمیمگه با تو ن-

 ساااااایگم وا یم

 :و گفت دیکش ادیفر

 .ادیبهت گفتم خفه شووو صدات ن-

 :گفتم یبلند غیشد چند بار تکرار کردم بعد با ج یدرو فشار دادم باز نم رهیدم، دستگز میدنده لجباز رو

 کشم یجفتمون رو م ای یکن یدرو باز م ای-

 ..و اونور چرخوندم نوریحرکت فرمون رو تو دستم گرفتم و ا هیکرد،تو  یبه رو به روش نگاه م خونسرد

 سسسسسسسسییآرم ید ینمون مبه کشت یحواست هست دار چیه یکن یم یدار یچه غلط-

 .دمینفهم یزیچ گهیجلو خورد و د شهیبرخورد کرد چون کمربند نبسته بودم سرم به شدت به ش یبه درخت نیکه زد ماش یداد آخر با

  مهراد#

برگشتم کل صورتش رو خون  سیرد خون بود،وحشت زده سمت آرم دمیشد دست کش سیام خ ینیرفت، ب یم جیداشت گ سرم

 :تکونش دادم و گفتم یهوش شده بود، چند بار یو ب گرفته بود

 .اَهههه یکار کرد یچ نی،ببیشووو لعنت داریب-



   

 

 

هام گذاشتم و  قهیرفت دستمو رو شق یم جیرو دراوردم به اورژانس زنگ زدم و آدرس رو دادم،سرم بدجور گ لمیحرکت موبا هی با

 .متوجه نشدم یزیچ گهیاما چشم هام خود به خود بسته شد و د دشیدونم چ یشد نم یهر لحظه چشم هام داشت تنگ تر م دمیمال

*** 
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 *دو روز بعد*

 :به زور لب باز کردم و گفتم نمیرو بب ییتونستم جا یکرد و قشنگ نم یچشم هام رد باز کردم سرم درد م یسوزش دستم به زور ال با

 ...ج..ا ک..جا...ست؟نیا-

 لت چطوره پسر؟حا-

 !!یهوشیروز ب دو

 ...شدم زیخ میتوجه بهش ن یگفتم و ب یشد آخ شتریهام توهم فرو رفت که درد سرم ب اخم

 !دهی..سرت ضربه دیاستراحت کن دیتو با یکن یکار م یچ-

 کجاست؟ سیآرم-

 .فکر کنم دکتر بود دمید یرو تار م صورتش

 که صورتش پر خون بود؟ یهمون دختر-

 :زد و گفت یرو تکون دادم لبخند زور سرم به

 .بود،تازه بهتر شده میبد وخ یلیهوش بود حالش خ یدو روز مثل تو ب نیتو ا-

 رشیرفتم،تلو خوران سمت پذ رونیشد دکتر رو هل دادم و از در اتاق ب یکه از دستم جار یتوجه به خون یرو از دستم کندم ب سُرم

 :رفتم و گفتم

 اتاقه؟ ..کدومی....اکبرسیآرم ضیمر-

 :نبود و گفت تمیکه حواسش به وضع خداروشکر

 (...)اتاق-

سرمون  ییدختره احمق چه بال نیدستگاه بهش وصل بود قلبم درد گرفت، بب یسرعت به اون اتاق رفتم،درو باز کنم داخل شدم کل به

 :اورد،آروم کنارش نشستم و گفتم



   

 

 

 !یستین هوشیدونم که ب یشو ، م داریلطفا ب-

 :زد و گفت یشد پوزخند رهیبعد پلک هاش تکون خورد بهم خ نیماز چند  بعد

 .ازت متنفرم-

 :دمیدرهم نگاهش کردم و غر یرو آنچنان بلند کردم که تعجب کرد با اخما سرم

 ؟یچ-

 :رو ازم گرفت و گفت نگاهش

 نم،ینحست رو نب افهیق گهیم تا دکن یدانشگاهم رو عوض م رونیب امیخراب شده که ب نیاز ا نمت،یدوست ندارم بب گهیرون،دیبرو ب-

 نه؟ هیخبر یاز اول ام اشتباه کردم باهات حرف زدم فکر کرد

 !مهراد مهام یکه بهت پا بدم آقا ستمین یدختر من

 !خواستم ازم دور باشه یقلبم نزد،انگار نم گهیدونم چرا با حرفش احساس کردم د یدندون هام رو هم فشار دادم نم یعصب

 ود؟چه مرگم شده ب من

 .بازش رو شکار کردم مهین یکه بودم رو صورتش خم شدم و لبها یبه مکان تیاهم یرو کج کردم حرارت بدنم باال زده بود ب سرم

*** 
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طرف صورتم به خودم  هیشد با سوزش  قیبهم تزر یآروم شدم انگار جون تازه ا یلیگرفتم،خ یو کام م دمیبوس یوقفه م یرو ب لبهاش

 .اومدم و جدا شدم

 سیآرم#

لبهاش هنوز رو لبهام  یانگار داغ دم،یبوس یم یبار بود کس نیحس خوب بود،اول هیدونم چرا  یلبهاش رو لبهام مثل کوره بود،نم یداغ

 :و با نفس نفس گفتشده بود  رهیبه صورتش زدم،ازم جدا شد تو صورتم خ یمحکم یلیکنترلم رو از دست دادم و س یبود لحظه ا

 .کوچولو یوحش-

 داشت؟ ییچه رو نیحرفش چشم هام گرد شد، بابا ا دنیشن با

 ؟یدیمن رو بوس یبه چه جرعت-

 :از رو صورتم کنار نرفته بود، با دوتا از انگشت هاش صورتم رو نوازش کرد و داغ لب زد هنوز



   

 

 

 .دلم خواست-

 :دمیت شدم به زور نالجف یدندون ها نیچشم هام بسته شد از ب اریاخت یب

 !نکن-

 :تو صورتم فوت کرد و گفت نفسشو

 چرا؟-

 ...از طعمت خوشم اومده تازه

 :بود هلش دادم و گفتم یبدنم رو از دست داده بودم و سست شده بودم اما به هر جون کندن اریاخت

 ...یشیم کیدفعه آخرت باشه به من نزد-

 :از ابرو هاش رو بست و گفت یکی

 ؟و اگه نباشه-

 :زل زدم و گفتم شیوحش یجسارت تمام به چشما با

 ...کنم که باش یکار م هیاونوقت -

 کرد؟؟ یم یداشت چه غلط نیگذاشتن لبهاش رو لبهام خفه ام کرد چشم هام گشاد داشت،ا با

 .هام بسته شدو چشم  دمیزد به خودم لرز نمییکه به لب پا یسیکنار نرفت،با ل یذره ا یحت دمیاش کوب نهیهام رو به س مشت

 مهراد#

 !دختر نیداشت ا یزنم،اوووم عجب طعم یو مک م دمیبوس یرو خشن م شیباال لب

بشم،دست هاش دور  رابیتونستم ازش کام گرفتم تا س یکردم تا م دایپ یبود،انگار که چشمه ا رینظ یاخالقش طعمش ب برعکس

 .شد شتریکرد شدت بوسه هام ب یراههم نکهیباال انداختم خوشحال از ا ییگردنم حلقه شد متعجب ابرو
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 ا؟یزدم خدا یشده بود،من چه گند ریبه خودم اومدم د یوقت دم،امایبوس یدونم چقدر لبهاش رو م ینم

 کردم که ازم سو استفاده کنه و به خودش اجازه بده ببوستم؟ یخودم کار یبا دستا خودم



   

 

 

 !!حمقم خداانقدر من ا چرا

حس خوشم اومده بود،حس  نیرفت از ا یم ادمی یلبهاش همه چ دنیبا بوس ،ینکرد یگفت تو اشتباه یاز درونم م یحس هیانگار  اما

 .شدم یقدرت و سست م یشد و در برابرش ب یکرد بدنم مور مور م یرو به بدنم منتقل م یخوب

 :روم کنارش زدم و گفتم از

 ...خوا...ستم...ی...من نمدیبب...خ..ش-

 .حرفم با گذاشتن انگشت هاش رو لبهام نصفه شد یباق

 .نداره یششش،اشکالیه-

 :زد و گفت یمثل خنگ ها چشم هام رو لبهاش بود انگار که متوجه شد چشمک نطوریهم

 خواد خانوم کوچولو؟ یبازم دلت م-

 :باال انداختم و به خودم اومدم و لب زدم ییابرو

 .جناب مهام ریخ-

 :کرد و گفت یا خنده

 کردم هوم؟ یم یهمراه شیانگار من بودم چند لحظه پ یخانوم اکبر دیشد یاوهو، چه رسم-

 :انداختم و تخص گفتم نییهام گل انداخت سرم رو پا لپ

 !تکرار نشه گهیشما بود و گفتم که د ریتقص ستم،درضمنیده ربات که ن یبوست،آدم واکنش نشون م یم ینره خر هی یوقت-

 :دیداد و غرور لند کنان غر یبه صندل یا هیغرورش فرو رفت تکجلو م تو

 ؟یکرد یکار م یاونجا چ-

 یحرفام تموم شد نگاه یدادن کردم،وقت حیشروع به توض نینگفتن کنم بنابرا یبرا یزده بود نتونستم مخالفت یجد یلیرو خ حرفش

 :بهم کرد و گفت

 اومد؟ یسرت م ییچه بال یدونست یبودم م دهیتر رس رید قهیحرومزاده،اگه فقط ده دق یپسرره -

 :کردم لب زدم ینگاه م نیزم یها کیکه به سرام یتر انداختم درصورت نییرو پا سرم

 .فکرش ام وحشتناکه یحت-

 :شدم و گفتم زیخ مینگران ن ختیر یدستش که خون ازش م دنیزد که از چشمم دور نموند، با د یقیعم پوزخند

 .آد یدستت داره خون م-

*** 
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 :شد، دستاش رو تو دستام گرفتم و گفتم رهیتکون داد و بهم خ یسر خونسرد

 ؟یکارش کرد یچ-

 برات مهمه؟-

 :رو باال گرفتم تو چشم هاش نگاه کردم و لب زدم سرم

 مهم باشه؟ دیبا-

 ست؟ین یعنی-

و بابا  سیشدم،االن مامان آرام رهیو به سقف خ دمیسمان کرد،رو تخت دراز کشگفتم، پرستار رو صدا زدم اومد دستش رو پان یا نه

 کنن؟یم یآرسام چه فکر

خبر باشن چه برسه به دو روز لبهام رو از هم باز کردم و آروم  یساعت ازم ب هینشده اون ها  هوشم،تاحاالیگه دو روزه که ب یم دکتر

 :لب زدم

 ؟یدار یگوش-

 من کجاست؟ یگوش

 !شدم باال سرم بود داریب یتمن که وق-

ام گذشت و  نهیشدم که برش دارم دستاش رو قفس س زیخ میزدم ن یلبخند دنشیانداختم با د یرو تکون دادم به اطراف نگاه سرم

 ...کردم یظیمجبورم کرد دراز بکشم اخم غل

 .ارمیبگو م یدار ازین یزیصد دفعه گفتم بلند نشو، چ-

 .اونجاست بدش میگوش-

 .یاوک-

 :دیچینگرانش تو گوشم پ یرو روشن کردم شماره مامان رو گرفتم چند بوق خورد و صدا میوشگ

 دورت بگردم؟ یخودت سیالو آرم-

 .میش یم وونهید میدار زم،مایتو عز ییکجا

 :گلوم رو چنگ انداخت و گفتم یبغض



   

 

 

 ؟یندار یآم خونه،کار یداره مامان، دارم م هیقض-

 ...زدم صداش از پشت سرم اومد رونیاز در اتاق ب دمیتوجه بهش لباس هام رو پوش یلند شدم برو قطع کردم ب یبعد گوش نیچندم

 کجا؟-

 بگم؟ دیبا-

 پرسم بله یم یوقت-

 :کردم و برگشتم تو چشم هاش نگاه کردم و لب زدم یعصب یا خنده

 !یگم،فکر نکن شاخ ینم-

گرفتم نشستم  یدکتر رو نداشتم تاکس یخارج شدم،حوصله حرف ها مارستانیبلند از محوطه ب یتوجه به صدا زدن هاش با قدم ها یب

 .باز کردم دیدر رو با کل دمیرس یآدرس دادم وقت
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 ...بابا روبه رو شدم ینگران مامان و به شدت عصب افهیداخل رفتنم با ق با

 ...زد که بدنم به لرزه افتاد یانداختم داد بلند نییو سرم رو پا ستادمیسمتم برداشت از ترس همونجا ا یقدم بابا

 ؟؟؟یکجا بود-

 م؟یدیکش یدو روز چ نیا یدون یجواب بده،م دِ

رو موهام  یخودم رو تو آغوش امن بابام انداختم، دست هاش رو دورم حلقه کرد بوسه ا هیشدم با گر رهیرو بلند کردم بهش خ سرم

 :نشوند و گفت

 ؟یخبر از خودت نداد هیچرا  ،پسیسیهمه کَس منو آرام یدون یبابا،مجبور شدم داد بزنم،تو که معشق  دیببخش-

 :گفتم نیف نیف با

 .کرد دینفر منو تهد هی-

 :دیشلوارش فرو برد و غر بیبابا به شدت توهم فرو رفت، دستاش رو تو ج یها اخم

 ؟یک-

 :زد و گفت واریتو د یبا مشتدادم از تو دانشگاه تا تصادف،با حیرو براشون توض هیقض



   

 

 

 ؟یعنیتونه باشه  یم ی،کیلعنت-

 ...گفت یزیاومد تو گوش بابا چ کینزد مامان

 .نداره س،امکانینه آرام-

 :زد و گفت یلبخند مهربون دیرو بوس میشونیزدن بابا پ یحرف م یدونم داشتن راجب چ ینم

 یکنم،فقط دستم بهش نرسه زنده اش نم یهارو چک م نیگاه دوربمثل تو دارم،فردا تو دانش ییخوشحالم دختر باهوش و راستگو-

 .زارم

 بابا-

 جانم بابا؟-

 :زدم و گفتم یلبخند

 د؟؟یدشمن دار د،شمایمهربون یلیمثل شما دارم خ یمنم خوشحالم که بابا و مامان-

 :کرد و گفت یرو لب بابا شکل گرفت که با حرف آخرم اخم یلبخند

 .میکن اطیاحت دیدونم،اما با ینم-

 :بغلم کرد و گفت یگفتم مامان سمتم اومد با دلتنگ یرو تکون دادم چشم سرم

 .دوستت دارم یلیدختر نازم،خ-

 .زدم و محکم بغلش کردم یرو بوسه بارون کرد لبخند صورتم

 .اومدم رونیبعد ب قهیکردم و ده دق میاتاق رفتم لباس هام رو عوض کردم حوله برداشتم داخل حموم شدم، آب رو تنظ تو

 .بلند شد،سمتش رفتم میگوش امیپ یصدا دمیپوش یا روزهیف یرو با سشوار خشک کردم،تاب و شلوارک آب موهام
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 .داده بود امیمهراد بود که پ شماره

 "خونه؟ یرفت"

 زیرفتم،سمت آشپزخونه رفتم رو م نییدم،آروم از پله ها پاگذاشتم و از اتاق خوابم خارج ش یرو پاتخت یجواب بدم گوش نکهیا بدون

 :بهم زد و گفت ینشستم مامان لبخند



   

 

 

 دختر خوشگلم چطوره؟-

 :و گفتم دمیزدم گونه اش رو نرم بوس یلبحند متقابال

 .شما خوبم یفدا-

 :چنگال برداشتم و گفتم دیجلوم کش دیکش سیرو تو د غذا

 کجاست؟ ییبابا-

 .آد،تو بخور گلم یاتاق کارشه االن م-

رو برداشتم و براش  میکردم،بعد از صرف غذا از مامان تشکر کردم و تو اتاق رفتم،گوش یگفتم شروع به خوردن ماکارون یا باشه

 :نوشتم

 "به تو چه که من کجام؟"-

 ...زد و درحال نوشتن شد نیس فورا

 .ام ربط داره جواب سوالم رو بده یلیخ-

خسته بودم موهام رو شونه زدم،خودم رو تخت پرت کردم چشم هام  یلیرو کنار پرت کردم،خ یم گوشکرد پیتا یحوصله آره ا یب

 .گرم خواب شد

 مهراد#

جواب داد،فورا  نکهیفرستادم بعد از ا یلیمیدانشگاه ا ریکنه،لبتابم رو جلوم گذاشتم به مد یم یواسه من بلبل زبون یلجباز ه ی دختره

اش رو ازش  یدر باز شد گوش یشدم زنگ خونه اش رو فشاردم،با تق ادهیپ دمیکه رس یروندم وقتشدم سمت خونه اش  نیسوار ماش

 ...دانشگاه شدم یها نیربدو یگرفتم و درحال بررس

 !!ماسک داشت نکهیا یمشت شد اه لعنت تیدست هام از عصبان دیبود که به اون صحنه رس لمیف یها وسط

 .هیاومد متعلق به ک ادمی افهیفکر کردم و اون ق کمیاش مشخص بود، از چهره یرو صورتش زوم کردم کم نیدورب
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 !کشمش یزنم م یکه حدس م یاگه واقعا اون کس دمیرو صورتم کش یرو بهش برگردوندم،دست یکردم و گوش یتشکر ازش

 هیرفتم تو  نیازش کردم و سمت ماش یبدنم رو کم کرد،خدافظ یاغد یآب خنک خوردم کم وانیل هی آشپزخونه خونه اش رفتم تو

 .حرکت روشنش کردم و سمت خونه روندم



   

 

 

 سیآرم#

که رو سرم زد چشم هام رو باز کردم با  یآومد ،با بوس یتو جام زدم هنوز خواب ام م یشدم،غلت داریبه بدنم دادم و ب یو قوس کش

 ...براش فرستادم یبوسزدم  یقامت بابا آرسام رو به رو شدم لبخند

 دختر بابا خسته ست؟-

 :به دستم داد و گفت لیگفتم دست هاش رو از پشت کمرش جلو اورد لواشک و پاست یکشدار اوهوم

 ؟یحاال چ-

 :باز جواب دادم شین با

 .ستمینه اصال خسته ن-

جا  گهیخورده بودم د یستم،انقدر خوراکاز لواشک تو دهنم گذاشتم و چشم هام رو ب یا کهیگفت،با ولع ت یو شکمو ا دیخند بلند

 ریرفتم،رو تاپ نشستم،فکرم درگ اطیام رو برداشتم به ح یو گوش دمیبه لبهام مال یرنگ یگرینداشتم،بلند شدم صورتم رو شستم رژ ج

 موضوع بشم،اون پسر چرا از خانواده من نفرت داشت؟ نیا الیخ یب ونستمت یها بود،من نم زیچ یلیخ

 کنم که موفق نشه؟ یکار دیچه طور با ره،امایت تقاصش رو از من بگخواس یم انگار

 بود؟ زیانقدر هوس انگ یدونم چرا لعنت یفکر به بوسه مهراد چشم هام بسته شد بدنم داغ کرد،نم با

نارش کردم و ک یرو فراموش م یکنم با مهراد همه چ یمن اعتراف م ،امایشب تا صبح تو بغلش باش یکه دوست داشته باش یجور

 .گرفتم یآرامش م
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 ...بود با لبخند جواب دادم سویبهش انداختم آ یدم،نگاهیاز افکارم دست کش میزنگ گوش یصدا با

 باهات قهر کنم هان؟ دیجوش یو سرکه م ریدو روز دختر دلم داشت مثل س نیا یبود یگاو کدوم گور سیسالم آرم-

 :و گفتم دمیخند بلند

 ؟یکنم تو خوب یم فیداره برات تعر هیممنون گاو بودن از خودتونه،قض یلیخانوم خ سویسالم آ-

 یم گهیمن بود د یامن برا یخونه تنها جا نیرفتم،ا یراه م اطیقدم زنان تو ح میدر آخر قطع کرد میحرف زد یکرد کم یخنده ا تک

 !دانشگاه برم واقعا دمیترس

 ؟یبشه چ دایاش پباز سر و کله  اگه



   

 

 

 .الدنگ ترسناک ی کهیرو لبم شکل گرفت،حقش بود مرت یلبخند دمیوسط پاهاش کوب هیتصور لحظه آخر که  با

 !رو مخم بود یادیتا از دستش خالص بشم ز قایکار کنم دق یچ دیدونستم با ینم

زنگ  یزدم صدا یتم و تو تلگرام رفتم گشتنور ماه نشس ریکرد ز یآروم م یداشت که آدم رو به خوب یشدم آرامش رهیآسمون خ به

 ...جواب دادم دیلقب کردم،با ترد نیاز ا یکرده بودم افتاد تک خنده ا ویمن استاد مانکنه س یعنیبلند شد اسم مهراد  میگوش

 ؟یسالم خوب-

 :رو صاف کردم و گفتم گلوم

 بد؟ ایخوبم  یبپرس یزنگ زد-

 ...دیچیبم و پر غرورش تو گوشم پ یصدا

 ؟یآدم حرف بزن نیع یستیچرا بلد نتو -

 :زدم و گفتم یپوزخند

 به تو چه-

 :که من نشنوم گفت یجور آروم

 ..دختره لجباز-

 .ها دمیشن یآ یآ-

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 !یگفتم که بشنو-

 :رو تو دستام جابه جا کردم و گفتم یگوش یحرص

 ؟یندار یکار-

 .دارم-
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 .بزنم یتونم حرف یدادم اما تا مطمئن نشم نم صیتشخ بایهارو چک کردم چهره اش رو تقر نیدورب-

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .باشه ممنون-

 .شدم دنشیگذاشتم و مشغول د یلمیروشن کردم ف یو یمامان و بابا رفتم ت شیحرف زد قطع کردم داخل رفتم،پ گهید کمی

 ه؟یبود طرف ک دهیمهراد فهم یعنیبود، گهید زیچ هیسمت اصل فکرم  در

 !!اون که ماسک صورت گذاشته بود یچه جور اما

 .رو خاموش کردم یو یشدم و ت الیخ یبود رو ب کیبه تموم شدنش نزد بایکه تقر لمیف دمیکش یپوف

 یرو روشن کردم بعد از مسواک سیبرق سروبه شام خوردن نداشتم، داخل اتاقم شدم  لینگاه کردم ده شب بود م یواریساعت د به

 .تو سرم کم کم خواب ام برد ییها الیکه زدم خودم رو تخت پرت کردم با فکر و خ

دانشگاه  یساعت چشم هام گرد شد،وا دنیچشم هام رو بلز کردم با د یزدم به زحمت ال یشدم غلت داریب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 !شد رید

ام رو سرم مرتب کردم بعد از زدن ادکلن تلخ ام  یاز کمد در اوردم شال مشک یمانتو و شلوار ست کرم رنگبه صورتم زدم،  یآب فورا

دادم با لبخند جواب  ییسالم بلند باال دمیاز اتاق خارج شدم، وارد آشپز خونه شدم گونه مامان و بابا رو بوس چیو سوئ یو برداشتن گوش

 .سوار آسانسور شدم یبحانه خوردم بعد از خدافظبه همراه چند لقمه ص ریش وانیل هیدادن،

کردم که  دییرو روشن کردم و راه افتادم،تو راه همش به خودم تا نیباز کردم سوار شدم ماش نیدر ماش نگیبه پارک دنیاز رس بعد

 .کردم یم عیکه استاد جون رو ضا ییمثل روزا قایرفتار کنم دق یعاد دیبا
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مهراد نفس  یخال یجا دنیکالسمون با عجله وارد شدم با د دنیرو پارک کردم با عجله وارد سالن دانشگاه شدم با د نیماش دمیرس

بعد استاد  نیم،چندمیکردم با لبخند سمتش رفتم،کنارش نشستم مشغول گپ زدن شد دایرو پ سویچرخوندم آ دم،چشمیکش یراحت

 .اومد

 !!یخفن پیعجب ت کیرمانتمن چه  یخدا اوه

 :زدم و گفتم سویبه آ یخنده بچه ها بلند شد،متعجب بهشون چشم دوختم استاد از خنده قرمز شده بود،تنه ا یصدا



   

 

 

 خندن؟ یچرا م نایا-

 :بود به زور گفت دنیکه در حال خند سویآ

 ...ابروت رفت خریخنگ خدا...حرفت رو بلند به زبون اورد-

 زنم آخه؟ یخدا قربونت برم چرا من همش گند م ی،ااز خجالت قرمز شد صورتم

 ..شدم رهیمهراد گردن راست کردم و بهش خ یانداختم... با صدا نییرو پا سرم

 د؟یبد حیخفن درس رو توض پیاستاد ت نیا یبرا دیایب دیخوا ینم یخانوم اکبر-

 :کرد مغرور لب زدم یتو دلم گفتم،اداش رو در آوردم تک خنده ا یزهرمار دنیبچه ها خند دوباره

 .استاد ریخ-

 :رو تکون داد با من من گفتم سرش

 .ضمنا من با شما نبودم-

 :بود و گفتم لیاشاره کردم که خوش استا یالک یپسر به

 .بودم شونیبا ا-

 :به پسره که چشم هاش ستاره بارون شده بود زدم و گفتم یچشمک

 زم؟یمگه نه عز-

 :شدنش نگاه کردم با ناز موهام رو پشت گوشم دادم و گفتم عیرو تند تکون داد، با غرور به ضا سرش

 شده استاد؟ یچ-

 دیساکت شد چرا

 :دیغر دیلرز یم تیکه از عصبان یعان قرمز شد با فک هیچشم هاش  مینگاهم کرد با گفتن حرف قبل یعصب

 .سرجات نیبش-

 

*** 
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 یرو جمع کردم و کابل گرفتم،نم هیقض یو مجلس کیقشنگ ش یجور هیم،درسته گاف داده بودم اما خب خوب نظاره گرش بود یحال با

 !بود یدونم چرا انقدر عصب

شده بود و همه رفته بودن داشتم از کالس  یهام رو کوله ام انداختم کالس خال لیکالس رو اعالم کرد بلند شدم وسا انیپا یوقت باالخره

 .پرت شدم واریشد و به سمت د دهیو ام از پشت کشرفتم که باز یم رونیب

 .قرمزش از ترس الل شدم یچشم ها دنیگفتم سرم رو باال گرفتم با د یرو گرفتم و آخ بازوم

 ؟یکن یکار م یچ-

 :دیتوجه به حرفم غر یب

 خاره؟ یتنت م-

 :حرفش اخم هام توهم فرو رفت انگشت اشاره ام رو جلوش گرفتم و گفتم از

 ...زندرست حرف ب-

 :دیخشن غر یبلند یادامه حرفم رو کامل کنم با صدا نذاشت

 هان؟ یبخور یچه گه یخوا یمثال اگه درست حرف نزنم م-

 آره؟ یو اون الس بزن نیبا ا یر یم دوباره

 .کنم یم تیحال

 :کردم و گفتم یعصب خنده

 تو؟؟ یگیم یدار یچ-

 ؟یکاره من یچ تو

 :زد و با تمسخر گفت یقیعم پوزخند

 هوم؟ نهیبوسه با استادت رو بابا جونت بب یهمراه لمیف یخوا یکه نم تو-

 .شدم رهیخنده ام تموم شد بهش خ یو وقت دمیخند کیستریه

 کرد؟ یم دیداشت منو تهد نیا

 :صورتش خم شدم و گفتم تو

 یکه دوست داشته باشم حرف م یرانقدر تو کار هام دخالت نکن با پس یکاره من چیبار بهت گفتم تو ه هینکن  دیمنو، منو تهد نیبب-

 شازده؟ یخندم اوک یم گمیزدم م



   

 

 

رو صورتم خم شد و  دیکش یم تیاز عصبان یکشدار یپر قدرتش فشار داد از درد صورتم تو هم رفت نفس ها یرو با دستا بازوم

سه هاش کل کالس رو بو یدست هاش تو موهام چنگ شد صدا دمیکوب یاش مشت م نهیگرفت،با وحشت تو س یلبهام رو گاز محکم

 :شد فاصله گرفت و گفت یپر کرده بود اشک هام جار

 ؟؟؟یکن یده منو سگ م-

 :گفتم غیتو صورتش کردم و با ج یتو گوشش خوابوندم تف یمحکم یلیس

 ؟یدیفهم یبش یمن آفتاب یمتر یلیم هی یحق ندار گهید-

 .به درک برو

 .رفتم رونیب تیکالس رو باز کردم با عصبان در
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 ...شدم خکوبیوسط راه م شیاز حد عصب شیب یصدا با

 یرو کن منو عصب تیسع تیپس نها سیآرم یوفتیکنم به غلط کردن ب یم یکار هی نمتیبب یگذرم،بار بعد دور پسر یبار رو م نیا-

 .ینکن

 وسط؟ نیا گهیم یچ گهید نیدم،ایخند یحرص

 داره؟ یالدنگ چه ربط نیبه امن  یکار ها اصال

 :و لب زدم دمیاش کوب نهیتخت س تیرفته رو برگشتم با عصبان راه

 .یتو گوشت فرو کن اخو نوینداره ا یربط چیزنم به تو ه یکه عشقم بکشه حرف م یمن با هرکس-

 نمش،دریخواست بب یدلم نم گهیبودم د یاز دستش حرص یلیمغرورِ خود خواه خ یرفتم، پسره  رونیبلند از دانشگاه ب یقدم ها با

زنگ زدم بعد از چند بوق جواب  سویدر اوردم به آ فمیاز ک مویرو سر و ته کردم و راه افتادم،گوش نیزدم سوار شدم ماش موتیرو با ر

 ...داد

 ؟یخانوم سوت یسالم عشقم،چطور-

 :کردم و گفتم یغرچه ا دندون

 ؟ییزهرمار کجا-

 سیگم آرم یخونه،م-



   

 

 

 :گفتم یدست هام فشردم و با لحن آروم نیرو ب فرمون

 جونم؟-

 دنبالت؟ امیب یا هیپا هیدعوتم دختر و پسر قاط یامشب مهمون-

 .گذره یم خوش

دادم وارد شدم سوت زنان  یشدم زنگ خونه رو زدم خدمتکار درو باز کرد سالم ادهیپ نیگفتم،از ماش یتکون دادم و باشه ا یسر

 :گفتم

 د؟ییجاتپش قلب تون اومد ک لیدل-

 .پله ها سرم رو بلند کردم یمامان از باال یصدا با

 .یسالم خوشگلم خسته نباش-

داشتم،  ازین یمهمون نیبراش فرستادم،لباس هامو عوض کردم تو تراس نشستم،حوصلم سر رفته بود واقعا به ا یزدم و بوس یلبخند

 .مانکن جون یدر افتاد یا بد کسکنم،ب یکارو م نیهر طور شده من ا ارمیدوست درم حرص مهراد رو در ب
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 .بهش کردم یسحر خدمتکار خونمون نگاه یزدم با صدا یطانیش لبخند

 .خانوم ناهار حاضره سیآرم-

کردم،بابا با  دنشیوسبغلش کردم و شروع به ب دمییبابا فورا سمتش دو دنیگفتم،بلند شدم تو سالن رفتم با د یزدم و باشه ا یلبخند

 .دیبوس یخنده سرم رو م

 .ییدلم برات تنگ شده بود بابا-

 :زد و مهربون گفت یموهام بوسه ا رو

 ره؟ یم شیخوب پ زیدل منم تنگ شده بود وروجک،چه خبر همه چ-

 :سرم رو تکون دادم و گفتم تند

 .آره خداروشکر-



   

 

 

مشغول خوردن شدم،با  ختمیکردم چند قاشق ر یظرف خورشت قرمه سبزبرنج رو برداشتم بشقابم رو پر کردم قاشقم رو تو  سید

 :گفت دهنم رو پاک کردم و روبه مامان و بابا گفتم یلبخند از سحر تشکر کردم نوش جون

 و خانوم ها ونیآقا-

 :با خنده سمتم برگشتن نگاهم کردن و همزمان گفتن جفتشون

 وروجک؟ هیچ-

 :گفتم یلحن لوس با

 برن؟ یخانوم مهمون سویدخترتون امشب با آ تک دید یاجازه م-

 ...شد رهیفکر کرد و بهم خ کمی بابا

 .مامانت بگه یهرچ-

 :و گفت دیمظلوم به مامان نگاه کردم که خند یچشم ها با

 .خب برو یلیچشم هاش رو نگاه،خ-

 :شدم بوسشون کردم و باخنده گفتم بلند

 .دیببر ضیف یبه به،پس امشب حساب-

 .زد یل انداخت و بابا قهقه الپ هاش گ مامان

 .توله سگ-

رو من بزنم،با  پیت نیتر نیتر کیخواستم ش یکمدم رفتم امشب م ام،سمتیگفتم م سویبه آ نکهیباز تو اتاقم رفتم بعد از ا شین با

 .به لباس ها انداختم یوسواس نگاه
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 یها نیکه نگ یپاشنه بلند ام رو کنارش گذاشتم،تل صورت ید در اوردم رو تخت گذاشتم،کفش هااز کم یرنگ یبلند صورت راهنیپ

شروع  یمهمون گهیدوساعت د بایبود،به ساعت نگاه کردم تقر یشد ست قشنگ یم یگذاشتم،عال شمیآرا زیم یروش داشت رو زیر

 هی دیخوش بو ام کردم داخلش نشستم چشم هام رو بستم، با یشدم وان رو پر از شامپو حمومشد، حوله ام از کمد در اوردم وارد  یم

 نکهیاومدم بعد از ا رونیو از حموم ب دمیشد،بدنم رو آب کش یدلم خنک م نطوریفقط ا دمیکش یحرص خوردن مهراد م یبرا ینقشه ا



   

 

 

 میلندم رو شونه زدم، گوشب یموها ستادمیا نهیآ دم،جلویپوش یبه همراه شلوار گشاد یخودم رو خشک کردم تاب نازک قرمز رنگ

 .زنگ زدم سویرو برداشتم و به آ

 ؟یسالم چطور-

 :زدم و گفتم یلبخند

 کجا هست آدرسش؟ یِمهمون نیا سویسالم خوبم،آ-

 :رو صاف کرد و لب زد گلوش

 .حاضر باش گهیساعت د میدنبالت تا ن امیخودت م-

 ....رفتم رونیو آروم تنم کردم از اتاق برو باز کردم  راهنمیپ پیرو کنار گذاشتم،ز یگفتم گوش یا باشه

 ییمامان کجا-

 زم؟یجانم عز-

 :ومد رفتم پشتم رو بهش کردم و گفتم یکه صداش م یسمت به

 ؟یبند یرو م پمیرسه ز یدستم نم-

 یبود ماچتو تنم نشسته  یلیبه خودم کردم خ یازش کردم داخل اتاق خواب ام رفتم؛ نگاه یرو بست تشکر پمیو ز دیام رو بوس گونه

کرم پودرم رو به صورتم زدم  دم،یرو لب هام مال راهنمیرو باز کردم رژ به رنگ پ میشیآرا فینشستم ک زیخودم فرستادم، رو م یبرا

و گردنبند  یادکلنم دوش گرفتم،ساعت موچ دم،بایکش یو گربه ا کیو در آخر خط چشم بار دمیپشتم کش پر یام رو به مژه ها ملیر

 .رفتم رونیبه خودم انداختم از اتاق ب نهیتو آ یام رو برداشتم و نگاه یدست فیک نکهیبعد از ا دمیه بلند هام رو پوشام رو بستم پاشن
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 .به خودم دادم و سوار شدم یجلوم ترمز کرد تکون سویآ نیماش ستادمیکردم جلو در ا یمامان و بابا خدافظ از

 .بخورمت گریم جبه سال-

 .ده یم یفیچه ک وهویشدم  زونیآو نیکرد از سقف ماش ادیرو ز کیموز یصدا سویبراش فرستادم،آ یبوس دمیبلند خند یصدا با

از طرف  یامیدم،پیتوش کش یرو در اوردم و سرک میگوش یطانینشستم با لبخند ش یبه کله ام باد خورد رو صندل یحساب نکهیاز ا بعد

 .زدم نیمکث س ید با کممهراد اومده بو

 "؟ییامشب کجا"



   

 

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه مین سویپرت کردم،آ فمیرو تو ک یبهش بدم سرخوش گوش یجواب نکهیا بدون

 بود؟ یک-

 .استاد مانکنه-

 :و گفت دیخند

 باد کرده بود؟ رتشیامروز چه رگ غ یدید-

 ره مگه نه؟ یغنچ م جذابه المصب آدم همش دلش براش یادیها،ز میخودمون سیآرم یول

 :اخم هام توهم فرو رفت،سرم رو تکون دادم و گفتم سویآ یها فیدونم چرا از تعر ینم

 .نه-

 .برداشتم و داخل شدم ینگاه همه رو ما بود با غرور قدم میشد ادهیرو پارک کرد پ نیماش میدیبعد رس نینگفت،چندم یزیچ گهید

 .کردم و داخل شدم یدود پر بود،سرفه ا یبود و بو کیجا تار همه

کردم  یبه اطراف نگاه م اقیاشت یو انگار تو حال خودشون نبودن،ب دندیرقص یدختر و پسرا تو بغل هم م مینشست یگوشه ا سویآ با

 .کردم یبرداشتم و تشکر ییجلومون گرفت شربت آلبالو ینیگارسون سمتون اومد س

 ه؟یچ نیا سویآ-

 :تو دستم کرد و گفت وانیبه ل ینگاه

 به نظرت؟ میدونم،بخور یمن-

 ....تکون دادم سرمو

 .میتشنمه بخور یلیمن که خ-
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بهم  ینگاه سویمزه اش بد نبود تا آخر خوردم،کنار گذاشتم آ دمیسر کش یانداختم و جرعه ا ینگاه وانیل اتیگفت به محتو یا باشه

 :کرد و گفت

 تو؟ یایها ، نمبچه  شیرم پ یمن م-

 .دمیکش ینیپشت سرم ه یپسر یرفتم، با صدا سیبلند شدم سمت سرو سوینشون دادم بعد از رفتن آ یبه نشونه منف سرمو



   

 

 

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 :باال انداختم و گفتم یشونه ا تیاهم یب دمیپرس یسوال رو ازش م نیا دیمهراد بود،در واقع من با یصدا نیا

 .ماومد سویبا آ-

 :شد بازوم رو تو دستاش گرفت و گفت کیکرد و بهم نزد یجد اخم

 ستیتو ن یجا نجایا-

 تو هست؟؟ یاونوقت جا-

 .بهش کردم یتکون داد،از کنارش رد شدم آب رو باز کردم صورتم رو آب زدم،برگشتم هنوز نرفته بود نگاه سرشو

 تو حالت خوبه؟ نمیبب-

 :و گفتم دمیکرواتش کش یرفتم دست کشینزد

 چطور؟-

 .ده یاکلن م یدهنت بو-

 :بلوزش رو باز کردم متعجب گفت ییو دکمه باال دمیخند مستانه

 س؟یآرم یکن یکار م یچ-

 ؟یکرد مست

 :گفتم،خودم رو تو بغلش انداختم و گفتم یدونم کشدار یهام رو باال انداختم نم شونه

 .گرممه،بدنم داغ کرده-

 :و گفتم دمیو گردنش کردم عطرشو نفس کشپاهام دست انداخت بلندم کرد،سرم ت ریز

 .ید یم یخوب یاوووم استاد عجب بو-

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 جوجه؟ یچرا مست کرد-

 .دونم یهووم نم-

 :رفت که گفتم یرو باز کرد منو رو تخت گذاشت خودش از کنارم داشت کنار م یاتاق در

 .شمیبمون پ-

 مهراد#



   

 

 

متعجب شدم  یبهداشت سیتو سرو سیآرم دنیداده بود، با د بیامشب ترت یمهمون هیما بود که  یخانوادگ یاز دوست ها یکی الیدان

 شناخت؟ یرو م الیاون مگه دان

 سیکرد دست خودش نبود کنارش نشستم، آرم یکه م ییمست کرده تو اتاق بردمش بدنش داغ شده بود و کار ها دمیفهم یوقت اما

 :رو صورتم خم شد و گفت

 .ز بکشکنارم درا ایب-

خمارم رو بهش  یگفتم،چشم ها یشد الله گوشم رو گاز گرفت آخ بلند زونیگفتم از گردنم آو یسرمو تکون دادم و نه ا یجد

بزنم که لب هام رو  یباز کردم حرف د،دهنیدرخش یرنگ داشت م یصورت راهنیخوشگل شده بود تو اون پ یادیدوختم امشب ز

 :و گفت دیرو باز کردم ناز خند ممه بلوزاز دک گهید یکیگر گرفت و  د،بدنمیبوس

 .لب هاتو قربون استاد جون-
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 ستیزدم موهاش رو کنار دادم،چشم هاش قرمز شده بود خانوم کوچولو مست کرده بود،معلوم بود که تو حال خودش ن یا قهقه

 :دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت

 .گهیغلم بخواب دب ایب-

 :شدم و گفتم رهیبه سقف خ دمیکنارش دراز کش آروم

 .سر جاش ادیحالت ب ریدوش بگ هیپاشو برو -

گرمم شده بود،طاق باز  یشه،کرواتم رو در اوردم حساب یم مونیپش ادیبه خودش ب یدونستم وقت ید،میبهم چسب شتریکرد ب ینوچ

شد که رو شکمم نشست متعجب بهش چشم دوختم تو صورتم خم  یشت بسته مساعدم رو چشم هام گذاشتم چشم هام دا دمیخواب

 :شد و گفت

 خوشگلم؟-

 :شدم و بدون پلک زدن گفتم رهیصورتش خ تو

 !یلیخ-

 سیآوردم دست خودم نبود آرم یکرد،داشتم کم م یداغش رو تو صورتم پخش م یصورتم اومد نفس ها یمتر یلیزد م یناز لبخند

لب هاش رو لب  یحس ناب بشم،با داغ نیا الیخ یتونستم ب یکنم،نم یدانشگاه روش حس م یاه پسرهاخوشگل و هاتِ،نگ یلیخ



   

 

 

بوسه  یرو گاز گرفتم به خودم فشارش دادم،صدا شیحلقه کردم خشن لب باال ششدم پر عطش دست هام رو دور کمر وونهیهام د

 :و گفت دیکش شیقلوه ا یرو لب ها ینزبو میاز هم فاصله گرفت میبود نفس کم اورد دهیچیهامون تو اتاق پ

 ده نه؟ یحال م میرو تختم که هست میکن یطونیش کمی هینظرت چ ،عشقمیچه استاد خوب-

خمارش انداختم و  یبه چشم ها یکردم نگاه یشد،تک خنده ا یم یاز دست خودش عصب دیشن یحرف هارو م نیاگر خودش ا قطعا

 :گفتم

 ؟یدوست دار یطونیش-

 :رو باز کرد و لب زد بلوزم یها دکمه

 .اوهوم-

 .بلوزم رو از تنم در اومد دمیدراز کش راحت

 ؟یمثال چه جور-

 :نفسش رو فوت کرد چشم هام بسته شد کنار گوشم لب زد دیگوشم رو بوس الله

 ...و یبغل کن یمثال اوووم منو ببوس-

تونستم خودم رو کنترل کنم،جاهامون رو  ینم گهید،دیکش یم یفرض یبلندش خط ها یگذاشت با ناخون ها نمیرو قفسه س سرشو

 .زدم مهیعوض کردم و روش خ

 

*** 
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رو باز کردم و  راهنشیپ پیم،زیگرفت یشد و از هم لب م یسر هامون عوض م ریو پر حرارت مس قیگرفتم،عم یهاش رو به باز لب

 یخمارم تنگ شد چونه اش رو گاز گرفتم آخ یانداختم چشم ها شیبه بدن بلور یاهنگ میازش فاصله گرفتم ن دمیکش رونیخشن ب

 :و گفتم دمیکش یگفت جون کشدار

 ؟یآماده ا-

 میگوش یزدم که صدا مهیحرکت شلوارم رو در اوردم روش خ هیکردم تو  یتک خنده ا دیتکون داد و لب هام رو محکم بوس سرشو

رو برداشتم اسم مامان افتاده بود  یداغون از روش بلند شدم گوش یصداش بلند شد با اعصاب بودم باز رهیبهش خ تیاهم یبلند شد ب

 :نگاهم کرد و گفت ازیپر ن یبا چشم ها سیاصال،آرم بودتو موهام زدم االن وقتش ن یچنگ



   

 

 

 شد؟ یچ-

 !گهید ایب

 سیآرم تیوضع دنیخل اتاق شدم با دبعد قطع کرد دا نیرفتم مشغول حرف زدن شدم،چندم رونیرو وصل کردم از اتاق ب تماس

 دختر چرا لخت بود؟؟ نیانگار تازه به خودم اومده باشم وحشت زده نگاهش کردم،ا

 !ایکردم خدا یکار م یداشتم چ من

مکث کردم  یبزنم لب هاشو رو لب هام گذاشتم کم ینکردم،خودشو تو بغلم انداخت لب باز کردم حرف یکه کار احمقانه ا خداروشکر

فاصله گرفت بلندش کردم سمت حموم بردم تو وان انداختمش دوش متحرک رو سرش گرفتم،مثل برق گرفته ها به  نکهیا بعد از

 دنیام نگاه کردم با د یانداختم بلندش کردم رو تخت خوابوندمش ، به ساعت موچ تپاهاش دس ریرو بستم ز د،آبیخودش لرز

 فیو ظر کیدور کمر بار اریاخت یدست هام ب دمیکش یا ازهیخم دیوهام باال پرداد ابر یساعت که دو بامداد رو نشون م یعقربه ها

 .حلقه شد و به خواب رفتم سیآرم
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 دمیچیهنوز تو بغلم بود مالفه رو دورش پ سیبه اطراف انداختم،آرم ینگاه دمیشدم چشم هام رو مال داریب دیبا تابش نور خورش صبح

 یب یا هیبهم کرد چند ثان ینگاه جیتو صورتش خم شدم و آروم صداش زدم پلک هاش تکون خورد و چشم هاش رو باز کرد،گ

دست هام  دیکش یبلند غیصورتش تکون دادم وحشت زده بلند شد ج یدست هام رو جلو دهیزد ترس یام بود و پلک نم رهیحرکت خ

 .شدم رهیرو گوشام گذاشتم و با اخم بهش خ

 ها؟؟ یکن یم یچه غلط نجایتو ا-

 هاا؟ یکه نکرد یکار یعوض یدیکنارم خواب یچه اجازه ا با

 !!یَاه لعنت ایآد خدا ینم ادمی یچیمن ه چرا

 شده د حرف بزن المصب یچ گفتم

 :زدم و گفتم یبهش انداختم پوزخند یام رو به تاج تخت دادم نگاه هیتک

 ؟ینیرو بب لمتیف یخوا یم-

 :گچ شد و لرزون گفت صورتش مثل رنگ

 ؟یلمیچه ف یزن یحرف م یاز چ-



   

 

 

 یرو پل لمیجلوش گذاشتم و ف قهیغرور بلند شدم در کمد رو باز کردم لپتابم رو در اوردم فلش رو بهش وصل کردم بعد از چند دق با

 یهاش رو بغل گرفته بود و صدازانو  هیگر ریبود که بلند زد ز لمیف یکرد، آخرا ینگاه م لمیدرشتش با دقت به ف یکردم،با چشم ها

 .بود دهیچیهق هق هاش تو اتاق پ

 ؟یکار کرد یتو با من چ-

 .انشاهلل کثافت آشغال یریخدا لعنتت کنه بم یمن مست بودم تو که نبود یلعنت

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .خانوم کوچولو نیدقت بب ست،باین لمیکل ف نیا-

 :رو قطع کردم و گفتم لمید و من بلند شدم چشم هاش برق زد فزنگ خور میاونجاش که گوش دیرو د لمیف هیبق

فقط بردمت  وفتادهیام برات ن یاتفاق یکرد که من نکردم،تو سالم یو م یمن بود کار یجا یدرسته که من مست نبودم اما اگه هرکس-

 !یدرابطه بو نیبود که بهت بفهمونم تو مشتاق ا نیا یبرا لمیف نیاد،ایحموم تا حالت سر جاش ب

 :نگاهم کرد و گفت شیوحش یکرد با چشم ها یعصب خنده

 من؟-

که بخوام با استادم رو  ستمیآبرو ن یوگرنه من انقدر ب ستیمست بودم،آدم مست هم کاراش دست خودش ن ینیب یم یدقت کن اگه

 .مهام یجناب آقا زمیهم بر
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بهم  یکه اون مرد مزاحمش شده بود به من پناه اورد حس خوب یهمون روز ستین یدختر نیتم همچدونس یبهش زدم،م یلبخند

 ییروین هیدختر باشم،هر چقدر هم که سر تق و لجباز بود بازم  نیتونم مراقب ا یرو دادم که من م نانیاطم نیدست داد،به خودم ا

 .ه شدگر گرفت چشم هام بست نمبد شبیکشوند،با تصور د یمنو سمتش م

 .جون خنده هاتو عشقه استاد مانکنه-

رو بدنش چرخوندم و  زمیزبون،نگاه ه نیریبود و ش طونیش یوروجک،الحق که حساب نیاز دست زبون ا دم،امانیبلند خند یصدا با

 :با شهوت گفتم

 !یدیسف یلیخ-

 :گفت چوندیپ یکه خودش رو با مالفه م یو در حال دیکش یبلند غیخودش اومد ج به



   

 

 

 .شعوریکن ب شیهات رو درو چشم-

 .زدم یداد دیخم شد موهام رو کش یبهش نگاه کردم حرص شتریو ب دمیخند بلند

 .ام بود رهیو رو پاهام نشوندمش با نفس نفس خ دمشیرو برام در اورد ، سمت خودم کش زبونش

 ؟یتو چرا انقدر خوب-

 :بود گفت رهیهام خ خوش رنگش تو چشم یآب یو همونطور که با چشم ها وفتادیزبون ن از

 !چون که خوبم-

 :گفت یو با نفس نفس م دیخند یم یبلند یتخت انداختمش مالفه رو از دورش کنار دادم ، شروع به قلقلک دادنش کردم با صدا رو

 ...ینکن....آخ تروخدا...غلط کردم....استاد جون-

 :از دست هام رو کوشم گذاشتم و گفتم یکی

 ؟؟یچ-

 !!یبرف دیخانومِ سف دیبلند تر بگ دارم ییمشکل شنوا من

 :و گفت ختیاز گوشه چشم هاش ر یکرد اشک یخنده ا تک

 استاد خره؟ یدیغلط کردمممم،االن شن-

 قلقلکش دادم و باخنده گفتم؛ شتریب

 عه تا االن که مانکن بودم شدم خره؟-

 :رو برام در اورد و گفت زبونش

 .آرههه-

*** 
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رو کرد بهم و  دمیو از خنده دل درد گرفته بود، با لبخند ولش کردم رو تخت دراز کش دیکش یقلقلکش دادم که به زور نفس م انقدر

 :گفت

 !بدهکارم یمعذرت خواه هیمن -



   

 

 

حرف بهش نگاه  ی،بکنه ی. معذرت خواهیبود بخواد از کس دیو بع هیدختر مغرور یلیخ دمیچند وقت فهم نیباال انداختم تو ا ییابرو

 :کردم که گفت

 .که...بد فکر کردم راجبت! منو ببخش نیهم-

 دینگفتم،بلند شد پشت بهم لباس هاش رو پوش یزیو چ زدم یگربه مظلوم شده بود لبخند هی نیهاش رو مظلوم کرده بود و ع چشم

 :و گفت

 !گهیمن برم د-

 :لب زدم یام رو تو دستم انداخت و جد یموچ ساعت

 .نمترسو یم-

 ...آخه-

 .میآخه و اما و اگر ندار-

 :بهش انداختم و گفتم یگذاشت ،نگاه یرو تو جعبه ا راهنشیتکون داد رو تخت نشست ، پ سرشو

 ؟یانقدر خوشگل کرده بود شبید یواسه ک-

 :و گفت دیخند ینخود

 .واسه عشقم-

 هام توهم فرو رفت،عشقش؟ ابرو

 عشق داشت و با من راحت بود؟ هه

 ...عجب

 :بهم کرد و آروم گفت یاهنگ

 ؟یناراحت شد-

 :و گفتم دمیتوجه به سوالش کتم رو پوش بدون

 کجاست؟-

 :مکث کرد و گفت یا هیکردم دست و پاهاش رو گم کرد چند ثان احساس

 .بود نجایا نمیتورو بب نکهیقبل از ا شبید زهیآها...چ-

 .سرم اومدرفتم پشت  رونیگفتم، از اتاق ب یباال انداختم و آهان ییابرو



   

 

 

 سیآرم#

 ا؟یکنه خدا یم نیاستاده چرا همچ نیا

اش  یبوگات نیماش موتیباال انداختم ر یبهش برخورد،شونه ا یلیفکر کنم خ رمیخواستم حالش رو بگ یگفته بودم،فقط م یالک من

رو لب  یبوسه کوتاهبرگشت همزمان صورتم رو سمتش چرخوندم و  یرو زد،سوار شدم سمت اونور خم شد کمر بندش رو ببنده وقت

 :باز گفتم شیهاش زدم و با ن

 رفع شد؟ ای یهنوزم ناراحت-

 :داد و گفت هیاخم هاش باز توهم فرو رفت آرنجش رو به در تک یچ یآور ادیدونم با  یکرد نم یآروم خنده

 ؟یبوس یشه استادت رو م یعشقت ناراحت نم-

 :گفتم طونیباال انداخت و ش ییابرو

 .وجود نداره ینوچ،چون اصال عشق-
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 :دیشد و با اخم غر رهیبهم خ جیگ

 اونوقت؟ یچ یعنی-

 :کردم و لب زدم ییبلند باال خنده

 !اسگلتون کردم استاد جون نکهیا یعنی-

کرد،به  یو شروع به رانندگ دست فرمون رو گرفت هیروشن کرد با  نینگفت ماش یزیبهم انداخت و چ ینگاه میکرد ن یخنده ا تک

 :کردم و گفتم یتک سرفه ا یرخ جذابش نگاه کردم،جد مین

 م؟ینیبب گرویهم د دیبا یتاک-

 ...مکث جوابم رو داد یبود با کم رهیجلوش خ ریمس به

 م؟ینینب-

 .مینینداره بب یلیدل-



   

 

 

مت خونه رفتم زنگ رو زدم مامان در رو باز س یشدم و بعد از خدافظ ادهیسرد گفت، آدرس خونمون رو گرفت سر کوچه پ یا باشه

 :کردم مامان با خنده گفت یمحکم بوسشون م دمیکرد داخل شدم بغلشون پر

 باور کنم انقدر دلت برام تنگ شده بود؟ یعنی،یکرد میبسه وروجک تف مال-

 :رو گونه بابا زدم و گفتم یبوس دمیخند بلند

 .بله مامان خوشگلم-

 :گفتم طونیجفتشون نگاه کردم و ش به

 .ییاووووف چه داف ها-

 :ام زد و لب زد ینیبابا آروم رو نوک ب دنیخند بلند

 پدر سوخته؟ یریگ یم ادیاز کجا  نایا-

 .انداختم رو کاناپه نشستم رونیهام رو ب دندون

 .از خودم بابا جون-

 :کنارم نشست دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت مامان

 خوش گذشت عشق مامان؟-

 .باز نگاهشون کردم شیگفتم، با ن یزدم اره ا یخندلب

 نه؟ ایقراره خواهر برادر دار بشم  نمیبگو بب ییخب بابا-

 :و گفت دیرو بوس سیباال انداخت دست مامان آرام ییابرو متعجب

 چطور؟-

 گهید شبید ییتنها کیشب رمانت-

 .دادم یخالبالش کاناپه رو برداشت سمتم پرت کرد که جا  دیکش غیج یحرص مامان

 .پرو یدختره  یآ یآ-

 :و گفتم دمیخند بلند

 مونه هااا یغذا م یب میحرص نخور مامان قشنگم،آبج-

 :بود و گفت رهیبا لذت بهمون خ بابا

 خواد؟ یکه دخترمم دلش م نیبهتر از ا یچ گهیاووم،د-
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 ..شدم رهیدادم به بابا خ هیکردم و به کاناپه تک یخنده ا تک

 .ها یشد طونیبابا جون ش-

 :انداخته بود کرد و با خنده گفت نییبه مامان که از خجالت سرش رو پا یآرسام نگاه بابا

 بده دخترم؟-

 .ارمیدرت ب ییخوام از تنها یم

 .شدم رهیبه سقف خ دمیاز کشکردم و تنهاشون گذاشتم، داخل اتاق ام رفتم رو تخت در یاز بازوش گرفت،خنده ا یبشگون مامان

 مهراد از دستم ناراحت شده بود؟؟ یعنی

 دن؟یهمه د نیداشت ا یلیواقعا چه دل آخه

خواستم  یخودم رو گرفته بودم م مینداره،من تصم یمن بهش ربط یاما کار ها میدعوا کرد یفقط استاد منه،درسته که چند بار اون

 .شد آره ینک مدلم خ قیطر نیهر طور شده حرصش بدم فقط از ا

افتاد  یم یاگر اتفاق د،یبه خودم انداختم با فکر به اون شب که مست کرده بودم لبخند رو لبم ماس نهیتو آ یرو شونه زدم نگاه موهام

 ؟یچ

نج بر سیجا گرفتم، د زیرفتم داخل آشپز خونه شدم پشت م نییپا یزدم از پله ها به آروم رونیافکار پوچ ام شدم از اتاق ب الیخ یب

 .و مشغول خوردن شدم دمیرو سمت خودم کش

 .انداختم یشدم به ساعت نگاه زیخ میکردنش صداش رو قطع کردم ن دایبا پ دمیچشم بسته رو تخت دست کش میآالرم گوش یصدا با

 !!یدنیمهراد د افهیبود و صد البته ق یروز مهم امروز

رفتم با خوردن چند لقمه صبحانه خونه  رونیکلن مارک دارم از اتاق بزدم با زدن اد یکیخفن و ش پیشدم موهام رو فر کردم ت بلند

باال انداختم،تماس رو  ییشماره مهراد ابرو دنیدر اوردم با د فمیبلند شد از ک میزنگ گوش یشدم صدا نیرو ترک کردم،سوار ماش

 .وصل کردم

 .سالم-

 :فتمرو روشن کردم و گ نیپر غرور و بمش ماش شهیمثل هم یصدا دنیچیپ با

 ش؟یسالم،فرما-



   

 

 

 :مکث جواب داد یکرد با کم یخنده ا تک

 ه؟یچ-

 !!پره انگار توپت

 :گفتم طونیرو صاف کردم و ش گلوم

 ن؟یزنگ زد نیداشت ینه استاد جونم،کار-

 دانشگاه؟ یرس یم یک-

 :داشت،آب دهنم رو قورت دادم و لب زدم یخاص تیجد صداش

 یآم بوس با ینم جهین جان،پس در نتبا دوست پسرم امروز دارم مانک یقرار مهم-

 .استاد میبچرخ تا بچرخ دمیاالن بلند خند شینگاه کردم با تصور چهره عصب نهیتو آ طنتیروش قطع کردم،با ش یگوش

*** 
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گفت ناراحت  یبهم م یحس هینداره اما  یدونستم به مهراد ربط یدم،میجو یدادم پوست لبم رو از استرس م یرو به رانندگ حواسم

 !!ستیشه، اصال بشه به درک مهم ن یم

 ن؟؟یکار کنم با ا یچ دیخدا حاال من با یرو برداشتم که باز مهراد زنگ زد،ا میترمز کردم گوش یفکر کنار پارک نیا با

 :تماس رو وصل کردم و گفتم یعصب

 ؟یزن یچرا انقدر زنگ م-

 .گم یکه م ییجا ایب گهید قهیتا چند دق س،یآرم من باال نبر یصدات رو برا-

 ؟یحاال اگه بخواد حسابم رو برسه چ یباز کردم مخالفت کنم که بوق آزاد خورد،اه لعنت لب

 .که گفته بود روندم یتونه بکنه سمت آدرس ینم یکار چیخودم جرعت دادم که ه به

 مهراد#

زدم  یبلند ادیکارم رو شکوندم،فر زیرو م یها لیتمام وسا دمیجنون رسبه مرض  سیاسم دوست پسرم اونم از زبون آرم دنیشن با

 :دمیوحشت زده داخل شد صدام رو بلند کردم و با تشر غر یمنش

 .احمق رونیگمشو ب-



   

 

 

 !!نهیزدم هم یکه تو سرم جرغه زد لبخند آروم یدور خودم زدم با فکر یرفت،چرخ رونیکرد و ب یمعذرت خواه فورا

 .زدم یبا نوک پاهام ضربه م نیبه زم تیدادم تا اومدنش از عصبان هیتک نیشدم به ماش ادهیپ دمیراه افتادم رساز آدرس دادن  بعد

 :زد و گفت یغیج دمیرو از دستش قاپ فشیک اد،ین ادمیکردم آروم باشم و حرفش  یم یصداش سرم رو باال گرفتم سع دنیشن با

 ؟یروان یکن یکار م یچ-

 :دمیو غرصورتش شدم  رهیاخم خ با

 .مونه یمن م شیپ نیخواد برو،ا یاالن هرجا دلت م-

رو جلوش پرت کردم و به سمت خونه  فیکردم ک ینقشه ام رو عمل یشدم فور نیتکون دادم سوار ماش یشد سر رهیبهم خ متعجب

 .گاز دادم

*** 
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 بک_شفل#

کردم که رمز نداشته باشه همونم شد  یبرداشتمش خدا خدا م عیسر شیگوش دنیبا د رو باز کردم فشینشستم ک نیماش داخل

پاش  یدادم جلو نییرو پا شهیپرت کردم ش فشیرو تو ک یروشن کردم بعد از انجام کار هاش گوش JPCزدم،  تیاز سر رضا یلبخند

 .راه افتادم یادیشن کردم و با سرعت زرو نویزدم ماش یبود پوزخند ستادهیاهمونجا  یپرت کردم متعجب و بدون پلک زدن

 سیآرم#

 قا؟یکار کرد دق یاز کارش شکه شده بودم که توان تکون خوردن نداشتم، چ یقدر به

 بزاره بره؟؟ ینجوریکشونده بعد هم نجایبود که منو تا ا یام چ فیتو ک مگه

کردم، رسما خُل شده  یکار هاش رو درک نم چیشدم،هه ه نیام رو برداشتم سوار ماش فیدور خودم زدم خم شدم ک یچرخ یعصب

 !!بود

 :کنم زنگ زدم بعد از برداشتن چند بوق جواب داد یکه قرار بود باهاش نقشه ام رو عمل یبرداشتم به پسر مویگوش

 جذاب؟ یدیجونم ل-

 .ام قطع کردمحرف یدوباره  دیرو تو دست هام جا به جا کردم آدرس مورد نطرم رو دادم بعد از تاک یزدم گوش یپوزخند

 .رسما واسه حرص دادنش مُسمم شدم گهیکارش د نیا با



   

 

 

 کرد؟؟ یپرت م فمویک یچه جرعت ب،بایچلغور بد ترک ی پسره

*** 
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 مهراد#

 !!بره یپسر دنیقرار بود به د یعجب! پس جد دمیزدم، رو تخت دراز کش یقیعم پوزخند

ذاشت و منو  ینم یحس هیبشم اما  سیآرم الیخ یکردم ب یم یکنم دختره لجباز، به خودم اومدم و همش سع کار یچ دیدونم با یم

 .کرد یمجبور به ادامه دادن م

 داره؟ یبه من چه ربط سیآرم یزندگ آخه

 یحس ها هیم و دونست یو مال خودم م سیآرم یطرف هیاز  ارمیشده بودم تا سر از کارش در ب رشیگیپ ینجوریمن بودم که ا نیا

 .هاش دوست داشتم حسابش رو برسم یچموش باز دنیبا د گهیطرف د هیبهش داشتم،از  یبیعج

 .قرار گرفته بودم یسخت یدو راه نیکار کنم و قشنگ ب یدونم چ ینم

 بود؟ یباهام قرار بزاره و حرف بزنه اما حرف من چ نهیخواد منو بب ینم گهیگفته بود که د میمستق ریرسما بهم غ سیآرم

 .کنم یدختر رو رام خودم م نیکه باشه من ا یمتیبشم به هر ق الشیخ یتونستم ب ینم

 :و گفت دیبغلم پر غیبا ج دنمیزدم و سمتش رفتم با د یمرسانا خواهر کوچولوم لبخند یصدا دنیشن با

 ؟؟یاومد یداداش مهراد ک-

 :اش زدم و گفتم ینیبه نوک ب یکردم و به شوخ یا خنده

 .شه کوچولو یم یا قهیچند دق-

 .میزد رو تخت کنارم نشست باهم مشغول حرف زدن شد یمهربون لبخند

 سیآرم#

 

 :گفتم یناراحت یوقت اجرا نقشه ام بود به مهراد زنگ زدم با صدا االن

 .لطفا شمیپ ایمزاحمم شده مهراد...ب یکیسالم توروخدا کمکم کن -

 :دیتمام غر تیو با جد یعصب



   

 

 

 .روز خوش دیبگ زتونیشازده دوست پسر عز ،بهیاره خانوم اکبرند یهه به من ربط-

 .دمیکش تیاز عصبان یپرت کردم داد یرو کنار یمشنج گوش یباز به حرفاش گوش دادم بوق اشغال خورد با عصب یدهن با

 !یلعنت-

*** 
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کار کرد  یچ ستیرو برداشت معلوم ن فمیاز اون که ک ه،اونیمعلوم نبود فازش چ بود اصال وونهی! دیام رو خراب کرده بود روان نقشه

خوردم  یناخون هام رو م یشه،عصب یآدم م نیزمان گند اخالق تر هیزمان خوبه و مهربونه  هیره،یگ یپاچه م ینجوریاز االن که ا نمیا

 کنم؟؟کار  یچ دیحاال با

 !بزنه همه اش رو خراب کنه بیرکمهراد خان بد ت یهمه نقشه بکش بعدش آقا نیا

 !االغ مونِیکنم اصال هم مانکن و خفن نبود م یحاال که فکر م اصال

 :نشست و گفت نمیاومد داخل ماش قهیفحش دادنش شدم به اون پسره زنگ زدم بعد از چند دق الیخ یب

 .سالم خوشگلم-

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .ببند دهنت رو، نقشه کنسل شد-

 :شد و گفت رهیبهم خ یعصب

 ؟؟یچ یعنی-

 .گهینکن د تیداشتم اذ ازیبه پولش ن من

 .نگاه کردم انیبه شا یرو تکون دادم و به فکر فرو رفتم با حس تکون خوردن شونه هام به خودم اومدم و سوال سرم

 .آد نگاه کن یپسره داره م سیآرم-

 !!انداختم خودش بود مهراد یگرد شده نگاه یچشم ها با

از پاش گرفتم که به خودش اومد و  یشگونیکرد ن یگرد شده نگاهم م یچشم ها دم،بایرو بوس انیشا یم شدم لب هاباز خ شین با

 .چندش یِکرد،اه لعنت یهمراه یالک

 .مهراد خوشحال ازش جدا شدم ادیدادم با فر نییرو پا شهیش



   

 

 

******* 

زدم،سوار  رونیاز خونه ب عیاز مرسانا سر یق شد با خدافظقلب و مغزم قلبم موف نینرم ب سیآرم دنیکردم نتونستم به د یکار هر

بودم با  سیآرم نیشدم با چشم دنبال ماش ادهیپ دنمیداد روندم با رس ینشون م JPC که تو یرو برداشتم آدرس یشدم گوش نمیماش

 !!بست و مغزم از کار افتاد خیتو رگ هام  خوناحساس کردم  دمیکه د یصحنه ا

 بوسه؟؟ یرو م یپسر یلب ها ینجوریمنه که ا یدانشجو سیآرم نیه اصال،اش یمن باورم نم یخدا

 ...دنیزدم که هر دو از جا پر یبلند ادیقدم برداشتم فر نشیسمت ماش یفکم قفل کرد دست هام همزمان مشت شد عصب تیعصبان از

 احمق؟ یخور یم یدار یچه گه-

*** 
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زد پسره سمتم اومد  یبلند غیرو تو دستام گرفتم ج سیآرم یردم موهاکرو باز  نشیهم جدا شدن، با خشونت در ماششده از  هول

 .شدم رهیو با نفس نفس بهش خ دمیدستش رو بلند کرد که تو هوا قاپ

نشستم دست هام  رو بدنش تیافتاد با عصبان نیتعادلش رو از دست داد زم دمیچشمش کوب یپا یرو بلند کردم مشت محکم دستم

زد هنوز آروم نگرفته بودم،چطور  یم رونیحال افتاده بود از دهنش خون ب یتونستم زدمش انقدر که ب یصورتش رو هدف گرفت تا م

 !!برسه بخواد ببوسش چهبشه  کینزد سیجرعت کرده بود به آرم

 :دمیزدم غر یبلند ادیفر

 .ناموس یکشتمت ب یم -

داد  یتو شکمش زدم صدا یشد، مشت محکم یشدم قدرتم چند برابر م یم یعصب یه اما وقتداشت خودش رو نجات بد یسع همش

 . دیچیاز دردش تو گوشم پ

 .جنازه شده بود ول کردم نیحال و ع یگوشه تن لشش رو که ب هیجون بشه زدمش،  یکه دست هام ب ییجا تا

 .دیکش یدل خراش م یها غیج دمیکش یرو محاصره کرد از ته م سیآرم یدوباره موها دستام

 .ولم کن آشغال،من دوستش دارم-

 :حرفش دستم تو هوا خشک شد چند قدم عقب تر رفتم و ناباور لب زدم نیا با

 ؟؟یچ-

 :کرد گفت یکه شالش رو مرتب م یکرد به خودش مسلط باشه در حال یسع



   

 

 

 .آره! دوستش دارم-

 ....کرده بود رو به زبون اوردم ریکه ذهنم رو در گ یسوال تنها

 !؟یاز کِ-

 .نگفت یزیبا ترس نگاهم کرد و چ دیخشک شدش کش یرو لب ها یزبون

 ...دیزدم که چهار ستون بدنش لرز یبلند داد

 ؟یگفتم از کِ-

 !هان؟ یالل مگه

 ...سیجفتتون رو نکشتم آرم نجایحرف بزن تا هم د

 .که زد شتاب زده بهش چشم دوختم یگرفتم با حرف نییو از ترس تو خودش جمع شده بود سرم رو پا دیلرز یم بدنش

*** 
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 ؟یدیفهم یکن تیرو اذ انیکنم، بار آخرت باشه شا یکه دلم بخواد م یخوام جوابت رو بدم، هر کار یاصال نم-

 .دوست داشتم خفه اش کنم تیباشه نه! از عصبان یزدم نه که از خوشحال یقهقه م بایتقر دمیخند یبلند م یو با صدا یعصب

 ...زدم یبهش انداختم پوزخند ینگاه

 رو هم؟ یزیر یشه عشقت و باهاش م یطرف م یا هیثان هیمزاحمم شده بعدش  یکیبه من که  یزن یتو!! زنگ م یجالب یلیعجب،خ-

 عشق؟ یو اسمشو گذاشت یالس زد ینجوریچند نفر ا با

 !تو؟ یکش یهم م خجالت

 !!که یبرام گه مفت بخور ینجوریا ینبود نجایدادم که االن ا ینجاتت نم دمیرس یب نمالمصب اگه من اون ش ده

 !واسه من یشد یسره کرده بودم که انقدر بلبل زبون نم هیکارت رو  یمنِ احمق شب مهمون اگه

 ه؟؟یچ یدون یم

 .یبه همه چ یگند زد کارت نیاومد اما با ا یکنم، داشت ازت خوشم م یهم م یاعتراف هیخوره  یازت بهم م حالم



   

 

 

 یم دیکه نبا یباز شد و هر چ اریاخت یکرده بود که دهنم ب میکرده بودم اما انقدر عصب یرو ادهیدونم ز یکرد، م یبهم نگاه م هیگر با

 دختر؟ نیست ا وونهیگفتم و به زبون اوردم، آخه مگه د

 ومد؟ یکرد خوشش م یم یانقدر با اعصاب من باز چرا

 .بهش پشت کردم قدم اول رو برداشتم که از پشت بغلم کرد تیشده از عصبانقرمز  یچشم ها با

 .بغض دار و مظلومش قلبم رو به درد اورد یصدا

 !نرو ینجوریتوروخدا ا د،یببخش-

 یزدم نگاه یلبخند دیصورتش رو بهم مال نیف نیدستام رو دور کمرش حلقه کردم با ف ویترد یو با کم اریاخت یسمتش برگشتم ب به

 :گفت یاشک یهم انداخت با چشم هاب

 ؟یدیبخش-

رو به عقب هل دادم،  سیآرم اریاخت یاخم هام توهم فرو رفت و ب انیشا یآور ادیبا  دیرو تکون دادم با خنده گونه ام رو بوس سرم

 :گفتم یقیوحشت زده بهم نگاه انداخت، با پوزخند عم

 من ببخشم؟-

 !ایچقدر خرم من آخه خدا یوا

 آره؟ یکن یم منو بغل یایبعد م یدوستش دار یگفت شیپ قهیدقچند  نیهم تا

*** 
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 :دوباره بغلم کرد و سرش رو کنار گوشم برد و پچ زد دیخوش فرمش کش یرو لب ها یزبون

 .بود ینوچ،الک-

 :از خنده اش زدم و گفتم یلبخند دیخند طونیدوختم،شگرفتم و بهش چشم  دست هام نیباال انداختم صورتش رو ب ییباور ابرو نا

 ...یعنی-

 :و گفت دیبشه و وسط حرفم پر لیحرفم تکم نذاشت

 .باز اسگلتون کردم استاد یعنیبله -

 !!بود و باز منو دست انداخته بود طونیش بیدختر عج نیکردم،ا یخنده ا تک



   

 

 

 :گفتم یرو باال بردم و جد سرم

 .نکن تمیا اذکار نیوقت با ا چیه گهید-

 :گفت، رو صورتم خم شد و لب زد یتند تکون داد باشه ا سرشو

 ومد استاد؟؟ یداشت خوشتون م یاز ک-

 ...خوش رنگش زل زدم یکردم و تو چشم ها یا خنده

 !داره هیکرده و تنب تیکه استادش رو اذ یو چموش طونیش یدانشجو هیهووم،از -

 ...به خودش گرفت یمتفکر افهیق

 ؟یهیچه تنب-

 .خوب سمت خونه روندم یکرد، با حال یشدم ازم خدافظ نیگفتم سوار ماش یا یفهم یم خودت

 !دونم ینم یمطمئن شدم که بهش حس داشتم اما چه حس امروز

 ؟ینیبب شویناراحت یو دوست ندار یش یم یرتینبود که براش غ نیعشق هم مگه

 ؟یبدو با بغض هاش جون  یکه با خنده هاش بخند ستین نیهم مگه

 !ادیاون از من خوشش ن دیدونستم، شا یرو نم سیداشتم اما حس آرم سیحس هارو نسبت به آرم نیهم قایمنم دق خب

رفتم، لباسم رو در اوردم تو استخر  اطیپارک کردم داخل ح نویدر رو باز کردن ماش دمیبه خونه رس یکِ دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر

 ...زدم رجهیش

 سیآرم#

 

لحظه  هیدونم  یکردم،فقط م یو مهم تر از همه ازش معذرت خواه دمیاون لحظه چم شد که نذاشتم مهراد بره و بغلش پر دونم ینم

 !خوره دلم گرفت و قلبم کند زد یکه گفت حالش ازم بهم م یوقت

بهش  ییو حس ها بهش وابسته شده بودم ییجورا هیومد  یکه بوش م نجورینداشت اما انگار ا ینقش چیمن ه یتو زندگ مهراد

 !عشق ایکنم، نفرتِ  یکه خودم هم درک نم ییداشتم،حس ها

کنم آروم  یبغلش م یتونم دروغ بگم وقت یبودن کنار مهراد رو دوست داشتم، به خودم که نم نیو من ا نهیریکه هست ش یهر چ اما

 .شم یم

*** 
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اومدم،موهام رو  رونیبعد خودم رو شستم و ب نیچند م دمیبه دست سمت حموم رفتم تو وان دراز کش زدم و بلند شدم حوله یلبخند

 ...نشستم به مهراد زنگ زدم یخشک کردم رو صندل

 جونم؟-

 دیکوب یام م نهیتو س جانیکه به شدت از ه یزدم چشم هام رو بستم با قلب یلبخند اریاخت یشد و ب یجور هیحرفش دلم  دنیشن با

 :تمگف

 ؟یسالم...خوب-

 !؟یدیرس نمیبب خواستم

 ...جوابم رو داد یبم مردونه ا یخوشحال شد با صدا میکه از نگران انگار

 ؟ی! تو چزم،آرهیخوبم عز-

ورژن مهربونش رو  نیچقدر ا ایخدا دم،یچسبوندم و آروم خند نمیرو به قفس س یو در آخر قطع کردم گوش میحرف زد گهید کمی

 !!دوست داشتم من

شده  یبراش مهم بودم که عصب یعنیقرمز شده بود دلم قنچ رفت،  تیصورتش از عصبان دیفکر کردن به اون صحنه که مارو د با

 بود؟؟

 !روز قهر هیو  میبود یروز آشت هی م،یا یتام و جر نیبرد که ع یم یپ نیواقعا به ا دید یرفتار ما رو م یک هر

بستم از اتاق  یموهام رو دم اسب دمیبه همراه شلوارک هم رنگش پوش یکوتاه زرد رنگ نیبود، آست نیریبازم به هر حال برام ش اما

 ییعشق ها نیدونستم چقدر عاشق همن واقعا چن یزدم، م یمامان بغل بابا آرسام لبخند دنیرفتم داخل آشپز خونه شدم با د رونیب

 .تم داشته باشه و همه جوره هوام رو داشته باشهمثل بابا آرسام دوس یدوست داشتم کس جودمبود و منم با تمام و بایز

 :زد و گفت یغیاز پشت بغلشون کردم، مامان ج طنتیش با

 خدا ای-

 :گرد شده گفتم یبا چشم ها د،یصندلش رو در اورد و به سمتم دو دنمی، مامان با د میدیبا بابا خند یبلند یصدا با

 !شده یکمکم کن مامان وحش ییبابا ژنیامامزاده ب ای-

 برخورد کنه درد داره مییدونستم اگه صندلش به جا یکردم م یو از مامان فرار م دمیدو یاز خنده صورتش سرخ شده بود م بابا

 پدر سوخته یترسون یتوله،منو م سایوا-

 :رو در اوردم و گفتم زبونم



   

 

 

 .بابا غلط کردم یا-

 :خنده رو به بابا گفتم با

 عصابه؟ یبکه  ینکنه مامان رو حامله کرد ییبابا-

 .قهقه بابا به هوا رفت، خودمم از حرفم خنده ام گرفته بود دیکش ینیه مامان

 :گفتم یشدم و به شوخ میزدم بابا نجاتم داد پشت بابا قا یغیاز پشت گرفتم ج دیبهم رس باالخره

 !تروخدا منو نخور-

 .اشون شدم رهیبا عشق خ دنیصورتم بلند خند دنیو بابا با د مامان

*** 
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بهم رفت و  یدوستشون دارم، مامان چشم غره بامزه ا یلیخوب بود،خوشحالم که هستن و من خ یخانواده ا نیداشتن همچ چقدر

 :گفت

 ؟یخوا یبردار م ایبعد خواهر  یخجالت بکش بچه،اندازه نردبون شد-

 :کردم و گفتم یزیر خنده

 !کاره باشم یکه بابا دوست دارن من چ ینیب یواهلل مامان جان م-

 :شد و گفت کمینزد دیباز خند شیبا ن بابا

 یمادرت حاللت دختر نازم،حرف دلمو زد ریش یا-

 :گفتم طونیو ش دمیکردم، گونه اش رو بوس یمامان نگاه م یحرص افهیو به ق دمیخند یبلند م بلند

 م مگه نه؟تک باش دیذارم من با یحرص نخور قربونت برم، مگه من م-

مامان و  نیامان از دست ا دمیخند دیکش یکرد حاال بابا داشت با چشم هاش برام خط و نشون م دییزد و حرفم رو تا یچشمک مامان

 .خودم ی هیپا یبابا

 .نشستم با ولع مشغول خوردن شدم زیاوردم رو م رونیرو باز کردم ظرف نوتال رو ب خچالیحوصله در  یآشپز خونه شدم ب داخل

 مهراد#



   

 

 

که تو دانشگاه برام  یکردم، چقدر بودن باهاش برام آرامش داشت، از روز اول یفکر م سیبودم مدام به آرم دهیتخت دراز کش رو

 یم دیکه معلومه دشمن داشت و من با نطوریباهاش وقت بگذرونم، اما ا شتریکرد ازش خوشم اومد و دلم خواست ب یزبون نیریش

 !!بوده آره یاه کار کاون روز دانشگ هیقض دمیفهم

 :حوصله لب زدم یشرکت بود تماس رو وصل کردم و ب یبهش انداختم منش یاز فکر در اومدم نگاه میزنگ گوش یصدا با

 !بگو-

 .دیکن یدگیشرکت رس دیایخواستم ب ختهیکارا بهم ر کمی نجای...راستش ادیمهام خوب هست یسالم آقا-

 .زدم رونیو از اتاق ب دمیپوش یرونیند شدم لباس بقطع کردم بل یتکون دادم بدون خدافظ یسر
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 :باال رفته گفتم یخنده متعجب بهش چشم دوختم و با ابرو ها ریزد ز یپق دنمیبا د بابا

 شده؟ یچ-

 :سر و صورتم اشاره کرد و خندون لب زد به

 .خوشگلم یکرد فیهمه صورتت رو کث-

 :از خودم گرفتم واسه مهراد فرستادم و نوشتم یسلف هیدم و بلند شدم تو اتاقم رفتم ز یلبخند

 .در خدمت شما یشکالت یبا صورت سیآرم-

 .کرد یام م وونهیرو ارسال کردم، رو تخت نشستم موهام رو باز کردم، فکر اون پسر داشت د امیخنده پ با

 کردم؟ یکار م یچ دیشد من با یم داشینشد، اگه دوباره پ یازش خبر گهیکه د خداروشکر

 .موفق هم شدم بایسرم رو تکون دادم تا از افکارم دست بکشم و تقر کالفه

 یدانلود کردم با کنجکاو یلمینشستم ف وترمیکامپ یداد، رو صندل یده شب رو نشون م بایبه ساعت نگاه کردم تقر میدانشگاه داشت فردا

 ...شدم دنشیمشغول د

 دمیرو خاموش کردم با زدن مسواک رو تخت دراز کش وترمیقرمز شده بود کامپ یخواب یشد چشم هام از ب یم یدونم چند ساعت ینم

 .و با فکر به مهراد خوابم برد

 مهراد#



   

 

 

شد که داشتم کارا  یم یکنه، دوساعت یدگینبود بهش رس یشرکت کالفه ام کرده بود پرونده ها رو هم انبار شده بود و کس یها کار

 پیبود که ت نیزدم هر روز کارش ا یافتضاح پوزخند یاونم با سر و وضع یبه در خورد با ورود منش یکردم که تقه ا یم فیرو رد

 .شد یاما موفق نم ومدیبندازم م ینگاه شمن به نکهیا الیبزنه و به خ

 .شدم رهیبهش خ تیدادم و دستام رو توهم قالب کردم با جد هیتک یعشوه داخل شد به صندل با

 دهیمعلوم بود پوش یکه شکمش به خوب یلباس کوتاه ریگذاشته بود و از ز شیبه تن داشت که تمام بدنش رو به نما یکوتاه جذب ومانت

 .بود

 !خواست به کجا برسه؟ یکار ها م نیا با

*** 
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 :زد گفت یبه طرفم قدم برداشت چشمک یلوند با

 هوم؟؟ میحال کن کمیو  یکار بش الیخ یب هیعشقم...نظرت چ-

 .بره شیخواد پ یتا کجا م نمییکردم ب ینم یحرکت چیرو پاهام نشست،ه کمیاومد نزد دیزدم که به گوشش رس یپوزخند

رو باز کرد و  ییلباسم گذاشت و دکمه باال یام پخش شده بود دستاش رو دکمه ها ینیب ریکه زده بود ز یعطر یشد بو کینزد بهم

 ..ار گوشم پچ زدکن

 .خواد ها یتوام دلت م-

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

 

 .ادیب ریکار داره و ممکنه دانشگاه د یلیمهراد برم گفته بود شرکت خ شیسر پ هیخواستم قبل دانشگاه  یم امروز

 .بود قشنگ یمانتو کت نیزدم به نظرم ا یو پلک دمیانداختم لب برچ یو به لباس هام نگاه سادمیکمد ام وا یجلو

رو برداشتم و مشغول  فمینشستم ک یانتخاب کردم رو صندل یبه رنگش همراه با شال رنگ یآوردم و رو تخت گذاشتمش شلوار درش

به  ینگاه نهیو تو آ دمیکردم بلند شدم لباس هام رو پوش لیرو تکم شمیآرا یخط چشم نازک دنیکردن شدم در آخر با کش شیآرا

 !!دخوب بو یهمه چ بایخودم انداختم تقر

شدم  نیدرو زدم و سوار ماش موتیبا زدن دکمه آسانسور سوارش شدم ر دمیرفتم رو پله ها نشستم و کفش هام رو پوش رونیدر ب از

 .سمت شرکت روندم

*** 



   

 

 

❄❄❄❄❄ 

 انیپا_یب_عشق#

 دوم_فصل327_پارت#

به سمت  نمیرداشتم و بعد از قفل کردن ماشام رو ب فیرو پارک کردم ک نیماش یپارک یکردن جا دایتو راه بودم با پ یساعت مین

منتظر شدم اما انگار  یا قهینشستم چند دق یباال انداختم و رو صندل ییابرو یمنش یخال یجا دنیشرکت قدم برداشتم داخل شدم با د

 .کردم و بدون در زدن داخل شدم دایمهراد رو پ اتاقبلند شدم  ادیخواست ب ینم

بود با  یدونم پشتم چ یقدم عقب رفتم که نم هیزدم و  یبود ناباور پلک دنشیتره سخت در حال بوسبود و دخ یتو بغل دختر مهراد

 .که تونستم بگم رو به زبون آوردم یزدم تنها کلمه ا یبلند غیصدا از هم جدا شدن بُهت زده ج دنیشکست با شن یبد یصدا

 !آشغال پس فطرت-

 .زدم رونیرو محکم بستم و از شرکت ب در

 مهراد#

 :لباسم رو باز کرد و خمار گفت یها دکمه

 .میزندگ یدار یکلیجون چه ه-

و به عقب هلش دادم و با داد  دمیکش یقیشد صورتم گر گرفته بود نفس عم یشدنم م کیداد و باعث تحر یرو پاهام تکون م خودشو

 :گفتم

 .هرزه رونیبرو گمشو ب-

گرفت و لب هاشو رو لب  شیظرف یدستا نیبهم با خشونت فکم رو ب یحرف زدنبار بدون اجازه  نیاومد ا کمیرو نرفت دوباره نزد از

 شهیرو ازم گرفته بود دستم رو بلند کردم و تو موهاش فرو بردم و از ر یکردم قدرت هرکار یهام گذاشت بهت زده بهش نگاه م

در رو محکم  ید شدم با گفتن فحشوحشت زده بلن سیآرم دنیاومد با د یزیشکستن چ یصدا لگفت در همون حا یآخ بلند دمیکش

 !اد؟یچطور فراموش کرده بودم که قراره ب یرفت اه لعنت به من، لعنت رونیب دیکوب

 کنه؟؟ یم یاالن چه فکر یعنی

*** 
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 !قا؟یدق زمیتو سرم بر یچه خاک دیمن با ،االنیزد به همه چ یهرزه داشت گند م نیا



   

 

 

 !!ایخدا نداشتم آخه یریثابت کنم که من تقص سیبه آرم یجور چه دیبا

رفت انقدر ادامه  یقدم عقب م هی دهیشدم ترس یم کیکه بهش نزد یکردم به سمت اون دختر رفتم با هر قدم یدندون قرچه ا یعصب

خشن به چونه اش  تیاز اعصبانکبود  یزد، با صورت یشده بود و چشم هاش دو دو م دیاز ترس صورتش سف دیچسب واریدادم تا به د

انقدر گلوش  دمیکش یکش دار م یدادم، چشم هام قرمز شده بود نفس ها یچنگ زدم گلوش رو تو دستام گرفتم و محکم فشار م

 :رو فشار دادم که نفس کم اورد و با التماس گفت

 ......شم...ول...م..کنیتورو خ..دا.... مه...راد.... دار...م خف...ه..م-

شروع به سرفه  دیکش یافتاد به زور نفس م نیتو کمرش زدم که زم یکردم لگد شتریزدم و فشار دست هام رو ب یصدا دار پوزخند

دستشو رو صورتش  دیکش یبلند نیتو صورتش زدم ه یمحکم یلیبردم و خم شدم س ورشیباال سرش  یکردن کرد مثل ببر زخم

 ...رفتم رونیخراب از شرکت ب یشدم گوشه اتاق ولش کردم با عصب هیمشت و لگد گرفتمش انقدر زدمش که تخل ریگذاشت ز

 

 سیآرم#

 

 !تونست انقدر آشغال باشه و همزمان با دو نفر باشه؟؟ یشده بود چطور م سیاز اشک هام خ صورتم

 تمام مدت منو گول زده بود که باهاش باشم و بهش وابسته بشم؟ یعنی

 .زدم یبلند ادیفر دمیشدم که چند ضربه محکم رو فرمون کوب یعصب یصحنه به قدراون  دنیکار هاش با د نیداشت از ا یهدف چه

 !!خدا لعنتت کنه کثافت-

دونم داشتم کجا  یروندم،نم یم یادیکردم و با سرعت ز یام رو پدال گاز خال تیروشن کردم عصبان نویهام رو پاک کردم و ماش اشک

 .نمیتونستم قشنگ بب یگرفت و نم یو م دمید یوشد جل یرفتم اشک هام دوباره رو گونه هام جار یم

*** 
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جلو  شهیچپ شد سرم به ش نیشده بود که ماش رید یلیرو کنترل کردم اما انگار خ نیبه خودم اومدم و ماش ینیبوق ماش یصدا با

بمونم موفق نشدم و چشم هام بسته شد تو عالم  اریم که هوشاحساس کردم هر چقدر تالش کرد میشونیرو پ یگرم عیبرخورد کرد ما

 .فرو رفتم یخبر یب

*********** 



   

 

 

ازش  یکه اثر نیگشتم اما انگار آب شده رفته بود تو زم یم سیهفته تمام بود که سر گردون بودم و در به در دنبال آرم کی

نشستم اشک هام شدت  نیرو زم زیکالفه و خسته از همه چ بودم یدختر عصب هی یبار بود برا نیشدم اول یم وونهینبود،داشتم د

نکرده و  هیکه تا حاال واسه خانواده خودش ام گر یکردم مهراد مهام پسر یم هیگر سیآرم یمن بودم که داشتم برا نیگرفت،آره ا

 ....حاال

 یرو یها لیشدم و وسا وونهیفتاده باشه دبراش ا یاتفاق نکهیکنم، با فکر به ا داشیهر طور شده پ دیدونستم که دوسش دارم و با یم

 ؟یکردم چ ینم دایرو پ سینکردم گند زده بودم،اگر آرم رونیرو شکوندم، خاک تو سر من که همونموقع اون دختر رو ب زیم

مدام تونسنم  یبودن من بدون اون نم دهیکم اورده بودن،واقعا بر گهیداشتم که پدر و مادرش ام در به در دنبالش بودن و د خبر

 !!کار کردم خدا یجلو صورتم بود، من چ رشیتصو

 !نشونم بده یراه هیکار کنم خدا خودت  یتو ذهنم بود، چ یهدف زل زدم،افکار مختلف یب یبه نقطه ا دیام نا

 !رفتم اما نبود که نبود یدانشگاه، کالنتر قاش،یاون روز سراغ همه رف از

جواب ندادم مرسانا داخل شد وحشت زده اومد  تیاهم یبه در خورد ب یبودم،تقه ا دهیرسوزن تو انبار کاه شده بود، از همه جا ب نیع

 :گفت هیکنارم نشست و با گر

 ؟یشد ینجوریداداش...چرا ا-

 !مامان و بابا چقدر نگرانتن؟ یدون ی،میایم رونینه از اتاق ب یخور ینه غذا م یهفته ست ساکت هیحرف بزن  توروخدا

 م؟؟گفت یم یبهش چ دیبا هه

شده بود و خودش رو گم و گور کرده بود خانواده اش به شدت نگران بودن، حاال  یکرده بودم که اون دختر از دستم فرار یکار من

 نگران منن؟ نایا

 !!دختر نیحقمه، من بد کردم با ا ادیسرم ب یخدا که هرچ به

*** 
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 رم؟قربونت ب یزن یچرا حرف نم-

 :و گفت دیتو صورتش کوب دیرو د میاشک یبهش انداختم تازه چشم ها ینگاه

 .به خدا یترسون یمنو م یشده دار یداداش چ نیحس ای-



   

 

 

که  یداد وقت یکردم با بهت به حرفام گوش م فیرو براش تعر هیخبر داشت،گلوم رو صاف کردم و قض کمی سیآرم هیاز قض مرسانا

 :تگوشه نشست و گف هیتموم شد 

 حاال به نظرت کجاست؟؟ یخدا مرگم بده،البد فکر کرده بهش دروغ گفت-

رفتم دنبالش  یم دیزدم و دستامو دورش حلقه کردم، با یجون یباال انداختم با ترس بغلم کرد لبخند ب یرو پاک کردم و شونه ا صورتم

 .شه ینم ینجوریا

 :زدم و گفتم یازش جدا شدم لبخند تلخ آروم

 .برم دیمن با-

بندازم  یبه اطراف نگاه نکهیرفتم بدون ا رونیبلوز برداشتم تنم کردم از اتاق ب هیتکون داد  یبلند شد و رو تخت نشست سر مرسانا

 .بود جهینت یکنم اما ب دایازش پ یکردم بلکه اثر یهارو نگاه م ابونیشدم با سرعت راه افتادم تو خ نمیسوار ماش

هاش تنگ  طنتیش یتونستم عطر تنش رو بو کنم دلم برا یکنم تا م داشیوست داشتم پکه دلم برات لک زده، د ییکجا سیآرم

 :گفتم ادیشده بود، سرم و بلند کردم و با فر

 .کشم ینشه خودم رو م داشیکه اگه پ یدون یتونم م ینکردم ، من بدون اون نم یمن که کار شیخدااا چرا ازم گرفت-

 ینم سیرو بدون آرم یکوفت یزندگ نیراهم ادامه دادم انقدر زنگ خورد که قطع شد،ابه  تیاهم یبلند شد ب لمیزنگ موبا یصدا

 یو نتونستم عاشقش نشم و حاال داشتم از نبودنش جون م دیکنم که اول برام مهم نبود اما کم کم دلم لرز یخواستم، آره اعتراف م

 .دادم

 ادهیزدم و با عجله پ یرو به روم نا باور پلک نیماش دنیکردم با دپارک کردم سرمو بلند  یزنگ خورد کالفه گوشه ا لمیموبا دوباره

 .شدم

*** 
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نمونده بود و داغون شده بود وحشت زده تو سرم زدم، چه  نیاز ماش یزیچ بایتفاوت که تقر نیبود اما با ا سیآرم نیکه ماش نیا

 افتاده بود؟؟ یاتفاق

 تصادف کرده؟ من سیآرم یعنی

قدم بلند  هیدر حال گزارش نوشتن با  نیکنار ماش سیپل دنیشده بودم با د جیکار کنم االن واقعا گ یچ دیخدا خودت کمک کن با ای

 :لب زدم یرفته ا لیتحل یتو موهام زدم با صدا یخودم رو بهش رسوندم کالفه چنگ

 !افتاده؟ یشناسم اتفاق یرو م نیماش نیسالم...من صاحب ا-



   

 

 

 :که تمام حواسش به برگه تو دستش بود گفت یبهم انداخت در حال ینگاه سیپل

گم غم آخرتون باشه درضمن به پدر و مادرش اطالع  یم تیامروز فوت شدن تسل نیتصادف کردن و هم شونیسالم جناب بله، ا-

 .باشن دیجنازه حتما با صیتشخ یبرا دیبد

 .کرد دنیافتادم بدنم شروع به لرز نیشد زم یچ دمینفهم دیزگرد شد پاهام لر یعاد ریهام به حالت غ چشم

 یراو#

قدم  دمیخبر فوت اون دختر از حال رفت، دکتر رو د دنیبا شن میرسوند مارستانیحالش بد شده بود رو به ب ابونیکه تو خ یپسر اون

 .به سمتش برداشتم

 .میدار ماریب هی ،یهستم از آگاه یسالم سرکار احمد-

 :که امروز صبح فوت شده بود رو برداشتم و رو به دکتر گفتم یکس یاکبر سیاتاق منتقل کرد پرونده آرمبه  یسر دکتر

 بوده؟ یعلت مرگش چ-

 :و لب زد ستادیبا احترام رو به روم ا دکتر

 .و فوت کرد ارهیعمل نتونست طاقت ب ریکرده ز یتصادف بد ایکه اوردنش صورتش داغون شده بود گو یوقت-

 ام رو در اوردم. میس یزدم و ب رونیب مارستانیکردم از بخشک  یتشکر

*** 
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 مهراد#

 

تار بود چند بار  دمیشد، به زور و با زحمت چشم هام رو باز کردم د یوصل کرده بودن که باز نم ییلویبه چشم هام وزنه صد ک انگار

 ادیفر دمیرو لب هام کش یکجاست، زبون نجایومد ا ینم ادمیکردم  یفکر م یر اوردم هرچبود به ذهنم فشا دیپلک زدم همه جا سف

 ...دمیکش

 ست؟؟ین نجایا یکی-

 .با شما هام یکنم آها یکار م یچ نجایا من

 :خوشحال گفت دنمینفر داخل اتاق اومد با د هی



   

 

 

 .خداروشکر برم دکتر خبر کنم دیبهوش اومد-

 :لند گفتمشدم و ب زیخ میبره که ن اومد

 کجا؟-

 کنم ها؟ یکار م یچ نجایبهم بگو من ا نمیبب سایوا

 :آب دهنش رو قورت داد و گفت دختره

 ....و شما حالتون بد شده بود و مارستانهیب نجایا-

 .اومد ادمیرو  سیتازه حرف پل سیآرم یوااااا دمیحرفش رو نفهم ادامه

 من مُرده؟؟ سی...اون گفت آرماون

 .دمین نداره اون خوب بود خودم ددروغه امکا نیا نه

 :رو به پرستار گفتم هیگر با

 کجاست؟؟ سیآرم-

 ...گم کجاست دِ جون بکن یو رو سرت خراب نکردم م مارستانیبده تا ب جواب

 :و با من من گفت دیترس

 !..فوت شدنزهیچ-

 ..زدم یباال گرفتم و بلند داد م سرمو

 ؟؟یگ یامکان نداره چرا دروغ م-

 ...بدو ادیکشه برو بهش بگو ب یده ست نفس ممن زن سیآرم

 :و گفت نییرو انداخت پا سرش

 .گم یم تیتسل دیببخش-

 یراه افتادم تک به تک اتاق هارو باز م مارستانینکردم و تو سالن ب یرفت اما توجه ا جیبلند شدم سرم گ دمیو از دستم کش سُرم

 .شد یم شتریام ب هیگر سیآرم دنیکردم با ند

 دختر؟ ییکجا سیآرم سیآرم سیآرم

 !!بگو یگن، بگو که خوابه بگو لعنت یو بگو دارن دروغ م ایب توروخدا

 کردن، چطور ممکن بود خدا چطور؟؟؟ سیهام صورتم رو خ اشک



   

 

 

 ...دمیکش ادینشستم بلند فر نیزم رو

 .دلم برات تنگ شده المصب ایدِ ب ییکجا سیآرم-

*** 
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 .شدم رهیو به سقف خ دمیحال رو تخت دراز کش یبردن ب یبغلم رو گرفتن و بلندم کردن به اتاق ریبه سمتم اومدن ز پرستارا

 !نداشت ییبرام معنا گهی،دیزندگ نیا

 کار بکنم؟ یچ سیمن بدون آرم آخه

 !!بشه اصال ینطوریا دیبا چرا

 :ب دادزنگ زدم چند بوق خورد و جوا انیرو برداشتم به ک میگوش

 ؟یسالم داداش، چطور -

 :گفتم یدادم جد یهام رو ماساژ م قهیکه شق یزدم در حال یجون یب لبخند

 ...بوده و یکار ک یکن یریگیخوام پ یتصادف شده م هی روزیبرام، د یکن یکار هیخوام  یسالم، م-

 .انداختم یرو کنار یحرف هام گوش دیو در آخر با تاک میحرف زد گهید کمی

 ...هاش یهاش، لجباز طنتیآغوش گرمش،ش یو چشم هام گذاشتم،آخ که دلم لک زده برار ساعدم

 .نشونم بده که مطمئن بشم یراه هیمن مُرده خودت  سیتونم باور کنم آرم یمن نم ایخدا

  سیآرام#

 نبود؟ یکردم، کجا رفته بود که ازش خبر ینگاه م سیآرم یِبه اتاق خال هیگر با

 .ازش نداشتن یخبر چیو خبر کرده بود اما انگار واقعا هتمامِ دانشگاه ر آرسام

به  م،یخبر باش یباشه ما ازش ب وفتادهین یبده همش نگرانه که اتفاق یلیمُردم،حال آرسام خ یم یمادر بودم داشتم از دلتنگ هی من

 :عکسش نگاه کردم با بغض لب زدم

 .ردتروخدا برگ ؟ییدختر نازم کجا سم،یمن دورت بگردم آرم یاله-

*** 
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 سمیاز آرم یزیکردم،االن تنها چ یم هیگر یبلند یسر خوردم عکسش رو سفت بغل کردم و با صدا نیهام شدت گرفت رو زم هیگر

 شد؟؟ نجوریما ا یقاب عکس بود، چرا زندگ نیبرام مونده بود هم

و اگر من مادرم صد درصد  ستیوسط درست ن نیا یزیچ هیبود که اونم اعدام کردن،  یلیتونه باشه آخه، تنها دشمن ما ل یم یک کار

 ...افتاده یاتفاق هیمطمئنم 

 !خوام؟ یجز دخترم م یچ ایمگه من از کُل دن ومد،یشد نفس هام به زور باال م لیهام به هق هق تبد هیگر

 .ههاش، خنده هاش تنگ شد طنتیصداش،ش یجونم لطفا برگرده دلم برا خدا

بغلم کرد،  شیاشک یکرده بود، آرسام سمتم اومد با چشم ها فیخراب شده بود و کل صورتم رو کث ادمیز یها هیبر اثر گر شم،یآرا

دست  نیصورتم رو ب ومد،یاز دستم بر نم یکرد و کار یم هیمرد من داشت گر دم،ید یآرسام رو م هیبار بود گر نیمن اول یخدا یوا

 ...شفته نگاهم کردآ یهاش گرفت با چهره ا

 سیآرام -

 :داد جواب دادم یدوباره م هیکه خبر از گر یهاش رو بوسه بارون کردم با بغض قهیشق رو

 س؟یجانِ آرام -

 :گفت یخش دار یو با صدا دیمردونش لرز یبغلم کرد شونه ها محکم

 ...دخترمون-

 :شده بود آروم و باترس گفتم دیاز ترس سف که یگرد شده و صورت یدست هام گرفتم و با چشما نیزده صورتشو ب وحشت

 ؟؟یدخترمون چ-

 :لب زد هیکرد و با گر یافتاد صورتشو با دست هاش مخف نیهاش رو بست رو زم چشم

 !!دخترمون مُرده یفهم یخبر دادن مُرده، م مش،یندار گهید-

**** 
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رو صورتم  یبلند خودشو به آشپز خونه رسوند قطره آب یکردم، آرسام بلند شد با قدم ها یمن یحرکت چیبودم و ه سادهیحرکت وا یب

سرمو بغل کرد  هیجون کج شده بود با گر یبود و گردنم ب سادهیباال وا یعاد ریکنم چشم هام به حالت غ یبازم نتونستم حرکت دیپاش

 :لب زد یمردونه ا یبغض دار با صدا

 !!یترسون یمنو م یچت شد؟ جون من تکون بخور دار سی، دخترمون که رفت، آرامنشو ینجوریتروخدا تو ا -

 

 آرسام#

 یاومد سوارش کردن، چشم هام از اشک ها نشیماش یتنش کردم صدا ییمانتو عیرو برداشتم شماره آمبوالنس رو گرفتم سر یگوش

 خدا؟ ومدیم میداشت سر زندگ ییچه بال د،ید یتار م ادمیز

بهش وصل کنه شروع کردم با عشقم حرف  یداشت سُرم یکه سع یتوجه به پرستار یکردم ب یاش رو نوازش منشستم موه کنارش

 :زدن

 باشه؟ یباش یقو دیبا س،تویتونه آرام یبدون تو نم ،دخترمونیکن یم یدلبر یخند یمگه نه؟؟ دوباره مثل قبال برام م یشیتو خوب م-

 ...خواد عشق دلم یم نویهم سمیآرم میخوب شو که دوباره باهم خوش باش عیسر

کنارم  سیو آرم سیتونست، تا آرام یداشت بخنده و منو آروم کنه اما نم یبهم کرد سع یاش گرفته بود، نگاه هیبا حرفام گر پرستار

 !هست و بس نینبودن حال و روز من هم

*** 

❄❄❄❄❄ 

 انیپا_یب_عشق#

 دوم_فصل336_پارت#

اوردن داخل  نییها تختش رو گرفتن و پا م،پرستاریشد ادهیپ عیبرد،سر اطیرو داخل حآمبوالنس  نیم،ماشیدیرس مارستانیب به

بهم زنگ زدن و گفتن دخترتون  مارستانیاز ب یچنگ زدم،وقت ینشستم موهام رو عصب یبردنش رو صندل یفورا به اتاق میرفت مارستانیب

 ...فکرش ام وحشتناکه یافتاده نه! حت یفاقات نیتونم باور کنم همچ یشد، من نم ررو سرم آوا ایمُرده انگار دن

 !بگن خوانیم یدونم که زنده ست بزار هرچ یکنم م یم دایدخترمون رو پ من

 یاومد بلند شدم سمتش رفتم با چهره ا رونیزدم که دکتر از اتاق ب یتو اون حال بد دست و پا م یچند ساعت ای قهیدونم چند دق ینم

 :ونه هام گذاشت و گفتشدم دستشو رو ش رهیبهش خ شونیپر

 !آروم باش مَرد، خطر رفع شد-

 .هاش سالن رو ترک کرد هیکردم بعد از توص ینگاهش م یبا قدر دان دمیکش یراحت نفس



   

 

 

 آخه؟ ییدختر قشنگم کجا سیآرم

 م؟یشیما نگرانت م یگینم

 .میبر دیباجنازه  صیتشخ یگفته بود برا ومد،دکتریکردن، از نگاهشون بدم م یبا تحرم نگاهم م مردم

 م؟یکن میتون یکار م یچ سیشد، ما بدونِ آرم یرو صورتم جار یاشک قطره

 :بود گفتم رشیرفتم،خم شدم و رو به اون زن که مسئول پذ رشیپذ به

 شن؟یمرخص م یکِ یصبور سیسالم، آرام-

 :بهم انداخت و لب زد یکرد نگاه یجلوش کار م وتریکه با کامپ یحال در

و استرس براشون خوب  جانیه د،یمراقبشون باش یلیخ دیتونن مرخص بشن فقط با یخوبه دکتر گفتن م ونر،حالشیسالم روز بخ-

 .سین

 .قدم برداشتم سیسمت اتاق آرام مارستانیب ی نهیتکون دادم و بعد از پرداخت هز سرمو

*** 
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تونستم نگاه  یزدم به سمتش رفتم تختش رو باال اوردم و کنارش نشستم، نم ید تلخبود،لبخن دهیدر زدن وارد شدم؛آروم خواب بدون

 ...کردم یرو نوازش م زد،موهاشیمو نم سیاش با آرم افهیبود،ق سیازش بردارم، انگار که خود آرم

 مینیبب میبر دیم باگفت یبراش سَمه،حاال من بهش م جانیکه دکتر گفته بود استرس و ه یخبر رو بهش بدم در حال نیچطور ا من

 نه؟ ایدخترمون مُرده 

 !ایکردم خدا یکار م یچ دیمن با دم،یکش یقیهام رو بستم نفس عم چشم

 .شد داریب یکِ سیآرام دمینشونم بده، انقدر تو فکر بودم که نفهم یراه هی

که باعث  ییو لرزوند،من از کساو دل من ر دیتو چشم هام نگاه کرد چشمه اشکش دوباره جوش یبهش زدم با نگران یمهربون لبخند

 .برده داشت اونم من بودم هی یباز نیگذرم،ایشدن نم سیآرام هیقطره به قطره گر

 :بغض لب هاش رو تکون داد و گفت با

 آرسام؟ -

دخترمون عزا  یبرا ریدل س هیکردم و  یکردم همون جا بغلش م یزدم نگاه ازش گرفتم قطعا اگر خودم رو کنترل نم یتلخ لبخند

 .کردم یم یدار



   

 

 

 کنه؟ هیمرد گر دیبهمون گفتن،اما چرا نبا شهیهم نویکنه، ا ینم هیشد،مرد که گر یافسوس که نم اما

 :لب زدم دمیشن یکه خودمم به زور م ییصدا با

 جانِ دلم خانومم؟-

که بهش قول داده بودم  بودم یو چشم هام رو بستم، من همون دمیکرد رو موهاش رو بوس یم هیتو بغلم انداخت و بلند گر خودشو

 وقت نزارم ناراحت باشه؟ چیه

 کنه ها چرا خدا؟ یم هیچرا االن داره تو بغل خودم گر پس

*** 
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 یزیبهم نگاه کرد انگشتمو جلو بردم و اشکش رو پاک کردم،لبخند ر شیاشک یشد، با چشم ها ینکنه اما موفق نم هیداشت گر یسع

 :زد و گفت

 داشت؟ قتیحرفات حق -

 :شد،دستامو دور کمرش حلقه کردم و پچ زدم شتریهاش ب هیسرم رو تکون دادم،شدت گر یحرف چیه یب

 دنبالش باشه؟ میریکنم توام نکن،من مطمئنم که زنده ست، م ینکن قربونت برم، من باور نم هیگر -

 !فقط زود خوب شو کنارم باش تو

 .د تو بغلم به خواب رفتکرده سرشو تکون دا بغض

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

 )چند ساعت بعد(

 نویدر ماش م،یکه زنگ زده بودن بر یمارستانیقرار بود ب م،یزد رونیب مارستانیرو مرخص کردن، لباس رو تنش کردم و از ب سیآرام

انداختم  سیبه آرام ینگاه میادم، نسر و ته کردم و راه افت نوینشست، درو بستم و خودمم سوار شدم ماش نیباز کردم با کمکم تو ماش

 .داد یکرد،سکوتش نشون از شوکه شدنش م ینگاه م رونیداده بود و به ب هیتک نیماش شهیسرشو به ش

 .شد ادهیپ میدیحاکم شد با گفتن رس نمونیسکوت ب یا قهیدق چند

 .میشد مارستانیپارک کردم و داخل ب نویماش

 .میانداختم سمتش رفت یهاومده بود نگا یریگیپ یکه برا یسیپل به



   

 

 

 .سالم سرکار -

 ...نگاه کرد سیبه آرام نیغمگ یبهمون نگاه کرد با چشم ها یجد

 .آخرتون باشه گم،غمیم تیسالم تسل -

 :سمتشون اومد و گفت یگرفتمش،مرد عیتو بغلم شل شد سر سیآرام

 .رهیطرف سمت سردخونه م نیاز ا -

*** 
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 .جنازه برم دنید یتکون دادم، من که دلشو نداشتم برا سرمو

 ...آخر رو زدم ریتو چشم هاش نگاه کردم و ت دم،یکش یقینفس عم دمیرو بوس شیشونیمضطرب نگاهم کرد پ سیآرام

 !برو ام،تویپس نم ستین سیمن مطمئنم آرم -

 میتون یقسم دخترمون نباشه،ما نم سمیرفته بودم،خدا جون آرامبد تنها به سر تکون دادن اکتفا کرد،همشون رفتن استرس گ یحال با

 !کمکمون کن خدا م،خودتیشیداغون م میایکنار ب هیقض نیبا ا

 :زدم و گفتم یبود!! لبخند سیتکونم داد سر بلند کردم آرام یدست

 شد؟ یچ -

 ؟؟یچ یعنی نیزد،ا یکرده بود و حرف نم سکوت

 بود؟ سی....آرمیعنیکرده بودم، وحشت

 .کرد یم هیگر یبلند یتو بغلم انداخت با صدا خودشو

 واقعا دخترمون مُرده بود؟ یعنیمن  یهام گرد شد، خدا چشم

 ...خودم جداش کردم و تکونش دادم از

 !بود؟ یاون کِ گمیم یزنیچرا حرف نم -

 :لب گفت ریهاش رو پاک کرد و چشم هاش رو بست و ز اشک

 !شکرت ایخدا -



   

 

 

 :زمزمه کرد ادیز یوند و با خوشحالبه سمتم برگرد صورتشو

 .شناسم یاون نبود،من صورت دخترم و خوب م -

 :گفتم یبلند یهمه بغلش کردم با صدا یزدم و محکم جلو یپر ذوق لبخند

 ...یشکرت...مرس ایخداروشکر...خدا -

 !!من مطمئنم بودم که نمُرده دم،یخند یبلند م بلند

*** 
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 سیآرام#

طرف  هیمن نبود و کال داغون شده بود از  سیآرم هیکه اصال شب یدختر افهیق دنیسرد خونه رفتم با د یخوشحال بودم، وقت یلیخ

تونستم بفهمم که زنده  یدخترمون نمُرده خوشحال شدم،من مادر بودم م نکهیا یبرا یا گهیاون دختر ناراحت شدم و از طرف د یبرا

 کجاست؟ نکهیا است، ام

 براش افتاده؟ یاتفاق ایکنه  یم یخودش رو از ما مخف یعنی

 .ندارم شویطاغت دور گهید شمونیپ ادیلطفا دخترم زودتر ب ایخدا یوا

 .خوشحال شد یلیخبر و به آرسام دادم خ یوقت

آرسام دستمو  ذاشت،یخبر نم یرو ب ما ینجوریوقت ا چیه سیافتاده،وگرنه آرم یاتفاق هینگران بودم و مطمئن بودم  یلیمن خ اما

 ...میرفت سیگرفت سمت پل

 خودش بود؟-

 :و با لبخند گفت دیکش یانداخت نفس راحت سیبه پل ینگاه آرسام

 .نه! اشتباه شده-

 .میرو ترک کرد مارستانیگفت،ب کیتبر یبا خوشحال سیپل

 .ازم دور شد یخونه رسوند و بعد از خدافظ منو

 مهراد#

 



   

 

 

بود که نبود و من  یشد،چند روز یم یتو ذهنم تداع سیآرم یمرخص شده بودم، مدام خاطره ها مارستانیه از ببود ک یروز چند

 .مردم یداشتم از نبودش م

 من مقصرش بودم؟؟ یعنیمن مُرده، سیگفتن آرم یم

 !!لعنت به من وفتهیاتفاق ب نیو ا نهی!من باعث شدم با اعصاب داغون پشت فرمون بشآره

*** 
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 .رو جواب دادم یبه خودم دادم و گوش یاز فکر در اومدم تکون میزنگ گوش یزل زده بودم که با صدا یبه نقطه ا قیعم

 .براتون دارم یخبر خوب هیسالم،آقا -

 !خواستم،چه برسه به خبر خوب ینم یچیکنارم باشه ه سیآرم نکهیدونست که االن جز ا یچه م نیخوب؟ هه ا خبر

 ...دادم هیتکون دادم به مبل تک سرمو

 !بگو-

 :کرد و گفت یسرفه ا تک

 .خانوم نمُرده سیآرم-

 :ناباور لب زدم دمیتو شوک حرفش بودم انگار که حرفش رو نشن یا هیثان چند

 ؟؟یچ-

 :کرد و ادامه داد یخنده ا تک

 .گمیم کیبله آقا نمُرده بهتون تبر-

 !من نمُرده آره؟ سیگفت آرم نیا دم؟یشن یداشتم درست م من

 :زد گفتم یتوش موج م یکه شاد ییشکرت، با صدا ایخدا یوا

 .یخبرو بهم داد نیممنون که ا-

 !!معجزه ست دیشا شه،یباورم نم یقطع کردم، بلند شدم، وا یخدافظ بدون

 ..باال انداخت ییلبخندم ابرو دنیزدم،مرسانا با د رونیکنان از اتاق ب خنده



   

 

 

 شده؟ یم،چیدیاوه،خداروشکر ما داداشمون رو خوشحال د-

 :لب زدم یوصف نشدن یکردم با خوشحال یبلند خنده

 .نمُرده سیآرم-

 .زد،سمتش رفتم بغلش کردم یاز خوشحال یغیشده ج شوکه

 نبود؟؟ یخبر چیشده بود که ازش ه ینبود چ سیآرم نیهام رو بستم، پس...اگر اون ماش چشم

 .کردم یم داشینشده پ ریتا د دیبا من

*** 
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 ...زد و تو چشم هام نگاه کرد یلبخند دمیجدا شدم، رو سرشو بوس ازش

 !کن داداش داشیزود تر پ -

 :هام رو باز و بسته کردم و با اعتماد گفتم چشم

 .چشم -

 :از مامور ها برداشت و لب زد یکیخورد،  یزدم، به اداره زنگ زدم چند بوق رونیداشتم از خونه برو بر نیماش چیسو

 جانم؟ دیسالم قربان،خسته نباش -

 .نشستم و روشن کردم نیتکون دادم تو ماش سرمو

 ابیدر د،یکن داشیپنشده  ریفرستم، تا د یعکسش ام االن برات م یاکبر سیآرم ،یهمه جارو خوب بگرد خوامیم یسالم، احمد -

 .صالحه انجام بده یدون یکه م یهر کار دیبزن

 داتیشده پ یمتیکنن، به هر ق تشیاذ ذارمیتو داشبورت پرت کردم، من نم ویاطالعت کرد، گوش عیکه منتظر دستورم بود سر انگار

 .کنم عشق من یم

 

 آرسام#

 .باشه وفتادهین یاتفاق بد دوارمیبودم،ام سیآرم یکار ها دنبال

 ؟یدادم، اما چه جور یخبر م سیبه پل دیبا



   

 

 

 !ارن؟یسر دخترمون ب ییبفهمن و بال اگه

 یبه مامور یرو گرفت، سرمو تکون دادم داخل شدم نگاه لمیدر موبا یجلو یرفتم، مامور یبگذرون، به کالنتر ریخودت به خ ایخدا

 .نشسته بود کردم زیکه پشت م

 کنم؟ دیبا یسالم،دخترم گم شده چه کار -

 :جواب سالمم تکون داد و گفت دیدر تاک یسر مامور

 .شهیم دایشده پ دهیکه دزد یو کس ره،یگ یالزم صورت م یریگیدر اسرع وقت پ دیدیمشخصات الزم رو م -

 .زدم رونیب یکردم بعد از پر کردن فرم از کالنتر یتشکر

*** 
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 یم تشیاذ یوقت ای ومدیبغلم م دنمیبا د ومدمیکه از شرکت م ییآخه، دلم بد جور براش تنگ شده بود، موقع ها ییبابا کجا دختر

 رو فراموش کنم؟ نمونیریش یخاطره ها نیکرد، چطور من همه ا یکردم و باهام قهر م

 .کردم یپل ینیشدم ضبط رو در اوردم آهنگ غمگ نیماش سوار

در هارو قفل کردم سوار  نکهیشدم، بعد از ا ادهیپارک کردم پ نگیتو پارک نویخونه خودم رو سر گرم آهنگ کردم، ماشبه  دنیرس تا

 .آسانسور شدم

 :گوشش پچ زدم ریحلقه کردم ز کشیزد و بغلم کرد، دست هامو دور کمر بار یلبخند کم رنگ دنمیبا د سیدر و فشردم،آرام زنگ

 !قربونت برم -

 :بهم کرد و گفت یزدم، رو کاناپه نشستم، نگاه یا محبت گفت، داخل شدم کتم رو در اورد لبخندب ینکنه ا خدا

 شد؟ یچ -

 :رو پام انداختم و در جوابش لب زدم پامو

 .کنن یریگیرفتم،فرم پر کردم، قرار شد پ یکالنتر -

 .کردم یدستم باز یانداختم و با انگشت ها نییگفت،سرمو پا یا باشه

 .شم بلند شد سرمو باال گرفتم و نگاهش کردمکنار گو صداش

 .بخور -



   

 

 

 ...به پاهام کردم یگفتم، اشاره ا یقهوه رو از دستش گرفتم، چشم وانیل

 .نجایا ایب-

 .خوش بوش رو کنار زدم و بغلش کردم یکنان حرفم رو گوش داد بلند شد، آروم رو پاهام نشست، موها اطاعت

 !ها یغصه بخور نمیکنم، نب یم داشیپ -

*** 
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نباشه ما تنها دخترمون رو دو هفته  یکه براش سخته که ناراحت نباشه هرچ دونستمیام گذاشت و بهم چشم دوخت،م نهیرو س دستاشو

 .میکن یم یکنم دوباره شاد زندگ یم داشیه، خودم پخوام ناراحت باشه، مگه من مُردم آخ یبودم اما نم شیشاهد ناراحت م،یبود دهیند

 .گفت؛سرمو کج کردم و بهش نگاه کردم ینم یزیکرده بود و چ سکوت

 ؟یگینم یزیچ -

 :لباسم ور رفت و آروم گفت یانداخت، با دکمه ها نییپا سرشو

 .کنم یام رو م یسخته،اما سع -

 یبم و جد یباال انداختم با صدا یبه شماره انداختم آشنا نبود شونه ا یاهدر اوردم نگ بمیزنگ خورد، از ج میبهش زدم، گوش یلبخند

 .جواب دادم یا

 بله؟ -

 .که پشت خط بود گلوش رو صاف کرد یکس

 !یاکبر یسالم آقا -

 :آشنا بود لب زدم کمیکردم،صداش  یاخم

 اوردم؟یسالم، به جا ن -

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 .ه دخترتونمهراد مهام هستم، استاد دانشگا -

 .کردم یم سیکه تدر یدانشگاه یاز استاد ها یکیزدم، مهراد بود  یلبخند

 ...رو تو دستم جابه جا کردم یگوش



   

 

 

 افتاده؟ یجناب؟ اتفاق فیاحوال شر -

 :مکث جواب داد یکم با

 ره؟یشما نگفته کجا م نداشته، به یا جهیمن همه جارو گشتم اما خب نت ست،ین یاز دخترتون خبر یشُکر،خواستم بگم چند روز -

 .زدم یگفتم، لبخند تلخ ینه ا یجد

 .مینگران یلیراستش خودمم دنبالشم،خ -

 .کمکمون کنه سیکردن آرم دایشد تو پ م،قراریحرف زد گهید کمی

*** 
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 )مهراد(

 سیبدنم آرم یشد،تمامِ سلول ها یبودم؛صبرم داشت تموم م سیاز آرم یهر لحظه منتظر خبر و به فکر فرو رفتم، دمیمبل دراز کش رو

 .کردن بود یدهن کج ومدیکه از دست من بر م یکرد و تنها کار یرو طلب م

 .خاموشم زل زدم، امروز دانشگاه کالس داشتم و نرفته بودم یکاناپه جابه جا شدم و به گوش رو

 !کردم؟ یم سیرفتم دانشگاه تدر یهمه،اتفاق م نیکرد،وسط ا یم یاریمگه ذهن من  اصال

 ...گفتم، بلند شدم مامان از تو آشپز خونه صدام کرد سمتش قدم برداشتم یپوف

 جانم؟ -

 ...لبخند به سر تا پام نگاه کرد و قربون صدقه ام رفت با

 .شام حاضره ایبال مادر،ب یجانت ب -

 .بهم زد ینشستم؛مرسانا اومد لبخند یخور ناهار زیم یِتکون دادم رو صندل سرمو

 داداش؟ یچرا پکر-

 :شدم و جواب دادم رهیبشقاب جلوم خ به

 .ستین یزیچ-



   

 

 

 :و گفت ختیتکون داد، مامان غذا رو اورد و بابا رو صدا زد، برام برنج ر یسر ناچار

 .بخور مادر-

کردم، آخر از جا بلند شدم و اونجا رو ترک کردم، داخل  یم یازبا غذام ب دینکش لمیکردم م یگفتم، قاشق رو برداشتم هرکار یا باشه

 .اتاقم شدم

 .نشستم موهام رو چنگ زدم نیزم رو

 .کردم دیخند یبه لب هاش که م یرو اوردم،نگاه سیرفتم عکس آرم یبرداشتم تو گالر یاز رو تخت مویگوش

 کردم؟ یم زدم، چطور نبودش رو تحمل یلبم به لبخند باز شد و لبخند اریاخت یب

 !کردم خدا یداشتم دق م من

 .تماس رو وصل کردم جانیه یبود با استرس و کل یرمقم رو به صفحه اش دوختم، احمد ینگاه ب دیتو دستم لرز یگوش

*** 
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 ...رو بستم و منتظر شدم تماس رو وصل کردم، چشم هام یقرار یبا ب دم؛یکش یقیعم نفس

 .کرده شیزندان یمیقد یتو کارخونه ا ییرضا الدینفر به اسم م هی م،یکرد داشیباالخره پ میسالم آقا، همه جارو گشت -

 بود که تو کالس بود؟ یهمون پسر ییرضا الدیحبس شد؛ م نفسم

 کرده بود؟ دیرو تهد سیکه تو دانشگاه آرم همون

 با چه جرعت دست رو عشق من گذاشته بود؟کردم؛  یدندون قرچه ا یعصب

 :رسا گفتم ییصدا با

 !آدرس رو برام بفرست عیسر -

در اوردم و به همراه  یرنگ یمشک شرتیهمونجا رها کردم، بلند شدم داخل اتاقم رفتم در کمد رو باز کردم؛ ت ویگفت، گوش ییا باشه

 .ام یمخف سیکه من پل دنیفهم یم دیاونا نبا دم،یپوش یشلوار مشک

 !رو از اونجا نجات بدم سیهر طور شده آرم دیبا

 ...رو گرفتم یفرستاده بود، شماره احمد نیبرداشتم لوکش ویشدم، گوش نیزدم، سوار ماش رونیرو برداشتم از خونه ب چیسو

 جانم جناب سروان؟-



   

 

 

 :زدم و ادامه دادم یخسته ا لبخند

 ریز نیرسونم، با دورب یمن خودمو دارم م، دینکن ییکار خطا د،یاده باش باشآم دیهارو جمع کن و به اون کار خونه بر رویتموم ن-

 .تا من برسم دیرینظرش بگ

 .چشم قربان-

 سرش اوردن؟ ییچه بال یعنیخدا  یوا نمش،یقرار بود، دوست داشتم هر چه زودتر بب یتو داشبورت پرت کردم؛ قلبم ب ویگوش

انقدر پام رو پدال گاز فشردم که زودتر  دم،یکش یم ییها ال ابونیتو خ یادیبا سرعت ز اومدم، رونیب نگیعقب گرفتم و از پارک دنده

 .کار خونه بودم یکردم جلو یکه فکر م یزیاز چ

 .شدم ادهیپ نیشنود رو برداشتم و از ماش دم،یچهره ام رو زدم و ضد گلوله پوش ریتعق ماسک

*** 
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دور تر پارک شده بود و همه  یبچه ها کم نیشروع به راه رفتن کردم،ماش د،یتپ یتند م یکه از شدت دلتنگ یآروم و قلب یقدم ها با

 .نظر داشتن ریرو ز یچ

 .. کردم و سمتش رفتمدایپ یا یبه اطراف انداختم، راه مخف یشدم، نگاه یمیکارخونه قد داخل

 .دمیرو د سیم، رومو برگردوندم آرمشد میقا یوارید پشت

حال خوابش  یدست و پاهاش رو بسته بودن،صورتش کبود و زخم شده بود، ب یصندل هیهام گرد شد و قلبم به درد اومد، رو  چشم

 .برده بود

 :اتفاقات بود لب زدم نیکه مسبب تمام ا یلب خطاب به کس ریکردم، ز یدیشد اخم

 !!کشمت حروم زاده یم -

 .بشه داشونیکردم، هر لحظه ممکن بود پ یم اطیاحت یلیخ دینبود، اما با یاطراف نگاه کردم، ظاهرا کس دور و به

خورد و چشم هاش رو  یسنگ زدم تکون یپرت کردم؛ چند بار سیبرداشتم و آروم سمت آرم یکینگاه کردم، سنگ کوچ نیزم به

 !من بود یزندگ لیباز کرد، به خدا که چشم هاش دل

 .با ترس به اطراف نگاه کرد و در آخر نگاهش به چشم هام گره خورد زدم یلبخند

از درد  یکرد، ناله ا یزد و شروع به تکون دادن خودش رو صندل یباشه لبخند خسته ا دهیپلک زد و انگار که درست د یبار چند

 :ام گذاشتم و آروم پچ زدم ینیکرد، انگشتمو رو ب



   

 

 

 ن؟کجا دم،ینگران نباش نجاتت م سسس،یه -

 :پر از اشک آروم گفت یچشم ها با

 !خانوادم شیدونم، تروخدا منو ببر پ ینم -

 .شدم میقا واریداخل کار خونه شد، پشت د یبزنم که کس یتکون دادم، خواستم حرف سرمو

 ؟یدیفهم یتقاص پس بد دیتو با ،یو بخواب یبخور نجایا اوردمینون رو ن فیتوئه ح اهلل،یپاشو  -

 .دمیکش یقینفس عم یعصب هام مشت شد و دست

حرومزاده  نیسوخت، قطعا اگه دستم به ا یطرف نگاه نکنه؛ دلم براش م نیکرد به ا یم یبود و همش سع دهیترس یحساب سیآرم

 .کشمتش یم دیرس یم

 :نحسش بلند شد یصدا دوباره

 .ینجاتت بده اله ومدیشد استاد جونت ن یکوچولو چ یآخ ؟یمگه کر اره،یباتوام پت یهو -

 :وصل کردم آروم گفتم یام رو در اوردم و به احمد میس یوقتش بود، ب گهید

 .رو بفرس داخل روهاین د،یکن یانداز ریت -

 :شلوارم فرو کردم و گفتم بیدست هام رو تو ج یاومدم و جد رونیب واریگفت؛ از پشت د یچشم

 .تخم سگ دهیرو بر فیکث یاومده، خون تو ینیب یحاال که م -

*** 
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 :زد و گفت یهاش رنگ ترس گرفت؛ اما خودش رو نباخت پوزخند چشم

 .استاد یجناب آقا نجاست،یا یک نیبه به، بب -

 ...نفرت نگاهش کردم، مامور ها داخل شدن با

 .میش یم یانداز ریوگرنه مجبور به ت رون،یب دیایزودتر ب د،یندار یراه فرار گهیشما د م،یسیما پل -

 :باخشم گفت سیدهنشو پر صدا قورت داد، رو به آرم آب

 .کنم آشغال یآره؟ آدمت م یخبر کرد نارویتو ا -



   

 

 

 :شدم با تمسخر سر تا پاش رو نگاه کردم و لب زدم کشیکردم و نزد ینوچ

 .رشو خوب بلدهکا سیپل هی ،ییبه اصطالح رضا یاشتباه نکن جناب آقا گه،یدِ نه د -

 :رنگ گچ شد و لرزون گفت صورتش

 ؟ی...سیت..و...پل... -

 .زدم و سرمو تکون دادم، کُلت ام رو در اوردم و سمتش گرفتم یپوزخند

 .دست بند بهش بزن یاحمد -

 :گذاشت و بلند گفت یاحترام

 .چشم قربان -

تو دستم احساس کردم آخ  یسوزش هویاش باز کردم؛ رفتم، طناب رو از دست ه سیقرار سمت آرم یهاش رو دست بند زد، ب دست

 .گفتم، دستم دور طناب شل شد یبلند

 .نشده بود یزیبودم چ دهیکرده بود اما چون ضد گلوله پوش کیبه دستم شل د،یسمتم دو غیبا ج سیآرم

 :شادش زدم و گفتم افهیبه ق یپوزخند

 صفت آره کثافت؟ ونیح یتو یجلو امیگلوله بمن انقدر احمقم بدون ضد  یعنیتو؟  یطرف یبا ک یفکر کرد -

 .میتنها بود سیبردش؛ حاال منو آرم ینداره با نفرت نگاهمون کرد، احمد یراه دیفهم یاونجا رو لرزوند، وقت ادمیفر

 :دور صورتش گرفتم و بهش نگاه کردم، با بغض نگاهم کرد و لب زد دستامو

 نشد؟ تیزیچ ؟؟یخوب -

تعجب کرد، به خودش اومد انگار که  یا هیمقدمه لب هاش رو به دندون گرفتم، ثان یورتش خم شدم ببگم تو ص یزیچ نکهیا بدون

 .شد دنمیاونم دلتنگم بود دست هاش دور گردنم حلقه شد و مشغول بوس

 نییشو پابود، به زور ازش فاصله گرفتم، سر دهیچینفس نفس زدنمون تو کار خونه پ یصدا دمش،یبوس یهام رو بستم، با لذت م چشم

 :انداخت و گفت

 ؟یسیتو پل -

 :اش زدم و آروم لب زدم ینینوک ب رو

 !بله خانم خوشگله-

 :چشم هام رو بستم و گفتم دیزد و گونه ام رو بوس یلبخند

 .دوستت دارم به خدا یلیخ -



   

 

 

 :دیچیتو گوش ام پ صداش

 .منم دوستت دارم -
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 :در اوردم به آرسام زنگ زدم؛ چند بوق خورد و جواب داد مویپاهاش بلند شدم و گوش یزدم، از جلو یپهن لبخند

 جانم؟ -

 :رفتم خطاب به آرسام گفتم یقدم زنان راه م 

 .کردم دایرو پ سیآرم -

 :بعد فکر کردم تماس قطع شده متعجب گفتم قهیچند دق ومد،یازش ن ییصدا

 ؟یاکبر یو آقاال -

 :با شوق گفت دیچیتو گوش ام پ صداش

 . واقعا؟ کجاست؛ تروخدا آدرس بده ؟یچ -

 :دادم و آروم لب زدم سیرو به آرم یزدم و گوش یخسته ا لبخند

 !باباته -

 :با بغض لب زد دیرو از دستم گرفت، چشمه اشکش جوش یزده گوش جانیه

 !بابا جونم -

 .نباشم، من با اون سگ صفت کار ها داشتم برگردونم تا شاهد اشک هاش سرمو

 .خوب بود یلیحسم دو طرفه بود خ نکهیخوشحال شدم ا یلیبهم ابراز عالقه کرد، خ سیآرم یوقت

 :که حاال بغض داشت گفت یمردونه ا یرو از دستش گرفتم، آرسام با صدا یگوش

 .برام بفرس عیمهراد آدرس رو سر -

 :و گفت دیکنان دماغشو باال کش نیف نیرس رو فرستادم، فگفتم تماسو قطع کردم، آد ییا باشه

 ...البته -



   

 

 

 .شدم رهیسمتش برگشتم و کنجکاو بهش خ به

 .شه اون روز رو فراموش کنم یگفتم دوستت دارم اما فکر نکن باعث م -

 :فتمزد؛ موهام رو چنگ زدم کنارش زانو زدم و بلند گ یکه منش یگند یآور ادیکردم، با  زیهام رو ر چشم

 ...من نبود ریبه خدا اون تقص -

 :و گفت دیحرف ام پر وسط

 .داخل اتاق شدم یبود؟ البد من که وسط عشق باز یک ریپس تقص -

 :کردم، با بُهت گفت فیرو براش تعر هیکردم و تو صورتش نگاه کردم؛ همه قض یاخم یجد

 ...یعنی -

 :گفتم یرو قطع کردم و جد حرفش

بهم اعتماد  کمیقبول، اما حداقل  یبدم، غرورم و له کرد حیمن برات توض یتو اصال صبر نکرد د؛ینو بوساون به زور م یعنیآره  -

 .داشته باش
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 )سیآرم(

 

 یکردن، به خونه اومده بودم، خونه ا هیگر ریدل س هی دنمیهاش گذشت، مامان و بابا به کار خونه اومدن با د یروز با تمومِ سخت اون

 :دلتنگش بودم، مامان صدام زد و گفت یلیکه خ

 .ناهار ایخوشگلم ب -

 :زدم و بلند لب زدم یلبخند

 .چشم -

 :رفتم، از پشت بغلشون کردم و گفتم نییرو شونه زدم و از پله ها پا موهام

 .نفستون اومده-



   

 

 

خوشحال  یلیکرد خ فیرو تعر هیمهراد قض یوقت روزینشستم، د زیرفت، پشت م یصدقه ام ممامان قربون  دیگونه ام و سفت بوس بابا

فکر  نیمن بود هم یناراحت بودم؛ چون من غرورش رو له کرده بودم و زود قضاوت کردم، اما به خدا که هرکس جا یشدم اما از طرف

 !کرد یو م

 .رون مرغ برداشتم تو بشقابم گذاشتم مشغول خوردن شدم هی

********** 

 .فرستادم سیبه آرم یامیآماده بود ، پ زیچ همه

 "جلو در ایب "

 .داد یزدم سالم یبعد اومد در جلو رو باز کرد و کنارم نشست لبخند نیچرخوندم؛ چند م یرو تو دستم م یگوش

 م؟یریخب کجا م -

 :بهش زدم و گفتم یچشمک

 .خودت ینیب یم -

شد، دستمو  ادهی، درو براش باز کردم پ میدیرس متیبه کافه گرون ق م؛یکرد یم یهم همخونبا ییرو باال بردم، دو تا کیموز یصدا

 .میدور کمرش حلقه کردم و داخل شد

 .به چشم هاش بستم یحرف یبند رو برداشتم ب چشم

 وونه؟ید یکنیکار م یچ -

 :رو جلوش گذاشتم و گفتم کیک مینشست یندادم رو صندل یجواب

 !چشم هات رو باز کن -

شد  رهیجلوش خ کیکردن ، به ک یبهمون نگاه م اقیکرد، کافه رو پر از بادکنک کرده بودم مردم با اشت یدقت به اطراف نگاه م با

 .مشغول خوردن شد دمیبراش بر یا هیتک

 ه؟یچ نیا -

 .دیکش یبلند غیدر اورد و ج کیرو از ک انگشتر

 .چه خوشگله ییووو -

 :زدم و گفتم یرو سرمون زدن دست هاش رو بوسه ا یم، برف شادپاهاش زانو زد یدستش گرفتم جلو از

 ؟یکن یبا من ازدواج م -

 :آروم گفت یاشک یهاشو رو دهنش گذاشت و با چشم ها دست



   

 

 

 .بله -

 .گفتن کیتبر یرو دستش کردم؛ بغلش کردم چرخوندمش، مردم دست زدن و با خوشحال انگشتر

 :گوشش پچ زدم کنار

 .دنمیکشنفس  لیدوستت دارم دل -

 :و نوازش کرد و خوشحال لب زد شمیر ته

 !منم ،یوا -

*********** 
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رو به بابا آرسام و  هیکرد؛ قض یکه تو کافه مهراد ازم خواستگار یگذشت، بعد از روز یم نیریسال از اون اتفاق هات تلخ و ش سه

 تشیآزار و اذ لیو دل یِلیکرده بود گفته بود پسر ل یزندون که منو یاون پسر م،یکرد یگفت؛ دوسال بعدش عروس سیمامان آرام

 .انتقام از مامان و بابامه

 :مهراد سمتش برگشتم و گفتم یصدا با

 جانم؟ -

 :زد دستاشو دورم حلقه کرد و گفت یلبخند

 م؟یبچه دار بش هینظرت چ -

 .ردمخنده هاش بلند شد خدارو به خاطر وجودش شکر ک یاز حرص زدم، صدا یبلند غیج

 

*** 


